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ك�سف عن تعديالت في �لتوجيه 

�لجامعي لحاملي �لبكالوريا

بن زيان " اأزيد من 9 اآلف 

نــاجح لباك 2022 لــم 

يح�سلوا على رغباتهــم"

جاء عرفانا بالدور �لمحوري لأ�سود �لجز�ئر في م�سيرة �لبناء و�لحفاظ على �ل�سيادة

  اإقرار اليوم الوطني للجي�ش..عيد مجيد برمزية ثورية عميقة

 �لخو��س يغلقـــون 

عياد�تهم وم�سالح 

 ��ست�سفائيــــــــــــــة 

خالية على عرو�سها 
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اأزمة "�سغور" بالقطاع ال�سحي ب�سبب عطل "اأوت"



وكان الرئيس تبون قد أعلن خالل اجتماع عقده مطلع 
السنة الجارية بمقر وزارة الدفاع الوطني عن قراره 

بترسيم الرابع من أغسطس يوما وطنيا للجيش الوطني 
الشعبي، منوها في خطاب ألقاه بالمناسبة بجهود 

"الجيش الجزائري المسالم في الدفاع عن الجزائر 
بشراسة.”

وفي العدد 39 للجريدة الرسمية الصادر شهر جوان 
الماضي، صدر المرسوم الرئاسي رقم 217-22 

المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان 
سنة 2022، يتضمن ترسيم هذا اليوم الوطني الذي 

يخلد تاريخ تحويل جيش التحرير الوطني إلى الجيش 
الوطني الشعبي في 4 أوت 1962، مع إبراز مواصلة 

المؤسسة العسكرية القيام بدورها "بدون هوادة في 
مسيرة بناء الوطن والمحافظة على الوحدة الوطنية 

واالستقالل والدفاع عن السيادة الوطنية وكذا الحفاظ 
على وحدة التراب الوطني.”

ويتم االحتفال بهذا اليوم الوطني على مستوى جميع 
مكونات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة عبر كامل 
التراب الوطني، من خالل تنظيم تظاهرات وأنشطة 

مختلفة تمجيدا وعرفانا لشهداء ومجاهدي ثورة التحرير 
المباركة ولشهداء الواجب الوطني ولكبار معطوبي 
مكافحة اإلرهاب وكذا أفراد الجيش الوطني الشعبي 

على تفانيهم الراسخ وتضحياتهم الجسام.
ويعرف الجيش الوطني الشعبي في السنوات األخيرة 

طفرة مشهودة في عصرنة وتحديث قدرات قوام 
المعركة واالحترافية وتنمية وتأهيل العنصر البشري.

وقد تمكن من تحقيق نتائج باهرة في مجال مكافحة 
اإلرهاب والجريمة المنظمة من باب الدفاع عن 

مبادئ الثورة المجيدة وصون سيادة وأمن الوطن 
وحماية الحدود وحرمة األراضي ووحدة الشعب، 

إلى جانب مساهمته في تطوير االقتصاد الوطني من 
خالل استراتيجية مدروسة تسعى لتحقيق االكتفاء 

الذاتي وتلبية حاجيات السوق الوطنية وتطوير القاعدة 
الصناعية للبالد.

وقد كانت هذه الجهود محل تقدير وعرفان من قبل 

رئيس الجمهورية الذي أشاد في كل مناسبة باألدوار 
الريادية والمحورية للجيش الوطني الشعبي الذي 

يواصل مهامه في حماية الوطن، وفاء لرسالة الشهداء.
وقد أكد رئيس الجمهورية في لقائه األخير مع الصحافة 

الوطنية أن قوة الجيش الجزائري تكمن في كونه 
"جيش-أمة" بحيث تمكن من تأسيس رابطة قوية مع 
الشعب الجزائري الفخور بمؤسسته العسكرية. وقد 
تجلى هذا االعتزاز واالفتخار خالل االستعراض 

العسكري الذي نظمه الجيش الوطني الشعبي بمناسبة 
إحياء الذكرى الستين السترجاع السيادة الوطنية.
وخالل هذا االستعراض العسكري الذي أبان عن 
احترافية في األداء وتطور الفت لمنظومة الدفاع 

الوطنية، أكد رئيس الجمهورية في كلمة له تقدير األمة 
للجيش الوطني الشعبي الذي وصفه بـ"درِع الجزائر 
وحامل لواء جيش التحرير، الذي نشهد معه باعتزاز 
ما أحرزه من مكاسب وإنجازات عظيمة"، منوها بما 

وصل إليه الجيش من "احترافية وتحكم عال في العلوم 
والتكنولوجيا العسكرية، إلى جانب تمسكه بمعاني الوفاء 

للشهداء ولرسالة نوفمبر الخالدة.”
وأوضح الرئيس تبون في رسالة وجهها إلى رئيس 
أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد 

شنقريحة، بمناسبة نجاح هذا االستعراض العسكري، 
بأن المؤسسة العسكرية "وضعت أقدامها باقتداٍر وكفاءة 
على طريق امتالك ناصية العلوم الحديثة والتكنولوجيا 

العسكرية العالية، وهو ما من شأنه أن يجعل منها 
مؤسسة مواكبة ومستوعبة ألحدث ما يستجد في المجال 

العسكري ويزيدها حظوة وتقديرا في ضمير األمة.”
وبدوره، أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، 

خالل ترأسه لحفل تكريم وتهنئة إلطارات ومستخدمي 
الجيش الوطني الشعبي المشاركين في االستعراض 
العسكري، أن "سالح الجيش الوطني الشعبي موجه 

حصرا للدفاع عن الجزائر وحماية حدودها والذود عن 
سيادتها الوطنية، إلى جانب المساهمة في إحالل السلم 

واالستقرار في العالم تحت وصاية األمم المتحدة"، 
وأن الجزائر "تعبر بكل وضوح عن إرادتها وعزيمتها 

لالضطالع بدور محوري على الساحة اإلقليمية 
والدولية في إطار القانون الدولي.”

وشدد في كلمة له خالل مراسم الحفل السنوي لتخرج 
الدفعات باألكاديمية العسكرية لشرشال على أن الجيش 

الوطني الشعبي "كان دائما عنوانا للوحدة الوطنية 
ولعب دورا مشهودا في التنمية الوطنية وسيواصل 

مهامه الدستورية.”
وقد تعززت هذه المهام الدستورية في دستور نوفمبر 

2020، الذي إلى جانب تكريسه لألدوار المنوطة 
بالجيش الوطني الشعبي، فإنه مكن من خالل المادتين 
31 و91 من مشاركة الجيش في بعثات حفظ السالم 

بإشراف األمم المتحدة للتصدي مسبقا إلى أي 
تهديد خاصة في المنطقة وترقية وحماية المصالح 

االستراتيجية للبالد.
وأكد هذا التعديل الدستوري على أن الخيارات 

االستراتيجية للجزائر ال رجعة فيها وأن المبادئ 
العقائدية لسياستها الخارجية وتلك الخاصة بالدفاع 
الوطني ثابتة وال تتغير، كما أبرز ضرورة تكيف 

الجيش الوطني الشعبي والبالد مع المعطيات 
الجيوسياسية الجديدة التي تملي كخيار ال مناص منه، 

المشاركة في األمن الجماعي للدفاع على المصالح 
الجيو-استراتيجية للجزائر.

وتنص المادة 31 من الدستور أنه "يمكن للجزائر، في 
إطار احترام مبادئ وأهداف األمم المتحدة واالتحاد 

االفريقي وجامعة الدول العربية، أن تشارك في حفظ 
السالم"، وحسب المادة 91 فإن رئيس الجمهورية 
"يقرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي 

إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي 
أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان.”

وينفرد الجيش الوطني الشعبي عن بقية جيوش العالم 
بكونه لم يتأسس بمرسوم، وهذا من بين العوامل التي 
تفسر الدالالت العميقة للبعد الوطني واالمتداد الشعبي 
لسليل جيش التحرير الوطني الذي ولد من رحم معاناة 
شعب تكبد الويالت وقرر تفجير واحدة من بين أعظم 

الثورات في القرن العشرين.

�إميان. �س
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 مكاملة هاتفية بني الرئي�س 

تبون ورئي�س الوزراء االيطايل

اإ�سادة بامل�ستوى العايل الذي بلغته 
العالقات اجلزائرية الإيطالية

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، مكالمة هاتفية مع 
ماريو دراغي رئيس مجلس الوزراء اإليطالي المستقيل.وأفاد بيان لرئاسة 
الجمهورية أن الرئيس تبون وماريو دراغي أشاد خالل المكالمة بالمستوى 

المتميز، الذي وصلت إليه العالقات الثنائية، بين البلدين الصديقين، من 
خالل الثقة العالية واالنسجام السياسي واالقتصادي بينهما، تعزيزا لمسار 

تعاون متجذر ومتين في مختلف المجاالت.
ع.ط

 رئي�س اجلمهورية ي�ستقبل ويكرم املتفوقتني الأوىل
 والثانية وطنيا يف امتحان البكالوريا لدورة جوان 2022

قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، باستقبال و تكريم التلميذتين 
المتفوقتين في شهادة البكالوريا )دورة جوان 2022(، األولى وطنيا، بن 
عباس إيمان في شعبة العلوم التجريبية، والثانية وطنيا، مرداس منار في 

ذات الشعبة. وكان قد تعذر على بن عباس إيمان من والية باتنة, المتحصلة 
على معدل 19,55, ومرداس منار من والية قالمة بمعدل 19,23 في 
شهادة البكالوريا, حضور حفل تكريم المتفوقين األوائل في االمتحانات 

المدرسية الوطنية لدورة 2022 الذي كان قد أشرف عليه الرئيس تبون, 
األربعاء الفارط بقصر الشعب, بسبب عارض صحي.

ع.ط

حت�ضريا للدخول الربملاين

 بوغايل يجتمع مب�سوؤويل امل�سالح الإدارية 
ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أول أمس، اجتماعا 

لمسؤولي المصالح اإلدارية يندرج في إطار التحضير للدخول البرلماني 
المقبل وتهيئة الظروف المالئمة له، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة 

التشريعية.
وأوضح البيان أن بوغالي ترأس بمقر المجلس, اجتماعا لمسؤولي المصالح 

اإلدارية, بحضور نائب الرئيس, ناصر بطيش، أسدى خالله جملة من 
التوجيهات الرامية إلى "ضرورة اإلعداد الجيد للدخول البرلماني المقبل مع 
استغالل فترة العطلة البرلمانية إلنجاز األشغال المبرمجة وإكمال الجاري 
منها لتوفير الظروف المالئمة للعمل بما يتماشى والرؤية التي تنسجم مع 

العمل البرلماني وتطلعات النواب".
كما استمع رئيس المجلس الشعبي الوطني, في هذا اإلطار, إلى عروض 

قدمها مسؤولو المصالح المعنية, استعرضوا فيها األعمال التي ينبغي 
إنجازها في هذه الفترة, ليختتم السيد بوغالي االجتماع بـ "حث الجميع على 
مضاعفة الجهد واستغالل الوقت المتبقي إلنهاء األشغال", مثلما أشار إليه 

المصدر ذاته.
�إ.�س

نظري "ت�ضامنها ودعمها الثابت" لدولة مايل

 رئي�س الوزراء مايغا يعرب 
عن �سكره العميق للجزائر

اأعرب رئي�س الوزراء املايل، ت�ضوغويل مايغا عن �ضكره العميق 

للجزائر ب�ضفتها رئي�ضة جلنة متابعة اتفاق ال�ضلم وامل�ضاحلة 

مبايل املنبثق عن م�ضار اجلزائر نظري "ت�ضامنها الفاعل ودعمها 

الثابت ملايل حكومة و�ضعبا".

�إ.�س

وفي تصريح له خالل افتتاح أشغال االجتماع الثاني )مستوى القرارات( 
لألطراف في اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، 

قال السيد مايغا: "بودي ان أتوجه بشكر خاص لجمهورية الجزائر الشقيقة 
ولقادتها السامون نظير تضامنهم الفاعل ودعمهم الثابت لمالي حكومة 

وشعبا، في إطار السعي عن السلم واألمن والنمو".
وأبرز رئيس الوزراء المالي من جهة أخرى أن تنفيذ اتفاق الجزائر يعد، 

أمام األزمة متعددة األبعاد التي يعرفها مالي منذ 2012 والمقرونة بضعف 
للريادة المحلية، "أحد أبرز األولويات لرئيس المرحلة االنتقالية، رئيس 

الدولة ، العقيد آسيمي غويتا وللحكومة".
وجدد في السياق نفسه "إرادة حكومة مالي في استكمال تنفيذ ذكي التفاق 

السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، والذي تضمنه مخطط 
عملها لسنتي 2021-2022 المصادق عليه في 2 أغسطس 2021 من 

طرف المجلس الوطني االنتقالي"، مشيرا ألهمية "الحوار وضرورة قيام 
مختلف األطراف بتنازالت خدمة للمصلحة العليا لألمة المالية".

من جهته، طمأن  سفير الجزائر بمالي، الحواس رياش الذي أبرز "أهمية 
هذا االجتماع المنعقد في سياق تعرف فيه دولة مالي صعوبات وكذا آمال"،  

أن "الجزائر بصفتها بلد جوار وقائدة الوساطة الدولية، لن تدخر أي جهد 
في سبيل عودة مالي إلى سكة السلم واالستقرار والنمو".

واسترسل قائال "إن الوساطة الدولية ترى انه من المستعجل التوصل إلى 
تسريع لمسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الذي يبقى األساس من أجل 

عودة السلم واألمن واالستقرار في إطار احترام السالمة الترابية و وحدة 
وسيادة هذا البلد".

تجدر اإلشارة أن هذا االجتماع الذي يمتد إلى غاية 5 أوت بمشاركة 
الحكومة المالية والحركات الموقعة واألطراف األخرى في االتفاق، من 

شأنه السماح للمشاركين تجديد التزامهم بالتعجيل بمسار السلم والمصالحة 
في مالي، وكذا التطرق بشكل خاص إلى مسائل حاسمة مرتبطة بإدماج 
المقاتلين القدامى في القوات المسلحة ومصالح األمن المالية فضال عن 

الجوانب المؤسساتية والسياسية لالتفاق.

جاء عرفانا بالدور املحوري الأ�ضود اجلزائر يف م�ضرية البناء واحلفاظ على ال�ضيادة

   اإقرار اليوم الوطني للجي�س..
عيد جميد برمزية ثورية عميقة

 

حتيي اجلزائر، اليوم، اليوم الوطني للجي�س الوطني ال�ضعبي، امل�ضادف للرابع اأوت من كل 

�ضنة، والذي اأقره رئي�س اجلمهورية، القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة، وزير الدفاع الوطني، 

ال�ضيد عبد املجيد تبون، عرفانا للدور املحوري للموؤ�ض�ضة الع�ضكرية يف م�ضرية بناء الوطن 

واحلفاظ على الوحدة الوطنية والدفاع عن ال�ضيادة الوطنية.
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المتجددة  والطاقات  الطاقوي  االنتقال  وزارة  وقعت 
بالجزائر  امس،  الدينية واألوقاف،  الشؤون  مع وزارة 
العاصمة، على اتفاقية تتعلق بتزويد المساجد والمدارس 
بالطاقة  العاملة  المياه  بسخانات  والزوايا  القرآنية 

الشمسية وتركيبها بتمويل مشترك.
تم إمضاء االتفاقية تحت إشراف وزيري القطاعين بن 
عتو زيان ويوسف بلمهدي من طرف األمناء العامين 
بمقر  معاش  رضوان  و  مهماه  بوزيان  للوزارتين 
سحنون"  أحمد  "الشيخ  القرآن  دار  القرآنية  المدرسة 
ببئر مراد رايس، و ذلك تزامنا مع إطالق قافلة توزيع 
المصابيح الموفرة للطاقة )الد( على المساجد والمدارس 

القرآنية.
الطاقوي  االنتقال  وزير  أكد  بالمناسبة,  كلمته  وفي 
االتفاقية  "هذه  أن  زيان,  عتو  بن  المتجددة،  والطاقات 
المجيد  عبد  الجمهورية،  رئيس  لتوجيهات  تنفيذا  تأتي 
تبون، لتعميم اإلنارة العمومية بالطاقة الشمسية وأيضا 
على  وتطبيقاتها  الشمسية  الطاقة  استخدام  في  التوسع 

مستوى الفضاءات العمومية ومؤسسات العبادة".
كما أوضح الوزير أن المحور األول من هذه االتفاقية 

يخص سخانات المياه العاملة بالطاقة الشمسية, مشيرا 
انها عملية مسجلة في إطار البرنامج الوطني للتحكم في 
سيتم  المشروع  هذا  أن  الوزير  أوضح  الطاقة.وعليه, 
تمويله بشكل مشترك، حيث يتم تغطية 50 بالمائة من 
تكلفة معدات السخان وتثبيته من قبل الصندوق الوطني 
للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والتوليد المشترك 
ضمن  تندرج  العملية  هذه  ان  الوزير  للطاقة.وأشار 
الشمسية  بالطاقة  المياه  سخانات  نشر  تعزيز  برنامج 
في المساكن والمساجد والمدارس والمؤسسات الصحية 
الى األهمية االقتصادية  على وجه الخصوص, مشيرا 
وطنية  سوق  خلق  في  "سيساهم  الذي  المشروع  لهذا 
محلية لهذه السخانات، كونها تنطوي على تقنية بسيطة 
نسبيا، يمكن للمصنعين المحليين من إنتاج هذه األنظمة 
ميسور  حال  يوفر  بما  بأنفسهم،  وصيانتها  وتركيبها 
الصناعيين  من  وطنية  شبكة  بانشاء  يسمح  و  التكلفة 

والحرفيين".
من  نوعين  إطالق  الوزير  ذكر  الصدد،  هذا  وفي 
لالنخراط  الراغبين  قبل  من  االهتمام  إلبداء  الدعوات 
في هذا المسعى واإلستفادة من مزايا المشروع, مشيرا 

الى ان األولى تهدف إلى اختيار مركبي هذه السخانات 
لصالح  المشروع  تنفيذ  عن  مسؤولين  سيكونون  الذين 
الواليات  اتجاه  في  إطالقها  فتم  الثانية  أما  المستفيدين, 
التربية  واألوقاف،  الدينية  )الشؤون  عديدة  وقطاعات 
والمؤسسات التعليمية، الصحة( إلبداء االهتمام بغرض 
المشترك  للتمويل  المالية  التركيبة  االستفادة من صيغة 
المجال  يتيح  "بما  المشروع،  هذا  إطار  في  المعتمد 
للمنشآت التابعة لهذه القطاعات من توفرها بشكل دائم 

على الماء الساخن المنتج باستخدام الطاقة الشمسية".
لهذه  المستجيبة  القطاعات  بين  من  انه  الى  أشار  كما 
بلغ  "حيث  واألوقاف،  الدينية  الشؤون  قطاع   ، الدعوة 
1.673مسجدا  بـ  تحديدها  جرى  التي  المساجد  عدد 
تركيب  من  اإلستفادة  يمكنها  كوجهات  والية   33 عبر 
هذه السخانات"، موضحا ان االتفاقية الموقعة اليوم مع 
وزارة الشؤون الدينية واألوقاف "تأتي في اطار تجسيد 
هذا المشروع الطموح من خالل تركيب وتشغيل 880 

سخان مياه بالطاقة الشمسية كمرحلة أولى".
شروحات  ،حسب  يتمثل  لالتفاقية  الثاني  المحور  أما 
مصباح  ماليين   3 "توزيع  مشروع  تنفيذ  في  الوزير، 

المسجل كذلك في إطار  للطاقة من نوع +الد+  موفر 
البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة الستبدال المصابيح 
المتوهجة، حيث سيتم ضمان اقتناء مصابيح )الد( عن 
طريق التمويل المشترك بضمان 50 بالمائة من التكلفة 
والطاقات  الطاقة  في  للتحكم  الوطني  الصندوق  من 

المتجددة والتوليد المشترك للطاقة".
وأوضح في هذا اإلطار انه "سيتم تخصيص حصة قدرها 
500ألف مصباح موفر للطاقة من نوع )الد(، لصالح 
واألوقاف". الدينية  الشؤون  بقطاع  العبادة  مؤسسات 
اليوم رمزيا بتوزيع 4.000 مصباح  العملية  وانطلقت 

على ثمانية مؤسسات قرآنية بهدف تجسيد المشروع.
أن  األوقاف  الدينية و  الشؤون  أشار وزير  من جانبه، 
على  المالي  العبء  "تخفيف  شأنها  من  العملية  هذه 
الكهرباء"،  و  الغاز  استغالل  فاتورة  بتقليص  البلديات 
بأهمية  والتحسيس  التوعية  في  المساجد  بدور  نوه  كما 
االنتقال الطاقوي و االستغالل العقالني للطاقة, مشيرا 
المدارس  كافة  على  مستقبال  العملية  هذه  تعميم  الى 

القرآنية و المساجد.
ف.م

وكالة  مع  حوار  في  عجال،  أوضح 
األنباء الجزائرية، أن "قيمة االستثمارات 
اإلجمالية التي خصصت لربط المناطق 
إطار  في  والغاز،  بالكهرباء  المعزولة 
البرنامج الذي سطره رئيس الجمهورية، 
تجاوزت الـ 22 مليار دينار"، مؤكدا أن 

"هذا البرنامج اليزال متواصال".
المسؤول،  حسب  القيمة،  هذه  وتشمل 
مختلف برامج الربط بالكهرباء والغاز، 
والبرنامج  الخماسي،  البرنامج  منها 
المشترك  الصندوق  وبرنامج  التكميلي 
مناطق  برنامج  و  المحلية  للجماعات 
الظل. وفي هذا الصدد، أبرز عجال أن 
اإلطار  هذا  في  المنجزة  المشاريع  عدد 
بلغ "2.570 مشروع كهرباء و2.383 
ربط  يعادل  ما  طبيعي،  غاز  مشروع 
60.369 منشأة كهربائية و 239.169 

غازية، الى غاية 30 يونيو 2022 ".
من جهة أخرى، أكد الرئيس المدير العام 
اللقاءات  سلسلة  أن  "سونلغاز"  لمجمع 
 27 إلى  وطاقمه  قادته  التي  الميدانية 
مدى  "بتقييم  سمحت  اآلن،  لحد  والية، 
المستوى  على  الطاقوية  المشاريع  تقدم 
العراقيل".  على  والوقوف  المحلي 
وعليه، اشار الى أن اللقاءات التي جمعته 
المدني في هاته  المجمع  بالوالة وبأفراد 
بـ "حل مشاكل عديدة  الواليات سمحت 
متعلقة بربط مناطق الظل، المستثمرات 
وكذا  السكنات،  أالف  مئات  الفالحية، 
اآلبار عن طريق اتخاذ قرارات فورية"، 
المواطن  من  أكثر  "التقرب  وكذا 
سعيه  الى  مشيرا  انشغاالته"،  وإحصاء 
لمجمل  الميدانية  زياراته  استكمال  الى 

الواليات "قبل نهاية العام الجاري".
 �أكرث من 25 مليار دينار لربط �أكرث 

من 20.000 م�ستثمرة فالحية 

 ودائما في إطار تنفيذ قرارات السلطات 
برنامجا  "سونلغاز"  تبنت  للبالد،  العليا 
خاصا لربط المستثمرات الفالحية بهدف 
وتدعيم  الفالحية  التنمية  عجلة  دفع 
فاقت  الذي  الوطني،  الفالحي  اإلنتاج 
قيمته 25 مليار دج، حسب عجال. وفي 
نظرا  انه  المسؤول  أوضح  الصدد،  هذا 
لألهمية البالغة التي تكتسيها هذه العملية، 
تم  التي  الفالحية  المستثمرات  "بلغ عدد 
إجمالي  من  مستثمرة   20.233 ربطها 
إنجاز  بنسبة  أي  مستثمرة،   45.878

تقدر ب 44 بالمائة".
على  "سونلغاز"  جهود  تقتصر  ولم 

القطاع الفالحي، حسب السيد عجال، بل 
الصناعية،  المناطق  ربط  أيضا  شملت 
المجال،  هذا  في  المجمع  قام  حيث 
48 طلب  أصل  من  ملف   41 "بدراسة 
لربط المناطق الصناعية وبالتالي تزويد 
3.470 زبون بالطاقتين، ما يعادل نسبة 
85 بالمائة من مجمل الملفات المودعة".
السيد  يضيف  الدراسات-  هذه  وتتوقع 
كم   2.601 من  أكثر  "إنجاز  عجال- 
توزيع  محطة   67 مع  النقل  شبكة  من 
بالنسبة  توزيع،  شبكة  من  كم  و1.494 
ب  مقدر  مالي  بغالف  وهذا  للكهرباء، 
19.202 مليار سنتيم".وأشار أنه من بين 
دراستها  تمت  التي  الصناعية  المناطق 
بالكهرباء  صناعية  مناطق   9 ربط  تم 
)غليزان(،  خطاب  سيدي  من  بكل 
تامازورة )عين تموشنت(، عين وسارة 
مشتة  )البويرة(،  البردي  واد  )الجلفة(، 
بوعريريج(،  )برج  الواد  ورأس  فاطمة 
صابر  أوالد  )المسيلة(،  الحاجة  ذراع 

)سطيف( وعين ياقوت )باتنة(.
فيتوقع  الطبيعي،  للغاز  بالنسبة  أما 
المسؤول "انجاز أكثر من 414 كم من 

شبكة النقل مع 49 محطة ضغط  و678 
مالي  بغالف  توزيع وهذا  كم من شبكة 
مقدر ب 2.608 مليار سنتيم"، موضحا 
التي  الصناعية  المناطق  ضمن  من  أنه 
تمت دراستها تم ربط 3 مناطق صناعية 
بالغاز الطبيعي وهي سيدي خطاب، واد 

البردي وتاما زورة.
المناطق  ملفات  أن  عجال  كشف  كما 
المتبقية لم تكتمل دراساتها "لعدم استكمال 
إحصاء  وباألخص  التقنية  الملفات 
متوفرة",  الغير  الطاقوية  االحتياجات 
االستثمارات  هذه  كل  أن  الى  مشيرا 
الحقيقة  في  "هي  المجمع  بها  يقوم  التي 
استثمارات الدولة الجزائرية" بإعتبار أن 
"سونلغاز" "ما هي إال أداة لتجسيد هذه 

البرامج بأموال عمومية".
 �إطالق �أول وكالة

  افرتا�صية باجلزائر العا�صمة 

 قبل نهاية 2022 

برقمنة  الخاصة  المشاريع  إطار  وفي 
السيد عجال أن"سونلغاز"  أكد  المجمع، 
فتح  إلى  يصبو  مشروع   على  تعمل 

أول وكالة افتراضية له، سيكون مقرها 
نهاية  قبل  وذلك  العاصمة،  بالجزائر 
"خالية"  ستكون  الوكالة  2022.هذه 
جميع  وستوفر  للمجمع  عون  أي  من 
الوكاالت  في  المقترحة  الخدمات 
دفع  أو  الربط  كطلب  الكالسيكية 
المستحقات، غير أن الزبون لن يتعامل 
هذه  سينفذ  بل  التجاريين  االعوان  مع 
موصولة  أجهزة  بواسطة  العمليات 
كما  ل"سونلغاز"،  المعلوماتية  بالشبكة 
الخاصة  للوكاالت  بالنسبة  الشأن  هو 

بالبنوك، حسب شروحات المسؤول.
كما تسعى "سونلغاز" - حسبه - من خالل 
سياسة الرقمنة التي انتهجتها منذ 2009 
على  األحسن  ضمن  مكانة  "بلوغ  إلى 
المجال".ونوه  هذا  في  الدولي  الصعيد 
"فعال"  عضو  "سونلغاز"  بكون  عجال 
في العديد من الجمعيات الدولية الناشطة 
في مجال الطاقة، بفضل الخبرة المعتبرة 
التي تزخر بها والمعترف بها في العديد 
من المجاالت تمكنها من المشاركة تقنيا 
ومعارفها  مؤهالتها  مجال  في  وعلميا 

على المستوى اإلقليمي والقاري.
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با�ستعمال تنقية �لربط بالطاقات �ل�سم�سية

اتفاقية لتزويد امل�ساجد واملدار�س القراآنية ب�سخانات املياه

يف جمال ربط �ملناطق �ملعزولة بالكهرباء و�لغاز

ا�ستثمارات "�سونلغاز" فاقت 22 مليار دينار
بلغت �لقيمة �الإجمالية ال�ستثمار�ت جممع "�سونلغاز" يف �إطار تنفيذ برنامج رئي�س �جلمهورية، عبد �ملجيد تبون، �ملتعلق بربط �ملناطق 

�ملعزولة بالكهرباء و�لغاز، �أكرث من 22 مليار دينار، ح�سبما ك�سف عنه �لرئي�س �ملدير �لعام للمجمع، مر�د عجال.

