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 بمنا�ضبة اليوم الوطني

 للجي�ش الوطني ال�ضعبي

الرئيـــ�س تبون ي�صـرف 
على حفـــل تكريمـــي

 لأ�صـــود الجزائـــر

العدوان ال�ضهيوني ي�ضرب المراكز الحيوية في القطاع

غزة تحت الح�صار اأمام �صمت المجتمع الدولي 
الجزائر تندد بالعدوان ال�ضهيوني وتطالب المجتمع الدولي بن�ضرة غزة

في حين فاقمـــــت 

 ا�ضغال التهيئـــــة

 الو�ضع بالعا�ضمـــة 
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الكتظاظ المروري "يخنق" الوليات ال�صاحلية ..



ال يزال قطاع غزة المحاصر تحت القصف 
يشن  المنقضي  الجمعة  فمنذ  الصهيوني، 
االحتالل الصهيوني الغاشم غارات متتالية 
على القطاع، ويستهدف المجمعات السكانية 
والمدنيين العّزل،  وكعادتها كانت الجزائر 
سباقة للتنديد باالعتداءات الصهيونية، حيث 
ادانت في بيان صادر عن وزارة الشؤون 
الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بشدة 
الغاشم الذي شنته قوات االحتالل  العدوان 
االسرائيلي على قطاع غزة، واعربت عن 
قلقها البالغ أمام هذا التصعيد الخطير الذي 
يضاف إلى سلسلة ال تنتهي من االنتهاكات 
واضح  خرق  في  المدنيين  بحق  الممنهجة 

وجلي لجميع المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة، كما جددت الجزائر 
الجزائر  "تهيب  البيان  في  وجاء  الفلسطيني،  الشعب  مع  الكامل  تضامنها 
لوقف  العاجل  للتدخل  األممي  األمن  مجلس  وخاصة  الدولي  بالمجتمع 
الفلسطينى  الشعب  حقوق  احترام  وفرض  االجرامية  االعتداءات  هذه 
وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في اقامة دولته المستقلة 

وعاصمتها القدس الشريف".
وتشن الطائرات الحربية لجيش االحتالل الصهيوني، منذ الجمعة المنقضي، 
غزة  قطاع  في  السكنية  المواقع  من  عددا  استهدفت  مكثفة  جوية  غارات 
الجزائرية، فقد  التي أوردتها وكالة األنباء  المعلومات  المحاصر، وحسب 
عمشة  أبو  نمر  بالل  وهو  اإلسالمي  الجهاد  حركة  مقاومي  أحد  استشهد 
شمال قطاع غزة، فيما أصيب مقاوم آخر بجروح، وقال شهود عيان إنه تم 
استهداف شقة سكنية في "برج فلسطين" في حي الرمال وسط مدينة غزة 
ولم يبلغ عن وقوع إصابات بعد، كما استهدفت طائرات االحتالل نقطة في 
منطقة الفخاري في "خان يونس" جنوبي القطاع، وأشارت وزارة الصحة 
الفلسطينية في القطاع إلى أنها أعلنت رفع حالة الجهوزية واالستعداد في 

كافة المستشفيات ومحطات اإلسعاف في قطاع غزة.

بدورها، سارعت الطبقة السياسية الجزائرية 
الصهيوني  االعتداء  وشجب  التنديد  إلى 
غزة  بقطاع  الفلسطينيين  على  الجبان 
المحاصر، فقد استنكر حزب جبهة التحرير 
الوطني االعتداءات الخطيرة التي أصبحت 
الدولية  للمواثيق  انتهاك واضح  دورية، في 
لحقوق اإلنسان والحقوق المدنية والقرارات 
في  األفالن  ودعا  المتحدة،  واألمم  الدولية 
األمن  ومجلس  الدولي  المجتمع  له،  بيان 
بالتدخل العاجل إليقاف هذا العدوان الجبان 
واإلجرامي ضد الشعب الفلسطيني األعزل، 
وفرض  الدولية  الشرعية  احترام   وفرض 
حق الشعب الفلسطيني الذي ال يسقط بالتقادم 

في تأسيس دولته عاصمتها القدس الشريف.
من جهاتها، أكدت حركة مجتمع السلم أن هذا العدوان هو على كل الشعب 
على  تنطلي  لن  المقاومة  فصائل  بين  التفريق  محاولة  وأن  الفلسطيني 
العربية  الحكومات  بيانها  في  حمس  ودعت  توجهاتهم،  بكل  الفلسطينيين 
المشروعة ضد  ومقاومته  الفلسطيني  الشعب  مع  الوقوف  إلى  واإلسالمية 
هذا العدوان بكل الوسائل، مطالبة الدول المتصلة باالحتالل وقف سياسات 
وخطرا  كلها  لألمة  عدوا  الصهيوني  الكيان  واعتبار  أشكاله  بكل  التطبيع 

حقيقيا على كل البلدان العربية واإلسالمية.
الشعب  على  الصهيوني  العدوان  الوطني  البناء  حركة  أدانت  وبدورها، 
الفلسطيني الذي أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، معربة عن تضامنها 
الكامل مع األشقاء الفلسطينيين وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني المشروع 
في الدفاع عن النفس والرد على عدوان المحتل، وأشارت حركة البناء في 
الفلسطيني يشكل جريمة  الغاشم على الشعب  إلى أن هذا االعتداء  بيانها، 
الفلسطينيين،  األبرياء  على  المتكررة  المحتـل  جرائم  إلى  تضاف  جديدة 
مع  والتعامل  مسؤولياتها  تحمل  في  العربية  الدول  بعض  تقاعس  في ظل 

االنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوات المحتـلة في المسجد األقصى.

أعلنت وزارة الصحة في غزة بدء العد التنازلي 
لتوقف الخدمات الصحية خالل 72 ساعة القادمة، 
مؤكدة أن الساعات القادمة حاسمة وصعبة، على 
إثر توقف محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، 
والنقص الحاّد في الوقود والمستلزمات الطبية. 

وأشارت الوزارة إلى أّن انقطاع التيار الكهربائي 
الحيوية  تهديدا خطيرا على عمل األقسام  يشكل 
في المستشفيات؛ خاصة أقسام الطوارئ، والعناية 
الكلوي،  الغسيل  وأقسام  والعمليات،  المركزة، 
والمغاسل،  األطفال،  وحضانات  والمختبرات، 

وأنظمة األكسجين والغازات الطبية.
إلى  الكهربائي سيؤدي  التيار  انقطاع  أن  وبينت 
الصرف  ومضخات  التحلية  محطات  توقف 
قد  الذي  األمر  بالمياه،  المنازل  وإمداد  الصحي 

يسبب كارثة صحية وإنسانية قاسية.
األولى  اللحظة  ومنذ  إنها  الصحة  وزارة  وقالت 
الجهوزية  رفع  أعلنت  الغاشم،  العدوان  لبدء 
أقسام  كافة وخاصة  المستشفيات  في  واالستعداد 
الطوارئ والعمليات والعناية المركزة ومحطات 

اإلسعاف.

يركز  الصهيوني  االحتالل  أن  إلى  وأشارت 
عدوانه في استهداف المناطق السكنية؛ مما رفع 
والمدنيين  والنساء  األطفال  من  الضحايا  عدد 
في  الطبية  الطواقم  وأن  الحرجة،  واإلصابات 
المتاحة  اإلمكانيات  وفق  تعمل  المستشفيات 
المستمر  اإلسرائيلي  الحصار  جراء  والمحدودة 

منذ 15 سنة .
الصحة  وزارة  في  الدوائي  الواقع  أّن  وأكدت 
وصلت  حيث  سنوات؛  منذ  حاالته  بأسوأ  يمر 
و32   ،%40 األساسية  األدوية  في  النقص  نسبة 
لوازم  من   % و60  الطبية،  المستهلكات  من   %

المختبرات وبنوك الدم.
وأوضحت أنَّ استمرار إغالق حاجز بيت حانون 
أمام حركة المرضى المحولين للعالج بالخارج، 
من  يفاقم  الحياة،  إنقاذ  حاالت  إدخال  وعدم 
وضعهم الصحي الصعب خاصة مرضى األورام 

والقلب والذين يواجهون مصيرا مجهوال.
إدخال  يمنع  يزال  ال  االحتالل  أن  إلى  ونبهت 
منع  إلى  إضافة  تشخيصية،  أشعة  جهاز   24
إدخال قطع الغيار الالزمة لصيانة أجهزة أخرى 

متعطلة، وهي مهمة في تقديم التدخالت الطارئة 
للجرحى في أقسام الطوارئ والعمليات والعنايات 
الطوارئ  لجنة  أنها، ومن خالل  المكثفة.وأكدت 
في  المناطق،  في  الفرعية  واللجان  المركزية 
العمل  تطورات  لمتابعة  مستمرة  انعقاد  حالة 
لتعزيز  الصحية  والمرافق  المستشفيات  في 
الرعاية الطبية للجرحى وفق اإلمكانيات المتاحة 
والمحدودة.ونظرا لتطورات األوضاع الميدانية، 
في  العمل  وقف  عن  الصحة  وزارة  أعلنت 
العيادات الخارجية في جميع المستشفيات، ووقف 
الفرصة  إلعطاء  المجدولة  الجراحية  العمليات 
لضحايا  الطارئة  العمليات  إلجراء  الكاملة 

العدوان المستمر.
واإلغاثية  واإلنسانية  الدولية  المؤسسات  ودعت 
على  للضغط  مسئولياتها  عند  بالوقوف  كافة 
عبر  المرضية  الحاالت  لمغادرة  االحتالل 
إمداد  على  الفوري  والعمل  حانون،  بيت  حاجز 
العاجلة  الصحية  باحتياجاتها  الصحية  المنظومة 

وإمداد الوقود.
ع.ط

االحتالل  العربية  الدول  جامعة  حّملت 
العدوان  عن  كاملة  المسؤولية  الصهيوني 
الدموية  والجرائم  وتداعياته،  غزة  على 
االحتالل  جيش  يواصل  التي  البشعة 
سياق  في  يأتي  ذلك  إن  وقالت:  ارتكابها، 
على  لالحتالل  المستمرة  الرسمية  الحرب 

الشعب الفلسطيني.

بيان  في  للجامعة،  العامة  األمانة  أكدت 
صحفي، أمس، أن جرائم االحتالل المستمرة 
تتطلب المساءلة أمام جهات العدالة الدولية 
المختصة، داعية المجتمع الدولي، وخاصة 
اإلنسان،  حقوق  ومنظمات  األمن  مجلس 
للتحرك الفوري والفاعل لوقف هذا العدوان، 
وتوفير نظام حماية دولي للشعب الفلسطيني، 

الصلة. ذات  األممية  القرارات  بتطبيق 
وأكدت أنَّ "مواصلة االحتالل حربه الظالمة 
الفلسطيني،  الشعب  على  الغاشم  وعدوانه 
وأرضه وحقوقه ومقدساته، واستباحة دماء 
على  الهمجي  العدوان  هذا  وخاصة  أبنائه، 
وصمود  عزيمة  من  ينال  لن  غزة،  قطاع 
الوطنية  حقوقه  من  أو  فلسطين،  شعب 

الراسخة المشروعة، طبًقا للقانون والشرعية 
الدولية".وقالت: إنَّ "هذا يملي على المجتمع 
الفاعلة  ودوله  وهيئاته  ومنظماته  الدولي 
الحماية،  وتوفير  العدوان،  وقف  مسؤولية 
الحصار  برفع  سياسي  أفق  فتح  وإعادة 
الظالم عن قطاع غزة، وإعادة بناء ما دمرته 

الحروب العدوانية السابقة".

الدولي  المجتمع  العربية  الجامعة  ودعت 
إلى  تفضي  جادة  سياسية  عملية  "إلطالق 
تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه 
في الحرية والسيادة والعودة، في كنف دولته 
لتحقيق  سبياًل  القدس،  وعاصمتها  المستقلة 

السالم المنشود الذي تتطلع إليه المنطقة".
�إ.�س

�إميان. �س
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يف ظل توا�سل الق�سف على القطاع وا�ستهداف املدنيني

اجلزائر تندد بالعدوان ال�صهيوين 
وتطالب املجتمع الدويل بن�صرة غزة

الطبقة ال�صيا�صية اجلزائرية تندد وت�صجب االعتداء ال�صهيوين
يوا�سل جي�ش االحتالل ال�سهيوين اجلبان، غاراته على قطاع غزة، م�ستهدفا التجمعات ال�سكانية يف خرق فا�سح و�سريح 

للمواثيق الدولية، ولقد �سارعت اجلزائر للتنديد بالعدوان ال�سهيوين املتكرر مطالبة املجتمع الدويل بتحمل م�سوؤولياته 

والتدخل لوقف االعتداءات االإجرامية، كما �سارعت الطبقة ال�سيا�سية اجلزائرية اإىل التعبري عن رف�سها للعدوان املمار�ش 

على قطاع غزة واإعالن دعمها الدائم والالم�سروط لل�سعب الفل�سطيني.

املقاومة الفل�سطينية ترد باإطالق

 ر�سقات �ساروخية طالت امل�ستوطنات

العدوان ال�صهيوين
 يتوا�صل على غزة واملقاومة تت�صدى

واصل جيش االحتالل الصهيوني، لليوم الثاني على التوالي عدوانه على 
أول  بعد ظهر  ما  تتوقف منذ ساعات  لم  قطاع غزة؛ عبر غارات جوية 
للعدوان  تصديها  الفلسطينية  المقاومة  تواصل  حين  في  الجمعة،  أمس 
الصحة  وزارة  تحديثات  آخر  متواصلة.وحسب  صاروخية  رشقات  عبر 
الفلسطينية، فقد أسفر العدوان الصهيوني، عن ارتقاء 15 شهيًدا، أبرزهم 
قائد القطاع الشمالي في سرايا القدس الشهيد تيسير الجعبري، ومنهم طفلة 
)5 سنوات(، وسيدة )23 عاماً(.وسجلت محافظة شمال غزة شهيًدا واحًدا، 
ومحافظة غزة 6، ومحافظة خانيونس 5، ومحافظة شمال غزة 1.وذكرت 
وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الجرحى الذين دخلوا مستشفيات القطاع 
الفلسطينية بإطالق رشقات  المقاومة  بلغ  125 جريحا. من جهتها ردت 
صاروخية طالت مستوطنات "غالف غزة" ومدن وسط الكيان الصهيوني. 
وأعلنت فصائل فلسطينية مختلفة عن إطالق الرشقات ابتداء من الساعة 
التاسعة من مساء أول أمس الجمعة، وال تزال تواصل عملها الجهادي في 

التصدي للعدوان الصهيوني حتى اللحظة.
عزيز طواهر

الناطق با�سم حركة املقاومة االإ�سالمية ي�سرح

اتفاقيات التطبيع �صّجعت 
االحتالل على ت�صعيد العدوان

إن  قاسم:  حازم  )حماس(  اإلسالمية  المقاومة  حركة  باسم  الناطق  قال 
االحتالل الصهيوني يصعد من عدوانه على شعبنا ومقدساتنا منذ انطالق 
مسار التطبيع الحالي، مشيرا إلى أن هذه االتفاقات تشجع االحتالل على 
تصعيد جرائمه ضد شعبنا.وأكد قاسم، في تصريح صحفي نشره الموقع 
اإللكتروني الرسمي لحماس، أن االحتالل "كان وسيبقى العدو المركزي 
لألمة، وال يمكن أن يكون كيانا طبيعيا في األمة"، مبينا أن القضية العربية 
ستظل هي القضية المركزية لكل مكونات األمة.وطالب جماهير األمة بأن 
تُعلي صوتها رفضا لإلجرام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وتوحيد 
جهودها على تنوع مكوناتها من أجل مواجهة المشروع الصهيوني الذي 

يستهدف شعبنا، واألمن القومي العربي، ومصالح كل األمة.
ع. ط

العدوان ال�سهيوين ي�سرب املراكز احليوية يف القطاع

غزة حتت احل�صار اأمام �صمت املجتمع الدويل 

دعت املجتمع الدويل اإىل حما�سبتها وحماية ال�سعب الفل�سطيني

جامعة الدول العربية حتمل اليكان ال�صهيوين العدوان الهمجي على غزة

لحقوق  العربي  المرصد  أدان 
عدوان  بشدة  أمس،  اإلنسان، 
على  الجديد  الصهيوني  االحتالل 
عن  أسفر  والذي  غزة،  قطاع 
من  العشرات  وإصابة  استشهاد 
المواطنين الفلسطينيين، مؤكدا أن " 
صارخا  انتهاكا  يمثل  العدوان  هذا 
الدولي،  اإلنساني  القانون  لمبادئ 
وجرائم  اإلنسانية،  ضد  وجرائم 

حرب بموجب القانون الدولي".
لحقوق  العربي  المرصد  وحمل 
له،سلطات  بيان  في  اإلنسان، 
عن  الكاملة  "المسؤولية  االحتالل 
الخطير،  التصعيد  هذا  تبعات 
المبذولة  الجهود  كافة  يقوض  الذي 
للحفاظ على التهدئة الشاملة، ومنع 
تفاقم العنف الذي يهدد األمن والسلم 
الدولي  المجتمع  داعيا  الدوليين"، 
إلى "تحمل مسؤولياته في وقف هذا 
الدولية  الحماية  وتوفير  العدوان، 
وضرورة  الفلسطيني،  للشعب 
دوامة  لمحاصرة  الفوري  التحرك 
كافة  واتخاذ  المتصاعدة،  العنف 
على  للحفاظ  الالزمة  اإلجراءات 

التهدئة الشاملة".
اإلجراءات  "وقف  إلى  دعا  كما 
مشددا  والتصعيدية"،  االستفزازية 

على  الدولي  "الصمت  أن  على 
الصهيوني،  االحتالل  انتهاكات 
جرائمه  على  محاسبته  وعدم 
الفلسطيني،  الشعب  بحق  المستمرة 
وأجهزته  االحتالل  قوات  شجعت 
المختلفة على التمادي في جرائمه، 
بحق  االنتهاكات  أبشع  وممارسة 

الشعب الفلسطيني".
لحقوق  العربي  المرصد  وطالب 
اإلنسان، السلطة القائمة باالحتالل، 
انتهاك  أشكال  جميع  عن  "الكف 
األراضي  في  اإلنسان  حقوق 
الفلسطينية المحتلة، واحترام قواعد 
القانون  ومبادئ  الدولي  القانون 
والتزاماتها  الدولي،  اإلنساني 
من  محذرا  واالتفاقات"،  الدولية 
المنطقة  تجر  التي  التصعيد  مغبة 

لمزيد من التوتر والعنف.
وكانت طائرات االحتالل قد شنت، 
منذ عصر أول أمس الجمعة، عدة 
قطاع  على  صاروخية  غارات 
غزة، فيما أطلقت مدفعية االحتالل 
عددا من القذائف استهدفت أراضي 
شرقي  عدة  ومناطق  زراعية 
شرقي  أخرى  وأهدافا  القطاع، 
بلدتي "بيت الهيا" و"بيت حانون".
ف.م

املر�سد العربي حلقوق االإن�سان

 العدوان ال�صهيوين اجلديد
 على غزة "جرمية حرب" 



�إ.�س

يوم  العسكري،  الشأن  في  ومختصون  أكاديميون  أكد 
اليوم  إحياء  أن  العاصمة،  بالجزائر  الفارط  الخميس 
كبيرة  دالالت  يحمل  الشعبي  الوطني  للجيش  الوطني 
متعلقة بدور الجيش في بناء الدولة الجزائرية وضمان 

استمرارها.
من  الشعبي:  الوطني  "الجيش  بعنوان  ندوة  وخالل 
اإلذاعة  مقر  "احتضنها  الوطني  البناء  إلى  التحرير 
الجزائرية بمناسبة إحياء اليوم الوطني للجيش الوطني 
العلوم  أستاذ  أبرز  سنة,  كل  من  أوت   4 في  الشعبي 
السياسية والعالقات الدولية, محند برقوق, دور الجيش 
وضمان  الجزائرية  الدولة  بناء  في  الشعبي  الوطني 
استمرارها", مشيرا الى أن "الوظيفة األولى لهذا الجيش 

هي الحفاظ على ما تم تحقيقه إبان الثورة التحريرية".
وعلى المستوى االستراتيجي --يضيف نفس المتحدث-- 

مختلف  بين  "الجامع  يعد  الشعبي  الوطني  الجيش  فإن 
"المهام  الى  قال--  --كما  بالنظر  األمة",  مقومات 
وهي   1962 سنة  منذ  له  أسندت  التي  االستراتيجية 
في  المساهمة  إلى  إضافة  الوطنيين,  واألمن  الدفاع 
األستاذ  ويرى  المجتمعي".  والتضامن  التنمية  تحقيق 
نمو  "مسار  يشهد  الشعبي  الوطني  الجيش  أن  برقوق 
أكبر  بين  من  القادمة  السنوات  في  سيجعله  تصاعدي 
العالي  التكوين  ضوء  على  وهذا  العالم,  في  الجيوش 

والمتميز التي يضمنه إلطاراته".
من جهته, ذكر أستاذ العالقات الدولية بجامعة الجزائر 
الوطني  الجيش  قام به  الذي  بالدور  3, أحمد عظيمي, 
وطيلة   1963 سنة  الرمال  "حرب  خالل  الشعبي 
أراد  الذي  لإلرهاب  تصدى  حينما  السوداء  العشرية 
في  المرحلة  تلك  في  مساهمته  وكذا  البلد"  يحطم  أن 

"إعادة المواطنين إلى قراهم ومساعدتهم على البقاء في 
أراضيهم".بدوره, أوضح المقدم عامر شين من مديرية 
الشعبي,  الوطني  الجيش  بأركان  واالتصال  اإلعالم 
االستقالل,  غداة  تمكن,  الشعبي  الوطني  الجيش  أن 
واالجتماعية  االقتصادية  المشاكل  عبء  "تحمل  من 
كان  أنه  الى  مشيرا  الفرنسي",  االستعمار  تركها  التي 
بناء  في  وانخرط  البالد  في  المنظمة  الوحيدة  "القوة 
غرار  على  الطرق,  شق  خالل  من  الجزائرية  الدولة 
الوحدة اإلفريقية والسد األخضر وفك األسالك  طريق 
الشائكة واأللغام والتكفل باألرامل واليتامى".وفي ذات 
السياق, وصف المقدم علي بوشربة من مديرية اإلعالم 
واالتصال بأركان الجيش الوطني الشعبي, مهمة الجيش 
بعد 1962 بـ "الشاقة والهامة", خاصة ما تعلق بإزالة 
األلغام التي تركها االستعمار الفرنسي, مبرزا أنه "تمكن 

من رفع التحدي حتى توصل سنة 2016 الى نزع 9 
ماليين لغم وتطهير أزيد من 62 ألف هكتار في الحدود 
بعدما  للحياة  حقوال  أصبحت  والتي  والغربية,  الشرقية 
كانت حقوال للموت".كما تميز الجيش الوطني الشعبي 
النتائج  خالل  من  ظهرت  التي  العالية  "جاهزيته  بـ 
المحققة في مجال مكافحة اإلرهاب والدفاع عن اقتصاد 
الصدد  ذات  في  وقال  والتهريب".  النهب  من  البالد 
ومقاربة  استراتيجية  "وليدة  هي  القتالية  الجاهزية  بأن 
على  تقوم  التي  الشعبي  الوطني  الجيش  لقيادة  ناجحة 
التجهيز بآخر أنواع األسلحة وكذا على التحضير القتالي 
الدائم والمستمر لمختلف وحدات الجيش باالعتماد على 
الرهانات  لمختلف  والمدرك  الواعي  البشري  المورد 

والقادر على مواجهتها".
�إ.�س

ويندرج هذا التكريم في إطار االحتفاالت 
االستقالل  لعيد  الستين  للذكرى  المخلدة 
الجمهورية,  رئيس  ترسيم  وبعد  الوطني 
وزير  المسلحة,  للقوات  األعلى  القائد 
أوت  من  الرابع  لتاريخ  الوطني,  الدفاع 
كيوم وطني للجيش الوطني الشعبي يخلد 
إلى  الوطني  التحرير  تحوير جيش  تاريخ 

الجيش الوطني الشعبي.
لدى  الجمهورية  استقبال رئيس  في  وكان 
وصوله الى النادي الوطني للجيش, رئيس 
الفريق  الشعبي,  الوطني  الجيش  أركان 
أول السعيد شنقريحة, حيث أدت له تشكيلة 

عسكرية التحية الشرفية.
على  تبون  الرئيس  أشرف  بعدها,  و 
الشعبي  الوطني  الجيش  متقاعدي  تكريم 
التحرير  جيش  صفوف  من  المنحدرين 
الوطني وعائالت شهداء الواجب الوطني 
الوطني  الجيش  وكبار جرحى  ومعطوبي 
بتسليمهم  اإلرهاب  مكافحة  في  الشعبي 

شهادات تكريم وعرفان.
الجيش  أركان  رئيس  ألقى  وبالمناسبة, 
أنه  خاللها  من  أكد  كلمة  الشعبي  الوطني 
"من وحي قيم التضحية في سبيل الوطن 
السامية  وقيمها  العليا  مبادئها  وترسيخ 
للشعب  المتالحقة  األجيال  أذهان  في 

رئيس  السيد  ترسيخ  يأتي  الجزائري, 
التحرير  جيش  تحوير  لتاريخ  الجمهورية 
في  الشعبي  الوطني  الجيش  إلى  الوطني 

الرابع من أوت من كل سنة".
أن  على  شنقريحة  أول  الفريق  وشدد 
الشعلة  وستبقى  كانت  الوطنية  "ذاكرتنا 
التي تنير حاضر ومستقبل أمتنا بما تحمله 
وتزخر به من أسمى آيات المجد والشموخ 
والكبرياء ونكران الذات في سبيل الحرية 

والكرامة والسيادة".
الذاكرة  هذه  وحي  "من  قائال:  وتابع 
الغزيرة بالقيم السامية والبطوالت الفريدة 
شرفاء  وحرائر  رجال  بدماء  خطت  التي 
بقدسية  اإليمان  أشد  آمنوا  ومخلصين 
من  وكرامته  سيادته  وانتزعوا  الوطن 
أساليب  كل  مارس  غاشم  مستدمر  براثن 
القهر الوحشية والهمجية على شعب أعزل 
أنه  نهبت ثرواته واستنزفت طاقاته, غير 
بقي واقفا, شامخا ومتمسكا بقيمه وأصالته, 

رغم كل الظروف".
الفريق  --يضيف  الذاكرة  هذه  وحي  فمن 
فخر  بكل  "نحيي  شنقريحة--  أول 
الوطني  لليوم  األولى  الذكرى  واعتزاز 
رئيس  أقره  الذي  الشعبي  الوطني  للجيش 
الجمهورية, القائد األعلى للقوات المسلحة, 

