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الخ�صر ابتداء من ال�صنة المقبلة

معهد نوميديا للتكنولوجيا 

للباحث بلقا�صم حبة يوا�صل 
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"الكنا�ص" يحذر من م�صير قطاع التعليم العالي مع تحول "قراجات" الى جامعات خا�صة



الوطني،"قام  الدفاع  لوزارة  بيان  في  وجاء 
أركان  رئيس  شنقريحة،  السعيد  أول  الفريق 
الجيش الوطني الشعبي، بزيارة عمل وتفتيش 
أين عاين آخر  العسكرية األولى،  الناحية  إلى 
العسكرية  بالمسابقة  المتعلقة  التحضيرات 
جوا-2022(،  المحمولة  )الفصيلة  الدولية 
 15 من  الفترة  خالل  ببالدنا  تنظيمها  المزمع 
إلى 27 أوت الجاري، كما أشرف على تدشين 

بعض المرافق المنشآتية الجديدة".
مراسم  وبعد  البداية  وفي  أنه  البيان،  وأورد 
االستقبال من قبل اللواء قائد الناحية العسكرية 
البرية  القوات  قائد  اللواء  ورفقة  األولى، 
الوطني  الدفاع  لوزارة  مركزيين  ومديرين 
استمع  الشعبي،  الوطني  الجيش  وأركان 
الفريق أول إلى عرض قدمه اللواء قائد القوات 
المسابقة  تنظيم  على  العام  المشرف  البرية، 
جوا- المحمولة  )الفصيلة  الدولية  العسكرية 
لمختلف  وافية  "شروحات  تضمن   ،)2022
الحدث  بهذا  الخاصة  التنظيمية  الجوانب 
جملة  بالمناسبة  أسدى  كما  الهام"،  الرياضي 
تتعلق خصوصا  التنظيم  للجنة  التوجيهات  من 
البشرية  الوسائل  كافة  "توفير  بضرورة 
بإنجاح  الكفيلة  المالئمة  والظروف  والمادية 

هذه التظاهرة الدولية".
وإثر ذلك، تنقل الفريق أول السعيد شنقريحة إلى 
بالبليدة،  العسكرية  للرياضة  الجهوي  المركب 
أين حضر التدريبات النهائية الخاصة بمراسم 

العروض  مجمل  كثب  عن  وتابع  االفتتاح 
المبرمجة ليشرف، بعد ذلك، بالنادي الجهوي 
افتتاح صالون عسكري  على  بالبليدة،  للجيش 
ذلك  وعقب  الجمهور،  لفائدة  وثقافي  تاريخي 
مرفوقا  أول،  الفريق  أشرف  البيان،  يضيف 
بمدير الخدمة الوطنية، على مراسم تدشين مقر 
المديرية الجهوية للخدمة الوطنية، حيث عاين 
مختلف المصالح والمكاتب التابعة لها قبل أن 

يشرف، رفقة مدير المصلحة االجتماعية، على 
تدشين نادي الموقع للجيش بالبليدة، حيث زار 
مختلف المرافق التابعة له، وشدد الفريق أول 
بالمناسبة على ضرورة "السهر على المحافظة 
قام  األخير،  وفي  الهام"،  المكسب  هذا  على 
بوضع  الشعبي  الوطني  الجيش  أركان  رئيس 
حجر األساس للمركز النفسي التربوي لألطفال 

بالبليدة بالناحية العسكرية األولى.

رئيس  تنصيب  أن  طبي،  الرشيد  عبد  األختام،  حافظ  العدل  وزير  أكد 
يأتي  الشخصي  الطابع  ذات  المعطيات  لحماية  الوطنية  السلطة  وأعضاء 
"استكماال لعملية البناء المؤسساتي التي شرع فيها رئيس الجمهورية، عبد 

المجيد تبون".
وقال طبي في كلمة له بمناسبة مراسم التنصيب التي جرت بمقر المحكمة 
العليا، إن الجزائر "تفتخر اليوم بتنصيب السلطة الوطنية لحماية المعطيات 
البناء  لعملية  استكماال  تأتي  العملية  هذه  ألن  الشخصي،  الطابع  ذات 
ديسمبر  في  انتخابه  منذ  الجمهورية  رئيس  فيها  شرع  التي  المؤسساتي 
"انخراط  إطار  في  أيضا  تندرج  التنصيب  عملية  أن  وأضاف   ،"2019
الجزائر في كل المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان".

بدوره، أكد رئيس السلطة، لطفي بوجمعة، أن تنصيب هذه الهيئة الجديدة 
الحقوق  ترقية  مجال  في  الجمهورية  رئيس  لتعهدات  "تجسيدا  يعتبر 
التي  الدولة  لمساعي  تضاف  أخرى  "خطوة  يعتبر  ما  وهو  والحريات"، 
اإلعراب عن  وبعد  الدولية"،  للمقاييس  تستجيب  تهدف إلرساء مؤسسات 
امتنانه لرئيس الجمهورية نظير الثقة التي وضعها في شخصه وفي باقي 
األعضاء لتولي هذه المسؤولية، أكد بوجمعة أن الجزائر "أولت أهمية كبيرة 
حماية  في  الشخص  حق  إقرار  خالل  من  لألفراد  الخاصة  الحياة  لحماية 
حياته الخاصة وشرفه وسرية مراسالته واتصاالته الخاصة أيا كان شكلها".
وأوضح أن الدستور اشترط لتدعيم هذه الحماية بشكل أكبر "عدم المساس 
بهذه الحقوق إال بأمر معلل من السلطة القضائية واعتبار أن حماية معالجة 
المعطيات ذات الطابع الشخصي لألفراد هو حق أساسي وأن القانون يرتب 

أحكاما جزائية لكل انتهاك لها".
وأبرز ذات المسؤول أن الحماية الدستورية للمعطيات الشخصية "تعززت 
 2018 جوان   10 في  المؤرخ   07-18 رقم  القانون  بموجب  أكبر  بشكل 
ذات  المعطيات  معالجة  مجال  في  الطبيعيين  األشخاص  بحماية  المتعلق 

يناط  جديدة  هيئة  "استحدث  القانون  هذا  أن  مضيفا  الشخصي"،  الطابع 
رئيس  السيد  لدى  ووضعها  الشخصي  الطابع  ذات  المعطيات  حماية  بها 
الجمهورية بما يشكل ضمانة أساسية الستقاللية هذه السلطة في أداء عملها".
لإلشارة، فقد تم تعيين أعضاء هذه الهيئة لعهدة مدتها خمس سنوات بموجب 
المرسوم الرئاسي رقم 22-187 المؤرخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 
ل18 مايو سنة 2022، وقد جرت مراسم التنصيب برئاسة الرئيس األول 
الدستورية،  المحكمة  رئيس  وبحضور  ماموني،  الطاهر  العليا،  للمحكمة 
القانونية  بالشؤون  المكلف  الجمهورية  رئيس  ومستشار  بلحاج،  عمر 
والقضائية، بوعالم بوعالم، ووزير العدل حافظ األختام، عبد الرشيد طبي، 
الوطني لحقوق  المجلس  الدولة، فريدة بن يحيى، ورئيس  ورئيسة مجلس 

اإلنسان، عبد المجيد زعالني.
وتم بالجزائر العاصمة، تنصيب كل من رئيس وأعضاء السلطة الوطنية 
بمقر  التنصيب  الشخصي، وقد جرى حفل  الطابع  المعطيات ذات  لحماية 
الطاهر ماموني،  العليا،  للمحكمة  الرئيس األول  العليا بحضور،  المحكمة 
الجمهورية  رئيس  ومستشار  بلحاج،  عمر  الدستورية،  المحكمة  ورئيس 
المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، بوعالم بوعالم، وزير العدل حافظ 
األختام، عبد الرشيد طبي ورئيسة مجلس الدولة، فريدة بن يحيى، ورئيس 
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، عبد المجيد زعالني، وقد تم تعيين أعضاء 
هذه الهيئة لعهدة مدتها خمس سنوات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 22-
187 المؤرخ في 17 شوال عام 1443 الموافق ل18 مايو سـنـة 2022، 
إلى  باإلضافة  الهيئة،  لهذه  رئيسا  بوجمعة،  لطفي  من  بكل  األمر  ويتعلق 
أرزقي  درفوف،  محمد  حسان،  بوعالم  قراوي،  الدين  جمال  األعضاء 
مسلوب، السعيد عميور، توفيق قزوط، محمد العيد بالع، سهيلة قمودي، 
بن أعمر عليوة، فريد وحيد دحمان، عبد القادر زرق الراس، معمر باليلية، 

لعرج زروقي، موهوب مسعودي وبوعالم عيساوي.

أعرب السفير الفلسطيني باجلزائر فايز أبو 
رئاسة  للجزائر  شكره   جزيل  عن  عطية 
الشجاعة  المواقف  عن  وشعبا  وحكومة 
الشعب  مع  الدائم  وقوفها  في  تتخذها  التي 
تجاه  الثابت  موقفها  مثمنا  الفلسطيني، 

القضية الفلسطينية، كقضية مركزية.
فلسطين  دولة  سفارة  بمقر  نظمت،   
الشعب  مع  تضامنية  وقفة  بالجزائر، 

الصهيوني  بالعدوان  للتنديد  الفلسطيني 
دولة  سفير  وأكد  غزة،  قطاع  على  األخير 
فلسطين لدى الجزائر، فايز أبو عطية، أن 
الغربية  بالضفة  واحد،  الفلسطيني  الشعب 
إقامة  أجل  من  نضاله  وسيواصل  وغزة، 

دولته وعاصمتها القدس الشريف.
الصهيوني  الكيان  يرتكبه  ما  أن  وأعتبر 
بشعة  "جريمة  الفلسطيني  الشعب  حق  في 

الدولي  المجتمع  مطالبا  األركان"،  مكتملة 
باتخاذ مواقف حاسمة من أجل توفير الحماية 
للشعب الفلسطيني ومحاسبة االحتالل، كما 
الواليات  سيما  ال  الدولي،  "المجتمع  دعا 
بمكيالين،  الكيل  عن  بالكف  المتحدة، 
واالحتالل  قتل  القتل  و  جريمة  فالجريمة 
الصهيوني  بالكيان  يتعلق  عندما  احتالل 
الجزائر "رئاسة  السفير  بغيره"، وشكر  أو 

الشجاعة  المواقف  عن  وشعبا  وحكومة 
الشعب  مع  الدائم  وقوفها  في  تتخذها  التي 
تجاه  الثابت  موقفها  مثمنا  الفلسطيني"، 

القضية الفلسطينية، كقضية مركزية.
رئيس  سريبلي،  فاتح  جدد  جهته،  من 
التي  الحرة،  الجزائرية  الطالبية  المنظمة 
الطلبة  دعم  التضامنية،  الوقفة  هذه  نظمت 
الدولية  بالسياسة  منددا  الفلسطينية،  للقضية 

األيدي  مكتوفة  وبقائها  بمكيالين  تكيل  التي 
الفلسطيني  الشعب  له  يتعرض  ما  أمام 
األعزل من حصار ودمار في حرب شعواء 
الحرب الصهيونية.  آلة  أمام  ضد اإلنسانية 
التي  الجريئة  "بالخطوات  المتحدث  وأشاد 
يقوم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون 

من أجل توحيد الفصائل الفلسطينية".
�إ. �س
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تنظم ابتداء من الغد حول "الف�صيلة املحمولة جوا 2022"

�لفريق �أول �ل�شعيد �شنقريحة يتفقد �آخر 
�لتح�شري�ت للم�شابقة �لدولية �لع�شكرية

عاين رئي�ش اأركان اجلي�ش الوطني ال�صعبي، الفريق اأول ال�صعيد �صنقريحة، بالناحية الع�صكرية الأوىل بالبليدة، اآخر 

التح�صريات اخلا�صة بامل�صابقة الع�صكرية الدولية "الف�صيلة املحمولة جوا 2022" التي �صتنظمها اجلزائر بداية من الغد 

واإىل غاية 27 اأوت اجلاري.

اأدانت ب�صدة العتداءات الإرهابية 

يف منطقة تي�صيت

�جلز�ئر ت�شدد على تكثيف
 �جلهود �لقارية لفائدة مايل

أكدت الجزائر ان تكثيف الجهود القارية، في سياق القرارات التي اتخذتها  
جهود  تضافر  مع  مؤخرا،  ماالبو  في  األفريقي  لالتحاد  االستثنائية  القمة 
ملحة  أضحت ضرورة  مالي  جمهورية  لفائدة  الدولية  المجموعة  ودعم  
أكثر من أي وقت مضى في ظل تضاعف شراسة و حدة الخطر اإلرهابي.

لها وحدات  التي تعرضت  الجزائر "بشدة" االعتداءات  اإلرهابية  أدانت 
من القوات المسلحة المالية في تيسيتي في منطقة  "الحدود الثالث"، والتي 
الماليين.،  الجنود  في صفوف   والجرحى  القتلى  عديد  في سقوط  تسببت 
وجاء في بيان وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أنه و"في هذا 
الضحايا وذويهم معربة عن  تعازيها ألهالي  الجزائر  تقدم  األليم  الظرف 
الجزائر  "تؤكد  يقول  المصدر  وتابع  للمصابين"،  العاجل  بالشفاء  تمنياتها 
تضامنها مع جمهورية مالي حكومة وشعبا في حربها ضد اإلرهاب وتجدد 
دعوتها لتعزيز العمل على الصعيدين اإلقليمي والدولي من أجل استئصال 
هذه اآلفة التي ما فتئت تؤثر سلبا على السلم واألمن والتنمية  في أفريقيا".
�إ. �س

 لعمامرة ي�صلم ر�صالة خطية

 اإىل الرئي�ش الأذربيجاين، ويوؤكد:

�لرئي�س تبون يبلغ حتياته 
�لخوية لنظريه �لأذربيجاين

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، 
في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى باكو، من طرف رئيس الجمهورية 
األذربيجانية إلهام علييف، حيث سلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية، 
لرئيس  الخاص  المبعوث  "نقل  للوزارة:  بيان  في  تبون.وجاء  المجيد  عبد 
وتمنياته  االذربيجاني  لنظيره  تبون  للرئيس  األخوية  التحيات  الجمهورية 
له بوافر الصحة والعافية وللشعب االذربيجاني الصديق بمزيد من التقدم 
واالزدهار"، من جانبه "حمل الرئيس علييف لعمامرة سالمه الحار للرئيس 
تبون، وكذا امتنانه وتقديره اللتزام الجزائر ودعمها الثابت لجهود ومبادرات 
ذاته. البيان  يضيف  االنحياز"،  عدم  لحركة  الحالية  االذربيجانية  الرئاسة 

ووفقا للبيان، "عبر رئيس جمهورية أذربيجان، عن تطلعه لزيارة الجزائر 
والعمل مع الرئيس عبد المجيد تبون، لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين 
في جميع المجاالت وحرصه على تعزيز التشاور والتنسيق بينهما خاصة 
في مجال الطاقة، حيث تعد الجزائر وأذربيجان من أبرز مصدري الغاز".

كما أوضح رئيس جمهورية أذربيجان أن "المكانة التي يحظى بها البلدان 
عليهما  تملي  االنحياز  حققاها على مستوى حركة عدم  التي  واالنجازات 
في  للمساهمة  الجهود  تضافر  وقت مضى، ضرورة  أي  من  أكثر  اليوم، 
تخفيف حدة التوتر واالستقطاب التي يشهدها العالم اليوم، حيث تم االتفاق 

على توطيد التعاون بين دبلوماسيتي البلدين في شتى المجاالت".

وزير العدل ي�صرف على تن�صيب اأع�صائه، ويوؤكد:

�شلطة حماية �ملعطيات ��شتكمال للبناء �ملوؤ�ش�شاتي

خالل وقفة ت�صامنية باجلزائر مع ال�صعب الفل�صطيني

�ل�شفري �لفل�شطيني يثمن مو�قف �جلز�ئر �ل�شجاعة جتاه �لق�شية �لفل�شطينية

الخارجية  الشؤون  وزير  جدد 
رمطان  بالخارج  الوطنية  والجالية 
الكبرى  األهمية  بباكو،  لعمامرة، 
عبد  الجمهورية  رئيس  يوليها  التي 
المجيد تبون ألفراد الجالية الوطنية 
والتعليمات  العالم  أنحاء  جميع  في 
للتكفل  يسديها  التي  المنتظمة 

بانشغاالتهم.
الجالية  من  بأفراد  لعمامرة  التقى 
البلد، حيث  المقيمة بهذا  الجزائرية 
نظم  الذي  اللقاء،  هذا  خالل  جدد 
بحضور  بباكو،  الجزائر  بإقامة 
لدى  المعتمد  الجزائر  سفير 
عصمان،  الوهاب  عبد  أذربيجان 
يوليها  التي  الكبرى  "األهمية 
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون 
جميع  في  الوطنية  الجالية  ألفراد 

المنتظمة  والتعليمات  العالم  أنحاء 
بانشغاالتهم"،  للتكفل  يسديها  التي 
لمسه من  لما  "اعتزازه  معربا عن 
أفراد  بين  وتضامن  أخوة  عالقات 
أذربيجان  في  الجزائرية  الجالية 
وكذا االحترام والسمعة الطيبة التي 

يحضون بها في هذا البلد".
ب"االستماع  اللقاء،  هذا  سمح  وقد 
أفراد  وانشغاالت  الهتمامات 
الجالية الجزائرية التي حضر منها 
الفئات  جميع  من  ورجال  نساء 
العمرية، وأشادوا بالظروف الجيدة 
المجتمع  في  واندماجهم  إلقامتهم 
بالجهود  نوهوا  كما  االذربيجاني، 
لتمكين  السلطات  بها  تقوم  التي 
مصالح السفارة، حديثة النشأة، من 

تقديم جميع الخدمات القنصلية".

لعمامرة يلتقي باأبناء اجلالية 

يف باماكو، ويوؤكد:

رئي�س �جلمهورية يويل �هتماما 
خا�شا باجلالية �لوطنية يف �خلارج



ع.ط

شهد إنتاج الجزائر من النفط الخام انخفاضا 
شهر  خالل  يوميا  برميل  آالف   3 بمقدار 
جويلية المنقضي، بالمقارنة مع شهر جوان، 
حسب ما كشفت عنه منظمة أوبك في أحدث 

تقرير لها.
عن  الصادر  الشهري  التقرير  وكشف 
"أوبك"،  للنفط  المصدرة  الدول  منظمة 
بلغ خالل شهر  النفطي  الجزائر  إنتاج  بأن 
ألف  و20  مليون   01 المنقضي  جويلية 
منذ  األول  االنخفاض  وهو  يوميا،  برميل 
أزيد من 15 شهرا.وارتفعت حصة الجزائر 

من النفط الخام خالل شهر جويلية ب 16 
أوبك  منظمة  جعل  ما  يوميا،  برميل  ألف 
إنتاج  بخصوص  توقعاتها  سقف  ترفع 
الجزائر والمقدر بنحو 01 مليون و39 ألف 
ب  انخفض  اإلنتاج  أن  غير  يوميا،  برميل 
3 آالف برميل يوميا عن أخر حصة بلغتها 

شهر جوان.
منظمة  بيانات  وحسب  االتجاه،  ذات  وفي 
تم  التي  الزيادات  خالل  ومن  بلوس  أوبك 
السابقة،  الشهرية  اإلجتماعات  في  إقرارها 
أوت  شهر  الجزائر  في  النفط  إنتاج  فإن 

ألف  و55  مليون   01 ب  يقدر  الجاري 
برميل يوميا، ليرتفع شهر سبتمبر القادم ب 

2000 برميل يوميا.
وتأتي الجزائر في المرتبة الـ 3 افريقيا في 
للنفط، خلف كل  انتاجا  الدول األكثر  قائمة 
من نيجيريا، التي يقدر انتاجها بـ 01 مليون 
و826 ألف برميل يوميا وأنغوال التي يبلغ 
انتاجها 01 مليون و525 ألف برميل يوميا، 

وهذا حسب بيانات مجموعة أوبك بلوس.
وبلغ إجمالي إنتاج الدول الـ 13 في منظمة 
بنهاية  يوميا  برميل  مليون   28,896 أوبك 

مع  بالمقارنة  الماضي،  جويلية  شهر 
28,680 مليون برميل يوميا شهر جوان، 
يوميا،  برميل  ألف   216 بإرتفاع وصل ل 

وفق تقرير أوبك الشهري.
ومن جانب أخر، فإن أسعار العقود العاجلة 
لخام صحاري بالند الجزائري خالل شهر 
 117,77 ل  وصلت  المنقضي  جويلية 
دوالر للبرميل الواحد، حسب بيانات الموقع 
تقديرات  بريس.ووفق  أويل  المتخصص 
في  النفط  إنتاج  متوسط  فإن  أوبك،  منظمة 
بلغ 913 ألف برميل يوميا خالل  الجزائر 

آالف   9 بحوالي  ارتفع  وقد   ،2021 سنة 
برميل يوميا بالمقارنة مع سنة 2020، التي 
قدر خاللها متوسط اإلنتاج اليومي ب 904 

آالف برميل يوميا.
جدير بالذكر، فإن إنتاج الجزائر من النفط 
الخام وقد تجاوز للمرة األولى في غضون 
يوميا،  برميل  مليون   01 حاجز  عامين 
قرار  عقب   ،2022 أفريل  شهر  بداية  مع 
مجموعة أوبك بلوس بضخ زيادات شهرية 

تقدر ب 432 ألف برميل يوميا.
 ف.م

ألقاها  كلمة  في  الرحمان،  عبد  بن  قال 
بمناسبة تدشين هذا المرفق، إن إنجاز البنك 
تاريخية"  "محطة  يمثل  للبذور  الوطني 
و"لبنة أخرى تأتي لتعزيز سيادتنا الوطنية 
الغذائي  األمن  مبدأ  تكريس  خالل  من 
للبالد الذي نعتبره جزءا ال يتجزأ من أمننا 

الوطني".
"الكبير"  العلمي  اإلنجاز  هذا  أن  وأضاف 
اليوم  قدمت  جزائرية  بسواعد  تحقق 
"برهانا جديدا على أن القدرات والكفاءات 
هذه  مثل  تصنع  أن  بإمكانها  الوطنية 
تعزيز  شأنه  من  ما  وهو  اإلنجازات"، 

مسار البناء الوطني.
وأكد بأن افتتاح هذا البنك "يحمل الكثير من 
الدالالت التي تثبت أننا نسير بخطى واعدة 
وأن  للبالد،  الغذائي  األمن  تعزيز  نحو 
الجزائر قادرة على رفع التحديات وكسب 
بالمصلحة  األمر  يتعلق  عندما  الرهانات 
الظروف  ظل  في  خاصة  للبالد،  العليا 
التي  الراهنة  الجيو-إستراتيجية  الدولية 
ورص  العطاء  من  المزيد  علينا  تفرض 
هذا  أن  مبدأ  من  انطالقا  أكثر،  الصفوف 

العالم ال مكان فيه للضعيف".
وشدد على ضرورة الحفاظ على األصناف 
وحمايتها  المحلية  والحيوانية  النباتية 
بالنظر لدورها في تكثيف االنتاج الوطني، 
مستذكرا المقولة : "ال خير في أمة تلبس 
وأشار  تزرع".  ال  ما  وتأكل  تخيط  ال  ما 
والذي  البنك  افتتاح  أن  إلى  األول  الوزير 
يكتسي أهمية "بالغة" باعتباره يعزز مبدأ 
نتاج مجهودات  يعد  للبالد،  الغذائي  األمن 
بحتة،  كفاءات جزائرية  بحوث ودراسات 
من خريجي المعاهد والجامعات الجزائرية 
الذين ينشطون في مختلف المعاهد ومراكز 

والتنمية  الفالحة  لقطاع  التابعة  البحوث 
الريفية.

