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 برزت الحاجة اإليها 

 واإلى تطوير اأ�ساليبها

 في ال�سنوات الأخيرة
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 �سنة من ال�ستقلل

الجزائر مع عهد جديد

بوا�سل الجي�س باقون على عهد ال�سهداء

رقمنة البنوك.. خطوة نحو ا�ستخدام اأكفاأ لراأ�ش المال



تتأهب الجزائر ألضخم احتفالية بمناسبة الذكرى 
الـ 60 السترجاع السيادة الوطنية، حيث سيتم 

بهذه المناسبة غدا الثالثاء تنظيم استعراض 
عسكري غير مسبوق، ينطلق على طول الطريق 

المحاذي لمسجد الجامع األعظم، في صورة 
تعكس قوة وجاهزية جيشنا الوطني الشعبي سليل 
جيش التحرير الوطني وتالحم الشعب مع جيشه.
فتحت شعار "تاريخ مجيد وعهد جديد” يحتفي 
الجزائريون بواحدة من أهم المحطات التاريخية، 

كيف ال واألمر يتعلق بيوم الحت فيه شمس 
الحرية على شعب اكتوى بنار مستعمر غاشم 

ألكثر من 132 سنة، عاش خاللها ويالت الظلم 
واالضطهاد.

وتعد 5 جويلية مناسبة غالية وعزيزة على كل 
الجزائريين الذين يقفون بكل فخر واعتزاز أللئك 
األسالف الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل 

أن تحيى الجزائر حرة مستقلة، فهي الذكرى 
المليئة بالقيم النبيلة الراسخة في وجدان الشعب 

الجزائري، تدعونا أيضا إلى التمسك بالعهد 
لتحقيق حلم الشهداء وتطلعات جيل اليوم.

وعليه فإن حرص السلطات العليا بالبالد على 
جعل االحتفال بالذكرى الـ 60 لالستقالل، بمثل 
هذا الحجم الذي يليق بالحدث التاريخي العظيم، 

يندرج في إطار صون الذاكرة التاريخية وترسيخ 
قيم الوطنية، وذلك تزامنا مع مسعى رئيس 

الجمهورية للم الشمل بهدف تمتين الجبهة الداخلية 
في ظل التحديات التي تواجهها البالد.

وفي هذا الصدد أعرب رئيس الجمهورية في 
كلمة في افتتاحية العدد األخير من مجلة الجيش 
عن “قناعته بأن الشعب الجزائري مثلما تمكن 

باألمس من دحر أعتى قوة استعمارية واستعادة 
السيادة الوطنية، قادر اليوم على مواجهة كل 

التحديات وتجسيد الجزائر الجديدة على أرض 
الواقع”.

ولعّل المميز في االحتفاالت بالذكرى الستين 
لالستقالل، االستعراضات العسكرية التي ستقام 
يوم غد، بعدة وعتاد ضخم وغير مسبوق تبرز 
القوة والجاهزية للجيش الوطني الشعبي حامي 
الحمى ومبعث الفخر واالعتزاز في نفوس كل 

أبناء الشعب الجزائري.   

إّن العهد الجديد الذي تتطلع إليه الجزائر اليوم، 
يستوجب تضافر جهود الجميع، على اعتبار أنه 
مثقل بالتحديات، في ظل محيط متقلب من جهة 

ومؤامرات تحاك من هنا وهناك، تريد سوءا 
بهذا الوطن الذي سيبقى رغما عن أنوفهم شامخا 

ومستعصيا عن األعداء.
ومن هذا المنظور وجب التذكير بأن مقاربات 

ومواقف الجزائر مستمدة من مآثر تاريخها 
الحافل وكفاحها من أجل الحرية واالستقالل، 

السيما ما تعلق بقضايا التحرر، فيما تبرز العودة 
القوية للدبلوماسية الجزائرية من خالل هذه 

المواقف وقراراتها السيادية واستعادتها لمكانتها 
الطبيعية كدولة رائدة ومحورية.   

ومهما يكن فإن االحتفال بستينية االستقالل، 
يأتي في سياق مسار اإلصالحات التي باشرها 
رئيس الجمهورية والتي تضمنتها البنود الـ 54 
اللتزامات وتعهدات الرئيس، حيث بدأت معالم 

الجزائر الجديدة بالبروز والتي كانت تتويجا 
إلرادة سياسية ترمي إلى إحداث تغيير حقيقي 

تحقيقا لتطلعات الجزائريين.

جميد. ذ

�ستة عقود من البطوالت والدفاع امل�ستميت عن الوطن

 بوا�ســـل اجلي�ش باقــون
 على عهــد ال�سهــداء

يثبت الجيش الوطني الشعبي في كل مرة، أنه الوريث األجدر لجيش التحرير الوطني 
والسند األمتن للشعب، ففي خضم احتفالنا بستينية االستقالل ها نحن اليوم، نستحضر 
أهم المحطات المشرفة للجيش الذي ظل وفيا ألمانة الشهداء،  ومتمسكا بمبادئ الفاتح 

من نوفمبر التي لم ولن يحيد عنها، كما عمل على مدار ستة عقود من الزمن، من 
اجل الحفاظ على هيبة الجزائر ومكانتها إقليميا ودوليا بفضل بسالة أبنائه وإخالصهم 

لهذا الوطن الحبيب.
 تحتفل بالدنا غدا، بمرور ستين سنة على استرجاع سيداتها، وإن فرض علينا 

واجب االعتراف واالعتزاز ببطوالت الشعب الجزائري وجيش التحرير الوطني، 
اإلشادة ببسالة ابناء هذا الوطن خالل الفترة االستعمارية، فإنه يلزمنا اليوم 

بالوقوف عند أبرز االنجازات والبطوالت التي حققها الجيش الوطني الشعبي 
سليل جيش التحرير الوطني غداة االستقالل، فالجيش الوطني الذي ولد من رحم 

الشعب ورث عن سلفه جينات البطولة والغيرة على الجزائر، فلم يترك أية فرصة 
إال ودافع فيها عن هذا الوطن صونا لكرامة شعبه ودفاعا عن مكانته بين األمم، 

فكان دوما السد المنيع والدرع المتين في وجه المؤامرات والدسائس، وقدم أبطال 
الجيش الوطني الشعبي مثاال حيا للتضحية باألنفس واألرواح في سبيل الدفاع عن 

هذا الوطن.
وليست االحتفالية الضخمة التي تنظمها بالدنا يوم غد، مجرد استعراض عسكري، 

بل تحمل في طياتها استذكارا ألهم المحطات البطولية للجيش الوطني الشعبي 
واعترافا باالنجازات التي حققها غداة االستقالل، فقد نجح وبجدارة في إعادة بناء 

هذه الدولة والحفاظ على أمنها وصون كرامة مواطنيها، بالوقوف درعا منيعا 
في وجه أي اعتداء خارجي، كما أثبت الجيش الوطني الشعبي وقوفه إلى جانب 

الشعب ودفاعه المستميت عن سالمته وأمنه، فكانت الصور المشرفة التي صنعها 
خالل الحراك الشعبي مطلع سنة 2019، نموذجا متميزا وفريدا لتالحم الشعب 

والجيش، فسد الطريق امام مساعي إشعار فتيل الفتن وأبكم أبواق التفرقة، لتصدح 
حناجر الجزائر حينها "الجيش والشعب خاوة خاوة.“

وإلدراكه التام لحجم الدسائس والمكائد التي تحاك ضد الجزائر من قبل أعداء 
معروفين لدى الجميع، تعامل الجيش الوطني الشعبي بحنكة واحترافية عاليتين، 

مع التكالب المفضوح للمغرب، الذي واجهته بالدنا بصبر وبأقصى درجات ضبط 
النفس، محترمة مبدأ حسن الجوار الذي تتعامل وفقه مع محيطها المباشر، والذي 
قابله المخزن بتبني أعمال عدائية وإطالق حمالت للتشويه والتفرقة، على غرار 

سعيه  إلغراق بالدنا بالمخدرات والجوسسة والدعاية الهدامة والتصريحات المناوئة 
الصادرة عن رسميين مغاربة وكذا السماح للصهاينة بإطالق تهديدات ضد بالدنا 

من التراب المغربي، وهي السياسة التي ينتهجها المغرب على خلفية تمسك 
الجزائر المبدئي والراسخ بضرورة إيجاد حل عادل للقضية الصحراوية.

لطالما اعتبرت مؤسسة الجيش الهجمات العدائية ضد الجزائر، تأكيدا على أن 
الجزائر تملك مكامن القوة وأنها فعال قوة ضاربة بمبادئها الراسخة ومواقفها الثابتة 
وقراراتها السيادية وشعبها األبي وجيشها العتيد، ما جعلها تؤرق مضاجع المخزن 

وتدخل الرعب واليأس في نفوس الخونة.
ونحن نحتفل بستينية االستقالل، تستوجب علينا المناسبة اإلشارة إلى بطوالت 

الجيش الوطني الشعبي وتصديه لنوع جديد من الحروب أضحى يعكر امن بالدنا 
ويهدد استقرارها، فقد أكدت المؤسسة العسكرية دوما عزمها على التصدي للحرب 

اإلعالمية والحمالت المغرضة الرامية إلى زعزعة أمنها، ولقد شدد رئيس 
الجمهورية في عديد الفرص، على ضرورة تسخير وسائل تقنية جد متطورة 

لمعالجة الجرائم السيبرانية عبر كامل التراب الوطني، متوعدا كل من تخول له 
نفسه المساس بالوحدة والوطنية وباستقرار البالد، كما أعلن دعمه المطلق للجيش 

الوطني الشعبي الذي قال إنه "حامي اللحمة الوطنية" و"العمود الفقري للدولة 
الجزائرية" و"الضامن الدستوري" لوحدة وسيادة البالد، استنادا إلى بيان أول 

نوفمبر، وأضاف أن استهداف الجيش الوطني الشعبي هو أمر "مقصود"، لكونه 
"جيشا قويا يحمي الحدود الشاسعة للجزائر"، وبدوره يقف الجيش الوطني الشعبي 

شدا منيعا أمام حروب الجيل الجديد، فقد نظمت وزارة الدفاع الوطني عديد الملتقيات 
في هذا الشأن أكدت من خاللها استعداد الجزائر للتصدي لهذه الحمالت.

اإميان. �س

 بعد مرور �سنتني من ا�سرتجاع

 اجلزائر جلماجم رموز املقاومة:

 حدث تاريخي را�سخ يف الذاكرة
   

مرت أمس سنتان على استرجاع الجزائر لجماجم رموز المقاومة الشعبية لالستعمار 
الفرنسي, بعد احتجازها لمدة قرن ونصف قرن بمتحف التاريخ الطبيعي بباريس 
)فرنسا(, وهو حدث تاريخي اليزال راسخا في ذاكرة الجزائريين, أشرف عليه 

رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
وقد شملت المجموعة األولى من رفات شهداء المقاومة التي وصلت إلى أرض 

الوطن يوم 3 يوليو 2020 عديد الشخصيات البارزة في تاريخ األمة يتقدمهم 
الشريف بوبغلة, عيسى الحمادي, الشيخ أحمد بوزيان زعيِم انتفاضة الزعاطشة, سي 

موسى والشريف بوعمار بن قديدة ومختار بن قويدر التيطراوي, وجرت مراسيم 
دفن هؤالء األبطال يوم 5 يوليو 2020 بمربع الشهداء في مقبرة العالية بمناسبة 

الذكرى المزدوجة لعيدي االستقالل والشباب.
وكانت إعادة جماجم رموز المقاومة موضوع طلب رسمي تقدمت به الجزائر الى 

فرنسا, حيث تم طرح المسألة خالل مباحثات بين السلطات العليا للبلدين. وقد أعطى 
الرئيس تبون هذه المسألة األولوية في مسعى الحفاظ على الذاكرة الوطنية وصونها, 
وقد أعلن شخصيا عن إعادة رفات هؤالء األبطال في كلمة ألقاها خالل حفل رسمي 

نظم بمناسبة االحتفال بالذكرى ال58 لعيد االستقالل والشباب, مؤكدا عزم الدولة 
على إتماِم عملية استرجاع باقي الرفات حتى "يلتئم شمل جميِع الشهداء فوق 

األرض التي أحبوها وضحوا من أجلها بأعز ما يملكون.“
وبالعودة إلى ذلك اليوم التاريخي الذي وقف فيه الجزائريون عبر مختلف مناطق 

الوطن, الستقبال أبطالهم بمطار هواري بومدين, يتقدمهم رئيس الجمهورية, الذي 
ترأس, مرفوقا بكبار المسؤولين, مراسم االستقبال الرسمية لشهداء الجزائر الذين 

أقيمت لهم تشريفات عسكرية تليق بتضحياتهم الجسام, وتم إطالق 21 طلقة مدفعية 
وتحية من السفن الحربية التابعة للقوات البحرية وإنزال جوي للمظليين المغاوير 

بالرايات الوطنية.
وكانت مراسم استرجاع الرفات, حدثا تاريخيا حاسما جسد فيه االعتزاز بالمالحم 

البطولية التي بذلها القادة العظماء مخلدين صفحات مشرقة في سجل األمجاد, 
وكانت بمثابة جسر أعاد ربط جزائر الحاضر بمرحلة مشرفة من تاريخها ولبنة 

أساسية لتشييد جزائر جديدة تقدر تضحيات من ناضل في سبيل أن تعيش أبية 
مستقلة.

ومثلما كانت مراسم االستقبال مهيبة وتاريخية, فإن مراسم دفن أبطال الجزائر 
التي ترأسها رئيس الجمهورية بمربع الشهداء بمقبرة العالية, مجدت بدورها تاريخ 

رجال ناضلوا بكل شجاعة وبسالة ضد االستعمار الغاشم للحفاظ على كرامتهم 
وكرامة أحفادهم الذين سيخلدون ذكراهم في الـ 3 جويلية من كل عام.

لقد كان األمر يتعلق بمحطة فارقة في تاريخ الجزائر, حيث أن أوائل المقاومين قد 
عادوا أخيرا إلى ذويهم بعد سنوات طويلة من عرضهم كغنائم وجوائز حرب من 
قبل المستعمر.وقد كانت المشاعر خالل هذه المراسم مؤثرة لدرجة أن العديد من 

األشخاص الحاضرين بمقبرة العالية, بمن فيهم كبار المسؤولين في البالد, وأولهم 
الرئيس تبون, لم يتمكنوا من كبح دموعهم.

وفي ختام مراسم الدفن, سلم رئيس الجمهورية األعالم الوطنية التي كانت مسجاة 
بها توابيت رفات هؤالء األبطال الى أفراد من مدارس أشبال األمة في إشارة 

رمزية تبرز التواصل بين أجيال الجزائر في سبيل حمايتها والدفاع عنها.
كما تم قبل ذلك عرض التوابيت التي تحمل رفات قادة المقاومة الشعبية أمام 

الجمهور في بهو قصر الثقافة مفدي زكرياء إللقاء النظرة األخيرة, وكانت لحظات 
جد مهيبة اختلطت فيها مشاعر الفرح بالفخر واالعتزاز.وكان لهذا الحدث ردود 
فعل إيجابية من طرف مكونات المجتمع الجزائري والشخصيات الوطنية, حيث 
وصفه رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح واالتصاالت العامة دحو ولد قابلية, بـ 

"التاريخي", معبرا عن شعوره بالفخر بأن تكون الجزائر قد استعادت كرامتها 
بفضل مساعي رئيس الجمهورية.
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صدر أمس، العدد الجديد من مجلة الجيش الخاص بشهر 
جويلية، والذي حملت افتتاحيته توقيع رئيس الجمهورية 

عبد المجيد تبون، الذي حرص من خاللها على دعوة 
الشعب الجزائري إلى لم الشمل ورص الصفوف 

وتوحيد الجبهة الداخلية، لكسب معركة التجديد، وقال 
الرئيس تبون "في هذه الذكرى المجيدة التي نستحضر 

فيها بطوالت أسالفنا ونحيي ذكرى مقاومات شعبنا 
وانتصاراته، أدعو الشعب الجزائري في هذه المرحلة 

الحاسمة من تاريخنا إلى لم الشمل ورص الصفوف 
وتوحيد الجبهة الداخلية، قصد كسب معركة التجديد 

التي نخوضها لكسب الرهانات وتحقيق تطلعاتنا وغايتنا 
المنشودة في جزائر قوية، شامخة مثلما أرادها شهداؤنا 

األبرار.«
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية التمسك والحفاظ 

على الطابع االجتماعي للدولة مهما كانت الظروف، 
تماشيا مع مبادئ ثورتنا وبيان أول نوفمبر، مبرزا 

اإلصالحات الرامية إلنعاش االقتصاد الوطني، 

من خالل تسريع تنميتها وتنويع صادراتنا خارج 
المحروقات، وهـو ما سينعكس إيجابا على الجانب 

االجتماعي للمواطنين، حين قال في االفتتاحية "كما 
تأتي اإلجراءات التي اتخذتها مؤخرا ضمن هذا التوجه، 

سواء ما تعلق بتحسين الوضع االجتماعي لمواطنينا، 
حيث استفاد في هذا اإلطار أكثر من مليون من شبابنا 
من منحة البطالة كحل ظرفي في انتظار توفر فرص 

عمل تمكنهم من ولوج عالم الشغل، وهو ما سيأتي حتما 
كنتيجة للسياسة المنتهجة في مجال التنمية االقتصادية، 
أو بشأن تحسين القدرة الشرائية للجزائريين من خالل 

رفع رواتب الموظفين في حدود ما تسمح به اإلمكانيات 
المالية للدولة.«ولم يغفل رئيس الجمهورية الدور 

الفعال والريادي للجيش الوطني الشعبي، في مجال 
إعطاء دفع للصناعات الوطنية عبر المساهة بفعالية 

في المجهود الوطني لترقية وتطوير االقتصاد الوطني، 
مؤكدا التركيز في المرحلة القادمة على تعزيز النسيج 
الصناعي الوطني وتطوير الصناعات العسكرية على 

نحو يمكن من استحداث مناصب شغل لشبابنا والتوجه 
للتصدير، بعد تلبية احتياجات السوق الوطنية، كما جدد 

تعهده بمواصلة مسار تطوير قدرات الجيش الوطني 
الشعبي على كل األصعدة، من خالل مواصلة تنفيذ 
برنامج تطوير القوات المسلحة، ومن ثم الرفع من 

قدراتها القتالية وجاهزيتها العملياتية، من أجل مواكبة 
المستجدات التكنولوجية المتسارعة، مضيفا: "سأواصل 
إيالء أهمية قصوى للتكوين في الجيش الوطني الشعبي، 
بما يترتب عن ذلك من تحسين مستمر للبرامج المعتمدة 

في مجال التكوين والبيداغوجيا، وكذا تكييف مختلف 
طرق التعليم في مختلف مدارس الجيش الوطني الشعبي، 

لتواكب التطورات المسجلة في المجال التكنولوجي.« 
وختم رئيس الجمهورية كلمته، بتأكيد ثقته في الشعب 

الجزائري، حين قال "إنني على قناعة بأن الشعب 
الجزائري، الذي تمكن باألمس من دحر أعتى قوة 

استعمارية قادر اليوم على مواجهة كل التحديات وتجسيد 
الجزائر الجديدة على أرض الواقع.«

�إميان. �س
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قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق 
السعيد شنقريحة، إن العالقة بين الجيش والشعب 
مقدسة وال يمكنها أن تتأثر بالحمالت المغرضة 

والتكالب المفضوح ضد الجزائر.
وقال الفريق شنقريحة، في كلمته التي جاءت 

في العدد األخير لمجلة الجيش، أن الشعب 
مطالب بادراك حجم وطبيعة المؤامرات الدنيئة 
التي تستهدف بالدنا عبر التسلح بالوعي الدائم، 
مشيدا بالدور الهام لإلعالم الوطني والعسكري 
في مجال تقوية الوحدة الوطنية. وتابع الفريق 

شنقريحة قائال: “إن المعركة الحيوية التي يتعين 
على شبابنا خوضها وكسب رهانها هي معركة 
الوعي من خالل التسلح بقيمنا الوطنية األصيلة 

والحفاظ على أمانة الشهداء.”
من جهة أخرى قال قائد أركان الجيش الشعبي 
الوطني، إن الجزائر تطمح في المرحلة القادمة 

لولوج األسواق اإلقليمية والدولية من خالل 
الصناعات العسكرية، مضيفا: ” من منطلق أن 
األمن واالقتصاد ثنائية متالزمة يعمل الجيش 

على تطوير الصناعات العسكرية والمساهمة في 
الحفاظ على النسيج الصناعي الوطني”. وأشاد 
الفريق شنقريحة بالدور الحيوي الذي يضطلع 

به اإلعالم الوطني عموما والعسكري خصوصا 
في مجال توطيد العالقة “جيش – أمة” وتقوية الوحدة 

الوطنية.
وأكد رئيس أركان الجيش أن المعركة الحيوية التي 

يتعين على شباب الجزائر خوضها وكسب رهانها هي 
معركة الوعي التي تعد مصيرية وخطيرة وذلك من 

خالل التسلح بالقيم الوطنية األصيلة والحفاظ على أمانة 

الشهداء، داعيا للحفاظ على المكتسبات الثمينة المحققة 
على أكثر من صعيد واالنخراط بقوة في مشروع 

النهوض بالوطن وتحويل مشروع الجزائر الجديدة إلى 
واقع ملموس.

