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لعمامرة ونظيرته البو�سنية ي�سيدان بتعزيز التمثيل الدبلوما�سي للبلدين

تاأكيد على عالقات ال�سداقة القوية التي تجمع الجزائر والبو�سنة والهر�سك

�سرفة يو�سح خالل عر�سه 

م�سروع القانـون المتعلق 

هذه هي �سـروط ال�سمـــاح 
 بدخــــــول المـــوظفيـــن 
لـ"عــــــالم الأعمــــــال"

04

03

بدء تراجع الأ�سعار وفاعلون في الأ�سواق يتوقعون الوفرة

 هل �سيكون �سيف 2022 "رحيما" بجيوب الجزائريين؟!
الأمين العام لوزارة البريد 

والت�سالت ال�سلكية والال�سلكية يك�سف:

مليونا م�سترك ي�ستفيدون 
من رفع تدفق النترنت دون 

الزيــادة في الأ�سعـــــار

تاألقهم موؤخرا ي�ساهم في ا�ستعادة 

الخ�سر لروحهم القوية قريبا

الالعبــــــون المحترفـــون 
يوجهون ر�سائـــل اإيجابيـــة 

ويطمئنــــون بلما�ســــــي
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وزارة ال�سحة تو�سي المواطنين 

ب�سرورة اللتزام بنظام اليقظة

اإ�سابتــــــان جديدتــــان
 بكورونا مع عدم ت�سجيــــل 

اأي حــــالــــة وفــــــــاة

�سيتم عر�سه في اجتماع خا�س لمجل�س الوزراء الخمي�س المقبل

قانون ال�ستثمار الجديد يدرك محطته الأخيرة
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أكد وزير الرقمنة واإلحصائيات، حسين 
شرحبيل، في كلمة ألقاها خالل الندوة, أن 
مشروع قانون الرقمنة, الذي هو حاليا قيد 

االنجاز, يهدف لتبسيط اإلجراءات اإلدارية 
و توسيعها وتسهيل التحول الرقمي وتأمين 

البيانات مع تطوير الحوكمة اإللكترونية.
وأكد أن قطاعه يعمل على تعزيز الدفع 
االلكتروني و ترسيخ ثقافة الرقمنة لدى 

المواطنين من أجل أن تشمل الرقمنة كل 
القطاعات لتحقيق التنمية االقتصادية. وأشار 

الوزير إلى وجود أزيد من 450 أرضية 
رقمية و تطبيق في الجزائر، ما يعكس, 

حسبه, "اإلرادة القوية لولوج عالم الرقمنة.”
من جهته، أشار ممثل وزارة البريد و 
التكنولوجيات السلكية و الالسلكية الى 
ان القطاع يعمل على تحسين الشبكة و 

عصرنتها و الرفع من تدفق االنترنت لفائدة 
المشتركين دون الرفع من ثمن االشتراك.
وأوضح المشاركون في هذه الطبعة, التي 

نظمت من طرف الكنفدرالية الجزائرية 
ألرباب العمل المواطنين و النقابة الوطنية ألرباب 

العمل المواطنين للرقمنة تحت شعار"الرقمنة ركيزة 
للنمو و التنافسية"، أن ضبط االحصائيات يسمح 

بتحديد االحتياجات و األولويات و بالتالي دفع 
عجلة التنمية الوطنية، مشددين على أهمية وضع 

هيئة خاصة بالرقمنة تجمع كل القطاعات مع ضبط 
االطار التنظيمي لها.

وفي هذا اإلطار، أشار رئيس التجمع الجزائري 
للناشطين في الرقميات، بشير تاج الدين، الى 

اهمية وضع هيئة متخصصة في الرقمنة تشمل كل 
القطاعات من أجل اتخاد قرارات موحدة تطبق 
على مختلف القطاعات الوزارية و المؤسسات 

العمومية و الخاصة و مختلف الميادين الحيوية 
من أجل تحول رقمي حقيقي، كما دعا إلى التسريع 

في وضع االطار التنظيمي الخاص بالرقمنة و 
ضبط االحصائيات لتحديد االحتياجات و معرفة 

األولويات.
من جهته، قال الدكتور المختص في االحصاء و 
االقتصاد التطبيقي, محمد سعداوي، أن الرقمنة 

تساهم "بشكل كبير" في دفع عجلة التنمية 
االقتصادية، داعيا الى التسريع في ادماجها في 

مختلف الميادين و النشاطات التجارية.
كما أبرز أهمية ضبط االحصائيات في مختلف 

الميادين لمعرفة االحتياجات و بالتالي ضبط 
األولويات مع وضع إطار تنظيمي للرقمنة لجعلها 

في قلب االقتصاد الوطني و خلق القيمة 
المضافة و مناصب الشغل و تسهيل 

التبادالت التجارية.
واعتبر من جانبه رئيس الكنفدرالية 

الجزائرية ألرباب العمل المواطنين، سامي 
عقلي, أن "ضمان اقتصاد الغد و ما بعد 

البترول يرتكز اساسا حول إدماج الرقمنة 
في شتى القطاعات لدفع عجلة التنمية 

االقتصادية.”
وأضاف بأن الرقمنة تشكل ركيزة أساسية 

للنمو االقتصادي واستحداث مناصب 
الشغل وتحقيق القيمة المضافة والقضاء 

على البطالة، كما شدد على ضرورة ادراج 
النظرة االستشرافية ضمن اقتصاديات 

الغد باالعتماد على الرقمنة و تكنولوجيات 
اإلعالم و االتصال من أجل الحد من 

االستيراد و تشجيع الولوج ألسواق جديدة و 
تشجيع المنتوج الوطني واالستثمار.

من جهته، أبرز رئيس النقابة الوطنية 
ألرباب العمل المواطنين في الرقمنة، سهيل 

قسوم، أهمية العمل على رفع العقبات التي تحول 
دون المضي فعليا نحو التحول الرقمي من أجل 

انتعاش حقيقي في شتى الميادين.
ودعا في هذا الصدد، الى رقمنة اإلجراءات المتعلقة 

باالستثمار من أجل التسريع في الحصول على 
التراخيص و ربح الوقت. كما أكد أهمية تعزيز 
الدفع االلكتروني في كل المعامالت التجارية و 
ترسيخ هذه الثقافة لدى المواطن بدل من الدفع 

النقدي. واعتبر من جانبه الخبير المالي، محفوظ 
كاوبي، أن التحول الرقمي ال يمكن تحقيقه اال 

ب"تعديل جوهري" في التنظيم االداري، مؤكدا أن 
الرقمنة ليست فقط عملية تقنية بل تطبيقية ايضا.

ف.م

الطبعة الأوىل لندوة اجلزائر للرقمنة

الدعوة اىل �صبط دقيق لالح�صائيات 
من اأجل اإجناح التحول الرقمي

   

دعا امل�ضاركون يف الطبعة الأوىل لندوة اجلزائر للرقمنة، اأم�س، اىل �ضبط 

دقيق لالح�ضائيات وو�ضع اإطار تنظيمي للرقمنة من اأجل �ضمان التحول 

الرقمي يف �ضتى املجالت و ترقية القت�ضاد الوطني.

قال اإن الأمن الق�ضائي لن يتحقق اإل اإذا كانت الأحكام الق�ضائية ُمعللة، وزير العدل يوؤكد

 تطبيق القانون ل ينبغي اأن مي�س كرامة النا�س اأو حقوقهم الأ�صا�صية

خالل زيارته ملتحف املجاهد بقاملة، ربيقة يوؤكد

�صرورة اإجناز جممع وطني للذاكرة للفرتة ما بني 1830 و1962

اأكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الر�ضيد 

طبي، اأن لدى ق�ضاة املحكمة العليا م�ضوؤولية 

ح�ضا�ضة جتاه املجتمع، اإذ عليهم احلر�س على 

تاأديتها بكل اأمانة وهذا مبا اكت�ضبوه من خربة 

وجتربة مهنية.

ع.ط

قال طبي خالل إشرافه على انطالق يومين دراسيين 
دوليين بالمحكمة العليا، أمس، إن تحقيق أهداف 

الدورة التكوينية النبيلة تجعل من استقاللية القضاء 
نعمة من نعم الحماية التي يتمتع بها المجتمع، وتبعث 

في أفراده الثقة واالطمئنان واألمن القضائي.

وأشار وزير العدل، إلى أن األمن القضائي لن 
يتحقق إال إذا كانت األحكام القضائية ُمعللة وُمسببة 

تسبيبا كافيا، مضيفا أن سيادة القانون ال تتأتى إال 
بالعمل الجاد والموضوعي. وفي ذات السياق، قال 

وزير العدل إن النيابة العامة دورها األساسي يتمثل 
في الوصول إلى الحقيقة تجسيدا للعدالة وخدمة 

للصالح العام وليس إدانة المتهم أو األطراف في كل 
األحوال.

وتابع: أما ظهورها في الدعوى كخصم ال يعدو أن 
يكون متطلبا إجرائيا تقتضيه أصول المحكمة العادلة 

وحسن تطبيق القانون. وخاطب وزير العدل عبد 

الرشيد طبي، القضاة المشاركين في هذه الدورة 
التكوينية الدولية التي ستدوم يومين، قائال: تطبيق 
القانون على الناس ال ينبغي أن يمس كرامتهم أو 

حقوقهم األساسية، فمن واجب النيابة العامة الحرص 
على تطبيق القانون بشكل صحيح.

وتجدر اإلشارة، إلى أن هذه الدورة التكوينية الدولية، 
باإلضافة إلى الجزائر، ستعرف مشاركة كل من 

فرنسا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا، حيث قال 
طبي إن الهدف يبقى االطالع على باقي التجارب 

لالستفادة منها، ُمتمنيا أن تستمر هذه المبادرات 
لتشمل مواضيع أخرى تهم قطاع العدالة.

اأكد وزير املجاهدين وذوي احلقوق العيد 

ربيقة، اأم�س، بقاملة على �ضرورة اإجناز جممع 

وطني للذاكرة للفرتة ما بني 1830 و1962 و 

اأن فكرة اإجنازه "�ضتحظى بدرا�ضة وافية" لكل 

املحطات املرتبطة بالفرتة ال�ضتعمارية.

ع.ط

قال الوزير, خالل زيارته لمتحف المجاهد ضمن 
برنامج إشرافه على اليوم الثاني من االحتفاالت 

الرسمية باليوم الوطني للذاكرة المخلد للذكرى الـ 77 
لمجازر 8 ماي 1945 التي تحتضنها والية قالمة, 

أنه "ال بد من الذهاب إلى إنجاز مجمع وطني للذاكرة 
تجتمع فيه كل المراحل التاريخية للفترة الممتدة ما 

بين 1830 و1962", موضحا أن فكرة إنجاز هذا 
المجمع ستحظى بدراسة وافية لكل المحطات وكل 

المسائل المرتبطة بالفترة االستعمارية.
وأضاف ربيقة بأن إنجاز مجمع للذاكرة "هي مسألة 

تعني كل الجزائريين", مضيفا بأن المجمع يدخل 
ضمن اإلنجازات ذات النوعية التي تعكف الدولة على 

إنجازها في مجال المحافظة على الذاكرة الوطنية, 
كما أنه "يمثل إضافة كبيرة لبقية الهياكل األخرى", 

على غرار المجمع المنجز على مستوى والية 
سطيف والمخصص للمسائل المتعلقة بمجازر 8 ماي 

1945.
كما قال وزير المجاهدين في كلمة له خالل إشرافه 

على نشاطات فنية و ثقافية متنوعة بقاعة 
المحاضرات الكبرى بمقر الوالية: "إن حفظ ذاكرة 

الشهداء واجب مقدس وميثاق غليظ يلزمنا جميعا 
وعلى الدوام وعلينا أن نصونه وأن نحفظه وأن 

نتذكره الستخالص العبر والدروس وتحديد و رسم 
معالم الهوية الوطنية وترسيخ القيم الوطنية الحقة.”
وأضاف ربيقة بأن "اليوم الوطني للذاكرة المخلد 
لمجازر 8 ماي 45 الذي نحييه هذه السنة تحت 

شعار )شعب ضحى, ذاكرة ال تمحى( لهي سانحة 
عظيمة نستحضر من خاللها حدثا خالدا في سجل 
إنجازات الشعب الجزائري األبي الذي جسد روح 

التضحية والفداء وعبر بصدق للعالم أجمع عن حقه 
المشروع في استرجاع حريته المغتصبة وسيادته 

المنتهكة.”
كما اعتبر أن "المبادرة بإحياء هذا الموعد وإقراره 

كيوم وطني من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد 
تبون خالل سنة 2020 له أكثر من داللة" فهو, كما 
قال, "تعبير عن روح الوفاء لرسالة الشهداء وصيانة 

األمانة الخالدة التي أودعوها في ذمة األجيال وذلك 
باستحضار التضحيات الجسيمة دفاعا عن سيادة 

األرض وشرف العرض والتصدي لثقافة النسيان.”
وبعدما جدد تأكيده على أن مظاهرات 8 ماي 

1945 التاريخية وما واكبها من مجازر استعمارية 
إبادية شنيعة بكل من قالمة وسطيف وخراطة 

)بجاية( تعد نقطة انعطاف حاسمة في مسار الكفاح 
الوطنين و تأكد الشعب الجزائري أن ما أخذ بالقوة ال 
يسترجع إال بالقوة, اعتبر الوزير أن هذه المحاطات 

التاريخية الهامة "جديرة بأن نطيل الوقوف عندها 
الستقراء نتائجها وإطارها التاريخي والوعي الكبير 

الذي تمتع به صناع الثورة في مواجهته للمخطط 
االستعماري الهادف إلى تفتيت مقومات الهوية 

الوطنية.”

الرئي�س تبون ي�صتقبل وزيرة ال�صوؤون 
اخلارجية جلمهورية البو�صنة والهر�صك

   

استقبل رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أمس، بالجزائر 
العاصمة, نائب رئيس مجلس الوزراء, وزيرة الشؤون الخارجية 

لجمهورية البوسنة والهرسك, بيسيرا توركوفيك. وقد حضر 
االستقبال الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية, كل من وزير الشؤون 
الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, ومدير ديوان 

رئاسة الجمهورية, عبد العزيز خلف.

 لعمامرة ونظريته البو�ضنية ي�ضيدان بتعزيز 

التمثيل الدبلوما�ضي للبلدين

تاأكيد على عالقات ال�صداقة القوية التي 
جتمع اجلزائر والبو�صنة والهر�صك

أشاد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان 
لعمامرة، وبيسرا تيركوفيتش، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرة 

الشؤون الخارجية للبوسنة والهرسك بالقرار المتخذ من قبل السلطات 
العليا من الجانبين، لتعزيز التمثيل الدبلوماسي من خالل فتح السفارات 

في عاصمتي البلدين، حسب ما أفاد به، أمس، بيان للخارجية.
جاء هذا خالل استقبال لعمامرة, بيسرا تيركوفيتش, التي تقوم بزيارة 

عمل إلى الجزائر, حيث أجريا محادثات على انفراد قبل أن تتوسع 
لتشمل وفدي البلدين, تم خاللها التأكيد على عالقات الصداقة القوية 

التي تجمع الجزائر والبوسنة والهرسك, وتثمين اإلرث الثقافي 
واإلنساني الذي يتقاسمه الشعبان.

وبحسب البيان ذاته, فقد أشاد الوزيران بالقرار المتخذ من قبل 
السلطات العليا من الجانبين, لتعزيز التمثيل الدبلوماسي من خالل فتح 

السفارات في عاصمتي البلدين, مع التنويه بضرورة العمل لترقية آفاق 
التعاون الثنائي ,كما ونوعا, السيما عبر تعزيز إطاره القانوني.

وأضاف البيان أن الطرفان تناوال, بهذه المناسبة أبرز التطورات 
السياسية واألمنية على المستويين اإلقليمي والدولي, مبرزين أهمية 

تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين حول مختلف القضايا ذات 
االهتمام المشترك.وفي وقت سابق من يوم أمس، ترحمت رئيسة 
الدبلوماسية البوسنية بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة على أرواح 

شهداء حرب التحرير الوطني.
اإ.�س

جمل�س الأمة ي�ضارك يف ور�ضة عمل حول تقييم 

�ضيا�ضات التمييز الإيجابي ل�ضالح املراأة

 تاكيد على �صرورة التمكني ال�صيا�صي 
والقت�صادي للمراأة العربية

شارك مجلس األمة, أمس عن طريق التحاضر المرئي عن بعد, 
في ورشة عمل نظمتها منظمة المرأة العربية حول موضوع: "تعزيز 
مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية", حسب ما أفاد به بيان عن 

ذات المجلس.
أوضح البيان أن العضوة, نوارة سعدية جعفر, مثلت مجلس األمة في 
ورشة عمل خصصت لعرض ومناقشة المرحلة الثانية من المشروع 

البحثي اإلقليمي الذي تتبناه منظمة المرأة العربية حول "تقييم سياسات 
التمييز اإليجابي لصالح المرأة )الكوتا( فيما يتعلق بتعزيز مشاركة 

المرأة العربية في الحياة السياسية.”
وأكدت سعدية جعفر في مداخلتها على "ضرورة التمكين السياسي 
واالقتصادي للمرأة العربية, وضرورة تفعيل دورها المحوري في 

التشريع وصنع القرار من خالل تواجدها الفاعل في البرلمانات 
الوطنية واإلقليمية والدولية.”

كما اعتبرت في ذات السياق --يضيف ذات المصدر-- أن "التشريعات 
وحدها غير كافية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص, لكن المهم تحضير بيئة 
حاضنة للمشاركة السياسية.”وذكر بيان مجلس األمة أن هذا النشاط 

يندرج  في إطار "السعي إلى تمكين المرأة العربية وتفعيل دورها في 
الحياة السياسية.”وتتناول الدراسات الميدانية التي أعدتها منظمة المرأة 

العربية في إطار المرحلة الثانية من المشروع المذكور, تجارب كل 
من العراق وفلسطين وموريتانيا ومصر,و تتضمن تحليال للسمات 

والخصائص المميزة لكل تجربة باإلضافة إلى تحدياتها, على أن تختتم 
"بجملة من التوصيات ترفع لحكومات الدول العربية لالسترشاد بها.”

وذكر المجلس بأن منظمة المرأة العربية كانت قد تناولت تجربة 
الجزائر ضمن إطالق المرحلة األولى من المشروع عام 2019, 

حيث تم عرض نتائجها خالل ورشة عمل بواسطة منصة إلكترونية 
للتحاضر المرئي عن بعد في أكتوبر 2020.

ع.ط



تعزيز  على  الجزائرية  الدولة  حرص  ضوء   في 
الجزائريين  المستثمرين  وتحفيز  االستثمار  مناخ 
من  بالجزائر،  مشاريعهم  إطالق  على  واألجانب 
الذي  القانوني  الجانب  تعديل  على  التركيز  خالل 
من شانه ضمان االمن القانوني لهؤالء المستثمرين، 
وتحقيق االقالع االقتصادي الذي أعلن عنه رئيس 
الجمهورية في وقت سابق، يدرك مشروع القانون 
أعلن  أن  بعد  األخيرة،  محطته  لالستثمار  الجديد 
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن تخصيص 
المقبل،  الخميس  الوزراء  لمجلس  خاص  اجتماع 
خصص  الجديد،  ولقد  القانوني  النص  لعرض 
عن  للحديث  امس،  أول  الوزراء  مجلس  اجتماع 
هذا المشروع، بعد سلسلة التعليمات التي سبق وأن 
فيما  الحكومي  للطاقم  الجمهورية  رئيس  وجهها 

يتعلق بإثرائه وإدخال تعديالت عليه.
ويتطلع المستثمرون والمهتمون بالشأن االقتصادي، 
التدابير  من  جملة  الجديد،  النص  يتضمن  أن  إلى 
االقالع  وتحقيق  االستثمار  تحفيز  شأنها  من  التي 
للسنة  الحكومة  شعار  يعتبر  الذي  االقتصادي 
الجارية، كما يأملون في أن يحتوي مشروع القانون 
على مجموعة من التحفيزات ويكون مستقرا ليحقق 
االقتصاديين  للمتعاملين  بالنسبة  القانوني  االمن 
وأن  األجانب،  أو  الجزائريين  المستثمرين  سواء 
خالل  من  لالستثمارات  وجاذبا  محفزا  يكون 
رخص  بمنح  المعنية  والقطاعات  المجاالت  تحديد 

االستثمار.
ومن أبرز القرارات التي خرج بها اجتماع مجلس 
الجوية  الخطوط  لشركة  الترخيص  الوزراء، 
جديدة،  خطوط  لفتح  طائرة   15 بشراء  الجزائرية 
إلى  تضاف  وآسيوية،  إفريقية  بلدان  نحو  خاصة 
المتكون من 57 طائرة،  األسطول الجوي للشركة 
باإلضافة إلى اقتناء بواخر لنقل المسافرين والسلع 
الرحالت  برنامج  على  الموافقة  مع  والحبوب، 
لموسم  تحسبا  الجزائرية،  الجوية  للخطوط  الجديد 
االصطياف، وفي انتظار نشر مرسوم تنفيذي يحدد 
ذلك، من شان القرار المساهمة في تدارك وتعويض 
الخسائر الكبيرة التي تكبدتها شركة الخطوط الجوية 
بعد  تفشي وباء "كورونا"،  فترة  الجزائرية، خالل 
أن شهدت تراجعا كبيرا في عدد الرحالت المبرمجة 

بسبب اإلجراءات االحترازية المتخذة، خاصة خالل 
الدول  من  الوافدين  أمام  الجوي  المجال  غلق  فترة 
في  وارتفاعا  للفيروس  بيرا  انتشاراك  التي شهدت 

عدد اإلصابات.
للجوية  الجوي  األسطول  تدعيم  قرار  ويتزامن 
الرحالت  توسيع  شانه  من  والذي  الجزائرية، 
المبرمجة نحو عديد الدول، يتزامن مع حلول موسم 
أبناء  امام  سانحة  فرصة  يعتبر  الذي  االصطياف 
لدخول أرض  بالخارج  المقيمين  الجزائرية  الجالية 
الدولة لصالح  اتخذته  الوطن، ما يعد إجراء جديدا 
هذه الفئة يضاف إلى قرار رئيس الجمهورية خالل 
اجتماع مجلس وزراء سابق، مراجعة أسعار تذاكر 

السفر بالنسبة للمقيمين بالخارج.
وإن كان االجتماع األخير لمجلس الوزراء قد ركز 
عديد  إلى  تطرق  حين  االقتصادي،  الجانب  على 
خصص  وكسابقيه  أنه  غير  االقتصادية،  الملفات 
حيزا للشق االجتماعي، حين شدد رئيس الجمهورية 
على ضرورة مواصلة العمل على محاربة البطالة 

أن  أكد  فقد  الشباب،  لفائدة  العمل  مناصب  وخلق 
استحداث واليات جديدة، يهدف إلى تخفيف العبء 
على  مشددا  منه،  اإلدارة  وتقريب  المواطن  على 
مواصلة عملية إعادة توجيه الموارد البشرية لفائدة 
تحديد  تتيح  أرضية  واستحداث  الجديدة  الواليات 
إعطاء  مع  السكانية،  الكثافة  مع  تماشيا  المناصب 
األولوية في مناصب الشغل المستحدثة في الواليات 
الرأس"  "مسقط  عامل  بمراعاة  وذلك  الجديدة، 
إمكانية  الواليات األم، مع  المحولين من  للموظفين 
فتح باب التوظيف عند الحاجة عن طريق المسابقة.
تضمنها  التي  األرقام  كشفت  أخرى،  جهة  من 
العرض المحين لمختلف المشاريع االستثمارية التي 
المبذولة  الجهود  حجم  عن  العراقيل،  عنها  رفعت 
لتذليل العراقيل وتسهيل إطالقها، بعد أن ارتفع عدد 
إجمالي  من   861 إلى  إطالقها  تم  التي  المشاريع 
تسلمت  جديدة  مشاريع   07 بزيادة  مشروع،   915
مجموع  ليصل  شغل،  منصب  و820  الرخص 

الوظائف المستحدثة إلى 34 ألف و614 منصب.

3 الثالثاء 10 مايالحدث
 2022 المـوافق  
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الإفراج عنه قد يكون نهاية ال�شهر اجلاري

 القانون اجلديد
 للإ�ستثمار قيد الإثراء

كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحكومة بمواصلة 
إثراء قانون اإلستثمار، الذي تعقد عليه آمال كبيرة لتحسين مناخ 

االستثمار وتحفيز المستثمرين للعمل على تجسيد مشاريعهم 
ببالدنا، من خالل توفير البيئة الالزمة لهم.

