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حديث عن اقتراب عدلي من 

االلتحاق بالمنتخب الوطني
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حل م�شاكل �لخ�شــر قبل 

�شبتمبــــــــر �لقــــادم

درا�سة تدعو للتعامل معها واال�ستفادة من خبرتها في دعم الم�سالحة الفل�سطينية

مو�قف �لجز�ئر �لر�ف�شة للتطبيع مالذ 
فل�شطين لوقف �لتغلغل �ل�شهيوني باإفريقيا

يعد من بين اأهم 

اال�ستثمارات التي 

ا�ستفادت منها والية 

تب�سة الحدودية 
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 تجديد 43 بالمائة من �لخط �لمنجمي �لر�بط بين جبل �لعنق وو�دي �لكبريت



يشهد الجميع للجزائر دعمها الدائم والثابت 
للقضايا العادلة وثبات مواقفها المشرفة ورفضها 
ألي تعامل مع الكيان الصهيوني المحتل، بدليل 

سيرها عكس تيار التطبيع الذي انتهجته عديد 
الدول خاصة اإلفريقية منها، وما النتائج التي 

أفرزتها الدراسة التي أجرها الدكتور وليد عبد 
الحي حول " التغلغل األمني الصهيوني في إفريقيا 
جنوب الصحراء"، والتي دعا من خاللها المقاومة 
الفلسطيينة إلى التعاون من الدبلوماسية الجزائرية 
واالستفادة من خبرتها، إال دليل قاطع على الثقة 

الكبيرة التي يضعها األشقاء الفلسطينيون في 
الجزائر واآلمال الكبيرة التي يعلقونها في شخص 

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتحقيق 
الوفاق والصلح بين الفصائل الفلسطينية.

ففي الوقت الذي هرولت فيه عديد العواصم 
إلعالن تعاملها وتطبيعها مع الكيان الغاصب، 
وقفت الجزائر بكل شجاعة وفحولة، وتصدت 

وحيدة لتيار التطبيع متحملة تبعات موقفها الشهم، 
ولم تتوقف عند هذا الحد فقد تمسكت بقراراتها 
الداعمة للقضية الفلسطينية واعلنت احتضانها 
لمؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية، كما تبنت 

تحقيق المصالحة الفلسطينية باستضافتها ألول 
لقاء تاريخي بين حركة حماس ورئيس السلطة 

الفلسطينية محمود عباس، وهي تواصل مساعيها 
لنصرة القضية الفلسطينية وإنجاح مبادرتها 

الجامعة قبيل التئام القمة العربية على أرضها 
شهر نوفمبر الداخل.

ولقد أوصت الدراسة التي أصدرها مركز 
الزيتونة للدراسات واالستشارات بعنوان: 

"التغلغل األمني الصهيوني في إفريقيا جنوب 
الصحراء"، من إعداد األستاذ الدكتور الخبير في 

الدراسات المستقبلية وليد عبد الحي، الدبلوماسية 
الفلسطينية المقاومة أن تولي العالقة مع القوى 

التحررية اإلفريقية اهتماماً أكبر، خصوصاً 
أن هناك قاعدة مجتمعية إفريقية مهيأة للتعاون 
مع الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية والشعبية. 
كما أوصتها أن تعمل على التشاور الدائم مع 

الدبلوماسية العربية واإلفريقية الرافضة للتطبيع، 
وخصوصاً الدبلوماسية الجزائرية ذات الخبرة 
الواسعة والعميقة في الشأن اإلفريقي، ودعت 
الدراسة إلى التنسيق بين أطراف قوى محور 

المقاومة لمحاصرة النشاط الصهيوني في 
إفريقيا، خصوصاً وأن هناك قنوات عربية شعبية 

كثيرة يمكنها أن تساند نشاطات المحور، كما 
دعت الدراسة إليالء موضوع التغلغل األمني 
الصهيوني في إفريقيا أهمية أكبر في األدبيات 

السياسية واإلعالمية الفلسطينية.
وجاء في فحوى الدراسة أن رئيس جهاز الموساد 
الصهيوني، "يولي أهميًة كبيرة للقارة اإلفريقية، 
ويعمل على تعميق نشاطات جهازه في مختلف 
الدول اإلفريقية، خصوصاً أنه كان مسؤواًل عن 
القسم الخاص بتجنيد العمالء لصالح الموساد في 

مختلف مناطق العالم، مما يعني أن تجنيد العمالء 
في القارة اإلفريقية سيتزايد بشكل كبير خالل 

المستقبل القريب."
ونبّهت الدراسة إلى أمر شديد الخطورة حين أشار 
الباحث إلى أن دراسة أكاديمية صهيونية، اقترحت 

ما نّصه حرفياً "يجب على الكيان الصهيوني 
تدريب المهاجرين األفارقة لها وإعادتهم إلى 
دولهم اإلفريقية ليعملوا على تشكيل شبكات 

تجسس محلية داخل الدول اإلفريقية"، ونقلت 
الدراسة عن إحدى أحفاد الزعيم اإلفريقي نيلسون 

مانديال، حديثه عن "طرق التغلغل الصهيوني في 
القارة اإلفريقية؛ وذلك من خالل تزويد األنظمة 

الديكتاتورية في إفريقيا بأدوات التجسس، وتزويد 
حركات التمرد االنفصالية باألسلحة تحت غطاء 

األدوات الزراعية، ومن خالل تغذية الحروب 
األهلية بهدف اختراق المجتمعات اإلفريقية، 

م أمثلة على ذلك في أحداث رواندا، وجنوب  وقدَّ
السودان، والكاميرون، وأوغندا، وتوغو، وغينيا 

االستوائية".
ونقلت الدراسة عن تقرير صدر في سنة 2020، 

أن سبع دول إفريقية تستخدم أدوات التجسس 
السيبراني الصهيونية، للتجسس على المكالمات 
والرسائل النصية ومواقع هواتف الشخصيات 
المتنفذة في مختلف القطاعات. ونقلت الدراسة 
أيضاً عن تقارير الصحافة اإلفريقية توظيف 

الموساد لبرامج بيجاسوس للتأثير على االنتخابات 
اإلفريقية، كما تبين في كل من بوتسوانا سنة 

2014، وغانا في 2016 و2020، وماالوي سنة 
2020، إلى جانب دول أخرى مثل زيمبابوي 
وزامبيا والسنغال وأنغوال والنيجر، وخلصت 

الدراسة إلى أن العالقة األمنية الصهيونية 
اإلفريقية تعلو في الحساب االستراتيجي 

الصهيوني على العالقات االقتصادية والسياسية، 
وتمثّل عمليات التجسس واختراق النخب 

والمؤسسات اإلفريقية أبرز عمليات النشاط األمني 
الصهيوني في إفريقيا. وأن الشركات الصهيونية 

العاملة في مجاالت الطيران أو الزراعة أو 
التعدين أو المياه…إلخ، هي شركات مرتبطة 

بشكل وثيق باألجهزة األمنية الصهيونية وتؤدي 
وظائف مهمة في هذا المجال، مما يجعل منها 

غطاًء للنشاط التجسسي.

�إميان. �س
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 اختتام االجتماع رفيع امل�ستوى 

ملجموعة ال�ساحل+ باجلزائر

 اإن�شاء فريق عمل يكلف باقرتاح 
تو�شيات منبثقة عن اجتماع اجلزائر   

اختتمت اأول اأم�س باجلزائر العا�سمة اأ�سغال االجتماع 

رفيع امل�ستوى ملجموعة ال�ساحل+، من تنظيم، الهالل 

االأحمر اجلزائري بال�سراكة مع اللجنة الدولية لل�سليب 

االأحمر، حتت �سعار "االإن�سانية جتمعنا".

ع.ط

وقد تم االتفاق لدى اختتام االشغال على إنشاء فريق يتكون من 
عديد رؤساء هيئات الصليب االحمر و الهالل االحمر, االعضاء 

في مجموعة الساحل+ و الذي سيكلف باقتراح توصيات منبثقة 
عن اجتماع الجزائر.وتأتي هذه التوصيات التي ينبغي اقرارها 

في اجل اسبوع تقريبا, لتضاف الى تلك )المتمحورة اساسا 
حول االشكاليات المتعلقة بالهجرة و االمن الغذائي( والتي سبق 

المصادقة عليها عقب اللقاء االخير لمجموعة الساحل+ الذي 
جرى بالعاصمة الغامبية بانجول.

وقبيل حفل االختتام, تواصلت اشغال اليوم الثاني من االجتماع 
رفيع المستوى لمجموعة الساحل+ من خالل مداخلة للمختصة 

في التحليل االقليمي ومتابعة و تقييم االمن االقتصادي, حول 
ازمة الغذاء والتغذية في الساحل و في غرب افريقيا, شارلوت 

لوكالرك.وقد ركزت المتدخلة محاضرتها حول المشاكل المرتبطة 
باألمن الغذائي و سوء التغذية في العالم و لكن كذلك في منطقة 

الساحل و في غرب افريقيا.
وأشارت في مستهل عرضها الى "اننا نواجه تدهورا سريعا 

لالأمن الغذائي العالمي, حيث ان النزاعات المسلحة و الالإستقرار 
السياسي واالرتفاع الكبير لألسعار واآلثار الجانبية لوباء كوفيد 

19 قد اضعفت بشكل تراكمي امكانيات السكان و الدول في 
التعافي".

وتابعت لوكالرك قولها في هذا الصدد, مستندة الى التقرير 
العالمي لالزمات الغذائية لسنة 2022, والذي صدر مؤخرا, ان 

"193 مليون شخص يواجهون نسب ازمة توازي المستوى الثالث 
من الالأمن الغذائي الحاد على مستوى 53 دولة و اقليم في سنة 

2021 مما يمثل ارتفاعا ب40 مليون شخص".
وأكدت في هذا الصدد على المسافة الطويلة "التي الزالت امامنا 
لبلوغ الغايات المرتبطة بالهدف الثاني للتنمية المستدامة المتمثل 

في القضاء على الجوع و ضمان االمن الغذائي و تحسين التغذية 
بحلول 2030"، كما تطرقت المحاضرة من جانب اخر الى 

االرقام الصادرة عن منظمة االمم المتحدة لألغذية و الزراعة 
)فاو( التي تشير حسبها الى ان "حوالي 46 مليون شخص 

يواجهون حالة خطيرة من الالأمن الغذائي حتى اليوم, و هو 
الرقم الذي يعني ان ربع سكان القارة )االفريقية( ليس لديهم ما 

يأكلونه".
وأضافت تقول ان "االأمن الغذائي في غرب افريقيا و الساحل 
قد بلغ مستوى غير مسبوق و هو في ارتفاع مستمر منذ سنة 

2014 و قد تضاعف بأربع مرات تقريبا خالل الفترة الممتدة بين 
2019 و 2022" مشيرة الى ان "اعمال العنف الجارية في منطقة 

الساحل و اثارها على المجموعات تبقى السبب الرئيس لالأمن 
الغذائي الحاد السائد حاليا في المنطقة".

كما شكل االجتماع رفيع المستوى, فرصة لرؤساء الهيئات 
الوطنية للصليب االحمر و الهالل االحمر لعرض رؤيتهم في 

اطار مواضيع اللقاء و المتمثلة في "الهجرة غير الشرعية و ازمة 
الغذاء العالمية والتغيرات المناخية".

وفي هذا الصدد اكد المتدخلون على ضرورة ان تتبنى دول 
الساحل سياسة تمكنها من مواجهة "المشكل الملح" النعدام االمن 
الغذائي و اقناع المانحين بالمشاركة سيما في هذا الظرف المتميز 
"بارتفاع متزايد" لألشخاص المحتاجين الى المساعدة و "تحسيس 

الشركات الوطنية بمسؤولية" مساعدة السكان.

 حت�سبا لالنتخابات املحلية اجلزئية 

املقررة بواليتي تيزي وزو وبجاية

ال�شلطة الوطنية حتدد طريقة توزيع 

الأرقام التعريفية على القوائم املرت�شحة 

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات عن كيفية توزيع 
األرقام التعريفية المخصصة لقوائم المترشحين تحسبا لالنتخابات 

المحلية الجزئية في 6 بلديات بواليتي تيزي وزو وبجاية 
المقررة يوم 15 أكتوبر المقبل.

وأفاد بيان سلطة االنتخابات أن قوائم المترشحين المودعة تحت 
رعاية أحزاب سياسية أو تحالفات وطنية أو تحالفات محلية لعدة 

أحزاب سياسية يمنح لها إلكترونيا رقم تعريفي وطني موحد 
من 01 إلى 100، ويأتي الترتيب تصاعديا تزامنا مع التصريح 

بقبول أول قائمة مترشحين على مستوى إحدى الواليتين 
المعنيتين باالقتراع من طرف المنسق الوالئي.

ويكون الرقم الممنوح موحدا ووطنيا ومستعمال من قبل األحزاب 
السياسية أو التحالفات المحلية لعدة أحزاب سياسية خالل 

االنتخابات الجزئية ألعضاء بعض المجالس الشعبية البلدية ليوم 
15 أكتوبر من السنة الجارية.

أما بالنسبة لقوائم المترشحين المودعة بعنوان قوائم مستقلة 
فيمنح إلكترونيا رقم تعريفي حسب كل دائرة انتخابية أي كل 

بلدية لقوائم المترشحين المودعة بداية من الرقم 101 وما 
يليها وبترتيب تصاعدي تزامنا مع التصريح بأول قبول قائمة 
مترشحين متعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية.

وأضاف البيان أن األرقام التعريفية الممنوحة لقوائم المترشحين 
تندرج في ورقة التصويت للقائمة المعنية واألماكن المخصصة 

إلشهار الترشيحات للقائمة المعنية.
ع.ط

درا�سة تدعو للتعامل مع اجلزائر واال�ستفادة من خربتها يف دعم امل�ساحلة الفل�سطينية

 مواقف اجلزائر الراف�شة للتطبيع
 مالذ فل�شطني لوقف التغلغل ال�شهيوين باإفريقيا

دعت درا�سة اأ�سدرها مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�سارات، اأم�س، الدبلوما�سية الفل�سطينية اإىل 

التعامل والت�ساور الدائم مع الدبلوما�سية اجلزائرية الراف�سة للتطبيع، لال�ستفادة من خربتها 

الوا�سعة والعميقة يف ال�ساأن االإفريقي، حمذرة مما ا�سمته "التغلغل االأمني ال�سهيوين يف اإفريقيا"، 

وا�ستدلت الدرا�سة مبواقف اجلزائر امل�سرفة الراف�سة للتطبيع والتي تعززها مبادئها الرا�سخة 

القائمة على الدعم الالم�سروط للق�سية الفل�سطينية وتبني اإدارة جل�سات احلوار للم ال�سمل 

الفل�سطيني قبيل انعقاد القمة العربية املقررة باجلزائر يف نوفمرب املقبل.



�ش.زمو�ش

عبد  البروفيسور  الصحة،  وزير  دعا 
عبر  الصحة  مديري  بوزيد،  بن  الرحمان 
الواليات بالتجند التام تحسبا ألي طارئ تبعا 
لمعاودة جائحة كورونا تمددها في الجزائر 

خالل األسابيع األخيرة.
هذا  جاء  فقد  الصحة  لوزارة  بيان  وحسب 
بمديري  جمعه  دوري  تقييمي  لقاء  خالل 
المؤسسات  ومسؤولي  الوالئيين  الصحة 
التحاضر  بتقنية  لها  التابعة  االستشفائية 
آخر  على  الوزير  اطلع  حيث   بعد  عن 
بالوضعية  والمتعلقة  المسجلة  التطورات 
والتي   19 كوفيد  بجائحة  الخاصة  الوبائية 

تعرف ارتفاع في الحاالت المسجلة يوميا، 
طارئ.  ألي  التام  التجند  يستدعي  مما 
وأضاف البيان، أن اللقاء شهد تقديم مديري 
الصحة جملة من التوضيحات والشروحات 
المتعلقة  المشاريع  برنامج  سير  مدى  حول 
تم  التي  و  الخدمات.  المتعددة  بالعيادات 
إعادة تهيئتها وفق التعليمات الموجهة إليهم 
إلى  البيان،  وأشار  الصحة.  وزير  قبل  من 
أن بعض الواليات شهدت تقدما ملحوظا في 
إعادة تهيئة العيادات المتعددة الخدمات بها 
بنسبة بلغت 100 بالمائة. على غرار والية 
تيارت التي أعادت تهيئة 11 عيادة متعددة 

الخدمات بالكامل. باإلضافة كذلك إلى والية 
خنشلة التي أعادت تهيئة 4 عيادات متعددة 
نشاطاتها  الستئناف  جاهزة  وهي  الخدمات 
على  الصحة  وزير  شّدد  كما  عاد.  بشكل 
على  المنجزة  المشاريع  إبراز  ضرورة 
مستوى كل الواليات وتثمينها. كما أّكد بن 
بوزيد على ضرورة تحسين ظروف عمل 
األطباء ومنحهم كل االحتياجات الضرورية 
ليتسنى لهم التكفل األمثل بالمرضى. لإلشارة 
فأن الوضعية الوبائية لفيروس كورونا في 
األخيرة  األيام  مقلقة  تصبح  بدأت  الجزائر 
الفت  بشكل  اإلصابات  عدد  ارتفاع  بعدما 

ليصل أمس األول سقف 90 إصابة يومية 
ورغم ان الخبراء والمختصون يؤكدون ان 
الجزائر  بدخول  يوحي  ال  اإلصابات  عدد 
في منحي موجة خامسة أال أن الحذر يبقي 
مطلوب والتنجد ضروري من اجل مواجهة 
ان خطر مستجد لوباء كورونا في الجزائر

اإللتزام  ضرورة  خالل  من  وذلك 
من  للحد  الوقائية  االحترازية  باإلجراءات 
موسم  خالل  خصوصا  الفيروس  انتشار 
كاألعراس  المناسبات  وكثرة  اإلصطياف 

وكذا حفالت النجاح في اإلمتحانات .
�ش.زمو�ش

وتشهد الواليات الساحلية هذه األيام خاصة 
البحرية  الواجهة  على  المتواجدة  البلديات 
بهياكل  بدءا  موجة غالء طالت كل  شيء 
التابعة  الشقق  وكذا  والفنادق  االستقبال 
تحت تصرف  يتم وضعها  والتي  للخواص 
المصطافين كل سنة وصوال ألسعار خدمات 
النقل والمطاعم وكذا الخدمات التي تقدم عبر 
والشمسيات  للكراسي  كراء  من  الشواطئ 
عبر  الغذائية  المنتجات  أسعار  وحتى 
وأصحاب  التجار  استغل  حيث  المحالت  
ومافيا  العقار  سماسرة  وحتى  الفنادق 
الشواطئ فرصة االنزال الكبير الذي تعرفه 
وأماكن  الشواطئ  فيها  بما  الساحلية  المدن 
يعتبر  الذ  أوت  شهر  خالل  االستجمام 
لجلد  الجزائر  في  االصطياف  موسم  ذروة 
األسعار  في  قياسية  بزيادات  المصطافين 
شملت كل شيء له عالقة بموسم اإلصطياف 

جتار يفر�صون "تعريفة" لل�صيف؟!

البلديات  من  لعدد  قادتنا  جولة  خالل  و 
الساحلية بالعاصمة و القريبة من الشواطئ 
بدءا  األسعار  في  كبير  ارتفاع  على  وقفنا 
الخضر  و  االستهالكية  المواد  أسعار  من 
على  األخيرة  هذه  تعرف  حيث  الفواكه  و 
من  القريبة  التجارية  المحالت  مستوى 
شواطئ البحر ارتفاعا غير مبررا و بنسب 
تفوق الـ 100 بالمائة أحيانا ويعتمد التجار 

في سرقة جيوب المصطافين والتهرب من 
و  سلعهم،  أسعار  إشهار  عدم  على  الرقابة 
لتر   1.5 ماء سعة  قارورة  قد وصل سعر 
حدود الـ 100 دج رغم ان سعرها الحقيق 
ال يتجاوز الـ 30 دينار جزائري في األيام 
و  األجبان  أسعار  عرفت  حين  في  العادية 
مشتقاتها زيادة تراوحت بين 30 و50 بالمائة 
شانها شأن المشروبات الغازية التي تعرض 
هي األخرى بأسعار جد مرتفعة و ليس فقط 
أسعار المواد الغذائية بالمناطق الساحلية هي 
التي ارتفعت فأسعار اللحوم وحتي الخضر 
ان  التهابا محسوسا رغم  الفواكه عرفت  و 
استقرارا  أخرى  مناطق  في  تشهد  األسعار 
التقينا  المصطافين  من  عدد  وحسب  نسبيا، 
بهم على مستوى شواطئ زرالدة بالعاصمة 
ما  كل  إحضار  على  ملزمين  باتوا  فأنهم 
يحتاجونه من منازلهم او من محالت تكون 
ضحية  يقعوا  ال  حتى  الشواطئ  عن  بعيدة 
محالت  يملكون  الذين  التجار  وجشع  نهب 

قريبة من أماكن الراحة و االستجمام.
"مطاعم" و"حمالت "فا�صت فود" 

تنهب جيوب امل�صطافني 

السريعة  الوجبات  أسعار  تعرف  و   هذا 
هي  المطاعم  مستوى  على  والخدمات 
مستوى  فعلي  محسوسا  ارتفاعا  األخرى 
بلع  البحر  شواطئ  في  المتجولين  البائعين 

سعر السندويشات حدود الـ400 دج في حين 
بنيي  ولي  دج  الـ50  لمحاجب  وصل سعر 
الـ40 دج وعرفت أسعار الشاي أيضا نفس 
مستوى االرتفاع، و على مستوى المطاعم 
القريبة من شواطئ البحر فحدث و ال حرج 
الموجودة  المطاعم  أصحاب  يحاول  حيث 
خسائرهم  تعويض  الساحلية  بالمناطق 
الزيادة  خالل   من  الماضية  المواسم  من 
و  للزبائن  تقدم  التي  الوجبات  أسعار   في 
المواطنين فطبق سردين بات يتجاوز أحيانا 
أن  اكثر  االستفزاز  يثير  وما  دج  الـ1200 
أغلب هذه المطاعم ال تحترم شروط النظافة 
، وتقدم أحيانا وجبات ال تصلح لالستهالك 
كما ان الخدمة على مستواها رديئة من كافة 
النواحي وهو ما يثير العديد من التساؤالت 
التصدي  في  الرقابة  أجهزة  دور  حول 
لجيوب  الواضحة  السرقة  لمحاوالت 
المصطافين من طرف اشباه تجار ال يولون 

لتحسين الخدمة أي أهمية.
مافيا ال�صواطيء ال يعرتفون باملجانية 

الصائفة  الشواطئ هذه  تبقي مجانية  هذا و 
تبقي  حيث  ورق  على  حبر  مجرد  أيضا 
على  المجانية  والشمسيات  الكراسي 
الشواطئ غير متاحة أال بدفع اثمان باهظة 
لمبالغ  الشمسيات  كراء  سعر  وصل  حيث 
و1500  دج   1000 بين  تتراوح  خيالية 

البحر،  شاطئ  من  المكان  قرب  حسب 
باإلضافة إلى أسعار "الباركينغ" التي تصل 
ما  وهو  دج   250 لـ  الشواطئ  بعض  في 
أثار حفيظة المصطافين الذين طالبوا بإنهاء 
سيطرة مافيا الشواطئ الذين يفسدون فرحة 

العائالت كل موسم صيف.
الهياكل ال�صياحية حدث وال حرج

األسعار  فأن  السياحية  للهياكل  وبالنسبة 
قضاء  أسعار  بلغت  حيث  حرج  وال  حدث 
واليات  في  عادية  فنادق  في  واحدة  ليلة 
اطلعنا  ما  حسب  سكيكدة  و  جيجل  بجاية 
ذلك  من  اكثر  أحيانا  سنتيم  مليون  عليه  
وهي األسعار التي ال تتحملها ميزانية عموم 
الشقق  كراء  يعتبر  ال  بينما  الجزائريين 
لدى  أفضل  خيار  أو  بديل  الخواص  عند 
المصطافين فنفس األسعار باتت مطبقة عند 
سماسرة العقار وأن كان مبلغ مليون سنتيم 
للية الواحدة يضمن للمصطاف كراء غرفة 
عند  المبلغ  هذا  فان  جيد  فندق  في  فخمة 
الخواص ال يضمن سوي شقة قد تغيب عنها 
العديد من التجهيزات األساسية والضرورية 
اقل تتراوح  بينما هناك أسعار  للمصطافين 
بين 5 أالف و7 أالف دينار جزائري لكراء 
شقق من غرفتين إلى ثالثة غرف غير ان 
البحر وال  اغلب هذه الشقق تعد بعيدة عن 

تصلح لقضاء عطلة صيفية.
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يف ظل غياب بوادر انفراج، 

حل ملف ا�صترياد ال�صيارات 

يقي احلل الوحيد

اأزمة قطع الغيار 
تتفاقم والندرة 

تطال كل العالمات
السيارات  غيار  قطع  ندرة  أزمة  تفاقمت 
األخيرة  األشهر  الوطنية خالل  السوق  في 
يشتكي  حيث  معقولة  غير  مستويات  لتبلغ 
وحتي  المجال  هذا  في  المتعاملون 
تصليح  ورشات  وأصحاب  المواطنون 
لكل  بالنسبة  المخزون  نفاذ  من  السيارات 
قد  حقيقة  بأزمة  يهدد  ما  هو  و  العالمات 
وضعية  في  التدهور  من  لمزيد  تؤدي 
تعاني  والتي  للسيارات  الوطنية  الحضيرة 

منذ سنوات القدم. 
مقتصرة  الغيار  قطع  أزمة  كانت  وبعدما 
األخيرة  السنوات  العالمات  من  عدد  على 
فان هذه األخيرة تفاقمت بشكل كبير الفترة 
والماركات  العالمات  كل  لتشمل  الماضية 
بسبب نفاذ المخزون الذي كان متواجد على 
مستوى مخازن المتعاملين في استيراد قطع 
السيارات،  وكالء  مستوى  وعلى  الغيار 
قطع  مجال  في  متعاملون  أكده  حسبما  و 
تفاقمت  التي  الندرة  فأن  السيارات،  غيار 
الجنوني  االرتفاع  سببها  األخيرة  األشهر 
ألسعار النقل البحري و هو ما كان له تأثير 
قطع  استيراد  عمليات  تراجع  على  مباشر 
التعريفي  البند  تغيير  إلى  الغيار  باإلضافة 
ولم  تبديله  عن  االعالن  تم  الذي  الجمركي 
حتى  بآخر،  باستبداله  المالية  وزارة  تقم 
التي يدفعها  المالية  القيمة  يعرف المستورد 

عند استيراد سلعه. 
بنك  ان  المجال  في  متعاملون  كشف  حيث 
الجزائر لم يعد يقبل "خيارات أخرى" التي 
كان معموال بها خالل عمليات التوطين عند 
تغيير هذا البند التعريفي للسلع، األمر الذي 
أدى إلى تعطيل عمليات االستيراد وبالتالي 
كما  السوق،  في  الغيار  قطع  مخزون  نفاذ 
قدرة  عدم  إلى  اخرون  متعاملون  يشير 
في  الطلبيات  تلبية  األوروبية  السوق 
مواعيدها بالنظر إلى كثرة الطلب من جهة 
وطول المدة التي يستغرقها وصول سلع هذه 
الدول  باقي  و  بالصين  المصنعة  الماركات 
العالمات  مصانع  أن  منطلق  من  األسيوية 
آسيوية  ودول  بالصين  متواجدة  األوروبية 
أخرى والقليل منها متواجدة بأرووبا وهي 
الكبير  للطلب  االستجابة  على  قادرة  غير 
عليها وهو ما اثر على السوق الوطنية كل 
الدينار  قيمة  لتدهور  تضاف  العوامل  هذه 
إلى  أدى  مما  األورو،  و  بالدوالر  مقارنة 
ارتفاع أسعار قطع الغيار كغيرها من السلع 
المستوردين  بعض  وجعل  المستوردة، 

يخفضون كميات السلع المستوردة.  
تستمر  أن  المجال  في  المتعاملون  ويتوقع 
غياب  بسبب  قادمة  اشهر  لعدة  الندرة  هذه 
هذه  حل  أن  معتبرين  إنفراج  بوادر  أي 
األزمة يكمن في االفراج عن ملف رخص 
استيراد السيارات معتبرين أن عودة وكالء 
عشرات  عودة  يعني  للنشاط  السيارات 
وكالء قطع الغيار للسوق و هو ما سيكون 

بمثابة حل هذه االزمة.
 �ش.مو�ش

يف لقاءه التقييمي الدوري مع م�صوؤويل القطاع

بن بوزيد ي�صتنفر مدراء ال�صحة ملواجهة اأي موجة حمتملة من كوفيد 19

ا�صتغلوا احلركية والتوافد الكبريين للم�صطافني هذه االأيام لتعوي�ش خ�صائرهم 

جتار، اأ�صحاب فنادق و�صما�صرة عقار يلهبون 
"االأ�صعار" يف ذروة مو�صم اال�صطياف

تعرف الواليات ال�صاحلية منذ بداية �صهر اأوت اإنزاال كبريا للم�صطافني حيث يعترب هذا ال�صهر ذروة مو�صم اال�صطياف يف اجلزائر وهو ما ا�صتغله 

املتعاملون يف قطاع ال�صياحة من جتار واأ�صحاب فنادق وحتي �صما�صرة العقار اأين  الهب هوؤالء اأ�صعار كل اخلدمات التي تقدم للم�صطافني متخوفني 

ان يت�صبب ارتفاع االإ�صابات بوباء كورونا يف اجلزائر هذه الفرتة  يف تراجع اأعداد الوافدين على ال�صواطيء وهو ما جعلهم ي�صتبقون ذلك بزيادة 

االأ�صعار لتحقيق اأكرب قدر من االأرباح.



