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 تو�سع تحت ت�سرف 

م�سالح و�سيط �لجمهورية

من�ضة رقمية لتلقي 
�ضكاوي المواطنين

 90 مقعد وقر�بة 
 58 �ألف ناخب م�سجل

 في �لبلديات �لمعنية

04

مر�ضوم رئا�ضي لإجراء انتخابات جزئية يوم 15 اأكتوبر القادم

�لتوقيع على �تفاقيات جديدة و�لتاأكيد على مو��سلة �لتعاون في �لمجال �لطاقوي

 الجزائــــــر واإيطاليـــــا..عهد جديد
لعالقات التعاون وال�ضراكة الإ�ضتراتيجية

4.3 مليار دولر حجم �لتبادلت �لقت�سادية بين �لبلدين في 5 �أ�سهر



تحظى السوق الطاقوية الجزائرية باهتمام كبير من 
قبل السلطات االيطالية، إذ تم مؤخرا رفع حجم 

صادرات الغاز الطبيعي الموجه لروما عبر خطوط 
أنابيب أنريكو ماتي "ترانسميد"، بالموازاة مع الوضع 
الصعب الذي تعيشه الدول األوروبية، جراء التخوف 

من شح اإلمدادات أو قطعها من قبل السلطات 
الروسية. 

 اهتمام كبري بقطاع الطاقة

 و�شراكة بقيمة 4 مليار دوالر

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن إمضاء 
اتفاق مشترك بين أوكسيدونتال، أيني، توتال بقيمة 4 

ماليير دوالر، يخص تزويد إيطاليا بكميات كبيرة جدا 
من الغاز الطبيعي.

وأكد رئيس الجمهورية في ندوة صحفية مشتركة، 
بأن زيارة دراغي خطوة أخرى نحو بناء عالقات 

استراتيجية، حيث تم تنظيم محادثات مكثفة في 
مختلف المجاالت، مشددا على أنها لن تقتصر على 

قطاع الطاقة فقط، والذي يحوز على اهتمام كبير من 
الطرفين، مشيرا إلى أن الزيارة سمحت بالتطرق إلى 
العالقات الثنائية والقضايا ذات االهتمام المشترك في 

المحيط المغاربي، إلى جانب تبادل وجهات النظر 
حول القضايا اإلقليمية والدولية في خضم الوضع 

الراهن المضطرب وتداعياته على األمن واالستقرار 
وتهديده الصريح لألمن الغذائي العالمي، خاصة على 

إفريقيا والمنطقة المغاربية.
وكشف تبون، بأن اللقاء سمح بالتطرق لقضية 

الصحراء الغربية، قائال نتفق مع األصدقاء في إيطاليا 
على دعم المبعوث األممي للصحراء الغربية وكذا 

البعثة األممية لالستفتاء في الصحراء الغربية لدورها 
المهم في تسوية النزاع الذي طال أمده.

وأضاف "حرصنا على التأكيد على أهمية العمل 
المشترك للمساهمة بشكل إيجابي في إحالل األمن 
والسلم في منطقتنا المتوسطية، مشيرا إلى تسجيل 

تطابق كلي في وجهات النظر بين البلدين حول القضية 
الليبية، والتي أكد سعي الجزائر وايطاليا للمساهمة في 

بناء الليبيين لمؤسساتهم بأنفسهم، من خالل انتخاب 
نزيهة، بعيدا عن أي تدخالت أجنبية".

وأردف الرئيس تبون قائال، "تبادلنا وجهات النظر 
حول الوضع السائد في مالي والساحل وأهمية التعاون 

لتطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق من مسار 
الجزائر وتعزيز دور البعثة األممية"، كما أعرب 
رئيس الجمهوربة عن ارتياحه للحصيلة اإليجابية 

للزيارة، حيث تم التوقيع على العديد من االتفاقيات 
الهامة في عدة مجاالت وعلى إعالن مشترك سيؤسس 

لمرحلة جديدة من التعاون الفعال ويرسم خريطة 
للعالقات بين البلدين على حد تأكيده. وجدد الرئيس 
تبون اقتراحه  بأن تكون الجزائر من بين المزودين 

ألوروبا بالطاقة الشمسية والطاقة الكهربائية.

 اجلزائر "�شريك هام جدا"

 بالن�شبة الإيطاليا

ومن جانبه رئيس الوزراء اإليطالي ماريو دراغي، 
أكد أن الجزائر "شريك هام جدا" بالنسبة إليطاليا 
في عدة مجاالت، مشيرا إلى أنها أصبحت مؤخرا 

أول ممون بالطاقة إليطاليا، مشيرا إلى أن الجزائر 
أصبحت المورد األول إليطاليا بالطاقة، مشددا على 

أن ايطاليا تسعى لمواصلة العمل المشترك.
وعلى هامش الندوة الصحفية المشتركة، لرئيس 

الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء االيطالي 
ماريو دراغي، أكد األخير على أهمية الجزائر بالنسبة 
إليطاليا سواء في حقل الطاقة أو الصناعات وفي حقل 

مكافحة الجريمة واألمن المتوسطي. وشدد دراغي 
على أن اللقاء يعكس المستوى الرفيع للتعاون بين 

البلدين، والذي يشمل الكثير من الحقول، على غرار 
العدل، االنتقال التكنولوجي وعدة مجاالت أخرى.

وبخصوص ميدان الطاقة، أشار دراغي إلى أن شركة 

سوناطراك ستقوم بتزويد إيطاليا بـ 4 ماليير متر 
مكعب إضافية من الغاز، ورفع حجم الصادرات، 
التي قدرت خالل العام الماضي بحوالي 21 مليار 

متر مكعب. وأكد المسؤول األول بالحكومة االيطالية، 
بأن التعاون في مجال الطاقة يشمل الطاقات المتجددة 

والهيدروجين األخضر، والتي وصفها بالهامة، خاصة 
في ظل المساعي العالمية الحثيثة لالنتقال للطاقة 

النظيفة.

اجلزائر رقم مهم يف معادلة الطاقة 

ومن جانبه وزير الخارجية اإليطالي لويجي دي 
مايو، الذي كان ضمن وفد بالده في القمة الحكومية 

الجزائرية اإليطالية التي استضافتها الجزائر يوم 
أمس، أكد، حسب ما نقلته وكالة آكي اإليطالية 
لألنباء، بأن بالده عملت على الفور بكل ما في 

وسعها لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن التوترات 
الجيوسياسية الحاصلة شرق أوروبا بين روسيا 

وأوكرانيا.  وكتب دي مايو في تغريدة على منصة 
تويتر، قائال "هذا العمل يؤتي ثماره، بعد أسابيع قليلة 
من بداية األزمة، أصبحت الجزائر اليوم أول مورد 

لنا، وذلك بفضل وصول 4 مليارات متر مكعب 
إضافية من الغاز الطبيعي، في إشارة إلى إعالن 

مجمع سوناطراك عن رفع امداداتها من الغاز الطبيعي 
لروما. وتابع وزير الخارجية اإليطالي كالمه قائال، 

سنمضي قدما في شراكة أكثر قوة وبشكل مطرد.

 التوقيع على 15 مذكرة 

تفاهم واتفاقية تعاون 

وقد سمحت زيارة رئيس الوزراء اإليطالي ماريو 
دراغي بتوقيع اتفاقيات جديدة شملت العديد من 

المجاالت، تأكيدا للجهود المتواصلة بين الطرفين 
لتعزيز التعاون المشترك. حيث ترأس رئيس 

الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس مجلس الوزراء 

اإليطالي ماريو دراغي، القمة الرابعة ما بين 
الحكومات الجزائرية اإليطالية، والتي افضت للتوقيع 

على 15 إتفاقية بين البلدين.
وشملت مذكرات التفاهم، التي جرى توقيع اتفاقيات 

بخصوصها، الصناعة الصيدالنية بين الوكالة الوطنية 
للمواد الصيدالنية ونظيرتها اإليطالية، وأخرى تخص 

الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية وكونفدرالية 
الصناعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، باإلضافة 

إلى مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 
والوكالة الوطنية لجذب االستثمارات وتطوير 

المؤسسات.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول الوقاية من 
الفساد ومكافحته، مذكرة تفاهم في مجال األشغال 
العمومية، مذكرة تفاهم حول المؤسسات الناشئة، 

عالوة على مذكرة تفاهم في مجال الصناعة 
الصيدالنية وأخرى في مجال التعاون الصناعي.

وشملت المذكرات التي جرى التوقيع عليها مجال 
البحث العلمي، التعاون في المجال الطاقوي والطاقات 
المتجددة، وكذا بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل 

في البلدين، مذكرة تفاهم في مجال التنمية االجتماعي، 
تكافؤ الفرص، التنمية والعائلة، باإلضافة إلى مذكرة 
تفاهم في مجال حماية التراث التاريخي وإعالن نوايا 

حول التعاون في المجال الدبلوماسي.
يشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء اإليطالي ماريو 

دراغي للجزائر، تعد الثانية من نوعها في ظرف 
أربعة أشهر، بعدما كان قد زار الجزائر في السادس 

من شهر أفريل الماضي، وسبقته زيارة وزير 
الخارجية لويجي دي مايو نهاية شهر فيفري، فيما 

أن الرئيس االيطالي سيرجيو ماتاريال، كان قد خص 
الجزائر بزيارة شهر  نوفمبر من العام الماضي، وفي 

المقابل فإن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لبى 
دعوة الرئيس االيطالي في 26 ماي الماضي، ما يبرز 
التوافق الكبير بين الطرفين والمساعي الحثيثة لتوسيع 

الشراكة في مختلف المجاالت.

ف.م
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كشف الوزير األول أيمن بن عبد الرحمان، أمس، 
أن قيمة التبادالت التجارية بين الجزائر وإيطاليا 
تجاوزت 4.3 مليار دوالر خالل األشهر الخمس 

األولى من السنة الجارية.
جاء ذلك خالل كلمة ألقاها بن عبد الرحمان في 

افتتاح المنتدى االقتصادي الجزائري-اإليطالي, الذي 
ينظم بالمركز الدولي للمؤتمرات, بحضور رئيس 

مجلس الوزراء اإليطالي, ماريو دراغي، وذلك على 
هامش انعقاد القمة الحكومية الجزائرية-اإليطالية 

الرابعة.
وأشار الوزير األول، إلى أن الجزائر هي "الشريك 
التجاري األول إليطاليا في إفريقيا ومنطقة الشرق 
األوسط"، مذكرا بأن حجم المبادالت التجارية بين 
البلدين خالل سنة 2021, بلغت 8,5 مليار دوالر، 

وهو مبلغ "مرشح لالرتفاع في السنة الحالية".
أما بخصوص االستثمارات األجنبية، أكد بن عبد 
الرحمان أن إيطاليا تحتل المرتبةالـ 19 من حيث 

قيمة المشاريع االستثمارية خالل السنوات العشرين 
األخيرة, حيث بلغت 29 مشروعا بقيمة 7,46 مليار 

دج  في مجاالت عدة من بينها الصناعة المعدنية 
ومواد البناء والبالستيك.

واعتبر الوزير األول أن هذه الحصيلة "ال ترقى ال 

إلى قوة العالقات السياسية التي تربط بلدينا،  وال إلى 
حجم الفرص المتاحة لالستثمار في بالدنا والمزايا 

المقارنة المتوفرة، السيما خارج قطاع المحروقات, 
الذي يحظى فيه الشريك اإليطالي بقسط وافر من 

النشاط".
ودعا الوزير األول أيمن بن عبد الرحمان المتعاملين 

االقتصاديين الجزائريين واإليطاليين إلى "بناء 
شراكات طموحة تتعدى السوق الجزائرية إلى 

األسواق المجاورة".
وأضاف أن "الشركات اإليطالية, من خالل 

التحفيزات والتوجهات الجديدة, ستعمل بقوة, مع 
نظيراتها الجزائرية, على استغالل كل الفرص 

المتاحة إلنشاء شراكات طموحة, تستهدف ليس فقط 
السوق الجزائرية, بل تتعداها إلى الولوج إلى أسواق 

البلدان المجاورة, ال سيما اإلفريقية منها".
وفي هذا السياق, أكد الوزير األول التزام الحكومة, 

ومن خاللها كل المؤسسات والهيئات المعنية, بمرافقة 
المتعاملين اإليطاليين في وضع شراكات "متميزة, 

قائمة على المصلحة المتبادلة والتكامل االقتصادي, 
ترقى إلى مستوى اإلرادة السياسية التي تحدو قادة 

البلدين والشراكة اإلستراتيجية القائمة بينهما".
كما لفت بن عبد الرحمان في هذا الشأن إلى طموح 

الجزائر في تحقيق "صناعة حقيقية" في مجال 
صناعة المركبات, مع "مراعاة عوامل نجاحها 

السيما الرفع من نسبة اإلدماج, ونقل التكنولوجيا, 
وتطوير المناولة.”

وعالوة عن هذه القطاعات, فإنه يجري العمل على 
تعزيز الشراكة واالستثمار أكثر في ميادين التنقيب 

وإنتاج النفط والغاز, والطاقات المتجددة.
كما استعرض الوزير األول بعض المزايا التنافسية 

التي تجعل من الجزائر "بوابة إلفريقيا" كطريق 
الوحدة االفريقية والمعابر البرية التي تصل الجزائر 

بدول الجوار على غرار موريتانيا وليبيا وتونس 
والنيجر ومالي, إضافة إلى الخط بحري بين الجزائر 
وموريتانيا والخطوط البحرية التي يجري العمل على 

فتحها مع السنغال وتونس وليبيا.
وأشار كذلك إلى البرنامج اإلصالحي الواسع 

الذي باشرته الحكومة من أجل تطوير وعصرنة 
القطاع المصرفي والمالي, وتحسين مناخ األعمال, 

السيما من خالل مراجعة عميقة للقانون المتعلق 
باالستثمار وكذا اإلطار المؤسساتي المكلف بمرافقة 

المستثمرين, بما يستجيب إلى تطلعاتهم في تسهيل 
الفعل االستثماري.

من جهته جدد وزير الخارجية اإليطالي لويجي 

دي مايو تأكيده على أهمية اللقاءات المتواصلة بين 
الجزائر وايطاليا في سبيل تعزيز سبل الشراكة 

واالستثمار في مختلف المجاالت. 
وقال وزير الخارجية االيطالي خالل كلمة ألقاها على 
هامش المنتدى االقتصادي بين البلدين، بأن الجزائر 

شريك مهم في افريقيا، مؤكدا أن المنتدى االقتصادي 
الجزائري اإليطالي الذي احتضنه المركز الدولي 

للمؤتمرات سيخلق فرصا للتعاون وسيمكن من توقيع 
اتفاقيات جديدة في مختلف القطاعات.

وأشار الوزير خالل كلمته في بداية المنتدى إلى 
الشراكة في قطاعات الطاقة، التحول الطاقوي، 
البنى التحتية ودعم وتقوية وتطوير كل الموارد 

الهيدروجينية وكذلك الصناعات الصيدالنية والصيد 
البحري والزراعات الغذائية وكذلك في العالقات 
الدبلوماسية، والتي تحتل مكانة هامة في الوقت 

الراهن.
وأشار لويجي دي مايو، بأن العديد من الشركات 
االيطالية تلعب دورا مهما في السوق الجزائرية، 

مشددا على وجود إرادة كبيرة لدى السلطات العليا 
االيطالية لتجسيد العديد من المشاريع المشتركة في 

الجزائر.
ف. م

4.3 مليار دوالر حجم �لتبادالت �القت�صادية بني �جلز�ئر و�إيطاليا يف 5 �أ�شهر  بن عبد الرحمان يدعو املتعاملني االقت�شاديني

 للبلدين اإىل بناء �شراكات طموحة

 توقيع اتفاقيات جديدة وتاأكيد 

على موا�شلة التعاون يف املجال الطاقوي

 �جلز�ئـــر و�إيطاليـــا..عهد
  جديـــد لعالقـــات �لتعــــاون
 و�ل�شر�كـــة �لإ�شرت�تيجيــــة

حّل، اأم�س، رئي�س الوزراء االإيطايل ماريو دراغي للجزائر 

يف ثاين زيارة له خالل االأ�شهر االأربعة االأخرية، يف 

خ�شم تطور كبري يف العالقات بني البلدين على ال�شعيد 

ال�شيا�شي واالقت�شادي، وخا�شة يف املجال الطاقوي.



ع.ط

وجاء في البيان: "بمقتضى المادة 91، الفقرتين 07 
و10 من الدستور، وقع رئيس الجمهورية، عبد 

المجيد تبون، اليوم 18 ذي الحجة 1443هـ الموافق 
17 جويلية 2022، مرسوما رئاسيا يستدعي 
بموجبه الناخبين النتخابات جزئية ألعضاء 

المجالس الشعبية لبلديات فرعون، مسيسنة، توجة 
وأقبو بوالية بجاية، وبلديتي آيت محمود وآيت 
بومهدي بوالية تيزي وزو، والتي حدد تاريخ 

إجرائها يوم 15 أكتوبر 2022". وتضمن نفس 
المرسوم --يضيف البيان-- "الشروع في المراجعة 

االستثنائية للقوائم االنتخابية خالل الفترة الممتدة 
من 20 إلى 28 جويلية 2022".

وفي هذا الصدد، أكد رئيس السلطة الوطنية 
المستقلة لالنتخابات، محمد شرفي، أن استعداد 

الهيئة التام لتنظيم االنتخابات المحلية الجزئية في 
6 بلديات يوم 15 أكتوبر المقبل. وقال شرفي في 

ندوة صحفية عقدها اليوم أنه أصدر 5 قرارات بعد 
صدور المرسوم الرئاسي الذي استدعى من خالله 

رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة وذلك في إطار 
التحضير إلجراء االنتخابات في 6 بلديات تعذر 

إجراؤها في وقت سابق بسبب غياب المترشحين.
وكشف رئيس سلطة االنتخابات أن العدد االجمالي 

للمقاعد في البلديات المعنية باالنتخابات الجزئية 
هي 90 مقعد وقرابة 58 ألف ناخب مسجل في 

البلديات الستة التي ستجرى فيها االنتخابات 
الجزئية. وبخصوص أسباب غيابه عن النشاطات 

الرسمية منذ فترة، رد المتحدث:” إن السلطة 
الوطنية المستقلة لالنتخابات عملها يتطلب 

المصداقية ويلزمها الظهور وقت ما تقتضيه 
الظروف وفقط”.

قام الصندوق الوطني للتعاون الفالحي بإعادة 
انتخاب المجالس اإلدارية الجدد عبر واليات 

الوطن، حسبما أفاد به، أمس، بيان للصندوق، 
مبرزا انتخاب شباب جامعيين يمثلون "عهد جديد 

للتسيير".
وأوضح البيان أن "هذه االنتخابات الرسمية التي 
جرت بكل ديموقراطية، تحت إشراف لجنة تمثل 
المديرية العامة، تمت بحضور محضر قضائي، 

لضمان المصداقية ونجاح هذا الحدث المهم 
والواسع النطاق".وفي هذا الصدد، أكد الصندوق 
"نجاح هذه االنتخابات التي جرت على مستوى 

كل التراب الوطني"، مشيرا الى "التنظيم المحكم 
وروح االحترافية التي عرفتها هذه االنتخابات".

وأضاف البيان أن الصندوق "يجسد ذهنية تعكس 

سياسة التعاضد وتسهر على إرساء الشفافية 
والمصداقية في إجراء الحمالت االنتخابية ألعضاء 

المجالس اإلدارية الجدد وذلك على مستوى 58 
والية، راميا بذلك إلى انفتاح أكبر لتحسيس 

الشباب الجامعيين الذي سيكونون الشركاء الجدد و 
الحاملين غاية اإلبداع والتحسين".

كما أشاد الصندوق "بمشاركة شباب جامعيين، 
منتخبون من طرف شركاء الصندوق وحتى 

الفالحين والمربين والمستثمرين اآلخرين المؤمنون 
والمنخرطون بمؤسستنا". وهذا الصدد، أوضح 
البيان أن "عملية إشراك وإدخال هؤالء الشباب 

الحاملين للشهادات الجامعية والمعرفة التكنولوجية 
تبشر بعهد جديد للتسيير"، معتبرا انهم "سيكونون 

منعرجا حاسما سيشجع على إرساء استراتيجية 

جديدة لنظام تسيير محكم على مستوى المؤسسة".
وأكد المصدر ذاته ان الصندوق الوطني للتعاون 
الفالحي "يوفر كل الوسائل الالزمة وكذا معرفته 

وتجربته المنقطعة النظير في عالم التأمين لتشجيع 
ومرافقة هؤالء الشباب المنتخبين الذين سينضمون 

للمؤسسة بهدف اضفاء المزيد من التغيير على 
ضوء التكنولوجيات الحديثة والرقمنة وعصرنة 

وسائل اإلنتاج خاصة في شعبة الفالحة وذلك 
لتحسين اإلنتاج واإلنتاجية".

وأشار الصندوق بهذا الشأن أن هذا التحسين يبقى 
"عامال مهما" في تطور االقتصاد لضمان ديمومة 
نشاط الفالحين والمنتجين الفالحيين على مستوى 

كل الشعب الفالحية، معتبرا أن "ذلك مرتبط 
مباشرة بأمننا الغذائي".

بلغت ن�شبة النجاح يف امتحان �شهادة 

البكال�ريا بامل�ؤ�ش�شات العقابية )دورة 

ج�ان( 42,57 باملائة, اأي ما يعادل 2176 

ناجح على امل�شت�ى ال�طني.

ق. و

كشفت وزارة العدل أمس، في بيان لها أن 
نتائج امتحان شهادة البكالوريا لفئة المحبوسين 

بالمؤسسات العقابية, والتي جرت تحت إشراف 
الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات وأطرها 

أساتذة تابعون لقطاع التربية الوطنية, أسفرت عن 

"تسجيل 2176 ناجح, أي بنسبة قدرت بـ %42,57, 
منهم 2101 ناجح من فئة الرجال و75 ناجحة".

وأوضح نفس المصدر أنه "لوحظ ارتفاع في عدد 
الناجحين بـ 193 ناجحا مقارنة بدورة 2021", 

مشيرا الى أن "أكبر عدد من الناجحين سجل 
بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل باألغواط بـ 245 

ناجحا, فيما سجل أعلى معدل نجاح لدى فئة الرجال 
بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتازولت )باتنة( 

بمعدل 18,13/20".وبالنسبة لفئة النساء, فقد "سجل 
أحسن معدل بمؤسسة الوقاية أوالد ميمون )تلمسان( 

بمعدل قدر بـ 16,90/20".

أما بالنسبة لتقدير المحبوسين الناجحين, فقد "تحصل 
محبوس واحد على امتياز و9 آخرين على تقدير 

جيد جدا و83 محبوسا على جيد و564 على 
قريب من الجيد, فيما نال 1519 محبوس تقدير 

مقبول". يذكر أن دورة جوان لهذه السنة أحصت 
5111 محبوس ممتحن في شهادة البكالوريا, أي 
بزيادة فاقت 17,65% مقارنة بدورة 2021 منهم 

4984 من فئة الرجال و127 من النساء, موزعين 
على مستوى 47 مؤسسة عقابية معتمدة من 

طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز لالمتحانات 
الرسمية.
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 جمل�س الوزراء ي�صادق 
على م�صروع قانون املالية التكميلي
صادق مجلس الوزراء، أول أمس، على مشروع قانون المالية التكميلي 

2022، بناء على توجيهات الرئيس، بالمحافظة على التوازنات االجتماعية 
والقدرة الشرائية للمواطنين، وتجنب فرض ضرائب أو زيادات جديدة، 

كما وافق أيضا مجلس الوزراء على مشروع قانون المقاول الذاتي، المقدم 
من طرف الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف باقتصاد المعرفة 

والمؤسسات الناشئة، الذي من شأنه إعطاء دفع جديد للفاعلين في مجال 
المقاوالتية والمؤسسات الناشئة.