التي  الكبيرة  باألهمية  بأن  ذكر  أن  وبعد 
البحوث  لتطوير  الجمهورية  يوليها رئيس 
في كافة مجاالت المعرفة من خالل ربط 
اعتبر  واإلدارات،  بالمؤسسات  الجامعة 
اإلنجازات  هذه  مثل  أن  الرحمان  عبد  بن 
الجهود  ثمرة  عن  آخر  مثاال  تعد  الحيوية 
الرامية  الحكومي  المستوى  على  المبذولة 

لتكريس هذا المبدأ.
األول  الوزير  لفت  اإلطار،  هذا  وفي 
ال  حيويا  موردا  تعد  التي  البذور  أن  إلى 
رئيسيا  دورا  تلعب  عنه،  االستغناء  يمكن 
خالل  من  للفالحة  المستدامة  التنمية  في 
برنامج  ألي  انطالق  كنقطة  استخدامها 
يتم  إرثا  تشكل  أنها  كما  النباتات،  تحسين 
نقله إلى األجيال القادمة من أجل مواجهة 
التحديات الرئيسية المرتبطة بتغير المناخ 
إنشاء  خالل  من  الخصوص،  وجه  على 
المناخية  التغيرات  مع  متأقلمة  أصناف 

ومقاومة لألمراض.
القطاع  أن  بالمناسبة  االول  الوزير  وأكد 
الفترة  خالل  فعليا،  عرف  الفالحي 
األخيرة، "قفزة نوعية" في مختلف فروع 
رئيس  التزامات  بفضل  وذلك  اإلنتاج، 
الجمهورية التي وضعت الفالحة في صلب 
كرسها  والتي  للبالد  الكبرى  االهتمامات 
الكلمة،  مخطط عمل الحكومة.وعقب هذه 
تم عرض فيلم وثائقي يبرز تطور القطاع 
الوطنية  السيادة  استرجاع  منذ  الفالحي 
ستينية  بمناسبة  وذلك   ،1962 في  للبالد 

االستقالل.
المعهد  إلى  بعدها  األول  الوزير  وانتقل 
ليتفقد  بالحراش،  النباتات  لحماية  الوطني 

المبيدات  بتحليل  الخاصين  المخبرين 
حفظ  وقسم  الزراعة،  في  المستخدمة 
الجهود  تكثيف  إلى  دعا  الحشرات.وهنا 
البحثية لتعميم استعمال الوسائل البيولوجية 
النباتية، عوض  الوقاية من االمراض  في 

المبيدات الكيمائية.
التقارب  تحقيق  أهمية  على  أكد  كما 
البحث،  ومخابر  الجامعية  المراكز  بين 
الواجب  من  أنه  السياق  نفس  في  معتبرا 
والحد  الوطنية  بالكفاءات  االستعانة  االن 
يتعلق  فيما  إال  بالخارج  االستعانة  من 

باإلضافات التكنولوجية الدقيقة.
وكان الوزير األول، قبيل مراسم التدشين، 
المقام  المعرض  بأجنحة  بجولة  قام 
الحكومة  من  أعضاء  رفقة  بالمناسبة، 
للفالحين  الوطني  لالتحاد  العام  واألمين 
توجيهات  بالمناسبة  الجزائريين.وقدم 
بضرورة تكثيف الجهود من طرف جميع 
الجهات المتدخلة في القطاع الفالحي لبلوغ 
االحتياجات  تغطية  من  بالمائة   80 نسبة 
وقف  عن  أعلن  كما   ،2023 في  الوطنية 
السنة  من  ابتداء  الخضر  بذور  استيراد 
الجزائرية  للقدرات  تثمينا  وذلك  المقبلة، 
في مجال انتاج البذور، ولجهود الدولة في 

مجال التكوين الفالحي.
وعليه, يقول الوزير األول، فإنه بات من 
الجزائرية  الكفاءات  تثمين  الضروري 
وجهود الدولة في مجال التكوين الفالحي, 
االستيراد,  من  الحد  طريق  عن  وذلك 
أن  إلى  لفت  الذي  األول  الوزير  حسب 
القيمة االجمالية لواردات القطاع الفالحي 
دوالر. مليار   11,5 تتعدى  الجزائر  في 
للوقاية  الوطني  المخطط  وبخصوص 
الوزير  أوصى  الغابات،  ومكافحة حرائق 

لحماية  باليقظة،  التحلي  بمواصلة  األول 
الغطاء النباتي والمحاصيل الفالحية.

 نحو �إطالق حملة لغر�س

 60 مليون �شجرة

عبد  بن  أيمن  األول  الوزير  كشف 
حملة  إطالق  قريبا  سيتم  أنه  الرحمان، 
لغرس 60 مليون شجرة بمناسبة الذكرى 
الستين السترجاع السيادة الوطنية. وخالل 
جولة بأجنحة المعرض المقام على هامش 
أكد  للبذور,  الوطني  البنك  تدشين  مراسم 
تكون  أن  الرحمان على ضرورة  بن عبد 
الضرورية  الهياكل  ومختلف  المشاتل 

إلنجاح الحملة, "على قدر هذا التحدي".
في  الشروع  سيتم  ذلك,  جانب  وإلى 
إنجاز مشروع إعادة تهيئة السد األخضر 
وتوسيع غطائه النباتي ليشمل 4,6 مليون 
رئيس  لتوجيهات  تنفيذا  ذلك  هكتار.ويأتي 
تبون,  المجيد  عبد  السيد  الجمهورية, 
الفضاء  لهذا  االعتبار  إعادة  بضرورة 
ذكر  الذي  األول  الوزير  حسب  الحيوي, 
البلدان السباقة في  بأن الجزائر كانت من 

مجال السدود الطبيعية.
وأضاف بأن انجاح هذا المشروع لن يقف 
للغابات,  العامة  المديرية  على جهود  فقط 
بل يستدعي حشد كل الطاقات في الجزائر 
إطار  في  والتالميذ,  الطلبة  ذلك  في  بما 
التحضير  إلى  األول  الوزير  دعا  وعليه, 
مقاربة  وفق  المشروع  هذا  الجيد إلطالق 
الالزمة.كما  الموارد  كل  وتوفير  استباقية 
أكد على أهمية استرجاع الفضاءات الغابية 
غابة  غرار  على  العاصمة,  الجزائر  في 
باينام وبني مسوس, من أجل الحفاظ على 

التوازن المناخي بها.
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و�شل �إىل مليون و20 �ألف برميل يوميا

�نخفا�ض �إنتاج �جلز�ئر من �لنفط �خلام �شهر جويلية بـ 3 �آالف برميل يوميا

�لوزير �لأول يربز دور �لبنك �لوطني للبذور يف تعزيز �لأمن �لغذ�ئي ويعلن

�جلز�ئر توقف ��شتري�د بذور �خل�شر
 �بتد�ء من �ل�شنة �ملقبلة

�أعلن �لوزير �لأول، �أمين بن عبد �لرحمان، يوم �خلمي�س �لفارط، باجلز�ئر �لعا�شمة، عن وقف ��شتري�د بذور �خل�شر �بتد�ء من �ل�شنة �ملقبلة، 

وقال �إن �لأمر ل يتعلق بنق�س يف �ملو�رد �ملالية، بل بوقف �هد�ر �لطاقات �جلز�ئرية، خا�شة و�أن �ملعاهد و�جلامعات تقوم بتكوين عدد هائل من 

�لطلبة يف خمتلف �لتخ�ش�شات �لفالحية، فيما �أكد على �لدور �لهام �لذي يلعبه �لبنك �لوطني للبذور يف تعزيز �لأمن �لغذ�ئي للبالد.

دعا �ل�شلطات لتوفريها للفالحني 

ملنع �لتالعب يف �أ�شعارها

بلغر�شة: نحذر من 
�رتفاع �أ�شعار بذور 

�خل�شر و�مل�شاربة فيها
اللطيف  عبد  االقتصادي  الخبير  حذر 
بلغرسة من مغبة ارتفاع أسعار بذور 
الخضر، خالل األشهر القليلة القادمة، 
للبالد  العليا  السلطات  اتخاذ  عقب 
بداية  استيرادها  بوقف  يقضي  قرارا 

من العام القادم.
منشور  في  االقتصادي  الخبير  وقال 
موقع  على  الرسمية  صفحته  على  له 
فايسبوك،  االجتماعي  التواصل 
بتدشين  خيرا  نستبشر  أن  الجيد  "من 
للبذور،  الوطني  للبنك  األول  الوزير 
بإعالنه  خيرا  نتفائل  أن  الممتاز  ومن 
السنة  الخضر  بذور  استيراد  وقف 
الغذائي وحماية  لألمن  تحقيقا  المقبلة، 
المعطيات  ظل  في  الوطنية،  للسيادة 

الجيواستراتيجية الدولية الراهنة.”
من  "لكن  قائال،  كالمه  وتابع 
الضروري أن نحذر من إرتفاع أسعار 
وزيادة  بها  المضاربة  بفعل  البذور 
إسترادها  توقيف  بعد  عليها  الطلب 
ومنه إلتهاب أسعار الخضر أكثر مما 

هي عليه حاليا.”
على  بلغرسة،  اللطيف  عبد  وشدد 
الوصية  السلطات  لعب  ضرورة 
بذور  لتوفير  الحكومة  داعيا  لدورها، 
الذي  بالشكل  الحقيقي  للفالح  الخضر 
عليها،  المحلي  الطلب  كل  يغطي 
أن  شأنه  من  الذي  الوضع  وهو 
يسمح بالتحكم في أسعار البذور وكذا 

المحاصيل الزراعية.
وتأتي تحذيرات عبد اللطيف بلغرسة، 
المنقضي  األسبوع  نهاية  أعلن  بعدما 
الوزير األول أيمن بن عبد الرحمان، 
عن وقف استيراد بذور الخضر ابتداء 

من السنة المقبلة.
البنك  تدشين  مراسم  هامش  وعلى 
عبد  بن  أيمن  أكد  للبذور،  الوطني 
تحسيس  ضرورة  على  الرحمان 
الفالحة  مجال  في  المتعاملين  كل 
بخصوص قرار توقيف استيراد بذور 

الخضر بداية من العام المقبل.
بذور  استيراد  وقف  قرار  ويدخل 
السلطات  مساعي  إطار  في  الخضر، 
تتبنى خارطة جديدة تعتمد  التي  العليا 
إذ  الوطنية،  والكفاءات  الطاقات  على 
أن  على  الرحمن  عبد  بن  أيمن  شدد 
الموارد  في  بنقص  يتعلق  ال  األمر 
الطاقات  اهدار  بوقف  بل  المالية، 
المعاهد  وأن  خاصة  الجزائرية، 
هائل  عدد  بتكوين  تقوم  والجامعات 
التخصصات  مختلف  في  الطلبة  من 

الفالحية.
الضروري  من  بات  بأنه  وأضاف، 
وجهود  الجزائرية  الكفاءات  تثمين 
الفالحي،  التكوين  مجال  في  الدولة 
االستيراد  من  الحد  طريق  عن  وذلك 
يكلف  الذي  الفالحي،  القطاع  في 
من  أزيد  سنويا  العمومية  الخزينة 

11,5 مليار دوالر.
ف.م



انه  لنقابة"الكناس"  الوطني  المنسق  وقال 
الحديث  بداية  عند   2019-2018 سنة  في 
عن الجامعات الخاصة في الجزائر، تحدث 
المدارس  حدو  تحدو  أن  خوفي  عن  يومها 
االبتدائي  التعليم  مراحل  في  الخاصة 
في  تنصب  التي  والثانوي،  والمتوسط 
منازل أو فيالت او مستودعات يحشر فيها 
التالميذ في ظروف ال عالقة لها بتاتا بالبيئة 

العلمية....
وتأسف ميالط قائال " تخوفنا كان في محله، 
تحولت  بڨراجات  منازل  نشاهد  واصبحنا 
صالون  سيكون  أين  خاصة،  جامعات  إلى 
النوم  وغرف  محاضرات  قاعة  المنزل 
لإلدارة،  مقر  والڨراجات  تدريس  قاعات 
المقززة  البيئة  هذه  مثل  في  هل  متسائال 
والبحث  العالي  التعليم  نطور  أن  يمكننا 

العلمي في الجزائر؟.
وشدد ميالط انه يفترض أن منح الترخيص 
وفق  يكون  الخاصة  الجامعية  للمؤسسات 
بنايات  بتوفير  يلزمها  دقيق،  شروط  دفتر 
للتدريس وفق معايير الجودة الدولية، تكون 
منشأة منذ البداية لتكون مقر لجامعة خاصة 
إداري  وجناح  كبيرة  ساحة  تضم  محترمة 
وقاعات تدريس واسعة وقاعات محاضرات 
يتم تحيول  منزل  أما أن  ومخابر ....الخ، 
قمة  فهذا  خاصة،  لجامعة  خاصة  فيال  أو 
المادي  االستغالل  محاولة  وقمة  االستهتار 

على حساب القيم الجامعية..
تكنولوجيا  في  خبير  اقدال  يزيد  جهته  من 
المعلومات و مهتم بريادة االعمال قال عن 
"الجامعات الخاصة" في الجزائر بعدما أثار 
خبر مشاركة الدكتور بلقاسم حبة في إفتتاح 
اختصاص  في  خاصة  بجامعة  سمي  ما 
أثاره  المعلوماتية تحت اسم نوميديا، بعدما 
الصورة  تنشر  ان  يكفي  كان  إعجاب،  من 
الجامعة"   " تأوي  التي  للبناية  الخارجية 
وظهر " الڨاراج" في الصورة  حتى بدأت 
واالستهزاء  واالستنكار  التنمر  أشكال  كل 

ارتباطها   مع  خصوصا   NIT ال  ب 
جرى  وما  حبة،  بلقاسم  الدكتور  باسم 
الذهني  التصور  وهو  إثنين  بشيئين  مرتبط 
 ، الخاصة"  "الجامعة  لمسمى  الجزائري 
وارتباط المشروع بالدكتور حبة وصورته 

لدى الجزائريين.
اخلبري يف  تكنولوجيا املعلومات 

 "اقدال" ..ال وجود باجلزائر
 ملا ي�سمى جامعة "خا�صة"

ونبه المتحدث  إن ما يسمى جامعة خاصة 
في الجزائر ال وجود له، ما هو موجود هو 
التعليم  وزارة  اعتماد  تحوز  تكوين  مراكز 
اختصاصات  و  العلمي  والبحث  العالي 
لمراكز  امتداد  انها  اي   ، جدا  محدودة 
في  شهادات  تعطى  التي  الخاصة  التكوين 
المراكز  هاته  اآللي،  واالعالم  المناجمنت 
الوزارة، أصبحت  وبحصولها على اعتماد 
لها األهلية إلعطاء شهادات جامعية معترف 
بها كما أنه ال يوجد أي معهد معتمد خاص 

الجامعة  مفهوم  يمثل   17 حوالي  وعددها 
للخدمات،  المبنى،  من  ابتداء   ، الخاصة 

والمساحة وتعدد اإلختصاصات.
استثمارات  المعتمدة  المعاهد  كل  وشدد  
جامعة  تبني  ان  الجنون  ومن  خاصة،  
مساحة  المعروفة  بالمواصفات  خاصة 
اإلطار  مع  اإلختصاصات  وبكل  ومرافق، 
الدينارات   بماليير  والخدمات   التكويني 
الجامعات  مقارنة  صورة  باي  يمكن  وال 
بنيت  التي  وهي  التحتية  وبنيتها  العمومية 
باي  بالماليير  و  العام  بالمال  وجهزت 
استثمار خاص، خصوصا في بداية القطاع 

الخاص في هذا المجال.
كما قال انه  مع شح بنك العقار في الجزائر، 
العاصمة  في  خصوصا  الخيالية  وأسعاره 
إليها،   الوصول  يسهل  التي  االحياء  في  و 
تبقى خيارات اي معهد خاص محدودة في 
وهو  الغرض،  لهذا  اصال  تعد  لم  فيالت 
نفس المشكلة بالنسبة للمدارس الخاصة في 
التعليم العام، وكل تفكير في بناء هيكل جديد 

العمومية  للمؤسسات  نفسها  بالمواصفات 
موضحا  التجاري،  بالمنظور  جنون  هو 
بالدكتور  وصلته  نوميديا  معهد  بخصوص 
مسيئة  "الڨاراج"  صورة  كانت  ربما  حبة، 
الدكتور حبة، وربما كان عليه أن  لصورة 
والشو  الجزائريين  لدى  صورته  يراعي 
معهده  إفتتاح  خبر  أحدثه  الذي  اإلعالمي 
وتولى السفارة األمريكية لالشهار له، ربما 
كان األولى بناية احسن وبمظهر يليق باسم 
الدكتور ، لكن يبقى ان الحكم سيكون على 

منتج هذا المعهد وما يقدمه لطلبته.
في األخير ختم المتحدث تصريحه "انه كل 
مبادرة خاصة تشجع في مجال التعليم، مع 
التذكير ان التعليم العمومي  العام والجامعي 
هو  بها  بأس  ال  لمدة  سيبقى  الجزائر  في 
المسيطر، حتى تبرز جامعات خاصة ذات 
نوعية ويوجد عدد البأس به من الجزائريين 
غير  الدراسة  تكاليف  تحمل  يستطيعون 
المجانية التي بدأوا يألفونها في التعليم العام 

والمدارس الخاصة.

مرمي عثماين
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معهد نوميديا للتكنولوجيا للباحث بلقا�سم حبة يوا�سل يف �سنع "اجلدل" باجلزائر

"الكنا�س" يحذر من م�صري قطاع التعليم العايل
 مع حتول "قراجات" اىل جامعات خا�صة

انتقد املجل�س الوطني  امل�ستقل ال�ساتذة التعليم العايل "الكنا�س" اىل حتول قراجات اىل جامعات خا�سة وتخوف من م�سري قطاع التعليم العايل 

والبحث العلمي باجلزائر، وياتي هذا يف اطار اجلدل الذي احدثه  معهد نوميديا للتكنولوجيا وهو جامعة خا�سة حديثة االن�ساء معتمدة من قبل 

وزارة التعليم والبحث العلمي الذي روجت له ال�سفارة االأمريكية قبل اأيام وارتبط ا�سمه بالعامل بلقا�سم حبة الذي  اأثار جدال كبريا يف اجلزائر  و 

القى انتقادا ب�سبب املقر الذي ظهر كبناء �سكنية �سغرية يف بلدية الرحمانية غرب العا�سمة وال ترقى لتكون مقرا جلامعة خا�سة.

�ستخ�س�س للمناق�سة 

وامل�سادقة على م�سروع 

النظام الداخلي

اأول جمعية عامة 
ا�صتثنائية للمجل�س 

الأعلى لل�صباب
للشباب،  األعلى  المجلس  رئيس  وجه 
ألعضاء  استدعاًء  حيداوي،  مصطفى 
الوطن  واليات  مختلف  عبر  المجلس 

لعقد دورة استثنائية للجمعية العامة.
حيداوي  وجهه  الذي  االستدعاء  وأفاد 
أن  للشباب،  األعلى  المجلس  ألعضاء 
ستخصص  االستثنائية  العامة  الجمعية 
مشروع  على  والمصادقة  للمناقشة 
النظام الداخلي للمجلس، وذلك خالل أيام 
بالمركز  الجاري،  الشهر  من  و23   22
رحال. اللطيف  عبد  للمؤتمرات  الدولي 

الجمهورية،  رئيس  أن  اإلشارة  وتجدر 
المجلس  نصب  قد  تبون،  المجيد  عبد 
الماضي  20 جوان  للشباب يوم  األعلى 

بقصر األمم.
الرئيس تبون، مصطفى حيداوي  وعين 
رئيسا للمجلس يوم 14 جوان الماضي، 
لالتصال  مديرا  حيداوي  شغل  حيث 
والعمرة. للحج  الوطني  بالديوان 

للشباب  األعلى  المجلس  واستحدث 
كهيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية 

بموجب دستور نوفمبر 2020.
ع.ط

بهدف تاأمني املواطن

 و حماية ممتلكاته 

�صـرطة بومردا�س 
ت�صن حمالت

مداهمة م�صرتكة
مع م�صالح الدرك

والية  بأمن  الشرطة  مصالح  شنت 
اإلقليمية  المجموعة  بمعية  بومرداس 
مست  مداهمة  حملة  الوطني  للدرك 
العديد من النقاط ببلدية بومرداس.وقالت 
مصالح أمن والية بومرداس في بيان لها 
بأن  منه،  نسخة  الرائد  جريدة  استلمت 
قامت  التي  المشتركة،  المداهمة  عملية 
اإلقليمية  المجموعة  مع  بالتنسيق  بها 
تهدف  لبومرداس،  الوطني  للدرك 
كل  ومحاربة  المصطافين  تأمين  إلى 
تراب والية  الجريمة عبر كامل  أشكال 
سطرت  قد  بأنها  بومرداس.وأضافت 
خطة عمل مشتركة وقامت بتسخير كافة 
من  البشرية  وكذا  المادية  اإلمكانيات 
والنقاط  الجريمة  أوكار  استهداف  أجل 
السوداء، كما تم في نفس السياق تحسيس 
على  رمزية  هدايا  توزيع  مع  العائالت 
األطفال المتواجدين بالحدائق العمومية.

المتواصلة،  جهودها  أن  على  وشددت 
تدخل في إطار المساعي الحثيثة لضمان 
األماكن  كل  في  المواطن  وسالمة  أمن 
مؤكدة  بها،  يتواجد  التي  والفضاءات 
السنة  مدار  على  العمليات  استمرار 

وعبر كافة إقليم الوالية.
ف.م

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
دراسة  مرحلة  "رسميا"  أمس  انتهاء  عن 
الطعون المتعلقة بمشاريع البحث التكويني .

تعليمة  في  العالي  التعليم  وزارة  أوضحت 
الجهوية  الندوات  رؤساء  الى  وجهتها  لها 
حول  العالي  التعليم  مؤسسات  ومدراء 
الطعون  لدراسة  استثنائية  دورة  اطالق 
وتبعا  التكويني  البحث  بمشاريع  المتعلقة 
طعن  إيداع  طلبات  الوزارة  مصالح  لتلقي 
من طرف أصحاب مشاريع البحث التكويني 
التي   2023/2022 الجامعية  السنة  بعنوان 

فرضت مشاريعهم من طرف الخبراء، فإنه 
تمت مطالبة مؤسسات التعليم العالي ببرمجة 
الفترة  في  الطعون  لدراسة  استثنائية  دورة 
من 7 الى 13 أوت الجاري عبر االرضية 
وزارة  المشاريع.وعمدت  بهذه  الخاصة 
تقديم  عملية  ضمان   على  العالي  التعليم 
مشاريع البحث التكويني الجامعي المصادق 
عليها حصريا عبر الخط من خالل منصة 
لجدول  وفقا  العملية  لهذه  مخصصة  رقمية 
زمني أعدته المديرية العامة للتعليم والتكوين 
التكويني  البحث  مشاريع  تقييم  ان   على   ،

علميين  مستشارين  من طرف  تم  الجامعي 
للجنة الوطنية لتقييم وبرمجة البحث العلمي، 
 3 من طرف  مشروع  كل  تقييم  يكون  كما 
المشاريع  وتخضع  علميين  مستشارين 
الثانية  السنة  لنهاية  وتقييم مرحلي  لتقييمين 
.وأكدت  الرابعة  السنة  لنهاية  نهائي  وتقييم 
وزارة التعليم العالي انه تقرر منح  فرصة  
المشاركة في عدة مشاريع  الباحث  لألستاذ 
بحث تكويني جامعي غير أنه ال يترأس اكثر 
من مشروع واحد في كل الحاالت ال يمكنه 
مشروع  عن  بحث  منحة  من  إال  االستفادة 

واحد فقط، اال أنه  وفي حالة االحالة على 
التقاعد او وفاة ، استيداع او تحويل او استقال 
رئيس المشروع يمكن تعويض بأستاذ آخر 
من المصف العالي عضو في المشروع أو 
الموطنة  المؤسسة  تعينه  آخر  باحث  استاذ 
األهداف  تتلخص  أنه  مشيرة  للمشروع، 
المرجوة من خالل مشاريع البحث التكويني 
اطروحات  مناقشات  في  أساسا  الجامعي 
تقارير  وتقديم  العلمي  واإلنتاج  الدكتوراه 
المطروحة في مشاريع  وحلول اإلشكاليات 
البحث وتحد مرة المشاريع ب4 سنوات غير 

قابلة للتمديد، ويتم تغيير رتبة عضو ضمن 
بناء  المشروع  إنجاز  فترة  المشروع خالل 
على تقديم مقرر الترقية وال يمكن لألساتذة 
الباحثين المتعاقدين والمتقاعدين أو المنتدبين 
خارج القطاع ان يكونوا أعضاء في مشروع 
بحثي ،و تعود صالحية إقصاء عضو من 
المشروع لرئيس المشروع بناء على تقرير 
مجلس  طرف  من  عليه  مصادق  مبرر 
حسب  المؤهلة  العلمية  الهيئات  أو  المخبر 

هيكل توطين المشروع.
مرمي عثماين

وزارة التعليم العايل متنح فر�سة للأ�ستاذ الباحث امل�ساركة يف عدة م�ساريع بحث

النتهاء ر�صميا من مرحلة درا�صة الطعون مل�صاريع البحث التكويني

إخماد  من  المدنية  الحماية  وحدات  تمكنت 
والية  عرفتها  التي  الغابات  حرائق  أغلب 
للسيطرة  الجهود  تتواصل  فيما  بجاية، 
ببلدية  حامد  آيت  بمنطقة  آخر  حريق  على 
بوخليفة، حسب ما أفادت به ذات المصالح 
نفس  لها.وأوضح  بيان  في  أمس  أول 
أُعلن  التي  الحرائق  أنه "تم إطفاء  المصدر 
بجاية،  بوالية  الفارط  الخميس  يوم  عنها 
باستثناء الحريق الذي كان قد شب بمنطقة 

تواصل  حيث  بوخليفة"،  ببلدية  حامد  آيت 
وحدات الحماية المدنية وفرق الرتل المتنقل 
قاذفة  طائرة  باستخدام  إلخماده  "جهودها 
هذه  مجموع  بلغ  )ب-200(".وقد  للمياه 
الحرائق --وفقا للمصدر ذاته-- "11 حريقا 
بوخليفة  بمنطقتي  معتبران  حريقان  منها 
وكيبوش بأدكار".وإزاء ذلك، تدعو مصالح 
الحماية المدنية جميع المواطنين إلى التحلي 

باليقظة والحيطة والحذر.

