
 فتح 250 من�صب لحاملي الدكتوراه 

في �صلك الأ�صالك الم�صتركة

" من�صة رقميـــــــة لتوظيـــف 
 2186 �أ�صتــــــــــــــــــــــاذ
 م�صاعـــــــد بالجامعــــــــات"

بالتن�صيق مع المر�صد الوطني للمجتمع 

المدني، كريكو تعلن:

برنامج تكويني للجمعيات 
 لتعزيـــــــز دورهـــــــــــا 
في �لن�صـــاط �لت�صامنـــــي

"�صحاري بالند" يقفز اإلى 121 دولر 

توقعات بارتفاع �أ�صعـــــار 
�لنفط لأكثر مـــــن 150 

دولر للبرميـــــــــــــــل
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بلما�صي يبرر خياراته في ندوة �صحفية مقررة اليوم

"�لخ�صر"  يدخلون مرحلة �لجد في �لتح�صير لمو�جهتي �أوغند� وتنز�نيا
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"اأوابك" توؤكد اأن الجزائر من بين الدول ذات "الموثوقية العالية" في توفير اإمدادات الغاز 

"�صوناطر�ك" �لر�بعة عالميا في �إنتاج �لغاز 
و�لأولى �أفريقيا في قطاع �لمحروقات
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لعمامرة يقدم مبالبو عر�صا عن تقرير رئي�س 

اجلمهورية حول مكافحة الإرهاب يف اإفريقيا

"�لوقاية من �لإرهاب ومكافحته 
 ي�صتدعيــــان درجــة عاليـــة 

من �ليقظة و�لتعبئة و�لتعاون"

"�لبرك" و"�ل�صدود" تح�صد �صحاياها مبكر� ت�صجيــــل ع�صــــرات 

ال�صحايا من الأطفال 

 و�لمر�هقيــــــــــــــــــــن
 في ظرف اأ�صبــــــــوع 



أوضح لعمامرة, بصفته ممثال لرئيس الجمهورية, أن 
هذه الدورة االستثنائية الـ 16 "تكتسي أهمية بالغة وتأتي 
في توقيت مالئم, خاصة وأنها تنعقد على ضوء تحديات 
متصاعدة ومتسارعة تفرضها علينا التهديدات المتزايدة 
لإلرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا«، وأشار في هذا 

الصدد الى أن "التوسع اإلقليمي لهذه اآلفة في القارة 
االفريقية مقرون بالزيادة الكبيرة في حجم وشدة الهجمات 
اإلرهابية التي تستهدف القوات المسلحة للدول األعضاء 
والسكان المدنيين, وهو ما يبرز بوضوح أننا نواجه أكثر 

التهديدات خطورة على األمن واالستقرار والتنمية في 
القارة.«

كما أكد لعمامرة بأنه "بات من الضروري إيالء اهتمام 
خاص لعدد من العوامل التي أدت إلى انتشار هذا 

العدوان العنيف, على غرار تهجير وعودة المقاتلين 
األجانب الذين تلقوا الهزيمة في مناطق الصراع األخرى, 

خاصة في الشرق األوسط, وإعادة انتشار الجماعات 
اإلرهابية واستغالل الفضاء االفتراضي لنشر دعايتها 

وتحويل الفضاء اإللكتروني إلى جبهة جديدة في معركتنا 
ضد اإلرهاب والتطرف العنيف وكذا الروابط المتنامية 
بين اإلرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود, بما في 
ذلك االتجار بالمخدرات, االتجار بالبشر, الهجرة غير 

الشرعية, االستغالل غير المشروع للموارد الطبيعية ودفع 
الفدية.«

وتابع قائال بأن "كل ذلك يعزز قدرات الجماعات 
اإلرهابية" دون "تجاهل األثر السلبي الناجم عن ظاهرة 
التغييرات غير الدستورية للحكومات من حيث إضعاف 

المؤسسات العمومية )مؤسسات الدول( وتفاقم المشهد 
األمني الهش في العديد من البلدان, السيما في منطقة 

الساحل والصحراء«، كما أكد وزير الشؤون الخارجية 
بأن الوقاية من اإلرهاب ومكافحته "يستدعيان منا درجة 

عالية من اليقظة والتعبئة والتعاون", مشيرا الى أن 
"الجزائر, وانطالقا من تجربتها المريرة ولكن الناجحة في 

مكافحة هذه اآلفة, وبعد أن دفعت النفس والنفيس خالل 
التسعينيات أمام المباالة قاسية من المجتمع الدولي, أكدت 

دوما أنه في مواجهة تهديد ذي انتشار عالمي, يصبح 
التعاون الدولي والتضامن أمرين ال بد منهما.«

وأشار بهذا الخصوص الى أنه "نظرا للتراجع الملحوظ 
لالهتمام العالمي تجاه هذه المسألة, يجب أن نسعى بشكل 

جماعي لخلق زخم دولي من خالل التأكيد على أن ما 
تواجهه إفريقيا هو تهديد عالمي ليس له حدود, وهو خطر 

ال ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية وال يجدر مساواته 
مع النضال المشروع للشعوب الواقعة تحت االحتالل 
من أجل حقها غير القابل للتصرف في تقرير المصير 

واالستقالل على النحو المنصوص عليه في اتفاقية منظمة 
الوحدة األفريقية لعام 1999 حول الوقاية من اإلرهاب 

ومكافحته.«
وفي هذا  الشأن, دعا لعمامرة الشركاء الدوليين إلى "زيادة 

مساعدتهم للدول اإلفريقية األعضاء, دعما لجهودهم في 
مكافحة اإلرهاب, وفي نفس الوقت التركيز على معالجة 
األسباب الجذرية لهذه الظاهرة«، كما شدد على "الحاجة 
لمزيد من التعاون من قبل شركائنا لضمان عدم استخدام 

أراضيهم من طرف اإلرهابيين المدرجين في القائمة للقيام 
بأعمال تحريضية أو دعم األعمال اإلرهابية بطريقة أو 

بأخرى ضد دول أخرى.«
وتابع قائال بأن هذا األمر "ينطبق على مسألة تجفيف منابع 
تمويل اإلرهاب التي تتطلب تعاونا دوليا أقوى بما يتماشى 

مع اإلطار القانوني الحالي", مبرزا أنه من "الضروري 
أن تكون إفريقيا أكثر حزما في الدعوة الى الحاجة الملحة 

إلجراء التعديالت والتحوالت الضرورية بهدف تشكيل 
نموذج جديد لعمليات األمم المتحدة للسالم يتناسب أكثر 

مع سياق مكافحة اإلرهاب.« وعلى المستوى القاري, قال 
لعمامرة : "وإذ نعترف بأننا استثمرنا كثيرا بشكل فردي 

وجماعي في تطوير األدوات القانونية والعملياتية الالزمة, 
يجب أن نقر بأن جهودنا ظلت مجزأة إلى حد كبير 

ومن الواضح أنها ال تتماشى مع حجم وخطورة التهديد 
اإلرهابي.«

كما أكد على أهمية "تكييف وشحذ أدواتنا وتدخالتنا 
لضمان أن تكون استجابتنا الجماعية فعالة ومستدامة" 

واإلسراع في وضع حيز التنفيذ "عدد من القرارات الهامة 
العالقة, والتي تتعلق بإنشاء القائمة اإلفريقية للجماعات 

اإلرهابية, الكيانات واألفراد, بمن فيهم المقاتلون 
اإلرهابيون األجانب, تطوير وتفعيل مذكرة التوقيف 

اإلفريقية للمتهمين أو المدانين بارتكاب أعمال إرهابية, 
تفعيل صندوق االتحاد األفريقي الخاص للوقاية من 

اإلرهاب ومكافحته, الى جانب تنشيط لجنة مجلس السلم 
واألمن حول مكافحة اإلرهاب, ناهيك عن إعداد خطة 
العمل اإلفريقية الثانية للوقاية من اإلرهاب ومكافحته.«
وفي ذات السياق, شدد لعمامرة على أهمية "بذل جهود 

إضافية لتحرير وتحفيز إجراءات اآلليات والوكاالت 
المتخصصة القائمة, ويشمل ذلك بشكل خاص المركز 

اإلفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة باإلرهاب 
وآلية االتحاد األفريقي للتعاون في مجال الشرطة 

ولجنة خدمات االستخبارات واألمن لتمكينهم من أداء 
مهامهم بشكل كامل غير منقوص كمكونات أساسية 

في استراتيجيتنا الجماعية لمكافحة اإلرهاب والتطرف 
العنيف.«

ودعا من جهة أخرى الى "تفعيل مسار نواكشوط 
وجيبوتي بشكل عاجل لتحقيق اإلمكانيات العملياتية لهذه 

األطر القيمة من حيث تعزيز التعاون األمني اإلقليمي 
وتبادل المعلومات.«ومن خالل التجربة التي مرت بها 

الجزائر -يستطرد لعمامرة- "توصلنا أيضا إلى اإلدراك 
بأن هزيمة اإلرهاب باالعتماد على الوسائل العسكرية 

فقط ستكون دائما غير مكتملة, ألن هذه اآلفة ستجد دائما 
طريقة أو أخرى للظهور من جديد", مشيرا الى أنه "من 
هذا المنطلق, فإن استجابتنا الجماعية يجب أن تعتمد على 

استراتيجية متكاملة وشاملة ينبغي نشرها في كل من المنبع 
والمصب.«

وأكد بهذا الخصوص على أهمية "معالجة األسباب 
الجذرية لإلرهاب ومكافحة التطرف والدعاية اإلرهابية, 
وخاصة تجاه الشباب" وكذا "معالجة االنعكاسات المدمرة 

الناتجة عن اإلرهاب على المجتمع )تجفيف المستنقع( 
بما في ذلك دعم الضحايا ومعالجة مسألة إعادة اإلدماج 

بشكل مناسب, مع ضرورة إعادة بناء وتعزيز ثقة السكان 
في قدرة حكوماتهم على االستجابة الحتياجاتهم.«وأبرز 

لعمامرة بالمناسبة أنه يتعين على بلدان القارة "تجديد 
االلتزام بالعمل في وحدة وتضامن وبروح إفريقية حقيقية" 
من أجل هزم آفة اإلرهاب, مبرزا أهمية "تطبيق القرارات 

المتخذة بجدية حتى ال تبقى حبرا على ورق.«

�إ. �س

أكد التقرير الشهري الصادر عن منظمة األقطار 
العربية المصدرة للبترول )أوابك(، أن الجزائر 

تأتي على قائمة الدول ذات "الموثوقية العالية" في 
توفير إمدادات الغاز لزبائنها.

وتطرقت المنظمة في التقرير، الذي نشر 
أمس، حول "تطورات الغاز الطبيعي المسال 

والهيدروجين خالل الثالثي االول من عام 2022"، 
إلى مختلف امدادات الغاز الجزائرية نحو الدول 

التي التزمت معها في إطار االتفاقيات المبرمة، أين 

أوضحت أن "الصادرات الجزائرية تبقى ضمن 
نطاق الربع سنوي المعتاد الذي يتراوح بين 5ر2 

مليون طن و3 مليون طن.« 
وتوجهت كافة الشحنات من الجزائر إلى األسواق 

األوروبية في وقت تسعى فيه أوروبا إلى تنويع 
مصادر إمداداتها، بحسب التقرير الذي اشار الى 

استمرار استغالل خط "ميد غاز" الذي يربط 
الجزائر بإسبانيا مباشرة والذي رفعت طاقته 

مؤخرا من 8 إلى 5ر10 مليار متر مكعب/ السنة، 

يضيف التقرير.
كما أشار الى إبرام شركة سوناطراك اتفاقية جديدة 
مع شركة "إيني" اإليطالية لزيادة صادرات الغاز 
عبر انبوب "أنريكو ماتيي" الذي يربط الجزائر 

بإيطاليا عبر تونس، وتصل طاقته التصميمية إلى 
33 مليار متر مكعب في السنة. من جهة أخرى، 
يشير التقرير إلى "استمرار تعافي السوق العالمي 
من تداعيات جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(، 

التي كان لها تداعيات سلبية على النشاط

متيزت مبواقف وا�ضحة وثابتة بعيدة 

عن التدخل يف �ضوؤون الدول

الت�أكيد على دور اجلزائر الداعم 
للق�صيتني الفل�صطينية وال�صحراوية 

مت التاأكيد خالل اأ�ضغال ملتقى وطني بعنوان "الق�ضية 

الفل�ضطينية وحق تقرير امل�ضري يف ال�ضحراء الغربية 

يف ظل التغريات الدولية" نظم بجامعة حممد ملني 

دباغني )�ضطيف2( على دور اجلزائر الداعم للق�ضيتني 

الفل�ضطينية و ال�ضحراوية.

واأج

أوضح المنسق العام للهيئة الشعبية الجزائرية للتضامن 
مع فلسطين, محمد الطاهر ديلمي, بأن "الجزائر مواقفها 
معروفة تجاه القضية الفلسطينية منذ األزل وهي الدولة 

الوحيدة التي لم تتدخل يوما في القرار الفلسطيني ولم تسع 
إلى االستغالل السياسي للقضية الفلسطينية بل كانت دائما 

معها.«وأضاف ذات المسؤول بأن "القضية الفلسطينية 
تستلزم اتفاق جميع الفصائل الفلسطينية و أن تكون موحدة 

في الهدف و القرار و في التوجه, ألن المعركة تتطلب 
تضافر جميع الجهود", مشيرا إلى أن "استقالل الجزائر 

كان نتيجة وحدة الشعب الجزائري.«ودعا ديلمي إلى 
ضرورة بث روح المقاومة اإليجابية في الشارع العربي, 

مضيفا بأن "الطلبة الجزائريين كانوا دائما في الطليعة 
من خالل احتضان قضايا األمة و المجتمع و كذا قضايا 

التحرر.«
من جهته قال رئيس جامعة سطيف 2 المختص في 

القانون الدولي, الخير قشي, بأن القضيتين الفلسطينية 
و الصحراوية يجمعهما عامل مشترك هو مبدأ تقرير 
المصير و إقامة الدولة المستقلة.وتطرقت من جهتها 

نائب مدير جامعة سطيف 2 المكلفة بالعالقات الخارجية, 
  Ci-نوال عبد اللطيف مامي, إلى برنامج "سيراس

 «RESالمتعلق بخلق قدرات مؤسساتية لدمج الالجئين 
في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية و هو مشروع 

ممول من طرف االتحاد األوروبي يخص خمس جامعات 
جزائرية و خمس أخرى أوروبية.

وقالت مامي بأن مشروع سيراس "يعكس جهود الجامعة 
الجزائرية ألجل هؤالء الطلبة من صفة الالجئين و كذا 
من صفة األجانب من خالل السماح لهم باالندماج في 

المحيط التعليمي و الجامعي ليتسنى لهم تحقيق اإلدماج 
العلمي و الثقافي و كذا المهني.«ويهدف هذا الملتقى 
الوطني المنظم بمبادرة من التحالف من أجل التجديد 

الطالبي الوطني وتتواصل أشغاله إلى غاية اليوم, إلى 
تثمين مواقف الجزائر الداعمة للقضيتين الفلسطينية 
و الصحراوية ووقوفها الدائم مع الشعبين في تقرير 

مصيرهما و إقامة دولتيهما, حسب ما أكده من جانبه 
األمين الوطني لذات التحالف, حمزة راجعي.

 تن�ضيب املجموعة الربملانية 

لل�ضداقة بني البلدين

بوغ�يل ي�صيد برقي العالق�ت 
اجلزائرية االثيوبية

استعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم 
بوغالي، أمس، مع سفير جمهورية أثيوبيا بالجزائر، 

نبيات جيتشاو، واقع العالقات الثنائية بين الجزائر 
وأثيوبيا، حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وأوضح ذات 
المصدر أن الطرفين تحادثا حول "العالقات التي تميز 

البلدين اللذين يربطهما اتفاق شراكة استراتيجية"، منوهين 
بـ"العالقات الثنائية الطيبة وتقارب الرؤى من خالل 

االتحاد األفريقي.«
وفي هذا السياق، أشار بوغالي إلى "المكالمة الهاتفية التي 
أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع آبي أحمد 

علي، رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا"، وهو ما ينم -كما 
قال- عن العالقات الثنائية "المتميزة" بين البلدين، كما جدد 
بوغالي التأكيد على أن الجزائر "تسعى دائما إلى الحلول 

السلمية في القارة، وهو ما تجلى في مبادرتها حول سد 
النهضة ورفضها التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان.«

وبالمناسبة، أكد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان على "أهمية 
تكثيف المساعي لتوسيع دائرة التعاون االقتصادي بين 

البلدين وذلك إلعطاء البعد الحقيقي خاصة عبر تنصيب 
المجموعة البرلمانية للصداقة.«

من جهته، ثمن السفير األثيوبي "التعاون الثنائي والمتعدد 
وعن تقاسم التصور في بناء القارة بما يعود باالستقرار 

واالزدهار على شعوبها"، مضيفا بأن "أثيوبيا التي تسعى 
الستتباب األمن على أراضيها، تعمل على مواصلة 

الحوار الوطني الداخلي وعلى إيجاد الحلول للمشاكل 
المطروحة عبر االتحاد األفريقي.« وفي الختام، خلص 

الجانبان إلى "ضرورة تكثيف الجهد من أجل تعزيز 
العالقات والسعي من أجل فتح خط جوي يربط بين 

عاصمتي البلدين".
وقد أثنى سفير اثيوبيا بالجزائر، نبيات جيتشاو، على 

"المستوى الذي تشهده العالقات بين البلدين، خاصة في 
شقها السياسي"، مؤكدا على "وجود توافق في الرؤى 

حول القضايا اإلقليمية والدولية، السيما أثناء المشاركة 
في مختلف المحافل الدولية والمنظمات كاالتحاد االفريقي 

وحركة عدم االنحياز".
ع.ط

ح�ضب التقرير ال�ضهري ال�ضادر عن منظمة )اأوابك(

اجلزائر من بني الدول ذات "املوثوقية الع�لية" يف توفري اإمدادات الغ�ز لزب�ئنه�

لعمامرة يقدم مبالبو عر�ضا عن تقرير رئي�س اجلمهورية حول مكافحة الإرهاب يف اإفريقيا

 "الوق�ية من االإره�ب ومك�فحته ي�صتدعي�ن 
من� درجة ع�لية من اليقظة والتعبئة والتع�ون" 

قدم وزير ال�ضوؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج, رمطان لعمامرة, مبالبو)غينيا ال�ضتوائية(, 

عر�ضا عن التقرير الذي رفعه رئي�س اجلمهورية, عبد املجيد تبون, للقمة ال�ضتثنائية ملجل�س الحتاد 

الفريقي حول الرهاب والتغيريات غري الد�ضتورية للحكومات يف افريقيا, ب�ضفته من�ضقا لالحتاد 

الإفريقي حول الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف يف اإفريقيا.
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وتتحول البرك والسدود والشواطئ غير المحروسة 
مع حلول الصيف وبداية موجات الحر، إلى أماكن 
لالستجمام، يجد فيها األطفال والمراهقون خاصة 

أبناء الفقراء منهم، ضالتهم غير أن هذه المتعة 
سرعان ما تتحول إلى مأساة يكون ضحاياه هؤالء 
األطفال، لتنقلب هذه األماكن ألماكن للموت غرقا 
وهو ما يستدعي حسب المختصين تكثيف حمالت 

التحسيس على األقل لتقليل عدد حوادث الغرق 
خالل هذه الصائفة. 

وبالعودة لحاالت الغرق خالل األيام الماضية فقد 
سجلت المديرية العامة للحماية المدنية غرق طفلين 
يبلغان من العمر 15 سنة بوالية قالمة في مياه سد 
بوهمدان في شطره المتواجد بمنطقة مشتة البقرات 

ببلدية بوعاتي محمود منذ أيام، كما انتشلت فرقة 
الحماية المدنية، للوحدة الثانوية بقايس، غرب 

خنشلة، جثة شاب من داخل مياه وأوحال سد فم 
القيس، في حوض مائي، كما تدخلت مصالح 

الحماية المدنية لوالية عين الدفلى ألجل انتشال 
طفل غريق متوفى من بركة مائية وإنقاذ طفل آخر 

على مستوى فرقة "السعايد" ببلدية برج األمير 
خالد، أين تم إنقاذ وإسعاف طفل يبلغ من العمر 
حوالي 11سنة فيما تم استخراج جثة غريق من 
البركة المائية المخصصة للسقي الفالحي عمقها 

حوالي 4 متر.
 كما سجلت شواطئ والية تلمسان نهاية األسبوع 

المنصرم غرق 8 أشخاص حسب بيانات صادرة 
عن الحماية المدنية لوالية تلمسان، وذلك في عدد 

من شواطئ الوالية بمرسى بن مهيدي والغزوات، 
كما  لفظ ثالثة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 

15 سنة و17 سنة أنفاسهم األخيرة منذ أيام 
وفي ظرف ثالثة أيام متتالية، غرقا في حوادث 

متفرقة عبر السدود والبرك المائية في والية سوق 
أهراس. والمالحظ من خالل هذه الحوادث أنه 

رغم التحذيرات العديدة للمختصين والناشطين في 
القطاع الصحي وكذا الحمالت التحسسية للحماية 
المدنية والتي انطلقت منذ فترة للتحذير من خطر 
الغرق وكذا انتشار األمراض عن طريق العدوى 

على مستوى السدود واألودية التي تتحول إلى 
أماكن لالستجمام، إال أن هذه الظاهرة عادت 

للواجهة مع ارتفاع درجات الحرارة فالعديد من 
األطفال والمراهقين يجدون ضالتهم في هذه 

المواقع المفتوحة على الهواء الطلق، خاصة في 
المناطق التي تعرف درجات حرارة عالية وأساسا 

الداخلية منها.
 ومن بين المواقع التي تعرف توافدا كبيرا من قبل 

المواطنين وحتى العائالت؛ السدود، حيث يقدم 
الجميع على السباحة والغطس فيها، معرضين 

بذلك حياتهم لخطر اإلصابة باألمراض عن طريق 
العدوى أو الغرق، بسبب غياب أعوان الحماية 

المدنية على مستواها، كونها مناطق غير مسموحة 

للسباحة، وبذلك ليس من مهام الحماية المدنية 
التواجد بها. ويقول مختصون أن السبب وراء 

انتشار تلك الظاهرة ال وعي هؤالء، حيث يضن 
الكثيرون أن ال خطر في األمر، وأنها مياه عادية 

مثلها مثل مياه البحر، إال أن في حقيقة األمر، 
التيارات الكبيرة في تلك المناطق قد تسحب الفرد 
بقوة شديدة تجعله يفقد السيطرة ويعجز عن العودة 
إلى الضفاف، وهذا "الالوعي" سببه كذلك تفكير 
الشباب في البحث عن مناطق قريبة من مسكنهم 

للسباحة في ظل بعدهم عن الشواطئ المحمية التي 
تضمن لهم الراحة خالل السباحة ولعائلتهم. 

على صعيد آخر، يتحدث المختصون عن أخطار 
أخرى إلى جانب الغرق، وهي مختلف األمراض 

التي قد تصيب الفرد الذي يسبح في تلك المياه 
الراكدة، ففي حال تسرب بكتيريا حاملة لفيروسات 
إلى أفواه األطفال والشباب الذين يسبحون في تلك 

المياه، يمكن ان يصاب هؤالء بأمراض جلدية 
وهضمية، إلى جانب أمراض العيون، نتيجة شرب 
جرعات من تلك المياه الملوثة. ومن هذا المنطلق 

فان تكثيف حمالت التحسيس مع حلول موسم 
االصطياف يعد امر استعجالي على ان يشمل كافة 
الفئات بداية من األطفال والمراهقين الذين يعدون 
هم الضحايا وصوال لألشخاص البالغين واألولياء 

الذين وجد عليهم حماية أبنائهم ومنعهم من السباحة 
في غير الشواطئ المحروسة والمؤمنة.

كشفت وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا 
المرأة، كوثر كريكو أنه وبالتنسيق مع المرصد 

الوطني للمجتمع المدني تم إطالق برنامج تكويني 
للجمعيات، بهدف تعزيز دورها في النشاط 

التضامني واالجتماعي، وترقية مساهمتها في 
مختلف مجاالت التنمية المستدامة.