�سيتم �إ�سر�ك كل �لفاعلني و�ملتعاملني 

�القت�ساديني الإجناح �لعملية

االنطالق يف جت�سيد م�سروع 
اإنتاج حليب االأطفال الر�سع

أعلنت وزارة الصناعة إطالق مشاورات مع القطاعات 
إنتاج حليب األطفال  بتجسيد مشروع  المعنية  والهيئات 
سيتم  الثانية  المرحلة  أن  الوزارة  بيان  الرضع.وأشار 
فيها إشراك كل الفاعلين والمتعاملين االقتصاديين قصد 
القطاعين  بين  قوية  شراكة  عبر  متكامل  مركب  إنجاز 
مسحوق  مستوردي  مع  وباألخص  والخاص،  العام 
الناشطين  الكبرى  العالمية  العالمات  بين  من  الحليب 
قيمة  بالجزائر، وإلعطاء  االستراتيجي  المجال  هذا  في 

مضافة لالقتصاد الوطني.
أحمد  الصناعة،  وزير  صرح  فقد  البيان  نفس  ووفق 
تطبيقا  تأتي  الخطوة  أن  االجتماع   خالل  زغدار، 
لتعليمات رئيس الجمهورية لالنطالق الفوري في تجسيد 
الرضع،  األطفال  حليب  إنتاج  مركب  إنجاز  مشروع 

وبعد عرضه على مجلس الحكومة يوم 07 جويلية.
وأكد زغدار أن السوق الوطني بحاجة إلى االستثمار في 
هذ المجال الحيوي، واستبدال الحليب المجفف المستورد 
المستوى  على  يصنع  بمنتوج  األوروبية  الدول  من 
منتوجا  يعد  الرضع  األطفال  حليب  أن  مفيدا  المحلي، 
فإن  الصناعة  استراتيجيا حساسا.ووفق وزارة  صناعيا 
لألطفال  المخصص  الحليب  لمسحوق  العالمي  اإلنتاج 
المجفف  الحليب  من  طن  مليون   1.9 بـ  يقدر  الرضع 
سنوًيا، وتستورد الجزائر هذه المادة من الدول األوروبية 

بنسبة 100%.
ف.م

وزير �ل�سياحة ُي�ستقبل

 من طرف رئي�سة �حلكومة �لتون�سية

نحو تعزيز التعاون 
وتطوير العالقات الثنائية 

يف املجال ال�سياحي
ياسين  التقليدية،  والصناعة  السياحة  وزير  إستُْقِبل 
نجالء  التونسية،  الحكومة  رئيسة  طرف  من  حمادي، 
بودن، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوزير 
تمحور  اللقاء  أن  للوزارة  بيان  تونس.وأفاد  الجارة  إلى 
الثنائية  العالقات  وتطوير  التعاون  تعزيز  ٱليات  حول 
بين البلدين في شتى المجاالت السيما في مجال السياحة 

والصناعة التقليدية.
العالقات  عمق  على  محادثاتهما  خالل  الطرفان  وأكد 
الرسمي  المستويين  على  وتونس،  الجزائر  بين  الثنائية 
والشعبي ، حيث أعربت رئيسة الحكومة التونسية عن 
الدائم  لدعمها  وشعبا  حكومة  الجزائرية  للدولة  امتنانها 
لتونس في كل المحن وهذا ما يعبر عن صدق العالقات 

بين البلدين.
كما استعرض الوزير، التحفيزات واالمتيازات الممنوحة 
من طرف الدولة الجزائرية في قانون االستثمار الجديد، 
والذي سيسهم  في خلق مناخ أعمال آمن ومستقر يسمح 
ضرورة  على  التأكيد  تم  المستثمرين.كما  باستقطاب 
وتعزيز  مشتركة   نموذجية  ومشاريع  برامج  إطالق 
وتبادل  للبلدين  السياحيين  المتعاملين  بين  الشراكة 

الخبرات في مجال السياحة والصناعة التقليدية.
ع.ط



اإلشكالية طرحت  نفس  أن  المرضي في حين  لدى  ما شكل حالة طوارئ   وهو 
بقطاع الصحة العمومي اين تعرف المستشفيات هي األخرى فراغا كبيرا بسبب 
فترة العطل هذه األخيرة جمدت لسنيت بسبب االزمة الصحية لتسمح وزارة الصحة 

هذه السنة بعودة العطل وهو ما جعل أصحاب المآزر البيضاء يتهافون عليها.
خمابر دم خارج �خلدمة وخو��ص يوؤجلون مو�عيدهم ملا بعد �شهر �أوت 

في جولة استطالعية، قادتنا أمس عبر بعض مخابر تحليل الدم وعيادات األطباء 
هذه  مسيرو  عمد  حين  في  مغلقة  العيادات  أغلب  وجدنا  العاصمة،  في  الخواص 
العيادات إلعالم مرضاهم بتاريخ خروجهم وعودتهم من العطلة عبر تعليق إعالنات 
تصرف المرضي عن العيادات، بالمقابل  أكد اغلب األطباء الذين وجدناهم ال زالوا 
يزاولون مهامهم عبر عياداتهم  أنهم سينصرفون إلى العطلة، هذه األيام، وفي وقت 
وجد فيه بعض األطباء من يعوضهم هناك أطباء اخرون سيضطرون لغلق عياداتهم 
الدم  تحاليل  ينطبق على عيادات  الصيفية وهو نفس ما  العطلة  حتى عودتهم من 
حيث اضطرت المخابر في الجزائر الوسطى مثال للعمل أيام الخميس والسبت دون 
انقطاع إلجراء التحاليل الطبية على عينات الدم حتى يتمكن المرضى من أخذها قبل 
دخولهم في عطلة.  بينما عرفت بعض العيادات منها عيادات أطباء أمراض النساء 
وطب العيون، اكتظاظا غير مسبوق خاصة من طرف المرضى المداومين للعالج 
فيها، وهذا بعد أن علقت هذه العيادات موعد دخولها في عطلة شهرية، وعبر عدد 
من المرضى عن تذمرهم من تكرار هذا السيناريو كل فصل صيف وعدم تمكن 

العديد ن األطباء من إيجاد بدالء لهم خالل فترة عطلهم.
�لرتخي�ص بالعطل بعد �لتجميد يت�شبب يف هجرة جماعية للأطباء 

وال يختلف الوضع كثيرا بالنسبة للقطاع العام حيث بدأت المستشفيات منذ دخول 
شهر اوت الجاري تعرف نوعا من الفراغ في مختلف المصالح االستشفائية بسبب 
سمحت  كورونا،  وباء  بسبب  المنع  من  عامين  بعد  والممرضين،  األطباء  عطلة 
وزارة الصحة رسميا بعودة العطل لمستخدمي الصحة العمومية في المستشفيات 

والعيادات الجوارية، وهو ما تسبب في تهافت أصحاب المآزر البيضاء على طلب 
العطلة خالل الفترة الممتدة ما بين منتصف جويلية ونهاية أوت 2022، ما يهدد 
باحتياجات  التكفل  ونقص  الطبية  المصالح  بإفراغ  الصحة  نقابات  مختلف  حسب 
المرضى، في حين أصدرت العديد من مديريات الصحة تعليمة تأمر من خاللها 
بين  الصيفية  العطل  على  والتناوب  الخدمات  من  األدنى  الحد  ضمان  بضرورة 

المستخدمين بما يضمن سير المصالح الطبية بالشكل المعتاد.
�حلل يكمن يف فر�ص نظام �ملد�ومة 

وفي هذا السياق قال البروفسور، مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية 
الصحة وتطوير البحث، فصل الصيف دائما ما يمثل أزمة لقطاع الصحة بسبب 
العطل من جهة والضغط من جهة اخري بسبب تضاعف الحاالت المرضية الناجمة 
عن حوادث المرور وضربات الشمس وتعقد وضعية االمراض المزمنة وأمراض 
اكد  خياطي  أن  غير  كورونا  وباء  إصابات  في  المقلق  االرتفاع  وحاليا  الصيف 
الصحة، والذين حرموا منها  أساسي من حقوق جميع عمال  العطلة هي حق  أن 
لمدة سنتين بسبب الظروف الصحية االستثنائية التي كانت تعيشها الجزائر والعالم 
بانتشار فيروس كوفيد 19 معتبرا ان حالة الشغور حاليا تشمل كال القطاعين لذلك 
يري ذات المتحدث ان الحل هو في فرض نظام المداومة مشيرا أن أغلب العيادات 
تدخل خالل الصيف في عطلة ألنها ال تخضع لقوانين من شأنها تنظيم عملها في 
إطار المناوبة، والتي من المفروض حسب خياطي، أن تلزمها وزارة الصحة عن 
الصحة  وزارة  ان  خياطي  قال  أخر  جانب  من  البلديات،  في  قوائم  تعليق  طريق 
مدعوة أيضا لتنظيم نظام العطل في القطاع العمومي تجنبا لتسجيل حاالت الشغور، 
هذا وأشار خياطي ان األطباء الخواص غير ملزمين ببقاء عياداتهم مفتوحة، وال 
أو  وباء  انتشار  حالة  في  إال  المناوبة  عليهم  تفرض  أن  الصحة  لمديريات  يمكن 
وجود حالة طوارئ صحية في المنطقة. ولكن على هذه المديريات أن تعمل بصفة 
منظمة وتمشط العيادات الخاصة التي تبقى مفتوحة خالل أوت وتنشر أسمائها لدى 

الصيدليات، من اجل إعالم المرضى بالعيادات التي توفر الخدمة.

في  الناشطين  على  التكاليف  تضاعفت 
فزيادة  األخيرة  الفترة  التجارة  قطاع 
تثقل  التي  المرتفعة  الضرائب  على 
كاهل هؤالء يشتكي اغلبيتهم من ارتفاع 
تكاليف الكراء وهو ما يهدد نسبة كبيرة 
التجار  من  الكثير  ويجعل  باإلفالس 

يتركون النشاط.
ويشتكي تجار الجملة وحتي التجزئة كل 
المفروضة  الضرائب  ارتفاع  من  مرة 
المحالت  كراء  أسعار  وحتى  عليهم 
من   هؤالء  ويطالب  يشغلونها  التي 
من  العاجل  بالتدخل  التجارة  وزارة 
للتخفيف  خاص  قانون  وضع  أجل 
عرفت  والتي  هذه  الكراء  أسعار  في 
بالمائة،   30 بنسبة  محسوسا  ارتفاعا 
وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد 
االستهالكية. مطالبين بتوزيع المحالت 
أن  علما  الحقيقين  التجار  على  المغلقة 
المغلقة  المحالت  هناك عددا كبيرا من 
الجديدة  السكنية  األحياء  مستوى  على 
توزيعها  سوء  بسبب  القديمة  وحتى 

الكراء  أسعار  ارتفاع  أو  التجار  على 
العمومية،  السلطات  تفرضها  التي 
كما أن هناك ما يقارب 30 ألف محل 
استفاد  مغلق،  الوطني  المستوى  على 
نشاط  أي  يمارسوا  لم  أشخاص  منها 
وتكشف  عليها.  الحصول  منذ  تجاري 
من  بالمئة   80 أن  واحصائيات  ارقام 
تجار المحالت تضرروا خالل السنتين 
الوبائية  الظروف  بسبب  األخيرتين 
دخلهم  على  كبير  بشكل  أثرت  التي 
من  اآلالف  هنالك  حيث  المعيشي، 
نشاطها.  عن  توقفت  التي  المحالت 
يقترحون  التجار  ممثلي  جعل  ما  وهو 
اكثر من مرة مقترحات لوزارة التجارة 
بما  جديدة،  أسواق  باستحداث  تتعلق 
فيها محالت التجزئة وأسواق جوارية، 
التاجر  تكاليف  مما يساهم في استقرار 
وأسعار الكراء. بالمقابل كشفت مصادر 
بلديات  رؤساء  قيام  عن  لـ"الرائد" 
العاصمة، مؤخرا  بإعادة تحيين أسعار 
التجارية  للمحالت  بالنسبة  الكراء 

واألمالك العقارية التابعة لها، في إطار 
تنفيذ تعليمات الداخلية الرامية إلى دفع 
الثروة  خلق  إلى  المحلية  الجماعات 
والعقارات  الممتلكات  كل  واستغالل 
أدرجتها  التي  الرسوم  كافة  واقتطاع 
إطار  في  المختلفة  والمراسيم  القوانين 
عن  والبحث  المحلية  الجباية  تحسين 
شح  مواجهة  أجل  من  مالية  موارد 
التعليمات  هذه  ضوء  وعلى  الخزينة. 
مراسالت  البلديات  رؤساء  وجه 
المستغلين  واألشخاص  التجار  إلى 
لعقاراتها، وإعالمهم بضرورة االلتزام 
على  التأكيد  مع  الكراء،  تكاليف  بدفع 
مع  يتماشى  بما  أسعارها،  مراجعة 
أسعار السوق المحددة من قبل دواوين 
ومديريات  العقاري  التسيير  الترقية 
في  الشروع  ناهيك عن  الدولة،  أمالك 
اقتطاع الرسوم وإنعاش خزينة البلديات 
أصحاب  تمس  جديدة،  مالية  بموارد 
بسبب  األجرة،  وسيارات  الحافالت 
المخصصة  التوقف  وأماكن  المواقف 

أخرى  رسوم  فرض  عن  ناهيك  لهم، 
المستغلة  الخارجية  المساحات  على 
للمقاهي  المحاذية  العمومية  بالساحات 
والمطاعم، فضال عن فرض مبالغ مالية 
المعارض  تنظيم  في  الراغبين  على 
واستغالل  االقتصادية  والتظاهرات 
هذه التظاهرات في إطار توفير موارد 
ان  المنتظر  من  وعليه  هامة  مالية 
الفترة  المحالت  كراء  أسعار  تعرف 
المقبلة مزيدا من االرتفاع وهو ما يعني 
التجار  عاتق  على  التكاليف  من  مزيد 
الذين يشتكون أصال من ارتفاع تكاليف 
الضرائب وهو ما جعلهم يقترحون اكثر 
من مرة تسديد مستحقات الضرائب مرة 
كل شهر أو كل 3 أشهر كأقصى حد، 
بدال من تسديدها سنويا للتخفيف عنهم، 
يدفعه  الذي  السنوي  القسط  أن  خاصة 
قدراتهم  ويرهق  ظهرهم  يقصم  هؤالء 
بالتجارب  ذلك  في  واستدلوا  المالية، 

األوروبية والتركية في هذا المجال.
�ص.زمو�ص

�ص.زمو�ص
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�أزمة "�شغور" بالقطاع ال�صحي

 ب�صبب عطل "�أوت"
قررت �أغلب �لعياد�ت �خلا�شة وكذ� خمابر حتليل �لدم �لدخول يف عطلة �بتد�ء� من بد�ية �شهر �أوت �جلاري حيث تعترب هذه �لفرتة

 هي �أكرث فرتة يف�شلها �لأطباء لتوقيف ن�شاطهم..

التوقيع  العاصمة،  بالجزائر  أمس  أول  تم 
على مذكرة تعاون بين المديرية العامة لألمن 
الوطني وقيادة الدرك الوطني، بهدف تدعيم 
جهود الوقاية من الجريمة والتصدي لها من 
خالل وضع خطط عملياتية مشتركة،حسب 
ما أفاد به بيان للمديرية العامة لألمن الوطني.

أوضح البيان أنه, في "إطار تعزيز الشراكة 
بين المؤسستين األمنيتين، وقع المدير العام 
لألمن الوطني و قائد الدرك الوطني، اليوم 

الثالثاء 02 أوت 2022، بمقر قيادة الدرك 
الوطني, على مذكرة تعاون تهدف إلى تدعيم 
الجريمة بشتى  للوقاية من  المبذولة  الجهود 
أنواعها والتصدي لها وضمان أمن المواطن 
الممتلكات, من خالل وضع خطط  وحماية 

عملياتية مشتركة".
لألمن  العام  المدير  اعتبر  المناسبة,  وبهذه 
هذه  أن  الشيخ,  بن  فريد  السيد  الوطني 
االتفاقية تعد "لبنة أخرى تضاف إلى المسار 

مجال  يشهده  الذي  المشترك  التاريخي 
التنسيق العملياتي" بين المؤسستين األمنيتين, 
للدفع  راسخة  قانونية  أرضية  "تشكل  وأنها 
تعكس  عليا  مستويات  إلى  التعاون  بجسور 
الرؤية المستنيرة للسلطات العليا للبالد التي 
تؤكد في كل سانحة على فضائل التنسيق بين 
وتوفير  الخبرات  الدولة وتسخير  مؤسسات 
أداء  من  لتمكينهم  الضرورية  الوسائل 
مهامهم النبيلة في كنف قوانين الجمهورية".

ومن جهته, نوه قائد الدرك الوطني, العميد 
يحيى علي والحاج, بهذه المبادرة التي تعتبر 
التعاون  تعزيز  في  تساهم  جديدة  "خطوة 
"الحرص  وتبرز  والبناء",  المثمر  الثنائي 
األمنيتين  المؤسستين  توليه  الذي  الكبير" 
"لالرتقاء بمجال التكامل العملياتي، للوقوف 
في وجه كافة أشكال الجريمة بما يرقى إلى 

تطلعات المواطن".
االتفاقية  هذه  أن  إلى  ذاته  المصدر  وأشار 

"اعتماد  غرار  على  مجاالت,  عدة  تشمل 
الجهازين على  بين وحدات  آليات عملياتية 
المستوى الوطني والجهوي واإلقليمي, تبادل 
المعلومات والخبرات, تعزيز التعاون التقني 
دورات  "برمجة  إلى  باإلضافة  والعلمي", 
بالرفع  تسمح  مشتركة  متخصصة  تدريبية 
للوطن  خدمة  المهني  األداء  مستوى  من 

والمواطن".
ف.م

مذكرة تعاون بني �ملديرية �لعامة للأمن �لوطني وقيادة �لدرك �لوطني

 ت�صافر كل اجلهود لتدعيم الوقاية من اجلرمية

الدول  منظمة  قررت 
المصدرة للنفط وحلفاؤها، 
بمجموعة  يعرف  ما  أو 
بمناسبة  "أوبك+"، 
الـ  الوزاري  اجتماعها 
االنتاج  رفع  أمس،   ،31
بـ  للمجموعة  االجمالي 
يوميا  برميل  ألف   100
المقبل،  سبتمبر  شهر  في 
وزير  عنه  أعلن  حسبما 
محمد  المناجم،  و  الطاقة 
عرقاب.وبهذا تكون الدول 
اتفقت  قد  للتحالف   23 الـ 
على خفض مستوى الزيادة 
الشهرية بالمقارنة مع تلك 
الجاري. للشهر  المقررة 

الشهرية  الزيادة  وتعتبر 

سبتمبر  لشهر  المقررة 
المعتمدة  تلك  من  األقل 
الرفع  مخطط  تطبيق  منذ 
المتفق  لإلنتاج  التدريجي 
أوبك+  اجتماع  في  عليه 

في يوليو 2021.
المجموعة  دول  وقامت 
االجمالي  انتاجها  برفع 
بمعدل   2021 أوت  منذ 
يوميا  برميل  ألف   400
تقرر  أن  قبل  شهر  كل 
رفع هذا المعدل الى 432 
كل  في  يوميا  برميل  ألف 
إلى  مؤخرا  لترفعه  شهر، 
أجل  من  يوميا  ألف   648

االستجابة لزيادة الطلب.
ف.م

الفالحة  وزارة  ذكرت 
في  الريفية،  والتنمية 
الثالثاء،  يوم  لها  بيان 
الضريبية  باإلجراءات 
تضمنتها  التي  الرئيسية، 
لسنة  المالية  قانون  أحكام 
إلى  والهادفة   ،2022
االقتصادي  النشاط  دعم 
االستثمار  وتشجيع 
القطاع  في  واإلنتاج 

الفالحي.
أشار البيان إلى أن "قانون 
أدرج   2022 لعام  المالية 
اإلجراءات  من  مجموعة 
الضريبي,  العبء  لتخفيف 
النشاط  دعم  إلى  تهدف 
وتشجيع  االقتصادي, 
واإلنتاج  االستثمار 
الوطني, السيما فيما يتعلق 
الفالحي".ومن  بالقطاع 
االجراءات,  هذه  جملة 
استفاد متعاملو القطاع من 
اإلعفاء عن ضريبة القيمة 
األعالف  على  المضافة 
للماشية  المخصصة 
محليا  المنتجة  والدواجن 
من   90 المادة  )حسب 

قانون المالية 2022(.
اإلعفاء  تمديد  تم  كما 
ضريبة  عن  الدائم 
)الدخل  اإلجمالي  الدخل 
الدخل  ليشمل  الفالحي( 
الصغيرة  المستثمرات  من 
من   14 المادة  )حسب 
قانون المالية 2022(, التي 

تكون مساحتها أقل من أو 
هكتارات  ستة  تساوي 
الواقعة  للمستثمرات 
والهضاب  الجنوب  في 
بالنسبة  وهكتارين  العليا, 
في  الواقعة  للمستثمرات 

المناطق األخرى.
القطاع  متعاملو  واستفاد 
عن  اإلعفاء  من  أيضا, 
اإلجمالي,  الدخل  ضريبة 
بالنسبة  سنوات,   10 لمدة 
الناتج عن األنشطة  للدخل 
والحيوانية  الفالحية 
األراضي  في  تتم  التي 
بدء  حديثا,  المستصلحة 
تخصيصها,  تاريخ  من 
منذ  الجبلية,  والمناطق 

بداية نشاطها.
منح  ذلك  إلى  يضاف 
بالمائة   60 بنسبة  تخفيض 
من الدخل الصافي الخاضع 
تربية  مجال  في  للضريبة 
المادة  )بموجب  المواشي 
المالية  قانون  من   14
جملة  2022(.وترمي 
التحفيزية  التدابير  هذه 
إعادة  إلى  والتشجيعية 
في  الفالحي,  النشاط  بعث 
المرافقة  إجراءات  إطار 
الدولة  تضعها  التي 
الفالحين والمربين  لصالح 
بيان  يؤكد  والمهنيين, 
والتنمية  الفالحة  وزارة 

الريفية.
ع.ط

مبنا�شبة �جتماعها �لوز�ري �لـ 31

 اأوبك+ تقرر رفع اإنتاجها 
بـ 100 األف برميل 

يوميا �صهر �صبتمرب

ت�شمنها قانون �ملالية ل�شنة 2022

وزارة الفالحة تذكر 
بالتحفيزات ال�صريبية 

الرئي�صية لدعم 
الن�صاط االتق�صادي

تكاليفه ت�شاعف ب�شكل كري �لفرتة �لأخرية 

جتار مهددين باالإفال�س
 واخرون يرتكون الن�صاط ب�صبب "�لكر�ء" 



وأكد وزير التعليم العالي في ندوة 
خصصها لكشف نتائج توجيه ناجحي 

شهادة البكالوريا أنه سيتم التكفل بهؤالء 
الطلبة في المرحلة الثانية من عمليات 
التسجيل بإدخال بطاقة رغبات جديدة، 
باحترام المعدالت الدنيا التي أفرزتها 

المعالجة المعلوماتية في المرحلة 
االولى.