الفالحة  وزارة  دعت  آخر،  صعيد  وعلى 
في  المتدخلين  كافة  الريفية  والتنمية 
ومكافحة  للوقاية  الوطني  المخطط  إطار 
المركزي  المستوى  على  الغابات  حرائق 
مستوى  من  الرفع  بضرورة  والمحلي 
كافة  ووضع  القصوى  والجاهزية  اليقظة 
ومواجهة  للتدخل  تأهب  حالة  في  األجهزة 
فترة  كل  خالل  وذلك  طارئ  ظرف  أي 
بيان  في  الوزارة  موسم اصطياف.وطالبت 

كل  مستوى  على  الدوريات  بتكثيف  لها 
باألجهزة  وبمحاذاتها  الغابية  الفضاءات 
المدنية  والحماية  الغابات  مصالح  األمنية، 
للوقاية  الوطني  المخطط  تنفيذ  إطار  في 
وذكرت  الغابات.  حرائق  ومكافحة 
المحلية  واللجان  المواطنين  كافة  الوزارة 
التقيد  للغابات بضرورة  المجاورين  لسكان 

باإلجراءات الوقائية الالزمة.
ع.ط

فيما مت اإخماد اأغلب حرائق الغابات ببجاية

وزارة الفالحة تدعو لرفع م�صتوى اليقظة ملواجهة احلرائق



وقد أعلن عن هذا الرقم الرئيس المدير 
العام للبنك لزهر االطرش بمناسبة 

افتتاح ثالثة شبابيك مخصصة لنشاط 
الصيرفة االسالمية على مستوى واليات 

المدية و الجلفة و المسيلة، حسب ذات 
المصدر. كما أعلن الرئيس المدير العام 
لبنك الجزائر الخارجي عن إطالق ثالثة 

منتجات جديدة للمهنيين و المؤسسات 
تتمثل في كل من منتجات "إجارة 

المعدات و العتاد المتحرك " و "مرابحة 
السلع" و "تمويل سالم.” ويخص افتتاح 

الشبابيك الجديدة المخصصة للصيرفة 
اإلسالمية وكالة بنك الجزائر الخارجي 
للمدية )026( و وكالة الجلفة )031( و 
وكالة المسيلة )047( التي تقترح سبعة 

منتجات إطالق مطابقة ألحكام الشريعة 
اإلسالمية.

يشمل هذا العرض منتجات ادخار و 
تمويل مختلفة بغرض تلبية الطلب 

والحاجيات. ويضم هذا العرض اساسا 
فتح حساب استثمار إسالمي غير مقيد 

للخواص وحساب استثمار إسالمي 
غير مقيد للمؤسسات و وديعة إسالمية 

للخواص و حساب جاري إسالمي 
و حساب ادخار إسالمي إضافة إلى 

حساب وديعة لالستثمار غير مقيد. كما 
يتم أيضا عرض منتجات " مرابحة 

للسيارات" و  " مرابحة لالستهالك" 
" و " مرابحة للعقار. ” وعليه، و من 

خالل عمليات االفتتاح الجديدة هذه، 

يضم بنك الجزائر الخارجي إلى حد 
اآلن 29 شباكا موزعا على عدة واليات 

تغطي بذلك المناطق الثالث )الوسط 
والشرق والغرب(، حسب البيان. 

ويعتزم بنك الجزائر الخارجي مواصلة 
هذا المسعى لبلوغ، قبل نهاية السنة، 

44 وكالة هادفة " وفقا لسياسة الوفاء 
و التقرب التي ينتهجها البنك مع زبائنه 
منذ ”.1967 وأوضح ذات المصدر أن 

جميع المنتجات المقترحة من طرف 
البنك مطابقة ألحكام الشريعة و مصدق 
عليها من طرف الهيئة الشرعية للبنك و 
الهيئة الشرعية الوطنية لإلفتاء للصناعة 

للصيرفة االسالمية.
�ش.زمو�ش

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية 
العقارية عن وضع مخزون من 

المحالت والمكاتب عبر 27 والية للبيع 
بالتراضي البسيط.

وأوضحت مؤسسة ENPI عبر 
حسابها الرسمي على الفيسبوك إلى 
أن عملية البيع بالتراضي لمخزون 

المحالت بكل من والية الجزائر وكذا 
وهران وقسنطينة. حيث سيكون موجها 

لألشخاص كانوا طبيعيين أو معنويين 
من جنسية جزائرية. كما وضعت 

مؤسسة ENPI مساحة كل محل وكذا 
سعره باإلضافة إلى مكان تواجده في 

جدول خصص لذلك. وتابعت مؤسسة 
 ENPIفي منشورها انه على الراغبين 
بشراء المحالت التقرب إلى المديريات 

الجهوية التابعة للمؤسسة. وذلك عبر 
المديريات الجهوية لـ 3 واليات وهي 

العاصمة، وهران وقسنطينة وهي: 
المديرية الجهوية وسط غرب : الكائن 

مقرها بحي 337/296 مسكن بعين 
النعجة ، الجزائر.  أو االتصال على 

رقم الهاتف: .023.52.91.97 أو 
التنقل للمديرية الجهوية غرب الكائن 

مقرها بمحور الدوران كاستور 
وهران أو االتصال على رقم الهاتف:  

. 041.85.36.11 وحتى على مستوى 
المديرية الجهوية شرق والكائن مقرها 
بحي 384 مسكن المدينة الجديدة علي 
منجلي قسنطينة )مقابل محطة تراموي 

االستقالل ( أو االتصال على رقم 
الهاتف: .031.78.68.60

�ش.زمو�ش
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ح�سب ما اأعلنه مدير بنك اجلزائر اخلارجي 

 مليار دينار مدخرات 
�ل�شرفية �لإ�شالمية يف 7 �أ�شهر 

مت اإيداع مبلغ اإجمايل قيمته 10 مليار دج من املدخرات على م�ستوى خمتلف 

ال�سبابيك و الوكالت املخ�س�سة لل�سريفة ال�سالمية لبنك اجلزائر اخلارجي على 

امل�ستوى الوطني منذ الإطالق الر�سمي لهذا الن�ساط يف 30 دي�سمرب .2021

ف.م

ف.م

وخالل تدخله في حصة "رهانات اقتصادية" 
حول موضوع "الصناعات البتروكيمائية و 

التكريرية في الجزائر...االستراتيجية الجديدة 
لمجمع سوناطراك للنهوض بهذه الصناعات"، 

بثها التلفزيون الجزائري األسبوع الفارط، 
أوضح عمارة ان "مجمع سوناطراك خصص 
مبلغ 11 مليار دوالر لتطوير نشاط التكرير و 

البتروكيماوية ضمن ميزانية االستثمارات التي تم 
رصدها للمخطط الخماسي 2022-2026 و التي 

تبلغ 40 مليار دوالر".
وأبرز عمارة ان هذه الميزانية المخصصة 

النجاز المشاريع المسطرة في البتروكيمياء و 
التكرير تندرج في اطار استراتيجية المجمع 

العمومي للمحروقات لتوفير المواد البترولية على 
مستوى السوق الوطنية و توفير المواد االولية 

البتروكيماوية للصناعة الجزائرية و المؤسسات 
الصغيرة و المتوسطة وكذلك للحد من االستيراد 

و من تحويالت العملة الصعبة.
من جانبه، تطرق مدير قسم البتروكيمياء 

بالمجمع، الما حسان، الى سياسة المجمع في 
معالجة البترول الخام، مبرزا أن سوناطراك 

تمتلك حاليا سبعة )7( مركبات تحويلية 
بتروكيماوية على المستوى الوطني توظف 

اكثر من 3000 عامل بصفة دائمة منها مركبين 
بملكية 100 بالمائة للمجمع و خمسة مركبات 

أنجزت في إطار الشراكة.
وسمحت هذه المركبات حسب الما بتثمين حوالي 
5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنة 

و تصدير أكثر من 1 مليار دوالر من المواد 
البتروكيماوية خالل سنة 2019.

ومن المرتقب مضاعفة هذا الرقم خالل 2022، 
يضيف المسؤول، مبرزا ان االستراتيجية 

المعتمدة على المدى القصير و المتوسط تتمثل 
في تجسيد برنامج انجاز 6 مشاريع لتطوير 

البتروكيمياء و ذلك في اطار تنفيذ مشاريع تثمين 
المحروقات المسطرة من طرف الحكومة إلرساء 
نسيج صناعة بتروكيماوية في الجزائر وتخفيض 

في فاتورة استيراد المواد البتروكيماوية.
وفي هذا الصدد، ذكر الما بانجاز 3 مشاريع 
بمجهودات خاصة لسوناطراك و 3 مشاريع 

أخرى في إطار الشراكة مع األجانب.ويتعلق 
األمر بمشروع ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر 

)MTBE(، المستخدم كمادة مضافة لتحسين 
تصنيع البنزين الخالي من الرصاص على 

مستوى المصافي واالستغناء عن استيرادها، و 
الذي انطلقت به االشغال مؤخرا على مستوى 

المنطقة الصناعية بارزيو.
ويتمثل المشروع الثاني في انجاز وحدة إنتاج 

األلكيل البنزين الخطي في سكيكدة المستخدم في 
صناعة المنظفات، بطاقة انتاجية تقدر ب100 

الف طن سنويا والذي سيسمح من الحد من 
االستيراد وجعل الجزائر دولة مصدرة لهذه 

المواد.
باإلضافة الى ذلك، تطرق الما الى مشروع 

"ثالثي مركب تكسير النافتا وغاز البترول المميع 
بالبخار" بطاقة إنتاجية تقدر ب1 مليون طن 

سنويا والذي سينجز بالمنطقة الصناعية بسكيكدة.
كما ذكر بمشروع انجاز مركب بتروكيميائي 
لتحويل البروبان الى بولي بروبيلين في تركيا 

في اطار مشروع استثماري خارج الوطن 
لمجمع سوناطراك وكذا مشروع سوناطراك مع 
شركة فرنسية لبناء وحدة إنتاج 550 ألف طن 

سنويا من البولي بروبلين في أرزيو، فضال عن 
مشروع آخر إلنتاج الميثانول ومشتقاته على 

مستوى ارزيو لتلبية حاجيات قطاع الزارعة في 
الجزائر من األسمدة.

كل هذه المشاريع تعتمد، يقول الما، على المورد 
البشري الجزائري وجلب شركاء أجانب يتمتعون 

بالخبرة التقنية وكيفية الولوج إلى األسواق 
العالمية البتروكيمايوية التي ال تزال بعضها 

"مغلقة".
واعتبر من جانبه السيد عمارة ان تطوير 

البتروكيمياء سيمكن شركة سوناطراك من تثمين 
مواد المحروقات المنتجة محليا في المركبات 
و المصفاة التابعة لها و االقتصاد في العملة 
الصعبة، مبرزا على سبيل المثال ان شركة 
سوناطراك خصصت خالل السنة الفارطة 
ما يقارب 170 مليون دوالر الستيراد مادة 
MTBE التي تسمح بتحسين نوعية البنزين 

الخالي من الرصاص.
وبخصوص انجاز وحدة إنتاج البنزين الخطي 

في سكيكدة المستخدم في صناعة المنظفات، أفاد 
عمارة أن هذا المشروع في طور التجسيد وسيتم 
التوقيع على عقد االنجاز في مارس 2023 بعد 
استكمال مرحلة اختيار الشريك، حيث تم تحديد 

المدة الزمنية النجازه بـ 36 شهرا.

دعت املفت�سة الرتبوية زهرة فا�سي ال�سلطات 

العليا اىل اإدماج وزارتي الرتبية الوطنية 

والتكوين املهني يف وزارة واحد حتت ت�سمية" 

وزارة الرتبية والتعليم والتكوين املهني لإنهاء 

اإ�سكالية الت�سرب املدر�سي وحماية اللف من 

التالميذ �سنويا من اأح�سان ال�سارع.

مرمي عثماين

اعتبرت زهرة فاسي أنه  مهما كانت النتائج المدرسية 
مقصية فإن المستقبل ال تصنعه  شهادة التعليم 

المتوسط و الباكالوريا فقط، بل األبواب مفتوحة   
لكل  فئات التالميذ الذين خانهم الحظ مؤقتا ألن الفشل 

بداية النجاح وشددت أنه من  الكبوة يمكن النهوض 
الحقيقي  وتشجيعا لعباقرة في تخصصات تقنية 

مسكوت عليها داخل األقسام التربوية فان مراكز 
التكوين المهني  هي الحل ألنها تساير حاليا   التطور 
التكنولوجي والتقني العالمي و لها تخصصات عديدة، 

كالكفاءة المهنية" تقني سامي، المحاسبة، التسيير 
المقاوالتي، البرمجيات واألنظمة المعلوماتية، تسيير 

المصادر البشرية .
وأوضحت زهرة فاسي إن عملية ترقية التشغيل 

ستفتح على مراكز التكوين المهني وسيتم توظيف 
المتربصين مباشرة بعد سنتين من التكوين،ألن 

قوائم الطلبة معلومة لدى المصانع و  ورشات العمل 
المتخصص قبل التخرج، واالجمل ان خريجي 

مراكز التكوين المهني بإمكانهم فتح ورشات خاصة 
بهم.

وجدير بالذكر –تقول فاسي بأن التكوين في المجاالت 
المذكورة، سيكون مترجما باللغة اإلنجليزية ألن 

ضرورة العمل مع الشريك األجنبي تتطلب كفاءة 
القراءة والتعامل والتخاطب باللغة اإلنجليزية، 

داعية في هذا االطار الى  التنسيق الدائم مع مصالح 
التوجيه المدرسي بقطاع التربية ومديرية التوجيه 

واالمتحانات بوزارة التكوين المهني.
كما أكدت أنه  على مصالح التوجيه التربوي  بقطاع 
التربية عن طريق مستشاريها بالمؤسسات التربوية 

متابعة ملح  كل تلميذ بدقة طيلة المسار الدراسي 
في المتوسط والثانوي لتحديد الملمح بوضوح، فال 
على اهمية عقد دورات تحسيسية داخل المؤسسات 

التربوية من طرف مستشاري التوجيه المدرسي  
بأهمية التكوين المهني  للتالميذ الميؤوس منهم في 

المواد األدبية ورغبتهم في المواد التقنية .
كما ترى فاسي اهمية إبطال عبارة " مفصول"، 

إنهاء الدراسة، ويوجه إلى الحياة العملية على كشوف 
النقاط، بل كتابة عبارة" يوجه إلى التكوين المهني 

حتى ال  يتوه التلميذ و ولي أمره في البحث عن 
الحل.

يجدر االشارة ظاهرة التسرب المدرسي يذهب 
ضحيتها 500 ألف طفل متمدرس سنويا، بحسب 

ارقام رسمية ، ويتورط معظمهم في االنحراف بسبب 
ضعف أداء مراكز التكوين التي ال تستقطب سوى 

العدد القليل من هؤالء التالميذ في ظل غياب التنسيق 
بين مراكز التكوين والمدارس.

فا�سي تطالب بالتحقيق وف�سح من وراء تعطيل 

تطبيق قرارات رئي�س اجلمهورية

ومع اقتراب الدخول المدرسي 2023/2022 
اكدت ان اإلهتمامات المستعجلة الميدانية ذات 

األولوية تعتبر في  قضية التهميش العمدي لألساتذة 
اإلحتياطيين لكل المراحل، واإلداريين بكل الفئات 

حتى األسالك المشتركة ودعت وزارة التربية كشف 
المتورطين في التوظيف بصيغة التعاقد واالستخالف 

الطويل المدة سنة 2016\2017\2018\2019 
رغم وجود، القوائم االحتياطية لكل الفئات التربوية 
واإلدارية زيادة الى كشف المتورطين في السكوت 

على األرضية الرقمية والقوائم المقيدة بها وعدم 
تدخل الوظيف العمومي ومن وراء قانون 2019 

الحامي قانونا لجريمة غدر اإلحتياطيين.
وتساءلت فاسي عن  سبب تهميش حملة شهادات 

العلوم اإلسالمية كتخصص، وحرمانهم من التدريس 
وإسناد  مادة التربية اإلسالمية لهم وكذا سبب 

تهميش أساتذة التربية البدنية بشهادات في التخصص 
وإسنادها   إلى المعلمين في اإلبتدائي، مشددة على 
اهمية فضح مهزلة إنزال الشهادات  واهانة العلم و 
المعرفة وفضح ايضا من وراء اإلمداج المغشوش 

وإنزال الرتب عنوة وعرقلة القانون األساسي  علما 
بأن رئيس الجمهورية  امر بمناقشته  وتحضيره 

عاجال.

الأ�سعار حتدد ح�سب امل�ساحة واملوقع 

"ENPI" تعلن بيع حمالت ومكاتب عرب هذه الواليات

�سمن خمططها اخلما�سي 2026-2022 

 �صوناطراك تخ�ص�ص 11 مليار دوالر 
لتطوير ال�صناعات البرتوكيماوية 

خ�س�س جممع �سوناطراك غالفا ماليا قدره 11 مليار دولر 

�سمن خمططه اخلما�سي 2022-2026 لتطوير ال�سناعات 

البرتوكيماوية والتكريرية، ح�سبما ك�سف عنه مدير ق�سم 

a.الأ�ساليب والعمليات لن�ساط التكرير باملجمع، ميلود عمارة

حلماية ن�سف مليون تلميذ من اأح�سان ال�سارع

دعوات الإدماج وزارتي الرتبية والتكوين املهني



و   1844 بين  ما  متتاليتين  سنتين  فخالل 
على  الفرنسي  المحتل  قادة  أقدم   ،1845
جرائم إبادة جماعية منها المحرقة التي راح 
ضحيتها حوالي 1500 شهيد بمغارة شعبة 
األبيار بمنطقة "الدبوسة" ببلدية عين مران. 
محارق  لسلسلة  امتدادا  المحرقة  هذه  وتعد 

اقترفتها فرنسا االستعمارية في حق من وقف 
ضدها عبر إقليم الظهرة الذي كان مستعصيا 
القادر و  عليها بسبب مقاومتي األمير عبد 
التاريخ  في  البروفيسور  واعتبر  بومعزة. 
خلدون"  "ابن  بجامعة  المعاصر  و  الحديث 
بتيارت، محمد بليل، أن االستعمار بحد ذاته 

هو جريمة أساسها االحتالل غير المبرر، ثم 
اإلستيطان و التوسع الذي رفضه كل الشعب 
بالشلف  الظهرة  منطقة  قبائل  و  الجزائري 
ومستغانم، ودفع ثمن ذلك روحه في محارق 
في  عار"  "وصمة  تبقى  رهيبة  مجازر  و 
أن كل  الفرنسي. وأضاف  المستعمر  جبين 
محاوالت المحتل للتستر على هذه الجرائم 
ضد اإلنسانية باءت بالفشل، ألن مراسالت 
كتبها قادته كشفت عن فظاعتها و وحشيتها، 
إلى  بيجو  الماريشال  مراسلة  غرار  على 
العقيد بيليسي التي يأمره فيها بمالحقة أفراد 
بمستغانم  الظهرة  بجبال  رياح  أوالد  قبيلة 
فعل  مثلما  محرقة  حقهم  في  ارتكاب  و 
"كافينياك" في يونيو 1844 مع قبيلة صبيح 
بضواحي عين مران. وبما أن منطقة الظهرة 
التي كانت تمتد من أورليانز )الشلف حاليا( 
على  استعصت  غربا،  مستغانم  إلى  شرقا 
عبد  األمير  مقاومتي  بفعل  اإلحتالل  قوات 
القادر و بومعزة، استمر المستعمر الفرنسي 
المقاومات  و  الكفاح  لقمع  منه  محاولة  في 
و  المحارق  أسلوب  اتباع  في  الشعبية، 
الثانية،  للمرة  قام  حيث  الجماعية،  اإلبادة 
في الفترة ما بين 12 إلى 16 أغسطس من 
سنة 1845 بحصار و استدراج سكان قبيلة 

صبيح إلى إحدى المغارات بالمنطقة، مثلما 
التي  الرسالة  بليل.وتروي  السيد  أضاف 
بعثها سانتارنو إلى أخيه، كيف تجرد جنود 
المحتل بقيادته من كل معاني وقيم اإلنسانية 
داخل  قبيلة صبيح  أفراد  بمحاصرة  وقاموا 
مغارة وسد جميع منافذها الخمس و من ثم 

إضرام النيران و إحراقهم عن آخرهم.
جمازر بحاجة لك�شف حقائقها و 

توثيقها يف الذاكرة الوطني

شهيد   500 عن  فرنسية  مصادر  وتتحدث 
ضحية محرقتي صبيح، لكن أرقام الباحثين 
وتفيد مصادر  بكثير.  أكبر  الرقم  أن  أثبتت 
عن  المنطقة  تاريخ  في  باحثين  و  محلية 
استشهاد أزيد من 1500 شخص، علما أن 
المستعمر الغاشم حاول بكل الطرق أن تبقى 
مثل هذه الجرائم طي الكتمان و النسيان و 
لمزيد  بحاجة  المحرقتان  وتبقى  التضليل. 
البحوث  توجيه  و  والدراسة  االهتمام  من 
المتعلقة  الحقائق  لكشف  نحوها  األكاديمية 
أكاديمية  فرع  رئيس  اليه  أشار  كما  بهما، 
الذاكرة الجزائرية بالشلف، محمد باشوشي، 
الذي أكد على أهمية توثيق و جمع المصادر 
و  وقائع  بخصوص  المؤسسة  والشهادات 
راح ضحيتها  التي  المحرقة  هذه  مالبسات 

تسليط  بغية  المنطقة،  سكان  من  اآلالف 
الضوء عليها و توجيه الدراسات التاريخية 
السياق  هذا  في  وأشار  نحوها.  واألكاديمية 
إلى شروع تنظيمه في عملية بحث و جمع 
الصلة  ذات  التاريخية  والمراجع  للوثائق 
من  بعدد  االتصال  عن  فضال  بالحادثة 
األساتذة الباحثين في التاريخ لإللمام بظروف 
المستعمر  ارتكبها  التي  المجزرة  هذه 
الفرنسي السيما أن أغلب المراجع التاريخية 
المتوفرة حاليا هي فرنسية. كما يأمل سكان 
المغارة  هذه  تستفيد  أن  في  اليوم  المنطقة 
الشاهدة على جرائم المستعمر الفرنسي في 
عامة،  بصفة  اإلنسانية  و  الجزائريين  حق 
من إعادة االعتبار و التأهيل لتكون مقصدا 
التاريخ و مختلف  الباحثين في  للمهتمين و 
أحمد  السياق،  هذا  في  وقال  المدينة.  زوار 
رمزية  أن  المنطقة،  سكان  من  دغموش، 
هذا المكان المرتبط بتضحيات جسام ألهل 
صبيح في مقاومة مستعمر مستبد لم يدخر 
مواجهة  في  وحشية  و  قمعية  أساليب  أي 
بنصب  التخليد  تستدعي  عزل،  أشخاص 
شأنها  من  األقل  على  جدارية  أو  تذكاري 
توثيق نضال هذه المنطقة في ذاكرة الجزائر 

و التاريخ بصفة عامة.

عنابة :

 األعاب �ساطئية و�سهرات فنية بالهواء 
الطلق تطبع اأجواء اال�صطياف

حمليالأحد  14 اأوت 2022 املـوافق لـ 16 حمرم 1444 هـ   06

 www.elraed.dz

راح �شحيتها حوايل 1500 �شهيد مبغارة �شعبة الأبيار

حمرقتا �صبيح بال�صلف.. 
جرمية فرن�صية عالقة يف الذاكرة اجلماعية للأبد

تعد حمرقتا �شبيح اللتان وقعتا مبنطقة الدبو�شة بني بلديتي ال�شبحة وعني مران �شمال غرب ال�شلف من اأكرب م�شاهد الوح�شية و املجازر و اجلرائم �شد الإن�شانية التي �شتظل عالقة 

يف الذاكرة اجلماعية لالأبد والتي تثقل �شجل جرائم فرن�شا الإ�شتعمارية باجلزائر خا�شة خالل مرحلة املقاومات ال�شعبية.

لوالية  الكبرى  السياحية  األقطاب  تعيش 
شطايبي(  و  سرايدي  و  )عنابة  عنابة 
رياضية  و  ترفيهية  نشاطات  وقع  على 
فنية  سهرات  وكذا  للمصطافين  موجهة 
عائلية بالهواء الطلق تصنع أجواء للفرجة 

واالستمتاع.
ويشهد شاطىء ريزي عمر )شابى سابقا( 
بمدينة عنابة مند افتتاح موسم االصطياف 
تظاهرات ترفيهية و رياضية يومية لفائدة 
المخيمات  أطفال  منهم  خاصة  األطفال 
رحالت  من  والمستفيدين  الصيفية 
االستجمام عبر الشواطئ من أبناء مناطق 
ألعاب  بين  تجمع  البعيدة  والبلديات  الظل 
باألكياس و  القفز  الحبل و  شاطئية )كشد 
الدوران حول الكرة وغيرها من األلعاب 
البيئية(  التربية  في  أخرى  و  الترفيهية 
الشباب  لتنشيط  بتنظيمها جمعيات  تبادر  
لترقية  الوالئية  الجمعية  مع  بالتنسيق 
األلعاب  هذه  وتتخلل  بعنابة.  السياحة 
المشاركين  األطفال  فرق  بين  منافسات 
أعين  تحت  ذلك  و  جوائز  بتوزيع  تتوج 
الشاطئ  على  المتوافدين  و  المصطافين 
فيتحولون  األجواء  هذه  تستوقفهم  الذين 
هذه  بمثل  ومستمتع  مشجع  جمهور  إلى 
عن  عبر  كما  المرفهة،  التربوية  األلعاب 
مصطاف  وهو  الهادي  محمد  لوأج  ذلك 
المشاركة  من  وتمكينه  ابنه  مرافقة  فضل 

في هذه األلعاب. 
ويعرف شاطئ قشي محمد ببلدية شطايبي 
و  الرياضي  الترفيه  أجواء  نفس  أيضا 
بصفة  اآلخر  هو  يحتضن  حيث  التربوي 
االصطياف  موسم  حلول  مند  دورية 
ترفيهية  تظاهرات  و  شاطئية  ألعاب 
عليها  يشرف  المصطافين  األطفال  لفائدة 
الجمعية  يمثلون  منشطون  و  مؤطرون 

الوالئية لنشاطات الشباب بعنابة. 
وتصنع هذه األلعاب أجواء ترفيهية مميزة 
عائلة  بينهم  من  المصطافين  أوساط  في 
حطت  التي  تقرت  والية  من  لحسن  سي 
قصد  شطايبي  بمدينة  مرة  ألول  رحالها 
االصطياف و أبدت اهتماما كبيرا بنوعية 
على  لألطفال  الموجه  الرياضي  الترفيه 
مستوى الشواطئ العنابية، على حد تعبير 
رب هذه العائلة. وأفاد ذات المصطاف بأن 
لالستجمام  الشاطئ  بهذا  مواتية  الفرصة 
المرجان  خليج  مياه  بزرقة  واالستمتاع 
بشطايبى عالوة على التدرب رفقة األبناء 
على الصيد بالصنارة و األلعاب الشاطئية 
إلى  مشيرا  الجمعية،  هذه  تقترحها  التي 
أجواء  الداخلي في  أن وجهة االصطياف 
استمرار  ظل  في  نفسها  فرضت  عائلية 
شبح جائحة كوفيد-19 وما ينجر عنه من 
و  الوقاية  بإجراءات  متصلة  صعوبات 

شروط التنقل خارج حدود الوطن.