وقالت كريكو  في تصريحات لإلذاعة الوطنية 
ان "المجتمع المدني يعتبر شربكا هاما وحيويا 

للقطاع في تجسيد اإلستراتيجية الوطنية المتعلقة 
بالتكفل بالفئات الهشة" وأنه "من أجل تكوين نوعي 

لفعاليات المجتمع المدني تم إطالق من العاصمة 
برنامج تكويني يشرف عليه إطارات من مصالح 
الخاليا الجوارية التابعة لقطاع التضامن الوطني 

والمقدرة ب 275 خلية.« 
كما أضافت أن "هذا البرنامج التكويني يهدف إلى 

تطوير قدرات الجمعيات وتعزيز دورها في مختلف 
مجاالت التنمية، خاصة على المستوى المحلي، 

وفي تنظيم الحمالت التحسيسية والتطوعية، وذلك 
تماشيا مع تخصص كل جمعية.« كما أشارت 

كريكو أن "هذه الدورات التكوينية تتضمن ثالثة 
محاور أساسية تتعلق بآليات إدماج المرأة في 

التنمية االقتصادية من خالل الترويج لدليل اإلدماج 
االقتصادي للمرأة الذي أعدته وزارة التضامن 

الوطني، باإلضافة إلى التحسيس والتوعية وكذا 
العملية التضامنية في المجتمع.« ومع اقتراب 
احتفالية اليوم العالمي لحقوق الطفل المصادف 
لتاريخ 1 جوان المقبل من كل سنة اوضحت 

وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة 
خالل تدخلها على أمواج القناة األولى أن "الجزائر 
كانت سباقة في المصادقة على االتفاقيات الدولية، 

خاصة تلك المتعلقة بحقوق الطفل" وأنها "سنت 
قوانين في مجال حماية الطفولة وترقيتها، لتتوج 
هذه المجهودات بإصدار قانون حماية الطفل سنة 

2015  الذي يحتوى على العديد من الحقوق، 

كما تم التأكيد على حقوق الطفل خالل التعديل 
الدستوري األخير" مشيرة إلى  السعي على مستوى 
قطاعها لترقية مديرية كاملة خاصة  بحقوق الطفل 

وحمايته وترقية إبداعاته ومؤهالته.« من جانب 
آخر، ذكرت كوثر كريكو ايضا بالدور الذي تقوم 

به وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة 
من خالل المرافقة والتكفل النفسي بالتالميذ من 

ذوي االحتياجات الخاصة المقبلين بداية من شهر 
جوان المقبل، على اجتياز امتحاني شهادة التعليم 

المتوسط  والبكالوريا على المستوى الوطني. 
وأشارت كريكو ان قطاعها وككل سنة يهدف إلى 

مرافقة وتأطير طلبة ذوي االحتياجات الخاصة 
المقبلين على اجتياز امتحانات شهادتي التعليم 

المتوسط والمقدر عددهم بحوالي 635 مترشح 
وشهادة البكالوريا والمقدر عددهم بحوالي 461 

مترشح.
�ش.زمو�ش

 عرقاب ي�ؤكد اأن هناك اجنازات

 اأخرى لرقمنة جماالت التدخل

 "�سوناطراك" الرابعة عامليا 
 يف اإنتاج الغاز والأوىل

 اأفريقيا يف قطاع املحروقات
 قال، اأم�س وزير الطاقة واملناجم حممد عرقاب، باأن جممع 

�ش�ناطراك يعترب رابع �شركة عاملية يف اإنتاج الغاز، واالأول يف 

قطاع املحروقات على ال�شعيد االإفريقي.

ف. م

وأوضح عرقاب، على هامش اشرافه على انطالق تشغيل 
مركز اإلشراف على شبكة خطوط األنابيب لنشاط النقل التابع 

لشركة سوناطراك الواقع على مستوى سيدي رزين ببلدية 
براقي، رفقة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق 

حكار، أن هذا المركز يُتيح لمجمع سوناطراك التحكم في 
اإلنتاج وسالسله، مؤكدا أن المجمع سيقوم خالل األيام القادمة 
بتدشين إنجازات أخرى في إطار الرقمنة في مجاالت التدخل.
وأوضح مجمع سوناطراك في بيان له، بأن مركز اإلشراف 

على شبكة خطوط األنابيب لنشاط النقل يعتبر مكسبا هاما 
في إطار تحديث وسائل االستغالل لمجمع سوناطراك بحيث 

سيمكنها من مراقبة سير ُمجمل شبكة خطوط النقل عبر 
األنابيب التابعة لها من خالل مراقبة التدفقات وكذا معايير 

استغالل منشآت التخزين وأذرع التحميل على مستوى مركز 
اإلنتاج وموانئ التصدير.

كما يدخل إنجاز هذه المنشأة في إطار تحديث وسائل 
اإلستغالل، ويسمح بتحقيق رؤية ومتابعة مركزية شاملة 

ومفصلة وآنية لجميع عمليات اإلستغالل لمجمل شبكة خطوط 
النقل عبر األنابيب، ويتكفل نشاط النقل عبر خطوط األنابيب 
لسوناطراك بتسيير منشأة هامة تتكون من شبكة خطوط النقل 
عبر األنابيب بطول إجمالي يزيد عن 21 ألف كم، وقدرة نقل 

تبلغ 405 مليون طن مكافئ بترول سنويا، باإلضافة إلى مركز 
وطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل، ومركز وطني لتوزيع 

المحروقات السائلة بحوض الحمراء و85 محطة ضخ وضغط، 
وكذا 128 خزان "النفط الخام والمكثفات" بسعة 4300 مليون 
طن مكافئ بترول، فضال عن محطات بحرية تتكون من 12 
محطة تعبئة على الرصيف و5 عوامات تعبئة للنفط الخام في 

أعالي البحار ومحطتين دوليتين لضغط الغاز.
وأشار المجمع، بأن التطبيق سيسمح باتخاذ اإلجراءات 

الالزمة في الوقت المناسب في حالة حدوث أي خلل على 
مستوى الشبكة، ويأتي هذا المشروع في إطار مساعي 

شركة سوناطراك لتعزيز قدراتها في مجال الرقمنة والتحكم 
في المعلومة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة وفي الوقت 

المناسب.
وأكدت شركة سوناطراك، بأن االنتقال الرقمي هو أحد 

الرهانات الكبرى التي يجب التحكم فيها، والجزائر تعمل 
على مواكبة هذا االنتقال من أجل تطوير الرقمنة وادخال 

التكنولوجيات الجديدة في جميع األنشطة اإلنتاجية، الخدماتية 
وكذا التعامالت االقتصادية، والتي تسعى الحكومة للقيام بها 
من أجل تحسين الخدمات العمومية وترقية االقتصاد الوطني.

 �شيدخل حيز اخلدمة قبيل انطالق

 الطبعة الـ 19 الألعاب البحر االأبي�س املت��شط

  اأ�سغال ال�سطر الأول
 من الطريق املزدوج مليناء 
وهران تو�سك على نهايتها

   
توشك أشغال الشطر األول من مشروع الطريق المزدوج الذي 

يربط ميناء وهران بالطريق السيار شرق-غرب على نهايتها 
على أن يدخل حيز الخدمة قبيل انطالق الطبعة الـ 19 أللعاب 

البحر األبيض المتوسط المقررة هذه الصائفة، حسبما استفيد 
لدى مديرية األشغال العمومية.

و استنادا الى ذات المصدر فإن أشغال تجسيد هذا الشطر 
الممتد على مسافة 8 كلم من مجموع 26 كلم لمشروع الطريق 
المزدوج لميناء وهران تسير بوتيرة متسارعة وهي حاليا في 
مرحلة تعبيد الطريق على أن يدخل حيز الخدمة شهر يونيو 
المقبل أي قبيل انطالق الطبعة الـ19 أللعاب البحر األبيض 
المتوسط التي ستحتضنها عاصمة الغرب الجزائري من 25 

يونيو إلى 6 يوليو القادمين.
من جهته, أبرز المدير المحلي للنقل, الطاهر حقاص, لـ/وأج, 
أنه باستالم هذا الشطر الذي يؤدي إلى الطريقين االجتنابيين 

رقم 4 و5 سيتم إضفاء سيولة أكبر لحركة الشاحنات التي 
تقصد الميناء عبر الطريق القديم والتي تقدر حاليا ب 1.500 

شاحنة يوميا على أن ترتفع إلى 3 آالف شاحنة مع دخول 
مشروع توسعة نهائي الحاويات لميناء وهران حيز الخدمة.

ويشمل الشطر األول من المشروع على ثالثة أروقة في كل 
اتجاه مع العلم أن المشروع عرف تأخرا بسبب األرضية 
الصعبة والمحاذية للبحر إلى جانب مشاكل تقنية كانزالق 

التربة وغيرها والتي تم التكفل بها نهائيا, وفق المديرية المحلية 
لألشغال العمومية.

للتذكير فقد استفاد المشروع مؤخرا من مبلغ 14 مليار دج 
إلتمام أشغال انجاز الطريق المزدوج واستكمال األشغال 

بصفة نهائية مما ساهم بشكل كبير في دفع وتيرتها لتسليمه في 
أجاله المحددة, كما أشير إليه. وقد بلغت نسبة تقدم أشغال هذا 

المشروع الذي يتكفل بتجسيده مجمع جزائري تركي )ماكيول( 
بتكلفة إجمالية قدرت بـ 40 مليار دج أزيد من 92 بالمائة.

�ش. زمو�ش

بالتن�شيق مع املر�شد ال�طني للمجتمع املدين، كريك� تعلن:

برنامج تكويني للجمعيات لتعزيز دورها يف الن�ساط الت�سامني 

ت�شجيل ع�شرات ال�شحايا من االأطفال واملراهقني يف ظرف اأ�شب�ع 

 " " و" "
حت�ســــد �سحاياها مبكــرا 
بداأت ح�ادث الغرق عرب �ش�اطئ ال�اليات ال�شاحلية، وحتى عرب الربك وال�شدود بال�اليات 

الداخلية مبكرا هذا امل��شمن فرغم اأن م��شم اال�شطياف مل يبداأ فعليا باجلزائر، اإال اأن هذه احل�ادث 

بداأت ت�شجل ب�ترية جد �شريعة ومقلقة، وه� ما ي�شتدعي تكثيف لعمليات التح�شي�س منذ االآن.
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ف.م

وفي هذا الصدد، توقع بنك أوف أميركا غلوبال 
ريسيرش، بأن ترتفع األسعار ألكثر من 150 دوالر 

للبرميل الواحد في حال تقلص صادرات النفط 
الروسية، والتي تأتي بالموازاة مع استمرار العمليات 

العسكرية الروسية على األراضي األوكرانية واستبعاد 
حدوث تعافي الطلب على النفط خالل العام الجاري.
وقال البنك في أحدث تقرير له، بأن اقتراب أسعار 

البرنت من 120 دوالر للبرميل، واالنكماش الحاد في 
صادرات النفط الروسية سيدفع إلرتفاع أسعار النفط 

لتتجاوز 150 دوالرا للبرميل، مضيفا بأن توقعاته 
خالل العام الجاري بخصوص متوسط سعر البرنت 
ستصل ألزيد من 104 دوالر للبرميل و100 دوالر 

للبرميل في عام .2023

وتأتي توقعات بنك أوف أميركا بالموازاة مع اقتراح 
المفوضية األوروبية فرض حظر على صادرات 
النفط الروسي، ما ينذر بحدوث تقلبات جديدة في 

األسواق العالمية، في ظل انحسار المخاوف بشأن 
الوضع الصحي المرتبط بتفشي فيروس كورونا 

وتخفيف الصين أكبر مستورد للنفط عالميا للقيود 
المفروضة على مدينة شنغهاي وكذا ارتفاع الطلب 

العالمي على النفط بالمقارنة مع السنتين المنصرمتين.
وتسجل أسعار النفط الخام الجزائري صحاري بالند 
ارتفاعا، إذ أن المتوسط خالل الربع األول من السنة 
الجارية قدر ب 103 دوالر للبرميل الواحد، حسب 
بيانات منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، 
وتبقى أسعار صحاري بالند تسجل مستويات أكبر 

من الخامان القياسيان برنت وتكساس الوسيط.
وفي سياق متصل، سجلت أسعار العقود العاجلة 

للنفط الخام الجزائري صحاري بالند ارتفاعا بنسبة 
وصلت ل 0,57 بالمئة، لتقفز إلى 121,53 دوالر 
للبرميل الواحد، حسب بيانات الموقع المتخصص 

أويل بريس.
ومن جانب أخر، فقد صعدت أسعار العقود العاجلة 

للنفط الخام برنت يوم أمس، وبلغت 119,43 دوالر 
للبرميل، بزيادة قدرت ب 1,73 بالمئة، وهو نفس 
الوضع بالنسبة ألسعار العقود العاجلة للنفط الخام 

األمريكي تكساس الوسيط، والتي أقفلت على تحسن 
جديد قدر ب 0,86 بالمئة، و 115,07 دوالر 

للبرميل.

أبرمت اتفاقية تعاون بين المدرسة العليا لألساتذة 
بورقلة وجامعة قيرسون التركية من أجل تعزيز 

التعاون والشراكة العلمية وتبادل الخبرات بين الطلبة 
وهيئات التدريس بين هاتين المؤسستين للتعليم 

العالي, حسبما علم أمس من مسؤولي المدرسة العليا 
لألساتذة.

وحضر مراسم توقيع هذه االتفاقية, التي جرت 
مؤخرا, مدير المدرسة العليا لألساتذة فوزي بن 

إبراهيم عن الجانب الجزائري و الدكتور علي يلماز 
ممثال لمدير جامعة قيرسون عن الجانب التركي, إلى 

جانب حضور مدير جامعة قاصدي مرباح محمد 
الطاهر حليالت و أعضاء من الطاقم اإلداري و 

البيداغوجي للمدرسة و أعضاء من هيئة التدريس 
بجامعة قيرسون بتركيا, مثلما صرح لوكالة األنباء 

الجزائرية, مدير المدرسة فوزي بن إبراهيم.
وتندرج هذه االتفاقية في إطار التعاون و التبادل 

في مجال التعليم العالي و البحث العلمي, حيث 
سيتم في المرحلة األولى تبادل الكفاءات العلمية 

المتخصصة في مجالي اللغتين العربية واإلنجليزية 
لتشمل  تخصصات أخرى مستقبال, مثلما شرح 

ذات المسؤول، كما ستسمح أيضا بتشجيع و تدعيم 
الكفاءات و الباحثين و الطلبة بما يساعد في ترقية 

المستويات العلمية بهاتين الجامعيتين, مثلما أشير إليه.
ف.م

قام مجمع سوناطراك، أمس، بتشغيل 
مركز االشراف على شبكة خطوط 

األنابيب مما يسمح بحيازة المعلومات 
في الوقت المناسب حول عمليات 

االستغالل لمجمل شبكة خطوط النقل 
عبر األنابيب للبترول والغاز بالجزائر. 
وقد جرى حفل بدأ تشغيل هذه المنشأة 

الذي ترأسه وزير الطاقة والمناجم 
محمد عرقاب بحضور الرئيس المدير 
العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار 

ورئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد 
نديل ونائب رئيس نشاط النقل عبر 

األنابيب لسوناطراك أمين مليكة.
ويشرف هذا المركز الذي يوجد على 
مستوى مديرية نشاط النقل بواسطة 

االنابيب في سيدي رزين )شرق 

العاصمة( على مراقبة النشاط على 
شبكة يبلغ طولها 21000 كلم من 
خطوط األنابيب وقدرة نقل تقدر 

ب405 مليون طن مكافئ بترول /
سنويا بواسطة 43 خط من بينها 23  

خط لنقل الغاز الطبيعي.
وفي تصريح صحفي على هامش 
حفل االطالق الرسمي, أكد السيد 

عرقاب أن هذا المركز يعتبر منشأة " 
استراتيجية" تندرج في اطار سياسة 
التحول الرقمي كما أنه يمثل مرحلة 

جديدة يخطوها مجمع سوناطراك من 
اجل عصرنة تسيير جميع منشأته 

القاعدية بهدف رفع االنتاج والتحكم 
فيه.

ف.م

استهالك الكهرباء والغاز بالمرادية
سيتم، يوم االربعاء المقبل، افتتاح وكالة 

تجارية جوارية جديدة لتسديد فواتير استهالك 
الكهرباء والغاز على مستوى بلدية المرادية 
)الجزائر العاصمة(، حسبما أفاد به، أمس، 

بيان لمديرية التوزيع بلوزداد التابعة للشركة 
الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز "سونلغاز-

التوزيع.”
وأوضح البيان أنه بافتتاح هذه الوكالة بشارع 
العالم عبد الرزاق بالمرادية - نهج الشهداء-، 

سيصبح عدد الوكاالت التجارية التابعة 
للتغطية اإلقليمية لمديرية التوزيع بلوزداد، 
ناحية توزيع الجزائر العاصمة، تسع )9( 

وكاالت تجارية تغطي 13 بلدية و5 دوائر 
إدارية على مستوى والية الجزائر العاصمة.

وفي هذا الصدد، أوضحت المديرية ان إنشاء 
الوكالة التجارية على مستوى المرادية  "جاء 
رغبة منها لتقريب الخدمات التجارية لزبائنها 

وخدمتهم في أحسن الظروف الى جانب 
تمكينهم من تسديد فواتير االستهالك الكهربائية 

والغازية بكل أريحية.”
كما سيسمح هذا المرفق الجديد، يضيف البيان، 

بالتكفل بجميع انشغاالت الزبائن وتخفيف 
الضغط، من خالل ضم عدد من الزبائن الذين 

يقطنون بلدية المدنية اضافة إلى عدد من 
زبائن الوكاالت التجارية لكل من سيدي أمحمد 

وبلوزداد. 
وفي ذات السياق، اشار المصدر ذاته أنه تم 
تجهيز الوكالة التجارية للمرادية وتزويدها 
بكل ضروريات العمل الى جانب تسخير 

طاقم إداري وتقني للسهر على تلبية الخدمات 
المقدمة من طرف المؤسسة في أحسن 

الظروف.
كما ابرزت المديرية أن "إنشاء هذا المرفق 
يرمي أيضا الى تقريب اإلدارة من المواطن 
وتحسين جودة العمل الجواري مع الزبائن.”

 املدير العام للديوان

 املركزي لقمع الف�شاد ي�شدد

اجلزائر عازمة على و�ضع كل الآليات 
لتعزيز مكافحة اجلرائم القت�ضادية

افتتحت اأم�س باجلزائر العا�شمة اأ�شغال امللتقى 

حول "التحقيقات االقت�شادية واملالية املعقدة: 

حتديد وحجز وم�شادرة العائدات االإجرامية" 

الذي يهدف اإىل تبادل التجارب وعر�س جوانب 

التعاون وامل�شاعدة اجلنائية الدولية يف ال�شوؤون 

االقت�شادية واملالية وحجز العائدات.

واأج

وبالمناسبة، أوضح المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، 
مختار لخضاري، أن هذا الملتقى التكويني الذي ينشطه خبراء 

جزائريون وأوروبيون متخصصون في مجال التحقيقات 
المالية واالقتصادية، يهدف إلى تبادل التجارب بخصوص 
الجرائم المالية وفي مجال تسيير المحجوزات والعائدات 

اإلجرامية.
وفي ذات السياق، أكد لخضاري أن الجزائر "عازمة على 
وضع كل اآلليات التي تعزز مكافحة الجرائم االقتصادية، 

بالموازاة مع كل الجهود المبذولة في مجال خلق بيئة سليمة 
ونظيفة لالستثمار.”وأوضح ذات المسؤول أن "الحضور 

الكبير للخبراء من الخارج في هذا الملتقى دليل على عزمنا 
المشترك على مكافحة هذا النوع من الجرائم"، معربا عن 

أمله في أن "يساهم هذا الملتقى في تحديد الصعوبات وتعزيز 
النقاش واقتراح الحلول والعمل على تعزيز اآلليات القضائية.”
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الفرنسية لتسيير واسترداد 

العائدات المحجوزة والمصادرة، نيكوالس بيسون، أن هذا 
الملتقى التكويني يمثل "أحد جسور التعاون بين الجزائر 

وفرنسا وفرصة لبحث اإلشكاالت ذات االهتمام المشترك"، 
الفتا إلى أن الملتقى "سيسمح للسلطات الجزائرية باتخاذ 
إجراءات أكثر فعالية لمكافحة ظاهرة الفساد واسترجاع 

األموال المنهوبة لصالح الشعب.”
من جهته، نوه وكيل الجمهورية المتخصص في الجرائم 

المالية، جون فرانسوا بوهنير، بتفتح الجزائر "على التعاون 
مع دول أخرى في مجال مكافحة الجرائم االقتصادية، كما أنها 

تبحث عن استغالل أمثل لإلجراءات القانونية"، الفتا إلى أن 
الملتقى سيكون "فرصة للقيام بمقارنة بين النظامين القضائيين 
الجزائري والفرنسي لتحديد المزايا والمساوئ بما يدفعنا إلى 
المضي قدما في تعزيز آليات التعاون الدولي بين البلدين فيما 
يتعلق بالتحقيقات وأدوات العمل المتعلقة بمكافحة هذا النوع 

من الجرائم.”
كما ذكر بصدور نص قانوني في فرنسا "يسمح بإعادة 

األمالك المصادرة نحو البلد األصلي، وهو ما لم يكن متاحا 
من قبل، حيث كانت تلك األمالك المصادرة تدخل إلى خزينة 
الدولة الفرنسية"، غير انه أوضح  بهذا الخصوص أن "إعادة 
األموال واألمالك نحو البلد األصلي يكون على شكل تمويل 

لدعم التنمية، مما سيفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك.”
لإلشارة، فإن الملتقى الذي ينظمه برنامج دعم قطاع العدالة 
في الجزائر الممول من قبل االتحاد األوروبي، بالتعاون مع 

وزارة العدل، ويشارك في فعالياته على مدار 3 أيام  52 
خبيرا ومختصا، يأتي في إطار االستجابة لحاجات المؤسسات 

الجزائرية المشاركة في مكافحة الجرائم االقتصادية والمالية 
من حيث المعارف والمهارات وكذا تقنيات وأساليب التحقيق 
في جرائم الفساد وتبييض األموال، فضال عن إدارة العائدات 

والممتلكات غير المشروعة المحجوزة والمجمدة.

وزارة الفالحة تقرر اإعفاءهم من تقدمي 

الوثيقة ال�شادرة عن "اأجلك�س"

ت�ضهيالت جديدة مل�ضتوردي 
املواد الفالحية

اأعلنت وزارة الفالحة والتنمية الريفية اإعفاء 

املتعاملني امل�شتوردين للمواد امل�شتخدمة يف االنتاج 

الفالحي املوجهة الإعادة البيع على احلالة، من 

تقدمي الوثيقة ال�شادرة عن الوكالة الوطنية 

لرتقية ال�شادرات "اأجلك�س".

 ق. و

وجاء في ذات البيان: >تعلم وزارة الفالحة والتنمية 
الريفية كافة المتعاملين المستوردين للمواد الفالحية ذات 
األصل النباتي والحيواني )بذور، شتائل، مواد الصحة 
النباتية الخاصة باالستعمال الفالحي، عتاد الري وكذا 

الحيوانات الحية، إضافة ألغذية األنعام، األدوية ومواد 
الصحة الحيوانية( الموجهة إلعادة البيع على الحالة، 

بأن وزارة التجارة وترقية الصادرات، نظرا ألهمية تلك 
المواد األولية المذكورة سالفا، قررت إعفاءها من تقديم 
الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية الصادرات 

ضمن الملف الموجه للتوطين البنكي.”
ويندرج قرار اإلعفاء هذا، في إطار "االستراتيجية 

الرامية لتطوير وتنويع االقتصاد الوطني، من خالل 
ضمان توفير تلك المواد األولية األساسية، في الوقت 

المناسب للفالحين والتي تشكل عناصرا أساسية للنهوض 
بالقطاع الفالحي"، يضيف نفس المصدر.

يذكر أن وزارة التجارة وترقية الصادرات كانت قد 
ألزمت المتعاملين االقتصاديين الناشطين في مجال 

استيراد المواد األولية والمنتوجات والبضائع الموجهة 
إلعادة البيع على الحالة، على تقديم طلبات، على 

مستوى وكالة "ألجكس"، للتحقق من عدم توفر المواد 
والمنتجات التي يبرمج استيرادها في السوق الوطنية. 

ويتم إدراج الوثيقة التي تسلمها مصالح "ألجكس" 
في ملف طلب التوطين البنكي الستكمال إجراءات 

االستيراد.

لتعزيز ال�شراكة العلمية وتبادل اخلربات

اتفاقية تعاون بني املدر�ضة العليا لالأ�ضاتذة بورقلة وجامعة قريو�ضن برتكيا

بهدف حيازة املعلومات حول عملية نقل املحروقات 

 ت�ضغيل مركز ال�ضراف 
على �ضبكة خطوط الأنابيب

العا�شمة: 

وكالة جتارية جديدة لت�ضديد فواتري
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�شعر �شحاري بالند يقفز اإىل 121 دوالر للربميل

توقعات بارتفاع اأ�ضعار النفط 
لأكرث من 150 دولر للربميل

يتوقع اأن تعرف اأ�شعار النفط منحا ت�شاعديا خالل االأيام القليلة القادمة، باملوازاة مع اإ�شرار دول االحتاد االأوروبي على 

فر�س حظر على اإمدادات النفط الرو�شي، التي تقدر بثالثة ماليني برميل يوميا من اخلام واملنتجات املكررة.



فتح 250 من�شب حلاملي الدكتوراه يف �شلك الأ�شالك امل�شرتكة

 من�صة رقمية لتوظيف 2186 �أ�ستاذ م�ساعد باجلامعات
اأعلن وزير التعليم العايل والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، عن اإطالق من�شة خا�شة بجمع ملفات املرت�شحني 

للمنا�شب املتعلقة بتوظيف الأ�شاتذة امل�شاعدين ق�شم )ب( عرب نظام بروقر�س.

