
طالبت بتحقيق م�ضتقل في ق�ضايا التنكيل 

بالمحتجين ال�ضلميين

 120 منظمــــــة حقوقيـة 
 مغربيــــــة تنـــدد بقمــع
 النظـــــــام المخزنـــــــي

تدارك خ�ضائر فترة كورونا 

يتطلب اأزيد من �ضنتين

رقم اأعمــــال الوكــــاالت 
 ال�سيــــاحيــة يتراجـــــع 
باأكثـــر مـن 50 بالمئــــة

اأكد ا�ضتعداد القطاع ال�ضتقبال الطلبة 

وتوفير الخدمات الجامعية

 بن زيـــــــــان: توفيـــــــــر
 كــــل االإمكانيــات الإنجــاح 
الت�سجيــــــالت الجامعيـــــة
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اإنهاء مهام 5 مديرين مركزيين و17 رئي�س اأمن والئي 

حركة في �سلك ال�سرطة وتعيين امراأة على راأ�س مديرية اأمن والئي الأول مرة
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 بعد ا�ضتفادتها من اإعانات

 مالية في وقت �ضابق

 رئــــي�س الجمهوريـــة
 يكافئ االأندية ال�ساعدة 

بحافــالت جديــــدة

تحركات دبلوما�ضية حثيثة وزيارات متبادلة الإنجاح الحدث

بوادر لتوافق عربي مع اقتراب موعد "قمة الجزائر"

جراء عطب م�ّس 

خط االأنابيب 

بمدينة "األميريا"

09

انقطاع موؤقت الإمدادات الغاز الجزائري اإلى اإ�سبانيا



تواصل "قمة الجزائر" صنع الحدث 
بالنظر إلى ثقل الملفات المنتظر 

طرحها خاللها، فالقمة التي ظلت 
مجمدة ألزيد من ثالث سنوات 
بسبب الوضع الوبائي، تراهن 

على تحقيق االستثناء لتكون بالفعل 
قمة جامعة يتم خاللها طرح جميع 
المسائل ومناقشتها رغم اختالف 

وجهات النظر والقناعات، وما 
التحركات الدبلوماسية األخيرة إال 

دليل على وجود نية حقيقية إلنجاح 
موعد الجزائر، فالزيارة التي 

يقوم بها، وزير الشؤون الخارجية 
والجالية الوطنية بالخارج، رمطان 

لعمامرة، إلى العاصمة السورية 
دمشق بصفته مبعوثا خاصا لرئيس 
الجمهورية، عبد المجيد تبون، تأكيد 
على التحركات الجزائرية ورغبتها 

في عودة سوريا إلى الجامعة 
العربية عبر بوابة الجزائر، خاصة 
وأنها تأتي في أعقاب الزيارة التي 
قام بها وزير الخارجية السوري، 

فيصل المقداد، إلى الجزائر مؤخرا 
للمشاركة في االحتفاالت المخلدة 

للذكرى الستين السترجاع الجزائر 
استقاللها الوطني والتي حظي 
خاللها باستقبال من قبل رئيس 
الجمهورية، عبد المجيد تبون، 

فضال عن جلسة العمل التي جمعته 
مع الوزير لعمامرة.

وتعلّق الدول العربية آماال كبيرة 
على "قمة الجزائر" المرتقبة شهر 
نوفمبر الداخل، بالنظر إلى السمعة 

الطيبة التي تحظى بها في العالم 
العربي، ومواقفها المشرفة والثابتة 

إزاء كبريات القضايا محل النزاع 
بالمنطقة، وقبل أشهر قليلة كان 

األمين لعام لجامعة الدول العربية 
إبراهيم أبو الغيط، قد أكد خالل 
تواجده بالجزائر الرهان الكبير 

الذي ترفعه الطبعة المقبلة من القمة 
العربية، بموجب االوضاع الخاصة 
التي تعيشها المنطقة العربية، حيث 

توقع نجاح القمة العربية المنتظر 
عقدها بالجزائر، مبرزا مدى 

التوافق القائم بين مختلف الدول 
إزاء مختلف القضايا، مضيفا ان 
هناك توافقا بشأن غالبية القضايا 
المطروحة على الساحة العربية، 

كما أشار إلى أن التحضيرات للقمة 

تجري بصفة جيدة طبقا لتوجيهات 
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتتواصل النشاطات الدبلوماسية 
الحثيثة للتحضير للموعد العربي، 
من خالل عقد اجتماعات وزارية 

ولقاءات اخرى للتشاور حول 
مجمل الملفات التي ينتظر طرحها 

خالل القمة على غرار اللقاء 
التشاوري المنعقد في بيروت 

بداية جويلية الداخل، حيث تضع 
الدول العربية كامل ثقتها في قدرة 

الجزائر على إنجاح الدورة، مدركة 
حجم المهمة الحقيقة التي تقع على 
عاتق الدولة الجزائرية التي سبق 

لها وأن استضافت قمما مماثلة من 

قبل.
وترفع الجزائر باحتضانها للدورة 

المقبلة من القمة العربية، رهان 
توحيد البيت العربي والّدفاع عن 

كبريات القضايا العادلة، رغم 
صعوبة المهمة بحكم غياب اتفاق 
عربي-عربي حقيقي حول عديد 
الملفات، غير أن مبادئ الجزائر 
الدبلوماسية والسياسية ومواقفها 

الثابتة وقدرتها على إدارة األزمات 
وحلحلة الملفات العالقة في المنطقة 
العربية، تؤهلها بشهادة الجميع إلى 
تنظيم قمة عربية ناجحة قد تخرج 
بتوصيات إيجابية من شأنها  إذابة 

الجليد والجمع بين المتخاصمين.

حّل، أمس، وزير الشؤون الخارجية 
والجالية الوطنية بالخارج, رمطان 

لعمامرة, بالعاصمة السورية 
دمشق, بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس 

الجمهورية, عبد المجيد تبون, في 
زيارة عمل تدوم يومين. وجاء في 

بيان لوزارة الخارجية، أّن لعمامرة 
كان في استقباله بمطار دمشق 
الدولي نظيره السوري, فيصل 

المقداد.
ويأتي تنقل لعمامرة إلى دمشق في 
أعقاب الزيارة التي قام بها وزير 

الخارجية السوري إلى الجزائر 
مؤخراً للمشاركة في االحتفاالت 

المخلدة للذكرى الستين السترجاع 
السيادة الوطنية, والتي حظي خاللها 

باستقبال من قبل الرئيس تبون, 
فضاًل عن جلسة العمل التي جمعته 

مع رمطان لعمامرة. ونّوه البيان 
إلى أنّه من المنتظر, أن يتم استقبال 

لعمامرة "من قبل السلطات العليا 
السورية, كما سيجري مباحثات مع 

نظيره فيصل المقداد".
ق. و

أعرب رئيس مجلس النواب العراقي محمد 
الحلبوسي عن عميق شكره لوزير الشؤون 

الخارجية رمطان لعمامرة على زيارته الناجحة 
للعراق والتي تعكس عمق العالقات التاريخية 

بين البلدين والشعبين الشقيقين وكذا اآلفاق 
الرحبة التي تنتظر هذه العالقة اإلستراتيجية على 

المستويين الثنائي ومتعدد األطراف
وجاء هذا خالل استقبال رئيس البرلمان العراقي 

أول أمس، لوزير الشؤون الخارجية والجالية 
الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في ختام 
زيارة العمل التي قام بها إلى العراق بصفته 
مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد 

تبون، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وجاء في البيان "في ختام زيارة العمل التي يقوم 

بها إلى العراق بصفته مبعوثا خاصا لرئيس 
الجمهورية، استقبل وزير الشؤون الخارجية 
والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، 
من قبل رئيس مجلس النواب العراقي، محمد 

الحلبوسي، حيث تم خالل هذا اللقاء استعراض 

آفاق تعزيز عالقات األخوة والتعاون بين البلدين 
الشقيقين، ال سيما التعاون الثنائي في المجال 

البرلماني وسبل االرتقاء به عبر تكثيف تبادل 
الزيارات وتشكيل لجنة الصداقة البرلمانية 

المشتركة".
كما أكد الجانبان بهذه المناسبة, حسب نفس 

المصدر, على "أهمية ودور الدبلوماسية 
البرلمانية في تعزيز العمل العربي المشترك عبر 

المساهمة في اسماع أصوات الشعوب العربية 
وطرح األفكار والرؤى التي من شأنها إثراء 

مداوالت القادة العرب أثناء القمة العربية المرتقبة 
بالجزائر واالنخراط في الجهود الرامية لتحقيق 

قمة شاملة وجامعة تضمن االستجابة الفعلية 
للتحديات الراهنة المطروحة على مستوى الفضاء 

العربي".
وفي ختام اللقاء، وباسم مجلس النواب العراقي، 

أعرب السيد الحلبوسي عن "عميق شكره للوزير 
لعمامرة على زيارته الناجحة للعراق والتي 
تعكس عمق العالقات التاريخية بين البلدين 

والشعبين الشقيقين وكذا اآلفاق الرحبة التي تنتظر 
هذه العالقة االستراتيجية على المستويين الثنائي 

ومتعدد األطراف".
هذا و كان لعمامرة قد التقى بأفراد من الجالية 
الوطنية المقيمة بجمهورية العراق. وتم خالل 
اللقاء الذي جرى بحضور سفير الجزائر لدى 

العراق، بلقاسم محمودي، وفي جو سادته 
الحميمية واإليجابية بمقر السفارة الجزائرية 

ببغداد، التركيز على "مناقشة أوضاع الجالية، 
همومها وطموحاتها للمساهمة في مسيرة النمو 

والنهوض االقتصادي للجزائر".
كما تم استعراض "التدابير واإلجراءات التي 
اتخذتها الدولة الجزائرية مؤخرا لفائدة الجالية 

الوطنية بالخارج تجسيدا لتوجيهات السيد رئيس 
الجمهورية الرامية إلى تحقيق التكفل األمثل 
بانشغاالت المواطنين الجزائريين المقيمين 

بالخارج وكذا تعزيز دورهم ومساهمتهم في 
مسار بناء الجزائر الجديدة".

�إميان. �س

�إميان. �س
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حتركات دبلوما�سية حثيثة وزيارات متبادلة لإجناح املوعد العربي

 بوادر حتقيق التوافق العربي تتجلى
 مع اقرتاب موعد "قمة اجلزائر"

ل تزال التحركات الدبلوما�سية العربية قائمة من اأجل اإجناح القمة العربية املنتظرة باجلزائر مطلع 

نوفمرب املقبل، حيث تتواىل الزيارات الر�سمية للم�سوؤولني العرب للجزائر تقابلها تنقالت جزائرية 

للعوا�سم العربية بغية حتقيق التوافق العربي وتوحيد البيت العربي باأر�ض اجلزائر يف قمة ينتظر منها 

الكثري بالنظر اإىل توقيت انعقادها والظرف الغقليمي والعربي اخلا�ض الذي تلتئم فيه.

رئي�ض الربملان العراقي ي�سف زيارة لعمامرة اإىل بغداد بالناجحة

تاأكيد على دور الدبلوما�شية الربملانية يف تعزيز العمل العربي امل�شرتك

ب�سفته مبعوثًا خا�سًا لرئي�ض اجلمهورية

لعمامرة يحل بالعا�شمة ال�شورية دم�شق

 اعتربه دعامة للموؤ�س�سات الجنبية

 الرغبة يف ولوج ال�سوق اجلزائرية

 �شفري كوت ديفوار يثمن قانون 
اال�شتثمار اجلديد باجلزائر

   
ثمن �سفري كوت ديفوار باجلزائر، األفون�ض فاهو �ساهي، 

اأم�ض، من برج بوعريريج قانون ال�ستثمار اجلديد، معتربا 

اياه دعامة للموؤ�س�سات الجنبية يف اجلزائر.

ع.ط

أوضح الديبلوماسي خالل لقاء صحفي على هامش زيارة إلى 
مجمع "كوندور" المتخصص في الصناعات اإللكترونية حيث 

يتابع عدد من الطلبة اإليفواريين تكوينا في مجال خدمات ما بعد 
البيع و صيانة األجهزة اإللكترونية و الكهرومنزلية، بأن قانون 

االستثمار الجديد "سيفتح آفاقا كبيرة للمؤسسات األجنبية بالجزائر"، 
مردفا بأن هذا القانون الذي تم التصويت عليه في غرفتي البرلمان 

مؤخرا، "سيمنح ديناميكية اللتزاماتنا كشركاء للجزائر، بدعم 
االستثمار والتبادل االقتصادي بين البلدين، وبالخصوص بين 

الشركات والمتعاملين من الجانبين.”
وذكر ألفونس فاهو ساهي بمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها 

مؤخرا بين الكونفيدرالية الجزائرية ألرباب العمل والكونفيدرالية 
العامة لمؤسسات كوت ديفوار والتي تتعلق بإنشاء إطار تعاون 

عملياتي في مجال األعمال و الذي من شأنه أن يفضي إلى إنشاء 
مجلس أعمال جزائري-إيفواري.

كما يهدف هذا االتفاق بشكل عام إلى ترقية العالقات االقتصادية 
والتجارية والصناعية بين الجزائر وكوت ديفوار وتعبئة مؤسسات 

البلدين من أجل إبرام شراكات في المجاالت ذات االهتمام 
المشترك، حسب ذات المتحدث الذي كشف بأن مجموعة من 

المتعاملين ومسيريشركات جزائريين سيزورون "قريبا" جمهورية 
كوت ديفوار.

وقد أبرز بأن "عددا كبيرا من المتعاملين اإليفواريين اكتشفوا 
السوق الجزائرية و إمكانياتها االقتصادية الكبيرة، و المؤسسات 
الجزائرية أيضا مستعدة الكتشاف كوت ديفوار"، مستدال بمجمع 

كوندور الذي قال بأنه "كان سباقا إلى السوق اإليفوارية”، كما 
أشاد السفير بالسياسة االقتصادية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد 

تبون، معتبرا قرار مراجعة قاعدة 51-49  "خطوة إيجابية لتحرير 
االستثمار في الجزائر.”

وكان سفير كوت ديفوار قد قام بزيارة للوحدات اإلنتاجية لمجمع 
كوندور بالمنطقة الصناعية مشتة فاطمة، حيث اطلع على عمليات 

التكوين التي يتلقاها طلبة بالده على مستوى أكاديمية كوندور. 
وبعين المكان، نوه بنوعية التكوين، داعيا طلبة بالده الستلهام 

النجاح من هذه الشركة التي تعد -حسبه- نموذجا للنجاح في إفريقيا.

 قال اإنه يهدف اإىل تطوير

 اإنتاج احلبوب يف اجلزائر، هني يوؤكد

 ا�شتكمال خمطط جديد
 لتطوير االإنتاج الفالحي قريبا

اأكد وزير الفالحة و التنمية الريفية، حممد عبد 

احلفيظ هني، اأم�ض، باجلزائر العا�سمة، اأنه �سيتم 

قريبا ا�ستكمال خمطط جديد لتطوير النتاج 

الفالحي �سيما احلبوب الذي ميتد اىل غاية .2035

ع.ط

أوضح هني على أمواج القناة الثالثة لإلذاعة الجزائرية، "اننا بصدد 
اعداد مخطط جديد في افاق 2025 و بعدها 2030-2035 والذي 

سيسمح لنا بإرساء سياسة حقيقية لتطوير الفالحة.”وأضاف الوزير 
ان هذا المخطط يهدف في المقام االول الى تحقيق االكتفاء الذاتي 
الكلي في مجال انتاج القمح الصلب و الشعير و زيادة ملموسة في 

انتاج القمح اللين.
كما أشار المسؤول األول عن القطاع الى ان قطاع الفالحة قد سخر 

لهذا الغرض خمسين خبيرا من اجل استكمال هذا المخطط فيما 
يخص زراعة الحبوب، والذي يهدف إلى "التامين الكلي إلنتاج هذا 

الفرع االستراتيجي.”وتابع قوله، ان هذا الهدف "قابل للتحقيق"، 
بالنظر الى توفر االمكانيات والعقار والموارد المائية و البذور، 

كما شدد على دور المجالس المهنية والديوان المهني للحبوب الذي 
يتمتع بخبرة وتجربة "كبيرة" في هذا الميدان.

كما أوضح الوزير ان الفرع يتوفر على االمكانيات الالزمة 
للرفع من انتاجه من القمح اللين، مشيرا الى ان تجارب ناجحة قد 
تمت سيما في الجنوب الكبير.وأضاف هني ان "حصيلة الزراعة 
الصحراوية، يجري اعدادها، و قد سجلنا خالل هذه السنة انتاجا 

كبيرا من القمح الصلب، و كمية البأس بها من القمح اللين"، مشيرا 
الى ان التحكم في المسارات التقنية تعد ضرورية للنجاح في هذا 

المجال.
وتابع الوزير قوله ان مخطط تطوير الفالحة يشمل مجموع 

الفروع، موضحا انه عالوة على زراعة الحبوب، فان التقارير 
المتعلقة بفرع الحليب والعقار الفالحي والبقول قد تم اعدادها، اما 

تلك الخاصة بفرع اللحوم البيضاء والحمراء والزراعات الصناعية 
فإنها قيد االعداد.وخلص الوزير في االخير الى التأكيد "اتمنى 

ان ننتهي من كل ذلك قبل نهاية الشهر، وذلك قصد عرضه على 
السلطات العليا للدولة للموافقة عليه.”



ف. م

وكشف مجمع سوناطراك في بيان مقتضب له، 
عن تسجيل عطب صبيحة يوم أمس األحد على 

مستوى خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي السبانيا "ميد 
غاز"، على الجانب األخر من ضفة البحر األبيض 

المتوسط، على مستوى مدينة ألميريا. ولم يحمل بيان 
مجمع سوناطراك أي توضيحات عن نوع العطب 

وال المدة التي سيستغرقها تصليح العطب وكذا موعد 
عودة اإلمدادات الغازية طبيعتها.

وتعمل الفرق التقنية التابعة للسلطات اإلسبانية على 
إصالح العطب، الذي أصاب خط األنابيب في مدينة 

ألميريا إلعادة مستوى اإلمدادات لحجمها الطبيعي، 
وفق ما كشف عنه الموقع اإللكتروني لجريدة "إل 
بايس.«وقالت مصادر للموقع اإللكتروني لجريدة 

"إل بايس"، إن العطل أدى إلى انخفاض اإلمدادات 
ولم تتوقف بشكل كامل، مضيفا بأن إصالح العطب 

لن يستغرق  الكثير من الوقت، قبل عودة تدفق الغاز 
لمعدالته الطبيعية.

وتشهد العالقات الجزائرية االسبانية في اآلونة 
األخيرة توترا، على خلفية موقف مدريد من 

الصحراء الغربية، إال أن الجزائر أكدت محافظتها 

على التزاماتها التعاقدية بخصوص العقود المبرمة 
لتزويد إسبانيا  بالغاز. 

ومن جانب أخر، أعلنت الجزائر مراجعة أسعار 
الغاز الطبيعي المصدر إلسبانيا، وفق ما يتالئم 

ومستويات األسعار، التي شهدت ارتفاعا كبيرا في 
السوق األوروبية منذ بداية العام الجاري.

جدير بالذكر، أن الجزائر االتفاقيات الجديدة التي 
تربط الجزائر باسبانيا في القطاع الطاقوي، تسمح 

بنقل ما يزيد عن 10,5 مليار متر مكعب من الغاز 
الطبيعي سنويا .

�سجلت الأبواب املفتوحة على الأكادميية 

الع�سكرية ل�سر�سال )تيبازة( الرئي�س الراحل 

"هواري بومدين" توافدا معتربا للزوار يف اأول 
اأيام هذه التظاهرة التي انطلقت، اأم�س، بعد 

غياب دام ثالث موا�سم ب�سبب جائحة كورونا.

 ع.ط

 وتميز اليوم األول لهذه التظاهرة التي دأبت األكاديمية 
العسكرية بصفتها قلعة التكوين العسكري بالجزائر, 

على تنظيمها سنويا, بحضور قوي للزائريين, رجاال 
و نساء, عائالت و أبنائهم, فضال عن الحضور القوي 
للشباب الراغب في االلتحاق بصفوف الجيش الوطني 

الشعبي.
وقد استعدت األكاديمية العسكرية لشرشال للمناسبة 

مباشرة عقب انتهاء حفل تخرج الدفعات لهذا الموسم 
يوم 12 يوليو قبل فتح ابوابها أمام الزوار في المبادرة 

التي تنظم سنويا بهدف منح الفرصة للجهمور 
العريض, سيما منهم فئة الشباب الحاصل على شهادة 

البكالوريا, الكتشاف هياكل هذه المؤسسة العريقة 
وأجنحتها العلمية و التكنولوجية تجسيدا لروابط الجيش 

مع أمته في إطار سياسة انفتاح المؤسسة العسكرية 
على المواطنين التي تنتهجها قيادة الجيش الوطني 
الشعبي" حسبما شدد عليه اللواء سالمي باشا, قائد 

األكاديمية في كلمته االفتتاحية.
وأعرب اللواء باشا عن أمله في أن تشكل زيارة 

األكاديمية "فرصة ألخذ صورة حقيقية عن التكوين 

العسكري بها و الفرص المتاحة وشروط االلتحاق 
بصفوف الجيش الوطني الشعبي, بصفتها مؤسسة 

صناعة الرجال".واقتربت "وكالة األنباء الجزائرية" 
من بعض المواطنين باألكاديمية منهم "أحمد" الذي كان 

مرفوقا بزوجته وأبنائه لوكالة األنباء الجزائرية, فقال 
أنه حرص على زيارة األكاديمية قادما اليها من والية 

البليدة, لتحقيق أمنية ابنته التي تحصلت على شهادة 
البكالوريا لهذا الموسم و تطمح لاللتحاق بصفوف 

الجيش و تريد االطالع على التخصصات المتوفرة.
وأضاف أن واجبه كأب يدفعه الى تشجيع ابنته بانتهاز 

جميع الفرص المتاحة أمامها سواء في التكوين الجامعي 
المدني او العسكري إال ان حبها و شغفها سيفصل في 
آخر المطاف" فيما شددت من جهتها إبنته "سارة" أن 
خيارها يتجه نحو الصحة العسكرية. واستغل مواطن 
آخر من زوار األكاديمية الذي قدم إليها من تلمسان, 

تواجده بمدينة شرشال لقضاء عطلة الصيف "لالطالع 
على هذه القلعة و اكتشافها عن قرب", كما قال, مبرزا 
انه تابع بحرص كبير حفل تخرج الدفعات لهذه السنة و 

الذي كان "رائعا" بكل المقاييس, حسبه.
لالشارة يتضمن برنامج األبواب المفتوحة عرض 

شريط فيديو يؤرخ لمهام األكاديمية العسكرية لشرشال 
و مختلف المراحل التي مرت بها قبل زيارة للمتحف 

الذي يتوفر على جناحين, األول يؤرخ لمختلف 
المراحل التاريخية والحقبات التي مرت بها الجزائر 

بما فيها فترة االستعمار والمقاومات الشعبية إلى ثورة 
نوفمبر المجيدة, وجناح آخر يؤرخ لمختلف المراحل 

لتطور األكاديمية والقادة الذين سيروها, وزيارات 
مختلف الوفود األجنبية من ملوك ورؤساء وقادة 

عسكريين.
كما كان للزوار فرصة لالطالع على جناح مديرتي 

"التعليم العالي الجامعي" و"البحث العلمي و 
التكنولوجي" إضافة إلى المركب الثقافي و الرياضي 
قبل أن يفسح المجال للتكوين العسكري بملحقة عبان 
رمضان أين يتدرب الطلبة الضباط على المهارات 

القتالية والتكتيك الحربي من خالل سنة تكوين عسكري 
قاعدي مشترك.وقد شهدت هذه القلعة التكوينية تطورا 
منذ إنشائها في أغسطس 1963,  كمدرسة عسكرية 

لمختلف االسلحة تتولى تكوين وتأهيل الضباط العاملين 
وضباط الصف المنحدرين من جيش التحرير الوطني 

لتحضيرهم لتولي قيادة مختلف الوحدات والهياكل.
وتواصلت مختلف مراحل تطور االكادمية الى غاية 
سنة 2007 حيث تقرر توحيد التكوين لجميع ضباط 
الجيش و فتح جسور على التكوين الجامعي, حيث 
تم تقسيم التعليم العام بها إلى طورين, األول تكوين 
عسكري قاعدي مشترك لصالح طلبة مختلف قوات 

و هياكل وزارة الدفاع الوطني و الثاني, تعليم جامعي 
وفقا لنظام "آل أم دي" لصالح طلبة القوات البرية 

مع وضعها تحت وصاية التعليم العالي والبحث 
العلمي. وتجسيدا لهذا التطور, تقرر في سنة 2014 

تغيير تسميتها من األكاديمية العسكرية لمختلف األسلحة 
إلى األكاديمية العسكرية لشرشال التي تحمل اسم 

الرئيس الراحل هواري بومدين سنة 2016.
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جراء عطب م�س خط الأنابيب مبدينة "اأملرييا"

 انقطاع م�ؤقت لإمدادات
 الغاز اجلزائري اإىل اإ�سبانيا

اأعلن يوم اأم�س، جممع �سوناطراك عن انقطاع اإمدادات الغاز الطبيعي امل�سدر نحو اإ�سبانيا، عرب 

خطوط اأنابيب ميد غاز، ب�سبب عطب وقع يف اجلهة التابعة ملدريد.

بعد غياب دام ثالث موا�سم ب�سبب جائحة كورونا

ت�افد كبري على الأب�اب املفت�حة على الأكادميية الع�سكرية ل�سر�سال

اجلزائر ع�س�ا يف جلنة التدقيق 
باملنظمة العاملية للجمارك

  
تم اعتماد عضوية الجزائر، ممثلة في الجمارك الجزائرية، ضمن لجنة 

التدقيق بمجلس المنظمة العالمية للجمارك، كما أسندت لها نيابة رئاسة هذه 
اللجنة, حسبما أفاد به أمس بيان للمديرية العامة للجمارك.