"شروط  التعاون  اتفاقية  تحدد 
وإجراءات منح الضمانات المالية 
االستغالل  بقروض  المرتبطة 
المحلية  التنمية  بنك  يقدمها  التي 
المؤسسات،  أصحاب  لفائدة 
القروض  ضمان  صندوق  ويقوم 
والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات 
بتغطيتها بضمانات مالية"، حسب 
بالمناسبة. المقدمة  الشروحات 
االتفاقية،  هذه  على  التوقيع  وتم 
بمقر المديرية العامة لبنك التنمية 
العام  المدير  قبل  من  المحلية، 
والمدير  اللماس،  يوسف  للبنك، 
تمام،  الهادي  للصندوق،  العام 
الذكاء االقتصادي  بحضور مدير 

بوزارة الصناعة، مقداد عقون، و إطارات من الهيئتين.وبالمناسبة، أبرز 
المالي  القطاع  في  نوعها  من  واألولى  المهمة  االتفاقية  "هذه  أن  اللماس 
والمصرفي، ستسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زيادة على قروض 
االستثمار فيما مضى، بضمان قروض االستغالل"، مضيفا أن الهدف األول 
من هذه الشراكة هو "الدفع باالقتصاد الوطني من خالل تمويل استثمارات 

الشركات الصغيرة و المتوسطة وفقا لتوجيهات السلطات العليا للبالد".
التي  المؤسسات  دعم  على"  ينص  االتفاق  أن  أوضح  اإلطار،  هذا  وفي 
تسديد  على  القدرة  تملك  ال  و  بنكية  قروض  على  الحصول  في  ترغب 
الموجودة عبر  المحلية  التنمية  بنك  تقوم وكاالت  المشروع، حيث  ضمان 
كافة التراب الوطني بتوجيههم إلى صندوق ضمان قروض االستثمارات 
األخطار  تغطية  على  سيعمل  الذي  المتوسطة  و  الصغيرة  للمؤسسات 
المتعلقة بقروض االستغالل الواجب الحصول عليها كضمانات من طرف 
التي تمكن المؤسسات  المؤسسات بغية الحصول على قروض االستغالل 
من تمويل شراء مواد أولية وتمويل تسيير خزينتها و تمويل أولي للتصدير 

في التجارة الخارجية".
المؤسسات  لكل  مالية  ضمانات  "تقديم  أيضا  تشمل  اإلتفاقية  أن  وأضاف 
التي ترغب في توسعة  المؤسسات  أو  النشأة  الصغيرة والمتوسطة حديثة 
نشاطها لتمكينهم من الوصول إلى القروض البنكية"، معتبرا أن "استقطاب 
االقتصادي  النسيج  من  بالمائة   90 من  أكثر  تمثل  التي  المؤسسات،  هذه 
الوطني، سيساعد في تحقيق الشمول المالي والتصدي لالقتصاد الموازي".

سيتم  أنه  أكد  اإلطار،  هذا  وفي 
صندوق  مع  بالتنسيق  العمل، 
ضمان القروض من أجل "تفعيل" 
الحصول على قروض االستغالل 
عن  وفعالة،  عصرية  بطريقة 
تسمح  الكترونية،  بوابة  طريق 
قروض  ضمان  طلب  بتقديم 
دون  عليه  والموافقة  االستغالل 
عناء التنقل إلى وكاالت الصندوق 
التنمية المحلية مع  ووكاالت بنك 
في  والفعالية  "السرعة  ضمان 

اإلجابة على الطلبات".
هذا  أن  همام  افاد  جانبه،  من 
التعاون يندرج في إطار "توسيع 
قروض  لتشمل ضمان  الشراكة  
الندوة  أشغال  الصندوق على هامش  أطلقها  االستغالل وهي خدمة جديدة 
الوطنية حول الضمان المالي المنعقدة في 24 مايو الفارط"، مذكرا بإعالن 
ضمان  بخدمة  رسمي  بشكل  العمل  بداية  عن  خاللها،  الصناعة،  وزير 
قروض االستغالل "لمواكبة التدابير الجديدة التي جاء بها قانون االستثمار 
تسهيل  المشاريع من خالل  المثلى ألصحاب  المرافقة  تقديم  بهدف  الجديد 

الوصول إلى القروض البنكية".
كما أكد المسؤول أن بنك التنمية المحلية هو الشريك األول لصندوق ضمان 
ان  مذكرا  المؤسستين،  بين  المالية  االلتزامات  لمستوى  بالنظر  القروض 
البنك كان اول من وقع اتفاقية مع الصندوق في 2004 بخصوص قروض 

االستثمار.
جدير بالذكر ان صندوق ضمان القروض يتدخل، بصفته شريك للبنوك، 
في تحمل مخاطر عدم سداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تطلب 
الحصول على قروض بنكية بهدف إنشاء مؤسسات جديدة أو توسيع نشاط 

المؤسسة أو تجديد أو تحديث تجهيزات اإلنتاج.
 3.505 إجمالي  رافق  الصندوق  أن  الى  اإلشارة  تمت  اإلطار،  هذا  وفي 
مؤسسة، منها 586 استفادت من قروض بنك التنمية المحلية، في مختلف 
قطاعات النشاط بقيمة إجمالية للمشاريع تجاوزت 34 مليار دج، وبتغطية 
كان  دج،  مليار  7ر19  حدود  في  المحلية  التنمية  بنك  طرف  من  بنكية 
الصندوق ضامنا ماليا لها بما يعادل 4ر10 مليار دج، حيث سمحت هذه 

المشاريع بخلق 13.316 منصب عمل.

حققت مؤسسة "رايان-اوكس" المختصة في إنتاج 
من  أولى صادراتها  والصناعية  الطبية  الغازات 
حسبما  وايطاليا،  فرنسا  من  كل  نحو  األرغون 
المؤسسة  بيان  للمؤسسة.أوضح  بيان  في  جاء 
أكثر  بسعة  )ايزو-تانك(  إن حاويتين-صهريجين 
من 20 طن لكل واحد منهما، قد تم شحنهما الى 
العمليتين  هاذين  ان  الى  مشيرا  وايطاليا،  فرنسا 
الى غاية شهر  "ستتبعان بشحنات اخرى ستمتد 
ان  ذاته،  المصدر  اكد  كما   ."2023 ديسمبر 
"زبائن آخرين من اوروبا قد اكدوا على طلباتهم 

على  الحصول  بمجرد  بإرسالها  سنقوم  والتي 
يتوفر  المصنع  ان  مضيفا  التصدير"،  تراخيص 
نوعية  مطابقة  على  يسهر  للمراقبة  مخبر  على 
اختبارات وتحاليل مطابقة.   المنتجات من خالل 
يذكر ان مصنع  "رايان-اوكس" الذي تم اطالقه 
االستغالل خالل  قد دخل في طور   2017 سنة 
بذلك  مساهما   ،2021 سنة  من  الثاني  السداسي 
اثناء جائحة  في مواجهة الطلب على االكسجين 
بمنطقة  الواقع  المصنع  هذا  ويتربع  كوفيد-19. 
بطيوة )وهران(، على مساحة تزيد عن 24.000 

متر مربع و يتوفر زيادة على الجناح اإلداري، 
على 5 وحدات مخصصة لفصل الهواء سيما من 
النتروجين  ثنائي  وإنتاج  األكسجين  انتاج  اجل 
إلى  إضافة  واالسيتيلين،  الكربون  أكسيد  وثاني 
ملء و مزج الغازات الطبية والصناعية.وتوجه 
الصحة  قطاعات  إلى  أساسي  بشكل  المواد  هذه 
والبتروكيمياء  والطاقة  الغذائية  والصناعات 
الموجهة  الغازات  عن  فضال  والفالحة،  والبيئة 

الستعماالت خاصة.
 ر.ن

ع.ط
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تهدف ل�سمان قرو�ض ال�ستغالل

 لفائدة اأ�سحاب املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة

 اتفاقية تعاون بني �ضندوق �ضمان 
القرو�ض وبنك التنمية املحلية

مت اأم�ض، باجلزائر العا�سمة، التوقيع على اتفاقية تعاون بني �سندوق �سمان القرو�ض للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة و 

بنك التنمية املحلية، تهدف ل�سمان قرو�ض ال�ستغالل لفائدة اأ�سحاب املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.

العالي والبحث العلمي، عن فتح  التعليم  أعلنت وزارة 
مسابقة وطنية على أساس الشهادة لتكوين أساتذة التعليم 
الثانوي في تخصص اإلعاقة السمعية، وهذا تحضيرا 
البكم  الصم  ألساتذة  العليا  للمدرسة  الرسمي  لالفتتاح 
خالل الدخول الجامعي المقبل 2022-2023، على  أن 
الممتدة  الفترة  المشاركة سيكون في  ملفات  ايداع  يتم  
عن  اإلعالن  ويتم  الجاري,  أوت   19 و   5 بين  ما 
وإجراء  المقبل  سبتمبر   15 في  االولي  االنتقاء  نتائج 
المقابالت الشفوية ما بين 18 و 22 من نفس الشهر قبل 

الشروع في الدراسة نهاية سبتمبر 2022.
العليا  بالمدارس  المكلفة  الفرعية  المديرة  أوضحت  و 

العلمي, نشيدة عبد هللا,  العالي والبحث  التعليم  بوزارة 
أن الموسم الجامعي المقبل سيشهد افتتاح مدرسة عليا 
ألساتذة الصم البكم بالجزائر العاصمة, مشيرة الى أنه 
سيتم لهذا الغرض فتح مسابقة في طور الماستر لتكوين 
السمعية  اإلعاقة  تخصص  في  الثانوي  التعليم  أساتذة 
عبر  المتواجدة  لألساتذة  العليا  المدارس  خريجي  من 
التراب الوطني.واشار إن افتتاح المدرسة العليا ألساتذة 
الصم البكم جاء بناء على تعليمات رئيس الجمهورية,  
الخاص  التنفيذي  المرسوم  ان  علما  تبون,  المجيد  عبد 
يتم  و  ديسمبر2021،   25 في  صدر  قد  كان  بإنشائها 
في  المشاركة  من خالل  العليا  المدرسة  بهذه  االلتحاق 

مسابقة وطنية على أساس الشهادة للمترشحين الحاصلين 
3( أو شهادة أجنبية  الليسانس )بكالوريا+  على شهادة 
معترف بمعادلتها.واوضحت ذات المسؤولة  ستتيح هذه 
المدرسة, من خالل تكوين أساتذة متخصصين, الفرصة 
لفئة الصم البكم من متابعة الدراسة في التعليم الثانوي 
واالستجابة الحتياجات وزارة التربية الوطنية لفائدة هذه 
التكوين في طور الماستر سيمتد  الفئة، مشيرة الى أن 
على مدار سنتين يتم خاللها تعليم االساتذة المتخصصين 
مهارات التعامل مع فئة الصم البكم عن طريق تكوينهم 
مجال االرطوفونيا وأجهزة السمع وطب االنف واالذن 

والحنجرة.

واضافت انه يشترط في المترشحين خريجي المدارس 
في  الليسانس  شهادة  على  الحصول  لألساتذة  العليا 
االختصاص, منها الرياضيات, العلوم الفيزيائية والعلوم 
الطبيعية, إلى جانب اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا 
والعلوم االسالمية واللغتين الفرنسية واالنجليزية وكذا 
الفلسفة، كما سيتم اعتماد برنامج متخصص وتربصات 
والمتوسطات  والمدارس  المستشفيات  في  ميدانية 
صعوبات  من  يعانون  تالميذ  تستقبل  التي  والثانويات 
في السمع وكذا بالمؤسسات الخاصة بهذه الفئة التابعة 

لوزارة التضامن الوطني.
مرمي عثماين

اإيداع امللفات �سيكون بني 5 و19 اأوت اجلاري

م�صابقة وطنية على اأ�صا�ض ال�صهادة لتكوين اأ�صاتذة "ثانوي" يف ال�صم والبكم

المكلفة  المنتدبة  الوزارة  أعلنت 
بيان  في  المصغرة،  بالمؤسسات 
يتعلق  اتفاق  إلى  التوصل  لها، عن 
اليد  لرفع  القانونية  باإلجراءات 
إطار  في  المرهون  العتاد  على 
جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية 

المقاوالتية "أناد".
ترأسه  عمل  لقاء  خالل  ذلك  وتم 
الوزير المنتدب لدى الوزير األول 
المصغرة  بالمؤسسات  المكلف 
نسيم ضيافات, مع المدراء العامين 
وزارة  وممثلي  العمومية,  للبنوك 
للغرفة  العام  واألمين  المالية, 
الوطنية للموثقين, وممثلي الجمعية 
المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, 
بحضور المدير العام بالنيابة لوكالة 
"أناد", وإطارات الوزارة وصندوق 

ضمان القروض.
وتم في هذا اللقاء مناقشة اإلجراءات 
القانونية الكفيلة برفع اليد على العتاد 
الوكالة,  جهاز  إطار  في  المرهون 
بغرض تمكين أصحاب المؤسسات 
العتاد  في  التصرف  من  المصغرة 

أو  مشاريعهم  بعث  إعادة  وبالتالي 
االقتصادي,  نشاطهم  طبيعة  تغيير 

حسب البيان.
على  االتفاق  تم  الصدد,  هذا  وفي 
الغرفة  مع  قانوني  اجراء  وضع 
الوطنية للموثقين, يتمثل في تفويض 
الموثقين عبر كامل التراب الوطني 
العتاد  بيع  عملية  على  لإلشراف 
المرهون وتحرير عقود البيع, فيما 
تلتزم البنوك العمومية بتقديم شهادة 
دفع  بمجرد  العتاد  عن  اليد  رفع 

أصحاب العتاد للمستحقات.
وتسهيل  تبسيط  على  وحرصا 
لحاملي  الممنوحة  التمويالت 
التمويل  صيغة  ضمن  المشاريع, 
اللقاء  نفس  خالل  تم  الجماعي, 
بهذه  المتعلقة  الجوانب  كل  دراسة 
لحاملي  تتيح  التي  الجديدة  الصيغة 
من  تجمعات  في  التكتل  المشاريع 
استثمارية  مشاريع  تجسيد  أجل 
تقوق قيمتها 10 مليون دج, يضيف 

نفس المصدر.
ع.ط

تجديد  مشروع  تجسيد  نسبة  بلغت 
الخط المنجمي الرابط بين منطقتي 
جبل العنق )أقصى جنوب تبسة( و 
وادي الكبريت )والية سوق أهراس( 
عنه  كشف  ما  حسب  بالمائة،   43
تبسة.وفي  بوالية  النقل  مدير  أمس 
الجزائرية،  األنباء  لوكالة  تصريح 
أوضح مراد خريف أنه تم االنتهاء 
من تجديد ما ال يقل عن 43 بالمئة 
من هذا الخط المنجمي الرابط بين 
الكبريت والذي  العنق ووادي  جبل 
إلى  مشيرا  كلم,   176 طوله  يبلغ 
ظروف  في  تتواصل  األشغال  أن 
الوكالة  عليها  وتشرف  حسنة  جد 
إنجاز  ومتابعة  للدراسات  الوطنية 

االستثمارات في السكك الحديدية.
االستراتيجي  المشروع  هذا  ويعد 
المسؤول  ذات  يكشف  لم  الذي 
أهم  بين  من  استالمه،  تاريخ  عن 
منها  استفادت  التي  االستثمارات 
أكبر  و  الحدودية  تبسة  والية 
المستوى  على  سككي  مشروع 
ويندرج  االستقالل،  بعد  الوطني 
-حسبه- في إطار التحضير إلطالق 
الستخراج  الضخم  المشروع 
وتحويل فوسفات منطقة بالد الحدبة 

)جنوب تبسة(.
االنتهاء  -فور  المشروع  وسيسمح 

الخدمة-  حيز  ودخوله  تجسيده  من 
خالل  من  النقل  قدرات  بزيادة 
العربات  من  أكبر  عدد  استيعاب 
مختلف  نحو  للفوسفات  الناقلة 
وحدات التصنيع, إضافة إلى تأمينه 
استحداث  و  وكهربته  وعصرنته 
لشباب  جديدة  شغل  مناصب 
ذات  إليه  أشار  ما  حسب  المنطقة, 
إلى  المشروع  المتحدث.وينقسم 
قسمين, حيث يربط في شقه األول 
بين جبل العنق و محطة تبسة على 
يربط  حين  في  كلم,   107 مسافة 
الشق الثاني بين محطة تبسة ووادي 
الكبريت على مسافة 69 كلم, حسب 

ما أفاد به ذات المسؤول.
المندمج  المشروع  فإن  للتذكير, 
بالد  منطقة  فوسفات  الستخراج 
وتحويله  تبسة(  )جنوب  الحدبة 
العالمية  األسواق  نحو  وتصديره 
القدرات  من  الرفع  إلى  يهدف 
المنجمية  المادة  لهذه  اإلنتاجية 
المرتبة  حاليا  تحتل  التي  بالجزائر 
الغالف  قدر  عالميا.وقد  الثالثة 
المشروع  لهذا  المخصص  المالي 
دوالر,  ماليير   6 يعادل  بما 
و  تبسة  من  كل  واليات  وسيخص 

سوق أهراس وعنابة و سكيكدة.
ف.م

يف اإطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم 

وتنمية املقاولتية "اأناد"

 االتفاق على اإجراءات جديدة 
تخ�ض رفع اليد على العتاد املرهون

يعد من بني اأهم ال�ستثمارات التي ا�ستفادت 

منها ولية تب�سة احلدودية 

جتديد 43 باملائة من اخلط
 املنجمي الرابط بني جبل 

العنق ووادي الكربيت

الغازات ال�سناعية والطبية:

 "رايان-اوك�ض" حتقق اأوىل �صادراتها من غاز االأرغون



بإدراج  الجمهورية  رئيس  لقرار  وتنفيذا 
التعليم  مرحلة  في  االنجليزية  اللغة  مادة 
 2023/2022 الدراسي  للموسم  االبتدائي 
الوطنية  التربية  وزير  لتعليمات  وتطبيقا 
عبر  التربية  مديريات  أمس  شرعت 
الوطني في عملية استالم  مختلف واليات 
الملفات المتعاقدين لتدريس مادة االنجليزية 
ليسانس  الشهادات  لحاملي  باالبتدائي 
الى  ترجمة  ليسانس  وشهادة  انجليزية 

االنجليزية ، و يكون استقبال الملفات يكون 
على مستوى المديريات والذي شرع فيها 
بداية من امس .ويتضمن الملف من طلب 
ورقم  المتعاقد  معلومات  يتضمن  خطي 
الشهادة  من  ونسخة  االقامة  هاتفه وشهادة 
مديريات  فرض  مع  المطلوبة،  الجامعية 

بطاقة االعفاء او التجنيد بالنسبة للرجال.
وزير  من  تعليمة  اطار  في  هذا  وياتي 
عقد  حيث  الوالئيين  للمدراء  التربية 

بعد  عن  التحاضر  تقنية  عبر  امس  لقاء  
أساتذة  انتداب  في  الشروع  فيها  أمرهم 
دفع  و  متعاقدين  بصفة  االنجليزية  اللغة 
التربية  مديريات  سارعت  والذي  ملفاتهم، 
المتعاقدين  واستعداء  التعليمة  تطبيق  في 
الستقبال ملفاتهم  لتدريس اللغة اإلنجليزية 
رسمية   بصفة  ترسيم  ليتم  اإلبتدائي،  في 
االبتدائية  المدارس  في  الول  المادة  هذه 
مع الدخول المدرسي بحجم ساعة ونصف 

مناهج  ان   علما  ابتدائي،  الثالثة  لمستوى 
التاريخ  مدنية  والتربية  "االنجليزية  مواد 
االبتدائي  بالطور  الخاصة  والجغرافيا" 

يوضع عليها اللمسات االخيرة.
لوالية  التربية  مديريات  من  كل  وأعلنت 
وهران  وتيارت،  وبجاية  والمدية  سطيف 
وغرداية  والبويرة  والمنيعة  البيض   ،
والمسيلة وتيزي وزو وتيسمسليت والجلفة 
الملفات  استقبال  في  الشروع   ، ادرار   ،
بداية من امس على ان تستمر اليوم وطيلة 

االيام المقبلة.
وكان قد أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد 
من  بدءا  اإلنجليزية،  اللغة  إعتماد  تبون، 
عميقة،  دراسة  بعد  اإلبتدائي،  الطور 
خالل  هذا  ويأتي  والمختصين،  للخبراء 
أين جدد  الوزراء،  ترأسه إجتماع لمجلس 
مراجعة  على  عزمه،  الجمهورية  رئيس 
قانون األستاذ، تنفيذا اللتزاماته، في إطار 

إصالح المنظومة التربوية.
مراجعة  ضرورة  على  الرئيس  وشدد 
بالروح  باالهتداء،  التعليمية،  البرامج 
من  أجياال  كّون  منهاجا،  التربوية، 
مختلف  وفي  االستقالل،  منذ  المتفوقين، 
البرامج  مراجعة  بمنع  التخصصات، 
التعليمية، خالل المواسم الدراسية، منعا باتا 
وأن تكون مراجعة البرامج التعليمية وفق 
باألساس  تعتمد  ومحددة  مسطرة  أهداف 
على نتائج التعليم التربوي وتحديد رزنامة 
ال تقل عن عامين أو ثالثة لتنفيذها فضال 
فوري الستشارة  إطالق  الحرس عن  عن 
التربية،  قطاع  في  الفاعلين،  بين  واسعة 
ثقل  بنظرة موحدة، حول ظاهرة  للخروج 

المحفظة المدرسية، واعتمادها مباشرة.

بلغ متوسط سعر الخام الجزائري صحاري 
المنقضي  جويلية  شهر  خالل  بالند 
حسب  الواحد،  للبرميل  دوالرا   117.77
مسح أجرته جريدة الرائد من خالل بيانات 
الموقع المتخصص أويل بريس، في الوقت 
في  األسعار  لبقاء  التوقعات  تشير  الذي 

مستويات مرتفعة.
بالند  صحاري  خام  أسعار  وتعتبر 
الجزائري من بين األعلى في سلة أوبك، إذ 
تحتل المرتبة الثالثة خلف الخام اإلماراتي 
 118.74 ب  سعره  متوسط  قدر  الذي 
الذي  النيجيري،  الخام  ثم  للبرميل،  دوالر 
جويلية  شهر  خالل  سعره  متوسط  بلغ 

المنقضي 118.06 دوالر للبرميل.

