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�ضفير الجزائر يلزم عمر هالل حّده ويف�ضح اأكاذيب المخزن

العرباوي يعطي در�سا في الدبلوما�سية للوفد المغربي بالأمم المتحدة

خالل اإ�ضرافه على تن�ضيب اللواء جمال 

كحال مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي

 الفريق �سنقريحــة يدعــــو
 اإلى م�ساعفـــــة الجهــــــود 
لمواجهة التحديات الأمنيــة
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بن زيان يتحدث عن الجدوى 

القت�ضادية الكبيرة للم�ضروع ويك�ضف:

 "�ســــــولر 1000" 
�سيوفر للجزائـــر 100 

مليـــون دولر �سنويا

ملفات وتحديات تنتظر ابت�ضام حمالوي بعد 

تن�ضيبها على راأ�س اأهم موؤ�ض�ضة خيرية في الجزائر 

 الهالل الأحمـــر.. روؤيـــة 
جديدة وم�ساعي للتحّول نحو 
العمل الخيري "الموؤ�س�ساتي"

04 0505

في انتظار تطبيقها في الدورة الثانية المقرر 

الإعالن عنها في الفاتح من جوان القادم

 هذه تفا�سيــــل ال�ســـــروط 
الجديدة ل�سبكة التقييم للترقية 

اإلى رتبة اأ�ستاذ التعليم العالي

"الطبقة ال�ضيا�ضية" تدلي بدلوها لإثراء الحوار حول الق�ضايا الهامة 

 رئـــي�ش الجمهوريـــة يفتح باب النقـــا�ش 
واجماع على تمتيـــن الجبهـــة الداخليـــة

وزير العمل يوؤكد التكفل بـ 90 بالمائة من طلبات المعنيين 

اأكثر من مليون �سخ�ش ا�ستفادوا من منحة البطالة
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قبل إلقاء خطابه المخصص لموضوع اليوم 
الثاني من أشغال الملتقى حول الصحراء الغربية 

ألزم السفير العرباوي مشاركة صحراوية 
جاءت من األراضي المحتلة بالصحراء الغربية 
مكلفة بمهمة، حدها بعد أن قامت بترديد أقاويل 

وتصريحات تم إعدادها في مقرات المديرية 
العامة للدراسات والتوثيق التابعة لمصلحة 

االستعالمات ومكافحة التجسس في المغرب 
بخصوص انتهاكات حقوق اإلنسان في تندوف 
)..( كذلك األمر بالنسبة ألعضاء وفد مندوبي 

الدول الصديقة للمغرب الذين تطرقوا في 
مداخالتهم التي وزعت لهم باألمس من طرف 
الوفد المغربي وكأنهم فرقة باليه تقدم عرضا 

عديم الذوق إلى مسألة الموائد المستديرة 
وضرورة إشراك الجزائر.

وركز السفير العرباوي في بداية مداخلته على 
المشاركة "الصحراوية" آخذا الحضور كشهود 

حيث أكد قائال :"تم ذكر اسم بلدي 3 مرات 
على لسان أحدهم )..( و قد قرر وفدي عدم الرد 

على هذه اإلدعاءات باعتبار أن هذا الشخص 
ال يمثل سوى نفسه مع العلم أنه طبقا للوائح 

األمم المتحدة فان جبهة البوليساريو هي الممثل 
الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي, فال داعي 

للحديث مطوال بخصوص هذه النقطة.”
وتابع يقول: "بخصوص ذكر اسم بلدي على 

لسان بعض المندوبين، ال بأس أن نذكرهم للمرة 
األلف واألخيرة أن بلدي ليس طرفا في النزاع 
فهو مثله مثل موريتانيا يحظى بصفة بلد جار 

مراقب، إال إذا كان الهدف من إقحامه نابع من 
رغبة مشتركة و فاشلة في جعل النزاع "متعدد 

األطراف"...لكن النزاع يبقى في جوهره، إن 
أراد المغرب ذلك أو رفضه، مسألة تصفية 

استعمار.
وفي الشق الثاني من مداخلته أفحم السفير 

العرباوي، السفير المغربي عمر هالل خالل 
النقاش العام، حيث قام هذا األخير بعد أن تاهت 
عنه السبل بااللتحاق بقطيعه المسعور وإطالق 
هجومه المعتاد على الجزائر وهو ما تسبب في 
حالة استهجان من قبل الوفود األخرى، بعضها 
وصفه "بالموقف المشين وغير الالئق" بالنسبة 

لدبلوماسي والبعض اآلخر بـ "الموقف غير 
المتحضر.”

وبعدما دعا السفير المغربي إلى إعادة القيام 
بواجباته ومراجعة دروسه، رد ممثل الجزائر 
الدائم بكل هدوء على وابل التهجمات في حق 
بلدنا الواحدة تلو األخرى. وفيما يخص مزاعم 

"حق تقرير مصير منطقة القبائل"، أوضح 
السفير العرباوي أن الوفد المغربي يسعى من 

خالل هذه اإلدعاءات و بشكل بائس إلى إحداث 
حالة من اللبس وخداع الرأي العام الوطني 

والدولي  باللجوء إلى اختالق مسألة موازية 
لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير 

والمعترف به من طرف الشرعية الدولية ولوائح 
األمم المتحدة ذات الصلة.

وقال إن الوفد المغربي يعاني من عجز كبير 
ونقص في المعطيات الدولية التاريخية بسبب 

عيشه في "محمية" فهو ال يعرف معنى قيم 
وتضحيات الكفاح في سبيل تحرير الوطن. 

وذكر أن كل فئات المجتمع الجزائري التفت 
حول حركة التحرير الوطني التي قادها جيش 

التحرير الوطني مشيرا إلى أنه من بين قادة 
حرب التحرير الوطني الذين كتبوا تاريخ الثورة 

الجزائرية المجيدة هنالك وجوه تاريخية تنتمي 
إلى هذه المنطقة من البلد.

وذكر في هذا الخصوص حسين أيت أحمد 
وكريم بلقاسم والعقيد عميروش وعبان رمضان 
وعمران أوعمران وهؤالء ليسوا سوى بضعة 
أسماء من قائمة طويلة من المكافحين األبرار 

في سبيل الحرية. وأضاف قائال "حب من أحب 
وكره من كره: الجزائر جمهورية واحدة غير 
قابلة للتجزئة وهو مبدأ رسخه شعبها في كل 

دساتير البلد منذ االستقالل سنة ”.1962
من جهة أخرى استعرض سفير المغرب أمام 
المشاركين من خالل قراءة مبتورة  مضللة, 

رسالة 19 نوفمبر 1975 الموجهة لألمين 
العام لألمم المتحدة من قبل ممثل الجزائر الدائم 

السابق حيث قدم وثيقة يعرف من خاللها عن 
موقف الجزائر إزاء آخر التطورات المتعلقة 

بمشكل الصحراء الغربية.
وفي هذه الرسالة تم التوضيح أن النقاشات و 

اللوائح 377 )1975( و 379 )1975( و380 
لمجلس األمن أفضت لما يلي: "عالوة على 

اسبانيا بصفتها قوة مديرة فإن األطراف المعنية 
في قضية الصحراء الغربية هي الجزائر و 

المغرب و موريتانيا.”
وردا على هذه الكذبة الوقحة للسفير المغربي رد 
السفير العرباوي داعيا ممثل المغرب إلى "الكف 

عن بتر فحوى الرسالة و االستخفاف بذكاء 
المنتدبين الحاضرين هاهنا و القادرين على 

قراءة نصوص األمم المتحدة بأنفسهم والذين 
يتحكمون في المصطلحات الدبلوماسية المتعددة 

األطراف", مسترسال أنه "كان يجدر بممثل 
المغرب قراءة المقاطع التي ال تترك أي مجال 

للغموض أو الريبة بشأن موقف بلدي.”
وفي رد فعله على تطرق سفير المغرب لمعركة 
أمكالة, ذكر العرباوي باختصار بحرب الرمال 

الستذكار حقيقة االعتداءات و الهجمات المغربية 
التي استهدفت بلدنا منذ أولى سنوات استقاللها. 
وبشأن انتهاكات حقوق اإلنسان في الصحراء 

الغربية تم تذكير الوفد المغربي أمام كافة 
المشاركين في المنتدى بأن الشعب الصحراوي 

يعيش تحت وطأة سجن كبير في األراضي 
المحتلة ووسط حصار بوليسي, في ظل انتهاك 

للحريات وحقوق اإلنسان والتعذيب واالعتداءات 
في حق النساء وعمليات االختطاف القسرية 

و شتى أنواع إبادة الصحراويين على يد نظام 
المخزن المغربي، وذلك كله أمام الصمت 

الصارخ للمينورسو.

ع.ط

�ضفري اجلزائر يلزم عمر هالل حّده ويف�ضح اأكاذيب املخزن

العرباوي يعطي در�سا يف الدبلوما�سية 
للوفد املغربي بالأمم املتحدة

�ضكل اجتماع اللجنة االأممية حول ت�ضفية اال�ضتعمار م�ضرحا جلل�ضة األزم خاللها ممثل اجلزائر 

الدائم ال�ضفري نذير العرباوي الوفد املغربي حده، واأعطى له در�ضا يف الدبلوما�ضية، بعد اأن ف�ضح 

اأكاذيب املخزن، موؤكدا اأن الوفد املغربي يعاين من عجز كبري ونق�ص يف املعطيات الدولية التاريخية 

ب�ضبب عي�ضه يف "حممية" فهو ال يعرف معنى قيم وت�ضحيات الكفاح يف �ضبيل حترير الوطن.

وزير العمل يوؤكد التكفل بـ 90 باملائة من طلبات املعنيني 

اأكثـــــر من مليــــون �سخ�ص ا�ستفــــادوا من منحــــة البطالــــة
اأ�ضرف وزير العمل والت�ضغيل وال�ضمان 

االجتماعي، يو�ضف �ضرفة، اأم�ص، على اأ�ضغال 

اللقاء الوطني ملدراء الت�ضغيل ومفت�ضي العمل 

الوالئيني وروؤ�ضاء الفروع املخ�ض�ص، لتقييم 

ما اأجنز يف جمال االإدماج املهني واالجتماعي 

وعملية منحة البطالة على امل�ضتوى املحلي 

واملركزي طيلة الثالثي االأول من ال�ضنة 

اجلارية.

اإ.�ص

واستعرض شرفة بالمناسبة, الملفات المتعلقة بالوسائل 
الواجب توفيرها إلنجاح عملية منحة البطالة واالطالع 

على المعطيات المتعلقة بمجال الشغل وما يجري 
محليا, بهدف تسطير ورقة عمل "شفافة" تخص 

إنشاء مناصب شغل أو تجديدها, إلى جانب إتمام ملف 

اإلدماج المهني سواء في اإلدارة أو القطاع االقتصادي 
العام أو الخاص في نهاية سنة .2022

وفي حديثه عن منحة البطالة باعتبارها إجراء جديد 
أقره رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, ذكر الوزير 

أن عدد المستفيدين من هذه المنحة بلغ "أكثر من مليون 
و150 ألف" مستفيد, فيما تم تسجيل "مليون و600 

ألف" طلب لالستفادة من المنحة, وذلك منذ 24 فبراير 
المنصرم "تم التكفل بهم بنسبة 90% وتحديد مواعيد 

استقبالهم.«
وأضاف أن معالجة ملفات طالبي منحة البطالة يسمح 

بالتعرف على "المخزون المهني" الذي تتوفر عليه 
الجزائر وكيفية توفير المناصب, معتبرا بأن "نجاح" 
العملية يتطلب "بذل عمل أكبر في المستقبل من أجل 

الحصول على رؤية أكثر وضوح.«
وفيما يخص ملف اإلدماج المهني في اإلدارة والقطاع 

االقتصادي, أضح السيد شرفة أن قطاع التشغيل التزم 
بمرافقة عملية توحيد كل األجهزة  إلنشاء المؤسسات 

ولوضع النصوص التطبيقية الخاصة بوكالة دعم 
وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض 

المصغر في جهاز تشغيل واحد بهدف "توحيد الجهود.«
وفي السياق ذاته, ذكر ما تحقق في مجال التشغيل عبر 
واليات الجنوب, حيث دعا المدراء إلى التزام "طرق 

شفافة وعادلة" في معالجة الملفات, فيما أكد بخصوص 
تشغيل اليد العاملة األجنبية أن الموافقة على أي طلب 

من رعية أجنبية "ال تكون إال بعد إجراء التحقيق 
الالزم.«

وبخصوص مصير أجهزة اإلدماج المهني واالجتماعي, 
أشار الوزير إلى ضرورة التفكير في كيفية "طي ملف 

جهاز إدماج المعنيين بجهاز المساعدة على اإلدماج 
المهني نهائيا هذه السنة بدل 2023 كما كان مسطرا له 

في البداية.«
وبشأن جهاز المساعدة على اإلدماج االجتماعي الذي 
كان تحت وصاية وزارة التضامن الوطني قبل إلحاقه 

بوزارة العمل بهدف القضاء على مناصب الشغل 
الهشة, قال السيد شرفة إن هذا الجهاز يحصي "180 
ألف مسجل كان المفروض إدماجهم نهائيا قبل نهاية 
السنة وقد تقرر تقليص هذه المدة بوضع نظام يهدف 

إلى توفير مناصب شغل.«
كما تطرق الوزير إلى عالقة العامل ومستخدمه, حيث 

كشف أن القطاع "سيتدعم بقانون إطار جديد حول 
النشاط والحرية النقابية "سيقدم للحكومة قريبا", وهو 
قانون سيحدث --حسبه-- "قطيعة" مع قانون 14-90 
الذي كان ينظم العمل النقابي, سيضمن "أكثر انفتاح 

وحرية, ولكن أكثر مسؤولية للنقابين في مجال التداول 
على النقابات والمراقبة المالية الشتراكات العمال".

بدعوى من نظريه الرتكي 

الرئي�ص تبون يف زيارة
 دولة اإىل تركيا ابتداء من اليوم

   
يشرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم، في زيارة دولة 

إلى تركيا تدوم ثالثة أيام, حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة 
الجمهورية. وجاء في البيان : "بدعوة من أخيه رجب طيب 

أردوغان, رئيس جمهورية تركيا الشقيقة، يشرع رئيس الجمهورية 
عبدالمجيد تبون, غدا األحد, في زيارة دولة إلى تركيا, تدوم ثالثة 

أيام.”
"وسيكون للرئيس محادثات مع أخيه رئيس جمهورية تركيا تتمحور 
حول العالقات الثنائية بين الجزائر وتركيا، وسبل دعمها وتعزيزها, 
بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين, باإلضافة إلى قضايا 

إقليمية ودولية ذات االهتمام المشترك", حسب نفس المصدر.
ع.ط

خالل اإ�ضرافه على تن�ضيب اللواء جمال كحال 

مديرا عاما للوثائق واالأمن اخلارجي

الفريق �سنقريحة يدعو اإىل م�ساعفة 
اجلهود ملواجهة التحديات الأمنية

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة, 
أمس, على التنصيب الرسمي للواء جمال كحال, مديرا عاما للوثائق 
واألمن الخارجي, خلفا للواء نور الدين مقري, حسب ما أفاد به بيان 

لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح ذات المصدر, أنه "باسم رئيس 
الجمهورية, القائد األعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, 

أشرف الفريق السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني 
الشعبي, على التنصيب الرسمي للواء جمال كحال, مديرا عاما 

للوثائق واألمن الخارجي.”وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, قال الفريق 
شنقريحة: "باسم السيد رئيس الجمهورية, القائد األعلى للقوات 

المسلحة, وزير الدفاع الوطني, أنصب رسميا اللواء جمال كحال, 
مديرا عاما للوثائق واألمن الخارجي, خلفا للواء نور الدين مقري.”

وتابع بالقول: "وعليه, فإني آمركم جميعا, بالعمل تحت سلطته, 
وطاعة أوامره, وتنفيذ تعليماته, بما يمليه صالح الخدمة, تجسيدا 

للقواعد والنظم العسكرية السارية, وقوانين الجمهورية, ووفاء 
لتضحيات شهدائنا األبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة.”وكانت هذه 

المناسبة فرصة للفريق شنقريحة, للقاء إطارات المديرية العامة 
للوثائق واألمن الخارجي, الذين أسدى لهم جملة من التعليمات 

والتوجيهات, تتعلق أساسا بضرورة التحلي بأقصى درجات المهنية 
واالحترافية في أداء المهام الموكلة, وكذا مضاعفة الجهود المخلصة 

والمتفانية, من أجل رفع التحديات األمنية التي أفرزتها التحوالت 
المتسارعة على المستويين اإلقليمي والدولي. وفي الختام, صادق 

الفريق السعيد شنقريحة على محضر تسليم السلطة.
ف.م

 كلف الوزير االأول بتمثيليه 

يف ت�ضييع جثمان الفقيد

 الرئي�ص تبون يعزي ال�سعب
 الإماراتي يف وفاة ال�سيخ خليفة بن زايد

كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير األول، أيمن بن 
عبد الرحمان، بتمثيله، في نقل تعازيه وتعازي الشعب الجزائري 

لعائلة المرحوم الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة االمارات العربية 
المتحدة الشقيقة وللشعب اإلماراتي الشقيق، حسب ما أفاد به بيان 

لرئاسة الجمهورية .وجاء في البيان : "كلف رئيس الجمهورية, عبد 
المجيد تبون, الوزير األول, أيمن بن عبد الرحمان, بتمثيله, في 

نقل تعازيه وتعازي الشعب الجزائري لعائلة المرحوم الشيخ خليفة 
بن زايد, رئيس دولة االمارات العربية المتحدة الشقيقة وللشعب 

اإلماراتي الشقيق".
ق.و



يواصل رئيس الجمهورية مساره نحو تحقيق 
التوافق حول اثقل الملفات الداخلية والخارجية، 
وبإطالقه سلسلة جديدة من المشاروات السياسية 
يكون الرئيس تبون، قد أكد مرة أخرى أن باب 

"قصر المورادية" يبقى مفتوحا امام كل الراغبين 
في إثراء النقاش خاصة حين يتعلق األمر بقضايا 

تهم الشأن الوطني على غرار مسألة لم الشمل 
التي يسعى رئيس الجمهورية إلى تحقيقها بإجماع 

كل الفاعلين.
وشملت المشاروات التي قادها رئيس الجمهورية 

مختلف التشكيالت السياسية الممثلة تحت قبة 
البرلمان، فبعد لقائه برئيسي حزب "جيل جديد" 
وحركة "البناء"، اجتمع رئيس الجمهورية نهاية 

األسبوع الماضي، مع كل من رئيس "حركة 
مجتمع السلم"، واألمينين العامين لحزبي 

"األرندي" و"جبهة التحرير الوطني"، فضال 
عن اللقاء الذي جمعه بالوزير األسبق والناشط 

السياسي عبد العزيز رحابي، ولقد أجمع كل من 
شاركوا في المشاروات على "صراحة وشفافية" 

الحوار، كما تكللت اللقاءات بتقديم جملة من 
االقتراحات من كال الطرفين إلثراء الحوار حول 

القضايا المهمة.
وفي هذا الشأن كشف األمين العام لحزب التجمع 
الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، عن تقديمه 

"الكثير من المعطيات بالرغم من أنه يلم بكل 

المعطيات لكن ارتأينا أن نقدم له مقترحاتنا التي 
من شأنها اإلسهام في البناء االقتصادي وتقوية 

الوحدة الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية"، وأوضح 
تصريح زيتوني عقب اللقاء إلى أن هذا األخير 

شمل مباحثات حول سبل بناء طبقة سياسية 
وجبهة داخلية قوية يشارك فيها كل الفاعلون..، 

وكيفية خلق مناخ أو محيط مالئم من أجل انطالقة 
اقتصادية حقيقية، حيث دعا زيتوني إلى رفـع 

الخوف عن المستثمرين الحقيقيين والنزهاء.
وبدوره، أكد األمين العام لحزب جبهة التحرير 

الوطني أبو الفضل بعجي، وجود ما أسماه " 
توافق كبير بين الرئيس واالفالن"، حين قال 
إن اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية عبد 

المجيد تبون "صريح وبناء"، حيث استمع رئيس 
الجمهورية لمقترحات الحزب العتيد حول مختلف 
االصعدة والقضايا التي تهم مستقبل الجزائر، كما 
اوضح أنه استفاد بدوره من "المعطيات والحقائـق 
التي قدمها الرئيس تبون خالل العرض الذي تقدم 
بـه"، وهو ما ذهب إليه أيضا رئيس حزب جبهة 

المستقبل عبد العزيز بلعيد الذي استقبل من طرف 
رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إطار 

المشاورات السياسية التي أطلقها.
وحول ذلك، أفاد بيان صادر عن الحزب أن اللقاء 
كان فرصة الستعراض القضايا الوطنية والدولية 
في جو سادته "لغة الصراحة والوضوح"، حيث 

حظي الجانب االقتصادي واالجتماعي باهتمام 

كبير في النقاش، كما تطرق الطرفان إلى 
الظروف الصعبة السياسية واالقتصادية والمالية 
واالجتماعية التي سادت المراحل السابقة وكيف 
كان التصدي لها من قبل مؤسسات الجمهورية 

بالعمل على تصحيح الوضع ومواجهة التحديات 
الوطنية والدولية، باستكمال بناء المؤسسات 

المنتخبة وإرساء المنظومة القانونية الصحيحة 
التي من شأنها تحقيق الوثبة االقتصادية 

واالجتماعية، باإلضافة إلى إيضاح السياسة المالية 
واالقتصادية واآلليات الكفيلة لالنطالقة والخروج 

إلى بـر األمان تثمينا لمقدرات األمة ومكاسبها 
والحفاظ على الجبهة االجتماعية بما يخدم مصلحة 

الوطن ويحقق طموحات وآمال المواطنين.
وباشر رئيس الجمهورية جملة من اللقاءات 

ولمشاورات جمعته األسبوع الماضي مع رؤساء 
األحزاب السياسية التي لها تمثيل في البرلمان، 

حيث تمحورت المشاورات حول نقطتين مهمتين 
أولهما مباردة لم الشمل التي يسعى إليها رئيس 

الجمهورية من أجل تقوية الجبهة الداخلية وتأكيد 
اللحمة الوطنية، فيما راحت قراءات اخرى 
تتحدث عن مشاروات بشأن تعديل حكومي 
مرتقب قريبا، مستدلة في هذا الطرح باللقاء 
االخير الذي جمع رئيس الجمهورية بممثلي 

الصحافة والذي اكد خالله أن التعديل الحكومي 
المقبل سيتم على ضوء النتائج المحققة ميدانيا في 

كل قطاع.
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يف انتظار تطبيقها يف الدورة الثانية املقرر 

الإعالن عنها يف الفاحت من جوان القادم

 هذه تفا�شيل ال�شروط 
اجلديدة ل�شبكة التقييم للرتقية 

اإىل رتبة اأ�شتاذ التعليم العايل
اأفرجت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، عن 

�سروط �سبكة التقييم للرتقية اإىل رتبة اأ�ستاذ 

التعليم العايل، واأكدت اأنه من �سروط القبول 

الإداري للرت�سح هو اأن يثبت املرت�سح اأقدمية 

مهنية حمددة بـ 5 �سنوات خدمة فعلية ب�سفة اأ�ستاذ 

حما�سر ق�سم"اأ" وينتظر اأن تطبق هذه ال�سروط 

على املرت�سحني خالل الدورة الثانية رقم 47 والتي 

�سيعلن عنها يوم الأربعاء 01 جوان . 2022

مرمي عثماين

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إعالن لها كشفت 
فيه، عن  معايير الدنيا للقبول العلمي للملف، حيث  يتم القبول 
العلمي لملف الترشح حسب ميدان  تكوين المترشح بعد تحقيقه 

االختيارات المقترحة التالية"، حيث بالنسبة لميادين العلوم 
والتكنولوجيا مثال فيجب : نشر مقال واحد في مجلة علمية 

مصنفة "أ ء" أين يجب ان يكون المترشح مؤلفا رئيسيا أو في 
المركز الثاني او نشر مقال في مجلة علمية مصنفة"ـ" ومقالين 

في مجلة علمية مصنفة "ب" أين يجب أن يكون المترشح  مؤلفا 
رئيسيا او في المركز الثاني، اضافة تأطير أو تأطير مشترك 
ألطروحة دكتوراه 1 ومناقشتها أو تأطير مذكرتان ماجستير  

ومناقشتهما أو تأطير 4 مذكرات ماستر.
وعن شبكة التقيم فإنه بيداغوجيا، يجب الحصول على 80 نقطة 
على األقل ، بين التعليم واألعمال الموجهة واألعمال التطبيقية 
ودروس عبر الخط اضافة الى نشاط بيداغوجية من مطبوعة 
دروس مصادق عليها من طرف هيئات علمية ونشر مؤلفات 

بيداغوجية ومتابعة  طلبة متربصين والمشاركة  في تنشيط 
ندوات ورشات رئاسة لجان بيداغوجية ، كما يقيم المترشح على 
نشاطات البحث حيث يجب الحصول على 23 نقطة على األقل 
في نشر المقاالت في مجاالت علمية بمختلف تصنيفاته، اضافة 

الى اهمية نشر المؤلفات العلمية في التخصص أن يكون أيضا له 
براءات اختراع التي تصل النقطة الممنوحة الى 80 نقطة.

