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مجاهد يوؤكد امتالكها 5 مقومات لتحقيق الأمن الغذائي، ويو�ضح:

قوة الجزائر م�شتمدة من مواقفه� الث�بتة ودعمه� للق�ش�ي� الع�دلة
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 قال اإنه يجب اأن ت�ضمل مناطق

 التوتر عبر العالم لحماية حقوق الإن�ضان  

العرب�وي ي�شدد على 
�شرورة ت�شهيل مه�م بعث�ت 

حفظ ال�شالم االأممية

قانون ال�ضتثمار الجديد 

 �ضيجعل من الجزائر 

قبلة لكل الم�ضتثمرين

12

الجزائر لديه� جميع االإمك�ني�ت لخلق �شن�عة محلية لل�شي�رات

اأع�ضاء مجل�س الأمة ي�ضوتون على م�ضروع قانون ال�ضتثمار، وقوجيل يوؤكد:

 المرحلة الراهنة ت�شتدعي تمتين 
الجبهة الداخلية لمواجهة التهديدات

م�سروع قانون االحتياط الع�سكري �سيعيد تنظيم ودعم الطاقة الدفاعية للأمة



صادق أعضاء مجلس األمة، باألغلبية المطلقة على مشروع قانون االستثمار، 
المحدودة  المناقشة  مع  للتصويت  أمس خصصت  عقدت  جلسة  وذلك خالل 
على نص هذا القانون، ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل  بحضور وزير 
الصناعة أحمد زغدار ووزيرة العالقات مع البرلمان بسمة عزوار، وصوت 
لصالح نص القانون الجديد 140 عضو بالمجلس من بينهم 30 عضوا صوتوا 
عن طريق الوكالة في حين لم يصوت أي عضو ضد نص القانون كما لم يتم 

تسجيل أي امتناع عن التصويت بين الحضور.
على ضرورة  قوجيل،  صالح  األمة  مجلس  رئيس  شدد  الجلسة،  ختام  وفي 
تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة التهديدات، مبرزا أن احتفاالت الذكرى الـ60 
السترجاع السيادة الوطنية "برهنت عن جدارة مدى ارتباط الجيش الوطني 

تعزيز  تستدعي  الراهنة  "المرحلة  أن  موضحا  وبالشعب"،  بالوطن  الشعبي 
االستقالل  على  الحفاظ  أجل  من  الداخلية  الجبهة  وتمتين  الوطنية  الوحدة 
الوحدة  مجال  في  كبيرا  درسا  أعطى  الذي  نوفمبر  أول  بجيل   واالقتداء 

الوطنية".
قال  والتي  االستقالل  لستينية  المخلدة  االحتفاالت  عن  للحديث  قوجيل  وعاد 
إنها "برهنت عن جدارة ارتباط الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير 
بالوطن والشعب، واصفا ذلك بالرسالة القوية التي وجهت للخارج وألعداء 
الجزائر تحديدا، فيما أكد قوجيل ضرورة "تحقيق االستقالل االقتصادي من 
تعزيز  شأنه  من  ما  وهو  الغذائي  االكتفاء  لتحقيق  متينة  أسس  وضع  خالل 

االقتصاد السياسي".

قال المدير العام للمعهد الوطني لإلستراتيجيات الشاملة عبد العزيز مجاهد، أمس، 
إن الجزائر قوية بخمسة مقومات لتحقيق األمن الغذائي ودحض المناورات، وأنها 
تستمد قوتها من مواقفها الثابتة منذ عقود، بدعمها للشعوب الصديقة والقضايا 
العادلة عبر العالم.أشار عبد العزيز مجاهد في تصريح لإلذاعة الوطنية، أمس، 
للنيل  إلى أن قوة الجزائر وصمودها لدحض المناورات المريبة قارياً وإقليمياً 
من استقرار البالد، مستمدة من قوة مواقفها الثابتة منذ عقود، بدعمها للشعوب 
الصديقة والقضايا العادلة عبر العالم، مبرزاً دور الجزائر المحوري والريادي 
في تأسيس منظمة الوحدة اإلفريقية – اإلتحاد اإلفريقي حالياً -، وجهودها الحثيثة 

لخدمة السلم واألمن العالميين .
ونّوه مجاهد إلى القرارات اإلستباقية والتخطيط اإلستشرافي الذي باشرته السلطات 
اإلستراتيجية  الزراعات  نحو  التوّجه  عبر  الغذائي،  أمنها  لتحقيق  للبالد  العليا 
واستغالل المياه الجوفية، إلى جانب استصالح األراضي الزراعية، داعياً إلى 
ترشيد استهالك المياه المهدورة وتحلي المواطنين بالحس المدني، معلقا بالقول 
إن "ما يحدث في العالم اليوم، السيما في ظّل وباء كورونا، يفرض اعتماد الدول 
لسيادتها  حماية  واإلعالمي  والسياسي  الغذائي  أمنها  حماية  عبر  أنفسها  على 

النظر  بإعادة  الغذائي  نظامنا  تعديل  إلى ضرورة  مشيراً  منها،  مفر  حتمية ال 
في نوعية المواد االستهالكية، باالبتعاد عن كل ما هو مضّر بصحة المواطنين 
الغذائية  المواد  كلفة  عن  حديثه  في  مجاهد  اللين".وتطرق  والقمح  كالسكر 
المستوردة، أين شّدد على ضرورة توجيه هذا الغالف المالي نحو لإلستثمار في 
مجال تصنيع المواد الغذائية محليا، مشيداً بمناخ االستثمار بالجزائر الذي أصبح 
أكثر جاذبية خصوصاً وأّن الجزائر باتت من الشركاء الموثوقين إقليمياً، قارياً 
ودولياً، فيما أبرز ضرورة استغالل كل الطاقات المتوفرة على مستوى مختلف 
واليات الوطن بحسب خصوصية كل منطقة، مشيراً إلى أّن الجزائر تتوفر على 
بالتجربة  بأريحية، مستشهداً  الغذائي  أمنها  تمّكنها من تحقيق  مؤهالت متعددة 
في  به عالمياً  يقتدى  قدم مثاال  الذي  تافياللت بوالية غرداية  النموذجية لقصر 
عدة مجاالت.ورأى مجاهد أّن أفضل السبل للحفاظ على الثروة المائية هو ترقية 
الثقافة االستهالكية للمواطنين، عبر محاربة كل أشكال اإلهدار وتبذير المياه، 
إلى جانب تفعيل دراسات المختصين وتجسيدها ميدانياً، ليشير في النهاية إلى 
ضرورة حماية األتربة من االنجراف باالعتماد على دراسات وأبحاث الخبراء.
�إميان. �س

أكدت وزيرة العالقات مع البرلمان، بسمة عزوار، 
أمس، أن مشروع قانون االحتياط العسكري يرمي 
لصّد  الشعبي  الوطني  الجيش  صفوف  دعم  إلى 
تنظيم  إعادة  خالل  من  والخارج،  الداخل  تهديدات 
" الطاقة الدفاعية لألمة ودعمها".أوضحت عزوار، 
لدى عرضها لمشروع القانون أمام أعضاء مجلس 
المجلس  رئيس  ترأسها  علنية  جلسة  في  األمة، 
صالح قوجيل، بحضور إطارات سامية من الجيش 
"إعادة  إلى  يهدف  النص  هذا  أّن  الشعبي،  الوطني 
أّن  باعتبار  ودعمها،  لألمة  الدفاعية  الطاقة  تنظيم 
بالنسبة  هام  بشري  مورد  العسكري  االحتياطي 
للجيش الوطني الشعبي"، مشيرة إلى أّن "النصوص 
العسكري  لالحتياط  والمؤطرة  المفعول  السارية 
النظر  إعادة  يقتضى  ما  وهو   ،1976 إلى  تعود 
تستجيب  تعد  لم  أحكامها  بعض  وأن  السيما  فيها، 

للواقع العملي".وحسب ما قدمته وزيرة العالقات مع 
البرلمان فإن مشروع القانون يتضّمن "تحديد ماهية 
الفئات التي تتدرج في  االحتياط ومهامه، كما حّدد 
أساسيتين  فئتين  في  وحصرها  العسكري  االحتياط 
كل  من  والمتعاقدون  العاملون  العسكريون  هما: 
الرتب الذين تّم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون 
من  الوطنية  الخدمة  المدنية، وعسكريو  الحياة  إلى 
كل الرتب الذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية 
وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون كذلك إلى 
مشروع  أن  إلى  عزوار  وأشارت  المدنية".  الحياة 
السالفتين  الفئتين  من  العسكريين  "يستثني  القانون 
صفوف  في  نهائية  بصفة  خدمتهم  إنهاء  تّم  الذين 
الجيش الوطني الشعبي لسبب طبي أو الذين كانوا 
االحتياط  مدة  "تحديد  جانب  إلى  شطب"،  محل 
بـ25  الوطنية  الخدمة  من  المنحدرين  للعسكريين 

نهائية،  بصفة  الخدمة  إنهاء  تاريخ  من  ابتداًء  سنة 
أما بالنسبة للعسكريين العاملين والمتعاقدين، فتكون 
في  نهائية  بصفة  الخدمة  انتهاء  تاريخ  من  ابتداًء 
تتجاوز  أن  دون  الشعبي  الوطني  الجيش  صفوف 
هذه المدة 25 سنة"، وحّدد مشروع القانون حقوق 
تعليق  "عدم  منها  االحتياط  عسكريي  وواجبات 
عالقة العمل عند إعادة االستدعاء، إلى جانب األجر 
والمنح والمدفوعات وتعويض المصاريف والترقية 
بصفة  الخدمة  إنهاء  وكيفية  واألوسمة  والتسمية 

نهائية في االحتياط والشطب منه".
وخلصت الوزيرة إلى القول أّن هذا النص القانوني 
يعتبر "لبنة جديدة تضاف إلى المنظومة التشريعية 
التي تنظم الجيش الوطني الشعبي بما يضمن السير 

األمثل لمختلف وحداته وتأدية مهامه الدستورية".
�إميان. �س

�إميان. �س
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اأع�ساء جمل�س االأمة ي�سوتون على م�سروع قانون اال�ستثمار، وقوجيل يوؤكد:

املرحلة الراهنة ت�ستدعي متتني اجلبهة 
الداخلية ملواجهة التهديدات

اأكد رئي�س جمل�س االأمة �سالح قوجيل، اأم�س، اأن املرحلة الراهنة ت�ستدعي متتني اجلبهة الداخلية ملواجهة خمتلف 

التهديدات، وذلك خالل تروؤ�سه ام�س جل�سة علنية خ�س�ست للت�سويت على م�سروع قانون اال�ستثمار.

الرئي�س تبون ي�ستقبل
 �سفري رو�سيا باجلزائر

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس بالجزائر العاصمة، 
سفير روسيا االتحادية، السيد إيغور بيليايف، الذي أدى له زيارة وداع 
إثر انتهاء مهامه بالجزائر.وقد جرى االستقبال بمقر رئاسة الجمهورية 

بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.
ع.ط

يتعلق االأمر بفتح م�سالح جديدة مب�ست�سفيات 

القطار بني م�سو�س وباب الواد

بن بوزيد يعلن التوجه
 نحو جتهيز 3 مرافق �سحية 

جديدة بالعا�سمة قريبًا
أكد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، أمس، رتكثيف الجهود من 

اجل تعجيل جاهزية ثالثة مرافق صحية جديدة بالعاصمة قريباً.
األول عن قطاع  المسؤول  فإن  الصحة،  لوزارة  بيان  اورده  وحسبما 
للواليات  الصحة  تقييميا مع مديري  لقاء  ترؤسه  لدى  الصحة تطرق 
التحاضر  تقنية  عبر  لها،  التابعة  االستشفائية  المؤسسات  ومسؤولي 
إلى "عدد من المشاريع األخرى الجاري إنجازها في والية الجزائر، 
والمتمثلة في مصالح العناية المركزة في كل من المركز االستشفائي 
الجامعي بني مسوس والمؤسسة االستشفائية القطار، إلى جانب مركز 
الواد،  باب  الجامعي  االستشفائي  بالمركز  األطفال  سرطان  مكافحة 
التداوي  مصلحة  عن  فضاًل  اآلجال،  أقرب  في  تدشينه  سيتم  والذي 

باألشعة بالمركز االستشفائي الجامعي بني مسوس".
وتيرة  "بتسريع  القطاع  عن  األول  المسؤول  أمر  نفسه،  السياق  في 
اإلنجاز بالواليات التي عرفت نوعاً من التأخر، تطبيقا للتعليمة التي 
تتضمن جدول ولوحة اإلنجازات لكل والية"، مشدًدا على أهمية تحسين 
ظروف االستقبال للمرضى وذويهم، وقّدم مديرو الصحة "جملة من 
مصالح  مشاريع  برنامج  سير  مدى  حول  والشروحات  التوضيحات 
االستعماالت الطبية الجراحية والعيادات المتعددة الخدمات وتلك التي 
تم استحداثها وإعادة تهيئتها"، فيما شّدد بن بوزيد على "ضرورة احترام 
اآلجال المعلن عنها واالمتثال الصارم للجدول الزمني لتطبيق البرامج 

المسطرة".
�إ. �س 

الدورة العادية 
للربملان تختتم اليوم

 -  2021 التشريعية  للسنة  العادية  البرلمانية  الدورة  اليوم،  تختتم، 
2022، حيث اورد بيان لمجلس األمة أنه "طبقا ألحكام المادة 138 
يحدد  الذي   12-16 رقم  العضوي  القانون  وبمقتضى  الدستور،  من 
تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما وكذا العالقات 
الوظيفية بينهما وبين الحكومة، السيما المادة 05 منه، وبالتنسيق بين 
اليوم،  تنعقد  األول،  الوزير  مع  وبالتشاور  البرلمان،  غرفتي  مكتبي 
جلسة اختتام الدورة البرلمانية العادية 2021/2022 وذلك على الساعة 

الثامنة صباحا".
ق. و

اأع�ساء جمل�س الأمة ي�سادقون 

على م�سروع قانون الحتياط الع�سكري
املتعلق  القانون  م�سروع  على  اأم�س،  االأمة،  جمل�س  اأع�ساء  �سادق 

باالحتياط الع�سكري، خالل جل�سة علنية تراأ�سها رئي�س املجل�س 

املحدودة،  املناق�سة  اأعقاب  يف  امل�سادقة  واأتت  قوجيل،  �سالح 

بالنظر للطابع اال�ستعجايل لهذا الن�س، وعقب امل�سادقة، اأو�سحت 

تعزيز  اإىل  الرامي  امل�سعى  �سمن  "يندرج  الن�س  هذ�  اأّن  عزوار 

الوطني  اجلي�س  تنظم  التي  تلك  ال�سيما  الت�سريعية،  منظومتـنا 

العليا  القيادة  تبذلها  التي  اجلبارة  بـ "اجلهود  منّوهة  ال�سعبي"، 

للجي�ِس الوطني ال�سعبي، �سليل جي�س التحرير الوطني، للحفاظ 

على اأمن الوطن و�سيادته وا�ستقراره".

ق. و

أكد وزير النقل, عبد هللا منجي, أول أمس، 
التجاري  التشغيل  ضرورة  على  بمستغانم 
 .  2022 سنة  نهاية  قبل  المدينة  لترامواي 
وتفقد  زيارة عمل  لقاء صحفي خالل  وفي 
"كان  أنه  منجي  أبرز  مستغانم,  والية  إلى 
هناك مشكل مالي مع الطرف األجنبي وبناء 
السيد  الجمهورية,  رئيس  تعليمات  على 
عبد المجيد تبون, تكفل الوزير األول بحل 
النقل  هذا االنشغال عن طريق منح وزارة 
الديون  من  بجزء  للتكفل  المالي  الغالف 

العالقة".
وأضاف الوزير أنه بالتكفل بشطر هام من 
الديون يتعين على الطرف األجنبي االلتزام 
بااللتحاق بالمشروع واالنطالق في األشغال 

حسب اآلجال التي ستحددها اللجنة التقنية, 
مشيرا إلى أن الوزارة قد وضعت مخططين 
في  للمواطنين  وتسليمه  بالمشروع  للتكفل 
كان  الذي  الوزير  االلتزام.وقام  عدم  حالة 
ومسؤولي  المركزيين  بالمدراء  مرفوقا 
الشركات الوطنية المنجزة )مترو الجزائر، 
التحكم  مركز  بمعاينة  ألستوم(  كوسيدار، 
للترامواي بصالمندر حيث وجه  والمراقبة 
مخطط  في  الشروع  بضرورة  تعليمات 
المتجددة. الطاقات  واستخدام  التكوين 
المنجزة  الترامواي  عربة  منجي  واستقل 
من  عنابة  بوالية  سيتال  بمصنع  محليا 
كلم   12 طول  على  خروبة  إلى  صالمندر 
وهو  األول(  )الخط  المدينة  بوسط  مرورا 

يعاين المشروع الذي بإمكانه نقل 40 ألف 
ميناء  النقل  وزير  تفقد  يوميا.كما  شخص 
تعليمات  يوجه  أن  قبل  التجاري  مستغانم 
للمسؤولين المحليين بخصوص التعامل مع 
مشكل الترمل والتوجه نحو المقاربة الجديدة 
لتسيير الموانئ من خالل التخصص وإنجاز 
المستثمرين.  مع  بالشراكة  الثالث  الحوض 
وذكر منجي أن دائرته الوزارية تعمل على 
من  الموانئ  لتسيير  جديد  نمط  استحداث 

حيث المناجمنت والتسيير.
تتوفر  مستغانم  والية  أن  الوزير  وأردف 
على ميناء يعتبر من أهم األقطاب المينائية 
الرامية  الرؤية  وفق  لديها  وسيكون  وطنيا 
إلى تخصص الموانئ في نشاط محدد, قطب 

ميناء  مينائي متخصص. وبخصوص ربط 
إنجاز  أن  أكد  الحديدية,  بالسكة  مستغانم 
المشاريع المهيكلة في إطار السكة الحديدية 
أصبح من األولويات نظرا لميزة هذا النظام 
ومساهمته الكبيرة في اإلنعاش االقتصادي.

الوكالة  طرف  من  لعرض  استماعه  وبعد 
إنجاز  ومتابعة  للدراسات  الوطنية 
أكد عبد  الحديدية,  السكك  في  االستثمارات 
مستغانم-غليزان  خط  إنجاز  أن  منجي  هللا 
البضائع  نقل  في مجال  يعد حيويا والسيما 
ولكن وفقا لإلمكانات المالية وبشكل عقالني 
يعاين  وهو  منجي  مراحل.ودعا  وعلى 
مستغانم  لمدينة  الحديدية  السكة  محطة 
للنقل  برامج  اعتماد  إلى  الوطنية  الشركات 

التحتية  البنية  استغالل  خالل  من  سواء 
للسكة الحديدية أو البرنامج الوطني إلنشاء 
القواعد اللوجيستيكية, مذكرا باالهتمام الذي 
توليه الدولة لتطوير النقل عن طريق السكك 

الحديدية.
والمحطة  صيادة  لمدرج  معاينته  ولدى 
للمسؤولين  تعليمات  الوزير  وجه  الجوية, 
المنشأة,  هذه  استغالل  بضرورة  المعنيين 
مانحا إياهم مهلة ستة أشهر لبداية النشاط بما 
يتناسب معها السيما في مجال التكوين في 
الطيران واإلجالء الصحي والبريد الجوي 
ودراسة إمكانية توسيع المدرج من 1.500 

متر حاليا إلى 1.800 متر.
ع.ط

�سرورة الت�سغيل التجاري للرتامواي مب�ستغامن قبل نهاية 2022 وزير النقل يتحدث عن م�سكل

 مايل مع الطرف االأجنبي ويوؤكد

عزوار توؤكد اأن من �ساأنه دعم اجلي�س ل�سد التهديدات، وتك�سف:

م�سروع قانون الحتياط الع�سكري 
�سيعيد تنظيم ودعم الطاقة الدفاعية للأمة

جماهد يوؤكد امتالكها 5 مقومات لتحقيق االأمن الغذائي، ويو�سح:

قوة اجلزائر م�ستمدة من مواقفها الثابتة ودعمها للق�سايا العادلة



ع.ط

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر لديها 
جميع اإلمكانيات الالزمة لخلق صناعة محلية للسيارات. وأوضح زغدار، في 
تصريحات صحفية على هامش جلسة عامة بمجلس األمة خصصت للتصويت 
الجديد  القانون  هذا  أن  االستثمار،  قانون  نص  على  المحدودة  المناقشة  مع 
سيسمح عمليا بتعزيز االستثمارات في مختلف الشعب الصناعية بما في ذلك 

شعبة السيارات التي تمتلك فيها الجزائر جميع القدرات الضرورية.
محلية  صناعة  محالة  ال  ستطور  "الجزائر  أن  السياق  هذا  في  الوزير  وأكد 
للسيارات.”وتوقع زغدار أن تشهد الجزائر حركية اقتصادية كبيرة في جميع 

االستثمار  قانون  بفضل  المقبل،  االجتماعي  الدخول  من  بداية  القطاعات، 
الجديد.

وأضاف أن الجزائر تشكل االن "قبلة للكثير من المستثمرين"، كاشفا عن تلقي 
على  لالطالع  البالد،  وخارج  داخل  المستثمرين  من طرف  كثيرة  اتصاالت 

امكانيات إطالق مشاريع جديدة في مختلف المجاالت.
لهذا  الترويج  مهمة  االستثمار  لترقية  الجزائرية  الوكالة  عاتق  على  وسيقع 
الذي  الوزير   الجزائرية، حسب  والقنصليات  السفارات  بالتنسيق مع  القانون 

نوه كذلك بالدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم في هذا المجال.

