
 يواجهون تون�س اليوم

 في الك�أ�س العربية لأقل من 20 �سنة:

"�لخ�ضــــر" مـــن �أجــــل
 مقعـــــــد فــــي �لمربــع 

�لذهبـــــــــــــــــــــــــي

بن بوزيد يوؤكد على اتخ�ذ كل 

الجراءات للق�س�ء عليه نه�ئي�

مخطــــــــط وطنـــــــــي
 للوقاية مــــن �لتهـــــــاب
 �لكبــــد �لفيرو�ضــــــــي

ل محفظة مدر�سية اأقل من 12 األف دين�ر 

في ظل تدني القدرة ال�سرائية

 �أوليــــــــاء �لتالميـــــــذ 
في ماأزق ووز�رة �لتربيـــة 

مطالبـــــة بالتدخــــــــل
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الوزير الأول ي�سيد ب�لجهود التي تبذله� في عديد المج�لت ويوؤكد:

�لحكومة ت�ضعى ل�ضمان �نخر�ط �لمر�أة في �لتنمية �القت�ضادية
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الفريق اأول �سنقريحة ُيكرم اأ�سب�ل الأمة 

المتفوقين في "البك�لوري�" و"البي�م"، ويوؤكد:   

"ال خوف على م�ضتقبـل 
�لجز�ئر ماد�مت ت�ضتمد 
قوتها من قوة �أبنائهــا"

رئي�س الجمهورية يتحدث بكل �سراحة عن اآف�ق المرحلة الق�دمة

"�لجز�ئر تخو�ض حرب ��ضترجاع �لكر�مة"
تعديل وزاري و�سيك، التزام بزي�دة الأجور وتدري�س الأنجليزية هذا الع�م

 تج�سيد الم�سروع 

 ب�ت قريب� مع التوقيع 

على مذكرة التف�هم

02

هذه تطور�ت م�ضروع خط �أنبوب �لغاز �لعابر لل�ضحر�ء



أوضح رئيس الجمهورية عبد 
المجيد تبون في لقاء له مع ممثلي 

الصحافة الوطنية، يبث اليوم مساء، 
على قناة التلفزيون الجزائري، أن 
السلطات العليا ستعمل على تقديم 

يد المساعدة لمختلف فئات الشعب، 
خاصة مع تحسن الوضع المالي.

وردا على سؤال تطبيق التدريس 
باإلنجليزية في االبتدائي هذه السنة، 

قال رئيس الجمهورية: “إن شاء 
هللا سيطبق كونها لغة العلم حاليا”، 

واصفا اللغة الفرنسية بغنيمة 
الحرب إال أن اإلنجليزية هي لغة 

دولية.
كما أكد الرئيس تبون على متانة 
العالقات الجزائرية –اإليطالية، 

موضحا أن المرحلة القادمة 
ستعرف انطالق اإلنتاج المشترك 
بين البلدين في مختلف المجاالت 

التي تم توقيع اتفاقيات حولها: 
البواخروفي  السيارات،  الميكانيكية، 

هذا السياق، أشاد الرئيس بالنية 

الحسنة والروح الوطنية التي 
تحلى بها عمال شركة سوناطراك، 
حيث لم يتم تسجيل أي مشكل وال 
أي نزاع في الفترات األخيرة مع 

ايطاليا ومن ثم وجه لهم التحية.
من جهة ثانية كشف رئيس 

الجمهورية عن إجراء تعديل 
حكومي، من أجل تحقيق البرنامج 

الحكومي المسطر واعتبره امرا 
طبيعيا كما يحدث في كل انججحاء 
العالم، أما بخصوص القمة العربية 

المزمع تنظيمها في الجزائر نوفمبر 
المقبل فقال رئيس الجمهورية: 

“األسرة العربية تجتمع في الجزائر 
والجزائر أولى بجمع الشمل”.

وعن االستعراض العسكري االخير 
الذي شهدته الجزائر بماسبة الذكرى 
الستين السترجاع السيادة الوطنية، 
قال الرئيس، أليس لدينا الحق في 

إظهار اللحمة الموجودة بين الجيش 
والشعب، غنه جحيش امة ولدينا 
أكثر من القدرة، لدينا المصداقية.

ا�شتقبل وزير ال�شوؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج، رمطان لعمامرة، 

باجلزائر العا�شمة، مفو�ض االحتاد االفريقي املكلف بال�شوؤون ال�شيا�شية وال�شلم 

واالأمن، بانكويل اأديوي الذي يقوم بجولة يف املنطقة ت�شمل دولتني من بني 

الدول االأع�شاء املوؤ�ش�شة للمنظمة االفريقية، اأال وهما اجلزائر واجلمهورية 

العربية ال�شحراوية الدميقراطية، ح�شبما اأفاد به بيان للوزارة.

ع.ط

أوضح ذات المصدر أن "المحادثات التي أجراها المفوض بانكولي بالجزائر يوم 
الخميس الفارط قد تناولت التعاون القائم بين الجزائر واالتحاد االفريقي والتشاور 

المنتظم بين الطرفين حول الوضع السائد في افريقيا وتنفيذ األجندة القارية في مجال 
السلم واألمن والتنمية.“وفي هذا اإلطار، "استعرض لعمامرة مع المفوض بانكولي 

أوضاع األزمات والنزاعات في افريقيا وكذا آفاق تسويتها طبقا لمبدأ الحلول االفريقية 
لمشاكل افريقيا.“

وأشار البيان إلى أن "الطرفين بحثا األزمات السياسية و األمنية في ليبيا و مالي 
وفي منطقة الساحل والصحراء بشكل عام و كذا مسار استكمال تصفية االستعمار 
في الصحراء الغربية على ضوء الجهود التي تبذلها منظمة األمم المتحدة و الدور 

المنتظر من االتحاد االفريقي لتشجيع بعث المفاوضات المباشرة بين المملكة المغربية 
والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.“

وعلى صعيد آخر و في سياق نتائج قمة االتحاد االفريقي االستثنائية المنعقدة  مؤخرا في 

ماالبو "تم التطرق الى المسائل المتعلقة بتعزيز آليات التعاون على المستوى القاري و 
إقامة شراكات أكثر فعالية على المستوى الدولي بغية إعطاء دفع جديد لجهود مكافحة 
االرهاب و الوقاية منه“، كما اتفق الطرفان حسب ذات البيان على "متابعة و تعزيز 

التشاور على جميع المستويات تحضيرا للمواعيد القارية القادمة و كذا في اطار األمم 
المتحدة.“

وأوضح مفوض االتحاد األفريقي في تصريح صحفي عقب استقباله من طرف السيد 
لعمامرة أنه تم التطرق الى عدد من المسائل و أنه "هنأ الجزائر حكومة و شعبا بمناسبة 
الذكرى ال60 السترجاع السيادة الوطنية” .وتابع قائال أن "الجزائر تشكل مصدر إلهام 
لكثير من الدول المناضلة من أجل العدالة و االستقالل و لطالما وقفت الى جانب جنوب 

افريقيا و مع الرئيس نيلسون مانديال.“
وأشار بانكولي إلى أنه تحادث مع السيد لعمامرة حول "مختلف المسائل االقليمية 
المرتبطة بالسلم و األمن و االستقرار و الديمقراطية على مستوى القارة االفريقية 

في اطار اتفاقيات ماالبو حول محاربة االرهاب.“وأضاف قائال "لقد تطرقنا الى عدد 
من اآلليات بغية مواجهة مختلف التحديات و النزاعات القائمة في القارة على غرار 

الصحراء الغربية و الساحل و ليبيا و مالي.“
واختتم مفوض االتحاد االفريقي المكلف بالشؤون السياسية والسلم واألمن قائال  "من 

الجميل التذكير و التأكيد على الدور الفعال و االستراتيجي الذي ما فتئت تلعبه الجزائر 
في االتحاد االفريقي", مشيرا الى أن االتحاد االفريقي يعتمد على خبرتها لمواجهة 

التحديات الراهنة في القارة و التي تقتضي أيضا مجهودا جماعيا.

ع.ط
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رئي�ض اجلمهورية يتحدث بكل �شراحة عن اآفاق املرحلة القادمة

"اجلزائـــــــــر تخو�ض حرب 
ا�سرتجـــــــاع الكرامــــــة "

تعديل وزاري و�شيك، التزام بزيادة االأجور وتدري�ض االجنليزية هذا العام

قال رئي�ض اجلمهورية عبد املجيد تبون، اإن اجلزائر وهو �شخ�شيا يخو�ض حرب ا�شرتجاع الكرامة، الرئي�ض اأكد 

التزامه بتحقيق زيادات جديدة يف االأجور اإىل جانب رفع قيمة عالوة البطالة، كما ك�شف عن تعديل وزاري و�شيك 

رئي�س اجلمهورية يهنئ ال�شعب اجلزائري بحلول العام الهجري اجلديد

لدى ا�شتقباله ملفو�ض االحتاد االفريقي املكلف بال�شوؤون ال�شيا�شية وال�شلم واالأمن

لعمامرة ي�شتعر�س اأو�شاع الأزمات والنزاعات يف افريقيا وكذا اآفاق ت�شويتها

هنأ رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الشعب 
الجزائري بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 
1444 هـ. وكتب رئيس الجمهورية في تغريدة 

له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "عام 
هجري مبارك لكل الجزائريات والجزائريين... 
أسأل هللا العلي القدير أن يحل العام الجديد على 

الجزائر بكل خير و سؤدد. دام للجزائر عزها و 
لشعبها كل المجد.“

ع.ط

 الفريق اأول �شنقريحة ُيكرم اأ�شبال

 االأمة املتفوقني يف البكالوريا والبيام، ويوؤكد:   

ل خوف على م�شتقبل اجلزائر مادامت 
ت�شتمد قوتها من قوة اأبنائها

قال رئي�ض اأركان اجلي�ض الوطني ال�شعبي الفريق اأول ال�شعيد �شنقريحة 

اإنه " ال خوف على م�شتقبل بالدنا  التي طاملا ا�شتمدت و�شت�شتمد قوتها 

احلقيقية من اأبنائها الذين هم ثروتها احلقيقية، موؤكدا موا�شلة اجلي�ض 

العمل على تاأمني كل اأ�شباب النجاح الأبناء اجلزائر.

اإميان. �ض

أشاد الفريق اول السعيد شنقريحة بالنتائج المشرفة التي حققها أشبال األمة 
في االمتحانات الرسمية، وأكد خالل ترؤسه مراسم حفل تكريم أشبال 

األمة المتفوقين في شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، دورة جوان 
2022، بنادي الجيش ببني مسوس، أن هذه النتائج المشرفة دليل آخر 

على ما يوليه الجيش الوطني الشعبي للطاقات والكفاءات الناشئة.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد شمل التكريم األشبال المتفوقين 
في شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط على مستوى جميع مدارس 
أشبال األمة، حيث فاقت نسبة النجاح في هذه المدارس، 98.17 بالمائة 
بالنسبة لشهادة البكالوريا. و100 بالمائة بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط، 

هذا وقدم الفريق أول االسعيد شنقريحة، تهانيه الخالصة لكل الشبالت 
واألشبال الناجحين في هاتين الشهادتين.

 الوزير االأول ي�شيد باجلهود 

التي تبذلها يف عديد املجاالت ويوؤكد:

احلكومة ت�شعى ل�شمان انخراط 
املراأة يف التنمية القت�شادية

اأ�شاد الوزير االأول امين بن عبد الرحمن، اأم�ض، بدور املراأة 

اجلزائرية على جميع امل�شتويات، موؤكدا عزم احلكومة على 

تعزيز املكت�شبات التي حققتها والعمل على �شمان انخراطها يف 

م�شار التنمية االقت�شادية للبالد.

اإميان. �ض

أكد الوزير األول التزام الحكومة بالمضي قدما نحو تعزيز المكتسبات 
التي تحققت للمرأة والعمل على تنسيق الجهود على كل المستويات وفق 

منهجية تشاركية لتعزيز قدراتها وإبداعاتها في االنخراط في مسار التنمية 
االقتصادية للبالد، موضحا في كلمة له بمناسبة افتتاح الملتقى الدولي 

حول "نضال المرأة الجزائرية من ثورة التحرير إلى مسيرة التعمير"، 
ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يولي المرأة "أهمية كبيرة ضمن 
برنامجه الذي تعمل الحكومة على تطبيقه"، مبرزا التزام الرئيس تبون 

بمواصلة العمل على "التمكين االقتصادي للمرأة وتحسين وضعها وتعزيز 
حقوقها وحمايتها من كل أشكال العنف وإنشاء آليات لتعزيز المقاوالتية 

النسوية، السيما في المناطق الريفية.“
وبحديثه عن اإلنجازات التي حققتها، أكد الوزير االول أن "المرأة 

الجزائرية المقاومة والثائرة أثبتت مكانتها في ساحة النضال والكفاح 
من أجل استقالل البالد"، مذكرا أنها "قدمت صورة مشرفة ورائعة عن 

وقوفها مع أخيها الرجل أمام همجية االستعمار، استلهمت منها العديد من 
حركات التحرر عبر العالم تجاربها"، ليضيف أنها "كانت دائما، وفي 

األوقات العصيبة التي مرت بها الجزائر على مر التاريخ، درعا صلبا 
وحصنا منيعا للذود عن حمى الوطن"، مبرزا أن "التاريخ يحتفظ بصور 

ومشاهد ناصعة رسمتها الـمجاهدة اللة فاطمة نسومر ورفيقاتها ممن 
سرن على دربهن من المجاهدات الثائرات ضد الظلم والتحقير للمجتمع، 
حسيبة بن بوعلي، فضيلة سعدان، مليكة قايد وجميالت الجزائر: جميلة 

بوحيرد، جميلة بوعزة وجميلة بباشا والقائمة طويلة من حرائر الجزائر"، 
وقد تجلى ذلك في "اإلسهام غير المسبوق للمرأة الجزائرية خالل الثورة 

التحريرية المباركة، في المدن والقرى واألرياف، بل إن العمليات الفدائية 
النوعية التي نفذتها المرأة لم يكن بإمكان حتى الرجال القيام بها، كما 
كانت الفدائية والكاتبة والموزعة لمنشورات الثورة وأيضا الممرضة 

والمداوية لمصابي جيش التحرير.“
إلى ذلك، أوضح بن عبد الرحمان أن "الدور الكبير الذي لعبته  المرأة 

في معركة التحرير لم ينقطع، بل تواصل فيما بعد، في معركة أخرى ال 
تقل أهمية عن األولى، أال وهي معركة البناء والتشييد، السيما في ظل 

الدمار الذي خلفه الـمستعمر على جميع األصعدة، حيث كان لها دور كبير 
وبنفس العزيمة واإلرادة في إعادة بناء أسس الدولة وقواعدها، مشيرا إلى 

أن "هذه الـمحطات الناصعة والمتميزة من مساهمة المرأة في المجتمع 
قابلتها إرادة سياسية قوية من أجل ترقية المرأة وضمان حقوقها وتعزيز 

مشاركتها في الحياة السياسية واالقتصادية بالشكل الذي يستجيب لتطلعاتها 
ويرقى إلى مستوى التضحيات التي قدمتها في سبيل الوطن.“

 اليد العاملة الن�شوية جتاوزت
 50 باملائة يف عديد القطاعات

وبلغة األرقام أوضح الوزير األول أن اإلرادة السياسية التي ترجمتها 
الدولة كمبادئ دستورية راسخة  سمحت بتعزيز مكانة المرأة في 

المجتمع"، حيث تجاوزت اليد العاملة النسوية في العديد من القطاعات 
نسبة تقدر بأكثر من 50% على غرار الصحة والتربية والتعليم، كما 

تجاوز  عـدد الطالبات فـي الجامعة عدد الطلبة بكثير، وحتى تلك 
المهن التي كانت، إلى   وقت قريب، حكرا على الرجال كأسالك 
األمن والجمارك والحماية المدنية، قد سجلت  منحى تصاعديا في 

توظيف العنصر النسوي وفتحت الباب أمامها لتولي المناصب  القيادية 
والمسؤولية، واألمر كذلك فـي صفوف الجيش الوطني الشعبي وسلك 
القضاء  الذي عرف فيه العنصر النسوي حضورا الفتا في  السنوات 

األخيرة.“
وفي الختام، أكد الوزير االول أن هذا الملتقى الدولي "ينعقد في أعقاب 
إحياء الذكرى الستين لعيد االستقالل"، مبرزا أن "هذه الذكرى العزيزة 

على قلب كل جزائري هي محطة يستحضر فيها الشعب الجزائري ذكرى 
تحرره بعد أكثر من 132 سنة من الظلم واإلبادة ليسترجع فيها حريته 

وسيادة دولته الجزائر بعد سنوات من المقاومة والكفاح المسلح ويواصل 
بعدها معركة التشييد والبناء"، وتابع قائال: "ال يسعني في هذا المقام إاّل 

أن أنحني بإجالل وإكبار أمام التضحيات الجسام ألرواح شهيدات الوطن، 
تغمد هللا أرواحهن الطاهرة الزكية بواسع رحمته، كما ال يفوتني أن أزف 
تحية تقدير وإكبار للمجاهدات وأرامل الشهداء، متمنيا لهن دوام الصحة 

والعافية وطول العمر ليشهدن المزيد من محطات مسيرة البناء وتقدم 
الوطن وينعمن بخيراته.“



ا�ستطالع: ف. م

تتواصل تحركات مسؤولي قطاع الطاقة في 
الجزائر، نيجيريا والنيجر لتجسيد مشروع 
  TSGPللصحراء العابر  الغاز  أنبوب  خط 
اآلجال،  أقرب  في  االستغالل  قيد  ووضعه 
السوق  احتياجات  تنامي  مع  بالموازاة 

األوروبية.
خرج االجتماع األخير، الذي عقد بالجزائر، 
بالتوقيع على مذكرة تفاهم واتفاق لمواصلة 
الجزائر  بين  والفنية  التقنية  الدراسات 
تجسيد  في  للشروع  والنيجر  ونيجريا 
مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء لنقل 
القارة  سنويا  مكعب  متر  مليار   30 نحو 

العجوز.
وقالت وزارة الطاقة والمناجم في بيان لها، 

بأن الدول الثالث جددت تأكيدها وإلتزامها 
الخبراء  فرق  أعمال  واستكمال  بمواصلة 
كما  االستراتيجي،  المشروع  هذا  لتجسيد 
أن المجتمعون أبرزوا رغبتهم  في المضي 

قدما نحو تحقيقه.
تتخلى  لن  الثالث  البلدان  بأن  وأضافت 
عن مبدأ استمرار مشروع خط أنابيب نقل 
إنشاء  مع  خاصة  للصحراء،  العابر  الغاز 
مسؤول  عمل  فريق  وتعيين  توجيه  لجنة 
جدوى  بدراسة  المتعلق  العمل  تنسيق  عن 
العابر  الغاز  نقل  أنابيب  خط  مشروع 

للصحراء.
محمد  والمناجم  الطاقة  وزير  جانبه  ومن 
خط  مشروع  أهمية  على  أكد  عرقاب، 

أبعاده  وعلى  للصحراء  عابر  الغاز  أنبوب 
سيحققها  التي  اإلجتماعية  و  اإلقتصادية 
الجزائر،  أن  على  تشغيله.وشدد  بداية  عند 
مشروع  بأهمية  مقتنعة  والنيجر،  نيجيريا 
للصحراء  العابر  الغاز  نقل  أنبوب  خط 
التنمية  على  اإليجابي  تأثيره  حيث  من 
االجتماعية واالقتصادية للبلدان الثالثة وكذا 
العبور، في سياق جيوسياسي  على مناطق 
على  قوي  بطلب  يتميز  خاص،  وطاقوي 

المحروقات والسيما الغاز الطبيعي.
االجتماع  بأن  عرقاب،  محمد  كشف  كما 
جهود  نتائج  على  لالطالع  فرصة  كان 
البلدان  خبراء  نفذها  التي  المبذولة  العمل 
في  ملحوظا  تقدما  شهدت  والتي  الثالثة، 

اجتماع  في  المعتمدة  التوجيهات  تنفيذ 
أبوجا السابق.وفي ذات السياق، قال وزير 
محمدو:  ساني  النيجر  لدولة  والطاقة  النفط 
قطعها  التي  للمراحل  جدا  متفائلون  "نحن 
الوتيرة  هذه  تستمر  أن  ونأمل  المشروع، 
التوجه بصفة سريعة نحو دراسة  من أجل 

الجدوى، بهدف تنفيذ المشروع.”
بالنسبة  للغاية  وتابع كالمه "المشروع مهم 
أن  على  شدد  كما  الثالثة"،  البلدان  إلى 
واالتفاق  االتحاد  يمكنها  األفريقية  البلدان 
على إنجاز مشروعات إستراتيجية وهيكلية 
التوجهات  يندرج في إطار  مهمة، وهو ما 

التي يتبناها االتحاد األفريقي.
العابر  الغاز  أنبوب  مشروع  شهد  وقد 

مع  بالموازاة  مهمة،  تطورات  للصحراء 
المشروع  في  المشاركة   3 الـ  الدول  توقيع 
المشروع  تجسيد  حول  تفاهم  مذكرة  على 
مسؤولي  عبر  إذ  االستغالل،  قيد  ووضعه 
دول الجزائر، نيجيريا والنيجر، عن تفائلهم 
في  الواقع  أرض  على  المشروع  بترجمة 

القريب العاجل.
الغاز  أنبوب  مشروع  فإن  بالذكر،  جدير 
مسافة  على  للصحراء TSGP يمتد  العابر 
تقدر بنحو 4128 كيلومترا، ويستهدف نقل 
ما بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز 
النيجيري سنويا نحو أوروبا، وقدرت تكلفته 

األولية بأكثر من 13 مليار دوالر.
ف.م

عودة  من  شهرين  من  أقل  وقبل 
تعرف  الدراسة،  لمقاعد  التالميذ 
زيادات  المدرسية  األدوات  أسعار 
التي  أسعارها  مع  بالمقارنة  كبيرة 
سيضع  ما  سابقا،  بها  تعرض  كانت 
صعب  وضع  في  األسر  من  العديد 
المتمدرسين  أبنائها  احتياجات  لتلبية 
الثالث. ودقت جمعيات  في األطوار 
الخطر،  ناقوس  عديدة  وهيئات 
بضرورة  الوصية  السلطات  مطالبة 
التدخل والشروع في اتخاذ إجراءات 
بتوفير  تسمح  أن  وتدابير، من شأنها 
المدرسي  للدخول  المالئم  المناخ 

القادم.
الجزائرية  الفيدرالية  رئيس  وصف 
في تصريح  للمستهلكين زكي حريز 
المدرسي  الدخول  "الرائد"،  لجريدة 
القادم بالصعب على األسر المتوسط 
تضاعف  مع  الدخل،  والضعيفة 
المدرسية،  األدوات  مختلف  أسعار 
األطوار  تالميذ  لها  يحتاج  التي 

الثالث.
األدوات  بأن  حريز،  زكي  وأضاف 
على  كبيرة  بصفة  تعتمد  المدرسية 
الورق، والذي ارتفع سعره من ثالث 
مع  بالمقارنة  أضعاف،  أربع  إلى 
من  سيزيد  ما  وهو  السابقة،  أسعاره 
معاناة أولياء التالميذ في توفير كافة 
أبنائهم،  لتمدرس  الضرورية  اللوازم 
المدرسي  الدخول  من  سيجعل  ما 

القادم غير واضح المعالم.
الذي تشهدها  الوضع  وأرجع محدثنا 
للنقص  المدرسية  األدوات  سوق 
والتي  التوريد،  سلسلة  في  المسجل 
ستتسبب في حدوث ندرة مع الدخول 
تحرك  عدم  حال  في  المدرسي، 
إجراءات  إلتخاذ  الوصية  السلطات 
السوق  احتياجات  تلبية  شأنها  من 

الوطنية.
بخصوص  سؤالنا  عن  رده  وفي 
وبكافة  كاملة  مدرسية  محفظة  تكلفة 
سعر  أقل  بأن  أكد  مستلزماتها، 
تلميذ  لمحفظة  عنه  نتحدث  أن  يمكن 
بين  سيتراوح  الثالث  األطوار  في 
وهي  دج،  و12000  دج   8000
القيمة البعيدة عن المنحة التي تقدمها 

السلطات العليا للتالميذ.
العليا  السلطات  محدثنا  ودعا 

لتموين  الوضع  وتدارك  للتدخل 
باألدوات  التجارية  الفضاءات  كافة 
التحكم  أن  على  مشددا  المدرسية، 
توفرها  يستدعي  األسعار  وضبط 
مرتبط  السعر  قائال  الكافي،  بالقدر 

بالوفرة. 
الدخول  معرض  وبخصوص 
تنظمه  المزمع  "لمسيد"،  المدرسي 
البحري  الصنوبر  المعارض  بقصر 
 01 من  الممتدة  الفترة  في  صافكس 
الشهر،  نفس  من   18 إلى  سبتمبر 
العارضون  خالله  من  يسعى  والذي 
الدخول  فترة  قبيل  منتجاتهم  لتسويق 
واالقتراب  واالجتماعي  المدرسي 
بأنه  محدثنا  المستهلك،أكد  من  أكثر 
لن يكون كافيا، مشيرا إلى المعارض 
تعتبر تخفيف وفقط وال يمكن لوحدها 
أن تضمن توفير كل اللوازم المدرسية 
وبأسعار تكون في متناول المواطن.

الجزائرية  الفيدرالية  رئيس  وشدد 
اللوازم  كل  توفير  بأن  للمستهلكين، 
بأسعار  التالميذ  ألولياء  المدرسية 
مسار  تصحيح  يتطلب  متناولهم،  في 
سلسلة التجارة االعتيادية من التوريد 
على  للمحافظة  التجزئة،  تجار  لغاية 
ووضع  للمواطنين  الشرائية  القدرة 

التاجر في أريحية تامة.