وقد ترأس بداية األسبوع الجاري رئيس الجمهورية عبد المجيد 
تبون اجتماعا لمجلس الوزراء، والذي خصص لدراسة ومناقشة 
مشروع القانون الجديد لالستثمار، باإلضافة إلى مشروع قانون 
يخص شروط ممارسة األنشطة التجارية، عالوة على عرضين 

يتعلقان بمتابعة مشروع منجم الحديد بغارالجبيالت، وملف 
الواليات الجديدة، وعلى هامش االجتماع تقرر تكليف الحكومة 
لمواصلة العمل على إثراء مشروع القانون الجديد لالستثمار، 

بالنظر إلى أهميته وحرصا على ديمومته، على أن يعرض في 
اجتماع خاص لمجلس الوزراء يوم الخميس 19 ماي .

وثمن العديد من الخبراء في المجال االقتصادي إعالن الحكومة 
عن توجهها إلصدار قانون جديد لالستثمار، والذي تهدف من 

خالل السلطات العليا للبالد لتعزيز المنظومة القانونية وتحسين 
مناخ األعمال وتشجيع االستثمار والمستثمرين، على حد سواء.

وأجمع الخبراء اإلقتصاديين على ضرورة ارفاق القانون الجديد 
لالستثمار بجملة من التحفيزات والمزايا والعمل سريعا على دعمه 

بخطوات وقرارات فعالة، تضمن مقاربة موضوعية ومتكاملة 
لواقع االستثمار في بالدنا وتدارك النقائص السابقة وإماطة 

العقبات، التي تسببت في السابق في نفور المستثمرين.
وفي هذا الصدد كان الخبير اإلقتصادي سليمان ناصر، أكد عبر 

صفحته على موقع التواصل اإلجتماعي، بأن قانون االستثمار 
الجديد يبقى مجرد خطوة في سبيل تسهيل االستثمار وجذبه، 

وخاصة االستثمار األجنبي الذي نعول عليه كثيرا للمساعدة في 
إنعاش االقتصاد الوطني كما فعلت كثير من االقتصاديات الناشئة، 

ولكنه في المقابل أشار إلى أن االستثمار منظومة متكاملة، ال 
يمكن أن نصلح منها جزءا ونترك الباقي، ألن األمر هذا لن يؤدي 

إلى النتيجة المرجوة.
 ومن جانبه الخبير اإلقتصادي عبد المالك سراي وفي تصريح 
له، أكد بأن تعديل قانون المحروقات سمح بجذب وتحفيز العديد 
من الشركات العمالقة لإلستثمار ببالدنا في قطاع المحروقات، 

بالموازاة مع سعي الجزائر لرفع إنتاجها وتصدير كميات أكبر من 
الغاز والنفط، في ظل التغييرات الحاصلة في األسواق الطاقوية، 

مشددا على أن األمر يعتمد على تجسيد إستثمارات حقيقية 
بالشراكة مع المؤسسات العالمية، وهو ما يبرز أهمية تحفيز 

االستثمار األجنبي.
وينتظر، أن تمس عملية إثراء القانون الجديد لإلستثمار كافة 

النقاط، التي كانت محل تحفظ، كما أن العملية تهدف لفك القيود 
والعراقيل، التي قد تشكل عقبات أمام المستثمرين، خاصة ما تعلق 
بحركة رؤوس األموال وكذا كافة المسائل اإلدارية، التي كانت في 

السابق من بين النقاط السوداء.
ف.م

رزيق يعر�ض م�شروع القانون املتعلق باملناطق 

احلرة على جلنة ال�شوؤون االقت�شادية

  �إن�شاء "ال�سركة اجلزائرية 
للمناطق احلرة"  

عر�ض وزير التجارة و ترقية ال�شادرات, كمال 

رزيق, اأم�ض, م�شروع القانون املحدد للقواعد العامة 

املطبقة على املناطق احلرة على اأع�شاء جلنة ال�شوؤون 

االقت�شادية والتنمية وال�شناعة والتخطيط لدى 

املجل�ض ال�شعبي الوطني.

ف.م

وخالل االجتماع, أعلن رزيق أمام اعضاء اللجنة التي ترأسها 
السيد اسماعيل قوادرية بحضور الوزيرة المكلفة بالعالقات مع 

البرلمان, بسمة عزوار, عن إنشاء, في اطار تطبيق مشروع 
القانون, مناطق حرة تجارية ومؤسسة تكلف بتسيير هذه المناطق 
تدعى "الشركة الجزائرية للمناطق الحرة" و لجنة وطنية للمناطق 

الحرة التجارية لدى الوزير المكلف بالتجارة.
وحسب الوزير, فإن هذا النص القانوني, الذي يتكون من 5 

فصول, يتضمن إعفاء النشاطات التي تمارس في المناطق الحرة 
من جميع الحقوق والضرائب والرسوم واالقتطاعات ذات الطابع 

الجبائي وشبه الجبائي والجمركي باستثناء الحقوق والرسوم 
المتعلقة بالمركبات والسيارات السياحية و باستثناء الرسوم 

المتعلقة بالمركبات والسيارات المتصلة باالستغالل و المساهمات 
واالشتراكات في نظام الضمان االجتماعي الجزائري.

وأبرز أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد القواعد العامة المطبقة 
على المناطق الحرة قصد تعزيز االستثمار واإلنتاج وتحفيز 

وتنويع االقتصاد الوطني وبالتالي ترقية الصادرات وتخفيض 
فاتورة االستيراد. ويستهدف كذلك معالجة إشكالية محاربة 

التهريب من خالل تطوير التجارة الخارجية من خالل إنشاء 
مناطق حرة مع البلدان األفريقية المجاورة.

وأشار رزيق الى ان التوجه الجديد للدولة المتمثل في بعث سياسة 
المناطق الحرة يتزامن مع المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة 

الحرة القارية األفريقية (ZLECAf) ودخولها حيز التطبيق ابتداء 
من 1 جويلية .2022

وأضاف ان انضمام الجزائر إلى هذه اتفاقية يشكل فرصة كبيرة 
لتطوير االقتصاد الوطني وتعزيز التبادالت التجارية مع 54 دولة 
موقعة على هذه االتفاقية وكذا سوق تضم 2ر1 مليار نسمة وناتج 

محلي إجمالي يعادل 2500 مليار دوالر.

اإميان. �ض

�شيتم عر�شه يف اجتماع خا�ض ملجل�ض الوزراء اخلمي�ض املقبل

 قانون �ال�شتثمار �جلديد 
يدرك حمطته الأخرية

يعقد, اخلمي�ض املقبل, اجتماع خا�ض ملجل�ض الوزراء, يخ�ش�ض لعر�ض م�شروع قانون اال�شتثمار, لي�شل بذلك الن�ض القانوين 

اجلديد اإىل حمطته االأخرية بعد �شل�شلة التعديالت واالثراء الذي تعكف احلكومة على اإدخالها, تطبيقا لتعليمات رئي�ض 

اجلمهورية الذي اأكد حر�شه على حت�شني مناخ اال�شتثمار من اجل بلوغ هدف " االقالع االقت�شادي" الذي اأعلن عنه �شابقا.

دعم املنتوج املنتوج الوطني ال مير فقط عرب منع اال�شترياد

اإعادة النظر يف قائمة املواد وال�سلع املمنوعة من الإ�سترياد
قررت السلطات العليا للبالد إعادة النظر في 

قائمة المواد والسلع الممنوعة من االستيراد، إذ 
ينتظر أن يتم تحيين قائمة المواد الممنوعة من 
اإلستيراد خالل األيام القليلة القادمة واإلفراج 

عنها.
أمر رئيس الحمهورية عبد المجيد تبون، على 
هامش إجتماع مجلس الوزراء، الذي خصص 
حيز منه لدراسة مشروع قانون يتعلق بشروط 
ممارسة األنشطة التجارية، بإعادة النظر فيه 
المشروع من أجل تقديم رؤية واضحة تكون 

مشجعة ومحفزة للمتعاملين االقتصاديين، 
بالموازاة مع إعداد تصور شامل لمختلف المواد 

والسلع المستوردة، من خالل مراجعة قائمة 
المواد الممنوعة من االستيراد، وتحديدها في 
اجتماعات الحكومة ونشرها بمرسوم تنفيذي.

كما شددت السلطات العليا للبالد على ضرورة 
ضبط قائمة المواد والسلع الممنوعة من 

االستيراد، بهدف الحفاظ على اإلنتاج الوطني 
وتشجيعه، وكذا الدفع بخلق نسيج صناعي قادر 
على تلبية احتياجات السوق الوطنية، باإلضافة 
إلى العمل على تطوير نظام مراقبة الواردات 

خاصة في ما يتعلق بالسلع المجمركة في البند 
التعريفي "أخرى".

وطالبت السلطات العليا بضرورة اغتنام تقلبات 
السوق الدولية، وغالء أسعار المواد األولية، 

بالتوجه إلى استغالل وفرة المواد المنتجة محليا 
في تطوير اإلنتاج الوطني، داعية من جانب 

أخر الستحداث بنك معلومات، يتيح توفير 
اإلحصائيات الدقيقة، لمختلف المواد المنتجة 

محليا، تسمح بمعرفة االحتياجات الحقيقية للسوق 
الوطنية.

وفي هذا الصدد، قال أمس أمين بن زروق 
رئيس اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية بالجمعية 

الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين في 
اتصال لجريدة الرائد، بأن حماية المنتوج 

الوطني ودعمه ال يعني بالضرورة منع منافسه 
المستورد من دخول أرض الوطن، بل أكد على 

أن األمر يتطلب إجراءات أخرى، من أجل 
تحسين المنتوج الوطني وجعله منافسا للمستورد، 
خاصة وأن التجارة تعتبر عصبا هاما لإلقتصاد 

الوطني.
وشدد محدثنا على أن التجارة ال تقبل الممنوع، 

بل إن منع بعض المواد سيفرز تجاوزات سلبية، 
على غرار اإلحتكار، المضاربة وحتى الرداءة 

في المنتوج إلنعدام المنافسة، مؤكدا على أن 
حماية المنتوج المحلي يستدعي دعمه بحزمة 
تحفيزات ليكون منافسا للمنتوج المستورد في 

النوع والكم.  
وبخصوص قضية عدم منح تراخيص 

لمستوردي األدوات المدرسية، والتخوفات من 
تداعيات سلبية لها، كشف محدثنا بأن الدعوات 
السابقة للسلطات العليا للبالد للتدخل لقيت أذانا 
صاغية، إذ شهد الوضع انفراج في الساعات 

القليلة الماضية، مع تقديم تسهيالت للمتعاملين 
ووضعهم في أريحية كبيرة، للشروع في استيراد 

وتلبية إحتياجات السوق الوطنية.
جدير بالذكر، فإن العديد من المستوردين 
والمتعاملين اإلقتصاديين طالبوا السلطات 

العليا للبالد بالتدخل وإعادة النظر في عدد من 
القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة، مشددين 

على أنها ستتسبب في إنعكاسات سلبية على 
السوق الوطنية.

ف.م



4
�شرفة يو�شح خالل عر�شه م�شروع القانـون املتعلق بعالقات العمل

هذه هي �سروط ال�سماح بدخول 
املوظفني لـ"عامل الأعمال"

ك�شف وزير العمل يو�شف �شرفة، اأم�س عن �شروط ا�شتفادة املوظفني من عطلة ا�شتثنائية لإن�شاء 
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وفي هذا السياق، أوضح الوزير 
خالل عرضه للقانون عل لجنة 

الصحة والشؤون االجتماعية 
بالمجلس الشعبي الوطني، أن هناك 

تعديل وهو االستفادة من العطلة 
للتفرغ للمشاريع المقاوالتية بالنسبة 

للموظف والعامل على حد سواء. 
كما أكد شرفة أنه يمنع على العامل 
الذي بصدد انشاء شركته الخاصة، 
أن ينافس الشركة التي يعمل فيها، 

ويجب ان تكون منافسة شريفة. 
بالمقابل أكد أيضا أنه إذا لم ينجح 
العامل أو الموظف في مشروعه 
يستطيع العودة الى عمله بصفة 
عادية. الى جانب ذلك، أوضح 

وزير العمل، أن من بين الشروط  

يجب أن يكون سن الذي بصدد 
انشاء شركته هو اقل من 55 سنة، 

وعمل في مؤسسته اكثر من 3 
سنوات، بينما عقد عمله غير محدد 

المدة وليس عقد سنوي. ويهدف 
المشروع الذي عرضه أمس وزير 

العمل  إلى تكريس حق جديد 
لصالح العمال ويُتيح لهم االستفادة 
من عطلة غير مدفوعة األجر، أو 

اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي 
من أجل إنشاء مؤسساتهم مع 

ضمان لهؤالء العمال حق العودة 
إلى مناصب عملهم في حالة عدم 
إنجاز مشاريعهم إلنشاء مؤسسة. 

وينص مشروع القانون أيضا على 
تحديد مدة العطلة من أجل إنشاء 

مؤسسة بسنة واحدة على األكثر، 
قابلة للتمديد بـ6 أشهر، يتم خاللها 

تعليق عالقة العمل وكذا تحديد 
فترة اللجوء إلى العمل بالتوقيت 

الجزئي بنفس المدة، يتقاضى فيها 
العامل أجر يتناسب مع العمل 

المؤدى، طبقا للتشريع والتنظيم 
المعمول بهما. بهدف الحفاظ على 

حقوقه المكتسبة المتعلقة بالعمل 
عند إحالته على العطلة إلنشاء 

مؤسسة واالستفادة خالل هذه الفترة 
من تغطية الضمان االجتماعي، 

عالوة على االمتيازات واإلعانات 
المنصوص عليها في إطار األجهزة 

العمومية لدعم إحداث وتوسيع 
النشاطات. ولتمكين العامل من هذه 

الحقوق، ينص مشروع القانون على 
استيفاء شروط ستحدد عن طريق 

التنظيم وتتعلق، السيما بالسن 
والخبرة المهنية واإللتزام بقواعد 

المنافسة النزيهة. ويُشير نص 
المشروع إلى أنـه يمكن استثناء 

تمديد فترة العطلة أو العمل بالتوقيت 
الجزئي إلنشاء مؤسسة لمدة ال 

تتجاوز 6 أشهر بناء على تبرير من 
العامل المعني. ويمكن للمستخدم 

لضرورة المصلحة أن يقرر بعد أخذ 
رأي اللجنة المشاركة تأجيل تاريخ 
بداية العطلة أو اللجوء إلى العمل 
بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء 

مؤسسة لمدة ستة أشهر على األكثر 
إذا كان غياب العامل المعني انجر 

عنه تداعيات بليغة وعلى المؤسسة. 
ويترتب عند إحالة العامل على 

عطلة إنشاء مؤسسة، تعليق راتبه 
وعدم االستفادة من حقوقه المتعلقة 
باألقدمية والترقية، غير أن العامل 

المعني يبقى يحتفظ بحقوقه المكتسبة 
المرتبطة بمنصب عمله عند تاريخ 

إحالته على عطلة إنشاء مؤسسة. 
كما ضمـن نص مشروع القانون 

للعامل في حالة عدم إنجاز مشروعه 
حـق المطالبة بإعادة إدماجه في 

منصب عمله أو إعادة تشغيله 
بالتوقيت الكامل في أجل شهر واحد 

على األقل قبل انتهاء فترة العطلة 
أو الفترة المحددة بالتوقيت الجزئي 

إلنشاء مؤسسة.

 قدم عضو لجنة متساوية األعضاء سلك مساعدي 
ومشرفي التربية  هاشمي سعيدي توضيح فيما 

يخص الترقية في الدرجة لفائدة مساعدي ومشرفي 
التربية.

 وأبرز هاشمي سعيد  حول كيفية الترقية في 
الدرجة عن طريق النقطة اإلدارية والتي  هي 

نقطة تتجدد كل سنة، يمنحها مدير المؤسسة خالل 
شهر مارس من كل سنة و من حق المشرفين 

والمساعدين  اإلطالع واإلمضاء عليها شخصيا، 
موضحا وبخصوص المعنيين بالترقية الدرجية 

للموسم الدراسي 2021/2022 ، الموظف الذي  
مضى على تعيينه أو إستفاد من آخر ترقية درجة 
سنتين و نصف )30شهرا( إلى غاية 31 ديسمبر 

2021 أي عين أو تحصل على الدرجة قبل 
2019./07/01

كما أشار عضو لجنة متساوية األعضاء سلك 
مساعدي ومشرفي التربية هاشمي سعيدي الى 
شروط ترقية هؤالء الموظفين،  موضحا " ان 
العملية تمس كل من يستوفي مدة ثالث سنوات 

ونصف ) 42 شهر ( أو أكثر إلى غاية 31 
ديسمبر 2021 ستتم ترقيته ال محالة سواء بالوتيرة 

الدنيا أو المتوسطة او القصوى. 
وأوضح في ذات السياق هاشمي سعيدي "أن  كّل 

موّظف مؤّهل للتّرقية مستوف لشروط الّدخول 
في المنافسة وكان تاريخ مفعول درجته الجديدة، 

حسب ترتيبه، قد تجاوز تاريخ 31 ديسمبر 2021 
سيؤجل إلى الدورة القادمة، مسلطا في المقابل، 

الضوء على المصطلحات التي يجد مشرفي 
ومساعدي التربية صعوبة في فهمها على غرار 
الوتيرة الدنيا السريعة التي  تعني ترقية المعني 

بسنتين و نصف"30 شهرا"، أما الوتيرة المتوسطة 
فهي  تخص ترقية المعني بثالث سنوات أي 36 
شهرا، أما الوتيرة القصوى   فهي  ترقية المغني 

بثالثة سنوات ونصف أي 42 شهرا.
وحسب عضو لجنة متساوية األعضاء سلك 

مساعدي ومشرفي التربية  فعند ترتيب الموظفين 
المعنيين بكل درجة ، يستفيد 40 % األوائل من 

الترقية الدنيا في حين 40 %من الوتيرة المتوسطة 
و 20 % من الوتيرة القصوى ;في حالة تساوي 

موظفين أو أكثر في الترتيب ) أي لهما أو لهم 
نفس نقطة االدارية(، يتم االعتماد على األقدمية 
العامة في التوظيف و في حالة التساوي الحالة 

العائلية و في حالة التساوي السن و األكبر سنا هو 
من يرتب األول. 

مرمي عثماين

من خالل حتديث نظم

 الت�شيري وجعلها اأكرث جناعة

وزير النقل يوؤكد على �سرورة ع�سرنة 
ال�سركة الوطنية للنقل بال�سكك احلديدية

 
   اأكد وزير النقل منجي عبد اهلل، على �شرورة 

ع�شرنة وتطوير اأداء ال�شركة الوطنية للنقل 

بال�شكك احلديدية والوكالة الوطنية للدرا�شات 

ومتابعة ال�شتثمارات يف ال�شكك احلديدية، ح�شبما 

جاء يف بيان للوزارة.

ع.ط

أوضح البيان أن منجي, الذي ترأس اجتماعا بحضور إطارات 
من الوزارة وكل من المدير العام للشركة الوطنية للنقل 

بالسكك الحديدية وعدد من كوادرها, وكذا المدير العام للوكالة 
الوطنية للدراسات ومتابعة االستثمارات في السكك الحديدية 
وعدد من إطاراتها, قدم "توجيهات تمحورت حول ضرورة 
عصرنة وتطوير أداء هذه المؤسسات من خالل تحديث نظم 
التسيير وجعلها أكثر نجاعة, والتحكم في التكاليف من خالل 

استراتيجيات واضحة المعالم وبأهداف في المتناول.”
وأضاف الوزير أنه يجب على هاتين المؤسستين "االعتماد على 
نظام معلوماتي شامل خاصة فيما يتعلق بتسيير القدرات البشرية 

وتطوير الخدمات عن طريق االعتماد على الرقمنة ومختلف 
الوسائل اإللكترونية والتكفل الجيد باالنشغاالت المعبر عنها من 
طرف المواطنين باإلضافة إلى االعتماد على مختلف الوسائل 

التكنولوجية المتاحة في العملية االتصالية وتوسيع نطاقها.”
وذكر منجي بمهام هذه المؤسسات الحيوية التي تقدم خدمة 

عمومية, مؤكدا على ضرورة "أن ترقى لتطلعات المواطنين, 
إذ تعتبر جزء ال يتجزأ من يومياتهم, وذلك من خالل فك العزلة 

وربط مختلف ربوع الوطن, كما أنها تساهم وبشكل كبير في 
تنمية النشاطات االقتصادية وخلق ديناميكية مستدامة.

وخالل هذا االجتماع, قدم المدير العام للشركة الوطنية للنقل 
بالسكك الحديدية عرضا حول وضعية المؤسسة ونشاطاتها 

ومختلف اإلمكانيات التي تتوفر عليها, سواء تعلق األمر 
بنقل المسافرين أو البضائع, كما تم التطرق إلى االستراتيجية 
المسطرة والرؤية الجديدة للرفع من أداء الشركة على المدى 

القريب, المتوسط والبعيد.
كما عرض المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة 

االستثمارات في السكك الحديدية, مختلف المشاريع الهيكلية 
الهامة التي تم إنجازها والمشاريع قيد اإلنجاز واألهداف 

المسطرة ضمن البرنامج الوطني لتطوير النقل بالسكك الحديدية, 
حسب البيان.

العن�شر الن�شوي متواجد بقوة يف جمال الطريان 

والغط�س والت�شلق والطب

 كريكو ت�سيد باحرتافية املراأة
 يف �سلك احلماية املدنية

   
أشادت وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة, كوثر 

كريكو, أمس, باحترافية المرأة في سلك الحماية المدنية سيما 
في مجال الطيران و الطب. وفي تصريح للصحافة, أوضحت 

الوزيرة أن هدف زيارة الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل 
للحماية المدنية, الكائنة بالدار البيضاء, هو"االطالع على 

تخصصات المرأة في هذا المجال", مشيدة باحترافيتها سيما في 
مجال الطيران والغطس والتسلق والطب.

وأشارت أن عدد النساء في هذا المجال والذي يفوق "1600 
امرأة, في تزايد "مؤكدة أن هذه الزيارة تدخل في إطار نشاطات 
قطاعها من أجل "إبراز إبداعات ومؤهالت المرأة الجزائرية في 

جميع الميادين.”
لإلشارة, فقد تلقت كركيو أثناء زيارتها لمختلف وحدات الحماية 

المدنية على غرار وحدة التعرف والتدخل في األماكن الوعرة 
والخطرة ووحدة إسعاف األشخاص وكذا وحدة التسلق شروحات 

وافية حول كيفية العمل. وبعدها اتجهت الوزيرة التي كانت 
مرفوقة بالمدير العام للحماية المدنية, العقيد بوعالم بوغالف, 

إلى وحدة الطيران التابعة للحماية المدنية أين اطلعت على 
مستوى التكوين للمرأة في هذا المجال.

ع.ط

للمو�شم الدرا�شي 2022/2021

"تفا�سيل" كيفية الرتقية يف الدرجة لفائدة م�ساعدي وم�سريف الرتبية

فر�شتها احلوادث املميتة للقاتل ال�شامت

خرجات ميدانية متوا�سلة ملديرية توزيع الكهرباء والغاز احلرا�ش
�شهدت الأ�شهر القليلة املا�شية العديد من 

البلديات خرجات ميدانية للتنبيه من خماطر 

ال�شتعمال ال�شيء للغاز الطبيعي وخماطر 

 )CO( الختناق بغاز اأحادي اأك�شيد الكربون

الناجت عن عملية الحرتاق غري التام للغاز 

الطبيعي، ملا بات حت�شده احلوادث من اأرواح 

�شنويا.