وأضاف: ” نحيي الذكرى 60 لالستقالل بمنتهى الفخر 
ونقف إجالال وعرفانا لألسالف الذين قدموا تضحيات 
ال تقدر بثمن كعربون للحرية واالنعتاق من استعمار 

استيطاني بغيض منذ المقاومات الشعبية 
مرورا بالنضال السياسي إلى ثورة التحرير 
المجيدة”. وتابع: “قناعة من الشعب بأن ما 
أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة خاض شعبنا 

ثورة ملحمية من بين أعظم الثورات في 
المعمورة ضد االحتالل، إذ كسرت الثورة 

شوكة االستدمار الفرنسي وأحبطت كل 
مخططاته الجهنمية فثورة نوفمبر جسدت 
ملحمة بطولية فريدة من نوعها في تاريخ 

اإلنسانية”.
وأوضح الفريق شنقريحة إلى أن 60 سنة 
من االستقالل تعتبر فترة قصيرة في حياة 
األمم، مشيرا أن الجزائر عموما والجيش 
خصوصا حققا من خاللها إنجازات كبيرة 

على مختلف األصعدة التي ال ينكرها 
إال جاحد، مؤكدا  أن القيادة العليا للجيش 

بذلت مجهودات مضنية على نهج عصرنة 
وتحديث قدرات قوامك المعركة في ظل 

دعم رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني 
لبلوغ األهداف المسطرة، مضيفا: “في 

ظل انشغالنا الدائم بعصرنة قوام المعركة 
لقواتنا المسلحة تمكننا بفضل عمل دؤوب 

من قطع أشواط كبيرة لبلوغ أقصى 
مستويات الجاهزية التي تمكننا من مواجهة أية تهديدات 
مهما كان نوعها وطبيعتها ومصدرها”. واعتبر الفريق 

شنقريحة أن النتائج الباهرة للجيش في مجال مكافحة 
اإلرهاب أكدت الكفاءة والقوة واالقتدار التي يميز أفراد 

مفارزنا واإلصرار لتخليص بالدنا من شرور بقايا فلول 
اإلرهاب.

يف �لذكرى �لـ 60 لال�ستقالل: 

  ربيقة يدعو ال�ضباب اإىل احت�ضان 
ر�ضالة نوفمرب و�ضمان ا�ضتمراريتها

دعا وزير املجاهدين وذوي احلقوق, العيد ربيقة, ال�سباب 

اجلزائري اىل احت�سان ر�سالة نوفمرب التي تركها ال�سهداء 

واملجاهدون و�سمان ا�ستمراريتها واإي�سالها اإىل الأجيال القادمة.
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وفي حديث خص به وكالة األنباء الجزائرية، عشية االحتفاالت المخلدة 
للذكرى الـ 60 السترجاع السيادة الوطنية, قال ربيقة أن الجزائر "تعيش 

في هذه الفترة زخما معتبرا من األحداث المتعاقبة تتخللها االحتفاالت 
المخلدة لالستقالل وافتكاك حريتنا من االستعمار الغاشم.“

وأوضح أن هذه االحتفاالت "تندرج في سياق رمزية خاصة أراد لها 
رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أن ترقى الى مستوى تضحيات 

الشعب الجزائري", مشددا بالمناسبة على أنه "من مسؤولية شباب اليوم 
احتضان رسالة الشهداء والمجاهدين ضمانا الستمراريتها.“

وتابع في هذا الشأن مؤكدا أن "حرص السلطات العليا للبالد, وعلى 
رأسها الرئيس تبون, بإعطاء رمزية خاصة لالحتفال بستينية االستقالل, 

يراد منها إبقاء رسالة الشهداء والمجاهدين مستمرة فيما بين األجيال 
المتعاقبة", الفتا إلى أن "المسؤولية التاريخية للشباب الجزائري الذي 

يمثل غالبية المجتمع تنحصر في ضمان تواصل األجيال في ظل 
تمسكهم بقيم ومبادئ أسالفهم والتضحيات التي قدموها.“

واعتبر أن "برنامج االحتفاالت بهذه الذكرى العظيمة تم إعداده وضبطه 
بتوجيهات من رئيس الجمهورية بالشكل الذي يسمح للشباب باحتضان 
هذه الفعاليات ومن ورائها القيم والمبادئ التي قامت من أجلها الثورة 

التحريرية بما يحفظ تضحيات الشهداء والمجاهدين ومن وراء ذلك عزة 
وكرامة الجزائر.“

 من�ضة رقمية مبنا�ضبة �ضتينية
 ا�ضرتجاع ال�ضيادة الوطنية

وفي سياق ذي صلة, أكد ربيقة أن قطاعه, وفي اطار ترقية الذاكرة 
الوطنية وكتابة التاريخ وتدريسه لألجيال الناشئة, أعد "مشروعا هاما 

بمناسبة الذكرى الـ 60 لالستقالل", مبرزا أن هذه المبادرة "تمت 
بلورتها ضمن لجنة مشرفة يحرص الوزير األول شخصيا على إنجاحها 

ألنها تعكس حقيقة وواقع الجزائر.“
وأضاف أن محتوى هذه المنصة التي سيتم اطالقها يوم الخامس من 

جويلية, ينسجم تماما مع الشعار المعتمد إلحياء ذكرى استقالل الجزائر 
)تاريخ مجيد وعهد جديد(, مشيرا الى أن الشق األول )تاريخ مجيد( 
يبرز "عمق الحضارة الجزائرية انطالقا من فترة ما قبل التاريخ الى 

يومنا هذا وكذا التاريخ العسكري للجزائر وثقافتها وفنونها وكل ما يمت 
بصلة بهذا البلد العظيم.“

ويتناول الشق الثاني من المنصة )عهد جديد( "إنجازات كل القطاعات 
الوزارية طيلة 60 سنة من االستقالل, اضافة الى رصد ومتابعة كل 
االنشطة المتعلقة بهذه القطاعات التي ترافق تجسيد البرامج المسطرة 

الخاصة باحتفالية ستينية االستقالل طيلة عام من الزمن.“
وكشف الوزير أنه "يمكن االطالع على محتويات هذه المنصة 

واالستفادة من المعلومات المتضمنة فيها, والتي تبرز تاريخ الجزائر 
ونضاالت شعبها طيلة 132 سنة من االستعمار من خالل استعمال 

تكنولوجيات االعالم واالتصال الحديثة.“وذكر في ذات السياق بمسعى 
"توثيق الذاكرة الوطنية والتأريخ لمختلف أحداثها من خالل تحقيق نقلة 

نوعية في استغالل الرصيد الوطني من الشهادات الحية حول الثورة 
التحريرية", باعتبارها مثلما قال-- "مصدرا تاريخيا حيا ومرجعا 

أكاديميا وعلميا.“
وألن هذه الشهادات الحية تعتبر رافدا من روافد كتابة التاريخ الوطني, 
فإنه --يستطرد السيد ربيقة-- "كان لزاما علينا إضفاء الصبغة العلمية 

على هذه الشهادات التي فاق عددها ال36 ألف شهادة وتبويبها 
وتصنيفها وفق اآلليات العلمية المتاحة ليتم تخزينها رقميا ويتاح بعد ذلك 

استخدامها ضمن منصة رقمية من طرف المختصين في كتابة التاريخ 
بطريقة سليمة.“

كما أبرز الوزير حرص قطاعه على "إنتاج خطاب تاريخي مستوحى 
من مدرسة التاريخ الوطنية", مؤكدا أن "الجهود منصبة على تصحيح 
المفاهيم التاريخية التي يسعى البعض إلى تشويهها, من خالل إرساء 

أسس مدرسة تاريخية وطنية بالكيفية المالئمة.“واعتبر أنه "آن األوان 
إلعادة األمور إلى نصابها وإسناد كتابة التاريخ الوطني على أسس 

صحيحة "الى أهل االختصاص", كاشفا في هذا الصدد عن "مشروع 
بحثي خاص يحدد المفاهيم ويعيد ضبط المصطلحات المستخدمة في 

كتابة التاريخ.“

 ملف الذاكرة يحظى بعناية 
خا�ضة من قبل رئي�س اجلمهورية

كما جدد وزير المجاهدين التأكيد بأن ملف الذاكرة "يحظى بعناية خاصة 
من قبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي شدد في الكثير 
من المناسبات على أن كل جرائم التعذيب والتقتيل واإلبادة التي مارسها 
االستعمار ضد الشعب الجزائري لن يطالها النسيان ولن تسقط بالتقادم.“
واستطرد ربيقة بالقول أن دراسة ملف الذاكرة بين الجانبين الجزائري 
والفرنسي "مسألة متروكة للجان عليا منصبة لهذا الغرض وهي تأخذ 

على عاتقها في كل مرة دراسة الجديد وفقا لمبدأ التعامل بالندية بين 
البلدين", مؤكدا أن الجزائر "لن تتأخر في معالجة هذا الملف بالكيفية 

التي تليق بذاكرة أمتنا.“
من جانب آخر, تطرق الوزير الى المسائل المرتبطة بالتكفل االجتماعي 

بالمجاهدين وذوي الحقوق, مشيرا في هذا الشأن الى أن هذا التكفل 
"مكرس في أسمى قوانين الدولة من خالل ضمان احترام رموز الثورة 

وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم وكذا المجاهدين.“واضاف أنه "يتعين 
علينا بذل المزيد في سياق االعتناء بهذه الفئة وفق ما كفله قانون 
المجاهد والشهيد في ظل ما تضمنه الدولة من امكانيات وخدمات 

ورعاية ومنح كتعويض عن األضرار المادية والمعنوية التي لحقت 
بالمجاهدين جراء مشاركتهم في الثورة التحريرية.“

وعن مشروع قانون المجاهد والشهيد, أشار الوزير الى انه "من 
الضروري فهم هذا المشروع ومحتوياته لنتحدث عن التعديالت التي 
يمكن أن تطرأ عليه", مؤكدا وجود "العديد من المواد التي تحتاج الى 
المراجعة والتعديل, وهذا في سياق االهتمام بالذاكرة الوطنية.“وجدد 
الوزير في ختام حديثه الدعوة الى الشباب الجزائري, حاثا إياه على 

"احتضان أمانة الشهداء والمضي قدما على خطاهم وفقا للمبادئ التي 
كرسها بيان أول نوفمبر", معربا عن قناعته بأن هذا الشباب "لن يتنكر 

أبدا لتاريخ بالده ولن ينسى األبطال الذين صنعوا مجد هذه ا ألمة".

الرئي�س تبون يدعو اجلميع للم �سمل ويوؤكد:

ال�ضعب اجلزائري قادر على مواجهة 
التحديات وجت�ضيد اجلزائر اجلديدة

قال رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون, اأم�س, اإن ك�سب معركة التجديد �سيكون بتوحيد اجلبهة الداخلية, 

داعيا اجلميع اإىل مل ال�سمل ور�س ال�سفوف, واأكد الرئي�س اأن ال�سعب اجلزائري الذي "دحر بالأم�س اأعتى قوة 

ا�ستعمارية, قادر اليوم على مواجهة كل التحديات وجت�سيد اجلزائر اجلديدة على اأر�س الواقع.«

رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي, الفريق ال�سعيد �سنقريحة

"العالقة بني اجلي�س وال�ضعب مقد�ضة"



هذه هي اإ�سرتاتيجية التحول الرقمي 

للموؤ�س�سات املالية يف اجلزائر 

"الصرفية  خدمات  انتعاش  مؤخرا  ويالحظ 
االلكترونية" حيث تنبهت المؤسسات المالية 
والمصرفية إلى أهمية التحّول الرقمي، وما 
يتبعه من آثار إيجابية على االقتصاد الوطني 
والقطاع المصرفي  وتبنت هذه البنوك خطط 
استراتيجية لهذا التحول الرقمي وعلى ركائز 
الخدمات  رقمنة  نحو  التوجه  وساهم  قوية، 
البنكية على اختالفها من مؤسسة بنكية إلى 
أخرى السنتين االخيرتين في حّث المواطنين 
المصرفية  الخدمات  صوب  اإلقبال  على 
فئة  لدى  التردد  تلقى  كانت  والتي  المتعددة 
التجار  فيهم  بما  الجزائريين  من  كبيرة 
تؤكده  ما  وهو  االقتصاديين  والمتعاملين 
أرقام  وتصريحات رسمية  فاالدخار الذي 
يعتبر األساس في أي منظومة مصرفية كان 
الجزائريين  اقباال ضعيفا من طرف  يعرف 
البنوك  بيروقراطية  أن  كما  عوامل،  لعدة 
من  للجزائريين  "تنفير"  عامل  تعتبر  كانت 
العديد  الرقمنة  لتغيّر  المصرفية  الخدمات 
فالعميل  األخيرة،   السنوات  المعطيات  من 
البنك من  لفرع  يتنقل  األمس  في  كان  الذي 
أجل سحب وايداع أمواله و"معرفة رصيده" 
العمليات  بمختلف  للقيام  طوابير  في  ويقف 
على  قادر  زر  بكبسة  اليوم  بات  البنكية 
حاسبوه  من  العمليات  هذه  كافة  في  التحكم 
تيسيير  مثل  ما  وهو  النقال  هاتفة  من  أو 
وتخفيض  للشفافية  وتعزيز  للمعامالت 
للنفقات، من جهتها فأن الحكومة استشعرت 
هذا  ودعمت  للبنوك  الرقمي  التحول  أهمية 
الوسائل  استخدام  تحفيز  خالل  من  التحول 
الدفع،  في  اإللكترونية  والعمليات  الرقمية 
إلى  للتحّول  العام  اإلطار  وضع  تم  حيث 
وضع  وتم  النقدية،  غير  المدفوعات  نظام 
والتشريعية  التنظيمية  النصوص  من  العديد 
لتحقيق  طريق  خارطة  بمثابة  كانت  والتي 
وفقا  المنشود،  الرقمي  والتحّول  التطوير 
للمعايير الدولية المتعارف عليها مع مراعاة 

المتغيرات المحلية.
بنوك اإلكرتونية لتلبية احتياجات 

العمالء "الرقمية"

الفترة  خالل  سعت  التي  البنوك  بين  ومن 
نجد  الرقمية  خدماتها  تطوير  إلى  األخيرة 
هذه  تبنت  حيث  الجزائري  الوطني  البنك 
بنيتها  لرقمنة  استراتيجية  المالية  المؤسسة 
الجديدة،  البنكية  البيئة  المالية وفق معطيات 
في  العادي  النمط  من  االنتقال  بهدف  وذلك 
نمط  نحو  المالية  التعامالت  مختلف  تسيير 
التي  الجديدة  الزبون  احتياجات  يلبي  مبتكر 
لتكنولوجيا  المتسارع  والنمو  تتماشي  باتت 
الوطني  البنك  ويعتمد  واالتصال،  اإلعالم 
الجزائري حاليا على مجموعة من الخدمات 
المصرفية اإللكترونية التي يهدف من خاللها 
العمالء  من  البنك  وتقريب  الرقمي  للتحول 
وقد  الحديثة  التكنولوجية  الوسائط  عبر 
الجزائري مؤخرا ما  الوطني  بنك  استحدث 
يسمح  والذي  االلكتروني"  بـ"البنك  يعرف 
أي  من  البنكية  التعامالت  مختلف  بمتابعة 
مكان يتواجد فيه الزبون، ويضمن تأمين هذه 
التعامالت من خالل رقم سري شخص ، مع 
اختيار نوع العمليات التي يريد الزبون القيام 
  Net pack,بها حسب باقات الخدمات المتوفرة
 +Net packو تتمثل وظائف البنك اإللكتروني 
في االطالع على الحسابات وتاريخ مفصل 
يوفر  كما  التحويالت  واتباع  الرصيد،  عن 
البنك االلكتروني خدمة طلب دفتر الشيكات 
البطاقة  البنكية، واالعتراض على  والبطاقة 
البنكية، وأيضا التسديد الجبائي عبر اإلنترنت 

وخدمة الرسائل اإللكترونية. 
كما أطلق البنك الوطني الجزائري دائما في 
إطار مساعي التحول الرقمي "الخدمة البنكية 

عبر الهاتف" هذه الخدمة تسمح خدمة الشباك 
باالطالع  النقال  الهاتف  طريق  عن  البنكي 
للمعني،  البنكي  الحساب  رصيد  على 
من  الهاتف  فواتير  ودفع  األموال،  وتحويل 
يشاء.  ما  ووقت  كان  أينما  الزبون  هاتف 
أيام/7  و7  24سا/24  متوفرة  الخدمة  وهذه 
في جميع أرجاء الجزائر من خالل التغطية 
الشاملة التي توفرها الشبكة الالسلكية ويمكن 
الخدمة  لهذه  اإلضافية  المزايا  من  االستفادة 