 منظمة "حمايتك":

  "ندرة يف الأدوات 

املدر�سية واأ�سعار جنونية"

عن  للدفاع  الجزائرية  المنظمة 
منشور  وفي  "حمايتك"،  المستهلك 
على  الرسمية  صفحتها  على  لها 
كشفت  االجتماعي،  التواصل  موقع 
بأن أسعار األدوات المدرسية شهدت 
 150 بين  تراوحت  بنسب  ارتفاعا 

بالمئة إلى 250 بالمئة.
وأكدت بأن أسعار األدوات المدرسية 
السوق  في  جنونيا  ارتفاعا  شهدت 
 150 بين  ما  نسبته  بلغت  الوطنية 
أن  إلى  مشيرة  بالمئة،   250 إلى 
سعر الكراس 96 صفحة قفز من 95 
تجاوز سعر  فيما   ، دينارا   145 إلى 
حزمة الورق حدود 900 دج، وهذا  
العام  بدء  عن  شهرين  من  أقل  قبل 

الدراسي الجديد.
تهدد  باتت  الندرة  بأن  أضافت،  كما 
داعية  القادم،  المدرسي  الدخول 
وتدارك  للتدخل  الوصية  السلطات 
إجراءات  اتخاذ  خالل  من  الوضع، 
تسمح بتموين السوق الوطنية بمختلف 
لألولياء  والسماح  المدرسية  اللوازم 
المتمدرسين. أبنائهم  حاجيات  بإقتناء 

أسعار  ارتفاع  معضلة  وتضاف 
األولياء  لمعاناة  المدرسية  األدوات 
مست  التي  األسعار،  ارتفاع  من 
والخدمات،  المنتجات  من  العديد 
وهو األمر الذي سيزيد العبئ عليهم 

بحلول الدخول المدرسي.
لحماية  الجزائرية  المنظمة  وحذرت 
المستهلك "حمايتك" من ندرة محتملة 
ظل  في  المدرسية،  األدوات  في 
بنقص  بالقطاع  المعنيين  توقعات 
بعض  ستطال  التي  والندرة  العرض 
الطلبيات  تأخر  بسبب  األدوات 
نسبة  وأن  خصوصا  المستوردة، 
المدرسية  المواد  من  بالمئة   90
يتم  الوطنية  السوق  في  تعرض  التي 
األمر  وهو  الخارج،  من  استيرادها 
مدرسي  دخول  في  يتسبب  قد  الذي 

غير سلس.
الطفل  تجهيز  بأن  المنظمة،  وكشفت 
الضرورية  اللوازم  بكل  الواحد 
تقديراتها  حسب  بالتمدرس  الخاصة 
ل  تصل  أن  يمكن  ميزانية  يتطلب 
12000 دج للمحفظة الواحدة، والتي 
تحوي على كل األدوات وكذا مئزر، 
حسب  وهذا  الكتب،  إلى  باإلضافة 
جودة ونوعية المنتوج وحسب الطور 

الدراسي.
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يف ظل توقعات بتحقيق عوائد

 مهمة يف قطاع املحروقات

خبري يدعو اإىل اال�ستغالل 
االأمثل لفائ�ض امليزان التجاري 

أوروبا  شرق  الحاصلة  الجيوسياسية  التوترات  دفعت 
األراضي  على  الروسية  العسكرية  العمليات  واستمرار 
لمستويات  المحروقات  بأسعار  فيفري  منذ شهر  األوكرانية 
مرتفعة، وهو الوضع الذي من شأنه أن يساهم في رفع عوائد 

النفط والغاز للدول المصدرة لها.
ناصر  سليمان  االقتصادي  الخبير  طالب  الصدد،  هذا  وفي 
مقابل  المحروقات  عائدات  ارتفاع  من  االستفادة  بضرورة 
الواردات وتوجيه الفائض التجاري منها الستغالله واالستفادة 
في  ناصر  سليمان  الماضي.وأوضح  أخطاء  وتجنب  منه، 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  صفحته  على  له  منشور 
فايسبوك، بأن إجمالي الصادرات الجزائرية خالل السداسي 
أن  بعد  دوالر  مليار   25,92 بلغ  الجارية  السنة  من  األول 
السنة  من  الفترة  نفس  خالل  دوالر  مليار   17,48 سجلت 
الماضية حسب إحصائيات جمركية، بزيادة وصلت ل 48,3 
بالمئة، فيما أن الواردات قدرت بـ 20,22 مليار دوالر، ما 
يعني تسجيل فائض تجاري يصل لحوالي 5,7 مليار دوالر.
وأشار إلى أن الصادرات خارج المحروقات خالل السداسي 
دوالر،  مليار   3,50 ل  وصلت  الجارية  السنة  من  األول 
مليار دوالر،   22,52 بلغت  المحروقات  أن صادرات  فيما 
الوتيرة  بنفس  استمرت  إذا  الصادرات  هذه  أن  يعني  ما 
الروسية  العسكرية  العمليات  استمرار  مع  وحتى  الحالية 
دوالر،  مليار   45 لنحو  األوكرانية ستصل  األراضي  على 
وهي بعيدة عن الرقم المتوقع من طرف المدير العام لمجمع 
سابق  وقت  في  كشف  والذي  حكار،  توفيق  سوناطراك 
السنة  نهاية  مليار دوالر مع   54 بالوصول ل  توقعاته  عن 
الطلب  زاد  إذا  إال  يحدث  لن  الذي  األمر  وهو  الجارية، 
على الطاقة مع اقتراب الشتاء أو حدثت تطورات في ملف 

العمليات العسكرية الروسية.
دوالر  مليار   54 رقم  تحقق  ولو  "حتى  قائال  كالمه  وتابع 
فالفضل ال يعود  السنة،  نهاية هذه  المحروقات  من عائدات 
إلينا وال لسياسة رشيدة من عندنا، بل لألحداث التي تشهدها 
فيفري  نهاية شهر  منذ  وأوكرانيا  بين روسيا  أوروبا  شرق 

الماضي.”
تحقق  أن  فبعد  المحروقات،  الصادرات خارج  وبخصوص 
تقريبا الهدف المسطر في العام الماضي وهو 5 مليار دوالر، 
قال سليمان ناصر "يبدو أن الهدف المسطر هذا العام قابل 
جدا للتحقيق باالعتماد على األرقام المسجلة خالل السداسي 
األول، وخاصة إذا تواصل التصدير بنفس الوتيرة"، مشيرا 
إلى أن الوصول لرقم 7 ماليير دوالر، بات قريبا، خاصة 
وأن نصفه قد تم تحقيقه خالل األشهر الست األولى من العام 
ينتظرنا  يزال  ال  أنه  على  المقابل  في  شدد  لكنه  الجاري، 
الكثير في لنحققه مقارنة ببعض البلدان العربية واإلسالمية، 
مقدما مثاال بدولة تركيا التي تجاوزت صادراتها خالل سنة 

2021 أزيد من 225 مليار دوالر.
وفي سياق متصل، جدد سليمان ناصر تأكيده على أن كبح 
الواردات مقابل تحقيق الزيادة في الفائض التجاري يجب أن 
سلع ضرورية  تنقصها  التي  الوطنية  السوق  حاجة  يراعي 
ومهمة للمواطن، كما أن زيادة الصادرات بأي وسيلة يجب 

أن ال يسبب نقصا للسلعة المصدرة في السوق الوطنية.
من  دوالر  مليار   54 رقم  تحقق  إذا  قائال،  كالمه  وختم 
صادرات المحروقات و7 ماليير دوالر خارج المحروقات 
فستصل الصادرات إلى 61 مليار دوالر، وحتى لو حققت 
مليار   35 أو   34 رقم  الواردات(  كبح  ظل  )في  الجزائر 
قد يصل  الذي  التجاري  الفائض  فإن  الواردات،  من  دوالر 
مليار دوالر، والذي  سيتحقق في ظل ظروف   25 لحدود 
االستغالل  ضرورة  على  مشددا  معينة،  جيواستراتيجية 

األمثل للفوائض بعيدا عن تكرار أخطاء الماضي.
ف.م

جت�سيد امل�سروع بات قريبا بعد توقيع مذكرة التفاهم

هذه تطورات م�سروع خط اأنبوب الغاز العابر لل�سحراء

ل حمفظة مدر�سية اأقل من 12 األف دج يف ظل تدين القدرة ال�سرائية

اأولياء التالميذ يف ماأزق 
ووزارة الرتبية مطالبة بالتدخل

فيدرالية امل�ستهلكني تتوقع دخوال مدر�سيا �سعبا 
�سجلت اأ�سعار الأدوات املدر�سية ارتفاعا كبريا يف خمتلف الف�ساءات التجارية، التي �سرعت يف عر�سها باأ�سعارها اجلديدة، ما 

�سي�سع الأولياء يف حرية من اأمرهم خالل الدخول الإجتماعي القادم.



كتابي  رد  في  التربية  وزير  وأوضح 
األساتذة  إدماج  حول  كتابي  لسؤال 
للنائب   ، خبرة  لديهم  الذين  المتعاقدين 
بلقاضي  الوطني  الشعبي  بالمجلس 
خديجة " ان نظام التعاقد سنه المشرع  
 03/06 األمر  بموجب  الجزائري 
 2006 جويلية   15 في  المؤرخ 
العام  األساسي  القانون  المتضمن 
االنظمة  الى جانب   العمومية  للوظيفة 
المرونة  إلضفاء  االساسية  القانونية 
حدد  كما  االدارة  عمل  على  الالزمة 
المؤسسات  فيها  تلجأ  التي  الحاالت 
التعاقد  نظام  إلى  العمومية  واإلدارات 
وفقا لحاجتها دون ان يرتب العقد سواء 
محدد المدة او غير محدد المدة ال الحق 
في اكتساب صفة الموظف وال االدماج 

في رتبة من رتب الوظيفة العمومية.
وأضاف بلعابد  انه لسد االحتياج وشغل 
بموظفي  الخاصة  المالية  المناصب 
التعليمي في  "رتب التدريّس في قطاع 
لضوابط  وفقا  عامة  بصفة  تم  التربية 
وآليات تتمثل اساس في التوظيف حسب 
االحتياج البيداغوجي المشخص بالمادة 
المدرسة  موقع  التعليمية  والمرحلة 
وفق  تجسيدها  يتم   ، محدد  موقع  وفي 
عليها  المنصوص  واالليات  الترتيبات 
في االمر 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 
2006 المتضمن القانون األساسي العام 
للوظيفة العمومية السيما المادة 80 منه 
المباشر  التوظيف  في  أساسا  والمتمثلة 

من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا 
متخصصا منصوصا عليه في القوانين 
التكوين  مؤسسات  لدى  االساسية 
المؤهلة كما هو الحال بالنسبة لخريجي 
المدارس العليا الذين يحظون باالولوية 
المرسوم  ألحكام  طبقا  التوظيف  في 
في  المؤرخ   315/08 رقم  التنفيذي 
القانون  المتضمن   2008 أكتوبر   11
المنتمين  بالموظفين  الخاص  األساسي 
الوطنية  بالتربية  الخاصة  لألسالك 
تغطية  عدم  حالة  وفي  والمتمم  المعدل 
الى  يلجأ  الشاغرة  المالية  المناصب 
تنظيم مسابقات خارجية بصفة استثنائية 
وفق أطر قانونية محددة بهدف ضمان 
دستوريا  المكفول  التعليم  في  الحق 
ولنفس الغرض يتم اللجوء الى توظيف 

األساتذة بصفة التعاقد كإجراء استثنائي 
استمرارية  حتمية  تفرضه  ظرفي 

التعليم.
وفقا  يتم  انه   بلعابد"  رد  في  جاء  كما 
المشتركة  الوزارية  التعليمية  الحكام 
رقم 09 المؤرخة بصفة متعاقدين والتي 
يتم  االساتذة  توظيف  ان  على  تنص 
لمدة تساوي مدة  الدراسية  السنة  خالل 
شغور المنصب حسب كل حالة وتنتهي 
مدة العقد في كل االحوال بانتهاء السنة 
الدراسية كما حصرت اسباب التوظيف 
عند  التالية  الحاالت  في  الصفة  بهذه 
مؤقتة  بصفة  المالية  المناصب  شغور 
نتيجة لعطلة مرضية الكثر من 7 ايام 
طويلة  مرضية  عطلة  امومة،  عطلة 
خاصة  عطلة   ، سنة  عن  تقل  المدى 

الموظفين  الداء مناسك الحج ، تسخير 
الوطنية  اللجنة  في  كاعضاء  المعنيين 
المحلية،   وفروعها  االنتخابات  لمراقبة 
موضحا  أن اللجوء للمتعاقدين يتم أيضا 
عند تحرير المناصب المالية اثناء السنة 
التقاعد  على  لالحالة  نتيجة  الدراسية 
خارج  والنقل  االستيداع  على  واالحالة 
الخدمة  وضعية  على  واالحالة  الوالية 
االنتداب   ، والعزل  التسريح  الوطنية 
 ، الرتب  في  الترقية  االستقااللة،   ،
الهيكلية  العليا  المناصب  في  التعيين 
عند  اضافة  الوفاة،   ، العليا  والوظائف 
بسب  شاغرة  مالية  مناصب  وجود 
انتظار  في  الشاغرة  المالية  المناصب 
الترقية  او  التوظيف  مسابقات  تنظيم 
والمناصب المالية التي بقيت شاغرة بعد 
أن  مؤكدا   ، التوظيف  مسابقات  تنظيم 
طبيعة هذه الوضعيات التي شكل بعضها 
حق للموظفين كالعطل واالنتداب النقل 
خارج الوالية والبعض االخر يدخل في 
يمكن  ال  التي  الطارئة  الحاالت  خانة 
المحدد  التعاقد  نظام  تجعل  بها  التنبؤ 
لتوفير  االنسب  القانوين  الحل  المدة 
ضمانا  للتالميذ  البيداغوجي  التاطير 
هذه  بقاء  باق  وهو  التعليم  في  لحقهم 

الوضعيات االستثنائية الطارئة.
 31 ان  تربوية  مصادر  وتداولت 
لتنظيم  أجل  آخر  هو   2022 ديسمبر 
مسابقة التوظيف بقطاع التربية الوطنية 

والتي ستكون على اساس الشهادة.

مرمي عثماين

احلدثالأحد  31 جويلية 2022 املـوافق لـ 02 حمرم 1444 هـ   04
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باعتباره اأف�ضل حل ل�ضمان تكافوؤ الفر�ص

بلعابد .."اإدماج" الأ�ساتذة 
املتعاقدين �سيكون مب�سابقة التوظيف

�ضرح وزير الرتبية الوطنية عبد احلكيم بلعابد اأن  احلل الكرث �ضمانا لتكافوؤ الفر�ص بني ال�ضاتذة املتعاقدين يف ق�ضية ادماجهم 

بقطاع الرتبية يكمن يف تنظيم م�ضابقة للتوظيف على ا�ضا�ص ال�ضهادة اإذا توفرت �ضروطها والتي متكنهم من احت�ضاب اخلربة املهنية 

التي اكت�ضبوها يف القطاع.

اثر اإجها�ص "احتجاج" م�ضريف

 وم�ضاعدي الرتبية اأمام وزارة الرتبية

النقابة ما�سية يف جتديد 
احتجاجاتها والدخول 

يف اإ�سرابات دورية
مشرف  آالف   4 نحو  الوطنية   التربية  وزارة  منعت 
التربية  وزارة  ملحقة  أمام  االعتصام  تربوي   ومساعد 
مشروع  في  ورد   بما  التنديد  هدفه  كان  الذي  الوطنية 
بسلك  الخاص  شقه  في  الخاص  األساسي  القانون  تعديل 
اإلشراف التربوي والرفض التام والٌمطلق  لكل ما جاء 

في مشٌروع النٌّصوص.
أوضحت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين 
 4000 من   يقارب  ما  اعتصام   أجهضت  الوصاية  أن 
الخميس  يوم  نظم  اعتصام  في  تربوي  ومساعد  مشرف 
الفارط أمام ملحقة الوزارة بالرويسو بالعاصمة  )حسب 
تقديرات النقابة وما يزيد عن 1700 حسب تقديرات أمن 
ممثلو  فيهم  بما  الوطن  ربوع  كّل  من  جاؤوا  الوزارة(  
واليات الجنوب الكبير : أدرار ، تيميمون ،بشار ،اليزي 

،ورقلة ،الوادي والمغير .
وصرح عضو المجلس الوطني النقابة الوطنية للمشرفين 
والمساعدين التربويين عبد الهادي أحمد عقب مشاركتهم 
في الوقفة اإلحتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية 
مختلف  من  التربية  ومشرفي  مساعدي  أن  بالعناصر 
ربوع واليات الوطن لبوا نداء نقابتهم النضالي والتحقوا 
باالعتصام على شاكلة مجموعات منذ الصباح الباكر ، 
اال انهم تقريبا منعوا من التجمع أمام الملحقة االمر الذي 
ادى بهم عفويا التجمع والدخول في مسيرتين قصيرتين 
واالعتقاالت  التضييق  ورغم  للملحقة  المقابل  بالشارع 
التي طالت الكثير من المناضلين والمناضالت بتحويلهم 
نحو محطة خروبة اال انهم اصروا على العودة لالحتجاج 

بصفة متتالية لثالث مرات .
وقال المتحدث إن النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين 
التربويين ماضية في تجديد احتجاجاتها حاليا والدخول في 
اضرابات دورية عقب الدخول المدرسي وهذا للمطالبة 
وزارة التربية الوطنية بالوفاء بوعودها بخصوص اعتماد 
مقترحاتها التي تصب في مصلحة السلك بتثمين الشهادات 
العلمية والخبرة المهنية ترقية مساعدي التربية الرئيسيين 
وتسوية  رتبتهم،  زوال  رغم  المجهول  نحو  تتجه  التي 
وضعية مساعدي التربية المدمجين سنة 2002، واعادة 
لترقية  المخصصة  المالية  المناصب  فتات  في  النظر 
مشرفي التربية وتخفيض الحجم الساعي وضبط وتعديل 
مهام مشرفي ومساعدي التربية بما يتناسب وخصوصية 
حيث  والبيداغوجية  والتربوية  االدارية  ومهامهم  مهنتهم 
ان لجنة إعداد مسودة القانون األساسي لم تأخذ بمقترحات 
النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين مما أدى 
بممثلي النقابة االنسحاب الفوري منذ ثالث جلسات تعبيرا 
لمقترحات  الممنهج  العمدي  تجاهلها  تجاه  سخطهم  عن 
النقابة و تكريس تهميش جديد لسلك انهكه قانون أساسي 

غير عادل بعيدا عن لغة التسويف .
من جهتها اصدرت النقابة بيان نددت النقابة  الٌممارسات 
التضييقية  على الٌمحتجين في الوقفة االحتجاجية  وشددت 
فيه أن المجلس الوطني للمكتب الوطني قرر استمراريّة 
احتجاجية  وقفة  وبرمجة  االحتجاجيّة  الحركات  فعاليّات 
بنفس المكان)ملحقة وزارة التربية برويسو(  سيعلن عن 
المفتوح  اإلضراب  خيار  إلى  والّذهاب  حقا  ال  تاريخها 
إلى حين التّكفل بالمطالب الواردة  في البيانات الوطنية 
والبيان  الختامي للّدورة الطارئة للمجلس الوطني وبيان 
على   اإلبقاء  عن  فضال  االحتجاجية  بالوقفة  اإلشعار 
والدٌّخول  المدرسي  الدٌّخول  ترتيبات   كّل  ٌمقاطعة  خيار 
الدخول  يوم  الوزارة  ملحقة  أمام  واعتصام  إضراب  في 
المدرسي .كما اكدت النقابة على االحتفاظ  بحق  التّصعيد  
في  ورد   ما  على  للّرد  الٌمناسبين  والّزمان  المكان  في 
مشروع تعديل القانون األساسي الخاص في شقه الخاص 
لكل  والٌمطلق   التام  والرفض  التربوي  اإلشراف  بسلك 
ما جاء في مشٌروع النٌّصوص  وتحميل الوزارة تبعات 
ومآالت الظلم المهني واإلجتماعي  على الحياة المدرسيّة 

والّسلم التربوي.
مرمي عثماين

�ص للكتاب املزدوج ف�ضال عن  جتهيز قاعات الدرا�ضة بالرفوف التي �ضتخ�ضّ

حتديد 9 �سبتمرب اآخر اأجل لتجهيز"املدار�س" باللوحات الرقمية
أسدى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد تعليمات 
المدارس  التربية لضمان  جاهزية  لمدراء  صارمة 
جميع  على  وتوفرها  الرقمية  باللوحات  المعنية 
سبتمبر   9 تاريخ  قبل  وهذا  سابقا،  المحددة  المعايير 
المقبل . وأمر وزير التربية الوطنية باهمية تنسيق كل 
بالتجهيزات  التموين  مركز  ملحقة  مع  تربية  مديرية 
التابعة   )CAMEMD( التعليمية وصيانتها والوسائل 
لها لضبط تواريخ تجهيز هذه المدارس والتي ستنطلق 
2022، فضال  سبتمبر   9 غاية  إلى  أوت   16 من 
أجل  من  المحلية  الجماعات  مع  التنسيق  عن تكثيف 
تجهيز قاعات الدراسة بالمدارس االبتدائية بالرفوف 

التي ستخّصص للكتاب المزدوج،
الوطنية،  التربية  وزير  خالل ترأّس  هذا  وجاء 
جويلية   28 الخميس  يوم  مساء  بلعابد،  الحكيم  عبد 
الوزارة  بمقر  المرئي،  التحاضر  تقنية  عبر   2022
وطنية  ندوة  أشغال  العاصمة،  الجزائر  بالمرادية، 
العاّمون  األمناء  التربية،  مديري  من  عدد  حضرها 
من  وإطارات  التربية،  لمديريات  المصالح  ورؤساء 
الميداني  التنفيذ  لمتابعة  المركزية، ُخّصصت  اإلدارة 
 13 يومي  المنعقدة  الوطنية  الندوة  أشغال  لمخرجات 
و14 جويلية الماضي بثانوية الرياضيات محند مخبي 

بالقبة، الخاصة بالتحضير للدخول المدرسي 2022-
.2023

المداومة  ضمان  ضرورة  على  الوزير  وقد  شّدد 
الذي  بالشكل  التربية  مديريات  مستوى  على  الفعلية 
للدخول المدرسي  التحضير الجيد  يضمن استمرارية 
الوطنية في  الندوة  2022-2023 وتجسيد مخرجات 
الصرامة  يستلزم  ما  عملية،  لكل  المحددة  اآلجال 
طرف  من  المسؤولية  بروح  والتحلي  واالنضباط 
كامل  بتوفير  الوزارة  التزام  لتجسيد  وهذا  الجميع، 
التحاق  قبل  التالميذ  لتمدرس  المواتية  الظروف 

التالميذ بالمدارس.
كما تابع الوزير بدقة وتيرة تجسيد العمليات المبرمجة 
وأسدى  المديريات،  كل  في  اليوم  تاريخ  غاية  إلى 
بالمناسبة تعليمات صارمة للتطبيق الدقيق للنصوص 
التي تَُسيّر السنة الدراسية في مختلف الجوانب التربوية 
أن يسهر مديري  التربية  والتنظيمية والمادية، على 
المدرسي  الكتاب  بيع  عملية  تنظيم  على  السهر  على 
بالمؤسسات التعليمية والتقيد بالمنشور 1313 المؤرخ 
الترتيبية  اإلجراءات  والمتضمن   2022 جويلية   21
المدرسي، وفتح  الكتاب  بيع  عملية  بتسيير  المتعلقة 
القريبة  المناطق  في  المدرسي  الكتاب  لبيع  معارض 

والتي يسهل على األولياء التنقل إليها، و بخصوص 
مديريات  مستوى  على  العليا  المناصب  على  التعيين 
المناصب  تغطية  وجوب  على  الوزير  شّدد  التربية، 
الشاغرة باقتراح رؤساء المصالح ورؤساء المكاتب، 
الجديدة  ممن تتوفر فيهم الشروط، بما فيها الواليات 
وهذا قبل تاريخ 5 أوت 2022، وفيما تعلّق بالمطاعم 
المدارس  تغطية  بوجوب  الوزير  ذكر  المدرسية، 
 ٪90 بنسبة  المقبل  المدرسي  الدخول  عند  بالمطاعم 
ديسمبر   31 في   ٪100 نسبة  إلى  تصل  أن  على 
2022، وأمر مديري التربية بتحيين وضعية المطاعم 
المدرسية وفق الجدول المرسل إليهم من الوزارة في 
للنقل  أجل ال يتعدى 48 ساعة وكذلك األمر بالنسبة 
المدرسي. كما أوصى الوزير، مديري التربية بالعمل 
التي  المدارس  في  للرياضة  قاعات  تخصيص  على 
في كل  والبحث  لذلك  مهيّأة  تتوفر على فضاءات  ال 
السبل التي تُمّكن التالميذ في مرحلة التعليم االبتدائي 
من االستفادة من التربية البدنية والرياضية مجددا في 
الندوة  مخرجات  تجسيد  يتم  أن  على  حرصه  الختام 
الوطنية الخاصة بتحضير الدخول المدرسي 2022-

2023، في آجالها وبالشكل الذي تم تحديده.
مرمي عثماين

أصدر بنك الجزائر, يوم الخميس الفارط, تعليمة جديدة 
بالتجارة  المتعلقة  المخاطر  بتقييم  البنوك  فيها  يلزم 

الخارجية وتحديد التدابير الضرورية لتخفيفها.
من طرف  الموقعة   2022-  2 رقم  التعليمة  في  وجاء 
"فيما  أنه  طالب,  الدين  صالح  المركزي  البنك  محافظ 
على  يتعين  الخارجية,  التجارة  عمليات  توطين  يخص 
الصلة,  ذات  المخاطر  تقييم  المعتمدة  الوسيطة  البنوك 

مع األخذ بعين االعتبار بصفة خاصة نوعية األطراف 
التجارية, وتحديد التدابير الكفيلة لتخفيف هذه المخاطر".
مخاطر  بإدارة  المتعلقة  التعليمة  هذه  مفعول  ويسري 
تاريخ  من  ابتداء  الخارجية,  التجارة  عمليات  توطين 
هذه  2022.وتلغي  يوليو   28 أي  عليها,  اإلمضاء 
في  المؤرخة   2017-05 رقم  التعليمة  أحكام  التعليمة, 
22 أكتوبر 2017, المحددة للشروط الخاصة المتعلقة 

على  للبيع  الموجهة  السلع  استيراد  عمليات  بتوطين 
حالها.وذكرت التعليمة بأن النظام رقم 07-01 المؤرخ 
في 3 فبراير 2007, المعدل والمتمم, المتعلق بالقواعد 
المطبقة على المعامالت الجارية مع الخارج والحسابات 
معالجة  إطار  الخصوص,  وجه  على  الصعبة  بالعملة 
البنوك  على  يتوجب  التي  الخارجية  التجارة  عمليات 
أن  "يجب  بأنه  احترامها.واضافت  المعتمدة  الوسيطة 

الوسيطة  للبنوك  الداخلية  واألنظمة  اإلجراءات  تحترم 
المعتمدة التي تتجلى فيها األحكام المنصوص عليها في 
النظام رقم 07-01 المشار إليه أعاله, مقتضيات النظام 
08-11 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011, المتعلق بالرقابة 
تقع  التي  المخاطر  بإدارة  يتعلق  فيما  السيما  الداخلية, 

مسؤوليتها على عاتق البنوك الوسيطة المعتمدة".
ع.ط

يف تعليمة اأ�ضدرها بنك اجلزائر
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وفي كلمة له بمناسبة إحياء اليوم العالمي 
لمكافحة هذا الداء الذي جاء تحت شعار: 
"ال أطيق اإلنتظار", أشار بن بوزيد إلى 
أن الوقاية تأتي في "مقدمة اإلجراءات" 
العمومية,  السلطات  طرف  من  المتخذة 
ضد  التلقيح  "تكثيف"  خالل  من  وذلك 
التهاب الكبد الفيروسي )ب( الذي أصبح 
التطعيم لألطفال منذ  إجباريا في جدول 
سنة 2003, و كذا "ترقية" الكشف عن 
التهاب الكبد الفيروسي )ب( و )ج( في 
مراكز الفحص, إلى جانب ضمان سالمة 
برنامج  تنفيذ  بفضل  الدم  نقل  عمليات 
المنهجية  المراقبة  على  أساسا  يعتمد 

واإلجبارية لعمليات التبرع بالدم.
ذكر  األخرى,  اإلجراءات  بين  ومن 
النظافة  إجراءات  ب"تعزيز"  الوزير 
"تطبيق  عبر  الصحية  المؤسسات  في 
اإلحتياطات المعيارية الدولية" في أماكن 
الرعاية الصحية, وذلك وفقا للتوجيهات 
الوطنية الصادرة في 2013 و2021ٍ مع 
الموجهة  التحسيسية  الحمالت  مضاعفة 
القطاعات  مختلف  بإشراك  للمواطنين 
العالي  والتعليم  والرياضة  )الشباب 

والتربية الوطنية ....(.
المدني,  المجتمع  بنشاطات  يتعلق  وفيما 
اإلعالمية  الحمالت  أن  الوزير  أوضح 
خريطة  ضمن  تندرج  التحسيسية  و 

الطريق لالستراتيجية الوطنية بما يوافق 
على  للقضاء  العالمية  االستراتيجية 
للصحة  كتهديد  الفيروسي  الكبد  التهاب 

العمومية بحلول عام 2030.
والدعم,  والرعاية  العالج  في مجال  أما 
فقد أكد السيد بن بوزيد أنه, "تم تعزيز 
من  الفيروسي  الكبد  إلتهاب  بداء  التكفل 
والمادية  البشرية  الموارد  توفير  خالل 
على الصعيد الوطني وتطوير أدلة التكفل 
بالتهاب  التكفل  والمركزية  العالجي 
الكبد الفيروسي )ب( و )ج(, إضافة إلى 
تطوير التربية العالجية للمرضى بفضل 

اإلشراك الفعال للمجتمع المدني".