ف.م

وفي هذا الصدد قال عبد الصمد بوزيان المكلف باإلتصال 
على مستوى مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش في 

حديثه لجريدة الرائد، بأن هذه الحمالت التوعوية فرضها 
ارتفاع الحوادث الناجمة عن سوء استخدام الطاقتين 

الحيويتين الكهرباء والغاز، وقيام بعض الزبائن بالبناء 
فوق المنشآت الكهربائية والغازية عدم احترامهم لمسافة 

األمان.
ومست الخرجات التوعوية كافة البلديات التابعة لنطاق 

إقليم المديرية، بداية بالحراش، واد سمار، بوروبة، 
الرويبة، مرورا بالرغاية، هراوة وختاما بالكاليتوس، 
مشيرا إلى أن المديرية نظمت أبواب مفتوحة بمختلف 
وكاالتها التجارية 05 التابعة لها، باإلضافة إلى إقامة 

أبواب مفتوحة بالساحات العمومية التي تستقطب عددا 
معتبرا من الزبائن والمواطنين، ناهيك عن أيام توعوية 

بالمؤسسات التربوية بكل أطوارها ومراكز التكوين 
والتعليم المهنيين، بالتنسيق والعمل الوثيق مع مديرية 

الحماية المدنية وكذا الجمعيات الجوارية والوطنية ضمن 
برنامج توعوي شامل، هدفها األساسي تعزيز وترسيخ 

ثقافة توعوية وسط النشء والعامة، والتأكيد على 
ضرورة التقيد بالنصائح واإلرشادات لتفادي الحوادث 
الخطيرة التي يتسبب فيها غاز أحادي أكسيد الكربون 

من اختناقات.
وأضح المكلف باإلتصال على مستوى مديرية توزيع 

الكهرباء والغاز الحراش، بأن أعوان المديرية يقومون 
بإطالع الزبائن الجدد بكافة اإلرشادات الالزمة، عبر 
مدهم بمطويات وشروحات بخصوص شروط األمن 

والسالمة في كيفية استخدام الغاز الطبيعي، لتجنب 
تسربات الغاز الطبيعي، مشددا على أن الشركة 

الجزائرية للكهرباء والغاز-التوزيع، ممثلة في ناحية 
التوزيع الجزائرومديرية التوزيع الحراش تسعى لتفادي 

الحوادث المميتة.
كما كشف عبد الصمد بوزيان، بأن المديرية ومن خالل 

مختلف فرقها تواصل عملياتها في تفقد الصمامات 
واألعمدة التقنية والقنوات الصاعدة والتأكد من خلوها 

من الخردوات التي يضعها بعض السكان ألنها من 
أسباب حوادث االختناقات بغاز أحادي أكسيد الكربون، 
لكونها تتسبب في سد منافذ التهوئة، خاصة في األحياء 

السكنية المزودة حديثا بالغاز الطبيعي.
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بدء تراجع الأ�سعار وفاعلون يف الأ�سواق يتوقعون الوفرة

 هل �صيكون �صيف 2022 رحيما بجيوب اجلزائريني؟!
الأمني العام لوزارة الربيد والت�سالت 

ال�سلكية والال�سلكية يك�سف:

مليونا م�صرتك ي�صتفيدون 
من رفع تدفق االنرتنت دون 

الزيادة يف االأ�صعار 
كشف  األمين العام  لوزارة البريد واالتصاالت السلكية 

والالسلكية عبد الرزاق، مهدي عن رفع تدفق األنترنت إلى 
خمسة اضعاف لمليوني مشترك، مشيرا أن هذا  التحسن 

كان دون  أي زيادة في ثمن االشتراك وتعزيز سرعة تدفق 
االنترنت.

وفي هذا السياق، أشار في كلمة له على هامش ندوة الجزائر 
الرقمية، أن وزارة البريد حريصة على اتمام وتدعيم فرص 

تنمية االقتصاد الوطني ورفع مداخيله االستراتيجية التي 
تسعى الحكومة الى تجسيدها مشيرا أن تعميم وسائل اإلتصال 
الحديثة ضرورة لرفع نسبة إستعمال الرقمنة. كما كشف عبد 
الرزاق مهدي، عن رفع تدفق األنترنت إلى خمسة اضعاف 

لمليوني مشترك. وتواصل مؤسسة اتصاالت الجزائر توسيع 
التجارب التقنية لرفع تدفق االنترنت التي شرعت في تنفيذها.  

وقد الحظ المشتركون في عرض 2 ميغا بيت/ ثا والذين 
يقارب عددهم 2 ماليين مشترك أن سرعة التدفق تضاعفت 
مرتين، بينما انتقل المشتركون في عرض 8 ميغا بيت / ثا 
والذين يبلغ عددهم حوالي 000 300، إلى تدفق 10 ميغا 

بيت/ ثا علما أن  هذا الرفع من مستوى التدفق لن يترتب عنه 
أي زيادة في األسعار. و مع تعدد و تنوع أجهزة األنترنت 

لدى العائالت الجزائرية، فقد عملت اتصاالت الجزائر بكل ما 
لديها من إمكانيات من أجل أن يستفيد كل زبون من استغالل 
أفضل للخدمة. وتعتبر اتصاالت الجزائر هذه الخطوة تجسيدا 

لمرحلة من مراحل االستراتيجية التي وضعتها لتطوير 
وتحديث شبكاتها، من أجل تحسين نوعية خدماتها لفائدة 

زبائنها في الحاضر والمستقبل. كما تؤكد المؤسسة أن هذا 
التقدم هو ثمرة سياسة مدروسة يتبناها جميع العمال بكل 

إخالص و مثابرة.
�ش.زمو�ش

فيما ا�ستطاعت 196 موؤ�س�سة اإنتاج تقلي�ش 

فاتورة ال�سترياد ب�سكل كبري 

 انتعا�ش غري م�صبوق 
يف ال�صناعة ال�صيدالنية وهذا هو 

حجم القدرات الوطنية 
أكد رئيس المرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد 

الصيدالنية بوزارة الصناعة الصيدالنية، رضا بلقاسمي، 
إن الصناعة الصيدالنية ففي الجزائر عرفت انعاشا 

ملحوظا منذ استحداث وزارة الصناعة الصيدالنية معلنا 
أن األدوية المصنعة محليا  تغطي أكثر من 70 بالمائة 
من االحتياجات الوطنية وذلك بفضل األسس التنظيمية 

والتشريعية التي ساهمت في وضع أرضية لبعث الصناعة 
الصيدالنية في الجزائر.

وقال بلقاسمي  في تصريحات لإلذاعة إن “وزارة 
الصناعة الصيدالنية تمكنت خالل عام ونصف من 
وضع أسس تنظيمية وتشريعية جديدة لعبت دورا 

كبيرا في إنعاش الصناعة الصيدالنية التي حققت قفزة 
نوعية”.   وأضاف بقاسمي ان “الجزائر تحصي اليوم 
بفضل االستثمارات التي أُنجزت حوالي 196 مؤسسة 

إلنتاج المواد الصيدالنية والمستلزمات الطبية ما سهم في 
تقليص فاتورة االستيراد”. بالمقابل ناشد رئيس المرصد 
الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدالنية وسائل اإلعالم 
المحلية للمساهمة في الترويج لجودة المنتوجات المحلية 
التي تتوافق مع معايير الجودة العالمية ومن خالل أيضا 

دعم الحماالت التوعوية”، مضيفا أن “الوقت قد حان لكي 
تعتمد الجزائر على إمكانيتها في البحث العلمي من أجل 
تطوير الصناعة الصيدالنية، ووضع الثقة في المنتوج 

المحلي الذي ساهم بدور كبير في مواجهة جائحة فيروس 
كورونا”.   وفيما يخص مادة األنسولين واألدوية الموجهة 

لعالج السرطان واألمراض النادرة، أوضح بلقاسمي أن 
“مصالحه اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة ندرة هذه 

المواد وللحد من التذبذب، مع منح برامج االستيراد ورفع 
الكميات مقارنة بمعدالت االستهالك العادي”. من جانب 

آخر، أوضح ذات المسؤول أن معرض الجزائر الذي 
يعتبر األول من نوعه حول الصناعة الصيدالنية والمقرر 
بداكار السنيغالية من 17 إلى 19 ماي الجاري والمنظم 
من قبل وزارة الصناعة الصيدالنية بالشراكة مع وزارة 

التجارة وترقية الصادرات سيشارك فيه حوالي 70 
مخبرا ويهدف لولوج السوق اإلفريقية.

�ش.زمو�ش

وبعد فترة غالء استثنائية شهدناها خالل شهر 
رمضان وعطلة عيد الفطر بدأت األسواق 

اليوميين األخيرين تعرف نوعا من االستقرار 
رغم أن هذا االستقرار يعتبر أولى باعتبار ان 

األسعار ال تزال في مستويات مرتفعة مقارنة بما 
يجب ان تكون عليه، وخالل جولة قادتنا لعدد 
من أسواق الخضر والفواكه بالعاصمة الحظنا 
تراجع في أسعار أنواع من الخضر والفواكه 

بمعدل 20 إلى 40 دينار جزائري وهو تراجع لم 
يلمسه المواطن بشكل كبير غير أنه يعتبر مؤشر 
على بدء استقرار األسواق ونهاية موجات الغالء 

االستثنائية.
• هذه هي بورصة األسعار اليومين 

الماضيين
وبالعودة لبورصة األسعار بلغت أسعار البطاطا 

في األسواق اليوميين الماضيين سقف الـ100 دج 
بعدما وصلت خالل شهر رمضان سقف الـ160 

دج في عدد من الواليات بالمقابل تراوحت أسعار 
الطماطم أمس بين 80 و90 دينار جزائري بينما 

بلغت أسعار البصل حدود الـ80 دينار، بالمقبل 
فقد بقيت أسعار الجزر واللفت في مستويات 

مرتفعة في حدود الـ100 دج بسبب نقص عرض 
حسب تجار التجزئة هذا ونزلت أسعار الفلفل 
بنوعية لتبلغ 110 إلى 120 دج بعدما كانت 

في حدود الـ160 دج خالل الفترة األخيرة، فيما 
تعرف أسعار “القرنون” و”القرنبيط” انخفاضا 
ملموسا حيث ال تتجاوز أسعارها الـ50 دينار 
وانخفض سعر الكوسة إلى 80 دج من جهة 
أخرى، عرفت أسعار بعض الفواكه تراجعا، 

كالفراولة التي بيعت بين 240 و250 دج 
للكيلوغرام الواحد، كما تراجع سعر البطيخ 

األحمر )الدالع( إلى 80 دج للكيلوغرام، بعدما 
بلغ 150 دج األيام الماضية، أما البطيخ األصفر 
فقد استقر عند 200 دج للكيلوغرام الواحد، وبدأ 
عرض البرتقال في تراجع بسبب نفاذ المحصول، 

مما أدى إلى ارتفاع هذه الفاكهة إلى 300 دج 
للكيلوغرام الواحد، في حين شهد سعر الليمون 

تراجعا ليتراوح بين 170 و180 دج للكيلوغرام 
الواحد، وقد بيع بـ250 دج للكيلوغرام خالل 

األيام الفارطة. من جهتها أسعار الدجاج، عرفت 
تراجعا طفيفا، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 

من الدجاج الموضب بين 360 و380 دج، 
واستقرت اللحوم الحمراء، على غرار لحوم 

العجل التي بيعت بين 1500 إلى 1800 دج 
للكيلوغرام الواحد، وبلغ سعر السردين 800 دج 

للكيلوغرام الواحد. 
• بلنوار: لهذه األسباب األسواق 
ستعرف إنخفاضا الفترة المقبلة 
بالمقابل يتوقع الفاعلون في القطاع التجاري 
ان تعرف األسعار مزيد من االنخفاض بداية 

من األسبوع المقبل فيما يأمل بتسجيل استقرار 
كبير في األسواق خالل فصل الصيف الذي هو 
على األبواب موازاة مع توقعات بتحقيق انتاج 

وفير من مختلف المحاصيل الفالحية خالل 
هذه الفترة خاص عبر عدد من الواليات والتي 

عرفت تساقطات مطرية معتبرة خالل أشهر 
الشتاء وتخلصت نوعا ما من هاجس الجفاف 

هذه السنة. وفي هذا الصدد أكد رئيس الجمعية 
الجزائرية للتجار والحرفيين الطاهر بلنوار 

أن الجزائريين على موعد مع صيف سيشهد 
استقرارا في األسعار بعد ما عرفت األسواق في 
رمضان موجات غالء استثنائية، وأشار بلنوار 

انه يتوقع تسجيل وفرة ملحوظة خاصة في 
محاصيل معينة ما سيجعل األسعار في متناول 

الزوالية وأصحاب الدخل المتوسط حيث سيستمر 
العمل بنفس اإلجراءات الحالية لتموين األسواق 
والمحالت التجارية بمختلف المنتوجات، وتوقع 
الطاهر بلنوار أسعارا أرخص من التي شهدها 
الجزائريون في رمضان خالل فصل الصيف، 
بسبب إقدام الفالحين على جني محاصيلهم في 
الكثير من الواليات، مشيرا أن أسعار البطاطا 
والتي تجاوزت كل المستويات المعقولة خالل 
الفترة األخيرة من المنتظر ان تشهد استقرار 

بداية من منتصف شهر ماي، مع دخول محصول 
الواليات الغربية األسواق 

• وفرة مرتقبة والمطلوب محاربة 
“الوسطاء” 

من جهتهم اعتبر ممثلو الفالحين انه رغم تسجيل 
فترات جفاف هذه السنة اال أن الموسم الفالحي 

كان ناجحا ووفيرا كون الفالحيين بدأوا يتعودون 
على هذه الوضعية المناخية وكثير منهم بات يلجا 
للسقي التكميلي ويُتوقع أن يتم تكرار سيناريوهات 

السنوات الماضية في عدد من الواليات، على 
غرار الوادي فيما يخص فائض اإلنتاج، معتبرين 
أن الوفرة التي ستعرفها المنتجات الفالحية موسم 

الجني ستمكن األسعار من االستقرار بشكل 
كبير شريطة ان يكون هناك تنسيق بين وزارة 
التجارة ووزارة الفالحة خالل الصائفة المقبلة، 

من اجل تقليل الوسطاء والمضاربين حتى يستفيد 
الفالح والمواطن من الوفرة الموجودة مشيرين 

في السياق ذاته ان األسعار ال يحددها الفالح وال 
بائع الجملة وانما عدد من الوسطاء الذين باتوا 

يتحكمون في األسواق وهم من يفرضون منطقهم.

بداأت اأ�سعار اخل�سر والفواكه تعرف نوعا من ال�ستقرار مقارنة مبا كانت عليه طيلة �سهر رم�سان وخالل عطلة العيد 

لت�سري التوقعات اأن بور�سة الأ�سعار �ست�سهد بداية من الأيام املقبلة انخفا�سا كبريا تزامنا وفرتة جني العديد من املحا�سيل 

وهو ما قد يب�سر ب�سيف  رحيم  على جيوب اجلزائريني.

س.زموش

ينخرط اليوم يف م�سرية النمو وبناء جزائر قوية 

املجتمع املدين لعب دورا هاما يف ن�صر الوعي يف نفو�ش اجلزائريني   
أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني, عبد الرحمان حمزاوي, بعنابة، 

بأن المجتمع المدني لعب دورا هاما وحاسما في نشر الوعي والحس الوطنيين 
وأيقظ شعلة التحرر من هيمنة االستعمار في نفوس الجزائريين والجزائريات 

إبان حقبة االستعمار وعبر مختلف مراحل المقاومة والكفاح المسلح.
وخالل إشرافه على أشغال ندوة بعنوان “المجتمع المدني والذاكرة، مسارات 
وتحوالت” نظمت من طرف المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ 

رسالة الشهداء بقاعة المسرح الجهوي عز الدين مجوبي بمناسبة إحياء 
اليوم الوطني للذاكرة المخلد لمجازر 8 ماي 1945، أوضح حمزاوي بأن 

المجتمع المدني “كان دوما حاضرا وفعاال في مسيرة النضال واإلعداد للثورة 
التحريرية وبناء الجزائر المستقلة” .

وأضاف المتدخل بأن المجتمع المدني الذي تعززت مكانته باستحداث 
المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة دستورية ليصبح حلقة هامة في 

مسيرة التغيير واإلصالح التي تشهدها الجزائر , “مدعو اليوم إلى االضطالع 
بدوره في مسيرة النمو وبناء جزائر قوية قادرة على مواجهة التحديات و 

إفشال محاوالت زعزعة استقرارها”.
ولتعزيز الدور اإليجابي للمجتمع المدني, أعلن السيد حمزاوى على إطالق 

حملة وطنية من عنابة لترقية نشاطات ومبادرات ومشاريع الشباب وذلك في 
إطار التحضيرات إلحياء الذكرى ال 60 لعيد االستقالل.

وخالل هذا اللقاء الذي حضره األمين العام للمنظمة الوطنية للمحافظة على 
الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء، عبد الكريم حضري, والسلطات المدنية 

والعسكرية لوالية عنابة و الحركة الجمعوية, تتبع الحضور مداخالت حول 
“دور المجتمع المدني في الحركة الوطنية و إبان الثورة التحريرية وكذا 

الدور المنوط بالحركة الجمعوية لربط األجيال بالذاكرة وزرع قيم المواطنة”.
وكان رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني قد زار بساحة الثورة بمدينة 

عنابة معرضا لنشاطات و إبداعات مختلف أطياف الحركة الجمعوية بالوالية 
ذات العالقة بالذاكرة ومكاسب االستقالل كما زار معلما تاريخيا مصنف 

يدعى “ برج القصرين” . ويتمثل هذا المعلم التاريخي الذي تم تصنيفه سنة 
1978 في حصون دفاعية يعود بناؤها إلى ما قبل القرن ال 15 ميالدي 

وكانت مهمتها الدفاع على الساحل. وقد حضر حمزاوي كذلك رفقة سلطات 
الوالية مراسم تسمية الحديقة المتوسطية بعين عشير باسم المجاهد المتوفي 

عزيز دعماش.
ع.ط
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-بفعل الت�ساقطات املطرية الأخرية 

ن�سبة امتالء »جيدة« ل�سدود والية م�ستغامن 
 البليدة:

حملة وا�سعة لإبادة الكالب 
ال�سالة بحي دريو�ش

تمكنت مصالح البلدية بوعرفة ومصالح دائرة البليدة بالتنسيق مع مجموعة الصيادين 
ومصالح الدرك الوطني والشرطة في حملة واسعة إلبادة الكالب الضالة وقتل 22 كلبا 

بمنطقة حي دريوش.
وحسب ما أكدته مصادر محلية فان هذه الحملة جاءت بعد تكرار الحوادث التي تتعلق 

باعتداءات من طرف كالب ضالة ضد أطفال ومواطنين وقد شملت هذه الحملة بمنطقة 
حي دريوش كما شملت 

كالب تعود لصاحب ألحد ورشات المتواجدة بالمنطقة والتي قامت بمهاجمة طفلين. حيث 
سبق لمسؤولي البلدية خالل شهر الماضي وأن قامت بحملة مماثلة تم من خاللها إبادة 
120كلب في نفس البلدية . كما أكد رئيس بلدية بوعرفة امين زرو في تصريح له  أن 

عملية إبادة الكالب الضالة متواصلة ومبرمجة على مدار السنة وهذا حفاظا على سالمة 
المواطن. كما أمر والي والية البليدة كمال نويصر رؤساء بلديات على ضرورة تكثيف 

من عملية إبادة الكالب الضالة للحفاظ على سالمة المواطنين.
س.ز

 
هذا القط�ع يحظى ب�أولوية 

م�ساريع ا�ستثمارية جديدة يف 
تربية املائيات بعني متو�سنت

تعزز االستثمار في مجال تربية المائيات على مستوى والية عين تموشنت، بإطالق 
17 مشروعا جديدا، يرتقب أن يدخل حيز االستغالل في األيام القليلة القادمة، منها 

مشاريع متعلقة بتربية المائيات القارية وأخرى متعلقة بتربية المائيات البحرية.
و تم في هذا الصدد، تسجيل 13 مشروعا تحصل على حق االمتياز فيما يخص 
تربية المائيات القارية، منها ما دخل حيز االستغالل، في حين سجلت 4 مشاريع 
أخرى خاصة بتربية المائيات البحرية. وأكد مدير قطاع الصيد البحري، ولحاج 

عبدالفتاح، أن المشاريع األربعة األخيرة متعلقة بتربية نوع الدورات ودخلت حيز 
الخدمة، فيما مرت العديد من المشاريع األخرى على امتحان التجربة، وتحصلت 

على حق االمتياز، علما أن تربية المائيات تهدف إلى تحقيق األمن الغذائي. وأوضح 
مغني منور من غرفة الصيد البحري، أن هذا الموضوع يزداد أهمية، في ظل 

تراجع الصيد على المستوى العالمي، في وقت ال يزال مشروع “أكواصول” متوقفا، 
بالنظر للمشاكل البنكية التي تستدعي حلوال واقعية، من خالل البحث عن الشراكة، 
مشيرا إلى منطقة نشاطات بالسبيعات، تعد من بين 5 مناطق على مستوى التراب 

الوطني، تم انشاؤها بموجب قرار تنفيذي 19/156. في هذا السياق، دعا المسؤول 
األول على القطاع، المستثمرين إلى التقرب من مصالحه لالستفسار أكثر عن هذا 

الموضوع، في الوقت الذي يتم العمل على تهيئة منطقة النشاطات، حيث تحتاج هذه 
المنطقة إلى تهيئة الطريق، كونه شريان االستثمار، إلى جانب الماء والكهرباء، 

كما يوجد مشروع واعد بدوار المغانة ببلدية تارقة يعنى بتربية “البالطي”، ويعرف 
نسبة إنجاز تفوق 90 بالمائة، وهو معول عليه كثيرا إلعطاء إضافة على المستوى 
المحلي، بطاقة إنتاج تفوق 300 طن سنويا، ناهيك عن توفير مناصب شغل دائمة 
للشباب. كما يسمح هذا النوع في تربية المائيات، باالستفادة من المياه واستغاللها 
في سقي المحاصيل الزراعية، ورفع التكاليف عن األسمدة اآلزوتية التي ارتفعت 
أسعارها بصفة جنونية في المدة األخيرة. في سياق ذي صلة، خصصت الوكالة 
الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية »أناد«، وكذا وكالة التأمين عن البطالة “أنجام” 
لقطاع الصيد البحري، 2000 قرض مالي على المستوى الوطني، أي 1000 

قرض لكل وكالة، فيما تبقى الغرفة ترافق الشباب حاملي المشروع، بما فيه التكوين 
البيداغوجي، حسب الطلب، وفقا لالتفاقية المبرمة مع مدرسة الصيد البحري، كما 

كان عليه الحال عند فتح 5 أقسام لتكوين بحار مؤهل، الذي وجه ألصحاب المستوى 
الدراسي ألقل من السنة الثانية متوسط.

ق.م
 

املدية 

امل�سابح البلدية حلم  طال 
انتظاره باأغلبية البلديات 

 تعاني والية المدية  نقصا فادحا  في المسابح البلدية، فباستثناء المسبح الشبه 
أولمبي بعاصمة الوالية والذي يعرف حالة ضغط أو إكتضاض وكذا المسابح 

البلدية ببلديات كبرى على غرار البرواقية وقصر البخاري  وتابالط والعمارية 
فال يوجد أي مسبح أخر يلجأ إليه شباب الوالية خاصة وأن المنطقة تعرف 

بحرارتها الشديدة  صيفا فمن غير المعقول يضيف بعض سكان بني سليمان أن 
دائرتهم والتي تعتبر من أكبر دوائر الوالية اليوجد بها مسبح رغم إلحاح سكانها 

وسكان البلديات المجاورة لها في مطلبهم  ، حيث تصل  الحرارة في كثير 
من األحيان  إلى حدود 42 درجة  خاصة بالبلديات الجنوبية مثل الشهبونية 

والبواعيش وأم جليل شبابها محروم من متعة االستجمام وأمواج البحر وحتى 
البرك المائية غير موجودة، ألن مثل هذه البلديات تعرف بطابعها السهبي فهي 

في حالة جفاف في غالب األحيان ومجمل الشباب ممن إلتقتهم  » الرائد » 
أجمعوا على أن مطلب توفير المسابح أصبح  أكثر من ضرورة في ظل غياب 

وسائل الترفيه األخرى،فدور الشباب التي تبقى  المتنفس الوحيد لشباب البلديات 
تفتقر أغلبيتها  إلى مكيفات هوائية مما يجعل البقاء ألكبر وقت متعب  وحتى 

المالعب البلدية فهي ليست في متناول الجميع ، مما أدى بالكثير من شباب 
البلديات النائية كعين بوسيف وسغوان وشاللة العذاورة وبئر بن عابد، إلى 

كراء سيارات النقل الجماعي كل نهاية أسبوع صيفا والتوجه إلى شواطئ البحر 
للظفر بقليل من المتعة ، ليعودوا إدراجهم في المساء منتظرين  أن يمر األسبوع 

ليعاودوا الكرة مرة أخرى هذا  ويشار أن وباء كورونا أزم األمر حيث حرم 
الشباب واألطفال  وألزمهم البيوت ،ليبقى جل شباب المدية المحروم من لذة 

البحر، يناشدون السلطات المحلية للتفكير جديا  في مطلبهم الرامي إلى انجاز 
مسبح في كل بلدية, حيث تبقى السدود والبرك شواطئ لمن النقود بجيبوهم, 

ويبقى الموت  يترصدهم.
ع.بكيري

 تخ�ص جهة الغرب يومي 11 و 12 ماي

تنظيم عملية النتقاء الأويل لتحدي 
ابتكار الطاقة

سيدي زهار بالمدية

ح�س�ص �سكنية قليلة 
تقابلها طلبات كثرية

 مبن��سبة اليوم الوطني للذاكرة ب�سطيف:

 اإقبال لفت على اأجنحة معر�ص 
جهوي لالأن�سطة العلمية

كمية  أن  المصدر  أوضح  و 
خالل  المتساقطة  األمطار 
والسيما  الماضية  األسابيع 
منذ بداية شهر ماي الجاري 
والتي تجاوزت 60 ميلمترا 
منسوب  ارتفاع  في  ساهمت 
هذه  مستوى  على  المياه 
المنشآت الحيوية ليبلغ 118 
بدأت  و  مكعب.  متر  مليون 
المياه من سد  تحرير  عملية 
بلغت  الذي  الشلف  وادي 
نسبة امتالئه 100 في المائة 
مكعب(  متر  مليون   50(
بمعدل 1 مليون متر مكعب 
تحويل  مع  بالموازاة  يوميا 
السد  نحو  الفائضة  الكميات 

علي،  سيدي  ببلدية  الخزان 
و  ذاته.  المصدر  حسب 
ساهمت الكميات المحولة في 
هذا الصدد في رفع منسوب 
هذا السد إلى 44 مليون متر 
مكعب وهو ما يمثل 68 في 
اإلجمالية  طاقته  من  المائة 
مليون   70 تتجاوز  التي 
بخصوص  و  مكعب.  متر 
كراميس  وادي  سد  وضعية 
الذي عرف جفافا قبل سنتين 
دفع إلى التخلي عنه كمصدر 
الجهة  بلديات  لتموين 
مستغانم  لوالية  الشرقية 
لوالية  الشمالية  والجهة 
المديرية  أوضحت  غليزان، 

في  تخزن  المنشأة  هذه  أن 
يفوق  ما  الحالي  الوقت 
من  مكعب  متر  مليون   24
 100 االمتالء  )نسبة  المياه 
كمية  فاقت  و  المائة(.  في 
بوالية  المتساقطة  األمطار 
مستغانم منذ فيفري الماضي 
يضيف  ميلمترا   210
ستساهم  و  ذاته.  المصدر 
)السدود(  المصادر  هذه 
والية  احتياجات  تأمين  في 
مستغانم والواليات المجاورة 
وتدعيم  الشروب  المياه  من 
األخرى  التزويد  أنظمة 
محطة  نظام  والسيما 
بسونكتار  البحر  مياه  تحلية 

العمومية  الخدمة  وتحسين 
للماء )التموين دون انقطاع(. 
تزويد  حاليا  يتم  لإلشارة، 
من  انطالقا  مستغانم  والية 
محطة تحلية المياه سونكتار 
مكعب  متر  ألف   200(
مستغانم- ونظام  يوميا( 

»الماو«  أرزيو-وهران 
)30 ألف متر مكعب يوميا( 
أالف   10( الجوفية  واآلبار 
فضال  يوميا(  مكعب  متر 
عن نظام سد وادي كراميس 
انتاجه  قدرة  تبلغ  الذي 
اليومية 4 أالف متر مكعب.

