
فيما تبقي اأ�سعار النفط الخام الجزائري 

عند 117 دوالر للبرميل 

 17,1 مليــــــــــار دوالر 
 عائـــــدات النفــــــــــط

 في الن�صف االأول لـ 2022
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 في تعليمة اأ�سدرها الرئي�ض

 المدير العام لمجمع "�سونلغاز"
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 خ�س�ض لتقييم

 الو�سع العام في البالد

الرئــي�ض تبـ�ن يتراأ�ض 
 اجتماعــــــــــا للمجل�ض

 االأعلى للأمــــــــــن

 االإرهابي الموقوف 

 بن حليمة يعبر

 عن ندمه، ويحّذر:

03

خ�نة ينفذون اأجندات مخابر معادية للجزائر

الرئي�ض تبون اأمر باالإر�سال الفوري لعتاد بري وجوي 

الجزائر تر�صل م�صاعدات الإخماد الحرائق بت�ن�ض



تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، تم تسخير 
حوامتين من الحجم الكبير تابعتين للقوات الجوية 
و25 شاحنة إطفاء من الحجم الكبير، 4 سيارات 

قيادية، سيارة إسعاف طبية و80 فردا من مختلف 
الرتب تابعين للحماية المدنية دخلوا إلى التراب 

التونسي للمساهمة في إخماد حرائق الغابات التي 
تعرفها البالد.

وتشهد غابات السلسلة الجبلية الممتدة من جبل 
بوقرنين الى حدود برج السدرية في الضاحية 

الجنوبية للعاصمة التونسية، خالل الـ48 ساعة 

األخيرة، حرائق ضخمة أتت على مساحات شاسعة 
من الغطاء الغابي والنباتي للمنطقة.

وقد ساهمت الحرارة الشديدة وشدة الرياح وصعوبة 
التضاريس في سرعة انتشار النيران، علما أن 

المنطقة الجبلية الممتدة جنوب العاصمة تونس، تطل 
على أكبر ضواحي العاصمة ومنها مدن الزهراء 

وحمام األنف وبرج السدرية وبومهل.
واستأنفت قوات الدفاع المدني في تونس، فجر 

أمس، عمليات إطفاء الحرائق باستعمال الطائرات، 
بينما تواصل وسائل الدفاع البرية حماية التجمعات 

السكنية، خوفا من تسرب النيران إلى األحياء اآلهلة 
بالسكان.

وفي هذا السياق قال المتحدث الرسمي باسم الدفاع 
المدني معز تريعة، أن النيران تتمركز في قمة 

الجبل وهو ما يجعل الوصول إليها عبر شاحنات 
اإلطفاء أمرا شبه مستحيل، حيث تمنح األولوية 

لحماية المناطق اآلهلة بالسكان والسهر على سالمة 
القاطنين في األحياء المتاخمة للجبل الملتهب، مشيرا 

إلى تفعيل خطة الطوارئ في كل المنطقة للتدخل 
بحسب تطور األحداث.

استقبل الوزير األول، أيمن بن عبد الرحمان، 
وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز 

النزاهة بدولة الكويت، جمال هاضل الجالوي، 
الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأوضح بيان لمصالح الوزير االول أن اللقاء 

شكل "فرصة لتبادل واسع لوجهات النظر 
حول واقع وآفاق تطوير العالقات الجزائرية-

الكويتية في عديد المجاالت، بما في ذلك 
التعاون القانوني والقضائي وفي مجال تعزيز 

النزاهة والشفافية وأخلقة الحياة العامة، مع 

التنويه بعمق العالقات األخوية التي تربط 
البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية تنشيط آليات 
التعاون الثنائية, بما يرقى إلى توجيهات قيادتي 

البلدين".
ق. و

�إميان. �س
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عرب الإرهابي املوقوف حممد عزوز بن 

حليمة عن ندمه اإثر "الأخطاء الكثرية" التي 

ارتكبها يف حق الوطن وتهجمه على العديد من 

الأ�شخا�ص دون وجه حق، حمذرا من الوقوع 

يف �شراك خونة اجلزائر من املرتزقة الذين 

ينفذون اأجندات خمابر معادية.

�إ. �س/ و�ج

قال بن حليمة في الجزء السادس من االعترافات التي بثها 
التلفزيون الجزائري تحت عنوان "رحلة الخيانة وتفاصيل 
المؤامرة"، إن ما تتعرض له الجزائر من حمالت عدائية 
وإعالمية هي مؤامرة أحكمت فصولها في مخابر معادية 
هدفها النيل من وحدتها واستقرارها، مؤكدا أن احتكاكه 

المباشر باإلرهابيين المختبئين في عواصم أجنبية سمح له 
بإدراك حقيقة أنهم مجرد "مرتزقة يسعون وراء األموال 

والنساء وال عالقة لهم بصفة النضال التي يدعونها".
وأضاف أنه بعد انكشاف هذه الحقيقة المرة، قرر قبل 

توقيفه وترحيله إلى الجزائر، االنفصال عن حركة "رشاد" 

اإلرهابية ومسؤوليها وعلى رأسهم اإلرهابي العربي 
زيطوط، وتابع بالقول: "حينما كنت في إسبانيا كنت أتوهم 
أن هؤالء اإلرهابيين مناضلون وأصحاب مبادئ، غير أن 
حقيقتهم انكشفت بعد انتقالي إلى فرنسا واحتكاكي المباشر 

بعناصر رشاد وبأمير ديزاد وأدركت أن هؤالء مجرد 
عمالء وخونة".

وعبر الموقوف بن حليمة عن ندمه بشأن "األخطاء الكثيرة" 
التي ارتكبها في حق البالد واعتذر من أشخاص تهجم 
عليهم ونال من أعراضهم دون وجه حق، مستغال في 

ذلك معلومات كاذبة كان يستقيها من حسابات وهمية على 
الفايسبوك، وكشف اإلرهابي أنه بعد تواصله مع شباب 

مغرر بهم في سجن الحراش، لمس إجماعا لدى هؤالء على 
كره واحتقار العربي زيطوط وأمير ديزاد وأتباعهم، ألنهم 

أدركوا حقيقة هؤالء اإلرهابيين الذين يستغلون أبناء الشعب 
من البسطاء ويحتالون عليهم، ونقل عن الشباب الموقوفين 

شعورهم بالندم وعزمهم على التخلي كليا عن األفكار 
الهدامة لخونة الوطن.

وحذر بن حليمة الشباب من الوقوع في شراك هؤالء 

اإلرهابيين، داعيا كل الجزائريين الذين تعاملوا مع العربي 
زيطوط وباقي اإلرهابيين أن يكشفوا حقيقتهم.

من جهة أخرى، طلب بن حليمة من العربي زيطوط التوقف 
عن التكلم باسمه أو باسم عائلته، كاشفا حجم الكذب والتحايل 
الذي يستعمله لتحريف الحقائق، وضرب مثاال عن ذلك حين 
ادعى زيطوط أن أخاه عبد الرحمان تعرض لالختطاف من 
قبل "قوة خاصة تابعة للمخابرات"، في حين أنه "استدعي 

للتحقيق من طرف شرطي رافقه إلى مركز للشرطة 
بالجزائر العاصمة كنت متواجدا فيه للتحقيق أيضا".

وأضاف أن النوايا الخبيثة للعربي زيطوط ال يظهرها للعلن، 
غير أنه كشف عن بعضها في بث مباشر من خالل "زلة 

لسان" قال فيها حرفيا: "نريد دولة إسالمية" قبل أن يستدرك 
بالقول: "بل نريد دولة مدنية".

ومن األكاذيب التي كان يروجها العربي زيطوط باستعمال 
الجناح اإلعالمي لحركة "رشاد" اإلرهابية، االدعاء بأن 

المحامين الثالثة الذين تأسسوا للدفاع عن اإلرهابي الموقوف 
محمد عبد هللا يعملون لصالح المخابرات الجزائرية، في حين 

أنه وكلهم شخصيا للدفاع عن شقيقه عبد الرحمان.

وتابع أن العربي زيطوط كان دائما يحرض الجزائريين على 
التظاهر أمام القنصليات الجزائرية بالخارج بسبب تعليق 
الرحالت الجوية إثر انتشار جائحة كورونا، في حين أن 

"أخته القاطنة بفرنسا دخلت إلى الجزائر ولم يتعرض لها 
أحد، وهو يرفض االعتراف بذلك".

وقال الموقوف بن حليمة إن "المصادر الموثوقة" التي 
يتحدث عنها زيطوط في كل مرة "ال تتعدى أن تكون أخاه 

اسماعيل".
وفي سياق اعترافاته، أكد بن حليمة أنه منذ فراره إلى 

خارج الوطن لم يتعرض أي من أفراد عائلته ألي نوع 
من المضايقات، مضيفا لدى تطرقه إلى عالقته مع المدعو 

غاني مهدي، أنه شارك معه في برنامج تلفزيوني على "قناة 
22" الحديثة النشأة باقتراح من عبدو سمار، وأنه خالل هذا 

البرنامج اقترح عليه غاني مهدي أن تقوم جمعية "تحدي" 
بجمع األموال للتكفل بدفع أتعاب محاميه، مشيرا إلى أنه 

رفض هذا الطلب بالنظر إلى أن هذه الجمعية خاضعة 
للتحقيق في سويسرا حول شبهة تبييض األموال، وهو 

السبب الذي أدى بغاني مهدي إلى عدم بث هذا البرنامج.

 الوزير الأول ين�شب ال�شلطة العليا لل�شفافية 

والوقاية من الف�شاد، ويوؤكد:

 اجلزائر با�سرت م�سار
�إ�صالحات كربى وعميقة

اأكد الوزير الأول، اأمين بن عبد الرحمان، اأن اجلزائر كانت قد با�شرت 

م�شار اإ�شالحات كربى وعميقة ت�شمنها برنامج رئي�ص اجلمهورية الذي 

التزم ببناء جزائر جديدة تعزز فيها مبادئ ال�شفافية والنزاهة واحلكم 

الرا�شد وتكر�ص فيها اأ�ش�ص دولة احلق والقانون.

�إميان. �س

أشرف الوزير االول ايمن بن عبد الرحمن، باسم رئيس الجمهورية، القائد 
األعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، على مراسم 
التنصيب الرسمي لرئيسة وأعضاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 

ومكافحته، وأشار الوزير األول في كلمة له خالل مراسم التنصيب التي جرت 
بقصر الحكومة، إلى أن رئيس الجمهورية " اكد منذ البداية على ضرورة 
أخلقة الحياة العامة واستقاللية القضاء وتعزيز المساءلة والمحاسبة وعلى 

ضرورة فصل المال عن السياسة إلبعاد نفوذ المال عن تسيير الشأن العام"، 
مبرزا "حرص رئيس الجمهورية على وضع اللبنات األساسية لتكريس دولة 

المؤسسات".
وقد انعكس كل ذلك من خالل "التعديالت الجوهرية لدستور 2020، حيث 
تشهد الجزائر اليوم المحطة األخيرة في استكمال بناء الصرح المؤسساتي 

بتنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته".
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير األول بأن الدستور "صنف هذه السلطة ضمن 

المؤسسات الرقابية، كما زودها بصالحيات واسعة تتولى بموجبها وضع 
استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها 
ومتابعتها والمساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم 
الراشد، والمساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين اآلخرين في 

نشر ثقافة نبذ الفساد وحماية المال العام".
وفي إطار تكييف المنظومة القانونية مع الدستور، توقف السيد بن عبد الرحمان 

عند القانون رقم 22-08 الصادر بتاريخ 5 ماي 2022 والذي يحدد تنظيم 
السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصالحياتها، 

وقد منح هذا النص السلطة العليا "صالحيات قانونية أخرى ال تقل أهمية عن 
الصالحيات الدستورية، لعل أهمها التحري اإلداري والمالي في مظاهر االثراء 

غير المشروع لدى الموظفين العموميين"، كما حرص ذات القانون على 
"توسيع تشكيلة مجلس السلطة العليا لتشمل إلى جانب قضاة وشخصيات وطنية 

ممثلين عن المجتمع المدني، استنادا إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع 
المدني كشريك أساسي ورئيسي في مكافحة الفساد والوقاية منه والتبليغ عنه".

وبالمناسبة، عرج بن عبد الرحمان على "مختلف الجهود التي بذلتها الدولة في 
إطار مكافحة الفساد، باعتماد إطار قانوني ومؤسساتي خاص بذلك، مطابق 
ألحكام اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، تمثل أساسا في إصدار القانون 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سنة 2006 وانشاء الهيئة الوطنية للوقاية 
من الفساد ومكافحته وكذا الديوان المركزي لقمع الفساد"، مشيرا إلى أن 

اإلنجازات المحققة لم ترق إلى الطموحات والتطلعات المرجوة، نظرا لعدم 
وجود إرادة سياسية قوية في مكافحة الفساد آنذاك.

وقال بهذا الخصوص: "لقد رأينا جميعا حجم التراكمات الناجمة عن الممارسات 
السلبية التي عرفتها بالدنا خالل السنوات الماضية والتجاوزات الخطيرة 

التي حدثت في تسيير الشأن العام وتبديد المال العام، وانتشار مختلف مظاهر 
الفساد".

وإزاء ذلك، أدرجت الحكومة ضمن مخطط عملها، الذي ينبثق من االلتزامات 
األربعة والخمسين لرئيس الجمهورية، محورا يتعلق بأخلقة الحياة العامة، 

التزمت فيه بإصالح قانون الوقاية من الفساد ومكافحته من أجل تشديد العقوبات 
المرتبطة بجرائم الفساد، واعتماد اآلليات العملية لتسيير األمالك المحجوزة 
والمصادرة وتسيير الشركات محل المتابعات القضائية في قضايا فساد وكذا 

اعتماد طريقة تسوية ودية تضمن استرداد األمالك المختلسة، فضال عن تعزيز 
التعاون الدولي الستعادة األموال المنهوبة التي تم تحويلها الى الخارج.

كما تعمل الحكومة على عصرنة اإلدارة وتبسيط اإلجراءات اإلدارية و رقمنتها 
وكذا على تعزيز نزاهة الموظفين العموميين من خالل "وضع منظومة للوقاية 

من تضارب المصالح وجعل االلتحاق بوظائف المسؤولية في الدولة يتم 
حصريا على أساس المؤهالت والجدارة والكفاءة والنزاهة"، ومواصلة لهذه 
الجهود، أشار الوزير األول إلى أنه من "المنتظر استكمال اعداد النصوص 

التنظيمية التي ستسمح للسلطة العليا من ممارسة مهامها وصالحياتها بفعالية 
وعلى أكمل وجه، السيما مهمة وضع االستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية 

من الفساد ومكافحته مع تحديد آليات تنفيذها ومتابعتها".
وفي هذا الصدد، أعرب بن عبد الرحمان عن يقينه بأن "خبرة وكفاءة رئيسة 

وأعضاء هذه السلطة من شأنها المساهمة في تحقيق هذه األهداف"، مؤكدا أنهم 
"سيلقون من الحكومة كل الدعم، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي أمر 

بتوفير كل اإلمكانيات المادية والبشرية التي تسمح للسلطة بتحقيق األهداف التي 
أنشئت من أجلها".

وفي األخير، أعلن الوزير األول عن تنصيب سليمة مسراتي رئيسة للسلطة 
العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، باإلضافة إلى أعضاء مجلس 

السلطة.

 الإرهابي املوقوف بن حليمة 

يعرب عن ندمه، ويحّذر:

لدى ا�شتقباله وزير العدل الكويتي

�لوزير �لأول يبحث �صبل تطوير �لتعاون �لق�صائي مع �لكويت

خونة ينفذون �أجند�ت خمابر معادية للجز�ئر

الرئي�ص تبون اأمر بالإر�شال الفوري لعتاد بري وجوي 

 �جلز�ئـــر تر�صـل م�صاعد�ت
 لإخمـاد �حلر�ئـق بتــون�س

 اأمر رئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد تبون، بالإر�شال الفوري لعتاد بري وجوي اىل ال�شقيقة 

تون�ص، مل�شاعدتها على اإخماد احلرائق املندلعة يف غاباتها، وذلك عقب طلب من تون�ص.
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وفي هذا الصدد، كشفت المنظمة الجزائرية للدفاع 
عن المستهلك "حمايتك"، في منشور لها عبر 

صفحتها الرسمية على موقع التواصل االجتماعي 
"فايسبوك"، عن سعر  الدخول ألحد مسابح مركب 

سياحي بوالية تيبازة، والذي يقدر بـ 4500 دج 
للبالغين، فيما حدد سعر 1500دج لألطفال، مع 

وجبة خفيفة.وتابعت المنظمة منشورها قائلة،  "هل 
هذا يتوافق مع تعليمات وزير السياحة"، وهو يؤكد 

أن بعض المؤسسات والفضاءات السياحية، لم 
تطبق بعد تعليمات وزير السياحة القاضية بتخفيض 

األسعار وجعلها في متناول المواطن.
وكان وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين 

حمادي، قد جدد منتصف األسبوع الجاري تأكيده 
للمؤسسات الفندقية والسياحية على ضرورة 

تخفيض أسعار مختلف الخدمات التي تقدمها، حتى 
تكون في متناول المواطن الراغب في قضاء عطله 

داخل أرض الوطن.
وشدد الوزير على هامش زيارة فجائية قادته 

للمركبين السياحيين القرن الذهبي وتيبازة القرية 
على ضرورة إعادة النظر في األسعار المعتمدة، 

خاصة وأنها تدفع الكثير من المواطنين للتوجه نحو 

خارج أرض الوطن.
وخالل الزيارة، التي سمحت له بأن يقف على 
مختلف أجنحة المؤسستين، وكذا الخدمات التي 

يقدمها كل من المركب القرن الذهبي وتيبازة القرية 
لفائدة السواح من المقيمين والمصطافين، ألح ياسين 

حمادي على ضرورة ترقية مستوى الخدمات و 
االستعداد الجيد للمنافسة القوية بين المتعاملين 

السياحيين وطنيا واقليميا، والعمل على جلب أكبر 
عدد ممكن من السواح والمصطافين.وأكد وزير 
السياحة على ضرورة توفير كل عوامل الراحة 

و االستجمام ألن الرهان بالنسبة لهذه المؤسسات 
هو كسب ثقة السائح الجزائري وإقناعه بضرورة 

اختيار الوجهة الجزائرية.
وكان المسؤول األول على رأس القطاع، قد أمر 

بتخفيض األسعار واقتراح عروض سياحية تناسب 
كل فئات المجتمع، واستغالل كل الفضاءات 

والهياكل المتاحة لطرح العروض الجديدة، ثم 
الترويج لها بقوة على مستوى المنصات االلكترونية 

ومواقع التواصل االجتماعي ال سيما للجالية 
الجزائرية بالخارج.

وأمر القائمين على تسيير المؤسستين بتحسين 

الخدمات المقدمة على مستوى الشواطئ والمسابح، 
باالضافة الى إعادة النظر في طريقة تسيير الدخول 
واالستفادة من الخدمات وتخفيض األسعار وتغيير 

طريقة تسويق الخدمات، مؤكدا على ضرورة 
احترام الزبون وتجزئة الخدمات من أجل ترك 

حرية االختيار للزبون والمصطاف وعدم إجباره 
على دفع ثمن الخدمات التي ال يرغب في االستفادة 

منها.
كما حث ياسين حمادي القائمين على المؤسسات 

السياحية للعمل على مسايرة كل الظروف الزمنية 
واألحداث الوطنية واقتراح عروض خاصة 

ضاربا المثل بعروض خاصة بالمتفوقين في شهادة 
البكالوريا وعائالتهم.

وتكشف العديد من اإلعالنات الترويجية، التي 
تنشر على صفحات مواقع التواصل االجتماعي، 
عدم احترام العديد من المؤسسات لتعليمات وزير 

السياحة، إذ اصطدم العديد من الراغبين في قضاء 
عطلهم داخل أرض الوطن بأسعار جنونية، وهو 
الوضع الذي يدفع بالعديد من المواطنين إلختيار 

وجهات خارجية، رغم توفر السياحة الداخلية على 
كافة مقومات النجاح.

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية, ياسين حمادي, 
على أهمية "االنخراط التام" لمختلف الفاعلين والمهنيين 
في القطاع في التعريف بوجهة الجزائر السياحية وتنويع 

المنتوج السياحي الوطني وترقيته, حسب ما أفاد به, 
أمس، بيان للوزارة.أوضح البيان أن السيد حمادي, 

أكد خالل استقباله يومي الثالثاء واألربعاء بمقر 
الوزارة لمختلف الشركاء االجتماعيين لقطاعه, على 
"ضرورة مواصلة الجهود من أجل رفع تحدي كسب 

ثقة المواطن الجزائري من خالل اقتراح برامج تتناسب 
ومتطلباته بأسعار تنافسية", مشددا من جهة أخرى على 

"أهمية االنخراط التام لمختلف الفاعلين والمهنيين مع 
مصالح الوزارة بغية انجاح التظاهرات الكبرى للقطاع 
والمبرمجة للتعريف بوجهة الجزائر السياحية وتنويع 

المنتوج السياحي الوطني وترقيته".

كما ألح الوزير على أهمية مواصلة هذه اللقاءات الدورية 
والتي ستسهم --حسبه-- بصفة فعالة في وضع تحليل 
ميداني ودقيق لمجريات المواسم السياحية على غرار 

موسم االصطياف والموسم السياحي الصحراوي.
ولفت البيان إلى أن هذه اللقاءات "تندرج ضمن مساعي 

الوزير لتعزيز التنسيق والتشاور مع مختلف الشركاء 
االجتماعيين وممثلي مهنيي القطاع, من أجل تبادل 

الرأي ومناقشة أهم المحاور التي من شأنها المساهمة 
في تجسيد خارطة طريق القطاع باعتبارهم شريكا قويا 

وفعاال في الحقل السياحي".واعتبر أن هذه اللقاءات 
"سمحت بتشخيص وتحليل مرحلي لموسم االصطياف 

2022, والذي اعتبره الشركاء االجتماعيون إيجابيا 
بامتياز", مؤكدين على أنه عرف "انتعاشا ملحوظا" 

للسياحة الداخلية و"إقباال كبيرا" للعائالت الجزائرية على 

المنتوج السياحي الجزائري، كما ثمنوا بهذا الخصوص 
مساعي القطاع الرامية إلشراكهم في تجسيد مخطط 
عمل الحكومة "من أجل بناء صناعة سياحية حقيقية 

وترقية وتطوير قطاع السياحة والصناعة التقليدية ووجهة 
الجزائر السياحية".يذكر أن حمادي استقبل كل من رئيس 

الفيدرالية الوطنية لمستغلي الفندقة, رئيس الفيدرالية 
الوطنية لجمعيات وكاالت السياحة والسفر, رئيس 

النقابة الوطنية لوكاالت السياحة, رئيس الملتقى الوطني 
الجزائري لوكاالت السياحة, رئيس كلوستر سياحة, 

رئيس االتحاد الوطني لوكاالت السياحة واألسفار, رئيس 
الفدرالية الوطنية لدواوين السياحة, رئيس الفدرالية 
الوطنية لوكاالت السياحة والفندقة ورئيس الجمعية 
الوطنية لوكالء السياحة وكذا األمين العام الفدرالية 
الوطنية لعمال السياحة والتجارة, حسب ذات البيان.
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�سربت تعليمات وزير ال�سياحة عر�س احلائط

م�ؤ�س�ســـات فندقية تفر�ض 
اأ�سعارا خيالية على الزبائـــن

�سربت العديد من املوؤ�س�سات الفندقية والف�ساءات ال�سياحية تعليمات 

وزير ال�سياحة القا�سية بخف�س اأ�سعار خدماتها عر�س احلائط، 

ومت�سكت مبا كانت تروج له منذ بداية مو�سم الإ�سطياف.

 فيما تبقي اأ�سعار النفط اخلام اجلزائري

 عند 117 دولر للربميل 

 17,1 مليار دوالر عائدات 
النفط يف الن�سف االأول لـ 2022

بلغت عائدات صادرات النفط الجزائرية، خالل النصف األول من العام الجاري 
2022 أزيد من 17 مليار دوالر، بالموازاة مع بقاء األسعار فوق حاجز 100 

دوالر للبرميل منذ بداية العام الجاري.
وكشفت بيانات منصة الطاقة، بأن عائدات النفط الجزائرية خالل األشهر الست 

األولى من العام الجاري وصلت ل 17,1 مليار دوالر، محققة مكاسب تعتبر 
األعلى لها خالل األعوام ال 8 األخيرة.

وقدرت العائدات استنادا إلى متوسط سعر خام مزيج الصحراء الجزائري 
"صحاري بالند" خالل النصف األول من العام الجاري، والتي تجاوزت حاحز 

110 دوالر للبرميل، بالموازاة مع التوترات الجيوسياسية الحاصلة شرق 
أوروبا، والتي تسببت في حدوث اختالالت في أسواق الطاقة، ما جعل األسعار 

تقترب من حاجز 140 دوالر للبرميل خالل شهر مارس الماضي.
وتُشير التوقعات إلى تسجيل عائدات صادرات النفط الجزائرية ما يتراوح بين 
35 و36 مليار دوالر بنهاية العام الجاري 2022، مقارنة بما يصل إلى 23,3 

مليار دوالر حصلت العام الماضي 2021، بحسب تقرير ورد بمجلة ميس 
األميركية.

وفي المقابل، يتجه إنتاج الجزائر من النفط الخام ليصل ل 01 مليون و55 ألف 
برميل يوميا بداية شهر أوت القادم، مستفيدا من قرار مجموعة أوبك بلوس 

بضخ زيادات شهرية تقدر بحوالي 648 ألف برميل يوميا.
ارتفع إنتاج النفط في الجزائر بمقدار 9 آالف برميل يوميا خالل شهر جوان 

الماضي، مواصال الصعود للشهر الـ 14 على التوالي، وبحسب التقرير 
الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط، فإن إنتاج الجزائر من النفط 

بلغ 1,021 مليون برميل يوميا خالل شهر جوان المنقضي، مقابل 1,012 
مليون برميل يوميا شهر ماي.

وكان إنتاج النفط في الجزائر كسر عتبة المليون برميل يوميا في أفريل 
الماضي ألول مرة في عامين، وستمكن الزيادات الشهرية الجديدة في إنتاج 
النفط، التي أقرتها مجموعة أوبك بلوس في اجتماعها األخير من رفع حصة 

الجزائر، ألكثر من 01 مليون و55 ألف برميل يوميا، خالل شهر أوت ولكنها 
تبقى في المرتبة ال 03 افريقيا بعد كل من نيجيريا، التي ينتظر أن يصل 

انتاجها ل 01 مليون و826 ألف برميل يوميا وأنغوال التي سيبلغ انتاجها 01 
مليون و525 ألف برميل يوميا، وهذا حسب بيانات مجموعة أوبك بلوس.

ويبقى أكبر تحدي يواجه قطاع في الجزائر، االستهالك المحلي، والذي طالب 
بخصوصه وزير الطاقة السابق عبد المجيد عطار في دراسة له بخصوص 

واقع قطاع الطاقة بحلول عام 2035،  بضرورة ايالء االستهالك أهمية كبيرة، 
مشيرا إلى أن االستهالك يعد التحدي الرئيسي الذي يهدد صادرات النفط 

والغاز في البالد، داعيا إلى إعادة النظر في سياسة الدعم في أسعار الطاقة لدفع 
المواطنين إلى مراجعة طريقة االستهالك.