بهدف  اإلجراءات  هذه  تنفيذ  ويتم 
والفحص  الوقاية  إلى  الوصول  "ضمان 
والرعاية والعالج كحق أكدته التعليمات 
التوصيات  وفق  الوزارية  والتوجيهات 
والهادفة   ,2030 لعام  الدولية  الصحية 
إلى الكشف عن الفيروس لدى المصابين 
 90 بنسبة  )ج(  و  )ب(  الكبد  بالتهاب 
بالمائة واستفادة 80 بالمائة من المرضى 
من  المطلوبة  الشروط  يستوفون  الذين 

العالج".
بالمناسبة,  الصحة  وزير  وثمن 
اإلجراءات التي قام بها المجتمع المدني 
الجوارية  الوقائية  التدخالت  حيث  من 

واالجتماعي  النفسي  الدعم  وتقديم 
لألشخاص  كورونا  جائحة  تفشي  خالل 
الفيروسي,  الكبد  بالتهاب  المصابين 
خالل  ومن  اإلطار,  هذا  في  مؤكدا 
الجزائر  بأن  االجراءات,  هذه  كل 
"قادرة" على القضاء على التهاب الكبد 
القضاء  من  بدء  و)ج(  )ب(  الفيروسي 
على انتقال العدوى من األم إلى الطفل.
في  الفاعلين  كل  اإلطار,  هذا  في  ودعا 
الميدان إلى "المزيد من اليقظة" من أجل 
مكافحة  في  المسطرة  األهداف  تحقيق 
العلمي"  البحث  "تعزيز  مع  الداء,  هذا 

في هذا االتجاه.

نظمت وزارة البيئة، يوم الخميس الفارط، يوما تحسيسيا 
حول أهمية المحافظة على البيئة والمحيط و كيفية ترسيخ 
ثقافة التربية البيئية لدى الناشئة، خصوصا بالشواطئ، 

تحت شعار "معا لشاطئ نظيف".
إطالق  على  موالفي،  سامية  البيئة،  وزيرة  أشرفت 
فعاليات هذا اليوم التحسيسي بشاطئ الرياضات المائية 
بالرايس حميدو )الجزائر العاصمة(، بمشاركة جمعيات 

ناشطة في مجال البيئة.
"دور  يلعب  المواطن  ان  موالفي  أبرزت  وبالمناسبة، 
جوهري" في عملية الحفاظ على البيئة وهذا من خالل 
في  القمامات  كرمي  "بسيطة"  يومية  لسلوكيات  تبنيه 
المجهودات  في  للمساهمة  المحددة   اوقاتها  و  اماكنها 

و  البيئة  على  المحافظة  ثقافة  تعزيز  الى  الرامية 
استدامتها.وأشارت الوزيرة أن المجتمع المدني و ختلف 
الفاعلين  وكل  واالجتماعية  االقتصادية  المؤسسات 
والناشطين في المجال البيئي "مطالبون بتكثيف الجهود 
سواء  انواعها،  بمختلف  البيئة  و  المحيط  على  للحفاظ 
بحرية أو برية لضمان استدامتها"، داعية ايضا "اصحاب 
المصانع لتطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيئة للمحافظة 
عليها من كل أشكال التلوث".وفي هذا اإلطار، شددت 
السيدة موالفي على أهمية الدور الذي يلعبه التحسيس، 
خاصة لدى الناشئة من أجل ترسيخ ثقافة التربية البيئية 
لدى الطفل منذ الصغر.من جانبها، أشارت رئيسة قسم 
االتصال و التطوير بمؤسسة "ناتكوم"، نسيمة  يعقوبي، 

أن هذا اليوم التحسيسي يشكل فرصة  لتوعية المواطنين 
حول التصرفات الواجب اتباعها للمحافظة على البيئة.

كما لفتت الى التلوث الذي تشهده الشواطئ خاصة في 
موسم االصطياف، خصوصا بسبب رمي  بقايا االكل 
وقارورات البالستيك، الذي يستغرق تحللها زمن طويل، 
والتي تؤثر بدورها على الثروة السمكية و نظافة الشاطئ 

و نوعية مياه البحر، حسبها.
أنشطة   عدة  تنظيم  شهد  التحسيسي  اليوم  هذا  أن  يذكر 
تنظيف  تم  حيث  ترفيهية،  و  بيداغوجية  و  توعوية 
الشاطئ من القمامة و تنظيم ورشات رسم لألطفال من 

طرف جمعيات ناشطة في مجال الحفاظ على البيئة.
ر.ن
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قطاع النقل والأ�شغال العمومية يعرف انتعا�شا كبريا 

اإجناز هياكل قاعدية هامة من اأجل تزويد البلد بو�سائل نقل حديثة

يف اإطار مكافحة اإلتهاب الكبد الفريو�شي، بن بوزيد يوؤكد

كل الإجراءات املتخذة قد ت�ساعد
 على "الق�ساء نهائيا" على الداء

اأكد وزير ال�شحة، عبد الرحمان بن بوزيد، يوم اخلمي�س الفارط، باجلزائر العا�شمة، اأن كل الإجراءات التي اتخذتها ال�شلطات العمومية 

قد ت�شاعد على "الق�شاء نهائيا" على داء التهاب الكبد الفريو�شي م�شتقبال.

ف.م

مكافحة التهاب الكبد الفريو�شي:

 اإطالق خمطط 
وطني للوقاية من الداء 

2026/ 2022
ستطلق وزارة الصحة مخططا وطنيا لمكافحة التهابات 
الكبد الفيروسية ما بين 2022 و2026, حسب ما أعلن 
عنه, بالجزائر العاصمة, الدكتور حكيم سي محند, من 
ذلك خالل  و  بالوزارة,  الصحة  وترقية  الوقاية  مديرية 

عرضه للخطوط العريضة لهذا المخطط.
وخالل يوم دراسي نظمته وزارة الصحة بمناسبة إحياء 
الذي  الفيروسية  الكبد  التهابات  لمكافحة  العالمي  اليوم 
يصادف ال28 يوليو من كل سنة, والذي جاء هذه السنة 
تحت الشعار الوطني "الكشف والعالج للقضاء على هذه 
يدخل  المخطط  هذا  أن  المسؤول  ذات  أكد  االلتهابات", 
العالمية  المنظمة  سطرتها  التي  االستراتيجية  إطار  في 
الذي  الداء  هذا  على  للقضاء   2030  /2022 للصحة 

يشكل عبء على الصحة العمومية.
مختلف  على  بالمناسبة,  محند  سي  الدكتور  وعرج 
التي  واإلنجازات  القانونية  والنصوص  اإلجراءات 
الفيروسية,  الكبد  التهابات  إلى  للتصدي  الوزارة  حققتها 
من بينها إدراج التلقيح المضاد اللتهاب الكبد الفيروسي 
لألطفال  التطعيم  جدول  في  إجباريا  أصبح  الذي  )ب( 
مهنيي  لفائدة  مجانا  التلقيح  هذا  وجعل   2003 سنة  منذ 
للتكفل  مركزا   45 فتح  جانب  إلى   ,2013 منذ  الصحة 
إلى  جميعا  يتنقلون  كانوا  بعدما  القطر  عبر  بالمصابين 

المؤسسة االستشفائية الجامعية "مصطفى باشا.«
منها  وحرصا  الفيروسية  الكبد  لاللتهابات  وللتصدي 
عززت  االستشفائية,  باألوساط  العدوى  نقل  لتخفيض 
الوزارة --حسب ذات المتحدث-- من إجراءات النظافة 
بهذه األوساط عبر تطبيق االحتياطات المعيارية الدولية 
بمختلف أماكن الرعاية الصحية التي يقصدها المواطن, 
من خالل إصدار توجيهات وطنية لهذا الغرض ما بين 
2013 و .2021وأوضح من جهة أخرى, أن الجزائر 
للصحة  العالمية  المنظمة  توصيات  تطبيق  إلى  تسعى 
االلتهابات  هذه  لمكافحة  العالمية  باالستراتيجية  المتعلقة 
والمتعلقة بالوقاية من الداء بنسبة 90 بالمائة والتخفيض 
من الوفيات الناجمة عنه بنسبة 65 بالمائة والتكفل بعالج 
قصد  وذلك  بالمائة,   80 بنسبة  الفيروسات  هذه  حاملي 
للتنمية  المتحدة  األمم  أهداف  من  الثالث  الهدف  تحقيق 
مع آفاق 2030 والخاصة بأمراض السيدا وتلك المتنقلة 

جنسيا والتهابات الكبد الفيروسية.
ولتحقيق هذه األهداف, شدد ذات المتحدث على ضرورة 
مدني  مجتمع  من  الميدان  في  الفاعلين  كل  إشراك 
وجمعيات علمية خاصة بعد إصدار الوزارة لدليل خاص 
بالتهابات الكبد الفيروسية موجه لهذا الغرض، كما ذكر 
تضمنها  التي  الرئيسية  بالمحاور  محند,  سي  الدكتور 
انتشار  من  الوقاية  في  تتمثل  والتي  الجديد,  المخطط 
الكبد  اللتهابات  والتشخيص  الكشف  وتعزيز  العدوى 
الفيروسية, وذلك من أجل ضمان تكفال جيدا للمرضى 
عبر الوطن, إلى جانب تعزيز االتصال والتجنيد الكامل 

للمجتمع المدني.
وبتوفير كل هذه الوسائل واإلجراءات ومرافقتها باإلرادة 
السياسية, أكد الدكتور سي محند "أن الجزائر قادرة على 
آفاق  مع  الفيروسية  الكبد  التهابات  داء  على  القضاء 

2030 وفق توصيات المنظمة العالمية للصحة".

يوم حت�شي�شي حول اأهمية املحافظة على نظافة ال�شواطئ 

موالفي تدعو اأ�سحاب امل�سانع لتطبيق القوانني املتعلقة بحماية البيئة

العمومية منذ استرجاع  النقل واألشغال  استفاد قطاعا 
ومشاريع  هامة  تنموية  برامج  من  الوطنية  السيادة 
مهيكلة نظرا لتأثيرهما المباشر على االقتصاد الوطني 

و حياة المواطنين اليومية.
القطاعين  لهذين  هامة  تمويالت  الدولة  خصصت 
ميدانيا  جسدت  جهود  وهي  واالستراتيجيين  الحيويين 
و  وسريعة  سيارة  طرق  واستالم  انجاز  خالل  من 
شبكات السكك الحديدية و خطوط ترامواي و مطارات 

و موانئ.
وغداة االستقالل, لم يكن البلد يتوفر سوى على شبكة 
محدودة من الطرقات و السكك الحديدية و بنى تحتية 
تم انجازها بالمناطق التي كان يقطنها المعمرون في 
الوقت الذي كان فيه السكان الجزائريون يعيشون في 
بعد  المتراكم  التأخر  استدراك  وبهدف  تامة.  عزلة 
االستجابة  وقصد  الفرنسي  االحتالل  من  سنة   132
لمتطلبات حركة األشخاص و السلع, أولت السلطات 
خالل  من  القطاعين  لهذين  خاصة  أهمية  العمومية 

تخصيص دائرتين وزاريتين لكل واحد منهما.
إعداد حصيلة مفصلة و إحصاء جميع  الصعب  ومن 
التراب  عبر  انجازها  الجاري  أو  المنجزة  المشاريع 

شاملة  لمحة  أن  غير  القطاعين  هذين  في  الوطني 
هذه  أهمية  بتسجيل  لنا  تسمح  القاعدية  للمنشآت 
وجه  على  العمومية  األشغال  مجال  ففي  االنجازات، 
السيار  الطريق  انجاز  الجزائر  شهدت  الخصوص, 
من  العديد  و  كلم   1200 طول  على  شرق-غرب 
السريعة  الوطنية والطرق  الطرق اإلجتنابية والطرق 

والجانبية.
وقد سمحت هذه الهياكل القاعدية بالتوفر على إحدى 
110000كلم  إفريقيا قدر طولها ب  الشبكات في  أهم 
73000 كلم من  تبلغ غداة االستقالل  في حين كانت 
مرصوفة. و  معبدة  فقط  كلم   18000 منها  الطرق 
للموانئ,  التحتية  البنية  في  االستثمار  مجال  وفي 
مكنت الجهود المبذولة الجزائر من امتالك 10 موانئ 
تجارية كبرى و ثالثة موانئ نفطية باإلضافة إلى 45 

ميناء للصيد البحري و النزهة.
 14 من  مكونا  بحريا  أسطوال  الجزائر  تمتلك  كما 
تابعتين  اثنتين  )منها  البضائع  لنقل  كبيرة  سفينة 
المسافرين  لنقل  سفن  و3  الوطني(  الخاص  للقطاع 
علما  السفن  وإصالح  لصيانة  شركة  على  عالوة 
الى  يؤدي  ان  تنفيذه من شانه  الجاري  البرنامج  أن 

تشكيل أسطول من 25 سفينة كبيرة لنقل البضائع.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية الخاصة بالمطارات, قامت 
الدولة خالل ستة عقود من االستقالل ببناء 36 مطارا 
 16 و  الدولي  للنقل  مستغل  مطارا   20 ذلك  في  بما 
للنقل الداخلي. و يقارب عدد الطائرات التي تم اقتناؤها 
70 طائرة موزعة بين الشركتين الوطنيتين للخطوط 

الجوية الجزائرية )55( و طاسيلي للطيران )15(.
هذه،  التنمية  ديناميكية  إطار  في  أيضا  االمر  ويتعلق 
طولها  إجمالية  شبكة  خالل  من  الحديدية  بالسكك 
4.498 كلم تغطي 30 والية و تشمل نقل األشخاص 
القارة  في  شبكة  احدث  و  أهم  تعد  بحيث  والسلع 
اإلفريقية.ويهدف برنامج السكك الحديدية الذي سطرته 
بطول  إجمالي  خط  انجاز  إلى  للبالد  العليا  السلطات 
ربط  قصد  وذلك  المقبلة  السنوات  في  كلم   9.000
دون  الكبير,  الجنوب  بمناطق  الوطن  شمال  مناطق 
تحسين  قصد  بالكهرباء  الشبكة  ربط  مشاريع  إغفال 
الناجم  التلوث والضجيج  الرحلة والتقليل من  ظروف 

عن حركة القطارات.
الحديدية  بالسكك  بالنقل  الخاص  العرض  تعزيز  وتم 
خالل السنوات الماضية بفضل إنجاز خطوط الترامواي 

في العديد من مدن الوطن )الجزائر العاصمة، وهران، 
بلعباس وورقلة(,  قسنطينة، سطيف، مستغانم، سيدي 
أنماط  من  وغيرها  العاصمة  الجزائر  مترو  وخطوط 

النقل على غرار المصاعد الهوائية.
وكانت لهذه المشاريع آثارا اجتماعية واقتصادية هامة 
للبالد, كونها ساهمت في تحسين ظروف النقل و نمو 
للبالد.و  السياحي  االستقطاب  و  االقتصادي  النشاط 
العزلة  بفك  سمحت  المشاريع  هذه  بان  التذكير  يجدر 
للموارد  امثل  وتثمين  النائية  المناطق  مختلف  عن 
الطبيعية المحلية والوطنية و إستحداث مناصب عمل 

وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
بنتائج  الدولة  انتهجتها  التي  اإلستراتيجية  توجت  وقد 
الذين  لألشخاص  المتزايد  العدد  خالل  من  ايجابية 
والطرقات  الحديدية  السكك  خطوط  يوميا  يستعملون 

والخطوط الجوية والبحرية.
هذه  استغالل  وشركات  العمومية  السلطات  وتعمل 
الشبكات حاليا على تحسين نوعية الخدمات و رقمنتها 
والتكفل  النقل  أنماط  لمختلف  البيني  الربط  تكريس  و 

بالحاجيات اللوجستية للمتعاملين االقتصاديين.     
اإ.�س



تلم�سان

"خميم هنني" 
ي�صتقبل اأطفاال �صحراويني

يستقبل المخيم الصيفي لبلدية هنين )والية تلمسان( خالل 
هذه األيام 153 طفل من الصحراء الغربية لقضاء عطلة 
المديرية  لدى  علم  حسبما  المخيم  بهذا  الصيف  فصل 

الوالئية للشباب والرياضة.
وذكر ذات المصدر أن هذا المخيم الذي يدوم شهرا كامال 
الصحراء  أطفال  من  إناث  و46  ذكور   107 استقبل  قد 
الغربية إلى جانب 22 من مشرفين ومشرفات يرافقونهم 

خالل فعاليات هذا المخيم الصيفي.
وأضاف نفس المصدر أنه تم برجمة عدة نشاطات ترفيهية 
وبيداغوجية للتكفل بهؤالء طيلة فترة مكوثهم بهذا المخيم 
األغاني  تتضمن  التي  الصباحية  الفترة  نشاطات  وتشمل 

الوطنية والسباحة على مدار ثالث ساعات.
لأللعاب  تنظيم ورشات  المخيم  هذا  برنامج  يتضمن  كما 
وخرجات  فنية  وسهرات  اليدوية  واألشغال  والشطرنج 
إلى ميناء هنين وأخرى إلى هضبة "اللة ستي" ومغارات 
المعالم  على  خرجات  وكذا  فزة  عين  ببلدية  عاد"  "بني 
األثرية لبلدية المنصورة و أخرى للتسوق و اقتناء الهدايا 

التذكارية و التحف الفنية وفق ذات المصدر.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تقوية الروابط و العالقات 
السماح  و  الصحراوي  و  الجزائري  الشعب  بين  ما 
بعض  على  التعرف  من  المخيم  هذا  في  للمشاركين 

المناطق السياحية بالجزائر. 
ق. م

�سوق اأهرا�س 

انت�صال جثت 4 اأطفال من عائلة 
واحدة غرقوا ب�صد وادي مالق 
هلك 4 أطفال من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين 9 
ببلدية  مالق  واد  بسد  الخميس  أمس  سنة  و12  سنوات 
وادي الكباريت )والية سوق أهراس( حسب ما علم أول 

أمس، من المكلف باالتصال بمديرية الحماية المدنية.
المدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  عناصر  تدخل  وقد 
الرئيسية ووحدة سدراتة  الوحدة  وبإمداد من  لمداوروش 
للحماية المدنية مساء أمس الخميس من أجل حادث غرق 
بسد  ذكر(  جنس  من   2 و  أنثى  جنس  من   2( أطفال   4
وادي مالق حسب النقيب رضا مسعي الذي أفاد بأنه قد 
تم تسخير 8 غطاسين في البداية ليتم انتشال غريقين )ولد 

وبنت) 
فيما تواصلت عملية البحث عن الضحيتين األخريين إلى 
غاية صبيحة اليوم الجمعة وذلك بتدعيم من 11 غطاسا 
آخرا من الحماية المدنية لواليات كل من قالمة وأم البواقي 

وتبسة.
)ذكر  الغريقين  جثتي  انتشال  من  الغطاسين  تمكن  وقد 
نقل  تم  أنه  أوضح  الذي  المصدر  ذات  حسب  وأنثى( 
جثامين الضحايا األربع إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة 
متعددة الخدمات بمدينة مداوروش. وقد تنقل الوالي لوناس 
بوزقزة رفقة السلطات المحلية األمنية و المدنية إلى عين 
المكان حيث تقدم بخالص عبارات التعازي والمواساة إلى 

عائلة الضحايا. 
ق. م

العا�سمة

حجز 70 كغ من املخدرات 
وتوقيف 4 اأ�صخا�ص

تمكنت مصالح امن والية الجزائر من وضع حد لشبكة 
 70 من  أزيد  حجز  مع  أشخاص   4 وتوقيف  إجرامية 
مليون   400 يقارب  مالي  ومبلغ  الهندي  القنب  من  كلغ 
كشف  االطار،  هذا  الترويج.وفي  عائدات  من  سنتيم 
لباب  بالنيابة  القضائية  للشرطة  المتنقلة  الفرقة  رئيس 
الخميس  صحفي  تصريح  في  مسعودي،  محمد  الزوار، 
في  ممثلة  الجزائر،  والية  أمن  مصالح  أن  المنصرم، 
الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لباب الزوار التابعة ألمن 
المقاطعة االدارية للدار البيضاء، تمكنت من “وضع حد 
لجماعة إجرامية عن قضية الحيازة والتخزين والترويج 
أن عناصر  الهندي.“وأوضح  القنب  المخدرات من  وبيع 
الشرطة تمكنوا، خالل هذه العملية، من توقيف 4 أشخاص 
ينحدرون من والية الجزائر، اثنان منهما مسبوقان بأحكام 
قضائية.وأسفرت العملية أيًضا –يضيف ذات المسؤول– 
عن حجز 70 كلغ و204 غرام من المخدرات من نوع 
سنتيم  مليون   400 يقارب  مالي  ومبلغ  الهندي  القنب 
ومركبة كانت تستعمل في نقل هذه السموم وخمس هواتف 
تقديم  تم  القانونية،  استكمال جميع اإلجراءات  نقالة.وبعد 

المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليمًيا.
ف. م

بومرداس  والية  أمن  مصالح  وقالت 
تدخالت عناصرها  بأن  لها،  بيان  في 
تأتي استمرارا لعمليات ردع المخالفين 
الوالبة  على مستوى مختلف شواطئ 
والمخالفات  التجاوزات  كل  لمنع 
تدخالت  بأن  بها.وأضافت،  المسجلة 
عناصر الشرطة بأمن والية بومرداس 
المتواصلة  الشواطئ  بتأمين  المكلفين 
تهدف  اإلصطياف،  موسم  بداية  منذ 
والمصطافين  العائالت  كل  لمرافقة 
الواجهة  شواطئ  على  المتوافدين 
من  وهذا  بومرداس،  لوالية  البحرية 
الممارسة  التجاوزات  كل  منع  خالل 
المشبوهين  األشخاص  طرف  من 
الذين يفرضون قوانين عشوائية على 
الشمسية  المظالت  لكراء  المواطنين 

والكراسي دون وجه حق.
 34 حجز  من  مداهمة  أخر  ومكنت 
مظلة شمسية و32 كرسي مع تحويل 
إلى  والوسائل  المعدات  هذه  مالكي 
إنجاز ملفات  المختصة، مع  المصالح 
قضائية ضدهم. كما وضعت مصالح 

أمن والية بومرداس كل فرقها العاملة 
قصوى  تأهب  حالة  في  الميدان  في 
وخروج  دخول  تسهيل  أجل  من 
المواطنين من مستعملي الطرقات إلى 

وتنظيم  توجيههم  مع  الشواطئ  هذه 
التوقفات لمنع التراكمات في الطرقات 
متصل،  سياق  واإلكتضاض.وفي 
تأكيدها  الشرطة  مصالح  جددت 

التواصل  ضرورة  على  للمصطافين 
على  المتواجدين  أمن  عناصر  مع 
أجل  من  الشواطئ  مختلف  مستوى 

التدخل في حال حصول أي طارئ.

الثانية  الطبعة  فعاليات  تنظيم  سيتم 
"موستا  للفالحة  الدولي  للصالون 
حسبما  القادم،  سبتمبر  في  إكسبو" 

أستفيد أمس، من المنظمين.
للفالحة،  الوالئية  الغرفة  رئيس  وقال 
في  القادر،  عبد  داحة  بن  الشارف 
االستثنائي  "الحدث  أن  لوأج  تصريح 
الذي غاب العام الماضي بسبب تفشي 
جائحة كوفيد-19 سينظم بين 27 و 29 
حظيرة  مستوى  على  المقبل  سبتمبر 

التسلية و الحيوانات موستاالند.«
االقتصادية،  التظاهرة  هذه  وتهدف 
إنشاء  إلى  المتحدث،  لذات  وفقا 
مختلف  بين  الفعال  للتواصل  فضاء 
وتعزيز  الفالحي  القطاع  في  الفاعلين 
التبادالت و التعامالت بين المشاركين 
الوطن  واليات  مختلف  من  القادمين 
و عدة دول أجنبية السيما في المجال 
عرض  عن  فضال  واالبتكار،  التقني 
و  المجال  هذا  في  الوطنية  اإلمكانات 
البحث عن فرص في األسواق الدولية.
اللجنة  أن  داحة  بن  الشارف  وأكد 
الطبعة  هذه  خالل  أتاحت  المنظمة 

فضاء مغطى وآخر مفتوح على الهواء 
الطلق يمتد على مساحة 50 ألف متر 
عارض   200 زهاء  الستقبال  مربع 
وفرنسا  وإيطاليا  الجزائر  من  قادمين 

دولة  و  تركيا  و  الدنمارك  و  وهولندا 
استقبال  توقع  مع  تونس  و  اإلمارات 

15 ألف زائر خالل مدة الفعاليات.
و نصب المنظمون خالل هذه الطبعة 

لجنة علمية تعكف على تنظيم و تسيير 
البرنامج الغني الذي سيتم تقديمه على 
أيام و هو يتضمن ندوات  مدار ثالثة 
و  تكوينية  ورشات  و  محاضرات  و 
نشاطات علمية مختلفة لفائدة المهنيين 
و الباحثين و الطلبة الجامعيين و حتى 
حاملي األفكار و المشاريع و أصحاب 
المؤسسات الناشئة, يضيف المصدر.