لجهة  األولي  االنتقاء  تنظيم عملية  سيتم 
الثانية من  النسخة  للمشاركة في  الغرب 
مسابقة تحدي ابتكار الطاقة »أو اي سي 
على  ماي   12 و   11 يومي   ,»2022
مستوى جامعة وهران 2 محمد بن أحمد 

حسبما أفاد به بيان للمنظمين.
معاينة  الجهوي  االنتقاء  هذا  ويتضمن 
المنصة  على  مسجال   200 أعمال 
سيتم  حيث  المسابقة,  لهذه  المخصصة 
من  مكونة  تحكيم  لجنة  أمام  عرضها 
وأكاديميين  الطاقة  مجال  في  محترفين 

المشاريع وريادة  إدارة  في  متخصصين 
ويذكر  المصدر.  نفس  حسب  األعمال, 
تنظيم  خالل  من  المنشود  الهدف  أن 
»تعزيز  هو   »2022 سي  »أواي 
وتشجيع المقاولين الشباب والطالب وأي 
شخص اخر لديه أفكار مبتكرة في مجال 
الطاقة لجعله مشروعا يولد قيمة مضافة 
والحصول على دعم من طرف الشركاء 
من أجل تحقيق مشاريعهم«. وسيتم دعم 
المسابقة,  هذه  في  الوطنيين  الفائزين 
قصد  الخبراء  قبل  من  وماليا,  ماديا 

نفس  حسب   , ميدانيا  أفكارهم  تجسيد 
عمليات  تواريخ  بأن  أكد  الذي  المصدر 
)الوسط  األخرى  الجهوي  االنتقاء 
والشرق والجنوب( ستعلن قريبا. وأشار 
البيان إلى أن تحدي ابتكار الطاقة ينظم 
تحت رعاية الوزير المنتدب لدى رئيس 
المعرفة  باقتصاد  المكلف  الوزراء 

والشركات الناشئة.
س.ز

استقطبت أجنحة المعرض الجهوي 
لألنشطة العلمية المقام بديوان 

مؤسسات الشباب بسطيف في إطار 
إحياء اليوم الوطني للذاكرة )8 

مايو من كل سنة( جمهورا غفيرا 
أغلبه من األطفال و الشباب الذين 

أبدوا اهتمامهم باألنشطة العلمية 
المعروضة بالمناسبة.

و قد لوحظ إقبال الفت لألطفال من 
والية سطيف و بعض الواليات 

المجاورة على غرار ميلة و برج 
بوعريريج على األجنحة المخصصة 

لعلم الفلك و الروبوتيك و ألعاب 
الذكاء و كذا االبتكارات العلمية 
حيث أنهم لم يتوانوا في طرح 
أسئلتهم و تلبية شغفهم في هذا 

المجال. و يأتي تنظيم هذه التظاهرة 
بمبادرة لديوان مؤسسات الشباب و 
رابطة النشاطات العلمية و التقنية 

للشباب بمناسبة إحياء الذكرى 77 
لمجازر 8 ماي 1945 تحت شعار 

»تخليدا للذكرى« قصد ترسيخ 
روح المواطنة و التعريف بالهوية 
الوطنية، حسبما ذكره المنظمون. 
و شارك في المعرض جمعيات و 

رابطات ناشطة في مجال النشاطات 
العلمية و التقنية على غرار علم 

الفلك و الروبوتيك و النوادي 

الخضراء و المشاريع البيئية و 
غيرها و شباب هواة و منخرطين 
بالمؤسسات الشبانية من 8 واليات 

على غرار سطيف و األغواط و 
المدية و الجزائر العاصمة و غيرها. 
و تهدف هذه التظاهرة إلى التعريف 
بأهمية األنشطة العلمية في الوسط 

الشباني و تنمية روح اإلبداع للشباب 
و تطوير مكتسباتهم في المجال 

العلمي، حسبما أكده لوأج رئيس 
رابطة النشاطات العلمية و التقنية 

للشباب بسطيف، نور الدين قباشي. 
من جهته، ثمن بالمناسبة الباحث 

في علم الفلك بمركز البحث في علم 
الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء 

ببوزريعة )الجزائر العاصمة(، بابا 
عيسى جوناي لوأج مبادرة تنظيم هذا 

المعرض و دوره في صقل مواهب 
األطفال والشباب و نشر الممارسة 
الشبانية لألنشطة العلمية و الفلكية. 
كما تطرق إلى أهمية االهتمام أكبر 

بمجال البحث في الفلك و تحفيز 
األطفال و تشجيعهم لولوج هذا العالم 
الواسع فضال عن تشجيع الجمعيات 
و النوادي الناشطة في المجال من 
خالل توفير التجهيزات و الوسائل 

الالزمة.
ق.م

كشف  عديد السكان  من بلدية سيدي زهار 
جنوب شرقي المدية  في حديثهم لـ«  الرائد 

» عن  مدى  حاجتهم  لمشاريع  سكنية 
بمختلف األنماط  خاصة  اإلعانات  الريفية  
الموجهة   لسكان  األرياف   والتي تساهم  

في  استقرارهم في  محيط  أراضيهم ،  كما   
يشتكي قاطنو سيدي  زهار من حرمان  بلديتهم  

من  أي  مشاريع  سكنية  ذات
طابع  اجتماعي  وذلك بسبب انعدام الوعاء 

العقاري لغرسها ، لذا يطالبون بحصص 
إضافية من البناء الريفي  ، كما يطالبون 
في ذات السياق بالترخيص للبناء الريفي 

داخل المحيط العمراني علما حسب قولهم أن  
البلديات التي يقل عدد سكانها عن 5000 

نسمة يستطيع سكانها الحصول على إعانات 
في إطار البناء الريفي لتشييد سكنات بالمحيط 

العمراني وهو ما أكدته مصادر موثوقة من 
داخل المجلس الشعبي البلدي  علما أن حصة 

30 سكنا اجتماعيا جاهزة تنتظر التوزيع 
والحصة بعدها تضيف ذات المصادر.

 هذا وتجدر اإلشارة أن  300 طلب مودعة 
لدى مصالح البلدية للحصول على إعانة لتشييد 
سكن ريفي و250 طلب للحصول على سكن 
اجتماعي رغم أن سكان البلدية 4500 نسمة 

فقط.
ع.بكيري

جتاوزت ن�سبة امتالء ال�سدود الثالثة بولية م�ستغامن )ال�سلف وكرادة وكرامي�س( 80 يف 

املائة، ح�سبما اأفادت به مديرية املوارد املائية.
س.ز/واج
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مجتمع

 كيف �أزيل �أثر قلم 

�لر�صا�ص من �لجد�ر

  بالنسبة لطبيعية األكل والشرب قبل 
الحجامة فإنّه يفضل الصيام أو االكتفاء 
بوجبات خفيفة قبل ساعتين إلى ثالث 

ساعات من جلسة الحجامة، ويمكن 
ا  األكل بعد الحجامة بكم ساعة، أمَّ

بالنسبة لألكل المسموح بعد الحجامة 
فيُنصح بإتباع النصائح التالية: 

 • تناول بعض التمر، أو شرب الماء 
مع العسل للحصول على الطاقة بعد 

الجلسة إذ يُعد من األكل والشرب 
المناسب بعد الحجامة.

 • تجنب اللحوم الحمراء، والحليب، 
ومشتقاته لمّدة 24 ساعة بعد الحجامة، 

ويمكن أكل السمك بعد الحجامة، 
والفواكه، والخضراوات، وكميات 

قليلة جداً من الدجاج، إضافًة إلى ذلك 
يمكن أكل البيض بعد الحجامة.

 •  تجنب جميع أنواع المشروبات 
التي تحتوي على الكافيين لمدة 24 

ساعة بعد الحجامة.
 • شرب الكثير من الماء للمحافظة 

على رطوبة الجسم.

 • كما يُنصح 
المحجوم بعد 

العالج بالحجامة باالمتناع عن التدخين 
لما يقارب 24 ساعة. 

 • واالمتناع عن ممارسة التمارين 
الرياضية أو أي مجهود عضلي أو 

بدني لما يقارب 48 ساعة.
 •  تجنب غسل المنطقة التي تم 

تطبيق الحجامة عليها لما يقارب 24 
ساعة.

  حياة م�صباحي

 • ساندويش من اللبنة أو الجبنة، مع إمكانية إضافة أصناف الخضروات إليه؛ مثل: الخس، أو الخيار أو 
البندورة، ويفضل تعويد الطفل على الخبز ذي القمحة الكاملة بداًل من الخبز األبيض.

 •  ساندويش من زبدة الفستق؛ نظراً لقدرتها على تزويد الجسم بالطاقة.
 • مجموعة من المعجنات صغيرة الحجم؛ مثل: المناقيش، أو البيتزا. 

 • كمية مناسبة من الرقائق الكاملة.
 •  كمية مناسبة من الفشار، مع ضرورة تحضيره بكمية قليل من الزيت النباتي؛ حتى يظل صحياً.

 • حبتان أو أكثر من الفاكهة الكاملة المفضلة للطفل، مع إمكانية تقطيعها وتقديمها على شكل سلطة 
فاكهة. 

 • علبة من الحليب الذي يحتوي على النكهة المفضلة للطفل، مثل: الشوكوالتة أوالفراولة، وخاصًة في 
حال عدم تناول الطفل لحاجته من الحليب في الصباح الباكر. 

 • حفنة من المكسرات النيئة بمقدار قبضة اليد. 
 • نوع معيّن من رقائق البطاطا مرة في األسبوع فقط. 

 • كمية من الشوكوالتة المرة؛ مع إمكانية تقديم الشوكوالتة العادية، ولكن بكميات محدودة له، وتفّضل 
الشوكوالتة المرة نظراً لفوائدها المتعددة للجسم.

 •  كمية كافية من الماء، من خالل إعطائه قنينة تحتوي على حاجته منه؛ وتعتبر هذه الخطوة واحدة 
من أهم الخطوات على اإلطالق؛ نظراً لقدرة الماء على تعويض الكمية التي فقدها الطفل من السوائل 

خالل اللعب.
 •  كمية مناسبة من العصير الطبيعي الطازج، مع ضرورة تجنب إضافة السكر إليه، ويُنصح بتناول 

الطفل له في بداية النهار، وعدم تركه فترة طويلة؛ حتى ال يخسر كمية كبيرة من قيمته الغذائية. 
 • كمية مناسبة من رقائق الذرة، والفاكهة المجففة، والتي يُنصح بحفظها داخل علبة خاصة. 

 • كمية من البسكويت الهش الكامل الغذاء مدهوناً بالجبن القابل للدهن.
 •  حصة مناسبة من اللبن قليل الدسم، أو اللبن الممزوج بالفاكهة مع ضرورة شربه خالل فترة مبكرة 

من النهار حتى ال يفسد من الطقس الحار. 
 • مالحظة: ال يفضل إضافة المايونيز إلى السندويشات التي تقّدم إلى الطفل؛ والسبب في ذلك يعود إلى 
أّن هذه المادة قد تفسد مع الحرارة العالية، األمر الذي قد يؤثّر سلباً على صحة الطفل، كما يُنصح بتجنب 

تقديم األطعمة المقلية، وكذلك المشروبات الغازية.

�لحامل و�لجنين
تغذية الحامل في الشهور األولى

   تناول غذاء صحي ومتوازن خالل فترة الحمل ال يعني تناول كميات كبيرة من الطعام، فإذا كان وزن 
األم طبيعياً وال تعاني من الوزن المنخفض فإنّها ال تحتاج لسعرات حرارية إضافية خالل األشهر الثالثة 
األولى، وفي الحقيقة ال توجد خلطة سحرية لنظام غذائي صحي في الحمل؛ حيث إن المبادئ األساسية 

لألكل الصحي خالل فترة الحمل مشابهة تماماً للمبادئ الصحية لجميع األشخاص، وهي كاآلتي:
الهضم،  على  تساعد  التي  باأللياف  الجسم  تمد  إنَّها  حيث  بكثرة،  والخضروات  الفواكه،  تناول   •  

وبالفيتامينات والمعادن المختلفة، كالحديد، وفيتامين ج، وفيتامين أ، وحمض الفوليك.
 •  تناول الحبوب الكاملة.

 •  تناول البروتين الخالي من الدهون.
 •  التركيز على الدهون الصحية، والتركيز على األطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة كاألوميغا 3، 

وتجنب تناول الدهون المتحولة والدهون المشبعة
 • االبتعاد عن الوجبات السريعة، والحلويات، واألطعمة الغنية بالسكر التي تمد الجسم بسعرات حرارية 

زائدة وال تُوفِّر العناصر الغذائية المهمة لنمو الجنين وتطوره.

 و�صفات لتوحيد لون 

�لب�صرة

جمال 

ور�صاقة

أمــــــــــــــومة و طفــولة 

�صحتك

تدابير 
منزلية

 ماذ� يجب �أن يتناول �لطفل 

في �لمدر�صة 

 �لأكل بعد �حلجامة 

أّن الجدران منها ما هو مدهون، ومنها ما هو  بالذكر  الجدير     من 
ُمغّطى بورق الجدران، ولكل واحد منها ُطرق ُمعيّنة لتنظيف آثار قلم 

الّرصاص التي وجدت عليها، ونذكر منها ما يأتي:
 تنظيف الجدران المدهونة

    تعد آثار قلم الّرصاص من اآلثار التي يسهل إزالتها إذا تّم التّصرف 
معها بشكٍل جيد، ويجب أاّل يتم القلق حيالها، ويتم إزالتها عن الدِّهان 
نهائي،  بشكٍل  اآلثار  تلك  تُزيل  والتي  اآلتية،  رق  الطُّ إحدى  بواسطة 

وهي:
 • فرك آثار قلم الّرصاص بممحاة قلم الّرصاص بلطٍف وعناية، وبدون 

الّضغط الّشديد على الجدار.
 •  فرك المنطقة المكتوب عليها بممحاة الّصمغ بعنايٍة ولطف.

 •  فرك آثار قلم الّرصاص بواسطة حجر جلد الغزال بحذٍر ولطف.
 •  فرك المنطقة برغوة الميالمين بعنايٍة وبحذٍر شديد. 

 • وضع صودا الخبز على قطعة قماٍش ناعمة وجاّفة أو قطعة إسفنج 

نظيفة، وفرك المنطقة على طول العالمة برفٍق وعناية. 
 • وضع معجون األسنان على المنطقة الملطخة بآثار قلم الّرصاص، 

وفركها بقطعة قماٍش جاّفة وناعمة أو بقطعة إسفنٍج نظيفة. 
التي وضعت  المواد  آثار  الالزمة إلزالة  التّنظيف  أدوات  استخدام   • 
على الجدار، ووضعها على قطعة قماٍش نظيفة وجاّفة أو قطعة إسفنٍج 

نظيفة، وفرك المنطقة بلطٍف وعناية.
 •  مسح الجدار بقطعة قماٍش جاّفة ونظيفة أو بقطعة إسفنٍج بعد االنتهاء 

من عملية فرك وتنظيف آثار الكتابة على الجدران بقلم الّرصاص.
شكله  من  الجدران  ورق  على  الّرصاص  بقلم  الكتابة  أثر  يُغيِّر    •  
تنظيف  يتم  ولكي  المدهونة،  الجدران  مع  الحال  كما هو  نظافته  ومن 
تلك اآلثار بشكٍل نهائي وإعادة الجاذبيّة والجمال لها يجب وضع مواد 
التّنظيف الُمناسبة أو المحاليل اآلمنة على قطعة قماٍش جاّفة ونظيفة أو 
قطعة إسفنج نظيفة وفرك آثار الكتابة بلطٍف، وتجدر اإلشارة إلى عدم 

الضغط بشّدٍة على الورق لكي ال يتلف أو يحدث به أي ضرر.

   هناك العديد من العالجات الطبيعية المختلفة التي يمكن 
استخدامها في المنزل لتوحيد لون البشرة. 

  وصفة عصير الليمون يعتبر الليمون فاكهًة حمضيًة لذلك 
يحافظ  أن  يمكن  البشرة  على  الليمون  تطبيق عصير  فإّن 
في  مهم  دور  لها  والتي  المناسبة،  الحموضة  درجة  على 
الحفاظ على لون البشرة الموحد، وطريقته هي: المكّونات: 
كمية مناسبة من عصير الليمون. الطريقة: يستخدم الليمون 
من خالل وضعه مباشرًة على البشرة بانتظام لتفتيح لونها، 
ثّم يغسل الوجه بعد فترة من الوقت. مالحظة: يجب عدم 
الليمون إن كان هناك خدوش أو جروح  استخدام عصير 
في البشرة؛ ألّن ذلك سيُؤّدي إلى حرقها، كما يجب تجنب 

التعرض ألشعة الشمس عند استخدامه. 
  وصفة دقيق الشوفان إّن دقيق الشوفان من المواد الطبيعية 
األوساخ،  يُزيل  مّما  للبشرة،  ُمقشر  بمثابة  تعمل  التي 

والطريقة هي: المكّونات: كمية مناسبة من الشوفان. كمية 
العسل  مع  الشوفان  يُخلط  الطريقة:  العسل.  من  مناسبة 
لتشكيل عجينة. توضع على الوجه لبضع دقائق مع التدليك 
باألصابع. يُغسل الوجه، ويُستخدم كريم للحماية من أشعة 

الشمس. 
ألنّه  البشرة؛  لون  لتوحيد  العسل  يُستخدم  العسل  وصفة 
مرطب عميق للبشرة، كما يحتوي على خصائص مضادة 
الشباب،  حب  سببها  التي  الندب  حجم  من  تُقلّل  للبكتيريا 
والرطوبة التي يمنحها العسل للبشرة تحميها من الجفاف، 

مّما يُؤثر في لونها بشكٍل سلبي.
لتنعيم  الرائعة  المواد  من  الحليب  يعتبر  الحليب  وصفة   
البشرة، كما أنّه يُقلّل من إنتاج مادة الميالنين المسؤولة عن 
لون البشرة، مّما يُقلّل من البقع الداكنة، كما أنّه يمنح البشرة 

الترطيب الالزم، الذي يحميها من الجفاف.



البلد  البرازيل  تعتبر 
لالعبي  تصديرا  األكثر 
الدوريات  إلى  القدم  كرة 
األجنبية، متفوقًة على فرنسا 
دراسة  بحسب  واألرجنتين، 
مرصد  يجريها  سنوية 
متخصص معروف في كرة 

القدم.
العبا   1219 ويحترف 
بالدهم،  خارج  برازيليا 
الالتيني  البلد  ليتصدر 
 978« فرنسا  تليه  القائمة، 
واألرجنتين  العبا« 
وإنجلترا   »815«
 »441« وألمانيا   »525«
ثم   »425« وكولومبيا 

إسبانيا »409«.
الالعبين  عدد  ارتفع  وبينما 
البرازيل  من  المحترفين 
واألرجنتين، خالل السنوات 
بلغ  طفيف  بفارق  األخيرة، 
الترتيب  على  و6%   4
شهد  فقد   ،2017 عام  منذ 

الفرنسيين  الالعبين  تصدير 
الفترة  نفس  خالل  طفرة 

بلغت 27%.
احتراف  نسبة  ارتفعت  كما 
أيضا  اإلنجليز  الالعبين 
مقابل   ،25% بنسبة 
في  للكولومبيين،   41%

ضخمة  زيادة  شهدت  حين 
 »86%« للفنزويليين 
واإلكوادوريين »81%«، 
الرئيسي  البلد  ويعد 
من  القادمين  للمحترفين 

البرازيل هو البرتغال.
البلد  فتعد  تشيلي  أما 

العبين  مع  تعاقدا  األكثر 
ولوكسمبورج  أرجنتينيين، 
الفرنسيين،  لالعبين 
وتركيا  لإلنجليز،  واسكتلندا 
والمكسيك  األلمان،  لالعبين 
الكولومبيين،  لالعبين 

وإنجلترا لالعبين اإلسبان.
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 متفوقة على فرن�سا والأرجنتين واإنجلترا

البرازيل الأكثر ت�صديرا لالعبين 
المحترفين للخارج

النادي الملكي كان قد ح�سم لقب الليغا في وقت �سابق

اأتلتيكو مدريد يح�صم ديربي 

العا�صمة ويثاأر من الريال
 

أتلتيكو  فريق  حسم 
»ديربي«  مدريد 
ريال  أمام  العاصمة 
الدوري  بطل  مدريد 
بهدف  اإلسباني 
امس،  أول  نظيف 
منافسات  ضمن 
من   35 الجولة 

المسابقة.
حكم  واحتسب 
جزاء  ركلة  المباراة 
إثر  مدريد،  ألتلتيكو 
مهاجم  كونيا  سقوط 

للتنفيذ  وانبرى  مدريد،  ريال  مدافع  فاييخو  مع  التحام  بعد  »الروخيبالنكوس« 
البلجيكي يانيك كاراسكو الذي سجلها بنجاح على يمين الحارس لونين في الدقيقة 

.40
وثأر أتلتيكو مدريد من الملكي كون ريال مدريد فاز بديربي الدور األول للموسم 
الجاري من الدوري اإلسباني 1-2 على ملعب »سانتياغو بيرنابيو«، في ديسمبر 

من العام الماضي.
وحسم ريال مدريد لقب الليغا رسميا، في ظل تربعه على صدارة الترتيب برصيد 
81 نقطة، فيما يقاتل أتلتيكو لحجز تذكرة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا، في ظل 

تواجده بالمركز الرابع برصيد 64 نقطة.
 