النفط  الجزائر من  إنتاج  يرتفع  أن  يرتقب 
ل  ليصل  الجاري  أوت  شهر  الخام خالل 
01 مليون و55 ألف، مستفيدا من زيادات 
تقدر ب 16 ألف برميل يوميا، بمقارنة بما 
المنقضي،  جويلية  شهر  خالل  عليه  كان 
ضخ  بلوس  أوبك  مجموعة  أقرت  بعدما 
يوميا  برميل  ألف   648 ب  تقدر  زيادات 
وسبتمبر.وتضع  أوت  شهري  خالل 
ال  المرتبة  في  الجزائر  الجديدة  الزيادات 
03 افريقيا بعد كل من نيجيريا، التي ينتظر 
أن يصل انتاجها ل 01 مليون و826 ألف 
انتاجها  سيبلغ  التي  وأنغوال  يوميا  برميل 
01 مليون و525 ألف برميل يوميا، وهذا 

حسب بيانات مجموعة أوبك بلوس.

في  الجزائر  تأتي  العالمي  الصعيد  وعلى 
النفط،  إنتاج  في  عالميا   10 ال  المرتبة 
بين دول مجموعة أوبك بلوس، إذ تتصدر 
السعودية  العربية  المملكة  من  كل  القائمة 
برميل،  آالف  و4  مليون   11 ب  وروسيا 
ألف  و651  ماليين   4 ب  العراق  لتليها 
برميل، واإلمارات العربية ب 03 ماليين 
و179 ألف برميل، ثم كل من الكويت ب 
نيجيريا ب  برميل،  ألف  و811  مليون   2
المكسيك  برميل،  ألف  و826  مليون   01
01 مليون و753 ألف برميل، كازاخستان 
ب 01 مليون و706 ألف برميل، وتاسعا 

أنغوال ب 01 مليون و525 ألف برميل.
أوبك  مجموعة  إنتاج  يصل  أن  وينتظر 

بلوس مجتمعة خالل شهر أوت الجاري ل 
43 مليون و854 ألف برميل يوميا، منها 
26 مليون و689 ألف برميل يوميا تخص 
و165  مليون  و17  أوبك  مجموعة  دول 
خارج  الدول  تخص  يوميا  برميل  ألف 

منظمة أوبك.
للنفط   المصدرة  الدول  منظمة  فإن  للعلم، 
مليون   28.98 حوالي  ضخت  "أوبك" 
شهر  خالل  الخام  النفط  من  يوميا  برميل 
 310 ب  تقدر  بزيادة  المنقضي،  جويلية 
المعدل  اإلجمالي  عن  يوميا  برميل  آالف 
عنه  كشفت  ما  حسب  السابق،  الشهر  في 

وكالة رويترز.
ف.م
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مرمي عثماين

مب�ساركة وزير الطاقة 

واملناجم حممد عرقاب

اجتماع جمموعة اأوبك 
بلو�س لن ي�سهد مفاجاآت 
من حيث زيادة االإنتاج

قالت وكالة رويترز بأن اإلجتماع الدوري 
أوبك  لمجموعة   23 ال  الدول  تعقده  الذي 
الطاقة  سوق  أوضاع  في  للبحث  بلوس 
الرغم  على  مفاجآت،  يعرف  لن  العالمية، 
انحسار  منذ  المتواصلة  التقلبات  من 
المخاوف المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، 
العسكرية  العمليات  استمرار  بالموازاة مع 

الروسية على األراضي األوكرانية.
أن  المرجح  غير  "من  بأنه  أوضحت، 
حيث  من  مفاجئة  نتيجة  االجتماع  يشهد 
زيادة اإلنتاج"، وهذا حسب ما كشفت عنه 
بلوس،  أوبك  مجموعة  داخل  من  مصادر 
تخفيضات  إللغاء   23 ال  الدول  وتسعى 
أصدرتها  والتي   2020 لعام  اإلنتاج 

المجموعة، بسبب تفشي فيروس كورونا.
الطاقة  وزارة  أشارت  الصدد،  هذا  وفي 
محمد  الوزير  بأن  لها،  بيان  في  والمناجم 
االجتماع  في  اليوم  سيشارك  عرقاب 
الوزارية  المراقبة  للجنة  واألربعين  الثالث 
االجتماع  وكذا  سي  ام  ام  جي  المشتركة 
بدول  الخاص  والثالثين  الحادي  الوزاري 

أوبك والدول خارج أوبك.
والمناجم  الطاقة  وزير  بأن  وأضافت، 
محمد عرقاب، سيكون حاضرا في اجتماع 
عبر  سينظم  الذي  بلوس،  أوبك  محموعة 
وكذا  بعد،  عن  المرئي  التحاضر  تقنية 
الحادي  الوزاري  االجتماع  أعمال  في 
والثالثون ألوبك  وكذا الدول خارج أوبك، 
والذي سيجمع بين 23 دولة، منها 13 دولة 
خارج  من  دول  و10  أوبك  مجموعة  من 
أوبك، الموقعة على إعالن التعاون لدراسة 
أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على 

المدى القصير.
وسيسبق هذا االجتماع، في نفس اليوم، عقد 
للجنة  واألربعين  الثالث  االجتماع  أعمال 
 )JMMC( المشتركة  الوزارية  المراقبة 
التقرير  أساس  على  عليها،  سيتعين  والتي 
قبل  من  السابق  اليوم  في  إعداده  تم  الذي 
 ،)JTC( المشتركة  الفنية  المراقبة  لجنة 
وآفاق  الدولي،  النفط  سوق  حالة  تقييم 
تطوره على المدى القصير، باإلضافة إلى 
تقييم مستوى االمتثال لاللتزامات المتعلقة 
جوان  لشهر  التعاون  إعالن  دول  بإنتاج 

.2022
يشار إلى أن أخر إجتماع لمجموعة أوبك 
زيادات  بضخ  يقضي  بقرار  خرج  بلوس 
تقدر ب 648 ألف برميل يوميا خالل شهر 
ال  الزيادات  كانت  بعدما  الجاري،  أوت 
عقد  بداية  منذ  برميل،  ألف   432 تتجاوز 

اجتماعات مجموعة أوبك بلوس.
 ف.م

قال األمين العام لمنظمة أوبك الكويتي هيثم 
إن  رأسها،  على  مؤخرا  المنتخب  الغيص 
أساسيتان  ركيزتان  سيظالن  والغاز  النفط 
من ركائز مد العالم بالطاقة، ومع ذلك نحتاج 
مصادر بديلة جديدة لتعزيز دور النفط وليس 
الستبداله.أشار الخبير الطاقوي في لقاء مع 
ترحب  أوبك  بأن  الكويتية،  الرأي  جريدة 
ضدها  وليست  والنظيفة  المتجددة  بالطاقة 
تستبدل  لن  الطاقة  هذه  بأن  وتؤمن  إطالقا، 
الطاقة التقليدية "النفط والغاز"، مضيفا بأن 
أخر الدراسات والبيانات تؤكد بأن أكثر من 

من  اليومي  العالم  استهالك  من  بالمئة   50
الطاقة مصدره النفط والغاز، منها 33 بالمئة 
من النفط، ومن الصعب استبدال 33 بالمئة 
يعتبران  والغاز  النفط  فإن  لذا  سهل،  بشكل 

ركيزتان أساسيتان لمد العالم بالطاقة.
أوبك،  لمنطمة  الجديد  العام  األمين  وكشف 
بأن أهم تحد يواجهه العالم هو ضرورة عودة 
األموال في  المزيد من  االستثمارات وضخ 
الصناعة النفطية لمواكبة زيادة الطلب خالل 
مشددا  المقبلة،  سنة   30 أو  الـ20  السنوات 
على أن العالم سيشهد مشكلة أكبر في حال 

استثمارات جديدة. التوجه نحو تجسيد  عدم 
يحتاج  العالم  بأن  المتحدث،  ذات  وكشف 
االستثمارات  من  دوالر  تريليون   12 لنحو 
 2020 سنوات  بين  النفطية  الصناعة  في 
وإلى غاية 2045 ، وفي المقابل فإن العالم 
يشهد انخفاضا في االستثمارات النفطية، فيما 
ينتظر أن يعرف الطلب العالمي على النفط 
برميل  مليون   102 ليتخطى حاجز  ارتفاعا 
يوميا بنهاية العام الجاري.وأوضح الغيص، 
بأن حالة السوق اليوم متقلبة ومضطربة جدا، 
االقتصادية  األخبار  بين  تجاذبات  وتعيش 

وظهور  التضخم  عن  الرائجة  السلبية 
عالمات الحتمال حدوث ركود اقتصادي من 
باإلمدادات  نقص  من  مخاوف  وبين  جهة، 
العامل  جعل  ما  أخرى،  جهة  من  النفطية 
النفسي والمعنوي يلعب دورا أكبر اليوم من 
النفطي  المخزون  بمستوى  المتغيرات  دور 
األسواق  حالة  في  بينما  المثال،  سبيل  على 
التجاري  المخزون  بيانات  تلعب  الطبيعية 
النفط  أسعار  ارتفاع  كبير.وبخصوص  دور 
خالل الفترة األخيرة، أكد االمين العام ألوبك 
أحد  دائما  تعتبر  الجيوسياسية  العوامل  بأن 

بالتأثير على  دورا  وتلعب  المؤثرة  العوامل 
على  ومنها  هبوطا،  أو  ارتفاعا  األسعار 
الروسية  العسكرية  العمليات  المثال  سبيل 
إلى  باإلضافة  األوكرانية،  األراضي  على 
السوق،  بأساسيات  مرتبطة  أخرى  عوامل 
صناعة  في  االستثمارات  تدفق  قلة  أبرزها 
النفط خالل السنوات الماضية، وتحديدا بعد 
تعافي  مع  تزامنت  والتي  كورونا،  جائحة 
الطلب على النفط، ما جعل األسعار تسجل 

مستويات مرتفعة.
ف.م

العامل يحتاج 12 تريليون دولر من ال�ستثمارات يف ال�سناعة النفطية

االأمني العام ملنظمة اأوبك: "النفط والغاز ركيزتان اأ�سا�سيتان ملد العامل بالطاقة"
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بجاية:

 غلق م�ؤقت
 لأنفاق خراطة

بوالية  درقينة  دائرة  رئيس  أعلن 
خراطة  أنفاق  غلق  عن  بجاية 
لفترات   9 رقم  الوطني  بالطريق 
متقطعة أمس واليوم األربعاء بسبب 
سيتم  فإنه  البيان،  األشغال.وحسب 
غلق أنفاق خراطة بالطريق الوطني 
بجاية  واليتي  بين  الرابط   9 رقم 
لغرض  متقطعة  لفترات  وسطيف 
كما  تنظيف وصيانة.  أشغال  إجراء 
الثالثاء   ، ليومين  العملية ستدوم  أن 
 .2022 أوت   03 و   02 واألربعاء 
ليال   23:30 الساعة  من  ابتداءا 
حيث  صباحا.   05:00 غاية  الى 
نصف  و  ساعة  لمدة  الغلق  سيكون 
لألشغال  فترة  أي  متقطع.  و  مٔوقت 
لمدة  المرور  فيه حركة  تفتح  وفترة 
نصف ساعة. من جهتها دعت قيادة 
السائقين إلى إحترام  الدرك الوطني 
طوابير  تجاوز  وعدم  الغلق  آجال 

المركبات.
�س.ز

املنيعة:

تخ�صي�ص ميزانية 
100 ملي�ن دينار 

للتجهيزات املدر�سية
 100 بقيمة  مالي  مبلغ  خّصص 
للتجهيزات  موجه  دج  مليون 
التربوية  بالمؤسسات  المدرسية 
بوالية  الثالثة  التعليمية  لألطوار 
المدرسي  للدخول  تحسبا  المنيعة، 
حسبما   ،2023  -  2022 الجديد 
استفيد لدى مسؤولي مديرية التربية 
المالي  التمويل  بالوالية.ويشمل 
التجهيزات  مختلف  اقتناء  للوزارة 
في  وذلك  والبيداغوجية  اإلدارية 
أجل  من  بالنقائص  التكفل  إطار 
ضمان تمدرس جيّد للتالميذ، حسبما 
أوالد  القطاع، خضير  مدير  أوضح 
قويدر. وفي سياق آخر، أشار ذات 
بقيمة  ماليا  غالفا  أّن  إلى  المسؤول 
من  أيضا  رصد  قد  دج  مليون   25
دراسة  إلنجاز  الوصية  الوزارة 
التربية  لمديرية  مقر جديد  لمشروع 
بالوالية. وتندرج تلك العمليات، في 
الوطنية  التربية  وزارة  دعم  إطار 
الواليات  مستوى  على  للقطاع، 
بكافة  البالد  الجديدة بجنوب  العشرة 
اإلمكانيات المادية والتأطير البشري 

الالزم كما أشير إليه.
ق.م

السنة  هذه  تحتفل  التي  الوالية  هذه  وتتميز 
على غرار واليات الوطن بستينية اإلستقالل 
بين  تزاوج  بإمتياز  سياحية  منطقة  بكونها 
عديد المؤهالت السياحية والحضارية ومن 
وسالسل  الساحرة  الطبيعية  المناظر  بينها 
الشمس  أشعة  تداعبها  التي  الشاهقة  الجبال 
والنقوش والرسومات الصخرية التي تعود 
من  جوانب  تبرز  والتي  السنين  آالف  إلى 
حياة اإلنسان القديم وسيوف الرمال الذهبية 
كلها  وهي  المتنوعة،  التقليدية  والصناعة 
الوافدين  األهقار  فيها  تستقطب  عوامل 
عشاق  أو  العاديين  السياح  من  سواء  اليها 
"األسكرام"  جبال  وتشكل  المغامرات. 
الوالية  80 كلم من مقر  الواقعة على نحو 
وعلى ارتفاع يقارب 2.800 متر عن سطح 
الخالبة  الطبيعية  المعالم  البحر، واحدة من 
التي تهدي لزائرها مشاهد بانورامية رائعة 
توجد  التي  الشاسعة  األتاكور  هضبة  على 
بها فوهة "أهران" البركانية الضخمة. كما 
تتخلل هذه الجبال مواقع طبيعية تتدفق المياه 
من أعلى صخورها على غرار منبع الماء 
هذه  تحصي  كما  "تاهابورت.«  المعدني 
لتدفق  أخرى  مواقع  الصحراوية  المنطقة 
"إيمالوالون"  شالالت  غرار  على  المياه 
وادي  و  "تامركرست"  و  و"إسيقراسن" 
األسكرام  موقع  أن  على  فضال  "أفيالل"، 
يمنح لزائريه فرصة مشاهدة أجمل شروق 
وغروب للشمس في العالم حسب التصنيف 
"األسكرام"  معالم  ومن  العالمي.  السياحي 
أيضا برج الراهب الفرنسي شارل دو فوكو 
هناك  عاش  حيث   ،  1910 سنة  بناه  الذي 
وألف قاموسا حول الثقافة التارقية الشفهية، 
مذكراته  على  اإلطالع  للزائر  يمكن  حيث 
ومخطوطاته والتمتع بمشاهدة جبال األهقار 
التي تتشكل من حزم مخروطية منها جبل 
والذي  أتاكور"  "تاهات  وجبل  "إيلمان" 
جبل  إلى  إضافة  بالجزائر  قمة  أعلى  يعد 
تمنراست.  مدينة  على  المطل  "أدريان" 
وتزخر منطقة األهقار التي تعرف بـ "جنة 
الجيولوجيا " كما يلقبها علماء اآلثار بنقوش 
ورسومات الصخرية ذات اللون الصلصالي 
األحمر، وهي تجسد مراحل تغير الصحراء 
الجفاف،  وفترة  التاريخ  قبل  ما  فترة  في 
نشاط  الصخرية  اللوحات  تظهر  حيث 

البرية  الحيوانات  صيد  و  األبقار  رعي 
الوحشي  البقر  من  المنقرضة  والحيوانات 
والفيل و وحيد القرن والزرافات، إلى جانب 
وأخرى  يحاربون  رجاال  تظهر  رسومات 
و  دينية  ومراسم  ومروجا  أنهارا  تظهر 
مواقع  عبر  منتشرة  التيفيناغ  بلغة  كتابات 
أكار"  و"أكار-  "أقنار"  أهمها  من  مختلفة 
و"تفديست" و"تقمارت"و أدرار تيمسغين"، 
و"أدرار تيكمتين" وغيرها الى جانب قصر 
أبالسة وقصور  بمنطقة  هنان"  "تين  الملكة 
وقصبات أخرى على غرار قصر "موسى 
"الحاج  قصر  و  بتمنراست  أمستان"  أق 
البكري" بتاظروك. كما تشكل صناعة الحلي 
ذلك  يعكس  حرفيا  تراثا  والجلود  التقليدية 
الرصيد الثقافي الثري الذي تزخر به منطقة 
األهقار، وهي تتميز بأشكالها المتنوعة التي 
الصائغين  الحرفيين  كبار  أنامل  فيها  تبدع 
أو ما يعرفون ب " إيناضان " المتواجدين 
عبر  التقليدية  الصناعة  ومحالت  بمراكز 
بلديات والية تمنراست. و من أهم  الحلي 
"تيزاباتين"  اآلذان  أقراط  تجد  التارقية، 
 " "تسغين  والخواتم  "إهبقان"  الخلخال  و 
و"تيروت"  "تلخوكام"  منها  أخرى  وحلي 

غالبا  األهقار  نساء  وتحترف  "أدالل.«  و 
اليومية  الحياة  لوازم  لتوفير  الجلود  حرفة 
وهي تتميز بكونها أكثر تنوعا وثراء ومن 
الجلدية  الحافظات  و  "الخيم"  منتجاتها  أهم 
أو ما يسمى بـ "أغرقان" وهي عبارة عن 
صناعة  جانب  إلى  الطعام،  لحفظ  أكياس 

األحذية و األحزمة المختلفة.
هياكل ا�ستقبال جديدة وجهود 

ال�ستغالل القدرات ال�سياحية

السياحية بوالية  الهياكل  وقد تدعمت شبكة 
تجسيدها  يجري  جديدة  بمشاريع  تمنراست 
حاليا تندرج ضمن جهود استغالل القدرات 
في  تحصي  التي  المنطقة  بهذه  السياحية 
الحالي 17 مؤسسة استقبال سياحي  الوقت 
 )9( تسعة  و  فنادق   )8( ثمانية  بينها  من 
ب  تقدر  اجمالية  استيعاب  بطاقة  مخيمات 
1.019 سرير إلى جانب تواجد 90 وكالة 
سياحية.  كما تتوفر الوالية على ثالث )3( 
بها حاليا  يتم  التي  السياحي  للتوسع  مناطق 
إلى  استثمارية،  أربعة )4( مشاريع  تجسيد 
أخرى  مشاريع   )5( خمسة  وجود  جانب 
ولكن  أيضا  الخاص  االستثمار  إطار  في 

ما  وفق  السياحي،  التوسع  مناطق  خارج 
صرح به مدير السياحة و الصناعة التقليدية 
ويراهن  هللا.  حيب  أورزيق  بتمنراست، 
بالمنطقة على  السياحية  الوكاالت  أصحاب 
لمختلف  التسويق  لترقية  المرافقة  ضمان 
وبرامج  مسارات  من  السياحية  المنتجات 
أكد  لما  إستنادا  المنطقة،  ثراء  تعكس  التي 
زونقة  السياحية،  الوكاالت  جمعية  رئيس 
محمد. وشدد ذات المتعامل السياحي أيضا 
على أهمية ضمان التكوين األمثل لمنتسبي 
القدرات  تطوير  خالل  من  السياحة  قطاع 
الرقمية  التقنيات  استعمال  على  والتدريب 
مختلف  و  البرامج  تسيير  في  الحديثة 
السياحي.  بالتسيير  الصلة  ذات  األنشطة 
وأشار المتحدث الى أن المنطقة يتعين عليها 
التي  الهائلة  السياحية  بقدراتها  تنهض  أن 
وتنويع  المحلي  اإلقتصاد  لتنمية  بها  تزخر 
الشغل،  مناصب  وتوفير  اإلستثمار  فرص 
وهو ما يتطلب -حسبه- ضبط مقاربة جديدة 
ترتكز على إقحام كافة الفاعلين، بما يضمن 
السياحي  لالستثمار  مالئمة  بيئة  توفير 
والمساعدة على استقطاب أكبر عدد ممكن 

من المتعاملين وترقية السياحة الداخلية.
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بومرداس  لوالية  السياحة  مدير  كشف 
مصطاف  ماليين   8 من  أزيد  توافد  عن 
موسم  بداية  منذ  بومرداس  شواطئ  على 

االصطياف يوم 17 جوان .2022
مدير  قدمها  التي  اإلحصائيات  وتشير 
جلسة  خالل  بومرداس  لوالية  السياحة 
بومرداس  والية  والي  ترأسها  التي  العمل 
إلى  القطاعات،  مختلف  وضعية  لمتابعة 
اإلحصائيات  تتصدر  الساحلية  الوالية  أن 
المصطافين. وسجلت  توافد عدد  من حيث 
الهياكل  استعرا  السياحة  مديرية  مصالح 
االصطياف،  لموسم  المخصصة  السياحية 
ألبناء  الصيفية  المخيمات  إلى  باإلضافة 
الجنوب والهضاب العليا أين تم استقبال 20 
والية منذ بداية موسم االصطياف. وتسجل 
عبر  للسباحة  مسموحا  شاطئا   44 الوالية 
تتقاسم شريطا ساحليا  بلديات ساحلية،   10
يصل إلى قرابة 80 كلم. وضم مخطط عمل 
الموسم الصيفي الذي تم اطالقه  مطلع شهر 

جوان المقبل، بوالية بومرداس، كغيرها من 
بين  التنسيق  األخرى،  الساحلية  الواليات 
مختلف القطاعات، بغية إنجاح هذا الحدث 
الهام، السيما بعد الظروف االستثنائية التي 
عنه  ترتب  وما  “كورونا”،  جائحة  خلفتها 
بالتالي  من إغالق وحجر صحي ومنزلي، 
تسجيل خسائر اقتصادية كبيرة. ومن خالل 
فإن  الميدان،  في  المسطر  العمل  برنامج 
الهدف المرجو، هو استقطاب أكبر عدد من 
بومرداس  والية  أن  العلم  مع  المصطافين، 
ـ   2018 االصطياف  موسم  خالل  سجلت 
مما  مصطاف،  مليون   13 زهاء   ،2019
أهلها لتبوأ المرتبة الثانية وطنيا بعد الباهية 
وهران، وهو ما يجعل الرهان كذلك قائما 
احتالل  أو  المرتبة،  نفس  على  للحفاظ 

الصدارة.
توفير  من  بد  ال  كان  ذلك،  أجل  ومن   
السيما  التحدي،  لمستوى  ترقى  خدمات 
النقل  بتوفير  الشواطئ  إلى  الوصول 

حظائر  تهيئة  إلى  إضافة  المسالك،  وتهيئة 
إغفال  دون  العمومية،  واإلنارة  للسيارات، 
خدمات الفندقة والتخييم العائلي، مع توفير 
مصالح  عليه  تشرف  الذي  األمن  عنصر 
جدارة.  بكل  الوطنين  والدرك  الشرطة 
 44 وتنظيف  وتجهيز  تهيئة  إعادة  تم  وقد 
البلديات  عبر  للسباحة  مسموحا  شاطئا 
مختلف  مع  بالتنسيق  العشر،  الساحلية 
إلنجاز  البلديات،  مصالح  السيما  الفاعلين، 
وتجهيزها  الشواطئ  مداخل  تهيئة  عمليات 
وكذا  والعمودية،  األفقية  المرور  بإشارات 
تهيئة  مع  والتوجيهية،  اإلعالمية  اللوحات 
سواء  العمومية،  اإلنارة  األرصفة وصيانة 
المؤدية  الطرق  أو  الشواطئ  مستوى  على 
إليها، ناهيك عن توفير مراكز متنقلة "بيوت 
واألمن  المدنية  الحماية  لعناصر  جاهزة" 
والدرك الوطنيين، إلى جانب اهتمام خاص 
الباعة  تخص  تجارية  مساحات  بتحديد 
هذا  تنظيم  على  الحرص  مع  الموسميين، 

الجانب من قبل الجهات المختصة، وتشديد 
الرقابة حفاظا على الصحة العمومية، دون 
بمرشات  الشواطئ  بتزويد  االهتمام  إغفال 
راحة  لضمان  للشرب،  ومياه  عمومية 
تعد  التي  زموري  بلدية  وفي  المصطافين. 
من بين أهم المدن الساحلية استقطابا للسياح 
الساحل  غابة  الحتضانها  والمصطافين، 
العائلية،  المخيمات  من  والعديد  الترفيهية، 
التحضير  تخص  عمليات  عدة  إطالق  تم 
وتم  الجديد،  االصطياف  موسم  الستقبال 
بـ320 مليون  يقدر  تخصيص غالف مالي 
التي  العملية  هذه  تكاليف  لتغطية  سنتيم، 
الشواطئ  مداخل  تهيئة  جانب  إلى  تشمل، 
السبع بإقليم البلدية، منها شواطئ الدزيرة، 
الساحل،  غابة  القبقاب،  الذهبية،  الرمال 
شاطئ الخيام، وشواطئ زموري البحري، 
اإلنارة  صيانة  عمليات  تجسيد  خالل  من 
معظم  تعرض  إلى  لفت  التي  العمومية، 
الكوابل  وسرقة  للتخريب  مؤخرا  أعمدتها 

غابة  شاطئ  طول  على  خاصة  النحاسية، 
الوطني رقم  الساحل، وأجزاء من الطريق 
24 المار عبر إقليم البلدية، مما جعله يؤكد 
في المقابل، على أهمية تخصيص مشروع 
العمومية،  اإلنارة  إلنجاز  خاصة  بميزانية 
للميزانية  آخر  إرهاق  يعني  ما  وهو 
 5 تهيئة  إلى  السياق،  العمومية. مشيرا في 
 5 تقارب  إجمالية  بقدرة  للسيارات  حظائر 
آالف سيارة، كما توقع استقطاب أزيد من 
مليون مصطاف، السيما أن البلدية تحصي 
12 مخيما صيفيا عائليا، يضاف لها مخيم 
الموسم  برسم  الخدمة  يدخل  جديد  عائلي 
الصيفي الجديد المرتقب. أما مصالح بلدية 
قورصو، فاستفادت من غالف مالي قطاعي 
شاطئ  مدخل  لتهيئة  سنتيم،  مليار  يفوق 
إعادة  إلى  باإلضافة  وحظيرته،  قورصو 
نفس  إلى  المؤدية  العمومية  اإلنارة  شبكة 

الشاطئ.
�س.ز

يف انتظار ارتفاع االأعداد خالل �سهر اوت اجلاري

8  مــــاليني م�صطــاف يف �صـــواطئ بـومــردا�ص

الوالية تعترب اأكرث مناطق اجلذب ال�سياحي يف اجلزائر 

مترنا�صت... قدرات �صياحية واعدة 
يراهن عليها يف دعم الإقت�ساد املحلي  

تعد والية مترنا�ست وجهة مف�سلة لل�سياح من داخل وخارج الوطن ملا تزخر به من قدرات واعدة يراهن عليها يف دعم االإقت�ساد املحلي وترقية 

االإ�ستثمار وال�سياحة ال�سحراوية مبا ي�ساهم يف تنويع م�سادر االإقت�ساد الوطني عموما جت�سيدا للتوجهات اجلديدة للدولة.