لهذه  الضيف  البلد  وبخصوص 
نفس  ذكر  االقتصادية,  التظاهرة 
األيام  في  ستحدد  هويته  أن  المتحدث 
القليلة المقبلة, مذكرا بأن دولة إيطاليا 
التي  األولى  الطبعة  ضيف  كانت 

أقيمت في .2019
وينظم الصالون الدولي للفالحة "موستا 
الفالحة  وزير  رعاية  تحت  إكسبو" 
مستغانم  والي  و  الريفية  والتنمية 
بمبادرة من الغرفة الوطنية و الوالئية 
للمصالح  الوالئية  المديرية  و  للفالحة 
و  القطاع  إمكانات  لتعزيز  الفالحية 
تطوير التقنيات و إيجاد حلول مبتكرة 

و فتح أفاق جديدة للمهنيين.
واأج
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ثالث  عبر  الشديدة  الحر  موجة  تستمر  أن  يرتقب 
مع  اليوم،  حر  موجة  البالد  وغرب  بوسط  واليات 
درجات تتراوح ما بين 43 و 44 درجة، حسب ما 
أفاد به الديوان الوطني لألرصاد الجوية في نشرية 

خاصة.
درجة  في  صنفت  التي  الخاصة  النشرية  وأشارت 
المعنية هي عين  الواليات  أن  الى  "برتقالي"  يقظة 

الدفلى, الشلف وغليزان.
وكانت وزارة الصحة، قد دعت في بيان سابق لها، 
تبعا  الوقائية،  باإلجراءات  االلتزام  ضرورة  إلى 
لالرتفاع المحسوس في درجة الحرارة التي تشهدها 

عدة مناطق من البالد.
وأوضح ذات البيان أنه "نظرا لالرتفاع المحسوس 
في درجات الحرارة, تذكر وزارة الصحة بضرورة 
"األطفال  أن  إلى  مشيرة  الوقاية",  إجراءات  اتخاذ 

الصغار واألشخاص المسنين وكذا ذوي األمراض 
المزمنة, تعد الفئة األكثر عرضة للخطر.«

الواجب  االحتياطات  أن  المصدر  نفس  وأضاف 
اتخاذها تتمثل في "غلق الشبابيك الخارجية والستائر 
ألشعة  المعرضة  المساكن  واجهة  على  الموجودة 
درجة  أن  طالما  مغلقة  النوافذ  "إبقاء  مع  الشمس", 
الحرارة في الخارج أعلى من الداخل", فضال عن 

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

الظل بعيدا عن التعرض المستمر للشمس.«
مرات  لعدة  "االستحمام  الصحة ب  وزارة  وتنصح 
تفادي  الماء مع  كافية من  كميات  وتناول  اليوم  في 

المشروبات التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر 
على  الخارجية  النشاطات  وتفادي  الكافيين  مادة  أو 

غرار ممارسة الرياضة والبستنة.«
على  الوزارة  أكدت  الشديدة,  الحر  موجة  وأثناء 
على  األعراض,  من  جملة  إلى  االنتباه  ضرورة 
غرار "آالم في الرأس, الرغبة في التقيؤ والعطش 
في درجة  "غير عادي  ارتفاع  إلى جانب  الشديد", 
والتشوش  الجفاف  اإلحمرار,  مع  البشرة,  حرارة 
إلى  تشير  قد  األعراض  هذه  أن  مبرزة  الذهني", 
"التصرف  يستدعي  مما  حر",  بضربة  "اإلصابة 
وفي  باإلسعاف,  االتصال  خالل  من  بسرعة", 
انتظار وصوله ينقل الشخص الذي يظهر عليه أحد 
هذه األعراض إلى مكان بارد ورشه بالماء البارد أو 

تغطيته بقماش مبلل وتهويته.
ق. م

ح�سب بيان مل�سالح الأر�ساد اجلوية

ا�صتمرار موجة احلّر اليوم بو�صط وغرب البالد

املدية

اإحياء الذكرى الـ 63 ال�صت�صهاد
 العقيد "�صي الطيب اجلغالين"

أشرف صباح أول امس، مسعود بولعراس األمين العام للوالية بالنيابة عن 
والي الوالية جهيد موس رفقة رئيس المجلس الشعبي الوالئي وبحضور األسرة 
الثورية إضافة إلى السلطات المدنية والعسكرية على مراسيم إحياء الذكرى 
الـ 63 الستشهاد العقيد الطيب بوقاسمي المدعو سي الطيب الجغاللي<< ابن 
النشيد  العلم وعزف  برفع  المراسيم  استهلت  المجاهدة. وقد  العمارية  منطقة 
الوطني وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء على مستوى مقبرة الشهداء 
بالقطب الحضري ببلدية المدية  وتحدث الحضور من رفاق السالح ومجاهدي 
الشهيد  بخصال  فيها  منوهين  ونضاله،  الشهيد  وخصال  سيرة  عن  المنطقة 
داعيين في السياق من جيل اليوم أن يقتدوا ويعتبروا من تضحيات شهدائنا 
األبرار، ومشيرا عليهم بالتالحم في صف واحد كي تبقى الجزائر واقفة على 
نفس العهد الذي عقده أمثال هذا البطل الرمز  .وتم بالمناسبة تكريم رمزي 

لعائلة الشهيد وحضور تظاهرات رياضية نظمت بالمناسبة وتتويج الفائزين.
ع. ب

حجز 34 مظلة �سم�سية و32 كر�سيا

�صرطة بومردا�ص توا�صل حملتها
 �صد "حمتكري ال�صواطئ"

وا�سل عنا�سر ال�سرطة املكلفني بتاأمني ال�سواطئ بولية بومردا�س عمليات حجز الكرا�سي واملظالت ال�سم�سية، التي يوؤجرها 

اأ�سحابها للمواطنني بطرق غري �سرعية.

ف.م

من املقرر اأن حتت�سنه ولية م�ستغامن

الطبعة الثانية ل�صالون الفالحة الدويل �صبتمرب القادم



بشكِل  العناية  المرء  على  يتحتّم 
والتي  الخاّصة،  مالبسه  ونظافِة 
بُمختلف  القيام  عليه  تسهل  قد 
اإلشارة  وتجدر  اليوميّة،  مهامه 
األمور  من  العديد  وجود  إلى 
االعتباِر  بعيِن  أخذها  الواجب 
ونذكر  المالبس،  على  للحفاظ 

منها ما يأتي:

من  الجيّدة  النّوعيّة  اختيار 
المالبس، والتي ال تتلف بسرعٍة 

وتستمرُّ ألكثر وقٍت ُممكن.
المالبس  ارتداء  من  التّبديل 

نفسها؛ لكي يأخذ النّسيج الوقت الُمناسب، ويستعيد شكله وال يتلف 
بسرعة. 

تتبُّع روتين ُمناسب وتقسيم المالبس الذي يُريد المرء لبسها بشكٍل 
دوري. 

بالهواء  وتجفيفها  الغسالة  في  المالبس  وتجفيف  غسل  من  التّقليل 
وخاصًة  أي ضرٍر،  لها  يحدث  وال  تتلف  ال  لكي  ذلك؛  من  بداًل 

البيضاء منها.
ارتداء مالبس العمل في العمل فقط لئال تتضّرر أو تتّسخ.

قد  شيٍء  أي  إلزالة  المالبس؛  بُفرشاة  الّصوفيّة  المالبس  تنظيف 
يعلق عليها. 

طيِّ المالبس بدّقٍة ووضعها في أدراٍج ُمخّصصٍة؛ لكي تُحافظ على 
شكلها، وتستمر ألكثر وقٍت ُممكن.

عدم استخدام شماعاِت األسالك في تعليق المالبس؛ تجنبا إلحداث 
الحريريّة  المالبس  تمزيق  ولعدم  المالبس،  أكتاف  على  الّضغط 

والقطنيّة منها.

المالبس  وألوان  أنواع  فصل 
الُمختلفة عن بعضها البعض عند 
لتغيير بعض  القيام بغسلها؛ تجنّباً 
األلوان  واختبار  المالبس،  ألوان 
المالبس  على  تنتقل  قد  التي 
قماٍش  قطعة  األخرى عن طريق 
بيضاٍء جانبيٍّة، وتجدر اإلشارة إلى 
المتّسخة  المالبسة  فصل  وجوب 
كثيراً عن الُمتّسخة قلياًل، وتنظيف 

كل مجموعٍة منهما على حدا.
قلب المالبس األكثر حساسيّة من 
غسلها،  عند  الخارج  إلى  الّداخل 
وغسلها بالماء البارد، وفي درجة 

ضها ألي أذى. حرارٍة ُمنخفضٍة؛ تجنّباً لتعرُّ
وضع  بل  المالبس،  على  ُمباشرًة  الغسيل  فات  ُمنظِّ وضع  تجنُّب 
فات المناسبة  المالبس، ومن ثم إضافة الماء، وبعد ذلك إضافة الُمنظِّ
فات  إليها، ومن الجدير بالذكر أنّه من الواجب التّأّكد من أّن الُمنظِّ

آمنة للمالبس، وال تُلحق بها أي ضرٍر قبل غسلها.
الحرِص عند تجفيف المالبس بعدم إطالة مدة تجفيفها بالغسالة لمنع 

ِدها.  تجعيد المالبس أو تمدُّ
عدم خلط الّجوارب مع المالبس عند غسلها لتجنُّب فقدان أحدها.

القيام بغلق سّحاب المالبس التي تحتوي على سّحاٍب؛ تجنُّباً لتلفها 
وأاّل تخدش أحد أطراف الغّسالة.

وغيره،  الغسيل  وبر  أثار  من  الغّسالة  ومخارج  مداخل  تنظيف 
ذلك  وبعد  المناسبة،  فات  بالُمنظِّ وتغميسها  أسناٍن  ُفرشاة  باستخدام 

شطفها بالماء جيداً. 
واحدٍة  لمّرٍة  الغّسالة  الخلفي من  بالجزِء  الموجود  الخرطوم  فصل 

بالّسنة على األقل، وتنظيف مكانه بُفرشاٍة طويلٍة.

07الأحد  31 جويلية 2022 املـوافق لـ 02 حمرم 1444 هـ    جمتمع

جمال 
ور�شاقة

 www.elraed.dz

يُمكن الوقاية من حدوث آالم الظهر بإتباع مجموعة من النصائح 
والطرق المختلفة، وفيما يأتي ذكر لبعض منها:

إذ  بانتظام،  الرياضيّة  التمارين  ممارسة  التدخين.  عن  اإلقالع 
يُنَصح بممارسة التمارين الهوائيّة، والتمارين التي تُساهم في تقوية 

عضالت البطن والظهر. 
أو  الجلوس،  أثناء  وسليمة  بوضعيّة صحيحة،  البقاء  على  ن  التمرُّ
الوقوف، أو حمل األشياء. الحرص على التخلُّص من الوزن الزائد 

ي. في الجسم، ويُمكن ذلك بممارسة الرياضة، وتناول الطعام الصحِّ
المركبة،  قيادة  أو  العمل،  أثناء  طويلة  لفترات  الجلوس  تجنُّب 
والحرص على الجلوس بالشكل الصحيح أثناء مشاهدة التلفاز، أو 

استخدام الحاسوب.
النوم على فراش يُوفِّر الدعم للظهر.

ممارسة تمارين اإلطالة، وتمارين الظهر بانتظام بناًء على نصائح 
الُمعالج الفيزيائي.

�شحتك
اإعداد: حياة م�صباحي

طرق العناية بالب�شرة 
واملحافظة عليها

اأطعمة وم�شروبات يجب
 جتنبها اأثناء الر�شاعة الطبيعية

يجب الحّد من معظم المأكوالت البحرية كتناول سمك القرش، أو سمك أبو سيف، 
أو سمك الماكريل، أو سمك البالط ؛ بسبب ارتفاع محتوى الزئبق فيها، وتعرض 
الطفل لكمياٍت زائدٍة من الزئبق من خالل حليب الثدي يمكن أن يشكل خطراً على 

نمو الجهاز العصبي.
كما يجب عليها الحّد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين؛ فقد يؤدي 
الكافيين في حليب الثدي إلى زيادة حركة الطفل، وتجنب النوم، لذلك يجب تجنب 
السجائر،  وتدخين  الكحول،  شرب  وتجنب  أكواب،   3 إلى   2 من  أكثر  شرب 

كيف اعتني بنف�شي وقت احلمل

تعتبر فترة الحمل عند المرأة من الفترات الحساسة في حياتها، فيجب أن 
من  األولى  األشهر  في  الحمل، وخاصة  أثناء  عناية خاصة  بنفسها  تعتني 
العناية  العناية على صحتها وصحة جنينها، وتكون  تنعكس  الحمل، حيث 
الطعام  وتناول  لها،  النفسية  و  الجسدية  الراحة  توفير  طريق  عن  بنفسها 
الصحي خالل اليوم، باإلضافة إلى برنامج نوم جيد، وأيضاً النشاط الحركي 
لألم، الذي يشمل كيفية الحركة والجلوس وهيئاتها، فهذا كله ينعكس على 
الجنين، ويقيه من التأثيرات الكيميائية، والحيوية، والفيزيائية، ويجب على 

كل امرأة حامل ان تتبع النصائح اآلتيه:

يجب على المرأة الحامل أخذ كمية كافية من النوم، فال بد من النوم لمدة 
ثماني ساعات بشكل متواصل، على مدار اليوم. يجب اختيار الوضعيات 

الجنسية األكثر راحة ومالئمة للمرأة الحامل أثناء الجماع.
الفضفاضة  المالبس  تلبس  أن  ويفضل  لها،  المريحة  المالبس  اختيار   
المصنوعة من القطن، حيث إنها ال تضغط على الجنين والبطن، وتمتص 
العرق، باإلضافة إلى أنها توفر الراحة للمرأة الحامل، وأيضاً تجنب ارتداء 

األحذية ذات الكعب العالي. 
زيادة االهتمام باألسنان، وعمل فحص دوري لها، وتناول المصادر التي 

تزود الجسم بالكالسيوم، مثل البيض، والحليب، واأللبان. 
استخدام مستحضرات العناية بالبشرة، وخاصة للتخلص من التشققات التي 

تحدث أثناء الحمل. 
والفواكه  الخضروات  وتناول  المتزنة،  الصحية  الغذائية  الوجبات  تناول 
واألطعمة  الغثيان،  تسبب  التي  المأكوالت  تناول  عن  واالبتعاد  الطازجة، 

المبهرة والحارة، والمشبعة بالدهون. 

احلامل واجلنني

اأمومة  و طفـولة 

تدابير منزلية

الوقاية من اآالم الظهر

إتباع نظاٍم غذائيٍّ صحيٍّ واإلكثار 
من تناول الخضروات والفواكه، 
وتمنحها  البشرة  تُغّذي  ألنّها 
والُمشرق  الجميل  المظهر 

وتُحافظ على نضارتها.
ال  بما  كافية  ساعاٍت  لعدة  النوم 
يومياً،  ساعاٍت  ثماني  عن  يقل 
الهاالت  ظهور  لمنع  وهذا 
السوداء حول العينين أو للتخلّص 

منها في حال وجودها.
الُسكريّات  تناول  من  التقليل 
األنسولين  مستوى  على  للحفاظ 
طبيعًيا في الدم، حيث إّن اإلكثار 

من تناول السكريات له أضراٌر على الجلد والبشرة.
تنظيف الوجه بواسطة مزيل المكياج بعد كل مّرة يتم فيها استخدامه 

وعدم النوم دون إزالته.
المحافظة على نظافة الوجه يومًيا، إذ يجب عند االستيقاظ صباًحا 
الزيوت  من  يتكّون  الذي  الصابون  أو  الوجه  غسول  استخدام 
الطبيعية، وتجنّب استخدام الصابون العادي الذي يحتوي على مواد 

كيميائية تضر بالبشرة وتعمل على جفافها.

يومًيا،  الماء  شرب  من  اإلكثار 
 8-6 بين  ما  الكمية  وتتراوح 
البشرة  لمنح  مهم  فالماء  أكواب، 

النضارة.
الخاصة  الكريمات  استخدام 
المنتج  واختيار  البشرة  بترطيب 

المناسب لنوع البشرة وطبيعتها.
المواظبة على استخدام كريم واٍق 
من  البشرة  لحماية  الشمس  من 

األشعة فوق البنفجسيّة.
النوم  قبل  يوًما  ليلي  كريم  وضع 
ألنّه يُقلل من التجاعيد والبقع البنيّة 

أو الّداكنة في البشرة.
استبدالها  أو  بذلك  الخاّصة  المنتجات  بواسطة  البشرة  تقشير 
من  وتخليصها  تنظيفها  بهدف  منزلياً،  محضّرة  طبيعيّة  بوصفاٍت 

الشوائب واألتربة.
إفراز  على  يعمل  للتوتر  التعّرض  إن  حيث  التوتر  عن  االبتعاد 
الهرمونات التي تجعل البشرة تبدو دهنيًّة وُمتعبًة، ولهذا فإنّه يُمكن 
القيام بتمارين اليوغا لالسترخاء والحفاظ على الهدوء، كما أّن هناك 

تمارين خاصة بعضالت الوجه والفك للتغلب على حاالت التوتر.

ن�شائح للعناية بجودة ونظافة املالب�س
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رغم رغبة النادي

 يف ال�صتغناء عنه هذا ال�صيف

نيمار يفاجئ اإدارة
 باري�س �سان جريمان

إدارة  الفرنسي،  جيرمان  سان  باريس  نجم  جونيور،  نيمار  فاجأ 
ناديه قبل انطالق منافسات الموسم الجديد، وقالت صحيفة ليكيب، 
إنه رغم رغبة باريس في االستغناء عن نيمار هذا الصيف، إال أن 
النجم البرازيلي يريد البقاء، وينوي إثبات نفسه مع المدرب الجديد 

كريستوف غالتيه.
وأوضحت أنه مع تولي لويس كامبوس المستشار الرياضي لسان 
بداية الصيف، كانت خطته ترتكز على  المسؤولية في  جيرمان، 
أن  إلى  وأشارت  ميونخ،  بايرن  نجم  ليفاندوفسكي،  ضم روبرت 
انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة مع ارتفاع راتب نيمار، ساهما 

في بقاء الالعب ضمن صفوف بي إس جي.
ولفتت إلى أن نيمار بدا مختلفا هذا الصيف، وفي حالة شديدة من 
العالم،  وكأس  الجديد  للموسم  استعدادا  اإلعداد  فترة  في  التركيز 
وتغير سلوكه وشارك في الجولة اآلسيوية الترويجية، وفقد جزءا 

من وزنه، وأدى المباريات الودية بشكل مميز.
نيمار،  المقربين من  أن  تقريرها  أيضا في ختام  ليكيب   وكشفت 
الباريسي،  للمشروع  األول  النجم  يعد  لم  الالعب  بأن  يشعرون 
ويدرسون حاليا بعض الخيارات مثل مانشستر يونايتد حال رحيل 
كريستيانو رونالدو، أو تشيلسي للعمل مجددا مع توماس توخيل، 

أو مانشستر سيتي.
الوكالت 

ك�صف ان لعبه اجلديد �صيغيب لعدة اأ�صهر

دورمتوند يعلن الت�شخي�ص 
النهائي لإ�سابة هالري

النهائي  التشخيص  عن  أمس،  دورتموند،  بوروسيا  نادي  أعلن 
إلصابة المهاجم اإليفواري سيباستيان هالير، وقال دورتموند في 
)28 عاًما(  هالير  الرسمي "سيغيب سيباستيان  بيان على موقعه 
عن الفريق لعدة أشهر، بعدما أظهرت النتائج السريرية وجود ورم 
خبيث في الخصية«.وأضاف النادي األلماني "يتعين على هالير 

الخضوع للعالج الكيميائي، وسيتلقى اآلن أفضل عالج ممكن«.
لدورتموند "فرص شفاء  الرياضي  المدير  كيل،  وقال سيباستيان 
والتفاؤل  القوة  من  الكثير  ولعائلته  له  ونتمنى  جًدا،  جيدة  هالير 
دورتموند  واختتم  العصيب«،  الوقت  هذا  في  معهم  ومشاعرنا 
أي  نصدر  لن  أننا  تفهم  والجمهور  اإلعالم  وسائل  من  "نطلب 
عالج  حول  المقبلة،  األشهر  في  أو  اليوم  سواء  طبية،  تفاصيل 

سيباستيان هالير بخالف المعلومات المذكورة«.
هذا  دورتموند،  بوروسيا  إلى  أيجاكس  من  انتقل  هالير  وكان 

الصيف، نظير 27.9 مليون استرليني.
الوكالت 

ب�صبب معاناته من اإ�صابة على م�صتوى الركبة

غوارديوال يعلن غياب البورت 
عن بداية مو�شم مان�ش�شرت �شيتي 

اإلسباني  الدولي  المدافع  سيغيب 
موسم  بداية  عن  البورت  أيمريك 
مانشستر سيتي بطل إنجلترا في كرة 
في  لجراحة  خضوعه  بسبب  القدم، 

ركبته.
اإلسباني  "السيتي"،  مدرب  وكشف 
تصريحات  في  غوارديوال  بيب 
صحفية، أن البورت احتاج لجراحة، 
الفترات  في  إصابة  معاناته من  بعد 

األخيرة من الموسم الماضي.
الماضي  الموسم  البورت  وأنهى 
متألما من إصابته، ورغم ذلك ساهم 
في إحراز "السيتي" لقبه الرابع في 
"البرميرليغ"،  خمس سنوات ضمن 

بعد صراع محتدم مع ليفربول.
وقال غوارديوال لمراسلين صحفيين 
مصاب.  "البورت  دفاعه  قلب  عن 
خضع لجراحة في ركبته بعد الموسم 
الماضي عندما خاض آخر مباراتين 

كبيرة.  إصابة  يعاني  وهو  ثالث  أو 
لقد قام بمجهود خارق«.

بعمل  يقوم  كان  اآلن،  "حتى  وتابع 
حذرا  تكون  أن  عليك  لكن  جيد، 

سيغيب  أنه  أعتقد  للركبة.  بالنسبة 
في أوت وربما يبدأ موسمه معنا في 

سبتمبر«.
وانتقال  البورت  إصابة  وأضعفت 

زينتشنكو  ألكسندر  األيسر  الظهير 
الدفاعية  الخيارات  أرسنال،  إلى 

لغوارديوال.
الوكاالت 

 أكد الدولي المصري محمد صالح 
فريق  صفوف  في  المحترف 
ليفربول اإلنجليزي، أنه يفتقد للغاية 
الدولي  "الريدز"،  في  السابق  زميله 
هذا  المنتقل  ماني  ساديو  السنغالي 
الصيف لبايرن ميونيخ.وقال صالح 
عشية  اإلنجليزي  االتحاد  لموقع 
سيتي  ومانشستر  ليفربول  مواجهة 
الدرع  كأس  في  أمس  المقررة 
الخيرية: "لقد فزت تقريبا بكل شيء 
مع ليفربول، لم ألحظ ذلك إال عندما 
أخبرني )زميلي( أرنولد بذلك بعدما 
في  اإلنجليزي  االتحاد  بكأس  فزنا 
لقد  لي:  قال  لقد  الماضي،  الموسم 

فزنا تقريبا بكل شيء هنا«.
مع  شيء  بكل  فزت  "نعم  وتابع: 
ليفربول فرديا وجماعيا، لكنني أرغب 
الثانية  للمرة  بالبطوالت  الفوز  في 

والثالثة والرابعة، هذه عقليتي«.وعن 
الدولي  ليفربول،  على  الجديد  الوافد 

قال  نونيز،  داروين  األوروغوياني 
وأريد  للغاية  متحمس  "أنا  صالح: 

اللعب بجانب داروين نونيز، لقد قدم 
موسما رائعا مع بنفيكا، وتنافسنا ضد 
مضى«.وعن  فيما  البعض  بعضنا 
صالح:  قال  ماني،  السابق  زميله 
لقد  كثيرا،  سأفتقده  ساديو،  "رحل 
ليفربول  مع  رائعة  مواسما  قدم 
أتمنى  التوفيق،  كل  له  أتمنى  لذلك 
لنا  لنونيز أيضا وأن يسجل  التوفيق 
"أعتقد  وأتم:  األهداف«،  من  العديد 
أننا في وضع جيد للمنافسة من أجل 
كل شيء بالتعاقدات الجديدة أيضا.. 
نحتاج فقط إلى االستمرار في العمل 
الجاد، ولدينا رؤية جيدة، وأن نكون 

إيجابيين حول كل شيء«.
وقع  صالح  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
في  يبقيه  جديد  عقد  على  مؤخرا 

ليفربول حتى عام 2025.
الوكالت

اأكد ان ليفربول م�صتعد للتناف�س على جميع الألقاب، �صالح: 

أنه  لبرشلونة،  الفني  المدير  هيرنانديز  تشافي   أكد 
يتمنى عودة زميله السابق، ونجم باريس سان جيرمان 
الحالي ليونيل ميسي، مرة أخرى لصفوف البلوغرانا.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت، 
قبل المباراة الودية ضد نيويورك ريد بولز "أتمنى أال 

ينتهي وقت ميسي في برشلونة«.
أتمنى  ثانية،  فرصة  يستحق  ميسي  أن  "أعتقد  وتابع 
عودته للفريق الكتالوني«، وأضاف "إذا كان السؤال 
هل أرغب في عودة ميسي أم ال؟ فاإلجابة هي نعم«ن 
الفريق،  لدى  المستقبل  فكرة  ميسي هي  "عودة  وأتم 

ولكن ليس لهذا الموسم«.
صفقة  في  جيرمان  سان  باريس  إلى  ميسي  ورحل 

انتقال حر، الصيف الماضي، بعد فشل إدارة برشلونة 
عاشها  التي  المالية  لألزمة  نظرا  عقده،  تمديد  في 
الفريق الكتالوني، وينتهي عقده مع الفريق الباريسي 
المدرب تشافي في  2023، حيث يرغب  في صيف 

استقدامه قبل انطالق موسم 2024-2023.
من جهة أخرى، أكد تشافي أن أحدث صفقات النادي، 
يبحث  ما  يجسد كل  الفرنسي جول كوندي،  الالعب 
عنه الفريق في مدافع وبوسعه اللعب أيضا في مركز 

الظهير.
بوصول  جدا  "سعيد  اإلسباني:  الفني  المدير  وقال 
إنه  للكرة؛  جيدا  مخرجا  سيعطينا  أنه  وأعتقد  جول، 
سريع، وقوي، ويقسم جهده بين الدفاع والهجوم بشكل 

جيد للغاية، ويثبت خصومه، وهو ما نريده من قلب 
الدفاع، كما أنه يجيد التعامل مع الهجمات المرتدة. إنه 

صفقة جيدة جدا«.
يلعب  أن  يمكن  كظهير،  اللعب  "يمكنه   وأضاف: 
رونالد )أراوخو( أيضا كظهير. وهذا يعني المنافسة، 
ونحن  لنا  بالنسبة  جدا  جيدة  تكون  التي  المنافسة 
أن  يريد  الجميع  الموجود،  اإليقاع  في  بالفعل  نراها 
سيلعب  الذي  كوندي،  لديه«.وينضم  ما  أفضل  يقدم 
إلى  الكتالوني لمدة 5 مواسم مقبلة،  النادي  بصفوف 
سلسلة من التعاقدات التي ال يستبعد المدرب زيادتها 

بصفقات جديدة.
الوكالت 

مهاجم  ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي   اتهم 
لصفوف  حديثا  المنضم  السابق،  ميونخ  بايرن 
النادي  إدارة  في  المسؤولين  بعض  برشلونة، 

البافاري بالكذب حول رحيله هذا الصيف.
ليفاندوفسكي، في تصريح لشبكة إعالمية  وقال 
المناسب،  المكان  في  بأنني  "أشعر  عالمية: 
لتبرير  معركة  إيجاد  ميونخ  بايرن  وحاول 
ذلك  شرح  الصعب  من  كان  ربما  ألنه  بيعي، 
للجماهير«، وأضاف: "يجب أن أقبل هذا حتى 
لو كان هناك الكثير من األكاذيب عني، لكن في 

النهاية أعلم أن الجماهير حتى في هذه الفترة ما 
زالوا يدعمونني بشدة«.وواصل: "بعض الناس 
مختلفا،  شيئا  يقولون  بل  الحقيقية،  يقولون  ال 
أكون  أن  دائما  المهم  من  كان  لي  وبالنسبة 
واضحا وصادقا، وربما كانت هذه مشكلة بالنسبة 
للبعض«، وأتم: "كان الوقت المناسب بالنسبة لي 
لمغادرة بايرن ميونخ والتوقيع لبرشلونة، ولدي 
بايرن والمدربين  عالقة جيدة جدا بزمالئي في 

وسأفتقدهم جميعا".
الوكالت

اأفتقد ماين واأمتنى االأف�شل لداروين نونيز

رغم تاأكيده على ح�صن عالقته بالعبي ومدربي فريقه ال�صابق

ليفاندوف�شكي ي�شن هجوما على اإدارة بايرن ميونخ

قال اأن كوندي يج�صد ما يريده يف ت�صكيلته، ت�صايف:  "مي�شي ي�شتحق فر�شة ثانية يف بر�شلونة"
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ريا�ضي
مل يتمكن من امل�شاركة 

يف مواجهة تورينو الودية ام�س

�إ�صابة عطال ال تدعو للقلق وعودته 
للتدريبات مرتقبة غد�

نيس  نادي   أعلن 
الفرنسي غياب العبه 
يوسف  الجزائري 
مباراته  عن  عطال 
تورينو  أمام  الودية 
كان  التي  اإليطالي، 
إقامتها  المقرر  من 

مساء أمس.
األيمن  الظهير  وكان 

من  حرمته  الكتف،  في  جديدة  تعرض إلصابة  الوطني  للمنتخب 
التدرب بشكل عادي على مدار األيام الماضية.