 تعديالت يف ال�سروط البحثية

 وحذف براءة الخرتاع

ومن أبرز مستجدات المنشور حسب تصريح الباحث بقطاع 
التعليم العالي بن عمرة عبد الرزاق، تم تعديل شروط 

الترشح وشبكة التنقيط لرتبة أستاذ )بروفيسور( الدورة الثانية 
2021/2022 رقم 47 إضافة االشراف المشترك فكل مترشح 
اشرف على اطروحة واحدة على األقل كمشرف مساعد حقق 
هذا الشرط. بقية االختيارات هي نفسها، مع تعديل طفيف في 

الشروط البحثية، حيث ألول مرة يتم الفصل بين الميادين حرفيا 
مقارنة بالدورة السابقة، بعد ان كان  الفصل سابقا لم يكن 

حرفي بل كان ضمنيا فقط، ومن أبرز المستجدات الجمع بين 
االختيارات بدل الفصل بينه،  مع حذف براءة اإلختراع من بين 

الشروط الدنيا مقارنة بالدورات السابقة –يضيف المتحدث.-
وعن الشروط البحثية ، ففي ميدان العلوم االنسانية واالجتماعية 

فانه يلزم من المترشح نشر مقال واحد على األقل في مجلة 
دولية صنف أ يكون المترشح كمؤلف رئيسي أو في المركز 

الثاني على األقل ونشر مقال واحد على األقل في مجلة صنف 
ب سواء وطنية أو دولية + نشر مقال واحد على األقل في مجلة 

وطنية صنف ج يكون المترشح فيهما كمؤلف رئيسي أو على 
األقل في المركز الثاني اضافة الى نشر مقالين في مجلة وطنية 

صنف ج يكون المترشح فيهما كمؤلف رئيسي.
وحسب منشور وزارة التعليم العالي فتم تحديد الحد األدنى من 
النقاط الالزمة لنجاح المترشح و يشترط الحصول على ميدان 
العلوم الدقيقة والتكنولوجيا في   البيداغوجيا: 80 نقطة على 
األقل و   نشاطات البحث: 230 نقطة على األقل وفي ميدان 

العلوم االنسانية واالجتماعية بخصوص   البيداغوجيا: 80 
نقطة على األقل وفي  نشاطات البحث: 120 نقطة على األقل 

وتأطير مذكرات الماجستير تم إدراجها في نشاطات البحث بدل 
بيداغوجيا مقارنة بالدورة السابقة. مع تخفيض النقطة من 15 

الى 10 نقاط )مذكرتين على األكثر مثل الدورة السابقة(، هذا و 
تم حذف تأطير مذكرات مهندس دولة في البيداغوجيا والحفاظ 

فقط على تأطير مذكرات الماستر مع تخفيض النقطة إلى 5 بدل 
9 نقاط مقارنة بالدورة السابقة.

كما تم تغيير النقاط في بعض النشاطات –يقول المتحدث- حيث 
مقال صنف أ+ أو أكثر أصبح 160 نقطة بدل 100 نقطة ومقال 

صنف "ب" أصبح 40 نقطة بدل 50 نقطة ومقال صنف ج 
أصبح 20 نقطة بدل 30 نقطة، كما ان براءة اختراع وطنية 

أصبحت 40 نقطة بدل 50 نقطة. مع إضافة تفصيل جديد، حيث 
براءة اختراع دولية مستغلة: 80 نقطة، براءة اختراع دولية 
مسجلة فقط: 60 نقطة مع حساب براءة اإلختراع مرة واحدة 

سواء وطنية أو دولية حتى وإن كانت مسجلة كدولية ووطنية في 
نفس الوقت، كما ان تأطير أطروحة دكتوراه ومناقشتها أصبحت 

15 نقطة بدل 20 نقطة، مع إضافة تأطير مشترك مقارنة 
بالدورة السابقة معناه سواء مشرف رئيسي او المشرف المساعد 
يتحصل على نفس النقطة في حالة مناقشة أطروحة واحدة، مع 

حدف  الحد االقصى في بعض النشاطات.

اإميان. �س

»الطبقة ال�سيا�سية" تديل بدلوها لإثراء احلوار حول الق�سايا الهامة 

رئي�ش اجلمهورية يفتح باب النقا�ش 
واجماع على متتني اجلبهة الداخلية

فتح رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، جمددا، باب النقا�س امام خمتلف ممثلي الطبقة ال�سيا�سية، 

ف�سملت ال�سل�سلة اجلديدة من امل�ساورات روؤ�ساء الأحزاب املمثلة يف الربملان وبع�س ال�سخ�سيات 

ال�سيا�سية، اأين تبادل الرئي�س وجهات النظر واملقرتحات مع اأهم الفاعلني يف احلقل ال�سيا�سي حول 

اأكرب الرهانات التي يرفعها الوطن على ال�سعيدين الداخلي واخلارجي، خا�سة ما تعلق منه بتطوير 

القت�ساد الوطني وتعزيز اجلبهة الداخلية، وتقوية الوحدة الوطنية.

قال اإن اعتباره حليفا ا�سرتاتيجيا يحّمله م�سوؤولية تاريخية، حمزاوي يوؤكد:

املجتمع املدين اأمام م�شوؤولية تكري�ش الدميوقراطية وتعزيز احلريات

قال رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، 
عبد الرحمان حمزاوي، إن الرهان على المجتمع 

المدني كحليف استراتيجي باستقامة الدولة 
وأخلقة الحياة العامة يحمله مسؤولية تاريخية 

هامة، تكمن حسبه في إرساء قيم المواطنة 
الفاعلة وتكريس الديمقراطية وتعزيز الحريات، 
وكذا العمل على وضع حد للممارسات السلبية 

من فساد وإقصاء وتهميش وبيروقراطية.
أكد حمزاوي في مداخلته خالل فعاليات المنتدى 

الوطني "الديمقراطية التشاركية"، ضرورة 
إبعاد الصورة السلبية التي كانت تشوب العمل 

الجمعوي في السابق من خالل توظيفه واستغالله 
في غير األدوار المنوطة به، ليظهر في صورة 

جديدة تعكس صورة الجزائر الجديدة مجتمع 
مدني واعي يتحلى بالقيم الوطنية، مشيرا إلى أن 
الجزائر تخطوا خالل هذه المرحلة خطوات هامة 

في مسار اإلصالح والتجديد النابع من عمق 
اإلرادة الشعبية التي تطمح إلى المضي نحو 

بناء دولة على أسس العدالة والديمقراطية، دولة 
قوية بمؤسساتها، حيث يحظى المجتمع المدني 

اليوم باهتمام بالغ، من أجل تمكينه للقيام بأدواره 
األساسية سواء من خالل المنظومة القانونية 

والتشريعية أو من خالل إرساء آليات التشاور 
وإبداء الرأي في مختلف القضايا والشؤون التي 

تهم المواطن والوطن.
إلى ذلك، كشف عبد الرحمان حمزاوي عن 

إطالق منصة رقمية تفاعلية قريبا لتكون فضاء 
للتواصل والتشاور ونقل االنشغاالت بين كافة 
الجمعيات والمرصد الوطني للمجتمع المدني، 

كما ستسمح بتبادل التجارب والتنسيق والتعاون 
في مختلف التخصصات التي تمارس فيها 

الحركة الجمعوية نشاطه
اإميان. �س
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يف رحلة البحث عن اإمدادات جديدة بالغاز

�أوروبا توجه بو�صلتها نحو �إفريقيا
اأخلطت التوترات اجليو�شيا�شية التي تعرفها منطقة �شرق اأوروبا اأوراق الأ�شواق الطاقوية، وت�شاعفت معها اأ�شعار الغاز ب�شكل كبري، ما 

جعل عدة دول ت�شت�شعر خطورة الو�شع وتتخوف من �شح يف الإمدادات خالل الأ�شهر القليلة القادمة.

ف.م
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األحد 15 ماي
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أضحى تأمين اإلحتياطات من الغاز الشغل الشاغل لعدة 
دول أوروبية، نظرا لما أفرزته جائحة فيروس كورونا 
خالل السنتين األخيرتين من آثار، ليضاف لها تداعيات 
العمليات العسكرية الروسية على األراضي األوكرانية، 

خاصة وأن دول االتحاد األوروبي تعتمد بشكل كبير 
على الغاز الروسي.

اأزمة تلوح يف الأفق..

أصدرت دول االتحاد األوروبي عقوبات على روسيا، 
ردا على تنفيذها لعمليات عسكرية على األراضي 

األوكرانية، وفي المقابل أصدرت موسكو قرارا يقضي 
بإجبارية الدفع بالعملة الروسية الروبل للراغبين في 

شراء شحنات من الغاز أو توقيع اتفاقيات جديدة، 
محذرة بقطع اإلمدادات في حال عدم اإلستجابة 

لقرارها.
بات الخوف السمة البارزة على األسواق الطاقوية، 
إذ عبرت عدة دول من داخل اإلتحاد األوروبي عن 

توجسها، من إقدام روسيا على قطع امداداتها من الغاز، 
في الوقت الذي تغطي اإلمدادات الروسية حوالي 40 

بالمئة من احتياجات السوق األوروبية.
توقعت بعض التقارير أن تواجه أوروبا شتاء قاسيا، 

جراء نقص إمدادات الغاز المسال، ما سيتسبب في تفاقم 
أزمة الطاقة الحالية، مع سعي دول االتحاد األوروبي 
لالستغناء عن الواردات الروسية، وهو الوضع الذي 
سيتسبب في زعزعة استقرار إمدادات الغاز المسال 
العالمية، بعد االضطرابات التي شهدها العام .2021

وقالت شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي في أحدث 
تقرير لها، بأن الدول األوروبية بصفة خاصة معرضة 
لتفاقم أزمة الطاقة الحالية في الشتاء المقبل، مع تجاوز 

الطلب إمدادات الغاز المسال بحلول نهاية العام، وتتوقع 
أن تصل إمدادات الغاز المسال إلى 410 ماليين طن 

في العام الجاري، لتكون أقل من الطلب العالمي المتوقع 
عند 436 مليون طن، في الوقت الذي تسعى فيه عدة 

دول من داخل اإلتحاد األوروبي للحد من استيراد الغاز 
الروسي، إذا سطرت هدف التقليل من االعتماد على 
الغاز الروسي بنسبة 66 بالمئة خالل العام الجاري، 

وهو الوضع الذي ترى فيه شركة األبحاث، بأنه 
سيؤدي إلى زيادة حادة في الطلب األوروبي، وهو ما 
لن تقدر إمدادات الغاز المسال الحالية والمشروعات 

القائمة على تلبيته.
يشار إلى أن اإلمدادات الروسية من الغاز إلى أوروبا، 
خالل العام الماضي 2021 قدرت ب 155 مليار متر 

مكعب من الغاز، ما يغطي ما نسبته 40 بالمئة من 
إجمالي إحتياجات القارة العجوز.

افريقيا محطة لزيارات األوروبيين..
كثف القادة األوروبيين من زياراتهم لمختلف الدول 

االفريقية وعلى رأسها الجزائر، للفوز بصفقات جديدة 
تسهم في تخفيف الضغط، الذي تسببت فيه التوترات 
الجيوسياسية الحاصلة شرق أوروبا وردود األفعال 

المتخذة من قبل دول االتحاد األوروبي وروسيا، على 
حد سواء.

أبرمت ايطاليا مؤخرا اتفاقيات جديدة مع الجزائر لرفع 

مشترياتها من الغاز الجزائري، عقب زيارة لوزير 
الخارجية، إذا ينتظر أن يشهد العام الجاري ارتفاع 

إمدادات الغاز الجزائري نحو ايطاليا بنحو 8 مليارات 
متر مكعب، بالمقارنة مع ما كانت تستفيد منه في وقت 

سابق.
وفي السياق ذاته، تحركت اسبانيا، التي تقدر حصتها 
من الغاز الجزائري بأكثر من 10 مليار متر مكعب، 

خاصة وأن األوضاع المتقلبة والتخوف من شح 
اإلمدادات قد ألقى بظالله على األسواق العالمية، إذ 

تملك إسبانيا عقود طويلة األمد، وأكدت تفتحها لمراجعة 
األسعار، في ظل تأكيدتها بأن الجزائر تعتبر بلدا 

موثوقا.
وعلى غرار الجزائر، فإن دول افريقية أخرى على 
غرار مصر، ليبيا وأنغوال، تحت أنظار عدة دول 

لالستفادة من الغاز، وشرعت في مفاوضات لتأمين 
احتياجاتها الطاقوية، بالموازاة مع الضغط الكبير، الذي 

فرضته التحديات الجديدة بالسوق األوروبية.
وفي اإلتجاه األخر، حط نهاية األسبوع المنقضي وزير 
الخارجية الروسي سيرغي الفروف رحاله في الجزائر 

وتصدر الملف الطاقوي االجتماعات التي عقدت بين 
الجانبين، إذ أكدت السلطات الروسية، بأن الجزائر تبقى 

شريك اقتصادي هام.

الغاز اجلزائري والفريقي احلل..

تسابق عديد الدول األوروبية الزمن لتجنب حصول 
أزمة طاقوية خالل فصل الشتاء، من خالل البحث 

عن مصادر جديدة أو توقيع اتفاقيات مع الدول المنتجة 
الغاز لرفع حصصها من اإلمدادات.

عادة ما يكون فصل الصيف الوقت األمثل للدول 
األوروبية لمأل مخزوناتها الطاقوية االستراتيجية 

استعدادا لفصل الشتاء، خاصة وأن االستهالك يعرف 
ارتفاعا كبيرا مع انخفاض درجات الحرارة، وغيرت 

عدة دول أوروبية من استراتيجتها سعيا للحصول 
إمدادات اضافية وتجنب حدوث اضطرابات.

وفي هذا الصدد، أكد الخبير السعودي في استراتيجيات 
الطاقة وعضو المجلس االستشاري لهندسة البترول 

والغاز في جامعة الملك سعود نايف الدندني، بأن 
الجزائر هي ملجأ عدة دول أوروبية لمواجهة أزمة 

الغاز، التي طفت للسطح، مع شروع روسيا في شن 
عمليات عسكرية على األراضي األوكرانية، منذ نهاية 

شهر فيفري الماضي.
وقال الدندني، في تغريدة له على حسابه الشخصي 

على "توتير"، بأن "أمواج أسواق الطاقة العاتية تدفع 
بالفروف وزير الخارجية الروسي إلى الجزائر، التي 

تخطب ودها عواصم أوروبا إلمدادها بالغاز.«
وأضاف، بأن "الجزائر ال تعول عليها أوروبا فقط بل 
حتى إفريقيا التي تسعى لوصول الغاز النيجيري إلى 

خطوط األنابيب في الجزائر، ومنها إلى سواحل أوروبا 
المتعطشة للغاز والنفط.

ومن جانب أخر وصف نهاية األسبوع المنقضي 
رئيس الوزراء اإليطالي ماريو دراغي، في كلمة ألقاها 
بمنتدى “نحو الجنوب: االستراتيجية األوروبية لموسم 

جيوسياسي واقتصادي واجتماعي ثقافي جديد في 
منطقة البحر األبيض المتوسط”، أن االتفاقية التي جرى 

توقيعها لزيادة إمدادات الغاز  خالل زيارته للجزائر 
الشهر الماضي بالنموذج الذي يحتذى به.

وأضاف ماريو دراغي، بأنه ومن أجل تعزيز هذه 
الشراكات يجب العمل من أجل ضمان االستقرار 

السياسي في حوض البحر األبيض المتوسط  ، وليبيا 
على وجه الخصوص، محذرا من تداعيات محتملة 

للعمليات الروسية على األرضي األوكرانية على 
استقرار إفريقيا والشرق األوسط بسبب مخاوف من 

انفجار أزمة غذائية، حسب ما نقلته وكالة آكي اإليطالية 
األنبياء.

وأشار رئيس الوزراء اإليطالي، بأن بالدهم قد تحركت 
بأقصى سرعة لتنويع إمدادات الغاز وتعتزم االستمرار 

في ذلك، مشددا على أن الجنوب مركزي في كل 
هذا، في إشارة إلى الجزائر، ليبيا ومصر وكذا أنغوال 

ونيجيريا.
وبموجب االتفاقية التي وقعه مجمعا سوناطراك وإيني، 
على هامش زيارة ماريو دراغي للجزائر، فإن ايطاليا 

ستستفيد من نحو 3 مليارات متر مكعب إضافية من 
الغاز الطبيعي، وستصل بالتدرج خال عام 2023 إلى 

9 مليارات.
ويسود اإلعتقاد، على أن دول شمال أفريقيا بامكانها 

المساعدة في تنويع إمدادات الغاز إلى أوروبا، ما 
سيساهم في تخفيف العبئ الذي أفرزه الوضع الراهن، 
إذ أن دول شمال أفريقيا لوحدها تضخ نحو 15 بالمئة 
من احتياجات الغاز األوروبي، في حين تغطي روسيا 

السوق األوروبية بنحو 40 بالمئة.

ملاذا تعترب اجلزائر وافريقيا احلل...

وجهت عدة دول أوروبية أنظارها نحو األسواق 
األفريقية لتعزيز امداداتها الطاقوية وتأمين احتياجاتها 

المتزايدة، السيما عقت انحسار المخاوف بشأن الوضع 
الصحي المرتبط بتفشي فيروس كورونا، وعودة عجلة 

االقتصاد العالمي للدوران مجددا.
ترى عدة عواصم أوروبية، بأن الخروج من عباءة 

الغاز الروسي، يفرض عليهم التوجه نحو السوق 
الجزائرية واالفريقية ككل، من أجل ضمان تغطية 

احتياجاتها من الغاز الطبيعي أو المسال، خاصة في 
ظل توفر البنية التحتية وسهولة الوصول إلى الضفة 
األخرى، خاصة بالنسبة لإلمدادات، التي تنطلق من 

الجزائر، ليبيا وكذا مصر.
وتمكنت كل من الجزائر، نيجيريا، مصر وأنغوال، وكذا 

غينيا االستوائية من ضخ أزيد من 21 مليون طن من 
الغاز المسال خالل عام 2021، حسب بيانات منصة 

الطاقة.
وجاءت الجزائر في المرتبة األولى افريقيا والرابعة 

عالميا من حيث إمدادات الغاز المسال للسوق 
األوروبية، خلف كل من الواليات المتحدة األمريكية، 
قطر وروسيا بشحنات بلغت 10,2 مليون طن، لتأتي 

خلفها نيجيريا ب 9 مليون طن، ثم مصر ب 1,7 
مليون طن، لتليها كل من غينيا االستوائية ب 0,7 

مليون طن وأنغوال ب 0,6 مليون طن، ما يبرز أهمية 
الغاز االفريقي.

كما أن توفر دول شمال افريقيا على أنابيب نقل للغاز 
نحو دول االتحاد األوروبي، يجعل منها أفضل حل 

في الوقت الراهن، من خالل مضاعفة إمدادات الغاز 
الطبيعي، إذ أن الجزائر لوحدها وفق االتفاقيات الجديدة 
مع ايطاليا واسبانيا ستتمكن من ضخ حوالي 40 مليار 

متر مكعب سنويا، مع نهاية العام الجاري.
وفي ذات االتجاه، تعول الدول األوروبية على ما تملكه 
كل من مصر وليبيا من احتياطات، والتي تعتبر الشركة 

اإليطالية ايني شريك هام بها، باإلضافة إلى توفر 
احتياطات جديدة، في ظل االستكشافات المتواصلة.

كما يعتبر الغاز النيجيري، والذي ينتظر أن يبدأ بالتدفق 
لألراضي األوروبية العام القادم من خالل مشروع 
أنبوب الغاز العابر للصحراء "تي. اس. جي. بي"، 
بارقة أمل ألوروبا، في ظل ما سيوفره من كميات 

جديدة.
وسيمكن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء "تي.

اس.جي.بي" الذي يربط نيجيريا بأوروبا عبر الجزائر،  
من تزويد الدول األوروبية ب 30 مليار متر مكعب من 

الغاز سنويا.

بهدف تنمية ال�شعب الفالحية ذات ال�شتهالك الوا�شع، هّني:

�إح�صاء دقيق للإمكانيات يف �ملحا�صيل �لإ�صرت�تيجية وتوقعات مبو�صم ح�صاد و�عد
كشف أمس وزير الفالحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ 
هني أنه سيتم خالل األيام القليلة القادمة الشروع في عملية 
إحصاء المساحات الفالحية المخصصة إلنتاج المحاصيل 

االستراتيجية على المستوى الوطني، حيث ستسمح هذه 
العملية بمعرفة دقيقة لإلمكانيات الوطنية في المحاصيل 

االستراتيجية وما ينتج محليا وما يجب استيراده.
وأوضح الوزير، في مداخلة له خالل أشغال الدورة األولى 

للمجلس الوطني لالتحاد الوطني للفالحين الجزائريين، 
بحضور وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أن 

العملية ستتم بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات 
المحلية وتهيئة اإلقليم عن طريق التحديد الجغرافي وتحديد 

المنتجين وتقييم المستثمرات. وتهدف هذه العملية، التي 
تأتي تحضيرا لحملة الحصاد والدرس لسنة 2022، الى 

تقديم بيانات إحصائية دقيقة للوزارة، ما سيسمح ب"تعديل 
السياسات العمومية لتنمية الشعب الفالحية ذات االستهالك 
الواسع و وضع مقاربة جديدة ستمكن من تحديث القطاع، 

ورفع المردود ووضع تصور منطقي يرتكز على اإلمكانيات 
الحقيقية للبالد.“ 

 هذه هي امل�شاحة الإجمالية 

املزروعة باحلبوب

من جانب أخر كشف هني عن المساحة اإلجمالية المزروعة 
بالحبوب خالل هذا الموسم والتي تقدر بـ 2 مليون و 

900 الف هكتار، منها 54 بالمائة من القمح الصلب و29 
بالمائة من الشعير و14 بالمائة من القمح اللين و3 بالمائة 

من الشوفان. وإلنجاح الحملة، أكد الوزير أنه تم تجنيد 

أزيد من 11 ألف آلة حصاد من بينها 1.100 آلة تابعة 
لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة ورفع قدرات التخزين 
إلى 5ر44 مليون قنطار إلى جانب إدراج نقاط تخزين 

إضافية عند الحاجة وأماكن للتخزين والتجميع والتي ستمكن 
من رفع قدرات التخزين ، يؤكد الوزير.  وتم في إطار 
العملية تخصيص 2.000 شاحنة تابعة التحاد تعاونيات 
النقل من أجل نقل المحاصيل وتحويلها. ومع بداية حملة 

الحصاد والدرس في المناطق الجنوبية للبالد، أسدى 
الوزير تعليمات صارمة إلى كافة المصالح المعنية التخاذ 

جميع التدابير لمرافقة الفالحين من خالل تجنيد الوسائل 
الالزمة للحصاد والدرس والنقل. كما أشار الوزير الى 

العمل على رفع قدرات التخزين و تحفيز الفالحين على 
دفع منتجاتهم للتعاونيات الفالحية للحبوب والبقول الجافة. 

ولهذا الغرض، قامت الوزارة بتنصيب لجان محلية على 
مستوى كل واليات الوطن والتي يترأسها الوالة، تكلف 

بمتابعة حملة الحصاد والدرس لسنة . 2022 وذكر هني 
بقرار رئيس الجمهورية، برفع أسعار الشراء عند إنتاج 

قنطار من الحبوب والتي يدفعها المنتجون للديوان الجزائري 
المهني للحبوب على مستوى نقاط الجمع التابعة له. وتم رفع 

سعر القمح الصلب إلى 6.000 دج للقنطار، والقمح اللين 
إلى 5.000 دج للقنطار والشعير إلى 3.400 دج للقنطار 

والشوفان إلى 3.400 دج للقنطار. ودعا الوزير كل الهيئات 
المعنية إلى التجند لمرافقة المهنيين قصد ضمان حسن سير 
العملية وتحسيسهم لدفع كل منتجاتهم وتجميع أكبر كمية من 

المحصول.
�ش.زمو�ش
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ملفات وحتديات تنتظر ابت�سام حمالوي بعد تن�سيبها على راأ�س اأهم م�ؤ�س�سة خريية يف اجلزائر 

الهالل الأحمر.. روؤية جديدة وم�ساعي 
للتحّ�ل نح� العمل اخلريي امل�ؤ�س�ساتي

عرفت م�ؤ�س�سة الهالل الأحمر اجلزائري نهاية الأ�سب�ع املا�سي تغيريا على م�ست�ي قيادتها، حيث مت تن�سيب 

النا�سطة ابت�سام حمالوي رئي�سة جديدة للهالل الأحمر خلفا ل�سعيدة بن حبيل�س ، ومن خالل اأوىل ت�سريحات 

حمالوي يت�سح وج�د روؤية جديدة لدى م�ؤ�س�سة الهالل للعمل اخلريي يف اجلزائر حيث من ال�ا�سح اأن حمالوي 

حتاول الذهاب بالهالل نح� العمل اخلريي التنم�ي وامل�ؤ�س�ساتي والذي ل يكتفي بت�زيع امل�ساعدات على املحتاجني 

وامنا خلق فر�س ك�سب له�ؤلء املحتاجني حتى يخرج�ا من دائرة الفقر واحلاجة وبالتايل تقليل عدد ال�سر املع�زة 

والفقرية يف اجلزائر على مدار ال�سن�ات املقبلة اإن مت فعال تطبيق هذه امل�ساعي وهذا امل�سروع الطم�ح.

وفي أول خرجة لها بعد تنصيبها على رأس 
الهالل األحمر الجزائري أعلنت الرئيسة الجديدة 

للهالل ابتسام حمالوي عن مشاريع خيرية 
طموحة من بينها مشروع أنجاز مستشفى 

بالجنوب الكبير باإلضافة إلى تنظيم قوافل طبية 
دورية عبر مناطق الظل كما أعلنت حمالوي 

أيضا عن استحداث ما أسمته أسواق الهالل وهي 
عبارة عن مشاريع مصغرة داعمة للعائالت 
المعوزة والفقيرة كما سيعمل الهالل األحمر 
حسب رئيسته الجديدة على مشروع طموح 
لبناء مدارس ألطفال التوحد عبر عدد من 

الواليات بالشراكة مع وزارة التضامن ووزارة 
التربية الوطنية مبدية النية للعمل على ترقية 
مناطق الظل من خالل العمل الخيري، وعدم 
االكتفاء بنشاطات الهالل األحمر العادية التي 

تقوم على توزيع المساعدات فقط وإنما التوجه 
نحو استحداث مصادر دخل للعائالت الفقيرة 
حتى يخرجوا من دائرة الحاجة والفقر، وقد 

القت تصريحات حمالوي لدى تنصيبها ردود 
أفعال إيجابية من النشطاء في العمل الخيري في 

الجزائر في حين قرأ مراقبون ان تصريحات 
حمالوي تبدي رغبة وسعي القيادة الجديدة للهالل 

األحمر الجزائري االنتقال من العمل الخيري 
بمفهومه االجتماعي إلى مفهوم أخر مبني على 
فعل الخير للتنمية االجتماعية وحتى االقتصادية.