تم إيداع ما يزيد عن 5ر7 مليار دينار من المدخرات 
المخصصة  الوكاالت  و  الشبابيك  مختلف  عبر 
الريفية  التنمية  و  الفالحة  لبنك  للصيرفة اإلسالمية 
واحدة,  سنة  خالل  الوطني,  المستوى  على  )بدر( 
وفق ما أعلن عنه أول أمس بتيزي وزو ممثلون عن 

هذه الهيئة المصرفية.
الشرعي  بالتدقيق  المكلف  المركزي  المدير  اعتبر 
خالل  تدخله  في  جمال,  تومي  السيد  البنك,  لهذا 
تنظيم  من  اإلسالمية,  الصيرفة  حول  دراسي  يوم 
الريفية  التنمية  و  الفالحة  لبنك  الجهوية  المديرية 
بتيزي وزو بالتنسيق مع المديرية الوالئية للشؤون 
الدينية واألوقاف, أن هذا الحجم من األموال المودعة 

"جد ضخم".
حساب   9200 "فتح  الزمنية  الفترة  نفس  وشهدت 
الصيرفة  وكاالت  و  شبابيك  مستوى  على  بنكي 
المسؤول  نفس  وفق  بدر",  لبنك  التابعة  اإلسالمية 
الذي أشار إلى افتتاح 46 شباكا للصيرفة اإلسالمية, 

لهذا  حصريا  مخصصة  وكاالت  ثالث  و  وطنيا, 
المنتج بواليات الجزائر العاصمة و البليدة وغليزان, 
شبكة  توسيع  بدر  بنك  يعتزم  هذا.كما  يومنا  إلى 
الشبابيك والوكاالت المخصصة للصيرفة اإلسالمية, 
بالموازاة مع قائمة منتجاتها, من أجل تلبية حاجيات 
زبائنها الذين "يرغبون" في هذا النوع من المنتجات, 
الفالحة  بنك  إطالق  السياق  في  تومي.وذكر  وفق 
للشريعة  مطابقا  منتجا  ل14  الريفية  والتنمية 
اإلسالمية, على أن تطلق "قريبا" عروضا أخرى, 
متمثلة في القرض االستهالكي لألفراد وإنشاء بنك 

للصيرفة اإلسالمية مستقال عن البنك األم.
حول  اإلعالمي  اليوم  هذا  خالل  المتدخلون  وقدم 
الشريعة  في  مختصون  منهم  اإلسالمية,  الصيرفة 
بوزيدي  وكمال  السالم  عبد  أبو  الشيخ  على غرار 
سير عمل  توضيحات حول  عدة  بويزري,  وسعيد 
الصيرفة اإلسالمية "القائمة على مبدأ البيع والشراء 
ليس  و  اإلسالم  في  به  المسموح  الربح  بهامش 

بنسبة ربوية محرمة في  للتسديد  قابل  بمنح قرض 
اإلسالم ", كما قالوا.وأضافوا أن الصيرفة اإلسالمية 
الممتلكات والخدمات  المتاجرة في  قائمة على مبدأ 
 , )المضاربة  التمويل  من  مختلفة  أنواع  من خالل 
فيه  يعتمد  الذي  الوقت  المرابحة(, في  المشاركة و 
التمويل التقليدي على القروض واالقتراض وتمويل 
المدير  صرح  جهته,  فائدة.من  مقابل  المشاريع 
أن  يزيد,  وادع  وزو,  بتيزي  بدر  لبنك  الجهوي 
الهدف من هذا اللقاء هو "حشد مدخرات العائالت 
مالية  مرافقة  لضمان   , االقتصاديين  المتعاملين  و 
فرصة  اليوم  هذا  شكل  بالمنطقة".كما  للمستثمرين 
البنوك  وموظفي  المستثمرين  سيما  للمشاركين, 
االختالف  حول  لالستفسار   , وغيرهم  والطالب 
الصيرفة  و  التقليدي  المالي  النظام  بين  الموجود 
ومطابقة  القروض  حيث  من  سيما  اإلسالمية, 

منتجات هذه األخيرة مع الشريعة اإلسالمية.
ع.ط

140 عضوا  الجديد  القانون  نص  لصالح  وصوت 
بالمجلس من بينهم 30 عضوا صوتوا عن طريق 
نص  أي عضو ضد  يصوت  لم  حين  في  الوكالة, 
القانون, كما لم يتم تسجيل أي امتناع عن التصويت 
أكد  المصادقة,  عقب  له  كلمة  الحضور.وفي  بين 
زغدار أنه سيتم قريبا إصدار النصوص التنظيمية 
الثمانية المتعلقة بقانون االستثمار الذي من شأنه أن 

يجعل من الجزائر "قبلة لكل المستثمرين.”
وأضاف أن الجزائر تعرف حركية "غير مسبوقة" 
في مجال االستثمار بعد فترة "توقف" منذ 2018, 
هذه  وتسهيل  لمرافقة  جاء  القانون  هذا  أن  مضيفا 
الحركية، كما اعتبر أنه من الضروري أن يترافق 

هذا القانون مع اصالحات في باقي المجاالت ذات 
كشف  والعقار.وهنا,  البنوك  رأسها  وعلى  الصلة 
العقار  من  هكتار   2400 من  أكثر  أن  الوزير 
لمنحها  جاهزة  وهي  استرجاعها,  تم  الصناعي, 
مستهل  في  قدم  زغدار  الفعليين.وكان  للمستثمرين 
في  الواردة  التدابير  مختلف  حول  عرضا  الجلسة 
الشؤون  لجنة  قامت  العرض,  القانون.وعقب  هذا 
االقتصادية والمالية لمجلس األمة, بعرض تقريرها 
حول نص القانون المتعلق باالستثمار, والتي أكدت 
في  المتضمنة  االجراءات  أهمية  على  خالله  من 
هذا النص الجديد, والرامية الى إزالة العوائق أمام 
في  اللجنة  واألجنبي.واعتبرت  الوطني  االستثمار 

تقريرها أن هذا النص يمثل "قفزة تشريعية" ضمن 
مقاربة جديدة للحكومة, لتشجيع االستثمار بالجزائر, 

مما يسمح للمؤسسة بالنمو في محيط أكثر شفافية.
وأوصت اللجنة بضرورة اإلسراع في تنفيذ تعليمات 
المجيد  عبد  السيد  الجمهورية,  رئيس  وتوجيهات 
تبون, القاضية بمرافقة المستثمرين الوطنيين الذين 
تداعيات  جراء  واستثماراتهم  مشاريعهم  تأثرت 
جائحة فيروس كورونا )كوفيد -19( خالل السنتين 
المنصرمتين، كما دعت إلى ضرورة وضع جرد أو 
إحصاء عام ومهيكل للبرامج والمجاالت التي يتيحها 
أولويات  الجزائر وترتيبها وفق سلم  االستثمار في 
إليها  الولوج  تسهيالت  بيان  مع  الوطني,  االقتصاد 
فيها  االستثمار  في  للراغبين  توفرها  التي  والعوائد 
سياق  في  اللجنة  واألجانب.وشددت  الوطنيين  من 
السيما  العقار,  مسألة  معالجة  أهمية  على  متصل 
العقار الفالحي لتسهيل عملية إتاحة وتوفير العقار 
إلى  أيضا  ودعت  االستثمارية.  المشاريع  إلنجاز 
والدبلوماسية  اإلعالم  وسائل  دور  تفعيل  ضرورة 
االقتصادية للتعريف بالوجهة الجزائرية وما تحوزه 
جهة,  من  حقيقي,  اقتصادي  إقالع  مقومات  من 
الوطني  لإلنتاج  للترويج  خارجية  أسواق  وإيجاد 

وتسويقه خارج الحدود, من جهة ثانية.
في  باإلسراع  اللجنة  أوصت  التقرير,  نفس  وفي 
إصدار ونشر النصوص التنظيمية التي تحدد كيفيات 
تطبيق هذا النص الهام قصد وضعه حيز التنفيذ في 
القريب المنظور، كما أكدت على ضرورة مراجعة 
السيما  القانون,  هذا  بنص  الصلة  ذات  التشريعات 
النقد  المحلية,  الجباية  الضرائب,  الجمارك,  قانون 
والقواعد  واإلجراءات  الشروط  وكذا  والقرض, 
المتعلقة بتحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة 

عنها الخاصة بالمستثمرين غير المقيمين.
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اأع�ضاء جمل�س الأمة يثمنون ن�س القانون اجلديد

 قانون اال�ستثمار اجلديد �سيح�سن 
من اجلاذبية اال�ستثمارية يف اجلزائر

ثمن روؤ�ضاء املجموعات الربملانية ملجل�س الأمة, اأم�س، باجلزائر 

العا�ضمة, خالل مناق�ضتهم لن�س القانون املتعلق بال�ضتثمار, 

التدابري الواردة يف هذا الن�س الذي من �ضاأنه حت�ضني جاذبية 

ال�ضتثمار يف اجلزائر. 

اعترب رئي�س املجموعة الربملانية لالأحرار, لزرق بالطاهر, 

اأن ن�س قانون ال�ضتثمار ي�ضكل "لبنة اأ�ضا�ضية" �ضتجعل من 

اجلزائر وجهة ا�ضتثمارية ملختلف املتعاملني يف العامل.

واأ�ضاف اأن هذا القانون "يرتجم النية ال�ضادقة لبعث 

ال�ضتثمارات املنتجة للرثوة" يف البالد, ف�ضال عن دوره يف 

"اإحداث تنمية جهوية متوازنة", داعيا يف الوقت نف�ضه اإىل 
الإ�ضراع باإ�ضدار الن�ضو�س التنظيمية املتعلقة به.ودعا رئي�س 

املجموعة الربملانية للتجمع الوطني الدميقراطي, مولود مبارك, 

بدوره اإىل �ضرورة حتيني جممل القوانني ذات ال�ضلة بهذا 

القانون, على غرار القوانني املتعلقة بالعقار ال�ضناعي واجلباية, 

ل�ضمان جناح التدابري الواردة.

اأما ممثل املجموعة الربملانية للثلث الرئا�ضي, عبد املجيد 

بن قرطا�س, فقد ركز على �ضرورة تكثيف اجلهود لتب�ضيط 

الإجراءات الإدارية جلذب ال�ضتثمارات, موؤكدا اأن العراقيل 

الإدارية املعقدة هي التي تقف "حجرة عرثة" اأمام تطور 

ال�ضتثمارات. ودعا بن قرطا�س, يف ذات ال�ضياق, جميع 

املتدخلني يف جمال ال�ضتثمار اإىل التكري�س امليداين ملبداأ 

ال�ضفافية و�ضمان امل�ضاواة بني جميع املتعاملني.

ومن جانبه, دعا رئي�س املجموعة الربملانية جلبهة التحرير 

الوطني, م�ضطفى جبان, اإىل ال�ضراع يف اإ�ضدار الن�ضو�س 

التطبيقية املتعلقة بهذا القانون, وال�ضروع يف تعديل بع�س 

القوانني الخرى ذات ال�ضلة بالنظام امل�ضريف واجلبائي, بالنظر 

لدورها يف اجناح ال�ضتثمارات. واعترب جبان اأنه من ال�ضروري 

ت�ضليط اأق�ضى العقوبات على كل من يعرقل اإجناز امل�ضاريع 

ال�ضتثمارية, ك�ضمانة للم�ضتثمرين مع حترير حركة روؤو�س 

الأموال.

ف.م

رزيق يبحث مع ال�ضفري الإثيوبي 

�ضبل تعزيز ال�ضراكة التجارية

نحو تطوير ال�سراكة 
التجارية بني اجلزائر واإثيوبيا

ا�ضتقبل وزير التجارة وترقية ال�ضادرات, كمال رزيق, �ضفري 

اإثيوبيا باجلزائر, نبيات جيت�ضاو, والذي بحث معه �ضبل 

وو�ضائل تطوير ال�ضراكة التجارية بني البلدين, ح�ضبما اأفاد به, 

اأم�س, بيان للوزارة.

وتناول هذا اللقاء الذي جرى اأم�س الثالثاء مبقر الوزارة, 

"اليات تنفيذ ما اتفق عليه رئي�ضا البلدين من توجيهات, 
وبالأخ�س ما تعلق برفع حجم املبادلت التجارية البينية, 

وتو�ضيع جمالت التعاون الثنائي يف املجالت ذات الهتمام 

امل�ضرتك, ح�ضب نف�س امل�ضدر.

ويف هذا الإطار, اأكد رزيق اأن العالقات القت�ضادية البينية 

تعرف ديناميكية مت�ضارعة خ�ضو�ضا, واأن اجلانبان اأعربا عن 

رغبتهما يف تفعيل �ضراكات جديدة وفق مبداأ رابح-رابح , ليتم 

يف هذا ال�ضاأن التفاق على تنظيم معر�س ترويجي للمنتجات 
اجلزائرية بالعا�ضمة اأدي�س اأبابا قبل نهاية ال�ضنة اجلارية.

كما مت التاأكيد على �ضرورة تفعيل وتاأطري جمل�س الأعمال 

الذي يبقى همزة و�ضل اأ�ضا�ضية يف توجيه املتعاملني 

القت�ضاديني نحو ال�ضتثمارات املربحة ومرافقتهم يف الولوج 

اإىل الأ�ضواق اخلارجية.’’ من جانبه, رحب ال�ضفري الإثيوبي 

بكل املقرتحات التي من �ضاأنها اأن حتقق املنفعة املتبادلة بني 

الطرفني, م�ضيدا بجهود اجلزائر الرامية اإىل تنويع اقت�ضادها 

خارج املحروقات, ي�ضيف البيان.

ف.م

الوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاولتية:

 تعوي�ض ديون اأزيد 
من 10 اآالف موؤ�س�سة متعرثة

اأعلن املدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية 

املقاولتية "اأناد"، حممد �ضريف بوزيان، اأم�س، باجلزائر 

العا�ضمة، اأنه مت قبول، اإىل غاية نهاية الأ�ضبوع املا�ضي، اأزيد 

من 10 اآلف ملف لتعوي�س ديون املوؤ�ض�ضات املتعرثة.

اأو�ضح بوزيان، خالل ندوة �ضحفية مبقر الوكالة، اأنه مت 

حتويل 10142 ملف خا�س باملوؤ�ض�ضات املتعرثة التي مت اإن�ضاوؤها 

�ضمن جهاز "اأناد" )اأن�ضاج �ضابقا(، اإىل �ضندوق الكفالة 

امل�ضرتكة ل�ضمان اأخطار القرو�س املمنوح اإياها ال�ضباب ذوي 

امل�ضاريع، ق�ضد تعوي�س ديونهم البنكية بقيمة مالية تفوق 

5ر17 مليار دج. وكانت وكالة "اأناد" �ضرعت مطلع 2021 يف 
معاجلة ملفات املوؤ�ض�ضات امل�ضغرة املتعرثة، ق�ضد التكفل بها 

ومرافقتها واإعادة متويلها.

وت�ضتهدف هذه العملية املوؤ�ض�ضات امل�ضغرة املنكوبة جراء 

الكوارث الطبيعية على غرار الزلزل والفي�ضانات، وتلك التي 

تعر�ضت معداتها للحجز اأو البيع من طرف البنوك، اإ�ضافة اإىل 

املوؤ�ض�ضات امل�ضغرة املتوفى اأ�ضحابها وتلك التي تعر�س اأ�ضحابها 

اإىل عجز بدين اأو عقلي بعد ممار�ضة ن�ضاطهم.كما ت�ضمل 

اأي�ضا املوؤ�ض�ضات التي تعمل بعتاد قدمي، ال ي�ضمح لها با�ضتمرار 

الن�ضاط بالنظر لعدم مطابقته للتطورات التكنولوجية.

ووفقا لل�ضروح التي قدمها ال�ضيد بوزيان، فاإنه يف حالة حتويل 

الديون البنكية ل�ضندوق الكفالة الذي تتجاوز قيمته 50 مليار 

دج، �ضت�ضتفيد املوؤ�ض�ضات املتعرثة املعنية من تاأجيل �ضداد ديونها 

لأجل ي�ضل اإىل 15 �ضنة، مما ي�ضمح لها مبوا�ضلة ن�ضاطها.

كما اأ�ضار املدير اإىل اإمكانية اإعادة متويل املوؤ�ض�ضات املتعرثة، يف 

بع�س احلالت، بعد القيام بدرا�ضة جدوى للم�ضاريع يف �ضكلها 

اجلديد.ولفت اأي�ضا اإىل اأنه مت منذ نهاية 2020 توقيف كل 

املتابعات الق�ضائية عرب الرتاب الوطني �ضد املوؤ�ض�ضات املتعرثة 

التي مل ت�ضدد ديونها.

من جهة اأخرى، ك�ضف بوزيان اأنه مت خالل هذه ال�ضنة ت�ضجيل 

ما يفوق عن اأزيد من 400 �ضاحب موؤ�ض�ضة م�ضغرة طلب ت�ضديد 

الديون البنكية ملوؤ�ض�ضته، دون ال�ضتفادة من تعوي�س �ضندوق 

الكفالة.

ف.م

قال اإن البالد �ضتعرف حركية اقت�ضادية كبرية يف جميع القطاعات، وزير ال�ضناعة يوؤكد

اجلزائر لديها جميع الإمكانيات خللق �سناعة حملية لل�سيارات

عرب خمتلف ال�ضبابيك و لوكالت املخ�ض�ضة لل�ضريفة الإ�ضالمية بـ "بدر"

اإيداع اأزيد من 5ر7 مليار دينار من املدخرات خالل �سنة واحدة

اأع�ضاء جمل�س الأمة ي�ضادقون على ن�س القانون 

قانون اال�ستثمار اجلديد �سيجعل 
من اجلزائر قبلة لكل امل�ستثمرين

ا�سرتجاع اأكرث من 2400 هكتار من العقار ال�سناعي وهي جاهزة ملنحها للم�ستثمرين الفعليني
�ضادق اأع�ضاء جمل�س الأمة، اأم�س، على ن�س القانون الذي يتعلق بال�ضتثمار ومت ذلك خالل جل�ضة خم�ض�ضة للت�ضويت مع 

املناق�ضة املحدودة على ن�س هذا القانون، تراأ�ضها �ضالح قوجيل، رئي�س املجل�س، بح�ضور وزير ال�ضناعة اأحمد زغدار ووزيرة 

العالقات مع الربملان، ب�ضمة عزوار.



وينم إنشاء هذا الديوان يوم 12 جويلية 
1962 بعد نهاية الحرب التحريرية 

عن األهمية التي توليها السلطات 
العمومية للسيادة الغذائية للبلد التي 
تبقى في صميم السياسات الوطنية. 
وتوسعت مهام الديوان على مدار 

السنين لتشمل مرافقة برامج السلطات 
العمومية المتعلقة بتطوير الفروع 

االستراتيجية وتأمين تموين الطلب 
الوطني على منتجات الحبوب حيث 
أسندت للديوان هذه السنة، حصريا، 

مهمة استيراد الحبوب والبقوليات.
في هذا الشأن، أكد األمين العام 

للديوان، المكلف بمهام المدير العام 
نصر الدين مسعودي أن " القرار 
الهام لرئيس الجمهورية جاء في 

ظرف عالمي يتميز بارتفاع أسعار 
المواد الغذائية األساسية.” وبفضل هذا 
اإلجراء الجديد, استطاع الديوان رفع 
احتياطاته مع تنويع مصادره الخاصة 

بالتموين.
كما أوضح مسعودي قائال " ارتفع عدد 

الممونين من 22 إلى 32 " مضيفا 
أن الديوان يتزود لدى بعض البلدان 
األوروبية والواليات المتحدة وكندا 

"متفاديا مناطق النزاع .” كما خطى 
الديوان خطوة عمالقة فيما يخص 

زيادة قدراته التخزينية التي تتجاوز 
40 مليون قنطار حاليا.

وحسب هذا المسؤول فإن هذه القدرات 
سمحت للجزائر بتحقيق مخزون 

مناسب لمواجهة تذبذبات السوق خالل 

الظروف االستثنائية. وكدليل على 
ذلك، لم يواجه البلد حاالت صعوبات 

تذكر خالل األزمة الصحية كوفيد-19 
في الوقت الذي شهدت فيه بلدان 

مصدرة أزمة في الطحين و الدقيق, 
على حد قوله.

واستنادا إلى األرقام التي قدمها 
مسعودي فان الحظيرة الوطنية 

الخاصة بالمخازن التابعة للديوان 
الجزائري المهني للحبوب تضم 48 

مخزنا إضافة إلى المخازن التي تضمن 
مخزون مؤقت للحبوب لفترة ال يجب 

أن تتجاوز سنة واحدة.

  تطوير �إنتاج
 ال�صعري والقمح ال�صلب

 إضافة إلى جمع المحاصيل لدى 
المزارعين و استيراد الحبوب من 
األسواق الخارجية لتأمين تموين 

السوق المحلية, يتكفل الديوان 
الجزائري المهني للحبوب بمرافقة 

إستراتيجية الدولة حول رفع اإلنتاج 
قصد تحقيق االستقاللية تجاه األسواق 

العالمية تدريجيا.
في هذا الشأن، تطرق مسعودي إلى 

الدعم المطلق الذي يقدمه الديوان 
للمزارعين من خالل وسائل لوجستية 
مثل آالت الحصاد واألسمدة والتأطير 

التقني. كما أكد نفس المسؤول على 
قدرات البالد في مجال القمح الصلب 

والشعير واستعداد الديوان لمرافقة 
المتعاملين الراغبين في االستثمار في 

هذه المجاالت السيما بمنطقة الجنوب.
في هذا الصدد، أبرز أن االستراتيجية 

الفالحية للدولة التي تهدف الى 
زيادة انتاج الشعير والقمح الصلب 

ألجل بلوغ اكتفاء ذاتي تام في هاته 
الحبوب وزيادة االنتاج المحلي للقمح 
اللين. وذكر في هذا اإلطار بالتدابير 

التحفيزية التي بادر بها هذه السنة 
رئيس الجمهورية لصالح فرع الحبوب 
التي تشمل رفع أسعار شراء الحبوب. 
وبمقتضى هذا القرار، يشتري الديوان 
القمح الصلب من الفالحين ب6.000 

دج للقنطار والقمح اللين ب5.000 دج 
وكذا الشعير ب3.400 دج.

وبالنسبة لمسعودي, سيكون أثر هاته 
الحوافز مرئيا مع حملة موسم زرع 
الحبوب المقبلة 2022-2023 ,ألن 
عديد الفالحين سيختارون الحبوب 

ألجل االستفادة من هاته المزايا التي 
تضمن لهم فائدة ملموسة. وذكر 

المسؤول بأن زراعة القمح والشعير 
هي مكرسة لدى عادات الفالحين 
الجزائريين. " فهم لديهم تحكم في 

المسار التقني ومهارة موروثان 
من جيل الى أخر", على حد تعبير 

المسؤول الذي يعتبر من جانب أخر أن 
الجزائر هي من بين الدول النادرة في 
العالم القادرة على انتاج القمح الصلب 

ذي جودة عالية.

 اجلزائر تفوز مبعركة البذور

 وعلى صعيد أخر، يعتبر المسؤول 

األول عن الديوان أن الجزائر فازت 
بمعركة البذور, ألن ديوان الحبوب لم 
يستورد بذور القمح الصلب واللين منذ 

.1995 وقال مطمئنا بأن "المكسب 
الذي استطاع البلد الحصول عليه 

بفضل جيل من المهندسين الجزائريين 
الذي رفعوا التحدي، من خالل االقرار 

بالحصول على برنامجهم الخاص 
إلنتاج البذور )القمح والشعير(, بل 

وحتى بعض البقوليات مثل الحمص 
والعدس.”

وحاليا، يوجد مزارعون منتجون 
للبذور "يتم انتقاؤهم بعناية" من طرف 

تعاونيات الديوان إلنتاج البذور. 
ويتعلق األمر "بأفضل مزارعي 

الحبوب الذين يتوفرون على أفضل 
األراضي والوسائل المناسبة.” وتتم 

مراقبة جودة البذور من طرف المعهد 
التقني للزراعات الكبرى قبل توفيرها 

للفالحين.
ويؤكد مسعودي على صعيد أخر أن 

الديوان الجزائري المهني للحبوب 
يعمل بالشراكة مع مختلف المعاهد 
ومراكز البحث ألجل الحفاظ على 

األصناف الجزائرية للقمح والشعير.
وبهذا الخصوص، أفاد بأن الديوان 

وقع اتفاقيات مع 8 جامعات ومعاهد 
جزائرية ألجل العمل على أصناف 

الحبوب المحلية وتحسين مردوديتها 
ومقوماتها لألمراض والتغيرات 

المناخية.  ويشمل البحث حتى بعض 
أصناف البقوليات.

ق. و
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 60 �صنة على ت�أ�صي�س الديوان اجلزائري املهني للحبوب

 خطوة عمالقة والقدرة التخزينية
 ترتفع اإىل 40 مليون قنطار

يعترب الديوان اجلزائري املهني للحبوب الذي اأ�ص�س اأ�صبوع� بعد ا�صتقالل 

اجلزائر ل�صم�ن جمع وتخزين وتوزيع احلبوب، منذ �صتني �صنة اأحد اأهم 

الو�ص�ئل العمومية التي ت�صمن ت�أمني البالد ب�ملواد الغذائية اال�صرتاتيجية.

 ثمن العالق�ت الثن�ئية

 التي جتمع البلدين، ال�صفري الرو�صي

 "اجلزائر ورو�سيا تربطهما 
�سراكة ا�سرتاتيجية عميقة"

ثمن سفير روسيا االتحادية، إيغور بيليايف, أمس، العالقات الثنائية التي تجمع بين 
الجزائر وبالده, والتي "بلغت مستوى الشراكة االستراتيجية العميقة.”

وفي تصريح له عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أوضح 
بيليايف أنه تم خالل هذا اللقاء استعراض العالقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أنها 
"تقدمت وتطورت بشكل ملحوظ في األعوام الخمس الماضية، حيث بلغت مستوى 

الشراكة االستراتيجية العميقة.”
ويعد أبرز دليل على ذلك "العمل الجاري لصياغة وثيقة استراتيجية جديدة تعكس 
جودة العالقات الجزائرية-الروسية", وهي الوثيقة التي ستصبح "أساسا لتحفيز و 

تكثيف التعامل بين دولتينا مستقبال", مثلما أكد.
كما أعرب، في سياق ذي صلة، عن "االرتياح العميق" للمستوى العالي الذي بلغه 

التعاون والتنسيق الذي يجمع الجزائر وروسيا على الساحة الدولية، متوقفا عند 
"تقارب وتطابق" مواقفهما من القضايا العالمية واالقليمية الراهنة.

وعلى صعيد آخر، سجل بيليايف تطلع الجزائر وروسيا إلى رفع حجم التبادل 
التجاري بينهما، حيث قال بهذا الخصوص "يولي بلدانا اهتماما خاصا لعقد الدورة 
العاشرة للجنة الجزائرية-الروسية المختلطة للتعاون االقتصادي والتجاري والعلمي 

والتقني التي ستحتضنها الجزائر", مؤكدا أن هذا االجتماع "سيعطي دفعا قويا 
لتوطيد التعاون الثنائي في العديد من المجاالت ذات المنفعة المتبادلة بين البلدين.”

وخالل هذه الزيارة التي أداها لرئيس الجمهورية، إثر انتهاء مهامه بالجزائر، نقل 
السفير الروسي للرئيس تبون "تحيات وتهاني الرئيس فالديمير بوتين، بمناسبة 

ستينية االستقالل واسترجاع السيادة الوطنية.”
اإمي�ن. �س

ح�صب بي�ن لوزارة امل�لية

 حركة يف روؤ�ساء املدراء 
العامني ل�سركات التاأمني العمومية

تم أول أمس، إجراء حركة مست خمسة رؤساء مدراء عامين للشركات العمومية 
للتأمين وإعادة التأمين.