واج



اإكليل اجلبل واملريمية والقرنفل 

املكّونات:

وبودرة  المجفف،  الجبل  إكليل  بودرة  من:  كلٍّ  ملعقة صغيرة من 
الزنبق،  جذور  وبودرة  والنشا،  المجففة،  أوالميرمية  القصعين 

وجذور نبات السوس.
ملعقتان صغيرتان من القرنفل.

طريقة التح�ضري: 

بالستيك صغيرة  علبة  في  بالناتج  ونحتفظ  المكّونات  جميع  نخلط 
ذات غطاء محكم.

 نستعمل هذه الوصفة لتنظيف األسنان باستخدام فرشاة األسنان مرة 
في الصباح وأخرى في المساء قبل النوم. 

املريمية وامللح

املكّونات:

كمية من عشبة الميرمية. 
ملعقة كبيرة من الملح. 

طريقة التح�ضري: 

نضع عشبة المريمية في الفرن الساخن قلياًل.
 نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثّم نخلطها مع الملح. 

نطحن المكّونات جيداً، ثّم ننّظف األسنان بها بشكل يومي. 

يجب تطهير ميزان الحرارة بعد االستخدام، 
والصابون  بالماء  غسله  خالل  من  وذلك 

ووضعه في ماده كحولية. 
لو  حتى  الطفل  حرارة  درجة  قياس  يجب 
لم يكن مريضاً، وذلك ألّن درجة الحرارة 
آخر، حيث  إلى  من طفل  تختلف  الطبيعية 
الطفل  درجة حرارة  تعرف  أن  لألم  يمكن 
حمى  من  يعاني  كان  إذا  وتحدد  الطبيعية، 

أو ال. 
مشروب  أي  تقديم  عدم  األم  على  يجب 
درجة  قياس  قبل  للطفل  بارد  أو  ساخن 
قراءة  على  تحصل  حتى  وذلك  حرارته؛ 
صحيحة لدرجة حرارة الطفل قدر اإلمكان.

عند استخدام ميزان الحرارة الفموي يجب 
أحد  من  للطفل  الميزان  األم  تضع  أن 
يغلق  أن  على  تحرص  بحيث  الجانبين، 
الطفل شفتيه، حيث يبقى الميزان داخل فم 
الطفل لمدة ثالث دقائق تقريباً، ومن الجدير 
بالذكر أنه يُنصح بعدم استخدام هذه الطريقة 

مع األطفال الرضع، ألنه من المحتمل أن 
باستخدام  ينصح  لذلك  بأسنانه،  يكسره 

الميزان تحت.
الطرق  من  مجموعة  إتباع  الممكن  من 
سريع،  بشكل  الطفل  حرارة  من  للتخفيف 

ومنها: 

ووضع  وعاء،  في  والملح  الماء  وضع 
وإذا  ساعة،  نصف  لمدة  فيه  الطفل  أقدام 
ينصح  فال  حرارته  درجة  تنخفض  لم 
باالستمرار بتجريب طرق أخرى، بل يجب 
للطبيب؛ ألّن ارتفاع الحرارة  التوجه فوراً 
قد يؤدي إلى تلف في خاليا المخ عن الطفل.
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وضع منشفة دافئة مبللة على العين عدة مرات في اليوم الواحد. 
وضع قطرات العين الموصوفة دون وصفة طبية، وذلك في حالة 
اإلصابة بمتالزمة جفاف العين، إذ يمكن في هذه الحالة استخدام 
الفردي  المخصصة لالستعمال  تلك  الدموع االصطناعية وخاصة 
والتي تُحّضر دون مواد حافظة، إذ تهدف إلى إزالة المواد المهيجة 

للعين والمحافظة على رطوبة العينين.
هو  الحالة  هذه  حدوث  سبب  كان  إذا  خاصة  الحيوية  المضادات 

إصابة العين بعدوى.
عالج الحساسية المسببة لحدوث تلك الحالة، ويكون ذلك بوصف 
التأثير في  الحالة هو  أّن هدفها في هذه  إال  أيضاً  العيون  قطرات 

االستجابة المناعية للجسم. 
اإلجراءات الجراحية، وذلك في حال انسداد القنوات الدمعية.

إخضاع المريض لجراحة مفاغرة كيس الدمع باألنف.
ويجدر التنبيه إلى ضرورة إتباع اإلرشادات التي تساهم في التقليل 

من تهيج العين والحكة، والتي تتمثل بشرب كميات كافية من الماء، 
وتجنّب إجهاد العين، مع الحرص على ارتداء النظارات الشمسية 

عند التعرض ألشعة الشمس والرياح.

اإعداد: حياة م�ضباحي

جمال ور�شاقة

تغيري اأمناط احلياة 
للتعامل مع �سكري احلمل 

من  مجموعة  إجراء  يُساهم 
الحياة  أنماط  على  التغييرات 
في الّسيطرة على حالة سّكري 
احتمالية  من  والتقليل  الحمل، 
اإلصابة بسكري الحمل مجّدداً 
والنوع الثاني من داء السكري 
ألبرز  بيان  يلي  وفيما  الحقاً، 

أنماط الحياة الواجب إتباعها:
وهو  ال�ضحي:  الطعام  تناول 

سكري  لعالج  األولى  الخطوة 
الحمل، نظًرا لتأثير النظام الغذائي الّصحي في المحافظة على مستوى السكر في 
الدم ضمن الحدود الطبيعية لها، وبشكٍل عاّم تُرّكز األنظمة الغذائية الُمعالجة لداء 
السكري على مصادر البروتين وتُقلل من مصادر السكر والكربوهيدرات، وتجدر 
اإلشارة إلى أهمية مراقبة كميّة الكربوهيدرات التي يحتوي عليها النظام الغذائي؛ 
ضرورياً  يعتبر  الذي  الجلوكوز  إلى  ويحولها  الكربوهيدرات  يهضم  فالجسم 
كمصدر للطاقة في الجسم ولتغذية الجنين، ومع ذلك يجب أن تبقى ضمن الحدود 
الطبيعية لها، وعادًة ما تكون التوصية بخفض تناول الكربوهيدرات إلى ما نسبته 

33-40% من مجموع السعرات الحرارية التي تتناولها الحامل.
وجبات  بتناول  الحوامل  للسكري،  األمريكية  الجمعية  تنصح  الّسياق  هذا  وفي 
متوسط  إلى  صغير  حجٍم  ذات  رئيسية  وجبات  ثالث  عددها  يبلغ  يومية  طعام 
ووجبتين إلى أربع وجبات خفيفة، ولتحقيق هذا الهدف يُمكن االستعانة بأخصائي 
تغذية لوضع خطة غذائية بناًء على الوزن الحالي، وزيادة الوزن المرجوة أثناء 
الحمل، باإلضافة إلى مستوى السكر في الدم، والعادات الرياضية، وما تفضله 
الحامل من أنواع الطعام، والميزانية، ومن الجدير ذكره أّن النّساء الالتي يتّبعن 
نظام غذائي صحي يُحافظن على مستويات السكر ضمن مداها الُمقرر ويحظين 

بوالداٍت صحيّة.
ممار�ضة التمارين الريا�ضية: تُساهم ممارسة التمارين الرياضية في الّسيطرة على 

والتخفيف من مشّقات وأعراض  الحمل،  بسّكري  الُمصابات  النّساء  لدى  السكر 
الحمل الشائعة؛ مثل: ألم الظهر، وتشنّج العضالت، وانتفاخات الجسم، واإلمساك، 
التمارين  أو  السباحة  أو  السريع  المشي  أو  الرقص  يشمل  بما  النوم،  ومشاكل 

الهوائية منخفضة الشّدة أو اللعب بنشاط مع األطفال، وتمارين المقاومة.
أيام  معظم  ساعة  نصف  لمدة  المجهود  متوسطة  التمارين  بممارسة  ويُنصح 
األسبوع، والبدء بممارسة الرياضة تدريجياً إذا كانت الحامل منقطعة عن النشاط 
الحركي لفترٍة من الزمن، أّما التمارين الرياضية التي تشّكل خطورة على صحة 

األم والجنين مثل كرة السلة وكرة القدم والتزلّج وركوب الخيل فيجب تجنّبها.
مراقبة الوزن اأثناء احلمل: من الضروري أن تكون زيادة الوزن أثناء الحمل 

فترة زمنية  زيادته خالل  أو  الوزن  من  الكثير  زيادة  أّن  ذلك  منطقية وصحيّة؛ 
قصيرة قد يُصّعب من عملية الّسيطرة على مستوى السكر في الدم، وليس فقط من 
أجل السكري؛ فمراقبة زيادة الوزن أثناء الحمل وبقائها ضمن المدى المقبول ذو 

تأثيٍر في التقليل من خطر حدوث عملقة الجنين.
  وبشكٍل عاّم ال ينصح األطباء بخسارة الوزن أثناء الحمل نظًرا للمجهود الكبير 
الذي يبذله الجسم لدعم نمو الجنين، ولكن يستطيع الطبيب أن يُساعد األم في وضع 
تكون  أن  على  والعمل  الحمل،  قبل  وزنها  على  بناًء  الوزن  لزيادة  ُمحدد  هدف 

الزيادة في الوزن ضمن تلك الحدود.

طرق التخل�ض من البعو�ض
من  التخلص  الممكن  من 
البعوض عن طريق إتباع عدة 

ُطرق، والتي تتمثّل في:
الثلج  يساعد  الثلج:  ا�ضتخدام 

البعوض  جذب  على  الجاف 
أكسيد  ثاني  غاز  يُصدر  ألنه 
في  الطريقة  وتكون  الكربون، 
وضع بعض الثلج الجاف داخل 
غطاء،  على  يحتوي  وعاء 
لذلك  البعوض  ينجذب  إن  وما 

الوعاء يُغلق الغطاء عليه، وهذه الطريقة من الُطرق الفّعالة للتخلص من البعوض 
بالرغم من أنها تحتاج لوقت طويل في ذلك.

زيت القرفة بيّنت دراسة أجريت في تايوان أنه يمكن لزيت القرفة طرد البعوض، 

والقضاء على بيضه، ومن أبرز أنواع البعوض النمر اآلسيوي، ويمكن استخدام 
بما  الزيت  القرفة عن طريق صنع محلول مكون من ربع ملعقة صغيرة  زيت 
يُعادل 24 قطرة، مع 113.65 ملليلتر من الماء، ورشه على الجلد، أو المالبس، 
وحول المنزل، وعلى النبات، مع الحرص على تجنب استخدام زيت القرفة بكمية 

مركزة لتجنب تهيج الجلد.
والمضادة  المطهرة،  الشاي بخصائصه  يُعرف زيت شجرة  زيت �ضجرة ال�ضاي: 

الشاي على  قدرة زيت شجرة  إلى  الحديثة  الدراسات  أشارت  للميكروبات، وقد 
طرد الحشرات بشكٍل فعال، وأظهر اختبار ميداني فعالية المواد الطاردة الموجودة 

في زيت شجرة الشاي ضد البعوض وذباب الشجيرات.
للناموس  فّعااًل  طارداً  منه  تجعل  قويًة  رائحًة  الثوم  يمتلك  الثوم:  استخدام   
والحشرات، حيث يُمكن سحق بعض فصوص الثوم أو فرمها وغليها مع القليل 
من الماء لبعض الوقت، ثّم صّب الماء في زجاجة رذاذ ورّشه في جميع أنحاء 

الغرفة، مّما يُجبر الناموس على الهرب ويمنعه من االقتراب.

احلامل واجلنني

تدابير منزلية

اأمومة  و طفـولة 

اأع�ساب لتبيي�ض الأ�سنان �سريعًا

عالج تدميع العني
عالج،  دون  العني  تدميع  حالة  تختفي  احلالت  معظم  يف 

فاإّن  الطبيب  املري�ض فيها لزيارة  التي ي�ضطر  ويف احلالت 

الطبيب يقوم باإجراء فح�ض العني، كما يتعنّي على املري�ض 

الطبيب،  يطرحها  التي  الت�ضاوؤلت  جميع  عن  الإجابة 

التي  الأدوية  اأو  ال�ضحية،  بالظروف  املتعلقة  تلك  وخا�ضًة 

و�ضفة،  دون  اأو  طبية  بو�ضفة  كانت  �ضواء  املري�ض  يتناولها 

اأو الإ�ضابات التي تعّر�ضت لها العني، وبعدها يقوم الطبيب 

تدميع  عالجات  وت�ضمل  املنا�ضب،  العالج  بتحديد  املخت�ض 

العني ما يلي:

ن�سائح عامة عند قيا�ض درجة احلرارة 

�شحتك
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الالعب يوؤكد توقيعه

 لعقد طويل الأمد

ليفربول يعلن جتديد 
تعاقده مع دييغو جوتا

أعلن ليفربول اإلنجليزي بشكل رسمي، تجديد تعاقده مع البرتغالي 
دييغو جوتا نجم الفريق خالل فترة االنتقاالت الصيفية الحالية.

وفي بيان رسمي أصدره "الريدز" عبر موقعه اإللكتروني أعلن من 
خالله تجديد تعاقده مع جوتا ليواصل مشواره مع الفريق.

ليفربول،  البالغ 25 عاما على عقد طويل األمد، مع  ووقع جوتا 
ليواصل مسيرته مع الريدز لفترة أطول، وفقا لما ذكره بيان النادي، 
"أنا،  ليفربول:  لنادي  الرسمي  للموقع  في تصريحات  وقال جوتا 
فخور حقا، منذ أن وصلت قبل عامين، أثبتت نفسي كالعب مهم 
في هذا الفريق، وهذا ما أردته منذ البداية، اآلن، وقعت على اتفاق 
جديد طويل األمد، بالنسبة لي، من الجيد حقا إثبات أنني سأكون 
هنا لفترة من الوقت«.ونجح المهاجم في تسجيل 21 هدفا في جميع 
كأس  لقب  حصد  في  وساهم  الماضي،  الموسم  خالل  المسابقات 
الرابطة اإلنجليزية وكأس االتحاد اإلنجليزي، باإلضافة إلى احتالل 

المركز الثاني في الدوري اإلنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
الوكالت

ليفاندوف�سكي يودع لعبي وموظفي 

فريقه ال�سابق وي�سرح: 

وداع بايرن حمزن وهذا ما 
حدث مع حميديت�ش

عن  برشلونة،  مهاجم  ليفاندوفسكي،  روبرت  البولندي  تحدث 
زيارته أمس، لمقر تدريبات بايرن ميونخ، من أجل وداع الالعبين 
والموظفين.وانضم ليفاندوفسكي للبلوغرانا في 17 جويلية الماضي 
بعقد يمتد ألربعة مواسم، مقابل 45 مليون يورو، باإلضافة إلى 4 

ماليين أخرى كمتغيرات.
وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا": 
لقد  هنا.  به وعشته  لما فزت  ممتنا  دائما  "األمر محزن. سأكون 
شكرت الجميع على ما فعلوه من أجلي وقدمت لهم الهدايا. لقد كان 

الموقف عاطفيا ولحظة صعبة بالنسبة لي«.
لبايرن،  الرياضي  المدير  حميديتش،  صالح  حسن  مقابلته  وعن 
وشكرتهم  الجميع  التقيت  يرام..  ما  على  شيء  "كل  ليفا:  علق 
على كل شيء، لن أنسى أبدا ما عشته هنا. كانت األسابيع القليلة 
الماضية صعبة على الجميع، لكنني لن أنسى أبدا ما مررت به هنا 

وأشكر الجمهور على دعمه«.
يذكر أن ليفا دخل في حالة من التراشق بالتصريحات مع حميديتش 

خالل الفترة األخيرة.
الوكالت

الأوروغواي الأرجنتني وت�سيلي والباراغواي تقدم ملفا م�سرتكا

اأربع دول تعلن ر�ضميا تر�ضيحها ال�ضت�ضافة 
"الذكرى الـ100 لكاأ�ش العامل"

األوروغواي  دول  أعلنت 
والباراغواي  وتشيلي  واألرجنتين 
المشترك  ترشيحها  أمس  رسميا 
والذي   2030 مونديال  لتنظيم 
للمسابقة  المئوية  الذكرى  يصادف 
في  األولى  نسختها  أقيمت  التي 

مونتيفيديو.
هذا  على  الرسمي  اإلعالن  وتم 
ملعب  في  اليوم  المشترك  الترشيح 
حيث  مونتيفيديو  في  سنتيناريو 
 1930 عام  النهائية  المباراة  أقيمت 
واألرجنتين،  األوروغواي  بين 
للدول  المشترك  الترشيح  ويهدف 
األربع أيضا إلقامة المباراة النهائية 

لنسخة 2030 على الملعب ذاته.
األمريكي  االتحاد  رئيس  وكتب 
أليخاندرو  القدم  لكرة  الجنوبي 
"في  "تويتر":  على  دومينغيس 
العالم  كأس  فيه  تحتفل  الذي  الوقت 
بالذكرى المئوية لتأسيسها، يجب أن 
أمريكا  األصلي،  موطنها  إلى  تعود 

الجنوبية«.

وقال وزير الرياضة األوروغوياني 
سيباستيان باوسا: "بالنسبة لنا، يجب 
أن يطلق عليها كأس العالم للذكرى 
نركز  أن  يجب  ما   ،2030 المئوية 
لكأس  المئوية  الذكرى  هو  عليه 
بمرور  االحتفال  سيكون  العالم. 
100 عام على أول كأس عالم هنا. 
إلى  والعودة  األسطورة،  إلى  عودة 
األربع  الدول  الجذور!«.وكانت 
التزمت قبل أكثر من ثالث سنوات 

بتأسيس لجنة منظمة محلية للتنسيق 
أمريكا  في  للعبة  الحاكمة  الهيئة  مع 
لترشيحها. للتخطيط  الجنوبية 
كأس  السادسة من  النسخة  وستكون 
العالم التي تقام في أمريكا الجنوبية، 
بعد 1930 )األوروغواي(، 1950 
)تشيلي(،   1962 )البرازيل(، 
و2014  )األرجنتين(   1978

)البرازيل(.
الجنوبي  الملف األميركي  وسيواجه 

الترشيح المشترك إلسبانيا والبرتغال 
واللتين أعلنتا عنه في جوان 2021، 
عن  وإيرلندا  بريطانيا  وتراجعت 
للتركيز  آخر  مشترك  ترشيح  فكرة 
على استضافة كأس أوروبا 2028، 
بشأن  محادثات  هناك  أن  ورد  كما 
الكيان  بين  مشترك  ترشيح  محاولة 

الصهيوني واإلمارات والبحرين.
وشارك 13 منتخبا فقط في النسخة 
األولى عام 1930 وتم لعب البطولة 
مونتيفيديو  العاصمة  في  بأكملها 
نسخة  أما  فقط،  مالعب  ثالثة  وفي 
2030 فستشهد مشاركة 48 منتخبا، 
الجنوبية  األمريكية  الدول  وتتوقع 
إقامة  الستضافتها  المرشحة  األربع 

مبارياتها في 15 ملعبا.
فيها  يصل  التي  األولى  المرة  وهي 
عدد الدول المرشحة لالستضافة إلى 
2026 ستقام  نسخة  أن  أربع، علما 
في ثالث دول هي الواليات المتحدة 

والمكسيك وكندا.
الوكالت

كشف استطالع رأي أجرته وكالة األنباء األلمانية 
الدرجة األولى  أن مدربي ومسؤولي فرق دوري 
األلماني لكرة القدم، يرون أن بايرن ميونخ المتوج 
يزال  ال  الماضية،  العشرة  المواسم  في  باللقب 
الموسم  في  باللقب  للتتويج  حظا  األوفر  المرشح 

الجديد.
وكان بايرن ميونخ هو المرشح األقوى طبقا ألراء 
شملها  التي   18 الـ  األندية  جميع  من  ناديا   16
قدرة  بشأن  قائما  كان  األمل  لكن  االستطالع، 
ليفركوزن  وبايرن  واليبزغ  دورتموند  بوروسيا 

على المنافسة بقوة، على األقل، مع بايرن.
وقال هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند إن بايرن "هو 
المرشح األبرز مجددا" رغم رحيل نجم الهجوم البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
عن الفريق، وذلك ألن بايرن تعاقد مع "العبين استثنائيين" هما ساديو ماني 
وماتيس دي ليخت، وأضاف :"اليبزيج وليفركوزن ونحن بالطبع نحب أال 

يكون بايرن هو البطل مجددا"، لكنه أشار أيضا إلى أنه ال يمكن توقع ذلك.
أما دومينيكو تيديسكو المدير الفني لفريق اليبزيغ، فقد صرح قائال "بايرن 
بالتأكيد هو المرشح األبرز مجددا، نحن طموحون ونرغب في تحقيق أفضل 

أوروبا  أبطال  دوري  إلى  والتأهل  ممكنة  نتيجة 
عن  نتحدث  أن  المبالغة  من  سيكون  لكن  مجددا. 

اللقب أو أن نعتبره هدفا بالنسبة لنا.«
وقال سفن ميسلينتات مدير الكرة بنادي شتوتغارت 
تكون  وأن  البوندسليغا  في  اإلثارة  في  "يأمل  إنه 
المنافسة مفتوحة بين هذه األندية لفترة طويلة، وقال 
لفريق كولن "جميع  الفني  المدير  شتيفن بومغارت 
الفرق األربعة ستلعب من أجل اللقب "ألنها جميعا 
شوارتز  ساندرو  قال  بينما  جيدة،  بأوضاع  تتمتع 
المدير الفني لهيرتا برلين إن المنافسين قد يخوضوا 
القوية  العروض  تقديم  التحدي حقا "إذا نجحوا في 

بشكل مستمر طوال الموسم" مثل بايرن.
قال  هاينر  هربرت  رئيسه  لكن  توقعات  بأي  ميونخ  بايرن  نادي  يدل  ولم 
"طموحنا هو الفوز باأللقاب"، كما أبدى أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن 

طموحا لتحقيق الكثير.
وقال أوليفر كان: "لدينا فريق من الطراز األول. الجميع يتطلعون إلى التحسن 

وحصد ألقاب أكثر من الموسم الماضي«.
الوكالت 

ح�سب ا�ستطالع للراأي اأجرته وكالة الأنباء الأملانية

تحدث األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، 
سان  لباريس  السابق  الفني  المدير 
"حديقة  من  رحيله  عن  جيرمان، 
بوكيتينو،  الصيف.وقال  هذا  األمراء" 
في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو 
أن  أعتقد  "ال  اإلسبانية:  دويبورتيفو" 
المشروع  وضع  من  مبابي  كيليان 
إلى  األمر  يعود  لكن  للنادي،  الجديد 
أن  اعتقدوا  من  إنهم  والرئيس،  اإلدارة 
بدء مشروع جديد في النادي يعد الخطة 

باريس  فعل  لقد  اآلن،  مالءمة  األكثر 
سان جيرمان كل شيء ممكن لالحتفاظ 
بكيليان، وأنا أتفق معهم أيًضا في ذلك، 
الكرة  في  الالعبين  أفضل  أحد  إنه 

العالمية«.
وتابع: "أنا هادئ بالنظر إلى الظروف 
انتهى كل شيء  لقد  لها،  تعرضنا  التي 
متأخًرا مع سان جيرمان، حيث فسخنا 
اإلعداد،  فترة  من  واحد  يوم  قبل  العقد 
بين 3 و4 جويلية، ومن الصعب االنتقال 

إلى ناٍد آخر، ألن جميع المشاريع مغلقة، 
الظروف  مع  التكيف  اآلن  علي  لذا 

الجديدة ودائًما ما أتطلع إلى األمام«.
مليئة  التعامل مع غرفة مالبس  وحول 
وليونيل  مبابي  مثل  كبار  بالعبين 
ميسي ونيمار وسيرجيو راموس، علق 
بوكيتينو: "بالنسبة لي كان األمر ممتًعا. 
نتحدث دائًما عن ذلك مع طاقم التدريب. 
لديك  يكون  أن  لقد كانت فرصة رائعة 
العديد من األسماء، والعديد من النجوم 

في غرفة المالبس.. لقد كان هذا واحًدا 
من أكثر األشياء اإليجابية«.

وبشأن أفضل العب في العالم اآلن، قال 
المدرب األرجنتيني: "بالنسبة لي ميسي 
ذلك،  في  شك  ال  العالم..  في  األفضل 
لنيل  مرشح  مبابي  أن  الواضح  ومن 
هذا الشرف في المستقبل، كما أن هناك 
أيًضا أحد أفضل الالعبين  نيمار، وهو 

في العالم بالنسبة لي".
الوكالت

على  منفتًحا  برشلونة،  وسط  العب  يونغ،  دي  فرينكي  الهولندي   بات 
االنتقال إلى أحد األندية خالل الميركاتو الصيفي الجاري.

الكبير، وحاجة  التخلص من دي يونغ بسبب راتبه  ويرغب برشلونة في 
النادي إلى أموال بيعه، من أجل تسجيل الصفقات الجديدة.

على  يصر  يونغ  دي  فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو"  "موندو  لصحيفة  ووفًقا 
رفض االنتقال إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، كما أنه لن يوافق على 
التوقيع مع أي ناٍد ال يشارك في دوري أبطال أوروبا، وأشارت إلى أن 
دي يونغ لديه شكوك أيًضا بشأن إمكانية عودة مانشستر يونايتد إلى دوري 

الدوري  لقب  على  المنافسة  على  قدرته  أو  المقبلة،  المواسم  في  األبطال 
اإلنجليزي الممتاز.

