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 الوزير االأول يوؤكد

 تطور التعاون الثنائي، ويعلن:

 نحو بلوغ �آفاق جديدة
 في �لعالقات �لقت�سادية 

بين �لجز�ئــر وتركيـا

"مجلة الجي�س" تبرز ر�سائل اال�ستعرا�س الع�سكري ال�سخم، وتوؤكد:

تطمينات �لرئي�ض بجاهزية �لجي�ض لي�ست مجرد كالم لال�ستهالك

بعدما ك�سفت تقارير 

عن حالة ت�سبع يعرفها 

الوظيف العمومـــــــــي

02

قطاعات �إقت�سادية بديلة لتوفير منا�سب �ل�سغل..



أكد الوزير االول أيمن بن عبد الرحمان، في تصريح 
للصحافة أمس، على هامش مشاركته في حفل افتتاح 

الدورة الخامسة أللعاب التضامن اإلسالمي بمدينة 
قونيا التركية، "تشرفت بتمثيل رئيس الجمهورية، عبد 
المجيد تبون، في حفل افتتاح الدورة الخامسة أللعاب 

التضامن اإلسالمي وهي مشاركة تنم على عمق العالقات 
الجزائرية-التركية"، مشيرا الى أن لهذه األلعاب "أهمية 

في تكريس التضامن بين الدول اإلسالمية".
وفي سياق حديثه أكد الوزير األول "تشرفت بمقابلة 

رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، وذلك في 
إطار تكريس ما قرره رئيسا البلدين أثناء الزيارة األخيرة 
لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الى تركيا"، مشيرا 
الى أنه "أبلغ رئيس جمهورية تركيا تحيات أخيه رئيس 
الجمهورية، عبد المجيد تبون، وإرادته في المضي نحو 

آفاق جديدة في العالقات الجزائرية - التركية التي تعرف 
حاليا نموا هاما سيصل ان شاء هللا الى درجة التطور 
وفق ما رسمه رئيسا البلدين"، موضحا أنه تم التطرق 

في هذا اللقاء الى "عدة ملفات، خاصة ما تعلق بالجانب 
االقتصادي واالستثمارات"، بهدف "التكفل بمخرجات 
مختلف االجتماعات الثنائية والمضي قدما نحو آفاق 

جديدة في العالقات االقتصادية والتجارية بين البلدين".
وكان الوزير االول قد استقبل أول أمس، من طرف 
رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، وفي 

مستهل هذا اللقاء الذي جرى على هامش حفل افتتاح 
الدورة الخامسة أللعاب التضامن اإلسالمي بحضور 

سفير الجزائر بتركيا سفيان ميموني، ابلغ أيمن بن عبد 
الرحمان، التحيات األخوية لرئيس الجمهورية عبد 

المجيد تبون لنظيره التركي، وقد تطرق الجانبان خالل 

هذا اللقاء الى "واقع وأفاق تطوير" العالقات الثنائية 
بين البلدين في جميع المجاالت، كما بحثا "آليات تجسيد 

مخرجات الزيارة األخيرة التي أجراها الرئيس تبون 
الى جمهورية تركيا "، وفي ختام اللقاء حمل الرئيس 

رجب طيب أردوغان، الوزير األول نقل تحياته الحارة 
لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، معربا له عن شكره 
لمشاركة الجزائر في حفل إفتتاح الدورة الخامسة أللعاب 

التضامن اإلسالمي.
وكانت الصفحة الرسمية للوزارة األولى قد نشرت 

تصريحا أليمن بن عب الرحمن اكد من خالله، أنه تطرق 
رفقة الرئيس التركي إلى مختلف الملفات خاصة من 

الجانب االستثماري من أجل التكفل بمختلف مخرجات 
االجتماع الثنائي الذي جمع الرئيس تبون بنظيره التركي 

والمضي نحو آفاق جديدة بين البلدين.

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية ، أمس، 
عن امتنان القيادة والشعب الفلسطيين لدعم الجزائر الثابت 

للقضية الفلسطينية، مثمنا جهود رئيس الجمهورية عبد 
المجيد تبون لتحقيق المصالحة الفلسطينية، فيما اكد الوزير 
األول أيمن بن عبد الرحمن عزم الرئيس تبون على إنجاح 

القمة العربية والتي ستكون القضية الفلسطينية محورها 
الرئيسي.

 أجرى الوزير األول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس بمدينة 
قونيا التركية، محادثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني، 

محمد أشتية، جدد من خاللها موقف الجزائر الداعم للقضية 

الفلسطينية، وذلك على هامش مشاركة الوزير األول، 
بصفته ممثال لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 
حفل افتتاح الدورة الخامسة أللعاب التضامن اإلسالمي.

وبالمناسبة، جدد الطرفان تمسكهما ب "العالقات األخوية 
العميقة والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين" 

وعبرا عن رغبتهما في "تعزيز التعاون الثنائي"، وخالل 
هذه المحادثات، أبلغ بن عبد الرحمان نظيره الفلسطيني 

"تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ألخيه 
الرئيس محمود عباس ومن خالله الى كافة األشقاء 

الفلسطينيين"، مبرزا عزم رئيس الجمهورية على "إنجاح 

القمة العربية المقبلة بالجزائر، والتي ستكون القضية 
الفلسطينية محورها الرئيسي".

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن "عميق 
امتنان فلسطين، شعبا وقيادة لدعم الجزائر الثابت للشعب 

الفلسطيني وقضيته العادلة والجهود الحثيثة لرئيس 
الجمهورية، عبد المجيد تبون في تحقيق المصالحة 

الفلسطينية"،  كما نقل أشتية "تحيات الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس الى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون ومن 

خالله الى كافة الشعب الجزائري".
اإميان. �س / واج

اأجرى وزير ال�شوؤون اخلارجية واجلالية الوطنية 

باخلارج، رمطان لعمامرة، الذي يقوم بزيارة 

عمل  لأذربيجان ب�صفته مبعوثا خا�صا لرئي�س 

اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اأم�س، بباكو، 

حمادثات ثنائية مع نظريه الذربيجاين، جيهون 

برياموف.

ع.ط

وأفاد بيان للوزارة، أن الجانبين عقدا جلسة عمل 
موسعة خصصت لبحث واقع وآفاق عالقات التعاون 

بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجاالت. وحسب 

المصدر، فقد إستعرض الوزيران بهذه المناسبة 
األوضاع األمنية والسياسية ذات االهتمام المشترك على 

الصعيدين الدولي واالقليمي، مؤكدين على ضرورة 
تكثيف التشاور بين البلدين بحكم  دورهما الريادي 
في إطار المنظمات التي ينتميان إليها على غرار 

منظمة األمم المتحدة، و حركة عدم االنحياز ومنظمة 
التعاون االسالمي، باالضافة الى اوبك+ ومنتدى الدول 

المصدرة للغاز، خاصة في السياق الراهن للعالقات 
الدولية.

وأضاف البيان أنه في ختام جلسة العمل، قام رئيسا 
دبلوماسية البلدين بالتوقيع على اتفاقيتين تنص األولى 

على تأسيس آلية تشاور سياسي بين الجزائر وأذربيجان 
بينما تهدف االتفاقية الثانية إلعفاء حاملي جوازات 

السفر الدبلوماسية ولمهمة من تأشيرة الدخول للبلدين.
وبعد األشغال، نشط الوزيران ندوة صحفية نوها 

خاللها بالتوافق في وجهات النظر الذي ميز المحادثات 
حول عديد القضايا الدولية، كما أكدا عزمهما على 

بذل كل الجهود الالزمة على المستوى الثنائي ومتعدد 
األطراف لتجسيد إرادتهما المشتركة في دعم السلم 

واألمن الدوليين بما يتوافق مع مبادئ الشرعية الدولية 
وضرورة تعزيز التوجه نحو السبل السلمية لحل 

مختلف األزمات والنزاعات.

اإميان. �س/ واج
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الوزير الأول يوؤكد تطور التعاون الثنائي، ويعلن:

نحو بلوغ اآفاق جديدة يف العالقات 
االقت�صادية بني اجلزائر وتركيا

قال الوزير الأول، اأمين بن عبد الرحمان، اأم�س، اإن العالقات اجلزائرية - الرتكية 

تعرف تطورا هاما وفق ما ر�صمه رئي�صا البلدين، موؤكدا حر�س قيادة البلني على امل�صي 

قدما نحو اآفاق جديدة يف العالقات القت�صادية والتجارية الثنائية.

"جملة اجلي�س" تربز ر�صائل ال�صتعرا�س 
الع�صكري ال�صخم، وتوؤكد:

تطمينات الرئي�ش بجاهزية اجلي�ش 
لي�صت جمرد كالم لال�صتهالك

اأكدت افتتاحية جملة اجلي�س، اأن الت�صريحات 

املختلفة لرئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون 

والفريق اأول ال�صعيد �صنقريحة، ب�صاأن امتالك 

اجلي�س مكامن القوة الرادعة التي متكنه من 

الدفاع عن ال�صيادة الوطنية والوحدة ال�صعبية، 

لي�صت جمرد كالم لال�صتهالك بل حقيقة ماثلة 

لنجاح اجلي�س على درب التطور امل�صتمر، برهنها 

ال�صتعرا�س الع�صكري املقام يف �صتينية ال�صقالل.

اإميان. �س

قالت إفتتاحية العدد األخير من مجلة الجيش، الصادرة أمس، 
إن االستعراض العسكري المنظم بمناسبة تخليد ذكرى ستينية 

االستقالل، "برهـن على أن الحديث عن جاهزية الجيش ليست 
مجرد كالم لالستهالك، وإنمـا حقيقة ماثلة لنجاح الجيش على 

درب التطور المستمر"، وأوضحت االفتتاحية أن "النجاح 
الباهر لالستعراض العسكري الضخم والمبهر الذي نفذه 

الجيش الوطني الشعبي باحترافية وإتقان يوم 5 جويلية 2022، 
إنما هو وليد شعور أفراده بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطنين 
وسعيهم الدؤوب إلنجاحه، حيث تضمن في المقام األول رسالة 
طمأنة للشعب الجزائري وأخرى إلى الخارج مفادها أن العتاد 
المتطور الذي يمتلكه جيشنا، إنما هو موجه حصرا للدفاع عن 

الوطن".
وإضافة على الرسائل التي تضمنها االستعراض أوضحت 
افتتاحية عدد شهر أوت أن التنظيم المحكم لالستعراض في 

كل جوانبه وتنفيذه من قبل مختلف التشكيالت بطريقة مثلى، " 
أثبت أن التصريحات المختلفة الصادرة عن رئيس الجمهورية 

عبد المجيد تبون والفريق أول السعيد شنقريحة في أكثر من 
مناسبة بشأن امتالك الجيش الوطني الشعبي مكامن القوة 

الرادعة التي تمكنه من الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة 
الشعبية، أنها ليست مجرد كالم لالستهالك بل حقيقة ماثلة 
لنجاح اكتسبه مدروسة بعناية فائقة حتى يبلغ ما بلغه من 

ُرقي خدمة للمصلحة العليا للوطن"، فيما اعتبرت المجلة أن 
االستعراض العسكري "بعث بـرسالة وفاء لشهدائنا األبرار 
للذود عن الوطن والتفاني في الدفاع عنه تحت أي ظرف، 

كما أن المستوى الرفيع الذي أظهرته التشكيالت المشاركة في 
االستعراض دون استثناء تؤكد بما ال يدع مجاال للشك أنها 

لم تكن لتبلغه وتترك انطباعا حسنا لدى الجميع لوال التكوين 
والتدريب الجيدين الذي يتلقاه األفراد بمختلف مؤسسات 

التكوين التابعة للجيش الوطني الشعبي والتكوين المستمر على 
مستوى الوحدات تنفيذا لمخططات التحضير القتالي".

من جهة أخرى، أبرزت المجلة أن "صفوف جيشنا تتعزز 
بكفاءات شابة متسلحة بشتى المعارف النظرية والتطبيقية 
التي تلقتها ستكون بدورها إضافة هامة في مسيرة تطور 

الجيش الوطني الشعبي وحصنا منيعا ضد كل من تسول له 
نفسه المساس بسيادة الوطن واستقالله واستقراره"، مشيرة أن 
"الجزائر بتاريخها المجيد وغدها المشرق تستدعي من الجميع 

المزيد من التضحيات التي مهما عظمت لن تبلغ بأي حال 
من األحوال تلك التي بذلها شهداء المقاومات الشعبية والثورة 

التحريرية وشهداء الواجب الوطني".

 العملية تت�صمن البحث 

عن الإرهابيني يف ال�صحراء وحتييدهم

اجلزائر ت�صت�صيف تدريبا 
م�صرتكا مع القوات الرو�صية 
تستضيف الجزائر شهر نوفمبر المقبل وألول مرة، التدريب 

الجزائري الروسي المشترك “درع الصحراء”، الذي يتضمن 
البحث عن اإلرهابيين في الصحراء. وكشفت وكالة سبوتنيك 

نقال عن مصدر إعالمي في المنطقة العسكرية الجنوبية 
في روسيا، بأن فعاليات التدريب المشترك “درع الصحراء 
2022” الذي سيُنفذه نحو 80 عنصرا من القوات المسلحة 

الروسية و80 عنصرا من القوات الجزائرية تتضمن البحث 
عن اإلرهابيين في الصحراء وتحييدهم.وجرى أول تدريب 
تكتيكي روسي جزائري مشترك في روسيا في أكتوبر من 

السنة الماضية، بمشاركة نحو 200 عنصر من القوات 
المسلحة الروسية والجزائرية.

ع.ط

املوافقة على تعيني �صعيد مو�صي �صفريا 
جديدا للجزائر لدى اجلمهورية الفرن�صية

أعطت حكومة الجمهورية الفرنسية موافقتها على تعيين 
سعيد موسي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفرنسية، 
حسب بيان أوردته، أمس، وزارة الشؤون الخارجية والجالية 

الوطنية بالخارج.
ع.ط

خالل حمادثات جمعته بالوزير الأول يف تركيا

رئي�ش الوزراء الفل�صطيني يثّمن جهود اجلزائر لتحقيق امل�صاحلة الفل�صطينية

لعمامرة يتحادث مع نظريه الذربيجاين حول �صبل تعزيز التعاون بني البلدين

تاأ�صي�ش اآلية ت�صاور �صيا�صي بني اجلزائر واأذربيجان



�ش.زمو�ش

األيام  هذه  الكهرومنزلية  األجهزة  تعرف 
المكيفات  مقدمتها  في  كبيرا  ارتفاعا 
في  المنتجات  هذه  جعل  ما  وهو  الهوائية 
المتوسط  الدخل  دوي  االسر  متناول  غير 
عروض  في  البديل  الشريحة  هذه  لتجد 
البيع بالتقسيط والتي اقرها أغلب تجار بيع 
سلعهم  لتصريف  الكهرومنزلية  األجهزة 
بعض  ان  علما  إضافية  أرباح  وتحقيق 
الصيغة  هذه  خالل  من  عمدت  المحالت 
اقتناء  جعل  ما  وهو  أكثر  األسعار  لرفع 
سيارة  اقتناء  ما  لحد  يشبه  هواء  مكيف 
األجهزة  أسعار  شهدت  بالفاسيليتي.وقد 
الكهرومنزلة منذ بداية السنة ارتفاعا كبيرا 
الحكومة  اقرته  الذي  الشروط  دفتر  بسبب 
وارتفاع  األخيرة  هذه  منتجي  لصالح 
من  االستيراد  وتراجع  اإلنتاج  تكاليف 
الخارج ما جعل األسعار تتضاعف خاصة 
وارتفاع  الحالي  الصيف  فصل  خالل 

من  التبريد  أجهزة  على  المسجل  الطلب 
األخيرة  هذه  هوائية  ومكيفات  ثالجات 
حيث  األيام  هذه  فيه  مبالغ  بشكل  ارتفعت 
الصنع  محلي  "كليماتيزور"  جهاز  بات 
يتراوح ما بين 8 ماليين و12 مليون سنتيم 
اغلب  متناول  غير  في  باتت  أسعار  وهي 
في  محتمل  كساد  ولمواجهة  الجزائريين 
األجهزة الكهرومنزلية خالل هذه الصائفة 
كثف اغلب تجار هذه المواد الفترة األخيرة 
اجل  من  بالتقسيط  للبيع  عروضهم  من 
وجدوا  الذين  الزبائن  من  عدد  اكبر  جلب 
الصيغة  لهذه  للجوء  مضطرين  انفسهم 
وجه  على  التكييف  أجهزة  تحولت  بعدما 
الصيف  فصل  خالل  ألولوية  الخصوص 
في  يحتالون  التجار  بعض  ان  رغم 
يلجؤون  حيث  بالتقسيط  للبيع  عروضهم 
يعرضونها  التي  المنتجات  أسعار  لرفع 
هي  مما  اكثر  الصيغة  هذه  ضمن  للبيع 

ربحهم  هامش  في  مبالغين  أصال  مرتفعة 
بطريقة احتيالية، وخالل جولة قادتنا لعدد 
من محالت بيع التقسيط بالعاصمة رصدنا 
والشروط  الصيغة  هذه  على  االقبال  مدى 
لنا  اكد  حيث  المحالت  هذه  تفرضها  التي 
الطريقة،  بهذه  يتعامل  الذي  التجار  احد 
مع  التكيف  على  مجبرا  نفسه  وجد  أنه 
القدرة الشرائية للمواطن، وهو ما اضطره 
انه  رغم  بالتقسيط  البيع  عروض  النعاش 
أن  مضيفا  قبل  من  الصيغة  يعتمد  يكن  لم 
األجهزة  شراء  على  الجزائريين  إقبال 
قرابة  منذ  انخفض  "كاش"  الكهرومنزلية 
ومنذ  الفاسيليتي  عروض  أن  غير  سنة، 
كبيرا  واقباال  رواجا  تعرف  الصيف  بداية 

من طرف المواطنين، 
التي  االحتياطية،  اإلجراءات  بين  ومن 
الكساد  لتجنب  المحالت  اغلب  اتخذتها 
فيما  ولو  الفترة  هذه  المبيعات  حجم  ورفع 

الشطر  الغاء  هي  بالتقسيط  بالبيع  يتعلق 
المالي األول المدفوع عند الشراء بالتقسيط، 
حيث كان يتم تسليم 30% من ثمن السلعة، 
باتوا  التجار  اغلب  ان  غير  السابق  في 
تسبيق  أي  دون  بالتقسيط  السلع  يبيعون 
تتجاوز  ال  زمنية  فترة  في  يكون  والتسديد 
بعض  اتخذتها  أخرى  إجراءات  عامين. 
أن  ومنها  عليه،  اطلعنا  حسبما  المحالت 
المواطن لن يتمكن من شراء ثالث أو أربع 
بالتقسيط كما جرت عليه  قطع مرة واحدة 

العادة، بل يمنحه البائع جهازا واحدا فقط.
األجهزة  غالء  هو  لذلك  التجار  وتبرير   
وانهيار القدرة المالية للجزائري، ما تسمح 
له بدفع ثمن قطعة واحدة فقط، أما أكثر من 
ويشترط  هذا  للمحّل،  مخاطرة  فيُعد  ذلك 
الراغبين  الزبائن  على  كامل  ملف  التجار 
من  يتكون  الفاسيليتي  بصيغة  التعامل  في 
عن  ونسخة  إقامة  وشهادة  ميالد  شهادة 

أشهر  لثالثة  أجور  وكشف  الهوية  بطاقة 
أيضا  البريدي  الحساب  وكشف  األخيرة 
يوقع  ان  على  األخيرة  الثالثة شهور  لفترة 
ويقوم  والعقود  االتفاقيات  من  عدد  الزبون 
البلدية وهي  عند مصالح  عليها  بالمصادقة 
تقريبا نفس اإلجراءات المعتمدة عند أغلب 
تتعرض  قد  التي  لالحتيال  تجنبا  المحالت 
بالمقابل  األخيرة من زبائن محتالين،   هذه 
سألنا بعض التجار عن سبب عدم إعالنهم 
عن تخفيضات بمناسبة فصل الصيف لجلب 
التخفيضات  عملية  أن  ليؤكدوا  الزبائن، 
مرتبطة بالُمصنِّع، فإذا أقدم المصنعون على 
إعالن تخفيضات، يسايرهم التجار، وما عدا 
ظل  في  بالتخفيض  العمل  يمكنهم  ال  ذلك، 
بالوقود  بدءا  السلع،  لجميع  الفاحش  الغالء 
والنقل وأعباء الجمركة وتكاليف اليد العاملة 

وكراء المحالت.
�ش.زمو�ش

وتواجه حكومة أيمن بن عبد الرحمن مع اقتراب الدخول 
ألالف  شغل  مناصب  لتوفير  صعبا  تحديا  االجتماعي 
من  يعانون  الذين  التكوين  ومعاهد  الجامعات  خرجي 
البطالة وكشفت مصادر مطلعة في وقت سابق عن تقارير 
وضعية  تؤكد  أشهر  منذ  التنفيذي  الجهاز  على  أحليت 
التشبع الحاصل في قطاع الوظيفة العمومية الذي يحصي 
مخطط   تطلب  ما  وهو  موظف،  مليون   2.5 من  أزيد 
النعاش بعض القطاعات اإلقتصادية البديلة لتكون محرك 
بالقطاع  الحركية  بعث  مع  المقبلة  الفترة  التشغيل  قطاع 
الصحية  االزمة  بسبب  حادا  ركودا  عاني  الذي  الخاص 
مناصب  من  مزيد  توفير  على  قادر  غير  جعله  بشكل 
حوالي  منذ  الرحمن  عبد  ايمن  حكومة  وتحاول  الشغل. 
عبر  ببلدنا  التشغيل  سياسة  على  تعديالت  إقرار  سنتين 
إذ  للثروة،  الخالقة  االقتصادية  النشاطات  على  التركيز 
النشاطات  التشغيل نحو  بإعادة توجيه  الخيار  يقضي هذا 
للمؤسسات  بالنسبة  خاصة  للثروة،  الخالقة  االقتصادية 
إعادة  في  البدائل  كأحد  تعد   التي  والمتوسطة  الصغيرة 
هيكلة االقتصاد الوطني، حيث تسعى الحكومة من خالل 
اقرت  التي  والتسهيالت  اتخذت  التي  اإلجراءات  حزمة 
والتي سمحت برفع العراقيل وإعادة بعث االف المشاريع 
خالل 2022 وكذا عبر التسهيالت التي اقرت الستحداث 
والمؤسسات  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  من  مزيد 
الناشئة خلق مناصب الشغل بعيدا عن الوظيف العمومي 
نسب  لتقليل  كافي  غير  وحده  واصبح  متشبعا  بات  الذي 

البطالة ومن خالل القوانين والتشريعات منها قانون المالية 
الحكومة  فأن  التكميلي   المالية  وقانون  الجارية  للسنة 
التي تهدف لدعم وتحفيز  التدابير  اتخذت جملة هامة من 
وخاصة  القطاعات  كل  في  االقتصادية  النشاطات  خلق 
التي تعتزم الحكومة تطويرها، ال  المناطق  على مستوى 
سيما الواليات الجنوبية. في حين يشير مراقبون ان قطاع  
الراهن وغير  الوقت  في  يبقي مستبعد  العمومية  الوظيفة 
جزء  وامتصاص  شغل  مناصب  توفير  في  عليه  معول 
كبيرا  تشبعا  يعاني  القطاع   هذا  أن  باعتبار  البطالة  من 
تقليص  هدف  تولي  كانت  التي  السابقة  السياسات  بسبب 
باستحداث  الكفيلة  الثروة  البطالة على حساب خلق  نسب 

مناصب الشغل. 
هذا هو عدد منا�شب ال�شغل املتوفرة خالل 

الدخول االجتماعي املقبل 

ورغم التشبع الحاصل في الوظيف العمومي اال ان عدد 
خالل  الشغل  مناصب  توفير  في  ستستمر  القطاعات  من 
على  هو  الذي  االجتماعي  الدخول  وخالل   2022 نهاية 
األبواب حيث تم تخصيص  58 ألف منصب شغل جديد 
 10 منها  قليلة  نسبة  منها  استهلكت   ،2022 سنة  خالل 
آالف منصب جديد في قطاع التربية، و8000 في قطاع 
ومن  والرياضة،  الشباب  قطاع  في   6000 و  الصحة 
من  بداية  التوظيف  في  القطاعات  هذه  تبدا  أن  المنتظر 
الدخول االجتماعي المقبل، بالمقابل فإن الحكومة وبرسم 

السنة الجارية فقد قررت إدماج 152 ألف عامل في إطار 
عقود ما قبل التشغيل قريبا، مع تخصيص مبلغ 92 مليار 
دج إلدماج عقود ما قبل التشغيل خالل سنة 2022 وهو 
ما سيتيح ألالف الشباب االستقرار في مناصب شغل دائمة 

بأجور مناسبة.
ملف ال�شمان االجتماعي يف �شلب االأولويات 

التشغيل والضمان االجتماعي  من جانب أخر وفي ملف 
الحفاظ  على  أيضا  سياستها   في  ركزت  الحكومة  فأن 
مرتبطة  تبقى  والتي  االجتماعي  الضمان  منظومة  على 
ارتباطا وثيقا بمدى مساهمات المؤسسات ونسب التصريح 
لدى  التصريح  نسب  أن  اعتبار  وعلى  بالمستخدمين، 
الضمان االجتماعي مرتبطة بمستويات األجور، فالنتيجة 
الطبيعية إلنعاش القطاعات االقتصادية والعمل على توسيع 
وعائها وقدراتها التوظيفية سينعكس على قدرات التحصيل 
السنوي لمنظومة الضمان االجتماعي، والتوازنات المالية 
تعديال  التكميلي  المالية  قانون  أدرج  كما  الصناديق.  لهذه 
على المرسوم التشريعي 94-09 والمتضمن الحفاظ على 
الشغل وحماية األجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة ال 
بعمال  تتكفل  الدولة  فإن  التعديل,  هذا  بموجب  و  إرادية. 
قرارات  حقها  في  صدرت  التي  االقتصادية  المؤسسات 
قضائية نهائية تقضي بمصادرة أمالكها في إطار قضايا 
الفساد, بمنح عمالها حق االستفادة من مزايا معينة, ال سيما 

التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق.
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ب�شبب ما تعرفه اأ�شعار هذه املنتجات من ارتفاع غري م�شبوق

عرو�ض بيع الأجهزة الكهرومنزلية بـ"التق�سيط" ت�ستقطب حمدودي الدخل

بعدما ك�شفت تقارير عن حالة ت�شبع يعرفها الوظيف العمومي

قطاعات اإقت�سادية بديلة 
لتوفري منا�سب ال�سغل.. 

