
اأكد على الف�ئدة من الم�ش�ركة في ك�أ�س 

العرب لأقل من 20 �سنة، ال�سات:

"اأر�شــح منتخبنـــا الوطنــي 
 ونظيــــــره ال�سعـــــــودي 
للتتويــج باللقـب العــربي"

 وزارة التعليم الع�لي ت�ؤكد

 اأنه� بلغت 94.51 بالمائة 

 هذه ن�سبـــــة الت�سجيــالت 
الأوليـة لحاملي �سهـــــــادة 

البكالوريـــــــا الجـــــــدد

البنزين الخ�م�س ع�لمي� 

والم�زوت ال�ش�د�س في الق�ئمة

 الوقـــــــــــود الجزائــــــري 
مـــــن بيــــــن الأدنـــــــــى 

�سعـــــــــــــرا عالميـــــــــــا
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وزارة ال�شحة تذكر ب�لإجراءات ال�ق�ئية ال�اجب اتخ�ذه�

ارتفاع مح�سو�س لدرجات الحرارة خالل اليومين القادمين
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لعم�مرة ي�شّلم الرئي�س ال�ش�ري ر�ش�لة 

خطية من الرئي�س تب�ن، وي�ؤكد:

 الجزائـــــــر �ستكــــــون
 مع �سوريـا و�ستن�سق معها 

ب�ســـاأن الو�سع العربي

المجّمع يحّقق نت�ئج اإيج�بية في 2022 والجزائر تعّزز احتي�ط�ته� من المحروق�ت

 "�سونـــاطراك" يعلــــن عـــن ثالثـــــة 
اكت�سافـات نفطيــة وغازيــة جديـــدة

ت�شليـــم 43 األف 

 وحــــدة �شكنيـــة

 لحّد الآن وطنيــ�
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طي ملف برنامج الترقوي العمومي نهاية 2022



رئاسة  بمقر  االستقبال  جرى  وقد 
ديوان  مدير  بحضور  الجمهورية 
العزيز  عبد  الجمهورية،  رئاسة 
للصحافة  تصريح  خلف.وفي 
العبيد محمد  عقب االستقبال، قال 
باستقبالي  "تشرفت  رحمة:  العبيد 
عبد  الجمهورية،  رئيس  قبل  من 
عن  له  وعبرت  تبون  المجيد 
الفائقة  للعناية  وتقديري  شكري 
الجزائر  أرض  في  وجدتها  التي 
الطيبة والجميلة طوال فترة عملي 

بها".

إلى  نقل  أنه  السفير  وأضاف 
القيادة  تحيات  الجمهورية  رئيس 
رضاه  عن  معربا  السودانية، 
الثنائية  العالقات  لمسار  "التام 
أبرز  كما  الشقيقين"،  البلدين  بين 
"الرغبة األكيدة" لبالده في تعزيز 
الجزائر  مع  العالقات  وتطوير 
يعود  "بما  المجاالت  كافة  لتشمل 
والشعبين  البلدين  على  بالخير 
هذا  جرى  لإلشارة،  الشقيقين". 
اللقاء بحضور مدير ديوان رئاسة 

الجمهورية، عبد العزيز خلف.

الوطني  الملتقى  في  مشاركون  أكد 
لغرور  عباس  الشهيد  حول  األول 
أمس،  احتضنته،   )1957-1926(
جامعة خنشلة التي تحمل اسمه تحت 
ثائر"  مسيرة  و  بطل  "سيرة  شعار 
"شخصية  لغرور  عباس  الشهيد  أن 
العام  المفتش  بامتياز".وأبرز  قيادية 
الحقوق،  ذوي  و  المجاهدين  لوزارة 
عمر بن سعد هللا، الذي حضر افتتاح 
هذا الملتقى الذي نظمته جامعة عباس 
بالذكرى  االحتفال  إطار  في  لغرور 
الستين لالستقالل و استرجاع السيادة 
الوالية، يوسف  الوطنية، رفقة والي 
و  الشهيد  أسرة  بحضور  محيوت 
لغرور  عباس  الشهيد  أن  جامعيين، 
قد أبان ليلة الفاتح من نوفمبر 1954 
التي قاد وقتها المجاهدين الذين شنوا 
هجمات تعد من أنجح العمليات حنكة 
و شجاعة منقطعة النظير و كان على 

قدرة عالية في القيادة و المناورة".

الحافلة  لغرور  الشهيد  أن  وأضاف 
صناع  أحد  هو  بالبطوالت  سيرته 
و  المعاصر  التاريخ  في  ثورة  أعظم 
الثورة  تفجير  على  أشرفوا  من  أحد 
التحريرية في منطقة األوراس تحت 
بولعيد،  بن  مصطفى  الشهيد  قيادة 
وزارة  أن  المتحدث  ذات  أكد  كما 
تحرص  الحقوق  ذوي  و  المجاهدين 
هذه  مثل  إقامة  دعم  و  تشجيع  على 
في  التاريخي  الطابع  ذات  الملتقيات 
إطار الدور الذي تضطلع به للحفاظ 
على الذاكرة الجماعية و العمل على 
إلى  الهادفة  المبادرات  كل  مرافقة 

ترقية الثقافة التاريخية.
لوزارة  العام  المفتش  وأردف 
من  أن  الحقوق  ذوي  و  المجاهدين 
أهداف إقامة هذا الملتقى هو ><شحذ 
همم الباحثين و المؤرخين الستقصاء 
و  المقاصد  استجالء  و  الحيثيات 
يرتكز  متكامل  علمي  منظور  فق 

كتابة  في  الحديثة  المناهج  على 
مد  على  السهر  و  الوطني  التاريخ 
الثورة  جيلي  بين  التواصل  جسور 
الثقافة  إشاعة  بهدف  االستقالل  و 
الصاعدة  األجيال  بين  التاريخية 
لتعزيز روح االنتماء و تحقيق مناعة 

األمة".
شايب  األستاذ  جانبه  من  قدم  كما 
المداخلة  قالمة  جامعة  من  قدادرة 
"قراءة  بعنوان  للملتقى  االفتتاحية 
في دور عباس لغرور في التحضير 
األولى  بالمنطقة  تفجيرها  و  للثورة 
باألوراس" تناول فيها تخطيط الشهيد 
التحريرية  للثورة  لغرور  عباس 
بحنكة و نجاحه في تحقيق األهداف 
التي سطرها في اجتماع سبق تفجير 
ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 عقده 
الغولة  شعبة  بمنطقة  مجاهدين  مع 
الملتقى  أشغال  بخنشلة.وتواصلت 
جامعيين  أساتذة  و  باحثين  بتقديم 

بالوطن  جامعات  عدة  من  قدموا 
بشخصية  محاورها  تتعلق  مداخالت 
الشهيد عباس لغرور ودوره القيادي 
الوطنية  التحرير  ثورة  معارك  في 
وتاريخه النضالي الثوري بشكل عام.
بتالوة  الملتقى  أشغال  واختتمت 
عقد  بينها  من  الملتقى  توصيات 
لمسيرة  يخصص  دولي  مؤتمر 
حول  وثائقي  فيلم  إعداد  و  الشهيد 
حياة الشهيد عباس لغرور يستند إلى 
إلى  اإلشارة  تاريخية.تجدر  حقائق 
-1926( لغرور  عباس  الشهيد  أن 
1957( من الذين أشرفوا على تفجير 
األوراس  بمنطقة  التحريرية  الثورة 
تحت قيادة الشهيد الرمز مصطفى بن 
بولعيد كما خاض عدة معارك خالل 
الثورة التحريرية على غرار معركة 
معركة  و  الكبرى"  ><الجرف 

"تفاسور" و معركة "كيمل".
ع.ط

يشارك مجلس األمة, في المؤتمر االقليمي الرابع 
االنسان  حقوق  وتعزيز  لحماية  المستوى  رفيع 
بحقوق  التمتع  على  األزمات  "أثر  عنوان:  تحت 
المنعقد  كنموذج",  كوفيد-19  جائحة  اإلنسان.., 
يومي اإلثنين والثالثاء بمقر جامعة الدول العربية 

بالقاهرة )مصر(, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
الكريم  عبد  السيد  يشارك  المصدر,  ذات  وحسب 
لجنة  رئيس  نائب  األمة,  مجلس  عضو  قريشي, 

في  القومي  واألمن  والسياسية  الخارجية  الشؤون 
العربي في هذا  للبرلمان  العربي, ممثال  البرلمان 
جامعة  بين  والتنسيق  بالتعاون  "المنظم  المؤتمر 
المتحدة  األمم  مفوض  ومكتب  العربية  الدول 
أن  البيان  اإلنسان .«وأضاف  لحقوق  السامي 
أثر  إلى "الوقوف على  المؤتمر يهدف  تنظيم هذا 
وانعكاسات جائحة كوفيد-19 على حقوق اإلنسان 
في المنطقة العربية, وإبراز الجهود المبذولة للحد 

من تبعات الوباء اقتصاديا واجتماعيا, وتشخيص 
الدروس  أبرز  واستخالص  القائمة,  التحديات 
المستفادة, واستكشاف الخطوط العريضة لخارطة 
الطريق المستقبلية.«وأشار البيان الى أن المؤتمر 
"ينعقد بعد 20 عاما من تاريخ توقيع مذكرة النوايا 
السامية  والمفوضية  العربية  الدول  جامعة  بين 

لحقوق اإلنسان في 17 أفريل 2002".
ع.ط

"الشهيد  للتدريب  األول  المركز  نظم 
البوهالي ترغيني" للفرقة األولى المدرعة 
ببريكة،  دباش  الرحمان  عبد  الشهيد، 
لفائدة  مفتوحة  أبوابا  أمس،  باتنة،  بوالية 

ممثلي وسائل اإلعالم والمواطنين.
طرف  من  المنظمة  التظاهرة  وجاءت 
قيادة  مع  بالتنسيق  البرية  القوات  قيادة 
الناحية العسكرية الخامسة، حسب ما أكده 
بالمناسبة قائد الفرقة األولى المدرعة اللواء 
االتصال  لمخطط  تنفيذا  قويدر،  سلمان 

عليه  المصادق   2022-2021 لسنة 
الوطني  للجيش  العليا  القيادة  طرف  من 
وفق  النشاطات  هذه  مثل  الشعبي.وتندرج 
التي  االتصال  سياسة  إطار  في  المصدر 
تبنتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي 
)جيش-أمة(  رابطة  لتعزيز  سنوات  منذ 
المؤسسة  من  المواطن  تقريب  خالل  من 
مهام  على  كثب  عن  وإطالعه  العسكرية 
الجيش  وهياكل  مؤسسات  ونشاطات 
سانحة  الفرصة  الشعبي.وكانت  الوطني 

المركز  للتعرف عن قرب على  للحضور 
المدرعة  األولى  للفرقة  للتدريب  األول 
جانب  إلى  التنظيم  وكذا  المهام  ناحية  من 
فرص التكوين المتاحة للشباب الجزائريين 
وشروط االلتحاق بصفوف الجيش الوطني 

الشعبي من خالل هذا الصرح التكويني.
وقدم إطارات من المركز شروحات وافية 
للحضور حول ما يتوفر عليه المركز من 
من  وإمكانات  حديثة  بيداغوجية  وسائل 
أجل تكوين أفراد عسكريين مؤهلين ألداء 

واقتدار. كفاءة  بكل  إليهم  الموكلة  المهام 
الذي  المفتوحة  األبواب  برنامج  وتضمن 
استهل بعرض فيلم وثائقي حول المركز، 
زيارة المجمع البيداغوجي والوقوف على 
ظروف التكوين والطرق الحديثة المعتمدة 
والثقيلة  الخفيفة  األسلحة  رشتي  و  ثم  فيه 

تخللها استعراض في الكوكسول.
للفرقة  للتدريب  األول  المركز  ويتكفل 
حسب  ببريكة،  المدرعة  األولى 
الشروحات المقدمة بعين المكان للحضور 

لمختلف  متكامل  وتطبيقي  نظري  بتكوين 
القوات  وحدات  تزويد  بغية  الطلبة  فئات 
البرية بالمورد البشري المؤهل في سالح 
التدريب  مركز  إنشاء  المدرعات.ويعود 
المدرعة  األولى  للفرقة  األسلحة  لمختلف 
بعد  اسمه  تغير  ثم   1988 أغسطس  إلى 
األول  المركز  عليه  يطلق  وأصبح  ذلك 
وفق  المدرعة،  األولى  الفرقة  للتدريب 

المصدر.
ع.ط

ع.ط
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تاأكيد على تطوير العالقات مع اجلزائر لت�شمل كافة املجاالت

الرئي�س تبون ي�ستقبل �سفريي كل 
من ال�سودان وغينيا باجلزائر

اأكد حر�ص اجلزائر على متكني

 ال�شباب من امل�شاهمة يف بناء وطنه

حيداوي ي�سارك يف قمة �سباب 
عدم االنحياز باأذربيجان

وزير النقل ي�شدي تعليمات �شارمة

�سرورة حتديد 
االإجراءات للق�ساء

 على ظاهرة انحراف القطارات

انطالق اأ�سغال الندوة ال�ساد�سة ملوؤمتر 
املندوبني املفو�سني لالحتاد االإفريقي 

لالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية
موؤمتر  لندوة  ال�شاد�شة  الدورة  اأ�شغال  العا�شمة  باجلزائر  اأم�ص  انطلقت 

والال�شلكية.وقد  ال�شلكية  لالت�شاالت  االإفريقي  لالحتاد  املفو�شني  املندوبني 

والال�شلكية،  ال�شلكية  واالت�شاالت  الربيد  وزير  برئا�شة  اللقاء  هذا  جرى 

لالت�شاالت  االإفريقي  لالحتاد  العام  االأمني  وبح�شور  تريكي  بيبي  كرمي 

ال�شلكية و الال�شلكية، جون اأومو، حيث �شيتم خاللها درا�شة النظام الداخلي 

اأن  كما  الندوة،  الأ�شغال  التقديري  والربنامج  االأعمال  جدول  وم�شروع 

اأعمال  جدول  يف  كذلك  يندرج  العام  واالأمني  االإدارة  جمل�ص  اأع�شاء  انتخاب 

هذه الدورة التي �شيتم خاللها تقدمي املرت�شحني االأفارقة للمنا�شب الدولية 

يف  االإدارية  للمنا�شب  والرت�شحات  واالت�شال  االعالم  تكنولوجيات  جمال  يف 

االحتاد الدويل لالت�شاالت.ويف االأخري، �شيتم اعتماد تقرير الندوة و قراءة 

لالحتاد  املفو�شني  املندوبني  ملوؤمتر  ال�شاد�شة  الندوة  اخلتامي.و�شبقت  البيان 

والتي  العا�شمة،  اجلزائر  يف  والال�شلكية  ال�شلكية  لالت�شاالت  االإفريقي 

تنعقد حت�شبًا للموؤمتر املقبل للمندوبني املفو�شني لالحتاد الدويل لالت�شاالت 

من  عدد  رومانيا،  يف  املقبل  �شبتمرب  يف  عقدها  املقرر  والال�شلكية،  ال�شلكية 

االجتماعات التي بداأت يف 18 جويلية باجلزائر العا�شمة.

ف.م

حتت عنوان: "اأثر االأزمات على التمتع بحقوق االإن�شان.. 

 جائحة كوفيد-19 كنموذج"

جمل�س االأمة ي�سارك يف املوؤمتر االإقليمي الرابع 
رفيع امل�ستوى حلماية وتعزيز حقوق االإن�سان

امل�شاركون يف امللتقى الوطني االأول حول هذه ال�شخ�شية يوؤكدون

ال�سهيد عبا�س لغرور "�سخ�سية قيادية بامتياز"

يف اإطار �شيا�شة االت�شال التي تبنتها القيادة العليا للجي�ص

 اأبواب مفتوحة على املركز االأول للتدريب للفرقة االأوىل املدرعة بربيكة

األعلى  المجلس  رئيس  يشارك 
حيداوي،  مصطفى  للشباب، 
اعتبارا من أمس، في أشغال قمة 
المنظمة  االنحياز،  عدم  شباب 
ما  حسب  أذربيجان،  بجمهورية 
الهيئة.وفي  لذات  بيان  به  أفاد 
القمة  هذه  افتتاح  في  له  كلمة 
التي ستتواصل أشغالها إلى غاية 
حيداوي  نوه  المقبل،  الجمعة 
حرص  مبرزا  الحدث،  بأهمية 
الجزائر على "تمكين الشباب من 

المساهمة في بناء وطنه".

-يضيف  االهتمام  هذا  تجلى  وقد 
إنشاء  خالل  من  ذاته-  المصدر 
الذي  للشباب  األعلى  المجلس 
عبد  الجمهورية،  رئيس  نصبه 
جوان   20 في  تبون،  المجيد 
الماضي، "وفاء اللتزاماته الرامية 
في  فعليا  الشباب  إشراك  إلى 
حيدواي  أن  العامة".يذكر  الحياة 
كان مرفوقا في افتتاح قمة شباب 
الجزائر  بسفير  االنحياز  عدم 
بأذربيجان، عصمان عبد الوهاب.
اإ.�ص

أسدى وزير النقل، منجي عبد هللا، 
تحديد  بضرورة  تعليمات  أمس، 
ظاهرة  على  للقضاء  اإلجراءات 
وظاهرة  القطارات  انحراف 
الحديدية،  للسكك  الرمال  اكتساح 
لذلك،  الالزمة  االحتياجات  وكذا 
حسبما أفاد به بيان للوزارة.وجاء 
هذا، يضيف نفس المصدر، خالل 
ترأس وزير النقل الجتماع عمل، 
اإلدارة  إطارات  بحضور  تم 
المسيرة  واإلطارات  المركزية 
بالسكك  للنقل  الوطنية  للشركة 
"لدراسة   وخصص  الحديدية، 
المتكررة  االنحرافات  ظاهرة 
بعض  اهتراء  بسبب  للقطارات 
الخطوط و اكتساح الرمال للسكك 
ببعض مناطق الوطن، باإلضافة 
هذه  إنعاش  مخطط  دراسة  إلى 
الوزير  "طلب  الشركة".وعليه، 
واإلطارات  العام  المدير  من 
حول  عرض  تقديم  المسيرة 
وظاهرة  االنحرافات  ظاهرة 
الحديدية،  للسكك  الرمال  اكتساح 
ومدى خطورتها  أبعادها  وتحديد 

واإلجراءات المتخذة أو المبرمجة 
مع  الظواهر،  هذه  على  للقضاء 
تحديد االحتياجات الالزمة لذلك"، 
أخرى،  جهة  الوزارة.من  حسب 
هيكلة  إعادة  وبخصوص مخطط 
المؤسسة، وبعد تقديم المدير العام 
بالسكك  للنقل  الوطنية  للشركة 
الحديدية عرضا حول الموضوع ، 
أسدى الوزير تعليمات "بضرورة 
في  االجتماعي  الشريك  إشراك 
التصور المقترح مع إعادة النظر 
في النسخة المقدمة"، يقول البيان.

وفي هذا الصدد، تم التشديد على 
واضحة  صورة  "تقديم  ضرورة 
للوضعية الحالية للشركة الوطنية 
كذا  و  الحديدية،  بالسكك  للنقل 
الشركة،  تطوير  مخطط  تقديم 
المالية  استقالليتها  يضمن  بحيث 
في إطار آجال محددة مع الحفاظ 
وتأهيل  الشغل  مناصب  على 
الموارد البشرية وفق خطة عمل، 
أقصى  مدة شهر على  تحديد  مع 

تقدير إلنجاز هذا العمل".
ف.م

ا�شتقبل رئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اأم�ص 

باجلزائر العا�شمة، �شفريي كل من جمهورية ال�شودان، 

العبيد حممد العبيد رحمة، و�شفري غينيا، احل�شن باري 

اللذان اأديا له زيارة وداع اإثر انتهاء مهامهما باجلزائر.



�إميان. �س

سلّم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية 
بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس، رسالة خطية 

من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى 
نظيره السوري، بشار األسد، أبلغه من خاللها 
تحياته الخالصة وتطلعه الستعادة سوريا أمنها 

واستقرارها واسترجاعها مكانتها الطبيعية على 
الساحتين اإلقليمية والدولية، وبحث لعمامرة مع 

الرئيس السوري تعزيز العالقات األخوية بين 
البلدين المبنية على المبادئ والقيم المشتركة 

والمحطات التاريخية التي جمعت بين الشعبين 
والبلدين الشقيقين وتحقيق الرغبة واإلرادة من 
قبل الجانبين لتطوير هذه العالقات، حيث أكد 

رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن سوريا "عنصر 
أساسي على الساحة العربية وعضو مؤسس في 
الجامعة العربية وأن العالم العربي بحاجة إلى 
سورية وليس العكس"، مشيراً إلى أن الجزائر 

ستكون مع سوريا وستنسق معها في الوضع 
العربي والدولي خالل رئاستها للقمة كما كانت 

دائماً.
وأشار لعمامرة إلى أن الجزائر تتطلع لتطوير 

التعاون الثنائي مع سورية في كل المجاالت 
وتأمل بأن تكون هناك فرصة قريبة لعقد 

اجتماعات اللجنة المشتركة السورية الجزائرية، 
مشددا على أن موقف الجزائر الرسمي تجاه 

سورية ينسجم تماماً مع موقف شعب الجزائر 
الذي يكن كل االحترام للشعب السوري ويدعم 
صموده في وجه الحرب اإلرهابية والحصار 
الجائر الذي يتعرض له، كما تم خالل اللقاء 

تبادل بعض المقترحات والصيغ لتحسين العمل 
العربي المشترك سواء على المستوى الثنائي أو 
على مستوى الجامعة العربية ولمواجهة القضايا 

والتحديات التي تواجه العرب.
من جهته، أعرب الرئيس السوري بشار األسد 

عن عميق شكره وامتنانه ألخيه الرئيس عبد 
المجيد تبون، مؤكدا مشاعر المودة والتقدير 

والثقة التي تكنها سوريا للجزائر قيادة وشعبا 
نظرا لألواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع 

بين البلدين والشعبين الشقيقين وللمواقف البناءة 
واإليجابية التي اعتمدتها الجزائر تجاه األزمة 

السورية منذ بدايتها، وأورد بيان لوزارة 

الخارجية أن اللقاء شّكل اللقاء فرصة متجددة 
الستعراض عالقات األخوة والتعاون التاريخية 

بين البلدين وتبادل الرؤى والتحاليل حول 
األوضاع الراهنة على الساحة العربية وآفاق 
تعزيز العالقات بين دول المنطقة للتمكن من 
رفع التحديات المشتركة المطروحة حاليا في 

مختلف المجاالت.
وأفاد بيان الخارجية أّن المحادثات مّكنت من 

"تأكيد العزيمة القوية التي تحدو قيادتي الجزائر 
وسوريا في تعزيز وإثراء التعاون الثنائي وكذا 

االتفاق على مواصلة وتكثيف التشاور والتنسيق 
تجسيدا اللتزامهما المشترك بمبادئ وأهداف 
العمل العربي المشترك"، فيما حّمل الرئيس 

بشار األسد الوزير لعمامرة نقل تحياته الحارة 
ألخيه الرئيس عبد المجيد تبون، مجددا دعمه 

وتقديره لجهوده الحثيثة الرامية للّم شمل الدول 
العربية وتعزيز قيم التعاون والتضامن في 

الفضاء العربي.
إلى ذلك، أجرى لعمامرة بمقر وزارة الخارجية 

والمغتربين السورية، محادثات ثنائية على 
انفراد مع نظيره السوري فيصل المقداد، تلتها 
جلسة عمل موسعة إلى وفدي البلدين، وشملت 

المباحثات "عددا من القضايا المتعلقة بالعالقات 
الثنائية وسبل تعزيزها إلى جانب جملة من 

القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
المشترك، وسّجل الطرفان اعتزازهما بالروابط 
األخوية القوية والمتجذرة في التاريخ المشترك 

للبلدين والشعبين الشقيقين وتطلعهما لتجسيد 
اآلفاق الواعدة لهذه العالقة االستراتيجية 

وترسيخ انسجام وتطابق مواقف البلدين المبنية 
على المبادئ والقيم المكرسة إقليميا ودوليا".

وأشاد الجانب السوري بـ "الدور البناء 
واألساسي الذي تضطلع به الجزائر على 

الساحة العربية، مجددا دعم سوريا للجهود 
التي تبذلها الجزائر في سبيل تحقيق المصالحة 

الوطنية الفلسطينية وضمان التحضير األمثل 
للقمة العربية وكذا ترقية حلول سلمية لألزمات 

التي تهدد السلم واالستقرار في جوارها 
اإلقليمي وامتدادها اإلفريقي"، واختتمت 

المباحثات بـ "اتفاق الطرفين على إضفاء 

ديناميكية جديدة على آليات التعاون الثنائي 
وتسريع وتيرة التنسيق على جميع المستويات 

بخصوص التطورات المتسارعة إقليمياً 
ودولياً".