تشيلسي،  أو  ميونخ  بايرن  إلى  لالنتقال  منجذب  يونغ  دي  أن  وأوضحت 
بسبب قوة الفريقين محلًيا وأوروبًيا، وذكرت أن احتمالية انتقاله إلى البايرن 
بعيدة للغاية، ألن البافاري لم يستفسر عن وضع الالعب، بينما على الجانب 
أي  اآلن  حتى  يرسل  لم  لكنه  يونغ،  بدي  اهتمامه  تشيلسي  أبدى  اآلخر، 

عرض رسمي.
الوكالت 

اأندية البوند�ضليغا تر�ضح بايرن ميونخ للفوز باللقب

النجم الهولندي ل ميانع النتقال لنادي ل ي�سارك يف دوري الأبطال

دي يونغ ي�ضر على رف�ش يونايتد وينتظر عر�ضا من عمالقني

بوكيتينو يتحدث عن م�سروع البي اأ�س جي اجلديد ويوؤكد: 

"مبابي ال يدير باري�ش نيمار هو االأف�ضل يف العامل"
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ريا�ضي
الجزائريان تاألقا في مواجهة كا�ستيل 

دي �سانجارو الودية

ونا�س ي�سجل ثنائية وزدادكة 
يفتتح عداده مع نابولي

 
تألق الالعبان 

الجزائريان، آدم 
وناس وكريم 

زدادكة بشكل الفت، 
أول أمس، خالل 

مباراة ودية جمعت 
ناديهما نابولي 

بنظيره كاستيل دي 
سانجارو، وتمكن 

نادي الجنوب اإليطالي من تجاوز منافسه بسهولة مطلقة، 
وبنتيجة عريضة وصلت لثمانية أهداف دون رد، في إطار 

استعداداته للنسخة الجديدة من الكالتشيو اإليطالي.
وأحرز آدم وناس ثنائية، بعدما تحصل على فرصة اللعب من 

طرف مدربه لوتشيانو سباليتي، وهو الذي لفت األنظار منذ أيام 
مضت، في لقاء ودي بين عناصر الفريق، مما أجبر الطاقم الفني 

على االعتماد عليه.
ويبدو بأن الجناح الطائر للمنتخب الوطني، عازم على التأكيد 
للجميع على أنه العب من أعلى مستوى وقادر على التألق، 

عندما تتركه اإلصابات بسالم، وهي التي كانت السبب الرئيسي 
في وضعه على رأس قائمة الالعبين المعروضين للبيع خالل 

الميركاتو الصيفي الجاري.
أما كريم زدادكة، الذي تم االعتماد عليه ألول مرة في فترة 

التحضيرات، تمكن هو اآلخر من زيارة الشباك، ولفت أنظار 
المدرب سباليتي.

وكان الظهير األيسر قد أكد في تصريحات صحفية بأنه يسعى 
للبقاء في نابولي ولفت أنظار مدربه، خاصة وأنه يستهدف 

الوصول للمنتخب الجزائري األول، وااللتحاق بشقيقه حكيم 
زدادكة، العب كليرمون فوت الفرنسي.

ق.ر

 اأ�سدروا بيانا حاولوا من خالله

 �سرح م�ساكل اتحاد العا�سمة

الالعبون يرف�سون قرار الإدارة 
ويت�سامنون مع المدرب بن واحي

 
رفض العبو 

اتحاد العاصمة 
إقالة المدرب 

المغربي بن واحة، 
وتحميله مسؤولية 

عدم التنقل نحو 
تركيا، وأصدروا 
بيانا حاولوا من 

خالله شرح أسباب 
المشاكل التي وقعا 

في الفريق في 
الـ48 ساعة األخيرة.

وصدر هذا البيان، من قبل 14 العباً من الفريق، الذين رفضوا 
التنقل لتركيا لخوض التربص التحضيري للموسم المقبل، وكشف 

بيان الالعبين، عن وجود معلومات خاطئة، في الندوة الُصحفية 
التي عقدها رئيس مجلس اإلدارة.

كما جاء هذا البيان، كرد على قرار إدارة الفريق، القاضي بإحالة 
المدرب جميل بن واحي لمجلس التأديب، ومنعه من االشراف 

على الحصة التدريبية أول أمس.
ورفض الالعبون، التدخل في شؤون الطاقم الفني، كما أضاف 

بيان الالعبين، أنهم لم يجدوا أطقم رياضية للتدرب.
ق.ر

في اإطار ترب�سه بمدينة عين الدراهم

مولودية الجزائر ت�سجل 12 
هدفا في مرمى فرنانة التون�سي

 
حقق فريق 

مولودية الجزائر 
اول أمس فوزا 

عريضا في 
مواجهة ودية 

تحضيرا للموسم 
الجديد، حيث فاز 
زمالء، أيوب عبد 

الالوي، بنتيجة 
وصلت لـ12 مقابل 

صفر أمام نادي 
فرنانة التونسي.

وعرفت هذه المواجهة تألق الوافدين الجدد على غرار، أوكيل، 
ودحامني وكذا الشاب بوشريط الذي وقع سوبر هاتريك.

يذكر أن مولودية الجزائر متواجدة بمدينة عين الدراهم التونسية 
لتحضير الموسم الجديد.

ق.ر

 اأمير.ل

يعمل الناخب الوطني جمال 
بلماضي على إيجاد الحلول 

المناسبة لعدد من القضايا التي 
تشغل باله، قبل فترة التوقف 

الدولي في شهر سبتمبر القادم، 
حسبما أكدته مصادر مطلعة أمس.
وحسب نفس المصادر، فقد دخل 

مدرب الخضر في سباق مع 

الزمن، من أجل فض هذه الملفات 
في أسرع وقت، وبعد قرار 

"الكاف" بتأجيل مباريات الجولتين 
الثالثة والرابعة من تصفيات 

كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 
2024، سيتعين على بلماضي 

إيجاد منافسين من أوروبا وأمريكا 
الجنوبية لمواجهة "محاربي 

الصحراء" خالل فترة التوقف 
الدولي المقبل.

كما يبحث بلماضي عن تدعيم 
تشكيلته بعدة العبين من أصحاب 

الجنسية المزدوجة، تحسبا 
للمنافسات المقبلة، وبصفة خاصة 
نهائيات أمم أفريقيا 2024، ومن 

أبرز األسماء التي يستهدفها العب 
وسط ميالن اإليطالي ياسين 

عدلي، بجانب الظهير األيسر 
لولفرهامبتون اإلنجليزي ريان آيت 

نوري، وأيضا العب وسط ليون 

الفرنسي حسام عوار.
ووفقا لموقع "فوت أفريكا"، فقد 

اقترب عدلي من االلتحاق بمنتخبنا 
الوطني، حيث تحدث الموقع عن 
متوسط الميدان الصاعد، واصفا 
إياه بـ"موزارت ميالن"، وكشف 

أن بلماضي، بصدد القيام بـ"ضربة 
معلم"، من خالل إقناع الالعب 
البالغ من العمر 22 سنة بتدعيم 

تشكيلته، وتشكيل ثنائي مميز رفقة 
زميله في ميالن إسماعيل بن 

ناصر، وأشار الموقع الفرنسي إلى 
وجود احتمال كبير لرؤية عدلي 
بقميص منتخب الجزائر، بداية 
من شهر سبتمبر القادم، خالل 

فترة التوقف الدولي، بعد تغيير 
جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى 

الجزائرية.
كما أن وضعية بعض العناصر 
الوطنية تؤرق الناخب الوطني، 

حيث يعيش عدد الالعبين 
وضعية رياضية صعبة، بسبب 
عدم تعاقدهم مع أندية جديدة أو 

خروجهم من حسابات فرقهم 
الحالية، ويتعلق األمر بكل من 
بفريد بولحية ورايس مبولحي 
وحسين بن عيادة، فضال عن 

إسالم سليماني الذي خرج نهائيا 
من حسابات سبورتنغ البرتغالي، 
ويتواصل مدرب الخضر بشكل 

منتظم مع هؤالء النجوم، من أجل 
إيجاد الحلول التي ستسمح لهم 

بتجديد العهد مع أجواء المنافسات، 
في أسرع وقت.

تنطلق منافسات نصف نهائي كأس 
العرب لكرة القدم تحت 20 عاما، 

اليوم، في مدينة أبها السعودية، 
والتي ستعرف مشاركة منتخبنا 

الوطني الذي سيواجه نظيره 
المصري في السباق التأهل نحو 

النهائي.
 ويلتقي أصحاب األرض مع 

فلسطين في تمام الرابعة والنصف 
بالتوقيت المحلي، بينما يصطدم 

منتخبنا الوطني بنظيره المصري 
في المواجهة الثانية.

 من جهته، علق الناخب الوطني 
محمد السات، عن جاهزية أشباله 

لإلطاحة بالمنتخب المصري، 
وصرح على هامش، المؤتمر 

الصحفي قبل المباراة: "االستعداد 
لهذه المباراة لم يتم على نحو جيد 
بسبب ضيق الوقت، حرصنا على 

االسترجاع والمحافظة على المعدل 

البدني لالعبين، ونحن في جاهزية 
كبيرة لمالقاة المنتخب المصري".

وختم السات حديثه: "في حال 
الفوز على منتخب مصر، أعتقد 

أننا سنفوز بالمباراة النهائية ونتوج 
باللقب أمام أي منافس سواًء منتخب 

السعودية أو منتخب فلسطين".
وسيكون عشاق الكرة العربية 

في تمام السابعة والنصف مساء 
بتوقيت مكة، على موعد مع 

مباراة نارية بين منتخبي مصر 
والجزائر، وحقق الفراعنة الفوز في 

ربع النهائي على حساب المغرب 
2-1، بينما عبر محاربو الصحراء 

عقبة تونس 0-1.
وتسعى المنتخبات األربعة لبلوغ 

الموقعة النهائية، المقررة يوم 
األحد المقبل في تمام الساعة 7:30 

بتوقيت مكة المكرمة.
ق.ر

كشفت مصادر إعالمية أمس ان 
إدارة نادي لوغانو السويسري 

أقدمت على معاقبة الدولي 
الجزائري، محمد أمين عمورة، 

على خلفية رفضه التنقل مع 
الفريق إلى الكيان الصهيوني 

لمواجهة نادي هبوعيل بئر سبع، 
في األراضي الفلسطينية المحتلة، 

لحساب تصفيات منافسة دوري 
المؤتمر األوروبي.

وأوضحت ذات المصادر أن 
الفريق السويسري قام بإبعاد 

عمورة عن لقاء النادي األخير 
أمام نادي أف سي وينترهور 

كإجراء أولي، علما وأن المهاجم 
الجديد للمنتخب الوطني ليس 

معاقبا، وال يعاني من أي إصابة، 
فيما كان بصم على بداية موسم 

جيدة.
ويبدو أن إدارة نادي لوغانو تريد 

الضغط على نجم وفاق سطيف 
السابق، من أجل إرغامه على 

المشاركة في المباراة أمام النادي 
الصهيوني المقررة هذا الخميس 

في سويسرا على أن تجري مباراة 
العودة في 11 أوت المقبل في 
المحتلة. الفلسطينية  األراضي 

يذكر أن عمورة سيلعب الموسم 
الثاني له مع لوغانو السويسري، 

الذي كان التحق به صائفة 2021، 
قادما من وفاق سطيف، وفي 
أول موسم له، سجل المهاجم 

الجزائري خمسة أهداف في جميع 
المنافسات، خالل الـ23 مباراة 
لعبها في البطولة والكأس، فيما 
تّوج مع لوغانو بكأس سويسرا.
وكان الدولي الجزائري أحمد 

توبة قد تعرض لحملة انتقادات 
الذعة، على خلفية رفضه السفر 

إلى الكيان الصهيوني المحتلة 
يوم الخميس، مع فريقه إسطنبول 

باشاك شهير التركي لمواجهة 
نادي مكابي نتانيا، في إياب الدور 

التمهيدي من مباريات دوري 
المؤتمر األوروبي لكرة القدم.

ق.ر

حديث عن اقتراب عدلي من اللتحاق بالمنتخب الوطني

ل�سات يوؤكد اأن الإطاحة بالفراعنة �ستفتح لأ�سباله باب التتويج

لوغانو ال�سوي�سري يقرر معاقة مهاجمه الجزائري

بلما�سي يعمل على حل م�ساكل الخ�سر قبل �سبتمبر القادم

الخ�سر يناف�سون م�سر على بطاقة التاأهل لنهائي كاأ�س العرب لل�سباب

عمورة يدفع �سريبة رف�سه ال�سفر نحو الكيان ال�سهيوني
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عانت السينما العالمية بشكل كبير من تداعيات فيروس 
كورونا، وعلى مدار عامى 2020 و2021، خسرت 

الكثير من األموال، إال أن بعض األعمال عوضت 
تلك الخسائر بشكل جزئى، وأغلب األعمال السينمائية 
البارزة رحلت الشركات المنتجة لها مواعيد عرضها 

إلى عام 2022، أمال فى تحسن األوضاع وعودة 
الحياة إلى طبيعتها ما قبل فيروس كورونا، وبالتالى قد 
ينعكس الوضع بشكل كبير على شباك التذاكر، وبالتالى 

يعوض جزء ولو بسيط من الخسائر الفادحة التى 
تكبدتها صناعة السينما حول العالم.

 يعتبر العام الجديد 2022 مليئا بالعديد من األعمال 
السينمائية، التى  حدد لها موعد عرض، وبالتالى 

ينتظرها الكثير من الجمهور بشغف كبير، خاصة أنها 
أما إنتاجات ضخمة لكبار النجوم والنجمات أو أعمال 

مؤجلة، وبالتالى طال انتظار الجمهور لها.
 من بين أبرز األعمال المنتظرة ما هو من إنتاج 

 The وهو بعنوان ،Universal Pictures شركة
355، بطولة جيسيكا تشاستين، ولوبيتا نيونجو، ديان 
كروجر، فان بينجبينج وبينيلوبى كروز، ومن المقرر 

عرض الفيلم فى غدا ، والعمل من إخراج سيمون 
كينبيرج، وتأليف تيريزا ريبيك.

 كما تشهد األيام األولى من العام الجارى 2022، 
عرض فيلم Morbius الذى يدور فى إطار رعب 

وإثارة، ومن المقرر أن يطرح فى 28 يناير الجارى، 
وكان من المقررعرض فيلم الممثل العالمى جاريد ليتو 

فى دور السينما، يوليو 2020، ولكن تم تأجيله إلى 
مارس 2021 بسبب وباء كورونا ثم إلى العام الجارى 

.2022
 ويدورالفيلم الجديد Morbius حول محاولة عالم 

كيمياء حيوية، يدعى مايكل موربيوس، عالج مرض 
نادر فى الدم، لكنه يصيب نفسه عن غير قصد بشكل 

ما، ليصبح مصاص دماء، الفيلم الجديد من إخراج 
دانيال اسبينوزا، وتأليف جيل كين، مات سزاما، بيرك 

شاربلس، روى توماس.
فيلم Morbius الجديد يدور حول شخصية مارفل 

األصلية، مصاص الدماء »Morbius«، من كتاب 

Marvel Comic Book، ومن بطولة جاريد ليتو، 
أدريا أرجونا، مات سميث، جاريد هاريس، جى كى 

سيمونز، تيريس جيبسون، تشارلى شوتويل، ريا 
فيند، كورى جونسون، توم فوربس، ارشى رينو، 

المدريجال، إبراهيم بوبوال، آدم كولينز، آدم الحجر.
 أما فيلم Marry Me للنجمة العالمى جينيفر لوبيز 

فيعرض فى دور العرض حول العالم يوم 11 فبراير 
2022، وهو الفيلم الذى تأجل عرضه أكثر من مرة، 

بسبب فيروس كورونا.
)image-)1

 وتدور أحداث الفيلم حول نجمة بوب يتخلى عنها 
خطيبها مغنى الروك قبل لحظات من حفل زفافهما، 
المقام وسط مدينة نيويورك بعدما علمت بخيانته، ما 

يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره عشوائيا من 
بين الحشود، الذى يحمل الفتة بعنوان 

بينما يعرض فيلم Death on the Nile فى 11 
فبراير المقبل، وهو من إخراج كينيث براناه، وتأليف 
أجاثا كريستى، وسيناريو مايكل جرين، ويشارك فى 

بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، جونى ديب، 
كينيث براناه، بينيلوبى كروز، ميشيل فايفر، جوش 

جاد، وليام دافو، جودى دينش، ديزى ريدلى، ديريك 
جاكوبى.

الفيلم الجديد يعد الجزء الثانى من الفيلم الشهير 
Murder on the Orient Express، الذى 
يستكمل التحقيق جريمة قتل راح ضحيتها رجل 

أمريكى ثرى، كان يسافر على متن قطار الشرق 
السريع، الذى يعد أسرع قطارات العالم قاطبة، ويصبح 

هناك 13 شخصا وقعوا ضحية االشتباه فى القتل، 
ولن يغادروا القطار حتى يتعرفوا على القاتل، والفيلم 

تم تصوير أجزاء منه فى مصر باألقصر وأسوان 
.imdb والقاهرة، وذلك حسب موقع

أما عشاق أفالم األبطال الخارقين، فهم على موعد مع 
عرض فيلم The Batman، الذى يعرض فى 4 

مارس المقبل، وهو من إخراج مات ريفز، حيث يلعب 
روبرت باتينسون دور البطولة مع زوى كرافيتز فى 

دور سيلينا كايل. وأعلن المخرج مات ريفز عن انتهاء 

تصوير فيلمه The Batman رسميا، وكان قد تم 
تأجيل الفيلم مرتين من تاريخ اإلصدار األصلى فى 

يونيو 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا، واآلن من 
المقرر إصداره 4 مارس 2022.

 أما فيلم النجمة ساندرا بولوك، وبراد بيت، وتشانينج 
تاتوم The Lost City، فمن المقرر عرضه فى 
25 مارس 2022. وكشفت الشركة المنتجة لفيلم 

المغامرة The Lost City، عن المالمح األولى 
للفيلم الذى يشارك فى بطولته النجم العالمى دانيال 

رادكليف، وتلعب بولوك دور لوريتا سيج، الروائية 
التى أمضت حياتها المهنية تكتب عن أماكن غريبة فى 
كتبها الشعبية عن المغامرات الرومانسية، وسرعان ما 

تخوض تجربة تردد فى الترويج لكتابها الجديد.
 ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع 

hollywoodreporter، الفيلم الذى يقوم بإخراجه 
آدم وآرون نى، يتبع مؤلفة رومانسية ناجحة 

»بولوك«، التى تم اختطافها من قبل صائد كنز شرير، 
وأجبرها على التعاون مع عارض األزياء »تاتوم«، 

وذلك ألنهما انجرافا إلى مغامرة أغرب من الخيال.
كما ينتظر الجمهور فيلم شركة Universal الذى 
يأتى بعنوان Ambulance، ويصل دور العرض 

فى 8  إبريل من العام الجارى 2022، بدور العرض 
حول العالم، يدور فيلم Ambulance حول اثنين 

من اللصوص يسرقون سيارة إسعاف بعد أن تنحرف 
وتنقلب.

 فيلم Ambulance بطولة كل من »جيك جيلينهال، 
يحيى عبدالمتين الثانى، إيزا جونزاليس، جاريت 

ديالهانت، ديفان لونج، كير أودونيل، خوسيه بابلو 
كانتيلو، موسى انجرام، كولين وودل كولين وودل«.

قصة الفيلم مستوحاة من كتاب »السحرة« الذى صدر 
عام 1983، لرولد دال، ويحكى عن قصة مخيفة 

ومضحكة وخيالية لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات، 
يعيش مع بعض السحرة.

مخرج الفيلم سيمون كينبيرج، كتب وأخرج وأنتج عددا 
من األفالم من قبل، وترشح لجائزة أوسكار مرة واحدة 

عن مشاركته فى إنتاج فيلم The Martian عام 

 ،The Northman 2016.فيما يعرض فيلم اإلثارة
بطولة ألكسندر سكارسجارد، وآنيا تايلور جوى، 

ونيكول كيدمان، وإيثان هوك، وويليم دافو، وبيورك، 
22 إبريل المقبل.

 أما فيلم توم كروز Top Gun: Maverick، الذى 
تأجل عرضه من 24 يونيو الماضى إلى 23 ديسمبر 

من العام الماضى، استقر صناعه على عرضه فى 
27 مايو المقبل من العام الجارى 2022. الفيلم تدور 
أحداثه بعد قضائه ألكثر من ثالثين عاما فى القوات 
الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، 

ولكنه يتفادى التقدم فى الرتبة، التى ستضعه فى مكانة 
مختلفة، كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك 

 Top Gun نفسه مكلفا بتدريب كتيبة من خريجى
للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.

 باإلضافة لتوم كروز، يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة 
ضخمة من النجوم منهم »ميليس تيلر، جنيفر كونيللى، 
جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر«، 

تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر 
سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج 

جوزيف كويزينيسكى. وعن محبى سلسلة أفالم 
حديقة الديناصورات، فهم على موعد مع عرض فيلم 

Jurassic World: Dominion، الذى يعرض فى 
10 يونيو المقبل، حيث يظهر فيه النجم كريس برات، 
فى رحلة بالقارب محفوفة بالمخاطر، ويظهر كريس 
- الذى يشارك فى Jurassic Park للمرة الثالثة 

بصفته حارس اللعبة الذى تحول إلى بطل أوين جراد. 
Jurassic World Dominion واحد من أبرز 

األفالم المنتظرة، لما لها من شعبية كبيرة لدى 
الجمهور، ولكن شركة Universal أوقفت التصوير 
أكثر من مرة، حيث كان العمل يصور فى لندن، لكن 
الفيروس وتفشيه فى البالد أوقف التصوير. الفيلم من 
بطولة دانييال بينيدا، وبرايس داالس هوارد، وكريس 

برات، وديشن الكمان، ولورا ديرن، وجيك جونسون، 
وسام نيل، وجيف جولدبلوم، وجاستيس سميث، وعمر 
سى، وسكوت هيز، وديواندا وايز، وإيزابيال سيرمون، 

ومامودو أثى.

ANEP : 2216015196

إشـهـــار

الأول من العام 2022 .. 10 اأفالم منتظرة اأبرزهاخريطة ال�صينما العاملية فى الن�صف 
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املخرجة اجلزائرية �صوفيا جاما 
�صمن اأع�صاء جلان التحكيم

الجزائرية،  المخرجة  اختيرت 
لجان  أعضاء  ضمن  صوفيا جاما، 
التحكيم الخاصة بالدورة 79 لمهرجان 
بإيطاليا  السينمائي الدولي  البندقية 
إلى  أوت    31 من  فعالياته  تعقد  الذي 
ما أعلنه  حسب  المقبل،  سبتمبر   10

المنظمون.
لجنة  أعضاء  ضمن  جاما  وستكون 
"أوريزونتي"  بفئة  الخاصة  التحكيم 
األقسام  من  وهي واحدة  )آفاق(، 
سترأسها  والتي  للمهرجان،  التنافسية 
كواكسيت  اإلسبانية إيزابيل  المخرجة 

إلى جانب كل من المخرجة اإليطالية لورا بيسبوري والمخرج المسرحي 
األمريكي أنطونيو كامبوس وكذا الصحفي الفرنسي إدوارد وينترو.

في كل من  متمثلة  بها  الفئة جوائز خاصة  هذه  تحكيم  لجنة  وستمنح 
جائزة أحسن فيلم وأحسن مخرج وأحسن سيناريو وأحسن أداء رجالي 

وأحسن أداء نسائي.
األفالم  من  العديد  سيناريست،  أيضا  وهي  جاما،  صوفيا  وأخرجت 
الجوائز  العديد من  الذي حاز  بينها "حابسين" )2012(  القصيرة من 
األول  الطويل  الروائي  توج فيلمها  حين  في  دولية،  بمهرجانات 
في  ممثلة  ألحسن  "أوريزونتي"  بجائزة   )2017 )عام  "السعداء" 
2017 والتي توجت بها لينا خودري، كما توج في فرنسا وسويسرا 

واإلمارات.
وسيتنافس 23 عمال على جائزة "األسد الذهبي" ألحسن فيلم بدورة هذا 
العام لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، الذي تأسس في عام 1932، 
ويعتبر من أقدم مهرجانات الفن السابع في العالم، ويعد هذا المهرجان 
بمثابة "نافذة مفتوحة" على العالم وموعد سنوي تتنافس فيه آخر وأهم 

األفالم من حول العالم لمخرجين ذوي سمعة دولية.

امل�سرح.... متنف�س يف العطل 
ومالذ للهروب من �سغوطات احلياة

و  النفس  عن  للترويح  كوجهة  المسرح  المواطنين  من  الكثير  اختار 
الهروب من ضغوطات الحياة اليومية، خصوصا في العطل ويجدون 

فيه متعة خاصة تأخذهم إلى عالم بعيد عن الروتين اليومي .
أن  كاتب،  مصطفى  العروض  قاعة  زوار  أكد  الصدد  هذا  وفي 
الجلوس في المسرح لمشاهدة عرض مسرحي يبعث في النفس البهجة 

والسرور، مثمنين برامج هاته الصائفة.
وأوضح مؤلف ومخرج مسرحية "باسطا" إبراهيم شرقي، أن الجمهور 
الجزائري من كل الفئات والشرائح االجتماعية ومنذ أربع سنوات عاد 

إلى المسرح الذي أضحى يعرف إقباال جماهيريا ال بأس به..  

11 الثقايف

 www.elraed.dz

اإعداد: حياة م�سباحي

فنانون  حضره  الذي  المعرض  هذا  يتصدر  و 
تشكيليون محليون ومحبو الفن التشكيلي مجسم 
قصيدة  من  الخالدان  البيتان  عليه  مكتوب  كبير 
الثعالبي  الرحمن  عبد  الصوفي  والفقيه  العالمة 
الذي يقول فيهما "إن الجزائر في أحوالها عجب 
بها عسر  وما حل  مكروه  للناس  بها  يدوم  وال 
يتلوه"  الرحمن  من  يسر  و  إال  متسع  أو ضاق 

مرسومة في شكل فني رائع.

