
العملية �ست�سمح باتخاذ الإجراءات الالزمة 

للتكفل بالنقائ�ص وتدارك العجز، بن ب�زيد ي�ؤكد

�شنـــة 2022 �شت�شهــــد 
ا�ستكمال التعداد العـــــام 
ال�ساد�س لل�سكان يف اجلزائر

بعد ارتفاع عدد الحق�ل 

الجديدة اإلى �سبعة في 2022

 "�سونـــــاطراك" الأولـــــى
  عامليــــا يف اكت�ســافـــــات

 النفــــــــط والغــــــــــــاز

 تجاوزت اأ�سعاره الـ 800 دينار

 للكيل�غرام ال�احد

 هل تكبــــــــح "المقاطعة" 
 جمـــــــــاح الرتفــــــــاع 
الجنــــوني ل�سعر المـــوز؟
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اختتام م�ؤتمر المندوبين المف��سين لالتحاد الإفريقي لالت�سالت ال�سلكية والال�سلكية 

التزام بت�سريع عملية توفير الربط بالأنترنت في افريقيا
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 هدايا ومبالغ مالية 

للمتف�قين الثالثة الأوائل

 رئيــــ�س الجمهوريـــة
  يكــــّرم الناجحيـــــن 
في البكالوريا و"البيـام"

العرباوي ي�ؤكد �سعيها الدائم لت�حيد ال�سف الفل�سطيني

 مجلــــ�س الأمن ي�سيد بجهود الجــــــزائر
 لتحقيــق الم�سالحــــــة الفل�سطينيـــــــة

بلعابد يعلن عن ال�سروع 

في اإجراءات تخفيف 

المحافظ، ويلتزم:
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تجهيز 1600 مدر�سة ابتدائية باللوحات الرقمية



المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  قام 
الذي  التكريم  حفل  خالل  تبون، 
بتسليم  الشعب،  بقصر  أمس  جرى 
ميداليات تقدير وهدايا رمزية ومبالغ 
على  األوائل  الثالثة  للمتفوقين  مالية 
األمة  أشبال  ومن  الوطني  المستوى 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  فئة  ومن 
ولقد  الشعب،  حسب  المتفوقين  وكذا 
كرم رئيس الجمهورية التلميذة تراكة 
عن  الدفلى  عين  والية  من  فدوى 
البكالويا،  شهادة  في  الناجحين  فئة 
بمعدل  الثالثة  المرتبة  على  والحائزة 
التجريبية،  العلوم  شعبة  في   19.23
على أن يستقبل الحقا بمكتبه صاحبتي 
بن عباس  والثانية،  االولى  المرتبتين 
المتحصلة  باتنة،  والية  من  ايمان 
العلوم  في شعبة   19.55 معدل  على 
والية  من  منار  ومرداس  التجريبية، 
عن  الغائبتين   19.23 بمعدل  قالمة 

الحفل بسبب عارض صحي.
من  كال  الجمهورية  رئيس  كرم  كما 
والية  من  أميمة  غديري  التلميذة 
شهادة  على  المتحصلة  الطارف، 
رياضي  تقني  شعبة  في  الباكالوريا 
 19.08 بمعدل  طرائق(  )هندسة 
والتلميذ سعدي عبد الحميد من والية 
تيارت، المتحصل على معدل 19.05 
في شعبة الرياضيات، وحظي الشبل 
مدرسة  من  االمين  محمد  عقباش 
رئيس  بتكريم  بالبليدة  األمة  أشبال 
معدل  على  لحصوله  الجمهورية 

18.57 في شعبة الرياضيات.
رئيس  كرم  الهمم،  ذوي  فئة  وفي 
أسماء  قعقاعي  التلميذة  الجمهورية 
على  حازت  التي  خنشلة(  )والية 
المرتبة االولى وطنيا في شعبة آداب 
التلميذ  وكذا   18.10 بمعدل  وفلسفة 

دهبي عبد الرحمان )والية تمنراست( 
شعبة  في   16.47 معدل  لتحقيقه 

العلوم التجريبية.
رئيس  كرم  المناسبة،  وبذات 
في  االوائل  المتفوقين  الجمهورية 
شهادة التعليم المتوسط، ويتعلق األمر 
بالتلميذة عقاب عفاف من والية عين 

معدل  على  حازت  التي  تموشنت 
من  لينة  هوادف  والتلميذة   20/20
والتلميذة   19.82 بمعدل  باتنة  والية 
قربازي أريج نسرين من والية تقرت 
رئيس  كرم  كما   ،19.82 بمعدل 
يوسف  بوحايك  الشبل  الجمهورية 
الذي  بباتنة  األمة  أشبال  مدرسة  من 

والتلميذة   19.36 معدل  على  أحرز 
فئة  من  عنابة(  )والية  مريم  عكسة 
ذوي الهمم التي تحصلت على شهادة 
 ،16.12 بمعدل  المتوسط  التعليم 
الحفل،  نهاية  في  المكرمون  ليحظى 
رئيس  مع  جماعية  تذكارية  بصورة 

الجمهورية.

أشاد اعضاء مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، بالجهود التي تبذلها الجزائر في 
سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية، والتي أكد مندوبها الدائم لدى األمم المتحدة 
نذير لعرباوي أنها نابعة عن قناعتها الراسخة بأن الخيار السياسي والسلمي هو 

السبيل الوحيد لحل القضية.
أعرب أعضاء مجلس األمن خالل مناقشتهم للوضع في الشرق األوسط السيما 
أجل  من  الجزائر  تبذلها  التي  للجهود  البالغ  تقديرهم  الفلسطينية، عن  القضية 
المصالحة الفلسطيني، حيث دعا رئيس مجلس األمن والدول األخرى المجتمع 
الدولي إلى دعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية من خالل 
التأكيد على األهمية التي تمثلها المصالحة إلحياء العملية السياسية الهادفة إلى 
تحقيق حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.وفي مداخلته، أبرز السفير 
نذير العرباوي، المندوب الدائم لدى األمم المتحدة جهود رئيس الجمهورية عبد 
المجيد تبون، التي نجحت في جمع، رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس المكتب 
سنوات،  دام  فتور  بعد  تاريخي  لقاء  في  الفلسطينية،  حماس  لحركة  السياسي 
في الجزائر بمناسبة االحتفال بالذكرى الستين لالستقالل المجيد، وانطالقا من 
القناعة الراسخة بأن الخيار السياسي والسلمي هو السبيل الوحيد لحل القضية 
الفلسطينية، أشار العرباوي إلى أن الجزائر سعت إلى توحيد الصف الفلسطيني 
من خالل استضافة الحوار الوطني الفلسطيني لمناقشة كل ما من شأنه تعزيز 
وحدة الجبهة الداخلية الفلسطينية وقبولها لجميع القرارات والشرعية الدولية، 
مسار  أي  في  لالنخراط  تام  استعداد  على  الفلسطينيين  األشقاء  يجعل  مما 

تفاوضي مستقبلي بشكل موحد.
وأضاف بأن الجزائر، وفاء لموقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية، لم تدخر 
جهدا في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق سياسيا وماليا، وتشدد كما أكده 
رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، 
وباألخص مجلس األمن، مسؤولياته لوقف االعتداءات واالنتهاكات ضد الشعب 
الفلسطيني الشقيق  الدولية الالزمة للشعب  الفلسطيني الشقيق ولتوفير الحماية 

ومقدساته في القدس المحتلة.

وعن األوضاع في فلسطين المحتلة أعرب العرباوي عن اسفه بأن االجتماعات 
الشعب  ومعاناة  تضحيات  مستوى  الى  ترقى  وال  تتشابه  والمخرجات  تتوالى 
الفلسطيني الشقيق مضيفا بأن مجلس األمن اعتمد منذ سنوات، مقاربة إدارة 
النزاع لالحتواء المؤقت لحالة الصراع العنيف بدل البحث عن الحلول الالزمة 
إلنهاء االحتالل وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة 

في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
لذلك، كما أضاف، يتمادى االحتالل في مواصلة سياساته االستيطانية، والعمل 
التاريخي  الوضع  وتغيير  الواقع  األمر  سياسة  لفرض  به  يقوم  الذي  الممنهج 
والقانوني في المسجد األقصى المبارك، مع السعي لتهويد المقدسات الدينية في 

القدس الشريف بشكل يتنافى تماما مع أحكام القانون الدولي.
وشدد سفير الجزائر بأن هذه الممارسات الصارخة التي تعرض المنطقة إلى 
اإلنسان  لحقوق  جسيما  انتهاكا  تعد  والسلم،  األمن  تهديد  شأنها  من  مخاطر 
والحريات األساسية بما فيها حرية العبادة الذي تكفله جميع القوانين والشرائع 
الدينية. وإن السكوت على ما تتعرض له المدينة المقدسة اولى القبلتين وثالث 

الحرمين الشريفين، أمر مرفوض فلسطينيا وعربيا وإسالميا وإنسانيا.
وهكذا، كما أضاف السفير العرباوي، تبقى الجزائر وفية لمبادئها وقيمها للدفاع 
عن القضية الفلسطينية وعن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره 
تبقى من ضمن  التي  العربية  السالم  ومبادرة  الدولية  الشرعية  لقرارات  وفقا 
المرجعيات االساسية المتعارف عليها دوليا، كسبيل وحيد يضمن الوصول إلى 

حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
واختتم نذير العرباوي مداخلته بالقول إن من يراهن على عامل الوقت والزمن 
رهان  طبيعيا،  الطبيعي  غير  من  يجعل  و  فلسطين  في  الواقع  األمر  لفرض 
خاسر، ال يستخلص دروس التاريخ التي أثبتت عدم إضفاء أي شرعية على 
يتم  أن  إلى  المشروعة  بحقوقهم  متمسكين  الحق  أصحاب  يبقى  و  االحتالل، 

تمكينهم من ممارسة هذه الحقوق غير القابلة للتصرف.
اإ. �س/ واج

اإميان. �س. واج

احلدثاخلمي�س  28 جويلية 2022 املـوافق لـ 29 ذو احلجة 1443 هـ   02

 www.elraed.dz

هدايا ومبالغ مالية للمتفوقني الثالثة الأوائل

رئي�س اجلمهورية يكّرم الناجحني 
يف البكالوريا و"البيام"

اأ�شرف رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اأم�س، على حفل تكرمي املتفوقني الأوائل يف امتحان �شهادتي البكالوريا والتعليم 

املتو�شط لدورة 2022، بت�شليم ميداليات تقدير وهدايا ومبالغ مالية للمتفوقني الثالثة الأوائل يف المتحانني.

ع�شو بالربملان العربي ي�شيد 

بجهودها الدبلوما�شية، ويوؤكد:

مكانة اجلزائر
 بني الدول �ست�ساعدها 
على مل ال�سمل العربي

العرباوي يوؤكد �شعيها الدائم لتوحيد ال�شف الفل�شطيني

جمل�س الأمن ي�سيد بجهود اجلزائر
 لتحقيق امل�ساحلة الفل�سطينية

مت تد�شينها مبنا�شبة الذكرى الـ 60 

لتاأ�شي�س ال�شرطة اجلزائرية

الأمن الوطني يتعّزز
 بـ37 هيكل �ُسرطي جديد

تعّززت المديرية العامة لألمن الوطني بـ37 هيكل شرطي 
العامة  للمديرية  بيان  الوطني.وكشف  المستوى  على  جديد 
ذات  الجديدة  الُشرطية  الهياكل  أن  أمس،  الوطني  لألمن 
طابع مهني واجتماعي، تم تدشينها بمناسبة الذكرى الـ 60 
لتأسيس الشرطة الجزائرية.وأكد البيان أن هذه العملية تأتي 
تزامننا مع االحتفاالت الُمخلدة لستينية االستقالل، وفي إطار 
تجسيد المخطط العملياتي لألمن الوطني الّرامي إلى ضمان 

أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم.
ع.ط

أشاد  عضو مجلس األمة نائب 
الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس 
في  القومي  واألمن  والسياسية 
الكريم  عبد  العربي،  البرلمان 
قريشي، بجهود الجزائر الحثيثة 
خالل  من  العربي  الشمل  للم 
األخيرة،  الدبلوماسية  تحركات 
الجمهورية  رئيس  وزيارات 
لعديد العواصم العربية، مؤكدا 
الدول  بين  الجزائر  مكانة  أن 
المتوازنة  وعالقاتها  العربية 
تحقيق  على  ستساعدها  معها، 
القمة  خالل  العربي  الشمل  لم 

العربية المقبلة. 
أسهب عضو مجلس األمة نائب 
الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس 
في  القومي  واألمن  والسياسية 
الكريم  عبد  العربي  البرلمان 
امس  تحدث  الذي  قريشي، 
في  الدولية،  الجزائر  إلذاعة 
اإلشادة  بجهود الجزائر الحثيثة 
المتشرذم،  العربي  الشمل  للم 
من خالل  تحركات الدبلوماسية 
عدة  إلى  األخيرة  الجزائرية 
جانب  إلى  المنطقة  في  دول 
زيارات الرئيس تبون ولقاءاته 
رفيعة المستوى  بقيادات الدول  
نوفمبر  الفاتح  قمة  من  للجعل 
قمة لم الشمل وانطالقة عربية 
وعلى  العرب  كل  قضايا  لحل 
القضية  األم   القضية  رأسها 
السياق،  هذا  .وفي  الفلسطينية 
دعا قريشي إلى وضع خارطة 
لمواجهة  شاملة  عربية  طريق 
المشتركة  التحديات  مختلف 
في  وحتى  سياسيا  اقتصاديا، 
حين  اإلنسان،  حقوق  مجال 
يعيش  اليوم  العالم  إن   " قال  
إطار  في  التحالفات  نظام  وفق 
فعلى  الجديد،  العالمي  النظام 
غرار اإلتحاد األوروبي ودول 
األوان  آن  الالتينية،  أمريكا 
العربي  الوطن  أبناء  لتالحم 
بحكم العوامل  الدينية واللغوية 
تربطهم  التي  والجغرافية 
الشمل  لم  في  بجدية  والتفكير 
العربي  للوطن  مستقبل  لبناء 
تواصل  حال  في  سيجد  الذي 
التموقع  في  صعوبة  تشتته 
يفكر إال  ضمن عالم شرس ال 
أن  ليضيف   ،" مصالحه  في 
اليوم  تعيش  العربية  المنطقة 
مرحلة خطيرة نظرا لألوضاع  
المشتعلة بكل من اليمن، ليبيا، 
والصحراء  والعراق  سوريا 
باإلضافة  وفلسطين،  الغربية 

إلى توغل الكيان الصهيوني في 
الوطن العربي من خالل عملية 
التطبيع التي ظهرت في الكثير 
على  سيؤثر  مما  الدول  من 
مستقبل الوطن العربي، متوقعا 
بالمنطقة  األزمات  تواصل 
مستقبال  وتفاقمها  العربية 
خصوصا مع اعتماد هذه الدول 
على الموارد الغذائية األجنبية، 
سعي  عن  بالحديث  معرجا 
الغرب جاهدا على إبقاء الدول 
الضعف  مستوى  في  العربية 
الكيان  سيطرة  لضمان  والفقر 

الصهيوني على المنطقة .
جمزرة الفارقة مكافاأة 

ل�شبانيا على تغيري موقفها 

من الق�شية ال�شحراوية

مجزرة   عن  المتحدث  وعلق 
التي  األفارقة  المهاجرين 
في  المغربي  األمن  ارتكبها 
جوان  شهر  مليلية  معبر 
هذه  إن  بالقول  الماضي، 
أصابع  موجها  مؤلمة،  الحادثة 
االتهام لنظام المخزن الذي قال 
العملية  لمكافأة إسبانيا  إنه نفذ 
على تغيير موقفها إزاء القضية 

الصحراوية.      
إلى  المتحدث،  تطرق  كما 
رفيع  الرابع  اإلقليمي  المؤتمر 
المستوى لحماية وتعزيز حقوق 
"أثر  عنوان:  تحت  االنسان 
بحقوق  التمتع  على  األزمات 
كوفيد-19  جائحة  اإلنسان..، 
جامعة  بمقر  المنعقد  كنموذج" 
الدول العربية بالقاهرة )مصر( 
التوالي  على  الثاني  لليوم 
الوقوف  إلى  يهدف  والذي  
جائحة  وانعكاسات  أثر  على 
كوفيد-19 على حقوق اإلنسان 
وإبراز  العربية،  المنطقة  في 
الجهود المبذولة للحد من تبعات 
واجتماعيا،  اقتصاديا  الوباء 
القائمة،  التحديات  وتشخيص 
الدروس  أبرز  واستخالص 
واستكشاف  المستفادة، 
لخارطة  العريضة  الخطوط 
مشيدا  المستقبلي،  الطريق 
باإلجراءات  الصدد  هذا  في 
التي اتخذتها الجزائر للحد من 
في   والمتمثلة  الجائحة  انتشار 
غلق الحدود وتطبيق بروتوكول 
من  جعلها  مما  صارم  صحي 
بين الدول التي  نجحت إلى حد 

كبير في مجابهة الوباء.
اإميان. �س
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قال وزير التربية، إن دائرته الوزارية شرعت 
فعليا في إجراءات تخفيف المحافظ بداية من 
الدخول المدرسي المقبل، من خالل التجهيز 

التدريجي باللوحات الرقمية لما يربو عن 
1600 مدرسة ابتدائية عبر الوطن، ملتزما من 

خالل الكلمة التي ألقاها بمناسبة حفل تكريم 
المتفوقين األوائل في امتحان شهادتي البكالوريا 

والتعليم المتوسط "دورة جوان 2022" بأن 
الدخول المدرسي القادم "سيشهد الكثير من 

المستجدات واإلجراءات غير المسبوقة، خاصة 
على مستوى التعليم االبتدائي، حيث سيشرع 
في تخفيف المحفظة، تطبيقا لتعليمات رئيس 

الجمهورية، من خالل التجهيز التدريجي 
باللوحات الرقمية لما يربو عن 1600 مدرسة 
ابتدائية تم اختيارها بإحكام لتشمل كل بلديات 

الوطن".
وفي سياق ذي صلة، اعلن الوزير عن أنه سيتم 

"العمل بالكتاب الرقمي ألول مرة في تاريخ 
المدرسة الجزائرية، مجانا لفائدة كل تالميذ 

الطور االبتدائي الذين يتجاوز عددهم 5 ماليين 
و200 الف تلميذ، عالوة على الشروع في 

استعمال النسخة الثانية من الكتاب المدرسي"، 
كما سيتدعم التعليم الثانوي العام والتكنولوجي 

ابتداء من الموسم الدراسي القادم باستحداث 
شعبة الفنون بخياراتها االربعة )فنون تشكيلية، 

موسيقى، مسرح، سينما سمعي بصري( 
مع اقرار ثانوية وطنية للفنون يكون مقرها 

بالجزائر العاصمة.
وبخصوص الهياكل، أعلن الوزير أن حظيرة 

المرافق التعليمية الوطنية ستتعزز ب 413 
مرفق منها 268 مدرسة ابتدائية، 85 متوسطة 

و60 ثانوية، فيما سيتم استالم 587 مطعم 
مدرسي جديد، 86 نصف داخلية و13 داخلية، 
ليؤكد في هذا السياق أن قطاعه "سيعمل على 
رفع نسبة التغطية بالمطاعم المدرسية الى 90 

بالمائة مع الدخول المدرسي و100 بالمائة 
في نهاية السنة الجارية مع اتمام تسديد المنحة 

المدرسية قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل والعمل 
بمعية وزارتي الداخلية والتضامن الوطني على 

توسيع شبكة النقل المدرسي".
وفي الشق المهني االجتماعي، أشار الوزير 

الى أن قطاع التربية الوطنية سيواصل "العمل 
الحثيث مع الشركاء االجتماعيين بوضع 

اللمسات االخيرة لمشروع القانون األساسي 
الخاص باألسالك الخاصة بالتربية الوطنية 

بما يستجيب لتطلعات أفراد الجماعة التربوية 
ويحسن من واقعهم المادي والمعنوي والمهني".

من جهة أخرى، أشاد الوزير بالنتائج التي 
تحصلت عليها الجزائر في األولمبياد  الدولي 

للرياضيات الذي احتضنته العاصمة النرويجية، 

أوسلو، في الفترة الممتدة  من 6 الى 16 
جويلية الجاري، الفتا إلى ان الجزائر تمكنت 
خالل هذه األولمبياد التي شاركت فيها 104 

دولة، من الحصول على ميدالية برونزية 
وثالث شهادات شرفية، كما حيا حصول 

تلميذة جزائرية في هذه األولمبياد على جائزة 
"مريم ميرزاخاني" لقارة إفريقيا نظير تحقيقها 

ألعلى نتيجة بين جميع الطالبات االفريقيات 
المشاركات في هذه المنافسة العلمية، ولم 

يفوت ذات المسؤول الفرصة لينوه بهذه النتائج 
"المشرفة جدا"، الفتا  الى أن الجزائر "لم 
تتحصل على هذا المجموع من النقاط منذ 

سنة 1987"، وشدد الوزير في نفس الوقت 
على ان هذه النتائج تم تسجيلها بعد "عمل جاد 
أقره  الوزير االول واعتمده ضمن مخرجات 

االجتماع الوزاري المشترك الذي كرس 
خارطة طريق للتكفل باألولمبياد في بالدنا 

بشكل مؤسساتي ومنتظم وفقا لتوجيهات رئيس 
الجمهورية".

وخلص بلعابد الى التأكيد بأن السنوات القادمة 
ستشهد "تطورا ملحوظا  لألولمبياد في الجزائر 

الذي تقرر توسيعه الى الفيزياء والكيمياء 
والبيولوجيا وعلوم االرض والفيزياء الفلكية 

والجغرافيا والفلسفة واللسانيات والعلوم الناشئة 
واالعالم اآللي".

هنأ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة 
العمرانية، السيد كمال بلجود، فرق الحماية المدنية 

المشاركة في إخماد حرائق الغابات التي كانت 
قد اندلعت األسبوع الفارط عبر عدة مناطق من 
تونس، مشيدا بـ"االحترافية العالية" التي ميزت 

تدخالتهم.
وفي رسالة تهنئة وجهها للمدير العام للحماية 

المدنية، عبر بلجود عن "عميق فخره وصادق 
اعتزازه" للمجهودات التي بذلتها الفرق المتدخلة، 
بكل "عزم و بطولة"، خالل مهمة الدعم لمجابهة 

حرائق الغابات باألراضي التونسية، المندرجة في 
إطار التعاون بين الدولتين الشقيقتين، وذلك تنفيذا 

لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد 
تبون، فضال عن اإلطارات المشرفة عليها.

وذكر، في هذا الصدد، بأن هذه العمليات كان قد 
شارك فيها "باقتدار ونجاح"، ثمانون عونا للحماية 

المدنية من مختلف الرتب، وسخر لها أزيد من 
24 آلية تدخل سريع من مختلف األحجام، بدعم 

نوعي من حوامتين تابعتين للقوات الجوية للجيش 
الوطني الشعبي.وكتب بلجود، في ذات السياق: 

"إني إذ أشيد باالحترافية العالية التي ميزت 
تدخالت مصالحكم الموفدة، والتي ترجع لخبرة 
الحماية المدنية الجزائرية في مجابهة الكوارث 

ذات االعتراف الدولي، وكذا درجة التنسيق العالية 
مع نظيرتها التونسية، والتي مكنت من التحكم 

السريع في رقعة الحرائق، وسمحت بتفادي خسائر 
بشرية وبيئية وخيمة، فإنني أجدد عبارات الثناء 

والتشجيع لجميع من ساهم في هذه العملية، متمنيا 
لكم مزيدا من التوفيق واإلنجازات في مجابهة 

مختلف المخاطر".
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بلعابد يعلن عن ال�شروع يف اإجراءات تخفيف املحافظ، ويلتزم:

 جتهيـــــز 1600 مدر�ســـــة 
ابتدائيـــة باللوحــات الرقميــة

 اأزيد من 5 ماليني تلميذ �شي�شتفيدون من الكتاب الرقمي

التزم وزير الرتبية الوطنية، عبد احلكيم بلعابد، اأم�س، بتجهيز قرابة 1600 ابتدائية عرب الوطن، باللوحات 

الرقمية بداية من املو�شم الدرا�شي املقبل، يف اإطار م�شاعي الو�شاية لتطبيق اجراءات تخفيف املحفظة.