يوسف  إصابة  فإن  الفرنسية،  فرانس"  "أويست  صحيفة  وحسب 
عطال ليست خطيرة، وهو ما سيسمح له باالنتظام من جديد في 
التدريبات الجماعية بدءا من يوم غد.ومنذ انضمامه لـ "أو جي سي" 
عام 2018، تعرض خريج مدرسة شبان أتلتيك بارادو لـ15 إصابة 
كاملة، أبعدته عن التدريبات لمدة 531 يوما حسب موقع "ترانسفير 
ماركات«، ونتيجة لذلك، اكتفى عطال بالمشاركة في 84 مباراة 
بمختلف المسابقات أسهم خاللها بـ17 هدفا بين صناعة وتسجيل.
االنتقال  من  الصحراء"  "محاربي  اإلصابات حرمت العب  لعنة 
للدوري اإلنجليزي، وتحديدا لصفوف توتنهام الذي أبدى اهتماما 
كبيرا بفكرة التعاقد معه عام 2019 قبل أن يتراجع ألسباب صحية.
يذكر أن القيمة السوقية لعطال تراجعت عبر "ترانسفير ماركات" 
لنحو 15 مليون يورو، بعد أن كانت تقدر بـ25 مليون يورو خالل 

وقت سابق.
ق.ر

زرقان �شارك اأ�شا�شيا يف ت�شكيلة �شارلوروا

بن بوعلي ي�صجل �أول ظهور له
 يف �لبطولة �لبلجيكية

الالعب   خاض 
الجزائري  الدولي 
بن  النذير  أحمد 
بوعلي سهرة الجمعة 
رسمية،  مباراة  أول 
الجديد  فريقه  مع 

شارلوروا البلجيكي.
فريق  وخسر 
ِبهدف  شارلوروا 

لِصفر أمام المضيف نادي سان جيلواز، ضمن إطار الجولة الثانية 
بن بوعلي  المهاجم  الجديد.ودخل  للموسم  بلجيكا  من عمر بطولة 
فريقه  كان  وحينها   ،61 الـ  الدقيقة  في  بديال  الميدان  أرضية  إلى 
هّداف  نائب  وكان  لِصفر،  ِبهدف  النتيجة  في  ُمتخلّفا  شارلوروا 
البلجيكي،  نادي شارلوروا  إلى  ُمؤخرا  انتقل  قد  الوطنية  البطولة 
لمّدة 3 مواسم، وقبل ذلك، ارتدى أحمد النذير بن بوعلي زّي نادي 
البارادو، كما شارك مع المنتخب الوطني المحلّي في دورته الدولية 

ِبالجزائر، ما بين أواخر ماي ومطلع جوان الماضَيين.
أما مواطنه وزميله متوسط الميدان آدم زرقان، فقد شارك أساسيا 

في صفوف فريق شارلوروا، قبل أن يستبدل في الدقيقة الـ 84.
ق.ر

فريقه اإ�شرتا انهزم باأربعة اأهداف 

لهدف اأمام دينامو زغرب

بكر�ر ي�صجل يف �أول ظهور له 
يف �لبطولة �لكرو�تية 

الالعب   استهل 
الجزائري  الدولي 
منصف بكرار سهرة 
المشوار  أمس،  أول 
الجديد  فريقه  مع 
الكرواتي  إسترا 
موّفقة  بطريقة 

وواعدة.
المهاجم  وسجل 

بكرار الهدف الوحيد لِفريقه إسترا، الذي انهزم ِبنتيجة )1-4( أمام 
المضيف والبطل دينامو زغرب، ولُعبت هذه المباراة ِبرسم الجولة 
الثالثة، من عمر البطولة الكرواتية للموسم الجديد.ودخل بكرار إلى 
أرضية الميدان بديال في الدقيقة الـ 70، وحينها كان فريقه إسترا 
السابق  الالعب  يتمّكن  أن  قبل  نظيفة.  ِبثالثية  النتيجة  في  متخلّفا 
لِوفاق سطيف والمنتخب الوطني األولمبي، من هّز شباك دينامو 
أول  وقد خاض  بكرار  منصف  84.وبات  الـ  الدقيقة  في  زغرب 
مباراة رسمية في مشواره االحترافي، كما أمضى أول هدف، وكان 
صاحب الـ21 سنة قد انتقل ُمؤخرا إلى نادي إسترا الكرواتي، ِبعقٍد 

تنقضي مّدته في صيف 2023.
ق.ر

 يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم 
ألقل من 20 سنة، نظيره التونسي، 
اليوم بملعب األمير سلطان بن عبد 
حوار  في  السعودية،  بأبها  العزيز 
مغاربي ساخن من أجل حجز مقعد 
للكأس  النهائي  نصف  الدور  في 

العربية لهذا الصنف العمري.
تأهلت  التي  الجزائرية  التشكيلة 
تسجيلها  بعد  النهائي  ربع  للدور 

تطمح  وليبيا،  لبنان  أمام  لفوزين 
المنافسة  هذه  في  طريقها  لمواصلة 
مباراتها  نشطت  أن  لها  سبق  التي 
بالقاهرة،  دورة-2021  في  النهائية 
زمالء  يبقى  الهدف،  هذا  ولبلوغ 
لخلو أخريب مطالبين يتجاوز عقبة 
بخطهم  المتألقين  قرطاج"  "مسور 

الهجومي.
محمد  المدرب  العبو  وسيكون 

مستوى  لتقديم  مدعوين  السات 
قوي،  دفاع  على  واالعتماد  عاليا 
وأنهم  خاصة  اإلقصاء  يتفادوا  حتى 
ورغم  باللقب،  للتتويج  يطمحون 
صعوبة المهمة، أمام تشكيلة تونسية 
قوية، يتمنى "الخضر" تقديم مردود 
خاصة  الثامنة،  النسخة  من  أفضل 
الفوز  في  يتمثل  األول  هدفهم  وأن 
منافسة  كانت  وأن  حتى  باللقب، 

وفي  قوية  األخرى  المنتخبات 
مقدمتها حامل اللقب ومنظم الدورة، 

العربية السعودية.
الذهبي،  المربع  بلوغ  حال  وفي 
من  منافس  أمام  "الخضر"  سيكون 
بالفائز  األمر  ويتعلق  الثقيل،  العيار 

من لقاء، مصر- المغرب.
المنتخب  مهمة  ستكون  جهتها،  من 
بمواجهتها  نسبيا  سهلة  السعودي 
وأن  خاصة  اليمنية،  نظيرتها 
أحسن  ضمن  تأهلت  األخيرة  هذه 
المرتبة  احتلت  التي  المنتخبات 
الفلسطيني  المنتخب  رفقة  الثانية 

الذي سيواجه نظيره األردني.
 18 مشاركة  البطولة  هذه  وتعرف 
بلدا، تم تقسيمهم إلى ست مجموعات 
كل واحدة منها تضم ثالثة منتخبات، 
المجموعات  متصدرو  ويتأهل 
منتخبين  أفضل  إلى  إضافة  الست 
الدور  إلى  الثاني،  المركز  يحتالن 
 31 األحد  يوم  المقرر  النهائي  ربع 

جويلية.
النهائي، فسيجرى  الدور نصف  أما 
بينما  القادم،  أوت   3 االربعاء  يوم 
 6 السبت  يوم  النهائي  برمج  تمت 

اوت.
ق.ر

إسماعيل  الجزائري  الدولي   وجه 
بن ناصر صدمة إلدارة نادي ميالن 
مفاوضات  أوقف  بعدما  اإليطالي، 
أكدته  حسبما  مؤقتا،  عقده  تجديد 

مصادر صحفية محلية أمس.
مع  ناصر  بن   ويرتبط 
صيف  حتى  بعقد  "الروسونيري" 
إيطاليا  بطل  إدارة  ولكن   ،2024
تسعى بكل الطرق لربطه بعقد طويل 
األمد والتخلص من الشرط الجزائي 
الموجود في عقده الحالي، والذي ال 

تتجاوز قيمته الـ50 مليون يورو.
ديلو  "الغازيتا  صحيفة  وذكرت 
ناصر  بن  أن  اإليطالية  سبورت" 
الفترة  في  الُمفاوضات  إيقاف  قرر 
ُمقترحات ميالن  الحالية، نظرا ألن 
بعيدة كل البعد عن توقعاته، وأشارت 
المعروض  الجديد  الراتب  أن  إلى 
عليه ال يتجاوز الـ3.2 مليون يورو، 
في حين أنه يريد دخال سنويا ال يقل 

عن 4 ماليين.
فإن  المصدر،  لذات  ووفقا 

المدير  من  كل  بين  الُمفاوضات 
المدير  مالديني،  باولو  الرياضي 
وممثلي  ماسارا،  فريدريك  التقني 
بعد  سوى  تستكمل  لن  ناصر،  بن 
وصول مالك جدد للميالن في الفترة 

القادمة.
ويأتي رفض بن ناصر لفكرة التجديد 
إمكانية  للواجهة  ليعيد  ميالن،  مع 
رحيله عن قلعة "سان سيرو" سواء 
يليه  الذي  أو  الحالي  الصيف  في 
المهتمة  الكبرى  األندية  أحد  صوب 
مانشيستر  رأسها  وعلى  بخدماته، 

يونايتد اإلنجليزي.
إفينينغ  "مانشستر  صحيفة  وكانت 
نيوز" قد أعدت تقريرا مطوال منذ 3 
أيام، حول الدور الذي سيقوم به بن 
ناصر في تشكيلة المدرب تين هاج، 
والذي يرى فيه عنصرا يتناسب مع 
أفكاره الخططية، مع عدم ُمعارضته 
لفكرة ُمقايضته بالهولندي دوني فان 

دي بيك ُمستقبال.
ق.ر

سان  وباريس  ميالن  ناديا   دخل 
جيرمان في منافسة قوية للتعاقد مع 
الدولي الجزائري رامي بن سبعيني 
الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل 

الحالية.
الجزائري  األيسر  الظهير  ويتواجد 
المرشحين  الالعبين  قائمة  ضمن 
مونشنغالدباخ  بروسيا  عن  للرحيل 
مع  عقده  وأن  خاصة  األلماني، 

الفريق ينتهي في صيف 2023.
تالك"  جي  إس  "بي  موقع  وكشف 
الفرنسي، أن النادي الباريسي يواجه 
قوية من ميالن، بخصوص  منافسة 

التعاقد مع رامي بن سبعيني.
أتلتيك  شبان  مدرسة  خريج  وتألق 
مغامرته  خالل  الجزائري،  بارادو 
مناسبات   5 في  ألمانيا  بطل  مع 

 82 في  معه  شارك  حيث  سابقة، 
أسهم  المسابقات  بمختلف  مباراة 
صناعة  بين  هدفا  بـ25  خاللها 

وتسجيل.
صاحب  الجزائري  النجم  ويمتاز 
في  اللعب  على  بقدرته  عاما  الـ27 
عدة مراكز، وتحديدا الظهير األيسر 
وقلب الدفاع وكذلك الوسط المدافع.

خبرة  سبعيني  بن  رامي  ويملك 
أوروبية كبيرة بحكم لعبه سابقا أيضا 
في بلجيكا مع ليرس، وفرنسا رفقة 

فريقي مونبلييه ورين.
ماركات"  "ترانسفير  موقع  وحسب 
المختص في تقييم أسعار الالعبين، 
"محاربي  لنجم  السوقية  القيمة  فإن 

الصحراء" تبلغ 17 مليون يورو.
ق.ر

يواجهون تون�س اليوم يف الكاأ�س العربية لأقل من 20 �شنة: 

مل يوافق على العر�س املايل اجلديد

القيمة ال�شوقية لالعب بلغت 17 مليون اأورو

"�خل�صر" من �أجل مقعد يف �ملربع �لذهبي

بن نا�صر يوقف �ملفاو�صات مع ميالن ويقرتب من �لرحيل

ميالن وباري�س �صان جريمان يتناف�صان على �لتعاقد مع بن �صبعيني 



ق.و
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تم إطالق أول مشروع جزائري إلنتاج الجمبري 
ويتربع على مساحة 18 هكتار، بمنطقة واد رهيو 

بوالية غليزان، حسبما أفاد به، أمس، صاحب 
المشروع، مجيد عبعوب.

وأوضح عبعوب لـ/وأج، أن هذا المشروع يعتبر أول 
استثمار منجز من طرف شركة جزائرية خاصة 

لغرض التسويق التجاري للجمبري عالي الجودة، منتج 
باستخدام األساليب والتقنيات العضوية، بعد المشاريع 

النموذجية المنجزة من طرف قطاع الصيد البحري 
والمنتجات الصيدية، لغرض البحث والتطوير، في 

كل من واليات ورقلة وسكيكدة، والتي مهدت الطريق 
لمثل هذا النوع من المشاريع.ويتمثل هذا االستثمار، 

حسب عبعوب، في مزرعة إلنتاج الجمبري، من نوع 
"فانامي" )ذو األرجل البيضاء(، المعروف عالميا في 

شعبة تربية القشريات، مبرزا أن المشروع المنجز 
على مستوى محيط مرجة سيدي عابد في واد رهيو 
بوالية غليزان يتربع على مساحة 18 هكتار، بطاقة 
إنتاج نهائية تصل لـ 1.000 طن يتم بلوغها تدريجيا 

بعد ثالث سنوات من النشاط.
كما أكد المستثمر أن المشروع يعتبر مبادرة جزائرية 
بنسبة 100 بالمائة من حيث إنجاز الدراسة التي تمت 

من طرف مكتب دراسات جزائري، موضحا أنها 
خضعت للمراجعة والتأشير من طرف المركز الوطني 

للبحث وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات سنة 
2019.

وتطمح المؤسسة، صاحبة المشروع، إلى توسيع هذا 
النوع من المشاريع إلى واليات أخرى، بعد دخوله 

حيز االنتاج، مع بحث خطط للتصدير نحو عدة دول، 
يؤكد السيد عبعوب.وبغرض نقل التكنولوجيا والخبرة 
وتكوين الموارد البشرية الجزائرية، تعاقدت المؤسسة 
الجزائرية "أكوا كونتينونتال"، صاحبة المشروع، مع 
مؤسسة أمريكية متخصصة في المفرخات والمزارع 

بهدف مناولة إنجاز المفرخ ونقل التقنية وتكوين 
فريق عمل جزائري للمشروع، لمدة سنة واحدة، كما 

تعاقدت مع شركة كورية جنوبية لتجهيز وتصميم 
هياكل مراحل التسمين مع نقل تقنيات "البيوميميكري" 

أيضا وتكوين االطقم الجزائرية، لمدة 10 سنوات 
قابلة للتجديد. وتم توقيع مذكرات التفاهم الخاصة 

بأجزاء المشروع مع الطرف الكوري سنة 2019 
، ومع الطرف األمريكي سنة 2022 بالجزائر.من 
جهته أفاد مدير تنمية تربية المائيات بوزارة الصيد 
البحري والمنتجات الصيدية، رشيد عنان، لـ/وأج، 

أن المؤسسة الجزائرية "أكوا كونتينونتال"، صاحبة 
المشروع، تحصلت على عقد االمتياز في اطار 

االستثمار خالل سنة 2022 ، بعد رفع التجميد عن 
عمل اللجان الوالئية لمنح االمتياز.وبخصوص مرحلة 

اإلنتاج، أوضح المسؤول انه وفقا للرزنامة الزمنية 
لمؤسسة االنجاز، سيدخل هذا المشروع مرحلة االنتاج 

والتسويق التجاري بداية من السداسي الثاني من سنة 
.2023 وتبلغ كلفة هذا االستثمار، حسب عنان، 340 
مليون دج، مشيرا انه يتضمن مفرخ وأحواض تسمين 
ومخبر بحث ومركز تكوين في تربية المائيات، فضال 
عن اعتماده على أحدث التقنيات في التربية والمتمثلة 

في "البيوميميكري.«

يشارك مجلس االمة بالعاصمة األردنية عمان يومي 29 
و 30 جويلية الجاري في أشغال مؤتمر اقليمي حول 

"المرأة في األحزاب السياسية بالمنطقة العربية"، حسب 
ما أفاد به أمس، بيان للمجلس.

وأوضح نفس المصدر أن نوارة سعدية جعفر، عضو 
مجلس األمة وعضو ائتالف البرلمانيات من الدول 

العربية لمناهضة العنف، تشارك في هذا المؤتمر الذي 
يشكل فرصة للمشاركين لمناقشة "التحديات والفرص 

المتعلقة بمشاركة المرأة في األحزاب السياسية.

وأضاف البيان أنه خالل مداخلتها في جلسة حول 
"دور األحزاب والقوى السياسية"، استعرضت نوارة 
جعفر التجربة الجزائرية في هذا  المجال، مبرزة أن 
قضايا المرأة "استأثرت باالهتمام في الجزائر فتوالت 
االصالحات في المنظومة التشريعية وشملت السيما 

الدستور وقوانين األحوال الشخصية، حماية المرأة من 
العنف، قانون االنتخابات واألحزاب السياسية".

وأشارت إلى "النسب العالية لمشاركة المرأة في 
قطاعات التربية والتعليم، القضاء والصحة"، عالوة 

على "التواجد المشرف للمرأة في السلك الدبلوماسي".
ويتضمن برنامج عمل هذا المؤتمر --حسب نفس 

المصدر -- دراسة ومناقشة عدة مواضيع من بينها 
"دور التشريعات ومؤسسات الدولة في تهيئة البيئة 
الداعمة لمشاركة المرأة في الحياة الحزبية"، "دور 

األحزاب والقوى السياسية"، الى جانب "دور االعالم 
والمجتمع المدني في تعزيز انخراط المرأة في العمل 

الحزبي".
ق. و

عقدت اللجنة الفنية الجمركية المشتركة التونسية-
الجزائرية اجتماعا بتونس العاصمة أيام 26 و27 و28 

جويلية الجاري, حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة 
للجمارك.

وترأس االجتماع, الذي جرت أشغاله على مستوى 
مقر اإلدارة العامة للديوانة التونسية, كل من المدير 

العام للجمارك الجزائرية, نور الدين خالدي, والمديرة 
العامة للديوانة التونسية, نجاة الجوادي, بحضور سفير 
الجزائر بتونس وكذا اإلطارات الجمركية المركزية من 

الطرفين.

وتناول جدول أعمال اللجنة مختلف المحاور ذات 
االهتمام المشترك بين الجهازين الجمركيين للدولتين 

المتجاورتين, والرامية إلى بحث مجاالت التعاون 
والتنسيق من أجل >تسهيل وسالسة الحركة الحدودية 
للمسافرين والبضائع, مكافحة التهريب, وتكريس مبدأ 
التعاون في مجال التكوين والتدريب الجمركيين, عمال 

بأحكام اتفاقية التعاون اإلداري المتبادل بين البلدين 
المبرمةبتونس بتاريخ 9 يناير 1981<, يوضح ذات 

البيان.
ف. م

تحضر وزارة النقل إلطالق بوابة رقمية توفر الخدمات 
االلكترونية التابعة للقطاع, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتم عرض البوابة الرقمية الخاصة بالخدمات اإللكترونية 
للوزارة, خالل اجتماع ترأسه اليوم الخميس وزير النقل 

منجي عبد هللا, بحضور إطارات الوزارة ومختلف 
المجمعات والمؤسسات تحت الوصاية وخبراء ومهندسين في 

هذا المجال, حسب نفس المصدر.
 وتطرق العرض الذي قدمه ممثلو مديرية العصرنة 

وتكنولوجيات الرقمنة واألرشيف على مستوى الوزارة, إلى 

محتوى البوابة المتضمن 56 إجراء إلكتروني متوزع بين 
نشاطات النقل البحري, البري والجوي.

وفي ختام هذا االجتماع الذي يندرج في إطار متابعة برنامج 
عصرنة ورقمنة قطاع النقل, أسدى عبد هللا للمختصين 
والتقنيين الحاضرين توجيهات متعلقة بإعادة النظر في 

الجوانب األمنية للبوابة واتخاذ اإلجراءات الضرورية لمتابعة 
وحماية هذه البوابة ومختلف نظمها من الهجمات السيبرانية, 

تنفيذا لتعليمات الحكومة في هذا الشأن.
واأج

قام أمس وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بافتتاح 
منجم ڨارا جبيالت للحديد، والذي تراهن عليه السلطات 

العليا لوقف الستيراد الحديد الخام وتلبية احتياجات السوق 
الوطنية.

وعلى هامش زيارة العمل والتفقد، التي قادت وزير الطاقة 
لوالية تندوف، قام عرقاب بافتتاح منجم الحديد بڨارا 

جبيالت، الذي تقدر احتياطاته من الحديد الخام ب 4,5 
مليار طن، والتي ستمكن من استغالل واستخراج 1,7 

مليار طن.
وتعول السلطات العليا على منجم ڨارا جبيالت، إلنتاج 

ما يزيد عن 12 مليون طن سنويا لتلبية احتياجات السوق 
الوطنية وتصدير الفائض منه.

 كما سمحت الزيارة بوضع حيز الخدمة وإطالق العديد من 
مشاريع الكهرباء والغاز بالوالية، التي تهدف إلى تعزيز 

وتأمين التموين بالكهرباء والغاز بمختلف بلدياتها.
يشار إلى أن زيارة وزير الطاقة والمناجم لوالية تندوف 

شهدت حضور الرؤساء المدراء العامون لمجمعي سونلغاز 
ومناجم الجزائر، ووفد وزاري هام، حسب ما كشف عنه 

بيان وزارة الطاقة والمناجم.
ف. م

ANEP : 2216014679

إشـهـــار

افتتاح الدورة الـ 16 للعيد 

التقليدي ال�سنوي للحلي 

حمادي ي�ؤكد �أن ن�صاط �صيد 
املرجان ال يزال قيد التنظيم

�سرح وزير ال�سياحة وال�سناعة 

التقليدية، يا�سني حمادي، يوم اخلمي�س 

الفارط لدى افتتاح الدورة الـ 16 للعيد 

التقليدي ال�سنوي للحلي باآث يني 

)جنوب تيزي وزو( اأن ن�ساط �سيد 

املرجان يوجد قيد التنظيم.

ر.ن

وبعد أن أعطى إشارة انطالق هذه التظاهرة في 
إطار زيارة عمل وتفتيش إلى الوالية، تطرق 
الوزير مع الحرفيين العارضين إلى عراقيل 

وآفاق المهنة، مؤكدا "استعداد" الدولة لتقديم الدعم 
لتطويرها.

ولدى تطرقه إلى ندرة بعض المواد األولية التي 
يستخدمها صانعو المجوهرات، على غرار 

المرجان، أشار الوزير إلى أن هذه المادة متوفرة 
في الجزائر لكنها غير مستغلة بالشكل السليم.

وقال إن "وزارة الصيد البحري تعمل على تحيين 
النصوص وتنظيم نشاط صيد المرجان لضمان 

وفرة أفضل على مستوى السوق".
أما عن ارتفاع تكلفة المادة األساسية األخرى 
المستخدمة في صناعة المجوهرات أال وهي 
الفضة والتي يقدر سعرها ب140.000 دج/

كغ ، فقد أكد أنها تخضع لتطور السوق ولقانون 
العرض والطلب.

ويشارك حوالي 140 حرفيا من مختلف المهن، 
من بينهم 89 من بني يني في العيد التقليدي 

السنوي للحلي الذي نظم هذه السنة تحت شعار 
"حلي آث يني، جزائرية وأصالة" والذي 

سيتواصل إلى غاية 6 أوت المقبل. وستشهد 
هذه التظاهرة تنظيم ورشات تفكير حول التاريخ 

واآلليات الواجب تطبيقها لحماية حلي آث يني 
ووضع عالمتها لمكافحة التقليد.

جــــزائري            اأول م�شروع 
الإنتــــاج "�جلمربي"

مرحلة 

الإنتاج تنطلق 

منت�سف 2023 

موؤمتر اإقليمي حول "املراأة يف الأحزاب ال�سيا�سية باملنطقة العربية"

عر�ض التجربة اجلزائرية حول م�شاركة املراأة يف احلياة ال�شيا�شية

يحوز على احتياطي يقدر بـ 4،5 مليار طن

افتتاح منجم غار جبيالت للحديد بتندوف

اإدراج اأن�سطة تلبي حاجيات املتعاملني واملواطنني

وزارة النقل حت�شر الإطالق بوابة للخدمات االلكرتونية

بهدف ت�سهيل احلركة احلدودية للم�سافرين والب�سائع وحماربة التهريب

 اللجنة الفنية اجلمركية امل�شرتكة
 التون�شية-اجلزائرية تعقد اجتماعا بتون�ض



فيلم "امللكة الأخرية" لعديلة 
بن دميراد وداميان اأونوري 
مبهرجان البندقية ال�سينمائي

الفيلم  اختيار  تم 
الطويل  الروائي 
»الملكة األخيرة«، 
إخراج  من  وهو 
بن  لعديلة  مشترك 
وداميان  ديمراد 
ضمن  أونوري، 
األفالم  قائمة 
فئة  في  المتنافسة 
المؤلفين«  »أيام 

)أيام البندقية( للدورة ال79 لمهرجان البندقية السينمائي بإيطاليا، 
التي تعقد فعالياتها من 31 أغسطس إلى 10 سبتمبر المقبل، وفقا 

للمنظمين.
ويتناول هذا الفيلم، المنتج في عام 2021، حياة الملكة "زفيرا" 
بالجزائر العاصمة في القرن ال16 إبان السنوات األولى للوجود 
العثماني في الجزائر وإبان أيضا الغزو االسباني للعديد من المدن 
الجزائرية، وهي فترة عرفت تحوالت كبرى في تاريخ المدينة 

والجزائر ككل.
جائحة  ظل  وفي  األخيرة  األعوام  في  الفيلم  هذا  تصوير  وتم 
كورونا بكل من الجزائر العاصمة )قلعة الجزائر وقصر رياس 

البحر- حصن 23( وكذا قلعة المشور بتلمسان.
وتعتبر "أيام المؤلفين" )جيورانتي دغلي أوتوري( بمثابة تظاهرة 
موازية لمهرجان البندقية السينمائي الدولي حيث تأسست في عام 
2004 من طرف الجمعية اإليطالية "جمعية المؤلفين السينمائيين 
والمؤلفين والمنتجين المستقلين"، وهي تمنح جوائز "فنيس دايز 

أواردز".
الفيلم  باعتباره  األخيرة"،  "الملكة  اإلطار  هذا  في  وسيتنافس 
الروائي الطويل األول للمخرجين، إلى جانب أعمال أخرى على 

جائزة "لويجي دي لورنتس" وجائزة "أسد المستقبل".
وحاز داميان أونوري على عدد من الجوائز الدولية عن عمليه 
البحر"  "قنديل  القصير  والروائي   ،)2014( "فدائي"  الوثائقي 
)2016(، الذي شاركت في تمثيله عديلة بن ديمراد، وهي ممثلة 
ومخرجة سينمائية ومسرحية وكذا منتجة، وقد عرفت بأدوارها 
في العديد من األفالم الروائية الطويلة ك "نورمال" و"السطوح" 

لمرزاق علواش و"قبل األيام" لكريم موساوي.
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اإعداد: حياة م�صباحي

و ينقل السيد جنيت عبر هذا المؤلف الصادر عن 
دار القصبة للنشر والتوزيع، إلى القارئ األجواء 
التي سادت في مابوتو بالموزمبيق، بتاريخ 11 
يوليو 2003 بمناسبة انعقاد قمة االتحاد األفريقي.
من  الكثير  هناك  "كان  أنه  المؤلف  أكد  و 
المقاومة في مابوتو، ولكن تمت المصادقة على 
بهذا  تأثرت  ولقد  اليوم،  ذلك  في  البروتوكول 
االنتصار لدرجة أنني جعلت منه قصة إللهامكم 
بتضحيات الكبار حتى تقدر األجيال الجديدة حجم 

هذه التضحيات )لضمان حقوق المرأة(".
و استطرد قائال "نحن مصممون على مساعدتهن 
إلى غاية حصولهن على  النضال  لمواصلة هذا 
متساويات  شريكات  بصفتهن  حقوقهن  كامل 
أجل  من  التقدم  من  معا  نتمكن  حتى  للرجال، 
يقول  السالم"،  كنف  في  خاصة  القارة  ازدهار 

اإلفريقية  المرأة  احتفال  و  تزامنا  جنيت  السيد 
بيومها العالمي الذي يصادف 31 يوليو من كل 
سنة.و لدى تدخلها بهذه المناسبة قدمت الرئيسة 
حول   شهادتها  زودي  وورك  ساهلي  اإلثيوبية 
الدبلوماسي  اتخذها  التي  المبادرات  من  العديد 
"لصالح المساواة بين الجنسين ودور المرأة في 
عهدتها  أثناء  قارتنا  في  واألمن  السالم  تعزيز 
االفريقي  واالتحاد  األفريقية  الوحدة  منظمة  في 
واألمم المتحدة".و يسرد المؤلف في كتابه دوره 
حقوق  بشأن  مابوتو  لبروتوكول  الترويج  في 
المرأة في إفريقيا وكذلك معاناة النساء في قريته 

وفي الجزائر بعد االستقالل مباشرة.
لإلشادة  الفرصة  اإلثيوبية  الرئيسة  واغتنمت 
إلى  ملتزمات  كّن  "إنهن  قائلة:  بالجزائريات 
تحرير  أجل  من  النضال  في  الرجال  جانب 

جميلة  مثل  جسيمة  تضحيات  قدمن  إذ  الجزائر 
ظريف  وزهرة  بوعلي  بن  وحسيبة  بوحيرد 

والعديد من النساء األخريات".
المبعوثة  زروقي،  ليلى  جهتها  من  وصرحت 
وممثلة  الكبرى  بالشراكات  المكلفة  الخاصة 
خاصة سابقة لألمين العام لألمم المتحدة ورئيسة 
في  االستقرار  لتحقيق  المتحدة  األمم  بعثة 
جمهورية الكونغو الديمقراطية قائلة: "لقد بدأت 
مقررة  بصفتي   2000 سنة  منذ  قارتنا  اكتشاف 
خاصة في جنيف بحيث كنت أسافر إلى أفريقيا 
ما وراء الصحراء الكبرى وإلى االتحاد األفريقي 
للمرافعة ضد تشويه األعضاء التناسلية والتمييز 
اليوم  اللقاء في إطار  ضد المرأة".و يندرج هذا 
العالمي للمرأة األفريقية الذي يصادف 31 يوليو 

من كل سنة.