وزير الدفاع الوطني, من منطلق اهتمامه 
الوطنية  بالذاكرة  والمخلص  الصادق 
والتضحيات  للجهود  الالمحدود  وتقديره 
التي تبذل من قبل أبناء الوطن المخلصين 

في سبيل إعالء شأن الجزائر".
رئيس  "اهتمام  ب  كلمته  في  أشاد  كما 
الوطنية,  بالذاكرة  البالغ  الجمهورية 
للحاضر  وضمان  قوة  مصدر  باعتبارها 
والمستقبل, فضال عن كونها دليل عرفان 
لتضحيات أبطالنا الصناديد الذين اختاروا 
نحن  لنعيش  يملكون  ما  بأعز  التضحية 
في  ليؤكد  أرضنا",  على  أسيادا  أحرارا 
ذات السياق بأن هذه المناسبة تعد "موعدا 
أيضا لتجديد العهد مع الحفاظ على أمانتهم 
وصون وديعتهم حتى تبقى الجزائر دائما 

وأبدا موحدة, أمنة ومزدهرة".
وتوجه الفريق أول شنقريحة إلى الرئيس 
هذا  ترسيم  اقراركم  "إن  بالقول:  تبون 
اليوم في سجل المحطات الوطنية البارزة, 
قرار سيحفظه لكم التاريخ وتذكره األجيال 
وتقدير  وعرفان  وفاء  كعربون  المتالحقة 
الجليلة  والتضحيات  المضنية  للجهود 
الشعبي,  الوطني  الجيش  أبناء  بذلها  التي 
خالل  الوطني,  التحرير  جيش  سليل 
مختلف المعارك التي خاضتها بالدنا منذ 

والتشييد  البناء  بمعركة  بدءا  االستقالل, 
وإزالة مخلفات االستعمار البغيض, مرورا 
المساس  محاوالت  كل  ومواجهة  بصد 
وصوال  الوطني,  ترابنا  ووحدة  بحدودنا 
ودحره  الهمجي  اإلرهاب  مجابهة  إلى 
واستئصاله من جذوره بكل شجاعة وبسالة 

منقطعة النظير".
وخلص في كلمته إلى التأكيد على أن "هذه 
الجزائر  مسيرة  طيلة  المبذولة  الجهود 
مصدرا  شكلت  لطالما  والتي  المستقلة, 
تدعونا  قاطبة,  األمة  واعتزاز  لفخر 
اليوم, ونحن نحتفل بالذكرى األولى لليوم 
الوطني للجيش الوطني الشعبي, إلى تكريم 
مجموعة من رجال الجزائر البررة, وهو 
جليلة  تضحيات  قدموا  الذين  لكل  تكريم 
شرف  بكل  وخدموه  الوطن  سبيل  في 

وإخالص".
رئيس  تسلم  التكريم,  حفل  ختام  وفي 
رئيس  قبل  من  رمزية  هدية  الجمهورية 
الفريق  الشعبي,  الوطني  الجيش  أركان 
صورة  أخذ  كما  شنقريحة,  السعيد  أول 
تذكارية مع المكرمين. وقد عرفت مراسم 
حفل التكريم حضور كل من رئيس مجلس 
الوطني,  الشعبي  المجلس  رئيس  األمة, 
رئيس المحكمة الدستورية, الوزير األول, 
الجمهورية  رئيس  مستشاري  من  وعدد 

وأعضاء من الحكومة.
كما جرت أيضا بحضور الفريق أول قائد 
لوزارة  العام  األمين  الجمهوري,  الحرس 
الدرك  قائد  القوات,  قادة  الوطني,  الدفاع 
والمديرون  الدوائر  رؤساء  الوطني, 
ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع 
الشعبي,  الوطني  الجيش  وأركان  الوطني 
الدولة  في  سامية  إطارات  عن  فضال 
وشخصيات وطنية ومجاهدين, إلى جانب 
الوطني  الجيش  متقاعدي  من  المكرمين 
جيش  صفوف  من  المنحدرين  الشعبي 
التحرير الوطني وعائالت شهداء الواجب 
الجيش  وكبار جرحى  ومعطوبي  الوطني 

الوطني الشعبي في مكافحة اإلرهاب.
اليوم  وبمناسبة  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر 
نظمت  الشعبي,  الوطني  للجيش  الوطني 
العسكرية  النواحي  مختلف  مستوى  على 
متقاعدي  شرف  على  تكريمية  حفالت 
من  المنحدرين  الشعبي  الوطني  الجيش 
الوطني وعائالت  التحرير  صفوف جيش 
وكبار  الوطني ومعطوبي  الواجب  شهداء 
جرحى الجيش الوطني الشعبي في مكافحة 
اإلرهاب, حيث قام قادة النواحي العسكرية 
مسداة  وعرفان  تكريم  شهادات  بتسليمهم 

من طرف رئيس الجمهورية.
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اأكادمييون وخمت�صون يف ال�صاأن الع�صكري يرافعون ل�صالح حماة الأمة

التاأكيد على دور اجلي�ش يف بناء الدولة و�سمان ا�ستمرارها

مبنا�صبة اليوم الوطني للجي�ش الوطني ال�صعبي

الرئي�س تبون ي�شرف 
على حفل تكرميي لأ�سود اجلزائر 

اأ�صرف رئي�ش اجلمهورية، القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، وزير الدفاع الوطني عبد املجيد تبون، يوم اخلمي�ش الفارط بالنادي الوطني للجي�ش 

ببني م�صو�ش )اجلزائر العا�صمة(، على تكرمي متقاعدي اجلي�ش الوطني ال�صعبي املنحدرين من �صفوف جي�ش التحرير الوطني وعائالت �صهداء 

الواجب الوطني ومعطوبي وكبار جرحى اجلي�ش الوطني ال�صعبي يف مكافحة الإرهاب، وهذا مبنا�صبة اليوم الوطني للجي�ش الوطني ال�صعبي.

بوغايل ميثل الرئي�ش تبون 

يف مرا�صم تن�صيب الرئي�ش 

الكولومبي اجلديد

اجلزائر توؤكد 
اأن عالقات ال�سداقة 

والت�شامن والتعاون
 مع كولومبيا مميزة

الوطني,  الشعبي  المجلس  رئيس  يشارك 
الجمهورية,  لرئيس  ممثال  بوغالي,  إبراهيم 
تنصيب  مراسم  في  اليوم,  تبون,  المجيد  عبد 
غوستافو  الجديد,  كولومبيا  جمهورية  رئيس 
بيترو أوريغو, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح نفس المصدر أن "رئيس الجمهورية, 
بوغالي,  إبراهيم  كلف  تبون,  المجيد  عبد 
في  لتمثيله  الوطني,  الشعبي  المجلس  رئيس 
كولومبيا  جمهورية  رئيس  تنصيب  مراسم 
المنتخب  أوريغو,  بيترو  غوستافو  الجديد 
مراسم  ستجري  حيث   2022 جوان   19 يوم 
التنصيب اليوم بالعاصمة الكولومبية بوغوتا".
الشعبي  المجلس  لرئيس  يكون  أن  ويرتقب 
دافيد  الكولومبي  نظيره  مع  "لقاء  الوطني 
الكولومبي,  الشيوخ  مجلس  ورئيس  رسيرو, 
التعاون  حول  للتباحث  بريراس,  روي 

البرلماني الثنائي".
الصداقة  "عالقات  أن  إلى  البيان  وأشار 
وكولومبيا  الجزائر  بين  والتعاون  والتضامن 
مميزة", مشيرا الى "سعي البلدين للعمل على 
تعزيزها من خالل مشاورات ثنائية دورية".
وأضاف البيان أن هذا المسعى "تجسد بالتوقيع 
المجاالت  شملت  االتفاقيات  من  عدد  على 
والثقافية"  االجتماعية  االقتصادية,  السياسية, 
البرلمانيتين  المجموعتين  "تنصيب  وكذا 
للصداقة الجزائر-كولومبيا في 8 ماي 2022 

وكولومبيا-الجزائر في 10 ماي 2022".
ع.ط

اجلزائر  تعرب عن موقفها 

من الأحداث الأخرية

تايوان جزء ل يتجزاأ
 من الأرا�سي ال�سينية

رابحي  حسان  بكين  لدى  الجزائر  سفير  قال 
للصين،  الترابية  الوحدة  تحترم  الجزائر  إن 
وأن الحكومة الصينية الممثل الشرعي الوحيد 
سؤال  على  رداً  رابحي  ككل. وقال  للصين 
قضية  تطورات  حول  الصينية  الصحافة  من 
تايوان إن “تايوان جزء ال يتجزأ من األراضي 
الشعبية  الصين  جمهورية  وحكومة  الصينية، 
تمثل  التي  الوحيدة  الشرعية  الحكومة  هي 
صراحة  عليه  منصوص  وهذا  كلها.  الصين 
رقم  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار  في 

2758 لعام 1971.”
الصين  جمهورية  تأسيس  “منذ  وأضاف: 
من  دولة   181 أقامت   ،1949 عام  الشعبية 
بينها الواليات المتحدة عالقات دبلوماسية مع 

الصين على أساس مبدأ الصين الواحدة.
عالمي  إجماع  هو  واحدة  صين  مبدأ  إن   
للمجتمع الدولي وقاعدة أساسية تحكم العالقات 

الدولية “.
ع.ط



وفضال عن ذلك, ورد في النص الجديد 
السكر  بإعفاء  تتعلق  جديدة  إجراءات 
والرسم  الجمركية  الحقوق  من  الخام 
أول  من  ابتداء  المضافة,  القيمة  على 
سقف  يتجاوز  عندما   ,2022 جانفي 
التنظيم. طريق  عن  المحدد  األسعار 
محليا  المنتج  األبيض  السكر  ويعفى 
المضافة,  القيمة  على  الرسم  من  أيضا 
ابتداء من أول يناير 2022, في مختلف 
مراحل توزيعه, عندما يتم تجاوز سقف 
في  االجراءات  هذه  األسعار.وتأتي 
الوقت الذي تشهد فيها أسعار هذه المادة 
ارتفاعا  العالمية  االسواق  االساسية في 

غير مسبوق.
على  التكميلي  المالية  قانون  نص  كما 
اإلعالم  وعتاد  النقالة  الهواتف  إعفاء 
الشخصي  لالستعمال  الموجهة  االلي 
المتعلق  الجزافي  الرسم  تسديد  من 
بتخليص البضائع الجديدة أو المستعملة 
االرساليات  في  المحتواة  المستوردة 
إليه عبر بريد  المرسل  إلى  التي تصل 
الرسائل, عبر الطرود البريدية أو عبر 
تتجاوز  عندما  السريع,  البريد   طرود 
المنصوص  اإلعفاء  قيمة  حد  قيمتها 

عليه في قانون الجمارك.
من  الناشئة  الشركات  كذلك  وتعفى 
تسديد الرسم الجزافي تخليص البضائع 
الجديدة أو المستعملة التي تكون موجهة 
تسويقها  بدون  مهني  نشاط  لممارسة 
على حالتها, سواء المستوردة من طرف 
اإلرساليات  في  المحتواة  أو  مسافر 

إليه عبر بريد  المرسل  إلى  التي تصل 
الرسائل, عبر الطرود البريدية أو عبر 
قيمة  حدود  في  السريع,  البريد  طرود 

100 ألف دج.
المالية  قانون  حدد  أخرى,  جهة  من 
في  المحتواة  البضائع  قيمة  التكميلي 
المرسل  إلى  تصل  التي  اإلرساليات 
الطرود  أو  الرسائل  بريد  عبر  إليهم 
البريدية أو عبر متعاملي البريد السريع, 
المنصوص عليها في قانون الجمارك, 

بـ 50 ألف دج.
من  اإلعفاء  أيضا  القانون  وتضمن 
إلى  بالتنقل  الخاص  الجزافي  الرسم 
أو  البر  طريق  عن  المجاورة  الدول 
السكك الحديدية والمحدد بـ 1000 دج, 

لفائدة المواطنين الحاملين شهادة اإلقامة 
مستخدمي  وكذا  الحدودية,  بالبلديات 
المقيمة  المؤسسة  أو  الهيئة  أو  الشركة 
في الجزائر, عند توجههم إلى ورشات 
البلدان  في  المتواجدة  مشاريعها  إنجاز 

المجاورة.
االجتماعية  باإلجراءات  يتعلق  وفيما 
المالية  قانون  أدرج  األجراء,  لفائدة 
التكميلي تعديال على المرسوم التشريعي 
94-09 والمتضمن الحفاظ على الشغل 
وحماية األجراء الذين قد يفقدون عملهم 
بصفة ال إرادية. وبموجب هذا التعديل, 
المؤسسات  بعمال  تتكفل  الدولة  فإن 
حقها  في  صدرت  التي  االقتصادية 
قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة 

بمنح  الفساد,  قضايا  إطار  في  أمالكها 
عمالها حق االستفادة من مزايا معينة, 
والتقاعد  البطالة  عن  التأمين  سيما  ال 

المسبق.
وفي مجال السكن, أعاد القانون الجديد 
للسكنات  بالنسبة  التنازل  قابلية  ادراج 
التابعة للقطاع العمومي اإليجاري ذات 
الطابع االجتماعي الممولة بنفقات نهائية 
فإن األحكام  الدولة.وعليه,  من ميزانية 
المعالجة  المفعول,  السارية  التنظيمية 
األمالك  عن  التنازل  وشروط  لكيفيات 
العقارية التابعة للدولة وتلك المسيرة من 
تطبق  العقارية  الترقية  دواوين  طرف 

أيضا على هذه السكنات.
إضافة إلى ذلك, يمكن كل شاغل سكن 
ذي  اإليجاري  العمومي  للقطاع  تابع 
نهائية  بنفقات  ممول  اجتماعي  طابع 
من ميزانية الدولة, يرغب في اكتساب 
ال  أجل  في  اقتناء  طلب  إيداع  مسكنه, 
2023.وتبقى  سنة  جويلية   31 يتعدى 
هذا  في  المودعة  الطلبات  معالجة 
اإلطار خاضعة إلى األحكام التشريعية 
غاية  إلى  المفعول  السارية  والتنظيمية 
التصفية  تتم  2021, حتى  ديسمبر   31
قانون  حسب  العملية,  لهذه  النهائية 

المالية التكميلي.
 رفع قانون المالية التكميلي لـ 2022، 
الجريدة  من   53 العدد  في  نشر  الذي 
لهذه  الميزانية  تقديرات  من  الرسمية، 
تعرفه  الذي  السياق  مع  تماشيا  السنة 

أسواق النفط العالمية.

الجوية  الخطوط  شركة  أطلقت 
الفارط،  األسبوع  نهاية  الجزائرية، 
خطا جويا جديدا مباشرا يربط الجزائر 
وأشرف  الدوحة.  القطرية  بالعاصمة 
على مراسم تدشين الخط الجديد الرئيس 
سليمان،  بن  ياسين  للشركة  المدير 
النقل  لوزارة  العام  األمين  بحضور 

وسفير الجزائر في دولة قطر.
إطالق  أن  سليمان  بن  أكد  وبالمناسبة، 
تنفيذا رئيس  لتوجيهات  يأتي  هذا الخط 
الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار 
ودولة  الجزائر  بين  التعاون  تعزيز 
استراتيجية  ضمن  يندرج  كما  قطر، 
تطوير النقل المصادق عليها من طرف 

الحكومة.
كما يأتي افتتاح هذا الخط الجوي الجديد 
في إطار خطة التطوير التجاري لشبكة 

يعتبر  إذ  الجزائرية،  الجوية  الخطوط 
من  المعد  البرنامج  إطار  في  األول 
 ،2025 سنة  آفاق  في  الشركة  طرف 
جديدا،  خطا   15 إطالق  والمتضمن 
أوروبية واسيوية  افريقية  نحو وجهات 
الرئيس  الجنوبية، حسب  أمريكا  ونحو 
الجوية  الخطوط  العام.وبرمجت  المدير 
الجزائرية رحلتين في األسبوع على هذا 
والخميس،  السبت  يومي  وذلك  الخط، 
الذي  سليمان  بن  السيد  به  أفاد  حسبما 
أكد بأن "توقيت الرحالت اختير بشكل 
مدروس ليتناسب مع رغبات الزبائن".

طائرة  متن  على  رحلة  أول  وانطلقت 
من نوع ايرباص أ330 ب251 مقعد ) 
219 من الدرجة االقتصادية و14 من 
الدرجة الممتازة و18 مقعدا من درجة 
الدوحة  مطار  لتصل  األعمال(،  رجال 

الجاري  أوت   4 الخميس   صبيحة 
.وبافتتاح هذا الخط الجديد يصل العدد 
للخطوط  الدولية  للخطوط  اإلجمالي 
الجوية الجزائرية إلى 45 خطا ، وفقا 

لتصريحات الرئيس المدير العام.
بالخط  الخاصة  التذاكر  وكانت مبيعات 
األسبوع  في  انطلقت  الجزائر-الدوحة 
األول من يوليو الماضي عبر االنترنت 
الجزائرية  الجوية  الخطوط  ووكاالت 
فرصة  لتتيح  السياحية،  والوكاالت 
تسمح  كما  البلدين،  بين  مباشرة  التنقل 
بضائعهم  لنقل  االقتصاديين  للمتعاملين 

بين الجزائر والدوحة.
ذهابا  الواحدة،  التذكرة  سعر  ويبدأ 
من  الدوحة  إلى  الجزائر  من  وإيابا، 
الضرائب،  جميع  شاملة  دج   64200
قطري  لاير   2200 بـ  الدوحة  ومن 

يعتبر  شاملة جميع الضرائب، وهو ما 
لهذا  بالنسبة  السوق  في  سعر"  "أحسن 

الخط، حسب السيد بن سليمان.
وفضال عن المواطنين الجزائريين، فإن 
من  ترغب  الجزائرية  الجوية  الخطوط 
استقطاب  في  الجديد  الخط  هذا  خالل 
الراغبين  االفريقية،  الدول  من  الزبائن 
في التنقل إلى الدوحة السيما المتعاملين 

االقتصاديين منهم.
في  الجزائر  سفير  ثمن  جهته،  من 
الخطوة  هذه  بوتورة،  مصطفى  قطر، 
الذي  للتطور  كثمرة  جاءت  التي 
عدة  على  البلدين  بين  العالقات  تشهده 
رئيس  زيارة  أكدته  والذي  مستويات، 
فبراير  في  قطر  إلى  الجمهورية 

الماضي.
ع.ط
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قانون املالية التكميلي لـ 2022 ي�شدر يف �شكل اأمرية

موا�شلة اجلهود للحفاظ على القدرة ال�شرائية
اأكد قانون املالية التكميلي ل 2022، الذي ن�شر يف العدد 53 من اجلريدة الر�شمية، عزم الدولة على موا�شلة جهودها للحفاظ على 

القدرة ال�شرائية للمواطنني. ويف هذا الإطار، مل يت�شمن قانون املالية التكميلي اأي زيادات اأو �شرائب جديدة، تنفيذا لتوجيهات رئي�س 

اجلمهورية، عبد املجيد تبون، باملحافظة على التوازنات الجتماعية.

تم يوم الخميس الفارط بالجزائر العاصمة، تدشين خط 
إنتاج جديد بوحدة تكرير زيت المائدة الغذائي لمؤسسة 
المؤسسة  هذه  انتاج  قدرة  برفع  يسمح  "المحروسة"، 
العمومية، فرع مجمع "أغروديف" من 130 الى 400 

طن يوميا.
وجرى إطالق خط اإلنتاج الجديد بوحدة انتاج مؤسسة 
مستوى  على  الغذائية,  الزيوت  لصناعة  "المحروسة" 
ميناء الجزائر, بحضور وزير الصناعة, أحمد زغدار 
رزيق.وفي  كمال  الصادرات,  وترقية  التجارة  ووزير 
الخط,  هذا  اطالق  أن  أوضح زغدار  بالمناسبة,  كلمته 
بالموازاة مع االحتفال بالذكرى الـ 60 لالستقالل, يمثل 
"التزاما بتوجيهات الحكومة في مجال تأهيل لمؤسسات 

العمومية وإعادة النظر في حوكمة عدة المجمعات".  
كما أكد الوزير أن "رفع إنتاج مؤسسة "المحروسة" يؤكد 
لهذا  الجمهورية  رئيس  يوليه  الذي  الخاص  "االهتمام 

واالستراتيجية  االقتصادية  المشاريع,  وكل  المشروع, 
الجديد  اإلنتاج  إطالق خط  أن  الى  مشيرا  البالد",  في 
سيسمح بخلق مناصب عمل جديدة, ليصل عدد عمالها 
الى 260 عامل, وكذا ورفع قدرة إنتاجها من 130 إلى 
 25 قرابة  حسبه,  يمثل,  ما  وهو  اليوم  في  طن   400

بالمائة من طلب السوق الوطنية.
ووقف زغدار على مختلف أجنحة مصنع زيت المائدة 
لهذه المؤسسة ومدى تقدم أشغال توسعة طاقات اإلنتاج, 
تقدر نسبة  الذي  بما في ذلك مشروع إلنتاج الصلصة 
انجازه بـ 80 بالمائة حاليا, مشددا في هذا الخصوص, 
على ضرورة مواصلة الجهود في توسعة أشغال اإلنتاج 
من أجل امتصاص الطلب الوطني المتزايد في السوق 

الوطنية على هذه المادة.
وذكر في هذا الجانب أن قطاع الصناعة يولي "أهمية 
عن  المتوقفة  المؤسسات  كل  بعث  إلعادة  قصوى 

االقتصادية,  العمومية  المؤسسات  سيما  ال  النشاط, 
الضالع  نهائية,  قضائية  بأحكام  المصادرة  تلك  وكذا 
أصحابها في قضايا فساد".وذكر في هذا الصدد أنه تم 
تسجيل 51 وحدة ومؤسسة متوقفة عن النشاط, تم منها 
 10 منها  نشاطها,  بعث  إلعادة  مؤسسة   35 تشخيص 
مؤسسات دخلت مرحلة االستغالل, مشيرا الى أن باقي 
السنة  نهاية  قبل  نشاطها  بعث  إعادة  سيتم  المؤسسات 
الجارية, بفرص عمل منتظرة تقدر بـ 5.177 عامل لـ 

35 مؤسسة من أصل 51.
التجارة وترقية الصادرات دور  من جهته أبرز وزير 
هذه الوحدة في تحسين توزيع هذه المادة عبر الوطن, 
وتحقيق االكتفاء الذاتي, سيما بعد دخول مصانع الزيت 
اإلنتاج,  حيز  وتيبازة  جيجل  و  ومعسكر  وهران  في 
مؤكدا أن إرساء هذا النظام إلنتاج زيت المائدة "سيجعل 

من الجزائر رائدة في افريقيا".

جدير بالذكر أن مؤسسة "المحروسة" ) كورال سابقا( 
إطار  في  نهائية,  استرجاعها, طبقا ألحكام قضائية  تم 
والمعنويين  الطبيعيين  لألشخاص  القضائية  المتابعات 
المجمع  الى  تحويلها  ثم  فساد,  قضايا  في  المتورطين 
العمومي "أغروديف" تنفيذا لقرارات مجلس مساهمات 

الدولة.
وبعد وحدة انتاج مؤسسة "المحروسة" لصناعة الزيوت 
الغذائية, واصل السيد زغدار زيارته التفقدية التي قادته 
الى مصنع األنشطة العامة للصناعة "ماجي" بالرغاية 
المبذول  الجهد  أهمية  على  أكد  اين  العاصمة(,  )شرق 
انتاج  من  نشاطها  لتحويل  المؤسسة  هذه  طرف  من 
بأنشطة  المتعلقة  المعدات  انتاج  إلى  الفالحية  المعدات 
الطاقة, سواء االستكشاف والتتقيب عبر "سوناطراك" 

او التوزيع عبر "نفطال.
ر.ن

بهدف �شمان متوين ال�شوق بزيت املائدة 

 تد�شني خط جديد لرفع قدرة انتاج "املحرو�شة" لـ 400 طن يوميا

وفق ما ين�س عليه قانون املالية 

التكملية لعام 2022

منتجو احلبوب ملزمون
 ببيع حما�شيلهم

 للديوان الوطني املهني
تضمن قانون المالية التكميلي ل 2022، الذي نشر 
في العدد 53 من الجريدة الرسمية، اجراء جديدا 
من  استفادوا  الذي  الحبوب  منتجي  على  يفرض 
دعم الدولة، بيع كامل محاصيلهم للديوان الوطني 

المهني للحبوب.
رئيس  عليه  وقع  الذي  القانون  هذا  في  وجاء 
أوت   3 في  تبون,  المجيد  عبد  الجمهورية, 
زراعة  يمارس  فالح  كل  على  "يتعين   : الجاري 
بداية  في  سواء  الدولة,  دعم  من  مستفيد  الحبوب 
شكلها  كان  ومهما  نهايتها,  في  أو  االنتاج  عملية 
أو طبيعتها, إجباريا, بيع انتاجه من القمح بنوعيه 
للحبوب". المهني  الوطني  الديوان  إلى  والشعير 

عن  الجديد  االجراء  هذا  تطبيق  كيفيات  وتحدد 
طريق التنظيم, حسب نفس النص.

لالستثمار  الموجهة  التحفيزات  يخص  وفيما 
الفالحي, أدرج قانون المالية التكميلي تعديال يتعلق 
باإلعفاء من الضريبة على الدخل االجمالي بالنسبة 
وتربية  الفالحية  األنشطة  عن  الناتجة  للمداخيل 
من  تعفى  فإنه  التعديل,  هذا  وبموجب  المواشي. 
الناتجة  المداخيل  االجمالي,  الدخل  الضريبة على 
الممارسة  المواشي  الفالحية وتربية  األنشطة  عن 
في االراضي المستصلحة حديثا ابتداء من تاريخ 
استغاللها )وليس من تاريخ منحها كما ورد سابقا 

في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
ع.ط

زغدار يتطرق مع ال�شفري

 ال�شيني اإىل تعزيز التعاون 

ال�شناعي بني البلدين

جت�شيد املزيد من ال�شراكات 
يف اإطار مقاربة رابح-رابح 
سفير  زغدار،  أحمد  الصناعة  وزير  استقبل 
جيان،  لي  بالجزائر،  الشعبية  الصين  جمهورية 
التعاون  تعزيز  سبل  إلى  معه  تطرق  والذي 
والشراكة الصناعية بين البلدين، حسبما أفاد به بيان 
للوزارة. وتمحور اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة 
الصناعية  والشراكة  التعاون  تعزيز  "سبل  حول 
بين الجزائر والصين", حسب نفس المصدر.وبهذه 
التعاون الذي يجمع  المناسبة, أبرز زغدار أهمية 
الشراكات  من  المزيد  "تجسيد  إلى  داعيا  البلدين, 
في إطار مقاربة رابح-رابح, السيما في المجالين 

الصناعي وتحويل التكنولوجيا".
و في هذا اإلطار, أعطى الوزير لمحة عن قانون 
االستثمار الجديد والمزايا والضمانات التي يمنحها 
للمستثمرين المحليين واألجانب, إضافة إلى المزايا 
التفاضلية التي تملكها الجزائر, والتي تجعل منها 
بوابة لألسواق العربية واإلفريقية وكذا األوروبية.