وأوضح بيان لوزارة المالية أنه "عقب انعقاد اجتماعات الجمعيات العامة غير 
العادية للشركات العمومية للتأمين وإعادة التأمين تم القيام بحركة للمسؤولين 

الرئيسيين الخمسة لهذه الشركات.”
وعليه، تضيف الوزارة، تم تعيين يوسف بن ميسية بمنصب الرئيس المدير العام 

لشركة التأمين الوطنية، في حين تم تعيين ناصر سايس رئيسا مديرا عاما للشركة 
الجزائرية للتأمينات.كما تم في نفس اإلطار تعيين حاج محمد سبع كرئيس مدير 

عام للشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، عبد هللا بن سعيدي بمنصب الرئيس 
المدير العام للشركة المركزية إلعادة التأمين وزهير لعيش بمنصب الرئيس المدير 

العام للشركة الجزائرية لتأمين و ضمان الصادرات.
وتدخل هذه الحركة في إطار "مواصلة عملية تحسين حوكمة المؤسسات المالية 

من أجل تنفيذ النهج اإلداري الجديد الذي يهدف السيما إلى ترسيخ مبدأ التداول في 
عملية تعيين المسؤولين الرئيسيين لهذا القطاع"، تقول الوزارة.

ويظل الهدف من هذا التعديل الذي يتضمن تبديل ثالثة مسؤولين وترقية إطارين 
إلى المستوى األول من المسؤولية، هو "مواصلة وتسريع وتيرة إنجاز عمليات 

العصرنة المبادر بها في إطار عملية التحول الرقمي ودمج األدوات الرقمية الجديدة 
والتوسع في عرض التأمين مع ابتكار المنتجات والخدمات وتنويع قنوات التوزيع"، 

حسب البيان.
كما ستسمح هذه التغييرات "بتعزيز االنسجام بين المسؤولين الرئيسيين للقطاع 
من أجل زيادة تحسين نوعية الخدمات وأداء الشركات العمومية للتأمين وإعادة 

التأمين.”
ق. و

مت تخ�صي�س ط�ئرة ع�صكرية طبية لنقل اجلرحى

 اإجالء الرعايا اجلزائريني 
الذين اأ�سيبوا يف اعتداء م�سلح مبايل 

تم أول أمس إجالء الرعايا الجزائريين الذين أصيبوا في االعتداء المسلح بضواحي 
مدينة غاو )مالي(, وهذا بأمر من رئيس الجمهورية, القائد األعلى للقوات المسلحة, 
وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, الذي قرر تخصيص طائرة عسكرية 
طبية لنقل الجرحى وتحويلهم إلى المستشفى العسكري بعين نعجة, حسب ما أورده 

بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وأفاد البيان أنه "بأمر من رئيس الجمهورية, القائد األعلى للقوات المسلحة, وزير 
الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, تم في ساعة مبكرة من صبيحة هذا اليوم, 

إجالء الرعايا الجزائريين الذين أصيبوا جراء االعتداء المسلح في ضواحي 
مدينة غاو بمالي, ليلة الجمعة الثامن من جويلية 2022, حيث قرر السيد الرئيس 

تخصيص طائرة عسكرية طبية لنقل الجرحى وعددهم ثالثة مواطنين لتحويلهم إلى 
المستشفى العسكري محمد الصغير نقاش بعين نعجة.”

وأشار المصدر ذاته إلى أنه "تم التحضير لهذه العملية من طرف وزارة الشؤون 
الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, بالتنسيق مع سلطات جمهورية مالي, وسهرت 

على تنفيذها على جناح السرعة مصالح وزارة الدفاع الوطني".وقد القت هذه 
العملية --يضيف البيان-- "استحسان عائالت ورفقاء الجرحى الذين عبروا عن بالغ 

تقديرهم وعرفانهم للسيد رئيس الجمهورية والقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي.”
ع.ط

اأجمع، اأم�س، امل�ص�ركون يف "منتدى 

الذاكرة"، حول "نيل�صون م�نديال والثورة 

التحريرية اجلزائرية"، على اأن هذه 

االأخرية ك�نت مدر�صة للزعيم اجلنوب 

افريقي الراحل يف ن�ص�له من اأجل احلرية.

ع. ط

ونشط المنتدى، المنظم من قبل جمعية "مشعل 
الشهيد" و جريدة "المجاهد" في إطار االحتفال 

بالذكرى ال60 السترجاع السيادة الوطنية 
و بمناسبة اليوم العالمي لنيلسون مانديال، 

المصادف ل18 يوليو من كل سنة، المجاهد 
الدبلوماسي نور الدين جودي، مرافق مانديال 

أثناء الثورة التحريرية وسفير سابق بجنوب 
افريقيا، بحضور دبلوماسيين جزائريين و 

أفارقة، على رأسهم القائم باألعمال في سفارة 
جنوب افريقيا لدى الجزائر لو سيال باتريك، 
باإلضافة إلى مجاهدين و ممثلين عن وزارة 

الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، 
وزارة المجاهدين وذوي الحقوق و وزارة 

الدفاع الوطني.
وأجمع المتدخلون على ان الثورة الجزائرية 
كانت مدرسة للزعيم الراحل نيلسون مانديال 
)1918-2013(، الذي نهل منها في مجال 

تحقيق الحرية، كما أبرزوا دور الجزائر 
في دعم حركات التحرر في العالم ومساندة 

الشعوب المضطهدة، خاصة القضيتين 
الصحراوية والفلسطينية.

وقدم سفير الجزائر السابق لدى جنوب افريقيا، 
نور الدين جودي، شهادة حية عن الدعم 

الذي قدمته الثورة الجزائرية للراحل مانديال، 
"الذي تلقى تكوينا عسكريا بالجزائر"، وروى 
بالمناسبة مختلف المراحل للفترة التي قضاها 

مانديال في الجزائر، مشيرا الى أنه بمجرد 
انهاء تكوينه العسكري بالجزائر، عاد للكفاح 

ضد نظام التمييز العنصري "أبارتايد" بجنوب 
افريقيا، حيث ألقي عليه القبض في 1964 

وحكم عليه بالسجن المؤبد.
وقال جودي : "مانديال تأثر كثيرا بالثورة 
الجزائرية، و الدليل انه جاء الى الجزائر 

لالستفادة منها"، خاصة وأن هناك اوجه 
شبه كبيرة بين البلدين، على غرار التمييز 

العنصري الذي كانت تعاني منه جنوب 
افريقيا و الجزائر على حد سواء . وبالمناسبة، 

تحدث الدبلوماسي الجزائري عن القضية 
الصحراوية، اخر مستعمرة في افريقيا، معربا 

عن اسفه لكون الشعب الصحراوي مازال 
مستعمرا من دولة افريقية. واستطرد بالقول : 
"مهما كانت الظروف فإن الحرية و االستقالل 

سيكون حليف الصحراويين"، و الجزائر 
كانت و ال تزال تساند الشعب الصحراوي من 

أجل حقه في تقرير المصير.”
وفي سياق ذي صلة، شدد الباحث في التاريخ 

لحسن زغيدي على أنه من خالل الزعيم 

اإلفريقي الراحل نيلسون مانديال، تبرز 
"عالمية و عبقرية الثورة الجزائرية، ألنها 

عرفت كيف تكون مدرسة و مصدرا لتكوين 
غيرها.” واستحضر في السياق شهادة مانديال 

حول الجزائر، و التي جاء فيها : "الثورة 
الجزائرية صنعت مني رجال.”

من جهته، أبرز الناشط الحقوقي و لرئيس 
السابق للجنة الوطنية الجزائرية لمساندة 

الشعب الصحراوي، محرز العماري، أن 
"الثورة الجزائرية لم تحرر البالد فقط، بل 
كان لها بعد افريقي، حيث ربطتها عالقات 

متميزة مع حركات التحرر في العالم باألمس 
و اليوم"، مستدال بدور الثورة الجزائرية في 

كفاح الزعيم نيلسون مانديال.

     "منتدى الذاكرة" ي�صلط ال�صوء على ن�ص�له من اأجل احلرية             الثورة اجلزائرية كانت مدر�سة للزعيم الراحل نيل�سون مانديال



وقالت أمس مريم بن سليمان ممثلة الوكالة 
السياحية ميدي سول في تصريح لجريدة 

الرائد، بأن األخبار التي تدور حول ظهور 
موجة جديدة أثارت تخوفا في أوساط القطاع، 

الذي دبت فيه الحركية من جديد بعد فترة 
تجاوزت السنتين تضرر خاللها متعاملو 

القطاع بشكل كبير، بسبب القيود التي فرضت 
على مختلف النشاطات لمجابهة تفشي 

الفيروس.
وأضافت، بأن شبح اإلغالق لبعض المواقع 
يهدد موسم االصطياف، رغم أن العديد من 

المؤشرات تؤكد، بأن أعراض الموجة الجديدة 
للوباء ليست بالخطيرة بالمقارنة مع الموجات 

السابقة، التي تميزت بفرض قيود وإغالق 
على حركتي النقل والتنقل.

وتوقعت ممثلة الوكالة السياحية ميدي سول، 
أن يتم تطبيق إجراءات وتدابير التباعد 

اإلجتماعي، دون أن يتم اللجوء إلجراءات 
مشددة، خاصة وأن العديد من الدول التي 

تعرف تسجيل ارتفاع في عدد الحاالت لم تقم 
بغلق حدودها وتستمر حركة النقل لها بشكل 

عادي، ولكن المسافرين لها مجبرون على 
.PCR تقديم نتائج فحوصات وتحاليل

وفي سياق متصل، يعول العديد من متعاملي 
قطاع السياحة على الوجهة التونسية، عقب 

قرار الجزائر وتونس بإعادة فتح الحدود 

البرية، إذ سارع اآلالف للقيام بحجوزاتهم 
لقضاء عطلتهم بتونس، وهو ما من شأنه 

أن يمكن من منح جرعة أكسجين للوكاالت، 
التي عاشت أوضاعا صعبة، رغم استئنافها 

لنشاطاتها.
ويتخوف البعض من مالك الوكاالت السياحية 

من تستمر انعكاسات تفشي فيروس كورونا 
على نشاطهم خالل األشهر القليلة القادمة، مع 
ظهور موجة جديدة قد تعيدهم لنقطة الصفر، 

ما سيدفع العديد منهم للتوقف عن النشاط 
بصفة نهائية.

وفي ردها على مشكل األسعار في بالدنا، 
والذي بات بطرح خالل كل موسم اصطياف، 

طالبت محدثتنا بضرورة تنظيم القطاع 
والتفاف جميع الوكاالت لضبط كافة األمور 

والتنسيق مع كل الهيئات المعنية بالقطاع، 
لتوفير وتهيئة كل الظروف المالئمة للسياح، 

مشددة على ضرورة االهتمام بالقطاع داخليا، 
لما يملكه من مقومات تسمح له باستقطاب 

سواح من مختلف بقاع العالم.
يشار إلى أن إنعكاسات تفشي فيروس 

كورونا، كانت كارثية على القطاع السياحي، 
إذ أجبر العديد من مالك الوكاالت السياحية 

على التوقف عن النشاط بصفة نهائية، 
وأحالوا معهم المئات من العمال على البطالة 

اإلجبارية. 

تستهلك السوق الوطنية سنويا نسبة كبيرة من 
اإلنتاج الطاقوي الوطني، ما دفع العديد من 

المختصين لمطالبة السلطات الوصية بضرورة 
اتخاذ إجراءات من شأنها ترشيد استهالك 

الطاقة والرفع من نسبة الشحنات المصدرة. 
وطرح وزير الطاقة السابق عبد المجيد عطار 

دراسة نشرتها منصة الطاقة، تناول خاللها 
واقع قطاع الطاقة وتحدياته في الجزائر بحلول 

عام 2035، ، وشدد خاللها على ضرورة 
ايالء االستهالك أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن 

االستهالك يعد التحدي الرئيسي الذي يهدد 
صادرات النفط والغاز في البالد، داعيا إلى 

إعادة النظر في سياسة الدعم في أسعار 
الطاقة لدفع المواطنين إلى مراجعة طريقة 

االستهالك.
وأضاف عطار في الدراسة، التي حملت في 

طياتها 10 توصيات من أجل إصالح منظومة 
الطاقة في الجزائر وإزالة التشوهات الموجودة 

بها، بأن الجزائر مطالبة باالستعداد للمرحلة 
المقبلة، والتي وصفها باألمر الحتمي، من 

أجل ضمان أمن الطاقة والوصول باالستقاللية 
الطاقوية الوطنية في البالد.

وأشار وزير الطاقة والمناجم السابق، بأن 
الجزائر تحوز على عديد المقومات في قطاع 
الطاقة، والتي من شأنها أن تضعها في طليعة 

الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، إال أنها 
في نفس الوقت تواجه العديد من التحديات، 
تتصدرها سياسة الدعم واالستهالك القائمة 

حاليا.
طالب عطار في دراسته بضرورة تحديد 
احتياجات الطاقة في الجزائر على المدى 
الطويل حسب القطاعات وحسب طبيعة 

المواد الطاقوية وأيضا حسب االستخدامات 
واالستفادة منه في شكل بنك للمعلومات 

واالستناد عليه لتحديد النموذج االستهالكي 
القائم على المزيج الطاقي الذي يأخذ بالحسبان 

ضمان ديمومة مصادر الطاقة والمخزون 
الوطني من هذه الثروات.

وأكد الخبير الطاقوي على ضرورة تقوية 
برنامج ترشيد استهالك الطاقة عن طريق 

وضع اآلليات ذات العالقة بمؤشر السعر مع 
مراجعة مستمرة ألسعار الكهرباء والغاز 

والوقود لتتناسب مع تكاليف اإلنتاج والتسويق 
والتوزيع.

 ومن جانب أخر، دعا عطار للتوجه نحو 
الطاقة النظيفة وتبسيط إجراءات االستثمار 
فيها من أجل إعادة تقويم اعوجاج منظومة 
الطاقة في الجزائر، مشددا على ضرورة 

وضع قانون خاص بالتحول الطاقوي، من 
أجل تسهيل وتطوير االستثمار والشراكة 

في مشاريع الطاقات المتجددة وتحسين مناخ 
االستثمار لترقية وتشجيع المستثمرين المحليين 

واألجانب، مع العمل على تشجيع استعمال 
األلواح الشمسية في مختلف المناطق.

يشار إلى أن االستهالك المحلي من الغاز 
مرتفع جدا ويصل لحوالي 50 بالمئة من 

اإلنتاج الوطني، حسب ما كشف عنه سابقا 
الخبير االقتصادي عبد المالك سراي، والذي 
طالب بضرورة ترشيد االستهالك وإستعمال 

الطاقات األخرى على غرار الكهرباء 
والطاقة الشمسية والتقليل من التبذير لالستفادة 

من تحويله لألسواق الخارجية والرفع من 
العائدات.

ف.م

اأعطى الرئي�س املدير العام ملجمع �سونلغاز 

مراد عجال اأم�س، بالطارف اإ�سارة انطالق 

القافلة الوطنية لرت�سيد الطاقة التي 

�ستجوب اإىل غاية انتهاء مو�سم ال�سيف 

58 والية عرب الوطن.

ر. ن

 وقد انطلقت القافلة من أمام مقر والية 
الطارف بحضور والي الوالية حرفوش 
بن عرعار ومسؤولين ومنتخبين محليين 

وإطارات ذات المجمع لواليات قالمة وسوق 
هراس عنابة سكيكدة وأم البواقي. وقال 

الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز على 
هامش انطالق هذه القافلة التى تضم المكلفين 

باالتصال ومهندسي الوقاية واألمن أنه تم 
اختيار الطارف كأول محطة إلطالق هذه 

القافلة لخصوصية هذه الوالية باعتبارها 
حدودية.

وأضاف بأن هذه القافلة التي تستهدف في 
مرحلة أولى واليات شرقية مجاورة على 

غرار عنابة و قالمة وسوق أهراس وسطيف 
و أم البواقي باإلضافة إلى والية البويرة 

بوسط البالد سيركز مؤطروها على تحسيس 
المواطنين بأهمية الحفاظ على الطاقة و ذلك 

بتقديم اإلرشادات الالزمة لتفادي التبذير.
وفي سياق آخر ذكر عجال أن مجمع سونلغاز 
أصبح يعتمد على إستراتيجية اتصالية واضحة 

مع جميع الزبائن والشركاء لتذليل العقبات 
ورفع جميع االنشغاالت والمشاكل لحلها من 
خالل التقرب منهم أكثر عبر الواليات وذلك 
من خالل جلسات عمل تنسيقية مع السلطات 
المحلية على رأسها الوالة والمنتخبين لطرح 

االنشغاالت وحلها وذلك باتخاذ قرارات 
فورية دون المرور على اإلدارات الجهوية أو 

المركزية للمجمع.
في ذات السياق أوضح من جهته المكلف 
باالتصال واإلعالم على مستوى مجمع 
سونلغاز خليل هدنة أن هذه العملية التى 

انتهجتها الشركة قد انطلقت منذ فترة وشملت 
18 والية وهي مستمرة خاصة بعد النجاعة 

التى حققتها من خالل المساهمة في حل 
مشاكل وانشغاالت كثيرة السيما فيما يخص 

تنفيذ وإنجاز مشاريع مناطق الظل التي 
يحرص كثيرا المجمع على تجسيدها فعليا 

خدمة للمواطن والتنمية المحلية.
وعلى مستوى والية الطارف ستجوب هذه 
القافلة التحسيسية بلدياتها الـ 24 مرفوقة  

بمختصين في مجال الكهرباء لتقديم 

اإلرشادات والنصائح الضرورية لكيفية 
ترشيد  استعمال الطاقة في حين أوضحت 

المكلفة باإلعالم على مستوى مديرية التوزيع  
بالطارف شيراز بوعالم أن هذه القافلة تسعى 

لترسيخ بعض السلوكيات البسيطة في ثقافة 
المستهلك والتي من شأنها خفض حجم مستوى 
االستهالك اليومي مشيرة إلى أنه سيتم في هذا 

اإلطار توزيع مطويات وملصقات تتضمن 
معلومات حول ترشيد استهالك الطاقة.

لإلشارة تنظم القافلة الوطنية للتحسيس بترشيد 
استهالك الطاقة بالتنسيق مع وزارة الداخلية 

والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وجميع 
الجهات ذات الصلة باإلضافة إلى الجمعيات 

التى ستكون مهمتها نشر الوعي وسط المجتمع 
بخطوات أساسية وبسيطة من أجل االستعمال 

العقالني للطاقة السيما الكهرباء.
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املوجة اخلام�سة لفريو�س كورونا تلقي بظاللها على القطاع ال�سياحي

تخوف من �شبح �إغالقات جديد
يخيم �سبح فريو�س كورونا من جديد على القطاع ال�سياحي، بعدما �سهدت االأيام القليلة االأخرية ت�سجيل العديد من احلاالت 

املوؤكدة لال�سابة بفريو�س كورونا كوفيد 19، باملوازاة مع انطالق مو�سم االإ�سطياف، الذي ت�سعى الوكاالت ال�سياحية ال�ستغالله 

واال�ستفادة من عائداته لتغطية جزء من اخل�سائر التي حلقت بها يف وقت �سابق.

ف.م

يحتل املرتبة االأوىل عامليا 

�سمن اأغلى اخلامات

�أ�شعار �لنفط �جلز�ئري 
ترتفع بـ 13 دوالر

ارتفعت أسعار بترول "صحاري بلند" 
الخام الجزائري، بـ 13.03 دوالرا خالل 
شهر جوان الماضي مقارنة بشهر ماي، 
مدعمة أساساً بارتفاع الطلب على الخام.
بحسب التقرير الشهري لمنظمة البلدان 
المصدرة للبترول )أوبك(، فإّن "المعدل 

الشهري لسعر الخام الجزائري ارتفع 
من 115.28 دوالًرا للبرميل في ماي 

الماضي إلى 128.31 دوالراً في شهر 
جوان األخير، مسّجاًل بذلك زيادة بـ 

11.3 بالمئة".وعلى أساس هذه الزيادة، 
احتل بترول صحارى بلند المركز األول 

ضمن أغلى الخامات خالل شهر ماي 
والمركز الـ 13 ضمن خامات األوبك، 

بحسب التقرير ذاته.
ويحّدد سعر الخام الجزائري على 

أساس أسعار البرنت الخام المرجعي 
لبحر الشمال المسعر بسوق لندن مع 

منحة إضافية نظير خصائصه الفيزيائية 
والكيمائية التي تحبذها مصانع التكرير. 

أما متوسط سعر سلة األوبك، فسّجل 
ارتفاعاً بـ 3.85 دوالرات في جويلية 
الجاري )+ 3.4 بالمائة( ليستقر في 

حدود 117.72 دوالراً للبرميل مقابل 
113.87 بالمئة شهراً من قبل.

ويأتي هذا االرتفاع في ظرف تميز 
بارتفاع في أسعار الخام بالسوق العالمية 
للشهر الثاني على التوالي, مدّعمة أساساً 

بـ "أساسيات السوق البترولية وارتفاع 
الطلب على الخام", حسب المنظمة. 

وأنتجت بلدان األوبك، 28.716 مليون 
برميل خالل شهر ماي 2022 مقابل 

28.482مليون برميل يوميا أي بارتفاع 
بلغ 234 ألف برميل يومياً حسب مصادر 

ثانوية.
وبخصوص الطلب العالمي على 

البترول، فتتوقع المنظمة مواصلة نمو 
الطلب العالمي خالل سنة 2023, حيث 

تتوقع "نمو الطلب العالمي على الخام 
بنحو 2.7 مليون برميل يومياً العام 

المقبل".
ق. اإ

 ارتفاع عدد امل�سدرين

 اجلزائريني خالل العام اجلاري

 حجم �ل�شادر�ت
  خارج املحروقات يقفز 

اإىل 7 مليار دوالر
 أكد نائب رئيس جمعية المصدرين 

الجزائريين علي ناصر باي، أّن عدد 
المؤسسات الوطنية المصدرة شهد 

ارتفاعاً ملحوظاً خالل العام الجاري، 
حيث بات يقارب األلفي مؤسسة حالياً، 

مقابل 800 مؤسسة مصدرة خالل 
 .2021

وفي تصريح للقناة األولى، أمس، قال 
باي ناصري أّن "ارتفاع الصادرات 

خارج المحروقات قفز من مليارين إلى 7 
مليارات دوالر ". 

وأرجع المتحدث المعطى إلى "وجود 
إرادة سياسية على مستوى عاٍل 

لالستثمار خاصة مع اتفاقية منطقة 
التجارة الحرة القارية اإلفريقية".

بدوره، أوضح الخبير االقتصادي عمر 
هارون أّن تحقيق 7 مليارات دوالر 

يعد مؤشراً هاماً لتحقيق أكثر حتى 10 
مليارات دوالر نهاية السنة. ومن جهته، 
ذكر رئيس المنتدى الجزائري للتصدير 

والتجارة واالستثمار، محمد حساني، 
أّن زيادة الطلب على المنتوج الوطني 

في المعرض الدولي األخير يشجع على 
تحقيق زيادة كبيرة في حجم الصادرات.

لإلشارة، كان وزير التجارة وترقية 
الصادرات، كمال رزيق طمأن الخميس 

الماضي بأّن كل المؤشرات تدل على 
تعافي االقتصاد الوطني وتحقيق أرقام 
إيجابية فيما يتعلق بالصادرات خارج 
المحروقات ونمو مختلف القطاعات 

االقتصادية، معتبرا ان ذلك يعد من ثمار 
"السياسة الرشيدة التي انتهجتها الدولة 

فيما يتعلق بالجانب االقتصادي.
ف. م

قافلة وطنية للتح�سي�س برت�سيد ا�ستهالك الطاقة وعجال يوؤكد

"�شونلغاز" تعتمد ا�شرتاتيجية ات�شالية وا�شحة مع الزبائن وال�شركاء

ال�سوق الوطنية ت�ستهلك ن�سبة كبرية من االإنتاج الطاقوي الوطني

عبد املجيد عطار: تر�شيد اال�شتهالك املحلي للطاقة اأمر حتمي



وأوضح والي سوق اهراس لوناس بوزقزقة لوكالة 
التدابير  جملة  ضمن  من  أن  الجزائرية  األنباء 
ضمان  إلى  والرامية  اإلطار  هذا  في  المتخذة 
أريحية الدخول والخروج للجزائريين والتونسيين 
تنصيب لجنة أمنية موسعة لجميع المصالح منها 
شرطة الحدود والجمارك والحماية المدنية وقطاع 
على  ستسهر  التي  المحلية  والجماعات  الصحة 
توفير اإلنارة وضمان راحة المسافرين.وأضاف 
الحدوديين  المركزين  تعزيز  سيتم  بأنه  بوزقزة 
البشرية  اإلمكانات  بجميع  أهراس  سوق  لوالية 
ساعة   24 المواطنين  استقبال  لضمان  والمادية 
إلى  الظروف مشيرا  أحسن  في  24 ساعة  على 
يقابله في  البري لمدينة لحدادة  العبور  أن مركز 
الجهة األخرى مركز العبور البري لساقية سيدي 

يوسف.
للقرار  تطبيقا  تأتي  الترتيبات  هذه  فإن  لالشارة 
تبون  المجيد  عبد  الجمهورية  لرئيس  المشترك 
الحدود  فتح  قيس سعيد إلعادة  التونسي  ونظيره 
يوليو   15 من  بداية  وذلك  البلدين  بين  البرية 
الجاري بعدما كانت مفتوحة فقط أمام حركة نقل 

البضائع.
في  الحدود  غلق  قبل  أنه  الوالي  ذكر  أن  وبعد 
مارس 2020 بلغ عدد العابرين لهذه الحدود 1,5 
مليون سنويا توقع ذات المسؤول أن يكون توافد 
الجزائريين والتونسيين دخوال وخروجا بـ"أعداد 
كبيرة" خالل صائفة 2022 السيما بعد عمليات 
للحدادة  العبور  مركزي  وصيانة  تأهيل  إعادة 
ولفويض بأوالد مومن واستكمال أشغال ازدواجية 
ما  الوالية  وعاصمة  لحدادة  مدينة  بين  الطريق 
السيارات  مرور  حركة  في  بانسيابية  سيسمح 

دخوال وخروجا.
وباإلضافة إلى ذلك تم الشروع في حمالت تنظيف 
للحدادة  البريين  الحدوديين  بالمركزين  وتزيين 
تجهيزات  و  العمومية  اإلنارة  وتوفير  ولفويض 
باستقباله  المعروف  لحدادة  بمعبر  السيما  حديثة 

شأنه  من  ما  وهو  المسافرين  من  كبيرة  ألعداد 
تنشيط الحركية التجارية والسياحية بين البلدين. 