من جهته، أكد وزير الخارجية والمغتربين 
السوري فيصل المقداد، خالل مؤتمر صحفي 

نشطه عقب مباحثاته مع وزير الشؤون 
الخارجية رمطان لعمامرة، أن العالقات 
السورية الجزائرية ُمتجذرة في التاريخ 

والجزائر وقفت إلى جانب الشعب السوري 
طيلة سنوات الحرب، موضحا أنه ناقش رفقة 

لعمامرة، ملف العالقات الثنائية بين البلدين 
الشقيقين وسبل تطويرها، قائال إن هذه اللقاءات 

تخدم مصالح الشعبين السوري والجزائري.
ووفق بيان وزارة الشؤون الخارجية فإن المقداد، 
اكد أن لعمامرة يزور دمشق "للتشاور والتنسيق 

معنا حول أفضل الخطوات حيال التحديات 
التي تواجه الدول العربية ونرحب بأي تنسيق 

عربي – عربي وأي مشاورات عربية – عربية 
للوصول إلى موقف موحد لمواجهتها"، ليعرب 
من جهة اخرى عن عمق الروابط بين البلدين 
حين قال إن "ذكرى استقالل الجزائر عزيزة 

على قلوب كل السوريين والعرب واألحرار في 
العالم ألن الشعب الجزائري قدم أكثر من مليون 
ونصف المليون شهيد من أجل حريته واستقالله 
ويتابع اليوم بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون هذا 
الموقف المشرف المستقل للجزائر وهو حريص 
على تعزيز العالقات مع األشقاء العرب ومع 

سوريا بشكل خاص".
ورداً على سؤال حول مشاركة سورية في القمة 

العربية المقبلة في الجزائر قال المقداد:"يجب 
أن نتعامل مع األمور بواقعية وأن نفكر 

بالضغوط التي تمارس على مختلف األصعدة 
من أجل حل الكثير من القضايا اإلقليمية 

والدولية فسوريا كانت وما زالت وستبقى في 
قلب العمل العربي المشترك وإذا كانت هناك 

بعض اإلجراءات التي اتخذت على تناقض 
تام مع هذه الحقيقة فإن من فرضها يتحمل 

مسؤوليتها وهي فرضت بضغوط دولية 
وظروف معينة".
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لعمامرة ي�سّلم الرئي�س ال�سوري ر�سالة خطية من الرئي�س تبون، ويوؤكد:

 اجلزائر �ستكون مع �سوريا 
و�ضتن�ضق معه� ب�ض�أن الو�ضع العربي

قال وزير ال�سوؤون اخلارجية رمطان لعمامرة، اأم�س، اإن �سوريا عن�سر اأ�سا�سي يف ال�ساحة العربية 

وع�سو موؤ�س�س يف اجلامعة العربية، موؤكدا وقوف اجلزائر جلانب �سوريا والتن�سيق معها ب�سان 

 الو�سع العربي والدويل يف القمة العربية املقبلة، يف اإ�سارة وا�سحة اإىل عودة و�سيكة ل�سوريا

 يف املوعد العربي املقرر التئامه باجلزائر �سهر نوفمرب املقبل.

خالل اأ�سغال الدورة ال�ساد�سة ملوؤمتر املندوبني 

املفو�سني لالحتاد االفريقي لالت�ساالت

 اجلزائر تدعو اإىل توحيد
 اجلهود لدعم ا�ضرتاتيجي�ت 

الندم�ج الرقمي للق�رة الإفريقية
دعا وزير الربيد واملوا�سالت ال�سلكية والال�سلكية، كرمي 

بيبي تريكي، اأم�س، باجلزائر العا�سمة، الدول االإفريقية اإىل 

توحيد جهودها لدعم ا�سرتاتيجيات االندماج الرقمي للقارة 

يف جمتمع املعلومات واقت�ساد املعرفة.

ف.م

أوضح بيبي تريكي, خالل إشرافه بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد 
اللطيف رحال", على افتتاح أشغال الدورة السادسة لمؤتمر المندوبين 

المفوضين لالتحاد االفريقي لالتصاالت, أن هذه الدورة "فرصة 
لضم جهودنا كأفارقة عبر توحيد المقترحات لضمان الدفاع األنجع 

عن مصالح وقضايا قارتنا على الصعيد الدولي", معتبرا أن ذلك هو 
"السبيل األوحد لالستجابة المثلى لطموحات شعوبنا في االستفادة من 
المزايا المتعددة لتكنولوجيات االعالم واالتصال ودعم استراتيجيات 
الشمول الرقمي واالندماج في مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة 

التي تقودها حكوماتنا".
وأضاف أن هذه الدورة تمثل "موعدا جامعا لمعدي ومنفذي سياسات 

تطوير االتصاالت وتعميم استخدام تكنولوجيات االعالم واالتصال 
في قارتنا الثرية بموردها البشري والمتطلعة الى آفاق التنمية 

والرخاء", كما تشكل "حلقة تحضيرية نهائية لمشاركة افريقيا في 
مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد الدولي لالتصاالت المزمع 

تنظيمه ببوخارست )رومانيا( شهر سبتمبر القادم".
واعتبر بيبي تريكي أنه باإلضافة إلى أهمية التنسيق للخروج 

بمقترحات إقليمية تعبر عن أولويات المنطقة, فإن "قارتنا واعية 
بضرورة تعزيز التنسيق حول الترشيحات ألجهزة القرار والمناصب 

القيادية على مستوى المنظمات الدولية, سيما على مستوى االتحاد 
الدولي لالتصاالت".

وبالمناسبة, أبرز الوزير تطلع الجزائر من خالل استضافتها ألشغال 
هذه الدورة إلى "توفير منصة تفاعلية يلتقي فيها األفارقة رواد قطاع 
االتصاالت لتبادل األفكار والحلول حول كيفية تحقيق الوثبة النوعية 

التي نصبو إليها مع ترقية دور القطاع كرافد دافع للتنمية البشرية 
والتكامل االقتصادي بين بلداننا".

وأشار إلى أن الجزائر من الدول التي "نالت حظا مهما من 
اإلمكانات الهيكلية والخبرة المثمرة في مجال التكنولوجيات الحديثة" 
وهي بذلك "مستعدة لمساندة أي مبادرة تصب في مصلحة أصدقائنا 

وإخواننا األفارقة".
وأعرب الوزير في ذات الشأن عن وجود "إرادة في أن يكون نموذج 

تطوير قطاع االتصاالت بقارتنا جوهره اإلنسان وموجها لخدمة 
المواطن اإلفريقي وتحسين ظروف عيشه", مؤكدا على ضرورة 
"توحيد طاقاتنا ومواردنا لتحقيق األهداف المسطرة والعمل على 

رفع فرص اندماج المواطن االفريقي في مجتمع المعلومات العالمي 
ومنحه إمكانية أوسع لالبتكار واالبداع".

 قال اإن جوالت لعمامرة تاأتي

للتح�سري للقمة العربية، لعرو�سي يوؤكد:

حترك�ت الدبلوم��ضية اجلزائرية ترتجم 
م�ض�عيه� لتحقيق الوحدة العربية

قال املحلل ال�سيا�سي رابح لعرو�سي، اأم�س، اإن حتركات 

الدبلوما�سية اجلزائرية احلثيثة ترتجم م�ساعي اجلزائر 

لتحقيق الوحدة العربية، موؤكدا اأن جوالت وزير اخلارجية 

لكل من �سوريا والعراق تاتي يف اإطار التح�سري للقمة العربية 

املنتظرة باجلزائر �سهر نوفمرب املقبل.

�إميان. �س

يرى المحلل السياسي الدكتور رابح لعروسي، الذي كان يتحدث أمس 
عبر امواج القناة اإلذاعية األولى،  أن جولة وزير الشؤون الخارجية 

والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة إلى العراق وسوريا 
المندرجة في اطار التحضيرات  للقمة العربية المقبلة، تأتي تجسيدا 
فعليا  لنشاط الدبلوماسية الجزائرية على الساحة الدولية واإلقليمية، 
كونها تترجم المساعي الحثيثة التي يقودها رئيس الجمهورية عبد 

المجيد تبون لحلحلة األزمات والخالفات البينية بين األشقاء العرب 
في ظل بروز أحالف دولية جديدة.

وأكد المحلل السياسي رابح لعروسي، أن زيارة وزير الخارجية 
والجالية الوطنية بالخارج إلى كل من العراق وسوريا، تأتي في 
إطار  نشاط الدبلوماسية الجزائرية من خالل البحث حول سبل 

التعاون والتشاور تحضيرا للقمة العربية المقبلة التي  تعتزم الجزائر 
تنظيمها في الفاتح نوفمبر 2022، مبرزا أن تحركات الدبلوماسية 

الجزائرية تعكس جهود الجزائر  للجعل من مصالح المنطقة العربية 
فوق كل اعتبار خصوصا مع  بروز تحديات جيوسياسية  جديدة.



أعلن مجمع سوناطراك في بيان له، أنه تمكن من تحقيق 
ثالثة اكتشافات جديدة، من بينها اكتشافان للغاز اعتمادا 

على مجهودها الخاص واكتشاف أخر للنفط بالشراكة مع 
شركة "إيني" االيطالية.

وأوضح البيان، بأن االستكشاف األول يتمثل في اكتشاف 

للغاز المكثف بمكمنين من طبقة الديفوني، وهذا بعد 
التنقيب الذي قامت به سوناطراك في بئر استكشافي بعين 

إكر جنوب غرب IEKSW-1 (1 ( في رقعة البحث 
عين أميناس 2 بحوض إليزي.

وبلغت معدالت التدفق المسجلة خالل االختبارات 

300.000 م 3 في اليوم من الغاز و  26 م 3 في اليوم 
من المكثفات من المكمن األول و213.000 م 3  في 
اليوم من الغاز و 17 م 3 في اليوم من المكثفات من 

المكمن الثاني.
ويخص االكتشاف الثاني، الذي تحقق من خالل الشراكة 

بين مجمع سوناطراك وإيني االيطالي بعد حفر بئر 
)RODW-1(   1 استكشاف غرد أوالد جمعة غرب

في رقعة البحث سيف فاطمة 2 الواقع في المنطقة 
الشمالية من حوض بركين، وقد كشفت بئر غرد أوالد 
جمعة غرب RODW-1 (  1(، التي تعتبر الثالثة في 
حملة الحفر االستكشافية الحالية في المنطقة المذكورة، 

عن اكتشاف للنفط الخام في األحجار الرملية في خزان  
)TAGI( في التكوين الترياسي، وخالل اختبار اإلنتاج، 
أنتجت البئر 1.300 برميل يوميا من النفط و 51.000 

متر مكعب يوميا من الغاز المصاحب.
وأشار مجمع سوناطراك، إلى أنه سيتم التكفل بهذين 
االكتشافين من خالل تطوير "المسار السريع"، وذلك 

 OHANET نظرا لقربهما من المرافق الحالية ألوهانات
 .ROD وغرد أوالد جمعة

كما سجلت سوناطراك نتيجة إيجابية ثالثة أثناء حفر 
بئر ترسيم تامزاية TAMZ-3( 3( في رقعة أبحاث 

تاغيت في حوض بشار، حيث تم الحصول على إنتاج 
هام من الغاز أثناء اختبار تكوين خزان الطبقة السييجينة 
)الديفوني السفلى(، وبالتالي فإن هذه النتيجة تؤكد وجود 
إمكانات معتبرة من الغاز في هذا الخزان غير المختبر 

سابقا في منطقة تعتبر محيطا ناشئا، يضيف بيان 
سوناطراك.

جدير بالذكر، فقد حقق مجمع سوناطراك خالل النصف 
األول من العام الجاري 4 استكشافات تخص النفط 

والغاز، وهي النتائج التي تضع الجزائر في صدارة 
الدول األكثر تحقيقا الستكشافات جديدة في قطاع 

المحروقات.

ف.م
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املجّمع يحّقق نتائج اإيجابية يف 2022 واجلزائر تعّزز احتياطاتها من املحروقات

"�سوناطراك" يعلن عن ثالثة 
اكت�سافات نفطية وغازية جديدة 

ك�شف اأم�ص، جممع �شوناطراك عن حتقيقه لـ 3 ا�شتك�شافات جديدة تخ�ص النفط 

والغاز، والتي من �شاأنها امل�شاهمة يف تعزيز مكانة اجلزائر يف ال�شوق العاملية.

 يعّد احلدث الأّول من نوعه 

يف قطاع امل�شروبات باجلزائر وعربيًا

جناح الطبعة الأوىل لـ 
"بيفالج" واإقبال كبري للزوار 

على املعر�ض
اختتمت السبت الماضي، فعاليات الطبعة األولى من 

"المعرض الجزائري للمشروبات "بيفالج" بقصر 
المعارض، "سافكس"، والذي شهد حضور أزيد من 
50 مؤسسة اقتصادية ناشطة في كافة مجاالت إنتاج 

المشروبات، بدًء من المادة األولية إلى غاية المنتوج النهائي، 
إلى جانب منظمات وهيئات ناشطة في قطاع الرسكلة 

والتدوير، وكذا معاهد أبحاث جامعية، متخصصة في قطاع 
الصناعات الغذائية.

وأشرف المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات بوزارة 
التجارة وترقية الصادرات، عبد اللطيف هواري، على 

اختتام فعاليات هذه الطبعة، بعد أربع )04( أيام متواصلة من 
النشاط، تمّكن فيها المتعاملون في هذا القطاع الصناعي الهام 

من استعراض قدراتهم اإلنتاجية أمام الزوار والمهنيين، 
إلى جانب عقدهم كذلك جلسات عمل ولقاءات )B2B( مع 
محترفي هذه الشعبة الصناعية، تهدف إلى ترقية منتجاتهم 

أكثر، وتعزيز حضورها في السوق الوطنية والدولية.
 ،")BEVALG( وشهد "المعرض الجزائري للمشروبات

الذي يعّد الحدث األّول من نوعه في قطاع المشروبات 
بالجزائر وعربياً، والرابع عالمياً، إقبااًل الفتاً من طرف 
الزوار ومهنيي القطاع طيلة أربع أيام متواصلة، حيث 

 TADAMSA – سجلت المؤسسة المنظمة "تادامسا إكسبو
EXPO" دخول ما متوسطه أزيد من 1000 زائر يومياً. 

وتخلّل الحدث تنظيم "منتدى صناعة المشروبات" في 
اليوم الثاني من المعرض، وذلك بقاعة "دار الجزائر" 
بـ)سافكس(، تشكل أساساً من ورشات وموائد مستديرة 

نشطها خبراء وناشطين في القطاع، تعرضوا فيه إلى كافة 
حيثيات ومستجدات قطاع تكنولوجيا صناعة المشروبات، 
بدًء من المادة األولية، مراحل إنتاج المشروبات بأنواعها، 
األمن الصناعي في إنتاج المشروبات، معايير الجودة في 

اإلنتاج والتسويق، إلى جانب آفاق التصدير، وكذا الرسكلة 
والتدوير للنفايات الصناعية في هذا القطاع.

وتم تكريم المشاركين في المعرض بشهادات فخرية، تثميناً 
لمجهوداتهم المبذولة طيلة فترة الصالون، من أجل التقرب 

أكثر من الزوار، وترقية صورة وتموقع المنتوج الجزائري.
وفي كلمٍة له بالمناسبة، أكد محافظ الصالون، السيد جالل 

لوز: "مؤسسة "تادامسا إكسبو" باعتبارها مؤسسة جزائرية 
ناشئة، ستسعى جاهدة إلى ترسيخ فكرة إقامة المعارض 

والصالونات االقتصادية المتخصصة داخل وخارج الوطن، 
وبذلك المساهمة في إعطاء قيمة مضافة لالقتصاد الوطني".
وأعلن عبد اللطيف هواري، المدير الفرعي لمتابعة ودعم 

الصادرات بوزارة التجارة وترقية الصادرات، خالل 
إشرافه على اختتام فعاليات الطبعة األولى من معرض 

"بيفالج"، عن موعد الطبعة الثانية من "المعرض الجزائري 
للمشروبات )BEVALG 2023(، وذلك من 08 إلى 11 

فيفري 2023، مشيداً بمثل هذه التظاهرات االقتصادية 
المتخصصة، ودورها في ترقية المنتوج الجزائري، وتعزيز 

حضوره في األسواق الدولية.
وكان وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، قد 
أشرف يوم األربعاء 20 يوليو/جويلية 2022 على افتتاح 

الطبعة األولى من فعاليات "المعرض الجزائري للمشروبات 
)BEVALG("، حيث ثّمن بالمناسبة إقامة مثل هذه 

المعارض والصالونات االقتصادية، السيما تلك المتخصصة 
في قطاع الصناعات الغذائية المختلفة، بالنظر إلى مدى 

التقدم الذي أحرزته الصناعة الجزائرية في هذا المجال. كما 
أعلن عن التحضير إلطالق معرض خاص بقطاع التغليف 

الغذائي قبل نهاية السنة الجارية.
ف. م

منطقة التجارة احلرة القارية الإفريقية : 

 رزيق ي�سارك يف الجتماع 
الـ 9 ملجل�ض الوزراء بغانا

يواصل وزير التجارة و ترقية الصادرات, كمال رزيق, 
مشاركته في أشغال االجتماع التاسع لمجلس وزراء منطقة 

التجارة الحرة القارية اإلفريقية, الجارية  بأكرا )غانا(, 
حسبما أفاد به, أمس، بيان للوزارة.

وسيخصص هذا االجتماع الوزاري -حسب البيان- "لدراسة 
واعتماد التوصيات و القرارات المنبثقة عن االجتماع  

الحادي العاشر)11( للجنة كبار المسؤولين المكلفين بالتجارة 
لمنطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية, المنعقد خالل الفترة 

الممتدة من 20 إلى 23 يوليو الجاري, والمرتبطة أساسا 
بتجارة السلع والخدمات واالستثمار وحقوق الملكية الفكرية 

وكذا سياسة المنافسة".
كما سيتم خالل هذا اللقاء، دراسة "تقارير لجنة فض 

المنازعات و لجنة المدراء العامين للجمارك و إصدار 
القرارات الالزمة حولها", وفقا لذات المصدر. فضال عن 

ذلك, سيقوم المجلس الوزاري بإعطاء "التوجيهات السياسية 
الالزمة للمفاوضين بغرض االنتهاء من المسائل العالقة من 

قواعد منشأ المنطقة و البدء بالمبادالت التجارية في إطار 
هذه المنطقة", حسب بيان الوزارة.

ق. و

دول القارة ت�شابق الزمن لتاأمني احتياجاتها من الغاز

هل �ستكون اأوروبا على موعد مع �ستاء قا�ض؟

ت�شليم 43 األف وحدة �شكنية حلّد الآن وطنيا

طي ملف برنامج الرتقوي العمومي نهاية 2022

استأنفت إمدادات الغاز الطبيعي الجزائري الموجه 
إلسبانيا عبر خطوط أنابيب ميد غاز ساعات قليلة 

عقب العطب الذي مس خط األنابيب بمدينة ألميريا 
اإلسبانية لتعود اإلمدادات لحجمها الطبيعي، حسب 

ما كشفت عنه الشركة اإلسبانية "إينا غاز".
وسارعت الفرق التقنية اإلسبانية إلصالح العطب، 

من أجل إعادة تدفق الغاز الطبيعي لمعدالته 
الطبيعية، بالنظر للوضع الصعب، الذي تمر به دول 

القارة العجوز منذ بداية العام الجاري، على خلفية 
شح اإلمدادات الروسية والتخوف من انقطاعها في 

أي لحظة، خاصة وأنها تتحكم في حوالي 45 بالمئة 
من إجمالي إحتياجات دول االتحاد األوروبي.
وتسابق دول اإلتحاد األوروبي الزمن لتأمين 
احتياجاتها الطاقوية قبل حلول فصل الشتاء، 

بالموازاة مع خفض روسيا إلمداداتها الطاقوية عبر 
خط أنابيب نورد ستريم 1، وعدم تمكن دول القارة 
العجوز من ايجاد بدائل حقيقية عن الغاز الروسي 

في الوقت الراهن، رغم المساعي الحثيثة للحصول 
على شحنات من الغاز المسال، سواء من الواليات 

المتحدة األمريكية، قطر أو الجزائر.
وتشكل الواردات الطاقوية الجزائرية نسبة 23,2 
بالمئة من إجمالي إحتياجات السوق اإلسبانية، ما 

يجعلها تعتبر هامة جدا، حتى وإن كانت تستورد ما 

نسبته 32 بالمئة من احتياجاتها من الغاز المسال 
األمريكي.

وفي سياق متصل، تكشف تصريحات كالوديو 
ديسكالزي المدير التنفيذي لمجمع إيني االيطالي، 

عن سعي بالده لتنويع امداداته وحرصه للحصول 
على شحنات جديدة من الغاز الجزائري، األهمية 
الكبيرة، التي توليها أوروبا للفترة القادمة، إذ قال 

" ايطاليا ستنجو  من فصل الشتاء من خالل تنويع 
إمداداتها من الطاقة، في إشارة إلى االتفاقيات، التي 

جرى إبرامها مع الجزائر".
ومن جانبه، وزير الخارجية اإليطالي لويجي دي 

مايو، الذي كان ضمن وفد بالده في القمة الحكومية 
الجزائرية اإليطالية التي استضافتها الجزائر 

العاصمة مؤخرا، أكد بأن سلطات بالده عملت على 
الفور وبكل ما في وسعها لمواجهة أزمة الطاقة 

الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الحاصلة شرق 
أوروبا، وتمكنت من الوصول التفاق مع الجزائر 

لتعزيز إمداداتها من الغاز.
وفي المقابل، فإن أي أعطاب قد تمس بخطوط 
األنابيب ستسقط في الماء خطط دول االتحاد 

األوروبي لتأمين احتياجاتها خالل فصل الشتاء، 
خاصة وأنها قد تلقت ضربة موجعة منذ أيام فقط، 

عقب توقف اإلمدادات القادمة عبر خط نورد ستريم 

1 بشكل تام ولمدة وصلت ل  10 أيام، لتعاود 
موسكو ضخ اإلمدادات بعد االنتهاء من صيانة خط 

األنابيب، ولكن بكميات أقل من المعتاد.
وتلعب خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي دورا مهما 

ومحوريا في تأمين احتياجات السوق األوروبية، 
إذ أن خط نورد ستريم 1 الروسي ينقل نحو 55 

مليار متر مكعب سنويا، فيما أن خط أنريكو ماتي 
الجزائري الموجه اليطاليا يضخ أزيد من 21 

مليار متر مكعب، يضاف لها حوالي 10 ماليير 
متر مكعب تصدر عبر خط ميد غاز الجزائري 
نحو إسبانيا، ما يجعلها شرايين السوق الطاقوية 
األوروبية، وأي اختالالت بها ستضر بأوروبا 

بشكل عام.
وسينعكس قطع اإلمدادات الطاقوية أو خفضها في 
حال حدوث أي أعطاب بخطوط أنابيب نقل الغاز 

الطبيعي بشكل سلبي على اقتصاد دول االتحاد 
األوروبي، التي تعاني من تداعيات العمليات 

العسكرية الروسية على األراضي األوكرانية، ما 
جعلها تسابق الزمن لتأمين احتياجاتها، إذ اقترحت 

المفوضية األوروبية في األونة األخيرة خطة 
لخفض االستهالك بنسبة 15 بالمئة لتجاوز الوضع 

الصعب، الذي تشهده السوق الطاقوية في أوروبا.
ف.م

تم تسليم لحد اليوم أكثر من 43 ألف وحدة بصيغة 
السكن الترقوي العمومي على المستوى الوطني، 

حسبما أفاد به، أمس، المدير العام للمؤسسة الوطنية 
للترقية العقارية، نسيم غالم، مؤكدا أن ملف السكن 

الترقوي المدعم سيطوى نهاية السنة الجارية.
وأوضح غالم في مداخلة له في منتدى يومية الشعب 

أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تمكنت من 
إطالق 43716 سكن ترقوي عمومي تم منها 

تسليم 43142 وحدة، فيما تبقت 450 وحدة بوالية 
تلمسان و124 وحدة أخرى بالعاصمة، سيتم 

توزيعها خالل األشهر المقبلة.
وعليه، "سيتم قبل نهاية هذه السنة طي ملف 

برنامج الترقوي العمومي، استجابة للتعليمات التي 
أسداها وزير السكن والعمران والمدينة"، يؤكد 
المدير العام. وأكد المتحدث أن المنصة الرقمية 

التي وضعتها المؤسسة الستقبال االكتتابات أعطت 

"دفعا كبيرا" للتسجيالت، حيث أنها مكنت من بيع 
مخزون المؤسسة بسرعة. 

أما بخصوص البرنامج الحر للمؤسسة، أكد غالم 
أنه "يشمل 16 ألف وحدة سكنية، هي حاليا قيد 
االنجاز". وأعلن في ذات السياق أن تسجيالت 

مستمرة على مستوى هذه المنصة إلى غاية 
استكمال المخزون المتوفر من الوحدات السكنية.

اإميان. �ص



من  أنه  المصدر  ذات  وأوضح 
مجموع 345.382 ناجح في شهادة 
طالب   326.406 قام  البكالوريا, 
بتسجيالتهم األولية عبر الخط, وهو 
ما يعادل 94,51 بالمائة من مجموع 
البكالوريا,  على  الجدد  الحاصلين 
عقب  سترتفع  النسبة  هذه  أن  مبرزا 
انتهاء المدة المحددة لتأكيد التسجيالت 
العالي  التعليم  وزارة  األولية.وكانت 
أن  أوضحت  قد  العلمي  والبحث 
عملية التسجيل األولي تتم من خالل 
الرغبات عبر الخط من  ملء بطاقة 

خالل العنوان االلكتروني.
 https://www.orientation-esi.dz
بطاقة  ملء  ضرورة  إلى  مشيرة 
وتصفح  أولى  كمرحلة  الرغبات 
المسموح  الشعب  كل  قائمة  وطبع 

للطالب الترشح فيها.