دون الحاجة لألنترنت.
 حت�سني جودة العمليات املالية

 وخف�ض للتكاليف

أنظمة  قسم  رئيس  كريم  بوجالبة  ويقول 
أن  الجزائري  الوطني  البنك  في  المعلومات 
في  مشترك  ألف   50 حوالي   حقق  البنك 
خدمة البنك عن بعد حوالي سنتين من إطالقه 
مشيرا أن  الطوابير التي كانت على الشبابيك 
قبل تبني التحول الرقمي تراجعت بمعدل 50 
برنامج  أن  إلى  المسؤول  وأضاف  بالمائة 
في  كبير  دور  له  كان  االلكتروني"  "البنك 
تحسين جودة العمليات المالية عن بعد  خاصة 
خالل األزمة الصحية و خالل االنقطاعات 
ذات  وقال  المعلوماتية،   للشبكة  الفجائية 
أي  تحديدا  الفترة  هذه  خالل  انه  المتحدث 
نموا  المصرف  الصحية  شهد  االزمة  فترة 
المالية،   االفتراضية  العمليات  في  معتبرا 
والتحويالت االلكترونية عن بعد ناهيك عن 
خدمة االطالع عن الرصيد، لهذا  يعمل البنك 
حاليا باعتباره مؤسسة مالية  لها مكانها في 
السوق المالي بالجزائر على  تطوير عمليات 
أكثر  المصرفية  للخدمات  الرقمي  التوجه 
للزبون  وخدمة  التطورات  لمواكبة  وذلك 

"الرقمي.«
 خدمات مبزايا "اأو�سع"

 وتعزيز للقوة امل�سرفية

لعمالئه  يوفر  اآلخر  هو  السالم  مصرف 
العديد  من  االستفادة  لهم  تتيح  رقمية  منصة 
من الخدمات دون عناء التنقل منها معالجة 
طلبات ما قبل التوطين لالستيراد، حيث يتيح 
المصرف لصالح المستوردين ملئ استمارة 
االستيراد  لعمليات  مستندي  اعتماد  افتتاح 
المستورد  طلب  قبول  وبعد  األنترنت  عبر 
من قبل البنك، يمكن لهذا األخير أيضا إتمام 
االجراءات عن بعد وتحميل الوثائق بصيغة 
التوطين  قبل  ما  ت  عمليا  أف"  دي  "بي 
الوقت  المستندي ، وهو ما يوفر  واالعتماد 
والجهد والمال على المستوردين، وفي إطار 
التحول الرقمي للبنك أيضا فإن هذا االخير 
بات يعالج طلبات القروض الكترونيا ويضع 
االستهالكية  القروض  طالبي  خدمة  في 

المنتجات  قائمة  لمعرفة  رقمية  منصات 
التي يمكن لعمالء المصرف االستفادة منها 
كافة  يتموا  ان  القروض  لطالبي  يمكن  كما 
القرض  مبلغ  من  ويستفيدوا  المعامالت 
دون ان يتنقلوا ولو مرة واحدة لمقر البنك، 
وهو  محمد  مزيان  الصدد  هذا  في  ويقول 
من  مؤخرا  استفاد  التربية  وزارة  في  اطار 
قرض استهالكي ضمن االتفاقية التي وقعها 
ومن  أنه  والتعليم  التربية  وزارة  مع  البنك 
بيته وعبر هاتفه النقال تمكن من اتمام كافة 
استهالكي  قرض  من  لالستفادة  االجراءات 
القتناء اجهزه كهرومنزلية والجيد في األمر 
يضع  السالم  مصرف  ان  مزيان  يضيف 
لألجهزة  بيع  ومواقع  الكترونيه  منصات 
ومعرفه  منها  االختيار  يمكن  اإللكترونية 
األسعار ومحاكاة التمويل واالقساط الشهرية 
المستحقة  مضيفا أن مواقع البيع هذه تضمن  
الزبون  منزل  باب  لغايه  التوصيل  خدمة 
وهو ما لم يكن متوفر من قبل لوال الرقمنة 
التي سهلت التعامالت البنكية ومكنت زبائن 
البنوك من االستفادة من العديد من الخدمات 

بشكل أسهل وبفعالية أكبر.
الرقمنة ت�سّرع منو املوؤ�س�سات البنكية 

قطعتها  التي  الهامة  الخطوات  ورغم 
نحو  الجزائر  في  المصرفية  المؤسسات 
لتعميم  ينتظرها  كبير  عمل  أن  إال  الرقمنة 
والوصول  الرقمية"  المالية  "الخدمات 
الرقمي  التعامل  في  العالمية  للمستويات 
الدين  نور  يؤكد  إذ  المالي  والشمول  المالي 
العلوم  بكلية  محاضر  أستاذ  وهو  شيلهاب 
التجارية والقانونية بجامعة بومرداس وخبير 
في االقتصاد، أن البنوك في الجزائر مطالبة 
المالية  التعامالت  في  اكثر  الثقة"  بـ"تعزيز 
الرقمية لدى عمالئها باعتبار أن عامل الثقة 
هو مفصلي ومحوري لتعميم ثقافة الخدمات 
التدريجي  والتحول  االلكترونية  المصرفية 
من التسيير التقليدي للقطاع المصرفي نحو 
تأخر  أن  شيلهاب  وأضاف  التكنولوجيا، 
الصرفية  مجال  في  بخطوات  الجزائر 
االلكترونية كان بسبب عامل الثقة مضيفا أن 
االزمة الصحية خدمت المنظومة المصرفية 
التعامالت  نحو  دفعا  الجزائريين  ودفعت 
الثقة  عامل  بعد  فيما  عّزز  ما  وهو  الرقمية 
الذي ركز عليه الخبير الذي أوضح ان األثر 
المصرفي  القطاع  على  للرقمنة  اإليجابي 
مع  يتماشى  بشكل  الخدمة  تحسين  يتعدى 
المتطلبات الجديدة للزبون  معتبرا أن الرقمنة 
تعتبر القاعدة الصلبة التي يمكن من خاللها 
دعم وتطوير قطاعات اقتصادية هامة على 
يوضح  األخير  فهذا  االستثمار  قطاع  غرار 
مرتبط  لـ"الرائد"،  تصريح  في  المتحدث 

في  ويعتمد  المصرفي  بالقطاع  كبير  بشكل 
البنوك،   تقدمها  التي  التمويالت  على  سيره 
باتت تتجه  هذه األخيرة وفي إطار رقمنتها 
نحو  تسهيل الحصول على هذه التمويالت 

بشكل يخدم المستثمر.
هذه متطلبات اال�ستمرارية والتطور  

يف اأداء ال�سريفة االإلكرتونية

باتت منهج عمل  التي  الرقمنة  فإن  بالمقابل 
المؤسسات المالية في الجزائر  والتي مضت 
الفترة  خالل  وتعمل  المسعى  هذا  في  قدما 
المقبلة على تحقيقه أكثر لها متطلبات يجب 
في  المالية  والمؤسسات  البنوك  تستمر  ان 
المقبل  للهدف  ننتقل  توفيرها وتحقيقها حتى 
في  كليا  افتراضية  لبنوك  الوصول  وهو 
في  الخبير  يقول  الصدد  هذا  وفي  الجزائر 
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال هشام بولحبال 
الجزائر،  في  اإللكترونية  البنوك  توّسع  أن 
والبرامج  األنظمة  من  جملة  وجود  يتطلب 
تطورها  وتضمن  عليها  تقوم  التي  والبنى 
التحتية  البنية  في  عموما  وتتمثل  ونجاحها، 
التقنية مشيرا أن هذه  البنية التحتية التقنية ال 
يمكن أن تكون معزولة عن بنى االتصاالت 
وتقنية المعلومات التحتية من حيث األجهزة 
البشرية  والكفاءات  والحلول  والبرمجيات 
واالستمرارية  الوجود  دعامة  وهذه  المدربة 
في  اكد  الذي  بولحبال  حسب  والمنافسة، 
تصريح لـ"الرائد" ان االستمرارية والتطور  
أيضا   تتطلب  اإللكترونية  الصيرفة  أداء  في 
أداء  لفاعلية  والمستمر  الموضوعي  التقييم 
بالجهات  باالستعانة  اإللكترونية،  أدواتها 
والكوادر المتخصصة، وكذلك معرفة فعالية 
التي  الصعوبات  على  والوقوف  أداءها 
تواجه عملها، واتخاذ القرارات واإلجراءات 
المناسبة ليختتم بالقول أن اثر رقمنة النظام 
تعميم  نحو  سيقودنا  الجزائر  في  المصرفي 
البيئة  نضح  وتسهيل  اكثر  الرقمية  الثقافة 
للتعامالت  وتهيئتها   ، الجزائر  في  الرقمية 
"البنوك  عبر  االفتراضية  الرقمية  المالية 
االفتراضية" والتي وضعتها الحكومة مؤخرا 

كهدف للوصول إليه.
البنوك الرقمية م�ستقبل املنظومة 

املالية يف اجلزائر 

الصيرفة  مستقبل  الرقمية  البنوك  وتمثل 
الحكومة  وضعت  الجزائر  وفي  العالمية، 
خالل  عليه  العمل  يتم  كرهان  البنوك  هذه 
دراسة  على  تعكف  حيث  المقبلة  الفترة 
المشروع، الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد 
كمرحلة  الناشئة،  والمؤسسات  المعرفة 
وتعديل  إصالح  في  الحكومة  وتأمل  أولي 
هذه  إلطالق  تحسبا  والقرض،  النقد  قانون 

البنوك االفتراضية والتي تقدم خدماتها على 
الواقع  لها في  اإلنترنت دون وجود مقرات 
المادي. غير أن الخبراء يؤكدون ان الهدف 
ممكن لكنه ليس سهال خاصة إذا تعلق األمر 
الحالي  العالمي  بمفهومها  افتراضية  ببنوك 
في  و"سيمبل"  "آلي"،  بنوك  غرار  على 
المملكة  في  و"مونزو"  المتحدة،  الواليات 
في  بنك"  و"ماي  بنك"،  و"وي  المتحدة، 
البنوك  الى  التحول  ويتطلب  الصين،   ِ
االفتراضية، توفير العديد من المزايا كالقدرة 
التنافسية والمرونة الكافية لالستجابة لتقلبات 
على  المسؤولين  الخبراء  وينصح  السوق، 
في  تتمثل  أولية  بخطوات  للبدء  الملف  هذا 
األداء  تحكم  التي  القانونية  المنظومة  تعديل 
المصرفية.  للمؤسسات  واالقتصادي  المالي 
ألنه  اإللكتروني  للدفع  أكبر  تشجيع  وبعدها 
ال يمكن الذهاب نحو خلق بنوك افتراضية، 
اإللكتروني  الدفع  تعميم  على  العمل  دون 
األرقام  حسب  تتجاوز  ال  دفع  وببطاقات 
 ، «cib»الـ 3 مليون بطاقة بنكية الرسمية 
البحث في مسألة تهيئة  كما من الضروري 
البنية التحتية التكنولوجية لتنفيذ هذا التحّول، 
وعرض ما يُستجد من مخاطر ناشئة عنه، 
وكيفية مواجهتها من خالل وضع تصّورات 
الفرص  أهم  على  التعّرف  للبنوك  تتيح 
والتحديات والتواصل لوضع خارطة طريق 

الستراتيجية هذه البنوك.
ت�سابق م�سريف

ومع توجه الجزائر نحو البنوك االفتراضية 
النظام  على  ستطرأ  عديدة  تغييرات  فان 
من  العديد  أن  منها  الجزائر  في  المصرفي 
الوظائف في البنوك قد تختفي في المستقبل  
الرقمنة  نحو  الكلي  التحول   سيؤدي  كما 
إلى انخفاض في عدد الموظفين في القطاع 
حقا  اعتمد  وان  الجزائر  وفي  المصرفي  
البنك الرقمي او االفتراضي بمفهومه الشامل 
والكامل قد يتمكن عمالء البنوك في المستقبل 
من الحصول على إجابات على استفساراتهم 
مع  الدردشة  خدمة  عبر  مباشرة  البسيطة 
منّصات للذكاء االصطناعي، كما أن مفهوم 
بها  يعمل  التي  الكبيرة  المصرفية  الفروع 
عدد كبير من الموظفين سيختفي ليحل محلّه 
استدعاؤها  يمكن  التي  و  المتنقلة  الفروع 
لتقديم خدمات للموظفين في شركة ما أو في 
تجّمعات سكنية، حيث تتيح هذه الفروع أداء 
الصراف  أجهزة  عبر  المصرفية  الخدمات 

اآللي وغيره.
المستوى  عن  النظر  وبغض  األخير  وفي 
الذي وصلته البنوك والمؤسسات المصرفية 
في الجزائر فيما يتعلق بتحولها الرقمي يمكن 
أولى  خطوة  خطت  األخيرة  هذه  ان  القول 
نحو عالم الرقمنة التذي بات رهان ومفتاح 
إصالح المنظومة البنكية في الجزائر ومن 
المؤسسات  مختلف  تسعي  أن  الضروري 
في  لألمام  التقدم  نحو  البالد  في  المصرفية 
هذا التحول الذي تسهم عناصره في تحسين 
من  والمالية،  المصرفية  الخدمات  تقديم 
خالل تيسير إقامة البني التحتية التأسيسية، 
وتعزيز فرص االستفادة منها، وبتكلفة أقل، 
باإلضافة إلى تعزيز المنافسة، وتوفير سوق 
تنافسية، لضمان بيئة تحقق تكافؤ الفرص، 
كما يُسهم التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا 
المالية في الوصول إلى الشرائح المجتمعية، 
والتي  بنكية،  تعامالت  لها  يوجد  ال  التي 
تواجه تحديات كبيرة، للوصول إلى األنظمة 
المصرفية التقليدية، عبر حلول التكنولوجيا 
المالية، والتي تستطيع معالجة هذه التحديات 
من خالل توفير حلول أكثر سهولة وسرعة، 
بأسعار مناسبة للجميع، مما يعيد هيكلة انية 
ومتجددة لقطاع الخدمات المالية والمصرفية 

في الجزائر.

�سارة زمو�ض
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برزت احلاجة اإليها واإىل تطوير اأ�ساليبها يف ال�سنوات االأخرية

رقمنة البنوك.. خطوة نحو ا�ستخدام اأكفاأ لراأ�س املال 
�سرعت اجلزائر منذ �سنوات يف اإ�سالحات اقت�سادية "هيكلية" �سملت جميع املجاالت، متخذة "التحول الرقمي" كمفتاح لهذه االإ�سالحات، وحظّي القطاع امل�سريف بح�سة 

االأ�سد يف هذا التوجه، وجتلى ذلك من خالل �سدور ن�سو�ض ت�سريعية وتنظيمية ت�سّهل مواكبة متغريات البيئة البنكية اجلديدة، وانخرطت اأغلب البنوك اجلزائرية يف 

هذا امل�سعى من خالل و�سع خطط لتطوير اأدائها وخدماتها مبا يتما�سى ومتطلبات االقت�ساد الرقمي حيث اأ�س�ست هذه البنوك خدمات عن بعد ومن�سات رقمية وتطبيقات 

تلبي احتياجات العمالء بالكفاءة والفاعلية املطلوبة، ليبقى الرهان املقبل هو تعميم ثقافة "ال�سرفية االإلكرتونية" خدمة مل�سار االنتعا�ض االقت�سادي.



أشرف، أول أمس، عبد القادر جالوي 
االحتفاالت  بمناسبة  المسيلة  والي 
االستقالل  لعيد   60 للذكرى  المخلدة 
كل  من  جويلية  للخامس  المصادف 
سنة على عملية توزيع 5454 وحدة 

سكنية بمختلف الصيغ. 
وجرت العملية في أجواء من الفرحة 
وسط المستفيدين، على مستوى قاعة 
عالهم  المجيد  عبد  المحاضرات 
ذلك  و  بوضياف،  محمد  بجامعة 
المدنية،  المحلية  السلطات  بحضور 
البرلمان  نواب  االمنية،  و  العسكرية 

بغرفتيه  و األسرة اإلعالمية. 
هذا  توزيع  أن  الوالية  والي  واكد 
العدد المعتبر من السكنات جاء نتيجة 
المستوى  على  المتواصلة  الجهود 
أن  موضحا  المحلي  و  المركزي 
على  الصيغ  مختلف  مست  العملية 
غرار  2806سكن عمومي إيجاري ل 
14 بلدية، 70 وحدة سكنية في صيغة 
السكن الترقوي المدعم باإلضافة إلى  
بلدية   19 ل  استفادة   مقررة   1000
في إطار إعانة السكن الريفي،و 538 
باإليجار  البيع  بصيغة  سكنية   وحدة 
تجزئة   1040 وكذا   538 "عدل" 

إجتماعية. 
الهيئة  عن  االول  المسؤول  ذكر  و 
بالجهوذ  المسيلة  لوالية  التنفيذية 
الحصص  لتوزيع  المتواصلة 
السكنية،مشيرا إلى أنه تم توزيع منذ 
جويلية من السنة المنقضية 30 قائمة 
تضم ازيد  من 5 أالف سكن عمومي 
بأن  المواطنين  مطمئنا   ، ايجاري 
الحصص السكنية  مستمرة وستوزع 

في وقتها المحدد و الدولة الجزائرية 
لن تتخلى عن التزاماتها.

