
 الوزير �سبقاق يهنئ املتوجني 

يف الألعاب املتو�سطية ويوؤكد:

 "الدولـــــــة �ســـــــــرتافق 
كل الريا�سييــن املتوجيــن يف 
حت�سرياتهم لأوملبياد بــاري�س"

حمادي يثري ق�سية الطبيعة القانونية 

لهذا النوع من املناطق ويوؤكد 

 �ســــرورة التخطيـــــــط 
العقالين يف عمليات تهيئــة 
مناطق التو�سع ال�سياحــــي

 ارتفاع �سادرات اجلزائر

 اإىل اأزيد من 25,9 مليار دولر 

 ت�سجيــــــــل فـــــــائ�س
  يف امليــــــــزان التجـــاري 

بـ 5,689 مليـــار دولر
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مجلة ال�سرطة توؤكد الت�سدي لجميع محاولت العبث باأمن الوطن، وتحذر:

 "للجزائر خطوط حمراء ظالم من يفكر في تجاوزها"
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م�ست�سار رئي�س اجلمهورية املكلف بالأر�سيف 

الوطني والذاكرة الوطنية ي�سرح

"اجلزائـر �ستبقى وفية 
ملبادئها يف دعم حركـات 
التحـــــرر عرب العامل"

بن بوزيد يدعو اإلى توخي الحذر واللتزام بالإجراءات الوقائية

 الإ�سابــــات بكورونــــا تقــــــارب 
عتبة 100 حالة بعد اأ�سهر من التراجع

بروتوكـــــــــــــــــــــــول 

تعاون بين موؤ�س�ستي 

البث الإذاعي والتلفزي 

و"عرب�ســــــــــــــــــــات"

03

بث "وثائقيات" عن الجزائر بالقنوات العربية قبيل "قمة الأ�سقاء"



تاريخية  ندوة  في  متدخلون  أبرز 
األرشيف  مقر  أمس،  احتضنها، 
العاصمة(،  )الجزائر  الوطني 
الجزائرية...  "الثورة  بـ  موسومة 
والنضال  التحرري  العمل  في  ريادة 
الدور  الحرية واإلنعتاق ”،  من أجل 
دعم  في  الجزائر  لعبته  الذي  الفعال 
االستعمار  وتصفية  التحرر  حركات 

في افريقيا وفي باقي مناطق العالم.
وفي هذا الشأن، قال مستشار رئيس 
باألرشيف  المكلف  الجمهورية 
العام  والمدير  الوطنية  والذاكرة 
المجيد  عبد  الوطني،  لألرشيف 
شيخي، أن حركات التحرر في افريقيا 
"وجدت في الجزائر، في فترة ما بعد 
من  قلعة  الوطنية،  السيادة  استرجاع 
الثوار  التي احتضنت  قالع االحرار 
والمناضلين االفارقة من أجل الحرية 

واالنعتاق من قيود االستعمار".
وأكد في الندوة التي حضرها وزير 
عبد  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم 
ممثلي  من  وعدد  زيان،  بن  الباقي 
السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، 
ان الجزائر "لعبت دورا هاما ورياديا 
حركات  مع  التضامن  مجال  في 
بعد  مباشرة  العالم  في  التحرر 
للثوار  قبلة  بذلك  فكانت  استقاللها، 

لتحقيق  دربها  فساروا على  االفارقة 
حرية أوطانهم".

الجزائر  موقف  بأن  شيخي  وتابع 
ازاء قضايا التحرر في العالم "يعكس 
الثابتة  لمبادئها  وفاءها  البداية  منذ 
وليس خدمة ألي طرف كان"، الفتا 

كل  به  "يؤمن  الموقف  هذا  ان  الى 
الجزائريين دون تردد من منطلق ان 
ما انتزع بالقوة ال يسترد إال بالقوة".
وشدد ذات المسؤول على ان الثورة 
بأكمله  للعالم  "قدمت  الجزائرية 
التحرري  الثوري  الفكر  في  درسا 

ان  بالفعل  فاستحقت  االخالق،  وفي 
توصف بالثورة الفريدة من نوعها".
بالمناسبة عرض شريط وثائقي  وتم 
دور  حول  تاريخية  حقائق  تضمن 
حركات  ومساندة  دعم  في  الجزائر 
االفريقية  القارة  دول  في  التحرر 
عن  فضال  استقاللها،  نيل  اجل  من 
المساعدات المادية والمعنوية والدعم 

الدبلوماسي الذي قدمته لهذه الدول.
الطاهر  محمد  المجاهد  أدلى  كما 
بالبعض  الندوة  خالل  السالم  عبد 
لعبته  الذي  الدور  من شهاداته حول 
الجزائر ودبلوماسيتها بعد االستقالل 
حركات  ومساعدة  دعم  اجل  من 
واحتضانها  افريقيا  في  التحرر 
مانديال  نلسون  امثال  من  للثوار 
نكومو  وجوشوان  توتو  وديسموند 
وروبارت موغابي وسامورا ماشل.
الوطني  االرشيف  مقر  احتضن  وقد 
في  تندرج  التي  الندوة  هذه  بمناسبة 
للذكرى  المخلدة  االحتفاالت  إطار 
الوطنية،  السيادة  السترجاع  الستين 
خالله  تم  والوثائق  للصور  معرضا 
كرسته  وما  الجزائر  دور  إبراز 
من  االستقالل  غداه  دبلوماسيتها 
جهود ومساع لخدمة القضايا العادلة 

في العالم.

ياسين  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزير  أكد 
جيجل(،  )شرق  الميلية  بلدية  من  أمس،  حمادي، 
على ضرورة اعتماد تخطيط عقالني في عمليات 

تهيئة مناطق التوسع السياحي.
الميلية  ببلدية  زهور  وادي  لشاطئ  تفقده  وخالل 
الذي تم افتتاحه خالل موسم االصطياف الجاري 
الوالية  لهذه  زيارته  من  الثاني  اليوم  إطار  في 
الساحلية، أوضح  الوزير أن "التخطيط العقالني 
داخل  الواقعة  المساحات  استغالل  من  سيمكن 
المشاريع  تجسيد  وكذا  السياحي  التوسع  مناطق 
تهيئة  إنجازها وفق مخططات  المبرمج  والمرافق 

مثل هذا النوع من المناطق".
الخاص  للعرض  استماعه  عقب  حمادي  وأبرز 
بأن  زهور"  "وادي  السياحي  التوسع  بمنطقة 
"الطبيعة القانونية لألراضي التابعة لمناطق التوسع 

استغاللها،  تهيئتها وتمنع  قد تحول دون  السياحي 
وهو ما سيؤثر على المساحات القابلة للتهيئة بها".
سياق  ،في  الوزير  كشف  للصحافة  تصريح  وفي 
الوطنية  السياحية  العقارية  الحافظة  أن  متصل، 
تتضمن 249 منطقة توسع سياحي منها 25 منطقة 
صنفت مؤخرا و224 يعود تصنيفها لسنة 1988، 
مردفا بأنه "بالنظر لما سجل من اعتداءات ببعض 
هذه المناطق سواء من قبل المواطنين أو من خالل 
إنجاز مرافق عمومية وتجمعات سكنية قام قطاع 

السياحة بعملية تطهير لهذه المناطق".
وأفاد حمادي بالخصوص بأن عدد مناطق التوسع 
السياحي التي تتطلب تصحيحات جغرافية بعد ما 
طرأ عليها من تغيرات أوما وجد فيها من أخطاء 
يبلغ 122 منطقة على المستوى الوطني، كما سيتم 
،حسب ذات الوزير، "اإللغاء الكلي لـ 12 منطقة 

السياحي"،  طابعها  فقدت  لكونها  سياحي  توسع 
مبرزا بأنه "يجري العمل على الدراسات الخاصة 
سياحي  توسع  منطقة   38 لـ  الجزئي  باإللغاء 
أخرى".وقام حمادي رفقة والي جيجل عبد القادر 
انطالقا  بحرية  بجولة  لهما  المرافق  والوفد  كلكال 
من ميناء بلدية وادي زهور )والية سكيكدة( إلى 
الوزير  ميناء جن جن )والية جيجل( عاين  غاية 
الخالبة  والطبيعة  الوالية  شواطئ  خاللها  من 
والصناعة  السياحة  وزير  بها.وكان  المحيطة 
البحرية  بالواجهة  أمس  أول  حضر  قد  التقليدية 
فنيا ساهرا  "بومارشي" بوسط مدينة جيجل حفال 
حيث استمتع رفقة جمهور المصطافين بالوصالت 
الفنية المقدمة في إطار البرنامج الترفيهي لموسم 

االصطياف 2022.
ف.م

في  الطبيعي  الغاز  أسعار  أمس  ارتفعت 
قرار  مع  بالموازاة  األوروبية،  السوق 
بخفض  الروسية  غازبروم  مجموعة 
نورد  النقل  أنابيب  خطوط  عبر  إمداداتها 
في  بالمئة،   20 ل  تصل  بنسبة   1 ستريم 
الوقت الذي تسابق الدول األوروبية الزمن 

لتأمين احتياجاتها الطاقوية لفصل الشتاء.
الروسية على حسابه  قال مجمع غازبروم 
بخفض  سيقوم  بأنه  تويتر،  على  الرسمي 
خط  عبر  ألوروبا  المصدر  الغاز  شحنات 
أنابيب نورد ستريم 1 إلى 33 مليون متر 
األربعاء،  اليوم  من  بداية  يوميا،  مكعب 
لتوقيف  ستدفع  تقنية  مشكلة  بسبب  وهذا 
لشركة  تابع  آخر  توربيني  محرك  تشغيل 

سيمنس بمحطة الضغط ببورتوفايا.
باألسعار  غازبروم  مجمع  قرار  ودفع 
العمليات  بداية  لمستويات  لالرتفاع 
األراضي  على  الروسية  العسكرية 
األوكرانية نهاية شهر فيفري ومطلع شهر 
مارس الماضيين، ووفق لمؤشر تي تي إف 
الغاز  ألسعار  الرئيسي  )المرجع  الهولندي 
الطبيعي في أوروبا(، فقد استقرت األسعار 
ساعة. للميغاواط  يورو   192 حدود  في 
وفي سياق متصل أكد األمين العام لمنظمة 
األقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، 
علي سبت بن سبت، في تصريحات لمنصة 
أسعار  تتراجع  أن  يتوقع  ال  بأنه  الطاقة، 
في  ذروتها  عن  الفورية  السوق  في  الغاز 

المدى القريب، لعدد من العوامل التي تتحكم 
في وضع السوق حاليا.

وأضاف، بأن استمرار العمليات العسكرية 
األوكرانية  األراضي  على  الروسية 
الطبيعي  الغاز  أسواق  على  بظاللها  تلقي 
وقت  في  األسعار  وصلت  إذ  األوروبية، 
وحدة  مليون  لكل  دوالرا   44 إلى  سابق 
 50 ب  قدرت  بزيادة  بريطانية،  حرارية 
بالمئة.وأرجع أمين عام أوابك تلك القفزة في 
األسعار حينها إلى تزايد المخاوف ودرجة 
إمدادات  مستقبل  بخصوص  اليقين  عدم 
الغاز من روسيا عبر خطوط األنابيب إلى 
األسواق األوروبية، التي تلبي وحدها أكثر 
من 45 بالمئة احتياجات أوروبا من الغاز.

وقال علي سبت بن سبت، بأن المخاوف قد 
الغاز  إيقاف ضخ  روسيا  قرار  بعد  تنامت 
مثل  األوروبية  الدول  بعض  إلى  الطبيعي 
بولونيا، باإلضافة إلى خفض إمدادات الغاز 
عبر خط نورد ستريم 1 بنحو 40 بالمئة من 
وهو  الصيانة،  ألغراض  اإلنتاجية،  قدرته 
األمر الذي أدى بدوره إلى قفزة جديدة في 
األسعار حسب مؤشر تي تي إف، بوصولها 
مليون وحدة  لكل  50 دوالر  أكثر من  إلى 
جويلية،  شهر  بداية  بريطانية،  حرارية 
جديدة  قفزة  األسعار  بورصة  لتعرف 

منتصف األسبوع الجاري.
نحو  تضخ  الجزائر  فإن  بالذكر،  جدير 
الطبيعي  الغاز  من  مكعب  متر  مليار   35

أنريكو  أنابيب  خطوط  عبر  ألوروبا، 
تصل  الذي  اليطاليا  "ترانسميد"  ماتي 
مكعب،  متر  مليار   33 ل  اإلجمالية  طاقته 
متر  مليار   25 نحو  حاليا  منها  ويستغل 
مكعب، باإلضافة إلى نحو 10,5 مليار متر 
مكعب تضخها الجزائر باتجاه إسبانيا عبر 
الجزائر  شرعت  غاز.وقد  ميد  أنابيب  خط 
تسعيرة  مراجعة  في  األخيرة  اآلونة  في 
معها،  المتعاملين  كافة  مع  الطبيعي  الغاز 
السوق  في  أسعارها  تضاعف  خضم  في 
مع  بالمقارنة  مرات،   7 بنحو  األوروبية 
األسعار التي تسوق بها الجزائر الغاز، وفق 

العقود المبرمة سابقا.
ف.م

ع.ط
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م�شت�شار رئي�س اجلمهورية املكلف 

بالأر�شيف الوطني والذاكرة الوطنية ي�شرح

"اجلزائر �ستبقى وفية ملبادئها 
يف دعم حركات التحرر عرب العامل"

اأكد م�شت�شار رئي�س اجلمهورية املكلف بالأر�شيف الوطني والذاكرة الوطنية، عبد املجيد �شيخي ان للجزائر م�شار طويل وحافل 

يف دعم حركات التحرر عرب العامل  بف�شل ثورتها املجيدة التي اأ�شبح ي�شرب بها املثل وباأنها �شتبقى وفية ملبادئها يف دعم 

ال�شفري الغيني ي�شف الدبلوما�شية 

اجلزائرية بالفعالة وبالغة التاأثري ويوؤكد

"طلبت من الرئي�س تبون 
امل�ساهمة يف �سمان فرتة انتقالية 

ناجحة وهادئة يف غينيا"

وزير الطاقة واملناجم يوؤكد

"تخ�سيب خامات احلديد
 �سُيحد من ا�ستريادها"

أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، 
مجمع  بين  المبرمة  االتفاقية  أهمية  على 
التركية،   ”ozmert“ وشركة   ”manal”
إطار  في  يدخل  المشروع  هذا  إن  قائال 
قطاع  لتطوير  للحكومة  مسيرة  مشاريع 
المشروع  أن  عرقاب  وأوضح  المناجم. 
سيعطي كميات كبيرة من تخصيب خامات 
الحديد والتي تُحول إلى مواد أولية، مضيفا 
المواد.وأشار  هذه  استيراد  توقيف  شأنه  من  الطريقة  هذه  اعتماد  أن 
الونزة  مناجم  الحديد في  يستعمل خامات  المشروع  أن  إلى  المتحدث 
لتحويله إلى مادة أولية لمصانع الحديد والصلب المتواجدة في الجزائر.

على  أخرى،  معامل  إلى  توسيعه  سيتم  المشروع  أن  الوزير  وكشف 
قيمته  ما  تستورد  الجزائر  إن  قائال  وبالرة،  وهران  مصنعي  غرار 
أن  الطاقة  وزير  المصانع.وأكد  لهذه  األولية  المواد  من  دوالر  مليار 
تبسة مع  توفير مناصب شغل في والية  في  تتمثل  المشروع  أهداف 

إمكانية تصدير المواد األولية إلى الخارج.
ر.ن

حمادي يثري ق�شية الطبيعة القانونية لهذا النوع من املناطق ويوؤكد 

�سرورة التخطيط العقالين
 يف عمليات تهيئة مناطق التو�سع ال�سياحي

عقب قرار رو�شيا بخف�س اإمداداتها لأوروبا عرب خط "نورد �شرتمي 1"

اأ�سعار الغاز الطبيعي يف اأعلى م�ستوياتها منذ 3 اأ�سهر

في  غينيا  جمهورية  سفير  أكد 
أول  باري،  الحسن  الجزائر، 
من  طلب  أنه  بالجزائر،  أمس، 
المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس 
تبون المساهمة في ضمان "فترة 
انتقالية ناجحة وهادئة" في غينيا. 
االستقبال  عقب  السفير  وصرح 
الذي خصه به رئيس الجمهورية: 
"لقد طلبت من رئيس الجمهورية، 
في  المساهمة  تبون  المجيد  عبد 
ضمان فترة انتقالية ناجحة وهادئة 
سفير  غينيا.«وقال  في جمهورية 
الدبلوماسية  وصف  الذي  غينيا، 
الجزائرية بالفعالة وبالغة التأثير، 
تبون  الرئيس  من  طلب  أنه 
هذه  مهندس  باعتباره  مساهمته 
غينيا،  سفير  الدبلوماسية.وأشار 
للرئيس  وداع  زيارة  أدى  الذي 
تبون اثر انتهاء مهامه بالجزائر، 
الدولة  رئيس  مع  لقاءه  أن  إلى 
عالقات  "لتقييم  فرصة  كان 

تجمع  التي  والتعاون"  الصداقة 
التركيز  تم  أنه  مؤكدا  البلدين، 
الثنائي  "التعاون  على  أساسا 
وترقية الدبلوماسية االقتصادية.«

كذلك  سمح  اللقاء  هذا  أن  وأكد 
شركة  بين  "الشراكات  ببحث 
الغينية وشركة سوناطراك  النفط 
كال  في  الخاص  القطاع  وبين 
البلدين"، مضيفا أن الرئيس تبون 
الجهود  لتعزيز  توجيهات  "قدم 
عالقة  بعث  إعادة  إلى  الهادفة 
هذه.«كما  والتعاون  الصداقة 
سمح اللقاء بالتطرق إلى التعاون 
"المنح  السيما  التربية  قطاع  في 
الجزائر  تقدمها  التي  الدراسية 
الختام،  الغينيين.«وفي  للطلبة 
عن  غينيا  جمهورية  سفير  عبر 
على  الجزائرية  للسلطات  شكره 
أداءه  تلقاها خالل  التي  المساعدة 

لمهمته في الجزائر.
اإ.�س
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عادت حاالت اإلصابات بفيروس كورونا 
في الجزائر إلى اإلرتفاع مجددا، بعد فترة 
من الركود والتراجع دامت ألشهر ما دفع 

بالمواطنين إلى التراخي وتجاهل اإلجراءات 
االحترازية التي لطالما التزموا بها خالل فترات 

انتشار الوباء، فكشفت أرقام الوزارة الوصية 
عن معدالت قاربت مائة حالة في اليوم، بعد 

أن توقف مؤشر اإلصابات في وقت سابق عند 
صفر حالة ما زرع نوعا من الطمأنينة في 
نفوس المواطنين واألطباء على حد سواء.

 ويبدو أن عودة ابناء الجالية الوطنية المقيمين 
بالخارج إلى أرض الوطن بمناسبة العطلة 

الصيفية وحاالت التراخي التي يشهدها الشارع 
الجزائري، قد ساعدت في تسريع وتيرة العدوى، 
ما دفع بالمختصين واألطباء إلى تأكيد ضرورة 

العودة إلى تطبيق البروتوكول الصحي وااللتزام 
بالتدابير الوقائية من أجل كسر سلسلة العودة 

والتحكم في الوضع الوبائي، وفي أول تصريح 
له بشأن الوضعية الصحية، أكد وزير الصحة 

والسكان وإصالح المستشفيات عبد الرحمن بن 
بوزيد، أمس، إن الوضعية الوبائية غير مقلقة 

حاليا، إال أنه ينبغي توخي الحيطة والحذر وإبقاء 
المستشفيات على استعداد تام.

وسبق لعديد المختصين التحذير من تأزم الوضع 
الوبائي، بسبب حالة التراخي المسجلة، ما جعل 
من الوضع الحالي متوقعا لدى الكثيرين، وعلى 

الرغم من أن الجزائر لم تدخل بعد الموجة 
الخامسة من وباء كوفيد 19، غير أن هذا ال 

يمنع ضرورة توخي الحذر من إمكانية تحور 
وتطور الفيروس الذي يشهد في الفترة األخيرة 

انتشارا كبيرا، لتجنب تأزم الوضع خاصة وأن 
بالدنا لم تصل بعد إلى مرحلة الخطر كون جل 

اإلصابات المسجلة ال تتعلق بحاالت استشفاء 
أو مصابين موضوعين تحت العناية المركزة، 
فضال عن انعدام حاالت الوفيات بالفيروس، ما 

يجعل المختصين يؤكدون أن الوضع الحالي 
غير مقلق في حين يستلزم منا توخي الحذر.
إلى ذلك، قاربت حاالت اإلصابة بفيروس 
كورونا عتبة المائة إصابة، بعد أن كشفت 

الحصيلة اليومية لوزارة الصحة، يوم أمس، 
عن تسجيل 94 إصابة جديدة بالفيروس خالل 

الـ 24 ساعة األخيرة، دون تسجيل أي حالة 
وفاة جديدة، فيما تماثلت 66 حالتة للشفاء، 

كما أودرت أنه يتواجد 4 أشخاص في العناية 
المركزة.

اأكدت جملة ال�شرطة يف عددها االخري، 

تن�شيقها مع خمتلف االأ�شالك االأمنية وعلى 

راأ�شها اجلي�ش الوطني ال�شعبي، للوقف 

باملر�شاد يف وجه كل من يحاول العبث باأمن 

الوطن واأبنائه، حمذرة بلهجة �شديدة 

احلّدة من اأن للجزائر "خطوطا حمراء 

ظامل من يفكر يف جتاوزها".
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شددت افتتاحية مجلة الشرطة في عددها رقم 
151، على أن مبادئ الشرطة الجزائرية وعراقة 

تاريخها المستمد من روح ثورة نوفمبر "جعلها 
تضرب بيد من حديد وتكون على غرار األسالك 

األمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي 
بالمرصاد لكل عابث بأمن الوطن وأبنائه لتقول 

كلمتها بالميدان نصها أن للجزائر خطوط حمراء 
ظالم من يفكر في تجاوزها بل مخططاتهم الدنيئة 

والمعادية ما هي إال أحالم محض سراب مادام 

للجزائر حماة يحولون دون كل ما من شأنه 
تهديد أمنها واستقرارها خاصة في ظل السياقات 

والتحديات األمنية الجديدة التي يعرفها العالم 
اليوم".

وتحدثت االفتتاحية بلهجة واثقة مشيرة على 
مبادرة لم الشمل التي اطلقها الرئيس تبون، 

حين قالت إن "زراعة الفتنة وسط أفراد األمة 
الواحدة كانت المطية التي ركبها من اختاروا 

دروب الخيانة وظلوا يحجبون أنظارهم عن تلك 
الصفحات الجديدة التي فتحتها الجزائر تحت 

قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي 
تمد يدها لكل مواطن لديه ما يقدمه ليشارك في 

بناء هذا الوطن وكل من يقف في مسار تطورها 
ويهدد أمنها فهو عدو لها لكنهم باتوا متشبثين 
بالنظرة الضيقة والسلبية لكل ما يخدم الوطن 
والمواطن ومهما بلغت درجة بزوغ الحقيقة 

فهم ماكنة صماء تديرها مصالح أجندات أجنبية 
معادية للجزائر تغذيها األحقاد ال تفكر وال تفرق 

بين ضحاياها".
وعادت المجلة إلى االحتفالية بستينية االستقالل، 

التي أوردت بشانها بأن "الجزائر اليوم بعد 
60 عاما من استرجاع السيادة الوطنية تخرج 
إلى العالم في صورة جديدة لتخالف التوقعات 

المحبطة للمتربصين بها، وبنظرة متجددة للحياة، 
تصنع نموذجا ملهما في صورة رسمتها السلطات 

العليا للبالد بمختلف مؤسساتها رفقة الشعب 
الجزائري بتعدد مشاربه وأفكاره"، لتواصل 

بالقول إنه "من على أنقاض دمار قرن واثنين 
وثالثين سنة وغداة استقالل البالد واسترجاع 
سيادتها، انطلقت مسيرة بناء الدولة الجزائرية 

الفتية بأسس تنص على المحافظة على مكاسب 
الدولة ورموزها وكذا العودة إلى المبادئ الوطنية 

والدفاع عن المصالح العليا للبالد، التي لطالما 
تشبع بها المجاهدون ليتم االعتماد عليها الحقا 

كنقاط قوة تدفع بعجلة التنمية وتساهم بشكل كبير 
في بسط االستقرار".
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بن بوزيد يدعو اإىل توخي احلذر وااللتزام باالإجراءات الوقائية

الإ�صابات بكورونا تقارب عتبة 
100 حالة بعد اأ�صهر من الرتاجع

بداأ موؤ�شر االإ�شابات بفريو�ش كورونا ياأخذ منحى ت�شاعديا خالل الفرتة احلالية، بعد 

تراجع ا�شتمر لعدة اأ�شهر، ما دفع باملخت�شني اإىل دق ناقو�ش اخلطر وتاأكيد �شرورة توخي 

احلذر وااللتزام اأكرث بالتدابري ال�شحية، وهو ما �شدد عليه، اأم�ش، وزير ال�شحة وال�شكان 

واإ�شالح امل�شت�شفيات عبد الرحمن بن بوزيد الذي دعا اإىل توخي احليطة واحلذر.