بطاقة  في  التسجيل  أن  وأوضحت 
الرغبات يتم وفق ترتيب تنازلي لستة  
عشرة  إلى  األقل  على  اختيارات 
األقل  على  تحديد  مع  األكثر,  على 
التكوين  اثتين من مسارات  مسارين 
المحلي  التسجيل  ذات  الليسانس  في 
مؤسسة  تضمنها  التي  الجهوي  أو 
التوجيهات,  نتائج  عن  جامعية.أما 
فإنها توضع عبر الخط يوم 3 أوت 
إلى   4 )من  بعدها  لتبدأ  مساء  القادم 
الخاصة  المقابالت   )2022 أوت   8
بالمترشحين الموجهين إلى المدارس 

العليا لألساتذة.
وبالنسبة لهذه المدارس, أشارت إلى 
أنه يجب على حامل البكالوريا التقدم 
إلى المؤسسة التي وجه إليها إلجراء 
على  الشفوية,  المقابلة  أو  االختبار 
النهائي في هذه  التسجيل  أن يخضع 

المحدد ب24  السن  المدارس لشرط 
ديسمبر   31 في  األكثر  على  سنة 

2022 ولنتيجة المقابلة الشفوية.
يتم  المقابلة,  في  اإلخفاق  حالة  وفي 
الموالي  االختيار  إلى  آليا  التوجيه 
والذي  الرغبات,  بطاقة  في  الوارد 
ويستوفي  شفوية  لمقابلة  يخضع  ال 
بهذا  لاللتحاق  األدنى  المعدل 

االختيار.
وفيما يتعلق بحاملي البكالوريا الذين 
من  اختيار  أي  على  يحصلوا  لم 
عملية  عليهم  فيقترح  اختياراتهم, 
 6 إلى   4 من  األولي  للتسجيل  ثانية 
بطاقة  ملء  خالل  من  القادم,  أوت 
رغبات أخرى حسب ترتيب تنازلي 
على أن تحتوي هذه البطاقة على ستة 
وجوبا  اثنين  ضمنها  من  اختيارات 
في مسارات الليسانس ذات التسجيل 

أقصى  وحدد  الجهوي.  أو  المحلي 
أوت   6 يوم  العملية  بهذه  للقيام  أجل 
2022 علما بأن اإلعالن عن النتائج 
الشهر  نفس  من   11 يوم  سيكون 
على  االطالع  عملية  مساء.وبعد 
على  يتوجب  الجديد,  الطالب  توجيه 
النهائي  التسجيل  تأكيد  األخير  هذا 

عبر الخط   
https://progres.mesrs.dz/webetu

 وذلك من 5 إلى 8 سبتمبر 2022 
األصلية  النسخة  إيداع  يتم  أن  على 
على  الحقا  البكالوريا  نقاط  لكشف 

مستوى مؤسسة التوجيه.
والبحث  العالي  التعليم  وزير  وكان 
قد  زيان،  بن  الباقي  عبد  العلمي، 
"كل  توفير  تم  أنه  أمس،،  أول  أكد 
اإلمكانيات" البشرية والمادية إلنجاح 
شهادة  لحاملي  الجامعية  التسجيالت 

البكالوريا دورة يونيو 2022.
هامش  على  للصحافة  تصريح  وفي 
الفائزين  الطلبة  لتكريم  حفل  تنظيم 
لمسابقة  العالمية  البطولة  في 
المعلومات  لتكنولوجيات  "هواوي 
أن  الوزير  أوضح  واالتصاالت"، 
والمادية  البشرية  اإلمكانيات  "كل 
الطلبة  تسجيالت  إلنجاح  متوفرة 

الجدد".
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتعلق 
للطلبة  يتيح  الذي  األولي،  بالتسجيل 
بعدها  ليتم  الستة،  رغباتهم  ترتيب 
دراسة  ثم  األولي  التسجيل  تأكيد 
الرغبات وفقا معايير التوجيه، مؤكدا 
"استعداد  على  الوزارة  أن  على 
الخدمات  وتوفير  الطلبة  الستقبال 
خدمة  فيها  بما  المناسبة،  الجامعية 

اإليواء".

يصنف الوقود الجزائري من بين األرخص عالميا، 
وبلغ سعر البزين خالل شهر جويلية الجاري نحو 
سعر  وصل  فيما  الواحد،  للتر  دوالر   0,315
الديزل "المازوت" ل 0,199 دوالر للتر، حسب 

بيانات الموقع المتخصص غلوبال بترول بريس.
 0,315 بـ  الجزائر   في  البنزين  تسعيرة  وتقدر 
دوالر للتر الواحد، ما يضعها في المرتبة الخامسة 
والثانية  األرخص،  التسعيرة  قائمة  في  عالميا 
إفريقيا خلف ليبيا والثالثة عربيا بعد كل من ليبيا 

وسوريا.
قائمة  في  عالميا  األولى  المرتبة  في  وتأتي 
تليها  للتر،  دوالر   0,022 ب  فنزويال  األرخص 
 0,053 إيران ب  ثم  للتر  دوالر   0,031 بـ  ليبيا 
دوالر للتر وسوريا ب 0,286 دوالر للتر الواحد.
وعلى النقيض تتصدر هونغ كونغ قائمة التسعيرة 
وتأتي  للتر،  دوالر   3,005 ب  للبنزين  األغلى 
خلفها ايسلندا بتكلفة تصل ل 2,494 دوالر للتر، 

وبعدها النرويج ب 2,385 دوالر للتر، ثم فلندا ب 
2,348 دوالر للتر.

 1,43 نحو  عالميا  البنزين  سعر  متوسط  وبلغ 
الدول  في  األسعار  وترتفع  الواحد،  للتر  دوالر 
الدول  أما  الفقيرة،  الدول  مع  بالمقارنة  الغنية 
البنزين  تسعيرة  فإن  للبترول  والمصدرة  المنتجة 
الدول المستوردة  بها تكون أقل من نظيراتها من 

للمحروقات.
التفاوت  بأن  بريس،  بترول  غلوبال  موقع  وأشار 
المسجل في أسعار البنزين في مختلف دول العالم، 
وكذا  للبنزين  الحكومي  بالدعم  العادة  في  يرتبط 
أسعار  اختالف  إلى  يؤدي  ما  الضرائب،  حجم 

التجزئة للبنزين.
جاءت  فقد  "المازوت"،  الديزل  وبخصوص 
 0,199 ب  عالميا  السادسة  المرتبة  في  الجزائر 
دوالر للتر، خلف كل من إيران التي يعتبر سعر 
دوالر   0,011 ب  عالميا  بها  األرخص  الديزل 

للتر، وتأتي بعدها فنزويال ب 0,022 دوالر للتر، 
للتر،  0,031 دوالر  ليبيا ب  الثالثة  المرتبة  وفي 
ثم سوريا ب 0,130 دوالر للتر، وخامسا المملكة 

العربية السعودية ب 0,168 دوالر للتر.
سجل  فقد  للديزل،  األغلى  السعر  وبخصوص 
 2,790 ل  تسعيرته  تصل  والذي  كونغ،  بهونغ 
دوالر للتر، ثم السويد ب 2,497 دوالر، وبعدها 
ايسلندا ثالثا ب 2,475 دوالر للتر، وجاءت إمارة 
موناكو رابعا ب 2,374 دوالر وخامسا بريطانيا 

العظمى ب 2,370 دوالر للتر الواحد.
وقدرت بيانات موقع غلوبال بترول بريس السعر 
 1.40 بنحو  عالميا  "المازوت"  للديزل  المتوسط 
دوالر للتر الواحد، وتعرف أسعار الوقود تقلبات 
في اآلونة األخيرة، في ظل ما تشهده أسواق الطاقة 
الجيوسياسية  التوترات  جراء  كبيرة،  من ضبابية 

الحاصلة شرق أوروبا. 
ف. م
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عرقاب يتفقـد املقر اجلديــد ملجمع مناجــم اجلــزائــر

وزارة التعليم العايل توؤكد اأنها بلغت 94.51 باملائة

هذه ن�سبة الت�سجيالت الأولية 
حلاملي �سهادة البكالوريا اجلدد

قام 326.406 طالب اأي ما ميثل ن�سبة 94,51 باملائة من حاملي �سهادة البكالوريا )دورة جوان 2022( بالت�سجيالت الأولية عرب 

البوابة اللكرتونية لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي املخ�س�سة لهذا الغر�س، ح�سب ما اأعلنت عنه اأم�س، الوزارة.

ف. م

ا�ستجابة لطلبات ال�سياح

 وت�سجيعا لل�سياحة الداخلية

حمادي يدعو لرفع م�ستوى 
اخلدمات بالهياكل الفندقية

الذي  ياسين حمادي  التقليدية،  الصناعة  و  السياحة  أكد وزير 
شرع أمس، في زيارة عمل وتفقد إلى والية جيجل على "أهمية 
رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الهياكل السياحية في البالد 

لتشجيع السياحة الداخلية.
منصورية  بزيامة  الفنادق  أحد  زيارته  لدى  الوزير  وأبرز 
أكثر  وتشدهم  السياح  لطلبات  تستجيب  خدمات  تقديم  "أهمية 
وجودة  األمن  توفير  أن  على  مؤكدا  الداخلية"،  السياحة  نحو 
أهم  من  "تعد  السائح  الحتياجات  استجابتها  ومدى  الخدمات 
عناصر االستقطاب السياحي وترقية القطاع<<، منوها كذلك 

بمقومات البالد في مجال السياحة.
كما أكد حمادي على التزام دائرته الوزارية بمرافقة الناشطين 
أكبر عدد  واستقطاب  السائح  ثقة  لكسب  السياحي  المجال  في 
في  المواطن  حق  على  بالمناسبة  مشددا  السياح،  من  ممكن 

الدخول المجاني إلى مختلف الشواطئ.
وخالل تفقده للمعرض الوطني للصناعة التقليدية ببلدية سيدي 
عبد العزيز المقام في إطار برنامج موسم االصطياف 2022، 
استمع الوزير النشغاالت الحرفيين العارضين و التي أكد على 
التكفل بها خصوصا ما تعلق بضمان ديمومة ممارسة بعض 

الحرف المهددة بالزوال.
حماية  إلى  الرامية  الحثيثة  المساعي  على  حمادي  أكد  كما 
مختلف الحرف التقليدية وترقيتها من خالل المرافقة لالستفادة 
بهدف  الدولة  طرف  من  المتاحة  الدعم  صيغ  مختلف  ضمن 

توسيع النشاط و استحداث مناصب عمل أكثر.
ويواصل وزير السياحة والصناعة التقليدية زيارته إلى والية 
السياحية  المشاريع  بعض  بمعاينة  يومين  تدوم  التي  جيجل 
التوسع  بمناطق  التهيئة  مخططات  حول  إلى عرض  ويستمع 

السياحي قبل أن يتنقل إلى الواجهة البحرية "بومارشي".
ق. و

خالل اجتماع تقني 

اأ�سرف عليه وزير القطاع

 وزارة النقل ت�سع اإ�سرتاتيجية
وطنية لت�سنيع احلاويات

اجتماع  على  أمس،  أول  عبد هللا،  منجي  النقل  وزير  أشرف 
تقني خصص لمجال صناعة الحاويات الموجهة للنقل البحري 
للبضائع والنقل عن طريق السكك الحديدية والطرقات،  خلص 
لقرارات تهدف خصوصا لوضع إستراتيجية وطنية تشاركية 
للطلب  لالستجابة  الصناعة  هذه  التنفيذ  حيز  بوضع  تسمح 
الوطني وولوج السوق الخارجية، حسبما أفاد به بيان الوزارة.
بالهدف  "بالتذكير  للوزير  سمح  اللقاء  أن  الوزارة  وأوضحت 
إستراتيجية  وضع  في  والمتمثل  االجتماع  هذا  من  المرجو 
عموميين  الفاعلين  كل  بإشراك  الحاويات  لتصنيع  وطنية 
المتزايد عليها وفقا  بالطلب  التكفل  كانوا أو خواص من ـجل 
للبرنامج المسطر لتطوير النقل البحري من خالل بلوغ نسبة 
البحري والنقل عن طريق  النقل  بالمائة من حصة سوق   25
السكة الحديدية وعبر الطرقات للتكفل بالنقل المنجمي في إطار 
إستراتيجية تطوير الصناعة المنجمية بكل من الجنوب وشرق 

البالد وباقي مناطق الوطن".
النقاش  بعد  الوزارة,  بيان  يضيف  االجتماع،  خلص  كما 
القرارات  من  جملة  إلى  المشاركة  األطراف  لكل  واالستماع 
أهمها: حصر حاجيات السوق الوطنية للحاويات على المدى 
القصير، المتوسط والبعيد و إحصاء كل المدخالت في عملية 
الوطني  الحاويات من اجل تحديد معدل رفع اإلدماج  تصنيع 
والخاصة  العمومية  الوطنية  القدرات  وتحديد  المجال  هذا  في 
والشروع  الصناعة  لهذه  الدولية  المطابقة  معايير  تحديد  وكذا 

في إجراءات الحصول عليها.
وحسب ذات المصدر، تهدف قرارات هذا االجتماع إلى "وضع 
العاجل بوضع  القريب  إستراتيجية وطنية تشاركية تسمح في 
كمرحلة  الوطني  للطلب  لالستجابة  الصناعة  هذه  التنفيذ  حيز 

أولى، وولوج السوق الخارجية في مرحلة قادمة".
اإ. �س

البنزين اخلام�س عامليا واملازوت ال�ساد�س يف القائمة

الوقود اجلزائري من بني الأدنى �سعرا عامليا

عرقاب،  محمد  والمناجم  الطاقة  وزير  قام 
الجزائر  الجديد لمجمع مناجم  المقر  بزيارة 
الجزائر(،  )والية  بحيدرة  الموجود  "منال" 
حسبما أفاد به بيان للوزارة.وأجرى عرقاب 
الذي كان مرفوقا خالل هذه الزيارة بالرئيس 
المدير العام للمجمع وإطارات من الوزارة، 
جولة تفقدية داخل المبنى, والمكاتب المختلفة، 
حيث اطلع على التجهيزات المتوفرة، حسب 

نفس المصدر.وفي هذا اإلطار، أشاد الوزير 
بيئة  معايير  راعت  التي  التجهيزات  بجودة 
التقيد  ضرورة  على  مشددا  الجيدة,  العمل 
السالمة  وشروط  بقوانين  وااللتزام  التام 
العمل  حوادث  مسببات  إزالة  مع  واألمن 
والحيلولة دون وقوعها.وخالل هذه الزيارة، 
أشار عرقاب إلى أن مجمع مناجم الجزائر 
االستكشاف  تطوير  إلى  إنشائه  منذ  يسعى 

موارد  الكشف عن  قصد  الوطني  المنجمي 
معدنية جديدة في البالد واستغاللها, وإعداد 
شأنه  من  ما  للتطوير  إستراتيجية  وتطبيق 
أن يساعد على توفير مناصب الشغل ورفع 
نسبة الصادرات من غير المحروقات.يذكر 
البحث  في  متخصص  "منال"  مجمع  أن 
المجال  واستغالل  والتطوير  واالستكشاف 
المنجمية.  المنتجات  وتسويق  المنجمي 

عشر  من  العمومي  المجمع  هذا  ويتكون 
مشاريع  وسبعة  بالكامل  مملوكة  شركات 

مشتركة وهو يوظف حوالي 9000 عامل.
تطوير  األساسية،  مهامه  أهم  ومن 
الوطني  المنجمي  المجال  في  االستكشاف 
إلبراز موارد معدنية جديدة, تطوير وتشغيل 
من  آخر  نوع  وأي  والمحاجر  المناجم 
األنشطة المنجمية, القيام بأي عملية تحويل 

وتثمين المنتجات المنجمية، توزيع وتسويق 
التعدين  عمليات  من  المستخرجة  المنتجات 
و / أو الناتجة عن تحويلها, تطوير الموارد 
وتعزيز  بالشراكة  أو  بمفردها  المنجمية 
مجاالت  في  الوطني  التكامل  وتطوير 
والهندسة  والتطوير  والبحث  التكوين 

والصناعة بشكل عام.
ق. و



جتاوز �سقف 2.5 مليون 

منذ منت�سف �سهر جوان

توافد كبري للم�صطافني
 على �صواطئ بومردا�س

طرف  من  كبيرا  توافدا  بومرداس  والية  شواطئ  تشهد 
ألف   547 الماضي،  الجمعة  عددهم  تجاوز  المصطافين حيث 

مصطافا، حسبما أفاد به مصالح الحماية المدنية.
وأوضح المالزم األول حسين بوشاشية، رئيس خلية االتصال، 
 547 من  أكثر  الماضي  الجمعة  سجلت  الوالية  شواطئ  بأن 
مصطاًفا من مختلف واليات الوطن خاصة منها الداخلية معتبًرا 

هذا العدد بـ”القياسي ولم يشهد له مثيل منذ سنوات”.
وذكر المالزم األول بوشاشية أنّه تم تسجيل في الفترة الممتدة 
من منتصف شهر جوان وإلى غاية 20 جويلية الجاري توافًدا 

كبيًرا من المصطافين تجاوز سقف 2.5 مليون مصطاف.
على  الوالية  عبر  الكبرى  الشواطئ  أن  إلى  المصدر  وأشار 
البحري  وزموري  جنات  ورأس  وبومرداس  قورصو  غرار 
ودلس وبودواو البحري، عرفت ذروة التوافد من المصطافين 
خالل الفترة المذكورة.وأرجع هذا اإلقبال الكبير من المصطافين 
إلى جملة من  الوالية  للسباحة عبر  المسموح  45 شاطًئا  على 
العوامل أبرزها الحرارة الشديدة والرطوبة المرتفعة التي ميزت 
يوم أمس وإلى تحسن ظروف االستقبال واإليواء وتوفر األمن 
وكل ضروريات الراحة المرافقة.كما ساهم أيًضا في هذا التوافد 
النقل  لتعزيز خطوط  التي اتخذت  التدابير  الكبير للمصطافين، 
الشواطئ ومن  نحو مختلف  النائية  البلديات  الوالية ومن  نحو 
شواطئ  نحو  وغيرها  والبليدة  والبويرة  وزو  تيزي  واليات 
على  الوافدين  المصطافين  من  المتزايد  العدد  أن  الوالية.يذكر 
المنتشرة  الكبير في هياكل اإليواء  يتناسب والنقص  الوالية ال 
عبر الوالية حيث ال توفر حالًيا مجمل مؤسساتها الفندقية إاّل نحو 
3 آالف سرير يضاف إليها قرابة 7 أالف سرير توفرها مخيمات 

عائلية ومراكز استقبال صيفية ومؤسسات مدرسية فقط.
ف. م

املدية

ال�صحة والنقل مطلب �صكان 
اأوالد �صعيد ببئر بن عابد

الزال  سكان  فرقة أوالد سعيد  ببلدية بئر بن عابد  90 كم 
شرقي المدية  يناشدون مديرية النقل بواليتهم ألجل التدخل قصد  
إيجاد  صيغة إلشكال انعدام النقل من وإلى فرقتهم من خالل 
القلب   خط    عبر   تعمل   التي  من  الحافالت  بعض  إرغام  
الكبير  بئر  بن  عابد   الوصول إلى فرقتهم لتبديد معاناة السكان 
الذين يقطعون  مسافة 8 كلم   ذهابا وإيابا مشيا  على  األقدام  
للتوجه  نحو   مقر البلدية ومن ثم  نحو  بلديات  مجاورة  نظرا  
النعدام  وسائل  النقل  بفرقتهم حيث يقول السكان  في حديثهم لـ"  
الرائد " أنهم يعيشون عزلة حقيقية مما يجعل أغلبيتهم يستعينون 
بسيارات  كلونديستان بأسعار  تزيد  عن 800  دج  لمن استطاع 
إلى ذلك سبيال خاصة  خالل الحاالت  المرضية االستعجالية   
المدنية  الحماية  بمصالح  االستعانة  إلى  بعضهم  يضطر  ،فيما 

ألجل نقلهم إلى المستشفى .
أن   إال  بالقرية   للعالج   قاعة   أما  صحيا  فرغم  وجود     
في   مرة   الفرقة  يزور  فالطبيب   تبقى  محدودة   الخدمات   
األسبوع  فقط   في  حين  يبقى عمل الممرضة  يقتصر  على   
تغيير  الضمادات  وحقن  اإلبر ليس إال  مما يجعل المواطنون  
ونظرا  لخصوصية  المنطقة  يطالبون بزيارات أكثر للطبيب 
ليسهر  على  فحص ومعالجة مرضاهم خاصة كبار السن وذوو 
األمراض المزمنة واختزال معاناتهم الكبيرة والحد  من  تنقلهم  
عشرات  الكليومترات  نحو  عيادات ومستشفيات مقر بلديتهم 

أو بلديات مجاورة. 
ع. بكريي

مبنا�سبة عيد ال�سرطة اجلزائرية 

تقليد الرتب لعدد من اأفراد 
ال�صرطة بوالية بومردا�س 

عرفت ذكرى ستينية عيد الشرطة الجزائرية المصادفة لـ 22 
والية  أمن  مصالح  أعدته  تكريميا  حفال  سنة  كل  من  جويلية 
على  هدايا  وتوزيع  لشرطيين  رتب  تقليد  تم  أين  بومرداس، 
مختلف الشركاء.وقالت مصالح أمن والية بومرداس في بيان 
لها، بأن الذكرى شهدت قيام مراقب الشرطة رئيس أمن والية 
بومرداس رفقة الضيوف بتقليد الرتب للمستفيدين منها، العاملين 
بمختلف المصالح النشطة التابعة لها، وهذا بحضور السلطات 
األمنية و الوالئية، الجهات القضائية و كذا األسرة اإلعالمية.  

وفي السباق ذاته، تم تكريم الناجحين في مختلف التظاهرات، 
باإلضافة إلى تشجيع المتفوقين من أبناء موظفي الشرطة الذين 
البكالوريا وشهادات عليا بهدايا وشهادات تقديرية  نالوا شهادة 
مع تكريم أسرة اإلعالم نظير الشراكة األمنية اإلعالمية، التي 
القضايا  بمختلف  العام  الرأي  تنوير  في  كبير  بشكل  أسهمت 

األمنية المعالجة.
ف.م

ويستوجب  االستغراب  يثير   األمر 
البصري  السمعي  ضبط  سلطة  تدخل 
المتعاملين  وإلزام  األمر  لضبط 
الحالة  وإعادة  الوضع  إصالح  على 
زبائن  احد  ،  سفيان  إلى  نصابها 
يقطن  والذي  جازي  الهاتفي  المتعامل 
ببلدية بئر بن عابد شرقي المدية  سألناه 
ونحن بصدد انجاز هذا العمل غن جودة 
المكالمات الهاتفية وتدفق االنترنت فرد 
غاضبا من هذا المتعامل وصرح قائال 
بأنه رغم العرض المميز الذي يملكه في 
شريحته ب50جيڨا انترنت و2000دج 
في  اآلخرين  المتعاملين  نحو  مكالمات 
الشهر  إال انه ليس باستطاعته استهالك 
والسبب  العرض  هذا  ثلث  من  أكثر 
ضعف التدفق ونقص كبير في التغطية 
عابد  بن  بئر  بلدية  أن  مضيفا  الهاتفية 
تحتوي على  هوائي واحد فقط للتغطية 
للمتعامل  وآخر  المتعامل  بهذا  خاص 
إال  نجمة  للمتعامل  موبليس  وثالث 

بالغرض ففي  أنها حسب قوله ال تفي 
الزبون  على  يتعين  الحاالت  معظم 
 4 أو   3 من  ألكثر  االتصال  معاودة 
دون  التحدث  من  يتمكن  حتى  مرات 
الهاتفية  المكالمات  رداءة  عن  الحديث 
وانقطاعها وسط المكالمة دون الحديث 
بعيدة  تبقى  التي  االنترنت  تدفق  عن 
جدا عن المطلوب إذ لم يحض  سفيان 
انقطاع  دون  فيديو  بمشاهدة  مدة  منذ 
أكثر  استغراق  ذلك  من  واألغرب   ،
لتحميل  دقيقة   20 إلى  ساعة  ربع  من 
دفعه  ما  الوثائق  بعض  أو  الجرائد 
لكنه  المتعامل  تغيير  في  التفكير  إلى 
زمالئه  من  الكثير  بان  قائال  استدرك 
ممن يملكون خطوطا هاتفية للمتعاملين 
 ، المشكل  نفس  من  يشكون  اآلخرين 
أغلبية  بان  استطرد  محدثنا  وقد  هذا 
من يعانون من هذا المشكل من سكان 
النائية كفرقة اوالد  المداشر والمناطق 
سعيد  اوالد  وفرقة  والحميدات  اعمر 

العقبة  والكحايلية  واهل  والدحامنية 
المشكل  أقل حدة في وسط  يبقى  فيما 
من  يشكو  مراد  جهته  .من  المدينة 
بلدية السدراية من نفس المشكل السيما 
حد  إلى  البلدية  هذه  ومداشر  قرى  في 
قيامه بنشر نداء عبر ومواقع التواصل 
والي  فيه  يناشد  فايسبوك  االجتماعي 
المدية وسلطة ضبط السمعي البصري 
للتدخل متسائال عن دورها في مراقبة 
جودة وخدمات متعاملي الهاتف النقال 
ما  معتبرا   ، تطاق  ال  أصبحت  التي 
هذه  طرف  من  مقنن  نهب  يحدث 
الشركات لجيوب الزبائن ، مضيفا ما 
فائدة العروض والتغطية الهاتفية تكاد 
متعاملي  أعمدة  وجود  رغم  منعدمة 
 ، المدينة  وسط  الثالثة  النقال  الهاتف 
المدية  والي  ذاته  السياق  في  مناشدا 
التدخل العاجل بعد الشكاوى المتكررة 
حد  على  صاغية  آذانا  تلق  لم  والتي 

قوله .

مداشر  اغلب  في  كذلك  والحال 
بلديات الجهة الشرقية التي تكاد تنعدم 
الحديث  دون  الهاتفية  التغطية  فيها 
المستحيل  فمن  االنترنت  تدفق  عن 
المتعاملين  ألحد  زبون  يجري  أن 
عن  مرئي  تواصل  أو  هاتفية  مكالمة 
في  الواتساب  او  الماسنجر  طريق 
هللا  عطاء  وأوالد  زيان  أوالد  قرى 
بجواب  في  سحابة  وبن  بالسواقي  
حين التزال بعض القرى خارج مجال 
صعبة  الهاتفية الجبلية  جبلية  التغطية 
التضاريس  على غرار فرقة الحمادية 
ببلدية جواب فسكانها  يجدون صعوبة 
اآلخرين  مع  كبيرة في التواصل 
التغطية  ضعف  الفرقة بسبب  خارج 
متعامل  اليوجد   أي  حيث  الهاتفية 
الهاتف  وحتي  بالقرية  النقال  للهاتف 
زمن  يقول السكان  في  الريفي منعدم 
إلى قرية في عصر  العالم  تحول  فيه 

االنترنيت والعولمة.
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بفضاء  بعنابة  والترفيهية  السياحية  المواقع  تعززت 
أحضان  في  والتسلية  الترفيهية  للمغامرة  جديد 
الطبيعة من خالل استحداث حظيرة مسالك المغامرة 
بالحديقة  وذلك  "أكروبرونش"  األشجار  وتسلق 

الحضرية المتوسطية بعين عشير.
القيام  هواة  منهم  خاصة  الشباب  استحسن  وقد 
عائالت,  إلى  باإلضافة  اإلثارة  و  البدنية  بالتمارين 
استحداث هذا الفضاء النوعي والنموذجي في مجال 
المؤهالت  في  واالستثمار  اإليكولوجية  السياحة 
يتوافدون  حيث  المنطقة،  لغابات  المتميزة  الطبيعية 

يوميا على هذا الموقع قصد الترفيه.
أدفنتور عنابة"  وأوضح مسؤول مؤسسة "فورست 
التي بادرت إلى تجسيد هذا االستثمار الخاص، ندير 
شرفة, أن هذا الفضاء يتربع على هكتارين )2( و 
عشير"  "عين  المتوسطية  الحضرية  بالحديقة  ذلك 
للمغامرة في أحضان  و حظيرة بسبعة )7( مسالك 
الغابة خمس )5( منها خاصة بالكبار ومسلكين اثنين 
 8 إلى   3 بين  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين  لألطفال 

سنوات.
وتتميز مسالك المغامرة بمستويات متعددة من حيث 
درجة اإلثارة والخطر معلقة ما بين األشجار على 

ارتفاع يتراوح ما بين 3 و 12 مترا بالنسبة للمسالك 
الخاصة بالكبار.