ميالن يقلب الطاولة على فيرونا وي�ستعيد �سدارة الدوري الإيطالي

مالديني: »نحن قريبون من التتويج 

بالكالت�صيو لكن المهمة لن تكون �صهلة«
 

مالديني،  باولو  تحدث 
المدير التقني لميالن، عن 
منافسة الروسونيري على 
اإليطالي  الدوري  لقب 
المقبل،  الموسم  خالل 
لقناة  وقال في تصريحات 
وجود  ظل  »في  ميالن: 
فإن  الحماس،  من  الكثير 
للفريق  اآلن  المهم  الشيء 

أن يشعر بالهدوء«.
فيرونا  »مباراة  وأضاف: 
ضد  حدث  ما  عكس 

التسيو، حيث بدأنا بقوة للغاية وسيطرنا على أول 25-20 دقيقة، وأحرزنا هدًفا 
لكنه ألغي بتسلل هامشي، إذا تراجعت بعد هذا الموقف »إلغاء الهدف« ولم تكن 

مستعًدا، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة«.
في  النهاية  خط  رؤية  ويمكنك  المباريات  من  قليل  عدد  يتبقى  »عندما  وأضاف: 
أهنئ  أن  يجب  يكفي،  بما  ناضًجا  يكن  لم  إذا  تركيزه  يفقد  الفريق  فإن  البطولة، 
مقاعد  من  شاركوا  الذين  ذلك  في  بما  منهم،  طلب  ما  كل  فعلوا  لقد  الالعبين، 

البدالء«.
وتابع: »حاجة ميالن إلى 4 نقاط من أجل التتويج؟ نحن قريبون ألنه لم تتبق سوى 
مباراة  أن  كما  وساسولو،  أتاالنتا  سهلة ضد  مباريات  نخوض  لن  لكننا  جولتين، 

فيرونا لم تكن سهلة«.
المنافسة،  اليوم، ال يزالون فريًقا قوًيا وقادًرا على  أتاالنتا  واختتم: »لقد شاهدت 
ويريدون المشاركة في أوروبا، كما أن فريقهم يضم العديد من الالعبين المميزين، 
لكننا سنلعب في سان سيرو أمام مدرجات كاملة.. سيكون هناك الكثير من الضغط 

علينا، لكن يمكننا التعامل معه«.
وكان فريق ميالن قد حقق فوزا عريضا على مضيفه فيرونا بثالثة أهداف مقابل 
هدف، ضمن منافسات الجولة 36 في الدوري اإليطالي لكرة القدم، وتقدم فيرونا 
عن طريق دافيد فاروني بالدقيقة 38، فيما سجل أهداف ميالن كل من ساندرو 

تونالي »هدفين« بالدقيقتين 3+45 و50، وأليساندرو فلورينزي بالدقيقة 86.
وبهذا الفوز، استعاد ميالن صدارة جدول الترتيب قبل نهاية المسابقة بجولتين فقط 
برصيد 80 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر »78«، فيما تجمد رصيد فيرونا عند 

52 نقطة بالمركز التاسع.
 

بوكيتينو ينتقد حكم مباراة تروا ويوؤكد:

»مي�صي يعاني من �صوء حظ غير طبيعي«
 

المعدل  تراجع  سبب  جيرمان  سان  باريس  مدرب  بوكيتينو،  ماوريسيو  فسر 
التهديفي لنجم الفريق ليونيل ميسي في الدوري الفرنسي.

وقال بوكيتينو في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية »ميسي يعاني من 
الفوز في مرمى  العارضة من تسجيل هدف  لقد حرمته  سوء حظ غير طبيعي، 
تروا بالدقائق األخيرة«، وأضاف المدرب األرجنتيني »هذا تفسيري لسبب تراجع 

المعدل التهديفي لالعب بهذه اإلمكانيات«.
 وسجل ليو 4 أهداف فقط في موسمه األول بالدوري الفرنسي.

انتهت  التي  تروا  ضد  الفريق  مباراة  حكم  قرار  جي  إس  بي  مدرب  انتقد   كما 
بالتعادل »2-2«، مشيرا إلى أن قراره بإلغاء هدف لنيمار لم يكن صحيحا، وأشار 
ماوريسيو إلى أن الحكم تغاضى أيضا عن ركلة جزاء لصالح أشرف حكيمي في 

الدقيقة 53.

النجم  بأن  البريطانية  »ذا صن«  صحيفة  أفادت   
بأنه  زمالءه  أبلغ  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي 
سيبقى في »أولد ترافورد« إذا طلب منه الهولندي 
عدم  للفريق،  الجديد  المدرب  هاج،  تين  إريك 

الرحيل.
وزعمت العديد من التقارير الصحفية أن كريستيانو 
رونالدو ينوي الرحيل عن »أولد ترافورد«، بسبب 
عدم تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال 

أوروبا للموسم المقبل »2022-2023«.
وقالت مصادر مطلعة في مانشستر يونايتد، إن ال 
أحد يشعر بخيبة أمل في النادي إزاء الموسم السيئ، 
أكثر من رونالدو، لكنه يرفض الرحيل رغم ذلك، 
ويريد المساعدة في إعادة فريق »الشياطين الحمر« 
إلى دوري أبطال أوروبا، ومحاولة الفوز بلقب في 

الموسم المقبل.
الجديد  المدرب  كان  »إذا  لزمالئه:  رونالدو  وقال 
قاسية،  لدي مشاعر  يكون  فلن  لديه رأي مختلف، 

ولن أندم على العودة إلى أولد ترافورد«.
مانشستر  في  الشباب  الالعبين  من  العديد  ويرغب 
إيالنغا،  أنتوني  السويدي  وخصوصا  يونايتد، 
أن  يعتقدون  ألنهم  آخر،  لموسم  رونالدو  بقاء  في 

بإمكانهم التعلم منه.

في صفوف  البقاء  البرتغالي  النجم  قرر  وفي حال 
فستكون  المقبل،  الموسم  في  الحمر«  »الشياطين 
 »2003-2004« موسم  منذ  األولى  المرة  هذه 
التي لن يشارك فيها »صاروخ ماديرا« في البطولة 

األوروبية المرموقة.
العمر  من  البالغ  رونالدو،  كريستيانو  أن  يذكر 
 5 في  أوروبا  أبطال  بدوري  توج  عاما،   37

واحد  لقب  بواقع  الرائعة،  مسيرته  مناسبات خالل 
مدريد  ريال  مع  ألقاب  و4  يونايتد  مانشستر  مع 
التاريخيين  الهدافين  ترتيب  ويتصدر  اإلسباني، 
لدوري األبطال، برصيد 140 هدفا متقدما بفارق 
ليونيل  األرجنتيني  مطارديه  أقرب  عن  هدفا   15

ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

في حال طلب منه المدرب الجديد ال�ستمرار مع الفريق

مقابل راتب اأ�سبوعي �سخم

هالند يوافق على الن�صمام لمان�ص�صتر �صيتي

رونالدو يبلغ زمالءه بنيته البقاء في مان�صي�صتر يونايتد

 

توصل نادي مانشستر سيتي اإلنجليزي إلى اتفاق يقضي بانتقال 
دورتموند  بوروسيا  من  هاالند  إرلينغ  الدولي  النرويجي  المهاجم 

األلماني إلى صفوفه، بحسب ما ذكرت تقارير بريطانية، أمس.
مواسم  خمسة  لمدة  عقدا  سيوقع  هاالند  أن  التقارير،  وكشفت 

وسيتقاضى مبلغا ضخما قدره 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، 
على أن يدفع »السيتي« لدورتموند البند الجزائي في عقد الالعب 

وقدره 64 مليون جنيه إسترليني مقابل الصفقة.
فيها  دافع  مباراة   88 85 هدفا في  وسجل هاالند »21 عاما«، 
في  إليه  انتقاله  منذ  المسابقات  مختلف  في  دورتموند  ألوان  عن 
سالزبورغ  من  قادما  الشتوية  االنتقاالت  سوق  في   2020 يناير 

النمساوي.
صفوف  في  لعب  أن  إينغه،  آلف  هاالند،  لوالد  سبق  وللمفارقة، 
مباراة   38 معه  وخاض  و2003،   2000 بين  سيتي  مانشستر 

على مدى ثالثة أعوام.
وال يضم »السيتي« في صفوفه مهاجما صريحا باستثناء البرازيلي 
غابريال جيزوس، علما بأن مدربه اإلسباني بيب غوارديوال يلعب 

معظم األوقات من دون مهاجم صريح.
توتنهام  هداف  خدمات  على  الحصول  حاول  »السيتي«  وكان 
ومنتخب إنجلترا هاري كين الموسم الماضي من دون أن يتوصل 

إلى اتفاق مع النادي الذي يقع في شمال لندن.
وكان مانشستر سيتي ودع هذا الموسم مسابقة دوري أبطال أوروبا 
من الدور نصف النهائي بشكل دراماتيكي على يد ريال مدريد، لكن 
الدوري اإلنجليزي حيث  الفوز بمسابقة  تبقى وافرة في  حظوظه 

ينفرد بالصدارة بفارق ثالث نقاط عن أقرب منافسيه ليفربول.
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رغم أن الطاقم الفني للمنتخب الوطني لم 
يتجرع بعد مرارة اإلقصاء من مونديال قطر 

2022، والتي سبقتها الخروج من الدور 
األول من كأس إفريقيا لألمم، إال أن تلقيه 
ألخبار سارة تخص تألق بعض العناصر 

الوطنية مع أنديتها رفع من معنوياته سيما 
وأن ذلك يصب في رغبته في ضخ دماء 

جديدة إلعادة الروح للنخبة الوطنية.
فقد تلقى الناخب الوطني إشارات إيجابية من 

خالل األخبار السعيدة التي تصله من يوم 
آلخر، قبل أسابيع قليلة من عودته ألجواء 
المنافسات خالل تصفيات كأس أمم أفريقيا 
2023، حيث سيواجه في مناسبتين يوم 4 
جوان المقبل على ملعبه نظيره األوغندي، 

قبل أن يحل ضيفا يوم 8 جوان على منتخب 
تنزانيا.

ومما ال شك فيه هو أن تألق بعض العبي 
المنتخب الوطني يطمئن بلماضي كثيرا، فعلى 
سبيل المثال، يقدم هاريس بلقبلة نجم بريست 

الفرنسي مستويات قوية خالل األسابيع 
األخيرة، وهو ما جعله محل إشادة كبيرة من 

قبل جماهير فريقه، ويتوج بجائزة العب 
الشهر في مناسبتين متتاليتين بنادي بريست.

وتألق الهداف السابق لنادي وفاق سطيف 
محمد أمين عمورة بشكل كبير مع نادي 

لوغانو خالل الجولة األخيرة من منافسات 
الدوري السويسري، حيث سجل األخير ثنائية 
خالل المباراة األخيرة لفريقه أمام نادي يونغ 

بويز ليرفع رصيده من األهداف لـ5 أهداف 
من 23 مباراة لعبها، ليقدم حال إضافيا 

للناخب الوطني الباحث عن خيارات جديدة 
في الخط األمامي.

من جهته، استعاد فريد بوالية أفضل 
مستوياته الفنية والبدنية بعد فترة ابتعاد طويلة 

عن التشكيلة األساسية لنادي ميتز، وسجل 
المهاجم صاحب الـ29 عاما هدفا رائعا خالل 
المواجهة األخيرة لفريقه أمام أولمبيك ليون، 
ضمن الجولة 36 من الدوري الفرنسي، كل 
هذه العوامل تضاف لتألق رياض محرز مع 
مانشيستر سيتي واقتراب إسماعيل بن ناصر 

من التتويج بالكالتشيو اإليطالي مع ميالن.
أمير.ل

العب الخ�صر ي�ا�صل التاألق في تركيا

غزال يمنح التعادل لبي�سيتا�ش امام 
فينيربات�سي

واصل الدولي الجزائري رشيد 
غزال تألقه مع فريقه بشكتاش، 
حيث سجل الهدف الوحيد لناديه 
في المباراة القوية التي جمعته 
بالضيف نادي فينيرباتشي أول 

أمس، والذي مكنه من إيقاف قطار 
الخصم وتحقيق التعادل.

وانتهت هذه المباراة ِبنتيجة التعادل 
بهدف في كل شبكة، ضمن إطار 

الجولة الـ 36 من عمر البطولة التركية، وأمضى المهاجم غزال هدف التعادل 
في هذه المباراة، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 31.

ورفع رشيد غزال غلّته إلى 4 أهداف بزي فريق بشكتاش، في البطولة التركية 
للموسم الحالي، ليصل إلى 5 أهداف و6 تمريرات حاسمة، في كل المنافسات 

الرسمية لألندية نسخة 2021-2022.
وأهدر الالعب البلجيكي ميتشي باتشوايي ركلة جزاء في الدقيقة الـ 9، وحينها 
كان فريقه بشكتاش متخلّفا في النتيجة ِبهدف لِصفر، وبات فريق بشكتاش بعد 

هذا التعادل، يجمع 55 نقطة في المركز الـ 7. ويشغل نادي فينيرباتشي الرتبة 
الـ 2 ِبرصيد 69 نقطة.

بعد تاألقه في م�اجهة فريقه لنادي التعاون

مب�لحي في الت�سكيلة المثالية للج�لة 
26 من الدوري ال�سع�دي

 

اختير الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي ضمن التشكيلة المثالية للجولة 
الـ26 من البطولة السعودية المحترفة، في اعتراف آخر بقوة حارس عرين 

الخضر، والمكانة التي أصبح يحتلها في السعودية.
وتواجد حارس الخضر في التشكيلة المثالية للجولة 26 التي وضعها موقع 

سوفا سكور الُمختص في األرقام واالحصائيات، الذي منح عالمة 8.1 لحامي 
عرين فريق اإلتفاق الذي حافظ على نظافة شباكه أمام التعاون.

ولم تضم التشكيلة المثالية اسم مواطنه سفيان بن دبكة العب الفتح رغم تسجيله 
أمام إتحاد جدة وتقديمه تمريرة حاسمة.

لم تحدد بعد مكان اإجراء نهائي رابطة اأبطال اإفريقيا

الكاف ت�ا�سل التخبط وملعب ال�سنغال 
الحل الأخير

واصل االتحاد األفريقي لكرة القدم، مسلسل التخبط في إدارة أكبر بطوالت 
أندية القارة السمراء، وهي دوري األبطال.

وال زال التخبط يضرب الكاف في طريقة إدارته لدوري األبطال، بعدما 
تجاهل تحديد ملعب النهائي منذ بداية البطولة مثلما يحدث في االتحادات 
القارية التي تطبق نظام النهائي من مباراة واحدة، وظل مسئولو الكاف 

ملتزمين الصمت أمام إعالن ملعب النهائي رغم وصول البطولة إلى المربع 
الذهبي، بل وتمت إقامة جولة الذهاب بالفعل، وهو ما أثار غضب مسئولي 

بعض األندية المشاركة.
وكان نفس السيناريو مواكًبا لنسخة الموسم قبل الماضي، ولكن مسئولي الكاف 

برروا تأخرهم وقتها بجائحة كورونا وأقيم نهائي دوري األبطال بالقاهرة 
بعد صعود األهلي والزمالك، بينما أقيمت مرحلة نصف النهائي والنهائي في 

الكونفيدرالية بالمغرب.
من جهته، تحرك األهلي المصري بخطاب رسمي للكاف، رافًضا فكرة إقامة 
المباراة النهائية في المغرب مثلما تردد في األيام الماضية، وطلب إقامته على 

ملعب محايد بعيًدا عن الدول األربعة التي تلعب لها فرق المربع الذهبي لدوري 
األبطال، وهي مصر والجزائر والمغرب وأنغوال.

والح في األفق خالل الساعات الماضية، حل إقامة النهائي في قطر، خاصة 
بعد الزيارة التي قام بها الشيخ حمد بن خليفة رئيس االتحاد القطري إلى 

األهلي، لكن مصادر قطرية نفت رغبتهم في استضافة هذا الحدث.
ويبقى الحل األخير بإقامة اللقاء النهائي على ملعب محايد، وسيكون األقرب 

ملعب عبد الله واد في السنغال.
ق.ر

تاألقهم م�ؤخرا ي�صاهم في ا�صتعادة الخ�صر لروحهم الق�ية قريبا

الالعب�ن المحترف�ن ي�جه�ن ر�سائل 
اإيجابية ويطمئن�ن بلما�سي  

ستنقل فعاليات العاب البحر األبيض المتوسط 
المقررة بمدينة وهران في الفترة الممتدة 
من 25 جوان إلى 6 جويلية، عبر ثماني 
بلدان متوسطية على األقل، حسب ما أكده 

رئيس اللجنة الدولية أللعاب البحر األبيض 
المتوسط، دافيد تيزانو.

وفي تصريح صحفي، قال رئيس اللجنة 
الدولية أللعاب البحر األبيض المتوسط: » 
لقد تعمدنا التريث لعدة أسابيع قبل إجراء 
هذا الحوار، من اجل اإلعالن رسميا أّنه 

ألول مرة قد تم بيع حقوق نقل دورة العاب 
البحر األبيض المتوسط لشبكة )أورو فيزيون 

سبورت( التي ستقوم بدورها بنقل فعاليات 
المنافسة عبر ثمانية بلدان على األقل لغاية 
اآلن في انتظار التحاق بلدان أخرى، على 

أمل ارتفاع هذا العدد إلى 12 بلد«
وبفضل الخبرة التي اكتسبتها على مدى 

60 سنة من النشاط في مجال الترويج و 
ترقية الرياضة لفائدة الجمهور العريض 

على المستوى الدولي، ستضمن شبكة )أورو 
فيزيون سبورت(- المتخصصة في حقوق 

نقل المنافسات الرياضية-، لكل االتحادات، 
الولوج لإلذاعات العمومية التابعة لالتحاد 

األوروبي لإلذاعة و التلفزيون، سواء منها 
القادمة من أوروبا أو من خارج أوروبا.

وقد حددت شبكة أورو فيزيون عبر موقعها 
الرسمي على شبكة األنترنت، القنوات 

التلفزيونية التي حصلت على حقوق النقل 
التلفزيوني لفعاليات دورة العاب وهران. 

و يتعلق األمر بكل من » إذاعة وتلفزيون 

ألبانيا، إذاعة وتلفزيون أنادورا، إذاعة 
وتلفزيون البوسنة، قناة سي.بي.سي 

)قبرص(، تلفزيون فرنسا، إذاعة وتلفزيون 
اليونان، قناة آر.تي.بي )البرتغال( و قناة 

ت.ر.تي لتركيا«.
ومن اجل حماية دورة العاب البحر األبيض 

المتوسط وصورتها، أكد دافيد تيزانو أن لجنة 
الدولية أللعاب البحر األبيض المتوسط، قد 
بذلت مجهودات دبلوماسية كبيرة من اجل 

تأجيل إقامة بطولة إفريقيا لألمم 2022 لكرة 
اليد، التي كان تاريخها يتزامن مع دورة 

وهران المتوسطية. األمر الذي كان سيكون 
سابقة خطيرة في حالة إقامة هذه البطولة في 

الموعد الذي كان محدد لها سابقا.
ق.ر/واج

األعاب البحر االأبي�ص المت��صط 2022:

»فعاليات م�عد وهران �ستنقل في ثماني بلدان على الأقل«

تحدث عبد الرزاق سبقاق وزير الشباب والرياضة، عن رد 
االتحادية الدولية لكرة القدم لنظيرتها الجزائرية، بخصوص 

التظلم الذي قدمته األخيرة، ضد الحكم باكاري غاسما في مواجهة 
الكاميرون المؤهلة للمونديال، وتحدث عن أسباب تراجع مستوى 

الخضر الداخلية والخارجية.,
 وقال الوزير سبقاق في تصريحات إعالمية أول أمس:« »الفيفا 

أبلغتنا من خالل مراسلتها األخير بقرارها األخير، هناك اجراءات 
قانونية معمول بها في هذا اإلطار، والجزائر من حقها ممارسة 

حقها القانوني”.
كما كشف عبد وزير الشباب والرياضة أسباب تراجع مستوى 

المنتخب الوطني خالل الفترة األخيرة، وبالتحديد منذ بداية العام 
الحالي 2022، واتهم في تصريحات لوسائل إعالم محلية، أطرافا 
في الداخل وأخرى في الخارج بالتسبب في النتائج الكارثية ألشبال 

جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر.

وقال سبقاق في هذا الشأن: »تراجع مستوى منتخبنا له أسباب 
داخلية في الجزائر، لكن األسباب األهم كانت من الخارج، وهي 

أمور ال يمكن معالجتها بسهولة«.
ولمح الوزير سبقاق بشكل مباشر، للظروف الصعبة التي عاشها 

الخضر خالل كأس أفريقيا األخيرة، وبعدها التحكيم السيئ في لقاء 
اإلياب في الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم أمام الكاميرون، 

والذي كان حسب وجهة نظره السبب الرئيسي في عدم التأهل 
للمونديال.

يذكر أن محاربي الصحراء اكتفوا بتحقيق الفوز في مرتين فقط 
خالل عام 2022، إحداهما ودية أمام غانا قبل كأس أفريقيا، 

والثانية أمام الكاميرون في تصفيات المونديال، من أصل 6 لقاءات 
لعبوها، في حين تعرضوا لـ3 هزائم أمام غينيا االستوائية وكوت 

ديفوار والكاميرون، وتعادلوا أمام سيراليون.
ق.ر

رياضي
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 يمكن وصف سؤال صحافة الموبايل في وقتنا الراهن، 
بالتحدي األمني األكبر للدول والحكومات من أجل 

حفظ أمنها القومي والنسيج اإلجتماعي داخلها، على 
أن ال تتحول هذه المخاوف التي تعتري الحكومات إلى 

سلطة رقابة وحجب مبالغ فيها، بل سلطة ضبط قائمة 
على قوانين وتشريعات إعالمية ومواثيق أخالقية، 
متكئة على المسؤولية االجتماعية كحلول متوازنة، 

فالقمع والتّضييق في التّعامل مع قطاعات عريضة من 
الجماهير المستخدمة لهذه الوسائل يضع الحكومات 
أمام ُجملة من المسؤوليات واإلتهامات التي ستقض 

مضجعها، أهمها اتهاِمها المباشر بالتّضييق على 
الحريات، والباتريوركية على األفكار، وسيرها في 

طريق قمع اآلراء وتكميم األفواه، نقول ذلك ونحن 
مدركين يقيناً أن الحكومات ليس بمقدوِرها فرض 

سيطرة على مواقع التّواصل اإلجتماعي تُماثُل 
كفاءة سيطرتها على وسائل اإلعالم األخرى، ذلك 

أنها وسائل عالمية ومعولمة، فضاًل عن  اتسامها 
بالطابع الّربحي، ففي الوقت الذي تنظر إليها الدول 

والحكومات بوصفها خروجا عن الّسيطرة وانتهاك 
لألمن، تمضي تلك الوسائل دون هوادة نحو الليبرالية 

بكل ما تحمله الكلمة من حمولة متعددة األوجه 
اإليجابية والسلبية .

 ينبغي كذلك على الٌدول والحكومات اإللتزام بمعايير 
َتكفُل عدم التاّلعب بالمعلومات وتضمن حمايتها، 

وقد تستعين في هذا الشأن بمؤسسات البحث العلمي 
وكذلك المجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن القطاع 

الحكومي، فالكثير من الحكومات ال تستثمر كّما 
هائال من المعلومات التي توفرها وسائل التّواصل 

االجتماعي وما تقدمه المبتكرات الرقمية، وبعضها 

تساوي أمواال و برامج ومشاريع هامة واستراتيجية، 
غالبا ما تُستغل من خواص ويتم تحويلها إلى فرص 

ربحية ومكاسب إقتصادية منتجة، وهنا تتجلى أهمية 
ضبط العالقة بين الجمهور من جهة، والقطاعين العام 

والخاص من جهة ثانية، وذلك وفق منظومة قائمة على 
إنتاج منظومة تشريعية رصينة، والعمل على التّربية 

اإلعالمية لتحقيق التّعامل المنتج والفعال مع التّواصل 
اإلجتماعي وفضاءاته، وتكليف جهات ومؤسسات 

م والمنسق . لتشَغل دور المنظِّ
  ال يختلف إثنان من المتخصصين والمهتمين، أن 

الثورة الرقمية الحاصلة في عالم اليوم هي فرصة 
وتحٍد في اآلن ذاته، يجب استثمارها إيجابيا من طرف 

الحكومات والمجتمع المدني والقطاعات الخاصة على 
حد سواء، وكذلك بناء عالقة تكاملية بين الحكومات 

والقطاع الخاص، تستهدف تحقيق األمن الرقمي، 
وتحسين الّسياسة الّرقمية، فمن الضروري أن تواكب 

الحكومات كل ما يجري على صعيد تكنولوجيا اإلعالم 
واإلتصال ومختلف وسائلها وتطبيقاتها الذكية، وذلك 

من أجل أن تتمكن من إنتاج خطاب ُمضاد لما توظفه 
بعض الجهات والجماعات التي تهددها، على غرار 

أصحاب األفكار الهدامة والعنصرية والمتطرفة 
واإلرهابية.. كما ينبغي إيجاد آليات وحلول يتم 

من خاللها إشراك المواطن في صناعة القرارات، 
وذلك باستحداث منصات تنصت لرأي الشارع إزاء 

قرارات الدولة وتُشِركه فيها باإلستماع النشغاالته 
واإلجابة على تساؤالته والّرد على شكاويه، فال يمكن 

الوصول إلى المواطنين وخاصة فئة الشباب منهم دون 
التّواصل معهم عبر الوسائل المتاحة لهم والمفضلة 

عندهم حاليا بعيدا عن قنوات اإلتصال التقليدية، و هنا 

تظهر أهمية تعزيز الواقع الّرقمي من طرف الّدول 
وحكومات المستقبل، فال يجب أن ننكر واقع كوننا أمام 

تحديات يفرضها مستقبل البيانات المفتوحة والذكاء 
اإلصطناعي كمفتاح لمستقبل االتصال الّسياسي 

والحكومي، والقائم على أسس التّواصل اليومي مع 
الّشعب عبر الفضاءات الواقعية واإلفتراضية على 

حد سواء، من أجل تحقيق السلم والرضا اإلجتماعي، 
وتسهيل بلوغ التنمية في مختلف القطاعات، إضافة 

إلى تطوير المعرفة واالبتكار وتحريك الشعوب نحو 
المزيد من التقدم والتحضر واالزدهار، فعالم اليوم 

وصف الفيلسوف صار ُمتغيرا و متسارعا على حد 
و الناقد اإلجتماعي الفرنسي "إيدغار موران"، ومعه 
تتسارع و تتغير قضايا الناس وانشغاالت المواطنين، 

وهو ما يتطلب تواصاّل مِرنـاً وسلساً و دؤوباً بين 
الحكام والمحكومين.. الشعوب والحكومات .