 تاأكيد على �شرورة العمل الإقتحام

 االأ�شواق اخلارجية

الطبعة الأوىل لل�صالون..اخلطوات الأوىل 
لرتقية وتطوير قطاع اإنتاج امل�صروبات 

أجمع المشاركون في الطبعة األولى لمعرض المشروبات على أهمية 
الحدث، مؤكدين حاجة قطاع إنتاج المشروبات لمثل هذه اللقاءات للنهوض 

بالشعبة، التي تملك المقومات الالزمة للمنافسة خارجيا.
وسمح الحدث في طبعته األولى للجمع بين مصنعي كل ما يتعلق بشعبة 

إنتاج المشروبات، موردين وكذا مؤسسات إنتاج المشروبات والعصائر تحت 
سقف واحد وفي معرض يخص شعبة واحدة، وهو األمر الذي استحسنه 

مهنيو ومنتسبو القطاع.وأشار بعض العارضين في حديثهم لجريدة الرائد، 
بأن الطبعة األولى للمعرض سمحت لهم باإلحتكاك مع كافة مهني قطاع 

إنتاج المشروبات، ما سيساهم حسبهم في ترقية الشعبة ووضعها في سكتها 
الصحيحة والدفع بها نحو مستويات أفضل.

وسمحت زيارتنا للمعرض بالوقوف على إنتاج العديد من المؤسسات، التي 
عرضت لمنتسبي القطاع والزوار كافة وأحدث إصداراتها، التي تسعى من 

خاللها لترويج وتسويق منتجاتها واالستحواذ على أسواق جديدة سواء داخل 
أو خارج الوطن.وقال ممثل مؤسسة الشريعة للمشروبات والعصائر، التي 

كانت حاضرة في المعرض بكل ما تنتجه من أنواع وأذواق، بأن الهدف 
المنشود في الوقت الراهن العمل على ترقية القطاع من خالل تكاثف جهود 

كافة المنتسبين لشعبة إنتاج المشروبات.
وأضاف، بأن عالمة الشريعة للمشروبات والعصائر، تضع نصب أعينها 

هدف اقتحام أسواق خارجية من خالل تطوير إنتاجها، مشددا على أن 
المؤسسة تحوز على اإلمكانيات الالزمة إلقتحام األسواق الخارجية، بفضل 

منتجاتها ومختلف األذواق التي تقوم بتسويقها.ينتظر، أن يسمح المعرض 
للمتعاملين االقتصاديين في مجال إنتاج المشروبات، برفع سقف التحدي  

واقتحام أسواق خارجية، لتصدير إنتاجهم وعدم اإلكتفاء باألسواق الداخلية، 
خاصة وأن وزارة التجارة أكدت حرصها على دعم ومرافقتهم، داعية إياهم 
للعمل على تطوير  شعبة إنتاج المشروبات، من خالل استخدام كل اآلليات 

المبتكرة في تصنيع المشروبات قصد مطابقتها المعايير الدولية وايجاد مكانة 
لهم في األسواق الخارجية.

ومن جانبهم منظمو الحدث مؤسسة تادامسا إكسبو، أكدوا بأن تنظيم 
المعرض يأتي في سياق المساعي المتواصلة لمناقشة مشاكل القطاع، 

على غرار أزمة المادة األولية، خصوصا في ظل تحديات االستيراد، وما 
مدى وفرتها محليا، مشكلة تنظيم السوق المحلية قبل الوصول إلى مرحلة 
التصدير، السيما ما تعلق بشهادات الجودة والنوعية، وهذا من أجل وضع 

تصور حقيقي يمكن من تطوير الشعبة في المستقبل القريب.
يشار إلى أن المعرض شهد مشاركة أزيد من 50 مؤسسة ناشطة في كافة 
نشاطات القطاع، على غرار "المواد األولية، التغليف، المنكهات الغذائية، 
المشروبات الغازية، العصائر، الحليب، المياه المعدنية والغازية، الشاي، 

مشروبات الطاقة، مشروبات المكمالت الغذائية، اآلالت والماكينات 
الصناعية، الغازات الغذائية، النقل اللوجستي، التأمينات، إلى جانب مخابر 

أبحاث لتطوير وترقية قطاع صناعة وإنتاج المشروبات.
ف.م

 بروتوكول تعاون بني موؤ�ش�شتي

 البث االإذاعي والتلفزي و"عرب�شات" 

بث "وثائقيات" عن اجلزائر بالقنوات 
العربية قبيل "قمة اجلزائر"

وّقعت مؤسستا البث اإلذاعي والتلفزي ومؤسسة عربسات، أمس، سيسمح 
بتطوير التعاون االستراتيجي بين الهيئتين، وفي هذا الصدد صرح وزير 

االتصال محمد بوسليماني ألنه سيتم بث أفالم وثائقية على مختلف القنوات 
التلفزيونية العربية لتسليط الضوء على التنوع الذي تتمتع به الجزائر.

جرت مراسم التوقيع في حضور وزير االتصال, محمد بوسليماني, وتّم 
التوقيع على بروتوكول التعاون من طرف المدير العام لمؤسسة البث 
اإلذاعي والتلفزي رشيد بسطام، والرئيس التنفيذي لمؤسسة عربسات 

الحميدي العنزي. 
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, أوضح وزير االتصال أن هذا البرتوكول 

"سيسمح بتطوير التعاون االستراتيجي بين مؤسسة البث اإلذاعي والتلفزي 
ومؤسسة عربسات التي تحوز على تجربة 46 سنة في مجال البث على 

األقمار الصناعية، والتي تعّد الجزائر من أعضائها المؤسسين". 
وفي هذا اإلطار, أكد بوسليماني أن "هناك إرادة لتجسيد التعاون الذي 

ينص عليه هذا البروتوكول"، حيث "ستساهم عربسات في إيصال الصورة 
الحقيقية للجزائر وإبراز التراث الذي تزخر به".

وبمناسبة القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر 
المقبل, أشار الوزير إلى أّن هذا الحدث "سيسبقه بث أفالم وثائقية على 

مختلف القنوات التلفزيونية العربية لتسليط الضوء على التنوع الذي تتمتع به 
الجزائر مع إبراز قدراتها السياحية وتراثها الثقافي".

من جانبه، توقف العنزي عند "الدور الهام الذي تلعبه الجزائر في المنطقة 
العربية والمكانة المتميزة التي تحظى بها في القارة اإلفريقية، بالنظر إلى 

إمكانياتها وقدراتها التي تجعل منها القلب النابض إلفريقيا".
وقال بهذا الخصوص: "إنّه ألمر مهم بالنسبة لعربسات أن تقوم بإبراز 

القدرات المتميزة التي تحوز عليها الجزائر", مبرزاً حرص هذا المؤسسة 
على حضور الجزائر ووجودها في منظومة البث العالمي.

وأّكد أن مؤسسة عربسات التي تغطي معظم دول العالم, اعتمادا على 10 
أقمار صناعية, "تبقى تحت تصرف الجزائر, بما يعكس المكانة والحجم 
الحقيقي لهذا البلد". من جهته، اعتبر بسطام التوقيع على هذا البرتوكول 

بمثابة "قفزة نوعية في مجال تطوير البث اإلذاعي والتلفزي والرقي به بما 
يسمح بإبراز صورة الجزائر بأبعادها الحقيقية".
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و�صول اأول رحلة بحرية بني اجلزائر ونابويل

وصلت صبيحة أمس، الرحلة البحرية األولى الرابطة بين مدينة نابولي 
اإليطالية والجزائر العاصمة.وكانت أول رحلة تمت على متن الباخرة طارق 

بن زياد، حيث انطلقت قبل يومين مع تحديد توقيت الرحلة بـ 28 ساعة.
وأوضح المدير العام بالنيابة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري، سعيد محلبي، 
أن الرحلة شهدت تخفيضات في األسعار مقارنة بمرسيليا، مشيرا أنها همزة 

وصل بين الجزائر وإيطاليا.
وكانت السفارة الجزائرية بروما األسبوع الماضي عن افتتاح الخط البحري 

الجديد بين الجزائر العاصمة ونابولي. وأفاد بيان للسفارة أن جدول الرحالت 
المبرمجة من مدينة نابولي نحو الجزائر ستتكفل بتنفيذه شركة المالحة 

الوطنية، وينطلق يوم األحد 24 جويلية، األربعاء 3 أوت، األحد 14 أوت، 
األحد 4 سبتمبر واألحد 18 سبتمبر.

ف.م

جملة ال�شرطة توؤكد الت�شدي جلميع حماوالت العبث باأمن الوطن، وحتذر:

"للجزائر خطوط حمراء ظامل من يفكر يف جتاوزها"



أوضح البيان انه تم قبول 29 عرض 
فقط من أصل 46 عرض مودع لدى 
القارية  الحرة  التجارة  منطقة  أمانة 
مع  توافقها  من  للتأكد  اإلفريقية 

اإلجراءات والطرق المتفق عليها.
بيان  حسب  الوثيقة,  هذه  وتشكل 
الوزارة, "أداة أساسية للبدء الفعلي في 
اإلفريقية  البينية  التجارية  المبادالت 
جمركي  تفكيك  باحتساب  وذلك 
لـ  بالنسبة  سنوات   5 لمدة  تدريجي 

و  الجمركية  التعريفة  من  بالمائة   90
بالمائة   7 لـ  بالنسبة  سنوات   10 لمدة 
من التعريفة الجمركية، تشكل منتجات 
نسبة  أما  أطول".  تأقلم  فترة  تتطلب 
التعريفة  من  المتبقية  بالمائة   3 الـ 
بالتفكيك  فتبقى "غير معنية  الجمركية 
بمنتوجات  أساسا  تعرف  و  الجمركي 
طرف  من  تحديدها  يتم  حساسة،  جد 
بالذكر  الوزارة.جدير  بلد", حسب  كل 
الصادرات,  وترقية  التجارة  وزير  أن 

في  حضوريا,  يشارك  رزيق,  كمال 
الذي  الوزاري  االجتماع  هذا  أشغال 
خصص لدراسة واعتماد التوصيات و 
القرارات المنبثقة عن االجتماع  الحادي 
المسؤولين  كبار  للجنة  العاشر)11( 
التجارة  لمنطقة  بالتجارة  المكلفين 
الحرة القارية اإلفريقية, المنعقد خالل 
الفترة الممتدة من 20 إلى 23 جويلية 
بتجارة  أساسا  والمرتبطة  الجاري, 
الخدمات واالستثمار وحقوق  السلع و 

المنافسة. الفكرية وكذا سياسة  الملكية 
تقارير  اللقاء دراسة  وسيتم خالل هذا 
لجنة فض المنازعات و لجنة المدراء 
القرارات  وإصدار  للجمارك  العامين 
المجلس  سيقوم  كما  حولها",  الالزمة 
التوجيهات  بإعطاء  أيضا  الوزاري 
بغرض  للمفاوضين  الالزمة  السياسية 
االنتهاء من المسائل العالقة من قواعد 
بالمبادالت  البدء  و  المنطقة  منشأ 

التجارية في إطار هذه المنطقة.

ف. م
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خالل اجتماع جمل�س الوزراء املكلفني

 بالتجارة ملنطقة التجارة احلرة القارية الإفريقية

 قبول العر�ض اجلزائري املتعلق باجلداول 
املوؤقتة لالمتيازات التعريفية

مت خالل الجتماع التا�سع ملجل�س الوزراء املكلفني بالتجارة يف منطقة التجارة احلرة القارية الأفريقية, املنعقد اليوم الإثنني 

باأكرا )غانا(, قبول العر�س اجلزائري املتعلق باجلداول املوؤقتة لالمتيازات التعريفية, +ح�سبما افاد به بيان لوزارة التجارة و 

ترقية ال�سادرات.

خالل اأ�سغال الور�سة الوطنية

 الثالثية الأطراف يف جنوب املتو�سط 

لباط�سة يوؤكد على اأهمية م�ساهمة 
جميع الفاعلني يف االرتقاء 

باحلوار االجتماعي

أكد األمين العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة، 
أول أمس، بالجزائر العاصمة، على أهمية مساهمة جميع الفاعلين 
في االرتقاء بالحوار االجتماعي من خالل تشخيص الوضع وتقديم 

اقتراحات للنهوض بعالم الشغل.
الثالثية األطراف  الوطنية  الورشة  افتتاح أشغال  لباطشة في  أكد 
في اطار برنامج النهوض بالحوار االجتماعي في جنوب المتوسط 
)صوليد 2(, على ضرورة صياغة ميثاق من شأنه "تعزيز الحوار 
الشامل الذي يضم جميع االطراف المعنية, سواء في الجزائر أو 

في دول المنطقة, ويكون قابال للتطبيق لفائدة عالم الشغل".
وأبرز في نفس السياق أهمية مشاركة الخبراء والمجتمع المدني 
في صياغة هذا الميثاق من خالل "تبادل األفكار والرؤى وتقديم 
مقترحات تخدم مصلحة الوطن والعمال والمؤسسات االقتصادية".

وركز أيضا على "وجوب مساهمة كل الفاعلين من أرباب عمل 
وحكومة ونقابات, الى جانب المجتمع المدني والخبراء, في توحيد 

الرؤى وتعزيز الحوار االجتماعي".
فيها  شاركت  التي  اللقاءات  بكل  الشأن  هذا  في  لباطشة  وذكر 
الجزائر في اطار برنامج "صوليد 2", مشيرا الى ان هذا الحوار 
الحكومة  التي تجمع  الثالثية  السابق على  الذي كان مقتصرا في 
وأرباب العمل والنقابات "قد عرف توسعا ليشمل جميع الفاعلين 
من خبراء وممثلي المجتمع المدني الذي أضحى اليوم طرفا هاما 

في هذه المعادلة".
وألح على "وجوب انخراط جميع االطراف في هذا المسعى لبناء 
وكذا  المستدامة"  التنمية  تحقيق  في  واالسهام  الجديدة  الجزائر 
الحوار  تعزيز  بهدف  المعنيين  الفاعلين  لكل  الواسعة  "المشاركة 

االجتماعي".
والضمان  والتشغيل  العمل  لوزارة  العام  األمين  تطرق  بدوره, 
في  للجزائر  الرائدة"  "التجربة  الى  بركاتي,  آكلي  االجتماعي, 
"نموذجية  قال--  --مثلما  تعتبر  والتي  االجتماعي,  الحوار  دعم 
للمشاكل  الحلول  إيجاد  مجال  في  العربي, السيما  المستوى  على 

المطروحة في عالم الشغل خالل السنوات الماضية".
واعتبر أن تنظيم هذه الورشة يعد "فرصة في السعي الى تحقيق 
بسبب  تحديات  عرف  الذي  الشغل  عالم  في  المستقبلية  االهداف 

جائحة كورونا وكذا بروز عدة نزاعات اقليمية".
 ,"2 "صوليد  لبرنامج  التنفيذي  المدير  استعرض  جهته,  من 
مصطفى التليلي, المسار التاريخي واالهداف التي أنشئ من أجلها 
من  أزيد  حاليا  يضم  والذي   1949 في  للنقابات  الدولي  االتحاد 
300 مركزية نقابية وفروع في مختلف بلدان العالم, مشيرا الى 
أن االتحاد "يعمل حاليا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

للبرنامج االممي آلفاق 2030 بإشراك كل الفاعلين".
ع.ط

العملية تتم عرب املن�سة

 الرقمية بداية من 20 اأوت

بداية ت�سجيل الطلبة اجلدد 
لال�ستفادة من اخلدمات اجلامعية

فتح  الجامعية، عن موعد  للخدمات  الوطني  الديوان  كشف 
المنصة الرقمية من أجل تسجيل الطلبة الجدد في البكالوريا 
والنقل. وحدد  المنحة  اإليواء،  مثل  الجامعية  الخدمات  في 
إلى  مرسلة  تعليمة  في  الجامعية  للخدمات  الوطني  الديوان 
مديري الخدمات الجامعية، الفترة الممتدة من 20 إلى 26 
الرقمية  المنصة  عبر  التسجيالت  النطالق  كموعد  أوت 

لطلب الخدمات الجامعية من إيواء، منحة والنقل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية تعتبر إجبارية وشرط 
أساسي لالستفادة من الخدمات الجامعية، وذلك بالولوج إلى 

.https://progres.mesrs.dz/webonou هذا الرابط
معالجة  أن  الجامعية،  للخدمات  الوطني  الديوان  وأضاف 
الجامعية  الخدمات  مديريات  طرف  من  اإليواء  طلبات 
سبتمبر   3 إلى  أوت   26 من  الممتدة  الفترة  خالل  سيكون 
الموقع  هذا  في  التسجيل  أن عدم  الديوان،  2022.وأوضح 
الخدمات  من  االستفادة  في  حقه  الطالب  فقدان  عنه  ينجم 

الجامعية.

يف جل�سة عمل جمعته باملدراء العامني للبنوك العمومية, �سيافات يوؤكد

�سرورة اإيجـــاد اإجــراء قانــوين
 ملعاجلـــة ق�سيـــة الرهن على العتـــاد

المكلف  األول  الوزير  لدى  المنتدب  الوزير  أكد 
بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، أول أمس، 
لمعالجة قضية  قانوني  إيجاد اجراء  على ضرورة 
المشاريع،  ألصحاب  للسماح  العتاد  على  الرهن 
من  المالية،  المستحقات  كل  بدفع  الملتزمين 
تغيير  أو  مشاريعهم  بعث  إلعادة  فيه  التصرف 
للوزارة  بيان  به  أفاد  حسبما  االقتصادي،  نشاطهم 

المنتدبة.  
ضيافات  ترأسها  عمل  جلسة  اطار  في  هذا  وجاء 
وممثلي  العمومية  للبنوك  العامين  بالمدراء  جمعته 
"في  المالية،  والمؤسسات  للبنوك  المهنية  الجمعية 

التمويالت  وتسهيل  تبسيط  على  الحرص  إطار 
ذات  يضيف  المشاريع"،  لحاملي  الممنوحة 

المصدر.
بالنيابة  العام  المدير  حضره  الذي  اللقاء  وتناول 
"أناد"،  المقاوالتية  وتنمية  لدعم  الوطنية  للوكالة 
الوزارة  واطارات  بوزيان،  الشريف  محمد 
البيان-،  -حسب  القروض  ضمان  وصندوق 
والنشاطات  بالمشاريع  المتعلقة  النقاط  من  "العديد 
بالمستفيدين  الخاصة  االنشغاالت  وكذا  االقتصادية 
الرهن على  رفع  "أناد"، السيما  وكالة  تمويل  من 
أصحابها  التزم  والتي  أنواعه،  بمختلف  العتاد 

والوكالة  البنوك  لدى  المالية  المستحقات  كل  بدفع 
المقاوالتية".وفي هذا السياق  الوطنية لدعم وتنمية 
أكد الوزير خالل االجتماع، "على ضرورة إيجاد 
اجراء قانوني كفيل بمعالجة قضية الرهن على العتاد 
لتمكينهم من التصرف في العتاد من أجل إعادة بعث 
مشاريعهم أو تغيير طبيعة نشاطهم االقتصادي".كما 
كان اللقاء -يضيف نفس المصدر- "فرصة للحديث 
بالشراكة  اطالقها  تم  التي  الجديدة  اإلجراءات  عن 
المالية،  والمؤسسات  للبنوك  المهنية  الجمعية  مع 

خاصة في مجال التمويل الجماعي".
ع.ط

أحمد  الصناعة،  وزير  استقبل 
جمهورية  سفير  أمس،  زغدار، 
تشانغ-مو،  كيم  بالجزائر،  كوريا 
سبل  حول  المباحثات  تركزت  حيث 
الصناعية  والشراكة  التعاون  تعزيز 

بين الجزائر وكوريا الجنوبية.
بيان  في  الصناعة  وأوضحت وزارة 
أهمية  على  ركز  زغدار  أن  لها، 
داعيا  البلدين،  يجمع  الذي  التعاون 

إلى تجسيد المزيد من الشراكات في 
في  السيما  رابح-رابح  مقاربة  إطار 

المجالين الصناعي والتكنولوجي.
الصناعات  أن  الوزير  وأكد 
اإللكترونية  الميكانيكية، 
مجاالت  تشكل  والكهرومنزلية 
واعدة للتعاون والشراكة المثمرة بين 
المنظومة  إطار  في  السيما  البلدين، 
تؤطر  التي  الجديدة  القانونية 

دعا  حيث  الجزائر،  في  االستثمار 
االستثمار  إلى  الكورية  المؤسسات 
في الجزائر مؤكدا بأنها ستحظى بكل 

الدعم والمرافقة.
عن  لمحة  زغدار  أعطى  كما 
والمزايا  الجديد  االستثمار  قانون 
والضمانات التي يمنحها للمستثمرين 
المحليين واألجانب إضافة إلى المزايا 
التفاضلية التي تملكها الجزائر والتي 

العربية،  لألسواق  بوابة  منها  تجعل 
اإلفريقية وكذا األوروبية.

بدوره أكد السفير الكوري إرادة بالده 
لتعزيز التعاون االقتصادي والشراكة 
إلى  داعيا  الجزائر  مع  الصناعية 
بين  واللقاءات  االتصاالت  تكثيف 
الشراكة  فرص  لتحديد  الجانبين 

الممكنة.
ر.ن

يف اإطار مقاربة رابح-رابح بني البلدين

مباحثات جزائريــــة - كوريــــــة 
حول ال�سناعات امليكانيكيــــــة واالإلكرتونية



أوضح البيان أنه, خالل لقائه مع مدراء 
الصحة للواليات ومسؤولي المؤسسات 
التحاضر  بتقنية  لها  التابعة  االستشفائية 
اللقاءات  سلسلة  إطار  في  بعد,  عن 
على  الوزير  أكد  الدورية,  التقييمية 
إنجاز  وتيرة  في  التسريع  "ضرورة 
المشاريع التي تعرف تأخرا واستدراك 
تم  التي  للتعليمة  تطبيقا  التأخر  هذا 
ولوحة  جدول  تتضمن  والتي  إرسالها 

اإلنجازات لكل والية".
وبعد االستماع إلى مختلف الشروحات 
مدراء  قبل  من  المقدمة  والتوضيحات 
المشاريع  بعديد  والمتعلقة  الصحة 
مصالح  تخص  والتي  إنجازها  الجاري 
الجراحية  الطبية  اإلستعجاالت 
ومصالح  الخدمات  متعددة  والعيادات 
تم  التي  تلك  وكذا  المركزة,  العناية 
على  شدد   تهيئتها,  وإعادة  استحداثها 
من  كل  الخدمة  حيز  ووضع  تكملة 

للمؤسسة  المركزة  العناية  مصلحة 
و  "القطار"  المتخصصة  االستشفائية 
"بني  الجامعي  االستشفائي  المركز 
االستشفائية  المؤسسة  و  مسوس" 
بالجزائر  زميرلي"  "سليم  المتخصصة 

العاصمة.
وتطرق من جهة أخرى, إلى المصالح 

الجامعي  االستشفائي  بالمركز  الجديدة 
والمتمثلة  )العاصمة(  باشا"  "مصطفى 
والفكين  الوجه  جراحة  مصلحة  في 
الرضوض  و  الكسور  ومصلحة 
المجهري,  األحياء  علم  ومصلحة 
المعدات  بأحدث  تجهيزها  تم  التي 
"انتهت  والتي  الطبية  والتجهيزات 

أشغالها كليا وستوضع حيز الخدمة في 
أقرب اآلجال".