كما دعا الوزير إلى تكثيف االتصاالت واللقاءات 
بين الجانبين لتحديد فرص الشراكة الممكنة.

من جانبه, أكد السفير الصيني إرادة بالده لتعزيز 
بشكل  الجزائر  مع  الصناعية  والشراكة  التعاون 
مثمر وواعد وفي قطاعات مختلفة, يضيف البيان.
ر.ن

يف اإطار تعزيز التعاون بني اجلزائر ودولة قطر

اإطالق خط جوي مبا�شر اجلزائر-الدوحة



وأمرت وزارة التعليم العالي  الطلبة  ايداع 
الطلبات لكل الحاالت الخاصة عبر أرضية 
 2022 سبتمبر   12 9الى  من  بروقرس 
ومعالجة الطلبات من طرف المؤسسات من 
12 الى 15 سبتمبر 2022 على ان يتم  نشر 
15 سبتمبر  يوم  المنصة  نفس  النتائج على 
2022 مساء لتكوين التسجيالت النهائية في 
المؤسسات من 18 الى 22 سبتمبر 2022،  
مشيرة الى  كيفيات معالجة الحاالت الخاصة 
لحاملي شهادة البكالوريا 2022 الذين اكملوا 
دراسة  في  الراغبين  التسجيل  اجراءات 
توجيه اخر،  حيث أنه ال يمكن إيداع طلب 
البكالوريا  شهادة  لحاملي  التوجيه  تغيير 
التسجيل  اجراءات  اكملوا  الذين   2022
على  التسجيل  إجراءات  استكمال  بعد  إال 

مستوى مؤسسة التوجيه.
وأشار منشور الوزارة أنه يقوم حامل شهادة 
البكالوريا بإدراج طلب تغيير توجيهه عبر 
المرغوب  التكوين  خالله  من  ويحدد  الخط 
فيها ثم تتم معالجة هذا الطلب حصريا من 
المعنية وتعد موافقة مدير  المؤسسة  طرف 
هذا  على  للمصادقة  ضرورية  المؤسسة 
البكالوريا   شهادة  حامل  يقوم  كما  التغيير، 
مؤسسة  نحو  توجيه  تغيير  طلب  بإدراج 
لمؤسسة  الجامعية  المدينة  لنفس  تابعة 
توجيهه األصلية في هذه الحالة وال يخضع 
هذا الطلب لشرط تغيير االقامة وتعد موافقة 

مدير المؤسستين ضرورية.
كما يجب أن يكون طلب تغيير التوجيه نحو 
مؤسسة اخرى خارج المدينة الجامعية معلال 
ومبررا بوثيقة رسمية " تغيير مكان االقامة 

التغيير  هذا  ويخص  الوالدين"  وتحويل 
التوجيه بالتبرير بوثائق رسمية وال يتم هذا 
التغيير إال بعد القيام بإجراءات التسجيل في 
حامل  يقوم  على  االولى،  التوجيه  مؤسسة 
شهادة البكالوريا بإدراج طلبه ، يوضح من 
خالله المؤسسة المستقلة المرغوب فيها كما 
أرضية  على  الثبوتية  الوثائق  ايضا  يودع 
بروقراس وتقوم المؤسسة المستقبلة بالتأكد 
من صحة هذه الوثائق أثناء التسجيل النهائي، 
وال يتم هذا الطلب إال ضمن التكوين محل 
التوجيه األول وفي حالة ان المعدل االدنى 
غير متوفر وأن التكوين غير مضمون من 

طرف المؤسسة المستقبلة يمكن لهذه االخيرة 
توجيه الطالب نحو تكوين مسموح له به.

وحسب ذات المصدر فإنه تخضع االستجابة 
المؤسستين  مديري  لموافقة  الطلب  لهذا 
األدنى  المعدل  احترام  شريطة  الجامعيين 
لاللتحاق بالشعبة المطلوبة بعد ان يتم التوجيه 
عبر أرضية بروقراس ويقوم الطالب بطبع 
بطاقة تغيير توجيهه بحيث يسمح له الحقا 
بإيداع ملفه  لدى المؤسسة الجامعية الجديدة، 
وال يصبح هذا التوجيه فعليا اال بعد التسجيل 
البكالوريا  شهادة  حاملي  وعن  النهائي. 
المرحلة  إجراءات  يكملوا  لم  الذي   2022

المرحلة  نهاية  عند  االولى  للتسجيل  الثانية 
الثانية، فيلزم إيداع طلب توجيه عبر الخط 
على اساس قائمة من التكوينات تقترح عليه 
للمؤسسة  يتقدم  ثم  بروقراس  أرضية  عبر 
شعبة  في  النهائي  بتسجيله  للقيام  المعنية 

التوجيه.
مو�عيد جديد للت�سجيل يف �إطار 

معاجلة �حلاالت �خلا�سة

وأوضحت الوزارة بخصوص حاملي شهادة 
بكالوريا أجنبية معترف بمعادلتها،  الراغب 
للترشح في شعبة من شعب العلوم الطبية أو 
شعبة من شعب المدارس العليا والذي تحصل 
على معدل يسمح له االلتحاق بها، أن ينجح 
في اختبار المستوى في لغة التعليم الخاصة 
بالشعبة المختارة، ويتم تنظيم هذا االختبار 
من طرف مؤسسة التوجيه خالل يوم واحد 
ويتضمن اختبار كتابي  مدته ساعة ونصف 
كحد اقصى، وتنشر المؤسسة على موقعها 

االلكتروني تاريخ االختبار وتاريخ التسجيل 
في  الناجح  بكالوريا  شهادة  لحامل  النهائي 
هذا االختبار وفق رزنامة حيث فترة اختبار 
 2022 سبتمبر   16 الى   10 من  المستوى 
 20 يوم  المستوى  اختبارات  نتائج  إعالن 
وتسجيالت  اقصى،  كحد   2022 سبتمبر 
المترشحين المقبولين من 21 الى 29 سبتمبر 
2022، مشيرة بالنسبة للمترشح الذي أخفق 
في اختبار المستوى فيحتفظ  بتسجيله األولى 
اال  اليها  وجه  التي  والمؤسسة  الشعبة  في 
انه يوجه نحو مركز التعليم المكثف للغات 
لمزاولة تكوين مدته سنة واحدة، وبعد انتهاء 
المكثف  للتعليم  مركز   في  التكوين  فترة 
للغات يجب على المترشح ان يتحصل على 
شهادة مستوى بي1 او اكثر  من  اجل تاكيد 
تسجيله النهائي واال يتم توجيهه نحو اختياره 

الموالي غير مشروط باختبار.
حامل  تسجيل  تدابير  الوزارة  حددت  كما 
به  والمعترف   2022 بكالوريا  شهادة 
كرياضي نخبة، حيث  يسمح لحاملي شهادة 
من  رسميا  به  المعترف   2022 البكالوريا 
طرف وزارة الشباب والرياضية كرياضي  
التسجيل   2022 سنة  نشاط  حالة  في  نخبة 
البدنية  النشاطات  وتقنيات  علوم  ميدان  في 
الفئة  والرياضية دون شروط، بالنسبة لهذه 
يتم التسجيل خالل الفترة الممتدة من 10 الى 
المؤسسة  في  مباشرة    2022 سبتمبر   16
المختارة من طرف حامل شهادة البكالوريا 
االصلية  وبالنسخة  تحويله  بملف  مصحوبا 
ويتوجب  نخبة،  كرياضي  رسمية  لشهادة 
على مديري المؤسسات الجامعية اتخاذ كل 
من  حالة  بكل  للتكفل  الضرورية  التدابير 
الحاالت المذكورة مع األخذ بعين االعتبار 
الشروط البيداغوجية والعوائق المحتملة في 
مصالح  مع  بالتشاور  وهذا  اإليواء  مجال 
ويلغى كل  الصلة،  ذات  الجامعية  الخدمات 

تسجيل غير مطابق –تضيف الوزارة-.

05�الأحد  07 �أوت 2022 �ملـو�فق لـ 09 حمرم 1444 هـ    احلدث

 www.elraed.dz

�سروط �سارمة لناجحي �لباك �لر�غبني يف تغيري جامعتهم

"تدابري" ا�ستثنائية حلاملي البكالوريا 
الأجنبيـــة وريا�ســة النخبــة

�أفرجت وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي عن من�سور وز�ري يحدد �سروط معاجلة �حلاالت �خلا�سة بعنو�ن �ل�سنة �جلامعية 2023/2022، حيث ك�سفت  عن تد�بري ��ستثنائية

 لت�سجيل �لت�سجيل على م�ستوى �ملوؤ�س�سات �جلامعية.

مرمي عثماين

المالية  قانون  ضمن  الحكومة  قررت 
العدد  في  نشر  الذي    2022 لـ  التكميلي 
53 من الجريدة الرسمية تمديد آجال وضع 
مستوى  على  االلكتروني،  الدفع  وسائل 
ديسمبر   31 إلى  التجارية،  الفضاءات 
2023، وهو القرار الذي جاء بهدف إعطاء 
التجارة  مجال  في  للمتعاملين  الفرصة 
لتحضير انفسهم قبل التوجه نحو جعل الدفع 

االلكتروني إجباريا.
عليه  وقع  الذي  القانون  نص  في  وجاء 
في  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية،  رئيس 
متعامل  كل  على  “يتعين  الجاري:  أوت   3
اقتصادي أن يضع تحت تصرف المستهلك 
وسائل الدفع اإللكتروني، قصد السماح له، 
بناء على طلبه، بتسديد مبلغ مشترياته عبر 
قانونا  الموطن  البريدي  أو  البنكي  حسابه 
على مستوى بنك معتمد، أو بريد الجزائر”، 
االمتثال  االقتصاديين  المتعاملين  و”على 
ديسمبر   31 بتاريه  المادة  هذه  ألحكام 
النص.  نفس  حسب  حد”،  كأقصى   2023
وال يقتصر هذا اإلجراء على وضع أجهزة 
الدفع االلكتروني بل يشمل كل الوسائل بما 
في ذلك الدفع عن طريق الهاتف النقال. من 
جهة أخرى، تضمن قانون المالية التكميلي 
إرجاء يسمح بتحويل مستحقات البنوك على 
للتداول،  قابلة  إلى أوراق مالية  المؤسسات 
حيث تخضع عملية التوريق لموافقة المدين، 
يؤكد النص الذي لفت إلى أن شروط تطبيق 
هذا اإلجراء، تحدد عند الحاجة بموجب نظام 
من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 
قرار  كان  وقد  الجزائر،  بنك  نظام  ومن 
االلكتروني  بالدفع  التعامل  إجبارية  تأجيل 
متوقع حيث دعا الخبراء وممثلو التجار في 

وسائل  لوضع  جديدة  اجال  لوضع  السابق 
الدفع االلكتروني، على مستوى الفضاءات 
التجارية حتى يتسنى لهؤالء التحضير الجيد 

لتعامل بهكذا إجراء 
اإلعالم  تكنولوجيات  في  الخبير  وكان  
أكد في تصريح  قد  قرار  يونس  واالتصال 
أن  الموضوع   حول  لـ"الرائد"  سابق 
نحو  والتوجه  اإللكترونية  التجارة  نجاح 
االلكترونية  الدفع  وسائل  تعميم  اجبارية 
بكافة مراحلها على غرار  االلتزام  يفرض 
بي"  إي  "سي  بطاقات  استعمال  تعميم 
ونشر  بالبريد  "غولدن"  وبطاقات  بالبنوك 
الموزعات اإللكترونية "تي بي أو"، وأيضا 
نحو  التوجه  أن  مشيرا  إلكترونيا،  الطلب 
إيجابية  خطوة  اإللكتروني  الدفع  تعميم 
نفرغ  ال  التسرع حتى  يجب حسبه  لكن ال 
الخطوة من محتواها وقال قرار أن التوجه 
 3 من  بأقل  اإللكتروني  الدفع  تعميم  نحو 
ارقام  حسب  مفعلة  بنكية  بطاقة  ماليين 
متسائال  الصفر  لنقطة  سيعيدنا  رسمية 
للدفع  نهائيات  تنصيب  من  الجدوى  ما 
المحالت  كل  مستوى  على  اإللكتروني 
وأشار  فعليا،  تستعمل  أن  دون  التجارية 
ذات الخبير أن التجارة اإللكترونية ال تعني 
مراحل  كافة  وإنما  اإللكتروني  الدفع  فقط 
البيع من الطلب إلى استقبال السلع وتوفير 
الدفع  بطاقة  عن  والتأمين  النقل  وسائل 
اإللكتروني لدى شركات التأمين لتقوم هذه 
تسجيل  حال  في  الزبون  بتعويض  األخيرة 
على  قرار  وشدد  المعامالت.  في  أي خطأ 
ضرورة أن تطلق وزارتا المالية والتجارة 
التجار على  التحفيزات لحث  مجموعة من 
غرار  على  االلكتروني  الدفع  نحو  التوجه 

يتم  كأن  للتجار  الجبائية  األعباء  تخفيف 
المضافة  القيمة  على  الرسم  من  إعفاؤهم 
أو تخفيف دفع اشتراكات صناديق الضمان 
الذي  التاجر  سيحفز  ما  وهو  االجتماعي 
إلى  اللجوء  أعماله  برقم  التصريح  يرفض 
والخزينة  الحكومة  إن  حيث  الطريقة،  هذه 
العمومية ستستفيد في كل الحاالت من ضم 
وامتصاص  الرسمية  للسوق  مواز  قطاع 
السوق  في  المتواجدة  النائمة  األموال 
السابقة  الحكومات  قدرتها  والتي  السوداء 
المبادرة  هذه  وإلنجاح  دوالر.  مليار  بـ50 
في  الدولي  الخبير  واشترط  اإللكترونية، 
المعلوماتية يونس قرار توفير البنية التحتية 
سريع  تدفق  ذات  باإلنترنت  ربط  وشبكة 
حاسوبه  من  المستعمل  بين  جيدة  ونوعية 
التي  البنكية  والمؤسسات  الذكي  هاتفه  أو 
يتعامل معها التاجر والمشتري، والمؤسسة 
التأمين، حيث  بالنقل وكذلك شركة  المكلفة 
دون  من  األسبوع  أيام  طوال  فعالة  تكون 
لتأمين  حلول  ضمان  عن  ناهيك  انقطاع، 
األجهزة والشبكة والبرامج ضد الفيروسات 

واالختراقات والتعطيل. 
 كما شدد على ضرورة تمكين المتاجر من 
على  السهر  ثم  اإللكتروني  الدفع  نهائيات 
تطبيق اإلطار القانوني لمعالجة االختالالت 
المعامالت  هذه  تقع جراء  التي  والنزاعات 
حول  توعية  حملة  إلى  ودعا  اإللكترونية. 
تنمية  في  اإللكترونية  المعامالت  أهمية 
االقتصاد وتحسين معيشة المواطن، وكذلك 
محاربة الرشوة والفساد والتهرب الضريبي 
والمساعدة على امتصاص جزء من السوق 

الموازية.
�ش.زمو�ش

ب�سبب عر�قيل حالت دون تطبيقه يف �أجاله 

تعميم الدفع الإلكرتوين يوؤجل �سنة اأخرى..

�أ�سرف على تد�سني وحدة حتييد �لذخرية

 بالناحية �لع�سكرية �الأوىل باجللفة 

الفريق اأول �سنقريحة يوؤكد م�ساهمة 
اجلي�ش يف حتقيق الإقالع القت�سادي

اليوم،  السعيد شنقريحة،  أول  الفريق  الشعبي  الوطني  الجيش  أركان  رئيس  أشرف  
على تدشين وحدة تحييد الذخيرة بالناحية العسكرية األولى بالجلفة.وقال شتقريحة في 
كلمته: “أعبر عن سعادتي الكبيرة باإلشراف على تشدين وحدة جديدة تضاف لسلسلة 
المؤسسات اإلنتاجية لمؤسسات الجيش وهي: وحدة تحييد الذخيرة”، مؤكدا أن الوحدة 
الجديدة ستشكل لبنة أخرى من لبنات النسيج الصناعي لمؤسسات الجيش الذي وصفع 

بالطموح والواعد.
وأكد الفريق أول أن الخطوة جاءت تماشيا مع النظرة االستشرافية لرئيس الجمهورية 
بامتياز، مضيفا: “سعينا لتجسيد هذا  الرامية لجعل سنة 2022 سنة إقالع اقتصادي 
التوجه بخلق التكامل المطلوب بين مختلف وحدات الجيش باستحداث فروع إنتاجية 

جديدة تسهم في المجهود الصناعي للجيش والتمويل لمؤسساتنا األخرى.
ع.ط



من  الصائغين  الحرفيين  أحد  واعتبر 
بالمادة  التموين  أن  شراط  سامي  المنطقة, 
صناعة  في  الُمستعملة  الضرورية  األولية 
المتوفرة"  منها "غير  الفضية  الحلي, سيما 
مشكلة  اليوم  "يمثل  بات  السوق,  في  حاليا 
يتكبدها  التي  المشقة  إلى  بالنظر  حقيقة 

الحرفيون.
مادة  "باعتباره  المرجان  أن  أضاف  «و 
محمية فان اقتناؤه, بغض النظر عن سعره 
100.000دج/كغ,  يعادل  الذي  الباهض 
يستدعي  بل  اإلجراءات  من  الكثير  يتطلب 

أحيانا سلسلة من التدابير القانونية", مؤكدا 
حقيقة  تمثل  مجتمعة  العوامل  هذه  كل  أن 
و  الحرفي  النشاط  تطوير  دون  "تُحول 
تحمل العديد من الحرفيين على التخلي عن 
الصائغ  أطلق  السياق,  ذات  و  مهنتهم.« 
من  العمومية  للسلطات  نداء  الحرفي 
المدخل  هذا  على  الحصول  تسهيل  "أجل 
إطار  في  استعماله  تحديد  مع  الضروري 

النشاطات الحرفية.
مؤرخ  مرسوم  بوجود  بالمناسبة  ذكر  «و 
الطبعة  تنظيم  تاريخ  هو  و   1996 على سنة  ينص  يني  آلث  الحلي  لعيد  الثانية 

للصائغين  الوطني  اإلنتاج  من  جزء  "منح 
الحرفيين في المنطقة.« إال أنه تأسف قائال 
منذ  رسميا  المرجان  نشاط صيد  تعليق  أن 
2001 "أدى إلى ندرة كبيرة في هذه المادة 
األمر الذي شجع عملية استغالله بشكل غير 
قانوني و أفسح المجال لنشاط مضاربة أثقل 

كاهل الحرفي و البلد في نفس الوقت.
ناصر  الحرفي  قدمها  المالحظة  نفس  و   »
تنظيم  و  فتح  "إعادة  إلى  دعا  الذي  صادق 
أوضح  بدوره  و  المرجان.«  صيد  نشاط 
أحد العارضين من الطارف, مراد عاشور 
بات  المرجان  استغالل  نشاط  استئناف  أن 
سيعود  "ذلك  أن  معتبرا  "ضرورة",  يمثل 
أن  يقول  أردف  و  البلد.«  على  بالفائدة 
"اليوم نشاط صيد المرجان يتم بطريقة غير 
بنفس  تباع  المستخرجة  الكميات  و  قانونية 
الطريقة لدول مجاورة التي تستفيد منه من 
يقول  أكد  و  تصديره.«  و  تحويله  خالل 
المرجان  بتحويل  والمعنيين  الحرفيين  أن 
تنظمها  التي  المزاد  عمليات  يترقبون 
الجمارك لكن هذه األخيرة "ليست منتظمة 

ومتوقفة على نتائج قمع عمليات التهريب.«
و قال المتحدث أن تنظيم هذا النشاط سيسمح 
وانخفاض  السوق  في  الوفرة  "بضمان 
في  يساهم  مما  المجال,  هذا  في  األسعار 
اعادة بعث النشاط الحرفي وضمان تدفقات 

العمالت األجنبية إلى البالد.
« و من جهته, أشار محمد  شايب, صاحب 
تحويل  و  صيد  مجال  في  مختصة  شركة 
في  "المهنيين  أن  إلى  بالطارف,  المرجان 
هذا المجال ال يزالون في انتظار النصوص 
التطبيقية و دفتر الشروط الخاص بالمرسوم 
باستئناف  القاضي   2015 لسنة  الوزاري 

نشاط صيد المرجان«
صيد  :"نشاط  الصدد  هذا  في  قال  و   
تم  قد   ,2001 سنة  علق  الذي  المرجان, 
أنه حتى يومنا  2015, إال  السماح به سنة 
هذا ال نزال في انتظار النصوص التطبيقية 
لهذا المرسوم الجديد", مؤكدا أن هذا التنظيم 
"ستضع حدا لالستغالل غير القانوني لهذه 
النشاط  بعث  اعادة  من  ستمكن  كما  المادة 

الحرفي.
« و مع ذلك, يضيف المتحدث, فإن "إعادة 

بعث النشاط يجب أن يعود بالنفع, قبل كل 
والصيادين  المهنة  أصحاب  على  شيء, 
القدرات  يمتلكون  الذين  والمحولين 
المصلحة  مع  يتماشى  وأن  والمعارف, 
والحزم  "الدقة  يتطلب  مما  الوطنية", 
الشاملة واالستراتيجية  الرؤية  لترجمة هذه 
كان  للتذكير,  الشروط.«  دفتر  إعداد  في 
ياسين  التقليدية,  والصناعة  السياحة  وزير 
حمادي, قد اعلن يوم 28 يوليو خالل افتتاح 
التقليدي السنوي للحلي  للعيد  الدورة ال16 
بآث يني, أن نشاط صيد المرجان يوجد قيد 
انطالق  إشارة  أعطى  أن  بعد  و  التنظيم. 
هذه التظاهرة في إطار زيارة عمل وتفتيش 
الحرفيين  مع  الوزير  تطرق  الوالية,  إلى 
العارضين إلى عراقيل وآفاق المهنة, مؤكدا 
لتطويرها.  الدعم  لتقديم  الدولة  "استعداد" 
أن  إلى  الوزير  أشار  المناسبة,  بهذه  و 
غير  لكنها  الجزائر  في  متوفرة  المادة  هذه 
"وزارة  أن  مبرزا  السليم,  بالشكل  مستغلة 
الصيد البحري تعمل على تحيين النصوص 
المرجان لضمان وفرة  وتنظيم نشاط صيد 

أفضل على مستوى السوق".

تيزي وزو:

جهود م�ستمرة الأجهزة االمــــــن
 ل�سمــــان �سالمـــــة امل�سطــافني

الغزوات )غرب والية  تشهد مطاعم ميناء 
الحالية  الصيفية  العطلة  خالل  تلمسان( 
إقباال معتبرا على أطباق السمك لمواطنين 
من داخل وخارج الوالية، وحتى من ديار 
المبارك  األضحى  عيد  قضاء  الغربة.فبعد 
سجل  المدرسية،  النتائج  عن  اإلعالن  و 
السيما  المجتمع  فئات  لمختلف  كبير  توافد 
فترة  في  سواء  باألطفال  مرفقة  العائالت 
الغذاء أو العشاء على مطاعم هذه المسمكة 
السفن  و  الماء  زرقة  تصنعه  ديكور  وسط 
فمن  بالميناء.  الراسية  الصيد  قوارب  و 
السمك  بأطباق  للتلذذ  قدم  من  المكان  رواد 
لالحتفال  الديكور  اختار  من  و  الشهية 
و  ميالد،  عيد  أو  لألبناء  الدراسي  بالنجاح 
حتى خطبة زواج أو بدافع الحنين لمطاعم 
السمك بالنسبة للمواطنين المقيمين بالمهجر 
التي  بالبالد  الصحية  الوضعية  تحسن  بعد 
أفرزتها جائحة كورونا )كوفيد-.)16 الزائر 
للسمك  الجذابة  الرائحة  تستدرجه  للمسمكة 
في  نفسه  يتمالك  فال  المطابخ  من  المنبعثة 
الولوج إلى هذه المطاعم مما يخلق طوابير 

ال متناهية لحجز طاولة.
تفنن يف الطبخ و العر�ض 

من  أنواع  عدة  المطاعم  أصحاب  يعرض 
األسماك يتقدمهم حساء السمك مرفقا بقطع 
الخبز المحمر في الفرن مع صلصة مخلوطة 
بالفلفل األحمر الحار والقليل من الخردل مع 
طبق سالطة صيفية متنوعة تجمع الطماطم 
و البصل و الفلفل الحلو و الزيتون وغيرها. 

في  المقلي  بين  ما  السمك  أطباق  تتنوع  و 
كالطبق  الجمر  على  المشوي  و  الزيت 
المتنوع فيه خليط من الجمبري و المحار و 
أنواع من السمك األبيض. كما يقترح على 
الزبائن سمك أبو سيف و السردين و التونة 
على  زيادة  الجمر  على  الجمبري  كذلك  و 
األخطبوط بصلصة طماطم. و يتلذذ الزبائن 
هذه األطباق التي يجدون أسعارها "مناسبة" 
تصل إلى 1.200 دج لطبق السمك المتنوع 
و تزيد قليال بالنسبة لألسماك المشوية على 
من  و  بعضهم.  تصريحات  حسب  الجمر، 
بين هؤالء الحاج ميمون، مغترب جزائري 
في  لذة  يجد  بأنه  ذكر  الذي  بفرنسا  مقيم 
في  يرتادها  التي  الغزوات  بمطاعم  السمك 
عن  معربا  عائلته،  رفقة  عطلة صيف  كل 
ارتياحه للخدمات المقدمة من طرف عمال 
تلبية  في  الخفة  و  بالبشاشة  يتميزون  شبان 
جميع الطلبات في وقت وجيز، على حسب 
قوله. و الشيء الملفت للنظر بهذه المطاعم 
لها  المجاورة  السيارات  بحظائر  حتى  و 
على  الساهر  الشباب  عند  اللسان  حالوة 
لويزة  السيدة  أشادت  حيث  الزبائن،  خدمة 
قائلة  االستقبال,  بحفاوة  بجاية  والية  من 
"احترت إلى أي مطعم أتجه بسبب ما قابلته 
عارضي  لدى  خاطر  طيبة  و  بشاشة  من 
كل  على  لإلجابة  يكلون  ال  الذين  الخدمات 
التسعيرة.«  فيما يخص األطباق و  األسئلة 
يستحق  المكان  بان  الزائرة  هذه  ترى  و 
المقام نظرا لما يحيط به من طبيعة خالبة و 

إطاللته المباشرة على البحر.