وفي إطار اإلحتفال بذات المناسبة، تم 
صبيحة أمس،  وضع حجر األساس و 
التدشين ووضع حيز  وكذا  اإلنطالق 
الخدمة لـ 164 مشروع بمبلغ اجمالي 
يقدر بـ 630.19 مليار سنتيم ، اضافة  
 232,83 بمبلغ  مشروع   36 لــ 
التي تم مؤخرا انطالقها  مليار سنتيم 
ووضعها حيز الخدمة ، بمجموع كلي 
200 مشروع، و بمبلغ إجمالي يقدر 
بــ 863,02 مليار سنتيم.وتشمل هذه 
غرار  على  عدة  قطاعات  المشاريع 
التربية ب 54 مشروع، قطاع الموارد 
مشروع،االشغال   40 ب  المائية 
التهيئة  مشروع،  العمومية31 
الشباب  مشروع،   15 الحضرية 
 06 الطاقة  مشاريع،   09 والرياضة 
العمومية04  التجهيزات  مشاريع، 
مشاريع، الصحة03 مشاريع، التكوين 
المهني مشروع واحد ، وكذا مشروع 
أن  إلى  الفالحية.ويشار  الكهرباء  في 
بالموازاة مع إحياء الذكرى 60 لعيد 
االستقالل ، أشرف  رؤساء الدوائر، 
رؤساء   ، التنفيذية  الهيئة  مدراء 
الوالئي  الشعبي  بالمجلس  اللجان 
البلدية  الشعبية  المجالس  ورؤساء 
على وضع حجر االساس، االنطالق 
الخدمة  حيز  ووضع  التدشين  وكذا 
لمشاريع تنموية مسجلة ضمن مختلف 
للتكفل  تهدف  التنموية،  البرامج 
بمختلف انشغاالت الساكنة في مختلف 

القطاعات.
 حممد قرين

الكهرباء  توزيع  مديرية  أحصت 
14منشأة  ربط  الحراش  والغاز 
ووضع  الكهربائية،  بالطاقة  فالحية 
بداية  منذ  الخدمة،  حيز  منها   12
مديرية  الجاري.وكشفت  العام  العام 
الحراش  والغاز  الكهرباء  توزيع 
 35 تم تسجيل  قد  بأنه  لها،  بيان  في 
طلب لمنشأة فالحية لتزويدها بالطاقة 
الجاري  العام  بداية  منذ  الكهربائية 
تم  الماضي، حيث  ماي  لنهاية شهر 
الكهربائية  بالطاقة  14منشأة  ربط 

ووضع 12 منها حيز الخدمة،
ووضع  ربط  عمليات  برمجة  تمت 
ليصل  لمنشأتين  الخدمة  حيز 
قدرت  فيما  منشأة،   16 إلى  تعدادها 
المنشآت  ربط  مشاريع  مستحقات 
دينار  مليون   20 بحوالي  الفالحية 
المستثمرين  عدد  جزائري .وبلغ 
الذين تم تزويدهم بالطاقتين )الكهرباء 
والغاز الطبيعي( إلى غاية 31 ماي 
 25 )منهم  مستثمر   35   ،2022
الطبيعي(،  بالغاز  و10  بالكهرباء 
تقديمه،  تم  طلب   54 إجمالي  من 
وبرمجت المديرية ربط 23 مستثمر 
بالغاز  و08  بالكهرباء   15 )منهم 
تجسيد  من  سيمكن  ما  الطبيعي(، 
58 عملية ربط، منها 40 بالكهرباء 
و18 بالغاز الطبيعي .وقامت مديرية 
الحراش  والغاز  الكهرباء  توزيع 
للرفع  تسهيلية،  دعم  آليات  بتطبيق 
من عمليات ربط المحيطات الفالحية 
بالكهرباء  االستثمارية  والمشاريع 
تسبيق  خالل  من  الطبيعي،  والغاز 

االشغال  انطالق  الدراسات،  إنجاز 
الكشف  على  الموافقة  ابداء  بمجرد 
للمحيطات  بالنسبة  والتقديري  الكمي 
الفالحية، منح إمكانية الدفع بالتقسيط، 
حيز  وضع  إمكانية  إلى  باإلضافة 
على  التسبيق  تسديد  قبل  الخدمة 
االستهالك واللجوء إلى نظام التعاقد 
العالقة  الصفقات  لتنفيذ  بالتراضي 
نظرا للمناقصات غير المجدية، وهذا 
الطموح  البرنامج  تجسيد  أجل  من 
اإلنعاش  إطار  في  العليا  للسلطات 
سجلت  المقابل  االقتصادي.وفي 
المديرية العديد من العوائق، التي تحد 
من سير وتيرة اإلنجاز، على الرغم 
من  تجنيدها جميع وسائلها البشرية 
والمادية من أجل تحقيق هذه المشاريع 
االستراتيجية، على غرار التأخر في 
تقديم ملفات مستوفية لشروط الربط، 
الكشف  وتسديد  الموافقة  في  التأخر 
الحصول  عدم  والتقديري،  الكمي 
االعتراض  اإلنجاز،  رخص  على 
عند اإلنجاز، عالوة على عدم إتمام 
للزبون وعدم  الداخلية  الشبكة  انجاز 
تسديد المستحقات المتبقية للربط وكذا 
وتسديد  التموين  عقد  امضاء  عدم 
االستهالك.وجددت  على  التسبيق 
والغاز  الكهرباء  توزيع  مديرية 
برامـج  دعم  في  التزاماتها  الحراش 
ومواكبة  مساندة  بغرض  الدولة، 
الوطن  في  الفالحي  القطاع  تطوير 
الشباب  أمام  المجال  وفتح  بتشجيع 
المستثمر إلنعاش االقتصاد الوطني.

ف.م

مرمي عثماين
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االول  الوزير  نيابة عن  رده  وفي 
حول  برلمانية  مسائلة  حول 
الدكتوراه  حاملي  انشغاالت 
االنتداب  تفعيل  امكانية  ودراسة 
في مكان العمل دون شروط خارج 
العالي  التعليم  قال وزير  الصنف، 
بن  الباقي  عبد  العلمي  والبحث 
زيان  أن هذه النسبة غير صحيحة 
مقارنة  تذكر  تكاد  ال  بل  تماما 

باالساتذة الدائمين.
التاطير  معدل  أن  الوزير  وأبرز 
هو  حاليا  الجامعية  بالمؤسسات 
ويلجأ  25 طالب  لكل  واحد  استاذ 
المعدل  الى  للوصول  القطاع 
العالمي الذي هو استاذ واحد لكل 
استثنائيا  القطاع  ويلجأ  طالب   22
في  مؤقتين  أساتذة  لتوظيف 
تحتاج  التي  التخصصات  بعض 
لتعويض  او  ميدانية  خبرات  الى 
بعض االساتذة الذين هم في عطلة 

مرضية.
وأكد الوزير ان التوظيف المباشر 
وارد  غير  الجامعيين  لالساتذة 

بها  المعمول  التنظيمات  كل  في 
كل  مستوى  على  وحتى  بالجزائر 
ال  النمط  هذا  وان  العالم  بلدان 
يوجد في القانون االساسي للوظيفة 
االساسي  القانون  أو  العمومية 
ان  الى  بالنظر  الجامعي،  االستاذ 
تتطلب  حرفة  هي  االستاذ  مهنة 
كما  خاصة.   وقدرات  مؤهالت 
تحتم  القوانين  أن  الوزير  شدد  
الختيار  للمترشحين  مقابلة  إجراء 
بين  من  منهم  واألكفأ  األنسب 
المقومات  جميع  يملكون  الذين 
تمكنهم  التي  والعلمية  البيداغوجية 
على  التعليمي  واجبهم  تادية  من 

احسن وجه.
كما قال بن زيان أنه قد ضبط القرار  
المؤرخ في 14 ماي 2022 إطار 
على  المسابقة  أو  التوظيف  تنظيم 
ببعض  لاللتحاق  الشهادات  اساس 
األساتذة  لألسالك  المنتمية  الرتب 
شعبة  موائمة  ثمن  حيث  الباحثين 
وكذا  المترشح  شهادة  وتخصص 
تثمين االعمال المنجزة من طرف 

في  شعبته  في  للتوظيف  المترشح 
تخصصه ، مشيرا أن التوظيف في 
يتم  "ب"  قسم  مساعد  استاذ  رتبة 
وتثمين  الدقيقة  االحتياجات  وفق 
طرف  من  المنجزة  االعمال 
المترشح للتوظيف في شعبته وفي 

تخصه.
توظيف اأزيد من 8000 اأ�ستاذ 

 يف �سنف ب و250 دكتور 

يف الإدارات

وذكر الوزير أنه تم  خالل السنتين 
6000أستاذ  من  أكثر  الماضيتين 
السنة  وخالل  قسم"ب"  مساعد 
تخصيص  تم   2022 المالية 
القطاع  وسيستغل  منصب   2186
نتيجة  الشاغرة  المالية  المناصب  
التقاعد لتوظيف اساتذة جدد ، قائال 
"انه لتوسيع توظيف حاملي شهادة 
رفقة  القطاع  سعى  "الدكتوراه" 
جميع الفاعلين الستحداث منصب" 
دكتور" في المؤسسات واإلدارات 
العمومية والمؤسسات االقتصادية،  
المؤرخ   10 رقم  المقرر  حد  وقد 

الصادر   2022 أفريل   7 في 
للوظيفة  العامة  المديرية  عن 
االداري  واإلصالح  العمومية 
لتوظيف  المفتوحة  الرتب  قائمة 
او شهادة  الدكتوراه  حاملي شهادة 
المؤسسات  في  بمعادلتها  معترف 
للتكفل  العمومية  واالدارات 
تواجهها  التي  الحقيقة  بالمشاكل 
للدكتور   الموظفة  المؤسسة 
واقتراح حلول لها ووضع المعرفة 
التنمية  خدمة  في  والتكنولوجيا 
االقتصادية ، مؤكدا ان تطبيقا لذلك 
فقد خصص القطاع 250 منصب 
الدكتوراه  شهادة  حاملي  لتوظيف 
المؤسسات  إدارات   على مستوى 

التعليمية والخدماتية للقطاع«.
امكانية  بخصوص  الوزير  وأكد 
خارج  الموظف  الدكتور  وضع 
والبحث  العالي  التعليم  قطاع 
لدى  انتداب  وضعية  في  العلمي 
والبحثية  الجامعية  المؤسسات 
فان ال يوجد شيء اسمه االنتداب 
يشغل  حتى  إداري  لموظف 
كل  في  جامعي  استاذ  وظيفة 
تحكم  التي  والقوانين  التنظيمات 
أنه  غير   ، العمومية  الوظيفة 
يمكن االستعانة بمستخدمي البحث 
واعوان عموميين آخرين لممارسة 
باعتبارها  والتكوين،  التعليم  مهام 
التكوين  أطوار  في  ثانويا  عمال 
التدرج  بعد  ولما  للتدرج  العالي 
المرسوم  أحكام  بمقتضى  وذلك 
المؤرخ   293/01 رقم  التنفيذي 
المتعلق   2001 أكتوبر  أول  في 
يقوم  التي  والتكوين  التعليم  بمهام 
بها اساتذة التعليم والتكوين العاليين 
أعوان  و  البحث  ومستخدمي 
عمال  باعتبارها  آخرين  عموميين 
لحاملي  األولوية  وتعطى  ثانويا 
الدكتوراه بالنظر لمستواهم  شهادة 
العلمي وكفاءاتهم دون اللجوء الى 

صيغة االنتداب.

والبحث  العالي  التعليم  وزير  اابرز  
العلمي عبد الباقي بن زيان  الدور الذي 
للفالحة   العليا  الوطنية  المدرسة  لعبته  
الـ"عريقة"  بالمؤسسة   وصفها  التي 
 8.771 تكوين  في  ساهمت  التي 
ذلك  في  بما  االستقالل,  منذ  مهندسا 
عددهم  بلغ  الذين  السنة  هذه  خريجي 
180 مهندسا من اصل 1.170 طالب 
استاذ   146 يؤطرهم  بالمدرسة  مسجل 
االستقالل  منذ  كونت  انه  مشيرا  دائم، 

340 مهندسا لدول صديقة وشقيقة.
نهاية  حفل  بمناسبة  ألقاها  كلمة  وفي 

السنة الجامعية و تخرج دفعة 2022 التي تحمل 
اسم الوزير الراحل سيد احمد فروخي, المنظم 
تزامنا باالحتفاالت بالذكرى ال60 لالستقالل , 
الحكومة  المدرسة, بحضور أعضاء من  بمقر 
التعليم  قطاع  اطارات  و  البرلمان  غرفتي  و 
العالي و طلبة المدرسة،  أن تسمية هذه الدفعة 
على اسم الراحل سيد أحمد فروخي, الذي توفي 
مؤخرا, هو "عرفانا لمجهوداته التي بذلها في 
مجاالت  في  المدرسة  طلبة  ومرافقة  التكوين، 
تكوينية مختلفة، كالمقاوالتية واالبتكار وحثهم 
على إنشاء مشاريعهم الخاصة.”و يأتي تخرج 

القدرات  ليعزز  زيان  بن  حسب  الدفعة  هذه 
أجل  من  الفالحة  مجال  في  العاملة  البشرية 
وفق  الفالحة  شعب  جميع  في  االنتاج  تعزيز 
رؤى علمية ودعم الصناعات الغذائية و العمل 
احد  من  يعد  الذي  الغذائي  االمن  تحقيق  على 
اهم اولويات برنامج عمل الحكومة.من جانبه، 
المدرسة طارق حرطاني ان تخرج  اكد مدير 
في  هامة  ذكرى  مع  تزامن   57 الدفعة  هذه 
تاريخ الجزائر وهي الذكرى الستين لالستقالل 
"المدرسة  ان  مبرزا  الشباب،  عيد  و  الوطني 
بداية  في  تأسست  التي  للفالحة  العليا  الوطنية 
القرن الماضي )1905( اصبحت اليوم إحدى 

االستقالل"،  ومواكبة  التحرر  وسائل 
مواكبة  في  المدرسة  بمساهمة  مذكرا 
مختلف  في  التطور  مسايرة  و 
القطاعات و المجاالت كاألمن الغذائي، 
التجهيزات الفالحية، الصناعة الفالحية 
و  المائية  الزراعة  و  الغذائية،  و 
التجارة و الصيد.لإلشارة فقد تم خالل 
الجوائز  و  الشهادات  تسليم  الحفل  هذا 
الدفعة  للمتخرجين والطلبة االوائل في 
و كذلك تكريم الطلبة المسجلين لبراءة 
بمسابقة  الفائزين  الطلبة  و  االختراع 
مختلف  بين  ارضية  قطعة  استغالل 
اتفاقية  على  التوقيع  ايضا  تم  االقسام.كما 
تعاون بين المدرسة والديوان الوطني للحبوب 
لتوظيف بعض الطلبة المتخرجين, وكذا تقديم 
شهادات و جوائز ألحسن االنشطة المقدمة من 
طرف النوادي العلمية للمدرسة و تكريم بعض 
عائلة  تكريم  ايضا  الحفل  االساتذة.وعرف 
الوزير السابق المرحوم سيد احمد فروخي من 
العلمي,  البحث  و  العالي  التعليم  وزير  طرف 
أين القى وزير الصناعة, احمد زغدار, كلمة, 
بالمناسبة, ذكر فيها بخصال و مواقف الراحل.
مرمي عثماين

فند  توظيف 60 باملائة من الأ�ساتذة املوؤقتني باجلامعات 

بن زيان: ال توظيف مبا�شر حلملة الدكتوراة
فند وزير التعليم العايل والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان توظيف اجلامعات 60 باملئة من ا�ساتذة التعليم العايل 

" املوؤقتني"، راف�سا يف ذات ال�سياق اأي توظيف مبا�سرة حلملة "الدكتوراه" او الّلجوء اىل النتداب.

تفاقية تعاون بني املدر�سة والديوان الوطني للحبوب لتوظيف بع�ض الطلبة املتخرجني

املدر�شة العليا للفالحة..تكوين اكرث من 9االف 
مهند�س جزائري واجنبي منذ اال�شتقالل

اإ�سافة اإىل و�سع حجر الأ�سا�ض

 ودخول حيز اخلدمةلـ 164 م�سروع

توزيع اأزيد من 5 اآالف وحدة 
�شكنية مبنا�شبة الذكرى 

الـ60 لعيد االإ�شتقالل بامل�شيلة

مديرية توزيع الكهرباء والغاز احلرا�ض 

توا�سل جهودها التنموية

ربط 14 من�شاأة فالحية 
بالطاقـــة الكهربائيــــة



 عنابة: ح�صة معتربة 

ت�صتفيد منها الوالية

فبعنابة تم  توزيع حصة معتبرة بـ 10.621 
وحدة من مختلف الصيغ من بينها 7.170 
وحدة سكنية بصيغة البيع باإليجار )عدل( 
ذلك  و  إيجارية  أخرى عمومية   3.238 و 
مفاتيح  خالله  سلمت  رمزي  حفل  خالل 
السكنات الجديدة بصيغ العمومي االيجاري 
والسكن الترقوي العمومي و البيع باإليجار 
لوزارة  العام  المفتش  بحضور  ذلك  و 
بوعلي،  هشام  والمدينة،  والعمران  السكن 
والعسكرية  المدنية  الوالية  سلطات  و 
من  عدد  و  المدني  المجتمع  عن  وممثلين 
صيغتي  جانب  المستفيدة.وإلى  العائالت 
وحدة   7.170 بمجموع  باإليجار  البيع 
 3.238 ب  اإليجاري  العمومي  و  سكنية 
وحدة تتضمن الحصةاإلجمالية التي وزعت 
بصيغة  سكنية  وحدة   180 المناسبة  بهذه 
العمومي الترقوي و 33 إعانة مالية للسكن 

الريفي.
 5.535 توزع ب�سطيف وازيد 

من 4 وحدة بباتنة

كما تم بنادي المحامين بسطيف تسليم عينة 
بمختلف  سكنية  وحدة   5.535 مفاتيح  من 
الصيغ لمستفيدين من البلديات الستين لهذه 
كمال  الوالية  والي  أوضح  حيث  الوالية، 
تتوزع  الحصة  هذه  بأن  بالمناسبة  عبلة 
على  2825 وحدة سكنية بصيغة العمومي 
اإليجاري و 1.220 إعانة للبناء الريفي و 
و  العمومي  الترقوي  بصيغة  وحدة   820
400 أخرى بصيغة البيع باإليجار و 270 
بصيغة الترقوي المدعم، و في أجواء بهيجة 
سكنية  وحدة   4.443 مفاتيح  بباتنة  سلمت 
بدار  نظم  حفل  خالل  الصيغ  مختلف  من 
عليه  أشرف  خليفة  آل  العيد  محمد  الثقافة 
الحصة  مزهود.وتضمنت  توفيق  الوالي، 

العمومي  بصيغة  وحدة   2.365 الموزعة 
البيع  بصيغة  أخرى  و1.718  اإليجاري 
وحدة   360 إلى  باإلضافة  باإليجار)عدل( 
و  المدعم  العمومي  السكن  بصيغة  أخرى 
ذلك على غرار تبسة التي سلمت بها مفاتيح 
ما ال يقل عن 3.621 وحدة سكنية بمختلف 
بلديات  لمستحقيها، وذلك عبر عدة  الصيغ 
بالقطب  إيجاري  عمومي  سكن   700 منها 
الوالية  بعاصمة  »الدكان«  الحضري 
مشيرا إلى أنه يرتقب توزيع 3651 وحدة 
»قبل  الصيغ  مختلف  أخرى ضمن  سكنية 

نهاية السنة الجارية.»
 هذه احل�سة امل�سلمة

 يف اأم البواقي وميلة

و بأم البواقي تم الشروع في تسليم مفاتيح 
الصيغ،  مختلف  من  سكنية  وحدة   3.796
عبر بلديات الوالية، حيث أكد الوالي زين 
للصحافة  تصريح  في  تيبورتين،  الدين، 
مفاتيح  من  عينة  توزيع  حفل  هامش  على 
هذه  مجموع  من  االستفادة  مقررات  و 
اإلسالمي  الثقافي  بالمركز  السكنات 
الوالية  بعاصمة  عباس مسعودي،  الشهيد، 
الحصص  هذه  مجموع  مفاتيح  تسليم  أن 
شهر  نهاية  »غاية  إلى  سيتواصل  السكنية 
شهر  خالل  سيتم  الجاري.»كما  يوليو 
مقررات   410 توزيع  الجاري  يوليو 
لبناء  الموجهة  الدولة  إعانات  من  استفادة 
سكنات ريفية و 322 مقررة لبناء سكنات 
االجتماعية  التحصيصات  إطار  في  فردية 
سيتم  المسؤول.و  نفس  أعلنه  ما  حسب   ،
كذلك وضع حيز الخدمة لمشروع ربط 61 
عائلة تقطن بمنطقة الظل »سيدي أونيس« 
الطبيعي  الغاز  بشبكة  فكرون  عين  ببلدية 
باإلضافة إلى دخول مشروع تدعيم تزويد 
الصالحة  بالمياه  فكرون  عين  بلدية  سكان 
للشرب انطالقا من سد »أوركيس.و بميلة 