وأوضح البيان انه "بناء على القرار رقم 362 المؤرخ ببروكسل )بلجيكا( 
في الفاتح جويلية 2022، المنبثق عن أشغال الدورتين 139/140 لمجلس 

المنظمة العالمية للجمارك اللتين جرت فعالياتهما شهر جوان المنصرم 
ببروكسل، تم اعتماد عضوية الجزائر، ممثلة في الجمارك الجزائرية، 

ضمن لجنة التدقيق )بمجلس المنظمة( التي تضم 12 عضوا، كما أسندت 
لها، وباإلجماع، نيابة الرئاسة بذات اللجنة وهذا إلى غاية نهاية الدورتين 

141/142 للمجلس، والمزمع عقدهما شهر جوان .«2023
وأضافت المديرية العامة للجمارك أن هذا الحدث يعتبر "مكسبا هاما 

للجزائر، وتكريسا فعاال لألشواط الكبيرة التي قطعتها الجمارك الجزائرية 
على الصعيد الدولي"، من خالل تعزيز مكانتها في المنظمة العالمية 

للجمارك، وإثبات قدراتها وخبراتها الميدانية في ظل التغيرات التي يشهدها 
المناخ االقتصادي، وما يتطلبه من اعتماد كافة الميكانيزمات الكفيلة 

باالرتقاء بالمؤسسة الجمركية الى مستوى التحديات التي تواجهها، تجسيدا 
لمسعى السلطات العليا في البالد، والرامية إلى حماية االقتصاد الوطني 
وترقية المنتوج المحلي واالستثمار المنتج وترقية قطاع التصدير خارج 

مجال المحروقات.
 ر. ن

 يربط اجلزائر باأبوجا ويهدف اإىل تطوير 

القت�ساد الرقمي الإقليمي

الدول الأع�ساء تلتزم بت�سريع اإجناز 
م�سروع الألياف الب�سرية العابرة لل�سحراء

التزمت البلدان األعضاء في لجنة االتصال لوصلة األلياف البصرية 
المحورية العابرة للصحراء التي عقدت دورتها األولى أمس، بالجزائر 

العاصمة، بتسريع انجاز هذا المشروع االستراتيجي بين الجزائر وأبوجا 
الذي يهدف إلى تطوير االقتصاد الرقمي اإلقليمي.

في تدخله خالل هذه الدورة التي شاركت فيها البلدان األعضاء في اللجنة 
)الجزائر، تشاد، موريتانيا، النيجر، نيجيريا ومالي(, أوضح وزير 

البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية, كريم بيبي تريكي, أّن الجزائر 
استكملت أشغال انجاز شطرها من األلياف البصرية على مسافة 2548 

كلم.
وأضاف أّن األمر يتعلق بكابل األلياف البصرية الرابط بين الجزائر 

العاصمة وإن قزام )الحدود مع النيجر( وشطر آخر يصل إلى تندوف 
)الحدود الموريتانية(, مما يدل على التزام الجزائر بتجسيد هذا المشروع 

االستراتيجي للمنطقة.
وأشار الوزير إلى أّن الدورة األولى للجنة االتصال لوصلة األلياف 

البصرية المحورية العابرة للصحراء ستسمح "بتعميق التنسيق والتشاور 
حول إمكانيات تسريع مشروع انجاز هذه الوصلة المحورية لأللياف 

البصرية مما سيشكل نموذجاً ملموساً للشراكة الناجحة والمثمرة".
وتابع: "هذا المشروع الذي يأتي موازياً لمشروع الطريق العابر 

للصحراء, يهدف إلى ربط جميع التجمعات السكانية التي يمر بها مسار 
المشروع، سيما المناطق المعزولة بخدمة االنترنت, مما سيسهم في 

تقليص الفوارق في مجال التنمية في المنطقة.
من جانبه، أكد الوزير التشادي للبريد واالقتصاد الرقمي, إدريس صالح 
بشار, أّن وصلة األلياف البصرية المحورية العابرة للصحراء ستسمح 
بربط وسط إفريقيا بغربها عبر المتوسط من خالل الجزائر, مضيفا أّن 

بلده يلتزم بتسخير "اإلمكانيات الالزمة" النجاز هذا المشروع.
أما الوزير الموريتاني للقطاع, الشيخ الكبير ولد موالي الطاهر, فشّدد 

هو اآلخر على الدور االستراتيجي الذي تلعبه الجزائر في التطوير 
الرقمي والتكنولوجي في المنطقة, مضيفاً أّن بالده "لن تدخر أي جهد 

في سبيل تجسيد مشروع وصلة األلياف البصرية المحورية العابرة 
للصحراء".

في السياق ذاته، أشار الوزير النيجيري للبريد والتكنولوجيات الجديدة 
لإلعالم, حسن باراز موسى, إلى التزام بالده بتسريع انجاز هذا 

المشروع, مؤكدا أّن "األشغال انطلقت".
من جانبه، أوضح وزير االتصاالت السلكية والالسلكية بنيجيريا, عيسى 

علي إبراهيم بانتامي, أّن مشروع انجاز وصلة األلياف البصرية المحورية 
العابرة للصحراء سيسهم في تطوير االقتصادات المحلية, مؤكدا أّن حكومة 

بالده "تقدم دعمها" النجاز هذا المشروع االستراتيجي.
ويتمثل هدف الدورة األولى لوصلة األلياف البصرية المحورية العابرة 

للصحراء, في التنسيق والتشاور بين البلدان األعضاء قصد اإلسراع في 
انجاز هذا المشروع الضخم الذي أطلق في إطار الشراكة الجديدة من أجل 

تنمية إفريقيا )نيباد( لالتحاد اإلفريقي من أجل تحقيق االندماج اإلفريقي 
وتطوير االقتصاد الرقمي للمنطقة.

ق. و

بهدف تطوير ودعم املوؤ�س�سات امل�سغرة

تنظيم ور�سة تك�ينية يف جمال 
تنمية املقاولتية اخل�سراء

 تم أمس، بالجزائر العاصمة، تنظيم ورشة تكوينية في مجال تنمية 
المقاوالتية الخضراء، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير المنتدب 

لدى الوزير األول المكلف بالمؤسسات المصغرة
.وجاء في البيان: "في اطار تجسيد استراتيجية القطاع في مجال 

تنمية المقاوالتية الخضراء والمساهمة في التنمية المستدامة، أشرفت 
مصالح الوزير المنتدب، اليوم األحد، ممثلة في السيد مهدي شريفي، 

مكلف بالشراكة والتعاون التكوين بوكالة "أناد"، بالمدرسة العليا 
للفندقة، على تنظيم ورشة تكوينية تحت عنوان  "تحديد االحتياجات 

في مجال الكفاءات للمهن الخضراء".
وأوضح المصدر ذاته ان هذه الورشة تأتي تجسيدا لمشروع 

><وظائف خضراء للشباب والشابات في الجزائر من أجل انتقال 
عادل إلى مستقبل عمل مستدام"،  بتأطير من مكتب منظمة العمل 
الدولية وبمشاركة ممثلي مختلف القطاعات الوزارية المعنية بتنفيذ 

هذا المشروع.
ع.ط



تصريح الوزير جاء على هامش تنظيم حفل لتكريم 
الطلبة الفائزين في البطولة العالمية لمسابقة "هواوي 

لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت"، حيث قال 

إّن "كل اإلمكانيات البشرية والمادية متوفرة إلنجاح 
تسجيالت الطلبة الجدد".

وأشار إلى أّن المرحلة الحالية تتعلق بالتسجيل األولي، 

الذي يتيح للطلبة ترتيب رغباتهم الستة، ليتم بعدها 
تأكيد التسجيل األولي ثم دراسة الرغبات وفقا معايير 

التوجيه، مؤكدا على أّن الوزارة على "استعداد الستقبال 
الطلبة وتوفير الخدمات الجامعية المناسبة، بما فيها 

خدمة اإليواء".
وبخصوص الحفل التكريمي، قال بن زيان إّن هذا 

األخير يهدف إلى "تشجيع االبتكار والتميز واإلبداع 
ورح المبادرة، وتثمين جهود البحث ومخرجاته وخلق 

روح التنافسية ما بين الباحثين والطلبة في مختلف 
المؤسسات الجامعية والبحثية وبين المؤسسات".

وتّم تكريم فريق "السحابة" الجزائري الذي فاز بـ 
"الجائزة الكبرى" وفريق "الشبكة" الذي تحصل 

على "الجائزة األولى"، وذلك خالل مشاركتهما في 
المسابقة العالمية لـ "هواوي لتكنولوجيات المعلومات 

واالتصاالت لموسم 2021-2022"، التي شهدت 
مشاركة 120 ألف طالب من 85 دولة والتي نُّظمت 

بدولة الصين، فضال عن تكريم الطالبة لينا قرباجي التي 
فازت بجائزة "المرأة في التكنولوجيا". 

وتّم أيضاً تكريم الطلبة المتفوقين من أربع مؤسسات 
جامعية ومسيري المؤسسات الجامعية تشجيعا لهم على 

االنفتاح أكثر على المحيط االقتصادي واالجتماعي, 
فضاًل عن تكريم نخبة من األساتذة المتميزين بمقاالتهم 

العلمية والذين تمت ترقيتهم في الدورة 47 للجنة 
الجامعية الوطنية من رتبة أستاذ محاضر قسم "أ" إلى 

رتبة أستاذ التعليم العالي إلى جانب مجموعة من الطلبة 
الذين ساهموا في إعداد الحصيلة السنوية لقطاع التعليم 

العالي والبحث العلمي لموسم 2021 – 2022.
لإلشارة، قام الوزير في مستهل هذا الحفل، بتدشين 

جدارية أنجزها كوكبة من الطلبة تخليداً للذكرى الستين 
السترجاع السيادة الوطنية، على مستوى كلية علوم 

اإلعالم واالتصال )جامعة الجزائر3(.

ع. ط
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اأكد ا�ستعداد القطاع ل�ستقبال الطلبة وتوفري اخلدمات اجلامعية

بن زيان: توفري كل الإمكانيات 
لإجناح الت�سجيالت اجلامعية

اأكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، اأنه مت توفري "كل الإمكانيات" 

الب�سرية واملادية لإجناح الت�سجيالت اجلامعية حلاملي �سهادة بكالوريا 2022.

 بهدف تعزيز املوؤ�س�سة اجلزائرية 

ومرافقتها للتموقع بال�سوق الدولية

اتفاقية �شراكة بني كونفدرالية اأرباب 
العمل واملعهد اجلزائري للتقيي�س

تم أمس، بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية-اطار للشراكة بين 
الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل-المواطنة والمعهد الجزائري 

للتقييس بهدف تعزيز المؤسسة الجزائرية ومرافقتها في سعيها 
للتموقع بالسوق الدولية اعتمادا على الخدمات المعيارية.

وقد وقع على االتفاقية-اإلطار باألحرف األولى رئيس الكونفدرالية 
محمد سامي عقلي والمدير العام للمعهد الجزائري للتقييس جمال 

حالس على هامش يوم إعالمي نظم تحت شعار " المقياس، 
لخدمات المؤسسة و االستراتيجيات".وتهدف االتفاقية إلى تحسيس 

المؤسسات أكثر وإقناعها بمزايا التقييس من أجل تحسين الرؤية 
على المستوى المحلي و الدولي.

وبهده المناسبة، صرح عقلي أن هذا االتفاق يرمي إلى تزويد 
المؤسسات بمجموعة من الخدمات المعيارية مثل اكتساب المقاييس 

ومراقبة المعايير و التكوين و المرافقة في وضع أنظمة التسيير 
والتصديق على المنتجات الخدماتية، كما أكد قائال " تأتي هذه 

االتفاقية لدعم مرافقة المؤسسات في تحسين منتجاتها و خدماتها و 
تسييرها من أجل تلبية تطلعات المستهلكين واألسواق الخارجية و 

في إطار اإلرادة القوية لترقية الصادرات خارج المحروقات".
ومن جهته، أشار المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس إلى 

مزايا التقييس في تخفيض التكاليف بالنسبة للمؤسسات في بعض 
جوانب التسيير و اإلنتاج و المساهمة في تحقيق النمو االقتصادي. 

وأضاف بان التقييس يشكل " لغة مشتركة" للمؤسسات العاملة 
في نفس النشاط مما يضمن بشكل خاص نقل التكنولوجيا و ولوج 

األسواق.
من جهة أخرى، صرح المدير العام للمعهد  أن إحدى مهام المعهد 
هي مرافقة المؤسسات في الوصول إلى المراجع و مساعدتها على 
تطبيقها.وباألرقام، أوضح حالس أن المعهد يمتلك صندوقا وثائقيا 

يضم 11000 مواصفة في جميع النشاطات و المجاالت و72 لجنة 
تقنية للتقييس و يشارك في جميع الهيئات الدولية للتقييس.

وفي هذا اإلطار، أكد أن المعهد عضو في 73 لجنة تقنية دولية 
لمقياس إيزو داعيا المتعاملين االقتصاديين إلى " الدفاع عن 

المؤسسة الجزائرية" من خالل دمج هذه اللجان و الترويج للمنتوج 
الجزائري و فرضه في األسواق الدولية.وعقب هذا اللقاء، أعلن 
رئيس الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل المواطنة عقلي عن 

إطالق النسخة الثانية لجائزة " رضا حمياني" للصحافة االقتصادية 
تحت عنوان " السيادة االقتصادية، ثالث تحديات: أمن غذائي و 

أمني رقمي و أمن طاقوي، رهانات اإلمكانيات و االنجازات" .وقد 
حدد آخر تاريخ إليداع مساهمات المتسابقين لهذه الجائزة بتاريخ 

30 أكتوبر القادم.
ق. و

تن�سيب املوؤ�س�سة املكلفة باأ�سغال التهيئة 

الداخلية والأ�سغال الأولية والثانوية

 بلعريبي مينح مهلة 60 يوما
 لرتكيب كرا�شي ملعب تيزي وزو

نصب وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، 
المؤسسة المكلفة بأشغال التهيئة الداخلية واألشغال األولية 

والثانوية، أشغال السباكة للمدرجات باإلضافة ألشغال الربط 
بقنوات الماء والصرف الصحي بملعب تيز وزو. وطلب بلعريبي 

بإجراء تقييم كامل لألشغال المتبقية الخارجية والداخلية، مغتنما 
الفرصة للوقوف على انشغال تثبيت الكراسي.

وفي السياق ذاته، فقد منح المؤسسة المنجزة مهلة 60 يوم 
لتركيب جميع الكراسي بالملعب، ليقوم بتنصيب المؤسسة التي 

ستقوم بإنجاز أرضية الملعب الرئيسي، ملعب ألعاب القوى، 
الملعب الثانوي.من جهة أخرى فان الوزير أمر المؤسسة المكلفة 

بإشغال التهيئة الخارجية بضرورة استكمال األشغال في أقرب 
وقت وهذا تماشيا مع العقد المبرم.

ر.ن

عرفت م�ساركة اأزيد من األف متناف�س ميثلون كل وليات الوطن

تن�شيب جلنة التحكيم الوطنية مل�شابقة الأغنية الوطنية لل�شباب
أشرف المدير العام لإلذاعة الجزائرية، محمد بغالي، 
أمس، بالنادي الثقافي لإلذاعة عيسى مسعودي على 

تنصيب لجنة التحكيم الوطنية لمسابقة األغنية الوطنية 
للشباب.

وثمن بغالي خالل تدخله  العمل الكبير الذي قام به 
أعضاء لجنة التحكيم والتنسيق من أجل توفير جميع 

الظروف إلنجاح هذه المسابقة، حيث أوضح أن "هذه 
المسابقة التي تنظم بالشراكة مع وزارات المجاهدين 
وذوي الحقوق، الثقافة والفنون والشباب والرياضة 

والمحافظة السامية لألمازيغية، وبمساهمة الديوان الوطني 
لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والوكالة الوطنية 

للنشر واإلشهار، أتت أكلها بالنظر لعدد المشاركين الذين 
توافدوا على مختلف المحطات اإلذاعية".

وأشار المدير العام لإلذاعة الجزائرية إلى أن "المسابقة 
عرفت مشاركة أزيد من 1000 متنافس يمثلون كل 
واليات الوطن من بينهم 150 من العنصر النسوي" 

مضيفا أن "المشاركات باللغة األمازيغية فاقت كل 
التوقعات".

في سياق متصل، أكد بغالي أن "اإلذاعة الجزائرية 
ستبقى فضاءا مفتوحا لإلبداع والمبدعين، مجددا الشكر 

لكل الشركاء المرافقين لهذه المسابقة القيمة والكبيرة التي 
ترمي إلى إثراء مكتبة األغاني الوطنية بأغان تستجيب 

لميوالت واهتمامات  شباب اليوم".
من جانب آخر، أكد المدير العام لإلذاعة الجزائرية أن 
"لجنة التحكيم الوطنية لمسابقة األغنية الوطنية للشباب 

والمشكلة من السادة عبد القادر بوعزارة، قويدر بوزيان، 

سليمان جوادي، محمد روان، بوجمعة عزيري، فيصل 
مطاوي، رشيد كتامة، حنفي ملياني، وعبد القادر بن 

دعماش تملك كل الصالحيات الختيار رئيسها وصياغة 
نظامها الداخلي وبأنها ستكون سيدة قي قراراتها بدعم من 

اإلذاعة الجزائرية التي ستوفر لها كل ظروف العمل".
جدير بالذكر، أن هذه المسابقة التي أقيمت تحت الرعاية 

السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون احتفاال 
بستينية االستقالل تحت شعار "شباب الجزائر يغني 

الجزائر"، تهدف  إلى تشجيع الشباب وتحفيزهم على 
اإلبداع في إنتاج أعمال فنية غنائية باللغتين الوطنيتين، 

العربية ) فصحى وعامية مهذبة( واألمازيغية بكل 
متغيراتها التعبيرية.   

ق. و

 أعلن وزير البريد والمواصالت السلكية والالسلكية 
كريم بيبي تريكي، عن استكمال  أشغال الوصلة العابرة 
للصحراء بإنجاز 2548 كيلومتراً من األلياف البصرية 

التي تربط العاصمة وإن قزام على الحدود الجزائرية 
النيجرية، ومّد خط فرعي إضافي إلى والية تندوف مما 

يسمح بربط الحدود الجزائرية الموريتانية.
لدى إشرافه بالعاصمة على افتتاح أشغال الدورة األولى 

للجنة االتصال لوصلة األلياف البصرية المحورية 
العابرة للصحراء التي تحتضن الجزائر دورتها األولى، 

أوضح تريكي أّن الجزائر ضاعفت خالل السنتين 
الماضيتين  قدراتها  في مجال  عرض النطاق الترددي 

الدولي  بدخول كابل بحري جديد حيز الخدمة.
وأوضح الوزير  أّن لجنة االتصال لوصلة األلياف 

البصرية المحورية العابرة للصحراء،  تعّد مشروعاً 
موازياً للطريق العابر بالصحراء، إذ أّن ربط المناطق 

التي يمّر عليها باالنترنت سيما المناطق المعزولة 
سيقلل اختالالت التنمية في المنطقة، ويحقق مردودية 

اقتصادية كبيرة تتيح بروز اقتصاد رقمي على مستوى 
الدول المعنية وتطوير المبادالت اإللكترونية وإرساء 

دعائم الحكومة اإللكترونية.
وشّدد الوزير على أّن هذه اللجنة التي تم تنصيبها 

رسميا في الجزائر ، بحر فيفري 2017، تضم وزراء 
الدول الموقعة على النظام األساسي للجنة وممثلين 

للمؤسسات المالية الدولية ستعمل على تعميق التنسيق 
حول السبل الكفيلة بتسريع المشروع وتجسيده بشكل 

يجعل منه مكسبا قاعديا ثمينا يدعم مبادرات التكامل بين 
اقتصاديات دول المنطقة وبناء فضاء من التنمية. وفي 

سياق متصل، جدد بيبي تريكي رهان الحكومة على 
إنشاء بنية تحتية في مجال االتصاالت.

وشهد المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" 
بالضاحية الغربية للعاصمة، التئام الدورة األولى للجنة 

االتصال لوصلة خط األلياف البصرية المحورية 
العابرة للصحراء بحضور الوزراء األفارقة المكلفين 
بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال للدول الموقعة على 

النظام األساسي لهذه اللجنة.
وترأس وزير البريد والمواصالت السلكية والالسلكية 
كريم بيبي تريكي هذه الدورة التي شارك فيها الوزراء 

المكلفون بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لكل من 

التشاد، إدريس صالح بشار وموريتانيا، الشيخ الكبير 
ولد موالي الطاهر، والنيجر حسن باراز موسى 
ونيجيريا عيسى علي إبراهيم بانتامي وممثل عن 

وزير تكنولوجيات اإلعالم واالتصال المالي، علماً 
أّن هذا اللقاء حضره ممثلون عن هيئات قارية كبرى 

ومؤسسات مالية دولية.
ويتمثل هدف هذه الدورة في التنسيق والتشاور 

بين البلدان األعضاء قصد اإلسراع في انجاز هذا 
"المشروع الضخم" الذي أطلق في إطار الشراكة 

الجديدة من أجل تنمية إفريقيا )نيباد( لالتحاد اإلفريقي 
من أجل تحقيق االندماج اإلفريقي وتطوير االقتصاد 

الرقمي للمنطقة انطالقا من الجزائر إلى أبوجا مرورا 
بمنطقة زندر التي تتفرع غربا نحو باماكو ونواكشوط 

وشرقاً نحو نجامينا.
ويهدف مشروع وصلة خط األلياف البصرية المحورية 
العابرة للصحراء الذي شهد تنصيب اللجنة الخاصة به 

في 2017 بالجزائر في إطار النيباد إلى ربط التجمعات 
السكانية على محوره براً بالمناطق األخرى من الوطن 

وخارجه.

وتعقد الدورة األولى لهذه اللجنة على هامش الدورة 
السادسة لندوة مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد 

اإلفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية.
كما حضر هذا اللقاء ممثلون عن هيئات قارية كبرى 
ومؤسسات مالية دولية.ويتمثل هدف هذه الدورة في 

التنسيق و التشاور بين البلدان األعضاء قصد اإلسراع 
في انجاز هذا "المشروع الضخم" الذي أطلق في إطار 

الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا )نيباد( لالتحاد 
اإلفريقي من أجل تحقيق االندماج اإلفريقي وتطوير 

االقتصاد الرقمي للمنطقة انطالقا من الجزائر إلى أبوجا 
مرورا بمنطقة زندر التي تتفرع غربا نحو باماكو و 

نواكشوط و شرقا نحو نجامينا.
ويهدف مشروع وصلة خط األلياف البصرية المحورية 
العابرة للصحراء الذي شهد تنصيب اللجنة الخاصة به 

في 2017 بالجزائر في إطار النيباد إلى ربط التجمعات 
السكانية على محوره برا بالمناطق األخرى من الوطن 
وخارجه. وتعقد الدورة األولى لهذه اللجنة على هامش 

الدورة السادسة لندوة مؤتمر المندوبين المفوضين 
لالتحاد اإلفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية.

اإجناز 2548 كيلومرتاً من الألياف الب�سرية

ا�شتكمال اأ�شغال الو�شلة العابرة لل�شحراء



المدير  شقوري  علي  أمس  وكشف 
»أكاديس  السياحية  للوكالة  العام 
لجريدة  تصريح  في  ترافل« 
فيروس  جائحة  آثار  بأن  »الرائد«، 
للعيان،  واضحة  تزال  ال  كورونا، 
وحتى أن رقم أعمال الوكالة انخفض 
مع  بالمقارنة  بالمئة،   50 بحوالي 

السنوات السابقة.
من  العديد  بأن  محدثنا،  وأضاف 
أوضاعا  تعيش  السياحية  الوكاالت 
صعبة، رغم استئنافها لنشاطاتها منذ 
في  الكبير  الركود  خلفية  على  مدة، 
بعض الفترات، مشددا على أن تدارك 
الخسائر يتطلب على األقل سنتين من 
النشاطات  كل  في  والحركية  العمل 

المرتبطة بالقطاع.
»العديد  قائال  المتحدث،  ذات  وتابع 
من  تشتكي  السياحية  الوكاالت  من 
قدرتها على  األوضاع وعدم  تدهور 
وأن  تكاليفها، خاصة  تغطية مختلف 
المصاريف واألتعاب تتراكم بمرور 
الخسائر  تبقى  المقابل  وفي  الوقت، 
المسجلة في السنتين األخيرتين على 
من  تتمكن  أن  دون  مرتفعة،  عاتقها 

تغطيتها منذ استئنافها للعمل«.

أن موسم  إلى  وأشار علي شقوري، 
ولكنها  حركية  يسجل  اإلصطياف 
تدني  مع  بالموازاة  متوسطة،  تبقى 
وغالء  للمواطنين  الشرائية  القدرة 
نقص  إلى  باإلضافة  المعيشة، 
المرافق السياحية، التي تلبي رغبات 
الخدمات  حيث  من  المواطنين 

واألسعار.
السياحية  للوكالة  العام  المدير  وأكد 
من  العديد  بأن  ترافل،  أكاديس 
السياحية تعول على نجاح  الوكاالت 
جزء  لتغطية  اإلصطياف،  موسم 
والمصاريف،  التكاليف  من  صغير 

التي أثقلت كاهلها وزادت الطين بلة.
أهمية  على  المقابل،  في  وشدد 
وضرورة إعادة النظر في عدة نقاط 
خالل  االصطياف  مواسم  إلنجاح 
السنوات القادمة، مثمنا تعليمات وزير 
األسعار  بتخفيض  القاضية  السياحة 
وتجزئة الخدمات لوضع المواطن في 
المواطن  وأن  خاصة  تامة،  أريحية 
يشتكي في الغالب من ارتفاع أسعار 
الفنادق  النقل،  الخدمات، على غرار 
وكذا المطاعم، باإلضافة إلى الجودة.

مساعي  المتحدث،  ذات  واعتبر 
في  القطاع  لوضع  السياحة  وزارة 

غير  بالجيدة،  الصحيحة  سكته 
محاربة  ضرورة  على  شدد  أنه 
باعتبارهم  واالنتهازيين،  الطفيلين 
في  للعمل  مؤهلين  غير  أشخاص 
الوضع  بأن  مضيفا  السياحة،  قطاع 
الذي أفرزته جائحة كورونا وآثارها 
يتطلب  الوكاالت  من  العديد  على 
بالتنسيق  واضحة  برامج  تسطير 
لتحديد  القطاع  الفاعلين في  مع كافة 
الالزمة  واآلليات  اإلجراءات 
التي  الداخلية،  بالسياحة  لإلرتقاء 
غير  تبقى  هائلة  بمقومات  تزخر 

مستغلة.