• هذه التحديات تنتظر القيادة الجديدة 
للهالل األحمر الجزائري 

ويعتبر الهالل األحمر الجزائري كمؤسسة 
خيرية رائدة وعريقة في الجزائر مرجعية 

للعديد من الجمعيات الخيرية ما يعني ان سعي 
القيادة الجديدة للهالل تطوير العمل الخيري 
والتوجه لما يعرف بالعمل الخيري التنموي 

قد يكون بداية لتبني األسلوب المؤسساتي في 
عمل وتسيير الجمعيات في الجزائر واالبتعاد 

عن أسلوب األجداد و”البدائية”  في فعل الخير. 
وقد بدا واضحا من خالل تصريحات رئيسة 
الهالل األحمر الجزائري الجديد سعي هذه 

القيادة الجديدة للتوجه نحو تمويل المشاريع 
التنموية المصغرة، لكن وفي ظل هذا التصور 

الجديد لدى قياده الهالل األحمر الجزائري هناك 
العديد من التحديات التي تنتظر مؤسسه الهالل 
الجزائري كمؤسسه خيريه فاعله في المجتمع، 
ومن أبرز هذه التحديات هي “الرقمنة” حيث 

يالحظ أن الهالل األحمر الجزائري على غرار 
كل الجمعيات والهيئات الخيرية  متأخر كثيرا 

في مجال الرقمنة واستعمال التكنولوجيات 
الحديثة ووسائل االتصال الحديثة كأداة فاعلة 

لالنتشار، والرقمنة التي نتحدث عنها هنا ليست 
إنشاء  صفحه في “الفايسبوك” أو “التويتر” وإنما 

التوجه نحو رقمنة كل البيانات والذهاب نحو 
االعتماد على منصة رقميه وقاعدة بيانات قوية 
للمحتاجين يمكن الرجوع إليها ويمكن أن تكون 
مرجع لكل الجمعيات وحتى الهيئات الحكومية 
وغير الحكومية، والرقمنة أيضا بالمفهوم الذي 

نطرحه  هي التوجه نحو الدفع االلكتروني و 
واإلدارة اإللكترونية التي تسهل كثيرا في تسيير 
مؤسسة خيرية بحجم الهالل األحمر الجزائري 
وما يملكه من موارد وكوادر، وعليه وتبعا لما  
ُذكر فأنه  سيكون مطلوب من المسؤولة الجديدة 

على رأس الهالل االحمر الجزائري تفعيل ادوات 
الرقمنة اكثر على مستوى المؤسسة، واتخاذ 

وسائل االتصال الحديثة كأداة قوية وفاعلة لنشر 
ثقافه فعل الخير بين الجزائريين، حتى بين الطبقة 
المتوسطة هذه الطبقة التي يراهن عليها في دعم 

العمليات الخيرية الكبيرة،  بالمقابل فان التحدي 
الثاني الذي يواجه الهالل األحمر هو تحدي تعميم 

ثقافه التبرع بين رجال األعمال وكبار التجار 
وأصحاب المال في الجزائر هؤالء يمكن الرهان 

عليهم في المشاريع الخيرية الكبيرة خاصة 
وان مؤسسة الهالل األحمر دائما ما تشتكي من 
نقص المتبرعين الدائمين وهي مهمة لن تكون 

سهلة بالنسبة لحمالوي، بالمقابل فأن البحث 
عن متبرعين دائمين من أصحاب “الشكارة” ال 

يعني اغفال شريحة متبرعين مهمة  وهي عموم 
المواطنين باعتبار هؤالء أيضا حلقة مهمة في 

العمل الخيري في الجزائر، حيث تكشف تجارب 
دول عربية رائدة في العمل الخيري على غرار 

مصر ان الطبقة الفقيرة والمتوسطة يمكنها ان 
تلعب دورا مهما في العمل الخيري التنموي، 

فمستشفيات عظيمة في مصر على غرار 
مستشفى سرطان األطفال “ 57357”  شيدت 

بواحد جنيه واثنين جنيه تجمع عبر تبرعات تأتى 
من رسائل قصيرة من مواطنين بسطاء وهو 

ما قد يكون نقطة فارقة في العمل الخيري في 
الجزائر أن تم تطبيق هكذا تجارب خاصة وأن 
الجزائريين معروفين بنزعة التضامن والتكافل 

االجتماعي واالمثلة على ذلك كثيرة فالجزائريون 
ودون تنظيم استطاعوا في العديد من المناسبات 
ان يجمعوا الماليير لصالح مرضى ومنكوبين 
وهو ما سيجعل مهمة الهالل االحمر في هذا 
الجانب سهلة شريطة تبسيط فعل التبرع وهو 
رهان ثالث امام القيادة الجديدة للهالل االحمر 

الجزائري، حيث ستكون حمالوي مطالبة أيضا  
بالوصول لكل جزائري وجزائرية عبر مختلف 
أدوات االتصال والتواصل الحديثة وتبسيط فعل 
التبرع لهم عبر أفكار مبتكرة وعبر تسهيل هذا 
الفعل فالهالل يجب أن يذهب للمتبرعين وعدم 
االكتفاء بشريحة معينة من المتبرعين خاصة 
وان لمؤسسة الهالل االحمر مصداقية كبيرة 

بين الجزائريين وهو ما يعتبر اختزال لنصف 
الطريق للوصول لتعميم وتسهيل فعل التبرع لدى 

المواطنين.

�س. زم��س

5
قرروا الكتفاء فقط 

بعقد جمال�س الأق�سام لنهاية ال�سنة

مدراء الثان�يات يتخل�ن 
عن عقد جمال�س الأق�سام 
للف�سلني الأول والثاين 

أعلن المجلس الوطني المستقل لمدراء الثانويات عن اقتراح 
وجهه للمدراء من اجل عدم عقد مجالس األقسام للفصلين 
األول والثاني ألن الوقت ال يكفي لذلك واالكتفاء فقط بعقد 
مجالس األقسام لنهاية السنة، محذرا وزارة التربية من أي 

ضغط عليهم.
وشجب المجلس الوطني المستقل  لمدراء الثانويات في بيان له 
، كل محاوالت الضغط على مديري الثانويات من قبل مديري 
التربية وذلك بناء على تعليمات وزارة التربية الوطنية خاصة 

فيما يتعلق بعملية حجز النقاط .
واكد البيان، أن مديري الثانويات ال يتحملون أدنى مسؤولية 

في هذا التأخر ويحملون المسؤولية كاملة للوزارة التي لم 
تعالج هذا اإلشكال في الوقت المناسب.

ودعا المجلس  مدراء الثانويات  العمل بتان وروية لتفادي 
األخطاء التي قد تنجم عن التسرع ألن الوقت كافي لحجز 

النقاط وسحب الكشوف وتقديمها في الوقت المناسب، منددا 
في المقابل وعلى  مقربة من نهاية السنة الدراسية التي 

شهدت اضطرابات واهتزازات وككل سنة، وامام تردي 
–حسبه- األوضاع االجتماعية والمهنية لمنتسبي القطاع 

بصفة عامة ولمديري الثانويات على وجه الخصوص، وعلى 
إثر المتابعة اليومية لما يدور في الساحة التربوية والنقابية 
فإن المكتب الوطني ، بتلكؤ الوزارة وتماطلها في معالجة 
العديد من القضايا التي تم طرحها أمام الوزير واإلطارات 

المركزية للوزارة والتي كانت محل وعود من قبل الوصاية 
بدراسة وإيجاد حل لها خاصة فيما تعلق  بـ ) اإلفراج عن 

مسودة تعديل القانون األساسي الخاص والكشف عن خطوطه 
العريضة، تعديل المرسوم التنفيذي المحدد للتعويضات 

الخاصة باالمتحانات الرسمية،، إصدار قرار خاص بمركزة 
تسيير ملف مدير الثانوية،، إشكالية تسيير السكنات اإللزامية ، 

وغيرها من المطالب والملفات األخرى(.
كما نددت نقابة مدراء الثانويات  بإثقال كاهل مديري الثانويات 

بكثرة المسؤوليات والمهام دون مقابل مادي او صالحيات 
معتبرة تمكنهم من أداء مهامهم كما يجب، وسط غياب 

أبسط وسائل وشروط العمل في الكثير من الثانويات وبشكل 
تصاعدي ومستمر ناهيك عن مجموعة من المشاكل التي تزداد 

بشكل تصاعدي وعلى رأسها عدم تحكيم النصوص القانونية 
من قبل بعض مديري التربية عبر عديد واليات الوطن.

واكد البيان على  دعم المجلس  المطلق وغير المشروط 
لنضاالت مدراء الثانويات عبر مختلف الثانويات والواليات، 

قبل ان يؤكد بشان تثمين التعويضات الخاصة باالمتحانات 
الرسمية بان وزير التربية التزم شخصيا بمراجعة المرسوم 

التنفيذي الخاص بهذه التعويضات قبل موعد هذه االختبارات 
ولذلك وفي حالة عدم تجسيد هذا االلتزام فإن النقابة سوف 

يكون لها الموقف المناسب في حينه.
وحمل  المكتب الوطني وزارة التربية مسؤوليتها الكاملة 
فيما آلت إليه األوضاع وما سوف تؤول إليه مستقبال في 

حالة استمرارها في التماطل والتلكؤ لمعالجة كافة الملفات 
المطروحة أمامها من قبل النقابة.

مريم عثماني

بن زيان يتحدث عن اجلدوى القت�سادية الكبرية للم�سروع ويك�سف:

�سوالر 1000 �سي�فر للجزائر 100 ملي�ن دولر �سن�يا 
كشف وزير االنتقال الطاقوي 

والطاقات المتجددة بن عتو بن زيان 
أمس عن الجدوى االقتصادية المهمة 

لمشروع سوالر 1000 والذي سيسمح 
في مرحلته األولى بإنتاج قرابة 2200 
جيغاوات ساعي من الطاقة الكهربائية 
في السنة، مع توفير  أزيد من 550 
مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي 

في السنة، ما يعني “توفير 100 مليون 
دوالر أمريكي سنويا على األقل”.

وأكد الوزير في كلمة افتتاحية له خالل 
اليوم االعالمي حول “ترقية المحتوى 

المحلي في اطار المشروع الوطني 
مشروع سوالر 1000 ميغاواط”، 

أن المرحلة األولى من هذا المشروع 

ستمكن من خلق ما يصل إلى 5000 
فرصة عمل مباشرة إضافة إلى الحفاظ 
على أزيد من 550 مليون متر مكعب 
من الغاز الطبيعي في السنة، ما يعني 

“توفير 100 مليون دوالر أمريكي 
سنويا على األقل”. كما اعتبر الوزير 

ان هذا المشروع سيسمح بوضع 
الجزائر “في موقع عالمي متقدم جدا 
في مجال احترام االلتزامات الدولية 

بشأن مسألة التغيرات المناخية” 
والحفاظ على موارد الوطن ومقدراته 

المالية واالقتصادية، مضيفا بأن 
المشروع سيسمح بتجنب 3ر1 مليون 
طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

في السنة والتي ستمثل, من حيث 

التقييم المالي، مكاسب قدرها 70 
مليون دوالر أمريكي. وسيساهم هذه 
المشروع الطموح كذلك في “تعزيز 
و تطوير وتنويع التنمية االقتصادية 

المستدامة والمدمجة، التي تدمج 
البعدين المحلي واالجتماعي في 

النهوض باالقتصاد الوطني خارج 
مجال منظومة المحروقات”. واشار 

زيان إلى أن هذا اللقاء يأتي شهرا قبل 
موعد فتح أظرفة العروض الموجهة 

للمستثمرين، إلنجاز الـ1000 
ميغاواط، والتي تمثل المرحلة األولى 
في برنامج القطاع في اطار مخطط 
عمل الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس 

الجمهورية. وأكد الوزير على 

ضرورة تجسيد انتقال طاقوي “مكيف 
مع الخصوصيات الوطنية” لدعم 

نشاطات رأس المال الوطني المقيم، 
موضحا أنه تم دمج مقاييس المحتوى 

المحلي في دفتر شروط طلب عروض 
المستثمرين بهدف تشجيع وتعزيز 
تطوير الصناعة المحلية في قطاع 
الطاقة الشمسية الكهروضوئية في 

الجزائر. وتولي الوزارة يضيف زيان، 
“أهمية بالغة” النشغاالت المصنعين 

والحرفيين الوطنيين الناشطين في 
هذا المجال، كما تعمل على مرافقتهم 

والدفع بهم للوصول بمنتوجاتهم 
وخدماتهم للتوافق مع المعايير الدولية 

التقنية والمالية المعمول بها. ويتم 

ذلك من خالل ضمان التشغيل األمثل 
لمحطة الطاقة الشمسية طوال مدة 

عقد شراء وبيع الكهرباء على مدى 
25 عاما. من جهة أخرى، ذكر زيان 

ان مصالح دائرته الوزارية انطلقت 
ضمن الدعوة األولى لطلب عروض 

من المستثمرين، باستهداف معدل 
30 بالمائة كمحتوى محلي مطلوب. 

وأوضح أن هذا المعدل سيسمح 
بإطالق وتطوير شعبة متخصصة، 
بما سيرفع من نسبة هذه المساهمة 

للمحتوى المحلي الحقا في المراحل 
القادمة التي سيتم فيها تجسيد 14000 

ميغاواط المبرمجة.
س.زموش



األحد 15 ماي6
 2022 المـوافق  

لـ 14 شوال 1443 ه  
محيل

ما ي�ستدعي تدابري جديدة ا�ستعجالية للحفاظ عليه  

املوقع الأثري ملدينة تيبازة القدمية 
... ثرات ي�صل للعاملية 

للحد من تنامي ظاهرة ال�سباحة بالربك

�صباب بلدية حمام ال�صلعة 
بامل�صيلة يطالبون مب�صبح بلدي
دعا سكان، وعدد كبير من شباب بلدية حمام الضلعة 30 كلم  شمال والية المسيلة 

إلى ضرورة تجسيد مسبح بلدي، ليتمكن الشباب الذين لم يسعفهم الحظ في السفر إلى 
الواليات الساحلية، من التمتع بالسباحة في واليتهم، السيما في فصل الصيف، حيث 

تشهد المنطقة ارتفاعا لدرجات الحرارة .
وناشد الشباب السلطات  من أجل تزويد المنطقة بمسبح ، للترفيه عن أنفسهم ، 
خاصة و أن العديد منهم يلجؤون إلى البرك المائية و األودية للسباحة،  نظرا 

لموجة الحر التي تعرفها الوالية في فصل  الصيف ، موضحين على ان تجسيد 
المسبح سيجنب غرق األطفال في الوديان ، كما سيفك االكتظاظ عن المسبح النصف 

االولمبي بعاصمة الوالية ولو بنسبة ضئيلة، ويتطلع شباب حمام الضلعة  إلنشاء 
المسبح في ضواحي حي 114مسكن ، مكان الثكنة القديمة ،كون المكان قريب من 
كل الجهات و وكذا وجوده في منطقة بعيدة عن االختناق المروري ما  يجعل من 

مطلب توتيده  هناك قابال للتحقق. وأورد الشباب في مجمل حديثهم ليومية »الرائد« 
أن بلديتهم التي رقيت الى دائرة سنة 1984، تفتقد الى العديد من المرافق على 

غرار مساحات  ترفيهية عمومية كانت أو خاصة ، ومسبح ، دار شباب وغيرها ، 
األمر الذي دفعهم الى مناشدة السلطات المحلية والوالئية وعلى رأسها والي الوالية 
»عبد القادر جالوي« لاللتفات إليهم، بالنظر لطبيعة البلدية التي بها أكثر من  36 
تجمع سكاني، مؤكدين في ذات السياق أن فئتهم تعيش وضعا مزريا يخنقه الخوف 
من دوامة االنحراف وهاجس الغرق في البرك المنتشرة وقبضة التهميش خاصة 

وأن الشباب ببلدية حمام الضلعة ال يجدون متنفسا بعد العطلة إال الرياضة أو الثقافة 
لكنهم يصطدمون بواقع مرير يدفع بهم لممارسة عادات خطيرة خصوصا شباب 

القرى والمناطق النائية، وفي ظل انعدام هذا المرفق الذي بات ضروريا والذي من  
شأنه أن يرفع عنهم الغبن ويمكنهم من إظهار طاقاتهم اإلبداعية ، ويجنبهم  قضاء 

أوقات الفراغ بالمقاهي.
 محمد ق

اإيليزي: 

هياكل تربوية جديدة حت�صبا 
للدخول املدر�صي املقبل

يرتقب استالم هياكل تربوية جديدة بوالية إيليزي برسم الدخول المدرسي القادم 
)2023/2022( من شأنها تحسين ظروف التمدرس للتالميذ بهذه المنطقة 

الحدودية، حسبما علم لدى مسؤولي مديرية التجهيزات العمومية.
ويتعلق األمر بجملة من المنشآت التعليمية الموزعة عبر مختلف بلديات الوالية، 

تعرف حاليا ورشات أشغالها نسبة متقدمة في اإلنجاز، ومن بينها متوسطة ومجمع 
مدرسي بالمقاطعة اإلدارية الدبداب وثانوية بقرية بلباشير )بلدية إيليزي( فضال 

عن مطعمين مدرسيين ببلدية برج عمر إدريس، وأكثر من 30 قسم توسعة عبر 
مختلف المؤسسات التعليمية بالوالية، مثلما أوضح لوأج مدير التجهيزات العمومية 
بوالية إيليزي أحمد حاجي. وفي السياق ذاته برمجت عدة عمليات لتأهيل وإعادة 

االعتبار لبعض المؤسسات التربوية من خالل تدعيمها بتجهيزات بيداغوجية جديدة 
وربطها بشبكة األلياف البصرية ترافقها أشغال ترميم وتهيئة واسعة تشمل تجديد 

الطالء وصيانة شبكات الصرف الصحي وغيرها من األشغال التي يتوخى منها رفع 
جاهزية الهياكل المدرسية الستقبال التالميذ في ظروف الئقة خالل الدخول المدرسي 
الجديد، حسب السيد حاجي. ومن شأن المرافق الجديدة التي يتدعم بها قطاع التربية 

المساهمة في تحسين شروط التمدرس والرفع من مستوى األداء البيداغوجي ووضع 
حد لظاهرة االكتظاظ ببعض المؤسسات التعليمية. ودائما وفي سياق التحضيرات 
للدخول المدرسي المقبل تقوم لجنة محلية تضم ممثلين عن قطاع التربية وبعض 

الشركاء بمتابعة ميدانية لمختلف المؤسسات التربوية سيما تلك المتواجدة بالمناطق 
النائية قصد الوقوف عند احتياجاتها األساسية والنقائص المسجلة بها خاصة ما تعلق 
بظروف النقل واإلطعام المدرسي، ألجل التكفل الفوري بها ضمن التدابير االستباقية 

الرامية إلنجاح الموسم الدراسي الجديد، كما أشير إليه.
س.ز/واج

بجاية: 

بني مليك�ش واإغيل علي 
حتتفيان بتقاليد واد ال�صومام

تألقت منطقتا إيغيل علي وبني مليكش المجاورتين لواد الصومام، على بعد 75 كلم 
جنوب غرب بجاية، من خالل احتفاالتهما بشهر التراث، الذي كرسته اليونسكو هذه 

السنة لترقية التراث الثقافي الغير المادي.
وتضمنت هذه االحتفاالت مختلف نواحي التراث الال مادي عبر معارض لألزياء 

التقليدية المشهورة بالمنطقتين و معارض للتحف و األدوات القديمة، سيما الفالحية 
منها، و للوحات الفنية و قراءات شعرية و حفالت موسيقية و محاضرات. وهي 
النشاطات التي بادرت إليها الجمعيات والبلديات المحلية المتشبثة بتقاليدها و التي 

تسعى من اجل إعادة إحيائها في أطار شعبي و احتفائي يشمل كل الفئات العمرية. 
وتم التركيز خالل هذه االحتفاالت على إحياء مختلف الطقوس الشعبية القديمة 
المتعلقة بحفالت الزفاف و الختان، مع تسليط الضوء على األزياء القديمة على 
غرار القندورة والبرنوس، وتحضير الكسكسي، وغيرها من التقاليد و العادات 

المتجذرة التي يسعى الكثير من أجل استمراريتها. ويتمثل الهدف األول من 
هذه االحتفاالت، وفق المنظمين، في »خلق فرصة لتعزيز الروابط و األواصر 

االجتماعية و تجديد مشاعر الهوية و االنتماء للمجتمع الواحد«. كما شكل الحدث 
مناسبة إلحياء العديد من الحفالت الشعبية و الفلكلورية وإعداد الوالئم الشعبية، 

عبر مختلف بلديات الوالية، سيما بدار الثقافة ببجاية ومنطقة واد الصومام. وتميز 
االحتفال بشهر التراث بمدينة لقصر بتنشيط البروفيسور جميل عيساني من جمعية 

األبحاث التاريخية »جهيماب« لمحاضرة بعنوان »1000 عام من تاريخ الفكر 
الصوفي ببجاية« عرض خاللها ثمرة بحثه في المجال.

ق.م

مهنيون يوؤكدون خالل الأيام التقنية لل�سناعة امليكانيكية بحا�سي م�سعود

الرفع من ن�صبة الندماج الوطني �صرورة ق�صوي 

وفي هذا الصدد أشار البروفيسور توفيق 
حموم, رئيس المجلس االستشاري والعلمي 

والتقني التفاقية اليونسكو بشأن حماية 
التراث العالمي المغمور بالمياه لعام 

2001, إلى أن الجزائر بصفتها »دولة 
طرف« في هذه االتفاقية قد »أدخلت هذا 
البعد المتعلق بالتراث المغمور بالمياه في 

تقريرها الدوري سنة 2020عن حالة حفظ 
هذا الممتلك« حيث ينص بوضوح على 

»نية توسيع المنطقة االثرية المحددة سابقا 
لتشمل المجال البحري, وفقا لقرار مركز 

التراث العالمي«. و يوضح هذا الخبير 
في التراث الثقافي بمركز التراث العالمي 
لليونسكو واإليسيسكو بأنه »يجري حاليا 

إعداد مشروع للتعرف على الموارد األثرية 
المغمورة بالمياه« تحت إشراف المركز 
الوطني للبحث في علم اآلثار والديوان 

الوطني لتسيير واستغالل الممتلكات الثقافية 
في إطار اتفاقيات تعاون مع جامعة إيكس 
مرسيليا )فرنسا( والبيت المتوسطي لعلوم 
اإلنسان )فرنسا( ووزارة الثقافة والفنون. 
و بالنسبة لهذا الموقع الساحلي الجزائري 

الوحيد الُمدرج في التراث العالمي لليونسكو 

يذكر حموم بأنه قام في عام 2019, لما 
كان على رأس المركز الوطني للبحث في 
علم اآلثار, بمهمة لتقييم اإلمكانات األثرية 
المتواجدة تحت الماء )تحقيق أثري وجيو 
رادار متعدد الحزم الموجية( في منطقة 

الجزيرتين الصغيرتين, و هو مكان يشتبه 
في أنه كان يأوي هياكل مينائية قديمة 
للمدينة. غير أن حموم يشير من جهة 

أخرى إلى وجود ميناء بحري من العهد 
الروماني )القرن الرابع( مستشهدا بمصدر 
تاريخي قديم يروي قصة فتاة شابة أصيلة 
المكان تم قتلها تدعى »سالسا« وصارت 

تعرف بالقديسة فيما بعد لدى سكان المنطقة 
آنذاك«. 

و يضيف حموم أن نصوصا ومصادر 
تاريخية أخرى على غرار البكري )القرن 
الثاني عشر( ومارمول كارفاخال )القرن 

السادس عشر( وتوماس شو )القرن الثامن 
عشر( تتحدث بدورها عن وجود أماكن 

أخرى لرسو السفن مما يجعل, حسب 
األكاديمي, كل خليج شنوة »منطقة تراث 

محتمل تحت الماء نشطة منذ العصور 
القديمة«. و مع ذلك يعتبر الخبير أن 

»التحقيقات في الميدان والتوثيق بصفة 
منهجية وجادة ما زالت مفقودة باستثناء 
بضع محاوالت محدودة«. و ردا على 

سؤال حول اإلمكانات األثرية لساحل مدينة 
شرشال, العاصمة الملكية القديمة لجوبا 

الثاني ملك موريتانيا القيصرية, أكد حموم 
أن المنطقة »لديها تراث مغمور بالمياه, 
لكنه أقل تثمينا«. و في هذا الصدد دعا 
حموم إلى إجراء »دراسة عاجلة لتقييم 

األثر« حتى ال يكون إنجاز مشروع الميناء 
الكبير للحمدانية الذي يعتبر »ضروريا 

للتنمية االقتصادية« على حساب التراث 
الذي »يمكن حفظه قبل الشروع في هذا 

االنجاز«. و يختم حموم بالقول بأن مهمة 
تنقيب أثرية على كامل منطقة اليابسة 

التي حول الميناء وتوثيق للموقع المغمور 
بالمياه المحدد قد تم تنفيذها من طرف 

المركز الوطني للبحث في علم اآلثار في 
عام 2018 مع فريق من علماء اآلثار 
المتخصصين, موضحا في سياق كالمه 
بأن توصيات قد تمت صياغتها وإحالتها 
إلى الدوائر المعنية من أجل أخذ قرارات 

وتدابير تتعلق بالصون والحفظ.