حفل  الميلي  مبارك  الثقافة  دار  احتضنت 
توزيع ما يقارب 1.360 وحدة سكنية من 
في  تتمثل  مستحقيها  على  الصيغ  مختلف 
االيجاري  العمومي  بصيغة  وحدة    580
وسيدي  التين  عين  بلديات  من  لمستفيدين 
ووادي  العثمانية  ووادي  وزغاية  خليفة 
والعياضيبارباس.و  راشدي  وأحمد  سقان 
من  االستفادة  مقررات  توزيع  ايضا  تم 
باإليجار  البيع  بصيغة  سكنية  وحدة   323
وحدة  و120  ميلة  بلدية  تخص  »عدل« 
لبلدية  التساهمي  أخرى بصيغة االجتماعي 
منجزا  ترقويا  سكنا  و84  العيد  شلغوم 
مروان. سيدي  ببلدية  »فرضوة«  بمنطقة 
بالسكن  الخاصة  المالية  اإلعانات  أما 
ب250  فقدرت  اليوم  الموزعة  الريفي 
فرجيوة  بلديات  من  مواطنين  لفائدة  إعانة 
ويحيى بني قشة والعياضيبارباس وعميرة 

آراس وأحمد راشدي.
اأكرب ح�سة �سكنية توزع بامل�سيلة 

وبرج بوعريريج 

 2.724 توزيع   تم  بوعريريج  ببرج  و 
سكنا من مختلف الصيغ و ذلك خالل حفل 
محمد  الوالي  بإشراف  الوالية  بمقر  أقيم 
توزيع  أهراس  فيما شهدت سوق  مالك  بن 
1.603 سكنات من مختلف الصيغ و ذلك 
»ميلود  المحاضرات  بقاعة  حفل  خالل 
لوناس  الوالية،  والي  بإشراف  طاهري« 
تم  بجيجل،  اإلداري  بالحي  بوزقزة. و 

تسليم مفاتيح ومقررات استفادة من 1.845 
حيث   ، الصيغ  مختلف  من  سكنية  وحدة 
أن  بالمناسبة  كلكال  القادر  عبد  الوالي  أكد 
تتوقف  بالسكن »لن  المتعلقة  الدولة  برامج 
وهناك العديد من المشاريع المبرمجة لفائدة 
اإلنجاز  طور  في  هو  ما  سواء  الوالية 
أن  معلنا  التسليم«،  مرحلة  في  هو  ما  أو 
سيشهد  الجارية  السنة  من  الثاني  السداسي 
3.500 وحدة سكنية عبر  توزيع أزيد من 
الموزعة  السكنات  عدد  يصل  لكي  الوالية 
من  أزيد  إلى   2022 العام  نهاية  غاية  إلى 
5.600 وحدة سكنية من مختلف الصيغ.و 
المحلية  السلطات  أشرفت  المسيلة،  بوالية 
مختلف  من  سكنا   5.454 توزيع  على 
الصيغ و ذلك خالل حفل أقيم بجامعة محمد 
تضم  مفاتيح حصة  سلمت  حيث  بوضياف 
موزعة  إيجارية  عمومية  سكنات   2.806
على 14 بلدية باإلضافة إلى 1000 مقرر 
إعانة   1000 و  الريفي  للبناء  مالية  إعانة 
مالية أخرى للتجزئات االجتماعية و 538 
 70 و  باإليجار  البيع  صيغة  ضمن  سكنا 
الوالية،  والي  ذكر  مدعما.و  سكنا عموميا 
عبد القادر جالوي، بالمناسبة بأن هذه هي 
المرة األولى في تاريخ والية المسيلة التي 
للمستفيدين  اسمية  قائمة   30 نشر  فيها  يتم 
أنه سيتم  إيجارية، مؤكدا  بسكنات عمومية 
تجزئة   2000 من  أزيد  توزيع  قريب  عما 
أن  قبل  الوالية  بعاصمة  اجتماعية  أرضية 
البناء  إطار  في  المستفيدين  بأن  يضيف 

الريفي قد استلموا مبلغ 700 ألف دج لكل 
واحد منهم.

 4 بلديات حتت�سن ال�سكنات
 اجلديدة بق�سنطينة

و بقسنطينة، أشرفت السلطات المحلية على 
لمستحقيها  سكنات   1.910 مفاتيح  تسليم 
و  زياد  بن  و  عبيد  عين  ببلديات  أنجزت 
عمت  حيث  يوسف،  زيغود  و  الخروب 
تم  المستفيدة.كما  العائالت  وسط  الفرحة 
ببلدية  آالف سكن   4 تدشين حي  بالمناسبة 
جويلية   5 تسمية  عليه  أطلقت  عبيد  عين 
لمشروع  األساس  حجر  وضع  و   1962
بذات  المتوسط  للتعليم  مؤسسة  إنجاز 

الجماعة المحلية.
 برنامج عدل ينال ح�سة الأ�سد

 من ال�سكنات املوزعة يف قاملة 

من جهتها، نظمت مصالح والية قالمة عملية 
لتوزيع السكن شملت  2.757 مستفيدا من 
مختلف  عبر  الصيغ  مختلف  في  السكن 
البلديات و ذلك بإشراف الوالية، لبيبة ويناز، 
بالقاعة متعددة الرياضات، بوشمال رشيد.و 
تتوزع الحصة الموزعةعلى 1.100 وحدة 
سكنية بصيغة »عدل2« ببلدية قالمة و867 
اإليجاري  العمومي  السكن  بصيغة  أخرى 
سكنا   120 إلى  إضافة  بلديات  عدة  عبر 
ترقويا عموميا و226 وحدة أخرى بصيغة 
تسليم  على  زيادة  المدعم  الترقوي  السكن 

444 إعانة مالية للبناء الريفي.

�س.ز/واج

حملياالإثنني 04 جويلية 2022 املـوافق لـ 05 ذو احلجة 1443 هـ   06

 www.elraed.dz

أفادت نشرية جوية خاصة للديوان الوطني 
موجة  باستمرار  أمس  الجوية  لألرصاد 
الحر على عدة مناطق من الوطن الى غاية 
الحرارة  درجات  أين ستصل  االثنين  اليوم 
الى  49 درجة في واليات من جنوب البالد 
ذات  حسب  هذه  الحر  موجة  وستمس 
عنابة  سكيكدة,  واليات  من  كل  النشرية 
والطارف حيث ستتراوح درجات الحرارة 
بين 40 و 42 وبين 44 و 45 في واليات 
النشرية.أما  حسب  باتنة,  وغرب  المسيلة 
وباتنة,  تقرت  الوادى،  لواليات   بالنسبة 
تضيف   49 الحرارة  درجات  ستصل 
النشرية التي وضعت هذه الواليات في خانة 
المديرية  البرتقالي.»من جهتها وضعت   «
العملية  المدنية كل وحداتها  للحماية  العامة 
في حالة تأهب قصوى، تبعا للنشرة الخاصة 
بارتفاع دراجات الحرارة التي اعلنت عليها 
تبعا  انه  البيان  واوضح  الجوية  األرصاد 

دراجات  بارتفاع  الخاصة  الجـوية  للنشرة 
للحماية  العامة  المديرية  »تضع  الحرارة، 
المدنية كل الوحدات العملية في حالة تأهب 
الحمالت  تكثيف  إلى  باإلضافة  قصوى 
الوقائية  بالنصائح  يتعلق  فيما  التحسيسية 
بين  الظروف.»ومن  هذه  مثل  في  المهمة 
من  لالحتماء  والتوصيات  التوجيهات  هذه 
على  المدنية  الحماية  تؤكد  الحر،  موجة 
خاصة  الشمس  ألشعة  التعرض  »عدم 
األمراض  وأصحاب  المسنين  األشخاص 
المزمنة واألطفال« وتجنب الخروج والتنقل 
خالل هذه الفترة، إال في حاالت الضرورة، 
في  أو  الباكر  الصباح  في  الخروج  يجب 
وقت متأخر من المساء، والبقاء تحت الظل 
تيار  باستحداث  توصي  المستطاع.كما  قدر 
أن  بمجرد  المبنى  أنحاء  جميع  في  هوائي 
من  أقل  الخارجية  الحرارة  درجة  تكون 
النوافذ  وإغالق  الداخلية  الحرارة  درجة 

والستائر وواجهات الشرفات التي تتعرض 
فقط  وفتحها  النهاري  طول  الشمس  ألشعة 
أو في وقت متأخر من  الباكر  الصباح  في 
المساء وإطفاء األنوار الكهربائية أو التقليل 
المجبرين  االشخاص  إستعمالها.وعلى  من 
توصي  البيان-  الخروج-يضيف  على 
الحماية المدنية بارتداء قبعة ومالبس خفيفة 
)القطن( ويفضل أن تكون فاتحة اللون مع 
تجنب األعمال التي تتطلب مجهودات بدنية 
األخرى. والحرف  البستنة،  كالرياضة، 
وتشدد الحماية المدنية على عدم التوافد على 
المجمعات المائية للسباحة نظرا لخطورتها 
كما تنصح باالستحمام عدة مرات في اليوم 
مرذاذ  باستعمال  أو  البدن  تجفيف  بدون 
الماء وإعطاء شرب الماء بانتظام لألطفال 
يصابوا  حتى  االنتظار  وعدم  والمرضى 

بالعطش.
�س.ز

البلدية  المكتبة  الخدمة  حيز  أمس  وضعت 
انسيغة والية خنشلة تضم  ببلدية  للمطالعة 
كدفعة  الميادين  في مختلف  2000 عنوان 
أولية على أن تقوم المديرية المحلية للثقافة 
رفوف  بتدعيم  الحق  وقت  في  والفنون 
اإلصدارات  من  مماثل  بعدد  المكتبة 

الجديدة.
محيوت  يوسف  خنشلة  والي  وأشرف 
محمد  والفنون،  الثقافة  بمدير  مرفوقا 
حيز  المكتبة  هذه  وضع  على  العلواني 
االحتفائي  البرنامج  إطار  في  الخدمة 
بالذكرى الـ60 لالستقالل مع إعطاء إشارة 
انطالق المكتبة المتنقلة التي ستجوب عديد 
المحلي  المدير  بالوالية.وأكد  الظل  مناطق 
للشروح  تقديمه  خالل  والفنون،  للثقافة 
للمطالعة  البلدية  المكتبة  لمشروع  التقنية 
المجلس  أن  الخدمة  حيز  وضعت  التي 
تهيئة  بإعادة  تكفل  انسيغة  لبلدية  الشعبي 
الوسائل  بمختلف  وتجهيزها  المكتبة  مقر 
في الوقت الذي تكفلت فيه المديرية المحلية 
في  عنوان   2000 بتقديم  والفنون  للثقافة 
مختلف الميادين كدفعة أولية على أن تقوم 
في وقت الحق بتدعيم رفوف المكتبة بعدد 

مماثل من اإلصدارات الجديدة.
وأضاف ذات المسؤول أن مكتبة المطالعة 
ببلدية انسيغة التي ستقوم المكتبة الرئيسية 
بمرافقة  خنشلة  بوالية  العمومية  للمطالعة 

البلدي في عملية  الشعبي  المجلس  مصالح 
التسيير والمرافقة والتأطير ستسمح بتوفير 
ألبناء  الكتب  واستعارة  للمطالعة  فضاء 

المنطقة وتشجيعهم على المقروئية.
وكشف العلواني أن مديرية الثقافة والفنون 
لوالية خنشلة ستعمل قبل نهاية سنة 2022 
قطاعية  مكتبات   7 وافتتاح  إنشاء  على 
و  وبابار  الحامة  بلديات  عبر  للمطالعة 
رشاش  وأوالد  الطويلة  وعين  ششار 
التنسيق  إلى  باإلضافة  بوحمامة  و  وقايس 
أجل  البلدية من  الشعبية  المجالس  بقية  مع 
مكتبات  فتح  أجل  من  العقبات  بعض  رفع 
المسؤول  ذات  بها.وذكر  للمطالعة  بلدية 
خنشلة  بوالية  والفنون  الثقافة  قطاع  بأن 
بالذكرى  لالحتفال  ثريا  برنامجا  سطر 
خالله  من  يقوم  الجزائر  الستقالل  الـ60 
و  السينما  الوطني  المركز  مع  بالتنسيق 
ثورية  أفالم  بعرض  البصري  السمعي 
لعديد  العمومية  الساحات  مستوى  على 
 03 من  الممتدة  الفترة  في  الوالية  بلديات 
إلى 07 يوليو باإلضافة إلى تنظيم ندوات 
وأبواب مفتوحة ومعارض للكتاب الثوري 
العمومي  الوطني  المتحف  مستوى  على 
المتخصص اإلخوة الشهداء بولعزيز وكذا 
الشهيد  الثقافة  بدار  متنوعة  فنية  سهرات 

علي سوايحي.
�س.ز/واج

خن�سلة:

 و�ضع حيز اخلدمة مكتبة 
للمطالعة ببلدية ان�سيغة

تخ�س وليات �سرق وجنوب البالد 

ا�ستمرار موجة احلر يف عدة واليات من الوطن اىل غاية  اليوم

�سملت خمتلف ال�سيغ ال�سكنية 

توزيع اآالف ال�سكنات ب�سرق البالد مبنا�سبة �ستينية االإ�ستقالل
مت نهاية الأ�سبوع توزيع اآلف ال�سكنات �سمن خمتلف ال�سيغ 

على م�ستحقيها عرب وليات �سرق البالد و ذلك مبنا�سبة الحتفالت 

بالذكرى ال�ستني لال�ستقالل وا�سرتجاع ال�سيادة الوطنية.
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طرق منزلية لتخفيف
 اأعرا�ض الزكام ب�سرعة

 الغرغرة بالماء والملح تُعّد الغرغرة بالماء 
في  تُساعد  التي  الطرق  أفضل  من  والملح 
التخفيف من التهاب الحلق المرافق للزكام، 
نصف  أضف  منزلًيا،  تحضيره  ويمكنك 
ملعقة من ملح الطعام على كوب من الماء 
يومًيا  مرات   4 فيه  بالغرغرة  قم  الدافئ. 

للحصول على أفضل النتائج. 
شرب  يُساعد  الدافئة  األعشاب  تناول 
التهاب  من  التخفيف  في  الدافئة  األعشاب 
األعراض  من  وغيرها  واحتقانه  الحلق 
توضيح  يأتي  وفيما  للزكام،  المرافقة 

لبعضها:

أفضل  من  الزنجبيل  يُعّد  الزنجبيل  شاي   
الحلق  تهدئة  في  تُساعد  التي  األعشاب 
للزكام  المرافقة  األعراض  من  والتخفيف 
لاللتهابات، ويمكن  المضادة  لخصائصه 
الزنجبيل  من  ملعقتين  بإضافة  تحضيره 
الزنجبيل  من  قطع  عدة  أو  المطحون، 
يغلي  اتركه  و  دافئ،  ماء  إلى  الطازج 
دافًئا،  اشربه  ثم  دقائق   5 لمدة  النار  على 
وللحصول على أفضل النتائج يمكنك تحليته 
شاي  يُعّد  البابونج  شاي  العسل.  باستخدام 
تقوي  التي  الدافئة  األعشاب  من  البابونج 
التخلص من أعراض  المناعة وتُساعد في 

بإضافة  تحضيره  بسرعة، ويمكن  الزكام 
الماء  من  كوب  إلى  البانونج  من  ملعقة 
ثم  دقائق،   10 لمدة  ينقع  اتركه  و  المغلي 

اشربه دافًئا بعد تحليته بالعسل.
 استنشاق محلول ملحي قد يُساعد استنشاق 
انسداد  من  التخلص  في  ملحي  محلول 
تحضيره  ويمكن  للزكام،  المرافق  األنف 
ملعقة  ربع  إضافة  طريق  عن  واستخدامه 
ملعقة  ربع  مع  الطعام  ملح  من  صغيرة 
من  كوب  على  الخبر  صودا  من  صغيرة 
 3  -  2 من  المحلول  باستنشاق  قم  و  الماء 

مرات يومًيا.

 الع�ضل ُيعّد الع�ضل من اأف�ضل الطرق التي ُت�ضاعد على تخفيف ال�ضعال املرافق للزكام، وُين�ضح باإ�ضافته 

على امل�ضروبات الدافئة، وجتنب اإعطائِه للأطفال الذين تقل اأعمارهم عن عام.

�شحتك

اإعداد: حياة م�ضباحي

يمكن  طبيعية  عالجاٍت  عدة  توجد 
اللجوء إليها لتبييض الركب واألكواع، 
وفيما يأتي نذكر بعض هذه العالجات:

التي  الدراسات  األخضر  الشاي 
األخضر  الشاي  يمتاز  الفائدة  تدعم 
وهي  للميالنين،  مضادة  بخصائص 
المادة المسؤولة عن التصبغات الجلدية، 
وذلك وفًقا لدراسٍة تم نشرها في مجلة 
 (Journal of Veterinary

 (Science عام 2015، حيث يحتوي الشاي األخضر على مادة 
 (Epigallocatechin gallate) واختصاًرا (EGCG) والتي 
التايروسينيز الذي يدخل في تركيب  إنزيم  تثبيط عمل  تعمل على 

صبغة الميالنين.
 طريقة ال�ضتخدام

تكون طريقة استخدام الشاي األخضر لتبييض األكواع والركب كما 
يأتي:

يُنقع كيٌس من الشاي األخضر في كوٍب من الماء الدافئ. 
تُغمس قطعة من القطن في الشاي األخضر مع التخلص من الكمية 

الزائدة، ثم تُمسح بها المنطقة المراد تبييضها. 
ر الخطوات مرتين يومًيا للحصول على أفضل النتائج. تكرَّ

 الكركم 

الدراسات التي تدعم الفائدة ثبتت فعالية الكركم في تبييض المناطق 
السوداء في الجسم وإزالة التصبغات، وذلك وفًقا لدراسٍة نُشرت في 
  (Journal Of Clinical and Aesthetic Dermatology) مجلة
تُثبِّط عمل  التي  الكركمين  مادة  وذلك الحتوائه على   ،2018 عام 

إنزيم تايروسين، مما يؤدي إلى وقف تكون صبغة الميالنين.
طريقة ال�ضتخدام

تكون طريقة استخدام الكركم للتبييض كاآلتي:
اللبن أو  الكركم بملعقة كبيرة من  تُخلط نصف ملعقة صغيرة من 

العسل.
يُطبَّق الخليط على الركبة أو الكوع ويترك لمدة 10 إلى 15 دقيقة. 