سابق  وقت  في  التوقعات  من  العديد  أشارت 
مرتفعة،  مستويات  في  الخام  النفط  أسعار  لبقاء 
الروسية  العسكرية  العمليات  استمرار  ظل  في 
االتحاد  دول  وفرض  األوكرانية  األراضي  على 
لعقوبات  االمريكية  المتحدة  والواليات  األوروبي 
اتخاذ  على  موسكو  وإقدام  روسيا  على  اقتصادية 

إجراءات كرد فعل على العقوبات.
العربية  األقطار  بمنظمة  العام  األمين  وقال 
المصدرة للبترول »أوابك« علي سبت بن سبت، 
إن بعض التوقعات تشير إلى أن مستويات أسعار 
دوالر   100 حاجز  متجاوزة  ستظل  الخام  النفط 
وربما   ،2022 الجاري  العام  نهاية  للبرميل حتى 

حتى العام المقبل 2023.
النفط  أسعار  أن  نرى  بن سبت، عموما  وأضاف 
خاضعة لحالة من عدم اليقين المرتبطة بالتوترات 
الجيوسياسية المتصاعدة شرق أوروبا بين روسيا 
ظهور  بعودة  المتعلقة  والتحديات  وأوكرانيا، 
فيروس كورونا، واالختناقات في سالسل التوريد، 
أن  الممكن  ومن  المرتفعة،  التضخم  ومستويات 
تتراوح مستويات األسعار بين 90 و100 دوالر 

للبرميل نهاية العام الجاري.
الجزائري  الخام  النفط  أسعار  تبقى  المقابل،  وفي 
شهر  بداية  منذ  استقرارا  تشهد  بالند  صحاري 
نهاية شهر جوان  تراجعها  فبعد  الجاري،  جويلية 
الواحد،  البرميل  في  دوالرات   4 بنحو  الماضي 
ل  وصلت  وبنسبة  لها،  تداوالت  بأخر  مقارنة 
 117,77 مستوى  على  حافظت  بالمئة،   3,39

دوالر للبرميل الواحد.
وعلى الصعيد العالمي تراجع سعر العقود العاجلة 
وبنسبة  واحد  دوالر  بحوالي  القياسي  برنت  لخام 
قدرت ب 0,64 بالمئة، مسجال 103,20 دوالرا 
لخام  العاجلة  العقود  سعر  انخفض  كما  للبرميل، 
وبنسبة  دوالر   2 بحوالي  الوسيط  تكساس  غرب 
 94,70 عند  لتستقر  بالمئة،   1,71 ل  وصلت 
المتخصص  الموقع  بيانات  وفق  للبرميل،  دوالرا 

أويل بريس.
نهاية  تعامالتها،  أنهت  قد  النفط  أسعار  وكانت 
بنحو  قدر  تراجع  على  المنقضي،  األسبوع 
 4 أخر  في  لها  األول  الهبوط  لتسجل  بالمئة،   2
جلسات متتالية، وتمر أسعار النفط بتقلبات كبيرة، 

ما دفع بالتجار لتقليص المعروض العالمي بسبب 
فقدان اإلنتاج الروسي، بسبب العقوبات المفروضة 
المتصاعدة  المخاوف  مع  بالتزامن  عليها، 
يضعف  قد  ركود  بحدوث  توقعات  بخصوص 

الطلب على النفط.
وعلى مستوى اإلمدادات النفطية العالمية، ارتفعت 
خالل النصف األول من 2022 بنحو 3.5 مليون 
برميل يوميا، مقارنة بمستوى عام 2021، لتصل 
إلى 98.6 مليون برميل يوميا، بالموازاة مع إقرار 
بداية  منذ  شهرية  زيادات  بلوس  أوبك  مجموعة 
من شهر  بداية  رفعها  سيتم  والتي  الجاري،  العام 

أوت لتصل ل 648 ألف برميل يوميا.
الحاصلة  الجيوسياسية  التوترات  أن  إلى  يشار 
عسكرية  لعمليات  روسيا  وشن  أوروبا  شرق 
دفع  الماضي،  فيفري  شهر  نهاية  أوكرانيا  على 
باألسعار لمستويات قياسية، إذ اقتربت خالل شهر 
لتعاود  للبرميل،  دوالرا   140 حاجز  من  مارس 
االنخفاض، ولكنها تبقى في مستويات تتراوح بين 

110 و125 دوالرا للبرميل.
ف.م
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حركة يف �شلك ال�شرطة وتعيني امراأة على راأ�س مديرية اأمن ولئي لأول مرة 

�إنهاء مهام 5 مديرين مركزيني و17 رئي�س �أمن والئي

تدارك خ�شائر فرتة كورونا يتطلب اأزيد من �شنتني

رقم �أعمال �لوكاالت �ل�سياحية 
يرت�جع باأكرث من 50 باملئة

اأثر تف�شي فريو�س كورونا على القطاع ال�شياحي ب�شكل كبري ودفع الو�شع بعديد الوكالت للتوقف عن الن�شاط واأحيل الع�شرات من العمال 

على البطالة الإجبارية، ب�شبب قيود جمابهة الفريو�س، التي �شلت حركيتها لفرتة قاربت ال�شنتني.

ف. م

قدمتها 24 جامعة و5 مراكز بحثية جزائرية 

59 در��سة لدفع ��ستثمار 
�لهيدروجني �الأخ�سر يف 3 قطاعات

الصناعي  القطاع  في  األخضر  الهيدروجين  "استعمال  ملتقى  شهد 
بالجزائر"، المنعقد أول امس، طرح ما ال يقّل عن 59 دراسة لدفع 
قطاعات  في  استعماالته  ومختلف  األخضر  الهيدروجين  استثمار 

البتروكيمياء والصناعة والنقل.  
جامعة   24 من  دراسة   59 تقديم  عرف  أمس,  أختتم  الذي  الملتقى 
حول  وتتمحور  البالد,  عبر  منتشرة  جزائرية  بحثية  مراكز  وخمسة 
الجوانب المرتبطة بـ "اإلنتاج والتخزين والنقل والتوزيع واستعماالت 
ومعايير  باألمن  المتعلقة  المسائل  عن  فضاًل  األخضر,  الهيدروجين 
علنية  محاضرات  شكل  في  الدراسات  هذه  عرض  ويتّم  اإلنتاج"، 

وورشات.
الذي بادرت به  الملتقى  أّن  إلى  المنظمة, بلخير بشيري  ونّوه رئيس 
المنظمة الوطنية لرعاية البيئة والتبادل السياحي, يهدف إلى "مناقشة 
تقدم البحث العلمي في الجزائر والعالم ومشاركة التجارب والخبرات 
في هذا المجال", فضال عن إبراز "جهود القطاع الصناعي في تطوير 
استعمال الهيدروجين األخضر"، وأضاف بشيري أّن هذا الحدث يشّكل 
الباحثين الجامعيين والخبراء وممثلي الدوائر الوزارية  فرصة لجمع 

المعنية بتطوير الهيدروجين األخضر في الجزائر.
من جهتها، أبرزت مديرة الدراسات على مستوى مركز تطوير الطاقات 
الهيدروجين,  الستعمال  "الهام"  الدور  بودرياس,  رفيقة  المتجددة, 
الذي يتم إنتاجه من الطاقات المتجددة, في "نجاح" االنتقال الطاقوي 

بالجزائر, وذلك عبر تثمين فائض إنتاج الطاقات النظيفة.
ورّكزت بودرياس على أهمية المساهمة في "تثمين" غاز ثاني أكسيد 
الكربون, عبر استعمال الهيدروجين األخضر في اإلنتاج, من خالل 
مزجه بديوكسيد الكربون أو الميثان, مما سيسهم في "تخفيض انبعاث 

الغازات المسببة لالحتباس الحراري, وبالتالي المحافظة على البيئة.
الطاقوي  االنتقال  وزارتي  ممثلي  بحضور  الملتقى,  هذا  وجري 
االقتصادي  الوطني  المجلس  والصناعة,  المتجددة  والطاقات 
االستراتيجية  للدراسات  الوطني  والمعهد  والبيئي،  واالجتماعي 

الشاملة، إضافة إلى مراكز بحثية وجامعات.
ق. و

اأثنى على دورها 

يف اإجناح الألعاب املتو�شطية بوهران

بلجود ي�سيد باحرت�فية 
"�حلماية �ملدنية" 

كمال  العمرانية،  والتهيئة  المحلية  والجماعات  الداخلية  وزير  أشاد 
المدنية  الحماية  لمصالح  العالية"  الكبير" واالحترافية  "الدور  بلجود، 
في مرافقة ونجاح ألعاب البحر األبيض المتوسط التي احتضنتها مدينة 

وهران ما بين 25 جوان و6 جويلية. 
وجاء في بيان للمديرية العامة للحماية المدنية أمس، أن بلجود "أشاد 
بوعالم  العقيد  المدنية،  للحماية  العام  المدير  إلى  وجهها  رسالة  في 
المدنية  الحماية  العالية لمصالح  الكبير واالحترافية  بالدور  بوغالف، 
في مرافقة ونجاح ألعاب البحر األبيض المتوسط بفضل التجنيد العالي 
مهامهم  أداء  في  وتفانيهم  المدنية  الحماية  وأعوان  اإلطارات  لجميع 

النبيلة". 
"رافقت  المدنية  للحماية  العامة  المديرية  بأن  بالمناسبة  التذكير  وتم 
السهر  خالل  من  المتوسط  األبيض  البحر  لأللعاب  المنظمة  اللجنة 
على تطبيق معايير السالمة واألمن لكل المرافق الرياضية والتدريب 
أجل  من  األمنية  للتغطية  محكمة  التنفيذ خطة  حيز  ووضع  واإليواء 
ضمان السالمة واألمن خالل كل التجمعات الرياضية واإلحتفائية التي 
نظمت بهذه المناسبة، ناهيك عن كل االحتفاالت التي شهدتها ربوع 

الوطن إحياء للذكرى الستين السترجاع السيادة الوطنية".
اإميان. �س

يف اإطار املخطط الأمني

 اخلا�س مبو�شم ال�شطياف

�لق�ساء على 29 حظرية 
ع�سو�ئية عرب �سو�طئ �لعا�سمة

إطار  في  الجزائر  والية  أمن  لمصالح  الميدانية  الخرجات  مكنت 
القضاء على  2022, من  الخاص بموسم اصطياف  المخطط األمني 
29 حظيرة عشوائية على مستوى شواطئ الجزائر العاصمة، حسب 

ما جاء أمس، في بيان للمديرية العامة لألمن الوطني.
وأوضح نفس المصدر, أن المخطط األمني الخاص بموسم االصطياف 
لضمان سالمة  الشواطئ  مستوى  على  يومية  ميدانية  شمل خرجات 
المواطن وممتلكاته, وبغرض مكافحة ظاهرة الحظائر العشوائية التي 
الفضاءات, وكذا  لتلك  المحاذية  الساحات  استحداثها على مستوى  تم 

مكافحة ظاهرة كراء مستلزمات االصطياف بدون رخصة.
كما يرمي هذا المخطط لمحاربة مختلف أشكال الجريمة من استهالك 
للمخدرات بمختلف أنواعها وحمل أسلحة بيضاء والبيع غير القانوني 
البيان--  --يضيف  الميدانية  الخرجات  تلك  أفضت  الشواطئ.وقد  في 
الشواطئ,  مستوى  على  عشوائية  حظيرة   )29( على  "القضاء  إلى 
وحجز )26( سالح أبيض محظور و)976( كرسي و)436( مظلية 
وما يفوق )250( طاولة، كان أصحابها بصدد عرضها للكراء على 

الشواطئ بطريقة غير قانونية".
ر. ن

فيما يبقى اخلام اجلزائري عند م�شتوى 117 دولرا للربميل

»�أو�بك« تتوقع بقاء �أ�سعار �لنفط
 فوق عتبة 100 دوالر خالل 2022

وافق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبإقتراح من المدير العام لألمن 
الوطني فريد بن شيخ، أمس، على حركة تضمنت إنهاء مهام خمسة  مديرين 
مركزيين وسبعة عشر رئيس أمن والئي، مع تعيين امرأة على رأس مديرية 
العام  المدير  الجزائرية.وأشرف  الشرطة  تاريخ  أمن والئية ألول مرة في 
لألمن الوطني فريد بن شيخ على  تنصيب رئيس أمن والية بجاية سابقا، 

مراقب عام للشرطة بداوي علي، بصفة مدير شرطة الحدود.
عبد  عاللي  الشرطة  مراقب  سابقا،  المدية  والية  أمن  رئيس  تنصيب  وتّم 
عز  خليفة  بن  الشرطة  لمراقب  خلفا  العامة  اإلدارة  مدير  بصفة  الحكيم، 
الدين الذي استدعي لمهام أخرى، وتنصيب رئيس أمن والية سطيف سابقا، 
مراقب الشرطة مراد زناتي، بصفة مدير الشرطة القضائية، خلفا لمراقب 

الشرطة شاقور محمد الذي استدعي لمهام أخرى

سابقا،  الوطني  لألمن  المركزي  المستشفى  مديرة  تنصيب  تم  ذلك،  إلى 
بصفة  رئاسي  بمرسوم  إمرأة  مرة  ماضي سلمى، وألول  الشرطة  مراقب 
لمراقب  خلفا  الرياضية،  األنشطة  و  االجتماعي  النشاط  الصحة،  مدير 

الشرطة بوأحمد بوبكر الذي استدعي لمهام أخرى.
الشرطة بوصالح  الغرب سابقا، مراقب  الجهوي لشرطة  المفتش  ونّصب 
يحيي، بصفة مدير الموارد البشرية، خلفا لمراقب الشرطة سي محند محند 

السعيد الذي استدعي لمهام أخرى.
للمديرية  العامة  باألمانة  المكلف  الدراسات  مدير  تنصيب  إلى  وباإلضافة 
مدير  بصفة  حساني  فيصل  الشرطة  مراقب  سابقا،  الوطني  لألمن  العامة 

التكوين خلفا لمراقب الشرطة محمد سرير الذي استدعي لمهام أخرى.
ف. م



قطاع التكوين والتعليم

 املهنيني ببومردا�س

التوقيع على 90 اتفاقية
 �شراكة مع خمتلف 

الهيئات وامل�شالح الإدارية
التكوين  مديرية  وقعتها  التي  الشراكة  إتفاقيات  عدد  بلغ 
والمصالح  الهيئات  مختلف  مع  ببومرداس  المهنيين  والتعليم 
في  إتفاقية   90 األخيرتين  السنتين  خالل  األخرى  اإلدارية 
شتى المجاالت، حسبما علم من هذه المديرية.وأوضح مدير 
القطاع، شريفي محمد أنه جرى توقيع هذه اإلتفاقيات الـ90 
منذ  القطاعات،  مختلف  مع  الشراكة  إطار  في  تندرج  التي 
إتفاقيات أخرى  إلى وجود  اليوم الفًتا  إلى غاية   2020 سنة 
مختلفة.وأشار  جهات  مع  لتوقيعها  التحضير  حالًيا  يجري 
شريفي إلى أن إتفاقية الشراكة الموقعة مع مديرية المصالح 
الفالحية تعد من أهم هذه اإلتفاقيات حيث تم بموجبها تكوين 
ما يقارب 1040 فالًحا في المهن الفالحية وتربية األسماك 
المدمجة مع الزراعة.وتتمثل أهم االتفاقيات األخرى في تلك 
خاللها  من  يستفيد  حيث  البحري  الصيد  قطاع  مع  الموقعة 
الشباك  ترميم  تخصص  في  تكوين  من  صياد   400 زهاء 
االقتصادية  للتنمية  الوطنية  المنظمة  مع  موقعة  أخرى  و 
وتعزيز  واالجتماعية  االقتصادية  البرامج  إنعاش  بغرض 
وتطوير المهن في المجال.كما وقعت مديرية التكوين المهني 
بهدف  المصغر  القرض  تسيير  وكالة  مع  أخرى  إتفاقيات 
مؤسسة  مشروع  إلنجاز  والمرافقة  التوعية  برنامج  تطبيق 
وأخرى تتعلق بتحسين كفاءات زهاء 790 موظًفا في شعبة 
الوطنية  الجمعية  مع  واتفاقية  التقليدية  والصناعات  السياحة 
للوقاية من حوادث المرور حول تطبيق البرنامج اإلعالمية 
الكشافة  قدماء  منظمة  مع  إتفاقية  إلى  إضافة  والتحسيسية، 
اإلسالمية الجزائرية ومع اإلتحاد العام للحرفيين الجزائريين 
بغرض رسكلة العمال وإنشاء فضاء للتبادل الدائم وأخرى مع 
غرفة الصناعة التقليدية والمهن لرسكلة وتكوين العمال في 

المهن والحرف التقليدية.
فتراتها  تتراوح  التي  اإلتفاقيات،  هذه  على  التوقيع  ويندرج 
كل  ألهمية  تبًعا  كاملة  وسنة  واحد  شهر  بين  ما  التكوينية 
تكوين، في إطار تكييف الخريطة البيداغوجية مع متطلبات 
سوق العمل التي تساهم في دعم عجلة التنمية المحلية بالوالية.

تكوينية  49 مؤسسة  بالوالية  التكوينية  الهياكل  وتضم شبكة 
متربًصا   16.471 بـ  تقدر  إجمالية  نظرية  إستيعاب  بقدرة 
منهم 9.410 متربًصا في نمط التكوين الحضوري و5.445 

منصًبا في جهاز التكوين التأهيلي المتوج بشهادة تأهيلية.
تماشًيا  القطاع  عليها  يرتكز  التي  المهنية  الشعب  وتتمثل 
والصناعة  الفالحة  من  كل  في  الوالية  وخصوصية 
والصيد  التقليدية  والحرف  والفندقة  والسياحة  واإللكترونيك 
البحري وتربية المائيات والبناء واألشغال العمومية، بمجموع 
175 تخصًصا موزعة على 21 شعبة مهنية يوفرها القطاع.
ق. م

بالرغم من كون عدد مدر�سي القراآن 

غري كاف للتكفل بهذا العدد الكبري

اأزيد من 10 اآلف طفل
 يقبلون على تعلم و حفظ القراآن 

الكرمي يف ال�شيف بامل�شيلة
يقضي أزيد من 10 آالف طفل العطلة المدرسية الصيفية في 
القرآنية  المدارس  مستوى  على  الكريم  القرآن  حفظ  و  تعلم 

ومساجد والية المسيلة، حسب ما علم من مصالح الوالية.
وأوضح ذات المصدر أن األمر يتعلق بتالميذ ذكور و إناث 
القرآن  تعليم  أقسام  على  يقبلون  االبتدائي  بالطور  يدرسون 
المدارس  و  بالوالية  مسجدا   435 عبر  المفتوحة  الكريم 
المنشرة  الزوايا  و  خواص  طرف  من  تسير  التي  القرآنية 
عبر الوالية، خاصة منها الزاوية "القاسمية" التي تقع ببلدية 
مدرسي  عدد  كون  أسفه  أبدى  المصدر  ذات  الهامل.لكن 
التالميذ  لعدد  المتزايد  باإلقبال  للتكفل  كاف"  "غير  القرآن 
كل  من  الصيف  فصل  خالل  هللا  كتاب  حفظ  في  الراغبين 
سنة ما دفع باللجوء إلى مدرسين متطوعين.وذكر المصدر 
قرآنية  مدرسة   12 تضم  المسيلة  بأن والية  السياق  هذا  في 
في  تالميذ  قال  جهتهم،  قرآن.من  مدرس   300 يؤطرها 
تصريحاتهم لوأج أن العطلة الصيفية تعد "فرصة" لتعلم حفظ 
القرآن الكريم رغم أنهم يدرسون خالل الموسم الدراسي مادة 
مفضلين  التعليمية,  األطوار  مختلف  في  اإلسالمية  التربية 
القرآن.وبالمدرسة  لحفظ  الصيف  عطلة  استغالل  بذلك 
القرآنية لبلدية حمام الضلعة، قال أحمد و إبراهيم و عائشة 
أن  سنوات,  ثالث  منذ  قرآنية  دروسا  يتلقون  الذين  مريم  و 
التعليم  حسنة".ويرتكز  "جد  ظروف  في  تجري  الدراسة 
الدينية  الشؤون  بمديرية  مصدر  به  أفاد  ما  حسب  القرآني، 
للقرآن  الكتابة والتالوة الصحيحة  و األوقاف بالوالية, على 
من طرف أئمة و مدرسي القرآن و ذلك بإشراف من ذات 

المديرية.
ق. م

السنوات  خالل  تقرت  وشهدت 
في  "ملحوظا"  انتعاشا  األخيرة 
في  يتجلى  ما  وهو  االستثمار  مجال 
الصناعي  للنسيج  المتزايد  التوسع 
وتنوعها  االستثمارات  حجم  ونمو 
التي  والمرافقة  الدعم  آليات  بفضل 
إلى  المستثمرين  لفائدة  الدولة  أقرتها 
اللوجستية  اإلمكانيات  سلسلة  جانب 
تتوفر  التي  الهامة  القاعدية  والمنشآت 
الوالية، مما عزز من جاذبية  عليها  
نمو  في  وساهمت  لديها  االستثمار 

مشاريع اقتصادية واعدة.
وإلى  أحصي  فقد  الجانب,  هذا  وفي 
مشروع   600 من  أزيد  اليوم  غاية 
منها  عليه  المصادقة  تم  استثماري 
حيز  دخل  صناعيا  مشروعا   57
أبرزها  المجاالت  شتى  في  الخدمة 
والصناعة  البناء  مواد  صناعة  في 
حسب  الغذائية،  والصناعة  التحويلية 
وتتربع  الصناعة.  مديرية  معطيات 
إجمالية  مساحة  على  المشاريع  هذه 
مناصب  وتوفر  هكتار   948 قوامها 
وفق  منصب،   1.620 تفوق  شغل 

مديرية الصناعة.
الدعم  جهود  أثمرت  جهتها,  ومن 
حاملي  لفائدة  الموجهة  والمرافقة 
في  المستثمر  والشباب  المشاريع 
المؤسسات  من  معتبر  عدد  استحداث 
تقرت،  بوالية  والمتوسطة  الصغيرة 
السنة  خالل  عددها  ارتفع  حيث 
الجارية إلى 1.572 مؤسسة صغيرة 
في  عامل   6.988 تشغل  ومتوسطة 
مختلف القطاعات على غرار الفالحة 
المائية  والموارد  البحري  والصيد 
والنقل  النسيج  وصناعة  والطاقة 
لمصالح  وفقا  وغيرها،  والمواصالت 

قطاع الصناعة.
التي  التحفيزية  التدابير  سياق  وفي 
وبعث  تشجيع  بهدف  الدولة  أقرتها 
مشروعا   11 استفاد  فقد  االستثمار, 
استثماريا من إجراءات رفع العراقيل، 
األمر الذي من شأنه تعزيز مردودية 

اإلنتاج الصناعي بالوالية.
مركب  المشاريع،  تلك  ضمن  ومن 
صناعي إلنتاج وتحويل الحديد بدائرة 
النشاط  حيز  سيدخل  والذي  تماسين 
إنتاجية  بقدرة  المقبل  سبتمبر  شهر 
من  سنويا  طن  ألف   200 ب  تقدر 

السبائك والقضبان واألسالك الحديدية 
التي  الحديدية  المنتجات  من  وغيرها 
بما  المحلية  السوق  لتموين  ستوجه 
فيها الواليات المجاورة. وسيساهم هذا 
المشروع الصناعي كذلك في توفير ما 
ال يقل عن 450 منصب شغل )مباشر 

وغير مباشر(.
كما يتعلق األمر بمصنع لآلجر ومواد 
ألف   200 تبلغ  إنتاجية  بقدرة  البناء 
إنتاجية  وحدة  عن  فضال  سنويا،  طن 
ومشتقاته  العصري  الجبس  لصناعة 
في  200 طن  تقدر ب  إنتاجية  بطاقة 

اليوم من جبس البناء وجبس القولبة.
إنجاز  يجري  االتجاه,  ذات  وفي 
تعد  والتي  الكسكسي  إلنتاج  وحدة 
ستعزز  التي  الهامة  المشاريع  من 
مجال  في  المحلي  اإلنتاج  قدرات  من 
قيمة  وإعطاء  الغذائية  الصناعة 
اقتصادية مضافة للمنطقة بعد دخولها 

مرحلة اإلنتاج نهاية سنة 2023.
المشروع  هذا  على  القائمون  ويتوقع 
الذي يجري تجسيده بالمركب الصناعي 
الغذائية  الصناعات  لمجمع  والتجاري 
ب  تقدر  إجمالية  بتكلفة  "أغروديف" 
يصل  إنتاج  تحقيق  دج,  مليون   800
إلى 288 قنطارا من الكسكسي يوميا 
وبرقم أعمال سنوي تقديري يصل إلى 
411 مليون دج فضال عن توفير ماال 

يقل عن 130 منصب شغل.
وفي سياق الجهود الرامية إلى تحسين 
الفتية,  الوالية  بهذه  االستثمار  مناخ 
تجسيد  على  المحلية  السلطات  تعكف 
على  العمل  خالل  من  المسعى  هذا 
مصغرة  نشاطات  مناطق  استحداث 
وتهيئتها  الوالية  بلديات  كافة  عبر 
تضمن  التي  الالزمة  الشروط  بكافة 
ناشئة  ومؤسسات  مشاريع  احتضان 

والنشاط في ظروف مالئمة.
ذات  تحرص  ذلك  مع  وبالموازاة 
المصالح على تطهير العقار الصناعي 
غير المستغل وتوجيهه لفائدة المشاريع 
إلى  العملية  هذه  مكنت  حيث  الجادة، 
42 هكتارا،  استرجاع  اآلن من  غاية 

حسب مديرية الصناعة.
واحدة  تعد  التي  تقرت  والية  وتتطلع 
اإلدارية  مقاطعات  ال10  بين   من 
الكبرى التي تمت ترقيتها إلى مصاف 
إطار  في  الصالحية  كاملة  واليات 
إلى  الجديد،  اإلداري  التقسيم  قانون 
شتى  من  جاعلة  كامل،  إقالع  تحقيق 
القدرات الطبيعية التي تزخر بها رأس 

الحربة لبلوغ تنمية منسجمة.
الناشطة  ترى  النظرة  هذه  وضمن 
الجمعوية وعضو بجمعية ><البشائر 
للعلوم والمعارف<<, سمية كربوسة, 
من دائرة المقارين أن تطلعات وآمال 

ترقية  منذ  واتسعت  تنامت  المواطن 
كاملة  والية  مصاف  إلى  تقرت 
الوالية  هذه  أمام  لتفتح  الصالحيات، 
الفتية آمال جديدة نحو مستقبل أفضل 
تساهم  تنموية  برامج  لتجسيد  وفرص 
ما  سيما  الملحة  انشغاالته  تلبية  في 

تعلق منه بالتشغيل والصحة.
تقرت  والية  أن  كربوسة  وأضافت 
وسياحية  فالحية  بمؤهالت  تزخر 
وصناعية تحتاج إلى تثمين من خالل 
بين  أكثر  وتوطيدها  الثقة  جسور  مد 
وإشراكه  والمواطن  اإلدارية  الهيئات 
مقاربة  ضمن  التنموي  المسار  في 

الديموقراطية التشاركية.
الناشط في  وفي نفس االتجاه, أعرب 
لخضر  المحلية,  الجمعوية  الحركة 
باآلفاق  "الكبير"  تفاؤله  عن  سويلم, 
في  الوالية  بهذه  المنتظرة  الواعدة 
اإليجابية  االقتصادية  المؤشرات  ظل 
سيما  األخيرة  السنوات  في  المحققة 
من  شهده  وما  الصناعي  القطاع  في 
حسبه   - يبعث  مما  ملحوظ  انتعاش 
الوالية.  هذه  بازدهار  التفاؤل  على   -
كما تزخر والية تقرت - مثلما أضاف 
سويلم - بقدرات فالحية هائلة وتنوع 
ثقافي وسياحي وكلها عوامل من شأنها 
الواليات  مصاف  إلى  بها  النهوض 

الرائدة في المجاالت االقتصادية.
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أطلقت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بغرداية حملة 
الطاقة  استهالك  بترشيد  متعلّقة  وتوعوية  تحسيسية 
 439  131 عددهم  البالغ  زبائنها  لفائدة  الكهربائية 
"الرائد"  تلقت  المديرية  لذات  بيان  زبونا.وحسب 
تجسيًدا  تأتي  التوعية  الحملة  هذه  فإن  منه،  نسخة 
الشركة  قبل  من  المنتهجة  االتصالية  لإلستراتيجيّة 
والّرامية  التوزيع،   - والغاز  للكهرباء  الجزائرية 
تحسيس  بهدف  الجواري  العمل  ثقافة  تكريس  إلى 

وتوعية زبائنها.
مفتوحة  أبواب  تنظيم  الحملة  برنامج  ويتضمن 
عبر  للمديرية  التابعة  التجارية  الوكاالت  كل  عبر 
القيام  إلى  باإلضافة  بلديات والية غرداية،  مختلف 
فرق  ستجوب  حيث  منازلهم،  في  الزبائن  بزيارة 
وتقديم  للزبائن  لالستماع  الوالية  مناطق  الطاقة 
نصائح وتوجيهات حول االستهالك األمثل للطاقة، 
حول  مطويات  الزيارات  هذه  خالل  ستوّزع  أين 

الموضوع، وسيتم ُمعاينة الشبكات الداخلية للزبائن 
باإلضافة إلى التجهيزات الكهرومنزلية الُمستعملة.