ق. و

90 مقعد وقرابة 58 األف ناخب م�شجل يف البلديات املعنية

مر�صوم رئا�صي لإجراء انتخابات 
جزئية يوم 15 اأكتوبر القادم

وقع رئي�س اجلمه�رية, عبد املجيد تب�ن, اأول اأم�س, مر�ش�ما رئا�شيا ي�شتدعي 

مب�جبه الناخبني لنتخابات جزئية لأع�شاء املجال�س ال�شعبية يف اأربع )4( بلديات 

ب�لية بجاية وبلديتني )2( ب�لية تيزي وزو, والتي حدد تاريخ اإجرائها ي�م 15 

اأكت�بر 2022, ح�شب ما اأفاد به بيان لرئا�شة اجلمه�رية.

رقم اأخ�شر وخلية يقظة لتلبية ان�شغالتهم

 رئي�س اجلمهورية يقر اجراءات
 خا�صة لت�صهيل دخول املغرتبني

وجه رئي�س اجلمه�رية تعليمات �شارمة تق�شي بت�شهيل دخ�ل اأبناء 

اجلالية ال�طنية باخلارج لأر�س ال�طن, من خالل ا�شتحداث خلية ا�شتماع 

ويقظة على م�شت�ى دي�ان وزارة النقل التي و�شعت بدورها رقما اأخ�شرا 

حتت ت�شرف امل�اطنني لال�شتماع اإىل ان�شغالتهم وتلبية مطالبهم.

اإميان. �س

وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير النقل امام مسؤولية تسهيل 
عودة المغتربين إلى أرض الوطن، حيث نال ملف استقبال أبناء الجالية الوطنية 

بالخارج حصة األسد من اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، فقد أمر رئيس 
الجمهورية، وزير النقل بتسخير كل إمكانيات الدولة لتسهيل عودة أو قدوم 

الجزائريين من الخارج، لقضاء موسم االصطياف في أحسن الظروف.
وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في ظروف استقبال المغتربين، بشهادة العديد 
منهم سواء على مستوى الموانئ البحرية أو الجوية، غير ان رئيس الجمهورية 

ال يزال يبدي حرصا كبيرا بهذا الملف تزامنا مع موسم االصطياف الذي يعرف 
إقباال واسعا من طرف أبناء الجالية في ظل تحسن الوضع الصحي وتراجع 

اإلصابات بكورونا، ولقد أمر رئيس الجمهورية باستحداث رقم أخضر وخلية 
يقظة واستماع، على مستوى ديوان وزير النقل، بهدف التجاوب مع انشغاالت 

المواطنين وحّل المشاكل والعراقيل التي تقف أمامهم في الرحالت الجوية 
والبحرية نحو الجزائر.

وفي سياق مغاير، ولدى تطرقه إلى ملف تحقيق االمن الغذائي، حث الرئيس، 
الحكومة على تكثيف الجهود لضمان ذلك خاصة في مجال الحبوب في ضوء 

التقلبات الدولية الحالية، واصفا ذلك بـ"التحدي الذي يجب كسبه مهما كانت 
الصعوبات والعقبات"، ألن إمكانيات الجزائر وقدراتها المادية والطبيعية تؤهلها 

لتحقيق هذا الهدف االستراتيجين كما أمر الرئيس، وزير الفالحة بإعداد مخطط 
جديد إلعادة تنظيم القطاع بعيدا عن كل أشكال البيروقراطية، ويراعي الفعالية في 
الميدان، وتوسيع األراضي الفالحية إلنتاج األعالف، مع اعتماد استخدام الوسائل 

التقنية الحديثة واألسمدة، لزيادة المساحات الزراعية والمردودية كتوجه جديد يساهم 
في تجسيد األمن الغذائي.

مت تد�شينهما مبنا�شبة الدخ�ل اجلامعي الفارط

نتائج اإيجابية يف ن�صبة النتقال مبدر�صتي 
الذكاء ال�صطناعي والريا�صيات حتققان 

بلغت ن�شبة النتقال اإىل ال�شنة الثانية جامعي باملدر�شة 

ال�طنية العليا للذكاء ال�شطناعي 71 باملائة, فيما بلغت 52 

باملائة باملدر�شة ال�طنية العليا للريا�شيات.

ع.ط

أوضح مدير المدرسة الوطنية العليا للذكاء االصطناعي, مليك بشير, في 
تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، أمس، أن نسبة االنتقال إلى السنة الثانية 

بالمدرسة التي يشرف عليها تعد إيجابية, مرجعا ذلك إلى حداثة تجربة المدرسة 
التي ضمنت تكوينا نوعيا لهذه الدفعة األولى في تاريخ إنشاء هذا الصرح العلمي 

المتميز.
وأبرز نفس المسؤول أن الطلبة الذين لم يسعفهم الحظ في االنتقال إلى السنة 

الثانية, والبالغ عددهم 21, سيتم توجيههم إلى مؤسسات التعليم العالي, بما فيها 
المدارس العليا, مع إمكانية االلتحاق مباشرة بالسنة الثانية جامعي في حال تسجيل 

تقارب بين التخصص المطلوب والمضمون البيداغوجي الذي درس في السنة 
األولى.

كما أشار إلى أن 30 طالبا ستكون لديهم فرصة أخرى لالنتقال من خالل 
"االمتحان الخاص" الذي سيتم تنظيمه شهر سبتمبر المقبل, وهو ما من شأنه 

--يضيف المتحدث-- الرفع من نسبة االنتقال الى السنة الثانية.
من جهته, أوضح مدير المدرسة الوطنية العليا للرياضيات, أحمد مدغري, أن 
43 طالبا سيتم توجيههم إلى مؤسسات التعليم العالي, بما فيها المدارس العليا, 

حيث سيستفيدون من نفس اإلجراءات المطبقة على نظرائهم من المدرسة الوطنية 
العليا للذكاء االصطناعي من حيث معايير التوجيه.

وأكد أن الطلبة الذين سيتم إعادة توجيههم نحو مختلف مؤسسات التعليم العالي 
"يشكلون, رغم عدم تمكنهم من االنتقال إلى السنة الثانية, نخبة وطنية وبإمكانهم 

إثبات قدراتهم وكفاءتهم في تخصصات علمية أخرى من شأنها اإلسهام في 
تطوير مستوى الجامعة الجزائرية".

وأبرز نفس المسؤول أن "139 طالبا من مجموع 164 بالمدرسة تحصلوا على 
معدل عام يساوي أو يفوق 10/20, غير أن نظام االنتقال إلى السنة الثانية 
يستوجب أن يتحصل الطالب على األقل على عالمة 10/20 في الوحدات 

األساسية", مشيرا الى أنه "في حالة تحصل الطالب على عالمة تتراوح ما بين 8 
و 9,99 في مادة أساسية واحدة فقط, يمكنه اجتياز امتحان خاص في تلك المادة 

لالنتقال إلى القسم الموالي".
وفي هذا الصدد, ذكر مدغري أن 11 طالبا معنيا بهذا االمتحان الخاص, موضحا 

أنه في حالة تحصلهم على المعدل المطلوب, فإن نسبة النجاح ستقارب 60 
بالمائة.

لإلشارة, فإن المدرستين اللتين تم تدشينهما مع مطلع الدخول الجامعي 2021-
2022, تضمنان تكوينا نخبويا يستجيب للمقاييس العالمية في هذين االختصاصين 

المعروفين بأهميتهما في التطوير التكنولوجي واالقتصادي للبالد.وتتوفر 
المدرستان المتواجدتان بالقطب التكنولوجي سيدي عبد هللا )غرب الجزائر 
العاصمة( على قدرة استيعاب تقدر ب 1000 مقعد بيداغوجي لكل منهما.

ال�شندوق ال�طني للتعاون الفالحي:

 جتديد اأع�صاء املجال�س الإدارية عرب الوطن

مت تد�شينهما مبنا�شبة الدخ�ل اجلامعي الفارط

نتائج اإيجابية يف ن�صبة النتقال مبدر�صتي الذكاء ال�صطناعي والريا�صيات حتققان



تواصل  حلقة  اإللكترونية  المنصة  هذه  وستكون 
بين المواطنين ومصالح وسيط الجمهورية إلبالغ 
إنشغالتهم بطريقة آنية وآمنة حسب ما أكده وسيط 
الجمهورية، إبراهيم مراد في تصريح للقناة األولى 
أمس، حيث قال إن "رئيس الجمهورية عبد المجيد 
المواطن  من  اإلدارة  تقريب  على  حريص  تبون 

ومتابعة شكاوي المواطنين بكل شفافية".
الجمهورية،  وسيط  أوضح  السياق،  نفس  وفي 
اإللكترونية  المنصة  هذه  أن  مراد،  إبراهيم 
ستسمح  مصالحه,  تصرف  تحت  ستوضع  التي 
وشكاوي  وعرائض  انشغاالت  ومعالجة  باستقبال 
بين  مباشر"  تفاعل  "وسيلة  لتكون  المواطنين 
المبادرة  الجمهورية.وتؤكد هذه  المواطن ووساطة 
-يضيف مراد- "الحرص الكبير الذي يوليه رئيس 
العمومية,  بالخدمة  النهوض  أجل  من  الجمهورية 
وضمان نجاعة وفعالية األساليب المتبعة في إدارة 
الشأن العام وعصرنة اإلدارة". كما "تفتح المجال 

للكفاءات الجزائرية الشابة من أجل إبراز قدراتهم 
مساعي  في  واالندماج  الشأن,  هذا  في  اإلبداعية 
السلطات العمومية التخاذ الرقمنة منهجا في تسيير 
األساليب  عن  بعيدا  العمومية  واإلدارات  المرافق 

التقليدية", حسب تصريحات وسيط الجمهورية.
من جهته كشف الوزير المنتدب لدى الوزير األول 
الناشئة،  والمؤسسات  المعرفة  باقتصاد  المكلف 
ياسين مهدي وليد أن تفعيل المنصة الرقمية "سيتم 
في غضون شهر واحد، ابتداء من اليوم". وسيشرف 
على إنجاز مشروع هذه المنصة المؤسسة الناشئة 
المسابقة  في  الفائزة   ،Djit-Cirm "جيت-سيرم" 

التي أعلن عنها نهاية مارس الماضي.
يشار إلى عملية اختيار أحسن منصة رقمية، تمت 
وفق مسابقة وطنية شارك فيها أكثر من 60 شركة 
ست  بين  من  المؤسسة،  هذه  اختيار  وتم  ناشئة 
مؤسسات ناشئة شاركت في المرحلة النهائية، وفي 
هذا الصدد عبر الوزير المنتدب لدى الوزير األول 

المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة عن 
إلى  تهدف  التي  المبادرات  جميع  تعميم  في  أمله 
تقريب اإلدارة من المواطن.من جانبه، ثمن وزير 
الرقمنة واإلحصائيات حسين شرحبيل، هذا النوع 
قطاعه  جاهزية  مؤكدا  المبتكرة,  المشاريع  من 
جميع  في  وفعالة"  "حازمة  بطريقة  للمشاركة 
العمومية,  الخدمات  لرقمنة  الرامية  المبادرات 

بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
السلكية  والمواصالت  البريد  وزير  بدوره  وأبرز 
تكنولوجيات  دور  تريكي,  بيبي  كريم  والالسلكية, 
اإلعالم واالتصال في تقريب اإلدارة من المواطن 
هذه  ختام  في  اليومية.وتنافست  حياته  وتسهيل 
المنصة  هذه  إنشاء  على  مشاريع   6 المسابقة  
الرقمية، ليحالف الحظ الفائز بالمرتبة األولى جمال 
شتوح في تصريح للفتاة اإلذاعية األولى إن "هذه 
المنصة ستتكفل بإنشغالت وشكاوى المواطنين في 

غضون شهر على أقدر تقدير".

عزيز. ط
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تو�سع حتت ت�سرف م�سالح و�سيط اجلمهورية

من�شة رقمية لتلقي �شكاوي املواطنني 
اأكد و�سيط اجلمهورية اإبراهيم مراد، اأن رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون حري�ص على تقريب الإدارة من املواطن ومتابعة 

�سكاوي املواطنني، معلنا عن اإطالق املن�سة الإلكرتونية اخلا�سة بتلقي تظلمات املواطنني، والتي �ستو�سع حتت ت�سرف م�سالح 

و�سيط اجلمهورية، يف غ�سون �سهر.  

الرئي�ص املدير العام ل�سركة »نفطال« يك�سف:

حتويل اأكرث من 600 األف 
مركبة اإىل وقود »�سريغاز«

لتسويق  الوطنية  للمؤسسة  العام  المدير  الرئيس  أمس،  كشف 
المنتجات النفطية »نفطال« مراد منور، تجاوز عدد المركبات التي 
حولت إلى وقود غاز البترول المميع مجموع 600 ألف مركبة عبر 

كل أرجاء الوطن.
 وأوضح منور على هامش إشرافه على انطالق الطبعة الرابعة 
السريع شرق- الطريق  الخدمات  العائلة« بمحطة  لتظاهرة »أيام 

غرب »تمزقيدة شمال« أن عدد السيارات التي حولت إلى وقود 
غاز البترول المميع وطنيا يناهز حاليا 625.000 سيارة.

مليون  نحو  إلى  العدد  هذا  رفع  إلى  تطمح  المؤسسة  أن  وأضاف 
سيارة خالل السنتين المقبلتين من خالل تكثيف الحمالت التحسيسية 
لفائدة المواطنين، باإلضافة إلى تخفيض تكاليف الطاقم و تركيبه 
يسمح  الذي  المميع  البترول  غاز  وقود  استعمال  على  لتشجيعهم 
المحافظة  عامل  إلى  إضافة  البنزين  من  معتبرة  كميات  باقتصاد 

على البيئة.
لالشارة, حرص القائمون على تظاهرة »أيام العائلة« في طبعتها 
الرابعة التي ستتواصل على مدار خمسة أيام, على تخصيص جناح 
خاص لتعريف المواطنين بمزايا استعمال وقود غاز البترول المميع 
و اإلجراءات التي يجب أن يتقيد بها سائقو المركبات المزودة بهذا 
النوع من الوقود لتفادي وقوع الحوادث السيما خالل فصل الصيف.

ويتخلل هذه التظاهرة التي أعيد إطالقها هذه السنة بعد سنتين من 
والترفيه  للتسلية  ورشات  تنظيم  كورونا,  جائحة  بسبب  التوقف 
لفائدة األطفال و العائالت بمحطة الخدمات »تمزقيدة« وهي نفس 
التظاهرة التي تم إطالقها اليوم أيضا بمحطة الخدمات »يلل« بوالية 

غيليزان ومحطة »بابور« بوالية سطيف, حسب القائمين عليها.
واأج

عرقاب ي�ستقبل وفدا من �سركة »فاغ« الربازيلية

مباحثات لت�شنيع املعدات الكهربائية 
والكهروتقنية يف اجلزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أول أمس، وفدا من 
حول  معه  تحادث  حيث   ،   « WEG »فاغ   البرازيلية  الشركة 
تطوير استثمارات هذه الشركة العالمية لتصنيع المعدات الكهربائية 
والكهروتقنية في الجزائر.وجرى اللقاء مع الوفد الذي يقوده المدير 
سيزار  جوليو  للشركة،  التنفيذي  المجلس  وعضو  التجاري  العام 
لدى  االتحادية  البرازيل  جمهورية  سفير  بحضور  راميراس، 

الجزائر، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
التعاون  عالقات  وضعية  الطرفان  استعرض  اللقاء،  هذا  وخالل 
»سوناطراك«  الوطنيتين  والشركتين  »فاغ«  بين  والشراكة 
المعدات  مجاالت  في  السيما  تعزيزها،  وآفاق  و«سونلغاز« 
الكهربائية والهندسة والتصنيع المحلي للمعدات. كما بحث الطرفان 
فرص األعمال واالستثمار، وال سيما تواجد »فاغ« في الجزائر، 

حسب البيان.
التي  الجديدة  التعاون  الوزير على خطوط  أكد  اإلطار،  هذا  وفي 
يمكن أن تؤدي إلى شراكة رابحة مع نقل المعرفة والخبرة، السيما 
وأن قطاع الطاقة والمناجم يوفر فرصا كبيرة للشراكة واالستثمار.

المشاريع  لتحديد  معا  ستعمل  األطراف  أن  إلى  عرقاب  وأشار 
فنية ستكون مسؤولة عن وضع خارطة  الملموسة وأن مجموعة 
طريق من أجل ضمان تحقيق هذه االنجازات في أقرب اآلجال. 
التعاون  بتعزيز  »فاغ«  اهتمام  عن  راميراس  أعرب  جانبه،  من 
وتطوير االستثمار في الجزائر من أجل تنفيذ مشاريع ملموسة مفيدة 

للطرفين، يضيف نفس المصدر.
ف. م

باملوازاة مع التوافد الكبري 

للم�سطافني على �سواطئ الولية

�شرطة بومردا�س ت�شدد 
عملياتها لردع احلظائر غري ال�شرعية

كثفت شرطة بومرداس من تواجدها داخل حظائر ركن السيارات 
وعلى طول الشريط الساحلي للوالية لردع المشبوهين من ممارسة 

النشاط غير الشرعي على مستوى أماكن ركن السيارات.
وقالت مصالح أمن والية بومرداس في بيان لها، بأنها قد اتخذت 
جملة من التدابير األمنية منذ بداية موسم اإلصطياف، بالموازاة مع 
اإلقبال الكبير للعائالت والمصطافين، الذين يتوافدون على والية 

بومرداس و بالتحديد على شواطئها.
لمرافقة  المتواصلة   جهودها  خالل  من  تسعى  بأنها  وأضافت، 
العائالت والمصطافين والسهر على تأمين دخولهم وخروجهم من 
التي  السيارات  ركن  لمواقف  بالنسبة  خاصة  الفضاءات،  مختلف 
بونعامة  بوزقزة و جياللي  بومرداس في كل من  مدينة  تحصيها 
وكذا على مستوى الشريط الساحلي بداية من الشاطئ المركزي إلى 

شاطئ األصيل بالواجهة البحرية.
الشرطة  لفرق  مكثفا  أمنيا  تواجدا  الفضاءات  مختلف  وتعرف 
القضائية، بهدف محاربة كل إستغالل غير مسموح به قانونا لهذه 
الحظائر مع ردع كل مخالف لهذه التدابير األمنية، كما تسهر فرق 

األمن العمومي على تسهيل حركة السير بالنسبة للمركبات.
ف.م

اإنتاج اجلزائر من الكهرباء �سريتفع اإىل 30 األف ميغاواط اآفاق 2031

م�شتحقات "�شونلغاز" لدى املواطنني ت�شاعفت باأربع مرات
المجمع  العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال أن مستحقات  المدير  الرئيس  أكد 
وباء  بداية  منذ  مرات"  بأربع  "تضاعفت  المواطنين  لدى  سونلغاز  العمومي 

كوفيد-19 لتبلغ 214 مليار دج.
وفي تصريح للصحافة على هامش اجتماع جمعه بالسلطات المحلية ورؤساء 
المجالس الشعبية البلدية ورؤساء الدوائر والمستثمرين بوالية البويرة أول أمس، 
الوباء، مطلع  قبل  60 مليار دج  إلى  المستحقات ارتفعت  قيمة  أكد عجال أن 
سنة 2020 لتبلغ 214 مليار دج بعد مضي سنتي. وأضاف أنه بفضل عمليات 
التحصيل عقب سنتين من التضامن مع المواطن خالل األزمة الصحية التي 
مست كامل الوطن، نجحت مصالح مجمع سونلغاز في تقليص قيمة المستحقات 
لدى المواطنين إلى 140 مليار دج.وبعد تأكيده أن »قيمة المستحقات الحالية 
تقدر ب 140 مليار دج بعد استئناف عمليات التحصيل«، اغتنم عجال الفرصة 
لالستعانة بوسائل اإلعالم في تحسيس المواطن بأهمية دفع مستحقاته لتمكين 
المجمع العمومي من استعادة استقراره المالي و االستمرار في انجاز مشاريعه 

خدمة للتنمية االقتصادية للبالد.
لتمكين  المجمع  اتخذها  التي  الدفع  تسهيل  بإجراءات  ذكر  السياق  ذات  في 
و  الفرصة  اغتنام  إلى  المجمع  زبائن  داعيا  مستحقاتهم،  دفع  من  المواطنين 

احترام االلتزامات المتخذة مع المجمع لتفادي أي انقطاع في التموين بالطاقة.
من جهة أخرى، أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، أن الجزائر ستتوفر 
 2031 افاق  في  ميغاواط  ب30.000  تقدر  الكهرباء  من  إنتاجية  قدرة  على 
/.2032 وأوضح أن القدرة اإلنتاجية الحالية للجزائر في مجال الكهرباء تزيد 
عن 24.000 ميغاواط  . وأضاف المسؤول عن مجمع سونلغاز إننا »نتوفر 
مقابل  ميغاواط   24.000 بحوالي  تقدر  الكهرباء  انتاجية من  قدرة  اليوم على 

متوسط استهالك سنوي ال يتعدى 14.000 ميغاواط.»
من  تزيد  »أن  شانها  من  معتبرة«  التي هي »جد  القدرة  هذه  ان  قوله  وتابع 
االستثمارات الجارية والتي تقدر ب6.000 ميغاواط« وسنبلغ قدرة انتاجية تقدر 
ب30.000 ميغاواط  في آفاق 2031 /   .»2032 أما في مجال الصادرات 
فان الرئيس المدير العام لسونلغاز قد ذكر بان الجزائر تصدر 500 ميغاواط 
نحو تونس وهي كمية معتبرة.» كما أعلن عن انجاز كابل تحت بحري ب250 
كلم نحو ايطاليا انطالقا من سواحل عنابة والذي يهدف إلى ترقية الصادرات.

نحو ربط 30 األف م�ستثمرة فالحية بالكهرباء نهاية 2022

على صعيد آخر، يعمل المجمع العمومي "سونلغاز" على ربط 30 إلف مستثمرة 
فالحية بالطاقة الكهربائية بنهاية سنة 2022، حسبما أكده اليوم الرئيس المدير 
ندوة صحفية على هامش جلسة  العام لمجمع سونلغاز مراد عجال ، وخالل 
عمل مع السلطات المحلية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية و رؤساء الدوائر 
بالبويرة، قال عجال أن المجمع يعمل على ربط 30 الف  و كذا المستثمرين 
مستثمرة فالحية بالطاقة الكهربائية من اجل إعطاء دفع جديد للفالحة و للتنمية 

االقتصادية للبلد.
ويبلغ حاليا عدد المستثمرات التي تم ربطها و وضعها حيز الخدمة عبر التراب 
إحصاؤها  تم  ألف مستثمرة   50 الف مستثمرة من أصل   18 الوطني حوالي 
وتسجيلها في إطار البرنامج الوطني للقطاع الذي يتعلق أيًضا بمناطق الظل و 

مناطق النشاط و المناطق الصناعية، يضيف المسؤول.
وأبرز المتحدث بالقول إن هذه التوصيالت "تسمح بخلق آالف الوظائف للشباب 
باإلضافة إلى الثروة" ، مشيرا الى االثار اإليجابية لهذا البرنامج الذي "سمح 
للعديد من الفالحين بمضاعفة إنتاجهم، خاصة فيما يتعلق بشعب تربية المواشي 

والبطاطا و غيرها".
البويرة "تسير بشكل جيد" خاصة في  الربط في والية  أشغال  أن  اعتبر  كما 
المناطق الصناعية. وأشار عجال إلى أن "والية البويرة تعتبر من بين الواليات 
الصناعية  المنطقة  تم ربط  التوصيالت، حيث  هذه  من  استفادت  التي  األولى 
من  والمستثمرين  وسونلغاز  الوالية  بين  ثالثي  اتفاق  بعد  الكهربائية  بالطاقة 
خالل ترتيب مالي". واغتنم المسؤول هذه الفرصة ليجدد التزامه بتقديم الدعم 
الكامل للسلطات المحلية بالوالية حتى تتمكن من تنفيذ مشاريع أخرى تهدف 

إلى تعزيز الطاقة وشبكة الكهرباء.
البلدية و رؤساء  الشعبية  المجالس  المحلية رؤساء  السلطات  لقائه مع  وخالل 
لبناء محول آخر بطاقة 40  المستثمرين، أعطى عجال موافقته  الدوائر وكذا 
ميغافولط أمبير بالبويرة. وخصصت زيارة الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز 
إلى البويرة لدراسة انشغاالت المواطنين والبلديات والمستثمرين بهذه الوالية.