وأضاف عطار في الدراسة، التي حملت في طياتها 10 توصيات من أجل 
إصالح منظومة الطاقة في الجزائر وإزالة التشوهات الموجودة بها، بأن 

الجزائر مطالبة باالستعداد للمرحلة المقبلة، والتي وصفها باألمر الحتمي، من 
أجل ضمان أمن الطاقة والوصول باالستقاللية الطاقوية الوطنية في البالد.

لإلشارة، فإن أسعار النفط الخام الجزائري صحاري بالند سجلت تراجعا منذ 
نهاية شهر جوان الماضي، قدر بأزيد من 4 دوالرات في البرميل الواحد، 

مقارنة بأخر تداوالت لها، حيث أنها انخفضت بنسبة وصلت ل 3,39 بالمئة 
لتستقر عند 117,77 دوالر للبرميل الواحد.
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قال اإن اجلزائر تويل اأهمية ق�سوى لجناز بنى حتتية اأ�سا�سية 

تكون خم�س�سة للموا�سالت ال�سلكية والال�سلكية 

تريكي يدعو الدول االإفريقية للدفاع عن 
م�ساحلها يف جمال تكنولوجيات االإعالم واالت�سال

دعا وزير البريد والمواصالت السلكية و الالسلكية كريم بيبي تريكي، أمس، 
بالجزائر الدول اإلفريقية إلى الدفاع "المشترك" عن مصالحها في مجال 

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، مؤكدا على اإلستراتيجية الجزائرية من أجل 
تعميم هذه الخدمات.

صرح الوزير خالل افتتاح الدورة السادسة لندوة لمؤتمر المندوبين المفوضين 
لالتحاد اإلفريقي لالتصاالت أن "التحديات الحالية و المستقبلية تفرض على 
قارتنا تشاورا إقليميا متينا و فعاال حتى تتمكن الدول األفريقية من الدفاع عن 

مصالحها المشتركة في مجال تكنولوجيات االعالم و االتصال".
وينظم هذا االجتماع التحضيري الذي من المقرر أن يتواصل إلى غاية 26 

يوليو, تحسبا النعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد اإلفريقي للمواصالت 
السلكية و الالسلكية المقرر عقده في سبتمبر القادم في بوخارست )رومانيا(.

ولتحقيق ذلك, شجع الوزير الدول األفريقية على "العمل جماعيا و بعزم" 
لفرض نفسها على مستوى الهيئات الدولية المتخصصة.

في نفس السياق, أوضح الوزير الذي أشار إلى التطور "االستثنائي" المحقق 
بفضل التكنولوجيات الجديدة التي أضحت "ضرورية" أنه يتعين على البلدان 

األفريقية "بذل المزيد من الجهود لتعزيز الرقمنة في سياساتها الحكومية 
واستراتيجياتها التنموية".

ولدى تطرقه إلى التجربة الجزائرية في تعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالتصال, أشار السيد بيبي تريكي إلى أن "اإلستراتيجية التي وضعها رئيس 
الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و التي تتضمن آفاقا واسعة في هذا السياق, 

تضع المواطن في صميم االهتمامات و تولي اهتماما خاصا حتى تكون 
التكنولوجيات الجديدة موزعة على كامل التراب الوطني".

كما أضاف أن الجزائر "تولي أهمية قصوى النجاز بنى تحتية أساسية 
تكون مخصصة للمواصالت السلكية والالسلكية وتهدف إلى استفادة جميع 
المواطنين" مع العمل, قاريا, على "استكمال شبكة األلياف البصرية التي 
تربطها ببلدان شقيقة أخرى".في هذا الخصوص, أكد الوزير على تعزيز 

التعاون اإلقليمي من أجل "تجسيد المحاور الرئيسية ألجندة 2063 لالتحاد 
األفريقي التي تهدف إلى إشراك المواطن و تحقيق التكامل االقتصادي بين 

البلدان األفريقية".
من جهته, شكر األمين العام لالتحاد األفريقي جون أومو الجزائر على الوسائل 
التي وفرتها للمشاركين في الدورة الحالية لالتحاد مؤكدا على ضرورة "الدفاع 

عن المصالح المشتركة إلفريقيا في مجال تكنولوجيات اإلعالم و االتصال".
تجدر اإلشارة إلى أنه على هامش هذا االجتماع التحضيري, تسلم رئيس سلطة 

الضبط للبريد و المواصالت السلكية و الالسلكية زين الدين بلعطار درع 
رئاسة الشبكة العربية لضابطي المواصالت السلكية و الالسلكية و تكنولوجيات 
اإلعالم )AREGNET( من نائب رئيس السلطة الوطنية للمواصالت السلكية 

و الالسلكية التونسية شاكر تواتي. وقد خلفت الجزائر تونس في ماي 2021 
لرئاسة هذه الشبكة العربية المشتركة بمناسبة انعقاد دورتها ال 18 بتقنية 

التحاضر عن بعد بسبب جائحة كوفيد -19.

خ�س�س لتقييم الو�سع العام يف البالد

الرئي�س تبون يرتاأ�س اجتماعا للمجل�س االأعلى لالأمن

ترأس رئيس الجمهورية، القائد األعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع 
الوطني, عبد المجيد تبون، أمس، بالجزائر العاصمة, اجتماعا للمجلس 
األعلى لألمن، وفقا لما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.وجاء في البيان: 

"ترأس، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد األعلى للقوات 
المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا للمجلس األعلى لألمن، خصص 

لتقييم الوضع العام في البالد".
ع.ط

لتنويع املنتوج ال�سياحي الوطني وترقيته

حمادي يوؤكد اأهمية االنخراط التام ملختلف الفاعلني واملهنيني



شكل اللقاء, الذي حضره رئيس المجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان, عبد المجيد 
زعالني, "فرصة لإلشادة بالعالقات 

الثنائية المميزة التي تربط الجزائر بقطر, 
وفق توجيهات قائدي البلدين, رئيس 
الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, 

وأخيه أمير دولة قطر, الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني, مع بحث سبل توسيعها 

لتشمل مجاالت تعاون أخرى بما يخدم 
مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين".

وثمن قوجيل في هذا الخصوص, 
"الحركية المتنامية التي تميز العالقات 

الجزائرية-القطرية في اآلونة األخيرة", 
مستحضرا "المساعي الحثيثة التي 

يبذلها رئيس الجمهورية من أجل تدعيم 
التعاون العربي البيني والرفع من مستوى 

التنسيق بين األقطار العربية", وهو 
ما ستعمل من أجله الجزائر --مثلما 

قال-- خالل استضافتها القمة العربية  في 
نوفمبر المقبل.وأبرز في هذا السياق, أن 
><الجزائر تحرص على ما يعود بالنفع 
على الشعوب العربية", مذكرا بموقفها 

من القضية الفلسطينية التي "تواجه الخطر 
الصهيوني المتمدد, واعتبارها قضية 

مركزية بالنسبة لألمة العربية, والدفاع 
على حق الشعب الفلسطيني في إقامة 

دولته على حدود العام 1967 وعاصمتها 
القدس مثلما نصت على ذلك مبادرة 

السالم العربية ببيروت 2002<<، كما 
أكد رئيس مجلس االمة على "العناية 

واألولوية" اللتين يوليهما الرئيس تبون, 
"لحماية حقوق اإلنسان والحريات الفردية 

والجماعية وكذا حق المواطن في العيش 
الكريم في الجزائر الجديدة".

من جانبها, أشادت مريم بنت عبد هللا 
العطية التي تعد أيضا رئيسة الشبكة 
العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق 
اإلنسان, ورئيسة التحالف العالمي 

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان, 
ب"الحركية التي تشهدها الجزائر الجديدة 

بقيادة الرئيس تبون, الساعي إلرساء 
معالم دولة الحق والقانون".

وأكدت في هذا الخصوص, "عزم اللجنة 
الوطنية لحقوق اإلنسان في دولة قطر 
على ترقية سبل التعاون مع المجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان في الجزائر, عن 
طريق تنظيم برامج تدريبية وتبادل الدعم 
الذي يمكن أن يقدم لمجال حقوق اإلنسان 

و تبادل الخبرات المكتسبة في البلدين".
تجدر اإلشارة إلى أن السيدة مريم بنت 

عبد هللا العطية تقوم بزيارة إلى الجزائر 
لحضور الدورة التدريبية التأسيسية حول 

"إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 
وفق مبادئ باريس لعام 1993", التي 

تحتضنها الجزائر من 22 إلى 24 يوليو 
الجاري.

ع.ط
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قوجيل ي�صتقبل رئي�صة اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان لدولة قطر وي�صرح

فل�ضطني تبقى ق�ضية مركزية 
بالن�ضبة للأمة العربية

ا�صتقبل رئي�س جمل�س الأمة, ال�صيد �صالح قوجيل, اليوم الأربعاء مبقر املجل�س, مرمي 

بنت عبد اهلل العطية, رئي�صة اللجنة الوطنية حلقوق الن�صان لدولة قطر, حيث تناول 

الطرفان عددا من الق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك بني البلدين.

بو�صليماين ي�صتقبل نائبة الوزير الرو�صية ويوؤكد 

التح�صري له قريبا

م�ضروع اتفاق اطار يف جمال الإعلم 
والت�ضال بني اجلزائر ورو�ضيا

استقبل وزير االتصال، محمد بوسليماني، نائبة الوزير الروسية 
المكلفة بالتنمية الرقمية واالتصال واالتصال الجماهيري، بيال 

تشيركيسوفا، وأوضح بيان لوزارة االتصال أن هذا اللقاء سمح ببحث 
"سبل تعزيز العالقات الثنائية القائمة بين البلدين، السيما في مجال 

اإلعالم واالتصال".
وفي هذا السياق، أكد الطرفان "ضرورة إعطاء دفع جديد للتعاون 
الثنائي اإلعالمي بتشجيع التعاون أكثر بين المؤسسات اإلعالمية 

الجزائرية ونظيراتها الروسية من خالل تبادل الخبرات والتجارب 
وكذا الزيارات بين الجزائر وروسيا".

وفي ذات اإلطار، أكد بوسليماني "أهمية العمل سويا من أجل تطوير 
العالقات في مجال اإلعالم والرقي بها إلى مستوى العالقات السياسية 

بين البلدين"، معتبرا أن التكوين في مختلف التخصصات "يعد من 
أولويات القطاع، خاصة في ظل تطور التكنولوجيات الحديثة لإلعالم 

واالتصال".
من جانبها، أبدت تشيركيسوفا "ارتياحها" لمستوى التعاون القائم بين 
البلدين"، مؤكدة "جاهزية روسيا لتعزيز وتيرة التنسيق المشترك في 
المجال اإلعالمي"، كما أعربت عن "رغبة بالدها في خلق ديناميكية 
جديدة في المجال اإلعالمي"، وفي ختام اللقاء، "اتفق الطرفان على 
التحضير لمشروع اتفاق اطار في مجال اإلعالم واالتصال سيوقع 

الحقا بين البلدين". 
ق. و

 نظري جمهودهم يف تاأمني

 احتفالت الذكرى ال�صتني لال�صتقالل

 وزير الداخلية يوجه
 ر�ضالة تهنئة لقوات ال�ضرطة

وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال 
بلجود، رسالة تهنئة، إلى كافة قوات الشرطة، نظير جهودهم الحثيثة 

رفقة جميع األسالك األمنية، في تأمين االحتفاالت المتميزة التي 
شهدتها ربوع الوطن، إحياًء للذكرى الستين لالستقالل.وأفاد بيان 
للمديرية العامة لألمن الوطني أن بلجود هنأ قوات الشرطة أيضا 

على االحترافية العالية لقوات الشرطة، في مرافقة الطبعة التاسعة 
عشر أللعاب البحر األبيض المتوسط، التي احتضنتها وهران.وعبر 

وزيد الداخلية في رسالته عن عميق تقديره ألفراد ومنتسبي سلك 
األمن الوطني، لمساهمتهم الهامة في إنجاح هذه التظاهرات.

ع.ط

بهدف تخفيف ثقل املحفظة املدر�صية

 تو�ضيع ا�ضتعمال “اللوحات الرقمية“
 يف املدار�س البتدائية

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن توسيع استعمال اللوحة الرقمية في 
المدارس االبتدائية كإجراء من بين اإلجراءات التي تساهم في تخفيف 

ثقل المحفظة المدرسية تحسبا للموسم الدراسي 2022-2023.وأفاد 
منشور اإلطار للدخول المدرسي 2022-2023 أنه سيتم استحداث 

شعبة فنون في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ابتداًء من السنة 
الدراسية الجديدة، باإلضافة إلى إدماج مشرفي التربية في المدارس 
االبتدائية.وتدخل هذه التجديدات التحسينية في سيرورة تجويد أداء 

المدرسة الجزائرية في الجوانب المتعلقة بالتقويم البيداغوجي والوسائل 
التعليمية في كافة المراحل التعليمية، إضافة إلى الجوانب المتعلقة 
بتكوين المكونين والرفع من مستوى أدائهم المهني وفي الجوانب 

المتعلقة بتسيير الموارد البشرية والمالية والمادية وذلك ضمن مقاربة 
عقلنة النفقات وترشيدها واستغالل أمثل للموارد في المسعى الرامي 

إلى تحسين مؤشرات النوعية في أبعادها البيداغوجية والتسييرية 
واالستثمارية.

ر.ن

 حث املخت�صني على اأهمية توفري

 من�صات وتطبيقات اإلكرتونية 

 مرابي يوؤكد على اأهمية الرقمنة
 يف ت�ضيري قطاع التكوين املهني

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين, ياسين مرابي, أول أمس, على 
أهمية الرقمنة في تعزيز التسيير البيداغوجي واإلداري للقطاع.

وأوضح الوزير لدى إشرافه على أشغال لقاء حول الرقمنة, جمع 
مختصين في المعلوماتية بقطاع التكوين المهني عن طريق التحاضر 

المرئي عن بعد , أن القطاع يعطي "أهمية كبيرة" للرقمنة من أجل 
"ضبط نظام معلوماتي فعال الذي يمثل نقطة االرتكاز التي تربط كل 

مكونات التسيير, على المستوى البيداغوجي, اإلداري والمالي.“
وفي ذات السياق, أضاف السيد مرابي أن التحول الرقمي يمثل فرصة 

لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ل"تعزيز" كفاءته و "تسريع" وتيرة 
عمل المؤسسات التكوينية من الجانب البيداغوجي واإلداري.وأكد 

أن القطاع "خطى خطوات" في مجال رقمنة بعض أنشطة التسيير 
البيداغوجي, سيما, من خالل المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيالت 

"مهنتي.“
ومن هذا المنظور, حث الوزير المختصين بالقطاع على أهمية توفير 

"منصات وتطبيقات إلكترونية تخص, سيما, التسيير البيداغوجي 
واإلداري والمالي, وتسيير التجهيزات البيداغوجية وأخرى ترمي 

إلى إبراز والكشف عن االبتكارات.“وحسب المنظمين, فإن هذا اللقاء 
يهدف إلى "إيجاد األرضية الصلبة ألجندة التحول الرقمي قصد اعتماد 

استراتيجية تمكن من توفير خدمات أفضل لطالبي التكوين, وكذا 
استغالل أمثل للوقت والجهد, تحقيقا ألهداف القطاع.“

ع.ط

حتت �صعار "ال�صواطئ نظيفة ب�صلوكنا"

املنظمة اجلزائرية حلماية امل�ضتهلك تدعو امل�ضطافني للحفاظ على نظافة ال�ضواطئ

بهدف تعزيز التعاون يف جمايل التكوين والبحث العلمي

 توقيع اتفاقية �ضراكة بني جامعة هواري بومدين وموؤ�ض�ضة ميرتو اجلزائر

دعت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك 
ومحيطه المصطافين بضرورة الحفاظ على نظافة 

الشواطئ، ورفع كل المخلفات التي قد تتسبب في تشكل 
منظر مقرف تنغص به راحة المصطافين وتتسبب به 

في األذى للكائنات الحية.
أكدت المنظمة على أهمية الحفاظ على الشواطئ من 

التلوث والحفاظ على مياه البحر وحياة الكائنات البحرية 
التي تتأثر بشكل مباشر من التلوث الحاصل على 

الشاطئ.ودعت المنظمة، المتوجهين الشواطئ لتجنب 
استخدام األكياس البالستيكية وتركها بعيدا عن الشاطئ، 

واستبدلها بحقائب قماشية يمكن استخدامها مجددا أو 
بعلب وأوعية يمكن إغالقها.

كما أشارت للمصطافين على أهمية استعمال أكياس 
القمامة، لجمع مخلفات األطعمة، التي يتم تناولها، وهذا 

من أجل حماية الشاطئ من التلوث، مشددة على أن 
بقايا الطعام وأكياس الوجبات الخفيفة ال تتحلل كما يعتقد 

البعض.
وأكدت المنظمة في جملة النصائح الموجهة 

للمصطافين، على ضرورة إزالة القمامة التي تصادفنا  
على الشاطئ حتى ولو لم تكن ملكا لنا، وهذا من أجل 
تنظيف الشاطئ والتخلص من منظر القمامة المزعج 

على الشاطئ، داعيا إياهم البتكار ألعابا مفيدة مع 
األصدقاء أو األبناء، تشمل جمع أكبر عدد من العلب 

المعدنية على الشاطئ، االستمتاع بالوقت وتنظيف 

الشاطئ في نفس الوقت.
كما أكدت المنظمة على أهمية إستبدال قارورات المياه 

البالستيكية ذات االستخدام الواحد بأخرى زجاجية 
يمكن استخدامها مرات عدة حتى ال نضطر إلى رميها 

ونعيدها معنا إلى المنزل الستخدامها مرات عديدة.
وشددت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك 

ومحيطه، على تجنب إحراق القمامة وخاصة 
البالستيكية منها، عند تحضير المشاوي على الشاطئ، 

والحرص على إخماد النار تماما قبل مغادرتك، كما 
طالبت المواطنين بالحرص على إزالة المخلفات 

الحيوانات األليفة.
ف.م

مت اأم�س, توقيع اتفاقية �صراكة بني جامعة 

هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وموؤ�ص�صة 

ميرتو اجلزائر, وذلك بهدف تعزيز التعاون يف 

جمايل التكوين والبحث العلمي.

ع.ط

وتهدف هذه االتفاقية التي وقع عليها باألحرف 
االولى كل من مدير جامعة هواري بومدين للعلوم 
و التكنولوجيا, جمال الدين اكراتش, والمدير العام 

لمؤسسة ميترو الجزائر, كريم بومزواد, الى تقريب 
المجال االكاديمي الى عالم االقتصاد وتثمين البحث 

العلمي.
وأوضح اكراتش بهذه المناسبة, أن "هذه الشراكة تندرج 

في اطار استراتيجية الجامعة الرامية الى التفاعل مع 
محيطها االجتماعي واالقتصادي, كما تعكس رؤيتها 

الجديدة المتمثلة في تعزيز العمل البيداغوجي من خالل 
االنفتاح على عالم المؤسسات.“

كما أشار الى ان هذه االتفاقية جاءت تتويجا للعمل الذي 
قام به عدد من مدراء مخابر جامعة هواري بومدين 

للعلوم و التكنولوجيا, الذين زاروا عديد ورشات مؤسسة 
ميترو الجزائر, و حددوا بعض النقاط و  المواضيع 

التي يمكن ان تشكل مشروع بحث وتعاون بين الجانبين.
وتابع اكراتش في ذات السياق, ان االتفاقية الموقعة بين 
جامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا و مؤسسة 

ميترو الجزائر, تخص ثالثة جوانب و يتعلق االمر 
بالبحث العلمي وهو الجانب الذي "تم الشروع فيه مع 
مخابر الجامعة" و "التكوين و التربصات لفائدة طلبة 

الجامعة في مختلف التخصصات.“
كما اكد اكراتش, ان جامعة هواري بومدين للعلوم و 
التكنولوجيا, ستفتح ابتداء من السنة الجامعية 2022-
2023, فرع المهندس و ستستقبل حائزين جدد على 

شهادة البكالوريا في الجذع المشترك مهندس في العلوم 
و التكنولوجيا, مشيرا الى امكانية استحداث تكوينات 
"لها عالقة باحتياجات مؤسسة ميترو الجزائر, سيما 

في مجال االطارات و التخصصات التي تتوفر على 
نسب تشغيل معتبرة.“كما تتضمن ذات االتفاقية اجراء 

تربصات تطبيقية على مستوى ورشات المؤسسة لفائدة 
طلبة تخصصات الهندسة الميكانيكية و هندسة الطرائق 

و الهندسة لكهربائية و خاصة االعالم االلي.
من جانبه أكد المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر 

بمناسبة توقيع هذه االتفاقية, أن الهدف من ذلك, يتمثل 
في "االنتقال من بحث نظري الى بحث تطبيقي, مما 

سيصب في فائدة االقتصاد الوطني وتفادي اللجوء الى 
الكفاءات األجنبية.“

وتابع قوله, أن مؤسسته تعمل على ابرام شراكات مع 
مختلف الجامعات تتعلق بمواضيع تهم المؤسسة, سيما 
في مجال التكوين و البحث العلمي, مذكرا بان مؤسسة 
ميترو الجزائر سبق ان وقعت باألحرف االولى على 

عديد اتفاقيات التعاون, سيما مع المدرسة الوطنية 
متعددة التقنيات و مجمع لوجيترانس و الشركة الوطنية 

للنقل بالسكك الحديدية.“



افتتاح  على  إشرافه  لدى  الوزير  قال 
للصالون  الرابعة  الطبعة  فعاليات 
تشارك  الذي  الشباب  لسياحة  العربي 
إلى  إضافة  إنه  عربية،  دول  عدة  فيه 
سياحة  في  الفاعلين  بلقاء  يسمح  كونه 
العربية,  الدول  مختلف  من  الشباب 
الدولة  "التزام  يؤكد  الصالون   فإن 
خالل  من  الشباب  بخدمة  الجزائرية 
تحقيق  في  وإشراكه  مبادراته  دعم 

أهداف التنمية المستدامة".
إشرافه  عقب  صحفي  تصريح  وفي 
الرابعة  الطبعة  فعاليات  افتتاح  على 
للصالون العربي لسياحة الشباب، أشار 
أهمية  "تولي  الجزائر  أن  إلى  الوزير 
خاصة" لإلستثمار في السياحة الشبابية 
السياحية  المرافق  بناء  خالل  من 
الشبابية عبر كافة أرجاء الوطن تماشيا 
فئة  سياحة  أضحت  حيث  أهميتها  مع 
الشباب تمثل أزيد من 20 بالمائة من 

إجمالي الحركة السياحية العالمية.
تصنيف  أن  الوزير  أوضح  بالمقابل، 
الجزائر ضمن المراتب األولى عالميا 
من حيث عدد بيوت الشباب ب 250 
يساهم  للشباب,  مخيما   60 و  بيتا 
"بقوة" في تنشيط حركية تنقل الشباب 
أن  مضيفا  الشبابية،  السياحة  وتطوير 
مساعي اإلرتقاء بحركة بيوت الشباب 
السياحة  برامج  وعصرنة  وتطوير 
و  الرؤية  "ضمن  تندرج  الشبابية 
لها من  لما  للحكومة"  العامة  األهداف 
"دور بارز" في تنمية المورد البشري 
ونشر وإعالء قيم التعاون و المشاركة 

و العمل التطوعي.
التأكيد  الوزير  جدد  الصدد،  هذا  وفي 
بخدمة  "ملتزمة  الجزائرية  الدولة  بأن 

دعم  خالل  من  الجزائري"  الشباب 
مبادراته و إشراكه في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة, معتبرا أن مثل هذه 
"األرضية  تشكل  الشبابية  الفعاليات 
جمعيات  بين  فيما  للتواصل  الصلبة" 
على  والتعرف  العربية  الشباب  بيوت 
بتراثه  الغني  العربي  الوطن  ثروات 
سبقاق  حضارته.ويرى  و  ثقافته  و 
بيوت  لجمعيات  يمنح  الصالون  أن 
لتقييم  مهمة"  "فرص  العربية  الشباب 
ولبناء  نشاطاتها  و  استراتيجياتها 
بما  الشبابية  للسياحة  مشترك  تصور 
آفاق  المتحدة  األمم  وأهداف  يستجيب 
في  الخبرات  تبادل  كذا  و   ,2030
للمنتجات  التسويق  و  الترويج  مجال 
تبني  و  الشبابية  السياحية  البرامج  و 
في  تأثيرا"  و  فعالية  "أكثر  مناهج 

عصر "العالم المفتوح".

التظاهرة  افتتاح  مراسم  فإن  لإلشارة 
الرابعة  طبعتها  تنظيم  تصادف  التي 
ستينية عيد االستقالل, عرفت حضور 
رئيس االتحاد العربي لجمعيات بيوت 
المملكة  من  الخربوش  محمد  الشباب, 
كلمة  القي  الذي  السعودية,  العربية 
بمجهودات  من خاللها  نوه  بالمناسبة, 
الجزائر في دعم مبادرات الشباب في 
الخربوش  واعتبر  المجاالت.  شتي 
للشباب  فرصة  يعد  اللقاء  هذا  أن 
العربي من أجل االطالع على المعالم 
مختلف  وأثار  التاريخية  و  السياحية 
الجزائر  تاريخ  تميز  التي  الحضارات 
حفل  مراسم  العصور.وجرت  عبر 
المجلس  رئيس  بحضور  االفتتاح 
حيداوي  مصطفي  للشباب,  األعلى 
أشرف  االتحاد,   لنفس  العام  واألمين 
علي عثمان, من دولة مصر, و رئيس 

الشباب,  لبيوت  الجزائرية  الفيدرالية 
السلطات  وكذا  منصور،  بن  الهادي 
المجتمع  جمعيات  وممثلي  الوالئية 
ورياضية  شبابية  وشخصيات  المدني 
كذلك  االفتتاح  حفل  وطنية.وعرف 
تكريم عدد من الرياضيين الذين حققوا 
نجاحات في الطبعة ال19 لعاب البحر 
بوالية  جرت  التي  المتوسط  األبيض 
يوليو   5 و  يونيو   25 بين  ما  وهران 
الماضيين, على غرار المالكم حماني 
بغلية  أتليتيك  نادي  من  السعيد,  محمد 
) شرق بومرداس( الذي تحصل على 
الثقيل  الوزن  في  البرونزية  الميدالية 

في هذه األلعاب.
ويمثل زهاء 30 شابا مشاركا في هذه 
الفعالية العربية, استنادا إلى المنظمين, 
و  السعودية  هي  عربية  بلدان  خمسة 
فيما  ليبيا  و  تونس  و  وسوريا  مصر 
المستضيف,  البلد   , الجزائر  تشارك 

في هذه التظاهرة بزهاء 60 شابا.
ومن بين أهم ما يتضمنه برنامج هذه 
"شاركونا  شعار  تحمل  التي  الفعالية 
أربعة  مدار  تتواصل على  و  فرحتنا" 
للمطالعة  الرئيسية  بالمكتبة  أيام 
حميدة  بن  الرحمن  عبد  العمومية 
معارض  تنظيم  بومرداس,  بمدينة 
متنوعة ببهو العروض للمكتبة الرئيسة 

للمطالعة بمدينة بومرداس.
تنظيم  كذلك  البرنامج  ويتضمن 
و  العتيقة  دلس  قصبة  إلى  زيارات 
المتمثلة  األثرية  و  التاريخية  معالمها 
قوت"  "بن  منارة  و  القديم  الميناء  في 
و غابة بوعربي المحيطة بالقصبة إلى 
الغوص  نادي  معرض  زيارة  جانب 

"الدلفين" بنفس المدينة.