�شهيد يف ميدان ال�شرف اإبان ثورة التحرير

 �سي الطيب اجلغاليل..
 املقاتل ال�شجاع واملفكر املتفتح

ج�شد ال�شهيد يف ميدان ال�شرف اإبان ثورة التحرير، العقيد �شي طيب 

اجلغاليل و ا�شمه احلقيقي الطيب بوقا�شمي، يف اآن واحد، املقاتل 

ال�شجاع واملفكر املتفتح، ال�شغوف باملطالعة و ال�شعي الدائم للمعرفة، 

ح�شبما �شرح به جنله الوحيد حممد. 
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أكد محمد بمناسبة ذكرى استشهاد 
والده في ميدان الشرف يوم 29 يوليو 

1959، أن والده سي الطيب كان 
يولي أهمية كبيرة لتعليم األطفال و 

تربيتهم، فقد كان يشجعه منذ طفولته 
على التعلم وااللتحاق بالمدارس 
القرآنية، المكان الوحيد للمعرفة 

المتاح للجزائريين في تلك الحقبة، 
وكان يعتبر العلم و المعرفة "السبيل 

الوحيد لمحاربة سياسة التجهيل و 
االغتراب التي مارسها المحتل الفرنسي".

وبدأ سي الطيب الجغاللي نضاله من أجل الحرية داخل الحركة الوطنية عندما 
كرس عدة سنوات لتعليم األطفال القراءة و الكتابة من قرى العمارية شرق 

المدية، مسقط رأسه األصلي و بن شيكاو و سيدي نعمان.
كما كان سي الطيب الجغاللي يدرك أن الشعب سيتمكن، بالمعرفة، يوما ما 

من تحرير نفسه من نير االستعمار، وعلى هذا األساس كرس نفسه على 
مدار سنوات لهذه المهمة، في نفس الوقت الذي كان يناضل سياسيا لمكافحة 
االستعمار، حسب نجله محمد، الذي اعتمد في أقواله على مارواه له رفقاء 

الشهيد في الكفاح.
وكان الشهيد، المولود سنة 1916 بمنطقة والد تركي، بلدية "شامبلين" سابقا 

و العمرية حاليا شرق المدية، مولعا بالمطالعة حيث أنشأ مكتبته الخاصة 
التي كانت تضم عشرات الكتب التي تتناول مواضيع مختلفة قام الجيش 

االستعماري بإضرام النار فيها بعد اندالع الثورة، حسب المتحدث الذي يذكر 
ذكر أيضا  تدمير الكوخ الذي كان يأوي عائلة سي الطيب مرتين عامي 

1956 و 1957 عقابا له وأيضا لدفعه إلى االستسالم للعدو.
ولم يتوقف انتقام المحتل عند هذه المرحلة بل قام بنهب قطعة أرض كانت ملك 
لعائلة سي الطيب وإحراق حيواناتهم األليفة ومحاصيلهم ليجد االبن محمد الذي 
كان يبلغ فقط ست سنوات، نفسه وحيدا مع والدته وأخته الصغيرة سعدية التي 

لم يكن سنها يتجاوز  بضعة أسابيع.
واستمر اصرار العدو الفرنسي لضرب أسرة المجاهد آنذاك ليصل ذروته، 

حسب شهادة محمد بوقاسمي الذي قال أنه حضر اعتقال والدته التي تم 
احتجازها بعد ذلك في مركز تابالط شمال شرق المدية.

وبعد فترة قصيرة، توفيت شقيقته الصغيرة سعدية نتيجة عدم إرضاعها لتكون 
بذلك أول شهيد لعائلة العقيد سي الطيب، علما أن في نهاية الثورة، بلغ عدد 

شهداء عائلة بوقاسمي الكبيرة خمسة عشر شهيدا.

م�شار املحارب البا�شل و اجلريء 
 تحدى سي الطيب الذي كان معارضا شرسا للوجود االستعماري، السلطات 
العسكرية بكل جرأة برفضه االندماج القسري في القوات االستعمارية التي 

كان من المقرر إرسالها إلى الجبهة األوروبية خالل الحرب العالمية الثانية، 
حيث اختفى لتفادي التجند في هذه القوات معتبرا أن " القضية التي يدافع عنها 

ليست له وأن تحرير البالد أولوية" حسب نجله.
وبمناسبة انتخابات المجلس الجزائري في أبريل من عام 1948، قام سي 

الطيب بعدة أعمال تخريبية لتعطيل سير هذا االقتراع وأظهر استعداده 
إلجهاض محاولة دمج الجزائر مع فرنسا و تحسيس الشعب الجزائري بمغزى 

انشاء مجلس جزائري مشكل من نواب جزائريين و فرنسيين في آن واحد.
وبعد أن كان محل بحث من قبل السلطات االستعمارية، اتخذ سي الطيب 
كمأوى له جبال العمارية خالل مدة قاربت أربع سنوات، متنقال من مخبأ 

إلى آخر إلى غاية اعتقاله سنة 1952. وبعد أن قضى عقوبته في السجن، تم 
إطالق سراحه وفي السنة الموالية أعيد سجنه، حسبما نقله ابنه.وفي الفترة التي 
سبقت اندالع الثورة التحريرية، كانت اتصاالت الشهيد مع الشهيدين سويداني 

بوجمعة ومراد ديدوش متواصلة ومنتظمة، حسب محمد بوقاسمي الذي 
تطرق إلى دور المسمى زوبير الذي استقر بالبلدية المجاورة البرواقية كعون 
اتصال بين هاذين القائدين القادمين من الجزائر وسي الطيب ومشاركته في 

التحضيرات للكفاح المسلح في المنطقة 2 بالوالية التاريخية الرابعة.
وباعتباره مناضال في الحركة الوطنية منذ 1937، كان الشهيد مسؤوال على 

تنظيم الخليات السياسية المحلية كلفه قادة الثورة قبيل اندالع الثورة، بجمع 
األموال واألسلحة وتجنيد الشباب المقاتلين وتأطير السكان.

وبمساعدة المناضلين القدماء الناشطين لصالح القضية الوطنية، من بينهم سي 
بن يوسف كريتلي ورشيد بن سيد أمو، بدأ سي الطيب في تنظيم الكفاح بحبال 

المنطقة تحضيرا للمهام المرتقبة، حسب ابنه.
واستنادا إلى شهادة مجاهدين سابقين ورفاق الشهيد، افاد محمد بوقاسمي ان 
عناصر حزب الشعب الجزائري )حزب الشعب الجزائري-حركة انتصار 

الحريات الديمقراطية( واعضاء سابقين في المنظمة السرية شكلوا النواة 
الصلبة قصد تنفيذ عمليات عسكرية ابتداء من جبال العمارية وتابالط 

والعيساوية.    
وحسب األرشيف المحلي، كلف سي الطيب الشهيد رابح سعودي الملقب 

"الجباس"، بمهمة التجنيد ونجح في استقطاب مجندين جدد وبالتالي تعزيز 
صفوف جيش التحرير الوطني.وابتداء من فبراير 1956، أُرسل مجندون 

شباب إلى مخيمات التدريب بجبال "زبربر" )البويرة( إلدماجهم فور انتهاء 
تدريبهم، في وحدات جبل زكار وموزاية و الونشريس وفي مناطق كفاح 

أخرى، حسبما جاء في األرشيف.
وأفاد أيضا بظهور مجموعة اخرى بتابالط تحت قيادة القائد سي لخضر 

)رابح مقراني(، الذي سقط في ميدان الشرف بتاريخ 5 مايو 1958 بجبل 
بولقرون، بلدية جواب شرق المدية، وأخرى في البرواقية تحت قيادة الشهيد 
إبراهيم العيد، في حين المجموعة الثالثة كانت تنشط ابتداء من سنة 1956 

ببلدية عين بوسيف تحت قيادة الشهيد محمد الكرارشي.
وقضى سي الطيب ثالث سنوات في قيادة المنطقة 2 بالوالية التاريخية 4، 

وهي الفترة التي ألحقت فرقه خسائر فادحة ضد المحتل.وتم ترقية سي الطيب 
إلى رتبة عقيد خلفا للعقيد سي الحواس، قائد الوالية التاريخية السادسة، 

بعد استشهاده في مارس 1959، ليصبح بذلك القائد الجديد لنفس الوالية 
التاريخية.

وأثناء توجهه إلى الوالية السادسة التاريخية لتولي منصبه الجديد، دخلت 
مجموعة المقاتلين التي كان يقودها في اشتباكات مع القوات االستعمارية 

بالقرب من بلدية حد صحاري )الجلفة(، حيث استشهد سي الطيب الجغاللي 
وأربعة عشر من رفاقه في السالح أثناء هذا االشتباك الذي وضع بتاريخ 29 
يوليو 1959 حدا لمسار حافل بتضحيات وانتصارات عسكرية تبقى راسخة 

في الذاكرة الجماعية.

اأ�شاد باالحرتافية العالية التي ميزت تدخالتهم

بلجود يهنئ فرق احلماية املدنية امل�شاركة يف اإخماد حرائق الغابات بتون�س



صنفت منصة الطاقة، مجمع سوناطراك 
في المرتبة األولى عالميا من حيث عدد 
المحققة  والغازية  النفطية  االكتشافات 
العام  من  األولى   7 ال  األشهر  خالل 
 5 منها  اكتشافات،   7 بفضل  الجاري، 
سوناطراك  مجمع  تخص  اكتشافات 
بالتعاون  تما  اكتشافان  و)2(  لوحده 
مع المجمع اإليطالي إيني، فيما جاءت 
المركز  في  النرويجية  إكوينور  شركة 

الثاني بتحقيقها ل 5 اكتشافات.
تمكن  التي   ،7 ال  االكتشافات  وتتشكل 
لغاية  تحقيقها  من  سوناطراك  مجمع 
حقول   4 من  الجاري،  جويلية   25 ال 
وهي  للغاز،  آبار  و3  النفط  تخص 
الحقول التي ستعزز من مكانة الجزائر 
في السوق الطاقوية العالمية المتعطشة 
للمزيد من اإلمدادات في الوقت الراهن.
الجزائر  جاءت  الدول،  صعيد  وعلى 
والنرويج في صدارة أكثر الدول تحقيقا 
الكتشافات نفطية وغازية منذ بداية العام 
الجاري،  27 جويلية  لغاية ال  الجاري 
والفرق  منهما،  لكل  اكتشافات   7 بنحو 
بينهما أن االكتشافات الـ7 في الجزائر 
في  سوناطراك،  مجمع  بفضل  سجلت 
النرويج  في  االكتشافات  تتوزع  حين 
النرويجية  إكوينور  لشركة   5 على 
إنرجي  نبتون  لشركة  واكتشاف 
بي  بي  آكر  لشركة  وأخر  البريطانية 

النرويجية.
الثانية  المرتبة  السعودية  واحتلت 
تسجيلها  عقب  الحزائر،  خلف  عربيا 
ل 5 اكتشافات غازية بكل من شدون، 
وشهاب،  والشرفة  خنصر  وأم  سمنة، 
فيما حققت اإلمارات 4 اكتشافات للنفط 
بفضل   3 منها   ،2022 سنة  والغاز 

العدد  وهو  اإلماراتية،  أدنوك  شركة 
نفسه، الذي حققته مصر، منها 3 بقيادة 
رابع  واكتشاف  اإليطالية،  إيني  شركة 
بـ  يقدر  باحتياطي  السويس  خليج  في 
100 مليون برميل حققته دراغون أويل 
حققه  اكتشاف  أهم  ويعتبر  اإلماراتية. 
بتاريخ ال  المسجل  مجمع سوناطراك، 
27 جوان الماضي، أين تمكن من تحديد 
المحروقات  من  جديدة  هامة  إمكانات 
 "LD2" الكربوناتي  لياس  مكمن  في 
حقل  استغالل  رقعة  مستوى  على 
األولي  التقييم  وأظهر  الرمل،  حاسي 
لهذه اإلمكانات حجما يتراوح بين 100 
الغاز  من  مكعب  متر  مليار   340 و 
االستكشاف  المجمع  ووصف  المكثف، 
بأكبر عمليات إعادة تقييم االحتياطيات 

خالل العشرين سنة الماضية.
وفي ذات اإلتجاه، فإن االكتشاف األول 

لمجمع  سوناطراك خالل العام الجاري 
الماضي،  مارس   20 الـ  بتاريخ  سجل 
بالتعاون مع مجمع إيني اإليطالي، من 
 140 ب  احتياطاته  قدرت  حقل  خالل 
مليون برميل من النفط في منطقة زملة 
بركين،  حوض  داخل  الواقعة  العربي 
مرحلة  في  الجديدة  البئر  وأنتجت 
االختبار نحو 7 آالف برميل من النفط 
يوميا، إلى جانب 140 ألف متر مكعب 
لتتوالى  يوميا،  المصاحب  الغاز  من 
سوناطراك  مجمع  اكتشافات  بعدها 
شهر  نهاية  مع   7 ل  عندها  ليصل 

جويلية.
والغازية  النفطية  االكتشافات  وتأتي 
بالموازاة  سوناطراك،  لمجمع  الجديدة 
مع الحركية الكبيرة، التي يشهدها قطاع 
المحروقات منذ بداية العام الجديد، إذ أن 
العالمي  الصعيد  على  المسجلة  األرقام 

المجال،  في  الملحوظ  النمو  تظهر 
الخام،  النفط  أسعار  ارتفاع  ظل  في 
والتي استقرت يوم أمس في 117,77 
دوالر للبرميل الواحد )صحاري بالند 
الغاز  أسعار  فيما وصلت  الجزائري(، 
على  مكاسبه،  عزز  الذي  الطبيعي 
الروسية  خلفية إعالن  مجمع غازبروم 
خط  في  الغاز  تدفق  معدالت  تخفيض 
دوالر   66 من  ألكثر   1 ستريم   نورد 
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية )ما 
المكافئ  للبرميل  دوالر   380 يعادل 

للنفط(.
مجمع سوناطراك رصد  أن  إلى  يشار 
دوالر  ماليير   8 ب  يقدر  ماليا  غالفا 
الستثماره في مجال البحث واإلستكشاف 
عن النفط والغاز، حسب ما كشف عنه 
بداية العام الجاري الرئيس المدير العام 

للمجمع توفيق حكار.

ف. م
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بعد ارتفاع عدد احلقول اجلديدة اإىل �سبعة يف 2022

"�سوناطراك" الأوىل عامليا
 يف اكت�سافات النفط والغاز

اأعلن جممع �سوناطراك بداية الأ�سبوع اجلاري عن حتقيقه لثالثة اكت�سافات نفطية وغازية جديدة، ت�ساف ملا مت التو�سل اإليه منذ 

بداية العام 2022، ما يربز اجلهود احلثيثة لتعزيز مكانة اجلزائر يف ال�سوق العاملية.

تاأكيد على فر�س ال�ستثمار 

وال�سراكة التي يوفرها قطاع

 الطاقة يف اجلزائر

عرقاب ي�ستقبل �سفري 
الإمارات ووفدا عن �سركة 

"م�سدر" الإماراتية
استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أمس، 
بالجزائر،  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  سفير 
بوفد  مرفوقا   ، علي  آل  سباع  خميس  سيف  يوسف 
عن شركة "مصدر" اإلماراتية، حسبما أفاد به بيان 

للوزارة.
عالقات  الطرفان  استعرض  اللقاء،  هذا  وخالل 
مجال  في  السيما  البلدين،  بين  “األخوية”  التعاون 

الطاقة والمناجم وسبل تعزيزها، حسب البيان.
االستثمار  فرص  على  عرقاب  أكد  المناسبة،  وبهذه 
الجزائر،  في  الطاقة  قطاع  يوفرها  التي  والشراكة 
المحروقات  عن  بالتنقيب  يتعلق  ما  وباألخص 
الجديد  القانون  إطار  في  واستغاللها  وتطويرها 
للمحروقات الذي يوفر العديد من التسهيالت والمزايا 

للمستثمرين.
القطاع  في  االستثمار  فرص  الطرفان  ناقش  كما 
واستغالل  البحث  ذلك  في  بما  بالجزائر  المنجمي 

التربة النادرة والمعادن النفيسة، وفقا للبيان.
االستثمار  وفرص  الكبير  بالتعاون  الطرفان  ونوه 
حسب  المتجددة،  الطاقات  مجال  في  الموجودة 
الحوار  “بعملية  النهاية  في  الطرفان  ورحب  البيان. 
والمشاورات الدائمة بين أوبك والدول غير األعضاء 
المدى  على  األسواق  استقرار  أجل  من  المنظمة  في 

المتوسط والبعيد، تضيف الوزارة.
ق. و

هذه اأهّم نتائج امتحانات 
�سهادتي "الباك" 

و"البيام" ل�سنة 2022
كشف وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد أمس 
والتعليم  البكالوريا  شهادتي  امتحان  نتائج  أهّم  عن   ،
المتوسط )دورة جوان 2022(. وجاء ذلك برسم حفل 
تكريم المتفوقين األوائل في االمتحانين, الذي أشرف 
بقصر  تبون,  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  عليه 

الشعب بالجزائر العاصمة.

بالن�سبة ل�سهادة البكالوريا :

- نسبة نجاح المتمدرسين: 58.75 بالمائة
- عدد الناجحين : 271.252 من أصل 743.509 

 42.93 بنسبة   116.444 بتقدير:  الناجحين  عدد   -
بالمائة 

- عدد الناجحين بتقدير ممتاز : 889 
- عدد الناجحين بتقدير جيد جدا : 13.343   

- عدد الناجحين بتقدير جيد : 32.735    
- نسبة نجاح أشبال األمة: 98.11 بالمائة

- عدد الناجحين من أشبال األمة: 415 من أصل 423 
أي   388 بتقدير:  األمة  أشبال  من  الناجحين  عدد   -

بنسبة 93.49 بالمائة
- عدد الناجحين من أشبال األمة بتقدير ممتاز: 4

- عدد الناجحين من أشبال األمة بتقدير جيد جداً: 108
 5565 العقابية:  المؤسسات  نزالء  نجاح  نسبة   -

مترشحاً أي بنسبة 42.57 بالمائة    

بالن�سبة ل�سهادة التعليم املتو�سط: 

- نسبة النجاح: 59.16 بالمائة
أصل  من   425.924 المتمدرسين:  الناجحين  عدد   -

740 ألف مترشح
- عدد الناجحين بتقدير: 229.045 

- عدد الناجحين بتقدير ممتاز: 5364
- عدد الناجحين بتقدير جيد جداً: 38.171

- عدد الناجحين بتقدير جيد: 73224
- نسبة النجاح في شعبة الرياضيات: 78.78 بالمائة
- نسبة النجاح في شعبة تقني رياضي: 63.38 بالمائة
- نسبة النجاح في شعبة اللغات األجنبية: 64 بالمائة

- نسبة النجاح في شعبة العلوم التجريبية : 03ر59 
بالمائة

- نسبة النجاح في شعبة آداب وفلسفة: 54.80 بالمائة
- نسبة النجاح في شعبة تسيير 

واقتصاد: 52.92 بالمائة
- نسبة نجاح أشبال األمة: 100 بالمائة.

جتاوزت اأ�سعاره الـ 800 دينار للكيلوغرام الواحد

هل �ستكبح "املقاطعة" جماح الرتفاع اجلنوين ل�سعر املوز
شهدت بورصة أسعار الموز في مختلف أسواق والية 
المناطق  بالعديد من  تجاوزت  ارتفاعا جنونيا  الوطن 
األيام  الواحد، خالل  للكيلوغرام  دج   800 ال  حاجز 
دج   400 تتجاوز  ال  كانت  بعدما  األخيرة،  القليلة 

للكيلوغرام الواحد.
وأكد بعض المواطنين التقت بهم جريدة الرائد ببعض 
بومرداس  واليتي  من  بكل  التجارية  الفضاءات 
وأن  أفضل حل، خاصة  المقاطعة  أن  على  والبويرة 
الفواكه سريعة التلف، وهو الوضع  الموز يعتبر من 
لها  الجنوني  يكبح جماح االرتفاع  أن  الذي من شأنه 

ويمكن من ضبط أسعارها.
وغير  العشوائية  الزيادات  المواطنون  واستغرب 
المفهومة حسبهم في أسعار بعض السلع، مشيرين إلى 
أن األسعار باتت ترتفع بين ليلة وضحاها دون سابق 
أقل  بأسعار  قبل  من  بيعها  تم  سلع  وتمس  بل  انذار، 

بكثير مما تعرض بعد ذلك بأيام.
فترة  عقب  مجددا  لالرتفاع  الموز  أسعار  عادت 

طفيف  استقرار  من  والنصف  الشهرين  تتجاوز  لم 
دج  و450  دج   320 بين  األسعار  فيه  تراوحت 
على  المواطنون  سيجبر  ما  الواحد،  للكيلوغرام 
القدرة  تدني  في ظل  مخيرين،  مجبرين ال  مقاطعتها 
الشرائية لشريحة كبيرة من المستهلكين، عالوة على 
قرب موعد الدخول االجتماعي، الذي يستنزف منهم 

مدخراتهم.
لمقاطعة  حملة  اطالق  الماضي  أفريل  شهر  وشهد 
الموز من قبل المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك 
"حمايتك" تحت شعار "خليه يكحال"، بعدما ارتفعت 
أكثر  إلى  الواحد  للكيلوغرام  دج   270 من  أسعاره 
ببعض  وصل  بل  الواحد،  للكيلوغرام  دج   550 من 
دج   600 من  ألكثر  التجارية  والفضاءات  األسواق 

للكيلوغرام. 
الموز  أسعار  بتهاوي  المقاطعة  مبادرة  سمحت  وقد 
المواطنين  التنفيذ وامتناع  قليلة بعد دخولها خبز  أيام 
من  تبقى  المقاطعة  ثقافة  بأن  يؤكد  ما  اقتنائه،  عن 

الجنوني ألسعار  لالرتفاع  حد  لوضع  الحلول  أفضل 
مختلف السلع والمنتجات.ومن جانبه، رئيس المنظمة 
ومحيطه  المستهلك  وإرشاد  لحماية  الجزائرية 
مصطفى زبدي، رد على قضية حجز 1600 كلغ من 
الموز، مشددا على أنه ليس بالحدث الكبير فهي تمثل 
استهالك  معدل  إياها  معتبرا  علبة،   80 حسبه مجرد 
له  منشور  من  خالل  من  كالمه  واحد.وتابع  حي 
االجتماعي  التواصل  بموقع  الرسمية  صفحته  على 
فايسبوك، قائال "هناك شحنة موز تقدر ب 4000 طن 
ستصل بداية أوت عبر ميناء وهران، تتبع توزيعها و 

بيعها أحسن بكثير و مفيد للجميع".
والمستثمرين  للتجار  الوطنية  الجمعية  أن  إلى  يشار 
والحرفيين قد دعت في وقت سابق إلى ضرورة إعادة 
تأكيدها  مع  الموز،  استيراد  رخص  نظام  في  النظر 
للتحكم  التجارة،  لوزارة  العملية  إسناد  على ضرورة 

في الوضع، الذي يعرف تجاوزات مختلفة.
ف.م

 قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات، محمد شرفي، إن واليتي بجاية 
وتيزي وزو قدمتا درسا في المواطنة بعد أن أخذ أهاليها موقفا سلميا في االنتخابات 
السابقة، واليوم أخذت موقفا آخر وهو المشاركة في االنتخابات المحلية الجزئية 
المقررة يوم 15 أكتوبر.وأكد شرفي خالل ندوة صحفية نشطها بوالية بجاية، على 
أن إجراء االنتخابات المحلية الجزئية في ست بلديات بواليتي بجاية وتيزي وزو 
يعبر عن الديمقراطية الحقيقية والحس المدني لسكان الواليتين، داعيا إلى ضرورة 
تجسيد الديمقراطية والتنافس الشريف بين األفراد والمواطنين بكل سلمية واحترام.