وضع  "أهمية  على  بالمناسبة,  أكد  كما 
مكان  تبين  مضيئة  والفتات  إشارات 
تواجد هذه المنشآت الصحية لكي يسهل 
العيادات  خاصة  تحديدها  للمواطنين 
المتعددة الخدمات التي تعمل بنظام 24 
سا على 24".وأعلن وزير الصحة من 
زيارات عمل  برمجة  آخر, عن  جانب 
والجنوبية  الداخلية  الواليات  إلى  وتفقد 
إنجازات  األخرى  هي  ستعرف  "التي 
واليات  كل  بين  توازن  خلق  لغرض 

الوطن".
على  بوزيد  بن  عرج  األخير,  وفي 
منحى  تعرف  التي  الوبائية  الوضعية 
مقلقة  "غير  إياها  معتبرا  تصاعدي, 
أضاف- --كما  يجب  أنه  غير  حاليا", 
وإبقاء  والحذر  الحيطة  توخي   -

المستشفيات على استعداد تام.

التي  التحفيزات  بفضل  الصيدالنية،  الصناعة  تمكنت 
بالمائة   70 من  أزيد  تلبية  من  الدولة،  إياها  منحتها 
تقليص  الوطنية، مما ساهم في  السوق  احتياجات  من 

فاتورة استيراد األدوية وولوج األسواق الخارجية.
بالسيادة  مرتبطا  يبقى  الذي  الصيدالني  القطاع  يمثل 
دوالر  مليار   4 قرابة  الصحة,  مجال  في  الوطنية 
أمريكي يغطي  1033 تسمية دولية مشتركة وقرابة 
المستلزمات  لمختلف  تجاري  اختصاص   3000
ومرافقة  التزام  بفضل  تحققت  النتائج  هذه  الطبية.كل 
والقانونية  المؤسساتية  المستويات  جميع  على  الدولة 
والعلمية لهذا القطاع, مما ساهم في توفير هذه المادة 

الحيوية للمواطن بأسعار معقولة.
السياسة  من  يتجزأ  ال  جزء  االدوية  قطاع  أن  وبما 
تنظيمه  على  الدولة  حرصت  فقد  للصحة,  الوطنية 
شاملة  تغطية  أجل ضمان  من  والطلب  للعرض  وفقا 
لكل مناطق الوطن بعد انشاء وزارة بحد ذاتها خاصة 
بهذا القطاع خالل سنة 2021.وأدى تخلي الدولة عن 
باإلضافة  االدوية,  وتوزيع  وتخزين  استيراد  احتكار 
الى تشجيعها للصناعة المحلية, الى الرفع من وحدات 
السنوات االخيرة من  196 وحدة خالل  لتبلغ  اإلنتاج 

بينها 10 وحدات تابعة لمجمع صيدال.
االنجازات  بفضل  الصيدالنية  الصناعة  برزت  وقد 
ال  كوفيد-19,  لجائحة  التصدي  مجال  في  المحققة 
الفردية  الحماية  تجهيزات  انتاج  مجال  في  سيما 
المستعملة في  التشخيص  األوكسيجين وتحاليل  ومادة 
البرتوكول الموجه للتكفل بالمرضى, إلى جانب انتاج 

اللقاح المضاد لهذا الفيروس.
كما ارتفعت حصة السوق الوطنية من االنتاج المحلي 
من 40 بالمائة سنة 2011 لتبلغ أكثر من 80 بالمائة 

التزامات  أحد  تحقيق  إطار  في  وهذا   ,2021 سنة 
رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, في هذا اإلطار, 
مع آفاق تطويرها مستقبال.وقد سمحت هذه الديناميكية 
بضمان وتوسيع التغطية من حيث االحتياجات الوطنية 
منها  العربية  سيما  الخارجية,  االسواق  نحو  واالتجاه 
حيث  من  المناسبة  الظروف  تهيئة  بعد  واالفريقية, 
إطار  في  بالخارج  وطنية  بنكية  وكاالت  وفتح  النقل 
التسهيالت المقدمة للمنتجين المحليين وتشجيعهم على 

تصدير منتوجاتهم نحو الخارج.
ومرافقته  القطاع  لهذا  االستراتيجية  لألهمية  ونظرا 
الوكالة  من خالل استحداث وزارة خاصة به وانشاء 
الوطنية للمواد الصيدالنية, فقد أصبح من الضروري 
قانونية لحمايته وتطويره مع ترقية  وضع اصالحات 
السوق  تموين  استمرارية  ضمان  قصد  التصدير 
المعايير  لجميع  تخضع  وآمنة  فعالة  بمواد  الوطنية 
للقطاع  وتسمح  المجال  هذا  في  دوليا  بها  المعمول 

بمسايرة التطورات الحاصلة في الميدان.
وبهذا الخصوص, وضعت الحكومة عدة قوانين بهدف 
السيما  الصيدالنية,  بالصناعة  المرتبط  النشاط  تنظيم 
في مجاالت االستيراد والتوزيع واالستغالل واالنتاج, 
إلى جانب قوانين تنظيمية تدخل في إطار التعاون مع 

سلطة التنظيم الدولية, مما يسمح بتشجيع التصدير.
لمواجهة  تسيير  وآليات  رقمية  أرضية  انشاء  تم  كما 
الضغط الذي قد يحدث عند تسجيل انقطاعات تموين 
السوق باألدوية مع تحرير برامج االستيراد في حينها 
إلى  األدوية,  توفير  على  يسهر  يقظة  مرصد  وانشاء 
جانب أطر قانونية لتشجيع التجارب العيادية وإعطاء 

أهمية خاصة للبحث العلمي.
مختلف  استعمال  ترشيد  الى  السياسة  هذه  وتهدف 

أصناف االدوية من ناحية الوصف والتسعيرة, والتي 
خصصت لها السلطات العمومية قائمة خاصة بتعويض 
المرجعي.وتحرص  السعر  اطار  في  االنواع  مختلف 
السلطات العمومية من جانب آخر على احترام قانون 
المنافسة وااللتزامات الدولية للجزائر في هذا المجال 
لضمان نوعية هذه الصناعة الحيوية وتمكينها من بلوغ 

األهداف التي تصبو اليها.
فاتورة  سجلت  فقد  الحساس,  القطاع  هذا  تطور  ومع 
االستيراد تراجعا معتبرا خالل السنوات االخيرة, حيث 
تقلصت من ملياري دوالر خالل سنة 2019 الى 1,7 
مليار دوالر سنة 2020 و 1,2 مليار سنة 2021, أي 

بانخفاض قدره 40 بالمائة.
االنتاج  قيمة  في  ارتفاع  االنخفاض  هذا  قابل  وقد 
المحلي, حيث انتقل من 2,1 مليار دوالر سنة 2019 
الى 2,4 مليار دوالر سنة 2020 ليصل الى 3,1 مليار 
دوالر. مليار  قدره  بارتفاع  أي   ,2021 سنة  دوالر 
وحسب تقديرات وزارة الصناعة الصيدالنية, فإنه من 
المرتقب تجسيد قرابة 40 مشروعا خالل سنة 2022 
ما  خاصة  جديدة,  انتاج  ووحدات  للنشاط  توسع  بين 
جانب  إلى  للسرطان,  المضادة  األدوية  بإنتاج  تعلق 
تستورد  كانت  التي  لتلك  بديال  االنسولين  مادة  انتاج 

من الخارج.
وفيما يتعلق بالتكفل بالمرضى بالمؤسسات االستشفائية 
توفير  على  تحرص  الدولة  فإن  والخاصة,  العمومية 
من  المؤسسات  هذه  تحتاجها  التي  األدوية  أنواع  كل 
المركزية  الصيدلية  ميزانية  من  سنويا  الرفع  خالل 
للمستشفيات التي انتقلت من أزيد من 62.144  مليون 
دج سنة 2014 الى 148.310 مليون دج سنة 2022.
ع.ط

05الأربعاء  27 جويلية 2022 املـوافق لـ 28 ذو احلجة 1443 هـ    احلدث

 www.elraed.dz

منها 3,5 مليار دولر خارج املحروقات

�رتفاع �صادر�ت �جلز�ئر �إىل �أزيد من 25,9 مليار دوالر

خالل اللقاء الذي جمعه باملدراء الولئيني لل�شحة وم�شوؤويل املوؤ�ش�شات ال�شت�شفائية

وزير �ل�صحة ياأمر بالت�صريع 
يف وترية �إجناز �مل�صاريع �ملتاأخرة

اأمر وزير ال�شحة، عبد الرحمان بن بوزيد، مدراء ال�شحة للوليات بالت�شريع يف وترية اإجناز امل�شاريع التي تعرف تاأخرا 

 ح�شب ما اأفاد به، اأم�س، بيان لذات الوزارة.

ع.ط

اأ�شارت اىل اأن الت�شهيالت التي تقدمها 

�ل�صيدلية �ملركزية للم�صت�صفيات 
ت�ؤكد على �أهمية تنظيم وت�صيري 

�لدو�ء بطريقة عقالنية
أكدت الصيدلية المركزية للمستشفيات على أهمية تنظيم 
وتسيير الدواء بطريقة عقالنية, مشيرة الى أن التسهيالت 
التي تقدمها عبر بوابتها االلكترونية الجديدة تندرج ضمن 

هذا المسعى.  
هذا  أن  لها  بيان  في  المركزية  الصيدلية  وأوضحت 
الذي جمع أول أمس, عبر  اللقاء  الموضوع كان محور 
تقنية التحاضر عن بعد, المدير العام للصيدلية المركزية 
للمستشفيات, علي عون, ومختلف إطارات ملحقة وهران 
الجزائري  الغرب  في  واليات  ل10  الدواء  توزع  التي 
وتضم 375 مؤسسة استشفائية, وكذا مدراء المستشفيات 
تقدمها  التي  التسهيالت  "أهم  الى  للتطرق  الجامعية, 
الدواء  سوق  وتسيير  االلكترونية  البوابة  عبر  المؤسسة 
بطريقة عقالنية", وهذا "استكماال للقاءات التشاورية التي 

انطلقت يوم 29 يونيو المنصرم".
وقد عرف اللقاء تقديم عرض حول "طلب شراء الدواء 
المقدمة  والتسهيالت  المستشفى  صيدلي  قبل  من  المقدم 
عبر البوابة االلكترونية التي تحتوي على جل المعلومات 
الجهات  مع  والتواصل  بعد  عن  التذاكر  باقتناء  وتسمح 
المعنية بالصيدلية المركزية للمستشفيات".وأضاف البيان 
في  كبير  بشكل  تساهم  أن  شأنها  من  الخطوة  "هذه  أن 

التسيير الجيد والعقالني لألدوية".
ر.ن

الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية:

 تعزيز �لبنى �لتحتية �الأفريقية 
من خالل ��صرت�تيجيات منا�صبة

المندوبين  لندوة  السادسة  الدورة  في  المشاركون  دعا 
أمس،  أول  لالتصاالت،  األفريقي  لالتحاد  المفوضين 
بالجزائر العاصمة إلى وضع استراتيجيات إفريقية مناسبة 
تهدف إلى تعزيز البنى التحتية والخدمات الرقمية من أجل 

التنمية المستدامة في القارة.
العام  األمين  دعا  العلنية,  الجلسة  خالل  تدخله  ولدى 
جون  والالسلكية،  السلكية  لالتصاالت  اإلفريقي  لالتحاد 
لتكنولوجيات  التحتية  البنية  تطوير"  "زيادة  إلى  أومو 

اإلعالم واالتصال في القارة األفريقية.
اإلعالم  تكنولوجيات  وزراء  على  يتعين  إنه  وقال 
أن  يمكن  التي  السياسات  "صياغة  األفارقة  واالتصال 
تعزز دور إفريقيا في بيئة التكنولوجيا الرقمية المزدهرة".
لالتصاالت  الدولي  االتحاد  ممثل  وصف  جانبه،  من 
المندوبين  ندوة  مانيفيتش،  ماريو  والالسلكية،  السلكية 
السلكية  لالتصاالت  األفريقي  لالتحاد  المفوضين 
مناسبة  أنه  مؤكدا  للغاية"،  "مهم  حدث  بأنه  والالسلكية 
لمسؤولي القطاع األفارقة لمناقشة "المواضيع التي تؤثر 
بتكنولوجيات  المتعلقة  األفريقية  الحكومة  سياسات  على 

اإلعالم واالتصال". 
وأضاف بالقول :"هذه فرصة للهيئتين الدوليتين )االتحاد 
لالتصاالت  اإلفريقي  االتحاد  و  لالتصاالت  الدولي 
التعاون  مجاالت  الستكشاف  الالسلكية(  و  السلكية 
الدورة  عن  ستنبثق  التي  الجديدة  اإلستراتيجية  والخطط 

السادسة للندوة".
من جهتها, سلطت ممثلة الرئيس المنتهية واليته لمؤتمر 
المندوبين المفوضين, الكينية إستر كوميت, الضوء على 
"بعض المشاريع التي تم تجسيدها في أفريقيا", مشيرة, 
البصرية  األلياف  كوابل  "نشر  الى  الصدد,  هذا  في 
بالقول  المسؤولة  أفضل".وأسردت  رقمي  تكامل  لتحقيق 
:"لقد عملنا كذلك على تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيات 
داعية  األفريقية",  البلدان  اإلعالم واالتصال في مختلف 
يتمكن  حتى  للقطاع,  مشتركة  أفريقية  "سوق  إنشاء  إلى 
جميع سكان القارة من الوصول إلى تكنولوجيات اإلعالم 

واالتصال الجديدة".

متكنت من تقلي�س فاتورة الإ�شترياد وولوج الأ�شواق اخلارجية

�ل�صناعة �ل�صيدالنية تغطي �أزيد من 70 باملائة
 من �حتياجـــات �ص�ق �لــدو�ء �لــ�طنية

الى  الجزائر  صادرات  قيمة  ارتفعت 
السداسي  خالل  دوالر  مليار   25,922
قدرها  بزيادة  أي   ,2022 سنة  من  األول 
لسنة  الفترة  بنفس  مقارنة  بالمائة   48,3
التي  الجزائرية  الجمارك  حسب   ,2021
من  دوالر  مليار   3,507 قيمة  الى  تشير 
نحو  أي  المحروقات,  خارج  الصادرات 
50 بالمائة من الهدف المسطر لسنة2022.

تم  التي  الجمركية  اإلحصائيات  وتظهر 

األول  للسداسي  بالنسبة  عنها,  اإلعالن 
مليار   20,223 قيمتها  واردات  ل2022, 
بالمائة,   7,41 قدرها  بزيادة  أي  دوالر 
مقارنة بالسداسي األول ل2021 )18,829 
مليار دوالر(.وبلغت قيمة الصادرات خالل 
أي  دوالر  مليار   25,922 الفترة  نفس 
بالسداسي  مقارنة  بالمائة  ب48,3  بزيادة 

األول ل2021 )17,480 مليار دوالر(.
فائضا  التجاري  الميزان  سجل  وبالتالي 

بالنسبة للسداسي األول ل2022 ب5,689 
مليار دوالر بعد عجز في السداسي األول 
دوالر. مليار   1,348- ب  قدر  ل2021, 
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 
مقابل  بالمائة   128,2 السداسي  خالل هذا 
لسنة  األول  السداسي  بالمائة خالل   92,8

.2021
المحروقات )خارج  أما الصادرات خارج 
الطاقة والزيوت( فقد بلغت 3,507 مليار 

 ،2022 من  األول  السداسي  دوالر خالل 
نفس  خالل  دوالر  مليار   2,047 مقابل 
نصف  "أي  الماضية،  السنة  من  الفترة 
الهدف المسطر لسنة 2022 وهو 7 مليار 

دوالر" ، يضيف ذات المصدر.
التجاريين  الشركاء  أهم  وبخصوص 
أن  الجزائرية  الجمارك  أبرزت  للجزائر، 
 16,5( الصين  هم  الرئيسيين  الممونين 
بالمائة( وفرنسا )7,17 بالمائة( والبرازيل 

)6,51 بالمائة( واألرجنتين )6,44 بالمائة( 
وإيطاليا )5,83 بالمائة(، مع اإلشارة إلى 
أن أهم الزبائن هم: إيطاليا )21,83 بالمائة( 
وإسبانيا )12,13 بالمائة( وفرنسا )9,94 
بالمائة( وهولندا )7,38 بالمائة( والواليات 
المتحدة )5,75 بالمائة(.وحسب البيان، فإن 
 12 من  "أكثر  تمثل  الصرف  احتياطيات 

شهرا من واردات السلع والخدمات".
ف.م



اإعادة النظر يف قوانني �صيغة

 "االجتماعي الت�صاهمي" 

 اتخاذ اإجراءات �سريعة
 �صد املرقني املق�صرين بالعا�صمة

يتم حاليا إعادة النظر في القوانين واإلجراءات المعمول في 
مجال السكن االجتماعي التساهمي )الترقوي المدعم حاليا( 
للتمكن من اتخاذ إجراءات سريعة ضد المرقيين المقصرين 
أكده,  حسبما  األشغال,  أو  التسليم  بآجال  يلتزموا  لم  الذين 
و  السكن  بوزارة  للسكن  العام  المدير  العاصمة,  بالجزائر 

العمران و المدينة, محمد مرجاني. 
جريدة  منتدى  على  ضيفا  نزوله  لدى  مرجاني  أوضح 
مجال  في  بها  المعمول  القديمة  "القوانين  ان  "الشعب", 
السكن االجتماعي التساهمي لم تترك مجاال التخاذ إجراءات 
سريعة ضد المرقيين المقصرين" مضيفا انه تم فتح ورشة 
كبيرة على مستوى الوزارة الوصية "العادة النظر في هذه 

القوانين حيث سيتم االنتهاء منها قريبا.”
وأكد ان المرقيين الذين تبث بشأنهم التقصير بحكم القانون 
"سوف يتم اللجوء إلى العدالة لسحب االراضي منهم ألنها 
أن  السياق  ذات  في  معلنا  الدولة"  المالك  تابعة  أراض 
المتابعة  اخذت مسار  المجال  هذا  في  الملفات  من  "الكثير 

القضائية.”
حق  في  العدالة  إلى  اللجوء  "قبل  أنه  المسؤول  وأوضح 
لسحب  االنجاز  آجال  احترام  عدم  بسبب  المقصر  المرقي 
امالك  مدير  من طرف  اعذارين  له  يوجه  منه,  المشروع 
الدولة حيث يتخذ القرار بالسحب على مستوى اللجنة التقنية 

للوالية على اساس تقرير مدير السكن المحلي.”
اطار  في  بمجهودات  قاموا  الذين  المرقيين  بخصوص  أما 
االنتهاء  لغاية  مرافقتهم  "ستتم  اليهم,  المسندة  المشاريع 
الذي شدد على "ضرورة  المسؤول  الورشة", يضيف  من 
مرافقة المجتمع المدني لهذه الخطوات بحكم أن المواطن هو 

المعني بهذه المشاريع بالدرجة األولى.”
ولطمأنة المسجلين في صيغة السكن الترقوي المدعم, قال 
السيد مرجاني أنه "يوجد عدة ضمانات منها ان اموالهم يتم 
انه "الول  للسكن" مضيفا  الوطني  الصندوق  لدى  ايداعها 
االشراف على  بمهمة  المحلي  السكن  مدير  تكليف  تم  مرة 

هذه المشاريع  لضمان المتابعة المستمرة و القريبة.”
العقارية  الترقية  قانون  خصت  التي  التعديالت  ان  وذكر 
السكنات.”أما  هذه  من  المستفيد  "لحماية  كلها  تصبو  حاليا 
بخصوص وضعية صيغة السكن االيجاري المدعم بوالية 
أنه تم  المسؤول  اكد  فقد  العقار,  الجزائر خصوصا مشكل 
من  العقار ألكثر  توفير  12.263 وحدة سكنية  من ضمن 
أن  مؤكدا  وحدة,   5.000 بقيت  حين  في  وحدة,   7.000

العملية متواصلة لتوفير هذه األراضي.
ف.م

الكهرباء  توزيع  مديرية  وأوضحت 
استلمت  لها  بيان  في  الحراش  والغاز 
جريدة الرائد نسخة منه، بأن جهودها 
ترتقي  خدمة  لتقديم  المتواصلة 
لتكثيف  دفعها  زبائنها،  لمتطلبات 
خرجاتها الميدانية وجوالتها التوعوية، 
عبر  بهم،  مباشر  اتصال  خلق  بهدف 
مختلف األحياء وخاصة الجديدة منها، 
وكاالتها  عبر  استقبالهم  عن  ناهيك 
شروحات  لهم  تقدم  أين  التجارية، 
للقيام بإجراءات بسيطة خالل الطقس 
الحار من أجل الحفاظ على أجهزتهم 
وعلى  خاصة  بصفة  الكهرومنزلية 

الطاقة الكهربائية عامة.
األمثل  االستخدام  بأن  وأضافت، 

الحر،  فترة  في  الكهربائية  للطاقة 
الشبكة  ديمومة  على  الحفاظ  يضمن 
للتقليل  زبائنها  داعية  الكهربائية، 
من  الرطوبة  أو  الحار  الطقس  خالل 
تعزيز ضوء  مع  المصابيح،  استخدام 
النهار )الطبيعي(، باإلضافة إلى تثبيت 
مكيف الهواء عند الدرجة 24، وغلق 
مكيف  استخدام  عند  والنوافذ  األبواب 

الهواء.
تجنب  ضرورة  إلى  أشارت  كما 
مثل  الكهرومنزلية  األجهزة  استخدام 
ساعات  خالل  ذلك  إلى  وما  الغسالة 
الذروة )من 17 مساء إلى 22 مساء(، 
مع اطفاء األنوار عند مغادرة الغرفة، 
عالوة على القيام بإيقاف الجهاز تماما 

على  االستخدام  قيد  يكون  ال  عندما 
سبيل المثال المقبس المتعدد، تلفزيون 
هذه  بأن  مضيفة  الهاتف،  وشاحن 
التصرفات الصغيرة ستمكن من توفير 
التمتع  الزبائن  لجميع  وتتيح  الطاقة 
الحوادث  وتجنب  الكهرباء  بفوائد 
بسبب الحرارة، وال سيما لدى األطفال 

أو كبار السن.
التحميل  أن  على  المديرية  وشددت 
يتسبب  الكهربائية  الشبكة  على  الزائد 
مالية  وخسائر  مادية  أضرار  في 
استبدال  إلزامية  يستدعي  ما  جسيمة، 
المعدات التالفة والتي قد تستغرق وقتا 
طويال من العمل في بعض الحاالت، 
ما يكون له تأثير سلبي على المديرية 

من  حرمانه  يتم  الذي  الزبون،  وعلى 
الكهرباء طوال فترة اإلصالح.

المصالح،  ذات  أكدت  المقابل،  وفي 
تعمل  والتقنية  الفنية  فرقها  جميع  بأن 
للشبكة،  الحسن  السير  ضمان  على 
المادية  اإلمكانيات  كل  توفير  عبر 
المؤهل،  البشري  بالعنصر  وتعزيزها 
تتطلب  العملية  بأن  أكدت  أنها  غير 
األمر  وأن  خاصة  الزبائن،  مساهمة 
يهم الجميع.كما جددت مديرية توزيع 
تأكيدها  الحراش  والغاز  الكهرباء 
تحت  امكاناتها  كل  بوضع  لزبائنها 
مركز  رقم  غرار  على  تصرفهم 
يستقبل  الذي   3303 االتصاالت 

مكالماتهم طوال أيام األسبوع.