رفعت احلكومة منذ حوايل ال�شنتني رهان اإ�شالح منظومة ال�شغل ببالدنا حيث اقرت تعديالت جذرية على �شيا�شية الت�شغيل ال�شنوات االأخرية 

عرب تعزيز قدرات القطاعات االقت�شادية اخلالقة للرثوة المت�شا�س البطالة، باعتبار ان التعويل على قطاع الوظيفة العمومية بات غري ممكن 

بالنظر حلالة الت�شبع الذي يعرفه هذا  القطاع.

ا�شتحدثها البنك

 الوطني اجلزائري

من�سة اإلكرتونيــــة 
لت�سويق منتجـات 

ال�سرفية الإ�سالمية 
عرب الإنرتنـــت

تسويق  عن  الجزائري،  الوطني  البنك  أعلن 
منتجات التمويل اإلسالمي عبر اإلنترنت من 
خالل المنصة اإللكترونية لديار دزاير معتبرا 
أن هذه الخطوة تسهل على المواطنين التوجه 

إلى هذا النوع من التمويل.
وأوضح البنك في بيان له، أن "البنك الوطني 
تنفيذية  عقود  ثالثة  إمضاء  باشر،  الجزائري 
التي  دزاير”،  “ديار  مؤسسة  شريكه  مع 
اإلسالمي  التمويل  منتجات  تسويق  تتضمن 
عبر اإلنترنت من خالل المنصة االلكترونية 
التي  التنفيذية،  العقود  لديار دزاير" وتتضمن 
أجريت مراسيم توقيعها على مستوى المديرية 
بحضور  الجزائري  الوطني  للبنك  العامة 
تمويالت  الطرفين،  كال  من  سامية  إطارات 
شروحات  وحسب  البيان.  يضيف  مختلفة، 
عليها  أُطلق  التي  األولى  الخدمة  تتمثل  البنك 
للمستهلكين  السماح  في  الصنعة”  “دار  اسم 
اإللكترونيين )المؤسسات والمهنيين( اإلستفادة 
للبنك  تجهيزات  إجارة  التمويل اإلسالمي  من 
دزاير.  ديار  منصة  عبر  الجزائري  الوطني 
وجاء في البيان أن هذا التمويل “مطابق ألحكام 
على  الحصول  في  للراغبين  ويوفر  الشريعة 
هذه الخدمة إمكانية تأجير المعدات المستخدمة 
في نشاطهم لمدة تصل إلى خمسة سنوات، مع 
الخدمة  أما  الفترة.“  نهاية  في  االمتالك  خيار 
للمستهلكين  فتسمح  اإلعمار”،  “دار  الثانية 
التمويل  من  االستفادة  )األفراد(  اإللكترونيين 
اإلسالمي )المرابحة تجهيزات( للبنك الوطني 
“ديار  االلكترونية  المنصة  عبر  الجزائري 
الرقمي  التمويل  هذا  يتضمن  حيث  دزاير”، 
التهيئة والتجهيز  إمكانية الحصول على مواد 
المرابحة  صيغة  باستخدام  محليا  المنتجة 
“مدة  أن  مبرزا  البيان،  حسب  اإلسالمية، 
التمويل تكون من 12 إلى 36 شهرا، ويمكن 
دج.”    1.000.000 إلى  المبلغ  يصل  أن 
في  فيتمثل  إجارة”  “دار  الثالث  التمويل  أما 
خدمة تتيح للمستهلكين اإللكترونيين االستفادة 
الوطني  البنك  لدى  مسكن  إيجار  تمويل  من 
ديار  االلكترونية  المنصة  عبر  الجزائري 
للتمويل  الجديدة  الصيغة  هذه  وتسمح  دزاير. 
المتقدمين  لألفراد،  المخصصة  اإلسالمي، 
ودفعه  السكن  استئجار  تكلفة  تغطية  بطلب 
شهرا   24 إلى  تصل  فترة  مدى  على  شهريا 
، وذكر البيان أن توقيع العقود المذكورة يعد 
أفريل   21 في  الموقعة  االتفاقية  من  جزءا 
الفارط بين البنك الوطني الجزائري ومؤسسة 
عرض  ورقمنة  تطوير  بشأن  دزاير”،  “ديار 
الجزائري  الوطني  للبنك  اإلسالمي  التمويل 
عبر منصة التجارة اإللكترونية لمؤسسة ديار 

دزاير.
�ش.زمو�ش



سمحت االستثمارات التي أطلقها مجمع سوناطراك 
اكتشافات   7 ل  للتوصل  الجاري  العام  بداية  منذ 
غازية ونفطية جديدة، ستمكن من رفع إنتاج الجزائر 
من النفط والغاز وكذا احتياطاتها، كما ستساهم في 
التي  العالمية،  الطاقوية  السوق  في  مكانتها  تعزيز 
تعيش  وأنها  خاصة  إضافية،  إمدادات  عن  تبحث 
االستثمارات،  في  وقلة  متتالية  صدمات  وقع  على 
المعروض في  انخفاض كبير في  ما قد يتسبب في 

المستقبل القريب.
الكربوناتي ”LD2“ المتواجد  لياس  مكمن  يعتبر 
على مستوى رقعة استغالل حقل حاسي الرمل أهم 
العام  بداية  منذ  سوناطراك  مجمع  حققه  اكتشاف 
الجاري، حيث تمكن بتاريخ ال 27 جوان الماضي 
من تحديد إمكانات هامة جديدة من المحروقات في 
مكمن لياس الكربوناتي، وأظهر التقييم األولي لهذه 
مليار   340 و   100 بين  يتراوح  حجما  اإلمكانات 

المجمع  ووصف  المكثف،  الغاز  من  مكعب  متر 
االستكشاف بأكبر عمليات إعادة تقييم االحتياطيات 
الدندني  نايف  الماضية.وقال  سنة  العشرين  خالل 
العالمي  النفطي  والشأن  الطاقة  استراتيجيات  خبير 
وعضو المجلس االستشاري لهندسة البترول والغاز 
حسابه  على  له  تغريدة  في  السعودي،  الطبيعي 
تعزيز  تواصل  الجزائر  بأن  تويتر،  على  الرسمي 
العالمية من االكتشافات،  الطاقة  مكانتها في أسواق 

التي تم التوصل إليها.
موقعها  تعزز  "الجزائر  قائال  الدندني  نايف  وكتب 
في خارطة أسواق الغاز العالمية وتبدأ بتطوير حقل 
ما  وهو  نوفمبر"،  في  العمالق  الكربوناتي  الياس 
سيمكن من تعزيز مكانتها، في ظل حاجة دول القارة 
تخفيض  مع  بالموازاة  إضافية،  إلمدادات  العجوز 

موسكو إلمداداتها الطاقوية.
إنتاجه  لرفع  جهوده  سوناطراك  مجمع  يواصل 

األسواق  مختلف  نحو  المحروقات  من  وصادراته 
النفط  على  الطلب  تنامي  مع  بالموازاة  العالمية، 
والغاز منذ انحسار المخاوف بشأن الوضع الصحي 
أحداث  وبروز  كورونا  فيروس  بتفشي  المرتبطة 
بخصوص  المخاوف  تنامي  من  زادت  جيوسياسية 
األوروبي  االتحاد  دول  وجهت  المعروض.وقد 
ودول  عام  بشكل  االفريقية  األسواق  نحو  بوصلتها 
األسواق  من  لقربها  خاص،  بشكل  افريقيا  شمال 
الالزمة،  التحتية  البنية  على  وتوفرها  األوروبية 
القارة  دول  إضافية، ألسواق  إمدادات غازية  لضخ 
العجوز المتعطشة للمزيد.جدير بالذكر، فإن إمدادات 
العام  خالل  ارتفعت  أوروبا  نحو  الجزائري  الغاز 
لرفع  ايطاليا  مع  اتفاقيات  وقعت  بعدما  الجاري، 
امداداتها لنحو 25 مليار متر مكعب عبر خط أنابيب 
أنريكو ماتي "ترانسميد"، فيما تضخ الجزائر 10,5 
مليار متر مكعب إلسبانيا عبر خط أنابيب ميد غاز.

 نظمت أمس محافظة المدية لحزب جبهة التحرير 
حول  تحسيسيا   لقاء  المحافظة  بمقر  الوطني 
للحزب  عشر  الحادي  الوطني  للمؤتمر  التحضير 
األمين  ومستشار  المحافظة  مكتب  أعضاء  حضره 
العام للحزب عبدالقادر شقو ورئيس المجلس الشعبي 
الوالئية  اللجنة  وأعضاء  تاني  مصطفى  الوالئي 
من  ومجموعة  القسمات  وأمناء  للمؤتمر  للتحضير 

المنتخبين والمناضلين.

وشدد  المحافظ  رباح محمد على ضرورة التحضير 
والشفافية  الديمقراطية  واعتماد  للمؤتمر  الجيد 
المندوبين  الختيار  نزاهة  بكل  للصندوق  واالحتكام 
أبو  بعجي  العام  األمين  وتعليمات  توصيات  وفق 
الفضل، كما شدد على ضرورة االلتزام واالنضباط 
الحزب   عن  مشرفة  صورة  إعطاء  على  والعمل 
العامة  الجمعيات  لعقد  التحضير  على  والعمل 

لتنصيب اللجان البلدية قبل تاريخ 20 أوت 2022.

فيه  يعلنون  بيانا  الحاضرون  أصدر  األخير  وفي 
تثمينهم للنهج الذي اتخذته قيادة الحزب في التحضير 
مساندتهم  عن  وعبروا  للمؤتمر  والشفاف  الجيد 
القضية  اتجاه  المشرفة  الحزب  بمواقف  واعتزازهم 
العربية  الساحة  على  القضايا  وكل  الفلسطينية 
والدولية. هذا وأعرب الحاضرون عن التفافهم حول 

قيادة الحزب على المستوى الوطني والوالئي.
ع.بكريي
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بالنظر الحتياطات مكمن ليا�س الكربوناتي يف حا�سي الرمل

 اجلزائر تعزز مكانتها 
يف خارطة اأ�سواق الغاز العاملية

متكن جممع �سوناطراك مبعية �سركائه من حتقيق 7 اكت�سافات نفطية وغازية جديدة منذ بداية العام اجلاري ولغاية نهاية �سهر 

جويلية املنق�سي، ما و�سعها يف �سدارة ال�سركات االأكرث حتقيقا لالكت�سافات على ال�سعيد العاملي.

الن�سب واالحتيال با�ستعمال

 و�سائل التوا�سل االجتماعي

املنظمة اجلزائرية للدفاع 
عن امل�صتهلك حتذر من ال�صفحات 

التي تروج ملنتجات طبية
حمايتك،  المستهلك  عن  للدفاع  الجزائرية  المنظمة  حذرت 
المواطنين من مغبة مع الصفحات التي تروج على مواقع 

التواصل االجتماعي لسلع ومنتجات طبية مختلفة.
التواصل  موقع  على  الرسمي  حسابها  على  المنظمة  قالت 
اإلجتماعي فايسبوك، "الكذب والنصب على مواقع التواصل 
لها  الترويج  يتم  التي  لإلعالنات  إشارة  في  الطب"،  بإسم 

بخصوص منتجات طبية، تستخدم دون استشارة الطبيب.
وتروج بعض الصحف من خالل إعالناتها "للحذاء الطبي 
الرقبة،  آالم  لعالج  الطبية  الوسادة  األرجل،  آالم  لعالج 
إلى مشروب  الظهر، باإلضافة  الطبية لعالج آالم  السجادة 
لزيادة  سحري  مشروب  وكذا  الوزن  إلنقاص  سحري 
المستهلك  عن  للدفاع  الجزائرية  المنظمة  الوزن.”وشددت 
حمايتك، على أن ما يتم الترويج له كلها عبارات تسويقية 

لمنتجات تجارية فقط، وال تمت بصلة للطب واالستشفاء.
وباتت مواقع التواصل االجتماعي مسرحا لترويج وتسويق 
تقديم ضمانات  دون  والخدمات،  والمنتجات  السلع  مختلف 
الرحالت  بخصوص  سجل  الذي  الوضع  وهو  للمستهلك، 
هيئات  بعدة  دفع  ما  كبيرا،  انتشارا  التي شهدت  السياحية، 
لمراسلة مديريات السياحة، بهدف وضع حد لها بما يضمن 

حماية المواطن.
كما أن األزمة التي تشهدها أسواق السيارات، أفرزت وكالء 
وهمين استغلوا الفرصة وباتوا يروجون لسيارات على أنها 
جديدة، دون االفصاح على طريقة الدفع.يجدر اإلشارة إلى 
أن المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، 
أكدت في وقت سابق بأنها قد تلقت شكاوي عن وكيل يقوم 
ببيع المركبات على مواقع التواصل االجتماعي، ما دفعها 
وقامت  بدورها  تحركت  والتي  التجارة،  وزارة  لمراسلة 

بتوقيف الوكيل.
ف.م

فيما بلغ االإ�ستهالك 98،8 مليون

 برميل يوميا خالل �سهر جويلية

اإدارة معلومات الطاقة 
الأمريكية تتوقع ارتفاع 

الطلب على النفط �صنة 2023
رفعت إدارة معلومات الطاقة األميركية توقعاتها لنمو الطلب 
على النفط الخام في العام المقبل 2023، ليرتفع بالمقارنة 

مع البيانات السابقة، بالموازاة مع التعافي على الطلب.
ووفقا لتقرير آفاق الطاقة قصيرة األجل لشهر أوت الصادر 
إجمالي  ارتفاع  المتوقع  من  الجاري،  األسبوع  منتصف 
الطلب العالمي على النفط بنحو 2,06 مليون برميل يوميا 
في 2023، مقابل التقديرات السابقة البالغة مليوني برميل 
يوميا في جويلية المنقضي.وينتظر أن يصل إجمالي الطلب 
على النفط عالميا لحوالي 101,49 مليون برميل يوميا في 

العام المقبل، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
 98,8 للنفط مستوى  العالمي  االستهالك  بلغ  المقابل،  وفي 
مليون برميل يوميا خالل شهر جويلية المنقضي، وبزيادة 
إدارة  سنوي.ورفعت  أساس  على  مليونا   0,9 ب  قدرت 
معلومات الطاقة تقديرات نمو المعروض النفطي من خارج 
أوبك إلى 0,65 مليون برميل يوميا في العام المقبل، مقارنة 

مع التقديرات السابقة البالغة 0,55 مليون برميل.
المعروض من خارج  إجمالي  أن  إلى  التقرير  وأشار ذات 
العام  يوميا في  66,80 مليون برميل  أوبك سيبلغ مستوى 
المقبل.ومن المتوقع نمو المعروض النفطي من خارج دول 
الجاري،  العام  في  يوميا  برميل  مليون   2,13 بنحو  أوبك 
مقارنة مع التوقعات السابقة عند 2,21 مليون برميل يوميا، 
ما يعني أن إجمالي إمدادات النفط من خارج أوبك قد يصل 

إلى 66,15 مليون برميل يوميا في .2022
ف.م

قررت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين 
مقر  أمام  احتجاجية  وقفة  تنظيم  التربويين 
ملحقة وزارة التربية بالريسو في العاصمة 
بيان  في  النقابة  المقبل.توعدت  االثنين 
الّدخول  قبيل  احتجاجية  حركات  بشن  لها، 
متهمة  مباشرة،  وبعده  وأثناءه  المدرسي 
شرعنة  بمحاولة  الوطنية  التربية  وزارة 

أن  معتبرين  فئتهم،  ضد  المهني  التمييز 
إلعداد  التقنية  اللّجنة  مشروع  في  ورد  ما 
مشروع القانون األساسي الخاص بموظفي 
بسلك  الخاص  فصله  في  الوطنية  التربية 
شرعنة  إلى  يهدف  التربوي  اإلشراف 
يحكمها  التي  األسالك  بين  المهني  التمييز 
الشريك  واحد.وأكد  خاص  أساسي  قانون 

المعيّنة  التقنية  اللجنة  أن  االجتماعي 
وال  تأخذ  لم  الوزارة  من طرف  والمنّصبة 
قّدمتها  التي  المقترحات  من  واحد  بمقترح 
النقابة .وسجلت النقابة رفضها لكّل ما جاء 
الخاص،  األساسي  القانون  مشروع  في 
الخاّصة  المواد  في  النظر  بإعادة   مطالبة 

بسلك المساعدين والمشرفين التربويين .

وشددت على تمسكها بمطالبها المتمثلة في 
الخاّصة  المقترحة  للمواد  اللجنة  مراجعة 
مع  يتوافق  بما  صياغتها  وإعادة  بالّسلك  
بمقترحات  واألخذ   ، المقّدمة  المقترحات 
  2021 نوفمبر   16 بتاريخ   الٌمقّدمة  النقابة 
بشهادة  )التّمسك  يخص:التوظيف  فيما 
،الترقية،  للتوظيف(  كشرط   الليسانس 

اإلدماج ، تحديد المهام واالستفادة من األحكام 
والنّصوص  تتوافق  وأنّها  خاّصة  اإلنتقالية 
القانونية .إلى جانب ضرورة معالجة ملف 
االبتدائي بصفة  التعليم  في طور  المدمجين 
مشرف  التربية  بما يتوافق وأحكام  المادة 

05 من المرسوم التنفيذي 336-19 .
ف.م

اتهموا الو�ساية مبحاولة �سرعنة التمميز املهني �سد فئتهم

م�صرفو وم�صاعدو الرتبية ينظمون وقفة احتجاجية االثنني املقبل

حمافظـة االأفالن باملدية

تنظيم يوم حت�صي�صي حت�صريا
 للموؤمتر الوطني للحزب العتيد



وذكر ذات المسؤول, في تصريح لوكالة 
األنباء الجزائرية, أنه تم من خالل 

األرضية الرقمية للتسجيالت الجامعية 
توجيه 5.980 طالب جديد للدراسة 

بجامعة "أحمد بن بلة" في انتظار 
عمليات الطعون و التحويل التي شرع 

فيها الطلبة الراغبون في تغيير الشعب أو 
المؤسسات الجامعية التي وجهوا إليها.

وتم حسب العباسي توزيع الطلبة 
الجدد على 20 ميدانا تعليميا تضمها 

جامعة وهران 1 بينهم 1.021 طالب 
جديد وجهوا نحو تخصصات مرتبطة 

بالشعب التكنولوجية منهم 402 طالبا 
نحو تخصص العلوم و التكنولوجيا و 

72 نحو تخصص علوم المادة و 399 
نحو تخصص االعالم االلي و 98  

إلى تخصص الرياضيات و 50 نحو 
تخصص الهندسة البيوطبية.

كما تم - حسب نفس المصدر- توجيه 
1.493 طالبا جديدا للدراسة بكلية 

العلوم الطبية بجامعة وهران 1 )أحمد 
بن بلة( بأقسامها الثالثة منهم 992 

طالبا في قسم الطب و317 طالبا في 
قسم الصيدلة و 185 طالبا في قسم طب 

األسنان.
وأشار المكلف باإلعالم بجامعة وهران 
1 إلى أنه تم خالل المرحلتين األولى و 
الثانية من التسجيالت الجامعية توجيه 
534 طالبا جديدا نحو تخصص علوم 

الطبيعة و الحياة و 53 طالبا نحو 
تخصص الزراعة الدقيقة، كما تم توجيه 
1.566 طالبا لدراسة العلوم اإلنسانية و 
العلوم اإلسالمية و 551 نحو الترجمة 

و البقية لدراسة اللغة العربية و آدابها و 
العلوم االقتصادية و غيرها من الشعب 

التي تتوفر عليها الجامعة.

ستقام الطبعة الـ 21 للصالون الدولي للسياحة 
واألسفار، من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 

المقبل، بعد انقطاع دام سنتين بسبب جائحة 
كورونا )كوفيد-19( واإلجراءات االحترازية 

التي رافقتها، حسب ما أفاد به، أمس، بيان 
لمحافظة مهرجان الصالون الدولي للسياحة 

واألسفار.وينتظر أن يسجل هذا الصالون 
يضيف ذات البيان، "مشاركة عدد معتبر من 
المتعاملين من داخل وخارج الوطن، وتوافد 

جمهور عريض تواق الكتشاف فرص جديدة 

لقضاء العطل، سيما وأنه يتزامن وعشية 
انطالق موسم السياحة الصحراوية".