أبرز مهنيون مشاركون في األيام التقنية للصناعة الميكانيكية وتصنيع 
قطع الغيار التي اختتمت فعالياتها اليوم الخميس بحاسي مسعود )80 
كلم جنوب/شرق ورقلة( أهمية الرفع من نسبة االندماج الوطني من 

خالل تعزيز القدرات اإلنتاجية الوطنية للمواد والخدمات.
ويتوخى من هذه المقاربة تلبية احتياجات مجمع سوناطراك بشكل 

أمثل بما يساهم في التقليص بشكل ملموس من حجم الواردات, 
مثلما جرى توضيحه خالل هذه التظاهرة. وحسب المدير المركزي 

للتموين واإلمداد بمجمع سوناطراك, محمد داود, فإن »هذه األيام 
التقنية تندرج في إطار تفعيل السياسة المنتهجة من قبل السلطات 

العمومية بهدف ترقية المحتوى المحلي واالندماج الوطني«. وأضاف 
في ذات الشأن أن »هذا المسعى الذي يولي له المجمع أهمية بالغة, 

يترجم من خالل تنظيم تظاهرات عبر مختلف مناطق الوطن, 
سيما تلك المتعلقة بصناعة قطع الغيار الميكانيكية التي احتضنتها 
والية وهران مؤخرا والتي تم خاللها إبرام عقود انتقاء أولية مع 

22 مؤسسة وطنية, وذلك من أجل ضمان خدمات ذات الصلة 
بمجال الميكانيك, سيما تصميم وصناعة قطع الغيار«. وبخصوص 
حصيلة2021, أشار ذات المسؤول أن سوناطراك » أمضت أزيد 

من 1.700 عقد مع شركات جزائرية بقيمة مالية إجمالية تفوق 
430 مليار دج, وهو ما يعادل نحو 2ر3 مليار دوالر أمريكي«. 

ويمثل ذلك, حسب السيد داود, 81 بالمائة من العقود المبرمة من 
طرف جميع هياكل وفروع سوناطراك. وفي سياق ذي صلة عبر 

عدد من ممثلي الشركات الوطنية المشاركة, في انطباعات رصدتها 
/وأج عن أملهم في تشجيع الصناعة الوطنية، بغية التقليص من 

قيمة الواردات. وفي هذا الصدد أبرز المهندس بالمؤسسة الوطنية 
للتنقيب بدر الدين مسعودي جهود الشركة الرامية إلى ترقية اإلنتاج 

الوطني, مشيرا »أن هذا المسعى يتجلى في إبرام مجموعة من 
اتفاقيات الشراكة التي من شأنها تعزيز التعاون في مجال صناعة 

بعض التجهيزات، بما فيها قطع الغيار«. ومن جانبه, أوضح ممثل 
المؤسسة الوطنية لألشغال البترولية الكبرى صابر لحسن, بقوله أن 

»مشاركتنا في هذه التظاهرة تهدف إلى إبراز اهتمامات شركتنا, فيما 
يتعلق بقطع الغيار الميكانيكية والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية 

وغيرها«, معتبرا أن إيجاد موردين محليين سيكون في صالح 
المؤسسة. كما اغتنم ممثلي بعض وحدات ومؤسسات اإلنتاج التابعة 

للجيش الوطني الشعبي هذه المناسبة, للتعريف بالمواد والخدمات 
التي يوفرونها من أجل المساهمة في مرافقة الصناعة الوطنية, وكذا 

ضمان خدمات المناولة خاصة في مجال الصناعات الميكانيكية لفائدة 
الشركات الناشطة في قطاع المحروقات. 

ق.م

يعترب املوقع الأثري ملدينة تيبازة القدمية، امل�سنف كموقع تراث عاملي من قبل اليون�سكو يف 

1982، حو�سا اأثريا غنيا بالرتاث املغمور باملياه، وهو جانب يرثي القيمة العاملية ال�ستثنائية لهذا 
املمتلك الثقايف، الأمر الذي يتطلب تدابري جديدة ا�ستعجالية للحفظ ونظرة جديدة يف علم الآثار.

�ش.ز/واج

ح�سب ما اأكده وايل ولية بجاية يف اأخر اجتماع له

ا�صتغالل منجم الزنك والر�صا�ش باأميزور يوفر اأزيد من 4700 من�صب �صغل
عقد والي والية بجاية كمال الدين كربوش 

نهاية األسبوع  لقاءات تشاور مع ممثلي 
مواطني قرى بلدية أميزور وكذا تالة 
حمزة بمعية رؤساء المجالس الشعبية 

للبلديتين. وبحضور رؤساء الدوائر 
لتيشي وأميزور . وكذا ممثل عن المجلس 

الشعبي الوطني لطمأنة المواطنين من 
المخاوف التي يرّوج لها البعض من 
تجسيد مشروع استغالل منجم الزنك 

والرصاص بإقليم بلديتي اميزور و ثالة 
حمزة.

المسئول األول بالوالية ذكر المواطنين 
بالنتائج االيجابية المنتظرة من خالل هذا 

المشروع على صعيد التنمية المحلية و 
خلف مناصب شغل لمواطني وشباب 

المنطقة حيث من المتوقع ان يوفر 
المشروع بكامله 700 منصب شغل 
مباشر و 4 أالف منصب شغل غير 

مباشر تطبيقا لتعليمات واوامر رئيس 
الجمهورية بتهيئة جميع الظروف الصحية 

والتقنية الالزمة ألجل االستغالل الحسن 
لهذا المشروع المنجمي. وسيحظى أبناء 
المنطقة بنسبة كبيرة من هذه المناصب، 

الوالي قدم ضمانات بخصوص انشغاالت 
ومخاوف المواطنين المتعلقة خصوصا 

بحماية البيئة حيث طمأنهم بانه تم 

إجراء جميع الدراسات الالزمة لتقييم 
األثر البيئي الستغالل المنجم وطريقة 
استغالله التي تم اختيارها واعتمادها 

والتي تتوافق مع المتطلبات البيئية 
والطبيعة المحددة للمنجم. هذا واجتمع 

الوالي بالرئيس المدير العام للشركة 
الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية 
الحديدية )ENOF(.و كذا إدارة الشركة 
األسترالية WMZ. اين تم توقيع اتفاقية 

بين هذه الشركة االسترالية وجامعة بجاية. 
وتم تنصيب فريق عمل قصد مطابقة 

المشروع للمعايير العالمية لحماية البيئة.
س.ز
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مجتمع

ن�صائح للحفاظ على الغ�صيل نا�صعًا 

 صودا الخبز 
  يُخلط كوب من صودا الخبز في دول 

من الماء الدافئ. 
يُنقع الجز المصاب من الجسم في الماء 
تعريضه  ثّم  ساعة،  عن  تقل  ال  لمدة 

للهواء الجاف. 
مالحظة: يُمكن عالج الحكة الموضعيّة 
صودا  من  عجينة  عمل  طريق  عن 
الخبز وتطبيقها على المنطقة المصابة. 

الشوفان:
مع  الناعم  الشوفان  من  كوب  يُخلط   
تتكّون  حتّى  الفاتر  الماء  من  القليل 

عجينة. 

المصاب،  المكان  على  العجينة  تُطبق 
وتُترك لبضعة دقائق، ثّم تُغسل بالماء 

الفاتر.
 الليمون:

 تُعصر حبّة من الليمون و يُطبق عصير 
الليمون على المناطق المصابة، ويُترك 
بالماء؛  يُغسل  ثّم  تماماً،  يجف  حتى 
حيث يمتلك الليمون خصائص مضادّة 

لاللتهابات. 
الريحان:

الريحان  من  كوب  نصف  يُوضع   
المجّفف في وعاء من الماء الساخن. 

ويُوضع  يبرد،  حتّى  الخليط  يُترك 

الجسم  على 
م  ا ستخد با

قطعة قماش معّقمة.
 النعناع:

في  المجفف  النعناع  من  كوب  يُنقع   
وعاء من الماء الساخن. 

حتّى  جانباً  ويُترك  المنقوع،  يُغطى 
يبرد.

المعقم  القماش  من  قطعة  تُغمس   
المناطق  على  وتُطبق  المنقوع،  في 

المصابة.
 الصبار:

 تُغسل أوراق الصبار جيداً.

الصبار، ويُطبق على  يُستخرج هالم   
الجلد المصاب بالحكة، ويُترك لبضعة 
الصبار  يحتوي  إذ  يُغسل؛  ثم  دقائق، 
على العديد من العناصر التي تقلّل من 

االلتهابات. 
البخار:

الماء  من  مناسبة  بكميّة  وعاء  يُمأل   
أوراق  القليل من  له  المغلي، ويُضاف 

الشاي األخضر. 
يُغطى الرأس بمنشفة، ويُستنشق البخار 

لمّدة عشر دقائق.

  حياة م�صباحي

الحلق  التهاب  أو  الحلق  احتقان  إن     
بالتهاب  يعرف  ما  أو  الحلق  ألم  أو 
تحدث  صحية  حالة  هو  الحنجرة، 
لدى األطفال بشكٍل شائع وال تستدعي 
في  الطفل  يتعافى  ما  غالًبا  إذ  القلق، 
عن  النظر  وبغض  أسبوع،  غضون 
إتباع  يساعد  قد  الحلق،  احتقان  سبب 
األم لبعض النصائح والتدابير المنزلية 
على التخفيف من شدة أعراض إصابة 

طفلها، ومن هذه التدابير ما يأتي:
الحلق،  يريح  ما  وتناول  شرب   •  
والماء  الكافيين،  من  الخالي  كالشاي 
تناول  يساعد  وقد  العسل،  مع  الفاتر 

المثلجات على تهدئة الحلق. 
السوائل  من  وفيرة  كميات  شرب   •  

مثل  الحلق  جفاف  تسبّب  قد  التي  السوائل  وتجنّب  الحلق،  رطوبة  على  وتحافظ  الجفاف  تمنع  التي 
المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

 •  المضمضة بمحلول ملحّي، ويمكن تحضيره منزلًيا بإذابة ربع إلى نصف ملعقة صغيرة من ملح 
الطعام إلى 240-120 مليلتًرا من الماء الفاتر؛ إذ يُساعد المحلول الملحّي على تهدئة الحلق وتخفيف 
التهيج، وفي الحقيقة تُعد المضمضة بالمحلول الملحّي من التدابير المنزلية المستخدمة لألطفال القادرين 

على الغرغرة أو ممن تجاوزت أعمارهم الست سنوات. 
 • أخذ قسط كاف من الراحة، وذلك بحصول الطفل على ما يكفي من النوم، والحرص على إراحة 

صوته أيًضا.
 •  تجنّب المواد المهيجة للحلق، وذلك بجعل جّو المنزل أو البيئة المحيطة بالطفل خالية من التدخين 

أو أّي مهيجات أخرى.
 •  تجنّب األطعمة المالحة أو المتبّلة أو الحامضة كعصير البرتقال، واألطعمة ذات األجزاء القاسية 
تناولهم  والحرص على  أيًضا،  الفم  تقرحات  يعانون من  الذين  لألطفال  البطاطس  أو رقائق  كالشيبس 

لألطعمة أو المشروبات الباردة.
 •  إعطاء الطفل أقراص المص المخصصة اللتهاب للحلق، مع مراعاة عدم إعطائها لألطفال دون سن 

الرابعة لتجنّب خطر االختناق.
 •  ترطيب البيئة المحيطة بالطفل، وذلك ألّن الهواء الجاف قد يزيد من احتقان الحلق، لذلك يُنصح 
بالجلوس لعدة دقائق في حمام مشبع بالبخار، أو بترطيب الهواء من خالل أجهزة الترطيب المنزلية، 

والتأكد من تنظيفها لتجنّب تلّوثها بنمّو العفن والبكتيريا فيها.

احلامل و اجلنني
فوائد البطيخ للحامل واجلنني

   يحتوي البطيخ على فيتامين أ، وفيتامين ج، 
والثيامين أو ما يسّمى بفيتامين ب1، باإلضافة 
عناصر  وهي  والمغنيسيوم  البوتاسيوم،  إلى 
يلعب  البوتاسيوم  أن  كما  الجنين،  لنمو  ُمهمة 
لدى  واألنسجة  الدم  في  الماء  توازن  في  دور 
الفواكه  من  البطيخ  يُعّد  كما  الحامل،  المرأة 
الغنيّة بالليكوبين واللوتين، وهما من ُمضادات 
تعمل  حيث  الحامل،  لصحة  الُمفيدة  األكسدة 
المركبات المضادة لألكسدة على تقليل تعّرض 

خاليا الجسم للتلف.
   وتوجد القليل من األبحاث التي تدرس تأثير 
البطيخ بشكل خاص في صحة الحامل، وأغلب 
الدراسات التي تم إجراؤها كانت لمعرفة تأثير الفواكه التي تحتوي على البيتا- كاروتين والتي يَُعد البطيخ 

أحدها، إذ أظهرت فوائد عديدة على صّحة الحامل.
  حيث وجدت دراسة نُشَرت في المجلة األوروبية لعلم الحساسية والمناعة السريرية أّن زيادة تناول 
البيتا-  تحتوي  التي  واألغذية  والحمضيات،  والصفراء،  الخضراء  والخضروات  للفواكه،  األمهات 
كاروتين، خالل فترة الحمل كان مرتبطاً بشكل كبير مع انخفاض خطر اإلصابة باألكزيما لدى الطفل.

 و�صفات لعالج 

عف الوجه �صَ

جمال 

ور�صاقة
أمــــــــــــــومة و طفــولة 

�صحتك

تدابير 
منزلية

 ن�صائح واإر�صادات لتخفيف 
احتقان احللق لالأطفال

 عالج ح�صا�صية اجل�صم طبيعيًا

تحافظ  أن  شأنها  من  التي  النصائح  بعض  يأتي  فيما 
على لون الغسيل أبيض وعدم تحول لونه إلى اللون 

الداكن، أو جعله يفقد سطوعه:
 • فرز الغسيل وفصل المالبس الملونة عن المالبس 
البيضاء، فمن شأن انتقال األلوان من الغسيل الملون 
تجعل  أن  الغسيل  عملية  أثناء  األبيض  الغسيل  إلى 

المالبس البيضاء باهتة. 
بل  بالمالبس  جداً  كبير  بشكل  الغسالة  تعبئة  عدم   •  
كمية  واستخدام  للمالبس،  كافية  مساحة  ترك  يجب 
الغسيل  مسحوق  توزيع  يتّم  حتّى  المياه؛  من  كافية 
األتربة،  إلزالة  وذلك  المالبس؛  على  مناسب  بشكل 

وبالتالي تنظيفها بدرجة أكبر.
 •  إضافة نصف كوب من البوراكس، أو كوب من 
صودا الخبز في حال الشعور بأن مسحوق الغسيل ال 

يعمل بكفاءة عالية.
أمكن  ما  الشمس  ألشعة  بتعريضه  الغسيل  نشر    •  

حيث تساعد األشعة فوق البنفسجية الناتجة من الشمس 
على تبييض المالبس.

لما  وفقاً  حرارة  بدرجة  الساخن  الماء  استخدام    •  
بقع  إزالة  يساعد على  لأللبسة، حيث  به  هو موصى 

الزيوت على المالبس. 
المالبس  بقاء  في  يسهم  حدوثها  فور  البقع  عالج   •  

بيضاء وناصعة. 
حرارة  درجات  على  المالبس  تجفيف  تجنب   •  
أُزيلت بشكل كامل،  البقع قد  إذا لم تكن  مرتفعة فيما 
إزالة  طرق  واستخدام  أخرى  مرة  غسلها  فيفضل 
قبل تجفيفها على درجة حرارة  البقع المذكورة سابقاً 

مرتفعة.
جاف  تنظيف  إلى  تحتاج  التي  المالبس  غسل    •  

بالتنظيف الجاف وعدم المخاطرة بغسلها بالغسالة. 
اختيار  يجب  حيث  بعناية،  المنظفات  اختيار   •  
البصرية،  المبيضات  على  تحتوي  التي  المنظفات 

حيث يتجلى عمل المبيضات البصرية في أنّها تجعل 
الغسيل يبدو أكثر بياضاً مّما هو عليه في الواقع، أي 
أنّه يعمل بشكل أساسي على خداع عين الناظر، حيث 
وبالتالي  األصفر  اللون  تنقل  التي  الموجات  من  تقلل 

يبدو الغسيل أكثر بياضاً.
 •  تنظيف الغسالة بشكل دوري، حيث إنّه إذا كانت 
الغسيل  بتنظيف  تقوم  لن  فإنّها  نظيفة  غير  الغسالة 

بكفاءة. 
استعمال  كّل  بعد  البيضاء  المالبس  بغسل  يُنصح   •  
حتّى لو كان مظهرها نظيفاً، حيث إّن العرق والزيوت 
إلى  البيضاء  المالبس  تُحول  الجسم  يطرحها  التي 

صفراء مع مرور الزمن.
 •  يُنصح بعدم استخدام الكلور كمبيض ُمباشر على 
من  لونها  سيتحول  حيث  البيضاء،  القطنية  المالبس 
استبداله  ويُمكن  التكرار،  مع  األصفر  إلى  األبيض 

بمبيضات أكثر أماناً للمالبس البيضاء.

 الفراولة والعسل: 
ِمْلعقٍة صغيرٍة   تُمَزُج حبٌة من الفراولة المهروسة مع 
من عسِل النحِل الطبيعّي وِمْلعقة صغيرة من ماء الورد، 
ثم تُدلَُك منطقُة الُخدوِد بالمزيج بحركاٍت دائريٍة، وبعَدها 

تُغَسل بالماء الفاتر، ثم تُدلَُك بمكعٍب من الثّلج.
 عشبة الُمّرة:

ثم  كاملٍة،  ليلٍة  لمدة  الماء  في  الُمّرة  من  كميٌة  تُنَقُع    
تُضاُف لها القليُل من الّطحينية حتّى يُصِبَح لدينا مزيٌج 
ليّن، ثم يُدلك الوجه بالخليِط لمدة نصِف ساعٍة وبَحَركاٍت 
على  الفائقة  الُقدرة  لها  الُمّرة  ُعشَبَة  إنَّ  حيُث  دائريٍة، 

عالِج ضعِف الوجِه بفعالية ودون أّي آثاٍر جانبيّة.
 الحلبة والخميرة: 

ُر بوضِع كوٍب من الماِء في وعاٍء على النّار،    تُحضَّ

يغلي  التحريك حتى  الحلبة مع  ِمْلَعقتان من  تُضاُف  ثم 
تُضاُف  ثم  قلياًل،  َيبُرَد  حتى  جاِنباً  يُترُك  ثم  المزيج، 
ِمْلَعقٌة من الخميرِة، ويُدلك الوجه بالمزيج -بعد تحريكه- 
يُشطف  ثم  الساعة،  عقارب  باتجاه  دائرية  بحركاٍت 

بالماِء الفاتر، ويُمسُح الوجُه بعَدها بماء الورد. 
خليط الزيوت:

يومياً  ثالث  أو  مّرتين  للوجِه  مساٍج  عمُل  ُل  يُفضَّ  
بمجموعة من الزيوت المفيدة للبشرة، على غرار زيت 
وزيت  اللوز،  وزيت  الزيتون،  وزيت  الشمس،  عباد 
الخروع، وزيت النعناع، وبعدها يُدلَك الوجُه بحركاٍت 
تمأل  الّطريقة  هذه  إنَّ  حيث  العين؛  طرف  من  دائريٍة 
من  تزيد  وبالتالي  بالبشرة  الموجودة  الّدهنية  الخاليا 

حجمها.



استضافتها  عدم  عن  الصين  اعتذرت 
القدم،  لكرة   »2023 آسيا  لبطولة »كأس 
كورونا،  فيروس  جائحة  تداعيات  بسبب 

بحسب ما أعلن االتحاد القاري، أمس.
»بعد  بيان  في  القاري  االتحاد  وقال 
مشاورات مكثفة مع االتحاد الصيني لكرة 
االتحاد اآلسيوي  بإعالم  قام األخير  القدم، 
استضافة  على  قدرته  بعدم  القدم  لكرة 

نهائيات كأس آسيا 2023«.
أنه  القدم،  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  وأكد 
االستثنائية  الظروف  االعتبار  بعين  أخذ 

»كوفيد19-«،  جائحة  بها  تسببت  التي 
حقوق  عن  الصين  تنازل  إلى  أدت  والتي 

االستضافة.
تقديره  عن  اآلسيوي  االتحاد  وأعرب 
القدم  لكرة  الصيني  واالتحاد  للصين 
آسيا  لكأس  المنظمة  المحلية  واللجنة 
2023 في الصين، الذين قاموا باتخاذ هذا 
القرار الصعب ولكن الضروري من أجل 
 ،2023 آسيا  لكأس  المشتركة  المصالح 
لكرة  اآلسيوي  االتحاد  لدى  سيكون  حيث 
القدم الوقت الكافي من أجل تقييم الموقف 

بخصوص استضافة كأس آسيا 2023.
سيعلن  أنه  إلى  اآلسيوي،  االتحاد  وأشار 
المقبلة  الخطوات  عن  المناسب  الوقت  في 
آسيا  كأس  نهائيات  باستضافة  المتعلقة 

.2023
وكانت الصين اختيرت الستضافة نهائيات 
جوان   5 في   ،2023 لعام  آسيا  كأس 
2019، وكان من المقرر أن تقام البطولة 
في 10 مدن صينية خالل الفترة من 16 

جوان إلى 16 جويلية 2023.
الوكاالت
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ب�سبب تداعيات جائحة كورونا

�ل�سين تعتذر عن ��ست�سافة كاأ�س �آ�سيا لعام 2023

رغم اأن ال�سياطين الحمر لن ي�ساركوا في رابطة الأبطال المو�سم المقبل

رونالدو يك�سف عن م�سيره في ر�سالة 
موجهة لمدرب مان�س�ستر يونايتد �لجديد

 
لمح النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، الستمراره في صفوف 

مانشستر يونايتد، الموسم المقبل، بعد الشائعات حول رحيله عن الفريق بسبب 
الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وتحوم الشكوك حول مستقبل كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، وذلك بعد أن 
أخفق فريق »الشياطين الحمر« في احتالل أحد المراكز األربعة األولى في الدوري 

اإلنجليزي الممتاز »البريميرليغ« المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وخرجت تقارير صحفية عدة، تؤكد أن النجم البرتغالي قرر الرحيل عن قلعة 

»أولد ترافورد« كونه الهداف التاريخي للبطولة القارية »التشامبيونز ليغ«، وال 
يمكن أن يقضي الموسم المقبل من دون المشاركة في دوري األبطال، كما زعمت 

التقارير أنه غير راض عن تعيين الهولندي إريك تين هاج مدربا لمانشستر 
يونايتد بدءا من الموسم المقبل.

بيد أن رونالدو قال في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: »أعرف أن 
تين هاج قدم عمال رائعا مع أياكس، هو مدرب يملك الخبرة وعلينا منحه الوقت، 
األمور يجب أن تتغير بالطريقة التي يريدها، وإذا أبلى البالء الحسن، فسيصبح 

مانشستر يونايتد ناجحا، وبالتالي أتمنى له األفضل«.

اأكد على اأهمية الفوز امام خيتافي اليوم، ت�سافي:

»دي يونغ مهم لبر�سلونة ولن �أتحدث عن مور�تا«
أكد تشافي هيرنانديز 

المدير الفني لبرشلونة على 
رغبة فريقه في االنتصار 
على خيتافي، مساء اليوم، 

ضمن منافسات الجولة 37 
من الليغا.

وقال تشافي في مؤتمر 
صحفي أمس: »خيتافي 

يقدم موسما رائعا منذ 
وصول المدرب كيكي 

فلوريس، ويلعبون بشكل 
مباشر للغاية، وبنظام 

واضح وصعب. سنلعب كالعادة من أجل الفوز«.
وعن مشاركة أراوخو، علق »إنه يريد اللعب، وهذه هي رغبته، ولم يفقد وعيه 

تماما ضد سيلتا فيجو، ومشاركته تعتمد على حالته«.
وأضاف »التخطيط للموسم المقبل؟ ظروف النادي تحكمنا، وأنا جزء مهم من 

اتخاذ القرار، ونريد تشكيل فريق جيد للغاية، بالنظر للوضع االقتصادي، ويجب 
أن نبدأ التخطيط اآلن«.

وتابع »مستقبل فرينكي دي يونغ؟ بالنسبة لي هو العب مهم جًدا، وكان العبا 
أساسًيا دائما، لكن الوضع المالي للنادي يحكمنا، وسنرى ما سيحدث«.

وأوضح »سوق االنتقاالت؟ نتحدث عن العديد من التعاقدات المحتملة، لكننا لم 
نحسم جميع أهدافنا، وتتبقى مباراتان على نهاية الموسم، ثم سنحلل الوضع ونبدأ 
في اتخاذ القرارات،  بعض الالعبين ال يمكننا الموافقة على رحيلهم، ولدي خطة 

واضحة تماما«.
وأردف »أنا متفائل دائما، وعلينا التنافس العام المقبل. حاولنا هذا العام، لكن في 
النهاية لم تسر األمور على ما يرام، قلت مرات عديدة إننا أنقذنا الموسم بالتأهل 
لدوري األبطال، لكن الموسم المقبل، سيكون مطلوبا منا أكثر من ذلك بكثير«، 

وعن موراتا، قال »الحديث عن العبين ليسوا معنا ال يهم حاليا«.
عاد اإلى ملعب التحاد وعبر عن تاأثره بتكريمه

مان�س�ستر �سيتي يزيح �ل�ستار عن تمثال 
�أغويرو في ذكرى هدفه �لتاريخي

أزاح مانشستر سيتي، الستار عن تمثال لسيرجيو أغويرو، في الذكرى العاشرة 
للهدف التاريخي الذي سجله المهاجم المعتزل، والذي ساهم في تتويج »السيتي« 
بلقبه األول في الدوري، ونحت التمثال على يد الفنان االسكتلندي، آندي سكوت.