ويجتاز المغامرون هذه المسالك خطوة بخطوة وذلك 
بمراقبة للمؤطرين الذين يسهرون على متابعة نظام 
والسالمة  األمن  شروط  وضمان  المسالك  تأمين 
للمغامرين  بالنسبة  المسالك  قطع  ويدوم   . لزبائنهم 
و  ساعات   )3( ثالث  نحو  اإلثارة  وهواة  الشباب 
بدنيا و طاقة كبيرة لتخطي عقبات  يتطلب مجهودا 

المسالك، حسب ما أوضحه نذير شرفة .
توافد نحو 100 زائر يوميا

وتسجل الحظيرة منذ افتتاحها في يونيو الماضي توافد 
رفقة  العائالت  من  معظمهم  يوميا  زائر   100 نحو 
األطفال وذلك بنحو 80 بالمائة من مجموع الزوار، 
أن  إلى  أشار  الذي  المتحدث  نفس  ذكره  ما  حسب 
المسلكين الخاصين باألطفال أرضيين ويتم عبرهما 
و  الطبيعية  المسالك  تجاوز  على  األطفال  تدريب 
البدنية  التمارين  بين  تجمع  ترفيهية  أجواء  في  ذلك 
والتربية اإليكولوجية والبيئية وتدريب الصغار على 

حب الطبيعة واحترامها .
ويسهر على تأطير زوار حديقة المغامرة سواء منهم 
الشباب  من  جلهم  مؤطرا   12 الشباب,  أو  األطفال 

بتمارين  القيام  قواعد  على  تدربوا  الذين  والشابات 
المسالك و االلتزام بشروط السالمة واألمن .

طرف  من  الخاص  االستثمار  هذا  تجسيد  تم  وقد 
شابين انطالقا من فكرة مشروع ترفيهي سياحي و 
إيكولوجي يرتكز على استغالل و تثمين المؤهالت 
األنشطة  وتطوير  لخدمة  عنابة  لوالية  الطبيعية 
السياحية والترفيهية بهذه الوالية التي تسجل سنويا 
من  قادمين  المصطافين  من  غفيرة  أعداد  توافد 

مختلف واليات الوطن .
ويأتي هذا الفضاء الترفيهي والسياحي ليضاف إلى 
للوجهة  الترويج  التي تساعد على  التسلية  فضاءات 
السياحية لعنابة على غرار فضاء الطيران الشراعي 
بالفضاء  المشي  رياضة  إلى  باإلضافة  بسرايدي 

الغابي وتسلق الجبال.
للتسلية  أخرى  فضاءات  استحداث  يرتقب  كما 
لعين  المتوسطية  الحضرية  بالحديقة  واالستجمام 
عشير التي تتربع على 65 هكتارا وذلك في إطار 
الطابع  على  تحافظ  سياحية  و  خدماتية  استثمارات 
اإليكولوجي للمنطقة، حسب ما أفدت مصالح الوكالة 

الجهوية للتنمية السياحية بعنابة.
ق. م/ واأج

م�سالك للمغامرة وت�سلق الأ�سجار

ا�صتثمار جديد للرتفيه وال�صياحة االإيكولوجية بعنابة

الزبائن ينا�سدون �سلطة ال�سبط التدخل

انرتنت ب�صرعة ال�صلحفاة وتغطية 
هاتفية �صعيفة باجلهة ال�صرقية للمدية

يف زمن حتول  فيه العامل اإىل قرية يف ع�سر النرتنيت والعوملة يعي�ش �سكان عديد بلديات اجلهة ال�سرقية لولية املدية والبالغ 

عددها نحو 20 بلدية بقراها ومدا�سرها على غرار بلديات بني �سليمان وال�سواقي والقلب الكبري وبئربن عابد وال�سدراية وجواب 

والعزيزية وبو�سكن و�سيدي نعمان وبو�سراحيل وغريها من البلديات منذ مدة حالة تذمر وا�ستياء جراء تدين خدمات املتعاملني 

الثالثة للهاتف النقال بدون ا�ستثناء فال تغطية هاتفية جيدة وتدفق الأنرتنت ب�سرعة ال�سلحفاة  وتذمر و�سكاوي من لدن 

الزبائن ودار لقمان على حالها.

ا�ستطالع: ع.بكريي
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العالجات املنزلية

يعتمد عالج متالزمة القولون العصبّي على التخفيف من األعراض 
المصاحبة للمرض، مثل مشكلة تراكم الغازات، واالنتفاخ، وفي ما 
يلي بيان لبعض النصائح، والعالجات المنزليّة التي قد تساعد على 

التخفيف من الغازات:
المحليات  مثل  الغازات  تسبّب  التي  األطعمة  تناول  من  الحّد 
الصناعيّة، ومنتجات األلبان، واألطعمة الدهنيّة، والبقوليّات. تجنّب 

احتباس الغازات. 
التبّرز، بسبب مصاحبته لخروج الغازات أيضاً. 

مضغ  مثل  الهواء،  ابتالع  من  تزيد  التي  العادات  بعض  تجنّب 
العلكة، وتناول الطعام بسرعة أو أثناء المشي، والتدخين، وتناول 

المشروبات الغازية. 
تطبيق الكّمادات الدافئة على البطن. 

واليوغا،  المشي،  مثل  البسيطة؛  الرياضية  التمارين  ممارسة 

للمساعدة على استرخاء العضالت، وتسهيل خروج الغازات. 
تناول الوجبات الغذائيّة بانتظام.

العالجات الطبيعية

من  التخفيف  على  تساعد  التي  الطبيعيّة،  العالجات  بعض  توجد   
الغازات، ومنها ما يأتي:

النعناع،  مكّمالت  أو  النعناع،  شاي  أّن  الدراسات  أثبتت  النعناع: 

تحّد بدورها من أعراض القولون العصبّي، بما في ذلك الغازات.
االنتفاخ  أعراض  تحسين  في  البابونج  يساعد  البابوجن:  �شاي 

والغازات. 
ويُنصح  الشاي،  أو  بالماء  التفاح  خّل  تخفيف  يمكن  التفاح:  خّل 

بشربه قبل الوجبات ثالث مّرات يومياً.
القرنفل: يُساعد زيت القرنفل على التخفيف من الغازات واالنتفاخ، 

إذ يُحّفز إفراز إنزيمات الهضم، لذا يُنصح بإضافة نقطتين إلى 8 
نقاط من زيت القرنفل إلى كوب من الماء وشربه بعد الوجبات.

�شحتك
اإعداد: حياة م�شباحي

الرطوبة  على حبس  الطبيعية  الزيوت  تساعد  الزيوت الطبيعية: 

داخل الجلد، وشّد الجسم، باإلضافة إلى كونها تحافظ على نعومة 
مثل:  الطبيعيّة،  بالزيوت  البشرة  تدليك  ويمكن  البشرة،  ونضارة 

زيت الزيتون، وزيت األفوكادو، وزيت الجوجوبا. 
املرطبات: يمكن استخدام مرّطبات الجسم التي تحتوي على الزبدة، 

تعّد  كما  الوزن،  فقدان  بعد  الجسم وخاصًة  شّد  تساعد على  حيث 
طريقة جيدة لترطيب البشرة، وتحافظ على نعومتها، وتعّزز إنتاج 
الشيا  زبدة  المرّطبات  هذه  أشهر  ومن  واإليالستين،  الكوالجين 

وزبدة الكاكاو.
كرميات: شد البشرة تعتبر كريمات شّد البشرة من أفضل الطرق 

فقدان  بعد  أو  الوالدة  بعد  وخاصًة  البشرة  شّد  على  تساعد  التي 
الوزن، ويمكن استخدام الكريمات التي تحتوي على األلوفيرا، أو 
المواد العشبية، أو فيتامين هـ وأ، حيث تساهم هذه المواد في تزويد 

الجسم باإليالستين والكوالجين الذي يحتاجه الجلد.

التدليك واليوغا يساعد التدليك األسبوعّي في شّد الجسم، والتخلّص 

من ترّهل الجلد، وخاصًة أعلى الفخذين والذراعين، ويُحرص أن 
يتّم التدليك بشكل دائرّي ومنتظم، للمساعدة على تحفيز خاليا الدم، 
كما يمكن إتباع تمارين اليوغا لزيادة مرونة الجلد وتخفيف التوتر، 
حيث تتمتّع تمارين اليوغا بالعديد من الفوائد الصحية التي أُثبتت، 

مثل تحفيز البشرة على االنتعاش بعد خسارة الوزن الزائد.
ممار�شة الريا�شة

الرقبة والذقن: يمكن شّد الجلد الخاص بالرقبة والذقن من خالل 

ومن  المناطق،  هذه  على  ترّكز  التي  الرياضيّة  التمارين  ممارسة 
األمثلة على هذه التمارين، الوقوف ووضع الذراعين على الجانب، 
ومن ثّم إمالة الرأس إلى الخلف، ويُحرص على عدم إرهاق الرقبة، 
حتى  ببطء،  يبعضها  األسنان  ومالمسة  الفم،  وإغالق  فتح  يتّم  ثم 
اإلحساس بشّد خفيف على عضالت الذقن، ويتّم تنفيذ هذا التمرين 

يومياً، وتكراره من خمس إلى عشر مرات يومياً.
الجلوس  بالذراعين من خالل  الخاص  الجلد  الذراعني: يمكن شّد 

يد وإراحتهما  الدمبل في كّل  أدوات  ثّم حمل  بشكل مستقيم، ومن 
تكون  بحيث  الوجه،  أمام  مباشرًة  الذراعين  ورفع  الجانب،  على 
راحة اليد للداخل، ثّم رفع اليدين بالتوالي لتكون فوق الرأس، ومع 
على  والثبات  األذنين،  خلف  اليدان  تكون  أن  يجب  المرفقين  ثني 
هذه الوضعية لمّدة 5-10 ثواٍن، وبعدها يتّم خفض اليدين لألسفل، 

وتكرار هذا التمرين 10-12 مرة يومياً.
ع�شالت املعدة: يمكن شّد الجلد الخاص بمنطقة البطن والمعدة من 

خالل إتباع تمارين الكرنش  من خالل االستلقاء على الظهر وثني 
الركبتين بزاوية تسعين درجة، ومن ثّم شبك األصابع ووضعها خلف 
األرض،  بطيء عن  بشكل  الظهر  وأعلى  الرأس،  ورفع  الرأس، 
مرة.  20-10 لمّدة  وتكراره  التمرين  وإعادة  ثواٍن،  خمس   ولمّدة 

عالجات طبيعية
 ل�سد اجل�سم

الوقاية من فقر الدم خالل احلمل

ة ُطُرق لتجنُّب اإلصابة بفقر الدم خالل فترة الحمل، ومنها:  تُوَجد ِعدَّ
تناول نظام غذائّي غنّي بالحديد، والفوالت، وفيتامين ب 12. 

اإلكثار من تناول الفواكه الحمضيّة.
 مراجعة الطبيب، والحصول على فحص طبِّي عند التخطيط للحمل. 

تجنُّب شرب الشاي، والقهوة مع الوجبات، أو بعدها مباشرة.
ة   تناول ُمكمِّالت حمض الفوليك لُمدَّة شهر قبل الحمل، واالستمرار في ذلك لُمدَّ

ثالثة أشهر على األقّل. 
تناول ُمكمِّالت الحديد إذا كانت الحامل تُعاني من نقص الحديد، أو لديها زيادة في 

ض لنقص الحديد. خطر التعرُّ
 تناول ُمكمِّالت فيتامين ب 12، خاّصة للنباتيِّين.

اأطعمة غري منا�سبة لالأطفال

يوجد عدٌد قليٌل من األطعمة التي يجب عدم إعطائها للطفل في مراحل عمرية 
معيّنة، ومنها ما يأتي: 

الع�شل ال�شايف: يمكن أن يُسبب إعطاء العسل لألطفال الرضع تحت عمر السنة 

شهًرا   12 الـ  بلوغهم  حين  إلى  االنتظار  ينبغي  لذلك  الغذائي،  بالتسمم  اإلصابة 
للتمكن من إعطائهم العسل.

حليب بقر: يجب عدم تقديم حليب البقر لألطفال الرضع، إذ أّن جهازهم الهضمي 

إاّل  يُرى  ال  البراز  مع  دٍم  نزول  في  ذلك  يتسبب  وقد  لهضمه،  جاهًزا  يكون  ال 
بالمجهر، ولكن بمجرد تعّودهم على تناول األطعمة الصلبة بعد عمر الستة أشهر، 

يمكن إدخال بعض الكميات من الزبادي أو الجبن الطري إلى غذائهم.
أو  المطبوخ  الجزر  الطفل  إعطاء  يمكن  االختناق:  ُت�شّبب  قد  التي  االأطعمة 

المهروس أو الطري، لكن يجب توخي الحذر من إعطاء الطفل قطًعا كبيرة، إذ 
يمكن أن يؤدي إلى االختناق، وينطبق ذلك أيًضا على األطعمة الطرية التي قد 

تُسبّب االختناق؛ كالعنب.
اأنواع معينة من االأ�شماك بكميات كبرية: ينبغي تجنب إعطاء الطفل أنواًعا معينة 

من األسماك التي تحتوي على كمياٍت عاليٍة من الزئبق أكثر من مرٍة في الشهر، 
كالتونة وبعض أنواع السمك األخرى أيضاً، لكن عادة ما يكون سمك السلمون، 
والوايتفيش (Whitefish) والتونة المعلبة الخفيفة آمنة الستهالك الطفل، لكن يجب 

استشارة الطبيب المختص للتأكد من سالمة األنواع المختلفة من األسماك.
ال�شكريات امل�شافة: من األمثلة على السكريات المضافة؛ السكر البني، ومحليات 

الذرة، وشراب الذرة، وغيرها الكثير.

احلامل واجلنني

اأمومة  و طفـولة 

تدابير منزلية

 فيما يأتي عدة خطوات يتم من خاللها التخلّص 
من النفايات المنزليّة بأفضل الطرق:

فرز النفايات التي يتم التخلّص منها مباشرة في 
صناديق الفرز الخاّصة بها. 

إرسال القمامة التي من الممكن إعادة تدويرها 
واألغراض  المواد  ببيع  الخاّصة  المراكز  إلى 

المستعملة؛ مثل األلعاب، والمالبس.
مثل  التدوير؛  إلعادة  القابلة  النفايات  أخذ   
البالستيك، والزجاج إلى أماكن التدوير المحليّة 

المتوّفرة في المنطقة. 
باستعمال  المنزليّة  القمامة  من  االستفادة 
الذي  العضوي،  السماد  صناعة  في  األطعمة 

يُستخدم في الحدائق.
المهمالت،  سلة  في  أخرى  قمامة  أية  وضع   

للتخلّص منها بالطرق االعتياديّة.

كيفية التخّل�ص من النفايات املنزلية

 كيفية التخل�ص
 من غازات

القولون الع�سبي
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يف رغبة من ت�شايف

 لإنعا�ش النادي ماليا وريا�ضيا

طلب مفاجئ ميهد
 عودة مي�شي �إىل بر�شلونة

هرنانديز،  تشافي   فاجأ 
لفريق  الفني  المدير 
إدارة  اإلسباني،  برشلونة 
خوان  برئاسة  النادي 
البورتا بطلب عودة النجم 
ميسي  ليونيل  األرجنتيني 

إلى صفوف البلوغرانا.
صحيفة  وبحسب 

من  طلب  هيرنانديز،  تشافي  الشاب  المدرب  فإن  "سبورت"، 
سان  مع  عقده  انتهاء  بعد  البارصا  إلى  ميسي  إعادة  البورتا، 
الباريسي  الفريق  مع  عاما  الـ35  صاحب  عقد  جيرمان.وينتهي 
في صيف 2023، حيث يرغب تشافي في استقدامه قبل انطالق 
موسم 2023-2024. ويؤمن تشافي بأن عودة ميسي ستسهم في 
عن  فضال  والمالي،  الرياضي  الصعيدين  على  البارصا  إنعاش 
قدرة البرغوث على حل الخالفات التي نشبت بينه وبين البارصا 
قبل  طريقة  بأفضل  الكتالونية  صفحته  إلغالق  سابق،  وقت  في 

االعتزال.
ورحل الدولي األرجنتيني عن ملعب الكامب نو العام الماضي بعد 
انتهاء عقده مع برشلونة، لينضم إلى سان جيرمان في صفقة انتقال 
حر بعدما أمضى جل مسيرته بقميص البلوغرانا، ورغم أن ميسي 
تشافي ال زال مؤمنا  أن  إال   ،36 ال  القادم عامه  الصيف  سيبلغ 
بقدرة الالعب على تقديم اإلضافة المطلوبة مع الفريق الكتالوني.

الوكالت 

جماهري اأتلتيكو مدريد حت�ضر

 مفاجاأة غري �ضارة للربتغايل

مان�ش�شرت يونايتد 
يفاجئ كري�شتيانو رونالدو 

يونايتد  مانشستر   مازال 
بنجمه  تمسكه  يبدي 
وبأنه  رونالدو  كريستيانو 
للبيع،  معروضا  ليس 
إلرضاء  مستعد  ولكن 
قدرته  لضمان  البرتغالي 
دوري  في  اللعب  على 
وذلك  أوروبا،  أبطال 
جديدة  خطة  اإلنجليزي،  النادي  ووضع  له،  جديد  مقترح  بتقديم 
ترافورد.وبحسب  أولد  قلعة  في  رونالدو  بقاء  لتمديد  محاولة  في 
برحيل  يونايتد  مانشستر  يرحب  البريطانية،  "ميرور"  صحيفة 
رونالدو على سبيل اإلعارة، من أجل تلبية رغبته في المشاركة 
بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكن النادي يرغب في تمديد 
عقد رونالدو الحالي الذي ينتهي الصيف المقبل، لعام إضافي، كي 
المقبل. الموسم  نهاية  في  الفريق  لصفوف  البرتغالي  النجم  يعود 

وهناك أمل لدى مانشستر يونايتد أن يتمكن المدرب الجديد إيريك 
من  األبطال  دوري  إلى  يونايتد  مانشستر  إعادة  من  هاج،  تين 
جديد، وحينها يعود رونالدو لصفوف الشياطين الحمر، وأضافت 
الصحيفة البريطانية أن عرض مانشستر يونايتد تسبب في مفاجأة 
إبداء  في ظل  مينديز،  أعماله خورخي  ووكيل  رونالدو  من  لكل 
أن معسكر "كريستيانو"  إال  الرحيل،  في  البرتغالي رغبته  النجم 
لم يرفض مقترح النادي بعد.من جهة أخرى، يتحد مشجعو نادي 
مع  التعاقد  من  ناديهم  لمنع  محاولة  في  اإلسباني  مدريد  أتلتيكو 
اإلنجليزي،  يونايتد  مانشستر  من  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية الحالية.وأفادت صحيفة "ديلي ميل" 
البريطانية، أن جماهير أتلتيكو مدريد عارضت التعاقد مع رونالدو 
وانتشر  "تويتر«،  رونالدو"على  "ضد  هاشتاغ  استخدام  عبر 
الهاشتاغ  كالنار في الهشيم، وتصدر التغريدات العالمية.وأضافت 
"ديلي ميل"، أن جماهير أتلتيكو مدريد كتبت عدة أشياء "مثيرة" 
على غرار التهديد بإلغاء العضوية من النادي في حال التعاقد مع 
نجم لاير مدريد السابق، ونقل نفس المصدر عن أحد المشجعين 
قوله "إذا جاء رونالدو إلى أتلتيكو مدريد فإنني سألغي عضويتي"، 

فيما قال آخر "أنا أفضل الخسارة على التعاقد مع رونالدو".
الوكالت 

انطالقة املو�ضم اجلديد �ضتكون الأبكر يف التاريخ

�شالح وهاالند يقود�ن �لت�شكيل 
�ملثايل �الأغلى بالربميريليغ

اإلنجليزي  الدوري  عجلة   اقتربت 
 5 في  لالنطالق  للموسم  الممتاز 
سيكون  واالفتتاح  المقبل،  أوت 
كريستال  مع  أرسنال  بمواجهة 
الموسم  انطالقة  باالس.وستحقق 
قياسيا،  رقما   2023-2022 الجديد 
تاريخ  في  موسم  أبكر  ستكون  إذ 
في  أغسطس   7 متخطية  البطولة، 
بسبب  وذلك   2000-1999 موسم 
سيقام  الذي  قطر  مونديال  موعد 
الشتاء.وقبل  فصل  في  مرة  ألول 
"ترانسفير  موقع  ألقى  االنطالق 
أرقام  في  المتخصص  ماركت"، 
الضوء على  الالعبين،  وإحصاءات 
التشكيل األغلى للدوري اإلنجليزي.

محمد  المصري  النجم  وتواجد 
قائمة  في  ليفربول،  جناح  صالح، 
البريميرليغ،  في  الالعبين  أغلى 
حيث تبلغ قيمته التسويقية 90 مليون 
يورو، فيما تصدر خط هجوم الفريق 
النرويجي  الممتاز  بالدوري  األغلى 
المنضم  هاالند،  إيرلينغ  الشاب 
مؤخرا إلى صفوف مانشستر سيتي، 

حيث تبلغ قيمته 150 مليون يورو.
في  األغلى  المثالي  التشكيل  وجاء 
قبل  الممتاز  اإلنجليزي  الدوري 

الموسم الجديد على الشكل التالي:
بيكر  أليسون  المرمى:  حراسة 

)ليفربول( 50 مليون يورو.
فان  فيرجيل  الدفاع:  خط 
يورو،  مليون   55 دايك)ليفربول( 

 75 سيتي(  )مانشستر  دياز  روبن 
مليون يورو، ترينت ألكسندر أرنولد 
أندي  يورو،  مليون   80 )ليفربول( 
مليون   65 روبرتسون)ليفربول( 

يورو.
)مانشستر  فودين  فيل  الوسط:  خط 
ديكالن  يورو،  مليون   90 سيتي( 
ريس )وست هام يونايتد( 80 مليون 

)مانشستر  بروين  دي  كيفن  يورو، 
سيتي( 85 مليون.

هاالند  إيرلينغ  الهجوم:  خط 
مليون   150 سيتي(  )مانشستر 
)ليفربول(  صالح  محمد  يورو، 
سانشو  جادون  يورو،  مليون   90
)مانشستر يونايتد( 75 مليون يورو.
الوكالت

 تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي 
الياباني  أوساكا  غامبا  مضيفه  على 
بنتيجة 6-2، في مباراة ودية جمعت 
استعدادات  ضمن  أمس،  الفريقين 

النادي الباريسي للموسم الجديد.
وتناوب على تسجيل سداسية الفريق 
سارابيا،  بابلو  من  كل  الباريسي 
مينديز،  ونونو  "هدفين"،  ونيمار 
في  مبابي،  وكيليان  ميسي،  وليونيل 
الدقائق 28، 32، 60، 37، 39، و86 
كيسوكي  أحرز  بينما  الترتيب،  على 
الفريق  هدفي  وهيروتو  كوروكاوا، 

الياباني في الدقيقتين 33 و70.
وصل  جيرمان  سان  باريس  وكان 
الماضي،  األسبوع  اليابان  إلى 
فاز  وديتين  مباراتين  وخاض 
فرونتال  كاواساكي  على  خاللهما 

بهدفين مقابل هدف، وعلى وأوراوا 
ريدز بثالثية، قبل أن يحقق انتصارا 
ثالثا اليوم بالفوز على غامبا أوساكا 
بنتيجة 6-2.من جهة أخرى، يستعد 
نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، 

الفني  المدير  مع  مختلفة  لسياسة 
غالتييه،  كريستوف  للفريق،  الجديد 
وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، 
أمس أن إدارة باريس بصدد التعاقد 
للجهاز  لينضم  نفسي،  طبيب  مع 

هذه  أن  للفريق.وأوضحت  المعاون 
الخطوة تم تسليط الضوء عليها خالل 
مع  باريس  إدارة  بين  المشاورات 
لويس كامبوس المستشار الرياضي، 
ونوهت  العقود،  توقيع  قبل  غالتييه 
إلى أن استعانة باريس بطبيب نفسي، 
خطوة يحاول بها تحقيق الحلم األكبر 
أوروبا،  أبطال  دوري  لقب  بحصد 
من  اإلقصاء  سيناريوهات  وتجاوز 
البطولة مثلما حدث أمام لاير مدريد 

في الموسم الماضي.
بأن  تقريرها  "ليكيب"  وختمت 
االستعانة  فقط  تشمل  لن  التعديالت 
بطبيب نفسي، بل هناك اتجاه أيضا 
للوصول  تغذية  بخبير  لالستعانة 
بالالعبين ألفضل لياقة بدنية ممكنة. 
الوكالت

املدرب اجلديد يقرر ال�ضتعانة بطبيب نف�ضي يف طاقمه

تدريبات �إ�شافية ل�شاديو ماين ودي ليخت يف بايرن ميونخ الطاقم الفني منح راحة 

لعنا�ضره بعد العودة من اأمريكا

وماتيس  ماني،  لساديو  إضافية  تدريبات  تخصيص   تم 
دي ليخت، المنضمين حديثا لبايرن ميونخ، رغم أن أمس 

إجازة رسمية للفريق من التدريبات.
في  أسبوع  لمدة  استمرت  جولة  بعد  ميونخ  بايرن  وعاد 
الواليات المتحدة، ومنح المدرب جوليان ناجلسمان العبيه 
بدء االستعدادات  قبل  للتعافي  التدريبات أمس،  إجازة من 
مع  تدربا  ليخت  ودي  ماني  لكن  الجديد،  للموسم  النهائية 

اليوم تحت قيادة مدرب اللياقة، حسب ما أعلنه النادي.
معسكر  عن  رحل  السابق،  ليفربول  مهاجم  ماني،  كان 
المتحدة لحضور حفل توزيع جوائز  الواليات  الفريق في 
االتحاد األفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم في العاصمة 
المغربية الرباط يوم 21 جويلية الجاري، وقد توج بجائزة 
أفضل العب في أفريقيا، وبعدها عاد إلى ميونخ، ووصل 
في  بايرن  معسكر  إلى  ليخت  دي  الهجوم  قلب  العب 

انضمامه  عقب  الماضي،  الثالثاء  يوم  المتحدة  الواليات 
بايرن ميونخ مشواره  للفريق قادما من يوفنتوس.ويستهل 
في الموسم الجديد يوم السبت المقبل بمواجهة اليبزيغ في 
الدفاع عن  مشوار  يبدأ  ثم  األلماني،  السوبر  كأس  مباراة 
لقب الدوري األلماني "بوندسليغا" بعدها بـ6 أيام بمواجهة 

آينتراخت فرانكفورت حامل لقب الدوري األوروبي.
الوكالت

تم أول أمس بيع حزام بطولة محمد علي كالي 
 1974 عام  الثقيل  للوزن  اللقب  معركة  من 
األدغال"  "معركة  أو  جانغل"  ذا  إن  "رامبل 
التي هزم فيها كالي خصمه جورج فورمان، 
في مزاد بمبلغ ضخم، وأفادت وسائل إعالم 
بـ  بيع  الحزام  بأن  عالمية  أنباء  ووكاالت 

6.18 مليون دوالر.
الحزام  المحتدم على  المزاد  في  الفائز  وكان 
إنديانابوليس  فريق  مالك  إيرساي،  جيم  هو، 
"هيرتيدج"  شركة  ذكرته  لما  وفقا  كولتس، 

امس،  أول  تغريدة  داالس.وفي  في  للمزادات 
أكد إيرساي حصوله على الحزام لمجموعته 
والتاريخ  الروك  موسيقى  تذكارات  من 
األمريكي وتذكارات ثقافة البوب التي تجوب 
البالد حاليا.وسيتم عرض الحزام في 2 أوت 
في  السياحية  البحرية  رصيف  منطقة  في 
إنديانابوليس،  في  سبتمبر   9 وفي  شيكاغو 
"فخور  قائال:  "تويتر"  على  إرساي  وغرد 

لكوني الحائز عليه".
الوكالت

باري�س �شان جريمان يهزم غامبا �أو�شاكا ب�شد��شية

�ضيعر�ش يوم 2 اأوت يف �ضيكاغو و9 �ضبتمرب يف اإنديابولي�ش

بيع حز�م �أ�شهر نز�ل الأ�شطورة �ملالكمة �لر�حل حممد علي مببلغ �شخم
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ريا�ضي
اأكد على الفائدة من الم�شاركة في كاأ�س 

العرب الأقل من 20�شنة، ال�شات:

"اأر�شح منتخبنا الوطني ونظيره 
ال�شعودي للتتويج باللقب العربي"

 
رشح محمد السات 

مدرب المنتخب 
الوطني ألقل من 
20 سنة المنتخب 
الوطني، ونظيره 
السعودي للتتويج 

بكأس العرب التي 
تستضيفها مدينة أبها 
السعودية، وأكد على 

أهمية هذه الدورة 
التي يتمكن عناصره 

من اكتساب المزيد من الخبرة والتجربة من خالل احتكاكها 
بالمنتخبات األخرى.