ومن والية باتنة، أكد وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، خالل 

لقائه باألسرة الجامعية محليا بجامعة “باتنة 1”، 
أن عملية دراسة الملفات وإجراء المقابالت 

ستتم على مستوى كل مؤسسة جامعية معنية 
بالتوظيف الخارجي لألساتذة المساعدين قسم 
)ب(, حيث خصص القطاع 2.186 منصبا 

ماليا لهذه العملية بعنوان سنة 2022.
وأضاف بأن القطاع خصص ألول مرة 250 
منصبا ماليا لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه 

في الرتب المنتمية لألسالك المشتركة واألسالك 
الخاصة بهدف تدعيم التأطير اإلداري النوعي 

بمؤسسات القطاع تجسيدا ألحكام التعليمة 
الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 15 

سبتمبر 2021 المتضمنة التدابير الخاصة 
بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة 

معترف بمعادلتها في المؤسسات واإلدارات 
العمومية والمؤسسات االقتصادية.

 ويدخل هذ، يضيف الوزير، في إطار تجسيد 
برنامج عمل القطاع الرامي إلى تحسين نوعية 

التكوين والبحث الذي يتطلب تحسين في 
نوعية التأطير البيداغوجي وتعزيزه, داعيا 

كل الفاعلين والكفاءات والطاقات الجامعية إلى 
االنخراط في االستراتيجية التي تبناها القطاع 
لتنفيذ برنامج عمله المتضمن في مخطط عمل 
الحكومة خالل الفترة الممتدة من 2021 إلى 

.2024
وحث الوزير  على ضرورة تثمين البحوث 

العلمية الجامعية من خالل استغالل اإلمكانات 
الرقمية التي تتوفر عليها الجامعات مؤكدا بأن 

“هذا البرنامج يعالج ملفات كبرى تهدف إلى 
تحقيق انتقال نوعي متعدد األبعاد في مجاالت 

التعليم والتكوين و البحث العلمي والتطوير 
التكنولوجي والتفتح على المحيط االجتماعي 
و االقتصادي والمحيط الدولي وكذا الحوكمة 

الجامعية”.
وأوضح المسؤول األول للقطاع فيما يخص 

تعزيز الحوكمة بالخدمات الجامعية، أنه 
تم  “إطالق منصة رقمية لجمع الترشحات 

النتقاء مسؤولي الخدمات الجامعية على كافة 
المستويات المحلية والوطنية بما في ذلك 

مديري اإلقامات ومديري الخدمات الجامعية”، 
وستتم, دراسة ملفات الترشح بكل دقة وعناية, 

مبرزا بأنه من شأن هذه العملية إضفاء الشفافية 
والنزاهة في عمليات انتقاء مسؤولي الخدمات 

الجامعية.
يجدر االشارة إلى أن الوزير استغل زيارته 
لباتنة ليستمع في اللقاء الذي احتضنته قاعة 
المحاضرات الكبرى بجامعة باتنة وحضره 
مسيرو القطاع محليا وأساتذة وطلبة وعمال 

إلى عرض عن مسار الجامعة بباتنة منذ نشأتها 
والمراحل التي قطعتها, ثم إلى تدخالت أساتذة 

وباحثين طرحوا عديد االنشغاالت، بعد ان 
أشرف بالمركز الجامعي ببريكة على وضع 
حجر األساس لمشروع إنجاز 2.000 مقعد 
بيداغوجي وتدشين معهد العلوم ليدشن بعد 

ذلك بجامعة باتنة 2 قاعة للمحاضرات الكبرى 
ويتفقد مركز البيانات لينتقل إثرها إلى المدرسة 

العليا للطاقات المتجددة، حيث تلقى فيها 
شروحات حول عدد من المشاريع المبتكرة التي 

قام بها طلبة بالمدرسة.
وذكر الوزير في هذا السياق بأهمية المدرسة 

المصنفة ضمن أقطاب االمتياز في تكوين 
الكفاءات عالية التأهيل في االختصاص وهو 

ما سيدعم سياسة تطوير االنتقال الطاقوي 
والطاقات المتجددة التي خصص لها رئيس 

الجمهورية وزارة مستقلة خاصة بها.
وحث بن زيان الباحثين التابعين للمؤسسات 
الجامعية بالوالية للمشاركة باقتراح مشاريع 
بحثية في إطار البرامج الوطنية التي أطلقت 

بعنوان 2022 في دورتها الثانية، والتي 
تنتمي للمحاور ذات األولوية في برنامج عمل 
الحكومة وهي األمن الغذائي واألمن الطاقوي 
وصحة المواطن بالنظر لما تزخر به باتنة من 
كفاءات علمية وبحثية وعدد كبير من المخابر 

ذات الصلة.
إلى ذلك، عاين وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي أشغال تهيئة وإعادة االعتبار لـ 700 
من أصل 150 سريرا باإلقامة الجامعية 

عمار عاشوري، قبل أن يدشن بجامعة باتنة 
1 المنصة التقنية ومبنى مخابر البحث )20 

مخبرا( ويزور المحطة التجريبية لمعهد العلوم 
البيطرية والفالحية.

مرمي عثماين

وزارة العمل تدعو لتقدمي ك�شوفات 

املنخرطني وا�شرتاكاتهم 

مهلة 24 �صاعة لنقابة 
عمال وكالة الت�صغيل 

لتقدمي متثيلها النقابي
منحت وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي مهلة 24 

ساعة أمام النقابة الوطنية لعمال الوكالة الوطنية للتشغيل، لاللتزام 
بتنفيذ أحكام المنشور الوزاري الخاص بتقديم كشوفات للمنخرطين 

واشتراكاتهم في ما يعرف بالتمثيل النقابي .
وجاء في بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال 

الوكالة الوطنية للتشغيل، أن  وزارة العمل حددت مهلة 24 ساعة 
لتقديم احصائيات التمثيل النقابي، أو يسقط حق تمثيل العمال 

والتفاوض معها على حقوقهم. واعتبرت النقابة، أن القرار يتزامن 
مع اقتراب األجال التي حددت الجهات الوصية للنظر في انشغاالت 

عمال الوكالة الوطنية للتشغيل، قبل اللجوء لالضراب الذي كانت 
النقابة قد تراجعت عنه بعد فتح أبواب الحوار.

وأنهى المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال الوكالة الوطنية للتشغيل 
إلى علم كافة عمالها ومنتسبيها انه ومنذ تاسيس المكتب الحالي جعل 

نصب اعينه أن يجسد المفهوم الحقيق للشريك االجتماعي للرقي 
بالوكالة الوطنية –كمرفق عام- يكون العامل في قلب أولوياته من 
خالله يمكن أن تنتزع المؤسسة مكانتها الهامة من رفع التحديات 
الموكلة إليها من السلطات العليا للبالد، شراكة اجتماعية حرص 

رئيس الجمهورية بتعزيزها والحرص عليها في برنامجه غير ان 
الواقع الذي صدمنا به حال دون ذلك. وأكدت النقابة، أنه في كل مرة 
تمد يدها للحوار كسبيل حضاري من أجل حلحلة المشاكل التي يعاني 

منها العمال وتسوية حقوقهم، لكن دون صدى.
وأضافت النقابة، أنه وبعد تحجج الوصاية لزمن طويل بالخالفات 
النقابية، وبعد تنازل الجميع وتبصيرهم للواقع واعادة قرائته قراءة 

صحيحة تمكنت النقابة في الجمعية العامة االخيرة بتوحيد الصفوف 
واإلجماع على النقاط المرفوعة لالدارة وقبيل انتهاء المدة الممنوحة 

لها تفاجئت النقابة بمطالبة المكتب الوطني بأن يلتزم بتنفيذ أحكام 
المنشور الوزاري الذي يلزم بتقديم كشوفات للمنخرطين واشتراكاتهم 
في ما يعرف بالتمثيل النقابي وحددت مهلة 24 ساعة وإال سقط حق 

تمثيل العمال والتفاوض معها على حقوقهم .
مريم عثماني

حما�شرة تفاعلية حول  التح�شري 

النف�شي لإمتحانات البكالوريا  باجللفة

خرباء يف الرتبية يدعون اإىل 
جتاوز هاج�س اخلوف يف الإمتحانات  

نظم المركز الثقافي االسالمي “الشيخ سي عامر محفوظي” 
بالجلفة، أول أمس، محاضرة تفاعلية حول “التحضير النفسي 
إلمتحانات للبكالوريا “ لجميع الشعب من تنشيط االخصائي 

النفسي التربوي والمدرب في التنمية الذاتية االستاذ “بن سعدة 
زيان”.

وحسب األستاذ “بن سعدة زيان”، فإن الهدف من هذه المحاضرة 
هو المرافقة النفسية للتالميذ ومحاولة التقليل من الضغط وتقديم 

بعض النصائح واإلرشادات من أجل مساعدة الطلبة على تجاوز 
هذا االمتحان بأقل الصعوبات الممكنة.

كما شهدت هده المحاضرة حضور بعض طلبة المستوى النهائي، 
باإلضافة إلى بعض األولياء واألساتذة في سلك التعليم الثانوي 

وكذا المتوسط، مما خلق جوا تفاعليا مثمرا بين الحضور 
واألساتذة، حيث تمكن الطلبة من طرح أسئلتهم وتلقي إجابات 

حول كيفية التعامل الصحيح مع اختيار الموضوع، ضف إلى ذلك 
الطريقة الصحيحة لكسب النقاط  .

وبخصوص آراء األولياء حول هذا النشاط، أكدت “ شربول 
احالم” وهي إحدى المرافقات، أن هذه المحاضرة مبادرة جيدة من 
أجل تحفيز الطلبة والدخول إلى قاعة االمتحان بمعنويات مرتفعة 

وخاصة أنها زودتهم بالمنهجية الصحيحة من أجل مساعدتهم على 
التعامل مع هذه االجواء وأنها غيرت من فكرتها حول طريقة 

وكيفية المراجعة الصحيحة.
ومن جهة اخرى قالت أستاذة في اللغة العربية ومرافقة من ثانوية 

“سي الشريف بلحرش بالجلفة “، إن هذه المناسبة فرصة لكسر 
الروتين اليومى وتغيير األجواء وفك الضغط عن الممتحنين، كما 

دعت الطلبة إلى بذل قصارى جهدهم من أجل النجاح وأنه لكل 
مجتهد نصيب وأن النتيجة بيدي هللا  .

“ طويسات انفال رانية “  كذلك هي إحدى الطالبات المقبالت على 
شهادة البكالوريا اشادت بهذه المحاضرة وقالت إنها فرصة لتعلم 

كيفية تنظيم الوقت وكيفية االجابة وترتيب األمور قبل وأثناء وبعد 
االمتحان .

و قد اتفق الجميع على نجاح هذا اليوم التفاعلي من حيث 
الموضوع والتنظيم، كما وجه الطلبة واألولياء نداء إلى السلطات 

المحلية وعلى رأسها مديرية التربية بالتشجيع لمثل هذه المبادرات 
على مستوى جميع االطوار وهذا منذ بداية السنة الدراسية

حمود عزيز لعجاج
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أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير عن 
دخول 3 حملة دكتوراه في إضراب منذ 25 ماي الماضي، فيما التحق 
آخرون أمس األحد، باالضراب المفتوح، محملة وزارة التعليم العالي 

مسؤولية االنسداد الحاصل.
وأضافت التنسيقية على لسان ممثليها “ أنه بعد دخولنا في االعتصام 

السلمي المفتوح بدءا من 19ماي 2022 وبعد تعرضنا لعدة ضغوطات 
أرغم ثالث استاذة حاملي شهادة الدكتوراه بالدخول في إضراب مفتوح 

عن الطعام ابتداء من يوم األربعاء 25 ماي 2022، وقد اعلن باقي 
الزمالء االلتحاق باإلضراب المفتوح عن الطعام ابتداء من يوم أمس 

األحد 29 ماي بقرارات فردية.
وحملت  التنسيقية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المسؤولية التامة 
لمآالت االضراب عن الطعام خاصة وأنها تتهرب من مسؤوليتها نحو 

إطاراتها التي تعتبر جزء ال يتجزأ من األسرة الجامعية.
وأكدت التنسيقية أن المحتجين اتخذوا هذه الخطوات بقرارات فردية 

وتتبرأ من أي جهة تعمل على استغالل االعتصام الهداف اخرى، كما 
تتبرأ من أي تحركات تعمل على انحراف مسار االعتصام السلمي ومن 
أي شعارات من شانها تشويه االعتصام السلمي وأنه ال يخول ألي جهة 

التحدث باسمهم.
وناشدت التنسيقية رئيس الجمهورية التدخل العاجل إلنصاف حاملي 
شهادتي الدكتوراه والماجستير بالتوظيف المباشر معلنة عن تنظيم  

حركة احتجاجية “اليوم” االثنين لمساندة المضربين عن الطعام.
 وأكد متدخلون من أعضاء التنسيقية أنه منذ سنوات من الكفاح دفع 

شباب الجزائر ثمن تعليمهم وعناءهم طابور االنتظار الذي لم يتوقف 
رغم وضوح القانون في مسألة التوظيف المباشر والبد من تفعيله وسط 

تعتيم وزاري من طرف الوزارة وحاشيتها عن المسألة وخروجها 
بقرارات عشوائية نحو ذلك زادت حدة الوضع .

وأضاف المحتجون”أنه  رغم تصريحات بعجز الجامعات لما يقارب 
60 الف استاذ ، في زمن وزير التعليم العالي الطاهر  حجار وبعض 

المصادر والجامعات تغطي العجزبنسبة%70واكثر بحاملي شهادة 
الدكتوراه وبمعاملة سيئة وتحت ظروف سيئة حيث يصل االمرالى 

مساومات منح ساعات إضافية او طلب شهادة تدريس تحت ضغوط 
، مؤكدين أن ما تقوم به النخبة اليوم أمر مشروع تحت شعار”  لحق 

الموس العظم”، مؤكدين أنه ال رجعة في ذلك .
وبلغة األرقام الصادرة عن أعضاء التنسيقية  فإن هناك حوالي 

18000دكتور بطال في الجزائر في حين وزارة التعليم العالي بحاجة 
الى حوالي 40000 أستاذ باحث، واالخطر من ذلك تقوم الجامعات 

بالتعاقد معهم كأساتذة مؤقتين وتدفع لهم حوالي 15000 دج للسداسي 
وليس شهريا.

وندد أمس النائب بالمجلس الشعبي الوطني الدكتوراه بلقاضي خديجة 
باالنسداد الحاصل في قضية توظيف حملة الماجستير والدكاترة 

البطالين الذي  دفع بنخبة الوطن إلى االعتصام أمام الوزارة، وهو قائم 
منذ ذكرى يوم الطالب)19ماي(، وشددت  أن التوظيف المباشر مطلب 

قانوني.
وكان النائب خديجة بلقاضي قد وضع الملف كامال لدى لجنة التربية 

والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن  التوظيف المباشر لحملة الدكتوراه 
ليتم إرساله إلى الوزارة األولى، قائلة إنه تم توجيه سؤال كتابي إلى 

الوزير األول بشأن التوظيف المباشر، ألن كل الحلول السابقة مجرد 
ترقيعات لمشكل عويص، بإمكان حله كما تم حله في دول هي أفقر 

من الجزائر بكثير، في انتظار رد الوزير األول، حتى لو تطلب الحل 
ضرورة المرور بالمرحلية ومراعاة كل التوازنات”.

وشدد النائب أن الحل يجب أن يكون شامال كامال وأهم أمر أن يكون 
عادال، لكل من كرس حياته أحيانا 1/5 لخمس قرن، والدولة تنفق 

عليه)مجانية التعليم( ليجد نفسه بطاال أو تستفيد منه دوال أخرى –تقول 
المتحدثة- مؤكدة أن حاجة الجامعة ألكثر من 60 بالمائة من االساتذة 

الذين هم االن موظفين مؤقتا بمبلغ رمزي جدا .
مريم عثماني

التن�شيقية تنا�شد رئي�س اجلمهورية التدخل

اإن�صداد بني حاملي الدكتوراه والو�صاية



 كانت موجهة لال�ستثمار 

اإلغاء مئات القرارات من اال�ستفادة لعقار 
�سناعي غري م�ستغل ب�سكيكدة

البي�ض:

ربط 3300 م�ستثمرة فالحية بالكهرباء

 مع�سكر:

نتائج م�سجعة لتجربة زراعة 

ال�سلجم الزيتي
حققت التجربة النموذجية لزراعة السلجم الزيتي بمعسكر نتائج 

مبهرة، على الرغم من صغر المساحة المخصصة لهذه الزراعة 
اإلستراتيجية بمعسكر، و تحديدا بإقليم دائرة عين أفكان، حيث يتم 

االنطالق في حصاد و جني محصول السلجم الزيتي قبل أيام.
وعلى حد تصريح مسؤول مشروع زراعة الكولزا بالوالية - 
ممثل شركة سوترافيت - مصطفى فكنوس، فقد تقرر توسيع 

المساحة الفالحية الموجهة لزراعة السلجم الزيتي بمعسكر، من 
صنف مقاوم لألمراض ويالئم طبيعة مناخ المنطقة الجاف، على 
مساحة 564 هكتار بمنطقة عين أفكان وأشار المسؤول، إلى أن 

التجربة النموذجية التي مست في المرحلة األولى 24 هكتارا، 
يتوقع أن تنتج نحو 20 قنطار بنفس المساحة المزروعة، وهو 

مردود وفير نسبيا مقابل المساحة المخصصة له، الفتا أن الفالحين 
ابدوا اهتماما بالغا بهذه الزراعة االستراتيجي الجديدة التي تفتح 

أفاق واعدة أمامهم، ومن أجل تحقيق اكتفاء ذاتي من جانب إنتاج 
أعالف الحيوانات وكذلك المادة األولية لزيت المائدة، السيما وأن 
والية معسكر تتوفر على وحدة صناعية بالمحمدية متخصصة في 

إنتاج المادة األولية لزيت المائدة وإنتاج األعالف من  مخلفات 
التحويل. وذكر مصطفى فكنوس، أن شركة سوترافيت أشرفت 

خالل الموسم الفالحي الجاري الداخل لمرحلة الحصاد، على 
المتابعة الصحية واإلرشادية  للمساحات الفالحية المخصصة 

لزراعة السلجم الزيتي بعين أفكان، وأنواع من البقوليات الجافة 
على مستوى غريس ووادي التاغية بتكلفة منخفضة مناسبة ألداء 

الفالحين مقابل مردودها الوفير، وذلك تشجيعا للفالحين على 
الخوض في مجال الزراعات اإلستراتيجية التي يعتمد عليها في 

تحقيق االكتفاء الذاتي، وتخليص االقتصاد الوطني من التبعية 
للخارج من حيث اقتناء البذور بالعملة الصعبة. من جهته أبدى 
الفالح بن عومر مراح، صاحب المساحة الفالحية المخصصة 
إلنتاج الكولزا بعين أفكان، ارتياحه لإلنتاج المحّصل عليه من 
السلجم الزيتي، داعيا عموم الفالحين إلى خوض هذه التجربة 

الفالحية الجديدة ذات اآلفاق الواعدة، مثمنا في ذات الصدد قرار 
الدولة بشأن تحديد أسعار الحبوب، وتسهيل إجراءات تسليمها 
لديوان الحبوب والبقوليات الجافة، ما سيقضي - حسبه - على 

المضاربة في معامالت بيع وشراء الحبوب باألسواق الموازية.
ق.م

 
الوادي:

م�ساريع م�سابح جوارية لربع 

»الغنب« على ال�سكان خالل ال�سائفة 
دعمت المناطق الحدودية بوالية الوادي بمشاريع أحواض ومسابح 

جوارية، تلبية لتطلعات الفئات الشبانية بتلك النواحي المعزولة، 
وقصد توفير ممارسة آمنة للسباحة والترفيه في فصل الصيف، 

الذي يسجل ارتفاعا قياسيا بدرجات الحرارة.
واستفادت بلديات دوار الماء وبن قشة والطالب العربي في 

الشريط الحدودي الشرقي، مؤخرا، من عمليات انجاز أحواض 
ومسابح جوارية مّست حتى القرى المعزولة، ستتيح لمواطنيها 
ممارسة رياضة السباحة، وقضاء فترات الراحة والتنفيس أثناء 
ذروة ارتفاع الحرارة في فترات الظهيرة، حيث تتجاوز أحيانا 
عتبة الخمسين درجة تحت الظل. ويعد هذا النوع من المشاريع 

الرياضية الترفيهية التي تسهر مصالح مديرية الشباب والرياضة 
على تجسيدها قبل حلول الصيف، من أبرز انشغاالت ساكنة 

المناطق الحدودية في السنوات الماضية، ومن شأنها توفير سباحة 
آمنة والئقة للشباب واألطفال بعيدا عن لجوئهم لألحواض المائية 
الفالحية والرعوية ذات المخاطر الجمة على صحتهم وأرواحهم. 

كما تسمح هذه المرافق ألطفال العائالت المعوزة غير القادرة 
على التنقل إلى الواليات الساحلية والشواطئ، من نيل فرص 
االستمتاع بالسباحة وتعلمها في ظروف سليمة وآمنة، وهو ما 

يعكس حاجة تلك المناطق الحدودية  لمثل هاته المشاريع الترفيهية 
مع بداية حلول فصل الحرارة. واستفادت بلديات الوالية األخرى 
بالموازاة مع تجسيد مشاريع الشريط الحدودي، من انجاز مسابح 
جوارية وأحواض في بلديات حاسي خليفة، الدبيلة، الطريفاوي، 
الحمراية، الوادي، إضافة للمسابح النصف أولمبية المنجزة سابقا 

في البلديات أخرى، ستكون كلها متنفس للشباب وهواة رياضة 
السباحة والترفيه خالل كامل موسم االصطياف. وتفضل العديد 

من العائالت بالوالية مع حلول فصل الصيف التنقل نحو الشواطئ 
لقضاء فترة العطلة، واالستمتاع بالبحر ونسيمه العليل بعيدا عن 
أشعة الشمس وحرارتها وأضرارها على الجسد. لإلشارة، دفع 
نقص المسابح الجوارية ببلديات وقرى الوادي خالل السنوات 

الفارطة، الكثير من الشباب في فصل الصيف إلى مغامرة اللجوء 
للعوم بالتجمعات المائية العشوائية واألحواض الفالحية وبرك 
المياه الجوفية الصاعدة بحثا عن مالذ بارد يقيهم أشعة الشمس 

الحارقة، مما أدى لوقوع حوادث وإصابات بسبب غياب ظروف 
السباحة السليمة في تلك التجمعات.