وعاد المهاجم األرجنتيني إلى ملعب »االتحاد«، أول امس، حيث كرم »السيتي« 
هدافه التاريخي بتمثال يصور اللحظة التي مزق فيها أغويرو قميصه احتفاال 
بعد تسجيله هدفا »قاتال« في الوقت المحتسب بدال من الضائع، في المباراة 

ضد كوينز بارك رينجرز في الجولة األخيرة من الدوري اإلنجليزي  في موسم 
.2011-2012

وقال أغويرو خالل إزاحة الستار عن تمثاله: »بصدق، إنه لشيء جميل للغاية 
بالنسبة لي أن أرى نفسي قبل 10 سنوات، أمر مؤثر للغاية.. في تلك السنوات 
العشر، استطعت الفوز بالعديد من األلقاب، وتمكنت من مساعدة النادي ليصبح 

أحد أهم األندية في العالم.. إنه شيء مميز للغاية«.
وفاز »السيتي« بخمسة ألقاب للدوري مع أغويرو، وهو على وشك الحصول 

على لقب آخر، وقبل عام 2012، لم يتمكن »السيتي« من الفوز بالدوري 
اإلنجليزي منذ عام 1968.

وكان أغويرو البالغ 33 عاما، انضم إلى صفوف »السيتي« قادما من أتلتيكو 
مدريد اإلسباني عام 2011، وسجل مع النادي اإلنجليزي 260 هدفا في 389 

مباراة في مختلف المسابقات، كرسته كأفضل هداف في تاريخ النادي.
وانتقل المهاجم الدولي األرجنتيني السابق إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي 

الماضي، لكنه اعتزل في ديسمبر الماضي بسبب مشكلة في القلب.
الوكاالت

تحدث اإليطالي كارلو أنشيلوتي، المدير 
الفني للاير مدريد، عن مستقبل العبه 
البلجيكي إيدين هازارد، وعلق على 

تصريحات النجم المصري محمد صالح 
األخيرة، بأنه أفضل العب في العالم 

بمركزه.
وقال أنشيلوتي امس، في المؤتمر 

الصحفي المكرس لمباراة مضيفه قادش 
المقررة اليوم، ضمن الجولة 37 من 
الدوري اإلسباني: »سيبقى إيدين هنا 

في لاير مدريد خالل الموسم المقبل«، 
وأضاف المدرب اإليطالي المخضرم: 

»خطة هازارد واضحة للغاية، إنه يريد 
إظهار كفاءته مع الفريق«.

وعلق أنشيلوتي على تصريحات محمد 
صالح نجم ليفربول: »قال صالح إنه 
األفضل في العالم بمركزه، وأعتقد أنه 

على حق، أنا أتفق معه، إنه األفضل في 
العالم بمركزه«.

يذكر أن لاير مدريد سيواجه ليفربول يوم 
28 ماي، في المباراة النهائية لدوري 

أبطال أوروبا، بالعاصمة الفرنسية 
باريس.

الوكاالت

طالبت بمراجعة �سريعة لل�سكوى

�أندية رو�سية ت�ستاأنف �سد قر�ر »يويفا« �أمام محكمة �لتحكيم �لريا�سية
القدم،  لكرة  الممتاز  الروسي  الدوري  من  أندية  أربعة  تقدمت 
االتحاد  قرار  ضد  الرياضية  التحكيم  محكمة  أمام  باستئناف 
المنافسات  من  باستبعادها  »يويفا«،  القدم  لكرة  األوروبي 

األوروبية.
موقعه  عبر  موسكو  تسيسكا  لنادي  الصحفية  الخدمة  وقالت 
الرسمي على اإلنترنت: »نبلغكم أن نادينا، باإلضافة إلى ثالثة 
أندية أخرى من الدوري الروسي الممتاز، زينيت بطرسبورغ، 
لوزان  محكمة  إلى  استئنافا  قدمت  وسوتشي،  موسكو،  ودينامو 
للتحكيم الرياضي ضد قرار االتحاد األوروبي لكرة القدم في 2 

ماي 2022 بإبعاد األندية الروسية من المسابقات األوروبية«.
سريعة  مراجعة  األندية  جميع  »طلبت  النادي:  بيان  وأضاف 
تسيسكا  ونادي  الرياضة..  مبدأ  احترام  يتم  أن  ونأمل  للشكوى. 

المسابقات األوروبية، وسننافس  للعب في  موسكو يسعى جاهدا 
تقديم  الدوري.  في  متقدم  مركز  إحراز  أجل  من  النهاية  حتى 
الطلب قبل نهاية الموسم يرتبط بمواعيد نهائية صارمة الستئناف 

بعض قرارات االتحاد األوروبي خالل 10 أيام تقويمية«.
يذكر أن االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« قرر يوم االثنين 
2 ماي الجاري، استبعاد األندية الروسية والمنتخبات الوطنية من 
الموسم الدولي )2023-2022( ولن تتمكن األندية الروسية في 
الموسم المقبل، من المشاركة في المسابقات األوروبية، ودوري 
و«يورو  سنة،   21 تحت  أوروبا  وبطولة  األوروبية،  األمم 
للسيدات  العالم  كأس  تصفيات  في  وكذلك  للسيدات،   »2022

.2023
الوكاالت

مدرب ريال مدريد يوؤكد:

»�أتفق مع �سالح وهاز�رد �سيبقى هاز�رد هنا«



ينتظر ان يقحم محرز اأ�سا�سيا اليوم، غوارديوال:

»وي�ضت هام يقدم مو�ضما ا�ضتثنائيا بف�ضل بن رحمة النزيني وفوالن�س«

09 األحد 15 ماي
 2022 المـوافق  

لـ 14 شوال 1443 ه  

كشفت االتحادية الجزائرية لكرة القدم أمس 
الخطوات التي قامت بها خالل االحتجاج 

الذي تقدمت به لالتحادية الدولية، حول أداء 
الحكم الغامبي باكاري بابا غاساما، خالل 

مباراة اإلياب الفاصلة بين »الخضر« 
والكاميرون، المؤهلة إلى كأس العالم 

2022، وأشارت في بيانها أنها لم تحصل 
على التوضيح الكافي من قبل »فيفا« حول 
أداء الحكام غاساما، وهذا الذي ينتظره في 
األيام المقبلة، رغم أن لجنة الحكام التابعة 

لهيئة الرئيس جياني إنفانتينو، أكدت أن حكم 
»الفيديو« لم يؤثر على نتيجة المباراة.
وجاء في البيان: »في اليوم التالي من 

المباراة، قدمت الفاف شكوى إلى األمانة 
العامة للفيفا بخصوص التحكيم، ثم حصل 

على رد بعد ذلك يوم الثالثاء 5 أفريل يؤكد 
أن الشكوى المقدمة تم تحويلها إلى لجنة 
االنضباط لمراجعتها يوم 21 من الشهر 
ذاته، وليس إلصدار القرار«، وأضاف: 

»يوم 4 أفريل قدم الفاف للفيفا تقرير خبرة 
من وكالة مختصة شهيرة ومعتمدة، وصفت 

استنتاجها حول أداء الحكم بالحكم بأنه 
مشبوه، وهذا على تقييم من ثالث مستويات، 

التحكيم العادي والتحكيم المشبوه والتحكيم 
غير الطبيعي«.

ونشرت الفاف كذلك نص بيان الخبرة من 
قبل هذه اللجنة المختصة، والذي جاء فيه 
»عدم التوازن )%100 مقابل %0( بين 
الفريقين ووقعت 3 أخطاء واضحة أثرت 

على النتيجة، وجاءت متمثلة في ركلة جزاء 
لم تُحتسب لمنتخب الجزائر، وهدف غير 
شرعي لمنتخب الكاميرون وهدف ملغى 
لمنتخب الجزائر، وهذا أعطى األفضلية 

للمنتخب الكاميروني«.
وأضاف بيان الفاف: »عكس ما أشيع 

هنا وهناك لم ترفض لجنة االنضباط أبداً 
الشكوى الجزائرية، بل تم طلب منه إعادة 

شكوى إلى لجنة الحكام التابعة للهيئة نفسها، 
وفي يوم الجمعة 6 أفريل تلقت الفاف رسالة 

بريد إلكتروني من لجنة الحكام موقعة من 
الرئيس كولينا رئيس اللجنة، وماسيمو 
بوساكا مدير التحكيم، تفيد بأن الطلبات 

الواردة ال تستجيب لملف الشكوى«.
وكشف أيضاً »وبعد نشر يوم 6 ماي على 

موقع الفاف رأي لجنة الحكام في فيفا، 
تم إرسال طلب آخر يوم 7 ماي 2022 

ببريد إلكتروني للحصول على توضيحات 
بخصوص عدم ذكر الحكم الرئيسي للمباراة 

في المراسلة، في حين تم االكتفاء فقط 
باإلشارة إلى أداء حكام الفيديو، كما لم 

تذكر إن كان الحكم غاساما طبق قوانين 
اللعبة بشكل صحيح وامتثل لبرتوكول 

الحكم الفيديو، كما لم يتم فحص تسجيالت 
غرفة الفيديو مع الحكم الرئيسي، في إطار 

البرتوكول الخاص بهذه التقنية«.
وختم البيان »مما سبق، يجعل الفاف 

أمام وجوب الحصول على توضيحات 
أخرى وإلقاء الضوء الكامل حول التحكيم 

المشبوه من جانب حكم هذه المباراة وتأثيره 
على نتيجتها، والزال الطرف الجزائري 
ينتظر رداً واضحا وموضوعيا على هذا 

االدعاء«.
ق.ر

قال اأن تجربته في تركيا لم تكن موفقة 

واأنه م�ستعد حاليا للميركاتو ال�سيفي

زفان: »بداية ال�ضنة كانت قا�ضية ب�ضبب 
اإق�ضاء الخ�ضر من الكان والمونديال«

قال الدولي الجزائري، مهدي زفان، أن بداية السنة الجارية كانت جد قاسية 
على المنتخب الوطني، بسبب ما حدث له خالل نهائيات كأس إفريقيا لألمم 

ومباراة السد المؤهلة لمونديال قطر، وتحدث عن مستقبله لما أشار لرغبته في 
مغادرة البطولة التركية.

وصرح الظهير األيمن الجزائري لموقع »فوت ميركاتو« الفرنسي أمس: 
»بداية السنة الجارية كانت قاسية، شعرت بحزن كبير مثل كل الجزائريين، فقد 

تلقينا صفعة قوية بين كأس أمم إفريقيا، وعدم التأهل لكأس العالم، قيل الكثير 
من األشياء منذ بداية العام«

ودعا ذات المتحدث لقلب الصفحة والتفكير في المواعيد الهامة التي تنتظر 
الخضر: »اآلن علينا استئناف العمل، من أجل العودة بقوة، وسريعا إلى 

الواجهة، هذا كل ما علينا القيام به«
كما تحدث زفان، عن تجربته األخيرة في تركيا، مع نادي مالطيا سبور، 

وطموحاته المستقبلية، وقال: »تجربتي في تركيا لم تكن موفقة، وجدت نفسي 
في ناٍد سيئ التنظيم للغاية، الجميع غادر الفريق قبل األوان، وأنا تحررت من 

عقدي منذ نهاية مارس، تركت النادي مقابل أجر غير مدفوع، مع ذلك هذه 
التجربة ستخدمني مستقبال، األهم بالنسبة لي حاليا هو المستقبل، حيث أستعد 

لفترة االنتقاالت الصيفية«.

يرغب في اال�ستفادة من خدماته المو�سم المقبل

بري�ضت مهتم بتفعيل بند بقاء باليلي في �ضفوفه
 

كشفت تقارير إعالمية فرنسية أمس أن نادي بريست يتجه لتفعيل البند الخاص 
بتجديد عقد العبه الدولي الجزائري يوسف باليلي، من اجل االحتفاظ به 

لمواسم أخرى في النادي الذي ينشط في الدرجة الفرنسية المحترفة األولى.
وأوضح موقع »أونز مونديال« أمس ان ناي بريست تأكد من اإلمكانيات 
الكبيرة التي يتمتع بها وسط ميدانه مؤخرا، خاصة بعد تألقه في المقابلتين 

األخيرتين مع ناديه، وتوجه األنظار إليه واهتمام عدد من األندية بالتعاقد معه.
ويرغب نادي بريست في االحتفاظ بباليلي بعد الشعبية الكبيرة التي فاز بها 

األخير مؤخرا بين صفوف أنصار النادي، كما أن بريست يريد االستفادة 
بأكبر قدر ممكن من العبه، سواء من خالل الخدمات التي يقدمها للتشكيلة 

فوق أرضية الميدان، او حتى إذا تالق الموسم المقبل ما يشكل إمكانية لتحويله 
واالستفادة من مبلغ كبير جراء ذلك.

عقده ينتهي في ال�سيف ورحيله من برلين يقترب

بلفو�ضيل ي�ضجل وي�ضقط مع فريقه 
�ضد بوري�ضيا دورتموند

تمكن الدولي الجزائري، ومهاجم هيرتا برلين، إسحاق بلفوضيل، من التسجيل 
في مواجهة فريقه ضد بوريسيا دورتموند الجارية التي لعبت أمس لحساب 

الجولة الـ34 من البطولة األلمانية المحترفة، والتي انتهت بنتيجة هدفين مقابل 
هدف لصالح دورتموند.

وتمكن قلب الهجوم الجزائري من منح فريقه األفضلية في الدقيقة الـ18 من 
عمر المباراة من ضربة جزاء، رافعا رصيده من األهداف هذا الموسم لـ5 

أهداف و3 تمريرات حاسمة.
وينتهي عقد بلفوضيل مع هيرتا برلين في الصيف المقبل، وكانت العديد من 
المصادر أكدت في وقت سابق اهتمام عدد من األندية بالتعاقد معه مستقبال، 

مشيرة إلى انه سيرحل عن ناديه ال محالة، سيما إذا تأكد سقوطه إلى الدرجة 
الثانية في ألمانيا.

اأكدت التزامها بالم�ساواة والعدالة بين الجميع

الكاف ترف�س طلب م�ضر احت�ضان 
نهائي رابطة اأبطال اإفريقيا

 
رفضت الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم طلب وزارة الشباب والرياضة 

المصرية، المتمثل في احتضان مصر لنهائي رابطة األبطال اإلفريقية.
وأصدرت الكاف، بيانا ورد فيه: »تلقى االتحاد األفريقي لكرة القدم رسالة من 

وزارة الشباب والرياضة المصرية، تشير الرسالة لطلب االتحاد المصري 
لكرة القدم والنادي األهلي استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا«

وأوضح الكاف: »تقدر الكاف ويتفهم تماماً شكاوى ومخاوف نادي األهلي 
واالتحاد المصري لكرة القدم ونلتزم بمبادئ العدالة بين الجميع«

وأكدت الكاف، عن إلتزامها بقواعد االتحادين األفريقي والدولي التي ال تسمح 
بتغيير قوانين المنافسة بمجرد انطالقها، كما أشار ذات البيان ألعلى هيئة 

كروية في إفريقيا، أن المغرب والسنغال هما البلدان الوحيدان، اللذان استوفيا 
شروط استضافة نهائي المنافسة.

وختم الكاف بيانه: »هناك مناقشات جارية، للعودة إلى نظام الذهاب واإلياب 
في النهائي دوري أبطال أفريقيا، بدال من إقامة النهائي من مباراة واحدة«.

ق.ر

و�سحت في باينها اأم�س الخطوات التي اتخذتها في احتجاجها

الفاف تطالب الفيفا برد نهائي بخ�ضو�س 
اآداء غا�ضاما في مباراة الجزائر الكاميرون

ينتظر ان يقوم اإلسباني بيب غوارديوال مدرب مانشيستر سيتي 
بإقحام الدولي الجزائري رياض محرز أساسيا في المباراة التي 
ستجمع فريقه اليوم بنادي ويست هام لحساب الجولة الـ37 من 

البطولة اإلنجليزية الممتازة، في الوقت الذي نوه به التقني اإلسباني 
بالعبي الخصم ويتقدمهم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة.

فقد وجه غوارديوال صفعة إلى االسكتلندي ديفيد مويس نظيره في 
وست هام قبل مواجهة اليوم، ويسعى مانشستر سيتي للفوز للمضي 

قدما في سباق التتويج بلقب الدوري اإلنجليزي الممتاز للموسم 

الثاني على التوالي، في حين أن »الهامرز« يريدون النقاط الثالث 
لمزاحمة مانشستر يونايتد على المركز السادس المؤهل لبطولة 

الدوري األوروبي.
وقبل مباراة الفريقين المرتقبة، أكد غوارديوال أن الدولي الجزائري 
سعيد بن رحمة العب وست هام يعد من أخطر العبي الهامرز، في 
تصريحات قد تشكل إحراجا كبيرا لديفيد مويس الذي لم يتمكن من 

االستفادة من نجمه الجزائري بالشكل األمثل حتى اآلن.
وتحدث الرجل األول في الطاقم الفني للفريق السماوي، في 

تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي، قال فيها :«وست 
هام يقدم موسما مميزا، وهو يُشكل الخطر على أي منافس 

بفضل الجودة التي يتميز بها نجومه أمثال بن رحمة، والنزيني، 
وفوالنس«.

وجاءت إشادة »الفيلسوف« بمؤهالت الجناح الطائر الجزائري 
بمثابة صفعة لمدرب وست هام الذي شكك أكثر من مرة في العبه 
وقدرته على صناعة الفارق، فيما ينتظر المتتبعون أن يقوم بوضع 

محرز ضمن قائمة الالعبين األساسيين في مباراة اليوم.
وأشارت العديد من التقارير البريطانية، خالل األسابيع الماضية، 

إلى أن ديفيد مويس يُفكر جديا في التخلي عن بن رحمة خالل 
الميركاتو الصيفي الُمقبل، باعتباره ال يُقدم المردود المنتظر منه.
وتمكن سعيد بن رحمة، خالل ثاني موسم له مع »المطارق«، 

من تسجيل 11 هدفا والُمساهمة في 6، ما بين الدوري، والكأس، 
والدوري األوروبي.

ق.ر

رياضي
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أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أول أمس، خالل 
مشاركة بسورينتو )إيطاليا( في أعمال المنتدى الدولي حول 

"التطلع نحو الجنوب: استراتيجية أوروبا لجيو سياسية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية جديدة في منطقة البحر 

األبيض المتوسط"، حرص الجزائر على تعزيز دورها 
"كمورد موثوق"، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وكانت مشاركة عرقاب في أعمال المنتدى رفقة وفد من 
القطاع مكون من رؤساء مجمعي سوناطراك وسونلغاز, 

باإلضافة إلى وفد من وزارة الخارجية برئاسة عبد 
الكريم حرشاوي, المبعوث الخاص المكلف بالدبلوماسية 

االقتصادية, يضيف ذات المصدر.
وحضر هذا االجتماع الدولي الذي نظمته الوزارة اإليطالية 

للجنوب والتماسك اإلقليمي بالتعاون مع مركز الفكر 
 » The European House-Ambretti»,اإليطالي

رئيس الجمهورية االيطالية  سيرجيو ماتاريال, ورئيس 
مجلس النواب روبرتو فيكو, وكذا رئيس الوزراء, ماريو 

دراغي, والعديد من وزراء الحكومة اإليطالية باإلضافة إلى 
العديد من صانعي القرار من العالم األكاديمي, السياسي, 

االقتصادي والدولي, حسب البيان.

من بين الموضوعات, تم التطرق الى دور استثمارات البنية 
التحتية في الجنوب والبحر األبيض المتوسط  وطرح بعض 

النماذج لتعزيز تنميتها وتحدي رأس المال البشري في 
مواجهة تحدي التحول الطاقوي والرقمي والتغير المناخي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المنتدى أتاح لقاءات و تبادالت 
"تفاعلية" حول طرق ووسائل تطوير إجراءات ملموسة 

إلنشاء منصة استراتيجية على مستوى البحر األبيض 
المتوسط لجنوب إيطاليا وأوروبا.

وقد شدد وزير الطاقة والمناجم خالل هذا االجتماع على 
الدور "الرئيسي لقطاع الطاقة والمناجم كمحرك للتنمية 

االقتصادية وأهمية التعاون في قطاع المحروقات بالمنطقة", 
مشيرا إلى أن قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر قطاع "مفتوح 

لالستثمار" من خالل إطار قانوني محفز الذي يوفر العديد 
من فرص الشراكة في العديد من المجاالت, يضيف نفس 

البيان.
وسلط الضوء على "الجهود العديدة التي تبذلها الجزائر 
لتطوير القدرات في جميع أنحاء سلسلة المحروقات من 

خالل استثمارات كبيرة والتي هي جزء من نهج يهدف إلى 
تعزيز دور الجزائر كمورد موثوق يضمن إمدادات آمنة 

ومستمرة", يضيف المصدر ذاته.
كما أعرب الوزير عن "التزام الجزائر بانتقال تدريجي 
للطاقة" من خالل تنويع مصادر الطاقة الرئيسية الحالية 

ودمج طاقات البصمة الكربونية المنخفضة في مزيج 
الطاقة مثل الطاقات المتجددة والكهرباء والهيدروجين, 

وأن استراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين هي في طور 
االعداد.

كما شدد الوزير على "الحاجة إلى 
على تعزيز الروابط الطاقوية بين الدول 

ضفتي البحر األبيض المتوسط لمواجهة التحديات المشتركة 
المرتبطة بحالة الطوارئ المناخية, والتي من دون شك 
ستخلق فرص اقتصادية وتجارية جديدة وثروات جديدة 

ووظائف جديدة.«
باإلضافة إلى ضرورة مراعاة "الفوارق" من حيث 

األولويات الوطنية, ولكن أيًضا من حيث التنمية والقدرات 
المالية بين بلدان جنوب وشمال البحر األبيض المتوسط 
بهدف تحقيق انتقال "عادل ومنصف" من خالل مزيج 

طاقوي متنوع يستخدم جميع مصادر الطاقة المتاحة.

تألقت منطقتا إيغيل علي وبني مليكش المجاورتين لواد 
الصومام، على بعد 75 كلم جنوب غرب بجاية، من 

خالل احتفاالتهما بشهر التراث، الذي كرسته اليونسكو 
هذه السنة لترقية التراث الثقافي الغير المادي.

وتضمنت هذه االحتفاالت مختلف نواحي التراث 
الال مادي عبر معارض لألزياء التقليدية المشهورة 

بالمنطقتين و معارض للتحف و األدوات القديمة، سيما 

الفالحية منها، و للوحات الفنية و قراءات شعرية و 
حفالت موسيقية و محاضرات. وهي النشاطات التي 

بادرت إليها الجمعيات والبلديات المحلية المتشبثة 
بتقاليدها و التي تسعى من اجل إعادة إحيائها في أطار 

شعبي و احتفائي يشمل كل الفئات العمرية. وتم التركيز 
خالل هذه االحتفاالت على إحياء مختلف الطقوس 
الشعبية القديمة المتعلقة بحفالت الزفاف و الختان، 

مع تسليط الضوء على األزياء القديمة على غرار 
القندورة والبرنوس، وتحضير الكسكسي، وغيرها من 
التقاليد و العادات المتجذرة التي يسعى الكثير من أجل 

استمراريتها. ويتمثل الهدف األول من هذه االحتفاالت، 
وفق المنظمين، في "خلق فرصة لتعزيز الروابط و 

األواصر االجتماعية و تجديد مشاعر الهوية و االنتماء 
للمجتمع الواحد.« كما شكل الحدث مناسبة إلحياء العديد 

ت�سليم جوائز الطبعة الرابعة مل�سابقة حتدي 

املوؤ�س�سات النا�سئة يف التكنولوجيا الغذائية

�ل�شرك�ت �لن��شئة مدعوة �إىل ت�أدية 
دور فع�ل يف �لأمن �لغذ�ئي للبالد

أكد الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف باقتصاد المعرفة 
والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد يوم الخميس الفارط، 

بالجزائر العاصمة أن المؤسسات الناشئة مدعوة لالستثمار 
أكثر في مجال الفالحة وإلى تأدية دور فعال في األمن الغذائي 

بالبالد.
 صرح وليد خالل حفل تسليم جوائز الطبعة الرابعة )4( 

لمسابقة "تحدي المؤسسات الناشئة في التكنولوجيا الغذائية« 
 )Foodtech Start-up Challenge(أن "الجزائر، 

وعلى غرار جميع دول العالم، تواجه الكثير من التحديات في 
مجال األمن الغذائي، وهذا في سياق جيوسياسي خاص، يحتم 

علينا ضرورة تحسين قدراتنا في مجال االنتاج الفالحي، السيما 
باشراك المؤسسات الناشئة«، كما أكد الوزير المنتدب في هذا 

الصدد على أن االستثمار في سوق االبتكار الجزائرية في مجال 
الفالحة والصناعات الغذائية وتربية المائيات يبقى "جذاًبا جًدا.«

هذا وأشاد وليد بالمشاركة الهامة للمؤسسات الناشئة في هذه 
الطبعة الرابعة، داعيا إلى تعزيز التقارب بين المؤسسات 

الكبرى والناشئة، من أجل خلق مزيد من الحركية في مجال 
االبتكار .وعرفت هذه الطبعة مشاركة ما يقارب 120 مؤسسة 
  «Leancubator»ناشئة، حسب الحاضنة ومركز االبتكار

التي نظمت المسابقة هذه السنة تحت عنوان "االبتكار في خدمة 
األمن الغذائي.«

وتمت مكافأة 12 مشروعا خالل هذه الدورة التي تميزت بانعقاد 
عدة جلسات عالجت بشكل خاص مساهمة المؤسسات الناشئة 
في تحقيق أهداف األمن الغذائي واسهامها في الرفع من نسبة 
االدماج وفاعلية الشراكة بين المؤسسات الناشئة والمجمعات 

الصناعية.
وأكد المشاركون، بهذه المناسبة، على مكانة المؤسسات الناشئة 
واالبتكار في عصرنة طرائق االستثمار الفالحي والصناعات 
الغذائية وتربية المائيات في الجزائر، بهدف التقليل من فاتورة 

الواردات في هذه المجاالت .ويرى الخبراء المشاركون في 
الجلسات أن المؤسسات الناشئة بمقدورها تقديم "االضافة" في 
مجال حماية البيئة وتحسين جودة المنتوجات، وبالتالي، حماية 

صحة المستهلكين.
ع.ط

إشـهـــار

ف.م

ANEP : 2216008841 الرائد: 2022/05/15

بجاية: 

بني مليك�ش و�إغيل علي حتتفي�ن بتق�ليد و�د �ل�شوم�م

خالل م�ساركته يف اأعمال املنتدى الدويل حول "التطلع نحو اجلنوب، عرقاب يوؤكد

��شرت�تيجية على م�شتوى �لبحر �لأبي�ش 
�ملتو�شط جلنوب �إيط�لي� و�أوروب�.