مطاعم ال�سمك يف تزايد و ...تو�سع

السمك  مطاعم  أن  بالمالحظة  الجدير  و 
هذه  توسع  و  تزايد  في  الغزوات  بميناء 
المضطرد  التوافد  نتيجة  األخيرة  السنوات 
عليها. و في هذا الصدد، يذكر سهلي غوتي، 
صاحب مطعم من هذا النوع, أن أكل السمك 
على  ما  وقت  في  يقتصر  كان  بالميناء 
بسيطة  معدات  تستخدم  متواضعة  محالت 
العمودي  البناء  باعتماد  فشيئا  شيئا  لتتطور 
بنوافذ  تزدان  التوسع,  قصد  إلنشاء طوابق 
للزبائن باالستمتاع بمنظر  زجاجية للسماح 
و  الغزوات.  مدينة  مرتفعات  و  البحر 
أشار من جهة أخرى إلى أن أصحاب هذه 
المطاعم يحرصون على تقديم أطباق السمك 
الطازج الذي يقتنونه من الصيادين مباشرة, 
الفتا إلى أن التوافد يرتفع في فصل الصيف 
و فترة العطل المدرسية و بمناسبة الرحالت 
الغزوات  ميناء  عبر  للمسافرين  البحرية 
الوجبات  على  خاصة  الطلب  يكثر  حيث 
على  المطاعم  هذه  أحد  يطل  و  المحمولة. 
رصيف الميناء في الجهة المعاكسة للمحطة 
الصيادون  يلتقي  حيث  للغزوات  البحرية 
يقتني  من  منهم  و  الشباك  يخيط  من  منهم 
الثلج من المثلجة الخاصة بالميناء و منهم من 
يتفقد قاربه و غيرها من المناظر التي تعكس 
بالمكان  لالنتباه  الملفت  لعل  و  يومياتهم. 
منظر صخرتين غير بعيد داخل البحر يطلق 
الزائر  يتخذهما  و  "الشقيقتان"  اسم  عليهما 

كخلفية اللتقاط صور تذكارية.
واج
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مبنا�سبة عيد احللي 

لآث يني بجنوب تيزي وزو

مهني�ن ي�ؤكدون على �ضرورة 
اإنعا�ش �سوق املرجان

اأكد خمتلف املتدخلون النا�سطون يف فرع احللي و ال�سناعات التقليدية 

مبنا�سبة عيد احللي لآث يني بجنوب تيزي وزو على �سرورة اإعادة فتح 

و تنظيم ن�ساط ا�ستغالل املرجان.

�س.ز/واج

لعناصر  اليومية  االنشغاالت  تتمثل 
السهر  و  توعية  و  توجيه  في  الشرطة 
على ضمان مناخ من الهدوء و السكينة 
على  يتوافدون  الذين  المصطافين  لعديد 
ساحل والية تيزي وزو لقضاء عطالتهم 
هناك.تلك هي الحال بالنسبة لعناصر أمن 
التي  الساحلية  المدينة  تيقزيرت,  دائرة 
تقع على بعد حوالي 40 كم شمال تيزي 
وزو حيث يسهرون على توفير الظروف 
الزوار  و  للمواطنين  الضرورية  األمنية 
بإقامة  االستمتاع  أجل  من  المقيمين  و 
المتنقلة  الفرقة  مستوى  على  و  ممتعة. 
قام  المدينة,  لذات  القضائية  للشرطة 
الشرطة زيان  الدائرة, عميد  أمن  رئيس 
عبد القادر بجمع عناصره إلبالغهم بآخر 
القيام  و  ميدانيا  الخروج  قبل  التوجيهات 
باستثناء  السنة  طيلة  تمتد  التي  بمهامهم 
أيضا  يتميز  الذي  االصطياف  موسم 
بالجانب األمني للشواطئ و التدفق الكبير 
الذي يتعين تنظيمه, حسبما صرح به ل 
الشرطة  قد غادرت سيارات  و  "وأج.« 
القضائية  للشرطة  المتنقلة  الفرقة  مقر 
تيغزيرت  مدينة  مدخل   )BMPJ(باتجاه 
حيث ينظم رجال األمن العمومي حركة 
السائقين  توجيه  و  تحسيس  مع  المرور 
تيزي وزو  مناطق  مختلف  من  القادمين 
لقضاء  الوطن  من  األخرى  الواليات  و 
تستقطب  و  الشواطئ.  على  عطلتهم 
خالل  تطورت  التي  الداخلية  السياحة 
األزمة الصحية نتيجة جائحة كوفيد -19 
التي أدت إلى توقف مؤقت لحركة التنقل 
الصحية  األزمة  البلدان خالل ذروة  بين 
بشكل متزايد الجزائريين الذين يستغلون 
إجازتهم لزيارة مختلف مناطق الوطن و 
لعائلة  بالنسبة  الحالة  هي  تلك  اكتشافها. 
من باتنة قررت قضاء عطلتها في مدينة 
تيقزيرت حيث صرح األب قائال " سمعنا 
كثيرا عن شواطئ و أطالل هذه المدينة 
و عن النشاط الثقافي خالل فصل الصيف 
لذلك قررت أنا وزوجتي اكتشاف كل هذا 
خاصة مع توفر األمن.« في هذا السياق, 
قدم له عناصر الشرطة بعض اإلرشادات 
خصوصا فيما يتعلق بالسالمة المرورية 
متمنيين له إقامة ممتعة. و بوسط المدينة, 
كانت هناك عائلة قادمة من مدينة وهران 
من  تستفسر  المنطقة  من  فتاة  يد  لطلب 
الشرطة عن العنوان معربة عن ارتياحها 
لكرم ضيافة سكان تيغزيرت و جاهزية 

أعوان األمن بالمنطقة. و ليس ببعيد عن 
هذا المكان, يقوم أعوان الشرطة بتنظيم 
في  كثيفة  أنها  المعروف  المرور  حركة 
السنة  من  الفترة  هذه  في  المدينة  وسط 
كما استغل شاب وجود عناصر الشرطة 
تمت  حيث  التوظيف  عن  إياهم  سائال 
دعوته للتقرب من أمن الدائرة لمزيد من 

المعلومات.
 اإقبال كبري على الأن�سطة

 الثقافية خالل ال�سهرات

و غادر عميد الشرطة وعناصره المدينة 
متجهين نحو الميناء الذي يستقطب الكثير 
من المصطافين، خاصة خالل السهرات 
حيث تخرج العائالت مع أطفالهم للتنزه 
واالستمتاع  المثلجات  أو  السمك  وتناول 
إطار  في  المنظمة  الثقافية  باألنشطة 
)من  الجميلة"  تقزيرت  "ليالي  مهرجان 
 2022(. أغسطس   6 إلى  يوليو   28
مكان  كل  في  األمن  عناصر  يتواجد  و 
للسهر على أمن األشخاص وممتلكاتهم. 
فنانان من والية  وفي هذا الصدد، أشار 
بما  مضمون  "األمن  أن  إلى  البويرة 
من  المواطنين  شجع  مما  ليال،  ذلك  في 
الواليات األخرى على قضاء عطلهم في 
هذه المنطقة.« و الحظ رئيس أمن الدائرة 
المنطقة  في  منتشرا  حضاريا  تصرفا 
يتمثل في إيداع المواطنين لدى مصالحه 
ألغراض يعثرون عليها، السيما محافظ 
وهواتف محمولة، موضحا أنه منذ بداية 
لدى  المواطنون  أودع  الصيف،  موسم 
األجهزة األمنية عدة محافظ عثر عليها، 
وسبعة هواتف محمولة، ستة منها أعيدت 
ألصحابها والسابعة قيد إعادتها. و على 
مستوى الشاطئ الرئيسي، عناصر األمن 
المدنية  للحماية  التابعين  اإلنقاذ  ورجال 
مع  جاءتا  سيدتان  وتقول  متجندون. 
أطفالهما لقضاء اليوم على الشاطئ: "إن 
مطمئن.«  الشاطئ  على  الشرطة  وجود 
كبيرا  توافدا  يشهد  الشاطئ  كان  إذا  و 
إقباال  تسجل  المدينة  فإن  النهار،  خالل 
لوحظ،  حسبما  مساء،  للمصطافين  أكبر 
حيث تتجه العائالت بقوة خالل السهرات 
المطلة  الرومانية  واآلثار  الميناء  نحو 
دائرة  أمن  رئيس  أكد  و  البحر.  على 
التي  األماكن  جميع  تأمين  أن  تقزيرت 
تستقبل الجمهور بما فيها مهرجان "ليالي 

تقزيرت الجميلة" مهمة الشرطة.
واج

تلم�سان : 

اإقبال ملفت على اأطباق ال�ضمك مبيناء الغزوات



فيما يأتي بعض الطرق التي تُساعد على التقليل من 
سواد المفاصل في اليدين:

استخدام الكريمات: توجد العديد من الكريمات التي 
تُباع في مراكز التجميل، أو محالت األدوية، والتي 
صًة؛ لتفتيح البشرة، حيث إنّها تُقلِّل من  تكون ُمخصَّ
كمية صبغة الميالنين التي تُفَرز فيها، والتي تُعتَبر 
الجلد؛  في  الغامق  اللون  لظهور  الرئيسي  الُمسبِّب 
الكريمات؛  تلك  إحدى  بشراء  يُنَصح  فإنّه  ولهذا 
لعالج مشكلة سواد مفاصل اليدين، مع أخذ الحذر، 
قد  ألنّها  وذلك  استخدامها؛  قبل  الطبيب  واستشارة 

تتسبَّب في بعض المخاطر.
تنظيف اليدين يومّياً: المحافظة على نظافة اليدين تمنع ظهور البثور، وتساعد على 
أن تبدو اليدان نظيفتين؛ حيث إّن تراكم األوساخ، وانسداد المسام، من أهم األسباب 

التي تجعل لون البشرة يبدو أغمق. 
اليدين  ترطيب  على  الحرص  اليدين:  ترطيب 
ب  ب تجاري، أو ُمرطِّ يومياً، ويمكن استخدام ُمرطِّ
أو  الشيا،  زبدة  أو  اللوز،  كزيت  بسيط،  منزلي 

األلوفيرا.
تقشير اليدين: حيث إّن التقشير هو واحد من أفضل 
الطرق التي تساعد على تقليل السواد، وإزالة خاليا 
الجلد الميِّت، إّل أنّه من األفضل َتَجَنُب تقشير اليدين 

أكثر من مّرتين أسبوعيّاً.
ذلك  ألّن  ُمنتظم؛  بشكٍل  اليدين  تدليك  اليدين:  تدليك 
أكثر صّحة،  البشرة  الدموية، ويجعل  الدورة  ن  يُحسِّ

وإشراقاً.
 تناول نظام غذائي صّحي ومتوازن. 

حماية البشرة من الشمس: حيث يتم ذلك بوضع واٍق من أشّعة الشمس.

غذاء األم الصحي في فترة الحمل تبدأ عملية تنمية 
في  وجوده  منذ  دماغه  بصحة  والعناية  الطفل  ذكاء 
تكون حريصة  أن  األم  على  يجب  حيث  أّمه،  رحم 
الغذاء  على  بالحصول  حملها  فترة  طول  تماماً 
غنّي  يكون  أن  يجب  والذي  به  الموصى  الصحي 
ليكتمل  الطفل  يحتاجها  التي  والمعادن  بالفيتامينات 

نمو دماغه بشكل سليم وصحي.
الرضاعة  من  كافية  فترة  على  الطفل  حصول   
الرضاعة  الدراسات  من  العديد  ربطت  الطبيعية 
فإّن  وبالتالي  الطفل  دماغ  تطور  بمستوى  الطبيعية 
الرضاعة الطبيعية للطفل مسؤولة عن مستوى الذكاء 
لديه، حيث أشارت هذه الدراسات إلى أنّه كلما كانت 

مّدة اإلرضاع الطبيعي للطفل أطول كلّما زاد ذلك من نمو دماغه وتنمية قدراته 
من  كافية  بفترة  يحظون  لم  الذين  من  بغيره  مقارنة  المستقبل  في  وذكائه  الذهنية 

اإلرضاع الطبيعي.
تجنيب  الدراسات على ضرورة  بعض  التلفاز شددت  أمام  وقتهم  تجّنب قضاء   
األطفال مشاهدة التلفاز، فقضاء الطفل وقتاً طوياًل أمام شاشة التلفاز يمنع الطفل من 

تحفيز عقله، ويضعف مهاراته المعرفية ويهدر وقته 
الذي يمكن أن يستفيد منه في تطوير ذكائه، فيجب 
على اآلباء استبدال الوقت الذي يقضوه أطفالهم على 
التلفاز ببعض األنشطة البدنية التي تسمح لهم بتطوير 
مهاراتهم المعرفية والحركية، كدحرجة كرة صغيرة 
أو بعض األلعاب المناسبة لسنّه والتي تطّور ذكاءه 

وتمنحه بعض المرح.
 التفاعل مع الطفل وفقاً لخبراء الطفولة فإّن التفاعل 
واللعب  وضّمهم  ومالمستهم  األطفال  مع  المستمر 
معهم والتعبير عن حبّهم، سيحّفز دماغ الطفل ويجعله 
أكثر تفاعاًل وارتباطاً عاطفياً مع أّمه، وسيساعده ذلك 
على تنمية مهارات التفكير لديه ويمنحه شعوراً أكثر 

باألمان والثقة.
 التواصل البصري مع الطفل على األهل من أم وأب أن يحرصوا على التواصل 
البصري مع أطفالهم الّرضع، خصوصاً في اللحظات القصيرة التي يفتح المولود 
مبكراً،  الوجوه  على  التعرف  في  ذلك  سيساعده  مباشرة،  إليه  والنظر  عينيه  بها 

ويساعده في بدء بناء ذاكرته.
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حدوث كسر في عظمة الترقوة: حيث يُمكن أن يؤدي سقوط األشخاص على أيديهم 
هذا  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر  الترقوة،  عظمة  في  كسر  حدوث  إلى  ممدودة  وهي 
األمر شائع الحدوث بشكل خاص عند راكبي الدراجات الهوائية عندما يتعرضون 

للسقوط من دراجاتهم.
التهاب الجراب، هو كيس موجود فوق المفاصل ويعمل على توفير الدعم للمفاصل 
بعد  ومؤلمة  وقاسية  منتفخة  الجراب  هذه  تصبح  قد  الحقيقة  وفي  وللعضالت، 

التعّرض لحدوث اإلصابات.
الحالة تكون في  المشكلة الصحية في هذه  أّن  القلبية: فعلى الرغم من  النوبات   
القلب، إّل أنّها من الممكن أن تُسبّب الشعور باآللم في الكتف أو الرقبة، وغالباً ما 
تظهر هذه اآللم مع األعراض األخرى للنوبات القلبية، مثل: ضيق التنفس، وزيادة 
التعرق، والشعور بالغثيان، والتقيؤ، والشعور بألم في الذراع والفك، وتُعرف هذه 

الحالة باسم األلم الرجيع.
 حدوث كسر في لوح الكتف: من الجدير بالذكر أّن حدوث إصابة في لوح الكتف 

غالباً ما يرتبط بالصدمات القوية نسبياً. 
تمزق الكفة المدورة: إّن الكفة المدورة هي مجموعة من العضالت واألوتار التي 
تعمل على توفير الدعم للكتف، ويُمكن أن تتعرض هذه األوتار لإلصابة بالتمزق 
التي  الرياضات  باألخص  الرياضة،  ممارسة  وعند  الرفع،  بعمليات  القيام  أثناء 

تحريك  عند  باأللم  بالشعور  الممارسات  هذه  وتتسبب  الرمي،  على  مبدؤها  يقوم 
الكتف بسبب متالزمة النحشار بالكتف التي تؤدي إلى فقدان مجموعة من حركات 

الكتف، حيث يُصبح الكتف كأنّه ُمتصلّب أو ُمتجّمد في مكانه.
أن  الممكن  الكتف، من  أو إصابة في  التعّرض لحدوث صدمة  الكتف: عند  خلع 

يحدث تمّزق في األربطة التي تربط بين عظمة الترقوة ولوح الكتف.
التعّرض لإلصابات: في الحقيقة قد تُصاب األربطة والعضالت الموجودة في الرقبة 
في  تباطؤ  أو  تسارع  حدوث  نتيجة  أيضاً،  العضلية  والتشنجات  باألذى  والكتف 

الحركة بشكل مفاجئ، كما يحدث في حوادث السيارات. 
التهاب األوتار: وفي الغالب يكون التهاب األوتار ناتجاً عن اصطدام بسيط ومتكرر 
على المنطقة المصابة، وفي بعض األحيان قد يكون ناتجاً عن إصابة أكثر خطورة 
حدثت بشكل مفاجئ، حيث إّن األوتار تقوم بربط العضالت مع العظام، ولكن عند 
التعّرض لإلجهاد، فإنّه من الممكن أن تصبح هذه األوتار منتفخة وتتسبب بالشعور 

باأللم. 
أمراض المرارة: حيث إّن اإلصابة بأمراض في المرارة من الممكن أن تتسبب 

بحدوث ألم رجيع في الكتف األيمن. 
التهابات تحت  أّي  أّن وجود  إلى  الحاجز: تجدر اإلشارة  الحجاب  االلتهاب تحت 

منطقة الحجاب الحاجز، يمكن أن تسبب أيضاً ألماً رجيعاً في الكتف.

اإعداد: حياة م�صباحي

جمال ور�شاقة

ن�صائح للوقاية
 من انخفا�ض 

ال�صغط يف احلمل 

األخرى  والسوائل  الماء  من  الكثير  شرب 
كالعصائر الطبيعية.

 تناول األطعمة الصحية، باإلضافة إلى المكمالت 
الغذائية التي يصفها الطبيب المختص. 

التوازن بين القيام بمجهود معين والراحة.
 عدم التعرض للشمس وخصوصا خالل الصيف.
 الجلوس عند الشعور بالدوار، وعدم الوقوف أو 

النهوض بشكل مفاجئ. 
الجسم، والجلوس  الجانب األيمن من  النوم على 

في أماكن جيدة التهوية. 
رفع الساقين أثناء الجلوس أو النوم.

 أخذ بعض األدوية وذلك في الحالت الشديدة، 
والتي تكون على شكل نقاط توضع مع نصف 
مرات   3  -2 من  تُشرب  ثّم  الماء،  من  كوب 

يومياً. 
المتابعة عند الطبيب المختص أثناء فترة الحمل، 
والذي له دور في حماية المرأة والجنين من أي 

مضاعفات ممكن أن تحدث خالل تلك الفترة.

اإزالة بقع الرمان 
من القما�ض 

البارد،  الماء  إلى  نحتاج  الرمان  بقع  إلزالة 
أو  األطباق  غسيل  سائل  أو  إنزيمي،  ومنظف 
ُمنظف الغسيل، ووعاء صغير مناسب، ثم إتباع 

الخطوات اآلتية:
البقعة لحين إزالة  البارد على مكان  الماء  سكب 

أكبر قدر منها.
 استخدام ُمنظف إنزيمي خاص بالحيوانات األليفة 
وتطبيقه على منطقة مخفية من قطعة القماش أوًل 
لضمان عدم إتالفه للنسيج، ثم وضعه على مكان 
البقعة مع إتباع التعليمات الموجودة على ُملصق 

العبوة.
 شطف المنطقة الُملطخة بالبقعة وغسلها كالُمعتاد 
في حال اختفاء البقعة، أّما إذا لم تختفي، ُفيفضل 

استخدام الُمنظف اإلنزيمي مرة أخرى. 
أو  السائل  الغسيل  بمنظف  الستعانة  إمكانية 
صابون غسل األطباق في حال عدم توفر الُمنظف 
اإلنزيمي، ثّم فرك البقعة بلطف باستخدام أطراف 
البارد  بالماء  مليٍء  وعاء  في  ونقعها  األصابع، 

لمدة نصف ساعة وغسلها جيداً كالمعتاد.

احلامل واجلنني

تدابير منزلية

اأمومة  و طفـولة 

طرق لإزالة �صواد مفا�صل اليدين 

كيفية تنمية ذكاء الطفل الر�صيع

�شحتك
اأ�صباب اآلم 
الرقبــــــة 
والكتـــــف

يف  اآلم  حدوث  اإىل  املوؤدية  الأ�صباب  تتعّدد   

الرقبة اأو الكتفني، اإل اأّن ال�صبب الأكرث �صيوعًا 

يف  لإ�صابة  التعّر�ض  هو  الآلم  هذه  حلدوث 

الع�صالت،  تت�صمن  والتي  الرخوة،  الأن�صجة 

وفيما  الأماكن،  هذه  يف  والأربطة  والأوتار، 

التي قد ينجم  ياأتي نذكر املزيد من الأ�صباب 

عنها حدوث اآلم يف الرقبة والكتف:
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اأن�ساره حاولوا ا�ستفزاز 

مناف�سهم الأوكراين

معاقبة فرنبات�شي الرتكي
 ب�شبب الهتاف با�شم بوتني

 قرر االتحاد األوروبي لكرة القدم معاقبة نادي فنرباتشي التركي، 
بوتين،  فالديمير  الروسي،  الرئيس  باسم  جماهيره  هتاف  بسبب 

أثناء مباراته ضد ضيفه دينامو كييف األوكراني في إسطنبول.
التواصل االجتماعي  انتشرت على منصات  فيديوهات  وأظهرت 
ردا  الروسي  الرئيس  باسم  يهتفون  األتراك  المشجعين  من  عددا 
على هدف الفريق األوكراني األول في مرمى أصحاب األرض، 
2022، في  27 جويلية  يوم األربعاء  التي جمعتهما  المباراة  في 
إياب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات 

من دوري أبطال أوروبا.
وتأهل   )1-2( التركي  الفريق  على  كييف  دينامو  فريق  وفاز 
المجموعات  دور  إلى  المؤهلة  التصفيات  من  الثالث  الدور  إلى 

"للتشامبيونز ليغ«.
نادي  على  مالية  عقوبة  القدم،  لكرة  األوروبي  االتحاد  وفرض 
جزئي  إغالق  إلى  إضافة  يورو،  ألف   50 بقيمة  فنرباتشي 
لمدرجات ملعبه، وذلك وفقا لبيان نشره االتحاد في موقعه الرسمي 

على اإلنترنت.
الوكالت 

الحتاد الفرن�سي طالبه بتحديث 

رخ�سته التدريبية املحرتفة 

م�شكلة قانونية يف عقد غالتيي
 مع باري�س �شان جريمان

 يواجه كريستوف غالتيي، المدير الفني الجديد لفريق باريس سان 
جيرمان، مشكلة في عقده مع النادي الفرنسي.

وكشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن اتحاد الكرة الفرنسي لم 
يعتمد بعد العقد الخاص بغالتيي مع النادي الباريسي، بسبب مشكلة 
قانونية، وأوضحت أن االتحاد الفرنسي طالب المدرب، بتحديث 
حصول  على  اللوائح  تنص  حيث  المحترفة،  التدريبية  رخصته 

المدرب على دبلوم تدريبي كل 3 سنوات.
وأشارت إلى أن كريستوف غالتيي، تحرك بالفعل لتسوية وضعه، 
تمهيدا لتوثيق عقده مع النادي الباريسي، وأكدت الصحيفة أن هذه 
تواجد كريستوف غالتيي على مقاعد  تعيق  القانونية، ال  المشكلة 

البدالء في مباريات باريس بالدوري.
أمام  أرضه  خارج  بمواجهة  مشواره  جيرمان  سان  واستهل 
كليرمون فوت، مساء أمس، علما بأن غالتيي وقع عقدا مع النادي 

ينتهي في صيف 2024.
الوكالت 

مرا�سم ال�سحب �ستجرى يوم الثنني القادم يف القاهرة 

"الكاف" تك�شف موعد قرعة الأدوار
 التمهيدية ملناف�شات الأندية

القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد    أعلن 
الـ"كاف"، أمس، عن موعد سحب قرعة 
األدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال 
اإلفريقية  الكونفدرالية  وكأس  إفريقيا 

للموسم )2022-2023(.
عبر  نشره  بيان  في  الـ"كاف"  وقال 
موقعه الرسمي، إن مراسم سحب القرعة 
ستجرى يوم االثنين القادم، في العاصمة 
المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة 
ومن  المحلي.  بالتوقيت  ظهرا  الواحدة 
األدوار  مباريات  تجرى  أن  المقرر، 
األبطال  دوري  لبطولتي  التمهيدية 

وكأس الكونفدرالية على النحو التالي:
الدور التمهيدي األول: الذهاب من 9 إلى 11 سبتمبر – اإلياب من 16 إلى 

18 سبتمبر
الدور التمهيدي الثاني: الذهاب من 7 إلى 9 أكتوبر – اإلياب من 14 إلى 

16 أكتوبر

الدور التمهيدي الثاني اإلضافي لكأس 
 9 إلى   2 من  الذهاب  الكونفدرالية: 

نوفمبر 2022
المغربي  البيضاوي  الوداد  أن  يذكر 
لدوري  األخيرة  النسخة  بلقب  توج  قد 
األهلي  حساب  على  إفريقيا،  أبطال 
المغربي  النادي  توج  كما  المصري، 
النسخة  بلقب  بركان،  نهضة  اآلخر 
بعد  الكونفدرالية،  لكأس  الماضية 
الفوز في النهائي على فريق أورالندو 

بيراتس الجنوب إفريقي.
لالتحاد  التنفيذية  اللجنة  أن  يذكر 
في  قررت  قد  القدم،  لكرة  اإلفريقي 
وكأس  األبطال  )دوري  األندية  مسابقتي  نهائي  إلقامة  العودة  سابق،  وقت 
المواجهة  نظام  من  بدال  وإيابا(،  )ذهابا  المباراتين  بنظام  الكونفدرالية(، 

الواحدة.
الوكالت 

 بدأت عجلة الموسم الجديد للدوري 
القدم،  لكرة  الممتاز  اإلنجليزي 
مستحق  بفوز  أمس،  أول  بالدوران 
لفريق أرسنال على مضيفه كريستال 
باالس )2-0( في المباراة االفتتاحية 

"البريمير ليغ«.
غابرييل  البرازيلي  المهاجم  وافتتح 
عند  ألرسنال  التسجيل  مارتينيلي 
الدقيقة 20 من زمن الشوط األول، 
في  األول  الهدف  صاحب  ليصبح 
-2022( للدوري  الجديد  الموسم 
بينما  "الغانرز«،  ولفريقه   )2023
جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقية" 
مارك  اإلنجليزي  المدافع  سجله 
فريقه،  مرمى  في  خطأ  جويهي 
بحلول في الدقيقة 85 من زمن اللقاء 
الذي جرى على ملعب "سيلهرست 
وأصبح  لندن،  بالعاصمة  بارك" 
المدافع مارك جويهي بدوره صاحب 
الموسم  في  مرماه  في  هدف  أول 

الجديد "للبريمير ليغ".
آرسنال  مدرب  أبدى  جهته،  من 
الذي  بالفوز  سعادته  أرتيتا،  ميكيل 
تصريحات  في  وقال  فريقه،  حققه 
"الشيء  سبورتس":  "سكاي  لشبكة 
بالمباراة  الفوز  هو  أهمية  األكثر 

وبعد  والزخم،  الثقة  لبناء  األولى، 
ذلك يمكنك التحدث عن األشياء التي 
نحتاج إلى تحسينها، كان هناك عدد 

قليل من هذه األمور اليوم«.
ويليام صليبا،  بمدافعه  أرتيتا  وأشاد 
الطريقة  الليلة.  رائعا  "كان  قائال: 

التي بدأنا بها المباراة ولعبنا في أول 
نصف ساعة كانت رائعة، كان يجب 
أن نسجل المزيد، كان علينا أن نلعب 
المباراة بطرق لم نكن نريدها، ألن 
باالس قادر على إجبارك على ذلك. 
للفوز هنا، عليك أن تعاني، لقد فعلنا 
ذلك وهذا جزء من العقلية التي نريد 
مثل  أماكن  إلى  للمجيء  نبنيها،  أن 
بحاجة  "أنت  والفوز«.وزاد:  هذه 
إلى التوازن الصحيح ألنه إذا حدث 
في  البدنية  اللياقة  حيث  من  تقصير 
للخطر.  فستتعرض  المباراة،  هذه 
بالعدد  الخلف  في  إن وجود العبين 
هذه  في  حًقا  مهم  أمر  المناسب 
هي  هذه  المباريات.  من  األنواع 
أدى  للفوز،  نحتاجها  التي  المرونة 
بشكل  جيًدا  أداًء  رامسدايل  آرون 
المواجهات  خالل  من  يصدق  ال 

الفردية، وفاز بالمباراة لنا«.
الوكالت

اأر�سنال يق�س �سريط "الربميري ليغ" بفوز مقنع على كري�ستال بال�س

عن  الدفاع  حملة  ميونخ  بايرن  فريق   استهل 
بفوز  القدم،  لكرة  األلماني  الدوري  بطل  لقب 
فرانكفورت  آينتراخت  مضيفه  على  ساحق 
)6-1( في عقر داره، في المباراة التي جرت 

بينهما اول أمس.
كيميتش  جوشوا  الوسط  خط  العب  وافتتح 
الخامسة  الدقيقة  مهرجان األهداف مبكرا، في 
صاحب  ليصبح  البداية،  صافرة  انطالق  من 
الهدف األول للعمالق البافاري والموسم الجديد 
الفرنسي  المدافع  وضاعف  "للبوندسليغا«، 

بنيامين بافارد النتيجة بعد ست دقائق فقط.
القادم  ماني،  ساديو  السنغالي  المهاجم  وافتتح 
من ليفربول خالل الميركاتو الصيفي الحالي، 
في  البافاري  الفريق  بقميص  التهديفي  سجله 
بايرن  لفريق  الثالث  الهدف  الدوري، بإحرازه 

ميونخ في الدقيقة 29.
تقدم  موسياال  جمال  الشاب  الالعب  وعزز 
الدقيقة  عند  الرابع  الهدف  بتسجيله  الضيوف 
جنابري  سيرج  المهاجم  زميله  وأضاف   ،35
الوقت  انتهاء  دقيقتين من  قبل  الخامس  الهدف 

جمال  اختتم  ثم  ومن  األول،  للشوط  األصلي 
موسياال مهرجان األهداف بتوقيعه على الهدف 
الشخصي الثاني له والسادس لبايرن ميونخ في 

الدقيقة 83.
كولو  راندال  الفرنسي  المهاجم  سجل  بينما 
ألصحاب  الوجه  ماء  حفظ  هدف  مواني 
اللقاء  زمن  من   64 الدقيقة  بحلول  األرض، 
 - بارك  بانك  دوتش   " ملعب  على  أقيم  الذي 

بمدينة فرانكفورت.
الوكالت

 أعلن نادي الزيتون الرياضي الفلسطيني، عن مصرع 
تابعة  طائرات  استهداف  جراء  قدوم،  يوسف  العبه 
لجيش االحتالل الصهيوني لمجموعة من المواطنين في 

حي الشجاعية شرق غزة.
ونقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية لألنباء عن النادي في 
بيان له، القول إن "الشهيد الشاب قدوم "24 عاما" كان 
يتواجد بجانب منزله مع عدد من جيرانه قبل أن تباغتهم 

صواريخ طائرات العدو الصهيوني«.
بعد  استشهد  النادي  في  الكاراتيه  "العب  إن  وأضاف 
االستهداف مباشرة".. متمنيا له الرحمة، ومعزيا عائلته 

الحقوقية  المؤسسات  "جميع  النادي  وطالب  بوفاته، 
التي  اليومية  الجرائم  سلسلة  لوقف  بالتدخل  والدولية 

يرتكبها االحتالل بحق الرياضيين«.
ويعد قدوم من الالعبين المميزين بفريق الكاراتيه بنادي 

الزيتون وقد شارك بالعديد من البطوالت الرياضية.
حملة  أمس  أول  الصهيوني  االحتالل  جيش  وأطلق 
عسكرية، قال الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي بإنها ضد 
حركة الجهاد اإلسالمي في قطاع غزة، وتسمى "الفجر 

الصادق".
الوكالت

اأرتيتا: "حققنا ال�شيء الأهم 
يف اأوىل املباريات ومازلنا بحاجة للتح�شن"

نادي الزيتون الريا�سي يطالب املوؤ�س�سات الدولية بالتدخل

مقتل لعب فل�شطيني بق�شف لالحتالل �شرق غزة

عجلة الدوري الأملاين تبداأ بالدوران 

ماين يبداأ بالت�شجيل والبايرن يق�شف فرانكفورت ب�شدا�شية
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ريا�ضي
 مدافع الخ�سر يبداأ المو�سم

 بطريقة ا�ستثنائية في األمانيا

 بن �سبعيني يت�ألق 
وي�سجل هدف� بمق�سية جميلة

 
 صنع الدولي 

الجزائري رامي 
بن سبعيني ظهير 

أيسر نادي بوروسيا 
مونشنغالدباخ 

الحدث منذ انطالق 
الموسم الجديد للكرة 
األلمانية، وللمباراة 

الثانية على التوالي، 
تحول بن سبعيني إلى هداف رفقة فريقه، رغم أنه يشغل مركز 

الظهير األيسر.
وتمكن بن سبعيني من تسجيل هدف تعادل مونشنغالدباخ 
في مباراته ضد هوفنهايم في الجولة األولى من الدوري 
األلماني أمس، والتي انتهت بفوز رفقاء الظهير األيسر 

الجزائري بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدف.
وجاء الهدف بطريقة استثنائية وجميلة من جانب بن سبعيني، 
حيث سجله بكرة مقصية على الطائر، لتسكن شباك هوفنهايم.

ويعد هذا ثاني هدف يسجله بن سبعيني هذا الموسم، بعدما زار 
الشباك في انتصار مونشنغالدباخ على إس في أوبيراشيرن 

بنتيجة 9-1، ضمن الدور التمهيدي من كأس ألمانيا.
ويأتي توهج بن سبعيني في الوقت الذي كان الغموض يحيط 

بمستقبل الالعب خالل الصيف الحالي، لكن يبدو أنه سيستمر مع 
مونشنغالدباخ على األقل حتى نهاية عقده في صيف 2023.

وكان رامي بن سبعيني على أعتاب العمالق بروسيا دورتموند، 
ولكن قيام إدارة هذا األخير بإقالة المدرب ماركو روزه، جعل 

الصفقة تلغى في نهاية المطاف.
ق.ر

 الإدارة تقرر الطعن في انتقال

 بن غيث للرجاء البي�ساوي المغربي

 مولودية الجزائر تجري
 اآخر ترب�ص مغلق بتركي�  

 
شدت صبيحة 

أمس بعثة مولودية 
الجزائر، الرحال 

نحو تركيا، إلجراء 
تربص تحضيري، 

تحسبا للموسم الجديد 
2022.2023ن 

حسبما أكدته مصادر 
مسؤولة أمس.

وحسب ماورد في الصفحة الرسمية، للمولودية، عبر الفايسبوك، 
فإن الفريق تنقل أمس إلى تركيا، حتى يتمكن من دخول التربص 

التحضيري الثالث، واألخير تحسبا للموسم المقبل.
من جهة أخرى، قدمت إدارة مولودية الجزائر، طعن بشأن 

صفقة انتقال العبها السابق، عبد الرؤوف بن غيث لصفوف، 
الرجاء المغربي.

وكشف موقع إذاعة "إ أف أم" التونسية، أن إدارة العميد، قامت 
بدفع مستحقات الموسم الماضي لالعب، وأضاف أنه تم دفع 

ملحق من عقد الالعب للفاف، في اآلجال القانونية، وبناء على 
هذا الملحق ال يمكن لالعب مغادرة الفريق، كونه شارك مع 

الفريق في تربصين تحضيريين للموسم المقبل، ولن يتمكن من 
مغادرة المولودية إال مع نهاية الموسم الماضي.

وأضاف ذات المصدر، أن إدارة مولودية الجزائر قامت بتعيين 
محام تونسي، لمتابعة القضية، أمام القضاء.

ق.ر

الإدارة تعاقدت معه لخالفة بوعالم �سارف

 لعروم ي�سرع في مه�مه 
ر�سمي� مع �سب�ب بلوزداد

 
باشر بوعالم لعروم 

مهامه أمس على 
رأس المديرية الفنية 
للفئات الشبانية لنادي 
شباب بلوزداد، خلفا 
لبوعالم شارف الذي 
رسم تعاقده مع اتحاد 

العاصمة.
وقررت إدارة شباب 

بلوزداد، االستنجاد بخدمات بوعالم لعروم، لتدعيم الطاقم الفني 
للفريق انطالقا من الصيف الجاري، وأعلنت إدارة النادي أمس، 
عبر صفحتها الرسمية على “"فايسبوك" تعيين لعروم مدير تقني 

رياضي للفئات الشبانية، كما أوضح مسؤولو الفريق، بأن بوعالم 
لعروم، يكون قد باشر مهامه في الفريق، انطالقا من أمس.

وتأمل إدارة شباب بلوزداد في تعاقدها مع المدير الفني الوطني 
األسبق بوعالم لعروم، في االستفادة من الخبرة الطويلة في 

مجال كرة القدم.
ق.ر

اأمير.ل

لمح ميشال ديرزاكاريان مدرب نادي 
بريست الفرنسي أن الدولي الجزائري 

يوسف باليلي جاهز للمشاركة في 
تشكيلته، خالل المواجهة التي ستجمعه 

بنادي النس اليوم لحساب الجولة األولى 
من الدوري الفرنسي، مشيرا لرغبته 

في التعاقد مع قلب هجوم صريح خالل 

الفترة القادمة.
وأعلن ميشال ديرزاكاريان رسمًيا 
استعداد يوسف بليلي للمشاركة في 
الجولة األولى من الدوري الفرنسي 
أمام النس، وقال المدرب الفرنسي 

في مؤتمر صحفي إن : "كل أعضاء 
الفريق جاهزون وسيكونون حاضرين 

أمام لينس باستثناء الثنائي ستيف مونييه 

وجيري أورونين"
وتحدث التقني الفرنسي بسكل غير 

مباشر عن إمكانية التعاقد مع سليماني، 
لما أضاف: "نحن بحاجة ماسة إلى 

هجوم جديد ، نريده أن ينضم إلينا قبل 
إغالق سوق االنتقاالت الحالي، حن 
في سباق مع الزمن لحل المشكلة مع 
المهاجم الذي نستهدفه خاصة بسبب 

إصابة ستيف مونييه وعدم وجود هداف 
في مستواه الحالي".

من جهته، يواصل سليماني رحلة 
البحث عن فريق جديد يخوض معه 

آخر تجاربه االحترافية، وذلك منذ أن 
وصلت عالقته بفريق سبورتينغ لشبونة 
إلى طريق مسدود منذ الموسم الماضي، 

حسبما أشارت إليه مصادر إعالمية 
أمس.وكان الهداف التاريخي للمنتخب 
الوطني قريباً من التعاقد مع بريست 
الفرنسي، بعد تأكيد مصادر إعالمية 

فرنسية أن مدرب الفريق الفرنسي 
يطمح إلى التعاقد مع العب بخصال 

سليماني، قادر على تقديم اإلضافة 
وتشكيل ثنائي هجومي قوي مع مواطنه 

يوسف باليلي.
وبرزت أزمات أجلت االتفاق وهددت 

نجاح الصفقة، أهمها عدم قدرة بريست 
على دفع راتب الالعب مثل ما كان 

يحصل عليه مع فريقه البرتغالي، 
وبالتالي أصبحت الصفقة قريبة للفشل، 

وكشف موقف "أفريكا توب سبور"، 
أن المهاجم الجزائري مستعد لخفض 

راتبه حتى يساهم بدوره في حل األزمة 
والتوصل إلى اتفاق مع بريست، خاصة 

مع قرب انطالق الدوري الفرنسي.
ويصر سليماني على خوض تجربة 

أوروبية إضافية في مسيرته، ال سيما 
في الدوري الفرنسي، خصوصا بعد 

تجاربه مع موناكو وليون، وبالتالي يريد 
خوض محطة ثالثة.

يغيب الدولي الجزائري يوسف 
عطال بصفة رسمية عن انطالقة 

الدوري الفرنسي، حسبما أكده 
لوسيان فافر مدرب فريق 

نيس، فيما لم تتأكد مشاركة 
مواطنه هشام بوداوي، وسيكون 

أندي ديلور ضمن التشكيلة 
األساسية للفريق.

وسيتنقل نادي نيس الفرنسي 
اليوم إلى ملعب "ستاديوم" 
لمواجهة نادي تولوز العائد 

مؤخرا لدوري الدرجة الفرنسية 
االولى، في مباراة قد تشهد 

حضور العبين جزائريين من 
جانب نيس، هما أندي ديلور 

وهشام بوداوي.
وفي تصريح لصحيفة "ليكيب" 

الفرنسية، بخصوص وضعية 
العبيه الجزائريين، قال فافر: 

"يوسف عطال لم يتمرن يوم 
الجمعة، ولكنه سيعود للتدريبات، 

وبعدها سنقرر إن كان سيسافر 
معنا أم ال، هناك أيضا هشام 

بوداوي الذي استأنف التدريبات 
الجماعية بعد 15 يوما من 

الغياب، ويفترض أن يتخلف عن 
الجولة األولى، ألنه بحاجة لمزيد 

من الجاهزية«.
كما أكد المدرب السويسري في 
نهاية المطاف، أن المهاجم أندي 

ديلور جاهز تماما، وسيكون 
أساسيا ال محالة في مركز رأس 

الحربة على أن يدعمه كل من 
الجزائري األصل أمين غويري 

على الجناح األيسر، بخالف 
بالل براهيمي على الجناح 

األيمن.
ق.ر

يبدو أن مهمة الدولي الجزائري 
رامز زروقي، لن تكون سهلة 

لتحقيق رغبته باالنتقال لصفوف 
فينورد الهولندي، خالل الميركاتو 

الصيفي الحالي، حسبما تحدثت 
عنه العديد من المصادر اإلعالمية 

أمس.
وكان وسط ميدان المنتخب الوطني 

قد أعلن يوم الجمعة الماضي 
وبشكل رسمي، عن رغبته في 

تغيير األجواء واالنضمام لصفوف 
بفينورد روتردام الذي طلب 

خدماته في الموسم الجديد 2022-
.2023

وكشفت قناة "أر تي أل نيوز" 
الهولندية أن إتمام الصفقة سيكون 
صعبا للغاية على فينورد، باعتبار 
أن إدارة تفينتي تشترط الحصول 
على 10 ماليين يورو كاملة من 

أجل بداية المفاوضات فقط، وليس 

حسمها بشكل نهائي.
واستشهد المصدر بتصريح لرون 
غانس مدرب تفينتي، قال فيه :"ال 
أعتقد أن 10 ماليين يورو ستكون 

كافية بالنسبة لنا لكي نُبيع عقد 
رامز زروقي«.

وكشفت القناة نفسها عن مفاجأة 
كبيرة ستزيد من تعقيد األمور على 

العب المنتخب الوطني، وتسمح 
لناديه تفينتي برفع سقف مطالبه 
المالية، وأشارت لوجود بند في 

العقد الجديد لرامز زروقي والممتد 
حتى 2024، يسمح إلدارة توينتي 

بتمديده لسنة إضافية من جانب 
واحد دون أخذ رأيه.

يذكر أن زروقي سيكون حاضرا 
اليوم في افتتاح مباريات الدوري 

الهولندي، لمواجهة نظيره نيميخن 
في الجولة األولى من المسابقة.

ق.ر

ك�سف عن ا�ستعداد عنا�سره لمواجهة لن�س في افتتاح الدوري الفرن�سي اليوم

مدرب ني�س يوؤكد جاهزية ديلور ويك�سف

ا�سترط 10 مليون اأورو لل�سروع في المفاو�سات

مدرب بري�ست يلمح لرغبته في ا�ستقدام 
�سليم�ني ويوؤكد ج�هزية باليلي

"عط�ل �سيغيب عن مواجهة تولوز ولم نقرر بعد م�س�ركة بوداوي"

تفينتي الهولندي ي�سعب انتق�ل زروقي لفينورد روتردام
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تعاني الطرقات عبر أغلب المدن الساحلية 
في مقدمتها العاصمة منذ بداية أوت الجاري 

واقعا مروريا أسودا بسبب االكتظاظ 
الرهيب الذي يسجل على مستوى اغلب 
الطرقات الرئيسة والفرعية حيث تمتد 

الفوضى المرورية التي تسجل على مقربة 
من الشواطيء لتصل الطرقات الرئيسية 

وما زاد الطين بلة هو برمجة اشغال صيانة 
للطرقات و"التزفيت" على مستوى العديد 
من المحاور والطرقات بالعاصمة في هذه 

الفترة تحضيرا للدخول االجتماعي ما جعل 
يوميات المواطنين بمثابة كابوس بسبب 

"السيركوالسيون". 
ويعيش سكان المدن الساحلية في مقدمتها 
العاصمة هذه األيام كارثة مرورية حقيقية 

تزامنا وذروة موسم االصطياف حيث 
فضل العديد من العمال الخروج في عطلة 
والنزوح للشواطئ في وقت واحد وهو ما 

جعل الطرقات  المؤدية لهذه األخيرة تعرف 

ضغطا كبيرا انتقل حتى للطرقات السريعة 
والمحاور الطرقية الكبرى وبالعاصمة 

على سبيل المثال فان االكتظاظ المروري 
بات يبدا من الساعة الواحد زواال حتى 
الساعة العاشرة ليال على امتداد الجهة 
الشرقية للعاصة اين نجد عدد كبير من 
الشواطيء التي تعرف اقباال كبيرا من 

األسر سواء الذين يقطنون بهذه البلديات أو 
حتي من واليات أخرى وحتي على امتداد 
الجهة الغربية التي يوجد بها عدد كبير من 

الشواطيء وأماكن التسلية التي تعتبر مقصد 
للعائالت والشباب، ورغم مخطط السير الذي 

وضعته مختلف الهيئات األمنية للتعامل مع 
ماليين السيارات التي تقصد العاصمة والمدن 

الساحلية يوميا اال ان عوامل اخري جعلت 
من هذه المخططات غير كافية إلنهاء كابوس 

االختناق المروري خاصة عبر البلديات 
التي يوجد بها شواطئ. بالمقابل وما زاد 

الطين بلة وزاد من حدة االكتظاظ المروري 

هذه الفترة هو أشغال التهيئة والصيانة 
التي تعرفها عدد من الطرقات فبالعاصمة 

وتحضيرا للدخول االجتماعي المقبل تجري 
حاليا  اشغال تهيئة بالطريق السريع الرابط 
بين العاصمة وتيبازة على امتداد عشرات 

الكلومترات حيث يعرف هذا الطريق اشغال 
تزفيت عبر عدد من األشطر منها الشطر 
الرابط بين بن عكنون وزرالدة والشطر 

الرابط بين زرالدة وصوال لوالية تيبازة، وقد 
خلقت هذه األشغال معاناة حقيقية لمستعملي 

هذا الطريق بسبب االكتظاظ الناجم على 
اشغال التزفيت حيث يضطر السائقون قبل 

عشرات الكلومترات من نقطة االشغال 
للبقاء محجوزين لساعات في سياراتهم ومع 

ارتفاع درجات الحرارة لمعدالت قصوى فان 
النتيجة تكون أحيانا إغماءات وحاالت جفاف 

وتعقيدات لدى أصحاب األمراض المزمنة 
الذين باتوا يعانون بسبب هذه األشغال 

العمومية في الطرقات.

يتوقع متعاملون في سوق العقار انتعاش معامالت 
الكراء الفترة المقبلة مع اقتراب الدخول االجتماعي 

بسبب ارتفاع الطلب على كراء الشقق على وجه 
الخصوص خالل هذه الفترة تحديدا  بينما تشير 

ذات التوقعات لبقاء األسعار في سقف مرتفع مقارنة 
بالقدرة الشرائية للجزائريين فرغم توزيع أالف 

البرامج السكنية الفترة األخيرة إال غياب التوازن بين 
العرض والطلب يبقي هو من يتحكم في األسعار.
وتشير التوقعات إلى انتعاش عمليات كراء الشقق 

الفترة المقبلة تزامنا والدخول االجتماعي فرغم 
توزيع العديد من البرامج السكنية إال ان استمرار 
ازمة السكن تدفع العديد من االسر للكراء بينما  
نقص العرض في سوق كراء  العقارات مقابل 

ارتفاع في الطلب يجعل أسعار الكراء تبقي مرتفعة 
خاصة في مناسبات معنية منها الدخول االجتماعي 

اين تفضل أغلب االسر المقبلة على الكراء هذه 
الفترة من اجل ضمان استقرار أبنائهم المقبلين على 

الدراسة وهو االمر الذي يخلق طلبا يكون أحيانا 
اكبر من العرض في سوق العقار ويفرز أسعار 
جد مرتفعة، ويكفي إطاللة بسيطة على المواقع 

االلكترونية المتخصصة في إعالنات كراء العقار 
في الجزائر لمعرفة مستوى األسعار المطروحة 

حاليا فكراء ستوديو ذو غرفة واحد في احياء كبرج 
الكيفان وسحاولة وبير توتة يتجاوز أحيانا المليوني 

سنتيم في حين تصل أسعار كراء شقق من 2 غرف 
إلى حدود الثالثة ماليين سنتيم في نفس هذه االحياء 

أما اذ أتجهنا لألحياء الراقية على غرار حيدرة 
بن عكنون واألبيار فان أسعار الكراء لشقق ذات 

غرفتين تصل الستة ماليين سنتيم. وحسب الخبراء 
في سوق العقار فان أسعار كراء الشقق في الجزائر 

تفوق بـ 3 مرات الدخل الوطني األدنى المضمون، 
حيث يبلغ معدل اإليجار في العاصمة 62 ألف دج، 

كما يناهز القيمة ذاتها في بعض المدن الكبرى، على 
غرار وهران، ما بين 40 و50 ألف دج، وعنابة 
40 ألف، وقسنطينة ما بين 45 ألفا و50 ألفا، أما 
بواليات الجنوب، فيتراوح المبلغ ما بين 20 ألفا 
و30 ألف دح. وحسب المختصين فأّن الجزائر 

تعاني عجزا فادحا من حيث الشقق التي يفترض أن 
تعرض لإليجار يقدر بنحو 200 ألف شّقة، ليبقي 

العرض بعيد جدا عن الطلب. ويبرر المختصون هذه 
األرقام بناء على عدد الطلبات الجديدة لإليجار التي 

يستقبلها مختلف المتعاملين، والتي ناهزت 400 ألف 
طلب، بينما ال تلبي سوق العقار الحالية سوى 200 

ألف طلب فقط أي 50 بالمائة فقط.
�ش.زمو�ش
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يف اإطار تدابري تخفيف املحفظة املدر�سية على تالميذ "البتدائي"

 وزارة الرتبية تاأمر "الأميار" 
ال�صروع يف تن�صيب "الأدراج" باملدار�س

لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل الشروع فورا في انجاح إجراءات تدخلت وزارة التربية الوطنية 
تخفيف المحفظة المدرسية باستعمال "االدراج" في المدارس االبتدائية، عبر تجنيد رؤساء المجالس الشعبية البلدية من 
اجل تنصيب هذه األدراج بجميع المدارس االبتدائية عبر الوطن.وفي ارسالية وجهت الى رؤساء المجالس البلدية جاء 

فيها ،جاء فيها " أنه تنفيذا لتعليمات وزير التربية بمناسبة الندوة الوطنية بتاريخ 12و13 جويلية وكذا الندوة المرئية 
بتاريخ 28 جويلية 2022 والمتضمنة ضرورة التنسيق مع الجامعات المحلية لتنصيب ادراج لفائدة تالميذ المدارس 
االبتدائية وهذا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتضمنة  تخفيف المحفظة المدرسية في الطور االبتدائي وحيث 
ان وزن المحفظة المدرسية ال يزال يثير قلق السلطات العليا للبالد وكذا اولياء التالميذ من خطر االصابة التالميذ 

بأضرار صحية تشحد  من نشاطهم وحيويتهم تم اتخاذ عدة تدابير  وإجراءات منها توفير االلواح االلكترونية والكتاب 
المدرسي للتالميذ في القسم وفي المنزل ولهذا الغرض سيتم تخصيص درج فردي لكل تلميذ يحتفظ فيه كتبه وأدويته 
داخل المدرسة."والمناسبة أمرت وزارة التربية من خالل  مدراء التربية، رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء 
الدوائر اتخاذ ما يرونه مناسبا لتوفير هذه االدراج في المدارس االبتدائية التابعة اهم من خالل تنصبها داخل االقسام 
او في االروقة .وأكدت االرسالية أنه لتخفيف المحفظة المدرسية  قررت الوزارة  التفكير في االلواح االلكترونية إال 

أنها تعي جيدا أهمية الكتاب الورقي التي تبقى اساسية في تكوين جيل قارئ له عالقة حميمة مع الكتاب ومع القرارات 
األمر الذي يلزم البحث في طرق اخرى أكثر نجاعة وأكثر فعالية يحافظ فيها التلميذ على يحافظ فيها على صحته 

بوجود الكتاب والمحفظة عبر خلق "أدراج" للحفاظ عليها داخل المدرسة.وفي هذا االطار أمر وزير التربية مدراء 
التربية على ضرورة ضمان المداومة الفعلية على مستوى مديريات التربية بالشكل الذي يضمن استمرارية التحضير 

الجيد للدخول المدرسي 2022-2023 وتجسيد مخرجات الندوة الوطنية في اآلجال المحددة لكل عملية، ما يستلزم 
الصرامة واالنضباط والتحلي بروح المسؤولية من طرف الجميع، وهذا لتجسيد التزام الوزارة بتوفير كامل الظروف 

المواتية لتمدرس التالميذ قبل التحاق التالميذ بالمدارس.
كما شدد على متابعة بدقة وتيرة تجسيد العمليات المبرمجة إلى غاية تاريخ اليوم في كل المديريات، وأسدى بالمناسبة 

تعليمات صارمة للتطبيق الدقيق للنصوص التي تَُسيّر السنة الدراسية في مختلف الجوانب التربوية والتنظيمية 
والمادية والسهر أيضا على  جاهزية المدارس المعنية باللوحات الرقمية وتوفرها على جميع المعايير المحددة سابقا، 
وتنسيق كل مديرية تربية مع ملحقة مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها )CAMEMD( التابعة 

لها لضبط تواريخ تجهيز هذه المدارس والتي ستنطلق من 16 أوت إلى غاية 9 سبتمبر 2022، فضال تكثيف التنسيق 
مع الجماعات المحلية من أجل تجهيز قاعات الدراسة بالمدارس االبتدائية بالرفوف التي ستخّصص للكتاب المزدوج.