ووفق ذات المصدر، يعد هذا الحدث الدولي 
من "أهم التظاهرات السياحية المنظمة دوريا 

بالجزائر"، كما يعد "الموعد المالئم الذي 
يمنح الفرصة للمتعاملين والهيئات ذات الصلة 

بالفعل السياحي لطرح عروضهم وتبادل 
الخبرات وربط عالقات عمل بينية".

لإلشارة، تنظم هذه الطبعة من طرف وزارة 
السياحة والصناعة التقليدية، بالتعاون مع 

مركز التجارة العالمي بالجزائر، بالجناح 
المركزي لقصر المعارض بالصنوبر البحري 

)الجزائر العاصمة(.
وبالمناسبة، دعت محافظة المهرجان 

المهتمين من داخل أو خارج الوطن الراغبين 
في الحصول على المعلومات الضرورية 

المتعلقة بكيفية وشروط التسجيل والمشاركة 
في فعاليات هذه التظاهرة زيارة الموقع 

."www.sitev.dz"اإللكتروني
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يف اإطار الت�سجيالت اجلامعية لعام 2023-2022

 توجيه قر�بة 6 �آالف طالب جديد
 نحو جامعة وهر�ن 1 "�أحمد بن بلة"

مت توجيه قرابة 6 اآالف طالب جديد نحو الدرا�سة بجامعة وهران 1 "اأحمد 

بن بلة" عقب املرحلتني االأوىل و الثانية من الت�سجيالت اجلامعية، ح�سبما 

علم اأم�س لدى م�سوؤول خلية االإعالم واالإت�سال باجلامعة، حممد العبا�سي.

ف.م

حققت نتائج جيدة يف خمتلف االمتحانات الوطنية واحتلت الريادة

 مدر�سة "�أ�سبال �مل�ستقبل"
 بالبليدة مثل للريادة و�لتميز

تعترب مدر�سة "اأ�سبال امل�ستقبل" اخلا�سة بقرواو بالبليدة من اإحدى 

املدار�س الرائدة يف التعليم وهذا ملا يتوفر بها من مرافق تربوية وو�سائل 

مادية وب�سرية وما حققته من نتائج جيدة يف خمتلف االمتحانات 

الوطنية جعلتها حتتل الريادة يف جمال الرتبية والتعليم بالوالية. 

لعجاج حمود عزيز

وحسب المكلف بالتسيير البيداغوجي 
والنشاطات الثقافية والرياضية بالمؤسسة 
"بوشالغم محمد "، فإن المؤسسة فتحت 

أبوابها للتالميذ ألول مرة في 21 سبتمبر 
2021 .وكانت االنطالقة بـ 15 فوج 

تربوي باالبتدائي من التحضيري إلى السنة 
الخامسة، باإلضافة الى 4 أفواج للمتوسط 

بفوج لكل مستوى والفوج ال يتعدى 15 
تلميذ بجميع المستويات. 

وأضاف المتحدث، أن السنة الدراسية 
الماضية مرة في أحسن الظروف وهذا 

بتكاتف جهود الجميع، حيث سخرت كل 
التجهيزات المادية والمالية والبشرية من 
اجل تأطير التالميذ من جميع الجوانب. 

أما السنة الدراسية الجديدة حسب المكلف 
بالتسيير البيداغوجي "محمد بوشالغم"، 

فإن المؤسسة تأمل الى إضافة أفواج تربوية 
خاصة في الطور االبتدائي وباألخص في 

السنة األولى وهذا نظرا للضغط المسجل في 
عدد الطلبات من طرف األولياء لاللتحاق 
أبنائهم بالمدرسة. وأصبح تعداد المؤسسة 

حاليا 21 فوج بالنسبة االبتدائي و07 
أفواج بالنسبة للمتوسط وتحضيرا للدخول 

المدرسي المقبل تم تشكيل 03 أفواج تربوية 
في السنة األولى والثانية في الطور الثانوي 
بعد االعتماد من الوزارة عن طريق مديرية 

التربية. 
وللرياضة والتكوين حض كبير في البرامج 

المسطرة من طرف المؤسسة، حيث تم 
تشكيل المجمع المدرسي بوجود مدرسة 

خاصة بتدريب كرة القدم تسمى بـ "براعم 
أشبال المستقبل"، كما تم افتتاح مسبح شبه 
أولمبي بهذه البلدية والذي أصبح يستقطب 
سكان بلدة "قرواو" وكل بلديات الوالية، 

كما يستفيد المتمدرسون كذلك من حصص 
السباحة أثناء الحصص الرياضية المبرمجة 

من طرف اساتذة الرياضة البدنية.
ومن أجل بناء جيل واع ومثقف ومحب 

للعلم واالستمرار في تحقيق النتائج اإليجابية 
والبقاء في الطليعة و الريادة تم فتح روضة 
لألطفال بمحيط المؤسسة وهؤالء األطفال 

سيشكلون النواة الحقيقية األولى لتالميذ 
االبتدائي والمتوسط مستقبال. 

وحسب ماصرح به المكلف بالتسيير"محمد 
بوشالغم"، فإن االنتقال من السنة الخامسة 

ابتدائي الى السنة األولى متوسط كان بنسبة 
100/100، أما نسبة النجاح في شهادة 

التعليم المتوسط فكانت النتائج جد ممتازة 
بانتقال 08 تالميذ من أصل 09 تالميذ للسنة 
أولى ثانوي وهذا بفضل العمل الكبير الذي 

قام به الفريق التربوي وخاصة الطبيب 
النفساني الذي ساعد التالميذ على االندماج 

في األقسام وتذليل الصعوبات أمامهم. 
كما قامت مدرسة أشبال المستقبل الخاصة 

هذه السنة بتوظيف حاولي 26 أستاذ في 
االطوار الثالثة بعد مقابالت مع الطاقم 
البيداغوجي والمرور على لجنة خاصة 

والتي تتخذ القرار في قبول او رفض 
أي ملف مترشح .و كان هذا التوظيف 

خاص بمادة االعالم االلي و التكنلوجية 
ومادة "السوروبان"، باإلضافة الى المواد 

األخرى. وفي إطارالنشاطات العلمية 
والثقافية والترفيهية لمدرسة "اشبال 

المستقبل الخاصة" فانه سيتم ابرام اتفاقية 
بين المؤسسة ومدرسة "تاونزة" ببني يزقن 

بغرداية . وبغرض المساهمة في تطوير 
اللغة اإلنجليزية و تبادل الخبرات ومشاركة 
األفكار تم استضافة الملتقى الوطني األول 
الخاص بالمؤسسة والذي نظم من طرف  
"حلقة أساتذة التعليم المتوسط " وهي حلقة 

مستقلة موجودة على الفايس بوك. 
ولقد حقق هذا الملتقى الوطني نجاحا كبيرا 
وأصبح تقليدا سنويا تفتخر به مؤسستنا و 

تسعى دائما لتنظيمه وتوفير جميع الوسائل 
المادية والبشرية من أجل إنجاحه وهذا 

راجع للمستوى العلمي المقدم من طرف 
أعضاء الحلقة . وتسهر المؤسسة كذلك ككل 
سنة على احياء جميع االحتفاالت الوطنية و 
الدينية من أجل ترسيخ القيم الوطنية والدينية 

في التلميذ الجزائري كما هناك خرجات 
ميدانية للترفيه والتعلم. 

أما عن المشاريع المستقبلية للمدرسة، يقول 
المتحدث، هو أن نجد خريج هذه المدرسة 
مستقبال مسؤوال واعيا محبا لوطنه و محبا 
لعمله في احد المناصب العليا بالدولة وأن 

تشارك المدرسة في رفع من مستوى التعليم 
و التربية بالجزائر وأن تشارك في التطوير 

التكنولوجي الدي يشهده الوطن. 

 متابعته بتهم اختال�س اأموال 

حني كان على راأ�س قطاع الت�سامن 

 �إد�نة �لوزير �ل�سابق جمال 
ولد عبا�س بـ 3 �سنو�ت حب�سا نافذ�

أدان القطب الجزائي المالي واالقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد )الجزائر العاصمة(، 
أمس، وزير التضامن السابق، جمال ولد عباس، بـ 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج 

غرامة مالية بعد متابعته بتهم اختالس أموال حين كان على رأس القطاع.
كما ألزمت المحكمة ولد عباس بدفع تعويض للطرفين المدنيين )وزارة التضامن 

والخزينة العمومية( بقيمة مليوني دج.وتوبع ولد عباس بجنح االختالس وتبديد أموال 
عمومية بعد ثبوت تحويل مبالغ مالية من حساب وزارة التضامن الوطني, باإلضافة 

الى سوء استغالل الوظيفة, تبييض األموال وعدم التصريح بالممتلكات.
ومن أهم الملفات التي عرضت في القضية, اختالس المتهم ولد عباس لفوائد بنكية 

بقيمة 45 ألف دوالر ناجمة عن اعانات مالية منحتها الكويت والمملكة العربية 
السعودية سنة 2000 لبناء سكنات لفائدة ضحايا العشرية السوداء بتحويلها من 

حساب وزارة التضامن إلى جمعية طبية كان هو رئيسها.
ع.ط

حمكمة �سيدي اأحممد : 

 �إد�نة حممد لوكال 
ب 6 �سنو�ت حب�سا نافذ�

أصدر القطب الجزائي المالي واالقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد 
بالعاصمة، يوم األربعاء، حكما يقضي بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا 

نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق وزير المالية السابق محمد لوكال، 
المتابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان الرئيس المدير العام لبنك 

الجزائر الخارجي.
وحكم على المتهم الثاني عبد الحكيم عمراني ب 10 سنوات حبسا نافذا 
مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضده ومصادرة كل ممتلكاته المحجوزة.

وقد وجهت لمحمد لوكال ومن معه تهم تبديد أموال عمومية وإساءة 
استغالل الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.ومن بين التهم 

الموجهة له اقتناء مقر جديد للبنك بحيدرة بقيمة 110 مليار سنتيم في 
حين ان الخبرة المنجزة تعتبر ان سعره الحقيقي ال يتجاوز 102 مليار 

سنتيم.
ع.ط

قام باإيهام ال�سحايا بالتو�سط لهم ق�سد توظيفهم يف �سفوف ال�سرطة

 �ل�سرطة �لق�سائية ببومرد��س
 توقف منتحل �سفة �سرطي 

تمكنت عناصر الشرطة القضائية باألمن الحضري الثاني ألمن والية بومرداس من وضع 
حد لشاب انتحل صفة شرطي وقام بالنصب على العديد من األشخاص.

وقالت مصالح أمن والية بومرداس في بيان لها، بأن عناصر الشرطة القضائية باألمن 
الحضري الثاني أطاحوا بشاب عشريني ينحدر من إحدى بلديات الوالية، انتحل صفة 

شرطي بفرقة البحث والتدخل ألمن الوالية، وتعود حيثيات القضية لتقدم شابتين للفرقة قصد 
تقييد شكوى ضد المعني، والذي قام بالنصب واالحتيال عليهما من خالل تقديم نفسه على أنه 

شرطي وقام بإيهامهما بمساعدتهما من أجل توظيفهما في صفوف األمن الوطني، مضيفة 
بأن الشابتين قامتا بمنح الشاب ملفاتهما اإلدارية، والتي تحتوي على وثائق خاصة بهما، غير 

أنه ظل يتالعب بهما في كل مرة تقومان باالستفسار فيها عن مستجدات التوظيف.
 وأضاف بيان مصالح األمن، بأنه قد تم توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد الشروع في 

التحريات، ليتم تحويله للمصلحة قصد كشف مالبسات القضية، وبعد التحقيق المعمق تم 
استرجاع الملف اإلداري الخاص بإحدى الضحايا، وفور استكمال كافة إجراءات التحقيق تم 

تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.
ف.م

من 29 �سبتمرب اإىل 2 اأكتوبر املقبل

نظيم �لطبعة �لـ 21 لل�سالون �لدويل لل�سياحة و�لأ�سفار



فإذا كانت معظم العائالت و ساكنة مناطق 
فصل  كل  حلول  مع  الرحال  تشد  الجنوب 
أخرى  أن عائالت  الشواطئ غير  إلى  حر 
العليا،  الهضاب  وجهة  على  اعتادت 
لها  تسمح  بأثمان  منازل  لتأجير  تلجأ  حيث 
باإلقامة والراحة لمدة أطول بهذه المناطق، 
بعض  عن  بديال  المناطق  تلك  تفضيل  مع 
المرتفعة.  الساحلية تجنبا لألسعار  المناطق 
و  آفلو  بلديات  و  الجلفة  مدن  تشكل  و 
األغواط  والية  من  الشمالية  بالجهة  بريدة 
الذين  الورقليين  لعديد  المفضلة  الوجهات 
يحبذون المكوث بها ألكثر من شهر، مقابل 
نفقات "مقبولة"، ويضاف إليها حسن وكرم 
بدورهم  يسعون  الذين  لساكنتها  الضيافة 
جاهدين لضمان استقبالهم و تجهيز المنازل 
رغبات  عند  نزوال  ضرورية  بمتطلبات 
عطلة  قضاء  من  يمكنهم  بما  الضيوف 
بالنسبة  المدن  تلك  تكون  قد  و  مريحة. 
وسائل  على  يتوفرون  الذين  للمواطنين 
المسار  لتمديد  مناسبة  جغرافية  نقاطا  نقل, 
السياحي نظرا لكونها همزة وصل بين مدن 
لإلنطالق  الوطن  من  الجنوب  و  الشمال 
في جوالت سياحية أخرى و اكتشاف مدن 
مجاورة و التمتع بما تتوفر عليها من مرافق 
تسلية و ترفيه أو ما جادت به الطبيعة من 
أيضا  بساكنتها و  مناظر خالبة واإلحتكاك 
يتزامن  قد  شعبية  تقاليد  و  عادات  اكتشاف 
تنظيمها مع تواجد الزائرين. و عن اختيار 
من  حليمة  السيدة  قالت  الوجهات,  هذه 
بمدينة  اإلصطياف  اعتدت  لقد   >< ورقلة 
عن  كلم   510 من  بأكثر  بعدها  رغم  آفلو 
ورقلة لكون المنطقة توفر الراحة و الهدوء 
و الجو المعتدل.« و من جهته، قال الحاج 
حي  ساكنة  من  )78سنة(  مسعودي  محمد 
سكرة الشعبي بورقلة " إعتدت منذ عشرين 
الجلفة رفقة  بمدينة  تأجير شقة واسعة  سنة 
الحرارة  من  هروبا  أحفادي  و  أوالدي 

األمراض  آلثار  تفاديا  وأيضا  الشديدة 
المزمنة التي أعاني منها«  و تبقي الوجهة 
عطلته  لقضاء  المواطن  يختارها  التي 
منها  والهدف  شخصية  رغبة  الصيفية 
الترويح عن النفس و اإلستجمام فكل منهم 
البحر أو  يجد متعته أمام الشواطئ وزرقة 
بها  تزخر  التي  الخالبة  الطبيعية  بالمناظر 
التاريخية  و  السياحية  المعالم  وكذا  البالد 
التي تختلف من منطقة إلى أخرى ومنهم من 
يبحث فقط عن الراحة النفسية في حين, فإن 
العائالت الميسورة تفضل التنقل إلى المدن 
الساحلية و استغالل أوقاتها بين مياه البحر 
و التجوال بين مدن الشمال، كما هو الشأن 
مكونة  أسرة  )رب  بوعالم  للسيد  بالنسبة 
من سبعة أفراد( الذي اختار قضاء عطلته 
الصيفية هذه السنة بمدينة بجاية الساحلية. و 

قال "بالرغم أن ارتفاع سعر التأجير خالل 
الطلب,  تزايد  أمام  السنة  من  الفترة  هذه 
للوصول  لن يحد من رغبتي  أن ذلك  غير 
إلى مدينة بجاية بغرض اإلستمتاع بأجواء 
هذه المدينة الساحرة خاصة بعد سنة كاملة 
قضيتها في العمل", معتبرا تغيير المكان و 
األجواء يساهم بشكل كبير في كسر الروتين 
اليومي و تحقيق توازن في الجانب النفسي. 
)موظفة(  سعيدة  السيدة  تخطط  بدورها,  و 

عطلتها  لقضاء  صيف  موسم  كل  في 
التوجه  السنة  هذه  فضلت  حيث  الصيفية، 
"الباهية"  الجزائري  الغرب  عاصمة  إلى 
و  الجميلة.  بشواطئها  لإلستمتاع  وهران 
قالت سعيدة أنه "رغم اإلكتظاظ الكبير الذي 
تعرفه مدينة وهران والذي يطال شواطئها 
فإن  الصيف،  خالل  وشوارعها  وأسواقها 
األجواء فيها تكتسي طابعا خاصا يتميز عن 

أي مكان آخر.«

املخيمات ورحالت اجلمعيات ووكاالت 

�ل�ضياحة ... و�ضائل �أخرى لق�ضاء 

�لعطلة

و تفضل بعض العائالت الورقلية التسجيل 
رحالت  تنظم  التي  السياحية  بالوكاالت 
للنشاط  استئنافها  بعد  الساحلية  المدن  نحو 
تفشي  جراء  موسمين  لمدة  توقف  الذي 
عن  و  )كوفيد-.(19  كورونا  فيروس 
)عامل  علي  قال  الوكاالت,  هذه  اختيار 
ثالثة  لديها  أسرة  الخواص ورب  أحد  لدى 
المدن  ببعض  الشقق  لغالء  "نظرا  أطفال( 
سياحية  وكالة  مع  تواصلت  الساحلية, 
تنظيم  في  خبرة  لديها  ورقلة  مدينة  بوسط 
بأسعار  و  الساحلية  المدن  إلى  رحالت 
و  اإليواء  و  بالنقل  تتكفل  حيث  معقولة 
الترفيه وذلك وفقا للميزانية التي خصصتها 
و  عائلتي.«  أفراد  رفقة  العطلة  لقضاء 
الجمعيات  عديد  أطلقت  ذاته,  اإلطار  في 
بورقلة برامجها المتعلقة بتنظيم رحالت في 
المدن، وهو  موسم اإلصطياف نحو بعض 
الشباب  من  للكثير  بالنسبة  فرصة  يعد  ما 
لزيارة  التنقل  من  للتمكن  العائالت  وكذا 
معالمها  أهم  وبعض  الساحلية  المدن  عديد 
وقضاء  المعروفة،  السياحية  و  التاريخية 
فترة من العطلة الصيفية واإلستمتاع بأجواء 
الصيف والبحر. و للمخيمات الصيفية دور 
أيضا في قضاء العطلة الصيفية حيث يلجأ 
تسجيل  إلى  الضعيف  الدخل  ذوي  األولياء 
أبناءهم  لتمكين  محلية  جمعيات  في  أبنائهم 

من التمتع بزرقة البحر.

كارثة بيئية بالطارف

نفوق "كمية معتربة" من �سمك 
ال�سبوط ببحرية بن �سامل
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هروبا  من  �لطق�س �حلار  يف  �جلنوب 

مدن �ساحلية واأخرى داخلية وجهة �سياحية 
ت�ستقطب العائــالت الــورقلية

تتحول عديد �ملدن �ل�ضاحلية و�لد�خلية مع بد�ية كل ف�ضل �ضيف �إىل وجهة �ضياحية مف�ضلة لعديد �لعائالت �لورقلية �لتي تختارها لق�ضاء عطلتها �ل�ضيفية و �لإ�ضتمتاع 

بظروف مناخية معتدلة هروبا من �لطق�س �حلار باجلنوب.

بوالية  البيئة  مديرية  مصالح  سجلت 
الطارف، نفوق "كمية معتبرة" من سمك 
بالمكان  وتحديدا  بن سالم  ببحيرة  الشبوط 
وهي  بريحان  ببلدية  تفيفيحة  المسمى 
بهذه  ألول  تحدث  مسبوقة  غير  ظاهرة 
البحيرة، حسبما أفاد به مدير البيئة بالنيابة 
نذير كاليعية.وأوضح كاليعية أن مصالح 
مديرية البيئة بوالية الطارف اتخذت فور 
تلقيها خبر نفوق كمية كبيرة من األسماك 
جملة من التدابير الميدانية مع أخذ عينات 
للتحليل على مستوى محطة عنابة للمرصد 
وأبرز   المستدامة.  والتنمية  للبيئة  الوطني 
الظاهرة  أن  ترجح  األولية  المعلومات  أن 
البحيرة  مياه  منسوب  النخفاض  تعود 
في  األكسجين  كمية  نقص  في  تسبب  مما 
المياه نتيجة شح األمطار خالل هذه السنة 
ووقوع البحيرة في مكان مغلوق ال يرتبط 
إلى  بالنظر  بمسطحات مائية أخرى وكذا 
بهذه  التي تعيش  الهائل من األسماك  الكم 
البحيرة التي يعتمد عليها صغار الفالحين 
كما  الزراعية.  محاصيلهم  لري  بالمنطقة 
لبلدية  الشعبي  المجلس  مصالح  بادرت 
الفاعلة  الجهات  مع  بالتنسيق  بريحان 

تنظيف  عملية  القاري  الصيد  ومهنيي 
خالل  من  النافقة  األسماك  من  البحيرة 
أي  تفادي  بهدف  وردمها  منها  التخلص 
مع  محتملة  صحية  أو  بيئية  سلبية  آثار 
لتحديد  للمتابعة  لجنة  تشكيل  على  العمل 
األسماك  نفوق  وراء  الحقيقية  األسباب 
ببحيرة بن سالم ببلدية بريحان. ويعد نفوق 
األسماك التي تعيش في السدود والبحيرات 
األماكن  هذه  تشهدها  طبيعية  ظاهرة 
الحيوية سنويا مع اشتداد موسم الحر حيث 
األكسجين  منسوب  في  انخفاض  يسجل 
إال  نفوقها  في  يتسبب  مما  المياه  داخل 
ببحيرة  الشبوط  أسماك  نفوق  ظاهرة  أن 
ببلدية بريحان سجلت ألول مرة  بن سالم 
القطاعات  على  القائمين  جعل  مما  بها 
المعنية والمختصين يشكلون لجنة للمتابعة 
نفوق  وراء  الحقيقية  األسباب  لتحديد 
التربة  جرفة  سد  وكان  الشبوط.  أسماك 
جويلية  شهر  الحالة  نفس  شهد  قد  ببشار 
إلى  المسؤولون  أرجعه  والذي  الماضي، 
تراجع مستوى المياه المحجوزة بهذا السد 

والجفاف الذي يجتاح حالًيا المنطقة.
�س.زمو�س

مع�ضكر :

قطاع الّتبية يتدّعم مبن�ساآت جديدة

خالل �ضهر جويلية �ملا�ضي

هذه ح�سيلة تدخالت احلماية املدنية ب�سكيكدة

خّصت السلطات المحلية لمعسكر عناية فائقة لقطاع التربية، نزوال 
لدى توجيهات السلطات المركزية المتعلقة بالتحضير الجيد للدخول 
المدرسي، وعمال على تصحيح االختالالت التي عرفتها المواسم 
احتياجات  تلبية  ومنها  باالكتظاظ،  المرتبطة  السابقة  الدراسية 
في  التربوية  واألسرة  أوليائهم  انشغاالت  ومعالجة  المتمدرسين 