  كذلك ال يمكن أن نتجاهل الّدور الهام للذكاء 

اإلصطناعي كثورة صناعية رابعة في عالمنا الراهن، 
ساهم في تحسين عمليات التواصل التي كانت تقوم 

بين الّدول وشعوبها، وكذلك سهلت أنظمتها المعقدة 
والدقيقة من عمليات اإلحتواء األمني لبعض أخطار 

تكنولوجيا المعلومات، فالذكاء االصطناعي كمحاكاة 
واقعية وعملية لذكاء اإلنسان، يعتمد على مقومات 

تقنية مبتكرة في غاية التّطور والتّعقيد، قد تستفيد منها 
الدول لحماية نسيجها اإلجتماعي.. ومن َثّم أمِنها 

القومي .

�إبر�هيم �خلليل بن عـــّزة / �أ�ستاذ و باحث يف 

علوم �لإت�سال / كاتب �سحفي وناقد �إعالمي  .

و�سيال ميديا.. يف زمن �حلد�ثة �ل�سائلة!  �لإعالم �جلديد و�ل�سُّ

�صحافة املواطن و اأخطار اإعالم املوبايل: اآمال يف انتظار حلول قادمة!

                                                            �جلزء �لثالث و�لأخري من �ملقال:   
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الثقافي

وذوي  المجاهدين  مديرية  أنتجت 
الحقوق لوالية النعامة، سلسلة وثائقية 
وبطوالت«،  »أمجاد  بـ  موسومة 
تسلط الضوء على مختلف المحطات 
المستعمر  ضد  للكفاح  التاريخية 
الثامنة  بالمنطقة  الغاشم  الفرنسي 
حسبما  الخامسة،  التاريخية  للوالية 
أفاد به أمس األول مدير ذات الهيئة.
خليفة،  بهلول  خليفي  أوضح  و    
هذه  من  جزأين  عرض  بمناسبة 
مع  بالتنسيق  المنتجة  السلسلة 
للمجاهد عنوانهما  الوالئي  المتحف 
»النعامة بين االستعمار والمقاومة 
و  السياسي  النشاط  و«  الشعبية« 
التحريرية  الثورة  اندالع  بوادر 
في  الثقافة  بدار  قدما   « بالمنطقة 
إطار إحياء اليوم الوطني للذاكرة 
خالل  من  يؤرخ  اإلنتاج  هذا  أن 
المنطقة  لمجاهدي  حية  شهادات 
البحوث  مختلف  تناولته  وما 

التاريخية، حول المراحل التي عرفها الكفاح المسلح إبان حرب 
التحرير الوطني والنضال السياسي قبيل اندالع ثورة 1نوفمبر 

1954 المجيدة بمنطقة النعامة والجنوب الغربي عامة.
السلسلة  هذه  إنتاج  من  الهدف  أن  المسؤول  نفس  أبرز  و    
يتمثل  دقيقة   61 مدتهما  جزأين  منها  عرض  التي  التاريخية 
بمنطقة  التحرير  ثورة  الندالع  التحضير  عملية  إبراز  في 

النعامة وضواحيها ومعارك جيش التحرير الوطني ضد جيش 
الوالية  لساكنة  الجسام  والتضحيات  آنذاك  الفرنسي  المستعمر 
في سبيل استقالل الجزائر، وكذا التذكير ببطوالت المجاهدين 

والشهداء والعمل على نقل رسالتهم إلى األجيال القادمة.
  و ينتظر بث الجزء األخير من هذه السلسلة الوثائقية في إطار 
برنامج االحتفال بالذكرى الستين لالستقالل وفق نفس المصدر 

دائما.

احتضنت كلية العلوم الحديثة 
للمعلومات و االتصال و علم 

المكتبات و التوثيق بجامعة عبد 
الحميد مهري )قسنطينة- 2( 

فعاليات الطبعة السابعة للمعرض 
السنوي للكتاب الجامعي العلمي 

و التقني.
وأفادت مديرة المكتبة المركزية 

بذات الجامعة فاطمة بوعيشة 
في تصريح ل /وأج على هامش 
افتتاح المعرض السنوي للكتاب 

بأن هذه الطبعة التي تدوم 
إلى غاية 12 ماي الجاري قد 
استؤنفت هذا العام بعد غياب 

دام سنتين بسبب جائحة كوفيد 
19- بمشاركة 19 دارا للنشر 

و مطبعة . وأضافت السيدة 
بوعيشة في ذات السياق أن 

المعرض سيسمح أيضا بتقريب 
المعلومة للطلبة و تسهيل الولوج 

إليها خاصة في ظل ارتفاع 
أسعار هذه الكتب، مشيرة إلى 
أن هذه التظاهرة ستمكن من 

معرفة آخر اإلصدارات خاصة 

في مجال الذكاء االصطناعي 
و الرقمنة و كذا العديد من 

اإلصدارات الجديدة التي تهم 
الطالب و األستاذ. وفي سياق 

ذي صلة نظمت من جهتها 
جامعة قسنطينة- 3  صالح 

بوبنيدر بالتنسيق مع مديرية 
الخدمات الجامعية عين الباي و 

مديريتي التربية لواليتي قسنطينة 
و ميلة أبواب مفتوحة على 

قطاع التعليم العالي و البحث 
العلمي لفائدة 100 تلميذ في 

الطور الثانوي تحضيرا للموسم 
الجامعي المقبل -2022 2023 

. وأوضح في هذا الشأن مدير 
الخدمات الجامعية عين الباي 

إبراهيم بن دايرة أن الهدف 
من هذه المبادرة هو التعريف 
بمختلف الهياكل البيداغوجية 
المتاحة بالجامعة و مختلف 

النشاطات البيداغوجية و الثقافية 
و الرياضية بالجامعة و مرافق 

اإليواء و اإلطعام.
واج

 سطيف.. لوحات لـ 40 
فنانا وفنانة في الصالون 
الوطني للفن التشكيلي

   

يشارك 40 فنانا و فنانة تشكيلية يمثلون عديد واليات الوطن في فعاليات الصالون 
الوطني للفن التشكيلي الذي افتتح يوم السبت الفارط بمقر ديوان مؤسسات الشباب 

بوسط مدينة سطيف تحت شعار »شعب ضحى، ذاكرة ال تمحى«.
 ويأتي تنظيم هذه التظاهرة الثقافية و الفنية بمبادرة لرابطة النشاطات الثقافية و 

العلمية للشباب بسطيف و ذلك في إطار البرنامج العام لقطاع الشباب و الرياضة 
بالتنسيق مع ديوان مؤسسات الشباب و يتزامن مع االحتفاالت المخلدة لليوم الوطني 

للذاكرة )8 مايو من كل سنة(، حسبما أكده رئيس الرابطة منير رزيق.
ويهدف الصالون الوطني إلى تخليد ذكرى مجازر 8 ماي 1945 و نشر الروح 

الوطنية في أوساط الشباب، فضال عن اكتشاف مواهب شابة مبدعة في المجال الفني 
والثقافي و خلق فضاء للتواصل و التعارف بين الفنانين المشاركين و تشجيع التبادل 

الثقافي و السياحي فيما بينهم.
كما تعد هذه التظاهرة التي يشارك فيها فنانون بمواضيع حرة تشمل جميع المدارس 

و األساليب الفنية فضاء سانحا للجمهور المحب للفن التشكيلي للتعرف أكثر على هذا 
النوع من الفنون، مثلما أشير إليه.

وقد التزمت في هذا اإلطار اللجنة المنظمة للصالون بتوفير الوسائل الضرورية 
للعمل، على غرار القماش الخاص بالرسم الزيتي و األلوان بأنواعها و غيرها، 

حسبما أشار إليه ذات المصدر الذي ذكر أن مسابقات و نشاطات ثقافية جوارية و 
سياحية متنوعة ستنظم بالموازاة مع هذا الصالون الذي ستتواصل فعالياته إلى غاية 

9 مايو الجاري.
كما تنظم خالل أيام الصالون مسابقة وطنية في الفن التشكيلي »السنبلة الذهبية« 
مفتوحة أمام الشباب الناشطين في الحركة الجمعوية و المنخرطين في مؤسسات 

الشباب و الهواة على المستوى الوطني، حيث يشارك كل واحد بلوحتين )2( تخص 
مواضيع حرة. وتنظم على هامش التظاهرة كذلك رحلة سياحية إلى منطقة بابور 

)شمال سطيف( لفائدة الفنانين المشاركين، حسبما ذكره من جهة أخرى منير رزيق.
وستسلم للفائزين الثالثة األوائل جوائز مالية تشجيعية تتراوح ما بين 20 ألف و 50 
ألف دج بعد اختيارهم من طرف لجنة تحكيم تضم متخصصين في المجال تقوم بتقييم 

األعمال الفنية واختيار الفائزين في فعاليات هذا الصالون، كما تمت اإلشارة إليه.

إعداد: حياة مصباحي

اأنتجتها مديرية املجاهدين لوالية النعامة

�سل�سلة وثائقية لإبراز تاريخ الكفاح �سد امل�ستعمر 

الفرن�شي الغا�شم

 جامعة ق�سنطينة 2: 

توا�سل الطبعة ال�سابعة 
للمعر�ض ال�سنوي للكتاب 
اجلامعي العلمي والتقني

انطالق الطبعة الأوىل ليوم املاليا الق�سنطينية 
   يحتضن المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير التقليدية قصر أحمد-باي بقسنطينة 
منذ مساء أمس األول، الطبعة األولى ليوم الماليا القسنطينية، التي ترمز للسمو وتغنت به 

الشاعرة، راضية قوقة.
  ففي مجموعتها بعنوان »ذكريات اللة زهيرة« تناولت الشاعرة وهي أيضا فنانة تشكيلية 
لتاريخ هذا  القسنطينية، حيث تطرقت  باللهجة  الماليا«، من خالل شعر شعبي  »حكاية 

اللباس وهو رمز للسمو و األصالة و طريقة ارتدائه و لواحقه. 
  و من خالل التعامل مع الكلمة بالفن واألسلوب، قامت الشاعرة برسم، »العجار« هذا 
الحجاب المطرز بدقة باللون األبيض أو البني الفاتح أو حتى »الشيبريال«، وهي نعال 
تقليدية ال كعب لها، التي كانت ذات يوم اإلكسسوار النهائي لهذا اللباس التقليدية األصيل.
  وفي حكايتها عن الماليا، تستذكر راضية قوقة، وهي تبلور لغة شعرية آسرة، الماليا 
حبه من خالل  خلدت قصة  الذي  والشاعر جاب هللا،  في قصة »نجمة«  ذكرت  التي 

قصيدة »البوغي’’ الشهيرة، التي ألهمت العديد من مطربي المالوف.
  وقد أثارت القصيدة نقاًشا ثريا بين أساتذة جامعيين و طالب تمحور حول أصول الماليا 
بين ماليا قسنطينة وسوق أهراس وقالمة وعنابة، وفتحت شعار »قسنطينة،  والفرق 
الماليا تراث و قصة«، تميزت كذلك الطبعة األولى ليوم الماليا القسنطينية بتنظيم جلسة 

حول فن ارتداء هذا اللباس الذي يجسد الهوية واإلغواء رغم أن ارتداءها أصبح نادرا جدا اليوم عبر شوارع قسنطينة.
  كما يقام معرض يضم لوحات و صور خاصة بالماليا من زوايا متعددة أبدع في رسمها عديد الفنانين و ذلك بأروقة قصر أحمد باي، وستتواصل الطبعة 
األولى ليوم الماليا القسنطينية التي تنظم بمناسبة إحياء شهر التراث )18أبريل 18- ماي( إلى غاية الثالثاء المقبل من خالل افتتاح معرض لألزياء و 

الحلي التقليدية لـ«دار عزيز« التي تعتبر أقدم و أشهر دار القندورة المطرزة بالخيط الذهبي و المجبود و الفتلة.
  كما يتضمن البرنامج تنظيم استعراض لفتيات يرتدين الماليا، و ذلك انطالقا من قصر أحمد باي إلى غاية الحنفية العمومية بسيدي جليس بالمدينة العتيقة 

باإلضافة إلى عرض فيلم وثائقي من إنجاز متحف أحمد باي يروي قصة الماليا القسنطينية.
  وستختتم هذه التظاهرة بتسليم جوائز للفائزين بمسابقة أحسن تصميم للماليا وأحسن صورة و ذلك بمبادرة للمتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير 
الثقافية التقليدية قصر أحمد باي، بهدف تشجيع الحرفيين و الخياطين و المصورين على االهتمام بهذا اللباس األصيل و المساهمة في الحفاظ على هذا 

التراث.

تفعيل و�سيك للمجل�ض الوطني للفنون والآداب
أمس  والفنون صورية مولوجي مساء  الثقافة     أعلنت وزيرة 
األول، بالجزائر عن »التفعيل الوشيك« للمجلس الوطني للفنون 
واآلداب، من خالل إجراءات جديدة تهدف إلى »تحسين وضعية 

الفنانين«.
زكريا،  مفدي  الثقافة  قصر  في  بالفنانين  جمعها  لقاء     وخالل 
للمكتب  المنتظر«  »التنصيب  والفنون عن  الثقافة  أعلنت وزيرة 
إناطته  سيتم  الذي  اآلداب  و  للفنون  الوطني  للمجلس  الجديد 
بـ«صالحيات جديدة و سلسلة من القوانين الجديدة من أجل تكفل 

أفضل باالنشغاالت االجتماعية والمهنية للفنانين«.
  وأكدت الوزيرة خالل هذا اللقاء للفنانين عرفان الدولة الجزائرية 
بمجهوداتهم، حيث يعتبرون »فاعلين أساسيين من خالل إبداعاتهم 
الحفاظ  و  الجزائري  الثقافي  اإلرث  »حماية  مجال  في  الوفيرة«، 

عليه و الترويج له«.
االجتماعية  الضغوطات  و  الفنية  بالصعوبات  تذكيرها  وخالل     
توقفت  التي  عامين،  من  ألكثر  كورونا  فيروس  وباء  عن  الناتجة 
خاللها كل األنشطة الثقافية، فقد جددت السيدة مولوجي »االستعداد 
جميع  في  ومرافقتهم  الفنانين  لدعم   « الوزارية  لدائرتها  الدائم« 



اختتام املوؤمتر الـ 26 ال�صالم واحلرية لل�صعب ال�صحراوي يف الريوخا 

دعوة الإنهاء االحتالل 
املغربي لل�صحراء الغربية

   
 دعا المشاركون في المؤتمر البرلماني الدولي السادس والعشرين "السالم 

والحرية للشعب الصحراوي" الذي استضافه برلمان مقاطعة الريوخا في إسبانيا, 
إلى توسيع مهمة بعثة االمم المتحدة المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في 

الصحراء الغربية )مينورسو(, لتشمل مراقبة وضعية حقوق اإلنسان, وطالبوا 
بإنهاء االحتالل المغربي لإلقليم.

و في إعالن توج أشغال المؤتمر الذي انعقد يومي 6 و 7 مايو الجاري في مقر 
برلمان مقاطعة الريوخا االسبانية, المتمتعة بالحكم الذاتي, جدد ممثلو الهيئات 

التشريعية اإلقليمية في كامل إسبانيا, تأكيد التزامهم لصالح القضية الصحراوية.
وأمام الوضعية "الخطيرة" و "المؤسفة" لوضعية حقوق االنسان في الصحراء 

الغربية , دعا المشاركون في المؤتمر إلى "توسيع مهمة بعثة األمم المتحدة لتنظيم 
استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية لتشمل رصد حقوق اإلنسان في 

األراضي الصحراوية المحتلة".
وأكد البرلمانيون اإلقليميون من جديد أن "جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي 

والوحيد للشعب الصحراوي, مثلما هو معترف به من قبل األمم المتحدة والمجتمع 
الدولي", وشددوا على أن "الوجود المغربي في الصحراء الغربية غير قانوني".

وفيما يتعلق باالتفاقية التجارية المبرمة بين االتحاد االوروبي والمغرب, 
شدد البرلمانيون االقليميون على "ضرورة إطالق إسبانيا واالتحاد االوروبي 

لمفاوضات مع جبهة البوليساريو لبحث إقامة عالقات تجارية واقتصادية".
وأكدوا أن "الصحراء الغربية إقليم غير مستقل يخضع للقانون الدولي, ولم 

ينتمي قط إلى المملكة المغربية, وطالبوا المغرب بوقف االحتالل غير القانوني 
لإلقليم, والسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير".وأكدوا 
في هذا اإلطار, أنهم "سيواصلون اتخاد قرار المحكمة الوطنية العليا "كمرجع" 
كونه يعتبر أن إسبانيا ال تزال الدولة القائمة باإلدارة بحكم القانون, في أراضي 

الصحراء الغربية".
كما أعرب الموقعون على اإلعالن, عن "خالفهم" مع موقف رئيس الحكومة 

االسبانية بيدرو سانشيز, األخير, إزاء النزاع في الصحراء الغربية.وفي السياق 
ذاته, حث البرلمانيون, األمم المتحدة على "العمل دون مزيد من التأخير على 
إيجاد حل عادل ونهائي للنزاع في الصحراء الغربية", وهو حل يتطلب - كما 

قالوا- "تنفيذ حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بإجراء استفتاء", و دعوا 
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف إلى تعيين مقرر لحقوق 

اإلنسان في الصحراء الغربية.
يذكر أن ممثلو برلمانات أقاليم كل من : غاليسيا وأستورياس وكانتابريا وإقليم 
الباسك وأراغون ونافارا, والريوخا وكاستيا ال مانتشا وكاستيا ليون وفالنسيا 

ومدريد وإستريمادورا وجزر الكناري و جزر الباليار , شاركوا في أشغال 
المؤتمر ال26 "السالم و الحرية للشعب الصحراوي" الذي استضافته مقاطعة 

الريوخا للعام الثاني على التوالي و الذي يهدف الى المطالبة ب  "إعالن مشترك 
لصالح تقرير المصير للصحراء الغربية".

وانعقد المؤتمر هذه المرة في ظل ظروف تميزت بتغيير الحكومة اإلسبانية بقيادة 
بيدرو سانشيز موقفها بشأن النزاع في الصحراء الغربية. وكانت الطبعة ال25 

لهذا المؤتمر عقدت في عام 2021, عن طريق التحاضر عن بعد , بسبب جائحة 
"كوفيد 19".

املغرب

اإ�صراب وطني اإىل غاية 14 
ماي اجلاري الأ�صاتذة التعاقد

خاضت التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, اضرابا 
وطنيا, بداية من أمس, ضمن سلسلة االحتجاجات المطالبة بإدماجهم في 

الوظيفة العمومية, ذلك بالتزامن مع محاكمة بعض زمالئهم بمحكمة 
االستئناف في الرباط.

ومن المقرر أن ينظم المتعاقدون, إضرابا في مدن أكادير, بني مالل, 
مراكش, الرباط, وجدة, الحسيمة, باإلضافة الى برنامج احتجاجي سيعلن 

عنه في وقت الحق.
وبالمناسبة , جددت التنسيقية, تشبتها بإسقاط مخطط التعاقد, وإدماج جميع 
األساتذة وأطر الدعم  في أسالك الوظيفة العمومية, كما أكدت على براءة 

األساتذة المتابعين على خلفية احتجاجاتهم.
وكانت التنسيقية قد نددت بمناسبة الفاتح ماي, ذكرى عيد الشغل, 

ب"استمرار وضع نظام المخزن للمزيد من القيود القانونية على أعناق 
الحقوق والحريات, من خالل نصوص ال تزال قائمة رغم مخالفتها 

للدستور, وأخرى يجري إعدادها للمزيد من التكبيل".
وقالت  في بيان, إن هذا اليوم العالمي يحل في "ظرفية عنوانها األبرز 

,االرتفاع الصاروخي لألسعار, مقابل تخفيض األجور و"السرقة" منها, 
مشيرة إلى أن "عمال التربية من أبرز المتضررين من هذه الظرفية".

وأكد أساتذة التعاقد على مطلبهم األساسي المتمثل في إسقاط التعاقد 
وإدماجهم في أسالك الوظيفة العمومية ورفضهم ألي نظام أساسي خارج 

الوظيفة العمومية, باعتباره" مجرد أساس لشرعنة مخطط التعاقد", 
محملين النقابات المشاركة في الحوار مسؤولية إقبار الوظيفة العمومية, و 

طالبوا بوقف المتابعات في حق األساتذة, و إطالق سراح كافة المعتقلين 
السياسيين, ومعتقلي الرأي.
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دولي

الوكاالت

أبدت الهيئة الصحراوية في بيان صادر 
عن مكتبها التنفيذي, "المخاوف من تدهور 

الوضعية الصحية للمتضامنة األمريكية, 
جراء مضاعفات اإلضراب عن الطعام 

الذي تخوضه", محملة, سلطات االحتالل 
المغربي "المسؤولية عن حياتها )المتضامنة 

األمريكية(".كما جددت الهيئة بالمناسبة, 
استنكارها الشديد "لالنتهاكات المغربية 

الجسيمة التي ترتكبها بحق المناضلة سلطانة 
خيا وعائلتها, والسيما استمرار الحصار 

البوليسي وحرمان المواطنين من زيارتهم 
واالعتداء عليهم بالضرب, وجملة اإلجراءات 

التي تنتهك حقوق اإلنسان".
وكانت روث ماكدونو, قد شرعت في الرابع 

ماي الجاري, بمدينة بوجدور المحتلة, في 
إضراب عن الطعام من أجل مؤازرة ودعم 

خيا وعائلتها وجميع أفراد الشعب الصحراوي, 
وللفت االنتباه إلى ما يرتكبه المغرب 

باألراضي الصحراوية المحتلة من انتهاكات 
وجرائم بحق الصحراويين. وكان وفد أمريكي 
قد تمكن في الـ 16 مارس الماضي, من كسر 

الحصار األمني الجائر الذي فرضته قوات 
االحتالل المغربية على المنزل العائلي للناشطة 

الحقوقية الصحراوية سلطانة خيا, بمدينة 
بوجدور المحتلة منذ أكثر من عام.

وفي هذا اإلطار, أشارت الهيئة الصحراوية 
لمناهضة االحتالل المغربي, إلى أن 

"المتضامنين األمريكيين تحدوا الصعوبات 
والعراقيل ووصلوا إلى منزل خيا, من أجل 

دعمها والمطالبة برفع الحصار عنها وتمتيعها 
بحقوقها".

وبعد تجاهل سلطات االحتالل المغربي 
وصمت المجتمع الدولي وتواطئ بعض 

الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق اإلنسان 
- يتضيف بيان الهيئة - "شرعت المتطوعة 

األمريكية  ,روث ماكدونو, في خوض 
إضراب عن الطعام, احتجاجا على استمرار 
حصار منزل المناضلة سلطانة وعائلتها دون 

سند أو مسوغ قانوني".
من جانب آخر اشار بيان الهيئة الصحراوية, 
إلى أن سلطات االحتالل المغربية, "تواصل 

ارتكاب انتهاكات منظمة لحقوق المناضلة 

سلطانة خيا, وعائلتها, وتمارس بحقهم أشكال 
مختلفة من اإلجراءات التعسفية والقاسية, 

من خالل حصار المنزل لمدة تجاوزت 18 
شهرا ومداهمته باستمرار, والعبث بمحتوياته 

وتكسيرها, واالعتداء عليهن بالضرب 
والتحرش الجنسي واالغتصاب وقطع التيار 
الكهربائي ومنع المواطنين من زيارتهن و 

تعريضهن لصنوف المعاملة الحاطة من 
الكرامة االنسانية".

وأكدت أن "االنتهاكات الجسيمة لدولة 
االحتالل المغربي بحق المناضلة سلطانة 

خيا وعائلتها , تشكل خرقا فاضحا التفاقية 
جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان 

المدنيين وقت الحرب". واعتبارا لذلك, جددت 
الهيئة مطالبتها المجتمع الدولي ب"التحرك 

العاجل والضغط على سلطات االحتالل 
المغربي لوقف انتهاكاتها بحق المناضلة 

سلطانة خيا وعائلتها, وضمان احترام قواعد 
القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي 
لحقوق اإلنسان في تعاملها مع المواطنين 

الصحراويين".