توج الفيلم الروائي الطويل "سوال" 
إسعاد  صالح  الجزائري  للمخرج 
ألفضل  السوداء  السوسنة  بجائزة 
فيلم عربي بالدورة الثالثة لمهرجان 
باألردن  الدولي  السينمائي  عمان 
وفقا  الجاري(،  يوليو   27  -  20(

للمنظمين.
وشارك "سوال" المنتج عام 2021 
لجائزة  الرسمية  المنافسة  ضمن 
السوسنة السوداء ألفضل فيلم )أهم 
جائزة بالمهرجان(، إلى جانب عدد 
من األفالم العربية الروائية الطويلة 
)تونس(  "قدحة«  غرار  على 
)األردن(  الرحمن«  عبد  و«بنات 

و«سعاد« )مصر( و«زوجة حفار 
القبور« )الصومال(.

ويتناول هذا العمل، في 92 دقيقة، 
قصة أم شابة تدعى "سوال" تطرد 
ابنتها  رفقة  العائلي  بيتها  من 
الشارع  في  نفسها  فتجد  الرضيعة 
على  جاهدة  فتعمل  مأوى  بدون 

إيجاد ملجأ لها والبنتها.
ويدور هذا العمل أساسا في الليل إذ 
جاء في صيغة تسلسل كرونولوجي 
بالسيارة  مأساوية  برحلة  يتعلق 
قطعتها "سوال" من باتنة إلى عنابة 
مرورا بقسنطينة رفقة عدة أشخاص 
واللفظي  الجسدي  للعنف  فتتعرض 

لينتهي بها األمر في األخير بتخليها 
عن ابنتها.

الفيلم،  هذا  بطولة  في  وشارك 
المنتج من طرف المؤسسة الخاصة 
من  كل  برودكشنز«،  فيلم  "إسعاد 
عيبوش  بن  وإيدير  بحري  سوال 
له  كتب  وقد  إيفري،  وفرانك 
السيناريو كل من المخرج والممثلة 
استلهمت  حيث  بحري،  سوال 
قصته أساسا من حياتها الشخصية.
لفيلم  األول  العالمي  العرض  وكان 
في  تصويره  تم  الذي  "سوال"، 
األحمر  البحر  بمهرجان   ،2019
بالسعودية  بجدة  الدولي  السينمائي 

في عام 2021، كما شارك مؤخرا 
لسينما  الدولي  بيروت  بمهرجان 
بجائزة  توج  حيث  بلبنان،  المرأة 
أفضل فيلم روائي طويل إلى جانب 
للفيلم  مالمو  مهرجان  بجائزة  فوزه 

العربي بالسويد مايو المنصرم.
وفاز من جهة أخرى الفيلم الروائي 
أمي"  "صوت  الجزائري  القصير 
أفضل  بجائزة  حملة  مراد  للمخرج 
تنافس  بعد  قصير  روائي  فيلم 
بلدان  عدة  من  آخر  عمال   13 مع 
العمل في 15  عربية، ويحكي هذا 

دقيقة عن األم.
عرف  الذي  المهرجان،  وكان 
بلدا،   29 من  فيلما   50 مشاركة 
موسوما  خاصا  قسما  خصص  قد 
 - الفرنسية  السينما  مع  "موعد  بـ 
عدد  عرض  خالله  تم   ،" العربية 
"اإلبحار  غرار  على  األفالم  من 
الجزائري  للمخرج  الجبال"  من 

البرازيلي كريم عينوز.
السينمائي  عمان  مهرجان  ويهدف 
الدولي، الذي تأسس في عام 2020 
الهيئات  من  مجموعة  وتنظمه 
األردنية بينها الهيئة الملكية األردنية 
لألفالم"، إلى "دعم صانعي األفالم 
أول  وهو  والمنطقة"،  األردن  في 
مهرجان سينمائي دولي في األردن.

الدبلوما�سي �سعيد جنيت يقدم كتابه 
اجلديد حول ن�سال املراأة الإفريقية
قدم الدبلوما�صي �صعيد جنيت، خالل حما�صرة عن طريق التوا�صل املرئي كتابه اجلديد بعنوان "دفرت مابوتو اأو 

ر�صالة حب مني اإىل املراأة الإفريقية"، مب�صاركة �صخ�صيات بارزة يديل فيه ب�صهادة حول ن�صال املراأة و و�صعها يف 

القارة من خالل بروتوكول مابوتو.

دفرت �سروط جديد ل�سبط
 مهام حمافظي املهرجانات 

وطرق ت�سيريها ب�سدد الدرا�سة
صرحت وزيرة الثقافة 
صورية  والفنون، 
نهاية  مولوجي 
األسبوع الفارط، بباتنة 
شروط  »دفتر  بأن 
مهام  لضبط  جديد 
المهرجانات،  محافظي 
تسييرها  طرق  وكذلك 
الدراسة  بصدد  هو 

حاليا«.
وأضافت الوزيرة في ردها على أسئلة الصحفيين على هامش إشرافها 
طبعته  في  باتنة،  بوالية  تيمقاد  الدولي  الثقافي  المهرجان  افتتاح  على 
تم اإلعالن عن رزنامة كل  الماضي  أبريل  بداية شهر  أن في   42 ال 
وزارة  مستوى  على  المرسمة  والمحلية  والدولية  الوطنية  المهرجانات 

الثقافة والفنون .
الصناعة  و  السياحة  وزير  برفقة  كانت  التي  مولوجي  السيدة  وقالت 
المهرجانات  لتنظيم كل  التقليدية، ياسين حمادي: "لقد أعطينا ترخيصا 
ما عدا البعض منها وهي 10 مهرجانات، حيث بدأنا في اإلجراءات من 
أجل تسوية هذه الملفات"، مشيرة في هذا السياق إلى استرجاع مبلغ مالي 
يقدر ب 50 مليون دج، في ظرف شهرين من 4 مهرجانات تراكمت 

عليها الديون في الفترة الممتدة من عام 2015 إلى غاية عام 2018 .
وأردفت: "نحن حاليا بصدد دراسة متابعة ومرافقة المهرجانات األخرى 
التي لديها ديون إليجاد حلول لها في هذا الشأن وبعد ذلك ندرس مدونة 
المهرجانات "، و اعتبرت الوزيرة أن "المهرجان الناجح ليس ذلك الذي 
يرصد له غالف مالي كبير، و إنما الذي تكون له قيمة ثقافية وفكرية 
وأهداف مسطرة مسبقا أي يكون مشروعا فكريا في حد ذاته"، مؤكدة 
بأن الرهان منصب حاليا على الكيف وليس على الكم فيما يخص هذه 

التظاهرات الثقافية .
طبعته  في  تيمقاد  الدولي  الثقافي  للمهرجان  االفتتاحية  السهرة  وكانت 
ال 42 قد توقفت بسبب خلل تقني رغم محاوالت حثيثة إلصالحه، ما 
ناهيك عن  الحجم،  الكثير فضيحة في حق مهرجان دولي بهذا  اعتبره 
مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل االجتماعي التي أعقب 
عليها النشطاء والمتابعون باعتبار ما حدث في المهرجان فضيحة انتهت 

بصافرات االستهجان واالنفعال من طرف الجماهير الحاضرة.

«�سول« ل�سالح اإ�سعاد اأف�سل فيلم عربي
 مبهرجان عمان ال�سينمائي الدويل



من �أجل تغيري موقفها

 ب�ص�أن �مل�ص�ألة �ل�صحر�وية

 وزيرة اخلارجية اال�سبانية 
ال�سابقة تتطرق اىل االبتزاز الذي 

مار�سه املخزن على مدريد
�آر�نك�  �ل�ص�بقة,  �ال�صب�نية  �خل�رجية  �ل�ص�ؤون  وزيرة  �أ�ص�رت 

بالده�  على  �ملغرب  م�ر�صه  �لذي  �البتز�ز  �ىل  الي�  غ�نز�ليز 

م�صتخدم�  �ل�صحر�وية  �مل�ص�ألة  ب�ص�أن  موقفها  تغيري  �أجل  من 

�ص�ؤ�ل  على  �إج�بته�  �صغط. ويف  ك��صيلة  �لهجرة  ملف  ذلك  يف 
طرح عليه� خالل ح��ر جلريدة El Diario Montanes  ح�ل 

ملف  بخ�ص��ص  مدريد  على  �لرب�ط  مي�ر�صه  �لذي  �ل�صغط 

�ل�صحر�ء �لغربية, �أو�صحت �ل�صيدة �آر�نك� غ�نز�ليز ق�ئلة "يف 

�عتق�دي �أن �الحت�د �الأوربي و بعد �صل�صلة �مل�ص�كل �حلدودية 

رف�صه  �جللي  من  �أ�صبح  �ملغرب  و  بيالرو�صي�  و  تركي�  مع 

��صتخد�م �لهجرة ك�صالح �صي��صي", م�ؤكدة �أن "كل �جله�د ينبغي 

ه�ص��صة  ح�لة  يف  هم  من  ��صتخد�م  جتنب  �صبيل  يف  تبذل  �ن 

�لرئي�ص  مكوث  على  حديثه�  يف  غ�نز�ليز  كربى".وعرجت 

�ل�صحر�وي �بر�هيم غ�يل يف �أحد �مل�صت�صفي�ت �ال�صب�نية و هو 

ما ت�صبب يف �أزمة مع �ملغرب, مذكرة ب�مل�صكل �لذي �صبق هذ� 

�لعمل �الن�ص�ين و بق��فل �لهجرة غري �ل�صرعية �مل�جهة نح� 

��صب�ني� من قبل.وح�صب �لدبل�م��صية �ل�ص�بقة, "تعود �لق�صية 

�ىل ما قبل دخ�ل �ل�صيد غ�يل �ىل ��صب�ني� �ذ ال ميكن الأي ك�ن 

�صعيد  �الن�ص�نية".وعلى  ب�الأعم�ل  نق�م  كيف  علين�  ميلي  �ن 

�آخر, ركزت �ل�صيدة غ�نز�ليز على �أهمية �ملف�و�ص�ت من �أجل 

�ل��ص�ل �ىل حل للنز�ع �لق�ئم يف �ل�صحر�ء �لغربية �ملحتلة من 

طرف �ملغرب و دعم جه�د �ملبع�ث �خل��ص لالأمني �لع�م لالأمم 

�ملتحدة �ىل �ل�صحر�ء �لغربية.
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وفي تصريح أدلى به في ختام زيارته 
 : أديوي  بانكول  قال  أمس,  أول 
"زيارتي للجمهورية الصحراوية تأتي 
لإلطالع أكثر وعن قرب على تفاصيل 
القضية الصحراوية", وكذا العمل على 
تنفيذ قرارات اإلتحاد االفريقي من أجل 
تقرير  من  الصحراوي  الشعب  تمكين 
مصيره, بحسب ما افادت وكالة االنباء 

الصحراوية )واص.(
"أحترم   : أديوي  بانكول  وأضاف 
وأفهم  للحرية  المطلق  وحبكم  كفاحكم 
أن  أجل  من  الطويلة  معاناتكم  جيدا 
تكونوا أحرارا فوق أرضكم وهذا هو 
لإلطالع  جئنا  وقد  لكم  زيارتنا  قصد 
وفهم المزيد من التفاصيل لتسهيل هذا 
المبدأ.”وتابع قائال : "أنا فرح جدا بهذا 

اإلستقبال وأشاهد النساء والرجال الذين 
الذي  والكفاح  التحرر  قيم  منهم  تنبع 
للسالم  التواقة  وشعوبها  افريقيا  تقف 
كفاحكم  قيمة  جيدا  نعي  "نحن  معه". 
مصيركم",  تقرير  اجل  من  المشروع 
يضيف مفوض السلم واألمن, موضحا 
قصارى  يبذل  االفريقي  "اإلتحاد  أن 
حل  إليجاد  األطراف  كافة  مع  جهده 
الشعب  حق  يضمن  مقبول  سلمي 
وفق  المصير,  تقرير  في  الصحراوي 

الشرعية الدولية.”
رئيس  استقبل  أخرى,  جهة  من 
الصحراوية,  العربية  الجمهورية 
األمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم 
غالي, بانكول اديوي وذلك بمقر رئاسة 
الجمهورية.اللقاء الذي جرى بحضور 

سالم  محمد  الخارجية  الشؤون  وزير 
ولد السالك والممثل الدائم لدى اإلتحاد 
االفريقي لمن أبا أعلي, تناول  التعاون 
الصحراوية  الجمهورية  بين  القائم 
المنتظم  والتشاور  االفريقي  واالتحاد 
في  السائد  الوضع  الطرفين حول  بين 
افريقيا وتنفيذ األجندة القارية في مجال 

السلم واألمن والتنمية.
المسؤول  باطالع  اللقاء  سمح  كما 
التي  المستجدات  آخر  على  االفريقي 
خاصة  الصحراوية  القضية  تعرفها 
بالعودة  يتسم  الذي  الظرف  هذا  في 
المباشرة  والمواجهة  المسلح  للكفاح 
مع االحتالل المغربي. ووصل مفوض 
االفريقي,  باإلتحاد  واألمن  السلم 
أجهزة  مسؤولي  من  وفد  يرافقه  الذي 

صنع السياسات في اإلتحاد االفريقي, 
الالجئين  مخيمات  الى  الجمعة  امس 
من  عددا  والتقى  الصحراويين 

المسؤولين الصحراويين.
زيارته  خالل  أديوي  بانكول  وحظي 
جماهير  طرف  من  شعبي  باستقبال 
جمعته  كما  السمارة،  والية  وسلطات 
في  المسؤولين  من  عدد  مع  لقاءات 
وجبهة  الصحراوية  الجمهورية 
وزير  مع  لقاء  منها  البوليساريو 
ولد  سالم  محمد  الخارجية  الشؤون 
حمة  الوطني  المجلس  رئيس  السالك, 
التحرير  جيش  أركان  رئيس  سالمة, 
الولي  محمد  الصحراوي  الشعبي 
اإلجتماعية  الشؤون  ووزيرة  أعكيك 

اسويلمة بيروك.

تواصل حركة التضامن مع الشعب الصحراوي بجزر كناريا حملتها  الواسعة 
النطاق  بالتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني للمطالبة بتمكين الشعب الصحراء 
واالستقالل.وشملت  المصير  تقرير  في  للتصرف  القابل  غير  حقه  من  الغربية 
الحملة، حسب ما نقلته وكالة االنباء الصحراوية أول أمس، بلديات جزيرة كناريا 
الكبرى، حيث تم تنظيم ندوة تضامنية مع الشعب الصحراوي أمس بمقر النقابات 
الصحراء  مع  كناريا   " شعار  تحت  تينيريفي  دي  كروز  سانتا  بمدينة  العمالية 
تينيريفي  مقاطعة  مستوى  على  مماثلة  تحسيسية  حملة  بإطالق  إيذانا  الغربية" 
الطالع الرأي العام على ما يتعرض له الشعب الصحراوي من مؤامرات خطيرة 
المجتمع  فعاليات  تنوي  التي  لعريضة  الشعبي  التأييد  ولكسب  وجوده  تستهدف 
المدني باالرخبيل تسليمها للجنة الرابعة المكلفة بتصفية االستعمار التابعة لألمم 

المتحدة خالل انعقادها شهر اكتوبر القادم.
منصور،  حمدي  بكناريا  البوليساريو  جبهة  ممثل  نشطها  التي  الندوة  وشهدت 
بملف  المكلف  الصحراوي  الشعب  ألصدقاء  الكنارية  الجمعية  عضو  بمعية 
حضورا  رافينيا،  انسلمو  الصحراوية  الطبيعية  الثروات  نهب  عمليات  رصد 
"الفتا" لحركة التضامن وممثلي األحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني 
ومؤسسات عمومية فضال عن جمهور من المتعاطفين مع الشعب الصحراوي 

إلى جانب العديد من وسائل االعالم المحلية.
يمر  الذي  الصعب  الوضع  على  الحضور  الصحراوي،  الدبلوماسي  وأطلع 
الوحيد  همها  عدة  اطراف  لجشع  عرضة  بات  الذي  الصحراوي  الشعب  به 
العميق  إنشغاله  عن  ذاته  السياق  في  معربا  الطبيعية،  موارده  على  االستحواذ 
لتماطل األمم المتحدة على مدى عقود في مباشرة عملية تصفية االستعمار من 

لمجلس  األوان  "حان  أنه  على  منصور،  حمدي  شدد  الغربية. كما  الصحراء 
الصحراويون  خالله  من  ليقرر  باإلقليم  االستفتاء  لتنظيم  رزنامة  تحديد  األمن 
بكل حرية المستقبل الذي يرضونه ألنفسهم.”وندد الممثل الصحراوي في اللقاء، 
ب"التدهور الخطير" لحقوق اإلنسان باألراضي المحتلة من الصحراء الغربية، 
مطالبا المجتمع الدولي بوضع آلية أممية لحماية المواطنين الصحراويين ووضع 
اسبانية  حكومة  آخر  بموقف  ذكر  فقد  فرينيا  الطبيعية.أما  ثرواتهم  لسرقة  حد 
تخلى   1975 عام  في  انه  الى  الفتا  الصحراوية  المسألة  بخصوص  دكتاتورية 
ارياس نافارو عن الصحراء الغربية مقابل استمرار هيمنة االستعمار االسباني 
على منجم فوسفاط بوكراع وامتيازات كبيرة أخرى في مجال الصيد البحري.فها 
نحن اليوم ، يضيف رافينيا ، "بصدد الحديث مرة اخرى عن مستقبل قاتم لهذا 
االقليم، مضيفا انه هناك طرفان-المملكة المغربية والمملكة االسبانية - يتفاوضان 
حول اقتسام الموارد الطبيعية المغمورة بالمياه اإلقليمية للصحراء الغربية بينهما، 
علما بأن ليس ألي منهما أدني سند قانوني لحيازة تلك الموارد التي تبقى ملكا 
حصريا لصاحب األرض اال وهو الشعب الصحراوي.”وتم خالل الندوة تالوة 
انعقاد  خالل  المتحدة  األمم  إلى  سترفع  التي  بكناريا  المدني  المجتمع  عريضة 
لجنتها لتصفية االستعمار شهر اكتوبر القادم.وللتذكير يتزامن انطالق هذه الحملة 
"عطلة  اطار  في  الكنارية  للديار  الصحراويين  األطفال  مجيء  مع  التحسيسية 
التضامن  حركة  جانب  الى  السبت  غدا  سيشاركون  "الذين  سالم  في  الصيف 
والعائالت المستضيفة لألطفال القادمين من مخيمات العزة والكرامة في مظاهرة 
ضخمة بمدينة سنتا كروز دي تينيريفي تضامنا مع الشعب الصحراوي في كفاحه 

العادل من اجل الحرية واالستقالل.

وضع  في  المغربية  الحكومة  تتواجد 
االرتفاع  أدى  حيث  عليه,  تحسد  ال 
وتأثيره  المحروقات  ألسعار  الجنوني 
بما  االستهالك  الواسعة  المواد  على 
الى مطالبتها  المواطنين,  أضر بجيب 
بالرحيل, وتوجيه سيل من االنتقادات 
عدم  حقيقة  "فضح"  بعد  اليها, 
مجال  في  استراتيجية  ل"أي  امتالكها 
أكدته جماعة  ما  المحروقات", حسب 

"العدل واالحسان".
للجماعة,  السياسية  الدائرة  قال عضو 
لموقعها  تصريح  في  إحرشان,  عمر 
محلية,  اعالم  وسائل  تداولته  الخاص 
شعار  فضح  األسعار  "ارتفاع  إن 
أن  أظهر  و  االجتماعية,  الدولة 
الحكومة ليست لها أي استراتيجية في 

مجال المحروقات".
"فضح  اليوم  القائم  الوضع  أن  وأكد 
السابقة  الحكومات  ومعها  الحكومة 
التي منعت الدعم بدون بديل وحررت 
األسعار بدون تسقيف, وسحبت القانون 
تجريم  قوانين  يضم  الذي  الجنائي 
بالقول  مردفا  سبب",  بدون  اإلثراء 
إن "كل هذا يؤكد أن الحكومة ال تملك 

سياسة عمومية في مجال المحروقات 
عام".واتهم  بشكل  الطاقة  ومجال 
بالتواجد  المنافسة  مجلس  احرشان, 
مصالح  تهمه  وال  السياق,  "خارج 
المواطنين, مع العلم أنه سبق وأصدر 
إلى  تنفذ  ولم  عقوبات  فيها  قرارات 

اآلن, وهو أيضا من رفض التسقيف".
وفي السياق, استنكر المتحدث "افراط 
الدولة في استغالل الفئات المحرومة", 
وقال أنها "منسحبة وتتفرج على مآسي 
"ارتفاع  أن  الى  الفتا  المواطنين", 
اطالعهم  و  أكثر,  المواطنين  وعي 

على تجارب أخرى, وما تعيشه دول 
أخرى مجاورة بنفس اإلمكانيات, يزيد 
مطالبهم  وأصبحت  الوعي,  هذا  من 
متنامية في مقابل التجاهل أو الصمت 
أو الكذب أو التحريف الذي تجابه به 

تلك المطالب".
في  الشعبية  االحتجاجات  وتتنامى 
المغرب ضد الغالء الفاحش واالرتفاع 
الجنوني لألسعار, رغم القمع المخزني 
الذي  العارم  الحتواء الغضب الشعبي 
دعوات  وسط  وشيك,  بانفجار  ينذر 
الجهود من أجل جبهة واسعة  لتوحيد 

مناهضة "للفساد واالستبداد".
يعتمدها  التي  األمنية  المقاربة  ورغم 
قبضته  إلحكام  المغربي  النظام 
مبرر  تحت  البالد  على  الحديدية 
عدة  انتفضت  الصحية",  "الطوارئ 
في  المهولة  الزيادات  ضد  مدن 
التي عمقت معاناة الشعب و  االسعار 
بعد  خاصة  المعيشية,  ظروفه  أزمت 
تخلي الدولة عن سياسة الدعم, مقابل 
لرجال  مصراعيها  على  االبواب  فتح 
المال و االعمال "للغنى غير المشروع 

ونهب الجيوب".

مف��ص �ل�صلم و�الأمن �الفريقي ب�نك�ل �أدي�ي ي�صرح

 "زيارتي للجمهورية ال�سحراوية ميدانية
 هدفها االإطالع على الق�سية ال�سحراوية"

�أكد مف��ص �الإحت�د �الفريقي �ملكلف ب�ل�ص�ؤون �ل�صي��صية و�ل�صلم و�الأمن، ب�نك�ل �أدي�ي، �أن زي�رته للجمه�رية �ل�صحر�وية هدفه� 

�الإطالع عن قرب على �لق�صية �ل�صحر�وية.

�ملغرب يف رحلة �الإفال�ص �ل�صي��صي و�القت�ص�دي

حكومة املخزن ال متتلك اأي ا�سرتاتيجية يف جمال املحروقات

ولد �ل�ص�لك يتح�دث مع مف��ص �الإحت�د 

�الأفريقي �ملكلف ب�ل�ص�ؤون �ل�صي��صية و�ل�صلم 

و�الأمن

م�ستجدات الق�سية احل�سراوية 
يف ظل توا�سل احلرب �سد املغرب 

على طاولة النقا�ش 
�الأم�نة  ع�ص�  و  �ل�صحر�وي  �خل�رجية  �ل�ص�ؤون  وزير  حتادث 

�أول  �ل�ص�لك,  ولد  �ص�مل  حممد  �لب�لي�ص�ري�,  جلبهة  �ل�طنية 

�أم�ص، مع مف��ص �الإحت�د �الأفريقي �ملكلف ب�ل�ص�ؤون �ل�صي��صية 

�ىل  بزي�رة  يق�م  �لذي  �أدي�ي,  ب�نك�يل  و�الأمن,  و�ل�صلم 

�ل�صحر�وية  �النب�ء  وك�لة  �ل�صحر�وية.�أو�صحت  �جلمه�رية 

)و��ص( �ن "�ملح�دث�ت �لتي جرت بد�ر �ل�صي�فة ب�ل�صهيد �حل�فظ 
و�الحت�د  �ل�صحر�وية  �جلمه�رية  بني  �لق�ئم  �لتع�ون  تن�ولت 

�الأفريقي و�لت�ص�ور �ملنتظم بني �لطرفني ح�ل �ل��صع �ل�ص�ئد 

و�الأمن  �ل�صلم  جم�ل  يف  �لق�رية  �الأجندة  وتنفيذ  �فريقي�  يف 
و�لتنمية .”و�صمح �للق�ء ب�إطالع �مل�ص�ؤول �الأفريقي على �أخر 

هذ�  يف  خ��صة  �ل�صحر�وية  �لق�صية  تعرفه�  �لتي  �مل�صتجد�ت 

�لظرف �لذي يت�صم ب�لع�دة للكف�ح �مل�صلح و�مل��جهة �ملب��صرة 

تبذله�  �لتي  �جله�د  �إىل  ب�الإ�ص�فة  �ملغربي,  �الحتالل  مع 

�الفريقي  �الحت�د  من  �ملنتظر  و�لدور  �ملتحدة  �الأمم  منظمة 

الإيج�د حل للق�صية �ل�صحر�وية ميكن �ل�صعب �ل�صحر�وي من 

�الفريقي  �مل�ص�ؤول  �مل�صدر .و�صيلتقي  ح�صب  م�صريه,  تقرير 

ع�صية �لي�م مع رئي�ص �الأرك�ن �لع�مة جلي�ص �لتحرير �ل�صعبي 

�ل�ص�ؤون  وزيرة  مع  و  �أعكيك  �ل�يل  حممد  �ل�صيد  �ل�صحر�وي 

بريوك.ويف  �أ�ص�يلمة  �ل�صيدة  �ملر�أة  وترقية  �الجتم�عية 

�جلمه�رية  رئي�ص  مع  �أدي�ي  ب�نك�ل  �صيلتقي  �لزي�رة  خت�م 

�ل�صحر�وية, �الأمني �لع�م جلبهة �لب�لي�ص�ري�, �ل�صيد �إبر�هيم 

غ�يل برئ��صة �جلمه�رية.