وقال السات، في حوار خص به "الرياضية" السعودية: "نشارك 
في هذه الدورة من أجل اكتساب الخبرة عبر االحتكاك بمدارس 

كروية مختلفة، وجني االستفادة من مواجهة منتخبات عربية 
قوية، تشارك معنا في هذا المحفل”، مضيفا، لدينا جيل من 

الالعبين قادر على صنع المستحيل، هذه الفئة من الالعبين هي 
التي ستطرق األبواب الكبرى، واآلن الالعب العربي بعمر الـ20 

س طريقه صوب منتخب بالده األول، وحظي  أو أقل، بدأ يتحسَّ
بخبرة اللعب في بطولة مهمة مثل كأس العرب، وهذا سيجعل 

منه العًبا كبيًرا"
وبخصوص العودة باللقب العربي، أضاف: "في نسخة العام 

الماضي وصلنا إلى المباراة النهائية، وخسرناها أمام السعودية، 
لكن األمور تختلف من عام آلخر، والمنتخب الجزائري يُحسب 

له ألف حساب، وهكذا أيًضا نعامل جميع منافسينا، ونسعد 
بمواجهة المنتخبات الجاهزة التي تبذل كل ما لديها أمامنا من 

أجل تحصيل االستفادة األكبر ورفع مستوى الالعبين، من 
الصعب تقييم البطولة فنًيّا، ألنها ال تزال في بدايتها، لكنني 

شاهدت مباراة منتخَبي عمان ومصر، وأعجبني مستوى األخير 
على األخص، ولمست تطوره كرويا، المنتخب السعودي هو 

المرشح األول، مع الجزائر، لحصد كأس العرب".
ق.ر

االإ�شابة اأبعدته عن الميادين ل�شهرين

 بن دبكة ي�شتاأنف 
التدريبات مع الفتح ال�شعودي

 
عاد الدولي 

الجزائري سفيان بن 
دبكة إلى تدريبات 

ناديه الفتح السعودي، 
خالل التربص 

التحضيري بسلوفينيا 
تحسبا للموسم 

الجديد، حسبما أعلنته 
الصفحة الرسمية 
للنادي عبر مواقع 

التواصل االجتماعي.
وتدرب العب الخضر بن دبكة، مع فريقه الفتح، أمس، بصفة 

عادية، بعد أن غاب عن الميادين لمدة قاربت الشهرين.
لإلشارة، سفيان بن دبكة كان قد تعرض لإلصابة رفقة المنتخب 
الوطني، أثناء مواجهة المنتخب التنزاني، برسم تصفيات كأس 

أمم إفريقيا 2023.
ق.ر

الوفد غادر اأر�س الوطن اأم�س

 مولودية الجزائر تترب�ص 
في عين الدراهم التون�شية

 
غادرت بعثة فريق 
مولودية الجزائر، 

أمس، أرض الوطن، 
باتجاه الجارة تونس، 

من أجل استكمال 
تربصها الصيفي، 

حسبما أعلنته 
مصادر إعالمية 

أمس.
فقد كشفت الصفحة 
الرسمية لمولودية 

الجزائر عبر مواقع التواصل االجتماعي "فايسبوك" عن تنقل 
بعثة الفريق جوا من العاصمة إلى مدينة عنابة، كما قررت إدارة 
الفريق استكمال رحلتها من عنابة إلى تونس برا، قصد االلتحاق 

بمدينة عين الدراهم التونسية، مكان خوض تربصهم.
ويعد التربص المبرمج بتونس، هو ثاني تربص يخوضه العبو 
فريق مولودية الجزائر، تحضيرا للموسم الكروي الجديد، حيث 
سيتمكن من خالله الطاقم الفني الجديد للفريق من الوقوف على 
إمكانيات جميع عناصره، ووضع آخر اللمسات قبل العودة إلى 

أرض الوطن ودخول المنافسة الرسمية.
ق.ر

اأمير.ل

كشفت تقارير إعالمية فرنسية، 
صبيحة أمس عن رغبة أحد اندية 

الدرجة المحترفة األولى في 
التعاقد مع الدولي الجزائري إسالم 

سليماني خالل فترة التحويالت 
الصيفية الحالية، مستغلة الوضعية 

التي يعيشها مع ناديه سبورتينغ 
لشبونة الذي يحاول دفعه للمغادرة.

ونقل موقع جريدة "لوفيغارو"، 
عن صحيفة "ليكيب" أن فريق 
براست الفرنسي، الذي ينشط 
بصفوفه الدوليان الجزائريان، 
يوسف باليلي وهاريس بلقبلة، 

مهتم بخدمات الهداف التاريخي 
للمنتخب الوطني، حيث يريد 

المسؤولون على النادي استغالل 
عاملي الخبرة والتجربة اللتان 

يتمتع بهما سليماني الذي سبق له 
اللعب في فريقي موناكو وليون 

الفرنسيين.
من جهته، بعث الجزائري إسالم 

سليماني برسالة مشفرة إلى 
فريقه سبورتنغ لشبونة البرتغالي 

وجماهيره على هامش مباراة 
ودية له أمام إشبيلية اإلسباني، 

التي انتهت بنتيجة التعادل بهدف 
في كل شبكة، ضمن تحضيرات 

الفريقين للموسم الجديد، قبل 
أن يفوز الفريق األندلسي 5-6 

بركالت الترجيح في ملعب الفريق 
البرتغالي خوزيه أالفاالدي.
ومر سليماني، المستبعد من 

تدريبات فريقه، من أمام ملعب 
خوزيه أالفاالدي بسيارته بالتزامن 

مع إقامة المباراة، والتقط صورة 
للملعب ونشرها كـ"ستوري" في 
حسابه الرسمي بموقع التواصل 
"إنستغرام«، ووضع  االجتماعي 

قلبين أخضر وأبيض، وهي ألوان 
فريق سبورتنغ لشبونة، من أجل 

إثبات والئه لجماهير الفريق رغم 
األزمة الناشبة بينه وبين إدارة 

ناديه والتي يتوقع معها أن يتم فسخ 
عقده خالل الفترة المقبلة.

وكان موقع "ليونينو" البرتغالي 
كشف مؤخرا أن سبورتنغ لشبونة 
ينوي التخلص من هداف منتخب 

الجزائر بسبب حصوله على 
راتب سنوي كبير، وهو ما دفعه 

إلخراجه من حسابات مدربه 
وإجباره على البحث عن ناد جديد.

تحصل الدولي الجزائري محمد 
أمين عمورة على إشادة كبيرة 

من اإلعالم السويسري، بعد أول 

مشاركة له هذا الموسم رفقة ناديه 
لوغانو حسبما أكدته العديد من 

المصادر أمس.

وتواجد المهاجم الجديد للمنتخب 
الوطني في قائمة فريقه في آخر 
لحظة بعد تعافيه من اإلصابة، 

وشارك لمدة نصف ساعة خالل 
الهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام 
غراسهوبر في الجولة الثانية من 

الدوري السويسري.
وتمكن عمورة من لفت األنظار 
مرة أخرى في دور "الجوكر"، 
حيث صنف كأفضل العب من 
جانب فريقه وفقا لقناة "راديو 

سويسرا الدولية" التي أكدت أنه 
العنصر الوحيد في تشكيلة المدرب 
ماتيا كروتشي تورتي الذي يمتلك 
المؤهالت لصناعة الفارق بشكل 

منفرد.
وكتب الموقع الرسمي للقناة 

السويسرية: "عمورة كان األفضل 
في لوغانو، لقد كان ُملهما لبقية 

زمالئه وبمثابة قنبلة ُمتفجرة 

فوق أرضية الميدان، ُمباشرة بعد 
دخوله«.

وأضاف المصدر ذاته: "عمورة 
كان سريعا جدا على الجناح 

األيمن، وصنع الكثير من الُفرص 
الخطيرة، لكن زمالءه لم يُجيدوا 

استغالل تمريراته وتحويلها 
للشباك«.

وتأتي هذه اإلشادة لتخدم محارب 
الصحراء، في مسعاه للتواجد 

أساسيا في قادم جوالت الدوري 
السويسري، وهو الذي ضيع 

فترة التحضيرات الصيفية بسبب 
اإلصابة.

يُذكر أن النجم الجديد للمنتخب 
الوطني لعب الموسم الماضي 23 
ُمباراة في الدوري السويسري، 6 

منها فقط كأساسي، سجل خاللها 5 
أهداف وساهم في هدفين.

ق.ر

يواجه بروسيا مونشنغالدباخ 
األلماني مشاكل عدة قبل أيام على 
انطالق الموسم الجديد لكرة القدم 
األلمانية ومن بينها عدم جاهزية 

الدولي الجزائري، رامي بن 
سبعيني، حسبما أكدته مصادر 

إعالمية محلية امس.
وقبل أيام على مواجهة أوبيراشرن 

في الدور التمهيدي من كأس 
ألمانيا، اعترف دانيال فاركه 
مدرب بروسيا مونشنغالدباخ 

بعدم جاهزية بعض نجومه، وفي 
مقدمتهم بن سبعيني.

وتحدث دانيال فاركه لموقع 
"فوسبال نيوز" األلماني، قائال: 
"رامي بن سبعيني وبعض من 
أفضل العبينا إما مصابون أو 

يعانون من نقص في اللياقة 
البدنية، بسبب تضييعهم لجزء من 

فترة التحضيرات بسبب فيروس 
كورونا«، وأضاف: "هذا ُمشكل 

كبير بالنسبة لي، أريد تواجد 
أفضل عناصري فوق أرضية 
الميدان يوم األحد القادم، عند 

استئناف الُمنافسة الرسمية وُمالقاة 
أوبيراشرن في كأس ألمانيا«.

واعتبرت بعض المصادر 
تصريحات فاركه، بانها تعطي 

مؤشرات جديدة على أن الظهير 
الجزائري لن يغادر الفريق، 

وسيواصل مشواره إلى غاية نهاية 
عقده في جوان 2023، رغم أنه 

كان على أعتاب التعاقد مع بروسيا 
دورتموند، ولكن قيام إدارة هذا 

األخير بإقالة المدرب ماركو 
روزه، جعل الصفقة تلغى في 

نهاية المطاف.
ق.ر

�شبورتينغ ل�شبونة ي�شابق الزمن لال�شتغناء عن خدماته

رغم هزيمة ناديه لوغانو بهدفين مقابل هدف اأمام غرا�شهوبر

ب�شبب تعر�س مدافع الخ�شر لفيرو�س كورونا وابتعاده عن التح�شيرات

 بري�شت الفرن�شي مهتم بالتعاقد 
مع �شليماني في الميركاتو ال�شيفي

 عمورة يعود للمناف�شة الر�شمية 
ويخطف اأنظار متتبعي البطولة ال�شوي�شرية

مدرب مون�شغالدباخ ي�شتكي عدم جاهزية بن �شبعيني للمناف�شة الر�شمية



ق.و
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التحذير الذى أطلقته الجامعة، ضم أسماء بارزة 
فى تاريخ الفكر والفلسفة، وهم: ديفيد هيوم، 
وإيمانويل كانط، وجورج فريدريش هيجل، 

وجون لوك، وفولتير، فعلى الرغم من أن الفضل 
ينسب إليهم فى ثورة األفكار الحديثة الرائدة حول 

األخالق والحرية الفردية، إال جامعة نوتنغهام 
ترنت وجهت انتقادات إليهم، من بينهم الفيلسوف 

الليبرالى جون لوك، الذى يُنسب إليه الفضل 
فى إلهام الدستور األمريكي، وذلك بعدما ثبت 

استثماره فى شركة رويال أفريكان لتجارة الرقيق، 
وأدانت األلمانى إيمانويل كانط القتراحه تصنيف 

األجناس التى تفضل األوروبيين البيض. كما 
تم تضمين المحامى ضد تجارة الرقيق والمفكر 
الفرنسى فولتير فى وثائق نوتنغهام ترنت، فما 

الذى نعرفه عن هؤالء المفكرين والفالسفة؟
ديفيد هيوم..فيلسوف واقتصادى ومؤرخ 

اسكتلندى )ولد في 26 أبريل 1711 - توفي 
في 25 أغسطس 1776(، يعد واحدا من أبرز 
الشخصيات المهمة في الفلسفة الغربية وتاريخ 
التنوير اإلسكتلندي، اشتهر كمؤرخ فى البداية، 

لكن األكاديميين في السنوات األخيرة ركزوا 
على كتاباته الفلسفية. وكان كتابه "تاريخ إنجلترا" 

مرجعا للتاريخ اإلنجليزي لسنوات طويلة.

كان أول فيلسوف في العصر الحديث يطرح 
فلسفة طبيعية شاملة تألفت جزئيا من رفض الفكرة 
السائدة تاريخيا بأن العقول البشرية نسخ مصغرة 

عن "العقل اإللهي"، بدأ تشكيكه برفضه هذه 
"البصيرة المثالية" والثقة المشتقة منها بأن العالم 

هو كما يمثله البشر.
جورج فيلهلم فريدريش هيجل..فيلسوف ألماني 
)27 أغسطس 1770 — 14 نوفمبر 1831( 

يعد أحد أهم الفالسفة األلمان، وأحد أهم مؤسسي 
المثالية األلمانية في الفلسفة في أواخر القرن 

الثامن عشر الميالدي. طور المنهج الجدلي الذي 
أثبت من خالله أن سير التاريخ واألفكار يتم 

بوجود األطروحة ثم نقيضها ثم التوليف بينهما. 
وكان هيجل آخر بناة المشاريع الفلسفية الكبرى في 
العصر الحديث. كان لفلسفته أثر عميق على معظم 

الفلسفات المعاصرة.
إيمانويل كانط..فيلسوف ألماني، ويعد أحد أهم 

فالسفة القرن الثامن عشر، وكان آخر الفالسفة 
المؤثرين في الثقافة األوروبية الحديثة. وأحد 
أهم الفالسفة الذين كتبوا في نظرية المعرفة 

الكالسيكية، وكان آخر فالسفة عصر التنوير الذي 
بدأ بالمفكرين البريطانيين جون لوك وجورج 

بيركلي وديفيد هيوم. وقد طرح إيمانويل كانت 

منظورا جديدا في الفلسفة أثر وال زال يؤثر في 
الفلسفة األوربية حتى اآلن أي أن تأثيره امتد منذ 

القرن الثامن عشر حتى القرن الحادي والعشرين. 
نشر أعماال هامة وأساسية عن نظرية المعرفة 

وأعماال أخرى متعلقة بالدين وأخرى عن القانون 
والتاريخ.

جون لوك ..فيلسوف تجريبي، ومفكر سياسى 
إنجليزى )29 أغسطس 1632 - 28 أكتوبر 
1704( وكان معروفا في القرن السابع عشر 

المعروف باسم "أب الليبرالية الكالسيكية". ويعتبر 
من المفكرين األكثر تأثيًرا في عصره، وكان أول 

من عّرف الذات البشرية من خالل استمرارية 
الوعي. ساهمت كتاباته إلى حدٍّ كبير في تطوير 

مجاالت الفلسفة السياسية والمعرفة والتعليم.
فولتير..فرانسوا ماري آروويه، ويُعرف باسم 
شهرته فولتير )21 نوفمبر 1694 – 30 مايو 
1778( كاتب وفيلسوف فرنسي عـاش خالل 

عصر التنوير. ُعرف بنقده الساخر، وذاع صيته 
بسبب سخريته الفلسفية الطريفة ودفاعه عن 

الحريات المدنية خاصة حرية العقيدة والمساواة 
وكرامة اإلنسان، كتب المسرحيات والشعر 

والروايات والمقاالت واألعمال التاريخية والعلمية 
وأكثر من عشرين ألًفا من الخطابات.
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إشـهـــار

اعرف كل �شىء عن 
متحف بيكا�شو فى العا�شمة 

الفرن�شية باري�س
في عام 1985 وصف المؤرخ الفني والمعماري برونو 

فوكارت، فندق ساليه بأنه "أروع وإن لم يكن أفخم المنازل 
الباريسية الكبرى في القرن السابع عشر"، ويُعد الفندق 

نصًبا تاريخًيا منذ عام 1968.
ويستحق القصر الملكي الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع 

عشر بال شك من الناحية المعمارية التحول إلى متحف 
ولكن أيًضا كإطار معماري متميز ومن المؤكد أن الدرج 

المهيب والمذهل وهو عالمة على الزخرفة الفخمة لمارتن 
ديجاردان واألخوين مارسي يبهر الزوار، ببساطة ال يمكن 

أن يكون هناك خيار أفضل ليكون متحف بيكاسو الذي أحب 
البيوت التاريخية.

حصل فندق  ساليه أو القصر المالح على اسمه من مالكه 
األول، بيير أوبير، الذي جمع ثروته من جم الضريبة 

المطبقة على الملح في ذلك الوقت ومع ذلك ، امتلك بيير 
أوبير القصر فقط من عام 1659 إلى عام 1663 ، وهو 

العام الذي تورط فيه في الفضائح المالية التي دمرت معلمه 
فوكيه.

رغب العديد من الركاب في فندق ساليه بعد سقوط أوبير ، 
بما في ذلك سفارة البندقية تحول القصر الحًقا إلى مستودع 

كتب وطني يضم مكتبات الدير خالل الثورة الفرنسية. 
وفي القرن التاسع عشر تحول فندق ساليه  إلى مدرسة 

داخلية ارتادها بزاك، ثم أصبح المدرسة المركزية للفنون 
والتصنيع ، وهي مدرسة هندسية مرموقة وقد كانت مدرسة 

الصناعات الفنية  لمدينة باريس آخر من شغل المبنى من 
عام 1944 حتى صادرت الدولة الملكية في عام 1964، 

وأعلنتها نصب تذكاري تاريخي، وتم افتتاحه رسمًيا 
كمتحف بيكاسو في عام 1985 ، وأغلق للتجديدات في عام 

.2009
أعاد متحف بيكاسو باريس فتح أبوابه بعد خمس سنوات 

من إغالقه للتجديدات. كان الغرض من التجديد هو الترميم 
بالطبع ، ولكن األهم من ذلك التوسع ، وتوفير مساحة أكبر 
لكل من المعرض والزائرين. وفًقا للوران ليبون ، الرئيس 

الجديد للمتحف الذي تم تعيينه في يونيو 2014 ، يقدم 
التجديد "منظوًرا جديًدا" للمجموعة بأكملها.

ويعرض متحف بيكاسو 5000 قطعة فنية بما في ذلك 300 
لوحة فضال عن 300 منحوتة وعشرات اآلالف من قطع 
األرشيف )الرسومات وكتيبات الرسم تصور الرسومات 

والمنحوتات جميع جوانب إبداع الفنان اإلسبانى العالمى.

 جامعــــــة اإجنليزيــــــة حتــــــذر 
الطـــالب مـــن 5 فال�شفــــــة.. 

فيما يبدو وكاأنه انقالب على رواد الفكر والفل�شفة فى اأوروبا، �شنت اإحدى اجلامعات 

الإجنليزية، حملة ملعاقبة وتاأديب رموز التنوير الفكرى للتحذير من درا�شة اأعمالهم 

�شمن املناهج التعليمية، ومتثل ذلك، فى التحذير الذى اأطلقته جامعة نوتنجهام ترنت 

Nottingham Trent University والتى يعود تاريخ اإن�شائها اإىل عام 1843.

"اأوروبا تنقلب على تاريخها" 



ديانا حداد تهدي األبومها اجلديد 
لكل من �ساندها و�آمن مبوهبتها
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اإعداد: حياة م�صباحي

من  فصوال  يتناول  جديد  كتاب  صدر 
األمير  زوجة  ماركل،  ميغان  حياة 
يثير  بأن  كثيرون  ويتوقع  هاري، 
ضجة جديدة في أوساط األسرة المالكة 

في بريطانيا.
ويعد الكتاب من جنس الكتابة المعروف 
 ،»Tell-all biography»بـ الغرب  في 
التي  السيرة  كتب  من  نوع  وهو 
تغوص في الجوانب الحميمية من حياة 
على  بالخصوص  وتركز  األشخاص، 

إفشاء األسرار وكشف "الفضائح«.
وكتب هذا الكتاب الجديد المؤلف الشهير 
توم باور، تحت عنوان» الثأر: ميغان 
وندسور«  آل  بين  والحرب  وهاري 
 (Revenge: Meghan, Harry and the

war between the Windsors).
بالفعل  الكتاب  من  مقتطفات  ظهرت 
وكشف  البريطانية،  الصحف  في 
 » (Theالتايمز" صحيفة  نشرته  قسم 
عندما  التي حدثت  » (Timesالمكائد" 
لمقابلة  ميركل  ميغان  الممثلة  ُدعيت 
مع مجلة "فانيتي فير" في عام 2017، 
األميرة  بين  العالقة  انهارت  وكيف 
إلى  و"ُدمرت  كاشنر  سام  والمحاور 

األبد«.
األسرة  قلق  عن  آخر  قسم  يكشف 
فيليب  األمير  جنازة  قبل  المالكة 
 ،2021 عام  من  نيسان  أبريل/  في 
أعربت  الملكة  بأن  االدعاء  ويتضمن 
منعها  ميغان  حمل  ألن  ارتياحها  عن 
المتحدة  الواليات  من  السفر  من 

لحضور هذا الحدث المهم.

موقع  على  له  الدعائية  للمقدمة  وتبًعا 
السيرة  كاتب  باور،  توم  "قام  أمازون 
بريطانيا،  في  الرائد  االستقصائية 
ودوقة  بدوق  المحيطة  الشبكة  بتفكيك 
المالكة،  بالعائلة  وعالقتهما  ساسكس 
واالتصال  مكثفة  أبحاث  بإجراء 
مع  خاصة  بمقابالت  والقيام  بخبراء، 
ولم  الكواليس  على  مطلعين  أشخاص 
التعريف  يتحدثوا من قبل«، ويضيف 
قصة  عن  يكشف  الكتاب  "هذا  أن 
واألسرار  والخيانة  الحب  فيها  مذهلة 

واالنتقام.«
فقد  الكتاب،  عن  رشح  ما  وحسب 
من  اقتراحا  ميركل  ميغان  رفضت 
إلى  تسافر  بأن  ويلز  وأمير  الملكة 
والدها  مع  للتصالح  المتحدة  الواليات 
توماس ميركل، و"انزعج" األمير من 
فشل الدوقة في مصالحة والدها، وفي 
مقتطف نُشر، وصف باور كيف واجه 
الزواج  من  شهرين  بعد  الزوجان، 
بين  الشهير  الخالف  لحل  ضغوطا 

العروس وأبيها.
لم  ميغان  والد  أن  المعروف  ومن 
الكشف  بعد  الزفاف  حفل  يحضر 
وبيعه  وكالة مصورين  مع  عمله  عن 
انتشرت  بالفعل  والتي  البنته،  صورا 
الشهور  في  العالم  أنحاء  جميع  في 
عدة  في  ظهر  ثم  الحفل،  سبقت  التي 
سلوك  فيها  انتقد  تلفزيونية  عروض 

ابنته والعائلة المالكة.
وقد وبخ األمير تشارلز الدوق وتساءل 
لطلبه،  عن سبب عدم رضوخ ميغان 

وكانت إجابة األمير هاري أن زوجته 
رفضت االتصال بوالدها ألنها اشتبهت 
أن  أو  للمراقبة،  يخضع  هاتفه  أن  في 
لالختراق،  تعرض  اإللكتروني  بريده 
وأغضبت هذه األعذار كال من الملكة 

واألمير تشارلز.
هذا  مثل  كتابا  أن  الكثيرون  يظن  قد 
العائلة  خفايا  من  الكثير  سيفضح 
المالكة سيسعد ميغان ميركل وزوجها 
هاري، اللذين عبرا أكثر من مرة عن 
هذه  أفراد  من  بهما  لحق  الذي  الظلم 
الكثير  سيفضح  الكتاب  لكن  العائلة، 
إخفاءها،  يفضالن  التي  األسرار  من 
قالت  نيوز،  بي  جي  إلى  حديثها  ففي 
المعلقة الملكية سارة روبرتسون: "في 
القنابل وسوف  الكثير من  الكتاب  هذا 
المالكة"  للعائلة  كاملة  صدمة  يحدث 
ساسكس  "معسكر  أسمتهم  من  وأيضا 

الذين يخشون ذلك«.
وقد قال الكاتب توم باور سابقا موجها 
كالمه إلى ميغان ميركل، "ال تتوقعي 
عن  الكتاب  ويكشف  تسكتيني"،  أن 
غضب كل من األمير هاري وميغان 
ميركل بسبب رفض طلبهما لدور أكبر 
تم  التي  البالتيني،  اليوبيل  عطلة  في 
فيها االحتفال بجلوس الملكة إليزابيث 
الجدل  وتفاصيل  العرش،  على  الثانية 
البنتهما  الزوجين  تسمية  حول  الدائر 
الثانية باسم "ليليبيث"، وهو اسم تدليل 
للملكة، ومقابلة ميغان مع فانيتي فاير 
فيها بصورة "وهمية" أن  التي ادعت 
تعبير  حسب  خيرية،  إنجازات  لها 

باور.
وسبق أن صرح توم باور لموقع "جي 
بي نيوز" في مايو/ أيار الماضي قائال 
حًقا  عادية  غير  أشياء  اكتشفت  "لقد 

عن ميغان ميركل، وأعتقد أن التصور 
العام عنها سيتغير وقد يشوبه الغضب، 
وعلى أي حال ستكون مفاجأة كبيرة«.