ف�شاءات لرتفيه ال�شباب و�شهرات 

فنية بالهواء الطلق ت�شنع الفرجة

بعنابة  المصطافون  من جهة أخرى، يجد 
بغابة  المغامرة  بفضاءات  الترفيه  لذة 
بالطيران  اإلقالع  منطقة  و  عشير  عين 
جبال  أعالي  فمن  بسرايدي.  الشراعي 
في  مصطافون  شباب  يحلق  اإليدوغ، 
"مغامرة"  تعد  الشراعي،  بالطيران  قفزة 
بالنسبة لمن يخوض التجربة للمرة األولى 
للمتمرنين  بالنسبة  مثيرة"  و  "ممتعة  و 
على هذه الرياضة، حسب المشرفين على 
الشراعى  بالطيران  القفز  على  التدريب 
بسرايدي.  "أدفنتور"  الرياضي  بالنادي 
يجدها  اإلثارة  و  المتعة  أجواء  ونفس 
مسالك  بغابة  آخرون  شباب  مصطافون 
المغامرة "أكوابرونش" بعين عشير بمدينة 
عنابة، وفق كل من نور الدين ومالك من 
لقضاء  تنقال  اللذين  أهراس  سوق  والية 
يومين لالصطياف بعنابة قبل التوجه إلى 
لوأج.  به  أدليا  ما  حسب  جيجل،  والية 
هي  بعنابة  "األجواء  أن  الشابان  وأضاف 
على  بالشباب  الخاص  الترفيه  و  للمتعة 
مستوى الشواطئ و كذا التحليق بالطيران 
التسلق  أو  سرايدي  أعالى  من  الشراعي 
عشير. «  عين  بغابة  المغامرة  بمسالك 
فيما يبقى كورنيش عنابة ومسلك الترجل 
عبر الطريق المطل على الساحل الوجهة 
فعلى  المدينة.  وزوار  للعنابيين  المفضلة 
الكورنيش، من شاطئ فالح رشيد  إمتداد 
ريزي  شاطئ  غاية  إلى  سابقا(  )سانكلو 
ذهاب  حركة  المصطافون  يصنع  عمر، 
و إياب يتخللها اقتناء المثلجات واألكالت 
لطيفة  أجواء  في  المعروضة  الخفيفة 
تتواصل يوميا إلى غاية ساعات متأخرة من 
الليل. وحتى ال يتمركز المصطافون بموقع 
بالهواء  الفنية  السهرات  مكنت  الكورنيش 
الطلق من تنشيط أجواء االصطياف بساحة 
الثورة بوسط مدينة عنابة وحتى بعدد من 
أماسي  برنامج  إطار  ففي  الوالية.  بلديات 
تحرص  الفني،  و  الثقافي  للتنشيط  عنابة 
مديرية الثقافة والفنون، بالتنسيق مع جمعية 
"أجراس" الثقافية على تنظيم سهرات فنية 
المدخل  أمام  فمن  شباب.  فنانون  ينشطها 
بعنابة،  الجهوي  المسرح  لمبنى  الرئيسي 
الصيفية  الليالي  تنعش  فنية  سهرات  تقام 
إلى  الثورة  ساحة  وتحول  المدينة  بوسط 
وجهة للمصطافين والشباب الذين يصنعون 
على  طويلة  لساعات  بالرقص  الفرجة 
أنغام أغاني جزائرية عصرية. كما تطبع 
االصطياف  سهرات  الفنية  األجواء  نفس 
بكورنيش شطايبي وبلديات أخرى مجاورة 
على غرار العلمة، حسب برنامج التنشيط 

الصيفي لمديرية الثقافة والفنون بعنابة.
ق.م

وهران:

 زيارة اأكرث من 9600 �صائحا ملعلمي
 "�صانتا كروز" و "ق�صر الباي" 

عني متو�شنت: 

ن�صاط مكثف لوحدات الدرك الوطني
 لتاأمني مو�صم اال�صطياف

سجل الديوان الوطني لتسيير و استغالل الممتلكات الثقافية المحمية 
"قصر  األثرين  للمعلمين  سائح   9.600 من  أكثر  زيارة  بوهران 
الباي محمد الكبير" و "حصن سونتا كروز " خالل شهر جويلية 

الماضي، حسبما أستفيد لدى هذه الهيئة.
و قد استقطب "حصن سنتا كروز " و " قصر الباي" اللذان يعتبران 
من  الفتا  عددا  الجزائري  الغرب  بعاصمة  بامتياز  سياحية  وجهة 
الجالية الجزائرية  الزوار من مختلف واليات الوطن و من أفراد 
أجانب خاصة من دول عربية حيث  الخارج و كذلك  المقيمة في 
لواج  أبرزته  حسبما  يوليو،  شهر  خالل   9.600 عددهم  تجاوز 
يعتبر "حصن  و  فاطمة ساري.  للديوان،  األثرية  الدائرة  مسؤولة 
الوطني  للتراث  قائمة الجرد  سانتا كروز" المصنف وطنيا ضمن 
المادي و الذي يعود تاريخه إلى فترة االحتالل االسباني قبلة للزوار 
حيث بلغ عددهم أكثر من 9 آالف في شهر يوليو الماضي و نفس 

العدد تقريبا خالل شهر يونيو فيما كان ال يتجاوز 3.820 زائرا 
في مايو الماضي، كما ذكرت السيدة ساري. و يعود إقبال الزائرين 
موقعه  إلى  مرجاجو  جبل  بأعالي  الكائن  األثري  المعلم  هذا  على 
الجغرافي و منظره الطبيعي الخالب المطل على مدينة وهران و 
أحيائها العتيقة منها الحي الشعبي "سيدي الهواري" الزاخر بالمعالم 
األثرية ناهيك عن االستمتاع بمشاهدة ميناء وهران. و أما المعلم 
التاريخي "قصر الباي" الكائن بالحي الشعبي "سيدي الهواري" و 
الذي يعود تاريخه إلى الفترة العثمانية فقد استقبل 660 زائرا في 
يوليو المنصرم مقابل 659 سائحا في يونيو السابق، حسب السيدة 
سارى التي أشارت في ذات السياق إلى أن "أغلبية السائحين الذين 
يتجولون بين أرجاء هذا المعالم التاريخي يحبون زيارة قاعة ديوان 

هذا القصر غير أنه تم غلقها بسبب وضعيتها الهشة.«
�س.ز/واج

تسهر مصالح الدرك الوطني بعين تموشنت 
موسم  لتأمين  ميداني  مخطط  تطبيق  على 
سالمة  و  أمن  على  السهر  و  االصطياف 
المواطنين و كذا تكثيف الحمالت التحسيسية 
السليمة  بالسياقة  االلتزام  ضرورة  حول 

واحترام  قانون المرور.
وخالل خرجة ميدانية بعين تموشنت نظمتها 
لفائدة عدد من وسائل  قيادة الدرك الوطني 
الجهود  مختلف  على  الوقوف  تم  اإلعالم 
موسم  خالل  األمني  الجهاز  لذات  المبذولة 
وحدات  تكثيف  خالل  من  اإلصطياف 
بالتركيز  الميداني  لعملها  الطرقات  أمن 
أجل  من  هذا  و  السدود  و  الدوريات  على 
تسهيل حركة المرور و جعلها أكثر مرونة 

تركز  كما  المرور.  حوادث  لوقوع  تجنبا 
الوطني على حمالت  الدرك  أفراد وحدات 
بصفة  السائقين  لفائدة  التحسيس  و  التوعية 
خاصة للتأكيد على ضرورة احترام قواعد 
السليمة ضمانا  بالسياقة  االلتزام  و  المرور 
ألمن و سالمة مستعملي الطرقات.  و في 
للتعرف  بوزجاز  لشاطئ  ميدانية  زيارة 
الوطني  الدرك  مصالح  جهود  على  أكثر 
في تأمين المصطافين تبين أن فرقة حماية 
تسهر  األمني  السلك  لذات  التابعة  البيئة 
على ضمان و سالمة المواطنين من خالل 
المراقبة الدورية لمياه البحر و أخذ عينيات 
منها للتأكد أنها ال تشكل خطرا على صحة 
إيجابية  النتائج  كانت  حالة  في  و  المواطن 

يتم إخطار السلطات اإلدارية المعنية إلتخاذ 
التدابير الالزمة لذلك، حسبما تم توضيحه. 
على  أيضا  البيئة  حماية  فرقة  كما تضطلع 
المأكوالت  بيع  محالت  مختلف  مراقبة 
بهدف التأكد من مدى مطابقة شروط النظافة 
حفاظ على صحة المواطنين. وتعرف الوفد 
الميدانية  الخرجة  هذه  خالل  اإلعالمي 
التابعة  التدخل  على نشاط فصائل األمن و 
لجهاز الدرك الوطني للقضاء على مختلف 
مداهمة  الجريمة من خالل عمليات  أشكال 
لمحاربة  المشبوهين  األشخاص  لتفتيش 
و  المخدرات  و  المهلوسة  األقراص  حيازة 

المشروبات الكحولية.
�س.ز

واج



الفوائد  من  العديد  الليمون  يمتلك 
التجميلية للجسم والبشرة، وسنذكر في 

النقاط اآلتية بعضاً منها:

يَُنّقي البشرة، ويَُصّفيها.
السوداء  المناطق  تبييض  على  يُساعد 

في الّركب والمرافق. 
يساهم في معالجة الرؤوس السوداء في 

البشرة. 
يُساعد على عالج حّب الّشباب. 

ف البشرة. يَُنظِّ
يُستخدم في شّد البشرة؛ ولهذا يُمكن استخدامه كتونر.

يُساعد على تنظيف األسنان وتبييضها.
يُعالج آالم قرحة الفم بشكٍل سريع.

يُساعد عند استخدامه بشكٍل دائم على تفتيح اللون الغامق في البشرة؛ 

 .  Cوذلك بفضل احتوائه على فيتامين
البشرة،  في  الداكنة  البقع  من  يُقلّل 
وذلك  العمر؛  في  التقدم  عن  والناتجة 
إنتاج  تعزيز  على  قدرته  بفضل 
الكوالجين يقلل من لمعان البشرة؛ حيث 
قد  التي  الزائدة  الزيوت  من  يُقلِّل  إنّه 

تكون تراكمت على البشرة. 
إنّه  حيث  الشفاه؛  تقشير  على  يُساعد 
قد  تكون  التي  الميّتة  الجلد  خاليا  يُزيل 

تراكمت عليها.
ي األظافر، ويُساعد على عالج الجفاف، واللون األصفر، الذي قد  يَُقوِّ

يُصيب األظافر.
 يُساعد على عالج قشرة الرأس. 

يُفتّح لون الشعر؛ إذا ُوِضع عليه قبل أن يتعّرض ألشعة الشمس.
يُساعد على عالج جفاف فروة الرأس.
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الّشعور  فور  النسا  عرق  عالج  من  بّد  ال 
الوسائل  على  يشتمل  ما  وعادًة  بآالمه، 
جانب  إلى  الطبيعية،  العالجية  والّطرق 
التي  الجراحية  والتدّخالت  الّطبية  العالجات 
أو  الّشديدة  األلم  في حاالت  إليها  اللجوء  يتّم 
عند مواجهة ضعٍف ملحوٍظ في الساق، وفيما 

يلي تفصيٌل لهذه العالجات:
هذه  تغني  ال  النسا  لعرق  الطبيعي  العالج 
العالجات الّطبيعية عن العالجات الّطبية، إال 
في  الّطبيب  استشارة  بعد  تجربتها  يمكن  أنّه 
إمكانية ذلك، وقد يستغرق التّحّسن باستخدام 
هذه العالجات ما يتراوح بين 4-6 أسابيع، أو 

ربما يستغرق وقًتا أطول من ذلك حسب شّدة 
الحالة، ومن هذه العالجات ما يلي: 

التمارين  وممارسة  الّطبيعي  العالج 
أو  المشي  أو  د  التّمدُّ تمارين  مثل  الرياضية: 
الّسباحة، ألنه يقلل من الشعور باأللم، ويقّوي 

عضالت الجزء السفلي في الجسم. 
الّراحة: فمن الّضروري تفادي فترات الخمول 
البدنّي الّطويلة، أو الجلوس لساعاٍت طويلة. 

على  وضعها  والثلج:  الساخنة  الكمادات 
ساعة،  ثلث  لمدة  بالتناوب  المصابة  المنطقة 
بتكرار  ويُنَصح  والتورم،  األلم،  يقلل  مما 

استخدامها كّل ساعتين.

إشراف  تحت  يتّم  والذي  بالتدليك:  العالج 
تدفق  وتحسين  األلم  تخفيف  بغرض  الطبيب 
وشفاٍء  استجابة  وتحقيق  الدموية  الدورة 

أفضل. 
األدوية  تناول  النسا  لعرق  الطبي  العالج 
حقن  أو  حبوب  مثل  الطبية:  والعقاقير 
إيبوبروفين، أو النّابروكسين أو أميتريبتيلين أو 
ترامادول أو أوكسيكودون، أو الكورتيزون، 

وذلك بعد استشارة الطبيب.
التدّخل الجراحي: يتّم إجراؤه كخياٍر أخير في 
حاالت ألم الساق الّشديد أو ضعفها المستمّر، 

أو حتى في حاالت ازدياده سوًءا.

اإعداد: حياة م�صباحي

جمال ور�شاقة

تعليم الأطفال نطق احلروف 
األكثر  األمور  أحد 
يجب  والتي  أهميّة 
تعليم  لها عند  التنبّه 
الطفل الحروف هو 
لفظ  الطفل  تعليم 
بشكٍل  الحروف 
ألّن  ذلك  صحيح، 
لفظ  الطفل  تعليم 
الحروف  ونطق 

اللفظ طوال حياته وسيكون  الطفل هذا  إلى استخدام  بشكٍل غير صحيح سيؤّدي 
من الصعب جداً تعويده على اللفظ الصحيح فيما بعد في مراحل حياته المتقدّمة، 
اللغة  العربيّة هو في حرفي  اللفظ في مجتمعاتنا  الشائعة في  فمثاًل من األخطاء 
اإلنجليزيّة حرف P وحرفB ، حيث إّن البعض يلفظ حرف P بنفس لفظ حرف 
 Bوبالعكس، وهذا يولّد في بعض األحيان بعض المشاكل في العمل وغيرها كون 
أّن هذا الخطأ في اللفظ قد يُغيّر في المعنى وخاصة في حالة المراسالت الُمهمة وفي 
التعامل مع أسماء األدوية وغيرها، ومن األمثلة على الكلمات التي يتغيّر معناها 
بتغيّر اللفظ، كلمة Pill وتعني حبة الدواء، فإذا َتّم لفظ الحرف األول بشكٍل خاطئ 

ستصبح Bill والتي تعني فاتورة وغيرها من األمثلة. 
  إّن من الضرورّي جداً التنبّه لطريقة لفظ الطفل للحروف وليس فقط طريقة تعليمه 
إيّاها، فقد تكون طريقة تعليمه للحروف صحيحة إاّل أّن الطفل لسبٍب أو آلخر ال 
يستطيع لفظ الحرف بالشكل الصحيح وهذا ما يوصف أحياناً اللّدغ بالحرف، وهذا 
األمر قد يكون قاباًل لتعديل والتصحيح عن طريق التمرين الُمستمر للطفل على لفظ 
هذا الحرف بإعطائه جماًل تحتوي عليه وترديدها بشكٍل ُمستمر إلى أن يتقن اللفظ، 
ومن األمثلة الشائعة على ذلك هو لفظ حرف الراء على أنُّه حرف الواو فكلمة راية 
تصبح واية، ومثل ذلك أيضاً في لفظ حرف الشين أو السين على أنُّه حرف الثاء 

كلفظ كلمة شمس على أنّها شمث وغيرها من األمثلة. 
أّما عن ُطرق تعليم الطفل للحروف فهي ُمتعددة ومتنوعة وليست  التعليم  طرق 
صعبة، فواحدة من الطرق التقليديّة هي اإلشارة إلى األشياء من محيط الطفل فمثاًل 
الدال دب وغيرها، وطريقة أخرى هي وضع  الشين مثل شجرة، حرف  حرف 
برامج األطفال التعليميّة التي تزخر بها قنوات األطفال وجعل الطفل يتابعها فهي 
عدا عن أنّها تعلّم الطفل الحروف وطريقة لفظها وشكلها وأمثلٍة عليها فهي أيضاً 
الطفل  تعلّم  الحيوانات وغيرها، وهي كذلك  التثقيفيّة عن  المعلومات  تقدم بعض 
بعض األخالق التي يجب أن يتحلّى بها اإلنسان وبالتالي فهي ترتقي بأخالق الطفل 
وبعقله، ومن المؤكد أنّك تذكر في طفولتك برنامج األطفال الشهير شارع سمسم، 

وكيف أثّر بك عندما كنت صغيراً وهذا التأثير هو ما قد يحتاجه طفلك أيضاً.
عدا عن برامج التلفاز فإّن هناك برامج تعليميّة تثقيفيّة ُمتعّددة على مواقع اإلنترنت 
الحروف،  خاللها  من  الطفل  يتعلم  كي  تحميلها  يمكن  الحاسوب  أقراص  وعلى 
ومن الطرق التقليديّة األخرى مكعبّات األطفال التي يوجد على جوانبها الحرف 
ببناء  واالستمتاع  التعلم  لطفل  يمكن  وهكذا  الحرف  بهذا  تبدأ  ألشياء  ورسومات 
األبراج بالمكعبّات، وال يمكن التغاضي عن قدرة األلعاب على تعليم الطفل الحروف 
والكالم وغيرها، فقد قام مصّمموا األلعاب بتصميم ألعاب قادرة على الكالم أو على 

الغناء بلغات مختلفة بمجرد تغيير القرص المرفق مع اللعبة وتشغيلها.
  وكذلك هناك ألعاب شبيهة بجهاز الكمبيوتر لديها نفس القدرة فلوحة مفاتيحها 
تحتوي على أزرار مرسوم عليها الحروف والصور وبمجرد الضغط عليها يلفظ 
الجهاز الحرف أو يلفظ اسم الصورة، وبذلك يكون التعلّم أكثر مرحاً وجذباً لطفل. 
  من المفيد دائماً قراءة قصص األطفال المتنّوعة قبل نوم الطفل ألّن أهميّة ذلك 
تتعّدى فقط كونها وسيلة لجعل الطفل ينام بشكٍل أسرع، فهذه الطريقة تساعد الطفل 
أمر  آخر  دائماً  يتذكر  الباطن  العقل  أسرع، وذلك ألّن  بشكٍل  الكلمات  تعلّم  على 
سمعه أو رآه اإلنسان قبل النوم وبالتالي فإّن المعلومات تعلق في الذاكرة بشكٍل 

أسرع وأقوى. 

جتفيف القرع للطعام 
يمكن تجفيف القرع 
طريق  عن  للطعام 
الخطوات  إتباع 

اآلتية: 
بالماء  القرع  غسل 
ثّم  والصابون، 
من  جيداً  تنشيفه 

الماء. 
القرع  تحضير 
الرغبة،  حسب 

فعلى سبيل المثال يمكن تقطيعه، أو حفره، أو تركه كما هو. 
تقشير القرع وتقطيعه إلى شرائح. 

وضع الماء في وعاء، ووضعه على النار، ثّم إضافة القرع إلى الماء لمّدة ست 
دقائق.

إخراج القرع من الماء وتصفيته، ثّم فرده بصينية تحت أشعة الشمس إلى أن يجف 
تماماً لمّدة يومين تقريباً.

 كما يمكن تجفيفه عن طريق إتباع الخطوات اآلتية:
وضع الماء في وعاء، ووضعه على النار ليغلي وتقطيع القرع إلى قطٍع بسمك 

0.6 سنتيمتر، وطول 2.54-5.08 سنتيمتر، وتركه لمّدة ثالث دقائق.
إخراج القرع من الماء، ثّم فرده بصينيٍة تحت أشعة الشمس وتركه في الهواء.

تخزين القرع في وعاء محكم اإلغالق، بعيداً عن الضوء المباشر، أو الحرارة. 
صّب الماء الساخن على قطع القرع المجففة، وتركه لمّدة 15 دقيقة ثّم استخدامه. 

احلامل واجلنني

تدابير منزلية اأمومة  و طفـولة 

فوائد الّليمون للج�شم والب�شرة 

�شحتك

عالج مر�ض عرق الن�شا 

فوائد الر�شاعة الطبيعية
األم  من  لكلٍّ  الصحيّة  الفوائد  من  العديد  الطبيعية  الرضاعة  توّفر 

ورضيعها، ونذكر من هذه الفوائد ما يأتي:
توفير التغذية المثالية للرضيع: حيث يحتوي حليب األم على جميع 
حياته،  من  أشهر   6 أّول  الرضيع  يحتاجها  التي  الغذائية  العناصر 
وبالكميات التي يحتاجها تماماً، كما أّن تركيب الحليب ومحتواه يتغير 
تنتج  الوالدة  بعد  األولى  األيام  ففي  الرضيع،  احتياجات  لتغيُّر  تبعاً 
ويتميّز  اللبأ،  يُسّمى حليب  اللون  القوام، ومصفّر  كثيف  حليباً  المرأة 
هذا الحليب بكونه غنياً بالبروتين، وقلياًل بالسّكريات، وهو يُعّد مناسباً 
ّضع حديثي الوالدة الذين يكون جهازهم الهضمي غير ناضٍج بعد،  للرُّ
كميات  بإنتاج  المرأة  صدر  يبدأ  بالنمّو،  الرضيع  معدة  تبدأ  وعندما 
يُعّد منخفضاً  الثدي  أّن حليب  إلى  الحليب، وتجدر اإلشارة  أكبر من 
بفيتامين د، إاّل في حال تناولت األم كمياٍت كبيرًة منه؛ ولذلك يُنصح 
ّضع مكّمالت فيتامين د على شكل قطراٍت بعمر أسبوعين  بإعطاء الرُّ

إلى أربعة أسابيع. 
تساعد  والتي  ّضع:  للرُّ المهّمة  المضادة  األجسام  على  احتواؤه 
اللبأ  حليب  الفيروسات والبكتيريا، وخصوصاً  الرضيع على مكافحة 
الذي يحتوي على مستويات مرتفعة من الغلوبولين المناعّي أ، الذي 
أّما  يُكّون طبقًة حاميًة في أنف الرضيع، وحلقه، وجهازه الهضمي، 
وقد  المضادة،  األجسام  هذه  على  يحتوي  ال  فإنّه  الصناعي  الحليب 
يرضعون  ال  الذين  األطفال  أّن  إلى  الدراسات  من  العديد  أشارت 
رضاعًة طبيعيًة يكونون أكثر ُعرضًة لإلصابة بالعديد من األمراض؛ 

كاإلسهال، والعدوى، وااللتهاب الرئوي.
التقليل من خطر إصابة الرضيع بالعديد من األمراض: وخصوصاً في 

حال كان الرضيع يعتمد في تغذيته على الرضاعة الطبيعية فقط؛ حيث 
إّن ذلك يُقلّل من خطر إصابته بالعديد من األمراض؛ كالتهابات األذن 
الجهاز  البرد، وعدوى  ونزالت  التنفسي،  الجهاز  الوسطى، وعدوى 
وأمراض  الحساسية،  وأمراض  األمعاء،  أنسجة  وأضرار  الهضمي، 
األمعاء االلتهابية، والسكري، وحساسية القمح، واللوكيميا خالل فترة 

الطفولة، باإلضافة إلى متالزمة موت الرضيع الفجائي.
تعزيز ذكاء الطفل: حيث تشير بعض الدراسات إلى أّن هناك اختالفاً 
ّضع  ّضع الذين يرضعون حليب الثدي، والرُّ في تطور الدماغ بين الرُّ
الذين يرضعون الحليب الصناعي، فاألطفال الذين يرضعون رضاعًة 
طبيعية يمتلكون مستويات ذكاء أعلى، ويكونون أقّل ُعرضًة للمعاناة 

ف عندما يتقدمون في السن.  من مشاكل في التعلُّم والتصرُّ
الحمل  فترة  فخالل  الوالدة:  بعد  األم  رحم  انقباض  على  المساعدة 
البطن  منطقة  يمأل  يجعله  مّما  حجمه،  ويكبر  ويتمدد،  الرحم  يتوّسع 
وذلك  الطبيعي؛  حجمه  إلى  بالعودة  يبدأ  فإنّه  الوالدة  وبعد  كاملة، 
نتيجة إفراز هرموٍن يُسّمى باألوكسايتوسين، والذي يزداد خالل فترة 

الرضاعة، مّما يُحّفز عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي. 
يُرضعن  الالتي  النساء  إّن  حيث  باالكتئاب:  األم  إصابة  خطر  تقليل 
بعد  ما  باكتئاب  لإلصابة  ُعرضًة  أقّل  يكّن  طبيعيًّة  أطفالهّن رضاعًة 
ذلك  يكون  وقد  أطفالهّن؛  يُرضعن  ال  الالتي  بالنساء  مقارنًة  الوالدة 
بسبب تغيُّر مستويات الهرمونات في الجسم، والروابط بين األم والطفل 
التي تصبح أقوى عند إرضاع األم لطفلها، وباإلضافة إلى ذلك فإّن 
الرضاعة  فترة  الذي يفرزه جسم األم خالل  هرمون األوكسايتوسين 