وأوضح الوزير أنه اسفرت المرحلة 
األولى من التسجيالت األولية للناجحين 

شهادة البكالوريا لدورة جوان 2022 
على تلبية احدى الرغبات الثالث االولى 

لحوالي 46 بالمائة من المترشحين 
وتبقى المراحل الثانية والثالثة والرابعة 

إلتمام كل العمليات المتعلقة بتوجيه 
وتسجيل حاملي شهادة البكالوريا لهذه 

السنة.
وقال بن زيان في اطار مسعى القطاع 

الرامي الستعمال الرقمنة في جميع 
العمليات المتعلقة بالتسيير والتسجيل 

والحوكمة فانه على  الطلبة الى مواصلة 
العمليات ذات الصلة بالتسجيل االولى 

في المرحلة الثانية وتقديم طلبات 
االستفادة من الخدمات الجامعية وكذا 

دفع حقوق التسجيل باستعمال البطاقة 
الذهبية الخاصة بالطالب أو الخاصة 

بأحد أقربائه واجراء التسجيل النهائي 
عن طريق الخط.

الى جانب ذلك أكد الوزير عن نجاح 
اكثر من 345 الف ناجح في البكالوريا 
دورة 2022، مضيفا عن ارتفاع عدد 
الناجحين للمرة الثانية على التوالي في 

المعدالت العالية.
وكشف بن زيان عن بعض التعديالت 

الُمدرجة في إطار التوجيه الجامعي 
لحاملي البكالوريا الجدد )دورة جوان 

2022(، مؤكًدا أنها جاءت بعد إجراء 
تقييم موضوعي من طرف باحثين 

ومختصين في الميدان، وتمثلت هذه 
التعديالت في توسيع اعتماد المعدل 
الموزون ليشمل بعض التخصصات 

األخرى من خالل إضافة مادة أساسية 
لمعدل البكالوريا، و فتح ميدان تكوين 

جديد في علوم الصحة يضاف إلى 14 
تكوين في هذا المجال تضمنه مختلف 

المؤسسات الجامعية عبر الوطن، 
وكذا إدراج تكوينين في كلية الصيدلة 

بجامعة الجزائر يتعلق األول بمنتوجات 
الصيدالنية والصحة والثاني بمساعد 

صيدلي.
ومن ضمن التعديالت المدرجة كذلك، 
أعلن بن زيان عن تفريع العلوم الدقيقة 

بالنسبة للمدارس العليا لألستاذة إلى 
فرعين شعبة الرياضيات وشعبة 

العلوم الفيزيائية بداية من السنة األولى 
جامعي،وكذا  تفريع ميدان الرياضيات 
واإلعالم اآللي بدء من السنة األولى، 

و إنشاء مدرستين وطنيتين في الفالحة 
الصحراوية بواليتي أدرار والوادي، 

وتخصيص مسارات تكوينية في 
الهندسة الموجهة لناجحي تخصص 

تقني رياضي على مستوى 3 مؤسسات 
جامعية نموذجية، وفتح مسار تكوين 
جديد لتكوين المهندسين والمهندسين 
المعماريين على مستوى 18 نقطة 

تكوين بالمؤسسات الجامعية لتخريج 
مهندسين مقاولين.

كما كشف الوزير عن بعض المعدالت 
االساسية الدنيا للتوجيه، حيث خصص 
معدل 17.25 كشرط لدخول تخصص 

الطب، ومعدل 16.73 لدخول تخصص 
الصيدلة ومعدل 17.16 لدخول 

تخصص طب االسنان، مشيرا ان عدد 
الناجحين الذين قاموا بالتسجيل االول 
هو 330 ألف و618 من أصل 345 

الف و 382 ناجح في شهادة البكالوريا 
أي بنسبة 95.73بالمائة، أما عدد 

الناجحين الذين لم يقوموا بالتسجيل 
االولى فبلغ عددهم 14.764 طالب أي 

بنسبة  4.27 بالمائة.

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أول أمس، 
"جاهزية" قطاعه للتكفل بتدريس مادة اللغة اإلنجليزية 

في الطور االبتدائي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، 
تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب 

ما أورده بيان للوزارة.أوضح البيان أن بلعابد ترأس, عبر 
تقنية التحاضر المرئي، أشغال ندوة وطنية حضرها عدد 

من مديري التربية، األمناء العامون ورؤساء المصالح 
لمديريات التربية، وإطارات من اإلدارة المركزية, أكد 
خاللها "جاهزية وزارة التريبة الوطنية للتكفل بتدريس 

مادة اللغة اإلنجليزية في مرحلة التعليم االبتدائي ابتداء من 
الموسم الدراسي المقبل، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، 

السيد عبد المجيد تبون".
كما أكد الوزير على تجسيد هذا القرار "في اآلجال 

المحددة للدخول المدرسي )2022-2023( و عبر كل 
المدارس االبتدائية عبر الوطن", وهذا فيما يتصل بكل 
جوانبه المتعلقة بالمنهاج، الكتاب المدرسي، التأطير، 

التكوين والتنظيمات التربوية المناسبة.و طمأن, في هذا 
الشأن، بأن "كل مكونات المنظومة التربوية ستلتف 

حول هذا المسعى االستراتيجي إلنجاحه" والذي يعد 
"مكسبا كبيرا للنظام التربوي الجزائري في مرحلة التعليم 
االبتدائي"، مع تأكيده على أن "تدريس هذه المادة سيسند 

إلى أهل االختصاص, الذين سيستفيدون من عمليات 
تكوينية مركزة".لإلشارة, خصصت هذه الندوة الوطنية 
إلسداء التعليمات وتقديم التوجيهات الواجب العمل بها 

بخصوص تدريس مادة اللغة اإلنجليزية في مرحلة التعليم 
االبتدائي ابتداء من الدخول المدرسي )2023-2022(.

ر.ن
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ك�شف عن تعديالت يف التوجيه اجلامعي حلاملي البكالوريا

 بن زيان " �أزيد من 9 �آالف ناجح 
لباك 2022 مل يح�صلوا على رغباتهم"

اأعلن وزير التعليم العايل والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عن نتائج توجيه 

حاملي �شهادة البكالوريا لدورة جوان 2022 م�شريا انه مت ت�شجيل 9714 مرت�شحا 

مل يح�شلوا على اية رغبة من رغباتهم الع�شر يف املرحلة الأوىل .

مرمي عثماين

اأعلنت م�شاهمتها يف م�شار الت�شييد والبناء

خم�س تنظيمات طالبية تعلن 
تكتلها خلدمة اجلامعة اجلزائرية

اعلنت خم�س تنظيمات طالبية تكتلها، يف �شبيل خدمة اجلامعة 

اجلزائرية، موؤكدة قدرتها على امل�شاركة يف م�شار البناء والت�شييد، 

من خالل تقدمي اأفكار وامل�شاركة "م�شاركة حقيقية" يف جميع 

القرارات املتخذة ب�شان الطلبة وال�شباب والكجتمع املدين.

اإميان. �س

أصدرت خمس تنظيمات طالبية، بيانا مشتركا أعلنت من خالله، تكتلها 
وتعاونها لخدمة الجامعة الجزائرية، وأورد البيان الذي حصلت "الرائد" 

على نسخة منه، أنه و"رغم التشتت في الكثير من األاحيان غير أن الحركة 
الطالبية الجزارية تعد مدرسة للعمل النقابي والسياسي والنضالي للطالب 
الجزائريين"، موضحة انها اختارت االتحاد في "شهر االستقالل ، لتوحد 

لواءها ورؤيتها وتوجهها وأمانيها في اتجاه خدمة الجامعة الجزائرية 
واالمة الجزائرية".

وحول ذلك، أكدت وثيقة التنظيمات الطالبية قدرتها على " تبوء اماكن 
عديدة في مقدمة السبق من اجل البناء والتشييد وتقديم األفكار البناءة من 

خالل توجيهها الوطني الصريح"، معلنة استعدادها لمد يدها نحو الفاعلين 
في جميع المستويات من اجل أن تشارك في جميع القرارات المتخذة بشان 

الطلبة الجزائريين والشباب والمجتمع المدني.
وبشان قرار التكتل، أوضحت التنظيمات الخمسة، أن قرارها جاء من اجل 
"بعث روح المبادرة في الطلبة الجزائريين من أجل النظر إليهم كإطارات 

وقادة لمستقبل البالد ال مهمشين وال منبوذين"، موضحة أن الشماركة 
الحقيقية "غير الشكلية للتنظيم الطالبي"، "تنطلق من أخذ آرائه بكل جدية 

وحزم في كل القضايا التي يجب أن يشارك فيها".

 بادرت بها وزارة التجارة

 اأ�شابيع قبل الدخول املدر�شي

 اإجراءات ا�صتعجالية اإ�صافية
 لوقف ارتفاع اأ�صعار املواد املدر�صية

كشف المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة و ترقية 
الصادرات سامي قلي ، أمس عن إجراءات استعجالية إضافية لوقف 

ارتفاع أسعار المواد المدرسية حيث تم  تسليم  63 رخصة مسبقة جديدة 
لصنع اللوازم المدرسية بالموازاة مع قرار فتح أسواق الرحمة تحسبا 

للدخول المدرسي المقبل.
وقال قلي في تصريح لإلذاعة الوطنية انه " سيتم فتح سوق والئي كبير 

لألدوات المدرسية عبر 58 والية  يتم على مستواها بيع األدوات المدرسية  
المآزر ، محفظات و أحذية  إضافة إلى بيع كتب الدعم المدرسي  ” وعن 
تاريخ بداية إطالق األسواق قال قلي أن انطالق أسواق الرحمة الخاصة 

باألدوات المدرسية سيكون بداية من 15 أوت الجاري. وفي السياق ذاته، 
أوضح المتحدث أن مصالحه ستقوم بالتنسيق ومرافقة وزارة التربية في 
عمليات بيع الكتاب المدرسي. و كان  وزير التجارة وترقية الصادرات 

كمال رزيق قد أسدى تعليمات بمرافقة تجار األدوات المدرسية، من أجل 
التحضير للدخول المدرسي المقبل، من خالل استحداث “أسواق رحمة” 

لهذه المواد عبر كافة التراب الوطني. و يجدر بالذكر أن أسعار األدوات 
المدرسية سجلت ارتفاعا جنونيا في السوق بلغت نسبته 150 الى 250 

بالمائة، حيث بلغ سعر كراس 96 صفحة من 95 الى 145 دينارا ، 
وتجاوز سعر حزمة الورق حدود 900 دج، قبل أقل من شهرين عن بدء 

العام الدراسي الجديد. وكشفت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك عن 
تسجيل ارتفاع جنوني في أسعار األدوات المدرسية وصل بعضها نسبة 

تتراوح ما بين  150% الى 250%. وحذرت المنظمة في منشور لها على 
صفحتها الرسمية عبر فيسبوك من أن ارتفاع األسعار والندرة سيهددان 

الدخول المدرسي ودعت الى تدارك الوضع من اآلن.
�س.زمو�س

 اأ�شعار املحافظ ارتفعت 

من 350 دج اإىل 1100 دج باأ�شواق اجلملة

 الأدوات املدر�صية .. ندرة 
تلوح يف الأفق واأ�صعار جنونية

 تعرف أسعار مختلف األدوات المدرسية ارتفاعا جنونيا قبل شهر ونصف 
من عودة التالميذ لمقاعد الدراسة باألطوار الثالث، وسط تخوف كبير 

من أولياء التالميذ من ندرة حادة في األسواق، ستزيد من ارتفاع األسعار 
لمستويات أعلى.

وقال أمس أمين بن زروق رئيس اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية 
بالجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين في اتصال لجريدة 
الرائد، بأن بورصة أسعار األدوات المدرسية شهدت ارتفاعا كبيرا، 
بالمقارنة مع ما كنت عليه األسعار خالل الدخول المدرسي الماضي.

وأوضح أمين بن زروق، بأن أسعار المحافظ في أسواق الجملة 
وصلت ل 1100 دج، بعدما كانت خالل العام الماضي ال تتجاوز 350 

دج، كما أن عجينة الورق تضاعفت أسعارها بنسبة وصلت ل 80 
بالمئة، فيما أن أن أسعار بعض اللوازم المدرسية األخرى تراوحت 

الزيادات بها بين 150 بالمئة و300 بالمئة، ما يبين االرتفاع الجنوني 
في أسعار اللوازم المدرسية.

وشدد محدثنا على أن عدم منح تراخيص لمستوردي األدوات المدرسية 
في وقت سابق، كانت لها تداعيات سلبية على القطاع، مضيفا بأن 
الطلبيات التي تخص بعض المستوردين والمتعاملين اإلقتصاديين 

يرتقب أن تصل نهاية شهر أوت الجاري وبداية شهر سبتمبر القادم، 
مضيفا بأن ما سيتم استيراده لن يكون كافيا لتغطية احتياجات السوق 

الوطنية، التي تضررت في وقت سابق من قرار وزارة التجارة بوضع 
األدوات المدرسية في قائمة المواد الممنوعة من اإلستيراد.

وبخصوص أسواق الرحمة التي تسعى من خاللها الوزارة الوصية 
لكبح ارتفاع األسعار والتحكم فيها وتوفير مختلف اللوازم بأسعار 
تكون في متناول الطبقة المتوسطة والضعيفة الدخل، أكد رئيس 

اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية بالجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين 
والحرفيين بأنها لن تكون مفيدة في ظل حاجة األسواق لتموينها بكميات 

أكبر من األدوات المدرسية لضمان وفرتها والتحكم في أسعارها.
 ف.م

حذر النقابي والبرلماني السابق عمراوي مسعود من 
بعض األطراف التي تعمل على إجهاض مشروع 
تدريس االنجليزية بالطور االبتدائي، ودعا بشكل 

عاجل الى  إفشال مخططات ومؤامرات وكالء فرنسا 
الذين سيتحركون  بقوة كما دأبوا ويعملون المستحيل 
من أجل وأد المشروع مختلقين كل المبررات الواهية.

قال عمراوي مسعود في تصريح له"انه كما كان 
متوقعا تحركت  بعض األصوات والجهات من أجل  
إجهاض مشروع تدريس اللغة االنجليزية في التعليم  
االبتدائي بقوة،  وهذا هو ديدنها في وأد أي مشروع  
ال يخدم توجهاتها، وال يلبي حاجات من وكلها للقيام 
بهذه المهمات،  من خالل خلق مبررات واهية على 

غرار أن الوقت غير مناسب ، وتلميذ هذه المرحلة ال 
يمكنه استيعاب عدة لغات، ونقص األساتذة ، وكثافة 
الدروس، في حين أن معظمها من تمتلك المدارس 

الخاصة أو من تشجع برامج هذه المدارس التي 
تدرس برنامجين طيلة السنة الدراسية، برنامج المقرر 
الدراسي للدولة الجزائرية وبرنامج المقرر  الدراسي 

للدولة الفرنسية بحذافيره وحتى العلوم اإلنسانية 
بالنقطة والفاصلة ، إضافة إلى تدريس اللغة االنجليزية 

بدءا باألقسام التحضيرية،  وال أحد انتقد ذلك وقال 
بأن تالميذ هذه المرحلة ال يمكنهم استيعاب  مقررين 
كاملين وثالث  لغات ، علما بأن المختصين يؤكدون 
بأن تلميذ هذه المرحلة يمكنه إتقان أربع لغات، وقد 

أثبت أبناؤنا التالميذ قدرتهم في استيعاب ذلك في 
المدارس الخاصة ، فهل الفشل مقرون بالمدرسة 

العمومية التي أثبتت تفوقها على المدارس الخاصة 
–يقول عمراوي-.

وأبرز البرلماني السابق، ان القرار قد اتخذته الدولة 
بعزيمة وسيادة لتدريس اللغة اإلنجليزية في  التعليم 

االبتدائي ابتداء من السنة الدراسية المقبلة ، وبهذا 
ستخطو المدرسة الجزائرية خطوات إيجابية إلى 
األمام ، وهنا ينبغي فقط التنبيه إلى وجوب إسناد 

األمر ألهله، والعمل الحثيث مع المختصين إلعداد 
البرامج والكتب المدرسية التي يجب أن تكون جذابة، 
و مراعية للنمو العقلي لتلميذ هذه المرحلة ، وإعدادها 
من قبل مؤلفين أكفاء وطنيين صادقين همهم األساس 

إنجاح التجربة ، مستذكرا  بتجربة رائدة في التسعينات 
قبل إجهاض المشروع الذي أقره مجلس الوزراء 

آنذاك  في عهد وزير التربية الدكتور علي بن محمد 
،" إذ أثبت التالميذ كفاءتهم في تعلم اللغة اإلنجليزية ، 
مما يستوجب على وزارة التربية رفع التحدي إلنجاح 
العملية وتجسيدها ميدانيا في الدخول المدرسي المقبل  

-يضيف عمراوي مسعود-.
مرمي عثماين

حذر من الن�شياق وراء ادعاءات عدم امكانية التالميذ ا�شتيعاب عدة لغات

عمراوي يتهم اأطراف بالعمل على اإجها�س م�صروع تدري�س الإجنليزية بالبتدائي

خالل اأ�شغال ندوة وطنية حول قطاع الرتبية

بلعابد يوؤكد "جاهزية" قطاعه لتدري�س الإجنليزية يف البتدائي



عني و�سارة 

ت�سهيالت جد مغرية 
وخدمات من اجل 

ت�شهيل الن�شاط التجاري 
أقرت إدراة السوق الجهوي للخضر والفواكه بعين وسارة 
تسهيالت جد مغرية لكل من يريد ان يستمثر في مربعات 
سوق الخضر والفواكه وينشطه خاصة تجار سوق القديم 

بحي ديبس مختار بعين وسارة.
حيث جرى تخفيض سعر كراء المربع من 2.5 مليون 
سعر  يعتبر  وهذا  شهريا  سنتيم  الف   500 الى  سنتيم 
النشاط  يريد ممارسة  لمن  مناسب ومغري و محفز  جد 
 250 من  العتبة  سعر  تخفيض  الى  ،باالضافة  بالسوق 
مليون سنتيم شهريا الى 50 مليون سنتيم و تدفع نقدا و 
على اقساط لمدة 6 سنوات. كما ان  كل من يدفع %10 
من سعر العتبة يأخذ إمتياز سنة كاملة مجانا ويدفع بعدها 
500 الف سنتيم شهريا، اما الذي يدفع سعر عتبة %100 

يأخذ مباشرة عامين مجانا دون دفع .
ولممارسة النشاط التجاري بالسوق سواء تجزئة أو جملة 
يكفي تقديم شهادة تجارية تدل على ممارسة نشاط الخضر 
والفواكه . كما سهرت الجهات المعنية على توفير مجمل 
السوق وضمان  تطوير  في  تساهم  التي  و  الخدمات  من 
السير الحسن . ومن هذه الخدمات توفر بنك للتعامالت 
بشكل آمن بين المستري والبائع ومكتب خاص بمختلف 
بجميع  مقهى عصري  الى  باالضافة  وأكشاك  التامينات 

مرافقه ومطعم .
لعجاج حمود عزيز 

ال�سارف 

نق�ص يف االطقم الطبية
 و تذبذب يف تقدمي اخلدمات

نظم أول أمس سكان مدينة الشارف  بوالية الجلفة وممثلو 
المجتمع المدني وقفة احتجاجية سلمية امام العيادة رافعين 
المواطنون  العيادة وما يعانيه  المطالب تخص  جملة من 
طبية  الشبه  و  الطبية  االطقم  في  نقص  من  والمرضى 
مطالبين من السلطات الوالئية و مديرية الصحة والسكان 
بالوالية التدخل وايفاد لجان تحقيق و انهاء معاناة الساكنة 

  .
لعجاج حمود عزيز 

�سكيكدة:

 اإنطالق اأ�شغال 
خميم التميز اجلزائري

 يف طبعته الرابعة
إنطلقت بسكيكدة أشغال مخيم التميز الجزائري في طبعته 

الرابعة بمشاركة 50 شابا من حاملي مشاريع مبتكرة.
و أوضح لوأج عدالن شاوش رئيس المؤسسة الجزائرية 
الجهة  الناشئة،  المؤسسات  دعم  و  المقاوالتية  لترقية 
الذي  اللقاء  هذا  أن  المخيم،  هذا  تنظيم  إلى  بادرت  التي 
من   : كل  وزارات  رعاية  تحت  ينظم  أيام  أربعة  يدوم 
الصناعة و البيئة و الثقافة و الفنون و الشباب و الرياضة 
باإلضافة إلى الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة و 

المؤسسات الناشئة. 
و صرح ذات المسؤول على هامش األشغال، أن جدول 
األعمال يتضمن تكوين و مرافقة هؤالء الشباب باإلضافة 
إلى إقامة حفل ختامي الختيار المشروعين الفائزين للتأهل 
لـ"النهائي الكبير" المرتقب في شهر نوفمبر المقبل و ذلك 
و  األخضر  االقتصاد  و  األزرق  االقتصاد  مجاالت  في 
التنمية المستدامة و التنمية الريفية و التنمية السياحية و 
اإللكتروني  الدفع  و  الثقافية  التنمية  و  السياحي  التسويق 
قاسمي  فتحي  إعتبر  جهته،  من  المالية.  التكنولوجيا  و 
الناشئة لوالية تبسة و عضو  المؤسسات  رئيس حاضنة 
المبادرة  بأن هذه  الجزائري  التجديد االقتصادي  بمجلس 
تشجيع  إلى  الرامي  الميداني  العمل  إطار  في  تندرج 
لبرنامج  وفقا  المعرفة،  اقتصاد  و  النائشة  المؤسسات 
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و تجسيدا لمبدأ 
تكافؤ الفرص بين الشباب الجزائريين. و يتعلق األمر في 
المبتكرة  مشاريعهم  لتجسيد  الشباب  بمرافقة  اإلطار  هذا 
الهندسة  و  المقاوالتية  في  تكوينية  دورات  عدة  عبر 
المالية و ريادة األعمال، يضيف المتحدث، الفتا إلى أن 
المشاريع التي تحظى بالمرافقة تشمل االقتصاد األزرق 
و االقتصاد األخضر و التكنولوجيا المالية و السياحة و 
للمشاكل  حلول  إيجاد  بهدف  ذلك  و  االصطناعي  الذكاء 
التي يعيشها المواطن. و إستنادا لنفس المصدر فإن الفائدة 
المرجوة من هذا المخيم على االقتصاد الوطني هي خلق 
بيئة إقتصادية محلية تتماشى مع خصوصيات كل والية.
�س.ز