وكشف شرفي أن إقدام األحزاب السياسية والقوائم الحرة على سحب ملفات الترشح 
أن  دليل على  العطلة  فترة  االنتخابية رغم  القوائم  للتسجيل في  المواطنين  وإقبال 
الديناميكية تبشر بالخير.وأضاف: “أشجعكم اليوم على مواصلة المسار وتطويره 
لصالح منطقة القبائل وللجزائر ككل ومرجعنا في الثورة هو بيان أول نوفمبر ويليه 
مؤتمر الصومام.“وتابع: “أنا متيقن أن هذه منطقة القبائل ستكون سببا في تمتين 
النسيج الوطني خدمة للجزائر مقاومة ضد التخلف ولكل ما يعيق تطور الجزائر.“
ق. و

رئي�س ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات، حممد �سريف ي�سرح:

اإجراء النتخابات اجلزئية يعرب عن الدميقراطية احلقيقية



كمال  المسيلة,  جامعة  مدير  أوضح 
من  العدد  هذا  بإيداع  بأنه  بداري, 
المعهد  لدى  االختراع  براءات 
الوطني الجزائري للملكية الصناعية 
مصنفة  المسيلة  جامعة  تصبح 
"األولى وطنيا" في هذا الخصوص, 
المرتبة  هذه  باحتالل  بأنه  مردفا 
مكانتها  على  الجامعة  ذات  "تؤكد 
براءات  تسجيل  في  القوية  الوطنية 
العالية  واإلمكانيات  االختراع 
التأكيد  جدد  أن  لباحثيها.”وبعد 
عن  "نابع  المرتبة  هذه  تحقيق  بأن 
باستثمارات  مدعومة  استراتيجية 
في البحث ونقل التكنولوجيا لتحقيق 
اإلضافة المجتمعية المطلوبة، ابتداء 
الدولي",  إلى  المحلي  المستوى  من 
أفاد بأن براءات االختراع المودعة 
لتقييم البحث العلمي  تشكل "مؤشرا 

للطلبة والباحثين.”
مركز  مدير  صرح  جهته,  من 
بجامعة  واالبتكار  التكنولوجيا  دعم 
احتالل  أن   ، مير  أحمد  المسيلة, 
"يدل  المرتبة  لهذه  المسيلة  جامعة 
لدمج  تسعى  المؤسسة  أن  على 
في  واالبتكار  الصناعية  الملكية 
الحالية  وخططها  استراتيجياتها 

والمستقبلية.”
مركز  بأن  المسؤول  ذات  وأبرز 

يرافق  واالبتكار  التكنولوجي  الدعم 
خطواتهم  في  الجامعة  في  الباحثين 
مع  بالشراكة  ابتكاراتهم  لحماية 
الصناعية،  للملكية  الوطني  المعهد 
االختراع  براءات  بأن  موضحا 
إلدخال  "مهمة  ستكون  المودعة 
المستقبل،  في  جديدة  منتجات 
إإللكترونيات،  في  كانت  سواء 
غيرها.” أو  األوية  التكنولوجيا، 

المسيلة  "جامعة  بأن  مير  وأضاف 
وطنيا  األول  المركز  أيضا  تحتل 
من حيث عالمات )البل( المشاريع 

المبتكرة بـ 32 عالمة، و المؤسسات 
الناشئة ب 12 عالمة.”

وحسب عبد الحفيظ بلمهدي، المدير 
الجزائري  الوطني  للمعهد  العام 
"المعهد  فإن  الصناعية،  للملكية 
المسيلة  جامعة  لكون  بالفخر  يشعر 
الصعيد  على  األولى  المرتبة  تحتل 
براءات  إيداع  مجال  في  الوطني 
االختراع و ذلك من ضمن أزيد من 
التراب  على  جامعية  مؤسسة   100

الوطني.”
جامعة  بأن  المسؤول  ذات  وأضاف 

"نموذجا  أصبحت  بوضياف  محمد 
حقيقيا" ضمن جامعات الوطن خالل 
حيث  من  األخيرة  سنوات  الثالث 
و  المودعة  االختراع  براءات  عدد 
المشاريع  حاملي  و  المؤسسات  كذا 
"مؤسسة  عالمة  على  الحائزين 
مبتكر",  "مشروع  و  ناشئة" 
"ثمرة  هي  النتيجة  هذه  بأن  مبرزا 
الجامعة  بين  المتميزة  الشراكة 
للملكية  الجزائري  الوطني  والمعهد 
تميز  تدل على  أنها  كما  الصناعية، 

البحث العلمي في جامعة المسيلة".

المفوضين  المندوبين  لمؤتمر  السادسة  الدورة  أشغال  أمس  أول  اختتمت 
الختامي  البيان  بإصدار  والالسلكية  السلكية  لالتصاالت  اإلفريقي  لالتحاد 
وتوفير  توسيع  بتسريع عملية  المشاركون  التزم من خالله  والذي  للجزائر 
الربط باألنترنت في إفريقيا.التزم الوزراء االفارقة للقطاع للدول األعضاء 
أشغالهم  نهاية  في  الالسلكية,  و  السلكية  لالتصاالت  اإلفريقي  االتحاد  في 
واالتصاالت  البريد  وزير  اشراف  تحت  يومين  مدار  على  جرت  التي 
السلكية والالسلكية, كريم بيبي تريكي, بتسريع عملية توسيع وتوفير الربط 

باألنترنت إلى المناطق المعزولة لتحقيق التحول الرقمي.
االعالم  لتكنولوجيات  اآلمن  الوصول  بتحسين  األفارقة  الوزراء  التزم  كما 
عن  النظر  بغض  هذا  و  ومعقولة,  عادلة  بأسعار  الجودة  عالية  واالتصال 
السن  وكبار  واألطفال  والفتيات  للنساء  خاص  اهتمام  إيالء  مع  المكان, 

واألشخاص ذوي اإلعاقة و/أو ذوي االحتياجات الخاصة.
صياغة  عملية  لتسريع  جهدهم  قصارى  بذل  المشاركين  على  ويتعين 
االستراتيجيات وخطط بعث تكنولوجيات االعالم واالتصال بهدف التخفيف 
التزم  كما  المناخ،  بتغير  المرتبطة  والكوارث  كوفيد-19  وباء  تأثير  من 
أمن  حول  مشتركة  رقمية  سياسة  إعداد  في  بالتعاون  األفارقة  الوزراء 

الشبكات و أنظمة اإلعالم لضمان األمن السيبرياني في القارة اإلفريقية.

واتفقوا على التنسيق )من باب التضامن و الوحدة( لضمان تعيين مترشحين 
أفارقة بمناصب المسؤولية ضمن المنظمات الدولية لتكنولوجيات اإلعالم و 
االتصال. ويتعلق األمر أيضا بضمان االبتكار و مشاركة الشباب و التزامهم 
غرار  على  افريقيا  في  المستقبلية  و  الراهنة  التحديات  لرفع  القرار  باتخاذ 

الفقر و البطالة.
من جهة أخرى دعا الوزراء األفارقة لقطاع تكنولوجيات اإلعالم و االتصال 
الفاتورة  تقليص  يخص  فيما  المحرز  للتقدم  مستمرين  متابعة  و  تقييم  إلى 
األمم  أهداف  و  اإلفريقي  لالتحاد   2063 أجندة  تحقيق  خالل  من  الرقمية 
أعيد  للمؤتمر  السادسة  الدورة  انعقاد  المستدامة. وبمناسبة  للتنمية  المتحدة 
انتخاب الكيني جون أومو في منصب أمين عام االتحاد اإلفريقي لالتصاالت 

السلكية و الالسلكية لعهدة مدتها 4 سنوات.
وقد سبق هذه الدورة السادسة لمؤتمر المندوبين المفوضين لالتحاد اإلفريقي 
لالتصاالت السلكية و الالسلكية بالجزائر العاصمة المنعقدة تحسبا لمؤتمر 
المندوبين المفوضين لالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية و الالسلكية المقررة 
في سبتمبر المقبل برومانيا, تنظيم سلسلة من االجتماعات التي انطلقت في 

18 يوليو بالجزائر العاصمة.
ر.ن
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قال اإن العملية �ست�سمح باتخاذ الإجراءات الالزمة للتكفل بالنقائ�س وتدارك العجز، بن بوزيد يوؤكد

�سنة 2022 �ست�سهد ا�ستكمال التعداد العام ال�ساد�س لل�سكان يف اجلزائر
دعــــوة اإىل حتيني ال�سيا�ســـة الــوطنيــة لل�سكــان لآفــاق 2030

من طرف باحثو جامعة حممد بو�سياف بامل�سيلة 

اإيداع 85 براءة اخرتاع منذ 2020 
على م�ستوى املعهد الوطني للملكية ال�سناعية

   

اأودع باحثو جامعة حممد بو�سياف بامل�سيلة منذ �سنة 2020 ما جمموعه 85 براءة اخرتاع على م�ستوى املعهد 

الوطني اجلزائري للملكية ال�سناعية من بينها 44 خالل ال�سنة اجلارية، ح�سب ما علمته وكالة الأنباء

 اجلزائرية اأم�س من ذات اجلامعة.

ع.ط

يف اإطار تلبية احتياجات هياكل اجلي�س

ت�سليم 351 مركبة بالرويبة
الشعبـي والمؤسسـات  الوطني  الجيش  احتياجات هياكل  تلبية  في إطار 
الوطنية العمومية والخاصة، وبإشراف من مديرية الصناعات العسكرية 
الناحية  بالرويبة   ،2022 جويلية   27 أمس  تّم  الوطني،  الدفاع  لوزارة 
العسكرية األولى، تسليم )351( مركبة من الوزن الثقيل وحافالت النقل 
العمومي من عالمتي SNVI  ومرسيدس- بنز، مخصصة لنقل األفراد، 
ونقل البضائع وذلك لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع 

الوطني ومؤسسات مدنية عمومية وخاصة.
العسكرية  الصناعات  تطوير مختلف  العملية ضمن مسعى  هذه  تندرج 
السيما الميكانيكية منها في ظل اإلستراتيجية التي سطرتها وزارة الدفاع 
الوطني مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية والهادفة لتفعيل صناعة 

وطنية ومنتجات ذات جودة ونوعية بمواصفات عالمية.
ع.ط

الربيد و تكنولوجيات الإعالم والت�سال: 

التوقيع على مذكرة تفاهم
 بني �سلطتي �سبط اجلزائر ومايل

سلطة  بين  تفاهم  مذكرة  على  التوقيع  العاصمة  بالجزائر  أمس  أول  تم 
إلى  تهدف  مالي  من  ونظيرتها  االلكترونية  واالتصاالت  البريد  ضبط 
هامش  على  عقد  الذي  التوقيع،  حفل  الثنائي.وجرى  التعاون  تعزيز 
اإلفريقي  لالتحاد  المفوضين  المندوبين  لمؤتمر  السادسة  الدورة  أشغال 
لالتصاالت السلكية و الالسلكية، تحت إشراف وزير البريد واالتصاالت 
السلكية والالسلكية, كريم بيبي تريكي وسفير مالي في الجزائر، ماحامان 

مايغا.
ووقع على الوثيقة كل من رئيس مجلس سلطة ضبط البريد واالتصاالت 
االلكترونية، زين الدين بلعطار ورئيس مجلس سلطة ضبط االتصاالت 
المالية،  والبريد  واالتصال  اإلعالم  وتكنولوجيات  والالسلكية  السلكية 
سيدو بونا سانكار.وأشارت سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية 
تعزيز  على  بالعمل  المذكرة،  هذه  خالل  من  يلتزمان،  البلدين  أن  إلى 
والكفاءات  التجارب  و  للمعلومات  منتظم  "تبادل  عن  فضال  تعاونهما 
وتكنولوجيات  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  وتنظيم  مجال ضبط  في 

اإلعالم واالتصال والبريد".
ع.ط

منظمة ال�سحة العاملية تدعو البلدان 
القادرة على ت�سنيع لقاحات

جدري القردة اإىل زيادة اإنتاجها
تصنيع  على  القدرة  لديها  التي  البلدان  العالمية,  الصحة  منظمة  دعت 
تشخيصات أو لقاحات أو عالجات للجدري وجدري القردة إلى الزيادة 
من إنتاجها فضال عن توفير التدابير الطبية المضادة. وقالت المسؤولة 
التقنية عن مرضى جدري القردة بالمنظمة, روزاموند لويس, أنه "يجب 
توفير  لضمان  المنظمة  مع  العمل  المصنعة  والشركات  البلدان  على 
التشخيصات واللقاحات والعالجات, وغيرها من اإلمدادات الضرورية 
للبلدان  معقولة  وبتكلفة  والتضامن,  العامة  الصحة  احتياجات  بناء على 
انتشار  لوقف  المبذولة  الجهود  لدعم  إليها  الحاجة  أمس  في  هي  التي 
مرض  المنظمة  عام  مدير  "إعالن  أن  لويس  القردة".وأضافت  جدري 
جدري القردة حالة طوارئ صحية تمثل قلقا دوليا, يعتبر أعلى مستوى 

من التنبيه, بما يستدعي تعزيز التنسيق والتعاون والتضامن الدولي".
ويعتبر جدري القردة, بحسب منظمة الصحة العالمية, مرضا فيروسيا 
نادرا وحيواني المنشأ )ينقل فيروسه من الحيوان إلى اإلنسان( وتماثل 
أعراض إصابة اإلنسان به تلك التي يعانيها المصابون بالجدري ولكنها 
أقل شدة.ويصاب بعض المرضى بتضخم في الغدد اللمفاوية قبل ظهور 
طفح جلدي, وهي سمة تميز جدري القردة عن سائر األمراض المماثلة.
وتم اكتشاف جدري القردة للمرة األولى في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
عام 1970 وأبلغ منذ ذلك الحين عن معظم الحاالت في المناطق القروية 

من الغابات الماطرة الواقعة بحوض نهر الكونغو وغرب إفريقيا.
الوكالت

اختتام موؤمتر املندوبني املفو�سني لالحتاد الإفريقي لالت�سالت ال�سلكية والال�سلكية 

التزام بت�سريع عملية توفري الربط بالأنرتنت يف افريقيا

بن  الرحمان  عبد  الصحة،  وزير  أكد 
بوزيد، أمس، بالجزائر العاصمة، أن سنة 
2022 التي تتزامن مع االحتفاالت المخلدة 
للذكرى الستين السترجاع السيادة الوطنية، 
السادس  العام  التعداد  استكمال  ستشهد 

للسكان والسكن.
اليوم  احياء  بمناسبة  لقاء  في  الوزير  قال 
العالمي للسكان الذي جاء هذه السنة تحت 
شعار "نحو مرونة ديموغرافية : استغالل 
الفرص لمستقبل أفضل", بحضور ممثلي 
وعدة  بالجزائر  المتحدة  األمم  وكاالت 

قطاعات وطنية, أن هذا التعداد يعد بمثابة 
البيانات  قواعد  إلثراء  الثمين   "المصدر 
اإلجراءات  باتخاذ  سيسمح  مما  المتوفرة, 
العجز  وتدارك  بالنقائص  للتكفل  الالزمة 
الخصوص  وجه  على  االستفادة  وكذا 
التنمية  خدمة  في  مواطن  كل  قدرات  من 

الوطنية".
الوطنية  البرامج  بمختلف  ذكر  أن  وبعد 
المعتمدة في مجال النمو السكاني وعالقاتها 
أجل  من  واالجتماعية  االقتصادية  بالتنمية 
والتعليم  الصحة  مجاالت  في  تقدم  تحقيق 

أبرز  السكان,  معيشة  ظروف  وتحسين 
الصحي  القطاع  عن  األول  المسؤول 
في  الخصوص  على  التقدم  هذا  أهمية 
مجال "تحقيق انخفاض في وفيات الرضع 
واألمهات بشكل ملحوظ مع ارتفاع متوسط 
العمر لدى الرجال والنساء على حد سواء".
وتقدر نسبة وفيات األطفال خالل السنوات 
األخيرة ب 18,9 حالة وفاة لفئة األقل من 
سنة واحدة لكل 1000 والدة حية, فيما بلغ 
معدل وفيات األمهات 48,5 حالة وفاة لكل 
العمر  متوسط  حية.أما  والدة   100.000

يعكس  مؤشر  وهو  الوالدة,  عند  المتوقع 
الحالة الصحية للسكان, فهو يفوق 77 عاما 

بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء.
على  آخر  جانب  من  بوزيد  بن  وأكد 
لضمان  الجهود  بذل  مواصلة  ضرورة 
إيالء  مع  الجودة,  ذات  الصحية  الرعاية 
االنجاب  سن  في  للنساء  خاص  اهتمام 
واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار 
التقدم  من  "بالرغم  أنه  الى  مشيرا  السن, 
إلى  ماسة  حاجة  هناك  تزال  ال  المحقق, 
في  النقص  لتعويض  إضافية  جهود  بذل 

األهداف  دمج  وتعزيز  المجاالت  جميع 
التنمية  برامج  مختلف  في  الديموغرافية 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية".
اللجنة  أعضاء  أخرى  جهة  من  دعا  كما 
الوطنية للسكان الى "تحيين السياسة الوطنية 
اعتماد  خالل  من   2030 آلفاق  للسكان 
الديموغرافية  المرونة  على  القائم  النهج 
وتعزيز التعاون بين القطاعات في تصميم 
مجال  في  والنشاطات  البرامج  وتنفيذ 

السكان والتنمية".
ر.ن



حادثة انحراف قطار عن م�ساره 

بالأخ�سرية يف البويرة

ا�سرتجاع الكمية 
الإجمالية من القمح

تمكنت مصالح تعاونية الحبوب والبقول الجافة لوالية البويرة 
متن  على  المحمل  القمح  من  اإلجمالية  الكمية  استرجاع  من 
المنصرم  الجمعة  يوم  مساره  عن  انحرف  الذي  السلع  قطار 
باألخضرية )غرب البويرة(، أي كمية 300 طن، حسبما علم 

اليوم الثالثاء لدى هذه الهيئة.
وصرح لوأج المدير المحلي لتعاونية الحبوب والبقول الجافة، 
للقمح  اإلجمالية  الكمية  باسترجاع  "قمنا  ديمية:  الدين  فخر 
المحمل على متن القطار الذي انحرف عن مساره يوم الجمعة 
المنصرم باألخضرية"، موضحا أن الكمية المسترجعة تقدر بـ 

3.000 قنطار )300 طن(.
وأبرز ذات المسؤول أن العربات المحملة بالقمح "لم تتضرر 
تماما باستثناء البعض منها، في حين تمكنا من استرجاع الكمية 
اإلجمالية من القمح المحمل التي كان من المفترض نقلها إلى 
والية سيدي بلعباس".   وأضاف أن مصالح تعاونية الحبوب 
في  المسترجعة  القمح  كمية  "بتخزين  قامت  الجافة  والبقول 

انتظار نقلها إلى وجهتها الرئيسية".
وفي يوم الجمعة المنصرم، انحرف قطار يتكون من 25 عربة 
لنقل السلع عن مساره في المكان المسمى تالوين باألخضرية 

)غرب البويرة(.
وصرح محمد حنات، مدير المؤسسة الوطنية للسكك الحديدية 
7 عربات منها  14 عربة انحرفت عن مسارها،  بالبويرة أن 
التي  العربات  بالقمح. وال تزال عملية رفع هذه  كانت محملة 
أطلقت في نفس يوم وقوع الحادث، جارية اليوم الثالثاء، حسب 
لمعرفة  تحقيقا  الوطني  الدرك  مصالح  حنات. وفتحت  السيد 

ظروف وأسباب هذا الحادث.
ف. م

فقد  بالترامواي،  النقل  مواقيت  أما 
حددت من الـ 05 صباحا إلى السا 23  
مساء بالنسبة لترامواي العاصمة ومن 
السا22  إلى  صباحا  الـ05  الساعة 
وهران  لترامواي  بالنسبة  مساء 
 5 الـ  الساعة  ومن  بلعباس  وسيدي 
و30 د إلى السا 23 بالنسبة لترامواي 
قسنطينة وسطيف فيما حددت مواقيت 
ترامواي ورقلة من الساعة 05 و30 

د إلى منتصف الليل.
وبخصوص النقل بالكابل، فقد حددت 
الواد  لباب  الهوائي  المصعد  مواقيت 
إلى  صباحا  السا06  من  )العاصمة( 
األسبوع  أيام  خالل  مساء   20 السا 
السا12  إلى  د   30 و   07 السا  من  و 
من  فيما حددت  الجمعة  أيام  د   30 و 
مساء   20 السا  إلى  صباحا   07 السا 
الشهيد  لمقام  الهوائي  للمصعد  بالنسبة 

د   45 و  السا06  من  و  )العاصمة( 
بالنسبة  مساء  السا19  إلى  صباحا 
الثقافة  لقصر  الهوائي  للمصعد 
ومن  الجمعة  يوم  عدا  )العاصمة( 
السا 08 صباحا إلى السا 18 و 30د 

بالنسبة للمصعد الهوائي للبليدة.
وبالنسبة للمصعد الهوائي لتلمسان فقد 
حددت المواقيت من السا 07 و 30 د 
صباحا الى السا20 خالل أيام األسبوع 

و من السا 08 و 30د صباحا إلى السا 
السبت ومن  الجمعة و  أيام  20 مساء 
السا 07 و 30 د إلى منتصف النهار 
مواقيت  حددت  االثنين.أخيرا،  أيام 
وزو  بتيزي  الهوائي  المصعد  خدمة 
من السا 06 و 30د إلى السا 19 و30 
السا 07  أيام األسبوع و من  د خالل 
و 30 د صباحا إلى السا 12 و 30 د 

خالل أيام الجمعة حسب ذات البيان.