مراد  سونلغاز  لمجمع  العام  المدير  الرئيس  أصدر 
على  الكهربائية  الطاقة  قطع  تمنع  تعليمة  عجال، 
مقرات جميع بلديات الوطن المتخلفة عن دفع الديون 

المترتبة عنها جراء استهالكها لهذه الطاقة.
ترؤسه  هامش  على  عجال  عنها  أعلن  التعليمة 
نويصر،  كمال  البليدة،  والية  والي  رفقة  الجتماع 
الورود، موضحا  القطاع بمدينة  للوقوف على واقع 
أنه تقرر ابتداء من اليوم عدم قطع الطاقة الكهربائية 
الواليات،  كل  عبر  البلديات  مقرات  جميع  على 

المتخلفة عن دفع فواتيرها.
وأضاف المسؤول ذاته أّن هذا اإلجراء "االستثنائي" 
وتحسين  المواطنين  مصالح  عرقلة  لتفادي  يرمي 
المواطن  "مصلحة  ألن  المقدمة  العمومية  الخدمة 

تتصدر أولويات المجمع".
تحصيل  على  يعمل  سونلغاز  مجمع  أن  إلى  وأشار 

بـ  العمومية  الهيئات  هذه  على  المترتبة  الديون 
"طريقة حضارية" من خالل إقرار "تسهيالت" تتيح 
لها دفع ديونها بكل أريحية على غرار إمكانية دفعها 

بالتقسيط بناء على اتفاقيات تبرم بين الطرفين.
وفي الشق التنموي, أكد الرئيس المدير العام لمجمع 
سونلغاز أّن والية البليدة تسجل "اكتفاء" في تغطية 
المشاريع  بفضل  الكهربائية  الطاقة  من  احتياجاتها 
إلى  مشيرا  منها  استفادت  التي  العديدة  االستثمارية 
أنها تستهلك حاليا 60 بالمائة فقط من حجم إنتاجها 

اإلجمالي من الطاقة الكهربائية.
وقال إّن عجال إّن والية البليدة ستستفيد "قريباً" من 
اإلنتاج  رفع حجم  في  ستساهم  هامة"  "جد  مشاريع 
ثالثة محطات  في  المتمثلة  و  الكهربائية  الطاقة  من 
دخولها  عقب  مستقباًل  ستمّون  ضخم  ومحول  نقل 
حيز الخدمة الوالية التي تشهد توسع عمراني جراء 

استحداث أقطاب سكنية جديدة باإلضافة إلى عدد من 
الواليات المجاورة.

وفي هذا الصدد, أشاد عجال باستكمال انجاز جميع 
المناطق  من  كل  بربط  المتعلقة  التنموية  المشاريع 
النشاطات  مناطق  و  الفالحية  والمستثمرات  النائية 
آجال  في  الغازية  كذا  و  الكهربائية  بالطاقة  بالوالية 
قصيرة ما ساهم في تحسين الخدمة العمومية المقدمة 
حجم  رفع  في  المساهمة  إلى  باإلضافة  للمواطن 

اإلنتاجين الفالحي والصناعي.
قام  التي  الزيارات  سلسلة  إطار  في  المندرج  اللقاء 
فرصة  شّكل  الواليات,  من  لعدد  المسؤول  هذا  بها 
التنفيذية  الهيئات  مديري  النشغاالت  لالستماع 
التابعة  المشاريع  تقدم  تعيق  التي  بالمشاكل  المتعلقة 

لقطاعهم.
ف. م
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تنويه عربي بجهودها يف دعم مبادرات ال�سباب و�سبقاق يوؤكد:

�جلز�ئر تويل �أهمية خا�صة 
للإ�صتثمار يف �ل�صياحة �ل�صبابية

قال وزير ال�سباب والريا�سة، عبد الرزاق �سبقاق، اأم�س، اإن ال�سالون العربي ل�سياحة ال�سباب يوؤ�س�س لثقافة �سياحية 

�سبابية "واعدة" وي�سمح بتبادل اخلربات وتقييم التجارب بني جمعيات بيوت ال�سباب العربية.

ف. م

وزير الفالحة يلتقي مهنيي �سعبة الدواجن

"�ضل�ضلة من الإجراءات ل�ضمان 
ا�ضتقرار اأ�ضعار اللحوم البي�ضاء"

تباحث وزير الفالحة والتنمية الريفية، عبد  الحفيظ هني, مع 
الدواجن حول وضع  لشعبة  المهني  الوطني  المجلس  ممثلي 
شعبة  الدواجن واللحوم البيضاء وكذا سبل وآفاق تطويرها, 

حسبما أفاد به، أمس، بيان للوزارة.
وأوضح البيان أنه تم, خالل هذا االجتماع التنسيقي والتشاوري, 
الذي جرى مساء أول أمس بمقر الوزارة، “استعراض وضع 
شعبة الدواجن واللحوم البيضاء وكذا سبل وآفاق تطويرها من 
خالل مختلف البرامج واإلجراءات التحفيزية المخصصة لهذه 

الشعبة االستراتيجية”.
التي  األهمية  إطار  في  الوزارة,  حسب  اللقاء,  هذا  ويندرج 
طرف  من  المطروحة  باالنشغاالت  للتكفل  الوزارة  توليها 

مهني القطاع ضمن “رؤية تشاركية مستقبلية واستباقية”.
وعلى اثر هذا االجتماع, الذي حضره رئيس الغرفة الوطنية 
التابعة  الدواجن  لشعبة  الوطنية  الفيدرالية  ورئيس  للفالحة 
لإلتحاد الوطني للفالحين الجزائريين, وإطارات من الوزارة 
وممثلو مختلف المؤسسات والدواوين التابعة للقطاع, تم اتخاذ 
سلسلة من القرارات واإلجراءات التي تندرج في صلب تنظيم 
وإستقرار  المنتوج  وفرة  “ضمان  بهدف  الشعبة  هذه  وضبط 
هذا  أن  المصدر  نفس  ذكر  كما  البيان.  حسب  األسعار”، 
تعقدها  التي  الدورية  اللقاءات  سلسلة  إطار  في  يدخل  اللقاء 
الوزارة مع مختلف الفاعلين في القطاع والمهنيين والشركاء 

االقتصاديين.
ق. و

يف اإطار �سراكة بني خمابر

 "رو�س" ال�سوي�سرية ووزارة ال�سحة

جلان توجيهية وتنفيذية للتكفل 
باأمرا�ض ال�ضرطان والأع�ضاب 

والهيموفيليا
التكفل  لدعم  والتنفيذية  التوجيهية  اللجان  تنصيب  أمس،  تم 
بأمراض السرطان واألعصاب والهيموفيليا في إطار الشراكة 
بحضور  الصحة  ووزارة  السويسرية  "روش"  مخابر  بين 

المختصون بعدة مؤسسات استشفائية معنية بهذه الشراكة.
الطب  وأخالقيات  العالج  برامح  مديرة  أكدت  وبالمناسبة، 
بوزارة الصحة، الدكتورة ليلى بن بارنو، أن اللجان الثالث 
التي تم تنصيبها ستقوم بوضع ورقة طريق يتم عرض أعمالها 
التكفل  تحسين  قصد  عليها  للمصادقة  التوجيهية  اللجنة  على 
التنسيق  جانب  إلى  والتكوين،  التوافقي  والعالج  بالمرضى 
للمصابين  المنزلي  العالج  لدعم  المعنية  المصالح  بين  فيما 
السرطان،  عالج  مصالح  ببعض  يتعلق  بالهيموفيليا.وفيما 
مناطق  تعميمها عبر كل  ليتم  نموذجية  اختيار مصالح  سيتم 
الوطن قصد التكفل بالمصابين، سيما بمناطق الهضاب العليا 
التنقل للحصول على  المرضى  يتعذر على  والجنوب، حيث 
العالج، حيث سيكون هذا التكفل، سواء عن طريق العالج عن 
المريض  ليبقى  المنزلي  بالعالج  يتكفل  فريق  أو ضمان  بعد 
لمخابر  العام  المدير  أوضح  جهته،  االسرة.من  محيط  في 
"روش" بالجزائر، الدكتور خليل قداوي، أن بعض الخدمات 
المخابر لهؤالء المرضى  التي ستقدمها  والنشاطات الصحية 
جهة  من  المستشفيات  على  الضغط  تخفيف  على  ستساعد 
وتقريب الصحة من المواطن من جهة أخرى، حيث ستضع 
هذه المخابر خبرتها في متناول المصالح التي تتكفل بأمراض 

السرطان واألعصاب والهيموفيليا.
ع. ط

اإنهاء مهام ثالث 
اإطارات بقطاع الفالحة

أنهيت، أمس، مهام ثالثة إطارات بقطاع الفالحة، ممن كانوا 
لهذا   تابعة  مديريات  المسؤولية على رأس  مناصب  يشغلون 
القطاع، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
مديرة  من  كل  مهام  بإنهاء  البيان،  يضيف  االمر،  ويتعلق 
المهني  الوطني  للديوان  العام  المدير  و  الفالحي  العقار 
األراضي  في  الزراعة  تنمية   لديوان  العام  والمدير  للحليب 

الصحراوية.
ر. ن

يف تعليمة اأ�سدرها الرئي�س املدير العام ملجمع "�سونلغاز"

"منع قطع الكهرباء على مقرات 
البلديات املتخلفة عن ت�ضديد ديونها"

في  مبتكرة  مشاريع  حاملي  عشرة  توجت 
المؤسسات  تحدي  لمسابقة  الرابعة  الطبعة 
وتم  اب شالنج".  "ألجيريا ستارت  الناشئة 
 500 بين  من  المتوجين  الحاملين  اختيار 
دعم  من  استفادوا  البرنامج  في  مشارك 

ومرافقة "لينكوباتور" منظمة المسابقة.
على  المطروحة  التحديات  وشملت 

رئيسية  مجاالت  أربعة  المتسابقين 
تسيير  والذكية،  الصغيرة  المدن  وهي 
النفايات، الفالحة الذكية، التأمينات والدفع 

اإللكتروني، والتسيير المستدام للمخاطر.
اختتام  مراسم  خالل  ألقاها  كلمة  وفي 
لدى  المنتدب  الوزير  أبرز  المسابقة، 
المعرفة  باقتصاد  المكلف  األول  الوزير 

المهدي  ياسين  الناشئة،  والمؤسسات 
التنمية  في  والتطوير  البحث  دور  وليد، 

االقتصادية.
ولفت إلى أن قطاع البحث والتطوير يمثل 
حاليا 0.1 بالمائة من الدخل المحلي الخام 
إلى  الرقم  هذا  لرفع  تطمح  التي  للجزائر 
وفي   ."2030 غضون  في  بالمائة   3"

إلى  الكبرى  الشركات  دعا  السياق،  هذا 
والتطوير من خالل  البحث  االعتماد على 

إشراك المؤسسات الناشئة المبتكرة.
األعمال  حاضنة  مدير  أوضح  جهته،  من 
حريزي  المسابقة،  منظمة  "لينكوباتور" 
الرابعة  الطبعة  هذه  أن  الفتاح،  عبد 
في  "ساهمت  المفتوح  لالبتكار  الموجهة 

الكبرى  الشركات  بين  تعاون  فرص  خلق 
مشاريعها  تجسيد  من  لتمكينها  والناشئة، 
الحفل  ختام  في  وتم  الواقع".  أرض  على 
التوقيع على اتفاقيات مع الشركات الراعية 
للمسابقة والمتوجين بها، من أجل مرافقتهم 

ميدانيا وتوفير الدعم المالي لهم.
ق. و

تتويج ع�ضرة حاملي م�ضاريع مبتكرة م�سابقة حتدي املوؤ�س�سات النا�سئة "اأجلرييا �ستارت اب �سالنج"



التي  المدرسة,  هذه  دور  على  ويراهن 
فتحت بجامعة أحمد درايعية بأدرار من 
في  أيضا  النباتي  اإلنتاج  مرافقة  خالل 
لتعزيز  األعالف  إنتاج  تطوير  مجال 
إنتاج  ورفع  وتثمين  الحيواني  اإلنتاج 
بالمنطقة  للمواشي  المحلية  السالالت 
التي تمتلك قيمة غذائية عالية, إلى جانب 
تطوير زراعات إستراتيجية على غرار 
زراعة  ترقية  وأيضا  والذرة,  الحبوب 
المسؤولين. ذات  أبرزه  كما  النخيل, 
الذي  الميداني,  التكوين  يعد  كما 
في  فعالة  حلقة  المؤسسة  هذه  ستضمنه 
مواجهة التحديات خاصة ما تعلق منها 
باحتياج األراضي الفالحية الصحراوية 
رفع  و  تعزز خصوبتها  التي  للعناصر 
مردوديتها, وفي مقدمتها تثمين استخدام 
األسمدة العضوية للتقليل من اإلستعمال 
المبيدات  و  الصناعية  لألسمدة  المفرط 
رفع  و  الفالحي  المنتوج  لجودة  ضمانا 
وحماية  السوق  في  التنافسية  قيمته 
الصرح  هذا  الصحراوية.ويأتي  البيئة 
المقومات  لتثمين  الجديد  العلمي 
ميدان  في  أدرار  لوالية  الواعدة 

تكوين  خالل  من  الصحراوية  الفالحة 
كفاءات في هذا االختصاص و تطويره 
هذا  لترقية  جديدة  تكنولوجيات  بإدخال 
مدير  أوضح  مثلما  الفالحة,  من  النمط 
جامعة وهران-2 ورئيس ندوة جامعات 
إشرافه  لدى  سماعين,  بالسكة  الغرب, 
والبحث  العالي  التعليم  لوزير  ممثال 
العلمي, على تنصيب األستاذ إيدو عبد 
القادر مديرا بالنيابة للمدرسة وهو إطار 
ورئيس  المجال  في  مختص  جامعي 

مخبر بحث في هذا الميدان.
العربي  الوالية,  والي  أكد  جانبه  ومن 
في  العمومية  السلطات  عزم  بهلول, 
مبرزا  اإلقتصادية,  بالتنمية  النهوض 
يأتي  الجديد  الجامعي  الصرح  هذا  أن 
الستين  بالذكرى  اإلحتفاالت  غمرة  في 

لعيدي اإلستقالل والشباب.
التي  الوالية,  هذه  أن  بالمناسبة  وأشار 
تفوق  زراعية  مساحة  على  تتوفر 
سوى  منها  تستغل  هكتار   563.000
 750.000 حققت  هكتار,   12.000
مليون  6ر1  و  الحبوب  من  قنطار 
تحقيق  جانب  إلى  الذرة,  من  قنطار 

إنتاجا حيوانيا بلغ 600 طن من اللحوم 
أسواق  لتزويد  وجهت  التي  الحمراء 
الهيئة  رئيس  الوطن.وأبدى  شمال 
السلطات  إستعداد  بالوالية  التنفيذية 
ما  بكل  المدرسة  هذه  لمرافقة  المحلية 
من خالل  العلمية  مهمتها  إلنجاح  يلزم 
لتطوير  الفالحي  بالعقار  تزويدها 
أبحاثها العلمية التطبيقية, مؤكدا أن مقر 
باألولوية.وبدوره  سيحظى  المدرسة 
أكد مدير جامعة أحمد درايعية بأدرار, 
محمد األمين بن عمر, أن الجامعة التي 
تحتضن المدرسة ستضمن لها المرافقة 
تكوين  في  بدورها  لإلضطالع  التامة 
موارد بشرية مؤهلة تساهم في النهوض 

بالفالحة الصحراوية بالمنطقة.
المدرسة  مدير  أوضح  جهته,  ومن 
بالنيابة,  الصحراوية  للفالحة  العليا 
استحداث  أن  القادر,  عبد  إيدو  األستاذ 
إيجاد  إلى  يهدف  العلمي  الصرح  هذا 
حلول علمية لمختلف التحديات المتعلقة 
الصحراوية من خالل  الزراعة  بترقية 
واإلبتكارات  العلمية  البحوث  تثمين 
وتعزيز  الغذائي  األمن  الرامية لضمان 

تعد  والتي  المتجددة  الطاقات  استغالل 
فيها.وأضاف  امتياز  قطب  المنطقة 
ذات األكاديمي أنه و بالرغم من وجود 
بالمناطق  المتعاملين في الزراعة  عديد 
للتأهيل  يفتقرون  أنهم  إال  الصحراوية 
لمواجهة  يعرضهم  ما  هو  و  النوعي 
حيث  النشاط,  هذا  في  كبيرة  أعباء 
يراهن في هذا الصدد على دور المدرسة 
في  لمساعدتهم  تخصصاتها  بمختلف 
المتعلقة  الفنية  للمشكالت  الحلول  إيجاد 
استحداث  .ويأتي  الصحراوية  بالفالحة 
الفالحة  في  العليا  الوطنية  المدرسة 
مطلع  أبوابها  ستفتح  التي  الصحراوية, 
الدخول الجامعي القادم 2022 / 2023 
الجمهورية,  رئيس  لتعليمات  تنفيذا 
السيد عبد المجيد تبون, والتي تجسدت 
 520 ـ   21 رقم  التنفيذي  المرسوم  في 
الصادر في الجريدة الرسمية )عدد 97 
األولى  جمادي   21 بتاريخ   )2021-
ديسمبر   26 لـ  الموافق  1443هـ  عام 
مدرسة  إنشاء  والمتضمن   2021 سنة 
الصحراوية  الفالحة  في  عليا  وطنية 

بجامعة أدرار.
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متعددة  جديدتين  بعيادتين  الجزائر  والية  تعززت 
بني  ببلدية  بومدين"  "هواري  من حي  بكل  الخدمات 
مسوس وحي "البالطو" ببلدية أوالد فايت، ليصل عدد 
العيادات الجوارية على مستوى الوالية إلى 86 عيادة.
بوزيد, خالل  بن  الرحمان  عبد  الصحة,  وزير  وأكد 
أنه تم إلى  العيادتين أول امس،,  إشرافه على تدشين 
حد اآلن, "فتح عشر عيادات متعددة الخدمات جديدة 
مجهزة بكل ما يحتاجه المواطن من خدمات بالعاصمة, 
جهة,  من  المواطن  من  الصحة  بتقريب  سيسمح  مما 

سيما  االستشفائية  المؤسسات  على  الضغط  وتخفيف 
بمصالح االستعجاالت من جهة أخرى", مشددا على 
هذه  إلى  البسيطة  االستعجاالت  توجيه  "ضرورة 
اداء  من  المستشفيات  تتمكن  حتى  الجوارية  العيادات 

المهام الموكلة إليها".
و أبرز الوزير من جانب آخر, "أهمية دور الطبيب 
المرجعي أو ما يعرف بطبيب العائلة بهذه المؤسسات 
تشخيصه  وكذا  المريض  من  قربه  بحكم  الجوارية 
المصالح  إلى  توجيهه  ليتم  الصحية,  حاالته  حسب 

تكفل  لضمان  االستشفائية  بالمؤسسات  المتخصصة 
جيد".و أشار كذلك إلى "حرص" الوزارة على تقريب 
الصحة من المواطن من خالل هذه الهياكل المتواجدة 
عيادات  فتح  "سيتم  أنه  معلنا  الوطن,  مناطق  بجميع 
التي  الصحية  للخارطة  وفقا  جديدة  أخرى  جوارية 
الرسمية  بالجريدة  الصادر  الصحة  قانون  نص عليها 
في شهر يوليو 2018 وحسب الوضعية الوبائية لكل 

منطقة من مناطق الوطن لتحسين التكفل بالمواطن".
بعد  لكوفيد-19  الوبائية  الوضعية  وبخصوص 
أوضح  األخيرة,  األيام  للحاالت خالل  ارتفاع طفيف 
المسجلة  الحاالت  وأن  للقلق"  تدعو  "ال  أنها  الوزير 
وليست  "ضئيلة  +اوميكرون+  للمتحور  حاالت  هي 
التي  الدول  ببعض  المتحور  بانتشار  مقارنة  خطيرة" 
الوزارة  ب"متابعة  مذكرا  السابعة,  بالموجة  تمر 
ارتفاع  حالة  أي  لمواجهة  واستعدادها  الوضعية  لهذه 

الحاالت".
وفيما يتعلق بمنحة الشطر السابع لكوفيد-19 الموجهة 
الوزارة  أنه  بوزيد  بن  السيد  أكد  القطاع,  ألسالك 
قريبا",  مستحقيها  عليها  وسيتحصل  إعدادها  "بصدد 
استفادة  في  النظر  إعادة  مستقبال  "سيتم  أنه  مضيفا 
المستخدمين من هذه المنحة بعد تراجع عدد وخطورة 

الحاالت".
ق. و

بكل من حي "هواري بومدين" ببلدية بني م�سو�س وحي "البالطو" ببلدية اأوالد فايت

والية اجلزائر تتعزز بعيادتني متعددة اخلدمات

ر.ن/ واأج

موؤ�س�سة توزيع الكهرباء والغاز بامل�سيلة

حمالت حت�سي�سية حول تر�سيد ا�ستهالك الطاقة الكهربائية

كانت تقطن مبوقع ه�س مبنطقة 

قطار العي�س يف اخلروب

ا�ستفادة 566 عائلة 
من �سكنات الئقة بق�سنطينة

استفادت أول أمس، ما ال يقل عن 566 عائلة كانت تقطن 
الخروب  لبلدية  التابعة  العيش  قطار  بمنطقة  هش  بموقع 
بالقطب  إنجازها  تم  الئقة  سكنات  من  قسنطينة(  )والية 
مصالح  من  علم  ما  حسب  عبيد،  عين  لبلدية  الحضري 

الوالية.
الحي  نفس  من  عائلة   14 كذلك  الترحيل  عملية  وشملت 
 10 و  ماسينيسا  الحضري  بالقطب  منها   4 إسكان  أعيد 
عائالت أخرى بالمقاطعة اإلدارية علي منجلي، حسب ذات 
المصالح التي أفادت بأنه تم تسجيل 37 طعنا ستتم دراسته 

في إطار الحاالت االجتماعية.
بعد  السكنات عن سعادتهم  هذه  المستفيدون من  وقد عبر 
منذ عدة  يقطنونها  كانوا  التي  الهشة  السكنات  أن غادروا 
سنوات كما استحسنوا الجهود المبذولة من طرف الدولة في 
مجال السكن من أجل تحسين اإلطار المعيشي للمواطنين 

على وجه الخصوص.
المسؤولين  بحضور  اإلسكان  إعادة  عملية  وتميزت 
ديوان  و  الوالية  من  لكل  التقنية  المصالح  وكذا  المحليين 
الخروب  ودائرتي  بلديتي  وكذا  العقاري  والتسيير  الترقية 

وعين عبيد .
وأكدت مصالح الوالية أن هذه العملية قد تمت في ظروف 
جيدة حيث سخرت لها مختلف الوسائل المادية والبشرية، 
مضيفة أنه تم في نفس الوقت هدم البنايات الهشة بمنطقة 
قطار العيش وذلك بغرض استعادة الوعاء العقاري الذي 

سيستغل في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة.
للتذكير، تم إنجاز القطب الحضري لبلدية عين عبيد، الذي 
أطلق عليه اسم 5 جويلية 1962، وفقا للمعايير المعتمدة 
كما تم تدعيمه بمختلف التجهيزات و المرافق الضرورية 

لضمان إطار معيشي الئق لقاطنيه.
ق. م

الدويل لوهران "اأحمد بن بلة"

عودة اأول فوج للحجاج من واليات 
غرب البالد اإىل اأر�ض الوطن

حل أول فوج للحجاج من واليات غرب البالد بعد ظهر 
أول أمس، بالمطار الدولي لوهران "أحمد بن بلة" عائدين 
من البقاع المقدسة )المملكة العربية السعودية( بعد أدائهم 

مناسك الحج لموسم 2022.
الذي  إلى أرض الوطن و  العائدين  الحجاج  و تم استقبال 
يضم 300 حاجا وحاجة من واليات غرب البالد على متن 
طائرة للخطوط الجوية الجزائرية في أحسن الظروف مع 
على  الالزمة  الوقائية  الصحية  للتدابير  الصارم  االحترام 

مستوى مصالح مطار وهران.
وقال مدير المطار ، شنين نجيب هللا في تصريح لـ )وأج( 
إن مصالح مطار وهران الدولي جهزت القاعة المخصصة 
الستقبال الحجاج بالعتاد الضروري على غرار الكاميرات 
وتوفير  الجسم  حرارة  قياس  في  تستعمل  التي  الحرارية 
األمن  لضمان  وغيرها  لليدين  المعقم  والسائل  الكمامات 

الصحي للحجاج.
كما استفاد الحجاج العائدون من البقاع اإلسالمية المقدسة 
باإلجراءات  المتعلقة  الالزمة  التسهيالت  جميع  من 
الجمركية داخل البالد و خارجها مما سمح لهم بأداء مناسك 
فريضة الحج في أحسن الظروف الممكنة كما أشير إليه. 
الدولي  بالمطار  السرور  و  البهجة  من  أجواء  وقد سادت 
الحجاج  لعائالت  أفراد  به  حضر  الذي  بلة"  بن  "أحمد 
العائدين قدموا الستقبالهم من عدة واليات من غرب البالد.

من  الحجاج  لنقل  جوية  رحلة   16 برمجة  تم  فقد  للتذكير 
المطار  إلى  السعودية  العربية  بالمملكة  المقدسة  البقاع 
الدولي لوهران "أحمد بن بلة" للتكفل بنقل زهاء 5.100 
ذلك  و  للوطن  الغربية  الجهة  واليات  من  حاجة  و  حاج 
خالل الفترة الممتدة من 19 إلى 30 جويلية، حيث يتراوح 
عدد الحجاج في كل رحلة ما بين 250 و 300 حاج من 

11 والية من غرب الوطن.
ق. م

تدعمت بها �سبكة املدار�س العليا بقطاع التعليم العايل والبحث العلمي

مدر�سة الفالحة ال�سحراوية باأدرار.. 
حلقة لرتقية الفالحة ومرافقة امل�ستثمرين

ت�سكل املدر�سة الوطنية العليا للفالحة ال�سحراوية باأدرار, التي تدعمت بها �سبكة املدار�س العليا بقطاع التعليم العايل والبحث العلمي, 

حلقة هامة يف م�سار ترقية الفالحة ومرافقة امل�ستثمرين, كما ا�ستفيد اليوم االأربعاء لدى م�سوؤويل هذا ال�سرح العلمي اجلديد.  

بالمسيلة،  والغاز  الكهرباء  توزيع  مؤسسة  أطلقت 
ترشيد  حول  المفتوحة  وأبوابها  التحسيسية  حمالتها 
الفواتير  قيمة  للتقليل من  الكهربائية،  الطاقة  استهالك 
وتوعية المواطنين بأهمية االستهالك العقالني للطاقة، 
ما يعود بالفائدة على جيب المستهلك بالدرجة األولى.