والصناعة  السياحة  وزير  صرح 
أمس،  أول  حمادي،  ياسين  التقليدية، 
مخططات  تجسيد  بأن  جيجل  من 
الثالث  السياحي  التوسع  تهيئة مناطق 
سيعزز  مؤخرا  عليها  المصادق 
بحوالي  الوالية  بهذه  اإليواء  حظيرة 

4500 سرير جديد.
للصحافة  تصريح  في  الوزير  أوضح 
على  جيجل  بمدينة  "كتامة"  بشاطىء 
فيها  تفقد شرع  و  هامش زيارة عمل 
إلى هذه الوالية, أنه بعدما تم تحضير 
التوسع  مناطق  تهيئة  مخططات   3
العافية"  و"رأس  "كازينو"  السياحي 
ببلدية  "تاسوست"  و  جيجل  ببلدية 
الوالية  ستتعزز  القادر,  عبد  األمير 
في  المبرمجة  المرافق  تجسيد  بعد 

إطار هذه المخططات وهي 34 مرفقا 
بحوالي 4500 سرير جديد إلى جانب 
منصب  أالف   8 يقارب  ما  استحداث 

عمل ما بين مباشر و غير مباشر.
وأكد حمادي أن تهيئة مناطق التوسع 
تزخر  التي  الوالية  بهذه  السياحي 
وطبيعية(  )مناخية  المقومات  بكل 
تقارب  مسافة  على  شواطئها  وتمتد 
اقتصادية  "قيمة  سيكسبها  كلم   120
األيام  أنه سيتم في  وسياحية "، معلنا 
تهيئة  مخطط  على  المصادقة  المقبلة 
منطقة التوسع السياحي"عدوان علي" 
و  المناطق  باقي  استكمال  انتظار  في 

مجموعها 19 منطقة توسع سياحي.
المستثمرين  بالمناسبة  الوزير  ودعا 
المستوى  في  ليكونوا  "الحقيقيين" 

شأنها  من  مشاريع  لتجسيد  المطلوب 
أن ترقى بهذه الوالية التي ينتظر منها 

أن تكون "منطقة سياحية بامتياز".
عليه  وقف  ما  الوزير  اعتبر  كما 
الممر  عاين  حيث  "كتامة"،  بشاطئ 
الخاصة,  االحتياجات  بذوي  الخاص 
هذه  ألن  التعميم"  تستحق  "تجربة 
من  جزءا  "تعد  قال-  كما   - الشريحة 
وضمان  بها  التكفل  وعلينا  المجتمع 
حقها في الولوج بكل أريحية للشواطئ 
لالصطياف واالستجمام."وفيما يخص 
بالمدن  الجامعية  اإلقامات  إتاحة 
الوزير  جدد  للمصطافين،  الساحلية 
ربحي  "غير  اإلجراء  هذا  بأن  تأكيده 
ويستهدف فئة الشباب بالمدن الداخلية 

والجنوبية مقابل سعر زهيد ومدعم".

الساكن،  لدى  اإليواء  صيغة  عن  أما 
فأعرب السيد حمادي عن أمله في أن 
الحال  هو  كما  منتشرة  كونها  "تنظم" 
صاحب  حق  لضمان  جيحل  بوالية 
السكن و العائالت التي تتوافد بغرض 

االصطياف.
مناطق  تهيئة  مخططات  تسليم  وبعد  
عليها  المصادق  السياحي  التوسع 
لوالي الوالية، عبد القادر كلكال, وذلك 
بمعهد الفندقة والسياحة الشهيدة "مريم 
مشاريع  عدة  الوزير  تفقد  بوعتورة", 
اطلع  كما  اإلنجاز  طور  في  سياحية 
الحرف  و  التقليدية  الصناعة  بغرفة 
على عملية الدفع اإللكتروني لمنتجات 

الصناعة التقليدية.
ع.ط
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اإلطاحة  من  بالطارف  الشرطة  مصالح  تمكنت 
بالمخدرات  المتاجرة  في  مختصة  إجرامية  بشبكة 
كلغ   3,5 وحجز  أشخاص   )3( ثالثة  توقيف  مع 
األمن  مديرية  من  علم  حسبما  المعالج،  الكيف  من 

الوالئي.
وأوضح لوكالة األنبا ءالجزائرية، المكلف باإلعالم 
والعالقات العامة بأمن والية الطارف ضابط شرطة 
والتدخل  البحث  فرقة  أن  جالب  حمزة  رئيسي 
من  تمكنت  القضائية  للشرطة  الوالئية  بالمصلحة 
مختصة  وطنية  إجرامية  شبكة  لنشاط  حد  وضع 
واليات شرق  عبر  تنشط  بالمخدرات  المتاجرة  في 
البالد وحجز 3,5 كلغ من المخدرات )كيف معالج( 

مع توقيف مركبة سياحية تستعمل من طرف أفراد 
الشبكة في التنقل وتخزين المخدرات.

العصابة  أفراد  أن  األمني  المسؤول  وأوضح 
العقدين  بين  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين  اإلجرامية 
الثالث والخامس ينحدرون من إحدى واليات غرب 
البالد.وقد نفذت هذه العملية بعد تلقي مصالح الشرطة 
بصدد  كانوا  أشخاص  ثالثة  بوجود  تفيد  لمعلومات 
قادمين من إحدى واليات  المخدرات  نقل كمية من 
بمدينة  مرورا  الطارف  والية  باتجاه  البالد  غرب 
المصلحة  لتقوم  سياحية  مركبة  متن  على  الذرعان 
الوالئية للشرطة القضائية بوضع خطة أمنية محكمة 
من خالل نصب نقطة مراقبة فجائية بمخرج مدينة 

الذرعان، ليتم توقيف المشتبه فيهم وتوقيف المركبة 
السياحية التي تستعملها الشبكة.وبعد تفتيش المركبة 
 35 من  مشكلة  الهندي  القنب  من  كمية  ضبط  تم 
صفيحة كانت مخبأة بإحكام داخل السيارة مع حجز 
مبلغ مالي من العملة الوطنية، حسبما تمت اإلشارة 
ملف  أنجز  القانونية  اإلجراءات  استكمال  إليه.وبعد 
الجهات  أمام  بموجبه  قدموا  المعنيين  ضد  جزائي 
القضائية المختصة ليصدر في حقهم أمر إيداع عن 
وبيع  وتخزين  وحيازة  نقل  "جريمة  في  تورطهم 
مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة 

إجرامية منظمة".
ر.ن

الطارف: 

حجز 3,5 كلغ من الكيف املعالج

الرابط بني بن علي وال�شريعة

ا�صتئناف اال�صتغالل التجاري 
للم�صعد الهوائي للبليدة

استعاد المصعد الهوائي للبليدة الرابط بين بن علي والشريعة 
من  سنوات  ثالثة  من  أكثر  بعد  التجاري  نشاطه  أمس 
مؤسسة  و  الجزائر  مترو  مؤسسة  أعلنته  حسبما  التوقف، 
النقل الجزائري بالكوابل في بيان لها."تنهي مؤسسة مترو 
علم  الى  بالكوابل  الجزائري  النقل  مؤسسة  و  الجزائر 
للمصعد  التجاري  االستغالل  باستئناف  الكرام   زبائنهما 
الهوائي للبليدة الذي يربط بين بن علي والشريعة ابتداء من 

26 يوليو 2022 في المواقيت العادية"، حسب البيان.
ف.م

هزة اأر�صية بقوة 8ر2 درجات 
بوالية وهران

بوالية وهران،  دقيقة  8 و37  الساعة  أمس، على  سجلت، 
هزة أرضية بقوة 8ر2 درجات على سلم ريشتر، حسب ما 
الفلكية  الفلك والفيزياء  البحث في علم  بيان لمركز  به  أفاد 
والجيوفيزياء.وقد حدد مركز الهزة بـ 7 كيلومترات شمال-

شرق أرزيو بنفس الوالية, وفقا للمصدر ذاته.
اإ.�س

للحفاظ على دميومة ال�شبكة الكهربائية

مديرية توزيع الكهرباء والغاز احلرا�ش 
تدعو املواطنني لرت�صيد ا�صتهالك الكهرباء

دعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز احلرا�س كافة زبائنها للعمل على اتباع توجيهاتها لرت�شيد ا�شتهالك الطاقة خالل فرتة احلر، 

للحفاظ على دميومة ال�شبكة وخمتلف الأجهزة الكهرومنزلية.

ف.م

بف�شل جت�شيد خمططات تهيئة مناطق التو�شع ال�شياحي 

تعزيز والية جيجل بحوايل 4500 �صرير جديد
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م�ساج اللثة

يُمكن تقوية اللثة من خالل عمل مساج لها، حيُث يؤثر ذلك إيجاباً 
في  ذلك  يُساعد  كما  واألكسجين،  الغذائية  والمواد  الدم  تدفق  في 
التخلص من بقايا الطعام، ويكون ذلك من خالل تدليك اللثة باستعمال 
األصابع برفق وبحركات دائرية مع الضغط باستعمال السبابة على 
مخصص  غسول  أو  الملح  باستعمال  الفم  مضمضة  يتم  ثم  اللثة، 
بالفم، كما يجدر االنتباه إلى أنَّ المساج قد يزيد من حساسية اللثة 

لذلك يجب عدم المبالغة في تدليك اللثة.
ورق العليق

يُساعد ورق العليق على تقوية اللثة، ويكون ذلك من خالل وضع 
مئة غرام من ورق العليق في لتر من الماء ثم يُغلى المحلول، ويبقى 
على النار حتى تخُرج العصارة من األوراق، ثم يتم المضمضة فيه 

مرتين في اليوم الواحد.
البابوجن والقرفة واخلل 

اللثة  تقوية  في  والخل  والقرفة  البابونج  االستفادة من مزيج  يُمكن 
وشدها وزيادة الُحمرة حول األسنان ومنع تخلخل األسنان، ويكون 

ذلك من خالل مزج ملعقة صغيرة من البابونج المطحون، مع ملعقة 
كبيرة من القرفة المطحونة، ثم يُضاف إليهما مقدار كوب من الخل، 
ويتم غلي المزيج على درجة حرارة هادئة لمدة خمس دقائق فقط، 
ثم يتم المضمضة باستعمال المحلول الناتج مرتين في اليوم الواحد، 

وتُكرر العملية لمدة ثالثة أيام متواصلة.
التفاح

إلى  باإلضافة  اللثة  تقوية  في  تُساهم  التي  الطبيعية  الطرق  إحدى 
يُنصح  حيُث  التفاح،  تناول  هي  المختلفة  االلتهابات  من  عالجها 
نتيجة  على  للحصول  اليومي  الغذائي  النظام  إلى  التفاح  بإضافة 

جيدة.
زيت ال�سم�سم 

إحدى الطرق الطبيعية التي تُساهم في تقوية اللثة هي استعمال زيت 
السمسم، ويكون ذلك من خالل تحضير ملعقة كبيرة منه ثم وضعه 
في الفم ويُترك لمدة 15-25 دقيقة، ثم يُخَرج من الفم ويُغسل بالماء 
الدافئ، ثم يتم تفريش األسنان جيداً، وتُكرر العملية صباح كل يوم 

للحصول على أفضل نتائج.

�شحتك
اإعداد: حياة م�سباحي

المنزليّة  الوصفات  هذه  تساعد 
تحت  سواد  من  التخلّص  على 
ذكر  يأتي  وفيما  العينين، 

بعضها: 
و�سفة الكركم وزيت اللوز: 

تفتيح  على  الوصفة  هذه  تعمل 
المناطق الّداكنة تحت العين.

املكونات: 

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.
ملعقة صغيرة من زيت اللّوز.

طريقة حت�سري الو�سفة:

الّلوز  زيت  مع  الكركم  يُخلط 
جيّداً للحصول على خليط.

يُوضع الخليط تحت العينين مع التّدليك بلطٍف مّدة دقيقة. يُترك مّدة 
20 دقيقة، ثمَّ تغسل المنطقة بالماء.

تُكّرر هذه الوصفة 3 مّراٍت أسبوعيّاً.
و�سفة الّزبادي والبقدون�س:

 تساهم هذه الوصفة في تفتيح الّسواد تحت العين، وإزالة التجاعيد، 
الحتواء البقدونس على فيتامين ج، وحمض الفوليك، والفيتامينات، 

باإلضافة إلى المعادن.
املكّونات: 

حفنة من أوراق البقدونس. ملعقة كبيرة من الّزبادي.
طريقة حت�سري الو�سفة: 

تُطحن أوراق البقدونس وتهرس مع الّزبادي للحصول على خليط.
يُوضع الخليط تحت العينين ويترك مّدة 10 دقائق، ثمَّ تغسل المنطقة 

بالماء البارد.
تُكّرر هذه الوصفة 3 مّراٍت أسبوعيّاً. 

و�سفة الّزعفران واحلليب: 

تساعد هذه الوصفة على عالج 
الهاالت الّسوداء كما أنّها تُعزز 
تقدم  مع  البشرة  صّحة  من 
على  الحتوائها  وذلك  العمر، 

مضادات األكسدة الفّعالة.
املكّونات:

من 1-2 من خيوط الّزعفران.
ربع كوب من الحليب. 

طريقة حت�سري الو�سفة:

مع  الّزعفران  خيوط  تُنقع 
الحليب عّدة دقائق.

الهاالت  على  الخليط  يُوضع   
الّسوداء بواسطة قطنٍة، ويترك مّدة 10-12 دقيقة، ثمَّ تغسل المنطقة 

بالماء البارد. 
تُكّرر هذه الوصفة يوميّاً.

و�سفة الفازلني وع�سري اّلليمون:

 تساعد هذه الوصفة على التخلص من الهاالت الّسوداء، والجفاف 
المسبّب لظهورها.

املكّونات: 

كميّة قليلة من الفازلين.
بضع قطراٍت من عصير الليمون.

طريقة حت�سري الو�سفة:

تُخلط المكّونات جيّداً للحصول على خليط.
يُوضع الخليط على الهاالت تحت العين، ويترك مّدة ساعٍة، ثمَّ يُزال 

بالورق الّصحّي النّاعم الخاّص بالوجه ويغسل بالماء البارد.
تُكّرر هذه الوصفة مّرًة واحدًة يوميّاً.

و�صفات طبيعية لإزالة 
ال�صواد حتت العني

اأ�سباب املاء الزائد حول اجلنني

قد يزيد الماء حول الجنين دون وجود سبب واضح، وفي المقابل هناك عدة أسباب 
قد تُؤّدي إلى زيادة الماء حول الجنين، نذكر منها ما يأتي:

وجود خلل في الحبل الشوكي وانسداد في الجهاز الهضمي لدى الجنين. 
الحمل بالتوائم.

 إصابة الجنين بالعدوى.
 إصابة األم بالسّكري الحملي أو مرض السكري قبل الحمل.

 إصابة الجنين بفقر الّدم االنحاللي.

�سلوكات الأطفال الر�سع

ضع، وفيما يلي   يوجد العديد من السلوكات الطبيعية التي تظهر على األطفال الرُّ
بيان لذلك:

الّنوم:

ضع من عشرين دقيقة إلى أربع ساعات في  تتراوح مدة النوم لدى األطفال الرُّ
كل مرة ينامون فيها، بحيث يصل مجموع ساعات النوم اليومية إلى حوالي 20 
تقل  نومهم  فإّن عدد ساعات  العمر  من  أشهر  الثالثة  الطفل  بلوغ  ساعة، وعند 

لتتراوح بين ست إلى ثماني ساعات في الليلة الواحدة. 
الّتنف�س:

 تُعتبر مشكلة عدم انتظام التّنفس من األمور النادر حدوثها لدى األطفال الّرضع، 
ففي بعض الحاالت قد يتوقف الطفل حديث الوالدة عن التّنفس لمدة خمس إلى 
عشر ثواٍن ومن ثم يبدأ بالتنفس فوراً ومن تلقاء نفسه، إاّل أنّه يوجد العديد من 
الّطفل  لون جلد  تغيُّر  في حال  كما  فوراً  الطبيب  تتطلب مراجعة  التي  الحاالت 
ووجهه إلى اللون األزرق، أو توقف الّطفل عن التنفس لمدة تزيد عن عشر ثواٍن.

الُبكاء:

 يُعتبر البُكاء إحدى طرق التواصل لدى األطفال الُرّضع، وياُلحظ بأّن بُكاء الطفل 
الرضيع يكون بال دموع خالل الشهر األول أو الثاني بعد والدته، وغالباً ما يكون 
البُكاء طريقة لتعبير الطفل عن الحاالت المختلفة التي يُمر بها بما في ذلك شعوره 
بالتعب، أو الجوع، أو عدم الراحة، أو الوحدة، أو اإلحباط، ويمكن إيقاف البُكاء 
بسهولة إذا كان سببُّه ناجم عن الجوع أو عدم الراحة بسبب امتالء الحفاضة مثاًل، 
إاّل أنّه في بعض الحاالت قد يكون البُكاء بال سبب محدد، وقد يتوقف الطفل عن 

البكاء من تلقاء نفسه.
احلوا�س:

يُولد الطفل الطبيعي بجميع حواسه بما في ذلك السمع، والّشم، واللّمس، والتّذوق، 
أّن تلك الحواس  وهذا ما يجعله قادراً على إدراك األمور، وتجدر اإلشارة إلى 
بأّن حركات  ياُلحظ  فإنّه  الرؤية  وفيما يخص  باآلخرين،  مقارنة  دقة  أقل  تكون 
عيون الطفل خالل األشهر األولى بعد والدته تكون غير ُمتناسقة، ويكون قادراً 
على التّركيز في األشياء الموجودة على مسافة قريبة منه، كما أنّه بإمكانه اكتشاف 

الضوء والظالم إاّل أنّه غير قادر على رؤية جميع األلوان.
أّما السمع فياُلحظ بأّن استجابة الطفل تبدأ في فترة الحمل، فقد يركل الطفل بطن 
أّن  إلى  الهادئة، وتجدر اإلشارة  الموسيقى  أو  أّمه استجابة للضوضاء الصاخبة 
براعم التذوق تبدأ بالتّكون لدى الجنين بشكٍل مبّكر، وفي الحقيقة يفضل األطفال 

األشياء ذات المذاق الحلو على تلك التي تمتلك مذاقاً حامضاً أو مّراً.
حديثي  األطفال  أّن  إلى  التوصل  الدراسات  استطاعت  فقد  الشم  يخّص  وفيما 
اللّمس  بحاسة  يتعلّق  فيما  أّما  الروائح،  تجاه  قوية  شم  حاسة  يمتلكون  الوالدة 
أّن  إال  بحّرية،  والدته  بعد  وذراعيه  يديه  تحريك  على  قادراً  يكون  الطفل  فإّن 
في  لفُّه  أو  الطفل  احتضان  ويُعتبر  لديه؛  باالضطراب  الشعور  يسبّب  قد  ذلك 
الحالة. هذه  في  باألمان  الشعور  الطفل  تمنح  قد  التي  السلوكات  أحد   بطانية 

احلامل واجلنني

اأمومة  و طفـولة 

تدابير منزلية
زينــة م�ستلزمـــات احلمــام 

يمكن تزيين الحمام من خالل ُمستلزماته، ومنها ما يأتي:
وجميلة  الحجم  )مرطبانات( صغيرة  حاويات  استخدام 
تنظيف  وأعواد  فيها،  القطن  كرات  ووضع  المظهر 
في حاويات  الحمام  ُمستلزمات  أّي من  األذن، ووضع 
الفوضى  تقليل  إلخفائها عن األنظار، مّما يُساعد على 

في الحمام. 
التزيين بثالث قطع، بحيث  يمكن االعتماد على قاعدة 
مستلزمات  على  تحتوي  حاويات  ثالث  عرض  يتّم 

الحمام، أو ثالث قطع زينة في الّزاوية الواحدة. 
استخدام أشكال من قطع الصابون المختلفة للزينة، مثل 
طبق  في  لالستخدام  مخصص  غير  صابون  عرض 
بجوار صابون اليد، فهذه الفكرة منظرها جميل، كما تعطي رائحة عطرة، ويمكن شراء أشكال مختلفة من الّصابون، مثل أصداف البحر.

 وضع شمع برائحة عطرة على صينية، ووضعها بجانب المغسلة، أو فوق خزان المرحاض. 
وضع سلّة للمهمالت.

كيفيــة 
تقويــة 
اللثـــة
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بعد زيارته للعا�سمة الفرن�سية

 ومقابلته مع الرئي�س ماكرون

ب�خ يتنب�أ بع�صر 
�أوملبي جديد يف ب�ري�س

اللجنة  رئيس  تنبأ 
الدولية،  األولمبية 
توماس  األلماني 
جديد"  "بعصر  باخ، 
األلعاب  دورة  في 
باريس  األوليمبية 
زيارته  بعد   2024
الفرنسية  للعاصمة 
الرئيس  مع  ومقابلته 
ماكرون،  إيمانويل 
قبل عامين من انطالق الحدث الرياضي البارز.وصرح باخ: "في 
غضون عامين، سيتم استقبال العالم في باريس فيما ستكون حقبة 
جديدة لأللعاب األوليمبية، في ظل توازن بين الجنسين، وبرنامج 
من  جديد  وجيل  جديدة،  وتجارب  وحضري،  شبابي  رياضي 

األلعاب األوليمبية والرياضة«.
الفرنسي،  للشعب  الدافئة  والضيافة  الفريدة  "الثقافة  وأضاف: 
جميعنا يتطلع كثيرا لما ستكون ألعابا أوليمبية بارزة. أتمنى حظا 

سعيدا لجميع الرياضيين الذين يمرون بمرحلة التأهل«.
على  والقدرة  "اإلبداع  الدولية  األوليمبية  اللجنة  رئيس  وأبرز 
التكيف واالحترافية" للمنظمين، مؤكدا أن "التقدم الذي يحرزونه 

يمنحنا الكثير من الثقة«.
 .2020 أولمبياد  أجندة  توصيات   2024 باريس  "تتبنى  وتابع: 
قبل  والتي،  استراتيجيتها،  قلب  في  والدمج  واإلرث  االستدامة 
عامين من الحدث، تساهم بالفعل في التأثير اإليجابي الذي تحدثه 

األلعاب قبل بدء المنافسة«.
وأشار باخ إلى أن أكثر من 100 ألف رياضي من جميع أنحاء 
باريس، الفتا  في  للتنافس  الحصول على مكان  العالم سيحاولون 
آالف  ثالثة  من  أكثر  خاللهما  ستجري  المقبلين  العامين  أن  إلى 

اختبار تأهل أوليمبي.
يوليو/تموز   26 في   2024 باريس  دورة  افتتاح  حفل  وسيقام 
األلعاب  دورة  ستقام  حين  في  آب،  أغسطس/   11 في  وستختتم 
الفترة من 28 أغسطس/آب إلى 8 سبتمبر/أيلول  الباراليمبية في 

من نفس العام.
الوكالت 

كلوب ي�سيد بالنجم ال�سنغايل ويوؤكد: 

"م�ين �صينجح مع �لب�يرن 
و�س�أ�ست�سهد به يف امل�ستقبل"

ليفربول  أشاد مدرب 
كلوب،  يورغن 
الجسدية  باإلمكانات 
الكبيرة لنجمه السابق 
العب  ماني،  ساديو 
بايرن ميونخ الحالي.

في  كلوب،  وقال 
نقلتها  تصريحات 
ميل"  "ديلي  صحيفة 
")ماني(  البريطانية: 

سيلعب كرة القدم لسنوات. يمكنه اللعب حتى الـ 38 أو 39 من 
عمره، فلديه إمكانيات جسدية رائعة«.