ال�صحراوية ملناه�صة االحتالل املغربي ت�صرح

االحتالل يتحمل امل�صوؤولية عن حياة املت�صامنة االأمريكية امل�صربة عن الطعام 
حملت الهيئة  ال�صحراوية ملناه�صة االحتالل املغربي )اإي�صاكوم(, �صلطات االحتالل املغربي, امل�صوؤولية 

الكاملة عن حياة املت�صامنة االأمريكية, روث ماكدونو, التي توا�صل اإ�صرابها عن الطعام لليوم ال�صاد�س على 

التوايل ببوجدور املحتلة, دعما للنا�صطة ال�صحراوية �صلطانة خيا, القابعة وعائلتها رهن االإقامة اجلربية 

منذ اأكرث من �صنة والتي تتعر�س الأب�صع اأنواع انتهاكات حقوق االإن�صان.

جدد حزب )مورينا( الحاكم في المكسيك, أول أمس, دعمه لكفاح 
الشعب الصحراوي العادل من أجل تحقيق أهدافه المشروعة في 

الحرية واالستقالل, مؤكدا عزمه مواصلة الجهود للدفاع عن حقوقه 
المشروعة.

وخالل استقبالهم لوفد صحراوي بقيادة سفير الجمهورية الصحراوية 
بمكسيكو سيتي المخطار لبيهي أمبيريك, على هامش أشغال المنتدى 

االجتماعي العالمي 2022 في المكسيك, أعرب مسؤولون من الحزب 
الحاكم عن تضامنهم "المطلق" مع نضال الشعوب المضطهدة, و 

بالخصوص الشعب الصحراوي, وكفاحه المشروع الستكمال السيادة 
على كافة أراضيه.

كما أكدوا إرادتهم للعمل على تعزيز أرضية التضامن والمرافقة 
لتحقيق العدالة, وتطبيق الشرعية والقانون الدوليين, بما يمكن الشعب 
الصحراوي من  تقرير المصير واالستقالل, وهو ما أكدته السلطات 

في مكسيكو خالل عضويتها الدورية بمجلس األمن الدولي, ومرافعتها 
في إجتماعه األخير حول والية بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في 

الصحراء الغربية )المينورسو (.
واستعرض الوفد الصحراوي, خالل اللقاء, المواقف المكسيكية 

المساندة للقضية الصحراوية في إحاطة آلخر مستجدات الملف سياسيا 
وعسكريا وحقوقياو إنسانيا.

وفي السياق, نوه سفير الجمهورية الصحراوية بالمكسيك, المخطار 
لبيهي أمبيريك, بالمواقف التضامنية "المعهودة للحزب َو كل القوى 
السياسية" في البالد, داعيا الى مواصلة العمل وتوحيد الجهود بما 

يساهم في إحقاق العدالة في الصحراء الغربية عبر تمكين شعبها من 

نيل كافة حقوقه المشروعة.
وكانت رئيسة لجنة الصداقة المكسيكية-الصحراوية, مارغاريتا 

غارسيا, قد جددت خالل لقاء جمعها بوفد عمالي صحراوي بمقر 
البرلمان المكسيكي , دعم مجلس النواب المكسيكي لنضال الشعب 
الصحراوي العادل, وكفاحه من أجل تحقيق أهدافه المشروعة في 

الحرية واالستقالل, مبرزة موقف حزبها )حزب العمل( ودعمه الدائم 
لنضال الشعب الصحراوي في كافة المجاالت.

يذكر أن القضية الصحراوية وكفاح شعبها العادل قد تصدرت حدث 
افتتاح طبعة المنتدى االجتماعي العالمي 2022 الذي اختتم أشغاله يوم 

الجمعة الفارط. فعلى مدار أسبوع كامل كانت القضية الصحراوية, 
حاضرة خالل نشاطات المنتدى عبر محاضرات و ورشات نقاش, 
وعبر معرض حول مراحل الكفاح , وأوجه المقاومة الصحراوية.
واستمع المشاركون, خالل االشغال, الى عروض وبيانات حول 

التاريخ الدامي لالحتالل المغربي بالصحراء الغربية, وفظاعة جرائمه 
اليومية بحق المدنيين الصحراويين العزل, وفصول نهبه للموارد 

االقتصادية, بتواطؤ من بعض القوى الدولية, في خرق فاضح للقانون 
والشرعية الدوليين. وأكدوا على عدالة كفاح الشعب الصحراوي, 

منوهين بصبره وتطلعه لجهود السالم على مدار ثالثين عاما, وطالبوا 
المجتمع الدولي بإحقاق الشرعية واالنتصار لمواثيقها من خالل 

تمكينه من حقه في تقرير المصير. ودعا المنتدى االجتماعي العالمي 
إلى ضرورة إيجاد تسوية نهائية للنزاع في الصحراء الغربية, وفق 
مقتضيات الشرعية الدولية, و تحت رعاية األمم المتحدة , حسبما 

ذكرت وكالة االنباء الصحراوية )واص(.

لدى ا�صتقباله لوفد �صحراوي بقيادة �صفري اجلمهورية ال�صحراوية مبك�صيكو 

احلزب احلاكم يف املك�صيك يجدد دعمه لكفاح ال�صعب ال�صحراوي العادل
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فلسطين

وشددوا، خالل الجلسة التشاورية 
الطارئة التي عقدوها أمس، في مقر 
الهالل األحمر الفلسطيني بمحافظة 

رام هللا والبيرة، على أن “مدينة القدس 
بمقدساتها المسيحية واإلسالمية، هي 

عنوان مشروعنا الوطني الذي سندافع 
عنه ونضحي من أجله، وهي عاصمة 

الشعب الفلسطيني األبدية، فدولة 
فلسطين ليس لها عاصمة سواها.” 

وحملوا حكومة االحتالل المسؤولية 
الكاملة عن كل ما يجري في القدس 

والمسجد األقصى من تخطيط وتوجيه 
وتنفيذ وحماية للمتطرفين والمستوطنين 

وجماعات اإلرهاب الديني ودعاة الحرب 
الدينية، وتمويلها، وتسهيل تدنيسها 

للمقدسات في مدينة القدس.
وفيما يلي البيان الصادر عن اجتماع 
أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني 

المتواجدين في دولة فلسطين: 
بدعوة عاجلة من رئيس المجلس الوطني 

الفلسطيني األخ روحي فتوح، تداعى 
أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني 

المتواجدين في دولة فلسطين إلى جلسة 
تشاورية طارئة، أمس، الموافق، في 
مقر جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
في محافظة رام هللا والبيرة، تدارسوا 

خاللها سبل التصدي ومواجهة العدوان 
على مدينة القدس ومقدساتها اإلسالمية 

والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد 
األقصى المبارك وكنيسة القيامة، وسبل 

دعم أهلنا المقدسيين، وبحث أوجه 
التحرك البرلماني على المستويات 
العربية واإلسالمية والدولية، لحشد 
الرأي البرلماني العالمي للدفاع عن 

القدس والحفاظ على الوضع التاريخي 
القائم فيها منذ عام 1852م

.)Status Quo( 
وفي بداية الجلسة، وضع رئيس المجلس 

الوطني الفلسطيني المجتمعين بصورة 
اإلجراءات واالتصاالت التي قام بها 

الرئيس محمود عباس مع رؤساء دول 
عربية ودولية واإلدارة األميركية، 

والطلب من المجتمع الدولي لجم 
الحكومة اإلسرائيلية ووقف عدوانها ضد 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة 

القدس في الحرم القدسي الشريف وفي 
كنيسة القيامة، ومحاولتها تغيير الوضع 

التاريخي القائم في المدينة المقدسة. 
وأيضا وضعهم في صورة ما قامت 

به رئاسة المجلس الوطني، ومن بينها 
طلب عقد جلسة طارئة لالتحاد البرلماني 

العربي واالتحاد البرلماني اإلسالمي 
على مستوى رؤساء البرلمانات في 

أسرع وقت ممكن، لبحث الوضع في 
مدينة القدس واتخاذ القرارات الالزمة 

لحماية المسجد األقصى المبارك 
وكنيسة القيامة واألماكن المقدسة كافة، 

ودعم صمود أهلنا في القدس على 
مختلف المستويات والوجوه لتمكينهم 

من االستمرار في التصدي للمحتل 
اإلسرائيلي في القدس، وحماية مسجدها 
المبارك. مؤكدا على استمرار التواصل 
مع البرلمانات العربية والدولية لعقد تلك 
الجلسات ألجل القدس والمسجد األقصى 

المبارك.
كما ثّمن رئيس المجلس خالل االجتماع 

موقف األشقاء في المملكة األردنية 
الهاشمية ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا، 
والدور الذي يضطلع به الملك عبد هللا 

الثاني من خالل الوصاية الهاشمية على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة 
القدس ودفاعه الثابت عن حقوق الشعب 

الفلسطيني، وفي القلب منها المسجد 
األقصى المبارك.

وبعد نقاش اتسم بأعلى درجات المسؤولية 
الوطنية، صدَّرت رئاسة المجلس البيان 

التالي:
أوال: يوّجه أعضاء المجلس المركزي 
التحية والتقدير واالعتزاز ألبناء شعبنا 

الفلسطيني على امتداد األرض الفلسطينية 
وفي أماكن اللجوء والشتات، وفي 

مقدمتهم أهلنا المرابطون في مدينة القدس 
المحتلة بنسائها وشبابها وشيوخها، الذين 
يسجلون بكل فخر واعتزاز أروع صور 

الصمود والفداء للقدس والمسجد األقصى، 
ويواجهون بصدورهم العارية آلة القمع 

والتهويد الصهيونية، ويقفون صفاً متراصاً 
دفاعاً عن مقدسات الشعب الفلسطيني 

وعاصمته األبدية.
ثانيا: ال أمن وال سالم وال استقرار في 

المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني 
على كامل حقوقه في تقرير المصير، 

وعودة الالجئين الفلسطينيين على أساس 
القرار رقم 194 لعام 1948، وإقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة 
وعاصمتها مدينة القدس الشريف، وفقا 
لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ثالثا: إن مدينة القدس بمقدساتها المسيحية 
واإلسالمية، هي عنوان مشروعنا الوطني 
الذي سندافع عنه ونضحي من أجله، وهي 
عاصمة الشعب الفلسطيني األبدية، فدولة 

فلسطين ليس لها عاصمة سواها.
رابعا: تحميل حكومة االحتالل المسؤولية 

الكاملة عن كل ما يجري في القدس 
والمسجد األقصى من تخطيط وتوجيه 

وتنفيذ وحماية للمتطرفين والمستوطنين 
وجماعات اإلرهاب الديني ودعاة الحرب 

الدينية، وتمويلها، وتسهيل تدنيسها 
للمقدسات في مدينة القدس، مطالبين أن 

يقوم المجتمع الدولي وخاصة مجلس 
األمن الدولي باتخاذ مواقف حازمة تجاه 
سلطة االحتالل صوناً لألمن والسلم ليس 

في فلسطين فحسب، بل وفي المنطقة 
والعالم،  وتنفيذ القرارات الخاصة 

بفلسطين، ووقف انتهاكات إسرائيل 
للمواثيق وقرارات الشرعية الدولية كافة، 

التي تعتبر األماكن المقدسة اإلسالمية 
والمسيحية جزءا أصيال من القدس 

عاصمة الدولة الفلسطينية.
خامسا: مواصلة التحرك مع االتحاد 
البرلماني العربي والبرلمان العربي 

واتحاد البرلمانات اإلسالمية واالتحاد 
البرلماني الدولي، ودعوتهم لتحمل 

المسؤولية تجاه ما يحصل في القدس 
والمسجد األقصى، وممارسة الضغط 

على الحكومات العربية واإلسالمية 
لتنفيذ القرارات السياسية والدبلوماسية، 

واالقتصادية والمالية العربية واالسالمية، 

بما في ذلك تفعيل دور الصناديق المالية 
العربية الخاصة بالقدس، وتنفيذ الموازنات 

المالية المحددة التي أقرتها القمم العربية 
اإلسالمية، واستخدام أوراق القوة 

والضغط كافة لوقف مخطط تمرير التقسيم 
الزماني والمكاني في المسجد االقصى، 

وفرض واقع جديد يصادر الحق الخالص 
للمسلمين في الحرم القدسي الشريف.

سادسا: تكثيف االتصاالت والتحركات مع 
االتحادات البرلمانية األوروبية والدولية 

واإلفريقية واألسيوية، لخلق رأي برلماني 
دولي ضاغط على االحتالل لوقف 

جرائمه في مدينة القدس والمسجد األقصى 
المبارك والمقدسات المسيحية، وإلزامه 

بقرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق 
اإلنسان واتفاقيات جنيف، واإلسهام في 

تفعيل أدوات المحاسبة الدولية بحق سلطة 
االحتالل، وصوال إلى إنهاء احتاللها 

ألراضي دولة فلسطين المعترف بها من 
الجمعية العامة لألمم المتحدة وفقا لقرارها 

رقم 67/19 لعام 2012.
سابعا: تثمين جهود الملك عبد هللا الثاني 

ابن الحسين، ملك المملكة األردنية 
الهاشمية، صاحب الوصاية الهاشمية 

على األماكن الدينية اإلسالمية والمسيحية 
في مدينة القدس في رعايتها وحمايتها 

وصيانتها، ورفض كل محاوالت سلطة 
االحتالل المساس بهذه الرعاية والوصاية، 

ودعم دور إدارة أوقاف القدس والمسجد 
األقصى األردنية في الحفاظ على الحرم 
القدسي الشريف ضد انتهاكات االحتالل 

للوضع التاريخي والقانوني والسياسي 
والديني في القدس ومقدساتها.

 ثامنا: مطالبة اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية تنفيذ قرارات 

المجلسين الوطني والمركزي، خاصة 
قرارات الدورة األخيرة في شباط 2022، 

بما في ذلك إصدار قرار عاجل للحكومة 
الفلسطينية بمضاعفة الموازنات الالزمة 

لتدعيم الصمود المقدسي على مختلف 
المستويات والقطاعات، والتأكيد على 

دورية اجتماعاته، ودوره الرقابي، وتفعيل 
لجان المجلس الوطني الدائمة وانتظام 

اجتماعاتها، كما ورد في قراراته األخيرة.

تاسعا:  طالب األعضاء الجهات المختصة 
في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة 

فلسطين متابعة جريمة االستيطان 
في المحكمة الجنائية الدولية في ظل 

استمرار تنفيذ حكومة االحتالل مشروعها 
االستعماري االستيطاني في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، وآخرها الجريمة 
الجديدة في مسافر يطا بترحيل نحو 

4000 فلسطيني وهدم 12 قرية وتجمع، 
لصالح مشروعها االستيطاني، واعتزام 

سلطات االحتالل المصادقة على بناء 
نحو 4000 وحدة استعمارية جديدة، وما 

يرافقه من مصادرة األراضي وضمها، 
والتطهير العرقي  ألصحابها، وهدم 

المنازل، خاصة في القدس كما يجري في 
حي الشيخ جراح وبلدة سلوان، ومحاوالت 
السيطرة على الحرم اإلبراهيمي الشريف 
في مدينة خليل الرحمن، واالستيالء على 
22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة 

الشرقية والنبي موسى جنوب أريحا، تحت 
مسمى “محمية طبيعية”، ومطالبة مجلس 

األمن تطبيق قراره رقم 2334 لعام 
.2016

عاشراً: أكد المجلس المركزي ونحن 
على أبواب الذكرى 74 لنكبة الشعب 

الفلسطيني، فإن على األمم المتحدة 
مسؤولية تنفيذ قرارها رقم 181 لعام 

1947، وقرارها رقم 194 لعام 1948 
الخاص بعودة الالجئين الفلسطينيين 
إلى ديارهم وممتلكاتهم، باعتبار هذا 

الحق في مقدمة ثوابتنا الوطنية، الذي ال 
يسقط بالتقادم. مع التأكيد على الرفض 

المطلق للتصريحات والمواقف كافة التي 
تمس المكانة القانونية والسياسية لوكالة 

األونروا، واستمرار قيامها بمهامها 
المنصوص عليها في قرار إنشائها رقم 

302 لعام 1949 وعدم التعامل مع أي 
طروحات تنتهك ذلك القرار، حتى تنفيذ 
القرار 194، ومطالبة الجهات الدولية 

المانحة تقديم الدعم المالي الالزم للوكالة.
حادي عشر: نناشد جماهير شعبنا 

الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، في 
الوطن والشتات، الخروج في ذكرى النكبة 
األليمة يوم 15 أيار الجاري رافعين العلم 

الفلسطيني لوحده دون غيره وشعار “وحدة 
وطنية.. ووحدة مصير.. قضية عادلة.. 

وفلسطين حرة عربية والقدس عاصمتنا”.
ثاني عشر: مخاطبة البرلمان األوروبي 
مجددا بشأن المناهج الفلسطينية ورفض 

أية اشتراطات الستمرار تقديم الدعم 
المالي لها، بما في ذلك ما ورد في 

التشريع الجديد الذي اعتمده البرلمان 
األوروبي مؤخرا، والذي يدين وكالة 

األونروا بادعاء احتواء كتبها المدرسية 
مواد تعليمية تحض على الكراهية 

والعنف ضد الكيان الصهيوني. مع 
التأكيد أن المناهج الفلسطينية تتضمن 

الرواية الوطنية، والهوية والكرامة، وأن 
هذا التشريع جاء على خلفية التحريض 

الصهيوني المتواصل الذي يحاول إخفاء 
حقيقة الكيان الصهيوني كدولة احتالل 

وفصل عنصري )األبارتهايد( منذ ما يزيد 
على 74 عاما، كما ورد ذلك في أكثر من 

تقرير دولي موثق.
ثالث عشر: إن اإلصرار على ممارسة 
سياسة المعايير المزدوجة التي تنتهجها 

الدول النافذة في العالم، خاصة عندما 
يتعلق األمر باالحتالل الصهيوني 

لفلسطين، يمثل تسويغاً وشرعنة الغزو 
واالحتالل الغاصب، التي يرفضها ميثاق 

األمم المتحدة ومبادئ وقواعد العالقات 
الدولية المعاصرة، ويمثل انحيازا صريحاً 

إلى جانب المعتدي والمحتل، وتنكراً 
لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة 

والمحمية وغير القابلة للتصرف بموجب 
القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية 

المتعاقبة.
رابع عشر: توجيه التحية واالعتزاز 

لألسرى والمعتقلين األبطال في سجون 
االحتالل اإلسرائيلي، وفي مقدمتهم األسير 

البطل ناصر أبو حميد، مؤكدين أن 
قضيتهم ستبقى على رأس سلم األولويات 

الوطنية، مع التأكيد مجددا على رفض 
التهديدات ومحاوالت االبتزاز ذات 

العالقة باستمرار رعاية عائالت الشهداء 
واألسرى والجرحة. مالياً وسياسياً.

خامس عشر: المطالبة بسرعة إنهاء 
االنقسام، فالقدس ومقدساتها أحوج 

ما تكون إلى وحدة الصف الفلسطيني 
وتسخير كافة اإلمكانيات من أجل حمايتها 
والدفاع عنها، معتبرين أن هذا هو الوقت 
المناسب الستئناف الحوار الوطني وتنفيذ 

ما ورد في اتفاقيات المصالحة الوطنية 
إلنهاء االنقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية 

في إطار منظمة التحرير الفلسطينية 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب 

الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.
سادس عشر: التأكيد مجددا على حق 

الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل 
بكافة الوسائل المشروعة وفقا لميثاق 

األمم المتحدة، إلجباره على الرحيل من 
أرضنا وانتزاع كامل حقوقنا غير القابلة 

للتصرف في االستقالل والسيادة وحق 
عودة الالجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم 

التي اقتلعوا منها بالقوة، والعيش في 
دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس 
الشريف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية 

ذات الصلة.

املجل�س املركزي الفل�شطيني يعقد جل�شة ت�شاورية طارئة وي�ؤكد

ال اأمن وال �سالم وال ا�ستقرار يف املنطقة دون ح�سول ال�سعب الفل�سطيني على كامل حقوقه
مدينة القد�س مبقد�شاتها امل�شيحية والإ�شالمية هي عن�ان م�شروعنا ال�طني وعا�شمتنا الأبدية

حتميل حك�مة الحتالل امل�ش�ؤولية الكاملة عن كل ما يجري يف القد�س وامل�شجد الأق�شى

تكثيف الت�شالت والتحركات مع الحتادات الربملانية خللق راأي برملاين دويل �شاغط على الحتالل ل�قف جرائمه

اأكد اأع�شاء املجل�س املركزي الفل�شطيني املت�اجدين يف دولة فل�شطني اأنه ل اأمن ول �شالم ول ا�شتقرار يف املنطقة دون ح�ش�ل ال�شعب الفل�شطيني على كامل حق�قه يف تقرير امل�شري وع�دة 

الالجئني الفل�شطينيني على اأ�شا�س القرار رقم 194 لعام 1948، واإقامة الدولة الفل�شطينية امل�شتقلة ذات ال�شيادة وعا�شمتها مدينة القد�س ال�شريف، وفقا لقرارات ال�شرعية الدولية ذات ال�شلة.

ال�كالت
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حيـــاة النــبي صلى اهلل عليه وسلــم قبـل البعثــة 

ديني

هللا  صلى  النبي  حياة  عن  الثابتة  األخبار  تدلنا 
عليه وسلم قبل البعثة على الحقائق التالية:

 1 – أنه ولد في أشرف بيت من بيوت العرب، 
هاشم،  بنو  وهم  قريش،  فروع  أشرف  من  فهو 
وقريش أشرف قبيلة في العرب، وأزكاها نسبا 
رضي  العباس  عن  روي  وقد  مكانة،  وأعالها 
هللا عنه، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه 
قال: »إن هللا خلق الخلق فجعلني من خيرهم من 
القبائل،  تخير  ثم  الفريقين،  وخير  فرقهم،  خير 
فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت، فجعلني 
وخيرهم  نفسا،  خيرهم  فأنا  بيوتهم،  خير  من 
بيتا« )رواه الترمذي بسند صحيح( ولمكانة هذا 
النسب الكريم في قريش لم نجدها فيما طعنت به 
نسبه  عليه وسلم التضاح  النبي صلى هللا  على 
إال  بأشياء كثيرة مفتراة  فيه  بينهم، ولقد طعنت 

هذا األمر.
 2 – أنه نشأ يتيما، فقد مات أبوه عبد هللا وأمه 
من  له  أصبح  ولما  فحسب،  لشهرين  به  حامل 
فذاق صلى  آمنة  أمه  ماتت  سنوات  العمر ست 
من  الحرمان  مرارة  في صغره  وسلم  عليه  هللا 
عطف األبوين وحنانهما، وقد كفله بعد ذلك جده 
عبد المطلب، ثم توفي ورسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم ابن ثمان سنوات، فكفله بعد ذلك عمه أبو 
طالب حتى نشأ واشتد ساعده، وإلى يتمه أشار 
َفآَوى{  َيِتيًما  َيِجْدَك  }أَلَْم  بقوله:  الكريم  القرآن 

]الضحى:6[.
عليه وسلم  أمضى رسول هللا صلى هللا   – 3 
السنوات األربع األولى من طفولته في الصحراء 
الجسم،  سليم  البنية،  قوي  فنشأ  سعد،  بني  في 
ركوب  يحسن  الجنان،  جريء  اللسان،  فصيح 
مواهبه على  تفتحت  قد  سنه  الخيل على صغر 
شمسها  وإشراق  وهدوئها،  الصحراء  صفاء 

ونقاوة هوائها.
 4 – كانت تعرف فيه النجابة من صغره، وتلوح 
على محياه مخايل الذكاء الذي يحببه إلى كل من 
رآه، فكان إذا أتى الرسول وهو غالم جلس على 
فراش جده، وكان إذا جلس عليه ال يجلس معه 
الرسول(،  )أعمام  أوالده  أحد من  الفراش  على 
فيحاول أعمامه انتزاعه عن الفراش، فيقول لهم 

عبد المطلب: دعوا ابني، فوهللا إن له لشأنا.
 5 – أنه عليه الصالة والسالم كان يرعى في 
أوائل شبابه ألهل مكة أغنامهم بقراريط يأخذها 

عليه  عنه صلى هللا  ثبت  وقد  ذلك،  على  أجرا 
وسلم أنه قال: »ما من نبي إال قد رعى الغنم« 
وفي  »وأنا«  قال:  هللا؟  رسول  يا  وأنت  قالوا: 
رواية أخرى أنه قال: »ما بعث هللا نبيا إال رعى 
هللا؟  رسول  يا  وأنت  أصحابه:  له  فقال  الغنم« 
فأجاب: »وأنا رعيتها ألهل مكة على قراريط« 
عمل  وعشرين،  خمسا  عمره  من  بلغ  لما  ثم 
لخديجة بنت خويلد في التجارة بما لها على أجر 