وحسب ما أكده عادل نقاز مسؤول اإلعالم واالتصال 
بالمديرية، فقد باشرت مديرية توزيع المسيلة حمالت 
تحسيسية وأبواب مفتوحة على مستوى عديد الوكاالت 

التجارية على غرار المسيلة، برهوم و بوسعادة.  
تقديم  عرفت  العملية  أن  باإلعالم  المكلف  وأوضح 
ترشيد  لكيفية  الضرورية،  والنصائح  اإلرشادات 
البسيطة  السلوكيات  بعض  وترسيخ  الطاقة  استعمال 
مستوى  خفض  شأنها  من  التي  المستهلك،  ثقافة  في 
االستهالك اليومي أين تم حسب محدثنا توزيع مطويات 
وملصقات تتضمن معلومات حول ترشيد االستهالك، 
بخطوات  المجتمع  وسط  الوعي  نشر  إلى  إضافة 

أساسية وبسيطة، من أجل االستعمال العقالني والطاقة 
السيما الكهرباء.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه العمليات جاءت بالتزامن 
سونلغاز،  لمجمع  العام  المدير  الرئيس  إطالق  مع 
إشارة إنطالق القافلة الوطنية لترشيد الطاقة من والية 
إنتهاء  غاية  إلى  والية   58 ستجوب  والتي  الطارف 

فصل الصيف.
 حممد. ق
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 والروماتيزم بفعاليّة، ويمكن استعماله عن طريق وضع كميّة من 
دهن سنام الجمل في وعاء على النّار، ثم إضافة الثّوم إليه وتقليبه، 
به  المفاصل  تدلّك  ثم  قلياًل،  لَيبرد  ويُترك  النار  عن  يُرفع  وبعدها 
الفوائد  من  العديد  هناك  العامة  الجمل  سنام  شحم  وفوائد  يومياً، 
للشحوم المستخرجة من سنام الجمل على جسم اإلنسان، حيث يمكن 

شملها في النقاط اآلتية:
العديد من  يساهم في التخفيف من األعراض المرافقة للربو، وله 
الجمل  سنام  بشحم  الصدر  دهن  يمكن  حيث  الستخدامه،  الطرق 
مباشرة بطريقة دائرية، كما يمكن إذابته ومزجه مع العسل الطبيعي 
والحبّة السوداء وحّب الرشاد، ثم يتم تناول ملعقة من المزيج صباح 
كّل يوم عند االستيقاظ من النوم، ويعطي نتائج فّعالة بعد شهر من 

االنتظام في استعماله.
يحافظ على صحة الجهاز العصبي، وذلك الحتوائه على أحماض 
األوليك،  حمض  إلى  باإلضافة  دهنيّة،  ومواد  مشبعة  غير  أمينيه 
طبيعي،  بشكل  الجسم  لتهدئة  ضروريّة  المواد  هذه  تعتبر  حيث 

والتخلص من التّوتر والقلق واإلجهاد.
 يُستخدم كمنكٍه لبعض األطباق مثل المشاوي.

َيقلل من احتمالية اإلصابة بمشاكل الجهاز التنفسّي. 
احتمالية  من  ويقلل  الدمويّة،  واألوعية  القلب  صحة  على  يُحافظ 
الخالية  الدهون  إذ يعدُّ من  الشرايين،  بالجلطات وتصلّب  اإلصابة 
من الكوليسترول الضار، وذلك ألنَّه يترّكب من روابط هيدروجينيّة 
الدهون  من  يُعتبر  فهو  وبالتالي  التركيب،  أحاديّة  الماء  في  ذائبة 

المفيدة لجسم اإلنسان. 
يُخفف من آالم البواسير، وخاصًة البواسير الخارجية.

يقلل من معدل نمو الديدان الُطفيّلية في األمعاء، والبكتيريا المتراكمة 
فيها، ويخلص الجسم منها. 

يُرطب البشرة واألكواع ويخفف من تشّقق القدمين الناتج عن الجفاف. 
َيقلل من احتمالية اإلصابة بترّهل الجلد بعد فقدان الوزن أو بعد الوالدة. 
عر ويغذي بصيالته، ويساعد على نمو بصيالت جديدة  الشَّ يُقوي 

ويخفف من الصلع.

�شحتك
اإعداد: حياة م�صباحي

امللح والّليمون 

ضعي مقدار ملعقة من الملح مع نصف 
وكأس  طبيعي،  ليمون  عصير  كأس 
ماء دافئ واخلطي المكونات جيداًن ثم 
بعد  دقائق،  عشرة  لمدة  اليدين  أنقعي 

ذلك أغسلي وجففي يديك جيداً. 
زيت وليمون

الزيت  من  مالعق  ثالث  كل  نخلط 
النباتّي مع ملعقة ونصف من عصير 
يديك  افركي  ثّم  الطبيعّي،  اللّيمون 

ثّم  أسنان،  فرشاة  بوساطة  جيّداً  واألظافر 
اغسلي يديك بالماء البارد وجّففيهم جيّداً.

 زيت دوار ال�صم�س

من  كبيرة  ملعقة  مع  بيضة  صفار  اخلطي 
زيت دوار الشمس، ثّم دلّكي األظافر واليدين 
واتركي الخليط لمّدة عشر دقائق حتّى يجّف 

تماماً، واغسلي يديك بالماء الفاتر.
 كرمي خّل التفاح الطبيعّي 

أحضري ملعقة من خّل التفاح مع ملعقة من 
زيت الزيتون، وصفار بيضة، واخلطي هذه 
يتكّون  حتّى  البعض  بعضها  مع  المكّونات 

لديك عجينة طريّة، وضعيها على األظافر 
اليدين،  فرك  مع  والخارج  الداخل  من 

واتركيها لتجّف ثّم اغسلي يديك جيّداً. 
ع�صري الّليمون

لمّدة عشر  اللّيمون  بعصير  أظافرك  انقعي 
سوف  جيّداً،  وجّففيهم  اغسليهم  ثّم  دقائق، 
تحصلين على أظافر بيضاء وجميلة وقوية.

 الغذاء ال�صّحّي

بالعناصر  الغنيّة  الطبيعيّة  العصائر  تناول 
البروتين،  بعنصر  القيمة  عالية  الغذائيّة 
والزنك، والكالسيوم، مثل: الحليب، واللبن، 
والجزر،  الخيار،  وعصير  الصويا،  وفول 

بشكل  الفاكهة  أنواع  جميع  تناول  مع 
متكّرر وشرب كّميّات من الماء للحفظ 
التي  والبشرة  الجسم  رطوبة  على 
تنعكس إيجاباً على البشرة واألظافر. 

التدليك 

تدليك اليدين واألرجل باستخدام زيت 
لتنشيط  لألسفل  األعلى  من  الزيتون 
اللون  البشرة  وإعطاء  الدمويّة  الدورة 

الحيوّي مع نضارة مميّزة. 
الكرميات اجلاهزة

هناك العديد من أنواع المرّطبات والكريمات 
وفي  الصيدليّات  في  الموجودة  الجاهزة 
األظافر  بجمال  للعناية  التجميل  محالت 
وتقويتها، يمكن استخدامها ويفّضل استعمال 
من  كبيرة  نسبة  على  تحتوي  التي  المواّد 
قّوة  من  تزيد  التي  واألحماض  الفاكهة 
فإّن  ذلك  من  وبالرغم  وصّحتها،  األظافر 
تحضير مثل هذه المرّطبات والمقّويات في 
وتعطي  الماديّة،  التكلفة  من  تقلّل  المنزل 

نتائج مماثلة للجاهزة..

و�صفات طبيعّية 
لتقوية الأظافر

ن�صائح للوقاية 
والتخفيف من اكتئاب احلمل  

  يُساهم إتباع مجموعة من النّصائح واإلرشادات في التقليل من احتمالية تطّور 
االكتئاب، وتخفيف شّدة األعراض في حاالت اإلصابة به، وفيما يأتي بيان ألبرز 

اإلرشادات التي يُنصح بإتباعها لتحقيق ذلك:
الحصول على قسط كاٍف من الراحة يومياً، إذ إّن قلة النوم تؤثر في قدرة الدماغ 
على التعامل مع ضغوط وتحديات الحياة اليومية، ويجُدر وضع جدول روتيني 
قدر  يوم  كّل  من  الوقت  نفس  في  واالستيقاظ  النوم  تنظيم  من  يُمّكن  بما  للنّوم 

المستطاع.
 الحرص على تناول الطعام الصحي، والحّد من تناول األطعمة الغنيّة بالكافيين، 
والفقيرة  الصناعية،  واإلضافات  الُمعالجة،  والكربوهيدرات  والّسكريات، 

بالبروتينات.
هرمون  مستويات  رفع  شأنه  من  ذلك  إّن  إذ  الرياضية،  التمارين  ممارسة   
وحسن  التوتر  على  السيطرة  الكورتيزول،  هرمون  من  والتقليل  السيروتونين 

التعامل مع المواقف التي تُحّفزه.

كيفية العناية بالنباتات الداخلية

الداِخلِيَّة جميعها  الَنباتات  أَْنواع  َتشترك  الُمناسبة  الداخلية  النباتات  أنواع  اختيار 
ِبحاجتها إِلى الماء َوالغذاء وُضوء الشْمس للنمّو، لَكنّها َتْخَتلِف بالقدر الذي َتْحتاجه 
ِمن ُكّل عاِمل؛ لذلك يُْنَصح ِباخِتيار النباتات الداخلية المالئمة للظُروف الُمَتَوّفَرة 
في بيَئة الَمْنِزل، مثل: اإلضاءة، والمساحة التي ستُوَضع بها النبتة، والوقت الكافي 

للعناية بها.
االنتباه لدرجة حرارة مياه الَرّي تُحافظ درجة حرارة مياه الَرّي على النباتات، ألن 
َدَرَجة الَحراَرة العالية للماء تُسبب تلف الُجُذور، بينما َدَرَجة الَحراَرة المنخفضة 
تُسبب خمواًل للنباتات، وتضّر بها، وتبلغ درجة حرارة المياه الُمناسبة للرّي 20 
بُّد من قياس َدَرَجة َحراَرة مياه الرّي باستخدام مقياس  درجة مئوية، بالتالي ال 

الحرارة، أو ترك الماء خارجاً، والسماح له أن يُصبح بدرجة حرارة الغرفة.
 استخدام الوعاء الُمناسب تتعدد أَنواع اأَلوِعَية الُمسَتخَدمة لزراَعة الَنباتات داِخَل 
الَمْنِزل، َويُنَصح باستخدام اأَلوِعَية ذات الثُُقوب السفليَّة؛ إذ َيتم التَخلُّص ِمن الماء 
الزاِئد َعن حاَجة النبتة من خاللها، َو يَُعّد َنوَع الَمواد الَمْصنُوع ِمنها الِوعاء عاِماًل 
ضرورياً يُؤثر على احِتياجات الَنباتات، َفاأَلوِعَية الزجاِجيَّة َوالَمعدنيَّة َوالبالْسِتيكيَّة 
ر الماء، بالتالِي ال تحتاج الَنْبَتة للرّي باسِتمرار، َبْيَنما اأَلوِعَية الَفّخاِريَّة  َتْمَنع َتَبخُّ

َتمتص الماء الزاِئد َعن الحاَجة، وتحتاج للرّي بانتظام.
 تجنُب نقل النباتات من موقعها َتَتأَقلم النباتات ِببُطء مع الِبيَئة الُمِحيَطة ِبها، لذلك 
الَحراَرة،  َدَرَجة  الَتْغِيير ِفي  أِلَن  نقلها وتحريكها من مكانها كثيراً؛  يُنَصح بعدم 
و  نمُّ على  يَُؤثَّر  الشمس،  ألشعة  معرضة  بمنطقة  أو وضعها  الُرُطوَبة،  َوُمَعدَّل 
النباتات، والَتْغيير الَتْدِريِجّي لها، من خالل وِضعها ِبالَمكان الَجِديد مّدة 60 دقيقة 
ة َتْدِريِجيّاً؛ حتى تتأقلم النبتة َتماماً َمع ُظروف الَمكان الَجِديد. يومياً، ثم زيادة الُمدَّ

َبْيَنما  َرْطَبة،  تُْرَبة  الَنباتات  أنواع  بعض  َتَتَطلَّب  ُمناسبة  وبكميّات  بانتظام  الرّي 
يَتَطلَّب َبعضها اآلخر القليل من الجفاف في الترَبة، بين فترات الّري؛ لذلك يجب 
التربة؛  في  وغرسه  اليد  إصبع  استخدام  ويُمكن  حاجتها،  حسب  النباتات  رّي 
يَُؤثَّر  الذي  الجفاف،  للرّي، وتجنُب  فيها ومعرفة حاجتها  الرطوبة  لتحديد كمية 
النباتات  من  المورقة  الكثيفة  األوراق  ذات  النباتات  وتَُعد  النبات،  ُجُذور  على  
الداخليّة التي َتَتَطلَّب كميّة من المياه أكبر من الَنباتات ذات اأَلْوراق الَشْمِعيَّة أُو 

الِجْلِديَّة.

احلامل واجلنني

تدابير منزلية 

اأمومة  و طفـولة 

عادًة ما تظهر أسنان الطفل بين الشهر 
بعض  تتأخر  وقد  والسابع،  الخامس 
الشيء إلى الشهر التاسع، وإذا تأّخرت 
عشر،  الثالث  الشهر  لبعد  بالظهور 
يجري  حتّى  الطبيب  مراجعة  يجب 
عن  للكشف  له  الالزمة  الفحوصات 
المشاكل التي ربما يعاني منها، وهنالك 
قد  التّي  المختلفة  األسباب  من  عدد 
األسنان  تأخير ظهور  في  دوراً  تلعب 
اللبنية لدى الرضيع ومن هذه األسباب: 

عامل الوراثة: 

مرحلة  لدخول  الطفل  يتأخر  قد 
والعامل  الجينات  بسبب  التسنين 

الوراثي، فالرضيع يتأثر باألم أو األب أو حتّى أحد أفراد األسرة، 
وللتأكد من ذلك يجب النظر في تاريخ العائلة من الجهتين إليجاد 
من  أكثر  لدى  نفسها  الحالة  إيجاد  حال  وفي  التأخير،  هذا  سبب 
فرد في العائلة فذلك يعني أّن حالة الرضيع طبيعيّة وما على األم 

إال االنتظار.

�صوء التغذية: 

التي  والعوامل  األسباب  أهم  من  إّن 
تسبب مشاكل التسنين لدى الرضيع هي 
سوء التغذية، فعلى األم تعريف رضيعها 
على أصناف مختلفة من الطعام الصلب 
بجانب الرضاعة الطبيعيّة حتى توّفر له 
الغذائية  العناصر  من  المناسبة  الكميات 

الضرورية لنموه الطبيعّي والسليم.
 ق�صور الغدة الدرقية: 

أحد  الدرقيّة  الغدة  تكون مشكلة قصور  قد 
شك  حال  ففي  التسنين،  لتأخير  المسببات 
عليها  الحالة  بهذه  رضيعها  بإصابة  األم 
مراجعة الطبيب ألخذ العالج المناسب، ألّن 

هذا القصور يؤثر في المشي والنطق أيضاً.
 نق�س الفيتامني د: 

إّن لفيتامين د دوراً كبيراً لزيادة وتفعيل امتصاص الجسم للكالسيوم 
قد  فيه  النقص  فإّن  لذلك  العظام وتقوية األسنان،  لبناء  الضروري 

يؤّدي لتأخير ظهور األسنان اللبنية لدى الرضيع.

اأ�صباب تاأخر ظهور الأ�صنان عند الر�صع

فوائد �صحم �صنام اجلمل للمفا�صل 
ُيعّد �صحم �صنام اجلمل من املواد الطبيعية الفّعالة يف التخفيف والت�صكني من اآالم املفا�صل، حيث ُيدهن بلطف 

وهدوء على االأماكن امل�صابة يف اجل�صم ب�صكل يومّي، وي�صاعد على اإرخاء الع�صالت املت�صّنجة والتخفيف من 

حاالت املفا�صل امللَتهبة..
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اإدارة البي اأ�س جي عر�ضته 

على مان�ضي�ضرت �ضيتي

غوارديوال يغلق الباب بوجه نيمار

 رفض بيب غوارديوال، مدرب فريق مانشستر سيتي اإلنجليزي، 
عرضا للتعاقد مع نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" أن النادي الباريسي عرض نيمار 
العب  مع  للتعاقد  تبادلية  صفقة  ضمن  السيتي،  مسؤولي  على 
غوارديوال  أن  "إال  وأضافت:  سيلفا،  برناردو  البرتغالي  الوسط 
للفريق  الفني  بالتوازن  اإلخالل  لعدم  نيمار،  ضم  فكرة  رفض 
داخل الملعب«.وأشارت الصحيفة إلى وجود صراع داخل أروقة 
النادي  مالك  يريد  حيث  عاما(،   30( نيمار  بشأن  جي  إس  بي 
ويدرك  الفريق،  مع  بالبقاء  الالعب  يتمسك  بينما  بيعه،  واإلدارة 
الفلكي حوالي )30  القادرة على مضاهاة راتبه  نيمار أن األندية 
مليون يورو( ال تقف في طابور.وبعد تجديد عقده في العام 2021 
حتى العام 2025، قام هو بنفسه بتفعيل بندين يسمحان له بتمديد 
عقده لعامين إضافيين )حتى العام 2027(، وفقا لصحيفة "ليكيب" 
الجديد  الفني  المدير  الفرنسية، كما أضافت أن كريستوف غالتيه 

لسان جيرمان يرحب باستمرار نيمار لدعم تشكيلته.
الوكاالت 

النادي البافاري يرحب بالعبه اجلديد

بايرن ميونخ يقدم
 العبه اجلديد دي ليخت

 أعلن نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري األلماني لكرة القدم، تعاقده 
رسميا مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت قادما من يوفنتوس 

اإليطالي.
ونشر الحساب الرسمي لبايرن ميونخ على موقع "تويتر" صورة 
دي ليخت مرفقة بعبارة: "ماتايس دي ليخت في البايرن حتى عام 

.»!2027
البافاري بمدافعه الهولندي عبر مقطع فيديو نشر  النادي  ورحب 
عبر حسابه أيضا، معلقا عليه: "مرحبا بك في مدينتنا الرائعة يا 

دي ليخت!«.
خضع  ليخت  دي  أن  رسمي  بيان  في  ميونخ  بايرن  وأوضح 
حتى  ميونخ،  بايرن  مع  عقود  على  ووقع  الطبية،  للفحوصات 

صيف 2027.
وبحسب قناة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن دي ليخت انتقل إلى 
بايرن ميونخ مقابل 70 مليون يورو، فضال عن 10 ماليين يورو 

أخرى كمتغيرات.
وأصبح المدافع الهولندي، البالغ من العمر 22 عاما، ثاني أغلى 
العب في تاريخ العمالق البافاري، بعد التعاقد مع الفرنسي لوكاس 
هيرنانديز مقابل 80 مليون يورو، قادما من أتلتيكو مدريد في عام 
بايرن ميونخ، حال  2019، وقد يعادل دي ليخت أغلى صفقات 

تحقيقه الشروط الخاصة باإلضافات والحوافز.
كما بات دي ليخت رابع صفقة لبايرن ميونخ هذا الصيف بعد ضم 
المغربي نصير مزراوي، الهولندي ريان غرافينبيرش والسنغالي 

ساديو ماني.
الوكاالت

اأعلنت اأم�س عن القائمة النهائية للمر�ضحني 

الكاف توزع جوائز "االأف�ضل يف اإفريقيا" 
اليـــوم بالربـــاط املغربيـــة

الحفل  نحو  اليوم  األنظار  تتجه 
الفردية  الجوائز  لتوزيع  السنوي 
القدم اإلفريقية الذي سيقام في  لكرة 
وأعلن  المغرب،  عاصمة  الرباط 
القدم "كاف"  االتحاد اإلفريقي لكرة 
الماضي،  األسبوع  أولية  قائمة  عن 
قبل أن يعلن أمس عن القوائم النهائية 

المكونة من ثالثة مرشحين فقط.
لجنة  من خالل  الفائز  تحديد  وسيتم 
الفنية  اللجنة  من  مكونة  تصويت 
الصحفيين  إلى  باإلضافة  للكاف، 
األعضاء  المنتخبات  وقادة  ومدربي 
ومدربي  اإلفريقي،  االتحاد  في 
التي وصلت إلى دور  وقادة األندية 
اإلفريقية  بالبطوالت  المجموعات 

خالل موسم 22-2021.
وأعلنت "الكاف" عن القائمة النهائية 
جائزة  لنيل  المرشحين  لالعبين 
 ،2022 في  الكاف  من  األفضل 
محمد  المصري  ضمت:  والتي 
والسنغاليين  )ليفربول(  صالح 
ساديو ماني )بايرن ميونخ( وإدوارد 
سيكون  وبالتالي  )تشيلسي(،  ميندي 

الحفل مسرحا لمنازلة جديدة تقليدية 
الزميلين  بين  األخيرة  اآلونة  في 
االنجليزي،  ليفربول  في  السابقين 

صالح ومانيه.
استبعاد  النهائية  القائمة  وشهدت 
محرز  رياض  الجزائري  من:  كل 
الكاميروني   - سيتي(  )مانشستر 
كارل توكو إكامبي )أولمبيك ليون( - 

الكاميروني فنسنت أبو بكر )النصر( 
- من كوت ديفوار سيباستيان هالر 
) أياكس ودورتموند( - الغيني نابي 
أشرف  المغربي   - )ليفربول(  كيتا 
 - جيرمان(  سان  )باريس  حكيمي 
السنغالي كاليدو كوليبالي )نابولي(، 
أول  مانيه، سيصبح  فوز  وفي حال 
األلماني  ميونيخ  بايرن  من  نجم 

كرة  العب  كأفضل  اختياره  يتم 
لجائزة  المرشحون  إفريقي.أما  قدم 
أفضل العب داخل قارة إفريقيا فقد 
 – )المغرب  داري  أشرف  ضمت: 
أليو ديانغ )مالي  الرياضي(،  الوداد 
المصري(، محمد  األهلي  النادي   –
األهلي  النادي   – )مصر  الشناوي 

المصري(.
العب  أفضل  لجائزة  المرشحون 
 – )تونس  المجبري  حنبعل  شاب: 
كوناتي-  كريم  يونايتد(،  مانشستر 
باب  سالزبورغ(،   – ديفوار  )كوت 
توتنهام   – )السنغال   – سار  ماتار 

هوتسبير(.
العام  مدرب  لجائزة  المرشحون 
)السنغال(،  سيسييه  أليو   :2022
وليد  )مصر(،  كيروش  كارولوس 

الراكراكي )الوداد الرياضي(.
ناد  أفضل  لجائزة  المرشحون 
نهضة  )مصر(،  األهلي   :2022
الرياضي  الوداد  )المغرب(،  بركان 

)المغرب(.
الوكاالت

 وصل فريق لاير مدريد، إلى مدينة 
لإلعداد  جولته  لبدء  أنجلوس  لوس 
للموسم الجديد في الواليات المتحدة، 
كالسيكو  مباراة  ستشمل  والتي 
الس  في  برشلونة  أمام  مرتقبة 

فيجاس يوم السبت المقبل.
وكتب عبر الحساب الرسمي للنادي 
 ، "مرحًبا  )تويتر(،  على  الملكي 
يظهر  فيديو  مع  أنجلوس!"  لوس 
فيه العبون بالفريق مثل البرازيليين 
يغادرون  وهم  وميليتاو  فينيسيوس 
الثالثاء  صباح  أقلعت  التي  الطائرة 
أن  المقرر  من  وكان  مدريد،  من 
في  أمس  صباح  الفريق  يتدرب 
لوس  في  كاليفورنيا  جامعة  منشآت 

أنجلوس.
الـ28  الالعبين  قائمة  تشمل  ولم 
المتحدة  الواليات  إلى  سافروا  الذين 

في  مشكلة  بسبب  مايورال،  بورخا 
جدول التطعيم ضد فيروس كورونا، 
يحلها  أن  المنتظر  من  مشكلة  وهي 
أيضا  يسافر  ولم  قريبا،  النادي 
الذي  جيسوس،  رينيير  البرازيلي 
للبحث  اإلسبانية  العاصمة  في  ظل 

عن ناد آخر، إذ ال يمكن تسجيله في 
ثالثة العبين من خارج  ظل وجود 
فينيسيوس  وهم  األوروبي  االتحاد 

ورودريغو وميليتاو.
بنزيما  كريم  الفرنسي  وسينضم 
للمجموعة مباشرة في لوس أنجلوس 

حيث  أكثر،  عطلة  أيام  قضاء  بعد 
التي  التدريبات  في  يشارك  لم  أنه 
أجراها الفريق في مدريد قبل السفر 
مع  ويسافر  المتحدة،  الواليات  إلى 
من  كل  الناشئين  قطاع  من  الفريق 
كانيثاريس  ولوكاس  لوبيز  لويس 
وخوانمي  توبياس  وفينيسيوس 

التاسا.
جولة  في  مدريد  لاير  وسيشارك 
والتي   2022 القدم  كرة  أبطال 
أمام  الكالسيكو  بمباراة  سيستهلها 
فيغاس  الس  مدينة  في  برشلونة 
سان  في  وستستمر  السبت،  يوم 
فرانسيسكو بودية أخرى أمام أمريكا 
لوس  في  تنتهي  أن  قبل  المكسيكي 
يوفنتوس  أمام  بمباراة  أنجلوس 

اإليطالي.
الوكاالت

�ضي�ضارك يف دورة اأبطال كرة القدم بداية من ال�ضبت

ديباال ير�ضم التحاقه بروما وي�ضرح:  "اللعب حتت قيادة مورينيو امتياز خا�ص"

"الدون" م�ضمم على مغادرة مان�ضي�ضرت يونايتيد   حماولــــة الإقنــاع رونالــــــــدو باالنتقــال اإىل اآر�ضنــال
يدفع الصحفي اإلنجليزي بيرس مورغان، المعروف 
مهاجم  النجم كريستيانو رونالدو،  بدعمه آلرسنال، 
مانشستر يونايتد، لالنتقال إلى الغانرز هذا الصيف، 
وزعمت العديد من التقارير أن رونالدو طلب الرحيل 
في  مورغان  الحمر.وقال  الشياطين  عن  رسمًيا 
البريطانية:  "ميرور"  صحيفة  أبرزتها  تصريحات 
"لقد كان لدي الكثير من االتصاالت مع رونالدو في 
األسبوع الماضي. أعتقد بشكل مؤكد أن كريستيانو 

لن يلعب أي مباراة أخرى مع مانشستر يونايتد«.

مع  مرحلته  تجاوز  أنه  أعتقد  فقط  "أنا  وأضاف: 
ما  أقول  لن  العقلية..  الناحية  من  يونايتد  مانشستر 
ال  البداية  منذ  قلت  كما  لكن  البعض،  لبعضنا  قلناه 
أعتقد أن كريستيانو يشعر بأن يونايتد يشاركه نفس 
الطموحات«، وتابع: "أعتقد أن رونالدو يشعر بأن 
الذي  االلتزام  النادي، ومدى  يبرمها  التي  الصفقات 
أظهروه بالموسم الماضي، تسبب في غياب الفريق 
عن دوري أبطال أوروبا«.وواصل: "يجب أن يعرف 
مشجعو آرسنال الذين يستمعون لي أنني أفعل كل ما 

الغانرز«،  إلى  بالقدوم  إقناعه  لمحاولة  وسعي  في 
وأردف: "إنه كان على أعتاب التوقيع مع آرسنال، 
عندما كان يبلغ 18 عاًما، أثناء تواجد آرسين فينجر، 
لكن في اللحظة األخيرة لعب يونايتد مباراة ودية ضد 
سبورتنغ لشبونة، ولم يترك فيرجسون المباراة حتى 
وقع معه«، واختتم: "أعتقد أنه سيعود إلى المنزل! 
إنه في الهجوم إلى جانب خيسوس ونكيتياه.. سيكون 

هجومنا رائًعا.. لما ال؟".
الوكاالت 

 أكد باولو ديباال، المنضم حديثا لصفوف نادي روما، 
أن اللعب تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير 
الفني للجيالوروسي، يعد امتيازا خاصا بعد انضمامه 

رسميا لصفوف الفريق.
اليوم  صباح  رسمي  بشكل  لروما،  ديباال  وانضم 
ثالث  لمدة  عقد  على  الالعب  وقع  بعدما  األربعاء، 

سنوات.
وقال ديباال في تصريحات نقلها موقع "توتو ميركاتو 
على  بالتوقيع  فيه  قمت  الذي  "اليوم  اإليطالي:  ويب" 

العقد كان مليئا بالمشاعر«.