وأضاف: "بايرن ميونخ لديه اآلن العب جيد حقا. لقد ظل معنا 
لمدة 6 سنوات والكل رأى أن هذه األنواع من االنتقاالت تنجح«، 
األحيان  بعض  في  كمثال.  المستقبل  في  به  "سأستشهد  وواصل: 

تكون هناك حاجة للتغيير«.
بخير  أنا  لذلك.  واستجبنا  األجواء  تغيير  ساديو  "أراد  وأردف: 
تماما مع ذلك، رغم أننا سنفتقده، والطريقة التي رحل بها كانت 

محترمة«.
وكان ساديو ماني قد أعلن قبل أيام أن قرار رحيله عن "الريدز" 
في  جديد  تحد  خوض  إلى  حاجته  بسبب  سنة،  نحو  قبل  اتخذه 

مسيرته الكروية، وفق ما تداولته أكثر من صحيفة بريطانية.
الوكالت 

ت�سايف يعلق على اإمكانية عودة مي�سي وي�سرح: 

�أخربت ه�ؤالء �لالعبني ب�لبحث عن ن�د �آخر
مدرب  هيرنانديز،  تشافي   أكد 
على  النادي  يساعد  أنه  برشلونة، 
مشدًدا  الجديدة،  الصفقات  إبرام 
يجذب  البارصا  اسم  أن  على 
تصريحات  خالل  وقال  الالعبين، 
اإلسبانية:  نقلتها صحيفة "سبورت" 
تعزيز  على  يعمل  النادي  "كوندي؟ 
الفريق، لكن ال يمكنني التحدث عن 
كان  إذا  معنا، سنرى  ليسوا  العبين 

بإمكاننا اإلعالن الرسمي«.
وأضاف: "الالعبون يريدون المجيء 
النادي على  لبرشلونة بسبب عظمة 
المستوى العالمي والتاريخي، بجانب 
أيًضا  يساعد  الذي  المثير  المشروع 
على التحدث بوضوح مع الالعب،. 
وهناك  هنا،  للعب  متحمس  الجميع 
أمل في العودة إلى القمة، والالعبون 
إلى  أتوا  ليفاندوفسكي  مثل  العظماء 
نذهب  حين  النجاح،  أجل  من  هنا 
الجماهير  نرى  وأمريكا  ألستراليا 
وحين  بالنادي،  شغف  لديها  التي 
متحمسة  الجديدة  الصفقات  ترى 
رافينيا  كيسي،  كريستنسن،  مثل 
برشلونة  فهذا  وليفاندوفسكي، 
أساعد  "بالطبع  وعظمته«.وأوضح: 
إبرام الصفقات وأشجع  النادي على 
الالعبين للمجيء إلى هنا، وأجعلهم 

لهم  وأشرح  بأهميتهم  يشعرون 
برشلونة  اسم  لكن  اللعب،  طريقة 
يساعد، فهو نقطة جذب الالعبين«، 
به  يقوم  الذي  "العمل  وواصل: 
كرويف  وجوردي  أليماني  ماتيو 
إياها  يمنحني  التي  والثقة  استثنائي، 
الرئيس للعمل تجعلني أشعر براحة 
مشروع  ولدينا  عائلة  نحن  كبيرة. 
مثير للفوز باأللقاب«.وعن األربعة 
يتواجدوا في جولة  لم  الذين  العبين 
وريكي  مينجويزا  )أوسكار  أمريكا 

ومارتن  أومتيتي  وصامويل  بويج 
برايثوايت(، علق: "لقد كنت واضحا 
يبحثوا  بأن  ماي،  منذ  معهم  جًدا 
أندية أخرى. نحاول مساعدتهم  عن 
ألنه  اللعب،  فرصة  لهم  تتاح  حتى 
معنا  اللعب  عليهم  المستحيل  من 
"فيران  وختم:  الحالي«،  الوقت  في 
توريس لن يلعب في المباراة الودية 
ضد يوفنتوس، ألنه لم يتعاف تماًما 

من اإلصابة في قدمه".
إمكانية عودة  كما علق تشافي على 

الذي  ميسي،  ليونيل  األسطورة 
يلعب حاليا في صفوف باريس سان 
عن  للحديث  معنى  "ال  جيرمان: 
عودة ميسي إلى برشلونة في الوقت 
الحالي، ميسي مرتبط بعقد مع باريس 
سان جيرمان، لذلك عودته مستحيلة 
حاليا، وسنرى في المستقبل، الرئيس 
يأمل  إنه  بالفعل  قال  البورتا  خوان 
نهاية  يمثل  ميسي  رحيل  يكون  أال 

قصته مع برشلونة«.
الوكالت 

 أثار النجم الفرنسي، كريم بن زيمة 
مدريد،  لاير  معسكر  داخل  الذعر 
كلوب  مالقاة  من  فقط  يومين  قبل 

أمريكا المكسيكي في مباراة ودية.
اإلسبانية،  "ماركا"  لصحيفة  ووفقا 
خالل  الفرنسي،  المهاجم  فإن 
ضربة  تلقى  فريقه،  تدريبات 
الساق  قصبة  على  ومؤلمة  قوية 
قوي من زميله  تدخل  نتيجة  اليمنى 
زيمة  بن  توبياس.وتابع  فينيسيوس 
ظهرت  لكن  نهايته،  حتى  التدريب 
متكرر  بشكل  األلم  عالمات  عليه 
الطبي  الطاقم  تدخل  األمر  وتطلب 

لعالجه في مناسبتين مختلفتين.

يتغير  لم  الحالي،  الوقت  وفي 
وسيتم  الفرنسي  الهجوم  قلب  وضع 
الودية  المباراة  في  عليه  االعتماد 
ومران  أمريكا،  كلوب  ضد  القادمة 
هذا  في  حاسما  سيكون  الثالثاء 
لاير  يلعب  أن  المقرر  ومن  األمر، 
ضد  الثانية  الودية  مباراته  مدريد 
بن  أن  اليوم.يذكر  أمريكا،  كلوب 
زيمة غاب عن صفوف لاير مدريد 
في المباراة الودية األولى للمرينغي 
أمام برشلونة األحد الماضي، والتي 
انتهت بفوز البلوغرانا 1-0 في الس 
فيغاس بالواليات المتحدة األمريكية.
الوكالت

قبل يومني من مالقاة كلوب اأمريكا املك�سيكي يف مباراة ودية

االحت�د ال�سوري يق��سي املدرب الربازيلي ب�كيت� على خلفية خمالفته 

الإقرار املوقع من قبله

شكوى  تقديم  بصدد  أنه  القدم،  لكرة  السوري  االتحاد   أعلن 
لالتحاد الدولي للعبة "فيفا" بحق المدرب البرازيلي ماركوس 
سيزار دياز "باكيتا" على خلفية مخالفته اإلقرار الموقع من 

قبله.
المنتخب  "باكيتا" منصبي مدير  أن يشغل  المقرر  وكان من 
السوري األول والدائرة الفنية باالتحاد، إال أنه خالف اإلقرار 
الموقع من قبله والذي يتضمن "التزامه بعدم التعاقد مع أي 

جهة خالل مدة 15 يوما من تاريخ 9 جويلية«.
ونشر االتحاد السوري بيانا عبر موقعه على "فيسبوك"، أشار 

العقد  بإرسال  الحالي  الشهر   20 بتاريخ  قام  أنه  إلى  خالله 
للمدرب البالغ 62 عاما عبر البريد االلكتروني موقعا أصوال 
التزاما بالمهلة المذكورة ليصار لتوقيعه بشكل نهائي من قبل 

المدرب تنفيذا لإلقرار.
أي  وصول  لعدم  "ونظرا  الحالي   23 بتاريخ  أنه  وأضاف 
جواب من المدرب تم تكرار المراسلة لبيان سبب عدم الرد 
وتنفيذ ما تم االتفاق عليه ليصل الجواب بذات اليوم باعتذار 

المدرب بحجة عدم موافقة عائلته على ذلك«.
وأشار إلى أن اتحاد الكرة قرر سلك جميع الطرق القانونية 

عن  الناتجة  األضرار  عن  "بالتعويض  للمطالبة  "فيفا"  لدى 
نفسه  لتسويق  حصل  ما  واستثماره  المدرب  التزام  عدم 
ومطالبته بالشروط الجزائية التي تم االتفاق عليها ضمن العقد 

والتي تحفظ حق االتحاد«.
هذا، وذكرت وسائل إعالم مغربية، أن نادي حسنية أكادير، 
المنتمي لدوري المحترفين المغربي، توصل التفاق نهائي مع 
الرياضي  الموسم  خالل  النادي  على  بإشرافه  يقضي  باكيتا 

المقبل.
الوكالت 

 أفاد الصحفي اإليطالي الشهير فابريزيو رومانو، 
نجم  بأن  القدم،  كرة  العبي  انتقاالت  في  الخبير 
رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  يونايتد،  مانشستر 

عاد أمس إلى مدينة مانشستر.
أتلتيك"  "ذا  صحيفة  عن  نقال  رومانو  وقال 
إلى  أخيرا  رونالدو  كريستيانو  "عاد  البريطانية 
مانشستر اليوم«، وأضاف أن المدير الفني الجديد 
لمانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاج، ينتظر 
بشأن  رأيه  بتغيير  إقناعه  أمل  على  رونالدو  لقاء 

الرحيل عن "الشياطين الحمر" هذا الصيف.ولم يسافر رونالدو مطلع الشهر 
الحالي مع بعثة مانشستر يونايتد في جولة تسبق الموسم الجديد في تايالند 
وأستراليا، بعد أن حصل على راحة إلنهاء بعض األمور العائلية بحسب ما 

ذكر يونايتد حينها.ولكن تقارير صحفية، أشارت إلى 
رغبة المهاجم البالغ 37 عاما والذي ينتهي عقده مع 
يونايتد عام 2023، في الرحيل عن النادي الغائب 
عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد موسم 
مخيب في الدوري المحلي أنهاه في المركز السادس.
وانتشرت عدة أخبار منذ نهاية ماي الماضي تربط 
رونالدو بعدة أندية من أبرزها بايرن ميونخ األلماني 
وبرشلونة وأتلتيكو مدريد اإلسبانيين وباريس سان 
وجميعها  اإلنجليزي  وتشيلسي  الفرنسي  جيرمان 
رفضت تأكيد االهتمام بالتعاقد معه لتصبح خيارات الفائز بالكرة الذهبية 5 

مرات محدودة مع انتصاف فترة االنتقاالت الصيفية.
الوكالت 

بن زمية يثري الذعر يف مع�سكر ري�ل مدريد

مدرب الفريق ي�سعى لأقناعه بالبقاء 

رون�لدو يعود اإىل تدريب�ت م�ن�س�سرت يون�يتد
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ريا�ضي
يتواجد دون فريق حاليا بعدما  

رف�ض عر�ض الخليج ال�سعودي

و�ضعية مبولحي تتعقد ومكانته 
مع �لخ�ضر �أ�ضبحت مهددة

 
وضع الدولي 

الجزائري رايس 
مبولحي، نفسه في 

موقف محرج، بعدما 
خسر الرهان في 

الميركاتو الصيفي 
الحالي، ما من شأنه 

أن يهدد مكانته ضمن 
صفوف المنتخب 

الوطني.
فبعدما رحل عن 
االتفاق السعودي 

خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية الحالية، بعد نهاية عقده مع الفريق الذي قضى معه 4 سنوات 

ونصف، دون أن يتعاقد مع أي ناٍد جديد حتى اآلن، كان مبولحي قريبا 
من االنتقال إلى نادي الخليج، الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي، غير 
أن رهانا وضعه الحارس الجزائري أخرجه من حسابات النادي، حسبما 

تحدث عنه تقارير إعالمية عديدة أمس.
وأضافت ذات التقارير أن مبولحي راهن على نيل راتب سنوي في 

حدود مليون ونصف المليون دوالر، لكن إدارة الخليج أكدت له بأنها لن 
تتجاوز سقف المليون.

وأكدت المصادر ذاتها أن الحارس الدولي رفض عرض الخليج، حيث 
كان يعتقد أن ضغطه سيجبر النادي على قبول دفع راتبه، لكنه خسر 

الرهان، حيث سحب الفريق السعودي عرضه كليا من على طاولة 
المفاوضات.

وبات صاحب الـ36 عاما مهددا باالبتعاد عن حراسة المنتخب الوطني، 
في سيناريو لم يحدث سوى مرة واحدة منذ أكثر من 12 عاما، عندما 

استبعده رابح ماجر من المنتخب.
وكان بلماضي قد أكد في وقت سابق أنه لن يضم مبولحي إال في حالة 

اللعب لصالح فريق يلعب في المستويات الكبرى، وهو ما لم يحدث حتى 
اآلن، وسيكون على جمال بلماضي إما تنفيذ تهديده، أو التراجع عنه 

من أجل الحارس الذي اعتمد عليه بشكل أساسي منذ وصوله إلى مقعد 
المدير الفني.

ق.ر

الت�سكيلة توا�سل تح�سيراتها في تركيا

بلعمري يلتحق  بتدريبات
 نادي �لخليج �ل�ضعودي

بدأت تشكيلة الخليج، معسكره 
اإلعدادي في مدينة أزميت 

التركية بالتدرب على 
فترتين، في إطار استعداداتها 

للمشاركة في دوري كأس 
األمير محمد بن سلمان 
للمحترفين، وخصصت 
الحصة األولى للجوانب 

اللياقية والبدنية والتي أقيمت 
على ملعب اديس سبورت.
وفي الفترة المسائية قسم 

المدرب البرتغالي، بيدرو إيمانيول الالعبين إلى مجموعتين مركزا على 
الجوانب الفنية، من خالل تطبيق تمارين تكتيكية، فيما اختتم المران 

بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.
وشهدت التدريبات انتظام الثالثي األجنبي في تدريبات الفريق ألول 
مرة، وهم الجزائري جمال بالعمري والحارس البرازيلي دوغالس 

فريدريك والجناح الكولومبي برايان رياسكوس.
ق.ر

يتواجد في و�سعية لعب حر حاليا

بلفو�ضيل يقترب من مز�ملة 
بوفون في بارما �لإيطالي

كشفت تقارير إعالمية 
إيطالية أمس أن الدولي 

الجزائري إسحاق 
بلفوضيل اقترب من 

مزاملة الحارس اإليطالي 
العمالق جيانلويجي بوفون 

في الموسم المقبل.
وأوضحت ذات المصادر 

أن بلفوضيل يبقى في 
وضعية العب حر بعد 
انتهاء العقد الذي كان 

يربطه بنادي هيرتا برلين 
األلماني، وكشف موقع »سبورت فيرجيليو« اإليطالي عن قرب تعاقد 

النجم الجزائري مع نادي بارما الذي ينشط ضمن دوري الدرجة الثانية.
ويسعى هداف »محاربي الصحراء« الستعادة ذاكرة التألق في النادي 

الذي حمل قميصه في مناسبتين في السابق، وتحديدا في موسمي 
2013-2012 و2014-2015

وخاض إسحاق بلفوضيل 57 مباراة في مختلف المسابقات مع »الجالو 
بلو«، أسهم فيها في 17 هدفا ما بين صناعة وتسجيل، وفي حال 

انضمامه إلى بارما في الموسم المقبل، سيلعب بلفوضيل جنبا إلى جنب 
مع أسطورة كرة القدم اإليطالية والعالمية جيانلويجي بوفون الذي 

يحرس عرين الفريق، وشارك خريج مدرسة شبان نادي ليون الفرنسي 
في 19 مباراة مع »محاربي الصحراء«، أسهم فيها في 3 أهداف بين 

صناعة وتسجيل.
ق.ر

ق.ر/واج

عبد  السيد  والرياضة  الشباب  وزير  أكد 
الرزاق سبقاق أن الدولة سترافق وتتكفل 
والحاصلين  المتوجين  الرياضيين  بكل 
المتوسطية  األلعاب  في  ميداليات  على 
المحكم  التحضير  قصد  وذلك  بوهران، 
األولمبية  لأللعاب  تحسبا  والمدروس 

2024 بباريس.
مرفوقا  كان  الذي  الوزير  وأوضح 
والرياضية  األولمبية  اللجنة  برئيس 
خالل  حماد،  الرحمن  عبد  الجزائرية، 
لقاء تقييمي جمعه مع رؤساء االتحاديات 
الجزائرية  المشاركة  حول  الرياضية 

بوهران   2022 المتوسطية  األلعاب  في 
أمس أن »النتائج التي حققها الرياضيون 
تعد سابقة في تاريخ الرياضة الجزائرية 
نظرتنا  تغيير  إلى  بنا  يؤدي  ما  وهذا 
األهداف  تحديد  خالل  من  للمستقبل 
السيما  المقبلة  لالستحقاقات  تحسبا 

األلعاب االولمبية 2024 بباريس«.
الذين  األبطال  الوزير  هنأ  وبعدما 
إلى  الوزير  أشار  بالميداليات،  توجوا 
تحسبا  طريق  خريطة  وضع  »ضرورة 
المشاركة  وتقييم  المقبلة  لالستحقاقات 
جانب  على  موضوعية  بكل  الجزائرية 
تحقيقه  نستطع  لم  ما  كل  على  الوقوف 
أن  وصرح  األمام«،  نحو  قدما  للمضي 

حققت  رياضية  اتحادية  عشر  »اثني 
نتائج في إطار ألعاب وهران المتوسطية 
في  حاضرة  كانت  رياضة   24 بين  من 
في  نخوض  يجعلنا  ما  وهذا  المنافسة 
األسباب التي أدت إلى عدم حصول هذه 
ومحاولة  إيجابية  نتائج  على  االتحاديات 
قرارات  واتخاذ  المناسبة  الحلول  إيجاد 

في هذا الشأن«.
أن  القطاع  عن  األول  المسؤول  وأكد 
المحافظة  هو  حاليا  الوزارة  »هدف 
على هذا المستوى وخلق المناخ المالئم 
لهؤالء الرياضيين قصد التحضير الجيد 
بباريس«،   2024 األولمبية  لأللعاب 
األسرة  »استقرار  أن  إلى  مشيرا 

الرياضية عامل مهم ومحوري من أجل 
القيام بكل إستراتيجية«.

يذكر أن موعد وهران المتوسطي عرف 
مشاركة 3.390 رياضي قدموا من 26 
اختصاصا   24 في  تنافسوا  حيث  دولة، 
من  لأللعاب  العام  البرنامج  في  مسجال 

بينها ثالث رياضات استعراضية.
 20( ميدالية   53 الجزائر  وأحرزت 
برونزية(،   16  - فضية   17  - ذهبية 
مفتكة المرتبة الرابعة في الترتيب العام 
وهو  األلعاب  في  الميداليات  لجدول 
الجزائرية  للرياضة  تاريخيا  انجازا 

ومؤشر لنجاحات مستقبلية.

أعلن رئيس اللجنة االولمبية والرياضية 
أمس،  حماد،  الرحمن  عبد  الجزائرية، 
أنه »سيتم التكفل بتحضيرات الرياضيين 
الذين استفادوا من منح تفاديا ألي تأخير، 

في انتظار تسوية ملفاتهم اإلدارية«.
االولمبية  اللجنة  رئيس  وأوضح 
لقاء  خالل  الجزائرية  والرياضية 
في  الجزائرية  المشاركة  حول  تقييمي 
ترأسه  بوهران،  المتوسطية  األلعاب 
عبد  السيد  والرياضة،  الشباب  وزير 
الرزاق سبقاق، أنه » تفاديا ألي تأخير، 
الذين  الرياضيين  بتحضيرات  سنتكفل 
تسوية  انتظار  في  منح،  من  استفادوا 
لالستحقاقات  تحسبا  اإلدارية،  ملفاتهم 
المقبلة السيما األلعاب االولمبية 2024 

بباريس.«.
وبعدما هنأ الرياضيين المتوجين في دورة 
األلعاب المتوسطية، تمنى السيد حماد أن 
»تكون النتائج المحققة في وهران حافزا 

قويا لكل عناصر المنتخبات الوطنية من 
الراية  وتشريف  الجهود  مضاعفة  أجل 
القادمة«،  الدولية  المحافل  في  الوطنية 
التحدي  رفعت  »الجزائر  أن  مؤكدا 

وكسبت الرهان في تنظيم هذا الحدث«.
النخبة  تحضيرات  عن  حديثه  وفي 
االولمبية  لأللعاب  تحسبا  الوطنية 
2024 بباريس، اعتبر حماد أنه »يجب 

التفكير في توفير إمكانيات أكبر وتحديد 
تحقيق  يمكنها  التي  االختصاصات 
ألعاب  غرار  على  للجزائر  ميداليات 
خمسة  الجزائر  فيها  تملك  التي  القوى 
األوائل  العشرة  بين  من  رياضيين 
جانب  إلى  متر   800 اختصاص  في 

المالكمة، الجيدو ورفع األثقال«.
الرياضية  االتحاديات  رؤساء  وحضر 
اللقاء التقييمي حول المشاركة الجزائرية 
في ألعاب وهران المتوسطية، إلى جانب 
النقاط  على  للوقوف  الفنيين  المدراء 
وتفادي  الحدث  ميزت  التي  االيجابية 

النقائص تحسبا لالستحقاقات المقبلة.
 20( ميدالية   53 الجزائر  وأحرزت 
برونزية(   16  - فضية   17  - ذهبية 
الترتيب  في  الرابعة  المرتبة  وافتكت 
العام لجدول الميداليات في األلعاب وهو 

انجازا تاريخيا للرياضة الجزائرية.
ق.ر/واج

عبر وزير السكن محمد طارق بلعريبي 
األشغال  تقدم  حول  رضاه  عدم  عن 
الدويرة  بملعب  الورشات  مختلف  في 
للوزارة  بيان  أكده  حسبما  بالعاصمة، 

أمس.
بداية  وفي  الوزير  أن  البيان  وأوضح 
إلى  قادته  التي  والتفقد  العمل  زيارة 
التي  األنفاق  بورشة  كانت  الملعب، 
بالنسبة   65% إنجازها  نسبة  بلغت 
للنفق األول و%45 بالنسبة للنفق الثاني 
عبر  حيث  الثالث،  النفق  في  و80% 
بلعريبي عن عدم رضاه بالنسبة ألشغال 

إنجاز النفق الثاني.
لمدرجات  وبالنسبة  أنه  البيان  وأضاف 
الطالء  أشغال  تعرف  التي  الملعب 
ذاته  المسؤول  فاعتبر  العازلة،  بالمادة 
مقبولة،  غير  بوتيرة  تسير  األشغال  أن 
داعيا إلى ضرورة مضاعفة عدد العمال 

والعمل بوتيرة 8×3.
الداخلي  للسياج  بالنسبة  نفسه  األمر 
على  الوزير  شدد  والذي  للملعب 

مالئم  بشكل  واختياره  اعتماده  ضرورة 
لحسن متابعة المباريات الكروية.

المصدر  أكد  ذلك،  من  النقيض  وعلى 

ذاته أن وتيرة األشغال بالنسبة للهيكل أو 
متقدمة،  فهي  للملعب  الخارجي  الغطاء 
بانتهاء  ضمانات  المؤسسة  أعطت  وقد 

منها كليا قبل نهاية الشهر المقبل.
وبعدها تنقل الوزير إلى الطابق السفلي 
ملحوظ  تقدم  اآلخر  هو  يعرف  لم  الذي 
وفي  والجدران،  األرضية  أشغال  في 
اجتماع  بعقد  الوزير  أمر  الصدد،  هذا 
أمس  أمسية  الوزارة  بمقر  طارئ 
في  بما  النقائص  هذه  كل  على  للوقوف 
أو  العزل  بجدران  المتعلقة  تلك  ذلك 
بلغت  الذي  للملعب  الخارجي  السياج 
2.7كلم  اصل  من  1كلم  انجازه  نسبة 
التحكم  مركز  أشغال  الى  باإلضافة 
للملعب الذي يفترض بداية إنجازه خالل 
األيام القليلة القادمة بعد االنتهاء من كل 

مخططات.
الوكالت

الوزير �سبقاق يهنئ المتوجين في الألعاب المتو�سطية ويوؤكد:

اأكد اأن الجزائر ك�سبت الرهان في تنظيم الألعاب المتو�سطية، حماد:

عبر عن عدم ر�ساه عن الأ�سغال الجارية في الور�سات

»�لدولة �ضتر�فق كل �لريا�ضيين  
�لمتوجين في تح�ضير�تهم لأولمبياد باري�س«

»�ضنتكفل بتح�ضير�ت �لريا�ضيين �لذين ��ضتفادو� من منح«

بلعريبي يعقد �جتماعا طارئا للوقوف على �لنقائ�س �لمتعلقة بملعب �لدويرة
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ترك جورج برنارد شو المدرسة وهو فى 
الخامسة عشرة من عمره ليعمل موظفاً، حيث 

كان والده مدمنا للخمر، مما شكل لديه ردة فعل 
بعدم قرب الخمر طوال حياته، وظل يعانى 

جورج من ظروفه المادية، والفقر الذى كان 
يرى أنه مصدر لكل اآلثام والشرور كالسرقة 

واإلدمان واالنحراف، وأن الفقر معناه الضعف 
والجهل والمرض والقمع والنفاق، ولكن رغم 
كل ظروفه الصعبة وتركه للمدرسة إال أنه لم 

يترك القراءة، كما أنه تعلم الالتينية واإلغريقية 

والفرنسية.
استطاع جورج برنارد شو أن يكتب أكثر من 
60 مسرحية، منها: بيوت األرامل، جان أوف 

أرك، اإلنسان والسوبرمان، بيت القلب الكسير، 
مسرحية السالح والرجل، سيدتى الجميلة"، وقد 
انشغل فى أعماله بقضايا مكافحة الفقر، لما مر 
به فى حياته من الفقر، وقد كانت بداية مسيرته 
األدبية فى لندن حيث كتب 5 روايات لم تحقق 

نجاًحا كبيًرا، لكنه اشتهر فيما بعد كناقد موسيقى 
فى أحد الصحف.

ومن أشهر مواقفة عندما حصل على جائزة نوبل 
فى اآلداب 1925م، وحسب ما قالت الجائزة 
: إنه حصل عليها "لعمله الذي تميز بكل من 

المثالية واإلنسانية، فإن هجاءه المحّفز غالباً ما 
يملؤه جمال شعري فريد"، ولكنه رفضها وقال 
عبارته: " إن هذا طوق نجاة يلقى به إلى رجل 

وصل فعال إلى بر األمان، ولم يعد عليه من 
خطر"، كما حصل على جائزة األوسكار ألحسن 
سيناريو "عن سيناريو بيجماليون" عام 1938، 

ورحل عن عالمنا فى 2 نوفمبر1950م".