بلعباس  بسيدي  أمس،  أول  مساء  تم 
شهادتي  في  األوائل  المتفوقين  تكريم 
لدورة  المتوسط  والتعليم  البكالوريا 
يونيو 2022 وذلك تحت إشراف والي 
وبحضور  ليماني  مصطفى  الوالية 
أولياء التالميذ المتفوقين وممثلي قطاع 
نقابية  وتنظيمات  أساتذة  من  التربية 

وفعاليات من المجتمع المدني.
المتفوقة  تكريم  اإلطار  هذا  في  وتم 
شهادة  امتحان  في  بالوالية  األولى 
البكالوريا بكوش يسرى أصالة سميرة 
نظير  تشجيعي  مالي  صك  منحها  و 
شعبة   18,71 معدل  على  حصولها 
علوم تجريبية، وتم كذلك تكريم كافة 
المجموع  في  عددهم  البالغ  المتفوقين 
على  جميعهم  تحصلوا  تلميذا   13
 20 من   18 يفوق  أو  يساوي  معدل 
في شهادة الباكالوريا.كما تم بالمناسبة 

فئة ذوي  المتفوقين األوائل في  تكريم 
المتفوقين  وكذا  الخاصة  االحتياجات 
التعليم  شهادة  امتحان  في  األوائل 
متفوق   14 عددهم  البالغ  المتوسط 
يفوق  نجاح  معدل  جميعهم  احرزوا 
عباد  التلميذة  وتصدرت   .18,5/20
رهام، من متوسطة الكاهنة ببلدية سيدي 
بافتكاكها  المتفوقين  قائمة  بلعباس، 
أعلى معدل على المستوى الوالئي ب 
30ر19.و قد عرفت امتحانات شهادة 
-2021( الدراسي  للموسم  البكالوريا 
بالوالية  نجاح  نسبة  تحقيق   ،)2022
بلغت 66,96 بالمئة. أما نسبة النجاح 
المتوسط  التعليم  شهادة  امتحان  في 
 ,)2022-2021( الدراسي  للموسم 
بالمئة   50,78 نجاح  نسبة  بلغت  فقد 
السنة األولى ثانوي  و نسبة قبول في 
احتلت  بالمئة.لإلشارة،   65,15 نسبة 

األولى  المرتبة  بلعباس  سيدي  والية 
حيث  من  وطنيا  والسادسة  جهويا 
البكالوريا  شهادة  في  المحققة  النتائج 
كما احتلت المرتبة األولى كذلك جهويا 
والثامنة وطنيا من حيث النتائج المحققة 
المتوسط. التعليم  شهادة  امتحان  في 
وفي ذات السياق تم كذلك تكريم ست 
مؤسسات تربوية متحصلة على أعلى 
وال  البكالوريا  شهادة  في  نجاح  نسبة 
هذه  شكلت  كما  بالمائة.   90 عن  تقل 
مناسبة  أخرى  جهة  من  االحتفالية 
جياللي  بجامعة  خاص  تكريم  إلسداء 
اليابس بسيدي بلعباس ولمخابر البحث 
مشرفة  مراتب  أحرزت  التي  العلمي 
 " شانغهاي  موقع  ترتيب  خالل  جدا 

)الصين( لشهر يوليو الجاري.
األستاذ  تكريم  اإلطار  هذا  في  تم  و 
تخصص  تونسي  الواحد  عبد  الباحث 

بشير  الباحث  واألستاذ  مدنية  هندسة 
هندسة  تخصص  بلعباس  بويجرة 
بوحفص  الباحث  واألستاذ  ميكانيكية 

بشير تخصص علوم المادة.
مصطفى  الوالية  والي  صرح  و 
نظير  يأتي  التكريم  هذا  أن  ليماني 
جامعة  توج  الذي  والتفرد  التميز 
جياللي اليابس الوحيدة على المستوى 
االفريقي في تصنيف شانغهاي لشهر 

يوليو 2022 في هذه التخصصات.
جياللي  جامعة  أحرزت  لإلشارة 
اليابس في التصنيف األخير لشانغهاي 
الهندسة  تخصص  في   101 المرتبة 
الهندسة  تخصص  في  و201  المدنية 
الميكانيكية و301 في تخصص علوم 
جامعات  أكبر  ضمن  وذلك  المادة 

الدول المتقدمة.
واأج

حملياخلمي�س  28 جويلية 2022 املـوافق لـ 29 ذو احلجة 1443 هـ   06

 www.elraed.dz

أبدى سفير المكسيك بالجزائر غابلاير روسنزويغ من 
برج بوعريريج، إعجابه بالتقدم المحرز في المجال 
في  المكسيكي  السفير  الوالية.وقال  بهذه  الصناعي 
تصريح إعالمي على هامش الجولة التي قادته لعدد 
و  الصناعية  المنطقة  من  بكل  اإلنتاج  وحدات  من 
منطقة النشاطات بعاصمة الوالية، بأنه "جد معجب 
بما اطلع عليه من تطور وتقدم في المجال الصناعي 
بوالية برج بوعريريج" مشيرا إلى أن زيارته تندرج 
التحضير  و  الشراكة  سبل  عن  "البحث  إطار  في 
الشركات  بين  للعالقات  ربط  و  تواصل  لعمليات 
تقريب  و  المكسيكية،  والشركات  الرائدة  الجزائرية 

البلدين من  المتعاملين اإلقتصاديين بين  الرؤى بين 
تبادل تجاري مشترك،  أجل وضع أسس شراكة و 
إضافة إلى بحث إمكانيات تجسيد استثمارات سواء 
لمستثمرين  أو  بالجزائر  مكسيكيين  لمستثمرين 
"اهتمامات  بأن  بالمكسيك".وأضاف  جزائريين 
الجزائر يمكنها أن تتجسد  المكسيك االقتصادية في 
في العديد من المجاالت، خاصة في مجال صناعة 
بالدرجة  و  الكهرو-منزلية،  و  اإللكترونية  األجهزة 
األولى في مجال الصناعات الغذائية، التي تعد من 
األنشطة الرائدة في المكسيك".وقال في هذا السياق 
"تعد المكسيك األولى عالميا في زراعة األفوكادو، 

و يوجد في الجزائر كثير من االهتمام بهذه الشعبة 
التي يمكننا تطويرها، إلى جانب زراعة الحبوب و 

القمح على وجه الخصوص".
برج  بوالية  الصناعة  مديرة  جهتها  من  وأفادت 
الزيارات  هذه  مثل  أن  رحماني،  لطيفة  بوعريريج 
الجزائرية  الدولة  استراتيجية  إطار  في  تندرج 
الرامية لتطوير و تنويع االقتصاد مشيرة أن الجزائر 
المنتوجات،  و  الصناعات  كل  لتطوير  "مستعدة 
أنواع  مختلف  في  اتفاقيات شراكة  إبرام  من خالل 

الصناعة" مع مختلف الدول.
ق. م

خالل جولة قادته لوحدات الإنتاج باملنطقة ال�سناعية ومنطقة الن�ساطات

�صفري املك�صيك باجلزائر يبدي اإعجابه بالتقدم ال�صناعي بربج بوعريريج

�سيكون متاحا 

جمانا لفائدة املواطنني 

يف جهاز الهاتف النقال الذكي

"اأمريغل-نظافة " تطبيق 
اإلكرتوين لع�صرنة ت�صيري 
وجمع النفايات ببومردا�س

النفايات  جمع  و  للنظافة  العمومية  المؤسسة  أطلقت 
تطبيقا  األسبوع   هذا  في غضون  "مادينات"  لبومرداس 
عصرنة  و  رقمنة  إطار  في  "أمريغل-نظافة"  إلكترونيا 
أمس مصدر  به  افاد  الحيوي، حسبما  القطاع  هذا  تسيير 

من المؤسسة.

مدير  أوضح  الجزائرية،  األنباء  لوكالة  تصريح  وفي 
التطبيق اإللكتروني  المؤسسة، أحمد عمي علي، أن هذا 
الذي يندرج تجسيده في إطار سياسة الحكومة الرامية إلي 
متاح  الرقمي،  التحول  و  الذكية  المدن  تطوير  و  تحديث 
الذكي  النقال  الهاتف  جهاز  في  المواطنين  لفائدة  مجانا 
أو  ثابت  أو على مستوى جهاز كمبيوتر  )سمارت فون( 

محمول.
وشرعت المؤسسة في تجريب هذه التطبيقة قبل تعميميها 
على كل بلديات الوالية، استنادا إلى نفس المصدر، بعدد 
من األحياء النموذجية و هي 800 مسكن و الكرمة وحي 
التعاونيات بعاصمة الوالية بومرداس وبعدد من األحياء 

ببلدية أوالد هداج.
وذكر نفس المصدر أن بعد اإلشتراك المجاني للمواطنين 
النفايات  نقل  وتتبع شاحنة  يمكنهم االطالع  التطبيقة،  في 
إلى  وصولها  حتى  موقعها  من  خروجها  لحظة  المنزلية 
موقع رفع النفايات والقيام بإشعار المواطن المعني بطلبه 
من خالل هذا التطبيق بوصول شاحنة رفع النفايات إلى 
التطبيق  هذا  كذلك  ساعة.ويتيح  النصف  حدود  في  حيه  
للمواطنين، حسب ذات المصدر، إمكانية إخراج القمامة من 
منازلهم لرميها مباشرة بداخل شاحنة الرفع، بعد إشعارهم 
بذلك من خالل نفس التطبيق.وأضاف بأنه في حالة عدم 
من  المبرمجة  القمامات  رفع  أو  المناسبة  الخدمة  تقديم 
طرف الشاحنة يتغير لون الحاوية الموجودة في خارطة 
جراء  و  األحمر  إلى  األخضر  من  التطبيق  هذا  ضمن 
لتدارك الخلل، كما  المعنية  ذلك تتدخل مصالح المؤسسة 
يمكن من خالل هذا التطبيق بعث مالحظات وانطباعات 
أكد  للزبائن، كما  المقدمة  الخدمة  المواطنين حول نوعية 
نفس  حسب  العملية،  هذه  من  المؤسسة.ويتوخي  مدير 
المسؤول، تطوير و عصرنة تسيير عمليات رفع النفايات 
المنزلية و تقريب المواطن من المؤسسة و استحداث همزة 
من  المعني  المواطن  و  النفايات  نقل  بين شاحنات  وصل 
خالل إعالم المواطن بموعد و مسار تحرك هذه الشاحنات.

ويتوخي كذلك من هذه العملية تنظيم عمليات جمع النفايات 
و نقلها بطرق مبتكرة و إشراك المواطن في رقمنة نظافة 
المحيط و المدن و جمع النفايات المنزلية المختلفة لرفاهية 

المواطن، كما قال السيد عمي علي.

خا�س بالنقل عرب ملرتو والرتامواي وبالتليفريك

موؤ�ص�صة "مرتو اجلزائر" 
تعلن عن برنامج خا�س ل�صهر اأوت

�سيتم و�سع برنامج ا�ستغالل خا�س للنقل باملرتو والرتامواي وبالكابل ح�سب الطلب خالل الفرتة املمتدة من 1 اإىل 31 اأوت القادم، 

ح�سبما اأعلنته اأم�س موؤ�س�سة مرتو اجلزائر يف بيان لها.وحددت مواقيت اخلدمة بالن�سبة ملرتو اجلزائر من الـ 05 �سباحا اإىل ال�سا 

23 م�ساء ح�سب ذات امل�سدر.
ف.م

�سيدي بلعبا�س

تكرمي املتفوقني الأوائل يف �صهادتي "الباك" و"اليبام"
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تجنّب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والتي من شأنها زيادة 
الرجفة سوءاً.

 تجنّب شرب الكحول.
 السيطرة على القلق والتوتر اللذان من شأنهما أن يزيدا من مشكلة 
أو  التدليك  مثل  االسترخاء؛  لتقنيات  ويُمكن  سوءاً،  اليدين  رجفة 

التأمل أن تُساعد في التخفيف من هذه الُمشكلة. 

على  َسُهل  الُمستخدم  الشيء  وزن  زاد  فُكلما  الوزن،  ثقل  تسخير 
هذا  من  االستفادة  ويمكن  عليه،  السيطرة  اليدين  برجفة  الُمصاب 

األمر عن طريق ما يأتي: :
استخدام  يُساعد  فقد  وزناً،  أثقل  أُخرى  بأنواع  األدوات  استبدال   

األطباق أو الكؤوس الثقيلة على السيطرة عليها بشكل أفضل. 
ارتداء معاصم األوزان التي تُسّهل السيطرة على الُمشكلة.

�شحتك
اإعداد: حياة م�صباحي

فوائد زيت الزيتون 
للب�شرة لياًل 

عالج ع�شر اله�شم عند احلامل

بالدهون  المشبعة  األطعمة  مثل  الهضم،  لعسر  المسببة  األطعمة  تجنب 
والمشروبات الغازية والمحتوية على نسبة عالية من الكافيين كالقهوة.

 تناول عدة وجبات صغيرة الحجم بداًل من ثالث وجبات كبيرة في اليوم، 
فالمرأة الحامل ليست بحاجة أن تأكل طعاماً لشخصين، بل يكفيها أخذ ما 

يلزمها من المأكوالت الصحية والغنية بالعناصر الغذائية الهامة.
 اإلكثار من تناول الفواكه والخضراوات الغنية باأللياف، والتي تساعد 

على تليين المعدة والحد من عسر الهضم فيها. 
تجنب التعرض للتوتر الزائد واإلرهاق الشديد. 

عدم النوم مباشرة بعد تناول الطعام، بل يجب تناوله قبل مدة ساعتين 
من النوم. 

شرب كميات كافية من الماء بشكل يومي، حتى تزيد من هضم الطعام 
في المعدة.

طرق جتعل االبن ي�شمع الكالم 

صغيراً  كان  ولو  فاالبن  العايل،  وال�صوت  ال�صراخ  عن  االبتعاد 

قد  العكس  على  بل  لديه  إيجابي  تغيير  أي  يحدث  لن  العالي  الصوت 
يصبح العناد سمًة شخصيًة له، ولو كان كبيراً فإّن الصوت العالي يجذبه 
إلى الطرف اآلخر من الطريق، ومن وجد فائدة في أسلوب الصراخ فلن 
لفترة ما، وبدأ الطفل ينصت ألوامر أهله، فهذا االنصياع ال يدوم عادة، 
كما أّن الصوت العالي قد يسبّب ضعفاً في شخصية االبن مستقباًل مّما 

يدخله في دائرة المشاكل األخرى. 
الوالدين  فعلى  ورزين،  هادئ  ب�صوت  احلوار  اأ�صلوب  ا�صتخدام 

محاولة محاورة االبن بجدية ووضوح وتوضيح تأثير التصرفات التي 
يقوم بها، فعندما يقتنع االبن بالكالم سيستمع له وينّفذه دون اعتراض، 

وهذه هي التربية الناجحة. 
ا�صتخدام اأ�صلوب العقاب والثواب لرتبية االأبناء، فعندها سيصبح 

الوالدان  يكون  أن  األهل، ويجب  منه  يطلبه  ما  لتنفيذ  كبير  دافع  لديهم 
جادين في هذا األسلوب؛ فال يجوز أن يعدوا ثّم ال يوفوا أو أن يتهاونوا 

في العقاب فهذا سيؤدي لنتائج سلبية. 
احرتام �صخ�صية االبن وكيانه، فال يجوز االستهزاء به أو محاولة 
إحراجه أمام أقرانه أو إخوانه وال يجوز ذكر أخطائه أمامهم بل العكس 
يجب ذكر األمور اإليجابية عنه أمامهم حتى يصبح إيجابياًّ، كما يجب 

احترام رغباته وطلباته وعدم تجاهلها.
 االبتعاد عن أسلوب الضرب والتهديد لجعل الطفل يستمع إلى الكالم، 
ألّن االبن بعد فترة يصبح ال يتأثّر بالضرب كما أنّه سيعتاد على أسلوب 

التهديد. 
يجب أن يكون الوالدين مضرب المثل أمام األبناء، فال يجوز أن يشاهد 
الطفل الوالدين في تناقض وكٌل يريد أن يُنّفذ كالمه، بل يجب من البداية 
رأي  يحترم  منهما  وكّل  مشترك  تربية  أسلوب   على  االثنان  يتفق  أن 
التفاهم بين الوالدين من شأنه تنشئة ابن هادئ ومتّزن  اآلخر، كما أّن 
ومطيع، أّما المشاكل تؤّدي إلى جعل االبن انطوائيّاً وعصبيّاً ومتمّرداً.

احلامل واجلنني

اأمومة  و طفـولة 

تدابير منزلية

اتباع  العالق على األرضيات الخشبية من خالل  العفن  يتّم إزالة   
الخطوات اآلتية:

عن  العفن  بُقع  إزالة  يُمكن  إذ  اخل�صب:  عن  العفن  بقع  م�صح 

األسطح الخشبية بسهولة من خالل مسحها بقطعة قماش مبلّلة بالماء 
والصابون والخل، أو بالمبيض الُمقّطر. 

ال�صقل با�صتخدام ورق ال�صنفرة: يُستخدم ورق الصنفرة لصقل 

المقّطر،  الكلور  بمحلول  المنطقة  رش  يتّم  ثّم  الُمتعّفنة،  المناطق 
كما يُمكن استعمال ألياف التنظيف السلكية بداًل من ورق الصنفرة 
لتنظيف بقع العفن، ولكن يجب التأّكد من إزالة تلك األلياف السلكية 

والتخلّص منها حتّى ال تصدأ المنطقة التي تّم تنظيفها. 
إزالة نشارة الخشب: وذلك من خالل مسح األرضية الخشبية بقطعة 
قماش دقيقة األلياف، ثّم استخدام المكنسة الكهربائية؛ لتفادي مشكلة 

نمو العفن مّرًة أخرى.
 دهان األرضيات الخشبية: بعد معالجة المنطقة من العفن، يتّم دهان 
المناطق المتضّررة بمادة البولي يوريثان باستخدام فرشاة خاصة 
التصاق شعيرات  التأّكد من عدم  الخشبية، ويجب  لدهان األسطح 
فرشاة الدهان على األرضية الخشبية التي تّم دهنها، ويُشار إلى أنّه 
من األفضل وضع ماّدة عازلة للرطوبة تحت األسطح الخشبية لمنع 

نمو فطريات العفن.

كيفية التخل�ص 
من رجفة اليدين

تغيري اأمناط احلياة توجد العديد من الو�صائل التي من �صاأنها 

التخفيف من ُم�صكلة رجفة اليدين، نذكر منها ما ياأتي:

القدرة  له  إن  شبابية  بشرة  على  الحصول 
خاليا  وتجديد  الشيخوخة  ُمكافحة  على 
البشرة باستمرار، باإلضافة إلى ُقدرته على 
ُمعالجة بعض األمراض الجلدية كالصدفية 
الميكروبية؛  وااللتهابات  واإليكزيما 
الحتوائه على فيتامينE، ومادة الكلوروفيل.

 إزالة المكياج يُعتبر من الُمرطبات الفعالة 
للبشرة، لذلك فهو يُعتبر من أفضل الزيوت 
طريق  عن  سهولة،  بُكل  المكياج  إلزالة 

النظيف  الُقطن  من  قطعة  على  وضعه 
الوجه  التهابات  تهدئة  به.  المكياج  ومسح 
فهو يحتوي على ُمضاداٍت لاللتهابات، لذلك 
هو يُعتبر فعااًل لتهدئة االلتهابات الناتجة من 
لساعاٍت  الُمباشرة  الشمس  التعُرض ألشعة 
عن  الغاية  لهذه  استخدامه  ويتّم  طويلة، 
زيت  مع  الشاي  ورق  زيت  خلط  طريق 
الوجه  تنظيف  بِه.  البشرة  ودهن  الزيتون 
ويتّم  الوجه  بشرة  لتنظيف  فعااًل  يُعتبر 

استخدامه لهذه الغاية عن طريق خلط ملعقٍة 
مخفوقة،  وبيضة  الطبيعي،  العسل  مع  منه 
ثم ّوضع الخليط على الوجه مّدة 15 دقيقة 
تقريباً، وبعدها غسل الوجه باستخدام الماء 
والتجاعيد  السوداء  الهاالت  إزالة  الدافئ. 
يُعتبر ُمفيداً في إزالة وعالج مشكلة الهاالت 
السوداء والتجاعيد الموجودة حول العينين؛ 
الفيتامينات  من  كبيرة  نسبٍة  على  الحتوائه 
بشكٍل  استخدامه  ويجب  للبشرة،  الُمفيدة 
الغاية  لهذه  اإليجابية  نتائجُه  لتظهر  يومي 
صغيرة  قطن  على  وضعه  طريق  عن 
قبل  بها  بالعينين  المحيطة  المنطقة  ومسح 

النوم، وغسل الوجه في الصباح الباكر.
التي  الفوائد  أهّم  من  إن  البشرة  ترطيب   
من  والحماية  الترطيب  هي  للبشرة  يُقدمها 
مثل  عديدة  بفيتامينات  غنٌي  ألنُّه  الجفاف؛ 
إلى  باإلضافة  هـ،  وفيتامين  أ،  فيتامين 

مضادات األكسدة. 
إزالة الخاليا الميتة يُمكن أن يُستخدم كُمقشٍر 
البحر  ملح  من  بالقليل  خلطه  عند  للبشرة 
وتدليك البشرة به، وذلك لُقدرته على إزالة 
وبهذه  منها،  والتخلص  الميتة  الجلد  خاليا 
الطريقة تُصبح البشرة ناعمًة أيضاً وخالية 

من القشور والبُقع الداكنة.

اإزالة العفن عن االأر�شيات اخل�شبية
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ب�ضبب خمالفات مفرت�ضة 

يف عملية انتقاله لرب�ضلونة يف 2013

نيمار مهدد بال�سجن
 لعامني ب�سبب تهم "ف�ساد"

سيخضع النجم 
البرازيلي نيمار 

للمحاكمة في أكتوبر 
المقبل، بسبب مخالفات 

مفترضة في عملية 
انتقاله إلى نادي 

برشلونة اإلسباني لكرة 
القدم عام 2013، حسب 
ما ذكر مصدر قضائي، 

أمس.وسيحاكم نيمار والرئيسان السابقان لبرشلونة، ساندرو 
روسل، وجوزيب ماريا بارتوميو، بتهم "فساد" في صفقة التعاقد 

مع المهاجم الحالي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من 
ناديه السابق سانتوس البرازيلي عام 2013، وستجرى المحاكمة 

في الفترة من 17 إلى 31 أكتوبر. 
وذكرت صحيفة "أل باييس" اإلسبانية، أن االدعاء اإلسباني 
يطالب بسجن نيمار لمدة عامين وغرامة قدرها 10 ماليين 
يورو، إضافة إلى تغريم نادي برشلونة 8.4 مليون يورو.

وأوضحت أن هذه المحاكمة ستعقد بعد 7 سنوات من شكوى 
مجموعة "دي آي إس" البرازيلية، التي تعتبر نفسها متضررة 
من توقيع نيمار مع برشلونة ألنها كانت تمتلك 40 بالمئة من 

حقوق الالعب عندما كان يلعب لنادي سانتوس.
وكان نادي برشلونة، أقر بداية بدفع 57.1 مليون يورو )40 
مليونا لعائلة الالعب نيمار و17.1 لناديه السابق سانتوس(، 

مقابل الحصول على خدماته، لكن بحسابات القضاء اإلسباني، 
وصلت قيمة الصفقة إلى 83 مليون يورو على األقل.

واعتبرت مجموعة "دي آي إس" التي حصلت على 6 ماليين 
من المبلغ الذي دفع للنادي البرازيلي، أن برشلونة ونيمار اتفقا 
على إخفاء القيمة الحقيقية لهذه الصفقة.ويعتقد مسؤولو الشركة 
)المجموعة( البرازيلية أنهم كانوا ضحية خدعة اختلقها نيمار 
وأقاربه وبرشلونة، وتطالب بتعويضات تزيد عن 150 مليون 

يورو.وتشمل حيثيات القضية أن نيمار وقع عقدين مع برشلونة 
وتم تجاهل الشركة التي تملك حقوقه التسويقية، التي تطالب 

بتوقيع أقصى عقوبة ضد نجم باريس سان جيرمان بحبسه 5 
سنوات أو منعه من ممارسة كرة القدم لنفس الفترة.

الوكاالت

ب�ضبب تعر�ضه للإ�ضابة مطلع االأ�ضبوع اجلاري

بوغبا يغادر مع�سكر جوفنتو�س
كشف تقرير صحفي 

صباح أمس، عن 
مغادرة الفرنسي بول 

بوغبا، العب خط 
وسط جوفنتوس، 

لمعسكر فريقه المقام 
حاليا في الواليات 

المتحدة.
وتعرض بوغبا 

لإلصابة مطلع األسبوع الجاري، حيث أعلن جوفنتوس فيما بعد 
أن الالعب يعاني من إصابة في الغضروف المفصلي بالركبة 
اليمنى، والتي من المتوقع أن يغيب على إثرها ألكثر من شهر.

وبحسب صحيفة "الغازيتا ديللو سبورت" اإليطالية، فإن بوغبا 
غادر معسكر جوفنتوس في الواليات المتحدة من أجل العودة إلى 

إيطاليا، مشيرة إلى أنه سيبدأ عملية التعافي من اإلصابة.
وأضافت أنه من المقرر أن يزور أحد المتخصصين لتحديد ما 

إذا كانت العملية الجراحية مطلوبة من عدمه، لتحديد فترة الغياب 
بشكل أدق.