يُعرف بامتالكه خصائص مضادة للقلق، مّما يُحّفز االسترخاء.
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قال اأن رونالدو ل يريد املغادرة

تني هاج يخطط لإقناع دي يونغ 
باللتحاق مبان�سي�سرت يونايتد

يونايتد،  لمانشستر  الفني  المدير  هاج،  تين  إريك  الهولندي   علق 
على مصير العبه البرتغالي كريستيانو رونالدو، خالل الميركاتو 

الصيفي الجاري.
وتزعم العديد من التقارير الصحفية أن رونالدو يرغب في الرحيل، 
عما  هاج  تين  وسئل  أوروبا،  أبطال  دوري  في  يشارك  ناد  إلى 
في  الصحفي  على  فرد  المغادرة،  في  يرغب  "الدون"  كان  إذا 
افتراضك  "هذا  البريطانية:  "مترو"  صحيفة  أبرزتها  تصريحات 
الهولندي:  المدرب  يقوله رونالدو لي«، وأضاف  أنت.. وليس ما 
الموسم في وجود  لهذا  لدينا، ونخطط  الذين  الالعبين  "أتعامل مع 
يصل  أن  "يجب  واختتم:  بالفريق«،  نلحقه  أن  وعلينا  رونالدو، 
رونالدو إلى مستويات اللياقة البدنية المناسبة، حتى يتمكن من القيام 

بالدور الذي نتوقعه منه هذا الموسم".
يونايتد لمحاولة أخيرة من أجل  من جهة أخرى، خطط مانشستر 
إقناع الهولندي فرينكي دي يونغ، العب وسط برشلونة، باللعب في 

"أولد ترافورد" خالل الموسم الحالي.
وزعمت تقارير أن يونايتد اتفق مع برشلونة على قيمة الصفقة التي 
االنتقال  رفض  الهولندي  الالعب  لكن  يورو،  مليون   70 تتخطى 
فإن  الهولندية،  "تيليغراف"  لصحيفة  ووفقا  الحمر،  الشياطين  إلى 
ويخطط  يونغ،  دي  مع  التعاقد  بشأن  يستسلم  لم  يونايتد  مانشستر 
لمحاولة جديدة في األسبوع المقبل، وأشارت إلى أن يونايتد على 
تواصل جيد مع ممثلي الالعب، حتى عقب إعالن دي يونغ رغبته 

البقاء مع برشلونة.
هاج،  وتين  يونغ  دي  بين  لوجه  وجها  لقاء  سيعقد  أنه  وكشفت 
األسبوع المقبل، لمحاولة إقناع الالعب بمشروع مانشستر يونايتد، 

رغم عدم المشاركة بدوري أبطال أوروبا.
الوكالت

و�شط حديث عن اتفاق �شفهي بني الطرفني 

جوفنتو�س يجهز 
عر�سه الر�سمي لديباي 

المقبلة،  القليلة  األيام  رسميا خالل  جوفنتوس عرضا  نادي  يجهز 
الذي ينتهي عقده مع  الهولندي ممفيس ديباي  التعاقد مع  من أجل 

برشلونة في الصيف المقبل.
في  والمدربين  الالعبين  انتقاالت  خبير  رومانو،  فابريزيو  وكتب 
أوروبا، على حسابه بموقع التواصل االجتماعي "تويتر": "سيرسل 
المقبلة«،  القليلة  األيام  في  ديباي  إلى  رسميا  عرضا  جوفنتوس 
العقد  الشفهي بين جوفنتوس وديباي حول مدة  وأضاف: "االتفاق 
مراحل  في  الصفقة  فإن  لذا  االنتهاء،  من  جدا  قريب  والراتب 
الحسم«، وختم: "سيفسخ ممفيس عقده مع برشلونة بمجرد اكتمال 

االتفاق مع يوفنتوس«.
وذكرت تقارير أن برشلونة ينوي التضحية بواحد من ديباي أو بيير 

إيميريك أوباميانغ، في الميركاتو الصيفي الجاري.

"ليكيب" الفرن�شية تف�شر اأ�شباب اختيارها للمر�شحني

لهذا غاب مي�سي وتواجد رونالدو 
يف �سباق الفوز بالكرة الذهبية

عن  ميسي  ليونيل  غياب   أثار 
للفوز  للمرشحين  المختصرة  القائمة 
بجائزة الكرة الذهبية ألفضل العب 
في 2022 جدال واسعا، بينما بحث 
البعض عن تفسيرات لتواجد غريمه 

كريستيانو رونالدو في القائمة.
وفي سابقة من نوعها منذ 16 عاما، 
لذهبية  بالكرة  المتوج  ميسي  غاب 
 30 ضمت  قائمة  عن  مرات،  سبع 
العام،  هذا  بالجائزة  للفوز  مرشحا 
بعد أن كان "البرغوث"، الفائز بلقب 
الحاضر  الماضي،  العام  الجائزة 
منذ عام  المرشحين  قائمة  في  الدائم 
الثالثة  بين  تواجد  حيث   2006
 ،2007 عام  منذ  باستمرار  األوائل 
المقابل،  في   ،2018 عام  باستثناء 
حطم منافس ميسي التقليدي، رونالدو 
في  المتتالي  للظهور  القياسي  الرقم 
بتواجده  وذلك   ،2004 منذ  القائمة 

في القائمة المرشحة للعام 2022.
وحاولت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، 
تفسير أسباب استبعاد قائد األرجنتين 
ودخول  الطويلة  القائمة  هذه  من 

فيها، حيث كتبت في مقال  رونالدو 
وتواجد  ميسي  غاب  "لماذا  عنوانه 
للفوز  المرشحين  قائمة  في  رونالدو 

بالكرة الذهبية 2022؟«.
تعديل  أن  الصحيفة  وأوضحت 
السبب  هي  الذهبية"  الكرة  "معايير 
الزمنية  الفترة  في  نظرا ألنه  األول 
لم  القائمة،  لوضع  تحديدها  تم  التي 
متوقعا،  كان  كما  ميسي  أداء  يكن 
أس  البي  في  األول  عامه  أن  كما 
جي لم يكن جيدا، حيث أدى مستواه 

فقط  أهداف  ستة  وتسجيله  السيئ 
النتقادات  تعرضه  إلى  الدوري  في 
المبكر  الخروج  بعد  خاصة  واسعة 
يد  على  أوروبا  أبطال  دوري  من 

لاير مدريد في دور الـ16.
ففسرت  رونالدو،  بخصوص  أما 
القائمة  في  تواجده  "ليكيب" 
إن  قائلة،  الذهبية  للكرة  المختصرة 
تربع "الدون" على عرش قائمة أكثر 
الدولية  لألهداف  تسجيال  الالعبين 
ساعده في ذلك، وأضافت أنه سجل 

المجموعات  دور  في  أهداف  ستة 
الموسم  في  أوروبا  أبطال  بدوري 
صعود  في  ليساهم  الماضي 
الـ16،  دور  إلى  يونايتد  مانشستر 
 49 في  هدفا  بـ32  الموسم  وأنهى 
هذه  وكل  المسابقات،  بجميع  مباراة 
إنجازات أكثر من كافية الستمراره 

في القائمة منذ 18 عاما.
الفرنسي  مدريد،  لاير  مهاجم  ويعد 
كريم بن زيمة من أبرز المرشحين 
قاد  بعدما  العام  لهذا  بالجائزة  للفوز 
النادي الملكي إلى لقبه الرابع عشر 
في دوري األبطال محرزا 15 هدفا 
المتوقع  ومن  القارية،  المسابقة  في 
بعد  فرنسي  فائز  خامس  يصبح  أن 
ميشال   ،)1958( كوبا  ريمون 
جان  و85(،   84  ،1983( بالتيني 
الدين  وزين   )1991( بابان  بيار 
مجلة  وستعلن   ،)1998( زيدان 
بالكرة  الفائز  عن  فوتبول"  "فرانس 
أكتوبر   17 في  العام  لهذا  الذهبية 

القادم في باريس.
الوكالت

مدريد،  للاير  الفني  المدير   تحدث 
كارلو أنشيلوتي، عن مستقبل بعض 
العبيه، وذلك في ظهوره أمام وسائل 
اإلعالم قبل مباراة الفريق في الموسم 
اليوم  اإلسباني  الدوري  من  الجديد 

أمام ألميريا.
سيبايوس  داني  وضع  أن  ويبدو 
إثارة  في  أسينسيو سيستمر  وماركو 
االنتقاالت  سوق  انتهاء  حتى  الجدل 
الصيفية، نظرا ألن المدرب اإليطالي 
في  سيستمران  بأنهما  مقتنعا  يبد  لم 
أقيم  أن  "يجب  مشروعه.وقال: 
الالعبين الموجودين هنا حاليا، العمل 
الجميع«،  صالح  في  جيد  بشكل 
التعليق  للجميع  "يمكن  وأضاف: 
على مستقبله مع النادي، وأنا أركز 

على الفريق الذي معي، والذي يضم 
اليوم’’،  حتى  وأسينسيو  سيبايوس 

وزاد: "حتى يوم 31، إذا تغير شيء 
ما في تفكيرهما، فإننا سنتكيف«.

عندما  حزما  أكثر  أنشيلوتي  وكان 
تحدث عن هازارد في موسم يحمل 
تتزايد  أن  في  اآلمال  من  الكثير 
تعافى  أن  بعد  الفريق،  مساهمته مع 
بالفعل من اإلصابات التي أثرت عليه 

في المواسم الماضية.
سيلعب  إيدين  أن  "صحيح  وختم: 
األخذ  مع  الماضي،  العام  من  أكثر 
يلعب في  أنه يمكن أن  في االعتبار 
مراكز مختلفة في الهجوم. لقد اعتاد 
قدم  أنه  كما  اليسار،  على  اللعب 
العام  األيمن  الجانب  أداء جيدا على 
نجرب  ونحن  بيلباو،  في  الماضي 
يمكنه  حيث  وهمي  كمهاجم  إشراكه 

إظهار كفاءته. سوف يلعب أكثر".
الوكالت

اأن�شيلوتي يتحدث عن م�شتقبل الريال قبل مواجهة اأملرييا: 

تعاقداته  تسجيل  من  أخيرا  برشلونة  نادي   تمكن 
مباراته  قبيل  الصيف،  هذا  أبرمها  التي  الجديدة 
رايو  أمام  اإلسباني  الدوري  في  الموسم  لهذا  األولى 
رابطة  في  جدد  العبين   4 قيد  في  ونجح  فاييكانو، 
البولندي روبرت  وهم  القدم،  لكرة  اإلسباني  الدوري 
ليفاندوفسكي، واإليفواري فرانك كيسييه، والدنماركي 
أندرياس كريستنسن، والبرازيلي رافينيا، فيما ال يزال 
التعاقدات  بين  الوحيد  كوندي  جول  الفرنسي  المدافع 
الجديدة غير المسجل حتى اللحظة في قوائم الدوري 
برشلونة  نادي  مدرب  كشف  جهته،  اإلسباني.من 
الثنائي الهولندي  تشافي هيرنانديز، موقفه من رحيل 

فرينكي دي يونغ، والغابوني بيير أوباميانغ عن الفريق 
الكتالوني خالل فترة االنتقاالت الصيفية الحالية.

الصيف،  هذا  التعاقدات  من  العديد  برشلونة  وأبرم 
حيث ضم الجناح البرازيلي رافينيا، المهاجم البولندي 
أندرياس  الدنماركي  المدافع  ليفاندوفسكي،  روبرت 
كريستنسن، والفرنسي جول كوندي باإلضافة لالعب 
تسجيل  أجل  كيسييه.ومن  فرانك  اإليفواري  الوسط 
يضطر  قد  اإلسباني،  بالدوري  الالعبين  هؤالء  كل 
النفقات،  لتخفيض  العبيه  بعض  لبيع  "البارصا" 
من  يونغ  ودي  أوباميانغ  يكون  بأن  أنباء  وترددت 
بين المغادرين للنادي الكتالوني هذا الصيف. وتحدث 

قال:  يونغ، حيث  ودي  أوباميانغ  مستقبل  تشافي عن 
"أوباميانغ؟ أنا أعتمد عليه كثيرا، أولئك الذين ال أعول 
عليهم يعرفون بالفعل أنهم لن يلعبوا ويمكن أن تحدث 
الكثير من األشياء قبل 31 أوت لكنني سعيد بخدماته"، 
أما عن دي يونغ فقال: "هو مهم بالنسبة لي ولكن سوق 
االنتقاالت ال تزال مفتوحة حتى نهاية الشهر الجاري 

وال نعرف ما سيحدث معه"
من  ألونسو  ماركوس  األيسر  الظهير  قدوم  وعن 
في  عنه  الحديث  يمكنني  "ال  تشافي:  قال  تشيلسي، 

الوقت الحالي، غدا سيكون لدينا جوردي ألبا".
الوكالت

 يستهدف نادي بايرن ميونخ األلماني إبرام صفقة من الدوري اإلنجليزي 
ليفاندوفسكي صوب برشلونة  البولندي روبرت  الممتاز، لتعويض رحيل 
اإلسباني.ورغم أن بايرن ميونخ نجح في ضم السنغالي ساديو ماني من 
الصريح،  المهاجم  مركز  في  يلعب  ال  األخير  لكن  اإلنجليزي،  ليفربول 
المشاركة  خبرة  يمتلك  ال  الفرنسي  ريمس  من  القادم  تيل  ماتياس  بينما 

أساسيا.
وقالت صحيفة "سبورت 1" األلمانية في تقرير لها إن بايرن ميونخ يتمسك 

بضم كاي هافيرتز من تشيلسي، لذلك حاول بيع ليفاندوفسكي إلى "البلوز" 
ليفاندوفسكي،  ماني ورحيل  قدوم  الصفقة.ورغم  لتسهيل  برشلونة،  وليس 
األلماني  الدوري  إلى  هافيرتز  بإعادة  ميونخ  بايرن  اهتمام  يتوقف  لم 
"بوندسليغا" حيث يتمسك مسؤولو البافاري بضم الالعب مستقبال.يذكر أن 
اهتمام بايرن بضم هافيرتز  بحسب التقرير، يأتي منذ وجود الالعب بين 

صفوف باير ليفركوزن قبل االنتقال لتشيلسي في 2020.
الوكالت

"اأعد بدور اأكرب لهازارد و�ساأتكيف مع رحيل �سيبايو�س واأ�سان�سيو"

لتعوي�ض رحيل ليفاندوف�شكي اإىل بر�شلونة 

لعب ت�سيل�سي كاي هافريتز يت�سدر اهتمامات بايرن ميونخ

النادي الكتالوين يتمكن من ت�شجيل تعاقداته اجلديدة 

ت�سايف يعلن موقفه من رحيل اأوباميانغ ودي يونغ عن بر�سلونة
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ريا�ضي
 القرعة اأوقعت فريقهم في مواجهة

 نادي من الكيان ال�صهيوني

دوري الم�ؤتمر االأوروبي ي�ضع العبي 
نادي ني�س الجزائريين في ورطة

 
يبدو أن متاعب 

الالعبين الجزائريين 
مع أنديتهم بخصوص 
التنقل إلى األراضي 

المحتلة لمواجهة أندية 
من الكيان الصهيوني 

ال تنتهي، حيث سيكون 
الرباعي الجزائري 

لنادي نيس في موقف 
ال يحسدون عليه لما 

يتنقل فريقهم لمواجهة 
مكابي حيفا.

فبعدما حدث مع 
أحمد توبة العب 

باشاك شهير التركي 
الذي رفض مواجهة 

ماكابي ناتانيا من 
الكيان الصهيوني، 

ومحمد امين عمورة 
الذي رفض التنقل لمواجهة فريق هبوعيل بئر السبع، جاء الدور 

على الرباعي الجزائري في نادي نيس الفرنسي، حسبما أكدته تقارير 
إعالمية محلية أمس.

وقد أوقعت قرعة تصفيات الدور األخير، لدوري المؤتمرات األوروبي، 
نادي نيس الفرنسي، في مواجهة فريق من الكيان الصهيوني، ما قد 
يشكل مشكلة حقيقية لالعبين الجزائريين الذين يحملون ألوان النادي 

الفرنسي.
وسيكون رباعي المنتخب الوطني، هشام بوداوي، يوسف عطال، أندي 

ديلور، وبالل براهيمي، في موقف محرج عند مواجهة فريق مكابي 
تل أبيب الصهيوني، حيث سيلعب، لقاء الذهاب، باألراضي الفلسطينية 
المحتلة بتاريخ 18 أوت الجاري، على أن لقاء العودة بفرنسا، بتاريخ 
25 أوت، ومن المنتظر، أن يواجه رباعي الخضر مشاكل مع إدارة 

النادي في حال رفضهم التنقل للكيان الصهيوني، للعب اللقاء.
لإلشارة، فقد سبق إلدارة نيس أن فرضت على متوسط الميدان هشام 
بوداوي، إجبارية التنقل مع الفريق، للكيان الصهيوني، قبل موسمين، 

برسم مباريات األوروبا ليغ.
ق.ر

 توج بها الخ�صر

 �صنة 1991 على ح�صاب اإيران

الكاأ�س االأفرواآ�ضياوية تع�د 
اإلى الجزائر وت�ستقر في الفاف

 
استعادت االتحادية 

الجزائرية لكرة القدم مجسم 
توج به المنتخب الوطني 
عام 1991، والذي كان 

متواجدا في مقر االتحادية 
الدولية لكرة القدم في 

زيوريخ، حسبما كشفت 
عنه الهيئة الكروية الوطنية 

أمس.
وأوضحت الفاف أنه وبعد 

عرضها في معهد العالم 
العربي في باريس عام 

2019 ثم في متحف " الفيفا" في زيوريخ عام 2020، فإن الكأس 
األفرو آسيوية عادت إلى الوطن وهي على مستوى مركز التوثيق بـ 

"الفاف«.
وتعتبر هذه الكأس، قطعة فريدة وأصلية فاز بها " الخضر"، على بطل 

القارة اآلسيوية منتخب إيران في مواجهة مزدوجة انتهت على نتيجة 
1-0 و 2-1، حيث جرى لقاء اإلياب بملعب الخامس جويلية.

ق.ر

احتل المركز الثاني في �صباق 130 كلم

الدراج رقيقي يدعم ر�سيد 
 الجزائر بميدالية ف�ضية
 في الألعاب الإ�سالمية

 
توج الدراج الجزائري 
يوسف رڨيڨي، أمس، 

بالميدالية الفضية 
في سباق الدراجات 
على الطريق على 

مسافة 130 كلم في 
إطار الطبعة الخامسة 

أللعاب التضامن 
اإلسالمي التي 

تحتضنها مدينة قونيا 
التركية.

وشارك الدراج رقيقي 
في السباق، الذي جرى 

صبيحة أمس، على مسافة 130 كلم على الطريق، رفقة سبعة دراجين 
جزائريين من أصل 73 دراج.

ويعد هذا اإلنجاز، األول في تاريخ مشاركات الدراجة الجزائرية في 
األلعاب اإلسالمية، وبهذا يضيف الدراج الجزائري يوسف رڨيڨي 

الميدالية الفضية السادسة للجزائر في هذه األلعاب.
ق.ر

اأمير.ل

يستعد المنتخب الوطني األولمبي 
لمواجهة نظيره السعودي اليوم، في 
إطار الدور نصف النهائي من دورة 

ألعاب التضامن اإلسالمي، التي 

تستضيفها مدينة قونية التركية، والتي 
يسعى من خاللها الخضر لضمان التأهل 

للتنافس على اللقب في النهائي.
وكان المنتخب الوطني ألقل من 23 سنة 

قد وصل إلى الدور نصف لنهائي بعد 

أن حل ثانيا برصيد 5 نقاط في ترتيب 
المجموعة األولى، حيث تعادل مع تركيا 

والسنغال وفاز على الكاميرون إداريا 
بعد غياب األخير عن المباراة، بالمقابل، 

كان خصمه السعودي قد تأهل إلى هذ 

الدور بعد أن تصدر المجموعة الثانية 
برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على المغرب 

وأذربيجان.
من جهته، هبر الناخب الوطني، نور 
الدين ولد علي، عن سعادته بالتأهل 

لنصف نهائي األلعاب اإلسالمية، 
وعزمه بلوغ النهائي، وصرح عقب 
التأهل بعد التعادل امام منتخب تركيا 

صاحب األرض: "تأهلنا للدور النصف 
نهائي، امام فريق مرشح بقوة في 
هذه األلعاب، أشكر الالعبين على 

المجهودات الكبيرة، والروح القتالية التي 
أبدوها في هذه المباراة، والتي مكنتنا 

من التأهل«
وبخصوص مباراة اليوم، أضاف ذات 

المتحدث ان أشباله عازمون على 
التأهل: "سنلعب كامل حظوظنا في 

مواجهة السعودية ضمن الدور النصف 
نهائي، من أجل بلوغ نهائي هذه 

الدورة".
أما القائد نعيم لعيدوني، فقد أبدى 

عزمه رفقة زمالئه، على اهداء الشعب 
الجزائري ذهبية األلعاب اإلسالمية، 
وصرح عقب التأهل للنصف نهائي: 

"تعادلنا أمام تركيا، وضمنا التأهل 
للدور النصف نهائي حيث سنواجه 

السعودية، ليس لدينا الكثير من الوقت 
لتحضير مباراة النصف النهائي، لكن 

كل المجموعة تعمل بجدية كبيرة رفقة 
الطاقم الفني، لدينا مجموعة جيدة، 

وهدفنا احراز الميدالية الذهبية في هذه 
األلعاب واهدائها للشعب الجزائري".

جدد جهيد زفيزف رئيس االتحادية 
الجزائرية لكرة القدم، تأكيده على فتح 
الباب أمام الالعبين الحاملين الجنسية 

المزدوجة لالنضمام إلى المنتخب 
الوطني، وذلك في إطار سياسة الناخب 

الوطني جمال بلماضي لتجديد الدماء 
بعد اإلخفاق في الوصول إلى كأس 

العالم 2022.
وكشفت مصادر إعالمية أمس على 

معلومات خاصة من مصدر مسؤول 
في الفاف، تكشف األسماء التي 

أصبحت قريبة من االنضمام إلى النخبة 
الوطنية في الفترة المقبلة، والبداية من 

معسكر شهر سبتمبر، وأشارت ذات 
المصادر أن الفاف وبلماضي اتصال 
بأربعة العبين بارزين ومنهم: ياسين 

عدلي الالعب الجديد لفريق ميالن 
اإليطالي والذي أمسى قدومه إلى 

الخضر مسألة وقت فقط، وكذلك حسام 
عوار الذي يبقى يترقب حسم مستقبله 

الكروي قبل اإلعالن عن انضمامه إلى 

الخضر، رغم أنه لعب مباراة ودية 
واحدة مع المنتخب الفرنسي.

كما ربط مسؤولو الكرة الجزائرية 
اتصاالتهم بظهير أيسر فريق 

وولفرهامبتون اإلنجليزي ريان آيت 
نوري، الذي ربما يتأخر انضمامه إلى 
الخضر فترة أخرى، وهو حال جوهرة 

ليون ريان شرقي، الذي طلب مهلة 
للتفكير، في حين ال توجد أي اتصاالت 

رسمية مع ميشيل أوليز الالعب 
الصاعد مع فريق كريستال باالس.

وكان جهيد زفيزف عاد، أول أمس، 
من دار السالم التنزانية، حيُث شارك 

في الجمعية العمومية لالتحاد األفريقي 
لكرة القدم، وأكد في تصريحاته صحفية 

أن العمل جار لضم العبين جدد من 
مزدوجي الجنسية، مشيراً إلى أنه 

من المفترض أن ينضم بعضهم إلى 
المعسكر المقبل.

ق.ر

شارك الدولي الجزائري رياض محرز 
في فوز فريقه مانشيستر سيتي أمس 

امام نادي بورنموث بنتيجة أربعة 
أهداف دون رد، حيث لعب قائد الخضر 

المباراة كاملة بعدما قرر المدرب 
غوارديوال إقحامه أساسيا.

من جهة أخرى، تواجد محرز، ضمن 
قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة 

الذهبية لعام 2022، والتي تقدم ألفضل 
العب في العالم، حسب ما اعلنته مجلة 

"فرانس فوتبول" الفرنسية.
وباإلضافة الى محرز المرشح للمرة 

الرابعة على التوالي لهذه الجائزة 
العالمية ستكون القارة السمراء ممثلة 

بكل من السنغالي صاديو ماني، ومحمد 
صالح، و سباستيان هالر، بالمقابل 

غاب عن القائمة النجم األرجنتيني لونيل 
ميسي الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات 

آخرها سنة 2021، وسيتم الكشف 
عن خليفة ميسي في سجل الجائزة يوم 

17 اكتوبر في حفل سيقام بالعاصمة 
الفرنسية باريس.