ر العملية مرتين إلى 3 مرات أسبوعًيا. تُغسل المنطقة جيًدا وتكرَّ
زيت اللوز

يحتوي زيت اللوز على فيتامين هـ الذي يساعد في إصالح البشرة 
الركب  سواد  من  التخلص  على  يُساعد  مما  التصبغات،  وإزالة 
واألكواع في حال تطبيقه موضعًيا عليها، ويمكن استخدامه بإتباع 

الخطوات اآلتية:
توَضع بضع قطراٍت من زيت اللوز وتُدَهن الركب واألكواع بشكل 

لطيف. 

حتى  للمنطقة  لطيف  مساج  عمل  يتم 
تمتص البشرة الزيت جيًدا. 

ومرة  صباًحا  مرة  الزيت  تطبيق  يتم 
مساًء. 

خل التفاح 

يُستخدم خل التفاح كمادٍة طبيعية تعمل 
على تبييض البشرة وإزالة التصبغات، 
األسيتيك  حمض  على  الحتوائه  وذلك 
على  يعمل   (Acetic acid)الذي 
ويمكن  فيها،  الموجودة  التصبغات  وإزالة  وتفتيحها  البشرة  تقشير 

استخدامه بإتباع الخطوات اآلتية:
تُخلط ملعقة من خل التفاح بملعقة من الماء.

تُغمس قطعة من القطن في الخليط وتوضع على الركب واألكواع 
وتترك لمدة 15 دقيقة. 

تُغسل المنطقة جيًدا عند االنتهاء.
ر الخطوات من 3 إلى 4 مرات أسبوعًيا. تُكرَّ

الليمون

الدراسات التي تدعم الفائدة يتميز الليمون بأن له القدرة على تبييض 
البشرة وتقشيرها بفعالية، وذلك وفًقا لنتائج دراسة تم نشرها في مجلة 
 (Asian Journal of Pharmacy and Technology)
عام 2020، وذلك الحتوائه على فيتامين ج الذي يعمل كمضاٍد قوي 

لألكسدة، كما يقلِّل إنتاج صبغة الميالنين.
طريقة االستخدام

 تكون طريقة استخدام الليمون للتبييض كما يأتي:
 يُطبق عصير الليمون على المنطقة المراد تبييضها. 

يتم عمل مساج للمنطقة لمدة 10 دقائق.
ر الخطوات لبضعة أسابيع  عند االنتهاء تُغسل المنطقة جيًدا، وتكرَّ

حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة. 
البطاطا

الفائدة  هذه  لكن  للبشرة،  كمبيٍض طبيعي  قديًما  البطاطا  استخدمت 
ال تزال غير مثبتة علمًيا وتحتاج إلى مزيٍد من البحث والدراسات 

لدعمها، وتكون طريقة استخدام البطاطا للتبييض كاآلتي:
يتم عصر البطاطا واستخراج المياه من داخلها.

تطبَّق مياه البطاطا على الركب واألكواع باستخدام قطنة، وتترك 
لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

ب المنطقة بالمرطب المناسب.  تُغسل جيًدا وترطَّ
يمكن استخدام شريحة من البطاطا كما هي وفركها على المنطقة 
ب. المراد تبييضها لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم تغسل المنطقة وترطَّ

للتخل�ض  طبيعية  عالجات 
من �سواد الركب والأكواع

�أمـومة و طفـولة 

كيفية تنمية ذكاء الطفل الر�سيع
تبدأ  الحمل  فترة  في  الصحي  األم  غذاء 
والعناية بصحة  الطفل  ذكاء  تنمية  عملية 
حيث  أّمه،  رحم  في  وجوده  منذ  دماغه 
تماماً  حريصة  تكون  أن  األم  على  يجب 
الغذاء  على  بالحصول  حملها  فترة  طول 
الصحي الموصى به والذي يجب أن يكون 
غنّي بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها 
سليم  بشكل  دماغه  نمو  ليكتمل  الطفل 
وصحي. حصول الطفل على فترة كافية 
من الرضاعة الطبيعية ربطت العديد من 
بمستوى  الطبيعية  الرضاعة  الدراسات 
تطور دماغ الطفل وبالتالي فإّن الرضاعة 
مستوى  عن  مسؤولة  للطفل  الطبيعية 
الذكاء لديه، حيث أشارت هذه الدراسات 
إلى أنّه كلما كانت مّدة اإلرضاع الطبيعي 
للطفل أطول كلّما زاد ذلك من نمو دماغه 
وتنمية قدراته الذهنية وذكائه في المستقبل 
الذين لم يحظون بفترة  مقارنة بغيره من 

كافية من اإلرضاع الطبيعي
شددت  التلفاز  أمام  وقتهم  قضاء  تجنّب 
تجنيب  ضرورة  على  الدراسات  بعض 
الطفل  فقضاء  التلفاز،  مشاهدة  األطفال 
وقتاً طوياًل أمام شاشة التلفاز يمنع الطفل 

مهاراته  ويضعف  عقله،  تحفيز  من 
المعرفية ويهدر وقته الذي يمكن أن يستفيد 
منه في تطوير ذكائه، فيجب على اآلباء 
استبدال الوقت الذي يقضوه أطفالهم على 
التلفاز ببعض األنشطة البدنية التي تسمح 
لهم بتطوير مهاراتهم المعرفية والحركية، 
األلعاب  أو بعض  كدحرجة كرة صغيرة 
المناسبة لسنّه والتي تطّور ذكاءه وتمنحه 

بعض المرح.
 التفاعل مع الطفل وفقاً لخبراء الطفولة فإّن 
المستمر مع األطفال ومالمستهم  التفاعل 
وضّمهم واللعب معهم والتعبير عن حبّهم، 
تفاعاًل  أكثر  ويجعله  الطفل  دماغ  سيحّفز 
وارتباطاً عاطفياً مع أّمه، وسيساعده ذكل 
ويمنحه  لديه  التفكير  مهارات  تنمية  على 

شعوراً أكثر باألمان والثقة.
التواصل البصري مع الطفل على األهل 
التواصل  على  يحرصوا  أن  وأب  أم  من 
الّرضع، خصوصاً  أطفالهم  البصري مع 
المولود  التي يفتح  القصيرة  اللحظات  في 
بها عينيه والنظر إليه مباشرة، سيساعده 
مبكراً،  الوجوه  على  التعرف  في  ذلك 

ويساعده في بدء بناء ذاكرته.

�حلامل و�جلنني
ف منو اجلنني ن�سائح لتقليل خطر توُقّ

املُمكن  الن�ضائح  من  العديد  توجد 

منو  تاأخر  خطر  من  للتقليل  اإتباعها 

الرغم  وعلى  الرحم،  داخل  اجلنني 

داخل  اجلنني  منو  توقف  اأّن  من 

كانت  واإن  حتى  يحدث  قد  الرحم 

ال�ضّحية،  العادات  جميع  متار�س  الأم 

يزيد  العادات  بهذه  اللتزام  اأّن  اإّل 

ويقلل  ال�ضّحي  احلمل  احتمالت  من 

هذه  اأبرز  ومن  النمو،  تاأخر  فر�ضة 

العادات ال�ضحية ما ياأتي:

لدى  الدورية  باملتابعة  اللتزام 

مما  احلمل،  فرتة  اأثناء  الطبيب 

ي�ضاهم يف اكت�ضاف امل�ضكلت ومعاجلتها مبكًرا.

تناق�س  يدّل  قد  املثال  �ضبيل  فعلى  طبيعتها،  ومعرفة  الرحم  داخل  اجلنني  حركات  مراقبة 

ملحظة  عند  الطبيب  اإبلغ  يجب  عام  وب�ضكل  ما،  م�ضكلة  وجود  على  توقفها  اأو  اجلنني  حركة 

تغريات تتعلق بحركة اجلنني. 

تفقد الأدوية امل�ضتخدمة يف علج امل�ضاكل ال�ضحية التي تعاين منها الأم، ومعرفة فيما اإذا كانت 

ُتلحق ال�ضرر باجلنني، وذلك بال�ضتعانة بالطبيب املخت�س.

لل�ضيدة  اجليدة  التغذية  على  يحافظ  مما  احلرارية  بال�ضعرات  الغني  ال�ضحي  الطعام  تناول 

احلامل وجنينها.

و�ضاعتني  الليل،  اأثناء  نوم  �ضاعات  ثماين  مبعدل  ا  يومًيّ الراحة  من  الكايف  الق�ضط  على  احل�ضول 

قيلولة بعد الظهر اإن اأمكن، مما مينح الأم �ضعوًرا بالراحة، وي�ضاعد الطفل على النمو.

التوقف والمتناع التام عن تعاطي املخدرات اأو الكحول، اأو التدخني.

تد�بري منزلية
ن�سائح واإر�سادات لإزالة 
رائحة العرق من املالب�ض 

لبع�س  الآتية  النقاط  تتطّرق 

املتعّلقة  والإر�ضادات  الن�ضائح، 

بالق�ضاء على رائحة العرق:

ملّطفات  ا�ضتخدام  من  التقليل 

على  ترتاكم  اإّنها  حيث  الأقم�ضة: 

من  املزيد  اإىل  ُيوؤّدي  مّما  امللب�س؛ 

من  املزيد  اإىل  بالإ�ضافة  الروائح، 

ن�ضف  ا�ضتخدام  فيجب  البكترييا، 

الكمية املعتادة، اأو عدم و�ضعها.

غ�ضل امللب�س فوراً عندما تفوح منها 

بامللب�س،  العناية  ينبغي  رائحة: 

رائحة  منها  تفوح  عندما  وغ�ضلها 

الفور.ال�ضتعانة  على  العرق 

امل�ضببة  بامللب�س  العالقة  العرق  جزيئات  لتك�ضري  الطريقة  هذه  ت�ضتخدم  التجميد:  بطريقة 

ُثم  الفريزر،  يف  وو�ضعها  بل�ضتيكية،  اأكيا�س  يف  امللب�س  و�ضع  خلل  من  وذلك  الرائحة،  لظهور 

غ�ضلها بالطريقة املعتادة.

اإىل  يوؤدي  مّما  الغ�ضالة؛  يف  الليمون  من  كبرية  حبة  ع�ضر  خلل  من  الليمون:  ع�ضري  ا�ضتخدام 

اإزالة  وبالتايل  فيه،  املوجود  ال�ضرتيك  حم�س  بفعل  امللب�س  على  املوجودة  الزيوت  تك�ضري 

البكترييا، والروائح الكريهة.

بال�ضتعانة  امللب�س  جتفيف  طريقة  اعتماد  خلل  من  للتجفيف:  الطبيعية  الطرق  ا�ضتخدام 

بامللب�س العالقة  الروائح  من  للتخل�س  طريقة  اأف�ضل  باعتبارها  الطلق،  والهواء   بال�ضم�س 
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بعد ف�سلها في ال�ستحواذ

 على اأي �سي ميالن

"�إنف�ستكورب" 
ي�شعى ل�شراء الإنتر

صعوبات  ميالن،  إلنتر  المالكة  "سونينغ"،  مجموعة   تواجه 
في إدارة النادي، وقد تفكر في بيع جزء من حصتها في أسهم 
فإن  اإليطالي،  ميركاتو"  "كالتشيو  لموقع  النيراتزوري.ووفًقا 
بفائدة  قرض  طريق  عن  اآلن  إنتر  تدير  "سونينغ"  مجموعة 
جنونية تبلغ 13%.وأشار الموقع اإليطالي، إلى أن هناك العديد 
من الصناديق االستثمارية التي تتابع الوضع في إنتر، وترغب 
األمريكي» أريس  الصندوق  ومنها  النيراتزوري،  شراء  في 
"إنفستكورب"  وارتبط  »إنفستكورب.«  والبحريني  كابيتال«، 
أن  قبل  إيليوت،  صندوق  من  ميالن  نادي  بشراء  أشهر  لعدة 
تفشل المفاوضات، وينتقل الروسونيري إلى صندوق "ريد بيرد" 
التنفيذي  الرئيس  العارضي،  محفوظ  محمد  األمريكي. وصرح 
إلنفستكورب، عقب فشل مفاوضات شراء ميالن، بأن الصندوق 
الفترة  خالل  القدم  كرة  في  لالستثمار  بالفعل  يسعى  البحريني 

المقبلة.
الوكالت

كان قد اتفق معه في ماي الما�سي

ليفربول يعلن اكتمال
 �شفقة كارفاليو

كارفاليو  فابيو  مع  التعاقد  اكتمال  أمس،  ليفربول،  نادي   أعلن 
خالل الميركاتو الصيفي الجاري، وكان ليفربول أعلن رسمًيا عن 
اتفاقه مع كارفاليو منذ شهر ماي الماضي، على أن تكتمل الصفقة 
في مطلع جويلية.وقال ليفربول، على موقعه "بات فابيو كارفاليو 

العًبا رسمًيا في صفوف الريدز، اليوم، بعد اكتمال الصفقة.«
وصرح كارفاليو: "إنه شعور رائع أن أكون هنا في أحد أكبر 
أندية العالم، إن لم يكن أكبرها، لذا، أنا سعيد بوجودي هنا وال 
تسمع  أن  »بمجرد  وأضاف:  التجربة«،  لبدء  االنتظار  يمكنني 
وهي  ذهنك،  في  فقط  واحدة  فكرة  تظهر  مهتم،  ليفربول  أن 
االنضمام إليهم ومحاولة التواجد في الفريق، آمل أن أتمكن من 
تحقيق إنجازات كبيرة«، واختتم: »لقد تحدثت مع الجميع، ومع 
المدرب، وشعرت أن األمور طبيعية للغاية، وعندما يكون لديك 

هذا الشعور، يصبح اتخاذ القرار أسهل كثيًرا«.
الوكالت

النجم الفرن�سي يعتبر الأوفر حظا للتتويج بالكرة الذهبية

ريال مدريد ي�شعى للتجديد لبن زيمة 

بعد تاأمين الثالثي البرازيلي
صفوفه  لتأمين  مدريد  ريال  يسعى 
قبل انطالق الموسم الجديد ال سيما 
بعد فشل صفقة ضم الفرنسي كيليان 
مع  االستمرار  فضل  الذي  مبابي، 
حتى  جيرمان  سان  باريس  فريقه 
عليه  رد  ما  وهو   ،2025 جوان 
ريال مدريد بحصد لقب التشامبيونز 
أنطونيو  صفقتين:  وإنهاء  ليغ، 
روديغر في انتقال حر من تشيلسي، 
يورو  مليون   80 مقابل  وتشواميني 

من موناكو.
التجديد  بالفعل  الميرينغي  أكد  كما 
تزال  وال  مودريتش،  للوكا 
من  كل  مع  جارية  المفاوضات 
فينيسيوس جونيور، وإيدير ميليتاو، 
وبعدها  عقودهم،  لتمديد  ورودريغو 
مهمة  النادي  إدارة  أمام  ستكون 
بن  لكريم  التجديد  وهي  وحيدة، 
زيمة، حسبما ذكرت صحيفة "آس" 
 34 زيمة،  بن  أمس.وقدم  اإلسبانية 
مسيرته  مواسم  أفضل  أحد  عاما، 
هذا  مدريد  ريال  مع  الكروية 

 46 في  هدفا   44 وسجل  الموسم 
في  أهداف   6 إلى  إضافة  مباراة، 
فرنسا،  منتخب  مع  مواجهات   10
في  األساسية  العوامل  أحد  وكان 
إحرازه  بعد  بالدوري  الريال  فوز 
بال  الليغا  هداف  جعلته  هدفا   27
خالل  هدفا   15 وسجل  منافس، 

منها  التشامبيونز-  في  مواجهة   12
ليصبح  اإلقصائية-  األدوار  في   10

أفضل هداف في القارة.
المخضرم  الفرنسي  المهاجم  وبات 
بالكرة  للفوز  حظا  األوفر  المرشح 
في  للعرف  وفقا  يعني  ما  الذهبية، 
إضافي  لعام  عقده  تمديد  الريال 

عالوة  عن  فضال  تلقائي،  بشكل 
نفس  حدث  وأن  سبق  مادية.وقد 
 2018 في  مودريتش  مع  األمر 
 2021 حتى  عقده  تجديد  تم  حيث 
العقد  امتد  بالجائزة  فوزه  مع  لكن 

تلقائيا حتى 2022.
الوكالت

إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
روبرت  اجتماع  كواليس  أمس، 
ميونخ  بايرن  مهاجم  ليفاندوفسكي 
مدرب  هيرنانديز  تشافي  مع 

برشلونة، في جزيرة إيبيزا.
البولندي  المهاجم  عقد  وينتهي 
بايرن  مع  ليفاندوفسكي  روبرت 
وأعلن   ،2023 صيف  في  ميونخ 
رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ 
من  العديد  وزعمت  مرة،  من  أكثر 
لديه  البولندي  المهاجم  أن  التقارير 

اتفاق بالفعل مع برشلونة.
تشافي  إن  تقارير  وقالت 
نفس  في  تواجدا  وليفاندوفسكي 
األربعاء  إيبيزا،  بجزيرة  المطعم 
كان  إذا  توضح  لم  لكن  الماضي، 
ووفًقا  ال،  أم  الحديث  تبادل  الثنائي 
فإن  اإلسبانية،  "آس"  لصحيفة 
بالفعل  تجاذبا  وتشافي  ليفاندوفسكي 
لبضع  ودي  بشكل  الحديث  أطراف 

دقائق داخل المطعم.
كانت  المحادثة  أن  إلى  وأشارت 
تحدثوا  حيث  تماًما،  رسمية  غير 
لكن  واإلجازات،  عائالتهم  عن 
ليفاندوفسكي اعترف عالنية لتشافي 
برغبته في ارتداء قميص البلوغرانا 

قائاًل: "أريد حًقا أن أتدرب معك".