ق. و



أمس،  سطيف  إلذاعة  تصريح  وفي 
عن  األوبئة  علم  في  المختص  تحدث 
وارتفاع  الحالية،  الوبائية  الوضعية 
قال”  حيث  بكورونا،  اإلصابات  عدد 
شهدت مؤخرا عدة مناطق من الوطن 
عودة ظهور حاالت كورونا كوفيد19 
لوزارة  اليومية  اإلحصائيات  حسب 
لم  الحاالت  أن  هلل  والحمد  الصحة، 

تتسبب في تسجيل وفيات”.
أن  المتحدث  أكد  الصدد،  هذا  وفي 
مرفوقة  كانت  المسجلة  الحاالت 
السابقة،  كورونا  فيروس  بأعراض 
األشخاص  من  الكثير   “ أن  مستطردا 
تعود  األعراض”  “أي  أنها  يظنون 
الغذائية  المواد  بعض  الستهالكهم 
البطيخ  مثل  الحالية  الصيفية  كالفواكه 
ما  لكن  اإلسهال  في  يتسبب  الذي 
يجهله هؤالء أن األعراض تعود لوباء 

كورونا”.
بعض  عودة  إلى  نكاع  الدكتور  ولفت 
الموجة  في  ظهرت  التي  األعراض 
كفقدان  كورونا  فيروس  من  األولى 
حدث  ما  مثل  والذوق  الشم  حاستي 
سابقا، »حسب ما وردنا من معلومات 
بتشخيص  تقوم  التي  الدول  من بعض 
في  الحالي  الفيروس  أو  المتحور 
الموجة الحالية هو متحور أوميكرون 
في  الموجود  المتحور  وهو   ba5
الذي  المتحدث-  أوميكرون«- يضيف 
أكد أن هذا المتحور يتسبب في صعوبة 

التنفس وتجلط الشرايين.
وبعد أن أشار إلى أن الجزائر لم تسجل 
مثل هذه الحاالت، أوضح بأن المصالح 
تطورات  تتابع  المختصة  الطبية 
مضيفا  كثب،  عن  الوبائية  الوضعية 
الخليجية  منها  دول  عدة  »هناك  أن 
في  الكمامة  استعمال  إعادة  فرضت 
تم  الهند  في  وأنه  المغلقة«،  األوساط 
يسمى  والذي  الفيروس  هذا  اكتشاف 

بالقنطور وهو متحور ألوميكرون«.
قال  الفيروس،  هذا  خطورة  وحول 

بمستشفى  األوبئة  علم  في  المختص 
بعد  لم يظهر  الفيروس  أن هذا  العلمة 
مع  متغير  ألنه  وخطورته  اتجاهه 
الحاالت الفروسية، غير أنه شدد على 
أنه بعد تأكد عودة ظهور هذا الفيروس 
المتحور يصبح إلزاميا على األشخاص 
المسنين وأصحاب األمراض المزمنة 

االلتزام بعوامل الوقاية منه.
أمور  هناك  تكن  لم   « قائال  وتابع 
واضحة مئة بالمئة ورسميه فيما يخص 
لدينا نظرة شاملة  المتحور وليس  هذا 

ألعراضه، ألنه في كل مرة المتحور 
يغير طريقة ظهوره وأعراضه تختلف 
اآلن  »لحد  وأضاف  سابقاته«،  عن 
التي  الحاالت  في  خطورة  توجد  ال 
استقبلناها بمستشفى صروب الخثير .. 
ومعظم الحاالت التي استقبلناها يعاني 
نسبة  في  الحاد  النقص  من  أصحابها 
السكري وكذا حاالت الجهاز الهضمي 
حاالت  وأيضا  المتضاعف  واإلسهال 
الدم  مكونات  نقص  في  الحاد  النزيف 

او صفائح الدم«.

على  كورونا  فيروس  شبح  يخيم 
عن  الحديث  ظل  في  الطاقة،  أسواق 
سلسلة إغالقات جديدة قد تمس بعض 
الدول، ما قد يتسبب في ضعف الطلب 
العالمي على النفط وانخفاض األسعار 

لمستويات أقل من 100 دوالر.
ارتفاعها  الخام  النفط  أسعار  عاودت 
بنسبة  اإلثنين،  أمس  يوم  تداوالت  في 
مدعومة  بالمئة،   3 لحوالي  تصل 
بضعف الدوالر وشح اإلمدادات، التي 
تسيطر في اآلونة األخيرة على أسواق 
الطاقة، خاصة مع استمرار الصين في 
فيروس  الكشف عن  اختبارات  إجراء 

كورونا.
لخام  اآلجلة  العقود  أسعار  سجلت 
برنت القياسي الخاصة بالتسليم خالل 
شهر سبتمبر القادم صعودا بنسبة تقدر 
 103.93 مسجلة  بالمائة،   2,74 ب 
أسعار  ارتفعت  كما  للبرميل،  دوالرا 

تكساس  غرب  لخام  اآلجلة  العقود 
خالل  بالتسليم  الخاصة  الوسيط 
 2,49 تبلغ  بنسبة  الجاري  أوت  شهر 
دوالر،   100 لتتجاوز حاجز  بالمائة، 
عند  استقرت  إذ  صغير،  بهامش 
100,02 دوالر للبرميل، وفق بيانات 

الموقع المتخصص أويل بريس.
أسعار  تزال  ال  االتجاه،  ذات  وفي 
الجزائري صحاري بالند  الخام  النفط 
محافظة على مستوياتها منذ أكثر من 
دوالر   117,77 مسجلة  يوما،   15

للبرميل الواحد. 
المكاسب  تحقيق  األسعار  وواصلت 
رغم  السابقة،  الخسائر  معوضة 
واحتمال  الركود  بشأن  المخاوف 
بمختلف  النطاق  واسع  إغالق  حدوث 
فيروس  تفشي  لمجابهة  الصين  مدن 
شأنه  من  الذي  الوضع  وهو  كورونا، 
خفض  في  أخرى  مرة  يتسبب  أن 

الطلب على النفط، خاصة وأن الصين 
يعتبر أكبر مستورد عالمي له.

وتعرضت أسعار النفط خالل األسبوع 
لها  أسبوعي  انخفاض  ألكبر  الماضي 
من  مخاوف  وسط  شهر،  نحو  منذ 
النفط،  على  بالطلب  سيضر  ركود 
)برنت  القياسيين  الخامين  وتراجع 
 5,5 بنحو  الوسيط(  تكساس  وغرب 

بالمئة و6,9 بالمئة على التوالي.
وكالة  خفضت  متصل،  سياق  وفي 
الطلب  نمو  تقديرات  الدولية  الطاقة 
العامين  خالل  النفط  على  العالمي 
وفي   ،2023 والمقبل   2022 الحالي 
تؤكد  بياناتها  أن  إلى  أشارت  المقابل 
إلى  عالميا  النفط  إمدادات  ارتفاع 
مليون   101.1 عند  قياسي  مستوى 

برميل يوميا في 2023.
لها  تقرير  في  الطاقة،  وكالة  وقالت 
تتوقع  بأنها  النفط،  أسواق  بخصوص 

على  العالمي  الطلب  متوسط  يبلغ  أن 
حوالي   2023 المقبل  العام  النفط 
في  يوميا  برميل  مليون   101.3
في  مليونا   101.6 مقابل  المتوسط، 

تقييمات الشهر الماضي.
تحوم  الشكوك  بأن  الوكالة،  ترى 
على  الطلب  بشأن  توقعاتها  حول 
االقتصادي،  النمو  تباطؤ  نتيجة  النفط 
الكلي  االقتصاد  توقعات  بأن  مضيفة 
والمخاوف من الركود توثر في سوق 
مخاطر  وجود  مع  العالمي،  النفط 
في  خاصة  العرض،  في  مستمرة 
العسكرية  العمليات  أفرزته  ما  ظل 
األوكرانية  األراضي  على  الروسية 
من آثار على السلع األساسية وسالسل 
معدل  ارتفاع  إلى  باإلضافة  التوريد، 
التضخم وزيادة حدة التباطؤ في النمو 

االقتصادي العالمي.
ف.م

05الثالثاء  19 جويلية 2022 املـوافق لـ 20 ذو احلجة 1443 هـ    احلدث

 www.elraed.dz

خمت�ص يف علم االأوبئة يتحدث عن ارتفاع عدد حاالت كورونا

»الو�ضعية الوبائية غري مقلقلة
 لكن اليقظة مطلوبة«

دعا الدكتور توفيق نكاع خمت�ص يف علم االأوبئة والوقاية مب�صت�صفى »�صروب خثري« بالعلمة اإىل توخي احليطة واحلذر والتقيد 

باإجراءات الوقاية، يف ظل االرتفاع امل�صجل يف عدد االإ�صابات بفريو�ص كورونا خالل االأيام االأخرية، و�صدد باملنا�صبة على اأن 

»اليقظة جتعلنا نتفادى �صيناريوهات ما حدث �صابقا«.

م. ذ

مبنا�صبة الطبعة االأوىل ملعر�ص 

»بيفالج« املقررة غدا
مهنيو �ضناعة امل�ضروبات 

على موعد لعر�ض منتوجاتهم
يحتضن قصر المعارض سافكس بالجزائر العاصمة من 20 
إلى 23 جويلية الجاري أّول طبعة من المعرض الجزائري 
ترقية  في  المساهمة  شأنه  من  والذي  )بيفالج(،  للمشروبات 

القطاع من خالل خلق بيئة تجمع كافة مهنيي القطاع.
وقالت مؤسسة »تادامسا إكسبو« في بيان لها استلمت جريدة 
 BEVALG«-بيفالج« معرض  بأن  منه،  نسخة  »الرائد« 
»معانا  شعار  له  اختير  الذي   ،))Beverage Algeria
ترواو«، هو مزيج من مساحات التواصل وورشات العمل 
ما  والمنتجات،  للخدمات  عرض  منطقة  في  معا  المجتمعة 
مباشر، عالوة  اتصال  في  اختالفها  على  المؤسسات  يضع 
خالل  وسيتم  المجال،  هذا  في  والحرفيين  المهنيين  على 
المعرض الترويج ألحدث االبتكارات في صناعة المشروبات 

التي تقدم تجربة تذوق للمهنيين وكذلك للمستهلكين.
وسيتربع معرض )BEVALG 2022( المقام على مستوى 
جناح »القصبة )C(« على مساحة إجمالية تتجاوز 4000 
متر مربع، منها 3000 متر مربع داخل الجناح، وأزيد من 
1000 متر في الخارج، وهي المساحة المخصصة لعرض 

وترويج المشروبات.
وشددت مؤسسة تادامسا إكسبو على أن الحدث االقتصادي 
الوطنية  المؤسسات  بين  الجمع  إلى  يهدف  والبارز،  الهام 
واألجنبية العاملة في مجال صناعة المشروبات، وإشراكها 

لتعزيز وتطوير قطاع المشروبات. 
وستشهد الطبعة االولى لمعرض المشروبات مشاركة أكثر 
من 50 مؤسسة ناشطة في كافة نشاطات القطاع، من المادة 
الغازية،  المشروبات  الغذائية،  المنكهات  التغليف،  األولية، 
الشاي،  والغازية،  المعدنية  المياه  الحليب،  العصائر، 
اآلالت  الغذائية،  المكمالت  مشروبات  الطاقة،  مشروبات 
والماكينات الصناعية، باإلضافة إلى الغازات الغذائية، النقل 
لتطوير  أبحاث  مخابر  جانب  إلى  التأمينات،  اللوجستي، 

وترقية قطاع صناعة وإنتاج المشروبات.
سيسمح معرض »بيفالج – BEVALG« في طبعته األولى 
العالمات  وأصحاب  والموردين  للمصنعين   2022 لعام 
والتجارب  الخيرات  وتبادل  واالحتكاك  بااللتقاء  التجارية 
حضورا  يتوقع  حيث  والتوريد،  اإلنتاج  خطوط  كامل  في 
ورجال  والمستوردين  المصدرين  طرف  من  معتبرا، 
األعمال والمستثمرين والمهنيين في قطاع السياحة والفندقة 

والمصنعين، وتجار الجملة، إلى جانب الطلبة والصحافة.
اقباال  الحدث  يلقى  أن  للمعرض  المنظمة  الجهة  وتوقعت 
كبيرا من الجمهور العريض، السيما وأنه يتزامن مع فصل 
الصيف، حيث يزداد الطلب على المشروبات بأنواعها، على 
رأسها المياه المعدنية والغازية، خاصة وأنه قد تم الترويج 
إطالقها  تّم  التي  اإلشهارية،  الحمالت  خالل  من  للحدث 
وكذا  االجتماعية  والوسائط  اإلعالم  وسائل  مختلف  على 

الفضاءات العمومية.
تنظيم »منتدى صناعة   2022 بيفالج  كما سيتخلّل معرض 
»سافكس«،  الجزائر  بدار  جويلية   21 يوم  المشروبات« 
ويتشكل أساساً من ورشات وموائد مستديرة ينشطها خبراء 
إلى كافة مستجدات  القطاع، حيث ستتعرض  وناشطين في 
من  بدًء  المشروبات،  صناعة  تكنولوجيا  قطاع  وإشكاالت 
األمن  بأنواعها،  المشروبات  إنتاج  مراحل  األولية،  المادة 
الصناعي في إنتاج المشروبات، معايير الجودة في اإلنتاج 
والتسويق، إلى جانب آفاق التصدير وكذا الرسكلة والتدوير 

للنفايات الصناعية في هذا القطاع.
 »TADAMSA EXPO – وأشارت مؤسسة »تادامسا إكسبو
للمعرض،  المنظمة  االقتصادية  والصالونات  للمعارض 
صناعة  قطاع  في  للناشطين  فرصة  ستشكل  التظاهرة  بأن 
قدراتهم  الستعراض  الحكولية(  )غير  المختلفة  المشروبات 
جانب  إلى  العريض،  والجمهور  المهنيين  أمام  وإمكاناتهم 
صناعة  نشاط  ومحترفي  المهنيين  مع  المباشر  االحتكاك 
وإبرام  والمعارف،  الخبرات  تبادل  من خالل  المشروبات، 
شراكات واتفاقيات تعاون لتطوير صناعاتهم، بما يساهم في 

ترقية القطاع وتعزيز االقتصاد الوطني.
ف.م

يف ظل احلديث عن جتدد االإغالقات

اأ�ضواق الطاقة ترتقب م�ضتجدات متحور »اأوميكرون«

قال الخبير في الشؤون اإلقتصادية الدكتور 
نشهد  أن  المتوقع  من  إنه  بوغادي  حمزة 
 7 بنسبة  الحبوب   محاصيل  في  زيادة 
نتيجة  الماضية،  بالسنة  مقارنة  بالمائة 
ديناميكية  التي أعطت  التحفيزية  القرارات 
لزيادة إنتاج الحبوب في إطار إستراتيجية 

تحقيق األمن الغذائي للبالد.   
اإلقتصادية  الشؤون  في  الخبير  استعرض 
أمس،  حلوله  لدى  بوغادي  الدكتور حمزة 
للقناة  الصباح  ضيف  برنامج  على  ضيفا 

اإلذاعية األولى، جهود الدولة لرفع تحدي 
زيادة  خالل  من  الغذائي،   األمن  تحقيق 
و  الحبوب،  لتخزين  القاعدية  المنشآت 
اللين  القمح  شراء  أسعار  رفع  قرار  كذا 
على  شجعهم  ما  الفالحين  من  والصلب 

مضاعفة اإلنتاج .  
ذاته  المتحدث  متصل،ذّكر  سياق  في  و 
الجزائر  صنفت   عالمية   هيئات  بتقارير 
األمن  حيث  من  األولى   المراتب  في 
الغذائي،مشيرا إلى اإلمكانيات الطبيعية التي 

الزراعات  لتطوير  الجزائر  عليها  تتوفر 
رئيس  بتعليمات  عمال  اإلستراتيجية 
الذي  تبون،  المجيد  عبد  السيد  الجمهورية 
يحث في كل مرة على تطوير هذه الشعب.
الوزراء  مجلس  مصادقة  وبخصوص 
لسنة  التكميلي  المالية  قانون  على  أمس، 
االقتصادية  بالظروف  الخبير  نبه   ،2022
فيها،  جاء  التي  والجيوسياسية  العالمية 
بعد  المالية  الوضعية  تحسن  إلى  مشيرا 
النفط،  أسعار  في  المحسوس  االرتفاع 

التوازنات  على  بالمحافظة  سيسمح  مما 
للمواطنين،  الشرائية  والقدرة  االجتماعية 
وتجنب فرض ضرائب أو زيادات جديدة.

وفي رده عن سؤال حول رهانات الحكومة 
لتسيير  الكبرى  التوازنات  على  للحفاظ 
بسياسة  اإلقتصادي  الخبير  أشاد  النفقات، 
ترشيد النفقات المنتهجة من طرف الدولة، 
خالل  من  الصحية  األزمة  بعد  خصوصا 
عقد إجتماعات وبعض التظاهرات الدولية 
عن بعد وهو ما سمح بتوفير عائدات مالية 

معتبرة للخزينة العمومية.
اقالع  تحقيق  على  الجزائر  عزم  وعن 
بعض  على  انفتاحها  خالل  من  اقتصادي 
ايطاليا  الدوليين على غرار دولة  الشركاء 
في  السيما  استراتيجيا  شريكا  تعد  التي 
التحرك  أن  الخبير   يرى  الطاقة،  مجال 
يعكس  الماضية  األشهر  الدبلوماسي خالل 
والشراكات  التعاون  تفعيل  أهمية  مدى 

إلعطاء الصبغة العملية لهذه االتفاقيات.
اإميان. �ص

�صمن اإ�صرتاتيجية حتقيق االأمن الغذائي للبالد    توقعات بزيادة حما�ضيل احلبوب بـ 7 باملائة



تحدثت إلينا سلسبيل عن شعورها وهي تستقبل خبر 
تربعها على عرش المتفوقين ، في بكالوريا هذا العام 
على مستوى الوالية ،  حيث قالت أنها  نتيجة أفرحتها 
كثيرا وكأنها حققت كل آمالها على حد تعبيرها ،رغم 
أنها كانت تتمنى أن تكون األولى وطنيا ،خاصة وأنها 
عرفت بتفوقها منذ نعومة أظافرها،  وبكل مراحلها 
التعليمية ، قائلة أن تفوقها بفضل عدة عوامل اجتمعت 
في هذه الثمرة البشرية ، بداية بالتوفيق من هللا عز 
وجل، ثم دعم أفراد العائلة ككل، الذين كانوا لها السند 
والدعم، تخص بالشكر الوالدين الكريمين فمكانتهما 
أسمى من كل مكانة على حد تعبيرها دون أن تنسى 
تخص  التعليمية  المراحل  كل  في  أساتذتها  فضل 
بالشكر أساتذة الثانوية ومعلمتها األولى بالمسجد وهي 
لم تبلغ السنة الرابعة من عمرها ،كما لم تنس سلسبيل 
وهي الحافظة لكتاب هللا فضل القرآن الكريم في هذا 
التوفيق  النجاح والتفوق قائلة : كتاب هللا هو مفتاح 
ومن صاحب القرآن الكريم كان له شفيعا يوم القيامة 

وكان له رفيقا في الدنيا واآلخرة .
في  كانت  الدراسية  سنتها  أن   أيضا  قالت  سلسبيل 
أريحية قائلة أنها تعودت على  بذل ذات الجهد كل 
سنة، مختتمة كالمها بحمد هللا وشكره على توفيقها 
على  التوكل  أن  علم  طالب  لكل  نصيحة  موجهة 
والمراجعة  االجتهاد  من  البد  ثم  الرحلة  بداية  هللا 
بمنهجية قائلة: قليل دائم خير من كثير منقطع فالبد 
األفاضل  األساتذة  ،شاكرة  بانتظام  المراجعة  من 
نظير  الجزا  خير  هللا  يجزيهم  أن  متمنية  بثانويتها 
تبليغ رسالتهم كاملة .سلسبيل في ردها على سؤالنا 
حول طموحاتها المستقبلية  قالت أنها لم تحسم أمرها 
بعد في اختيار تخصص يروقها وتستطيع من خالله 
أن تفيد المجتمع  والوطن  مرجحة أن ترسو سفينة 
اختيارها  على شاطئ أحد التخصصين الطب والذي 
هو رغبة عائلتها أو اإلعالم اآللي الذي يعتبر شغفها 
منذ صغرها وذلك طبعا بعد استشارة واستخارة على 

حد تعبيرها .  
ودعنا سلسبيل وأفراد عائلتها الكبيرة صغارا وكبيرا 
تعنونهم جميعا ابتسامة فخر وابتهاج وحق لهم ذلك 
فالعلم مغرس كل فخر وبمثل هكذا نماذج تفخر المدية 

والجزائر.
لوالية  التربية  مدير  بوزيد  بن  الدين  زين  تنقل  وقد 

ثانوية  إلى  البكالوريا  نتائج  بعد اإلعالن عن  المدية 
شرق  أقصى  سدراية  ببلدية  درموش  رابح  الشهيد 
على  الحاصلة  احتضنت  التي  الثانوية  ،هذه  المدية 
أعلى  لتهنئة صاحبة  وذلك   ، والئيا  األولى  المرتبة 
البكالوريا دورة  بالوالية ، في امتحان شهادة  معدل 
2022 المتفوقة ســـلسبيل قديد ، التي تحصلت على  

معدل19.07 في شعبة علوم تجربية.
المتفوقة  التلميذة  بنجاح  احتفى  الذي  التربية  مدير 
المتفوقات  وزميالتها  عائلتها  أفراد  بحضور 
اإلداري  الطاقم  و  لبلديتها  المحلية   والسلطات 
والتربوي للثانوية، هنأ الطالبة المتفوقة ومن خاللها 

كافة أعضاء األسرة التربوية مضيفا بان النجاحات 
مردها  الوالئي  الصعيد  على  المحققة  والتتويجات 
التربية  إطارات  بها  تحلى  التي  المسؤولية  روح 
الجهود  بكافة  للتلميذ.مشيدا  خدمة  مواقعهم  بمختلف 

المبذولة مثمنا دور األولياء في العملية التربوية
هذا وأشار مدير التربية بأن التحضيرات تجري على 
مستوى مديرية التربية للوالية لتكريم المتفوقين في 
االمتحانات الرسمية الذين شرفوا الوالية، وذلك في 
حفل رسمي والئي يحتفى فيه بنجاحاتهم ونجاحات 
األسرة التربوية، التي رفعت التحدي إليصال أبنائنا 

إلى شاطئ  النجاح.
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لسكيكدة  المينائية  المؤسسة  سجلت 
حصيلة إيجابية خالل السداسي األول 
نشاط  عرف  حيث   ،2022 سنة  من 
البضائع والحاويات ارتفاعا ملحوظا، 
حسبما علم أمس، من مصالح الميناء.
األنباء  لوكالة  تصريح  وفي 
باالتصال  المكلف  أكد  الجزائرية، 
عبد  لسكيكدة  المينائية  بالمؤسسة 
البضائع  نشاط  أن  حميدشة  المالك 
األول  السداسي  خالل  سجل  العامة 
من سنة 2022 ارتفاعا ملحوظا يقدر 
ب 51 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 
المؤسسة  عرفت  حيث   ،2021 سنة 
من  طن  مليون   2,3 حوالي  تبادل 
أشهر  الستة  خالل  العامة  البضائع 

األولى لسنة 2022.
لالنتباه  الالفت  أن  حميدشة  وأضاف 
الكبيرة  في هذا االرتفاع هو "الزيادة 
العامة  البضائع  حجم  في  جدا" 
والتي  سكيكدة  ميناء  عبر  المصدرة 
 941 حوالي  الفترة  هذه  خالل  بلغت 
مواد  في  أساسا  والمتمثلة  طن،  ألف 
البناء، حيث تم تصدير ما يفوق 833 

ألف طن منها خالل نفس الفترة .
الفترة  نفس  خالل  تم  المقابل  وفي 
من  طن  مليون   1,3 حوالي  استيراد 
بـ  يقدر  بتراجع  أي  العامة  البضائع 
من  الفترة  بنفس  مقارنة  بالمائة   1
2021 . وأشار نفس المصدر إلى أن 
نشاط الحاويات حقق هو كذلك أرقاما 
من  األول  السداسي  خالل  "إيجابية" 
تقدر  زيادة  سجل  حيث   ،2022 سنة 
ب 15 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 

سنة 2021.
عولجت  التي  الحاويات  عدد  بلغ  فقد 
الفترة  هذه  خالل  سكيكدة  بميناء 
77.398 حاوية، وهو االرتفاع الذي 
والتي  الحاويات  حمولة  أيضا  شهدته 
بلغت قرابة 612 ألف طن أي بارتفاع 
يقدر بـ 23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة 

من السنة الماضية.
نشاط  عرف  فقد  أخرى،  جهة  من 
 7 ب  يقدر  تراجعا  المحروقات 
النشاط خالل  بلغ حجم  بالمائة، حيث 
منها  طن  مليون   9,8 الفترة  هذه 
مقابل  تصديرها،  تم  مليون طن   9,5

224 ألف طن خالل  استيراد حوالي 
نفس الفترة، وفقا لنفس المصدر.