كشفت صحيفة "ميرور"، عن أن األطباء 
البريطانيين يعتزمون إجراء عملية لطفلة في 

شهرها الــ 17 فقط، من أجل تجميد بويضاتها، 
تفادًيا ألن تصاب بالعقم، نظًرا إلى قرب 

خضوعها للعالج الكيميائى تجنًبا لحدوث بعض 
األعراض الجانبية الناتجة عن استخدامه.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الطفلة 
تالولة كوكس، ستبدأ عالًجا كيميائًيا ضد سرطان 
الدماغ قريًبا، وسط مخاوف بأال تظل قادرة على 
اإلنجاب، بعد التعافي، ويرتقب أن تصبح الطفلة 

أصغر بريطانية على اإلطالق تخضع لعملية 
تجميد المبيض، وهذا اإلجراء الطبي سيتم بعد 

شهرين فقط من تشخيص الورم الخبيث.
وقالت الصحيفة، يرجح األطباء أن يؤدي العالج 
الكيميائي المستخدم لمهاجمة الخاليا السرطانية 
إلى تدمير البويضات، وكان والدا الطفلة، زوي 

وريتشارد، يعتقدان في البداية، أن الطفلة مصابة 
باضطراب بسيط فقط في المعدة، ثم فوجئا 

بالمرض الخبيث، وقد تدهورت صحة الطفلة 
إثر إصابتها بجدري الماء، وهي عدوى فيروسية 

سريعة االنتقال تسبب حمى وطفحا جلديا.
وخضعت الطفلة لفحوص مكثفة، ثم أرسلت إلى 

مستشفى في نيوكاسل، وهناك تبين أنها تعاني 
من ورم يوجد في مناطق مملوءة بالسوائل من 

الدماغ.
وقالت األم، إن خبر اإلصابة بالسرطان كان 

صادًما ومفزًعا، لكن اإليجابي هو رصد المرض 
في مرحلة مبكرة للغاية ألن الورم ما يزال 

بحجم حبة من العنب، مضيفة، إن إنقاذ ابنتها 
من المرض "هو أهم شيء بالنسبة إليها"، لكنها 

أبدت امتناًنا لألطباء ألنهم فكروا في مستقبلها 
عندما ستصبح فتاة بالغة وربما ترغب في إنجاب 

أطفال.وأضافت "حلمت دائًما بأن أكون أما، 
وأعتقد أنها سترغب أيضا في األمومة"، بينما 

يتيح العلم في الوقت الحالي االحتفاظ بالمبايض 
في حالة تجميد لمدة تصل إلى 30 سنة.
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إشـهـــار

مئوية توت عنخ اآمون.. حوا�س يلقي 
حما�ضرة عن الفرعون الذهبي باإيطاليا 

قامت دولة إيطاليا بدعوة عالم المصريات الدكتور زاهى حواس 
إللقاء محاضرة عن "توت عنخ آمون" على ضوء اإلحتفال بمئوية 
توت عنخ آمون، جاء ذلك بحضور العديد من الشخصيات العامة 

واألثريين وأساتذة الجامعات والعديد من الشخصيات الهامة بمدينة 
بيروجيا التاريخية بإيطاليا.

وفى متحف اآلثار ببيروجيا شهدت القاعة التى ألقى بها حواس 
المحاضرة حضوراً كثيفاً، وبعد اإلنتهاء المحاضرة تم عرض الفيلم 
الخاص بتوت عنخ آمون. وألول مرة وعند موعد إغالق المتحف 
بعد انتهاء المحاضرة استمر الحضور فى البقاء لوقت أطول ولم 
يريدوا مغادرة المكان للتحدث مع حواس وسؤاله عن اكتشافاته 

الجديدة والتقاط الصور معه.
يذكر أن مروان بن تركي آل سعيد وزير الدولة ومحافظ ظفار، 

والدكتور سلطان بن خميس اليحيائي، رئيس المركز العربي لإلعالم 
السياحي، أعلنوا عن حصول الدكتور زاهي حواس عالم المصريات 

بشخصية التراث العربي لعام ٢٠٢٣ بسلطنة عمان، وذلك  فى 
المنتدى العربي الثاني للسياحة والتراث.

وقدم عالم اآلثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" الشكر للحضور 
جميعا، وقال في هذا الصباح الذي تعيش فيه السلطنة حدث مهم 
جدا وهو افتتاح فعاليات المنتدى العربي الثاني للسياحة والتراث 

والذي يتخلله تكريم الفائزين بجوائز االعالم السياحي العربي لهذا 
العام، فأنني أسعد أن أكون معكم في هذا الحدث افتراضيا وقد كنت 
ألكون معكم حضوريا الى آخر اللحظات وذلك لظروف حالت بيني 
وبينكم منعتني. ولكن ليعلم هللا مدى رغبتي الصادقة لزيارة هذا البلد 
الجميل سلطنة عمان وباألخص هذه المدينة الحالمة مدينة صالله في 

محافظة ظفار التي تحتضن فعاليات هذا المنتدى.

 ال�ضحة العاملية: اجلميع عر�ضة
 خلطر الإ�ضابة بجدرى القرود

كشف الدكتور أحمد المنظرى، المدير اإلقليمى لمنظمة الصحة 
العالمية لشرق المتوسط، خالل مؤتمر صحفى اليوم الثالثاء، أن 

الوضع بالنسبة لجدرى القرود متوسط بإقليم شرق المتوسط، لكن 
المرض ال ينتشر بسرعة مثل كورونا، لكن الجميع الزال فى خطر، 

والبد من اتباع اإلجراءات االحترازية.
وأوضح أن أعراض اإلصابة تتفاوت طبقا للمناعة، والتى قد 

تؤدى إلى الدخول إلى المستشفى، موضحا أن مكتب إقليم شرق 
المتوسط عمل على التنسيق بين السلطات من أجل تعزيز القدرات 

التشخيصية والعالجية والدعم التقنى لجميع األنظمة الصحية 
باإلقليم. 

من جانبه قال الدكتور عبد الناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية 
من مخاطر العدوى والتأهب لها، المكتب اإلقليمى لشرق المتوسط، 

إن معظم األعراض تحدث فى األعضاء التناسلية باإلضافة إلى 
الصداع واألوجاع فى الجسم وتستمر من 3 إلى 4 أسابيع، واألطفال 

أصحاب المناعة الضعيفة يتعرضون لمضاعفات وكذلك الحوامل.

كاتب ترك جورج برنارد �ضو.. 
الدرا�ضة لفقره ورف�س نوبل لهذا ال�ضبب
متر اليوم ذكرى ميالد الكاتب امل�سرحى الإيرلندى الكبري جورج برنارد 

�سو، والذى ولد فى مثل هذا اليوم 26 يوليو من عام 1856م، فى دبلن، 

اأيرلندا من طبقة متو�سطة، وقد �سهدت بداية حياته حالة من الن�سال 

�سد الفقر، وا�سطر لرتك املدر�سة .

طفلة جترى عملية جتميد البوي�ضات من اأجل الجناب
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من  عاما  ستين  مدار  على  الجزائرية  الثقافة  عرفت 
العالمي وتألقا  المستوى  االستقالل بروزا كبيرا على 
في أهم المحافل الدولية وفي شتى المجاالت من سينما 

وموسيقى وأدب وتشكيل ومسرح وتراث وغيرها.
ففي الفن السابع، عرفت الجزائر شهرة عالمية بإنتاجها 
والكوميدية  والثورية  االجتماعية  األفالم  من  للعديد 
المتميزة على يد مخرجين كبار من قبيل أحمد راشدي 
ومحمد زينات ومرزاق علواش، كما برز عدد كبير 

من الممثلين الموهوبين.
  وتوجت بعض هذه األعمال بأرقى الجوائز العالمية 
حامينة  األخضر  لمحمد  الجمر"  سنين  "وقائع  ك 
 1975 في  كان  بمهرجان  الذهبية  السعفة  حاز  الذي 
األوسكار  بجائزة  فاز  الذي  غافراس  لكوستا  و"زاد" 
الجزائر"  و"معركة   1969 في  أجنبي  فيلم  ألفضل 
األسد  جائزة  على  تحصل  الذي  بونتيكورفو  لجيلو 
الذهبي بمهرجان البندقية في 1966.وفي مجال األدب 
بينهم  من  والمثقفين  الكتاب  من  الكثير  برز  والفكر، 
محمد ديب وكاتب ياسين وأحالم مستغانمي والطاهر 
وطار ومالك بن نبي وآسيا جبار، كما تم تنظيم العديد 
صالون  أهمها  من  كان  والتي  الكتاب  تظاهرات  من 
أهم حدث  اليوم  للكتاب )سيال( وهو  الدولي  الجزائر 
حول  الكتاب  معارض  أكبر  ومن  الجزائر  في  ثقافي 

العالم.
أما موسيقيا، برزت عالميا الكثير من األنواع الموسيقية 
التسعينيات  في  أصبح  الذي  الراي  مقدمتها  وفي 
العديد  واشتهرت  كما  الجزائرية،  لألغنية  سفير  أهم 
التنوع  عكست  التي  األخرى  الموسيقية  األنواع  من 
والثراء الكبير في الثقافة الجزائرية كالشعبي والديوان 
واألندلسي والقبائلي والعالوي والبدوي والشاوي وكذا 
التارقي الذي يعرف حاليا رواجا دوليا، كما تم تأسيس 

الكثير من المهرجانات الوطنية والدولية.
وفي الفن التشكيلي، برزت العديد من األسماء الكبيرة 

الدين  محي  وباية  المنمنمات،  فن  رائد  راسم  كمحمد 
رائدة الفن الساذج، إضافة إلى بشير يلس ومحمد خدة 
قرماز  القادر  وعبد  إسياخم  وامحمد  مسلي  وشكري 
الوطني  المسرح  تأسيس  تم  ورشيد قريشي.مسرحيا، 
الدين  محيي  على  سمي  وقد   ،1963 في  الجزائري 
الجزائر،  في  والثقافة  الفن  أهم رواد  أحد  بشطارزي 
هذا وبرز مسرحيون كبار يتقدمهم ولد عبد الرحمان 
وعبد  والصالحين"  "القراب  ب  اشتهر  الذي  كاكي 
و"لجواد"  "القوال"  ب  تميز  الذي  علولة  القادر 
تأسيس  تم  أخرى.كما  ألسماء  باإلضافة  و"اللثام"، 
الوطني  المهرجان  بينها  من  المهرجانات  من  العديد 
للمسرح الهاوي بمستغانم الذي تأسس في 1967 وهو 
العالم، وأما  الهاوي في  المسرح  أقدم مهرجانات  من 
المبدعين  من  العديد  تميز  فقد  المرسوم،  الشريط  في 
محمد  بينهم  من  لالستقالل  األولى  السنوات  منذ 

مازاري )ماز( ومنور مرابطين )سليم(.
هذا ويعتبر مهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم 
)فيبدا( من أهم تظاهرات الشريط المرسوم في إفريقيا 
تظاهرات  تنظيم  الجزائر  وعرفت  العربي،  والعالم 
الرائدة  ومكانتها  الحضاري  انتماءها  عكست  كبرى 
الثقافي اإلفريقي الذي عقد  كان من أهمها المهرجان 
فقط بالجزائر وفي مناسبتين, في 1969 وفي 2009، 
بحضور فنانين ومثقفين من مختلف البلدان اإلفريقية 

ومن الجاليات اإلفريقية عبر العالم.
عاصمة  "الجزائر  أيضا  التظاهرات  هذه  بين  ومن 
للثقافة العربية" في 2007، و"قسنطينة عاصمة الثقافة 
للثقافة  عاصمة  "تلمسان  وكذا   ،2015 في  العربية" 
عشرات  فيها  شاركت  التي   2011 في  اإلسالمية" 
والعلوم  للتربية  اإلسالمية  بالمنظمة  العضوة  البلدان 

والثقافة )إسيسكو( ومن خارجها أيضا.
البعد  إلبراز  المهرجانات  من  العديد  أيضا  ونظمت 
المسرح  كمهرجان  الجزائرية  للثقافة  األمازيغي 

األمازيغية  األغنية  ومهرجان  بباتنة  األمازيغي 
بتمنراست، هذا وتمت دسترة األمازيغية كلغة رسمية 
في التعديل الدستوري لعام 2016 بالموازاة مع دسترة 

الحق في الثقافة.         
تراث اإن�ساين عاملي

تحصي الجزائر ثمانية عناصر من التراث الالمادي 
لليونسكو  لإلنسانية  العالمي  التراث  ضمن  مدرجة 
وهي أهليل قورارة )2008( ولباس العرس التلمساني 
المولد  "سبوع  واحتفالية   )2012 التلمسانية/  )الشدة 
باسم  )المصنف  اإلمزاد  وآلة  بتيميمون  النبوي" 

الجزائر ومالي والنيجر في 2013(.
 وتضم القائمة أيضا ركب أوالد سيدي الشيخ بالبيض، 
المعارف  وكذا   )2014( بجانت  السبيبة  واحتفال 
الكسكس  واستهالك  بإنتاج  المتعلقة  والممارسات 
 )2020( المغاربية  البلدان  من  عدد  مع  المصنف 
والخط العربي المصنف مع العديد من البلدان العربية 
الجزائر  فإن  المادي,  بالتراث  يتعلق  )2021(.وفيما 
العالمي  التراث  قائمة  في  عناصر  سبعة  أدرجت 
لإلنسانية لليونسكو وهي "قلعة بني حماد" في المسيلة 
في 1980 والمواقع األثرية القديمة لكل من "جميلة" 

في سطيف و"تيمقاد" في باتنة و"تيبازة" في 1982.
الرائع  المتحف  تصنيف  أيضا  تم  العام  نفس  وفي 

البشرية  تاريخ  وعلى  الطلق  الهواء  على  المفتوح 
لتتبعهما  بغرداية,  مزاب"  و"وادي  ناجر"  "تاسيلي 

المدينة المتوسطية "قصبة الجزائر" في 1992.
وطنية  ثقافية  حظائر  خمس  الجزائر  في  وتتواجد 
قورارة  و"توات  و"األهقار"  ناجر"  "التاسيلي  وهي 
تيديكلت" و"األطلس الصحراوي" و"الحظيرة الثقافية 
باإلضافة  كبيرا,  وطبيعيا  ثقافيا  تراثا  تضم  لتندوف" 

ألزيد من عشرين قطاعا محفوظا ذي أهمية تراثية.
على  اإلفريقي  االتحاد  بمعية  حاليا  الجزائر  وتعمل 
وتم  هذا  الكبير,  اإلفريقي  المتحف  مشروع  تحقيق 
الثقافي  التراث  لحماية  اإلقليمي  المركز  تأسيس 
إشراف  تحت  )كريسبياف(,  إفريقيا  في  المادي  غير 
األنثروبولوجيا  لعلماء  التقاء  مركز  وهو  اليونسكو, 

األفارقة المختصين في تراث إفريقيا الالمادي.
اجلزائر .. ثاين اأقدم تواجد ب�سري يف العامل

لباحثين  أثرية  حفرية  كشفت   ،  2018 نوفمبر  في 
في  بشري  تواجد  أقدم  ثاني  أن  وأجانب  جزائريين 
العالم هو بموقع "عين بوشريط" بمنطقة عين الحنش 
يعود  حيث  الجزائر(،  شرق  )شمال  سطيف  بوالية 

تاريخه إلى مليونين وأربعمائة ألف عام.
وأعلن حينها فريق بحثي أثري من الجزائر وإسبانيا 
حجرية  أدوات  أقدم  اكتشاف  عن  وفرنسا  وأستراليا 
على  تؤكد  جزارة  آثار  تحمل  حيوانات  عظام  وبقايا 
أن هذا الموقع هو أقدم تواجد بشري في شمال إفريقيا 
بعد موقع "قونا"  العالم  تواجد بشري في  أقدم  وثاني 
وستمائة  مليونين  إلى  تاريخه  يعود  الذي  األثيوبي 
ألف سنة.وأكد هذا الكشف األثري الهام، الذي انطلق 
األمريكية  العلمية  بالمجلة  نشره  وتم  التسعينيات  في 
متعددة  أصول  وجود  فرضية  "ساينس"،  المرموقة 
لبداية الحضارة اإلنسانية تشمل شمال إفريقيا وشرقها 

معا.
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افتتاح  حفل  خصص 
للمهرجان   13 ال  الطبعة 
للمسرح  المحلي  الثقافي 
المحترف بقالمة ليلة أمس 
بالدور  لإلشادة  األول، 
الكبير للفنانين الجزائريين 
الذاكرة  على  الحفاظ  في 
المستقلة  للجزائر  الوطنية 
تزامنا و االحتفال بالذكرى 
و  االستقالل  لعيد   60 ال 
استرجاع السيادة الوطنية.

وعرف حفل االفتتاح الذي 
هذه  استثناء  احتضنته 
السنة القاعة الكبرى لمقر 
كبير  حيز  إعطاء  الوالية 
الفرقة  قدمته  بما  لإلشادة 

الوطني من خالل عرض  التحرير  الفنية لجبهة 
في  وناقدين  فنانين  شهادات  تضمن  وثائقي  فيلم 
الفن الرابع، حول الظروف العامة التي تأسست 
تمثيلها  و  بتونس   1958 سنة  الفرقة  هذه  فيها 
والمواعيد  المهرجانات  في  وفنيا  ثقافيا  الجزائر 
بتكريم  الحفل  ذات  تميز  كما  الدولية.ال  الفنية 
في  ساهمت  األولى  األجيال  من  راحلين  فنانين 
سطوع شمس المسرح الوطني للجزائر المستقلة 
على غرار الفنانين الراحلين جمال بن صابر و 
محمد بن عيسى في مبادرة اعتبرها الحاضرون 
وقفة معبرة.وفي تصريح قال الشاب رضا نجل 
الفنان الراحل محمد بن عيسى، بأن هذه المبادرة 
تركت أثرها الكبير في نفسه كما كانت له فرصة 
المسرح  في  أبيه  رفقة  عملوا  بفنانين  لاللتقاء 
فنية  وجوه  عدة  التكريمات  شملت  والسينما.كما 
دور  لها  وكان  الحياة  قيد  على  تزال  ما  أخرى 
للجزائر  الوطنية  الهوية  على  الحفاظ  في  بارز 
في  الفرحة  إدخال  و  االبتسامة  وصنع  المستقلة 
قلوب الجزائريين في مقدمتهم الفنان أحمد قادري 
فتيحة  والفنانة  "قريقش"  باسم  فنيا  المعروف 
"حدة  باسم  المعروفة  عداس  مفيدة  وكذا  سلطان 

القالمية".

يحياوي  محمد  واعتبر 
الوطني  المسرح  مدير 
كلمته  في  الجزائري 
ممثال  بصفته  بالمناسبة 
لوزيرة الثقافة والفنون، أن 
تكريم هذه الوجوه الفنية ما 
هو إال وقفة احترام وتقدير 
دور  من  قدموه  لما  لهم 
القيم  عن  الدفاع  في  كبير 
الوطنية و نشر ثقافة السلم 
والمحبة والتسامح والدعوة 

إلى الخير والتفاؤل.
بالجوانب  يتعلق  فيما  و 
للطبعة،  التنظيمية 
عبد  جهته  من  صرح 
محافظ  رحموني  الحليم 
ستنطلق  التي  الرسمية  المنافسة  بأن  المهرجان 
 29 غاية  إلى  وتدوم  الثالثاء  غد  يوم  من  بداية 
دار  مستوى  على  تكون  الجاري،  الشهر  من 
الشباب محمدي يوسف، حيث ستعرف تنافس 6 
قدمت  مسرحية  وجمعيات  لتعاونيات  فنية  فرق 
وتيزي  والمدية  وسكيكدة  بومرداس  واليات  من 
أن  واألغواط.وبعد  العاصمة  والجزائر  وزو 
فنية  وجوه  من  تتكون  التحكيم  لجنة  بأن  أبرز 
معروفة على الساحة الوطنية، أضاف المتحدث 
المنافسة  في  األولى  بالمرتبة  الفائزة  الفرقة  بأن 
للطبعة  الرسمية  المنافسة  في  ستشارك  الرسمية 
المحترف،  للمسرح  الوطني  للمهرجان  المقبلة 
الثانية  المرتبة  تنال  التي  الفرقة  ستشارك  بينما 
خارج المنافسة الرسمية لذات المهرجان الوطني.
التابعة  الحياة"  "مثلث  مسرح  فرقة  وقدمت 
البيضاء  للدار  للتدريب والتدخل  للوحدة الوطنية 
للمديرية العامة للحماية المدنية، عرضا مسرحيا 
افتتاحيا بعنوان "أزقة األبطال" من إخراج محمد 
كانت  التي  العامة  الظروف  تناول  بلقيصرية، 
تعيشها العائلة الجزائرية خالل الثورة التحريرية 
والمعامالت  االستعمارية  للغطرسة  ومواجهتها 

الوحشية للمستعمر الفرنسي.

تكرمي الفنان اآكلي يحياتن 
اأحد اأعمدة الأغنية اجلزائرية
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الذي لطاملا األهم عديد الفنانني.

وجرى الحفل التكريمي الذي نظمته 
الثالثة"  "األلفية  الفنية  الجمعية 
الدين  محي  الوطني  بالمسرح 
كبير  جمهور  بحضور  بشطرزي، 
من عشاقه و أسماء بارزة في الساحة 

الفنية.
صاحب  القبائلي  الفنان  واستقبل 
و  بالزغاريد  سنة،  ثمانين  و  التسع 
التصفيقات و إيقاعات "ايضبالن" بما 
يليق بمقام أحد أعمدة الفن الجزائري 
على  األغنية  خالل  من  دأب  الذي 
أحلك  خالل  الجزائر  إسماع صوت 
سيما  ال  بها  مرت  التي  الظروف 

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

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

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

التبرعات لجبهة التحرير.
المندولين  و  العود  عازف  وأصدر 
أحد  جعلته  التي  األغاني  من  العديد 
تزال  ال  و  الفترة  تلك  فناني  أشهر 
هذا  يومنا  إلى  معجبيه  قلوب  تأسر 
التي  و  )البيت(  "آخام"  غرار  على 
ترجمت لالسبانية إضافة إلى رائعة 

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

اللبناني عالء زلزلي.
تقلد  الذي  الفنان  تكريم  حفل  وشهد 
سنة 2017 وسام االستحقاق الوطني 
من مصف "عشير" حضور عدد من 
الفنانين على شاكلة مطربة الحوزي 
و العاصمي، السيدة نادية بن يوسف 
و  دوماز  رضا  الشعبي  مطرب  و 
ممن  غيرهم  و  امشطوح  الحسناوي 
مجاهدا  و  فنانا  يكرموا  ان  إال  أبوا 

وهب فنه و حياته لوطنه.



اجلي�ش ال�صحراوي يق�صف 
مواقع قوات االحتالل املغربي 

بقطاع الفر�صية
قوات  مواقع  الصحراوي  الشعبي  التحرير  جيش  قصف 
االحتالل المغربي بقطاع الفرسية, حسبما جاء في البيان 
العسكري رقم 593 الصادر أول أمس, عن وزارة الدفاع 
األنباء  وكالة  أوردته  الذي   - البيان  الصحراوية.وأبرز 
الصحراوية )وأص(- أن وحدات جيش التحرير الشعبي 
المغربي  االحتالل  قوات  تخندقات  قصفت  الصحراوي 
الجيش  قوات  وكانت  الفرسية.  قطاع  الفيعين  بمنطقة 
قوات  مواقع  الفارط,  األحد  يوم  قصفت  قد  الصحراوي 
وبمناطق  وأوسرد  المحبس  بقطاعي  المغربي  االحتالل 
يضيف  النص,  وكلب  الفرسيك  أكرارة  الظمران,  أودي 

ذات البيان.
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الوكالت

والالفت أنه رغم المقاربة األمنية التي يعتمدها النظام 
تحت  البالد  على  الحديدية  قبضته  إلحكام  المغربي 
مدن ضد  عدة  انتفضت  الصحية",  "الطوارئ  مبرر 
الزيادات المهولة في االسعار التي عمقت معاناته و 
أزمت ظروفه المعيشية, خاصة بعد تخلي الدولة عن 
مصراعيها  على  االبواب  فتح  مقابل  الدعم,  سياسة 
لرجال المال و االعمال "للغنى غير المشروع ونهب 

الجيوب".
واسعة  حملة  االحتجاجية  الحركات  هذه  وصاحبت 
برحيل  تطالب  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
رئيس الحكومة عزيز اخنوش, الذي تخلى عن كامل 
تحصيل  في  انهمك  و  الشعب,  في حماية  مسؤولياته 
عرفت  التي  المحروقات,  تجارة  من  خيالية  أرباح 

أسعارها هي االخرى زيادات قياسية.
ضد  احتجاجات  مغربية,  مدن  عدة  شهدت  كما 
الذي  والجفاف  المائي  العجز  تفاقم  "العطش", جراء 
عمق جراح االقتصاد, حيث يؤكد خبراء اقتصاديون 
و  المحلية  السلطات  تدبير  لسوء  راجع  السبب  أن 
لالستثمار في فاكهة "االفوكادو", عبر توقيع اتفاقيات 
مع الكيان الصهيوني على حساب االمن المائي للبالد.
االنتهاكات  الى  المغرب  في  الشعبي  الغضب  وامتد 
الخطيرة ضد الحقوق األساسية التي اقرها الدستور, 
و على رأسها الحق في التجمع و التنظيم, حيث نظمت 
20 هيئة حقوقية مغربية مؤخرا وقفة احتجاجية أمام 
حزب  منح  السلطات  برفض  تنديدا  البرلمان,  مقر 

مؤتمره  لتنظيم  عموميا  فضاء  الديمقراطي"  "النهج 
الخامس.