وحسب ذات المصدر، فسترتكز الحملة التحسيسية 
أساسا على تلقين المواطنين الّسبل الناجعة والكفيلة 
المساس  دون  الكهربائية  الطاقة  استهالك  بتخفيض 
برفاهيتهم من خالل اتباع سلوكيّات إيجابية بسيطة، 
مئوية،   25 درجة  على  التّكييف  استخدام  مثل 
اإلضاءة،إلى  في  االقتصادية  المصابيح  واستعمال 
مرتبطة  الكهرومنزلية  األجهزة  ترك  تفادي  جانب 
تركها  وتجنّب  استعمالها  عدم  حالة  بالكهرباءفي 
 ،)mode de veille( الّسكون  وضع  حالة  في 
للثالجات  المتكّرر  الفتح  تجنّب  إلى  باإلضافة 
المتراكم فيها  الجليد  إذابة  والمجّمدات مع ضرورة 
دوريا.موازاة مع برنامج الحملة التحسيسية، ستنظم 
ومسؤولي  المساجد  أئمة  ُموجهةالى  إعالمية  أياما 
أئمة  تحسيس  البلدية،بهدف  الشعبية  المجالس 

في  للطاقة  العقالني  االستهالك  بضرورة  المساجد 
المساجد، إضافة إلى إشراكهم للُمساهمة في توعية 
الوعظ  دروس  خالل  من  بالموضوع  المواطنين 

واإلرشاد.
ودعوة مسؤولي البلديات إلى العقالنية في استغالل 
الطاقة الكهربائية خاصة الُموجهة لإلنارة العموميّة.

بتسعة  ُممّونة  أن والية غرداية  إلى  اإلشارة  تجُدر 
إجمالية  بقدرة  للكهرباء  رئيسية  مصادر   )09(
نسبة  تبلغ  بينما  أمبير،  فولط  ميقا   520 تساوي 
استهالك الطاقة 49 % من القدرة اإلجمالية المتوّفرة 
والموضوعة تحت الطلب، في حين تبلغ طول شبكة 
كلم   683  2 منها  كلم،   211  5 الكهرباء  توزيع 
المنخفض،  للتوتر  كلم   528  2 و  المتوسط  للتوتر 
ويبلغ عدد المحوالت الكهربائية 2 847 محوال عبر 

مختلف أحياء ومناطق بلديات والية غرداية.
ف. م

جت�سيًدا للإ�سرتاتيجّية الت�سالية املنتهجة من قبل �سركة "�سونلغاز"

حملة لرت�شيد ا�شتهالك الطاقة الكهربائية بغرداية

ف. م/ واأج

قطب �سناعي يف الأفق وجهود ملرافقة ال�سباب حاملي امل�ساريع

تقرت حت�شي 600 م�شروعا ا�شتثماريا 
مبوؤ�شرات اقت�شادية واعدة

تتجه ولية تقرت ومبوؤهلتها القت�سادية املتعددة لأن ت�سبح قطبا �سناعيا منتجا من �ساأنه اأن ي�ساهم يف التنمية القت�سادية 

للوطن وبالتايل يف تنويع ال�سادرات الوطنية وتقلي�س ال�سترياد وهو ما يندرج �سمن التحولت القت�سادية للدولة التي ت�سهدها 

يف م�سارها التنموي بعد �ستني �سنة من ا�سرتجاع ال�سيادة الوطنية.



07الإثنني  25 جويلية 2022 املـوافق لـ 26 ذو احلجة 1443 هـ    جمتمع

جمال 
ور�شاقة

 www.elraed.dz

عالج النوم القهري: قد يُصف الطبيب العديد من األدوية المخصصة 

لعالج النوم القهري للمساعدة في التخفيف من فرط النوم؛ إذ تُعتبر 
هذه األدوية من المنشطات التي تُساعد على الشعور باليقظة بشكل 

أكبر، وتشمل األمفيتامين، وميثيل فينيدات، ومودافينيل.
عالج انقطاع التنف�س اأثناء النوم: قد يُساعد عالج انقطاع التنفس 

باستخدام  عالجه  ويتم  النوم،  كثرة  من  التخفيف  على  النوم  أثناء 
يُضخ  إذ   ، (CPAP)واختصاًرا اإليجابّي  الهوائّي  المجرى  ضغط 

تيار الهواء إلى الفتحات األنفية باستمرار من خالل جهاز موصول 
من  الناجم  الضغط  ويُساعد  النوم،  أثناء  الوجه  على  يوضع  بقناع 

التيار على بقاء المجرى التنفسي مفتوًحا. 

مثل:  النوم  كثرة  لعالج  األدوية  بعض  تستخدم  اأخرى:  عالجات 

الكلونيدين، ليفودوبا، بروموكريبتين، مضادات االكتئاب، مثبطات 
أكسيداز أحادي األمين.

�شحتك
اإعداد: حياة م�صباحي

العناية باأليدي من األمور المهمة، واألنثوية؛ لذلك يجب أّن تكون 
ناعمة وصحية، مع الحرص على استخدام منتجات للعناية باليدين 
مناسبة؛ حتّى ال تُسبب جفافها، والتي تحتوي على ُمكّونات ُمرطبة 
نصائح  يلي  فيما  الّصبار،  أو  الّزيتون،  زيت  أو  الشيا،  زبدة  مثل 

للعناية باأليدي:
تجنّب غسل األيدي بالماء الساخن؛ وذلك لمنع جفافهما.

 تقليم األظافر باستخدام مقص األظافر. 
تُقشر األيدي أسبوعياً، باستخدام ُمقشر اليدين؛ وذلك إلزالة خاليا 

الجلد الميتة، والجلد الجاف. 
يُوضع كريم ُمرطب لأليدي بانتظام. 

استخدام زيت فيتامين E كل ليلة قبل النوم؛ لترطيب األظافر. 
استخدام قناع ُمخصص لأليدي أسبوعياً، متوفرة في الصيدليات، 

ومحالت مستحضرات التجميل.
 استخدام كريم حماية من الشمس على األيدي مع عامل حماية ال 

يقل عن 30. 
ارتداء قفازات عند القيام باألعمال المنزلية.

 استخدام عالج الريتينول للبقع الغامقة في األيدي.

العناية بالأيدي

الوقاية من ال�سغط النف�سي للحامل

األسباب  وتجنب  الحمل،  بفترة  باالستمتاع  الحوامل  النفسيون  األطباء  ينصح 
المؤدية إلى الضغوط النفسية، سواًء في العمل أم في المنزل، وذلك للحفاظ على 

صحتها وصحة جنينها أيضاً، ويكون ذلك من خالل إتباع اآلتي:
الراحة النفسية التامة، واالبتعاد عن القلق الذي يزيد الضغط النفسي لديها، فإذا 

شعرت بالخوف تستشير الطبيب المتابع لحملها.
 اإلكثار من القراءة، فهي أحد العوامل المريحة لنفسية الحامل. 

القيام بالتمارين الرياضية الخفيفة، فهي ترفع الروح المعنوية من خالل تنشيطها 
للدورة الدموية.

 التحدث مع الزوج أو األصدقاء أو األهل من مشاعر وأحاسيس تريح المزاج 
المدفونة في أعماقها مما  السيئة  النفسية  الضغوط  الحامل من  النفسي، وتخلص 

يخفف حدة التوتر والقلق لديها. 
تدوين المشاعر الداخلية على دفتر صغير إذا لم تفضل الحامل التحدث بمشاعرها 

لآلخرين؛ للتخلص من التوتر النفسي بأكبر قدر ممكن.
 الشعور الدائم بالسعادة والفرح واالستمتاع بالوقت، فهذه المشاعر تريح نفسية 

الحامل وتقوي الجهاز المناعي وينشطه.

طرق تخفي�ض فاتورة 
الكهرباء من خالل الإنارة 

تتعدد الطرق واالقتراحات المتبعة لتخفيض فاتورة الكهرباء من خالل اإلنارة، 
ومنها ما يأتي: 

إتباع سلوكيات صحيحة في المنزل، وذلك من خالل الحرص على ضرورة إطفاء 
األضواء واألجهزة الكهربائيّة غير الُمستخدمة أو الُمستعملة

استخدام مصابيح توفير الطاقة، لتوفير الطاقة إلى جانب التوفير المادي، إذ تتميز 
بثمنها الرخيص وتوفير 80% من الطاقة بالمقارنة مع المصابيح العاديّة.

النوافذ بشكل جيد  إذ يساهم تنظيف  المنزل،  الشمس داخل   االستفادة من أشعة 
باالستفادة من دخول أكبر قدٍر من أشعة الشمس إلى المنزل وتدفئته دون الحاجة 

الستخدام أجهزة التدفئة الكهربائيّة.
 تركيب مفاتيح تعتيم األضواء أو مفتاح متدرج اإلضاءة بداًل المفاتيح الكهربائية 

العاديّة، ليتم من خاللها التحكم في شّدة اإلضاءة تبعاً لإلضاءة المطلوبة.
مستشعرات  المفاتيح  هذه  تمتلك  إذ  التشغيل،  ذاتية  الالسلكية  المفاتيح  استخدام   
تعمل على تشغيل وإطفاء األضواء بشكل تلقائّي، فيتم الحصول على اإلنارة وقت 
الحاجة لها فقط، كما يمكن استخدام مؤقتات زمنيّة للتحكم في مّدة التشغيل، مما 

يساهم في توفير ما يقارب 100 دوالر سنوياً.
طرق تخفي�س فاتورة الكهرباء من خالل الأجهزة 

يمكن تخفيض فاتورة الكهرباء من خالل استخدام األجهزة بعّدة طرق، ومنها ما 
يأتي: تثبيت مراوح السقف، إذ تعمل حركة المراوح الدورانيّة على تحريك الهواء 
الموجود في الغرفة باستمرار، مما يقلل الحاجة من استخدام المّكيف بشكل دائم.

 ينصح بتشغيل األجهزة الكهربائية عند استخدامها فقط، ثم فصلها من المقابس 
الستهالك  وهمياً  حماًل  تشّكل  ال  حتى  استخدامها،  من  االنتهاء  بعد  الكهربائية 

الطاقة، وخاصة األجهزة التي تحتوي على توقيت أو إعدادات أخرى.
 ضبط درجة حرارة الثالجة والمجمد أو)الفريزر(، إذ ينصح بضبط درجة حرارة 
الثالجة لتصل 38 درجة وضبط المجمد على 5 درجات، مما يقلل من الجهد الذي 
تحتاجه الثالجة والمجمد للحفاظ على ثبات درجة الحرارة، إلى جانب الحفاظ على 

الطعام بشكل جيد.
 استخدام أجهزة توفير الطاقة، فينصح عند شراء األجهزة التي يكثر استخدامها 
المنزلّي كالغسالة، والثالجة، والتلفاز وغيرهم مراعاة اختيار األنواع ذات الكفاءة 

العالية والتي تمتاز بتوفير الطاقة،لضمان التوفير على المدى الطويل
تنظيف أنابيب التبريد الملتفة الخاصة بالثالجة باستمرار، إذ يساعد فحص أنابيب 
الثالجة  عمر  إطالة  على  دورّي  بشكل  تنظيفها  على  والحفاظ  للثالجة  التبريد 
الثالجة  حاجة  من  تزيد  المتسخة  األنابيب  الكهرباء، ألن  استهالك  من  والتقليل 

للعمل بجهد أكبر للحفاظ على مقدار التبريد المناسب.

احلامل واجلنني

تدابير منزلية 

اأمومة  و طفـولة 

اختبار ال�صخ�صية 

موضوعية  طريقة  الشخصية  اختبار  يعّد 
لفهم ما يتوّجب فعله، ومن األمثلة على هذه 
االختبارات اختبار مايرز بريغز، وهو أداة 
التي  الشخصية  أنماط  تحديد  على  تساعد 
تبدو معّقدة في شخصية الفرد، ومعرفة من 
أّي فئة تصنف الشخصية، وبالتالي معرفة 
الفرد  شخصية  في  والضعف  القوة  نقاط 
بشكل أوضح خالل الحياة اليومية، والعمل 

على نقاط القوة التي تّم اكتشافها.
مواقف ال�صعور بالقوة

محاولة اكتشاف المواقف التي تُشعر الفرد 
الشعور  تزيد  التي  الفرص  وخلق  بالقوة، 
بالراحة والقوة، فعلى سبيل المثال إذا كانت 
يمكن  األطفال،  مع  بالتعامل  الفرص  هذه 

صديق  طفل  مجالسة  أو  التطوع  للشخص 
لنقاط  والسماح  مساعدة،  إلى  يحتاج  معين 

القوة بالظهور والتنمية
ال�صوؤال عن ال�صفات

يمكن سؤال بعض األصدقاء المقّربين الذين 
يثق بهم الفرد عن الصفات الجيدة والصفات 
السيئة الموجودة في شخصيته، ففي بعض 
تكون  ولكن  سيئة  األجوبة  تكون  األحيان 
االستماع  يجب  لذلك  وصادقة،  صحيحة 
في  واستخدامها  نظرهم،  وجهة  واحترام 

العمل على السير نحو األفضل.
الجتهاد يف العمل

بالتفكير  الوقت  من  الكثير  الفرد  يستغرق 
وما  العمل  أهمية  ومدى  فعله  يجب  فيما 
هي المواهب الموجودة في شخصيته، لذلك 

يجب على الفرد البدء في العمل، واالبتعاد 
عن التفكير الزائد، مثل: كتابة المالحظات، 
وفرض  العمل،  تنفيذ  ثّم  األفكار،  كتابة  أو 

األفكار لتصبح أعمااًل.
حتديد امل�صروفات

الفرد  ميول  المال  إنفاق  مجاالت  تُحّدد 
للفرد  األساسية  القيم  إّن  حيث  واهتماماته، 
صرف  يتّم  فيما  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط 
كان  إذا  المثال  سبيل  فعلى  فيه،  األموال 
الفرد يصرف أمواله على شراء الكتب، أو 
الندوات، أو المؤتمرات، فهذا يدّل على ما 
يميل به ومهتٌم به، لذلك يجب على الشخص 
هو  وما  له  يميل  ما  عن  بداخله  البحث 
شغفه، والتأنّي الكتشاف الجوهر األساسّي 

للمواهب.

كيفية اكت�ساف املواهب وتوجيهها لدى الأطفال

عالج كرثة النوم 
كرثة  لعالج  امل�صتخدمة  العالجية  اخليارات  تتفاوت  اأن  ميكن 

منط  تغيري  اأّن  العلم  يجدر  و  امل�صبب،  على  اعتماًدا  النوم 

احلياة ُيعد جزءاً مهًما يف عالج كرثة النوم، اإذ يو�صي الطبيب 

غذائي  نظام  و  للنوم،  منتظم  زمني  جدول  على  باحل�صول 

التغذية للحفاظ على م�صتويات الطاقة ب�صكل طبيعي،  عايل 

وجتنب  النوم،  قبل  خا�صًة  املعنية  الأن�صطة  بع�س  وجتنب 

تناول الكحول اأو املخدرات، وفيما ياأتي بيان لعالج كرثة النوم 

اعتماًدا على امل�صبب ب�صيٍء من التف�صيل:
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وجه انتقادات لذعة

 لعنا�ضره ودعا مل�ضاعفة العمل

رباعية �آر�ضنال تفجر غ�ضب توخيل 
والعب وحيد ينال �إ�ضادته

اخل�ضارة  بعد  للغاية  غا�ضبا  ت�ضيل�ضي  مدرب  توخيل،  توما�س  بدا 

وقال  اأم�س،  فجر  ودية،  مباراة  يف  رد،  دون  برباعية  اآر�ضنال،  اأمام 

الربيطانية  ميل"  "ديلي  �ضحيفة  اأبرزتها  ت�ضريحات  يف  توخيل 

"لقد خ�ضرنا اأمام فريق مل ي�ضارك يف دوري اأبطال اأوروبا باملو�ضم 
املا�ضي«.واأ�ضاف املدرب الأملاين "بب�ضاطة مل نكن جيدين مبا يكفي، 

افتقدنا الروح، وما يقلقني م�ضتوى اللتزام البدين والذهني، لقد 

تفوق اآر�ضنال بدرجة كبرية علينا«.واأو�ضح "افتقدنا اللتزام، لأن 

النادي  عن  الرحيل  يف  يفكرون  الذين  الالعبني  من  الكثري  لدينا 

بع�س  دفع  ما  لعقوبات،  تعر�ضنا  لقد  اأخرى،  عرو�س  يف  ويفكرون 

هو  هذا  املغادرة،  يحاول  الآخر  البع�س  وهناك  للرحيل،  الالعبني 

لت�ضيل�ضي  الفني  املدير  نعي�ضه«.ا�ضتطرد  الذي  ال�ضعب  املوقف 

"اإنهم نف�س الالعبني، فلماذا يتغري اأي �ضيء؟ ناأمل اأن نرى تطوًرا 
نف�س  لدينا  لأن  امل�ضكالت  نف�س  لدينا  احلايل،  الوقت  يف  ولكن 

الالعبني«. 

يف املقابل، اأ�ضاد توما�س توخيل بالوافد اجلديد، كاليدو كوليبايل، 
املن�ضم من نابويل، قائال اإنه كان اأف�ضل لعبي ت�ضيل�ضي يف ودية 

اآر�ضنال، تابع "ال اأتذكر ما اإذا كنت قد خ�ضرت برباعية يف مباراة 

يف  الفوز  اأحقق  مل  اأنني  اأتذكر  ول  املو�ضم،  انطالق  قبل  ودية 

مباراتني متتاليتني يف فرتة الإعداد للمو�ضم، فاأنا من اأ�ضد املوؤيدين 

الأداء  م�ضتوى  على  �ضيء  كل  يف  قوية  الإعداد  فرتة  تكون  لأن 

والطموحات واحلالة اجلماعية للفريق«، واأمت توخيل ت�ضريحاته 

لإيجاد  املعاون  اجلهاز  مع  جاهدا  �ضاأعمل  حلول،  اإيجاد  "علينا 
طريقة لتجاوز هذه املرحلة ال�ضعبة".

الوكالت

كونتي يرد على رغبة ناغل�ضمان يف خطف كني: 

"ت�ضرف مدرب بايرن ميونيخ 
غري حمرتم"

على  بقوة  توتنهام،  مدرب  كونتي،  اأنطونيو  الإيطايل  رد 

ت�ضريحات الأملاين جوليان ناغل�ضمان، مدرب بايرن ميونخ، ب�ضاأن 

اإمكانية تعاقد ناديه مع هاري كني، جنم ال�ضبريز.

وكانت تقارير �ضحفية، اأ�ضارت اإىل اهتمام بايرن ميونخ، بالتعاقد 

مع هاري كني، لتعوي�س رحيل البولندي روبرت ليفاندوف�ضكي، 

الذي انتقل قبل اأيام لرب�ضلونة.

وقال جوليان ناغل�ضمان، مدرب بايرن ميونخ، عن اإمكانية �ضم 

كني: "هاري العب باهظ الثمن، لكنه رائع من الناحية الفنية، 

هو العب قوي بالكرة ولديه بنية ج�ضدية قوية. علينا النتظار 

لرنى ما �ضيحدث يف امل�ضتقبل«.

وقال  فريقه،  العب  عن  ناغل�ضمان  ت�ضريحات  كونتي،  وانتقد 

عن  اأبًدا  اأحتدث  "ال  �ضبورت�س":  "�ضكاي  ل�ضبكة  ت�ضريحات  يف 
لعبي الفرق الأخرى. ال اأعرف ملاذا فعل ناغل�ضمان ذلك. اأعتقد 

اأنه رمبا يكون ت�ضرًفا غري حمرتم بع�س ال�ضيء«.

واأ�ضاف: "الو�ضع يف توتنهام وا�ضح جًدا. خطة النادي يف منتهى 

مهم  جزء  هو  بل  امل�ضروع،  من  جزًءا  فقط  لي�س  هاري  الو�ضوح. 

واأمت:  �ضائعات«،  جمرد  به  الآخرين  اهتمام  م�ضروعنا.  من  جًدا 

"ال اأحب حديث املدربني عن لعبني يف اأندية اأخرى. من جانبي 
اإذا كنت اأرغب يف القيام ب�ضيء ما فاأنا اأذهب للتحدث اإىل النادي، 

ولي�س من خالل و�ضائل الإعالم«.

كني  يف  التفريط  منا�ضبة  من  اأكرث  يف  رف�س  توتنهام  اأن  يذكر، 

ل�ضالح قطبي مان�ض�ضرت.

الوكالت

بر�ضلونة يفوز يف الكال�ضيكو اأمام الريال بهدف رافينيا

ت�ضايف يوجه ر�ضالة مبا�ضرة لديباي ودي يونغ
على  التفوق  في  برشلونة  نجح 
غريمه لاير مدريد بهدف دون رد، 
في مباراة ودية جمعت بينهما صباح 
أمس، بالواليات المتحدة األمريكية، 
للموسم  الفريقين  استعدادات  ضمن 

المقبل.
وسلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" 
الكتالونية الضوء على الرسائل التي 
مدرب  هيرنانديز،  تشافي  وجهها 
بشكل  الالعبين  لبعض  برشلونة، 

غير مباشر عبر مباراة أمس.
تشافي  استبعاد  إلى  وأشارت 
من  خرجوا  الذين  الالعبين،  بعض 
األساسية  التشكيلة  من  حساباته، 
الثنائي  أبرزهم  الودي،  للكالسيكو 
الهولندي فرينكي دي يونغ، وممفيس 
ديباي، وجلس دي يونغ على مقاعد 
على  االعتماد  مفضال  البدالء، 
الثالثي بيدري، وغافي، وبوسكيتس 

في وسط الملعب بدال منه.

الخطوة  هذه  أن  الصحيفة  وأكدت 
إشارة جديدة لرغبة مدرب البارصا 
مغادرة  على  يونغ  دي  إجبار  في 

مانشستر  مع  اتفق  الذي  النادي، 
لألخير  الالعب  انتقال  على  يونايتد 
شاملة  يورو،  مليون   85 مقابل 

األمر  ويسري  اإلضافية،  الحوافز 
في  ظهر  الذي  ديباي،  على  نفسه 
فضل  تشافي  لكن  الثاني،  الشوط 
وأنسو  ليفاندوفسكي،  روبرت  عليه 
التشكيلة  في  للبدء  ورافينيا  فاتي، 
في  تشافي  ويرغب  األساسية، 
هذا  الهولندي  الدولي  من  التخلص 
على  حصوله  لصعوبة  الصيف، 
األساسية  تشكيلته  في  للعب  فرصة 

خالل الموسم المقبل.
بنتيجة  االنتصار  برشلونة  حقق 
غريمه  على  مقابل،  دون  هدف 
أمس،  فجر  مدريد،  لاير  التقليدي 
للموسم  الفريقين  تحضيرات  ضمن 
فيلد"  "كشمان  ملعب  على  الجديد، 
الواليات  في  فيجاس  الس  بوالية 
المتحدة األمريكية، وسجل البرازيلي 
في  لبرشلونة  الفوز  هدف  رافينيا، 

الدقيقة 27.
الوكالت

 علق كارلو أنشيلوتي، مدرب لاير 
أمام  فريقه  خسارة  على  مدريد، 
أقيم  ودي  كالسيكو  في  برشلونة 
المتحدة  الواليات  في  أمس،  فجر 
صحيفة  وأبرزت  األمريكية، 
تصريحات  اإلسبانية  "ماركا" 
قال  حيث  المباراة،  عقب  أنشيلوتي 
ندية،  وبها  جيدة  مباراة  كانت  "لقد 

خصوصا في الشوط األول«.
إلى  اإليطالي  المدرب  وأشار 
الجدد،  بالوافدين  الدفع  محاولته 
لمنحهم فرصة التكيف بشكل أسرع 
مضيفا  الفريق،  لعب  طريقة  مع 
دقائق  الجميع  منح  أيضا  "حاولت 

للعب، لرفع حاالتهم البدنية«.
بمعاناة  اللاير  مدرب  واعترف 
فريقه في بناء الهجمات من الخلف، 
سهولة  أكثر  األمور  تصبح  أن  قبل 
توني  كاسيميرو،  الثالثي  بنزول 

وأضاف  مودريتش،  ولوكا  كروس 
"الالعبون الصغار لعبوا بشكل جيد 
لكنهم  الدفاعي،  الصعيد  على  جدا 

يلعبون معا ألول مرة«.
على  اعتماده  سر  عن  وبسؤاله 
كظهير  روديغر  أنطونيو  األلماني 
قدمه  ما  أعجبني  "لقد  أجاب  أيسر، 

مجنونا  لست  فأنا  الجانب،  على 
ذكي  لكنه  مركزه،  ليس  أنه  وأعلم 
هذا  في  اللعب  بإمكانه  فهو  للغاية، 
المركز، أو المناوبة بينه وبين ديفيد 
بوجود  أنشيلوتي  أالبا".واعترف 
الفرنسي  المهاجم  غياب  في  نقص 
قائال  الفريق،  عن  زيمة  بن  كريم 

"سيلعب أمام أمريكا المكسيكي 45 
دقيقة وسيلعب عدد دقائق أكبر يوم 
30 جويلية الجاري، عندما سأختبر 
الفريق الذي سيخوض كأس السوبر، 
ال يوجد أحد في العالم يمكنه أن يحل 

محل كريم«.
عن  للحديث  أنشيلوتي  تطرق  كما 
إيدين هازارد، قائال "بإمكانه اللعب 
في أكثر من مركز، ولقد تأقلم أيضا 
لكنه  الوهمي،  المهاجم  مركز  مع 
الوصول  أجل  من  للوقت  بحاجة 
مدرب  وُسئل  حاالته«،  ألفضل 
بقاء  من  موقفه  عن  الميرينغي 
أسينسيو  ماركو  اإلسباني  الثنائي 
وداني سيبايوس، فأجاب "وجودهما 
على  المنافسة  لكن  يزعجني،  ال 
جيد،  بعمل  يقومان  وهما  أشدها، 

والقرار يعود إليهما".
الوكالت

اأن�ضيلوتي را�س عن اآداء الريال رغم الهزمية امام البار�ضا:

 "�نتظرو� هاالند بعد ثالثة �أ�ضابيع"
غوارديول ي�ضيد باآداء

 ال�ضيتزن�س امام البايرن وي�ضرح: 

سيتي  مانشستر  مدرب  غوارديوال،  بيب  أشاد 
بالظهور األول لمهاجم الفريق، إيرلينك هاالند، 
في الفوز على بايرن ميونخ، وديا، فجر أمس.