اجلزائر حري�سة على تعزيز دورها "كمورد موثوق"
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الثقافي

)عرض  الفنجان«  »قارئ  مسرحية  انتقاء  تم     
فعاليات  في  للمشاركة  جزائري(  مونودرامي 
مهرجان قفصة العربي للفرجة الحية المزمع تنظيمه 
بمدينة قفصة تونس يومي 14 و 15 ماي الجاري، 
المسرحي  لإلبداع  الستار  جمعية  أفادت  حسبما 

بالوادي نهاية األسبوع الفارط.
على  لتوفره  المونودرامي  العرض  هذا  واختير    
معايير فنية محددة ضمن شروط المشاركة في هذه 
العرض  يندرج  أن  أبرزها  من  والتي  المسابقة، 
الفرجة،  يصنع  الذي  الشارع  مسرح  ضمن 
بالمستوى  المحددة  التقنية  الشروط  إلى  باإلضافة 
إلى  العميق  الفكري  الطرح  و  العالي  الفني 
أوضح  مثلما  الراقية،  اإلخراجية  الرؤية  جانب 
الفني  العمل  هذا  ومنتج ومخرج  الجمعية  رئيس 

المسرحي، نبيل مسعي أحمد.
هذه  غمار  المونودرامي  العمل  هذا  وسيدخل    
 )10( عشرة  مع  العربي  البعد  ذات  المنافسة 

و  الجزائر  هي  عربية  دولة  خمس  تمثل  مسرحية  عروض 
تم  تونس، حيث  المنظم  والبلد  العراق،  و  والمغرب  السودان 
التي  المسرحية  العروض  بين عديد  العروض من  تلك  انتقاء 

أودعت لدى لجنة االنتقاء، كما أشير إليه.
  وتحاكي هذه المسرحية وعلى مدار خمسين دقيقة كاملة أزمة 
تبعية العقل في العالم العربي وبقائه حبيس أفكار ليست نتاج 
تحرره الفكري وأدائه المعرفي العقلي، فهي أفكار مستوردة من 
عالم آخر ليست لها أي صله بانتمائه اإليديولوجي والتاريخي 

التراثي، استنادا إلى المسرحي نبيل مسعي.
األعمال  من  الفنجان«  »قارئ  الموندرامي  العرض  ويعد    
المسرحي  لإلبداع  الستار  جمعية  أنتجتها  التي  المسرحية 
المصدر،  ذات  وفق  الجارية،  للسنة  نشاطها  برسم  بالوادي 
ويعود نص المسرحية للكاتب العراقي علي عبد النبي الزيدي، 
لبيض  وأحمد  بوناب،  سمية  وتمثيل  مسعي،  نبيل  وإخراج 

)سينوغرافيا( وياسين مجيدي في المراقبة التقنية.

  ستحتضن دار الثقافة للقليعة )تيبازة( من 
16 إلى 18 ماي الجاري، الملتقى الوطني 

األول لألدب الشعبي و ذلك في إطار 
االحتفال بشهر التراث.

  و يشارك في هذا اللقاء الذي سينظم 
بالتنسيق مع الجمعية الجزائرية لألدب 

الشعبي تحت شعار »األدب الشعبي 
هوية و تاريخ« أكثر من 40 شاعرة و 

شاعرا من مختلف واليات الوطن، يمثلون 
التنوع الثقافي و الحضاري الذي تزخر 
به الجزائر، وفق ما ذكرته حدة فراحي، 

المكلفة باإلعالم بدار الثقافة و الفنون 
للقليعة »احمد عروة«.

  كما ستتضمن هذه المبادرة الثقافية 
محاضرات و مداخالت ينشطها أساتذة و 

دكاترة مختصون في مجال األدب الشعبي، 
فضال عن نشاطات أخرى كمعرض 

للصناعات التقليدية و عرض للفروسية 
بساحة دار الثقافة و حفالت فنية.

  و سيشمل البرنامج افتتاح التظاهرة 
يوم غد األحد، بإقامة معرض خاص 

بالصناعات التقليدية و استعراض للفروسية 
قبل أن يفسح المجال أمام قراءات شعرية 

للشاعرين الحاج سحنون من تيبازة و عمر 

زيعر من سعيدة.
  و سيتواصل البرنامج بمحاضرة ينشطها 

البروفيسور خالد العيقون من جامعة 
تيزي وزو بعنوان »الوطنية و المقاومة 
في الشعر الشعبي«، قبل أن يختتم اليوم 

األول بتنظيم أمسية شعرية تتضمن قراءات 
شعرية و أمثال و بوقاالت من التراث 

الجزائري و حفل فني في طبع القناوي.
  و في اليوم الثاني، سيكون الجمهور 

على موعد مع محاضرتين اثنتين حول 
»دور المتاحف الوطنية في المحافظة علي 

الهوية و الشخصية الوطنية«، ينشطها 
البروفيسور، محمد زوقاي من جامعة 

المدية، و محاضرة أخرى ينشطها الدكتور 
سفيان لشهب من جامعة برج بوعريريج 

حول موضوع »األدب الشعبي في منظور 
الدراسات الثقافية« ثم يختتم اليوم الثاني 

بأمسية شعرية و قراءات لبوقاالت و أمثال 
شعيبة.

   و سيسدل الستار على هذه التظاهرة 
األربعاء 18 ماي، موعد اختتام فعاليات 

االحتفال بشهر التراث الذي ينطلق كل سنة 
يوم 18 أفريل، باإلعالن عن توصيات هذا 

الملتقى الوطني األول لألدب الشعبي.

م�شرحية »قارئ الفنجان« ت�شارك يف مهرجان 

قف�شة للفرجة احلية بتون�س

امللتقى الوطني الأول للأدب 
ال�شعبي من 16 اإىل 18 

ماي بالقليعة

اأكرث من 7 اآلف زائر 
للمتحف »اأحمد زبانة »خلل 

اأربعة �شهور الأخرية

    استقطب المتحف العمومي الوطني »أحمد زبانة » 7.418 زائرا من مختلف 
الفئات العمرية خالل األربعة شهور األخيرة من السنة الجارية، للتعرف على 

المجموعات األثرية التي تزين وجهات العرض بمختلف قاعاته.
  و قد سجل المتحف »أحمد زبانة« الكائن بالحي الشعبي »المدينة الجديدة«، تراجعا 
في عدد الزوار خالل شهر فبراير الماضي الذي بلغ 1.425 زائرا مقارنة مع شهر 

يناير حيث بلغ عددهم 2.886 شخص، حسبما أبرزته رئيسة قسم االتصال بذات 
المرفق الثقافي، ليلى بوطالب.

  و يعود هذا التراجع إلى الظرف الصحي الناتج عن ارتفاع حاالت اإلصابة 
بفيروس كورونا المستجد خالل فبراير الماضي، مما أدى بالمتحف إلى توقف عن 

استقبال الزوار مرتين خالل نفس الفترة أحداهما دامت عشرة أيام و األخرى أسبوعا.
  كما تراجع اإلقبال على هذه المؤسسة المتحفية في شهر أفريل الذي تزامن مع شهر 

رمضان المبارك، حيث وصل العدد إلى 529 زائرا مقابل 2.578 شخص في 
مارس الماضي، الذي عرف هذا األخير انتعاشا في عدد الزوار وفق نفس المتحدثة.
  و تمثل شريحة األطفال و القصر حصة األسد من العدد اإلجمالي لزوار المتحف، 

حيث وصل عددهم إلى 3.513 خالل أربعة شهور الماضية، ويقبلون أكثر على 
»قاعة العلوم الطبيعية«، الكتشاف عالم الحيوانات، فيما بلغ عدد الطلبة الجامعيين 

255 زائرا قدموا للتزود بالمعطيات واالطالع على الكتب من أجل تحضير لرسائلهم 
الجامعية و مذكراتهم كما أشير إليه.

   يضم متحف »أحمد زبانة« عدة قاعات منها »الفنون الجميلة« و »العلوم 
الطبيعية« و »اآلثار القديمة« و »الفنون اإلسالمية« و »االتنوغرافيا المغاريبة«، 

التي كانت مغلقة أمام الجهور خالل الشهور الماضية بغية تجسيد مشروع إعادة 
عرض القطع الفنية داخل الخزائن مع تخصيص القاعة للفنون الشعبية الجزائرية 

فقط.

إعداد: حياة مصباحي

�شتة ملفات على القائمة 
التمثيلية لليون�شكو

   تضم القائمة اإلرشادية المؤقتة لمواقع التراث العالمي لليونسكو 
ستة ملفات في التراث المادي لممتلكات ثقافية جزائرية، من مواقع 

صحراوية )واحات( وحضرية، ومسارات موضوعاتية، وكذا 
معالم جنائزية قديمة، تنتظر اقتراحها للتصنيف في التراث العالمي 

لإلنسانية.
  و تندرج ضمن هذه الملفات »الواحات ذات الفقارة وقصور 

العرق الغربي الكبير« و »مواقع، أماكن ومسارات أوغسطينية 
في بالد المغرب األوسط« و«ندرومة وترارة« و«واد سوف« 
و«األضرحة الملكية النوميدية و الموريتانية والمعالم الجنائزية، 
التي تعود لما قبل اإلسالم«، باإلضافة إلى »حظيرة األوراس«، 
بما تضمه من مناطق تواجد بشري كالواحات و شرفات الغوفي 
والقنطرة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية عام 1972، 

حسب ما أوضحه الجامعي والخبير توفيق حموم.
  و وفقا لهذا الخبير في التراث الثقافي في مركز التراث العالمي لليونسكو وفي اإلسيسكو فإن هذه الملفات تم تسجيلها في عام 
2002 ومن بين ما تضمه ضريح إيمدغاسن )باتنة(، والضريح الملكي )تيبازة( وضريح بني رنان )عين تيموشنت( واألجدار 

)تيارت( وضريح تينهنان )تمنراست(.
  هذا التصنيف في القائمة اإلرشادية المؤقتة يعني، بحسب الخبير، »التزام الدولة الطرف المعني بإعداد ملفات الترشيح بهدف 

تصنيفها«، في قائمة التراث العالمي، بحيث يجب دعم هذه الملفات من خالل تحديد جميع المعايير الخاصة بالقيم االستثنائية 
العالمية لهذه الممتلكات المقترحة، ومن خالل أيضا تطبيق اإلجراءات التصحيحية التي أوصت بها لجنة التراث العالمي بعد تقييم 

حالة الممتلكات.
  وبمجرد إدراجه في قائمة التراث العالمي فإن الممتلك »سيتغير وضعه ليصبح تراثا عالميا لإلنسانية وسيتمتع بمتابعة من أجل 

حفظه وتسييره وحمايته من خالل جميع اآلليات القانونية لليونسكو«، يقول حموم الذي يوضح بأن هذا الوضع يعني أيضا »تقديم 
مساهمات مالية وخبرة دولية من أجل عمليات االستعجالية متعلقة بالممتلك«، إذا لزم األمر.

  و بسؤاله عن حالة حفظ المعالم المعنية اعتبر الخبير أنها عرفت »تدهورا متسارعا خالل هذا القرن بسبب عوامل مختلفة، أوال 
طبيعية كالزالزل والتغير المناخي، وثانيا متعلقة باإلنسان كالتوسع العمراني ومشاريع التهيئة«.

   و بحسب قوله فإن إقامة تحديث للمحتويات في ضوء االكتشافات والدراسات الحديثة يعد أيضا »ضروريا« من أجل دعم ملف 
الترشيح للتراث العالمي بشكل أفضل، معربا عن أسفه »لعدم وجود متابعة سريعة« لهذه الملفات.

  و لدى إشارته لملفات ممتلكات ثقافية مماثلة فوق التراب التونسي يوصي األكاديمي باستئناف هذه الملفات بطريقة »عاجلة« 
واعتماد »نهج التصنيف المشترك«، حيث أن اليونسكو حاليا تفضل »المبادرات المشتركة الهادفة لتثمين تراث متشارك فيه«.
  و اعتبر المتحدث، وهو أيضا أكاديمي بمعهد علم اآلثار، أن التراث يشكل »أساس االقتصاد الثقافي في جميع أبعاده وبديال 

حقيقيا للتنمية«، مضيفا أن التصنيف في قائمة التراث العالمي هو أصال »حماية في حد ذاته« من خالل تفعيل »الحماية القانونية 
الوطنية والدولية«.

  و في رده على سؤال حول اإلضافة األهم التي يمكن أن يقدمها التصنيف في اليونسكو أوضح حموم أن هذا النهج يشمل أيضا 
»المساعدة المباشرة في الحاالت االستعجالية« و«التمويل المحتمل لعمليات الترميم والتثمين، باإلضافة إلى فتح مسار ملموس 

لتثمين تراثنا والتعريف به دوليا«.
  كما يساهم التصنيف، حسب قوله، في تثمين والترويج لصورة الجزائر ولوجهة الجزائر على أساس عناصر »ملموسة وذات 

أهمية تثمينية« من أجل إنجاح هذا »االنتقال االقتصادي الوشيك«، و تملك الجزائر سبعة عناصر مدرجة في قائمة التراث 
العالمي لإلنسانية وهي »قلعة بني حماد« في المسيلة التي تأسست في القرن الحادي عشر وهي أول موقع يتم إدراجه في هذه 

القائمة في 1980، وفي عام 1982 تم تصنيف المواقع األثرية القديمة لكل من »جميلة« )كويكول( في سطيف و«تيمقاد« في 
باتنة و«تيبازة«، باإلضافة إلى المتحف الرائع المفتوح على الهواء الطلق وعلى تاريخ البشرية »طاسيلي ناجر«، بما يضمه من 

جبال صخرية وبركانية وفن صخري ومناظر طبيعية شبيهة بتضاريس سطح القمر وكذا محميته البيولوجية واإليكولوجية.
  و في نفس العام تم أيضا تصنيف أول حاضرة تاريخية مأهولة هي »وادي مزاب« بغرداية، بقصورها المحصنة التي يزيد 
تاريخها على األلف عام وبما تضمه من »حياة تقليدية«، ليتبعها بعد عشر سنوات تصنيف المدينة المتوسطية بامتياز »قصبة 

الجزائر«.
   و يشرف على كل موقع من هذه المواقع مؤسسات كبرى على غرار الحظائر الثقافية لوادي ميزاب وطاسيلي ناجر، كما أنها 

تخضع لعمليات حفظ وصيانة واستغالل سياحي يوفرها الديوان الوطني لتسيير واستغالل الممتلكات الثقافية.



 الربازيل

 وقفة ت�سامنية مع ال�سعب ال�سحراوي اأمام ال�سفارة املغربية

�صغل من�صب رئي�س الإمارات وحاكم اأبو ظبي عام 2004

وفاة ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان بعد 
م�سرية حافلة من العطاء

انتقل الى جوار ربه رئيس الدولة االمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان، أول أمس، بعد مسيرة حافلة بالبذل والعطاء قضاها في خدمة شعبه 

ووطنه واألمة العربية واإلسالمية. 
وكان الشيخ خليفة قد شغل منصب رئيس اإلمارات وحاكم أبو ظبي عام 2004 بعد 

وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي أُسس الدولة عام 1971. وقد ولد 
الشيخ خليفة بن زايد بمدينة العين )إمارة أبو ظبي( عام 1948, وهو النجل األكبر 
للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان, وشغل أول منصب رسمي, بصفته ممثل حاكم أبو 

ظبي في المنطقة الشرقية ورئيس المحاكم فيها, في سبتمبر 1966. ومع تشكيل 
الحكومة االتحادية عام 3791, أسند إليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء, إلى 
جانب مسؤولياته المحلية. وفي سنة 1976, وبعد إدماج القوات المسلحة لإلمارات 

السبع, عين المرحوم نائبا للقائد األعلى للقوات المسلحة لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة.

ومن بين أبرز انجازاته, إنشاؤه لدائرة الخدمات االجتماعية والمباني التجارية 
المعروفة باسم "لجنة الشيخ خليفة" عام 1981, والتي ساهمت في توزيع الثروة 

على المواطنين في إمارة أبوظبي عبر تقديم تمويالت دون فوائد لبناء مبان 
تجارية, ما أسهم في رفع المستوى االقتصادي واالجتماعي للمواطنين وفي النهضة 
العمرانية في اإلمارة. وفي إطار اهتمامه بتطوير البنية التحتية والمرافق الخدماتية 
في بالده, كان خليفة بن زايد من أهم داعمي بناء أعلى برج في العالم )برج خليفة( 

بارتفاع قدره 828 مترا, والذي بدأ تشييده قبل أشهر من وفاة والده عام 2004 
ليتم افتتاحه في مطلع عام 2010. وفي المجال االجتماعي واإلنساني, أنشأ الفقيد 

عام 2007 "مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان" لألعمال اإلنسانية, والتي تتكفل 
بمصاريف العالج والدراسة وتأمين المأوى والغذاء للمعوزين في عدة مناطق من 

العالم.
يذكر أنه بموجب دستور اإلمارات, سيشغل نائب الرئيس ورئيس الوزراء, الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم )حاكم دبي( منصب رئيس البالد الى غاية اجتماع المجلس 
االتحادي الذي يضم حكام اإلمارات السبع في غضون 30 يوما النتخاب رئيس 

جديد لدولة اإلمارات العربية المتحدة. وإثر االعالن عن خبر وفاة الشيخ خليفة بن 
زايد, بعث رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, برسالة تعزية أعرب فيها 

باسمه الخاص وباسم الشعب الجزائري, عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى 
دولة اإلمارات العربية الشقيقة قيادة وشعبا.

لإلشارة, فإن الجزائر واالمارات العربية المتحدة تربطهما عالقات وطيدة بحكم 
الروابط التاريخية, في ظل وجود إرادة سياسية قوية من أجل تعميقها واالرتقاء بها 

الى مستويات أعلى. وما يترجم هذه اإلرادة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين في 
العديد من المناسبات, على غرار زيارة العمل التي قام بها وزير الشؤون الخارجية 
والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, في يناير الماضي, إلى دولة اإلمارات 
العربية المتحدة بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بهدف 

اضفاء ديناميكية جديدة على آليات التعاون الثنائي ومواصلة التشاور والتنسيق 
لتحقيق أهداف العمل العربي المشترك.

 انتخاب ويل عهد اأبو ظبي حممد بن 
زايد اآل نهيان رئي�سا للدولة

   
أعلنت وزارة شؤون الرئاسة في دولة اإلمارات العربية المتحدة انتخاب صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي, نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة, باإلجماع, رئيساً لدولة اإلمارات, خلفاً للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان, 

الذي وافته المنية أول أمس. وأوضحت وكالة األنباء اإلماراتية )وام( أن المجلس 
األعلى لالتحاد في دولة اإلمارات عقد اجتماعاً أمس في قصر المشرف بأبوظبي 

برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم, نائب رئيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة, رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي, حيث انتخب المجلس باإلجماع 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان, بموجب المادة 15 من الدستور, 
رئيساً لدولة اإلمارات االمارات العربية المتحدة.

 اجلي�ش ال�سحراوي يكبد جنود 
الإحتالل املغربي باملحب�ش 
خ�سائر يف الأرواح واملعدات

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت تخندقات 
قوات االحتالل المغربي بقطاع المحبس ، مخلفة خسائر فادحة في األرواح 

والمعدات, حسب ما أفاد به البيان العسكري رقم )532(, الصادر أول أمس عن 
وزارة الدفاع الصحراوية. وأبرز البيان العسكري, وفق ما جاء في تقرير وكالة 

االنباء الصحراوية )واص(, أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي شددت قصفها 
على تخندقات جنود اإلحتالل بمناطق لعكد، أكويرة ولد أبالل وسبخة تنوشاد، 

بقطاع المحبس "مكبدة جنود االحتالل خسائر في المعدات واألرواح ".
وكانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي, قد ركزت هجماتها اول أمس الخميس 
على تمركزات جنود االحتالل المغربي بقطاع حوزة، مستهدفة مناطق فدرة لغراب، 

فدرة العش، روس تركانت، روس لكطيطيرة والربيب. وتتوالى هجمات جيش 
التحرير الشعبي الصحراوي, مستهدفة معاقل قوات اإلحتالل المغربي التي تكبدت 
خسائر فادحة في األرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار, حسبما جاء في 

ذات البيان.  
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دولي

نظمت الجمعية البرازيلية للتضامن مع الشعب الصحراوي, نهاية األسبوع 
الفارط, وقفة تضامنية مع الشعب الصحراوي أمام السفارة المغربية في 

العاصمة برازيليا, وذلك بالتزامن مع تاريخ تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير 
الساقية الحمراء و وادي الذهب )البوليساريو(.

وقد حضر هذا الحدث مجموعة كبيرة من المتضامنين مع القضية 
الصحراوية, والذين طالبوا بإنهاء احتالل الصحراء الغربية, وكذلك إنهاء 

نهب الثروات الطبيعية لألراضي الصحراوية , ووضع حد النتهاك سلطات 
االحتالل المغربية لكل االعراف و المواثيق الدولية.

وبالمناسبة, قالت رئيسة الجمعية, ماريا خوسيه مانينها "نريد أن تنتهي 
الحرب وأن يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير, 

ولهذا فإن الضغط الدولي ضروري لمواكبة مقاومة الشعب الصحراوي, 
إننا ندين هذا الوضع  حتى يطلع الرأي العام البرازيلي على حقيقة هذا 

الشعب الصحراوي و ظروفه  وواقعه اليومي, و مقاومته من أجل حريته".
وسبق و أن نظمت الجمعية البرازيلية للتضامن مع الشعب الصحراوي 
تظاهرة تضامنية أمام مقر سفارة المملكة المغربية بالعاصمة برازيليا, 

تحت شعار "من أجل إنهاء االحتالل واالعتداءات المغربية في الصحراء 
الغربية", غداة انتهاك المغرب التفاق وقف إطالق النار في 13 نوفمبر 

. 2020
ونددت مختلف األحزاب السياسية الفاعلة في المجتمع البرازيلي بانتهاك 
المغرب التفاق وقف إطالق النار, من خالل إقدام قوات االحتالل على 

التدخل العسكري في حق متظاهرين مدنيين صحراويين سلميين بمنطقة 
"الكركرات" جنوب الصحراء الغربية, والذي القى أيضا تنديدا دوليا 

واسعا, مؤكدة دعمها ومساندتها للشعب الصحراوي في حقه في تقرير 
المصير واالستقالل.

 اإثر املزاعم الواردة يف بع�س و�صائل الإعالم املغربية

تركيا تفند اعرتافها ب�سيادة املغرب املزعومة على 
ال�سحراء الغربية

فندت وزارة الشؤون الخارجية التركية المزاعم الواردة في بعض وسائل االعالم المغربية بشأن اعتراف تركيا بالسيادة المزعومة للمغرب على 
الصحراء الغربية, مؤكدة أن "تركيا تدعو إلى إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء الغربية في إطار قرارات األمم المتحدة ذات الصلة". وفي رده 
على مزاعم وسائل االعالم المغربية، أوضح السفير تانجو بيلغيتش المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية التركية قائال: "تدافع تركيا منذ البداية 

عن إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء الغربية في إطار قرارات األمم المتحدة ذات الصلة ومن خالل الحوار بين األطراف".وأضاف الدبلوماسي 
التركي يقول "إن تركيا تدعم وحدة أراضي وسيادة جميع دول المنطقة داخل حدودها المعترف بها دوليا", مذكرا أن وزير الخارجية التركي, مولود 

تشاووش أوغلو قد سبق له التعبير عن هذا الموقف خالل مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المغربي في 11 ماي الجاري بمراكش.

الوكالت

أكد الممثل الدائم للجزائر لدى األمم 
المتحدة، نذير العرباوي وكذا ممثلو 
الدول المشاركة في المنتدى السنوي 
للجنة الـ 24 األممية المكلفة بقضايا 

تصفية االستعمار مجددا على الضرورة 
الملحة الستكمال مسار تصفية االستعمار 

في الصحراء الغربية. 
خالل اليوم الثاني للمنتدى السنوي للجنة 

الـ 24 المنظم بعاصمة سانت لوسيا, 
كاستريس, من 11 إلى 13 مايو الجاري 

أكدت األغلبية الساحقة للمشاركين 
من المناطق الثالث الداعمة لمكافحة 
االستعمار: افريقيا و آسيا و أمريكا 

الالتينية على حق الشعب الصحراوي 
في تقرير مصيره من خالل مداخالتهم 

في الجلسة المخصصة لقضية الصحراء 
الغربية. وقد أجمع ممثلو الدول المشاركة 

أن "مسار تصفية االستعمار لم يستكمل 
بعد", مؤكدين أن "األمر يُمثل مصدر 

قلق حقيقي" في الوقت الذي تستهل 
فيه األمم المتحدة السنة الثانية للعشرية 
الدولية الرابعة للقضاء على االستعمار.

وفي كلمته بالمناسبة, أكد السفير 
العرباوي أن الجزائر "باعتبارها أمة 

صنع مصيرها نضال مؤسسيها من أجل 
الحرية والتحرر وكون قناعتنا الراسخة 

والتزامها بالدفاع دون هوادة عن حق 
كل الشعوب في تقرير مصيرها بحرية 
لطالما تمسكت وستظل متمسكة بمهمة 

تصفية االستعمار النبيلة".
كما ذّكر بتجذر قيم الحرية والنضال من 
أجل القضايا العادلة عبر تاريخ الجزائر, 
معربا عن أسفه لعدم احراز أي تقدم فيما 

يخص تنظيم استفتاء حر في الصحراء 
الغربية مثلما تنص عليه الالئحة األممية 
1514 حول تصفية االستعمار بالرغم 
من كون الصحراء الغربية مصنفة منذ 
1963 كإقليم غير مستقل و هو وضع 
أكدته الالئحة 2229 سنة 1966 من 

خالل منح الشعب الصحراوي الحق 
الثابت في تقرير المصير و االستقالل.