مرمي عثماين

بهدف التعريف باملهام امل�سندة اإليها ومتكني املواطنني من االطالع عليها

 اأبواب مفتوحة على م�صالح ال�صحة 
الع�صكرية بامل�صت�صفى املركزي للجي�ش

نظمت المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية، أمس، بالمستشفى المركزي للجيش "الدكتور محمد الصغير 
نقاش" بعين النعجة )الجزائر العاصمة(، أبوابا مفتوحة على مصالح الصحة العسكرية بهدف التعريف بالمهام 

المسندة إليها وتمكين المواطنين من االطالع على فرص وشروط االنخراط في صفوف الجيش الوطني الشعبي.
وخالل إشرافه على افتتاح هذه األبواب نيابة عن المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، 
اللواء محمد البشير سويد، ألقى المدير العام للمستشفى المركزي للجيش، اللواء وراد المنتصر، كلمة أكد فيها أن هذه 
التظاهرة اإلعالمية تعد "حلقة وصل بين المواطن ومؤسسته العسكرية".وأوضح أن هذه األبواب المفتوحة تهدف الى 
"فتح قنوات االتصال المباشر وتدعيم االتصال الخارجي من خالل التقرب من الجمهور، خاصة فئة الشباب وتمكينهم 

من االطالع على كل المعلومات الوافية عن مختلف تشكيالت مصالح الصحة العسكرية والمهام المسندة اليها، الى 
جانب فرص وشروط االنخراط في صفوف الجيش الوطني الشعبي".كما ستسمح هذه التظاهرة --يضيف اللواء 

وراد-- ب"التعريف بدور ومهام الصحة العسكرية في زخم المهام النبيلة للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير 
الوطني، وتثمين الدور الذي تلعبه من أجل ضمان التغطية الصحية والتكفل الطبي بأفراد الجيش الوطني الشعبي 
وذوي الحقوق وحتى المواطنين، وذلك بالتدخل عند الحاجة لتدعيم قطاع الصحة العمومية، خاصة على مستوى 

المناطق النائية والمعزولة، وفقا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي".
وبالمناسبة، تلقى عدد من التالميذ الناجحين في شهادة البكالوريا الذين أقبلوا على هذه التظاهرة، شروحات وافية حول 

مهام الصحة العسكرية وكيفية االلتحاق بهذه االختصاص.
ع.ط

يف حني فاقمت ا�سغال التهيئة الو�سع بالعا�سمة 

"يخنق"        االكتظاظ املروري 
الواليات ال�صاحلية ..

مع اقرتاب الدخول االجتماعي

انتعا�ش مرتقب يف معامالت كراء ال�صقق وهذه توقعات االأ�صعار



الطبعة الثانية من اجلائزة الوطنية للمو�سيقى 
االأندل�سية "موالي بن كريزي"

الفارط،  األسبوع  بحر  انطلقت 
الطبعة  فعاليات  مستغانم  بمدينة 
الثانية من الجائزة الوطنية للموسيقى 
موالي  »الحاج  )الصنعة(  األندلسية 
هذه  افتتاح  حفل  كريزي«.وأقيم  بن 
التظاهرة الثقافية التي تنظمها الجمعية 
مع  بالتنسيق  باجة"  "ابن  الموسيقية 
والشباب  والفنون  الثقافة  قطاعي 
والرياضة بالمسرح الجهوي الجياللي 
حضور  وسط  الحليم،  عبد  بن 
الطرب  لهذا  الذواق  للجمهور  قوي 

الجزائري األصيل.
وتم خالل السهرة األولى تقديم ثالث 
وصالت موسيقية لثالث متسابقين هم 
جمعية  من  إسالم  بوعمران  العربي 
عين  )والية  مليانة  لمدينة  الزيرية 

الدفلى(، الذي أدى "نوبة غريب" والمتسابقة لعروسي أمال أحالم من جمعية الفن 
والنشاط لمدينة مستغانم التي أدت "نوبة رمل ماية".وأدت المتسابقة الثالثة بن نوة 
فاطمة الزهراء نجاة من جمعية ابن باجة لمدينة مستغانم أمام لجنة التحكيم المكونة 
من عبد القادر غالم هللا )مستغانم( ومختار عالل )وهران( ومحمد بلعربي )البليدة( 
"نوبة حسين".وسيؤدي غدا المتسابقون بن تامي محمد األمين وثابت أمال نسرين 
وأيت شعبان أسماء من والية مستغانم وصالتهم األندلسية، في إطار نفس الجائزة 
قبل اإلعالن عن المتوجين سهرة الجمعة في الحفل الختامي الذي ستحييه الفنانة 

لمياء معدني.
وتأهل لنهائيات هذه المسابقة الوطنية 6 متسابقين من أصل 11 مشاركا من عدة 
جمعيات للموسيقى األندلسية )مدرسة الصنعة(، من واليات مستغانم وعين الدفلى 
في  عادت  التي  الثقافية  التظاهرة  هذه  بجوائز  التتويج  أمل  على  وبجاية  والشلف 
للفنانيين الشابين طايبي وسيلة من والية تيارت وعبد اللطيف بن  طبعتها األولى 

دحمان من والية مستغانم.
وتهدف هذه التظاهرة، التي نظمت ألول مرة في عام 2021 تكريما للفنان الراحل 
الحاج أحمد موالي بن كريزي )1931-2017(، إلى تشجيع المواهب الشابة المؤدية 
لهذا النوع الموسيقي وتكوين من خالل االحتكاك فيما بينها فضال عن الحفاظ على 

الموروث األندلسي الجزائري ونقله لألجيال الجديدة كما أشار إليه المنظمون.

فيلم "�سوال" للمخرج اجلزائري
 �سالح ا�سعد يتوج بالربتغال

المطول،  الخيالي  »سوال«  فيلم  افتك 
للمخرج الجزائري صالح اسعد، مؤخرا 
فيلم  أحسن  جائزة  منها  جوائز،  ثالث 
في الطبعة 26 من مهرجان إفانكا فيلم 
الذي نظم بالبرتغال إلى غاية 31 يوليو 

األخير، حسبما علم من فريق الفيلم.
أحسن  بجائزة  "سوال"  فيلم  فاز  قد  و 
سينمائي  عمل  ألحسن  أخرى  و  فيلم 
لمدير  ومنحت  فوتوغرافي  تصوير  و 
جائزة  وكذا  فانجي،  أرثر  التصوير، 

االتحادية الدولية ألفالم المجتمع.
أما األدوار الرئيسية لهذا الفيلم المطول 
و  بحري،  سوال  من  كل  تقمصها  فقد  
ايدير بن عيبوش، و فرانك إيفري، في 
المخرج  من  كل  السيناريو  كتب  حين 
وهو  بحري،  سوال  و  اسعد  صالح 
مستوحى من القصة الشخصية للممثلة.

و قد تم العرض األولي على المستوى العالمي لـ"سوال"، بالمهرجان الدولي لفيلم 
البحر األحمر بجدة بالعربية السعودية في سنة 2021، وهو يروي في ظرف 93 
دقيقة القصة المأساوية الم عزباء شابة، طردت من البيت العائلي مع طفلها الصغير 

بعد أن رفضتها أسرتها.
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اإعداد: حياة م�صباحي

إنجاز  وتيرة  تسريع  الطرفان على  اتفق  و 
تعزيز  إلى  تسعى  التي  المشاريع  هذه 
والشعبين,  البلدين  بين  الثقافية  العالقات 
التنفيذي  البرنامج  تفعيل  على  العمل  وكذا 
الجزائري الصيني 2021- 2025، خاصة 

ما تعلق بشّقه الثقافي.

و تطرق الطرفان من جهة أخرى لموضوع 
ستحتضنه  الذي  للكتاب  الدولي  الصالون 
العاصمة الصينية بكين إذ ستكون الجزائر 
أبدى  حيث  الطبعة،  هذه  شرف  ضيفة 
الطرف الصيني استعداد بالده لتوفير أحسن 

الظروف للوفد الجزائري المشارك.

حول  أيضا  الحديث  الطرفان  تبادل  و    
التكوين في العديد من المجاالت ذات الصلة 
والسينما،  كالتراث  والفنون  الثقافة  بقطاع 
وكذا دراسة سبل تعزيز التعاون فيها إضافة 
بين  مشتركة  تظاهرات  إقامة   اقتراح  إلى 

البلدين.

الدفعة  عن   ،Big Apple Music Awards جوائز  إدارة  كشفت 
العالم للتصويت في  الفنانين من جميع دول  األولى من ترشيحات 
النسخة الجديدة من عام 2022، والتي تحمل اسم "دورة األحالم"، 
نانسي  اللبنانية  الفنانة  من  كل  العربي  الغناء  نجوم  من  ويتنافس 
عجرم والفنان اللبناني عاصي الحالني والفنان وائل كفوري والفنانة 
اللبنانية ميريام فارس والفنانة اللبنانية مايا دياب، والفنانة السورية 

أصالة، والفنانة شيرين عبد الوهاب، والفنان حسين الجسمي.
ينافس على جائزة أفضل مطرب في الشرق  النجم راغب عالمة 
حسين  والمطرب  الواحد،  عبد  فؤاد  اليمني  النجم  مع  األوسط، 
الجسمي، بينما تم اختيار النجمة نانسي عجرم بمفردها حتى اآلن 
ومن  األوسط،  الشرق  في  مطربة  أفضل  جائزة  على  للمنافسة 

المنتظر استكمال قائمة الترشيحات في الساعات القلية المقبلة.
مطربة  أفضل  جائزة  على  أيضا  بمفردها  أصالة  النجمة  وتنافس 
مطرب  أفضل  لجائزة  زيتون  ناصيف  ترشيح  تم  بينما  سورية، 
لبنانية،  مطربة  كأفضل  كرم  نجوى  النجمة  ترشيح  وتم  سوري، 
ترشح  بينما  فارس،  مريام  والمطربة  دياب  مايا  الفنانة  وتنافسها 
النجم عاصي الحالني لجائزة أفضل مطرب لبناني في منافسة مع 

النجم وائل كفوري،
أفضل مطربة مصرية،  جائزة  على  الوهاب  عبد  شيرين  وتنافس 
بينما تم ترشيح لؤي لجائزة أفضل مطرب مصري ومن المنتظر 
أن تشهد القائمة النهائية مفاجآت عديدة علما أن محمد حماقي هو 

الفنانة  2016، وترشحت  بالجائزة من مصر عام  يتوج  نجم  آخر 
أصيل هميم لنيل جائزة أفضل مطربة عراقية، والفنان بدر الشعبيي 
لنيل أفضل مطرب سعودي، والشاب فوديل لجائزة أفضل مطرب 

جزائري.

جولــــة للفنان الفل�سطيني ال�ساعد حممــد وائــــل الب�سيوين عرب واليـــات اجلــزائــر
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يقوم الفنان الفلسطيني الصاعد محمد وائل 
العاصمة،  بالجزائر  حل  الذي  البسيوني، 
بجولة فنية خالل الفترة الممتدة مابين 10 
خاللها  يجوب  الجاري،  أغسطس   26  -
االحتفال  إطار  في  الوطن  واليات  عديد 
بالذكرى 60 االستقالل، وذلك بدعوة من 
»المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة 
و تبليغ رسالة الشهداء«.وفي هذا اإلطار، 
المنظمة،  للجهة  العام  األمين  أشار 
خضري عبد الكريم، على هامش استقبال 
الفنان محمد وائل بسيوني بمطار هواري 
الفلسطيني  »الفنان  أن  الدولي،  بومدين 
الصاعد ضيف الجزائر معروف بموهبته 
الثورية  األغنية  لروائع  وأدائه  الفتية 

الجزائرية«،  الوطنية  واألناشيد  العربية 
مبرزا أن »الجولة الفنية التي يتم تنظيمها 
ضمن االحتفال بستينية االستقالل ستنطلق 
بالجزائر  الجاري  أغسطس   10 يوم 
بعدها كل من واليات  ليجوب  العاصمة، 
بشار،  ورقلة،  مستغانم،  عنابة،  المسلية، 
يوم  وتختتم  )سطيف(  جميلة  واد سوف، 
ذات  الجاري«.وأضاف  أغسطس   26
الصاعد  الفلسطيني  "الفنان  أن  المتحدث 
محمد وائل بسيوني الذي يعشق الجزائر 
الرائجة  أغانيه  في  ويحملها  بها  ويتغنى 
و  الجزائر  في  كبيرة  بشعبية  يحضى 
واسع  جمهور  ولديه  العربي  الوطن 
بالنظر لصوته الجبلي القوي وتقديمه عديد 

القضية  عن  الوطنية  واألناشيد  األغاني 
العربي  والوطن  والجزائر  الفلسطينية 
"يحياو  الصفرا"،  "الطيارة  غرار  على 
درياسة،  رابح  للراحل  بالدي"  والدي 
المجد". و"هامات  نوفمبر"  "نصر 
ذو  الفلسطيني  الطفل  أعرب  جهته،  من 
الموهبة الفتية أمحمد وائل البسيوني )13 
امتنانه  "عميق  عن  تصريح  في  عاما( 
لزيارة  الكريمة  الدعوة  لهذه  وسعادته 
أرض الشهداء ومعقل الثوار ألول مرة"، 
وهو كما قال: "حلم تحقق بعد أن راوده 
لسنوات طويلة".كما اعتبر أن هذه الزيارة 
بين  الروابط  تميز وعمق  "تعكس  الفنية  
حيث  والفلسطيني"  الجزائري  الشعبين 

برنامج  الجزائري  الجمهور  مع  سيتقاسم 
غنائي ثري من أعماله الفنية التي تشمل 
أكثر من 60 أغنية تم تصويرها وتتغني 
بالثورة الجزائرية وباقي القضايا العربية.
وأشار الفنان محمد وائل بسيوني الى أن 
و  طفولته"  منذ  وجدانه  تسكن  "الجزائر 
"ثورة  إبراز  على  أغانيه  في  يتركز  انه 
ونضال الجزائر بكل ما تحمله من رمزية" 
دعم  في  الجوهري  الجزائر  "دور  و 
يقدمه  ما  أن  مؤكدا  الفلسطينية"،  القضية 
أو  جديدة  أغاني  "سواء  فنية  أعمال  من 
الجزائرية  األغنية  أيقونات  لبعض  إعادة 
هو "عربون محبة للجزائر المساندة دوما 

لعدالة قضية للشعب الفلسطيني".

وزيرة الثقافة والفنون تتباحث مع ال�سفري 
ال�سيني امل�ساريع الثقافية التي جتمع البلدين
تباحثت وزيرة الثقافة والفنون، �صورية مولوجي، باجلزائر العا�صمة، بحر الأ�صبوع الفارط، مع �صفري جمهورية ال�صني 

ال�صعبية باجلزائر و الوفد املرافق له، حول بع�ض امل�صاريع التي جتمع البلدين والتي تاأخر اإجنازها جراء الأزمة ال�صحية 

التي عرفها العامل، ح�صب بيان للوزارة.

�صريين واجل�صمي ومرييام فار�ض ونان�صي عجرم

 Big Apple Music..قائمة تر�سيحات جوائز



باحلي اجلامعي بالرباط

اعتداء على طالب �صحراوي 
من طرف اإدارة االحتالل املغربي

العتداءات  خربوش،  إبراهيم  الصحراوي  والباحث  الطالب  تعرض 
تابعين  عناصر   10 من  متكونة  مجموعة  قبل  من  ولفظية  جسدية 
به  أفاد  حسبما  بالرباط،  الجامعي  بالحي  المغربي  االحتالل  إلدارة 
تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق اإلنسان بالصحراء الغربية.

المكتب  ونقلت وكالة األنباء الصحراوية )وأص( يوم الخميس, عن 
التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق اإلنسان بالصحراء 
بعد  المنصرم,  يوليو   31 بتاريخ  سجل  االعتداء  أن  قوله  الغربية, 
اقتحام مقر سكناه بالحي الجامعي المذكور بهدف إرغامه بالقوة على 
المغادرة, "وهو ما أدى إلى إصابته بجروح متفاوتة الخطورة, نقل 

على إثرها  إلى المستشفى, وهو في وضعية حرجة".
وأوضح ذات المصدر, أن "هذا االعتداء الوحشي مس من السالمة 
الصحراوي  والباحث  للطالب  الشخصي  واألمان  والبدنية  الجسدية 
بعد  للتشرد  تعرضه  من  ذلك  صاحب  ما  مع  خربوش,  إبراهيم 
االجتماعية  الجامعي دون مراعاة لظروفه  الحي  بالقوة خارج  رميه 

والصحية".
الطالب  هذا  اعتقلت  أن  المغربي  االحتالل  لقوة  سبق  قد  وكان 
للشرطة  التابع  المراقبة  بسد   2020 يونيو   26 بتاريخ  الصحراوي 
احتجاجية سلمية  وقفة  في  بعد مشاركته  مباشرة  كليميم  مدينة  شمال 
حقوق  عن  الصحراويين  والمدافعين  الطلبة  من  مجموعة  نظمها 
الطالب  مع  تضامنا  /بوزكارن/,  المحلي  السجن  بوابة  أمام  اإلنسان 
الصحراوي,عزيزي الوحيدي, وتنديدا بما طاله من اعتداءات جسدية 

بواسطة آلة حادة بتاريخ 25 يونيو 2020 داخل السجن.
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الوكاالت

وترأس رئيس الوزراء المالي, ورئيس الحكومة 
تشوغويل مايغا حفل االختتام الذي شهد حضور 
الحركات  ومسؤولي  الحكومة  من  أعضاء 

والوساطة الدولية ووسائل االعالم.
رئيس  ارادة  مايغا  تشوغويل  جدد  كلمته   وفي 
المرحلة االنتقالية وكذا الحكومة في عدم ادخار 
اطار  في  االلتزامات  من  جانبها  لتنفيذ  جهد  أي 
الدولية  للوساطة  بشكره  تقدم  السلم.كما  اتفاق 
حيا  التي  للجزائر"   الحازمة  "القيادة  تحت 

"ريادتها والتزامها".
ومن أهم النتائج التي توصل إليها االجتماع رفيع 
المقاتلين  من   26000 ادماج  قرار  المستوى  
  2024 سنة  نهاية  قبل  دفعتين  على  القدامى 
واستحداث وتفعيل لجنة مختصة تتكفل باألعمال 
الخاصة باالطارات المدنية السامية والعسكريين 
قرار  جانب  إلى  الموقعة   للحركات  التابعين 
سياسية  اصالحات  باطالق  الخاص  الحكومة 

ومؤسساتية غير مرتبطة بالتعديل الدستوري.
وجرت األشغال في جو ايجابي طبعه تجديد كافة 
األطراف تمسكها باتفاق السلم والتزامها بالعمل 
من أجل تعجيل تنفيذه.وأشادت األطراف المالية 

وأعضاء الوساطة الدولية بالنتائج الملموسة لهذا 
اللقاء حيث ابرزوا أهمية اتفاق السلم والمصالحة 
في مالي المنبثق عن مسار الجزائر الذي ال يمكن 

االستغناء عنه.
الوزاري  االجتماع  يساهم  ان  المتوقع  ومن 

للجنة متابعة االتفاق التي ترأسها الجزائر والتي 
اعربت الحكومة المالية عن رغبتها في تنظيمه 
خالل األسابيع المقبلة  في بعث وتعزيز دينامية 
السالم التي ال طالما دعا رئيس الجمهورية السيد 

عبد المجيد تبون األطراف في مالي إليها.

الصحراويين  المدنيين  األسرى  على  تضييقها  المغربية  السلطات  تواصل 
ومصادرة أبسط حقوقهم، حيث منعت إدارة السجن المغربي المحلي "أيت 
الصحراوي  األسير  المغرب(،  أكادير)جنوب  مدينة  بضواحي   ،"2 ملول 
أفراد  زيارة  إسماعيلي، من  ددي  إبراهيم  إزيك"،  "أكديم  ضمن مجموعة 
عائلته له بشكل مقصود. وذكرت وكالة األنباء الصحراوية )وأص(, نقال 
عن رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية, أن قرار المنع 
من الزيارة الذي أقدمت عليه اإلدارة السجنية ب"أيت ملول2" في حق مليكة 
إسماعيلي إبنة األسير المدني الصحراوي إبراهيم ددي إسماعيلي و زوجها 
و حفيدة هذا األخير بداعي عدم توفرها و أفراد العائلة على جواز التلقيح, 
المدنيون  األسرى  منها  يعاني  التي  التعسفية  اإلجراءات  إطار  "في  يأتي 

الصحراويون وعائالتهم".
وقد أكدت ابنة األسير الصحراوي - لرابطة حماية السجناء الصحراويين 
يعرف  ما  أو  التلقيح  بشهادة  الزيارة  طلب  لحظة  أدلى  قد  زوجها  أن   -

بجواز التلقيح, كما تتوفر فيه الصفة القانونية المعمول بها لولوج المؤسسات 
لهذا  السماح  السجن رفض  أن مدير  إال  السجنية إلجراء زيارات عائلية, 
األخير وحفيدة األسير المدني الصحراوي إبراهيم ددي إسماعيلي بإجراء 
زيارة عائلية, ما يعتبر انتهاكا واضحا للحقوق األساسية و المشروعة لهذا 

األخير.
للتذكير يتواجد األسرى المدنيون الصحراويون مجموعة "أكديم إزيك" في 
عدة سجون مغربية بموجب أحكام جائرة و قاسية تتراوح بين العشرين سنة 
والسجن مدى الحياة, صدرت خالل محاكمة جائرة تفتقد لضمانات ومعايير 
منظمات  بشهادة  المغربية,  سال  بمدينة  أطوارها  جرت  العادلة  المحاكمة 
دولية وازنة تعنى بحقوق اإلنسان ك"هيومن رايتس ووتش" و "أمنيستي 
الصحراويين  النازحين  لمخيم  الهمجي  التفكيك  خلفية  على  أنترنسيونال", 
شهر نوفمبر سنة 2010 في منطقة أكديم إزيك شرق مدينة العيون عاصمة 

الصحراء الغربية المحتلة.

التطبيع  لمناهضة  المغربي  المرصد  شجب 
الخطوة الجديدة والجد خطيرة في مسلسل التطبيع 
األمني مع الكيان الصهيوني، "اثر استقبال رأس 
قائد شرطة االحتالل"، محذرا من أن  اإلرهاب 
هذه الخطوة تطرح سؤاال حول مفهوم االرهاب 

مستقبال عند الطرفين.
وقال المرصد في تدوينة له عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، أنه في "خطوة جديدة و جد خطيرة" 
تم استقبال رأس اإلرهاب الصهيوني قائد شرطة 
االحتالل بشكل رسمي بالمغرب في زيارة مطولة 
أليام، حيث تم الحديث عن عدد من اللقاءات و 
إبرام اتفاقيات تعاون بين االمن الوطني المغربي 
و أمن االحتالل في عدد من الملفات و من بينها 

"مكافحة اإلرهاب".
"الجريمة  هذه  بشدة  المرصد  أدان  أن  وبعد 
الهرولة  لمسلسل  التي تضاف  الجديدة  التطبيعية 
إلى  أشار  بالمغرب"،  الطافحة  الصهيو-تطبيعية 
"مكافحة  في  التعاون  على  االتفاق  إعالن  أن 
مفهوم  هو  "ما  حول  سؤاال  يطرح  اإلرهاب" 

اإلرهاب عند الطرفين".
اذا كان  المقام عن ما  المرصد في هذا  وتساءل 
مع  مؤسساته  بكل  المغرب  أمن  "تعاون  مفهوم 
األخير  هذا  مفهوم  إطار  في  الصهيوني,  األمن 

لإلرهاب و الذي ليس سوى المقاومة الفلسطينية 
فلسطين,  أرض  خارج  و  داخل  فصائلها  بكل 

ومقاومة الشعب اللبناني؟".
ومضى في السياق يقول: "هل سيتم تكييف كل 
مواقفه  و  المغربي  الشعب  و خطوات  مبادرات 
و  لإلرهاب  دعم  انها  على  للمقاومة  الداعمة 
تنزيل  تحريض عليه و إشادة به؟ و كيف سيتم 
ذلك مع بقاء المغرب على رأس لجنة القدس, بما 

تقتضيه و تستوجبه من وقوف الى جانب شعب 
اصنافها؟". بكل  المشروعة  مقاومته  و  فلسطين 
عن  تنم  الصفقة  هذه  "أن  الى  المرصد  وخلص 
مدى التناقض و السقوط المدوي في حالة التنافي 
للدولة  الرسمي  الموقف  التي يمعن  الصارخة و 
في المضي فيه برغم كل الخزي و العار و التيه 
و المهانة التي ترافق مسلسل التطبيع منذ انطالق 

موجته الجديدة".

يف اإطار تنفيذ اتفاق ال�صلم وامل�صاحلة

 االجتماع رفيع امل�صتوى بدولة مايل 
ي�صادق على قرارات م�صجعة

اختتمت ام�س اجلمعة بالعا�صمة املالية باماكو اأ�صغال الدورة الثانية للجتماع رفيع امل�صتوى للأطراف يف اتفاق ال�صلم 

وامل�صاحلة يف مايل بامل�صادقة على اعلن توج خم�صة ايام من احلوار املكثف بني االطراف املوقعة على االتفاق املنبثق عن 

م�صار اجلزائر.