الذي  اإلجمالي  النشاط  حجم  وبلغ 
السداسي  خالل  سكيكدة  ميناء  عرفه 
مليون   11 الجارية  السنة  من  األول 
 12 من  أزيد  مقابل  طن  ألف  و977 
من  الفترة  نفس  خالل  طن  مليون 
اإلشارة  تمت  حسبما  الماضية،  السنة 
بميناء  السفن  بالنسبة لحركة  أما  إليه. 
سكيكدة فقد عرفت تراجعا يقدر ب 12 
التي  السفن  بالمائة، حيث وصل عدد 
رست به خالل الستة أشهر األولى من 

السنة الجارية 1.022 سفينة.
فإن  المالية،  المؤشرات  وبخصوص 
المؤسسة المينائية لسكيكدة وإلى غاية 
30 يونيو 2022، حققت رقم أعمال بـ 
5,2 مليار دج، ما يمثل تراجعا طفيفا 
يقدر ب 2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة 

من السنة الماضية.
أعمال  رقم  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
 1 بلغ  قد  السنة  هذه  من  يونيو  شهر 
مليار دج أي بزيادة قدرها 22 بالمائة 

مقارنة بنفس الشهر من سنة 2021.

األرقام  هذه  أن  حميدشة  واعتبر 
اإليجابية تؤكدها النتائج المسجلة خالل 
حيث  الجارية،  السنة  من  يونيو  شهر 
بلغ حجم نشاط المبادالت التي عرفها 
ميناء سكيكدة حوالي 2,4 مليون طن 
مقارنة  بالمائة   26 قدرها  بزيادة  أي 

بنفس الشهر من السنة الماضية.
خالل  المحروقات  نشاط  حجم  وبلغ 
  1,9 حوالي  الجارية  السنة  من  يونيو 
مليون طن ما يمثل زيادة تقدر بـ 13 
بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة 
نشاط  حجم  أن  حين  في  الماضية 
 111 ب  ارتفع  قد  العامة  البضائع 
523 ألف  بالمائة أي ما يعادل قرابة 

طن، وفقا لما ذكره ذات المصدر.
حركة  أيضا  االرتفاع  هذا  شمل  وقد 
خالل  عددها  بلغ  حيث  الحاويات، 
شهر يونيو من السنة الحالية 14.379 
حاوية أي بزيادة تقدر ب 22 بالمائة 
فيما سجلت حمولة الحاويات ارتفاعها 
طنا(،   112.178  ( بالمائة   27 بـ 

حسبما أوضحه ذات المصدر.
ف. م/ واأج

ح�سيلة اإيجابية للموؤ�س�سة املينائية ب�سكيكدة 

ارتفاع يف ن�ساط الب�سائع واحلاويات هذه ال�سنة

عمر بكريي

باتنة

حمطة نقل امل�سافرين 
مبروانة تدخل حيز اخلدمة

مروانة  بمدينة  المسافرين  لنقل  البرية  المحطة  دخلت 
الواقعة على بعد 40 كلم عن مدينة باتنة حيز االستغالل.
وسيتم تدارك النقص المسجل في خدمة النقل الحضري 
من خالل فتح خط في هذا السياق يسهل تنقل المواطنين 
في  بالمحطة  مرورا  المدينة  عبر  األحياء  عديد  من 
أكده  ما  مماثلة، حسب  أخرى  بخطوط  تدعيمه  انتظار 
جمال  للنقل,  الوالئي  المدير  الجزائرية  األنباء  لوكالة 

حفحوف.
وأضاف ذات المسؤول أن المحطة البرية صنف »ج« 
بعديد  مروانة  مدينة  يربط  خطا   13 على  حاليا  تتوفر 
الحافالت  بواسطة  واليات  عدة  وأيضا  باتنة  بلديات 

وسيارات األجرة.
بها  انتهت  قد   - المصدر  يضيف   - المحطة  وكانت 
األشغال منذ 2013 ولم تدخل حيز الخدمة بسبب بعض 
وسط  عن  وبعدها  كضيقها  التقنية  ومنها  الصعوبات 

المدينة مما تسبب في تردي وضعية مبناها.
وتحصل بعد ذلك مستثمر خاص على امتياز استغاللها 
وفق النصوص القانونية المعمول بها وأمضى في هذا 
مع  مروانة  لبلدية  الشعبي  المجلس  مع  اتفاقية  السياق 
السيد  أبرزه  ما  تهيئتها, وفق  بإعادة  دفتر شروط وقام 

حفحوف.
الماضي من طرف  فبراير  المحطة شهر  معاينة  وبعد 
وضعيتها  على  والوقوف  مزهود  توفيق  الوالية  والي 
أضيفت لها قطعة أرضية الستغاللها كحظيرة للمركبات 
لتصبح اليوم طاقة استيعابها تتراوح بين 250 إلى 300 
مركبة بين حافلة وسيارة أجرة, يضيف ذات المصدر.

بعد  بمروانة  المسافرين  لنقل  البرية  المحطة  منح  وتم 
وتسيير  استغالل  لشركة  إنجازها  أشغال  استكمال 
العمومي  الطابع  ذات  )سوقرال(  البرية  المحطات 
إال   2018 إلى   2013 الممتدة من  الفترة  لتسييرها في 
أنها تخلت عنها حسب مصالح مديرية النقل وقتها بسبب 
رفض الناقلين الخواص االلتحاق بهذه المحطة مبررين 

ذلك بضيقها وبعدها عن وسط مدينة مروانة.
ق. م

احتفاال ب�ستينية اال�ستقالل

»قطار الذاكرة« 
يحل بوالية البليدة

البليدة هذه األيام على وقع تظاهرة قطار  تعيش والية 
المسافرين  بمحطة  مؤخرا  رحاله  حط  الذي  الذاكرة 
للوالية ليكون بذلك مزارا للعديد من األطفال المنخرطين 
اإلسالمية  والكشافة  والشبانية  الثقافية  الجمعيات  في 
بالمحطة،  المتواجدين  المسافرين  وحتى  الجزائرية 

حسبما علم من مديرية المجاهدين.
»وأج«  لـ  بوطرفة  حبيبة  القطاع,  مديرة  وأوضحت 
الذي  الذاكرة  قطار  الفارط  األسبوع  نهاية  حل  أنه 
بوالية  االستقالل  بستينية  احتفاال  بجاية  والية  أطلقته 
مختلف  في  المنخرطين  لألطفال  فرصة  ليكون  البليدة 
اإلسالمية  الكشافة  و  الرياضية  و  الثقافية  الجمعيات 
الجزائرية و حتى مختلف شرائح المجتمع لالطالع على 
شتى المعارض التاريخية و الصور التذكارية لشهدائنا 

االبرار.
وشكلت زيارة فوج من أطفال محافظة الكشافة اإلسالمية 
أمس السبت للقطار تزامنا مع االحتفاالت المخلدة لليوم 
السنة تحت  التي نظمت هذه  الوطني للطفل الجزائري 
شعار »أحب وطني« فرصة لهؤالء البراعم لالطالع 
المعارض  مختلف  في  التجوال  و  المتحف  هذا  على 
التاريخية التي يضمها و »هو ما رسم البسمة و الفرحة 

على وجوه هؤالء«, حسب ذات المتحدثة.
كما تسمح القاطرة التي تمت تهيئتها على شكل متحف 
متنقل يضم كذلك كتب تاريخية, للمسافرين المتواجدين 
بالمحطة بمطالعة مختلف المراجع التاريخية واالطالع 
على التاريخ المجيد للثورة و ذلك خالل فترة انتظارهم 

لبلوغ وجهتهم.
بالثورة  أكثر  التعريف  إلى  التظاهرة  هذه  وتهدف 
األجيال  نفوس  في  الوطن  حب  وغرس  التحريرية 
الزيارات  مختلف  وستتواصل  لبوطرفة.  وفقا  القادمة, 
المجاهدين  مديرية  مع  بالتنسيق  القطار  لهذا  المبرمجة 
نحو  توجهه  تاريخ  جويلية   21 الخميس  يوم  غاية  إلى 

والية أخرى بغرب الوطن.
وبالمناسبة، وجهت مديرة القطاع الدعوة لكافة المواطنين 
المتنقل واالستفادة من  والجمعيات لزيارة هذا المتحف 
الموروث التاريخي الذي يحفظه الفتة إلى أنه متواجد 

على مستوى محطة القطار بوسط المدينة.
واأج

مدير الرتبية يتنقل لتهنئة متفوقة الوالية 

»الرائد« يف �سيافة �سل�سبيل قديد 
�ساحبة اأعلى معدل يف البكالوريا باملدية

 

عرو�ش الوالية �ساحبة اأعلى معدل يف �سهادة البكالوريا 2022 بوالية املدية املتفوقة »�سل�سبيل قديد » تربعت على عر�ش املتفوقني 

مبعدل 19.07�سعبة علوم جتريبية بثانوية  ال�سهيد درمو�ش رابح  ببلدية �سدراية اأق�سى �سرقي املدية ، زارتها »الرائد »  يف بيتها  

بو�سط املدينة فور االإعالن عن النتائج ، حيث ا�ستقبلتنا  رفقة عائلتها بحفاوة وترحاب وكانت لنا معها درد�سة حول نتيجتها 

امل�سرفة،واأمالها وطموحاتها فاأ�سعدتنا ف�ساحتها يف احلديث وهدوئها وابت�سامتها الدائمة وحديثها ال�سيق .
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تداواًل  العالج  أنواع  أكثر  الليزر من  أشعة  بواسطة  العالج  يُعتبر 
فعاليته  إثبات  بسبب  خاص  وبشكل  الحالي،  وقتنا  في  وانتشاراً 
أو  الشباب  ندوب حب  فيها  بما  الجلدية  األمراض  جميع  بمعالجة 
التصبّغات الجلدية، كما أنّه آمن، ويساعد العالج من خالل أشعة 
الليزر على التخلّص من البقع البنية، من خالل خضوع المريض 
الجلسات  آلية  وتعتمد  التجميل،  اختصاصي  يُحّددها  جلسات  لعّدة 

على تفتيح البقع البنية وتوحيد لون البشرة والجسم.
يمكن التخلص من هذه البقع من خالل الوصفات المنزلية:

حامض  على  الليمون  يحتوي  حيث  الليمون  ع�صري  و�صفة 

تقشير  أجل  من  التجميلية  الصناعات  في  يستخدم  الذي  الستريك 
البشرة وتفتيحها وتوحيد لونها، ويستخدم في الخلطات المنزلية من 
خالل خلط عصير الليمون، ومسح المناطق الداكنة به، عن طريق 
يمكن  حساسًة،  البشرة  كانت  حال  وفي  الطبي،  القطن  استخدام 
إضافة بعض النقاط من ماء الورد لعصير الليمون، ومسح الوجه 
والجسم، وترك المزيج لمّدة عشرين دقيقة، ثّم غسل الوجه بالماء 
البارد وتجفيفه.و للحصول على نتائج سريعة يُفّضل مسح الوجه 
الشمس،  ألشعة  التعّرض  وعدم  يومياً،  الليمون  بعصير  والجسم 

ووضع كريٍم واٍق من الشمس.

و�صفة ع�صري الليمون مع الكركم من خالل صنع مزيج من 

هيئة  على  الليمون  عصير  من  مالعق  وثالث  الكركم  من  ملعقة 
عجينة، وتطبيق المزيج على المنطقة المراد عالجها لمّدة نصف 
ساعة حتى يجف المزيج، ومن ثم فركه عن طريق الحركة الدائريّة 
باألصابع، وبعد ذلك يُشطف الوجه بالماء الدافئ، ثم البارد، ويتّم 

تطبيق المزيج يومياً حتى تختفي البقع البنية. 
و�صفة البقدون�س وتُستخدم عن طريق نقع أوراق البقدونس في 

الماء الدافئ لمّدة نصف ساعة، ثّم يُمسح الوجه أو المنطقة المراد 
عالجها به ِبمعّدل ثالث مّرات يومياً حتى زوال البقع، كما يُنصح 
مما سينعكس  داخلياً،  الجسم  ينّظف  ألنّه  البقدونس  منقوع  بشرب 

على نضارة البشرة. 
وصفة الفجل والخل، من خالل صنع مزيج من الفجل المبشور مع 
الخل، ووضع المزيج على البقع البنية بمعّدل ثالث مرات يومياً، 

ولمدة أسبوعين.
لترين  بمعدل  الماء  وشرب  املتكامل  الغذائي  النظام  ُيعترب 

يومياً، ووضع واقي الشمس من أفضل أنواع الوقاية والعالج للجسم 
من أي تصبغات، وبالتالي سيُعطي للبشرة النّضارة والحيويّة.

�شحتك

اإعداد: حياة م�صباحي

الوصفات  من  مجموعة  إليك 
الطبيعية إلعطاء الجسم رائحة 

مميزة:
 خلطة ال�صابون وامل�صك:

المفضلة  الصابونة  قّطعي 
من  القليل  مع  واخلطيها  لديِك 
بهذا  الجسم  دلكي  ثم  المسك، 
مباشرًة  االستحمام  بعد  الخليط 
اشطفيه  ثم  لدقائق  واتركيه 
الجسم  يمنح  فهو  فقط،  بالماء 

عطراً مميزاً وطويل األمد.
والزيت  ال�صابون  خلطة   

والليمون: 

قّطعي صابونة وامزجيها مع ملعقتين من زيت اللوز وكمية مساوية 
من عصير الليمون الطازج، ثم ضعي المكّونات على نار منخفضة 
إلى أن تذوب وتتداخل جيداً، وتصبح كريميّة الشكل، ثم ادهني كميًّة 
بسيطة من المزيج على بشرتِك كاملًة لتتمتعي بنعومة وعطر دائم.

اإكليل اجلبل: 

ثم  الجاف،  "الحصلبان"  الجبل  إكليل  عشبة  من  حماماً  حّضري 

في  منه  كوبين  مقدار  انقعي 
ربع  لمدة  الماء  من  لتر  نصف 
ساعة ثم صفيه وأضيفي السائل 
لتحصلي  االستحمام  ماء  إلى 

على رائحة مميزة وجذابة.
ماء الورد:

الورد  ماء  من  القليل  ضعي 
مرريها  ثم  نظيف،  قطنة  على 
بلطف على كامل بشرتك فهي 
منعشة  رائحة  الجسم  تمنح 
وردياً،  ومظهراً  فائقة  ونعومة 
بسيطة  كميّة  خلط  يمكنِك  كما 
الورد مع زيت أطفال  من ماء 
ذي رائحة عطرة، ثّم دلّكي بشرتك بها بعد االستحمام لتحصلي على 

بشرٍة ناعمة ومعطرة.
اجللي�صرين وامل�صك الأبي�س:

وماء  الجليسرين  مع  األبيض  المسك  من  متساوية  كميّاٍت  اخلطي 
الورد، ثّم رشي المزيج على كامل جسمك بعد االستحمام، واتركيه 

لمّدة دقائق ثّم جففيه بلطف.

طرق لتعطري
 اجل�سم طبيعيًا 

كيف ميكن تعوي�ض 
نق�ض الفيتامينات عند احلامل

من أفضل الطرق التي على المرأة الحامل إتباعها للتأكد من حصولها على جميع 
الفيتامينات التي تحتاجها خالل فترة الحمل هي إتباع عادات غذائيّة يومية صحيّة 
قبل الحمل وخالله، كما تُنصح بإجراء فحوصات للتأكد من عدم وجود نقص في 
أي من الفيتامينات قبل التخطيط للحمل، ومن الضروري تناول مكمالت حمض 

الفوليك تجنًبا إلصابة الجنين بتشوهات خلقية وعيوب في األنبوب العصبي.
و سيجب التأكد من حصول الجسم على احتياجاته من الفيتامينات كافة، سواء عن 
طريق إتباع نظام غذائّي متوازن أو باستخدام المكمالت الغذائية المناسبة لذلك، 

وننوه إلى ضرورة استشارة الطبيب قبل البدء باستخدامها.
درجات  أقصى  على  فيها  الحصول  يجب  التي  المراحل  من  الحمل  فترة  وتُعد 
المهمة  الغذائيّة  العناصر  جميع  على  الحصول  الحامل  المرأة  على  لذا  العناية، 
المكمالت  من  كانت  سواء  وتطوره  الجنين  نمو  وصّحة  على صحتها،  للحفاظ 
الغذائيّة، أو النظام الغذائّي الصحي، وذلك ألّن نقص الفيتامينات قد يُسبب بعض 

المشاكل لدى الحامل والجنين.

كيفية اإزالة رائحة
 ال�صبغ والدهان من البيت

ا�صتخدام الفحم 

تعتبر رائحة الصبغ والدهان من الروائح المميزة، والمنتشرة سريعاً في المنزل، 
حيث يلزم للتخلّص منها بشكل طبيعي وتركها تتالشى تدريجياً مدة من الوقت، 
ولتسريع زوال هذه الرائحة باإلمكان استخدام مواد طبيعيّة متوفرة في متناول اليد 

في محالت البقالة، عبر القيام بالخطوات التالية:
سحق قطعة من الفحم الخشبي لقطع صغيرة، بحجم حبة البازيالء.

وضع القطع في وعاء مفتوح. 
تبليل منشفتين أو ثالثة، مع وضعهم في الوعاء أيضاً.

وضع الوعاء في منتصف الغرفة المحتوية على الصبغ، حيث يمتص الفحم روائح 
األصباغ خالل مدة أقصاها 24 ساعة.

ا�صتخدام الب�صل

 يتم استخدام البصل في التخلّص من رائحة الصبغ المزعجة، والمحفزة للصداع 
عبر استخدام البصل، وبالتحديد البصل األبيض أو األصفر، عبر القيام بما يلي:

إزالة الطبقة الخارجيّة من حبات البصل الكبيرة أو المتوّسطة.
تقسيم البصل إلى نصفين.

وضع كل نصف في صحن على حدة، مع مراعاة توجية الجانب المقطوع نحو 
األعلى. 

وضع الطبقين كل في جهة، مع األخذ باعتبار استخدام أكثر من بصلة للمساحات 
والغرف الواسعة. 

ترك البصل حتى زوال الرائحة، أو بين عشية وضحاها.
الصبغ،  رائحة  المتصاصه  نظراً  القمامة،  في  بوضعه  البصل  من  التخلص   

وبالتالي احتمالية تسببه باألذى. 
ا�صتخدام امللح والليمون واخلل

 يتم استخدام الملح، والليمون والخل في التخلص من رائحة الصبغ في المنزل 
بإتباع الخطوات التالي:

تعبئة ثالث عبوات بالماء حتى النصف. 
وضع شريحة من الليمون وربع كوب من الملح في كّل عبوة. 

يمكن استبدال الملح والليمون بالخل في حال عدم توفرهما.
 وضع األوعية الثالثة في الغرفة حتى زوال رائحة الصبغ، أو لمدة تتراوح 

بين ليلة وضحاها. 
ا�صتخدام اخلبز الأبي�س

يتم استخدام ثالث شرائح من الخبز األبيض 
خالل  من  الصبغ،  رائحة  من  للتخلّص 

تشبيعها بالخل.
في  طبق  في  وضعها  ثم 

المحتوية  الغرفة  منتصف 
عشية  لمدة  الصبغ  على 
مراعاة  مع  وضحاها، 
في  طبق  من  أكثر  وضع 
 حال كانت المساحة كبيرة.

احلامل واجلنني

تدابير منزلية 

اأمومة  و طفـولة 

يوجد بعض الخطوات التي يمكن استخدامها 
لجعل األطفال هادئين ومساعدتهم على إدارة 

مشاعرهم الخاصة ومن هذه الخطوات:
تشجيع الطفل على االعتراف بالغضب على 
المثال يمكن سؤاله حول ذلك كالتالي:  سبيل 
من  بالغضب  تشعر  ال  أنك  متأكد  أنت  )هل 

شيء ما؟(.
 تعليمه على التعامل مع الشعور مع الغضب 
وتهدئة نفسه، وتجنب تبرير السلوك العدواني. 
سؤال الطفل عن آثار تصرفاته بسبب الغضب 
على نفسه وعلى اآلخرين، على سبيل المثال 
شعر  أخوك  أن  تعتقد  )كيف  سؤاله:  يمكن 

عندما صرخت في وجهه؟(. 
ودفعه  الغاضبة،  مشاعره  إدارة  على  تعليمه 

للتفكير في كيفية التعامل معها. 
الموجودة  للمشكلة  المحتملة  الحلول  مناقشة 

لديه. 
تعليم الطفل الخطوات الالزمة لتهدئة وضبط 

النفس.

طرق عالج 
البقع البنية

اأمرا�س جلدية يف حال  ين�صح بالتوجه اإىل اخت�صا�صي 

يعود  ذلك  لأّن  حجمها؛  يزداد  اأو  غامقًة،  البقع  كانت 

الأف�صل  من  لذلك  اجل�صم،  يف  داخلي  مر�س  لوجود 

خلل،  اأي  عن  املبكر  والك�صف  ال�صحية  للرعاية  التوّجه 

اأو من خالل الأدوية التي  من خالل التدخل اجلراحي، 

ُتعطى للمري�س عن طريق الو�صفات الطبية. 