ق.م

و جاءت هذه خطوة بغرض وضع 
باألوعية  التالعب  لظاهرة  حد 
العقارية الموجهة لالستثمار من قبل 
بعض  وذكرت  العقار،  عصابات 
المصادر، أن الكثيرين كانوا في وقت 
سابق، يستولون على هكتارات من 
األراضي بداعي االستثمار، والتي 
تجسيد  دون  مهملة  لسنوات  تبقى 
يعمدون  بل  المقترحة،  المشاريع 
األعذار،  من  الكثير  اختالق  بعد 
األطراف،  بعض  مع  بالتواطؤ 
بأضعاف  بيعها  أو  تأجيرها  إلى 
سعرها، دون سند قانوني، في حين 
تحرك سلطات والية سكيكدة  يأتي 
في  العليا  السلطات  لتعليمات  تنفيذا 
البالد، القاضية باسترجاع األوعية 
إطار  في  المستغلة،  غير  العقارية 
لمستثمرين  ومنحها  االستثمار، 
خلق  في  المساهمة  نية  لهم  جادين 
الثروة. في سياق ذي صلة، قررت 
 14 منح  سكيكدة،  والية  مصالح 
قامت  أن  بعد  استغالل،  رخصة 
بتخصيص مبلغ مالي قدر بأكثر من 
 11 لتهيئة  دينار،  مليون   3763
تجسيد  عند  بإمكانها  نشاط،  منطقة 
المشاريع بها، توفير أكثر من ألف 
الجهود  إطار  وفي  شغل.  منصب 
تطبيقا  الدولة،  قبل  من  المبذولة 
الجمهورية،  رئيس  لتوجيهات 
والعراقيل  القيود  رفع  إلى  الرامية 
التي  االستثمارية،  المشاريع  عن 
يعانون  لسنوات،  أصحابها  ظل 
البيروقراطية،  التعقيدات  من 
المكلفة  الوالئية  اللجنة  شرعت 
عن  والعراقيل  القيود  رفع  بمتابعة 
للدخول  االستثمارية  المشاريع 
العراقيل  رفع  في  االستغالل،  حيز 
مع  استثماريا،  مشروعا   11 عن 
استثمارية،  مشاريع  ثالثة  مرافقة 
النشاط  حيز  الدخول  من  لتمكينها 
بداية من شهر جوان 2022، مما 
 1030 من  أكثر  بتوفير  سيسمح 
جانب  إلى  جديد،  شغل  منصب 
ذلك، وفي إطار مرافقة المستثمرين 
في  االستثمارية  مشاريعهم  لتجسيد 
اللجنة  نفس  قامت  اإلنجاز،  طور 
منها  بناء،  52 رخصة  باستصدار 
19 رخصة متعلقة برفع القيود عن 
والموافقة  االستثمارية،  المشاريع 
يتعلق  استثمار  ملف   15 على 
إلى  البيئة،  على  التأثير  بموجز 
التأثير  دراسة  حول  ملفين  جانب 
على البيئة، أربعة ملفات بخصوص 

ملفات  عشرة  و  األخطار،  دراسة 
إلنشاء  المسبقة  الموافقة  تخص 
المشاريع، حسب ما جاء في تقرير 
تتوفر  للتذكير،  الوالية.  لمصالح 
والية سكيكدة على مساحة إجمالية 
تقدر بـ 157364 هكتار مخصصة 
إلى  إضافة  االستثمارية،  للمشاريع 
تتواجد  هكتارا   95.40 مساحة 
داخل مناطق النشاط، موزعة على 
داخل  تتوزع  بينما  قطعة،   280
داخل  المتواجدة  العقارية  األوعية 
مناطق التوسع السياحي سبع قطع، 
تقدر  إجمالية  مساحة  على  تتربع 
تقدر  حين  في  هكتارا،   19.09 بـ 
خارج  اإلجمالية  العقار  مساحة 
لالستثمار  المخصصة  المناطق 
على  موزعة  هكتارا،   32.01 بـ 
المساحات  إغفال  دون  قطعة،   12
منطقتي  داخل  المتواجدة  العقارية 
 10.9 بـ  إجماال  المصغرة  النشاط 
العقار  يخص  وفيما  هكتارات. 
تراب  على  يتواجد  الصناعي، 
بمساحة  نشاط،  منطقة   22 الوالية 
هكتار،  بـ470.77  تقدر  إجمالية 
منها 11 منطقة نشاط كلها مشبعة، 
قدرها  إجمالية  مساحة  على  تتربع 
على  موزعة  هكتار،   168.90
مستوى كل من الحروش التي تضم 
والمنطقة  الزفزاف  مناطق،  ثالث 
بعاصمة  الصغرى  الصناعية 
كرومة  حمادي  الوالية،  مقر 
كرومة  حمادي  الغربية،  الجهة 
عين  الويدان،  بين  الثانوية،  الجهة 

بوزيان، منطقة السوق ببلدية سيدي 
منطقة   11 عن  ناهيك  مزغيش، 
نشاط أخرى بمساحة إجمالية تقدر 
 95.70 منها  هكتار،  بـ303.87 
الستيعاب  قابلة  مازالت  هكتارا 
من  بكل  وتتواجد  جديدة،  مشاريع 
عين  بلدية  في  العطاسة  مناطق 
بومعيزة  الكبير،  وادي  شرشار، 
الحروش،  الزيتون،  ديار  و2،   1
أم  تمالوس،  جمال،  رمضان 
 .2 الزاوية  كنطاليا،  الطوب، 
وحسب تقرير مصالح الوالية، فإن 
واليات  أهم  بين  من  تعد  سكيكدة، 
الوطن من حيث النشاط االقتصادي 
التجاري والسياحي، خصوصا أنها 
ثالثة  بحرية،  موانئ  خمس  تضم 
الصيد  ألنشطة  مخصصة  منها 
مخصصان  وآخران  والترفيه، 
لألنشطة التجارية، ونقل المسافرين 
منطقة  تضم  كما  والمحروقات، 
 1275 بمساحة  ضخمة  صناعية 
وحدة   17 على  تحتوي  هكتار، 
عالية  تكنولوجيا  ذات  صناعية 
البتروكيمياء،  لصناعة  مخصصة 
البترول  لتكرير  مصفاتين  منها 
ووحدات  الغاز  لتمييع  ومركب 
إلنتاج الغازات الصناعية )إيلسون، 
إلى محطتين  باإلضافة  ليند غاز(، 
إلنتاج  ووحدة  الكهرباء  لتوليد 
زيادة  لإلسمنت،  ومصنع  الرخام 
إلى عدة مقالع منجمية، على اعتبار 
منجمية  بموارد  تزخر  الوالية  أن 

هامة.

والغاز  الكهرباء  توزيع  لشركة  الجهوية  المديرية  باشرت 
فالحية  مستثمرة   3336 لربط  هامة  عملية  البيض،  بوالية 
بالكهرباء الفالحية، حسبما أعلن عنه والي والية البيض خالل 

إعطاء إشارة انطالق البرنامج بمنطقة المنيجل الفالحية.
سنوات،  منذ  البيض  بوالية  نوعها  من  األكبر  العملية  وتعد 
حيث سيستفيد مجموع الفالحين المعنيين بالعملية من الكهرباء 
الفالحية قبل نهاية السنة الجارية، مع إمكانية إضافة حصص 
الوضعية  وحسب  الطلبات،  حسب  العدد  ومضاعفة  أخرى 
ذات  حسب  بالبرنامج،  المعنية  الفالحية  لألراضي  القانونية 
المتحدث. وكانت بداية البرنامج من منطقة المنيجل الفالحية، 
بعد  الفالحية  بالكهرباء  الربط  من  فالحا   39 استفاد  حيث 
ببلدية  المنيجل  منطقة  ربط  أن  حيث  االنتظار،  من  سنوات 

يقارب  ما  الدولة،  يكلف خزينة  الفالحية  بالكهرباء  الغاسول 
54 مليون دج على مسافة تمتد بما يقارب 13 كلم، وتكلفت 
التي  التوضيحات  حسب  كهريف،  شركة  المشروع  بإنجاز 
بعين  بالبيض  والغاز  الكهرباء  توزيع  شركة  مدير  قدمها 
المكان. عن هذا البرنامج الطموح، عبر فالحو منطقة المنيجل 
لالستقرار  الفالحية  للكهرباء  حاجة  ظل  في  ارتياحهم،  عن 
بالمنطقة، وتطوير إنتاجهم وتوسيع مستثمراتهم، حيث تعرف 
المنطقة بإنتاجها لمحصول النعناع وبكميات كبيرة، وبجودة 
يكون كبيرا من  اإلقبال عليها  عالية ومنذ سنوات، ما جعل 
تجار مختلف واليات الوطن على غرار واليات سطيف برج 

بوعريريج وهران وغيرها.
واج

متكنت م�سالح والية �سكيكدة عن طريق الق�ساء، من ا�سرتجاع 91.21 هكتارا كانت موجهة 

لال�ستثمار، مل يقم امل�ستفيدون منها منذ �سنوات، بتج�سيد م�ساريعهم على اأر�ض الواقع، فيما تقرر يف 

هذا ال�ساأن، اإلغاء قرارات اال�ستفادة من هذه االأرا�سي، على اأن يتم تخ�سي�ض تلك االأوعية الإجناز 

م�ساريع ا�ستثمارية جادة.
ق.م
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ن�صائح عامة للعناية بالنباتات املنزلية 

 قد يختفي الكلف من تلقاء نفسه في 
حال كان سببه الحمل، أو تناول 

حبوب منع الحمل، ومع ذلك هناك 
بعض الحلول الطبيعيّة التي يمكن 

استخدامها لتخفيف الكلف، بمكّونات 
منزلية بسيطة، على غرار :

خل التفاح: هو عالج معروف 
لحّل مشاكل الشعر والبشرة، كما 
يعّد عالجاً للكلف، بفضل احتوائه 

على حمض الخليك الذي يعتبر 
عامل تبييض طبيعّي، ومزياًل 

لبقع البشرة وسمومها، كما يجعل 
البشرة ناعمًة ومشرقة، وذلك من 

خالل مزج كميتين متساويتين من 
خل التفاح والماء، وتطبيقها على 

المناطق المصابة بالكلف، وتركها 
حتى تجّف، ثّم غسلها بالماء الفاتر 

وتجفيفها جيداً، وتكرار الوصفة 
مرًة واحدًة يومياً.

 الكركم: يحتوي الكركم على 
خصائص طبية فّعالة لعالج 

المشاكل الجلدية، فهو يقلّل من 
الميالنين، ويخّفف الكلف، كما أنّه 

يزيل السموم من الجلد؛ بفضل 
احتوائه على مضادات األكسدة، 
ويساعد على عالج حب الشباب 

والبثور، ولزيادة الفائدة يتم 
خلطه مع اللبن الذي يحتوي على 

الكالسيوم وحمض اللّبنيك الذي 
يساعد على تقشير وتنعيم البشرة، 

وذلك من خالل خلط خمس مالعق 
كبيرة من مسحوق الكركم، مع 

عشر مالعق كبيرة من اللبن حتى 
يصبحان على شكل عجينة، ثّم 

يتّم إضافة ملعقة كبيرة من دقيق 
الحمص، وتطبيق العجينة على 
المناطق المصابة، وتركها حتى 

تجّف لمّدة عشرين دقيقة، ثّم غسلها 
بالماء الدافئ، ويكّرر العالج يومياً. 

البطاطا: تحتوي البطاطا على 
إنزيم الكاتيكوالز الفّعال في تقليل 

البقع الداكنة وعيوب البشرة، وذلك 
من خالل تقشير البطاطا وهرسها 

للحصول على عصيرها، وتطبيقه 
على البشرة، وتركه لمّدة دقيقتين، 

ثّم غسله بالماء الدافئ، وتكّرر 
الوصفة يومياً.

  حياة م�صباحي

 توّضح النقاط اآلتية بعضاً من النصائح التي تساعد على تعزيز الشهية لدى األطفال:
 • تقديم أصناف متنوعة من الطعام.

 •   تزويد الطفل باألطعمة والوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية.
 •  تقديم األطعمة الُمفضلة للطفل خالل األوقات التي ال يشعر فيها بالجوع.

 •  تشجيع الطفل على تناول وجباٍت صغيرٍة في كثير من األحيان، باإلضافة إلى الوجبات 
الخفيفة. 

 • الحّد من تزويد الطفل باألطعمة الغنيّة بالدهون؛ حيث إنّها قد تجعله يشعر باالمتالء سريعاً. 
 • تجنُّب إجبار الطفل على إنهاء طبقه كاماًل.

 •  عدم السماح بالوجبات الخفيفة أو العصائر قبل ساعٍة على األقّل من موعد الوجبة الرئيسية. 
 • تشجيع األطفال على المشاركة في إعداد الطعام؛ إذ إنّهم يميلون إلى تناول األطعمة التي 

ساعدوا على تحضيرها بشكٍل أكبر.
 •  تناول الطعام كعائلة، وإشراك األطفال في الحديث.

 •  إزالة كل ما يُشتّت الطفل أثناء األكل؛ كاأللعاب والتلفاز.
 •  تحفيز الطفل على ممارسة التمارين الرياضية؛ كركوب الدراجة الهوائية أو غيرها؛ حيث إّن 

النشاط البدنّي يساعد على تعزيز الشهية

 عالج جفاف جلد 

الج�صم 

جمال 

ور�صاقة

اأمــــــــــــــومة و طفــولة 

الحامل والجنين

َتَجنب السفر لمسافات طويلة: يفضل َتَجنُّب السفر والرحالت الطويلة بالسيارة، أو الطائرة خالل الثلث الثالث من 
الحمل، وفي حال اضطرار الحامل للسفر فإنه يُفضل أن تمّدد قدميها، وأن تتجول كل ساعة أو ساعتين على األقل، 
وذلك ألّن السفر لمسافات طويلة يزيد من خطر حدوث مشاكل طبية للحامل، منها: زيادة احتمالية حدوث الجلطة 
الدموية، وذلك بسبب الجلوس لفترات طويلة، إضافة إلى إمكانية اإلصابة بااللتهابات أو حدوث إجهاض مفاجئ، 

أو مضاعفات في الحمل.
 تجنّب النوم على الظهر ينصح األخّصائيون بَتَجنُّب النوم على الظهر في نهاية الحمل؛ وذلك ألّن الثقل المتركز 
على الّرحم الناتج عن وزن الجنين من الممكن أن يُقلّل من تدفق الّدم إلى الرحم والجنين، و يُعتبر النوم على الجانب 
األيسر هو الخيار األمثل في هذه الفترة، وذلك ألن الرحم يميل بشكل طبيعي إلى الجهة اليمنى خالل فترة الحمل، مّما 
سيُحسن من تدفق الدم إليه، كما يُفضل استخدام وسادة ووضعها بين الساقين، أو استخدام وسادة طويلة لدعم الظهر.

 متابعة حركة الطفل يُعتبر من الضروري متابعة حركة الطفل أثناء الحمل، حيث يصبح من السهل مالحظة تغيّر 
حركاته عندما يكبر، وخاصًة في فترة نهاية الحمل، فلكّل طفٍل نمٌط مختلٌف من االستيقاظ والنوم، وتستطيع األم 
التعرف على نظامه الخاص مع مرور الوقت، ويجب االنتباه لحركة ونشاط الطفل باستمرار حتى أثناء المخاض، 

وفي حال مالحظة أي تغيير في نمطه المعتاد، فإنه يجب إخبار الطبيب الخاص بذلك.
 نصائح أخرى للحامل في نهاية الحمل: يوجد بعض النصائح التي تساعد على الحفاظ على صحة الحمل في نهايته، 
ومنها ما يأتي: تناول الطعام الصحي، وتناول األطعمة الغنية بالبروتين، والخضراوات بكميات قليلة وبشكل متكرر.
 مراجعة الطبيب في حال حدوث أي نزيف، أو حمى، أو زيادة في اإلفرازات المهبلية، أو الشعور بتقلّصات منتظمة 
ومؤلمة، و االلتزام بالراحة عند الشعور بالتعب، وكذا ممارسة الرياضة أو المشي في بعض أيام األسبوع، مع متابعة 

الطبيب، وقياس حجم البطن لمتابعة نمو حجم الطفل وأخيرا قياس ضغط الدم باستمرار.

�صحتك

تدابير 

منزلية

 ن�صائح لتح�صني �صعف ال�صهية 

عند الأطفال

 ن�صائح للحامل يف نهاية احلمل

طرق عالج كلف احلمل

  تبديل التربة كل سنة أو سنتين، 
والوقت الالزم لذلك تحديداً، هو 
عندما يصبح الماء يمّر بسرعة 
كبيرة من الجزء السفلي للوعاء 
إلى وعاء تصفية المياه، أي أّن 

هذا مؤشر لضرورة تغيير التربة 
القديمة.

 تغيير وعاء النباتات المنزلية 
بوعاء أكبر من الوعاء األصلي 
بقليل، وذلك حتّى نُتيح لجذور 

النباتات النمو بالشكل السليم، 
وإّن المساحة الكبيرة جداً في 

المقابل تقلّل من قدرة الجذور على 
امتصاص الماء بالشكل الصحيح.

 تزويد النباتات بالسماد الالزم في 
فصل الربيع أو الصيف، أي عندما 

تنمو النباتات بشكل أكبر، ويكون 
ذلك بتوزيع السماد بطريقة متساوية 

حول النبتة. 
اسقي النباتات عند حاجتها لذلك، 
ولمعرفة ذلك، ضعي أصبعك في 
تربة النبتة، فإذا كانت أول 1.5 

بوصة منها جاّفة قلياًل، هذا معناه 
أنّها بحاجة للماء، مع ضرورة 
االنتباه إلى عدم إغراقها عند 

سقياها، وذلك لتجنّب تعّفن الجذور 
وإصابتها باألمراض.

 التخلّص من الماء الموجود في 
وعاء تصفية الماء أواًل بأول، وذلك 

حتّى ال تمتّص النبتة ماًء زائداً.

عالجات طبيعية 
زيت الزيتون: يعرف زيت الزيتون بخصائصه المرطبة للبشرة والجلد، 

باإلضافة إلى أنّه يحتوي على نسبة عالية من مضادات األكسدة، 
واألحماض الدهنية التي تحافظ على صحة الجلد، ويتّم استخدامه عن 

طريق خلط زيت الزيتون مع القليل من السكر البني للحصول على عجينة 
متماسكة و تطبيق العجينة على الجلد الجاف، وتدليك المنطفة بها و ترك 

العجينة على الجلد مدة عشر دقائق، يكرر العالج حتى يتنهي المشكلة.
 قشطة اللبن: هي واحدة من أكثر المواد الطبيعية التي تساعد في الحصول 

على بشرة رطبة وناعمة، إذ تساعد في عملية تقشر الجلد الجاف؛ الحتوائها 
على حمض الالكتوز، ويتّم استخدامها بخلط قشطة اللبن مع ملعقة من 

الحليب الناشف، وبضع قطرات من عصير الليمون للحصول على خليط 
متماسك، و يطبق الخليط على المناطق المصابة، ويترك مدة خمس عشرة 

دقيقة ثم يغسل الجلد بالماء الدافئ، ويكرر العالج مرة كل يوم. 
العسل: يتميز باحتوائه على العديد من المواد المغذية للجلد والبشرة، فهو 

مصدٌر غني بمضادات األكسدة، كما أّن له خصائص مرطبة للجلد مما يزيد 

نعومته، ويتّم استخدامه عن طريق إذابة شمع العسل في حمام مائي ساخن 
و يخلط الشمع الذائب مع العسل وزيت الزيتون حتّى تتكون عجينة ثم تفرد 
العجينة على الجلد الجاف وتترك مدة عشر دقائق، ثّم تغسل بالماء الدافئ، 

تكرر العملية كل يوم حتّى تنهي المشكلة.
 الشوفان: يساعد الشوفان على تخفيف حدة جفاف الجلد؛ ألنّه مصدٌر 

مهم للبروتين الذي يحافظ على رطوبة البشرة، ويمنع فقدانه للماء، أثناء 
العمليات الحيوية التي يقوم بها الجسم، ويتّم استخدامه بخلط كمية من 
الشوفان مع ثمرة مهروسة من الموز، وكمية مناسبة من الماء الدافئ، 

و يطبق الخليط الناتج على منطقة الجلد الجاف مدة تتراوح ما بين عشر 
وخمس عشرة دقيقة تقريباً ثم يغسل الجلد بالماء البارد، وتكرر العملية مرة 

في األسبوع.
  وهناك عالجات طبية و تجميلة مستحضرات التجميل التي تزيد رطوبة 
الجلد، ومن أشهرها الفازلين، وكذا الكريمات التي يدخل في تركيبها مواد 

مضادة للحكة، على غرار مراهم الكورتيزون، إضافة إلى المكمالت 
الغذائية ومن أهمها كبسوالت فيتامين هـ.
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أبطال  دوري  نهائي  يجمع 
ملعب  على  اليوم،  إفريقيا، 
الدار  في  الخامس"  "محمد 
أظهرا  فريقين  البيضاء، 
العقد  في  المسابقة  في  ثباتا 
األهلي  وهما  األخير، 
المصري والوداد المغربي.

النهائي  األهلي  ويخوض 
العقد  في  السابع  القاري 
أربع  توج  أن  بعد  األخير، 
 ،2013  ،2012( مرات 
وحل  و2021(   2020
 2017( مرتين  وصيفا 
و2018(، أما الوداد، فتوج 
باللقب  الفترة،  نفس  خالل 
النهائي  2017 وخسر  عام 
في 2011، و2019، وبلغ 
 ،2016 في  النهائي  نصف 

2020، و2021.

المتوج  األهلي،  ويأمل 
في  مرات،  عشر  باللقب 
أن يصبح أول فريق يحرز 
تواليا،  مرات  ثالث  اللقب 
الوداد،  فإن  المقابل،  وفي 
الذي يخوض النهائي الثالث 
في دوري األبطال في آخر 
مواسم، والخامس  ستة 
المسابقة،  في  عام  بشكل 
للمرة  باللقب  للفوز  فيتطلع 
في  تتويجه  بعد  الثالثة 
1992 و2017، وخسارته 
اللقب في 2011 و2019.

هي  اليوم،  مباراة  وستكون 
يلتقي  التي  الثانية  المواجهة 
في  الوداد  مع  األهلي  فيها 
نهائي دوري أبطال إفريقيا، 
بعد نسخة عام 2017، التي 

توج بها الفريق المغربي.

ستكون  عام،  وبشكل 
بين األهلي  الـ11  المواجهة 
والوداد في دوري األبطال، 
البطلة،  األندية  كأس  أو 
البطولة  تعرف  كانت  كما 
الفريق  سابقا، ويتفوق 
المصري بأربعة انتصارات 
مقابل فوزين للوداد وأربعة 

تعادالت.
في  الفريقان  وتقابل 
أبطال  دوري  مجموعات 
وحسم   2011 إفريقيا 
التعادل نتيجة مباراة القاهرة 
الدار  في  وكذلك   ،3-3

البيضاء بنتيجة 1-1.
في  الموعد  وتجدد 
أبطال  دوري  مجموعات 
وانتهى   ،2016 إفريقيا 
بالتعادل  القاهرة  لقاء 

في  األهلي  وفاز  السلبي، 
الدار البيضاء بهدف لرامي 

ربيعة.
األهلي  واجه   ،2017 وفي 
نادي الوداد 4 مرات، بواقع 
المجموعات،  في  مرتين 
بملعبه  فريق  كل  وفاز 
وفي  نظيفين،  بهدفين 
تعادل  حيث  النهائي،  الدور 
العرب  برج  في  الفريقان 
في  الوداد  وفاز   ،1-1
دون  بهدف  البيضاء  الدار 
 ،2020 نسخة  رد، وفي 
النهائي  نصف  في  التقيا 
األفضلية  جاءت  عندما 
بشكل صريح لألهلي الفائز 
خارج أرضه 2-0 ثم 1-3 

في ملعبه.

 توج فريق ريال مدريد بلقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب ليفربول 
إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة النهائية التي جرت بينهما سهرة أول أمس، على 

ملعب "فرنسا" الدولي.
ويدين فريق ريال مدريد بالفضل في انتصاره لجناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي 
أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" له، بحلول الدقيقة 59 من زمن اللقاء، بعد متابعة لكرة 

سددها األوروغوياني فيديريكو فالفيردي، العب خط وسط الفريق الملكي.
كما يعود الفضل في فوز ريال مدريد لحامي عرينه العمالق البلجيكي، تيبو كورتوا، الذي 
أنقذ مرماه في أكثر من مناسبة، بتصديه لعدة تسديدات وفرص محققة للتسجيل، وخاصة 

لتلك التي أتيحت للنجم المصري محمد صالح، جناح "الريدز".
الذي  الرائع  المباراة، بسبب األداء  بالذات، كأفضل العب في  تيبو كورتوا  وتم اختيار 

قدمه على مدار الشوطين. 
في صدارة  وابتعد  تاريخه،  في  الـ14  للمرة  األبطال  دوري  لقب  مدريد  ريال  وأحرز 
نادي  ألقاب عن   7 بفارق  ليغ"،  "التشامبيونز  المرموقة  القارية  بالبطولة  تتويجا  األكثر 

ميالن اإليطالي.
بينما توقف رصيد فريق ليفربول عند 6 ألقاب في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 

ويتقاسم المركز الثالث مع نادي بايرن ميونخ األلماني.

بف�سل هدف فيني�سو�س وتاألق الحار�س كورتوا في النهائي

ريال مدريد يرفع كاأ�س دوري �أبطال �أوروبا على ح�ساب ليفربول

اإ�سابة 7 �سباط من ال�سرطة قبل نهائي دوري اأبطال اأوروبا 

وزير �لد�خلية �لفرن�سي يوجه 
�تهامات لم�سجعي ليفربول

 
قال وزير الداخلية الفرنسي، 

جيرالد دارمانين، إن العديد من 
المشجعين البريطانيين حاولوا 

اقتحام ملعب فرنسا الدولي بدون 
تذاكر أو بتذاكر مزورة.

وقال دارمانين: "حاول آالف 
المشجعين البريطانيين الذين ليس 

لديهم تذاكر أو بتذاكر مزورة 
اقتحام الملعب، مستخدمين 
في كثير من األحيان القوة 

المفرطة"، وعبر وزير الداخلية 
عن امتنانه لرجال الشرطة وقوى 
األمن والنظام التي تصرفت في 

هذا الوضع الصعب.
وحسب وسائل إعالم فقد دعت 

الشرطة الفرنسية في وقت سابق الجماهير إلى "عدم اقتحام الملعب" الذي 
كان مكتظا. واضطر ضباط الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع ضد 

المشجعين.
واندلعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية في باريس والجماهير قبل المباراة 

النهائية لدوري أبطال أوروبا، مما أسفر عن إصابة 7 ضباط من أفراد 
الشرطة.

وقالت صحيفة "ليكيب" إن سبعة من أفراد الشرطة الباريسية أصيبوا بجروح 
خالل أعمال شغب خارج ملعب فرنسا في باريس.

ووفقا لوسائل إعالم فقد استخدمت الشرطة الفرنسية معدات خاصة لمنع بعض 
مشجعي ليفربول من دخول الملعب بدون تذاكر. وبسبب إجراءات الشرطة، 
أصيب العديد من األشخاص ومن بينهم أطفال، وبسبب أعمال الشغب هذه، 

تأخرت المباراة 37 دقيقة.
 

�سجل 15 هدفا هذا المو�سم وكان حا�سما للميرنغي

بن زيمة يحرز لقب هد�ف دوري 
�لأبطال لأول مرة

 
توج الفرنسي كريم بن زيمة، 

مهاجم ريال مدريد، هدافا لدوري 
أبطال أوروبا للمرة األولى في 
مسيرته بموسم 2022-2021.
الدولي الفرنسي نجح في بلوغ 

15 هدفا في موسم واحد بدوري 
األبطال ألول مرة في مسيرته، 

متفوقا على كافة نجوم القارة 
العجوز، ولم يستطع بن زيمة 
هز شباك ليفربول في المباراة 

النهائية، لكنه شارك بجهوده في 
فوز فريقه )1-0(، ليتوج باللقب 

ال14 في تاريخه.
وتفوق صاحب ال34 عاما بفارق 

هدفين عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، الذي حل 
في وصافة قائمة الهدافين، وفشل المهاجم المخضرم في الوصول إلى الرقم 

القياسي المسجل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيله 17 هدفا في موسم 
واحد )2014-2013(.