جدير بالذكر أن تقارير عديدة أشارت في الساعات القليلة 
الماضية إلى أن بوغبا سيغيب عن المباريات ال9 األولى 

ليوفنتوس بالموسم الجديد بالدوري اإليطالي ودوري أبطال 
أوروبا.

الوكاالت

اأن�ضيلوتي يعلق على التعادل اأمام كلوب اأمريكا املك�ضيكي وي�ضرح: 

"بن زمية بحاجة للتح�سن ويجب بال�سوبر الأوروبي"
أنشيلوتي، مدرب لاير   علق كارلو 
مدريد، على تعادل فريقه مع كلوب 
أمريكا المكسيكي )2-2( في مباراة 
صباح  الفريقين  بين  جمعت  ودية 

أمس.
تصريحات  في  أنشيلوتي،  وقال 
"كانت  "ماركا":  صحيفة  أبرزتها 
أفضل  بشكل  وظهرنا  جيدة،  مباراة 
من المواجهة السابقة ضد برشلونة، 
أن  إال  البداية،  في  معاناتنا  فرغم 
وأحكم  ذلك  بعد  تحسن  الفريق 

سيطرته على مجريات اللعب«.
دور  على  اإليطالي  المدرب  وأثنى 
وداني  كامافينغا  إدواردو  الثنائي 
سيبايوس في إنعاش الفريق بالشوط 
الثاني، حيث أشار إلى قدرة الالعبين 

على إضافة الحيوية لباقي رفاقهما.
وطمأن مدرب اللاير جماهير فريقه 
بشأن حالة الفرنسي كريم بن زيمة، 

قائال:  األول،  الهدف  سجل  الذي 
تدريبية  حصص  في  يشارك  "لم 

كثيرة، لكنه عاد بحالة جيدة جدا«، 
للتحسن  بحاجة  "إنه  وأضاف: 

مباراة  وبعد  البدني،  الصعيد  على 
التدريبي  الحمل  سنخفض  يوفنتوس 

قليال«.
على  اعتماده  سبب  عن  وبسؤاله 
أجاب  أيسر،  كظهير  أالبا  دافيد 
أردت  ألنني  ضروريا،  هذا  "كان 
الدفاع«،  قلب  في  روديغر  تجربة 
الطبيعية،  الظروف  "في  واستطرد: 
األيسر،  الجانب  على  ميندي  سيبدأ 
لكن إن حدثت مشكلة، سأعتمد على 
بدال  الجبهة  تلك  في  وأالبا  روديغر 
منه، فاألول صاحب نزعة دفاعية، 

والثاني أفضل هجوميا«.
وفي ختام تصريحاته، شدد أنشيلوتي 
على حتمية الفوز بلقب كأس السوبر 
آينتراخت  حساب  على  األوروبي 
فرانكفورت األلماني، يوم 10 أوت 

المقبل.
الوكاالت

إنجليزية،  صحفية  تقارير   كشفت 
يونايتد  مانشستر  إدارة  فشل  عن 
المهاجم  على  اإلبقاء  محاولة  في 
رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي 
مطولة  جلسة  الطرفان  عقد  بعدما 
اول أمس، بحضور وكيله خورخي 
المدرب  إلى  إضافة  مينديش، 
يونايتد،  لمانشستر  األسطوري 
السير  االسكتلندي  رونالدو،  ومعلم 
أليكس فيرغسون كورقة رابحة من 
على  للضغط  يونايتد  إدارة  من  قبل 
الالعب البرتغالي لتغيير رأيه، لكن 

يبدو أن الفكرة لم تنجح.
الصحف  أوردته  ما  فبحسب 
مانشستر  هداف  فإن  اإلنجليزية، 
قد  الماضي  الموسم  في  يونايتد 
يبحث  وبات  الرحيل  بالفعل  قرر 
مع النادي عن الصورة التي يخرج 
الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  بها 
الحالية، بينما لم يغير يونايتد موقفه 
ويصر على أن رونالدو ليس للبيع.

وينظر إلى حقيقة أن رونالدو حضر 

أنه إعالن  االجتماع مع وكيله على 
على  بالمغادرة،  لنواياه  رسمي 
حضر  الطاولة  من  اآلخر  الجانب 
التنفيذي  الرئيس  أرنولد  ريتشارد 

لمانشستر يونايتد.
الرئيس  كشف  أخرى،  جهة  من 

ميونيخ  بايرن  لنادي  التنفيذي 
عدم  أسباب  كان،  أوليفر  األلماني، 
ضم النجم البرتغالي للنادي، معتبرا 
أن "فلسفة بايرن مختلفة عن كل ما 

مثله الالعب خالل مسيرته«.
النادي  سعي  حول  تكهنات  وبعد 

في  العب  "أفضل  لضم  البافاري 
عمره  والبالغ  مرات"  خمس  العالم 
اللثام  كان  أماط  حاليا،  عاما   37
أسوار  داخل  المناقشات  خبايا  عن 
العشرة  األعوام  في  ألمانيا  بطل 
الماضية، وقال كان لصحيفة "بيلد" 
"ناقشنا  االنتشار:  الواسعة  المحلية 
قمنا  لما  وإال  داخليا،  الموضوع 
شخصيا،  صحيح.  بشكل  بعملنا 
أحد  رونالدو  كريستيانو  أن  أعتقد 
على  عاشوا  الذين  الالعبين  أعظم 
الفريق  الكوكب«.وتوصل  هذا 
هدافه  خسر  الذي  األحمر)بايرن( 
ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي 
إلى  اإلسباني،  برشلونة  لصالح 
خالصة أنه "برغم التقدير لرونالدو، 
في  فلسفتنا  مع  يتناسب  لن  أنه  إال 
العب  الحالي،  رونالدو  الوضع 
ميونيخ  بايرن  فلسفة  لكن  رائع، 
هذا  مثله  ما  كل  عن  تماما  مختلفة 

الالعب طوال مسيرته".
الوكاالت

بايرن ميونيخ يك�ضف �ضبب رف�ضه �ضم "الدون" اإىل �ضفوفه

تقدم عن طريق ت�ضويت اجلماهري وحفل التوزيع �ضيقام يوم 27 اأكتوبر

�سالح مر�سح لنيل جائزة اأف�سل �سخ�سية ريا�سية موؤثرة يف بريطانيا
محمد صالح،  المصري  النجم  ترشيح   تم 
جائزة  لنيل  اإلنجليزي،  ليفربول  العب 
أفضل شخصية رياضية مؤثرة في المجتمع 
المنظمة  وأعلنت   ،2022 لعام  البريطاني 
المرشحة  المختصرة  القائمة  عن  المكلفة 
صالح،  محمد  على  باحتوائها  للجائزة، 
ساكا،  بوكايو  أرسنال  العب  جانب:  إلى 
ليوين،  كالفيرت  دومينيك  إيفرتون  والعب 

والعدائين البريطانيين محمد فرح و أليكس 
سميث،  آشر  دينا  البريطانية  والعداءة  يي، 
والدراج الجنوب إفريقي نيكوالس دالمين، 
جونسون،  ماري  كاتارينا  والبريطانية 
كاور،  كارينغيت  األثقال  رفع  والعبة 
ناتاشا جوناس.وتمنح  البريطانية  والمالكمة 
الجماهير،  تصويت  طريق  عن  الجائزة 
وسيقام حفل توزيع الجائزة يوم 27 أكتوبر، 

وأشادت المنظمة، عبر موقعها اإللكتروني، 
المهاجمين  بمحمد صالح، والذي يعد أكثر 
على  وقع  قد  العالم.وكان صالح  في  تميزا 
أسابيع،  منذ  الريدز،  مع  األمد  طويل  عقد 
انضم  الذي  الفريق  مع  االستمرار  ليقرر 
إليه عام 2017.وتوج محمد صالح بجوائز 
فردية عدة خالل عام 2022، أبرزها: أفضل 
المحترفين،  رابطة  من  إنجلترا  في  العب 

من  اإلنجليزي  الدوري  في  العب  وأفضل 
اتحاد النقاد، العب العام في نادي ليفربول.
الذهبي  الحذاء  جائزة  على  وحصل صالح 
ألعاب  صانع  أفضل  وجائزة  هدفا،   23 بـ 
بصناعته لـ 13 هدفا، في مسابقة البريميرليغ 
للموسم الماضي، وتوج رفقة ليفربول بلقبي 

كأس االتحاد اإلنجليزي وكأس الرابطة.
الوكاالت

سواريز،  لويس  األوروغوياني  الهداف  توصل 
ناسيونال  الكروية  بداياته  فريق  مع  مبدئي  التفاق 
من أجل العودة إلى صفوفه لفترة ثالثة أشهر قبل 

مونديال قطر، وفق ما أفاد الالعب الثالثاء.
في  اإلسباني  مدريد  أتلتيكو  الـ35 عاما  ابن  وترك 
جديد  فريق  عن  ويبحث  الماضي،  الموسم  نهاية 
للدفاع عن ألوانه، لكن يبدو أنه لم يجده حتى اآلن 
أشهر  لثالثة  بعقد  ناسيونال  إلى  يعود  سيجعله  ما 
تحضيرا لخوض مشاركته الرابعة في كأس العالم.

األوروغواي  لمنتخب  التاريخي  الهداف  وقال 
أشكركم  أن  أود  "أوال،  الثالثاء  فيديو  مقطع  في 

)ناسيونال( على المودة الكبيرة التي أظهرتموها لي 
إلى  وأشار  الماضية«،  القليلة  األيام  في  ولعائلتي 
أن ذلك جعل من المستحيل "رفض إمكانية العودة 
مع  مبدئي  اتفاق  ولدينا  لناسيونال  اللعب  أجل  من 

النادي«.
وبدأ سواريز مسيرته في ناسيونال الذي منحه في 
18 ماي 2005 بداياته مع الفريق األول في عمر 
الثامنة عشرة، وبعد موسم كامل مع الفريق األول، 
انتقل إلى غرونينغن الهولندي وبعدها بعام فقط إلى 

منافسه المحلي العمالق أياكس أمستردام.
الوكاالت

خيبة اأمل جديدة يف جل�سة رونالدو ومان�س�سرت يونايتد

حت�ضريا خلو�س م�ضاركته الرابعة يف كاأ�س العامل 

�سواريز يعلن تو�سله لتفاق للعب مع نا�سيونال لثالثة اأ�سهر
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ريا�ضي
يتدرب وحيدا بعيدا عن زمالئه منذ يومين

 و�ضعية ونا�س مع نابولي 
الإيطالي تزداد تعقيدا

 
يتواجد الدولي 

الجزائري آدم وناس 
في موقف ال يحسد 

عليه رفقة ناديه 
نابولي اإليطالي، 

قبل أيام من انطالق 
الموسم الكروي 

الجديد حسبما أكدته 
تقارير إعالمية محلية 

أمس.
وحسب نفس 

المصادر، يبقى 
متوسط ميدان المنتخب الوطني حتى الساعة عاجزا عن حسم األمور 
مع إدارة نابولي، بين رغبته في تغيير األجواء مجانا، وسعي مسيري 
الفريق اإليطالي إلجباره على تمديد عقده وبعدها إعارته ألحد الفرق 

المهتمة بخدماته خالل الميركاتو الصيفي الحالي.
وكشفت صحيفة "الماتينو" اإليطالية أن آدم وناس منذ يومين يتدرب 

بعيدا عن المجموعة المتواجدة في معسكر تحضيري، استعدادا 
للنسخة القادمة من الدوري اإليطالي، وهو ما أثار الكثير من عالمات 

االستفهام، وأوضح المصدر ذاته عدم قيام نابولي بمنح تفسير بخصوص 
ما يحدث مع الجناح الطائر، وسبب عدم تواجده مع تشكيلة المدرب 

لوتشيانو سباليتي.
ونظرا لكل هذا فإن المتابعين للوضع انقسموا لنصفين، ما بين القائلين 

بأنه يعاني من إصابة جديدة، وبين الُمقتنعين بأن ما يحدث يعتبر ضغطا 
من اإلدارة على الالعب.

ويبقى األكيد في كل ما يحدث حاليا هو عدم دخول آدم وناس في 
حسابات الطاقم الفني لـ"البارتينوبي"، بسبب كثرة مشاكله الصحية طيلة 

السنوات الماضية، مما جعل المدرب يفقد فيه الثقة، نظرا الستحالة 
االعتماد عليه بشكل منتظم.

ق.ر

 النادي يوا�صل تدريباته

 قبل الدخول في ترب�س مغلق

زردوم بلحو�سيني ولعمارة يلتحقون 
بتدريبات الإفريقي التون�سي

 
سجلت تدريبات 
النادي اإلفريقي 
مساء اول أمس 
التحاق الثالثي 

الجزائري 
رضوان زردوم، 

وإيهاب بلحوسيني 
ونبيل لعمارة، 
حسبما أكدته 

مصادر إعالمية 
محلية أمس.

من جهة أخرى، 
بدأ المهاجم صابر خليفة، التماثل للشفاء، والتدرب اليوم على انفراد 

على غرار الالعب نضال بوشارب العائد إلى الفريق بعد انتهاء إعارته 
)6 أشهر( إلى نادي مستقبل قابس.

كما عاد المهاجم السنغالي أليون مباي مؤخرا لتونس، مما جعله 
يتدرب منفردا قبل اللحاق تدريجيا بالتدريبات الجماعية، كما سجلت 

التحضيرات دعوة العب فريق الشباب ضياء الدين الشيحي )19 عاما( 
للتدريب مع الفريق األول تحت إشراف المدرب الفرنسي برتران 

مارشان.
ويتواصل غياب المهاجم ياسين الشماخي عن التحضيرات بسبب عدم 

توصله التفاق نهائي مع إدارة الفريق حول تمديد عقده الذي انتهى 
بنهاية جوان الماضي.

وسيواصل اإلفريقي تدريباته اليومية بملعبه في قلب العاصمة التونسية 
قبل أن يدخل يوم 1 أوت القادم معسكرا تحضيريا، تتخلله مقابلتين 
وديتين: االولى ضد العربي الكويتي والثانية ضد الملعب التونسي.

ق.ر

تاأكيدات بعر�صه على اإدارة الفريق

 الزمالك الم�سري
 يرف�ض التعاقد مع قندو�سي

 
كشف مصدر 

مطلع من داخل 
نادي الزمالك عن 
رفض النادي ضم 
الدولي الجزائري 

أحمد قندوسي 
العب وسط نادي 

وفاق سطيف، 
حسبما أكدته 

مصادر إعالمية 
مصرية أمس.

وأكدت صحيفة 
"النهار" المصرية 

أمس أن أحمد 
قندوسي عرض على إدارة نادي الزمالك في الفترة الماضية لمعرفة رد 

فعل النادي تجاهه.
وأضاف المصدر بشكل نهائي رفض النادي التعاقد مع الالعب 

خصوصا أن النادي يريد ضم العديد من الصفقات بمركز خط الوسط 
في فترة االنتقاالت الصيفية القادمة.

ق.ر

 اأمير.ل

تمكن المنتخب الوطني ألقل من 20 
سنة، أمس من تحقيق التأهل لربع 

نهائي كأس العرب لهذه الفئة، والجارية 
حاليا في مدينة أبها السعودية، بعد 

الفوز المحقق أمام المنتخب الليبي، في 
اللقاء الذي جمعهما أمس، والذي انتهى 

بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدف.
وتمكن أشبال الناخب الوطني محمد 
السات من تحقيق ثاني فوز لهم في 
المنافسة العربية، بعد األول المحقق 
على حساب المنتخب اللبناني بنتيجة 

هدفين مقابل هدف، وهو ما مكنهم من 
ضمان تأشيرة التأهل إلى ربع النهائي.

وتمكن مهاجم الخضر، رحو جورس 
من افتتاح باب التسجيل، بطريقة رائعة 

في الدقيقة 25، قبل أن يعدل بعدها 
المنتخب الليبي في الدقيقة 42 من ركلة 

جزاء.
ومنح الالعب أسامة عمر، األفضلية 

للخضر من جديد في الدقيقة 73، 

وليضيف أخريب لحلو الهدف الثالث 
للمنتخب الوطني في اللقاء بطريقة 

جميلة، لتنتهي المواجهة بنتيجة ثالثة 
أهداف مقابل هدف لفائدة الخضر، 
والذين يواصلون بالتالي مغامرتهم 

العربية نحو الهدف المنشود وهو العودة 
إلى الديار بالتاج العربي.

تستعد الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم 
لإلعالن عن تأجيل الجولتين الثالثة 

والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 

2024، إلى أواخر مارس 2023، 
حسبما كشفت عنه تقارير إعالمية 

أمس.

وكان يفترض تنظيم الجولتين المشار 
إليهما في أواخر سبتمبر المقبل، ولكن 

تأجيل تنظيم النهائيات ِبكوت ديفوار من 
صيف 2023 إلى مطلع عام 2024، 
أجبر "الكاف" على اتخاذ هذا القرار، 

كما أوردته قناة "كنال+" الفرنسية، 
أمس.

وهكذا لن يواجه المنتخب الوطني 
نظيره فريق النيجر مرتين في سبتمبر 

المقبل، على أن يلتقيا الطرفان في ربيع 
2023، ما يعني ان الخضر سيركنون 

لراحة إجبارية طويلة، وهو ما من شانه 
أن يشكل حافزا إضافيا

وفي انتظار ترسيم "الكاف" لِهذا القرار 
واإلعالن عنه، يفترض أن الناخب 
الوطني جمال بلماضي سيشرع في 
التخطيط لِبرمجة مقابلة أو مقابلتين 

وديتين لالعبيه في سبتمبر المقبل، على 
أن تكون آخر فترة يلتقي فيها بلماضي 
بعناصره، على اعتبار أن فترة ما بين 
الـ 21 من نوفمبر والـ 18 من ديسمبر 

المقبلَين، ستكون موعدا لِتنظيم كأس 
العالم ِبقطر.

وتملك االتحادية الجزائرية لكرة القدم 
عددا من العروض بخصوص إمكانية 

مباريات ودية للخضر، ومن بينهما 
منتخبات عالمية حسبما تحدثت عنه 

العديد من المصادر المطلعة، وستكون 
الفرصة مواتية بالنسبة لبلماضي 

لترسيم مباراة أو اثنتين ألشباله لمنحهم 
فرصة االحتكاك بالعبين من أعلى 
مستوى، على غرار العبي منتخبي 

إيطاليا وبلجيكا.
ق.ر

تغيب الدولي الجزائري، أحمد توبة، 
عن تدريبات فريقه باشاكهير التركي، 

في إطار التحضير لمواجهة نادي 
مكابي نتانيا في إطار تصفيات دوري 

المؤتمرات األوروبي، وهو ما اعتبرته 
العديد من المصادر إشارة لرفضه 

السفر إلى الكيان الصهيوني.
ونشر الحساب الرسمي لفريق باشاكهير 

صورا لتدريبات الفريق تحسبا 
لمواجهة، منافس من الكيان الصهيوني، 

اليوم، برسم إياب الدور التصفوي 
الثاني، المؤهل لدور المجموعات، 

لدوري المؤتمرات األوروبي، والتي 
لم يظهر من خاللها توبة في صور 
األراضي المحتلة.مقاطعة اللقاء، بسبب إقامة اللقاء في تدريبات فريقه، ما يرجح، إمكانية 

وتكتمت إدارة نادي باشاكشهر عن 
ذكر أسماء العبي فريقها الكروي، 

الذين شدوا الّرحال جوا نحو فلسطين 
المحتلّة، فيما ذكرت تقارير صحفية 
محلّية أن أحمد توبة فضل البقاء في 
مدينة اسطنبول حيث يقع مقر النادي.
وكان توبة، قد تابع من دكة البدالء، 
مساء الخميس الماضي مباراة فريقه 

باشاكشهير التركي ونادي مكابي نتانيا 
الصهيوني، وافترق الناديان على نتيجة 

التعادل )1-1(، في هذه المباراة التي 
لعبت بتركيا، ضمن إطار ذهاب الدور 
الثاني من عمر مسابقة دوري المؤتمر 

األوروبي.
ق.ر

حققوا ثاني فوز في بطولة العرب لأقل من 20 �صنة

الكاف ت�صتعد لإعالن تاأجيل مواجهة النيجر المزدوجة

ف�صل البقاء في تركيا ولم ي�صارك في تح�صيرات فريقه

الخ�سر يطيحون بليبيا ويتاأهلون لربع النهائي

الفاف اأمام فر�سة ذهبية لبرمجة مقابلتين وديتين في �سبتمبر المقبل

توبة يرف�ض ال�سفر اإلى الكيان ال�سهيوني لمواجهة مكابي نتانيا
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روائية وشاعرة وكاتبة مسرحية، هاوية لجمع 
التحف الفنية، هى جيرترود شتاين، التى 

رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 27 يوليو 
من عام 1946م، وقد ساهمت فى الحياة األدبية 
فى باريس التى انتقلت إليها رغم أنها ولدت فى 

كاليفورنيا.
استطاعت جيرترود شتاين التى ولد فى 3 

فبراير 1874م، أن تنظم صالوًنا أدبيا جمع 
رواد الحداثة فى األدب والفنون، مثل بابلو 

بيكاسو، وإرنست همينجوى، وفرنسيس سكوت 
فيتزجيرالد، وسنكلير لويس، وعزرا باوند، 

وشيروود أندرسون، وهنرى ماتيس.
كانت تحب القراءة بكانت تقرأ أعمال 

شيكسبير، وويليام وردزورث، ووالتر سكوت، 

وروبرت برنز، وتوبياس سموليت، وهنرى 
فيلدينج، فى عام 1933، نشرت شتاين مذكرة 

شبه مكتملة عن حياتها فى باريس، بعنوان 
السيرة الذاتية ألليس ب. توكالس، وقد تصدر 
هذا الكتاب قائمة أكثر األعمال األدبية مبيًعا، 
وسلط األضواء على شتاين ودفعها إلى ساحة 

أدباء التيار العام المشهورين بعد أن كانت أديبة 
مغمورة ضئيلة الشأن.

ومن أبرز المواقف التى حدثت فى حياة  
جيرترود شتاين هو إنها تم دعوتها الحتساء 

الشاى فى واشنطن العاصمة مع السيدة األولى 
إليانور روزفلت، كما أنها زارت الممثل 

وصانع األفالم األمريكى، تشارلى تشابلن، فى 
منزله فى بيفرلى هيلز، كاليفورنيا، وناقشت 

معه مستقبل السينما، لتغادر شتاين أمريكا فى 
مايو عام 1935 بصفتها نجمة أمريكية جديدة، 
لتتعاقد مع الناشر راندوم هاوس صاحب اكبر 
دار نشر فى أمريكيا آنذاك الذى وافق على أن 
يكون أول ناشر ألعمالها الجديدة فى الواليات 

المتحدة.
 ومن أبرز أعمال  جيرترود شتاين رواية 
كيو. ى. د. التى صدرت عام 1903 التى 

تحكى عن عالقة رومانسية سحاقية بين شتاين 
وعدة أصدقاء لها، ورواية "فيرنهرست" 

وهى قصة خيالية متعلقة بثالثية حب، ورواية 
"حيوات ثالثة" التى صدرت فى عام 1905، 
واألمريكيون خلف الكواليس التى صدرت فى 

1902م.

تطورت أغلفة الكتب على مر العصور حيث كان 
الغالف فى الماضى من الورق العادى ثم أصبح من 
الورق المقوى قبل أن تتفتق قريحة البشر عن تمييز 
الغالف بجعله من الورق المقوى المضاف إليه فنون 

زخرفية ثم ظهرت فكرة الزخارف الذهبية المزينة 
لألغلفة وكذلك األغلفة المصنوعة من الذهب واألغلفة 

المضيئة خصوصا فى العصور الوسطى.
وفى القرن التاسع عشر ظهرت موضة صناعة أغلفة 

الكتب من جلد اإلنسان والدليل كتاب جون هوروود 
الذى نشر عام 1821م، على يد ريتشارد سميث، 

ويحكى الكتاب قصة جون هوروود الذى أزهق روح 
امرأة أحبها وقد قام الجراح البريطانى ريتشارد سميث 

بتشريح جثته واستخراج جلده لتغليف الكتاب الذى 
يحكى قصة جريمته وفقا لبى بى سى.