الجانب البيداغوجي واالجتماعي.
وتدّعم قطاع التربية بوالية معسكر بعدد كبير من المنشآت التربوية 
 ،2023-2022 المدرسي  للدخول  تحضيرا  انجازها  الجاري 
توّسعا  عرفت  التي  الحضرية  والمناطق  النائية  بالمناطق  تحديدا 
عمرانيا الفتا، على غرار دوار الطرش ببلدية المناور الجبلية الذي 
استفاد سكانه من مجمع مدرسي يسد احتياجاتهم المرتبطة بتحسين 
عبر  طويلة  مسافات  يتنقلون  كانوا  الذين  أبنائهم  تمدرس  ظروف 

إنجازات  وشملت  الدراسة.  بمقاعد  لاللتحاق  وعرة  جبلية  مسالك 
الوالية  وميزانية  للتنمية  البلدية  المخططات  ضمن  التربية  قطاع 
التي سمحت بتدعيم وتموين انجاز عدة مشاريع، في مجملها إنجاز 
في  توسعيا  قسما  و12  االبتدائي  الطور  في  توسعي  قسم   105
14 مطعما مدرسيا، و6 متوسطات  إلى  المتوسط، إضافة  الطور 
بكل من واد األبطال، ماوسة، تيغنيف، هاشم، سجرارة ومعسكر، 
إضافة إلى 4 ثانويات بسيق، معسكر، الكرط وتيغنيف، ويتوقع أن 
يستلم جزء من هذه المشاريع قبيل الدخول المدرسي، حسب وتيرة 
االنجاز المتقدمة على مستوى ورشات هذه المشاريع، منها ثانويتين 
توسعيا  قسما   62 إلى  ومتوسطتين و8 مجمعات مدرسية، إضافة 

للقضاء على االكتظاظ وتحسين ظروف تمدرس التالميذ.
�س.ز

المدنية  الحماية  مديرية  مصالح  سّجلت 
جويلية  شهر  خالل  سكيكدة،  لوالية 
 1401 منها  تدخل،   3101 الماضي، 
تّم  واإلجالء  اإلسعاف  يخص  فيما  تدخل 
مع  شخص   1413 إسعاف  خاللها  من 
تسجيل وفاتين اثنتين، وفيما يخص حوادث 
الفترة  نفس  خالل  تسجيل  تّم  فقد  المرور 
135 حادث مرور أسفر عن إصابة 177 
صدمة،  وحاالت  متفاوتة  بجروح  شخص 

ومقتل ثالثة أشخاص.
أّما فيما يخص حرائق الغابات، فقد سّجلت 
ذات المصالح 361 حريق، تّم من خاللها 
القيام بـ574 تدخل، أّدى إلى إسعاف ثالثة 
المراكز  مختلف  إلى  تحويلهم  تّم  أشخاص 
خمسة  النيران  التهمت  بينما  االستشفائية، 

هكتارا  وعشرين  األدغال،  من  هكتارات 
هكتار   3.5 إلى  إضافة  األحراش،  من 
قنطارا من  الزراعية و25  المحاصيل  من 
المزروعات، زيادة إلى 1965 رزمة تبن 
و932 شجرة مثمرة مع تمكن أعوان الحماية 
المدنية من إنقاذ تجمعات سكنية ومساحات 
نحل  مثمرة وخاليا  أشجار  وبساتين  غابية 
كما  للحيوانات،  وإسطبالت  ومدجنات 
مهام  من  مختلفة  عملية   721 في  تدّخلت 
األخيرة  هذه  أعوان  قام  المدنية،  الحماية 
 171 إسعاف  تّم  خاللها  من  تدخل  بـ856 
شخص مع تسجيل 09 وفيات . وفي سياق 
الشواطئ  الشهرية لحملة حراسة  الحصيلة 
خالل شهر جويلية الماضي، على مستوى 
للسباحة،  ومسموحا  محروسا  شاطئا   30

توافد  المدنية  الحماية  مصالح  سّجلت  فقد 
خاللها  من  تّم  مصطاف،   2471790
شخص   426 منهم  تدّخل،   956 تسجيل 
تّم إنقاذهم من غرق حقيقي من بينهم 166 
رجل و109 امرأة إضافة إلى 151 طفل، 
بينما أسعف في عين المكان 168 شخص 
و58  امرأة  و25  رجال   85 بينهم  من 
نحو  شخص   262 حّول  حين  في  طفال، 
 140 بينهم  من  الصحية  المراكز  مختلف 
عدد  وعن  طفال.  و83  امرأة  و39  رجل 
وفيات في البحر خالل هذا الشهر، سّجلت 
توفوا  أغلبهم  غرقي  ثالثة  المدنية  الحماية 
في الشواطئ غير المحروسة والممنوعة او 

المناطق الصخرية.
ق.م

�س.زمو�س



على  الخروع  زيت  يُساعد  الخروع  زيت 
حمض  على  الحتوائه  الشعر؛  تساقط  عالج 
الريسينوليك، كما يعمل على تغذية بُصيالت 
الشعر، ومحاربة الكائنات الدقيقة التي تعمل 

على إعاقة نمو الرموش.
المكّونات: 

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.
ملعقتان كبيرتان من جل الصبار. 

طريقة التحضير: 
تُمزج المكّونات مع بعضها جيداً للحصول على المزيج.
يُوضع المزيج على الرموش باستخدام قطعة من القطن.

يُترك طوال الليل، ثُّم يُغسل في الصباح.
تُكرر هذه الطريقة يومياً لمّدة شهرين إلى ثالث أشهر.

الدهون  من  العديد  على  الهند  حليب جوز  يحتوي  الهند  حليب جوز 
األساسية، والبروتينات التي تُساعد على جعل الرموش أطول، وأكثر 
قطعة  تُغمس  هي  والطريقة  للرموش  الالزم  اللمعان  وإضافة  كثافة، 
من القطن في حليب جوز الهند، ثُّم يُوضع على الرموش، ثُّم يُترك 
الخليط مّدة 10 دقائق، ويُغسل بالماء، تُكرر هذه الطريقة مرًة واحدًة، 

أو مرتين لعّدة أشهر.
زيت الالفندر وزيت جوز الهند يحتوي زيت جوز الهند على العديد 
نمو  زياّدة  على  يُساعد  الالفندر  زيت  أما  الُمغذية،  العناصر  من 

الشعر، وإزالة الجذور الحرة، باإلضافة إلى 
احتوائه على العديد من الخصائص الُمضاّدة 

للبكتيريا، والميكروبات.
المكّونات:

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
اثنان إلى أربع قطرات من زيت الالفندر.

قطعة من القطن. 
طريقة التحضير:

للحصول  جيداً  بعضها  مع  المكّونات  تُمزج 
على الخليط.

يُوضع الخليط على الرموش باستخدام قطعة من القطن.
زيت الخروع والجليسرين وبياض البيض يحتوي بياض البيض على 
البروتين، أّما الجليسرين يحتوي على العديد من الخصائص الُمرطبة.

المكّونات:
كمية من زيت الخروع.
قطرتان من الجليسرين.

قطرتان من بياض البيض
طريقة التحضير: 

تُمزج المكّونات مع بعضها جيداً للحصول على المزيج.
يُوضع المزيج على الرموش باستخدام عصا الماسكارا. 

يُترك المزيج ساعتين، أو طوال الليل، ثُّم يُغسل.
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يجدر القول إّن هناك مجموعة من األطعمة التي يمكن أن تساعد على 
خفض ضغط الدم، ومن هذه األطعمة ما يأتي:

الذي  بالبوتاسيوم  غنية  الورقية  الخضار  تعتبر  الورقية:  الخضار 
يساعد الكلى على التخلص من الصوديوم عن طريق البول، ومن هذه 
الخس، والجرجير، والكرنب، واللفت األخضر، والسبانخ،  الخضار 

والبنجر األخضر، والسلق. 
التوت: مثل التوت البري، والتوت األزرق، والفراولة، إذ إنّها تحتوي 
على مركبات تسمى الفالفونيدات التي تساعد على خفض ضغط الدم. 
الشمندر: يُعّد الشمندر غنياً بأكسيد النيتريك، الذي يساعد على خفض 

ضغط الدم. 
الحليب واللبن قليل الدسم: يحتوي اللبن والحليب على الكالسيوم الذي 
يساعد على خفض ضغط الدم، فقد وجد الباحثون أّن النساء اللواتي 
خطر  لديهن  يقل  أسبوعياً،  اللبن  من  أكثر  أو  وجبات  خمس  تناولن 

اإلصابة بارتفاع ضغط الدم بمقدار %20.
قليل  نفسه  الوقت  في  وهو  باأللياف،  غنياً  الشوفان  يُعّد  الشوفان: 

الدهون والصوديوم، مما يساعد على خفض ضغط الدم.
الموز: حيث يحتوي الموز على البوتاسيوم الذي يساعد على خفض 

ضغط الدم.

 :3- أوميغا  بحمض  الغنية  واألسماك  والماكريل،  السلمون،  سمك 
من  والتقليل  الدم،  ضغط  خفض  على  أوميغا-3  أحماض  تساعد 

االلتهاب، وخفض مستوى الدهون الثالثية.
البذور غير المملحة: مثل دوار الشمس، أو اليقطين، أو بذور القرع، 
والمعادن  والمغنيسيوم،  بالبوتاسيوم،  غنية  الحبوب  هذه  تُعّد  حيث 

األخرى التي تُعرف بقدرتها على خفض ضغط الدم. 
تمدد  على  يساعد  الذي  النيتريك  أكسيد  على  الثوم  يحتوي  الثوم: 

األوعية الدموية وبالتالي خفض ضغط الدم. 
الشوكوالتة الداكنة: أثبتت الدراسات أّن تناول ما يقارب 100 غرام 
من الشوكوالتة الداكنة يومياً قد يرتبط بتقليل خطر اإلصابة باألمراض 

القلبية الوعائية.
الفستق: يقلل الفستق من تضيّق األوعية الدموية ومن معدل ضربات 

القلب مما يساعد على خفض ضغط الدم. 
زيت الزيتون: يحتوي زيت الزيتون على مادة البوليفينول التي تعتبر 

مضادة لاللتهاب، مما يساعد على تقليل ضغط الدم. 
أّن شرب كوب من عصير  الدراسات  إحدى  أثبتت  الرمان:  عصير 
لمدة أربعة أسابيع يساعد على خفض ضغط الدم على  الرمان يومياً 

المدى القصير.

اإعداد: حياة م�صباحي

جمال ور�شاقة

اأعرا�ض مقلقلة مرافقة
 ل�صعوبة التنف�ض لدى احلامل

عدم انتظام نبضات القلب وتسارعها بشكل ملحوظ.
اإلغماء بشكل مفاجئ بعد القيام بجهد.

األلم في منطقة الصدر عند التعرض لإلجهاد.
صعوبة التنفس أثناء النوم أو التمدد. 

اإلصابة بفقر الدم الذي يسبب صعوبة التنفس بسبب قلة كريات الدم الحمراء التي 
تنقل األكسجين إلى كافة خاليا الجسم. 

اإلصابة بمرض الربو قبل الحمل، مما يسبب تفاقمه. 
شحوب الوجه وازرقاق الشفتين نظراً لعدم وصول األكسجين لهذه المنطقة. 

اإلصابة بالحمى والسعال المستمر. 
الذهاب إلى  مالحظة: إذا الحظت الحامل حدوث أي من هذه األعراض فعليها 

الطبيب.

طريقة تنظيف النحا�ض الأبي�ض 

يعتبر النحاس األبيض، خليط بين عنصري النحاس والنيكل، الذي انتشر استخدامه 
في الماضي بدياًل عن الفضة، وأبرز استخداماته كانت في العمالت، لكن انتشر 

فيما بعد استخدامه في األدوات واألواني المنزلية
هو  واألدوات؛  األواني  هذه  يقتني  من  منها  يعاني  التي  المشكالت  أكبر  وتعد 
صعوبة تنظيفها من السواد الذي يصيبها. لكن ال داعي للقلق بعد اآلن، فتنظيف 
أو  معقدة  مواد  إلى  يحتاج  ال  األبيض  النحاس  من  المصنوعة  المنزلية  األواني 
صعب العثور عليها؛ حيث يمكن لمواد منزلية بسيطة أن تؤدي الغرض. إليكم 

أبرز الطرق والوسائل والخطوات لتنظيف النحاس األبيض:
باستخدام الصودا فجميع المنتجات المصنوعة من النحاس األبيض، والتي تكون 
به.  الصودا وغسلها  بمحلول معد من  تنظيفها  يتم  أن  التلوث، سيكفي  منخفضة 
الصودا.  من  غم   50 إلى  باإلضافة  الماء  من  واحد  لتر  من  المحلول  ويحّضر 

ويمكن أيًضا أن يتم تنظيفها بالصودا وفق الخطوات التالية:
وضع كمية من الصودا على اإلسفنجة المبللة. 
فرك األواني النحاسية أو األدوات باإلسفنجة.

شطف األواني بالماء، وتجفيفها جيًدا. 
النحاس  أدوات  الداكنة في  البقع  إزالة  الخل على  الدافئ يساعد  الخل  باستخدام 

األبيض الناجمة عن الرطوبة كالتالي:
القيام بتخفيف ملعقة كبيرة من الخل بكأس من الماء.

وضع قطعة القماش بخليط الخل، ومسح المعدات بها.
غسل المعدات بالماء وتجفيفها جيًدا.

النحاس  من  المصنوعة  األواني  في  بالسواد  يصل  قد  البيض  قشر  باستخدام 
األبيض مراحل متقدمه، وعليه سيكون تنظيفه بطرق أكثر فاعلية كقشر البيض 

بهذه الخطوات:
سلق قشر بيضتين بحوالي لتر من الماء.

أخذ ماء سلق القشر بعد االنتهاء من غليه، ووضع األدوات النحاسية فيه. 
شطف األدوات بالماء، وتجفيفها بشكل جيد.

باستخدام المشروبات الغازية للمشروبات الغازية دور فعال في تنظيف األدوات 
المصنوعة من النحاس األبيض، وهذه هي الطريقة:
إحضار وعاء، ووضع األدوات المراد تنظيفها فيه.

سكب المشروب الغازي فوقها، وتركها لمدة ساعتين. 
بعد مرور ساعتين تشطف األدوات بالماء وتجفف بالكامل.

باستخدام الطباشير ال تستخدم الطباشير فقط للكتابة على السبورة في المدرسة، 
إنما تستخدم أيًضا لتنظيف النحاس األبيض بهذه الطريقة:

إحضار كمية متساوية من الصابون والطبشور. 
إذابة الصابون بالماء الساخن وإضافة الطبشور عليه مع التحريك. 

بعد الحصول على كتلة متجانسة، يمكنك استخدامها في تنظيف األدوات واألسطح 
النحاسية التي تريد.

احلامل واجلنني

تدابير منزلية

اأمومة  و طفـولة 

كيفية تطويل الرمو�ض وتكثيفها طبيعيًا

�شحتك

الأطعمة اخلاف�صة ل�صغط الدم 

اأ�صباب نق�ض الوزن عند الأطفال
بنقص  المتعلّقة  األسباب  بعض  توجد   

وزن األطفال الرّضع، ومنها ما يأتي:
الرضاعة  من  غذائيّاً  االكتفاء  عدم 

الطبيعية. 
عليها  يحصل  التي  الرضعات  مّدة  قلّة 
الطفل، وبالتالي انخفاض مستوى التغذية 

الذي يحصل عليه من حليب األم.
الشعور باأللم، فقد يعاني بعض الصغار 
سبيل  على  الفم  في  أمراض  وجود  من 

المثال، فال يستطيع الرضاعة جيّداً.

قلّة الحليب الموجود في صدر األم.
اإلصابة ببعض األمراض التي قد تجعل 
الطفل غير مهتم بالرضاعة مثل مرض 

اليرقان. 
يبصق  قد  حيث  باالرتجاع،  اإلصابة 
بعض الرّضع ما يحصلون عليه خالل 
الرضاعة، وقد يهيّج الحمض الناتج عن 
مّما  والحلق  المريء،  منطقة  االرتجاع 
الحلمة،  التقام  في  صعوبًة  لديهم  يخلق 

والرضاعة.
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عقب تغلبه المثير عليه اإيابا بثالثة 

اأهداف مقابل هدفين

�أيندهوفن يطيح بموناكو
 ويبلغ الدور الحا�سم 

يف ت�سفيات دوري اأبطال اأوروبا
الهولندي  أيندهوفن   صعد 
دور  إلى  المؤهل  الدور  إلى 
مسابقة  من  المجموعات 
عقب  أوروبا  أبطال  دوري 
إيابا على ضيفه  تغلبه المثير 
3-2 ضمن  الفرنسي  موناكو 
من  الثالث  التأهيلي  الدور 

البطولة.
فيرمان  جوي  وتقدم 
الدقيقة 21 وتعادل غويليرمو ماريبان لموناكو في  أليندهوفن في 
الدقيقة 58، وفي الدقيقة 70، تمكن الدولي الفرنسي وسام بن يدر 
من إحراز ثاني أهداف موناكو، إال أن أيندهوفن قلب الطاولة تماما 
على ضيفه عندما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 89 عبر إيريك 
غوتيريز فذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين حيث كانت مباراة 
الذهاب انتهت بالتعادل )1-1(، وفي الشوط اإلضافي الثاني، تمكن 
الهدف  بتسجيله  الهولندي  للفريق  التأهل  منح  من  يونغ  دي  لوك 

الثالث في الدقيقة 109.
فوزه  عقب  البرتغالي  بنفيكا  فريق  ذاته،  الدور  إلى  أيضا  وتأهل 
على ميتيالند الدنماركي 7-2 في مجموع مباراتي الذهاب واإلياب.

وتأهل أيضا فريق غالسكو رينجرز اإلسكتلندي عقب فوزه على 
تأهل  بينما  المباراتين،  مجموع  في   2-3 البلجيكي  غيلواز  سانت 
النمساوي  غراتس  شتورم  حساب  على  األوكراني  كييف  دينامو 
)3-2(، وبودو غليمت النرويجي على حساب زالغيريس فيلنوس 
شيريف  حساب  على  التشيكي  بلزن  وفيكتوريا   ،)1-6( الليتواني 
على  الصربي  زفيداد  وسرفينا   ،)2-4( مولودفا  من  تيراسبول 

حساب بيونيك يريفان األرميني )7-0(.
وبلغ أيضا الدور التأهيلي الثالث من دوري األبطال، فريق مكابي 
مجموع  في   2-4 القبرصي  ليماسول  إبولون  على  بفوزه  حيفا 
حساب  على  الكرواتي  زغرب  دينامو  فريق  وتأهل  المباراتين، 
من  أجدام  وكاراباك   ،)3-6( البلغاري  رازغراد  لودوغوريتس 

أوزبكستان على حساب فرينكفاروزي المجري )2-4(.
الوكاالت 

من اأجل تمكينهم من اأداء �صالة المغرب 

نادي اإنجليزي يقدم مبادرة 
تجاه جماهيره الم�سلمة

أعلن بالكبيرن روفرز توفير 
المسلمة  لجماهيره  مصلى 
المغرب،  صالة  لتأدية 
نظيره  مع  الفريق  لقاء  في 
األربعاء  يونايتد،  هارتلبول 
المقبل، ضمن منافسات الدور 
الرابطة  مسابقة  من  األول 

اإلنجليزية.
توفير  عن  لإلعالن  رسميا  بيانا  روفرز  بالكبيرن  نادي  وأصدر 
مصلى للجماهير المسلمة في مباراة الفريق مع هارتلبول يونايتد، 
وأوضح  المغرب،  توقيت صالة  مع  المباراة  موعد  يتقاطع  حيث 
النادي اإلنجليزي من خالل البيان أنه بإمكان المصلين االستفسار 
الموسم  طوال  الصالة  لتأدية  بالملعب،  المصلى  تواجد  مكان  عن 

الحالي.
وسبق لبالكبيرن أن فتح ملعبه ألداء المسلمين صالة عيد األضحى، 
الجوية،  األحوال  سوء  بسبب  القرار  هذا  عن  يتراجع  أن  قبل 

مخصصا حديقة جانبية للملعب ألداء الصالة.
الوكاالت 

ب�صبب احلقيقة املربكة املتمثلة يف لعب مباراتني قبل مواجهة االفتتاح

الفيفا يدر�س تعديل موعد 
انطالق مونديال قطر

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد   يفكر 
انطالق  موعد  تأجيل  في  "فيفا" 
مونديال 2022 الذي سيقام في قطر 
ذكرت  حسبما  المقبل،  بالخريف 
صحيفة "ماركا" اإلسبانية، نقال عن 

الحكم األرجنتيني دياريو أوليه.
موعد  تغيير  بجدية  الفيفا  ويناقش 
واحد  بيوم  البطولة  بداية  انطالق 
نوفمبر،   20 إلى  نوفمبر   21 من 
المحتمل  التعديل  هذا  سبب  ويعود 
في  المتمثلة  المربكة  الحقيقة  إلى 
لعب مباراتين قبل مواجهة االفتتاح، 
مونديال  منذ  تقليدا  أصبحت  والتي 
صاحب  يلعب  أن   2006 ألمانيا 

األرض مباراة في يوم االفتتاح.
ستقام  التأجيل،  حال  في  وعليه، 

قطر  بين  االفتتاحية  المباراة 
واإلكوادور يوم األحد في الـ20 من 

مباراة  تقام  أن  على  القادم،  نوفمبر 
إنجلترا  ومباراة  والسنغال  هولندا 
مثل  نوفمبر.واتخاذ   21 في  وإيران 
نتائج  أساس  على  يأتي  القرار  هذا 
االتحاد  رئيس  بين  فقط،  التصويت 
إنفانتينو  جياني  القدم،  لكرة  الدولي 
ورؤساء اتحادات كرة القدم للقارات 
الستة.وستقام بطولة كأس العالم في 
قطر في نوفمبر المقبل، ولن يشارك 
المنتخب الروسي في البطولة بسبب 
والمنتخبات  األندية  مشاركة  تعليق 
الروسية في المسابقات الدولية بقرار 

من الفيفا.
الوكاالت

 أعلن رئيس االتحاد اإلفريقي لكرة 
موتسيبي،  باتريس  "كاف"،  القدم 
عن إطالق دوري السوبر اإلفريقي 
بهدف  ناديا،   24 يضم  الذي  الجديد 
إحداث ثورة في كرة القدم اإلفريقية 

ويصبح أفضل منافساتها.
اجتماع  خالل  موتسيبي  وقال 
اإلفريقي  لالتحاد  العامة  الجمعية 
لكرة القدم في أروشا بتنزانيا، أمس، 
الجديد  للدوري  المالية  الجوائز  إن 
)أضخم  دوالر  مليون   100 تبلغ 
أبطال  دوري  من  مرات  بخمس 
الفرق  كل  وأن  الحالي(،  إفريقيا 
المشاركة في الموسم األول للدوري 
مليون   2.5 على  ستحصل  الجديد 
دوالر في البداية للمساعدة في تمويل 

استعداداتها ومشاركتها.
في  المنافسة  تبدأ  أن  المقرر  ومن 
االتحاد  بدعم  وتحظى   2023 أوت 
الدولي لكرة القدم "فيفا"، على عكس 

المحكوم  األوروبي  السوبر  دوري 
عليه بالفشل العام الماضي.

محددة  تفاصيل  موتسيبي  يقدم  ولم 
عن مصادر تمويل الدوري اإلفريقي 
الجديد مع مواجهة االتحاد اإلفريقي 
مالية،  صعوبات  الكاف  القدم  لكرة 
أن  الماضي  الشهر  أعلن  لكنه 
من  تلقى عروضا ضخمة  "الكاف" 

للدوري،  راعية  مستثمرين وجهات 
لكنه لم يعلن عن أسماء محددة.