وكان المهاجم النرويجي إيرلينج هاالند قد أنهى الموسم الماضي هدافا 
للتشامبيونز ليغ بعدما سجل بقميص بوروسيا دورتموند 10 أهداف.

 
ب�سبب عدم التحاقه بالنادي الملكي

جماهير ريال مدريد ت�سخر من مبابي 
ليلة �لتتويج

 
سخرت جماهير ريال مدريد من 
كيليان مبابي، الذي فضل تمديد 
عقده مع باريس سان جيرمان 

عوض االنتقال للفريق الملكي، 
وذلك خالل مواجهة الريال 
وليفربول، في نهائي دوري 

أبطال أوروبا.
وتغلب ريال مدريد على ليفربول 

بهدف دون رد، ليعزز الفريق 
الملكي رقمه القياسي، حيث 

أصبح بطال ألوروبا للمرة الـ14 
في تاريخه.

ونشرت شبكة رياضية إسبانية، صورة ألحد مشجعي ريال مدريد في مدرجات 
ملعب "فرنسا الوطني" الذي احتضن المباراة، وهو يرفع قميص مبابي مع 
باريس سان جيرمان، وكتب عليه "صفر دوري أبطال أوروبا"، في إشارة 

لفشل الالعب الدولي الفرنسي في الفوز باللقب الكبير خالل مسيرته حتى اآلن.
وكان مبابي قريبا من االنضمام للريال خالل هذا الصيف، قبل أن يتراجع عن 
موقفه ويقرر تمديد عقده مع النادي الباريسي لثالث سنوات إضافية، في واقعة 

أثارت غضبا واسعا بين جماهير النادي المدريدي.
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 نهائي دوري اأبطال اإفريقيا يلعب اليوم في الدار البي�ساء

�لأهلي �لم�سري لدخول �لتاريخ و�لود�د 

يريد لقبا ثالثا  

 أعلن نادي ليفربول اإلنجليزي، في بيان رسمي، مطالبته 
أثناء  الجماهير  واجهتها  التي  المشاكل  بسب  تحقيق  بفتح 
نهائي  لحضور  "فرنسا"،  ملعب  مدرجات  إلى  الدخول 

دوري أبطال أوروبا، ضد ريال مدريد.
ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع "تويتر" 
المشاكل  الشديد من  انزعاجنا  فيه: "نعرب عن  بيانا جاء 
مدرجات  إلى  الدخول  أثناء  الجماهير  واجهتها  التي 
الكرة  في  مباراة  بأهم  األمر  يتعلق  عندما  فرنسا،  ملعب 
األوروبية، فال يجب أن يتعرض المشجعون للمشاكل التي 
حدثت اليوم، لذلك طالبنا بفتح تحقيق رسمي للوقوف على 

األسباب التي أدت إلى هذه المشاكل".
دقيقة، وأشار   36 لمدة  المباراة  انطالق  بداية  تأجيل  وتم 
انطالق  تأجل  أنه  "يويفا"  القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد 
النهائي لمدة 15 دقيقة، عن موعده المحدد ألسباب أمنية 

ومشاكل تتعلق بدخول المشجعين إلى ملعب "فرنسا".
من جهته، عبر مدرب نادي ليفربول، يورغن كلوب، عن 
خيبة أمله وتحسره بعد خسارة فريقه نهائي دوري أبطال 
أوروبا، لكنه شدد على قدرة فريقه في التأهل للنهائي مرة 

أخرى.

تي  "بي  لشبكة  تصريحات  في  المباراة  بعد  كلوب  وقال 
كان  أنه  يشعر  أحد  ال  المالبس  غرفة  "في  سبورت": 
بضع  إلى  نحتاج  ربما  الحالي.  الوقت  في  رائعا  موسما 
ساعات الستيعاب ذلك، لعبنا مباراة جيدة، وليست مباراة 
مثالية. ال أعتقد أن المباراة المثالية ممكنة ضد خصم تم 
تشكيله ليدافع بعمق، كانت لدينا الكثير من التسديدات، قام 
كورتوا بتصديين مميزين. استقبلنا هدفا من رمية تماس، 
أراد فالفيردي  التسديد، وكان زميله فينيسيوس هناك وهذا 

كل شيء".
ليس  النهائي  إلى  الوصول  "إنه شعور مختلف،  وأردف: 
سيئا، إنه نوع من النجاح. ليس النجاح الذي تريده، لدي 
قادرون  الالعبون  أخرى،  مرة  سنأتي  بأننا  قوي  شعور 
الموسم  رائعة  تشكيلة  لدينا  ستكون  حقا،  المنافسة  على 

المقبل".
وعندما سئل عن المكان الذي سيتواجد فيه الفريق بنهاية 
الموسم المقبل، أجاب كلوب: "أين )ستقام المباراة النهائية 
لدوري األبطال( الموسم المقبل؟ إسطنبول؟ احجز لنا فندقا 

هناك".

النادي الإنجليزي يطالب بفتح تحقيق ب�ساأن نهائي دوري الأبطال

كلوب يوؤكد �أن ليفربول �سيكون حا�سر� في �إ�سطنبول 
�لعام �لمقبل



 ينطلق اليوم تربص المنتخب الوطني 
الخاص بمواجهتي اوغندا وتنزانيا يومي 

4 و 8 جوان على التوالي، في إطار 
الجولتين األولى والثانية من تصفيات 

كأس إفريقيا لألمم 2023 بكوت ديفوار، 
ويعقد الناخب الوطني جمال بلماضي 

ندوة صحفية بالمركز التقني سيدي موسى 
لإلجابة على تساؤالت اإلعالم الرياضي 

بخصوص قضايا عديدة تهم الشارع 
الكروي.

وسيشرع الالعبون الـ25 الذين وجهت 
الفاف لهم الدعوة للمشاركة في التربص 

المغلق بسيدي موسى في التحضير الجدي 
للدخول في التصفيات بقوة، واستعادة هيبة 
الخضر التي تاثرت عقب خيبتي اإلقصاء 

من الدور األول في الكان األخيرة، 

واإلقصاء المر من التأهل لمونديال قطر.
وستكون الفرصة مواتية بالنسبة لسبعة 

عناصر جديدة الكتشاف أجواء المنتخب 
الوطني، ومحاولة التأقلم مع زمالئهم الذين 

يفوقونهم خبرة في المشاركات الدولية، 
والذين سيكونون مطالبين بتسهيل مهمة 
الجدد، ومساعدتهم على تقديم اإلضافة 

للتشكيلة.
وقرر بلماضي توجه الدعوة لسبعة أسماء 
جديدة، وهم حارس فريق اونجيه الفرنسي 

أنتوني ماندريا، متوسط ميدان فريق 
كورتري البلجيكي عبد القهار قادري، 

الظهير األيسر، ياسين حماش، الذي 
ينشط في بوافيستا البرتغالي، وكذا الظهير 

األيمن لنادي كليرمون فووت الفرنسي، 
حكيم زدادكة، إضافة إلى رياض بن عياد، 

مهاجم وفاق سطيف، وبالل عمراني، 
مهاجم كلوج الروماني، وبالل براهيمي، 

جناح نيس الفرنسي.
ونشر االتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا 
أكد فيه أن المؤتمر الصحفي لبلماضي 

سيقام صباح اليوم في قاعة عمر قزال، 
بمركز تحضير المنتخبات الوطنية، بسيدي 

موسى، وينتظر أن يقدم الناخب الوطني 
توضيحات بخصوص القائمة، ومعايير 

استدعاء العبين جدد، وسبب إبعاد بعض 
الركائز، وكذلك إزالة الغموض حول 

غياب القائد رياض محرز، إضافة إلى 
التطرق للطعن الذي قدمته الفاف للفيفا 
ضد حكم مباراة الدور الفاصل المؤهل 

لكأس العالم 2022، بكاري غاساما.
أمير.ل

بلما�ضي يبرر خياراته ويزيل الغمو�ض عن غياب محرز اليوم

الخ�ضر يدخلون مرحلة الجد
في التح�ضير لمواجهتي اأوغندا وتنزانيا

ال�ضطات المحلية �ضددت اأدور ومنح الالعبين والطاقم الفني لتحفيزهم

منتخب اأوغندا يترب�س في تون�س تح�ضيرا لمواجهة الخ�ضر
دخل المنتخب األوغندي، في تربص تحضيري بتونس، تحسبا 

للمباراة التي ستجمعهم بالمنتخب الوطني ضمن تصفيات كأس أمم 
إفريقيا، حسبما أكده االتحاد المحلي لكرة القدم أمس.

وكشف االتحاد األوغندي، عبر حسابه الرسمي، عن تنقل بعثة 
منتخبه أول امس، إلى تونس، للدخول في تربص تحضيري، حيث 
برمج منافس الخضر، تربصا لمدة أربعة أيام، من أجل االستعداد 
لمواجهة المنتخب الوطني، في الجول األولى تصفايات »الكان«.

وأفاد االتحاد األوغندي لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على 
فيسبوك أن مدرب منتخب »الرافعات«، الصربي ميلوتين 

سريدوجيفيتش، حدد 16 العبا كانوا قد أنهوا استعداداتهم التي 
شرعوا فيها منذ اإلثنين الماضي، من أجل السفر إلى تونس 

ومواصلة التدريبات، وتابع المصدر أنه »سيلتحق ثمانية العبين 
آخرين الحًقا بزمالئهم في تونس، بينما ترك المدرب »ميتشو«، 

أربعة العبين يتدربون في أوغندا تحسًبا للقاء النيجر في الثامن من 
جوان القادم.

في سياق آخر، قامت السلطات العمومية األوغندية ِبتسديد 
المستحقات المالية لالعبي منتخب بالدها، وأيضا أفراد الجهاز 

الفني، سواء تعلق األمر باألجور أو المنح.
وثمن اتحاد الكرة األوغندي هذه الخطوة، وقال إن العبي منتخب 

بالده سيخوضون أولى جوالت تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، 
بارتياح كبير، يشجعهم على تحقيق أفضل النتائج، المؤهلة 

للنهائيات المقرر تنظيمها بكوت ديفوار.
يذكر أن المنتخب الوطني، يستضيف منتخب أوغندا، يوم السبت 

المقبل، بملعب 5 جويلية، لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 
.2023

ق.ر
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قال اأنه فكر يف العتزال بعد مباراة 

الكامريون، باليلي

»نحتاج الدعم للعودة اإىل القمة 
والتتويج بالكان يف كوت ديفوار«

 
كشف الدولي الجزائري يوسف باليلي عن تفكيره خالل وقت سابق، في وضع 
حد لمسيرته الكروية واالعتزال بصفة نهائية، وأكد أنه يستعيد مستواه المعهود 

تدريجيا، مشيرا إلى أهمية بقاء الناخب الوطني جمال بلماضي على راس 
العارضة الفنية للخضر.

وكان العب بريست الفرنسي عاش خيبة أمل كبيرة خالل شهر مارس 
الماضي، بسبب فشل المنتخب الوطني في التأهل لنهائيات كأس العالم »قطر 

2022«، وقال باليلي في تصريحات صحفية أمس: »حلم التأهل لكأس العالم 
تبخر في لحظات معدودة خالل مباراة العودة أمام الكاميرون، لم أتقبل فكرة 
ضياع مجهود 4 سنوات كاملة من العمل الشاق، وقررت وقتها اعتزال كرة 

القدم بشكل نهائي«.
وأضاف العب بريست الفرنسي: »عشت فترة صعبة من الناحية النفسية، ولم 

تكن لدي أي رغبة في العودة إلى المالعب من جديد، وجدت مساندة كبيرة 
من عائلتي وأصدقائي الذي أقنعوني بطي صفحة الكاميرون، والعودة إلى 

التدريبات مرة أخرى«.
واعترف باليلي بأن استمرار جمال بلماضي على رأس القيادة الفنية 

لـ«الخضر«، سيكون إيجابيا بالنسبة لالعبين، لما قال: »لقد كنت منهارا 
معنويا، الوضع كان يبدو ضبابيا بالنسبة لي، ولكن بعد إعالن بلماضي بقاءه 

تنفست الصعداء، لقد كان خبرا رائعا بالنسبة لي«.
وأثنى ذات المتحدث على مدرب المنتخب الوطني: »بلماضي متعلق لدرجة ال 
توصف بالجزائر، ويقوم بعمل كبير، في بعض األحيان يقوم بمهام ليست من 
اختصاصاته للوصول بنا إلى بر األمان، اآلن يجب على الجمهور الجزائري 
أن يدرك مرور الفريق بمرحلة انتقالية، ونحتاج للدعم الالزم من أجل العودة 

الى القمة من جديد، ومحاولة التتويج بكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار«.
الهالل ال�ضعودي يفر�ض مناف�ضة �ضر�ضة على خدماته

�ضليماين منتظر يف تركيا 
للتفاو�س مع فينريبات�ضي

كشفت تقارير إعالمية تركية أمس ان الدولي الجزائري إسالم سليماني سيتنقل 
إلى تركيا من اجل التفاوض مع مسؤولي نادي فينيرباتشي، الذي سبق له وأن 
لعب معه في وقت سابقن مشيرة إلى أن نادي الهالل السعودي دخل بقوة في 

لتنافس على خدمات الالعب.
وأوضح موقع »أ سبور« التركي في تقرير له أمس، ان الهداف التاريخي 

للمنتخب الوطني سيكون حاضرا في أجندة المدرب الجديد خورخي خيسوس 
خالل هذا األسبوع، كما سيكون حاضرا بعاصمة األناضول، خالل األيام القليلة 

القادمة.
ولم يوضح الموقع التركي الموعد الرسمي لتنقل سليماني إلى اسطمنوبل، 

لكن ارتباط المهاجم بتربص المنتخب الوطني يشير إلى أن ذلك لن يكون قبل 
منتصف شهر جوان، تاريخ نهاية التربص المنتخب الوطني.

وأضاف ذات المصدر أن المدرب السابق لنادي سبورتينغ لشبونة سيقترح اسم 
سليماني على إدارة النادي التركي، بعدما منح الضوء األخضر للتعاقد معه 

إلى جانب 4 أسماء أخرى، بحكم معرفته الجيدة إلمكانياته لما كان يدربه في 
لشبونة.

واعترف الموقع التركي بصعوبة مهمة إدارة نادي فينيرباتشي في الحصول 
على خدمات سليماني، نظرا لدخول إدارة نادي الهالل السعودي بقوة في 

المنافسة على الحصول على توقيعه، وسيكون الجانب المادي مهما للغاية في 
تحديد وجهة العب شباب بلوزداد السابق.

تلقى عر�ضني بعد قراره مغادرة غلطة �ضاراي

فيغويل يريد موا�ضلة اللعب 
يف البطولة الرتكية

 
قرر الدولي الجزائري سفيان فيغولي البقاء في الدوري التركي الممتاز في 

الموسم القادم، بعدما أعلن بشكل رسمي عن مغادرته نادي غلطة سراي، ووجه 
رسالة إلى جماهير الفريق شكرهم فيها على دعمهم الكبير لقائد خط الوسط، 

حسبما أكدته مصادر إعالمية تركية أمس.
وكشفت صحيفة »حريت« التركية، أن فيغولي ال يريد مغادرة مدينة إسطنبول 

نهائياً، ويعمل في الفترة الحالية مع وكيل أعماله على االستماع لجميع العروض 
المقدمة للنجم الجزائري من األندية المهتمة به.

وتابعت أن سبب تعلق فيغولي بالبقاء في مدينة إسطنبول يعود إلى قيامه بافتتاح 
مركز تجميل لزوجته في المدينة. لذلك، يريد الالعب مواصلة رحلته في 

الدوري التركي الممتاز، شرط أن يبقى في إسطنبول.
وأوضحت أن هناك ناديين قدما بالفعل عرضيهما للنجم الجزائري، وهما 

ميدبول باشاك شهير وقاسم باشا، حيث يعمل فيغولي رفقة وكيل أعماله على 
دراسة جميع العروض، لكنه يرغب في التريث قليال قبل اتخاذ القرار النهائي.

وكشفت الصحيفة أن فيغولي يطمح إلى اللعب مع أحد األندية الكبرى في مدينة 
إسطنبول، وهي بشكتاش أو فنرباتشي، ألنه يريد مواصلة اللعب مع أحد أفضل 

الفرق في الدوري التركي الممتاز.
ق.ر

التحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن عن الت�ضكيلة المثالية

محرز وبن زيمة و�ضالح �ضمن فريق الأحالم في دوري الأبطال
عرفت التشكيلة المثالية لدوري أبطال 

أوروبا تواجد الدولي الجزائري رياض 
محرز ضمنها، رفقة نجوم كرة القدم 

األوروبية، ويتقدمهم الفرنسي كريم بن 
زيمة، المصري محمد صالح، والحارس 

كورتوا.
ودخل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا وهو 

أفضل العب في نهائي دوري األبطال، 
وزميله المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو 

والمهاجم الفرنسي كريم بن زيمة، العبو 
ريال مدريد، ضمن »فريق األحالم« 

في التشامبيونز ليغ والذي أعلنه االتحاد 
األوروبي لكرة القدم، بعد تتويج الميرينغي 
باللقب للمرة ال14 في تاريخه على حساب 

ليفربول في باريس.
وحصل بن زيمة على أعلى معدل من 
النقاط ب102، يليه البولندي روبرت 

ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ ب91 
نقطة، كما ظهر في الفريق المثالي ثنائي 
مانشستر سيتي، البرتغالي جواو كانسيلو 
والدولي الجزائري رياض محرز، بينما 

مثل ليفربول نجمه الدولي المصري محمد 
صالح فقط.

وضم فريق األحالم العبين من البايرن 
مثل ليروي ساني، وأتلتيكو مدريد ممثال 

في رينالدو، وفياريال بفضل العبه أرناوت 
دانغوما، وسباستيان هالر كممثل عن 

أياكس.

واختير هذا التشكيل بناء على النقاط التي 
يحققها الالعبون في لعبة »تشامبيونز ليغ 

فانتسي«.
وفيما يلي الالعبين ال11 األعلى تقييما:

حارس المرمى: تيبو كورتوا )69 نقطة(.
الدفاع: جواو كانسيلو )65 نقطة(، إيدير 
ميليتاو )60 نقطة(، رينالدو )60 نقطة(.

الوسط: محمد صالح )78 نقطة(، أرناوت 
دانغوما )66 نقطة(، رياض محرز )71 

نقطة(، ليروي ساني )84 نقطة(.
الهجوم: كريم بنزيما )102 نقطة(، روبرت 

ليفاندوفسكي )91 نقطة(، سباستيان هالر 
)69 نقطة(.

ق.ر



انطلق أمس، بالقرية المتوسطية بوهران تربص 
خاص بالتحضير لحفل افتتاح ألعاب البحر 

األبيض المتوسط وهران 2022 بمشاركة 500 
شاب و شابة من تنظيم لجنة مراسم االفتتاح 

واالختتام وتنظيم األنشطة الثقافية بلجنة تنظيم 
هذه التظاهرة الرياضية.

وذكر رئيس اللجنة، سليم دادة، أن من بين 
المشاركين 96 متربصا تم اختيارهم في 

مسابقة ثانية نظمت أمس السبت وسيستفيدون 
من تكوين لمدة ثالثة أيام يشمل الحركات 

الجماعية والرقص يشرف عليه مختصون 
في الكوريغرافيا من داخل الجزائر وخارجها 

وراقصون محترفون.

وأشار رئيس لجنة مراسم االفتتاح واالختتام 
وتنظيم األنشطة الثقافية بلجنة تنظيم ألعاب 

البحر األبيض المتوسط وهران 2022 في كلمة 
بمناسبة انطالق التربص، أنه تم اختيار مكونين 

ذوي مستوى عالي لتأطير المتربصين بينهم 
المختصة الجزائرية مليكة زايدي التي تملك 
خبرة كبيرة في تنظيم حفالت افتتاح واختتام 
التظاهرات الرياضية والثقافية الكبرى داخل 

الوطن وخارجه ومصممة األزياء العالمية جيلي 
فارجيس وكورغرافيين آخرين ذوي مستوى 

عالي.
ويتلقى المشاركون في التربص بينهم راقصون 

وأساسيون وأصحاب أدوار ثانوية تدريبا 

في الحركات الجماعية والرقص ويتم في 
نهاية التدريب اختيار 400 منهم بشكل نهائي 
للمشاركة في حفل االفتتاح وينتظر أن يتلقوا 

منتصف شهر جوان المقبل تدريبا ثانيا في 
الحركات الخاصة بحفل االختتام.

وتعمل اللجنة المذكورة -حسب دادة- جاهدة 
ومنذ عدة أشهر على التحضير لحفلي االفتتاح 

واالختتام أللعاب البحر األبيض المتوسط 
باعتبارها "الواجهة الفنية األولى للتظاهرة 
والمؤشر األولي لنجاحها". وسينظم حفل 

افتتاح تظاهرة العاب البحر األبيض المتوسط 
سهرة يوم 25 جوان المقبل بالمركب الرياضي 

األولمبي الجديد.

تم انهاء مهام المدير العام للمركز االستشفائي 
الجامعي لعنابة، محمد ناصر، على خلفية 

اختالالت في التكفل بظروف العمل بمصالح 
ذات المركز، حسب ما علم أمس من مدير 

الصحة، محمد الناصر دعماش. وفي تصريح 
لوكالة األنباء الجزائرية، أوضح ذات المسؤول 
بأنه "ال بد من تصحيح مظاهر االختالالت التي 

نقلتها صور تم تداولها عبر مواقع التواصل 
االجتماعي بشأن ظروف العمل والتكفل 

بالمرضى ببعض مصالح المركز االستشفائي 

الجامعي بعنابة على إثر زيارة مفاجئة قام بها 
منتخبون محليون وأعضاء بالمجلس الشعبي 
الوطني الممثلين لوالية عنابة إلى المصالح 

المعنية.”
وأفاد دعماش من جهة أخرى بأن قطاع الصحة 

بوالية عنابة استفاد من استثمارات عمومية هامة 
ستمكن من خالل المشاريع الكبرى المهيكلة 

التي ستسلم قريبا من تحقيق "نقلة نوعية" على 
مستويي التسيير والتنظيم ونوعية ظروف العمل 
بهياكل الصحة بالوالية.وكان وزير الصحة، عبد 

الرحمان بن بوزيد، كشف أمس السبت أنه سيتم 
"قريبا" فتح مستشفى جديد لالستعجاالت الطبية 
الجراحية بوالية عنابة بقدرة استيعاب تصل إلى 

140 سرير. وبخصوص الفيديو الذي تداول 
عبر شبكات التواصل االجتماعي حول الوضعية 

التي تعيشها مصلحة أمراض النساء والتوليد 
بمستشفى "ابن رشد" بعنابة، أكد أن قطاعه 

سيعمل على "تحسين وضعية المستشفيات، وهذا 
خدمة للمواطن".

ق.و

   أعلنت وزارة الفالحة والتنمية الريفية، في بيان 
لها أمس، عن تجميد نشاط إنتاج الفحم، بصفة مؤقتة، 

وذلك في إطار التدابير الرامية للوقاية من حرائق 
الغابات. وجاء في البيان : "في إطار تنفيذ المخطط 
الوطني للوقاية وحماية الغابات من الحرائق لموسم 

2021/2022, وتعزيزا لإلجراءات الوقائية المتخذة 
لهذا الغرض, تعلم وزارة الفالحة والتنمية الريفية 
عن قرار التجميد المؤقت إلنتاج مادة الفحم, وهذا 

لما تشكله من مخاطر اندالع الحرائق على مستوى 
المساحات الغابية.« وعليه, "فقد تم تكليف مصالح 

الغابات بالسهر على االحترام الصارم لإلجراء 
السالف الذكر, وأي مخالفة لهذه التعليمة تعرض 
صاحبها لعقوبات طبقا للنصوص القانونية سارية 

المفعول", يضيف البيان.
ف.م

إشـهـــار

ق. ر

ANEP : 2216010198 الرائد: 2022/05/30

متفرقاتالإثنني 30 ماي 2022املـوافق لـ 29 �شوال 1443 هـ  10

 www.elraed.dz

اجلزائر العا�شمة

اأزيد من 100 عار�ض يف القمة 
االفريقية للرقمنة الثالثاء القادم   

تشارك أكثر من 100 مؤسسة عارضة من 20 دولة افريقية ومن جميع انحاء 
العالم، إلى جانب أكثر من 1200 صانع قرار، في القمة االفريقية للرقمنة 

المزمع انعقادها من 31 ماي إلى 2 جوان 2022 بالمركز الدولي للمؤتمرات 
"عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، حسبما أعلنه اليوم األحد رئيس التجمع 

الجزائري للناشطين في الرقميات، بشير تاج الدين.
وأشار تاج الدين خالل ندوة صحفية عشية هذه التظاهرة التي ترعاها وزارتي 

البريد والمواصالت السلكية والالسلكية، والرقمنة واإلحصائيات، والوزارة 
المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة إلى أن 

هذه "القمة االفريقية للرقمنة ستكون فرصة مثالية للجمع بين الجهات الفاعلة 
من البلدان األفريقية للنظر معا في بناء مشاريع مستقبلية في القارة وفي مناطق 

أخرى من العالم.«
وأوضح أن هذا الموعد الرقمي ذو البعد القاري يستضيف أكثر من 1200 
صانع قرار و 100 مؤسسة منها 22 مؤسسة ناشئة، مضيفا ان برنامج هذا 

الحدث الرقمي تتخلله 60 ندوة وورشات عمل للتدقيق في النظام البيئي الرقمي 
االفريقي الذي سيتم إثراؤه من خالل اللقاءات الثنائية B2B وجلسات عمل.