ووفقا لجامعة هارفارد فإن كتاب "أقدار الروح"  مغلف 
بجلد امرأة مجهولة الهوية إذ أعطاه األديب الفرنسي 

أرسين أوساي لصديقه الطبيب لودوفيك بوالند في 
منتصف الثمانينيات من القرن التاسع عشر فغلف 

الكتاب بهذه الطريقة.
 وإلى القرن العشرين حيث الطفرة الحقيقية التى 

ظهرت فى عالم تصميمات األغلفة ويعد غالف أول 
طبعة لرواية "جاتسبي العظيم" من بين أكثر القطع 

الفنية شهرة في األدب األمريكية وهي تصور عيوًنا 
خالية من الجسد وفًما فوق أفق أزرق وقد كان لرسام 

يدعى فرانسيس كوجات كلف برسم الغالف بينما كان 
فيتزجيرالد في خضم كتابة العمل ومن المفارقات 
أن الغالف ظهر للنور قب ظهور العمل فقد وقع 
فيتزجيرالد فى غرامه حتى أنه قال: لقد كتبته فى 

الرواية".
ويمثل الغالف طفرة ليس لفنيته الشديدة لكن لكون 

كرس لفكرة الجمع بين الفنون البصرية وهى الرسم 
فى تلك الحالة والكلمات المكتوبة على الغالف.وبعدها 
بدأت األغلفة تتخذ منحاها حتى وصولها إلى الوضع 

الحالى بكونها خلط بين الكالم والفكرة والتشكيل ومنها 
ما يمتع العين فيصيب القارئ بالرغبة فيسترى بل إن 

البعض يرون فى الغالف مفتاحا أوال للعمل.

ANEP : 2216014710

إشـهـــار

اكت�ضاف اأنقذ ماليني املر�ضى..
العلماء ينجحون يف عزل الأن�ضولني 

للمرة الأوىل1921
في جامعة تورنتو نجح العالمان الكنديان فريدريك بانتينج 

وتشارلز بيست في عزل األنسولين ألول مرة فى مثل 
هذا اليوم من عام 1921  وفي غضون عام كان أول 

األشخاص الذين يعانون من مرض السكري يتلقى 
عالجات األنسولين وتم إنقاذ أرواح ال حصر لها مما 

كان يعتبر سابًقا مرًضا قاتاًل.
 تم التعرف على مرض السكري باعتباره حالة طبية 
مميزة ألكثر من 3000 عام ، ولكن سببها الدقيق ظل 
لغًزا حتى القرن العشرين. بحلول أوائل العشرينيات 

من القرن الماضي ، اشتبه العديد من الباحثين بشدة في 
أن مرض السكري نتج عن خلل في الجهاز الهضمي 

يتعلق بغدة البنكرياس ، وهي عضو صغير يقع بالقرب 
من الكبد. في ذلك الوقت ، كانت الطريقة الوحيدة 

لعالج المرض المميت هي اتباع نظام غذائي منخفض 
الكربوهيدرات والسكر وغني بالدهون والبروتين. 

وبداًل من الموت بعد التشخيص بفترة وجيزة ، سمح 
هذا النظام الغذائي لمرضى السكر بالعيش لمدة عام 

تقريًبا.
حدث تقدم كبير في جامعة تورنتو في صيف عام 

1921 عندما نجح الكنديان فريدريك بانتينج وتشارلز 
بيست في عزل األنسولين من األشخاص الخاضعين 

لالختبار على الكالب ، وأنتجوا أعراًضا لمرض 
السكري في الحيوانات ، ثم بدآ برنامًجا لحقن 

األنسولين أعاد الكالب إلى وضعها الطبيعي قبل أن يتم 
اإلعالن عن االكتشاف للعالم. وفقا لموقع هيستورى.
 بدأ العالمان االستعدادات لعالج األنسولين لموضوع 

بشري. بمساعدة عالم الكيمياء الحيوية جي بي كوليب 
وتمكنوا من استخراج تركيبة نقية بشكل معقول من 

األنسولين من بنكرياس الماشية من المسالخ وفي 23 
يناير 1922 ، بدأوا عالج ليونارد طومسون البالغ 

من العمر 14 عاًما بحقن األنسولين. تحسن المراهق 
المصاب بالسكري بشكل كبير ، ومنحت جامعة تورنتو 
على الفور ترخيًصا لشركات األدوية إلنتاج األنسولين 
، وبحلول عام 1923 ، أصبح األنسولين متاًحا على نطاق 

واسع ، وحصل العالمان على جائزة نوبل في الطب.

جمع التحف ونظمت جريترود �ضتاين.. تهوى 
�ضالون �ضم بيكا�ضو وقابلت ت�ضارىل ت�ضابلن

 الأغلفة عرب التاريخ.. جلد الإن�ضان �ضمن
اخلامات وغالف جات�ضبى العظيم اأحدث طفرة
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اللعبة«  نهاية  "المنتقمون:  فيلم  جاء 
عام   (Avengers: Endgame)في 
عالم  من  الثالثة  للمرحلة  ذروة   2019
مارفل السينمائي الممتد، والذي أعلن بعده 
فيلًما  قريًبا  يقدم  لن  أنه  المنتج  األستوديو 

يحتشد فيه كل هذا العدد من األبطال.
للمرحلة  عريضة  آماال  الجمهور  بنى 
الرابعة، التي جاءت في ظل انتشار وباء 
العديد  إنتاج  أجل  الذي   "  19  - "كوفيد 
بالعرض  محدودة  جعلها  أو  األعمال  من 

التلفزيوني.
المرحلة  لهذه  لمارفل  األهم  النجاح  وكان 
للوطن«  عودة  ال  "سبايدرمان:  فيلم  هو 
  (Spider-Man: No Way Home)
المسلسالت  عالم  اقتحامها  إلى  باإلضافة 
بأعمال  بلس"  "ديزني  على  التلفزيونية 
مثل "لوكي (Loki)   «و"ميس مارفل« 
(MS. Marvel)، ولكن ها هي تعلن عن 
تفاصيل المرحلة الخامسة من أعمالها، التي 
إثارة  أشعلت  ومسلسالت  أفالما  ستشهد 

المشاهدين المترقبين.
البعض  يتوقع  قد  السابقة،  النجاحات  بعد 
لكن  الراحة،  بعض  على  مارفل  حصول 
مبدعي  منحت  قد  الوباء  هدنة  أن  يبدو 
أستوديو ديزني وقًتا للعمل على أكثر من 
ما  إلى   2022 عام  من  آخر  عنواًنا   20
هي  وأخرى  جديدة  أعمال  بعضها  بعده، 
كعهد مارفل أجزاء أخرى أو مواسم جديدة 
من مسلسالتها الناجحة، منها إحياء مسلسل 
كان  الذي   » (Daredevil) ديرديفيل"

يُعرض سابًقا على منصة نتفليكس.
 » (Disney+)ومع انطالق "ديزني بلس
مارفل  و  ديزني  الستوديوهات  أصبح 
التلفزيونية  أعمالها  عليها  تعرض  منصة 

حصريا، وكذلك بعض األفالم السينمائية، 
باهتمام  التي تحظى  األفالم األخرى  بينما 
السينما  شاشة  على  للعرض  واسع 
المنصة  إلى  الوقت  من  فترة  بعد  ستنتقل 
اإللكترونية، ما يضمن نجاحات كبيرة لكل 
أعمالها تقريًبا أو على األقل عرض على 

شرائح كبيرة من المشاهدين.
قدم  التي  الفردية  األفالم  من  الكثير  بعد 
بعض  استعادت  أو  جددا،  أبطاال  بعضها 
المرحلة  في  السابقين  الخارقين  األبطال 
الرابعة، سنشاهد في المرحلة المقبلة مارفل 

بعض األفالم الجماعية المثيرة للحماسة.
النمر  عالم  لألضواء  أخرى  مرة  سيعود 
األسود:  "النمر  فيلم  في  وذلك  األسود، 
 » (Black Panther:لألبد واكاندا 
(Wakanda Forever، وهو الفيلم الذي 
الرئيسي  ممثله  بوفاة  كبيرة  لهزة  تعرض 
نتيجة  مفاجئ  بشكل  بوسمان"،  "تشادويك 
القولون، وكان قرار كيفين فايج  لسرطان 
مسؤول استوديوهات مارفل صارًما بعدم 
المتوقع  ومن  ليخلفه،  آخر  ممثل  اختيار 
النمر  أخت  "شوري"  تصبح شخصية  أن 
الجديدة  الزعيمة  هي  الصغيرة  األسود 

لواكاندا.
"أنت  أفالم  سلسلة  من  جديد  جزء  وهناك 
 17 في  سيصدر  النملة"  الرجل  مان/ 
فبراير/شباط 2023 بعنوان "الرجل النمل 
 » (Ant-Man andكوانتمانيا والدبور: 
يشير   ،the Wasp: Quantumania)
اسم الفيلم إلى منطقة الكم المتناهية الصغر 
من  الثاني  الجزء  في  استكشافها  تم  التي 
ريد  بيتون  المخرج  للفيلم  يعود  األفالم، 
ليلي  مرة أخرى مع بول رود وإيفانجلين 

ومايكل دوغالس وميشيل فايفر.

"حراس  من  الثالث  الجزء  سيصدر  كما 
 » (Guardians of the Galaxyالمجرة
 (Vol. 3في 5 مايو/أيار 2023، وقد تم 
التوقف عن هذا العمل مؤقًتا بعدما طردت 
من  جن"  "جيمس  الفيلم  مخرج  ديزني 
المشروع عام 2018 ثم بعد أقل من عام 
إلعادته  الفيلم  نجوم  بها  قام  لحملة  نتيجة 
المتوقع  ومن  توظيفه،  أعيد  لمنصبه 
في  والثاني  األول  الفيلمين  طاقم  استمرار 
أدوارهم وهم كريس برات وزوي سالدانا 

وديف باتيستا وكارين جيالن.
القدامى  مارفل  أبطال  من  عدد  ويحتشد 
 » (Theمارفلز "ذا  فيلم  في  والجدد 
داكوستا  نيا  ستقوم  حيث   ،Marvels)
بإخراج الجزء الثاني لفيلم "كابتن مارفل« 
بري   (Captain Marvel)بطولة 
الرسون ومع ذلك، يوضح العنوان الجديد 
أن هذه لن تكون مجرد قصة عن كارول 
جماعية،  مغامرة  ستكون  بل  دانفرز، 
"إيمان  مارفل  ميس  نجمة  وستشارك 

فيالني" في المشروع بدور كاماال خان.

وبعد حصول مارفل على حقوق شخصيات 
 » (Fantastic Four)فور "فانتاستيك 
من صفقتها مع شركة "توتنتيث سينشري 
فوكس" ) (20th Century Fox ستقدم 
 8 في  سيعرض  والذي  باستخدامهم  فيلًما 

نوفمبر/تشرين الثاني .2024
التلفزيونية  األعمال  من  عدد  هناك  و   
منصة  على  مباشرة  ستُعرض  التي 
"ديزني بلس"، سواء المسلسالت الحية أو 
الرسوم المتحركة أو األفالم القصيرة، أما 
 » (Iأنا غروت" هناك  المتحركة  الرسوم 
أغسطس/  5 في   (Am Grootسيصدر 
 5 العرض  هذا  وسيضم  المقبل،  آب 
التي  قصيرة حول شخصية غروت  أفالم 
ظهرت من قبل في أفالم "حراس المجرة« 
 (guardians of the galaxy)ويعود 
فين ديزل لتقديم دور غروت، لكن ال يوجد 

تأكيد على ظهور أي شخصيات األفالم.
مسلسل  كذلك  المنتظرة  األعمال  ومن    
هالك (She-Hulk) «والذي  "شي 
أغسطس/آب،   17 في  عرضه  سيبدأ 

البطولة  دور  ماسالني  تاتيانا  تلعب  وفيه 
جينيفر  بدور  القانونية  الكوميديا  هذه  في 
والترز، المحامية التي يشمل مجالها قضايا 
القصص  في  الخارقين،  باألبطال  متعلقة 
بروس  عم  ابنة  هي  والترز  المصورة، 
يمنحها  بانر  من  الدم  ونقل  هالك،  بانر/ 
قدرات هالك، وبالطبع سيعود مارك رافلو 

في دور بروس بانر/ هالك.
خالل عام 2022 كذلك ودون تحديد موعد 
حتى اآلن سيعرض "حراس المجرة عطلة 
 » (The Guardians of theخاصة
(Galaxy Holiday Special، وهو فيلم 
يمأل الفجوة في السرد بين قصص الجزء 

الثاني من حراس المجرة والجزء الثالث.
الموسم  في بدايات عام 2023، سيعرض 
الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة "ماذا 
لو « في الحلقة األخيرة من الموسم األول 
من مسلسل "لوكي" تم اكتشاف العديد من 
المتعددة،  األكوان  في  البديلة  القصص 
ويتناول هذا المسلسل من الرسوم المتحركة 
بالتركيز  البديلة،  القصص  هذه  بعضا من 
على قصة كابتن كارتر وهي بديل كابتن 
غامورا  وكذلك  آخر،  عالم  في  أميركا 
استمرار  المتوقع  ومن  لثانوس،  البديلة 
هاتين القصتين في الموسم الثاني، باإلضافة 
إلى قصص من عوالم أفالم "شانغ شي« 

» (Thor).و"ثور(Shang-Chi) 
هناك  السابقة،  األعمال  إلى  باإلضافة 
الموسم الثاني من مسلسل "لوكي" والجزء 
 » (Deadpoolديدبول" فيلم  من  الثالث 
النجم  "بليد (Blade) «بطولة   (3وفيلم 
علي،  مهرشاال  األوسكار  على  الحاصل 
ما يعني أن أمام عشاق مارفل الكثير من 

اإلثارة في السنوات المقبلة.

عودة لفرق الأبطال اخلارقني املرحلة اخلام�صة من عامل مارفل ال�صينمائي

وقالت المتحدثة، وهي أيضا مديرة مركز 
لقاء  خالل  البحر،  رياس  قصر  الفنون 
من  الخامسة  الطبعة  لتقديم  الصحافة  مع 
المهرجان، أن التظاهرة تتزامن مع احتفاء 
تم  لذا  االستقالل  ستينية  بذكرى  الجزائر 
كما قالت ربط هذا الفعل الثقافي بالمقاومة 
مضيفة  التحريرية،  بالثورة   و  الشعبية 
أزياء  بخمس  "يحتفي  المهرجان  هذا  ان 
تقليدية هي البرنوس و الملحفة و القشابية 

و الحايك و المالية".
من  نخبة  مشاركة  الحدث  هذا  وسيعرف 

مجاالت  في   المختصين  و  األكاديميين 
و  النفس  علم  و  االجتماع  علم  و  التراث 
البرنامج  يؤكده  كما  أخرى  اختصاصات 
عدة  يشمل  الذي  للتظاهرة  الفكري 
من  الهوية  دراسة  تحاول  محاضرات 
و  "اللباس  على  تركيز  مع  اللباس  خالل 

المقاومة".
المعرض  ان  حديثها  خضم  في  وأشارت 
الفارس، و  يلبسه  كان  ما  يركز على كل 
القصر الحتضان  مساحات  كل  فتح  سيتم 
المتحدثة   حسب  المهرجان  هذا  فعاليات 

يضم  الذي  البرنامج  ثراء  أبرزت   التي 
عدة فقرات منها فضاء موجه ألطفال.

ويتنوع برنامج هذا المهرجان الذي تنطلق  
و  الفنون  بمركز  المقبل  السبت  فعالياته 
بتدشين  البحر  رؤساء  قصر  في  الثقافة 
المعارض الخاصة مثل الجناح األكاديمي 
جناح  و   ،" خالدة  ألجيال  صامدة  "أزياء 
بعنوان  التشكيليين  فضاء  و  العارضين 
جناح  كذا  و   ،" فنان  في عيون  اللباس   "
نايل" ضيف شرف وورشة  أوالد  "خيمة 
أيضا   المنظمون  خصص  و  النسيج، 

الخاصة  الكتب  يعرض  للمطالعة   فضاء 
المعارض  في  التقليدي.ويشارك  باللباس 
التي تتواصل لنهاية السنة سبعون عارض 
من 30 والية، و يضم برنامج المهرجان، 
التقليدي  "اللباس  بعنوان  وطني  ملتقى 
الذاكرة   بين  المقاومة  "أشكال  الجزائري 
مفدي  الثقافة  بقصر  وذلك   ،" الحاضر  و 
زكرياء، كما يستضيف أيضا قصر رياس 
أوالد  تراث  حول  مستديرة  مائدة  البحر 
في  باحثين  و  أكاديميين  بمشاركة   نايل 

مجال تراث المنطقة.

ليتصدر  ترك  حنان  الفنانة  اسم  عاد 
مرة  غوغل  على  البحث  محركات 
أخرى مع إعالنها العودة إلى التمثيل 
اسم  يحمل  برنامج  تقديم  خالل  من 
تيك  منصة  عبر  نونة"،  "حكايات 
التواصل االجتماعي  توك وحسابات 
أمام  تعود  وبذلك  بها،  الخاصة 
 10 دام  اعتزال  بعد  مجددا  الكاميرا 

سنوات.
وتظهر حنان ترك من خالل البرنامج 
في حياتها الشخصية بصحبة أبنائها، 
وتقوم  والكتابة  القراءة  تعلمهم  حيث 
ببعض المهام المنزلية، ونشرت ترك 
عبر حسابها الرسمي على انستغرام 
البرومو )الفيديو الترويجي( الخاص 
الممثلة  تكشف  ولم  بالبرنامج، 
تخص  تفاصيل  أي  عن  المعتزلة 

برنامجها.

املهرجان الوطني للزي التقليدي اجلزائري

اعتماد مقاربة اأكادميية يف التعامل مع هذا املو�ضوع
اأكدت حمافظة املهرجان الوطني للزي التقليدي اجلزائري، فايزة ريا�س، اأم�س االأول، بق�صر ريا�س البحر باجلزائر العا�صمة، اأن هذه التظاهرة 

التي تقام من 30 يوليو اإىل 02 اأغ�صط�س القادم �صتعتمد ال�صيغة االأكادميية يف مناق�صة و درا�صة املو�صوع  لتاأ�صيل هذا اللبا�س و اخلروج بنتائج 

ملمو�صة ت�صمح باأر�صفة هذا االإرث الثقايف العريق.  



ح�شب التقرير ال�شنوي الثامن ع�شر

 حول اال�شراف البنكي

الأ�سر املغربية ت�ستدين
 من البنوك املغربية 

ما يعادل 30 مليار يورو 
البنكي  الثامن عشر حول االشراف  التقرير السنوي  أفاد 
لبنك المغرب أن األسر المغربية استدانت ما يعادل 309,2 
مليار درهم )حوالي 30 مليار يورو(، مسجلة تسارعا بلغ 
3,2 في المائة بعد تسجيل 1,8 في المائة السنة الماضية.

ولفت التقرير الذي تم تقديمه بالدار البيضاء، أن الصافي 
 996 إلى  المائة  في   2,8 بنسبة  ارتفع  للديون  الجاري 
مليار درهم )تقريبا 96 مليار يورو( برسم سنة 2021، 
رئيس  2020.وكان  في  المائة  في   4,1 بنسبة  نمو  بعد 
الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك, مديح وديع، قد أكد 
الشهر الماضي في تصريح صحفي أن "اتجاه األسر نحو 
اإلمعان في االقتراض يتعاظم في فترة األزمة".ويرى أن 
سعي األسر لالقتراض وإعادة شراء الديون التي في ذمتها 
والتي تجد صعوبة في الوفاء بها لدى المصارف، تجعلها 
تقع تحت ثقل مديونية كبيرة ناتجة عن الفوائد المرتفعة التي 
تؤديها على اعتبار أن المصارف تحتسب المخاطر التي 
يمثلها العميل على مستوى قدرته على السداد.وال تنشغل 
أمام  بالصعوبات  الحالية  الفترة  في  فقط  المغربية  األسر 
االقتراض، بل تهتم بمدخراتها في الظرفية الحالية، التي 
يمكن أن تتأثر بارتفاع مستوى التضخم.وفي ظل تشعب 
بين  نفسه  وجد  الذي  للمواطن  المعيشية  االزمة  أقطاب 
لهيب نيران أسعار المواد الغذائية األساسية والمحروقات 
في  الحكومة  وفشل  جانب,  من  كوفيد-19  جائحة  ووقع 
تدبير الملفات االجتماعية ومناقضتها لوعودها من جانب 

آخر، يعيش البلد في جو احتقان اجتماعي متصاعد.

 www.elraed.dz
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الوكاالت

وخالل مؤتمر صحفي عبر االنترنت، 
رد الجنرال تاونسند عن سؤال عما إذا 
كانت أفريكوم ستستكشف مواقع أخرى 
في إفريقيا لتنظيم هذه التدريبات، مؤكدا 
ما  هذا  .و  "أبسط رد هو +نعم+   أن 
الكونغرس  ألن  به  القيام  بصدد  نحن 
جزء  أو  التدريبات  هذه  نقل  منا  طلب 
كبير منها نحو مواقع أخرى في القارة".
ميزانية  أن  السياق  ذات  في  وأوضح 
الدفاع الجديدة المخصصة لسنة 2022 
"تتطلب  الكونغرس  التي صادق عليها 
تنويع  عن  البحث  نحو  التوجه  منا 
التدريبات العسكرية و يراد هنا بالتنويع 

منها  أجزاء  او  التدريبات  نقل  محاولة 
القارة".وكان  من  أخرى  مناطق  الى 

و  الكونغرس  اعضاء  من  العديد 
عسكريين أمريكان قد طالبوا البنتاغون 
استضافة  المغرب  من  يسحب  أن 
ان  يمكنها  التي  العسكرية  التدريبات 
مع  االمريكية  للمصالح  تهديدا  تشكل 
شركائها االستراتيجيين و تزيد من حدة 

التوتر في منطقة المغرب العربي.
جيم  الجمهوري  السيناتور  وكان 
إدارة  األسبوع  هذا  دعا  قد  إينهوف, 
لتنظيم  آخر  مكانا  تجد  أن  الى  بايدن 
التدريبات العسكرية األمريكية السنوية 
المغرب  اعتاد  التي  االفريقي"  "األسد 
"عدم  بسبب  وذلك  استضافتها,  على 

قضية  لحل  الرباط  جدية"  و  إرادة 
الصحراء الغربية.

له عبر  مداخلة  في  إينهوف  وقال جيم 
أو  استعداد  أي  المغرب  يبد  "لم  تويتر 
الغربية",  الصحراء  قضية  لحل  جدية 
مضيفا أنه "يجب على الواليات المتحدة 
تدريباتها  الستضافة  بديل  مكان  إيجاد 
كل  تجري  التي  السنوية  العسكرية 
أخرى,  جهة  المغرب".من  في  عام 
أعرب جيم إينهوف عن ارتياحه كون 
وقيادة  "أفريكوم"  لقيادة  المرشحين 
"وافقوا  األمريكية  الخاصة  العمليات 

على دعم" تقييمه.