نادي  أعلن  أخرى،  جهة  من 
اإلسباني  العبيه  أن  برشلونة، 

والهولندي  تراوري،  أداما  الدولي 
لوك دي يونغ بصدد مغادرة الفريق 

بعد انتهاء فترة إعارتهما.
األصلي  ناديه  إلى  تراوري  ويعود 
بعد  اإلنجليزي  وولفرهامبتون 
على  مغادرته  من  أشهر  خمسة 
سبيل اإلعارة إلى برشلونة، النادي 
الذي ترعرع فيه ولعب لصالحه في 
خالل  التسجيل  في  وفشل  شبابه، 
وضع  من  يتمكن  ولم  مباراة،   21
بشكل  األساسية  التشكيلة  في  اسمه 
ثابت تحت قيادة المدير الفني تشافي 
عدم  برشلونة  وفضل  هرنانديز، 
انتقال  تجعل  العقد  في  فقرة  تفعيل 
 30 مقابل  دائما  اإلسباني  الالعب 

مليون يورو وفقا لتقارير.
أما دي يونغ، فقد لعب لبرشلونة منذ 
من  اإلعارة  سبيل  على  انضمامه 
الماضي،  الموسم  بداية  في  إشبيلية 
سبعة  الهولندي  المهاجم  وسجل 
القليلة  مشاركاته  خالل  أهداف 
وافق  إنه  إشبيلية  وقال  كاحتياطي، 
نادي  إلى  يونغ  دي  إعادة  على 
أيندهوفن الهولندي، حيث لعب قبل 
 ،2019 عام  إشبيلية  إلى  االنتقال 
ويكافح برشلونة من أجل التعاقد مع 
العبين جدد بسبب ارتفاع الرواتب 

والديون الكبيرة.
الوكالت

األسطورة  مستقبل  حول  الغموض  يحوم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر 
يونايتد اإلنجليزي، وذلك قبل انطالق موسم 

2023.-2022
تقارير  ظهرت  الماضية،  الساعات  وفي 
رسمي  بطلب  رونالدو  بتقدم  تفيد  صحفية 
هذا  ترافورد  أولد  ملعب  عن  للرحيل 
الصيف، نظرا لعدم شعوره بأن طموحات 
النادي تتماشى مع أحالمه وأهدافه الخاصة 

في الموسم القادم.
كارلو"  "مونت  إذاعة  كشفت  جانبها،  من 

أوروبية  أندية   3 استعداد  عن  الفرنسية 
الهداف  مع  التعاقد  أجل  من  للتحرك 
التاريخي لكرة القدم في الميركاتو الصيفي.
رأس  على  اإلنجليزي  تشيلسي  ويأتي 
تقارير  أفادت  بعدما  خاصة  األندية،  هذه 
اللندني  النادي  بدخول  سابق  وقت  في 
وكيل  مينديز،  خورخي  مع  محادثات  في 
انضمامه  إمكانية  مدى  لبحث  رونالدو، 
للبلوز، وأشارت إلى احتمالية تحرك بايرن 
ميونخ األلماني نحو "الدون"، ال سيما حال 
روبرت  البولندي  المهاجم  لبيع  اضطراره 

هذا  اإلسباني  لبرشلونة  ليفاندوفسكي 
الصيف، كما أفادت في الوقت ذاته بدخول 
نادي نابولي اإليطالي ُزمرة األندية الراغبة 
في الظفر بتوقيع الالعب الدولي البرتغالي، 

أمال في إعادته لمالعب الكالتشيو مجددا.
اإليطالي  الصحفي  استبعد  جهته،  من 
في  الخبير  رومانو،  فابريزيو  الشهير 
انتقاالت العبي كرة القدم، إمكانية انضمام 
هذا  جيرمان  سان  باريس  إلى  رونالدو 
في  حسابه  على  كتب  حيث  الصيف، 
"تويتر": "رونالدو معجب بإريك تين هاج، 

المدرب الجديد ليونايتد، لكنه طلب الرحيل 
لصفقات  اليونايتد  إبرام  في  رغبته  بسبب 
يونايتد  »مانشستر  وأضاف:  جديدة«، 
متمسك برونالدو، ألنهم يريدون منه البقاء 

في الموسم المقبل.«
وكيل  مينديز،  "سيحاول خورخي  وأكمل: 
عن  آخر  فريق  إلى  موكله  نقل  رونالدو، 
مع  أخرى  مرة  المفاوضات  بدء  طريق 
العديد من األندية، لكن باريس سان جيرمان 

خارج الخيارات المتاحة أمام رونالدو".
الوكالت

باري�س �سان جيرمان خارج الخيارات المتاحة اأمامه

ثالثة اأندية تتاأهب لمحاولة خطف كري�شتيانو رونالدو بعد طلب الرحيل

بر�سلونة يعلن رحيل تراوري ودي يونغ

ليفاندوف�شكي يعبر لت�شافي عن رغبته في التدرب تحت قيادته

يحتاج لمدافع جديد بعد رحيل �سولي واألبا

بايرن ميونخ ي�شتف�شر من يوفنتو�س عن دي ليخت
بنادي  ليخت  دي  ماتيا�س  الهولندي  المدافع  ا�ستمرار   اأ�سبح 

وربطت  الجديد،  المو�سم  انطالق  قبل  �سك  محل  جوفنتو�س 

الأندية  ببع�س  الهولندي  الدولي  ا�سم  عديدة  تقارير 

الأوروبية الكبرى، على راأ�سها ت�سيل�سي.

بايرن  نادي  فاإن  �سبورت"،  ديلو  "لغازيتا  ل�سحيفة  ووفقا 

ميونخ اأحدث المن�سمين ل�سباق التعاقد مع دي ليخت.

الأيام  في  جوفنتو�س  مع  الألماني  النادي  توا�سل  اإلى  واأ�سارت 

الما�سية لال�ستف�سار ب�ساأن مدى اإمكانية جلب الدولي الهولندي 

لملعب األيانز اأرينا.

الريا�سي  المدير  حميديت�س،  �سالح  ح�سن  اأهداف  اأبرز  اأحد  ليخت  دي  كان  بعدما  ذلك  ياأتي 

للنادي البافاري، على مدار ال�سنوات الما�سية، قبل اأن ي�سبح متاحا هذا ال�سيف.

ويحتاج بايرن ميونخ لمدافع جديد بعد رحيل نيكال �سولي بنهاية المو�سم الما�سي، ومن قبله 

ديفيد األبا دون جلب بديل لهما حتى الآن.

الوكالت
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ريا�ضي

ف�سل ال�ستقرار في البطولة الفرن�سية

باليلي يمدد بقاءه مع بري�ست 
�لفرن�سي لمو�سمين �إ�سافيين

كشف حفيظ باليلي، والد النجم الجزائري يوسف باليلي ووكيل 
أعماله أن نجله قرر تمديد تجربته مع بريست الفرنسي، 

لموسمين إضافيين، منهيا الجدل بخصوص مستقبله الرياضي.
وتحدث باليلي »األب«، في تصريحات صحفية، لينهي 

الغموض بخصوص مستقبل باليلي بعد األخبار عن إمكانية 
خوضه تجربة عربية جديدة بعد تجارب السابقة في الدوري 

التونسي ثم السعودي ثم القطري، إلى جانب تجربته في 
الدوري الجزائري.

وللمرة األولى، يختار النجم الجزائري البقاء في فريق عرف 
معه النجاح، ليتخلى عن القرارات المتسرعة التي رافقت 
مسيرته، وجعلته يعاني كثيراً خاصة عندما غادر فريقه 

الترجي التونسي، حيث خاض تجربة أولى مع الترجي، ولكنه 
رفض تمديد العقد، مفضال العودة إلى الدوري الجزائري ثم 

خوض تجربة فرنسية مع أونجيه لم تعرف إال الفشل، لتعرف 
مسيرته منعرجاً جديداً بعودته إلى الترجي، وساعد الفريق على 
التتويج بدوري األبطال، وهي تجربة مكنته من تعزيز صفوف 

المنتخب الوطني، وأصبح العباً أساسياً في حسابات المدرب 
جمال بلماضي.

ورفض باليلي إنهاء الموسم الثالث مع الترجي، وأصر على 
الرحيل إلى الدوري السعودي، ولكنّه فشل مع فريق أهلي جدة، 

ليرحل عن النادي سريعاً نحو دوري نجوم قطر، غير أنه 
قرر الرحيل عن النادي في منتصف الموسم الماضي، بسبب 

االختالف على بعض التفاصيل.
وواجه باليلي صعوبات كبيرة للتعاقد مع فريق جديد، حيث 

منحه فريق بريست فرصة العودة إلى الدوري الفرنسي، ليتألق 
الالعب الجزائري في نهاية الموسم الماضي، ويكون من 

أفضل الالعبين، وسجل هدفاً رائعاً، اختارته الجماهير األفضل 
في الموسم.

ق.ر

اأمير.ل

وعد سليم دادة رئيس لجنة حفلي افتتاح 
واختتام ألعاب البحر األبيض المتوسط 

بمفاجآت كبيرة في حفل الختام، وأكد أنه 
سيكون في مستوى تطلعات الجماهير، 

سيما وأنه يتزامن مع االحتفاالت بالذكرى 
الـ60 لالستقالل، مشيرا إلى أنه سيكون 

مختلف تماما عن حفل االفتتاح الذي أبهر 
المتتبعين.

وتحدث دادة قبل 4 أيام عن موعد الحفل 
المنتظر إقامته بالمركب األولمبي الجديد 

»ميلود هدفي« عن بعض تفاصيل 

االختتام، وقال في تصريحات صحفية 
أمس: »ال أريد كشف المفاجآت في ختام 
هذه األلعاب، ما يمكنني اإلشارة إليه هو 

أنه لن يقل عن حفل االفتتاح، فبعد أن 
رفعنا السقف عاليا، ال يمكننا أن ننزل عن 
ذلك المستوى، وسنواصل اإلبهار، حيث 

سيكون الحفل بنفس الضخامة، خاصة 
وأنه سيتزامن من الذكرى الـ60 الستقالل 

الجزائر، وعلينا أن نكون في الموعد.«
وأضاف ذات المتحدث: »حفل االختتام 

سيكون مختلفا تماما عن سيناريو االفتتاح، 
ما يمكنني قوله هو أنه سيكون فنيا ال 

استعراضيا مثل سابقه، أتوقع شخصيا 
نفس النجاح، ألننا وفرنا نفس اإلمكانيات، 

ونعمل بشكل يرمي للتحضير لختام 
جميل يليق بالسمعة التي اكتسبتها 

الجزائر، واالحترام الكبير الذي لقيناه بعد 
احتضان هذه األلعاب المتوسطية.«

وواصل ذات المسؤول حديثه: »سينطلق 
حفل االختتام يوم األربعاء المقبل على 
الساعة التاسعة ليال، وسيستمر لمدة ال 
تقل عن 90 دقيقة وربما قد نصل إلى 

ساعتين، وحتى إن كان معلوما بأن حفل 
االختتام عادة ما يكون بسيطا ومختصرا، 

إال أننا في أيام احتفالية، وسنخرج عن 
القاعدة قليال، ونجعل االفتتاح واالختتام 

على نفس المستوى العالي، أعد الجمهور 
الجزائري بالكثير من المفاجآت السارة، 

ما أستطيع التأكيد عليه هو أن نجوما 
فنية كبيرة قد منحت موافقتها للحضور، 

وستقدم مقاطع غنائية تتماشى مع ضخامة 
هذا الحدث، وال أريد الكشف عنها حفاظا 

على عنصري التشويق، والمهم بالنسبة 
إلينا أن يستمتع الجمهور بمجريات 

العرض، وأتمنى أن ينال إعجابهم ويلقى 
رضاهم«.

 ك�سفت عن انطالق ال�سوبر

 الإفريقي ال�سيف المقبل

 �لكاف تعلن تاأجيل كاأ�س �أمم
 �إفريقيا �إلى جانفي 2024

 

اتخذ المكتب التنفيذي لالتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف« أمس، 
قرارات مهمة تخص نظام نهائي دوري أبطال أفريقيا بجانب 
موعد كأس األمم األفريقية وانطالق بطولة السوبر األفريقي.

وقرر الكاف في اجتماعه بالمغرب، تأجيل كأس األمم األفريقية، 
المقرر إقامتها في كوت ديفوار، لتقام في جانفي 2024 بدال من 

جوان 2023.
كما قرر إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية ليقام من 
مباراتين بنظام الذهاب واإلياب كما كان في السابق، بجانب تحديد 

موسم »2024-2023« موعدا النطالق السوبر األفريقي.
وكشف الكاف عن سبب تأجيل كأس أمم أفريقيا 2023 التي 

تستضيفها كوت ديفوار خالل الفترة المقبلة، خالل االجتماع الذي 
عقده المكتب التنفيذي، وقال رئيس »الكاف«: »تم تأجيل كأس 

أمم أفريقيا 2023 بسبب األمطار الصيفية، األمطار الصيفية 
تسبب ضررا في كوت ديفوار، لذلك كان من األفضل تأجيل كأس 

أمم أفريقيا إلى جانفي«
ق.ر

قررت اللجنة المنظمة لدورة األلعاب 
البحر األبيض المتوسط الجارية فعالياتها 
بمدينة وهران أمس تقديم موعد المباراة 

النهائية لمسابقة كرة القدم، لتقام اليوم 
بدال من بعد غد على الملعب األولمبي 

»ميلود هدفي«.
وأرجع المنظمون هذا القرار، استجابة 
لطلب القائمين على حفل الختام بوضع 
الملعب تحت تصرفهم، قبل 48 ساعة 

من ختام المنافسات.
ويجمع نهائي مسابقة كرة القدم بين 

منتخب فرنسا الفائز في نصف النهائي 
على تركيا )0-2(، ومنتخب إيطاليا 

الذي فاز على منتخب المغرب )2-1(، 
ويتنافس المنتخبان المغربي والتركي 

على المركز الثالث والميدالية البرونزية. 
من جهة أخرى، علقت لجنة تنظيم 

ألعاب البحر األبيض المتوسط وهران 
2022 مبيعات تذاكر المنافسات 

الرياضة، بعد استحالة إدارة الحشود 
نحو المرافقة الرياضية وحولها.
وقالت في بيان لها نشرته على 

الصفحة الرسمية في الفايسبوك أن 
اللجنة تعتبر هذا القرار ضروريا 
احتراما للمواطنين الحائزين على 

تذاكر صالحة، وأضاف أن القرار جاء 
لسالمة الجميع والمواطنين والرياضيين 
وحتى الضيوف وكذا ضمان حسن سير 

األحداث.
ق.ر

عبرت الرباعة الجزائرية، مغنية حمادي، عن حسرتها 
لتضييع الميدالية الذهبية في منافسة رفع األثقال لحساب 
ألعاب البحر األبيض المتوسط، مرجعة السبب لإلصابة 

التي تعرضت لها.
وقالت حمادي في تصريحات تلفزيونية أمس: »كنت 

أطمح لحصد الميدالية الذهبية، لكن اإلصابة 
منعتني من المشاركة في المحاولة الثالثة، 

كنت أستهدف الميدالية الذهبية، وقدمت 
أفضل ما لدي، لكن أعد الجمهور الجزائري 
التتويج بها في قادم المنافسات، عملت بجهد 

كبير، تحضيرا لهذه المنافسة، وأهدي هذه 
الميداليات لكل الشعب الجزائري، والمدربين 

الذين وقفوا إلى جانبي«.
وكانت مغنية حمادي قد حصدت ميداليتين 
)فضية و برونزية( في منافسات رياضة 

رفع األثقال لوزن )71 كغ( التي جرت أمس 
بقصر المعارض بالمدينة الجديدة بوهران 

ضمن الطبعة ال 19 أللعاب البحر األبيض 
المتوسط 2022- .

وكانت الميدالية الفضية للرباعة الجزائرية 
في حركة الخطف بعد حملها لوزن 100 

كلغ أي أقل من 1 كلغ عن الفائزة بالمسابقة، 
المصرية نعمة سعيد )101 كلغ(، فيما 

أكملت التركية نوراي قونقور »البوديوم« 
بحمولة قدرها )99 كلغ(.

واضافت الجزائرية مغنية حمادي ميدالية 
برونزية في حركة النثر، حيث رفعت 

حمولة قدرها 121 كلغ. وعادت الميدالية 
الذهبية للمصرية نعمة سعيد )125 كلغ( والفضية 

للتركية نوراي قونقور )122 كلغ(.
ق.ر

لجنة تنظيم األعاب البحر الأبي�ض المتو�سط تعّلق مبيعات التذاكر

تقديم موعد نهائي فرن�سا و�إيطاليا باألعاب �لبحر �لمتو�سط �إلى �ليوم

المدرب كوبر طلب التعاقد معه 

تح�سبا للمو�سم الجديد

 �سليماني يقترب من �الن�سمام
 �إلى نونتغهام فوري�ست �الإنجليزي

اقترب الدولي 
الجزائري، إسالم 

سليماني، نجم نادي 
سبورتنغ لشبونة 

البرتغالي، من 
االنضمام إلى نادي 
نونتغهام فوريست 
اإلنجليزي، خالل 

فترة التحويالت 
الصيفية الحالية، 

حسبما أكدته مصادر 
صحفية برتغالية 

أمس.
وقالت صحيفة »ريكورد« البرتغالية، إن سليماني 

اقترب من حسم صفقة انتقاله إلى نادي نوتنغهام 
فوريست العائد إلى الدوري اإلنجليزي الممتاز بعد 

غياب استمر لـ23 سنة كاملة، مشيرة إلى أنه تواجد 
على رادار المدير الفني للنادي اإلنجليزي، ستيف 

كوبر.
وأكد المصدر البرتغالي أن »كوبر يريد التعاقد مع 

مهاجم آخر بعد تأمين خدمات المهاجم النيجيري تايو 
أويني، وأن سليماني يتواجد على رأس قائمة اهتماماته، 

لكن من الضروري اآلن إضفاء الطابع الرسمي على 
هذه الرغبة«.

ولم يحدد إسالم سليماني لحد الساعة وجهته المستقبلية 
رغم العروض العديدة التي وصلته في الفترة الماضية، 

سواء من األندية األوروبية أو الخليجية
ق.ر

الرباعة الجزائرية مغنية حمادي تحرز ميداليتين في رفع الأثقال وتوؤكد

 »�الإ�سابة منعتني من �لح�سول 
على �لذهب و�أعد بمو��سلة �لتاألق م�ستقبال«

اأكد على المكانة التي اكت�سبتها الجزائر بتنظيمها لالألعاب المتو�سطية، �سليم دادة:

 »حفــل �الختتام �سيكون �سخما لتز�منــه 
مع �لذكــرى �لـ60 ال�ستقــالل �لجز�ئــر«



ف.م
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املفو�سة حلماية الطفولة تزور ق�سم 
الأحداث مبحكمة �سيدي اأحممد بالعا�سمة

قامت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, مريم شرفي أمس, بزيارة ميدانية 
إلى قسم األحداث بمحكمة سيدي أمحمد )الجزائر العاصمة( لالطالع 

على مجريات التحقيق والمحاكمة في مادة قضاء األحداث, حسب ما أفاد 
به بيان لذات الهيئة.وأوضح ذات المصدر أن شرفي "وقفت خالل هذه 
الزيارة على ظروف سير قسم األحداث بالمحكمة قبل ان تحضر رفقة 

أعضاء لجنة التنسيق الدائمة بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة جلسة 
خاصة باألحداث".