افتتاح  منذ  مستغانم  شواطئ  وتعرف 
جوان    17 في  االصطياف  موسم 
من  للمصطافين  قياسيا  توافدا  الماضي 
خالل  تجاوز  الوطن  واليات  مختلف 
حسب  مصطاف،  ماليين   4 أسابيع   5
األرقام التي تحصلت عليها "وأج" من 
جهاز حراسة الشواطئ التابع للمديرية 
تشهد  كما  المدنية.  للحماية  الوالئية 
مختلف المؤسسات الفندقية و اإلقامات 
"صابالت"  بشاطئ  سواء  السياحية 
)بلدية  إيفي"  "كاب  أو  مزغران  ببلدية 
"عين  أو  رمضان(  المالك  عبد  بن 
)بلدية  الصغير"  "الميناء  و  إبراهيم" 
سيدي لخضر( إقباال كبيرا للعائالت من 
مختلف الفئات أجبر مصطافين آخرين 
لقضاء  شقق  كراء  إلى  اللجوء  على 
العطلة )صيغة الكراء لدى الساكن( أو 
التوجه نحو المخيمات الصيفية. وتحسبا 
لهذا الموسم الواعد، ضاعفت المديرية 
التقليدية  الصناعة  و  للسياحة  الوالئية 
في  المصطافين  الستقبال  مجهوداتها 
أحسن الظروف، يقول المدير الوالئي، 
تصريح  في  زلماطي  شريف  محمد 
لوأج. وفي هذا الصدد، تم تدعيم قدرات 
بوضع  الوالية  مستوى  على  االستقبال 
حيز الخدمة لسبع مؤسسات فندقية جديدة 
و  سرير  آالف   4 اإليواء  قدرة  لتصل 
منح 15 مخيما صيفيا رخص استغالل 
 3 ب  اإلمكانات  هذه  لتعزيز  استثنائية 
صرح  ما  وفق  إضافي،  سرير  أالف 
تحسين  وبهدف  المسؤول.  ذات  به 
الخدمات  ترقية  و  الشواطئ  تسيير 
الفضاءات،  هذه  مستوى  على  المقدمة 
مستغانم  بوالية  الموسم  هذا  خالل  تم 
حق  سياحيا  متعامال   20 زهاء  منح 
الشواطئ. وساهم هذا اإلجراء،  امتياز 
مداخيل  إنعاش  في  للمتحدث،  إستنادا 
البلديات التي تضمها هذه الشواطئ بما 
توفير ظروف  و  دج  مليون   20 قيمته 

تبحث  التي  العائالت  الستقبال  مالئمة 
عن أجواء مثالية لالستجمام. وفي هذا 
على  المعنية  المصالح  تسهر  الصدد، 
الشواطئ  إلى  الدخول  مجانية  ضمان 
و احترام التسعيرات المحددة الستغالل 
المواقف و المساحة المخصصة لحصة 
على  اإلتاوات  اقتصار  و  االمتياز 
الخدمات السياحية المقدمة في حدودها، 
هذه  وانعكست  المصدر.  نفس  يضيف 
اإلجراءات على المعطيات األولية حول 
الموسم و التي تشير إلى تعافي جزئي 
من تداعيات جائحة كورونا التي أحالت 
المهنيين على بطالة قصرية لمدة طويلة 
قاربت العامين. وبهذا الخصوص، ذكر 
مسير إحدى اإلقامات السياحية بمنطقة 
غرب  صابالت  السياحي  التوسع 
السنة  هذه  القطاع  أن وضعية  مستغانم 
"أفضل بكثير من السنتين الماضيتين.« 
وأوضح نور الدين ماز أن  "هناك فرقا 
السنة  هذه  و  الماضي  العام  بين  كبيرا 
المؤسسات  امتالء  نسبة  تقارب  حيث 
السياحية من فنادق و مركبات و إقامات 
سياحية 95 في المائة طيلة هذا الشهر 
و حتى الشهر المقبل. واعتبر بأن إقبال 
مختلف  على  السنة  هذه  المصطافين 
المؤسسات السياحية بإمكانه أن يعوض 
الخسارة التي تلقاها المعنيون و القطاع 
بتفشي  المتعلقة  الصحية  األزمة  خالل 

جائحة كورونا. 
و لم يخف السيد ماز استعداد كثير من 
الخدمات  لترقية  لالستثمار  المهنيين 
على  الحصول  و  تنوعيها  و  السياحية 
نهاية  بعد  التصنيف  في  جديدة  نجوم 

موسم االصطياف الحالي.
انتعا�ش ال�سياحة الداخلية 

والرتفيه العائلي 

بها  قامت  التي  االستثمارات  ومكنت 
حظيرة التسلية والحيوانات "موستاالند" 
خالل فترة الغلق القسري بسبب جائحة 

كوفيد-19 من تضاعف عدد زوار هذا 
الممتدة  الفترة  في  الترفيهي  المرفق 
 25 غاية  إلى  و  الماضي  جوان  من 
الفضاء  هذا  واستقبل  الجاري.  جويلية 
يفوق  ما  سنوات   5 منذ  فتحه  تم  الذي 
ألف   280 مقابل  زائر،  مليون  نصف 
ألف   100 و   2021 صيف  في  زائر 
مديرة  تقول   ،  2020 في صيف  زائر 
"موستاالند"، سامية بلمحال. وتم خالل 
تضم  التي  الحظيرة  تدعيم  الفترة  هذه 
مدينة لأللعاب و أخرى لأللعاب المائية 
و  فاخرة  مطاعم  و  حيوانات  حديقة  و 
لآلكل السريع و فندق و مركز رياضي 
للطيور  بحيرة  و  العائلي  للتنزه  بغابة 
قبالة البحر و فضاء لمشاهدة األسود و 
النمور من خالل األقفاص الزجاجية و 
ضمن  طبيعتها  على  البرية  الحيوانات 
ذات  تضيف  حرتين  شبه  مساحتين 

المتحدثة. 
األخرى  الترفيهية  الفضاءات  وتعرف 
و  أكوابارك"  "خروبة  غرار  على 
الغابة  و  "بورحمة"  الترفيهية  الغابة 
الترفيهية "الحرية" و "حديقة العرصة" 
مماثال  إقباال  الند"  مجدوب  "حديقة  و 
المساء  ساعات  تقضي  التي  للعائالت 
الواجهة  إال  تنافسه  ال  عائلي  جو  في 
البحرية "أحمد بن بلة" بصالمندر التي 
األولى  الساعات  في  الحياة  بها  تنبض 
من الصباح. نفس المؤشرات اإليجابية 
تعرفها وكاالت السياحة و األسفار التي 
عادت إلى النشاط بشكل تدريجي بداية 
ذروتها  بلغت  و  الماضي  ديسمبر  من 
ما  وفق  األخيرين،  الشهرين  خالل 
األسفار  و  السياحة  وكالة  مدير  أبرزه 

"أوديسي فواياج"، علي بوكبير.  
في  الوكاالت  بأن  المتحدث  ويرى 
تلبية  على  قادرة  غير  الحالية  المرحلة 
الراغبين  خاصة  و  الزبائن  طلبات 
حجز  بعد  الخارج  إلى  السفر  في 

الجوية  الرحالت  على  التذاكر  جميع 
الخطوط  على  المبرمجة  البحرية  و 
أشار  أن  وبعد  األجنبية.  أو  الوطنية 
بشكل  أثرت  كورونا  جائحة  أن  الى 
بالغ على نشاطات الوكاالت التي يقدر 
عددها على المستوى الوطني بزهاء 3 
بأن  بوكبير  السيد  وكالة، صرح  آالف 
الماضيتين  السنتين  خسائر  استدراك 

يتطلب وقتا أطول. 
الخسائر  المصدر  نفس  قدر  `و 
المستدركة حتى اآلن بعد عودة النشاط 
بما بين 10 و 15 في المائة. ولتجاوز 
وكاالت  بعض  لجأت  الوضعية،  هذه 
"اإلقامة  نشاط  إلى  األسفار  و  السياحة 
لعدد  توفيرها  خالل  من  الساكن"  لدى 
و  للمصطافين  الجاهزة  الشقق  من 
منها  استفادت  التي  مقبولة  بأسعار 
إحدى العائالت القادمة من والية تبسة. 
ليلى  السيدة  ذكرت  الصدد،  هذا  وفي 
)موظفة، 50 سنة( أن التعامل مع وكالة 
الكراء  صيغ  من  أفضل  يبقى  معتمدة 
األخرى و خاصة للعائالت القادمة من 
واليات بعيدة أو ألول مرة لالصطياف 
ذلك،  مع  وبالموازاة  مستغانم.  بوالية 
أصبحت صيغة اإلقامة لدى الساكن من 
للباحثين عن سعر  الصيغ رواجا  أكثر 

مناسب لقضاء العطلة.
أو  بصالمندر  شقة  كراء  تراوح  و 
خروبة ما بين 5 أالف و 8 أالف دج 
في اليوم و تهوي األسعار كلما ابتعدت 
عن الشواطئ و ترتفع خالل شهر أوت 
"عادل.«  الكراء  وسيط  يقول  الداخل، 
"موسم  على  مستغانم  والية  وتعول 
بعد  العام  هذا  استثنائي"  اصطياف 
الصحية  للوضعية  التدريجي  التحسن 
لكن  كوفيد-19  جائحة  بتفشي  المتعلقة 
دون التخلي نهائيا عن الحيطة و الحذر 
التي  العمومية  الفضاءات  في  السيما 

تشهد توافدا قياسيا للمصطافين.
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قطاع ال�سياحة بداأ بالتعايف من تاأثريات كورونا

بوادر جناح مو�شم
 اال�شطياف مب�شتغامن

بداأ قطاع ال�سياحة بوالية م�ستغامن بالتعايف من تاأثريات جائحة كورونا )كوفيد-19( ليتنف�ش املهنيون ال�سعداء بعد ت�سجيل توافد قيا�سي 

للم�سطافني خالل هذا املو�سم بعد جتميد ن�ساطاتهم حلوايل �سنتني كاملتني.

واج



يقّدم الشوفان للبشرة الكثير من الفوائد، 
ومنها: 

إّن  حيث  الميّت،  الجلد  خاليا  إزالة 
يُعالج  بانتظام  الشوفان  قناع  استخدام 
البشرة الجاّفة ويُخلّصها من خاليا الجلد 

الميّتة.
عالج البشرة الحساسة من االلتهابات، 
بسبب وجود خصائٍص مضاّدة لاللتهاب 
فيه، كما أنّه من المواد المناسبة لجميع 

أنواع البشرة.
استخدامه  خالل  من  الوجه  تنظيف 

إزالة  على  تعمل  التي  السابونين،  مادة  وجود  بسبب  كغسوٍل، 
األوساخ والشوائب العالقة في الوجه وتّطهره منها.

ترطيب البشرة ومنحها النعومة والنّضارة.
تقشير البشرة بطريقة طبيعيّة، إذ يحتوي على خصائٍص للتّقشير، 
البشرة  ويجعل  السوداء،  الرؤوس  من  التخلّص  في  يُساعد  وهذا 

أكثر إشراقه.
عالج حب الشباب، واألكزيما، والّطفح 

الجلدي الذي قد يُصيب بشرة الوجه.
عن  النّاجمة  األضرار  من  التخلّص 
تحتوي  التي  المستحضرات  استخدام 
على مواٍد كيميائية، مثل المستحضرات 

التي تعمل على تبييض البشرة.
الموجودة  المسامات  حجم  من  التقليل 

في الوجه.
التخفيف من عالمات شيخوخة البشرة.

واحمرارها،  البشرة  توّرم  من  التقليل 
والتقليل من الندبات وآثارها على الوجه.

إزالة الهاالت السوداء تحت العينين.
إزالة البقع الحمراء والبنيّة عن الوجه.

تصغير حجم المسامات في الوجه، والتقليل من كميّة الّدهون التي 
قد تتجمع فيها.

يُشير  ال�صخ�صيات:  باختالف  الوعي 

ديتر ديكارد المختص في علم النفس أّن 
البعض  بعضهم  عن  يختلفون  األطفال 
في شخصياتهم بشكٍل واضح وملحوظ، 
الفكرة  بهذه  الوعي  الوالدين  وعلى 
الصحيحة  الشخصية  تنمية  ومحاولة 
لالبن بما ينسجم مع نقاط قوته المميزة 
واحتياجاته الفردية، وهذا يشمل امتناع 
االبن صورة  جعل  محاولة  عن  األهل 
عنهم؛ فربما كانت األم هادئة أو خجولة 
أن  في  وترغب  جداً،  اجتماعية  أو 

يكون ابنها مثلها، إال أنّه من الضروري أن يكون لطفلها شخصيته 
بطريقته  اآلخرين  مع  ويتفاعل  الصداقات،  يبني  وأن  المتفردة، 

الخاصة.
التحكم يف الذات: يعّد تعليم االبن السيطرة على سلوكياته من أهم 

لتأثيرها عليه وعلى اآلخرين أيضاً،  طرق بناء الشخصية؛ وذلك 
فعندما يتمّكن من السيطرة على أفعاله وكلماته فإّن شخصيته ستنمو 
األمور  في  اللوم على اآلخرين  إلقاء  بشكٍل صحّي، وسيبتعد عن 
الواجب عليه تحسينها، كما يُشار إلى ضرورة تدريبه على التحكم 

بعض  تعليمه  طريق  عن  الذات  في 
العبارات عندما يتصرف أحٌد ما تجاهه 

بطريقة سيئة.
تنمية ال�شعور بقيمة الذات: يُمكن تنمية 

الشعور بقيمة الذات لدى االبن عن طريق 
مثاًل  فيُمكن  االفتخار؛  أسلوب  استخدام 
يتصرف  عندما  بنفسه  يفخر  بأن  إخباره 
إذا  عّما  وسؤاله  إيجابية،  معينة  بطريقة 
كان فخوراً بنفسه أيضاً لذات السبب، كما 
السلبية  اختياراته  إلدراك  توجيهه  يجب 
لمحاولة  ودفعه  بها،  قام  التي  الخاطئة  أو 

تغييرها في المرات القادمة، وسماع اقتراحاته حول ذلك.
عموماً  والكتب  القصص  قديماً  األهالي  استخدم  الق�ش�ص:  �شرد 

إلعطاء أبنائهم دروساً حول الفضيلة واألخالق الحسنة، وفي الوقت 
الحالي يمكن استخدام ذات الطريقة من خالل مناقشة القصص التي 
يعرضها التلفاز لتعزيز القيم والمبادئ، أو االستماع إلى القصص 
إخباره  أو عن طريق  عليها،  والرد  مدرسته  أو  بزمالئه  المتعلقة 
المحلية أو من شبكة اإلنترنت  بقصص واقعية سواء من األخبار 

لتعزيز قيمه أيضاً. 
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ألنه  وذلك  خفيفة،  وجبة عشاء  تناول  يجب  تناول ع�شاء خفيف 

الهضم،  في  عسراً  تسبب  التي  الثقيلة،  الوجبات  هضم  يصعب 
حالة  في  النوم  إلى  الذهاب  بعدم  وينصح  النوم،  وبالتالي صعوبة 
التي  الخفيفة  الشخص مستيقظاً، ومن األطعمة  يبقي  الجوع، ألنه 

يفضل تناولها:
 الموز، واللبن، والحمص، حيث تساعد هذه األصناف على النوم 

بشكل أفضل.
جتنب الكافيني يجب االمتناع عن تناول األطعمة التي تحتوي على 

الكافيين مثل الشوكوالتة، واآليس كريم، ألن تناولها يزيد صعوبة 
النوم، كما ويؤدي الكافيين إلى زيادة نسبة هرمون الكاتيكوالمينات 
القلب،  ضربات  معدل  ويزيد  الجسم،  في  الطاقة  من  يزيد  الذي 
ويؤدي إلى انقباض األوعية الدموية، ولذلك يجب التقليل من تناول 

الكافيين، وتحديداً القهوة.
سهولة  بكل  اإلنسان  ينام  أن  يمكن  حمدد  نوم  بروتني  االلتزام 

ويسر، وذلك من خالل االلتزام بنظام نوم محدد، ويكون هذا من 
خالل الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة، وااللتزام بذلك 
يساعد  األخرى، حيث  واأليام  والعطل،  اإلجازات،  أيام  في  حتى 

ذلك على الحفاظ على ساعة النوم البيولوجية، وبالتالي يمكن النوم 
بسهولة كل ليلة.

ال  المدخنين  بأن  الدراسات  أحد  أظهرت  التدخني  عن  االبتعاد 

يشعرون بالراحة خالل النوم، كما وبيّن الباحثون في كلية الطب 
بجامعة جونز هوبكنز بأن التأثير التحفيزي للنيكوتين، يؤدي إلى 
التنفس  في  مشاكل  إلى  التدخين  يؤدي  النوم، حيث  في  صعوبات 
أثناء النوم، من خالل انقطاع َنَفس النائم، وحدوث اضطرابات في 
التنفس مثل الربو، ولذلك يجب أن يتوقف الشخص عن التدخين، 

كي ينعم بنوم هادئ ومريح.
حرارة  درجة  على  النوم  غرفة  ضبط  ينبغي  النوم  �شبط غرفة 

مناسبة، حيث أظهرت الدراسات أن انخفاض درجة حرارة الغرفة 
بأن  النوم بسهولة وبسرعة، ولفترة طويلة، ويوصى  يساعد على 
تتراوح درجة حرارة الغرفة من 65 إلى 72 درجة، كما ويمكن أن 
يحدد الشخص درجة الحرارة األكثر راحة بالنسبة له، كما ويجب 
إغالق أجهزة التلفاز والكمبيوتر قبل الذهاب إلى النوم، وجودهما 
يقلل من جودة النوم ويؤدي إلى األرق، حيث تبقي الدماغ في حالة 

من التأهب، فال يحصل الجسم على الراحة الكافية.

اإعداد: حياة م�شباحي

جمال ور�شاقة

تاأثري نق�ص الكال�سيوم يف اجلنني

يحصل الجنين على كامل احتياجاته من الغذاء من خالل األم، لذا فإّن أي نقص 
غذائي تتعرض الحامل له سيُؤثر فيه بشكل سلبي، ويُسبب نقص الكالسيوم عند 

الحامل عدداً من المشاكل الصحية لجنينها بعد الوالدة: 
س العظام ولينها. تقوُّ

التأخر في التسنين وكذلك المشي.
حدوث خلل في نمو جهازه العصبي.

ض لتشنجات في العضالت.  التعرُّ
صعوبة تنفس الطفل بعد الوالدة في بعض الحاالت. 

أعراض نقص الكالسيوم عند الحامل هشاشة العظام، وهذا يجعلها أكثر ُعرضة 
للكسور وخاصة الحوامل الالتي في سن العشرين.

خدر وتنميل في األطراف.
تشنج العضالت وخاصة في منطقة القدمين وغالباً ما تحدث هذه التشنجات خالل 

النوم. 
ضعف الذاكرة. 

عدم انتظام ضربات القلب. 
ظهور بعض المشاكل على الجلد مثل اإلكزيما.

الغنية  األطعمة  تناول  من  اإلكثار  الحامل  عند  الكالسيوم  نقص  من  الوقاية   
سمك  خاصة  واألسماك  والخضروات،  والسبانخ،  األلبان،  كمشتقات  بالكالسيوم 

السردين. 
شرب كوب من الحليب الطازج بشكل يومّي. 

تناول بعض المكمالت الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم تحت اإلشراف الطبي.

طرق التخّل�ص من النمل يف البيت 

استعمال القرفة، حيث إنّه ال يحب التواجد في مكان توجد فيه رائحة القرفة، فهي 
تحتوي على زيوٍت تطرد الحشرات.

استعمال الخّل األبيض، وهذا يجعل النمل يهرب من البيت بسرعة؛ وذلك بسبب 
رائحته القويّة، ويمكن خلط الخّل مع الماء ورشه في أماكن تواجده.

استعمال النعناع؛ وذلك لرائحته القويّة، بحيث يعّطل حاّسة الشّم عنده. 
سّد الفتحات التي يدخل ويخرج منها النمل بواسطة قطٍع صغيرٍة من الصابون، 

وتفقد المكان من وقت آلخر كلّما ذاب الصابون.
استخدام قشر الخيار في مناطق وجود النمل، و هذه من الوسائل اآلمنة والنافعة 

جداً، حيث إنّه مع االستعمال المتكّرر لهذه الطريقة سيختفي النمل من البيت.
و هي  نهائّي،  بشكٍل  النمل  للقضاء على  األسواق  في  الموجودة  المواد  إحضار 
بجانب  تركه  يتم  حيث  بالملكات،  الخاّص  الغذاء  على  تحتوي  علبة  عن  عبارة 
المنطقة التي يخرج ويدخل منها النمل، حيث تجذب هذه المادة النمالت العامالت 
وعندما ترجع حاملة معها هذا الغذاء إلى الخلية تتناوله الملكة وهنا تتحول المادة 
إلى ُسّم، وبهذا تموت الملكة وبعد فترة قصيرة تموت باقي النمالت؛ ألّن عمره 
إبعاد هذه  إلى ضرورة  االنتباه  للتكاثر، وهنا يجب  يوجد أي وسيلة  قصير وال 

المادة عن األطفال، وعن الماء.
التركيز على تنظيف المنزل من فتات الطعام الذي يعتبر السبب الرئيسّي لجذب 

النمل.

احلامل واجلنني

تدابير منزلية

اأمومة  و طفـولة 

فوائد ال�سوفان لب�سرة الوجه 

كيف اأبني �سخ�سية ابني

�شحتك
كيف 
اأنام 

ب�سهولة
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بعد امل�شادة بني الدون 

ومدرب مان�ش�شرت يونايتد اجلديد 

تني هاج: "ما فعله 
رونالدو غري مقبول"

علق إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على واقعة 
عقب  الالعبين،  وبعض  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  مغادرة 

تبديلهم في ودية رايو فايكانو، رغم عدم انتهاء اللقاء.
وقال تين هاج، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لفابريزيو 
رومانو خبير االنتقاالت الشهير: "أنا ال أقبل هذا بالتأكيد، أعتقد 
أن هذا غير مقبول للجميع«، وأضاف: "نحن فريق، وعليك أن 
الرحيل عن  بالذكر، أن رونالدو طلب  النهاية«.جدير  تبقى حتى 
أبطال  دوري  في  يشارك  لفريق  الصيف،  هذا  يونايتد  مانشستر 
أوروبا، وارتبط اسم رونالدو باالنتقال ألندية أتلتيكو مدريد وبايرن 
ميونخ وتشيلسي، لكن كل هذه األندية نفت وجود رغبة في ضم 
الالعب. من جهة أخرى، كشفت دراسة أن رونالدو، كان األكثر 
تعرضا لإلساءة على موقع "تويتر" في الموسم الماضي للدوري 
االنجليزي الممتاز لكرة القدم.وتعرض نحو 68 في المئة من العبي 
الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، لإلساءة على موقع "تويتر" 
في النصف األول من الموسم الماضي، وفقا لتقرير نشرته هيئة 
تنظيم وسائل اإلعالم البريطانية "أوفكوم"، التي وجدت في دراسة 
بالتعاون مع معهد "آالن تورينغ" الوطني البريطاني لعلوم البيانات 
والذكاء االصطناعي، باستخدام تقنية جديدة للتعرف اآللي، أن ما 
يقارب 60 ألفا من أصل أكثر من 2.3 مليون "تغريدة" أُرسلت 
إلى العبي كرة القدم في الدوري اإلنجليزي الممتاز خالل األشهر 

الخمسة األولى من موسم )2021-2022(، كانت مسيئة.
الوكاالت

ا�شتخدم �شورته بقمي�س ناديه ال�شابق روما

ح�ساب الدوري الإيطايل ي�ستعني 
ب�سالح للرتويج لـ"جنة كرة القدم" 

صورة  تويتر،  موقع  على  اإليطالي،  الدوري  حساب   استخدم 
النجم المصري محمد صالح، جناح ليفربول اإلنجليزي، للترويج 
لبطولة "الكالتشيو«.ونشر حساب الدوري اإليطالي باللغة العربية 
صورة لصالح يرتدي فيها قميص نادي روما، إذ سبق وأن مثل 
الفريق بين عامي 2015 و2017، وعلق الحساب على الصورة: 
الموعد  إلى  إشارة  في  القدم"،  كرة  جنة  إلى  ونعود  يوما   11"
2023-2022، ومن  لموسم  "الكالتشيو"  منافسات  لعودة  المتبقي 
الدوري اإليطالي في 13 أوت الجاري.وسبق  المقرر أن ينطلق 
للنجم المصري االنضمام إلى صفوف نادي روما، صيف 2015 
على سبيل اإلعارة من نادي تشيلسي اإلنجليزي، قبل أن يتم شراء 
مع  مباراة   83 ولعب   ،2016 نهائي صيف  بشكل  الالعب  عقد 

روما، سجل خاللها 34 هدفا، وصنع 22 آخرين.
الوكاالت

بناء على قرار مت اتخاذه يف اجتماع لقادة االأندية الع�شرين

"ل ركوع" بعد الآن يف الدوري الإجنليزي
 سيتوقف العبو الدوري اإلنجليزي 
الممتاز عن الركوع قبل كل مباراة 
لموقع  وفقا  المحلية،  المسابقة  في 
الدوري اإلنجليزي، وجاء ذلك بناء 
اجتماع  في  اتخاذه  تم  قرار  على 

لقادة األندية العشرين. 
في  القدم  كرة  العبو  يركع  ولن 
المباريات  بعض  قبل  إال  المستقبل 
العمل  أهمية  على  للتأكيد  المهمة 
أن  من  متزايدة  مخاوف  وسط 

المبادرة فقدت جاذبيتها.
أن  قررنا  "لقد  البيان:  في  وجاء 
الموسم  خالل  مهمة  لحظات  نختار 
وحدتنا  ونبرز  ركبنا  على  لنركع 
العنصرية.  أشكال  جميع  ضد 
إظهار  نواصل  بذلك،  وبقيامنا 
التضامن من أجل قضية مشتركة«، 

ملتزمين  زلنا  "وما  البيان:  وتابع 
بشدة للقضاء على التحيز العنصري 
الشامل مع االحترام  المجتمع  وبناء 