هذا  تأليف  أن  اتضح  "لقد  وأضاف 
ألن  للغاية،  صعًبا  عمال  كان  الكتاب 
الناس كانوا مترددين إلى حد كبير في 
ومحاموها  هي  قامت  وقد  التحدث، 
الجميع  إلبقاء  للغاية  جيد  بعمل 
جعلهم  في  نجحت  لكنني  صامتين، 

يتحدثون«.
قصة  إنها  رائعة،  قصة  "إنها  وتابع 
من ال شيء وهي  أتت  مذهلة المرأة 
على  وداست  عالمية  شخصية  اآلن 
طريقها،  في  اآلخرين  هؤالء  كل 
والضحايا حريصون على التحدث وقد 
إذا  ما  إلى  باور  يشر  ولم  تحدثوا«، 
كان "الضحايا" الذين تحدث عنهم هم 
ميغان  اتهمتهم  الذين  القصر  موظفي 
آخرين  أشخاصا  أو  عليها  بالتنمر 
من  أخرى  مراحل  في  عليهم  تعرفت 

حياتها.
على  التعليق  باكنغهام  قصر  ورفض 
كل هذا األحداث واألخبار بما يتماشى 
على  الرد  بعدم  المعهودة  سياسته  مع 
على  سار  كما  الرسمية،  غير  الكتب 
قصر  على  القائمون  نفسه  النهج 
يمنع  لن  ذلك  ولكن  هاوس،  كالرنس 
ظهور الكتاب في موعده المنتظر، وقد 
الصحف  أهم  في  منه  فصول  نشرت 
تايمز (The Times) «و"ذا  "ذا  مثل 
 » (The Sunday Times)صنداي تايمز

. » (The Sun)و"ذا صن

ميغان ماركل من ممثلة مغمورة �إىل دوقة متمردة "الثاأر" كتاب يزعج العائلة املالكة 

ديانا  اللبنانية  الفنانة  كشفت 
ألبوم  تقديم  عن  حداد، 
بعد  قريبا،  جديد  غنائي 
منذ  سنوات   8 لمدة  غيابها 
ألبومها األخير، حيث ستقوم 
بطرحه على طريقة األغاني 
األلبوم  إن  وقالت  المنفردة، 
صنع خصيصا من أجل كل 
وآمن  ودعمها  ساندها  من 

بموهبتها.
ونشرت ديانا عبر حسابها الشخصي بموقع 
المنتظر  األلبوم  لبوستر  صورة  انستغرام، 
 8 قائلة: مرت  2022" وعلقت  "ديانا حداد 
سنوات على نزول ألبومي األخير ويسعدني 

إني خبركم عن ألبومي الجديد.
مختلف  األلبوم  هذا  يكون  راح  وأضافت: 
تعودتوا عليه كطريقة طرح، رح  اللي  عن 
فخليكم  فتره،  كل  األلبوم  من  أغنيتين  أنزل 
الجديدة  باإلصدارات  استمتعوا  و  متشوقين 
القادمة.واختتمت ديانا حداد قائلة: بهدي هذا 
األلبوم لكل من وقف بجانبي ودعمني وآمن 
اسمع  ومتشوقة  كثير،  بحبكم  دائماً،  بي.. 

أرائكم باألغنيتين اللي نزلوا.
اعتزالها  ديانا حداد مؤخرا شائعة  وحسمت 
الغناء وارتداء الحجاب التي تم ترويجها بعد 
وقالت  انستغرام،  على  صورها  كل  حذفها 
أنها فقط احتاجت فرصة للبقاء "مع نفسها" 
السوشيال ميديا،  بعيدة عن  فترة راحة،  في 
جمهورها  محبة  الفترة  هذه  خالل  ولمست 
عبر  تسجيل  خالل  حداد  ديانا  لها.وقالت 
برنامج Et بالعربي، إنها تتمتع بصحة جيدة 
معلقًة:  البعض،  خمن  كما  الفن  تعتزل  ولن 
عن  شوية  وابتعدت  لنفسي  فرصة  أخذت 
لمست  الفترة  هذه  وخالل  ميديا،  السوشيال 
الناس كبيرة واإلعالم والميديا  إيه محبة  قد 

والجمهور الغالي.
أنا  عليا..  خافوا  إيه  قد  حداد:  وتابعت 
اللي  وكل  الكبيرة  محبتهم  على  بشكرهم 
الحمد  بخير  إني  أكد  وعايز  عني،  سألوا 

كده  قبل  من  وأفضل  هلل 
بكتير، وأنا ما اعتزلت الفن 
جديدة  بمرحلة  وموجودة 
مرحلة  وهي  حياتي  من 
وبشتغل  وهدوء  كلها سالم 
على حاجات جديدة ورؤية 
أن  متشوقة  وكتير  جديدة 
أقدم ليكم كل جديد.. بحبكم 

كتير.
اللبنانية  النجمة  أن  يذكر 
ديانا حداد فرضت حالة من الغموض حول 
كل  بحذف  قامت  بعدما  الفني،  مستقبلها 
بما  انستغرام،  بموقع  حسابها  من  صورها 
فيها صورة البروفايل الشخصي، عقب أيام 
قليلة من الجدل حول صورتها بالحجاب التي 
تم تداولها مع قصة إعالن إسالمها، ما دفع 
اعتزالها  ديانا  إعالن  قرب  لتوقع  البعض 

العمل الفني.
صور ديانا بالحجاب وقصة إعالن إسالمها 
قديمة وتحدثت عنها حداد أكثر من مرة منذ 
نشرها  إعادة  سر  يعرف  أحد  وال  سنوات، 
التواصل  مواقع  على  مؤخرا  وتداولها 
اآلخر  البعض  دفع  ما  وهو  االجتماعي، 
لترجيح أن ديانا بصدد التمهيد لطرح أعمال 
ال  االعتزال  قرار  وأن  خاصة  جديدة،  فنية 

يوجد ما يبرره حاليا.
اعتناقها  قصة  حداد  ديانا  كشفت  ان  وسبق 
تداول  من  دهشتها  وأبدت  اإلسالمي  الدين 
صورها بالحجاب من الحرم المكي، وأكدت 
أنها أعلنت اسالمها منذ خمس سنوات كاملة، 
وأضافت في توضيح لبرنامج ET بالعربي: 
الجمهور تفاعل بشكل كبير مع صورتي في 
على  هلل  والحمد  السعودية،  العربية  المملكة 
لما  سنين   5 بقالها  والصورة  الناس،  محبة 

كانت بنتي صغيرة وهي حالًيا أطول مني.
وتابعت ديانا حداد: أنا بحترم كل األديان وكل 
إنسان حر في قناعاته، واعتناقي لإلسالم من 
فترة كبيرة، لكن الحمد هلل على حب الناس، 

و يارب تكون دايًما أخباري طيبة.

نظري م�صريته  الفنية الطويلة واحلافلة

تكرمي �لفنان �آكلي يحياتن 
�أحد �أعمدة �لأغنية �جلز�ئرية
نظم �صهرة اأول اأم�س، باجلزائر العا�صمة حفل  تكرميي لأحد قامات الأغنية اجلزائرية 

، الفنان اآكلي يحياتن، نظري م�صريته  الفنية الطويلة و�صجله الغنائي احلافل الذي لطاملا 

األهم عديد الفنانني.

الذي  التكريمي  الحفل  وجرى 
"األلفية  الفنية  الجمعية  نظمته 
محي  الوطني  بالمسرح   الثالثة" 
الدين بشطرزي بحضور جمهور 
بارزة  وأسماء  عشاقه  من  كبير 

في الساحة  الفنية.
صاحب  القبائلي  الفنان  واستقبل 
بالزغاريد  سنة  ثمانين  و  التسع 
ايقاعات  و   التصفيقات  و 
أحد  بمقام  يليق  بما  "ايضبالن" 
الذي دأب  الجزائري  الفن  اعمدة 
اسماع  على  األغنية  خالل   من 
احلك  خالل  الجزائر  صوت 
الظروف التي مرت بها ال سيما 

الفترة  االستعمارية.
سنة  مواليد  من  يحياتن  آكلي 
بوغني  منداس  آيت  في   1933
إبان  نفي,  وزو(  )تيزي 
حيث  فرنسا  الى  االستعمار, 

ان  قبل  المهن  من  العديد  اشتغل 
من  بعض  على  الحقا  يتعرف 
ملحنين  من  آنذاك  عصره  نجوم 
سليمان  غرار  على  مطربين  و 
عازم و زروقي عالوة و الشيخ 
الحسناوي و غيرهم ممن صقلوا 

لديه موهبة الغناء.   
كما لم يكتف الفنان آكلي يحياتن 
ايضا  مجاهدا  كان  بل  بفنه 
من  كثيرة  مرات  اعتقاله  تم 
بتهمة  الفرنسية  السلطات  طرف 
التبرعات  جمع  في  المشاركة 

لجبهة التحرير. 
وأصدر عازف العود والمندولين 
العديد من األغاني التي جعلته احد 
أشهر فناني تلك الفترة وال تزال 
يومنا  إلى  معجبيه  قلوب  تأسر 
)البيت(  "آخام"  غرار  على  هذا 
و التي ترجمت لالسبانية، إضافة 

تعتبر  التي  "المنفي"  رائعة  إلى 
التراث  في  الخالدة  األغاني  من 
تروي  أغنية  وهي  الجزائري 
الجزائريين  المهاجرين  معاناة 
كاليدونيا  إلى  قسرا  المهجرين  و 
جملة  بتأديتها  قام  حيث  الجديدة 
من الفنانين مثل الثالثي فضيل و 
خالد ورشيد طها إلى جانب الفنان 

اللبناني عالء زلزلي.
الذي  الفنان  تكريم  حفل  شهد  و 
تقلد سنة 2017 وسام االستحقاق 
"عشير"  مصف  من  الوطني 
على  الفنانين  من  عدد  حضور 
و  الحوزي  مطربة  شاكلة 
العاصمي, السيدة نادية بن يوسف 
و مطرب الشعبي رضا دوماز و 
وغيرهم  امشطوح  الحسناوي 
و  فنانا  يكرموا  ان  اال  أبوا  ممن 
مجاهدا وهب فنه و حياته لوطنه.
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الوكاالت

على  له  منشور  في  بناجح  حسن  وعبر 
االجتماعي  التواصل  بموقع  صفحته 
"فايسبوك" عن استغرابه من تجاهل نظام 
يعيشه  الذي  المأساوي  للواقع  المخزن 
يكترث  ال  كيف  "غريب   : قائال  شعبه, 
بالتعنت  الجسيم  الخطأ  إلى  المخزن 
غير  بشكل  األسعار  خفض  عدم  في 
اإلطار  هذا  في  مطلقا".ويتساءل  مبرر 
في  ما  أخطر  بأن  المخزن  يشعر  "أال   :
هو  األسعار  عدم خفض  على  اإلصرار 
للشعب؟",  يوجهها  التي  العميقة  الطعنة 
وغير  يصدق  ال  الشعب  أن  الى  مشيرا 
بذلك  األسعار  رفع  بمبررات  مقتنع 
أنه  هو  بسيط  لسبب  الفاحش,  المستوى 
نفس  أن  كيف  ويعاين  العالم  منفتح على 
الظروف تعاملت معها دول أخرى بشكل 
مختلف لصالح التخفيف عن الشعوب أمام 

الطارئ في األسعار وذلك من  االرتفاع 
داعمة  ومتتالية  عاجلة  إجراءات  خالل 

للقدرة الشرائية وحامية من المضاربة.
تدخل  "عدم  أن  على  السياق  في  وشدد 
الدولة عندنا بشكل صارم لخفض األسعار 
بعد انخفاض السعر الدولي, يشكل طعنة 
تحمل  الذي  للشعب  إيالما  وأكثر  غائرة 
الغالء أمال في أن تكون استثنائية  قسوة 
نفسه  يجد  لكنه  دواعيها,  بزوال  فتزول 
أمام واقع سلطوي ال اعتبار فيه للشعب 

ومعاناته".
وهذا يأتي, بحسب ذات المتحدث, "على 
آخر ذرات الثقة إن بقي منها شيء", كما 
اكد على أن عدم اتخاذه إجراءات عاجلة 
سيكون له "اثار عميقة و حاسمة".وذكر 
بناجح في وقت سابق أن ما يعانيه الشعب 
المغربي من ارتفاع مطرد لألسعار, سببه 

"تواطؤ بين السلطة و المتنفذين الجشعين 
اقتصاديا, لنهب ثرواته, و تحصين الثراء 

غير المشروع".
الوعي  االطار, ضرورة  هذا  في  وأبرز 
دعم  عن  المغربية  الدولة  "تخلي  بأن 
ما  توفر  الخزينة  جعل  األساسية  المواد 
)بين 8ر3 و  بين 40 و45 مليار درهم 
3ر4 مليار يورو( سنويا منذ 2015 إلى 
حياة  في  له  أثر  ال  ما  وهذا   ,)...( اآلن 
مصير  عن  متسائال  اليوم",  إلى  الشعب 
تلك األموال العمومية, خاصة مع تصاعد 
الخارجية  النظام لالستدانة  لجوء  منحنى 

والداخلية بشكل غير مسبوق.
العدل  في جماعة  القيادي  استحضر  كما 
 17 قصة  االطار,  هذا  في  االحسان,  و 
التي  يورو(  مليار  )6ر1  درهم  مليار 
بالبرلمان  التقصي  لجنة  لتقرير  سبق 

أنها  أكد  أن  المحروقات,  حول  المغربي 
تم  و  األصلية,  األرباح  فوق  "األرباح 
االستيالء عليها في ظرف سنتين فقط".
وقال في هذا الصدد : "الكل يعرف المآل 
الموضوع,  حول  للتحقيقات  الغامض 
لجنة  إعفاء رئيس  والتي زادها غموضا 
المنافسة بعد تقريره حول التجاوزات في 
شركات  على  غرامات  وإقراره  المجال 
جمود  من  ذلك  أعقب  وما  المحروقات, 
أن  أبرز  الموضوع".كما  في  الحديث 
على  بظالله  يرخي  ما  هو  النهب  "هذا 
التسيب الحاصل في االرتفاعات المتتالية 
يتبعها  وما  المحروقات,  أسعار  في 
المواد  من  عدد  أسعار  في  زيادات  من 
األساسية", الفتا الى انها "كلها تمتد إلى 
جيب المواطن المنهك بجمود األجور و 
اتساع البطالة وتداعيات جائحة كورونا"

األحد،  المغربي،  الديمقراطي"  "النهج  يواصل حزب 
لليوم الثاني على التوالي عقد مؤتمره الخامس بالرباط، 
رغم رفض السلطات المخزنية منحه فضاء عموميا، 

وفق ما تنص عليه القوانين.
بسبب  كبير  تضييق  من  يعاني  الذي  الحزب،  وأصر 
مناهضة سياسات نظام المخزن، على تنظيم مؤتمره، 
القوات  قبل  له من  الذي تعرض  الوحشي  القمع  رغم 
"العنف  استخدام  اثر  الماضي،  اإلثنين  يوم  العمومية 
غير المبرر" في فض وقفة احتجاجية نظمها أمام مقر 
تمكينه  أجل  من  الرباط  العاصمة  في  الداخلية  وزارة 
 20 عمومية.وكانت  فضاءات  في  مؤتمره  عقد  من 
الوازنة  الوطنية  الشخصيات  وعشرات  حقوقية  هيئة 
في المغرب، و التي أسست "التنسيقية الوطنية للدفاع 
نظمت  قد  السلمي"،  والتجمع  التنظيم  في  الحق  عن 
وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط تضامنا 
مع الحزب، و تنديدا بما يتعرض له.وأصدرت الكتابة 
تعرضت  ما  عقب  بيانا  الديمقراطي"  "للنهج  الوطنية 

تنديدا  تنظيمها  الحزب  حاول  التي  السلمية  الوقفة  له 
الخامس،  الوطني  مؤتمره  عقد  في  حقه  من  بحرمانه 
حيث أدانت فيه "القمع الشرس والمتوحش الذي نفذته 
مناضالت  صفوف  في  إصابات  وخلف  القمع  قوى 
"يؤكد  ذلك  أن  على  مشددة  الحزب"،  ومناضلي 
تمادي النظام المخزني في اإلجهاز على كافة الحقوق 

والحريات وتغول الدولة البوليسية".
لن  أنها  و  وقته،  في  مؤتمرها  بعقد  تشبثها  وأعلنت 
تخضع أو تستسلم إلرادة المخزن، وأنها مصرة على 
المضطهدين  كافة  جانب  إلى  النضال  في  االستمرار 
الطبقة  حزب  بناء  خالل  من  والكادحات  والكادحين 
الدولة  "إن   : الكادحين.واستطردت  وعموم  العاملة 
المخزنية ال تكتفي بهضم الحريات وقمع المناضالت 
للشعب  العادلة  القضايا  عن  المدافعين  والمناضلين 
الصهيونية  لبراثن  المغربي  الشعب  تجر  بل  المغربي 
مع  والثقافي  واالقتصادي  العسكري  التحالف  عبر 

الكيان الصهيوني".

وعبرت عدة منظمات وأحزاب من مختلف دول العالم 
عن تضامنها مع حزب "النهج الديمقراطي" و بعثت 
مؤتمره  تنظيم  في  نجاحه  بمناسبة  تهنئة،  برسائل  له 
الذي  القمع"  و  التضييق  و  "المنع  رغم  الخامس، 
العمال  حزب  المخزنية.وقال  السلطات  بحقه  تمارسه 
نشرها  الديمقراطي"،  "النهج  الى  في رسالة  التونسي 
على حسابه الرسمي على موقع التواصل االجتماعي 
النطالق  التهنئة  عبارات  لكم  "نوجه   : "فايسبوك" 
اشغال مؤتمركم، رغم المنع التعسفي )للمخزن( الذي 

يصادر حرية الشعب المغربي وقواه التقدمية".
ستكون  وجرأتكم  وتحديكم  "اصراركم  أن  وأضاف 
االستغالل  منظومة  كل  عليها  تتكسر  التي  الصخرة 
الحزب  تمكين  بعدم  إدانته  مجددا   ،")...( واالستبداد 
من قاعة عمومية لعقد مؤتمره الخامس. وخالل اليوم 
الثاني من اشغال المؤتمر، صادق المؤتمر على تسمية 
كما  العمالي"،  الديمقراطي  النهج  ب"حزب  الحزب 

انتخب اللجنة المركزية المكونة من 81 عضوا.

أمس،  التونسيون،  الناخبون  توجه 
التي  االقتراع،  صناديق  إلى 
ماليين   9 نحو  أمام  أبوابها  فتحت 
على  بأصواتهم  لإلدالء  تونسي، 
الجديد.وبلغ  الدستور  مشروع 
تونس  في  االقتراع  مراكز  إجمالي 
مركزا,  و832  آالف   4 والخارج 

اقتراع. مكتب  و614  ألفا  و11 
العليا  الهيئة  إحصاءات  وبحسب 
العدد  بلغ  تونس,  في  لالنتخابات 
 8 بالداخل  للمسجلين  اإلجمالي 
ناخبا,  و665  ألف  و929  ماليين 
للمسجلين  اإلجمالي  العدد  بلغ  فيما 
ناخبا. و876  ألف   348 بالخارج 

خارج  المقيمين  للناخبين  وبالنسبة 
بين  االستفتاء  جرى  فقد  تونس, 
فيما  الجاري,  جويلية  و25   23
أمس. انطلق  بالداخل  التصويت 
عن  الهيئة  تعلن  أن  المنتظر  ومن 
موعد  في  لالستفتاء  األولية  النتائج 
اقصاه يوم الخميس المقبل, وتتولى 

النهائية  بالنتائج  التصريح  الهيئة 
ال  أجل  وفي  الطعون  انقضاء  بعد 
القادم. 28 أوت  يتجاوز يوم األحد 
التونسي قيس سعيد,  الرئيس  وكان 
على  للتصويت  التونسيين  دعا  قد 
مشروع الدستور الجديد الذي كشف 

عنه في 30 جوان الماضي.

تعنت املخزن اأمام معاناة ال�سعب �سيكون له اأثار عميقة وحا�سمة

غليان يف �ملغرب وحكومة �أخنو�ش يف �سبات
 اأكد القيادي يف جماعة العدل واالإح�سان املغربية, ح�سن بناجح, اأن تعنت نظام املخزن اأمام معاناة ال�سعب التي تتفاقم جراء االرتفاع 

املهول لالأ�سعار, وعدم اتخاذه اإجراءات عاجلة, �سيكون له "اثار عميقة و حا�سمة" يف قادم االأيام.

املغرب: 

حزب �لنهج �لدميقر�طي يتحدى
 قمع �ملخزن ويعقد موؤمتره �خلام�ش

يف ظل االرتفاع احلاد يف الت�سخم

�لفيدر�يل �لأمريكي يبد�أ 
�ليوم �جتماعا هاما لتحديد 

�أ�سعار �لفائدة
يبدأ مجلس االحتياطي االتحادي "البنك الفيدرالي 
لتحديد  يومين  يستمر  اجتماعا  اليوم،  األمريكي"، 
بالغ  توقيت  في  الدوالر،  على  الفائدة  أسعار 
األمريكي  االقتصاد  البالد.ويشهد  داخل  الصعوبة 
ارتفاعا حادا في التضخم بلغ 9.1 بالمئة في يونيو/
حزيران الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/

تشرين ثاني 1981.
األول  الربع  في  المحلي  االقتصاد  انكمش  كذلك، 
من 2022، في وقت يقول خبراء إنه انكمش كذلك 
في الربع الثاني، إال أن سوق العمل ما تزال قوية 
أسواق  محللي  تقديرات  كذلك.وتشير  واإلنفاق 
سيرفع  الفيدرالي  أن  ستريت،  وول  في  المال 
زيادة  في  أساس،  نقطة   75 بمقدار  الفائدة  أسعار 
هي الرابعة على التوالي خالل 2022.بينما تشير 
ستبلغ  الفائدة  أسعار  زيادة  أن  إلى  أقل،  تقديرات 
100 نقطة أساس، ألن أسعار المستهلك لم تستجب 

مطلقا لزيادات أسعار الفائدة السابقة.
وتباطأ نشاط التصنيع في الواليات المتحدة خالل 
تراجع  الحتمالية  يؤشر  قد  ما  الماضي،  يونيو 
الطلب أو حتى التصدير، إذ يعد تباطؤ التصنيع هو 
األول منذ قرابة عامين.أمام كل هذه المؤشرات، 
يخشى الفيدرالي أن تتسبب زيادات أسعار الفائدة 
واالنتقال  االقتصادي،  الركود  تعميق  في  القوية 
من مرحلة إضعاف الطلب إلى تحفيز االستهالك 

خالل وقت الحق من العام المقبل.

�جلي�ش �ل�سحر�وي ي�ستهدف 
جنود �لحتالل �ملغربي 
بقطاعي �ملحب�ش و�أو�سرد

الشعبي  التحرير  جيش  وحدات  استهدفت 
االحتالل  جنود  مواقع  أمس،  أول  الصحراوي 
حسبما  وأوسرد،  المحبس  بقطاعي  المغربي 
عن  الصادر   592 رقم  العسكري  البيان  به  أفاد 
الذي  البيان،  الصحراوية.وأبرز  الدفاع  وزارة 
أن  )واص(،  الصحراوية  األنباء  وكالة  أوردته 
"مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفوا 
تخندقات قوات االحتالل المغربي بمنطقتي أودي 
الظمران وأكرارة الفرسيك بقطاع المحبس ومنطقة 
متقدمة  مفارز  أوسرد".وكانت  قطاع  النص  كلب 
من وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد 
قصفت أمس السبت، مواقع تواجد قوات االحتالل 
ديرت،  أحريشة  وبمنطقة  حوزة  بقطاع  المغربي 

يضيف ذات البيان.

�ليابان تعلن حالة �لتاأهب 
�لق�سوى �إثر ثور�ن بركان 

�ساكور�جيما
إلى  التأهب  حالة  رفع  أمس،  اليابان،  أعلنت 
مقاطعة  في  بركاني  ثوران  بعد  مستوى  أعلى 
"كاجوشيما" الجنوبية الغربية.وذكرت هيئة اإلذاعة 
اليابانية أن مسؤولي الطقس في مقاطعة كاجوشيما 
أعلنوا رفع حالة التأهب إلى "المستوى الخامس" 
المنطقة.  من  المواطنين  إجالء  يتطلب  الذي 
"ساكوراجيما"  بركان  أن  المسؤولون  وأوضح 
المنطقة  إن  المسؤولون  "نشطا جدا".وقال  أصبح 
كبيرة  بركانية  صخور  تساقط  تشهد  المتضررة 
بعد  ميال(   1.6( كيلومترا   2.5 مسافة  إلى  تصل 
انفجارات هائلة مساء أول أمس، وأكدوا استمرار 
ثوران البركان، حيث تم اإلبالغ عن انفجار آخر 
هائل في وقت مبكر من صباح أمس، بلغ ارتفاع 

دخانه ألفين و200 مترا.