و اعتمد محمود طالب في هذا المجسم الفني تقنية 
فنية يراها جديدة على مستوى الساحة التشكيلية 
العربي  بالخط  النحت  فيها  يمزج  الجزائرية 
واأللوان الزيتية مع استعمال مادة الصمغ لرسم 
األصيلة  الصوفية  مشاعر  بين  تجمع  حروف 
الذي  المضمون  قوة  على  تنم  نحتية  وحركات 
يحمله هذا العمل الفني الذي يتميز بجاذبية رائعة 

ورؤية فنية جميلة تعبر عن تجربته الفنية.

و بذات التقنية التي ينفرد بها يعرض هذا الفنان 
جدارية  الجداريات  فن  في  طويل  باع  له  الذي 
من  المنظم  المعرض  بها  ازدان  الحجم  كبيرة 
فنية  بطريقة  فيها  ومكتوب  الثقافة  دار  طرف 
مع  وأمنا"،  محبة  الجزائر  "لنلون  متكررة 
إنجازه  تم  اإلبداعي  العمل  أن هذا  إلى  اإلشارة 
بالجزائر  عرضه  أن  وسبق  سنوات  أربع  منذ 

العاصمة.     
بمناسبة  يقام  الذي  المعرض  هذا  يتضمن  و 
السيادة  السترجاع  الستين  الذكرى  إحياء 
البحر  لأللعاب   19 الدورة  ونجاح  الوطنية 
لوحة   33 زهاء  بوهران  المتوسط  األبيض 
تشكيلية من مختلف األحجام بتقنية تمتزج فيها 
المدرسة الحروفية بالفن التجريدي وتحمل ألوان 
برونزية، حسبما ذكره صاحب المعرض الذي 

يدوم طيلة شهر أغسطس.
الخط  تبرز جمالية  التي  اللوحات  و تحمل هذه 
الشكلي  التعبير  في  بالصوفية  وأثره  العربي 
للحروف عدة أمثال عربية وحكم وأبيات شعرية 
خدمته  في  والتفاني  الوطن  حب  إلى  تدعو 
الجزائر  على  والحفاظ  والسالم  المحبة  ونشر 

واستقرارها, وفق ذات المبدع.
الذي  طالب  محمود  التشكيلي  الفنان  يحوز  و 
كان أستاذا في التربية الفنية على خبرة في الفن 
في  عمالن  ولديه  سنة   40 عن  تزيد  التشكيلي 
بغداد  بمتحف  وآخران  )النمسا(  فيينا  متحف 
)العراق(، و قد حظي هذا الفنان بعدة تكريمات 
المعارض  من  العديد  في  شارك  أن  له  وسبق 
المحلية والوطنية والدولية ونالت أعماله إعجاب 

المختصين في الفن البصري.

رحيل املمثلة ني�سيل نيكولز عن 89 عامًا
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األمريكية  الممثلة  فارقت 
التي  نيكولز،  نيشيل 
في  بدورها  اشتهرت 
العلمي  الخيال  مسلسل 
   Star Trekالتلفزيوني
عن  الحياة  الستينيات،  في 

عمر ناهز الـ 89 عاماً.
الوفاة نجل  أعلن خبر  وقد 
جونسون،  كيلي  نيشيل، 
عبر بيان نشره على موقعها 

الرسمي، وجاء فيه : "الليلة الماضية، أسلمت والدتي ، نيشيل 
نيكولز، ألسباب طبيعية الروح وفارقت الحياة. ومع ذلك، 
فإن نورها، مثل المجرات القديمة التي تُرى اآلن ألول مرة، 
سيبقى لنا وألجيال المستقبل نستمتع ونتعلم ونستلهم منها«، 
 وتابع :" لقد عاشت حياتها بحق، وكانت مثااًل لنا جميعاً.«
تريك"  "ستار  مع  المهنية  حياتها  نيكولز  نيشيل  بدأت 
أول  لكونها  عالمية  أحدثت ضجة  حيث   ،1966 عام  في 

البشرة  ذوي  من  امرأة 
بارزاً  السمراء تلعب دوراً 
تلفزيوني  مسلسل  في 
إن  إذ  كبيراً،  نجاحاً  حقق 
البشرة  الممثالت من ذوي 
أدوارهن  كانت  السمراء 
على  تقتصر  ما  دائماً 
بالظهور  التلفزيون  شاشة 
المنازل،  في  كعامالت 
جداً. صغيرة   وبأدوار 

الحين:  ذلك  في  دورها  عن  كينغ  لوثر  مارتن  وقال 
تاريخ  في  سوداء  امرأة  تصوره  نمطي  غير  دور  "أول 
العلمي  الخيال  مسلسل  عرض  وبعد  التلفزيون.«، 
كرست  مواسم،  ثالثة  التلفزيوني «« Star Trek لمدة 
نيكولز نفسها لبرنامج الفضاء، كما ساعدت ناسا في جعل 
الوكالة أكثر تنوعاً، وساهمت في تجنيد رواد الفضاء سالي 

رايد، وجوديث ريسنيك، وجيون بلوفورد وآخرين.

ملن�سب نقيب املو�سيقيني

بدء حملة تر�سيح 
م�سطفى كامل خلفًا لهاين �ساكر

حممود طالب يعر�س جتربته الفنية 
يف معر�س "ب�سمات جزائرية"

 يقدم الفنان الت�سكيلي حممود طالب جتربته الفنية من خالل جمموعة من اللوحات مبعر�ض افتتحت فعالياته م�ساء 

اأم�ض الأول، برواق الفن لدار الثقافة "زدور براهيم القا�سم" )وهران( حتت عنوان "ب�سمات جزائرية".

شهد الوسط الفني المصري حملة لدعم ترشيح 
نقيب  لمقعد  كامل  مصطفى  والملحن  الشاعر 
للمطرب  خلفاً  مصر،  في  الموسيقية  المهن 
هاني شاكر الذي تقدم باستقالته مؤخراً، ورغم 
أن مصطفى أعلن مؤخراً تخوفه من الترشيح 
للمقعد الفارغ، بسبب ما وصفه بـ"ملفات فساد" 
الرقابية،  األجهزة  من  عاجل  لتدخل  تحتاج 
لدعم  تحمس  قمر  بهجت  أيمن  الشاعر  أن  إال 
المسؤولية  لتولي  األصلح  باعتباره  جيله؛  ابن 
بالغناء  المهتمين  من  كبير  عدد  ووافقه  اآلن، 

في مصر.
بداية حملة ترشيح مصطفى كامل نقيباً للمهن 
الموسيقار  عند  كانت  مصر  في  الموسيقية 
له  البعض  ترشيح  رفض  الذي  بكر،  حلمي 
مصطفى  الفنان  يرشح  إنه  وقال  للمنصب، 
مشيراً  الموسيقية،  المهن  نقابة  لرئاسة  كامل 
إلى أنه نجح في إدارتها من قبل، وقال بكر إن 
بعض أعضاء المجلس الحالي يرفضون عودة 

كامل لمقعد النقيب.
دعمه  قمر  بهجت  أيمن  الشاعر  أعلن  وبعده 
منصب  على  للترشح  كامل  مصطفى  للفنان 
استقالة  قبول  عقب  الموسيقية،  المهن  نقيب 
الفنان هاني شاكر وخلو منصب النقي، وانضم 

الفنان محمد جمعة لحملة دعم الفنان مصطفى 
مشيداً  الموسيقية،  المهن  نقيب  لمنصب  كامل 

بوقوفه جواره في عزاء والدته.
يذكر أن الفنان مصطفى كامل أعلن منذ أسبوع 
المهن  نقيب  لمنصب  الترشح  رفضه  واحد 
الموسيقية، خلفاً للفنان هاني شاكر، وقال أثناء 
استضافته في برنامج "الترابيزة" مع اإلعالمية 
عايز  أنا  أترشح..  عايز  "أنا مش  بدر:  أميرة 
أربي والدي وتعبت، ومش هقعد أجري ورا 

شوية مزورين«.
وتغير موقف مصطفى كامل من الترشيح منذ 
هاتفية  اتصاالت  عدة  تلقى  بعدما  ساعة؛   48
إلنقاذها،  التدخل  تطالبه  النقابة  أعضاء  من 
وقال إنه يفكر في أمر الترشح لمنصب نقيب 
بعد  النهائي  موقفه  وسيعلن  الموسيقية،  المهن 

48 ساعة فقط.
لنقابات  العام  االتحاد  إدارة  مجلس  أن  يذكر 
الموسيقية"   - السينمائية   - "التمثيلية  المهن 
في  وافق  العزيز،  عبد  عمر  المخرج  برئاسة 
على  الفارط،  األسبوع  بحر  المنعقدة  جلسته 
منصب  من  شاكر  هاني  الفنان  استقالة  قبول 
نقيب المهن الموسيقية، بعد إصراره على هذا 

القرار.



رئي�س جنوب افريقيا ي�صرح

لن نطمئن ما دامت ال�صحراء 
الغربية و فل�سطني حتت االحتالل

أعضاء  أمام  خطابه  في  رامافوزا،  سيريل  افريقيا،  جنوب  رئيس  أكد 
حزب المؤتمر الوطني االفريقي الحاكم المشاركين في المؤتمر السادس 
لتحديد السياسات العامة للفترة القادمة، أن حزبه و بالده ال يستطيعان 

االطمئنان مادامت الصحراء الغربية وفلسطين تحت االحتالل.
في  الحاكم  الحزب  أيضا  يرأس  الذي  افريقي,  الجنوب  الرئيس  وقال 
كلمته الختامية يوم األحد : "ال يمكننا أن نرتاح بينما الصحراء الغربية 
الصحراوية  األنباء  وكالة  بحسب  االحتالل".وأضاف,  تحت  تزال  ال 
مصير  هو  والقمع  االحتالل  يكون  أن  نقبل  أن  يمكننا  "ال   : )وأص( 
الشعب الفلسطيني", مشيرا الى أن "هذين النضالين من بين القضايا التي 
نحتاج للتعاطي بقوة أكبر معها إذا أردنا المساهمة في بناء عالم أفضل".

أوساط  في  كبير  بدعم  والفلسطينية  الصحراوية  القضيتان  وقد حظيت 
القضايا  من  جملة  المؤتمر  ناقش  كما  المؤتمرين,  الحزب  أعضاء 
السياسية الداخلية والخارجية األخرى التي تداول المشاركون حولها في 

الفترة من 28 إلى 31 جويلية الفارط.
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الوكالت

التنسيقية  دعت  اإلطار،  هذا  وفي 
الوطنية لألساتذة الذين فرض عليهم 
المشاركة  إلى  بالمغرب،  التعاقد 
التي سيتم  المكثفة في االحتجاجات 
تنظيمها اليوم بمشاركة األساتذة من 
مختلف الجهات ال12، على خلفية 
أجورهم  من  التعسفية  االقتطاعات 
 1000 بين  ما  تراوحت  والتي 
 143 و   95 )بين  درهم  و1500 

يورو( من أجرة شهر جويلية.
الوطنية  التنسيقية  أعضاء  واستنكر 
لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، 
استمرار االقتطاعات من أجورهم، 
بـ"السرقات  األمر  واصفين 
ذات  جددت  كما  الموصوفة"، 
التعاقد  لمخطط  رفضها  التنسيقية 
لمهن  الجديد  األساسي  وللنظام 
للمحاكمات  و  والتكوين  التربية 
لها  يتعرض  التي  "الصورية" 

مناضلو التنسيقية.
الجويون  المراقبون  يعتزم  كما 
الوطني  بالمكتب  العاملون 
خوض  بالمغرب،  للمطارات 
حركة  من  سيشل  وطني  إضراب 
المملكة  بمطارات  الجوية  المالحة 
لمدة  وهذا  الجاري،  الشهر  خالل 
15 يوما قابلة للتمديد.وقال المكتب 
الجويين  للمراقبين  الموحد  الوطني 
الكونفدرالية  لواء  تحت  المنضوي 
أن  بيان  في  للشغل،  الديمقراطية 
سيؤدي  المفتوح  االحتجاج  هذا 
بجميع  الجوية  الحركة  "تقييد  إلى 

بالمركزين  و  المملكة  مطارات 
منها  الجوية  للمراقبة  الجهويين 

الدار البيضاء وأغادير".
المراقبات  "جميع  المكتب  ودعا 
إلى  بالمغرب  الجويين  والمراقبين 
إنجاح  أجل  من  التعبئة  من  المزيد 
عن  دفاعا  النضالية،  المحطة  هذه 
المغربي  الجوي  المراقب  كرامة 
المشروعة".من  مكتسباته  و صون 
اللحم  دجاج  مربو  يعتزم  جهتهم، 
في المغرب، تنظيم وقفة احتجاجية 
والصيد  الفالحة  وزارة  أمام  اليوم 

والمياه  القروية  والتنمية  البحري 
بتجاهل  تنديدا  بالرباط،  والغابات 

مطالبهم.
المغربية  الجمعية  وأوضحت 
لها  بيان  في  اللحم  دجاج  لمنتجي 
جراء  من  طويلة  معاناة  "وبعد  أنه 
دستور  ألحكام  المنافي  التعامل 
وعدم  التام  الرفض  وأمام  البالد، 
وتجاهلها،  الجمعية  مع  التجاوب 
الوطني  مجلسها  خالل  من  قررت 
الطالعه  العام  الرأي  إلى  التوجه 
على ما يجري داخل قطاع الدواجن 

من خروقات وتجاوزات )...(".
الجمعية  قالت   ، بيانها  ختام  وفي 
المتبعة  "السياسات  ان  المغربية 
داخل الفدرالية والتي أدت بسكوتها 
أوضاع  تردي  الى  تدخلها،  وعدم 
مالية  خسائر  تكبد  الذي  المربي 
أو  اإلفالس  إلى  به  أدت  كبيرة 
بالمربين  أهابت  كما  السجون"، 
من  األم  جمعيتهم  حول  "االلتفاف 
الفعالة  والمشاركة  التحضير  اجل 
في تنظيم وقفة احتجاجية للدفاع عن 

مطالبنا المشروعة".

الصينية  االجتماعي  التواصل  مواقع  تشتعل 
العدو  "لسحق  الجيش  تدعو  حماسية  بعبارات 
الحمراء".  بالخطوط  بالمساس  السماح  وعدم 
ويقول مغردون إن هذه الخطوط لن تظل قائمة 
أي  على  الرد  في  الصيني  الجيش  تهاون  إذا 

تجاوزات.
إلى  و"رحلة  البطل"  "الجيش  وسوم  وتصدَّرت 
الصينية،  االجتماعي  التواصل  مواقع  النصر" 
كما  تويتر،  بموقع  الشبيه  "ويبو"  موقع  خاصة 
أعاد المغردون نشر جملة "نفعل ما نقول" التي 
تكررت في خطاب الجيش والخارجية الصينية، 
تعليقا على الزيارة المرتقبة لرئيسة مجلس النواب 
األميركي نانسي بيلوسي إلى جزيرة تايوان التي 
تتمتع بحكم ذاتي، وتقول الصين إنها إقليم خاص 
دت الصين حملة التهديدات والمناورات  بها.وصعَّ
األميركية  المسؤولة  لثني  محاولة  في  الحربية 
عن الزيارة، وحذرت بكين علنا   من "إجراءات 
مضادة قوية" قد تصل إلمكانية الرد العسكري؛ 
ما  إذا  قياس  ة  المتحد الواليات  تحاول  حين  في 

كانت هذه التهديدات ستتطور لحرب مع بكين.
يقول مدير مركز الدراسات األميركية في جامعة 
نقلته  تحليل  ي  ف شينبو،  وو  بشنغهاي،  فودان 
في حال حدوثها  الزيارة  إن  المحلية،  الصحافة 
ستفجر صداما في مضيق تايوان يتجاوز األزمة 
مضيفا   ،19 9 6-1995 عامي  بين  وقعت  التي 
أن "القدرات العسكرية للصين تفوق بكثير تلك 
تينغ  ا".ويرى  م عا  26 قبل  موجودة  كانت  التي 
هونغ الخبير في الشؤون العسكرية أن اللغة التي 
متعددة،  يرات  س تف تحتمل  ال  الصين  تستخدمها 
هذه  لمنع  القوة  م  الستخدا مباشر  تهديد  وأنها 
الزيارة.وأضاف تينغ -للجزيرة نت- أن القدرات 
فعل  برد  سمح  ت س للصين  الواسعة  العسكرية 
أكثر تنوعا على زيارة بيلوسي، مع األخذ بعين 
االعتبار إمكانية المخاطرة باالنخراط في حرب 
-مدفوعا  الجيش  ن  أ إلى  تينغ  محدودة.ويشير 

بتجاوز  سماح  ل ا بعدم  يطالب  شعبي-  بضغط 
على  والحفاظ  نه  م أ وحماية  الحمراء  الخطوط 
أن  آخرون  يرى  الصينية.في حين  الدولة  سيادة 
االستخدام المحدود للقوة من قبل الصين اآلن قد 
يعزز مرشحا أكثر راديكالية وتأييدا لالستقالل في 

االنتخابات الرئاسية المقبلة بتايوان عام 2024.
ني  شنغهاي،  ي  ف العسكري  المحلل  ويقول 
إن  أجنبية،  حيفة  ص ل مداخلة  في  شيونغ،  لي 
االنتقام الصيني قد يتراوح بين إرسال طائرات 
روسيا  وتزويد  يلوسي  ب طائرة  ومضايقة  حربية 
الخطوة  تكون  أن  "يجب  وأضاف  باألسلحة. 
إحكام  مع  الخصم"  ف  ي لتخو يكفي  بما  كبيرة 
التوتر  مسلح.مقابل  اع  ز ن نشوب  لمنع  السيطرة 
في بكين، قال مسؤولون في تايوان إن الطائرات 
الحربية الصينية يمكن أن تعبر خط الوسط في 
مضيق تايوان، وهو الخط النظري الذي يفصل 
بين الجانبين والذي عبره جيش التحرير الشعبي 
)الجيش الصيني( مرارا وتكرارا خالل العامين 
الجوي  المجال  إلى  رة  ش مبا ويطير  الماضيين، 

السيادي التايواني.

المسؤولون  ناقشه  آخر  سيناريو  وبموجب 
إلى فرض  الصيني  الجيش  يلجأ  قد  التايوانيون، 
بحر  على  الواقعة  براتاس  جزيرة  على  حصار 
جنوب الصين التي تسيطر عليها تايوان ويمنعها 
من إرسال اإلمدادات الحيوية، أو حتى الهبوط، 
التايوانيين  الجنود  احتجاز  إمكانية  جانب  إلى 

المتمركزين هناك.
 Financial( تايمز"  "فايننشال  صحيفة  ونقلت 
Times( عن شيلي ريغر، الخبيرة في الشؤون 
العابرة للمضيق، أن "األمر كله يتعلق بالعالقات 
رئيسة  وأن  والصين"،  المتحدة  الواليات  بين 
في  قليلة  خيارات  لديها  ون،  إنغ  تساي  تايوان، 
الوقت  في  وتحتاج  الصين  تهديدات  مواجهة 
المتحدة،  الواليات  بدعم  االحتفاظ  إلى  نفسه 
األمن  مجلس  لتايوان.ويصر  الوحيد  الحامي 
القومي األميركي على أن بيلوسي "لها الحق في 
زيارة تايوان"، في حين تقول الصين إن زيارة 
لتايوان  األميركية"  بالحكومة  الثالث  "المسؤول 
"ستؤدي إلى تأثير سياسي فظيع"، وفقا للخارجية 

الصينية.

وقفات احتجاجية يف عدة قطاعات خالل �صهر اأوت

املغرب على وقع انفجار و�سيك
تتو�صع دائرة الحتجاجات يف املغرب �صد �صوء ت�صيري احلكومة، التي يطالبها ماليني املغاربة بالرحيل جراء الرتفاع 

املهول يف الأ�صعار وانهيار القدرة ال�صرائية وتنامي الت�صييق على احلريات، حيث اأعلنت عدة نقابات عمالية عن وقفات 

احتجاجية خالل �صهر اأوت اجلاري.

فيما نددت احلكومة الأفغانية 

بالهجوم الأمريكي واعتربته انتهاكا

بايدن يعلن مقتل زعيم تنظيم 
القاعدة اأمين الظواهري

األميركي  الرئيس  أعلن 
تنظيم  زعيم  مقتل  بايدن  جو 
في  الظواهري  أيمن  القاعدة 
بأفغانستان  أميركية  غارة 
وأوضح  الماضي.  السبت 
أمس  أول  له  كلمة  -في  بايدن 
أجهزة  أن  األبيض-  بالبيت 
مكان  حددت  المخابرات 
الظواهري في وقت سابق هذا 
إصابة  إلى عدم  العام، مشيرا 
الظواهري  عائلة  من  أحد  أي 

أو مدنيين آخرين في الغارة.
وأكد بايدن أن الظواهري الظواهري خلف أسامة بن الدن في زعامة 
لعقود،  األميركيين  ضد  لهجمات  المدبر  العقل  كان  القاعدة،  تنظيم 
وصفهم  لمن  آمنا  مالذا  مجددا  تصبح  لن  أفغانستان  أن  إلى  مشيرا 

بـ"اإلرهابيين".
لطائرة مسيرة  األميركية  الغارة  للجزيرة  أظهرت صور خاصة  وقد 
من  الدخان  تصاعد  الصور  وأظهرت  الظواهري،  لمقتل  أدت  والتي 
الغارة  واستهدفت  القاعدة.  تنظيم  زعيم  فيه  يختبأ  كان  الذي  المنزل 
العاصمة  في  األميركية  السفارة  قرب  الدبلوماسي  الحي  في  منزال 

األفغانية كابل.
وقال البيت األبيض إن الرئيس بايدن أصدر قرار استهداف الظواهري 
في 25 من الشهر الماضي. وأكد البيت األبيض أن بعض كبار قادة 
علم  على  كانوا  حقاني  الدين(  سراج  األفغاني  الداخلية  )وزير  شبكة 
بمكان الظواهري، مشيرا إلى احتمال أن ينشر تنظيم القاعدة مقاطع 

مصورة للظواهري للدعوة إلى تنفيذ هجمات إضافية.
من جهته، قال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن واشنطن لم تخطر 
مسؤولي حكومة طالبان قبل هجوم السبت  الفارط. وأضاف المسؤول 
األميركي أن مصادر بالده االستخباراتية المتعددة على ثقة عالية بأن 
الظواهري قتل في ضربة كابل، وأن أي عناصر أميركية لم تكن على 

األرض خالل تنفيذ الضربة.
في  وجوده  أثناء  وحده  قتل  الظواهري  بأن  اعتقاده  عن  وأعرب 
إلى  وابنته وحفيده، مشيرا  يقطنه مع زوجته  كان  الذي  منزله  شرفة 
الشهرين  في  تكثف  أنه  غير  أشهر   6 قبل  بدأ  للعملية  التخطيط  أن 
الماضيين. وأضاف أن تحديد موقع الظواهري بدأ حين اكتُِشفت شبكة 

داعمة له ولتحركاته وصوال إلى انتقاله إلى كابل هذا العام.
ولفت المسؤول األميركي إلى أن كبار مسؤولي طالبان كانوا على علم 
فيها  آمنا  القاعدة مالذا  لقيادات  الظواهري في كابل، ووفروا  بوجود 
بشكل يخالف اتفاق الدوحة. وأضاف أن المنزل الذي كان يستضيف 
الظواهري كان مملوكا ألحد كبار مساعدي سراج الدين حقاني.وشدد 
المسؤول األميركي على أن هناك أساسا قانونيا للعملية التي استهدفت 
مع  الحوار  في  االستمرار  تريد  المتحدة  الواليات  وأن  الظواهري، 

حركة طالبان وتتوقع منها االلتزام باتفاق الدوحة، وفق تعبيره.
مجاهد  هللا  ذبيح  األفغانية  الحكومة  باسم  المتحدث  قال  جانبه،  من 
بمنطقة  الدبلوماسي  الحي  في  منزال  استهدفت  األميركية  القوات  إن 
شيربور وسط كابل بطائرة مسيرة.ونددت الحكومة األفغانية بالهجوم 
الحركة  وأدانت  البالد.  لسيادة  صريحا  انتهاكا  واعتبرته  األميركي 
الدوحة.وأشار  واتفاق  الدولية  للمبادئ  انتهاك  بأنه  ووصفته  الهجوم 
ذبيح هللا مجاهد إلى أن هذه األعمال هي تكرار للتجارب الفاشلة خالل 

السنوات الـ 20 الماضية وستضر بالفرص المتاحة.
وفي ردود الفعل، قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة ترحب 
تنظيم  زعيم  ومقتل  استهداف  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  بإعالن 
أن  بيان-  -في  السعودية  الخارجية  الظواهري.وأضافت  أيمن  القاعدة 
الظواهري من قادة اإلرهاب وخطط ونفذ عمليات إرهابية مقيتة في 
الواليات المتحدة والسعودية.كما قال الرئيس األميركي األسبق باراك 
أوباما إن مقتل الظواهري دليل على أنه من الممكن استئصال اإلرهاب 

دون الدخول في حرب.