وأكد أن القمة اإلفريقية للرقمنة "ترتكز على تسع طبعات متتالية من "الجزائر 
Algeria) ( "2.0 2.0وهو حدث رئيسي في قطاع تكنولوجيا اإلعالم 
واالتصال تجدد بهذه المناسبة بطموحات قارية لجعل الجزائر "العاصمة 

اإلفريقية لالبتكار.« وأبرز تاج الدين أن "الجزائر شرعت بدورها في تفعيل 
تحولها الرقمي بفضل مجموعة من التدابير ) إنشاء صناديق استثمار وإعفاءات 

ضريبية وتخفيض اإلجراءات اإلدارية وحوافز التنمية الرقمية ( حيث ترغب 
في ترك بصمتها في مجال التحول الرقمي في افريقيا بالمساهمة في بنائه.« 
وأطلق التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات في يناير 2020 من طرف 
مجموعة من الشركات الجزائرية الناشطة في المجال الرقمي وتضم حوالي 

500 نخرط و6000 مؤيد.
ق.و

يف اإطار مكافحة حرائق الغابات

 وزارة الفالحة جتمد م�ؤقتا ن�شاط اإنتاج الفحم
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قررت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، إيقاف 
إصدار مجلة »الكواكب« أشهر وأقدم مجلة فنية 

محلية، التي صدر عددها األول قبل 90 عاما، في 
سياق توجه رسمي نحو »رقمنة« الصحف ودمج 

المؤسسات القومية الكبرى.
وجاء إعالن شهادة وفاة »الكواكب«، خالل 
اجتماع عقدته الهيئة الرسمية المعنية بتنظيم 

شؤون الصحافة بمصر نهاية األسبوع، انتهى 
إلى دمج مجلتي الكواكب )تعود لعام 1932( 
و«طبيبك الخاص« )طبية صدر عددها األول 
عام 1969( في مجلة حواء )متخصصة في 

شؤون المرأة تعود إلى عام 1954(، وجميعها 
تصدر عن مؤسسة دار الهالل، مع إنشاء موقع 
إلكتروني لكل إصدار، على أن يتم ذلك اعتبارا 

من العدد األول لشهر يونيو/ حزيران المقبل.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن العاملين 

باإلصدارات المشار إليها سيحتفظون بكافة 
وظائفهم وحقوقهم المالية من أجور ومزايا مالية 

أخرى، كما وافقت على البدء في اإلجراءات 
الخاصة باستثمار عدد من األصول غير 

المستغلة بمؤسسات األهرام ودار التحرير و 
روز اليوسف.

ويأتي القرار بعد نحو عام من إعالن الهيئة في 
سابقة هي األولى من نوعها في تاريخ الصحافة 
المصرية، تحويل إصدارات مسائية لمؤسسات 
صحفية قومية إلى النسخة اإللكترونية، وإلغاء 

طبعاتها الورقية التي يعود تاريخ نشأتها إلى 
منتصف القرن الماضي.

  وأبرز هذه اإلصدارات التي توقفت عن الطبع 
»األهرام المسائي« التابعة لمؤسسة األهرام، 

و«األخبار المسائي« الصادرة عن مؤسسة أخبار 
اليوم، و«المساء« والتي تعد أول جريدة مسائية 
في مصر وكانت صوتا لثورة 23 يوليو/ تموز 

1952 )أنهت النظام الملكي وأعلنت الجمهورية( 
والتي تصدر عن مؤسسة دار التحرير للطبع 

والنشر.
وخالفا للمؤسسات الصحفية الرسمية، كانت 

مجموعة من الصحف والمواقع اإللكترونية 
الخاصة -واسعة االنتشار- قد اتجهت في السنوات 

األخيرة نحو »الرقمنة« أو اإلغالق الكامل.
ومجلة الكواكب تصدر عن مؤسسة دار الهالل، 

صدر عددها األول في 28 مارس/ آذار 1932، 
بوصفها مجلة أسبوعية تتناول المواضيع الفنية 
والسينمائية، وهي تمثل أرشيفا ضخما للتاريخ 
الفني والسينمائي والمسرحي المصري الذي 

يقترب من القرن.
ويعود إصدارها إلى الصحفي اللبناني جورجي 

زيدان، مؤسس دار الهالل، ومر على رئاسة 
تحريرها مشاهير اإلعالم بمصر ومنهم محمود 
سعد وحسن شاه وراجي عنايت ومحمد رجاء 

النقاش.
وفي تاريخها الصحفي، اهتمت المجلة بالعديد من 

القضايا الفنية المرتبطة بحرية اإلبداع وترجمة 
الفيلم األجنبي للعربية، ودعم السينما والمسرح 
وغيرها، كما لم تكن منغلقة على الشأن الفني 

المحلي، بل امتدت متابعاتها منذ طبعاتها األولى 
إلى هوليود والسينما األجنبية عموما.

وجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل بين مؤيد 
لقرارات الهيئة الوطنية للصحافة، باعتبارها 

جاءت في سياق وقف نزيف انحسار وخسائر 
اإلصدارات الصحفية الرسمية، وآخر رآها صدمة 

لتاريخ طويل لمجلة فنية عريقة.
وتعد مؤسسة دار الهالل من أقدم المؤسسات 

الثقافية والصحفية المصرية، وصدر العدد األول 
منها عام 1892، وطوال تاريخها صدر عنها 

العديد من المجالت العريقة التي ال يزال بعضها 
موجودا حتى اآلن.

حصدت المخرجة الفلسطينية مها حاج، 
جائزة أحسن سيناريو بمسابقة »نظرة ما« 

المنظمة ضمن مهرجان كان، فيما تمكن 
الممثل التونسي آدم بيسا من الحصول على 

جائزة أفضل ممثل بالمناصفة مع الممثلة 
الفرنسية فيكي كريبس.

  أما عن جائزة لجنة التحكيم فتمكن من 
اقتناصها الفيلم الباكستاني »جويالند« 

للمخرج الشاب سايم صادق في أول 
مشاركة لبالده بمهرجان كان، ونال الفيلم 

الفرنسي »كورساج« جائزة أحسن فيلم في 
المسابقة ذاتها وهو للمخرجتين ليز أكوكا 

ورومان غيري.
وفازت مها حاج بجائزة أفضل سيناريو 
عن فيلم »حمى المتوسط«، الذي يحكي 

قصة شخص فلسطيني يُدعى »وليد« 
حياته مليئة بالمشاغل اليومية مثل أي 

إنسان آخر في العالم، ولديه أحالم 
صغيرة، تُضاف إلى القضية األكبر التي 
تجمعه مع بقية إخوانه الفلسطينيين، لكنه 
رب عائلة متميز، يرعى طفليه بالشكل 
المطلوب، ليشق طريًقا آخر لنفسه في 

الكتابة التي يعشقها منذ الصغر.
وضعت المخرجة لبطل العمل، مهنة 

أخرى بعيدة عن شغفه وهي عمله 
مصرفي لفترة زمنية مكنته من جمع بعض 

المال، ليستطيع من خالله التفرغ إلى 
مشروعه اإلبداعي في كتابة الروايات، في 
الوقت الذي تمتهن فيه زوجته التمريض، 
لتزداد عليه األمور في غيابها عن المنزل 

بالقيام بجميع األشغال المنزلية الالزمة.
يعيش بطل العمل حياة مذبذبة بسبب 

الضغوط التي تراوده طوال يومه، 
ويصاب باالكتئاب، لذا اضطر إلى متابعة 

حصص العالج الالزمة لدى طبيبة 
مختصة ولكن بدون جدوى، وبمرور 

الوقت يحاول البطل التعرف على جار 
جديد، ليشتركا مًعا في نفس الوضع 

االجتماعي، كون زوجته تعمل فيما يتفرغ 
هو ألعمال المنزل.

يظل الجار الجديد غريًبا في عيني البطل، 
في الوقت الذي يحاول فيه مراًرا أن يفهم 

عالقاته غير الطبيعية مع بعض األشخاص 
اآلخرين، ولكن هذا لم يمنع من أن تزداد 

قوة عالقتهما لحدود بناء صداقة أقوى، 
تتحول إلى سياق مختلف وقاسي فيما بعد.

مها حاج عبرت عن سعادتها الغامرة بهذا 
التتويج غير المسبوق، معتبرة أن هذه الجائزة 

تعني لها الكثير، مادحة في كتابة العمل، 
قائلة: »كل فيلم جيد يبدأ بسيناريو جيد«.

بعد 90 عاما من ال�شهرة والنجاح

»الكواكب« اأقدم جملة فنية مب�صر تتوقف عن ال�صدور
يف م�سابقة  نظرة ما  

مبهرجان كان

تتويج الفل�صطينية 
مها حاج بجائزة 

اأف�صل �صيناريو واآدم 
بي�صا اأح�صن ممثل

عن روايتها »�سريح الرمل«

جيتاجنايل �صري اأول هندية تفوز بجائزة »بوكر« الدولية 
فازت الروائية جيتانجالي شري بجائزة »بوكر« الدولية المرموقة عن روايتها 

»ضريح الرمل« )TOMB OF SAND(  المترجمة من اللغة الهندية، 
لتصبح بالتالي أول هندية تحصل على هذه الجائزة.

و تتناول رواية شري قصة امرأة تبلغ 80 عاما تبدأ حياة جديدة غير متوقعة 
وغير تقليدية بعد وفاة زوجها لتقرر السفر إلى باكستان، وتدور أحداث القصة 

في شمال الهند.
وباتت رواية » تومب أوف ساند » أول كتاب باللغة الهندية يحصل على 

هذه الجائزة التي جرى تسليمها خالل حفلة أقيمت في لندن، مع جائزة نقدية 
تتقاسمها الكاتبة مع المترجمة األميركية دايزي روكويل.

ونقلت وكالة أنباء »برس تراست أوف إنديا«
 )PRESS TRUST OF INDIA( عن شري قولها »لم أحلم قط بجائزة 
بوكر، ولم أتخيل أنني سأتسلمها«، وأضافت  الروائية المولودة في مينبوري 

الهندية عام 1957 والتي تعيش حاليا في نيودلهي »يا له من تقدير كبير.. أنا 
مندهشة وسعيدة وفخورة«.

وأشارت إلى أنّها والكتاب نموذج »لنتاج أدبي غني ومزدهر باللغة الهندية 
ولغات جنوب آسيا األخرى«، مشددًة على أن »من شأن التعّرف على بعض أفضل الكتّاب بهذه اللغات أن يكون مصدر غنى لألدب العالمي«.

وقال فرانك وين الذي ترأس لجنة التحكيم إنّه لم يقرأ كتابا مماثال من قبل، مضيفا أّن الرواية تحمل معاني الحياة والقوة والعاطفة التي يحتاج إليها العالم في أيامنا هذه.
وتنافست شري مع 5 روائيات أخريات في المرحلة النهائية من الجائزة، من بينهّن البولندية أولغا توكارتشوك الحائزة جائزة نوبل لآلداب واألرجنتينية كلوديا 

بينيرو وبورا تشونغ من كوريا الجنوبية.
وكانت جائزة »بوكر«، في العام الماضي، من نصيب رواية »فرير دام« أو »شقيق الروح« للكاتب الفرنسي دافيد ديوب، وفي عام 2020 كانت من نصيب 
الروائية الهولندية ماريك لوكاس رينيفيلد عن روايتها »عدم الراحة في المساء«، وعام 2019 كانت من نصيب األديبة الُعمانية جوخة الحارثي عن روايتها  

»سيدات القمر«.
وتتناول أحداث الرواية الروح اإلنسانية المعذبة على الحدود بين الدول والشعوب واألديان، حيث اندفعت بطلة الرواية إلى إعادة تقييم خياراتها بعد وفاة زوجها، 

وبمرور الوقت، تجد طريقها مرة أخرى إلى الحياة، وتتخلص من التقاليد وتختار مواجهة شياطين ماضيها خالل حقبة »صدمة تقسيم« شبه القارة الهندية، في 
محاولة لتقييم األدوار العديدة التي لعبتها خالل حياتها.

وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف جنيه إسترليني، تقسم بين مؤلفة الرواية واألميركية ديزي روكويل مترجمة الرواية التي لم تلتق بالمؤلفة قبل هذا األسبوع، وقال 
وين، رئيس لجنة التحكيم، إنه على الرغم أن الرواية تتعامل مع مواضيع مثل الفجيعة وانفصال الهند عن باكستان؛ إذ تقع بطلة الكتاب في حالة اكتئاب بعد وفاة 

زوجها، ثم تسافر إلى باكستان لمواجهة الصدمات التي مرت بها في سنوات المراهقة، وتقدم صورة غير تقليدية عن تاريخ انفصال الهند وباكستان.
وتُمنح جائزة البوكر الدولية التي تأسست عام 2005 كل عام ألفضل عمل مترجم إلى اللغة اإلنجليزية ومنشور في بريطانيا أو أيرلندا، وهي منفصلة عن جائزة 

بوكر األقدم واألكثر شهرة التي تأسست عام 1969، و منحت سنة 1997 للروائية الهندية أرونداتي روي، والتي تُمنح للروايات المكتوبة في األصل باللغة 
اإلنجليزية، ولكنها تأتي بنفس القيمة المالية وقد ساعدت في تحويل بعض المؤلفين إلى نجوم.
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أعمال  افتتاح  في  فقي  وقال 
لالتحاد  االستثنائية  القمة 
مكافحة  تتناول  التي  األفريقي 
غير  والتغييرات  اإلرهاب 
في  للحكومات  الدستورية 
إفريقيا، ال جدال في أن هاتين 
أولوياتنا  "تقلبان  الظاهرتين 
نحو  مسيرتنا  وتعيقان  التنموية 

التقدم".
هذا  نقبل  أال  "يجب  وأضاف 
بعد اآلن ..يتعين علينا مواجهة 
هذا التحدي المزدوج من خالل 
وشجاعة،  جريئة  إجراءات 
على  أو  الدول  داخل  سواء 
والقاري،  اإلقليمي  المستوى 
حتى تتوقف هذه الهجمات التي 
ال تطاق على أمننا واستقرارنا 
في القارة".  وتابع قائال " يجب 
أن نتوقف عن اعتبار اإلرهاب 
"ظاهرة عادية يمكن حلها من 
والندوات  االجتماعات  خالل 
واللقاءات".  والمناظرات 
أن  إلى  الصدد  هذا  في  وأشار 
والمنسقة  القوية  "اإلجراءات 
الملموس  اإلفريقي  والتضامن 
هي  الخطر  مع  المتناسب 
هذه  في  االنتصار  شروط 

الحرب".
أسفه"  عن  فقي  وأعرب 
من  قوي  التزام  وجود  لعدم 
المجتمع الدولي، وسياسة الكيل 
الذي  الوقت  "في  إذ  بمكيالين، 
والتعبئة  الجهود  تكثيف  تم 
الشرق  الدولية ضد داعش في 
األوسط على جميع المستويات، 
في  اإلرهاب  الحرب ضد  فإن 
الحد  إلى  تقليصها  تم  إفريقيا 

األدنى".
وفي ما يتعلق بالتغييرات غير 
تناول  للحكومات،  الدستورية 
فقي عودة االنقالبات العسكرية 

األعضاء  الدول  بعض  في 
في  قائال  األفريقي  االتحاد  في 
السياق "إننا نشهد عودة ظهور 
انتهت  قد  أنها  اعتقدنا  ممارسة 
حقبة  مجيء  مع  األبد،  إلى 
التعزيز  عهد  وهي  جديدة، 

الديمقراطي الواعد".
على  خطابه  في  فقي  وشدد 
أفضل  تنسيق  ضرورة 
اإلفريقي  االتحاد  إلجراءات 
بالمجموعات  الخاصة  وتلك 
المعنية  اإلقليمية  االقتصادية 
للعودة  أفضل  دعم  بهدف 
السريعة إلى النظام الدستوري 

الطبيعي.
القمة  أشغال  واختتمت 
بمصادقة  بماالبو  اإلستثنائية 
رؤساء دول وحكومات اإلتحاد 
إعالن  مشروع  على  اإلفريقي 
والتغييرات  اإلرهاب  حول 
للحكومات في  الدستورية  غير 

أفريقيا.
وحكومات  دول  رؤساء  وأقر 
إختتام  في  اإلفريقي  اإلتحاد 
إنعقدت  التي  القمة  أشغال 
قوية  إستجابة   " عنوان  تحت 
واألمن  للديمقراطية  وترسيخ 
أهمية  بإستمرار  الجماعي"، 

مختلف الصكوك التي اعتمدتها 
اإلفريقية  الوحدة  منظمة 
مدى  على  اإلفريقي  واإلتحاد 
السنوات الماضية للتصدي آلفة 

اإلرهاب والتطرف العنيف.
تأكيد  اإلعالن  مشروع  وجدد 
اإلفريقي  اإلتحاد  دول  إلتزام 
و  الدستوري  النظام  بتعزيز 
السلطات  بين  الفصل  مبادئ 
تعزيز  و  القضاء  واستقالل 
بالمشاركة  السياسية  التعددية 
بما  للمواطنين،  الكاملة 
اإلفريقي  الميثاق  مع  يتوافق 
واإلنتخابات  للديمقراطية 

حول  اإلتحاد  وإعالن  والحكم 
اإلنتخابات  تحكم  التي  المبادئ 

الديمقراطية.
باإلرهاب  يتعلق  وفيما 
جدد  العنيف،  والتطرف 
اإلدانة  على  التأكيد  اإلعالن 
مظاهر  لجميع  القاطعة 
اإلرهاب والتطرف العنيف في 
والحفاظ  ة،  القار  أنحاء  كافة 
الدول  أمن  قابلية  عدم  على 
يتماشى  بما  للتجزئة  اإلفريقية 
مع السياسة اإلفريقية المشتركة 
للدفاع  واألمن وفي إطار روح 

الحلول األمنية اإلفريقية.

األولى  المغاربية  الندوة  في  المشاركون  الخبراء  أجمع 
حول "مسيرة و نضال أسد الريف عبد الكريم الخطابي", 
عبد  المجاهد  أن  على  العاصمة,  بالجزائر  أمس،  أول 
استلهم  بالمغرب،  الريف  بمنطقة  الخطابي  الكريم 
المقاومة  من  والفرنسي  االسباني  االحتاللين  كفاحه ضد 
الجزائرية, ال سيما كفاح االمير عبد القادر, مشددين على 
الثوري  ما زال يخشى مشروع هذا  المغربي  النظام  أن 

حتى بعد وفاته.
كما أجمع المشاركون في الندوة , التي نظمها التلفزيون 
رئيس  مستشار  بحضور  الذاكرة(,  )قناة  الجزائري 
عبد  الوطنية  والذاكرة  باألرشيف  المكلف  الجمهورية 
كان  الخطابي  الكريم  عبد  كفاح  أن  المجيد شيخي, على 
له "بعدا مغاربيا وليس مغربيا فقط", حيث ساند مختلف 

حركات التحرر بشمال إفريقيا.
التاريخ  في  الباحث  و  المؤرخ  ذكر   , االطار  هذا  وفي 
الكريم  عبد  ان   , مداخلته  في  سعيدي  مزيان  العسكري 
الخطابي"استلهم مواطن مقاومته من مقاومة الجزائريين, 
وأن هذه الحقيقة تستند الى معطيات تاريخية و دراسات 
 ,  1830 عام  في  بدأت  الجزائرية  المقاومة  أن  , حيث 
حدود  في  اال  تنطلق  لم  المغربية  المقاومة  ان  حين  في 

سنة  1905 ".
عبد  مقاومة  بين  الشبه  أوجه  أن  االطار,  هذا  في  وأكد 
أوجه  من  اكبر  القادر  عبد  االمير  و  الخطابي  الكريم 
في  القادر  عبد  االمير  به  قام  ما  ان  مبرزا  االختالف, 
عبد  مقاومة  في  نجده   الفرنسي  االستعمار  ضد  حربه 

الكريم خطابي.
المتحدث, ان االمير  السياسي, اوضح ذات  الجانب  ففي 
عبد القادر كان هو باعث الدولة الجزائرية الوطنية بينما 
"أسس الخطابي لنظام جمهوري يواكب القرن ال 21 و 
هو "جمهورية الريف" التي ما زال سكان الريف ينادون 

باالعتراف بها الى غاية اليوم".
العسكري, يضيف, فاألمير عبد  بالجانب  يتعلق  أما فيما 

القادر أسس جيشا نظاميا, وهو نفس ما قام  به الخطابي 
ينطبق  ذاته   األمر  و  العسكري.  المجال  في  سواء 
و  الثقافية  و  االجتماعية  األخرى,  المجاالت  باقي  على 

االقتصادية و الدينية.
خاضه  الذي  للكفاح  المغاربي  البعد  سعيدي  ابرز  كما 
عبد الكريم الخطابي, و هو ما نادى به بيان أول نوفمبر 
1954, حيث ساهمت الثورة الجزائرية بشكل أو باخر 
بعدها  و   1956 عام  في  تونس  باستقالل  التعجيل  في 

المغرب.
للعلوم  العليا  المدرسة  مدير  أوضح  مداخلته,  في  و 
أن  سايج,  األمنية مصطفى  الدراسات  خبير  و  السياسية 
الخطابي " تبنى المشروع الوطني الجزائري, القائم على 
باعتبار  والشعبية,  التاريخية  المقاومة  شرعية  دعامة 
المخزن  يمقته  ما  وهو  السلطة,  مصدر  هو  الشعب  ان 
ويحاربه انطالقا من الحماية والوصاية التي ال تزال قائمة 

من قبل االستعمار".
وأشار في هذا اإلطار إلى التحالف األخير لنظام المخزن 
مع الكيان الصهيوني, لحماية عرشه من غضب شعبه, و 

لخدمة مخططاته التوسعية في المنطقة.

كفاح  اخلطابي اأ�صبح النموذج 

الأمثل للتغيري عند ال�شعب املغربي

وشدد الخبير في العلوم السياسية على أن كفاح الخطابي 
ومنهال  المغربي,  للمجتمع  بالنسبة  نموذجا  أصبح 
لالستمرار في التغيير, مشيرا إلى الحركات االحتجاجية 

التي ما زالت قائمة إلى حد اآلن ضد القمع والتطبيع.
والى غاية اليوم، يضيف المتحدث، ال زال "نظام المخزن 
يمارس مجموعة من األساليب لطمس وتدليس تاريخ عبد 
عمالء  من  الخونة  تكريم  بمحاوالت  الخطابي,  الكريم 
جمهورية  قمع  في  ساهموا  ممن  االسباني,  االستعمار 

الريف في انتفاضتها في سنة 1958".
جثمان  نقل  المخزن,  نظام  رفض  وفقه,  يفسر,  ما  وهو 
الخطابي إلى وطنه، ألن حراك الريف ما زال يشكل له 
هاجسا كبيرا, و الدليل األحكام التي سلطها على قادة من 
حراك الريف مثل الزفزافي الذي حكم عليه ب20 سنة, 
مبرزا أن نظام المخزن يقوم بتوظيف المخدرات و خلق 

جماعات للجريمة المنظمة موالية له.
وهو ما ذهب اليه الباحث في التاريخ جمال يحياوي, الذي 
أكد أن الخطابي استمد قوة سلطته من الشعب في مقاومة 
االحتالل االسباني واالحتالل الفرنسي, وفي المقابل فان 
المخزن سلط قمعه على المغاربة, مؤكدا أن أسد الريف 

لم يكن يبحث عن السلطة.
وأضاف في سياق متصل, إن الخطابي كان يحمل "فكرا 
خاصة  المغربي  الشعب  طموحات  عن  ويعبر  تحرريا" 
من  نضاله  يستلهم  كان  كما  عامة,  المغاربي  والشعب 
جارته الجزائر, التي قاومت ضد االحتالل وأسست منذ 
عهد األمير عبد القادر "نظاما جمهوريا رائدا في القرن 

".19
وعرفت الندوة مشاركة المعارض المغربي عبد الصادق 
بوجيبار من هولندا, و المعارض عبد اللطيف الزرايدي 
من فرنسا, اللذان أشادا بالفكر التحرري ألسد الريف و ما 

حققه من انتصار بفضل االلتفاف الشعبي حوله.
المقاومة  أبو  هو  الخطابي,  الكريم  عبد  محمد  أن  يذكر 
المغربية, أصله من الريف )شمال المغرب(, ولد حوالي 
وقاد  واريجل.  آيت  قبيلة  في  أجدير,  في   1882 عام 
المقاومة   ,1925 سنة  من  ابتداء  "أنوال",  معركة  بطل 
ضد االحتالل الفرنسي, لكن تم نفيه في 1926, وقضى 
حياته في مصر, حيث توفي عام 1963, وال تزال رفاته 
في  العرب,  لألبطال  المخصصة  المنطقة  في  متواجدة 
القاهرة, و ترفض السلطات المغربية السماح بنقلها إلى 

الريف.