من جهته أوضح محافظ الشرطة عبد الغاني بن 
بورقعة رئيس خلية الصحافة واإلعالم بالمصلحة 
الجهوية لشرطة الحدود لوالية سوق أهراس بأن 
على  اإلقليمي  اختصاصها  يمتد  المصلحة  هذه 
 3 عليها  وتشرف  كلم  بـ489  الحدودي  الشريط 
فرق لشرطة الحدود البرية بمراكز كل من لحدادة 
وبوشبكة  وبتيتة  أهراس(  )سوق  مومن  وأوالد 

التبسي  العيون والمريج ومطار العربي  و رأس 
والعيون  الطبول  أم  مركزي  عن  فضال  )تبسة( 

بوالية الطارف.
ولتسهيل عبور المواطنين الجزائريين والتونسيين 
اإلجراءات  من  جملة  اتخاذ  تم  ودخوال  خروجا 
على مستوى مراكز العبور البرية باتجاه تونس 
منها التنسيق بين مصالح كل من شرطة الحدود 
الحدودية  المراقبة  شبابيك  وتدعيم  والجمارك 

بالعناصر الشرطية.
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مختلف  لسير  متابعته  إطار  في 
والجامعي  التربية  بقطاع  المشاريع 
استعدادا للدخول القادم. حيث تحظى 
المشاريع التنموية بالمتابعة الدؤوبة 
للوقوف على  الوالي  السيد  من قبل 
التعليمات  بتنفيذ  االلتزام  مدى 
الميدانية،  الخرجات  خالل  المسداة 
رفقة  موس  جهيد  الوالية  والي  قام 
الوالئي  الشعبي  المجلس  رئيس 
لبلديتي أوالد  أمس، بزيارة ميدانية 

إبراهيم ووزرة.
ففي بلدية اوالد إبراهيم عاين الوالي 
سير اشغال مشروع انجاز متوسطة 
تعويضية بجامع الرسول، تعويضا 
لمتوسطة يحي بلخير المبنية بالبناء 
الميدانية  الزيارة  الجاهز.عقب 

االخيرة التي قادته للمشروع .
هذه المتوسطة التي تم تعويضها في 
الهياكل  على  القضاء  عملية  إطار 
بمتوسطة  الجاهز  بالبناء  المبنية 
قاعدة 5 بنظام نصف داخلي. يندرج 
بالتالميذ  التكفل  إطار  في  األمر 
عددهم  والبالغ  بها  المتمدرسين 
كحل  تحويلهم  تم  الذين  تلميذ   592
هيصام"  "يحيى  لمتوسطة  مؤقت 
النقل  تخصيص  مع  البلدية  بنفس 
بناء  استكمال  حين  الى  المدرسي 

متوسطتهم. 
بعد  سريعا  االشغال  لتنطلق 
االدارية.  االجراءات  استعجال 

مع  وبيداغوجي  اداري  )جناح 
نسبة  الداخلية(.حيث شهدت  نصف 
ملحوظ  تقدما  العموم  في  االنجاز 
بحوالي 20%عن اخر زيارة.بتاريخ 

15 جوان المنصرم
في ذات السيا ق. امر والي الوالية 
المقاولة الموكل لها أشغال اإلنجاز 
بالزامية بالسهر على مضاعفة اليد 
لالستالم  المناوبة  وضمان  العاملة 
حيز  ووضعه  للمشروع  النهائي 

المدرسي  للدخول  استعدادا  الخدمة 
مماثلة  زيارة  برمجة  مع  المقبل. 
للوقوف على مدى تقدم االشغال كما 
دعا المصالح المعنية بالحرص على 

متابعة سير االشغال.
الوالية  والي  عاين  وزرة،  وببلدية 
الشعبي  المجلس  رئيس  رفقة 
القطب  انجاز  اشغال  الوالئي 
مقعد  االف   3 بوزرة  الجامعي 
بيداغوجي بكلية التكنولوجيا وكذا 3 

االف مقعد مماثل لكلية العلوم، اين 
عاين مختلف المرافق وسير اشغال 

التهيئة الخارجية 
هذا  استكمال  ضمان  وبغرض 
سيمكن  الذي  الجامعي  الصرح 
تخفيف  من  الخدمة  حيز  دخوله 
الضغط على المرافق الجامعية، أكد 
والي الوالية على ضرورة االلتزام 
وشدد  الالزمة  االجراءات  بإتخاذ 
أشغال  لها  المسند  المقاوالت  على 
الخارجية  بالتهيئة  الخاص  اإلنجاز 
لضمان  العاملة  اليد  مضاعفة 
تحسبا  للمشروع  الفعلي  االستالم 

والدخول الجامعي المقبل
كما دعا إلى التنسيق التام والمحكم 
الصلة  ذات  المصالح  مختلف  بين 
الجاهزية  لضمان  اإلنجاز  باشغال 
واالسراع في  للمشروع  الكلية 
استكمال االشغال بما تبقى من اشغال 
الخارجية.مع الحرص على  التهيئة 
تأمين القطب الجامعي وحمايته من 

الفيضانات
الصلة  ذات  المصالح  أمر  كما 
الشخصي  الحرص  باإلنجاز 
في  االسراع  لضمان  والميداني 
عامل  اغفال  دون  االشغال  وتيرة 
تجهيز  عملية  ومواصلة  الجودة 
استكمال  لضمان  الجامعي  المرفق 

كلي للمشروع بناء وتجهيزات.
ق. م

يف اإطار التح�سري للدخول املدر�سي واجلامعي

وايل املدية يتفقد عدد من امل�ش�ريع ب�أوالد اإبراهيم ووزرة

ف. م

البليدة 

تكرمي الري��شيني املت�ألقني 
يف االألع�ب املتو�شطية بوهران

األبطال  تكريم  مراسم  على  نويصر  كمال  البليدة  والي  أشرف 
جرت  التي  المتوسط  االبيض  البحر  ألعاب  في  المتألقين  الرياضيين 
ويتعلق   ،2022 جويلية   06 و  جوان   25 مابين  بوهران  فعالياتها 
في  الذهبية  الميدالية  التي حصدت  بوعالم  بالبطلة روميساء  األمرال 
المالكمة وزن 48 كلغ. البطل سفيان برقاع محمد وزن أكثر من 100 
والبطلة  الجيدو  اختصاص  في  الفضية  الميدالية  على  المتحصل  كلغ 
فاطمة الزهراء عبد القادر هجالة التي حازت على الميدالية البرونزية 

في المالكمة.
شرفوا  الذين  لألبطال  وتهانيه  تشكراته  الوالي  قدم  المناسبة  وبذات 
المحفل  هذا  في  خاصة  بصفة  البليدة  ووالية  عامة  بصفة  الجزائر 
الدولي الهام، كما أكد استعداده التام لدعم هؤالء األبطال وتوفير كل 

اإلمكانات لهم لمواصلة مسيرة النجاح في المنافسات القادمة.
ر. ن

املغري

�إح�صاء �أكرث من 10840 
ط�ئر مه�جر ب�ملن�طق الرطبة 

الرطبة  المناطق  10841 طائر مهاجر عبر  يقل عن  تم إحصاء ما ال 
المنتشرة بإقليم والية المغير، حسبما أستفيد أمس، لدى مسؤولي محافظة 

الغابات بالوالية.
مساحاتها  تقدر  التي  الرطبة  المواقع  تلك  عبر  اإلحصاء  عملية  ونفذت 
الجاري  للموسم  اإلحصاء  برسم  وذلك  هكتار،  ألف   388 بـ  اإلجمالية 
2021 /2022، كما أوضح لـ"وأج" محافظ الغابات دخاخني نور الدين.

بحيرات  و  خروف  ووادي  مروان  شط  من  كل  العملية  هذه  وشملت 
وقناة  و<<الرتم<<  و<<الشحمي<<  و<<تندلة<<  ><عياطة<< 
><وادي ريغ.’’ حيث سمحت أيضا بإحصاء أنواعا من الطيور المهددة 
باإلنقراض من طرف اإلتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة على غرار 
العين<<،  أبيض  ><الحمراوي  و  الرخامي<<  ><الحذف  طيور 
و<<غراب الماء<< و ><النعام الوردي >< و ><البلشون األبيض 
طيور  أصناف  إلى  إضافة  المهاجرة،  الطيور  من  وغيرها  الكبير<<، 
محمية في الجزائر، وفق ما ذكرت من جهتها رئيسة مصلحة الطيور 

المهاجرة بمحافظة الغابات مقروش راضية.
وفي سياق متصل تحصي والية المغير خمس )5( جمعيات صيد، حيث 
30 صيادا  لفائدة  الصيد  للحيازة على رخصة  تأهيل  تسليم شهادات  تم 
بعد خضوعهم لدورة تدريبية لمدة ثالثة أيام بوالية الوادي، مثلما جرى 

شرحه.
ق. م

كاأ�س اجلزائر ما بني امل�ساجد

 لكل القدم يف طبعتها اخلام�سة 

تتويج فريق م�شجد 
"االمري عبد الق�در" ب�لك�أ�س 

نظمت الرابطة الوالئية للرياضة والعمل عين الدفلى بالتعاون مع مديرية 
الشباب  لوزير  السامية  الرعاية  تحت  وهذا  واالوقاف  الدينية  الشؤون 
كاس  الدفلى  عين  والية  ووالي  والرياضة  الشباب  ومديرية  والرياضة 
الجزائر بين المساجد لكرة القدم وتندرج هذه التظاهرة ضمن اطار ترقية 
ممارسة  وتعميم  والجوارية  والترفيهية  الرياضية  النشاطات  وتطوير 

االنشطة الرياضية في مختلف المؤسسات بما فيها الدينية 
وفي تصريح لجريدة "الرائد"، أكد مدير التنظيم الرياضي " قدور محمد 
" ان هذه الدورة شملت 20 فريق متكون من عشرة العبين ورئيس فريق 
وكانت الدورة تصفوية في المرحلة الوالئية على شكل اقصائيات وكان 
النهائي متزامن مع احياء الذكرى الستون لعيدي االستقالل والشباب بين 
فريق مسجد العتيق لبلدية سيدي لخضر وفريق مسجد االمير عبد القادر 

لوادي ابدى عريب. 
والمحلية  الوالئية  السلطات  بحضور  االنطالقة  اشارة  اعطيت   وقد 
واالمنية والعسكرية والحماية المدنية كما تم تتويج فريق مسجد االمير 
الخامسة  الكأس في طبعتها  بهذه  ببلدية عريب  ابدى  لوادي  القادر  عبد 

2022 والذي سيمثل الوالية في المرحلة الجهوية بوالية تيسمسيلت 
الوالئية  الرابطة  رئيس  طرف  من  المحكم  الدورة  برنامج  سطر  ولقد 
للرياضة والعمل " كرفاح قويدر " بقيادة مدير التنظيم الرياضي " قدور 
الجواري " علي  المركب  بالتنسيق مع مدير  التنظيم  لجنة  محمد " مع 

ماحين " و مدير القاعة المتعددة الرياضات " مخلفي سيد علي»  
لعجاج عزيز

ق�سنطينة

انعق�د الدورة الث�نية 
للمجل�س ال�شعبي الوالئي

الشعبي  للمجلس  الثانية  العادية  الدورة  اشغال  بقسنطينة  أمس،  انعقدت 
المجلس  رئيس  و  جاري  مسعود  الوالية  والي  إشراف  تحت  الوالئي 
حضور  و  للوالية  العام  األمين  بمعية  بحري  عصام  الوالئي  الشعبي 
السلطات األمنية والعسكرية، نواب البرلمان، وسيط الجمهورية، ممثل 
اإلدارية  للمقاطعة  المنتدب  الوالي  المدني،  للمجتمع  الوطني  المرصد 
الهيئة  مدراء  البلدية،  الشعبية  والمجالس  الدوائر  رؤساء  منجلي،  علي 
للشباب  األعلى  المجلس  اعضاء  الوالئي,  المجلس  أعضاء  التنفيذية، 
اإلضافية  الميزانية  األعمال،  جدول  المدني. وتضمن  المجتمع  وممثلي 
لسنة  2021،  االداري  الحساب  على  المصادقة  2022ـ  لسنة  للوالية 
كلمته  أخرى.وخالل  وملفات  بالوالية  السياحة  التربوية ـ  الهياكل  واقع 
الحالية  الدورة  بين  النشاطات  أهم  إلى  الوالية  والي  تطرق  االفتتاحية 
والفارطة، ففي ملف االستثمار أكد على تسوية 29 مشروع استثماري. 
و في مجال التنمية، انجار 99 عملية لفائدة الوالية في مختلف القطاعات  
.أما فيما يتعلق يالفالحة، بلغت حملة الحصاد و الدرس الى غاية االن 

99% حيث تم دفع 974 الف قنطار لتعاونية الحبوب و البقول الجافة. 
وفي التشغيل، تسجيل قفزة في عملية اإلدماج المهني لحاملي الشهادات 
بالوالية حيث تم إدماج حوالي 10500 مستفيد مايعادل . % 98، أما في 
التحسين الحضري، تم تسطير برنامج هام لتهيئة شبكة الطرقات بالوالية 
تم إالنتهاء منها بعدد من األحياء على غرار بومرزوق و سيدي مبروك 

والعملية مستمرة بباقي المناطق. 
المسار  في  الفاعلين لالنخراط  الوالي على دعوة جميع  أكد  وبالمناسبة 
للنهوض واالرتقاء  للبالد وتوحيد الجهود  العليا  الذي سطرته السلطات 

بالوالية وتغليب المصلحة العامة خدمة المواطن.
ق. م

ال�سلطات املحلية توؤكد ا�ستكمال كل الرتتيبات

 �شوق اأهرا�س ج�هزة الإع�دة
 فتح املعربين احلدوديني ب�جت�ه تون�س

اأكدت ال�سلطات املحلية لولية �سوق اأهرا�س اأم�س، اأن كل الرتتيبات جاهزة لإعادة فتح املعربين احلدوديني 

الربيني بكل من حلدادة ولفوي�س ببلدية اأولد مومن )�سوق اأهرا�س( اأمام امل�سافرين اجلزائريني والتون�سيني.
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عند  للخمول  َمرضّي  أّي سبب  يظهر  لم  إذا  الدوائي  العالج غير 
والنظام  الحياة  أسلوب  تغيير  يساعد  فقد  به؛  المصاب  تشخيص 
الغذائي على عالج مشكلة الخمول، ومن أهّم هذه التغييرات ما يلي:

 تحسين عادات النوم، وضمان عدد ساعات نوم كافية. 
الراحة  بين  الموازنة  على  والعمل  بانتظام،  الرياضة  ممارسة 

والعمل. 
التخلّص من شرب الكافيين، واإلكثار من شرب الماء. 

تناول األكل الصحي؛ لتجنب زيادة الوزن، أو نقص الوزن. 
وضع توّقعات واقعية لحجم العمل الُمراد إنجازه والجدول الزمني له. 

إعطاء بعض من الوقت لالسترخاء، فمن الُممكن ممارسة رياضة 
التأّمل، أو اليوغا. 

التعّرف على الضغوطات المعّرض لها الشخص الُمصاب، ومن ثّم 
التعامل معها ومحاولة حلّها، حيث من الممكن مثاًل: أخذ القليل من 

الوقت بعيداً عن العمل.
لوكي المعرفي .  تجربة العالج عن طريق العالج السُّ

معالجة  فيها  يتطلب  التي  الحاالت  بعض  هناك  الدوائي   العالج 
وجود  يترافق  عندما  خاصًة  األدوية،  طريق  عن  الخمول  مشكلة 
الخمول مع وجود أعراض حاّدة وشديدة أُخرى، ففي هذه الحاالت 
يجب معرفة المسبّب للقيام بالعالج، ومن األمثلة على ذلك ما يلي:

السوائل  بإعطاء  الجفاف: ويكون ذلك  الناجم عن  الخمول   عالج 
وتعويض نقص األمالح عن طريق الوريد. 

ذلك  ويكون  الدرقية:  الغدة  نشاط  فرط  عن  الناجم  الخمول  عالج 
المشع،  واليود  الدرقية،  للغدة  المضادة  األدوية  إعطاء  خالل  من 
اإلصابة  عن  الناجم  الخمول  عالج  بيتا  مستقبالت  وحاصرات 

بااللتهابات.
طريق  عن  ذلك  عالج  يمكن  باالكتئاب:  المرتبط  الخمول  عالج 
قد  بالسرطان:  المرتبط  الخمول  االكتئاب عالج  مضادات  إعطاء 

يصف األطباء في هذه الحالة األدوية المنشطة.
أدوية  وصف  يُمكن  حيث  النوم:  قلة  عن  الناجم  الخمول  عالج   

تساعد على النوم لحل مشكلة الخمول.

اإعداد: حياة م�صباحي�شحتك

تجنّب السهر لفترات طويلة بال داعي. 
إعطاء الجسم الوقت الكافي من الراحة خالل الليل، وبعض الراحة 

خالل النهار. 
االبتعاد عن التدخين. 

البرتقال،  مثل  ج  فيتامين  على  تحتوي  التي  المشروبات  تناول 
والليمون، والفراولة. 

االبتعاد عن وضع المستحضرات التجميلية بشكل كبير. 
الغذاء المتوازن المحتوي على األلياف لتجنّب حدوث اإلمساك

طــــرق الوقايـــة 
من الهاالت ال�سوداء

ن�صائح لعالج كلف احلمل 
كلف  ظهور  جّراء  السبب  إّن 
تغيُّر في هرمونات  الحمل هو 
الجسم التي تؤدي إلى تغيّر في 
الكلف  ويتالشى  البشرة،  لون 
الوالدة،  بعد عملية  المعتاد  في 
ذلك،  من  للقلق  داعي  ال  لذلك 
ببعض  االستعانة  ويُمكن 
النصائح اآلتية للوقاية من كلف 

الحمل:
وضع واقي الشمس على البطن، وعلى جميع أنحاء البشرة عند التعرض ألشعة 

الشمس؛ حتى ال تُصبح بشرة البطن ذات لون داكن بشكل أكبر.
 يُمكن إخفاء خُط الكلف األسود الظاهر على البطن بشكل مؤقت من خالل وضع 

المكياج عليه بكميات معتدلة، ومناسبة.
 يجُب االبتعاد عن استعمال كريمات التبييض خالل فترة الحمل، أو الرضاعة 

الطبيعيّة؛ لئال يتضرر الطفل.
 كما يُنصح بمراجعة طبيب األمراض الجلدية في حال عدم تالشي الكلف بعد 
الكريمات  مثل  الكلف  حالة  مع  يتناسب  عالج  لوصف  الوالدة،  من  أشهر  عّدة 
الجليكوليك،  حمض  باستعمال  الكيميائي  التقشير  أو  تريتينوين،  مثل  الموضعيّة 

ويُمكن استعمال الليزر كخيار ُمتقدم في حال فشلت جميع الُطرق لعالج الكلف.

ا�صتخدامات امليكروويف
 غري الت�صخني

تطهري اأدوات املطبخ

المطبخ  أدوات  تطهير  يُمكن   
وذلك  الميكروويف؛  باستخدام 
من  القليل  وضع  طريق  عن 
التقطيع  ألواح  على  الليمون 
كما  دقيقة،  لمدة  وتسخينها 
يُمكن تطهير إسفنج المطبخ بعد 
استخدامه أكثر من مرة عوًضا 
عن التخلص منه، وذلك بوضع 
اإلسفنج في وعاء يحتوي على 

ماء وخل في الميكروويف لمدة دقيقة؛ فسيؤدي ذلك إلى تطهيرها وتنظيفها بكل 
سهولة، كما يُمكن استبدال الخل بالليمون في حال عدم توافره.

 ت�صهيل ع�صر احلم�صيات

 يُواجه البعض صعوبة أثناء عصر الحمضيات مثل الليمون أو البرتقال، ويُمكن 
التخلص من ذلك بوضع الحمضيات لمدة 20 ثانية في الميكروويف، وبعد ذلك 
يُمكن تدليكها وعصرها بالطرق التقليدية، وهذا سيسهل الحصول على كمية أكبر 

من العصير.
 تق�صري الثوم

الميكروويف  استخدام  ويُمكن  الثوم،  تقشير  في  بالغة  صعوبة  البعض  يُواجه   
ثم  مطبخ،  منديل  فوق  الثوم  فصوص  بوضع  يُنصح  حيث  ذلك؛  على  للتغلب 

ووضعه داخل الميكروويف وتشغيله لمدة 10 ثواني.
 طهي بع�س الوجبات 

البيض  مثل  الميكروويف،  باستخدام  البسيطة  األطباق  من  العديد  طهي  يُمكن 
بوشيه  بيض  لتحضير  فمثاًل  البشار،  وصنع  المكسرات  وتحميص  المخفوق، 
مثالي يُمكن إتباع الخطوات اآلتية: وضع ماٍء مغلي في وعاٍء مناسب مع إضافة 
القليل من قطرات الخل األبيض وفقس بيضة وإضافتها إلى الوعاء وتغطيته مع 
تشغيل المايكروويف على حرارة عالية لمدة 30 ثانية و تحريك البيضة وتشغيل 

المايكروويف مرة أخرى لمدة 20 ثانية.
 �صنع املخلالت 

يستغرق صنع المخلالت في العادة الكثير من الوقت حتى يصبح جاهزاً لألكل، 
ولكن يُمكن استخدام فرن الميكروويف لتحضير المخلالت بطريقة سهلة وخالل 
وقت قصير؛ وذلك بوضع حبات من الخيار في وعاء يوجد فيه كمية مناسبة من 
الماء والملح، والخل والبصل، باإلضافة إلى عدد من التوابل مثل بذور الخردل 

والفلفل األسود وتركه لمدة 8 دقائق تقريًبا.
 اإزالة تبلور الع�صل 

يتبلور العسل على درجات الحرارة المنخفضة ليصبح صلًبا، مما يجعل استخدامه 
أمًرا في غاية الصعوبة، ويُمكن استخدام الميكروويف كحٍل مثالي إلعادة العسل 
إلى قوامه السابق، وذلك بوضع عبوة العسل في الميكروويف لمدة 30 ثانية إلى 

دقيقة واحدة تقريًبا.
 اإزالة الطوابع

بإعادة  قد يرغبون  أو  بإلصاق طابٍع خاطئ على مغلٍف مهم  البعض  قد يكون   
وذلك  بكل سهولة؛  الميكروويف إلزالتها  استخدام  يُمكن  ولكن  الطابع،  استخدام 
بوضع عدة قطرات صغيرة من الماء على الطابع، ثم وضع المغلف كاماًل في 

المايكروويف، ثم تشغيله على درجة حرارة متوسطة لمدة 20 ثانية.
 ت�صخني منتجات التجميل 

تحتوي بعض منتجات التجميل أو العناية بالبشرة على عدد من الزيوت التي تكون 
صلبة على درجة حرارة الغرفة أو في الجو البارد، األمر الذي قد يجعل تطبيقها 
على الجلد أمًرا صعًبا، لذا يُنصح بتسخينها عدة ثواٍن في منتجات التجميل، كما 

يُمكن وضع الماسكارا الصلبة الجافة لتذويب المواد الصلبة فيها.