وتكافؤ الفرص للجميع«.
الدوري  في  الفرق  العبو  وكان 

على  بالركوع  يقومون  اإلنجليزي 
كإشارة  المباراة،  قبل  ركبتيهم، 
وبدأت  العنصرية،  ضد  تضامنية 
األخيرة  الجوالت  في  الحركة  تلك 
من الدوري اإلنجليزي بالموسم قبل 

أعقاب  في   ،21-2020 الماضي 
يد شرطي  على  فلويد  مقتل جورج 

أمريكي في مايو الماضي.
مخصصة  اإليماءة  هذه  وستكون 
للعرض فقط لبعض المباريات مثل 
مباريات الجولتين األولى واألخيرة 
ومباريات  الجديد،  الموسم  من 
أكتوبر  في  العنصرية"  "دورة ضد 
عيد  عطلة  ومباريات  ومارس، 
الميالد )بوكسينغ داي(، وكذلك قبل 
اإلنجليزي  االتحاد  كأس  نهائيات 

والدوري.
ويبدأ الموسم الجديد للدوري الممتاز 
المباراة  وستكون  أوت   5 في 
لندن  ناديي  بين  بين  االفتتاحية 

أرسنال وكريستال باالس.
الوكاالت

لاير  رئيس  بيريز  فلورنتينو   يدلي 
محاكمة  قضية  في  بشهادته  مدريد 
نادي  رئيس  روسيل  ساندرو 
برشلونة السابق بتهم ارتكاب جرائم 
مع  التعاقد  في صفقة  واحتيال  فساد 

النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.
اإلسبانية  "آس"  صحيفة  وذكرت 
نادي لاير مدريد سيكون  أن رئيس 
في  شاهدا   18 بين  من  واحدا 
برشلونة  لرئيس  الشفوية  المحاكمة 
أكتوبر   17 في  ستبدأ  التي  السابق 
فيها  سيشارك  والتي  المقبل، 
لالستثمارات  البرازيلي  الصندوق 
واتحاد نقابات الرياضيين المحترفين 

في البرازيل.
بالسجن  العام  االدعاء  وطالب 
ماليين   10 وغرامة  أعوام   5 لمدة 
يورو لرئيس نادي برشلونة السابق 
في  واحتيال  فساد  جرائم  الرتكابه 
البرازيلي،  المهاجم  انتقال  صفقة 
الذي طالب أيضا بسجنه لمدة عامين 

ماليين   10 قدرها  غرامة  وتوقيع 
عليه الرتكابه جريمة فساد في أعمال 
تجارية.وكان الصندوق، حتى وقت 
انتقال النجم البرازيلي إلى برشلونة، 
االقتصادية  حقوقه  من   %40 يملك 
بعد االتفاق الذي تم التوصل إليه في 
عام 2009 مع الالعب، والذي دفع 

له بموجبه ما يعادل مليوني يورو.
أن  من  الرغم  وعلى  ذلك،  ومع 

إلى  مليون   25.17 دفع  برشلونة 
سانتوس مقابل حقوق الالعب و60 
التي  العائلية  للشركة  أخرى  مليونا 
يديرها والد نيمار، إال أن الصندوق 
نسبة  مقابل  فقط،  6.8 ماليين  تلقى 
الـ 40%، وتطالب هذه الشركة اآلن 
بتعويضات عن أضرار قدرها 150 
مليون يورو، وسجن الالعب لمدة 5 
وبارتوميو  روسيل  وسجن  سنوات 

يعتبر  وبالمثل،  سنوات،   8 لمدة 
المحترفين  الرياضيين  نقابات  اتحاد 
االحتيالية  العملية  تلك  في  أنه 
وسانتوس،  برشلونة  بين  المزعومة 
إلى  حقوقه.وباإلضافة  انتهاك  تم 
يواجه  وبارتوميو،  وروسيل  نيمار 
والد الالعب ووالدته اتهامات أيضا، 
لمدة  بسجنهما  االدعاء  طالب  حيث 
التوالي-  عامين وعاًما واحًدا -على 
في جريمة فساد في مجال األعمال، 
سانتوس  مدير  بسجن  طالب  كما 
ثالث  رودريغيز،  أوديليو  السابق، 

سنوات الرتكابه جريمة احتيال.
كيانات  ثالثة  محاكمة  أيضا  وستتم 
نادي  القضية:  في  لتورطها  قانونية 
وشركة  سانتوس  ونادي  برشلونة 
يطالب  والتي  لالستشارات،  عالمية 
عليها  غرامات  بفرض  االدعاء 
قدرها 8.4 و7 و1.44 مليون يورو 

على التوالي.
الوكاالت

�شيكون واحدا من بني 18 �شاهدا يف املحاكمة ال�شفوية لرئي�س بر�شلونة ال�شابق

فريقه  مع  مشواره  سواريز  لويس  المهاجم   استهل 
يجنبه  أن  دون  بديال  دخل  عندما  ناسيونال  بداياته 
البرازيلي  أتلتيكو غوايانيينسي  الخسارة أمام ضيفه 

0-1 في ذهاب ربع نهائي سود أميريكانا.
ودخل سواريز، البالغ من العمر 35 عاما، في الدقيقة 
74 مكان فرانكو فاغونديس وكان وقتها فريقه متخلفا 
بهدف لويز فرناندو منذ الدقيقة 23، وقوبل دخوله، 
ناسيونال  بقميص  األول  من ظهوره  عاما   17 بعد 
30 ألف متفرج في ملعب  لنحو  األبيض، بتصفيق 

"غران باركي سنترال" في مونتيفيديو.

الماضي  ماي  منذ  يلعب  لم  الذي  سواريز  وخاض 
الدقائق األخيرة من مباراة فريقه  عندما شارك في 
السابق أتلتيكو مدريد في الدوري اإلسباني ضد لاير 
سوسيداد، حصة تدريبية واحدة فقط مع ناسيونال، 
ومع ذلك، قرر المدرب بابلو ريبيتو ضمه إلى تشكيلة 
أميريكانا،  سود  كوبا  مسابقة  في  لمباراتها  الفريق 
ليغ"  "يوروبا  األوروبي  الدوري  لمسابقة  المرادفة 

في القارة العجوز.
وبرشلونة  اإلنجليزي  ليفربول  مهاجم  وحظي 
إلى  لتوه  وصل  عندما  السابق،  اإلسباني 

األوروغواي، بترحيب كبير خالل ظهوره القصير 
في ملعب غران باركي سنترال"، ملعب ناسيونال، 

حيث جاء للحديث إلى جماهيره.
المنتخب  تاريخ  في  هداف  أفضل  سواريز  ويعتبر 
في  مسيرته  بدأ  هدفا.   65 برصيد  األوروغوياني 
قبل  18 عاما،  2005 عن عمر  ناسيونال في عام 
الهولندي  أمستردام  أياكس  إلى  قادته  طويلة  رحلة 
عام  في  وليفربول  مباراة(   159 في  هدفا   111(

2011 وبرشلونة في عام 2015.
الوكاالت

 يرفض أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، فكرة 
التعاقد مع العبين أفارقة مرة أخرى، ما لم يوقعوا 

اتفاقا على عدم المشاركة في كأس األمم اإلفريقية.
وتضم قائمة نابولي الحالية النيجيري فيكتور أوسيمين 
والكاميروني أندريه زامبو أنغويسا، بينما رحل عنه 
قائده السنغالي كاليدو كوليبالي هذا الصيف، وانتقل 

إلى تشيلسي. 
وقال دي لورينتيس في تصريحات لصحيفة "الغازيتا 
أيها  النادي  إلدارة  "قلت  اإليطالية:  سبورت"  ديلو 
مع  التعاقد  عن  اآلن  بعد  معي  تتحدثوا  ال  الشباب، 

لكن  أحبهم،  "أنا  وأضاف:  األفارقة«،  الالعبين 
المشاركة  عدم  بشرط  مرهونا  سيكون  معهم  التعاقد 
في كأس األمم األفريقية، وإال فإن هؤالء الالعبين لن 
يكونوا متاحين لنا«، وأوضح: "نحن األغبياء الذين 
العالم  أنحاء  جميع  في  لنرسلهم  فقط  الرواتب  ندفع 

يلعبون من أجل اآلخرين«.
يذكر، أن بطولة كأس األمم اإلفريقية، عادة ما تقام 
في الشتاء كل عامين، هو ما يفقد األندية األوروبية 

نجومها في وسط الموسم.
الوكاالت 

�سفقة نيمار تقود رئي�س ريال مدريد 
اإىل املحكمة وتهم الف�ساد تطال اجلميع

الرئي�س دي لورينتي�س يعار�س م�شاركتهم يف كاأ�س اإفريقيا للأمم 

نابويل الإيطايل ي�سع �سرطا غريبا ل�سم لعبي القارة ال�سمراء

دخوله قوبل بت�شفيق 30 األف متفرج

�سواريز يبداأ م�سواره مع فريق بداياته بديال وبخ�سارة
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ريا�ضي
 متو�ضط ميدان الخ�ضر 

يف�ضل البقاء في مدينة ا�ضطنبول

ن�صف مليون �أورو تف�صل فغولي 
عن �لتوقيع لبي�صيكتا�ش �لتركي

 
كشفت مصادر إعالمية 
تركية أمس ان الدولي 

الجزائري سفيان فغولي 
يجري مفاوضات جادة 

مع مسؤولي نادي 
بشكتاش، وعلى رأسهم 

المدير الرياضي جيهون 
كازنجه هذه األيّام، بعد 

انقضاء عقد الالعب 
في الثالثين من جوان 
الماضي مع نادي قلعة 

غاالطاساراي.
وأوضحت ذات 

المصادر أن فغولي اشترط استالم أجرة سنوية تُقّدر ِبمليوَني أورو، 
دون احتساب المنح وامتيازات أخرى، بعد أن كان يقبض ضعف 

الراتب تقريبا في نادي قلعة السرايا. استنادا إلى تقارير صحفية تركية 
صادرة، أمس.

وحسب المصادر ذاتها، فقد اقترح المدير الرياضي لِنادي بشكتاش 
جيهون كازنجه، ح دفع أجرة سنوية قيمتها 1.5 مليون أورو، وتشمل 

أيضا المنح وامتيازات أخرى.
وما زالت المفاوضات جارية بين إدارة نادي بشكتاش، وممثّلي أعمال 

فغولي، من أجل التوصل إلى اتّفاق نهائي يُرضي الطرَفين. وفقا 
للمصادر ذاتها، التي أضافت أن الدولي الجزائري يرغب في البقاء 

ِبتركيا ومدينة اسنطبول تحديدا، وهناك يوجد مقرا ناديي غاالطاساراي 
وبشكتاش.

ويضم فريق بشكتاش التركي في صفوفه المهاجم الدولي الجزائري 
رشيد غزال، ِبعقٍد تنقضي مّدته في صيف 2024.

ق.ر

 لم يكمل مواجهة فريقه

 كليرمون الودية اأمام تولوز

 زفان يتعر�ش لإ�صابة خطيرة
 ويبتعد عن �لميادين لأ�صابيع

 
تعرض الدولي 

الجزائري مهدي زفان، 
العب نادي كليرمون 

فوت الفرنسي، 
إلصابة خطيرة ستبعده 

عن الميادين لعدة 
أسابيع حسبما أشارت 

إليه العديد من المصادر 
أمس.

وكشفت تقارير 
اعالمية فرنسية، عن 

تعرض الظهير األيمن 
الجزائري، إلصابة 

على مستوى أوتار الركبة، خالل ودية فريقه أمام نادي تولوز.
وأوضحت ذات المصادر، بأن الدولي الجزائري، سيغيب عن الميادين 

ما بين ثمانية إلى عشرة أسابيع، قبل استعادة عافيته.
يذكر ان زفان، انضم لنادي كليرمون فوت الفرنسي، في الميركاتو 

الصيفي الجاري، في صفقة انتقال حر.
ق.ر

االإدارة توا�ضل عملية اال�ضتقدامات

 �لعميد ي�صرح ربيعي 
ويعلن �لتعاقد مع حاليمية

 
أعلنت إدارة 

مولودية الجزائر، 
مساء اول أمس، 
تعاقده مع المدافع 

الدولي محمد 
رضا حاليمية، 

قادما من بيرشوت 
البلجيكي.

وكشف مولودية 
الجزائر، عبر 

حسابه على 
موقع التواصل 

االجتماعي 
فيس بوك، أن 
مدة العقد تمتد 

لموسمين، وكان 
حاليمية قد تدرج 

في صفوف مولودية الجزائر، قبل أن ينضم لصفوف بيرشوت قبل 3 
مواسم.

يذكر أن حاليمية، هو الالعب ال 12 الذي يلتحق بصفوف مولودية 
الجزائر خالل فترة االنتقاالت الصيفية، بعد خير الدين مرزوقي، أيوب 

عبد الالوي، فيكتور مباوما، شعيب ذبيح، بوعالم مصمودي، إيدير 
بوتريف، عبد القادر منزلة، عبد المالك عمار أوكيل، هواري فرحاني، 

الطيب حمودي وخالد دحامني.
من جهة أخرى، أكدت إدارة العميد أنه فسخ عقد العب خط الوسط 

ميلود ربيعي، بالتراضي، ولم يذكر مولودية الجزائر سبب فسخ عقد 
الالعب الذي كان أحد العناصر األساسية بالفريق منذ انضمامه قبل 
أربعة مواسم، مكتفيا في بيان مقتضب نشره عبر صفحته الرسمية 

بموقع شبكة التواصل االجتماع، بذكر أنه يتمنى حظا سعيدا لالعب في 
بقية مشواره الكروي.

ق.ر

 ق.ر

تشارك الجزائر في الطبعة المقبلة 
من األلعاب اإلسالمية، والمقررة 

بتركيا، بـ147 رياضيا، يمثلونها في 
12 اختصاصا، ومن بينهم 36 من 

العنصر النسوية حسبما أكدته مصادر 
مسؤولة أمس.

وكشف رئيس الوفد الجزائري ياسين 
غوري، بأن الرياضيين الجزائريين 

المشاركين في هذه األلعاب يتوزعون 
على 12 اختصاصا، سينتقلون إلى 

تركيا عبر 10 رحالت، انطلقت أولها 
أمس من الجزائر.

يذكر أن الطبعة الخامسة من األلعاب 
اإلسالمية، مقررة بمدينة قونية 

بتركيا، في الفترة ما بين 9 أوت 
الجاري، إلى غاية 18 من ذات 

الشهر.
وخصصت الدولة الجزائرية، قيمة جد 

المشاركين  الرياضيين  لدعم  معتبرة، 
في الطبعة الخامسة من األلعاب 

اإلسالمية 2022، وأكد األمين العام 
للجنة األولمبية الجزائرية، خير الدين 

برباري، لوكالة األنباء الجزائرية 
أمس، عن رصد الدولة لـ10 مليار 

سنيتم لدعم رياضيينا في هذه األلعاب، 
كما أوضح بان هذه الميزانية تشمل 

اللباس الرياضي، والتنقل من الجزائر 
إلى اسطنبول، ثم قونية، والعودة إلى 

الجزائر، بما فيها مصاريف تنقل 
بالخارج. المتواجدين  رياضيينا 

من جهة أخرى، أعلن ياسين لوعيل 
رئيس االتحادية الجزائرية أللعاب 

القوى، أمس غياب البطل الجزائري 
جمال سجاتي عن األلعاب اإلسالمية 

في قونية التركية.
وقال لوعيل في تصريحه الذي نقلته 

للجنة األولمبية  الرسمية  الصفحة 
الفايسبوك  الجزائرية. عبر  والرياضية 

أمس: "جمال سجاتي لن يكون 
حاضرا معنا، ياسين حتحات لن 

يشارك كذلك، وعبد النور رمزي 
مصاب، أما برياحي لم نستطع تسوية 

أمورها اإلدارية بفرنسا، وتريكي 
سيتنقل معنا لكنه مصاب، من جهتنا، 

سنعمل على إرسال المصابين الى 
بقطر". أسبيتار  مستشفى 

أثار النجم الجزائري يوسف باليلي 
المخاوف في صفوف جماهير فريقه 
ملعب بريست بعد تخلفه عن الحصة 

التدريبية التي أجراها الفريق اول أمس 
قبل أيام من انطالق الموسم الجديد 

للدوري الفرنسي، لكنه طمأن الجميع لما 
استأنف التدريبات أمس، حسبما أشارت 

إليه مصادر إعالمية فرنسية.
وتألق الجناح الطائر لـ "محاربي 

الصحراء" خالل فترة التحضيرات 
الصيفية، حيث قدم مستويات قوية في 
جميع المباريات الودية التي خاضها 

"القراصنة«.
وأكدت صحيفة "لو تليغرام" الفرنسية 
أكدت أمس عودة يوسف باليلي إلى 

التدريبات بعد غياب مفاجئ في اليوم 
الذي سبقه، وكان هذا الغياب أثار 

مخاوف كبيرة لدى جماهير  بريست، 
خوفا من إمكانية تخلف األخير عن 
مواجهة الجولة األولى من الدوري 
الفرنسي أمام النس، المقرر إقامتها 

األحد المقبل بملعب "بوالرت«.

وكان باليلي قد عاد ليثير الجدل من 
جديد داخل ناديه ملعب بريست الفرنسي 

بغياب مفاجئ عن التدريبات، وكشفت 
جريدة "لوتليغرام" الفرنسية، المقربة 

من نادي بريست، عدم تسجيل ابن مدينة 
وهران حضوره في تدريبات الثالثاء، 

مع تشكيلة المدرب ميشيل ديرزاكاريان، 
مما أثار الكثير من التساؤالت.

وأوضحت الصحيفة أن عدم حضور 
يوسف باليلي للتدريب لم يتم تبريره ال 

من المعني باألمر وال من إدارة الفريق، 
وهو ما فتح باب التساؤالت، خاصة 

أن نجم منتخب الجزائر اعتاد منذ بداية 
مشواره الكروي على القيام بتصرفات 

مثيرة للجدل وغير متوقعة.
وجاء غياب الجناح األيسر تزامنا مع 
التصريحات اإليجابية التي أطلقها في 
حقه مدربه ميشيل ديرزاكاريان، الذي 
أكد أنه ينوي االعتماد على الجزائري 

بصفة أساسية، خالل الجولة األولى من 
الدوري الفرنسي.

ق.ر

تحدثت مصادر إعالمية بريطانية 
أمس عن أن الدولي الجزائري رياض 
محرز نجم مانشستر سيتي اإلنجليزي 

سيحظى بأدوار استراتيجية متعددة 
مع الفريق خالل الموسم الجديد بعد 
التغييرات التي طرأت على تشكيلته.

واعتبر أدريان كالرك، العب أرسنال 
اإلنجليزي األسبق، أن السير على 

نهج رياض محرز سيكون السبيل 
األمثل لتألق الثنائي النرويجي إيرلينغ 

هاالند واإلنجليزي جاك غريليش 
مع مانشستر سيتي، وتعرض الثنائي 
النتقادات الذعة من طرف اإلعالم 

البريطاني وجماهير مانشستر سيتي، 
بعد ُمستواهما السيئ خالل مباراة 

الدرع الخيرية والتي تلقى فيها الفريق 

خسارة ثقيلة أمام ليفربول 1-3 السبت 
الماضي.

وأعد كالرك، الذي تحول لواحد من 
أبرز المحللين في إنجلترا، تقريرا 

مطوال للموقع الرسمي لـ"البريميرليغ"، 
أوضح فيه وجود هامش تطور رهيب 

لكل من هاالند وغريليش، في ظل 
الرسم التكتيكي الجديد لمانشستر سيتي.

وأوضح المحلل أن الثنائي السالف 
ذكره يجب أن يستلهم من محرز، الذي 

عانى األمرين في موسمه األول مع 
"السكاي بلوز"، ليتطور بشكل تدريجي 

ويُصبح الهداف األول للفريق بعد 
مرور 3 سنوات من التحاقه بتشكيلة 

المدرب اإلسباني بيب غوارديوال.
وشدد أدريان كالرك في نهاية المطاف 

على أن هاالند سيجد صعوبات 
في البداية، ألن الفريق تعود على 
اللعب برأس حربة "وهمي" في 

العامين الماضين، وأكد أن األمور 
ستتغير بمرور الوقت، وسيتحول 

هاالند لـ"أجمل هدية" لالعبي الجناح 
في السيتي، وعلى رأسهم محرز 

وغريليش، ألنه يطلب الكرة في العمق 
باستمرار مما سيجعل الثنائي قادرا 
على تقديم عدد كبير من التمريرات 

الحاسمة له.
يذكر أن مانشستر سيتي يبدأ مشواره 

في الدوري اإلنجليزي الممتاز يوم 
األحد القادم بتنقل الى العاصمة لندن 

لمالقاة وست هام يونايتد.
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10 مليار �ضنتيم لدعم الم�ضاركين وتحفيزهم على التاألق في تركيا

غيابه عن التح�ضيرات اأثار الكثير من الجدل اأول اأم�س

المحللون يطالبون الثنائي اأن ي�ضتلهم من تجربة قائد الخ�ضر

147 ريا�صيا يمثلون �لجز�ئر في 12 �خت�صا�صا في �لألعاب �لإ�صالمية

باليلي يعود لتدريبات بري�صت وينهي �ل�صو�صبان�ش

محرز يحظى بدور هام لت�صهيل �ندماج غريلي�ش وهالند مع �ل�صيتي
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أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على 
قرارات وزارية تحدد كيفيات التسجيل واعادة التسجيل 
للتكوينات لنيل شهادات الليسانس و الماستر ومهندس 
دولة ومهندس معماري وكذا كيفيات التنظيم والتقييم 

والتدرج فيها وكيفية لاللتحاق بالتكوين في الطور 
الثالث"الدكتوراه" وتنظيمه وشروط إعداد االطروحة 

ومناقشتها.وحمل  القرار الوزاري رقم 992 
الصادر بتاريخ 01 أوت 2022 تحدد  حول  كيفيات 

التسجيل واعادة التسجيل للتكوينات لنيل شهادات 
الليسانس والماستر ومهندس دولة ومهندس معماري 

وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرج فيها، بعض 
المستجدات الطفيفة على سبيل المثال )التكوين في 

الطورين األول والثاني(.
وحسب ما جاء في القرار الوزاري فيما تعلق الطور 

األول )ليسانس( فانه تم الرفع من الرصيد الذي يسمح 
للطالب االنتقال من السنة أولى إلى السنة الثانية 

ليسانس حيث أصبح 45 بدل 30، كما تم الرفع كذلك 
من الرصيد الذي يسمح للطالب باالنتقال من السنة 

الثانية إلى السنة الثالثة حيث أصبح 105 بدل 90، أما 
السنة الثالثة  أكدت الوزارة ضرورة تحصيل 180 
رصيد في 03 سنوات أو 05 سنوات على األكثر .

أما  الطور الثاني )ماستر(؛ فضمنيا تم إلغاء االنتقال 
بدين في هذا الطور حيث البد ان يتحصل الطالب على 

60 رصيد حتى ينتقل من السنة االولى ماستر إلى 

السنة الثانية ماستر،  سابقا كان بإمكان الطالب االنتقال 
إذا تحصل على 45 رصيد على األقل من 60، كما ال 
يوجد تعويض بين السداسيات في السنة الثانية ماستر 

، مع ضرورة تحصيل 120 رصيد للحصول على 
شهادة الماستر و خالل 03 سنوات على االكثر ، مع 
الزامة حضور األعمال الموجهة الذي هو "إجباري: .
أما بخصوص  التسجيل في الماستر فأحتفظت وزارة 

التعليم العالي والبحث العلمي على  نفس اجراءات 
السنة الماضية أي وفق القرار رقم 917 لسنة 2021 
حيث يمكن أن تضمن المؤسسة تسجيل بنسبة %100 
أو أقل بقليل للدفعة المتخرجة حديثا في سنة التسجيل 
ومن نفس المؤسسة الجامعية،  في حين بقية الفئات 

تخصص لها نسبة 20% اضافية بناء على معدل 
ترتيبي.

أما بخصوص  القرار رقم 991  المؤرخ بتاريخ 2 
أوت 2022 الذي يحدد كيفيات االلتحاق بالتكوين 

في الطور الثالث وتنظيمه وشروط إعداد أطروحة 
الدكتوراه ومناقشتها  فاحتفظت وزارة التعليم العالي 

على  نفس المراحل والشروط مع السنة الماضية وفق 
القرار رقم 28 ، أما المستجدات فقد تم إضافة عدة 

شهادات منها "مهندس دولة، مهندس معماري،  طبيب 
بيطري، باك + 5 سنوات )مدارس عليا لألساتذة(، 
ماجستير بتقدير مقبول، وكذا شهادات أجنبية معادلة 

لها، في حين حملة ماجستير بتقدير قريب من الحسن 

على األقل معفون من المسابقة ويسجلون مباشرة في 
الدكتوراه وفق النظام الجديد.