وقفة  الماضي,  االسبوع  الحزب  ذات  نظم  كما 
احتجاجية امام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بحقه في 
الحصول على هذا الفضاء, رغم القمع الذي قابلت به 
السلطات المخزنية هذا الموعد و تعنيف المتظاهرين, 
المخزن  نظام  بمصادرة  دولي  و  محلي  تنديد  وسط 
لحقوق الشعب المغربي.وفي سياق متصل, لم تتوقف 
النظام  ترسيم  منذ  للتطبيع  المناهضة  االحتجاجات 
في  المحتل  الصهيوني  الكيان  مع  لعالقاته  المغربي 
الشعبية  االرادة  ضد  جاء  والذي   2020 ديسمبر 
الخيانية". التطبيعية  بإسقاط كل "االتفاقيات  المطالبة 
االسبوع  التطبيع,  مناهضو  نظم  االطار,  هذا  وفي 
تنديدا  البرلمان,  مقر  امام  احتجاجية  وقفة  الماضي, 
الى  المحتل  الصهيوني  الجيش  اركان  رئيس  بزيارة 

الرباط, وبإمعان النظام في سياسته الالشعبية.
 ما يعي�شه ال�شعب املغربي

 "جرمية مكتملة الأركان"

فأكثر  أكثر  يتنامى  الذي  الشعبي  الغضب  ولعل   
بالزيادات  تعلق  ما  هو  "ثورة",  ب  ويهدد  بالمغرب 
بالسواد  اضرت  والتي  األسعار,  في  الصاروخية 

األعظم من الشعب المغربي.
وفي هذا االطار, أكد االعالمي المغربي عبد اللطيف 
"السلطوية  أن  صحفية  تصريحات  في  الحماموشي, 
الشعبية  الفئات  لدن  من  قويا  غضبا  تواجه  المغربية 

المتوسطة و الفقيرة التي تضررت من غالء األسعار 
وتأثيرات جائحة كورونا".

أن  اإلنسان,  حقوق  عن  المدافع  الصحفي  وأبرز 
النظام السياسي المغربي يمعن في تعميم "القمع على 
المجتمع  ونشطاء  والصحفيين  المستقلة  المعارضة 
والعناصر  المجتمع  غضب  مراقبة  بهدف  المدني 

النشيطة فيه".
وهو ما يفسر, حسبه, "تغييب الصحفيين المعروفين 
بالسلطة,  المال  ولزواج  للسلطوية  المنتقدة  بكتاباتهم 
وتوفيق  الراضي  وعمر  الريسوني  سليمان  أمثال 
بوعشرين, عن المشهد, حتى تخلو الساحة من الكتاب 
بالسلطة  المرتبطة  االقتصادية  لإلفتراسية  المنتقدين 
الحاكمة".وأكد ذات المتحدث أن السلطة في المغرب 
"متحالفة مع منظومة رجال المال واألعمال الريعيين 
الذين يعملون خارج إطار القانون وقواعد المنافسة", 
مستدال في ذلك برئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي 
يعيش حالة تضارب المصالح, إذ تستمر شركته التي 
تسوق المواد النفطية في تحقيق المكاسب, "علما وأن 
شركة  أن  بالوثائق  أثبت  وأن  سبق  النواب  مجلس 
بماليير  تقدر  طائلة  أرباح  على  تحصلت  أخنوش 

الدراهم, خارج إطار القانون".
واألكثر, حسب الكاتب, "عندما أراد مجلس المنافسة 
محاسبة شركة أخنوش, تم إقالة رئيسه من لدن أعلى 
اإلعالم  قبل  من  به  التشهير  وتم  البالد,  في  سلطة 

الموالي للسلطة".
لحقوق  المغربي  الفضاء  نائب رئيس  أكد  من جهته, 
اإلنسان, علي المغراوي, أن "مسؤولية الدولة قائمة في 
استمرار الغالء الفاحش و انتهاك الحقوق االقتصادية 
سوء  أوضاعهم  تزداد  الذين  للمغاربة,  واالجتماعية 
يوما بعد يوم", في تناقض مع "الشعارات الخادعة", 

من قبيل "شعار الدولة االجتماعية".
واعتبر الحقوقي المغربي, ما يعيشه الشعب المغربي 
"جريمة نكراء مكتملة األركان" بعد "تحالف السلطة 
والمال عن سابق إصرار في انتهاج سياسات اقتصادية 
وعن  الشعبية,  للطبقة  مجحفة  خيارات  وتبني  فاشلة 
ونهب  المشروع  االغتناء غير  لفرصة  ترصد  سابق 

جيوب المغاربة".
"تواطؤ  من  الشديد  استغرابه  عن  المغراوي  وعبر 
التي  الريع  شركات  مصالح  مع  الدولة  مؤسسات 
تتناغم معها", متسائال باستنكار: "أين البرلمان؟ وأين 
المعارضة؟ و أين المؤسسات الدستورية وعلى رأسها 
مجلس المنافسة؟", داعيا من أسماهم بكل "الغيورين 
مناهضة  واسعة  جبهة  أجل  من  البالد  مستقبل  على 

للفساد واالستبداد".

أكد القيادي في جماعة العدل واالحسان 
المغربية, حسن بناجح, أن تعنت نظام 
المخزن أمام معاناة الشعب التي تتفاقم 
جراء االرتفاع المهول لألسعار, وعدم 
له  سيكون  عاجلة,  إجراءات  اتخاذه 

"اثار عميقة وحاسمة" في قادم األيام.
على  له  منشور  في  بناجح  حسن  عبر 
االجتماعي  التواصل  بموقع  صفحته 
تجاهل  من  استغرابه  عن  "فايسبوك" 
الذي  المأساوي  للواقع  المخزن  نظام 
ال  كيف  "غريب  قائال  شعبه,  يعيشه 
الجسيم  الخطأ  إلى  المخزن  يكترث 
بالتعنت في عدم خفض األسعار بشكل 

غير مبرر مطلقا".
يشعر  "أال   : االطار  ويتساءل في هذا 
اإلصرار  في  ما  أخطر  بأن  المخزن 
الطعنة  هو  األسعار  خفض  عدم  على 
العميقة التي يوجهها للشعب؟", مشيرا 
الشعب ال يصدق وغير مقتنع  الى أن 
بمبررات رفع األسعار بذلك المستوى 

منفتح  أنه  هو  بسيط  لسبب  الفاحش, 
نفس  أن  كيف  ويعاين  العالم  على 
أخرى  دول  معها  تعاملت  الظروف 
عن  التخفيف  لصالح  مختلف  بشكل 
في  الطارئ  االرتفاع  أمام  الشعوب 
إجراءات  خالل  من  وذلك  األسعار 
للقدرة الشرائية  عاجلة ومتتالية داعمة 

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

اعتبار فيه للشعب ومعاناته".
المتحدث,  ذات  بحسب  يأتي,  وهذا 
منها  بقي  إن  الثقة  ذرات  آخر  "على 
اتخاذه  عدم  أن  على  اكد  كما  شيء", 
إجراءات عاجلة سيكون له "اثار عميقة 

و حاسمة".وذكر بناجح في وقت سابق 
أن ما يعانيه الشعب المغربي من ارتفاع 
بين  "تواطؤ  سببه  لألسعار,  مطرد 
السلطة و المتنفذين الجشعين اقتصاديا, 
غير  الثراء  تحصين  و  ثرواته,  لنهب 

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

غير مسبوق.
كما استحضر القيادي في جماعة العدل 
و االحسان, في هذا االطار, قصة 17 
التي  يورو(  مليار  )6ر1  درهم  مليار 

بالبرلمان  التقصي  لجنة  لتقرير  سبق 
المغربي حول المحروقات, أن أكد أنها 
تم  و  األصلية,  األرباح  فوق  "األرباح 
االستيالء عليها في ظرف سنتين فقط".
يعرف  "الكل   : الصدد  هذا  في  وقال 
حول  للتحقيقات  الغامض  المآل 
غموضا  زادها  والتي  الموضوع, 
إعفاء رئيس لجنة المنافسة بعد تقريره 
وإقراره  المجال  في  التجاوزات  حول 
المحروقات,  شركات  على  غرامات 
الحديث في  ذلك من جمود  أعقب  وما 

الموضوع".
ما  هو  النهب  "هذا  أن  أبرز  كما 
الحاصل  التسيب  على  بظالله  يرخي 
أسعار  في  المتتالية  االرتفاعات  في 
المحروقات, وما يتبعها من زيادات في 
أسعار عدد من المواد األساسية", الفتا 
الى انها "كلها تمتد إلى جيب المواطن 
المنهك بجمود األجور و اتساع البطالة 

وتداعيات جائحة كورونا".

�شد الغالء والعجز املائي وم�شادرة احلريات والتطبيع

االحتجاجات ال�صعبية تتنامى 
يف املغرب رغم القمع املخزين

تتنامى الحتجاجات ال�شعبية يف املغرب �شد الغالء والعجز املائي وم�شادرة احلريات والتطبيع، رغم القمع املخزين لحتواء الغ�شب 

ال�شعبي العارم الذي ينذر بانفجار و�شيك، و�شط دعوات لتوحيد اجلهود من اأجل جبهة وا�شعة مناه�شة "للف�شاد وال�شتبداد".

القيادي يف جماعة العدل والح�شان املغربية ي�شرح

 تعنت املخزن اأمام معاناة ال�صعب �صيكون له اأثار عميقة وحا�صمة

الكاتب العام للمر�شد املغربي ملناه�شة 

التطبيع يفتح النار على نظام املخزن

الدعوة اىل ت�صكيل جبهة 
ملواجهة االخرتاق ال�صهيوين 

جلامعات اململكة
التطبيع،  لمناهضة  المغربي  للمرصد  العام  الكاتب  قال 
للغاية  خطيرة  عملية  يواجه  المغرب  إن  هناوي،  عزيز 
العالي  أو  األساسي  سواء  التعليم  منظومة  إلحاق  تريد 
لمواجهة  جبهة  "تشكيل  الى  داعيا  الصهيونية،  بالعجلة 
االختراق الصهيوني للجامعات والمعاهد العليا بالمغرب".

أوضح هناوي في تصريحات صحفية ضمن تقرير اعدته 
ومخاطر..  مؤامرات   : عنوان  تحت  مغربية  صحيفة 
وجامعات  لمعاهد  الصهيوني"  "االختراق  وراء  ماذا 
بالمغرب  التطبيعية  الموجة  المغرب؟، أن سياق تصاعد 
يأتي بعد ترسيم التطبيع في 2020، الفتا الى أن "التطبيع 
انطلق على أكثر من صعيد حيث شمل المجال اإلعالمي 
والسياحي واالقتصادي والصناعي واألمني إلى أن وصل 
"االختراق  أن  هناوي  التعليمي".وأضاف  المجال  إلى 
بشكل  انطلق  بالمغرب  التعليمية  للمنظومة  الصهيوني 
العليا،  والمعاهد  الجامعات  مستوى  على  جدا  خطير 
وأيضا على مستوى التعليم األساسي واإلعدادي والثانوي 

.")...(
الصهيوني  االختراق  هدف  أن  المغربي  الحقوقي  وذكر 
للتعليم هو "صناعة مزاج تطبيعي لدى األطفال واليافعين 
الكيان  وتقديم  الصهيونية  بالسردية  للقبول  لهم  تحضيرا 
الذاكرة  منابع  تجفيف  المحتل كحليف وصديق ومحاولة 

والمقاومة بالسردية الفلسطينية في الحق الفلسطيني". 
اإلرادة  ضد  ألنه  خطير  األمر  "هذا  أن  الى  نبه  كما 
الشعبية المغربية التي كانت وال تزال ملتفة على ثوابت 
القضية الفلسطينية ورافضة للتطبيع مع العدو الصهيوني 
النسيج  بنية  "اختراق  أنه  كما  اإلرهابي"،  العنصري 
لصناعة  ويسعى  العليا  والمعاهد  للجامعات  االجتماعي 
فئة من الطلبة والباحثين والمهندسين واألطباء المغاربة 
االقتصادية  الصهيونية  بالمنظومة  مهنيا  مرتبطين 
فإن  وبالتالي  األمنية"،  وربما  والسياسية  والصناعية 

"خطورة هذا الموضوع واضحة للعيان".
للمنظومة  الصهيوني  االختراق  مواجهة  سبل  وعن 
بطبيعته  "التطبيع  أن  هناوي  أكد  بالمغرب،  التعليمية 
أن  مبرزا  غيره"،  في  أو  المغرب  في  سواء  استبدادي 
العالقات مع الكيان الصهيوني "قرار فوقي وليس شعبيا 
إراديا".وبالتالي، فإن مواجهة التطبيع، حسبه، "ينبغي أن 
التطبيع  الفساد، ألن  تكون شعبية لمواجهة جميع أشكال 

جزء من الفساد واالستبداد".
وخلص في االخير إلى أن المطلوب من الحركة الطالبية 
النقابة  رأسها  وعلى  العالي  التعليم  في  النقابية  والحركة 
العالي  للتعليم  المغربية  والنقابة  العالي  للتعليم  الوطنية 
ونقابة الموظفين في التعليم العالي وجمعيات آباء وأولياء 
التالميذ على مستوى التعليم األساسي، هو "تشكيل جبهة 
لمواجهة االختراق الصهيوني للجامعات والمعاهد العليا 
الصهيوني  االختراق  أن  على  هناوي  بالمغرب".وشدد 
من  الموقف  فقط  يهدد  "ال  بالمغرب  التعليمية  للمنظومة 
فلسطين بل يهدد النسيج الوطني والمزاج العام المغربي 

ويحاول ربط المغرب بالكيان الصهيوني".
العلمي،  والبحث  العالي  للتعليم  المغربية  النقابة  وكانت 
والبحث  العالي  التعليم  وزارة  اقدام  بشدة،  استنكرت  قد 
العلمي واالبتكار بالمغرب، إقحام مؤسسات التعليم العالي 
الكيان الصهيوني تحت مسميات  التطبيع مع  في محافل 
مجموعة  حذرت  كما  والبحثية"،  األكاديمية  "الشراكة 
االختراق  تصاعد  من  فلسطين  أجل  من  الوطنية  العمل 
عبر  بالمغرب  العليا  والمعاهد  للجامعات  الصهيوني 
خطوات التطبيع المتسارعة وخطورته على مستقبل البلد 
ككل، ودعت الى اليقظة والتعبئة الضروريتين لمواجهة 

جريمة التطبيع.
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دويل
املركبات الع�سكرية 

اله�سيونية اقتحمت البلدة 

منت�سف الليلة املا�سية

االحتالل يفّجر منزيل 
منفَذي عملية "اأرئيل" 

�ضمال ال�ضفة

عملية  لمنفذي  منزلين  االحتالل  قوات  فّجرت 
"مستوطنة أرئيل" نهاية أبريل الماضي، والتي 
إثر  المستوطنة،  حارس  مقتل  عن  أسفرت 
واتهمت  صفر.  مسافة  من  عليه  النار  إطالق 
عاصي  يوسف  األسيرين  االحتالل  سلطات 
بتنفيذ  عاما(   19( مرعي  ويحيى  عاما(   20(
بلدة "قراوة بني حسان"  العملية، وكالهما من 

في محافظة سلفيت، شمال الضفة الغربية.
واقتحمت المركبات العسكرية الهصيونية البلدة 
الطرق  كل  وأغلقت  الماضية،  الليلة  منتصف 
انتشر  كما  إليها،  المؤدية  والفرعية  الرئيسية 
العالية.وأضاف  البنايات  أسطح  على  القناصة 
الفلسطينيين  الشبان  "عشرات  أن  الشهود 
بالحجارة،  ورشقوها  االحتالل،  لقوات  تصدوا 
أطلق  حين  في  المطاطية،  اإلطارات  وأشعلوا 
الغاز  وقنابل  الرصاص  اإلسرائيليون  الجنود 

والقنابل الصوتية تجاههم".
هدم  على  االحتالل،  جيش  صدق  واالثنين، 
بعد  فدائية،  لمنفذي عمليات  تعود  ثالثة منازل 
الرئيس  زيارة  بسبب  ذلك  تأجيل  جرى  أن 
الجيش  للمنطقة.وأوضح  بايدن  جو  األمريكي 
التي  المنازل  بين  من  أن  صحفي،  بيان  في 
منفذ  حازم  رعد  منزل  هدمها  على  صودق 
عملية شارع ديزنغوف، التي أسفرت عن مقتل 
ثالثة إسرائيليين، وإصابة 15 آخرين في أبريل 
منزلين  وضع  "تم  أنه  إلى  الماضي.وأشار 
الموافقة  قيد  وهما  الخريطة،  على  آخرين 

القانونية لعمليات الهدم" حسب وصفه.
الجناح  القسام،  الدين  عز  كتائب  وكانت 
العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" 
قالت  التي  العملية،  عن  مسؤوليتها  أعلنت  قد 
إنها "تأتي ضمن سلسلة من عمليات الرد على 
تدنيس األقصى والعدوان عليه".ويعاقب جيش 
بهدم  الفدائية  العمليات  منفذي  ذوي  االحتالل 
منازلهم وتهجيرهم، ضمن ما يسمى بـ"سياسة 

العقاب الجماعي".

املتحدث با�سم الأجهزة الأمنية 

التابعة لل�سلطة الفل�سطينية يعلن

توقيف م�ضتبه
 بهم يف حماولة 

اغتيال "ال�ضاعر"
التابعة  األمنية  األجهزة  باسم  المتحدث  أعلن 
للسلطة الفلسطينية، اللواء طالل دويكات، أن 
"أجهزة األمن في محافظة نابلس تمكنت من 
توقيف بعض المشتبه بهم في حادثتي إطالق 
الشاعر،  الدين  ناصر  الدكتور  على  النار 

والمواطن محمود حجاب وعائلته".
صحفية  تصريحات  في  دويكات،  وأوضح 
المشتبه  مع  جارية  "التحقيقات  أن  أمس، 
بهم، الستكمال اإلجراءات القانونية الالزمة، 
القانون".وتعرض  إطار  في  للعدالة  تحقيًقا 
واألكاديمي  األسبق،  الوزراء  رئيس  نائب 
الجمعة،  الشاعر،  الدين  ناصر  الفلسطيني 
بإطالق  انتهت  واختطاف،  اغتياٍل  لمحاولة 
من  بعدد  إصابته  إلى  أدى  ما  عليه،  النار 

الرصاصات في ساقيه.
األربعاء  طبية،  مصادر  أعلنت  حين  في 
وسديل  عمار  الفلسطينيين  إصابة  الماضي، 
مدينة  في  بالطة  مخيم  من  حجاب  محمود 
بالرصاص،  الغربية،  الضفة  شمال  نابلس، 

بعد استهداف منزلهم.

زيارة الرئي�ش الأمريكي لل�سرق الأو�سط يف �سلب النقا�ش

الق�ضية الفل�ضطينية حمور نقا�س جل�ضة جمل�س االأمن الدويل

هذا  يومنا  وحتى   1996 العام  فمنذ 
اليهودية  االستيطانية  البؤر  بناء  تركز 
الغربية  الضفة  في  الوسط  مناطق  في 
مناطق  االحتالل  يعّدها  والتي  المحتلة، 
وحلقة  كبرى،  إستراتيجية  أهمية  ذات 
المستوطنات  بين  جغرافية  وصل 
الضفة  أنحاء  جميع  في  الصهيونية 
هي  االستيطانية  المحتلة.والبؤر  الغربية 
حكومة  تدعي  استيطانية صغيرة  مواقع 
االحتالل أنها لم تحصل على االعتراف 
بها كمستوطنات شرعية، رغم ما تحظى 
للخدمات،  وتوفير  أمنية  حماية  من  به 
لها،  مكانا  التالل  تتخذ  ما  عادة  وهي 
إقامتها  خالل  من  المستوطنون  ويهدف 
توسيع  إلى  المساحة  محدودة  كأبنية 
بينها،  الربط  يتم  حيث  قائمة  مستوطنة 
ما يعني قضم مساحات شاسعة، أو إقامة 

مستوطنات جديدة مكانها مستقباًل.
أحرونوت"،  "يديعوت  وذكرت صحيفة 
أن مئات المستوطنين يستعدون للسيطرة 
بؤر  إلقامة  الضفة  في  تالل  عدة  على 
"نحاال"  منظمة  بقيادة  عليها،  استيطانية 
 28 بإقامة  توعدت  التي  االستيطانية، 
ا على زيارة الرئيس األمريكي  بؤرة رّدً
صحيفة  في  نُشر  كما  بايدن.  جو 
بأن  الجاري،  يوليو   20 في  "معاريف" 
إقامة  بالفعل في  حركة "نحاال" شرعت 
رئيسها  وبأن  استيطانية،  بؤر  ثالث 
فايس عندما سئل  دانييل  اليميني  الناشط 
العملية غير شرعية؟"،  "أال يزعجه أن 
غير  أم  "شرعية  بالقول:  فوراً  رّد 
شرعية، هذا األمر ال يهمني؛ ما هو غير 

التي  األرض  عن  التخلي  هو  شرعي 
تعود إلى الشعب اليهودي".

منظمة  في  الميداني  البحث  مدير  وأفاد 
حوالي  هناك  أن  جبران،  كريم  بتسيلم 
أنحاء  منتشرة في  استيطانية  بؤرة   150
أراض  على  مقامة  الغربية  الضفة 
حكومية  أراض  أو  خاصة،  فلسطينية 

حسب التصنيف الصهيوني.
 وأضاف في حديثه لـ"المركز الفلسطيني 
لإلعالم"، أن من هذه البؤر حوالي 50 
بؤرة رعوية تسيطر على عشرات آالف 
الدونمات من األراضي التي تحاول تمنع 
الفلسطينيين من ممارسة حياتهم الطبيعية 

من رعي وزراعة في هذه المناطق.
االستيطان  تعّد  منظمته  أن  وأوضح 
عامًة والبؤر خاصًة غير شرعية وغير 
قانونية، مشيراً إلى أن القضاء والحكومة 
في "الكيان الصهيوني" تماطل في تطبيق 
القانون على الرغم من ثبوت أحقية ملكية 

األراضي المقامة عليه لفلسطينيين.
وذكر أنه وعلى الرغم من تعريف هذه 
البؤر في قانون االحتالل على أنها غير 
حكومي  بدعم  تحظى  أنها  إال  قانونية، 
مالي، وكذلك تحصل على الخدمات مثل 
وشق  الكهرباء  وشبكات  بالمياه  ربطها 

الطرق، وتوفير الحماية األمنية لها.
وتهدف إقامة البؤر االستيطانية وخاصة 
إلى  جبران-  -حسب  منها  الرعوية 
من  ممكن  قدر  أكبر  على  الحصول 
أن  إلى  الفتاً  الفلسطينية،  األراضي 
لالستيالء  طريقة  يترك  لم  االحتالل 
على األراضي من خالل قوانين ملتوية 

القانون  مع  متطابقة  غير  وتشريعات 
جبران-  -وفق  االحتالل  الدولي.ويسعى 
إلى طرق ملتوية للسيطرة على األراضي 
تدريبات  مناطق  إعالنها  خالل  من 
محميات  مناطق  إعالنها  أو  عسكرية 
إعالنها  أو  أثرية  ومناطق  طبيعية 
أراضي دولة، من أجل تعميق السيطرة 
تأتي  والتي  األراضي،  على  اليهودية 
اإلسرائيلي  االبارتهايد  منظومة  ضمن 
عرقي  تفوق  تحقيق  إلى  تهدف  التي 
جبران  المنطقة.ونبّه  جميع  في  يهودي 
ذراع  عن  عبارة  االستيطانية  البؤر  أن 
من أذرع االحتالل على األرض خاصة 
كل  رسميًّا  يشرعن  أن  يستطيع  ال  أنه 
إلى  االستيطان  قسم  وبالتالي  ممارساته 
المستوطنات  في  تتمثل  األولي  فئتين؛ 
التي يعّدها شرعية، والفئة الثانية مرتبطة 
أمام  يدعي  التي  االستيطانية  بالبؤر 
قانونية،  وغير  شرعية  غير  أنها  العالم 
لكنه يبحث عن طرق لشرعنتها ودعمها 

بشتى الطرق والوسائل االلتفافية.
ويؤكد جبران عدم جدية حكومة االحتالل 
في التعاطي مع البؤر االستيطانية خاصة 
تشريع  لدراسة  لجنة  لتشكيل  سعيها  مع 
تماًما؛  بؤرة  أي  إزالة  نافيا  البؤر،  هذه 
"بل تواصل إقامة بؤر استيطانية جديدة 
وتوسيع بؤر قائمة".وأوضح أن عددا من 
المستوطنات بدأت بكرفان )بيت متنقل( 
يقيمه أحد المستوطنين أو االستيالء على 
كثيًرا  واتسعت  األراضي  من  مساحة 
جدا مثل "نيغرون"، وأصبحت بها اليوم 
التوسع  وتحاول  "الكرفانات"،  عشرات 

يوميا على حساب الممتلكات الفلسطينية 
الخاصة.