احلامل واجلنني

اأمومة  و طفـولة 

تدابري منزلية 

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

الخاصة ومن هذه الخطوات:
سبيل  على  بالغضب  االعتراف  على  الطفل  تشجيع 
المثال يمكن سؤاله حول ذلك كالتالي: هل أنت متأكد 

أنك ال تشعر بالغضب من شيء ما ؟.
 تعليمه على التعامل مع الشعور مع الغضب وتهدئة 

نفسه، وتجنب تبرير السلوك العدواني. 
الغضب  بسبب  تصرفاته  آثار  عن  الطفل  سؤال 
على نفسه وعلى اآلخرين، على سبيل المثال يمكن 
سؤاله: )كيف تعتقد أن أخوك شعر عندما صرخت 

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

في كيفية التعامل معها.
 مناقشة الحلول المحتملة للمشكلة الموجودة لديه.

 تعليم الطفل الخطوات الالزمة لتهدئة وضبط النفس 
لعودتها لطبيعتها

عالج اخلمول يف اجل�صم 
يف احلقيقة، ل يوجد عالج وحيد للخمول؛ وذلك لأّن العالج يعتمد على معرفة امل�صّبب وعالجه

 وبالتايل ُيكن تق�صيم طريقة العالج ب�صكل عام اإىل ما يلي:

خطوات لتدريب الطفل على الهدوء 
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نابولي ي�ستقر على بديل مدافع ال�سنغالي

كوليبالي يلمح 
اإلى اقترابه من ت�سيل�سي

  ألمح السنغالي كاليدو 
مدافع  كوليبالي، 
نابولي، إلى رحيله عن 
صفوف فريق الجنوب 
المقبلة،  الساعات  في 
االنضمام  أجل  من 
تشيلسي.وأشار  لنادي 
أن  إلى  إيطالي  تقرير 
بالفعل  وافق  كوليبالي 
عرضا  سيقدم  اإلنجليزي  النادي  وأن  لتشيلسي،  االنضمام  على 
بقيمة 40 مليون يورو لنابولي من أجل التعاقد مع كاليدو، وبحسب 
موقع "فوتبول إيطاليا"، وجه أحد الصحفيين الفرنسيين سؤاال إلى 
كوليبالي عما إذا كان سينضم لتشيلسي، ليرد السنغالي بتصريح 
مقتضب: "سأوكد الحقا، لكن األمر يسير على الطريق الصحيح«.

وافق  كوليبالي  إن  قالت  إيطاليا"،  "سبورت  شبكة  أن  إلى  يشار 
بالفعل على الشروط الشخصية مع تشيلسي، وأن الالعب سيوقع 
على عقد لمدة 3 سنوات مقبلة مع خيار التمديد لعام إضافي رابع، 
وكشفت أن المدافع السنغالي سيحصل على 8 مليون يورو كراتب 

في الموسم الواحد باإلضافة لمليون آخر كمكافآت.
وبحسب  السنغالي،  مدافعه  بديل  على  نابولي  استقر  جهته،  من 
مع  التعاقد  يستهدف  نابولي  فإن  إيطاليا"،  "سكاي سبورت  شبكة 
المحتمل  الرحيل  لتعويض  التسيو،  مدافع  أتشيربي،  فرانشيسكو 
تجربة جديدة  يبحث عن  أتشيربي  أن  الشبكة  لكوليبالي.وأضافت 
لطريق  األلتراس  مع  عالقته  وصلت  أن  بعد  التسيو،  عن  بعيدا 
مسدود، ويبلغ أتشيربي من العمر 34 عاما، وهو العب دولي في 
منتخب إيطاليا، كما ارتبط اسمه أيضا باالنتقال لميالن ومونزا هذا 

الصيف، وسيكون متاحا بمقابل حوالي 5 ماليين يورو.
وأشار التقرير، إلى أن البديل الثاني أمام نابولي هو ليو أوستيغارد، 
العب برايتون، وسيكون مقابل 5 ماليين يورو أيضا، أما البدائل 
األخرى فهي أغلى سعرا، فال يريد نابولي الدخول في مزايدة مع 
رين لضم الكوري الجنوبي مين جاي كيم العب فنربخشة، كما تم 
ترشيح ماكسنس لكرواكس، العب فولفسبورغ، والذي انضم من 

سوشو في صيف 2020.
الوكاالت 

و�سط ا�ستمرار الجدل بخ�سو�س م�ستقبله 

ليفاندوف�سكي يتلقى تهديدات 
بالقتل ب�سبب بر�سلونة

ذكرت شبكة "سبورت 
أن  األلمانية،   "1
روبرت  البولندي 
مهاجم  ليفاندوفسكي، 
تلقى  ميونيخ،  بايرن 
من  بالقتل  تهديدات 
األمر  مجهولين، 
أجبره على عدم  الذي 
في  عائلته  اصطحاب 

رحلة العودة إلى ألمانيا.ويبدو أن عددا من مشجعي بايرن ميونيخ 
أعلن  الذي  ليفاندوفسكي  بحق  بالقتل  تهديدات  أطلقوا  المتعصبين 
النادي  بقاء موسم في عقده مع  إلى برشلونة، رغم  نيته االنتقال 
األلماني، الذي يرفض بدوره التفريط بالالعب، رغم تقدم النادي 

اإلسباني بثالثة عروض رسمية لضم الهداف المخضرم.
ووصل ليفاندوفسكي بالفعل إلى ميونيخ وخضع لفحوصات طبية 
روتينية برفقة زمالئه قبل بدء التحضيرات للموسم الجديد، دون 
بافاريا، وسط استمرار  إقليم  تتواجد زوجته وأطفاله معه في  أن 

الجدل حول مصير الالعب.
وذكرت الشبكة األلمانية أن ليفاندوفسكي يرغب في إتمام عملية 
االنتقال إلى برشلونة بشكل سريع بعد التوافق بين الناديين على 
ذلك، مشيرة إلى أن بايرن ميونيخ يرفض بيع هدافه بمبلغ يقل عن 

50 مليون يورو.
الوكاالت

مجل�س ال�سيوخ الفرن�سي ينتقد اأداءه ويعار�س حججه، ويوؤكد: 

"وزير الداخلية خالف الحقيقة
 ب�ساأن نهائي دوري الأبطال الأوروبي"

أداء  الفرنسي  الشيوخ  مجلس  انتقد 
األحداث  شأن  في  الداخلية  وزير 
الجدلية التي وقعت في نهائي دوري 
وريال  ليفربول  بين  أوروبا  أبطال 

مدريد، يوم 28 ماي الماضي.
الفرنسي  الداخلية  وزير  أن  وأكد 
جيرالد دارمانان "لم يقل الحقيقة" حين 
نهائي  في  حدث  ما  البداية  في  عزا 
وصول  إلى  أوروبا  أبطال  دوري 
إلى  ليفربول  مشجعي  من  العديد 
رئيس  مزورة.وقال  بتذاكر  المباراة 
لجنة الثقافة في مجلس النواب، لوران 
الفون، في عرضه لتقرير النتائج مع 
فرانسوا  التشريعية،  اللجنة  رئيس 
نويل بوفيه "إن كلمات وزير الداخلية 

لم تكن على المستوى«.

وأكد بوفيه أن حجج دارمانان، سواء 
في ليلة 28 ماي عندما أقيمت مباراة 
ريال مدريد وليفربول، أو في األيام 

ما  حقيقة  مع  تتوافق  "ال  التالية، 
األبطال  دوري  نهائي  حدث«.كان 
قد تأخر انطالقه لما يزيد عن نصف 

التجمعات  بسبب  موعده  عن  ساعة 
حيث  الملعب  مداخل  على  الحاشدة 
 35 أن  الفرنسية  السلطات  تؤكد 
الملعب  دخول  حاولوا  شخص  ألف 
تذاكر  يحملون  ال  أو  زائفة  بتذاكر 
لإلخالل  أدى  مما  األساس،  من 
باألمن العام فضال عن تعذر وصول 
الجمهور الذي يحمل بطاقات دخول 
األمن  قوات  صحيحة.واستخدمت 
محاولة  في  للدموع  المسيل  الغاز 
لتفريق الحشود، وأكد وزير الداخلية 
الشيوخ  أمام مجلس  الفرنسي حينها 
شهد  دوني  سان  ملعب  محيط  أن 
أن  رغم  تذكرة  آالف   110 وجود 

سعة الملعب 75 ألف متفرج.
الوكاالت

لليفربول،  الفني  المدير  أرجع 
األلماني يورغن كلوب، سبب هزيمة 
يونايتد  مانشستر  أمام  الثقيلة  فريقه 
بنتيجة 0-4، أول  بانكوك،  وديا في 
امس، لعدم جاهزية العديد من العبي 
تصريحات  في  كلوب  فريقه.وقال 
عقب  لليفربول،  الرسمي  للموقع 
المباراة  أن  الواضح  "من  المباراة: 
بالنسبة  جدا  مبكر  وقت  في  جاءت 
من  الكثير  رأينا  فقد  ذلك،  ومع  لنا، 
األشياء الجيدة فيها، لكن في اللحظات 
الحاسمة لم نكن جيدين بما يكفي أمام 
هائلة  فرصا  منحنا  لقد  المرمى، 
لعدد كبير من الالعبين«، وأضاف: 
"مانشستر يونايتد قام بعمل جيد في 
الهجمات  أنهوا  فقد  اللحظات،  هذه 
بصورة رائعة، نحن نعترف بذلك«.

وأوضح كلوب: "أنا أكره الخسارة، 
الالعبين  من  عدد  خوض  مع  حتى 
من  فقط  أيام   3 بعد  المباراة 
ولكن  حقا،  قاس  هذا  التدريبات.. 

القدم  كرة  العب  حياة  هي  هذه 
المحترف، واآلن يمكننا التعامل مع 
"أعلم  ذلك، وسنعمل معه«، وتابع: 
أن كرة القدم هي لعبة نتائج، ونحن 

لكن  ذلك،  أجل  من  شيء  كل  نفعل 
كامل«،  لموسم  االستعداد  علينا 
وختم: "بالطبع كنت أحب أن نسجل 
هنا  جماهيرنا  أمام  األهداف  بعض 
عدة  لنا  أتيحت  فقد  بانكوك(،  )في 

فرص بالفعل، لكننا لم نستغلها«.
تجدر اإلشارة إلى أن النجم البرتغالي 
مع  يشارك  لم  رونالدو  كريستيانو 
اليوم،  لقاء  في  يونايتد  مانشستر 
الفريق  بعثة  مع  السفر  عن  لتخلفه 
عن  أنباء  انتشار  وسط  بانكوك  إلى 
رغبته في الرحيل، بينما جلس معظم 
دكة  على  األساسيين  ليفربول  نجوم 
البدالء، على رأسهم المصري محمد 
صالح، الذي دخل بديال في نصف 

الساعة األخير من اللقاء.
الوكاالت 

حول  الجدل  نهاية  بر�سلونة  نادي  رئي�س  البورتا  خوان  اأكد 

اإمكانية ا�ستمرار الفرن�سي عثمان ديمبلي مع الفريق الكتالوني، 

الما�سية.وقال  االأ�سهر  طوال  ا�ستمرت  ماراثونية  مفاو�سات  بعد 

ديبورتيفو  موندو  �سحيفة  نقلتها  ت�سريحات  خالل  البورتا 

وديمبلي«.وعن  رافينيا  �سنقدم  االأ�سبوع  اأم�س: "هذا  االإ�سبانية 

اإمكانية التعاقد مع روبرت ليفاندوف�سكي ك�سف "نحن نفعل كل 

ما في و�سعنا، وهذا لي�س �سهال، لكننا نعمل ب�سكل جيد للغاية. 

اأهنئ االإدارة الريا�سية على عملها، وفي المقدمة ماتيو األيماني 

وجوردي كرويف«، واأتم "لقد جئنا اليوم لعقد اجتماع لمجل�س 

االإدارة، و�سيكون لدينا الوقت للحديث عن ذلك«.وكان بر�سلونة 

قد اأعلن تعاقده مع رافينيا من �سفوف ليدز يونايتد االإنجليزي 

دون الك�سف عن تفا�سيل ال�سفقة، واأعلن اأم�س، عن تو�سله اإلى 

بيان:  في  وكتب  الدولي،  البرازيلي  الجناح  ل�ضم  مبدئي  اتفاق 

"تو�سل بر�سلونة وليدز اإلى اتفاق مبدئي النتقال رافينيا، واالآن 
ال�سفقة،  قيمة  عن  الك�سف  يتم  الطبي«.ولم  فح�سه  بانتظار 

مليون   55 تناهز  اأنها  اإلى  اأ�سارت  اإ�سبانية  �سحافية  تقارير  لكن 

يورو، زائد 15 مليونا من المكافاآت، على مدى خم�س �سنوات.وكان 

رافينيا مرتبطا بعقد حتى جوان 2024 مع ليدز الذي ان�سم اإليه 

من رين الفرن�سي في 2020.

المو�سم  انطالق  قبل  لبر�سلونة  �سفقة  ثالث  هو  رافينيا  وبات   
من  كي�سييه،  فرانك  االإيفواري،  الو�سط  العب  بعد  الجديد، 

ميالن االإيطالي، والمدافع الدنماركي، اأندريا�س كري�ستن�سن، من 

ت�سيل�سي االإنجليزي، بعقدين حّرين.

الوكاالت

بر�سلونة يعلن التو�سل التفاق ل�سم نجم نادي ليدز

لبورتا يحدد موعد تقديم رافينيا وديمبلي

في اأول تعليق له بعد �سقوط فريقه برباعية اأمام مان�س�ستر يونايتد، كلوب:

"اأكره الخ�سارة �سنحاول التدارك
 وعلينا التح�سير لمو�سم كامل"

بعد حديث لدعم المهاجم الفرن�سي

 لرحيل زميله البرازيلي 

نيمار يتجاهل مبابي في تدريبات 
البي اأ�س جي ب�سبب مي�سي 

 
تجاهل البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس 
كيليان  الفرنسي  زميله  الفرنسي  جيرمان  سان 
مبابي خالل مران باريس سان جيرمان.وظهر 
بتدريب  القيام  ينتظران  وهما  ونيمار  مبابي 
قام  حيث  الالعبين،  من  اثنان  به  يقوم  ثنائي 
مبابي بتقديم يده إلى نيمار، ولكن األخير تجاهل 
يد مبابي فجاء أحد العبي باريس إلى البرازيلي 

ليونيل ميسي  بينما ظهر  المران،  ليشاركه في 
الذي  نيمار  صديقه  مع  ليتدرب  الفريق  نجم 
التجاهل من  الفور.ويأتي هذا  إليه يده على  مد 
قبل نيمار لمبابي بعد التقارير التي تحدثت عن 
نيمار  البرازيلي  لرحيل  الفرنسي  المهاجم  دعم 
تقارير  الموسم.وأكدت  هذا  فريقه  عن صفوف 
صحفية مؤخراً أن ميسي قد رفض قرار رحيل 

يرى  بينما  األمراء،  حديقة  ملعب  عن  نيمار 
في  منه  المطلوب  يقدم  لم  الالعب  أن  مبابي 
على  قد حصل  مبابي  أن  األخيرة.يذكر  الفترة 
الالعبين  اختيار  يخص  فيما  إضافية  امتيازات 
والذي  باريس  مع  الجديد  عقده  في  والمدربين 

يمتد حتى صيف 2025.
الوكاالت 
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وي�ست هام يثني على فنيات نجمه الجزائري

 بن رحمة يرد على �شائعات 
رحيله بهدف مخالفة مبا�شرة

 سجل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة نجم فريق وست هام يونايتد اإلنجليزي هدفاً في 
لقاء ودي مع فريقه، وساهم في تعادل فريقه بهدف لهدف مع فريق بوريهام وود، فريق 
بالقسم الخامس بإنجلترا، في إطار تحضيرات الهامرز للموسم الكروي الجديد للدوري 

اإلنجليزي الممتاز 2022-2023.
في  قوية جاءت  بالمقدمة من خالل ركلة حرة  هام  في وضع وست  بن رحمة  ونجح 
منتصف الشوط األول من عمر اللقاء، وبعد الهدف بـ6 دقائق حاول بن رحمة التسجيل 

مرة أخرى من خالل تصويبة تصدى لها حارس فريق بوريهام وحولها لخارج الشباك.
وجاء الهدف ليحسن وضعية بن رحمة في وست هام، بعد التقارير األخيرة التي أكدت 
األمامي  الخط  الصيف وتحسين  الالعب هذا  بيع  في  فريقه  ديفيد مويس مدرب  رغبة 

بصفقات أخرى.
يذكر أن بن رحمة ساهم مع وست هام بـ19 هدفاً الموسم الماضي، حيث سجل 11 هدفاً 

وصنع 6 أهداف في 32 مباراة.
من جهتها، أثنت إدارة نادي ويست هام على فنيات نجمها الجزائري قبل انطالق الموسم 
للفريق على  الكروي الجديد، ونشرت ويست هام، مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي 

»تويتر«، استعرض فيه احدى فنيات بن رحمة.
بن رحمة  فنيات  فيه  بتعليق وصفت  الفيديو،  اإلنجليزي، هذا  النادي  ادراة  أرفقت  كما 
التحضيرية  المباراة  من  اللقطة  هذه  أخذ  وتم  بن رحمة«،  »القليل من سحر  بالسحر: 
األخيرة التي خاضها بن رحمة رفقة ويست هام، والتي سجل فيها هدفا عالميا بمخالفة 

مباشرة.
ق.ر

 الكوكي يعدد اأ�سباب اختياره

 ويك�سف نقائ�س الت�سكيلة، وبلحاج يك�سف

 »�أعددنا ملفا نطالب فيه بمنحنا 
ملعب بر�قي بعد تد�شينه«

 كشف محمد بن الحاج رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد، عن رغبة إدارة 
فريقه، في االستفادة من ملعب براقي الجديد، الذي توشك األشغال أن تنتهي 

فيه، تحسبا للموسم الكروي الجديد.
وصرح بن الحاج، صبيحة أمس، بن الحاج في ندوة صحفية: »نحضر ملفا 
المنافسين بعد تدشين الملعب، ونتمنى  لكي يتم منحنا ملعب براقي الستقبال 
فقد  التشكيلة،  وبخصوص  السلطات،  طرف  من  لمطالبنا  االستجابة  تتم  أن 
على حسب  نوعية،  بصفقات  الفريق  وسندعم  الركائز،  على  باالحتفاظ  قمنا 

التطلعات«
من جهته، كشف نبيل الكوكي المدرب الجديد للنادي عن األسباب التي دفعته 
الصحفية أمس: »تلقيت عدة عروض،  الندوة  الشباب، وصرح في  الختيار 
من أندية بضغط أقل من شباب بلوزداد المتوج ثالث مرات تواليا بالبطولة”.، 
سنوات،  ثالث  منذ  مستقرة  مجموعة  امتالكهم  الشباب  في  االيجابي  الشيء 
هذا األمر يجعل التوليفة موجودة في الفريق، ونحن سنعمل على تكملة بعض 

النقائص«.
الصيفي  الميركاتو  خالل  لتدعيمها  يسعى  التي  المناصب  الكوكي،  وكشف 
تقدير،  إلى سبعة العبين على أقصى  الفريق بستة  لتدعيم  الجاري: »نسعى 
باإلضافة  ميدان،  أيسر، العبي وسط  الدفاع، ظهير  انتداب محور  نستهدف 
لمهاجم أو اثنين، ليس المهم استقدام عدد كبير من الالعبين، األهم هو القيام 

بانتدابات نوعية ومدروسة، تقدم اإلضافة الالزمة للفريق«.
ق.ر

اأمير.ل

لكرة  الجزائرية  االتحادية  شرعت 
القدم، في الخطوات القانونية الخاصة 
بوهران،  هدفي  ميلود  ملعب  بتأهيل 
تحسبا لنقل مواجهة المنتخب الوطني 
أكدته  حسبما  إليه،  النيجر  لمنتخب 

مصادر مطلعة أمس.

وأكدت ذات المصادر ان هذه الخطوة 
الوطني  الناخب  لرغبة  تلبية  جاءت 
بمناسبة  أعلن  الذي  بلماضي،  جمال 
البحر  ألعاب  افتتاح  حفل  حضوره 
األبيض المتوسط األخيرة في وهران، 
عن رغبته في أن تلعب عناصره على 

أرضية ملعبها الجديد.
ان  المصادر  ذات  وأوضحت 

وعلى  الفاف،  في  الجدد  المسؤولين 
الجديد جهيد زفيزف  الرئيس  رأسهم 
الالزمة من أجل  بالخطوات  يقومون 
مستوى  على  الجديد  الملعب  تأهيل 
القدم،  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية 
المصادر  إجراء روتيني وصفته  في 
نفسها بالسهل، على اعتبار أن الملعب 
على  يتوفر  وهران  في  الرياضي 

جميع المتطلبات للوصول إلى التنافس 
العالي.

الصحراء«،  »محاربو  ويستقبل 
من  الثالثة  الجولة  إطار  في  النيجر، 
كأس  لنهائيات  المؤهلة  التصفيات 
أمم أفريقيا 2023، والتي تم تأجيلها 
بعدما   ،2024 جانفي  إلى  مؤخرا 

كانت مقررة في صيف العام القادم.

 تايدر يهدد نادي العين ال�سعودي 

بال�سقوط بقرار من الفيفا ويك�سف

 »م�شوؤولو �لنادي �أخلفو� وعودهم 
و�أخلو� بالعقد و�شيدفعون �لثمن«

السابق،  السعودي  العين  فريق  العب  تايدر،  سفير  الجزائري  الدولي  أطلق 
عام  قرابة  منذ  المالعب،  عن  غياب  بعد  النادي،  إدارة  نارية ضد  تصريحات 
ونصف بسبب إصابة تعرض لها مع فريقه السابق العين السعودي، أنهت موسمه 
2021- نسخة  في  فريق  بال  لِيبقى  النادي  مع  عقده  فسخ  وبعدها  اآلوان،  قبل 

.2022
وكان تايدر، قد حضر للسعودية في عقد مدته ثالث سنوات، ولكن نادي العين 
السعودي اكتفى بثالثة أشهر، وبعد ذلك نشبت المطالبات بين الالعب والنادي 
حيث سيضطر العين لدفع 7 ماليين يورو لالعب أو سيتعرض لعقوبات قاسية 

من بينها إسقاط النادي.
لثالث  عقداً  »وقعت  أمس:  »الجزيرة«،  لصحيفة  تصريحات  في  تايدر،  وقال 
سنوات مع العين بمبلغ 7 ماليين يورو، النادي دفع لي فقط أول ثالثه أشهر بعد 
8 أشهر بدون دفع اضطررت أن أفسخ عقدي وأشتكيهم للفيفا، في نوفمبر 2021 
الفيفا طلب من النادي دفع مبلغ 6 ماليين يورو لي لعدم االمتثال ألنظمة وتعليمات 

الفيفا، وسوف يهبط للدرجة األدنى إن لم يدفع لي«.
ألنني  واحدة  دفعة  فقط  »أقبل  قائال:  مستحقاته،  جدولة  المتحدث  ذات  ورفض 
السابق  الرئيس  تماًما،  كافية  أنها  وأعتقد  شهراً   18 عليهم  وصبرت  انتظرتهم 
ذلك  عد  القضية،  إنهاء  أجل  من  ونصف  يورو  ماليين   3 علي  عرض  مازن 
عرض الرئيس الحالي حسن مبلغ خمسة ماليين يورو في جانفي 2022 لحل هذه 
المشكلة، وقبل يومين الرئيس الحالي حسن عرض علي عشرة ماليين ريال لحل 
المشكلة ورفضت هذا العرض، وقعت عقد 3 سنوات، وتوقفوا عن الدفع بعد 3 

شهور فقط، وحاليا أنا بدون ناٍد منذ 18 شهرا وسيدفعون ثمن هذا«
ق.ر

تلبية لرغبة بلما�سي وبرمجة مواجهة النيجر فيه

�لفاف ت�شرع في �إجر�ء�ت تاأهيل ملعب ميلود هدفي بوهر�ن

بأن  الفرنسية،   »10 سبور  »لو  جريدة  كشفت 
دائرة  في  يتواجد  ديلور  أندي  الجزائري،  الدولي 
اهتمام باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي.