من جهته، شدد محرز، على قوة 
العالقة التي تربطه بزميله البرتغالي 
برناردو سيلفا داخل نادي مانشستر 

سيتي اإلنجليزي، وظهر الالعبان سويا، 

في حديث مع القناة الرسمية لمانشستر 
سيتي، يوضحان فيه عاداتهما والطقوس 

التي يقومان بها قبل أي ُمباراة.
وتحدث سيلفا أوال بقوله: "قبل نحو 

ساعة من كل مباراة، هناك أمر وحيد 
أقوم به وأتفاءل به كثيرا، وهو جلب 

فنجان قهوة لي ولمحرز«، وهنا تدخل 
محرز ضاحكا وقال: "قبل 20 دقيقة 
من العودة لعملية اإلحماء، بيرناردو 

يقوم بجلب قهوة لي كالطفل الصغير، 
ألنه يخاف مني«، وواصل: "في حالة 
ما تأخر عن جلب القهوة لي فسيكون 

مصيره الرمي داخل حمام الثلج، وهذه 
المرة هو متأخر عن الموعد المحدد بـ3 

دقائق كاملة«.
ويمتلك نجما الجزائر والبرتغال تناغما 

كبيرا فيما بينهما داخل وخارج الملعب، 
وشدد سيلفا على أن "اللعب بجوار 
محرز أمر ممتع للغاية«، ولم تتأثر 

العالقة بين الالعبين خالل أول موسمين 
لرياض محرز في مان سيتي، رغم أن 

بيرناردو سيلفا كان في كثير من األحيان 
ينافسه على المركز األساسي كجناح 
أيمن، قبل أن يحوله مدربه اإلسباني 
بيب غوارديوال لمركز خط الوسط.

ق.ر

المدرب وقائد الفريق يوؤكدون �صعيهم للتتويج في الألعاب الإ�صالمية

بغية م�صاعدة بلما�صي في تجديد دماء ت�صكيلته

�صارك اأ�صا�صيا في فوز فريقه اأمام بورنموث اأم�س

الخ�سر يناف�سون ال�سعودية على بطاقة التاأهل للدور النهائي

رئي�س الفاف يجدد تاأكيده على فتح الباب ل�سم لعبين جدد للخ�سر

محرز �سمن المر�سحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2022
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وأوضح المصدر نفسه أنه من بين 47.67 مليون 
مشترك نشط، هناك 42.68 مليون مشترك في شبكة 

الجيل الثالث والرابع، أي 89.54 بالمائة، مقابل 4.98 
مليون مشترك في شبكة "جي أس أم" أي 10.46 

بالمائة. ووفق التقرير الذي نشرته وكالة األنباء 
الجزائرية، سجل معدل انتشار شبكة الهاتف المحمول، 

زيادة قدرها 3.5 بالمائة بين الثالثي األول من عام 
2021 أي معدل انتشار 104.65 بالمائة، والثالثي 
األول من عام 2022 108.15 بالمائة. وأوضحت 

الوثيقة ذاتها أن هذه الزيادة مردها السيما إلى "الزيادة 
الطفيفة في سوق الهاتف المحمول". كما بلغ حجم 
الحركة الصوتية المتولدة في شبكات الهاتف النقال 
حجم 41574 مليون دقيقة في الربع األول من عام 

2022، بزيادة قدرها 1.81 بالمائة مقارنة بنفس الفترة 
من العام السابق. ومن بين 41574 مليون دقيقة، تم 
إجراء 86.63 بالمائة في الشبكة الداخلية، و13.27 
بالمائة في حركة الشبكة الوطنية الصادرة، و0.06 

بالمائة في حركة الشبكة الدولية الصادرة و0.05 
بالمائة في حركة الشبكة الدولية الواردة. في ذات 

السياق، بلغ حجم حركة الرسائل القصيرة المستعملة 
في شبكات الهاتف المحمول، 2483 مليون رسالة 

نصية، أي بزيادة قدرها 11.30 بالمائة مقارنة بالفترة 
نفسها من عام .2021 ومن بين 2483 مليون رسالة 

نصية، تم إرسال 88.96 بالمائة عبر الشبكة الداخلية، 
و9.95 بالمائة في حركة الشبكة الوطنية الصادرة 
و0.08 بالمائة في حركة الشبكة الدولية الصادرة 
و0.01 بالمائة في حركة الشبكة الدولية الواردة. 

موبيلي�س الأويل يف عدد امل�شرتكني 

وحافظ متعامل الهاتف النقال موبيليس على المرتبة 
األولى من حيث عدد المشتركين في شبكات جي 

أس م والجيل الثالث والرابع خالل الثالثي األول من 
2022، بـ20.3 مليون مشترك، يليه المتعامل جيزي 

بـ14.6 مليون وأوريدو 12.7 مليون. وسجل المتعامل 
موبيليس تطورا في حظيرة مشتركيه في "الجي أس 

أم" والجيل الثالث والرابع بـ20.3 مليون مشترك 
خالل الثالثي الجاري مقابل 19.2 مليون خالل الفترة 

نفسها من السنة الفارطة، حسب الوثيقة نفسها. ويليه 
المتعامل جازي بـ14.6 مليون مشترك خالل الثالثي 

األول من 2022 مقارنة مع 14.3 مليون خالل الفترة 
نفسها من 2021، وأوريدو بـ12.7 مليون مشترك في 
تكنولوجيات الجيل الثالث والجيل الرابع إلى غاية 31 
مارس 2022 مقارنة مع 12.4 مليون في الفترة ذاتها 

من .2021 وقد تم إعداد هذا التقرير على مجموع 
44.08 مليون نسمة و7.34 مليون أسرة إلى غاية 31 

مارس 2022.
 اأزيد من 5 مليون م�شرتك 

يف �شبكة الهاتف الثابت 

بالمقابل بلغ عدد المشتركين في شبكات الهاتف الثابت 
)سلكية والسلكية( في الجزائر عند نهاية الثالثي 

األول من السنة الجارية 5،2 مليون مشترك، مقابل 
4،82 مليون خالل نفس الفترة من سنة 2021، أي 

بزيادة قدرها 7،83 بالمائة، حسب ذات التقرير، 
وحسب الوثيقة، فإن 4،75 مليون مشترك من مجموع 

5،2 مليون مشترك في شبكات الهاتف الثابت في 
الثالثي األول من السنة الجارية هم مشتركون مقيمون 

و447.436 آخرين هم مشتركون مهنيون. كما 
كشفت الحصيلة أن نسبة المشتركين المقيمين في 

شبكات الهاتف الثابت السلكية قد بلغت مع نهاية شهر 
مارس الماضي 91،40 بالمائة من إجمالي مشتركي 
الهاتف الثابت، مقابل 8،60 في المائة من المشتركين 
المهنيين. وأوضحت السلطة أن 3،60 مليون مشترك 

من أصل المشتركين في شبكات الهاتف الثابت هم 
متصلون بالشبكات السلكية و1،36 مليون متصل 

بشبكات الهاتف الثابت الالسلكي والجيل الرابع/
ويماكس. وقد تضاعف عدد المشتركين في شبكة 

األلياف البصرية حيث انتقل من 92.937 مشترك عند 
نهاية الثالثي األول من سنة 2021 إلى 216.900 
مشترك عند نهاية الثالثي األول من السنة الجارية. 

وعرفت نسبة االتصال بشبكات الهاتف الثابت ارتفاعا 
طفيفا حيث بلغت 11،80 بالمائة عند نهاية الثالثي 

األول من سنة 2022 مقابل 10،96 بالمائة خالل نفس 
الفترة من السنة الماضية. وبلغت حركة المكالمات في 
شبكات الهاتف الثابت حسب الوجهة حجما قدره 377 
مليون دقيقة خالل الثالثي األول من سنة 2022، أي 
بانخفاض قدره 8،05 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 

السنة الماضية )409،89 مليون دقيقة.) ومن بين 
377 مليون دقيقة، جرت 231 مليون دقيقة بين نفس 

الشبكة و86 مليون دقيقة من المكالمات الصادرة داخل 
الوطن و17 مليون من االتصاالت للخارج و43 مليون 
دقيقة من المكالمات الدولية الواردة. وبخصوص نسبة 
األسر المتصلة بالخط الثابت، أفاد ذات المصدر أنها 
عرفت ارتفاعا بلغ 70،81 بالمائة في الثالثي األول 

من سنة 2022 مقابل 65،79 بالمائة خالل نفس الفترة 
من سنة .2021 وقد تم إعداد هذا التقرير على مجموع 
44،08 مليون نسمة و7،34 مليون أسرة إلى غاية 31 

مارس .2022
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�شبكة الهاتف ارتفاع معدل انت�شار 
املحمــــــــــول يف اجلزائـــــر 

مت ت�شجيل 47.67 مليون م�شرتك يف الهاتف النقال باجلزائر خالل الثالثي الأول من عام 2022، مقابل 46.04 مليون م�شرتك يف الثالثي 

الأول من ال�شنة املا�شية، اأي بزيادة بلغت ن�شبتها 3.35 باملائة، وفقا لآخر تقرير ل�شلطة �شبط الربيد والت�شالت الإلكرتونية.

عودة ال�شالون الدويل لل�شياحة 

والأ�شفار بعد عامني من التوقف

موعد هام لتفعيل اجلذب ال�شياحي 
والرتويج للوجهة املحلية 

أعلنت المديرة العامة للديوان الوطني للسياحة صليحة 
ناصر باي، عن تنظيم الطبعة الـ21 للصالون الدولي 
للسياحة واألسفار ابتداء من  الـ29 سبتمبر المقبل بعد 

توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا متوقعة مشاركة 
دولية معتبرة.

وأكدت صليحة ناصر باي، أمس في تصريح للقناة 
اإلذاعية األولى، أنه من المرتقب تسجيل عدد معتبر 

من المشاركين سواء محليين أو أجانب، مشيرة إلى أن 
كل الظروف مهيأة إلنجاح هذه التظاهرة السياحية التي 
ستدوم إلى غاية الـ2 أكتوبر بقصر المعارض صفاكس. 

واعتبرت المتحدة أن الصالون الدولي للسياحة يعد 
فرصة سانحة لعقد عالقات عامة بين المتعاملين 

وأصحاب الفنادق وكذا كل الفاعلين في مجال السياحة. 
كما أشارت المديرة العامة للديوان الوطني للسياحة إلى 

أن الصالون سيتضمن برنامجا متنوعا من خالل عقد 
ندوات ولقاءات وورشات إلى جانب عرض كل ما هو 

جديد في مجال الرقمنة في قطاع السياحة. وستنظم 
هذه الطبعة من طرف وزارة السياحة والصناعة 

التقليدية، بالتعاون مع مركز التجارة العالمي بالجزائر، 
بالجناح المركزي لقصر المعارض بالصنوبر البحري 

)الجزائر العاصمة.) وبالمناسبة، دعت محافظة 
المهرجان للصالون الدولي للسياحة واألسفار المهتمين 

من داخل أو خارج الوطن الراغبين في الحصول 
على المعلومات الضرورية المتعلقة بكيفية وشروط 

التسجيل والمشاركة في فعاليات هذه التظاهرة زيارة 
الموقع اإللكتروني.”www.sitev.dz” ويعد هذا 

الحدث الدولي، من أهم التظاهرات السياحية المنظمة 
دوريا بالجزائر، والموعد المالئم الذي يمنح فرصا 

للمتعاملين والهيئات ذات الصلة بالفعل السياحي لطرح 
عروضهم وتبادل الخبرات وربط عالقات عمل بينية، 

وهو الصالون الذي يكاد يكون فيه الوجه الجزائري 
السياحي كله، مركزا في بضعة أيام. وينتظر أن يسجل 
الصالون الدولي للسياحة واألسفارSITEV ، مشاركة 

عدد معتبر من المتعاملين من داخل وخارج الوطن 
وتوافد لجمهور عريض تواق الكتشاف فرص جديدة 

لقضاء العطل سيما وأنه يتزامن وعشية انطالق موسم 
السياحة الصحراوية.

�ش.زمو�ش
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اإعداد: حياة م�صباحي

   اأ�شرفت وزيرة الثقافة والفنون، 

�شورية مولوجي، اأم�س الأول، 

باجلزائر العا�شمة، على تن�شيب 

اللجنة الوطنية املكلفة باإعداد 

م�شروع قانون الفنان، التي 

يرتاأ�شها مدير الآداب وتطوير 

الفنون بالوزارة، مي�شوم لعرو�شي.

 )07( سبعة  من  المشكلة  اللجنة  وتضم 
الناقد  و  األكاديمي  من  كل  أعضاء، 
و  للفنون  الوطني  المجلس  رئيس  األدبي، 
اآلداب،عبد المالك مرتاض، المكلفة بتسيير 
الثقافة  بوزارة  القانونية  الشؤون  مديرية 
وزارة  ممثلة  شعالل،  كريمة  والفنون، 
االجتماعي،  الضمان  و  والتشغيل  العمل 
الوكالة  ورئيس  الفنان  حيزية،  كريرة  بن 

القادر  عبد  الثقافي  لإلشعاع  الجزائرية 
عضو  القانونية،  المختصة  دعماش،  بن 
جازية  اآلداب،  و  للفنون  الوطني  المجلس 

فرقاني و الخبير القانوني رحال بن عمر.
الثقافة  وزيرة  أشارت  المناسبة،  وبهذه 
تأخر،  و  بل  الوقت  حان   " أنه  والفنون، 
يحدد  قانوني  نص  بوضع  الشروع  في 
طبيعة  كانت  وأيا  وواجباته،  الفنان  حقوق 
هذا النص سيسمح ال محالة من حل عديد 
االجتماعية  بالحياة  المرتبطة  اإلشكاالت 

والمهنية للفنان".
وأبرزت أن "النظر إلى وضعية هذا األخير 
و رصد الدعائم التشريعية القانونية وتوفير 
الكفء  البشري  والعامل  المادي  المعطى 
لتعزيز فاعلية هذه الفئة المهنية واإلبداعية 
من المجتمع هي من اهتمامات توليها الدولة 

الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، 
السيد عبد المجيد تبون، اعتبارا وشأنا".

ذلك  أن  إلى  مولوجي،  السيدة  وأشارت 
لعديد  التكاملية  المساعي  إلى   " إضافة 
الوزارة  مقدمتها  وفي  الوزارية  الدوائر 
األولى، والتي تسعى وتعمل بمعية قطاعنا 
المسائل  من  العديد  حلحلة  على  الوزاري 

التي تهم الفنان".
ستتم  العملية  أن  مولوجي،  السيدة  وذكرت 
على مرحليتين " المرحلة األولى سيضطلع 
واآلداب،  للفنون  الوطني  المجلس  بها 
واستشارات  مشاورات  فيها  سيتم  و 
الفني  المجال  في  الفاعلين  لدى  واسعة 
زمنية  فترة  وفي  الوطني  المستوى  على 
محددة بثالثة )03( أشهر بالنسبة للمرحلة 

األولى".

وسيتم في المرحلة الثانية "تقديم مخرجات 
عمل المجلس الوطني لآلداب والمتمثلة في 
تنبثق  التي  والتوصيات  المقترحات  مسودة 
عرضها  أجل  من  الجهوية  الورشات  عن 
على اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع 
أمس  تنصيبها  تم  التي   -- الفنان  قانون 

األول--".
مولوجي،  السيدة  جددت  الصدد  ذات  وفي 
والفعل  الفني  العمل  دعم   " على  تأكيدها 
الالزم  الدعم  وتوفير  بهما  والرقي  الثقافي 
كلفت  أنها  مبرزة  اإلمكانات"،  حدود  في 
خاصة  هيئة  تشكيل  في  "البدء  مصالحها 
المصنفات  استعمال  منازعات  في  للنظر 
يتعلق  فيما  الخصومات  وفض  واالداءات 
وهي  المجاورة،  والحقوق  المؤلف  بحقوق 
سنة  منذ  قانونيا  عليها  المنصوص  الهيئة 

2005 ولم يتم تفعيلها لحد الساعة سعيا منا 
إلعطاء كل فنان حقه وتمكينه من مستحقاته 

غير منقوصة".
ميسوم  اللجنة،  رئيس  أكد،  جانبه  من    
جهد"  أي  يدخر  لن   " أنه  لعروسي 
والعمل  إليه  الموكلة  بالمهام  لالضطالع 
هذه  تجسيد  على  اللجنة  أعضاء  بمعية 
قانون  إرساء  إلى  تهدف  التي  المبادرة 
ظروفه  وتحسين  الفنان  حقوق  لحماية   "

االجتماعية والمهنية ".
.. وزيرة الثقافة والفنون ت�شتقبل 

�شفرية جمهورية اأملانيا الحتادية 

باجلزائر

صورية  والفنون  الثقافة  وزيرة  استقبلت 
بمقر  الفارط،  األسبوع  بحر  مولوجي، 
الوزارة، سفيرة جمهورية ألمانيا االتحادية 
حيث  وولبرز،  إليزابيث  السيدة  بالجزائر، 
العالقات  تثمين  سبل  إلى  الطرفان  تطرق 
المجال  في  خاصة  البلدين  بين  الثنائية 
القوية  المجاالت  »أحد  يمثل  الذي  الثقافي 
يحتفالن  اللذين  البلدين  بين  العالقات  في 
هذا العام بالذكرى الستين لتأسيس العالقات 
بيان  في  جاء  ما  حسب  الدبلوماسية«، 

للوزارة.
كما تناول الطرفان االتفاق الثقافي والعلمي 
األلماني الجزائري والذي تم إمضاؤه شهر 
يعد  حيث  البلدين،  بين  المنصرم  جوان 
التبادل  لتعزيز  أساسيا  شرطا  االتفاق  هذا 

الثقافي بين البلدين على المدى الطويل.
التراث، فقد تم االتفاق  أما في مجال حفظ 
جمعت  التي  لالتفاقية  ملحق  "إضافة  على 
سابقا المتحف الوطني لشرشال ومعهد علم 
اآلثار األلماني والمتعلقة بترميم مجموعات 

متحفية"، حسب ذات البيان.
حول  أيضا  الحديث  الطرفان  وتبادل 
توسيع دائرة الشراكة بين البلدين في قطاع 
إقامة  اقتراح  إلى  إضافة  والفنون،  الثقافة 
هذا  وفي  البلدين،  بين  مشتركة  تظاهرات 
الصدد قدمت سعادة سفيرة ألمانيا تشكراتها 
للسيدة الوزيرة بعدما تم اختيار دولة ألمانيا 
من  السنة  هذه  طبعة  شرف  ضيف  لتكون 
مهرجان الجزائر الثقافي الدولي للموسيقى 

السيمفونية.
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تن�صيب جلنة اإعداد م�صروع قانون الفنان

فعاليات  بالجزائر  األول،  أمس  سهرة   تواصلت 
المهرجان الثقافي الوطني 11 ألغنية الشعبي استمتع 
خاللها الجمهور بأصوات 4 مطربين في هذا النوع 
في أجواء مميزة ذكرت الجمهور بـ » قعدات زمان« 

الشهيرة.
العازفون  رافق  الزمن،  من  ساعتين  مدار  على 
بينهم  من  النموذجية  ألوركسترا  العشرة  الموهوبون 
الذي  زغدود  علي  سيد  البانجو  آلة  على  العازف 
قضى 43 سنة من مسيرته إلى جانب أساتذة أغاني 
البيانو  على  والعازف  المايسترو  قيادة  تحت  الشعبي 
ناصر حيني، كل من المغني رشيد بليك )تيزي وزو( 
نصر  و  العيداوي  حميد  و  )الشلف(  مغارية  وجمال 
في  الجمهور  أمتعوا  الذين  الجزائر  من  غاليز  الدين 

رحلة حلم بعدة محطات.
  في هذا اإلطار، صرحت إحدى السيدات الحاضرة 
بعد  السهرة  بهذه  فعال  استمتعنا   " تقول  الحفل  في 
حضور افتتاح المهرجان أمس و سنكون هنا كل مساء 

حتى اختتام هذا الحدث الجميل".
وسمحت التنوعات النموذجية و اإليقاعية الجميلة لـ " 
موسيقى الشعبي التي يحبها الجميع" للحضور بتذوق 
طابع  إلى  الساحلي  طابع  من  بدءا  فنان  كل  برنامج 
و  وموال  المايا  رمل  بطابع  مرورا  غريب  عراق- 

زيدان.
زهو  "محبوبي  األربعة  المقاطع  تناولت  وعليه، 
وأنا  نفسي   " و  الجود"  ناس  يا  "جيناكم  و  رماقي" 
مالهة " و "بيني و بين حبي" و " قولوا يا ناس" و 

" البارح" و " حكمت" و "عيب عليك أنت مهنية".

الفني،  المشهد  عن  الغياب  من  سنوات  سبع  وبعد 
في  الشعبي  ألغنية  الوطني  الثقافي  المهرجان  يعود 
طبعته ال11 المكرسة لتكريم كل الفنانين مع االحتفال 
بالموسيقى بعودة هذا الحدث العظيم الى المهد الثقافي.
الخطابات  و  الموسيقية  العروض  هامش  وعلى 
حول  دراسي  يوم  تنظيم  المنظمون  قرر  الشعرية، 
أغنية الشعبي كدعامة للتعبير عن شعر الملحون من 

تنشيط باحثين وأكاديميين.
الشعبي  ألغنية   11 الوطني  المهرجان  ويستمر 
من  كل  بمشاركة،  الجاري  أغسطس   15 غاية  إلى 
يحيى محمد رضا )تيارت( وإبراهيم حجاج )عنابة( 

وبلخيرت كمال )بوفاريك( ونور الدين عالن و عبد 
القادر شرشم ) الجزائر العاصمة( إضافة إلى اللحن 

الشعري لبشير تهامي من مستغانم.
القادر  المهرجان، عبد  أشار محافظ  في تصريح،  و 
بن دعماش إلى عودة المهرجان بعد سبع سنوات من 
 11 طبعته  تقترح  حيث  الفنية،  الساحة  عن  الغياب 
برنامجا "احتفاليا ثريا"، كما أوضح السيد بن دعماش 
المقررة  المهرجان  لهذا   12 الطبعة  خالل  سيتم  انه 
خالل شهر رمضان لسنة 2023، "استئناف المنافسة" 
والنشاطات األخرى التي أعتيد تنظيمها على هامش 
في  "التسجيالت  أن  مبرزا  الثقافية،  التظاهرة  هذه 

منافسات الطبعة 12 مفتوحة منذ اآلن".
و في كلمتها االفتتاحية، ذكرت وزيرة الثقافة "بالدور 
"اكتشاف  في  المهرجان  هذا  يلعبه  الذي  البارز" 

وتشجيع المواهب الشابة والجديدة".
للمهرجان   11 الطبعة  برنامج  تقديم  ذلك  بعد  تم  و 
ابتدأ بعرض فيلم وثائقي قصير يروي حياة والمسار 
ثم تكريم وزيرة  باتي،  الحافل لمحبوب صفار  الفني 
الثقافة والفنون للفنان الراحل حيث منحت ابنه جائزة 

استحقاق.
لعالق  سمير  غرار  على  الفنانين  من  العديد  قام  و 
)البليدة( وعيسى بابا عمي )غرداية( وياسين زواوي 
عبد  الشيخ  وكذا  )مستغانم(  قطافة  ورشيد  )بجاية( 
بعض  بتأدية  العاصمة(  )الجزائر  القبي  الرحمان 
الكبير  الفنان  وتلحين  تأليف  من  الموسيقية  المقاطع 

محبوب باتي.
الموسيقية  المقاطع  بعض  بتأدية  الفنانون  قام  كما 
راح"،  الغالي  "راح  كل صاحب"،  "أجهد  األخرى، 
"كيف عمالي أو حيلتي" و "خليتيني مهموم" و "اش 
"يا  و  خبارو"  يعطيك  قلبي  تراش  "سال  و  عدبني" 
قوت الروح بيك والع" و "محمد هاي سيدي" و "آجي 

يا نواح".
و يتواصل مهرجان أغنية الشعبي إلى 15 أغسطس، 
حيث ضم برنامج سهرة أمس األول، أغاني للفنانين 
)الشلف(  مغارية  جمال  و  وزو(  )تيزي  بليك  رشيد 
)الجزائر  غاليز  الدين  ونصر  لعيداوي  وحميد 
لخالد  الشعري  الخطاب  إلى  باإلضافة  العاصمة(، 

شهالل )مستغانم(.
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الوكالت

السابعة  الدورة  ألشغال  الختامي  البيان  في  وجاء 
لألمانة الوطنية لجبهة البوليساريو برئاسة الرئيس 
الصحراوي ابراهيم غالي ،األمين العام للجبهة - 
)واص(  الصحراوية  االنباء  وكالة  أوردته  الذي 
إزاء  الدولي  المجتمع  وتغاضي  "صمت  أن   -
سلوكيات دولة االحتالل المغربي سيقود إلى تفاقم 

الال أمن والال استقرار في المنطقة".
حل  "ال  أنه  على  البوليساريو،  جبهة  وشددت 
والمجسد  الواضح  القانوني  اإلطار  في  إال  للنزاع 
 ،1991 لسنة  األممية-اإلفريقية  التسوية  في خطة 
ومصادقة  الطرفين  باتفاق  حظيت  التي  الوحيدة 
مجلس األمن الدولي، بما يكفل للشعب الصحراوي 

حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير واالستقالل، على غرار كل الشعوب 
والبلدان المستعمرة" ، يضيف البيان.

للتعاون مع جهود  الكامل  "استعدادها  البوليساريو  السياق، جددت جبهة  هذا  وفي 
األمين العام لألمم المتحدة ومبعوثه الشخصي" لتصفية االستعمار من آخر مستعمرة 
في إفريقيا ، كما ثمنت عاليا " الزيارة الهامة" التي قام بها إلى الجمهورية الصحراوية 
السيد بانكول أديوي، مفوض الشؤون السياسية والسلم واألمن في االتحاد اإلفريقي 
"وما تكتسيه من أهمية في سياق الدور المحوري لالتحاد، كشريك لألمم المتحدة في 

تصفية االستعمار من القارة اإلفريقية".
كما أكدت استعداد الجمهورية الصحراوية للتعاون من أجل تنفيذ قرار /قمة االتحاد 
االفريقي  االتحاد  في  العضوين  الدولتين  دعت  التي  البنادق/،  إلسكات  اإلفريقي 
الظروف  لتحضير  مباشرة  مفاوضات  إلى  والمغرب(  الصحراوية  )الجمهورية 

الشعب  مصير  لتقرير  استفتاء  لتنظيم  المناسبة 
الصحراوي.