توقيف  االمة،  قضايا  لنصرة  المغربية  الهيئة  أدانت 
ما  بنزع  قام  مغربي  لطالب  المخزنية  األمن  قوات 
شاطئ  على  من  الصهيوني"  الكيان  ب"علم  يسمى 
فيها  يشارك  رياضية  منافسة  ضمن  أغادير،  بمدينة 

الكيان المحتل.
موقع  على  لها  منشور  في  المغربية  الهيئة  وقالت 
التواصل االجتماعي "فايسبوك" : "كل التضامن مع 
الطالب الذي أسقط )مايسمى( علم الكيان الصهيوني 
بشاطئ أغادير"، مؤكدة أن الشعب المغربي "سيستمر 
نصرته  وفي  أشكاله  بكل  التطبيع  مناهضة  في 
وتضامنه مع فلسطين الحبيبة".كما جددت التأكيد على 
رفض الشعب المغربي للتطبيع مع الصهاينة، و أنه 
"خيانة لفلسطين و خراب للمغرب".وكانت السلطات 
األمنية بمدينة أغادير، أوقفت الخميس الماضي طالبا 
الذي  الصهيوني  الكيان  "علم"  نزع  من  تمكن  بعدما 

يشارك في منافسة دولية للكرة الطائرة الشاطئية.
بكافة  المغرب  في  المنددة  الفعل  ردود  وتتوالى 
منها  المحتل،  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  اشكال 
التطبيع الرياضي الذي يفتح المملكة على مصراعيها 
العالقات  و"يشرعن"  الصهيوني"  التسرب  "أمام 
للرياضة  خبرة  أي  جلب  يستهدف  وال  االحتالل  مع 
الماضي،  يونيو  المغاربة.وشهر  والرياضيين 
استنكرت عدة جمعيات مغربية بمدينة سال، مشاركة 

رياضية  تظاهرة  في  السلة  لكرة  صهيوني  فريق 
رغم  مشددة"  "جد  امنية  حراسة  تحت  بالمملكة، 

الرفض الشعبي للتطبيع،
و  "التعبئة  منسوب  لرفع  الحية  القوى  بكافة  وأهابت 
التطبيعية. األنشطة  كل  وجه  في  بالوقوف  اليقظة" 
تنظيم  أن  سال  بمدينة  مغربية  جمعيات   8 وأبرزت 
مقابلة في كرة السلة يوم 15 يونيو الفارط بين فريق 
الذكرى  مغربي نسوي ونظيره الصهيوني جاء "في 

ال55 لجريمة احتالل القدس الشريف".  
واعتبر األستاذ الباحث والناشط المغربي، علي بادي، 
في مقال سابق له أن التطبيع الرياضي بين المغرب 
مصراعيها  على  المملكة  يفتح  الصهيوني  والكيان 
ل"شرعنة"  جاء  حيث  الصهيوني"،  التسرب  "أمام 
جلب  يستهدف  وال  االحتالل  مع  العالقات  و"تمتين" 
علي  المغاربة.وأكد  والرياضيين  للرياضة  خبرة  أي 
بادي أن "هذه السابقة التطبيعية الخطيرة في المجال 
وأنها  خاصة  المغاربة"،  استغراب  أثارت  الرياضي 
جاءت "مع كيان ضعيف ومعزول رياضيا في محيطه 

الجيوسياسي القريب وعلى الصعيد العالمي".
وأضاف أنه "من المعلوم في السياسة والرياضة أن 
عالم  في  وال رصيدا  تاريخا  يملك  ال  المحتل  الكيان 
الرياضة على الصعيد المحلي أو الدولي، بل إنه عبارة 
عن كيان دخيل تم استنباته قسرا في بيئة وتربة غير 

"رياضيي  أن  إلى  مشيرا  له"،  قابلتين  وال  مناسبتين 
الكيان الصهيوني وفرقه المحلية ومنتخباته ال تشارك 
حيث  آسيا،  قارة  والمباريات ضمن  االقصائيات  في 
تقع فلسطين التاريخية التي يحتلها الصهاينة، وإنما يتم 
إدراجهم ضمن المسابقات و االقصائيات األوروبية".
وتابع : "إن أقل وصف يمكن تلخيص وضع الصهاينة 
به على صعيد محافل ومنتديات الرياضة في العالم، 
شاملة  تكون  تكاد  رياضية  عزلة  يواجهون  أنهم  هو 
أن  من  أعجز  يجعلهم  مما  العالم،  ودول  أنحاء  عبر 
فائدة  يقدموا  أن  بل  المجال،  هذا  في  أنفسهم  يفيدوا 
ادعاء  أن  وضوح  بكل  يؤكد  الذي  الشيء  لغيرهم، 

جامعة كرة السلة المغربية باطل يراد به أباطيل".
المغربي  "الشعب  أن  بالتذكير  مقاله  الباحث  واختتم 
وقواه الحية يرفضون بشدة كل اتصال أو تقارب مع 
الكيان الصهيوني الجاثم على مقدسات المسلمين في 
بيت المقدس وكامل فلسطين، وال يدعون أي فرصة 
إال ويذكرون فيها كل جاهل أو متناسي، أن فلسطين 
خط أحمر ال يجوز التفريط فيها أو التالعب بمصيرها 
"أظهروا  المغاربة  أن  الى  مشيرا  مبرر"،  أي  تحت 
للقاصي والداني قوة موقفهم وصالبة قرارهم عندما 
بممثل  يسمى  لمن  يسمحوا  أن  شهور  قبل  رفضوا 
كل  رغم  وبيوتهم،  دورهم  بتدنيس  بالرباط  الكيان 

االغراءات المالية الكبيرة والضغوط المتعددة".

اليوم  اإلسباني،  المدني  الحرس  اعتقل 
 6600 وصادر  شخصا   28 الثالثاء، 
من  القادم  الحشيش  من  كيلوغرام 
تفتيش  عمليات  عشر  خالل  المغرب، 
ما  حسب  )األندلس(،  قادش  إقليم  في 

أفادت به وسائل إعالم محلية.
المسماة  العملية  هذه  سمحت  وقد 
"كونغرغاسيو" بتفكيك المنظمة األكثر 
بين  الحشيش  تهريب  في  حاليا  نشاطا 
المغرب و"كامبو جبل طارق" )أقصى 
ما  حسب  قادش(،  مقاطعة  جنوب 
ذكرت صحيفة "ال رازون" اإلسبانية.
وأضاف المصدر نفسه أن العملية نفذت 
 200 لنحو  المتزامن  بالتدخل  فجرا 
تسع  أجروا  الذين  المدني  الحرس  من 
عمليات تفتيش في "ال لينيا" وواحدة في 

"سان روك".
هذا  ان  االسبانية  الصحيفة  وأكدت 
عشيرة  تفكيك  من  مكن  اإلجراء 
الحرس  يعتبرها  التي  "الشاكيتا"، 
تهريب  في  نشاطا  األكثر  المدني 
بين  المخدرات  بقوارب  الحشيش 
تم  انه  مضيفة  لينيا"،  "ال  و  المغرب 
يزال  راقية.وال  سيارات  تسع  احتجاز 

تهريب المخدرات من المغرب يتصدر 
عناوين الصحف في إسبانيا، وغالبا ما 
يتم اإلبالغ عن مصادرة كميات كبيرة 

من الحشيش.
اإلسباني  المدني  الحرس  نجح  وقد 
شبكة  تفكيك  في  الفارط  يناير   14 في 
كبيرة  كميات  تهريب  في  متخصصة 

خالل  إسبانيا،  إلى  المخدرات  من 
و  طنين  ضبط  عن  أسفرت  عملية 
القادم  الحشيش  من  كيلوغرام   780
القبض  إلى  باإلضافة  المغرب،  من 
على 17 مشتبها بهم.وفي شهر مارس 
الدولية لمراقبة  الهيئة  أفادت  الماضي، 
المخدرات أن المغرب يعتبر أكبر منتج 

البلد  يزال  وال  العالم،  في  للحشيش 
الذي  القنب  لراتنج  الرئيسي  المصدر 

يدخل االتحاد األوروبي.
لمراقبة  الدولية  الهيئة  تقرير  وأفاد 
المنتج  بالقنب  بأن "االتجار  المخدرات 
القنب(،  راتنج  )وال سيما  المغرب  في 
األراضي  عبر  المتزايد  واالتجار 
من  القادمة  الكوكايين  بمادة  المغربية 
أمريكا الالتينية والمتجهة إلى أوروبا، 
مشروعة"،  غير  كبيرة  أرباحا  يدر 
مشيرا إلى أن عمليات شراء "العقارات 
و المجوهرات والسيارات تأتي بغرض 
الذي  التهريب  هذا  عائدات  تبييض 
بلغت قيمة عملياته السنوية 6.7 مليار 
 5.6 يعادل  ما  أي   ،2019 في  دوالر 

بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي".
وفي هذا الصدد، اكد التقرير أن إسبانيا 
ال تزال نقطة دخول رئيسية للمخدرات 
كما  أوروبا،  إلى  إفريقيا  من  المهربة 
وثقته عمليات ضبط كميات كبيرة من 
راتنج القنب في عام 2021.وفي جوان 
2021، اكدت األمم المتحدة أن راتنج 
القنب الذي يتم االتجار به على مستوى 

العالم جاء بشكل أساسي من المغرب.

لتنظيم تدريباتها الع�شكرية "االأ�شد االفريقي"

اأفريكوم ت�شتك�شف اأماكن اأخرى غري املغرب 
تعمل القيادة الع�شكرية االأمريكية يف اإفريقيا  )اأفريكوم( حاليا على ا�شتك�شاف اأماكن اأخرى غري املغرب لتنظيم تدريباتها الع�شكرية   

"االأ�شد االفريقي"، ح�شبما اأفاد به اأول اأم�س القائد العام الأفريكوم اجلرنال �شتيفن ج. تاون�شند.

ا�شبانيا:

 حجز 6600 كيلوغرام من احل�شي�ش القادم من املغرب

تون�س:

 6ر94 باملائة من الناخبني 
�شوتوا ل�شالح الد�شتور اجلديد

يوم  تونس،  في  لالنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  أعلنت 
الثالثاء ، أن نسبة المؤيدين لمشروع الدستور الجديد في 
االستفتاء بلغت 94.6 بالمائة، فيما بلغت نسبة الرافضين 
العليا  الهيئة  رئيس  بوعسكر  فاروق  بالمائة.وقال   5.4
مشروع  أن  مؤتمر صحفي،  لالنتخابات خالل  المستقلة 
الدستور الجديد للبالد حصل على نسبة تصويت بـ "نعم" 
"ال"  بـ  تصويت  نسبة  مقابل  المائة،  في   94.6 بلغت 
على هذا النص بلغت 5.4 بالمائة.وأوضح بوعسكر أن 
"نعم"  بـ  صوتوا  ناخبا   884 و  آالف   607 و  مليونين 
بـ "ال"،  ناخبا صوتوا  ألفا و723   148 للدستور، مقابل 
و  ماليين   9 المسجلين  الناخبين  عدد  إجمالي  بلغ  فيما 
إثر  الملغاة  األوراق  عدد  ناخبا.وبلغ   541 و  ألفا   278
انتهاء عمليات الفرز 56 ألفا و 479 ورقة، أما األوراق 
التصويت البيضاء، فقد بلغ عددها بـ 17 ألفا و 8 ورقات.

فاروق  لالنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  رئيس  وكان 
من  أزيد  مشاركة  عن  االثنين,  يوم  أعلن  بوعسكر, 
مشروع  على  االستفتاء  في  تونس  داخل  ناخب  مليوني 
يحق  ناخبا  ماليين   8 من  أزيد  بين  من  الجديد  الدستور 
نسبة  أنها  مؤكدا   ,%27.54 بلغت  بنسبة  التصويت  لهم 
تقريبية.وكان الرئيس التونسي قيس سعيد, قد طرح في 
30 يونيو الماضي, مشروع الدستور الذي تضمن 142 

مادة ليكون بديال عن دستور 2014.

من اأجل تقرير امل�شري

الرئي�ش الفنزويلي 
يوؤكد جمددا دعم بالده الثابت 

لكفاح ال�شعب ال�شحراوي 
موقف  تأكيد  مادورو،  نيكوالس  فنزويال  رئيس  جدد 
أجل  من  الصحراوي  الشعب  لكفاح  الداعم  الثابت  بالده 
واالستقالل،  المصير  تقرير  في  المشروعة  حقوقه  نيل 
حسبما ذكرت وكالة األنباء الصحراوية )وأص(.جاء ذلك 
خالل استقبال الرئيس مادورو, للسفير الصحراوي محمد 
مهامه  انتهاء  إثر  وداع  زيارة  له  أدى  الذي  داحة  سالم 
الديمقراطية,  الصحراوية  العربية  للجمهورية  كسفير 
أكد  الفنزويلي  الرئيس  أن  )وأص(  فنزويال.وقالت  لدى 
الشعب  كفاح  مع  المطلق  وتضامنها  بالده  "دعم  مجددا 

الصحراوي من أجل تقرير المصير واالستقالل".
ومن جهته, رحب الدبلوماسي الصحراوي ب "الموقف 
العادلة  للمطالب  "الداعمة  فنزويال   لجمهورية  الثابت" 
للشعب الصحراوي", كما قدم بالمناسبة شكره لدول مثل 
كوبا وأنغوال على "دعمها السياسي والدبلوماسي للشعب 

الصحراوي في المحافل الدولية".

قالت اإن ال�شعب املغربي �شي�شتمر يف مناه�شة التطبيع بكل اأ�شكاله 

هيئة تدين توقيف طالب قام بنزع 
"علم الكيان ال�شهيوين" يف مناف�شة ريا�شية   

اجلي�ش ال�شحراوي يق�شف عدة متركزات 
جلنود الإحتالل املغربي بقطاع اأو�شرد

االحتالل  جنود  مواقع  الصحراوي،  الشعبي  التحرير  جيش  قوات  قصفت 
المغربي بقطاع أوسرد، مخلفة خسائر فادحة في األرواح والمعدات، حسبما 
األنباء  وكالة  ونقلت  أمس.  أول  الصحراوية  الوطني  الدفاع  وزارة  ذكرت 
وحدات  أن  للوزارة،   594 رقم  العسكري  البيان  عن  )وأص(  الصحراوية 
جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قصفت تخندقات قوات االحتالل المغربي 

بمنطقة أسطيلة ولد بوكؤين بقطاع أوسرد.
ركزت  قد  الصحراوي  الشعبي  التحرير  جيش  من  متقدمة  مفارز  وكانت 
حوزة  بقطاع  المغربية  القوات  تمركزات  على  االثنين  أمس  أول  هجماتها 
الجيش  ان هجمات  الى  بيانها  في  الدفاع  وزارة  الفيعيين.وأشارت  وبمنطقة 
تكبدت  التي  المغربي  االحتالل  قوات  معاقل  مستهدفة  مستمرة  الصحراوي 

خسائر فادحة في االرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.
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دويل
بعد لقائه عائلتها يف وا�شنطن..

»بلينكن« مل يلتزم بتحقيق 
�أمريكي م�ستقل يف جرمية 

�غتيال »�أبو عاقلة«
شيرين  الشهيدة  الفلسطينية  الصحفية  عائلة  كشفت 
األمريكية  الخارجية  وزير  امتناع  عن  عاقلة،  أبو 
في  به  جمعهم  الذي  اللقاء  خالل  بلينكن،  أنتوني 
واشنطن، التعهد بإجراء تحقيق أميركي مستقل في 

استشهاد ابنتهم مراسلة قناة الجزيرة.
الصحفية  الصهيوني  االحتالل  قوات  واغتالت 
عسكرية  عملية  تغطيتها  أثناء  عاقلة،  أبو  شيرين 
أيار/  11 في  جنين،  مخيم  في  االحتالل  لجيش 
عن  صادرة  تقارير  عدة  وأكدت  الماضي،  مايو 
ُقتلت  أنها  دولية،  إعالم  ووسائل  حقوقية  منظمات 
لمزاعم  خالفاً  إسرائيلي  قناص  أطلقها  برصاصة 
حاول االحتالل ترويجها لتغييب الحقيقة الواضحة.

والتقى أفراد من عائلة أبو عاقلة مع بلينكن الثالثاء 
األخير،  من  دعوة  على  بناء  وذلك  المنصرم، 
اإلدارة  ورفضت  ساعة.  قرابة  اللقاء  واستمر 
خاص  مستقل  تحقيق  إلجراء  دعوات  األميركية 
بها، وأعلنت العائلة قبل لقاء وزير الخارجية أنها 

ستطالب بتحقيق أميركي مستقل.
بعد  شيرين،  شقيق  ابنة  عاقلة،  أبو  لينا  وقالت 
في  مستمرون  »نحن  االجتماع:  من  خروجها 
تحمل  التي  لشيرين،  والعدالة  بالمحاسبة  المطالبة 
الجنسية األميركية«. وشددت، وفق ما نقلت وكالة 
هناك  تكن  لم  »إذا  أنه  أمس،  برس«،  »فرانس 
يعطي  هذا  فإن  قتل شيرين،  محاسبة على جريمة 
بطريقة ما الضوء األخضر لحكومات أخرى لقتل 

مواطنين أميركيين«.
وأشارت إلى أن »بلينكن« أقر بمخاوف األسرة من 
االفتقار إلى الشفافية، متعهدا بـ«إنشاء قناة تواصل 
بأي  يلتزم  »لم  بلينكن  أن  أكدت  لكنها  أفضل«، 
شيء بشأن دعوات األسرة إلجراء تحقيق أميركي 

مستقل«.
تموز/يوليو   4 في  المتحدة،  الواليات  وأصدرت 
الجاري، بيانا قالت فيه إن أبو عاقلة أصيبت على 
األرجح بنيران صهيونية، لكنها ادعت أنه ال يتوفر 
أي دليل على أن قتلها كان متعمدا، وأن الرصاصة 
إلى  التوصل  يمكن  ال  بحيث  جدا  متضررة  كانت 
ورفضاً  استهجاناً  لقي  ما  نهائي«، وهو  »استنتاج 
والفصائلية  الرسمية  والمستويات  عائلتها  من 

والشعبية الفلسطينية.
وفي سياق آخر، قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، 
إن استمرار سلطات االحتالل الصهيوني في اعتقال 
أبو  عامر  الصحفي  برس«  »قدس  وكالة  مراسل 
عرفة، إمعان في العدوان المستمر على الصحفيين 
وحرية عملهم، ومحاولة بائسة وجديدة لكتم الصوت 

والرواية الفلسطينية.
أمس،  بيان  في  للنقابة،  العامة  األمانة  وطالبت 
الصحفي،  العمل  لحرية  الضامنة  الدولية  الجهات 
بالضغط  للصحفيين،  الدولي  االتحاد  وخاصة 
الصحفي«أبو  الفوري عن  لإلفراج  على االحتالل 
وبينت  كافة.  األسرى  والصحفيين  عرفة«، 
تتمحور  للصحفيين  الموجهة   التهم  أن  »النقابة« 
مع  يتنافى  ما  »وهو  اإلعالمي،  عملهم  حول 

القوانين والمواثيق الدولية«.
العسكرية   المحكمة  أن  إلى  »النقابة«  وأشارت 
على  أيام   8 مرور  وبعد  الثالثاء،  أمس  قررت 
اعتقال »أبو عرفة«، تمديد توقيفه حتى يوم االثنين 
المقبل، دون إحضاره للمحكمة ومنحه حق الدفاع 
المحاكم  على »هزلية  تأكيداً  ذلك  نفسه، عادة  عن 

والقضاء اإلسرائيلي«.
الثالثاء  الصهيوني،  االحتالل  قوات  واعتقلت 
الماضي، الصحفي عامر أبو عرفة، مراسل وكالة 
»قدس برس« في جنوب الضفة الغربية المحتلة، 

عقب مداهمة منزله في مدينة الخليل.

ال�شيخ حممد ح�شني املفتي العام للقد�س والديار الفل�شطينية يحّذر:

»خمططات �سهيونية لل�سيطرة على �لأق�سى وتهويد �لقد�س بالكامل«

صحفي  بيان  في  الخارجية  وأضافت 
أمس، أن اكتفاء الدول والمجتمع الدولي 
الخجولة  المطالب  ببعض  اعتبرته  لما 
المجتمع  تخلي  حجم  تعكس  لالحتالل، 
الدولي عن تحمل مسؤولياته تجاه معاناة 
المسؤولية  وإزاء  الفلسطيني  الشعب 
الدولية في اتخاذ ما يلزم من اإلجراءات 
السياسية  بالطرق  الصراع  لحل  العملية 

التفاوضية.
الدولي  الموقف  ارتهان  أن  ورأت 
يكشف  المطالبات  تلك  في  وحصره 
توفير  في  الدولي  المجتمع  تورط  مدى 
وتخليه  لالحتالل  والحصانة  الحماية 
والسياسية  القانونية  مسؤولياته  عن 
المطالبات،  هذه  تنفيذ  في  واألخالقية 
فقط  ليس  االحتالل  يشجع  الذي  األمر 
العقاب،  من  المستمر  اإلفالت  على 
له  الالزمة  المظلة  توفير  أيضاً  وإنما 
وضم  االستعمار  تعميق  في  لالستمرار 
الفصل  نظام  بناء  واستكمال  الضفة 
فلسطين  في  )األبارتهايد(  العنصري 

المحتلة.
وأدانت الخارجية جرائم تعزيز وتوسيع 
الفلسطينية  األرض  في  االستيطان 
بما  الشرقية،  القدس  فيها  بما  المحتلة 
مئات  على  االستيالء  قرار  ذلك  في 
مئات  بناء  على  والمصادقة  الدونمات 

الوحدات االستيطانية الجديدة في الضفة 
ادانت  كما  المحتلة،  والقدس  الغربية 
بالسماح  الصهيوني  العسكري  القرار 
من  اإلرث  حصر  بإخراج  للفلسطينيين 
تسريب  عملية  لتسهيل  االحتالل  محاكم 
وسرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين.