خطوات لتدريب الطفل على الهدوء
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بعد تعرث مفاو�ضات الالعب مع اإنرت ميالن

روما يح�صم �صفقة
 التعاقد مع ديباال

المهاجم  انتقال  صفقة   حسمت 
ديباال  باولو  األرجنتيني  الدولي 
حر  كالعب  اإليطالي  روما  إلى 
جوفنتوس،  مع  عقده  انتهاء  بعد 
العديد  أمس  أفادت  ما  وفق  وذلك 

من الوسائل اإلعالم اإليطالية.
بألوان  أمضاها  مواسم   7 وبعد 
بلقب  خاللها  وتوج  جوفنتوس 
مرات  خمس  اإليطالي  الدوري 
و2020   2016 بين  متتالية 
وبالكأس اإليطالية أربع مرات والكأس السوبر ثالث مرات إضافة 
لوصوله الى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017، سينتقل ديباال 
إلى الغريم روما بعد تعثر مفاوضاته مع إنتر الذي كان الطرف 

األكثر أرجحية للحصول على خدماته.
وكشفت قناة "سكاي إيطاليا" وصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" أن 
التعاقد مع العب باليرمو السابق حسمت في وقت متأخر  صفقة 
من ليل األحد وذلك بفضل مدرب "جالوروسي" البرتغالي جوزيه 
القناعه  مناسبة  من  أكثر  في  باألرجنتيني  اتصل  الذي  مورينيو 

باالنضمام الى الفريق.
بعد  لمورينيو  واتساب  على  برسالة  وبعث  أخيرا  ديباال  ورضخ 
منتصف ليل األحد من أجل إعالمه بأنه حسم أمره وقرر االنضمام 
إلى "الذئاب" بحسب ما أفادت "ال غازيتا ديلو سبورت"، مضيفة 
بأن األرجنتيني سافر الساعة التاسعة مساء األحد بالتوقيت المحلي 
يتواجد  حيث  البرتغال  الى  تورينو  من  خاصة  طائرة  متن  على 
فريق العاصمة حاليا، من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني 

تحضيرا لإلعالن الرسمي عن الصفقة.
وأفاد الصحفي اإليطالي الموثوق جانلوكا دي مارتسيو بأن ديباال 
وافق على االنتقال الى روما الذي عجل في عملية التعاقد مع ابن 

الـ28 عاما في ظل اهتمام المنافس المحلي نابولي بخدماته.
لكن  جوفنتوس،  مع  المشوار  بمواصلة  النفس  يمني  ديباال  وكان 
إدارة  رغبة  عدم  نتيجة  الطرفين  بين  المفاوضات  أوقف  األخير 
"السيدة العجوز" في دفع ما يطالب به وكيل أعمل الالعب، السيما 
في ظل غيابه لفترات طويلة عن المالعب بسبب اإلصابة، وأفاد 
التوقيع مع روما لمدة  دي مارتسيو أن ديباال وافق على عرض 

ثالثة أعوام مقابل راتب سنوي صاف قدره ستة ماليين يورو.
الوكاالت 

ب�ضفقة بلغت 70 مليون اأورو 

بايرن ميونخ وجوفنتو�س 
يتو�صالن التفاق ب�صاأن دي ليخت

األلماني،  ميونيخ  بايرن  توصل 
اإليطالي  جوفنتوس  مع  التفاق 
من أجل تخلي األخير عن خدمات 
مدافعه الهولندي ماتيس دي ليخت 
وذلك  يورو،  مليون   70 مقابل 
اإلعالم  وسائل  أفادت  ما  وفق 
"بيلد"  صحيفة  األلمانية.وقالت 
األلمانيتان  "سبورت1"  وقناة 
انتقال  إن صفقة  امس  اول  مساء 
ابن الـ22 عاما الى بايرن تتضمن 

10 ماليين يورو إضافية كمكافآت يحصل عليها جوفنتوس استنادا 
إلى بعض النتائج التي سيحققها مدافع أياكس السابق مع عمالق 
بافاريا.وسيستخدم بايرن عائدات انتقال المهاجم البولندي روبرت 
بأكثر من 45 مليون يورو،  إلى برشلونة والمقدرة  ليفاندوفسكي 
انضم  الذي  ليخت  دي  مع  التعاقد  عملية  تمويل  في  للمساعدة 
لمدة خمسة أعوام  بعقد  2019 من أجاكس  ليوفنتوس في صيف 
مقابل 75 مليون يورو.وفي تصريح لصحيفة "بيلد" خالل عطلة 
حارسه  لبايرن  التنفيذي  المدير  أقر  المنصرم،  األسبوع  نهاية 
السابق أوليفر كان "صحيح أننا أجرينا مفاوضات مع جوفنتوس، 
دي ليخت العب مثير جداً لالهتمام«، ويسعى بايرن جاهدا لضم 
دي ليخت من أجل تعويض رحيل نيكالس زوله في نهاية الموسم 

المنصرم الى الغريم المحلي بوروسيا دورتموند.
الوكاالت 

بعد ان�ضحاب ال�ضني واعتذار ال�ضعودية 

هذه هي الدول املر�صحة ال�صت�صافة كاأ�س اآ�صيا 2023

القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد   أعلن 
عن الدول المرشحة الستضافة كأس 
انسحاب  بعد  وذلك   ،2032 آسيا 

الصين.
باستضافة  اهتمامها  دول   4 وأبدت 
وهي:   2023 آسيا  كأس  بطولة 
كوريا  أستراليا،  إندونسيا،  قطر، 

الجنوبية.

أنه  لالتحاد  الرسمي  الموقع  وأعلن 
وفقا لنظام عملية طلبات االستضافة، 
طلبات  تعليمات  توزيع  تم  فقد 
الوطنية  االتحادات  االستضافة على 
وسيكون   ،2022 جويلية   17 يوم 
االتحادات  أمام  النهائي  الموعد 
وثائق  لتقديم  المتنافسة  الوطنية 

الترشيح قبل 31 أوت 2022.

ذلك، سيتم  بعد  أن  االتحاد  وأضاف 
عمل تقييم شامل للملفات المتنافسة، 
االتحاد  في  اإلدارة  قبل  من  وذلك 
يتم  أن  قبل  القدم،  لكرة  اآلسيوي 
اتخاذ االختيار واإلعالن عن الدولة 
المكتب  قبل  من  للنهائيات  المضيفة 
لكرة  اآلسيوي  االتحاد  في  التنفيذي 

القدم بتاريخ 17 أكتوبر 2022.

عن  تخليها  أعلنت  الصين  وكانت 
استضافة البطولة بعد جائحة كورونا 
الحدث  الستضافة  جاهزيتها  وعدم 
عدم  السعودية  فضلت  فيما  القاري، 
المنافسة على استضافة  الدخول في 
مالعبها  بتجهيز  لرغبتها  البطولة 

الستضافة نسخة 2027.
الوكاالت 

التواصل  وسائل  على  فيديو   انتشر 
االجتماعي يظهر الشرطة اإليطالية 
الفرنسي  على  بالقبض  تقوم  وهي 
تيمويه باكايوكو العب ميالن المعار 

من تشيلسي في أحد الشوارع.
الالعب  بإخراج  ضباط  ثالثة  وقام 
الطريق  عرض  في  سيارته  من 
وبدت  سيارته،  وتفتيش  وتقييده 
وجهه،  على  الدهشة  عالمات 
ويظهر في الفيديو بعد ذلك ضابطان 
وهما يتحدثان، ثم قاما باإلفراج عن 

الالعب.
اإليطالي  الصحفي  وبحسب 
الشرطة  قالت  بالميري،  تانكريدي 
إن القبض على الالعب حدث بسبب 

لمشتبه  وترقب  بحث  حالة  وجود 
قريب  بموقع  نار  إطالق  في  به 
ميالن،  العب  على  القبض  من 
البشرة  لون  حيث  من  ومواصفاته 

والمالبس تتطابق مع باكايوكو.
من  رسمي  بيان  أي  يصدر  ولم 
الالعب أو ميالن تعلق على الواقعة 
شبكة  وقالت  اآلن،  حتى  الغريبة 
الفرنسية  كارلو"  مونتي  "راديو 
قبض على  الذي  الشرطي  إن  أمس 
باكايوكو شعر بالخجل عندما أخبره 
المقبوض  الشخص  بهوية  زميله 
قبل  له على األرجح  عليه، واعتذر 

إطالق سراحه.
الوكاالت 

ب�ضبب ا�ضتباه به يف حادث الإطالق النار 

ياأمل يف العودة اإىل املالعب قبل املونديال

اإبراهيموفيت�س يوقع عقده اجلديد مع ميالن براتب �صئيل

بر�ضلونة منحه رقما اإجباريا، ليفاندوف�ضكي ي�ضرح:  "حلمت باللعب يف الليغا وبر�صلونة عائد للقمة" 

روبرت  البولندي،  النجم   اأبدى 
اإىل  باالن�ضمام  بالغة  �ضعادة  ليفاندوف�ضكي، 

�ضفوف بر�ضلونة، وذلك لدى و�ضوله مع�ضكر 

البلوغرانا يف مدينة ميامي، بوالية فلوريدا 

�ضباح  من  االأوىل  ال�ضاعات  يف  االأمريكية، 

اأم�س.

يف  ال�ضابق،  ميونخ  بايرن  جنم  وقال 

للنادي  االإعالمي  للمركز  ت�ضريحات 

الكتالوين: "اأنا �ضعيد للغاية بالتواجد هنا، 

للغاية  �ضهال  قرارا  كان  لرب�ضلونة  االن�ضمام 

عائد..  "بر�ضلونة  واأ�ضاف:  يل«،  بالن�ضبة 

اإعادة  يف  امل�ضاعدة  ميكنني  اأنني  اأعتقد 

الفريق اإىل قمة كرة القدم االأوروبية، اأمتنى 

التتويج  اأحب  قوية..  انطالقة  نحقق  اأن 

بالن�ضبة  جديدا  ف�ضال  يعد  وهذا  باالألقاب، 

يل، ويحمل حتديات جديدة«.وتابع: "هذه 

اأرغب  كنت  ما  دائما  يل..  بالن�ضبة  فر�ضة 

�ضفوف  �ضمن  االإ�ضباين،  بالدوري  اللعب  يف 
"حتدثت  البولندي:  واأردف  كبري«،  فريق 

كان  لقد  اأفكاره،  واأعرف  ت�ضايف  مع  بالفعل 

العبا رائعا، واأمامه م�ضتقبل هائل كمدرب".

رقم  على  بر�ضلونة  ا�ضتقر  اأخرى،  جهة  من 

لليفاندوف�ضكي،  �ضيمنحه  الذي  القمي�س 

فاإن  الكتالونية،  ل�ضحيفة "�ضبورت"  ووفقا 

القمي�س  اجلديد  مهاجمه  �ضيمنح  النادي 

الأ�ضباب  ديباي  مبمفي�س  اخلا�س   9 رقم 

يرتدي  باأن  يهتم  النادي  الأن  نظرا  جتارية، 

الالعبون البارزون االأرقام "االأكرث اإثارة«.

ولهذا ال�ضبب، عر�س البار�ضا القمي�س رقم 

ليونيل  رحيل  بعد  فاتي،  اأن�ضو  على   10

بيدري،  على   8 رقم  عر�س  كما  مي�ضي، 

عقب مغادرة داين األفي�س.واأ�ضارت ال�ضحيفة 

اإىل اأن هناك 3 طرق، ملنح القمي�س رقم 9 

النادي  ي�ضتغني  اأن  االأوىل  لليفاندوف�ضكي: 

يقرر  اأو  ال�ضيف،  هذا  ديباي،  خدمات  عن 

اإىل  رقمه  اإعطاء  باإرادته  الهولندي  املهاجم 

زميله اجلديد، اأما الطريقة الثالثة ف�ضتكون 

اأن  ديباي،  من  ر�ضميا  بر�ضلونة  يطلب  اأن 

يتنازل عن قمي�ضه ل�ضالح ليفاندوف�ضكي.

الوكاالت 

زالتان  السويدي  المهاجم  وقع 
مع  الجديد  عقده  أمس،  إبراهيموفيتش، 
ميالن لمدة عام واحد، وقالت شبكة "سكاي 
سبورت": "وقع إبراهيموفيتش على عقده 
الجديد حتى صيف 2023، وسيحصل على 
راتب ثابت يتراوح من مليون إلى مليون 
متغيرات  إلى  باإلضافة  يورو،  ونصف 
األهداف  وتسجيل  بصناعة  تتعلق  سخية 

وإنجازات الفريق في الموسم الجديد«.
مالديني  باولو  "زار  الشبكة:  وأضافت 
ماسارا  وفيدريكو  لميالن  التقني  المدير 

بيته  في  إبراهيموفيتش  الرياضي،  المدير 
على  وحصال  جاردا،  بحيرة  على  الواقع 
توقيع النجم السويدي على عقده الجديد«، 
العودة  في  إبراهيموفيتش  "يأمل  وتابع: 
المقبلة  العالم  كأس  نهائيات  بعد  للمالعب 

في قطر«.
يذكر أن إبراهيموفيتش خضع لجراحة في 
الركبة قبل شهرين، ومن المقرر أن يغيب 
 7 إلى   6 من  تتراوح  فترة  المالعب  عن 

أشهر.
الوكاالت 

ال�صرطة االإيطالية تلقي القب�س على جنم ت�صيل�صي وميالن 
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�شبورتنغ �شارلوروا البلجيكي يدر�س بيع العبه بجدية

ولفرهامبتون الإنجليزي يعر�ض مليون 
جنيه اإ�سترليني للتعاقد مع زرقان

 قالت تقارير صحفية برتغالية إن إدارة نادي ولفرهامبتون اإلنجليزي في الطريق للتعاقد 
مع الدولي الجزائري آدم زرقان جديد خالل الفترة المقبلة.

وينشط في الدوري اإلنجليزي الممتاز حالياً الثنائي رياض محرز مع مانشستر سيتي 
حامل اللقب، وسعيد بن رحمة نجم وست هام يونايتد.

صحيفة "أوجوغو" البرتغالية كشفت في تقرير لها إن إدارة ولفرهامبتون تقدمت بعرض 
قيمته 8 ماليين جنيهاً إسترليني إلى سبورتنغ شارلوروا البلجيكي للتعاقد مع آدم زرقان 

العب الوسط الجزائري.
الصحيفة البرتغالية شددت على أن الصفقة في طريقها لالكتمال خالل األيام المقبلة بعد 

اتفاق الناديين على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الذي تبلغ مدته 5 سنوات.
يذكر أن زرقان شارك في 45 لقاء مع فريقه البلجيكي الموسم الماضي سجل خاللها 3 
أهداف وصنع 10 آخرين، وعلى الصعيد الدولي شارك زرقان في 8 مباريات بقميص 

الجزائر صنع خاللها هدفين.
ق.ر

 المنتخب الوطني الأقل من 23 �شنة 

يترب�س في �شيدي مو�شى بداية من الغد

 ولد علي ي�ستدعي 28 لعبا تح�سبا 
للم�ساركة في دورة الألعاب الإ�سالمية بتركيا

 وجه نور الدين ولد علي مدرب المنتخب الوطني ألقل من 23 عاما، الدعوة 
لـ28 العبا، لمباشرة تحضيراتهم لأللعاب اإلسالمية 2022 حسبما أكده الموقع 

الرسمي لالتحادية الجزائرية لكرة القدم أمس.
في  عاما،   23 من  ألقل  الوطني  المنتخب  سيدخل  المصدر،  نفس  وحسب 
لأللعاب  تحضيرا  جويلية،   25 إلى   20 من  موسى،  سيدي  بمركز  تربص 

اإلسالمية 2022.
وسيشارك أشبال المدرب ولد علي، في هذه المنافسة، ضمن المجموعة األولى 

التي تضم السنعال، تركيا والكاميرون.
بتركيا،  الخامسة من األلعاب اإلسالمية، والمقرر اجراؤها  الطبعة  يذكر أن 

ستجري في الفترة ما بين 9 إلى 18 أوت 2022.
ق.ر

ق.ر/واج

ابها السعودية  الوطني الجزائري ألقل من 20 سنة أمس بمدينة  المنتخب  حل 
للمشاركة في بطولة العرب لكرة القدم المقررة من 20 جويلية الي 6 أوت.

ويتكون الوفد الجزائري الذي يرأسه حكيم مدان عضو المكتب الفدرالي للفاف، من 
23 العبا من بينهم 9 ينشطون في أوروبا، وتنقل الوفد الجزائري الى السعودية 

يوم االحد عبر دبي حيث مكث سبع ساعات قبل ان يلتحق بمدينة ابها أمس.
ويستهل الخضر منافسات النسخة الثامنة لكأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما 
أمام نظيره اللبناني يوم 21 جويلية المقبل على الساعة الثالثة بتوقيت الجزائر 
المجموعة  األولى عن  الجولة  لحساب  بالسعودية  سلطان  األمير  مدينة  بملعب 

الثالثة.
التشكيلة الوطنية التي ستكون معفاة من الجولة الثانية المقررة يوم 24 جويلية، 
بملعب مدينة األمير  الثالثة  الساعة  يوم 27 جويلية على  ليبيا  ستواجه منتخب 

سلطان لحساب الجولة الثالثة واألخيرة.
وقد تم توزيع المنتخبات ال18 المشاركة في البطولة العربية على ست مجموعات 

من ثالثة منتخبات، وسيتأهل األول عن المجموعات الست إضافة الي أحسن 
صاحبي المركز الثاني للدور ربع النهائي المقرر يوم 31 جويلية على ان يقام 
الدور نصف النهائي يوم 3 اوت، أما المباراة النهائية فبرمجت يوم 6 أوت على 

الساعة السابعة مساء بملعب مدينة األمير سلطان.

تركيبة المجموعات ال�شت:

المجموعة االأولى: منتخب ال�شعودية   منتخب موريتانيا   منتخب العراق

المجموعة الثانية: منتخب االإمارات   منتخب االأردن       منتخب اليمن

المجموعة الثالثة: منتخب الجزائر     منتخب لبنان         منتخب ليبيا

المجموعة الرابعة: منتخب م�شر      منتخب عمان        منتخب ال�شومال

المجموعة الخام�شة: منتخب تون�س     منتخب البحرين    منتخب جيبوتي

المجموعة ال�شاد�شة: منتخب المغرب   منتخب ال�شودان    منتخب فل�شطين.

 بفوزه على غينيا اأم�س 

واحتالله المركز الخام�س اإفريقيا

 منتخب كرة اليد يخطف 
بطاقة التاأهل للمونديال

 

خطف المنتخب الوطني لكرة اليد ذكور، أمس بطاقة التأهل اإلفريقية الخامسة 
بمنتخب  التي جمعته  الترتيبية  المباراة  تغلبه في  بعد  للمنافسة،  العالم  إلى كأس 

غينيا، ضمن كأس أمم إفريقيا، بنتيجة 26-27.
المركز  المباراة،  رجل  بركوس  مسعود  رفقاء  الوطني  المنتخب  ضمن  وبهذا 
الخامس في كأس أمم إفريقيا الجارية بمصر، والمؤهل لكأس العالم 2023 ببولندا 

والسويد.
 ،2023 بمونديال  الـ5  المجموعة  اليد، نصاب  لكرة  الوطني  المنتخب  وسيكمل 

لكرة اليد، رفقة كل من منتخبات: ألمانيا، قطر، صربيا.
وسيكون أشبال المدرب رابح غربي مطالبون بتعديل بعض األمور الفنية، خاصة 
بعد استعادة الالعبين الغائبين بسبب اإلصابة لتحقيق تمثيل مشرف في المنافسة 

العالمية.
ق.ر

تح�شبا للم�شاركة في كاأ�س العرب

المنتخب الوطني لأقل من 20 �سنة منذ اأم�ض في ابها ال�سعودية

كشفت تقارير إعالمية إيطالية أمس أن المدير الفني 
لفريق مانشستر يونايتد اإلنجليزي إيريك تين هاج، 
إسماعيل  الجزائري  الدولي  لجلب  التحرك  يدرس 
بن ناصر، العب خط وسط ميالن اإليطالي وهدف 

أرسنال في مقابل 38 مليون جنيه إسترليني.
وفقا   - اإلنجليزية  تي سي  إي  إتش  وذكرت شبكة 
يخطط   - اإليطالي  دبليو  إم  سي  موقع  لتقرير 
مانشستر يونايتد اآلن للتعاقد مع بن ناصر، والذي 
يريد ميالن 38 مليون جنيه إسترليني في مقابل بيعه، 
ولهذا يبدي يونايتد استعداده إلدراج فان دي بيك في 

الصفقة لخفض الرسوم هذا الصيف.
وأشارت إلى أن يونايتد بالتأكيد بحاجة إلى تحسين 
وبول  ماتيتش  نيمانيا  من  كل  رحل  بعدما  خياراته 
بوغبا وخوان ماتا وجيسي لينغارد، كما أن مستوى 

بن ناصر صاحب الـ24 عاًما، كان ممتاًزا لميالن 
منذ انضمامه إلى النادي في عام 2019.

، وأشارت التقارير السابقة أن أرسنال قدم عرًضا 
بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني إلعادة توقيع العب 
خط الوسط، والذي غادره في عام 2017، يضاف 

إليه نادي جوفنتوس الذي يتابع الالعب منذ فترة.
ناصر  بن  مغادرة  إمكانية  عن  األنباء  هذه  وتأتي 
تأكيد  بعد  السيما  المعطيات،  كل  لتغير  للميالن 
أن  فقط،  أسبوع  منذ  بيولي مدرب ميالن،  ستيفانو 
بن ناصر سيكون من أهم الالعبين في تشكيلته خالل 
الموسم الجديد من الكالتشيو، ويبقى تجديد بن ناصر 
لعقده واالستمرار مع الميالن االحتمال األقوى، علما 
وأن عقد الالعب الجزائري ما يزال سار إلى يونيو 

.2024

وعاد متوسط ميدان الخضر الخميس الماضي إلى 
اإليطالي،  ميالن  آسي  فريقه  مع  التدريبات  أجواء 

تحسبا النطالق الموسم الكروي.
ق.ر

اأر�شنال ي�شعى ال�شتعادته جوفنتو�س يراقب وميالن يتحفظ عن بيعه

مان�سي�ستر يونايتد يخ�س�ض 34 مليون 
جنيه اإ�سترليني لخطف بن نا�سر

لعوافي يوقع ل�شباب بلوزداد اإلى 

غاية جوان 2025 وي�شرح:

"اأ�سعى للتاألق في رابطة الأبطال 
والتتويج باألقاب اأخرى"

حتى  لعوافي،  يوسف  المدافع  ضم  أمس،  بلوزداد،  شباب  أعلن   
جوان 2025، وكان الالعب ينشط في النجم الساحلي، بعقد يمتد 
إلى جوان 2024، ورغم ذلك قام الالعب بفسخ عقده من طرف 
واحد بعد انتهاء المهلة التي منحها لناديه لتسوية مستحقاته المالية.

لشباب  باالنضمام  سعادته  لعوافي،  الالعب  أبدى  جهته،  من 
بلوزداد، وكشف عن أهدافه المستقبلية مع الفريق.