اإذا قامت رئي�صة جمل�س النواب الأمريكي نان�صي بيلو�صي بزيارة تايوان 

ال�سني تهــدد بـرد ع�سكري

اجلي�ش ال�سحراوي يق�سف مواقع جنود 
االحتالل املغربي بقطاع املحب�ش

قصف جيش التحرير الشعبي الصحراوي مواقع جنود االحتالل المغربي بقطاع المحبس، مخلفا 
الصادر عن وزارة   600 العسكري رقم  البيان  والمعدات"، حسب  األرواح  فادحة في  "خسائر 
الذي اوردته وكالة االنباء الصحراوية )وأص(, أن  البيان  الدفاع الصحراوية أول أمس.وأبرز 
"مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تخندقات جنود االحتالل المغربي 
المتمركزة بمنطقتي روس السبطي و أكرارة الفرسيك بقطاع المحبس".وكانت مفارز متقدمة من 
الجيش الصحراوي قد ركزت هجماتها امس االحد, مستهدفة قوات االحتالل المغربي بقطاعي 

حوزة والمحبس وبمناطق فدرة تركانت و لعكد و اكويرة ولد ابالل.
المغربي  االحتالل  قوات  الصحراوي مستهدفة معاقل  الشعبي  التحرير  و"تتوالى هجمات جيش 

التي تكبدت خسائر فادحة في االرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار", يضيف البيان.
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دويل
حملت �سعار "ال ت�ست�سلم، اأنت 

با�ست�سالمك تخدم االحتالل"

�أخت �سهيدين و�أ�سري.. تاال 
�صالح تقهر الظروف وتتفوق

في حين كانت الطالبة تاال صالح -من جنين المحتلة- تتجهز 
لتقديم امتحان الفيزياء للثانوية العامة لهذا العام، نزلت على 
قلبها صاعقة نبأ استشهاد شقيقها "يوسف صالح" برصاص 

االحتالل الصهيوني.
لم تستوعب النبأ؛ رحل شقيقها األقرب إلى قلبها بال عودة، 
شقيقها  استشهاد  على  سنوات  خمس  من  أقل  بعد  وذلك 
"سعد"، إال أّن تاال لم تستسلم للظروف والحزن الذي حّل 

في بيتها من جديد في مرحلة حساسة من حياتها.
الفرحة  إّن  الشهيدين":  بـ"أخت  تلقب  باتت  التي  تاال  تقول 
العامة كانت منقوصة؛ حيث  الثانوية  بالتفوق والنجاح في 
و"سعد"  "يوسف"  شقيقيها  يراود  حلًما  األمر  هذا  كان 
الهدايا  من  بالكثير  يعدانها  كانا  اللذْين  استشهادهما،  قبل 
إال  عائلتها،  وقلب  قلبها  إلى  الفرحة  وإدخال  والمفاجآت 
إلى  أهدته  الذي  التفوق  هذا  من  أسرع  كان  رحيلهما  أّن 

روحْيهما.
الثانوية  في   92.7 معدل  على  صالح  الطالبة  وحصلت 
الفخر  أرى  أن  أتمنى  "كنت  وقالت:  العام،  لهذا  العامة 
الغاشم يصر على  االحتالل  لكن  بعيونهما،  الفرح  ودموع 
حرماننا من هذه الفرحة. سنواصل الطريق وننجح، ونقهر 

االحتالل برغم كل الظروف".
ولم يكن "يوسف" الشهيد يتوانى في رفع معنويات شقيقته 
الطالبة في كل مناسبة، تقول: كان يقول لي: "يال هانت رح 
أخلي كل الحارة تعرف بنجاحك، أنا فخور فيِك".وتضيف: 
"يوسف أهداني هدية التفوق قبل رحيله؛ فقد كان لديه هاتف 
آيفون اعتُقل فور اقتنائه في سجون االحتالل ثالثة أشهر، 
وحين عاد قال لي: رح أعطيك التلفون، وهاد هديتك ألنك 
جدعة ومجتهدة يختي".وكان يوسف قد خّط قبل استشهاده 
شقيقها  لروح  إكراماً  واالجتهاد  بالجد  شقيقته  يذّكر  ورقة 
بأشهر ورقة..  قبل رحيله  لي  الشهيد سعد، وقالت: "كتب 

ادرسي لعيون أخوكي الشهيد سعد".
الورقة  إلى  اسمه  أضفت  يوسف  استشهاد  "بعد  وتضيف: 
قبل  وسندي  زادي  كان  فقد  أكثر،  وعزيمة  قوة  ألزداد 
لم  الذي  والدّي  دعاء  إلى  إضافة  أيضاً،  وبعده  استشهاده 

يتوقف طوال العام".
بغياب شقيقها  أيضاً  متأثرًة  أنّها كانت  ا  تاال سّرً وال تخفي 
"أسامة صالح" الذي غيبته سجون االحتالل، لكّن اتصااًل 
هاتفيًّا منه كان كافياً أن يعيد فيها الروح، ويعيد لها األمل 
تاال برسالة  السعادة.وأبرقت  بأنّه ال يزال هناك متسع من 
إلى نظرائها من الطالب الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح أو 
المقدمين على مرحلة الثانوية العامة، وقالت: "ال تستسلم؛ 

أنت باستسالمك تخدم االحتالل".

الع�سائر تكد التزامها بتحرير فل�سطني وخال�سها من االحتالل

"حما�س" تثمن توقيع 20 ع�سرية عر�قية
 على وثيقة دعم لل�صعب الفل�صطيني

األبرياء  على  بعدوانه  االحتالل  جيش  تمادى 
العزل من سكان قطاع غزة خالل معركة العصف 
القسام  كتائب  قيادة  من  األمر  فصدر  المأكول، 
ووفق الخطة القسامية المعدة مسبقاً،  بتنفيذ عملية 
هجومية خلف خطوط العدو باستخدام أحد األنفاق 

االستراتيجية المجهزة لهذا الغرض.
العصف  معركة  ذكرى  وفي  القسام  كتائب  موقع 
المأكول يعود لنشر التفاصيل الكاملة لعملية اإلنزال 
خلف خطوط العدو موقع السيطرة والمراقبة »بيل 
لكيبوتس"ناحل  األمنية  بالمنطقة  المحيط  بوكس« 
ونشرت  جنود،   10 فيها  قتل  والتي  عوز"، 
كاميرا القسام من هذه العملية أقوى المشاهد التي 
فيها  المعركة، وسمع  في حسم  كانت عاماًل مهماً 
الصهاينة صراخ جنودهم وهم يداسون تحت أقدام 

المجاهدين.
المجاهدون  تنفس  ومشقٍة،  وجهٍد  عناء  طول  بعد 
الصعداء حينما وضعوا اللمسات األخيرة في النفق 
ذلك  وكان  عوز"،  "ناحل  عملية  لتنفيذ  أُعد  الذي 
وفقاً لتعليمات قيادة القسام، متخطين كل الصعاب 
العمل.   فترة  مدار  على  واجهتهم  التي  والعراقيل 
القسامية  العمليات  غرفة  تداعت  الفور  وعلى 
رصدتها  التي  التفاصيل  كل  أمامها  ووضعت 
جويٍّ  وتصويٍر  لخرائط  إضافة  الرصد  وحدات 
المناطق  تعرف  القيادة  وكانت  العدو،  لمواقع 
وقبل  للغاية،  دقيق  بشكٍل  العدو  خطوط  خلف 
التنفيذ بأياٍم توجه مجاهدو القسام للرصد، وأكدوا 
ليتم  الجهاز  قيادة  لدى  الموجودة  المعلومات  على 
التطابق المعلوماتي قبل تنفيذ العملية، حيث كانت 
تنفيذ  من  أسابيع  قبل  باستمرار  تتدفق  المعلومات 

العملية.
رؤيٌة  المجاهدين  لدى  سيكون  أنه  القيادة  تأكدت 
واضحٌة حول طبيعة الهدف، ومطابقٌة لما تدربوا 
عليه، كما تم التأكيد بتصوير نهائي لمسرح العملية 
قبل التنفيذ، وتم عرضه على المجاهدين المكلفين 

بتنفيذ العملية.
لسان  االستعداد والجهوزية على  تبدأ رواية  وهنا 
حيث  عوز،  ناحل  لعملية  المنفذة  المجموعة  قائد 
توضأ المجاهدون وصلوا ركعتين وتفقدوا عتادهم 
ساحة  نحو  االنطالق  إشارة  منتظرين  العسكري، 
نحو  بالتحرك  األوامر  جاءت  أن  إلى  المعركة، 
المكان المتفق عليه، وهناك شرح لهم قائد ميداني 
خطة التحرك ثم نزلوا إلى نفق العملية بهمٍة عالية.

تنفيذ  قبل  ساعة   24 النفق  في  المجاهدون  مكث 
بداية  القيادة من  التواصل مع  ينقطع  العملية، ولم 
العملية إلى نهايتها، ثم بدأوا بالتعرف على تفاصيل 
المكان الذي سيتم مهاجمته، وتم توزيعهم وتكليف 
العسكري  العتاد  وُوزع  محددة  بمهمٍة  منهم  كل 

والمجاهدون وفق تخصصاتهم القتالية.

قائد  النفق خرج  إلى عين  المجموعة  بعد وصول 
واستطالع  لرصد  مراٍت  عدة  العين  من  العملية 
كرر  النفق،  عين  من  الموقع  فبعد رصد  الموقع، 
ثم  بالكامل،  المكان  الخروج مرة أخرى مستكشفاً 
عاد إلى النفق مجدداً.وفي المرة الثالثة خرج قائد 
العملية ونائبه للرصد، وتحرك قائد العملية متخفياً 
وراقب  المكان  طبيعة  على  وتعرف  تمويه  بزي 
النفق،  إلى  ونائبه  يعود  أن  قبل  اآلليات  حركة 

ويعطي تغذية راجعًة للقيادة.
�ساعة ال�سفر وعودة املجاهدين غامنني

كان  ثم  النفق  داخل  العصر  المجاهدون  صلى 
ومباغتة  المحدد  الهدف  على  باالنقضاض  القرار 
جنود العدو في ثكنتهم العسكرية، كان قائد العملية 
األول خروجاً من عين النفق وناوله أحد المجاهدين 
وتحركوا  النفق  من  الباقون  خرج  ثم  القذائف، 
وأثناء  الساتر،  العسكرية من خالل  الثكنة  صوب 
التحرك كانت طائرات االستطالع على ارتفاعاٍت 
منخفضٍة جداً ومناطيد االحتالل تراقب المكان بدقٍة 

ى عن المجاهدين. ولكن هللا عمَّ
تمركز المجاهدون وفق تعليمات قائد العملية قرب 
لوجود  بوكس«  »بيل  والسيطرة  المراقبة  موقع 
العملية  قائد  وتقدم  الشمس،  دوار  وأشجار  سواتر 
المجاهدين  بقية  فيما  بوكس«،  »بيل  نحو  ونائبه 
المجاهدون  تقدم  ثم  الهجوم،  خطة  وفق  موزعين 
نحو بوابة الموقع فرأوا جنديا صهيونيا أسفلها، وقد 
بادل المجاهدين النظرات ولكنه لم يحرك ساكناً من 

هول الصدمة.
البرج  يمين  عن  والتفوا  البوابة  المجاهدون  فتح 
االحتالل  جنود  من  عدد  على  فعثروا  العسكري 
فعاجلوهم بإطالق النار من مسافة صفر، فصرع 
األول والثاني، ولم يقم باقي الجنود بإطالق النار 
المجاهدون  فأجهز  المجاهدين،  مع  االشتباك  أو 
عليهم وسط تعالي أصوات صراخهم، وفي الوقت 
البرج  على  النار  المجاهدين  بعض  أطلق  ذاته 
أمام  المجال  وإتاحة  البرج  تحييد  ليتم  العسكري، 
بقية أفراد المجموعة للسيطرة على ميدان العملية 

بالكامل.
أنه  لهم  تبين  الذي  الجندي  نحو  المجاهدون  تقدم 
ال زال على قيد الحياة، مدركين أنه يشكل صيداً 
ثميناً، فقاموا بسحبه واستخالص سالحه من نوع 
"تافور" ومزقوا جعبته العسكرية، وهنا بدأ الجندي 
المجاهدين ويصرخ، فضربه  يحاول اإلفالت من 
المجاهدون في محاولة إلخضاعه، ثم سحبوه إلى 

أن وصلوا به إلى بوابة الموقع الخارجية.
يؤكد قائد المجموعة أن الجندي كان خائًفا كثيراً، 
وبشدة،  يصرخ  كان  فقط  كلمة،  بأية  يتكلم  ولم 
ومع ذلك تم سحبه إلى بوابة الموقع، حيث أمسك 

بقدم المجاهد عند البوابة، فضربه أحد المجاهدين 
على يديه، فأفلت قدمه وتمسك بالبوابة بكل قوته، 
الوقت في  لم يكن  إذ  المجاهدون وانسحبوا،  فقتله 

صالحهم.
غضون  في  مهمتها  القسامية  المجموعة  أنجزت 
بما  انسحبت  ثم  وجٍه  أكمل  على  معدودة  دقائق 
جنود  خلفها  تاركًة  القسامية،  الخطة  وفق  غنمته 
وراسمًة  صرعى،  بدمائهم  مضرجين  العدو 
الجيش  صفوف  في  والذهول  الصدمة  عالمات 
القسام وبطولتهم  الصهيوني وقادته لجرأة فرسان 
من  وتمكنوا  طريقهم  المجاهدون  واصل  النادرة. 
مجموعٌة  وقامت  النفق،  خالل  من  االنسحاب 
المجاهدون  عاد  وقد  النفق،  عين  بتفجير  مختصٌة 
قطعة  يحملون  وهم  غانمين،  سالمين  هللا  بفضل 
التافور وكاميرا التصوير التي كانت تمثل بالنسبة 
واألمة  فلسطين  لشعب  البشريات  يحمل  كنزاً  لهم 
مشاهد  من  سجلت  بما  هللا  وسيشفي  اإلسالمية، 

صدور قوم مؤمنين.
عاد المجاهدون إلى قواعدهم تحفهم رعاية الرحمن 
فخلفوا  أمرهم،  وبال  االحتالل  جنود  أذاقوا  بعدما 
الرعب  وبثوا  صرعى،  االحتالل  جنود  وراءهم 
أعتاب  على  المنهزم  االحتالل  جيش  في صفوف 
على  الكرة  لمعاودة  شوقاً  أكثر  وهم  عادوا  غزة، 
عز  هللا  بوعد  مستبشرين  الغاشم،  العدو  حصون 

وجل ونصره لعباده المؤمنين.

"وثيقة  عراقية  عشيرة   20 توقيع  "حماس"  حركة  ثّمنت 
العهد"، التي جددوا خاللها دعمهم لفلسطين وشعبها. ودعت 
طه،  جهاد  باسمها  للناطق  مقتضب  تصريح  في  الحركة، 
القوى  الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، كل  وصل "المركز 
األمة  لقضية  الدعم  من  المزيد  لتوفير  العربية  والفعاليات 
المركزية حتى دحر االحتالل.ورأت في الخطوة تعبيراً عن 
أصالة وعروبة الشعب العراقي، وتجديداً للتأكيد على مواقفه 

الداعمة لفلسطين.
البقاء على "عهد تحرير  ووقعت 20 عشيرة عراقية وثيقة 
زيارتهم  خالل  الفلسطيني"،  الشعب  حقوق  ودعم  فلسطين 
في  العشائر  العراق. وقالت  في  الفلسطينية  السفارة  لمقر 
الوثيقة: "نحن شيوخ عشائر العراق العظيم، نقسم باهلل جلت 
قدرته، ونقسم بوردة حناء دماء الشهداء، أن نبقى على عهد 
بين  نقطة  أقرب  الكون،  العرب وغرة  فلسطين سرة  ووعد 

السماء واألرض".

شيوخ  أكد  بغداد،  في  الفلسطيني  السفير  مع  لقائهم  وخالل 
وتحافظ  فلسطين،  عهد  على  "ستبقى  العشائر  أن  العشائر، 
من  تحريرها وخالصها  على  وتعمل  وحقيقتها،  حقها  على 

االحتالل".
السادس  في  العراقي،  النواب  مجلس  أعضاء  وصّوت 
والعشرين من مايو المنصرم، لمصلحة مقترح قانون لتجريم 
الدائرة  احتفالية.وقالت  أجواء  وسط  االحتالل  مع  التطبيع 
العراقية،  األنباء  وكالة  نقلته  بيان  في  للبرلمان،  اإلعالمية 
اللجنة  المقدم من  القانون  التصويت على هذا  إن  في حينه: 

القانونية تم بإجماع الحاضرين.
ويهدف القانون إلى الحفاظ على المبادئ الوطنية واإلسالمية 
واإلنسانية في العراق، وقطع الطريق أمام كل من يريد إقامة 
أي نوع من أنواع العالقات مع الكيان الصهيوني، ووضع 
أبناء  بين  الصف  وحدة  على  والحفاظ  بحقه،  رادع  عقاب 

الشعب وهويته الوطنية واإلسالمية.

8 اأعوام على عملية ناحل عوز.. 

يوم دا�س الق�صام راأ�س جنود نخبة االحتالل
يف مثل هذه االأيام وقبل اأعوام، دارت رحى احلرب ح�سب التوقيت الق�سامي؛ فانربى فر�سان اجلناح الع�سكري حلركة حما�س 

يلقنون جنود جي�س العدو درو�سًا يف الفنون القتالية مل ياألفوها يف اأرقى الكليات واالأكادمييات الع�سكرية، جمرعني اإياهم ويف 

املقدمة منهم األوية النخبة مر العلقم وهوان الهزمية، م�سطرين باأدائهم الع�سكري الرفيع اأروع مالحم البطولة والفداء.
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من مظاهر التكريم اإللهي لإلنسان 

معجزة اإلسراء

من  الحياة،  في  شركائه  إلى  اإلنسان  ينظر  حين 
من  تحتها  ينضوي  وما  وجماد،  ونبات  حيوان 
أنه مكرَّم ومزوَّد بطاقات  وأنواع؛ سيجد  أصناف 
وإمكانات تفوق ما لدى هذه المخلوقات، وإن تميز 
بعضها عنه في جانب ما. فتكريم اإلنسان يعني 
بقية  خصائص  عن  تتميز  بخصائص  مزوَّد  أنه 
المخلوقات؛ قال تعالى: }وََلَقدْ َكرَّمْنَا بَِني آدَمَ 
وَرَزَْقنَاهُم  وَاْلبَحِْر  اْلبَرِّ  فِي  وَحَمَْلنَاهُمْ 
نْ  مَّ ْلنَاهُمْ عََلىٰ َكثِيٍر مِّ بَاتِ وََفضَّ يِّ مِّنَ الطَّ

خََلْقنَا تَْفضِيًل{ )اإلسراء: 70(. 
والمراد بـ )بني آدم( هنا- كما يقول ابن عاشور- 
جَمِيعُ النَّوِْع؛ َفاْلَوْصَافُ اْلمُْثبَتَُة هُنَا ِإنَّمَا 
هِيَ َأحَْكامٌ لِلنَّوِْع مِنْ حَيُْث هُوَ، َكمَا هُوَ 
اْلجَمَاعَاتِ.  ِإَلى  تُسْنَدُ  الَّتِي  اْلَحَْكاِم  شَْأُن 
َأيْ  َكِريمًا،  جُعل  أنه  )التكريم(  بـ  والمقصود 
َذلِيٍل فِي صُورَتِهِ  وََل  مَبُْذوٍل  َغيْرَ  نَفِيسًا 
َفِإنَّ  بَشَرَتِهِ؛  وَفِي  مَشِْيهِ  حَرََكةِ  فِي  وََل 
وََل  النََّظاَفَة  يَعِْرفُ  َل  اْلحَيَوَانِ  جَمِيعَ 
وَاْلمَْأَكِل، وََل  اْلمَضْجَِع  تَرْفِيهَ  وََل  اللِّبَاسَ، 
رَاِب،  وَالشَّ عَاِم  الطَّ تَنَاوُِل  َكيْفِيَّةِ  حُسْنَ 
مَا  وَدَْفعَ  يَنَْفعُهُ  لِمَا  الِسْتِعْدَادَ  وََل 
يَضُرُّهُ، وََل شُعُورَهُ ِبمَا فِي َذاتِهِ وَعَْقلِهِ 
وَاْلَقبَائِحَ  مِنْهَا  َفيَسْتَِزيدُ  اْلمَحَاسِِن  مِنَ 
عَِن  اْلخُُلوَّ  بَْلهُ  وَيَدَْفعُهَا،  َفيَسْتُرُهَا 
ِر  َطوُّ التَّ َقبُوِل  وَعَنْ  نَائِعِ،  وَالصَّ اْلمَعَاِرفِ 

فِي َأسَالِيِب حَيَاتِهِ وَحَضَارَتِهِ. 
ْكِريِم ِبَأنَّ اإْلِنْسَاَن  َل ابْنُ عَبَّاٍس لِلتَّ وََقدْ مَثَّ
يَنْتَِهشُ  َل  َأنَّهُ  يُِريدُ  ِبَأصَاِبعِهِ،  يَْأُكُل 
عَامَ بفمه بل ِبرَْفعِهِ ِإَلى فِيهِ ِبيَدِهِ، وََل  الطَّ
يَْكرَعُ فِي اْلمَاِء بَْل يَرَْفعُهُ ِإَلى فِيهِ ِبيَدِهِ. 
رَاِب ِبَقدٍَح  عَاِم ِبمِغْرََفةٍ وَالشَّ َفِإنَّ رَْفعَ الطَّ
تَنَاوٌُل  وَهُوَ  ْكِريِم  التَّ ِزيَادَةِ  مِنْ  َفَذلِكَ 
التكريم  هذا  مظاهر  تعددت  وقد  ِباْليَدِ”)]1[(. 
ل به اهلل تعالى على اإلنسان، ليشمل  الذي تفضَّ
اإلنسان  أمور مادية ومعنوية؛ تتصل بخلق  عدة 
وفاعلية،  بمرونة  مهمته  ممارسة  من  وتمكينه 
كما تتصل بهداية اإلنسان وإعانته على اإليمان 
والستقامة وصونه من النحراف والغواية. ومن 

أهم هذه المظاهر: 
حسن الخَلق والصورة 

مخصوصة  هيئة  على  اإلنسان  اهلل  خلق  فقد 
تتصف بالمرونة والقوة، وتمكنه من أداء وظائفه 
وقد  حاجاته..  وقضاء  الرض  وعمارة  السعي  في 
أوضح هذا المرَ َقسَمُ سورة التين، وعبَّرت عنه 

اعْتِدَاُلهُ  وَهُوَ  تَْقِويٍم{؛  }َأحْسَِن  بـ  السورة 
ِرينَ.  ُة اْلمَُفسِّ وَاسْتِوَاُء شَبَاِبهِ، َكَذا َقاَل عَامَّ
وَهُوَ َأحْسَنُ مَا يَُكوُن، لن اهلل خََلقَ كلَّ شيء 
منكبًا على وَجِْههِ، وَخََلقَ اإلنسان مُسْتَِويًا، 
ِبهَا.  يَْقِبضُ  وََأصَاِبعُ  ويد  َذلِقٌ،  لِسَاٌن  وََلهُ 
ِباْلعَْقِل،  مُزَيَّنًا  َطاهٍِر:  بْنُ  بَْكِر  َأبُو  وََقاَل 
مَدِيدَ  مِْييِز،  ِبالتَّ مَهْدِيًّا  لِْلَمِْر،  يًا  مُؤَدِّ
ابْنُ  وقال  ِبيَدِهِ.  مَْأُكوَلهُ  يَتَنَاوَُل  اْلَقامَةِ، 
:” َليْسَ هلِلَّ تَعَاَلى خَْلقٌ َأحْسَنُ مِنَ  اْلعَرَِبيِّ
ا عَالِمًا، َقادِرًا  اإْلِنْسَانِ، َفِإنَّ اهللَّ خََلَقهُ حَيًّ
مُدَبِّرًا  بَصِيرًا،  سَمِيعًا  مُتََكلِّمًا،  مَِريدًا 

حَكِيمًا. 
وَهَذِهِ صَِفاتُ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ”. َفهََذا يَدُلُّكَ 
بَاطِنًا  اهللَّ  خَْلِق  َأحْسَنُ  اإْلِنْسَاَن  َأنَّ  عََلى 
تَرْكِيٍب:  وَبَدِيعَ  هَيَْئةٍ،  جَمَاَل  وََظاهِرًا، 
جَمَعَهُ،  ِبمَا  دْرُ  وَالصَّ فِيهِ،  ِبمَا  الرَّْأسُ 
َطوَاهُ،  وَمَا  وَاْلَفرْجُ  حَوَاهُ،  ِبمَا  وَاْلبَْطنُ 
وَمَا  وَالرِّجَْلنِ  بََطشَتَاهُ،  وَمَا  وَاْليَدَانِ 
ِإنَّهُ  اْلَفَلسَِفُة:  َقاَلتْ  وَلَِذلِكَ  احْتَمََلتَاهُ. 
اْلعَاَلمُ اْلَصْغَرُ، ِإْذ ُكلُّ مَا في المخلوقات جُمع 

فيه”)]2[(. 
صون حقوقه الساسية 

فمن مظاهر تكريم اإلنسان أن حقوقه الساسية 
مصانة  وغيرها،  والموال  والعراض  الدماء  من 
فمن  بالحق؛  إل  عليها  الجور  يجوز  ل  محفوظة؛ 
فعل غير ذلك وقع عليه العقاب دون محاباة ول 
مجاملة. ومما يدل على ذلك قوله تعالى: }ِإنَّ اهللَّ 
وَِإَذا  َأهْلِهَا  ِإَلىٰ  اْلَمَانَاتِ  وا  تُؤَدُّ َأن  يَْأمُرُُكمْ 
حََكمْتُم بَيْنَ النَّاِس َأن تَحُْكمُوا ِباْلعَدِْلۚ  ِإنَّ 
ا يَعُِظُكم ِبهِ ۚ ِإنَّ اهللَّ َكاَن سَمِيعًا  اهللَّ ِنعِمَّ
بَصِيرًا{ )النساء: 58(. وهذه اآلية قيل إنها نزلت 
في عثمان بن طلحة؛ قبض منه النبي صلى اهلل 
عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم فتح مكة، فدخل 
عثمان  فدعا  يتلوها،  وهو  خرج  ثم  البيت  به 
كثير  ابن  ب  عقَّ وقد  المفتاح.  إليه  ودفع  إليه، 
على ذلك بالقول: “وسواء كانت نزلت في ذلك أو 
ل، فحكمها عام؛ ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن 
الحنفية: هِيَ لِْلبَرِّ وَاْلَفاِجِر، َأيْ: هِيَ َأمْرٌ لُِكلِّ 

َأحَدٍ”)]3[(. 
إنزال المنهج وتوضيح الصراط

يهبطا  أن  وحواء  آلدم  تعالى  اهلل  أذن  حينما   
من  عليهما  تفضل  كما  تعالى  فإنه  الرض  إلى 
“الرزق” بما يكفل حياتهما، تفضل عليهما أيضًا 
المستقيم؛  الصراط  يهديهما  الذي  بـ”المنهج” 