وكان المهاجم العائد على صفوف المنتخب الوطني 
كان قد تفاعل منذ يومين من اآلن، بشكل طريف 
كريستوف  بالمدرب  التحاقه  إمكانية  بخصوص 
ووقع  نيس،  في  عليه  يشرف  كان  الذي  غالتييه، 

مؤخرا مع بطل الدوري الفرنسي.
وأكدت الصحيفة الفرنسية أن المزحة التي أطلقها 
جي«،  أس  »البي  أللوان  حمله  بخصوص  ديلور 
قد  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  بالنجم  لذلك  وربطه 

تتحول لحقيقة في الميركاتو الحالي.
المستشار  سعي  عن  المصدر  ذات  وأوضح 
الرياضي لفريق العاصمة الفرنسية لويس كامبوس، 
لضم رأس حربة جديد في الفترة القادمة، قد يكون 
أندي ديلور الذي يعرف المدرب كريستوف غالتييه 

جيدا.
من  للتخلص  أوال  الباريسي  النادي  ويسعى 
الفرنسي  والصاعد  إيكاردي،  ماورو  األرجنتيني 
في  مساحة  ترك  أجل  من  كاليمواندو،  أرنولد 
قادرا على  يكون  لمهاجم جديد،  األمامية  الخطوط 

تلبية المطالب التكتيكية للفريق.

كريستوف  مع  مميزة  عالقة  ديلور  أندي  ويمتلك 
غالتييه، مدرب باريس سان جيرمان الجديد، والذي 
كان وراء ضمه لنيس صيف 2022، وجعله نجما 
دائم،  بشكل  عليه  االعتماد  خالل  من  األخير  لهذا 

رغم وجود المميز أمين غويري في الفريق نفسه
ق.ر

مزحة مهاجم الخ�سر الأخيرة تحولت اإلى حقيقة

 باري�س �شان جيرمان مهتم 
بالتعاقد مع ديلور هذ� �ل�شيف

 الإدارة ب�سدد اإجراء

 تغييرات كثيرة في الفريق

�لم�شري ح�شام �لبدري مدربا 
جديد� لوفاق �شطيف لمدة �شنتين

 

السابق  الفني  المدير  إدارة وفاق سطيف بصفة رسمية مع  اتفقت 
على  لإلشراف  البدري  حسام  المصري  والمنتخب  األهلي  لنادي 
العارضة الفنية للنادي لمدة سنتين، حسب ما علم من إدارة الفريق 

الناشط في بطولة الرابطة المحترفة األولى لكرة القدم.
وأوضح المدير الرياضي الجديد للشركة التجارية الوفاق الرياضي 
صحفي  تصريح  في  العرباوي  إبراهيم  إيقلز«  »بالك  السطايفي 
حسام  المصري  التقني  مع  رسمية  بصفة  اتفقت  الوفاق  إدارة  أن 
للنادي  الفنية  التفاصيل لإلشراف على العارضة  البدري على كل 
لمدة سنتين خلفا للمدرب الصربي داركو نوفيتش الذي أشرف على 

الفريق نهاية الموسم الماضي.
وفي سياق متصل يتعلق بتحضيرات إدارة النسر األسود للموسم 
على  مقبلة  إدارته  بأن  المتحدث  ذات  أكد   2022-2023 المقبل 
تغييرات كبيرة ستمس تشكيلة الوفاق، وكذا تركيبة المكتب المسير 
سعيا من اإلدارة إلى إعادة الفريق إلى منصة التتويجات و مواصلة 

حصد األلقاب على حد قول ذات المتحدث.
تحسبا  اآلجال  أقرب  في  العرباوي  حسب  الصفقة  ترسيم  وسيتم 
الوفاق  فيه  الذي يعول  الجديد  للموسم  التحضيرات  لقرب انطالق 
على استرجاع مكانته مع الكبار، حيث أنهى النسر األسود الموسم 
الماضي على غير العادة منذ سنوات في المرتبة السادسة، وذلك 
أبطال  الذهبي من منافسة رابطة  المربع  إلى  بالرغم من وصوله 
األهلي  العمالق  أمام  بشرف  وإقصائه  منعدمة  بإمكانيات  إفريقيا 

المصري.
ق.ر/واج

ريا�ضي



ق. و

 الرائد: 2022/07/14
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ملواجهة الت�ضخم.. 

 كوريـــــــا اجلنوبيــــــة
 ترفــع �سعــر الفـــــــائدة

رفع البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم األربعاء سعر الفائدة الرئيسي 
بشكل غير مسبوق بمقدار 50 نقطة أساس لمكافحة ضغوط التضخم المتنامية 

تأثرا بأسعار الطاقة والسلع المرتفعة.
وعقد مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي اجتماًعا لتحديد سعر الفائدة 

في وقت سابق اليوم، وصوت على زيادة سعر إعادة الشراء القياسي لسبعة 
أيام من 1.75% إلى 2.25%، وفًقا للبنك المركزي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية لألنباء إلى أن رفع سعر الفائدة 
جاء بعد زيادة متتالية لمرتين بمقدار 25 نقطة أساس في كل من نيسان/
أبريل وأيار/مايو الماضيين، وهي أول مرة يرفع فيها البنك سعر الفائدة 
ثالث مرات متتالية. وتكافح كوريا الجنوبية ضغوط التضخم المتصاعدة 

بسرعة وسط ارتفاع أسعار الطاقة والسلع بسبب انتعاش الطلب المتأثر من 
الجائحة، واالضطرابات المطولة في سلسلة التوريد التي تفاقمت بسبب الحرب 

المستمرة في أوكرانيا.
وارتفعت أسعار المستهلكين في البالد، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 

6% الشهر الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه. وتعد هذه أكبر زيادة في األسعار 
منذ ارتفاعها بنسبة 6.8% في تشرين الثاني/نوفمبر 1998، عندما كانت كوريا 

الجنوبية في خضم األزمة المالية اآلسيوية 1997-1998. وتتوقع الحكومة 
أن يكون التضخم تحت ضغط تصاعدي وأن يظل في نطاق 6% في الوقت 

الحالي.

 جوليا روبرت�س وجورج كلوين.. 
زوجان �سابقان يف "تذكرة للجنة"

يعود النجمان جورج كلوني وجوليا روبرتس للعمل مًعا في فيلم كوميدي 
جديد، يلعبان فيه دور حبيبين سابقين. ووفًقا لمجلة "بيبول" األمريكية، يمثل 

اجتماع النجمين بشرى سارة لعشاق أفالم التسعينيات في هوليوود، والتي 
مثلت ذروة أعمال كل من جوليا روبرتس وجورج كلوني.

ويجتمع الثنائي مجدًدا في فيلم بعنوان: Ticket to Paradise "تذكرة 
للجنة"، حيث يلعبان دور زوجين مطلقين يقرران عقد هدنة من نزاعاتهما 

المستمرة، من أجل إيقاف ابنتهما كاثلين عن قرار الزواج من رجل تعرفت 
عليه للتو.

وفي اإلعالن التشويقي للفيلم، يقول كلوني، لزوجته السابقة )روبرتس( على 
متن طائرة: "ستتزوج ابنتنا من رجل قابلته للتو، على بعد ماليين األميال 

من المنزل، إنها تدمر حياتها المهنية"، ثم تقول روبرتس: "تماًما كما فعلت 
والدتها، لذا فأنا الوحيدة التي يمكنها منعها، ألنها ال تستمع لوالدها".

أفضل 5 أفالم أجنبية في 2022..وبإمكان المشاهدين أيًضا، رؤية روبرتس 
)54 عاًما(، وكلوني )61 عاًما(، وهما يقومان بالتقاط الصور مًعا، ويرقصان 

مًعا ويلعبان بونج، حتى أن كلوني، في أحد المشاهد، يعض من قبل سمكة 
دولفين. وعبّر كل من كلوني وروبرتس عن حماستهما للعمل مًعا، ووصف 

كلوني الفيلم بأنه خاص جًدا، ويحمل سمة األفالم الكوميدية القديمة. ومن 
المتوقع أن يصدر الفيلم في 21 أكتوبر المقبل، وهو من إخراج أول باركر.

وكالة الطاقة الدولية: 

"حبل م�سدود"�سوق النفط ت�سري على 
قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، اإن �ضوق النفط العاملية ت�ضري 

على "حبل م�ضدود" بني نق�ص الإمدادات وركود اقت�ضادي حمتمل مع تاأثر 

الطلب بالفعل بارتفاع الأ�ضعار وتدهور الأو�ضاع القت�ضادية.

وأضافت الوكالة أن طاقة اإلنتاج الفائضة 
للسعودية واإلمارات معا قد تنخفض إلى 2.2 
مليون برميل يوميا فقط في أغسطس/آب مع 

التخلص من تخفيضات أوبك+.وقالت إن 
الطلب سيرتفع في 2023 بواقع 2.1 مليون 

برميل يوميا إلى 101.3 مليون برميل يوميا، 
بقيادة نمو قوي في الدول غير األعضاء 

بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية. وأضافت 
الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها "نادرا ما 

كانت توقعات أسواق النفط أكثر غموضا مما 
هي عليه اآلن.

فتراجع توقعات االقتصاد الكلي والمخاوف من 

الركود تؤثر على اتجاه السوق في حين توجد 
مخاطر على جانب العرض".وأضافت الوكالة 

في تقريرها الشهري عن النفط "حتى اآلن، 
كان النمو األضعف من المتوقع للطلب على 

النفط في الدول المتقدمة واالمدادات الروسية 
المرنة" تخفف من أثر نقص المعروض في 

السوق.
ومع ذلك تراجعت توقعات الطلب في 2022 

بمقدار 200 ألف برميل يوميا فقط والسوق في 
طريقه لتسجيل نمو سنوي قدره 1.7 مليون 
برميل يوميا هذا العام و2.1 مليون برميل 

يوميا في 2023 عندما سيبلغ 101.3 مليون 

برميل يوميا مدعوما بالنمو في الدول النامية.
ومن ناحية أخرى، وعلى الرغم من وصول 
صادرات النفط الروسية إلى أدنى مستوياتها 
منذ أوت الماضي، قالت الوكالة إن عائدات 

الصادرات الروسية ارتفعت بمقدار 700 
مليون دوالر على أساس شهري مع ارتفاع 

أسعار النفط.
ودعمت األرباح العمليات العسكرية الروسية 

في أوكرانيا وهو وضع تقول الوكالة إنه "غير 
محتمل".وأضافت "المشاورات جارية لتحديد 

آلية قوية للسوق لضمان تنفيذ فعال و)تقييد 
سعر النفط الروسي("

سقطت العملة األوروبية الموحدة "اليورو" 
أمام الدوالر لتقل قيمته عن العملة األمريكية 

ألول مرة منذ 2002. وتم تداول اليورو مقابل 
0,9998 دوالر قرابة الساعة 12,45 بتوقيت 

جرينتش في سابقة منذ بداية التداول بالعملة 
األوروبية، بعدما أظهرت أرقام رسمية ارتفاع 
التضخم في الواليات المتحدة في شهر حزيران/

يونيو، ما عزز التوقعات باتباع االحتياطي 
الفدرالي األمريكي سياسة نقدية أكثر صرامة.
وانخفض اليورو بنسبة 12% تقريباً هذا العام، 

وتراجع إلى أدنى مستوى له في 20 عاماً 
أمس الثالثاءوحام اليورو فوق نقطة التكافؤ مع 

الدوالر األمريكي في تداوالت اليوم األربعاء، 
بينما سيترقب المتداولون تأثير بيانات التضخم 

األميركي الصادرة اليوم والتي أظهرت ارتفاعه 
إلى معدل هو األعلى في أربعة عقود.

وظلت أسواق األسهم األوروبية في المنطقة 
الحمراء، وساد الهدوء أسواق العمالت في 

التعامالت األوروبية المبكرة، مع ارتفاع مؤشر 
الدوالر بنحو 0.1% إلى 108.33. والثالثاء، 
انخفض اليورو إلى ما يصل إلى 1.00005 
دوالر على منصة التداول الخاصة بخدمات 

السمسرة اإللكترونية )EBS( األكثر استخداماً، 
ولمس دوالراً واحداً في التعامالت على منصة 

"رويترز". ويركز مراقبو السوق على بيانات 
مؤشر أسعار المستهلكين األميركية الصادرة 
اليوم. ال سيما بعدما فاق ارتفاع التضخم في 

يونيو إلى 9.1% توقعات االقتصاديين.
وقال المحللون إن تضخماً أعلى، من المتوقع 

أن يعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة الفيدرالية 
ويدفع الدوالر لألعلى، مما قد يتسبب في كسر 

التعادل بين اليورو والدوالر.كذلك تراجع اليورو 
بحوالي 0.1% مقابل الجنيه البريطاني، مع 

تراجع زوج اليورو / إسترليني 2% حتى اآلن 
هذا الشهر. كما ارتفع اإلسترليني بنسبة %0.2 

مقابل الدوالر عند 1.19055 دوالر.

ANEP : 2216013723

إشـهـــار

لأول مرة منذ 2002 

الأورو ينخف�س اإىل ما دون الدولر الأمريكي
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اإعداد: حياة م�صباحي

اختير الفنان التشكيلي الجزائري حمزة 
الشمال  »بينالي  لـ  فنيا  مستشارا  بونوة 
والفن الثقافي« )بينالي أورورا( بمدينة 
مالمو السويدية، والذي تعقد فعالياته من 

ما  المقبل، حسب  18 سبتمبر  إلى   16
علم لدى رواق الفنون »ديوانية الفن«.

وجاء في الموقع اإللكتروني ل "ديوانية 
 ،2021 في  بونوة  أسسه  الذي  الفن"، 

هو  الثقافي"  والفن  الشمال  "بينالي  أن 
مؤسسة  تنظمه  ثقافي  أدبي  فني  حدث 
"ننار" للثقافة والفنون وهي منبر ثقافي 
فني بمالمو يعمل على التعريف بالثقافة 
السويدي  للجمهور  العربيين  والفن 
عموما.وتعد  واألوروبي  خاص  بشكل 
المؤسسة حاضنة لعدد كبير من المثقفين 
العربية  البلدان  من  والفنانين  واألدباء 
سواء،  حد  على  أوربا  في  والمقيمين 
والفن  الثقافة  تقريب  على  تعمل  كما 
وهذا  العربي  الجمهور  إلى  السويديين 
وزيادة  التفاهم  جسور  توطيد  بهدف 
والجمال  الفكر  الوعي وإيصال رسائل 
في  بونوة  الطرفين.وشارك حمزة  لكال 
في  كما  الدولية  المعارض  من  العديد 
وفرنسا  األمريكية  المتحدة  الواليات 
وغيرها،  وقطر  واإلمارات  وبريطانيا 
لجنة  عضو  منصب  سابقا  شغل  كما 
للخط  الدولي  الشارقة  ببينالي  الفرز 
باإلمارات وترأس أيضا ملتقى الفنانين 

العرب في الدوحة بقطر.

تعيني الت�شكيلي حمزة بونوة م�شت�شارا 
فنيا لـ "بينايل ال�شمال والفن" 

الثقـــــايف بال�شويــــــد

لرت�شيحات  النهائية  القوائم  اأ�صدرت، 

التلفزيونية  للأعمال  الإميي  جوائز 

حفل  من  �صهرين  قبل  وذلك   ،2022 لعام 

اإقامته  املقرر  ال�صنوي  اجلوائز  توزيع 

ن�صخته  يف  املقبل،  �صبتمرب   12 يوم 

مبا�صرة. الهواء  على  بثه  و�صيتم   ،74 
وكعادته احتل م�صل�صل Succession قوائم 

يف  تر�صيحات   25 ونال  العام  هذا  الأف�صل 

امل�صل�صل  تبعه  التلفزيونية،  اإميي  قوائم 

تر�صيحا،   20 الكوميدي Ted Lasso بـ 

  The Whiteالق�صري امل�صل�صل  ويليهما 

وفيما  اأي�صا،  تر�صيحا   20 نال   Lotusالذي 
للأعمال  اإميي  تر�صيحات  قوائم  يلي 

اختري  حيث  لعام 2022،  الأف�صل  والنجوم 

  Better Call Saulدرامي م�صل�صل  كاأف�صل 

 ،  Severance  ،  Ozark  ، Euphoria  ،
 ،  Stranger Things  ،  Squid Game
اأف�صل  اأما   ،Yellowjackets  ،  Succession
  Abbott من  كل  فجاء  كوميدي  م�صل�صل 

 Curb Your  ،  Barry  ،  Elementary
 The Marvelous ، Hacks ، Enthusiasm
 Only Murders in the  ،  Mrs. Maisel
 What We Do ،Ted Lasso  ،  Building

.in the Shadows
اأما اأف�صل ممثل يف عمل درامي فتم تر�صيح 

كل من جي�صون بيتمان، برايان كوك�س، يل 

جوجن جاي، بوب اأودينكريك، اآدم �صكوت، 

كاأف�صل  اختريت  فيما  �صرتوجن،  جريميي 

ممثلة يف عمل درامي كل من جودي كومر، 

اأوه،  �صاندرا  لين�صكي،  ميلين  ليني،  لورا 

ري�س ويذر�صبون، زيندايا، بينما مت تر�صيح 

بيل  من  كل  كوميدي  عمل  يف  ممثل  اأف�صل 

هادر، دونالد جلوفر، نيكول�س هولت، �صتيف 

 مارتن، مارتن �صورت، جاي�صون �صوديكي�س.

عمل  يف  ممثلة  اأف�صل  تر�صيح  مت  كما 

كوميدي كل من را�صيل برو�صناهان، كوينتا 

اإي�صا  فانينج،  اإيل  كوكو،  كايل  برون�صون، 

باأف�صل  ارتبط  فيما  اأما  �صمارت،  جني  راي، 

كل  فر�صح  درامي  عمل  يف  م�صاعد  ممثل 

من نيكول�س براون، بيلي كرودوب، كريان 

ماكفايدن،  ماثيو  �صو،  هاي  بارك  كولكني، 

يوجن  اأوه  والكن،  كي�صتوفر  توتورو،  جون 

�صو، يف حني مت اختيار يف فئة اأف�صل ممثلة 

باتري�صيا  من  كل  درامي  عمل  يف  م�صاعدة 

يون،  هو  جوجن  جارنر،  جوليا  اأركيت، 

كري�صتينا ريت�صي، ريا �صيهون، جيه �صميث 

كامريون، �صارة �صنوك، �صيدين �صويني.

بينما اختري كاأف�صل ممثل �صيف يف عمل 

جيم�س  برودي،  اأدريان  من  كل  درامي 

كرومويل كوملان دومينجو، اأريان موؤيد، توم 

بيلفري، األك�صندر �صكار�صجارد، بينما اأف�صل 

اختيار  فتم  درامي  عمل  يف  �صيفة  ممثلة 

هاردن،  جاي  مار�صيا  ديفي�س،  هوب  من  كل 

والرتيل  هارييت  لثان،  �صانا  كيلي،  مارثا 

يو مي، يف حني اختري اأف�صل ممثل م�صاعد 

كاريجان،  اأنتوين  من  كل  كوميدي  عمل  يف 
نيك  جيموه،  توهيب  جولد�صتاين،  بريت 

حممد، توين �صلهوب، تايلر جيم�س ويليامز، 

اإىل  بالإ�صافة  ياجن  بوين  وينكلر،  هرني 

يف  م�صاعدة  ممثلة  اأف�صل  �صنف  ويف  ذلك 

األيك�س  من  كل  اختيار  مت  كوميدي  عمل 

بور�صتني، هانا اينبيندير، جانيل جيم�س، 

كيت ماكينون، �صارة نايلز، �صرييل يل رالف، 

اأف�صل  اأما  وادينجهام،  هانا  تيمبل،  جونو 

ممثل �صيف يف عمل كوميدي فاختري كل 

جيم�س  هادر،  بيل  كارمايكل،  جريود  من 

ماكدونالد،  كري�صتوفر  لني،  ناثان  لن�س، 

كاأف�صل  اختري  حني  يف  ريت�صارد�صون،  �صام 

من  كل  كوميدي  عمل  يف  �صيفة  ممثلة 

لين�ش،  جني  هاري�س،  هارييت  اآدامز،  جني 

هارييت  اأول�صون،  كايتلني  ميتكالف،  لوري 

ق�صري م�صل�صل  اأف�صل  فئة  عن  اأما   والرت، 

 Inventing  ،The Dropout  ،Dopesick
 The White  ،Pam & Tommy  ،Anna

.Lotus
فيلم  اأف�صل  اإىل  الت�صنيفات  وتوا�صلت 

من  كل  اختيار  مت  حيث  تلفزيوين 

 ،Chip ‘n’ Dale: Rescue Rangers
 Reno  ،Ray Donovan: The Movie
 The  ،911!: The Hunt for Q-Anon
 Zoey’s Extraordinary  ،Survivor
ممثل  اأف�صل  اأما  للمناف�صة   ،Christmas
كولني  من  كل  اختري  فقد  ق�صري  عمل  يف 
اأيزك،  اأو�صكار  جارفيلد،  اأندرو  فريث، 

�صيبا�صتيان  باتل،  هيم�ش  كيتون،  مايكل 

ق�صري  عمل  يف  ممثلة  اأف�صل  بينما  �صتان، 

كوليت،  توين  ن�شيب  من  الختيار  فكان 

جوليا جارنر، ليلي جيم�س، �صارة بول�صون، 

واأخريا  �صايفريد،  اأماندا  كوايل،  مارجريت 

ق�صري  عمل  يف  م�صاعد  ممثل  اأف�صل  فئة 

جيت  بارتليت،  موراي  بني  الختيار  جاء 

بيرت  روجن،  �صيث  بولرت،  ويل  ل�صي، 

زان �صتيف  �صتولبارج،  مايكل   �صار�صجارد، 

، باملقابل اختريت اأف�صل ممثلة م�صاعدة يف 
عمل ق�صري كل من كوين بريتون، جينيفر 

ديفر،  كايتلني  داداريو،  األك�صندرا  كوليدج، 

ماري  و  �صويني  �صيندي  روثويل،  ناتا�صا 

وينينجهام.

اإ�شدار القائمة الكاملة لرت�شيحات 

جائزة الإميي 2022

عبرت النجمة السورية سالفة معمار عن 
موقفها من الشهرة واألمراض التي يصاب 
من المشاهير مما يدعوهم للتصنع في بعض 
بعض  خروج  عن  كشفت  حيث  األحيان، 
سواء  باختيارها  حياتها  من  األشخاص 
 الدائرة األقرب منها أو من أصدقاء الجامعة.

وكشف سالفة خالل استضافتها على شاشة 
عن  بيك«  »أهاًل  برنامج  عبر  »دبي« 
بداية  في  واجتها  التي  الصعوبات  بعض 
َشكلَها  َسبّب  حيث  التمثيل،  مجال  دخولها 
بدايتها،  في  عائقاً  األوروبية  وَمالِمحها 
وذلك عندما كانت تتقدم ألداء اختبار تمثيل 

في  مشاركتها  يرفضون  المخرجون  كان 
وشكلها  الجميلة  مالمحها  بسبب  العمل 

األوروبي البعيد عن البيئة الشامية.
على  تغلب  كيف  سالفة  وأوضحت 
صعوبات مالمحها الجميلة بأن مثلت أكثر 
المخرجون  يقتنع  حتى  بدوي  مسلسل  من 
ورش  من  الكثير  أخذت  كما  بإمكاناتها، 
من  الظلم  عن  سالفة،  وتحدثت  التمثيل، 
وجهة نظرها في التمثيل، حيث كشفت أن 
النصوص السينمائية تكتب دائماً للبطوالت 
في  اإلنصاف  لعدم  باإلضافة  الذكورية، 

األجر أيضاً.

الظلم،  هذا  عن  أكثر  معمار  وكشفت 
ِعّدة  قبل  أُِثير  الموضوع  »هذا  بقولها: 
نجمة،  الممثلة  تكون  وأحياناً  سنوات، 
ومع ذلك تحصل على أَجر أقل من النجم 
الذكر«، وأكدت سالفة: »دائماً يقولون لنا 
المغامرة ببطولة  في الصناعة ال نستطيع 
نسائية مطلقة، ووجود النجم بجوار البطلة 

ضروري«.
َرّدت سالفة معمار على سؤال: هل  فيما 
قوية؟  امرأة  التحديات  هذه  منك  صنعت 
وفي  َطّورت شخصيتي،  »بالتأكيد  لتبين: 
أعود  لكن  باإلنهاك  أشعر  األوقات  بعض 

لم  الحلقة  نهاية  وفي  بالفن  شغفي  نتيجة 
عن  الحديث  عند  نفسها  معمار  تتمالك 
دموعها،  انهمرت  حيث  الراحل،  والدها 
التي  الخاصة  المواقف  من  العديد  ُمَعّددة 

تذكرتها ودعت له بالرحمة.
مؤخراً  شاركت  معمار  سالفة  أن  يذكر 
في بطولة مسلسل »بيروت 303«، الذي 
حيث   ، vipشاهد منصة  عبر  يعرض 
شاركها البطولة وقتها عابد فهد، ومعتصم 
النهار، ونادين الراسي، ومن تأليف سيف 
السمعان،  إيلي  وإخراج  حامد،  رضا 

وإنتاج صادق الصباح.