 رئي�س مفو�شية الحتاد الأفريقي يف افتتاح "قمة مالبو"

"اإفريقيا اآخر قارة يف العامل ت�شهد الإرهاب بهذه الكثافة"
ذكر رئي�س مفو�شية الحتاد الأفريقي مو�شى فقي حممد، يف مالبو اأن اإفريقيا هي بال �شك اآخر قارة يف العامل ت�شهد 

الإرهاب بهذه الكثافة، والقارة التي ل تزال ت�شهد تغيريات غري د�شتورية يف احلكم.

 يف خ�شم اأ�شواأ اأزمة غالء معي�شة ت�شهدها 

البالد منذ اأجيال

الربيطانيون 
يتدفقون على 
مراكز توزيع 

الإعانات الغذائية 
يتدفق كثير من سكان برادفور في شمال إنكلترا على 

مركز لتوزيع المساعدات الغذائية الستالم حصص 
توصف بأنها "إنقاذية"، في خضم أسوأ أزمة غالء 

معيشة تشهدها البالد منذ أجيال.
وتضاعف عدد المستفيدين من المساعدات التي يقّدمها 

مركز توزيع اإلعانات الغذائية في برادفور مقارنة بفترة 
ما قبل الجائحة، بعدما أدى االرتفاع المتسارع في أسعار 

الطاقة والغذاء وغيرها من السلع األساسية إلى تزايد 
أعداد البريطانيين الذين يواجهون صعوبات معيشية.
ويقول كارل كارول )33 عاما( المتطوع في مركز 

توزيع اإلعانات الغذائية والذي يعتمد على المساعدات 
منذ العام 2019، إن "األعداد تضاعفت من أن 

تطّوعت"، متوقعا أن "تزداد )األمور( سوءا".
وتقول جمعية "تراسل تراست" الخيرية إن المراكز 

التابعة لها والتي يتخطى عددها 1400 مركز وّزعت 
2,1 مليون حّصة العام الماضي بينها 830 ألفا 

لألطفال، بزيادة نسبتها 14 بالمئة مقارنة بفترة ما قبل 
الجائحة.

ويعمل مركز الجمعية في برادفور ثالثة أيام في األسبوع 
وتشّغله منظمة كنسية محلية، وهو قادر على إمداد 

األشخاص بثالثة حصص فقط خالل ستة أشهر نظرا 
لحجم الطلب.

وتتضمن هذه الحصص منتجات على غرار الحبوب 
والحساء المعلّب واللحم والسمك والمعكرونة 

والصلصات والخضار والبسكويت والسكر والشاي 
والقهوة.

ُفتح المركز في العام 2011، وهو واحد من بين نحو 
ثالثين مركزا لتوزيع اإلعانات الغذائية المجانية ينشطون 

حاليا في المدينة التي يتخطى عدد سكانها نصف مليون 
نسمة، وهو يوفر حاليا إعانات غذائية لنحو ألف شخص 

شهريا، وفق مديرته جوزي بارلو.
وبحسب آخر مؤشر حكومي للفقر نشر في العام 2019 

تحتل دائرة برادفور الكبرى وهي سادس أكبر منطقة 
حضرية في إنكلترا، المرتبة الخامسة في قائمة المناطق 
األكثر حرمانا على صعيد المداخيل والسادسة في قائمة 

المناطق األكثر حرمانا على صعيد التوظيف على 
مستوى البالد.

ويوم الخميس الفارط أعلنت الحكومة عن حزمة 
مساعدات كبرى إضافية تبلغ 15 مليار جنيه استرليني 

)19 مليار دوالر( لألكثر تضررا، مع توقع ارتفاع 
فواتير الطاقة في تشرين األول/أكتوبر بنسبة 42 بالمئة 

بعدما ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 54 بالمئة.
و75 بالمئة من هذه األموال ستحّول إلى متلقي اإلعانات 

الحكومية بواقع 650 جنيها لتغطية "غالء المعيشة" 
للغالبية مع 300 جنيه للمتقاعدين و150 جنيها 

للمستفيدين من إعانات اإلعاقة. لكن هذه المساعدات ال 
يمكنها تهدئة مخاوف الناس من أنهم مقبلون على ما هو 

أسوأ. ومن المتوقع أن يواصل معّدل التضّخم البالغ حاليا 
تسعة بالمئة ارتفاعه، ما من شأنه أن يطغى على أي 

مساعدات إضافية.
 

الرئي�س ال�شربي ي�شرح: 

اتفقت مع بوتني 
على عقد مدته 3 

�شنوات لتوريد الغاز
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أمس، إنه اتفق 

على عقد مدته 3 سنوات لتوريد الغاز في اتصال هاتفي 
مع نظيره الروسي فالديمير بوتين.

وأضاف الرئيس الصربي في تصريح للصحفيين "ال 
أستطيع التحدث عن السعر اآلن، كل التفاصيل سيتم 

االتفاق عليها مع غازبروم." وينتهي عقد لتوريد الغاز 
مدته 10 سنوات بين صربيا وغازبروم في 31 مايو 
أيار. وقال فوتشيتش أيضاً إنه ناقش مع بوتين توسيع 
مساحة تخزين الغاز في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان.

وفي موسكو، قال الكرملين إن الرئيسين اتفقا في 
االتصال الهاتفي على أن تواصل روسيا توريد الغاز 

الطبيعي إلى صربيا وأن يعزز البلدان شراكتهما. 
وأضاف الكرملين أنهما ناقشا كذلك قضيتي أوكرانيا 

وكوسوفو.

 خرباء يوؤكدون يف ندوة حول م�شرية ون�شال "اأ�شد الريف" باملغرب

"اخلطابي ا�شتلهم كفاحه من املقاومة اجلزائرية"
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�لناطق با�سم �لرئا�سة �لفل�سطينية نبيل �أب� ردينة ي�ؤكد

القد�س �ستبقى العا�سمة الأبدية لدولة فل�سطني
�أكد �لناطق با�سم �لرئا�سة �لفل�سطينية نبيل �أب� ردينة، �أن مدينة �لقد�س �ل�سرقية مبقد�ساتها �لإ�سالمية و�مل�سيحية، �ستبقى 

�لعا�سمة �لأبدية لدولة فل�سطني، ح�سب قر�ر�ت �ل�سرعية �لدولية، و�لقان�ن �لدويل.

وأضاف أبو ردينة، أنه ال يمكن تحقيق األمن 
واالستقرار في منطقتنا، ما دامت إسرائيل تواصل 

حربها على شعبنا وأرضه ومقدساته، وتتعامل كدولة 
فوق القانون، وترفض قرارات الشرعية الدولية 

واألسس التي قامت عليها عملية السالم، وال تلتزم بها.
وشدد على أن الطريق الوحيد لتحقيق االستقرار 
والسالم الدائم يمر عبر تلبية الحقوق المشروعة 

للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة 
بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن هذه التصريحات الصهيونية لن تعطي 
الشرعية لالحتالل على مدينة القدس، وان االحتالل 

إلى زوال. مطالبا المجتمع الدولي، خاصة اإلدارة 
األميركية بتحمل مسؤولياتهم، لوقف االنتهاكات 

الصهيونية، والكف عن التعامل بازدواجية. وختم أبو 
ردينة بالقول، إن القدس بمقدساتها ليست للبيع، وان 

السالم لن يكون بأي ثمن.
من جانبها حّذرت دائرة حقوق اإلنسان والمجتمع 
المدني في منظمة التحرير الفلسطينية من تجاوز 

االحتالل ومستوطنيه كل المحرمات والخطوط 

الحمراء، وكل األعراف والقوانين، باعتدائها على 
المعتكفين في المسجد األقصى.

وقالت الدائرة على لسان رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير أحمد التميمي إن »قوات االحتالل 
بممارساتها هذه تهدف إلى ترسيخ معادلة جديدة في 
المسجد األقصى عبر فرض سيادتها الكاملة عليه، 

األمر الذي لن يسمح به الفلسطينيون مهما كان الثمن«.
وأضاف أن المقدسيين خاصة والفلسطينيين عامة، 
سواء في األراضي المحتلة عام 1967 أو داخل 

أراضي الـ 48 سيتصدون لهذا المخطط، ولعربدة 
المستوطنين في شوارع الضفة الغربية.

وحّمل التميمي مجلس األمن واألمم المتحدة والمجتمع 
الدولي »مسؤولية ما ستؤول إليه األوضاع في 
األرض المحتلة، بصمتهم وسكوتهم وفي أحيان 

كثيرة انحيازهم لالحتالل وجرائمه بحق الفلسطينيين 
ومقدساتهم وأرضهم«.

من جهتها أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
»فتح«، أنها ستبقى تدافع عن المسجد األقصى 

المبارك والمقدسات مهما كان حجم التضحيات. وحيت 

حركة »فتح«، أبناء الشعب الفلسطيني المرابطين في 
المسجد األقصى، والمدافعين عن المقدسات اإلسالمية 

والمسيحية في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، 
الذين يتصدون بصدورهم العارية إال من اإليمان 

بحتمية النصر، للمستوطنين الذين يحاولون تدنيس 
»األقصى«، بحماية من قوات االحتالل الصهيوني.

وأشادت حركة »فتح« بصمود الفلسطينيين في القدس، 
الذين يظهرون شجاعة عز نظيرها في هذا الزمن، 
في الدفاع عن المدينة المقدسة ومقدساتها. وأكدت 

»فتح« أن كوادرها وأبناءها ملتحمين مع أبناء الشعب 
الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم من أجل إفشال 

مخططات االحتالل، التي تستهدف المسجد األقصى 
المبارك والمقدسات.

ودعت إلى مزيد من الصبر والصمود في مواجهة 
االحتالل ومستوطنيه والدفاع عن القدس واألقصى، 

وإفشال كل المخططات التي تستهدفها، مؤكدة أن 
مصير هذه المخططات الفشل كما سابقاتها، وأن 

الشعب الفلسطيني سينتصر ويحقق أهدافه بالتحرير 
وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

�أكدت على �أهمية ت�سافر �جله�د 

للت�سدي لهذه �ملخططات �ل�سهي�نية 

منظمات فل�سطينية 
تندد بانتهاكات 

الحتالل يف القد�س
قالت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية، إن ما 

تتعرض له مدينة القدس المحتلة والمقدسات اإلسالمية 
والمسيحية فيها، ما هو إال حلقة من نهج يهدف لتكريس 

األمر الواقع االحتاللي فيها وتهويدها وتفريغها من 
سكانها األصليين.

وأضافت الشبكة في بيان صدر عنها، أمس، أن 
االحتالل يعمل على »تشديد الخناق على المقدسيين 

إلجبارهم على مغادرة القدس عبر وسائل ونوايا 
مكشوفة وعلنية، فمن هدم البيوت، واالستيالء على 

العقارات، واألراضي، وفرض اإلغالق الشامل، 
وفصل المدينة عن محطيها، ومنع التواصل مع أرجاء 

الضفة الغربية الى زرع عشرات آالف المستوطنين 
فيها، وفرض الضرائب والغرامات المالية الباهظة، 

ومالحقة واعتقال المقدسيين، وتوسيع الوجود االحتاللي 
فيها، وسياسات التطهير العرقي، وتغيير معالمها الدينية 

والتراثية، والسعي لضرب الوجود الفلسطيني فيها 
بشتى الطرق واألساليب الخبيثة«.

وجددت التأكيد على أهمية تضافر الجهود للتصدي لهذه 
المخططات االحتاللية في مدينة القدس عاصمة دولة 

فلسطين، وبكل ما تمثل من مكانة وقيمة معنوية ودينية 
وحضارية، محّذرًة من مغبة استمرار الصمت الدولي 

على هذه الجرائم االحتاللية، حيث تتعرض المدينة 
والمسجد األقصى منذ ساعات فجر أمس لالقتحامات 

المتتالية ومحاصرة المصلين في المسجد القبلي، 
والسماح لعشرات المستوطنين المتطرفين بتدنيس 

باحات المسجد األقصى، وتأدية الطقوس والصلوات 
التلمودية في باحاته مع التحضيرات الجارية لما يسمى 

»مسيرة األعالم«.
وأكدت أن كل ما سبق »ما هو إال إشعال لفتيل 

انفجار وشيك يتحمل االحتالل كامل المسؤولية عن 
تبعاته«، مطالبًة بتحرك فوري من قبل األمم المتحدة 
والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية لوقف هذا االنفالت 

العنصري لالحتالل، وانفالت المستوطنين بحق 
المدنيين العّزل كما يجري في قرى جنوب نابلس 

وعلى الطرقات والشوارع، والمفارق الرئيسية وفي 
مسافر يطا والقرى البلدات التي يحارصها االستيطان 

وعلى الشوراع االلتفافية واستباحة هذه القرى والعربدة 
والتنكيل، ومهاجمة المركبات في تقاسم لألدوار بين 

االحتالل ومجموعات المستوطنين بدعم كامل من 
حكومة االحتالل، والتهديد بشن حرب عدوانية على 

قطاع غزة.
�لحتالل ي�سعد �نتهاكاته �سد 

�ل�سعب �لفل�سطيني

17 حالة اعتقال يف 
القد�س منذ �سنة 2015

قال نادي األسير الفلسطيني، إنه وثق أكثر من 16 
ألًفا و900 حالة اعتقال في القدس المحتلة، منذ عام 
2015، أعالها العام الماضي وبلغت 2784 حالة، 

بما فيها أطفال ونساء وكبار السن وجرحى.
وأوضح النادي، في بيان صحفي، أنَّ عدد حاالت 
االعتقال منذ مطلع عام 2022 الجاري، بلغ أكثر 

من 1530 حالة، حيث تصاعدت كثيًرا خالل نيسان/ 
أبريل، الذي سجل نحو 793 حالة.

وأكد أن االحتالل الصهيوني يواصل منذ بداية »الهبة 
الشعبية« أواخر 2015، تصعيده لعمليات االعتقال 
الممنهجة في القدس؛ ففي كل ساعة ترصد عمليات 

اعتقال جديدة، يرافقها اعتداءات متواصلة، تصل 
إلى إطالق النار، والضرب المبّرح؛ بهدف تقويض 

المواجهة المستمرة فيها.
وأشار نادي األسير الفلسطيني إلى أّن »هناك بعض 
المقدسيين تعرضوا على مدار سنوات قليلة لعمليات 
اعتقال وصلت إلى 40 مرة، وغالبيتهم إما أن يفَرج 
عنهم بشروط، كفرض الغرامات المالية، والكفاالت، 
أو بشرط الحبس المنزلي، واإلبعاد تحديًدا عن البلدة 

القديمة بما فيها المسجد األقصى«.
وتشهد القدس المحتلة حالة من التوتر الشديد منذ نهاية 

آذار/مارس الماضي، في إطار تصاعد اعتداءات قوات 
االحتالل والمستوطنين على الفلسطينيين المقدسيين، 

وارتفاع وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى، 
كما جرى يوم أمس.

جدد مجموعات من المستوطنين، أمس، اقتحامها للمسجد األقصى المبارك، وسط حماية 
مشددة من قوات االحتالل، فيما يواصل المرابطون الدفاع. 

وتعتبر هذه الفترة الثانية من االقتحامات والتي تحددها شرطة االحتالل ضمن ما يعرف 
بـ »التقسيم الزماني والمكاني« للمسجد األقصى. وتزامن ذلك مع اعتقال قوات االحتالل 
للمرابطة منتهى أمارة ابنة شقيقة الشيخ رائد صالح لدى خروجها من المسجد األقصى. 

وشارك نحو 2000 مستوطن، في الفترة األولى باقتحام المسجد األقصى المبارك، وسط 
حماية مشددة من شرطة االحتالل.

ومع بدء االقتحامات، ردد المرابطون والمرابطات التكبيرات، وشعارات منها »بالروح، 
بالدم، نفديك يا أقصى«.

وشارك في عمليات االقتحام أعضاء كنيست حاليين وسابقين، بينهم المتطرف إيتامار بن 
غفير، ويهودا غليك، وشولي معلم.

وذكرت مصادر إعالم فلسطينية، أن مجموعات المستوطنين التي تقتحم األقصى بشكل 
متتالي تقوم بجوالت سريعة داخله للسماح لعدد أكبر منهم باقتحامه في ظل وجود أعداد 

كبيرة عند باب المغاربة وينتظرون المشاركة في االقتحام.
وبحسب ذات المصادر، فإن قوات االحتالل أغلقت أبواب المصلى القبلي، ومنعت المعتكفين 

بداخله من الخروج، والذين بدورهم مع بدء االقتحامات ألقوا ألعاًبا نارية وطرقوا على 
األبواب إلرباك المستوطنين وتلك القوات التي انتشرت في ساحات المسجد األقصى.

وتمنع قوات االحتالل العشرات من المقدسيين من الدخول للمسجد األقصى وتحتجزهم عند 
أبوابه، كما تمنع صحفيين من الدخول إليه لتغطية األحداث.

واعتقلت قوات االحتالل 4 شبان عند باب الساهرة خارج أبواب المسجد األقصى، كما 
اعتقلت عدد آخر من الشبان من داخل المسجد بينهم الشيخ رائد دعنا، وأبعدت آخرين 

خارجه. واعتدت شرطة االحتالل على سيدتين وعدد من الشبان داخل المسجد األقصى.
واحتشد المئات من الفلسطينيين منذ ساعات الفجر األولى داخل المسجد األقصى، وأدوا 

صالة الفجر بداخله رغم التضييقات اإلسرائيلية وحرمان العديد منهم الدخول إليه ما 
اضطرهم ألداء الصالة عند أبوابه.

وصباًحا، اقتحمت قوات االحتالل الصهيوني، باحات المسجد األقصى، وحاصرت المصلي 
القبلي، وأغلقت أحد أبوابه بالسالسل، وفي وقٍت الحٍق اقتحم عشرات المستوطنين باحات 

المسجد.
وأفادت مصادر إعالم فلسطينية أن قوات االحتالل اقتحمت في وقت مبكر باحات األقصى، 

وانتشرت في المكان، قبل أن تقدم على إغالق باب الجنائز في المصلى القبلي بالسالسل 
الحديدية. وردد الشبان هتافات التكبير، وسعى بعضهم إللقاء الحجارة وبعض القطع الخشبية 

تجاه قوات االحتالل وسط حالة من التوتر في المسجد، وإلقاء بعض قنابل الصوت من 
االحتالل.

وفي تحدٍّ لقوات االحتالل، شرعت مجموعة من المصلين في أداء صالة الضحى الجماعية 
في باحات المسجد. وحلقت في سماء األقصى مسيرات لالحتالل تحمل قنابل غاز وصوت.

وأطلقت جهات فلسطينية وطنية عدة، دعوات للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، للرباط 

والوصول إلى المسجد األقصى، والمشاركة في التصدي للمستوطنين، وإفشال محاوالت 
فرض سيطرتهم على القدس.

وأشادت حركة »حماس« بجماهير الشعب الفلسطيني، التي هبّت منذ فجر أمس، واحتشدت 
ورابطت في المسجد األقصى المبارك، وتصّدت القتحام المستوطنين الصهاينة تحت 

الحراسة العسكرية المشّددة.  ودعت حماس، إلى »مواصلة النفير والزحف، تأكيداً على 
عروبة القدس وإسالمية المسجد األقصى«.

وأضافت، أن »منع االحتالل ألبناء الشعب الفلسطني من الوصول إلى المسجد األقصى، 
واعتدائه على المرابطين فيه، لن يمنح االحتالل سيادة مزعومة على أي شبر من المسجد 

األقصى المبارك، الذي سيظل إسالمًيّا خالصاً، وال سيادة فيه إال للشعب الفلسطيني 
الفلسطيني«.

وقال المتحدث باسم حركة »حماس«، حازم قاسم: إن ما يخطط االحتالل للقيام به لما يسمى 
بمسيرة األعالم؛ استفزاز حقيقي وكبير لشعبنا الفلسطيني وألمتنا العربية واإلسالمية، وعبث 

حقيقي بصواعق تفجير وسبق لها أن تسببت في إشعال معركة سيف القدس.
وأضاف قاسم في تصريحات صحفية: “نحن نتابع كل تفاصيل ومجريات تطورات األوضاع 

في القدس والصور التي تخرج من هناك على مدار اللحظة، وسنتابع سلوك االحتالل في 
مسيرة األعالم، وفي حال تجاوز االحتالل الخطوط الحمراء باقتحام الحرم القدسي للمسجد 

األقصى المبارك، أو االعتداء على أهل القدس سيكون بالتأكيد للمقاومة موقفها الحاسم للدفاع 
عن مقدساتنا وشعبنا ولن تتردد في القيام بهذا الواجب.

وأضاف قاسم أن الشعب الفلسطيني جاهز للدفاع عن القدس والمسجد األقصى كما فعل في 
كل المراحل، وجاهز لتقديم التضحيات للحفاظ على الهوية الفلسطينية العربية اإلسالمية 

للمسجد األقصى ولمدينة القدس، مشيرا إلى أن معركة سيف القدس ما زالت حاضرة وال 
يمكن أن نسمح لالحتالل بأن يعبث في األقصى والقدس دون أن يكون هناك ردٌّ مناسب، 

والرد سيكون من كل ساحات النضال والفعل الوطني الفلسطيني.
  وأردف قاسم أن من الطبيعي والمعروف لدينا بأن الوسطاء يتحركون في حال هناك توتر 

فعلي أو إمكانية حدوث انفجار في األوضاع، مشيراً إلى أن قيادة الحركة أبلغت كل األطراف 
بأن ما يحدث في القدس هو استفزاز حقيقي لمشاعر شعبنا الفلسطيني وال يمكن السكوت 

عليه.
وأضاف قاسم أن الشعب الفلسطيني جاهز للدفاع عن القدس والمسجد األقصى كما فعل في 

كل المراحل، وجاهز لتقديم التضحيات للحفاظ على الهوية الفلسطينية العربية اإلسالمية 
للمسجد األقصى ولمدينة القدس، مشيرا إلى أن معركة سيف القدس ما زالت حاضرة وال 
يمكن أن نسمح لالحتالل بأن يعبث في األقصى والقدس دون أن يكون هناك ردٌّ مناسب، 

والرد سيكون من كل ساحات النضال والفعل الوطني الفلسطيني.
  وأردف قاسم أن من الطبيعي والمعروف لدينا بأن الوسطاء يتحركون في حال هناك توتر 

فعلي أو إمكانية حدوث انفجار في األوضاع، مشيراً إلى أن قيادة الحركة أبلغت كل األطراف 
بأن ما يحدث في القدس هو استفزاز حقيقي لمشاعر شعبنا الفلسطيني وال يمكن السكوت 

عليه.

مع جتدد �قتحامات �لأق�سى

املرابطون يحت�سدون ويت�سدون للم�ستوطنني

�ل�كالت
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مقدمات عن احلج
تعريف الحج في اللغة: الحج بفتح الحاء ويجوز 

ه  كسرها وهو القصد. حج إلينا فالن أي قدم وَحجَّ
ا قصده، وقال جماعة من أهل اللغة: الحج  ه حًجّ يحجُّ

ه ِحًجا كما قالوا:  ه يحجُّ القصد لمعّظم قال سيبويه: حجَّ
ذكره ذكًرا. والحجيج: جماعة الحاج. قال األزهري: 

الَحجُّ قضاء نسك سنة واحدة، وبعض يكسر الحاء 
ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ  ة. وقرئ: }َوِلَّ فيقول: الِحجُّ والِحجَّ

اْلَبْيِت{ ]النساء: 97[ والفتح أكثر. وقال الزجاج 
يقرأ بفتح الحاء وكسرها والفتح األصل.الحج في 

االصطالح: قصد مكة تعبًدا ل في زمن مخصوص 
لعمل مخصوص. 

والعمرة في اللغة: بضم العين وسكون الميم الزيارة. 
وقد اعتمر إذا أدى العمرة، وأعمره: أعانه على أدائها. 

العمرة في االصطالح: قصد مكة تعبًدا ل بإحرام 
للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. 

حكمة مشروعية الحج 
ماهي الحكمة من مشروعية الحج ؟ شرع الحج لحكم 

وأسرار كثيرة منها: 
1 – إظهار التذلل ل تعالى ويتضح ذلك في جميع 

مشاعر الحج من طواف وسعي ووقوف بعرفة 
ومزدلفة ومنى.

 2 – أن فيه أداء شكر نعمة الصحة والمال وهما 
من أعظم نعم هللا على اإلنسان في الدنيا وفيه تدريب 

النفس على الوصول إلى أعلى درجات اإليمان 
والصبر.

 3 – أن الحج يتمم ما شرعه هللا من مواسم ومواقيت 
الجتماع المسلمين في صالة الجماعة والجمعة والعيد 
وذلك رغبة في اجتماع المسلمين شكاًل ومعنى على 

اإِلسالم كي يحققوا ما أراد هللا لهم.
 4 – يجتمع المسلمون من كافة أقطار األرض 
ليستفيدوا من منافع الحج سواًء أكانت علمية أم 

اقتصادية أم اجتماعية أم غيرها مما يعود بالعزة 
والقوة ألمة اإِلسالم إذا أحسن استغالل الحج كأعظم 

مؤتمر إسالمي عام يتكرر كل عام. 
أهداف الحج 

ما هي أهداف فريضة الحج ؟ شرع هللا الحج ألهداف 

سامية وأغراض هامة لمصلحة الفرد والمجتمع 
واألمة ومن تلك األهداف:

 1 – الحج امتثال ألوامر هللا وفيه الطاعة الخالصة 
ل رب العالمين وتحقيق التقوى.