الرسمية  ناديه  قناة  عبر  غوارديوال   وصرح 
دائما  اعتاد  لقد  مهما،  هدفا  سجل  "هاالند 

التسجيل من هذه الوضعية أمام المرمى«.
يحتاج  "هاالند  اإلسباني  المدرب   وأشار 

لياقته  ليستعيد  والوقت،  اإليقاع  من  مزيد  إلى 
تبقى  دقيقة،   45 لمدة  مشاركته  لكن  البدنية، 
يتفاعل  مؤشرا جيدا«، وواصل "سنرى كيف 
األسابيع  في  لها  تعرض  التي  اإلصابة  مع 

الماضية«.
وختم غوارديوال تصريحاته في هذا الشأن "بعد 
العودة إلى إنجلترا، سيكون أمامنا أسابيع طويلة 

لالستعداد لكل مباراة، وفي غضون أسبوعين 
أو 3 سيصل هاالند ألفضل مستوى«.

وسجل المهاجم النرويجي الشاب هدف المباراة 
ليزين  البافاري،  الفريق  شباك  في  الوحيد 
انضمامه  بعد  السيتيزنس  مع  األول  ظهوره 

قادما من بوروسيا دورتموند.
الوكالت

وسط  خط  العب  بوغبا،  بول  الفرنسي   أثار 
بقيادة  لفريقه  الفني  الجهاز  قلق  جوفنتوس، 
الودي  اللقاء  من  أيام  قبل  أليغري،  ماسيمليانو 

المرتقب أمام برشلونة.
فجر  برشلونة،  لمواجهة  جوفنتوس  ويستعد 
الفريقين  تحضيرات  ضمن  المقبل،  األربعاء 

استعدادا لبداية الموسم الجديد. 
وبحسب جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي الشهير 
بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن بوغبا غادر 
أمس،  صباح  جوفنتوس  خاضه  الذي  التدريب 

بسبب اإلصابة، وأضاف أن النجم الفرنسي توقف 
أثناء التدريب الصباحي وخرج من الملعب وهو 
الركبة، أجبره  انزعاج طفيف في  يعرج، بسبب 
على مغادرة تدريب الفريق، موضحا أن اإلصابة 

رغم ذلك ليست خطيرة.
األول  اللقاء  في  شارك  بوغبا  أن  بالذكر  جدير 
أمام  الجديد  الموسم  بتحضيرات  لجوفنتوس 
تشيفاس المكسيكي، الذي نجح خالله فريق السيدة 

العجوز في تحقيق الفوز بنتيجة )0-2(.
الوكالت

"ال يوجد بديل لنب زمية يف �لعامل
 ول�ضت جمنونا الأتخذ هذ� �لقر�ر"

غادر تدريبات فريقه اأم�س متاأثرا بالإ�ضابة

بوغبا يثري قلق جوفنتو�س قبل مو�جهة بر�ضلونة
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ريا�ضي
موىل اأنهى ال�سباق يف املركز اخلام�س

�سجاتي مينح اجلزائر ميدالية
 ف�ضية يف بطولة العامل باأمريكا

العداء  تمكن 
جمال  الجزائري 
إحراز  من  سجاتي، 
الفضية  الميدالية 
متر،   800 سباق 
بطبعتها الـ18 لبطولة 
القوى  أللعاب  العالم 
"أوريغن" األميركية.

سجاتي،  وقطع 
في  المتوسط  األبيض  البحر  ألعاب  دورة  في  بالذهبية  المتوج 
وهران، مسافة السباق بزمن 1:44.14 دقيقة. وهذا خلف البطل 
األولمبي الكيني إيمانويل كورير صاحب الذهبية بزمن 1:43.71 
دقيقة. وأمام الكندي ماركو أروب صاحب البرونزية »1:44.28 

دقيقة«.
تاركا  الخلف  بقي في  بذكاء كبير، حيث  السباق  وخاض سجاتي 
منذ  الصدارة  مولى  مواطنه  فضل  فيما  العدائين،  لباقي  المبادرة 

البداية، ليحل خامساً في نهاية السباق.
بسرعة، خصوصاً  لالنطالق  األخيرة  م  الـ200  سجاتي  وانتظر 
بعدما رفع كورير من إيقاع السباق، حيث نجح في التفوق الكندي 

أروب، لينتزع منه الفضية في المترين األخيرين.
 ق.ر

بعد اختتام البطولة العربية لل�سباحة بوهران

املنتخب الوطني يف املركز الثاين 
وم�ضر تخطف ال�ضدارة 

المنتخب   حقق 
للسباحة  الوطني 
في  جيدا  حصادا 
واألخير  الرابع  اليوم 
العربية  البطولة  من 
مساء  اختتمت  التي 
اول أمس في وهران 
ميدالية  بـ11  بفوزه 
ذهبيات،  أربع  منها 

لكنه انهى المنافسة بالمركز الثاني خلف مصر في الترتيب العام 
ولدى الرجال والسيدات أيضا.

 23 برصيد  لمصر  األخيرة  الكلمة  عادت  العام،  التصنيف  وفي 
ميدالية ذهبية و 14 فضية و 9 برونزية، فيما حصدت الجزائر 14 
ميدالية ذهبية و 18 فضية و 13 برونزية، بينما عاد المركز الثالث 

لتونس بذهبية واحدة و 5 فضيات و 4 برونزيات.
واعتبر رئيس االتحادية الجزائرية للسباحة، عبد الحكيم بوغادو، 
"نجاحا  عرفت  بأنها  العربية  البطولة  من  الخامسة  النسخة  هذه 
كبيرا"، وذلك بمناسبة استضافتها ألول مرة من طرف الجزائر، 
لهم  توقع  الذين  الوطني  المنتخب  شبان  من  العديد  ببروز  منوها 

مستقباًل مشرًقا ><إذا استمروا في العمل الجاد’’.
وأضاف ذات المتحدث: ><لقد أثبتت هذه المنافسة أن لدينا مواهب 
شابة يمكنها النجاح في المستقبل. عالوة على ذلك، ال يزال العديد 
الشباب  بطولة  في  وسيشاركون  الشباب  فئات  إلى  ينتمون  منهم 

العربية في سبتمبر المقبل في مصر’’.
وشارك في هذه البطولة العربية أكثر من 200 سباح من 11 دولة، 
 5 مسافة  على  المفتوحة  المياه  سباق  األحد  غدا  يجري  أن  على 

كيلومترات على شاطئ "نيو بيتش" في عين الترك.
ق.ر

هداف البطولة املحرتفة يوؤكد مغادرته للعميد 

فريوي ير�ضم التحاقه 
باخلالدية البحريني 

 وصل نادي الخالدية 
اتفاق  إلى  البحريني 
مع الدولي الجزائري 
سامي فريوي، لتمثيل 
البحريني  الفريق 
الجديد  الموسم  في 

.2023/2022
النادي  إدارة  وأعلنت 
عبر  البحريني 

السابق  المهاجم  خدمات  ضمها  عن  للفريق،  الرسمي  الحساب 
لمولودية الجزائر، كما نشرت صور لفريوي، خالل توقيه العقد، 

وتقديمه بقميص الفريق، مع تقديم الالعب عبر مقطع فيديو.
وأوضح نادي الخالدية، في بيان أن: "المفاوضات الماراثونية لم 
للمشاركة  الالعب  بانضمام  التفاق  التوصل  وجرى  سهلة،  تكن 
بالقميص األصفر في دوري ناصر بن حمد الممتاز وكأس ملك 

البحرين".
ق.ر

الجمهورية  رئيس  من   بتكليف 
مستشار  أشرف  تبون،  المجيد  عبد 
رئيس الجمهورية المكلف بالعالقات 
الخارجية، عبد الحفيظ عالهم، رفقة 
وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق 
االولمبي  بالمركب  أمس  سبقاق، 
ثماني  تسليم  على  بوضياف،  محمد 
إلى  الصاعدة  لألندية  حافالت 
والقسم  المحترفة  األولى  الرابطة 

الوطني الثاني لكرة القدم.
ناديي  في  الفرق  هذه  وتتمثل 
خنشلة،  واتحاد  البيض  مولودية 
الرابطة  إلى  الجديدان  الصاعدان 
األولى المحترفة وكذا النوادي الستة 
الثاني  الوطني  القسم  إلى  الصاعدة 
الخشنة،  خميس  بلدية  اتحاد  وهي 
وفاق  السوفي،  الرياضي  االتحاد 
الرياضي  الترجي  الغزالن،  سور 
والجمعية  مشرية  شباب  لمستغانم، 

الرياضية للخروب.
النوادي  المناسبة، هنأ عالهم  وبهذه 
تسليم  أن  مؤكدا  الصاعدة،  الثمانية 
لهذه  مكسبا  تعد  التي  الحافالت، 

الفرق، يأتي تجسيدا اللتزام الرئيس 
الشباب  وزير  وصرح  تبون، 
الحافالت  هذه  تسليم  أن  والرياضة 
النوادي  لهذه  وتحفيزا  "تشجيعا  يعد 

الكروي  الموسم  األكثر خالل  تقديم 
األندية  رؤساء  المقبل«.وثمن 
الجمهورية  رئيس  مبادرة  الصاعدة 
و  مرافقتهم  على  الدائم  حرصه  و 

ذلك بعد استفادتهم سابقا من إعانات 
تكريمي  حفل  خالل  ذلك  و  مالية 
هذا  وفي  للصعود،  تحقيقهم  عقب 
بوكروما،  وليد  أعرب  الصدد 
رئيس اتحاد خنشلة، الصاعد الجديد 
عن  المحترفة  األولى  الرابطة  إلى 
الجمهورية  لرئيس  تشكراته  خالص 
، مؤكدا أن ذلك سيحفز فريقه على 
نوه  كما  الجهود،  من  المزيد  بذل 
مشرية،  شباب  رئيس  ناجي،  عتبي 
الثاني،  الوطني  القسم  إلى  الصاعد 
بمبادرة الرئيس والتي من شأنها أن 
الذي  لفريقنا  اإلضافي  الدعم  "تقدم 
سيخوض موسما صعبا ضمن القسم 
استفادتنا  بعد  ذلك  و  الثاني  الوطني 
سنيتم’’،  بمليار  يقدر  مالي  لمبلغ 
واعتبر حميدي بلقاسم، رئيس وفاق 
"المبادرة  هذه  أن  الغزالن،  سور 
للبالد  العليا  السلطات  حرص  تؤكد 
و  الصغيرة  األندية  مرافقة  على 
من  المزيد  تقديم  على  تحفيزنا 

النجاحات خالل الموسم المقبل.
ق.ر/واج

رياض  الجزائري  الدولي   كشف 
عن  سيتي  مانشستر  نجم  محرز 
الفريق  مع  استمراره  أسباب 
السماوي لما بعد نهاية عقده السابق، 
مسلطا الضوء على سر حفاظه على 
التفكير في  البدنية، واستبعاده  لياقته 

االعتزال حاليا.
وقال محرز في تصريحات نشرتها 
البريطانية:  ميل"  "ديلي  صحيفة 
مانشستر  مدينة  بأن  أشعر  "بالطبع 
وكأنها منزلي، من الصعب قول هذا، 
ألنني جئت من منطقة مختلفة تماًما 
باريس،  الفرنسية  العاصمة  وهي 
مانشستر،  عن  تماًما  تختلف  والتي 
جًدا  سعيد  هنا،  عائلتي  نعم،  ولكن 
للبقاء هنا مع مانشستر سيتي، أحب 
أشعر  الذي  المكان  النادي وهذا هو 

بأنه المناسب واألفضل لي«.
"سيكون  المتحدث:  ذات  وأضاف 

ومحاولة  االستمرار  جدا  الجيد  من 
بالتأكيد  قياسية،  أرقام  أي  تحطيم 
دوري أبطال أوروبا هدف مهم جدا، 
ولكن هي التفاصيل، العام الماضي، 
كنا نستحق التأهل للنهائي ولم نفعل 
هناك  سنكون  أننا  أعتقد  لكن  ذلك، 
مرة أخرى في الموسم المقبل، نحن 

حقا نريد الفوز مرة أخرى"
وواصل: "نحن نبدأ الموسم بتركيز 
بنسبة 100%، ألننا نريد الفوز وبنينا 
ال  األحيان  بعض  في  العقلية،  بهذه 
تشعر بالرضا في إحدى المباريات، 
بدليل  اليوم،  هذا  في  ذلك  أفعل  ولم 
الفوز  على  ساعدونا  ظهور العبين 

وتحقيق اللقب، هذه هي عقليتنا".
وتحدث محرز عن الموعد المحتمل 
بشكل  القدم  كرة  لعب  العتزاله 
سيخبرنا  فقط  "المستقبل  نهائي: 
أشعر  الحالي،  الوقت  في  ولكن 
أنني  أعتقد  للغاية،  بحالة جيدة  أنني 
بسبب  طويلة  لفترة  اللعب  أستطيع 
طبيعة جسدي، لكن حتى تصل إلى 
هذا العمر، أنت ال تعرف، في الوقت 
الحالي أشعر أنني بحالة جيدة جًدا، 

وال أرى نفسي أفتقد السرعة«.
وأضاف: "أنا نحيف، لست ثقياًل، لم 
أفوت أبًدا أي تدريب طوال مسيرتي 
لإلصابة  أتعرض  ولم  المهنية، 
األشياء  من  النوع  وهذا  قليال،  إال 
ربما  أنه  تعتقد  تجعلك  الصغيرة 
يمكنك االستمرار لفترة أطول قلياًل، 

لكنك لن تعرف حتى تختبرها«.
ق.ر

 وجه محمد بن الحاج، رئيس مجلس 
إلى  رسالة  بلوزداد  شباب  إدارة 
الرابطة  رئيس  مدوار  الكريم  عبد 
فيها  طالبه  القدم،  لكرة  المحترفة 
قائمة  العبي  عدد  بزيادة  بالسماح 
البلوزدادية،  اإلدارة  وقالت  الفريق، 
على  النادي  صفحة  عبر  بيان  في 
للفرق  بالسماح  "طالبنا  "فيسبوك": 
اإلفريقية،  بالمنافسات  المعنية 
إضافيين  مقعدين  من  باالستفادة 

لالعبين، عكس بقية األندية«.
رأس  على  األول  المسؤول   ودعا 
الرابطة  بلوزداد  شباب  إدارة 
القانوني  العدد  رفع  إلى  المحترفة 
إلى 27 العبا بدال 25 العبا، لألندية 
القاري،  المستوى  على  المشاركة 
وأتم البيان: "هذا اإلجراء االستثنائي 

شبيبة  بلوزداد،  شباب  أندية  سيمكن 
اتحاد  الساورة،  شبيبة  القبائل، 
العاصمة من تدعيم صفوفها، وتقوية 
أمام  القاري  الصعيد  حظوظها على 

الفرق اإلفريقية القوية".

كما واصل بن حاج، تدعيم صفوف 
الفريق بالعبين مميزين، خالل فترة 
تحسبا  الحالية،  الصيفية  االنتقاالت 
أبطال  دوري  مسابقة  في  للمشاركة 
في  البلوزدادي  النادي  أفريقيا.وقال 

على  الرسمية  صفحته  عبر  بيان 
"فيسبوك": "أمضى متوسط الميدان 
الفريق  مع  عقد  على  حميدي  بلعيد 
مدته 3 سنوات قادما من فريق شبيبة 
الساورة، وبهذا تمكن شباب بلوزداد 
خالل  له  الثامنة  الصفقة  حسم  من 

سوق االنتقاالت الصيفية«.
وأضاف البيان أن حميدي أنهى كافة 
اليوم  مساء  وسيتنقل  اإلجراءات، 
إلى تونس اللتحاق مباشرة بمعسكر 
المجموعة،  مع  واالندماج  الفريق، 
قيمة  عن  بلوزداد  يكشف  ولم 
الصفقة، إال أن مصادر عديدة أكدت 
بعد  سنتيم،  مليار  ثالثة  حوالي  أنها 
الساورة،  شبيبة  إدارة  رفضت  أن 

فسخ عقده دون مقابل.
ق.ر

بعد ا�ستفادتها من اإعانات مالية يف وقت �سابق

حمرز يعدد اأ�سباب جتديد عقده، يتحدث عن لياقته البدنية وي�سرح 

اإدارة الفريق تعلن التعاقد مع حميدي ر�سميا

رئي�س اجلمهورية يكافئ الأندية 
ال�ضاعدة بحافالت جديدة 

"�ضعيد جدا بالبقاء مع مان�ضي�ضرت �ضيتي
 ول اأفكــــر بتــاتـا يف العتزال"

�ضباب بلوزداد يتقدم بطلب ا�ضتثنائي للرابطة املحرتفة
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 وقالت اليونسكو إن أكبر متحف فى العالم يقع 
تحت المحيطات والبحيرات واألنهار لكل دولة 

وفى أعالى البحار، ويضم من أدلة أحفورية 
ومستوطنات بشرية مبكرة غرقت بسبب ارتفاع 

منسوب البحار بعد العصر الجليدي، وهذا 
التراث يتحدث عن هويتنا كبشرية فهو دليل 

أساسى على أن ماضى اإلنسانية لم يوضع بعد 
فى مكانه الصحيح.

ووفًقا لعلماء اآلثار المشهورين جيمس ديلجادو، 
عالم اآلثار البحرية الكندى األمريكى، الذى 
أمضى ما يقرب من أربعة عقود فى التنقيب 
تحت الماء، وميشيل لور، رئيس علم اآلثار 

تحت الماء الفرنسي، الذى أمضى ما يقرب من 
أربعة عقود فى التنقيب والبحث العلمي، فإن 
حماية مواقع التراث الثقافى المغمور بالمياه 

من النهب واالستغالل التجارى هو أمر شديد 

األهمية.عند سؤاله عن سبب تقديره الشديد 
للتراث الثقافى المغمور بالمياه، قال جيمس 

ديلجادو: "يقدم الماضى الغارق نظرة ثاقبة حول 
كيفية تفاعلنا كنوع مع الماء للسفر واالنتشار 
فى جميع أنحاء العالم، وحصاد الطعام منه، 

واستخدامه للدفاع عن أنفسنا، للتجارة، وكيف 
كنا نعبدها أحياًنا كمظهر من مظاهر القوة 

اإللهية. نحن بحاجة لحماية هذا اإلرث، وعلينا 
أن نتعلم منه، وأن نشارك ما يجب أن يعلمنا إياه 

مع بقية العالم.”
يتفق ميشيل لور معه، ويلفت االنتباه إلى الحاجة 
إلى حماية مواقع التراث الثقافى المغمور بالمياه 
بشكل أفضل: "بقايا البضائع الغارقة، والكهوف 

من العصر الحجرى التى غمرت أو غمرت 
المدن القديمة، وزيت األمفورا الرومانى، 

والخزف الصينى واإلسقاطات الفنية للطوائف 

المنسية، والميالنيزية الصغيرة الزوارق أو 
السفن الحربية الفخورة .... جميعهم شهود 
صامتون ال حصر له على تاريخ البشرية، 

التى أصبحت اآلن باقية تحت بحار كوكبنا. تم 
تسجيلها تدريجياً فى الهاوية على مر القرون.
وأضاف ميشيل لور: هذه الصفحات الغارقة 

من ماضينا معرضة اليوم للخطر فى كل مكان. 
شهود ضعيفون، مخلصون وال يمكن تعويضهم 
آلالف السنين من المغامرة البشرية، هذا التراث 

يتطلب الحماية والتحليل والدراسة والتقدير. 
مهددة باالعتداءات المتكررة للنشاط البشرى، 
وإهمالها والنهب، وارتداؤها من خالل مرور 
سفن الصيد أو إهمال االنخراط فى استغالل 

تجارى ال يرحم، ال يمكن لهذا التراث الثقافى 
أن يقاوم إلى ما ال نهاية. ومن مسؤوليتنا، فردًيا 

وجماعًيا، أن تأكد من الحفاظ عليها.

تنظم أوبرا الجزائر بوعالم بسايح مسابقة وطنية 
النتقاء فنانين موسيقيين وعازفين منفردين 

محترفين لألوركسترا السيمفونية الخاصة بها, 
يومي 3 و4 سبتمبر 2022, حسب بيان لألوبرا.
وحددت األوبرا معايير اختيار الفنان الموسيقي 
بكون القراءة الموسيقية إجبارية وبدقة التنغيم 

واإليقاع, في حين حددت معايير اختيار العازف 
المنفرد بالبراعة الكبيرة في العزف اآللي في 

حين أن القراءة الموسيقية هنا غير إجبارية.
وعلى الراغبين في الترشح إرسال السير الذاتية 

والصور والفيديوهات على البريد اإللكتروني 
 operaaudition2@gmail.com :التالي

قبل يوم 20 أغسطس 2022 ألجل المشاركة 
في هذه المسابقة .وسيتم االتصال بالمترشحين 
الذين يتم انتقاؤهم من قبل المديرية العامة لدار 

األوبرا من أجل االشتراك في هذه المسابقة التي 
يتم تنظيمها بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي والفني 

.2023/ 2022
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إشـهـــار

 التون�سيون يتوجهون

 اإىل �سناديق االقرتاع

 اال�ستفتاء على الد�ستور 
اجلديد اليوم 

يتوجه الناخبون في تونس اليوم إلى مراكز االقتراع 
لإلدالء بأصواتهم في االستفتاء على الدستور الجديد.ويبلغ 

العدد االجمالي للمسجلين في السجل االنتخابي 9 ماليين 
و296 ألف ناخب وناخبة للمشاركة في االستفتاء، من 

بينهم 348 ألفا و876 ناخبا مسجال بالخارج، بحسب ما 
افادت وكالة االنباء التونسية.وكان الرئيس قيس سعيد قد 
دعا إلى حوار وطني في البالد، يفضي إلى إعداد دستور 
جديد، يليه استفتاء عام على الوثيقة، ثم إجراء انتخابات 

تشريعية في 17 ديسمبر المقبل.وسيتم اإلعالن عن نتائج 
االستفتاء على الدستور يوم الثالثاء، ليتم الحقا فتح باب 
الطعون والنظر فيها فيما تعلن النتائج النهائية في أجل 

أقصاه 27 أغسطس القادم.
من جهته، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 
فاروق بوعسكر ان عملية االستفتاء على دستور تونس 

الجديد انطلقت في الخارج أمس السبت.وقال بوعسكر -في 
ندوة صحفية- أن جميع مكاتب االقتراع افتتحت أبوابها 

الستقبال الناخبين التونسيين في 47 دولة حول العالم طيلة 
ثالثة أيام )من 23 إلى 25 يوليو(.

ودعا رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، 
التونسيين إلى "اإلقبال على صناديق االقتراع واإلدالء 

بأصواتهم بعد االحتكام إلى ضمائرهم وعقولهم"، معتبرا 
أن "الحل ليس في المقاطعة وال في الكراسي الشاغرة 
بل في المشاركة بكثافة والتعبير عن رأينا بكل حرية 

ومسؤولية".من جهته، قال االمين العام ل"حزب التحالف 
من أجل تونس" سرحان الناصري إن "مرحلة بناء 

الجمهورية الجديدة التي ستعيش فيها األجيال القادمة 
تنطلق من عملية االستفتاء والتصويت لفائدة مشروع 

الدستور الجديد".
وأضاف -في اختتام حزبه حملته المناصرة لمشروع 

الدستور في اجتماع عام عقده بمدينة صفاقس- أن الحملة 
االنتخابية لالستفتاء على مشروع الدستور الجديد بنعم 
"بينت مدى وعي المواطنين بالمسؤولية تجاه الوطن".

وأوضح أن مشروع الدستور الجديد "سيمكن ليس فقط من 
القطعية مع السنوات العشر الفارطة المكرسة للفشل ولكن 

أيضا للمرحلة االنتقالية الحالية التي يضطر فيها رئيس 
الجمهورية لتسيير البالد بالمراسيم، بما سيحقق االستقرار 

المطلوب".