المرخصة  غير  البؤر  أن  جبران  وبين 
تحظى بخدمات حكومية مثل شق الطرق 
وزارة  عليها  وتنفق  والمياه،  والكهرباء 
الشواقل  ماليين  اإلسرائيلية  اإلسكان 
رغم أن حكومة االحتالل تصنفها بـ"غير 

المرخصة أو العشوائية".
شؤون  في  الخبير  يقول  جهته  من 
البؤر  إن  منصور:  خالد  االستيطان 
جديد  قديم  أسلوب  هي  االستيطانية 
يسعى للسيطرة على األرض الفلسطينية 
اإلسرائيلية  الرسمية  المؤسسات  بدعم 
تعنى  التي  اليهودية  والجمعيات 
باالستيطان.وأوضح منصور، في حديث 
خاص لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم"، أن 
هذه البؤر تبدأ غير رسمية في البداية عبر 
ثم  الدونمات،  عشرات  على  االستيالء 
تبدأ حكومتها بشرعنتها عبر تقديم البني 
وتحويلها  والشوارع  والكهرباء  التحتية 
مئات  على  تسيطر  مستوطنة  إلى 
األمر  أن  إلى  الدونمات.وأشار  وآالف 
االستيطان  أن  هو  األمر  هذا  في  الجديد 
بين  التنافس  سياق  في  يأتي  وشرعنته 
األحزاب االسرائيلية، والذي يدفع الثمن 
الفلسطينية.وأكد  واألرض  الوجود  هو 
منصور أن إقامة البؤر االستيطانية يكون 
الجمعيات  بدقة  تختارها  عبر مخططات 
مستوطنة  أن  مستشهداً  االستيطانية، 
"سيلو" تم توسعتها عبر إقامة بؤرة يجلس 
بها مستوطن وتبعد مسافة كيلومتر، وبعد 
مّدة يقومون بفتح شارع بين المستوطنة 
وهذه البؤرة وتصبح منطقة بناء وتتوسع 
بشكل أكبر.وأضاف: "يتم اختيار أماكن 
عبر  والمستوطنات  االستيطانية  البؤر 
أجندة وأهداف سياسية، الهدف األساسي 
إلى  المستوطنات  هذه  تتحول  أن  منها 
الضفة  أوصال  تقطع  ومعابر  حواجز 
استمرار  أن  منصور  الغربية".وشدد 
الطريق  يقطع  الطريقة  بهذه  االستيطان 
واألمل إلقامة دولة فلسطينية على أساس 
بها،  ينادون  كانوا  التي  القرن"  "صفقة 
ما  على  تفوقوا  اليهود  أن  إلى  مشيراً 
هذه  إن  حيث  القرن"؛  "صفقة  في  جاء 
البؤر بمنزلة ضوء أخضر أعطاه بايدن 
لـللصهاينة خالل زيارته األخيرة، األمر 
األخيرة. المّدة  في  البؤر  من  زاد  الذي 

كونها  في  البؤر  هذه  خطورة  وتكمن 
األراضي  حساب  على  لالتساع  قابلة 
الفلسطينية، وفق منصور؛ مشيراً إلى أنه 
حال لم يتوقف االستيطان وبقي على هذه 
أرض  تبقى  لن  فإنه  المتصاعدة  الوتيرة 

فلسطينية.

عقد مجلس األمن الدولي أمس مناقشته الفصلية المفتوحة حول "الوضع في الشرق 
األوسط بما في ذلك قضية فلسطين".

خالل جلسة المناقشة, تقدم نائب المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط 
الفلسطينية  األرض  في  اإلنسانية  الشؤون  ومنسق  المتحدة  لألمم  المقيم  والمنسق 
فلسطين  دولة  ممثل  شارك  وقد  الموضوع.  حول  إيجازا  هاستينغز,  لين  المحتلة, 

كعضو مراقب في جلسة اليوم.
وتطرق المشاركون إلى الزيارة التي قام بها الرئيس األمريكي جو بايدن في 16-13 
جويلية إلى الشرق األوسط.وعلى الرغم من أن الرئيس االمريكي أعاد تأكيد دعمه 
لحل الدولتين, إال أنه قال أيضا أن هذا لن يحدث "على المدى القريب" وأن "األرضية 

ليست ناضجة في هذه اللحظة الستئناف المفاوضات".
وأثناء وجوده في القدس المحتلة وخالل لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في 

بيت لحم, كان بايدن قد اعلن عن سلسلة من المبادرات االقتصادية لدعم الفلسطينيين, 
مستشفيات  لشبكة  دوالر  مليون   100 بقيمة  السنوات  متعددة  مساهمة  ذلك  في  بما 
القدس المحتلة و 201 مليون دوالر لألمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل الالجئين 

الفلسطينيين )األونروا(.
وفي 6 جويلية, نشر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وثيقة بشأن مخاطر النقل القسري 
لنحو 1150 فلسطينيا - بما في ذلك أكثر من 500 طفل - من مجموعة قرى فلسطينية 
في الضفة الغربية "مسافر يطا". وحدد الكيان الصهيوني هذه المنطقة في الثمانينيات 

كمنطقة إطالق نار لقواته االحتاللية.
وفي اجتماع المجلس في 27 جوان الماضي حول "الوضع في الشرق األوسط بما 
في ذلك قضية فلسطين", أعرب العديد من األعضاء )كفرنسا وغانا والهند وايرلندا 
والنرويج والواليات المتحدة( عن قلقهم إزاء اإلجالء المحتمل لسكان "مسافر يطا".

�سهية الحتالل ل تزال مفتوحة لال�ستحواذ على الأرا�سي الفل�سطينية 

البوؤر اال�ضتيطانية.. اأ�ضلوب جديد قدمي 
ل�ضرقة االأر�س و�ضرب الدميوغرافيا

ما تزال �سهية الحتالل واجلماعات اليهودية املتطرفة مفتوحة للتهام املزيد من الأرا�سي الفل�سطينية يف خمتلف مناطق ال�سفة الغربية، 

يف حماولة لفر�ش وقائع تهويدية واإحداث تغريات دميوغرافية باملنطقة.
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من مظاهر التكريم اإللهي لإلنسان 

معجزة اإلسراء

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

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

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

أهم هذه المظاهر: 
حسن الخَلق والصورة 

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

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

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

فيه”)]2[(. 
صون حقوقه الساسية 

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

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

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

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

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

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

عبًثا ولن يُترك سدى

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

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

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

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

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

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

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

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

الحادث، ول حدّثت بذلك عن النبي صّلى اهلل عليه وسّلم.
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املـوافق   لـ  28 ذو احلجة 1443 هـ  

ع.ط

أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس, إلى 21 أوت 
المقبل، جلسة االستئناف في قضية تمويل الحملة االنتخابية 

للرئيس السابق الراحل, عبد العزيز بوتفليقة، المترشح لرئاسيات 
أفريل 2019 الملغاة.وجاء التأجيل بسبب غياب الشهود في 

القضية من بينهم الوزير األول األسبق, عبد المالك سالل.
وتوبع في الملف كل من المستشار السابق برئاسة الجمهورية 
وشقيق الرئيس المترشح, السعيد بوتفليقة, وكذا رجل األعمال 

علي حداد.
وكان القطب الجزائي الوطني المالي واالقتصادي بمحكمة 

سيدي أمحمد بالعاصمة, قد أدان شهر يونيو الماضي, السعيد 
بوتفليقة, في هذه القضية بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وعلي 

حداد بـ 4 سنوات حبسا نافذا.ووجهت للمتابعين في هذه القضية 
تهم تبييض األموال, استغالل النفوذ وعدم التصريح بالممتلكات، 
كما ألزمت المحكمة السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية 

بمبلغ قيمته 3 ماليين دج. 

أجل مجلس قضاء الجزائر جلسة االستئناف في القضية 
المتابع فيها عدد من المؤثرين بشبكات التواصل االجتماعي 
المتابعين بتهم تتعلق باالحتيال على الطلبة إلى يوم 2 أوت 
المقبل.وجاءت المحاكمة بعد استئناف المتهمين في األحكام 

القضائية التي سلطتها المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء، 
وقضت بسنة حبسا في حقهم.وحضر كل المؤثرين إلى جانب 

المتهم الرئيسي في القضية صاحب الشركة الوهمية “فيوتر 
غايت”، في حين كانت إيناس عبدلي وسط الحضور الذي كان 

كبيرا. وظهر أغلب “المؤثرين” بمعنويات مرتفعة عدا ريفكا 
الذي بدا متعبا نوعا ما.

وقال والد نوميديا لزول في تصريح ألحد المواقع “ننتظر 
تاريخ 2 أوت المقبل ونتمنى أن يكون فيها خير، ابنتي لم تفعل 

شيئا وأتمنى من العدالة أن تأخذ مجراها ولنا أمل في ذلك”.
وأعرب المتحدث عن تفاؤله، قائال: “ال توجد أدلة على إدانة 

ابنتي ونتمنى من العدالة أن تنصفها”.
ع.ط

استؤنفت بوالية الطارف شهر جويلية الجاري أشغال مشروع 
إعداد الخارطة األثرية للشرق الجزائري في إطار المشروع 
المشترك الجزائري اإليطالي بين المركز الوطني للبحث في 

علم اآلثار بالجزائر وجامعة ترينتو اإليطالية، حيث كانت البداية 
باألشغال الحفرية األثرية بموقع كاب سقالب ببلدية السوارخ 

الحدودية تليها الحفرية األثرية بموقع قصر فاطمة ببلدية العيون 
الحدودية.

وأكد مدير الثقافة لوالية الطارف عادل صافي في تصريح 
لالذاعة الوطنية أمس، بأن استئناف هذه األشغال التي توقفت لما 

يزيد عن 10 سنوات ستتواصل بإجراء عملية المسح والتوثيق 
األثري بكل من بلديات السوارخ، بوثلجة، الدرعان، شيحاني 
،بوحجار ،وادي الزيتون، الشط وبن مهيدي حيث تزخر هذه 

األماكن بعديد المعالم األثرية والمواقع التاريخية المكتشفة حديثا.
المشروع الذي عرف االنطالقة األولى في 2003 لم يستمر 

بسبب الكم الهائل من المواقع األثرية المكتشفة بجميع مناطق 
والية الطارف من خالل الحركة التنموية في عدة قطاعات ال 

سيما إنجاز البنية التحتية كموقع غار الماعز الذي يعود تاريخه 
إلى 7000 سنة قبل الميالد ببلدية الشافية والذي تم اكتشافه من 

طرف ورشة أشغال الطريق السيار قبل عشر سنوات.
وقد تم تجديد عقد االتفاقية مؤخرا مع الشريك االيطالي لمدة 

03 سنوات قابلة للتجديد ، حيث أكد رئيس فرقة البحث الدكتور 
كمال مداد أستاذ البحث بالمركز الوطني للبحث في علم اآلثار 
بأن الهدف من مشروع إعداد الخارطة األثرية يكمن في تحديد 

معالم الشواهد التاريخية ميدانيا لتسهيل إنجاز المشاريع التنموية 
ومساعدة الباحثين على القيام بالدراسات األثرية بعد المسح 
األثري لكل المناطق انطالقا من والية الطارف لتشمل باقي 

واليات شرق البالد وفق ورقة عمل ممنهجة.
ح. م

قامت مصالح الجمارك بحجز كميات تفوق 3ر9 مليون قرص 
من دواء "ديكساميثازون"، وأكثر من 10 االف لتر من الوقود، 

حسبما أفاد به، أمس، بيان للمديرية العامة للجمارك.وجاء في 
البيان أنه : "في سياق الجهود الميدانية المشتركة للمصالح 
العملياتية للفرق الجمركية, المبذولة بالتنسيق مع األجهزة 

االمنية, في إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله, وحرصا على 
حماية االقتصاد الوطني ومحاربة كل ما من شأنه المساس 

بصحة وسالمة المواطن, تمكن أعوان الفرقة المتنقلة التابعة 
لمصالح مفتشية األقسام للجمارك بعين صالح, بالتنسيق مع 

عناصر الجيش الوطني الشعبي, من حجز 9.301.023 قرصا 

من دواء ديكساميثازون )Dexamethasone( تم ضبطها 
مموهة بين صناديق الخضر على متن شاحنة, مع توقيف 

شخصين".
وفي عملية أخرى, تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام برقان, 
التابعة لمصالح مفتشية األقسام للجمارك بأدرار, بالتنسيق مع 

أفراد الجيش الشعبي الوطني وعناصر الدرك الوطني, من 
مداهمة مخبأين مشبوهين في تهريب الوقود, و حجز 8200 لتر 

من المازوت و 2000 لتر من البنزين كانت معبأة داخل 51 
برميل, حسب البيان.

ع.ط
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بعد التذبذب الحا�صل خالل اليومين 

الما�شيين،"اإيتوزا" تعلن:

 ا�ستئناف حركة �سير 
الحافالت ب�سفة عادية

استأنفت، أمس، حافالت المؤسسة العمومية لنقل الحضري 
وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "إيتوزا" حركة 

السير بصفة عادية، بعد التذبذب الذي عرفته اليومين 
الماضيين، حسبما أفاد به بيان للمؤسسة.وجاء في البيان: 

"تعلم مؤسسة إيتوزا عن عودة حركة سير حافالت الشبكة 
العمومية بصفة عادية وفقا للبرنامج المعتاد يوم الثالثاء 26 
جويلية 2022 بعد التذبذب الذي عرفته هذه األخيرة خالل 

اليومين الماضيين.ويأتي ذلك بعد االتفاق المبرم بين المديرية 
العامة لمؤسسة "إيتوزا" وممثلي المكتب النقابي للمؤسسة, 

يضيف نفس المصدر.
ر.ن

مجل�س ق�صاء العا�صمة

عام حب�سا نافذا في حق الدركي 
ال�سابق محمد عبد اهلل

أدان مجلس قضاء العاصمة اليوم، الدركي الفار محمد  عبد 
الله بعام حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة بـ100 ألف دينار.
وأدانت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، في وقت سابق، 
المتهم محمد عبد الله بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية 

قيمتها 300 ألف دينار، في حين تمت إدانة المتهمين بن 
شامة عبد الكريم ورياحي ماليك، المتابعين في نفس القضية 
بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار.وفي 
6 مارس الجاري، التمس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات 

حبسا نافذا في حق المتهم محمد عبد الله و3 سنوات حبسا 
نافذا في حق المتهمين بن شامة عبد الكريم ورياحي ماليك.

وتُوبع الدركي السابق الذي تسلمته الجزائر من إسبانيا 
في هذه القضية بجنحة إهانة هيئة نظامية بغرض ترويج 

معلومات كاذبة والمساس بسالمة الوطن وعرض وترويج 
منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.وأصدرت 
محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة في 21 مارس 2021 

مذكرة توقيف دولية ضد الدركي السابق الفار إلى أوروبا 
رفقة 3 أشخاص آخرين.

وتسلمت الجزائر محمد عبد الله من السلطات اإلسبانية بعد 
صدور مرسوم ترحيل إلى الجزائر يوم 20 أوت 2021، 

ليتم إيداعه الحبس المؤقت.وتجدر اإلشارة أن محمد عبد الله 
كان ينتمي إلى سالح الدرك الوطني وفر منذ 3 سنوات 

حامال معه فيديوهات التقطها أثناء انتمائه إلى أسراب 
الطيران لقيادة الدرك الوطني.

ق. و

 اإرهاب الطرقات

 يوا�صل ح�صد الأرواح 

هالك 54 �سخ�سا في حوادث 
مرور في ظرف اأ�سبوع

لقي 54 شخصا حتفهم وأصيب 1805 آخرون 
بجروح جراء وقوع حوادث مرور خالل الفترة 
الممتدة من 17 إلى 23 جويلية الجاري، في عدة 

مناطق من الوطن، حسب ما أوردته، أمس، حصيلة 
لمصالح الحماية المدنية.وأوضح نفس المصدر أن 

أثقل حصيلة سجلت بوالية سيدي بلعباس, بوفاة 
تسعة أشخاص في مكان الحادث وجرح 47 آخرين.

ومن جهة أخرى, قامت ذات المصالح بـ 2903 
تدخال سمحت بإخماد 2108 حريق منها منزلية 

صناعية وحرائق مختلفة, أهمها في والية الجزائر, 
حيث سجلت 212 تدخل على إثر 173 حريق.

ر. ن

اأمن ولية الجزائر: 

الإطاحة بتاجر مخدرات 
يزور الأوراق النقدية
تمكنت مصالح أمن والية الجزائر من توقيف 

تاجر مخدرات يزور األوراق النقدية ويطرحها في 
األسواق، حسب ما أفاد به، أمس، بيان للمديرية 

العامة لألمن الوطني.
وأوضح المصدر، أن “مصالح أمن والية الجزائر 

ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية األولى الجزائر 
وسط، عالجت قضية تزوير أوراق نقدية ذات سعر 

قانوني وطرحها للتداول في اإلقليم الوطني مع 
الحيازة للمخدرات لغرض االستهالك الشخصي.“

وأشار البيان إلى أن “قضية الحال، تمت معالجتها 
تحت اإلشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، حيث 

تمكن خاللها عناصر ذات المصلحة من توقيف 
المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر )44( سنة، 
هذا األخير كان يستغل شخص من جنس أنثى، 

من خالل تزويدها بالمؤثرات العقلية ووضع تحت 
تصرفها مبالغ مالية مزورة قصد طرحها للتداول 

في السوق.“
وخالل هذه العملية، تم “حجز وضبط أربع  

مؤثرات عقلية ومبلغ مالي مزور قدره )14000( 
دج ، إلى جانب دراجة نارية وثالث هواتف 

نقالة”، يضيف البيان، مشيرا إلى أنه بعد استكمال 
اإلجراءات القانونية، تم تقديم أطراف القضية أمام 

النيابة المختصة إقليميا.
ف. م

تون�س:

 27.54 بالمائة ن�سبة ال�ستفتاء 
على الد�ستور الجديد

بلغ عدد المشاركين في االستفتاء على مشروع 
الدستور الجديد في تونس 2 مليون و 458 ألف 
985 ناخب من إجمالي 8 ماليين 929 ألف و 

665 مسجل في قاعدة البيانات أي بنسبة مشاركة  
في حدود 27.54 بالمئة، وذلك بعد إغالق مكاتب 
التصويت في الداخل حسب ما أعلنته الهيئة العليا 

المستقلة لالنتخابات، مشيرة الى ان هذه االرقام 
مؤقتة.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في مؤتمر 
صحفي عقده أول أمس هذه النسبة "تقريبية 

والمتوقع ان سترتفع"،مع استمرار بعض مراكز 
االقتراع في الخارج في استقبال الناخبين.وقال أن 

عملية فرز االصوات ستستمر حتى الساعات االولى 
من اليوم الثالثاء. مضيفا"سنحاول  اإلعالن بعد 
ظهر أمس عن النتائج األولية لعملية التصويت".
وكان الناخبون التونسوين قد توجهوا أول أمس, 

إلى صناديق االقتراع, التي فتحت أبوابها  لإلدالء 
بأصواتهم على مشروع الدستور الجديد.وبلغ 

إجمالي مراكز االقتراع في تونس والخارج 4 
آالف و832 مركزا, و11 ألفا و614 مكتب اقتراع.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد, قد دعا التونسيين 
للتصويت على مشروع الدستور الجديد الذي كشف 

عنه في 30 جوان الماضي.
الوكالت

ق�صية تمويل حملة رئا�صيات اأفريل 2019 الملغاة

  تاأجيل جل�سة ال�ستئناف
 اإلى 21 اأوت المقبل

تاأجيل جل�سة محاكمة "الموؤثرين" اإلى 2 اأوت

في اإطار م�صروع م�صترك ”جزائري اإيطالي” 

اإ�ستئناف اأ�سغال م�سروع الخارطة الأثرية ل�سرق البالد

في عمليات قامت بها م�صالح الجمارك

 حجز 9.5 مليون قر�ص من دواء "ديك�ساميثازون" بعين �سالح
في اإطار م�صروع  "عطل

 في �صالم 2022" في اإ�صبانيا

 اأطفال من ال�سحراء الغربية
 في �سيافة عائالت اأندل�سية

ا�صتقبلت عائالت اأندل�صية م�صيفة اأول اأم�س اأطفال 

�صحراويين, و�صلوا اإلى مطار اإ�صبيلية في اطار 

م�شروع "عطل في �صالم 2022", الذي اأطلقته 

جمعية ال�صداقة مع ال�صعب ال�صحراوي وذلك لق�صاء 

مو�صم ال�صيف في اإ�صبانيا.

اإ.�س

ويتواجد 52 شابة وشابا صحراويا من مخيمات الالجئين 
في تندوف, في مدينة كانتابريا لقضاء "عطلهم  في 

سالم" وذلك بعد مرور عامين من تعليق عملية التضامن 
هذه بسبب فيروس كورونا.ويتم تنسيق برنامج "عطل 
في سالم" من قبل وزارة الشباب للجمهورية العربية 

الصحراوية الديمقراطية والوفد الصحراوي في كانتابريا.
واستفاد 38 من بين هؤالء الشباب من مبادرة "جمعية 

كانتابريا للصحراء" و 14 آخر من "جمعية ألودا 
كانتابريا".

وقد وصلت المجموعة األولى التي تتشكل من 11 طفال 
من ذوي االحتياجات الخاصة إلى مطار لويو )بيسكاي( 

حيث تم نقلهم الى مخيم تاليدو الذي وفره الصليب األحمر, 
كما وصل االطفال ال41 االخرون إلى مطار فيغو يوم 
األحد.وتطرقت بعض العائالت المضيفة في تصريحات 

ل"أوروبا بريس تلفزيون" الى تجربتها في استضافة 
األطفال الصحراويين ودعت اآلخرين لالنضمام إلى هذا 

المشروع الذي استؤنف بعد سنوات من الوباء.
وذكرت هذه العائالت ان الهدف الرئيسي هو أن يقضي 

هؤالء األطفال الصحراويون موسم الصيف في البالد 
وتمكينهم من "االستمتاع بأكبر قدر ممكن" من عطلهم 

و "إجراء الفحوصات الطبية والعالج" قبل عودتهم إلى 
المخيمات.وقد اعربت عائلة إشبيلية أخرى بشكل واضح 

عن ارتياحها للمشاركة في هذا المشروع "لسنوات عديدة".
وتم استقبال األطفال الصحراويين في برلمان كانتابريا 

قبل أن يشاركوا في وقت الحق في تجمع بساحة ألفونسو 
الثالث عشر، دعت إليه جمعيتا "كانتابريا للصحراء" 

و "ألودا" للتنديد بتغيير موقف الحكومة اإلسبانية بشأن 
النزاع في الصحراء الغربية.
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