وذلك لدى �إ�صتقب�لهم لر�صل �ل�صالم 

�ل�صحر�ويني مببنى �ملدينة 

مدينة نابويل االإيطالية جتدد 
دعمها حلق ال�سعب ال�سحراوي 

يف تقرير امل�سري
جيت�ن�  �الإيط�لية  ن�ب�يل  مدينة  عمدة  من  كل  جدد 

دعم  �م�ت�،  �ينز�  ن�ب�يل  مدينة  جمل�ص  ورئي�صة  م�نفريدي، 

وذلك  �مل�صري،  تقرير  يف  �ل�صحر�وي  �ل�صعب  حلق  �ملدينة 

مدينة  مببنى  �ل�صحر�ويني  �ل�صالم  لر�صل  �إ�صتقب�لهم  لدى 

ن�ب�يل �لعريق.وجدد عمدة مدينة ن�ب�يل ورئي�صة �ملجل�ص، 

دعم  على  �لت�أكيد  ب�إيط�لي�،  �الإعالم  و�ص�ئل  كربى  �أم�م 

مدينتهم ر�صمي� و�صعبي� لن�ص�ل �ل�صحر�ويني من �أجل �حلرية 

و�ال�صتقالل، كم� �أكد� عزمهم� �لتح�صي�ص مبع�ن�ة �ل�صحر�ويني 

و�وروب�  بروم�  �ملركزية  �ل�صلطة  لدى  و  �ملدينة  من�بر  د�خل 

عم�م� جللب �لت�ص�من و�لتع�طف مع كف�ح �ل�صحر�ويني �لذي 

و�لدمي�قر�طية  �حلرية  قيم  عن  و�ملد�فعني  �ملن��صلني  يلهم 

و�لعد�لة عرب �لع�مل.

ونوهت رئي�صة جمعية تري�ص للت�ص�من مع �ل�صعب �ل�صحر�وي 

�اليط�لية  �ملدينة  و�صعب  �صلط�ت  ب"دعم  فر�ن�صي�صك�  �ل�صيد 

�لت�ص�من  جمعي�ت  "تقدير  عن  معربة  �ل�صحر�ويني"  لكف�ح 

�لنبيلة  �مل��قف  لهذه  �ل�صحر�ويني  و�حلك�مة  �ل�صعب  وكذ� 

�لد�عمة لقيم تن�صجم مع �لق��نني و�مل��ثيق �لدولية .”وك�نت 

خميم�ت  من  قادمني  �ل�صحر�ويني  �ل�صالم  ر�صل  من  �أف��ج 

�لالجئني قد حلت ي�م 17 ي�لي� بروم�، ومن �ملنتظر �أن يق�صي 

مبن�طق  �ل�صيفية  عطلتهم  �ل�صحر�ويني  �الطف�ل  من  �أف��ج 

�صمن  وذلك  روم�ني�،  و�إمييلي�  ب�رم�  ت��ص�ك�ن�،  ن�ب�يل،  روم�، 

برن�مج عطل يف �صالم 2022 و�لذي ك�ن قد ت�قف ملدة �صنتني 

ب�صبب تد�عي�ت وب�ء ك�رون� �لذي �صبب �إغالق� ع�ملي�.

حركة �لت�ص�من مع �ل�صعب �ل�صحر�وي بجزر كن�ري� تنتف�ص

حملة ت�سامن وا�سعة للمطالبة بتنظيم ا�ستفتاء تقرير امل�سري 

اجلي�ش ال�سحراوي ي�ستهدف 
مواقع جنود االحتالل املغربي

قصف مقاتلو الجيش الصحراوي، أماكن تواجد جنود االحتالل المغربي 
حسب  والمعدات"،  األرواح  في  فادحة  "خسائر  مخلفين  حوزة،  بقطاع 
أفاد به البيان العسكري رقم 597 الصادر، أول أمس، عن وزارة الدفاع 
الصحراوية.وأبرز البيان - الذي أوردته وكالة األنباء الصحراوية )وأص( 
- أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, قصفت تخندقات قوات 

االحتالل المغربي بمنطقة أربيب اعزيزة بقطاع حوزة.
وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي, قد ركزت 
هجماتها في وقت سابق من أول أمس الخميس, مستهدفة قوات االحتالل 
واكرارة  وتنوشاد  الظمران  اودي  وبمناطق  المحبس  بقطاع  المغربي 
مستهدفة  الصحراوي  الشعبي  التحرير  جيش  هجمات  الفرسيك.و"تتوالى 
األرواح  في  فادحة  خسائر  تكبدت  التي  المغربي  االحتالل  قوات  معاقل 

والمعدات على طول جدار الذل والعار", يضيف ذات البيان.
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دويل
خمطط غري م�سبوق

 ُيهد لهدم جزء من الأق�سى

االحتالل ال�صهيوين
 ي�صتهدف باب املغاربة

المسجد  في  أطماعها  متطرفة  صهيونية  جماعات  تُوقف  لم 
مسبوق  غير  وبشكل  اليوم  تُخطط  بل  المبارك،  األقصى 
االقتحامات  ساعات  وزيادة  المغاربة،  باب  لتوسيع  وخطير 
ما  البراق،  ولساحة  للمسجد،  المقتحمين  المستوطنين  وعدد 

يُمهد لهدم جزء منه، وإطباق الخناق عليه.
إن   :" دياب  أبو  فخري  األقصى  أمناء  هيئة  عضو  ويقول 
"جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة بدأت تُشارك في رسم 
وأصبح  األقصى،  المسجد  بشأن  االحتالل  حكومة  سياسات 
قوتها  تنامي  مع  السياسات  هذه  تنفيذ  في  قدم  موطئ  لديها 

الحزبية داخل الكنيست.«
ويضيف أن هذه الجماعات أعدت خالل اجتماع لها مخطًطا 
االقتحامات،  ساعات  وزيادة  المغاربة،  باب  لتوسيع  جديًدا 
وأعداد المقتحمين لألقصى، باإلضافة إلدخال معدات وسيارات 
أيًضا بوضع  مخصصة لذوي االحتياجات الخاصة، وطالبت 

رموز ودالئل توراتية تلمودية على الباب.
وبحسب أبو دياب، فإن توسعة باب المغاربة يعني هدم جزء 
من األقصى، وإزالة بعض اآلثار العربية واإلسالمية، وخاصة 

أن الباب يعود تاريخه للفترتين األيوبية والمملوكية.
مباشًرا  اعتداًء  يشكل  األقصى  من  جزء  هدم  أن  ويوضح 
وسافًرا عليه، ويُعطي الفرصة لالحتالل وجماعاته المتطرفة 
لهدم أجزاء أخرى منه، "وفي حال نجحوا بتحقيق ذلك، فإن 
خطير  بشكل  يمس  ما  باألقصى،  فعلًيا  بدأ  قد  الهدم  معول 

بالمسجد.«
وتسعى سلطات االحتالل لفرض تغييرات ووقائع جديدة على 
"جماعات  بمشاركة  منه  جزًء  واقتطاع  المبارك،  المسجد 
الهيكل"، ويؤكد أن االحتالل يعمل على تغيير الوجه الحضاري 
أول منطقة  أنها  المغاربة، علًما  البراق وجسر  لمنطقة حائط 
شهدت عمليات هدم وتطهير عرقي بالكامل منذ احتالل القدس 
عام .1967 ولم تقتصر االعتداءات الصهيونية على عمليات 
وأعمال  مستمرة،  لحفريات  المنطقة  تتعرض  بل  فقط،  الهدم 

إلقامة كنس ومتاحف يهودية، وأنفاق ودرج كهربائي.
نائب مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس الشيخ ناجح 
بكيرات يرى في توسعة باب المغاربة محاولة لخنق المسجد 
األقصى من جميع الجهات، وإقامة أبنية عالية ستحجب الروية 

عنه، وستصبح منطقة يهودية "روايًة وحجًرا وبشًرا.«
ويوضح أن االحتالل يهدف من ذلك إلى خلق رواية توراتية، 
في  توسع  أي  وأن  يهودية،  قداسة  ذات  القدس  مدينة  وجعل 
ويضيف  األقصى.  المسجد  على  حقيقَيا  خطًرا  يشكل  المدينة 
يوم  بعد  يوًما  بدأت  االحتالل  انتهاكات  أن  الواضح  "من 
المركز"،  نقطة  باعتباره  األقصى،  إلى  الثلج  ككرة  تتدحرج 

مرجًعا ذلك لعدة عوامل محلية، إقليمية، دولية.
قيام  في  يتمثل  إنه  بكيرات-  يقول  المحلي-  العامل  وعن 
من  العديد  بمصادرة  اآلن  ولغاية   2000 عام  منذ  االحتالل 
عدة  وإقامة  األقصى،  في  محيطة  أماكن  وإخالء  األراضي، 
بؤر استيطانية حتى يكون المستوطنون قريبون من المسجد، 

ما زاد من إسكانهم في محيطه.
عبر  الفلسطينيين  على  الخناق  االحتالل  تشديد  أن  ويبين 
المالحقات واإلبعادات واالعتقال والقمع، منعهم من التواصل 
مع مسجدهم األقصى، باإلضافة إلى حالة االنقسام الفلسطيني، 

وهذا كله أثر على تغول المقتحمين بحق األقصى.
اإلقليمي  الوضع  إن"  بكيرات:  فيقول  اإلقليمي،  العامل  وأما 
مع  والتطبيع  الهرولة  نحو  يتجه  وهش،  وضعيف  متدهور 
أن يكون حصًنا وحامًيا  بداًل من  االحتالل، وتلميع صورته، 
كبيرة  فرصة  أعطى  ما  والمقدسات،  الفلسطينية  للقضية 
أو  رقيب  دون  األقصى  بحق  يشاء  ما  يفعل  لكي  لالحتالل 
الفلسطيني،  الشعب  تجذر  ضرورة  على  حسيب.«ويؤكد 
وخاصة المقدسيين في المسجد األقصى، وتكثيف شد الرحال 
والرباط فيه، ألنه "كلما زاد الحضور المقدسي، كلما استطعنا 
مواجهة أي مخطط إسرائيلي بحقه.« ويطالب بكيرات بتفعيل 
بالرواية  وربطها  واإلسالمية  والعربية  الفلسطينية  الحاضنة 
الغالبة حتى تصل لكل المستويات،  القرآنية، وجعلها الرواية 
وخلق  األمة،  ولدى  األجيال  في  الرواية  تعميق  مع ضرورة 
جيل عميق الفكرة والرؤية وتوجيه تحو بوصلة القدس. ويشدد 
التطبيع  وعدم  األشكال،  بكافة  المحتل  مقاومة  مواصلة  على 
مستمًرا  الصراع  تُبقي  من  هي  المقاومة  ألن  خارجًيا،  معه 

وتدفع نحو إنهاء هذا االحتالل.

توا�سل انتهاكات الحتالل يف ظل �سمت املجتمع الدويل 

�صهيدان واإ�صابات واعتقال وا�صتهداف مزارعني

ديمقراطيين  ألعضاء  بيان  وطالب 
الخارجية  وزير  الشيوخ  مجلس  في 
أنتوني بلينكن بتقديم تقرير للكونغرس 
الحكومة  اتخذتها  التي  يبين الخطوات 
األميركية لدعم تحقيق مستقل وشفاف 
أبو  شيرين  مقتل  في  مصداقية  وذي 
هذا  في  مفصلة  نتائج  ويقدم  عاقلة، 

الشأن، وفق قناة الجزيرة.
وباتريك  هولن،  -فان  األعضاء  وأكد 
شاهين،  وجين  ديربن،  وديك  ليهي، 
ميرفي-  وكريس  ميركلي،  وجيف 
الصحافة  لحرية  الراسخ  دعمهم 
إلى  للوصول  المتواصل  وعملهم 
وضمان  المأساة  هذه  في  الحقيقة 
المحاسبة. وطالب السيناتور األميركي 
فان  كريس  الديمقراطي،  الحزب  عن 
تحقيق  بإجراء  بايدن  إدارة  هولين، 
مقتل  في  وشفاف  ومستقل  شامل 
شيرين  الزميلة  الجزيرة  قناة  مراسلة 

أبو عاقلة.
عنه  نيابة  قرأتها  كلمة  -في  وأضاف 
أن  بوتو-  ديانا  الفلسطينية  المحامية 
أصدقائها  مساءلة  واشنطن  على 
الصحافة.  حرية  عن  دفاعا  وأعدائها 
البرلمانيون أن فرصة تمرير  ويدرك 

نصهم ضئيلة.
طليب  رشيدة  الديمقراطية  النائب  أما 
عاقلة  أبو  شيرين  عائلة  إن  فقالت: 
ألنها  عليها؛  الحزن  حتى  تستطع  لم 
وأضافت:  الصهيوني.  بالقمع  قوبلت 

وزارة  بتكليف  بايدن  الرئيس  أطالب 
العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي "إف 
مقتل  في  آي (FBI) «بالتحقيق  بي 

شيرين.
من ناحيته، قال عضو مجلس النواب 
آندري  الديمقراطي،  الحزب  عن 
عاقلة  أبو  شيرين  مقتل  إن  كارسون: 
الصحافة،  حرية  على  اعتداء  يمثل 

وطالب بتحقيق عاجل.
مؤتمر  -خالل  كارسون  وأضاف 
الزميلة  عائلة  فيه  شاركت  صحفي 
النواب  من  وعدد  عاقلة  أبو  شيرين 

يقتل  أميركي  كل  أن  الديمقراطيين- 
ويشمل  العدالة،  يستحق  البالد  خارج 

ذلك كل من هو من أصل فلسطينيي.
مسؤولون  أبلغ  متصل،  سياق  وفي 
الصحفية  األميركية عائلة  اإلدارة  في 
جو  الرئيس  بأن  عاقلة  أبو  شيرين 
الموجود  العائلة  وفد  يلتقي  لن  بايدن 
أحد  قال  ما  وفق  حاليا،  واشنطن  في 

أعضاء وفد العائلة.
األميركي  الخارجية  وزير  وكان 
-األربعاء  التقى  بلينكن  أنتوني 
الماضي- مع عائلة أبو عاقلة في مقر 

يلتزم  لم  لكنه  األميركية،  الخارجية 
إنه  بلينكن  وقال  مستقل.  تحقيق  بفتح 
والتزامه  تعازيه،  أصدق  عن  أعرب 
مقتل  عن  المحاسبة  أجل  من  بالسعي 

شيرين الذي وصفه بالمأساوي.
بدعوة  واشنطن  إلى  العائلة  وتوجهت 
جدوى  بال  محاولتها  بعد  بلينكن،  من 
زيارته  بايدن خالل  جو  الرئيس  لقاء 
األخيرة للكيان واألراضي الفلسطينية 

المحتلة.
حددت  األميركية  الخارجية  وكانت 
الجاري،  يوليو/تموز  من  الرابع  في 
سلطات  من  تحقيقات  إلى  استنادا 
عاقلة  أبو  أن  وفلسطين،  االحتالل 
ُقتلت "على األرجح" بنيران من موقع 
لالعتقاد  "دون وجود سبب  صهيوني 

بأن مقتلها كان متعمًدا.«
ماري  انتقدت  الماضي  والخميس 
نيومان -عضو الكونغرس من الحزب 
وزارة  موقف  بشدة  الديمقراطي- 
بالحرج  "أشعر  وقالت:  الخارجية، 
والغضب لعدم وجود تحقيق، وأعتزم 
وزارة  إلى  االتهام  أصابع  توجيه 
العمل.«  عن  تتقاعس  التي  الخارجية 
وقالت النائب رشيدة طليب، وهي من 
أصول فلسطينية: ربما بعض زمالئي 
إلى  احتاجوا  إذا  النص"  يدعمون  "قد 
"أميركية  من  فلسطينية  كلمة  حذف 
فلسطينية" حتى تكون حياتها )شيرين( 

مهمة.

واصل جنود االحتالل الصهيوني والمستوطنون، عدوانهم على الشعب الفلسطيني 
ومقدساته وممتلكاته، حيث ارتقى شهيدان وأصيب العشرات في مواجهات مع 
االحتالل والمستوطنين، فيما جرى اعتقال 5 مواطنين بينهم شقيقان، واستهداف 

مزارعين جنوب قطاع غزة.
برصاص  بإصابته  متأثرا  عاما(،   16( عليا  أبو  نشأت  أمجد  الفتى  واستشهد 
االحتالل الصهيوني، في قرية المغير شرق رام هللا. واندلعت مواجهات عنيفة في 
القرية مع قوات االحتالل والمستوطنين، عقب قمع مسيرة سلمية نظمتها القوى 
الوطنية واإلسالمية وفعاليات القرية، وهيئة مقاومة الجدار واالستيطان، رفضا 
العتداءات المستوطنين على أهالي المغير.وأطلق جنود االحتالل والمستوطنون 
الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوب المواطنين، ما 
الذي أعلن عن  أبو عليا  الفتى  أسفر عن عدة إصابات، أخطرها كانت إصابة 
استشهاده الحقا. كما استشهد المواطن حسين قواريق )60 عاما( متأثرا بإصابته 

برصاص االحتالل يوم الثالثاء الماضي.
خالل  بينهم صحفي،  بالمطاط  المغلف  المعدني  بالرصاص  شابا   11 وأصيب 
في  لالستيطان،  المناهضة  األسبوعية  المسيرة  الصهيوني  االحتالل  قوات  قمع 
بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية. كما أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف 
بالمطاط، و15 آخرين باالختناق بالغاز المسيل للدموع، خالل المواجهات التي 
اندلعت في بلدتي بيتا وبيت دجن قرب نابلس.واعتقلت قوات االحتالل، الشقيقين 
معتز وعماد نصار منصور، بعد دهم منزل العائلة، في قرية كفر قليل جنوب 
واعتقلت  المحافظة،  جنوب  تل  بلدة  االحتالل  جيش  من  قوة  واقتحمت  نابلس. 

المواطن عالء حمايل، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.
كما اعتقل االحتالل المواطن محمد أبو سنينة، من حارة أبو سنينة في المنطقة 

النبي شاور، من منطقة قرن  الخليل، والمواطن عمر عبد  الجنوبية من مدينة 
الثور وسط المدينة.وأطلقت قوات االحتالل الصهيوني، نيران رشاشاتها الثقيلة 
إلى  بلدة خزاعة  الزراعية، شرق  للدموع تجاه األراضي  المسيل  الغاز  وقنابل 
مغادرة  على  المزارعين  وأجبرت  قطاع غزة،  يونس جنوب  خان  من  الشرق 

أراضيهم.
ت�سييع جثمان ال�سهيد الفتى اأجمد اأبو عليا يف املغري

إلى ذلك، شيع الفلسطينيون في قرية المغير شمال شرق رام هللا، أمس، جثمان 
الشهيد الفتى أمجد نشأت أبو عليا )16 عاما(، إلى مثواه األخير في مقبرة القرية.
مجمع  أمام  من  انطلق  التشييع  موكب  بأن  فلسطينية،  إعالم  وسائل  وأفادت 
عليه،  الوداع  نظرة  إللقاء  الشهيد،  عائلة  منزل  إلى  وصوال  الطبي،  فلسطين 
الهتافات  الفلسطيني، ومرددين  العلم  رافعين  القرية،  المشيعون شوارع  وجاب 
الغاضبة والمنددة بالجرائم التي يرتكبها االحتالل بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

الطاهر صالة  جثمانه  على  وأدوا  القرية،  وسط  ساحة  إلى  المشيعون  ووصل 
الجنازة، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة القرية. وكان الشهيد الفتى أمجد نشأت 
في  االحتالل،  برصاص  بإصابته  أمس، متأثرا  أول  يوم  ارتقى،  عليا قد  أبو 

القرية.
وذكرت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، أن الفتى أبو عليا وصل المستشفى في 
حالة حرجة جراء إصابته بالرصاص الحي في صدره، ما لبث أن أعلن األطباء 
االحتالل  قوات  مع  القرية  في  اندلعت  عنيفة  مواجهات  استشهاده.وكانت  عن 
واإلسالمية  الوطنية  القوى  سلمية نظمتها  مسيرة  قمع  عقب  والمستوطنين، 
العتداءات  رفضا  واالستيطان،  الجدار  مقاومة  وهيئة  القرية،  وفعاليات 

المستوطنين على أهالي القرية.

برملانيون اأمريكيون يوؤكدون اأن اجلرية

 ال�سهيونية اعتداء على حرية ال�سحافة

م�صروع قانون بالكونغر�س لدفع اإدارة 
بايدن الإجراء حتقيق مبقتل اأبو عاقلة

قدم برملانيون اأمريكيون اخلمي�ص املا�سي م�سروع قانون يهدف اإىل دفع الوليات املتحدة لإجراء حتقيقها اخلا�ص يف مقتل 

ال�سحفية الفل�سطينية الأمريكية �سريين اأبو عاقلة، وهي خطوة مل ُيعط بايدن اأي وعود ب�ساأنها حتى الآن.

طالب خبراء أمميون معنيون بحقوق اإلنسان، االحتالل 
الصهيوني باإلفراج الفوري عن األسير أحمد مناصرة 

(20 عاًما(، المعتقل في سجونها منذ 7 سنوات.
المقررة  وهم:  مشترك،  بيان  على  خبراء   5 ووقع 
األرض  في  اإلنسان  حقوق  بحالة  المعنية  الخاصة 
الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة 
المعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان في سياق مكافحة 

المعنية  اإلرهاب فيونواالني أولين، والمقررة الخاصة 
العنصري  والتمييز  للعنصرية  المعاصرة  باألشكال 
وكره األجانب تنداي أشيوم، والمقررة الخاصة المعنية 
بالحق في الصحة تاللينغ موفوكينغ، والمقررة الخاصة 

المعنية بمسألة العنف ضد المرأة ريم السالم.
تدهور  رغم  "مناصرة"  اعتقال  استمرار  البيان  وعّد 
من  جزًءا  جميعا  علينا  عار  "وصمة  العقلية  حالته 

المجتمع الدولي لحقوق اإلنسان.« وأضاف الخبراء "ال 
نزال نتذكر تلك المشاهد المؤلمة لطفل مكسور العظام 
ملقى على األرض تحت وابل من اإلهانات والتهديدات 

التي يصرخ بها مسلحون بلغة أجنبية.«
وأشاروا إلى أنه "جرت إدانة أحمد في 2016، بتهمة 
أن  عاًما، رغم   12 بالسجن  عليه  وُحكم  القتل  محاولة 
القانون في الوقت الذي يُزعم فيه ارتكاب الجريمة في 

العام 2015 ال يسمح بسجن القاصرين دون سن .«14
أحمد  للطفل  العقلية  الحالة  تدهور  أن  الخبراء  وأكد 
الحبس  وحاالت  القاسية،  اعتقاله  لظروف  نتيجة  كان 
االنفرادي المتكررة والعزل. ورفضت لجنة اإلفراجات 
سابق،  وقت  في  بالرملة،  "أيلون"  سجن  في  المبكرة 
اإلفراج عن األسير المقدسي أحمد مناصرة الذي يعاني 

من تدهور وضعه الصحي والنفسي.

خرباء اأمميون يطالبون باالإفراج عن االأ�صري اأحمد منا�صرة
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كلثوم بن الهدم..»ُم�ضت�ضيف« 
الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم يف املدينة

سيدنا كلثوم بن الهدم )بكسر الهاء وسكون 
من  الثانية  السنة  في  والمتوفي  الدال(، 
من  األنصار  من  جليل  صحابي  الهجرة، 
بني عبيد بن زيد من األوس أسلم قبل قدوم 
المدينة  إلى  والسالم  الصالة  عليه  النبي 
بدر  معركة  قبل  توفي  أنه  ويقال  المنورة. 
بفترة قصيرة، وقال الطبري أن كلثوم بن 
مات  أول من  الهدم  رضى هللا عنه، هو 
من األنصار بعد مجيء النبي عليه الصالة 

والسالم إلى المدينة المنورة.

من هو ال�صحابي كلثوم بن الهدم؟ 

هو الصحابي الجليل كلثوم بن الهدم -رضي 
بن  الحارث  بن  القيس  امرئ  بن  عنه-  هللا 
عوف  بن  مالك  بن  زيد  بن  عبيد  بن  زيد 
األوس  بن  مالك  بن  عوف  بن  عمرو  بن 
األنصاري األوسي، من قبيلة أوس، أي أنه 
من األنصار. وهم الذين نصروا النبي محمد 
بحمايته.   وقاموا  وسلم-،  عليه  هللا  -صلى 
قبل  قباء،  منطقة  في  يسكن  كلثوم  وكان 
عليه وسلم-  النبي محمد -صلى هللا  مجيء 

والصحابي الجليل أبو بكر الصديق -رضي 
هللا عنه-، والمسلمون أيضاً من مكة المكرمة 
المنورة. وقد قيل أن الصحابي  المدينة  إلى 
الجليل كلثوم بن هدم -رضي هللا عنه- كان 
أحد رجال بني زيد بن مالك، وقيل أنه أحد 
رجال بني عبيد، وقد كان يسكن بقباء وعليه 
نزل النبي محمد -صلى هللا عليه وسلم- في 
قباء، في بني عمرو بن عوف. وكان يُعرف 
الصحابي الجليل كلثوم بن الهدم -رضي هللا 
هللا  -صلى  محمد  الرسول  بصاحب  عنه-، 
عليه وسلم-، وقد كان رجاًل كبيراً في السن، 
أسلم قبل وصول النبي محمد -صلى هللا عليه 

وسلم- إلى المدينة المنورة. 
نزول النبي عند كلثوم بن الهدم 

عليه  هللا  -صلى  محمد  النبي  وصول  عند 
وسلم-، والصحابي الجليل أبو بكر الصديق 
الجليل  الصحابي  صاح  عنه-،  هللا  -رضي 
له  بغالم  عنه-  هللا  -رضي  هدم  بن  كلثوم 
محمد  النبي  سمعه  وعندما  نجيح،  يا  فقال: 
الجليل  والصحابي  وسلم-  عليه  هللا  -صلى 
قال  عنه-؛  هللا  -رضي  الصديق  بكر  أبي 

رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- للصحابي 
أبي بكر الصديق -رضي هللا عنه-: “أنجحت 
عليه  هللا  -صلى  النبي  ومكث  بكر”.  أبا  يا 
ُقرابة  وهي  الزمن،  من  مدة  عنده  وسلم- 
عليه  -صلى هللا  النبي  كان  وقد  أيام،  أربع 
وسلم- بسبب مكوثه مدة من الزمن في بيت 
الصحابي الجليل كلثوم بن هدم -رضي هللا 
الصحابي  بيت  في  الناس  يجلب  كان  عنه- 
سعد بن خيثمة ويتحدث معهم، عندما يخرج 

من بيت كلثوم بن هدم. 
ونزل على كلثوم أيًضا جماعة من أصحاب 
أبو  منهم  وسلم،  عليه  َصلَّى هللا  رسول هللا 
عمرو،  بن  والمقداد  الجّراح،  بن  ُعبيدة 
ابنا  وَصفوان  وُسهيل  األَرّت،  بن  وَخبّاب 
بن  هللا  وعبد  زهير،  بن  وعياض  بيضاء، 
َسْرح،  أبي  بن  سعد  بن  ووهب  َمْخَرمة، 
ومعمر بن أبي سرح، وعمرو بن أبي عمرو 
من بني محارب بن فهر، وُعمير بن عوف 
مولى ُسهيل بن عمرو. وكّل هؤالء قد شهدوا 
قدوم  بعد  الِهْدم  بن  كلثوم  يلبث  لم  ثّم  بدًرا، 
رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم، المدينة إاّل 

يسيًرا حتى تُوّفي وذلك قبل أن يخرج رسول 
بيسير،  بدر  إلى  وسلم،  عليه  َصلَّى هللا  هللا 
وكان غير مغموص عليه في إسالمه، وكان 

رجاًل صالًحا .
وفاة كلثوم بن هدم ر�صي اهلل عنه 

الهدم  بن  كلثوم  الجليل  الصحابي  أن  قيل 
بدر  غزوة  قبل  توفي  عنه-  هللا  -رضي 
الثانية  السنة  في  حدثت  والتي  الكبرى، 
للهجرة بوقت قليل، فلم يشارك في الغزوات، 
والتي خاضها الرسول محمد -صلى هللا عليه 
والكفار  المشركين  ضد  والمسلمين،  وسلم- 
أن  الطبري  وذكر  وفاته.  بسبب  واليهود، 
أول من مات من األنصار  الهدم  ْبن  كلثوم 
بعد قدوم َرُسول هللا -صلى هللا عليه وسلم- 
المدينة، مات بعد قدومه بأيام ِفي حين ابتداء 
بنيان مسجده وبيوته، وكان موته قبل موت 
يلبث  بأيام، ولم  أَِبي أمامة أسعد ْبن زرارة 
بعد مقدمه إال يسيرا حتى مات، ثم توفي بعده 
صالحاً،  رجاًل  كان  وقد  زرارة،  ْبن  أسعد 

ويتصف باألخالق الفاضلة.