االإعالن عن النتائج 

يف موعد اق�ساه يوم اخلمي�س املقبل

�لتون�سيون يدلون باأ�سو�تهم 
على م�سروع �لد�ستور �جلديد
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دويل
فيما تزال حياة الأ�سري

 نا�سر اأبو حميد 

يف دائرة اخلطر ال�سديد

الأ�سري حممد 
مرداوي يواجه

 و�سعا �سحيا �سعبا
محمد  األسير  إّن  الفلسطيني  األسير  نادي  قال 
مؤخرا  يواجه  جنين  من  عاما(   43( مرداوي 
في  يقبع  حيث  الصحّي،  وضعه  على  تدهورا 

سجن "النقب الصحراوي".
وبيّن نادي األسير في بيان صحفي، أّن مرداوي 
تفاقم في  يُعاني من  برئة واحدة،  يعيش  والذي 
في  شديدة  بصعوبة  ويتمثل  الصحّي،  وضعه 
التنفس، وتعرضه اللتهاب رئوي متكرر، وكحة 
شديدة مستمرة، يرافق ذلك مماطلة واضحة من 

قبل إدارة الّسجن في تقديم العالج الالزم له.
بعد  تفاقم  قد  الصحي  الوضع  أن  إلى  وأشار 
عيادة  إلى  "البوسطة"  عربة  عبر  نقله  عملية 
حيث  للصدر،  صورة  إلجراء  "ايشل"  سجن 
استمرت عملية نقله ثالثة أيام متتالية، في أجواء 
شديدة الحرارة، واحتجازه كذلك في "المعبار" 
في ظروف قاهرة، وصعبة للغاية، حيث يُشّكل 
"المعبار"، إحدى أدوات التّنكيل الممنهجة التي 
كما  نقلهم،  عملية  عند  األسرى  بحّق  تستخدم 

تُشّكل كذلك عربة "البوسطة".
إلى  ينقل  لم  مرداوي  األسير  أن  وأوضح 
يُعاني  أنّه  رغم  سنوات،  منذ خمس  المستشفى 
من أوضاع صحية صعبة منذ اعتقاله، وتكتفي 
كل  في  مختلفة  أدوية  بإعطائه  الّسجون  إدارة 
قدرته على  فعليا على  تؤثر  بدأت  والتي  مرة، 
صحية  أعراض  له  وسببت  والنوم،  التركيز 
أخرى. يُشار إلى أّن األسير مرداوي معتقل منذ 

عام 1999، وهو محكوم بالّسجن )28 عاًما(.
األسير  نادي  أّكد  صلة  ذي  سياق  وفي 
حميد،  أبو  ناصر  األسير  حياة  أّن  الفلسطينّي، 
في  تزال  ما  األخيرة  الطبية  التقارير  وبحسب 
األسير،  نادي  الشديد.وأوضح  الخطر  دائرة 
التي  الكيميائي  العالج  جرعات  أّن  بيان،  في 
خضع لها مؤخًرا كانت مخففة، كون أّن جسده 
سوًءا  أكثر  منها  خرج  حيث  يحتملها،  يعد  لم 
لتصوير  مؤخًرا  خضع  أنّه  إلى  الفًتا  وإنهاًكا، 
طبقي للدماغ، وبحسب األطباء فإن النتيجة بعد 

أسبوعين.
وأشار إلى أن جلسة محكمة ستُعقد مطلع شهر 
اإلفراج  في طلب  للنظر  المقبل  أغسطس  آب/ 
المبكر عنه بسبب وضعه الصحّي، وذلك على 
المسار  أّن  الّسابقة  التّجارب  أثبتته  ما  الرغم 
أسير  عن  اإلفراج  إلى  أدى  قلما  "القانوني" 
التي وصل  الحالة الصحية  إلى  مريض وصل 
لها األسير أبو حميد، خاصة أنّه محكوم بالّسجن 
المتعلقة  المعطيات  كافة  إّن  الحياة.وقال،  مدى 
بقضية األسير أبو حميد منذ أن اكتشفت إصابته 
تؤّكد  اآلن،  وحتّى  الماضي  العام  بالسرطان 
بحّقه  جريمة  تنفذ  االحتالل  سجون  إدارة  أن 
وتصر  الماضية  السنوات  مدار  على  امتدت 
استكمالها، عبر جملة من  في  االستمرار  على 
جريمة  ضمن  تندرج  التي  الممنهجة  األدوات 
أدت  والتي  البطيء(،  )القتل  الطبي  اإلهمال 
إلى وصوله إلى هذه المرحلة الخطيرة، خاصة 
مع استمرار احتجازه في سجن "الرملة".وذكر 
أسيًرا   23 بين  من  حميد  أبو  أن  األسير  نادي 
يواجهون اإلصابة بالسرطان واألورام بدرجات 
مختلفة، وهم من بين 600 أسير مريض، بينهم 
وبحاجة  مزمنة  أمراًضا  يواجهون  أسير   200

إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة.

متار�س اأب�سع اأنواع الإرهاب يف حق ال�سعب الفل�سطيني

ع�سابات امل�ستوطنني.. الذراع ال�سهيوين لتنفيذ اجلرائم 

في  كلمته  مستهل  في  الوزراء  رئيس  وحمل 
في  أمس،  عقدت  التي  الوزراء  مجلس  جلسة 
الكاملة  المسؤولية  االحتالل  سلطات  هللا،  رام 
عما يتعرض له المسافرون عبر معبر الكرامة 
من تضييق، وتعطيل لتنقالتهم، وطالب سلطات 
قلنديا،  منطقة  في  القدس  مطار  بفتح  االحتالل 
وإزالة العراقيل أمام حركة األفراد، والبضائع 

من وإلى فلسطين.
وتابع اشتية: "نحن واألردن الشقيق على ذات 
المسافة في كل ما هو ممكن لرفع المعاناة التي 
الجسر،  على  االحتالل  إجراءات  بها  تتسبب 

ونعمل سويا إلنهاء ذلك".
الخارجية والمغتربين  أدانت وزارة  من جانبها 

الفلسطينية السلوك الهمجي العنصري الذي ارتكبته سلطات االحتالل ومصلحة إدارة 
المحرر محمد عبيد من قرية عنزة جنوب جنين، واعتبرتها  السجون بحق األسير 

جريمة مكتملة األركان ترتقي لمستوى جريمة ضد اإلنسانية.
وأشارت الوزارة في بيان، صدر عنها أمس، إلى أن االحتالل وأذرعه المختلفة لم 
يكتفوا باالعتداء على المحرر عبيد، والتنكيل به حتى فقد ذاكرته، بل وألقت به دون 
التنسيق مع ذويه وهو بحالة حرجة على إحدى المعابر في الخليل مع علمها المسبق 

بأوضاعه الصحية.
له  يتعرض  ما  "يمثل  العنصري  االنساني  غير  اإلجرامي  السلوك  هذا  أن  وأكدت 

من  االحتالل  سجون  في  األبطال  األسرى 
ألوضاعهم  وتدمير  وقتل،  ميدانية،  إعدامات 
االحتالل  سياسة  جوهر  يلخص  كما  الصحية، 

ضد شعبنا الفلسطيني برمته".
سلطات  محاوالت  يعكس  "كما  وتابعت: 
ذاكرة  لشطب  فقط  ليس  المستمرة  االحتالل 
شطب  أيضاً  وإنما  والمواطنين،  األشخاص 
حقائق  من  تمثله  بما  لشعبنا  الجماعية  الذاكرة 
ومجازر  جرائم  على  وشواهد  تاريخية 
المنظم  الدولة  وإرهاب  الصهيونية،  العصابات 
أبشع  في  الزمان،  من  قرن  على  يزيد  ما  منذ 
الدولي  للقانون  الفاضحة  االنتهاكات  أشكال 

واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق اإلنسان".
وحملت الوزارة الحكومة الصهيونية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، 
أبعاد  المختصة بتحمل مسؤولياتها في فضح  المنظمات والمجالس األممية  وطالبت 
األحمر  الصليب  مقدمتها  وفي  عليها،  االحتالل  ومساءلة  ومحاسبة  الجريمة،  هذه 

الدولي ومجلس حقوق اإلنسان وغيرها.
لالحتالل،  مباشرة  ضحية  باعتباره  عبيد  المحرر  األسير  حالة  بمتابعة  وطالبت 
ووحشيته، والتحقيق الجدي في مالبساتها، كما طالبت المنظمات الحقوقية واإلنسانية 
والوطنية  الدولية  المحاكم  إلى  لرفعها  توطئًة  الجريمة  هذه  توثيق  بسرعة  المختلفة 

المختصة، بهدف مساءلة ومحاسبة ومالحقة مجرمي الحرب الصهاينة.

تشكل عصابات المستوطنين، أداة البطش غير الرسمية 
ضد  وجرائمه  الصهيوني  االحتالل  مخططات  لتنفيذ 
من  رسميًّا  مشرعنة  مليشيات  بين  وما  الفلسطينيين. 
االحتالل، وأخرى تعمل بدعم غير خفي من االحتالل، 
يتنوع مشهد عصابات اإلجرام واإلرهاب الصهيوني، 
والعسكرية  األمنية  وتشكيالته  االحتالل  جيش  شريكة 
المختلفة المتخصصة في اقتراف كل صنوف اإلجرام 

ضد الشعب الفلسطيني.
أحدث العصابات الصهيونية، جاء تحت اسم "مشروع 
القدس  في  االحتالل  سلطات  عليه  تعمل  الذي  ماغن" 
المحتلة، بالتعاون مع المخابرات الصهيونية وجمعيات 
وتوفير  المقاومة،  عمليات  محاربة  بغية  استيطانية، 
الحماية لهؤالء المستوطنين داخل األحياء الفلسطينية ال 

سيما في القدس المحتلة.
لدور  كامتداد  اإلرهابية  العصابة  هذه  تشكيل  ويأتي 
و"اإلرغون"  "البالماخ"  -ومنها  الصهيونية  العصابات 
وتهجير  قتل  في  وغيرها-  و"شتيرن"  و"الهاغاناه" 
الشعب الفلسطيني إبان النكبة )1948(، وتعكس الفكر 
الصهيونية  الحركة  مشروع  في  المتأصل  اإلرهابي 

لالستيطان في فلسطين.
الخبير في الشأن المقدسي جمال عمرو، أّكد أّن مشروع 
تشكيل عصابات صهيونية في القدس ليس جديداً ويشكل 
من  للتملص  العالمي  العام  والرأي  للعالم  كبيرة  خدعة 

جرائمه التي يرتكبها بحق الفتيان الفلسطينيين.
ويوضح عمرو أّن المشروع الصهيوني يقوم بذاته على 
بعصابات  يّذكرنا  وهو  اإلجرامية،  العصابات  تشكيل 
"بلماخ" و"الهاغانا" وغيرها من العصابات الصهيونية 
المتطرفة التي ارتكبت آالف الجرائم بحق الفلسطينيين، 

إبان النكبة.

شهيرة  ومجازر  مذابح  العصابات  هذه  وارتكبت 
ياسين،  دير  مجازر  منها  الفلسطيني،  التاريخ  في 
والطنطورة، وبلد الشيخ، وأبو شوشة، بهدف تهجيرها. 
في  قاسم  كفر  مجزرة  نفذت  التي  ذاتها  العقلية  وهي 
المثلث،  منطقة  في  الفلسطينيين  لترويع   1956 العام 
وإجبارهم على الهجرة لألردن.ويشير الباحث المقدسي 
إلى أّن االحتالل يحاول التالعب بالتسميات والتشكيالت 
من أجل الوصول إلى تبرئة قواته االحتاللية من الجرائم 
وجود  إلى  مشيًرا  الفلسطينيين،  بحق  يرتكبها  التي 
عصابات "فتية الجبال" الذين يحملون السالح في النهار 
الذي  الشهر  وفي  المستوطنات،  يحرسون  الليل  وفي 
يليه، يرتدون هم ذاتهم زي قوات "الجيش اإلسرائيلي".
استيطانية  مجموعة  التالل"  "شبيبة  عصابة  تعّد 
متطرفة، يعيش معظم أعضائها، وتعدادهم باآلالف، في 
بؤر استيطانية وخيام على قمم جبال الضفة، ويسكنون 
في مزارع ومبان متنقلة ضمن مناطق مفتوحة خارج 
المستوطنات وفوق أراٍض بملكية خاصة للفلسطينيين، 
أرييل  المجرم  آنذاك  الصهيوني  األمن  وزير  وأعطى 

شارون أمر تشكيلها عام 1998.
اإلرهابي  نشاطهم  في  العصابات،  هذه  أتباع  وشرع 
بالضفة ليتوسع الحقا، ويمتد إلى جانبي الخط األخضر. 
يرتكبها  التي  اإلعدامات  "لكثرة  عمرو:  ويضيف 
بتشكيل  يتالعب  واألطفال،  الصحفيين  بحق  االحتالل 
أّن ما يجري  العالم  هذه العصابات والميليشيات ليبرر 
والجماعات  العصابات  تلك  بين  حسابات  تصفية  هي 
هذه  من  جنوده  أيدي  غسل  بذلك  محاواًل  الفلسطينية، 

الجرائم".
الصهيونية  االحتالل  حكومات  وظفت  طويلة،  ولعقود 
القذرة  المهمات  لتنفيذ  المستوطنين  المتعاقبة عصابات 

لهم  ووفرت  المحتلتين،  والقدس  الغربية  الضفة  في 
الغطاء القانوني والدعم المالي والسياسي، كما حظيت 
هذه الجماعات بدعم الحاخامات، وارتكبت الجرائم بال 

عقاب.
أن  إلى  الشويكي،  صالح  المقدسي  المحلل  ويذهب 
زعم  تحت  المستوطنين  بتسليح  الصهيونية  األوامر 
الدفاع عن أنفسهم "ضوء أخضر" لقتل الفلسطينيين بدم 
بارد، وهو أخطر مرحلة لتبرئة جرائم االحتالل بحق 

الشعب الفلسطيني.
المستوطنين  جميع  أّن  نعلم  "نحن  الشويكي:  ويقول 
يوافق  عندما  ولكن  بترخيص،  السالح  يحملون  كانوا 
األخضر  الضوء  وإعطائهم  تدريبهم  على  االحتالل 
لقتل الفلسطينيين، فهذا يعني مرحلة جديدة". وأضاف: 
"االحتالل يريد من وراء تشكيل تلك العصابات تبرير 
كل الجرائم بحق الفلسطينيين، وأّن األزمة القائمة هي 
أزمة بين المستوطنين للدفاع عن أنفسهم أمام هجمات 

الفلسطينيين".
تقرير  -وثقها  معطيات  أظهرت   ،2021 عام  وخالل 
المدنية-  والمشاركة  اإلنسان  لحقوق  هيومينا  لمنظمة 
أغلبها  اعتداًء   1,088 الصهاينة  المستوطنين  تنفيذ 
عام  المحتلة خالل  والقدس  الغربية  الضفة  في  مركب 
2021، بزيادة بنسبة بلغت نحو 114% عن عام 2020، 
الذي شهد وفق حركة "السالم اآلن" اإلسرائيلية -التي 
تنشط في رصد االستيطان- 507 حوادث، والذي جاء 
 363 سّجل  الذي   2019 عام  عن  أيًضا  كبيرة  بزيادة 
اعتداًء من مستوطنين إسرائيليين ضد مدنيين فلسطينيين 
وممتلكاتهم. ويجمع الفلسطينيون إلى أن الوسيلة األنجع 
تفعيل  واالحتالل،  المستوطنين  عصابات  مواجهة  في 

المقاومة بأشكالها كافة.

وقفة  في  أمس،  غزة،  قطاع  في  فلسطينيون  شارك 
تضامنا مع األسرى داخل السجون الصهيونية.

وتأتي هذه الوقفة التي نّظمتها جبهة النضال، أمام مقر 
بمناسبة  غزة،  بمدينة  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
تموز  يوليو/   15 في  لتأسيسها  الـ55  السنوية  الذكرى 
الفتات  الوقفة  في  المشاركون  ورفع   .1967 لعام 
تُطالب باإلفراج عن األسرى، كما رّددوا هتافات تدعو 

لإلفراج عنهم.
ودعا أحمد أبو ضلفة، عضو اللجنة المركزية للجبهة، 

وإنجاز  االنقسام  "إنهاء  ضرورة  إلى  الفلسطينيين 
ولنصرة  بالقضية  الُمحدقة  التحديات  لمواجهة  الوحدة 

األسرى".
"المرحلة  بالوقفة:  مشاركته  خالل  كلمة  في  وقال 
بينها  الوطنية من  المهام  تنفيذ عدد من  تتطلب  الحالية 
إطالق  على  والعمل  األسرى  صمود  لدعم  التحرك 
سراحهم وتفعيل قضيتهم لتبقى حيّة". وأضاف: "على 
خيارا  باعتبارها  بالمصالحة  التمّسك  الفلسطينيين 
استراتيجيا ال بديل عنه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية 

قادرة على ممارسة دورها في القضايا المختلفة، فضال 
عن تفعيل منظمة التحرير ومؤسساتها".

وطالب بـ"تفعيل المقاومة الشعبية والنضال الجماهيري 
بحق  والمستوطنين  االحتالل  انتهاكات  مواجهة  في 

الفلسطينيين واألسرى".
مفوضية  باسم  الناطق  الوحيدي،  نشأت  قال  بدوره، 
الوطني "فتح"،  التحرير  األسرى والشهداء في حركة 
إن "الخوف على حياة األسرى يزداد ما دام االحتالل 
وأضاف  دولية".  وحقوقية  أُممية  مناصب  يتبوأ 

الوحيدي في كلمة خالل مشاركته في الوقفة، إن "هناك 
تراجعا في دور المؤسسات اإلنسانية والحقوقية الدولية 
ضرورة  إلى  ودعا  اإلنسان".  حقوق  عن  الدفاع  في 
األسرى  "اإلفراج عن جميع  أجل  العمل من  مواصلة 

من داخل السجون الصهيونية". 
ويبلغ عدد األسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية 
4650 أسيرا، وذلك حتّى نهاية شهر يونيو/ حزيران 
2022 الماضي، بينهم مئات األسرى المرضى، وفق 

مؤسسات تعنى بشؤون األسرى.

الحتالل ي�سعد من انتهاكاته واعتداءاته �سد ال�سعب الفل�سطيني

ا�ستية يطالب بتدخل املجتمع الدول
 لوقف اجلرائم ال�سهيونية

طالب رئي�س الوزراء الفل�سطيني حممد ا�ستية، دول العامل ال�سغط على �سلطات الحتالل لوقف ا�ستباحتها للمدن والبلدات والقرى 

واملخيمات الفل�سطينية، والتي كان اآخرها فجر اأول اأم�س يف مدينة نابل�س، وذهب �سحيتها ال�سهيدان حممد عزيزي، وعبد الرحمن �سبح، 

وثمانية جرحى، واإحراق للمنازل واملمتلكات، مبا يف ذلك القد�س، وحالة املراأة الفل�سطينية حتت الحتالل، وتقدمي امل�ساعدة لها.



معنى الفقه وتركيبه

تأمالت في سورة الكوثر

“إنَّا أعطيناكَ الكوثرْ* فصلِّ لربِّك وانحرْ* إن شاِنَئك هو األبترْ” سورة الكوثر

الفقه والفهم – في اللغة – اسمان بمعنى واحد، وقد 
تَحَولت  الذي  الدين كله  الشريعة تُطَلق على  كانت 
فصار  وعلوم،  صنائع  إلى  به  المرتبطة  المعارف 
باألحكام  العلم  هو   – أهله  اصطالح  في   – الفقه 
التفصيلية،  أدلتها  من  المكتسبة  العملية  الشرعية 
وقد نشأت مذاهب فقهية عدة لكل مذهب مناهجُه 
وأئمته ونصوصه، يجمعها نظامٌ عام في االستدالل 
والتفكير والعمل صار فيما بعد يُسمى تقليدًا؛ ألنه 
إلى  الناس  انقسم  وقواعدها  المذاهب  تَشَكل  مع 

قسمين: مجتهد ومقّلد. 
بتبلور  المطلق/المستقل  االجتهاد  انتهى  وقد 
والمالكية  )الحنفية  المعروفة  الفقهية  المذاهب 
المجتهدون  وصار  وغيرها(،  والحنبلية  والشافعية 
المحدد  المذهب  إطار  في  يجتهدون  الالحقون 
ووُضعت  وتأهيلهم،  درجاتهم  تفاوت  وقواعده على 
ومجتهد  المذهب  كمجتهد  خاصة  فنية  ألقاب  لذلك 
المسألة وغير ذلك بناًء على تَجَزُّؤ االجتهاد وغياب 
المجتهد الشامل. في حين شمل وصف المقلد عامة 
وعلى  تقليدهم،  درجات  في  تفاوتوا  وإن  المسلمين 
االجتماعي  شِّقيه:  في  اإلسالمي  التاريخ  سار  هذا 
مشارف  حتى  )القضاء(  والقانوني  الفردي(  )التدين 
األزمنة الحديثة التي بدأت في القرن الثامن عشر مع 
اإلصالحات العثمانية واالحتكاك بالحداثة األوروبية. 

المنصوصة  اهلل  أحكام  بين  الفقهاء  فرّق  وقد 
أحكام  أنها  العلماء على  أجمع  التي  الداللة  القطعية 
اهلل وأنها ال تتغير )سماها المعاصرون “الشريعة”(، 
وبين غيرها مما يخضع للجهات األربع: الزمان والمكان 
واألحوال واألشخاص )سماها المعاصرون “الفقه” وهو 

مشتمل على “الشريعة” أيضًا(. 
 – الفقهي  التقليد  وفق   – الشرعية  األحكام  ولكن 

ثالثة أقسام: 
األول: أن تكون منصوصة بأدلة القرآن والسنة، سواء 

كانت داللتها قطعية أم ظاهرة. 
المجتهدين عن  بفعل  تكون مستنبطة  أن  والثاني: 
وهذا  والسنة،  القرآن  نصوص  في  إدخالها  طريق 
الفقهاء  ويسميه  المجتهدين  أنظار  فيه  تختلف 
“تحقيق المناط”، وقد يُجمع الفقهاء في عصر على 
حكم مبني على واقٍع معين ثم يُجمع غيرهم الحًقا 
على حكم آخر؛ لتَغَير الواقع الذي بُني عليه الحكم 
وإنه  اختلف،  المناط  تحقيق  إن  فيقولون:  األول، 
أي  وبرهان،  حجة  اختالف  ال  وزمان  عصر  اختالفُ 
تطبيقاته  وتغير  المبدأ  ثبات  صيغ  من  صيغٌة  أنه 
ومالبساته بتغير الزمان والمكان واألشخاص واألحوال. 
المجتهدون  عليه  نصّ  ما  على  اإللحاق  والثالث: 
وهو  المذهب  على  التخريج  ويسمى  مذاهبهم،  في 
به  يقوم  صار  ثم  المذاهب،  مجتهدو  به  يقوم  ما 
المفتون في العصر الحديث في شأن النوازل التي لم 
يَسبق لها مثيل أو شبيه في تراث المذاهب الفقهية 

ونصوصها. 
والفقه؛ بما هو علمٌ باألحكام الشرعية: اسمٌ جامعٌ 
لطريقي الدنيا واآلخرة، و”معرفة دقائق آفات النفوس 
ومفسدات األعمال وقوة اإلحاطة بحقارة الدنيا وشدة 
التطلع إلى نعيم اآلخرة واستيالء الخوف على القلب” 
الذي  المعنى  وهو  )505هـ(  الغزالي  اإلمام  يقول  كما 
نجده عند الحارث المحاسبي )243هـ(، وذلك لتحقيق 
االستقامة في الدنيا لتحصيل الفالح في اآلخرة، وإنما 

أعمال  على  دليٌل  ألنها  الظواهر؛  على  األحكام  ُأديرت 
الباطن، ومن ثم كان العمل معبّرًا عن االعتقاد؛ ألن 
والحكم عليه، فُأقيم  االطالع  الباطن خفيٌّ ال يمكن 
الدنيا  مسائل  في  عليه  ودااًل  الباطن  مكان  الظاهرُ 
خصوصًا  اإلنساني،  االجتماع  انتظام  يقتضيها  التي 

في شقها القانوني والحقوقي. 
واألخالقُ ال تنفصل عن الفقه المعتَبَر، فال يَعرى 
“والشريعة  الشاطبيُّ:  قال  ولذلك  خُُلق،  عن  حكمٌ 
ما  “أول  وهي  األخالق”،  بمكارم  تَخَلق  هي  إنما  كلها 
المكية”،  السور  في  ذلك  تجد  ما  وأكثر  به،  خوطبوا 
فـ “جاءت الشريعة لتُتَمم مكارم األخالق، فدل على 
لجريان  متممة  جاءت  الباب  هذا  في  المشروعات  أن 
التفاصيل في العادات على أصولها المعهودات”، ومن 
جرت  التي  األحكام  من  جملة  الشريعة  أقرت  ههنا 
كان من محاسن  وما  كان محمودًا،  الجاهلية مما  في 
وهي  العقول  تَقبلها  التي  األخالق  ومكارم  العوائد 
كثيرة، “وإنما كان عندهم من التعبدات الصحيحة في 
عليه  إبراهيم  ملة  عن  مأخوذة  نادرة  أمورٌ  اإلسالم 

السالم”. 
بعض  جرَت  وقد  مطلًقا  شرًّا  تكن  لم  فالجاهلية 
ما  الشريعة  وتممت  عُرفها،  محمود  على  األحكام 
يكن  لم  ما  وشرعت  الجاهلية،  أخالق  من  نَقص 
الجاهلية  أن  أي  منكرًا،  كان  ما  وبدّلت  مألوًفا، 
العنف  جماعات  تصورها  كما   – ال  مركبة  حالة  كانت 
شرًّا  محمد-  وأخيه  قطب  سيد  وكتابات  والتكفير 
مطلًقا، فهؤالء اختزلوا الجاهلية في الجانب العقديّ، 
وحملوا تشريع القوانين على حالة الشرك الجاهلية، 
واختزلوا الفقه كله في الجهاد القتالي ومسائل الحكم، 

عرفته  الذي  الحديث  بالمعنى  قانون  إلى  وحولوه 
ذلك  من  أوسع  الفقه  أن  حين  في  الحديثة.  الدولة 
والظاهر  باألخالقي،  القانوني  فيه  ويتداخل  بكثير، 
بالمستنبط،  والنصي  بالجمعيّ،  والفرديّ  بالباطن، 
وتتعدد مستوياته من اإللزام إلى اإلباحة وما سواهما 
صفة  يأخذ  ما  أحكامه  فمن  الخمسة،  األحكام  من 
اإللزام بحسب الخُلق الذي تحته كتحريم الخمر لمقصد 
ألنه  التحسينات؛  يأخذ صفة  ما  ومنها  العقل،  حفظ 
راجعٌ إلى “مكارم األخالق“، وهي: “األخذ بما يليق من 
تَْأنَفها  التي  المدنّسات  وتَجَنب  العادات  محاسن 
المتصلة  الراجحات” كالمندوبات والمكروهات  العقول 

بالمطعومات والمشروبات واللباس وغيرها. 
ويشتمل الفقه اإلسالمي على ثالثة مستويات: الديانة 
الخصومات(،  في  )اإللزام  والقضاء  الفردي(،  )التدين 
والسياسة )المخولة إلى اإلمام /الخليفة( قبل نشوء 

الدولة الحديثة ونظامها السياسي.
وقد ناقش الفقهاء طبيعة األحكام الثابتة باالجتهاد 
اإلمام  قرره  والذي  ال؟  أو  اهلل  حكم  فيها:  يقال  وهل 
ما  على  اهلل  حكم  إطالق  يَسوغ  “ال  أنه  القيم  ابن 
مسائل  من  يقينًا  به  حََكم  اهلل  أن  العبد  يَعلم  ال 
التفريق  على  المتأخرون  اصطلح  ولذلك  االجتهاد”، 
بين الشريعة والفقه كما سبق، فصار الفقه مشتماًل 
محله  في  أهله  من  الصادر  واالجتهاد  الوحي  على 
في  يتساهلون  المفتين  بعض  ولكن  )االختصاص(، 
كان  النفس )سواٌء  إطالق حكم اهلل، ويتداخل هوى 
متشددًا أم متساهاًل( مع حكم اهلل، والمعيار الحاكم 
ووضوحه  قوته  ودرجة  الحكم  مستند  هو  هذا  في 

وكونه منصوصًا أو داخاًل في المنصوص أم ال.