الوطنية  الصعيد األوروبي، طالبت األمانة  وعلى 
لجبهة البوليساريو، في بيانها ، االتحاد األوروبي 
والقانون  الدولي  القانون  احترام  "ضرورة  ب 
الدولي اإلنساني في ما يتعلق بالصحراء الغربية، 
بما في ذلك التقيد بقرارات محكمة العدل األوروبية 
واالمتناع عن أي خطوات، كمنظمة وكدول، من 
شأنها المساس بالمجال اإلقليمي للصحراء الغربية، 
على  سافرا  اعتداء  وتشكل  وجوا،  وبحرا  أرضا 
صاحب السيادة الوحيد عليها الشعب الصحراوي، 

بقيادة ممثله الشرعي، جبهة البوليساريو".
كما تضمن البيان الختامي ألشغال الدورة السابعة لألمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، 
إشادة بالتضحيات التي يقدمها مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي على طول 
الجدار الرملي )جدار الذل والعار( ضد قوات االحتالل المغربي من أجل استكمال 
مهمة التحرير.وحيت الجبهة في بيانها، بطالت وأبطال انتفاضة االستقالل، وفي 
المدنيين  الطالبي وجميع األسرى  الصف  إيزيك/ وأسرى  /اكديم  مقدمتهم معتقلي 
الصحراويين في السجون المغربية الذين "يتصدون بتحدي وشموخ لكل ممارسات 
بثبات  ويكرسون  اإلنسان،  لحقوق  الجسيمة  وانتهاكاتها  المغربي  االحتالل  دولة 
الصحراوي  للشعب  الراسخ  والتصميم  الغاشم،  االحتالل  لواقع  األبدي  الرفض 
على نيل الحرية واالستقالل"، مستدلة في هذا السياق بنضال الحقوقية الصحراوية 
سلطانة سيدي ابراهيم خيا وعائلتها الذين قدموا "صورة رائعة للصمود والتحدي"، 

وفق ما جاء في البيان.

اإلنسان،  لحقوق  المغربية  الجمعية  دعت 
والديمقراطية  الحقوقية  الحركة  أمس،  أول 
والشبابية في المملكة إلى " تكثيف الجهود 
من أجل التصدي لحملة التراجعات الخطيرة 

في مجال الحقوق والحريات".
لها،  بيان  في  المغربية،  الجمعية  أبرزت 
بمناسبة اليوم العالمي للشباب المصادف لـ 
12 أوت من كل عام، المقاربة االمنية التي 

و  الفئة،  الشباب  فئة  المخزن ضد  يعتمدها 
المبنية على قمع المظاهرات واالحتجاجات 
والمتابعات  السياسية  واالعتقاالت  السلمية، 
المنظمات  على  والتضييق  القضائية 
الشبابية، وضرب حقها في التعبير والتنظيم 

واالستفادة من الفضاءات العمومية.
المغربية  الشبيبة  أن  السياق،"  في  وأكدت 
أغلب  في  متردية  جد  أوضاعا  تعيش 

واالجتماعية"،  االقتصادية  المستويات 
لسياسات  الوضعية،  هذه  مسؤولية  محملة 
المرجعية  على  المبنية  المخزن،  نظام 
النيوليبرالية، ما ترتب عنه تقليص حظوظ 
الشباب في الولوج لقطاعي التعليم والشغل.
عن  باإلفراج  الصدد،  هذا  في  وطالبت 
والمعتقلين  الرأي  معتقلي  الشباب  كافة 
السياسيين، ومناضلي االتحاد الوطني لطلبة 

االجتماعية،  الحركات  ومعتقلي  المغرب، 
التي  واالعتداءات  المتابعات  جميع  ووقف 
تستهدف الصحافيين والمدافعين عن حقوق 
اإلنسان والنقابيين.كما عبرت عن تضامنها 
التي  الشبابية  والجمعيات  الهيئات  كل  مع 
بمظاهر  منددة  والمنع،  للتضييق  تتعرض 
تخلفه  وما  والفساد"،  والتهميش  القمع   "
تكافؤ  وانعدام  الشباب،  لطاقات  إهدار  من 

التكوين  مستويات  وتردي  الفرص، 
والتأهيل، مما يعيق الدور المجتمعي للشباب 
مجاالت  بمختلف  بأدواره  االضطالع  في 
الدولة  البيان،  ختام  في  الحياة.ودعت 
المخزنية إلى تحمل مسؤولياتها واالستجابة 
للمطالب الحقوقية األساسية للشباب، و التي 
المغربية  الجمعية  سابق  وقت  في  رفعتها 

لحقوق اإلنسان لسلطات البالد.

جبهة البولي�ضاريو حتذر من خطورة ال�ضمت الدويل اجتاه الق�ضية

حل النزاع ال�صحراوي مرهون بتطبيق
 خطة الت�صوية الأممية-الإفريقية

حذرت جبهة البولي�ضاريو، من اأن �ضمت املجتمع الدويل اإزاء �ضلوكيات دولة الحتالل املغربي تنذر بتفاقم حالة الالاأمن 

والالاإ�ضتقرار يف املنطقة، واأكدت جمددا اأنه "ل حل للنزاع" يف ال�ضحراء الغربية اإل يف اإطار خطة الت�ضوية الأممية-الإفريقية 

التي مت اإقرارها �ضنة 1991.

ا�صتئناف العالقات الديبلوما�صية 
بني كولومبيا واجلمهورية العربية  

الدميقراطية
العربية  الجمهورية  و  كولومبيا  جمهورية  اتفقت 
عالقاتهما  استئناف  على  الديمقراطية  الصحراوية 
الديبلوماسية، وفق ما أفادت به وكالة األنباء الصحراوية 

)وأص(، يوم الخميس الفارط.
بيان  في  الكولومبية  الخارجية  الشؤون  وزارة  وأكدت 
و  كولومبيا  جمهورية  إتفاق  المصدر,  ذات  حسب  لها, 
استئناف  الديمقراطية  الصحراوية  العربية  الجمهورية 
أهداف  و  مبادئ  مع  تماشيا  الديبلوماسية,  عالقاتهما 
ميثاق األمم المتحدة و اإلتفاق المبرم بين البلدين بتاريخ 
الرئيس  البيان عقب إستقبال  1985.وصدر  27 فبراير 
الكولومبي غوستافو بيترو بالقصر الجمهوري بالعاصمة 
الكولومبية بوغوتا, محمد سالم ولد السالك وزير الشؤون 
الخارجية الصحراوي و المبعوث الخاص إلبراهيم غالي 
العام  األمين  و  الصحراوية  العربية  الجمهورية  رئيس 

لجبهة البوليساريو.

نقابة اأمريكية حتث الرئي�س 
جو بايدن على دعم حق ال�صعب 

ال�صحراوي يف تقرير امل�صري
حثت نقابة المحامين األمريكية بمدينة نيويورك، الرئيس 
األمريكي جو بايدن على دعم  حق الشعب الصحراوي 
عليه  تنص  لما  وفقا   ، واالستقالل  المصير  تقرير  في 
العامة  الجمعية  وقرارات  الصلة  ذات  الدولية  المواثيق 

لألمم المتحدة خاصة القرار 1415 .
بمراجعة  األمريكي  الرئيس  االمريكية،  النقابة  وطالبت 
يتعلق  ما  في  ترامب  دوالند  السابق  الرئيس  قرار 
الصحراء  على  المزعومة  بسيادته  للمغرب  باالعتراف 
الغربية، وشددت على ضرورة استغالل جميع القنوات 
الدبلوماسية المتاحة، لتمكين الشعب الصحراوي من حقه 
حرية  بكل  باالختيار  له  السماح  و  المصير،  تقرير  في 
حقه في بناء دولته المستقلة، و التمتع بموارده الطبيعية، 

مثل ما تؤكد عليه الشرعية الدولية.      
كما حثت ذات نقابة ، الرئيس جوبايدن على دعم سفير 
األمن  مجلس  في  المتحدة  األمم  لدى  المتحدة  الواليات 
الدولي من أجل  توسيع والية بعثة األمم المتحدة لتنظيم 
لتشمل  )المينورسو(  الغربية   الصحراء  في  االستفتاء 
في  المغرب  انتهاكات  وتوثيق  اإلنسان  حقوق  مراقبة 
االراضي الصحراوية المحتلة، وتقديم قرار بهذا الشأن 

الى مجلس األمن الدولي.

جي�س التحرير ال�صعبي ال�صحراوي 
ينفذ هجمات �صد قوات الحتالل 

املغربي بقطاع املحب�س
شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات 
مركزة ضد تخندقات جنود االحتالل المغربي المتمركزة 
بجدار الذل والعار بقطاع المحبس، مخلفة خسائر فادحة 
في األرواح والمعدات، حسب البيان العسكري رقم 609 

الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية أول أمس.
الصحراوية  االنباء  وكالة  اوردته  الذي  البيان  وأبرز 
الشعبي  التحرير  متقدمة من جيش  مفارز  أن  )واص(، 
الصحراوي استهدفت باقصاف عنيفة ومركزة تخندقات 
بقطاع  والعرية  أركان  أعكد  بمنطقتي  االحتالل  جنود 

المحبس.
الشعبي  التحرير  جيش  من   متقدمة  مفارز  وكانت 
الفارط  الخميس  يوم  هجماتها  ركزت  ،قد  الصحراوي 
مستهدفة قوات االحتالل المغربي بقطاع اوسرد وبمناطق 
كلب النص واسطيلة ولد بواكرين.وتتوالى هجمات جيش 
قوات  معاقل  مستهدفة  الصحراوي  الشعبي  التحرير 
االحتالل المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في األرواح 

والمعدات على طول جدار الذل والعار،يضيف البيان.

مبنا�ضبة اليوم العاملي لل�ضباب امل�ضادف

جمعية حقوقية مغربية تدعو اإىل الت�صدي للرتاجعات اخلطرية يف جمال احلقوق واحلريات

لدعم  المغربية  للجبهة  الوطنية  السكرتارية  حذرت 
فلسطين وضد التطبيع، المخزن من العواقب الوخيمة 
لعدم االنصات للشعب المغربي والمضي في التطبيع، 
مؤكدة أنها الجبهة ستتصدى لكل "االنشطة التطبيعية 
الخيانية المستفزة للمغاربة، الرافضين ألي عالقة مع 

الكيان الصهيوني المحتل.
وفي بيان توج اجتماعا خصصته  لتقييم نتائج العدوان 
الصهيوني على الشعب الفلسطيني ومجمل التطورات 
ايام من  بعد  الفلسطينية،  بالقضية  المرتبطة  السياسية 
وقف حرب األيام الثالثة في قطاع غزة، دعت الجبهة 
مسؤولياتها  تحمل  إلى   " بالدها  سلطات  المغربية، 
من  والخروج  الشعب  لنبض  واإلنصات  التاريخية 
بأقوى  السياق،  في  المذلة".وأدانت  التطبيع  اتفاقيات 
العبارات، موقف وزارة الخارجية المغربية المخزي، 
و" الذي ساوي بين المقاومة والكيان المجرم الغاصب 
والمعتدي"، بل وقف إلى جانب العدو، تضيف الجبهة 

المغربية، "دون حياء".

من   " الصهيوني  الكيان  مع  التعاون  أن  واعتبرت 
طرف نظام االستبداد والعمالة هو عمل خياني مناقض 
محتمل  انفجار  في  رئيسي  وسبب  والوطنية،  للسيادة 
الكبير فضال عن  بالمغرب  الجوار  بلدان  للقالقل مع 
كونه معبد بشالالت من دماء شعب يطمح للحياة في 

سلم وسالم على أرضه ".
في  للتطبيع  المناهضة  الجبهة  ذات  عبرت  كما 
المغرب، عن اعتزازها بالمبادرات النضالية الداعمة 
بشكل  المتمثلة  و  المغرب،  في  الفلسطيني  للشعب 
أوت   7 األحد  يوم  االحتجاجية  الوقفات  في  خاص 
اغسطس،   8 اإلثنين  يوم  وبالرباط  البيضاء،  بالدار 
ما عرفته من حضور حاشد وكلمات صادقة  مبرزة 

وقوية .
وأشادت في سياق متصل، بأداء المقاومة الفلسطينية، 
الصهيوني  العدو  وجه  في  ووحدتها  وصمودها 
القوى  موازين  اختالل  ذريعا، رغم  فشال  فشل  الذي 
الفتنة  وزرع  المقاومة  صفوف  تفكيك  في  لصالحه، 

بينها، مشيرة الى ما تكبده من خسائر اقتصادية هامة 
بمئات  المستعمرات  أمطرت  التي  المقاومة  يد  على 

الصواريخ، ما أدى إلى شل الحياة العادية بها )..(.
الضفة  في  الفلسطيني  الشعب  بصمود  نوهت  كما 
الغربية ،بما في ذلك  القدس حيث يواجه ببسالة، عن 
طريق المقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة، التي يتم 
لنظام  اليومية  الجهنمية  اآللة  بإصرار،  بنائها  إعادة 
وزحف  بالجملة  واعتقاالت  تقتيل  من  األبارتهايد 
لألشجار  واقتالع  األراضي  على  وسطو  لالستيطان 
للمسجد  واستباحة  للمنازل  وهدم  للمياه  وسرقة 
األقصى، إرضاء ألوهام إيديولوجية ونزوات خرافية 

ال عالقة لها بحقائق التاريخ ونتائج البحث العلمي.
وعبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين و ضد التطبيع 
في االخير،  عن تضامنها مع األسرى الفلسطينيين، 
في سجون االحتالل الصهيوني، ونضاالتهم المستمرة 
إضرابا  يخوض  الذي  العواودة  خليل  رأسهم  وعلى 

طويال عن الطعام )..(.

أعلنت حكومة مالي ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف معسكرا 
قتيال من عناصر   42 إلى  فاسو والنيجر،  بوركينا  الحدودية مع  بالمنطقة  للجيش 
الذي  الهجوم  أن "22 جنديا أصيبوا خالل  بيان-,  الحكومة,- في  الجيش.وذكرت 
وقع يوم األحد الماضي في منطقة /تيسيت/, شرقي البالد, مشيرة إلى أنه تم القضاء 
على 37 مسلحا.”وكانت حصيلة سابقة للهجوم قد أشارت إلى مقتل 17 جنديا, و 

4 مدنيين.كما اعتبر 9 جنود آخرين في عداد المفقودين.وأعلنت السلطات االنتقالية 
أيام بدء من يوم الخميس, اثر هذا الهجوم و  في مالي الحداد الوطني لمدة ثالثة 
مصرع الجنود الذين بلغ عددهم 42 قتيل.وحسب مرسوم وقعه الرئيس االنتقالي 
عاصيمي غويتا, فان االعالم ستنكس من فوق المباني و المؤسسات الوطنية, طيلة 

الفترة المحددة.

اأكدت اأنها �ضتت�ضدى لكل الأن�ضطة التطبيعية اخليانية امل�ضتفزة للمغاربة

اجلبهة املغربية لدعم فل�صطني حتذر من العواقب الوخيمة للتطبيع

 مايل: 

ارتفاع ح�صيلة الهجوم على مع�صكر للجي�س اىل 42 قتيال



"امللكية ل�ش�ؤون القد�س": 

�شباب القد�س ي�شكلون خط الدفاع 
الأول عن فل�شطني والأمة

 أكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد هللا كنعان 
الشرسة  الهجمة  بمواجهة  القدس  في  الشباب  دعم  أهمية 

لالحتالل والتي تستهدفهم يوميا.
اليوم  لمناسبة  أمس،  اللجنة،  بيان وزعته  في  كنعان،  وقال 
من  آب  من  عشر  الثاني  يصادف  الذي  للشباب،  الدولي 
وتتصدر  األمة  بشباب  ترتبط  القدس  مدينة  "ألن  عام،  كل 
فهناك  الحر،  والعالمي  واإلسالمي  العربي  الموقف  أولوية 
حاجة ماسة وفورية لدعم أهلنا في مدينة القدس، بمن فيهم 
الشباب، فهم يتعرضون يوميا لهجمة احتالل شرسة تستهدف 
حياتهم وتعليمهم ومستقبلهم، من قتل وأسر وإبعاد واعتقال 
إداري لألطفال يتجدد حتى بلوغهم سن الحكم عليهم بالسجن 
في ظروف صعبة، ومن يفرج عنه يكون منهكا باألمراض 
االستعماري  التضييق  من  بالرغم  أنه  المزمنة".وأضاف: 
خط  يشكلون  القدس  شباب  يزال  فال  الشامل  الصهيوني 
الدفاع والنضال األول عن فلسطين والقدس واألمة ومقدساتنا 
في  الكثيرة  مبادراتهم  ذلك  في  بما  والمسيحية،  اإلسالمية 
الليل حلوة(، إلنعاش  )القدس في  القدس مثل مبادرة  مدينة 
الحياة واألوضاع االقتصادية بتنشيط زيارة أسواق المدينة، 
ومبادرة )تميز( التي ينفذها فريق شارك الشبابي للنهوض 
بالشباب وتنمية مهاراتهم من اجل تدريبهم وتوظيفهم، إضافة 
الشباب  من  كبير  عدد  ونشاط  القدس  كشافة  مبادرات  إلى 
والشابات في مدينة القدس مثل الناشطة منى الكرد التي تنشط 
الشيخ  بلدة سلوان وحي  في  االحتالل  في فضح ممارسات 

جراح.
المناسبة،  القدس ولهذه  الملكية لشؤون  اللجنة  وأضاف، أن 
جاللته  دعوات  فيها  بما  السامية  الملكية  التوجيهات  تؤكد 
والدفع  القرار  صنع  سياسة  في  الشباب  مشاركة  لضرورة 

بعجلة اإلصالح قدما.
وبخصوص شباب مدينة القدس الذي يعيش واقعا مؤلما تحت 
مطرقة االحتالل وسندان التحديات االقتصادية واالجتماعية، 
القانونية  الفورية  األممية  الحماية  من  بد  ال  أنه  كنعان  أكد 
له، وإلزام االحتالل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية الكفيلة 
بتوفير مناخ آمن للشباب، إلى جانب ضرورة توجيه اإلعالم 

بوصلته وقلمه نحو معاناته ونشر قضيته العادلة للعالم.
النظر في  إعادة  بد من  التعليمي ال  الصعيد  إنه على  وقال 
مناهجنا المدرسية والجامعية ومنصاتنا التعليمية على شبكة 
اإلنترنت، بحيث يجب تدريس مساقات إجبارية في المدارس 
البرامج  ومواجهة  والقدس  فلسطين  قضية  عن  والجامعات 
وهويتها  فلسطين  تاريخ  تزور  التي  الصهيونية  والمنصات 
العربية، كل ذلك لتبقى القدس حية في ضمائرنا ويبقى شباب 
القدس في مقدمة أولوياتنا ويبقى شبابنا العربي واإلسالمي 

على صلة وثيقة بقضيتهم األولى فلسطين والقدس.

ال�كاالت
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دويل

بتاريخ  انه  "وفا"،  أوضحت 
الطائرات  استهدفت   8-5
سابق  دون  الصهيونية  الحربية 
"برج  في  الشقق  بعض  انذار 
مدينة  وسط  الواقع  فلسطين" 
في  الصواريخ  من  بعدد  غزة 
الى  أدى  ما  الرابع،  الطابق 
من  العديد  في  بليغة  أضرار 
في  اإلعالمية  المؤسسات 
من  والثالث  الثاني  الطابقين 

البرج.
القصف  هذا  أن  إلى  وأشارت 
الى حدوث أضرار كبيرة  أدى 
في عديد المؤسسات اإلعالمية، 
"شهاب"  وكالة  مقر  وهي: 
طاقمها  نجا  التي  اإلخبارية 

جروب"،  "ميديا  شركة  ومقر  بأعجوبة،  الصحفي 
شركة  ومقر  الشبابي،  اإلعالمي  المركز  ومقر 
ايفنت لإلنتاج والخدمات اإلعالمية، ومكتب صحيفة 
"األيام"، ومقر مؤسسة المشرق لإلعالم، وبإذاعتي 

"غزة إف إم"، و"القرآن الكريم".
إن  جاد،  حامد  األيام  جريدة  مكتب  مدير  وقال 
الشقق  من  عدد  وقصف  فلسطين  برج  استهداف 
إلى  أدى  بالصواريخ،  الرابع  الطابق  في  السكنية 
ومؤسسات  مقرات  في  بليغة  أضرار  حدوث 
إعالمية، ومنها: مقر جريدة األيام الواقع في الطابق 

الثاني.وأضاف جاد في حديث لــ"وفا"، إن القصف 
أحدث أضرارا في الجهة الشرقية من مقر الجريدة، 
مكاتب  تحتوي  بالكامل  غرفتين  تضررت  حيث 
شبكة  إلى  باإلضافة  وطابعات،  كمبيوتر،  وأجهزة 

االنترنت.
وتابع: ان نوافذ المقر تطايرت واألبواب تهشمت، 
فضال عن الخدمات الصحية وشبكة المياه تدمرت 
بالكامل، مبيناً انه تم االنتقال الى مكان آخر بشكل 
مؤقت، على أمل ان يتم اعادة اعمار برج فلسطين 

والشقق التي تضررت خالل القصف.

المراسلة  أصيبت   ،8-7 وبتاريخ 
"الكوفية"  قناة  في  والُمعّدة 
في  هربيد  أبو  ناهد  الفضائية 
حالتها  ووصفت  اليسرى،  قدمها 
بالمتوسطة، جّراء قصف الطيران 
لمنزلها،  اإلسرائيلي  الحربي 
بيت  بلدة  في  مجاورة  ومنازل 

حانون شمال قطاع غزة.
نقيب  نائب  قال  جانبه،  من 
إنه  األسطل،  تحسين  الصحفيين 
المخاطر  هذه  كل  من  بالرغم 
أن  إال  والقصف،  والتحديات 
الصحفيين كعادتهم فضحوا جرائم 
ووثقوا صوتا وصورة   االحتالل، 
المواطنين  بحق  الجرائم  تلك 

العزل.
الزمالء  نقابة الصحفيين زارت  ان  وأكد األسطل، 
في الميدان، واطلعت على المخاطر التي يواجهونها 
ال  االحتالل  سلطات  أن  مبينا  العدوان،  هذا  نتيجة 
تسمح منذ أكثر من 15 عاما بإدخال معدات السالمة 
حياتهم،  على  تهديدا  يشكل  ما  للصحفيين،  المهنية 
اإلشارة  تجدر  الدولية.  لألعراف  واضحا  وانتهاكا 
إلى أن عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع 
األطفال  من  عدد  بينهم  شهيدا،   49 إلى  وصل  قد 
والنساء، إضافة إلى أكثر من 360 مصابا بجروح 

متفاوتة.

الخميس  يوم  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  جددت 
واإلدارة  الدولي،  للمجتمع  مطالبتها  الفارط، 
لالستيطان  الرافضة  المواقف  بترجمة  األمريكية، 
الكيان  تجبر  عملية  وخطوات  إجراءات  إلى 

الصهيوني على وقف االستيطان فورا.
لمصادقة  إدانتها  عن  بيان،  في  الوزارة،  وعبرت 
استيطاني  مخطط  على  االحتالل  سلطات 
المواطنين  أراضي  على  جديدة  مستعمرة  إلقامة 
الفلسطينيين في بلدة ديراستيا، وسط الضفة الغربية 
المحتلة، وإقدام قوات االحتالل على وضع مكعبات 
اسمنتية على المدخل الرئيس لمسافر يطا قرب قرية 
التواني جنوب الخليل إلحكام السيطرة على المنطقة 
وإغالقها تمهيدا لالستيالء عليها والتحكم في الحركة 

منها وإليها، وكذلك رفض سلطات االحتالل إخالء 
أراضي  على  المقامة  حومش  االستيطانية  البؤرة 

بلدتي برقة وسيلة الظهر شمالي الضفة الغربية.
مستوطنة  بناء  على  المصادقة  إن  الوزارة  وقالت 
جديدة في محافظة سلفيت يندرج في إطار مخطط 
تحويل  إلى  يهدف  عنصري  توسعي  استعماري 
جميع المستعمرات المقامة على أراضي محافظتي 
واحد وضخم  استيطاني  تجمع  إلى  وقلقيلية  سلفيت 
جنوب  في  آخر  ضخم  استيطاني  بتجمع  يرتبط 
محافظة نابلس ويمتد إلى عمق األراضي الفلسطينية 
في محافظة رام هللا من جهة الشمال، وصوال إلى 
الصهيوني،  بالعمق  ويرتبط  الفلسطينية،  األغوار 
واسعة،  وأنفاق  طرق  شبكة  من  ذلك  يعنيه  بما 

واالستيالء على آالف الدونمات الفلسطينية، وتقطيع 
المناطق  وتحويل  المحتلة  الغربية  الضفة  أوصال 
معزولة،  محاصرة،  جزر  مجرد  إلى  الفلسطينية 
مخنوقة باالستيطان والحواجز واألبراج العسكرية.