رئي�س املر�صد املغربي ملناه�صة التطبيع ي�صرح

 "نحن ب�صدد ا�صتعمار
 �صهيوين للمملكة"

أن  ويحمان،  أحمد  للتطبيع،  لمناهضة  المغربي  المرصد  رئيس  أكد 
فقط،  تطبيع  يعد مجرد  لم  الصهيوني  والكيان  المخزن  بين  ما يحدث 
"بشراهة"  ذلك  في  مستدال  للمملكة"،  "استعمارا صهيونيا  أصبح  بل 
المحتل  الكيان  و"تغلغل"  الصهاينة،  للمسؤولين  التطبيعية  الزيارات 
دائمة  لبناء سفارة صهيونية  اتفاقية  القطاعات، والتوقيع على  في كل 
برنامج  على  ضيفا  نزوله  لدى  ويحمان  أحمد  الرباط.وأوضح  في 
"الرأي الحر" على قناة الحوار, والذي تناول ملف المغرب والمحتل 
الصهيوني.. "ما سر هذا التسارع في خطوات التطبيع", أن "ما يحدث 
في المغرب المدة االخيرة, يبعث فعال على القلق, ألنه ال يتعلق بمجرد 
استعمار  بصدد  ألننا  أخطر  هو  بل  عليه  المتعارف  بالمفهوم  تطبيع 
أصبح  االنطباع  "هذا  أن  على  السياق  في  للمغرب".وشدد  صهيوني 
القناعة لدى النخبة المغربية بكل اطيافها", مشيرا  يرقى الى مستوى 
الى أن الصهينة "تسللت الى كل القطاعات في المغرب".وأكد ويحمان 
أن "التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني غير مبرر اطالقا", منبها 
الى أن المنحى الذي اتخذه التطبيع في المملكة "هو تفريط في السيادة 
الصهاينة حتى  للمغرب من طرف  تدريجي  احتالل  وهناك  الوطنية, 

نسمي األشياء بمسمياتها".
المغربي في سياق متصل, أن وزير خارجية  المرصد  وأبرز رئيس 
الكيان الصهيوني  بالده, ناصر بوريطة, "أصبح متحدثا رسميا باسم 
ومدافعا عن مصالحه, و كأنه محاميه". و استدل في ذلك بدفاع بوريطة 
وكذا  االفريقي  االتحاد  لدى  مراقب  الصهيوني صفة  الكيان  منح  عن 
عن والئه له ببيان الخارجية المغربية عقب مجازر الكيان المحتل في 
المجهول",  ب"صيغة  فيه  يتحدث  كان  والذي  الفلسطينية,  االراضي 

وكأنه ال يتحدث باسم بلده المغرب.
اللوبي  ويرى ويحمان أن "ناصر بوريطة يستمد قوته وشرعيته من 
اليهودي في الواليات المتحدة االمريكية )األيباك(".وجدد ذات المتحدث 
التأكيد على أن الكيان الصهيوني يهدف باألساس الى تخريب المغرب, 
وهو ما اكدته مستشارة ما يسمى "القائم باألعمال" في مكتب االتصال 
الصهيوني بالرباط, التي كتبت على صفحتها الرسمية على "فايسبوك" 
بأن تصريحات القائم باألعمال  الصهيوني "اهانة للدولة المغربية و أن 

االخير اعترف لها بأنه يتعمد اهانة الدولة المغربية".
بالمغرب من  المدني  والنخبة والمجتمع  وبخصوص موقف االحزاب 
التطبيع, قال ويحمان أن هناك "أحزاب ممنوعة من التعبير, و اخرى 
جدير بنا أن نتساءل ان كانت فعال احزابا سياسية, كما هو الحال مع 

حزب رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش".
في المقابل, يشدد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ان الشعب 
المغربي "على كلمة واحدة وهو الرفض المطلق للتطبيع و التضامن 
الالمشروط مع القضية الفلسطينية, التي يعتبرها قضية وطنية", مجددا 
كما  الصهاينة  التطبيع وطرد  اسقاط  المغاربة على  التأكيد على عزم 
حدث عام 2002.يشار الى أنه منذ ترسيم المخزن لعالقاته مع الكيان 
الصهيوني المحتل في ديسمبر 2020, وقطار التطبيع يطوي المسافات 
بشكل جنوني في البالد, غير آبه بالرفض الشعبي المغربي, وكانت آخر 
االتفاقيات المبرمة, بحر هذا االسبوع, عقد بناء سفارة صهيونية دائمة 
زيارة مسؤول  الى جانب  التطبيع,  مناهضو  اعتبرها  والتي  بالرباط, 
في الشرطة الصهيونية, "فضيحة دولة". وزار المغرب منذ التطبيع, 
عدة وزراء صهاينة ومسؤولون امنيون ووفود اقتصادية, كما شملت 
االتفاقيات التطبيعية كل المجاالت تقريبا. وقوبلت هذه الزيارات بتنديد 
واسع, وسط تحذيرات من إمعان النظام في التطبيع ضد االرادة الشعبية 

المغربية.

اثر م�صيه يف م�صل�صل التطبيع االأمني

املر�صد املغربي ملناه�صة التطبيع يفتح النار على نظام املخزن

اجلي�ش ال�صحراوي ي�صتهدف تخندقات 
قوات االحتالل بقطاع املحب�ش

االحتالل  قوات  تخندقات  استهدفت  هجمات  الصحراوي  الشعبي  التحرير  جيش  وحدات  نفذت 
الدفاع  الصادر عن وزارة    604 العسكري  رقم  البيان  المحبس حسبما ذكر  بقطاع   المغربي 
الصحراوية أول أمس.وأوضح البيان الذي أوردته وكالة االنباء الصحراوية )واص( أن وحدات 
من الجيش الصحراوي استهدفت  قوات االحتالل المغربي يوم الجمعة بأقصاف مركزة تخندقات  

قوات االحتالل  بمناطق اودي الظمران قطاع المحبس, واكرارة الفرسيك قطاع المحبس.
الخميس   يوم  قد ركزت هجماتها  الصحراوي  الشعبي  التحرير  متقدمة من جيش  مفارز  وكانت 

مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع الفرسية وبمناطق اوديات الشديدة واكرارة الشديدة.
المغربي  االحتالل  قوات  معاقل  مستهدفة  الصحراوي  الشعبي  التحرير  جيش  هجمات  وتتوالى 
التى تكبدت خسائر فادحة في االرواح والمعدات على  طول الجدار الرملي )جدارالذل والعار(, 

يضيف ذات البيان.

زيادة على م�صادرة حقهم يف الزيارة

ال�صلطات املغربية توا�صل انتهاكات حقوق االأ�صرى ال�صحراويني
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دويل
معتقل منذ عام 2015 

يف ظروف غري اإن�سانية

منظمة العفو الدولية تطالب 
بالإفراج الفوري عن الأ�سري 

�لفل�صطيني �أحمد منا�صرة
طالبت منظمة العفو الدولية /أمنستي انترناشيونال/، 
الفوري"  "اإلفراج  بـ  الصهيوني  االحتالل  سلطات 
عن األسير الفلسطيني الشاب أحمد مناصرة المعتقل 
منذ عام 2015، منتقدة استمرارها في احتجازه في 

ظروف الإنسانية.
للشرق  اإلقليمي  المكتب  مديرة  مرايف  هبة  وقالت 
األوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية في 
سلطات  تجدد  أن  المريع"  من  "إنه  المحتلة  القدس 
أحمد  المعتقل  احتجاز  فترة  الصهيوني  الكيان 

مناصرة في الحبس االنفرادي.
وأضافت مرايف في بيان، تعقيبا على قرار مصلحة 
لألسير  االنفرادي  الحبس  بتجديد  االحتالل  سجون 
مناصرة " أن االستمرار في احتجازه في مثل هذه 
الظلم،  بالغ  وحشي  عمل  هو  الالإنسانية  الظروف 
أنه في حالة  بالفصام، كما  تم تشخيص إصابته  لقد 
القائمة  القوة  المنظمة,  شديد".وطالبت  اكتئاب 
االنفرادي،  حبسه  بتجديد  قرارها  بإلغاء  باالحتالل 

وأن تفرج عنه من السجن على وجه السرعة.
ورفضت مصلحة سجون االحتالل أمس األربعاء، 
في  االنفرادي  الحبس  من  مناصرة  بإخراج  طلبا 
بشأن  أخرى  استماع  جلسة  وستعقد  /إيشل/.  سجن 
االحتالل  محكمة  في  االنفرادي  حبسه  ظروف 
المركزية في بئر السبع في 16 أوت الجاري.وكان 
الشاب الفلسطيني أحمد مناصرة قد اعتقل في الـ 12 

أكتوبر 2015، في القدس الشرقية المحتلة.

االنتخابات الت�سريعية يف ال�سينغال: 

الئتالف الرئا�سي 
يخ�صر �لأغلبية �ملطلقة 

مع بقائه يف �ل�صد�رة
خسر اإلئتالف الرئاسي السنغالي، األغلبية المطلقة 
االنتخابات  عقب  )البرلمان(،  الوطنية  الجمعية  في 
التشريعية التي نظمت في البالد يوم األحد الماضي، 
وفقا  جدا،  بسيط  بفارق  االقتراع  نتائج  تصدر  لكنه 
الخميس  عنها  أعلنت  التي  المؤقتة  الرسمية  للنتائج 

الفارط اللجنة الوطنية إلحصاء األصوات.
بـ 82 مقعدا برلمانيا، فيما  الرئاسي  وفاز االئتالف 
حصل ائتالفا المعارضة "حرروا الشعب" و"أنقذوا 
ما  أي  مقعدا،   24 و  مقعدا   56 على  السنغال", 

مجموعه 80 مقعدا.
وقال سيري علي با، رئيس اللجنة الوطنية إلحصاء 
ثالثة  فازوا عن  آخرين  نواب  ثالثة  إن  األصوات، 

تحالفات أحزاب صغيرة.
أنه  الماضي  األحد  أعلن  الرئاسي  االئتالف  وكان 
التحالف  فاز في االقتراع, قبل أن يطعن في ذلك 
المشكل من قبل ائتالفي "حرروا الشعب" و"أنقذوا 
السنغال", بقيادة, على التوالي, المعارض الرئيسي 
واد  هللا  عبد  السابق  والرئيس  سونكو  عثمان 

.)2012-2000(

نظام �ملخزن يدين 14 مهاجر� �فريقيا باحلب�س �لنافذ

تحت  مقال  في  مغربي  موقع  ورصد 
عنوان "وفاة الكوميسير قدور اليوسفي 
حية  شهادات  ضحاياه",  جراح  تنكأ 
اقترفه  ما  حول  سابقين  لمعتقلين 
على  مسؤوال  كان  الذي  الجالد  هذا 
البيضاء.ويروي  بالدار  سري  معتقل 
السابق  المغربي  السياسي  المعتقل 
على  مقال  في  المومني,  عبد  فؤاد 
التواصل  موقع  على  الرسمية  صفحته 
تجربته  "فايسبوك",  االجتماعي 
"لقد عانيت في جسدي  قائال  المريرة, 
وزبانيته,  اليوسفي  قدور  فظاعات  من 
قبلي  من  والدي  عذبوا  أنهم  وأعلم 

ببضع سنوات".
وقال في هذا الصدد: "كنت شاهدا على 
دناءة الرجل وحقارة مرؤوسيه, حيث 
كانوا يزورون المعطيات عمدا, ليدعوا 
من  النظام  حماية  من  تمكنوا  أنهم 
أنهم  والحال  ومحدقة,  حقيقية  أخطار 
أشخاص  أمام  األعم  الغالب  في  كانوا 
عزل ومسالمين, لم يرتكبوا أي أعمال 
عنف أو إجرام, أو حتى لم تكن لهم أية 
صلة على اإلطالق بأي عمل سياسي".

وأبرز بعض أساليب التعذيب المخزني 
و  اهانات  و  وضرب  تهديد  "من 
ابتزاز, وسوء معاملة و تجويع وتكبيل 
بالسالسل في اليدين وتعصيب العينين 
ومن  الرعاية  من  التام  والحرمان 
أي  ومن  الخارجي,  بالعالم  االتصال 
تبادل إنساني في الداخل, باإلضافة إلى 

تعذيب  جلسات  اقتراب  من  التوجس 
رؤية  من  بالذعر  والشعور  جديدة, 
األقارب أو الرفاق يتعرضون بدورهم 
أفاد  جهته,  والتعذيب".من  لالختطاف 
المعطي  المغربي  والحقوقي  المؤرخ 
منجب, في منشور له على "فايسبوك", 
أن هذا "الجالد كان يتفنن في إخضاع 
المعارضين الشباب لكل أنواع التعذيب 
الجسدي والنفسي, حتى سقط عدد من 
إما  البئيسة  لطرقه  ضحية  المناضلين 
نهائيا  عقولهم  فقدوا  أو  مستشهدين, 
ومنهم من الزال يعيش الى اليوم تلك 

الكوابيس".
واالستاذ  الباحث  أكد  جانبه,  من 
اللطيف  عبد  المغربي  الجامعي 
المغربي  المناضل  أخ  ابن  زروال, 
نفس  )يحمالن  زروال  اللطيف  عبد 
االسم( الذي توفي في سجون المخزن 
اليوسفي  "قدور  ان  التعذيب,  تحت 
مساعديه  مع  المباشر  المسؤول  يعتبر 
القضائية  للشرطة  الوطنية  الفرقة  في 
بل  العشرات,  وتعذيب  اختطاف  عن 
)حد  الوطن  هذا  أحرار  من  المئات, 
اللطيف  عبد  حالة  في  كما  الموت 
المعتقل  في  التهاني(  وأمين  زروال 

السري" بالدار البيضاء.
وأضاف زروال أن "قدور وزبانيته لم 
لنظام  الضاربة  الذراع  سوى  يكونوا 
بشكل  يزال  وما  اعتمد  وفاسد,  مستبد 
ممنهج على تصفية أو سجن معارضيه 

والبقاء  لالستمرار  سبيال  تدجينهم  أو 
جاثما على صدر المغاربة".

المعتقل  كان  سابق,  منشور  وفي 
السياسي المغربي السابق والدبلوماسي 
األممي الحالي, جمال بنعمر, قد كتب 
األمن  قبل  من  اختطافه  تجربة  عن 
السياسي المغربي,واحتجازه لعدة اشهر 
الدار  في  السري  االعتقال  مركز  في 
البيضاء, مكبل اليدين معصوب العينين 
اليوسفي  كان  حيث  الوقت,  طوال 
قدور هو الجالد الرئيسي في المركز.    
الجالد  هذا  ممارسات  بنعمر  وفضح 
التسعينيات  منتصف  في  للصحفيين 
المتحدة  األمم  مقر  في  شاهده,  عندما 
بجنيف ضمن وفد حكومي رسمي جاء 
المتحدة  األمم  لجنة  إلى  تقرير  لتقديم 
المعنية بالتعذيب, "يسوق زورا وبهتانا 
الدولية". بالمعايير  المغرب  اللتزام 
منشوره  المغربي  الدبلوماسي  وختم 
بالقول: "مات العديد من رفاقي سجناء 
السياسي  التغيير  يروا  أن  دون  الرأي 
لكن  إليه,  نطمح  كنا  الذي  الحقيقي 
قيد  على  زالوا  ما  جالدينا  من  العديد 
الحياة ويتمتعون بتقاعدهم, ويستفيدون 
المخزي  واإلفالت  الدولة  حماية  من 
التنسيق  لجنة  )...(".أما  العقاب  من 
المصير  مجهولي  المختطفين  لعائالت 
وضحايا االختفاء القسري في المغرب, 
فقالت في بيان عنونته ب"حتى ال ننسى 
لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات  ضحايا 

اليوسفي  بالمغرب", إن قدور  اإلنسان 
آالف  وتعذيب  استنطاق  على  أشرف 
الرجال والنساء واألطفال المنتمين إلى 

أبرز الحركات المناضلة بالمغرب".
"بسبب  توفي  منهم  عددا  أن  وأبرزت 
التعذيب أو اإلنهاك وسوء التغذية إبان 
عليها"  يشرف  كان  التي  الممارسات 
الى ان األخير "كان  اليوسفي, مشيرة 
وابل  تحت  ضحاياه  بصرخات  يتلذذ 
تحفر  كانت  التي  السياط  ضربات 

أخاديد دموية على ظهورهم".
واعتبرت ذات اللجنة أن وفاة اليوسفي, 
دون معرفة الحقيقة ومحاسبة الجالدين 
والحفاظ على الذاكرة, لتفادي تكرار ما 
جرى وما يجري من انتهاكات جسيمة 
ملف  أن  على  "دليل  اإلنسان,  لحقوق 
اإلنسان  لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات 
ملف  وخصوصا  مفتوحا  زال  ال 
المصير وضحايا  المختطفين مجهولي 
"على  و  بالمغرب"  القسري  االختفاء 
اإلرادة  له  ليست  المغربي  النظام  أن 
السياسية لحل هذا الملف".والملفت ان 
وفاة هذا الجالد المغربي يوم 28 يوليو 
"هيومن  تقرير  مع  تزامن  الماضي 
مرة  فضح  الذي  ووتش"  رايتس 
االنسان  لحقوق  الخطير  الواقع  أخرى 
المخزن  يستخدمه  وما  بالمغرب, 
صوت  إلسكات  قمعية  منظومة  من 
والصحفيين  والنشطاء  المعارضة 

المنتقدين و إرهابهم.

بالناظور  االبتدائية  المحكمة  أدانت 
المغربية، يوم الخميس الفارط، 14 مهاجرا 
افريقيا بالحبس النافذ لثمانية أشهر وغرامة 
 190 )تقريبا  درهم   2000 قدرها  مالية 
الى  ينضاف  جديد  جائر  حكم  في  يورو(، 
نحو  طال  الذي  والتعذيب  القتل  مسلسل 
الماضي  جوان  في  افريقيا  مهاجرا   2000
مليلية  جيب  الى  العبور  محاولتهم  عند 

االسباني.
االفارقة  المهاجرون  الزال  وقت  وفي 
يلملمون آثار جروح الضرب واالهانة التي 
تعرضوا لها على يد قوات االمن المغربية 
في "الجمعة االسود" عند محاولتهم اجتياز 
الناظور  مدينة  بين  الحدودي  السياج 
يقل  ال  ما  مقتل  في  تسبب  مما  ومليلية, 
السلطات  حسب  فقط   23( منهم   37 عن 

المحلية(, ها هم اليوم يدفعون من جديد ثمن 
البحث عن حماية دولية, هربا من الحرب 
محامي  االستقرار.ووصف  وعدم  والفقر 
بويرق,  مبارك  المهاجرين,  مجموعة 
التقدم  في  نيته  مؤكدا  "القاسي"  ب  الحكم 
لتبرئة  الجائر  القرار  هذا  ضد  باستئناف 

هؤالء الالجئين.
االوساط  في  تساؤالت  المحاكمة  وأثارت 
مثل  وراء  الحقيقي  السبب  عن  المغربية 
قال  حيث  والقاسية  التعسفية  االحكام  هذه 
للجمعية  المحلي  الفرع  ناجي, عضو  عمر 
حضر  الذي  االنسان,  لحقوق  المغربية 
مهاجرين  ندين  "لماذا   : المحاكمة  اطوار 
ملجأ  الغابة  اتخاذ  هو  الوحيد  خطأهم  كان 
"لم  المهاجرين  هؤالء  أن  مضيفا  لهم؟", 

يحاولوا عبور الحدود".

وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت في ال19 
من يوليو الماضي حكما يقضي بحبس 33 
مع  نافذة  نظامي ل11 شهرا  غير  مهاجرا 
غرامة مالية قدرها 500 درهم )47 يورو( 
 3500 منهم  مجموعة  أداء  جانب  إلى 
درهم )332 يورو( كتعويض لبعض أفراد 

القوات العمومية المطالبين بالحق المدني.
وأثارت الحادثة تنديدا محليا وقاريا ودوليا, 
موقع  أجراه  صحفي  تحقيق  بفتح  ودفعت 
مقتل  أن  مؤخرا  اكد  مغربي  الكتروني 
عشرات المهاجرين األفارقة على يد قوات 
المنصرم,  يونيو   24 يوم  المخزنية  القمع 
على الحدود المغربية-االسبانية, كان "أمرا 
واضحة",  فيها  المغرب  وبصمة  مدروسا 
كما أكد ان نظام المخزن يسعى لدفن جثث 

القتلى دون تشريح "لطمر الحقيقة".

ونقل الموقع المغربي عن الجمعية المغربية 
مدينة  سلطات  بأن  االنسان,  لحقوق 
الناظور قامت عصر يوم األحد الذي عقب 
الفاجعة, بحفر 21 قبرا في مقبرة الناظور 
الحدود  على  قتلوا  الذين  األشخاص  لدفن 
جثثهم  "تعفنت  والذين  المغربية-االسبانية, 
في  لنقص  األرض  على  تركهم  بسبب 
في  ورد  ما  الموتى".وبخصوص  ثالجات 
مجزرة  حول  المغربية  الشرطة  محاضر 
أكد رئيس  المهاجرين,  المخزن بحق  نظام 
اإلنسان  لحقوق  المغربية  الجمعية  فرع 
كل  أن  أبيدار,  أمين  محمد  بالناظور, 
التصريحات  نفس  و  متشابهة  "المحاضر 

تتكرر, وكلها نسخ ولصق لنفس الكالم".
شهادات  الصحفي  التحقيق  وتضمن 
لمهاجرين غير شرعيين أفارقة, منهم شاب 

قامت  المغربية  "الشرطة  أن  قال  سوداني 
لماذا",  أفهم  وال  أصدقائنا  وقتل  بضربنا 
مضيفا "لقد ضربوني كثيرا, كان القمع قويا 

جدا ولم أر مثل هذا من قبل".
وفي رده على ادعاءات الشرطة المغربية, 
بتهم  افريقيا  مهاجرا   64 تتابع  التي 
لتسهيل  وجدت  عصابة  إلى  "االنضمام 
الوطني,  التراب  من  أجانب  خروج 
عموميين,  موظفين  تعنيف  العصيان, 
موظف  احتجاز  الغابة,  في  النار  إضرام 
يقول مهاجر  المسلح",  عمومي, والتجمهر 
سوداني: "نحن مهاجرون ولسنا عصابة", 
وال  قصتنا,  عن  شيئا  تسمعوا  "لم  مضيفا 
أن  نستطيع  ال  نعانيه.  الذي  ما  تدرون 
لن  إن رويناه  ما جرى, وحتى  لكم  نروي 

تصدقونا".

اإثر وفاة اأحد اأكرب امل�سوؤولني عن معتقالت التعذيب ال�سري يف املغرب 

�صحايا �لقمع �ملخزين يوثقون �صهاد�تهم 
حول �لنتهاكات �جل�صيمة حلقوق �لن�صان

�سكلت وفاة اأحد اأكرب امل�سوؤولني عن معتقالت التعذيب ال�سري يف املغرب موؤخرا, فر�سة لتوثيق �سحاياه �سهاداتهم, بخ�سو�ص ما 

تعر�سوا له من انتهاكات ج�سيمة حلقوق االن�سان وجرائم على يده.

بعد جمزرة مليلية..
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كلثوم بن الهدم..»ُم�ضت�ضيف« 
الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم يف املدينة

سيدنا كلثوم بن الهدم )بكسر الهاء وسكون 
من  الثانية  السنة  في  والمتوفي  الدال(، 
من  األنصار  من  جليل  صحابي  الهجرة، 
بني عبيد بن زيد من األوس أسلم قبل قدوم 
المدينة  إلى  والسالم  الصالة  عليه  النبي 
بدر  معركة  قبل  توفي  أنه  ويقال  المنورة. 
بفترة قصيرة، وقال الطبري أن كلثوم بن 
مات  أول من  الهدم  رضى هللا عنه، هو 
من األنصار بعد مجيء النبي عليه الصالة 

والسالم إلى المدينة المنورة.