الرتاث الثقافى املغمور معر�ض للخطر
جددت منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، اليون�سكو، حتذيرها للمطالبة بحماية الرتاث 

الثقافى املغمور باملياه فى جميع اأنحاء العامل، الفتة اإىل اأن بقايا �سفينة تيتانيك، التى ترقد فى اأعماق 

املحيط االأطل�سى منذ غرقها فى عام 1912، تتعر�ض للخطر، وذلك الأن الرحالت اال�ستك�سافية اإىل 

موقعها والتلوث والبكترييا تفكك حطامها، ومن املتوقع اأن تختفى بحلول عام .2050

“اليون�سكو“ توؤكد اأن �سفينة تيتانيك �ستختفى بحلول 2050 وحتذر

من تنظم اأوبرا اجلزائر بوعالم ب�سايح 

م�سابقة انتقاء فنانني مو�سيقيني وعازفني منفردين حمرتفني للأورك�سرتا ال�سيمفونية
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اإعداد: حياة م�صباحي

التي  المعروضة  األعمال  تنوعت  وقد 
الذين  الشباب  المجموعة من  هذه  أبدعتها 
أطلقوا على مجموعتهم اسم "العين الفنية"، 
بدا  الشركة  مقر  أرجاء  اقتحمت كل  التي 
بمختلف  مرورا  الخالبة،  الحديقة  من 
فتحت  التي  الشركة  أرجاء هذه  مكاتب و 

أبوابها دون مقابل لهؤالء المبدعين.
وبإمكان الزوار وعشاق هذا الفن الجميل 
اكتشاف هذا المعرض الذي اختار فضاء 
الفنية،  األروقة  خالف  على  تقليدي  غير 
االستمتاع باألعمال اإلبداعية الجميلة التي 
لم  الذي  العصامي،  الفريق  هذا  أنجزها 

يمر أصحابه بالمدارس الفنية.
قاربت  التي   المعروضات  تنوعت  وقد 
الفوتوغرافية  الصور  بين  تحفة  الستين 
التركيب  و  النحت  و  الفنية  اللوحات  و 

أشغال  مثل  أخرى  إبداعات  كذا  و  الفني 
سرقوة  كريم  الفنان  أكد  و  السيراميك، 
من  المكونة  المجموعة  هذه  يؤطر  الذي 
16 مبدع أن األعمال المعروضة "مميزة 
انه  أضاف  و  أصحابها"،  موهبة  تؤكد  و 
سبق و ان شهد أعمال هؤالء الشباب في 
الطبعة األولى التي احتضنها عيادة طبيبة 
حميش  بن  صوريا  للسيدة  بوفاريك   في 

التي فتحت لهم المكان دون مقابل.
هؤالء  بإرادة  إعجابه  عن  أيضا  وأعرب 
على  إصرارهم  و  العمل  في  الشباب 
إلى  إبداعاتهم  لتقديم  أخرى  مجاالت  فتح 
الجميع و منها اختيار هذا المفهوم الخاص 
الفنان  أكد  كما  الفضاءات،  كل  باستغالل 
و  لتأطير  استعداده  بالمناسبة  سرقوة 
الفريق في مواصلة عمله و  مساعدة هذا 

تشجيعا لهم قام اليوم بعرض قطعتين من 
أعماله على الخشب.

من  الكثير  حضور  المعرض  وعرف   
و  الكتشاف  جاءوا  الذين  التشكيليين 
ويشمل  الشابة،  المواهب  هذه  تشجيع 
فنية  أنشطة  التظاهرة  هذه  برنامج  أيضا 
أخرى من بينها قراءات شعرية من تقديم 
الشاعر و الصحافي مصطفى بن فضيل و 
أيضا معزوفات  و  مليكة شيتور  الشاعرة 

موسيقية.
و يتواصل المعرض إلى غاية  الثاني من 
يوم  أخرى  أنشطة  تتخله  المقبل  أغسطس 
السبت 30 يوليو تتمثل في ورشة بعنوان 
في  أيضا  برمجت  كما  الكاميرا"،  "أمام 
بنقاش  متبوعة  محاضرة  اإلطار  هذا 

بعنوان "التخصيص  الفني للفضاء".

معر�ض فني متنوع حتت عنوان 
»نظرة فردية .. نظرة جماعية»

تعر�ض جمموعة من ال�صباب من ع�صاق الفن الت�صكيلي و الت�صوير ت�صكيلة متنوعة من اإبداعاتها الفنية 

اجلديدة يف معر�ض حتت عنوان »نظرة فردية / نظرة جماعية« و ذلك مبقر وكالة »بي ريالي�صن« باجلزائر 

العا�صمة باإ�صراف ومرافقة من الفنان الت�صكيلي كرمي �صرقوة.

ومحاولة  الذعة  فنية  صرخة  في 
سلفستر  النجم  نشر  بحقوقه؛  للمطالبة 
لوحة  الفارط،  األسبوع  بحر  ستالون 
منصة  عبر  واألسود  باألبيض 
التواصل االجتماعي الخاصة به على 
إروين  المنتج  فيها  ظهر  انستغرام، 
لسان  ذي  ثعبان  هيئة  على  وينكلر 
بشكل نصل سكين حاد، في إشارة لما 
يعتقده ستالون بأن وينكلر كذب عليه 

طوال العقود األربعة الماضية.
قائال  الصورة  على  ستالون  وعلق    
"روكي/ لمنتج  جدا  رائعة  "صورة 
كريد /Creed)  » (Rocky  العظيم 
فناني  أعظم  أحد  من  وينكلر،  إروين 
على  إروين  سيطرة  بعد  البالد، 
47 عاما، واآلن  "روكي" ألكثر من 
"كريد"، أنا حقا أرغب باستعادة القليل 
على األقل من حقوقي، قبل أن تعطيها 
ألطفالك فقط، و أعتقد أن ذلك سيكون 
العمر  من  بالغ  رجل  من  عادلة  لفتة 
إلى  الخالف  93 عاما«.ويعود أصل 
السبعينيات، حين كتب ستالون الجزء 
األول من سلسلة أفالم "روكي" وقام 
رابحة  بدت  صفقة  مقابل  ببطولته، 
وقتها، لكن، مع التوّسع الذي حظي به 
العمل وتحوله إلى سلسلة هائلة ضمت 
وبطولة  تأليف  من  جميعها  أجزاء   6
المشتقة  "كريد"  تبعها سلسلة  ستالون 
من أفالم "روكي"، والتي صدر عنها 
جزآن حتى اآلن، من بطولة ستالون 
الجزء  سيناريو  بكتابة  شارك  الذي 
الثاني وبلوغ إيرادات األفالم الثمانية 
انزعاج  زاد  دوالر؛  تريليون   1.7
في  قابعا  كان  طالما  الذي  ستالون 

صدره لسنوات.
تولّدا  شديدان  وغضب  انزعاج 
واقتطاعه  تهميشه  بسبب  وتضخما 
لمدة  المربح  االمتياز  هذا  خارج 
وينكلر  ومنح  قرن،  نصف  قاربت 
ما  وهو  شيء،  لكل  الكاملة  الحقوق 
المؤلم  بـ«الموضوع  ستالون  وصفه 
الذي يأكل روحي«؛ لعجزه عن ترك 

شيء من روكي ألوالده.
من  منعه  عما  ستالون  سؤال  وعند 
المزيد  على  للحصول  بقوة  الدفاع 
باأليام  لـ"روكي"  الملكية  حقوق  من 
بالظلم  يشعر  كان  أنه  طالما  األولى 
قلة  وبخالف  أنه  صّرح  والسرقة، 
خبرته، كانت تلك هي قواعد السلوك 
التجاري الُمتّبعة حينذاك، إذ كان من 
"ريش  المنتج صاحب  إزعاج  الخطأ 

اإلوزة الذهبية" على حد تعبيره.
مجلة  ستالون مع  أجراه  وفي حوار 
 ،2019 "فاريتي (Variety) «عام 
الشديد  حزنه  عن  فيه  أعرب  والذي 
ملكية  حقوق  أي  امتالكه  لعدم 
لفظي  مقطع  كل  أن  أكد  لـ"روكي"، 
من  كان  نحوي  خطأ  وكل  بالعمل، 
شخصية  وصف  إنه  حتى  ابتكاره، 

"روكي" باألخ.

وتابع قائال "إنه الصوت الوحيد الذي 
دون  من  أريده  ما  قول  من  يُمّكنني 
عاطفيا،  أو  ممال  أو  سخيفا  أبدو  أن 
ألن هذا هو روكي، رجل ال يستطيع 
ُمخرجا  ويتحدث  يتحدث  الصمت، 
التي  الطريقة  وبسبب  جوفه،  في  ما 
له  يستمع  وسذاجته،  بها  يتحدث 
ككاتب  له  يسمح  مما  الجمهور"، 
شخصياته  تستطيع  ال  ما  كل  تمرير 

األخرى قوله أبدا على لسان روكي.
يظن  فهو  وينكلر،  نظر  من جهة  أما 
عادلة  بطريقة  ُعومل  ستالون  أن 
التمثيل  ُمقابل  مناسبا  أجرا  نال  حين 
والتأليف، بل إنه تفاجأ عندما علم بعدم 
باالمتياز،  حصته  عن  ستالون  رضا 
 10 أكثر من  أنه حصل على  خاصة 
ماليين دوالر نتيجة مشاركته بأرباح 
"كريد 1″ و"كريد 2" جراء البطولة 

والمساهمة باإلنتاج.
بالفضل  يدين ستالون  رغم كل شيء 
إنسان  أسعد  جعله  في  "روكي"  إلى 
في العالم على حد تعبيره، فقبل الجزء 
سوى  يملك  ستالون  يكن  لم  األول 
إلى  اضطر  إنه  حتى  دوالر،   100
بيع كلبه لدفع إيجار شقته في هوليود، 
بالقطار  االقتصادي  السفر  إلى  ولجأ 
مستغرقا 4 أيام للوصول إلى فيالدلفيا 
تنقلب  أن  قبل  التصوير،  موقع  حيث 

حياته تماما.
يعد  لم  "روكي"،  عرض  فبمجرد 
ليشتري كلبه فحسب؛ بل أيضا صار 
كذلك  هوليود،  في  معروفا  اسمه 
بحياته،  مرة  ألول  مليونيرا  أصبح 
فرغم أن شروط الصفقة التي أبرمها 
مترو   " والتوزيع  اإلنتاج  شركة  مع 
ماير (MGM) «نّصت  غولدوين 
دوالر  ألف   25 على  حصوله  على 
مقابل السيناريو وألفي دوالر للتمثيل، 
من   %10 على  أيضا  حصل  أنه  إال 

صافي األرباح.
وهو ما بلغ وقتها 2.2 مليون دوالر، 
 225 وحده  األول  الجزء  حقق  إذ 
لم  ميزانية  أصل  من  دوالر  مليون 
ترشح  ومع  دوالر،  ألف   960 تتخط 
من  أوسكار  جوائز   10 إلى  العمل 
وفوز  نفسه،  لستالون  ترشيحان  بينها 
استطاع  أوسكار،  جوائز  بـ3  الفيلم 
المطالبة برفع أجره، فحصل على 75 
ألف دوالر عن الجزء الثاني، و120 

ألفا عن الثالث.
جنتها  التي  الماليين  تلك  كل  وأمام 
األجزاء الثالثة، قرر ستالون المطالبة 
كونه  الملكية  بعض  على  بالحصول 
مبتكر الشخصية، فجاء الرد بالرفض، 
العمل أن ال أحد  له منتجو  أكد  حيث 
لديه مثل تلك االمتيازات، ويكفي أنهم 
أعلى مع كل إصدار،  أجرا  يمنحونه 
وبذلك أصبحت إعادة فتح الموضوع 
أكثر صعوبة وال منطقية مع كل جزء 

جديد يُعرض في دور العرض.

�سلف�سرت �ستالون يطالب بن�سبة 
من �أرباح �سل�سلة �أفالم »روكي»

احتضن المسرح الوطني الجزائري محي 
األول،  أمس  أمسية  باشطارزي  الدين 
على  تكريميا  حفال  العاصمة  بالجزائر 
شرف العديد من الفنانين والمثقفين تقديرا 
للثقافة  قدموه  بما  وعرفانا  لمساراتهم 
»مسارات  شعار  تحت  الجزائرية.و 
مختلف  في  وجوه  تكريم  تم  وعرفان« 
ومسرح  أدب  من  الثقافية  المجاالت 
غرار  على  وغيرها  وتشكيل  وسينما 
المخرج اإلذاعي والناقد السينمائي جمال 
الدين حازورلي والمغني عبد هللا مناعي 

والمخرج المسرحي عمر فطموش.
بن  لخضر  الثقافي  الفاعل  تكريم  تم  كما 
تركي والممثلة نوال زعتر والسيناريست 
واألديب  واألكاديمي  بخوش  الصادق 

سعيد بوطاجين.
المكرمين أيضا شخصيات من  ومن بين 
ليلى  كالمجاهدة  الثقافي  الوسط  خارج 
الطيب وكذا مدير الوقاية بوزارة الصحة 

جمال فورار، و تم تنظيم هذا التكريم "في 
إطار الذكرى الستين الستقالل الجزائر"، 
وفقا لالتحادية الجزائرية للثقافة والفنون، 

الجهة المنظمة لهذا الحفل.

فقرة  إقامة  عرف  قد  التكريم  حفل  كان 
الطرب"،  "سالطين  فرقة  نشطتها  فنية 
التي أدت العديد من المقطوعات الغنائية 

والموسيقية الجزائرية.

تكرمي فنانني ومثقفني باجلز�ئر �لعا�سمة



 www.elraed.dz

دويلالإثنني  25 جويلية 2022 املـوافق لـ 26 ذو احلجة 1443 هـ   12

الوكالت

في مقال له بجريدة "العربي الجديد", 
في  السائلة  "الحكومة  عنوان  تحت 
من  أّن  أنوزال  المغرب",أوضح 
"سيجد  اليوم,  المغرب  واقع  يتأمل 
بالواقع  يربطها  ال  افتراضية  حكومة 
سوى كمية النقد الموجه إليها بعد أن 
وضعت نفسها, إذالاًل وليس اختياراً, 
في موقع ممتص الصدمات", معتبراً 
أّن هذه الحكومة "تفتقد إلى أدنى حس 

سياسي.«(...) 
في السياق ذاته، أبرز الكاتب المغربي 
االنتقادات التي تالحق عزيز أخنوش, 
المثير للجدل منذ أن كان أقوى وزير 
شهد  والذي  السابقة,  الحكومة  داخل 
خالل نحو 9 أشهر من عمر الحكومة 
واسعة  انتقادات  حملة  ثاني  الحالية, 
االجتماعي,  التواصل  وسائط  على 
الحكومة,  رئاسة  من  برحيله  تطالب 
األسعار  في  المهول  االرتفاع  بسبب 
توزيع  شركة  أكبر  صاحب  ولكونه 
استفادت  المغرب  في  محروقات 
أسعار  في  الكبير  االرتفاع  من 

المحروقات.
الوضع  "هذا  أّن  أنوزال  وأضاف 
الملتبس لرئيس الحكومة غير المبالي, 
ورجل األعمال, أّجج غضب الشارع 
وسائط  على  خصوصا  المغربي, 
التواصل االجتماعي, الفضاء الوحيد 
المسموح فيه باالحتجاج حتى إشعار 
عدم  على  غضبه  جام  لصب  آخر, 
بمعاناة  ورئيسها  الحكومة  اكتراث 

المغاربة.«(...) 
الكاتب  وفق  بلّة,  الطين  زاد  ومما 

ورئيسها  الحكومة  "غياب  المغربي, 
مناطق  عدة  فيها  شهدت  أيام  ستة 
حرائق,  عدة  اشتعال  المغرب  شمال 
الهكتارات  آالف  تدمير  عنه  نتج  ما 
من الغابات وتهجير آالف السكان من 
عشرات القرى التي حولتها الحرائق 

إلى رماد.«
وأشار إلى انه في الوقت الذي شهدت 
االجتماعي  التواصل  منصات  فيه 
واسعة  وتعاطف  تضامن  حمالت 
اختار  الحرائق,  المتضررين من  مع 
حفل  حضور  وزرائه  وأحد  أخنوش 
في  الصيفية  المهرجانات  أحد  افتتاح 
"واباًل  ليتلقى  الحكومة,  رئيس  مدينة 
من الغضب واالنتقادات لغياب حّسه 
يعاني  بما  اكتراثه  لعدم  أو  السياسي, 

أنه  يفترض  الذين  المواطنون  منه 
يرأس الحكومة التي تمثلهم.«

أصبحوا  المغاربة  أّن  أنوزال  ويرى 
القيم  تفكك  "مرحلة  اليوم  يعيشون 
مرحلة  إلى  االنتقال  بعد  السياسية, 
تحلل  مرحلة  وهي  السائلة,  السياسة 
عليها,  المتعارف  الصلبة  المفاهيم 
واألعراف  القيم  كل  من  والتحرر 
النبيلة التي تجعل من العمل السياسي 
خدمة  في  يكون  عندما  نبياًل  فعاًل 

الشعب وفي مصلحة البالد.«
وقال: "نجد أنفسنا اليوم أمام حكومة 
مواطنيها  إخضاع  األساس  هدفها 
وقت  في  واالستهالك  التسليع  لسلطة 
االجتماعي  الدولة  دور  فيه  يغيب 
واألخالقي,  والثقافي  واالقتصادي 

لتترك المواطن في مواجهة تحوالت 
وخادما  لسلطتها  خاضعاً  السوق, 
إلى  يؤدي  ما  وهو  ألغراضها, 
تنامي القلق الجماعي الذي تعبّر عنه 
حمالت االنتقاد على شبكات التواصل 

االجتماعي للحكومة ولرئيسها.«
"الخوف  أّن  إلى  أنوزال  علي  ونبّه 
الكبير هو االستهتار بهذا القلق, وعدم 
االكتراث بما يسببه من عدم اطمئنان 
"يتحول  أن  من  محّذراً  الفرد",  لدى 
هذا القلق الجماعي إلى هلع ال يمكن 
إدارته أو التحكم فيه عندما يخرج عن 
أدوات  قدرة  ويتجاوز  الفرد  سيطرة 
الخاضعة  والعنف  والمراقبة  الضبط 
التنبؤ  أو  احتوائه  الدولة على  لسلطة 

بمآالته.«

شكوى  رفع  عن  للشغل  المغربي  االتحاد  أعلن 
الحكومة  ضد  بجنيف  الدولية  العمل  منظمة  لدى 
للمقاومة  السامي  المندوب  شخص  في  المغربية 
النقابية  الحرية  "خرق  بشأن  التحرير,  وجيش 
االتحاد  الصلة.«وأوضح  ذات  الدولية  واالتفاقيات 
المندوب  أن  أمس،  ألول  له  بيان  في  المغربي, 
التحرير  جيش  وأعضاء  المقاومين  لقدماء  السامي 
من  مجموعة  ونفي  إعفاء  على  "أقدم  بالمغرب, 
لالتحاد  انتمائهم  بسبب  النقابي,  المكتب  أعضاء 
المغربي  االتحاد  أن  يقينه  رغم  للشغل,  المغربي 
للشغل شكل جزء هاما من حركة التحرير الوطنية 
والسجن  للتعذيب  تعرضوا  وقيادته  مناضليه  وأن 
من  ونضالهم  لمطالبتهم  باإلعدام  حوكموا  بل 
"هذا  أن  البيان  المغرب.«وأضاف  استقالل  أجل 
المسؤول الذي عمر أزيد من 20 سنة على رأس 
أبى إال أن يكون  نتائج تذكر,  المندوبية بدون  هذه 
خصما مباشرا وعلنيا مرة أخرى لالتحاد المغربي 
للشغل", مشيرا الى أنه "بعد سلسلة اإلعفاءات من 

المكتب  أعضاء  وإحالة  مطاردة  وبعد  المسؤولية 
زال  ما  المفبركة,  التأديبية  المجالس  على  النقابي 
النقابي وفي تعاليه على  العمل  يستمر في محاربة 
قوانين البالد بسلسلة من اإلجراءات االنتقامية في 
حق الممثلين النقابيين في االتحاد المغربي للشغل.«
المندوب  سلوك  بقوة  المغربي  االتحاد  واستنكر 
السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير, 
لجبروت  حد  "بوضع  العمومية  السلطات  وطالب 
البالد  دستور  فوق  نفسه  يضع  الذي  المندوب  هذا 

ويعتبر المندوبية السامية إقطاعية له.«
المغربي  لالتحاد  العامة  األمانة  استنكرت  و 
للشغل, "الهجوم العنيف الذي تتعرض له الحريات 
الممنهج  و  المباشر  واالستهداف  النقابية  والحقوق 
المندوبية  لموظفي  الوطنية  النقابة  مناضلي  ضد 
السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير, 
والتضييق عليهم, وذلك في خرق سافر للمقتضيات 
بالحرية  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  الدستورية 

النقابية والتشريعات الوطنية.«

تنظيم يوم وطني في جميع االتحادات  كما قررت 
للتنديد  بالمغرب,  والمحلية  واإلقليمية  الجهوية 
النقابيين  مع  والتضامن  النقابية  الحريات  بخرق 

بقطاع المقاومة وجيش التحرير.
ودعت بالمناسبة, كافة االتحادات الجهوية واإلقليمية 
المنضوية  المهنية  والنقابات  والجامعات  والمحلية, 
لمراسلة  للشغل,  المغربي  االتحاد  لواء  تحت 
كما  الخروقات.  بهذه  للتنديد  المغربية  السلطات 
أقرها  التي  النضالية  للخطوات  دعمها  عبرت عن 
لقدماء  السامية  المندوبية  لموظفي  النقابي  المكتب 
لهذه  للتصدي  التحرير  جيش  وأعضاء  المقاومين 

"الحملة المسعورة", التي يشنها المندوب السامي.
أنه  البيان  ختام  في  للشغل  المغربي  االتحاد  وأكد 
النضالية  القرارات  اتخاذ جميع  لنفسه بحق  يحتفظ 
لوضع حد لمثل هاته الممارسات التي تطال مناضلي 
المسؤولين  بكافة  وأهاب  للشغل,  المغربي  االتحاد 
والمناضلين النقابيين إلى المزيد من التعبئة استعدادا 

للدفاع عن الحقوق وعلى الحرية النقابية.

سيرغي  الروسي،  الخارجية  وزير  قال 
مع  التفاوض  استئناف  إن  أمس،  الفروف، 
أوكرانيا مرتبط بتأكيدها عدم تدخل حلفائها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالقاهرة، عقب 
مباحثات أجراها مع نظيره المصري سامح 
شكري، وفق ما بثته وسائل إعالم مصرية. 
مساء  القاهرة،  إلى  وصل  الفروف  وكان 

أول أمس، في زيارة رسمية، ضمن جولته 
وأوغندا  إثيوبيا  أيضا  تشمل  التي  اإلفريقية 
أيام.   5 وتستغرق  الديمقراطية،  والكونغو 
طريقة  لدنيا  توجد  "ال  الفروف:  وقال 
أوكرانيا.«  مع  المفاوضات  الستئناف 
قبل  مفاوضات  هناك  تكون  "لن  وأضاف: 
أن تؤكد كييف عدم تدخل لندن أو واشنطن 

األوكرانيين.«  عند  والخيار  الحلفاء،  أو 
الصحفي،  المؤتمر  في  الفروف  وكشف 
روسية  إفريقية  قمة  لعقد  تخطط  بالده  أن 

منتصف العام المقبل.
سامح  مصر،  خارجية  وزير  قال  بدوره، 
شكري في المؤتمر الصحفي، إن المباحثات 
القضية  ناقشت  الروسي،  نظيره  مع 

الفلسطينية، واألوضاع في سوريا والعراق 
وليبيا. وأشار إلى وجود "توافق بالعديد من 

القضايا اإلقليمية والدولية.«
دبلوماسية  لتسوية  التوصل  أهمية  وأكد 
األزمة  أن  إلى  الفتا  أوكرانيا،  في  لألزمة 
الغذائي  األمن  على  سلبية  انعكاسات  "لها 

العالمي.«

إلى مصر غداة  السبت،  ووصل الفروف، 
الجمعة، مراسم توقيع  استضافة إسطنبول، 
"وثيقة مبادرة الشحن اآلمن للحبوب والمواد 
الموانئ األوكرانية"، بحضور  الغذائية من 
أردوغان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس 
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  واألمين 

غوتيريش.

كاتب مغربي يوؤكد اأنها تفتقد اإىل اأدنى ح�س �سيا�سي 

"عدم �كرت�ث حكومة �أخنو�ش
 �شي�ؤّجج غ�شب ال�شارع"

قال الكاتب املغربي، علي اأنوزل ، اإّن "عدم اكرتاث رئي�س احلكومة املغربية عزيز اأخنو�س مبعاناة املغاربة جّراء غالء 

الأ�سعار، وحدة حالة اجلفاف التي يعرفها البلد، اأججت غ�سب ال�سارع املغربي"، وحّذر من عدم احتواء غ�سب ال�سارع 

املغربي اأو التنبوؤ مباآلته.

الحتاد املغربي لل�سغل يندد بخرق احلرية النقابية والتفاقيات الدولية

�ضكوى �ضد �حلكومة �ملغربية لدى منظمة �لعمل �لدولية بجنيف

باعتبارها ق�سية عادلة

�ملجتمع �ملدين �لإيطايل 
يت�ضامن مع �لق�ضية �ل�ضحر�وية 

أعربت فعاليات المجتمع المدني وسلطات مقاطعة ايميليا رومانيا 
باعتبار  الصحراوي  الشعب  نضال  مع  تضامنها  عن  بإيطاليا 

قضيته عادلة من أجل تمكينه من حقه في الحرية واالستقالل.
وذكرت وكالة األنباء الصحراوية إن قضية الشعب الصحراوي 
حظيت بمدينة روجيميليا بمقاطعة ايميليا رومانيا بشرف التكريم, 
داخل  التأييد  وتعاظم  وتزايد  والشعبي  الرسمي  اإلهتمام  يعكس 
فاطمة  بإيطاليا  البوليساريو  ممثلة جبهة  وذلك بحضور  ايطاليا 
ومستشارين  وبرلمانيين  بلديات  ورؤساء  عالل  سيدي  حفظال 
اميليا  لريجيو  البلدي  المجلس  رئيس  لوري  ماتيو  يتقدمهم 
وكاتيرينا لوزاردي رئيسة الجمعية الوطنية االيطالية للتضامن 

مع الشعب الصحراوي ورئيسة جمعية الخيمة.
وتم تكريم القضية الصحراوية بحضور فوج من رسل السالم 
المنطقة  بهذه  الصيفية  عطلتهم  يقضون  الذين  الصحراويين 
والعشرات من العائالت المضيفة وعدد كبير من وسائل اإلعالم 

االيطالية.
"هذا  ان  البلدي  المجلس  رئيس  لوري  ماتيو  جهته  من  وقال 
مع  وشعبها  مدينته  سلطات  تضامن  يعكس  البارز  الحدث 
القضية الصحراوية وان العلم الصحراوي البد وان يرفع يوما 
الظلم  بعد جالء  بلد حر مستقل  في  الصحراوية  المدن  بكل  ما 
سعيد  المدينة  سلطات  "وباسم  أنه  بالقول  مضيفا  واالحتالل", 

بتكريم نضال الصحراويين.«
من جانبها نوهت ممثلة الجبهة بايطاليا بمبادرة سلطات المدينة 
مع  للتضامن  اإليطالية  الجمعيات  ورابطة  الخيمة  وجمعية 
الشعب الصحراوي على هذا التشريف، مقدمة بالمناسبة عرضا 
االستعمار  ضد  الصحراوي  النضال  تاريخ  حول  للحضور 
ومذكرة "بفخر الصحراويين بعلمهم وقضيتهم وكفاحهم النبيل.«

على  بدورهم  فأكدوا  المتضامنة  والجمعيات  المدينة  ممثلو  أما 
بكفاح  متزايدا  اهتماما  تعكس  التي  الكبيرة  الحدث  "رمزية 
الصحراويين الذي يلهم احرار العالم"، مذكرين "بخصال شعب 
محب للسالم والتعايش بين الثقافات واالديان ومجددين تمسكهم 

بالدفاع عن حقوقه المشروعة حتى نيل االستقالل والحرية.«
يذكر ان مدينة روجيميليا الواقعة بمقاطعة إيميليا رومانيا تشهد 
اهتمام  وسط  السالم  برسل  احتفاء  تظاهرات  عدة  االيام  هذه 

اعالمي بحضور القضية الصحراوية.