دوري  يشهد  أن  المقرر  ومن 
ناديا   24 مشاركة  اإلفريقي  السوبر 
مدار  على  مباراة   197 يخوضون 
10 أشهر، ما بين أوت، وماي من 

العام المقبل.
 3 على  الـ24  األندية  وتقسم 

 8 تضم  مجموعة  كل  مجموعات 
فرق وفقا للتوزيع الجغرافي للقارة: 
غرب   – إفريقيا  شمال  مجموعة 
شرق  مجموعة   – إفريقيا  ووسط 
المباريات  وتقام  إفريقيا،  وجنوب 
الذهاب  بنظام  المجموعات  في دور 
واإلياب، أي أن كل فريق سيخوض 
14 مباراة، وتتأهل أول 5 فرق من 
أفضل  إلى  باإلضافة  مجموعة،  كل 
بين  من  سادس  مركز  صاحب 
في  للمنافسة  الثالث،  المجموعات 
دور الـ16، بينما تخوض الفرق الـ8 
خاص  جديد  دوري  تتأهل  لم  التي 
من  التالي  الموسم  في  للبقاء  بها 
لكأس  فريقين  آخر  ويهبط  المسابقة 
أبطال إفريقيا، وبدءا من دور الـ16 
جميع  ستقام  النهائي  نصف  وحتى 
واإلياب،  الذهاب  بنظام  المباريات 
بينما سيقام النهائي من مباراة واحدة.
الوكاالت

دوري ال�صوبر االإفريقي ينطلق يف اأوت القادم بـ24 فريقا

 تحتفل رابطة البريميرليغ، األسبوع المقبل، بالذكرى 
رقم 30 النطالق المسابقة في شكلها الحالي، وعلى 
مدار 30 عاًما، شهدت منافسات البريميرليغ 11656 
وذلك  العًبا،   2528 سجلهم  هدًفا  و31016  مباراة 
اإلذاعة  هيئة  موقع  استعرضها  التي  األرقام  بحسب 

البريطانية "بي بي سي«.
كما شارك في المسابقة بشكل عام 4534 العًبا من 
بـ1632 العًبا  120 جنسية مختلفة، يتقدمهم إنجلترا 
العًبا،  بـ221  الثانية  المرتبة  في  فرنسا  ثم  ومن 
ويعد  العبين،  بـ210  الثالث  المركز  في  واسكتلندا 
برصيد  للبريميرليغ  التاريخي  الهداف  شيرر  أالن 
التي  األهداف  كل  من   %0,84 )بنسبة  هدًفا   260

سجلت في البريميرليج(.
وتعرض 71% من الالعبين )3217 العًبا( للبطاقات 

أهداًفا،  سجلوا  الذين  الالعبين  عدد  من  أكثر  وذلك 
و1701  بطاقة صفراء   35313 المسابقات  وشهدت 
دوني  ريتشارد  من  كل  وتعرض  حمراء،  بطاقة 
بطاقات  لـ8  فييرا  وباتريك  فيرغسون  ودنوكان 
حمراء، بينما يحمل غاريث باري الرقم القياسي في 

عدد البطاقات الصفراء بواقع 123 بطاقة.
من  توج  مختلًفا،  نادًيا   50 البريميرليغ  في  وشارك 
األقل،  واحدة على  مرة  البطولة  بلقب  أندية   7 بينهم 
أندية  وتعد  األدنى،  الدرجة  إلى  ناديا   42 وهبط 
األندية  وليستر سيتي هي  وبالكبرن  مانشستر سيتي 
باللقب وهبطت أيًضا  التي سبق وأن توجت  الوحيدة 

للدرجة األدنى.
وشهدت 955 مباراة التعادل السلبي بنسبة 8,2% من 
المباريات، وشهدت 5 مباريات تسجيل 10 أهداف، 

أما أكثر المباريات التي شهدت تسجيل األهداف فكانت 
في   )4-7( بنتيجة  ريدنغ  على  بورتسموث  فوز  في 
عام 2007 بواقع 11 هدًفا.وتواجد في المسابقة 265 
مدرًبا، وكان أحدثهم الثنائي ستيف كوبر وإيريك تين 
هاج في األسبوع األول من الموسم الجاري، وهناك 
6 مدربين حققوا نسبة انتصارات وصلت إلى %100 
كمدربين كمؤقتين، ويملك بيب غوارديوال أعلى نسبة 
 18 وهناك   ،%74 بنسبة  البطولة  في  انتصارات 
مدربا خسروا كل مبارياتهم من بينهم 15 مدربا عملوا 
بصورة مؤقتة.وبالنظر إلى الحضور الجماهيري في 
مباريات البريميرليغ، فوصل إلى 368 مليون متفرج.
وعلى مدار السنوات تغيرت أيًضا العديد من القوانين 
في البريميرليغ، ففي البداية كان يسمح بإعادة الكرة 
وتغيرت  بيده،  ليمسكها  حارسه  إلى  الالعب  من 

القوانين المتعلقة بركالت المرمى وعدد التبديالت.
كما انخفض عدد الفرق المشاركة في البطولة من 22 
إلى 20 فريقا، ليتقلص معه عدد المباريات في الموسم 
لقاء، كما تغيرت  إلى 38  من 42 مباراة لكل فريق 
يتأهل  األبطال، حيث كان  إلى دوري  التأهل  طريقة 
فقط بطل المسابقة حتى عام 1997، واآلن يتأهل 7 

أندية إنجليزية إلى كافة المسابقات األوروبية.
في  األجانب  الالعبين  عدد  واضحة  بصورة  وارتفع 
موسم  في   %15,6 نسبتهم  بلغت  أن  فبعد  المسابقة، 
إلى  الماضي  الموسم  وصلت   ،)1993  -1992(
57,7%، وذلك بسبب قانون بوسمان الذي نص حتى 
عام 1996 على أن األندية يمكنها إقحام 3 أجانب فقط 

في المباريات األوروبية.
الوكاالت

 ازداد غضب العبي مانشستر يونايتد، من تصرفات 
الشكوك  مازالت  والذي  البرتغالي كريستيانو رونالدو 
ظل  في  الحمر"  "الشياطين  مع  مصيره  حول  تحوم 

رغبته بالرحيل خالل االنتقاالت الصيفية الجارية.
عدد  يفضل  البريطانية،  صن"  "ذا  صحيفة  وبحسب 
من الالعبين أن يرحل رونالدو عن الفريق، بدال من 
وبين  بينه  المسدود  الحالي،  الطريق  إلى  الوصول 

من  الالعبين  من  عدد  لدى  الغضب  وازداد  النادي، 
موقف زميلهم وسلوكه تجاه النادي.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن رونالدو يمتلك حلفا 
بالفعل من الالعبين في الفريق، إال أن هناك العديد من 
الالعبين اآلخرين الذي بدأوا يشعرون بالضجر الشديد 

من طريقة تعامله.
الوكاالت 

"�لكاف" يطلق بطولة جديدة 
لالأندية بجوائز تقدر بـ100 مليون دوالر

بع�صهم يف�صل رحيله عن الفريق لتفادي الم�صاكل

رونالدو يثير غ�سب العبي اليونايتد ب�سلوكه

"البريميرليغ" يحتفل بمرور 30 عاما على انطالقه بم�صاركة 50 نادًيا مختلًفا توج من بينهم

 7 توجت باللقب مرة واحدة على االأقل
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ريا�ضي
 ح�سر اإلى جانب الوزير �سبقاق 

و�سفير الجزائر في تركيا

 الوزير الأول ممثال للرئي�س تبون 
في حفل افتتاح األعاب الت�سامن الإ�سالمي

 
شارك الوزير األول 

أيمن بن عبد الرحمان 
بصفته ممثال لرئيس 

الجمهورية السيد عبد 
المجيد تبون، مساء 

أول أمس، بمدينة قونيا 
بجمهورية تركيا في 
حفل افتتاح الدورة 

الخامسة أللعاب 
التضامن اإلسالمي.

وحضر هذا الحفل الذي أشرف على افتتاحه الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الى جانب أيمن بن عبد الرحمان، كل من وزير الشباب 

والرياضة عبد الرزاق سبقاق وسفير الجزائر بتركيا سفيان ميموني 
باإلضافة الى رئيس اللجنة األولمبية والرياضية الجزائرية، عبد 

الرحمان حماد.
وقبل افتتاح هذا الحفل، حضر الوزير األول مأدبة عشاء أقامها الرئيس 

التركي على شرف ضيوفه في الدورة الخامسة أللعاب التضامن 
اإلسالمي.

لإلشارة تشارك الجزائر في الدورة الخامسة أللعاب التضامن اإلسالمي 
التي تجرى من 9 الى 18 أوت الجاري ب147 رياضيا ورياضية في 

12 اختصاصا في الرياضات الفردية والجماعية، ويشارك في منافسات 
هذه الدورة نحو ستة آالف رياضي ورياضية من 56 دولة.

ق.ر

 منتخب ال�سبان يتعادل

 مع ال�سنغال ويحتل المركز الثاني

بوعناني يهدي الجزائر اول 
ذهبية في الألعاب الإ�سالمية

 
أهدى أمين بوعناني، 

ظهيرة أمس اول ذهبية 
للجزائر في ألعاب 
التضامن اإلسالمي 

التي تجري وقائعها في 
مدينة قونية التركية، 
وتوج بذهبية سباق 
110 متر حواجز 
قاطعا المسافة في 

ظرف 13 ثا و21 ج، 
متقدما على السنغالي 
فرانسوا ماندي ) 13 
ثا و28 ثا(، والكويتي 
يعقوب اليوحا ) 13 ثا 

و30 ثا(.
ويعتبر التوقيت الذي 

سجله بوعناني، 
االفضل له االطالق، 

لكن سرعة الرياح، حرمته من تحسين الرقم الوطني الذي يوجد بحوزته 
والمقدر ب13 ثا و34 ج.

وعبر بوعناني عن فرحته العارمة بالتتويج، حيث قال في تصريحات 
صحفية مباشرة بعد السباق: "الحمد لله اليوم فزت بجدارة برقم جيد جدا 

لم يكن لي الحظ بسبب الرياح، المنافسة كانت قوية وأسطورية انشاء 
الله القادم أفضل"

من جهة أخرى، تعادل المنتخب الوطني ألقل من 20 سنة أمام نظيره 
السنغالي، في إطار الجولة الثانية من دورة كرة القدم، ويحتل الخضر 

المركز الثاني برصيد أربع نقاط خلف تركيا البلد المنظم صاحب الست 
نقاط.

ق.ر

 كاأ�س العرب للنا�سئين

 تنطلق يوم 23 اأوت الجاري بوهران

 المنتخب الوطني
 يتعرف على برنامج مبارياته

 
كشف االتحاد 
العربي لكرة 
القدم، أمس، 

برنامج مباريات 
كأس العرب 

للناشئين، 
والمقررة 

بالجزائر، انطالقا 
من 23 أوت 

الجاري، وسيفتتح 
المنتخب الوطني هذه الدورة، في مباراتها االفتتاحية بمواجهة منتخب 

فلسطين، يوم الثالثاء 23 اوت، انطالقا من الساعة الخامسة مساًء.
كما سيخوص أشبال المدرب أرزقي رمان، ثاني مواجهة لهم، أمام 

منتخب السودان، بتاريخ 26 أوت، على الثامنة ليال، فيما ستلعب 
المباراة الثالثة واألخيرة من دور المجموعات، بين المنتخب الوطني، 

ونظيره اإلماراتي، يوم 29 أوت، على الخامسة مساًء.
يذكر أن منافسة كأس العرب ألقل من 17 عاما، مقرر اجراؤها 

بالجزائر، في الفترة ما بين 23 أوت الجاري، إلى 8 سبتمبر 2022، 
وكانت القرعة قد أسفرت على المجموعات التالية:

المجموعة األولى: الجزائر - فلسطين - اإلمارات - السودان.
المجموعة الثانية: تونس - ليبيا - عمان - اليمن.

المجموعة الثالثة: المغرب - العراق - جزر القمر - موريتانيا.
المجموعة الرابعة: مصر - السعودية - سوريا - لبنان.
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 اأمير.ل

يبدو أن جهيد زفيزف رئيس االتحادية 
الجزائرية لكرة القدم لم ينتظر كثيرا 
ليكشف عن رغبته في استعادة بالده 
لدورها في الهيئات الكروية العالمية، 

وعلى رأسها الكونفدرالية اإلفريقية 
لكرة القدم، حيث استغل اول تنقل له 
خارج الجزائر كمسؤول عن الفاف 

ليعبر عن رفضه لقرارات الكاف التي 
تم اتخاذها في وقت سابق ويطالب 
بمراجعتها وفقا للقوانين التي تحكم 

الهيئة الكروية اإلفريقية.

وسجل زفيزف حضورا قويا من خالل 
مشاركته في الجمعية العامة للكاف 

المنعقدة في مدينة دار السالم بتنزانيا، 
ووجه من خالل الكلمة التي ألقاها أمس 

رسالة واضحة مفادها رفضه تدخل 
كرة القدم في السياسة.

واعترض ممثل الجزائر على قرارات 
مؤتمر الكاف السابق المنعقد بالرباط 
في مارس 2021 الذي صادق على 
عدم ضم بلدان جديدة للكونفدرالية 
اإلفريقية لكرة القدم، إال بعد قبول 
عضويتهم في هيئة األمم المتحدة، 

وبالتالي اقصاء جمهورية الصحراء 

الغربية التي تعتبر عضوا مؤسسا 
لالتحاد اإلفريقي، ولصد الطريق امام 
طلبها باالنضمام للكاف، ما من شانه 
أن يقلق جهات نافذة ومؤثرة في كرة 

القدم اإلفريقية وعلى رأسها فوزي 
لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة 

القدم، والذي كان وراء قرار مارس 
المنصرم.

وقال زفزاف في تدخله ان مقررات 
الجمعية العمومية للكاف السابقة لم 

تحترم وأخلت بلوائح الكاف التي تنبذ 
كل تدخل سياسي في الرياضة وفق 
للمادة الرابعة، وطالب بإعادة النظر 

فيها وفق ما تقرره القوانين المعمول 
بها، وأ كد أن تعديل المادة الرابعة 
يعطي صورة سلبية على الكاف، 

معتبرا أنها تروج للتمييز وتدخالت 
سياسية ال تسمح بتطوير كرة القدم.

من جهته، حيا رئيس الكاف موتسيبي 
تدخل ممثل الجزائر، وأكد انه لم 

يكن رئيسا في تلك الفترة التي عرفت 
انتخابه خالل تلك الجمعية ووعد بإعادة 

النظر الحقا.
وبذلك يكون زفيزف قد انتصر للقضية 
الصحراوية ووجه ضربة لفوزي لقجع 

و المغرب الذي كان وراء القرار.

مازال الناخب الوطني جمال بلماضي 
يعمل على تجديد دماء تشكيلته، بعناصر 

قادرة على استعادة نغمة االنتصارات، 
وضمان مستقبل الخضر في المرحلة 

القادمة، بعد اإلخفاق في الوصول 
لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، 

نتيجة الخسارة أمام الكاميرون في 
التصفيات األفريقية الحاسمة.

وكشفت مصادر إعالمية أمس، عن 
معلومات تفيد بأن بلماضي ربط 

اتصاالته بموهبة نادي ليون الفرنسي 
ريان شرقي، وهذا يضاف إلى العديد 
من األسماء األخرى التي فتح الناخب 

الوطني الباب أمامها لتدعيم "الخضر«.
وأوضحت المعلومات ذاتها إلى أن ريان 
شرقي ال يمانع تمثيل المنتخب الوطني، 

لكنه لم يعط إجابته النهائية من أجل 
اللعب للخضر للمدرب جمال بلماضي 
في الوقت القريب، لرغبته في التركيز 

حالياً على ناديه وفرض نفسه في تشكيلة 
نادي ليون.ويعد ريان شرقي صاحب 

الـ18 عاماً، أحد أبرز المواهب الصاعدة 
في الدوري الفرنسي لكرة القدم، حيث 
قيل عن إمكاناته الكثير نظراً للموهبة 

التي أظهرها في خط الهجوم رغم صغر 
سنه، كما تم ربط اسمه باالنتقال إلى 

العديد من األندية الكبيرة، على غرار 
ريال مدريد وجوفنتوس.

يذكر أن المدرب جمال بلماضي حصل 
على موافقة العب ميالن اإليطالي 

ياسين عدلي من أجل اللعب للمنتخب 
الجزائري، كما أن ملفي الثنائي حسام 

عوار وريان آيت نوري يسيران بطريقة 
إيجابية لاللتحاق بالخضر في المرحلة 

المقبلة.
ق.ر

كشفت صحيفة "أجوغو" البرتغالية 
أمس إن نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي 
دخل دائرة األندية المهتمة بضم الدولي 
الجزائري، إسالم سليماني، نجم نادي 
سبورتينغ لشبونة البرتغالي، قبل غلق 
سوق االنتقاالت الصيفية الحالية، بعد 

أن تعطل رحيل الهداف الجزائري 
ألسباب مرتبطة براتبه السنوي الكبير، 

وفًقا للعديد من المصادر اإلعالمية 
البرتغالية.

وكان الهداف التاريخي للمنتخب 
الوطني قد استبعد من تشكيلة سبورتينغ 

منذ شهر أفريل الماضي، بقرار من 
المدرب روبن أموريم، والذي وضعه 

على الئحة الالعبين غير المرغوب بهم 
والمعروضين للبيع هذا الصيف رغم 

تبقي عام واحد في العقد الذي يربط نجم 
نادي ليستر سيتي اإلنجليزي السابق 

والنادي البرتغالي.
ويوجد سليماني في وضعية صعبة 

جدا، وهو الذي ابتعد عن التدريبات 
الجماعية منذ شهر أفريل الماضي، 
األمر الذي قد يُؤثر على جاهزيته 

البدنية والفنية حتى بانتقاله إلى فريق 
آخر تحسًبا للموسم الجديد، خاصة 

أنه أصيب الشهر الماضي بفيروس 
كورونا، وأشارت صحيفة "ريكورد" 

إلى أن إدارة سبورتينغ رخصت له 
بالتدرب مع الفريق الرديف إلى غاية 

استقراره على وجهته الجديدة وليحسن 
من جاهزيته البدنية.

وأكدت الصحيفة البرتغالية اهتمام 
أولمبيك مرسيليا بخدمات المهاجم 
الجزائري بحكم خبرته الكبيرة في 

الدوريات األوروبية الكبرى، وتحسًبا 

لرحيل مهاجمين عن صفوفه، ويتعلق 
األمر بكل من السنغالي بامبا ديانغ، 

والكونغولي سيديرك باكومبو، ورغم 
ترسيم انضمام الدولي التشيلي، ألكسيس 

سانشيز.
وأشار موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، 
أنه من الممكن أن يكون الراتب السنوي 

الكبير لالعب والبالغ )3.2 مليون 
يورو سنوًيا(، عائًقا أمام تجسيد أولمبيك 
مرسيليا لهذه الصفقة، رغم وجود رغبة 

قوية لديه لتقديم تنازالت بخصوصه، 
حسب ما تطرقت إليه مصادر إعالمية 

برتغالية في وقت سابق.
ويرى متابعون أن الدوري الفرنسي 

بات الوجهة األقرب لسليماني من 
أجل بعث مشواره الكروي، ألن أغلب 

العروض الجدية جاءت منه، في 
وقت رفض فيه الالعب كل العروض 

الخليجية لرغبته في االستمرار 
بأوروبا، ويعد نادي بريست الفرنسي 
من أكبر المهتمين بضم سليماني قبل 

أولمبيك مرسيليا.
ق.ر

اأكد رف�س الجزائر لقرارات "موؤتمر الرباط"

ح�سل على موافقة عدلي ويعمل على خطف عوار قريبا

هداف الخ�سر م�ستعد لتخفي�س اأجرته ال�سنوية لمغادرة ل�سبونة

زفيزف ي�سفع المغرب ولقجع.. وي�ساند "ق�سية ال�سحراء الغربية"

بلما�سي يت�سل باآيت نوري ويعمل على اإقناعه باللعب للخ�سر

اأولمبيك مر�سيليا ين�سم لالأندية المهتمة بالتعاقد مع �سليماني
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ارتفع إجمالي المبيعات المعلنة بنسبة 9.2% لتصل 
إلى 45.6 مليار فرنك سويسري )النصف األول من 
عام 2021: 41.8 مليار فرنك سويسري(. وصافي 

عمليات االستحواذ يؤثر إيجاباً بنسبة 1%. وسعر 
الصرفي األجنبي يعزز المبيعات بنسبة 0.1% وقد 
بلغت هوامش األرباح التجارية التشغيلية األساسية 

16.9%، في انخفاض بواقع 50 نقطة أساس. 
وانخفاض هوامش األرباح التجارية التشغيلية بواقع 

200 نقطة أساس إلى 14.7% نتيجة بنود المرة 
الواحدة. 

األرباح األساسية للسهم ترتفع بنسبة 8.1% بالعملة 
الثابتة وبنسبة 7.3% حسب النتائج المعلنة. وأرباح 

السهم الواحد تنخفض بنسبة 9.5% إلى 1.92 فرنك 
سويسري حسب النتائج المعلنة، كما بلغ التدفق النقدي 

1.5 مليار فرنك سويسري، مع ارتفاع رأس المال 
العام ونفقات رأس المال مؤقتاً في ظل العقبات التي 

واجهتها سالسل التوريد وارتفاع الطلب 
وهناك تقدم مستمر في إدارة المحفظة في الربع الثاني، 

وافقت "نستله هيلث ساينس" على عملية استحواذ 
على "بيورافيدا " في البرازيل وشركة "ذا بيتر هيلث" 

النيوزيلندية، فيما تشير توقعات العام 2022: نتوقع 
ارتفاعاً في النمو العضوي للمبيعات بمعدل يتراوح من 
7% إلى 8%، وتحسن هامش الربح التجاري التشغيلي 

األساسي بمعدل 17%. كما نتوقع ارتفاع األرباح 
األساسية للسهم الواحد بالعملة الثابتة وارتفاعاً في كفاية 

رأس المال.
وقد أكد مارك شنايدر الرئيس التنفيذي لشركة "نستله": 

"نجحنا خالل النصف األول من العام بتحقيق نمو 
عضوي قوي وزيادة كبيرة في األرباح األساسية 

للسهم. ونفذت فرق عملنا عملية زيادة األسعار بطريقة 
مسؤولة. وكان مزيج الحجم والمنتج يتسم بالمرونة، 

بناًء على العالمات التجارية القوية، والعروض 

المتميزة والمكانة الرائدة في األسواق. ونجحنا بتقليص 
آثار ضغوط التضخم المفاجئة والعقبات التي واجهتها 
سالسل التوريد على تطور هوامش أرباحنا من خالل 
التحكم المنضبط بالتكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية. 
وفي ذات الوقت، ارتفعت االستثمارات في النفقات 

الرأسمالية والرقمنة واالستدامة بشكل كبير".
"نركز على خلق قيمة مشتركة على المديين القصير 

والطويل. فتنامي انعدام األمن الغذائي حول العالم 
وتفاقم المخاوف المناخية عقب زيادة تقلبات الطقس 

غير المألوفة يؤكد على أهمية هذا التوجه االستراتيجي. 
ويمثل العمل لما فيه خير أفراد المجتمع وخير الكوكب 

بأسره اثنتين من الركائز االستراتيجية الرئيسية التي 
تحرص شركتنا على دعمها بكل قوتها، حتى في 

مواجهة التحديات الكبيرة على المدى القصير".
كما تم تعديل أرقام عام 2021 بعد قرار الهيكلية 

الجديدة للمناطق الذي قاد إلى تأسيس منطقة أمريكا 
الشمالية منطقة الصين العظمى في 1 يناير 2022. 