وذكر أيضا بـ  "الدور الحاسم" لالتحاد 
االفريقي الذي "سعى دوما للمساهمة 

في جهود السالم في الصحراء الغربية 
و آخر مثال على ذلك كان في مارس 

2021 خالل انعقاد قمة رؤساء دول و 
حكومات مجلس السلم و األمن الخاصة 
بالصحراء الغربية". وفي ذات السياق, 

ركز على "عجز و عدم قدرة المينورسو 
على مراقبة وضع حقوق االنسان في 
الجزء المحتل من الصحراء الغربية 
و تبقى البعثة األممية الوحيدة التي 

تفتقر إلى تشكيلة خاصة بمراقبة حقوق 
االنسان".

كما أشار إلى أنه ال يمكن أن يكون 
هناك "سوى سبيل واحد يجب اتباعه أال 
وهو استئناف المفاوضات المباشرة بنية 

حسنة بين طرفي النزاع, المغرب وجبهة 
البوليساريو من أجل حل سياسي عادل 
دائم ومقبول من الطرفين يضمن تقرير 

مصير شعب الصحراء الغربية عبر 
تنظيم استفتاء تقرير المصير".

من جهتها دعت وفود كوبا وبوليفيا 
وتيمور الشرقية وفنزويال وأنغوال وبليز 

وإندونيسيا وبوتسوانا والمكسيك ناميبيا 
الحاضرة في الندوة الى ضرورة تسريع 

مسار انهاء االستعمار في الصحراء 
الغربية عبر اجراء استفتاء تقرير 

المصير, مؤكدين تمسكهم بالالئحة 
1514. ودعت الوفود طرفي النزاع 

البوليساريو والمغرب إلى استئناف 
المفاوضات دون شروط مسبقة ودون 
تأخير أكثر تحت رعاية األمم المتحدة.

وأكدت أن خرق وقف اطالق النار 
في نوفمبر 2020 من طرف المغرب 

يعرقل المسار السياسي للتسوية  السياسية 
للنزاع ويمثل تهديدا الستقرار المنطقة. 

وذكروا بحق الشعب الصحراوي في 
االستفادة من مواره الطبيعية بموجب 

لوائح األمم المتحدة في هذا المجال.وشدد 
ممثلو الدول االفريقية المشاركة وهي 
ناميبيا وبوتسوانا وأنغوال على جهود 
االتحاد االفريقي في إيجاد حل لنزاع 

الصحراء الغربية وهي آخر مستعمرة 
في إفريقيا.

 و�صط دعوات اإىل ا�صتكمال م�صار ت�صفية ال�صتعمار يف ال�صحراء الغربية

اجلزائر متم�سكة بالدفاع دون هوادة عن 

حق كل ال�سعوب يف تقرير م�سريها



قالت اإن تكرار االقتحامات حماوالت يائ�سة ولن يف تفلح يف فر�ض اأمر واقع

»حما�س« تدعو ل�صد الرحال للم�صجد الأق�صى اليوم

�صهيدة النكبة ال�صحفية �صريين اأبو عاقلة 
ر�صا�صة يف راأ�س الذاكرة

عشية الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة الفلسطينية وبتاريخ 11/5/2022 تم إعدام الشهيدة الصحفية 
مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة على يد جنود االحتالل الصهيونيي خالل تغطيتها القتحامات 

ومداهمات مخيم جنين، رصاصة قناص صهيوني أصابتها في رأسها، أصابت رأس الذاكرة وأطفأت عين 
الكاميرا وصوت الغائبين الحاضرين وأحالمهم الباقية . رصاصة متفجرة متعمدة دمدمها لم يتوقف منذ 

النكبة حتى اآلن، رصاصة ال زالت تحصد الناس وتواصل فعل النكبة وسياسة التطهير العرقي والجرائم 
المستمرة المنظمة . رصاصة في رأس الصحفية شيرين أبو عاقلة ، أيقونة الصحافة الفلسطينية ، وهناك 
في أزقة مخيم جنين تستيقظ المذبحة ، يستيقظ أبو جندل، الشهداء يخرجون من تحت الركام واالنقاض، 

الشهداء تلتف حول أعناقهم الكوفيات والبنادق، الجدران خطت عليها عبارات عائدون عائدون . 
رصاصة في رأس الذاكرة ، ألن الصهيانة أصبحوا غير قادرين على مواجهة ماضيهم الدموي، النهب 
والسلب والطرد والهدم واالغتصاب واستبدال شعب بشعب وثقافة بثقافة، حاصرهم أوالد المخيمات في 
اللد والناصرة . رصاصة في رأس الصحفية شيرين أبو عاقلة ، رصاصة في الوعي الفلسطيني الذي لم 
تحسمه دولة االحتالل ولم تصهره في حروبها المتتالية ، ظل هذا الوعي صاحيا متمردا متوالدا متجددا 
ال يفنى وال ينسى . رصاصة تقول أن حرب النكبة عام 1948 لم تنتِه، لم ينتصر الصهاينة في معارك 
الحرب واإلبادة، لم تنفع إزاحة الخط األخضر بالمستوطنات والشوارع االلتفافية وخلق زمنين متباعدين 

ولغتين مختلفتين ، لم ينفع قانون القومية والدولة اليهودية النقية، لم ينفع استبدال حياة بحياة .
رصاصة في رأس الصحفية شيرين أبو عاقلة ، رصاص يأس محتل لم تحقق طموحاته االستعمارية 
تلك االجتياحات والمذابح ومحاوالت إخفاء وجه المخيم، أخيرا عاد فوق دباباته إلى مخيم جنين، لم 

يجد أن الالجئين تحولت وجوههم إلى مجرد ظالل بعيدة ، وجد أمامه حنظلة الفلسطيني، بندقية ومفتاح 
وحجر، ذاكرة تشتعل بماء الكبريت وحجارة الفقراء ، لم يندثر الالجئون ويذوبوا في الشتات، كل 

االنتفاضات انطلقت من المخيمات .
رصاصة في رأس الذاكرة الن كل مخططات االستعمار لمحو وشطب المكان والزمان الفلسطينيين 

قد فشلت، االبرتهايد والحواجز والمستوطنات والجدران والمعازل، القمع والسجون واالعتقاالت 
واالعدامات الميدانية، صافرات اإلنذار الصهيونية ال زالت تدوي منذ 74 عاما ، الخوف والهلع 

والهوس وحالة الطوارئ الدائمة .
الشهيدة المقدسية شيرين أبو عاقلة أطلقت صافرتها في ذكرى النكبة، صافرة من صوت وصورة، 

شهادة عالمية وتاريخية عن شعب انتكب في المذابح والموانئ وقيعان البحار ومعسكرات االعتقال وفي 
النوم واليقظة، أطلقت شيرين صافرتها، فاض دمها ،دم القدس والهبات واالنتفاضات ، دم الصلوات 

المقدسة في باحات المساجد والكنائس . كاميرا الصحفية شيرين ابو عاقلة أوصلت الحقائق : القتل 
الجماعي، جثث األطفال المعلقة على األسالك الشائكة في قطاع غزة ، العنف المنظم والقتل المتعمد 
على الحواجز وفي الشوارع وعلى األرصفة، صراخ البيوت المدمرة والينابيع المسروقة ، صراخ 

أسماء الفلسطينيين المشطوبة، صراخ األسرى المقيدين في مؤبداتهم وزنازينهم المظلمة . 
رصاصة في رأس الصحفية شيرين أبو عاقلة، رصاصة في رأس هذا المجتمع الدولي الذي ال زال 

عاجزا عن إنهاء أطول استعمار في التاريخ المعاصر ، رصاصة في أكوام القرارات الدولية المتراكمة 
، لم تكن شيرين على منصة األمم المتحدة تطالب وتندد، كانت في المكان الذي يصنع الكرامة، كانت 

في وسط أجيال تحولت إلى كتائب متمردة، حررت الشارع والحارة والعقل واإلرادة . 
كاميرا شيرين أبو عاقلة كانت ترى من خالل أشالء الضحايا، تتنفس من رئة الفقراء والمقهورين، 

الصور تجمع األجساد المدفونة، الصور تقول : األحياء يعمدون حياتهم بغبار الموتى ويعيشون، 
يحيكون ثوبا جديدا لنهار اخر ، يرددون أسماء المواليد على بوابات المقابر ويحتشدون ، رماد الضحية 

يشعل لهيب الكالم . 
كاميرا شيرين أبو عاقلة وصلت إلى كل مكان ، حاصرت األساطير الصهيونية والخرافة ، هتكت 

الرواية الصهيونية وما يسمى طهارة السالح والدولة الديمقراطية ، كشفت ما تفعله الجرافة 
والرصاصة والمعاول التوراتية، كاميرا شيرين أبو عاقلة شوشت أكاذيبهم وذاكرتهم الجماعية ، أثارت 

أسئلة الهوية، الكاميرا سجلت تقارير عن وحوش منفلتة في الحقول والساحات والبيوت واألماكن 
المقدسة، كشفت عن دولة فاشية عنصرية بوليسية أصبحت خطرا على الحضارة اإلنسانية. اغتال كيان 

االحتالل الصهيوني الصحفية المقدسية شيرين أبو عاقلة ألنها رأت: من يكتب برماد جسده حلما في 
قصيدة.

74 عاما على النكبة، حركة »فتح« ت�ؤكد:

»ال�صعب الفل�صطيني متم�صك بحقه بالعودة 
اإىل دياره وممتلكاته«

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني »فتح« أن الشعب الفلسطيني وبعد مرور 74 عاما على نكبته 
عام 1948، هو اليوم أكثر تمسكا بحقه بالعودة إلى دياره وممتلكاته، وأكثر إصرارا على تنفيذ هذا 
الحق المنسجم مع القانون الدولي واإلنساني وقرارات األمم المتحدة، وعدم السماح بالقفز عنه مهما 

طال الزمن.
وأشارت حركة »فتح« في بيان، أمس، لمناسبة الذكرى الـ74 على النكبة، التي تصادف اليوم، 

الخامس عشر من أيار، إلى أن جريمة التطهير العرقي التي ارتكبتها العصابات الصهيونية خالل 
حرب عام 1948، وهي األفظع في تاريخ البشرية المعاصر لن تسقط بالتقادم، وشعبنا الفلسطيني لن 
يتخلى عن حقه في محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، الذين يختبئون خلف الصمت الدولي، وسياسية 

ازدواجية المعايير.
وقالت »إن العدو الصهيوني لم يستوعب دروسا وعبر الصراع المستمر منذ أكثر من مائة عام، بأنه ال 

يمكن مواصلة سياسة النفي الصهيونية لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية في وطنه التاريخي، 
وال العبرة األهم بأن إرادة الفلسطينيين ال يمكن كسرها«.

وأكدت أن أي سالم عادل وشامل ودائم في المنطقة ال بد أن يستند إلى االعتراف بحق شعبنا الفلسطيني 
بالعودة، بموجب القرار 194، وحق تقرير المصير، وإقامة دولته الوطنية الفلسطينية المستقلة على 

حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت »فتح« أن الثورة الفلسطينية المعاصرة، التي أطلقتها الحركة في الفاتح من عام 1965، 

قد كانت بمثابة الرد الفلسطيني على النكبة وتداعياتها، ومن أجل تحرير إرادة شعبنا وانتزاع قراره 
الوطني الفلسطيني المستقل.

ودعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى الوحدة والتالحم في وجه االحتالل الصهيوني واالعتداءات 
المتواصلة على أرضنا ومقدساتنا، وكل أشكال التهويد واالستيطان، مؤكدة أهمية إنهاء االنقسام بأسرع 

وقت، ألن الوحدة الوطنية هي الرد األمثل على النكبة وسياسية التطهير العرقي والعنصرية.
وأعربت »فتح« عن تقديرها للصمود األسطوري للفلسطينيين في القدس المحتلة، وكفاحهم الشجاع 

ضد سياسات تهويد العاصمة األبدية، وبما فيها من مقدسات إسالمية ومسيحية، وفي مقدمتها المسجد 
األقصى المبارك، وكنيسة القيامة، مشيرة بشكل خاص إلى الصامدين في حيي الشيخ جراح وسلوان، 

وفي كل زاوية من زوايا القدس.
كما توجهت بالتحية للشعب الفلسطيني في المحافظات الجنوبية الصامدين بشموخ في وجه الحصار 

الصهيوني الظالم، وجماهير الشعب الفلسطيني في المحافظات الشمالية، وخاصة في مواقع المواجهة 
البطولية في بيتا، وجنين، وكفر قدوم، وفي الحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل.

وتوجهت »فتح«، في الذكرى الـ74 للنكبة بتحية إجالل وإكبار إلى شهداء الشعب الفلسطيني وأسرهم، 
وشهداء أمتنا العربية وأسرهم الذين ارتقوا من أجل فلسطين ومقدساتها، كما توجهت بتحية تقدير 

واعتزاز إلى األسرى البواسل الصامدين في معتقالت االحتالل الصهيوني، واألسرى المحررين الذين 
قدموا سنوات شبابهم من أجل فلسطين، ومن أجل نيل الحرية واالستقالل.

كما عاهدت حركة »فتح« جماهير الشعب الفلسطيني على مواصلة الكفاح بالعزيمة ذاتها التي بدأ معها 
جيل القادة المؤسسين، وفي مقدمتهم القائد الرمز ياسر عرفات، والقادة أبو جهاد، وأبو إياد، ومحمود 

عباس »أبو مازن«. وأكدت ألن كفاحها سيتواصل حتى ينال الشعب الفلسطيني حقه المشروع في 
العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
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فلسطين

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني 
حسين الشيخ في تغريدة على تويتر 

»نرحب بمشاركة كل الجهات الدولية 
في مجريات التحقيق باغتيال شيرين أبو 
عاقلة، وذلك بالتواصل مع النيابة العامة 

الفلسطينية صاحبة االختصاص التي 
أصدرت يوم أمس تقريرها األولي«.

واعتبر المسؤول الفلسطيني أن ما حدث 
في تشييع جثمان شيرين أبو عاقلة أول 

أمس، من قبل قوات االحتالل يعزز 
موقف السلطة الرافض لمشاركة االحتالل 

الصهيوني في هذا التحقيق.
وكانت النيابة العامة الفلسطينية قد أعلنت 

أول أمس، أن تحقيقها األولي يؤكد أن 
مصدر إطالق النار الوحيد لحظة إصابة 
الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة كان من 

قوات االحتالل.
وأضافت أن التحقيق األولي يشير إلى 

أن السبب المباشر للوفاة هو تهتك الدماغ 
جراء مقذوف ناري ذي سرعة عالية، 
مؤكدة استمرار إجراءات التحقيق في 
الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات 

االحتالل.
وأول أمس الجمعة، اعتمد مجلس األمن 

الدولي بيانا صحفيا كانت الواليات المتحدة قد 
وزعته على الدول األعضاء أعرب فيه عن 
استنكاره الشديد لمقتل الصحفية الفلسطينية 

األميركية الزميلة شيرين أبو عاقلة.
ودعا البيان الصحفي إلى إجراء تحقيق 

فوري وشامل وشفاف في مقتل شيرين أبو 

عاقلة، كما شدد البيان على الحاجة إلى 
ضمان المساءلة ووجوب حماية الصحفيين 

بصفتهم مدنيين.
إلى ذلك توالت دعوات المسؤولين 

األميركيين واألوروبيين والدوليين إلى 
إجراء تحقيق للكشف عن مالبسات 

االغتيال، وقال الرئيس األميركي جو بايدن 
لدى سؤاله عما حدث خالل تشييع الجنازة 

بأنه ال يعرف كل التفاصيل »لكني أعلم أنه 
يجب فتح تحقيق«.

وأكدت المتحدثة باسم البيت األبيض جين 
ساكي على استعداد واشنطن للنظر في أي 
طلب مساعدة في التحقيقات، وقالت »نحن 

على استعداد لمساعدة أي من الطرفين 
بأي طريقة ممكنة، لكن لم يطلب أي منهما 

مساعدتنا بعد«.
وأعرب مسؤولون دوليون عن صدمتهم 

من مشاهد االعتداء الوحشي لقوات 
االحتالل الصهيوني على موكب تشييع 

جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة في مدينة 
القدس المحتلة.

وقال الممثل األعلى لالتحاد األوروبي 
جوزيب بوريل »يشعر االتحاد األوروبي 

بالذهول من المشاهد التي اندلعت يوم 
الجمعة خالل تشييع جنازة الصحفية 

األميركية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في 
القدس الشرقية المحتلة«.

وأضاف »يدين االتحاد األوروبي 
االستخدام غير المتناسب للقوة والسلوك 

غير المحترم من قبل الشرطة الصهيونيية 

ضد المشاركين في موكب الحداد، مضيفا 
»ان السماح بالوداع السلمي والسماح 
للمعزين بالحزن بسالم دون مضايقة 
وإهانة هو الحد األدنى من االحترام 

اإلنساني..، ونجدد دعوتنا إلجراء تحقيق 
شامل ومستقل يوضح كل مالبسات وفاة 
شيرين أبو عاقله لتقديم المسؤولين عن 

قتلها إلى العدالة«.
من ناحيته، قال السيناتور األميركي بيرني 

ساندرز، إن »الهجوم الذي شنته القوات 
الصهيونية على المشيعين في جنازة 

الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مثير 
للغضب العارم«.وأضاف ساندرز في 

تغريدة له على تويتر »يجب على الواليات 
المتحدة أن تدين ذلك، وأن تطالب بإجراء 

تحقيق مستقل في مقتلها«.
من جانبه، قال األمين العام لألمم المتحدة 

انطونيو غوتيرش »تابعت ببالغ الحزن 
جنازة الصحفية الفلسطينية األميركية 
شيرين أبو عاقلة في القدس الشرقية 

المحتلة.. وتأثرنا من حجم التدفق آلالف 
المعزين الفلسطينيين خالل اليومين 

الماضيين للمشاركة في وداع وتشييع 
أبو عاقلة. وأبدى انزعاجه بشدة »من 
تصرفات قوات االحتالل نحو حشود 

الفلسطينيين في مستشفى سانت جوزيف، 
أثناء تشييع الموكب«. وحث غوتيرش 

»على احترام حقوق اإلنسان األساسية، 
بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير 

والتجمع السلمي«.

ال�سلطة الفل�سطينية ترحب باأي م�ساركة دولية لك�سف احلقيقة

جمل�س الأمن يدعو لتحقيق �صامل 
يف اغتيال �صريين اأبو عاقلة

اعتمد جمل�ض االأمن الدويل بيانا �سحفيا يدع� اإىل اإجراء حتقيق ف�ري و�سامل و�سفاف يف اغتيال 

ال�سحفية الفل�سطينية �سريين اأب� عاقلة، فيما رحبت ال�سلطة الفل�سطينية اأم�ض، 

باأي م�ساركة دولية لك�سف احلقيقة.

قال الناطق باسم حركة »حماس« الفلسطينية، حازم قاسم، 
أمس: إن تكرار الدعوة القتحام المسجد األقصى، لن يُفلح في 

تغيير إسالميته، والشعب الفلسطيني سيحميه بقّوة.
وعّد قاسم، في تصريح صحفي، دعوات جماعات الهيكل 
الصهيونية المتطرفة باقتحام المسجد األقصى غًدا األحد، 

في ذكرى النكبة، وسماح سلطات االحتالل بذلك، تصعيداً 
خطيراً، واستفزازاً لمشاعر الشعب الفلسطيني واألمة، ودفعاً 

إلى صدام مفتوح يتحمل االحتالل الصهيوني تبعاته كاملة.
ويرى أن تكرار االقتحامات للمسجد األقصى، ما هي إال 

محاوالت يائسة لن في تفلح في فرض أمر واقع، وتغيير 
حقائق التاريخ بأن المسجد األقصى فلسطيني عربي إسالمي.

وأكد الناطق باسم »حماس« أن كل سياسات االحتالل 
العدوانية لن تستطيع فرض التقسيم الزماني أو المكاني في 

األقصى، وأنَّ المعركة حول المسجد المبارك محسومة، 
لمصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق واألرض. ودعا 

الفلسطينيين »في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل إلى 
شّد الرحال إلى المسجد األقصى المبارك؛ إلحباط مخططات 

االحتالل الخبيثة«.

ال�كاالت
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ابن �صعبان.. �صيخ المالكية �صاحب »الزاهي في الفقه«

ديني

النظار  الحافظ  الفقيه  شعبان  ابن  إسحاق  أَبو  العاّلمة 
الرياسة  إليه  انتهت  من  وآخر  المالكية  شيخ  المتفنن، 
بمصر من المالكيين، معروف بابن القرطي، أحد علماء 
األمة اإلسالمية وصاحب الكتاب المشهور “الزاهي في 
الفقه”. ابن شعبان هو شيخ المالكية أبو إسحاق يُعرف 
بابن شعبان نسبة إلى جده، ويُعرف أيضا بابن القرطي 
نسبة إلى بيع القرط وهو رأس الفقهاء المالكيين بمصر 
إماما  كان  واألدب.  التاريخ  في  التفنن  مع  وقته،  في 
وفقيها مالكي المذهب، ومؤرخ، وأديب، و ُمحدث من 
رواة الحديث. وهو من نسل الصحابي عمار بن ياسر. 
مع  الفقه،  في  مديد  وباع  وإتباع،  ُسنة  صاحب  وكان 
بصر باألخبار، وأيام الناس، مع الورع والتقوى، وسعة 
بن  القاسم  بن  محمد  هو  شعبان؟  ابن  هو  من  الرواية. 
شعبان بن محمد بن ربيعة بن داود بـن سـليمان بـنأيوب 
الصيقل بن عبيدة بن محمد العمـاري مـن أوالد عمـار 
بـن ياسـر – رضـي هللا عنه – وهو أبو إسحاق، يعّرف 
بابن الُقْرطي نسبة إِلى بيع الُقْرط. ويقال له ابن شعبان، 
وهو من نسل عمار بن ياسر. رأس ابن شعبان الفقهاء 
المالكيين بمصر في وقته، مع التفنن في التاريخ واألدب.
أن  ويدعو هللا  )الفاطميين(  عبيد  لبني  الذّم  كثير  كان   
إسماعيل  بن  معد  إليه  بعث  مصر.  دخولهم  قبل  يميته 
ابن  رسوله  مع  مثقال  ومئة  بكتاب  الفاطمي(  )المعّز 

باقيه  وأحرق  الكتاب  أعلى  من  البسملة  فقرض  الديلّي 
الحكم  وكان  عليه.  المئة  ورد  الرسول،  أمام  بالشمعة 
المستنصر أمير المؤمنين باألندلس يوجه سرا كل عام 
إلى كل واحد من علماء مصر صلة سنية )مئتي مثقال( 
بعده صاحب  ذلك  وفعل  بضعفها.  ابن شعبان  ويخص 
ابن  ولد  فيه.  القول  وأساء  ابن شعبان  فردها  القيروان 
مـصر،  فـي  ونـشأ  هـ،   .٢٧١ عام  حدود  في  شعبان 

وسـمع مـن شـيوخها، ولـم ينتقـل منهـا إلـى غيرها.  
مواقفه وروايته 

يتـسم  للبدعـة،  النابذين  بالسنة  المتمسكين  من  كان 
قال  األهواء.   عن  والبعد  الدنيا  فـي  والزهـد  بـالورع 
اإلمام الذهبي في ترجمته: “كان صاحب سنة كغيره من 
أئمة الفقه في ذلك العصر. سمع من شيوخ المصريين 
النسائي،  عن  روى  فقيها.  وكان  يرحل  ولم  يكثر  ولم 
وعلي بن سعيد الرازي. وروى عنه ابن الدبّاع ومحمد 
سهلون  بن  القاسم  بن  وخلف  الخالص  بن  أحمد  بن 
األندلسي وعبد الرحمن بن يحيى العطار وإبراهيم بن 
عثمان. مؤلفاته البن شعبان العديد من الكتب والرسائل 
“الزاهي  الفقه  في  له  مختلفة:  مجاالت  في  والمؤلفات 
في الفقه”، وهو أشهر مؤلفاته، كما له “أحكام القرآن” 
و “مناقب مالك” و “شيوخ مالك” و “الرواة عن مالك” 
و “المناسك”. قال عنه الفرغاني: كان يلحن ولم يكن له 

بصر بالعربية مع غزارة علمه. وقال القاضي عياض: 
في كتبه غرائب من قول مالك وأقوال شاذة عن قوم لم 

يشتهروا بصحبته وليست مما رواه ثقات أصحابه. 
له تآليف في التاريخ والحديث والفقه واألدب والقرآن، 
القرآن.  أحكام  الفقه.  في  الشعباني  الزاهي  منها:  نذكر 
مناقب مالك بن أنس. شيوخ مالك بن أنس. الرواة عن 
مالك بن أنس. المناسك. ُمختصر ما ليس في الُمختصر. 
كتاب  الفقه  أصول  في  الزاهي  األشراط.  النوادر. 
جامع  كتاب  مؤلفاته،  أشهر  وهو  الفقه”  في  “الزاهي 
المدينة على  فقه أهل  يقيم  أراد مؤلفه أن  الفقه  ألبواب 
أدلته، وهو يعد من الكتب المشهورة في الفقه المالكي، 
بحيث تكثر النقول عنه في كتب المذهب، فبعضهم نقل 
أقواله، وتعرض لها أحيانا بالنقد والتحليل، كما فعل ابن 
أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات، وهو ممن أخذ 
عنه باإلجازة ابن شعبان، بينما ينقل عامة الفقهاء أقوال 
ابن شعبان، ورواياته عن غيره، وال يتعرضون لها بنقد 
أو تحليل، كما هو الشأن عن عدد من شراح مختصر 

خليل وغيرهم. 
ويعرف هذا الكتاب عندهم باسم كتاب ابن شعبان، أو 
ابن  ويقول  الشعباني.  أو  الزاهي،  أو  القرطي،  كتاب 
النبي صلى  لنا عن  مقدمته:”… وقد روي  في  شعبان 
هللا عله وسلم من غير جهة ثابتة أنه قال: “طلب العلم 

يلزم اإلنسان  فيما  فرض على كل مسلم”..وذلك عندنا 
علمه، وال يسعه جهله، ومن ذلك أن على من وجبت 
عليه الصالة علم ما يلزمه قبل الدخول فيها من أسباب 
ما  مع  والحض  والندب  األذى،  من  والتنظف  الطهارة 
يتبع  وما  ومسنونها،  الصالة  مفروض  علم  من  يلزمه 
ذلك من أحداثها، ويشتمل عليه أمرها، وكذلك من كان 
عليه  يجب  ما  علم  في  الزكاة  مثله  في  يجب  مال  ذا 
من فرض ذلك، وكذلك من وجب عليه الحج بأي وجه 
عليه  ووجب  العدو  إلى  النفير  لزمه  من  وكذلك  كان، 
صيام شهر رمضان، وغير ذلك مما يلزم البالغ المكلف، 
وكذلك من خالط البياعات والمعامالت: يجب عليه من 
علم ذلك ما يمتنع به مما جاء عنه النهي في مثله كي ال 
يقع في خالف ما أثبتته السنة، وشهدت بصحته األمة..”. 
ويحتوي أحد أجزاء كتاب الزاهي على سفرين: السفر 
كتاب  بنهاية  وينتهي  المخطوط  بداية  من  يبدأ  األول: 
والزكاة،  والصالة،  الطهارة،  أبواب:  ويضم  الضحايا، 
والصيام، والحج، والجهاد، والجنائز، والنذور واأليمان، 
ثم الضحايا. السفر الثاني: يبدأ من باب العقيقة وينتهي 
أبوابا  السفر  هذا  ويضم  المطلقات،  سكنى  باب  بنهاية 
وباب  الشفعة،  وباب  األشربة،  باب  منها:  فقهية عديدة 

العتق، وباب اإليالء، وباب الطالق، وغيرها. 