أخذوا يسخرون  الذين  المشركين  ردٌ على  نزولها  مناسبة  كان في 
النبي صلى اهلل عليه وسّلم لظنهم أنه سينقطِع ذكره بعد  من 
وفق  بذلك  وهو  اسمه،  يحملون  ذكور  أوالد  له  يكن  لم  إذ  وفاته, 
مصطلحاتهم الجاهلية “أبتر”, و هم يشمتون و يشيرون بهذا إلى 

موت الذكور من أوالده.
وكان  أمره.  وينتهي  بال عقب  فإنه سيموت  أحدهم: دعوه  وقال   
هذا اللون من الكيد اللئيم يجد له في البيئة العربية التي تتكاثر 
بالغم  ومسه  النبي  قلب  أوجع  ذلك  ولعل  ووقعا،  صدى  باألبناء 
ولكن  وأكثر…  أقوال  ستة  الكوثر  في  المفسرون  قال  وقد  أيضا. 
المتدبر بعمق لكتاب اهلل يعلم أنه ال يوجد نعمة عظمى أنعمها 
الجليل على محمد, أو فضل عظيم أعطاه له وآتاه, أثمن وأعظم 
كل  معه  جرَّ  الذي  الكوثر  هو  “الكوثر”…  فهو  الكريم,  القرآن  من 

األقوال األخرى بسهولة ويسر. 
التحبب  فيه  لطيف  وزن  وهو  فوعل  وزن  على  َكُثر  من  الكوثر 
والعظمة. وقالوا أيضًا في لفظ الكوثر لغة: إنه الكثير بل صيغة 
أنه  بالكوثر  وقالوا عمن يوصف  الكثرة،  منتهى  تدل على  مبالغة 
تلك  وكل  العذب.  الشراب  وهو  الكثير  الخير  هو  وقالوا  السَخِيٌّ، 
األجر  وفيه  كنوزه  تنتهي  ال  الذي  الكريم  القرآن  في  هي  الصفات 
وفيه  الكثيرة،  البالغة  الحكمة  وفيه  والتطبيق،  بالتالوة  الكثير 
مفاتيح التشريعات العظيمة الكثيرة، وهو ينبوع ثر من ماء عذب 
فيه شفاء للناس، و ال نهاية لفيضه وغزارته في كل جانب يفضي 

للسعادة وهو النور الكثير العظيم الذي أنزل على محمد. 
وقد وردت روايات من طرق كثيرة أن الكوثر نهر عظيم في الجنة 
وليس  حوضه،  في  ويصب  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  أوتيه 
هناك ما يمنع أبدًا أن يكون هذا النهر العذب العظيم قد سُمِّي 
بأحد أسماء القرآن تعظيمًا للنهر وداللة على الطريق إليه، فليس 
التكليف  منزلة  وتفوق  القرآن  تفوق  لمحمد  أوتيت  نعمة  هناك 
بتبليغ القرآن وتطبيقه. وابن عباس سُئل عن النهر فأجاب بأن 
الرسول. فهو نهر  أوتيه  الذي  الكثير  الخير  النهر هو من بين  هذا 
أعطى  لقد  الكوثر.  بالقرآن  إال  أصاًل  إليه  للوصول  سبيل  ال  كوثر 
بلَّغه صلى  الرسول فقد  وبالقرآن عال ذكر  لمحمد،  القرآن  الجليل 
اهلل عليه وسلم للناس كافة.. ثم كانت سُنَّته التطبيق العملي 
األول للقرآن. ولفظ الرسول الذي حمل القرآن رسالًة خاتمة مهيمنة 
من اهلل جل شأنه إلى الناس ارتبط باسم محمد فتردد اسم محمدٍ 
وَكُثر عبر البقاع وعبر األزمان إلى قيام الساعة. وأمر الجليل رسوله 
أن يشكره على نعمته العظمى تلك بالصالة ونحر األنعام إلطعام 
الفقراء والمساكين وختم بحقيقة حدثت: “إنَّ من عاداك وشانك 

وآذاك يا محمد ودعاك باألبتر إنما هو وفريقه من سيُبتر”. 
ولقد صدق فيهم وعيد اهلل فقد انقطع ذكرهم وانطوى. بينما 
امتد ذكر محمد وعال. ونحن نشهد اليوم مصداق هذا القول الكريم، 
في صورة باهرة واسعة المدى كما لم يشهده سامعوه األولون. لقد 
بلغ انتشار اسم محمد حدًّا أدهش العالم أجمع فأصبح أكثر األسماء 

انتشارًا في الوجود. فهو بال ريب أكثر اسم شاع في البالد االسالمية 
ولكن المفاجآت كانت على المستوى العالمي: في الطبعة السادسة 
األكثر  2000، كان اسم محمد  الصادرة عام  من موسوعة كولومبيا 
شيوعًا في العالم على اإلطالق حيث تقول الموسوعة أن أكثر من 

150 مليون ذكر في العالم كانوا يحملون هذا االسم. 
وأوردت موسوعة “جينيس” لألرقام القياسية، إنه في سنة 2006 
حقق اسم محمد أعلى معدل للتسمية به بين بني البشر. وقالت 
2007 أن اسم محمد  قناة “بي بي سي” البريطانية في نهاية عام 
كان ثاني أكثر األسماء شيوعًا لدى مواليد العام 2007 في بريطانيا. 
وفي عام 2013 أكدت صحيفة اسبانية في تقرير شهير أن أكثر من 
150 مليون من خمسين جنسية يحملون اسم محمد… و بالقياس 
األخرى  النبي  أسماء  يحملون  آخرين  مليون   200 من  أكثر  فهناك 
 2014 عام  بريطاني  استطالع  وفي  ومحمود ومصطفى….”  “أحمد 
حول أكثر األسماء الممنوحة للمواليد في بريطانيا كان اسم محمد 
األول في قائمة من مئة اسم آخرين.. إنها حقيقة دالَّة لها بُعدها 
وامتدادها زمانًا ومكانًا…إنها قضية رفع ذكر محمد. كل يوم تتعزز 
في  ونحن  والبد  وأسمائه،  النبي  ذكر  في  وتترسخ  الكوثر  حقيقة 
اهلل  أعطاه  الذي  الكوثر  معنى  في  نزداد  أن  اليوم  شديد  ضعف 
لنبيه وألمة نبيه من بعده فنقول: لعل في معنى الكوثر بشارة.. 
وبشارة  محمد،  أمة  في  الممتد  الباقي  الكثير  واألمل  الخير  بشارة 

االنقطاع والبتر المقدر على أعدائها.
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أوضح المالزم األول, خالد بن خلف الله, المكلف 
باإلعالم لدى المديرية الوالئية للحماية المدينة في تصريح 

لوكالة األنباء الجزائرية, أن "حريقا شب في حدود 
الساعة الثانية و النصف صباحا بمركز التموين بالوجبات 
الغذائية للخطوط الداخلية بمطار هواري بومدين الدولي, 

وقد تم إخماده بشكل كامل على الساعة الثامنة صباحا 
دون تسجيل لحسن الحظ وقوع أي إصابات أو خسائر في 

األرواح".
وأضاف أنه, "إلى جانب األعوان المتدخلين بعين المكان 
للتحكم في الحريق, تم تلقي الدعم من قبل أعوان الوحدة 
الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء من أجل التحكم 

السريع في ألسنة اللهب ومنع انتشارها إلى مساحة 
أوسع".وقد تنقل إلى عين المكان وزير النقل عبد الله 
منجي ومدير الحماية المدنية لوالية الجزائر العاصمة 

العقيد رشيد العطوي.

من جهته، أكد المكلف باإلعالم في الخطوط الجوية 
الجزائرية، أمين أندلسي، أن الحريق الذي وقع صباح 
أمس بمركز “الكاترينغ” التابع للشركة بمطار الجزائر 
الدولي هواري بومدين لن يؤثر على برنامج الرحالت 

المقررة.
وقال أندلسي في تصريح الحد المواقع الوطنية، إن 

الرحالت الجوية مستمرة حسب البرنامج المعلن عنه 
سابقا، بالمقابل كشف بأن الحادث الذي سجل في ساعة 
مبكرة من صباح اإلثنين سيؤثر في تموين الزبائن على 

مستوى الطائرات.
وشدد المتحدث أن الحريق لم يخلف أي خسائر بشرية، 

مضيفا أن: “خسائر مادية معتبرة تم إحصاؤها بعد 
االنتهاء من عمية إخماد النيران”.وأضاف المكلف 
باإلعالم في الجوية الجزائرية: “الجوية الجزائرية 

خصصت لجنة مختصة في التحقيق لمعرفة أسباب نشوب 
هذا الحريق وكذلك معرفة حجم الخسائر المادية التي 

خلفها”.

دعت وزارة ال�ضحة، اأم�س في بيان لها، اإلى �ضرورة 

اللتزام بالإجراءات الوقائية، تبعا لالرتفاع المح�ضو�س 

في درجة الحرارة التي ت�ضهدها عدة مناطق من البالد.

ف.م

 أوضح ذات البيان أنه "نظرا لالرتفاع المحسوس في درجات 
الحرارة, تذكر وزارة الصحة بضرورة اتخاذ إجراءات 

الوقاية", مشيرة إلى أن "األطفال الصغار واألشخاص المسنين 
وكذا ذوي األمراض المزمنة, تعد الفئة األكثر عرضة للخطر".

وأضاف نفس المصدر أن االحتياطات الواجب اتخاذها تتمثل 
في "غلق الشبابيك الخارجية والستائر الموجودة على واجهة 
المساكن المعرضة ألشعة الشمس", مع "إبقاء النوافذ مغلقة 

طالما أن درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل", فضال 
عن "تجنب الخروج في األوقات األشد حرا".

كما نبهت الوزارة إلى أنه إذا كان الخروج "ضروريا, فليكن في 
الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء", وإذا "استلزم 
الخروج" توصي ب "ارتداء مالبس خفيفة وواسعة والمكوث 

تحت الظل بعيدا عن التعرض المستمر للشمس".

وتنصح  وزارة الصحة باالستحمام لعدة مرات في اليوم وتناول 
كميات كافية من الماء مع تفادي المشروبات التي تحتوي 

على كمية كبيرة من السكر أو مادة الكافيين وتفادي النشاطات 
الخارجية على غرار ممارسة الرياضة والبستنة.

وأثناء موجة الحر الشديدة, أكدت الوزارة على ضرورة االنتباه 
إلى جملة من األعراض, على غرار "آالم في الرأس, الرغبة 
في التقيؤ والعطش الشديد", إلى جانب ارتفاع "غير عادي في 

درجة حرارة البشرة, مع اإلحمرار, الجفاف والتشوش الذهني", 
مبرزة أن هذه األعراض قد تشير إلى "اإلصابة بضربة حر", 

مما يستدعي "التصرف بسرعة", من خالل االتصال باإلسعاف, 
وفي انتظار وصوله ينقل الشخص الذي يظهر عليه أحد هذه 

األعراض إلى مكان بارد ورشه بالماء البارد أو تغطيته بقماش 
مبلل وتهويته.

وتشهد بعض واليات وسط وغرب البالد، منذ أمس وخالل 
اليوم أيضا، ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة، حسبما 
أفادت به، نشرية خاصة للديوان الوطني لألرصاد الجوية.
وتخص النشرية, التي صنفت في درجة يقظة "برتقالي", 

واليات عين الدفلى, الشلف وغليزان, حيث ستتراوح درجات 
الحرارة ما بين 43 و 44 درجة.

أشرف وزير الشؤون الدينية واألوقاف، يوسف بلمهدي، 
أمس، بالجزائر العاصمة، على تنصيب اللجنة الوزارية 
المكلفة بتحضير فعاليات األسبوع الوطني للقرآن الكريم 
1444هـ/ 2022م في طبعته الـ 24، حسب ما جاء في 

بيان عن ذات الوزارة. وأوضح نفس المصدر أن بلمهدي 

"ركز خالل االجتماع، على ضرورة توفير كل الظروف 
إلنجاح فعاليات األسبوع الوطني في طبعته الرابعة 

والعشرين والتي تعتبر من أهم الفعاليات الدينية التي 
تنظمها الجزائر".

ع.ط

لإعالناتكم عبر �ضفحات جريدة الرائد
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للتعرف عن قرب على �ضلك ومهام 

الحماية المدنية

 �أطفــــال مــن مخيمــــات
  �لالجئيـــن �ل�صحر�وييــن

 في زيــارة للوحدة �لوطنيـــة 
استفاد فوج يتكون من 120 طفل من مخيمات الالجئين 

الصحراويين، أمس بالجزائر العاصمة، من زيارة 
موجهة لمقر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار 
البيضاء، للتعرف عن قرب على سلك ومهام الحماية 

المدنية.
وفي تصريح صحفي على هامش الزيارة، أوضح 

المدير الفرعي لإلحصاء واإلعالم بالمديرية العامة 
للحماية المدنية، العقيد فاروق عاشور، أن هذه الزيارة 

"تندرج في إطار البرنامج الموجه لفائدة أطفال 
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ويعد هذا 
الفوج األول بالنسبة للفترة الصيفية، حيث سيتم استقبال 

أفواج أخرى تدريجيا لتعريفهم بسلك و مهام جهاز 
الحماية المدنية".

وأضاف في نفس السياق، أن "من أبرز المعارف التي 
يتم تلقينها ألطفال المخيمات، تشمل أبجديات السالمة 
والوقاية من مختلف األخطار التي يمكن أن يتعرض 

لها األطفال في حياتهم اليومية مع التركيز على الجانب 
التحسيسي ودعم مكتسباتهم المعرفية بخصوص مختلف 

الوسائل والعتاد المستعمل أثناء التدخالت الميدانية 
ألعوان الحماية المدنية".

كما سيستفيد الفوج في وقت الحق --يضيف المتحدث-- 
من زيارة إلى الوحدة البحرية لذات الجهاز بغرض تقديم 

إرشادات مرتبطة بالحماية من مخاطر الغرق بالبحر 
والمسطحات المائية.

من جهته، أشاد رئيس الوفد الصحراوي، سعيد محمد 
سالم، "بمبادرة المديرية العامة للحماية المدنية الستقبال 

واحتضان أطفال المخيمات الصحراوية، بغرض 
تعريفهم بماهية هذا الجهاز".وثمن بالمناسبة، "جهود 

الجزائر" الداعمة للقضايا العادلة، السيما منها القضية 
الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية.

وشملت الزيارة تنظيم عدد من التمارين التطبيقية 
لمحاكاة عدد من التدخالت العملياتية ألعوان الحماية 

المدنية على غرار إنقاذ و إسعاف ضحايا حوادث 
المرور وإخماد الحرائق، إضافة إلى عرض للكالب 

المدربة على البحث واإلنقاذ )الفرقة السينوتقينة(.
ع.ط

بومردا�س

حجز 612 وحدة من 
"�أ�صو�ء �لأمان �لدو�رة"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية ألمن دائرة بودواو، 
التابعة ألمن والية بومرداس، نهاية األسبوع 

الماضي، من تفكيك مجموعة إجرامية تتكون من 
9 أفراد ينحدرون من واليات بومرداس، الجزائر 

العاصمة وتيزي وزو.
وأفاد بيان لشرطة بومرداس أن األشخاص الذين 
تم توقيفهم يستغلون ورشة سرية لتغيير وتهريب 

 ،)Gyrophares( أجهزة حساسة خاصة باألمن
مع حجز612 وحدة من هذه األجهزة بكامل 

لواحقها وبمختلف األنواع واألحجام. وبعد استكمال 
اإلجراءات الجزائية تم تقديم المشتبه فيهم أمام 

الجهات القضائية المختصة، عن قضية بيع بطرق 
غير شرعية وتهريب أجهزة حساسة خاصة باألمن.
ع.ط

ك�ضف عن اأبرز اأعرا�ضها و�ضفاتها

طبيب مخت�ص يك�صف مخاطر 
ل�صعة "بعو�ص �لنمر"

انتشرت مؤخرا عبر مختلف أرجاء الوطن وخاصة 
في المناطق الساحلية، بعوضة النمر اآلسيوي، 
حيث تسببت في حدوث لسعات غالبا ما تكون 
خطيرة ومزعجة عكس البعوض العادي. وقد 

حّذر الطبيب المختص في الصحة العمومية محمد 
كواش، من خطورة بعوضة النمر، كاشفا عن أبرز 

أعراضها وصفاتها.
أوضح كواش في تصريح ألحد المواقع الوطنية، 
أن منشأ بعوضة النمر اآلسيوي يعود إلى الغابات 
االستوائية وبالضبط في جنوب شرق آسيا، قائال 

إن خطورتها ال تكمن في شكلها أو حجمها أو 
لسعتها وإنما في قدرتها على نقل بعض الفيروسات 

الخطيرة.
وكشف المتحدث أن فترة انتشار بعوضة النمر 

تدوم من شهر ماي إلى شهر نوفمبر من كل سنة 
وبإمكانها التنقل عبر عجالت السيارة القادمة عبر 

السفن البحرية.وأضاف: “تتكاثر بعوضة النمر 
وتتواجد في المياه الراكدة النظيفة وليس الملوثة 
خاصة خزانات المياه المفتوحة، أحواض المياه 
الخاصة بالسقي وفي المياه المتجمعة في حدائق 

المنازل، ويمكنها أيضا التكاثر في كوب من الماء 
أو مزهرية موجودة في المطبخ”.

وبخصوص أعراض لسعات بعوض النمر، قال 
كواش موضحا: “تتمثل األعراض في تورم وانتفاخ 

مكان اللسعة، الحكة التي تدوم من أسبوع إلى 
10 أيام وهي حكة شديدة جدا وال تزول مثل حكة 

البعوض العادي”.
وتابع: “لسعاتها قد تتضاعف عند األطفال وحديثي 
الوالدة وكبار السن وأصحاب الحساسية وأصحاب 

البشرة البيضاء، وفي بعض األحيان اللسعات 
تتحول إلى تعُفنات موضعية جلدية قد تحتاج إلى 

العالج والدخول إلى المستشفى”.
وأشار المختص في الصحة العمومية إلى أن 
بعوضة النمر تنقل عديد الفيروسات الخطيرة 

والقاتلة على غرار فيروس الضنك وفيروس زيكا، 
الحمى الصفراء وغيرها من األمراض الخطيرة.

وطمأن كواش المواطنين الجزائريين قائال: 
“بعوضة النمر ال تنقل هذه الفيروسات في الجزائر 

ألنها غير متواجدة في بالدنا”.
ودعا المتحدث المواطنين إلى ضرورة التحلي 

بالحذر واليقظة، موصيا السلطات بالقيام بإحصاء 
الحاالت المسجلة ومراقبتها، مضيفا: “النصائح 

التي يمكننا تقديمها هي ضرورة إزالة التجمعات 
المائية المختلفة، ضرورة التشخيص المبكر والعالج 

السريع وإن الحظنا حكة لمدة 24 ساعة يجب 
معالجتها بسرعة عند الطبيب”.

وتجدر اإلشارة أن معهد باستور كشف في بيان 
له عن ظهور هذه البعوضة ألول مرة سنة 2010 
بوالية تيزي وزو قبل أن يزداد تكاثرها في 2015 
خاصة في مناطق شمال البالد على غرار وهران 
والجزائر العاصمة، كما حّذر من خطورة بعوضة 

النمر وسرعة تنقله، حيث أكد البيان أن بإمكانها 
التكاثر في أقل كمية ممكنة من المياه وتسبب 

أعراضا مزعجة وتدوم لوقت طويل.

الخطوط الداخلية بمطار هواري بومدين

�إخماد حريق �صب بمركز 
�لتموين بالوجبات �لغذ�ئية

�ضب �ضباح اأم�س حريق على م�ضتوى المركز الخا�س بتموين الخطوط 

الداخلية بالواجبات الغذائية بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر 

العا�ضمة، قبل اأن يتم اإخماده ب�ضكل كامل دون اأن يخلف اأي خ�ضائر 

ب�ضرية، ح�ضب ما علم من م�ضالح الحماية المدنية.

ارتفاع مح�ضو�س لدرجات الحرارة خالل اليومين القادمين

وز�رة �ل�صحة تذكر بالإجر�ء�ت �لوقائية �لو�جب �تخاذها

تن�ضيب اللجنة الوزارية المكلفة بتح�ضير الطبعة الـ 24 

�نطالق فعاليا �لأ�صبوع �لوطني للقر�آن �لكريم قريبا

وفق قائمة مجلة فورب�س لأقوى 100 رئي�س 

تنفيذي في ال�ضرق الأو�ضط لعام 2022

�لع�صو �لمنتدب و�لرئي�ص �لتنفيذي 
لمجموعة “�أوريدو“ في �لمركز �لأربعين

أعلنت مجموعة “أوريدو” عن اختيار عزيز العثمان فخرو، العضو 
المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، ضمن قائمة فوربس ألقوى 
100 رئيساً تنفيذياً في الشرق األوسط، إذ حل في المركز 40 في 

قائمة العام 2022. 
وكان فخرو قد حل في المركز 41 على قائمة فوربس لعام 2021، 
إال أنه تقدم في 2022 ليحصل على المركز 40 بحسب القائمة التي 

نشرتها مجلة فوربس ذائعة الصيت بتاريخ 5 يوليو 2022.  
وتبرز هذه القائمة أفضل قادة األعمال في منطقة الشرق األوسط 
وأكثرهم نجاحاً من الذين يتولون قيادة شركات ضخمة تعمل في 

عدد من القطاعات، من ضمنها االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. 
ويشغل فخرو عضوية مجلس إدارة الشركة منذ عام 2011، وتم 
تعيينه في منصب العضو المنتدب والرئيس  التنفيذي لمجموعة 

Ooredoo في نوفمبر 2020. وقد شغل منصب مساعد وكيل 
وزارة المالية لشؤون الموازنة العامة، ومديراً باإلنابة بقسم 

االندماجات واالستحواذات في قطر القابضة )الذراع االستثماري 
واالستراتيجي لجهاز قطر لالستثمار( من 2007 وحتى 2014، 

حيث أشرف على عدد من أهم االستحواذات خالل تلك الفترة. 
ويشغل  فخرو عضوية مجلس اإلدارة بشركة SA Accor منذ 
عام 2015، كما يشغل منذ مارس 2021 عضوية مجلس إدارة 
شركة كتارا للضيافة وعضوية مجلس أمناء متحف قطر. وفي 
ديسمبر 2021 انضم لعضوية مجلس المفوضين في إندوسات 

 .Ooredoo
وفي هذا الصدد، قال عزيز العثمان فخرو: "سررت بتكريمي مرة 

أخرى من بين زمالئي باختياري على هذه القائمة المميزة. تأتي هذه 
القائمة لتؤكد على أنننا نملك في منطقة الشرق األوسط مجموعة 

كبيرة من المواهب، تضم العديد من القادة، كما أن تكريم جهودي 
وإنجازاتي بهذه الطريقة يُعد من أرفع وأعلى سبل الثناء والتكريم." 

يذكر أن فخرو كان قد انضم إلى مجموعة Ooredoo خالل 
فترة حافلة بالتحديات؛ إذ كان العالم يمر بجائحة كوفيد-19، وتمكن 

من المساهمة في توجيه الشركة لتحقيق أداء مالي قوي. كما أنه 
تولى قيادة عملية التحول في المجموعة الذي أدى إلى تحقيق نمو 
في اإليرادات بنسبة زادت على 4%، وإلى تحقيق نمو في األرباح 

والتدفق النقدي الحر بنسبة تزيد على 30% في عام 2021، 
مقارنة بالعام الذي سبقه. كما بدأ السيد فخرو ومع البدء بتطبيق 
االستراتيجية المعدلة للشركة في إعادة هيكلة منتجاتها لضمان 

تحقيق قيمة أعلى، وقام بتعيينات جديدة في فريق اإلدارة ليوفر له 
الدعم في الخطط الخاصة بمسيرة تحول المجموعة. 
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