�شالفة معمار " الن�شو�ص ال�شينمائية
 تكتب دائمًا للبطولت الذكورية واملراأة الأقل اأجرًا"

اأفالم �ُشحبت من دور العر�ص
 بعد ف�شلها يف حتقيق الإيرادات املتوقعة

مع المنافسة القوية ووجود ممثلين 
األضحى  عيد  موسم  في  كبار 
السينمائي، قام منتج فيلم "فارس" 
العرض  دور  من  الفيلم  بسحب 
تحقيق  في  فشله  بعد  السينمائي 
اإليرادات المتوقعة منه، و راهن 
الممثل المصري أحمد زاهر على 
تقديم نفسه كبطل أول في السينما 
القليلة  السنوات  في  نجح  أن  بعد 
التلفزيونية،  الدراما  في  الماضية 

شعبية  له  وحققت  موهبته  أظهرت  متنوعة  أدوارا  الختياره 
و"لؤلؤ"،  "البرنس"،  مسلسل  مثل  أعمال  في  التلفزيون  في 
منها  سابقة،  بأفالم  نجاحا  يحقق  لم  أنه  الغالبة" رغم  و"ولد 

فيلم "زنزانة »7.
قيمة  على  معتمدا  "فارس"  فيلمه  طرح  قليلة  أسابيع  وقبل 
البطل الشعبي -التي نجح فيها مؤخرا في الدراما- واستعان 
بابنته ملك، في محاولة لجذب شريحة جمهورها على منصات 
التواصل االجتماعي، إال أن الفيلم عجز عن تحقيق إيرادات 
حلمي،  أحمد  للفنان  تاني"  "واحد  مثل  أفالم  وجود  ظل  في 
و"العنكبوت" ألحمد السقا ومنى زكي، إذ حقق فيلم "فارس" 
إيرادات بلغت قيمتها 600 ألف جنيه فقط )32 ألف دوالر(، 

مما اضطر المنتج لسحبه من السينما.
الفنان الوحيد الذي تعرض لسحب بطولته  أحمد زاهر ليس 
فقد  الفيلم،  ميزانية  تعوض  إيرادات  تحقيقه  لعدم  السينمائية 

عليها  راهن  عدة  أفالم  سبقته 
"أبو صدام"  فيلم  منها  صنّاعها، 
الذي حصل من خالله بطله محمد 
ممدوح على جائزة أفضل ممثل 
السينمائي  القاهرة  مهرجان  من 
رهان  لكن  الماضية،  الدورة  في 
تجاريا  بعرضه  الفيلم  صنّاع 
الفيلم  سحب  فقد  ثماره،  يؤت  لم 
من  خان-  نادين  أخرجته  -الذي 
دور العرض بعد فشله في بلوغ 

حاجز المليون جنيه )نحو 52 ألف دوالر( من اإليرادات.
كما حقق فيلم "ثانية واحدة" -الذي قامت ببطولته دينا الشربيني 
ومصطفى خاطر- إيرادات بقيمة 500 ألف جنيه )26.5 ألف 
دوالر(، وهو رقم ضئيل بالنسبة للموزعين ودور العرض، 
مما اضطرهم إلى سحبه من السينما، أما فيلم "قمر 14" -الذي 
شارك فيه عدد ضخم من الفنانين، وعلى رأسهم غادة عادل 
وشيرين رضا وأحمد مالك وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس 
ومن إنتاج أحمد السبكي- فقد تم سحبه من دور العرض بعد 
فشله في تحقيق اإليرادات المرجوة منه، والتي وصلت إلى 

مليونين و400 ألف جنيه فقط )127 ألف دوالر(.
وجاء ضمن قائمة الخسائر فيلم "الكاهن" إلياد نصار ومحمود 
الفيلم 3 ماليين  فقد حقق  الوهاب ودرة،  حميدة وفتحي عبد 
ونصف مليون جنيه )185 ألف دوالر(، وهو رقم قليل مقارنة 
بتكلفة إنتاج الفيلم التي تجاوزت 10 ماليين جنيه )أكثر من 
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الوكاالت

أكد نذير العرباوي, أول أمس، خالل مشاركته في النقاش المفتوح لمجلس 
حفظ  عمليات  في  االستراتيجي  لالتصال  األساسي  الدور  حول  األمن 
السالم, أن نشر قوات حفظ السالم في مختلف بؤر التوتر والنزاعات في 
العالم "ضرورة حتمية تقتضيها مسؤولية األمم المتحدة في حفظ األمن 
المحتدمة  والصراعات  النزاعات  هذه  تفرضه  ما  مع  الدوليين,  والسلم 

والمتزايدة من إجراءات لتوفير الحماية للمدنيين.«
المهام  في  المتفاوت  االختالف  من  الرغم  على  أنه  العرباوي  أبرز  و 
"تظل  أنه  أزمة ,إال  كل  طبيعة  بحسب  البعثات,  هذه  إلى  الموكلة 
القيام  في  األممية  السالم  حفظ  عمليات  لنجاح  عوامل ضرورية  هناك 
بواليتها, ولعل من أهمها االتصال االستراتيجي الذي يشكل محور نقاش 

المجلس.«
لتحيين  واالقتراحات  األفكار  من  مجموعة  السفير  قدم  السياق,  وفي 
أساسيا  »منبرا  يكون  أن  أهمية  مبرزا  لالتصال,  الجديدة  االستراتيجية 
النزاع  وأطراف  المدنيين  السكان  وآمال  مطالب  عن  بالتعبير  يسمح 
والجهات الفاعلة اإلقليمية والدولية والشركاء على األرض, وأن يساهم 
لتطلعاتهم في إطار مقاربة شاملة وتشاركية عن طريق  في االستجابة 

التواصل المباشر والجواري.«
و أشار إلى أن "األمر يتيح معرفة حقيقية وفعالة للمحيط الذي تتفاعل 
معه عمليات حفظ السالم, ويمكنها من الحصول على المعلومات األولية 

في  األوضاع  عن  وحقيقية  شاملة  نظرة  وتكوين  مباشرة  مصادر  من 
الميدان.«

كما توقف نذير العرباوي عند التعديالت الدستورية المؤرخة في الفاتح 
في عمليات حفظ  الجزائر  والتي نصت على مشاركة   ,2020 نوفمبر 
السالم على أن تكون تحت رعاية األمم المتحدة أو االتحاد اإلفريقي أو 
جامعة الدول العربية وأن تتوافق عمليات حفظ السالم مع مبادئ وأهداف 

هذه المنظمات.
بين  والتنسيق  المتبادلة  الثقة  تعزيز  ضرورة  الى  الصدد  بهذا  ولفت 
مهام  تسهيل  عليها  يجب  التي  المضيفة  والدولة  السالم  حفظ  عمليات 
الفاعلين  ومختلف  المحليين  السكان  مع  تواصلها  في  السيما  البعثة, 
أحسن  على  بعملها  للقيام  األخيرة  هذه  أمام  المجال  وفتح  األساسيين, 
وجه, خاصة فيما يتعلق بالتزويد بمعلومات حول وضعية حقوق اإلنسان 

واالنتهاكات التي يمكن أن تطالها.
وحذر نذير العرباوي من "مخاطر حمالت التضليل والتشويه التي تطال 
عمليات حفظ السالم االممية, لما لها من أثر سلبي ليس فقط على التقدم 
السالم",  أرواح حفظة  حماية  وإنما على  واألمني  السياسي  بالمسارين 
أي  تصحيح  على  االستراتيجي  االتصال  يعمل  ان  أهمية  على  مؤكدا 
حول  لبس  أي  وإزالة  السالم  حفظ  بعثات  عمل  بخصوص  مغالطات 

مهامها في الميدان تفاديا لسوء الفهم أو لتصور خاطئ.

أن  النصرة  و  للدعم  المغربية  المبادرة   أكدت 
في  لإلمعان  التطبيع  يستغل  الصهيوني  الكيان 
تصاعد  خلفية  على  وذلك  فلسطين،  استهداف 
الفلسطيني و  الشعب  الصهيوني على  العدوان 
ممتلكاته ومقدساته، و تزايد جرائمه منذ التوقيع 

على هذه »االتفاقيات الخيانية.«
على  الرسمية  على صفحتها  لها  منشور  وفي 
موقع التواصل االجتماعي "فايسبوك"، جددت 
اشكال  لكل  القاطع  رفضها  المغربية  المبادرة 
و  للعقيدة  كاملة  "خيانة  اعتبرته  الذي  التطبيع 
الوطنية، و ال يقل جرما عن اجراءات العدو". 
و أبرزت في السياق "التهويد الممنهج و هدم 

المقدسات اإلسالمية والمسيحية.«
كما أدانت ذات الهيئة، اصرار المسؤولين في 
السقوط  مسلسل  في  التمادي  "على  المغرب 
والتمكين  للبالد  الشامل  التطبيع  مستنقع  في 

تمريغ  في  واإلمعان  الصهيوني،  لالختراق 
كرامة الشعب المغربي وتاريخه المساند دوما 
الصهاينة  مع  للتطبيع  والرافض  لفلسطين 

(...)».
قد  النصرة  و  للدعم  المغربية  المبادرة  وكانت 
ادانت بشدة، في بيان سابق لها، زيارة وزيرة 
للمملكة،  المحتل  الصهيوني  الكيان  داخلية 
معتبرة استقبالها من طرف وزراء في حكومة 
مواقفها  على  للشرعية  "إضفاء  المخزن 
العنصرية ضد الفلسطينيين والعرب من جهة، 
تعبر  ما  على  لها  تشجيعا  أخرى  جهة  من  و 
عنه من كراهية وحقد، ودعوات متكررة لقتل 

الفلسطينيات وأطفالهن.«
في  المغرب  واجب  على  التأكيد  جددت  كما 
نصرة الشعب الفلسطيني بدل استقبال أعدائه و 
اعداء المملكة، مشددة على أن "فلسطين أمانة، 

صمود  ظهر  في  وطعنة  خذالن  التطبيع  و 
ومقاومة الشعب الفلسطيني، الذي يواجه العدو 
الصهيوني لتحرير أرضه واستعادة كافة حقوقه 

المغتصبة.«(...) 
المغرب،  في  الحية  القوى  مختلف  وتواصل 
مع  عالقة  ألي  المطلق  رفضها  عن  التعبير 
الكيان الصيهوني المحتل، و تجدد في كل مرة 

مطلبها الملح بإلغاء كل االتفاقيات التطبيعية.
المغربي  المرصد  ندد  اإلطار،  هذا  وفي 
لمناهضة التطبيع، مؤخرا بما اعتبره "جريمة 
كاملة" اثر قيام بعض المنتخبين المحليين بمدينة 
و  واألمومة  "بشع «للطفولة  باستغالل  فاس، 
واألمية،  واالجتماعية  االقتصادية  الهشاشة 
وذلك من أجل »صناعة مشهد بروباغندا خادم 
في  الصهيوتخريبي  والتغلغل  الصهينة  ألجندة 

عمق المجتمع المغربي.«

 نظم مواطنون من مدينة دونيدن النيوزيالندية وقفة احتجاجية في ميناء 
تنقل حمولة من مئات  التي  الباخرة "سي بريز"،  تنديدا برسو  المدينة، 
والتي  المحتلة،  الغربية  الصحراء  من  المنهوب  الفوسفات  من  األطنان 

اعتبروها جريمة كون هذا الفوسفات "ملطخ بدماء الصحراويين.«
وأوضح المتحدث باسم المشاركين في هذه الوقفة االحتجاجية في تصريح 

من جهة  تهدف  االحتجاجية  الوقفة  هذه  أن  الصحراوية،  األنباء  لوكالة 
الغربية، ومن جهة  للصحراء  الشرعي  المغربي غير  "إلدانة االحتالل 
للشركات  رسالة  وتوجيه  للبلد،  الطبيعية  الموارد  بنهب  للتنديد  أخرى 
النيوزيلندية المتورطة في هذا النهب"، معتبرين إياها "شركات متورطة 

في جريمة حرب" لنهب "الفوسفات الملطخ بالدماء.«
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حمى الحتجاجات تنتقل 
اإىل اأ�سحاب اجلبة ال�سوداء

مست  تقريبا،  يومية  احتجاجات  وقع  على  المغربية  المملكة  تعيش 
شتى القطاعات دون استثناء، لتصل الى أصحاب الجبة السوداء من 
الشباب، الذين يستعدون للخروج في وقفة احتجاجية، غدا األربعاء، 
أمام محكمة االستئناف بالدار البيضاء، للتنديد ب"استشراء الفساد" 
الوقفة االحتجاجية  ومجابهة "التدخل والتأثير في القضاء .«وتأتي 
اليها  دعت  والتي  محلية  اعالم  وسائل  تداولته  ما  المرتقبة، حسب 
فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، "استجابة لنداء جمعية 
المحامين الشباب بالدار البيضاء، و ايمانا بضرورة تفعيل الوسائل 
للتدخل  والتصدي  الفساد  باستشراء  للتنديد  المشروعة  االحتجاجية 
سيادة  تقويض  إلى  يسعى  من  كل  من طرف  القضاء  في  والتأثير 
المهنية  الفيدرالية دعوتها الى جميع اإلطارات  القانون .«ووجهت 
من أجل المشاركة في الوقفة االحتجاجية مع االشارة الى أنها "تعتبر 
المحاماة  رسالة  نبل  عن  الدفاع  معركة  في  مفصلية  جديدة  محطة 
أن  دعوتها  بيان  في  الفيدرالية  القضاء .«وأبرزت  رسالة  وسمو 
تهدد  التي  واإلفساد  الفساد  لوبيات  "مواجهة  اجل  من  تأتي  الوقفة 
األمن المهني للمحامين والقضاة الشرفاء واألمن القانوني والقضائي 
المعني  الوحيد  القضاء  قطاع  والمواطنين .«وليس  للمواطنات 
المغربية  الجمعية  اتهمت  أن  سبق  فقد  الفساد"،  "استشراء  بقضية 
لحماية المال العام )فرع مراكش(، حكومة المخزن ب"حماية لوبي 
اخنوش جمدت  أن حكومة  الى  العام"، مشيرة  المال  ونهب  الفساد 
مشروع القانون المتعلق بتجريم الثراء غير المشروع، وتنصلت من 

التزاماتها المعلنة لمكافحة الفساد و أخلقة الحياة العامة.
االقتصادية  األزمة  "تفاقم  أن  لها،  بيان  في  الجمعية،  أوضحت  و 
البطالة واألمية  ارتفاع نسبة  الفقر و  دائرة  اتساع  واالجتماعية، و 
بكل  الفساد  مظاهر  استمرار  إلى  يرجع  الجنوب  مراكش  بجهة 
المسؤولية  ربط  وانعدام  العقاب،  من  واإلفالت  والرشوة،  تجلياته، 
بالمحاسبة، وانعدام الحكامة الجيدة وضعف آليات المراقبة اإلدارية 

والقضائية.«
وقفة احتجاجية �سد م�سل�سل الت�سييق املمنهج

عن  الثالثاء،  اليوم  الديمقراطي،  النهج  حزب  اعلن  جهته،  من 
يوليو من   18 يوم  الداخلية  مقر وزارة  أمام  احتجاجية  وقفة  تنظيم 
أجل تمكينه من حقه في عقد مؤتمره الوطني الخامس في فضاءات 
عمومية، وسط تضامن واسع داخل المغرب و خارجه مع الحزب 
لسياسات  المناهضة  مواقفه  بسبب  واسع،  تضييق  من  يعاني  الذي 

نظام المخزن.
على  ردا  المقبل،  االسبوع  المقررة  االحتجاجية  الوقفة  وتأتي 
اشغال  لعقد  عمومية  قاعة  منحه  في رفض  المغربي  النظام  امعان 
المؤتمر المقرر أيام 22 و 23 و 24 يوليو. و أكد الحزب أن جميع 
القاعات  أحد  في  النشاط  استضافة  أجل  من  بها  تقدم  التي  الطلبات 
حزب  الداخلية .ويعد  وزارة  قبل  من  بالرفض  قوبلت  العمومية 
النهج الديمقراطي ذو التوجه االشتراكي، و الذي تأسس سنة 1995 
معارضا شرسا لكل سياسات نظام المخزن، سواء تعلق األمر بقمع 
الحريات أو الغالء الفاحش، أو التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل. 
كما يملك الحزب جريدة تحمل اسمه )جريدة النهج الديمقراطي(، و 

التي تعد لسان حاله و حال الطبقة الكادحة في المملكة.
بشدة،  الحزب  أدان  الجاري،  الشهر  أوائل  له  اجتماع  اخر  وفي 
التضييق الذي يعانيه على يد السلطات المغربية، انتقاما منه بسبب 
مطالبته  و  الملكي،  النظام  لفساد  الالذع  نقده  و  السياسية،  مواقفه 

برحيله، و بناء دولة ديمقراطية اساسها الحق و العدل و القانون  .
أكد  كما  الظروف،  كانت  مهما  مؤتمره،  عقد  على  اصراره  وأكد 
"عزمه على خوض كل االشكال النضالية، لفرض عقد هذا المؤتمر 

في ظروف عادية و مالئمة باعتباره حقا بسيطا و مشروعا.«
وعبرت عديد القوى السياسية و النقابية و الجمعوية داخل المغرب 
و خارجه عن مساندتها المطلقة لحزب النهج الديمقراطي في كفاحه 
المشروع من أجل انتزاع حقه في التنظيم والتجمع السلمي. و على 
رأس القوى المساندة للحزب، التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في 
التنظيم و التجمع السلمي، التي تضم 20 منظمة وجمعية حقوقية، و 

العديد من الشخصيات الوطنية الحقوقية المغربية الوازنة.
نظمت  مؤتمره،  بعقد  للحزب  للترخيص  المغربية  السلطات  ولدفع 
التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم، وقفة احتجاجية أمام 
البرلمان يوم 29 يونيو، معتبرة ما يتعرض له الحزب "فصال آخر 

من مسار طويل من القمع والترهيب الذي تمارسه الدولة.«
من جهتها، اعتبرت القمة العالمية للشعوب، التي تضم مئات االحزاب 
والترهيب  المضايقات  العالم،  بقاع  كل  من  الشعبية  المنظمات  و 
"انتهاكات  الديمقراطي  النهج  حزب  له  يتعرض  الذي  المستمر 
صارخة وخطيرة لحقوق اإلنسان والحقوق السياسية وجميع الحقوق 
للحزب  ودعمها  "تضامنها  عن  عبرت  كما  األساسية"،  والحريات 
لالستغالل  حدا  يضع  ديمقراطي  مجتمع  بناء  أجل  من  نضاله  في 
بالواليات  االنسان  ناشد مركز حقوق  السياق،  البشري     .«وفي 
لدى  ب"التدخل  الكندية  و  األمريكية  السلطات  األمريكية،  المتحدة 
النهج  حزب  وتمكين  القانون،  احترام  على  لحثها  المغربية  الدولة 
الديمقراطي من عقد مؤتمره الوطني الخامس دون أي قيد أو شرط 
وخلق شروط انفتاح سياسي على قوى المعارضة والمجتمع المدني 

لتفادي كوارث اجتماعية.«
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دويل

ببالغ  "تتابع  أنها  »حماس"،  وأضافت 
الكيان  إلى  بايدن  زيارة  الخطورة 
اإلدارة  محّملًة  والمنطقة"،  الصهيوني 
السياسية  "المسؤولية  األمريكية 
نتائجها  عن  واإلنسانية  والحقوقية 
هذه  "أجندة  من  وحذرت  وتداعياتها". 
الزيارة"، التي »تعبر بوضوح عن نهج 
هذه اإلدارة المستمر في تكريس االحتالل 
الصهيوني ودعمه، الماضي في عدوانه 
وتنّكره  ومقدساتنا،  وشعبنا  أرضنا  ضد 
الحرية  في  المشروعة  شعبنا  لحقوق 

واالستقالل.«
لـ"دمج  محاولٌة  الزيارة  أن  وشددت 
المنطقة، وتوسيع  في  الصهيوني  الكيان 
دائرة التطبيع معه، ما يشكل تحدًيا جديًدا 

ألمن المنطقة واستقرار شعوبها.«
ودعت »حماس" اإلدارة األمريكية إلى 
شعبنا  بحقوق  االستخفاف  عن  "الكف 
الفلسطيني الثابتة، والتوقف عن االنحياز 
لالحتالل الغاشم، المستهتر بكل المواثيق 

مجلس  وقرارات  الدولية  والقوانين 
"زيارة  أن  وأكدت  الصلة".  ذات  األمن 
األمريكي  للدعم  عملي  تجسيد  بايدن 
المطلق لالحتالل واالنحياز الفاضح له، 
لجرائمه  غطاًء  "تشكل  أنها  إلى  مشيرًة 
العنصري  والتمييز  والتهجير  القتل  في 

واالستيطان والتهويد.«
السلطة  بيانها،  في  الحركة  وطالبت 
الفلسطينية بـ"عدم الرهان على الموقف 
حقوقنا  ودعم  حماية  في  األمريكي 
وثوابتنا الوطنية"، مؤكدة على "ضرورة 
المقاومة  في  شعبنا  خيار  إلى  العودة 
األرض  عن  دفاًعا  المستمرة،  والثورة 
مشاريع  لكل  ورفًضا  والمقدسات، 
جلبت  التي  العبثية،  والتسوية  التفاوض 
على  الوطنية"،  قضيتنا  على  الكوارث 

حد تعبيرها.
العربية  الشعوب  إلى  دعوة  ووجهت 
طالبتهم  العالم،  وأحرار  واإلسالمية 
والسياسات  الغطرسة  بـ"رفض  فيها 

في  المنطقة  تستهدف  التي  األمريكية 
لصالح  ومقدراتها  واستقرارها  أمنها 
"حماس"  الصهيوني.«وشددت  العدو 
الحية،  وقواه  الفلسطيني،  »الشعب  أن 
واحًدا  صًفا  سيقفون  الباسلة،  ومقاومته 
المس  إلى  الساعية  المحاوالت  كل  ضد 
ومقدساتنا،  الثابتة  الوطنية  بحقوقنا 
بكل  المشروع  نضالهم  وسيواصلون 
الوسائل، حتّى التحرير والعودة وتقرير 
المصير.«وبدوره، أكد جاسر البرغوثي 
مسؤول دائرة العالقات الوطنية بالصفة 
الغربية في حماس أن زيارة بايدن تسويق 
العبثي،  التطبيع  لمسار  وترويج  للوهم، 
وخدمة لمصالح االحتالل، وتأييد لعدوانه 
الفلسطينية،  والثوابت  الحقوق  على 
واستكمال لصفقة ترامب الهادفة للقضاء 
ومعنوًيا. مادًيا  الفلسطيني  الوجود  على 

شعبنا  أمام  حل  تصريح» :ال  في  وقال 
تاريخه  من  الخطيرة  اللحظات  هذه  في 
العظيم إال االشتباك الواسع مع االحتالل 

تستلهم  مباركة  ثورة  في  الصهيوني، 
ورموزه.«وأردف:  أبطاله،  تضحيات 
تمتلك  من  وحدها  شعبنا  جماهير  "إن 
الزيارة،  هذه  آثار  تقليص  على  القدرة 
وإضافتها  الخطيرة،  تداعياتها  ووقف 
نجحت  التي  التسوية  مشاريع  كل  إلى 
تكثيف  عبر  وذلك  قبل،  من  إفشالها  في 
المستوطنين في  المقاوم، ومطاردة  فعلها 
هذه  على  أن  كله  العالم  ليعلم  مكان،  كل 
مؤامرات  كل  تكسره  لم  شعب  األرض 
األعداء السابقة، ولن تهزه كل مؤامراتهم 
األمريكي،  الرئيس  الالحقة.«ووصل 
مساء أمس، في زيارة إلى الشرق األوسط 
الجاري،  يوليو  و16   13 بين  الفترة  في 
يستهلها بإسرائيل ثم الضفة الغربية قبل أن 
يقلع مباشرة من "تل أبيب" إلى السعودية.

وسيحضر الرئيس األمريكي بمدينة جدة 
زيارته  من  األخير  اليوم  في  السعودية 
الخليجي  التعاون  مجلس  قادة  تضم  قمة، 

باإلضافة إلى مصر والعراق واألردن.

"حما�س" تنتقد الزيارة وحتذر من تداعياتها :

زيارة بايدن حماولة مرفو�ضة 
لدمج االحتالل يف املنطقة

 قالت حركة "حما�س"، اأم�س، اإن زيارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن لالحتالل الإ�سرائيلي متثل انحياًزا ودعًما له

 وحماولة مرفو�سة لدجمه يف املنطقة.