 إخوة رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم من الرضاعة :

 عن هدي النبي �صلى اهلل 

عليه و�صلم في قراءة القراآن 
 -1 حمزة بن عبد المطلب :عن 

ابن عباس رضي هللا عنهما قال : 
قال النبي صلى هللا عليه وسلم في 
بنت حمزة : )) ال تحل لي يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب 

هي بنت أخي من الرضاعة (. قال 
الحافظ : قال مصعب الزبيري : 
كانت ثويبة أرضعت النبي صلى 

هللا عليه وسلم بعدما أرضعت 
حمزة ثم أرضعت أبا سلمة . ) 

ثويبة ( موالة ألبي لهب ارتضع 
منها صلى هللا عليه وسلم قبل 

حليمة السعدية رضي هللا عنها.
 -2 أبو سلمة : عن أم حبيبة قالت 

قلت : يا رسول هللا انكح أختي 
بنت أبي سفيان ، قال : وتحبين 

؟ قلت : نعم ، لست لك بمخلية ، 
وأحب من شاركني في خير أختي 
، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم 
: إن ذلك ال يحل لي ، قلت : يا 
رسول هللا فوهللا إنا لنتحدث أنك 

تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة 
؟ قال : بنت أم سلمة ؟ فقلت : نعم 

قال : فوهللا لو لم تكن في حجري 
ما حلت لي ، إنها البنة أخي من 
الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة 

ثويبة ، فال تعرضن علي بناتكن 
وال أخواتكن ((.

 أبو سلمة : اسمه عبد هللا بن عبد 
األسد بن هالل بن عبد هللا بن عمر 

بن مخزوم المخزومي أخو النبي 
صلى هللا عليه وسلم من الرضاعة 
وابن عمته برة بنت عبد المطلب 

. من السابقين شهد بدرا ومات في 
حياة النبي صلى هللا عليه وسلم , 

مات في جمادى اآلخرة سنة أربع 
بعد أحد فتزوج النبي صلى هللا 

عليه وسلم بعده بزوجته أم سلمة .  
قال المنذري : أمه صلى هللا عليه 
وسلم من الرضاعة حليمة السعدية 

أسلمت وجاءت إليه وروت عنه 
صلى هللا عليه وسلم , روى 

عنها عبد هللا بن جعفر وأخته من 
الرضاعة : 

-3 الشيماء بنت الحارث بن عبد 
العزى بن رفاعة ، ال تعرف في 

قومها إال به , ويقال لها الشما 
بغير ياء واسمها خذامة بكسر 
الخاء , وبعضهم يقول جدامة 
بالجيم , وبعضهم يقول حذافة 

بالحاء أسلمت ووصلها رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم بصلة وهي 

التي كانت تحضنه صلى هللا عليه 
وسلم مع أمه وتوركه .

 -4 أخوه أيضا من الرضاعة عبد 
هللا بن الحارث .

 -5 أخته أيضا من الرضاعة 
أنيسة بنت الحارث . وأبوهم 

الحارث بن عبد العزى بن رفاعة 
السعدي زوج حليمة .]4[ وبهذا 
يتحصل أن للنبي صلى هللا عليه 
وسلم خمسة إخوة من الرضاعة 

الذكور : عمه حمزة  ابن عمته أبو 
سلمة  عبدهللا ابن الحارث وأمه 

حليمة . اإلناث : الشيماء  أنيسة : 
بنات الحارث وأمهم حليمة .رضي 

هللا عنهم أجمعين . وصل اللهم 
وسلم وبارك على نبينا محمد وآله 

وصحبه وسلم .

قال ابن القيم في )زاد المعاد(: )كان له 
صلى هللا عليه وسلم حزب يقرأه ، واليخل 
به، وكانت قراءته ترتيال ال هّذا وال عجلة، 

ع  بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، وكان يُقطِّ
قراءته آية آية ، وكان يمد عند حروف 

المد ، فيمد )الرحمن( ويمد )الرحيم( وكان 
يستعين باهلل من الشيطان الرجيم في أول 

قراءته فيقول )أعوذ باهلل من الشيطان 
الرجيم( وربما كان يقول )اللهم إني أعوذ 
بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 
ونفثه( رواه ابن ماجة وصححه االلباني 

وكان تعوذه قبل القراءة. 
وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، 

وأمر عبد هللا ابن مسعود فقرأ عليه وهو 
يسمع ، وخشع صلى هللا عليه وسلم لسماع 

القرآن منه حتى ذرفت عيناه. وكان يقرأ 
قائما وقاعداً ومضطجعاً ومتوضئاً ومحدثاً 

ولم يكن يمنعه من قراءته إال الجنابة. وكان 
صلى هللا عليه وسلم يتغنى به ويرجع 

صوته فيه أحيانا كما رجع يوم الفتح في 
ِبيًنا( وحكى عبد  قراءته )إنَّا َفَتْحَنا لََك َفْتًحا مُّ

هللا بن مغفل ترجيعه ،آآآ ثالث مرات ، 
ذكره البخاري. وإذا جمعت هذه األحاديث 

إلى قوله )زيِّنوا القرآن بأصواتكم( رواه ابن 
ماجة وصححه األلباني وقوله )ليس منا من 

لم يتغنى بالقرآن( البخاري وقوله )ما أذن 
هللا لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى 

بالقرآن( متفق عليه. علمت أن هذا الترجيع 
منه صلى هللا عليه وسلم كان اختيارا ال 
اضطراًرا لهز ناقته. السلف والقرآن في 

رمضان وقد كان للسلف رحمهم هللا اجتهاد 
عجيب في قراءة القرآن في رمضان بل لم 

يكونوا يشتغلون فيه بغيره. 
كان الزهري إذا دخل رمضان يقول: إنما 
هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. قال ابن 

الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان يفر 
من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم. قال 
عبد الرزاق: كان سفيان الثوري إذا دخل 

رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على 
قراءة القرآن. وقال سفيان: كان زبيد اليامي 
إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع 

إليه أصحابه. ]لطائف المعارف].



15
األحد 15 ماي

 2022 المـوافق  
لـ 14 شوال 1443 ه   تسلية

يومية وطنية 
إخبارية تصدر
 عن الرائد 

لإلعالم 
واالتصال

رأسمالها:300000,00 دج

مدير النشر:
المجيد  عبد 

ذبيح
***

التحرير: رئيس 
عزيز

 طواهر

المقر اإلجتماعي: 221، حي المندرين 
المحمدية الجزائر العاصمة

الهاتف: 023.75.06.25
الفاكس: 023.75.05.63 

شركة الطباعة 
SIA الجزائرية

المنطقة الصناعية باب 
الزوار الجزائر

عدد السحب اليومي: 
2000 نسخة

الرائد

الوثائق التي 
تصل الجريدة

ال ترد 
الصحابها 

سواء نشرت 
أو لم تنشر

اإلشهــــــــــــــــــــار اإلدارة والتحـــريـر
من أجل إشهاركم توجهوا إلى: 

المؤسسة الوطنية لالتصال، النشر 
واإلشهار بوكالة ANEP، المتواجدة ب 

01 نهج باستور - الجزائر-
الهاتف الثابت: 021711664-021737128

الفاكس: 021739559-021739919
البريد اإللكتروني: 

 agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

مصلحة اإلشهار 
"الرائد" 

هاتف:
0674 94 44 44 

البريد اإللكتروني

journal.elraed@gmail.com

الطبــاعة

التوزيع 

الثمن: 10دج



16 حـــالة الطقس
الجزائر            وهران                 قسنطينة                    عنابة               ورڤلة

1519 14 1616

الفجر: 03:59
الشروق: 05:41
الظهر: 12:45
العصر: 16:34
المغرب:52 :19
العشاء: 21:25 

األحد 15   ماي  2022 
المـوافق   لـ 14 شوال 1443 ه  

الم�سيلة 

توقيف �ساب يحترف ال�سرقة 
من داخل المركبات

أوقف عناصر األمن الحضري الثامن بأمن والية 
المسيلة،  شخص يبلغ من العمر 28 سنة يحترف  

السرقة  داخل المركبات، حسبما أفادت به خلية 
اإلتصال والعالقات العامة بذات السلك األمني في 

بيان لها .
وذكر البيان أن هذه العملية الشرطية تمت إثر شكوى 

تقدم بها الضحية مفادها تعرضه لفعل السرقة من 
داخل مركبته بعد تحطيم زجاجها الخارجي، أين 
استهدف الفاعلين جهاز حاسوب محمول وبعض 

األغراض الشخصية، وعليه باشرت ذات المصالح 
من عملية البحث والتحري في القضية باستعمال كافة 
الوسائل التقنية المتاحة والتي مكنت من تحديد هوية 
المشتبه فيه وتوقيفه في ظرف وجيز، مع استرجاع 
جميع المسروقات بعد عملية تفتيش لمسكنه العائلي.
 وأشار البيان إلى أنه تم على إثر ذلك تقديم المشتبه 
فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن تهمة 
السرقة من داخل مركبة متبوع بالتحطيم العمدي،  

ليصدر في حقه أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية 
بالمسيلة. 

... وا�سترجاع دراجة نارية 

محل �سرقة ببن �سرور 

أوقف عناصر الشرطة بأمن دائرة بن سرور بأمن 
والية المسيلة  شخص واسترجاع دراجة نارية محل 

سرقة، حسبما أفاد به بيان صدر أمس عن خلية 
اإلتصال والعالقات العامة بذات السلك األمني. 

 وذكر المصدر أن هذه العملية بدأت وقائعها على إثر 
شكوى تقدم بها الضحية إلى ذات المصلحة مفادها 

سرقة دراجته النارية من طرف مجهولين بأحد أحياء 
قطاع االختصاص، أين تم تعميم األبحاث ومباشرة 
التحريات من طرف قوات الشرطة المتواجدة في 

الميدان، ليتم تحديد هوية المشتبه فيه في فعل السرقة 
وتوقيفه مع استرجاع الدراجة النارية التي كانت مخبأة 

بمكان مهجور.
وباإلستناد إلى ذات المصدر فقد تم تقديم المشتبه 

فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا ليصدر 
في حقه أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل 

ببوسعادة. 
محمد قرين

باتنة: 

جثمانا المجاهدان محمد بن لمبارك 

حاجي ومبارك بغورة يواريان الثرى
   

ووري الثرى أول أمس، جثمانا المجاهدان محمد بن 
لمبارك حاجي ومبارك بغورة األول بمقبرة تازغت 

ببلدية سقانة والثاني بمقبرة تيغرغار بوالية باتنة. 
وكان المجاهد المرحوم محمد بن لمبارك حاجي الذي 
التحق بصفوف الثورة التحريرية سنة 1956 قد وافته 

المنية أمس الخميس عن عمر ناهز الـ 94 سنة.
وشارك الفقيد الذي كان إلى غاية وفاته مسؤول قسمة 

المجاهدين بناحية سقانة وأحد أعيان هذه الجهة في 
عدة معارك وكمائن ضد العدو الفرنسي إبان الثورة 
التحريرية.أما المجاهد مبارك بغورة فقد توفي اليوم 

الجمعة عن عمر ناهز ال 88 سنة بعد مرض عضال 
ألزمه الفراش لفترة، حسبما أكده لوكالة األنباء 

الجزائرية، مندوب قسمة المجاهدين لناحية منعة، 
المجاهد، عبد المجيد قالة.

وكان الفقيد من المجاهدين األوائل بالمنطقة و أحد 
رفقاء الشهيد سي الحواس حيث ألقي عليه القبض 

من طرف العدو في المعركة التي أستشهد فيها 
العقيدين عميروش وسي الحواس في مارس 1959 
بجبل تامر بوالية المسيلة وظل في السجن الى غاية 
اإلستقالل، يضيف ذات المصدر. وقد حضر مراسم 

تشييع جثماني المجاهدين إلى مثواهما األخير عدد من 
المجاهدين ورفقاء السالح من ناحيتي سقانة ومنعة 
وجمع غفير من المواطنين وكذا أقارب المرحومين.

ع.ط

في اإطار متابعة محاربة ظاهرة 

�سرقة ال�سكك الحديدية

درك المدية يطيح ب�سبكة 
�سرقة الكوابل الكهربائية  

في إطار متابعة محاربة ظاهرة سرقة السكك الحديدية 
عبر إقليم إختصاص المجموعة اإلقليمية للدرك 

الوطني بالمدية، تمكن عناصر الفرقة االقليمية للدرك 
الوطني بمجبر  جنوبي المدية من توقيف شخصين 

متلبسين بجريمة سرقة منشأة مصنفة سكة حديدية مع 
التخريب العمدي ألمالك الدولة.

تعود حيثيات القضية الى ورود معلومات مفادها قيام 
شخصين بسرقة قطع حديدية للسكة الحديدية بالخرجة 

الجنوبية لبلدية مجبر ، على الفور تم توجيه دورية 
الى عين المكان مع تنفيذ مخطط قائد المجموعة 

لمجابهة سرقة السكك الحديدية، ليتم توقيف المشتبه 
فيهما اللذان حاوال الفرار عند مشاهدتهما ألفراد 

الدورية، أين كانا بصدد فك البراغي التي تثبت السكة 
الحديدية ، باستعمال مفك براغي قياس 36 وقياس32 
و42 ومطرقة حجم كبير، و عليه تم إسترجاع سبيكة 
حديدية بطول 4 متر وإقتياد المعنيان إلى مقر الفرقة 

لمواصلة التحقيق.
وقد تم إبالغ الجهات القضائية وفتح تحقيق في القضية 

الى غاية تقديم االطراف أمام وكيل الجمهورية لدى 
محكمة قصر البخاري.

ع.بكيري

بومردا�س

م�سرع �سخ�سين في حادث 
مرور ب�سي م�سطفى

توفي شخصان، في حادث مرور، وقع ليلة 
الجمعة إلى السبت، على مستوى بلدية سي 

مصطفى شرق بومرداس، حسبما أفاد به 
مصدر من المديرية الوالئية للحماية المدنية.
وأوضح مسؤول خلية اإلعالم بذات الجهاز، 

أن الحادث وقع في حدود الساعة التاسعة 
ليال إثر اصطدام بين سيارة نفعية و دراجة 
نارية بطريق والئي على مستوى بلدية سي 

مصطفى. وعلى إثر الحادث، تم تحويل 
القتيلين البالغين من العمر 18 و 20 سنة 
واللذين لقيا حتفهما في عين المكان، إلى 

مصلحة حفظ الجثث بمستشفى برج منايل.
ق. و

المدية

قتيالن و4 جرحى في حادث 
ا�سطدام بين �سيارتين

 تسبب أول أمس حادث مرور خطير 
الوحدات تمثل في اصطدام بين سيارتين 
سياحيتين بالمكان المسمى ضاية القرعة 

بالطريق الوطني رقم 40 ببلدية الشهبونية، 
تسبب في وفاة  شخصين يترواح عمريهما 
بين 4 و 38 سنة كما أصيب  04 آخرينن 

بجروح وآالم متفاوتة الخطورة، حيث 
أسعفوا و نقلوا من طرف مصالح الحماية 
المدينة، وبعد وصولهم الى مستشفى قصر 

البخاري تم تحويلهم الى مستشفى محمد 
بوضياف بالمدية .

ع. بكيري 

ا�سابات كورونا في اإفريقيا 
تتجاوز 11.6 مليون حالة

أعلنت المراكز اإلفريقية لمكافحة األمراض 
والوقاية منها، أن إجمالي اإلصابات المؤكدة 

بفيروس كورونا في القارة، بلغ 11 مليونا 
و611 ألفا و426 حالة، تعافى منهم 9 

ماليين و726 ألفا و132 حالة.وأوضحت 
المراكز - في أحدث إحصائية أول أمس - 
أنه تم إعطاء أكثر من 297 مليونا و971 

ألفا و588 لقاحا في جميع أنحاء القارة. 
وأشارت إلى أن إجمالي حاالت الوفاة بلغ 
253 ألفا و242 حالة، ويوجد في جنوب 

إفريقيا أكثر الحاالت المبلغ عنها.
وكاالت

اإ. �س

أوضحت شرفي، في تصريح 
لها على هامش زيارتها إلى مقر 
فرقة حماية األحداث ببوزريعة 
بالجزائر العاصمة، أن الجزائر 

خطت خطوات عمالقة في 
مجال حماية الطفولة، مشيرة الى 

اإلجراءات القانونية المتطورة 
التي جعلت الجزائر من بين 

الدول الرائدة  في هذا المجال 
فيما يخص الجانب التشريعي.

وأضافت بخصوص زيارتها إلى 

مقر فرقة حماية األحداث, أنها 
تهدف إلى الوقوف على التطبيق 
الميداني لما ينص عليه القانون 

وتندرج في إطار الزيارات 
الدورية التي تقوم بها الهيئة 

الوطنية لحماية وترقية الطفولة 
إلى كل المؤسسات والمراكز 

المكلفة باستقبال وحماية الطفل.
ولفتت شرفي في هذا السياق 

إلى أن قانون حماية الطفل ينص 
في مجال حماية حقوق االطفال 

الجانحين في مرحلة التحري 
األولي، على إجراءات خاصة 

كتحديد مدة الحجز تحت النظر 
لهؤالء األطفال بمدة ال تتجاوز 
24 ساعة وبحضور المحامي 

والمسؤول المدني، وكذا الفحص 
الطبي وتقنية االستماع المصور 

لألطفال ضحايا االعتداء 
الجنسي.

وبالمناسبة، نوهت شرفي 
بمجهودات القيادة العليا 

للدرك الوطني في هذا المجال 
وحرصها على تطبيق القانون 

وكذا الجهود المبذولة من طرف 
األمن الوطني, والتي تندرج في 

إطار "تنسيق الجهود بين كل 
الفاعلين والمتدخلين في مجال 

حماية الطفولة”.
وفي سياق آخر كشفت المفوضة 

الوطنية عن تسجيل 1225 
إخطار حول المساس بحقوق 

الطفل منذ شهر جانفي الماضي, 
تدخلت الهيئة على إثرها 

بالتنسيق مع كل القطاعات 
المعنية. وكشفت بالمناسبة عن 

تنظيم عدة دورات تكوينية خالل 
شهر ماي الجاري وجوان المقبل 

ستشمل عدة متدخلين في مجال 
حماية حقوق الطفل.

من جهة أخرى, كشفت شرفي 
عن التحضير لبرنامج جديد, بناء 
على اتفاقية تجمع الهيئة بالمجلس 

االقتصادي االجتماعي والبيئي, 
حول الميزانية البرنامجية للطفل, 

تزامنا مع االحتفال بأعياد 
الطفولة, على غرار يوم الطفل 

الجزائري المصادف لـ 15 
جويلية “. وأكدت في األخير أن 

التقرير السنوي المتعلق بوضعية 
الطفولة في الجزائر "سيرفع الى 

رئيس الجمهورية قريبا”.

لقي 27 شخصا مصرعهم، 
وأصيب 425 آخرون بجروح 
متفاوتة الخطورة وقعت على 

مستوى عدة واليات خالل الـ 48 
ساعة األخيرة، حسب ما أوردته 

أمس، حصيلة للحماية المدنية.
وتم تسجيل أثقل حصيلة على 

مستوى كل من والية الوادي بوفاة 
9 أشخاص وإصابة شخصين 

آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، 
على إثر اصطدام بين سيارتين 

من الوزن الخفيف على الطريق 

الوطني رقم 16 بالمكان المسمى 
الدويالت، بلدية بن قشة، دائرة 
طالب العربي. كما تم تسجيل 

بوالية تيارت، وفاة 6 أشخاص 
على إثر اصطدام بين سيارة 
لنقل المسافرين وشاحنة على 

الطريق الوطني رقم 91 بلدية 
سي الجياللي بن عمار، دائرة 

الرحوية.إلى جانب أخر، سجلت 
مصالح الحماية وفاة امرأة )52 
سنة( مختنقة بغاز أحادي اكسيد 

الكربون، داخل منزلها بحي سوق 

االثنين، بدائرة بوعنداس بسطيف، 
باإلضافة إلى تقديم اإلسعافات 
األولية لـ 10 أشخاص نتيجة 
استنشاقهم لغاز آحادي اكسيد 

الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة 
ومسخنات المياه داخل منازلهم.

بخصوص الحرائق تدخلت 
عناصر الحماية من أجل إطفاء 
6 حرائق حضرية ومختلفة بكل 
من والية الجزائر، المسيلة، أم 

البواقي، تبسة، غليزان وجانت، 
حيث تسببت هذه الحرائق بوفاة 

شخص متفحم على إثر حريق 
شب بشقة تقع بعمارة متكونة من 
أربع طوابق، المتواجدة بمازونة، 

)غليزان(، وإصابة 4 أشخاص 
بحروق من الدرجة األولى 

والثانية على إثر حريق شب 
بمنزل بأم البواقي. كما تدخلت 

وحدات الحماية من أجل انتشال 3 
أشخاص متوفين غرقا بالمجمعات 
المائية بكل من والية عنابة، والية 

مستغانم وغليزان.
ر. ن

الجزائر تتوفر على منظومة ت�سريعية رائدة في المجال

 التقرير ال�سنوي حول "الطفولة"
 على طاولة رئي�س الجمهورية قريبا

قالت المفو�سة الوطنية  لحماية الطفولة مريم �سرفي اإن الجزائر اأ�سبحت من 

بين الدول الرائدة في مجال حماية الطفولة، وهذا بف�سل الجهود المحققة، 

ال�سيما فيما يخ�س الجانب الت�سريعي.

في اإطار التن�سيق بين عدة قطاعات وزارية

م�ساعي حثيثة الإدماج ذوي االحتياجات الخا�سة اجتماعيا واقت�ساديا

يعتبر اإلدماج االجتماعي و االقتصادي 
لفئة ذوي الحتياجات ومختلف الفئات 
الهشة توجها محوريا في استراتيجية 

مرافقة هذه الشريحة من طرف قطاع 
التضامن الوطني و األسرة وقضايا 

المرأة.
ويجري تجسيد هذا التوجه في إطار 

التنسيق والتعاون مع عدة قطاعات على 
غرار قطاعي الفالحة والتكوين والتعليم 

المهنيين بما يمكن من تحقيق هذا المسعى 
في ظل تظافر جهود الشركاء.

وفي هذا الجانب أوضحت وزيرة القطاع 
كوثر كريكو خالل زيارتها التفقدية 

لوالية أدرار يوم الخميس الفارط، رفقة 
وزير الفالحة والتنمية الريفية عبد 

الحفيظ هني أنه وفي إطار البرنامج 
القطاعي المشترك لدعم انخراط المرأة 

الماكثة بالبيت والمرأة الريفية في اإلنتاج 

الوطني توجد نشاطات عدة تستقطب 
المرأة في الفالحة والصناعات التقليدية.
وأضافت المسؤولة ذاته أن هذه الجهود 

تأتي تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبالد 
في لدعم انخراط المرأة في االقتصاد 
الوطني وإدماج هذه الفئات اجتماعيا 

واقتصاديا مع المحافظة على السياسة 
االجتماعية للدولة.

ق. و

يواجه تهما متعلقة 

بالف�ساد

 اإيداع �سيدي ال�سعيد 
الحب�س الموؤقت

   
أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة 

سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، يوم 
الخميس الفارط أمرا بإيداع األمين العام 
السابق لالتحاد العام للعمال الجزائريين، 

عبد المجيد سيدي السعيد رهن الحبس 
المؤقت، حسب ما علم أول أمس من 

مصدر قضائي.
وكان سيدي السعيد قد مثل، أمام وكيل 
الجمهورية لذات المحكمة رفقة نجليه 

لالستماع إليهم حول قضايا متعلقة 
بالفساد، ليأمر قاضي التحقيق بإيداعه 

وأحد نجليه الحبس المؤقت، بينما وضع 
األخر تحت نظام الرقابة القضائية.
وكان عبد المجيد سيدي السعيد، قد 

غادر األمانة العامة للمركزية النقابية، 
التي ترأسها منذ 1997, بعد إعالن عدم 
نيته للترشح لعهدة جديدة بمناسبة انعقاد 

مؤتمر االتحاد في جوان 2019.
ق. و

27  قتيال و425 جريحا في حوادث مرور خالل 48 �ساعة

ح�سيلة مروعة ب�سبب اإرهاب الطرقات
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