اإثر توقيع وثيقة مبادرة ال�سحن الآمن

�أوكر�نيا تعلن بدء جتمع قو�فل 
�حلبوب يف ثالث مو�نئ

أعلنت إدارة الموانئ األوكرانية بدء تجمع قوافل سفن الحبوب 
في موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني.

وأفادت اإلدارة في بيان، أمس، اكتمال االستعدادات الستئناف 
اآلمن  الشحن  مبادرة  "وثيقة  توقيع  إثر  الثالث،  الموانئ  عمل 
األوكرانية.«وأكدت  الموانئ  من  الغذائية  والمواد  للحبوب 
ضرورة تقدم السفن بطلب لضمها إلى القوافل المذكورة، مشيرة 
أن دخول وخروج هذه السفن إلى الموانئ الثالث سيتم تحت قيادة 
سفينة محددة.وفي 22 يوليو/تموز 2022، جرت في إسطنبول 
والمواد  للحبوب  اآلمن  الشحن  مبادرة  "وثيقة  توقيع  مراسم 
الغذائية من الموانئ األوكرانية"، برعاية الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان.ويضمن االتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة 
في الموانئ األوكرانية على البحر األسود )شرق أوروبا( إلى 
نتيجة عدم  أزمة حبوب  العالم  بلدان  الكثير من  وتعاني  العالم. 
تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ األوكرانية بسبب الحرب 

الروسية األوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.
وفي ذات الصدد، رّحب رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي موسى 
فكي محمد، بتوقيع اتفاقية شحن الحبوب من الموانئ األوكرانية 
في مدينة إسطنبول التركية. وأعرب فكي في بيان عن تقديره 

لكافة األطراف المساهمة في توقيع االتفاقية.
ودعا رئيس المفوضية إلى إرساء الهدنة بين روسيا وأوكرانيا 
أجل  السياسية من  المفاوضات  المتحدة، وإطالق  األمم  برعاية 
 25 تستورد  لإلشارة،  العالم.  في  واالستقرار  السالم  إرساء 
القمح من روسيا  إفريقية ما يزيد على ثلث وارداتها من  دولة 

وأوكرانيا كل عام.

لفروف يوؤكد اأن بالده تعتزم عقد قمة اإفريقية رو�سية منت�سف 2023 وي�سرح

"�لتفاو�ش مع �أوكر�نيا مرتبط بعدم تدخل حلفائها"
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دويل
يف لقاء جمع الرئي�س

 عبا�س بالعاهل الأردين

ت�أكيد على موقف
 الأردن الث�بت

 جت�ه الق�سية الفل�سطينية
مع  أمس،  عباس،  محمود  فلسطين  دولة  رئيس  اجتمع   
العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني، ملك المملكة األردنية 

الهاشمية، في العاصمة األردنية عمان.
اجتماع  خالل  األردن،  ملك  الفلسطيني،  الرئيس  وأطلع 
الفلسطينية،  بالقضية  المتعلقة  التطورات  آخر  على  ثنائي 
والتحديات التي تواجه شعبنا جراء استمرار جرائم االحتالل 
األردني،  والعاهل  عباس،  الرئيس  وبحث  الصهيوني. 
الشقيقين،  البلدين  بين  المشتركة  والقضايا  الثنائية  العالقات 

وآخر التطورات السياسية في المنطقة.
وجرى خالل اللقاء بحث زيارة الرئيس األميركي جو بايدن 
القضية  مركزية  أكدت  التي  جدة  قمة  ونتائج  المنطقة،  إلى 
الدولية.  الشرعية  قرارات  الفلسطينية وضرورة حلها وفق 
واتفق عباس وملك األردن على استمرار التنسيق المشترك 

بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وشكر الرئيس الفلسطيني، الملك عبد هللا الثاني، على مواقفه 
العادلة  الفلسطيني وقضيته  الشعب  لحقوق  والداعمة  الثابتة 

في المحافل الدولية كافة. 
من جانبه، أكد الملك عبد هللا الثاني، موقف المملكة األردنية 
لألشقاء  والداعم  الفلسطينية،  القضية  تجاه  الثابت  الهاشمية 

الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة.

تقرير يوثق النتهاكات ال�صهيونية

247 انته�ًك� 
�سد احلري�ت الإعالمية 

بفل�سطني منذ بداية 2022
انتهاًكا   247 رصد  أمس،  فلسطيني،  إعالمي  مركز  أعلن 

ضد الحريات اإلعالمية في البالد، خالل ستة أشهر.
اإلعالمية  والحريات  للتنمية  الفلسطيني  المركز  وأفاد 
من  األول  النصف  خالل   " وثق  أنه  تقرير،  في  "مدى"، 
ارتكب  انتهاكا،   247 مجموعه  ما   2022 الجاري  العام 
االحتالل الصهيوني العدد األكبر منها، بواقع 195 اعتداء 

ضد الحريات اإلعالمية".
في  مختلفة  فلسطينية  جهات  "ارتكاب  إلى  المركز  وأشار 
 34" رصد  أنه  وذكر  اعتداء".   18 غزة  وقطاع  الضفة 
بنحو  بانخفاض  االجتماعي،  التواصل  شركات  من  انتهاكا 
غياب  بسبب  الماضي،  العام  من  الفترة  ذات  عن   %36

األحداث الكبيرة"، وفق المركز.
وقال: إنَّ "أبرز االنتهاكات قتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين 
دريم  إذاعة  لدى  والصحفية  مايو(،  )11أيار/  عاقلة  أبو 

غفران وراسنة )1 حزيران/ يونيو(".
واستشهدت الصحفية أبو عاقلة برصاصة في رأسها، أثناء 
تغطيتها اقتحام جيش االحتالل بمدينة جنين، شمالي الضفة 
الغربية، في حين قتلت الصحفية غفران وراسنة برصاص 
الضفة،  العروب جنوبي  مخيم  مدخل  االحتالل على  جيش 

خالل توجهها إلى عملها.
وذكر التقرير أن إعالميين في فلسطين تعّرضوا النتهاكات 
واالعتقال  التغطية،  ومنع  الجسدية،  "اإلصابة  قبيل  من 

والتوقيف".

رئي�س الوزراء الفل�سطيني 
ي�ستقبل املدير الع�م للتع�ون 

الدويل الإيط�يل
مع  أمس،  اشتية،  محمد  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  بحث 
الخارجية اإليطالية  الدولي في وزارة  للتعاون  العام  المدير 
السياسي،  والوضع  المشترك  التعاون  كاسيزي،  فابيو 
لوكا  اإلنمائي  للتعاون  اإليطالية  الوكالة  مدير  بحضور 
جوسيبي  فلسطين  في  العام  اإليطالي  والقنصل  مايسربور، 
الوضع  في صورة  الضيف  الوزراء  رئيس  فيديلي.ووضع 
وانتهاكات  السياسي،  األفق  انسداد  ظل  في  العام  السياسي 
الفلسطيني  الشعب  بحق  المتواصلة  الصهيوني  االحتالل 
وأرضه ومقدساته، وآخرها جريمة جيش االحتالل في نابلس 

فجر أمس، التي ارتقى إثرها شهيدين، وأصيب عدد آخر.
الدولي  القانون  باحترام  إيطاليا  مع  "نشترك  اشتية:  وقال 
والقرارات األممية، واإليمان بحل الدولتين"، وطالب إيطاليا 
السياسية  العملية  تحريك  أجل  من  بفلسطين  باالعتراف 
وإنقاذ حل الدولتين الذي تدمره إسرائيل بشكل ممنهج عبر 
إجراءاتها.كما بحث اشتية مع كاسيزي تعزيز التعاون وتنفيذ 
الوطنية،  التنمية  خطة  مع  يتماشى  بما  التنموية  المشاريع 
الشباب وخلق فرص  تمكين  برامج  دعم  أهمية  إلى  مشيرا 

عمل لهم، إلى جانب العديد من القطاعات األخرى.

افتتاح الدورة الـ 108 ملوؤمتر امل�صرفني على �صوؤون الفل�صطينيني بالقاهرة

ا�صت�صهدا يف ا�صتباك م�صلح مع قوات الحتالل ال�صهيوين

دعوة لتوحيد اجلهود حل�سد الدعم ال�سي��سي
 لتجديد تفوي�س "الأونروا"

ن�بل�س ُت�سيع جثم�ين ال�سهيدين عبد الرحمن �سبح وحممد العزيزي

هللا،  برام  مكتبه  في  استقباله  خالل  ذلك  جاء 
المبعوث الياباني الخاص لعملية السالم في الشرق 
اليابان  سفير  بحضور  ايمور،  تسوكاسا  االوسط 
لدى فلسطين ماسايوكي ماغوشي.وشدد اشتية على 
وجود فراغ سياسي قائم بحاجة الى ملء من خالل 
الشرعية  على  ترتكز  دولية،  سالم  مبادرة  بلورة 
والقانون الدولي لتحقيق حل الدولتين وتجسيد إقامة 
الدولة الفلسطينية.كما طالب بالضغط على االحتالل 
بالتوسع  المتمثلة  إجراءاته  كافة  لوقف  الصهيوني 
واالقتحامات  األراضي،  ومصادرة  االستيطاني 
واالعتقال  والقتل  الفلسطينية  للمناطق  اليومية 

وتدمير الممتلكات، األمر الذي يزيد من حدة توتر األوضاع. وثمن رئيس الوزراء 
الفلسطيني، الدعم الياباني السياسي والمالي المستمر لفلسطين منذ تأسيس السلطة 
الفلسطيني  الخارجية  استقبل وزير  القطاعات.من جهته،  العديد من  في  الوطنية 
رياض المالكي، أمس، المبعوث الياباني الجديد الخاص لعملية السالم في الشرق 
بمدينة رام هللا. الوزارة  مقر  في  له  المرافق  والوفد  أوئيمورا  تسوكاسا  األوسط 

وشكر المالكي اليابان على الدعم المستمر لفلسطين، مؤكدا أهمية العالقة الوطيدة 
بين البلدين، حيث إن اليابان من أهم الدول المانحة لفلسطين في المجاالت المالية 

والتنموية، خاصة دعمها األخير العاجل لألونروا، 
دول  مؤتمر  إنجاح  في  اليابان  جهود  على  وأثنى 

شرق آسيا لدعم التنمية في دولة فلسطين )سيباد(.
وأعرب عن أهمية مبادرة "ممر السالم واالزدهار" 
JAIP  نظراً ألهميتها في تطوير القطاع الصناعي 
الفلسطيني وتشجيع االستثمار، وأنه ينظر لها كقصة 
نجاح وتمثيل واضح لرؤية اليابان بطبيعة عالقتها 
بفلسطين، مشددا على أهمية دور المبعوث الياباني 
لضرورة  الصهيوني  الجانب  على  الضغط  في 
أهدافها. وتحقيق  المبادرة  هذه  عمل  استمرارية 
الميدانية  التطورات  آخر  المالكي  واستعرض 
والسياسية في فلسطين، مستنكرا سياسات الحكومة الصهيونية، وجريمة اإلعدام 
بدم بارد لمواطنين في نابلس فجر أمس، وشدد على أن صمت المجتمع الدولي 
للقانون  االنتهاكات  من  مزيد  إلى  سيؤدي  باالحتالل  القائمة  القوة  سياسات  تجاه 
الدولي وسيعيق عملية السالم.بدوره، أكد أوئيمورا ضرورة تنفيذ حل الدولتين، 
إلى  والعودة  العنف  االستيطان، وضرورة وقف  لسياسة  الرافض  بالده  وموقف 
لدعم  جهودها  في  اليابان  استمرار  على  مشددا  والمفاوضات،  الحوار  طاولة 

الفلسطينيين إلى حين تحقيق سالم عادل وشامل.

رئيس  التحرير،  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  أكد 
ضرورة  هولي،  أبو  أحمد  الالجئين  شؤون  دائرة 
العمل على تطويق األزمة المالية الخانقة التي تعيشها 
أفضل  استكشاف  في  البحث  عبر  "األونروا"  وكالة 
يؤثر  بما ال  المالية  الموارد  لحشد  الوسائل واآلليات 

على قرار تفويضها.
وأشار أبو هولي، خالل كلمته في الجلسة االفتتاحية 
شؤون  على  المشرفين  لمؤتمر   )108( الـ  للدورة 
الفلسطينيين التي عقدت أمس، في مقر األمانة العامة 
لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، 
المالية يتطلب رفع  إلى أن احتواء أزمة "األونروا" 
بما يغطي  المالية  قيمة مساهماتها  المتحدة من  األمم 
ووضع  االعتيادية  الميزانية  في  المالي  العجز  نسبة 
الوكالة على أساس مالي دائم، من خالل توسيع قاعدة 

المانحين وتأمين تمويل كاف ومستدام.
وقال: "نعمل مع الدول المضيفة على توحيد الجهود 
والرؤى في حشد الدعم السياسي بما يضمن التصويت 
بأغلبية ساحقة على تجديد تفويض "األونروا" لثالث 
سنوات جدد تبدأ من حزيران 2023 وحتى حزيران 

2026، مشددا على ضرورة التمسك باألونروا أكثر 
من أي وقت مضى، خاصة في ظل وجود محاوالت 
من الكيان الصهيوني إلنهاء وكالة الغوث قبل إيجاد 

حل عادل لقضية الالجئين وفق الشرعية الدولية.
المخيمات  تواجه  التي  التحديات  إلى  وتطرق 
الفلسطينية في ظل أزمة "األونروا" المالية واألزمات 
المضيفة،  العربية  الدول  تشهدها  التي  االقتصادية 
وارتفاع معدالت الفقر والبطالة عن 80% في أوساط 
وعدم  الرئيسية  رزقهم  مصادر  وفقدانهم  الالجئين، 
وجود موارد مالية ثابتة يقتاتون منها، وارتفاع أسعار 
األطراف  كل  تدخل  يستوجب  ما  األساسية،  السلع 

لمعالجتها وإيجاد الحلول لها.
التي  اإلسرائيلية  الجرائم  هولي  أبو  واستعرض 
ترتكب ضد الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة عبر 
العمد  والقتل  االستيطان واالستيالء على األراضي، 
والمباشر بحق المدنيين العزل وتهويد النقب ومدينة 

القدس واعتداءات المستوطنين.
في  المعايير  ازدواجية  بوقف  المتحدة  األمم  وطالب 
التعامل مع القضايا الدولية، وأن تتحمل مسؤولياتها 

تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات 
وجرائم، والعمل على تأمين الحماية الدولية، واتخاذ 
رقم  القرار  تنفيذ  لضمان  اإلجراءات  من  يلزم  ما 

2334 لوقف االستيطان.
األردنية  والمملكة  فلسطين،  المؤتمر:  في  ويشارك 
مصر  وجمهورية  اللبنانية،  والجمهورية  الهاشمية، 
والثقافة والعلوم،  للتربية  العربية  العربية، والمنظمة 
ومنظمة التعاون اإلسالمي، ومنظمة العالم اإلسالمي 
للتربية والعلوم والثقافة، ووكالة األمم المتحدة لغوث 
)األونروا(،  األدنى  الشرق  في  الالجئين  وتشغيل 
في  المحتلة  العربية  واألراضي  فلسطين  وقطاع 

جامعة الدول العربية.
ويبحث المؤتمر، على مدار خمسة أيام، قضية القدس 
والجدار  اليهودية  والهجرة  الصهيوني  واالستيطان 
الفلسطيني،  الشعب  صمود  ودعم  وتعزيز  الفاصل، 
كما  الفلسطينية،  األراضي  في  التنمية  وموضوع 
ونشاطات  الفلسطينيين  الالجئين  قضية  سيناقش 
المالية  األزمة  وتأثير  المالية  وأوضاعها  "األونروا" 

على خدماتها.

مدينة  في  الفلسطينيين  آالف  شارك 
جثماني  تشييع  في  أمس،  نابلس، 
صبح  جمال  الرحمن  عبد  الشهيدين 
ومحمد بشار العزيزي اللذين استشهدا 
االحتالل  قوات  مع  مسلح  اشتباك  في 

الصهيوني.
مستشفى  أمام  من  المشيعون  وانطلق 
رفيديا حاملين الجثمانين على أكتافهم، 
بالردِّ  تطالب  غاضبة  هتافات  مرددين 
على جرائم االحتالل. وأدى المشيعون 
الصالة على الجثمانين بميدان الشهداء، 
المقبرتين  في  الثرى  مواراتهما  قبل 

الشرقية والغربية. 
بعد  فجًرا  والعزيزي،  واستشهد صبح 
القديمة  البلدة  االحتالل  قوات  مداهمة 
 10 أصيب  حين  في  نابلس،  من 
ودارت  متفاوتة.  بجروح  مواطنين 
اقتحام  لدى  عنيفة  مسلحة  اشتباكات 
داخل  الياسمينية  حي  االحتالل  قوات 

البلدة القديمة.

فلسطينية،  إعالم  وسائل  عن  ونقال 
التي أكدت أنه وفًقا لشهود عيان، فإن 
أفراًدا من الوحدات الخاصة الصهيونية 
ثم  الياسمينة،  حي  داخل  إلى  تسللوا 
تبعتهم قوات كبيرة من جيش االحتالل، 
حيث حاصرت على الفور أحد األبنية 
األثناء  تلك  في  واندلعت  الحي،  في 
الحي  داخل  عنيفة  مسلحة  اشتباكات 
إلى  ولفت  ساعات.   4 لنحو  استمرت 
نفسه  المبنى  داخل  االشتباكات من  أن 
ومن خارجه استمرت 3 ساعات، وأنه 
بعد هذا الوقت الطويل من االشتباكات 
من  االحتالل  جيش  قوات  تمكنت 
على  وعثرت  المبنى  إلى  الدخول 

أسلحة وذخيرة وعبوات ناسفة.
صبح،  جمال  قال  الصدد،  هذت  وفي 
إن  صبح:  الرحمن  عبد  الشهيد  والد 
يوقف  لن  الرحمن  عبد  نجله  استشهاد 
وجه  في  مشتعلة  وستبقى  المقاومة، 

االحتالل.

الرحمن  عبد  نجله  أن  صبح  وأوضح 
لقوات  تصدوا  الذين  المقاومين  من 
وأضاف:  وبسالة.  قوة  بكل  االحتالل 
من  فضل  هو  الرحمن  عبد  "استشهاد 

هللا علينا، ونحمد هللا على ذلك".
واحد،  وهدفنا  واحد،  "عدونا  أن  وأكد 
والقدس  الضفة  في  واحدة  والمقاومة 
وغزة"، الفتا إلى أن "رسالتي للشعب 
عدونا  ألن  نتوحد؛  أن  الفلسطيني 

واحد".
الشهيدين  "حماس"،  حركة  وزّفت 
الشابّين المجاهدْين: عبد الرحمن صبح 
 22( العزيزي  ومحمد  عاًما(   29(
التصدي  خالل  ارتقيا  اللذين  عاًما(، 
مدينة  على  االحتالل  لعدوان  البطولي 

نابلس فجر اليوم.
تصريح  في  الحركة،  وقالت 
سّطرت  نابلس  إّن  صحفي،أمس: 
قابل  غير  بأنه  شعبنا  رسالة  -الليلة- 
أنها  على  مشددة  التدجين،  وال  للكسر 

المحتل  هذا  حلق  في  شوكًة  ستبقى 
جرائمه  بتمرير  تسمح  ولن  المجرم، 
من  المدعومة  العنصرية  وانتهاكاته 

قوى الشّر والتطبيع.
وتوجهت بالتحية إلى أهلنا وثوار شعبنا 
الماضية  الليلة  هبّوا  الذين  نابلس،  في 
االحتالل  لعدوان  للتصدي  بسالة،  بكّل 
واقتحامه الهمجي، كما توجهت بالتحية 
وطولكرم  جنين  في  شعبنا  ألبطال 
وطوباس، الذين نّفذوا عمليات إطالق 
الضفة  مدن  في  وألهلنا  بطولية،  نار 
وإسناًدا  دعًما  استنفروا  الذين  كافة، 

لجبل النار.
وأضافت: نشّد على أيدي أهلنا في مدن 
منها  القلب  وفي  كافة،  الغربية  الضفة 
االستبسال  من  بمزيد  المحتلة،  القدس 
والمبادرة  االحتالل،  عدوان  صّد  في 
الستهداف مواقعه، وزرع الرعب في 
عن  يندحر صاغًرا  حتى  مستوطناته، 

أرضنا وديارنا.
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"الحكيم" اسم من أسماء هللا تعالى الُحْسنى، 
يضع  الذي  "الحكيم":  اسم هللا  معاني  ومن 
منازلها  وينزلها  مواضعها،  في  األمور 
الالئقة بها في َخْلِقه وأْمره، وال يأمر إال بما 
فيه الخير، وال ينهى إال عما فيه الشر، وال 
فيه  ما  إال  يَُقدِّر  استحق، وال  َمِن  إال  يعذب 
فال  ُمْتَقن،  وصنعه  سديدة،  فأفعاله  ِحكمة، 
بل  لغير حكمة،  يفعل  عبثاً، وال  شيئاً  يُقدِّر 
حكمته  غابت  وإن  وعلم،  بحكمة  ذلك  كل 
"النهاية  في  األثير  ابن  الَخْلق..قال  عن 
ذو  الحكيم:  "وقيل:  الحديث":  غريب  في 
الحكمة. والحكمة عبارة عن معرفة أفضل 
األشياء بأفضل العلوم". وقال الخطابي في 
"شأن الدعاء": ")الحكيم(: هو الُمْحِكم لخلق 
األشياء.. ومعنى اإلحكام لخلق األشياء إنما 
وُحسن  فيها،  التدبير  إتقان  إلى:  ينصرف 
التقدير لها". وقال الطبري: ")الَحِكيم( الِذي 
اَل َيْدُخُل َتْدِبيَره َخلٌَل َواَل َزلٌَل". وقال: "حكيم 
فيما قضى بين عباده من قضاياه". وقال ابن 
فيضع  وأقواله  أفعاله  في  "الحكيم"  كثير: 
وقال  وعدله".  بحكمته  محالها  في  األشياء 
ومعناه  ")الحكيم(  "المنهاج":  في  الحليمي 
الذي ال يقول وال يفعل إال الصواب، وإنما 
سديدة،  أفعاله  ألن  بذلك  يوصف  أن  ينبغي 
وصنعه ُمْتَقن، وال يظهر الفعل الُمْتَقن السديد 
إال ِمن حكيم، كما ال يظهر الفعل على وجه 

االختيار إال من وحي عالم قدير.«
الهجرتين":  "طريق  في  الَقيِّم  ابن  وقال 
ِمْن  والِحْكمة  الُحْسنى،  أَْسمائه  ِمْن  "الَحِكيُم 
ادرة عْن أْمره  ِريعة الصَّ صفاته الُعلَى، َوالشَّ
ُسول الَمْبُعوث ِبها  َمْبناها على الِحْكمة، َوالرَّ
َمْحُموٌد  َوُهَو  َوالحْكمة..  بالِكَتاب  َمْبُعوٌث 
َوَشرٍّ  خْيٍر  ِمْن  الَكْون  في  ما  جميع  على 
َحْمًدا اْسَتَحقَّه لَِذاِته وَصدر َعْنه َخْلُقه وأَْمُره، 

َفَمْصَدر َذلِك ُكلِّه عِن الحْكمة.«
في  "الحكيم"  وجل  عز  هللا  اسم  ورد  وقد 
الكثير من اآليات القرآنية، وورد كذلك في 

األحاديث النبوية، ومن ذلك:
ِعَباِدِه  َفْوَق  اْلَقاِهُر  }َوُهَو  تعالى:  هللا   -قال 
ابن  قال  اْلَخِبيُر{)األنعام:18(.  اْلَحِكيُم  َوُهَو 
ما  جميع  في  أي:  اْلَحِكيُم{  "}َوُهَو  كثير: 
ومحالها،  األشياء  بمواضع  }اْلَخِبيُر{  يفعله 
فال يُعطي إال لمن يستحق وال يمنع إال َمن 

اْلَحِكيُم{  "}َوُهَو  السعدي:  وقال  يستحق". 
وفيما  وعاقب،  وأثاب  ونهى،  به  أمر  فيما 
السرائر  المطلع على  }اْلَخِبيُر{  َخلق وقدَّر. 
من  كله  وهذا  األمور،  وخفايا  والضمائر 
ْبُهْم  تَُعذِّ }إِْن  تعالى:  هللا  التوحيد.«قال  أدلة 
َفإِنَُّهْم ِعَباُدَك َوإِْن َتْغِفْر لَُهْم َفإِنََّك أَْنَت اْلَعِزيُز 
"قيل:  الطبري:  قال  اْلَحِكيُم{)المائد:118(. 
تغفر  وإن  عبادك،  فإنهم  تعذبهم  إن  معناه 
الحكيم  الُملك،  في  العزيز  أنت  فإنك  لهم 
في القضاء، ال ينقص ِمن عزك شيء، وال 
يخرج ِمْن ُحكمك شيء، ويدخل في حكمته 
ومغفرته وسعة رحمته ومغفرته الكفار، لكنه 
أخبر أنه ال يغفر وهو ال يخلف خبره". وقال 

تمام  عن  صادرة  فمغفرتك  "أي:  السعدي: 
عزة وقدرة، ال كمن يغفر ويعفو عن عجز 
وعدم قدرة. }اْلَحِكيُم{ حيث كان ِمن ُمْقتَضى 
حكمتك أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة.«

َعلَْيِهنَّ  الَِّذي  ِمْثُل  }َولَُهنَّ  وجل:  عز  قال 
 ُ َوهللاَّ َدَرَجٌة  َعلَْيِهنَّ  َجاِل  َولِلرِّ ِباْلَمْعُروِف 
كثير:  ابن  قال  َحِكيٌم{)البقرة:228(.  َعِزيٌز 
"أي: عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف 
أمره، حكيم في أمره وشْرعه وقَدره". وقال 
ممن  انتقامه  في  َعِزيٌز{   ُ "}َوهللاَّ الطبري: 
فيما  }َحِكيٌم{  حدوده..  وتعدَّى  أمره،  خالف 
دبَّر في خلقه، وفيما حكم وقَضى بينهم من 

أحكامه.«

َوَيْهِدَيُكْم  لَُكْم  لِيَُبيَِّن   ُ }يُِريُد هللاَّ وقال سبحانه: 
ُ َعلِيٌم  ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن َقْبلُِكْم َوَيتُوَب َعلَْيُكْم َوهللاَّ

 ُ "}َوهللاَّ الطبري:  قال  َحِكيٌم{)النساء:26(. 
بما يصلح عباده  يقول: وهللا ذو علم  َعلِيٌم{ 
في أْديانهم ودنياهم وغير ذلك من أمورهم، 
م عليهم،  وبما يأتون ويَذرون مما أحل أو حرَّ
حافظ ذلك كله عليهم. }َحِكيٌم{ بتدبيره فيهم، 

في تصريفهم فيما صّرفهم فيه.«
ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُُه  وقال تعالى: }َولَْواَل َفْضُل هللاَّ
قال  َحِكيٌم{)النور:10(.  اٌب  َتوَّ  َ هللاَّ َوأَنَّ 
البغوي: "يعني لعاَجلكم بالعقوبة، ولكنه ستر 
عليكم ودفع عنكم الحدَّ باللِعان، وإن هللا تواب 
يعود على من يرجع عن المعاصي بالرحمة، 
ابن  وقال  الحدود".  من  فرض  فيما  حكيم 
عاشور: "وفي ِذكر وصف "الحكيم" هنا مع 
التوبة  إلى أن في هذه  وصف تواب إشارة 

حكمة وهي استصالح الناس.«
ومن األحاديث النبوية التي جاء فيها اسم هللا 

"الحكيم:«
 1ـ عن سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه 
قال: )جاء أَْعَراِبيٌّ إلى َرسول هللا صلى هللا 
قال:  أقوله،  َعلِّْمِني كالماً  فقال:  عليه وسلم 
قْل: ال إلَه إالَّ هللاَّ َوْحَده ال شريك له، هللاَّ أَْكَبر 
َرّب  هللا  ُسْبَحان  كثيرا،  هلل  واْلَحْمد  كِبيرا، 
العزيز  باهللَّ  إالَّ  ة  ُقوَّ واَل  َحْول  ال  العالمين، 

الحكيم( رواه مسلم.
هللا  رضي  عباس  بن  هللا  عبد  وعن   2ـ 
قال:  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  أن  عنه 
).. فأقول كما قال العبد الصالح عيسى ابن 
ا  مْرَيم: }َوُكْنُت َعلَْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم َفلَمَّ
ِقيَب َعلَْيِهْم َوأَْنَت َعلَى  َتَوفَّْيَتِني ُكْنَت أَْنَت الرَّ
ِعَباُدَك  َفإِنَُّهْم  ْبُهْم  تَُعذِّ إِْن   * َشِهيٌد  َشْيٍء  ُكلِّ 
اْلَحِكيُم{ اْلَعِزيُز  أَْنَت  َفإِنََّك  لَُهْم  َتْغِفْر  َوإِْن 

)المائد:118:117( رواه البخاري.