نادي  أظهره  الذي  والتصميم  "السرعة  وأضاف: 
التعاقد معي صنعت  بها  أرادوا  التي  والطريقة  روما 

الفارق«.
ينمو، فريق يريد وضع  لفريق  "لقد انضممت  وتابع: 
أسس قوية للمستقبل، بجانب أنه سيكون امتياز خاصا 

أن ألعب تحت قيادة المدرب مورينيو«.
باألجواء  دائما معجب  لروما، كنت  واختتم: "كخصم 
التي تصنعها جماهيره، اآلن ال أستطيع االنتظار لكي 

أرتدي هذا القميص".
الوكاالت

ريال مدريد ي�ضل اأمريكا لبدء جولته التح�ضريية
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الالعب مطلوب من اليوفي ومان�سي�ستر يونايتيد

ميالن ي�شترط  50 مليون �أورو
 لبيع بن نا�شر

 حدد نادي ميالن اإليطالي سعر بيع نجمه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، خالل 
الميركاتو الصيفي الحالي، وفقا لتقارير إعالمية.

ويظهر متوسط ميدان المنتخب الوطني على رادار ناديي يوفنتوس اإليطالي ومانشستر 
يونايتد اإلنجليزي، الساعيين لتدعيم خط الوسط بالعبين جدد تحسبا لمنافسات الموسم 

الجديد.
وكشف موقع »ستوب آند غول« اإليطالي أن »الروسونيري« يرغب في الحصول 

على مبلغ 50 مليون يورو من عملية بيع نجمه الجزائري، وهو ما يمثل قرابة 3 
أضعاف المبلغ الذي دفعه عند التعاقد معه من إمبولي عام 2019، ووفقا لنفس المصدر 

فإن ميالن ال يعترض على فكرة إقحام العبين في الصفقة في صورة موافقة مدربه 
ستيفانو بيولي على ذلك.

جدير بالذكر بأن النادي اللومباردي فشل في تجديد عقد الالعب الجزائري، رغم 
المحاوالت الحثيثة التي قامت بها لجنة الكرة طوال األشهر األخيرة في هذا الصدد، ومنذ 

انضمامه للفريق عام 2019، شارك إسماعيل بن ناصر في 105 مباريات في مختلف 
المسابقات أسهم خاللها في 10 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

ق.ر

مدافع الخ�سر ي�سارك في تدريبات ناديه الجديد

�لترجي �لتون�شي يتوعد بمتابعة �شتي 
و�أنجيه �لفرن�شي في �لفيفا

أكد وليد بن صالح، عضو اللجنة القانونية بالترجي التونسي، أن انضمام الدولي 
الجزائري ياس شتي العب الفريق إلى نادي آنجيه الفرنسي غير قانوني.

وقال بن صالح في تصريح صحفية: »إلياس شتي قام بفسح عقده من جانب واحد وأعلم 
إدارة الترجي بذلك، ما يعني أنه لم يشتر باقي العقد الذي يمتد إلى جوان 2023 واعتبر 

نفسه في فترة محمية وأنه العب حر وهذا ليس صحيحا«.
وأضاف: »إلياس أخل بواجباته التعاقدية مع الترجي وبالتالي هو والفريق الذي وقع 

له ستُسلط عليهم عقوبات مالية ونحن سنطالب بالتعويضات المادية ونطالب أيضا 
بتسليط عقوبات رياضية على الالعب وعلى النادي الفرنسي الذي التحق به، لم يكن 

لدى شتي أي مبرر لفسخ عقده، ألن الترجي منحه كل مستحقاته المالية، ولذلك سنتوجه 
بشكوى للفيفا ضده وضد الفريق الفرنسي الذي يعلم أن الالعب ال يزال مرتبطا بعقد 

مع الترجي«.
وكان شتي، قد خاض أول حصة تدريبية مع فريقه الجديد، انجيه الفرنسي، حيث باشر 
الظهير األيسر التحضيرات مباشرة بعد توقيعه على العقد، وشارك بطريقة عادية في 

المباراة التطبيقية التي جرت على هامش الحصة التدريبية لفريقه الجديد الناشط في الليغ 
.1

ق.ر

ق.ر

تستعد االتحادية الجزائرية لكرة القدم لالتفاق على 
مقابلتين وديتين للمنتخب الوطني ضد منتخبين 

عالميين، وذلك خالل فترة التوقف الدولي لشهر 
سبتمبر المقبل، في الوقت الذي تلقت فيه الهيئة 

الكروية الجزائرية دعوة من نظيرتها الدولية 
للمشاركة في المؤتمر الدولي للفيفا.

فقد كشفت مصادر إعالمية أمس عن أن الفاف 
تنتظر قيام »الكاف« بتأجيل موعد الجولتين 

القادمتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم 
أفريقيا 2024 من أجل التحرك لحسم األمور مع 
منتخبات عالمية، على اعتبار أن كأس أفريقيا تم 

تأجيلها من جوان 2023 إلى جانفي 2024، للسماح 
للمنتخبات المتأهلة لكأس العالم بالتحضير الجيد.

ونظرا لكون الخضر غير معنيين بالمونديال، فإن 
الفاف ستعمل على برمجة لقاءات بطابع مونديالي، 

خاصة أنها تمتلك مقترحات رسمية من إيطاليا 
وبلجيكا وكرواتيا للعب معها بشكل ودي.

من جهة أخرى، تلقت الفاف دعوة من الفيفا 
للمشاركة في مؤتمرها الدولي المقبل، حيث كشف 
الحساب الرسمي للفاف، بأن المؤتمر المقبل للفيفا، 
سيتم عقده بمنطقة سان خوسي، بكوستاريكا، في 

الفترة يومي 26 و27 سبتمبر المقبل.
كما نقلت الفاف، أبرز المحاور التي سيتم مناقشتها، 

وهي، محاربة الفساد الرياضي، حماية البيانات، 
ثقافة التحدث، تضارب المصالح، تطبيق برامج 

عقدها عن طريق التحاضر المرئي عن بعد.الفيفا عن قرب، بعد سنتين من المؤتمرات التي تم المطابقة الخاصة بالفيفا، وسيكون أول مؤتمر تعقده 

الن�سخة الثامنة لكاأ�س العرب لأقل من 20 �سنة:

�لمنتخب �لوطني يبد�أ اليوم  مهمة
 �لبحث عن تاجه الأول

يطمح المنتخب الوطني، المنهزم في نهائيي 1985 و2021، في انتزاع أول لقب عربي 
له، خالل مشاركته في الطبعة الثامنة لكأس العرب ألقل من 20 سنة المقررة بأبها 

السعودية من 20 جويلية الى 6 أوت المقبل.
 ويستهل اشبال المدرب الوطني محمد السات، المتواجدون منذ يوم االثنين بمدينة أبها، 

المنافسة العربية أمام منتخب لبنان اليوم بملعب األمير سلطان( لحساب الجولة األولى عن 
المجموعة الثالثة.

وصرح المدافع المحوري ألولمبيك مرسيليا، ريان دهيليس أن »التحضيرات جرت بشكل 
جيد، وسنشارك في هذه الدورة بهدف التتويج بها، سيما وأننا ضيعنا اللقب خالل النسخة 

السابقة امام السعودية. منتخب ليبيا نعرفه جيدا فيما يبقى الفريق اللبناني غير معروف، من 
المهم بمكان الفوز في اللقاء األول أمام لبنان، وان شاء الله ستكون هذه السنة في صالحنا«.
واستعدادا للموعد العربي، وجه الناخب الوطني الدعوة لـ23 العبا منهم 9 عناصر تنشط 
بالخارج، حيث أجروا آخر تربص لهم بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، قبل التنقل 

إلى السعودية مرورا عبر دبي.
وخالل الطبعة السابقة التي جرت بمصر، انهزمت التشكيلة الوطنية ألقل من 20 عاما في 
النهائي أمام السعودية بنتيجة )1-2(، كما سبق وأن التقى الفريقان في نهائي طبعة 1985 

بالجزائر، والذي عاد فيه الفوز للفريق السعودي أيضا بواقع )2-1(.
وباإلضافة الي الجزائر والسعودية )البلد المنظم(، تعرف هذه الدورة مشاركة 18 بلدا، تم 

تقسيمهم إلى ست مجموعات كل واحدة منها تضم ثالثة منتخبات.
ويتأهل متصدرو المجموعات الست إضافة إلى أفضل منتخبين يحتالن المركز الثاني، إلى 

الدور ربع النهائي المقرر يوم األحد 31 جويلية.
اما الدور نصف النهائي، فسيجرى يوم االربعاء 3 أوت القادم، بينما تمت برمجة النهائي 

يوم السبت 6 أوت.
ق.ر/واج

�لفاف تدر�س برمجة مقابلتين  
وديتين عالميتين للخ�ضر في �شبتمبر

تلقت دعوة للم�ساركة في الموؤتمر الدولي للفيفا

غابت الجزائر عن جميع القوائم النهائية التي أعلن 
عنها االتحاد اإلفريقي لكرة القدم أمس، لجوائز 

السنة 2022.
فقد خرج نادي وفاق سطيف من القائمة النهائية 
لجائزة أفضل ناد في إفريقيا لسنة 2022، التي 

سيعلن عن الفائز بها اليوم، وبعد أن اختير النسر 
السطايفي في القائمة الموّسعة لألندية الـ10 

المرّشحة لجائزة األفضل قاريا، ستقتصر القائمة 
النهائية على 3 أندية، ويتعلق األمر حسب ما أعلن 

عنه االتحاد اإلفريقي للُّعبة على أندية: األهلي 
المصري، ونهضة بركان، والوداد البيضاوي 

المغربيين.

ولم يذكر اسم الجزائر في أي من الفئات األخرى 
للجوائز، من المدربين، إلى الالعبين واألندية 

الصاعدة، مرورا بالفئات النسوية، وسيقام حفل 
اإلعالن عن الفائزين بجوائز الكاف للعام 2022، 

أمسية اليوم، في العاصمة المغربية الرباط.
وغادر نجم مانشستر سيتي رياض محرز، القائمة 
القصيرة الخاصة بجائزة أفضل العب إفريقي في 

2022، وكان محرز هو الالعب الجزائري الوحيد 
في القائمة الموسعة، قبل أن يتم استبعاده والحفاظ 

على أسماء السنغاليان إدوارد ميندي وساديو ماني، 
والمصري محمد صالح.

ق.ر

الكاف ت�ستبعد محرز من قائمة اأح�سن الالعبين في القارة ال�سمراء

�لجز�ئر خارج قو�ئم �لكاف لجو�ئز 
الأف�ضل في اإفريقيا �شنة 2022

بعقد يمتد  ل�سنة

 مع خيار التمديد ل�سنتين اإ�سافيتين

اإ�ضترا �لكرو�تي يتعاقد 
مع مهاجم وفاق �ضطيف

أعلن نادي إسترا، الناشط بالدوري الكرواتي الممتاز، عن تعاقده 
مع الالعب الدولي الجزائري منصف بقرار، مهاجم وفاق سطيف، 

بعقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد.
وقال النادي الكرواتي في بيان عبر موقعه الرسمي: »مهاجم 
المنتخب الجزائري ألقل من 21 عاماً، منصف بقرار، أصبح 

اآلن العبا جديدا في صفوف نادي إسترا 1961، فأهال وسهال به 
في صفوف األخضر واألصفر«، وكشف بيان النادي الكرواتي، 
أن بقرار وقع على عقد يمتد لسنة واحدة، مع خيار التمديد لسنتين 

إضافيتين.
ويعول إسترا، على خبرة بقرار الدولية، لتحقيق انطالقة مثالية في 

الدوري، وتحسين أداء الفريق، بعد خسارته في افتتاح مباريات 
البطولة أمام هايدوك سبليت، بهدفين دون رد.

وكان النادي الكرواتي، قد أنهى الموسم الماضي، في المركز قبل 
األخير، برصيد 31 نقطة، بفارق 12 نقطة عن نادي دراغوفولياك، 

الهابط إلى دوري الدرجة األولى.
الوكالت

ريا�ضي



حممد قرين
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وتأمل تويتر أن تؤدي المقاضاة إلى دفع 
إيلون ماسك إلتمام صفقة االستحواذ بالثمن 
المتفق عليه، 54.20 دوالراً للسهم الواحد.

وكان ماسك قد اتهّم تويتر بحجب معلومات 
المزيّفة.وطلب فريق  بالحسابات  تتعلّق 

محامي إيلون ماسك تأجيل المحاكمة إلى 
لتعقيداتها. لكّن  بداية العام التالي، نظراً 
تويتر طالبت ببدء الجلسات في سبتمبر.

واتفق قاضي والية ديالور مع الشركة على 
أن تأجيل القضية، قد يعطي انطباعا "من 

عدم اليقين". واتهمت الدعوى ماسك بـ 
"قائمة طويلة" من انتهاكات اتفاقية االندماج 

التي "ألقت بظاللها على تويتر وأعمالها".
وقال كبير مستشاري تويتر ويليام سافيت 

في جلسة االستماع الثالثاء الفارط، إن 
استمرار حالة الغموض حول عملية 

االستحواذ، "تلحق الضرر بتويتر يومياً".
وقال سافيت إّن "ماسك كان وال يزال 

ملزما تعاقديا ببذل قصارى جهده إلتمام 
الصفقة. وما يفعله هو عكس ذلك تماما. إنه 

تخريب".
بينما رّد محامي ماسك، أندرو روسمان، 

بأن إيلون ال يزال أحد أهم المساهمين في 
تويتر. وقال إنه يجب إحالة القضية إلى 

المحاكمة العام المقبل، وفق جدول زمني 

"معقول" يمنح الجانبين وقتا لالستعداد. 
ومنذ أن بدأ ماسك بإثارة الشكوك حول عدد 

المزيفة والمتطّفلة على منصة  الحسابات 
تويتر في مايو/ أيار، شهدت الشركة هبوطاً 
في أسعار األسهم من أعلى مستوياتها الذي 

بلغ 50 دوالراً للسهم الواحد.
ويبلغ ثمن السهم في الشركة حالياً 39.45 

دوالراً - أقّل بكثير من الثمن الذي تأمل 
الشركة إنها الصفقة به وهو 54.20 دوالراً 
للسهم.وتعهد ماسك، الذي يصف نفسه بأنه 

التعبير"، بتخفيف قواعد  "مناصر لحرية 
اإلشراف على محتوى تويتر بمجرد أن 

تنتقل إليه ملكية الشركة.
كما دعا إلى مزيد من الشفافية حول كيفية 

تقديم المنصة التغريدات للمستخدمين - وهو 
نظام يسمح حاليا بالترويج للبعض ومنح 

جماهير أوسع.وهناك نظرية تقول إن ماسك 
ال يزال يريد شراء تويتر، لكنه يحاول فقط 

خفض السعر. إن كان األمر كذلك، فإّن 
محاميه العبو بوكر بارعين.ويريد فريق 

ماسك القانوني أن تنعقد هذه المحكمة العام 
المقبل.

وزعموا أنّهم بحاجة إلى المزيد من الوقت 
للغوص في المعلومات بحثاُ عن الحسابات 
المتطّفلة.وكرروا تأكيد ماسك على أنه قد 

يكون لدى موقع تويتر حسابات مزيفة أكثر 
مما يدعي.وهذا اتهام مدمر بشّدة - إذ أنه 

من الغريب الحديث حول ما إذا كان ماسك 
ال يزال مهتما بشراء الشركة بسعر أقل.

وقد تلقت سمعة تويتر ضربة كبيرة، 
فعائدات الشركة تعتمد بشكل كامل تقريباً 
على اإلعالنات. وكلّما قّل عدد الحسابات 
الحقيقية على المنّصة، كلّما قلّت األرباح 
التي يمكن أن تحققها الشركة. فالحسابات 
المزيّفة ال يمكنها أن تساهم في ذلك.لذلك 
تريد شركة تويتر إتمام العملية بسرعة. 

والسيناريو األفضل إلى اآلن بالنسبة للشركة 
،هو بيعها لماسك مقابل 54.20 دوالراً 
للسهم، وأن يحدث ذلك في أقرب وقت 

ممكن.
لذلك يعتبر األمر القضائي خبراً جيداً 

لتويتر. فقد وقف القاضي في صّف محامي 
الشركة، لجهة إصدار حكم مبكر في 

القضية.ما يضع المزيد من الضغوط على 
ماسك، الذي يواجه موقفاً غريباً في احتمال 

اضطراره شراء شركة، لم يعد يرغب 
بالحصول عليها.ومع ذلك، من المرّجح أن 

تؤدي هذه الضغوط إلى دفع ماسك نحو 
التسوية، ثّم المضي قدماً بعد دفع بعض 

لتويتر. المال 

ANEP : 2216014179

إشـهـــار

�شركة اأبل: 

رفع دعوى على عمالقة التكنولوجيا 
ب�سبب نظام الدفع يف اأجهزتها الذكية
تواجه شركة أبل دعوى قضائية في الواليات المتحدة بسبب نظام الدفع 

في أجهزتها المعروف بـ"أبل باي".وتُتهم الشركة العمالقة باستخدام قوتها 
السوقية في صناعة الهواتف المحمولة إلقصاء المنافسة من شركات بطاقات 

الدفع األخرى.
ورفع الدعوى الجماعية اتحاد ائتماني، مقره والية أيوا، أمام محكمة فيدرالية 

في كاليفورنيا.ولم ترد شركة أبل على طلب بي بي سي بالتعليق على تلك 
التقارير.وتقول الشكوى إن أبل "تجبر" المستهلكين الذين يستخدمون هواتفها 

الذكية وساعاتها الذكية وأجهزتها اللوحية على استخدام محفظتها الخاصة 
للدفع دون لمس، على عكس صانعي األجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، 

الذين يسمحون للمستهلكين باختيار محافظ أخرى، مثل غوغل باي، 
وسامسونغ باي.

وتدعي الشكوى أن أبل تمنع المستهلكين من استخدام محافظ هواتف محمولة 
منافسة قادرة على تقديم حلول أخرى منافسة.وقال اتحاد "افينيتي" االئتماني 

في والية أيوا إن سلوك أبل المناهض للمنافسة أجبر أكثر من 4000 بنك 
واتحاد ائتماني يستخدم أبل باي على دفع مليار دوالر، على األقل، رسوما 

زائدة سنويا للحصول على االمتياز.وأضاف االتحاد أيضا أن سلوك أبل قلل 
من الحافز في الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها لجعل أبل باي تعمل 

بشكل أفضل وجعلها أكثر مقاومة لالنتهاكات األمنية.
وقال االتحاد االئتماني إن: "سلوك أبل ال يضر فقط بالشركات المنافسة، 

ولكن بالمستهلكين أيضا، وبالمنافسة".وأشار إلى أن "أبل إن واجهت 
منافسة، فلن تتمكن من تحمل هذه الرسوم الكبيرة".وتسعى الدعوى القضائية 

إلى الحصول على تعويضات غير محددة، وإلى وقف سلوك أبل المدعى 
المناهض للتنافسية.

وتواجه شركة أبل بالفعل غرامة كبيرة محتملة بعد أن قال المنظمون في 
االتحاد األوروبي في 2 مايو/أيار إنها أساءت استخدام هيمنتها في األجهزة 
التي تعمل بنظام آي أو إس ومحافظ الهواتف المحمولة، من خالل رفض 

منح منافسي الدفع إمكانية الوصول إلى تقنيتها.وتفرض أبل، بحسب ما 
ذكرته الشكوى، رسوما نسبتها 0.15 في المئة على المعامالت االئتمانية، 

ورسما ثابتا قدره 0.5 سنت على معامالت الخصم باستخدام أبل باي، بينما 
ال يتقاضى المنافسون الذين يعملون بنظام أندرويد أي شيء.

ويمثل المدعين شركتا محاماة، كانتا قد ساعدتا في أوت الماضي في 
الحصول على تسوية بقيمة 100 مليون دوالر، لصالح شركة صغيرة من 
مطوري التطبيقات لنظام آي أو إس، ادعت أن شركة أبل فرضت عليها 

رسوما إضافية على العموالت.وخالل مناقشة التحقيق الذي أجراه االتحاد 
األوروبي بشأن سياسات الدفع عبر الهاتف المحمول لشركة أبل في مايو/
أيار، قالت رئيسة األجهزة الرقمية لالتحاد مارغريت فيستاغر إن شركة 
أبل ادعت أنها ال تستطيع توفير الوصول إلى نظام الدفع المعمول به في 

االتحاد األوروبي، والمعروف بـ"إن إف سي" ألسباب أمنية.
ق.و

الق�ساء يرف�ض طلب اإيلون ما�سك حول 
�سفقة اال�ستحواذ على تويرت

اأ�شدر قا�ض اأمرييكي اأمراً ببدء املحاكمة يف النزاع حول �شفقة اال�شتحواذ على تويرت 

يف اأكتوبر، االأمر الذي �شّكل نك�شة الإيلون ما�شك بعد رف�ض طلبه التاأجيل.وجلاأت 

�شركة تويرت اإىل مقا�شاة ما�شك، اأغنى رجل يف العامل، بعد اإعالن تراجعه عن �شفقة 

ة، والتي بلغت قيمتها 44 مليار دوالر. اال�شتحواذ على املن�شّ

االأمر الذي �شّكل نك�شة الإيلون ما�شك بعد رف�ض طلبه التاأجيل 
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اإعداد: حياة م�صباحي

وقدم المخرج في هذا العمل الجديد الذي تعود فكرة انجازه إلى أكثر 
للشاعر  المثيرة  المسيرة  تروي  متنوعة  جدارية  سنة،  ثالثين  من 
الجوال سي محند اومحند اث حماداش، المليئة بالتقلبات و األحزان 
على وقع التطورات المأسوية لحياة هذا الشاعر المتعلم و ابن إحدى 

األسر الميسورة في منطقة القبائل.
الفيلم على مدى ساعتين ما آلت إليه حياة سكان هذه  ويستعرض 
شتت  الذي  الفرنسي  االحتالل  بسبب  األصيلة  و  الجميلة  المنطقة 
األسر و قام بقتل و نفي أبنائها الذين رفضوا االحتالل و قاوموا 

بالسالح.
وجدت  الذي  الكبير  الشاعر  هذا  حياة  تساير  ان  األقدار  تشاء  و 
أشعاره الواقعية انتشارا و إعجابا في المنقطة و خارجها، ما كان 
بلغت شهرة  قد  نير االستعمار، و  الجزائري تحت  الشعب  يعيشه 
الشاعر أوجها في حياته، و يرجع ذلك إلى صدق و جمال أشعاره 

التي كانت تأتي عفوية بحسب األحداث التي يعيشها.
و  تنقالت  ربط  إلى  أيضا  السيناريو  كاتب  هو  و  موزواي  وعمد 
و  المنطقة  عاشتها  التي  الصعبة  األحداث  مع  الشاعر  رحالت 

أبناؤها جراء بطش و استبداد المستعمر.
كما استعرضت وقائع هذا الفيلم, الذي يذكرنا باألساطير اإلغريقية 
تلك  في  الحياة  نمط  من  جوانب  األحداث،  سوداوية  ناحية  من 
المنطقة حيث قامت الكاميرا بنقل أسلوب المعيشة، و كذا الجانب 
الروحاني و الديني للسكان كما اظهر الفيلم دور المرأة من خالل 
نماذج مختلفة من بينها زوجة الشاعر التي عانت كثيرا من التقلبات 

النفسية لزوجها.
كما أعاد الفيلم تشكيل بعض المشاهد عن الحياة في تلك الحقبة من 
خالل اللباس و العالقات االجتماعية، و قد نجح المخرج في نقل 
تلك  يقابل  الذي كان  الشاعر  الذي عاشه  القهر  النفسية و  المعاناة 
النكسات بأشعار يشكو فيها حاله هلل و ينتظر الفرج. و رغم التشرد 
و الفقر و المرض إال ان الفيلم أعطى صورة قوية لشخصية سي 

محند.
قويا و عفويا حيث تجاوب  باالمازيغية  الناطق  الحوار  كما  جاء 

طاقم التمثيل مع كل األوضاع و تمكن الممثل جمال امحمدي من 
تقمص شخصية الشاعر بصدق رغم صعوبتها، و ساهمت المقاطع 
الموسيقية التي وقعها الفنان جعفر ايت منقالت في جلب المشاهد 

وجعله ينغمس في أجواء القصة.
يذكر ان المخرج علي موزاوي أصدر في 2020 عن دار القصبة 
األلم  بعنوان "شاعر  اومحند  الشاعر سي محند  للنشر رواية عن 
و الغربة "و له عدة أعمال في السينما و التلفزيون من بينها فيلم 
"ميمزران"، "صاحبة الظافرة" و "الكاذب" و أعمال وثائقية عن 

مولود فرعون و مولود معمري وغيرهم.
و قد ساهم في إنتاج هذا الفيلم كل من المركز الجزائري لتطوير 

السينما و الصندوق الوطني لتطوير صناعة السينما.

فيلم »�سي حمند �أوحمند« 
للمخرج علي موز�وي يعر�ض على �ل�سحافة

قدم الفيلم الروائي الطويل »�صي حمند اأوحمند« للمخرج علي موزاوي اأم�س الأول، بقاعة ابن زيدون 

باجلزائر العا�صمة يف عر�س خا�س بال�صحافة.