تندرج  القرارات  هذه  أن  واعتبرت 
القدس  ضم  تكريس  عمليات  إطار  في 

محيطها  عن  تماماً  وفصلها  وتهويدها 
لحم  بيت  جهة  من  خاصة  الفلسطيني 
المناطق  اوصال  وتقطيع  المرة،  هذه 
إلى شظايا  وتحويلها  المقدسية  واألحياء 
متناثرة تغرق في محيط استيطاني ضخم 
السياسة  سياق  في  أيضاً  وتأتي  مرتبط، 
الهادفة لحسم مستقبل قضايا  الصهيونية 
واحد  جانب  من  التفاوضية  الصراع 

وبقوة االحتالل ووفقاً لخارطة مصالحها 
وفي  الغربية،  الضفة  في  االستعمارية 
القدس واألرض،  مقدمتها حسم مستقبل 
لتطبيق  فرصة  أية  وأد  إلى  يؤدي  بما 
مبدأ حل الدولتين، وإغالق الباب نهائياً 
فلسطين  دولة  لتجسيد  امكانية  أية  أمام 

بعاصمتها القدس الشرقية.
العامة لمنظمة  من جهاها أدانت األمانة 
سلطات  قرار  االسالمي  التعاون 
 1446 بناء  الصهيوني،  االحتالل 
أراضي  على  جديدة  استيطانية  وحدة 
القدس  مدينة  جنوب  باهر  صور  بلدة 
االستيطان  سياسة  أن  مؤكدة  الشرقية، 
انتهاكا  تمثل  الصهيوني  االستعماري 
األمم  وقرارات  الدولي  للقانون  صارخا 
قرار  سيما  ال  الصلة،  ذات  المتحدة 

مجلس األمن الدولي رقم 2334.
لها،  بيان  في  العامة،  األمانة  كما دعت 
وخصوصا  الدولي،  المجتمع  أمس، 
تحمل  إلى  الدولي،  األمن  مجلس 
حد  ووضع  قراراته  لتنفيذ  مسؤولياته 
كل  في  الصهيوني  االستيطان  لسياسة 
فيها  بما  المحتلة  الفلسطينية  األرض 
الكيان  وإلزام  الشرقية،  القدس  مدينة 
بوقف جميع  قوة االحتالل،  الصهيوني، 
الشعب  على  المتواصلة  اعتداءاتها 

الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

خطيب  الفلسطينية–  والديار  للقدس  العام  المفتي  ندد 
حسين،  محمد  الشيخ  المبارك،  األقصى  المسجد 
بالمخطط االستيطاني الذي طرحته جماعات ما تسمى 
وسلطاته،  االحتالل  حكومة  على  المزعوم  بالهيكل 
الخشبي  الترابية والجسر  التلة  والذي دعت فيه إلزالة 
البراق،  ساحة  وسط  من  المغاربة  باب  إلى  الموصل 
بالنقوش  ومزركش  مزخرف،  ثابت  جسر  وبناء 
االقتحامات  حجم  مع  لينسجم  التوراتية،  والعبارات 
التي تنفذها جماعات الهيكل المزعوم، المطالبة بزيادة 
ساعات االقتحامات للمستوطنين لتمتد من بعد العصر 
وحتى صالة المغرب، وفي أعيادهم إلى ساعة متأخرة 

من الليل.
يهدف  المخطط  إن هذا  أمس،  بيان،  في  المفتي،  وقال 
المبارك،  األقصى  المسجد  مداخل  على  السيطرة  إلى 
مستوطنيها  وقطعان  االحتالل  لقوات  السماح  وبالتالي 
باقتحام المسجد األقصى المبارك خالل ساعات النهار 
والليل دون حسيب وال رقيب، ما يؤدي إلى مضاعفات 
خطيرة تمس أمن المسجد األقصى والمصلين المسلمين، 
النتائج المترتبة على  وحّمل سماحته سلطات االحتالل 
على وجه  المسلمين  مقدسات  ثالث  يمس  عدوان  هكذا 

األرض.
برفض  القدس  أبناء  المفتي  طالب  أخرى،  ناحية  من 
سلطات  عن  الصادر  العسكري  األمر  مع  التعامل 

إصدار  بإمكانية  يقضي  والذي  الصهيوني،  االحتالل 
محاكم  قبل  من  للفلسطينيين  اإلرث  حصر  شهادات 
إلى تسهيل  يهدف  األمر  أن هذا  كيان االحتالل، وبين 
عمليات تسريب األراضي وبيعها للمستوطنين، ويمثل 
جزءا خطيرا من المخطط االستعماري لوضع اليد على 
المدينة المقدسة، والذي من شأنه تغيير طابعها القانوني 
أّن االستيطان  تهويدها، مؤكدا  إلى  وتركيبتها، ويؤدي 
السماح  يتم  ولن  زوال،  وإلى  شرعي  غير  جميعه 
الفلسطينية  األرض  على  استيطاني  أمر  أي  بشرعنة 

المحتلة.
وشعوبا  وحكومات  قادة  والمسلمين  بالعرب  وأهاب 
القيام  جميعهم  العالم  وشرفاء  ومنظمات،  وأحزابا 
القدس  على  الصهيوني  للعدوان  حد  لوضع  بواجبهم 
ومقدساتها، محذرا من خطورة ما وصلت إليه األمور 

حيال الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وإنسانيته.
من جهته، دعا نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل 
المحتل الشيخ كمال الخطيب، إلى مواصلة الدفاع عن 
المسجد األقصى عبر الحشد والرباط في باحاته بفجر 
دعوات  وانطلقت  إسالمية«.  عربية  »القدس  وجمعة 
الحاشد  والنفير  الواسعة  للمشاركة  وفلسطينية،  مقدسية 
بالمسجد  إسالمية«  عربية  »القدس  وجمعة  فجر  في 

األقصى المبارك، وذلك يوم الجمعة المقبل.
وقال »الخطيب«، في تصريحات صحفية، إن نصرة 

الشرف رجاله،  ولهذا  واألقصى شرف،  القدس  قضية 
واألقصى  وللقدس  رجالها،  وللشهامة  وللمروءة 
رجاله. وشدد أن شرف الدفاع عن األقصى ال يستحقه 
االحتالل  مع  التطبيع  على  ويتسابقون  يتنافسون  الذين 
الصهيوني، وفق تعبيره. وبين أن المستوطنين أصبحوا 
داخل  وصلواتهم  طقوسهم  إقامة  في  جرأة  أكثر  اليوم 

المسجد األقصى المبارك.
وأوضح الخطيب أهمية تلبية دعوات الحشد في صالة 
الفجر والجمعة بالمسجد األقصى، للتأكيد على عروبته 
ومباركته  تشجيعه  عن  الخطيب  وعبر  وإسالميته. 
على  تحث  التي  والدعوات  العظيم،  الفجر  لحمالت 
صالة  في  سواء  األقصى،  المسجد  في  الكبير  الحشد 
للتصدي  وذلك  األيام؛  من  غيرها  أو  القادمة،  الجمعة 
بحق  المتكررة  والمستوطنين  االحتالل  العتداءات 

المقدسات اإلسالمية.
وأكد أن الحشود الفلسطينية في المسجد األقصى تمثل 
صمام أمان، لحمايته من انتهاكات االحتالل، ومخططات 
التهويد التي ال تتوقف، وقال إن عبادة الرباط مسؤولية 
األقصى.  المسجد  إلى  الوصول  يستطيع  فلسطيني  كل 
وأدى أكثر من 50 ألف مصٍل صالة الجمعة الماضية 
في المسجد األقصى، والتي كانت بعنوان »القدس ميثاق 
األمة«، رغم عراقيل االحتالل الكثيرة لمنع الفلسطينيين 

من دخول القدس المحتلة والوصول للمسجد.

انتقدت ال�شمت الدويل جتاه االنتهاكات الفل�شطينية

�خلارجية �لفل�سطينية تندد 
بجر�ئم تعزيز وتو�سيع �ل�ستيطان

قالت وزارة اخلارجية واملغرتبني الفل�شطينية، اإن اإمعان االحتالل ال�شهيوين يف �شم ال�شفة الغربية املحتلة، ياأتي نتيجة مبا�شرة لغياب 

االإرادة الدولية احلقيقية الحرتام وتنفيذ قرارات ال�شرعية الدولية ويف مقدمتها القرار 2334، ونتيجة اأي�شًا لقدرة االحتالل على 

التعاي�س مع هذا ال�شقف املتدين لردود الفعل الدولية جتاه اال�شتيطان.

األوروبي  باالتحاد  واالتصال  اإلعالم  مكتب  كشف 
في القدس المحتلة، أمس، عن موعد تحويل المساهمة 
بعد  االجتماعية  الشؤون  لمخصصات  األولى  المالية 

إقرار الموازنة السنوية لفلسطين.
وقال مدير المكتب شادي عثمان في تصريح إعالمي: 
المالية وأتوقع  »إننا في طور االنتهاء من اإلجراءات 
الشؤون  لمخصصات  مساهمة  أول  تحويل  يتم  أن 

االجتماعية أواخر شهر أغسطس/ آب المقبل«.
للسلطة  تحول  الموازنة  أموال  أن  إلى  عثمان  وأشار 

على عدة مراحل، مبيًنا أن االتحاد سيحول الشهر المقبل 
أيًضا دفعة لصالح مستشفيات القدس، إلى جانب دفعة 
الشؤون.وأضاف أن »التحويل يتم بناًء على إجراءات 
مالية، وهذه اإلجراءات تحتاج من أسبوعين إلى ثالثة 
أن  وأوضح عثمان  الفلسطينية«.  السلطة  مع  بالتنسيق 
وزارتا  تحدده  للمستفيدين  المخصصات  موعد صرف 

المالية والتنمية.
الدفعة  من  في جزء  يسهم  األوروبي  االتحاد  أن  وبيّن 
قيمتها،  من   50% بنحو  المستفيدة  لألسر  المخصصة 

بينما تسهم السلطة الفلسطينية بالجزء اآلخر من الدفعة.
من  المالية  المساهمات  تحويل  يشهد  أن  عثمان  وتوقع 
االتحاد األوروبي للسلطة انتظاًما خالل األشهر المقبلة 

بعد إقرار الموازنة السنوية.
األوروبي  االتحاد  أعلن  المقبل  حزيران  يونيو/  وفي 
الفلسطينية  للسلطة  المخصصة  المالية  الموازنة  إقرار 
التي قدرت بـ 225 مليون يورو، تحت عدة بنود تشمل 
دعم رواتب الموظفين ومخصصات التنمية االجتماعية 
وتحويالت المستشفيات ومشاريع أخرى. ويضاف إلى 

لدعم وكالة غوث  قدمت سابقا  يورو  مليون   92 ذلك، 
وتشغيل الالجئين »أونروا«.ولم تتلق األسر المستفيدة 
من شيكات الشؤون االجتماعية منذ مطلع عام 2020 
سوى جزء من دفعة الشهر الجاري بقيمة 400 شيكل، 
 700 بقيمة  الماضي   2021 آخر منتصف عام  وجزء 
الشؤون،  شيكات  من  أسرة  ألف   116 وتستفيد  شيكل. 
منها نحو 80 ألًفا من قطاع غزة المحاصر، ويفترض 
صرف المخصصات لهم بمبالغ مختلفة، وفق محددات 

ُمعلنة، مرة كل 3 أشهر.

بعد اإقرار املوازنة ال�شنوية لفل�شطني، االحتاد االأوروبي يعلن: 

»حتويل �أول م�ساهمة ملخ�س�سات �ل�سوؤون �لجتماعية �أو�خر �سهر �أوت«
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حيـــاة النــبي صلى اهلل عليه وسلــم قبـل البعثــة 
هللا  صلى  النبي  حياة  عن  الثابتة  األخبار  تدلنا 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الوحي، ونزل عليه القرآن الكريم.

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

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

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

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

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

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

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

عظمها هللا عند أهل الفهم وأهل العقل. )تفسير الطبري(.
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املـوافق   لـ  29 ذو احلجة 1443 هـ  

ع. ط

في إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود 
الحثيثة الهادفة إلى التصدي آلفة االتجار بالمخدرات ببالدنا، 
أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع 
مختلف مصالح األمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية 

والثالثة، )06( تجار مخدرات وأحبطت محاوالت إدخال كميات 
من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ )63( كيلوغرام 

من الكيف المعالج، فيما تم توقيف )24( تاجر مخدرات 
آخرين وضبط )3,4( كيلوغرام من نفس المادة باإلضافة إلى 

)376627( قرصا مهلوسا خالل عمليات مختلفة عبر النواحي 
العسكرية.

من جهة أخرى، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين 
ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، )84( 

شخصا وضبطت )12( مركبة و)59( مولدا كهربائيا و)53( 

مطرقة ضغط وجهازي )02( كشف عن المعادن وكميات 
من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل 

في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم 
توقيف )05( أشخاص وضبط )05( بنادق صيد و )235( 

طلقة و)5,37( طن من مادة التبغ وكميات ضخمة من المواد 
الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ )190,5( طن، وهذا بكل من 
تمنراست وإن ڤزام وأدرار وباتنة وبسكرة وورڤلة، كما أحبط 
حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاوالت 

تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ )79711( لتر بكل من 
برج باجي مختار وتمنراست وأدرار وتبسة والطارف وسوق 

أهراس.
من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاوالت هجرة غير 
شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا )370( شخصا كانوا على 

متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف )117( مهاجرا غير 
شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

قامت مصالح الجمارك بحجز 44 ألف لتر من الوقود الموجه 
للتهريب بوالية برج باجي مختار، حسبما أفاد به، أمس، 

بيان للمديرية العامة للجمارك.وحسب البيان فقد "قام أعوان 
الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببرج باجي مختار, التابعة 

إقليميا لمصالح مفتشية األقسام للجمارك بأدرار, بالتنسيق مع 
أفراد الجيش الوطني الشعبي بحجز 110 براميل من البنزين 
بسعة 200 لتر, و110 براميل من المازوت بسعة 200 لتر, 

بمجموع إجمالي قدر ب44 ألف لتر تم ضبطها محملة على متن 
شاحنتين".

وتندرج العملية "في سياق الجهود الميدانية المشتركة للمصالح 
العملياتية للفرق الجمركية المبذولة بالتنسيق مع األجهزة األمنية, 

في إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله حرصا على حماية 
االقتصاد الوطني", حسب البيان.

ف.م

سيكون يوم أول محرم، المصادف لحلول السنة الهجرية 
الجديدة، عطلة مدفوعة األجر لكافة مستخدمي المؤسسات 

واإلدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، 
حسب ما أفادت به المديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح 

اإلداري، أمس، في بيان لها.
وأوضح ذات المصدر أنه "بمناسبة حلول السنة الهجرية 

الجديدة، وطبقا ألحكام القانون رقم 63- 278 المؤرخ في 
26 يوليو 1963 المعدل والمتمم، المتضمن قائمة األعياد 

القانونية، فإن اليوم األول من شهر محرم 1444 يعتبر عطلة 

مدفوعة األجر، لكافة مستخدمي المؤسسات واإلدارات العمومية 
والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وكذا لكل مستخدمي 

المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان 
قانونها األساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة".

ولفت البيان إلى أنه "يتعين على المؤسسات واإلدارات العمومية 
والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة اتخاذ التدابير الالزمة 

لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام 
التناوب".

ف. م

اختتمت أمس، التصفيات النهائية للمسابقة الوطنية لألغنية الوطنية 
للشباب التي أطلقتها اإلذاعة الجزائرية في 20 ماي الماضي 

والتي جاءت تحت شعار "شباب الجزائر يغني الجزائر"، على 
أن يتم االعالن عن الفائزين والتتويج الحقا بجوائز قيمة في حفل 

كبير تنظمه اإلذاعة الجزائرية. وأنهت لجنة التحكيم الوطنية، التي 
يرأسها مدير المعهد العالي للموسيقى، السيد عبد القادر بوعزارة، 

والمتكونة من أسماء مرموقة في الفن والنقد، االستماع إلى آخر 
األعمال اليوم، حيث كانت قد استمعت إلى 20 عمال فنيا. وتأهل 

إلى المرحلة النهائية 13 عمال فرديا و7 فرق موسيقية من مختلف 
الواليات، يؤدون باللغة العربية وباللغة األمازيغية، بعدما اجتازوا 

التصفيات الوالئية.
ق. ث

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    

البريد الإلكتروني: 
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 ت�صببوا في حادث مروري

 اأدى لوفاة �صخ�صين

توقيف م�ضبوقين ق�ضائيا لتورطهم 
في �ضرقة مبلغ مالي بباتنة

قام عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بريكة 
في باتنة، أمس األول، بتوقيف 03 أشخاص تتراوح 

أعمارهم بين 39 و 41 عاما، مسبوقين قضائيا على 
خلفية تورطهم في سرقة مبلغ مالي قدره 154 
مليون سنتيم، من أحد المواطنين مستعملين في 

ذلك مركبة سياحية، حيث تسببوا في حادث مرور 
راح ضحيته شخصين أدى إلى تحطيم مركباتهم، 

كما نبين أن أحد المشتبه بهم محل أمر بالقبض، عن 
تهمة السرقة، ليتم انجاز ملفات جزائية ضد المشتبه بهم 

وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
حياة م�صباحي

 حجز 300 قر�ص من الموؤثرات

 العقلية ومبلغ مالي

�ضرطة بودواو توقف �ضخ�ضين 
تورطا في ترويج المهلو�ضات

تمكنت الشرطة القضائية لبودواو بوالية بومرداس من 
القبض على شخصين يقومان بترويج وبيع أقراص 

مهلوسة.وقالت مصالح أمن والية بومرداس في بيان 
لها استلمت جريدة الرائد نسخة منه، بأن جهود مصالح 

الشرطة القضائية المتواصلة لبسط األمن وردع كافة 
التجاوزات ومحاربة كافة أشكال الجريمة التي تمس 

بأمن المواطن وممتلكاته عبر إقليم إختصاصها، مكنها 
بعد التحريات، التي قامت بها من ضبط وتوقيف 

شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 21 سنة و 38 سنة، 
بصدد ترويج أقراص مهلوسة، مشيرة إلى أن العملية 

تمت بعد توقيف المشتبه فيه الرئيسي وهو في حالة 
تلبس وبحوزته 300 قرص مهلوس على متن دراجة 
نارية كما تم إسترجاع مبلغ مالي من عائدات بيع تلك 
السموم.وأضافت، ذات المصالح، بأن تكثيف عمليات 
التحقيق في القضية من طرف عناصر الشرطة سمح 
بتوقيف المشتبه فيه الثاني، ليتم إنجاز ملفات قضائية 

ضدهما و تقديمهما أمام العدالة.
ف.م

في ح�صيلة لم�صالح الدرك الوطني

وفاة 63 �ضخ�ضا واإ�ضابة 
227 اآخرين خالل اأ�ضبوع

لقي 63 شخصا حتفهم وأصيب 227 آخرون 
بجروح في 109 حادث مرور عبر مختلف 

واليات الوطن، حسب ما أوردته أمس، حصيلة 
أسبوعية لمصالح الدرك الوطني.

وفيما يخص مكافحة المخدرات -حسب ذات 
البيان- تمكنت وحدات الدرك الوطني خالل 

الفترة الممتد من 21 الى 26 جويلية الجاري، 
من حجز 102985 قرصا مهلوسا من مختلف 

األنواع،  مبلغ مالي قدره 1.112.900 دج 
ومبلغ بالعملة األجنبية قدره 550 دينار تونسي 

من عائدات المتاجرة بهذه السموم, باإلضافة 
إلى حجز ستة )6( وسائل نقل وتوقيف )23( 

شخصا على مستوى كل من والية بسكرة, 
بشار, البويرة, تبسة, سيدي بلعباس, المسيلة, 

بومرداس, تندوف, سوق أهراس, غرداية, 
غليزان وبني عباس.

ومن جهة أخرى, حجزت وحدات الدرك 
الوطني 27675 قارورة مشروبات كحولية 

من مختلف األنواع واألحجام و مبلغ مالي, مع 
حجز أربعة )4( وسائل نقل وتوقيف ستة )6( 

أشخاص.
أما فيما يخص الغش والتهريب --يضيف نفس 
المصدر-- تمكنت وحدات الدرك الوطني من 

حجز 17 قنطارا و61 كلغ من التبغ و 71720 
كيس من نفس المادة و 2.600 خرطوشة سجائر 

من مختلف العالمات, مع حجز ثالثة  وسائل 
نقل وتوقيف تسعة  أشخاص, بكل من تبسة, 

قسنطينة, ورقلة, ميلة وغرداية.
ق. و

اإ�صافة اإلى توفير التدابير الطبية الم�صادة

 "ال�ضحة العالمية" تدعو لزيادة 
اإنتاج لقاحات "جدري القردة" 

دعت منظمة الصحة العالمية, البلدان التي لديها 
القدرة على تصنيع تشخيصات أو لقاحات أو 
عالجات للجدري وجدري القردة إلى الزيادة 
من إنتاجها فضال عن توفير التدابير الطبية 

المضادة.
وقالت المسؤولة التقنية عن مرضى جدري 

القردة بالمنظمة, روزاموند لويس, أنه "يجب 
على البلدان والشركات المصنعة العمل مع 

المنظمة لضمان توفير التشخيصات واللقاحات 
والعالجات, وغيرها من اإلمدادات الضرورية 
بناء على احتياجات الصحة العامة والتضامن, 

وبتكلفة معقولة للبلدان التي هي في أمس 
الحاجة إليها لدعم الجهود المبذولة لوقف انتشار 

جدري القردة".
وأضافت لويس أن "إعالن مدير عام المنظمة 

مرض جدري القردة حالة طوارئ صحية تمثل 
قلقا دوليا, يعتبر أعلى مستوى من التنبيه, بما 
يستدعي تعزيز التنسيق والتعاون والتضامن 

الدولي". ويعتبر جدري القردة, بحسب منظمة 
الصحة العالمية, مرضا فيروسيا نادرا وحيواني 
المنشأ )ينقل فيروسه من الحيوان إلى اإلنسان( 

وتماثل أعراض إصابة اإلنسان به تلك التي 
يعانيها المصابون بالجدري ولكنها أقل شدة.
ويصاب بعض المرضى بتضخم في الغدد 

اللمفاوية قبل ظهور طفح جلدي, وهي سمة 
تميز جدري القردة عن سائر األمراض 

المماثلة.
وتم اكتشاف جدري القردة للمرة األولى في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1970 و 
أبلغ منذ ذلك الحين عن معظم الحاالت في 

المناطق القروية من الغابات الماطرة الواقعة 
بحوض نهر الكونغو وغرب إفريقيا.

الوكالت

نتائج نوعية تعك�ص الحترافية العالية واليقظة وال�صتعداد الدائمين للجي�ص

توقيف �ضتة تجار مخدرات وانقاذ 370 
�ضخ�ضا كانوا على متن قوارب تقليدية
نفذت وحدات ومفارز للجي�ص الوطني ال�صعبي، خالل الفترة الممتدة من 20 اإلى 26 جويلية 

2022، عديد العمليات التي اأ�صفرت عن نتائج نوعية تعك�ص مدى الحترافية العالية واليقظة 
وال�صتعداد الدائمين للقوات الم�صلحة في كامل التراب الوطني.

برج باجي مختار

حجز 44 األف لتر من الوقود الموجه للتهريب

المديرية العامة للوظيفة العمومية والإ�صالح الإداري تعلن:

اأول محرم عطلة مدفوعة الأجر

اختتام الت�ضفيات النهائية لم�ضابقة الأغنية الوطنية لل�ضباب

برج بوعريريج: 

 انطالق البطولة
 الوطنية الأولى للروبوت
انطلقت أول أمس بوالية برج بوعريريج فعاليات 

البطولة الوطنية األولى للروبوت المؤهلة ألولمبياد 
الروبوت العالمي 2022 المقررة في ألمانيا شهر 

نوفمبر المقبل.وتعرف هذه المنافسة العلمية األولى 
من نوعها التي يحتضنها مركز الترفيه العلمي علي 

بن حالة بعاصمة الوالية إلى غاية 29 يوليو الجاري، 
مشاركة 250 متنافسا تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات 
و 19 سنة يمثلون 16 والية عبر الوطن حسب ما علم 

من، طارق جبالة، أحد منظمي هذه الفعاليات.
وستسمح هذه المنافسة العلمية التي اختير أن تحتضنها 

والية برج بوعريريج لكونها "والية اإللكترونيك" و 
التي اشرف على انطالقها رئيس الجهاز التنفيذي، 
المحلي محمد بن مالك، و سفير المكسيك بالجزائر 

غابريال روسنزويغ الذي قام بزيارة للمنطقة الصناعية 
للوالية، بتحديد الفريق الذي سيمثل الجزائر في البطولة 

العالمية التي ستقام شهر نوفمبر المقبل في ألمانيا، 
حسب ما أضاف ذات المصدر.

كما تهدف هذه البطولة إلى " تحقيق ريادة جزائرية 
في علوم الروبوت و الذكاء االصطناعي، و نشر 

ثقافة الروبوت" حيث سيتنافس المشاركون عبر ثالث 
تحديات و هي "سرعة التركيب و كيفية الهندسة"، "قوة 
الروبوت و التحمل"، و "سرعة الروبوت و التحكم في 

الطاولة"، حسب ذات المصدر.
لإلشارة، فإن هذه التظاهرة هي من تنظيم "أكاديمية 

العباقرة" ببرج بوعريريج و "منظومة العمالقة 
للروبوت" من خالل مكتبها في الجزائر بذات الوالية 

و ذلك تحت رعاية والي برج بوعريريج و إشراف من 
مديرية الشباب و الرياضة و ديوان مؤسسات الشباب 

محليات.جدير بالذكر أن أولمبياد الروبوت العالمي 
هو مسابقة عالمية أقيمت ألول مرة سنة 2004 في 

سنغافورة وتستقطب أكثر من 28 ألف فريق يمثلون 
75 دولة.

ر.ن
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