"الفايسبوك":  على  للشباب  الرسمية  للصفحة  لعوافي،  وصرح 
بلوزداد،  شباب  مثل  وعريق  كبير  بفريق  االلتحاق  لي  "شرف 
المفاوضات كانت جد سهلة وسريعة، انتهت بتوقيعي على العقد مع 
الفريق وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع، واسعاد الجماهير".
وأضاف ذات المتحدث: "منذ تولي شركة مدار إدارة الفريق، شباب 
التوالي، وشرف الكرة الجزائرية  ألقاب على  بلوزداد توج بثالثة 
في افريقيا، هدفي هو الذهاب بعيدا في رابطة األبطال مع الشباب، 

والتتويج في الموسم الجديد بألقاب أخرى".
 وأكد لعوافي ان المنافسة داخل فريقه الجديد ال تخيفه، منوها

 بالعمل الذي يقوم به المدرب الجديد التونسي نبيل الكوكي:
 "أعرف عدة العبين في الشباب، باإلضافة للمدرب الكوكي الذي

سبق لي العمل معه في وفاق سطيف، والمنافسة ال تخيفني".
ق.ر

ريا�ضي
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عقدت المنظمة الجزائرية لحقوق اإلنسان أول 
أمس بفندق الماركير بالعاصمة جمعية عامة 

استثنائية النتخاب رئيس جديد لها خلفا للرئيس 
المستقيل، حيث زكت أحسن بوزينة رئيسا لها خلفا 

لكمال معاشو، وقد جرت أشغال الجمعية العامة 
بحضور أعضاء المكتب الوطني والمجلس الوطني 
من مختلف الواليات أين تم تقديم عرض حال حول 

ظروف سير المنظمة في الوقت الراهن خاصة 
مع تداعيات األزمة الصحية التي مرت بها البالد 

جراء وباء »كوفيد19.»
وأكدت المنظمة دعمها الكامل لرئيس الجمهورية 
عبد المجيد تبون لبناء الجزائر الجديدة ووقوفها 
إلى جانبه في كل المراحل والظروف التي تمر 

بها البالد، مجددة سعيها للعمل على ترقية واحترام 
حقوق اإلنسان وحرية الرأي التي أكد عليها 

الرئيس في الدستور الذي زكاه الشعب والذي 
منح المكانة الالئقة لحقوق اإلنسان بما يتماشى 
ومتغيرات الساحة الوطنية والدولية.كما ثمنت 

المنظمة الدور الكبير الذي يقوم به الجيش الشعبي 
الوطني سليل جيش التحرير الوطني تحت قيادة 

رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة، 
وكذا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق 
أول السعيد شنقريحة نظير الجهود التي يبذلها من 
أجل تطوير جيشنا مما يجعل الجزائر بمنأى عن 

التهديدات الخارجية التي تحيط بها.
وأكدت المنظمة في ذات البيان على ضرورة 
العمل على تحسين األداء والعمل على ترقية 
المواطنة وحماية حقوق اإلنسان بما يخوله 

الدستور، مجددة أنها ستظل وفية للمبادئ التي 
تأسست من أجلها وتمكين المواطن من ممارسة 

حقوقه في كنف الدستور.وزكت الجمعية العامة 
االستثنائية أحسن بوزينة رئيسا للمنظمة خلفا لكمال 

معاشو المستقيل، كما تم انتخاب رشيد خلفوني 

أمينا عاما مساعدا للمنظمة، باإلضافة إلى أيوب 
صليج أمينا للمالية خلفا لخالد سعداوي المتوفي 

والسعيد ماحي عضوا خلفا لكشيدة غويني.

ANEP : 2216013980

إشـهـــار

مركب احلديد وال�سلب تو�سيايل :

 حتقيق �صادرات بقيمة 450 مليون دوالر 
خالل ال�صدا�صي االأول من 2022

حقق مركب الحديد و الصلب توسيالي الكائن ببطيوة )شرق والية وهران( عائدات 
تصدير بقيمة 450 مليون دوالر خالل السداسي األول من العام الجاري, حسبما 

علم أمس لدى المركب.وذكرت المكلفة باإلعالم بالمركب, حكيمة كمال, أن مركب 
توسيالي قام خالل السداسي األول من السنة الجارية بتصدير 571 ألف طن من 

المنتجات الحديدية بزيادة تقدر بـ10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم 
و بإيرادات تعادل 450 مليون دوالر.وقد تم تصدير هذه الكميات من المنتجات 

الحديدية المتمثلة على وجه الخصوص في حديد البناء و األسالك الحديدية و 
الكريات الحديدية وغيرها انطالقا من موانئ وهران و أرزيو و مستغانم نحو 

الواليات المتحدة األمريكية و ايطاليا و بلجيكا و رومانيا و هولندا و ألمانيا و بلغاريا 
و اليونان و انجلترا و الدنمارك و إيرلندا و تونس وعدد من الدول اإلفريقية, كما 

أشير إليه.وتطمح شركة توسيالي إلى تصدير 5ر1 مليون طن من مختلف المنتجات 
الحديدية و بلوغ 1 مليار دوالر من عائدات التصدير خالل العام الجاري مع العلم 

أنه تم تحقيق خالل العام المنصرم أزيد من 700 مليون دوالر كعائدات من نشاطاته 
للتصدير, وفق ذات المصدر.والجدير بالذكر أن ذات المجمع حقق خالل السداسي 

األول من العام المنصرم 370 مليون دوالر كعائدات نشاطات للتصدير.
ر.ن

معهد با�ستور يوؤكد:

  انت�صار �صاللة جديدة
 الأوميكرون يف اجلزائر

أكد معهد باستور تسجيل ساللة فرعية جديدة للمتحور أوميكرون في الجزائر، 
حيث انتشرت عبر عدة واليات.وأوضح معهد “باستور” في بيان إعالمي له، أنه تم 
الكشف عن ساللة  فرعية جديدة من متحور أومكرون على مستوى بعض واليات 

الوطن، بداية من شهر جوان، وهي الساللة  ب.أ.5 والتي حلت بشكل تدريجي محل 
الساللة الفرعية  ب.أ.2 التي كانت منتشرة إلى حد اآلن.

وأضاف: “إن الزيادة المسجلة في درجة انتشار الساللة الفرعية ب.أ.5 ابتداء من 
3 جويلية ارتبطت بارتفاع طفيف في عدد حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد 19 

خالل نفس هذا الشهر كما هو مالحظ بالبلدان التي تشهد حاليا انتشار هذه الساللة 
الفرعية الجديدة وبهذا ليس من المستغرب أن نشهد زيادة في الحاالت في األيام 

القليلة القادمة حيث يشكل هذا الوضع جزءا من دورة تطور الفيروس”.وحدد معهد 
باستور أعراض هذه الساللة التي لديها معدل انتقال أعلى من سابقاتها في التعب 

والسعال والحمى والتهاب الحلق والصداع مع استمرار األعراض مدة أطول يمكن 
أن تستغرق من 7 إلى 10 أيام.

وأكد المعهد أن األشخاص المصابين بالسالالت الفرعية السابقة ألومكرون ب.أ1 
وب.أ2 يمكن أن يصابوا مرة ثانية بالساللة الفرعية  ب.أ5.ودعا معهد باستور 

المواطنين إلى التحلي باليقظة وتطبيق إجراءات البروتوكول الصحي، مؤكدا أن 
الوباء لم ينته بعد مثل ما نالحظه بظهور سالالت فرعية جديدة هي تحت المراقبة 

العالية كما هو الحال مع الساللة ب. أ.2. 75 وهي ساللة فرعية أخرى للساللة 
ب.أ.2،  ظهرت بالهند.

ف.م

تبون يف كل »ندعم الرئي�س 
م�صاعيه لبناء اجلزائر اجلديدة«

اأكدت املنظمة اجلزائرية حلقوق الإن�سان دعمها الالم�سروط مل�ساعي 

رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون لبناء جزائر جديدة ويف املواطنة 

وحقوق الإن�سان، حيث عقدت املنظمة اأول اأم�س ال�سبت جمعيتها العامة 

ال�ستثنائية لنتخاب رئي�س جديد خلفا للرئي�س امل�ستقيل.

املنظمـــــــة 

اجلزائريـة 

حلقــــــــوق 

الإن�ســـــــان 

 تنتخـــــــــب 

رئي�سا جديدا 

لها وتوؤكــــد:
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شروط  عدة  المنظمون  حدد  للوطن"،  بيتا  "ستون  شعار  وتحت 
و45   18 بين  ما  المشاركين  يتراوح سن  أن  بينها  من  للمشاركة 
عاما، وأن تتراوح القصيدة ما بين 50 و60 بيتا أو سطرا، في حين 

حدد تاريخ 16 سبتمبر المقبل كآخر أجل للمشاركة.
وترسل المشاركات على العنوان اإللكتروني

شروط  باقي  على  التعرف  ويمكن   aarc.poesie@gmail.com

المسابقة بالعودة إلى الموقع اإللكتروني للوكالة أو صفحاتها بمواقع 
التواصل االجتماعي.

وتدخل هذه المسابقة في إطار االحتفال بالذكرى الستين لالستقالل، 
حيث الهدف منها "تشجيع المواهب الشعرية في الوسط الشباني" 
و"إعطاء الفرصة لهذه الفئة للتعبير عن حب الوطن بأشكال تعبيرية 

جميلة ومتنوعة مع تثمين إبداعاتها في هذا المجال".

الوكالة اجلزائرية لالإ�صعاع الثقايف

م�سابقة وطنية لل�سعر مبنا�سبة 
الذكرى ال�ستني لال�ستقالل

اأعلنت الوكالة اجلزائرية لالإ�صعاع الثقايف عن اإطالق الطبعة الثانية مل�صابقتها الوطنية لل�صعر باأنواعه الف�صيح 

وامللحون والأمازيغي مبنا�صبة الذكرى ال�صتني لال�صتقالل وا�صرتجاع ال�صيادة الوطنية، ح�صب بيان للوكالة.

 أقيم، أمس األول، بالجزائر العاصمة، 
التشكيلية  الفنانة  حول  معرض 
 -1907( كاهلو  فريدا  المكسيكية 
الملصقات  من  العديد  تضمن   ،)1954

حول أهم أعمالها.
نظمته  الذي  المعرض،  وتميز 
"المؤسسة الثقافية أحمد ورابح عسلة"، 
بالتعاون مع سفارة المكسيك بالجزائر، 
أبرز  حول  ملصقا   20 حوالي  بتقديم 
بورتريهاتها  الفنانة وخصوصا  لوحات 
الشخصية التي عكست حياتها ومسارها 
الجسدية والنفسية  الفني، وكذا معاناتها 
مآس  من  به  مرت  ما  نتيجة  الكبيرة 

ومحن.
تعابير  و  الملصقات مالمح  هذه  تظهر 
وحزينة  أحيانا  جادة  لفريدا،  متنوعة 
و  سوريالية  بين  أخرى،  أحيانا 
واقعية، شديدة الجمال وغزيرة األلوان 
والرموز، فالطبيعة واإلنسان والحيوان 
في  كلها  تتجلى  والثقافة  والتاريخ 
مكسيكية  وكلها  رائعة  بطريقة  أعمالها 

الروح.
الفلكلور  األعمال  هذه  أيضا  تبرز 
والثقافة المكسيكية األصيلة التي تنتمي 
التي  الريفية  المالبس  الفنانة،  إليها 
والطبيعة  األصليين،  للسكان  ترمز 
المتنوعة بنباتاتها وزهورها وفواكهها، 
للمكسيك  القديمة  الحضارات  و 
الشمس،  كأهرامات  الشهيرة  بآثارها 
الموتى"،  "يوم  الوطني  والمهرجان 
الحيوانات  ومختلف  المكسيكي،  والعلم 

والطيور التي كانت تحبها فريدا.
بعض هذه البورتريهات تبرز بوضوح 
المعاناة النفسية والجسدية الكبيرة لفريدا 
وهي التي عانت منذ صغرها من شلل 
في  شابة،  وهي  وتعرضت  األطفال 
تسبب في إصابة  لحادث سير   ،1925

الفراش  وألزمها  الفقري  عمودها 
واقعية  لوحات  هي  طويلة،  لشهور 
ومعبرة  مبهرة  الخيال،  من  قالب  في 
وحزينة، ومن أشهرها "مستشفى هنري 
المكسور"  و"العمود   )1932( فورد" 
)1944( و"بال أمل" )1945( و"األيل 

المجروح" )1946(.
المعروضة  اللوحات  بعض  تظهر 
المحيط العائلي الذي عاشت فيه الفنانة 
دييغو  بزوجها  عالقتها  وخصوصا 
ريفيرا، المناضل الشيوعي والفنان الذي 
المكسيكية  للجداريات  برسمه  عرف 
الواليات  إلى  وسفرهما  الشهيرة، 
واحتضانهما  األمريكية،  المتحدة 
لييف  السوفياتي  للسياسي  بعد  فيما 
من  الثالثينيات  نهاية  في  تروتسكي، 
في  فريدا  الماضي.تتطرق  القرن 
الحساسة  المواضيع  من  للعديد  أعمالها 
بين  كالمساواة  المكسيكي  المجتمع  في 
الرجل والمرأة والتاريخ القديم للمكسيك 
الفكرية  والحركات  الشيوعية  واألفكار 
الهوية  وكذا  القومية  عن  المدافعة 

المكسيكية األصيلة.
الزوار،  من  العديد  المعرض  وحضر 
المكسيكي  السفير  إلى  باإلضافة 
بالجزائر، غابلاير روزنويغ، الذي أشاد 
كاهلو،  لفريدا  "الحافل"  الفني  بالمسار 
"عالقات  بـ  كالمه  سياق  في  مشيدا 
بالده  بين  تجمع  التي  الصداقة" 
والجزائر ومهنئا الجزائريين باحتفاالت 

ستينية االستقالل.
ولدت  التي  كاهلو،  فريدا  رسمت 
سيتي،  ميكسيكو  العاصمة  بضواحي 
مر  على  فنية  لوحة   200 حوالي 
عن  عبارة  منها   55 القصيرة،  حياتها 
بورتريهات شخصية صنعت مجدها في 

بالدها وفي العالم أجمع.

معر�ض حول الت�سكيلية املك�سيكية 

فريدا كاهلو 
باجلــــزائـــــر العا�سمــــة

أصدر المجلس األعلى للغة العربية، بحر 
وظيفي  قاموس  أول  الفارط،  األسبوع 
البحري  الصيد  مصطلحات  حول  عربي 
وتربية المائيات، تزامنا مع إحياء الذكرى 

الستين السترجاع السيادة الوطنية.
في مستهّل يوم إعالمي بمناسبة اإلصدار 
صالح  المجلس،  رئيس  أوضح  الجديد، 
"األول من  يعتبر  القاموس  هذا  أّن  بلعيد، 
والعربي  الوطني  المستوى  على  نوعه 
أنجزت  مشتركة  جهود  نجاح  ثمرة  وهو 
في ظرف قياسي بين باحثين من المجلس 

ومهنيين من قطاع الصيد البحري".
يضم  الذي  العلمي  المنجز  هذا  إّن  وقال 
نحو 3000 مصطلح سيكون بمثابة "دليل 
بالمنطوق  العالقة  ذات  للمفردات  جامع 
الذي يستعمل من قبل مهنيي القطاع وتلك 

الخاصة بالمراسالت اإلدارية ضمن نطاق 
اعتبر  ذاته،  السياق  االختصاص".وفي 
بلعيد أّن إصدار معاجم وقواميس، بالتنسيق 
مع مختلف الهيئات الوزارية، يعّد من مهام 
المجلس األعلى للغة العربية الذي يحرص 
استعماالت  "تعزيز  على  قال-  -مثلما 
لمختلف  الدعوة  موّجهاً  العربية"،  اللغة 
"توحيد  أجل  من  والهيئات  القطاعات 
الجهود إلنجاز مجامع علمية مماثلة تسهم 

في ترقية اللغة العربية واستخداماتها".
البحري  الصيد  وزير  اعتبر  جهته،  من 
سفيان  هشام  الصيدية،  والمنتجات 
صلواتشي، في كلمة قرأها نيابة عنه ممثل 
"أهمية  أن  جودي،  نايت  فريد  الوزارة 
التقنية والعلمية  الميادين  المصطلحات في 
لها"،  اللغوي  االستعمال  مجرد  تتجاوز 

شارك  الذي  القاموس  هذا  أّن  إلى  مشيراً 
في  سيساهم  وباحثون  أساتذة  إنجازه  في 
غياب  حال  في  فهم  سوء  أي  "مواجهة 
المتداولة  الكلمات  معاني  بين  التوافق 

الصيد  الختصاصات  بالنسبة  ودالالتها 
البحري و تربية المائيات".

الدراسات  رئيسة  اعتبرت  بدورها، 
ومنسقة  العربية  للغة  األعلى  بالمجلس 

العمل على هذا القاموس، حنيسة كاسحي، 
سلسلة  ضمن  "يأتي  اإلصدار  هذا  أّن 
في  المعجمي  والعمل  الوظيفية  القواميس 
يتكفل  التي  والتقنية  العلمية  المصطلحات 
لبنة  لتكون  وإصدارها  بوضعها  المجلس 
في  العربية  اللغة  لخدمة  تضاف  أخرى 
القاموس  أّن  إلى  اإلشارة  الجزائر".تجدر 
البحري  الصيد  لمصطلحات  الوظيفي 
المائيات يحتوي على دليل خاص  وتربية 
ألربعة  تناوله  إلى  إضافة  بالتشفير، 
كالمصطلحات  القطاع  تخص  مجاالت 
الصيد  وسفن  وآالت  واإلدارية  التقنية 
والمنظمات  واألنشطة  والمهن  البحري 
مالحق  إلى  باإلضافة  والجهوية،  الدولية 
فن  ولوحة  البحرية  باإلشارات  تتعلق 

البحارة والمنطوق الجزائري القديم.

�سدور اأول قامو�ض وظيفي عربي مل�سطلحات ال�سيد البحري وتربية املائيات

تنظيم "ليايل مليانة الأندل�سية" 
من 21 اإىل 23 يوليو بعني الدفلى

ستحتضن مدينة مليانة بعين الدفلى، الطبعة 
األندلسية«  مليانة  »ليالي  لتظاهرة  الثالثة 
شهر  من   23 غاية  وإلى   21 من  ابتداء 
األول،  أمس  علم  ما  وفق  الجاري،  يوليو 
الحدث  تنظيم  إلى  المنظمين.بادرت  من 
تحت  لمليانة«  األندلسية  »الزيرية  جمعية 
إشراف  تحت  الحرية«،  »ألحان  شعار 
مديرية  مع  وبالتنسيق  الدفلى،  عين  والية 
البلدي  الشعبي  والمجلس  والفنون  الثقافة 
المنظمة  الجمعية  رئيس  وفق  لمليانة، 
بانتظار  المصدر  أفاد  يوسف عزايزية.كما 
في  المسجلة  الفنية  التظاهرة  هذه  احتضان 
لعيد  الستين  بالذكرى  االحتفاالت  إطار 
االستقالل، خالل أمسيات 21 و 22 و 23 

يوليو الجاري بثانوية "محمد عبدو".
وأشار السيد عزايزية إلى افتتاح هذه الطبعة 
تاريخ  حول  بمحاضرة  نوعها  من  الثالثة 

الموسيقى بمليانة ومعرض عن نشاطات و 
أعمال جمعية "الزيرية األندلسية لمليانة"، 
 1997 إلى عام  تأسيسها  تاريخ  يعود  التي 
الموسيقي  التراث  ترقية  و  "تثمين  بهدف 
المجال"،  في  الشباب  تكوين  كذا  و  القديم 

وفق توضيحات المصدر نفسه.
عرض  تقديم  الجمعة،  أمسية  يرتقب،  كما 
"عثمان  لفرقة  الشعبية  الزرنة  لموسيقى 
بويداردورن"، يليه حفل أندلسي من تنشيط 
وحفل  لمليانة"،  األندلسية  "الزيرية  جمعية 
سمير  للفنان  وأندلسي  حوزي  موسيقي 

تومي.
الليالي  هذه  من  أمسية  آخر  وستشهد 
االندلسية، تقديم عرض في موسيقى الزرنة 
لفرقة "بن يوسف رايس"، و حفل موسيقي 
أندلسي للمطربة صباح األندلسية، يليه حفل 

موسيقي شعبي لعزايزية يوسف.
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الوكاالت

وطالب المكتب خالل اجتماع عقده أول أمس، برئاسة 
خطوات  باتخاذ  الدولي  األمن  مجلس  غالي,  إبراهيم 
حاسمة لتنفيذ ميثاق وقرارات األمم المتحدة, وخاصة 
المتعلقة بمنح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة, 
غير  حقه  ممارسة  من  الصحراوي  الشعب  لتمكين 
واالستقالل.  المصير  تقرير  في  للتصرف  القابل 
تم  انه  )واص(  الصحراوية  األنباء  وكالة  وذكرت 
والتعنت  العرقلة  سياسة  إدانة  أيضا  االجتماع  خالل 

التي تنتهجها دولة االحتالل المغربي.

إلى  الدائم  المكتب  "تطرق  االجتماع,  ختام  وفي 
الوطنية,  لألمانة  السابعة  العادية  الدورة  تحضيرات 
التقييم  بغرض  الجاري,  يوليو  شهر  نهاية  المقررة 
ووضع أولويات للمرحلة المقبلة, على ضوء قرارات 
الدورة  ومخرجات  للجبهة  عشر  الخامس  المؤتمر 
العادية السادسة لألمانة الوطنية", تضيف وكالة األنباء 

الصحراوية.
الماضي  الخميس  ذريعا  فشال  فشل  المغرب  وكان 
الخارجية  لوزراء  مغلقة  جلسة  خالل  محاوالته,  في 

التنفيذي  للمجلس   41 الـ  الدورة  إطار  في  األفارقة 
الوفود  إلقناع  زامبيا,  بعاصمة  اإلفريقي  لالتحاد 
الصحراوية  الجمهورية  استبعاد  بضرورة  اإلفريقية 
من المشاركة في أشغال القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو 
الدولي للتنمية في افريقيا )التيكاد( المقررة يومي 28 
و 29 أوت بتونس, حيث اعتمد المجلس التنفيذي للهيئة 
القارية قرارا يطالب فيه بإشراك كافة الدول االفريقية 

في الموعد المرتقب.
وقد حاول ممثل المغرب في هذا االجتماع جاهدا, إقناع 
الجمهورية  استبعاد  بضرورة  اإلفريقية  الوفود  بقية 
العربية الصحراوية الديمقراطية, متعلال بحجج واهية 
مفادها أن "الشراكة التي تربط الدول اإلفريقية باليابان 

ال تندرج في إطار االتحاد اإلفريقي".
أي  تقم  لم  بالفشل,و  باءت  المغرب  محاولة  أن  غير 
بمساندة  المخزن,  مع  المتحالفة  تلك  حتى  و  دولة 
الموقف المغربي, بل بالعكس شدد العديد من الوزراء 
من  المطالبة  ضرورة  على  المشاركين  األفارقة 
اإلفريقية  الدول  لكل  الدعوة  بتوجيه  الياباني  الشريك 

بما فيها الجمهورية الصحراوية .
قامت  صيغة  في  ذلك  اعتماد  االجتماع  خالل  وتم 
بتلخيصها  السنغال,  خارجية  وزيرة  المجلس,  رئيسة 
وعلى  المفوضية,  تكليف  على  خاللها  من  والتأكيد 
اليابان  لدى  بالسعي  فقي,  موسى  الرئيس  رأسها 
المسألة. الموحد حول هذه  االفريقي  الموقف  وتبليغه 
أهم  من  يعد  "التيكاد"  مؤتمر  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
الدول  بين  التنموي  للتعاون  الدولية  المحافل  وأبرز 

اإلفريقية واليابان والمؤسسات الدولية.