والكاتب  واألكاديمي  االقتصادي  قال 
السنغالي، فلوين سار، أن نهب واستغالل 
كان  اإلفريقية  للبلدان  الثقافية  الموارد 
في »قلب سياسات األنظمة االستعمارية 
األوروبية، بالموازاة مع نهب واستغالل 

الموارد االقتصادية«.
فكرية  لقاءات  هامش  على  سار،  وقال 
أن  العاصمة،  بالجزائر  مؤخرا  عقدت 
"نهب الثروات الثقافية للبلدان اإلفريقية 
كان مشروعا مخططا ومتكامال لألنظمة 
االستعمارية األوروبية، بما فيها النظام 
عملت  والتي  الفرنسي،  االستعماري 
للبلدان  الثقافية  البنى  تحطيم  على 

اإلفريقية حتى ال تعيد بناء نفسها".
إلى  كالمه  سياق  في  المثقف  وعاد    
رفقة   ،2018 في  أعده  الذي  التقرير 
في  الفرنسية  والمؤرخة  الجامعية 
يتعلق  والذي  سافوا،  بينديكت  الفنون، 
لبلدانه  اإلفريقي  الثقافي  التراث  بإعادة 
الصحراء  جنوب  بإفريقيا  األصلية 
أغلبه  في  وسرقته  نهبه  تم  والذي 
األوروبية  االستعمارية  الفترة  خالل 
متاحف  من  بالعديد  متواجد  اليوم  وهو 
القارة بما فيها المتاحف األنثروبولوجية 
وبريطانيا  وألمانيا  بفرنسا  وخصوصا 
والفاتيكان  وإيطاليا  وبلجيكا  والنمسا 
وإسبانيا وهولندا.  وأوضح سار، وهو 
أيضا موسيقي وصاحب عدة أسطوانات، 
أن "التقرير سمح بإعادة قطع فنية إلى 
كل من البنين والسنغال وساحل العاج"، 
قطعة  ل26  فرنسا  إرجاع  غرار  على 
فنية إلى البنين في نهاية 2021، مضيفا 
هذه  بأعداد  فقط  يتعلق  "ال  األمر  أن 
وإنما  استرجاعها  يجب  التي  التحف 

أيضا بقيمتها الرمزية والمعنوية".
إلى  في سياق كالمه  المتحدث  وأشار   
أنه و"بفضل هذا التقرير فإن الكثير من 
والتشاد  كمالي  اليوم  اإلفريقية  البلدان 
الكونغو  وجمهورية  وبوركينافاسو 
الديمقراطية صارت تطالب مستعمريها 
بإعادة  كفرنسا  السابقين  األوروبيين 
البلدان  أن  إلى  الفتا  الثقافي"،  تراثها 
اإلفريقية "كانت تطالب بتراثها وآثارها 
تلق  تكن  ولم  الستينيات  منذ  المسروقة 
تجاوبا من البلدان األوروبية، غير أنها 
حركة  صارت  التقرير  وبفضل  اليوم 
مطالباتها أكبر وأكبر وهي مطالبات ال 

يمكن إيقافها ..".
أكثر  أن  إلى  أشار  قد  التقرير  وكان    
من 90% من القطع الفنية التي مصدرها 
)في  القارة  خارج  متواجد  إفريقيا 
أوروبا(، ففي فرنسا مثال ما ال يقل عن 
90 ألف عمل فني إفريقي تم نهبه خالل 
متواجد  الفرنسية  االستعمارية  الفترة 
ويضم  الفرنسية،  المتاحف  في  حاليا 
متحف "كي برانلي جاك شيراك" لوحده 
حوالي 70 ألف قطعة فنية من كل دول 

إفريقيا جنوب الصحراء دون استثناء.
  ولم يشر التقرير، الذي جاء بطلب من 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى 
القطع الفنية المسروقة من شمال إفريقيا 
وهما  ومصر،  الجزائر  غرار  على 

استثناؤهما من عملية  تم  اللذين  البلدين 
إعادة التراث اإلفريقي في هذا التقرير 
تشريعات  توفر  "ضرورة  ل  نظرا 
مختلفة تماما"، ونظرا أيضا ألن هذين 
"موضوعا  تكونا  أن  يجب  الحالتين 
لمهمة وتفكير متأنيين"، حسب ما جاء 

في التقرير.
الحقوق،  المجاهدين وذوي  وأكد وزير 
أن  الماضي،  يناير  في  ربيقة،  العيد 
كل  استرجاع  على  عازمة  الجزائر 
الخارج  من  والثقافي  التاريخي  تراثها 
التزامات  وهي  فرنسا،  من  سيما  ال 
الجمهورية،  رئيس  برنامج  بها  جاء 
كانت  حيث  تبون،  المجيد  عبد  السيد 
رفات  و  جماجم  استرجاع  مع  البداية 
أن  مضيفا  الشعبية،  المقاومة  شهداء 
الدولة الجزائرية تعتبر قضية استرجاع 
التراث التاريخي والثقافي بكل عناصره 
المحتجز في فرنسا من أولوياتها ضمن 

معالجة ملفات الذاكرة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
قد قطع وعدا في 2017 يقضى بإعادة 
ببلدان  الخاصة  الفنية  واألعمال  القطع 
تحف  وهي  الصحراء،  جنوب  إفريقيا 
وتنوع  وثراء  عراقة  على  شاهدة  فنية 
تاريخ وثقافات هذه المنطقة الشاسعة من 
إفريقيا، وقد أكد بيان للرئاسة الفرنسية 
فيما بعد أنه قد كلف أعضاء من الحكومة 
القيام بالمراحل القادمة"،  ب "مسؤولية 
يعد  اليوم  إلى  إعادته  تمت  ما  أن  غير 
األمم  منظمة  فقط.وتؤكد  األصابع  على 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( 
كفاحها  في  اإلفريقية  البلدان  دعم  على 
الفنية  ممتلكاتها  استرجاع  أجل  من 

المنهوبة خالل الحقبة االستعمارية.
وقال سار، من جهة أخرى، أن "إفريقيا 
هي في مركز أعماله وموضوع اهتمامه 
الرئيس، غير أنه ال يحب حصر نفسه 
مفكر  هو  وإنما  معين،  فكري  تيار  في 
ضد الكولونيالية ومتعلق بشدة بالقضايا 
والمسائل اإلفريقية انطالقا من إفريقيا"، 
في  الحالي  البحثي  "مساره  أن  مضيفا 

الواليات المتحدة هو لتعميق معارفه".
المتحدة  للواليات  انتقاله  أن  واعتبر 
إلى  العلمي  مساره  لنقل  أيضا  كان 
وكذا  باإلنجليزية"  ناطق  آخر،  "فضاء 
اإلفريقية من  بالقضايا  "التعريف هناك 
"ممارسة  ل  باإلضافة  مختلفة"،  زوايا 
أكاديمية  خبرة  و"نيل  العلمي"  البحث 
السنغال  في  تلقاها  التي  لتلك  كإضافة 

وأوروبا.

»نهب و��ستغالل �ملو�رد �لثقافية 
للبلد�ن �لإفريقية كان يف قلب �سيا�سات 

�لأنظمة �ل�ستعمارية �لأوروبية«

قضى الفنان المنتج و المتميز بإبداع وافر و 
خصال إنسانية كثيرة رشيد زغيمي حوالي 
خمسون سنة من حياته و هو يحافظ على 
الجزائريين  قلوب  في  السرور  و  البهجة 
بمثابة  والسخرية هما  الضحك  بأن  مقتنعا 

عالج لكل أشكال التشاؤم والعزلة.
 20 يوم  المولود  الفنان  هذا  أظهر  وقد 
أكتوبر 1945، منذ نعومة أظافره، ميوال 
واضحا نحو الفن الرابع حيث شجعه على 

رواد  أحد  لفغون  الشيخ  بن  لحسن  ذلك 
مسيرته  الفنان  قسنطينة.بدأ  في  المسرح 
المهنية في جمعية " األمل المسرحي" قبل 
أن يشكل مع حسان بن زراري و صالح 
بأدوار  قام  أين  "بهاليل"  فرقة  عجابي 
كوميدية .وبمجرد أن تبناه الجمهور، عاش 
رشيد زغيمي الذي تبنى الطابع الكوميدي 
اعتمد  و  المتواصل  اإلبداع  وقع  على 
ليتمكن  ككوميدي  الفريدة  موهبته  على 

الشاشة  على  الحال  هو  كما  الخشبة  على 
لها  مواضيع  عدة  معالجة  من  الصغيرة 

صلة بمختلف المشاكل اليومية.
وكان هذا الفنان الذي كان يستذكر يوميات 
مواطنيه بالضحك والسخرية، يعتزم زرع 
التي  بالمرونة  الشعور  هذا  المتفرج  لدى 
تجعل اآلخرين يضحكون على حالتهم لكنه 
يشجعهم على المضي قدما دون االستسالم 

أبدا.

 وتتجلى هذه الفلسفة اإلصالحية في جميع 
فيها رشيد زغيمي  التي شارك  اإلنتاجات 
على غرار " الفنانين " و" زواج زواج" 
وهي  وأوتار"  أعصاب  و"  "صايمين"  و 
الجهوية،  التلفزيون  لمحطة  طويلة  ملحمة 
قسنطينة التي انطلقت في 1979 و "ريح 
تور" و" ماني ماني" و" ناس مالح سيتي".
قليلة  أياما  الصادق"   " زغيمي  وأعرب 
الممثلين  أصدقائه  من  للعديد  وفاته  قبل 

من  العديد  لديه  تزال  ال  كونه  أسفه  عن 
األفكار و المشاريع التي يجب تجسيدها و 
التي من شأنها أن تحمل تطلعات جمهوره 
جيدا  أدركوا  الذين  األشخاص  هؤالء  كل 
أهمية فنه المكرس بالكامل للترويج للثقافة 

الجزائرية.
 وقد أثار رحيله عن عمر يناهز 72 عاما 
في  كبيرا  حزنا   2017 يوليو   19 يوم 

الوسط المسرحي والتلفزيوني.

خم�ض �سنو�ت متر على رحيل �لفنان �ملنتج و �ملبدع ر�سيد زغيمي

كاتبات �سابات يقدمن �أعمالهن �لأدبية
 للجمهور بد�ر �ل�سباب حممد لدرع

بميلة،  لدرع  محمد  الشباب  دار  احتضنت 
لعدة  بالتوقيع  للبيع  معرضا  األول،  أمس 
مبدعات شابات  أنامل  أدبية خطتها  أعمال 
من والية ميلة.وتضمن هذا المعرض الذي 
الخامسة  الذكرى  إحياء  إطار  في  يندرج 
لتأسيس جمعية "ميلة تقرأ "، عناوين أدبية 
صدرت مؤخرا لمبدعات شابات منخرطات 
في هذه الجمعية التي تعنى، حسب المكلف 
باإلعالم بها سامي بن صالح، بفعل القراءة 
أنشطة  من  تقدمه  ما  خالل  من  وتحاول 
إلى  الثقافي،  الفعل  لهذا  الترويج  متنوعة 
جانب احتواء المواهب والطاقات اإلبداعية 

بوالية ميلة.
اليوم  تقديمها  تم  التي  العناوين  ومن 
للجمهور رواية "احذر إنهم خلفك" للطالبة 
آية بلقدري )سنة ثالثة جامعي تخصص لغة 
انجليزية(، هذا العمل الذي يعد أول إصدار 
للكاتبة التي أفادت بأن كتبها ينتمي إلى نوع 

"الرواية البوليسية".
البيئة  أثر  إلى  عملها  في  الكاتبة  وتتطرق 
على  وانعكاسه  الفرد  فيها  يعيش  التي 
سلوكياته، كما كان الحال مع شخصية قاسم 
الذي فقد والده جراء انفجار وقع في الشركة 

بعد  فيما  عليه  أثر  و  بها  يعمل  كان  التي 
في  األحقاد  يؤجج  كان  الذي  والدته  زوج 
أشخاص  من  أبيه  لموت  لينتقم  قاسم  نفس 
على  واالستيالء  توريطه  بغرض  أبرياء 
التركة، لوال تفطن المحقق ضياء و وقوفه 
بالمرصاد له لمنعه من قتل صديقه ضرار.
باحتفالية  الخاص  المعرض  تضمن  كما 
"مجرات  كتاب  تقرأ"  "ميلة  جمعية 

األحزان" للكاتبة الشابة منيرة خديم هللا من 
بلدية تيبرقنت التي صرحت بأن إصدارها 
يضم 113 عمال أدبيا بين قصص قصيرة 
وخواطر "كلها محملة بأحزان المرأة التي 
ظروف  أو  لمواقف  تتعرض  ما  كثيرا 

تجعلها في حالة من الحزن".
و قد اختارت الكاتبة من خالل هذا اإلصدار 
الذي يعد األول لها أن تقدم للقارئ لمحة عن 
أحزان المرأة، مفيدة بالقول" لم أجد أحسن 
من الخاطرة والقصة القصيرة للتعبير عن 

هذا الشعور الذي كثيرا ما تتعدد أسبابه".
الخاصة  االحتفالية  إطار  في  وقدمت 
"ميلة  جمعية  لتأسيس  الخامسة  بالذكرى 
الجمهور،  جانب  إلى  حضرها  التي  تقرأ" 
العديد  والرياضة،  الشباب  قطاع  إطارات 
من اإلنتاجات الفنية للمنخرطين فيها، على 
الفنية،  واللوحات  األعمال  معرض  غرار 
وتقديم  الشعرية  اإللقاءات  إلى  باإلضافة 
ال  "الشهيد  عنوان  تحت  مسرحي  عرض 
وغيرها  المفتوح،  الستار  لفرقة  يموت" 
خاللها  من  تم  التي  األخرى  األنشطة  من 
المشهد  في  الجمعية  جهود  استعراض 

الثقافي المحلي.
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الوكاالت

فقد اتهمت عدة أوساط حقوقية وحزبية 
حكومة المخزن بتعمد ترك أبناء الشعب 
المصالح  للوبيات  فريسة  المغربي 
والفساد "بما يؤكد أن برنامجها الحقيقي 
هو القضاء على ما تبقى من كرامة عند 

المغاربة.«
ومعدل  المعيشة  تكاليف  ارتفاع  وشكل 
الغذائية  المواد  وأسعار  التضخم 
وأسعار  االستهالك  والواسعة  األساسية 
والمحروقات  والغاز  والكهرباء  الماء 
إليها  ضف  وغيرها،  النقل  وخدمات 
عوامل  والجفاف,  كورونا  جائحة 
متداخلة أدت إلى انهيار القدرة الشرائية 
للمواطن المغربي وانعكس هذا الوضع 
الطبقات  على  المتدهور  االقتصادي 
أزمة  ليفرز  المتوسطة,  والطبقة  الهشة 
من  العديد  في  للمغاربة  مسبوقة  غير 
قالت  الوضع  هذا  المجاالت.وعن 
جائحة  إن  واإلحسان  العدل  جماعة 
الديمقراطية  حقيقة  "عرت  كورونا 
أزالت  بعدما  بالمغرب,  المزعومة 
ورصدت  المساحيق.«  كل  عنها 
لدائرتها  السياسي  التقرير  في  الجماعة 
االقتصادية  األوضاع  تردي  السياسية 
ذلك  خلفه  وما  بالمغرب,  واالجتماعية 
تضرر  عن  ناهيك  احتجاجات,  من 
النساء  منها  عديدة  فئات  حقوق 
والشباب وغيرهم, معتبرة ان "العنوان 
القوية  العودة  هو  المرحلة  لهذه  األبرز 
للسلطوية في أسوأ تجلياتها, من انتهاك 
وتنكيل  والحريات,  للحقوق  صارخ 
متعمد  واستفراد  بالمعارضين،  ممنهج 

بالسلطة.«
ولفتت العدل واإلحسان إلى أن "الواقع 
مجرد  الدستور  أن  كشف  الملموس 

على  وتعمل  لالستبداد  تشرعن  وثيقة 
من  الجميع  تأكد  فقد  ديمومته,  ضمان 
أن المؤسسة الملكية في المغرب تحتكر 
يمارس  في من  وتتحكم  السلطات,  جل 
األفضلية  وتعطي  اآلخر,  البعض 
على  المعينة  للمؤسسات  األداء  في 
حكومة  الجماعة,  المنتخبة.«ووصفت 
أخنوش بحكومة "شبكة مصالح" مقنعة 
المنطق  على  للتغطية  حزبي  بطابع 
البالد,  شؤون  تدبير  في  التسلطي 
ممارسة  ترابط  لزوم  على  مشددة 
الشعبية.  للمحاسبة  بالخضوع  السلطة 
عن  قاتمة  صورة  التقرير  ورسم 
الوضع االقتصادي واالجتماعي المتسم 
بارتفاع معدل البطالة, وتفاقم المديونية, 
الفوارق  حدة  وتفاقم  والتضخم, 

االجتماعية وتدهور عجز الميزانية.

فقد اعتبرت الجماعة أن علة االقتصاد 
بالثروة,  السلطة  زواج  هي  المغربي 
الفوارق  تفاقم  من  عنها  "يتفرخ"  وما 
الريع,  اقتصاد  واستفحال  االجتماعية, 
غير  واالمتيازات  الرشوة  وتفشي 
المصالح,  تنازع  وحاالت  المستحقة 
الذي  لألسعار  الفاحش  والغالء 
المواد  من  وكثيرا  المحروقات  طال 
القدرة  تدهور  يعمق  مما  األساسية, 

الشرائية للمواطن.
وتوقف التقرير على أزمة الماء التي يمر 
بها المغرب, في ظل غض الطرف عن 
بعض الزراعات المستهلكة بكثافة لهذه 
االستغالل  عن  فضال  الحيوية,  المادة 
وقالت  المائية.  للموارد  العقالني  غير 
الجماعة إن الوضع الوطني يعاني من 
تصاعدت  االجتماعي,  لألفق  انسداد 

واالحتجاج  الحراك  وتيرة  ظله  في 
رأسها  على  الوظيفية،  القطاعات  بجل 
التعليم.من جانبه, أكد الباحث األكاديمي 
المغربي بالل التليدي أن إثبات وصول 
الى  أخنوش  عزيز  حكومة  من  التذمر 
مستويات عليا ال يحتاج إلى "هاشتاغ", 
بل  الشعب,  قبل  من  فقط  ليس  "تذمر 
في  التي  العليا  النخب  قبل  من  حتى 
أن  تعتقد  باتت  أنها  األرجح  التقدير 
البالد  تقود  أن  يمكن  الحكومة  هذه 

للمجهول.«
التليدي في تدوينة نشرها بحسابه  ونبه 
االثنين  الفيسبوك  على  الرسمي 
تتهدد  التي  "المخاطر  إلى  الماضي، 
حكومة  جراء  من  االجتماعي,  السلم 
إغناء  الملفات إال ملف  عاجزة في كل 

األغنياء.«

 35 اعتقال  أمس،  األمريكية،  الشرطة  أعلنت 
شخصا على األقل، بينهم 17 نائبا في مجلس النواب 
"الكونغرس"، خالل احتجاجات ضد قانون اإلجهاض 
الشرطة في  العليا في واشنطن. وقالت  المحكمة  أمام 
شخصا   35 اعتقلت  إنها  "تويتر"،  على  نشرته  بيان 
بسبب االزدحام وعرقلة حركة السير، منهم 17 عضوا 

في الكونغرس.
إغالق  بدؤوا  المتظاهرين  أن  البيان  وأوضح 
حركة  لقانون  مخالفة  في  ستريت"  "فيرست  شارع 
القيام  المرور، وأن الشرطة وجهت 3 تحذيرات قبل 
المسلمتان  النائبتان  المعتقلين  بين  ومن  باالعتقاالت. 

إلهان عمر ورشيدة طليب، وكاثرين كالرك، مساعدة 
الديمقراطي،  الحزب  عن  النواب  مجلس  رئيس 

والمتحدثة باسم الحزب ألكساندريا أوكاسيو كورتيز.
التواصل  إلهان عمر، على حساباتها بمواقع  ونشرت 
االجتماعي، صورا لها لحظة اعتقالها قائلة: "اليوم تم 
اعتقالي أثناء مشاركتي في عصيان مدني مع زمالئي 
وأضافت:  العليا".  المحكمة  أمام  الكونغرس  أعضاء 
"سأستمر في فعل كل ما في وسعي لدق ناقوس الخطر 

بشأن االعتداء على حقوقنا اإلنجابية".
وفي 24 جوان الماضي، ألغت المحكمة العليا األمريكية 
الحق الدستوري الذي يمنح المرأة في الواليات المتحدة 

حرية اإلجهاض. وأنهت المحكمة األمريكية بقرارها 
الصادر  واد"  باسم "رو ضد  يعرف  كان  الذي  الحق 
عام 1973 ليكرس حق المرأة في اإلجهاض. وقالت 
"تسمح  أن  والية  كل  بإمكان  إنه  بيان،  في  المحكمة، 
باإلجراء أو أن تقيده كما كان سائدا قبل السبعينيات"، 

حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
قرار  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  انتقد  جهته،  من 
المحكمة، وقال إنه أعاد الواليات المتحدة "150 عاما 
حياة  يعرض  القرار  أن  بايدن  واعتبر  الوراء".  إلى 
السلمية  التزام  إلى  رافضيه  داعيا  لـ"الخطر"،  النساء 

عند المشاركة في أي احتجاجات.

إلى  المتحدة  الواليات  إيران،  دعت 
التحلي بـ"نظرة واقعية" في المفاوضات 
النووية لتسهيل التوصل إلى اتفاق جديد 
بين البلدين، حسب وسائل إعالم محلية.
حسين  اإليراني  الخارجية  وزير  وقال 
هاتفي  اتصال  في  اللهيان،  عبد  أمير 
باالتحاد  الخارجية  السياسة  مع مسؤول 
على  إن  بوريل،  جوزيب  األوروبي 
الواليات المتحدة أن تتخلى عن مطالبها 
"جادة"  جهودا  تبذل  وأن  "المفرطة" 
إلحياء االتفاق النووي لعام 2015، وفقا 

لموقع "طهران تايمز".

ضرورة  على  اللهيان  عبد  أمير  وشدد 
استراتيجيتها  عن  واشنطن  تخلي 
فرضتها  التي  والعقوبات  "القديمة" 
حملة  تسمى  ما  إطار  في  على طهران 
وأضاف:  القصوى".  "الضغوطات 
الجمهورية  عزم  في  شك  هناك  "ليس 
إلى  التوصل  على  اإليرانية  اإلسالمية 
اتفاق جيد وقوي ودائم". وأشاد أمير عبد 
منسق  لنائب  المستمرة  بالجهود  اللهيان 
األوروبي  باالتحاد  الخارجية  السياسة 

إنريكي مورا الستعادة االتفاق.
إيران  بنية  بوريل  أشاد  جانبه،  من 

مفاوضات  خالل  والجادة"  "البناءة 
المباشرة  )غير  النووي  االتفاق  إحياء 
في الدوحة(، مشددا على أهمية "النهج 

التعاوني للخروج من المأزق".
جهد  أي  "سيبذالن  ومورا  أنه  وأكد 
من خالل  العملية  تسريع  في  للمساعدة 
الحوار والمشاركة مع جميع األطراف 

المعنية". 
الماضي،  حزيران  يونيو/   28 وفي 
الدوحة  القطرية  العاصمة  استضافت 
ليومين، جولة محادثات غير مباشرة لم 
المتحدة  الواليات  بين  تقدم،  عن  تسفر 

األوروبي،  االتحاد  برعاية  وإيران 
عام  الموقع  النووي  االتفاق  إلحياء 

.2015
إيران  من  دبلوماسيون  ويتفاوض 
المتحدة و5 دول أخرى منذ  والواليات 
فيينا  النمساوية  العاصمة  في  شهور، 
برامج  على  القيود  إعادة  صفقة  حول 
العقوبات  رفع  مقابل  النووي  طهران 
الرئيس  فرضها  أعاد  التي  االقتصادية 
بعد  ترامب  دونالد  السابق  األمريكي 
انسحاب واشنطن من االتفاق في مايو/ 

أيار 2018.

حكومة اأخانو�س تلتزم ال�صمت والتعايل يف مواجهات �صرخات املغاربة

"�ل�سلطوية يف �أ�سو�أ جتلياتها"
 �لعنو�ن �لأبرز للنظام باملغرب

ف�صلت احلكومة املغربية برئا�صة عزيز اأخنو�س، ال�صمت والتعايل يف مواجهة �صرخات املغاربة وموا�صلة "�صلطويتها" رغم �صرا�صة �صيل 

االنتقادات التي تواجهها، خمافة انهيار لوبيات امل�صالح والف�صاد و�صياع ال�صلطة من بني اأيديها.

الواليات املتحدة االأمريكية

 توقيف 17 ع�سو� بالكونغر�ض خالل �حتجاجات �سد قانون �لإجها�ض

�صريالنكا

�لربملان يختار ويكرميي�سينغه 
رئي�سا جديد� للبالد

الوزراء  رئيس  أمس،  السريالنكي،  البرلمان  اختار 
السابق رانيل ويكريمسينغه رئيسا جديدا للبالد، خلفا 
احتجاجات  إثر  غادرها  الذي  راجاباكسا  لغوتابايا 

عارمة بسبب تردي األوضاع االقتصادية.
فوز  أبيواردانا،  يابا  ماهيندا  البرلمان  رئيس  وأعلن 
 134 على  حصوله  بعد  البالد  برئاسة  ويكريمسنغه 
من إجمالي 225 عضوا، وفق موقع "ديلي ميرور" 
المحلي. ويأتي هذا اإلعالن بعد فرز نتائج التصويت 
رئيس  الختيار  اليوم،  صباح  البرلمان،  في  السري 
بين 3 مرشحين هم ويكريميسينغه،  للبالد من  جديد 
السابق، والزعيم  التعليم  ودوالس أالهابيروما وزير 
المعلنة،  للنتائج  ديساناياكي.ووفقا  أنورا  اليساري 
حصل  بينما  صوتا،   82 على  أالهابيروما  حصل 
ديساناياكي على 3 أصوات من إجمالي 219 صوتا 
أصوات  أربعة  على  العثور  تم  حين  في  صحيحا، 
األسبوع  التصويت.وفي  عن  نائبان  وامتنع  باطلة، 
الماضي، أدى ويكريمسينغه اليمين الدستورية رئيسا 
مؤقتا لسريالنكا بعد مغادرة راجاباكسا البالد. وتولى 
ست  الوزراء  رئاسة  عاما(   73( ويكريميسينغه 
مرات، ومن المقرر أن يستكمل الرئيس الجديد الفترة 
المتبقية من والية راجابكسا، التي كان مقررا لها أن 
تستمر حتى نوفمبر 2024.وتعاني سريالنكا منذ عدة 
أشهر نقصا حادا في الغذاء والوقود واألدوية، وهي 
أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقالل البالد عام 1948، 
في  كبير  انخفاض  إلى  كورونا  جائحة  أدت  أن  بعد 
المغتربين.         من  المالية  والتحويالت  السياحة  عائدات 
ة  اقتصادي أوضاعا  بالديون  المثقلة  البالد  تواجه  كما 
ومالية متفاقمة، ناتجة عن ارتفاع خدمة الدين وتراجع 
المداخيل المالية الناجمة عن تأثير الوباء، وعجز عن 

االستيراد لعدم توفر النقد األجنبي.

�صندوق النقد الدويل يعلن:

"تقّدم" �إيجابي
 يف �ملفاو�سات مع تون�ض

أعلن صندوق النقد الدولي أمس، أّن بعثة من خبرائه 
اختتمت يوم اإلثنين الفارط زيارة إلى تونس في إطار 
البلد  مع  الدولية  المالية  المؤسسة  تجريها  مفاوضات 
أّن  إلى  مشيراً  مساعدات،  برنامج  لمنحه  المأزوم 

المحادثات بين الجانبين حّققت "تقدماً جيّداً".
التونسية  السلطات  "حّققت  بيان  في  الصندوق  قال 
تحديد  في  جيّداً  تقّدماً  الدولي  النقد  وخبراء صندوق 
السلطات  وإصالحات  لسياسات  الرئيسية  المعالم 
النقد  صندوق  مع  برنامج  يدعمها  أن  يمكن  التي 
على  ستستمّر  "المناقشات  أّن  وأضاف  الدولي". 
بيانه  في  الصندوق  المقبلة".رّحب  األسابيع  مدار 
بمواصلة السلطات التونسية "التقّدم في جدول أعمالها 
لإلصالح االقتصادي من أجل الحفاظ على االستقرار 
وتعزيز  االحتوائي،  النمو  ودعم  الكلّي،  االقتصادي 
شبكات األمان االجتماعي، وكذلك العدالة الضريبية". 
الحكومة والشركاء االجتماعيين  "بانفتاح  كما رّحب 
تجاه الحوار البنّاء بشأن تنفيذ برنامج إصالحي مراٍع 
لالعتبارات االجتماعية وداعٍم للنمو". ونقل البيان عن 
رئيس البعثة بيورن روتر قوله إّن "المناقشات كانت 
مثمرة بشأن اتفاق جديد في إطار ، تسهيل الصندوق 
االقتصادية  واإلصالحات  السياسات  لدعم  الممّدد 

للسلطات".