من هو ال�صحابي كلثوم بن الهدم؟ 

هو الصحابي الجليل كلثوم بن الهدم -رضي 
بن  الحارث  بن  القيس  امرئ  بن  عنه-  هللا 
عوف  بن  مالك  بن  زيد  بن  عبيد  بن  زيد 
األوس  بن  مالك  بن  عوف  بن  عمرو  بن 
األنصاري األوسي، من قبيلة أوس، أي أنه 
من األنصار. وهم الذين نصروا النبي محمد 
بحمايته.   وقاموا  وسلم-،  عليه  هللا  -صلى 
قبل  قباء،  منطقة  في  يسكن  كلثوم  وكان 
عليه وسلم-  النبي محمد -صلى هللا  مجيء 

والصحابي الجليل أبو بكر الصديق -رضي 
هللا عنه-، والمسلمون أيضاً من مكة المكرمة 
المنورة. وقد قيل أن الصحابي  المدينة  إلى 
الجليل كلثوم بن هدم -رضي هللا عنه- كان 
أحد رجال بني زيد بن مالك، وقيل أنه أحد 
رجال بني عبيد، وقد كان يسكن بقباء وعليه 
نزل النبي محمد -صلى هللا عليه وسلم- في 
قباء، في بني عمرو بن عوف. وكان يُعرف 
الصحابي الجليل كلثوم بن الهدم -رضي هللا 
هللا  -صلى  محمد  الرسول  بصاحب  عنه-، 
عليه وسلم-، وقد كان رجاًل كبيراً في السن، 
أسلم قبل وصول النبي محمد -صلى هللا عليه 

وسلم- إلى المدينة المنورة. 
نزول النبي عند كلثوم بن الهدم 

عليه  هللا  -صلى  محمد  النبي  وصول  عند 
وسلم-، والصحابي الجليل أبو بكر الصديق 
الجليل  الصحابي  صاح  عنه-،  هللا  -رضي 
له  بغالم  عنه-  هللا  -رضي  هدم  بن  كلثوم 
محمد  النبي  سمعه  وعندما  نجيح،  يا  فقال: 
الجليل  والصحابي  وسلم-  عليه  هللا  -صلى 
قال  عنه-؛  هللا  -رضي  الصديق  بكر  أبي 

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- للصحابي 
أبي بكر الصديق -رضي هللا عنه-: “أنجحت 
عليه  هللا  -صلى  النبي  ومكث  بكر”.  أبا  يا 
ُقرابة  وهي  الزمن،  من  مدة  عنده  وسلم- 
عليه  -صلى هللا  النبي  كان  وقد  أيام،  أربع 
وسلم- بسبب مكوثه مدة من الزمن في بيت 
الصحابي الجليل كلثوم بن هدم -رضي هللا 
الصحابي  بيت  في  الناس  يجلب  كان  عنه- 
سعد بن خيثمة ويتحدث معهم، عندما يخرج 

من بيت كلثوم بن هدم. 
ونزل على كلثوم أيًضا جماعة من أصحاب 
أبو  منهم  وسلم،  عليه  َصلَّى هللا  رسول هللا 
عمرو،  بن  والمقداد  الجّراح،  بن  ُعبيدة 
ابنا  وَصفوان  وُسهيل  األَرّت،  بن  وَخبّاب 
بن  هللا  وعبد  زهير،  بن  وعياض  بيضاء، 
َسْرح،  أبي  بن  سعد  بن  ووهب  َمْخَرمة، 
ومعمر بن أبي سرح، وعمرو بن أبي عمرو 
من بني محارب بن فهر، وُعمير بن عوف 
مولى ُسهيل بن عمرو. وكّل هؤالء قد شهدوا 
قدوم  بعد  الِهْدم  بن  كلثوم  يلبث  لم  ثّم  بدًرا، 
رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم، المدينة إاّل 

يسيًرا حتى تُوّفي وذلك قبل أن يخرج رسول 
بيسير،  بدر  إلى  وسلم،  عليه  َصلَّى هللا  هللا 
وكان غير مغموص عليه في إسالمه، وكان 

رجاًل صالًحا .
وفاة كلثوم بن هدم ر�صي اهلل عنه 

الهدم  بن  كلثوم  الجليل  الصحابي  أن  قيل 
بدر  غزوة  قبل  توفي  عنه-  هللا  -رضي 
الثانية  السنة  في  حدثت  والتي  الكبرى، 
للهجرة بوقت قليل، فلم يشارك في الغزوات، 
والتي خاضها الرسول محمد -صلى هللا عليه 
والكفار  المشركين  ضد  والمسلمين،  وسلم- 
أن  الطبري  وذكر  وفاته.  بسبب  واليهود، 
أول من مات من األنصار  الهدم  ْبن  كلثوم 
بعد قدوم َرُسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- 
المدينة، مات بعد قدومه بأيام ِفي حين ابتداء 
بنيان مسجده وبيوته، وكان موته قبل موت 
يلبث  بأيام، ولم  أَِبي أمامة أسعد ْبن زرارة 
بعد مقدمه إال يسيرا حتى مات، ثم توفي بعده 
صالحاً،  رجاًل  كان  وقد  زرارة،  ْبن  أسعد 

ويتصف باألخالق الفاضلة.

فقهية  مدونات  اإلسالمية  المذاهب  عرفت 
المنهجي  الدرس  في  آثارها  تركت  فارقة 
في  متفاوتة  وكانت  والتدويني،  والعلمي 
الترتيب والمنهجية والمحتوى، فمنها ما هو 
ما  ومنها  المتوسط،  ومنها  العالي،  للدرس 
الغزالي  كتب  الشافعية  فعند  للمبتدئين،  هو 
الثالثة: البسيط، والوسيط، والوجيز، ومنها 
أبي شجاع،  كمتن  المعتصرة  المختصرات 
وعند الحنفية القدوري، وأما المالكية فكانوا 
والتلقين،  التدريس  في  السنن  هذا  على 
للصف  المالكي  الفقه  في  خليل  فمختصر 
القيرواني  األعلى، والرسالة البن أبي زيد 
ابن عاشر  للمتوسطين، في حين حاز متن 
” المرشد المعين على الضروري من علوم 
المبتدئ،  الدرس  في  السبق  قصب  الدين” 

أن  والمحاضر  الكتاتيب  عادة  جرت  حيث 
يأخذه  ما  أول  الرجزي  المتن  هذا  يكون 
أو  الكريم،  القرآن  حفظ  بعد  العلم  طالب 
أثناءه بعد تجاوز أحزاب منزورة أو كثيرة 
حسب البيداغوجيا المتبعة في بلدان الغرب 

اإلسالمي وإفريقيا جنوب الصحراء.
الفقه  ابن عاشر في   من هو صاحب متن 

المالكي؟  
هو  المبارك  الرجزي  المتن  هذا  وصاحب 
نسبا،  األنصاري  عاشر  بن  الواحد  عبد 
ودارا  منشأ  الفاسي  أصال،  األندلسي 
)990ه-1582م(،  سنة  بفاس  ولد  وقرارا. 
وموئل  العلم  كعبة  ذاك  إذ  فاس  وكانت 
لجامعة  الحاضنة  فهي  الشريعة،  علوم 
القرويين العريقة العتيقة التي أمدت غيرها 

بأساطين العلم والمعرفة، ويكفي العودة إلى 
الهادي  عبد  البحاثة  للمؤرخ  الماتع  الكتاب 
التازي الموسوم ب”جامع القرويين المسجد 
والجامعة”، وهو في ثالثة أجزاء، للوقوف 
على السخاء العلمي لهذه الجامعة الراسخة، 
والتي كانت مرفودة بعديد المدارس الفاسية 
مثل المدرسة العنانية،  مدرسة الصفارين، 

العطاريين، الشطارين، واألندلسيين. 
ابن عاشر األنصاري عن جلّة علماء  أخذ 
العصر، فحّصل القراءات عن أبي العباس 
الجنان،  محمد  عن  والحديث  الكفيف، 
القاضي  وابن  عمران  بن  علي  عن  والفقه 
طمحت  عوده  استوى  وبعدما  المكناسي، 
المشرق،  إلى  ورحل  فحج  للرحلة،  نفسه 
وورد مصر فاستجاز من سالم السنهوري، 
والشيخ  العزي،  هللا  عبد  أبي  والمحدث 
التجيبي،  عزيز  وابن  الحطاب،  بركات 
وبعد عودته شهابا واريا من العلم انتصب 
للتدريس والتعليم بمدارس فاس فتخرج عنه 
أفذاذ أمثال: أبو عبد هللا ميارة )ت 1072ه(، 
شرحين  في  الفقهي  رجزه  شارح  وهو 
)ت  الزموري  وأحمد  ومطول،  مختصر 
)ت  الفاسي  القادر  عبد  واإلمام  1057ه(، 
1040ه(،  )ت  الزوين  ومحمد  1091ه(، 
1076ه(.  )ت  سودة  بن  محمد  والقاضي 
والتآليف  التدريس  في  كبير  عطاء  وبعد 
بفاس  عاشر  ابن  توفي  العلمية  والمشاركة 

رحمه هللا سنة )1040ه-1631م(. 
حيث  كثيرة،  علوم  في  عاشر  ابن  برز 
أستاذا  ومبرزا  بعضها،  في  مشاركا  كان 
في اآلخر، ومن أهم العلوم التي انتهت له 
الرئاسة فيها الفقه والقراءات، ففي األخيرة 
والضبط  الرسم  في  مهمة  مدونة  ترك 
القرآني، وهو شرحه على مورد الظمآن في 
علوم رسم القرآن، ومورد الظمآن منظومة 
من )608ب يت( لإلمام الشريشي الخراز 
)ت 718ه(، وقد ذيله ابن عاشر بمنظومة 
الظمآن  بتكميل مورد  مكملة هي “اإلعالن 
بقية  من  نافع  لغير  القرآن  رسم  كيفية  في 

السبعة”. 
فقه  عاشر  ابن  فيه  برز  التي  العلوم  ومن 
لم  خليل  على  شرح  فله  المالكي،  المذهب 
على  التتائي  شرح  على  وطرر  يكتمل، 
خليل، ومنظومة في النكاح وتوابعه، وأشهر 
ما تركه رجزه الفقهي”المرشد المعين على 
الضروري من علوم الدين”، كما شارك في 
فله  الفائقة،  لموسوعيته  تبعا  أخرى  علوم 
والفلك  والقضاء  العقيدة  في  ورسائل  كتب 
والحساب، منها: حاشية على العقيدة الكبرى 
للسنوسي، ورسالة في عمل الربع المجيب.

ف�ضائل �ضورة اآل عمرانابن عا�ضر الأن�ضاري ومتنه الفقهي املالكي
ُ اَل إِلََه  نرلت سورة آل عمران ﴿الم )١( هللاَّ
إاِلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم ﴾ ]آل عمران: 1-2[ 
كلها في المدينة المنورة، وذلك باالتفاق، 
كثيرة من  السورة فضائل  وثبت في هذه 
عليه وسلم  أحاديث رسول هللا صلى هللا 
عليهم،   الصحابة رضوان هللا  كالم  ومن 
أمامة:  أبي  عن   ، مسلم«  »صحيح  ففي 
»اقرأوا  يقول:  هللا  رسول  سمعت  قال 

الزهراوين: البقرة وآل عمران« 
بن  النواس  وفي صحيح مسلم كذلك عن 

سمعان: قال سمعت النبي يقول: »يؤتى بالقرآن 
يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران« وروى الدارمي في »مسنده« : 
أن عثمان بن عفان قال: »من قرأ سورة آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة« 
وسماها ابن عباس. في حديثه في »الصحيح« . قال: »بت في بيت رسول هللا 
بقليل استيقظ  بقليل أو بعده  قبله  الليل أو  إذا كان نصف  فنام رسول هللا حتى 

رسول هللا فقرأ اآليات من آخر سورة آل عمران«.  
 اأ�صماء �صورة اآل عمران و�صبب الت�صمية؟ 

سميت السورة ب  )آل عمران( لورود ذكر قصة تلك األسرة الفاضلة )آل عمران( 
والد مريم أم عيسى، وإعداد مريم التي نذرتها أمها للعبادة، وتسخير هللا الرزق 
وتبشيرها  زمانها،  عالمي  نساء  وتفضيلها على  المحراب واصطفائها  في  لها 
مظاهر  من  السورة  هذه  في  تجلى  وما  المعجزات،  صاحب  عيسى  بإنجاب 
القدرة اإللهية. وسميت آل عمران والبقرة بالزهراوين؛ ألنهما النيرتان الهاديتان 
قارئهما للحق بما فيهما من أنوار، أي معان، أو لما يترتب على قراءتهما من 
النور التام يوم القيامة، أو ألنهما اشتركتا فيما تضمنه اسم هللا األعظم: روى 
أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن أسماء بن يزيد أن رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم قال: »إن اسم هللا األعظم في هاتين اآليتين: }وإلهكم إله واحد ال إله إال 

هو الرحمن الرحيم{، والتي في آل عمران: }هللا ال إله إال هو الحي القيوم{« 
�صبب نزول بداية ال�صورة؟ 

نزول  سبب  أن  وغيرهم  حاتم  وأبي  جرير  وابن  إسحاق  ابن  رواية  في  ثبت 
هذه السورة قضية وفد نجران من بالد اليمن. ووفد نجران هم قوم من نجران 
بلغهم مبعث النبي صلى هللا عليه وسلم، وكان أهل نجران متدينين بالنصرانية، 
وهم من أصدق العرب تمسكا بدين المسيح، وفيهم رهبان مشاهير، وقد أقاموا 
للمسيحية كعبة ببالدهم]1[. روى ابن أبي حاتم: عن الربيع بن أنس قال: إّن 
النصارى أَتوا رسوَل هللا – صلى هللا عليه وسلم -، فخاصموه في عيسى ابن 
مريم، وقالوا له: َمن أبوه؟ وقالوا على هللا الكذب والبهتان، فقال لهم النبي – 
صلى هللا عليه وسلم -: »ألستم تعلمون أنّه ال يكون ولٌد إال وهو يُْشِبه أباه؟«. 
قالوا: بلى. قال: »ألستم تعلمون أّن ربنا َحيٌّ ال يموت، وأّن عيسى يأتي عليه 
َيْكلَُؤه  كل شيء  على  َقيٌِّم  ربَّنا  أّن  تعلمون  »ألستم  قال:  بلى.  قالوا:  الفناء؟«. 
ويحفظه ويرزقه؟«. قالوا: بلى. قال: »فهل يملك عيسى ِمن ذلك شيًئا؟« قالوا: 
في  وال  األرض  في  شيء  عليه  يخفى  ال  هللا  أّن  تعلمون  »أفلستم  قال:  ال. 
السماء؟« قالوا: بلى. قال: »فهل يعلم عيسى من ذلك شيًئا إال ما علم؟«. قالوا: 
ِحم كيف شاء. ألستم تعلمون أّن ربَّنا  َر عيسى في الرَّ ال. قال: »فإّن ربَّنا َصوَّ
قالوا: بلى. قال:  الحدث؟«.  الشراب، وال يحدث  الطعام، وال يشرب  يأكل  ال 
ه كما تحمل المرأُة، ثُمَّ وَضَعْته كما َتَضُع  »ألستم تعلمون أّن عيسى َحَملَْتُه أمُّ
، ثُمَّ كان يأكل الطعام ويشرب  المرأُة ولَدها، ثُمَّ ُغذِّي كما تَُغذِّي المرأُة الصبيَّ
الشراب ويحدث الحدث؟«. قالوا: بلى. قال: »فكيف يكون هذا كما زعمتم؟«. 

فعرفوا، ثم أَبْوا إال ُجحوًدا؛ فأنزل هللا: }الم هللا ال إله إال هو الحي القيوم{.
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عزيز طواهر

خالل عرض قدمه يوم الخميس الفارط بوزارة الصحة 
في يوم دراسي حول التكفل بالقدم السكري, أوضح ذات 

األخصائي أنه من الـ 54 مليار دج, "29 مليار دج توجه 
لمادة األنسولين و14 مليار دج لشرائط قياس السكر في 
الدم و8 مليار دج موجه للتكفل باألدوية التي تؤخذ عن 

طريق الفم".
وأضاف ذات األخصائي الذي يشغل منصب رئيس 

مصلحة الطب الداخلي بالمؤسسة االستشفائية العمومية 
لبئر طرارية )الجزائر العاصمة(, أن التكفل بهذا الداء 
يكلف الصدوق الوطني للضمان االجتماعي "تكاليف 

ضخمة, نظرا الرتفاع معدل اإلصابة بالمجتمع الذي بلغ 4 
ماليين مصاب, إلى جانب مدة االستشفاء واقتناء الجزيئات 

المبتكرة".
ووصف البروفسور طبايبية, الذي ساهم إلى جانب 

مجموعة من الخبراء في إعداد دليل حول التكفل بالقدم 
السكري, هذا الداء ب"الصامت والخطير" الذي يتسبب في 
انسداد األوعية والشرايين الدموية, مما يؤدي إلى اإلصابة 
بأمراض القلب و الكلى, إلى جانب العمى وارتفاع ضغط 

الدم والبتر الجزئي والكلي لقدم المصاب بهذا الداء.
وشدد هذا الخبير لدى الصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي, على أهمية الكشف المبكر لداء السكري الذي 
يؤدي إلى التعرض لتقرحات وتعفن قدم المصاب ويتسبب 

في بترها.
ومن جانبها, عبرت البروفسور سامية زكري, أخصائية 
في الطب الداخلي والتربية العالجية حول داء السكري 

بالمؤسسة االستشفائية العمومية لبئر طرارية, عن أسفها 
لتقدم المصاب بهذا الداء إلى العالج في مراحل متقدمة 

من المرض, مبرزة دور وأهمية التكوين في هذا الجانب 
لالستجابة والتكفل الجيد بالمرضى.

وقد أشار وزير الصحة, عبد الرحمان بن بوزيد, بالمناسبة, 
إلى أنه "غالبا ما يتقدم المريض إلى العالج بعد تشخيص 

متأخر للداء, مما يتسبب في مضاعفات خطيرة ومتعددة", 
مشيرا الى أن الدليل الجديد الذي أعدته مجموعة من 

الخبراء سيساعد على "تخفيض بتر القدم لدى المصابين 
بنسبة 80 بالمائة مستقبال".كما اعتبر الدليل الجديد بمثابة 

"األداة الفعلية" التي تساهم في مواجهة المضاعفات 
الخطيرة لداء السكري, منوها ب"العمل الجيد" الذي قام 

الخبراء من مختلف التخصصات بالتنسيق مع الطلبة.

لقي عامالن اثنان يوم الخميس مصرعهما  اختناقا داخل وحدة 
صناعية ببلدية "فرناكة" غرب والية مستغانم حسبما أفادت به 

المديرية الوالئية للحماية المدنية.
وأوضح بيان لخلية اإلعالم و االتصال لذات المديرية تلقت وأج 

نسخة منه أن الوحدة الثانوية لعين النويصي مدعمة بالوحدة 
الرئيسية ووحدة قطاع المقطع تدخلت في حدود الساعة الحادية 
عشر من نهار أمس إلسعاف و تحويل 4 عمال بعد تعرضهم 

الختناق داخل خزان أرضي بعمق عشر أمتار بمؤسسة 
"أميدور" بالمنطقة الصناعية لبلدية فرناكة.وكان العمال الذين 

تتراوح أعمارهم بين 31 و 47 سنة يقومون بعملية تفريغ و 
تنظيف للخزان من مخلفات مادة النشاء الغذائي يضيف البيان.
وخلف الحادث وفاة عاملين )39 و 47 سنة( و إصابة آخرين 
)31 و 37 سنة( تم إجالئهما على جناح السرعة إلى مصلحة 
االستعجاالت الطبية الجراحية بالمركز االستشفائي الجامعي 

"بومدين بن سماعين" بمستغانم و حالتهم مستقرة.وقامت 
الوحدات المتدخلة بتحويل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ 

الجثث بذات المؤسسة الصحية حسب نفس البيان.
ف.م

أشرفت، أول أمس، السلطات المحلية لبلدية حمام الضلعة 
بالمسيلة، على افتتاح مدرسة المواهب الشابة لكرة القدم للناشئين 

بملعب الفاتح نوفمبر البلدي.
وتهتم مدرسة المواهب الشابة لكرة القدم بحمام الضلعة بالناشئين 
وتعمل على تنمية مهارات المواهب الكروية الصغيرة واالهتمام 
بها، وفق أساليب علمية حديثة على أيدي أمهر المدربين، لتجد 

طريقها مستقباًل على الساحة الرياضية.
وأكد الدكتور الدراجي عروسي مدير المدرسة ، أن هذه 

األكاديمية ستكون رافدا مهما في رياضة كرة القدم المحلية، 
مشيراً إلى األعداد الكبيرة من المواهب التي توافدت لالنضمام 

في التدريبات تحت إشراف نخبة من المدربين وأساتذة اللعبة 
في المنطقة،مضيفا في ذات الصدد أن القائمون على المدرسة 

قد تقدموا بعرض الفكرة على المجلس البلدي ، الذي رحب 

بدوره وأعطى اإلذن باستغالل ما يتوفر من ساحات ومالعب 
وكذلك وعد بتوفير ما يلزم من دعم في حال تم توفره .من 

جانبه أوضح نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي عيسى مهدي 
أن أبواب البلدية مفتوحة في وجه المشاتل التي ترعى المواهب 
الخاصة،وكذا احتوائها لتفادي انغماسها في اآلفات اإلجتماعية.

ومن جهة أخرى أورد الدكتور فايد سفيان نائب بالمجلس الشعبي 
الوطني أن رياضة كرة القدم ترتكز على الموهبة والتكوين،داعيا 

بالمناسبة المشرفين على المدرسة تكثيف العمل واكتشاف 
المواهب الرياضية في المنطقة لصقلها وتطوير قدراتها في هذا 

الشأن.ويذكر أن المدرسة الكروية عرفت تجاوبا من طرف 
سكان حمام الضلعة خاصة األولياء الذين استبشروا خيرا في 

الطاقم الشاب الذي يشرف على تأطير أبنائهم.
محمد قرين

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد
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 ب�صبب ارتفاع 

عدد الإ�صابات بكورونا

معهد با�شتور ين�شر 
تو�شيات جديدة

أكد معهد باستور على أهمية تنظيف اليدين 
بصفة منتظمة للحفاظ على صحتنا، كاشفا عن 

إمكانية حمل ماليين الجراثيم والفيروسات على 
اليدين. وأوضح معهد باستور في بيان له أمس، 
أن بعض هذه الجراثيم التي تنتشر على اليدين 

بعضها غير ضار، لكن بعضها اآلخر يمكن أن 
يكون خطيًرا. وأضاف المصدر ذاته أن الدراسات 

الدولية أشارت إلى أن الزيادة بنسبة 30 بالمائة 
في االمتثال لنظافة اليدين يقلل من انتشار العدوى 

بنسبة 41 بالمائة.
كما يعتبر غسل اليدين عمال بسيطا، فعاال وغير 

مكلفا وهو أفضل طريقة للوقاية والتقليل من 
انتشار األمراض المعدية التي تنتقل عن طريق 

هذه الجراثيم والفيروسات، بعد لمس شخص آخر 
أو مالمسة أشياء أو أسطح ملوثة قبل لمس الوجه 

الفم ، العينين واألنف، كما هو الحال بالنسبة 
لفيروس كوفيد 19، يُضيف البيان.

ع.ط

بمنا�صبة يوم عا�صوراء

 الإثنين المقبل
 يوم عطلة مدفوعة الأجر
سيكون يوم غد اإلثنين المصادف لليوم العاشر من 
محرم 1444 هجرية، الموافق لـ 8 أوت 2022، 

عطلة مدفوعة األجر، وذلك بمناسبة يوم عاشوراء، 
حسب ما أفادت به المديرية العامة للوظيفة العمومية 

و اإلصالح اإلداري ، في بيان لها.
وأوضح ذات المصدر أنه "بمناسبة يوم عاشوراء, 

وطبقا ألحكام القانون رقم 63- 278 المؤرخ 
في 26 يوليو 1963 المعدل والمتمم, المتضمن 

قائمة األعياد القانونية, فإن يوم االثنين العاشر من 
محرم 1444 هجرية, الموافق لـ8 أوت 2022, 
يكون يوم عطلة مدفوعة األجر, لكافة مستخدمي 

المؤسسات واإلدارات العمومية والهيئات والدواوين 
العمومية والخاصة, وكذا لكل مستخدمي المؤسسات 
العمومية والخاصة في جميع القطاعات, مهما كان 

قانونها األساسي, بما في ذلك المستخدمين باليوم أو 
بالساعة".

ولفت البيان إلى أنه "يتعين على المؤسسات 
واإلدارات العمومية والهيئات والدواوين 

والمؤسسات المذكورة, اتخاذ التدابير الالزمة 
لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل 

بنظام التناوب".
ر.ن

�صركة مغرب بايب اند�صتري بالم�صيلة 

ت�شدير اأول �شحنة اأنابيب 
�شناعية نحو دولة ال�شنغال 

شرعت، أمس، شركة مغرب بايب اندستري 
بالمسيلة، في تصدير أول شحنة من األنابيب 

الصناعية من مختلف األحجام وكذا صهاريج تخزين 
الى دولة السنغال انطالقا من ميناء جيجل. 

العملية التي أعطى إشارة إنطالقتها الوالي عبد 
القادر جالوي، تدخل في اطار تثمين المنتوج المحلي 

وجهود الدولة في تشجيع المنتجين على تصدير 
منتجاتهم، واقتحام األسواق اإلفريقية، على أن 

تليها الحقا عمليات أخرى للتصدير ، حيث شملت 
العمليةتصدير كمية تقدر ب 1560 م ط.

وحسب المدير العام لمجمع مغرب بايب خير الدين 
بعلي،فقد تم تصدير أول شحنة لدولة السنغال على 

أن تتبع بدفعات أخرى من قنوات بمختلف األقطار، 
مشيرا إلى أن هذه العملية تمت  بفضل جهود رئيس 
الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يسهر على 
تقديم تسهيالت في عمليات التصدير، كما ثمن ذات 
المتحدث دعم الدولة ومرافقتها لعمليات التصدير، 

مؤكدا على أن المنتوجات المحلية بمقدورها المنافسة 
في األسواق اإلفريقية كونها تخضع للمعايير التقنية.
من جانبه أشاد المسؤول األول عن الهيئة التنفيذية 
بوالية المسيلة في هذا االطار، بمجهودات الشركة 

وعملها الدؤوب لضمان جودة وإتقان منتجاتها، 
 ISO9001 خاصة وأنها متحصلة على عالمة

ورفعها التحدي و دخولها عالم التصدير.
 محمد ق

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: 

اإ�شابات كورونا حول العالم 
تتجاوز ال582 مليون حالة

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" األمريكية أن حصيلة 
اإلصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 

)كوفيد-19( حول العالم ارتفعت إلى 582 مليونا و 
83 ألفا و518 حالة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها 
عبر موقعها اإللكتروني يوم الجمعة - بأن إجمالي 

الوفيات جراء اإلصابة بالفيروس التاجي حول 
العالم ارتفع إلى 6 ماليين و412 ألفا و959 حالة.
وأوضحت أن الواليات المتحدة سجلت أكبر عدد 
من حاالت اإلصابة حول العالم والتي بلغت أكثر 
من 91.7 مليون حالة في حين تجاوزت حصيلة 

الهند 44 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها 
البرازيل بأكثر من 33.9 مليون حالة.

ووفقا ألحدث البيانات, تصدرت الواليات المتحدة 
قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء اإلصابة 

بالفيروس بأكثر من مليون و32 ألف حالة تلتها 
البرازيل في المرتبة الثانية ب 679 ألفا و 275 

حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 526 
ألفا و 530 حالة.

الوكالت

م�صتغانم

وفاة عاملين اثنين اختناقا داخل وحدة �شناعية بفرناكة

الم�صيلة: 

افتتاح مدر�شة المواهب ال�شابة لكرة القدم بحمام ال�شلعة الوزير الأ�شبق بوجمعة 
طلعي في ذمة اهلل

توفي أمس وزير النقل واألشغال العمومية السابق 
بوجمعة طلعي، عن عمر ناهز 70 سنة بعد معاناته 
مع مرض عضال. طلعي الذي كان مصابا بمرض 

خبيث عانى منه خالل الفترة األخيرة توفي بأحد 
مراكز تصفية الكلى بالعاصمة على أن ينقل جثمانه 

إلى والية عنابة، حيث سيوارى الثرى في مقبرة 
عنابة اليوم. وغادر الفقيد سجن القليعة، جوان 

الماضي بعد استنفاذ العقوبة التي قضاها في السجن.
ع.ط

التكفل بالمر�صى يمثل 28 بالمائة من نفقات �صندوق ال�صمان الجتماعي

4 مالييــــن م�شاب بداء 
ال�شكــري في الجزائـــر

اأكد البروف�صور عمار طبايبية، اأخ�صائي في الطب الداخلي، اأن التكفل 

بم�صابي بداء ال�صكري يمثل ن�صبة "28 بالمائة" من نفقات ال�صندوق 

الوطني لل�صمان الجتماعي، اأي اأزيد من "54 مليار دج".
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