الزيارة  هناوي،  التطبيع، عزيز  لمناهضة  المغربي  للمرصد  العام  الكاتب  وصف 
ب"الجريمة   ، المغرب،  الى  الصهيوني  االحتالل  جيش  أركان  لرئيس  المنتظرة 
الجديدة"، مؤكدا أن "السعار التطبيعي في البالد تجاوز كل الحدود و يجب الوقف 

الفوري لهذا االنهيار الشامل والخطير".  
وقال عزيز هناوي في تصريح صحفي أن هذه الزيارة التي ستدوم 3 أيام، تأتي 
في سياق "الهرولة التطبيعية المتسارعة، و التي انطلق سعارها قبل نحو عامين"، 
مذكرا في هذا االطار بزيارة وزير الحرب الصهيوني الى المملكة، شهر نوفمبر 
من العام الماضي، الى جانب زيارة عدة وزراء صهاينة الى المغرب، رغم الرفض 

الشعبي.
الحدود"،  كل  تجاوزت  المملكة  في  التطبيعي  السعار  "حالة  أن  هناوي  وأوضح 
مضيفا: "المغرب اليوم أمام اختراق سياسي وأمني ودبلوماسي وثقافي وسياحي. 
وصل إلى درجة تصدير العمالة المغربية إلى األراضي الفلسطينية المحتلة، للعمل 

في المستوطنات وعالج الصهاينة". 
وخالل زيارة وزيرة الداخلية الصهيونية الى المملكة، شهر يونيو الماضي، وقعت 
مع نظام المخزن على اتفاقية لتصدير 15 عامال مغربيا الى الكيان الصهيوني في 
المغربي  المرصد  الماضي، حذر  السبت  له يوم  بيان  البناء و الصحة.وفي  مجال 
لمناهضة التطبيع من "حالة السعار الهستيري نحو حضن الصهاينة من قبل الدولة 
المغربية بشكل غير مسبوق نهائيا، موازاة مع حالة اختراق متصاعدة لبنية النسيج 
المجتمعي ومحاولة صناعة طابور خادم للمشروع الصهيو-أمريكي وربط حاضر 
ومصير المغرب الدولة والشعب بعجلة كيان صهيون".وقال في هذا اإلطار : "نحن 
بعجلة  المغربية  الرسمية  المؤسسات  إلحاق  ومحاولة  للبالد،  شاملة  صهينة  إزاء 
الكيان الصهيوني". كما جدد التأكيد على أن التطبيع و"الصهينة الشاملة للبالد ال 
يمكنها إال أن تنتج خرابا شامال للبالد في كل المستويات"، وهو ما يستدعي -حسبه- 

"وقف فوري لهذا االنهيار الشامل والخطير".
وفي سياق رفض الشعب المغربي للتطبيع ولزيارة رئيس أركان الجيش الصهيوني 
وقفة  تنظيم  فلسطين عن  أجل  المغربية من  العمل  أعلنت مجموعة  المغرب،  الى 

احتجاجية،  مساء غد االثنين أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط.
واعتبرت السكرتارية الوطنية للمجموعة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية 
في موقع التواصل االجتماعي "فايسبوك"، زيارة "رأس اإلرهاب"، رئيس أركان 
الجيش الصهيوني المجرم، التي تأتي في أعقاب مشاركة مراقبين عسكريين صهاينة 
في مناورة عسكرية بالمغرب، "خطوة أخرى تكتسي خطورة بالغة وجريمة تطبيعية 

جد شنيعة بحق الشعب المغربي وشعوب األمة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني".
المغربية  المملكة  أن  أكدت  قد  فلسطين  أجل  من  الوطنية  العمل  مجموعة  وكانت 
رئيس  الستقبال  تستعد  حيث  الصهيوني،  الكيان  مع  التطبيعية  سياستها  في  تمعن 
أركان جيش االحتالل الصهيوني، في قادم األيام، رغم رفض أحرار المغرب ذلك 

وتنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط.
و اعتبرت السكرتارية الوطنية للمجموعة, في بيان نشرته على صفحتها الرسمية 
في موقع التواصل االجتماعي "فايسبوك", زيارة "رأس اإلرهاب", رئيس أركان 

الجيش الصهيوني المجرم, التي تأتي في أعقاب مشاركة مراقبين عسكريين صهاينة 
في مناورة عسكرية بالمغرب, "خطوة أخرى تكتسي خطورة بالغة وجريمة تطبيعية 

جد شنيعة بحق الشعب المغربي وشعوب األمة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني".
وأضافت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين, أن الزيارة تأتي "في سياق حالة 
السعار الصهيوني-التطبيعي الرسمي بالمغرب منذ إعالن ما يسمى االتفاق الثالثي 
المشؤوم", مدينة "بكل عبارات الشجب واالستنكار هذه الجريمة التطبيعية الكبرى, 
باستضافة مجرم حرب صهيوني تقطر يداه بدماء اآلالف من أبناء وأطفال الشعب 
بالحرب  غزة  قطاع  في  مغاربة  أطفال  ضمنهم  ومن  األمة,  وشعوب  الفلسطيني 

األخيرة في رمضان 2021".
حزب مغربي يدعو لتوحد املغاربة للتخل�ص من نظام املخزن

يأتي هذا في وقت دعا حزب "النهج الديمقراطي" بالمغرب, الشعب المغربي الى 
توحيد الجهود من أجل التخلص من نظام المخزن المبني على االستبداد والسلطوية.
لهيئات  المغربي  االئتالف  نظمها  التي  المستديرة  المائدة  خالل  له  مداخلة  وفي 
واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  المتدهور  "الوضع  عنوان  تحت  اإلنسان  حقوق 
والمواجهة", شدد  التصدي  العامة, وسبل  بالحريات  المستمر  والمساس  والثقافية, 
الكاتب الوطني لحزب "النهج الديمقراطي", مصطفى البراهمة, على ضرورة فتح 
النقاش بين القوى السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية في المغرب على المستوى 
القيادي والقاعدي, و "تشكيل جبهة للخالص على أساس برنامج مبني على التصدي 
يتمحور  البرنامج  مضمون  أن  اإلطار  هذا  في  منه".وأوضح  والتخلص  للمخزن 
حول "وضع حد للسلطوية والتغول األمني, و وضع حد للريع واالحتكار والتبعية 
وضمان السيادة الغذائية والطاقية, وضمان تعليم جيد ومجاني لكل أبناء المغاربة, 
المعتقلين  كل  سراح  وإطالق  األجور,  في  وزيادة  للجميع,  صحية  ومنظومة 

السياسيين, وضمان الحريات والحقوق واستقالل القضاء".
اقتصاديا على  المبني  "العتيق  المخزن  نظام  أن  المغربي  السياسي  القيادي  وابرز 
الريع واالحتكار, وسياسيا على االستبداد والسلطوية, عائق أمام تطور المغرب". 
أن  و  المخزني  النظام  من  التخلص  على  يشتغلوا  أن  يجب  "المغاربة  وأضاف: 
يتوحدوا", مستطردا بالقول : "إذا كان تاريخ المغاربة مبني على التشظي السياسي 

واالنقسام, فإنه مبني كذلك على االنتفاضات".
في  المشاركة  والمدنية,  والحقوقية  والنقابية  السياسية  والفعاليات  الهيئات  ووقعت 
المبدئي  المائدة المستديرة الحوارية, على عريضة عبرت من خاللها عن موقفها 
مؤتمره  عقد  في  حقه  عن  الدفاع  في  الديمقراطي"  "النهج  حزب  مع  المتضامن 

الوطني الخامس في فضاء عمومي.
وأعلن حزب "النهج الديمقراطي" في وقت سابق عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر 
وزارة الداخلية يوم غد االثنين, من أجل تمكينه من حقه في عقد مؤتمره الخامس 
في فضاءات عمومية. وتأتي الوقفة االحتجاجية ردا على امعان النظام المغربي في 
رفض منحه قاعة عمومية لعقد أشغال المؤتمر المقرر أيام 22 و 23 و 24 يوليو, 
يعاني من تضييق  الذي  الحزب  المغرب وخارجه مع  داخل  وسط تضامن واسع 

واسع بسبب مواقفه المناهضة لنظام المخزن.

"البولي�ساريو" ت�سجل بارتياح قرار جمل�سه التنفيذي بوحدة املنظمة 

الحتاد الإفريقي ي�صفع املغرب
�سجل املكتب الدائم لالأمانة الوطنية جلبهة البولي�ساريو بارتياح القرار "ال�سيد" للمجل�ص التنفيذي لالحتاد االإفريقي, املنعقد موؤخرا 

بالعا�سمة الزامبية لو�ساكا, والذي �سدد على وحدة ومتا�سك املنظمة القارية, خا�سة فيما يتعلق مب�ساركة كافة الدول االأع�ساء يف 

�سراكاتها مع الدول واملنظمات االأخرى.

مر�سد مناه�سة التطبيع يوؤكد اأن نظام املخزن جتاوز كل احلدود

زيارة رئي�ش اأركان اجلي�ش ال�صهيوين للمغرب "جرمية جديدة"

بريطانيا: 

املر�صحون لزعامة 
حزب املحافظني

 يعدون بخف�ش ال�صرائب
لزعامة  الخمسة  المرشحين  بين  التنافس  اشتد 
تولي  وبالتالي  بريطانيا  في  المحافظين  حزب 
ركز  حيث  القادم  الوزراء  رئيس  منصب 
وليز  سوناك  ريشي  حظا  األوفر  المرشحان 
االقتصاد وملف حفض  معركتهما على  ترأس 

الضرائب. 
والمرشح  السابق  المالية  وزير  سوناك  وقال 
البالغ  البرلمان  في  المحافظين  لنواب  المفضل 
تلفزيونية  مناظرة  في  مشرعا   358 عددهم 
مع منافسيه على قناة /آي.تي.في/  إن أولويته 
والحيلولة  التضخم  معالجة  ستكون  القصوى 

دون تفاقمه قبل أن يقر تخفيضات ضريبية. 
وزيرة  تراس  ليز  اعتبرت  جهتها،  ومن 
الخارجية في حكومة جونسون أن سوناك هو 
 70 في  أعلى مستوى  إلى  الضرائب  من رفع 
في  الزيادات  إللغاء  خططا  واقترحت  عاما 
ضريبة الرواتب وضريبة الشركات بتكلفة تزيد 
عن 30 مليار جنيه إسترليني )36 مليار دوالر( 
سنويا. ومع عدم وجود مرشح واضح لخالفة 
بوريس جونسون الذي سيتنحى عن منصبه بعد 
الممكن  غير  من  زال  ما  الفضائح  من  سلسلة 
التكهن بهوية الزعيم القادم للمحافظين وتشكيل 
الحكومة المقبلة مما يكشف عن انقسامات داخل 

الحزب الحاكم.

ينتمي اإىل عائلة "اإيبوال"

 الذي ينتقل من احليوانات

"ال�صحة العاملية"
 تعلن تف�صي فريو�ش 

"ماربورغ" يف غانا
العالمية عن أول تفشي  أعلنت منظمة الصحة 
ينتمي  اإلفريقية  القارة  في  جديد  لفيروس 
من  ينتقل  الذي  "إيبوال"  فيروس  عائلة  إلى 

الحيوانات.
إن  أمس،  أول  بيان،  في  المنظمة  وقالت 
وتم  "ماربورغ"  اسم  يحمل  الجديد  الفيروس 
أول  تسجيل  من  شهرا   11 بعد  تفشيه  إعالن 
إصابة به في غانا. ةوأشارت المنظمة إلى أن 
بالفيروس  شخصين  إصابة  أكدت  الفحوصات 
مخالطا   90 من  أكثر  رصد  تم  كما  غانا،  في 
وأفراد  الصحيون  العاملون  ذلك  في  بما 
 12 هناك  للمراقبة.وكان  ويخضعون  المجتمع 
 ،1967 عام  منذ  "ماربورغ"  لفيروس  تفشيا 
اإلفريقية  القارة  وشرقي  جنوب  في  معظمها 
وكينيا،  والكونغو،  أنغوال،  بينها  أماكن  في 
وأوغندا. وقال المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة 
مويتي  ماتشيديسو  الدكتور  إلفريقيا  العالمية 
سريع  بشكل  استجابت  الصحية  "السلطات  إن 

للفيروس الجديد".

اأوكرانيا

زيلين�صكي يقيل رئي�ش جهاز 
اأمن الدولة واملدعية العامة

أول  زيلينسكي،  فولوديمير  األوكراني،  الرئيس  أقال 
أمس، رئيس جهاز أمن الدولة والمدعية العامة.

جاء ذلك مع اإلعالن عن تسجيل مئات الدعاوى الجنائية 
بشأن "أنشطة خيانة وتعاون" لموظفين في مكاتب االدعاء 
وقال  التفاصيل.  من  مزيد  دون  التحقيق،  وهيئات  العام 
زيلينسكي، في بيان، "اليوم اتخذت قرارا بعزل المدعية 
العامة )إيرينا فينيديكتوفا( من منصبها وإقالة رئيس جهاز 
تقييم  "سيتم  أنه  وأضاف  باكانوف(".  )إيفان  الدولة  أمن 
تقاعس من جانب أي مسؤول  المحددة وأي  اإلجراءات 

في قطاع األمن ووكاالت إنفاذ القانون".
وتابع "حتى اليوم، تم تسجيل 651 دعوى جنائية بشأن 
االدعاء  مكاتب  في  لموظفين  والخيانة  التعاون  أنشطة 
إنفاذ  ووكاالت  للمحاكمة  السابق  التحقيق  وهيئات  العام 
الرئيس  القانون". وحسب وكالة األنباء األوكرانية، فإن 
زيلينسكي، عيّن في مرسوم رئاسي أوليكسي سيمونينكو 

لمنصب المدعي العام باإلنابة.
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تقول الالجئة أم إياد )58 عاًما( إن المياه تنقطع ألياٍم 
المخيم  سكان  أوضاع  يفاقم  ما  المخيم،  في  متواصلة 
لـ"المركز  الالهبة.تضيف  الصيف  أجواء  ظل  في 
المياه  لتخزين  يضطرون  أنهم  لإلعالم"  الفلسطيني 
في آواني، وبكل ما يستطيعون لتفادي نقصها الشديد. 
المياه  بضخ  المعنية  والجهات  "أونروا"  وتطالب 
باستمرار، لتفادي معاناة الناس في ظل أجواء الصيف.

وتشير إلى أن األهالي يقومون بشراء الصهاريج من 
المياه بـ100 ألف ليرة لبنانية، لحل النقص الشديد في 
في  فلسطين  وطنها  إلى  بالعودة  الحاجة  المياه.تنادي 
ومهما  العمر،  بنا  تقدم  "مهما  تقول:  الغربي،  الجليل 

طال التهجير، فسوف نعود إلى وطننا المحتل".
وليست وحدها أزمة المياه، فهناك أزمات شديدة مثل 
والفقر.  المرتفعة،  والبطالة  الكهربائي،  التيار  انقطاع 
نقطة  عليه  للسيارات  رئيسي  مدخل  البص  ولمخيم 
للجيش اللبناني، ومخرج آخر، ويتواجد الجيش اللبناني 

في داخل المخيم لوجود مشفى حكومي فيه.
في  حماس  لحركة  السياسي  المسؤول  عيسى،  سالم 
مخيم البص، يقول إن أزمات المخيم تشابه لحد كبير 
باقي مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان، من انقطاع 

الكهرباء والمياه والفقر والبطالة.
وأضاف أنه ال يزال يُمنع إدخال مواد البناء إلى داخل 
المخيم للتوسع الطبيعي إال بتصريح مسبق من الجيش 
منازل،  بناء  يتطلب  للسكن  الطبيعي  النمو  اللبناني، 
وهذا ال يحدث في المخيم.وأوضح أن الجيش اللبناني 

العمل  أعاد  أنه  إال   2005 عام  التصريح  هذا  لغى 
به.وأشار إلى أن التوسع البنائي في المخيم الذي تبلغ 
مساحته أقل من كيلو متر مربع، ال يحدث إال عمودًيّا 

ا. فقط، وبمعاناة شديدة جًدّ
المخيم، مشيرا  في  التحتية  البنى  اهتراء  إلى  وتطرق 
إلى أنها لم تتجدد منذ سنوات طويلة.وقال إن المشفى 
ما  االختصاصات،  لبعض  يفتقر  المخيم  في  الموجود 
للذهاب  الكلى  مرضى  مثل  المرضى  بعض  يضطر 
باألسبوع.وأضاف  أياٍم   3 للغسيل  صيدا،  مدينة  إلى 
أن وكالة "أونروا" تقصر في خدماتها تجاه الالجئين، 
وبدأت بحملة تقصير ممنهجة منذ سنوات، لدرجة أنها 
تغطي فقط 50% من التحويالت الطبية بعد أن كانت 

تغطيها بالكامل.
المخيمات  في  والمساكن  للسكان  العام  التعداد  ووفق 
لجنة  عن  الصادر  لبنان،  في  الفلسطينية  والتجمعات 
الحوار اللبناني – الفلسطيني في سنة 2017، يبلغ عدد 
الفلسطينيين المقيمين في المخيم 4073 نسمة يضاف 
إليهم: 412 فلسطينيًّا نازحاً من سورية، و298 لبنانًيّا، 
أّما مصادر األونروا  و429 سورًيّا، و22 غير ذلك. 
فتشير إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين في 
من  المخيم  سكان  وينحدر  نسمة،   9500 يبلغ  المخيم 

قرى الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة.
هاجروا  المخيم،  أهالي  من  كثيًرا  أن  يوضح  عيسى 
بعد الحروب التي شهدها لبنان، إلى دول أوروبية مثل 
منها  مدارس  عدة  المخيم  في  وقال:  والسويد.  ألمانيا 

بتخريج  لها  يُشهد  والتي  الثانوية،  ياسين  دير  مدرسة 
بنجاحات رائعة،  المتفوقين  الطالب  كوكبة كبيرة من 
إال أنهم بعد ذهابهم للجامعات والتخرج منها يصدمون 
اللبنانية  الدولة  لمنع  نظرا  المستفحل،  البطالة  بواقع 

الفلسطيني من العمل.
إنه تخرج من مدرسة دير  الطالب أيمن زكريا يقول 
في  اإلنجليزية  اللغة  ودرس  ممتاز،  بمعدل  ياسين 
اللبنانية، وبعد التخرج اصطف في طابور  الجامعات 
عماًل.يضيف  يجدون  ال  الذين  الخريجين  من  مخيف 
أحالمه  إن  لإلعالم"  الفلسطيني  لـ"المركز  في حديث 
تحطمت على واقع مرير يحياه الفلسطيني في مخيمات 
أنه  90%.ويؤكد  إلى  والفقر  البطالة  تصل  إذ  لبنان، 
دول  أو  الخليج  إلى  السفر  سوى  أمامه  ليس  كخريج 
المخيم،  في  واالنتظار  القهر  في  البقاء  أو  أوروبية، 

والبدء بأي أعمال قد تتاح هنا وهناك.
المسؤول السياسي لحركة حماس، تحدث عن قصص 
أكبر  للدكتور محمد زكريا صاحب  المخيم  في  نجاح 
عدد من الشهادات، وهو اآلن يعمل في دولة السويد، 
أحمد  محمد  للدكتور  إضافة  بارعة،  نجاحات  وحقق 
النساء  طب  مجال  في  عديدة  اكتشافات  حقق  والذي 
السياق،  المخيم.وفي  والوالدة ويعمل في عيادة داخل 
أكد أن حركته لديها حمالت إغاثة متواصلة في المخيم، 
ومؤسسات خيرية واجتماعية لرعاية األسر األشد فقًرا 
واأليتام، وكذلك تقوم بدورها في توفير المياه عبر حفر 

اآلبار والكثير من المشاريع اإلغاثية.

خميم "الب�ص".. على تخوم العودة يعاين اأزماٍت ال تنتهي

اللجيئون الفل�سطنييون وحلم العودة..
اأزمات خميم الب�ص جنوب لبنان، ممتدة وال تكاد تنتهي اإال بعودٍة قريبة الأهله الالجئني اإىل فل�سطني املحتلة، التي ال تبعد عنهم �سوى 

27 كيلو مرت فقط. ولعل اأزمة املياه اخلانقة، هي عنوان بارز الأزمات ال تنتهي يف املخيم الذي يقع على مدخل مدينة �سور جنوب لبنان، 
و�سمي بالب�ص ن�سبة ملحطة با�سات �سابقة عند مدخل مدينة �سور ال�سرقي.

حممد حمادة املمثل عن حركة 

املقاومة االإ�سالمية يف القد�ص ي�سرح

ا  تنظيم االحتالل ماراثوًنا تهويديًّ
بالقد�س لن يغري عروبتها

عزم  إن  "حماس":  اإلسالمية  المقاومة  حركة  قالت 
االحتالل إقامة ماراثون رياضي تهويدي في القدس 
إلثبات  مكشوفة  محاولة  اليوم،  مساء  المحتلة، 
لن  المدينة،  على  وباطلة  مزعومة  احتاللية  سيادة 
بصمودنا  سنحميها  التي  وإسالميتها؛  تغيّر عروبتها 
وعزمنا على مواجهة االحتالل وانتهاكاته المستمرة.
ودعا المتحدث باسم الحركة عن مدينة القدس، محمد 
حمادة، في بيان وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم"، 
مقاطعتها  تعزيز  إلى  العالم  وأحرار  الحيّة  الشعوب 
لهذا الكيان الغاصب، الذي يحاول استخدام الرياضة 
واألنشطة الثقافية للتغطية على جرائمه المتصاعدة، 
بحق شعبنا وأطفالنا ومقدساتنا اإلسالمية والمسيحية.
الطرق  من  عدد  إغالق  االحتالل،  سلطات  وتعتزم 
والشوارع الرئيسة في مدينة القدس المحتلة؛ استعداًدا 
آالف   10 بمشاركة  كبير،  رياضي  ماراثون  لتنظيم 

يهودي من جميع أنحاء العالم.
وتشرف بلدية االحتالل وبالتعاون مع وزارة خارجية 
والذي  االستفزازي،  الماراثون  هذا  على  االحتالل 
يطلق عليه "األلعاب المكابية"، وتعني ألعاًبا أوليمبية 
جاليات  من  رياضيون  فيها  يشارك  خاصة  يهودية 

يهودية بمختلف أنحاء العالم.
فإن  دياب؛  أبو  فخري  المقدسي  الناشط  وبحسب 
اليوم- عدة شوارع  سلطات االحتالل ستغلق -مساء 
وحماية  تأمين  ألجل  المحتلة؛  المدينة  في  وطرقات 

المشاركين اليهود في الماراثون التهويدي.
باب  منطقة  أن  "صفا"  لوكالة  دياب  أبو  وأوضح 
ومنطقة  الخليل،  وباب  المصرارة،  ونفق  العامود 
وبيت  القدس  بين  يوصل  الذي  والشارع  مأمن هللا، 

لحم، وشارع الملك داود وغيرها، ستغلق.