وأكد البيان أن التوسع االستيطاني المتواصل يؤدي 
إلحياء  فرصة  أية  أمام  نهائيا  الباب  إغالق  إلى 
وتقويض  الدولتين،  حل  أساس  على  السالم  عملية 
القابلة للحياة،  أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية 
القدس  بعاصمتها  السيادة،  ذات  جغرافيا،  المتصلة 
بيانها،  الفلسطينية، في  الخارجية  وحملت  الشرقية. 
على  صمته  نتائج  عن  المسؤولية  الدولي  المجتمع 
جرائم االستيطان المتواصلة، وتخليه عن مسؤولياته 
للقانون  االنصياع  على  االحتالل  دولة  إجبار  في 

األندونيسي،  المستشفى  في  الطبي  الطاقم  انشغل   
شمال غزة، في ترتيب سرير المصابة رهف سلمان 
إلى  لنقلها  ويدها،  ساقيها  فقدت  التي  عاما(،   11(
مشفى العيون بغزة فيما يرقبها أخوها محمد، )13 
عاما(، الذي أصيب معها، ويرقد على سرير مجاور 

لها.
وقالت رهف لمراسل "وفا"، إنها خرجت من البيت 
لتنادي أخاها محمد لتناول العشاء وآخر وجه رأته 
هو وجه ابن الجيران، ثم رأت نيرانا وصوت انفجار 
ولم تُفق على نفسها إال في المستشفى. "صحوت وال 
أعلم أنني فقدت أطرافي، وانتبهت لذلك عندما جاء 

الطاقم الطبي لفحص الجروح وتطهيرها".
وأضافت أن أكثر ما تفكر كيف تقّوي نفسها وتتعلم 
كي تواصل حياتها كاآلخرين."سأتعلم كل شيء كي 
أستطيع أن أعمل وأتزوج وأربي أطفالي، ال أحب 
اللغة اإلنجليزية لكن سأتعلمها كي أستطيع أن أعمل". 
"سأستخدم أطرافا صناعية وأحمل الشنطة وأتعلم". 
قالت رهف.وحول عملها المستقبلي لم تحدد رهف، 

فقالت وهي تغطي عينيها تجنبا للضوء: "أريد أن 
صحفية،  طبيبة،  رسامة،  معلمة،  ممرضة،  أعمل 
مشوشة. إنها  وقالت  أمها  همست  وهنا  أعلم".  ال 
وكانت رهف وأخوها قد أصيبا واستشهد 5 أطفال 
وشاب وأصيب آخرون في الهجوم الذي وقع مساء 
ذرف  عن  رهف  عينا  تتوقف  الماضي.ولم  السبت 
الدموع، وقالت إنها ال تحتمل الضوء وال تستطيع 
أمها  نحو  ببطء  بوجهها  أشاحت  دمعها،  توقف  أن 
وقالت "لماذا أبكي".وقالت منال سلمان، إن طفلتها 
رهف لم تفق من صدمتها بعد وال تعي بالضبط ما 
يدور حولها وال تعي الكارثة التي حلت بها. "يبدو 
أن عينيها تدمعان بسبب إصابة، سيحولونها لمشفى 

العيون للتأكد".
زيارتها،  من  خائفات  وهن  صديقاتها  عن  "تسأل 
منال. قالت  الجديد،"  الدراسي  العام  عن  وتسأل 
وأشارت والدة الطفلين، إن آخر مكان كان متوقعا 
أن يتعرض للصواريخ هو محيط بيتها."منطقة كنا 
نعتقد أنها آمنة، سكنية وال أي نشاط غير عادي فيها 

وهي قلب مخيم جباليا )شمال غزة("، قالت منال.
وقال محمد، شقيق رهف، الذي اعتاد أن يلعب كرة 
الجيران  إنه كان في الشارع يلهو مع أوالد  القدم، 
في المساء. "كان الجو حارا جدا والكهرباء منقطعة 
فنخرج للشارع للعب وبحثا عن جو بارد، الشارع 
االنفجار  "سمعت  والرجال.  باألطفال  مليئا  كان 
بألم في ساقي ومشيت قفزا ألقرب دكان  وشعرت 
وكان الزجاج المتكسر يمأل األرض ولم أشعر به". 
قال محمد.وأشار إلى أن أكثر ما يقلقه أنه يريد أن 

يطمئن ما إذا كان سيستطيع لعب كرة القدم أم ال.
العالم سوى أن يوفر  وقالت منال إنها ال تريد من 
بأمان. العيش  من  ليتمكنوا  فلسطين  ألطفال  األمن 
وتقول منال )أم رهف( إنها تفكر في أمرين رئيسين، 
كيف ستعيش رهف بعد أن فقدت 3 أطراف و15 
إصبعا، كيف ستتعالج وكيف ستتعلم وكيف ستكمل 
حياتها مثل باقي "الصبايا"، وأيضا كيف يمكن أن 
نتجنب حروبا قادمة، "من سيضمن ومن سيستطيع 

حمايتنا؟".

الق�شف اأدى اإىل حدوث اأ�شرار كبرية يف عديد امل�ؤ�ش�شات االإعالمية

انتهاكات �شهيونية �شارخة لل�شحفيني 
خالل العدوان الأخري على قطاع غزة

 ذكرت وكالة االأنباء واملعل�مات الفل�شطينية "وفا",  اأم�س، اأن عدد االنتهاكات االإ�شرائيلية بحق ال�شحفيني خالل العدوان ال�شهي�ين على قطاع 

غزة الذي بداأ يف اخلام�س من ال�شهر اجلاري، وا�شتمر لثالثة اأيام، بلغ 12 انتهاكا.

للي�م 153 و�شط ظروف �شحية حرجة

املعتقل عواودة يوا�شل
 اإ�شرابه عن الطعام 

غرب  إذنا  بلدة  من  عاما(   40( عواودة  خليل  المعتقل  يواصل 
العتقاله  رفضا  يوما،   153 منذ  الطعام  عن  إضرابه  الخليل، 

اإلداري، وسط ظروف صحية حرجة جدا.
وكانت محكمة "عوفر" العسكرية سمحت أمس الخميس لمحامية 
مختص،  طبيب  برفقة  عاجل،  بشكل  بزيارته  عواودة  األسير 
لتقديمه  الصحية،  حالته  حول  طبي  تقرير  وإعداد  لمعاينته 
له.  المقدم  باالستئناف  المقبل  األحد  يوم  ستنظر  التي  للمحكمة، 
في  حادة  أوجاع  من  "الرملة"  سجن  في  القابع  عواودة  ويعاني 
في  وضوح  وعدم  شديد،  وُدوار  الرأس،  في  وآالم  المفاصل، 

الرؤية، وال يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.
يذكر أن األسير عواودة، استأنف إضرابه في الـ 2022/7/2، بعد 
أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يوًما من اإلضراب، استناًدا إلى 
وعود باإلفراج عنه، إال أّن االحتالل نكث بوعده، وأصدر بحّقه 
أمر اعتقال إدارّي جديدا لمدة أربعة أشهر، علًما أنّه معتقل منذ 
2021/12/27، حيث أصدر االحتالل بحّقه أمر اعتقال إدارّي 
مدته ستة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة 

أشهر، وجرى تثبيتها على كامل المدة.
لمحاكم  مقاطعتهم  اإلداريون  المعتقلون  يواصل  السياق،  وفي 
االحتالل لليوم الـ 224 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم 
وإدارات  االحتالل  سلطات  وتتذرع  اإلداري.  االعتقال  لجريمة 
يمكن  ال  سرية  ملفات  لهم  اإلداريين  المعتقلين  بأن  المعتقالت، 
الكشف عنها مطلقا، فال يعرف المعتقل مدة محكوميته وال التهمة 

الموجهة إليه.
ودون  محاكمة،  أو  تهمة  دون  اعتقال  هو  اإلداري  واالعتقال 
باألدلة، في  الخاصة  المواد  بمعاينة  لمحاميه  أو  للمعتقل  السماح 
لتكون  اإلنساني،  الدولي  القانون  لبنود  وصريح  واضح  خرق 
إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وغالبا ما يتعرض المعتقل اإلداري لتجديد مدة االعتقال أكثر من 
مرة لمدة ثالثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا 
إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحاالت إلى سبع سنوات كما 

في حالة المناضل علي الجّمال.

اأدانت م�شادقة �شلطات االحتالل على خمطط ا�شتيطاين الإقامة م�شتعمرة جديدة

فل�شطني تطالب املجتمع الدويل
 باإتخاذ اإجراءات عملية لوقف الإ�شتيطان

من �شحايا العدوان ال�شهي�ين االأخري على غزة

الطفلة رهف اأطراف مفقودة واإ�شرار على احلياة
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كلثوم بن الهدم..»ُم�ضت�ضيف« 
الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم يف املدينة

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

والسالم إلى المدينة المنورة.

من هو ال�صحابي كلثوم بن الهدم؟ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ويتصف باألخالق الفاضلة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فعرفوا، ثم أَبْوا إال ُجحوًدا؛ فأنزل هللا: }الم هللا ال إله إال هو الحي القيوم{.
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املـوافق   لـ  16 حمرم 1444 هـ  

أوضح المسؤول المكلف بخدمة وتنمية المجتمع على مستوى 
الكشافة االسالمية الجزائرية، يزيد معمري، في تصريح لوأج، أنه 

تم تنصيب 1500 فوج كشفي بتعداد يفوق 40 ألف طفل، مشيرا 
الى أن العملية ستتواصل الى غاية نهاية شهر أغسطس الجاري 

الستقبال أشبال الكشافة من مختلف واليات الوطن، من بينهم 
2000 طفل من مناطق الجنوب والهضاب العليا، بهدف تمكينهم 

من االستجمام والتعرف على الثراء السياحي والتنوع الثقافي الذي 
تزخر به مختلف مناطق الوطن.

وذكر في نفس السياق أن كل فوج كشفي يتشكل من 60 الى 150 
طفل، مؤكدا انه تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية الستقبال 
هؤالء االطفال في أحسن الظروف، بحيث سيتم تأطيرهم من 

طرف قادة كشفيين لتنشيط برامج تربوية وتوعوية في كل 
المجاالت.

وعلى غرار تنظيم خرجات لالستجمام والترفيه، سيتم خالل 
األيام التي يقضيها األطفال في المخيمات تلقينهم المبادئ 

التي انشئت من اجلها المدرسة الكشفية، على غرار "طرق 
االعتماد على النفس وكيفية القيام بالعمل التطوعي وتنمية 

القدرات المعرفية والتربوية والحفاظ على البيئة ونظافة المحيط 
ومساعدة اآلخرين".ويعتبر المخيم الصيفي --حسب ذات 

المتحدث-- بمثابة "اختبار لقادة الكشافة على تحمل المسؤولية 
داخل المخيم وتسيير المجموعات خارج المقر الكشفي وكذا 
طرق التعامل مع األطفال وتوعيتهم في الحفاظ على نظافة 

الشاطئ والمحيط".
كما تم أيضا منح الفرصة ألبناء الكشافة من مناطق الجنوب 

والهضاب العليا لالستفادة من هذه المخيمات الصيفية والتعرف 
على الثراء السياحي والثقافي الذي تزخر به الواليات الساحلية 

من الوطن.ويندرج هذا المسعى -كما قال معمري- في إطار 
التواصل بين أبناء المناطق الشمالية والجنوبية من خالل 

عمليات التوأمة المقامة، والتي سمحت بإرسال افواج كشفية، 
خالل عطلة الربيع، الى مناطق الجنوب لالستمتاع بطبيعتها 

الخالبة والتعرف على الثراء السياحي التي تزخر به.
وشدد المسؤول ذاته على ضرورة إقامة مخيمات صيفية 

تتماشى والمعايير المعمول بها الستقبال هذه االفواج الكشفية 
في أحسن الظروف، مذكرا بمساهمة قطاع التربية في هذا 

المسعى بفضل االتفاقية التي أبرمت بين الجانبين.
من جانبه، أكد القيادي في محافظة الكشافة لوالية الجزائر، 

أحمد رمضاني، أنه تم على مستوى العاصمة تسخير 10 
مقرات تابعة لألفواج الكشفية الستقبال أزيد من 500 طفل 
قدموا من واليات البيض، عين الدفلى، الوادي وتيميمون 

لمنحهم فرصة قضاء عطلتهم الصيفية على مستوى الشواطئ 
واكتشاف المعالم االثرية والتاريخية والثقافية التي تزخر بها 

الوالية.
وتم لهذا الغرض يضيف ذات المسؤول، تسطير برنامج ثري 
يتضمن خرجات لفائدة هؤالء األطفال الى عدة معالم سياحية 
وتاريخية، على غرار مدينة القصية العتيقة وحديقة التجارب 

بالحامة وجامع  الجزائر ومقام الشهيد.وكشف في نفس السياق 
أنه سيتم خالل السنة المقبلة توسيع هذه المبادرة لتشمل قرابة 

2000 طفل.

اأكد الخبير في ال�سالمة المرورية 

محمد كوا�ش باأن االرتفاع الخطير 

لحوادث المرور بالجزائر بات اأمرا 

خطيرا ي�ستدعي تدخل المخت�سين 

والخبراء لو�سع حد للمجازر، التي 

ت�سببت في بع�ش االأحيان في اإبادة 

عائالت باأكملها.

ف.م

وعلى هامش نزوله ضيفا على إذاعة 
سطيف، أكد الخبير في السالمة المرورية 

محمد كواش، بأن األرقام المسجلة 
مخيفة، بالموازاة مع ارتفاع أعداد 

الحوادث والوفيات بالمقارنة مع المواسم 
الماضية، التي بلغ فيها معدل الوفيات 

8 أشخاص يوميا، فيما ينتظر أن يرتفع 
العدد خالل العام الجاري ألزيد من 12 

قتيال يوميا وما يزيد عن 4000 ضحية سنويا.
وأضاف، نشهد مؤخرا مجازر مرورية لألسف الشديد تعكسه 

الخسائر البشرية والمادية، وقد تحولت لألسف ألمر عادي نذكرها 
في وسائل اإلعالم بشكل يومي، معتبرا ما يحدث ظاهرة اجتماعية 

خطرة جدا تبدأ من مخالفة لتتحول إلى عنف ثم إجرام مروي 
وبعدها إرهاب للطرقات، والتي ينتج عنها في بعض األحيان ابادة 

أسر كاملة. 
وأشار بأن فصل الصيف يعتبر األكثر دموية مقارنة بالمواسم 

السابقة، والسبب االنفتاح الملحوظ بعد االستقرار الوبائي، مضيفا 
بأن الجزائر تعرف 4 ذروات للحوادث، وتعتبر ذروة الصيف 

األخطر بينها بسبب التنقل الليلي، مقارنة بذروات الدخول 
اإلجتماعي، فصل الشتاء وموسم رمضان، فيما أن الساعات 

الخطيرة أو ساعات الذروة التي تسجل فيها عدد كبير من الحوادث 
تكون بين الساعة الثانية إلى الخامسة صباحا، خاصة وأنا البعض 

من السائقين ال ينامون لساعات طويلة.

وقال كواش، ال يمكن أبدا الحديث عن نهضة اقتصادية وتجارية 
وسياحية في ظل عنف مروري متواصل بشكل يومي، مضيفا بأن 
الحركية االقتصادية والتجارية من الشمال للجنوب والعكس خاصة 

على المسافات الطويلة ساهمت في تزايد الحوادث. 
وبخصوص ظاهرة االصطدامات التسلسلية الجماعية للمركبات، 
فقد أرجعها محمد كواش لتهور والمباالة السائق، باألضافة إلى 
مواكب األعراس، التي ال تعير السالمة المرورية أي أهمية، ما 

ينتج عنه أسبوعيا مجازر مرورية. 
واقترح ذات المتحدث حلول مستعجلة لمراقبة ورصد المركبات 
الثقيلة والحافالت لتتبع سيرها، وايضا طائرات درون للمتابعة، 
مشددا على ضرورة تفعيل إجراءات الردع والصرامة أكثر في 
محاربة هذه اآلفة الخطيرة على المجتمع، يضيف محمد كواش.
وأكد الخبير في السالمة المرورية على أن الصرامة في تطبيق 

القانون تبقى الحل الوحيد لفرض االحترام والتقليل من الحوادث، 
التي باتت تحصد العشرات من األرواح شهريا، داعيا لجعل 

السالمة المرورية أولوية وطنية.

الإعالناتكم عبر �سفحات جريدة الرائد
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الم�سيلة: 

مد�همــــات �أمنيـــــــــة
  لمحاربــــــة الإجـــــرام 

الح�سري ببو�سعـــــــادة
نظمت، مؤخرا، مصالح أمن دائرة بوسعادة 

 )BRI( وبالتنسيق مع عناصر فرقة البحث والتدخل
بالمصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية 

المسيلة، مداهمات مشتركة، سخر لها تعداد بشري 
وعتاد مادي كبيرين، وذلك في إطار محاربة كافة 

أشكال اإلجرام الحضري.
ومست هذه العملية األماكن المشبوهة وأوكار 

الجريمة وشملت عدة أحياء على مستوى قطاع 
اإلختصاص، تم خاللها نصب حواجز مراقبة 
متنقلة ودوريات عبر مختلف الطرق الرئيسية 
والفرعية ومداهمة النقاط المشبوهة.وحسب ما 

أفادت به  خلية اإلتصال والعالقات العامة بأمن 
والية المسيلة في بيان لها ،تم مراقبة وتفتيش 45 

شخصا، و20 مركبة مع توقيف 21 شخصا أنجزت 
ضد 15 منهم ملفات قضائية لتورطهم في عدة 

قضايا تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية 
قصد المتاجرة واالستهالك، حيازة سالح أبيض 
محظور دون مقتضى شرعي، وكذا وجود 07 

أشخاص محل أوامر قضائية.ومكنت هذه العمليات 
مكنت من حجز71 قرص مهلوس من مختلف 

األنواع وكمية من المخدرات )كيف معالج( قدر 
وزنها بـ 5.86غرام وكذا وسالح أبيض محظور 

)سكين(، مع تحرير 32 مخالفة و 08 جنح مرورية 
و حجز08 دراجة نارية بدون وثائق،وأوردت ذات 

الخلية أن هذه العمليات جرت في ظروف حسنة 
وسط إستحسان المواطنين.

محمد قرين

الم�سيلة :

حب�ص �سخ�ص بتهمة اهانة 
موظف بموؤ�س�سة ا�ست�سفائية 

والتحري�ص عل  حرقها 
أوقف عناصر الشرطة القضائية باألمن الحضري 

الثاني بأمن والية المسيلة  شخص قام بإهانة 
موظف أثناء تأدية المهام مع عرقلة السير الحسن 

لمؤسسة عمومية استشفائية وإحداث ضوضاء 
داخلها والتحريض على حرقها متبوع بالسب الموجه 

لشخص رئيس الجمهورية.
وحسب بيان صادر عن خلية اإلتصال والعالقات 

العامة بذات السلك األمني فإن  وقائع القضية بدأت 
على إثر ورود نداء إلى المصلحة مفاده وجود 

شخص يحدث ضوضاء وفوضى والسب الموجه 
إلى موظفي إحدى المؤسسات اإلستشفائية بقطاع 

اإلختصاص، فريق التحقيق تمكن من اإلطاحة 
به وانجاز ملف قضائي ضده.وباإلستناد إلى ذات 

المصدر فقد تم إيداع المشتبه فيه مؤسسة إعادة 
التربية بالمسيلة من أجل التهم المذكورة سالفا.

...وتوقيف �سخ�ش هدد اخر 

باالعتداء با�ستعمال �سيف 

أوقف عناصر الشرطة القضائية باألمن الحضري 
الرابع بأمن والية المسيلة من توقيف شخص قام 

بتهديد شخص آخر باالعتداء بواسطة سالح أبيض 
)سيف(،حسبما أفادت به خلية اإلتصال والعالقات 

العامة بذات السلك األمني في بيان لها. وذكر 
البيان أن وقائع القضية بدأت على إثر شكوي تقدم 
بها الضحية إلى المصلحة مفادها تعرضه للتهديد 

باإلعتداء بسالح أبيض وكذا التحطيم العمدي لملك 
الغير )كراسي( من طرف شخص آخر، فريق 

التحقيق تمكن من اإلطاحة به وانجاز ملف قضائي 
ضده.وأورد البيان أنه تم إيداع المشتبه فيه مؤسسة 

إعادة التربية بالمسيلة من أجل التهديد باإلعتداء 
بسالح أبيض )سيف( متبوع بالتحطيم العمدي لملك 

الغير وحمل سالح أبيض محظور دون مقتضى 
شرعي. 

محمد قرين

 موجة حر تم�ص 
و�سط وغرب الوطن 

أشارت نشرية خاصة للديوان الوطني لألرصاد 
الجوية أول أمس إلى تسجيل موجة حر قد تصل 

الى 46 درجة  بالواليات الغربية و الوسطى 
للوطن وتتواصل إلى غاية اليوم. وستمس موجة 

الحر هذه التي وضعت في مستوى يقظة "برتقالي" 
واليات عين تيموشنت ووهران ومستغانم و تيبازة 

و الجزائر العاصمة و بومرداس حيث ستتراوح 
الحرارة ما بين 40 إلى 42 درجة، كما تخص 
النشرية أيضا واليات تلمسان وسيدي بلعباس 
ومعسكر وغليزان والشلف وعين الدفلى أين 

ستتراوح درجات الحرارة ما بين 44 إلى 46 
درجة.

ع.ط

وزارة الحج والعمرة 

ال�سعودية تعلن

  اأداء العمرة للقادمين 
بجميع اأنواع التاأ�سيرات

   

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية 
السعودية، أول أمس، أنه بإمكان الحاصلين 

على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع 
دول العالم بغرض السياحة والزيارة، أداء نسك 
العمرة أثناء إقامتهم بالبالد، فضال عن القادمين 

الحاصلين على تأشيرة الواليات المتحدة، 
والمملكة المتحدة، ودول االتحاد األوروبي 

"شنغن".
وأوضحت الوزارة، أن هذا اإلجراء، الذي 
يتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 

1444هـ، يأتي في إطار الجهود المبذولة لتسهيل 
إجراءات وصول المعتمرين ألداء العمرة، الفتة 

إلى أن منصة /مقام/ تتيح إمكانية استخراج 
تأشيرة العمرة للمعتمرين القادمين من خارج 
المملكة واختيار باقة الخدمات المتاحة، فيما 

تقدم منصة /روح السعودية/ تسهيالت إلكترونية 
متعددة إلصدار التأشيرة اإللكترونية لزيارة 

المملكة لتأدية نسك العمرة وزيارة المسجد النبوي 
الشريف، وتصميم باقة العمرة وفق احتياجات 

مقدم الطلب.
كما ذكرت الوزارة أنه يمكن لمن أصدروا 

تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات 
السعودية، ضمن الدول المؤهلة للحصول على 

التأشيرات اإللكترونية ولضيوف الرحمن حاملي 
تأشيرة الواليات المتحدة األمريكية والمملكة 

المتحدة ودول "شنغن"، أداء نسك العمرة بكل 
يسر وسهولة بشرط استخدامها مرة واحدة، وأن 

تحمل
ختم دخول من الدولة المصدرة، مضيفة أنه يمكن 

للحاصلين على تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة 
الشخصية تأدية العمرة بكل سهولة ويسر من 

خالل حجز موعد عن طريق تطبيق /اعتمرنا/ 
أثناء زيارتهم أقاربهم وأصدقاءهم في المملكة، 

وذلك بالتقديم على المنصة الوطنية الموحدة 
للتأشيرات.ونوهت وزارة الحج والعمرة في 

السعودية إلى أنه يشترط ألداء العمرة الحصول 
على التأمين الصحي الشامل للزائرين، الذي 

يشمل تغطية تكاليف العالج من اإلصابة بفيروس 
كورونا، والحوادث الشخصية التي ينتج عنها 
الوفاة أو العجز، وتأخر الرحالت أو إلغاؤها، 

وغيرها من األمور.
واج

ب�سبب حوادث المرور:

 وفاة 13 �سخ�سا واإ�سابة 464 اآخرين 
بالمناطق الح�سرية خالل اأ�سبوع

لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 464 آخرون 
بجروح متفاوتة إثر وقوع 359 حادث مرور 

جسماني على مستوى المناطق الحضرية، خالل 
الفترة الممتدة من 2 إلى 8 أوت الجاري، حسب 

ما أفادت به يوم الخميس الفارط حصيلة لمصالح 
األمن الوطني.

وأضاف ذات المصدر أنه مقارنة باإلحصائيات 
المسجلة في األسبوع الماضي، عرفت حصيلة 
هذه الحوادث ارتفاعا  قدر ب +32 وفي عدد 

الجرحى ب +20 وكذا في عدد الوفيات ب +6 
حالة.

وتشير المعطيات ذات الصلة الى أن أسباب 
هذه الحوادث تعود بالدرجة األولى إلى العنصر 

البشري بنسبة تفوق 96% نتيجة عدم احترام 
قانون المرور، عدم التقيد بمسافة األمان، اإلفراط 
في السرعة، اإلرهاق وعدم التركيز عند السياقة، 

إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.
وفي هذا اإلطار، تجدد المديرية العامة لألمن 
الوطني دعوتها الى مستعملي الطريق العام 
بهدف احترام قانون المرور وتوخي الحيطة 

والحذر أثناء السياقة، كما تضع تحت تصرف 
المواطنين الرقم األخضر 1548 وخط النجدة 

17 لتلقي البالغات على مدار 24 ساعة.
ع.ط

بعد توقف دام �سنتين ب�سبب جائحة كورونا

اأزيد من 40 األف طفل في المخيمات 
ال�سيفية للك�سافة الإ�سالميــــــــــة 

�سرعت الك�سافة االإ�سالمية الجزائرية، منذ 12 جويلية المن�سرم، في تنظيم 

مخيماتها ل�سيفية لفائدة ما يزيد عن 40 األف طفل على م�ستوى الواليات ال�ساحلية، 

وهذا بعد توقف دام �سنتين ب�سبب جائحة كورونا.

الخبير في ال�سالمة المرورية محمد كوا�ش يدق ناقو�ش الخطر 

 ف�سل ال�سيف الحالي يعد الأكثر دموية ب�سبب حوادث المرور
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