وحسب قرار الوصاية  بخصوص مدرسة الدكتوراه، 
والتي هي جمع لمؤسسات التعليم العالي والبحث 

العلمي مرتبطة بأهداف مشتركة في إطار التكوين في 
الطور الثالث ضمن اتفاقية الشراكة، فانه تم االحتفاظ 

نفس النصوص السابقة الخاصة بالنظام السابق من 
ناحية التنظيم والهدف، وهي عبارة عن تنظيم التكوين 

في الطور الثالث باالشتراك بين مؤسستين جامعتين 
على األقل.وبخصوص التكوين مهندس دولة ومهندس 

معماري فاحتفظت الوزارة تقريبا نفس التكوين وفق 
النظام السابق، على ان يكون االنتقال بمعدل 10 على 

األقل مع وجود نقطة إقصائية، هذا فينا  تم تسقيف 
العالمة أقل من 20 عكس الماستر حيث يمكن أن 

يتحصل الطالب على 20. .
وينتظر ان تطبق هذه القرارات بدء من السنة الجامعية 

2022/2023 بخصوص السنة األولى من كل 
تكوين جديد سواء سنة أولى ليسانس أو سنة أولى 

ماستر أو سنة أولى دكتوراه، علما ان نظام مهندس 
دولة ومهندس معماري هو نظام جديد )ألغي وتم 

العودة اليه(، أما الطلبة المسجلين قبل السنة الجامعية 
2022/2023 تبقى نفس النصوص السابقة تحكم 
مسارهم العلمي،  إال من اعاد السنة سيدمج وفق 

القرارات الجديدة.

قررت مجموعة أوبك بلوس ضخ زيادات جديدة تصل 
لنحو 100 ألف برميل يوميا من النفط الخام، انطالقا 
من الفاتح سبتمبر المقبل، وهو الوضع الذي يأتي في 
ظل التقلبات المتواصلة في السوق العالمية، ما جعل 

الدول ال23 تتفق على رفع المعروض.
وقد أصدرت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي 
اجتمعت يوم أمس، بيانا كشفت فيه عن زيادة اإلنتاج 
بمقدار يصل لنحو 100 ألف برميل يوميا بداية من 

الشهر المقبل، وهو السيناريو الذي طرح ضمن عدة 
خيارات أخرى بحثها وزراء الدول ال 23، حسب ما 
كشفت عنه وكالة بلومبرغ.وكشفت وكالة بلومبرغ، 

بأن الزيادات الجديدة سيتم تقسيمها بالتناسب بين كافة 
أعضاء مجموعة أوبك بلوس، وتقدر حصة الجزائر 
ب 2000 برميل يوميا، مضيفة بأن الزيادة الجديدة 

ربما ال توفر ارتياحا كبيرا لدى المستهلكين الذين 
يعانون من ضغوط تضخمية جراء ارتفاع أسعار 

النفط، ولعبت تداعيات استمرار العمليات العسكرية 
الروسية على األراضي األوكرانية دورا كبيرا في 

القرار الجديد لمجموعة أوبك بلوس، خاصة في ظل 
شح اإلمدادات والتخوف من أوضاع أصعب خالل 

األسابيع القليلة القادمة، جراء نقص المعروض 
بالمقارنة مع الطلب، خاصة وأن العديد من المصادر 

من داخل المجموعة أكدت خالل األيام القليلة القادمة 
عدم ضخ زيادات جديدة.

يشار إلى أن مجموعة أوبك بلوس كانت قد قررت 
خالل أخر إجتماع لها شهر جويلية المنقضي ضخ 

زيادات شهرية تقدر ب 648 ألف برميل شهر أوت 
الجاري لمواجهة ارتفاع الطلب، بالمقارنة مع الشكوك 

المتواصلة بخصوص العرض في أسواق الطاقة، 
بالتزامن مع التخوف من عدم إمكانية كافة الدول 

ال23 من الوفاء بإلتزاماتها والوصول لسقف إنتاجها 
المتفق عليه.

 ف.م
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إشـهـــار

متفرقاتاخلمي�س  04 اأوت 2022 املـوافق لـ 06 حمرم 1444 هـ  10
بهدف �صمان ا�صتمرارية التوا�صل مع الأطقم البيداغوجية 

�إطالق دورة تكوينية لفائدة �أولياء 
�لتالميذ من ذوي �الحتياجات �خلا�صة

الوطني واألسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أمس بالجزائر العاصمة، على أشرفت وزيرة التضامن 
إطالق دورة تكوينية لفائدة أولياء التالميذ المتمدرسين من فئة ذوي االحتياجات الخاصة بهدف ضمان 

استمرارية التواصل مع األطقم البيداغوجية المشرفة على التعليم المتخصص.
أكدت كريكو، أن هذه الدورة التي تم إطالقها على مستوى المركز النفسي البيداغوجي لألطفال المعاقين 

ذهنيا ببولوغين، تهدف إلى "ضمان استمرارية تواصل أولياء االطفال المتمدرسين من فئة ذوي 
االحتياجات الخاصة مع االطقم البيداغوجية لمرافقة ابنائهم في مجال التكفل النفسي والبيداغوجي، السيما 
خالل أيام العطل".وأشارت الى أنه تم تفعيل منصة الخدمات الرقمية لقطاع التضامن الوطني على الرابط 

www.service-solidarite.gov.dz بغية تمكين األولياء من طرح انشغاالتهم من خالل خدمة 
"الباب المفتوح"، وهذا طيلة أيام السنة.وذكرت في هذا الصدد باالتفاقيات التي وقعتها وزارة التضامن 

الوطني مع قطاعي المعهد الصيد البحري والتكوين المهني بهدف إيجاد فرص عمل لهذه الفئة بما يتوافق 
مع مؤهالتها الجسدية والذهنية.بدورها، أفادت االخصائية النفسية والعيادية، فلة شويب، أن هذه الدورة 

التكوينية الموجهة لفائدة أولياء التالميذ تسمح بضمان استمرارية التكفل بالطفل المعاق ذهنيا، مشيرة إلى 
أن المركز النفسي لألطفال المعاقين ذهنيا ببولوغين "يقدم االرشادات والتوجيهات لألولياء قبل وخالل 
العطل لضمان المرافقة الدائمة للطفل وتحسين مؤهالته".وبالمناسبة، تم عرض أشغال يدوية من إنجاز 

أطفال مراكز كل من بولوغين، الرويبة وعين طاية في مجال الرسكلة وخياطة شباك الصيد البحري، إلى 
جانب الخياطة والرسم والطرز.

ت�صببت يف تعطل ال�صتثمارات لدى املديرية

 �أزيد من 300 مليار �سنتيم ديون زبائن 
مديرية التوزيع الكهرباء والغاز احلرا�ش

 
بلغت الديون المستحقة على زبائن مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش لغاية نهاية شهر جوان الفارط 

أزيد من 300 مليار سنتيم، والتي شهدت نسقا تصاعديا منذ تفشي فيروس كورونا كوفيد 1، حسب ما 
كشفت عنه مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش.وكشفت ذات المديرية في بيان لها استلمت جريدة 

الرائد نسخة منه، بأن الديون المترتبة على زبائنها لغاية نهاية شهر جوان الفارط وصلت ألزيد من 300 
مليار سنتيم، مضيفة بأنها تراكمات عدم تسديد دفاتر الديون للسنوات الثالث الماضية على إثر انتشار 

جائحة كورونا.وأضاف البيان، بأن شركة سونلغاز مؤسسة جوارية فعالة وتكتسي طابع المواطنة متجذرة 
األصول تربطها عالقة أخالقية وإنسانية بالدرجة األولى مع زبائنها وذات تأثير في االقتصاد الجزائري، 

وتطبيقا لتعليمات وتوجيهات السلطات العليا للبالد، فقد توقفت خالل السنوات الثالث الماضية على إثر 
انتشار جائحة كورونا عن المطالبة بتسديد دفاتر الديون، ما جعلها تمتنع عن قطع التزويد بالطاقة عن 
كافة زبائنها المتخلفين عن دفع مستحقات الكهرباء والغاز، وهو ما أدى إلى تراكم الديون لدى الزبائن 
سواء ما تعلق بديون المؤسسات أو الزبائن العاديين.وشددت مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش 

على أن تراكم الديون أثر نوعا ما على االستثمارات، خاصة وأن الديون المترتبة عن الزبائن بعد ثالث 
سنوات تزايدت وتراكمت، حيث فاقت قيمة الديون 300 مليار سنتيم جزائري، منها أكثر من 152 مليار 
سنتيم قيمة الديون لدى الزبائن العاديين.ودعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش المواطنين للتحلي 

بروح المسؤولية الجماعية والفردية، موجهة نداء  للتقرب من مختلف مصالحها من أجل تسوية وضعيتهم 
ودفع مستحقاتهم، حرصا منها على ضمان حسن وديمومة الخدمة العمومية وتفاديا لتراكم فواتير استهالك 

الطاقة.وأوضحت المديرية بأنه في حالة وجود إشكال في تسديد الفواتير وعدم تمكن المواطنين من 
تسديدها دفعة واحدة، فإن زبائنها مطالبون بالتوجه إلى المكلف باالستقبال لدى الوكالة التجارية لتوجيههم 
من أجل تسديدها، حيث أنهم يملكون جدول لتسديد الديون لدى الوكالة التجارية بتراضي الطرفين اعتمادا 
على عدد الفواتير غير المسددة ومقدار المستحقات والكفاءة االئتمانية للزبون، كما تتوفر أيضا على سبل 
أخرى لتسديد الديون ودفع مستحقاتهم بكل أريحية، من خالل طرق الدفع والصيغ المختلفة التي تضعها 
WWW. تحت تصرفهم، على غرار خدمة الدفع االلكتروني أو الدفع عن بعد، عبر الموقع االلكتروني
 .CCP بواسطة البطاقات البنكية وكذا عن طريق الخصم المباشر عبر بريد الجزائر SADEG.DZ

وجددت مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش تأكيدها لزبائنها عن وضع كافة وكاالتها التجارية ال 05 
تحت تصرفهم، من خالل رقم مركز االتصاالت 3303 الذي يستقبل مكالماتهم طوال أيام األسبوع وعلى 

مدار ال 24 ساعة.
ف.م

يف اإطار قرارات وزارية جديدة اأ�صدرتها وزارة التعليم العايل

الت�سجيل "تفا�سيل" م�صتجد�ت 
 يف اللي�سان�ش واملا�سرت والدكتوراه"

اأوبك بلو�س تقرر �صخ زيادات ت�صل ل100 األف برميل يوميا �صهر �صبتمرب

ح�سة اجلزائر تقدر بـ 2000 برميل يوميا



بدار الأوبرا امل�صرية

منع ناي الربغوثي من دخول
 م�صر يعطل حفلها الأول 

ناي  الفلسطينية  الناي  المطربة وعازفة  أعلنت 
البرغوثي إلغاء حفلها الذي كان من المقرر أن 
يقام بمسرح النافورة في دار األوبرا المسرحية 
الجاري، وحفلها  الرابع من أغسطس/ آب  في 
بمسرح  يقام  أن  المقرر  من  كان  الذي  الثاني 
الدكة في مدينة اإلسكندرية، في أول حفالت لها 
تابعة لدار األوبرا في مصر، وتم التأجيل إلى 

أجل غير مسمى.
وعلى صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، قالت 
المطربة الفلسطينية ناي البرغوثي "أحبائي في 
مصر أّم الدنيا، كما قرأتم، قررت دار األوبرا 
في مصر تأجيل حفلتّي في القاهرة واإلسكندرية 
إلى موعد غير محدد بعد، وهذا بعد منعي في 

مطار القاهرة من دخول مصر الحبيبة ألسباب ال أعرفها حتى اآلن رغم محاوالتي، 
وبعد 8 ساعات انتظار، صدمت، حزنت، وانتابتني مشاعر عديدة متضاربة، أهمها 

الفقدان، فقدان الفرصة للتواصل معكم/ معكن بعد طول انتظار«.
وأضافت في منشورها أنها قد أعدت برنامجا فنيا مميزا يليق بشعب مصر وباألمة 
واإلسكندرية،  القاهرة  مدينتي  في  الجمهور  للقاء  شوقا  تحترق  أنها  كما  العربية، 
مؤكدة أنها تنتظر فرصة مستقبلية إلقامة هذا الحفل، متمنية أن تكون هذه الفرصة 
قريبة، وختمت كالمها بأنها فنانة فلسطينية تربت على الصمود والكرامة وترفض 

التنازل عن األمل، واعدة الجمهور باللقاء ولو بعد حين.
منعها من عبور  تم  التي  الوحيدة  البرغوثي هي  ناي  الفلسطينية  المطربة  تكن  لم 
الشاعر  كان  المنع  طاله  من  أبرز  ومن  الماضية،  السنوات  خالل  القاهرة  مطار 
المعروف  الشعر  بيت  له  تعرض  ما  إثر  الراحل راشد حسين، وكتب  الفلسطيني 

"واقف كلي مذلة في مطار القاهرة.. ليتني كنت طليقا في سجون الناصرة.«
وجاءت تعليقات الجمهور على إلغاء حفل ناي البرغوثي ما بين المواساة والرغبة 
ناي  وتعتبر  بصوتها،  لالستمتاع  منهم  رغبتا  مصر،  إلى  قريًبا  حضورها  في 
البرغوثي هي مطربة فلسطينية وعازفة فلوت، تبلغ من العمر 26 عاما، ال تربطها 
صلة قرابة بالشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي كما أشيع عنها من قبل، لكنه مجرد 

تشابه أسماء فقط.
وقد أحبت البرغوثي الفن منذ طفولتها، فكانت تذهب مع والدتها مطربة الجوقة إلى 
البروفات، كما أن شقيقتها عازفة آلة الكمان جعلتها تحب اآلالت الموسيقية، فبدأت 
تعلم الموسيقى وهي في سن السابعة، وهو ما ساعدها على أن تكتسب مهارة كبيرة 
في عالم الغناء والموسيقى مبكرا، وعندما كان عمرها 14 عاما، بدأت أيضا في 

مزاولة الفن عبر المسرح المدرسي.
وسرعان ما حظيت ناي بالشهرة في الخط الغنائي المنفرد، فجمعت بين موسيقى 
الفلكلور من الوطن العربي، فقد تعرف عليها الجمهور بتقديمها  الجاز وموسيقى 
في  نشأتها  نتيجة  جاء  المختلفة  الموسيقية  األنواع  بين  الدمج  وهذا  قديمة،  أغاني 
أسرة فنية، مما أتاح لها التعرف على ثقافات فنية مختلفة، فربطت في أعمالها بين 

موسيقى الجاز والموسيقى العربية.
وإلى جانب موهبتها وأسرتها، كانت ناي حريصة على الدراسة فالتحقت بمدرسة 
جاكوب للموسيقى في جامعة إنديانا، بالواليات المتحدة األميركية، ودرست هناك 
انتقلت إلى معهد أمستردام للموسيقى في هولندا، لتكمل دراستها  لمدة عامين، ثم 

الجامعية وتحصل على درجة الماجستير.
أطلقت ناي البرغوثي ألبومها الغنائي األول "ناي 1" الذي صدر رسميا 30 يونيو/
حريزان الماضي، وتضمن 12 أغنية، منها "يمكن حبيت"، و"نشيد األرض"، و"هم 

مين"، و"من جوايا.«
الصحفية  استشهاد  الهاشمية مع  األردنية  المملكة  في  باأللبوم  االحتفال    وتزامن 
الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وقالت ناي في لقاء لها "لقد كنت على وشك االنهيار 
وإلغاء الحفل بعد أن عرفت باستشهاد شيرين أبو عاقلة، ولكني أدركت أنها بالتأكيد 

تحب الحياة والفرح"، وبدأت الحفل بأغنية "غاب نهار آخر«.
لفتيات جيلها ووطنها، وأن تشعرهم  تكون األمل  أن  دائما  البرغوثي  ناي  تحاول 
بالمقاومة وأن الحياة ال بد وأن تستمر، وهو ما تفعله بفنها، الذي تعمل على تطويره 

دائما لتتحول إلى مثال ونموذج يحتذى به بوصفها امرأة فلسطينية قوية ومثابرة.

11 الثقايف
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الزوار  بإعجاب  المعرض  هذا  ويحظى 
انبهروا  الذين  العمرية  الفئات  مختلف  من 
والحلي  التقليدية  األزياء  نماذج  بمختلف 
الشعبية  المقاومة  فترة  خالل  التراثية 
والثورة التحريرية المعروضة في واجهات 
زجاجية بأناقة ومنها البرنوس بكل أنواعه 

المعروفة على المستوى الوطني.
كما يقترح المعرض للزوار عرض صور 
التي  التقليدية  ضخمة ملونة تعكس األزياء 
ضد  الشعبية  المقاومة  قادة  يرتديها  كان 
االحتالل الفرنسي منها صور تخص األمير 
عبد القادر، الشيخ بوزيان، فاطمة نسومر، 
الشيخ أمود، وهي بمثابة مقاومة ورسالة في 
تلك الفترة من االحتالل لالفتخار بالموروث 
تخصيص  جانب  إلى  واالنتماء  والهوية 
على  للتعرف  معلومات  تتضمن  دعامات 
التقليدية  األزياء  أنواع  مختلف  تاريخ 

التراثية و خصوصيتها.
زعيم  لباس  من  النادرة  التحفة  تستقطب  و 
المقاومة الشعبية األمير عبد القادر المتمثل 
المطرز  األحمر  باللون  وبري  برنوس  في 
بخيوط ذهبية دقيقة بديعة اهتمام الرجال و 

المعرض  األطفال من زوار  النساء وحتى 
الذين يتهافتون ألخذ صور بقربه كنوع من 
القوية  الشخصية  بهذه  واالعتزاز  االفتخار 
المقاومة لالستعمار والتعرف على السمات 
لقيمته  نظرا  األنيق  اللباس  لهذا  الجمالية 
رئيسة  أوضحت،  بالمناسبة  التاريخية.و 
الثقافة  بمديرية  الثقافي,  التراث  مصلحة 
برنوس  أن  نادية،  دياب  معسكر،  لوالية 
األمير عبد القادر "هبة من ضمن مجموعة 
لنا منذ سنوات مؤسسة األمير عبد  سلمتها 
الوبري  البرنوس  جانب  إلى  تضم  القادر 
من  شمعدان  و  سريره  من  جزء  األحمر 
من  استرجاعها  تم  التي  ممتلكاته  ضمن 
دمشق بسوريا حيث عاش األمير عبد القادر 

لفترة من منفاه". 
البرنوس  أن  المتحدثة،  ذات  أضافت  و 
الذي يتم عرضه بجمالية فائقة داخل واجهة 
حرفي  إبداع  من  جانب  "يعكس  زجاجية 
اللباس  صناعة  مجال  في  التاريخية  الفترة 
يتميز  الذي  بالفرسان  الخاص  التقليدي 
باإلتقان والدقة والجمال، كما يعكس الذوق 
القادر  عبد  األمير  به  تميز  الذي  الرفيع 

وأناقته  مظهره  على  يحرص  كان  الذي 
السيدة  ذكرت  دين".و  و  حرب  كرجل 
األحمر  الوبري  البرنوس  "تحفة  أن  دياب 
طوله  يبلغ  كونه  يتميز  القادر  عبد  لألمير 
الوبر  من  مصنوع  وهو  المترين  قرابة 
بمواد  وصبغه  وحياكته  نسجه  تم  الخالص 
تقليدية محلية مشيرة أن "األمير عبد القادر 
و  البرنوس  من  مختلفة  أنواع  يرتدي  كان 
ذات  مختلفة".وفي  بألوان  التقليدية  األزياء 
حاليا  "يتم  أنه  المتحدثة  أبرزت  الصدد 
حفظ هذا القطعة النادرة )البرنوس( وباقي 
األمير  قيادة  مقر  مستوى  على  المقتنيات 
الممتلكات  دائرة  فرع  )مقر  القادر  عبد 
أملها  عن  معربة  المدينة،  بوسط  الثقافية( 
متحف  إلنشاء  مشروع  "تخصيص  يتم  أن 
جهوي للحفاظ على مختلف عناصر التراث 
لوالية معسكر وصيانته  والالمادي  المادي 
القادمة".وأشارت  لألجيال  شاهدا  ليبقى 
التقليدي  للزي  الوطني  المهرجان  محافظة 
الجزائري، فايزة رياش، أن معرض "أزياء 
صامدة ألجيال خالدة" سيظل مفتوحا للزوار 

إلى غاية 11 ديسمبر القادم.

كري�س روك يرّد على اعتذار ويل �صميث عن �صفعة الأو�صكار
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األميركي  الكوميدي  الممثل  رّد  يكن  لم 
قدمه  الذي  االعتذار  على  روك  كريس 
ويل سميث عن صفعه في حفل األوسكار 
األخير إيجابيا، فقد سخر روك من سميث 
أحد  على  كوميديا  عرضا  تقديمه  أثناء 
مشيرا  األميركية،  أتالنتا  والية  مسارح 

إلى أنه يعتبر نفسه ضحية.
وكان ويل سميث قد ذهب الستالم جائزة 
األوسكار األولى في حياته في 27 مارس/

ومعه  التمثال  حامال  فعاد  الماضي،  آذار 
الفني،  مشواره  على  تقضي  قد  مشكالت 

فضال عن خسارة ال تعّوض في سمعته.
انحياز  من  الدائم  بموقفه  سميث  اشتُهر 
البشرة  ذوي  للممثلين  األوسكار  جوائز 
األصول  ذوي  حساب  على  البيضاء 
األفريقية، وهدد في حفالت سابقة -ومعه 
زوجته الممثلة جادا بينكيت- بإقامة مسابقة 

أوسكار للسود، وهو الموقف الذي تكرر 
مع جوائز الغولدن غلوب التي أقيمت في 
ذلك  ورغم  الماضي،  الثاني  يناير/كانون 

فقد فاز بجائزة األوسكار لعام .2022
في  األشهر  الصفعة  كانت  الحفل  وفي 
تعليق  على  ردا  وجاءت  هوليود،  تاريخ 
الحفل  مقدم  الكوميدي  الممثل  من  ساخر 
كريس روك على شعر جادا بينكيت زوجة 
ويل سميث، حيث ثار الممثل ذو األصول 
لزوجته  باالنتقام  وسارع  األفريقية 
المصابة بمرض يؤدي إلى تساقط الشعر، 
تنمرا  بعد أن رأى أن ما فعله روك يعد 
العتاب  من  وبدال  مقبولة،  غير  وسخرية 
بأسلوب متحضر صفع زميله الذي ظهر 

األلم والذهول على وجهه.
الثمن  دفع  أو  الخسارة  لحظة  وجاءت    
سريعة، إذ تم حرمان سميث من حضور 

حفل األوسكار 10 أعوام كاملة، وأّجلت 
شركة سوني إنتاج الجزء الرابع من فيلم 
"أوالد سيِّئون )Bad Boys 4( « زاعمة 
توم  إدارتها  مجلس  رئيس  لسان  -على 
روثمان- أن العمل ال يزال قيد التطوير، 
وتكرر األمر نفسه مع شبكة نتفليكس التي 

والفقد«  "السرعة  فيلم  في  العمل  أوقفت 
.)Fast and loose(

ومثّل هذا الكم من الخسائر تحقيقا لكابوس 
يعني  كان  حيث  سميث،  ويل  حلم  أو 
المهني،  لمشواره  تام  تدمير  من  ببساطة 
عن  روك  كريس  لزميله  سميث  اعتذر 

موقع  عبر  البداية  في  المدوية  الصفعة 
التواصل االجتماعي "انستغرام"، لكن بدا 
أن ذلك لم يكن كافيا، وجاء اعتذاره الجديد 
الجمعة  يوم  يوتيوب  عبر  بثه  فيديو  في 
"ال  قائال  دقائق،   6 نحو  مّدته  الماضي 
يوجد جزء مني يعتقد أن هذه هي الطريقة 
أنا  اللحظة،  تلك  في  للتصرف  الصحيحة 

أشعر بالندم الشديد والخجل من نفسي«.
األول  لالعتذار  روك  كريس  يستجب  لم 
الثاني، وعلّق فقط في أحد عروضه  وال 
أنهم  الجميع  اّدعى  "إذا  قائال  بأتالنتا 
ضحية، فلن يسمع أحد الضحايا الحقيقيين، 
قبل  من  للصفع  تعرضت  أنني  حتى 
التالي،  اليوم  في  للعمل  وذهبت  سميث، 
مشكالت  لديه  سميث  لكن  أطفال،  لدي 
عليه أن يتعامل معها، أما أنا فقد تجاوزت 

األمر ولست مستعدا لمناقشته معه«.

اإقبال متزايد على معر�س
 "اأزياء �صامدة لأجيال خالدة" 

بق�صر ريا�س البحر
 ي�سهد معر�ض "اأزياء �سامدة لأجيال خالدة" املنظم يف اإطار الطبعة اخلام�سة للمهرجان الثقايف الوطني 

للزي التقليدي اجلزائري )30 يوليو-2 اأغ�سط�ض(، مبركز الفنون و الثقافة ق�سر ريا�ض البحر، باجلزائر 

العا�سمة، اإقبال متزايدا للزوار و ل �سيما على ف�ساء يعر�ض الربنو�ض الوبري الأحمر النادر لرمز 

املقاومة ال�سعبية �سد ال�ستعمار الفرن�سي، الأمري عبد القادر، وباقي الألب�سة التقليدية لقادة املقاومات 

ال�سعبية والثورة التحريرية.