عن عائشة رضي هللا عنها قالت : قال رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم  : ” إن هللا يحب الرفق في األمر كله ” متفق عليه. الرفق 
ضد العنف . ورفق باألمر ، يرفق أي لطف به ، وكذلك ترفق . 
قال الليث : الرفق لين الجانب ولطافة الفعل . وقال ابن األعرابي 
: رفق : انتظر . والرفيق ضد األخرق . وقد ورد في الحديث أنه 
من أسماء هللا تعالى  وصفاته ، فقد روى اإلمام مسلم في صحيحه 
: عن أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال : ” ياعائشة ! إن هللا رفيق يحب الرفق ، ويعطي 
على الرفق ماال يعطي على العنف ، واال يعطي على ماسواه ”. قال 
اإلمام النووي : ” وأما قوله ” إن هللا رفيق ” ففيه تصريح بتسميته 
سبحانه وتعالى ووصفه برفيق “. وقال القرطبي : ” فهو الرفيق ، 
أي : الكثير الرفق ، وهو اللين والتسهيل ، وضده العنف والتشديد 
إعطاء  وهو   ، اإلرفاق   : بمعنى  الرفق  يجيء  وقد   . والتصعيب 
في حق هللا  وكالهما صحيح   . زيد  أبي  قول  وهو   ، به  مايرتفق 
تعالى . إذ هو الميسر والمسهل ألسباب الخير كلها ، والمعطي لها ، 
وأعظمها : تيسير القرآن للحفظ ، ولوال ما قال ) ولقد يسرنا القرآن 
للذكر ( القمر : 17. ما قدر على حفظه أحد ، فال تيسير أال بتيسيره 
، وال منفعة إال بإعطائه وتقديره “. ورفقه عز وجل بعباده يظهر 
في رأفته ورحمته بهم شرعا وقدرا ، وهو ماال يحصى وال يعد . 

ومن ذلك : رفقه بالعصاة فال يعجل عليهم ليتوب منهم من يتوب 
، ويزداد إثما من سبقت الشقاوة . وقال اإلمام ابن القيم في نونيته 
: وهو الرفيق يحب أهل الرفق  يعطيهم بالرفق فوق أمان وأخبر 
 ، وعظمته  الرفق   خلق  فضل  عن  والسالم  الصالة  عليه  النبي 
في شيء  يكون  الرفق ال  إن   ”  : بقوله   ، كلها  لألمور  وإصالحه 
إال زانه ، وال ينزع من شيء إال شانه ” رواه مسلم . وقال : ” 
مهال ياعائشة ، إن هللا يحب الرفق في األمر كله ” رواه البخاري 
في األدب من صحيحه ) 449/10( : باب الرفق في األمر كله. 
وقال عليه الصالة والسالم أيضا : ” من يحرم الرفق يحرم الخير 

” رواه مسلم من حديث جابر رضي هللا عنه . وتحكي أم المؤمنين 
عائشة -رضي هللا عنها- عن رفق النبي صلى هللا عليه وسلم فتقول 
: ما ُخيَر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين أمرين قط إال اختار 
أيسرهما ما لم يكن إثًما ، فإن كان إثًما كان أبعد الناس منه ، وما 
انتقم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لنفسه في شيء قط ، إال أن 
تُْنَتَهك حرمة هللا ؛ فينتقم هلل تعالى . متفق عليه . وكان النبي صلى 
ُروا وال  ُروا ، وَبشِّ ُروا وال تَُعسِّ هللا عليه وسلم يقول ألصحابه: ” يسِّ

تَُنفِّروا ” متفق عليه . 
قال القرطبي : فينبغي لكل مسلم أن يكون رفيقا في أموره ، وجميع 
الشيطان ، وال تفارق  العجلة من  أحواله ، غير عجل فيها ، فإن 
الخيبة والخسران ، وقال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم ألشج عبد 
القيس : ” إن فيك لخصلتين يحبهما هللا : الحلم واألناة ” . ) رواه 
مسلم ( . وإذا كان المسلم رفيًقا مع الناس ، فإن هللا سبحانه سيرفق 
به في الدنيا ويوم القيامة ، فقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم يدعو 
، فيقول : ” اللهم َمْن َولِي من أمر أمتي شيًئا فرفق بهم ، فارفق به” 
. رواه مسلم . ودخل أعرابي اإلسالم ، وجاء ليصلى في المسجد 
مع الرسول صلى هللا عليه وسلم ، فقام في جانب المسجد وتبول 
، فقام إليه الصحابة ليقعوا به ويضربوه ، فقال لهم النبي صلى هللا 
أو سجاًل  ذنوًبا من ماء  بوله  عليه وسلم: ” دعوه ، وأريقوا على 
رين ”  ِرين ، ولم تبعثوا ُمَعسِّ – أي دلًوا- من ماء ، فإنما بعثتم ُميسِّ

رواه البخاري . 
والرقيق  بالضعيف  يرفق  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  وكان 
والخدم ، وأمر من كان عنده خادم أو عبد أن يطعمه مما يأكل ، 
ويلبسه مما يلبس ، وال يكلفه ما ال يطيق ، فإن كلَّفه ما ال يطيق 
فعليه أن يعينه. بل إن الرفق مطلوب حتى الحيوان ، وقد بين النبي 
صلى هللا عليه وسلم أن هللا سبحانه قد غفر لرجل ، ألنه سقى كلًبا 
كاد يموت من العطش . بينما دخلت امرأة النار؛ ألنها حبست قطة 

، فلم تطعمها ولم َتْسِقَها حتى ماتت .

الرفق يف الأمر كله 

اأهمية احلديث
 عن الهجرة النبوية 

نعلم جميعاً أن الحديث عن الهجرة النبوية والحديث عن أي حدث من أحداث 
الرسول صلى هللا عليه وسلم، إنما هو جزء من سيرته العطرة، والسيرة النبوية 
بصفة عامة تعتبر التطبيق العملي لتعاليم اإلسالم بكاملها؛ ألن الرسول صلى 
هللا عليه وسلم هو المطبق والمنفذ لما أوحي إليه من ربه، وهللا سبحانه جعله 
أُْسَوٌة َحَسَنٌة {   ِ صلى هللا عليه وسلم أسوة لألمة: } لََقْد َكاَن لَُكْم ِفي َرُسوِل هللاَّ
]األحزاب:٢١[ وذلك ألنه صلوات هللا وسالمه عليه من البشر، وتجري عليه 
الدارس  عند  والهجرة  يطبق.  أن  للبشر  يمكن  ما  عملياً  ويطبق  البشر،  أحكام 
الماضي وشق  الزمن: شق  بين شقي  التي تصل  الوصل  تعتبر همزة  المتأمل 
المستقبل، والماضي نوعان: ماض بعيد في عهد النبوات والمرسلين، وماض 

قريب ابتداًء من بعثة النبي صلى هللا عليه وسلم. 
سنة،  عشرة  ثالث  بعد  األول  مهدها  من  الدعوة  انتقلت  نقلة  الهجرة  وكانت 
وجاءت إلى المدينة لعشر سنوات فقط وبها تمت الرسالة. أما ما قبل البعثة فقد 
أشار النبي صلى هللا عليه وسلم بأن هللا نظر إلى العالم فمقتهم؛ لما كانوا عليه 
من عبادة األصنام ومن جاهلية جهالء، وصفها جعفر الطيار رضي هللا تعالى 
عنه عند النجاشي رضي هللا تعالى عنه حينما خرج مهاجرون من المسلمين إلى 
الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة وذلك بتوجيه من النبي صلى هللا عليه وسلم على 
ما تأتي اإلشارة إليه، فأرسلت قريش -لتنتقم من المسلمين- أرسلت إلى النجاشي 
بالحبشة.  وثأرنا  إن طلبتنا  وقالوا:  األولين،  المهاجرين  أولئك  تستعيد وتسترد 
قوينا  يأكل  جهالء:  جاهلية  في  كنا   : النجاشي  عند  جعفر  كلمات  في  ويهمنا 
ضعيفنا، نأتي المحرمات، نقطع األرحام، نغدر بالعهود -أشياء كثيرة ذكرها في 
جاهليتهم- فبعث هللا فينا رجاًل منا نعرف نشأته ونسبه ووالدته، فأمرنا بعبادة 
هللا وحده، وأمرنا بالصدق، ونهانا عن الكذب، وأمرنا بصلة األرحام، وأمرنا 

اأ�سماء اهلل احل�سنى.. »احلكيم«
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املـوافق   لـ  26 ذو احلجة 1443 هـ  

الوكاالت

أدانت 120 منظمة حقوقية، أمس، اإلعتداء الوحشي الذي 
تعرض له كل من رئيس الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان 
والكاتب العام لحزب النهج الديمقراطي المصطفى براهمة 

خالل تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة الداخلية 
بالرباط االثنين الماضي, مطالبين بضرورة فتح تحقيق 
في قضايا التنكيل بالمشاركين في الوقفات االحتجاجية.
في بيان لها، استنكرت المنظمات الـ 120، القمع الذي 
تعرض له أعضاء مختلف القوى الحقوقية والسياسية 

والنقابية المكونة للتنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في 
التنظيم وتكوين التنظيمات السياسية والنقابية واإلجتماعية 

والتجمع السلمي وحرية التعبير.
وطالبت المنظمات الحقوقية ب«ضرورة فتح تحقيق 
مستقل ونزيه لحاالت اإلعتداء والقمع والتنكيل الذي 
تعرض له المشاركون في  الوقفة اإلحتجاجية واتخاذ 

اإلجراءات القضائية واإلدارية ضد الذين أصدروا هذه 
األوامر المنافية للقانون«.

وفي تعد صارخ لحقوق االنسان, أقدمت شرطة المخزن 
االثنين الماضي على قمع وقفة سلمية لحزب »النهج 
الديمقراطي« لالحتجاج على منعه من عقد مؤتمره 

الخامس, مما أثار غضبا واسعا تعالت في ظله دعوات 
الى التجند ضد هذا النظام والوقوف الحازم أمام 

التراجعات الخطيرة في مجال الحريات. 
وأصدرت الكتابة الوطنية »للنهج الديمقراطي« بيانا 

عقب ما تعرضت له الوقفة السلمية التي حاول الحزب 
تنظيمها تنديدا بحرمانه من حقه في عقد مؤتمره الوطني 

الخامس, حيث أدانت فيه »القمع الشرس والمتوحش الذي 
نفذته قوى القمع وخلف إصابات في صفوف مناضالت 
ومناضلي الحزب«، مشددة على أن ذلك »يؤكد تمادي 

النظام المخزني في اإلجهاز على كافة الحقوق والحريات 
وتغول الدولة البوليسية«.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم 
غيبريسوس، أول أمس، إن تفشي جدري القرود في أكثر 
من 70 دولة يعد وضعا »استثنائًيا«، وبات يشكل »حالة 

طوارئ عالمية«.
واتخذ غيبريسوس اإلجراء األول من نوعه في هذا 

التصنيف، رغم عدم وجود توافق في اآلراء بين الخبراء 
العاملين في لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية 

بخصوص الفيروس المذكور، بحسب وكالة »أسوشيتد 
برس« األمريكية. وأكد أنه اتخذ القرار رغم فشل الهيئة 

االستشارية في االتفاق على التصنيف. وأوضح أن 
»قراره كان بمثابة كسر التعادل مع 9 أعضاء من لجنة 

الخبراء ضد هذه الخطوة و6 مؤيدين«. وقال إنه »تم 
اإلبالغ عن أكثر من 16 ألف إصابة و5 وفيات في 75 

دولة ومنطقة«.
ولفت إلى أن »تقييم المنظمة العالمية هو أن خطر 

اإلصابة بجدري القرود معتدل على مستوى العالم، 
باستثناء المنطقة األوروبية، التي يعتبر خطرها مرتفعا«. 

وأوضح مدير عام »الصحة العالمية« التابعة لألمم 
المتحدة، في بيان، أن »لدينا مرضا انتشر في أنحاء العالم 
بسرعة من خالل طرق انتقال جديدة ال نعرف عنها سوى 

القليل جًدا«.
وإعالن »حالة الطوارئ العالمية« قد يحفز إلى المزيد 

من االستثمار في إنتاج عالجات ولقاحات للمرض، الذي 
كان نادًرا في يوم من األيام، بحسب المصدر نفسه. 
و«حالة الطوارئ العالمية«، هي أعلى مستوى من 

التأهب لدى منظمة الصحة.
وبهذا الخصوص، قال رئيس قسم الطوارئ بالمنظمة 

الدكتور مايكل رايان، في تصريح صحفي، إن »المدير 
العام اتخذ هذا القرار حتى يأخذ المجتمع العالمي حاالت 
تفشي المرض الحالية على محمل الجد«. يشار إلى أنه 
في 7 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت »الصحة العالمية« 
تسجيلها أكثر من 6 آالف إصابة مؤكدة بجدري القرود 

وثالث وفيات مرتبطة به منذ بداية العام في أنحاء العالم.
وتظهر أعراض المرض على هيئة حمى وتضخم الغدد 
الليمفاوية وآالم في العضالت والتهاب حلق، إضافة إلى 

اإلرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه جدري الماء 
على اليدين والوجه وباطن القدمين واألعضاء التناسلية 
وغيرها من أجزاء الجسم. واكتشف جدري القرود أول 
مرة عام 1958 عندما ظهر مرض يشبه الجدري في 

قرود أحد المختبرات، ومن هنا أُخذت هذه التسمية.

وجهت نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر 
العاصمة نداء للجمهور بخصوص شخص يدعى بلحاسني 

يعقوب, يتواصل مع األشخاص هاتفيا للنصب واالحتيال عليهم 
بانتحال صفة نظامية مدنية وعسكرية، داعية كل من تعامل 

معه إلى التقرب من مصالحها.
وجاء في النداء المرفق بصورة هذا الشخص: "عمال بأحكام 
المادة 17 الفقرة 5 من قانون اإلجراءات الجزائية, فإن نيابة 

الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس تعلم الجمهور بأن 
هناك شخصا يدعى بلحاسني يعقوب, البالغ من العمر 22 سنة, 
ينحدر من والية تيبازة, مسبوق قضائيا, متواجد بدولة اليونان 

بطريقة غير شرعية, يتواصل مع األشخاص هاتفيا للنصب 
واالحتيال عليهم لسلب منهم مبالغ مالية وهذا بانتحال صفة 

نظامية مدنية وعسكرية".
وعليه، توجه نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس 

"نداء لكل شخص وقع ضحيته, سواء التقاه شخصيا أو تعامل 
معه إما على المستوى الوطني أو خارجه أو له معلومات 

بوصفه شاهدا على وقائع مشابهة, التقرب من نيابة محكمة 
بئر مراد رايس قصد ترسيم شكواه أو سماع شهادته في 

الموضوع".
ع. ط

الإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد
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أعلنت أوبرا الجزائر، أمس، عن تنظيمها 
مسابقة وطنية النتقاء فنانين موسيقيين وعازفين 

منفردين محترفين لألوركسترا السيمفونية الخاصة 
بها, يومي الثالث والرابع سبتمبر القادم.

في بيان لها، حّددت األوبرا معايير اختيار الفنان 
الموسيقي بكون القراءة الموسيقية إجبارية وبدقة 
التنغيم واإليقاع, في حين حددت معايير اختيار 

العازف المنفرد بالبراعة الكبيرة في العزف اآللي 
في حين أن القراءة الموسيقية هنا غير إجبارية.

وعلى الراغبين في الترشح إرسال السير الذاتية 
والصور والفيديوهات على البريد اإللكتروني 
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قبل يوم 20 أوت الداخل ألجل المشاركة في هذه 

المسابقة.
وسيتم االتصال بالمترشحين الذين يتم انتقاؤهم من 
قبل المديرية العامة لدار األوبرا من أجل االشتراك 

في هذه المسابقة التي يتم تنظيمها بمناسبة افتتاح 
الموسم الثقافي والفني 2022 – 2023.

حياة. م

محكمة ال�شراقة ت�ؤجل النظر 
في ق�شية نعيمة �شالحي

أجلت محكمة الشراقة قضية رئيسة حزب العدالة 
والبيان نعيمة صالحي إلى 5 أكتوبر القادم.وتعود 
القضية إلى شكوى محامين من والية تيزي وزو 
ضد نعيمة صالحي بتهمة المساس بوحدة الوطن 

والتحريض على الكراهية.
ع. ط

للم�صاعدة في اإنجاح المخيم 

ال�صيفي لالأطفال ال�صحراويين

رئي�س ال�فد ال�شحراوي يثمن 
مجه�دات الجزائريين 

ثمن رئيس الوفد الصحراوي بوبة لعروسي 
مجهودات الجزائريين للمساعدة في إنجاح البرنامج 

التعاوني المسطر للتنشيط الصيفي الموجه لفائدة 
األطفال الصحراويين.

و في تصريح لإلذاعة الجزائرية كشف لعروسي 
عن برنامج« يوم بالدي« وهو يوم مهم بالنسبة 
للمخيمات الصيفية الصحراوية يتم فيه عرض 
العادات والتقاليد الخاصة بالشعب الصحراوي 

وسيكون يقول لعروسي » رسالة لنقل الصورة 
الحقيقية للشعب الصحراوي لألشقاء الجزائريين«.

كما يتضمن برنامج تنشيط المخيم الصيفي لألطفال 
الصحراويين  بشاطيء عين عشير بعنابة تنظيم 

منافسات رياضية ومسابقات فكرية تتخللها جوالت 
سياحية واستكشافية عبر المواقع التاريخية واألثرية 

التي تزخر بها بونة، حسب ما أشار إليه رئيس 
الوفد الصحراوي. وقد تمت تهيئة كل الظروف 

واإلمكانيات لقضاء فترة تخييم آمنة ومريحة لألطفال 
الصحراويين. 

ق. و

اإثر انحراف قطار عن م�صاره 

بالبويرة:

 رفع 4 عربات
 وبقاء 10 اأخرى عالقة
تواصلت أمس عملية رفع عربات القطار الذي 

انحرف عن مساره يوم الجمعة الماضي بالمنطقة 
المسماة تالوين في األخضرية )غرب البويرة( حسبما 

علم من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 
وأوضح محمد حنات، مدير المؤسسة الوطنية 

للسكك الحديدية بالبويرة لوكالة األنباء الجزائرية، 
أن »عملية رفع العربات التي انحرفت عن السكة 
ما زالت جارية«، موضحا أنه تم تخصيص ثالث 
رافعات إحداها هوائية على مستوى الموقع لرفع 

الـ 14 عربة التي انحرفت عن المسار.وقال حنات 
»تمكنا من رفع 4 عربات وتبقى لدينا 10 عربات 
أخرى منها 6 محملة بالقمح«، مشيرا إلى أن كل 

عربة محملة تزن 80 طنا.
وأشار كذلك إلى أن حركة السكك الحديدية انطالقا 
من الثنية نحو شرق البالد »ال تزال متوقفة« إلى 
غاية تصليح المسارالمتضرر .يذكر أن قطار لنقل 

السلع قد انحرف عن مساره الجمعة الماضي بمنطقة 
تالوين في األخضرية )غرب البويرة( ، مما تسبب 

في إصابة شخص وأضرار مادية، كما يذكر أن 
القطارات المغادرة من الجزائر العاصمة إلى منطقتي 

الشرق والجنوب الشرقي )بجاية ومسيلة وتقرت 
وتبسة عبر قسنطينة وعنابة( متوقفة حاليا حتى 

إشعار آخر، حسب ما اعلنت الجمعة الشركة الوطنية 
للسكك الحديدية.

ف.م

 وزارة ال�صحة تدعو

 اإلى االإلتزام بنظام اليقظة

ت�شجيل 67 اإ�شابة جديدة 
بفيرو�س ك�رونا
سجلت 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

)كوفيد-19( مع عدم تسجيل أي حالة وفاة, بينما 
تماثلت 47 حالة للشفاء خالل الـ 24 ساعة األخيرة 

بالجزائر.
أفاد بيان لوزارة الصحة، أّن إجمالي اإلصابات بلغ 
266839 حالة, فيما قدر مجموع المتماثلين للشفاء 

بـ 179034, في الوقت الذي استقر فيه عدد الوفيات 
عند 6876 حالة، كما تم تسجيل 4 حاالت بالعناية 
المركزة, يضيف ذات المصدر, مشيرا إلى أن 32 

والية لم تسجل بها أي إصابة جديدة.
وجّددت وزارة الصحة توصياتها للمواطنين 

بضرورة االلتزام بنظام اليقظة، ودعتهم إلى احترام 
قواعد الوقاية والمسافة الجسدية واالرتداء اإللزامي 

للقناع الواقي. كما شّددت مصالح وزارة الصحة 
على أّن االلتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه 

اإلجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, 
هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائياً على هذا 

الوباء.
ف. م

ت�شخير طائرة عم�دية لنقل م�اطن 
م�شاب من غرداية اإلى العا�شمة

تعّرض مواطن لحروق بليغة إثر نشوب حريق على 
مستوى محّل بسوق قصر غرداية الجمعة المنصرم 
، وعلى إثر ذلك تقدم والي الوالية بطلب إلى المدير 
العام للحماية المدنية لتسخير مروحية من أجل نقل 
المصاب إلى مستشفى الحروق بالدويرة -الجزائر 

العاصمة.
ق. و

طالبت بتحقيق م�صتقل في ق�صايا التنكيل بالمحتجين ال�صلميين

 120 منظمة حق�قية 
مغربية تندد بقمع النظام المخزني

»ال�صحة العالمية« تحذر: 

تف�شي جدري القرود ي�شكل »حالة ط�ارئ 

المعني يتواجد بدولة اأوربية وينتحل �صفة نظامية

محكمة بئر مراد راي�س ت�جه نداء للم�اطنين بخ�ش��س �شخ�س محتال

في ح�صيلة لم�صالح اأمن العا�صمة 

خالل �صهر جوان المن�صرم

ت�قيف 138 �شخ�س في ق�شايا 
مختلفة بـ »ميترو الجزائر«

كشفت حصيلة أعلنت عنها مصالح أمن والية 
الجزائر أمس، عن تمكن وحدة »شرطة ميترو 

الجزائر« من توقيف 138 شخص مشتبه فيهم في 
قضايا مختلفة،خالل شهر جوان الفارط.

وأوضح المصدر ذاته أنه “في حصيلة شهرية 
سجلتها وحدة شرطة ميترو الجزائر – الميترو 

والتراموي- خالل شهر يونيو الفارط، تتعلق بمختلف 
النشاطات اليومية التي تقوم بها الوحدة، تمكنت هذه 
األخيرة من توقيف )138( شخص مشتبه فيهم عن 
قضايا مختلفة تتعلق بحيازة المخدرات، حمل سالح 

أبيض محظور والسرقة”.
وأضاف البيان أن ذات الوحدة “سجلت خالل نفس 
الفترة، )9( حوادث مرورية مادية وجسمانية كانت 
عربة الميترو طرفا فيها”، كما قامت بـ”)46( تدخل 

من أجل تقديم يد المساعدة واإلسعاف”.
ر. ن

»اأوبرا الجزائر« تعلن:

انتقاء فنانين م��شيقيين وعازفين 
منفردين ي�مي 3 و4 �شبتمبر
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