بايدن يعتزم عقد قمة 
�أمريكية �إفريقية

 منت�سف دي�سمرب �ملقبل
اأعلن الرئي�س االأمريكي جو بايدن، اأم�س، عزمه ا�صت�صافة 

وا�صنطن  بالعا�صمة  االإفريقية  الدول  قادة  من  عدد 

منت�صف دي�صمرب/ كانون االأول املقبل.وح�صب بيان للبيت 

االأبي�س، اأو�صح الرئي�س بايدن اأن قمة اأمريكية اإفريقية 

�صتعقد يف وا�صنطن خالل الفرتة من 13 اإىل 15 دي�صمرب/ 

التزام  تظهر  القمة  اأن  بايدن  واأ�صار  املقبل.  االأول  كانون 

الواليات املتحدة جتاه اإفريقيا، وتوؤكد على اأهمية العالقات 

"االأولويات  ب�صاأن  التعاون  وزيادة  واإفريقيا،  بالده  بني 

تعزيز  يف  ت�صاعد  القمة  اأن  واأ�صاف  امل�صرتكة".  العاملية 

جتاه  امل�صرتك  وااللتزام  اجلديدة،  االقت�صادية  امل�صاركة 

الدميقراطية وحقوق االإن�صان.واأفاد بايدن اأن القمة ت�صاهم 

يف اإدارة اآثار فريو�س كورونا واالأوبئة امل�صتقبلية، وتعزيز 
ال�صالم واالأمن، واال�صتجابة للتغري املناخي، وتعزيز ال�صحة 

االإقليمية والعاملية، ودعم االأمن الغذائي.        جدير بالذكر اأن 

الرئي�س ال�صابق باراك اأوباما، عقد قمة مماثلة يف وا�صنطن 

عام 2014، عندما كان بايدن نائبا له.

لت�صهيل التو�صل اإىل اتفاق جديد بني البلدين

طهر�ن تدعو و��سنطن للتحلي بـ"�لو�قعية" يف �ملفاو�سات �لنووية
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دويل
ت�صليم الر�صا�صة والنحياز الأمريكي.. 

هل �أغلقت ق�ضية 
�ضريين �أبو عاقلة؟

عن  ال�صهيوين"  م�صوؤولية "الكيان  املتحدة  الوليات  حت�صم  مل 
القتل  رجحت  كانت  واإن  عاقلة،  اأبو  �صريين  ال�صحافية  قتل 

غري العمد. وقال نيد براي�س، املتحدث بل�صان وزارة اخلارجية 

يتمكن  مل  للغاية،  مف�صل  جنائي  حتليل  "بعد  الأمريكية: 

ي�صرف  عملية  من  كجزء  امل�صتقلون،  الثالث  الطرف  فاح�صو 

عليها مايكل فينزل، املن�صق الأمني الأمريكي، من التو�صل اإىل 

نتيجة نهائية فيما يتعلق باأ�صل الر�صا�صة التي قتلت �صريين 

اأبو عاقلة".

واأ�صاف: "قرر خرباء املقذوفات اأن الر�صا�صة اأ�صيبت باأ�صرار 

اأّن  مبينًا  وا�صحة"،  نتيجة  اإىل  التو�صل  دون  حال  ما  بالغة، 

مواقع  من  النار  اإطالق  اأّن  اإىل  خل�س  الأمريكي  الأمن  جمل�س 

قوات الحتالل كان م�صوؤوًل على الأرجح عن مقتل �صريين اأبو 

�صبب  اأي  يجد  مل  الأمريكي  الأمن  جمل�س  اأّن  وادعى  عاقلة". 

لالعتقاد باأن هذا كان متعمداً، ولكنه نتيجة لظروف ماأ�صاوية 

خالل عملية ع�صكرية لقوات الحتالل يف جنني.

لـ"املركز  اأّكد  الده�صان،  �صعيد  الدويل  القانون  يف  اخلبري 

الفل�صطيني لالإعالم" اأّن ت�صليم ال�صلطة الفل�صطينية للر�صا�صة 

كان  عاقلة،  اأبو  �صريين  ال�صحفية  مقتل  يف  ت�صببت  التي 

ميكن  كان  الر�صا�صة  هذه  اأّن  وبني  البداية.  من  كبرياً  خطاأً 

لو  دولية  حتقيق  عملية  اأي  يف  وا�صحة  قرينة  ت�صتخدم  اأن 

الحتالل  م�صاركة  الده�صان،  دويل.وعّد  حتقيق  هناك  اأ�صبح 

مرتكب  مالحقة  يف  للحق  اإ�صاعة  القتل  بحادثة  التحقيق  يف 
ملوقف  يعود  ذلك  اأّن  مبينًا  العقاب،  من  والإفالت  اجلرمية 

�صيا�صي من ال�صلطة.ويعتقد اخلبري القانوين، اأّن اأركان اجلرمية 

الدولية متحققة يف عملية قتل ال�صحفية اأبو عاقلة، مو�صحًا 

اأّن اجلرمية تتمثل يف ثالثة اأركان "الدويل، املادي، املعنوي".

اأرا�ٍس  يف  وقعت  جرمية  بارتكاب  متحقق  "الركن  واأ�صاف: 

اأرا�صي  يف  الدويل  القانون  تو�صيف  بح�صب  حمتلة  فل�صطينية 

حمتلة،  اأرا�صي  اأّنها  الدويل  للقانون  وفقًا  ت�صنف  والتي  جنني، 

نتيجة،  اإىل  يوؤدي  الذي  ال�صلوك  يعني  والذي  املادي  الركن  اأما 

ال�صلوك  بني  ال�صببية  والعالقة  الب�صرية،  الروح  اإزهاق  وهي 

والنتيجة، وال�صلوك هو اإطالق نار باجتاه الهدف، والنتيجة هي 

اإزهاق روح �صريين اأبو عاقلة، وتعد الر�صا�صة املت�صببة بالقتل 

قرينة وا�صحة للتحقق من عملية القتل، فهي لي�صت مطاطية اأو 

غريه، بل هي ر�صا�صة منطلقة من �صالح ناري".

الدويل  القانون  خبري  فيوؤكد  املعنوي،  بالركن  يتعلق  فيما  اأما 

الده�صان، اأّن الأمريكان يحاولون اللعب على وتر الركن املعنوي، 

وهي الإرادة واخلطاأ العمدي الذي ت�صبب بالق�صد، وهو املق�صود 

به اأّن "القاتل اأراد الفعل لكنه مل يرد النتيجة".

الق�صد  هذا  عن  الأمر  حتييد  اإىل  �صيوؤدي  ذلك  اأّن  اإىل  واأ�صار 

اأّن تقرير امل�صوؤولية اجلنائية التي تكون على  اجلنائي، موؤّكداً 

م�صتقل،  حتقيق  اإجراء  اإىل  حتتاج  القاتل  ال�صابط  اأو  اجلندي 

ومراجعة  موجودين،  كانوا  الذين  اجلنود  جميع  ومراجعة 

النار،  اأطلقت  التي  الدورية  لدى  الكتابية  الأوامر  جدول 

ومراجعة وتقومي الأوامر والتعليمات، وفح�س لقرائن ال�صالح 

م�صتقلة،  جهة  اإىل  يحتاج  الأمر  "هذا  االإطالق.وتابع:  ومكان 

ولها �صلطة اأن ت�صل لهذه اجلهات والتحقيق يف الأمر، اأما واأّنه 

انتهت  اأّنه  يعني  قد  النتائج  �صتخرج  م�صرتك  حتقيق  جرى 

اأركان اجلرمية، ويبقى م�صار احلق املدين".

وبعد االإعالن الأمريكي، عمد رئي�س حكومة الحتالل، يائري 

امل�صوؤولية  حتميل  اإىل  غانت�س،  بيني  دفاعه،  ووزير  البيد، 

ل من م�صوؤولية قوات الحتالل  للفل�صطينيني، يف حماولة للتن�صّ

امل�صوؤول  حتديد  ميكن  اإنه "ال  البيد  عاقلة.وقال  اأبو  باغتيال 

عن موتها املوؤ�صف، لكن ميكن التاأكد على وجه اليقني من عدم 

وجود نية لإحلاق الأذى بها".

ال�صوؤون  يف  املتخ�ص�س  ب�صارات،  �صعيد  الفل�صطيني  الباحث 

ت�صليم  رافقت  التي  الإعالمية  املعطيات  اإّن  يقول  ال�صهيونية، 

اأبو  �صريين  الفل�صطينية  ال�صحفية  بها  قتلت  التي  الر�صا�صة 

ذكرت  كما   - اأمريكي  بح�صور  ال�صهيوين"،  لـ"الكيان  عاقلة 

وخا�صة   - الع�صكريني  املرا�صلني  من  الدقيق  وال�صرح  امل�صادر- 

نري دفوري مرا�صل القناة 12- لكيفية وجمريات وحتى النتيجة 

بني  عليها  متفق  النتيجة  باأن  الظن  عندي  يغلب  املتوقعة، 

اإ�صرائيل وال�صلطة يف رام اهلل، والوليات املتحدة الأمريكية.

عقب  العمري،  وليد  فل�صطني،  يف  اجلزيرة  مكتب  مدير  وعّلق 

�صريين..  يا  نغفر  ولن  نن�صى  "لن  بالقول:  النتيجة  خروج 

الر�صا�صة القاتلة اأمريكية، ال�صالح الذي اأطلقت منه اأمريكي، 

املجرم مطلق النار مدعوم ع�صكريا وماليا و�صيا�صيا من اأمريكا، 

ال�صحية مواطنة فل�صطينية اأمريكية، التحقيق اأمريكي وطم�س 

احلقيقة اأمريكي وكله خدمة لأمر يف نف�س يعقوب".وي�صيف: 

"يف ملحمتها اجلرمية بال عقاب تريد الإدارة "الدميوقراطية" 
الأمريكية اإغراقنا يف اأعماق بحر الأكاذيب، وطم�س احلقيقة".

الحاكمة  األحزاب  "مشعل"  ونصح 
والفاعلة في الدول العربية واإلسالمية 
الواحد،  الوطن  داخل  شراكات  ببناء 
المصلحة  تحقيق  شأنه  من  "ما 
للجميع، وقطع الطريق على التدخالت 
البوابات  إلى فتح  الخارجية". ودعاهم 
اآلخر،  على  واالنفتاح  للتواصل، 
الخالفات،  مع  التعامل  في  والحكمة 

وتفكيك األزمات.  
المعايير  "ازدواجية  "مشعل"  ورفض 
وفضحتها  الغرب،  لدى  تجلت  التي 
تعاملهم  حيث  من  األوكرانية،  األزمة 
مع الالجئين، ومع قضية المقاومة، فقد 

أما  بالمقاومين،  األوكرانيين  وصفوا 
نحن فوضعونا على قوائم اإلرهاب"، 

وفق قوله.  
حركة  اعتزاز  عن  "مشعل  وعبر 
أمنها  على  وحرصها  بأمتها،  حماس 
إن  وقال  ووحدتها،  واستقرارها 
عملها،  مسيرة  في  تجتهد  "الحركة 
الصهيوني  لالحتالل  ومقاومتها 
بما  وإمكاناتها  قدراتها  تطوير  على 
وعلى  التحرير،  في  مشروعها  يحقق 
والمصالح،  المبادئ  بين  التوازن 
والتمسك بهويتها وقيمها". وأشار إلى 
وهي  معصومة،  ليست  "حماس  أن 

تصيب وتخطئ، وتتعلم من أخطائها، 
وتصّوب نفسها، وتطّور عملها".  

وعلى هامش األمسية، ناقش مشعل مع 
المحاور  الشبابية مجموعة من  النخب 
السياسية والفكرية والقيادية والتربوية، 
النصائح  من  مجموعة  لهم  موجهاً 
طريقهم  في  عونا  لهم  تكون  كي 
الكبير  الهدف  "تحديد  ومنها  الريادي، 
وتوسيع  الحياة،  وهندسة  الحياة،  في 
النفس  دائرة االهتمامات على مستوى 
والتعمق  واإلنسانية،  واألمة  والوطن 
في القراءة والثقافة والمعرفة والتفكير، 
والعقل  والروح  بالقلب  واالعتناء 

وتطوير  المهارات  واكتساب  والنفس، 
القدرات".  

للشباب  حديثه  في  مشعل  وأوصى 
بضرورة "امتالكهم الجرأة، وقدر من 
المغامرة والمخاطرة لخوض التجارب، 
النفس  وتعويد  المصاعب،  واقتحام 
االستطاعة،  قدر  دائماً  العطاء  على 
الناس وخدمتهم، وزراعة الخير  ونفع 
المبدأ،  على  الثبات  عن  فضال  فيهم، 
في  والوسطية  واإلبداع،  التجديد  مع 
التفكير، والوعي السياسي، وأن يأخذوا 
بأسباب القوة، ألنه ال مكان وال احترام 

للضعفاء في عالم الصراع".

من  والمقدسية  الفلسطينية  التحذيرات  تصاعدت 
مخاطر تشكيل مليشيات مسلحة من المستوطنين في 
مدينة القدس المحتلة، وسط تأكيد أنها عمل إجرامي 
منظم بحق الشعب الفلسطيني.وتستعد بلدية االحتالل 
الداخلي  األمن  وزارة  مع  بالتعاون  القدس  في 
استيطانية  مليشيات  لتشكيل  استيطانية،  وجمعيات 
مسلحة، تزامناً مع نصب ثالثة آالف كاميرا مراقبة 
األحياء  تستهدف  بالقدس،  متفرقة  أنحاء  في  جديدة 
"ماجن"،  اسم  المشروع  ويحمل  أساًسا.  الفلسطينية 
في  مجتمعية  احتياطية  فصول  إنشاء  على  ويركز 
للتعامل  إمكانية عالية  توفير  بهدف  المحتلة،  المدينة 
مع عمليات المقاومة الفلسطينية، وحاالت الطوارئ.

المشروع  في  المشاركون  المستوطنون  وسيخضع 

إشراف  تدريبية ودورات متخصصة، تحت  لبرامج 
مهام  لتنفيذ  اإلسرائيلي،  االحتالل  جيش  من  قوات 
أمنية والتدخل عند وقوع عمليات داخل المستوطنات 
احتياطية  فرق  تشكيل  المشروع  القدس.ويشمل  أو 
لحماية المستوطنين، إلى جانب إطالق نموذج تجريبي 
المستوطنين  حمل  على  بالموافقة  يقضي  أولي، 

لألسلحة، والخضوع لبرامج تدريبية فريدة.
بدورها، شددت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" 
المستوطنين،  من  مسلحة  مليشيات  تشكيل  أن  على 
شعبنا  بحق  الجرائم  أبشع  ارتكاب  على  سيشجعهم 
األمنية  المنظومة  من  كامل  وبغطاء  الفلسطيني، 

والسياسية لدى الكيان الصهيوني.
الكاملة  المسؤولية  االحتالل  حماس  حركة  وحّملت 

للمستوطنين،  مليشيات  تشكيل  إعالنه  نتائج  عن 
والتي سيواجهها شعبنا الفلسطيني، ولن يقف مكتوف 
بشؤون  الباحث  حذر  جانبه،  من  أمامها.  األيدي 
المليشيات  هذه  دياب من مخاطر  أبو  القدس فخري 
االستيطانية، مشيراً إلى أن حكومة االحتالل بأذرعها 
المقدسيين،  خصوصية  انتهاك  على  تعمل  كافة، 
وزيادة اعتداءات المستوطنين عليهم.ولفت أبو دياب 
إلى أن المستوطنين في القدس يحاربون الفلسطينيين 
بكل مناحي الحياة، وينفذون أجندة االحتالل الساعية 
للسيطرة على المدينة المحتلة والمقدسات اإلسالمية. 
زيادة  شأنها  من  الجديدة  االحتالل  خطط  أن  وأكد 
المزيد من  المقدسيين، وفرض  القبضة األمينة على 

سيطرة االحتالل على مدينة القدس.

قال رئيس حركة "حماس" في الخارج، 
االحتالل  التطبيع مع  إن  خالد مشعل، 
بكل  مواجهته  ويجب  مستطير،  شّر 
الوسائل الممكنة.وطالب مشعل، خالل 
كلمة له في أمسية شبابية حضرها نخبة 
شبابية من أربعين دولة إسالمية، ضمن 
اإلسالمي  العالم  شباب  طالئع  ملتقى 
األول، الذي أقيم في إسطنبول، شباب 
وحمل  بأوطانهم،  بالنهوض  األمة 
في  شراكتهم  بجانب  شعوبهم،  هموم 
واستعادة  الصهيوني،  العدو  مقاومة 
األمة  قضية  بعدِّها  وفلسطين،  القدس 

المركزية.  
الحاكمة  األحزاب  "مشعل"  ونصح 
والفاعلة في الدول العربية واإلسالمية 
الواحد،  الوطن  داخل  شراكات  ببناء 

المصلحة  تحقيق  شأنه  من  "ما 
للجميع، وقطع الطريق على التدخالت 
البوابات  إلى فتح  الخارجية". ودعاهم 
اآلخر،  على  واالنفتاح  للتواصل، 
الخالفات،  مع  التعامل  في  والحكمة 
"مشعل"  األزمات.ورفض  وتفكيك 
لدى  تجلت  التي  المعايير  "ازدواجية 
الغرب، وفضحتها األزمة األوكرانية، 
الالجئين،  مع  تعاملهم  حيث  من 
وصفوا  فقد  المقاومة،  قضية  ومع 
نحن  أما  بالمقاومين،  األوكرانيين 
اإلرهاب"،  قوائم  على  فوضعونا 
اعتزاز  عن  "مشعل  قوله.وعبر  وفق 
على  وحرصها  بأمتها،  حماس  حركة 
إن  وقال  ووحدتها،  واستقرارها  أمنها 
عملها،  مسيرة  في  تجتهد  "الحركة 

الصهيوني  لالحتالل  ومقاومتها 
بما  وإمكاناتها  قدراتها  تطوير  على 
وعلى  التحرير،  في  مشروعها  يحقق 
والمصالح،  المبادئ  بين  التوازن 
والتمسك بهويتها وقيمها". وأشار إلى 
وهي  معصومة،  ليست  "حماس  أن 
تصيب وتخطئ، وتتعلم من أخطائها، 

وتصّوب نفسها، وتطّور عملها".  
وعلى هامش األمسية، ناقش مشعل مع 
المحاور  الشبابية مجموعة من  النخب 
السياسية والفكرية والقيادية والتربوية، 
النصائح  من  مجموعة  لهم  موجهاً 
طريقهم  في  عونا  لهم  تكون  كي 
الكبير  الهدف  "تحديد  ومنها  الريادي، 
وتوسيع  الحياة،  وهندسة  الحياة،  في 
مستوى  على  االهتمامات  دائرة 

واإلنسانية،  واألمة  والوطن  النفس 
والتعمق في القراءة والثقافة والمعرفة 
والروح  بالقلب  واالعتناء  والتفكير، 
المهارات  واكتساب  والنفس،  والعقل 
مشعل  القدرات".وأوصى  وتطوير 
في حديثه للشباب بضرورة "امتالكهم 
الجرأة، وقدر من المغامرة والمخاطرة 
لخوض التجارب، واقتحام المصاعب، 
قدر  دائماً  العطاء  على  النفس  وتعويد 
وخدمتهم،  الناس  ونفع  االستطاعة، 
وزراعة الخير فيهم، فضال عن الثبات 
واإلبداع،  التجديد  مع  المبدأ،  على 
والوعي  التفكير،  في  والوسطية 
القوة،  بأسباب  يأخذوا  وأن  السياسي، 
ألنه ال مكان وال احترام للضعفاء في 

عالم الصراع".

لفح�س اإمكانية نقله من العزل النفرادي اإىل الق�صم العام

حمكمة �الحتالل توؤجل �إ�ضد�ر قر�رها 
يف ق�ضية عزل �الأ�ضري �أحمد منا�ضرة

اأجلت حمكمة الحتالل يف "بئر ال�صبع – اي�صل"، اأم�س، اإ�صدار قرارها ب�صاأن اأمر متديد 

عزل الأ�صري املقد�صي اأحمد منا�صرة. واأفاد املحامي خالد زبارقة، اأنه اأُجل اإ�صدار قرار 

ب�صاأن اأمر متديد عزل الأ�صري منا�صرة حتى 16 اأوت 2022، ح�صب طلب نيابة الحتالل، 

املحكمة  جل�صة  العام.وعقدت  الق�صم  اإىل  النفرادي  العزل  من  نقله  اإمكانية  لفح�س 

اليوم، يف ظل ا�صتمرار تفاقم الو�صع ال�صحّي لالأ�صري منا�صرة ومعاناته من اأو�صاع �صحية 

تدهور  جّراء  املا�صي  ال�صهر  اإليه  نقل  الذي  �صجن "الرملة"  عزل  يف  خطرية  ونف�صية 

قراًرا  خا�صة  جلنة  اأ�صدرت  فيه. وموؤخًرا،  حمتجًزا  يزال  وما  و�صعه،  على  طراأ  اإ�صايف 

طاقم  حماولت  فاإن  وبذلك  الإرهاب"،  �صمن "قانون  منا�صرة  الأ�صري  ملف  بت�صنيف 

الدفاع من اأجل احل�صول على قرار بالإفراج املبكر عنه عن طريق عر�س ملفه على 

جلنة الإفراجات اأو ما تعرف "بثلثي املدة"، قد �صلبت عرب هذا القرار. وواجه منا�صرة 

العتقال والّتعذيب والعزل النفرادي منذ اأّن كان يف �صن الـ13، وهو واحد من بني مئات 

ا. الأطفال الذين يتعر�صون لعمليات العتقال والّتعذيب يف �صجون الحتالل �صنوًيّ

قال اإن العتداء على امل�صاجد يتم يف اإطار �صيا�صة مربجمة

"�ملفتي" يدين �عتد�ء 
م�ضتوطن على م�ضجد يف �لقد�س

اأدان املفتي العام للقد�س والديار الفل�صطينية، ال�صيخ حممد ح�صني، اعتداء م�صتوطن 

متطرف على م�صجد "�صعد و�صعيد" يف مدينة القد�س املحتلة، واأداءه طقو�صا تلمودية 

فيه.

وقال "ح�صني"، يف بيان له اأم�س، اإن العتداء على امل�صاجد يتم يف اإطار �صيا�صة مربجمة 

تهدف اإىل تاأجيج ال�صراع، وفر�س اأمر واقع على الأر�س املحتلة، وتظهر مدى ال�صتهتار 

بالقيم الدينية والإن�صانية لالآخرين.و�صدد اأن اأن الأديان ال�صماوية حترم العتداء على 

اأماكن العبادة، وتناأى بها عن دائرة ال�صراع.

ودعا املواطنني اإىل اإعمار امل�صاجد، والذود عنها اأمام اإجرام املعتدين عليها من امل�صتوطنني 

وغريهم، مطالًبا الدول واملوؤ�ص�صات املعنية بحرية الإن�صان والأديان بالوقوف يف وجه 

العتداءات الإ�صرائيلية الآثمة.ونا�صد الأمتني العربية والإ�صالمية بتحمل م�صوؤولياتهما 

جتاه القد�س وفل�صطني، والدفاع عنهما وحمايتهما ومقد�صاتهما من اعتداءات امل�صتوطنني 

الذين يعيثون ف�صاًدا يف الأر�س الفل�صطينية.

اأطلقت القنابل املدفعية وفتحت نريان اأ�صلحتها عليهم

بحرية �الحتالل ت�ضتهدف
 �ل�ضيادين قبالة خانيون�س

اأطلقت زوارق بحرية الحتالل، اأول اأم�س، القنابل املدفعية، وفتحت 

جنوبي  ال�صيادين،  مراكب  جتاه  بكثافة،  الر�صا�صة  اأ�صلحتها  نريان 

قطاع غزة.واأفادت م�صادر حملية اأن "زوارق الحتالل املتمركزة يف 

اأطلقت  القطاع،  جنوبي  ورفح،  يون�س  خان  حمافظتي  بحر  عر�س 

مراكب  جتاه  الثقيلة  ر�صا�صاتها  نريان  وفتحت  املدفعية،  القذائف 

بحرية  قوات  الن�صحاب.”وتوا�صل  على  واأجربتهم  ال�صيادين، 

وت�صتهدفهم  غزة،  بحر  عر�س  يف  ال�صيادين  مالحقة  الحتالل 

قواربهم.ومنذ  و�صلب  معداتهم،  واإتالف  النار،  واإطالق  بالعتقال، 

بداية العام اعتقلت قوات الحتالل 41 �صياًدا، واأ�صابت 17 اآخرين 

بعد ا�صتهداف قواربهم قبالة القطاع.

حما�س ترحب بنتائج قمة طهر�ن
 وتوؤكد وحدة �ضوريا

رحبت حركة املقاومة الإ�صالمية "حما�س"، بنتائج قمة طهران بني 

طهران ومو�صكو واأنقرة.وقال رئي�س الدائرة ال�صيا�صية حلركة حما�س 

متقدمة  خطوة  ت�صكل  القمة  اأن  زهري: "نعّد  اأبو  �صامي  اخلارج  يف 
لإعادة التما�صك يف املنطقة وتعزيز عوامل قوتها مع تاأكيدنا اأهمية 

متار�صها  التي  والهيمنة  الحتكار  �صيا�صة  مواجهة  يف  الرو�صي  الدور 

الإدارة الأمريكية"، كما رحب اأبو زهري بتاأكيد القمة على �صيادة 

واإيران  تركيا  زعماء  اأم�س  واختتم  وا�صتقاللها.  ووحدتها  �صوريا 

ورو�صيا القمة ال�صابعة مل�صار اأ�صتانة يف طهران، بتاأكيد �صرورة حل 

الأزمة ال�صورية �صيا�صيًا، والتعاون يف الق�صاء على جميع التنظيمات 

الإرهابية هناك.