االحتالل ينتهج �سيا�سة هدم املنازل 

يف واحدة من اإجراءات العقاب

حمكمة احتاللية
 ت�سّدق على هدم منزل
 االأ�سري �سبحي �سبيحات

صّدقت المحكمة العليا التابعة لالحتالل، أمس، على 
صبيحات،  عماد  صبحي  األسير  منزل  هدم  قرار 
الضفة  شمال  جنين،  مدينة  غربي  رمانة،  قرية  في 

الغربية.
ويتهم االحتالل األسير صبيحات بتنفيذ عملية "إلعاد" 
مع  الماضي  ماي  من   5 الـ  في  أبيب،  تل  قرب 
ثالثة  فيها  قتل  والتي  الرفاعي،  أسعد  األسير  رفيقه 

مستوطنين وأصيب خمسة آخرون.
طوابق  أربعة  من  مكونة  بناية  الهدم  قرار  ويشمل 
يقطنه، ومن شأن  الذي  الطابق  منها  األسير،  لعائلة 
أن صبيحات  البناية.يذكر  تشريد جميع سكان  هدمه 
إثر  المطاردة  من  أيام  بعد  والرفاعي  هو  اعتقل 
موقوفين  االثنان  يزال  وال  "إلعاد"،  عملية  تنفيذهم 

بانتظار صدور الحكم.
وصّدقت محكمة االحتالل في وقت سابق على هدم 
منزل عائلة الرفاعي في رمانة.وفي 5 ماي الماضي، 
قتل 3 مستوطنين، وأصيب 4 آخرون، بعملية الطعن 
وإطالق النار التي نفذها "الرفاعي" و"صبيحات" في 

"إلعاد" شرق تل أبيب.
العملية والمطاردة، أعلن االحتالل  أيام من   4 وبعد 
اعتقال منفذي العملية الشابين أسعد يوسف الرفاعي 
عاماً(،   20( عماد صبيحات  عاًما(، وصبحي   19(
على بعد 500 متر من مكان العملية، شرق تل أبيب.
واحدة  في  المنازل  هدم  سياسة  االحتالل  وينتهج 
منفذي  الجماعي ضد عائالت  العقاب  إجراءات  من 

العمليات الفدائية.

أدانت حركة حماس عزم االحتالل بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة، في مدينة 
القدس المحتلة، بالقرب من بلدة بيت صفافا. وقالت الحركة، في بيان وصل "المركز 
جريمة  القدس  في  االستيطاني  التمدد  إن  أمس:  عنه،  نسخة  لإلعالم"  الفلسطيني 
الّدعم األمريكي لمشاريع االحتالل، وتكشف زيف االدعاء بالسالم.وعّدت  تعكس 
اإلحاللي  الصهيوني  المشروع  طبيعة  تعكس  جديدة،  جريمة  االستيطاني  التمدد 
الخطير، القائم على تهويد األرض وتشريد أهلها.وأكدت أنه محاولة يائسة لن تفلح 

في فرض واقع ديمغرافي، يستهدف حقوق شعبنا وُهويته ووجوده على أرضه.

"بايدن"  األمريكي  الّرئيس  زيارة  بعد  االستيطاني  المشروع  هذا  توقيت  وقالت: 
للكيان الصهيوني، يكشف مجّدداً حجم الدعم والغطاء الّرسمي لإلدارة األمريكية 
باتجاه استمرار حكومة العدو في عدوانها ضّد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.وأشارت 
إلى أن هذا المشروع يضع السلطة الفلسطينية أمام مسؤولية عدم التعويل أو الّرهان 
على أوهام هذه اإلدارة المنحازة لالحتالل، والعمل على إستراتيجية وطنية شاملة، 
تتصّدى وتفشل هذه المخططات، فشعبنا المقاوم ماٍض في مشواره النضالي، دفاعاً 

عن أرضه ومقدساته، مهما بلغت التضحيات.

حذرت الحملة الوطنية األردنية، إلسقاط 
الصهيوني-  االحتالل  مع  الغاز  اتفاقية 
"غاز العدّو احتالل"، أمس، مّما وصفته 
تحويل  في  المتمثلة  الجديدة،  بـ"الكارثة 
لتصدير  ممر  إلى  األردنية  األراضي 
الغاز من الكيان الصهيوني إلى العالم".

أن  صحفي  بياٍن  في  الحملة،  وعدت 
"هذا التطور جريمة إضافية تضاف إلى 
األردن  بحق  المرتكبة  الجرائم  سلسلة 
"مساءلة  إلى  ومواطنيه".ودعت  وأمنه 

المسؤولين  كل  ومحاكمة  ومحاسبة 
ارتكبوه وما  ما  القضية، على  عن هذه 
وأمننا  بلدنا  بحق  جرائم  من  يرتكبونه 
في  جاء  ما  وفق  ومستقبلنا"  واقتصادنا 
أن  "خطورة  على  البيان  البيان.وأكد 
عربًيّا،  كان  الذي  الغاز  خط  يتحول 
ومشروًعا للتكامل والتضامن العربيّين، 
خط  إلى  المشتركة،  العربيّة  والتنمية 
ويجّذر  التبعيّة،  يعّمق  للغاز،  صهيوني 
التغلغل العضوّي للصهاينة في منطقتنا 

والطاقة".وعد  االقتصاد  بوابات  عبر 
هذه الخطوة "أمًرا يمثل ربًطا استراتيجًيا 
خطيًرا لمستقبل المنطقة وشعوبها وأمنها 
منسق  أن  الصهيوني".يذكر  بالكيان 
الغاز،  اتفاقية  إلسقاط  الوطنية  الحملة 
سابق  تصريٍح  في  عد  البستاني،  هشام 
له لـ"قدس برس" أن "اتفاقية الغاز بين 
المقاييس  بكل  عبثية  واالحتالل  األردن 
واالقتصادية  والسياسية  األخالقية 
الصهيوني"  "الكيان  واألمنية".وبدأ 

حقل  من  األردن  إلى  الغاز  بضخ 
"ليفياثان"، في األول من يناير 2020، 
أيلول/ في  ُوقع  الذي  لالتفاق  تنفيًذا 
سبتمبر 2016، والذي ينص على إمداد 
المملكة بنحو 45 مليار متر مكعب من 
الغاز على مدى 15 عاًما.و"غاز العدو 
تضم  أردنية،  شعبية  حملة  احتالل"، 
وأحزاب  وبرلمانية  وطنية  شخصيات 
الغاز  اتفاقية  لرفض  نشأت  معارضة، 

التي وقعتها عّمان مع االحتالل.

حتذير من حتويل االأردن اإىل ممر لت�سدير غاز االحتالل اإىل العامل

اقلت اإنه جرمية تعك�ص الّدعم االأمريكي مل�ساريع االحتالل

معار�سة وا�سعة ال�سترياد الغاز من الكيان ال�سهيوين

حما�س تدين عزم االحتالل بناء األفي وحدة ا�ستيطانية 



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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ف. م

أفاد بيان لوزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية، أمس، 
أن "الجلسة العلنية التي ستعقد يومي 25 و26 جويلية الجاري، 

ستسبق بعدد من االجتماعات الهامة والمتمثلة في الدورة 
الخاصة لمجلس إدارة االتحاد اإلفريقي لالتصاالت التي تعتبر 

الجزائر عضوا فيها )18 و19 جويلية( واالجتماع اإلفريقي 
التحضيري الثالث واألخير لمؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد 

الدولي لالتصاالت )20 و21 جويلية( واجتماع الخبراء )22 
و23 جويلية(".

وسيتخلل هذه الدورة أيضا -حسب البيان- "عقد الدورة األولى 
للجنة االتصال لوصلة األلياف البصرية المحورية العابرة 

للصحراء، التي مقرها الجزائر، بحضور وزراء الدول 
األعضاء".       

يشار إلى أن مؤتمر المندوبين المفوضين الذي يجتمع كل أربع 
سنوات من أجل دراسة المخطط االستراتيجي للفترة المقبلة، 

يعتبر "أعلى هيئة على مستوى االتحاد، ويتشكل من الوزراء 
المكلفين باالتصاالت على مستوى الدول االفريقية األعضاء".

ومن جهة أخرى ذكرت الوزارة أن االتحاد االفريقي لالتصاالت 
يعتبر "وكالة متخصصة تابعة لالتحاد اإلفريقي، تأسست سنة 

1977 وتهدف إلى تسريع تطوير االتصاالت على مستوى 
الدول االفريقية بما يسمح بتوفير النفاذ الشامل لمواطنيها 

وتسهيل اندماجهم في مجتمع المعلومات العالمي".

تتواصل أشغال تهيئة المعبر الحدودي البري بالمقاطعة اإلدارية 
الدبداب بوالية إيليزي تحسبا إلعادة فتحه مجددا أمام نشاط 
العبور والحركة التجارية، حسبما علم أمس، لدى مصالح 

الوالية.
وتسجل المنشآت التي يجري إنجازها بالمعبر تقدما في األشغال، 

حيث تجاوزت 70 بالمائة بالنسبة لمرافق الشرطة والجمارك 
وحظائر السيارات، وفق ذات المصدر. ويتعلق األمر أيضا 

بتهيئة جميع الهياكل القاعدية والمرافق الحيوية بالمعبر و إنجاز 
قاعة شرفية وتهيئة فضاءات و تركيب ميزان أرضي لقياس 

الحمولة خاص بمركبات الوزن الثقيل، كما جرى شرحه.
كما يجري أيضا إنجاز خزان مائي بسعة 200 متر مكعب، 

وتوسيع شبكة المياه الصالحة للشرب إلى جانب عمليات أخرى 

تستهدف تشجير محيط المعبر، وتدعيم شبكة اإلنارة العمومية، 
ووضع الفتات توجيهية عمودية وأفقية.

وتسمح تلك العمليات بالرفع من قدرات وجاهزية المعبر البري 
الحدودي بالدبداب الذي يندرج في إطار تجسيد توجهات الدولة 

بخصوص ترقية التجارة الخارجية وتطوير التبادالت البينية 
بين الجزائر وليبيا.وشدد والي الوالية أحمد بلحداد في زيارته 

األخيرة للمقاطعة اإلدارية الدبداب وتفقده ورشات األشغال 
الجارية بذات المنفذ البري على ضرورة مراعاة معايير الجودة 
والنوعية في اإلنجاز بالنظر إلى األهمية اإلقتصادية والتنموية 
التي يكتسيها هذا المعبر الذي يشكل نافذة حيوية لبعث التجارة 

البينية والولوج إلى األسواق اإلفريقية.
واأج

ف.م

وكانت الجمعية العامة لألمم المتحدة قد اعتمدت يوماً عالمياً 
لمهارات الشباب في عام 2014، وذلكاحتفاًء باألهمية 

االستراتيجية لتزويد الشباب بالمهارات الالزمة لتوظيفهم 
ولتمكينهم من الحصول على العمل الالئق، فضاًل عن تمكينهم 

من ريادة األعمال. 
وتعقيباً على أهمية اليوم العالمي لمهارات الشباب، قالت 

"مالو كالوزا"، المديرة التنفيذية لدى "كيونت": "هذا اليوم هو 
مناسبة هامة نركز فيها على تمكين الجيل الحالي من الشباب 
من تحقيق مستقبل يضمن لهم االستقرار والسعادة والرضا. 

بالمقارنة مع أسالفهم، ال يتوقع أبناء جيل األلفيةالحصول 
على فرص عمل تتسم باالستقرار طوال حياتهم،فهم يبحثون 

عن وظائفيعتبرونها مجدية ويمكنها أن تكّمل قيمهم وخياراتهم 
المرتبطة بإسلوب حياتهم الخاص". 

وأضافت "كالوزا": "نحن في كيونت نسعى إلى تمكين 
أبناء جيل األلفية من االستفادة من مهاراتهم التكنولوجية، 

وارتباطهمالراسخ بالمجتمع، وحّسهم القوي بالمسؤولية 
االجتماعية، لتوليد مصدر مستدام للدخل بعيداً عن المسارات 
المهنية األخرى التقليدية واألقل مرونة وذلك من خالل العمل 

في مجال البيع المباشر". 
ويعتبر مجال البيع المباشر ممارسة يقوم خاللها الموزعون 

ببيع البضائع بشكل مباشر إلى المستهلكين خارج نطاق 
المتاجر التقليدية، بالمقارنة مع تجار التجزئة الذين يشترون 
المنتجاتويضيفون هامش ربح مضاف إليها ويقومون ببيعها 

للمستهلك النهائي. وبحسب دراسة بحثية أجرتها "كيونت" 
بالتعاون مع جامعة مرمرة في تركيا وجامعة موسكو 

الحكومية في روسيا، يجد أبناء جيل األلفية نموذج عمل البيع 
المباشر جذاباً لهم ألنه يزودهمبالقدرة على التحكم بعملياتهم 

ويمنحهم المرونة في حياتهم المهنية. 
جدير بالذكر أن "كيونت" تتيح للشباب إمكانية تحقيق أمنياتهم 

بدخول صناعة البيع المباشر ليصبحوا ممثلين مستقلين 
للعالمة التجارية، إلى جانب حرية إدارة نشاطهم التجاري 

رقمياً من خالل منصة "كيونت" للتجارة اإللكترونية وتطبيق 
الهواتف المتحركة الخاص بها. حيث توفر منصة "كيونت" 
للمستخدمين األدوات التي يحتاجونها إلدارة أعمالهم بمرونة 

من أي مكان. 

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد
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 وزارة الثقافة توؤكد اأنه يندرج 

يف اإطار دعم وحتفيز الفاعلني  

هذه تفا�شيل دفرت ال�شروط اخلا�ص 

باال�شتفادة من برنامج الن�شر

 أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن تفاصيل دفتر 
شروط لالستفادة من البرنامج الخاص بنشر مجموعة 

من المؤلفات األدبية الجديدة باللغتين العربية 
واألمازيغية وبتقنية البراي، في إطار االحتفاالت 

المخلدة للذكرى الستين السترجاع السيادة الوطنية.
يدخل هذا البرنامج، حسب دفتر الشروط الذي 

نشرته الوزارة،  أول أمس، في إطار دعم المؤلفين 
والناشرين حرصا من القطاع على االستمرار في 

تحفيز وتشجيع كل الفاعلين في ميدان اإلبداع وإنتاج 
الكتاب المطبوع لتيسير وصوله إلى القارئ.ويدخل 

هذا المشروع حسب الوزارة، في سياق انتهاج سياسة 
جديدة تضمن تقديم الدعم إلى فئات عريضة ومتباينة 
مع تشجيع الطاقات الشابة ورفع مستوى المهنية في 
مجال الكتاب والنشر من اجل ترقية ثقافة المطالعة 

وإثراء المكتبة الجزائرية بمؤلفات جديدة.
وذكرت الوزارة أن هذا البرنامج موجه للمؤلفين 

ودور النشر الجزائرية إلى جانب الجمعيات الثقافية 
التي تنشط في مجال نشر الكتاب ومرافقة المؤلفين 
والمبدعين في حقل الرواية التاريخية باللغة العربية 

واألمازيغية وكتاب الطفل )قصة تاريخية وأعالم 
جزائرية ( والكتب الفاخرة إضافة إلى طبعات بتقنية 

البراي.ويشترط على الراغبين في االستفادة من 
البرنامج وضعية قانونية سليمة ونشاط منتظم في 
مجال النشر والكتاب كما يجب أن يعالج الكتاب 

موضوعا جديدا ومبتكرا. ويمكن االطالع على شروط 
االستفادة من البرنامج و الخطوات الواجب إتباعها 

على موقع وزارة الثقافة والفنون.
حياة. م

نظام ميتد اإىل نهاية نوفمرب  ملراقبة 

ومكافحة الفريو�صات املتنقلة عربها 

 وزارة ال�شحة ت�شتبعد 
احلديث عن حالة "تاأهب 
ق�شوى" ب�شب بعو�شة النمر

وضعت وزارة الصحة نظاما، يمتد إلى نهاية 
نوفمبر المقبل، لمراقبة ومكافحة الفيروسات 

القهقرية المتنقلة عبر بعوضة النمر، مؤكدة "عدم 
وجود سبب موضوعي للحديث عن حالة تأهب" 

في الوقت الحالي، مثلما أفاد به، أمس، بيان لذات 
الوزارة.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن "وجود هذه البعوضة 
بكثرة ال يعني أن األمراض التي يمكن أن تحملها 

ستظهر بشكل تلقائي", خاصة في ظل "عدم وجود 
حمى الضنك و الشيكونغونيا و زيكا في الجزائر".
ويشمل هذا النظام ساري المفعول من الفاتح ماي 
إلى 30 نوفمبر, "اإلجراءات الكفيلة برقابة ومنع 

ظهور حاالت أصلية, من خالل الكشف المبكر 
عن الحاالت الوافدة ومراقبة تطور البعوض 

الغازي وكذلك التنفيذ السريع والمنسق إلجراءات 
حماية األشخاص ومكافحة ناقالت المرض".

وينقسم هذا النظام إلى ثالثة محاور تتمثل في 
"مراقبة الحشرات, بهدف الكشف عن وجود 
البعوض و مراقبته من أجل تأخير انتشاره 

جغرافيا وتقليل أعداده" و"المراقبة الوبائية للكشف 
المبكر و اإلبالغ الفوري عن الحاالت الوافدة 

المشتبه بها وجميع الحاالت التي أكدها المختبر".
ويتمثل المحور الثالث في "مكافحة ناقالت 

األمراض والتي تشمل مكافحة البعوض 
والمساهمة االجتماعية, بتمكين الجميع من 

المشاركة في مكافحة انتشار البعوض و دخول 
الفيروسات عن طريق تعديل السلوك و اعتماد 

أعمال بسيطة على غرار إزالة المياه الراكدة حول 
المنزل التي تعزز تكاثر البعوض, مثل صحون 

آنية الزهور والمزهريات والمزاريب واإلطارات 
واألواني المستعملة, وغيرها".

كما تمر مكافحة ناقالت المرض أيضا عبر 
"إجراءات الحماية المعتادة من البعوض خالل 

و بعد العودة من السفر إلى منطقة معرضة لهذا 
النوع من األخطار", وكذا "استشارة الطبيب في 

حالة وجود عالمات تدل على االصابة" و"تعزيز 
التعاون بين القطاعات عن طريق تطبيق التعليمة 

المشتركة بين الوزارات رقم 15 المؤرخة في 18 
نوفمبر 2015 والمتعلقة بتعزيز مكافحة ناقالت 

األمراض".
وفي هذا اإلطار, تطمئن وزارة الصحة بأنها 

"ستواصل متابعة تطور الوضع الوبائي في العالم 
عن كثب, مع االستمرار في اتخاذ إجراءات أخرى 

عند الضرورة".

موّزعة على العديد من اجلمعيات الوطنية

 "اأوريدو" تتربع بهبة مالية
 ُمعتربة لفائدة االأطفال اليتامى

مؤسسة مواطنة بامتياز، تواصل "أوريدو" عملياتها 
ذات المسؤولية المجتمعية للمؤسسة وتُعلن تبرعها بهبة 
مالية معتبرة موزعة على عدة جمعيات تنشط في مجال 

حماية ورعاية األطفال اليتامى.
تم جمع هذا المبلغ بفضل العرض الترويجي الذي 
أطلقته الشركة خالل شهر رمضان الفارط. حيث 
تعهدت بدفع 30 دج لفائدة األطفال اليتامى في كل 

عملية تعبئة الرصيد من قبل الزبون بقيمة 1500 دج 
أو أكثر. مّكن ذلك "أوريدو" من تقديم مساعدات مالية 

لجمعيات مختلفة، السيما الجمعية الوطنية الخيرية 
"كافل اليتيم"، والمرصد الوطني لحماية الطفولة، 
وجمعية "دار السالم" لرعاية األيتام بعين طاية، 

وجمعية "أمل وعمل" للمعوقين حركيا بباب الوادي، 
وجمعية "الغيث" ببرج بوعريريج والهيئة الوطنية 

لترقية الصحة وتطوير البحث )FOREM / مشروع 
موجه لألطفال اليتامى(.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام للشركة، بسام 
يوسف آل إبراهيم: " "أوريدو" فخورة بتقديم هذه 
المساهمة المالية لمختلف الجمعيات الوطنية من 

أجل السماح لها بضمان مرافقة اجتماعية بمختلف 
جوانبها لألطفال اليتامى. يُعد دعم الحركة الجمعوية 
إحدى أهم القيم في استراتيجية "أوريدو" فيما يخص 
المسؤولية المجتمعية للمؤسسة هذا ما يفسر التزامها 
في عدة جبهات لمساعدة الفئات الهشة في المجتمع. 

تغتنم "أوريدو" هذه المناسبة لتؤكد عن التزامها بإعادة 
هذه العمليات لجمع األموال خالل أشهر رمضان 

وتخصيصها لألعمال اإلنسانية والخيرية. "
ع. ط

�صطيف

 بنك "اأ. بي. �شي" يفتتح 
�شباك لل�شريفة االإ�شالمية 

في إطار استمرار سياسة التوسع في الجزائر افتتح بنك 
ABC نافذة "البراق" المخصصة لمنتجات الصيرفة 
اإلسالمية المتواجدة على مستوى وكالة البنك بمدينة 

سطيف في: شارع بن دايخة مولود رقم 04.
تحصل بنك ABC على ترخيص من بنك الجزائر 

لتسويق منتجاته للصيرفة اإلسالمية من خالل عرض 
تجاري يقدم 14 منتجا وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية 

وهذا حرصا على تلبية احتياجات الزبائن سواء 
المؤسسات، المهنيين او االفراد.

وفي هذا السياق، أعلن جواد صقر، المدير العام لبنك 
ABC الجزائر: " يتمثل هدفنا في توسيع عرض 
الصيرفة اإلسالمية من خالل شبكة وكاالتنا عبر 

التراب الوطني مع تهيئة فضاء مخصص حصريا 
لنشاط الصيرفة اإلسالمية لضمان استقالليته عن 

."ABC النشاط التقليدي لبنك
وأضاف سمير رزاق، مدير الصيرفة اإلسالمية في 

بنك ABC الجزائر: " نطمح من خالل منتجاتنا 
المطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية، الى تقديم خدمات 

ذات جودة يؤديها فريق من المهنيين المدربين لهذا 
الغرض.

نحن ملتزمون لخدمة زبائننا وفقا لقيمنا االساسية 
والمتمثلة في االنصاف، االلتزام والشفافية، المستمدة 

من مبادئ الصيرفة اإلسالمية.
للوفاء بالتزاماته، أنشأ البنك هيئة للرقابة الشرعية 

مكونة من كبار المتخصصين في الشريعة اإلسالمية 
ممن لهم تخصص في العلوم اإلسالمية، االقتصادية، 

القانونية والمصرفية، يتمثل دورها في التوجيه، الرقابة 
واإلشراف على عمليات الصيرفة اإلسالمية لبنك 

ABC التي تتم من خالل " البراق " ".
ر.ن

الجل�صة العلنية تعقد يومي 25 و26 جويلية الجاري

 افتتاح موؤمتر املندوبني املفو�شني
لالحتاد االإفريقي لالت�شاالت باجلزائر
حتت�صن اجلزائر، واإىل غاية 26 جويلية اجلاري، الدورة ال�صاد�صة ملوؤمتر 

املندوبني املفو�صني لالحتاد الإفريقي لالت�صالت والجتماعات املتعلقة بها.

مبنا�صبة اليوم العاملي ملهارات ال�صباب

 "كيونت" تـــــــــرّوج لفــــــــر�ص 
ريادة االأعمــال بيـــن ال�شبــــــاب

حتتفي "كيونت"، �صركة البيع املبا�صر الرائدة القائمة على التجارة اللكرتونية، باليوم العاملي 

ملهارات ال�صباب من خالل تنظيم ور�ش عمل لالرتقاء مبهارات ال�صباب وتعزيز م�صتويات الكفاءة 

لديهم يف جمال ريادة الأعمال.وتوفر ال�صركة برامج تدريبية �صاملة لأولئك الذين يتطلعون 

اإىل اأن ي�صبحوا ممثلني م�صتقلني لدى "كيونت" من اأجل دعمهم يف اختيار م�صدر م�صتدام 

للدخل بعيداً عن امل�صار املهني التقليدي الأقل مرونة. 

اإيليزي 

توا�شل اأ�شغال تهيئة املعرب الربي احلدودي بالدبداب
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