وتضم منطقة آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا كاًل من الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا التي كانت سابقاً ضمن منطقة 

أوروبا والشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وتم استثناء نتائج منطقة روسيا من أرقام النمو الداخلي 

الفعلي والتسعير والنمو العضوي، مع تأثير مماثل 
على صافي عمليات االندماج واالستحواذ وسعر 

الصرف األجنبي، فيما بلغ النمو العضوي 8.1%، في 
حين ارتفع التسعير إلى 6.5%، ليعكس تضخم التكلفة 

المفاجئ والكبير. وكان معدل النمو الداخلي الفعلي 
مرناً عند 1.7% نظراً ألساس المقارنة المرتفع مع عام 

2021 وصعوبات سلسلة التوريد. 
وقد بلغ النمو العضوي 6.9% في األسواق المتقدمة، 

مع معدل تسعير قوي ونمو فعلي داخلي إيجابي. وبلغ 
النمو العضوي في األسواق الناشئة 10% مع ارتفاع في 

التسعير واستقرار في النمو الداخلي الفعلي. 

وبالنسبة لفئات المنتجات، ساهمت أغذية "بورينا" 
للحيوانات األليفة" بالدور األكبر في النمو العضوي، 

مدعومة بعالماتها القائمة على العلوم والتي تضم 
"بورينا برو بالن" و"بورينا ون" و"فانسي فيست"، 

إلى جانب المنتجات البيطرية. وسجلت منتجات 
القهوة نمواً مرتفعاً من خانة واحدة بدعم من استمرار 

النمو عبر العالمات التجارية والمناطق الجغرافية، 
واالنتعاش القوي لقنوات المبيعات خارج المنزل. 

وحققت مبيعات منتجات الحلويات نمواً من خانتين، 
مدعومة بالنمو القوي في مبيعات كيت كات والمنتجات 
الموسمية. وشهدت منتجات أغذية الرضع نمواً مرتفعاً 

من خانة واحدة، بدعم من عودة النمو في الصين 
وتحسين اتجاهات حصة السوق. وسجلت منتجات 

المياه نمواً من خانتين مدعومة بتعافي قنوات المبيعات 
خارج المنزل وأداء العالمات المميزة. وسجلت "نستله 

هيلث ساينس" )علوم الصحة( نمواً مرتفعاً من 
خانة واحدة، مدعومة بمنتجات الفيتامينات والمعادن 

والمكمالت ومنتجات مقاومة الشيخوخة. وسجلت 
منتجات الحليب نمواً متوسطاً من خانة واحدة نظراً 

الرتفاع الطلب على مبيضات القهوة وعروض 
المنتجات الغذائية بأسعار في المتناول. وسجلت 
األطباق الجاهزة ومنتجات الطهي نمواً منخفضاً 

من خانة واحدة نظراً ألساس المقارنة المرتفع لعام 
2021، مع استمرار الطلب القوي على منتجات 

"ماجي". كما حققت منتجات األغذية النباتية والقائمة 
على األعشاب نمواً من خانتين بدعم من "جاردن 

جورميه".
وعلى صعيد القنوات، سجلت مبيعات التجزئة نمواً 

عضوياً مستقراً بنسبة 6.7%، وارتفعت مبيعات 
التجزئة والتجارة اإللكترونية بنسبة 8.3% بناًء على 
النمو القوي الذي حققته في النصف األول من عام 

2021 والذي بلغ 19.2%. وبلغ النمو العضوي 

لمنتجات االستهالك خارج المنزل 29.6%، لتتخطى 
المبيعات األرقام المسجلة في عام 2019.

وقد ساهمت عمليات االستحواذ بزيادة المبيعات 
بنسبة 1%، السيما االستحواذ على العالمات التجارية 

الرئيسية التابعة لشركة "ذا بونتيفول كومباني" 
و"أورجين". وبلغ معدل التأثير اإليجابي ألسعار 
الصرف األجنبي على المبيعات 0.1%. وارتفع 

إجمالي المبيعات المعلنة بنسبة 9.2% لتصل إلى 
45.6 مليار فرنك سويسري. 

وارتفعت األرباح التجارية التشغيلية بنسبة 6% لتصل 
إلى 7.7 مليار فرنك سويسري. وانخفضت هوامش 

األرباح التجارية األساسية بواقع 50 نقطة أساس 
إلى 16.9% بالعملة الثابتة وحسب النتائج المعلنة، 

بما يعكس التأخيرات الزمنية بين تضخم التكلفة 
وإجراءات التسعير.

وانخفض الهامش اإلجمالي بمقدار 280 نقطة أساس 
ليصل إلى 46%، بعد التضخم واسع النطاق في 

تكاليف السلع والتعبئة والتغليف والشحن الطاقة. وتم 
تعويض تأثير التضخم الحاصل في التكاليف، عبر 
التسعير، ورافعة النمو وكفاءة العمليات التشغيلية.

وانخفضت حصة تكاليف التوزيع من نسبة المبيعات 
بمقدار 10 نقاط أساس، ويعود الجانب األكبر في ذلك 

إلى تصفية أعمال عالمات نستله ووترز في أمريكا 
الشمالية.

وقد انخفض صافي النفقات المالية بنسبة 4.5% ليصل 
إلى 434 مليون فرنك سويسري، ما يعكس إلى حد 

كبير ارتفاع متوسط صافي الدين. وارتفع معدل 
الضريبة لكامل المجموعة بمعدل 680 نقطة أساس 
ليصل إلى 24.2%، نتيجة البنود المستثناة. وارتفع 

معدل الضريبة األساسي بمعدل 70 نقطة أساس ليصل 
إلى 20.9%، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى التحسن 

في تنويع المناطق واألعمال.

ANEP : 2216015699

إشـهـــار
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املالية للن�سف الأول من عام 2022   "ن�ستله" تعلن عن نتائجها 
و�سل معدل النمو الع�سوي اإىل 8.1%، مع معدل منو داخلي فعلي بن�سبة 1.7%، والت�سعري 6.5%. وال�سركة 

ت�سجل منواً وا�سع النطاق عرب معظم خمتلف املناطق اجلغرافية وفئات املنتجات.
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حتت�صن قاعة ابن زيدون 

بديوان ريا�ض الفتح، املهرجان 

الثقايف الوطني احلادي ع�شر 

لأغنية ال�شعبي، بعد غياب دام 

�شبع �شنوات.

في دورة مهداة إلى روح أحد أبرز أعمدة 
باتي  محبوب صفار  القامة  الشعبي،  أغنية 
جمهور  سيكون   ،)2000  –  1919(
المهرجان على موعد مع عّدة سهرات فنية 
الثامنة مساًء(  ليلة على  كل  )تنطلق  دسمة 
أوت  من  عشر  الخامس  غاية  إلى  وذلك 

الجاري.
وسيشهد الموعد عرض فيلم وثائقي يروي 
يوم  يخصص  كما  الشيخ،  ومسيرة  حياة 
للشعر  تعبير  الشعبي  "أغنية  لـ  دراسي 
الملحون"، في مناسبة تأتي لترسيخ وتأكيد 
التاريخي  بالدليل  الملحون  الشعر  جزائرية 
المقومات  أعمدة  كأحد  واألدبي،  والنصي 
إلى  باإلضافة  الجزائرية،  للهوية  الثقافية 
التاريخ،  كتابة  في  مساهمته  عن  التنويه 

وعن دوره إبان ثورة التحرير الوطنية.
متنوعاً  فنياً  برنامجاً  المهرجان  ويعرف 
وغنياً سيقّدم من طرف أسماء كبيرة ومتألقة 
كما  الملحون،  والشعر  الشعبي  طابع  في 
بالمواهب  للتعريف  فرصة  بمثابة  سيكون 

الشابة في سماء هذا الفن العريق.

فيلم الرجل الرمادي 
ن�ضخة متوا�ضعة 

من اأفالم جيم�س بوند

اخلمي�ض  11 اأوت 2022 املـوافق لـ 13 حمرم 1444 هـ   

   « الرمادي  "الرجل  فيلم  عرض  بدأ 
تموز  يوليو/  )The Gray Man(في 
بالتوازي  السينمائية  العرض  دور  في 
أفالم  كأحدث  نتفليكس،  منصة  مع 
اشتهرا  اللذين  "روسو"،  األخوين 
بأفالم مارفل، وكذلك في تعاون جديد 
لهما مع المنصة بعد فيلم "إكستراكشن 
الفيلم  أصبح  الذي   ،« )Extraction(
نتفليكس،  تاريخ  في  مشاهدة  األكثر 
مع تقارير بأنه حصل على 99 مليون 
األولى  األربعة  األسابيع  في  مشاهدة 

من عرضه.
سلسلة  عن  مقتبس  الفيلم  المرة  هذه 
ريان  وبطولة  ذاته،  باالسم  روايات 
دي  وآنا  إيفانز  وكريس  جوسلينج، 
في  األول  العمل  ويعتبر  ارماس، 
تقديمها  األخوان  ينوي  أفالم  سلسلة 
هذه  من  مأخوذة  المقبلة  السنوات  في 
الفيلم 200  الروايات، وتعدت ميزانية 
أفالم  أغلى  ليصبح  دوالر  مليون 

نتفليكس.
 » )Theالرمادي "الرجل  فيلم  يبدأ 
باك"  "فالش   )Gray Manبذكريات 
البطل "سيرا  نتعرف من خاللها على 
السجن  في  جوسلينج"  ريان  سيكس/ 
بعد جريمة قتل ارتكبها، وهناك يجنده 
األميركية  المخابرات  عمالء  أحد 
يستخدم  المجرمين  من  فريق  ضمن 
في القيام بعمليات عنيفة، مقابل بقائهم 

أحرارا خارج السجون.
عبر  المستقبل،  إلى  األحداث  تقفز 
يكتشف  سيكس  سيرا  بها  يقوم  مهمة 
خاللها أنه يقتل زميله في نفس الفريق، 
والذي يمرر له قبل وفاته وحدة ذاكرة 
أسرار  تحتوي على  )فالش ميموري( 
حقيقية  جرائم  ارتكابهم  تؤكد  لرؤسائه 
يجعل  الذي  األمر  الفريق،  مستخدمين 
ويطارده  مستهدفا،  شخصيا  البطل 
إيفانز"  كريس  "لويد/  يدعى  عميل 

مستخدًما كل الوسائل للوصول إليه.
هذه  ألن  مكررة،  الفيلم  قصة  وتبدو 
الذي  الحكومي  العميل  حول  الحبكة 
رؤسائه  وسقوط  خيانة  يكتشف 
توصيل  ثم  منهم  للهرب  ويضطر 
كبير  عدد  في  ظهرت  للعدالة  الوثائق 
أفالم  بعض  من  بداية  األفالم،  من 
جيمس بوند، وحتى سلسلة أفالم "هوية 
 » )The Bourne Identity(بورن
جولي  "سالت )Salt( «ألنجلينا  وفيلم 

وأفالم أرنولد شوازينغر القديمة.
تلك واحدة من أهم أزمات فيلم "الرجل 
األفالم  عشرات  يشبه  إنه  الرمادي"، 
األميركية السابقة، والفارق الوحيد هنا 
في  البذخ  وكذلك  األبطال،  تغيير  هو 
األكشن و االنفجارات  تصوير مشاهد 
المتفرجين،  من  الكثير  تبهر  التي 
جعل  ما  ذلك،  في  نجحت  وبالفعل 
نتفليكس  على  المشاهدة  يتصدر  الفيلم 
ربما  أيام،   8 وهي  نسبيا  طويلة  لمدة 
فيلم   المشاهدات  عدد  في  يغلب  لن 
«Extraction»  لكنه بالتأكيد منافس، 
حتى  مشاهدة  بعدد 43.55 مليون 
ترتيب  في  الخامس  ليصبح  اآلن، 

األعلى على نتفليكس.
يبدو فيلم "الرجل الرمادي" ألول وهلة 
والمشاهد  باإلثارة  مليئا  كبيرا،  فيلما 
في  ولكنه  التقنيات،  بأفضل  المصورة 
الحقيقة ليس سوى محاكاة فاترة ألفالم 
فيها  تنتقل  التي  التسعينيات  "أكشن" 

األحداث من قارة لقارة.
المخرج  بأعمال  أشبه  الفيلم  وبدا 
بمشاهد  تمتلئ  التي  باي"،  "مايكل 
المشاهد  يفقد  حتى  السريعة  الحركة 

أبطاله  ومتابعة  التركيز  على  قدرته 
الذين يقفزون في كل مشهد من سيارة 

تجري إلى مبنى مشتعل.
الذي  الفريق  هذا  من  أي رجل  يسمى 
"الرجل  األميركية  المخابرات  كّونته 
االختفاء  على  القادر  أي  الرمادي"، 
على  والقادر  جمع،  أي  بين  بهدوء 
دون  العالم  أنحاء  جميع  في  التحرك 
لم  المزية  هذه  لكن  أحد،  يالحظه  أن 
فبطل  روسو،  األخوين  فيلم  في  توجد 
للنظر،  الفت  الوسامة،  شديد  فيلمهما 
يثيرها  التي  بالفوضى  االنتباه  يجذب 
أينما حل، فبدا عنوان الفيلم غير مفهوم 

في سياقه.
ولم يكن هذا التغيير الوحيد الذي قام به 
األخوان روسو في الفيلم عن الرواية، 
وقد أعلنا مسبًقا أنه ليس اقتباًسا حرفيًّا 
من  عدد  بين  بمرونة  ينتقل  بل  لها، 
روايات السلسلة، ويضيف إليها كذلك.

وجو  أنطوني  شهرة  من  الرغم  وعلى 
باألبطال  تمتلئ  التي  باألفالم  روسو 
فإن  المتصلة،  والحركة  الخارقين، 
بهذه  تكن  لم  السابقة  أفالمهما  من  أيا 
الفوضى، سواء السمعية أو البصرية، 
التي جعلت الفيلم في الكثير من األحيان 
يبدو كما لو أنه لعبة فيديو مقتبسة عن 

الروايات، وليس فيلًما سينمائيًّا.
النجاح  إلى  تميل  نتفليكس  أن  ويبدو 
من  األشخاص  مكنت  كلما  أكثر 
تقبل  ال  التي  الخاصة  أعمالهم  ابتكار 
مثل  تمويلها،  األخرى  األستوديوهات 
"األيرلندي«  سكورسيزي  مارتن  فيلم 
طمحت  كلما  لكن   )The Irishman(
السينمائية  هوليود  أفالم  مضاهاة  في 
عالية التكلفة يخرج األمر عن السيطرة 

بأعمال مرتبكة للغاية بال روح.
نسخة  أنه  الرمادي"  "الرجل  فيلم  بدا 
باستخدام  أخرى  أفالم  لعدة  حديثة 
مع  كبيرة،  شعبية  أصحاب  ممثلين 
خلق  أجل  من  الميزانية  عالي  إنتاج 
على  األكشن  أفالم  من  جديدة  سلسلة 
"هوية  أو  بوند"  "جيمس  وتيرة  نفس 
بورن"، ولكن في الحقيقة هذه األعمال 
مقتبسة  ألنها  وليس  نجحت ألصالتها، 
عن روايات شهيرة، أو لتكرار الهوية 

البصرية ألعمال أخرى.
مع التغييرات التي تجريها نتفليكس في 
المادية  الخسائر  لتقليل  الحالي  الوقت 
لتسريح  واضطرارها  بها،  ُمنيت  التي 
فمشروع  بها،  الموظفين  من  عدد 
الرمادي"  "الرجل  فيلم  من  ثان  جزء 
يكون  لن  الكبيرة  الميزانية  هذه  مع 
لم  الفيلم  أن  خاصة  بالتأكيد،  قريًبا 
على   %46 معدل  على  سوى  يحصل 
   » )Rottenتوماتوز "روتن  موقع 
تقييم  في   )Tomatoesالمتخصص 
المسلسالت وفي أخبارها، األمر الذي 
قد يقلق أبطاله للعودة مرة أخرى لفيلم 

لم يحز على اهتمام أو إعجاب النقاد.

عودة مهرجان اأغنية ال�شعبي 

بعد غياب 7 �شنوات

الصغيرة  الشاشة  و  السينما  و  للمسرح  البارز  الوجه  نورية   أدت 
البيت  في  الماكثة  البحتة  الجزائرية  المرأة  دور  غالبا  الجزائرية، 

بطبيعتها البسيطة و تقاليدها كأم.
التي  الحقيقي خديجة بن عايدة  و دخلت نورية قصدارلي واسمها 
توفيت في 10 أغسطس 2020 عن عمر يناهز 99 سنة ) المولودة 
سنة  الرابع  الفن  تيارت(  بوالية  موسى  عمي  بمدينة   2021 سنة 
1945 عندما طلب منها زوجها مصطفى قصدارلي، أحد الوجوه 
البارزة في المسرح الجزائري و أصدقاؤه الفنانون أن تحل محل 

ممثلة غائبة.
و بتشجيع من المخرج مصطفى بديع، عادت نورية إلى المسرح 
حيث  الغياب،  من  سنوات  بعد   1963 سنة  الجزائري  الوطني 
انضمت إلى فرقة كان يقودها محي الدين بشطارزي و تضم الفنانة 

كلثوم و حبيب رضا و فنانين آخرين.
و طوال مسيرتها الفنية )أكثر من 60 سنة(، صنعت الراحلة اسما 
لها إلى جانب أسماء المعة في المسرح والتلفزيون الجزائري مثل 

فريدة صابونجي و شافية بوذراع و رويشد وحسن الحساني.
و إضافة إلى مصطفى بديع الذي أدت رفقته العديد من المسلسالت 
اإلذاعية والتلفزيونية، عملت نورية مع مخرجين جزائريين كبار 

في السينما و التلفزيون على شاكلة عمر بختي و موسى حداد وحاج 
الممثلة نورية في أكثر من 200 مسرحية و 160  رحيم.و لعبت 
فيلما تلفزيونيا و 4 أفالم طويلة، و من بين أهم أدوارها السينمائية، 
برعت الراحلة في فيلم "خوذ ما أعطاك هللا" )1981( و " الليل 
يخاف من الشمس" )1964( و " أبناء القصبة" ) 1963(، بينما 
)القدر( و سكاتش "  التلفزيون في مسلسل "المصير"  تميزت في 

زوجة االبن وحماتها" و "هي وهو" و " خلتي حنيفة".
أبرزها مسرحيات "بنادق  أدوار  المسرح، أدت نورية عدة  و في 
األم كرار" و " االستثناء والقاعدة" و " الوردة الحمراء" و "الغولة" 

و "بيت برناردا ألبا".
و من خالل انضمامها إلى المسرح الوطني عام 1963، تعزز األداء 
النسوي بقوة حيث أصبحت نورية أيقونة الفن الرابع الجزائري إذ 
جانب  إلى  ساهمت  حيث  الجزائري"،  المسرح  زهرة   " لقبت ب 

كلثوم في تغيير نظرة المجتمع إزاء وجود المرأة في المسرح.
و في سنة 2017، تحصلت الفنانة الراحلة التي كرمت عدة مرات 
االستحقاق  الفنية على وسام  والجمعيات  الثقافة  من طرف وزارة 
الوطني برتبة "عاهد" عرفانا لها بـ 60 عاما كرستها لخدمة الثقافة 

و الفن الجزائريين.

مرور �شنتني على وفاة نورية 
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الوكاالت

خالل  كلمته,  في  غالي  الرئيس  قال 
لألمانة  السابعة  الدورة  أشغال  افتتاح 
دولة  أن  البوليساريو,  لجبهة  الوطنية 
بنسف  قامت  التي  المغربي,  االحتالل 
اتفاق وقف إطالق النار في 13 نوفمبر 
2020, "تواصل عرقلة جهود المجتمع 
الدولي للتوصل إلى الحل العادل لنزاع 

الصحراء الغربية".
"سياسة  يضيف,  تمارس,  أنها  كما 
القانون  وانتهاك  والتوسع  العدوان 
الدولي والقانون الدولي اإلنساني, سواء 
العزل,  الصحراويين  المدنيين  ضد 
استعمارية  ممارسات  خالل  من  أو 
الطبيعية  الثروات  ونهب  كاالستيطان 
طابع  ذات  وفعاليات  أنشطة  تنظيم  أو 
أو  رياضي  أو  اقتصادي  أو  سياسي 
ثقافي أو غيرها في األجزاء المحتلة من 

الجمهورية الصحراوية".
استعداد  الصحراوي,  الرئيس  وجدد 
جبهة البوليساريو الحقيقي , للتعاون مع 
جهود األمم المتحدة لتصفية االستعمار 
مؤكدا  إفريقيا,  في  مستعمرة  آخر  من 
أن "أي حل للنزاع ال يمكن إن يخرج 
يضمن  ومحدد,  واضح  إطار  عن 
القابل  غير  الصحراوي  الشعب  حق 
تقرير  في  المساومة,  أو  للتصرف 
كل  غرار  على  واالستقالل,  المصير 

الشعوب والبلدان المستعمرة".
ويقينه  المطلقة  ثقته  عن  أعرب,  كما 
الصحراوي  الشعب  قدرة  في  الكامل 
"المرحلة  مستوى  في  يكون  أن  في 
جديدة بكل بتطوراتها وتحدياتها", قائال 
اليوم  سيكون  الماضي,  في  كان  "كما 
مؤامرات  وكل  مواجهتها,  مستوى  في 
النفسية  حروبه  وكل  العدو,  ودسائس 
المغرضة  ودعاياته  الخبيثة  وتحالفاته 

ستتحطم على صخرة المقاومة الوطنية 
عازم  أبي,  لشعب  الراسخة  البطولية 
متالحم  أهدافه,  بلوغ  على  ومصمم 
ومنظم في إطار الوحدة الوطنية وتحت 
الجبهة  والوحيد,  الشرعي  ممثله  قيادة 
الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي 
صمود  "كفاح,  شعار  تحت  الذهب 
الدولة  سيادة  الستكمال  وتضحية, 

الصحراوية".
إلى  الصحراوي,  الرئيس  ودعا 
مظاهر  وتكثيف  وتنويع  االستمرار 
التضامن والمؤازرة  مع معتقلي "اكديم 
أبطال  كل  ومع  وعائالتهم  إيزيك" 
فخره  عن   معربا  االستقالل,  انتفاضة 

األرض  في  الصحراوية  بالجماهير 
و"التي  المغرب,  وجنوب  المحتلة 
تواصل, بتحدي وعناد, مقاومتها الباسلة 
لكل أشكال القمع والحصار واالنتهاكات 
من  المرتكبة  اإلنسان  لحقوق  الجسيمة 

طرف دولة االحتالل المغربي".
الرئيس  أبرز  أخرى,  جهة  من 
الفترة  "خالل  أنه  الصحراوي, 
تؤكد  تطورات  برزت  المنصرمة 
التكالب المخزني الصهيوني, ليس فقط 
على  ولكن  الصحراوي,  الشعب  على 
كامل المنطقة وشعوبها, بما يمثل تهديدا 
حقيقيا وخطرا محدقا على األمن والسلم 

واالستقرار فيها".