فقهية  مدونات  اإلسالمية  المذاهب  عرفت 
المنهجي  الدرس  في  آثارها  تركت  فارقة 
في  متفاوتة  وكانت  والتدويني،  والعلمي 
الترتيب والمنهجية والمحتوى، فمنها ما هو 
ما  ومنها  المتوسط،  ومنها  العالي،  للدرس 
الغزالي  كتب  الشافعية  فعند  للمبتدئين،  هو 
الثالثة: البسيط، والوسيط، والوجيز، ومنها 
أبي شجاع،  كمتن  المعتصرة  المختصرات 
وعند الحنفية القدوري، وأما المالكية فكانوا 
والتلقين،  التدريس  في  السنن  هذا  على 
للصف  المالكي  الفقه  في  خليل  فمختصر 
القيرواني  األعلى، والرسالة البن أبي زيد 
ابن عاشر  للمتوسطين، في حين حاز متن 
” المرشد المعين على الضروري من علوم 
المبتدئ،  الدرس  في  السبق  قصب  الدين” 

أن  والمحاضر  الكتاتيب  عادة  جرت  حيث 
يأخذه  ما  أول  الرجزي  المتن  هذا  يكون 
أو  الكريم،  القرآن  حفظ  بعد  العلم  طالب 
أثناءه بعد تجاوز أحزاب منزورة أو كثيرة 
حسب البيداغوجيا المتبعة في بلدان الغرب 

اإلسالمي وإفريقيا جنوب الصحراء.
الفقه  ابن عاشر في   من هو صاحب متن 

المالكي؟  
هو  المبارك  الرجزي  المتن  هذا  وصاحب 
نسبا،  األنصاري  عاشر  بن  الواحد  عبد 
ودارا  منشأ  الفاسي  أصال،  األندلسي 
)990ه-1582م(،  سنة  بفاس  ولد  وقرارا. 
وموئل  العلم  كعبة  ذاك  إذ  فاس  وكانت 
لجامعة  الحاضنة  فهي  الشريعة،  علوم 
القرويين العريقة العتيقة التي أمدت غيرها 

بأساطين العلم والمعرفة، ويكفي العودة إلى 
الهادي  عبد  البحاثة  للمؤرخ  الماتع  الكتاب 
التازي الموسوم ب”جامع القرويين المسجد 
والجامعة”، وهو في ثالثة أجزاء، للوقوف 
على السخاء العلمي لهذه الجامعة الراسخة، 
والتي كانت مرفودة بعديد المدارس الفاسية 
مثل المدرسة العنانية،  مدرسة الصفارين، 

العطاريين، الشطارين، واألندلسيين. 
ابن عاشر األنصاري عن جلّة علماء  أخذ 
العصر، فحّصل القراءات عن أبي العباس 
الجنان،  محمد  عن  والحديث  الكفيف، 
القاضي  وابن  عمران  بن  علي  عن  والفقه 
طمحت  عوده  استوى  وبعدما  المكناسي، 
المشرق،  إلى  ورحل  فحج  للرحلة،  نفسه 
وورد مصر فاستجاز من سالم السنهوري، 
والشيخ  العزي،  هللا  عبد  أبي  والمحدث 
التجيبي،  عزيز  وابن  الحطاب،  بركات 
وبعد عودته شهابا واريا من العلم انتصب 
للتدريس والتعليم بمدارس فاس فتخرج عنه 
أفذاذ أمثال: أبو عبد هللا ميارة )ت 1072ه(، 
شرحين  في  الفقهي  رجزه  شارح  وهو 
)ت  الزموري  وأحمد  ومطول،  مختصر 
)ت  الفاسي  القادر  عبد  واإلمام  1057ه(، 
1040ه(،  )ت  الزوين  ومحمد  1091ه(، 
1076ه(.  )ت  سودة  بن  محمد  والقاضي 
والتآليف  التدريس  في  كبير  عطاء  وبعد 
بفاس  عاشر  ابن  توفي  العلمية  والمشاركة 

رحمه هللا سنة )1040ه-1631م(. 
حيث  كثيرة،  علوم  في  عاشر  ابن  برز 
أستاذا  ومبرزا  بعضها،  في  مشاركا  كان 
في اآلخر، ومن أهم العلوم التي انتهت له 
الرئاسة فيها الفقه والقراءات، ففي األخيرة 
والضبط  الرسم  في  مهمة  مدونة  ترك 
القرآني، وهو شرحه على مورد الظمآن في 
علوم رسم القرآن، ومورد الظمآن منظومة 
من )608ب يت( لإلمام الشريشي الخراز 
)ت 718ه(، وقد ذيله ابن عاشر بمنظومة 
الظمآن  بتكميل مورد  مكملة هي “اإلعالن 
بقية  من  نافع  لغير  القرآن  رسم  كيفية  في 

السبعة”. 
فقه  عاشر  ابن  فيه  برز  التي  العلوم  ومن 
لم  خليل  على  شرح  فله  المالكي،  المذهب 
على  التتائي  شرح  على  وطرر  يكتمل، 
خليل، ومنظومة في النكاح وتوابعه، وأشهر 
ما تركه رجزه الفقهي”المرشد المعين على 
الضروري من علوم الدين”، كما شارك في 
فله  الفائقة،  لموسوعيته  تبعا  أخرى  علوم 
والفلك  والقضاء  العقيدة  في  ورسائل  كتب 
والحساب، منها: حاشية على العقيدة الكبرى 
للسنوسي، ورسالة في عمل الربع المجيب.

ف�ضائل �ضورة اآل عمرانابن عا�ضر الأن�ضاري ومتنه الفقهي املالكي
ُ اَل إِلََه  نرلت سورة آل عمران ﴿الم )١( هللاَّ
إاِلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم ﴾ ]آل عمران: 1-2[ 
كلها في المدينة المنورة، وذلك باالتفاق، 
كثيرة من  السورة فضائل  وثبت في هذه 
عليه وسلم  أحاديث رسول هللا صلى هللا 
عليهم،   الصحابة رضوان هللا  كالم  ومن 
أمامة:  أبي  عن   ، مسلم«  »صحيح  ففي 
»اقرأوا  يقول:  هللا  رسول  سمعت  قال 

الزهراوين: البقرة وآل عمران« 
بن  النواس  وفي صحيح مسلم كذلك عن 

سمعان: قال سمعت النبي يقول: »يؤتى بالقرآن 
يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران« وروى الدارمي في »مسنده« : 
أن عثمان بن عفان قال: »من قرأ سورة آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة« 
وسماها ابن عباس. في حديثه في »الصحيح« . قال: »بت في بيت رسول هللا 
بقليل استيقظ  بقليل أو بعده  قبله  الليل أو  إذا كان نصف  فنام رسول هللا حتى 

رسول هللا فقرأ اآليات من آخر سورة آل عمران«.  
 اأ�صماء �صورة اآل عمران و�صبب الت�صمية؟ 

سميت السورة ب  )آل عمران( لورود ذكر قصة تلك األسرة الفاضلة )آل عمران( 
والد مريم أم عيسى، وإعداد مريم التي نذرتها أمها للعبادة، وتسخير هللا الرزق 
وتبشيرها  زمانها،  عالمي  نساء  وتفضيلها على  المحراب واصطفائها  في  لها 
مظاهر  من  السورة  هذه  في  تجلى  وما  المعجزات،  صاحب  عيسى  بإنجاب 
القدرة اإللهية. وسميت آل عمران والبقرة بالزهراوين؛ ألنهما النيرتان الهاديتان 
قارئهما للحق بما فيهما من أنوار، أي معان، أو لما يترتب على قراءتهما من 
النور التام يوم القيامة، أو ألنهما اشتركتا فيما تضمنه اسم هللا األعظم: روى 
أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن أسماء بن يزيد أن رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم قال: »إن اسم هللا األعظم في هاتين اآليتين: }وإلهكم إله واحد ال إله إال 

هو الرحمن الرحيم{، والتي في آل عمران: }هللا ال إله إال هو الحي القيوم{« 
�صبب نزول بداية ال�صورة؟ 

نزول  سبب  أن  وغيرهم  حاتم  وأبي  جرير  وابن  إسحاق  ابن  رواية  في  ثبت 
هذه السورة قضية وفد نجران من بالد اليمن. ووفد نجران هم قوم من نجران 
بلغهم مبعث النبي صلى هللا عليه وسلم، وكان أهل نجران متدينين بالنصرانية، 
وهم من أصدق العرب تمسكا بدين المسيح، وفيهم رهبان مشاهير، وقد أقاموا 
للمسيحية كعبة ببالدهم]1[. روى ابن أبي حاتم: عن الربيع بن أنس قال: إّن 
النصارى أَتوا رسوَل هللا – صلى هللا عليه وسلم -، فخاصموه في عيسى ابن 
مريم، وقالوا له: َمن أبوه؟ وقالوا على هللا الكذب والبهتان، فقال لهم النبي – 
صلى هللا عليه وسلم -: »ألستم تعلمون أنّه ال يكون ولٌد إال وهو يُْشِبه أباه؟«. 
قالوا: بلى. قال: »ألستم تعلمون أّن ربنا َحيٌّ ال يموت، وأّن عيسى يأتي عليه 
َيْكلَُؤه  كل شيء  على  َقيٌِّم  ربَّنا  أّن  تعلمون  »ألستم  قال:  بلى.  قالوا:  الفناء؟«. 
ويحفظه ويرزقه؟«. قالوا: بلى. قال: »فهل يملك عيسى ِمن ذلك شيًئا؟« قالوا: 
في  وال  األرض  في  شيء  عليه  يخفى  ال  هللا  أّن  تعلمون  »أفلستم  قال:  ال. 
السماء؟« قالوا: بلى. قال: »فهل يعلم عيسى من ذلك شيًئا إال ما علم؟«. قالوا: 
ِحم كيف شاء. ألستم تعلمون أّن ربَّنا  َر عيسى في الرَّ ال. قال: »فإّن ربَّنا َصوَّ
قالوا: بلى. قال:  الحدث؟«.  الشراب، وال يحدث  الطعام، وال يشرب  يأكل  ال 
ه كما تحمل المرأُة، ثُمَّ وَضَعْته كما َتَضُع  »ألستم تعلمون أّن عيسى َحَملَْتُه أمُّ
، ثُمَّ كان يأكل الطعام ويشرب  المرأُة ولَدها، ثُمَّ ُغذِّي كما تَُغذِّي المرأُة الصبيَّ
الشراب ويحدث الحدث؟«. قالوا: بلى. قال: »فكيف يكون هذا كما زعمتم؟«. 

فعرفوا، ثم أَبْوا إال ُجحوًدا؛ فأنزل هللا: }الم هللا ال إله إال هو الحي القيوم{.
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املـوافق   لـ  02 حمرم 1444 هـ  

ف.م

وُقدرت اإليرادات المحققة قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء )EBITDA( بـ 

6,15 مليار دينار جزائري في السداسي األول لسنة 
2022، مقابل 14,6 مليار دينار جزائري، أي بزيادة 

6,4% مقارنة بنفس الفترة لسنة 2021.  
فيما يخص االستثمارات، خصصت الشركة خالل 

السداسي األول لسنة 2022 ما يقارب 6,6 مليار دينار 
جزائري، مقابل 3,6 مليار دينار جزائري لنفس الفترة 

لسنة 2021، أي بزيادة %86,5. 
وبعد اإلعالن عن هذه النتائج، صرح المدير العام 

للشركة بسام يوسف آل إبراهيم قائال: " اختتمت 
“أوريدو الجزائر" السداسي األول لسنة 2022 بنتائج 

مالية ايجابية مؤكدة بذلك عن نجاعة استراتيجيتها 
الموجهة نحو التحول الرقمي، التي ستساهم في جعل 

االقتصاد الرقمي محركا لتنمية قطاع الهاتف النقال في 
الجزائر من خالل تعزيز استثماراتنا.  

واستطرد، كما فاقت حصيلة نشاطات “أوريدو” خالل 
السداسي األول لسنة 2022 تنبؤاتنا بفضل العديد من 
األنشطة ذات المسؤولية المجتمعية في ميادين مختلفة 

على غرار البيئة والتربية والتطوع والصحة. كما تؤكد 
هذه النتائج مرة أخرى أن “أوريدو” تبنت استراتيجية 

فعالة تجسدت السيما من خالل اعتمادها "أفضل مكان 
للعمل" وكذا بفوزها المزدوج بجائزتي ستيفي الفضية 

وستيفي البرونزية، عن عرضها "YOOZ" وسياستها 
فيما يخص الموارد البشرية خالل جائحة الكوفيد 19."

باقتراح من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم انتخاب 
مرشح الجزائر الدكتور شريف رحماني باإلجماع بصفة 
عضو في مجموعة الشخصيات البارزة باآللية األفريقية 

للتقييم من قبل النظراء بمناسبة القمة االستثنائية الثانية 
لرؤساء دول وحكومات اآللية األفريقية للتقييم من قبل 

النظراء المنعقدة يوم الخميس الفارط بتقنية التحاضر عن 

بعد.وسيضمن انتخاب الدكتور رحماني للجزائر حضورا 
دائما في هذه الهيئة التابعة لالتحاد األفريقي والمكلفة 

بتقييم إنجازات الدول األعضاء في مجال الحكم الراشد.
تجدر اإلشارة إلى أن رحماني سيخلف في هذا المنصب 
البروفيسورة فاطمة الزهراء كراجة التي انتهت عهدتها.

ر.ن

توفي 7 أشخاص وجرح 484 آخرون، إثر وقوع 387 
حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية 

وذلك خالل الفترة الممتدة من 19 إلى 25 يوليو الجاري، 
حسب ما أفاد به، يوم الخميس الفارط، بيان للمديرية 

العامة لألمن الوطني.وأوضح ذات المصدر أنه, مقارنة 
باإلحصائيات المسجلة خالل األسبوع الماضي, عرفت 

الحصيلة ارتفاعا قدر بـ )+4( حادث, وفي عدد الجرحى 
بـ )+26( جريح, في حين تم تسجيل انخفاض في عدد 
الوفيات قدر بحالتين )-2(.وأضاف البيان أن المعطيات 

ذات الصلة, تشير إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود 

بالدرجة األولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق %96, 
نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة 

األمان, اإلفراط في السرعة, اإلرهاق وعدم التركيز عند 
السياقة, باإلضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.وفي 
هذا اإلطار, تجدد المديرية العامة لألمن الوطني دعوتها 

لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور, وتوخي 
الحيطة والحذر أثناء السياقة, كما تضع تحت تصرف 

المواطنين الرقم األخضر 1548 وخط النجدة 17, لتلقي 
البالغات على مدار ال 24 ساعة.

ق. و

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة ألمن والية تيزي 
وزو من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير األوراق 
النقدية بالعملة الوطنية، متكونة من ثالثة عناصر، حسبما 

جاء في بيان صدر عن هذه الهيئة األمنية.
وتم تفكيك هذه الشبكة, استنادا لذات المصدر, إثر 

ورود معلومات إلى مصلحة الشرطة القضائية مفادها 
قيام أشخاص بطرح للتداول, أوراق نقدية مزورة من 

فئة 2000 دينار, بمدينة تيزي وزو.وبعد استغالل تلك 
المعلومات، تمكنت الفرقة الجنائية التابعة لمصلحة الشرطة 

القضائية من تحديد هوية المشتبه فيهم والذين تتراوح 
أعمارهم ما بين 30 و 43 سنة و كلهم ينحدرون من والية 

تيزي وزو, ثم توقيفهم.
كما مكنت هذه العملية من حجز مبلغ مالي مقدر ب 248 
ألف دينار من األوراق المزورة, ووثائق ادارية مزورة, 
ومبلغ مالي من عائدات طرح األوراق المزورة للتداول 

مقدر ب 139 ألف دينار, أضاف البيان.
وإثر تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة 

تيزي وزو, تم وضعهم رهن الحبس المؤقت عن تهم 
"تكوين جمعية أشرار لغرض اإلعداد لجناية", "تزوير 

أوراق نقدية", "إصدار و توزيع و بيع أوراق نقدية", كما 
أشار نفس المصدر.

اإ.�س

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد
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 في ح�صيلة لم�صالح

 الحماية المدنية

انت�شال جثث 14 غريقا 
بال�شواطئ والمجمعات مائية 

انتشلت مصالح الحماية المدنية، جثث 14 شخصا توفوا 
غرقا على مستوى عدة شواطئ ومجمعات مائية، خالل 
الـ 48 ساعة الماضية، باإلضافة الى تسجيل 10 وفيات 

في حوادث مرور بعدة واليات من الوطن، حسب 
حصيلة أوردتها أمس ذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر أن األمر يتعلق بتسعة )9( 
أشخاص لقوا حتفهم غرقا في البحر وخمسة )5( آخرين 
توفوا في مجمعات مائية بعدة مناطق من الوطن.وخالل 
نفس الفترة, لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 536 

آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرور 
سجلت بمناطق متفرقة من الوطن.

ف.م

 في ح�صيلة لجامعة 

"جونز هوبكنز" الأمريكية

 اإ�شابات كورونا حول العالم 
تتجاوز الـ 574 مليونا

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" األمريكية، أن 
حصيلة اإلصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 
)كوفيد-19( حول العالم ارتفعت إلى 574 مليونا و 

850 ألفا و 828 إصابة.
وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر 
موقعها اإللكتروني أول أمس - بأن إجمالي الوفيات 

جراء اإلصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 
ماليين و 395 ألفا و 527 وفاة.

وأوضحت أن الواليات المتحدة سجلت أكبر عدد من 
حاالت اإلصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 

91.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 
43.9 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل 

بأكثر من 33.7 مليون.
ووفقا ألحدث البيانات، تصدرت الواليات المتحدة قائمة 
الدول من حيث عدد الوفيات جراء اإلصابة بالفيروس 

بأكثر من مليون و 29 ألف وفاة، تلتها البرازيل في 
المرتبة الثانية بـ 678 ألفا و 69 وفاة ثم تأتي الهند في 

المرتبة الثالثة بإجمالي 526 ألفا و 258 وفاة.
الوكالت

 تت�صمن ت�صكيلة وا�صعة

 من العرو�س والخدمات

 “ات�شاالت الجزائر“ 
تطلق وكالة افترا�شية

أطلقت أمس، اتصاالت الجزائر وكالة افتراضية تتيح 
لزبائنها إمكانية االطالع، عبر األنترنت، على تشكيلة 
واسعة من العروض والخدمات، “ربًحا للوقت وتجنبا 

للتنقالت”، حسب ما أفاد به بيان للمؤسسة.
وأوضح البيان أن هذه الخدمة اإللكترونية الجديدة 

متاحة على مدار 24 سا، 7 أيام في األسبوع، عبر 
الرابط store.at.dz أو عن طريق الولوج إلى 
www. : الموقع اإللكتروني التصاالت الجزائر

.algerietelecom.dz
ويتيح هذا الفضاء للزبائن إمكانية االطالع، عبر 

األنترنت، على تشكيلة واسعة من العروض 
والخدمات التي تقترحها اتصاالت الجزائر من أجل 

توفير الوقت وتجنب التنقالت إلى الوكاالت التجارية.
وأضافت المؤسسة أن هذا الحل االفتراضي الذي تم 
تطبيقه بتقنية ثالثي األبعاد 3D و360 يتضمن ثالثة 
فضاءات )فضاء االستقبال، فضاء مخصص لعرض 

األجهزة والخدمات المسوقة عبر الشبكة التجارية 
“متجر Idoom” وفضاء حصري.

وبهذا الخصوص، تجدد اتصاالت الجزائر، من 
خالل هذا الفضاء التجاري الرقمي، “التزامها 

تجاه زبائنها من أجل التكفل باحتياجاتهم وضمان 
استمرارية خدماتها اإللكترونية”.

ف.م

 �صركة البيع المبا�صر

تحتل الريادة في هذا المجال 

"كيونت" تلتزم بتوفير من�شة عالمية 
الم�شتوى لخدمات التجارة االإلكترونية 

بينما ت�صهد التجارة الإلكترونية نمواً مت�صارعاً ل�صالح 

�صناعات التجزئة )حيث اأورد تقرير ل�صركة �صوبيفاي باأن 

مبيعات التجارة العالمية يتوقع اأن ت�صل اإلى 5 تريليون 

دولر في 2022(، ت�صتعد �صركات مثل "كيونت"، �صركة البيع 

المبا�صر ومقرها هونغ كونغ، لجني الفوائد. 

عزيز طواهر

"كيونت"، شركة البيع المباشر القائمة على التجارة 
اإللكترونية، ليست غريبة على المشهد اإللكتروني، 

فهذه الشركة متعددة الجنسيات، التي تأسست قبل 
أكثر من عقدين من الزمن، تعتبر واحدة من أوائل 

الشركات في صناعة البيع المباشر التي تبنت الرقمنة 
-باعتماد منصة للتجارة اإللكترونية كجزء من 
استراتيجيتها -لتحقق نمواً سريعاً عبر الحدود. 

واليوم، تعد "كيونت" شركة رائدة على مستوى 
الصناعة مع عمالء في ما يقرب من 100 دولة، 

وقد حصدت جوائز عديدة تقديراً لتميزها الرقمي، 
وحمالتهالالتصاالت عبر االنترنت، وتطبيقها 

للهواتف المحمولة. ولم يكن نجاح الشركة السريع من 
قبيل الصدفة،إذ إن كيونت شركة تؤمن بتوفير أفضل 

تجربة إلكترونية يمكن تخيلها لموظفيها وموزعيها 
وعمالئها – وهذا يبدأ بإنشاء منصة عالمية المستوى 

للتجارة اإللكترونية. 
وعملت "كيونت"، بالشراكة مع مايكروسوفت، على 

تبني استراتيجية متكاملة باالستناد إلى "منتجات 
وخدمات أمن مايكروسوفت"، كاستخدام أمن السحابة 
من خالل منصة "مايكروسوفت آزور". ويقول مدير 

أمن المعلومات لدى "كيونت"، إيغال إيغال: "مع 
كمية البيانات التي يمكن الوصول إليها واستخدامها 
ومشاركتها عبر مكاتبنا العالمية، يشكل التعاون مع 

شريك موثوق مثل مايكروسوفت خطوة منطقية 
لضمان تمتع عمالئنا بتجربة سلسة حدسية وآمنة. 

حيث قمنا، على سبيل المثال، بدمج إحدى الوظائف 
في مكتب كيونت االفتراضي، التي تجعل من تغيير 

أوراق االعتماد عملية أكثر سهولة وأماناً من أي 
وقت مضى،حتى أن العملية برمتها تستغرق أقل من 

دقيقة". 
وتابع "إيغال": "عندما ارتفعت حركة المرور 

عبر االنترنت مع اندالع الوباء، أدركنا حينها أنه 
يتعين علينا اتخاذ خطوات استباقية لضمان عدم 
تأثر التجربة الرقمية بارتفاع عدد المعامالت". 

والحظ تقرير"االتحاد العالمي لجميعاتالبيع 
المباشر")WFDSA( األحدث مساراً قوياً للمبيعات 
المباشرة على مدار العامين الماضيين، لتسجل معدل 

نمو عالمي بنسبة 2.3 % في عام 2021. وأضاف 
"إيغال": "بصفتنا شركة تعمل في مجااللتجارة 

اإللكترونية، تأتي تجربة المستخدم دوماً على رأس 
أولوياتنا _ حيث قمنا بتنفيذ إجراءات من شأنها زيادة 
كفاءة أنظمتنا وهياكلنا لكي يتمكن موزعونا وعمالؤنا 

من استخدام منصاتنا مع إدراكهم بأن المعلومات 
االفتراضية، كرقم الطلبية وحالة التسليم الخاصة 

“اأوريدو“ تعلن عن نتائجها المالية خالل 6 اأ�شهر

 42.6 مليار دينار 
اإيرادات و12 

مليون م�شترك 
اأعلنت مجموعة الت�صالت “اأوريدو“، 

عن نتائجها المالية، حيث بلغت اإيرادات 

ال�صركة في الجزائر 42.6 مليار دينار 

جزائري في ال�صدا�صي الأول ل�صنة 2022، 

مقابل 41 مليار دينار جزائري خالل 

ال�صدا�صي الأول ل�صنة 2021، اأي بزيادة 

4،3%، فيما بلغ عدد الزبائن، 12،9 
مليون ُم�صترك نهاية جوان 2022.

باقتراح من رئي�س الجمهورية عبد المجيد تبون

انتخاب �شريف رحماني ع�شوا في مجموعة 
ال�شخ�شيات البارزة باالآلية االأفريقية

حوادث المرور تح�صد مزيدا من الأرواح 

وفاة 7 اأ�شخا�ص واإ�شابة 484 اآخرين خالل اأ�شبوع

تيزي وزو:

 تفكيك �شبكة اإجرامية مخت�شة في تزوير االأوراق النقدية

وزير الت�صال يعزي عائلة الفقيد

مدير يومية "المجاهد" االأ�شبق 
عبد المجيد �شربال في ذمة اهلل
انتقل إلى رحمة الله, أول أمس, الصحفي والمدير العام 
األسبق ليومية "المجاهد", عبد المجيد شربال, عن عمر 

ناهز 74 سنة, إثر مرض عضال, حسب ما علم لدى 
أقارب الفقيد.

وكان الفقيد عبد المجيد شربال, الذي هو من مواليد 10 
سبتمبر 1948 بوالية سطيف, قد التحق بيومية "المجاهد" 

الناطقة بالفرنسية كصحفي سنة 1969, ليتم تعيينه سنة 
1997 كمدير عام لذات اليومية وهو المنصب الذي شغله 

إلى غاية عام 2011, ليلتحق بعدها بيومية "د.ك نيوز" 
كمدير عام.

وإثر هذا المصاب، تقدم وزير االتصال, محمد بوسليماني، 
بأخلص عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد 

واألسرة اإلعالمية, راجيا من العلي القدير أن يتغمده 
بواسع رحمته وغفرانه ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان

ع.ط
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