شيطان؛  لنزغة  أو  نفس  لهوى  يتركهما  فلم 
وإنما ضمن لهما المنهج وطالبهما بالتزامه: }َقاَل 
لِبَعٍْض  بَعْضُُكمْ   ۚ جَمِيعًا  مِنْهَا  اهِْبَطا 
َفمَِن  هُدًى  نِّي  مِّ يَْأتِيَنَُّكم  ا  َفِإمَّ  ۚ عَدُوٌّ 
)طه:  يَشَْقىٰ{  وََل  يَضِلُّ  َفَل  هُدَايَ  اتَّبَعَ 
123(. فلو تُرك اإلنسان بل منهج لكان في ذلك 
شقاء له وغواية. ونحن نرى شيًئا من أثر ذلك في 
الوحي واتبعت  التي عميت عن طريق  الحضارات 
وشقيت  الردى  مهاوي  في  فتخبطت  أهواءها، 
بعقولها وفلسفاتها وشهواتها؛ لن الوحي يحفظ 
ويوفر  الزيغ،  من  والنفوس  الضلل  من  العقول 
ول  أداة  له  تملك  ل  فيما  البحث  مشقة  عليها 

تستطيع إليه سبيًل! 
تلبية المنهج للحاجات الروحية والمادية 
أن جعل اهلل  لإلنسان  اإللهي  التكريم  من  كذلك 
الروحية  اإلنسان  حاجات  يلبي  منهجه  تعالى 
والمادية على السواء؛ لن اهلل سبحانه هو أعلم 
بخلقه وبصنعته: }َأَل يَعَْلمُ مَنْ خََلقَ وَهُوَ 
اللَّطِيفُ اْلخَِبيرُ{ )الملك: 14(. فاإلنسان مخلوق 
بإقامة  ومكلَّف  الروح،  ونفخة  الطين  قبضة  من 
وظائفه  تنفصل  ول  الرض؛  وعمارة  المنهج 
حاجاته  في  كذلك  والمر  الروحية،  عن  المادية 
من  وكان  الترابط..  حيث  من  والروحية  المادية 
الناحيتين؛  هاتين  ا  ملبيًّ المنهج  يأتي  أن  اللزم 
تأملنا  وإذا  عنتًا!  ولقي  اإلنسان  شقي  وإل 
توفي  وجدنها  وتشريعاته  اإلسلم  توجيهات 
هاتين الناحيتين حقهما، دون أن تُلجئ اإلنساَن 
إلى زهد روحي يحرمه من التمتع بالطيبات، ودون 
أشواق  غافًل عن  الجسد  ملذات  في  ينغمس  أن 
ارَ اآْلخِرََة  الروح : }وَابْتَِغ فِيمَا آتَاكَ اهللَّ الدَّ
ۚ وََأحِْسن  نْيَا  ۚ وََل تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ
اْلَفسَادَ  تَبِْغ  وََل   ۚ ِإَليْكَ  اهللَّ  َأحْسَنَ  َكمَا 
اْلمُْفِسدِينَ{  يُحِبُّ  َل  اهللَّ  ِإنَّ   ۚ اْلَرِْض  فِي 

)القصص: 77(. 
التعرف  بعد  نشير-  أن  بمكان،  الهمية  ومن 
إلى  لإلنسان-  اإللهي  التكريم  مظاهر  أهم  على 
ضرورة أن يدرك اإلنسان أن هذه الطاقات الكبيرة 
واإلمكانات الهائلة التي زُوِّد بها، إنما جاءت لتعينه 
على المهمة التي ُكّلف بها، ولتساعده على اجتياز 
التي  المانة  أداء  الذي وُضع فيه، وعلى  الختبار 
الحياة في مهمة محددة  تحملها. فاإلنسان بهذه 
وتكليف  اختبار  وفي  الرض،  وعمارة  التعبد  من 
يُخلق  لم  النواهي..  واجتناب  الوامر  التزام  من 

عبًثا ولن يُترك سدى

الخارق  المر  وهي  بمعجزة:  عادة  الرسول  إرسال  أو  النبي  نبوة  تقترن 
للعادة، إلثبات النبي أو الرسول صدقه أمام قومه، وأنه نزل عليه الوحي 
من ربه، ومن المعروف أن اهلل تعالى أيّد نبينا محمدا صلى اهلل عليه 
النبياء قبله، وقد ينفرد بـ معجزة ل  وسلم بمعجزات مثل معجزات 

يماثله فيها نبي سابق، مثل انشقاق القمر، و اإلسراء والمعراج . 
وكان حادث اإلسراء قبل الهجرة بعام أو بعام ونصف، وكان ذلك في 
رجب، والنبي صّلى اهلل عليه وسّلم ابن إحدى وخمسين سنة وتسعة 
الصحيفة:  شق  بعد  كان  ذلك  أن  والمتحقق   ، يوما  وعشرين  أشهر 
وافتتح  المطلب.  وبني  هاشم  لبني  قريش  قبائل  مقاطعة  وثيقة 
سورة  من  التالية  اآلية  في  الموجز  بخبره  اإلسراء  سورة  تعالى  اهلل 
اإلسراء المكية: قال تعالى: } سُبْحاَن الَّذِي َأسْرى ِبعَبْدِهِ َليًْل مِنَ 
اْلمَسِْجدِ اْلحَراِم ِإَلى اْلمَسِْجدِ اْلَْقصَى الَّذِي بارَْكنا حَوَْلهُ لِنُِريَهُ 
1   لفظ   : اإلسراء   اْلبَصِيرُ { سورة  مِيعُ  السَّ ِإنَّهُ هُوَ  آياتِنا  مِنْ 
اهلل  صلى  محمد  وهو  بعبده:  أسرى  وجل  عز  اهلل  أن  يقتضي  اآلية 
عليه وسلم. والمعنى: تنزه اهلل تعالى من كل سوء أو عجز أو نقص أو 
شريك أو ولد، فهو كامل الصفات تام القدرة، فهو الذي أسرى بعبده 
محمد بواسطة الملئكة، في جزء من الليل، وبشخصه جسدا وروحا، 
في تمام اليقظة، ل في المنام، من المسجد الحرام في مكة المكرمة 
إلى المسجد القصى، في بيت المقدس، وعاد إلى بلده في ليلته لن 
وأكثر  والمعجزات.  العجائب  فعل  على  تامة  قدرة  قادر  تعالى  اهلل 

المعبر عنه  المفسرين اتفقوا على أن اإلسراء حدث بالجسد والروح، 
بكلمة »عبده« وهو مجموع الروح والجسد فركب على البراق يقظة، 
ل في الرؤيا والمنام، ولو كان مناما لقال اهلل تعالى: بروح عبده، ولم 
يقل: »بعبده« ولو كان مناما، لما كانت فيه آية ول معجزة. ثم عرج 
العرش،  فوق  ما  وإلى  السموات  إلى  وسّلم  عليه  اهلل  صّلى  بالنبي 
حيث فرضت في المعراج الصلة على المؤمنين، وكانت بحق معراج 
والمعراج  اإلسراء  في  أن  خلف  ول  وربه،  العبد  بين  وصلة  المؤمن، 

فرضت الصلوات الخمس على هذه المة. 
ووصف اهلل تعالى ما حول القصى بالبركة من ناحيتين: إحداهما- 
وفي  القطر،  ذلك  في  كانوا  الذين  الرسل  وإرسال  والشرائع  النبوة 
نواحيه ونواديه. الناحية الثانية- النّعم من الشجار والمياه والرض 
التي خص اهلل الشام بها. روى  الخصبة ذات النهار والشجار والثمار، 
ابن عساكر عن زهير بن محمد عن النبي صّلى اهلل عليه وسّلم أنه 
قال: ” إن اهلل تعالى بارك ما بين العريش والفرات، وخص فلسطين 

بالتقديس” وهو ضعيف.
مِنْ  لِنُِريَهُ   { تعالى:  اهلل  قاله  ما  هو   : اإلسراء  من  القصد  وكان   
آياتِنا { أي لنري محمدا بعينيه آياتنا الكبرى في السماوات، والملئكة، 
والجنة، وسدرة المنتهى وغير ذلك. مما رآه تلك الليلة من العجائب. 
مِيعُ اْلبَصِيرُ وعيد من  وقوله تعالى في نهاية اآلية: ِإنَّهُ هُوَ السَّ
اهلل تبارك وتعالى للكفار على تكذيبهم محمدا صّلى اهلل عليه وسّلم 

في أمر اإلسراء، فهي إشارة لطيفة بليغة إلى ذلك، معناها: إن اهلل هو 
السميع لما تقولون، البصير بأفعالكم، يسمع اهلل أقوال المشركين 
واستهزاءهم  لوقوعه،  واستهجانهم  اإلسراء  حادث  على  وتعليقاتهم 
بالنبي صّلى اهلل عليه وسّلم في إسرائه من مكة إلى القدس، واهلل 

يبصر ما فعل أولئك المشركون، وبما يكيدون لنبي اهلل ورسالته.
الحديث  مصنفات  في  النبوية  والحاديث  الخبار  بذلك  تواترت  وقد   
عن  روي  حيث  اإلسلم،  أقطار  كل  في  الصحابة  عن  وروي  الثابتة، 
عشرين صحابيا. وجّل العلماء على أن اإلسراء كان بشخصه صّلى اهلل 
عليه وسّلم، وأنه ركب البراق من مكة، ووصل إلى بيت المقدس وصّلى 
فيه. والحديث مطوّل في البخاري ومسلم وغيرهما. والبراق كما جاء 
في كتاب الطبري: هو دابة إبراهيم عليه السلم الذي كان يزور عليه 
البيت الحرام. واإلسراء بكامل شخص النبي صّلى اهلل عليه وسّلم هو 
ول  تشنّع،  أن  قريشا  أمكن  ما  منامية،  الحادثة  كانت  ولو  الصحيح، 
فضّل أبو بكر رضي اهلل عنه بالتصديق، لنه كان أول المصدّقين، 

ول قالت له أم هانئ : ل تحدث الناس بهذا، فيكذبوك.
ِإلَّ  َأرَيْناكَ  الَّتِي  الرُّؤْيَا  جَعَْلنَا  وَما   { تعالى:  بقوله  المراد  وأما   
فِتْنًَة لِلنَّاِس {  اإلسراء: 60 . فهي رؤيا بصرية ل منامية، لنه يقال 
لرؤية العين: رؤيا. وأما ما نقل عن عائشة رضي اهلل عنها بأن اإلسراء 
تشاهد  لم  صغيرة،  كانت  عائشة  لن  يصح،  لم  فهو  منامية،  رؤيا 

الحادث، ول حدّثت بذلك عن النبي صّلى اهلل عليه وسّلم.
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مريم عثماني

وجاء هذا خالل استقبال وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي عبد الباقي بن زيان سفير جمهورية الصين 

بالجزائر لي جان وقد استعرض الطرفان واقع العالقات 
الثنائية والتعاون والتبادل الجامعي في مجال التعليم العالي 

والبحث العلمي ولما له من اهمية وفائدة بالنسبة للبلدين 
، الجزائر والصين نظرا للعالقات التاريخية والسياسية 
واالقتصادية المتميزة والتي تمتد الى مرحلة ثورة اول 
نوفمبر المجيدة والكفاح المسلح ضد المستعمر من أجل 

تحرير الجزائر ويتطلع الطرفان الجزائري والصيني الى 
االرتقاء بالتعاون الى مستوى هذه العالقات المتميزة.
وفي هذا السياق شكل هذا اللقاء فرصة لوزير التعليم 
العالي والبحث العلمي لشرح الرؤية الجديدة للتعاون 

والتبادل الجامعي والقائمة على الشراكة البناءة لبلوغ  
مرحلة التوأمة ليشمل التعاون الدولي حتى المؤسسات 

االقتصادية واالجتماعية التي تربط بهذه المؤسسات 
الجامعية والبحثية واالكاديمية التي يتم ابرام اتفاقيات 

تعاون وتبادل معها على اساس مبدا رابح رابح.
وفي نفس اإلطار أعرب وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي بان التعاون المبنى على هذه الرؤية الجديدة هو 
ما سيتم انجازه بشكل فعلي وعملي وملموس من خالل 
المشاريع والبرامج المشتركة، مشاريع التكوين والبحث 

واالبتكار المرتبطة باولويات الحكومة والقطاع وهي 
األمن الغذائي واالمن الطاقوي واالمن الصحي أي صحة 

المواطن والذكاء االصطناعي والرياضيات وخصوصا 

تطبيقاتها في شتى المجاالت وكذلك تبادل التجارب 
والممارسات االيجابية خصوصا ما تعلق منها بتشغيلية 
خريجي الجامعات وأساليب الحوكمة وعصرنة الجامعة 

ورقمنتها، كما تطرق الوزير الى ضرورة تفعيل وتنشيط 
التعاون والشراكة بخصوص بنود االتفاقية المتعلقة 

بالعلوم الطبية واإلسراع في وتيرة تجسيدها.
ومما تجدر االشارة اليه بان هذا اللقاء ساده تفاهم وتطابق 
في وجهات النظر بخصوص القضايا المدرجة في جدول 
هذا االجتماع كما أظهر الطرفان إصرارهما وعزيمتهما 

على المضي بالتعاون قدما الى االمام لبلوغ أهدافه السيما 
وان االرادة السياسة متوفرة لدى السلطات العليا للبالد 

والتي تشجع على التعاون والتبادل مع جمهورية الصين 
الشعبية.

وأبدى الطرفان استعدادها لمراجعة برامج التبادل 
الجامعي والمنح وحركية الباحثين بما يخدم التعاون 

القائمة على مشاريع التكوين والبحث واالبتكار وحتى 
الجوانب االقتصادية واالجتماعية وهذا بما يعود باألثر 

االيجابي على التنمية وهذا من خالل لجنة مختلطة 
جزائرية صينية لوضع آليات تعاون جديدة تستجيب 

للمستجدات التي يعرفها البلدين، واعادة صياغة االتفاقية 
االطار والتنظيم القانوني لضبط عالقات التعاون والتبادل 

الجامعي، وخصوصا في المجاالت المشار إليها سابقا 
ووضع اليات للتقييم المستمر لعالقات التعاون، وهذا 
لتدعيم الجوانب االيجابية وتكثيفها وتصحيح الجوانب 

السلبية منها العطاء نفس قوي للتعاون والتبادل 
واستمرارها بما يخدم طموحات الطرفين.

حجزت مصالح الدرك الوطني لوالية معسكر قرابة 400 
قنطار من مادتي القمح و الشعير ببلدية غريس كانت موجهة 

للمضاربة.وأوضحت المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني 
بمعسكر أنه بناًء على معلومات وردت من مصدر موثوق 
مفادها قيام بعض المواطنين بتخزين كمية من المحاصيل 

الزراعية مهيأة لالحتكار والمضاربة ببلدية غريس، تم مداهمة 
المكان من طرف أفراد اإلقليمية للدرك الوطني لدائرة غريس.

وأضاف أنه استيفاًء لكل اإلجراءات القانونية تم تفتيش محل أحد 
المواطنين أين تم ضبط 31 قنطار من مادة القمح اللين موجهة 

لتغذية األنعام فضال عن حجز 365 قنطار من مادة الشعير 
كانت مخزنة بعدد من المستثمرات الفالحية بالمنطقة.وتم إخطار 
النيابة المختصة التي أعطت تعليمات لحجز البضاعة و تسليمها 

لمصالح أمالك الدولة بدائرة غريس.
ر.ن

توفي 41 شخصا وجرح 1974 آخرون في حوادث مرور 
سجلت بعدة مناطق من الوطن خالل األسبوع األخير، حسب ما 

أفادت به أمس حصيلة لمصالح الحماية المدنية.
وأوضح نفس المصدر أن أثقل حصيلة سجلت خالل هذه 

الفترة كانت بوالية الجزائر، حيث توفي 5 أشخاص في مكان 
الحادث وجرح 174 آخرون تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز 

االستشفائية على إثـر 158 حادث مرور.

من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 3172 تدخل 
سمح بإخماد 2347 حريقا منها حرائق منزلية وصناعية أهمها 
بوالية الجزائر حيث سجلت 182 تدخال على إثر 139 حريقا.

وفي مجال العمليات المختلفة، قامت ذات الوحدات في نفس 
الفترة بـ 5736 تدخال لتغطية 5023 عملية إسعاف وإنقاذ 556 

شخصا من الخطر.
ع.ط
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لالرتداء لحل م�شاكل النوم ال�شائعة

ا�ستخدام �ساعة جالك�سي  
Watch4 لمراقبة انقطاع 

النف�س االن�سدادي النومي

تشير دراسة نشرتها مجلة "سليب هيلث" الطبية 
الصادرة عن مؤسسة النوم الوطنية في الواليات 

 Watch4 المتحدة، أنه يمكن استخدام ساعة جالكسي
لقياس توقف التنفس أثناء النوم. ووجدت الدراسة ذاتها 

أن أجهزة التتبع القابلة لإلرتداء، بما في ذلك الساعة 
ذاتها، كانت دقيقة في قياس مستويات األكسجين بشكل 
مستمر لدى المرضى، ما أتاح للباحثين فحص توقف 

التنفس في أثناء النوم من خالل تحليل البيانات التي تم 
جمعها بواسطة الجهاز القابل لالرتداء.

وقارن فريق مشترك في مركز سامسونج الطبي 
وسامسونج لإللكترونيات قياسات "عامل التشبع 

باألكسجين"باستخدام ساعة جالكسيWatch4 مع 
طرق تتبع النوم التقليدية، بما في ذلك قياس نفس 

العامل الخاص بتخطيط النومومستويات انقطاع النفس 
أثناء النوم، وهي العوامل ذاتها التي يعتمد عليها 

المتخصصون في طب النوم.
وقد راقبت الدراسة 97 بالًغا يعانون اضطرابات 

النوم،وتتراوح أعمار العينة من 13 إلى 44 عاًما. 
حيث تم تشخيص معاناة المشاركين من انقطاع النفس 
االنسدادي النومي العادي أو المعتدل أو المتوسط أو 
الشديد. وتقوم ساعة جالكسي Watch4 األكسجين 
بقياس عامل التشبع باألكسجين في الدم عن طريق 

استخدام وحدة مقياس النبض االنعكاسي لـساعة 
سامسونج الموجودة على الجانب السفلي من الجهاز 
القابل لالرتداء، والتي تالمس الجلد مباشرة لقياس 

مستويات عامل التشبع باألكسجين في الدم.
ويعتبر انقطاع النفس االنسدادي النومي أحد 

اضطراباتالنوم الشائعة، وتشير التقديرات إلى أنه 
يصيب 38% من األشخاص البالغين. ويقصد به 

عموًما انسداد مجرى الهواء العلوي المتكرر في أثناء 
النوم، ما يؤدي إلى عدم تشبع األكسجين، واالستيقاظ 

المتكرر، وزيادة النشاط الودي.تشير التقديرات إلى أن 
ما يصل إلى 50% من الرجال و 25% من النساء في 
منتصف العمر يعانون مشكلةانقطاع التنفس في أثناء 

النوم،وتتراوح الحاالت بين المتوسطة والشديدة.
ع.ط

م�شالح اأمن ولية الجزائر

 نداء للجمهور بخ�سو�س 
�سخ�س متهم في عدة ق�سايا 

متعلقة بالن�سب واالحتيال

وجهت مصالح أمن والية الجزائر، أمس، نداء 
للجمهور بخصوص شخص مشتبه فيه في عدة 

قضايا متعلقة بالنصب واالحتيال على عدة أشخاص 
طبيعيين ومؤسسات، داعية كل من تعامل معه إلى 

التقرب من مصالحها.
وجاء في النداء المرفق بصورة هذا الشخص: "طبقا 

لنص المادة 17 من قانون اإلجراءات الجزائية 
وعمال باإلذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى 
محكمة بئر مراد رايس، تنهي مصالح أمن والية 

الجزائر إلى علم المواطنين أن المدعو ص/ب مشتبه 
فيه في عدة قضايا متعلقة بالنصب واالحتيال على 

عدة أشخاص طبيعيين ومؤسسات".
وفي هذا الصدد، وجهت ذات المصالح "نداء لكل 
شخص يكون قد وقع ضحية السالف الذكر سواء 

عن طريق التقائه شخصيا أو التعامل معه عبر 
الهاتف، التوجه إلى مقر مقاطعة الشرطة القضائية 
الثالثة غرب الكائن على مستوى شاطوناف األبيار 

بالعاصمة أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية 
لتقييد شكوى أو اإلدالء بشهادة في قضية الحال".

ر.ن

تم تكريم عدد منهم نظيرا للنتائج 

المحقق في هذه التظاهرة

 المدية تحتفي بريا�سييها
  المتاألقين في دورة األعاب
 البحر االأبي�س المتو�سط

اأ�شرف جهيد مو�س والي المدية اأم�س على 

مرا�شم الحفل ال�شرفي التكريمي الذي اأقيم 

على �شرف الريا�شيين المتاألقين �شمن 

دورة األعاب البحر الأبي�س المتو�شط وكذا 

المتطوعين كاأعوان مالعب في التظاهرة 

المقامة التي احت�شنتها ولية وهران.

ع.بكيري

 وقد تقدم الواالي في كلمته بالشكر والتهنئة  
للمتوجين من والية المدية ضمن الطبعة التاسعة 
عشرة لدورة األلعاب المتوسطية التي احتضنتها 
والية وهران ولكل الذين نجحوا في دفع قاطرة 
الرياضة المحلية واظهارها بالصورة التي تليق 

بعاصمة التيطري، مؤكدا أن الوالية لطالما أجبت 
خيرة الرياضيين.

وعرج ذات المتحدث على التظاهرة الرياضية 
التي اعتبرها انجازا تاريخيا للرياضة الجزائرية 

ما جعل الجزائر محل إشادة دول العالم سواء فيما 
تعلق بالتنظيم المحكم ودرجة وعي المواطنين 
وروح المسؤولية التي أبانها المتطوعون من 

أعوان المالعب، منوها بمساهمتهم الفعالة في 
إنجاح التظاهرة الرياضية مقدما لهم بالمناسبة 

التشكرات الخالصة لوزير الداخلية والجماعات 
المحلية والتهيئة العمرانية  وكذا اللجنة التنظيمية 

لأللعاب المتوسطية ورئيس اللجنة األمنية لأللعاب 
المتوسطية وتقديرهم لما بذل من جهود أظهرت 
الوجه المشرف لرجال ونساء الجزائر ووقوفهم 
سندا لدعم كل ما من شأنه إعالء راية الجزائر، 

لتعود الجزائر بقوة بفضل السياسة الحكيمة لقيادتنا 
الرشيدة لتطوير وتشجيع بروز رياضة النخبة 

الوطنية. 
هذا وكرم جهيد موس كال من الرياضي محمد 

بوهدة الحائز على المرتبة االولى في سباق 400م 
صنف T54 والرياضي قدور شيبي الحائز على 

 T54 المرتبة الخامسة في سباق 400م صنف
الى جانب النوادي الصاعدة الى االقسام العليا في 
كرة القدم وكرة اليد على غرار :النادي الرياضي 

الهاوي اكاديمية امل بلدية المدية للصعود من 
الجهوي الثاني كرة القدم الى الجهوي االول والنادي 

الرياضي الهاوي الشباب الرياضي عين بوسيف 
للصعود من الجهوي  الثاني كرة القدم الى الجهوي 
االول والنادي الرياضي الهاوي الشباب الرياضي 

لبلدية البرواقية الصعود من الوالئي كرة القدم 
الى الجهوي الثاني النادي الرياضي الهاوي جيل 

المستقبل للصعود من القسم الوطني الثاني كرة 
اليد الى القسم الوطني االول ونهائي كاس الجزائر 

وكذلك النادي الرياضي الهاوي ترجي الرياضي 
بني سليمان للصعود من الجهوي االول كرة اليد 

الى القسم الوطني الثاني.

مع�شكر

حجز كميات كبيرة من القمح وال�سعير موجه للم�ساربة 

ب�شبب حوادث المرور:

 وفاة 41 �سخ�سا واإ�سابة 1974 اآخرين خالل اأ�سبوع

حر�شا منها على ال�شفافية والعلنية 

تجاه الم�شاهمين وهيئة البور�شة

"األيان�س للتاأمينات" ت�سدد اأرباح 
االأ�سهم للك االأع�ساء الم�ساهمين

حرصا منها على الشفافية والعلنية تجاه المساهمين 
وهيئة البورصة، تعلن شركة أليانس للتأمينات عن 
توزيع أرباح األسهم على مساهميها وقدرت قيمة 

سهم أليانس للتأمينات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 
31 ديسمبر 2021، بـ 35 دج )مقابل 32 دج سنة 

2020( أي مردود سنوي صافي نسبته أكثر من %9 
بالمقارنة مع سعر السهم المستحدث.

تجدر اإلشارة إلى أن أسهم أليانس للتأمينات تعرف 
طلبا مرتفعا وقيمتها شهدت زيادة معتبرة خالل 

السنة، حيث ازدادت بنسبة 60% مقارنة مع نفس 
الفترة من سنة  2021. وبهذا تواصل أليانس 

للتأمينات خلق القيمة لمساهميها وسوق األسهم مع 
دفع ديناميكية منتظمة.

للتذكير، حققت الشركة رقم أعمال قدره 4.823 
مليار دينار مقابل  4.728 مليار دينار سنة 2020(، 
أي ما يعادل نسبة نمو 2%. أما بالنسبة للنتيجة، فهي 
تقدر ب  502 مليون دينار  مقابل 481 مليون دينار 

سنة 2020  أي سجلت زيادة نسبتها%4.5.

قرار بمراجعة برامج التبادل الجامعي والمنح وحركية الباحثين بين الجزائر وال�شين

 نحو تخ�سي�س جامعات نموذجية
 لتدري�س "ال�سينية" للطلبة الجزائريين
اأبدى �شفير جمهورية ال�شين ال�شعبية رغبته في تو�شيع وتكثيف تعليمية اللغة ال�شينية في موؤ�ش�شات التعليم 

الجزائرية وهو ما لقى قبول من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، وخ�شو�شا ان 

الجامعات الجزائرية قد عرفت تجارب مماثلة في هذا الم�شمار على غرار تجربة تعليمية اللغة اليطالية والتركية 

وهو ما �شيتم القيام به م�شتقبال بخ�شو�س تدري�س اللغة ال�شينية وهذا بتخ�شي�س جامعات نموذجية لهذا الغر�س.
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