تؤديه إليه.
 6 – لم يشارك عليه الصالة والسالم أقرانه من 
وقد عصمه  عبثهم،  وال  لهوهم  في  مكة  شباب 
أنه  السيرة  استفاض في كتب  فقد  ذلك،  هللا من 
سمع وهو في سن الشباب غناء من إحدى دور 
فألقى  يشهدها،  أن  فأراد  حفلة عرس،  في  مكة 

الشمس، ولم  أيقظه إال حر  فما  النوم،  هللا عليه 
شيئا  أكل  وال  األوثان،  عبادة  في  قومه  يشارك 
مما ذبح لها، ولم يشرب خمرا، وال لعب قمارا، 
وال عرف عنه فحش في القول، أو ُهجر ]قبٌح[ 

في الكالم.
العقل،  إدراكه رجحان   7 – وعرف عنه منذ 
وأصالة الرأي، وفي حادثة وضع الحجر األسود 
في مكانه من الكعبة دليل واضح على هذا، فقد 
جدرانها،  تصدع  إلى  أدى  سيل  الكعبة  أصاب 
وفعلوا،  بنائها،  وتجديد  هدمها  مكة  أهل  فقرر 
فلما وصلوا إلى مكان الحجر األسود فيها اختلفوا 
اختالفا شديدا فيمن يكون له شرف وضع الحجر 
يكون  أن  قبيلة  كل  وأرادت  مكانه،  في  األسود 
تواعدوا  حتى  النزاع  واشتد  الشرف،  هذا  لها 

للقتال، ثم ارتضوا أن يحكم بينهم أول داخل من 
هو رسول هللا صلى هللا  فكان  شيبة،  بني  باب 
عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا األمين، رضينا 
بحكمه، فلما أخبر بذلك، حل المشكلة بما رضي 
أخذ  ثم  فقد بسط رداءه  المتنازعين،  عنه جميع 
الحجر فوضعه فيه، ثم أمرهم أن تأخذ كل قبيلة 
الحجر  وبلغ  رفعوه  فلما  الرداء،  من  بطرف 
جميعا،  فرضوا  بيده،  ووضعه  أخذه  موضعه، 
وصان هللا بوفور عقله وحكمته دماء العرب من 

أن تسفك إلى مدى ال يعلمه إال هللا.
شبابه  في  والسالم  الصالة  عليه  عرف   –  8  
بين قومه بالصادق األمين، واشتهر بينهم بحسن 
السيرة،  واستقامة  بالوعد،  والوفاء  المعاملة، 
وحسن السمعة، مما رغب خديجة في أن تعرض 
إلى  تذهب  التي  القافلة  في  بمالها  االتجار  عليه 
مدينة )بصرى( كل عام على أن تعطيه ضعف 
مكة  إلى  عاد  فلما  قومها،  من  رجال  تعطي  ما 
أمانته  من  كان  بما  ميسرة  غالمها  وأخبرها 
وإخالصه، ورأت الربح الكثير في تلك الرحلة، 
أسمت  كانت  ما  األجر ضعف  من  له  أضعفت 
الزواج  في  ترغب  أن  على  ذلك  حملها  ثم  له، 
منه، فقبل أن يتزوجها وهو أصغر منها بخمسة 
عشر عاما، وأفضل شهادة له بحسن خلقه قبل 
في  الوحي  جاءه  أن  بعد  له  خديجة  قول  النبوة 
غار حراء وعاد مرتعدا : كال وهللا ال يخزيك هللا 
أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل )الضعيف(، 
المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على  وتكسب 

نوائب الحق.
 9 – سافر مرتين خارج مكة، أوالهما مع عمه 
سنة،  عشرة  اثنتي  عمره  كان  حين  طالب  أبي 
وثانيتهما حين كان عمره خمسا وعشرين سنة، 
متاجرا لخديجة بمالها، وكانت كلتا الرحلتين إلى 
كان  كلتيهما  وفي  الشام،  في  )بصرى(  مدينة 
البالد  آثار  ويشاهد  أحاديثهم،  التجار  من  يسمع 

التي مر بها، والعادات التي كان عليها سكانها.
 10 – حبب هللا إليه عليه الصالة والسالم قبل 
البعثة بسنوات أن يخرج إلى غار حراء – وهو 
جبل يقع في الجانب الشمالي الغربي من مكة، 
مقدار شهر –  لنفسه  فيه  منها-يخلو  على قرب 
هللا،  آالء  في  ليفكر  رمضان–  شهر  في  وكان 
جاءه  حتى  ذلك  على  واستمر  قدرته،  وعظيم 

الوحي، ونزل عليه القرآن الكريم.

مــاهــي األشــهـــر الحــــرم؟ 
الهجري  التقويم  في  محددة  مباركة  شهور  هي  الحرم  األشهر 
ُهوِر ِعْنَد  َة الشُّ اختصها هللا ووردت في كتابهالعزيز : } إِنَّ ِعدَّ
َمَواِت َواأْلَْرَض  َيْوَم َخلََق السَّ  ِ اْثَنا َعَشَر َشْهًرا ِفي ِكَتاِب هللاَّ  ِ هللاَّ
يُن اْلَقيُِّم َفاَل َتْظلُِموا ِفيِهنَّ أَْنُفَسُكْم .. اآلية  ِمْنَها أَْرَبَعٌة ُحُرٌم َذلَِك الدِّ
)36( سورة التوبة. ) إن عدة الشهور ( المعتد بها للسنة )عند 
خلق  )يوم  المحفوظ  اللوح  هللا(  كتاب  في  شهرا  عشر  اثنا  هللا 
مة ذو  السماوات واألرض منها( أي الشهور )أربعة حرم( محرَّ
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب )ذلك( أي تحريمها )الدين 
)أنفسكم(  الحرم  فيهن( أي األشهر  المستقيم )فال تظلموا  القيم( 
بالمعاصي فإنها فيها أعظم وزرا وقيل في األشهر كلها )وقاتلوا 
كافة  يقاتلونكم  )كما  الشهور  كل  في  جميعا  كافة(  المشركين 

واعلموا أن هللا مع المتقين( بالعون والنصر. )تفسير الجاللين(
 مالمراد بـ األشهر الحرم؟ 

هي أربعة أشهر بحسب التقويم الهجري: ذو العقدة، وذو الحجة، 
والمحرم، ورجب. ورد في السنة النبوية عن أَبي بكَرة رضي 
ُ علَيه وسلم: ” السَنة اْثَنا َعَشَر َشْهًرا  هللاَّ َعْنه عن النِبي َصلَّى هللاَّ
ُم،  ِة َواْلُمَحرَّ ِمْنَها أَْرَبَعٌة ُحُرٌم َثاَلَثٌة ُمَتَوالَِياٌت ُذو اْلَقْعَدِة َوُذو اْلِحجَّ
َوَرَجُب ُمَضَر الَِّذي َبْيَن ُجَماَدى َوَشْعَباَن.” رواه البخاري 2958 
بن  ربيعة  بني  عليه وسلم رجب مضر، ألن  وسماه صلى هللا 
وكانت  رجبا  ويسمونه  رمضان  شهر  يحرمون  كانوا  نزار 
قبيلة مضر تحرم رجبا نفسه، لذا قال صلى هللا عليه وسلم فيه 
“ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان”. قال ابن كثير رحمه 
هللا: ” وقوله تعالى: )منها أربعة حرم( فهذا مما كانت العرب 
مه، وهو الذي كان عليه جمهورهم، إال  أيضا في الجاهلية تَُحرِّ

طائفة منهم يقال لهم: “البسل”، كانوا يحرمون من السنة ثمانية 
أشهر، تعمًقا وتشديًدا.

الحجة والمحرم،  القعدة وذو  قوله: “ثالث متواليات: ذو   وأما 
إلى  أضافه  فإنما   ،“ وشعبان  جمادى  بين  الذي  مضر  ورجب 
مضر، ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين جمادى 
هو  المحرم  رجب  أن  من  ربيعة  تظنه  كانت  كما  ال  وشعبان، 
الشهر الذي بين شعبان وشوال، وهو رمضان اليوم؛ فبين، عليه 

الصالة والسالم، أنه رجب ُمضر ال رجب ربيعة. 
ماهو فضل األشهر الحرم؟ 

الحرم:  األشهِر  الكويتية عن فضل  الفقهية  الموسوعة  في  جاء 
وشرفهن  العام،  شهور  سائر  على  هللا  فضلها  الحرم  األشهر 
بالتعظيم، كما خصهن  الذنب فيهن  الشهور. فخص  على سائر 
الصلوات  على  }حافظوا  تعالى:  قوله  نظير  وذلك  بالتشريف، 
والصالة الوسطى{ )البقرة:238 ( قال ابن عباس: خص هللا من 
شهور العام أربعة أشهر فجعلهن حرما، وعظم حرماتهن، وجعل 
الذنب فيهن والعمل الصالح واألجر أعظم، وعن قتادة: الظلم في 
األشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن 
كان الظلم في كل حال عظيما، ولكن هللا يعظم من أمره ما شاء، 
فإن هللا تعالى اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من المالئكة 
رسال، ومن الناس رسال، واصطفى من الكالم ذكره، واصطفى 
من األرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان واألشهر 
الحرم، واصطفى من األيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي 
ليلة القدر. قال قتادة: فعظموا ما عظم هللا، فإنما تعظم األمور بما 

عظمها هللا عند أهل الفهم وأهل العقل. )تفسير الطبري(.
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مب�شاركة �أزيد من 16 دولة 

و160 متناف�س

اجلزائر حتت�ضن البطولة 
الإفريقية للريا�ضات الكروية

تحتضن الجزائر البطولة اإلفريقية 
للرياضات الكروية لعب طويل والرافا 

بمشاركة أزيد من 16 دولة و160 متنافس 
في أجواء رياضية وأخوية بين أبناء القارة 

السمراء، حيث ثمن رئيس االتحادية 
الجزائرية للرياضات الكروية قليل جمال، 

مجهودات وزير الشباب والرياضة على 
الرعاية السامية لهذا الحفل الدولي وكل 

الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه البطولة 
االفريقية، متمنيا إقامة طيبة على أرض 
الشهداء الجزائرو لكل الوفود المشاركة. 
واغتنم المتحدث مناسبة ذكرى مجازر 8 
ماي 1945 للترحم على أرواح الشهداء 

الطاهرة وكذا تقديم التهاني لألسرة 
االعالمية بمناسبة اليوم العالمي لحرية 

الصحافة المصادف ليوم 3 مااي من كل 
سنة.

ع.ط

مت �ضبطهم يف حالة تلب�س 

و��شرتجاع 50 مرت من �لنحا�س

�ضرطة تيجالبني تطيح 
ب�ضخ�ضني تورطا يف �ضرقات 

طالت بع�ض العمارات
 

أطاحت عناصر شرطة تيجالبين بوالية 
بومرداس بشخصين تورطا في سرقة 

أنابيب الغاز والماء من داخل إحدى 
العمارات بذات البلدية. وقالت مصالح أمن 
والية بومرداس في بيان لها، بأن العملية 
تدخل في إطار جهودها من أجل التصدي 

لمختلف الجرائم خاصة منها السرقات التي 
تطال المواطنين في ممتلكاتهم، إذ أنها 

وضعت حدا لشخصين كان في حالة تلبس 
بجرم سرقة أنابيب الغاز والماء من داخل 

إحدى العمارات، مضيفة بأن العملية جاءت 
بعد تسجيل شكاوي عن سرقات تعرض لها 
مواطنون من ذات الحي السكني.  ومكنت 
التحريات المعمقة لفرقة الشرطة القضائية 

من توقيف الفاعلين واسترجاع 50 متر 
من النحاس، ليتم إنجاز ملفات قضائية في 
حق المشتبه فيهما و تقديمهما أمام الجهات 

القضائية.
ف.م

 القب�س على مبحوث عنهم

 يف ق�ضايا خمتلفة بباتنة

 تمكن عناصر أمن دائرة رأس العيون 
في باتنة، من توقيف شخصين يبلغان من 
العمر 35 و 36 عاما، صدرت ضدهما 

أوامر قضائية لعدة تهم منسوبة إليهما منها 
السرقة بالتعدد، قبل توقيف شخص آخر 

من قبل أمن دائرة المعذر، يبلغ من العمر 
38 عاما، محل أمر بالقبض لتورطه في 

قضايا التحطيم العمدي لملك الغير و السرقة 
بالتهديد، الضرب و الجرح العمدي بسالح 

أبيض و اقتحام حرمة مسكن، حيث تم تقديم 
المشبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة 

إقليميا.

.. وتوقيف 5 موظفني التهامهم 

بتزوير البطاقات الرمادية

 أطاحت عناصر مصلحة أمن بلدية بريكة 
في باتنة، بـ 05 موظفين تتراوح أعمارهم 

بين 30 و57 عاما، على خلفية قيامهم 
بالتزوير و استعمال المزور في البطاقات 

الرمادية مع عرض مركبة للبيع دون وثائق 
و انتحال هوية شخص متوفي، ليتم تقديم 

المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة 
إقليميا.

 كما تمكنت عناصر ذات المصلحة، من 
توقيف شابين يبلغان من العمر 19 و21 
عاما قاما باالعتداء على مواطن وسلبه 

مبلغ مالي قدره 5 ماليين سنتيم و مفتاح 
مركبته السياحية ليتبين أن أحد المشتبه بهما 

مبحوث عنه.
حياة م�ضباحي

وزارة ال�ضحة تو�ضي املواطنني 

ب�ضرورة االلتزام بنظام اليقظة

 اإ�ضابتان جديدتان
 بكورونا مع عدم ت�ضجيل 

اأي حالة وفاة
   

تم تسجيل إصابتين )2( جديدتين 
بفيروس كورونا )كوفيد-19(, وتماثلت 

حالتين )02( للشفاء, مع عدم تسجيل أي 
حالة وفاة خالل الـ 24 ساعة األخيرة 

في الجزائر, حسب ما أفادت به وزارة 
الصحة, أمس, في بيان لها.

وبذلك, بلغ العدد اإلجمالي لإلصابات 
265800, في حين بلغ عدد المتماثلين 

للشفاء 178365, فيما استقر عدد 
الوفيات عند 6875 حالة. وأشارت 

وزارة الصحة إلى أنه تم إحصاء حالة 
واحدة )1( في العناية المركزة, مضيفة 

أن 46 والية لم تسجل بها أي حالة 
خالل الفترة المذكورة ,في الوقت الذي 

سجلت فيه واليتان )2( ما بين حالة 
واحدة و 9 حاالت.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين 
بضرورة االلتزام بنظام اليقظة وتدعوهم 

إلى احترام قواعد النظافة والمسافة 
الجسدية واالرتداء اإللزامي للقناع 

الواقي، كما تشدد أيضا على أن االلتزام 
الصارم من قبل المواطنين باإلجراءات 

الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, 
وهي عوامل مهمة إلى غاية القضاء 

نهائيا على هذا الوباء.
ع.ط

حمكمة �ضيدي اأحممد

تاأجيل حماكمة ال�ضعيد 
 بوتفليقة اإىل تاريخ

 23 ماي  اجلاري

أجل القطب الجزائي المتخصص 
في قضايا الفساد المالية واالقتصادية 

بمحكمة سيدي أمحمد قضية شقيق 
الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة رفقة 
رجل األعمال علي حداد، إلى تاريخ 

23 ماي الجاري. وتتعلق القضية التي 
يتابع فيها كل من السعيد بوتفليقة وحداد 
بملف تمويل الحملة االنتخابية للرئيس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة. ووجهت 

لهما تُهما تتعلق بـالتمويل الخفي للحملة 
االنتخابية وتبييض األموال واإلثراء 

غير المشروع وإخفاء عائدات متحصل 
عليها من جرائم فساد.

ف.م

ت�ضجيل هزة اأر�ضية بقوة 
6ر2 درجات بولية ب�ضكرة

   
سجلت مساء أول أمس على الساعة 22 
سا و19 دقيقة هزة أرضية بلغت قوتها 
6ر2 درجات على سلم ريشتر بشمال 

غرب والية بسكرة، حسبما أعلنه مركز 
البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية 
والجيوفيزياء. وأوضح المركز أنه تم 
تحديد مركز الهزة على بعد 16 كلم 

شمال غرب بسكرة.
ع.ط

حياة م�ضباحي

ويضم هذا المعرض - الذي تحتضنه قاعة 
محمد اسياخم - 35 لوحة زيتية بتقنية 

األكواريل تأخذ الزائر في رحلة إلى ألوان 
روائح الربيع في الجزائر عبر مختلف 

مناطقها وتراثها العمراني، وتمثل إبداعات 
راقية من إنجاز نخبة من الفنانين الجزائريين 

المعاصرين ومن فناني أوروبا العالميين 
منذ بداية القرن الماضي تعكس تنوع وثراء 

المناظر الطبيعية في فترة الربيع بعيون فنانين 
انبهروا بسحر طبيعة الجزائر و بسواحلها و 

مدنها الداخلية أو صحراءها الشاسعة.
وتتمحور األعمال الفنية المعروضة أمام 

زوار المتحف بمختلف األحجام و التأطير 
حول موضوع الربيع حيث اقتنص هؤالء 

الفنانين من مختلف التيارات و المدارس الفنية 
لحظات مضيئة من فصل الربيع عبر مختلف 

مناطق الجزائر ليخلدوها في أعمال تشع 
بباقات الورود واألزهار واألشجار والطيور 

والشمس.
  "حديقة التجارب الحامة" للفنان التشكيلي 

بيار دوفال )1897- 1993( وهو من رواد 
الفن الحديث، "حديقة مليانة "للفنان التشكيلي 
الفرنسي هنري كليمانص )1869 -1954(، 

"منظر طبيعي من األبيار" للتشكيلي الفرنسي 
الشهير هنري شوفالييه )1945-1845(، 

"قوس النصر روماني بمدينة قالمة "للتشكيلية 
األلمانية بتينا هنين عياش المقيمة بالجزائر 

لغاية وفاتها عام 2020، لوحة بدون 
عنوان للفنان التشكيلي الجزائري الراحل 

كمال نزار )1951-2002(, "على حواف 
النهر"للتشكيلية الجزائرية هوادف جهيدة، 

"منظر ربيعي "للفنان التشكيلي رشيد جمعي، 
وهذه اللوحات من أهم ما يميز هذا المعرض 

الذي سيستمر فعالياته إلى غاية أكتوبر 
المقبل.

كما تزدان قاعة محمد إسياخم بالعديد من 
اللوحات المائية و الزيتية التي تمثل مختلف 

أنواع األزهار بما فيها أزهار األقحوان و 
شقائق النعمان و األشجار التي تزخر بها 

الطبيعة في الجزائر في فترة موسم الربيع 
بمختلف األلوان والتشكيالت، على غرار 

تشكيلة من باقات ورد و طبيعة صامتة من 

توقيع فنانين تشكيلين فرنسيين ضمنهم لوي 
ريو, ماريوس دوفوزان, موريس بوفيول, 

جاك دونييه, فيراري, روني لوفريل, اندريه 
بوسييه, نيللي باتي ,دوشمان, ايميل كالرو 

بوكيه, جونفييف ريوش.
وبالمناسبة، أشار محافظ التراث الثقافي 

ورئيس مصلحة التنشيط بالمتحف، بوطيش 
سمير، أن "المعرض يشمل أعمال فنية نادرة 

تيمتها األساسية الطبيعة و فصل الربيع تم 
انتقاؤها من رصيد المجموعة المتحفية النادرة 
ذات القيمة العالية بالمتحف العمومي الوطني 
للفنون الجميلة لعرضها أمام الزوار بمناسبة 
االحتفال بشهر التراث " مضيفا أن " الهدف 

من المعرض هو إخراج إلى النور لعدد 
من األعمال البديعة ليعاد اكتشافها من جديد 
من طرف الزوار و هو التقليد الذي الزال 
المتحف يرسخه بانتظام لجذب الجمهور".
وأوضح ذات المتحدث أن "األعمال الفنية 
المعروضة تعكس نماذج قيمة من إبداعات 

فنانين عالميين على غرار فناني مدرسة 
الجزائر ومن الفنانين األوربيين الذين استقروا 

بالجزائر أو مروا بها خالل بدايات القرن 

الماضي وأيضا لوحات فنية أنجزت في إطار 
اإلقامات الفنية بفيال دار عبد اللطيف ما بين 
)1907- 1962( إضافة إلى مجموعة فناني 

الجزائر و الفن المعاصر".
وأكد بوطيش أن المتحف " يحافظ على 
األعمال الفنية النادرة من خالل الصيانة 
الوقائية الدورية، وكذا إذا تطلب األمر 

عمليات الترميم التي يشرف عليها دوريا 
فريق مختص تابع لمخبر المتحف لتفادي 
مخاطر التلف جراء الرطوبة وغيرها من 

عوامل الطبيعة وذلك من خالل وسائل 
وتقنيات جد حديثة ".

وأضاف بوطيش، أنه يرتقب مساهمة المتحف 
من خالل معرض مشترك ينظم على مستوى 

المتحف العمومي الوطني لآلثار القديمة 
و الفنون اإلسالمية بمناسبة شهر التراث، 

إضافة إلى تنظيم قريبا معرض خاص بالفن 
االيطالي يضم مجموعة اللوحات االيطالية 

من رصيد المتحف إلى جانب تنظيم معرض 
للفن العربي شهر نوفمبر المقبل يشمل جزء 

منه أعمال لرواد الفن التشكيلي الجزائري 
والعربي.

يحت�ضنها متحف الفنون الجميلة

 عر�ض اأعمال فنية نادرة حول 
المناظر الطبيعية بالجزائر

   يحت�ضن املتحف العمومي الوطني للفنون اجلميلة باجلزائر العا�ضمة، معر�ضا ي�ضم قرابة 40 عمال فنيا 

لفنانني جزائريني واأوروبيني تنتمي لفرتة ما بني بداية القرن الع�ضرين وبدايات االألفية احلالية، متثل 

اأعمال فنية زيتية ومائية حمورها املناظر الطبيعية يف مو�ضم الربيع باجلزائر من ر�ضيد جمموعات املتحف 

النادرة، وذلك يف اإطار برنامج االحتفاء ب�ضهر الرتاث )18 اأفريل -18 ماي(.

بهدف خدمة االبتكار وتنمية املحتوى املحلي

 الدعوة اإىل تطوير الهند�ضة العك�ضية 
للم�ضاهمة يف تطوير البحث التكنولوجي

دعا باحثون، اأم�س، اإىل تطوير تقنية الهند�ضة 

العك�ضية يف اجلزائر للم�ضاهمة يف التطور التكنولوجي، 

م�ضددين على الرابط بني عامل البحث العلمي والعامل 

االقت�ضادي االجتماعي.

ف.م

صرح المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث 
والتطوير التكنولوجي نجيب دريش قائال "نريد رفع اللبس 

عن استعمال تقنيات الهندسة العكسية عبر امتالك تكنولوجيات 
وأدوات من أجل بعث االبتكار والمشاركة في خلق مناصب 

شغل”.
وفي مداخلة له في ندوة وطنية موسومة بـ "الهندسة العكسية 

في خدمة االبتكار وتنمية المحتوى المحلي", أوضح دريش أن 
الهدف من هذا اللقاء هو خلق "رابط بين النسيج االقتصادي 

االجتماعي وعالم البحث العلمي", مشيرا إلى تقنية الطابعة 
ثالثية األبعاد التي استخدمت خالل أزمة فيروس كورونا في 

صناعة نوع من أقنعة الحماية”.
وبعدما ذكر بالخبرة المضافة إلى رصيد الجزائر في مجال 
"الهندسة العكسية" التي ترجع إلى سنوات الثمانينيات أكد 

أن تكنولوجية الهندسة العكسية "يمكن استخدامها في مختلف 
القطاعات ال سيما في الصناعة”.

وفي هذا الصدد، أبرز أن أشغال البحث "تمحورت في 
السنوات األخيرة حول البحث التطبيقي عبر برامج ذات طابع 

اقتصادي واجتماعي, خضع بعضها الختبار في الصناعة", 
مضيفا أن هذه المشاريع تستدعي "درجة نضج لكي تكون 

قابلة للنقل إلى القطاع االجتماعي واالقتصادي”.
من جهته, وصف ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, 

جياللي تاساليت, تقنية "الهندسة العكسية" بمثابة "طريق 
رئيسي لتعلم وامتالك التكنولوجيات الجديدة". تُعرف هذه 
التقنية )الهندسة العكسية( بمثابة "نشاط لدراسة موضوع 
لتحديد تشغيله الداخلي وكيفية التصنيع  قصد تعديله عند 

االقتضاء”. وأوضح الباحثون أن االمر يتعلق "بتطوير نماذج 
أولية محلية باستعمال المعارف والمهارات الوطنية مع تطوير 

النقل التكنولوجي في ظل احترام الملكية الصناعية”.
وشددوا على ضرورة "تعزيز العالقة بين القطاع االقتصادي 

واالجتماعي وعالم البحث العلمي", مذكرين بإطالق منذ 
2019, مجموع 28 حاضنة في جامعات الوطن إلى جانب 

14 اخرى قيد التنصيب.
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