شارك صحافيون فلسطينيون، أمس، في وقفة للمطالبة 
بالعدالة للصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة ومحاسبة 
زيارة  مع  تزامناً  اغتيالها،  جريمة  على  االحتالل 
الفلسطينية  لألراضي  بايدن  جو  األميركي  الرئيس 

المحتلة.
دعا  التي  الوقفة،  في  المشاركون  الصحافيون  ورفع 
إليها منتدى اإلعالميين الفلسطينيين، فوق أنقاض برج 
األخير على  العدوان  في  االحتالل  دّمره  الذي  الجالء 
غزة في عام 2021، الفتات حملت صورة أبو عاقلة 
والتحقيق  للعدالة  تدعو  اإلنكليزية  باللغة  وعبارات 

العادل في اغتيالها.
وكان برج الجالء، الذي دّمره االحتالل، يضّم مقّرات 
قناة  منها  ودولية،  وعربية  محلية  لمؤسسات  صحافية 
الجزيرة الفضائية، ووكالة أنباء أمريكية، وقد استهدفه 
االحتالل ودّمره تماًما خالل عدوانه األخير على قطاع 

غزة.
وطالب رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي بالعمل على 
عاقلة  أبو  اغتيال  قضية  في  وعدالة  شفافية  التحقيق 

وغيرها من الصحافيين الذين استهدفهم االحتالل خالل 
مختلف  في  الميداني  عملهم  الماضية، خالل  السنوات 

المدن الفلسطينية.
كلمتها  في  الطويل،  لينا  الصحافية  طالبت  بدورها، 
عن التجمع الصحافي الفلسطيني، المؤسسات الحقوقية 
اغتيال  قضية  لتدويل  والضغط  العمل  بمواصلة 
عن  المسؤولين  محاسبة  حتّى  عاقلة  أبو  الصحافية 
الصحافية  المؤسسات  على  يجب  إنّه  وقالت  قتلها، 
إلى  أبو عاقلة  في قضية  والنشر  العمل  كافة مواصلة 
حين تقديم المسؤولين عن اغتيال الصحافية الفلسطينية 
التي  الرصاصة  تسليم  "قرار  أّن  عاّدًة  للمحاكمة، 

اغتيلت بها كانت خطأً فادحاً.«
في  البحيصي  إسراء  الصحافية  عّدت  جانبها،  من 
اغتيال  ملف  أن  الفلسطينيات  الصحافيات  عن  كلمتها 
أبو عاقلة فرصة لفتح ملف االنتهاكات بحق الصحافيين 
الفلسطينيين خالل السنوات الماضية ومن أجل محاكمة 

المتورطين في هذه االنتهاكات.
مطالبٌة  والحقوقية  الرسمية  الجهات  "إّن  وقالت: 

إلى  الوصول  أجل  من  والضغط  العمل  بضرورة 
الحقيقة كاملًة في قضية اغتيال الصحافية أبو عاقلة"، 
تستهدف  التي  المتواصلة  "المحاوالت  من  محّذرًة 

طمس الحقيقة وتمييع قضية اغتيال أبو عاقلة.«
الديمقراطي  الصحفي  التجمع  رئيس  شدد  بدوره، 
ناصر العريني على ضرورة وقف استهداف االحتالل 
على  ومحاسبته  الفلسطينيين،  للصحفيين  اإلسرائيلي 
مؤكداً  عاقلة،  أبو  شيرين  الصحفية  اغتيال  جريمة 
مسؤولية االحتالل الكاملة والتامة عن اغتيالها، داعياً 
محاسبة  تجاه  مسؤولياته  لتحمل  األمريكي  الرئيس 

االحتالل على هذه الجريمة النكراء.
كتلة  كلمة  في  الغول  بهاء  الصحفي  أكد  جانبه،  من 
اإلسرائيلي  االحتالل  تعمد  الفلسطيني  الصحفي 
بحمايتهم  مطالباً  الفلسطينيين،  الصحفيين  استهداف 
بانتهاك  يتمادى  الذي  اإلسرائيلي  االحتالل  بطش  من 
وحرية  الصحفيين  حماية  المؤكدة  الدولية  القوانين 
باللغة  كلمة  شنيورة  سجود  الصحفية  وألقت  اإلعالم، 

اإلنجليزية .

االحتالل ي�ضتويل 
على 1480 

دومنا بال�ضفة الغربية
استولت قوات االحتالل، أمس، على نحو )1480( 
جنوبي  وقريوت  جالود  قرى  أراضي  من  دونما 

نابلس، وترمسعيا والمغير شمالي رام هللا.
غسان  الضفة  شمال  االستيطان  ملف  مسؤول  وقال 
دغلس: "إن المنطقة المحيطة بمستوطنة شيلو، المقامة 
وجالود  قريوت  قرى  في  المواطنين،  أراضي  على 
وترمسعيا والمغير، بين رام هللا ونابلس، تشهد أكبر 
عملية استيالء، لمصلحة توسيع المستوطنات والبؤر 

االستيطانية المحيطة.«
أن  الرسمية،  "وفا"  لوكالة  تصريح  في  وأضاف 
من  أكثر  على  االستيالء  أعلنت  االحتالل  "سلطات 
وترمسعيا  جالود  قرى  أراضي  من  دونما   )1480(
صدر  عسكري  أمر  بموجب  وقريوت،  والمغير 

بتاريخ 14 أبريل الماضي.«
وتابع: "لم يكشف عن األمر إال في نهاية أيار/ مايو 
األمر  على  االعتراض  مّدة  انتهاء  بعد  الماضي، 

العسكري.«
كبير  بخطر  ينذر  يحدث  "ما  أن  دغلس  وأضاف 
من  نهار  ليل  العمل  سياق  في  األراضي،  يلتهم 
جرافات المستوطنين، ومنع المزارعين من الوصول 
"إسرائيلية"  تقديرات  أن  أراضيهم.«يذكر  إلى 
وفلسطينية، تشير إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن 
القدس  فيها  بما  الغربية،  الضفة  مستوطنات  في 
و124  مستوطنة،   164 على  يتوزعون  المحتلة، 
الضفة  الدولي  القانون  استيطانية.ويعّد  بؤرة 
الغربية والقدس أراضي محتلة، كما يعد بناء 

المستوطنات فيها غير قانونّي.

 اإ�ضابة االأ�ضري 
امل�ضن  فوؤاد ال�ضوبكي 

بـ"كورونا" 
يف �ضجن ع�ضقالن

أصيب األسير المسن فؤاد الشوبكي بفيروس كورونا، 
وفق ما أعلن نادي األسير الفلسطيني.

وقال النادي، في تصريح مقتضب، أمس، إن األسير 
فؤاد الشوبكي أكبر األسرى سًنّا في سجون االحتالل، 
"عسقالن.« سجن  في  "كورونا"  بفيروس  أصيب 
عدد  يرتفع  "الشوبكي"  بإصابة  أنه  "النادي"  وبين 

األسرى الذين أصيبوا في سجن عسقالن إلى .17
 ويعرف األسير اللواء فؤاد حجازي محمد الشوبكي 
بـ "شيخ األسرى"، كونه يعد األكبر سًنّا بينهم، ويعاني 
ثلثي  "محكمة  تسمى  ما  أمراض.ورفضت  عدة  من 
السبع  بئر  مدينة  في  انعقدت  التي  )شليش(،  المدة" 
 ،2022/7/6 الثالثاء  مساء  المحتلة  فلسطين  داخل 
لم  الذي  عاما(،   83( الشوبكي  عن  المبكر  اإلفراج 
يتبق سوى 8 أشهر من فترة حكمه البالغة 17 عاما.

تآكل جديد في جدران مصلى األقصى القديم بسبب 
تواصل حفريات االحتالل تساقطت األتربة من أعمدة 
مصلى األقصى القديم، أمس )13-7(، جراء تواصل 
حفريات االحتالل في محيط وأسفل المسجد األقصى.
وأكدت مصادر مقدسية أن جدران مصلى األقصى 
االحتالل  حفريات  بسبب  باستمرار،  تتآكل  القديم، 

المتواصلة، والتي تؤدي إلى انهيارات متكررة.
تابع  فني  لفريق  بالسماح  االحتالل  وتماطل سلطات 
لدائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، لفحص ما يجري 
وذلك  األقصى،  للمسجد  الجنوبي  السور  محيط  في 
باألقصى. أعمدة  من  الحجارة  من  قطع  تساقط  بعد 
وفي منتصف حزيران/ يونيو الماضي، سقط حجر 
من الحجارة الداخلية للسور الجنوبي للمسجد األقصى 
القديم. األقصى  بمصلى  المعروفة  التسوية  داخل 
وحذر مختصون في شؤون المسجد األقصى المبارك 
الموجود  للفراغات  االحتالل  استغالل  خطورة  من 

أسفل المسجد، والعبث فيها بحفريات تهدد أساساته.

تزامنًا مع زيارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن لالأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

�ضحفيو غزة يطالبون بايدن بالعدالة ل�ضريين اأبو عاقلة



معنى الفقه وتركيبه

تأمالت في سورة الكوثر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وكونه منصوصًا أو داخاًل في المنصوص أم ال.

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

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

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

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

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

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

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

االنقطاع والبتر المقدر على أعدائها.
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وأوضحت حصيلة عملياتية لوزارة الدفاع الوطني، أمس، أنه 
"في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة اإلرهاب 

ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز 
للجيش الوطني الشعبي، خالل الفترة الممتدة من 29 جوان إلى 

12 جويلية 2022, عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية 
تعكس مدى االحترافية العالية واليقظة واالستعداد الدائمين 

لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني«.
وفي إطار مكافحة اإلرهاب، "أوقفت مفارز للجيش الوطني 

الشعبي 21 عنصر دعم للجماعات اإلرهابية في عمليات 
منفصلة عبر التراب الوطني، فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى 

للجيش الوطني الشعبي مخبأ )1( لإلرهابيين و6 قنابل تقليدية 
الصنع بكل من تبسة وعين الدفلى«.

وفي إطار عمليات "محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود 
الحثيثة الهادفة إلى التصدي آلفة االتجار بالمخدرات ببالدنا, 
أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع 
مختلف مصالح األمن, بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية 

والثالثة, 6 تجار مخدرات وأحبطت محاوالت إدخال كميات من 
المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر بقنطارين )2( و 41 

كيلوغرام من الكيف المعالج, فيما تم توقيف 19 تاجر مخدرات 

آخرين وضبط قنطارين )2( و71 كيلوغرام من نفس المادة, 
باإلضافة إلى 172601 قرص مهلوس خالل عمليات مختلفة 

عبر النواحي العسكرية«.
من جهة أخرى, وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين 
قزام وجانت وتندوف, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 

96 شخصا وضبطت 26 مركبة و248 مولدا كهربائيا و150 
مطرقة ضغط و7 أجهزة كشف عن المعادن و 8 طن من خليط 
الذهب الخام والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير 
وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع 

عن الذهب, في حين تم توقيف 4 أشخاص وضبط  مسدسا 
رشاش )1( من نوع كالشنيكوف وخزان ذخيرة )1(  و12 

بندقية صيد و6.9 طن من مادة التبغ و 25.3 طن من المواد 
الغذائية الموجهة للتهريب, وهذا بكل من عين أمناس وتبسة 

وخنشلة والوادي وبسكرة والجلفة وباتنة وغرداية«.
كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني 
"محاوالت تهريب كميات من الوقود تقدربـ 54358 لتر بكل 

من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس«. ومن 
جهة أخرى، "أحبط حراس السواحل محاوالت هجرة غير 

شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 123 شخصا كانوا على متن 
قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 437 مهاجرا غير شرعي 

من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".

سجلت مصالح أمن والية الجزائر ممثلة في المصلحة الوالئية 
لألمن العمومي خالل شهر جوان المنصرم 12157 مخالفة 

مرورية و61 حادث مرور جسماني، حسب حصيلة لمصالح 
أمن والية الجزائر.

وتسببت هذه الحوادث في وفاة خمسة أشخاص وإصابة )61( 

أخر بجروح، حسب ذات المصدر. وفيما قامت المصلحة 
الوالئية للشرطة العامة، بـ )1406( عملية مراقبة للنشاطات 

التجارية المنظمة وتنفيذ )126( قرار غلق صادر عن السلطات 
المختصة.

ف. م

بن  بئر  لبلدية  اليتيم  كافل  جمعية  قامت   
عابد شرقي المدية تزامنا وعيد االضحى، 
بذبح اضحية وتوزيعها على ايتام وارامل 
البلدية األضحية من بنات جيوب المحسنين 
الذين لم يبخلوا على الجمعية بالدعم المادي 
والمعنوي منذ تأسيسها، حيث قام اعضاء 
الجمعية أمسية العيد على غرار السنوات 
وتقطيعها وتوزيع  بنحر أضحية  الماضية 
اللحم على 50 عائلة من االيتام واالرامل 

عبر مختلف قرى ومداشر البلدية.
 القائمون على هذه المبادرة والتي اصبحت 
لقيت   سنويا  تقليدا  الجمعية  رئيس  حسب 
تجاوب المحسنين وتفاعلهم معها إلنجاحها 
وأدخلت الفرح والسرور في هذه المناسبة 
الجمعية  طاقم  جهته  من   ، الطيبة  الدينية 
المبادرة   لتغطية  تواجدنا  فرصة  اغتنم 
لتوجيه رسالة الى السلطات المحلية قصد 
منحهم مقرا مالئما حتى يتسنى لهم ممارسة 
نشاطاتهم الخيرية في أريحية  خاصة ان 
تراب  عبر  الناشطة  الوحيدة  تعد  الجمعية 

البلدية وتقوم بعديد النشاطات الخيرية على سنويا على غرار قفة 
المولد النبوي الشريف وحملة شتاء دافء الى جانب قفة رمضان 

وكذا كسوة عيد الفطر.

وامتنان  شكر  رسالة  حملنا  المبادرة  ختام  في  الجمعية  رئيس   
للمحسنين والمتطوعين بأموالهم ومجهودهم الذين لوالهم ما كانت 

هذه المبادرات.
ع. بكيري

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد
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ب�شعة 140 �صرير

تد�شين �أول مركز لمكافحة 
�شرطان �لأطفال في �لجز�ئر

كشف المدير العام للمستشفى الجامعي لمين دباغين 
بالعاصمة نافع تاتي عن تدشين أول مركز لمكافحة سرطان 
األطفال في الجزائر بسعة 140 سرير خالل األيام القادمة. 

وأبرز البروفيسور نافع تاتي في تصريح للقناة اإلذاعية 
األولى أمس، توفر المركز األول من نوعه على المستوى 
الوطني في المستشفى الجامعي لباب الواد ي على وحدة 

لألشعة الطبية ومخابر و7قاعات للعمليات الجراحية.  
من جانبه أكد مدير النشاطات الطبية وشبه الطبية بمستشفى 

لمين دباغين البروفيسور نزيم لعرابة توفر المركز على 
3تخصصات عالجية ألورام األطفال وفضاءات تربوية 

وأخرى لمزاولة المرضى دراستهم، وهو ما سيضمن تكفال 
أنجع لألطفال المصابين بالسرطان ويخفف الضغط على 

المؤسسات الكبرى.
ع. ط

 في ح�صيلة لم�صالح الأمن

 خالل �صهر جوان الما�صي 

حجز 8 كغ من �لمخدر�ت و20 
�ألف قر�س مهلو�س بالعا�شمة

أعلنت مصالح أمن والية الجزائر، أمس، عن تمّكنها من 
حجز ما يقارب 8 كيلوغرامات من القنب الهندي وأزيد من 

20 ألف قرص مهلوس في جوان األخير.
جاء في حصيلة للمصالح ذاتها أّن "فرق الشرطة القضائية، 

عالجت خالل شهر جوان عدة قضايا تتعلق بالمساس 
باألشخاص والممتلكات، الجنايات والجنح ضد األسرة، 

حمل سالح أبيض محظور، المتاجرة في المخدرات بطريقة 
غير مشروعة والجرائم المعلوماتية«.

وبخصوص قضايا المخدرات، أفاد البيان: "تّم حجز 
ما يقارب 8 كيلوغرامات من القنب الهندي وأزيد من 

20.800 قرص مؤثر، إلى جانب أزيد من 500غرام من 
مادتي الكوكايين والهيروين و14 قارورة من المحاليل 
المخدرة، وبعد استيفاء اإلجراءات القانونية، تم "تقديم 
المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً«.

ف. م

منظمة ال�صحة العالمية تحذر من اأن 

جائحة كورونا لم تقترب من نهايتها

 در��شة توؤكد �أن تمديد
  فترة �لتطعيم قد يكون �أكثر 
فعالية �شد متحور "�أوميكرون"

ذكرت دراسة جديدة، أمس، أنه وفي غياب 
اللقاحات الخاصة بمتحور أوميكرون، فإّن تمديد 

فترة التطعيم بين الجرعات قد يساهم في وقف 
الظهور السريع لهذا المتحور الفرعي من كوفيد 

  .19-
قام الباحثون في الدراسة بتقييم مستويات التحييد 

ضد "السارس كوف2" األصلي والمتغيرات 
الفرعية لـ أوميكرون بما في ذلك BA.4 و 

BA.5في عينات دم تّم جمعها من أشخاص تلقوا 
ثالث جرعات من اللقاحات الصينية المعطلة 
ثالث جرعات لقاح للوحدة الفرعية البروتين 
ZF2001أو جرعتين من اللقاحات المعطلة 

.ZF2001 المعززة بواسطة
وأظهرت النتائج أنه وفي كل مجموعة لقاحي 
كانت مستويات األجسام المضادة المحيدة ضد 

جميع متغيرات أوميكرون الفرعية المختبرة 
أقل بكثير من المستويات ضد الساللة األصلية 

للفيروس، ما يشير إلى أّن لدى المتغيرات 
الفرعية المذكورة القدرة على التهرب من 

الحماية المناعية.
لكن وبالنسبة إلىZF2001، وجد الباحثون أّن 

مستويات األجسام المضادة المحيدة ارتفعت 
مع زيادة الفاصل الزمني بين الجرعتين الثانية 

والثالثة خاصة ضد متغيرات أوميكرون 
الفرعية، وبالنسبة لمتلقي اللقاح الذين كان 

لديهم فاصل زمني من أربعة إلى ستة أشهر 
بين الجرعتين الثانية والثالثة كانت مستويات 
األجسام المضادة المحيدة لديهم أعلى بعامل 

10 تقريبا مقابل المتغير األصلي وبنسبة 30 
تقريباً مقابل جميع متغيرات أوميكرون الفرعية 
مقارنة بأولئك الذين لديهم فترة شهر واحد بين 

الجرعات.
   ZF2001وأوضح الباحثون أن األداء األفضل لـ

يرجع إلى استخدامه لمجال ربط المستقبالت، 
والذي يمكن أن يحفز مستويات متزايدة من 

األجسام المضادة المحيدة ضد متغيرات 
أوميكرون الفرعية من خالل إعطاء جرعات 

معززة متعددة.   
وتم تطوير ZF2001 بشكل مشترك من 

CAS قبل معهد علم األحياء الدقيقة التابع لـ
وشركة آنهوي تشيفي لونغكوم بيوفاروم 

المحدودة للصناعات الدوائية، ومنحت الصين 
موافقة السوق المشروطة للقاح في شهر مارس 

الماضي.
وأصبح متغير أوميكرون الفرعي ساللة سائدة 

من كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، متسبباً 
بحاالت عدوى عنقودية في الصين، حيث أبلغت 

مناطق بما فيها بكين وتيانجين وشنشي مؤخراً 
عن حاالت كوفيد-19 محلية العدوى لمتغير 

أوميكرون وصلت من الخارج.
ووفقاً للدراسة ومن أجل توفير حماية أفضل 

ضد التهرب المناعي للمتغيرات الوبائية الحالية 
والمستقبلية المحتملة، ال تزال هناك حاجة 

لتطوير لقاحات محدثة كمعززات.
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 

تيدروس أدهانوم غيبرييسوس, قد حذر أول 
امس، من أّن وباء كورونا )كوفيد-19( "لم 

يقترب حتى من نهايته«.
وفي مؤتمر صحفي، قال غيبرييسوس إّن 

"موجات جديدة من الفيروس تظهر مجدداً، 
وأّن جائحة كورونا "لم يقترب من نهايته", 

مضيفاً: "بينما يضغط الفيروس علينا، يتعين أن 
نتصدى له«. ويأتي حديث غيبرييسوس في وقت 

كشفت فيه لجنة الطوارئ المكونة من خبراء 
مستقلين في بيان، أن الحاالت المتزايدة والتطور 

الفيروسي المستمر والضغط على الخدمات 
الصحية في عدد من البلدان "يعني أن الوضع ال 

يزال طارئا«.
وجاء في البيان أن الحاالت التي أُبلغت بها 

منظمة الصحة العالمية ارتفعت 30 في المائة 
خالل األسبوعين الماضيين. ومنذ أكثر من 
شهرين، تشهد مجموعة من الدول ارتفاعا 
ملحوظا في عدد اإلصابات بـ )كوفيد-19( 

وتصاعدا في منحى حاالت االستشفاء أو دخول 
قسم الطوارئ.

وكانت مديرة المركز األوروبي للوقاية من 
األمراض ومكافحتها أندريا أموني ذكرت في 

وقت سابق أن االرتفاع في عدد اإلصابات يعود 
بشكل أساسي إلى النسخة الفرعية  BA.5 من 

متحور أوميكرون.
الوكالت

في عمليات نوعية تعك�س جاهزية واحترافية الجي�س الوطني ال�صعبي

توقيف 21 عن�شر دعم للجماعات 
�لإرهابية في ظرف �أ�شبوع

تمكنت مفارز للجي�س الوطني ال�صعبي، خالل الفترة الممتدة وفي ظرف اأ�صبوع من 

توقيف 21 عن�صر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منف�صلة عبر التراب الوطني، 

كما اأحبطت محاولت اإدخال كميات من المخدرات قدرت باأزيد من 5 قناطير.

بئر بن عابد بالمدية

"كافل �ليتيم" تر�شم �لب�شمة على �شفاه �لأر�مل و�لأيتام

الم�صلحة الولئية لالأمن العمومي بالعا�صمة تك�صف

61 حادث مرور خالل �شهر جو�ن �لمن�شرم
 زيادة على تعلم الآلة 

والحماية من الأن�صطة الحتيالية

»�أوريدو« تعزز تجربة �لزبائن بحلول 
جديدة في مجال �لذكاء �ل�شطناعي 
اأبرمت مجموعة »اأوريدو« اتفاقية ت�صري لعدة �صنوات مع 

BICS لإدارة الخدمات ال�صوتية عبر �صركات المجموعة، 
حيث �صتعمل التفاقية وفق ما ن�صت عليه من م�صاعدة 

ال�صركة في توقع احتياجات منظومة ات�صالت جديدة.

عزيز طواهر

أعلنت مجموعة »أوريدو« عن توقيع اتفاقية مشتركة مع شركة 
االتصاالت العالمية BICS إلنشاء نموذج أعمال مبتكر للخدمات 

الصوتية من شأنه توفير حلول جديدة في مجال الذكاء االصطناعي 
وتعلم اآللة والحماية من األنشطة االحتيالية وغيرها.

وتعد اتفاقية حركة الخدمات الصوتية هذه أول شراكة من نوعها 
في المنطقة، وهي تتماشى مع التزام »أوريدو« االستراتيجي 
بتعزيز تجربة الزبائن وجودة الخدمات التي توفرها للشركات 

واألفراد.  
وبهذه المناسبة، قال عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب 

والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: "تهدف هذه الشراكة 
بالنسبة للشركة إلى رفع انسيابية األعمال وستساعدنا بال شك 
في توقع احتياجات منظومة اتصاالت جديدة. ونحن ملتزمون 
باالستثمار في االبتكار والتكنولوجيا وتطوير مهارات األفراد 
لضمان قدرتنا على تقديم أفضل المنتجات والخدمات الممكنة 

لعمالئنا في جميع أسواقنا."
وستشمل االتفاقية، التي تدخل حيز التنفيذ على الفور، خطة نشر 
تدريجية على مستوى الشركات التابعة لمجموعة »أوريدو«وفي 
مختلف األسواق التي تعمل بها. وسيتم إطالق هذه الخطة خالل 

النصف الثاني من عام 2022. وستتعاون مجموعة »أوريدو« مع 
BICS بشأن حركة الخدمات الصوتية من وإلى الشركات العاملة 
في المجموعة. ويتمثل أحد العناصر الرئيسية للمرحلة األولى من 
خطة النشر هذه في إنشاء فريق من المتخصصين لتبادل األفكار 

والخبرات والموارد بين الشركين وضمان التركيز بشكل قوي 
على تجربة الزبائن. 

وقال غيوم بوتين، رئيس مجلس إدارة شركة BICS والرئيس 
 " :BICS( الشركة األم لشركة( Proximus التنفيذي لشركة
تعد هذه الشراكة تعاوناً مبتكراً يؤكد التزام كل من »أوريدو« و
BICS بتعزيز النمو والريادة في السوق ضمن إطار منظومة 

االتصاالت الصوتية الحديثة. ومع ازدهار سوق الخدمات 
الصوتية، تزايدت أهمية توفير جودة واستقرار وحماية تواكب 

احتياجات المستقبل لكل من شبكات المشغلين والمشتركين."
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