 2 - في رحلة الحج من البداية إلى النهاية تذكير 
بالرحلة إلى اآلخرة وقيام الناس إلى المحشر.

 3 – التأسي بإبراهيم -عليه السالم- حين أذن في 
الناس بالحج وأدى المشاعر التي أمره هللا بالقيام بها.

 4 – في الحج تتجلى المساواة التي ينادي بها 
اإِلسالم في أبها صورها، ففي تلك المشاعر يقف 

الغني والفقير والرئيس والمرؤوس موقًفا واحًدا ال 
يفضل بعضهم بعًضا في أغراض الدنيا.

 5 – في الحج منافع كثيرة وفوائد جليلة للفرد 
والمجتمع واألمة لو أحسن المسلمون االستفادة منه 

قال تعالى: }لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع لَُهْم{ ]الحج: 28[. 

ما حكم الحج ؟ 
أمر هللا تعالى نبيه إبراهيم -عليه السالم- أن ينادي 
ْن ِفي النَّاِس ِباْلَحجِّ  في الناس بالحج قال تعالى: }َوأَذِّ

َيْأتُوَك ِرَجااًل َوَعلَى ُكلِّ َضاِمٍر َيْأِتيَن ِمْن ُكلِّ َفجٍّ 
َعِميٍق{ ]الحج: 27[. وقد فرض هللا الحج في اإِلسالم 

ِ َعلَى النَّاِس  سنة تسع من الهجرة لقوله تعالى: }َوِلَّ
ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إِلَْيِه َسِبياًل{]آل عمران: 97[. 
وقيل فرض الحج سنة ست وقيل سنة سبع وقيل سنة 

ثمان.وأّمر النبي – صلى هللا عليه وسلم – أبا بكر 
في الحج بالناس وأن يعلن أال يحج البيت مشرك بعد 
هذا العام. ثم حج النبي – صلى هللا عليه وسلم – في 

السنة العاشرة وسميت حجة الوداع ألنه لم يحج 
غيرها وقد ودع أصحابه فيها. فالحج هو الركن 
الخامس من أركان اإِلسالم وهو فرض على كل 

مكلف مستطيع مرة في العمر. 

األصل في مشروعية الحج 
األصل في فرضية الحج الكتاب والسنة واإلجماع، 

ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت  أما الكتاب: فقوله تعالى: }َوِلَّ
َ َغِنيٌّ َعِن  َمِن اْسَتَطاَع إِلَْيِه َسِبياًل َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ هللاَّ

اْلَعالَِميَن{ ]آلعمران: 97[ ففي صدر اآلية إلزام 
بالحج ثم أكد األمر بأن مقابل من لم يؤد ذلك الكفر 

وليس من شأن المسلم ترك الحج لما يؤدي إليه ترك 
الحج من مآل يجب على المسلم االبتعاد عنه. وأما 

السنة: فمنها حديث ابن عمر -رضي هللا عنهما-: أن 
النبي – صلى هللا عليه وسلم – قال: “بني اإِلسالم 

على خمس: شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمًدا 
رسول هللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصيام 

رمضان، والحج”. ومنها حديث أبي هريرة -رضي 
هللا عنه- قال: خطبنا رسول هللا فقال: “أيها الناس قد 

فرض هللا عليكم الحج فحجوا … ” الحديث. 
وقد وردت في ذلك األحاديث الكثيرة التي تبلغ 

التواتر وهي تؤكد على فرضية الحج ووجوبه وأنه 
ركن من أركان اإِلسالم ومبانيه العظام على المسلم 

أن يؤديه. وأما اإلجماع: فقد أجمعت األمة على 
وجوب الحج مرة في العمر على المسلم المستطيع، 

قال ابن المنذر: “وأجمعوا على أن على المرء 
في عمره حجة واحدة، حجة اإِلسالم”، وقال ابن 

عبد البر: “إن اإلجماع في الرجل يكون معه الزاد 
والراحلة وفيه االستطاعة ولم يمنعه فساد طريق وال 

غيره، أن الحج عليه واجب”. 
جاء في البدائع: “فأما اإلجماع فألن األمة أجمعت 
على فرضيته … ”.وجاء في المغني: “وأجمعت 
األمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر 

مرة واحدة … ”.
وأما المعقول: فإن العبادات وجبت لحق العبودية أو 
لحق شكر المنعم. وفي الحج إظهار العبودية وشكر 

المنعم جميًعا. ففي الحج إظهار التذلل للمعبود في 
جميع المشاعر والتخلي عن التزين والصبر على 

المشقة والجهد. وفي الحج شكر النعمة فالحج عبادة 
ال تقوم إال بالبدن والمال ولهذا ال يجب إال عند وجود 

المال وصحة البدن فكان فيه شكر النعمتين. 
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النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قبل البعثة
أجمع العلماء على أن النبي صلى هللا عليه وسلم معصوم عن الكفر قبل 

الوحي وبعده، وأما تعمد الكبائر فهو معصوم عنها بعد الوحي، وأما 
الصغائر فتجوز عمداً عند الجمهور بعد الوحي ويستفاد من كالمهم 
عدم امتناع صدور الكبائر عنه قبل الوحي، وهذه التقريرات العقدية 
يتجاوزها استقراء الروايات التاريخية التي تؤكد العصمة من الكفر 

والكبائر معاً قبل الوحي. 
فقد وردت روايات ضعيفة تفيد أن هللا تعالى عصمه من سماع 

ومشاهدة األعراس في صباه يوم أن كان يرعى الغنم، كما وردت 
روايات ضعيفة تفيد أن هللا تعالى عصمه من العري وهو فتى ينقل مع 
أقرانه حجارة يلعبون بها وقد رفعوا أزرهم، فأمر أن يشد عليه إزاره. 
ولكن قد ثبت أنه نهي عن رفع إزاره وهو رجل لما جددت قريش بناء 

الكعبة، فقد اشترك مع عمه العباس في نقل الحجارة، فاقترح عليه 
العباس أن يرفع إزاره ويجعله على رقبته ليقيه أثر الحجارة ما دام 
بعيداً عن الناس فلما فعل سقط على األرض مغشياً عليه، فلما أفاق 

طلب أن يشدوا عليه إزاره. 
وكان عمره حين تجديد بناء الكعبة خمساً وثالثين سنة. ولم يكن 

التعري مستنكراً عند العرب في الجاهلية، فقد كانوا يطوفون بالبيت 
العتيق عراة إال الحمس )وهم قريش(، كما أن التعري في الطواف 

استمر حتى منعهم الرسول صلى هللا عليه وسلم بأمره الذي بلَّغه أبو 
بكر الصديق في حج سنة 9 هـ عندما أعلن )أالَّ يحج بعد العام مشرك 
وال يطوف بالبيت عريان(. لذلك علق ابن حجر على الحديث السابق 
بقوله: “وفي الحديث أنه صلى هللا عليه وسلم كان مصوناً عما يستقبح 

قبل البعثة وبعدها”]6[. إن حادثة تجديد بناء الكعبة قد كشفت عن مكانة 
النبي األدبية في الوسط القرشي، فقد اختلفت قريش فيمن يضع الحجر 
األسود مكانه، ثم اتفقوا على أن يحكموا أول داخل من باب بنبي شيبة 

فدخل رسول هللا، فأمر بثوب فأخذ الحجر ووضعه في وسطه، ثم 
أمرهم برفعه جميعا ثم أخذه فوضعه مكانه. 

وقد ذكر عبد هللا بن السائب المخزومي – وهو شاهد عيان اشترك في 
بناء الكعبة يومئذ – بأن قريشاً قالت لما دخل النبي من باب بني شيبة 
“أتاكم األمين”. مما يبرز مكانته في قومه قبيل البعثة. ومما خالف فيه 

الرسول صلى هللا عليه وسلم قريشاً الوقوف بعرفة، وكانت قريش 
تفيض من مزدلفة على حين يفيض بقية الناس من عرفة، وتعلل قريش 
ذلك بأنها أهل الحرم، فليس لها أن تخرج من الحرمة، وال تعظم غيرها 

كما تعظمها. 
أما رسول هللا فكان يقف بعرفة، فلما رآه جبير بن مطعم واقفاً بعرفة 

قال: هذا وهللا من الُحمس فما شأنه هاهنا!! وهذا من توفيق هللا 

لرسوله قبل البعثة، فكان يستمسك بإرث إبراهيم وإسماعيل في حجهم 
ومناكحهم وبيوعهم. وكان يطوف بالبيت العتيق، وقد طاف معه مواله 
زيد بن حارثة مرة، فلمس زيد بعض األصنام فنهاه رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم عن ذلك، ثم عاد زيد للمسها ليتأكد من األمر، فنهاه ثانية 
فانتهي حتى كانت البعثة. وقد حلف زيد بن حارثة بأن رسول هللا ما 

مس منها صنماً حتى أكرمه هللا بالوحي. 
وقد التقى النبي بزيد بن عمرو بن نفيل بأسفل َبْلدح قبل البعثة، فُقدمت 
للنبي سفرة فأبى زيد أن يأكل منه ألنه خشى أن يكون الطعام مما ذبح 
اح بهذه المناسبة  رَّ على النصب أو لم يذكر اسم هللا عليه. وقد بين الشُّ

أن النبي ما كان يأكل ما يُذبح على النصب.
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ق�شر البخاري بالمدية 

الإطاحة ب�شبكة اإجرامية 
مخت�شة في ترويج المخدرات
تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة قصر البخاري بالمدية، 
بداية األسبوع من اإلطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 7 

أشخاص مسبوقين قضائيا، ينشطون في مجال االتجار 
والترويج في المخدرات وسط أحياء مدينة قصر البخاري.

وقائع القضية تعود إلى استغالل معلومات وصلت إلى 
عناصر الشرطة القضائية بأمن الدائرة، مفادها قيام شخص 

مسبوق قضائيا  بالترويج للمخدرات بأحد  أحياء قصر 
البخاري، وبعد تحديد مكان تواجده، وبالتنسيق الدائم و 

المستمر مع النيابة المختصة إقليميا، تم وضع خطة أمنية 
محكمة، مكنت قوات الشرطة من توقيف المشتبه فيه الذي 
عثر بحوزته على كمية من المخدرات، كانت مقسمة إلى 

نصفين األول بحوزته، وباقي الكمية تم العثور عليها مخبأة 
بأحكام بمنزله العائلي بعد تفتيشه بموجب اذن صادر عن 

وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري.
وعلى إثر ذلك تم اقتياده إلى مقر أمن الدائرة الستكمال 
التحقيق معه في القضية، أين اقر على باقي شركائه في 

عمليات الترويج، أين تم اإلطاحة بهم، كما أسفرت العملية 
على حجز كمية معتبرة من المخدرات والمقدرة بأكثر من 

1200 غرام )1 كغ و200 غرام( من الكيف المعالج، 
باإلضافة إلى كمية من المؤثرات العقلية، ومبلغ مالي 

معتبر من عائدات االتجار في السموم، ومركبة سياحية 
كانت تستعمل في تنقل أفراد الشبكة و نقل المخدرات على 

متنها.
ليتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم  و تقديمهم أمام 

الجهات القضائية المختصة إقليميا، أين تم إيداعهم الحبس 
المؤقت عن قضية حيازة وتخزين المخدرات بغرض البيع، 

والممارسة غير الشرعية لمهن الصحة
ع. بكيري

كانا ي�شتعمالن جدار فناء المنزل لإخفائها

الإطاحة بمروجي المهلو�سات 
والمخدرات ببومردا�س

تمكنت فرقة البحث والتدخل ألمن والية بومرداس من 
توقيف شخصين تورطا في حيازة وترويج المهلوسات 

والمخدرات، وكانا يستعمالن جدار فناء المنزل إلخفائها.
وأفادت مصالح أمن والية بومرداس في بيان لها، بأن 
العملية تدخل في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، 

مشيرة إلى أن فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الوالئية 
للشرطة القضائية بأمن والية بومرداس تلقت معلومات 

مفادها قيام أحد المشتبه فيهم بترويج المخدرات والمؤثرات 
العقلية، ليتم على الفور مباشرة التحريات في القضية، ما 
سمح بتوقيف شخصين تتراوح أعمارهما مابين 23 و27 

سنة ينحدران من إقليم الوالية.
وتم ضبط بحوزة الموقوفين 32 قرص مهلوس من نوع 

بريغابالين، أسلحة بيضاء متمثلة في ) 02 كيتور، عصى 
بيسبول(، كمية من المخدرات تقدر بـ 3.30 غ، هواتف 

نقالة، باإلضافة إلى استرجاع مبلغ مالي من عائدات الترويج 
يقدر بـ 21000 دج.وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم 

المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية  المختصة إقليميا.
ف.م

لإبراز اأخطار  الآفة 

على الفرد والمجتمع

حملة “قطار بدون تدخين“ 
تنطلق هذا الثالثاء

تنظم جمعية البدر الوطنية لمرافقة مرضى 
السرطان للبليدة الثالثاء القادم المصادف 

لليوم العالمي لمكافحة التدخين، الطبعة الـ 
15 لحملة “قطار بدون تدخين”.

وأوضح رئيس الجمعية مصطفى 
موساوي، أمس، أن جمعيته وبالتنسيق مع 

الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 
ستنظم الثالثاء القادم حملة تحسيسية 

على مستوى عدة محطات قطار إلبراز 
لمستعملي هذه الوسيلة من النقل أخطار 

التدخين على الفرد والمجتمع.
وستشمل هذه الحملة بالخصوص محطات 

البليدة وآغا )الجزائر العاصمة( وعنابة 
وبجاية ووهران، أين ستنصب منصات 
الجمعية مع عرض نشاطات )ألغاز و 

رسومات( ،بالمقابل ستقوم مجموعة من 
المتطوعين من الجمعية بالدخول إلى 

داخل المحطة لتحسيس وتوزيع المطويات 
للمواطنين ومستخدمي السكك الحديدية 

حتى يكون لهذه الحملة تأثير أفضل.
وتهدف الحملة التي دأبت على تنظيمها 

الجمعية كل سنة إلى تحسيس عامة الشعب 
حول مخاطر التبغ وتأثيره على الفرد 

والبيئة وذلك تحت العنوان الذي اقترحته 
المنظمة العالمية للصحة لهذه الطبعة 

“التدخين: خطر على بيئتنا”.
ف. م

العا�شمة

 توقيف م�ستبه فيه 
في ق�سايا ن�سب واحتيال

أوقفت مصالح أمن والية الجزائر، 
ممثلة في األمن الحضري السادس 

بأمن المقاطعة اإلدارية لسيدي أمحمد، 
مشتبها فيه، محل عدة شكاوي في 

قضايا نصب واحتيال، حسب ما أفاد 
به، أمس، بيان للمديرية العامة لألمن 

الوطني.
وأضاف ذات المصدر أن قضية 
الحال جاءت بعد تسجيل األمن 

الحضري لشكاوي خاصة بقضايا 
نصب واحتيال، راح ضحيتها ثالثة 

مواطنين.
وبعد إخطار النيابة المختصة إقليميا، 

باشرت المصلحة تحرياتها حول 
القضية، حيث تم التوصل إلى أن 

المشتبه فيه مسبوق قضائيا فـي قضية 
تزوير واستعمال المزور في محررات 
مصرفية وأخرى إدارية، وكذا السرقة 

المقترفة بظرف التعدد.
وتابع البيان، أن المشتبه فيه كان 

يعرض على ضحاياه سيارات للبيع 
تكون مركونة لمدة طويلة، بحيث 
يوهم زبائنه بأن أصحابها مقيمين 

خارج التراب الوطني، وحين إتمام 
صفقة البيع، يتحجج بعـدم وجـود 

والده باعتباره صاحب السيارة، وبهذا 
نصب على ضحاياه في مبالغ مالية 

قاربت النصف مليار سنتيم، كما كان 
يعد ضحاياه بمساعدتهم في الحصول 

على تأشيرات سفر إلى الخارج. 
وخلص البيان إلى أنه، بعد استكمال 

اإلجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه 
فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.

ق. م

تمنرا�شت

5 قتلى في حادث مرور خطير
لقي خمسة أشخاص حتفهم في حادث 

مرور وقع أمس بوالية تمنراست، 
حسبما أفادت به مصالح الحماية 

المدنية. ووقع الحادث على مستوى 
الطريق الوطني رقم )1( على بعد 

150 كلم جنوب تمنراست جراء 
انحراف وانقالب مركبة نفعية مما 

أدى إلى مصرع خمسة أشخاص بعين 
المكان تتراوح أعمارهم ما بين 24 

و35 سنة كانوا على متنها، وفق ذات 
المصدر.

وتم تحويل جثث الضحايا إلى مصلحة 
حفظ الجثث بمستشفى تمنراست، كما 

جرى توضيحه .وقد فتحت مصالح 
األمن المختصة تحقيقا للكشف عن 
مالبسات الحادث، مثلما أشير إليه.

ق. و

ر. ن

أكد الدكتور كنزوة خالل ندوة 
صحفية حول التصلب الشرياني 
اللويحي تم تنظيمها عشية إحياء 

اليوم العالمي لهذا الداء، المصادف 
لـ 30 ماي من كل سنة، أنه في ظل 

غياب برنامج وسجل وطني إلحصاء 
عدد المصابين يصعب التكفل بجميع 
حاملي هذا المرض المناعي المعيق 
مشددا على ضرورة تدريب األطباء 
العامين وعائالت المصابين لتقريب 

الصحة من المواطن من جهة 
وتخفيف عبء المرض على حامليه 

من جهة أخرى.
وثمن ذات المتحدث قرار وزارة 

الصحة المتمثلة في تسجيل األدوية 
الحديثة لفائدة المرضى، داعيا الى 

التعجيل في إقتناء هذه األدوية خاصة 
وأن مهنيي الصحة اجتهدوا في وضع 

اجماع طبي ساهم في توحيد العالج 
على المستوى الوطني.وشدد من جهة 
أخرى على ضرورة توسيع التكوين 

لفائدة األطباء العامين المتواجدين 
بجميع مناطق الوطن قصد ضمان 
التشخيص المبكر لمرض التصلب 
الشرياني اللويحي وإنشاء مراكز 

إلعادة التأهيل الحركي لصالح هذه 
الفئة.

وبعد أن عرجت رئيسة مصلحة 
أمراض األعصاب وخبيرة في مرض 
التصلب الشرياني اللويحي بالمؤسسة 

المتخصصة في هذا المجال “آيت 
ايدير” بالعاصمة البروفسور سميرة 

مقري على عوامل هذا المرض التي 
“الزال لم يكتشفها العلم بعد “بالرغم 

من أن األطباء يرجعون اإلصابة إلى 
عوامل جينية وأخرى بيئية، أكدت أن 

معدل انتشارها بالجزائر يصل إلى 
1200 حالة سنويا أي ثالث حاالت 

لكل 100 ألف ساكن”.
وأشارت من جهة أخرى إلى ان هذا 
المرض, المزمن المناعي واإللتهابي 

المدمر للمادة البيضاء لألعصاب, 
يؤدي الى اضطرابات عضوية 

وأخرى في الرؤية والحياة الجنسية 

للفرد إلى جانب عدم التوازن في 
الحركة وعدم التحكم في البول وعدم 

التركيز والتعب الشديد.
وفيما يتعلق بأعراض المرض 

أشارت الى أعراض بارزة وأخرى 
خفية تظهر من حين آلخر وال يمكن 

الكشف عنها إال بعد تكرارها وظهور 
تعقيدات كما يتطور المرض مع 

مرور الزمن إلى إعاقة شاملة.ويظهر 
هذا المرض -حسب ذات األخصائية- 
ما بين سن الـ 30 و40 وهي المرحلة 

التي يكون فيها المصاب في أوج 
نشاطه المهني واإلجتماعي مما 

يصعب عليه مواصلة المشوار في 
حياته كما يصيب الداء النساء أكثر 

من الرجال.
وبخصوص العالج قالت البروفسور 

مقري أنه وإلى غاية اليوم لم 
يكتشف العلم بعد عالجا يساهم في 

شفاء المرضى وانما يكتفي األطباء 
بوصف أدوية تساعد على التخفيف 
من اآلم المصابين وتأجيل تعرضهم 

إلى اإلعاقة مع مرور الزمن.

” لتج�شيد عديد الم�شاريع  �شراكة مثمرة بين ال�شركة وجمعية “اإقراأ

“تحيي ذكرى وفاة عائ�شة  “ 
باركي تكريًما لكفاحها �شد الأمية

قامت شركة “أوريدو” بمعية 
الجمعية الجزائرية لمحو األمية 

“اقرأ” بإحياء الذكرى الثالثة لوفاة 
الراحلة عائشة باركي، المؤّسسة 
والرئيسة السابقة لجمعية “إقرأ”، 

إحدى الرموز البارزة في مكافحة 
األمية في الجزائر وكان هذا الحدث 

فرصة للتطرق والتذكير بالعالقة 
الوطيدة بين الشريكين منذ أكثر من 

15 سنة والتي تجسدت من خالل 
انجاز عدة مشاريع مشتركة عبر 

مختلف مناطق الوطن. 
تنقل أول أمس، وفد من “أوريدو”وجمعية “إقرأ”، ُممثلتين 

على التوالي من قبل رمضان جزايري، مدير الشؤون 
المؤسساتية لشركة أوريدو وحسين خليد، رئيس جمعية 

“إقرا” إلى مسقط رأس الراحلة عائشة باركي ببلدية عين 
بسام التابعة لوالية البويرة أين حظي باستقبال من قبل 

السلطات المحلية وأفراد عائلة الفقيدة.
وتواجد الوفد بوالية البويرة كان فرصة لزيارة رفقة 

ممثلين عن السلطات المحلية للوالية، مركز تعليم وتكوين 
وإدماج المرأة والفتاة )AFIF( بعين بسام، الذي تم 

تدشينه عام 2018 من قبل الراحلة عائشة باركي رئيسة 
جمعية “إقرأ” وكذا ُممثلين عن مؤسسة “أوريدو”.
وخالل هذا الحدث، أدلى كل من أقارب وأصدقاء 

المرحومة وكذا ُممثل مؤسسة “أوريدو”جزايري ورئيس 

جمعية “إقرأ” خليد بشهاداتهم حول المسار الثري والكفاح 
الطويل الذي قادته الفقيدة عائشة باركي في محاربة األمية 

في الجزائر.
تجدر اإلشارة إلى أن “أوريدو” وجمعية اقرأ، وفي إطار 

شراكتهما االستراتيجية، تعمالن منذ عام 2006 على 
محاربة األمية في الجزائر من خالل تجسيد العديد من 

المبادرات والمشاريع المشتركة خصوصا مع الفقيدة 
عائشة باركي.  وشملت هذه المبادرات تهيئة وتوفير 

المعدات التعليمية لخمسة مراكز تعليم وتكوين وإدماج 
المرأة والفتاة في الخروب )قسنطينة( سنة 2009، 

تيماسين )ورقلة( سنة 2013، أوالد يحيى خدروش 
)جيجل( سنة 2015، تيزي وزو سنة 2016 وعين بسام 

)البويرة( سنة 2018.
اإيمان. �س

في ظل غياب اإح�شائيات دقيقة عن عدد الم�شابين 

دعوة اإلى و�شع برنامج وطني 
للتكفل بمر�سى الت�سلب اللويحي

دعا رئي�س الفيدرالية الوطنية للم�شابين بالت�شلب ال�شرياني 

اللويحي، الدكتور اإ�شماعيل كنزوة، اإلى �شرورة اإطالق برنامج وطني 

لهذا الداء بغية تح�شين التكفل بالم�شابين.

اختفاء طائرة على متنها 22 
ا في النيبال �شخ�شً

اختفت طائرة على متنها 22 شخًصا فوق منطقة جبلية في النيبال، 
حسب ما أعلنت عنه، أمس، شركة الطيران “تارا اير”. 

وقال المتحدث باسم الشركة سدرشان بارتاوال لوكالة “فرانس برس” 
“ُفقد االتصال مع رحلة داخلية متّجهة نحو جومسوم وآتية من 

بوخارا”.
أقلعت طائرة وهي بمحركين من طراز “توين أوتر” من مدينة بوخارا 
)وسط غرب النيبال( عند الساعة 09,55 )04,10 بتوقيت غرينتش( 
قبل أن يُفقد االتصال الالسلكي معها. وأشار بارتاوال إلى أن ثالثة من 

أفراد الطاقم و19 راكًبا كانوا على متن الطائرة. 
وأفاد متحدث باسم وزارة الداخلية فانيندرا ماني بوخاريل أنه تّم 

إرسال مروحيتين إلجراء عمليات البحث، موضحا أن الرؤية ضعيفة. 
وقال “قد يُبطئ سوء األحوال الجوية عمليات البحث. إن الرؤية 

ضعيفة لدرجة أننا ال نستطيع رؤية شيء”.
وتستغرق الرحلة بين جومسوم المعروفة كنقطة انطالق للذين 

يقصدون جبال الهيمااليا، وبوخارا ثاني أكبر مدينة في النيبال، 20 
دقيقة.
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