الجبهة  استعداد  السياق,  في  وأكد 
 " الصحراوية,  والجمهورية  الشعبية 
المنطقة  وبلدان  شعوب  مع  للتعاون 
المخططات  لكل  التصدي  أجل  من 
تستهدفها,  التي  التخريبية  واألجندات 
في  شعوبها  آمال  تحقيق  على  وللعمل 
عبر  واالزدهار,  واالستقرار  السالم 
االمتثال لمبادئ وميثاق وقرارات األمم 
كنف  في  اإلفريقي,  واالتحاد  المتحدة 

االحترام المتبادل وحسن الجوار".
الصحراوي  الرئيس  عبر  وبالمناسبة, 
الشقيقة,  للجزائر  وتقديره,  "شكره  عن 
شعبا وحكومة, بقيادة السيد الرئيس عبد 
المجيد تبون, والتي ال تنفك تؤكد موقفها 
المبدئي الثابت, المستند إلى مبادئ ثورة 
ومقتضيات  المجيدة  نوفمبر  من  األول 
كفاح  جانب  إلى  الدولية,  الشرعية 
الشعوب وحقها, غير القابل للتصرف, 
وفي  واالستقالل,  المصير  تقرير  في 

مقدمتها الشعب الصحراوي".
اإلسالمية  للجمهورية  جدد  كما 
الموريتانية, "ارادة الدولة الصحراوية, 
األخوة  أواصر  تعزيز  في  الصادقة 
الجوار  وعالقات  الصداقة  وروابط 
والمصير المشترك, بما يخدم الشرعية 
في  واالستقرار  والسالم  والعدالة 
ابراهيم  الرئيس  ثمن  كما  المنطقة"، 
والمساندة,  الدعم  "مواقف   , غالي 
التضامنية  الحركة  بها  تتشبث  التي 
العالمية مع القضية الصحراوية العادلة, 
وفي  عامة,  األوروبية  الساحة  على 
التأكيد  وجدد  خاص,  بشكل  إسبانيا 
السياسية  القانونية,  المسؤولية  على 
ال  والتي  اإلسبانية,  للدولة  واألخالقية 
االستعمار  تصفية  تجاه  بالتقادم,  تسقط 
وتقرير المصير في الصحراء الغربية".

أكدت مجموعة العمل المغربية من 
أجل فلسطين، أن "التطبيع مع كيان 
إرهابي عنصري ليس مجرد تغطية 
بمثابة  وإنما  لجرائمه،  وتزكية 
جرائم  من  يرتكبه  فيما  مشاركة 
بشعة وخطيرة"، ودعت كل الهيئات 
المغربية وعموم الشعب إلى "مزيد 
مما  والحذر  واليقظة  التعبئة  من 
األمة،  وضد  فلسطين  ضد  يحاك 
وضد استقرار وأمن المملكة كجزء 

من هذه األمة".
تلته  التي  البيان،  في  ذلك  جاء 
المجموعة، في ختام الوقفة الشعبية 
مناهضو  نظمها  التي  التضامنية، 
أمام  االثنين،  أمس  مساء  التطبيع 

الرباط،  بالعاصمة  البرلمان  مقر 
الغاشم  الصهيوني  بالعدوان  للتنديد 
الموقف  وإدانة  غزة،  قطاع  على 
هذا  حيال  المخزن  لنظام  "العار" 

العدوان.
المغربية،  المجموعة  واعتبرت 
اإلرهابي  الصهيوني  "العدوان 
الصامدة  غزة  سكان  على  الجديد 
حلقة من حلقات اإلجرام المتواصل، 
التي ينبني عليها كيان االحتالل في 
والذي  ومراميه،  وأبعاده  طبيعته 
المقاومة  وكسر  إضعاف  يستهدف 
وتهدد  مضاجعه  تقض  التي 
وشهامتها  بصمودها  الهش  وجوده 
أرض  تحرير  على  وإصرارها 

فلسطين وتحقيق النصر المبين طال 
مجموعة  قصر".وأكدت  أم  الزمن 
فلسطين،  أجل  من  الوطنية  العمل 
على  الغاشم  للعدوان  القوية  إدانتها 
والجرائم  الفلسطيني،  الشعب 
بحق  يرتكبها  فتئ  ما  التي  النكراء 

الشعب الفلسطيني )..(.
،"زيادة  أن  إلى  السياق  في  ونبهت 
وتماديه  الصهيوني  العدو  غطرسة 
في سياسة الحصار والتقتيل والدمار 
الذي  الالمحدود  بالدعم  فقط  ليس 
وعلى  األمبريالية  القوى  من  يتلقاه 
رأسها الواليات المتحدة األمريكية، 
وإنما أيضا بسبب االرتماء المخزي 
مع  والتواطؤ  التطبيع  مستنقع  في 

كيان الغصب واالحتالل واإلجرام".
كيان  مع  "التطبيع  أن  أكدت،  كما 
متورط  غاصب  عنصري  إرهابي 
ضد  وجرائم  الحرب  جرائم  في 
الجماعية  اإلبادة  وجرائم  اإلنسانية 
وجرائم العدوان ليس مجرد تغطية 
بمثابة  يعد  وإنما  لجرائمه  وتزكية 
جرائم  من  يرتكبه  فيما  مشاركة 
من  يقترفه  وما  وخطيرة،  بشعة 
الدولية  للمواثيق  جسيمة  انتهاكات 

والقيم اإلنسانية".
إدانتها  بالمناسبة،  وجددت 
تطبيعية  خطوة  لكل  واستنكارها 
األشكال  من  شكل  وألي  للمخزن، 
شددت  كما  الصهيوني،  العدو  مع 

إسقاط  على  بالعمل  تمسكها  على 
التطبيع  أن  إلى  مشيرة  التطبيع، 
إرادة  دون  يتم  الذي  الرسمي 
كما  محالة"،  ال  "ساقط  الشعوب 
واستنكار  شديد  بامتعاض  سجلت، 
ببالغ  سمي  ما  قوي  وشجب  كبير 
في  الخارجية  الشؤون  وزارة 
"صادم  إنه  قالت  الذي  المغرب، 
لمشاعر وكرامة المغاربة"، مضيفة 
أن "أقل ما يقال عنه أنه ضالع مع 
يمثل  وال  اآلثم  الصهيوني  العدوان 
التزامات  وال  تاريخ  وال  مكانة  ال 
المغرب وال عالقة له بإرادة الشعب 
المغربي األبي الذي كان دائما وما 
القضية  لعدالة  وفيا  وسيبقى  زال 

قضية  يعتبرها  التي  الفلسطينية 
وطنية ".

المغربية، عن  المجموعة  تعبر  وإذ 
فإنها  البيان،  في  جاء  لما  رفضها 
تضامنها  واعتزاز  فخر  بكل  تؤكد 
لحق  الكاملة  ومساندتنا  المطلق 
مقاومة  في  الفلسطيني  الشعب 
المشروع  كفاحه  وفي  االحتالل، 
من أجل تحرير فلسطين، واستعادة 
غير  كاملة  الثابتة  الوطنية  حقوقه 
منقوصة، وتحرير األسرى، وعودة 
الالجئين إلى وطنهم، وإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة على كل التراب 
القدس  وعاصمتها  الفلسطيني 

العربية الموحدة.

حذر من اخلطر املخزين ال�سهيوين على االأمن وال�سلم  واال�ستقرار يف املنطقة 

الرئي�س ال�صحراوي يطالب جمل�س الأمن 
الدويل بو�صع حد لتعنت دولة الحتالل املغربية

طالب رئي�س اجلمهورية العربية ال�سحراوية, االأمني العام جلبهة البولي�ساريو, اإبراهيم غايل, اأول اأم�س, جمل�س االأمن 

الدويل بتحمل م�سوؤوليته, و"و�سع حد لتعنت وا�ستهتار دولة االحتالل املغربية", حمذرا من اأن هذا التعنت "لن يقود 

املنطقة اإال ملزيد من االحتقان والتوتر بل واالنفجار".

بات غطاء قانونيا 

جلرائم االحتالل

مظاهرات يف املغرب تنديدا 
بالتطبيع مع ال�صهاينة

خرج مئات المغاربة يوم االثنين الفارط في شوارع 
الفلسطينيين،  مع  تضامنا  الرباط  المغربية  العاصمة 
االحتالل  لقوات  الغاشم  العسكري  العدوان  اثر 
وتنديدا  المحاصر،  غزة  قطاع  على  الصهيوني 
غطاء  بات  الذي  الصهيوني  الكيان  مع  بالتطبيع 
من  المزيد  االحتالل  الرتكاب  وسياسيا  قانونيا 

الجرائم.
الفتات  االحتجاجية  وقفاتهم  في  المتظاهرون  ورفع 
غزة"  قطاع  على  الصهيوني  "العدوان  تدين 
التطبيع"،  إسقاط  يريد  "الشعب  بينها  وشعارات من 
لدعم  المغربية  الجبهة  إليها  دعت  التي  الوقفة  في 
التطبيع، كما شهدت التظاهرات  فلسطين ومناهضة 
أحراق العلم الصهيوني في الوقفة التي نظمت قبالة 
"فلسطين  بينها  شعارات  مرددين  البرلمان،  مقر 

أمانة" و"التطبيع خيانة".
تأتي هذه التظاهرة غداة العدوان العسكري ضد غزة 
 11 استمر  الذي  العدوان  منذ  المنطقة  في  األعنف 
القطاع  في  هائال  دمارا  وألحق  الماضي  العام  يوما 
علي  أدان  االحتجاجية,  الوقفة  المحاصر.وخالل 
لحقوق  المغربي  الفضاء  رئيس  نائب  المغراوي 
اإلنسان "كل أشكال االنتهاكات التي ارتكبت في حق 
الشعب الفلسطيني" مستنكرا "كل أشكال التطبيع مع 
الكيان المغتصب" التي تشكل كما قال "غطاء قانونيا 
الشعب  ضد  الجرائم  من  المزيد  الرتكاب  وسياسيا 
القوانين  قواعد  لكل  جسيم  انتهاك  في  الفلسطيني 

الدولية واالنسانية". 
"التطبيع  أن  المغربية على  المجموعة  أكدت  وعليه 
في  متورط  غاصب  عنصري  إرهابي  كيان  مع 
جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة 
الجماعية وجرائم العدوان ليس مجرد تغطية وتزكية 
من  يرتكبه  فيما  مشاركة  بمثابة  يعد  وإنما  لجرائمه 
انتهاكات  من  يقترفه  وما  وخطيرة،  بشعة  جرائم 

جسيمة للمواثيق الدولية والقيم اإلنسانية".
إدانتها  على  "تأكيد  المجموعة  جددت  ولذلك 
بأي  تعامل  ولكل  تطبيعية  خطوة  لكل  واستنكارها 
شكل من األشكال مع العدو الصهيوني، مبرزة أنها 
علما  التطبيع،  إلسقاط  والنضال  المطالبة  ستواصل 
بأن ما تقدم عليه الحكومات رغما عن إرادة الشعوب 

فهو ساقط ال محالة".
الوقفة  بمناسبة  لها  بيان  في  المجموعة  وسجلت 
ما  كبير"  واستنكار  شديد  "بامتعاض  االحتجاجية 
المغربية  الخارجية  الشؤون  وزارة  ببالغ  سمي 
غزة  على  الصهيوني  العدوان  بمناسبة  صدر  الذي 
والذي وصفته ب"الصادم لمشاعر وكرامة المغاربة 
في  جاء  كما  عنه  يقال  ما  أقل  والذي  وانتماءاتهم" 
وال  اآلثم  الصهيوني  العدوان  مع  "أنه ضالع  البيان 
المغرب  إلتزامات  وال  تاريخ  وال  مكانة  ال  يمثل 
كان  الذي  المغربي  الشعب  إرادة  مع  له  والعالقة 
الفلسطينية  القضية  لعدالة  وفيا  وسيبقى  والزال 
المجموعة  وأكدت  وطنية".  قضية  إعتبرها  التي 
ومساندة  تضامن  وإعتزاز  فخر  "بكل  األخير  في 
المشروع  وكفاحه  االحتالل  مقاومة  في  الشعب 
وإقامة  منقوصة  غير  الوطنية  حقوقه  السترجاع 
الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني 

الفلسطيني وعاصمتها القدس العربية الموحدة".

جمموعة العمل املغربية من اأجل فل�سطني

دعوة اإىل مزيد من التعبئة لإ�صقاط التطبيع

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، أول أمس، هجمات جديدة استهدفت 
تخندقات قوات االحتالل المغربي بقطاع الفرسية، وفق ما أفاد به البيان العسكري 
أوردته  الذي  البيان,  وجاء في  الصحراوية.  الدفاع  الصادر عن وزارة   607 رقم 
استهدفت  الصحراوي  الجيش  من  أن وحدات  )وأص(,  الصحراوية  األنباء  وكالة 
قوات العدو المغربي, بقصف مركز, في منطقتي اكرارة الشديدة ومنطقة الفيعييين 
بقطاع الفرسية. وكانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي, قد ركزت هجماتها 

أدريكة,  وأم  أوسرد  و  المحبس  بقطاعات  االحتالل,  قوات  على  سابق,  وقت  في 
اكليب  و  العكاية  اكليبات  و  العطاس  اكرارة  و  وتنوشاد  السبطي  وبمناطق روس 
الشك وكلب النص و شرق تاذارورت و أزمول أم خملة والكايدية. ومنذ الخرق 
المغربي السافر, التفاق وقف اطالق النار في 13 نوفمبر 2020, تتوالى هجمات 
جيش التحرير الشعبي الصحراوي, ضد معاقل قوات االحتالل المغربي التي تكبدت 
خسائر فادحة في األرواح والمعدات على طول الجدار الرملي )جدار الذل والعار(.

اجليــــ�س ال�صحراوي ينفــذ هجمــات جــديــدة
 �صد تخندقات قوات الحتالل املغربي بقطاع الفر�صية



يف ظل التحديات التي تواجه ق�ضية 

الالجئني الفل�ضطينيني

تو�صيات لتطوير النظام 
االنتخابي للجان ال�صعبية
 يف املخيمات الفل�صطينية

أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمت في مخيم بالطة 
بنابلس، أمس، بأهمية تطوير النظام االنتخابي للجان الشعبية 
المرحلة  ينسجم مع متطلبات  بما  الفلسطينية  المخيمات  في 
التي تشهدها المخيمات في ظل التحديات التي تواجه قضية 

الالجئين الفلسطينيين.
"تطوير  عنوان  حملت  التي  الورشة،  في  المشاركون  أكد 
الفلسطينية"  المخيمات  في  الشعبية  للجان  االنتخابي  النظام 
الشعبية  اللجنة  مع  بالتعاون  الالجئين  دائرة شؤون  نظمتها 
الشعبية  اللجان  رفد  أهمية  الثقافي،  يافا  ومركز  للخدمات 
المجتمعية  المؤسسات  عن  وممثلين  الشبابية،  بالطاقات 
في  المجتمعية  الشرائح  وتوسيع  المخيمات،  في  الناشطة 
الهيئة العامة لمؤتمرات اللجان الشعبية لخدمات المخيمات 
من خالل مضاعفة نسبة المرأة والشباب وذوي االحتياجات 
الخاصة باعتبارهم شرائح مجتمعية محورية في المخيمات 

الفلسطينية وتمثل الشريحة األوسع واألكبر.
الالجئين،  شؤون  لدائرة  بيان  وفق  الورشة،  هذه  وتأتي 
في  وخبراء  مختصين  مع  العمل  ورش  من  سلسلة  ضمن 
مجال الالجئين والمخيمات لتطوير النظام االنتخابية والئحة 
النظام الداخلي لعمل اللجان الشعبية ضمن استراتيجية عمل 
الدائرة وخطتها لتطوير عمل اللجان الشعبية ورفع كفاءتها 
وقدراتها في مواجهة التحديات الماثلة أمام قضية الالجئين 

الفلسطينيين.
كما أوصى المشاركون بضرورة أن تسترد اللجان الشعبية 
والتعبوي  الجماهيري  العمل  صعيد  على  الحقيقي  دورها 
اللذين يشكالن المرتكزين الرئيسيين لعملها في الدفاع عن 
حقوق الالجئين وحمايتها باإلضافة إلى دعم واسناد الموقف 
لكافة  والتصدي  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة  السياسي 
المؤامرات التي تحاك ضد قضية الالجئين الفلسطينيين مع 
التأكيد على دورها الخدماتي المكمل لألونروا وليس البديل 
مع  ومعالجتها  المخيمات  مشاكل  متابعة  خالل  من  عنها، 

األونروا والجهات المختصة.
وأوضح وكيل دائرة شؤون الالجئين أنور حمام، أن الدائرة 
الالجئين  تخص  التي  الورشات  هذه  مثل  لعقد  توجه  لديها 
أكبر  ضمان  أجل  من  ذاتها  المخيمات  داخل  والمخيمات 
مشاركة ممكنة من قبل مؤسسات وفعاليات الالجئين.وأشار 
لتطوير  النقاش وصوال  تعميق  إلى  تهدف  الورشة  أن  إلى 
النظام الداخلي للجان الشعبية وآلية تطوير النظام االنتخابي 

بما في ذلك تحديد المفاهيم.
فيما أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس مجلس 
تعميق  أهمية  هللا،  نصر  تيسير  الثقافي  يافا  مركز  إدارة 
مع  الشعبية  ولجانها  الالجئين  شؤون  دائرة  بين  الشراكة 
مؤسسات المخيمات الفاعلة للنهوض بواقع الالجئين والدفاع 

عن حقوقهم.
عماد  بالطه  مخيم  في  الشعبية  اللجنة  رئيس  أكد  بدوره 
توسيع  يضمن  بما  االنتخابي  النظام  تطوير  أهمية  زكي، 
باعتبارها  للجان  السياسي  الدور  وتعزيز  المشاركة  قاعدة 
لجان شعبية تسعى للدفاع وحماية حقوق الالجئين والدفاع 
عن  وممثلون  الشعبية  اللجان  الورشة:  في  عنها.وشارك 
الضفة،  في مخيمات شمال  الناشطة  المجتمعية  المؤسسات 

ونشطاء وخبراء في مجال الالجئين والمخيمات.

الوكاالت
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المدن,  عديد  في  المغاربة  خرج  التضييق,  ورغم 
الشعب  اذالل  في  المخزن  استمرار  مستنكرين 
المغربي, و االمعان في التطبيع مع الكيان المحتل, 
ما شجع الصهاينة على التمادي في جرائمهم بحق 
الفلسطينيين, و التي ترقى الى جرائم حرب و جرائم 
قبيل  من  المحتجون, شعارات  االنسانية.ورفع  ضد 
ال  ألف  و  "ال  خيانة",  التطبيع  و  أمانة  "فلسطين 
للتطبيع و الهرولة", "يا شهيد إرتاح إرتاح سنواصل 
الكفاح", "الشهيد خلى وصية ال تنازل عن القضية", 

"المغرب أرض حرة و الصهيوني يطلع برى.”
كما جدد المتظاهرون, تضامنهم المطلق مع الشعب 
الفلسطيني البطل, و حقه في الحرية و االستقالل, و 
أدانوا بقوة جرائم الكيان الصهيوني, و تمرده على 
الشرعية الدولية, في ظل صمت دولي مطبق، كما 
الذي  "االستفزازي"  البيان  بقوة,  المحتجون  أدان 
أصدرته وزارة الخارجية المغربية, و التي ساوت 
يمكن  "ال  أنه  مؤكدين  الجالد,  و  الضحية  بين  فيه 
للنظام الذي قطع مسافات كبيرة في التعاون االمني 
و االستخباراتي مع الكيان الصهيوني أن يتحدث عن 
"ازدواجية  السياق,  في  فلسطين.”واستنكروا  دعم 
من  فلسطين  دعم  عن  بالحديث  المخزن  خطاب 
جهة, و التطبيع مع الكيان المحتل من جهة أخرى", 
معتبرين التطبيع  "تزكية  لكل السياسات االجرامية 
للكيان الصهيوني المحتل", و طالبوا بتصحيح الخطأ 
و التراجع عن جميع هذه "االتفاقيات الخيانية.” وقال 
له,  بيان  في  التطبيع  لمناهضة  المغربي  المرصد 
تحت عنوان "وقفة شعبية ضد العدوان الصهيوني 
والتطبيع معه", إن الهدف من االحتجاج هو  "إدانة 
الشعب  حق  في  الصهيونية  الوحشية  المجازر 
الفلسطيني, وشجب الصمت على استباحة مقدساتنا و 
تواطؤ الحكومة المغربية في شخص وزير الخارجية 
في تزكية جرائم االحتالل.”..كما تأتي هذه الوقفات 
الصهينة  بمسلسل  "للتنديد  البيان,  يضيف  الشعبية, 
الشاملة للمغرب, والمطالبة برحيل وزير الخارجية 
العار ناصر بوريطة واقفال وكر القتلة والجواسيس 

فيما يسمى مكتب االتصال الصهيوني بالرباط.”
هذا وتتوالي, بيانات ادانة التطبيع من مختلف الهيئات 
و المنظمات و االحزاب المغربية, التي أكدت على 
موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني, و رفض 
أي عالقات مع الكيان الصهيوني المحتل, الذي يهدد 

االمن القومي للمغرب و المنطقة.
الطالبي  التجديد  منظمة  أدانت  االطار,  هذا  وفي 
بالمغرب, العدوان الصهيوني على غزة, و شجبت 
"تشجيعا  واعتبرته  الصهيوني,  الكيان  مع  التطبيع 
للعدو لالستمرار في عدوانه على الشعب الفلسطيني 
الصامد.”ودعت المنظمة  الطالبية, الدولة المخزنية  
إلى "تحكيم صوت العقل, والتراجع عن التطبيع مع 

المغرب سوى  الذي لن يجني منه  الغاصب  الكيان 
المغربي  االتحاد  ادان  والخراب.”بدوره,  العار 
انحيازه  على  وشدد  الغاشم,  العدوان  هذا  للشغل, 
المبدئي والتاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني, وحقه 
في تحرير وإقامة دولته المستقلة, وعاصمتها القدس 
الشريف, مجددا رفضه لديناميكية التطبيع مع الكيان 
بالتطبيع, لالستمرار في  الصهيوني, الذي يستقوي 
حقوقه  على  واالجهاز  الفلسطيني,  بالشعب  نكايته 
كل  الحائط  عرض  ضاربا  واإلنسانية,  الطبيعية 

نداءات السالم.
  موقف املخزن من العدوان ال�ضهيوين

 على غزة منحاز للكيان املحتل

"الفضيحة"  البيان  على  الغاضبة  الفعل  ردود  وفي 
غزة,  على  العدوان  بخصوص  المغربية  للخارجية 
و  القدس  لنصرة  المغاربي  االئتالف  رئيس  قال 
على  له  مساهمة  في   , فتحي  الصمد  عبد  فلسطين 
الشعب  إن  "فايسبوك",  االجتماعي  التواصل  موقع 
للنظام  المتخاذل  الموقف  من  "بريء  المغربي 
المغربي من العدوان الصهيوني على غزة,  بل و 
وزارة  بيان  ساوى  أن  بعد  المحتل  للكيان  المنحاز 
الخارجية بين الضحية و الجاني .”ويرى عبد الصمد 
فتحي,"أن المسألة مسألة وقت, وسيأتي اليوم الذي 
يعلن فيه حكام المغرب عن إدانة المقاومة ونصرة 
الضحية  الصهيوني  ويعتبرون  الصهيوني,  الكيان 
رئيس  طالب  جهته,  الجاني .”من  والفلسطيني 
المرصد المغربي لمناهضة التطبيع, أحمد ويحمان, 
بالرحيل,  بوريطة  ناصر  بالده  خارجية  وزير 
الخارجية  اصدرته  الذي  "الفضيحة",  البيان  بعد 
المغربية,عقب العدوان الصهيوني على قطاع غزة, 
و الذي لم تقم فيه بإدانة جرائم االحتالل بفلسطين, 

من  أكثر  صهيونيا  "أصبح  بوريطة  ان  معتبرا 
الصهاينة.”