�أكدت على �أهمية دعم تقرير

 �مل�صري يف �ل�صحر�ء �لغربية

احلركة النقابية الربيطانية تدعو 
لندن للدفاع عن حق ال�صحراويني 

"لمناضلي  السنوي  البريطاني  النقابي  المنتدى  في  المشاركون  دعا 
الصحراء  في  المصير  تقرير  لدعم  بالدهم  الستة"، حكومة  تولبودل 
الغربية.جاء هذا في رسالة تضامن تلقاها اتحاد العمال الصحراويين, 
وجهتها الحملة البريطانية للصحراء الغربية نيابة عن المشاركين في 
المنتدى النقابي البريطاني السنوي "لمناضلي تولبودل الستة", الذين 
عبروا فيها عن تضامنهم مع نضاالت الشعب الصحراوي من أجل 
الصحراء  في  المصير  تقرير  لدعم  بالدهم  حكومة  داعين  التحرر, 

الغربية.
وجاء في الرسالة أن "الشعب الصحراوي الذي يعيش في ظل نظام 
عن  يدافع  اآلخر  هو  الغربية  الصحراء  في  وحشي  مغربي  احتالل 

حقه", وبالتالي يستحق التضامن لدعمه في هذا النضال.
وأضافت الرسالة أنه آن األوان بالنسبة لبريطانيا كبلد ملتزم بالعدالة 
الدولية أن ينخرط في "تبني موقف حقيقي لصالح تقرير  والشرعية 
مصير الشعب الصحراوي", مشددة على الحاجة الماسة إلى تضافر 
الجهود لمضاعفة التضامن والدعم الالزمين "لتحرير آخر مستعمرة 
والعزم  التضحية  أن  البريطانية  العمالية  النقابة  إفريقيا."وأكدت  في 
الذي تحلى به "مناضلو تولبودل الستة" ما كانت لتتكلل بالنجاح لوال 
التضامن والدعم الشعبي الذي تلقوه في شتى أنحاء المملكة المتحدة, ما 
أجبر الحكومة آنذاك التخاذ قرار بإرجاعهم إلى بلدهم.والتزاما بنفس 
المبدأ وبروح "مناضلي تولبودل الستة", تعرب النقابة البريطانية عن 
كفاحه  في  الصحراوي  الشعب  عن  للدفاع  الدولية  بالعدالة  التزامها 

لتحرير أرضه.
جدير بالذكر أن منتدى "مناضلي تولبودل الستة" قد انعقد في قرية 
"تولبودل" بحضور آالف النقابيين, وهو منتدى يخلد كل سنة ذكرى 
ستة عمال نفتهم الحكومة البريطانية عام 1934 إلى أستراليا, بسبب 
تمسكهم بحقهم المشروع في اإلنضمام إلى نقابة عمالية و ما نتج عنه 
من حركة تضامنية شعبية فرضت على الحكومة إعادتهم للوطن بعد 

سنتين.
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�لوكاالت

وإلى جانب االنتقادات الكبيرة التي تطال الحكومة بسبب غالء المحروقات 
التوزيع  شركات  تحظى  رئيسها،  برحيل  المطالبة  حد  إلى  بلغت  والتي 
بدورها -وعلى رأسها الشركة المملوكة من قبل أخنوش- بجزء كبير من 
االنتقادات بسبب مضاعفة أرباحها على حساب معاناة المغاربة، مع وجود 

شبهات حول تواطئها واعتمادها على ممارسات منافية للقانون.
ألي  اتخاذه  عدم  بسبب  الالذع،  النقد  من  المنافسة  مجلس  يسلم  لم  كما 
وحماية  للقانون،  المخالفة  المحروقات  شركات  وزجر  لردع  مبادرات 

المستهلك المغربي رغم المطالب المتزايدة له بالتدخل.
مجلس  الطرقي،  النقل  لمهنيي  الوطنية  النقابة  طالبت  الصدد،  هذا  وفي 
التي وضعتها في شأن وجود محتمل  الشكاية  مآل  بالكشف عن  المنافسة 

لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات.
ارتفاع  استمرار  إن  العمالي  الديمقراطي  النهج  حزب  قال  جهته،  من 
اللوبيات  تسلط  سببه  األساسية،  المواد  أسعار  ومنه  المحروقات،  أثمان 
االحتكارية و اغتنائها الفاحش على حساب القوت اليومي لماليين الفقراء 

والمعدمين.
أثمان  في  المتتالية  الزيادات  عن  بالتراجع  بيان  في  الحزب  وطالب 
مافيا  طرف  من  المنهوبة  األموال  "استرجاع  مع  وتسقيفها  المحروقات 

المحروقات و إعادة تشغيل المؤسسة الوطنية لتكرير البترول "سامير".
الجبهة  وتوسيع  الشعبية  النضاالت  "توحيد  إلى  "النهج"  حزب  دعا  كما 
بمهامها  والقيام  تقويتها  بهدف  الشعبية  األحياء  في  وتوطينها  االجتماعية 
سياسات  وتوسيع  بتعميم  المتسمة  الموضوعية  الشروط  ظل  في  التعبوية 
المتزايد". للتغول  للتصدي  القوة  موازين  خلق  أفق  في  والتهميش  التفقير 
السياسات  السياسيين ووقف  المعتقلين  بإطالق سراح كل  الحزب  وطالب 
والتظاهر  والتجمع  التنظيم  وحرية  التعبير  حرية  ضد  الممنهجة  القمعية 

وإلغاء قانون الطوارئ الصحية.
اعتبره  بما  العمالي  الديمقراطي  النهج  حزب  ندد  أخرى،  جهة  من 
يواجهون  وتركهم  للحرائق  تعرضوا  الذين  المواطنين  بحياة  "استهتارا" 
المتواضعة.بدورها،  الذاتية  إمكانياتهم  على  االعتماد  من خالل  مصيرهم 
المحروقات  شركات  استمرار  للشغل،  المغربية  الكونفدرالية  استنكرت 
و  المؤسساتية،  الرقابة  آليات  غياب  ظل  في  المغاربة،  جيوب  نهب  في 

اياها  مطالبة  المواطنين،  حماية  عن  وعجزها  الحكومة  صمت  انتقدت 
باتخاذ إجراءات لوقف ارتفاع األسعار عبر تحديد هامش الربح ومراجعة 

الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على االستهالك.
التنفيذي،  مكتبها  اجتماع  توج  بيان  في  المغربية  الكونفدرالية  وسجلت 
أسعار  خاصة  األسعار  وارتفاع  التضخمية  األزمة  تصاعد  "استمرار 
المحروقات بالمغرب، رغم انخفاضها على المستوى الدولي"، مما يؤكد، 
األسعار  تحرير  وقرار  األزمة  تستغل  المحروقات  شركات  "أن  حسبها، 
وغياب الرقابة لمراكمة األرباح الالأخالقية على حساب جيوب المغاربة".
األجرة،  سيارات  سائقو  بينهم  من  المهنيون،  السائقون  عبر  جهتهم،  من 
المحروقات، خاصة و  أسعار  في  المتتالية  الزيادات  لهذه  استنكارهم  عن 
يتم  ولم  االنتقادات  من  العديد  تطاله  الحكومة  عنه  أعلنت  الذي  الدعم  أن 

صرفه بعد.
وإلى جانب المواطنين والسائقين المهنيين، يشكو أصحاب محطات الوقود 
يبقى  الربح  إن هامش  ويؤكدون تضررهم، حيث  الزيادات،  بدورهم من 
أسعار  القطاع.وعرفت  مهنيي  كاهل  يثقل  ما  األسعار،  لهيب  رغم  نفسه 
طالت  األخيرة،  األسابيع  خالل  جنونية  زيادات  المغرب  في  المحروقات 
في  البنزين،  أسعار  مرة  ألول  لتتجاوز  "الغازوال"،  أسعار  بالخصوص 

سابقة من نوعها بالمملكة.
وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن البسيط بالمغرب من ظروف الحياة 
الصعبة، انتشرت على مواقع التواصل االجتماعي صور لسيارات المملكة 
يتم استغاللها من طرف بعض المسؤولين للسفر وقضاء عطلة الصيف، 

وهو ما خلف موجة استياء وغضب عميقة.
إن  العام،  المال  لحماية  المغربية  الجمعية  رئيس  الغلوسي،  محمد  وقال 
النوايا  "استغالل سيارات الدولة من السلوكات المستفزة التي تعاكس كل 
وتشكل  والتضامن  والتقشف  الترشيد  سياسة  نهج  بضرورة  عنها  المعبر 

امتدادا لسياسة الريع والفساد".
وسجل الغلوسي أن بعض المنتخبين والمسؤولين "غير مهتمين بالظروف 
الصعبة التي تمر منها البالد، حيث يستعملون سيارات الدولة مع أسرهم 
وأصدقائهم نحو الشواطئ والمحالت التجارية ولقضاء مصالحهم الشخصية 

وهم في فترة عطلة".

المملكة  تتكبد  أن  مغربي،  اقتصادي  خبير  توقع 
خسائر كبيرة تفوق 475 مليار درهم )ما يعادل 
أكثر من 45 مليار دوالر( خالل والية حكومة 
في  المختص  الخبير  أخنوش.وأشار  عزيز 
السياسة االقتصادية للمغرب, محمد بنموسى, في 
اإلصالحات  أن  المحلية,  للصحافة  تصريحات 
الواردة في النموذج التنموي الجديد "لم تفعل"من 

طرف الحكومة.
نتائج سلبية على  إلى تسجيل  أدى  ذلك  أن  أكد   
واألخالقية,  واالجتماعية  السياسية  المستويات 
االجتماعي  الغضب  حجم  خالل  من  ستنعكس 
االجتماعية,  التوازنات  تهدد  التي  والمخاطر 
استقرارها  وربما  للبالد  االجتماعي  واألمن 

السياسي.
وفي هذا السياق, دعا الخبير حكومة نظام المخزن 
إليها  الموجهة  للرسائل  بإمعان  االنصات  إلى 
بهدف تغيير السياسات العمومية السيما ما يتعلق 
بمراقبة األسعار و دعم القدرة الشرائية ومحاربة 
مشيدا  وقطاعات,  مجاالت  عدة  في  االحتكار 
وسائل  عبر  المسبوق  غير  المليوني  بالتفاعل 
"الهاشتاغ"  عرفه  والذي  االجتماعي,  التواصل 

المطالب بتخفيض أسعار المحروقات.
أسعار  ارتفاع  "مشكل  أن  بنموسى  وأكد 
المحروقات في المغرب ال يتعلق بانعدام الحلول 
لمواجهة هذا المشكل, بقدر ما هو مرتبط أساسا 
للتخفيف  الحكومة  لدى  السياسية  اإلرادة  بانعدام 
المحروقات  اسعار  الرتفاع  المادية  األعباء  من 
الشرائية وميزانية  األسر وقدرتهم  ميزانية  على 

المقاوالت".
وحول ملف تشغيل مصفاة "سامير" الذي يمكن 

لمعالجة  المتاحة  الحلول  من  واحدا  يشكل  أن 
اعتبر  المحروقات,  لسوق  البنيوية  االختالالت 
الخبير أن هذا الملف كشف عن "إشكالية تضارب 
فاضح للمصالح داخل الحكومة المغربية", التي 
مجمع  صاحب  وهو  أخنوش,  عزيز  يترأسها 
مجال  في  تنشط  التي  سابقا(  )إفريقيا  "أكوا" 

استيراد وتوزيع الوقود والغاز.
ويرى بنموسى أن معالجة قضية مصفاة "سامير" 
تعبر عن "تناقض واضح يطبع عالقة الحكومة 
بهذا الملف االستراتيجي", وعن رأي الجهة التي 
الفراغ الذي خلفه  استفادت ومازالت تستفيد من 

توقف المصفاة.
بعض  من  تصدر  التي  االدعاءات  على  وردا 

الجهات الحكومية المغربية, التي تزعم أن ملف 
"سامير" مازال بيد القضاء, قال السيد بنموسى 
مغالطات  "مجرد  هي  التصريحات  هذه  أن 

وأعذار واهية ال تستند إلى أي منطق عقالني".
للتحلي  الحالية  الحكومة  "تفتقد   : يقول  وتابع 
السياسية",  والمسؤولية  الشجاعة  من  بقدر 
مضيفا أن "اإلشكال الجوهري الذي يفسر العديد 
عنها  نتحدث  التي  والنواقص  االختالالت  من 
في  تحمل  الحكومة  هذه  كون  في  يتجلى  االن, 
تكوينها الجيني وفي تركيبتها السياسية, ما أسميه 
+خطيئة الوالدة+ الناجمة عن حقيقة +تضارب 
المصالح+ لدى مكوناتها, وهو ما يقف عائقا أمام 
اتخاذ أي نوع من المبادرات السياسية الشجاعة 

و�صط تعنت حكومة �ملخزن يف �ال�صتجابة ملطالب ل�صعب

ا�صتمرار الدعوات 
بخف�ض اأ�صعار املحروقات باملغرب

ت�صتمر �لدعو�ت �ملطالبة بخف�س �أ�صعار �ملحروقات باملغرب من طرف �لفاعلني �ل�صيا�صيني و�حلقوقيني و�لنقابيني 

و�القت�صاديني، وكذ� �ملو�طنني �ملكتوين بغالء هذه �ملادة �حليوية و باقي �ملو�د �الأ�صا�صية، و�صط تعنت و جتاهل حكومة 

�ملخزن و رئي�صها عزيز �أخنو�س يف �ال�صتجابة ملطالب �ل�صعب �ملغربي.

�لكاتبة و�حلقوقية �ملغربية جميلة 

�صعدون تف�صح ممار�صات �ململكة

املراأة املغربية تتحمل الق�صط الأكرب 
من النتائج الكارثية ل�صيا�صات املخزن

قالت الكاتبة والحقوقية المغربية جميلة سعدون إن المرأة في المغرب 
تتحمل القسط األكبر من النتائج الكارثية لسياسات المخزن، ما نتج عنه 
زيادة في الفقر وتنامي البطالة، مشيرة الى أن غياب مسؤولية الدولة 

ساهم في استفحال أمراض غير قابلة للعالج.
وفي مقال للكاتبة نشر على الصفحة الرسمية للحركة النسوية لمناهضة 
"األوضاع  عنوان  تحت  )مساواة(,  االستقالل  اشكال  كافة  و  الهيمنة 
االجتماعية والقانونية للنساء بالمغرب", أوضحت الكاتبة أن السياسات 
الليبرالية التي تبنتها الدولة المخزنية دفعت إلى "تحمل النساء للقسط 
األكبر من نتائجها الكارثية بتقليص النفقات العمومية و ارتفاع االسعار 

ونهب المال العام".
الفقر  "زيادة  سعدون,  جميلة  تضيف  السياسات,  هذه  عن  نتج  وقد 
وتقلص  الى%14.7,   %13.8 من  البطالة  وتنامي  الهشاشة  وتوسع 
أن  الى  مشيرة   ,"%25 ب  االجتماعية  االنشطة  في  النساء  مشاركة 
البرامج التي اتخذتها السلطات المغربية "لم تستطع التخفيف من وطأة 

هذه األوضاع, أو تحقيق الجزء اليسير من االهداف المعلنة".
بل ساهمت هذه البرامج, وفقها, "في تدني المستوى التعليمي وتوسع 
الوعي,  مستوى  وانخفاض  االمراض  انتشار  و  الطبقية  الفوارق 
يسودها  قطاعات  داخل  العمل  في  االنخراط  النساء  على  فرض  مما 
االستغالل المفرط, طول ساعات العمل, واالجور المنتقصة, وانعدام 

الحماية االجتماعية".
الحقوقية  ذات  قالت  المغرب,  في  المرأة  تعليم  لواقع  تطرقها  ولدى 
و%64.5  عام  كإحصاء   %47.6 االمية,  تعاني  النساء  "الزالت   :
المتحدثة  ذات  الصحة, فرصدت  في مجال  اما  القروي",  الوسط  في 
"اختالالت كبرى داخل القطاعات التي تمس النساء", مبرزة أن عدد 
الوفيات وصل الى 112 حالة في كل 100000 والدة, ويرتفع العدد في 
القرى الى 148 حالة, كما أشارت الى أن النساء القرويات ال تحظين 
بأية متابعة طبية خالل الحمل أو قبل الوالدة", حيث يلد النصف منهن 

داخل المنازل نظرا لغياب المستشفيات وعدم توفر امكانيات التنقل.
ونبهت سعدون الى ان المغرب يسجل حاالت لإلجهاض يوميا وبشكل 
حالة(. و1000   600 بين  )ما  خارجها  أو  المصحات  داخل  سري 
وأبرزت جميلة سعدون أن "تدمير الرعاية الصحية وغياب مسؤولية 
فقدان  امراض  استفحال  في  ساهم  قد  الخوصصة  ومسلسالت  الدولة 

المناعة المكتسبة والسرطانات".
التي  كالفيضانات  المغرب,  في  المناخية  التغيرات  أن  أبرزت  كما 
عرفتها المناطق الجنوبية, قد زادت من معاناة المرأة, بعد هدم منازل 
بكاملها وتشريد نساء و اطفال. و استدلت في هذا االطار بالحرائق التي 
عرفتها مؤخرا منطقة العرائش, والتي قضت على العديد من المنازل 
وأزهقت العديد من األرواح. ناهيك عن موجات الجفاف التي دفعت 
بالعديد من النساء إلى البحث عن الماء, وقطع عشرات الكيلومترات 
للحصول على ما يكفي لتروية عطش أسرهن أو إلى االحتجاج عبر ما 

خبري �قت�صادي مغربي ي�صرحبات يعرف بـ"مسيرات العطش".

 احلكومة احلالية �صتكبد البالد
 خ�صائر باأكرث من 45 مليار دولر

جي�ض التحرير ال�صعبي ال�صحراوي يق�صف 
مواقع جنود الحتالل املغربي بقطاع املحب�ض
قصف جيش التحرير الشعبي الصحراوي مواقع جنود االحتالل المغربي بقطاع المحبس، 
مخلفة خسائر فادحة في األرواح والمعدات، حسب البيان العسكري رقم 601 الصادر عن 
البيان الذي أوردته وكالة األنباء الصحراوية  الدفاع الصحراوية أول أمس.وأبرز  وزارة 
)وأص(, أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تخندقات جنود 
أم  وأودي   ,101 االنذار  نقطة  وبالتحديد  العطاسة  أكرارة  بمنطقتي  المتمركزة  االحتالل 

أركبة ونقطة اإلنذار 191 بقطاع المحبس.
امس  هجماتها  ركزت  قد  الصحراوي  الشعبي  التحرير  جيش  من  متقدمة  مفارز  وكانت 
االثنين مستهدفة قوات االحتالل المغربي بقطاع المحبس وبمناطق روس السبطي واكرارة 
الفرسيك.وتتوالى هجمات جيش التحريرالشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات االحتالل 
المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في االرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار, 

يضيف البيان.
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دويل
يف بيوت �شهداء التوجيهي .. 

ة وفخر غ�صّ
 بـ"ال�شهادة الأكرم"

بمزيج من الغّصة والتسليم بقضاء هللا، والفخر بأبنائهم، تفاعل 
أهالي ثالثة طلبة نالوا "الشهادة األكرم" مع ظهور نتائج الثانوية 
هللا،  عطا  ومعتصم  عالونة،  وكامل  خضور،  العامة..حنان 
ثالثة طلبة من الضفة الغربية، كانوا يدرسون الثانوية العامة، 
ويتجهزون مع ذويهم ليوم الحصاد والفرحة، إّل أن رصاص 
الحتالل سبق إليهم؛ ليرتقوا شهداء، ويفوزوا بالشهادة األكرم.

والتضامن مع  بأبطاله  الحتفاء  في  الفلسطيني  الشعب  وكعادة 
ذويهم، سارع عديدون إلى زيارة ذوي الشهداء، والوقوف إلى 
جانبهم، والتخفيف من وقع هذا اليوم عليهم؛ حيث يستذكرون 
بنجاحهم  ونحتفل  بيننا  يكونوا  أن  نتمنى  الراحلين.كنا  أبناءهم 
في  خسارة  ليسوا  وهم  المجرم،  الحتالل  ولكنه  وتفوقهم، 
أهالي  لسان حال  الرابحة.. هذا  تجارتهم  وطنهم، ومضوا في 
ليضع  الحتالل  رصاص  إليهم  سبق  الذين  الميامين  الشهداء 
ا ألرواحهم البريئة، ويقضي على أحالمهم وتطلعات آبائهم  حّدً

لمستقبلهم.
حنان الخضور )18 عاًما( استشهدت في 19 أفريل الماضي، 
من درس خصوصي  أثناء عودتها  الحتالل  قوات  برصاص 
للثانوية العامة.حنان كانت في زيارة إلى الحّي الشرقّي لمدينة 
المواجهات  كانت  هناك.  خصوصّي  بدرس  لاللتحاق  جنين؛ 
لمحاولة  المدينة  اقتحمت  التي  الحتالل  قوات  أشدها مع  على 
اعتقال والد الشهيد رعد خازم. عجز الحتالل قاده لستهداف 
منزلها  إلى  عائدة  حنان  كانت  إحداها  وفي  المارة،  السيارات 
بقرية فقوعة، قضاء جنين، لتصاب في بطنها بجروح خطيرة 

رحلت على إثرها شهيدًة خالل ساعات.
معتصم عطا هللا كان متوقعاً كما حنان أن يعود هذا اليوم حاماًل 
 8 في  رحل  ولكنه  لحم،  بيت  حرملة شرق  قرية  إلى  شهادته 
قوات  من  بعدة رصاصات  إصابته  بعد  شهيًدا  الماضي،  ماي 
للمقاومة، والذي زين صفحته على  الحتالل. معتصم المحب 
فيسبوك بقلب أخضر وصورة لمقاومين يرتدون عصبة كتائب 
القسام، صلى قبل استشهاده المغرب جماعة في المسجد، فهو 
لوطنه  وحبه  خلقه،  وحسن  بالتزامه  عرف  الذي  القرية  فتى 

وتأثره بالعتداء على المسجد األقصى المبارك.
بعد أدائه الصالة وحسب ما أبلغت به العائلة، توجه برفقة عدد 
من الشبان إلى مستوطنة "تكواع"؛ حيث استشهد بعد إصابته 
برصاص الحتالل في رأسه.وقال والد الشهيد، في تصريحات 
ربيناه صغيًرا،  لإلعالم":  الفلسطيني  "المركز  تابعها  صحفية 
وكنا ننتظر تخرجه في الثانوية. كان طموًحا، وكنا نبني عليه 
آمال كبيرة، وننتظر التحاقه بالجامعة ليدرس ويتخرج، وينفع 
نفسه ووطنه، ولكن إرادة هللا نافذة.. والحتالل المجرم استهدفه 
فقالت:  الشهيد،  الشهادة األكرم".أما والدة  ليرحل شهيًدا وينال 
"إن معتصم كان يدرس في القسم األدبي، محبًّا للعلم، ونشيًطا، 

ونسأل هللا أن يصبّرنا على فراقه".
تموز/يوليو   4 في  فاستشهد  عالونة  كامل  الثالث  الطالب  أما 
الجاري، متأثرا بجروح أصيب بها خالل مواجهات مع جنود 
الحتالل اإلسرائيلي، قبل ذلك بيوم واحد عند مدخل بلدته جبع 

قرب مدينة جنين )شمالي الضفة الغربية(.
وأصاب  ويده،  كامل  بطن  المتفجر  الحي  الرصاص  واخترق 
كبده مباشرة؛ فأدى لنزيف حاد لم تفلح معه عمليتان جراحيتان 
العناية  في غرفة  المتواصل  العالج  من  ساعة   20 من  وأكثر 
 19 بعد  كامل  استشهاد  وجاء  استشهاده.  أعلن  حتى  الحثيثة، 
عاًما من استشهاد شقيقه الذي حمل اسمه في حالة متكررة من 
حياة شعبنا، مع وجود احتالل مجرم يمارس القتل بحق شعبنا 

منذ أكثر من 7 عقود.
استشهد  الثانوية،  امتحان  اجتاز  قسامي  فارس  األول"  "كامل 
في 26 يونيو 2003 مشتبكا بالسالح مع الحتالل، أما كامل 
الثاني فرحل شهيًدا تزامنا مع ذكرى شقيقه مشتبكا بالحجارة، 
في األيام األخيرة من امتحانات الثانوية العامة التي تبقى منها 

اختبار أو اثنان.
عت الحسرة مرتين؛ فهي  فاطمة عالونة -والدة الشهيدين- تجرَّ
لم تنَس نجلها األول ابن القسام البطل، وكانت السنوات المتعاقبة 
وأحداثها كفيلة بأن تشعل نار صدرها حزنا على ولدها وشوقا 

إليه، ليأتي خبر نجلها سميِّه ويوقد نار ألم الفقد مجدًدا.