قال اإننا حري�صون على التوازن بني املبادئ وامل�صالح

م�ضعل: فل�ضطني ق�ضية �الأمة �ملركزية و�لتطبيع �ضر م�ضتطري

حتذيرات من خماطر ت�صكيل ملي�صيات امل�صتوطنني امل�صلحة يف القد�س

حركة حما�س حتمل �الحتالل �مل�ضوؤولية �لكاملة

قال اإننا حري�صون على التوازن بني املبادئ وامل�صالح

م�ضعل: فل�ضطني ق�ضية �الأمة 
�ملركزية و�لتطبيع �ضر م�ضتطري

قال رئي�س حركة "حما�س" يف اخلارج، خالد م�صعل، اإن التطبيع مع الحتالل �صّر م�صتطري، ويجب مواجهته بكل الو�صائل املمكنة. وطالب م�صعل، 

خالل كلمة له يف اأم�صية �صبابية ح�صرها نخبة �صبابية من اأربعني دولة اإ�صالمية، �صمن ملتقى طالئع �صباب العامل الإ�صالمي الأول، الذي اأقيم 

يف اإ�صطنبول، �صباب الأمة بالنهو�س باأوطانهم، وحمل هموم �صعوبهم، بجانب �صراكتهم يف مقاومة العدو ال�صهيوين، وا�صتعادة القد�س وفل�صطني، 

ها ق�صية الأمة املركزية.   بعدِّ
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حيـــاة النــبي صلى اهلل عليه وسلــم قبـل البعثــة 
هللا  صلى  النبي  حياة  عن  الثابتة  األخبار  تدلنا 

عليه وسلم قبل البعثة على الحقائق التالية:
 1 – أنه ولد في أشرف بيت من بيوت العرب، 
هاشم،  بنو  وهم  قريش،  فروع  أشرف  من  فهو 
وقريش أشرف قبيلة في العرب، وأزكاها نسبا 
رضي  العباس  عن  روي  وقد  مكانة،  وأعالها 
هللا عنه، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه 
قال: »إن هللا خلق الخلق فجعلني من خيرهم من 
القبائل،  تخير  ثم  الفريقين،  وخير  فرقهم،  خير 
فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت، فجعلني 
وخيرهم  نفسا،  خيرهم  فأنا  بيوتهم،  خير  من 
بيتا« )رواه الترمذي بسند صحيح( ولمكانة هذا 
النسب الكريم في قريش لم نجدها فيما طعنت به 
نسبه  عليه وسلم التضاح  النبي صلى هللا  على 
إال  بأشياء كثيرة مفتراة  فيه  بينهم، ولقد طعنت 

هذا األمر.
 2 – أنه نشأ يتيما، فقد مات أبوه عبد هللا وأمه 
من  له  أصبح  ولما  فحسب،  لشهرين  به  حامل 
فذاق صلى  آمنة  أمه  ماتت  سنوات  العمر ست 
من  الحرمان  مرارة  في صغره  وسلم  عليه  هللا 
عطف األبوين وحنانهما، وقد كفله بعد ذلك جده 
عبد المطلب، ثم توفي ورسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم ابن ثمان سنوات، فكفله بعد ذلك عمه أبو 
طالب حتى نشأ واشتد ساعده، وإلى يتمه أشار 
َفآَوى{  َيِتيًما  َيِجْدَك  }أَلَْم  بقوله:  الكريم  القرآن 

]الضحى:6[.
عليه وسلم  أمضى رسول هللا صلى هللا   – 3 
السنوات األربع األولى من طفولته في الصحراء 
الجسم،  سليم  البنية،  قوي  فنشأ  سعد،  بني  في 
ركوب  يحسن  الجنان،  جريء  اللسان،  فصيح 
مواهبه على  تفتحت  قد  سنه  الخيل على صغر 
شمسها  وإشراق  وهدوئها،  الصحراء  صفاء 

ونقاوة هوائها.
 4 – كانت تعرف فيه النجابة من صغره، وتلوح 
على محياه مخايل الذكاء الذي يحببه إلى كل من 
رآه، فكان إذا أتى الرسول وهو غالم جلس على 
فراش جده، وكان إذا جلس عليه ال يجلس معه 
الرسول(،  )أعمام  أوالده  أحد من  الفراش  على 
فيحاول أعمامه انتزاعه عن الفراش، فيقول لهم 

عبد المطلب: دعوا ابني، فوهللا إن له لشأنا.
 5 – أنه عليه الصالة والسالم كان يرعى في 
أوائل شبابه ألهل مكة أغنامهم بقراريط يأخذها 
عليه  عنه صلى هللا  ثبت  وقد  ذلك،  على  أجرا 
وسلم أنه قال: »ما من نبي إال قد رعى الغنم« 
وفي  »وأنا«  قال:  هللا؟  رسول  يا  وأنت  قالوا: 

رواية أخرى أنه قال: »ما بعث هللا نبيا إال رعى 
هللا؟  رسول  يا  وأنت  أصحابه:  له  فقال  الغنم« 
فأجاب: »وأنا رعيتها ألهل مكة على قراريط« 
عمل  وعشرين،  خمسا  عمره  من  بلغ  لما  ثم 
لخديجة بنت خويلد في التجارة بما لها على أجر 

تؤديه إليه.
 6 – لم يشارك عليه الصالة والسالم أقرانه من 
وقد عصمه  عبثهم،  وال  لهوهم  في  مكة  شباب 
أنه  السيرة  استفاض في كتب  فقد  ذلك،  هللا من 
سمع وهو في سن الشباب غناء من إحدى دور 
فألقى  يشهدها،  أن  فأراد  حفلة عرس،  في  مكة 

الشمس، ولم  أيقظه إال حر  فما  النوم،  هللا عليه 
شيئا  أكل  وال  األوثان،  عبادة  في  قومه  يشارك 
مما ذبح لها، ولم يشرب خمرا، وال لعب قمارا، 
وال عرف عنه فحش في القول، أو ُهجر ]قبٌح[ 

في الكالم.
العقل،  إدراكه رجحان   7 – وعرف عنه منذ 
وأصالة الرأي، وفي حادثة وضع الحجر األسود 
في مكانه من الكعبة دليل واضح على هذا، فقد 
جدرانها،  تصدع  إلى  أدى  سيل  الكعبة  أصاب 
وفعلوا،  بنائها،  وتجديد  هدمها  مكة  أهل  فقرر 
فلما وصلوا إلى مكان الحجر األسود فيها اختلفوا 

اختالفا شديدا فيمن يكون له شرف وضع الحجر 
يكون  أن  قبيلة  كل  وأرادت  مكانه،  في  األسود 
تواعدوا  حتى  النزاع  واشتد  الشرف،  هذا  لها 
للقتال، ثم ارتضوا أن يحكم بينهم أول داخل من 
هو رسول هللا صلى هللا  فكان  شيبة،  بني  باب 
عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا األمين، رضينا 
بحكمه، فلما أخبر بذلك، حل المشكلة بما رضي 
أخذ  ثم  فقد بسط رداءه  المتنازعين،  عنه جميع 
الحجر فوضعه فيه، ثم أمرهم أن تأخذ كل قبيلة 
الحجر  وبلغ  رفعوه  فلما  الرداء،  من  بطرف 
جميعا،  فرضوا  بيده،  ووضعه  أخذه  موضعه، 
وصان هللا بوفور عقله وحكمته دماء العرب من 

أن تسفك إلى مدى ال يعلمه إال هللا.
شبابه  في  والسالم  الصالة  عليه  عرف   –  8  
بين قومه بالصادق األمين، واشتهر بينهم بحسن 
السيرة،  واستقامة  بالوعد،  والوفاء  المعاملة، 
وحسن السمعة، مما رغب خديجة في أن تعرض 
إلى  تذهب  التي  القافلة  في  بمالها  االتجار  عليه 
مدينة )بصرى( كل عام على أن تعطيه ضعف 
مكة  إلى  عاد  فلما  قومها،  من  رجال  تعطي  ما 
أمانته  من  كان  بما  ميسرة  غالمها  وأخبرها 
وإخالصه، ورأت الربح الكثير في تلك الرحلة، 
أسمت  كانت  ما  األجر ضعف  من  له  أضعفت 
الزواج  في  ترغب  أن  على  ذلك  حملها  ثم  له، 
منه، فقبل أن يتزوجها وهو أصغر منها بخمسة 
عشر عاما، وأفضل شهادة له بحسن خلقه قبل 
في  الوحي  جاءه  أن  بعد  له  خديجة  قول  النبوة 
غار حراء وعاد مرتعدا : كال وهللا ال يخزيك هللا 
أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل )الضعيف(، 
المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على  وتكسب 

نوائب الحق.
 9 – سافر مرتين خارج مكة، أوالهما مع عمه 
سنة،  عشرة  اثنتي  عمره  كان  حين  طالب  أبي 
وثانيتهما حين كان عمره خمسا وعشرين سنة، 
متاجرا لخديجة بمالها، وكانت كلتا الرحلتين إلى 
كان  كلتيهما  وفي  الشام،  في  )بصرى(  مدينة 
البالد  آثار  ويشاهد  أحاديثهم،  التجار  من  يسمع 

التي مر بها، والعادات التي كان عليها سكانها.
 10 – حبب هللا إليه عليه الصالة والسالم قبل 
البعثة بسنوات أن يخرج إلى غار حراء – وهو 
جبل يقع في الجانب الشمالي الغربي من مكة، 
مقدار شهر –  لنفسه  فيه  منها-يخلو  على قرب 
هللا،  آالء  في  ليفكر  رمضان–  شهر  في  وكان 
جاءه  حتى  ذلك  على  واستمر  قدرته،  وعظيم 

الوحي، ونزل عليه القرآن الكريم.

مــاهــي األشــهـــر الحــــرم؟ 
الهجري  التقويم  في  محددة  مباركة  شهور  هي  الحرم  األشهر 
ُهوِر ِعْنَد  َة الشُّ اختصها هللا ووردت في كتابهالعزيز : } إِنَّ ِعدَّ
َمَواِت َواأْلَْرَض  َيْوَم َخلََق السَّ  ِ اْثَنا َعَشَر َشْهًرا ِفي ِكَتاِب هللاَّ  ِ هللاَّ
يُن اْلَقيُِّم َفاَل َتْظلُِموا ِفيِهنَّ أَْنُفَسُكْم .. اآلية  ِمْنَها أَْرَبَعٌة ُحُرٌم َذلَِك الدِّ
)36( سورة التوبة. ) إن عدة الشهور ( المعتد بها للسنة )عند 
خلق  )يوم  المحفوظ  اللوح  هللا(  كتاب  في  شهرا  عشر  اثنا  هللا 
مة ذو  السماوات واألرض منها( أي الشهور )أربعة حرم( محرَّ
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب )ذلك( أي تحريمها )الدين 
)أنفسكم(  الحرم  فيهن( أي األشهر  المستقيم )فال تظلموا  القيم( 
بالمعاصي فإنها فيها أعظم وزرا وقيل في األشهر كلها )وقاتلوا 
كافة  يقاتلونكم  )كما  الشهور  كل  في  جميعا  كافة(  المشركين 

واعلموا أن هللا مع المتقين( بالعون والنصر. )تفسير الجاللين(
 مالمراد بـ األشهر الحرم؟ 

هي أربعة أشهر بحسب التقويم الهجري: ذو العقدة، وذو الحجة، 
والمحرم، ورجب. ورد في السنة النبوية عن أَبي بكَرة رضي 
ُ علَيه وسلم: ” السَنة اْثَنا َعَشَر َشْهًرا  هللاَّ َعْنه عن النِبي َصلَّى هللاَّ
ُم،  ِة َواْلُمَحرَّ ِمْنَها أَْرَبَعٌة ُحُرٌم َثاَلَثٌة ُمَتَوالَِياٌت ُذو اْلَقْعَدِة َوُذو اْلِحجَّ
َوَرَجُب ُمَضَر الَِّذي َبْيَن ُجَماَدى َوَشْعَباَن.” رواه البخاري 2958 
بن  ربيعة  بني  عليه وسلم رجب مضر، ألن  وسماه صلى هللا 
وكانت  رجبا  ويسمونه  رمضان  شهر  يحرمون  كانوا  نزار 
قبيلة مضر تحرم رجبا نفسه، لذا قال صلى هللا عليه وسلم فيه 
“ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان”. قال ابن كثير رحمه 
هللا: ” وقوله تعالى: )منها أربعة حرم( فهذا مما كانت العرب 
مه، وهو الذي كان عليه جمهورهم، إال  أيضا في الجاهلية تَُحرِّ

طائفة منهم يقال لهم: “البسل”، كانوا يحرمون من السنة ثمانية 
أشهر، تعمًقا وتشديًدا.

الحجة والمحرم،  القعدة وذو  قوله: “ثالث متواليات: ذو   وأما 
إلى  أضافه  فإنما   ،“ وشعبان  جمادى  بين  الذي  مضر  ورجب 
مضر، ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين جمادى 
هو  المحرم  رجب  أن  من  ربيعة  تظنه  كانت  كما  ال  وشعبان، 
الشهر الذي بين شعبان وشوال، وهو رمضان اليوم؛ فبين، عليه 

الصالة والسالم، أنه رجب ُمضر ال رجب ربيعة. 
ماهو فضل األشهر الحرم؟ 

الحرم:  األشهِر  الكويتية عن فضل  الفقهية  الموسوعة  في  جاء 
وشرفهن  العام،  شهور  سائر  على  هللا  فضلها  الحرم  األشهر 
بالتعظيم، كما خصهن  الذنب فيهن  الشهور. فخص  على سائر 
الصلوات  على  }حافظوا  تعالى:  قوله  نظير  وذلك  بالتشريف، 
والصالة الوسطى{ )البقرة:238 ( قال ابن عباس: خص هللا من 
شهور العام أربعة أشهر فجعلهن حرما، وعظم حرماتهن، وجعل 
الذنب فيهن والعمل الصالح واألجر أعظم، وعن قتادة: الظلم في 
األشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن 
كان الظلم في كل حال عظيما، ولكن هللا يعظم من أمره ما شاء، 
فإن هللا تعالى اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من المالئكة 
رسال، ومن الناس رسال، واصطفى من الكالم ذكره، واصطفى 
من األرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان واألشهر 
الحرم، واصطفى من األيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي 
ليلة القدر. قال قتادة: فعظموا ما عظم هللا، فإنما تعظم األمور بما 

عظمها هللا عند أهل الفهم وأهل العقل. )تفسير الطبري(.
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وأوضح نفس المصدر أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة 
في مكافحة اإلرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، 

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خالل الفترة 
الممتدة من 13 إلى 19 جويلية 2022, عديد العمليات التي 

أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى االحترافية العالية واليقظة 
واالستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

وفي إطار مكافحة اإلرهاب, "أوقفت مفارز للجيش الوطني 
الشعبي عنصري دعم للجماعات اإلرهابية في عمليات منفصلة 
عبر التراب الوطني, فيما كشفت مفارز أخرى للجيش الوطني 
الشعبي ودمرت 6 مخابئ لإلرهابيين و5 قنابل تقليدية الصنع 

ببومرداس".
وأضاف ذات المصدر أنه "في إطار عمليات محاربة الجريمة 

المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي آلفة 
االتجار بالمخدرات ببالدنا, أوقفت مفارز مشتركة للجيش 

الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح األمن, بإقليمي 
الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 6 تجار مخدرات وأحبطت 
محاوالت إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع 

المغرب, تقدر بــ13 قنطارا و63 كيلوغراما من الكيف المعالج, 
فيما تم توقيف 15 تاجر مخدرات آخرين وضبط 8 كيلوغرامات 

من نفس المادة باإلضافة إلى 79539 قرص مهلوس خالل 
عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية".

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام وجانت 
وتندوف, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 66 شخصا 

وضبطت 8 مركبات و31 مولدا كهربائيا و15 مطرقة ضغط 
وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى 

تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب, في حين 
تم توقيف 5 أشخاص وضبط بندقية صيد و6.5 طن من مادة 

التبغ و4.7 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب, وهذا بكل 
من عين أمناس والجلفة والوادي وورقلة".

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني 
"محاوالت تهريب كميات من الوقود تقدر بـ 7739 لتر بكل من 

برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس". من جهة 
أخرى، أحبط حراس السواحل "محاوالت هجرة غير شرعية 
بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 76 شخصا كانوا على متن قوارب 
تقليدية الصنع, فيما تم توقيف 246 مهاجرا غير شرعي من 

جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".

ترأس وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، رفقة كل من 
وزير النقل، منجي عبد الله، ووزير األشغال العمومية، كمال 
ناصري، أمس، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة مشاريع البنية التحتية 
المتعلقة بمشروع استغالل منجم الحديد لغار اجبيالت )والية 

تندوف( ومشروع الفوسفات المدمج في بالد الهدبة )والية 
تبسة(.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة والمناجم، أنه تم خالل هذا االجتماع 
تقديم عرضين حول المشروعين الهيكليين بحضور إطارات من 
الوزارات الثالث. وأوضح عرقاب أن هذا اللقاء يأتي في إطار 

خطة طريق بين قطاعات الطاقة والمناجم والنقل واألشغال 
العمومية كبداية لعملية التحضير لتزويد المشروعين الهيكليين 

لمنجم الحديد بغارا جبيالت ومشروع الفوسفات، بجميع المنشآت 
والمرافق الضرورية، السيما المتعلقة بنقل الخامات المنتجة 

والمحولة عبر الطرقات والسكك الحديدية والموانئ.

كما يأتي هذا االجتماع -يضيف عرقاب-بعد إعداد الدراسات 
األولية المتعلقة بالمنشآت الضرورية لشحن هذه الحموالت 

الكبيرة.
وأكد وزير الطاقة والمناجم في ذات اإلطار على الدور 

"الجوهري والمحوري" لقطاعات النقل واالشغال العمومية، 
وضرورة تضافر جهود القطاعات المعنية لتجسيد هذين 

المشروعين الهيكليين السيما في الشق المتعلق بالنقل. كما 
أفاد أنه سيتم تشكيل فرق عمل مشتركة بين الوزارات الثالث 

لتجسيد هذه المشاريع.
بدورهما، أكد كل من وزير النقل ووزير االشغال العمومية 

استعداد وجاهزية قطاعيهما لمرافقة المشروعين، نظرا 
ألهميتهما اإلستراتيجية للبالد، وتطبيقا لتعليمات وتوجيهات 

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب البيان-.
ق. و

 تمكنت عناصر األمن الحضري الثاني لبومرداس من القبض 
على أربعة أشخاص تورطوا في سرقة منزل واسترجعت كافة 

األغراض المنزلية، التي تمت سرقتها.
وقالت مصالح أمن والية بومرداس في بيان لها، بأن العملية 

تعود لتلقيها معلومات عن سرقة منزل امرأة، لتتدخل عناصر 
الشرطة باألمن الحضري الثاني لبومرداس في الوقت المناسب 

من أجل استرجاع األغراض المنزلية، التي تمت سرقتها من 
طرف مجموعة إجرامية متكونة من أربعة أشخاص تتراوح 

أعمارهم ما بين 20 سنة و51 سنة، من بينهم مسبوقين قضائيا.

وأضافت، بأن عملية السرقة تمت من خالل استعمال أحد 
المتورطين مفاتيح مصطنعة مطابقة للنسخة األصلية من أجل 

تسهيل عملية الدخول والخروج من الشقة، ليكتشف أحد الجيران 
األمر ويقوم بتبليغ مصالح األمن.         

وقد تم إلقاء القبض على المشتبه فيهم متلبسين بالفعل اإلجرامي 
وبصدد إخراج أغراض كهرومنزلية، ليتم تحويلهم والتحقيق 
معهم في القضية، وبعد إتمام اإلجراءات القانونية تم تقديمهم 

أمام العدالة.
ف. م

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    

البريد الإلكتروني: 

journal.elraed@gmail.com

 اتفاقية �شراكة
 بين موبلي�س و"اأناب"

جرت اليوم، أول أمس، بمقر المديرية العامة، مراسم 
توقيع اتفاقية شراكة بين "آ تي أم موبيليس" والمؤسسة 

الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار "أناب".
من خالل هذه االتفاقية يسعى الجانبان إلى إنشاء شراكة 
مميّزة، حيث أّكد كّل من شوقي بوخزاني الرئيس المدير 

العام وسهام درارجة الرئيسة المديرة العاّمة لمجّمع 
ANEP على أهمية هذه الشراكة في تعزيز التعاون في 
المجال التجاري وكل المجاالت ذات األهداف المشتركة 

من أجل مساهمة فّعالة في االقتصاد الوطني.
وفي بيان له أكد "موبيليس" الرائد في مجال الهاتف 

المحمول والخدمات الرقمية في الجزائر أنه يفخر بهذا 
االرتباط مع الشركة الوطنية الرائدة في مجال االتصال 

والنشر واالشهار.

المدير العام ال�صابق لبنك الجزائر 

الخارجي متابع في ق�صايا ف�صاد

 تاأجيل محاكمة محمد
 لوكال اإلى الأ�سبوع القادم

أجل أمس، القطب الجزائي الوطني المالي 
واالقتصادي بسيدي أمحمد )الجزائر العاصمة(، 
إلى األسبوع القادم، محاكمة المدير العام السابق 

لبنك الجزائر الخارجي، محمد لوكال، المتابع 
في قضايا ذات صلة بالفساد. وجاء التأجيل 

بطلب من هيئة دفاع المتهم إلى حين حضور كل 
الشهود. ووجهت للمدير السابق للبنك، المتواجد 

رهن الحبس المؤقت منذ سبتمبر الماضي, 
عدة تهم, أهمها سوء استغالل الوظيفة, ومنح 

امتيازات غير مستحقة للغير.
ق. و

غرداية

تد�سين المقر الجديد لكتيبة 
التدخل ال�سريع للأمن بالقرارة

دشن أمس، المقر الجديد لكتيبة التدخل السريع 
التابعة لألمن الوالئي بغرداية بمدينة القرارة 

)120 كلم شمال/شرق عاصمة الوالية( لتعزيز 
التواجد األمني بهذا التجمع الحضري الذي 

تحصي نحو 90 ألف نسمة.
وأشرف على تدشين هذا الهيكل األمني الجديد, 

الذي يندرج في إطار استراتيجية المديرية 
العامة لألمن الوطني الرامية إلى تعزيز 

الشرطة الجوارية, المفتش الجهوي لشرطة 
الجنوب الشرقي )ورقلة( مراقب الشرطة 

محمد أخريب بصفته ممثال للمدير العام لألمن 
الوطني بحضور والي الوالية بوعالم عمراني 

والسلطات المحلية لوالية غرداية.
ويعد هذا المرفق الشرطي, الذي دشن في إطار 

إحياء عيد الشرطة الجزائرية )22 يوليو( تزامنا 
مع ستينية عيدي اإلستقالل والشباب, ><مكسبا 

هاما لتدعيم التغطية األمنية في إطار تطبيق 
قوانين الجمهورية واحترام مبادئ حقوق اإلنسان 
من خالل ضمان استقبال نوعي للمواطن", مثلما 

أوضح رئيس األمن الوالئي بالنيابة.
وقدمت شروحات وافية حول هذا المقر األمني 
الجديد الذي يتربع على مساحة تفوق 3.700 
متر مربع مبنية ومجهزا كما تقتضيه المعايير 

المسيرة لهذا النوع من الهياكل األمنية الحساسة.
ويتوفر المقر الجديد على كافة التجهيزات 

والوسائل التي تسمح بضمان خدمات أمنية جيدة 
للمواطن في إطار مبادئ الشرطة الجوارية 

وتساعد على أمن المواطن والممتلكات من خالل 
المساهمة في مكافحة المخدرات والمؤثرات 

العقلية وغيرها من اآلفات, كما تمت اإلشارة 
إليه. ونظمت بذات المقر الجديد مراسم الترحم 

على أرواح الشهداء أبطال الثورة التحريرية 
المجيدة.

ق. و

الم�صيلة:

"خّير �سح" محور يوم توجيهي 
لفائدة حاملي �سهادة الباكالوريا

احتضنت، صبيحة أمس، المكتبة الرئيسية 
للمطالعة العمومية"بودراي بلقاسم" يوم 

توجيهي تحت عنوان "خيّر صح" لفائدة حاملي 
شهادة الباكالوريا 2022 حول طريقة اختيار 

التخصص الجامعي ونظام الجامعة والمدارس 
والمعاهد والمهارات التي يحتاجها الطالب 

الجامعي، إضافة الى ورشات التعريف بمختلف 
التخصصات الجامعية.

وعرفت التظاهرة اقباال معتبرا للناجحين 
ليطلعوا على مختلف فروع وتخصصات 

التكوين الجامعي، كما وجدوا أجوبة ألسئلتهم 
حول متطلبات السوق من التخصصات العلمية 
الجامعية، ضمانا لفرصة عمل ما بعد التدرج.

وبحسب ما أفادت به األستاذة عائشة ربعي فقد 
أعطت رفقة نخبة من األساتذة الطلبة الجامعيين 

خبراتهم لفائدة الناجحين الجدد  ليكونوا طلبة 
ناجحين اجتماعيا ومتمكنين ثقافيا حتى ال يجدون 

صعوبة في الحصول على عمل يتوافق مع 
امكانياتهم في مرحلة ما بعد التخرج.

ومن جانبهم أشاد التالميذ بالمبادرة خاصة وأنها 
سهلت عليهم اختيار التخصص كما قربتهم من 
الحياة البيداغوجية، شاكرين بالمناسبة األساتذة 

والمؤطرين للدورة، مؤكدين أنهم بحاجة إلى مثل 
هكذا لقاءات لرفع التحدي والنجاح في الشهادة 

ودخول الجامعة دارسين وليس زائرين. 
محمد. ق

توقيف عن�صري دعم للجمعات الإرهابية واإحباط محاولت اإدخال المخدرات

هذه ح�سيلة وحدات 
الجي�س في ظرف اأ�سبوع

تمكنت مفارز للجي�س الوطني ال�صعبي, وفي ظرف اأ�صبوع من توقيف عن�صري دعم 

للجماعات الإرهابية وتدمير 6 مخابئ لالإرهابيين عبر التراب الوطني, ح�صب 

ح�صيلة عملياتية ك�صفت عنها اأم�س, وزارة الدفاع الوطني.

جمع وزراء الطاقة, النقل والأ�صغال العمومية

اجتماع تن�سيقي حول م�سروعي غار جبيلت والفو�سفات المدمج

يحمالن ا�صم "زيمايل وزومي"

"ات�سالت الجزائر" تطلق 
منتوجين جديدين

أطلقت "اتصاالت الجزائر" منتوجين جديدين يحمالن اسم 
"زيمايل و زومي" )Zimail et Zoumi( سيطرحان 
للبيع بداية من يوم أمس، على مستوى جميع الوكاالت 

التجارية التابعة لهذه المؤسسة العمومية.
وتم اإلعالن الرسمي عن هذين المنتجين خالل حفل 

نظمته اتصاالت الجزائر مع مؤسسة أديكس تكنولوجي 
)Adex Technology( اليوم األربعاء بالجزائر. 

وحسب المنظمين فان منتوج "زيمايل" هو "نظام للرسائل 
االلكترونية المهنية و التعاونية تستضيفه الجزائر في مركز 
البيانات أديكس كلود في إطار شراكة مع الناشر سيناكور 

) Synacore( وهي شركة أمريكية رائدة عالميا في 
برمجيات تعاون".

وفي كلمة مقتضبة، أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة 
اتصاالت الجزائر, عادل بن تومي, أنه تم اقتراح المنتجين 

بأسعار "معقولة و مغرية" حتى يتسنى لجميع شرائح 
المجتمع "االستفادة منهما".

كما أوضح ذات المسؤول أنه إضافة إلى "استفادة عادلة" 
من التكنولوجيا تكون مضمونة لجميع المواطنين, ستتمكن 
المؤسسات والمؤسسات الناشئة أيضا من "زيادة إنتاجيتها 

بفضل هذين المنتجين".
من جهة أخرى, كشف المتدخل أن الشراكة مع شركة

Adex Technology تهدف إلى "تزويد السوق 
الجزائري بعروض خدمة ذات قيمة مضافة من خالل 

شبكة بيع اتصاالت الجزائر الممتدة عبر التراب الوطني 
مع المشاركة في تطوير المحتوى المستضاف محليا في 

أنظمة جزائرية للتخزين السحابي".
من جهة أخرى, صرح بن تومي أن اتصاالت الجزائر 

"تعتزم دعم وتحفيز المؤسسات الجزائرية خصوصا 
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حتى تتمكن من المساهمة 

في تحقيق التنمية االقتصادية الوطنية".
من جهته، صرح المدير العام لمؤسسة

AdexTechnolgy , جواد سليم عالل, أن هذه 
الشراكة التكنولوجية والتجارية بين القطاعين العمومي و 
الخاص تهدف إلى طرح "عروض ذات قيمة مضافة في 
السوق من خالل شبكة مبيعات شركة اتصاالت الجزائر 

على التراب الوطني خاصة أدوات إنتاجية مثل البريد 
االلكتروني والندوات عبر تقنية التحاضر عن بعد بأسعار 

في متناول جميع الميزانيات". وسيسمح ذلك بـ "استفادة 
عادلة من التكنولوجيا وسيساهم في فك العزلة عن المناطق 

وتطوير المحتوى المستضاف محليا". اتصاالت الجزائر 
تطلق منتوجين جديدين.

ف. م

ا�صتعملوا في العملية مفاتيح مطابقة للن�صخة الأ�صلية

�سرطة بومردا�س تطيح بـ 4 اأ�سخا�س تورطوا في �سرقة منزل
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