المغرب,  في  والتنمية  العدالة  حزب  هاجم  بدوره, 
بيانه  وصف  و  بوريطة,  ناصر  الخارجية  وزير 
على  الصهيوني  العدوان  بخصوص  "المتأخر" 
العميق  اسفه  عن  معربا  "البائس",  ب  غزة  قطاع 
للغة التراجعية في البيان, الذي خلى على غير العادة 
من أية إشارة إلى إدانة واستنكار العدوان الصهيوني 
ومن اإلعراب عن التضامن مع الشعب الفلسطيني 
والترحم على شهدائه.”(..) واستغرب ذات الحزب, 
ان البيان "ساوى بين المحتل والمعتدي الصهيوني 
له  تتعرض  ما  الفلسطيني", وهو يصف  والضحية 
غزة ب "االقتتال والعنف", مشددا على أن الحقيقة 
الصهيوني  االحتالل  يمارسه  الذي  بالتقتيل  تتعلق 
حصيلته  بلغت  والذي  الفلسطيني,  الشعب  حق  في 
و   أطفال  بينهم  من  فلسطينيا,  شهيدا   46 من  أكثر 
نساء, باإلضافة إلى مئات المصابين .واعتبر حزب 
المعتدي  إدانة  من  "الهروب  أن  التنمية,  و  العدالة 
موقف غريب ال يشرف المغرب, في الوقت الذي  
عبرت فيه مجموعة من الدول العربية واإلسالمية 
المسؤولية  تحميل  في  مواقف واضحة  الشقيقة عن 
لالحتالل الصهيوني وإدانة عدوانه اإلجرامي.”ونبه 
في السياق, إلى "خطورة االنزالق في هذا المنحى, 
والذي ال يليق بالمملكة ومواقفها المشرفة, وال ينسجم 
مع مواقف الشعب المغربي الراسخة في دعم القضية 
الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني الشقيق .”وفي 
السياق, شن رواد مواقع التواصل االجتماعي حملة 
انتقادات واسعة ضد وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة, و بيانه الذي اهان الشعب المغربي الوفي 
وسمي  منهم  الكثير  تداول  و  الفلسطينية,  للقضية  

"بوريطة ال يمثلي" و "بوريطة ارحل.”

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، رئيس جمهورية 
أذربيجان إلهام علييف، على هامش مشاركته نيابة 
عن الرئيس محمود عباس، في افتتاح دورة ألعاب 
التي  الخامسة،  نسختها  في  اإلسالمي  التضامن 

تستضيفها مدينة قونيا التركية.
بحث اشتية مع الرئيس علييف تعزيز التعاون والدعم 
الفلسطيني،  للشعب  تقديمه  ألذربيجان  يمكن  الذي 
سواء في مجال عالج وتأهيل الجرحى الفلسطينيين، 
وتبادل  واالستثمارات  التجارية  العالقات  وتعزيز 
الوفود التجارية، وفي مجال التعليم من خالل بناء 
في  للدراسة  الطالبية  المنح  عدد  ورفع  المدارس 
جامعات أذربيجان، وفي مجاالت الثقافة والرياضة.

والتنسيق  التشاور  ومواصلة  استمرار  أهمية  وأكد 
إلعداد مذكرة تعاون ما بين البلدين، داعيا أذربيجان 

إلى افتتاح سفارة لها في فلسطين.
ووضع اشتية الرئيس علييف في صورة ما تشهده 
الفلسطينية من تصعيد إسرائيلي خطير،  األراضي 
والممارسات  واالنتهاكات  اإلجراءات  مستعرضا 
العدوان  خاصة  شعبنا،  أبناء  بحق  الصهيونية 
واقتحامات  غزة،  قطاع  على  األخير  اإلسرائيلي 
المسجد االقصى واالعتداءات وعمليات القتل التي 

تشهدها مدن الضفة.
تصعيد  من  االحتالل  حكومة  به  تقوم  ما  أن  وأكد 
غير مسبوق سيجر الوضع في األراضي الفلسطينية 

ظل  في  خاصة  عنف،  دوامة  إلى  المنطقة  وفي 
إسرائيل  تنصل  ظل  وفي  الراهن  السياسي  الفراغ 
الدولية  والمواثيق  القوانين  بموجب  التزاماتها  من 
الرئيس  تحيات  اشتية  الموقعة.ونقل  واالتفاقيات 
دور  وثمن  علييف،  الرئيس  إلى  عباس  محمود 
أذربيجان وجهودها وتضامنها مع فلسطين سواء في 
إطار العالقات الثنائية أو في إطار منظمة التعاون 
اإلسالمي وحركة عدم االنحياز، مشيدا باإلنجازات 
والتقدم الذي حققته أذربيجان في مختلف المجاالت.
وحضر االجتماع رئيس اللجنة األولمبية الفلسطينية 
الفريق جبريل الرجوب، وسفير فلسطين لدى تركيا 

فائد مصطفى.

 االحتجاجات ال�ضعبية تتوا�ضل �ضد املوقف املخزي للمخزن

العدوان ال�صهيوين على غزة

 يحرك ال�صارع املغربي 
تتوا�ضل احتجاجات ال�ضعب املغربي �ضد العدوان ال�ضهيوين الغا�ضم على غزة، و املنددة بتطبيع املخزن مع الكيان 

املحتل، و ببيان " العار و اخلزي" الذي ا�ضدرته وزارة اخلارجية املغربية بخ�ضو�ص هذا العدوان، و الذي "�ضاوى بني 

اجلالد و ال�ضحية".

مبقر الرئا�ضة يف مدينة رام اهلل

الرئي�س حممود عبا�س
 ي�صتقبل جمل�س اأمناء 

جامعة اال�صتقالل اجلديد
في  الرئاسة  بمقر  عباس،  محمود  فلسطين  دولة  رئيس  استقبل 
مدينة رام هللا، مجلس أمناء جامعة االستقالل الجديد، الذي عقد 
ونائبا  األمناء،  مجلس  رئيس  النتخاب  أمس،  األول  اجتماعه 
تلعبه  الذي  والهام  الكبير  الدور  سيادته،  للسر.وأكد  وأمينا  له، 
جامعة االستقالل بشقيها األكاديمي واألمني في رفد قطاع األمن 
الرئيس،  وأشار  وأكاديمياً.  علمياً  المؤهلة  بالخبرات  الفلسطيني 
إلى أهمية استكمال مسيرة الجامعة المميزة وتطويرها بما يعود 
الفلسطينية،  األمنية  والمؤسسة  األكاديمي  القطاع  على  بالنفع 
والشعب الفلسطيني.وكان مجلس أمناء جامعة االستقالل المكلف 
من قبل الرئيس عقد اجتماعاً له، حيث تم انتخاب الفريق الحاج 
مجدالني  أحمد  والدكتور  األمناء،  لمجلس  رئيساً  جبر  إسماعيل 
للسر.  أميناً  مصلح  زكريا  واللواء  األمناء،  مجلس  لرئيس  نائباً 
المتعلقة  القضايا  من  عدد  تداول  تم  االنتخابات،  إجراء  وعقب 
بعمل مجلس األمناء وانتظام اجتماعاته، حرصاً على انتظام عمل 

وبرامج الجامعة.

دعا اإىل فتح �ضفارة لها يف فل�ضطني

رئي�س الوزراء الفل�صطيني يبحث
 مع رئي�س اأذربيجان �صبل تعزيز التعاون
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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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عزيز طواهر

في إطار عمليات مكافحة اإلرهاب، أوقفت مفارز للجيش 
الوطني الشعبي )05( عناصر دعم للجماعات اإلرهابية في 

عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، في حين كشفت ودمرت 
مفرزة مشتركة أخرى مخبأ للجماعات اإلرهابية يحوي ست 

)06( قنابل تقليدية الصنع خالل عملية بحث وتفتيش بسكيكدة.
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، )08( تجار مخدرات وأحبطت محاوالت إدخال 
كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ )212( 

كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف )07( تجار 
مخدرات آخرين وضبط )49286( قرصا مهلوسا خالل 

عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية.
من جهة أخرى، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن 

ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، )180( 
شخصا وضبطت )18( مركبة و)332( مولدا كهربائيا و)250( 

مطرقة ضغط و)13( طن من خليط خام الذهب والحجارة 
وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى 

تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما تم 
توقيف )14( شخصا وضبط )05( بنادق صيد ومسدس )01( 

آلي و)80519( علبة من مادة التبغ و)3367( وحدة من مختلف 
المشروبات وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر 
بـ )105( طن، وهذا بكل من ورقلة والوادي وبسكرة وسطيف 
وباتنة وإن ڤزام. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح 
الدرك الوطني محاوالت تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر 

بـ )70866( لتر بكل من تمنراست وتبسة والطارف وسوق 
أهراس.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاوالت هجرة غير 
شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا )60( شخصا كانوا على متن 

قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف )268( مهاجرا غير 
شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة السواقي بالمدية، 
بحر هذا األسبوع، من االطاحة بشبكة اجرامية متكونة من 

05 اشخاص مسبوقين قضائيا، ينشطون في االتجار والترويج 
بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسط احياء مدينة السواقي.

وقائع القضية تعود بعد استغالل لمعلومات وصلت الى عناصر 
الشرطة القضائية بأمن الدائرة، مفادها تواجد مجموعة من 

األشخاص المشتبه فيهم يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات 
العقلية بمحاذاة احدى المؤسسات التربوية وسط مدينة السواقي، 

ليتم وضع خطة أمنية محكمة، باستخدام وسائل تقنية خاصة، 
والترصد لهم من طرف قوات الشرطة بالزي المدني.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، وبالتنسيق الدائم مع الجهات 
القضائية المختصة إقليميا، تم مداهمة مكان تواجدهم بإقحام 

الفرق المتنقلة للشرطة القضائية ، مكنتهم من توقيف المشتبه 
فيهم في حالة تلبس ، مع حجز كمية من المؤثرات العقلية و 

المخدرات الصلبة، ومبلغ مالي من عائدات االتجار في السموم، 
ليتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات 
القضائية المختصة إقليميا اين صدر في حقهم أمر إيداع الحبس 
المؤقت عن قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض 

البيع بطريقة غير شرعية ضمن جمعة إجرامية منظمة.
ع.بكيري

مواصلة لجهود المصلحة الوالئية للشرطة القضائية ألمن والية 
البيض في مكافحة الجرائم بشتى أنواعها ال سيما المتعلقة 
بالمخدرات والمؤثرات العقلية بقطاع االختصاص، تمكنت 

المصلحة الوالئية للشرطة القضائية باإلطاحة بـ 03 أشخاص 
تتراوح أعمارهم بين 20 ،30 و 36 سنة، مشتبه فيهم بترويج 

المؤثرات العقلية داخل إقليم االختصاص.
العملية األولى تمت بناء على استغالل لمعلومة مؤكدة تحصلت 
عليها الفرقة تفيد بوجود شخصين يروجان المؤثرات العقلية في 

الوسط الشباني، ليتم تحديد هوية المشتبه فيهم، وتوقيف األول 
على متن مركبة سياحية بوسط مدينة البيض، بعد التفتيش الدقيق 

للشخص والمركبة، حيث تم حجز 60 قرص من المؤثرات 

العقلية من نوع بريقابالين 300 ملغ، ليتم البحث عن المشتبه فيه 
الثاني وتوقيفه.

العملية الثانية اثر معلومة مؤكدة تحصلت عليها الفرقة تفيد 
بوجود شخص يقوم بنقل وترويج المؤثرات العقلية، بتكثيف 

التحريات الميدانية والتقنية تم تحديد هوية المشتبه فيه و توقيفه 
على مستوى وسط مدينة البيض، بعد التفتيش الدقيق للشخص تم 
حجز 210 قرص من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين 300 
ملغ، مخبأة داخل كيس بالستيكي.  بعد استقاء كافة اإلجراءات 
القضائية تم إنجاز ملف إجرائي ضد المشبه فيهم قدموا بموجبه 

أمام نيابة البيض.
ع.بكيري

وجهت نيابة الجمهورية لدى محكمة وهران نداء للجمهور 
بخصوص شخص يدعى زاوي جمال، متابع قضائيا وتم إيداعه 

الحبس المؤقت، داعية كل من تعامل معه إلى التقرب من 
مصالحها.

وجاء في النداء المرفق بصورة هذا الشخص أن "نيابة 
الجمهورية لدى محكمة وهران تعلم الجمهور أن المدعو زاوي 

جمال تمت متابعته بموجب طلب افتتاحي إلى عميد قضاة 
التحقيق بمحكمة وهران وتم إيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 04 

أوت 2022".
وعليه، وجهت نيابة الجمهورية "نداء إلى كل شخص طبيعي أو 

معنوي يكون قد وقع ضحية المدعو زاوي جمال سواء تعامل 
معه على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني أو له 

معلومات على وقائع مشابهة بوصفه شاهدا، التقرب أمام نيابة 
الجمهورية لدى محكمة وهران إليداع شكوى أو لسماع شهادته 

في الموضوع والمطالبة بالحقوق طبقا للقانون".
ف.م

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد
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خ�صائر حريق البويرة

وليد قبلي | �سبق بر�س �أر�سل 
بريد� �إلكترونيامنذ �ساعة و�حدة

كشفت مديرية الحماية المدنية لوالية البويرة، عن 
خسائر الحريق الذي شّب في منطقة “إغيل أمنشار” 

التابعة إلقليم الوالية.
وقّدرت مصالح الحماية المدنية لوالية البويرة، الخسائر 
التي تسبب فيها الحريق بـ25 هكتار ُمقسمة كالتالي: “1 

هكتار صنوبر، 9 هكتارات أحراش، 8 هكتارات أشجار 
زيتون منها 3 هكتار جزئيا باإلضافة إلى 7 هكتارات 

حشائش جافة”.
وكانت المصالح ذاتها قد تمكنت مساء أمس على الساعة 

08:00 من إخماد الحريق نهائيا.

�صب في في منطقة “اإغيل اأمن�صار“ 

التابعة لإقليم الولية

م�سالح �لحماية �لمدنية تتمكن 
من �إخماد حريق بالبويرة
كشفت مديرية الحماية المدنية لوالية البويرة، عن 

خسائر الحريق الذي شّب في منطقة “إغيل أمنشار” 
التابعة إلقليم الوالية. وقّدرت مصالح الحماية المدنية 

لوالية البويرة، الخسائر التي تسبب فيها الحريق بـ25 
هكتار ُمقسمة كالتالي: “1 هكتار صنوبر، 9 هكتارات 

أحراش، 8 هكتارات أشجار زيتون منها 3 هكتار 
جزئيا، باإلضافة إلى 7 هكتارات حشائش جافة”.

وكانت المصالح ذاتها قد تمكنت مساء أمس على الساعة 
08:00 من إخماد الحريق نهائيا.

اإ.�س

الجلفة

 مد�همات للأماكن
 �لم�سبوهة بالجلفة 

 نظمت يوم امس  مصالح الشرطة بالجلفة عمليات 
شرطية مشتركة مع مصالح الدرك الوطني ، أين تم 

التركيز على األماكن المشبوهة بعاصمة الوالية وهذا 
بنشر قوات االمن عبر مختلف شوارع و ازقة المدينة 

.وأسفرت هذه العملية عن حجز كمية معتبرة من الكيف 
المعالج و مشروبات كحولية و القبض على المتهمين و 

اقتيادهم الى مراكز االمن .
وجاءت هذه العملية في إطار مكافحة الجريمة في 

اإلقليم الحضري بشتى أشكالها ومن أجل تنوير الرأي 
العام بمجهود قوات الشرطة في مكافحة الجريمة. 

ولقد استحسن سكان مختلف االحياء بالوالية مثل هذه 
العمليات األمنية لالماكن المشبوهة وطلبوا بتكرارها 

حتى سيتدب االمن و االستقرار باالحياء .
لعجاج حمود عزيز

 ات�صالت الجزائر

 تطلق مبادرة جديدة

�إقامة �سر�كة مع "كا�سبر�سكي" 
ل�سمان �أمن و�سلمة زبائنها

كشفت اتصاالت الجزائر، في بيان لها أمس، عن 
إقامة شراكة مع الشركة الدولية لألمن اإللكتروني 
"كاسبرسكي" )Kaspersky( من خالل إطالق 

تشكيلة واسعة من المنتجات الرامية الى حماية 
زبائنها من المخاطر التي قد يواجهونها عبر شبكة 

األنترنت.
وأوضح ذات المصدر أن "العديد من منتجات 

Kaspersky ستكون متوفرة اعتبارا من اليوم 
على مستوى كافة الوكاالت التجارية التصاالت 
الجزائر", مضيفا أنه سيكون بإمكان زبائن هذه 

المؤسسة "إجراء المعامالت البنكية وعمليات 
شراء وتداول ألعاب الفيديو ومشاركة البيانات عبر 

الحواسيب واألجهزة المحمولة بكل أمان".
كما تعلن اتصاالت الجزائر أنه, باإلضافة إلى هذه 
التشكيلة الكاملة لمنتجات Kaspersky الموجهة 
للجمهور العريض, فقد فكرت في سالمة األطفال 
الذين عادة ما يكونون عرضة لمخاطر األنترنت, 

 Safe Kaspersky بفضل حل "الرقابة األبوية
Kids" الذي سيمكن األولياء من "مرافقة أبنائهم في 

أولى خطوات االتصال بشبكة األنترنت وحمايتهم 
من مختلف المخاطر التي قد يتعرضون لها".

لإلشارة, فان هذا التطبيق "سيسمح لألولياء بحظر 
الدخول إلى مواقع خطيرة وغير مرغوب فيها 
لألطفال, باإلضافة إلى التحكم في الوقت الذي 

يقضيه الطفل أمام الشاشة والتعرف على اهتماماتهم 
وقائمة أصدقائهم من أجل ضمان أفضل حماية 

لهم".
ف.م

انطالق عملية كبرى لإعادة 

تاأهيل ديوان ريا�س الفتح

وليد قبلي | �سبق بر�س �أر�سل 
بريد� �إلكترونيامنذ 4 �ساعات
وقفت اليوم وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي 

في خرجة ميدانية، على حيثيات التحضير لعملية 
االنطالق الفعلي لمشروع إعادة تهيئة وتأهيل ديوان 

رياض الفتح.
وكشف بيان لوزارة الثقافة أنه تم توفير كل 

اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة إلعادة تأهيل 
ديوان رياض الفتح، حيث سيتم التكفل باألشغال 
االستعجالية في مرحلة أولى، ثم أشغال التهيئة 

واإلصالح والترميم على مستوى العديد من 
المرافق، على غرار مقام الشهيد، غابة األقواس، 

قرية الحرفيين ومركز الفنون.
وأوضح البيان أن الهدف من هذه العملية هو تمكين 
هذا الفضاء الثقافي بامتياز من استرجاع ديناميكيته 

الثقافية، االقتصادية، السياحية والترفيهية والُرقي به 
إلى أعلى مستويات الخدمة.

وتجدر إلشارة أن هذا المشروع يُعد أكبر عملية 
تهيئة وإعادة تأهيل تُسجل لصالح ديوان رياض 

الفتح بمختلف هياكله منذ إنشائه سنة 1983.

حوادث المرور تح�صد مزيدا من الأرواح

 وفاة 61 �سخ�سا و�إ�سابة 
1831 �آخرين خلل �أ�سبوع

لقي 61 شخصا حتفهم وأصيب 1831 آخرون 
بجروح متفاوتة الخطورة في 1422 حادث مرور 

سجل خالل الفترة الممتدة من 31 يوليو الى 6 
أغسطس الجاري عبر مختلف مناطق الوطن، 

حسب ما أفادت به أمس حصيلة لمصالح الحماية 
المدنية.وأوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة 

سجلت بوالية مستغانم بوفاة 9 أشخاص في مكان 
الحادث وإصابة 82 آخرين على إثر 63 حادث 

مرور.
وبخصوص الحرائق, فقد قامت وحدات الحماية 
المدنية, خالل نفس الفترة, بإخماد 1875 حريق 

منها منزلية وصناعية وكذا حرائق مختلفـة أهمها 
بوالية الجزائر, حيث سجل بها 168 حريق.وبشأن 
العمليات المختلفة, فقد قام عناصر الحماية المدنية, 

خالل نفس الفترة, بتغطية 4640 عملية إسعاف 
وإنقاذ لفائدة 571 شخص في خطر.

 اإ.�س

 تم توفير كل الإمكانيات

 المادية والب�صرية الالزمة

�نطلق عملية كبرى لإعادة 
تاأهيل ديو�ن ريا�س �لفتح

وقفت أمس وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي 
في خرجة ميدانية، على حيثيات التحضير لعملية 

االنطالق الفعلي لمشروع إعادة تهيئة وتأهيل ديوان 
رياض الفتح. وكشف بيان لوزارة الثقافة أنه تم 
توفير كل اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة 

إلعادة تأهيل ديوان رياض الفتح، حيث سيتم التكفل 
باألشغال االستعجالية في مرحلة أولى، ثم أشغال 

التهيئة واإلصالح والترميم على مستوى العديد من 
المرافق، على غرار مقام الشهيد، غابة األقواس، 

قرية الحرفيين ومركز الفنون.
وأوضح البيان أن الهدف من هذه العملية هو تمكين 
هذا الفضاء الثقافي بامتياز من استرجاع ديناميكيته 

الثقافية، االقتصادية، السياحية والترفيهية والُرقي به 
إلى أعلى مستويات الخدمة.وتجدر إلشارة أن هذا 

المشروع يُعد أكبر عملية تهيئة وإعادة تأهيل تُسجل 
لصالح ديوان رياض الفتح بمختلف هياكله منذ إنشائه 

سنة 1983.
ف.م

في عمليات متفرقة عبر الوطن لمفارز م�صتركة للجي�س 

�إحباط محاولت �إدخال كميات من 
�لمخدر�ت عبر �لحدود مع �لمغرب

في �صياق الجهود المتوا�صلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة 

بكل اأ�صكالها، نفذت وحدات ومفارز للجي�س الوطني ال�صعبي، خالل الفترة الممتدة من 03 

اإلى 09 اأوت 2022، عديد العمليات التي اأ�صفرت عن نتائج نوعية تعك�س مدى الحترافية 

العالية واليقظة وال�صتعداد الدائمين لقواتنا الم�صلحة في كامل التراب الوطني: 

دعت كل من تعامل معه اإلى التقرب من م�صالحها

محكمة وهر�ن توجه ند�ء بخ�سو�س �سخ�س متابع ق�سائيا

البي�س 

حجز قر�بة 300 قر�س من �لموؤثر�ت �لعقلية 

المدية

�لإطاحة ب�سبكة �إجر�مية تن�سط في مجال ترويج �لموؤثر�ت �لعقلية
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