�شلطات الحتالل ت�ؤجل حماكمة حمافظ القد�س

إستراتيجية الحتالل تهدف دوماً لتغيير واقع غزة 
و"رأسه  الفلسطيني  ليعيش  باستمرار؛  لمصلحته 
فوق الماء"، ويبقى بين الحياة والموت؛ في حالة 
استنزاف دائم من تفاصيل أزمات الحياة اليومية.  
وجود  عدم  مؤخراً،  يهودية  أمنية  جهات  وتقدر 
يحاصرها  التي  غزة"  لـ"معضلة  صهيوني  حل 
تحت  سكانها  ويعيش  عاماً،   15 منذ  الحتالل 
ملفات  في  يومية  وأزمات  والفقر  البطالة  شبح 
إنسانية  وجوانب  والمياه،  والمعابر  الكهرباء 
واقتصادية مستمرة. وكان "تامير هايمن" -رئيس 
غزة  وصف  السابق-  الحتالل  استخبارات 
حلها،  يصعب  التي  المستعصية"  بـ"المعضلة 
"حلول  الحالية  القتصادية  التسهيالت  إن  قائاًل: 
إستراتيجية  رؤية  يملك  ل  الكيان  وإن  ترقيعية"، 
واضحة لغزة منذ انتهاء معركة العصف المأكول 
"عميت  العميد  أكد  أسابيع،   2014م.وقبل  عام 
للكيان  الوطني  "الُمقيِّم  باسم  المعروف  ساعر" 
شعبة  في  األبحاث  قسم  ورئيس  الصهيوني"، 
لها حل  الجيش، أن غزة "ليس  الستخبارات في 
الحفاظ على  تريد  الحتالل"  "دولة  سياسي، وأن 
بين  الفاصلة  الفترات  وإطالة  الحالي،  الوضع 
كمن  غزة  وصف  "ساعر"  وكرر  المواجهات". 
سبقه من قادة في األمن والستخبارات الصهاينة، 
حرًبا  يريد  أحد  ل  مزمن،  مرض  "غزة  مضيفاً: 
تنتقل من  ليلة  في غزة، ممكن أن تجد نفسك في 
ل شيء إلى حافة الحرب..". ويؤكد ناجي البطة، 
غزة  معضلة  أن  الصهيونية،  الشؤون  في  الخبير 
في حسابات الحتالل تتصدرها تعقيدات مشهدها 
وبيئة  بفضاء  تتمتع  فهي  أولى؛  بدرجة  الميداني 
المالصق  الحتالل  كيان  على  تؤثر  وطوبغرافيا 

لها.
الفلسطيني لإلعالم": "قصف  لـ"المركز  ويضيف 
الغالف  مستوطنات  على  يؤثر  لغزة  الحتالل 
بكثافة سكانية  تتمتع  بطريقة غير مباشرة، وغزة 

يترك  حروب،  وقوع  وعند  عالمًيّا،  األعلى 
شن  أن  ويوضح  كثيرة".  جرائم  خلفه  الجيش 
عدوان عسكري واسع على غزة في إطار الكثافة 
السكانية الهائلة، لن يترك يد جيش الحتالل طليقة 
الدولي؛  القانون  في  خروقات  وقوع  جهة  من 
ويتجاوز  المدنيين،  سيطول  حتماً  العدوان  ألن 
ويشير  اإلنسان.  حقوق  وقوانين  الدولي  القانون 
إلى أنه حين قامت الوليات المتحدة بعدوان على 
تحت  الداخلية  كانت جبهته  2003م،  عام  العراق 
قبضة الرئيس صدام حسين -حسب حديث ترمب 
الصهيونية  والخشية  السابق-،  األمريكي  الرئيس 
إن وقعت حرب موسعة، هو من حدوث فوضى 
ضبط  عن  "إسرائيل"  فيه  تعجز  بالمثل  وفراغ 
بعد  العراق  "أصبح  البطة:  الخبير  المشهد.ويتابع 
صدام في تقديرات أمريكية مصدًرا لإلرهاب في 
خروج  يريد  ل  والحتالل  وصفهم،  حسب  العالم 
أمام  نفسه  "الحتالل"  السيطرة".ويجد  عن  غزة 
المتصاعدة بغزة مضطرة أن تصل  المقاومة  قوة 
لتفاهم غير مباشر بالحد األدنى مع حركة حماس، 
يتوله الوسطاء من دول عربية؛ خشية انفجار غزة 
الراقدة فوق برميل بارود.ويقول فايز أبو شمالة، 
حاًلّ  تملك  ل  "إسرائيل"  إن  السياسي:  المحلل 
عسكرًيّا لحسم مشهد غزة، بمعنى أن جيشها وأمنها 
ل يملكان الحسم الميداني لتصفية فصائل المقاومة.
"في  لإلعالم":  الفلسطيني  لـ"المركز  ويضيف 
الشق السياسي ل حل لغزة، ول حلول مطروحة 
اآلن، بل أضحت غزة تتصدر القضية الفلسطينية 
والصراع مع الحتالل الذي اقتنع أن حصار غزة 
لم يعد مجدًيا، والحروب لم تجِد كذلك".  ويحاول 
الحتالل التحايل على إخفاقاته األمنية والعسكرية 
المتكررة بغزة من عام 2007م حتى اليوم، بمنح 
غزة تسهيالت اقتصادية محدودة، أبرزها السماح 
لبضعة آلف من سكانها بالعمل في الداخل المحتل، 

في حين واقع غزة كما هو.

في  العشب"  "جّز  سياسة  "الحتالل"  وينتهج 
تحاول  فهي  بغزة؛  المقاومة  ملف  مع  التعامل 
استفادت  هدوء  مّدة  مرت  كلما  قدراتها  تخفيض 
للمواجهة  والتجهيز  اإلعداد  في  المقاومة  منها 
القادمة حتماً. ووفق البطة؛ فإن عجلة التطبيع تدور 
منذ ثالث سنوات لمصلحة "إسرائيل" حين قفزت 
الصراع  لنظم  كنافذة  فلسطين  عن  عربية  أنظمة 
محور  المقابل  في  لكن  العربي-الصهيوني، 

المقاومة ليس عاجزاً، ولن يكون صامتاً.
القدس وغزة  أن محور  إلى  البطة  الخبير  ويشير 
إقليمية  جهة  من  الحتالل  اهتمام  ينال  منه  جزء 
ودولية، وسياسة الحتالل تسند ظهرها في التعامل 

معه للوليات المتحدة األمريكية وبريطانيا.
ول  بغزة،  مفتوحة  حرًبا  يريدون  "ل  ويتابع: 
فرصة  المقاومة  يمنح  الهدوء  ألن  ا؛  تاًمّ سكونا 
العشب  جّز  سياسة  ويمارسون  قدراتها،  تطوير 
دون  غزة  فيضربون  المقاومة،  قوة  زادت  كلما 
اآلخر،  الجانب  على  مفتوحة".  لحرب  الوصول 
تنشط المقاومة بغزة للتكيف مع حصارها وعدوان 
الحتالل المتكرر؛ فهي تعتمد على قدراتها المحلية 
خبرات  من  وتستفيد  القتالية،  األدوات  تطوير  في 

وإمكانات أصدقائها في اإلقليم.
ويؤكد أبو شمالة أن تراكم المقاومة وصمود الناس 
الحصار  كسر  نحو  القوة  نقاط  أهم  من  غزة  في 
وحالة الرتابة في الصراع الممتد، حيث أثبتت غزة 
المحتلة.ويتابع:  فلسطين  مناطق  بقية  مع  تكاملها 
"ما يجرى بغزة يؤثر على الضفة والقدس المحتلة 
والداخل المحتل، والقيادة الفلسطينية عامة مدعوة 
لكسر سياسة الحتالل وابتداع وسائل تغير الواقع 

الحالي وفق فعل ميداني مؤثر ومبادر".
ورغم أن غزة أضعف الحلقات وأقربها لالنفجار 
دوماً من حول "الكيان الصهيوني" إل أنها نجحت 
في تخفيض قوة الردع اإلسرائيلية في زمن هيمنة 
يجبرها  بشكل  "الحتالل"  على  المتطرف  اليمين 
على العّد ألف مرة قبل اتخاذ خطوة بحق المقدسات 

والملفات الفلسطينية الساخنة، وفق أبو شمالة.

في  النظر  الحتالل،  محكمة  أّجلت 
عدنان  المحتلة،  القدس  محافظ  قضية 
اعتقاله. توالًيا منذ  الثالثة  للمرة  غيث، 

غيث-:  -محامي  عثمان  رامي  وقال 
إن "محكمة الحتالل في القدس أّجلت 
غاية  المحافظ غيث،  في قضية  النظر 
أنني  علًما  طلبي،  على  بناًء  اليوم، 
قدمت طلًبا باإلفراج عنه بكفالة بيتية".
صحفية،  تصريحات  في  وأضاف، 
اتهام  لئحة  قدمت  الحتالل  "نيابة  أن 

بحق المحافظ غيث، تتضمن ادعاءات 
بمخالفته قرار المنع اإلسرائيلي بدخول 
الضفة الغربية 17 مرة".وبالتزامن مع 
للمطالبة  وقفة  نظمت  المحكمة،  انعقاد 
غيث  المحافظ  عن  الفوري  باإلفراج 
أمام مبنى المحافظة في ضاحية البريد، 
قوات  المحتلة.وكانت  العاصمة  شمال 
في  منزله  من  غيث  اعتقلت  الحتالل 
األقصى،  المسجد  جنوب  سلوان  بلدة 

صباح الثنين الماضي.

يشار إلى أن الحتالل اعتقل المحافظ 
أكثر من 17 مرة منذ توليه منصبه.وما 
قيوًدا  تفرض  الحتالل  سلطات  زالت 
من  منعه  منها  غيث؛  على  وتشديدات 
دخول الضفة الغربية، وعدم التواصل 
وتحديد  فلسطينية،  شخصية   51 مع 
بيته"  "مكان  سلوان  بلدة  في  مساره 
 500 قطرها  خارطة  ضمن  للتحرك 
اإلجراءات  من  وغيرها  مربع،  متر 

التعسفية.

مدينة حتت احل�شار واأطفالها يتظاهرون ت�شامًنا مع اأقرانهم ال�شهداء

غزة.. ال�شداع املزمن لكيان الحتالل
هذا ال�شداع املزمن يف راأ�س "الكيان ال�شهيوين" ال فكاك منه، فرغم اأن ديكتاتوريا اجلغرافيا وال�شيا�شة ال ت�شع خيارات اأمام 

اأكرث من مليوين ن�شمة بغزة، اإال اأن فتيل االنفجار فيها ق�شري. 

بعد اأن طالب عنه االإفراج بكفالة
بدعوى البناء دون ترخي�س

الحتالل يهدم منزل 
وغرفتني زراعيتني يف القد�س

أمس،  الصهيوني،  الحتالل  جرافات  هدمت 
في  سنينة،  أبو  حازم  المقدسي  للمواطن  منزل 
حوش أبو تايه، ببلدة سلوان في القدس المحتلة، 

بدعوى البناء دون ترخيص.
سنينة  أبو  عائلة  على  الحتالل  جنود  واعتدى 
والسكان الموجودين في تلك المنطقة بالضرب.
أبو  المقدسي  منزل  الحتالل  قوات  وحاصرت 
هدمه  في  وشرعت  الجهات،  جميع  من  سنينة 
شهود  محتوياته.وقال  بإخراج  له  السماح  دون 

أبو سنينة مبنّي منذ نحو 15  عيان: إن "منزل 
عاما، وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا".

وفي السياق ذاته، هدمت آليات الحتالل، اليوم، 
بلدة  بين  أراضي  وجرفت  زراعيتين،  غرفتين 
زعيم وروابي العيسوية، شرقي القدس المحتلة.
الهدم  قرارات  فّعلت  قد  الحتالل  بلدية  وكانت 
المحتلة،  القدس  أحياء  في  أيام   10 نحو  قبل 
دون  البناء  بدعوى  المنازل،  عشرات  يهدد  ما 

ترخيص.
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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 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، )15( تاجر مخدرات وأحبطت محاوالت إدخال 
كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ )129( 

كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف )27( تاجر 
مخدرات آخر وضبط )72448( قرصا مهلوسا خالل عمليات 

مختلفة عبر النواحي العسكرية األخرى.
من جهة أخرى، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين 
ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 

)28( شخصا وضبطت بندقية )01( رشاشة FMPK ومسدس 
)01( رشاش من نوع كالشنيكوف وكمية من الذخيرة و)17( 

مركبة و)103( مولدا كهربائيا و)74( مطرقة ضغط و)30( 
طن من خليط خام الذهب والحجارة وجهاز )01( كشف عن 
المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات 

أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، 
فيما تم توقيف )08( أشخاص وضبط )06( بنادق صيد 

و)34900( علبة من مادة التبغ وكميات من المواد الغذائية 
الموجهة للتهريب تقدر بـ )23( طن، وهذا بكل من تبسة 

وسطيف والوادي وتيارت وإن ڤزام والمسيلة. كما أحبط حراس 
الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاوالت تهريب 
كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ )34308( لتر بكل من برج 

باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس والوادي.
من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاوالت هجرة غير 

شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا )147( شخصا كانوا على متن 
قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف )39( مهاجرا غير شرعي 

من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

أطاحت عناصر األمن الحضري األول لبومرداس بأربعة 
أشخاص تورطوا في عمليات سرقة باستعمال العنف.وقالت 

مصالح أمن والية بومرداس في بيان لها، بأن عناصر األمن 
الحضري األول تمكنت خالل األيام القليلة الفارطة من إحباط 

ثالث عمليات سرقة متفرقة تورط فيها أربعة أشخاص تتراوح 
أعمارهم ما بين 19 و33 سنة، قاموا بسرقة هواتف نقالة 

باستعمال العنف، باإلضافة إلى االستيالء على توابع مركبة.
وقد سمحت التحريات التي قامت بها عناصر األمن الحضري 
األول في ظرف وجيز من تحديد هوية الفاعلين وإلقاء القبض 

عليهم واسترجاع كل المسروقات وإرجاعها ألصحابها.وأضافت 

ذات المصالح، بأن عملياتها المتواصلة تدخل في سبيل تحقيق 
األمن واألمان وخلق جو من الراحة واالطمئنان في نفوس 

المواطنين و المصطافين، السيما الوافدين منهم على مستوى 
عاصمة الوالية، مشددة على أن مصلحة األمن الحضري األول 
ومن خالل جميع عناصرها العاملة في الميدان تعمل على بسط 
األمن داخل الوسط الحضري وتسعى لمحاربة كل السلوكيات 

اإلجرامية التي تعكر صفو المواطنين.وبعد استيفاء جميع 
اإلجراءات الالزمة تم تقديمهم جميعا أمام الجهات القضائية 

المختصة.
ف.م

أدان القطب الجزائي الوطني المالي واالقتصادي بمحكمة سيدي 
أمحمد )الجزائر العاصمة(، أمس، الوزير السابق للعالقات 

مع البرلمان الطاهر خاوة بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا بعد 
متابعته، رفقة نجله ومتهمين آخرين، في قضية ذات صلة 

بالفساد.
وقد أدين نجل الطاهر خاوة، زكريا، بعقوبة 4 سنوات حبسا 

نافذا مع األمر بمصادرة كل األرصدة واألمالك العقارية التي 
يملكها المتهمون.كما تم إلزام الطاهر وزكريا خاوة بتعويض 

الخزينة العمومية، بالتضامن، بمبلغ 100 مليون دج كتعويض 
عن الضرر.

وبصفته متهما في نفس القضية، أدين الوالي السابق لباتنة، 

محمد سالماني، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج 
غرامة مالية، فيما أدين رئيس فرع القرض الشعبي الوطني، 
عبد العزيز عبد الحق، بعقوبة سنة حبسا موقوفة النفاذ و100 

ألف دج غرامة عن جنحة عدم االبالغ.
وبالنسبة لباقي المتهمين، فقد صدرت في حقهم أحكام بالبراءة 
مع األمر برفع الرقابة القضائية عنهم.ووجهت للمتهم الرئيسي 

الطاهر خاوة ومن معه تهم عدة أهمها "استغالل النفوذ للحصول 
على منافع غير مستحقة وجنحة الثراء غير المشروع، جنحة 

تبييض األموال، التهديد بالتشهير وقبول شيكات كضمان وجنحة 
اإلدالء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة".

ع.ط

قامت مصالح الجمارك، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني 
الشعبي، بحجز 2.000 لترمن مادة المازوت موجه للتهريب 

ببرج باجي مختار، حسبما أفاد به، أمس، بيان للمديرية العامة 
للجمارك.وحسب البيان فقد "تمكن اعوان الفرقة المتعددة المهام 

للجمارك ببرج باجي مختار, التابعة اقليميا لمصالح مفتشية 
االقسام الجمارك بأدرار, بالتنسيق مع افراد الجيش الوطني 

الشعبي من حجز 2.000 لتر من مادة المازوت تم ضبطها معبأة 
في براميل بسعة 200 لتر على مثن مركبة رباعية الدفع".

وتندرج هذه العملية في سياق "مواصلة الجهود الميدانية الحثيثة 
للمصالح العملياتية للفرق الجمركية, المبذولة بالتنسيق مع االجهزة 
االمنة في سبيل حماية االقتصاد الوطني و مكافحة التهريب بشتى 

اشكاله", حسب البيان.

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد
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جامعة وهران 1 اأحمد بن بلة: 

نادي �إقر�أ ينظم مخيم 
الكتروني للقراآن الكريم 

بم�شاركة قر�بة 3 �آالف طالب

انطلقت أول أمس عبر تقنية "الزوم" فعاليات المخيم 
االلكتروني الوطني للقرآن الكريم الذي ينظمه النادي 
العلمي المركزي "إقرأ" بجامعة وهران 1 )أحمد بن 

بلة(، حسبما علم لدى خلية اإلعالم و االتصال بالجامعة.
وينظم المخيم اإللكتروني الجامعي لتحفيظ القرآن 

الكريم حسب نفس المصدر بمناسبة إحياء الذكرى 60 
لالستقالل و يستمر حتى يوم 20 أغسطس بمناسبة اليوم 

الوطني للمجاهد بمشاركة 2.710 طالب أغلبهم من 
الذكور مسجلين من أزيد من 16 والية جامعية.

ويشمل برنامج المخيم االلكتروني القرآني الذي يشرف 
على تأطيره عدد من األساتذة و الباحثين المختصين 
في علم القراءات و علوم الحديث النبوي حسب خلية 
اإلعالم و االتصال لجامعة وهران 1 "أحمد بن بلة" 
برنامجا يوميا لحفظ و مراجعة القرآن الكريم و حفظ 
و شرح المتون العلمية و محاضرات و ندوات علمية 

يمتد من صالة الفجر من كل يوم إلى غاية ما بعد صالة 
العشاء.

وبرمجت حسب نفس المصدر فترتين يوميتين صباحية 
و مسائية لحفظ وعرض القرآن الكريم و فترة مسائية 

من صالة الظهر حتى صالة العصر لشرح و حفظ 
بعض المتون العلمية مثل كتب "منحة المنان في شرح 
تحفة األطفال" و "اللمح البدرية على المقدمة الجزرية" 

و "البذور الجوامع في شرح نظم الدرر اللوامع" مع 
تخصيص فترة ما بعد العشاء للندوات و المحاضرات 

العلمية التي يتداول عليها أساتذة متخصصون.
اإ.�س

 تم حجز �صاحنتين 

وتوقيف اأربعة اأ�صخا�س

الدرك يطيح بع�صابة 
الم�صاربة في الحليب

تمكنت وحدات المجموعة اإلقليمية للدرك 
الوطني ببومرداس، من حجز 5173 كيس 
سعة 25 كلغ أي بوزن إجمالي 129 طن 

و325 كلغ، ما يعادل مبلغ 10.346.0000 
دينار كما تم حجز شاحنتين وتوقيف أربعة 

أشخاص.
وأفاد بيان لمصالح الدرك أن هذه العملية 
جاءت استغالال لمعلومات مفادها وجود 

مستودع ببلدية بودواو يتم فيه تخزين مادة 
بودرة الحليب، وبعد استفاء جميع اإلجراءات 

القانونية وصدور إذن بالتفتيش عن وكيل 
الجمهورية المختص إقليمياً، وبالتنسيق مع 
مديرية التجارة لوالية بومرداس، تم تفتيش 

المستودع ليتم العثور على مادة بودرة الحليب 
أجنبية الصنع معفية من الضريبة وموجهة 

خصيصاً لألجبان قصد صناعة الحليب 
ومشتقاته تشجيعا للصناعات الغذائية.

وبعد التحقيق والتحري تبين أن صاحب 
المستودع يقوم ببيع مواد أولية تم اقتنائها 
قصد التحويل في حالتها األصلية ويتعامل 
مع أشخاص خارج الوالية، أين تم تقديم 

الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية عن 
المضاربة غير الشرعية وإعادة بيع مواد أولية 

تم اقتناؤها قصد التحويل في حالتها األصلية.
ر.ن

جامعة جونز هوبكنز:

 اإ�صابات كورونا حول العالم 
تتجاوز 579 مليون حالة

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" األمريكية أن 
حصيلة اإلصابات المؤكدة بفيروس كورونا 

المستجد )كوفيد-19( حول العالم ارتفعت إلى 
579 مليونا و551 ألفا و650 إصابة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها 
عبر موقعها اإللكتروني أمس, بأن إجمالي 

الوفيات جراء اإلصابة بالفيروس حول العالم 
ارتفع إلى 6 ماليين و405 آالف و852 وفاة.
وأوضحت أن الواليات المتحدة سجلت أكبر 
عدد من حاالت اإلصابة حول العالم والتي 

بلغت أكثر من 91.5 مليون إصابة في حين 
تجاوزت حصيلة الهند 44 مليون إصابة 

لتحتل المرتبة الثانية تليها البرازيل بأكثر من 
33.8 مليون.ووفقا ألحدث البيانات تصدرت 
الواليات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد 
الوفيات جراء اإلصابة بالفيروس بأكثر من 
مليون و 30 ألف حالة وفاة, تلتها البرازيل 

في المرتبة الثانية بـ 679 ألفا و 10 وفيات ثم 
تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 526 ألفا و 

477 وفاة.
الوكالت

مجل�س ق�صاء الجزائر 

التما�س 3 �صنوات حب�صا نافذا 
للموؤثرين “نوميديا، ريفكا و�صتانلي“

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر 
توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف 
دينار غرامة مالية في حق المؤثرين “نوميديا، 

ريفكا وستانلي”، خالل جلسة االستئناف في 
قضية النصب على الطلبة، كما التمس النائب 
العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا في حق 

المتهم الرئيسي صاحب شركة “فيوتر غايت” 
أسامة رزاقي ومليون دينار غرامة.

وواجه المؤثرون “نوميديا لزول، ريفكا ستانلي 
وايناس عبدلي، جنحة المشاركة في النصب 
على الجمهور، جنحة المشاركة في تبييض 

األموال باستعمال تسهيالت التي يمنحها 
نشاط مبني في إطار جماعة إجرامية منظمة، 
وجنحة المشاركة في مخالفة التشريع والتنظيم 

الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال 
من وإلى الخارج.

وجاءت هذه االلتماسات بعد ان إستأنف 
المتهمون الحكم الصادر ضدهم عن محكمة 
الدار البيضاء الذي قضى بإدانتهم بعقوبات 
متفاوتة تراوحت بين عام و8 سنوات حبسا 
نافذا، فيما تم إدانة المؤثرة القاصر ”إيناس 
عبدلي” التي تمت محاكمتها بقسم األحداث 

بمحكمة الدار البيضاء وتم تغريمها بمبلغ 10 
ماليين سنتيم .

ع.ط

تم تقديمهم اأمام الجهات الق�صائية المخت�صة

 مقترفوا جرائم ال�صرقات في قب�صة عنا�صر 
الأمن الح�صري الأول لبومردا�س 

في ق�صية ذات �صلة بالف�صاد

اإدانة الوزير ال�صابق الطاهر خاوة بـ 10�صنوات حب�صا نافذا

برج باجي مختار

حجز 2000 لتر من مادة المازوت موجهة للتهريب

 يتابع في ق�صية اختال�س

 اأموال �صحايا الإرهاب

التما�س 5 �صنوات حب�صا نافذا 
لجمال ولد عبا�س

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد 5 
سنوات حبسا نافذا و3 مليون دينار غرامة مالية 

نافذة لوزير التضامن السابق جمال ولد عباس.
كما التمس وكيل الجمهورية مصادرة ممتلكات ولد 
عباس العقارية والمنقولة واألرصدة البنكية، حيث 

يتابع في قضية اختالس أموال ضحايا اإلرهاب التي 
تم تقديمها من طرف أمير الكويت للجزائر إلعانة 

عائالت وضحايا اإلرهاب، حيث تم استالم 40 ألف 
دوالر  إال أنها بقيت مختفية.ويواجه ولد عباس تهما 
تتعلق بالفساد واختالس أموال عمومية وتبديد أموال 

عمومية وإساءة استغالل الوظيفة.
ع.ط

اإحباط تهريب كميات معتبرة قادمة من المغرب

الجي�س يوا�صل حربه �صد تجار المخدرات
 نفذت وحدات ومفارز للجي�س الوطني ال�صعبي، خالل الفترة الممتدة 

من 27 جويلية اإلى 02 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.
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