وأضاف البيان أن هذه الزيارة كانت "فرصة لتثمين مجهودات الدولة في 
مجال حماية الطفولة وضمان محاكمة عادلة لألطفال الجانحين".وأشار 
البيان الى أن هذه الزيارة "تندرج ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم بها 

المفوضة الوطنية رفقة أعضاء لجنة التنسيق الدائمة إلى مختلف الهيئات 
المعنية بالطفولة للوقوف على المنجزات الكبيرة التي حققتها بالدنا في 

مجال الطفولة وتجسيدا لمبدأ المصلحة الفضلى المكرس دستوريا".
ع.ط

اجللفة

 توقيف رجل م�سبوق ق�سائيا  وامراأة 
ب�سبب الف�سق والدعارة مب�سعد

تم خالل االسبوع الجاري توقيف رجل و امراة لتورطهما في ممارسة 
الفسق والدعارة و هذا من طرف فرقة الشرطة القضائية باالمن الحضري 

االول بامن دائرة مسعد بوالية الجلفة. وتم هذا التوقيف بعد وصول 
معلومات من طرف المواطنين مفادها تواجد شخصين داخل احد المساكن 

في طور االنجاز باحد احياء مدينة مسعد يقومان بممارسة الدعارة 
.وبعد استيفاء اجراءات التحقيق في القضية قدم المشتبه فيهما امام وكيل 

االلجمهورية لدى محكمة مسعد اين استفادا من استدعاء مباشر. 
ل.ع

حتت �شعار "ما تخلوها�ش تتحرق"

مقاطعة الغابات مبليانة تنظم حملة 
حت�سي�سية وتوعوية حول حرائق الغبات
تحت شعار " ماتخلوهاش تتحرق"نظمت مقاطعة الغابات بمليانة والية 

عين الدفلى حملة تحسيسية وتوعوية حول حرائق الغابات ونحن خاصة 
في فصل الصيف بمساهمة جمعية المتجولين مليانة و طلبة المدرسة 

البريطانية للخدمات التعليمية “  eplanet“ عبر ممثلها الحصري افريكا 
وان سكول بخميس مليانة حيث كانت الخرجة سياحية تحسيسية بغابة 

االرز االطلسي المروج جبل زكار. 
لعجاج حمود عزيز

عني الدفلى

 بيع احلليب املدعم 
بالتذاكر بخمي�س مليانة

أصبح الحصول على كيس حليب مدعم بمدينة خميس مليانة أمرا صعبا 
وقد يكون مستحيال بسبب قلة الكمية و تهافت المواطنين على هذه المادة 
االساسية مما ادى الى اعادة ظهور الطوابير رغم وجود مصنع للحليب 

بمدينة "عريب" ، مما اجبر المواطنين إلى استيقاظ باكرا من اجل 
الحصول على التذاكر و التي تسمح لهم بالحصول على االكياس رغم 
توصيات رئيس الجمهورية حول توزيع و توفير مادة الحليب و ذلك 

بانشاء خريطة توافق احتياجات وخصائص كل منطقة فستغل اصحاب 
المحالت الوضعية من اجل رفع االسعار ونهب جيوب المواطنين. 

لعجاج حمود عزيز

حتت �شعار “ حتديات جديدة و ابتكارات جديدة“ 

تنظيم امللتقي الوطني الثاين ل�ساتدة 
اللغة الجنليزية بخمي�س مليانة

قامت المنظمة الطالبية للطلبة الجزائريين O.N.E.A بخميس مليانة 
والية عين الدفلى بتنظيم الملتقى الوطني الثاني الساتذة اللغة االنجليزية 

تحت شعار " تحديات جديدة و ابتكارات جديدة " و هذا بمساهمة مدرسة 
 “ Eva School “، جمعية الودادّ ، الخدمات الجامعية ، مدرسة  

 “   « eplanetباالضافة بعض المساهمين الخواص و بلدية خميس 
مليانة.

ولقد نظم هذا الملتقى بين 30 جوان و 1 جويلية بمعهد االداب و اللغات 
بجامعة جياللي بونعامة بخميس مليانة و شهد حضور اهل االختصاص 
من قطاع التربية و التعليم و اساتذة جامعيين باالضافة الى الطلبة و كل 

محبي اللغة االنجليزية من ربوع الوطن.
وهذا التنوع في الحضور ساهم كثيرا في اثراء و مناقشة المواضيع 

المطروحة بكل حرية و التي كانت تخص تعليمية اللغة االنجليزية و كيفية 
تسهيل المعلومة و تقديمها للتلميذ باستعمال احدث الطرق و االساليب 
العلمية و التقنية كما سمح للحاضرين اعتالء المنصة و اثراء النقاش 

بارائهم. 
ونشط هذا الملتقى ثلة من افضل و احسن االساتذة و المفتشين من مختلف 
الواليات من قطاع التربية و التعليم بالجزائر باالضافة الى حضور مدربة 

من المملكة المتحدة البريطانية و مدرب جزائري من الكويت و اللذان 
ساهما في نقل الخبرات الدولية لالطارات الجزائرية والمتعلمين و هذا 

يعتبر مكسبا للطلبة الجزائريين و لقطاع التربية و التعليم بالجزائر. 
واختتم هذا الملتقى الوطني الثاني للغة االنجليزية بتوزيع الشهادات و 

الجوائز على المحاضرين و بعض الطلبة نظير مساهمتهم الفعالة و 
نشاطهم خالل الملتقى و توجيه الشكر الموصول لكل موظفي و عمال 
االقامة الجامعية 1000 سرير "هندور فاطمة" بالنسبة لالطعام و كل 

موظفي و عمال المركز المهني "خاللدي محمد" على حسن االستقبال و 
االقامة و على رأسهم مدير المركز "لطفي فروخي.”

واتفق المنظمون على نجاح هذه الطبعة الثانية مع اعطاء موعد لتنظيم 
الملتقى دولي الثالث  بشهر نوفمبر بالجزائر العاصمة بعد ان نظم الملتقى 

الدولي االول و الثاني بوالية عين الدفلى. 
ل.ع

مراجعة اأ�سعار الغاز تخ�ش كل املتعاملني

م�ساعي لدول �سرق اأوروبا للح�سول على الغاز اجلزائري

املداخيل بلغت 21,5 مليار دولر

لل�ســـــادرات        قفــــزة توعيـــــة 
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باملوازاة مع اإقرتاب الإحتفالت املخلدة لـ 60 عيد الإ�ستقـــالل

�سرطة بومردا�س توا�سل مداهماتها للأماكن امل�سبوهة

مت انتخاب مكتب تنفيذي مكون من ت�سعة اأع�ساء يراأ�سهم عبد اهلل تيجاين

 2500 طالب ت�سادي ين�سوؤون "جمعية قدماء اجلزائر"

حجز 266 قر�ش مهلو�ش و1.3 غرام من الكيف املعالج ومبلغ مايل 

�سرطة البريين تلقي القب�س على مروج الأقرا�س املهلو�سة

حققت صادرات مجمع سوناطراك من 
المحروقات خالل األشهر ال 5 األولى من العام 

الجاري قفزة نوعية، إذ بلغت المداخيل حوالي 
21,5 مليار دوالر.

وعلى هامش الندوة الصحفية، التي خصصت 
لتقديم حصيلة مجمع سوناطراك خالل سنة 

2021 وفي الخمس  أشهر األولى لسنة 2022، 
قال مدير تسيير األداء بالمجمع محمد رشدي 
بوطالب، بأن صادرات سوناطراك خالل ال 
5 أشهر األولى شهدت ارتفاعا بنسبة وصلت 
ل 70 بالمئة،  بالمقارنة مع نفس الفترة من 

سنة 2021، حيث وصلت المداخيل ل 21,5 
مليار دوالر، مقابل 12,6 مليار دوالر نهاية 

ماي 2021، بفضل األسعار بنسبة 76 بالمئة  
والحجم بنسبة 24 بالمئة.

وأضاف ذات المتحدث، بأن اإلنتاج األولي من 
المحروقات بلغ 79,2 مليون طن نفط مكافئ 

نهاية ماي 2022، بزيادة قدرها 2 بالمئة، 
بالمقارنة مع ما تم تحقيقه نهاية شهر ماي 
2021، فيما بلغ حجم مبيعات المحروقات 

)الصادرات والسوق الوطنية( 67 مليون طن 
نفط مكافئ، بزيادة قدرها 0,3 بالمئة، مقارنة 
بإنجازات األشهر الخمسة األولى من 2022 
، في حين  بلغ حجم الواردات 000 95 طن 

بانخفاض قدره 14 بالمائة مقارنة بالفترة.
وقد خصص مجمع سوناطراك خالل سنة 
2021، ما يعادل 4,4 مليار دوالر لقطاع 

االستكشاف واإلنتاج، من اجمالي استثمارات، 
التي بلغت 5,1  مليار دوالر رصدت خالل 
نفس السنة.وبلغ اإلنتاج األولي للمحروقات  
185,2 مليون طن نفط مكافئ في 2021، 

بزيادة وصلت ل 5 بالمئة، مقارنة بسنة 2020، 
وينقسم اإلنتاج حسب نوع المنتج إلى 67 بالمئة 

من الغاز الطبيعي و 23 بالمئة نفط خام و5 
بالمئة مكثفات و5 بالمئة غاز البترول المسال.
وارتفع إنتاج المصافي من المنتجات البترولية 

إلى 28 مليون طن، بزيادة وصلت ل 1 بالمئة، 
مقارنة بسنة 2020، فيما بلغ رقم األعمال 
للصادرات 35,4 مليار دوالر مقابل 20,2 

مليار دوالر لسنة 2020، أي بزيادة قدرها 75 

بالمئة، ووصل متوسط سعر التصدير المحقق 
للنفط الخام 72,3 دوالرا للبرميل في 2021 , 
بزيادة قدرها 73 بالمائة مقارنة بالسنة المالية 
2020.وبخصوص استالم وتشغيل المشاريع 

خالل نفس الفترة، يبرز حقل النفط حاسي بئر 
ركايز المنجز بالشراكة مع المؤسسة العمومية 

 PTTEP التايلندية الستكشاف وإنتاج النفط
ومركز اإلشراف على شبكة النقل عبر خطوط 

األنابيب.
وخالل الخمس أشهر االولى من سنة 2022، 

قام مجمع سوناطراك بتوقيع العقد الثاني 
للتنقيب وإنتاج المحروقات بموجب القانون 19-
13، والذي يخص حقل زارزايتين مع الشريك 
الصيني سينوبك SINOPEC، كما تم خالل 
نفس الفترة توقيع عقود إنجاز مشاريع وحدة 

ميثيل ثالث بوتيل األثير "MTBE" بأرزيو و 
حوض تخزين الغاز الطبيعي المسال بسكيكدة.

وتشمل حصيلة المجمع أيضا خالل نفس الفترة 
أربعة استكشافات جديدة للمحروقات، منها 

اكتشاف واحد تم بالشراكة.

دفعت التوترات الجيوسياسية الحاصلة شرق 
أوروبا العديد من الدول األوروبية للبحث عن 
بدائل للغاز الروسي، إذا كشف الرئيس المدير 

العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار عن 
اتصاالت لدول من شرق أوروبا لالستفادة من 

الغاز الجزائري.وقال رئيس المدير العام لمجمع 
سوناطراك، بأنه قد تم تسجيل عدة طلبات من 
دول شرق أوروبا لتلبية احتياجاتها الطاقوية 

واالستفادة من شحنات الغاز  الجزائري.
وأشار حكار، بأنه سيتم التوقيع على عدة عقود 

خالل الفترة القادمة في إطار القانون الجديد، 
مضيفا بأنه سيتم االعالن عن هذه العقود في 

الوقت المناسب.وبخصوص الحديث، الذي 
يتم تداوله عن مراجعة أسعار الغاز المصدر 

إلسبانيا، أكد حكار  بأن مجمع سوناطراك قرر 
مراجعة أسعار الغاز مع جميع المتعاملين معه 

ولن يستثني أحد منه.
وأوضح مجمع سوناطراك بأنه قد سجل ارتفاع 

في الكميات، التي يجري تصديرها من الغاز 
عبر خط انابيب انريكو ماتي الموجه  اليطاليا 

بالمقارنة مع خط ميد غاز الموجه السبانيا، كما 
أنه قرر رفع حجم الشحنات التي يتم تصديرها 

إليطاليا ب 8 مليارات متر مكعب سنويا، والتي 
تقدر في الوقت الراهن بنحو 21 مليار متر 

مكعب، بينما تم رفع الشحنات المصدرة السبانيا 
إلى 10,5 مليار متر مكعب.وشدد حكار على 
أن الجزائر لها الحق في اتخاذ كل اإلجراءات 

الالزمة في حال تسجيل تحويل وجهة الغاز 
الجزائري.

ف.م

تواصل الفرق العملياتية ألمن والية بومرداس 
عمليات مداهمة األماكن المشبوهة وأوكار 
اإلنحراف لحماية المواطنين و المصطافين 

وبسط األمن .وقالت مصالح أمن والية 
بومرداس في بيان لها، بأن المصالح العملياتية 
المكلفة تواصل جهودها لتأمين المواطنين من 

داخل الوالية و خارجها خاصة مع التوافد الكبير 
للعائالت التي تكون وجهتها لمختلف الفضاءات 
العمومية و كذا الشواطيء، من خالل الخرجات 

الميدانية، من أجل بسط األمن واالستقرار 

ومحاربة جميع أشكال الجريمة ودحر أوكارها 
مع تطهير شوارعها من كافة السلوكيات السلبية 

التي تقلق راحة المواطن، خاصة مع إقتراب 
اإلحتفاالت المخلدة لستينية عيد اإلستقالل 

المصادف للخامس جويلية من كل سنة.
وتقوم ذات المصالح بعمليات تمشيط كل األماكن 

المعزولة و األوكار التي يجتمع فيها بعض 
المنحرفين، مع مراقبة األشخاص المشبوهين، 

حيث عثر لدى البعض منهم كميات من 
األقراص المهلوسة والمخدرات، باإلضافة إلى 

حيازتهم ألسلحة بيضاء عبارة عن سكاكين 
من الحجم الصغير والكبير تستعمل لتهديد أمن 

وسالمة المواطنين وممتلكاتهم، كما مكنت 
العمليات من إيقاف ومراقبة أكثر من 300 

دراجة نارية مع تحرير مخالفات لبعض السائقين 
من المتهورين، حيث تندرج هذه العمليات 

الشرطية ضمن المخطط األمني المسطر من 
طرف مصالح شرطة بومرداس حرصا على 

أمن وسالمة تنقالت العائالت والمواطنين.
ف.م

قام أمس قدماء الطالب والمتربصين التشاديين 
بالمعاهد والجامعات الجزائرية، بإنشاء "جمعية 

قدماء الجزائر"، تزامنا مع االستعدادات 
الجارية لتخليد الذكرى ال 60 الستعادة 

السيادة الوطنية، يوم 5 جويلية.2022وجرى 
هذا اإلعالن بمناسبة عقد قدماء الطالب 

والمتربصين التشاديين بالمعاهد والجامعات 

الجزائرية, جمعيتهم التأسيسية بمقر وزارة 
الشؤون الخارجية التشادية, حيث تم انتخاب 

مكتب تنفيذي مكون من تسعة أعضاء يرأسهم 
عبد هللا تيجاني.

وتضم هذه الجمعية ما يربو عن 2500 طالب 
تخرجوا من الجامعة الجزائرية على مدى ال 

30 سنة الماضية, يتولى العديد منهم اليوم 

مناصب وزارية وقيادية في اإلدارة ومختلف 
المؤسسات التشادية, واضعين عصارة تكوينهم 

ومعارفهم في خدمة شعبهم وتنمية بلدهم وهم 
يشكلون أيضا همزة وصل ودعامة أساسية في 
عالقات الصداقة والتعاون البناء بين الجزائر 

وتشاد.
مرمي عثماين

تلقت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن 
دائرة البيرين معلومات مفادها وجود شخص 

في العقد الثالث يقوم بترويج االقراص المهلوسة 
و المخدرات على متن دراجته النارية بمدينة 

البيرين بالجلفة.  وبعد أن تم توقيف المشتبه فيه 

و ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية و تفتيش بيته 
تم العثور على 266 قرص مهلوس و 1.3 غرام 
من الكيف المعالج و مبلغ مالي قيمته 31 مليون 

سنتيم باالضافة على مجموعة من االسلحة 
البيضاء المحظورة من الصنف السادس. وتم 

بعدها تقديم المشتبه فيه في القضية الى و كيل 
الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، والذي 

احال الملف الى قاضي التحقيق ومع ايداع المتهم 
الحبس المؤقت. 

ل. ع



و"الشهرة  الكبير  بالتطور  فنانون،  أشاد 
الجزائرية  الموسيقى  عرفتها  التي  الدولية" 

على مدار ستين عاما من االستقالل.
واعتبر فنانون، في ندوة بمركز "أرتيسيمو" 
الموسيقى  أن  الفنون،  بترقية  الخاص 
وقد  و"ثرية"  جدا"  "متنوعة  الجزائرية 
أنماطها  بفضل مختلف  دولية  "نالت شهرة 
الموسيقية وبفضل أيضا فنانيها الذين حظي 

العديد منهم بشهرة دولية".
وارتسي،  زفيرة  اإلطار  هذا  في  وقالت 
مديرة آرتيسيمو"، أن الموسيقى الجزائرية 
"تميزت عالميا بفضل أنواعها المختلفة من 
وبفضل  وغيرها،  وتارقي  وشعبي  راي 
الحراشي  دحمان  غرار  على  فنانيها  أيضا 
ورابح درياسة وصافي بوتلة وعثمان بالي 
مامي  والشاب  خالد  الشاب  إلى  وصوال 

وسعاد ماسي وسولكينغ وبابيلون.
وعاد من جهته مغني الشعبي، رضا دوماز، 
الشعبي  موسيقى  عرفته  الذي  التطور  إلى 
في  الجمعيات  لعبته  الذي  "الدور  إلى  الفتا 
الحفاظ عليها" و"األهمية الكبيرة والمحورية 
لمحبوب باتي في تجديد هذا النوع الموسيقي 
القصيرة  األغنيات  خالل  من  وخصوصا 

التي برع فيها الكثير من المغنيين".
واعتبر دوماز أن الشعبي "هو في األصل 
مدح" وأنه "تطور اليوم وصار لونا غنائيا 
وطنيا وليس فقط خاص بالعاصمة"، داعيا 
الشعبي  أغنية  مهرجان  إطالق  إعادة  إلى 
الفنانين  جميع  على  الفضاءات  جميع  وفتح 

واالبتعاد عن المناسباتية.
تركت  التي  العصرية  باألغنية  أشاد  كما 
الفنية  الساحة  في  "الكبيرة"  بصمتها 

من  العديد  فيها  تميز  والتي  الجزائرية 
ونورة  وسلوى  درياسة  كرابح  الفنانين 
الجزائريين  الفنانين  أن  مضيفا  والعماري، 

"تميزوا بفنهم حتى قبل االستقالل".
واعتبر من جهته هشام جامة، وهو موسيقي 
أن  خاص،  تسجيل  استوديو  ومؤسس 
الموسيقى الجزائرية "شديدة التنوع والثراء 
وتتطور باستمرار"، مشيرا إلى أن "الراي 
والراب والزنقاوي هي األنواع التي تعرف 
حاليا بالموسيقى الجزائرية في العالم"، على 
حد قوله، ومضيفا أن "المواهب الموسيقية 
النقص في  الواليات رغم  موجودة في كل 

الفضاءات وقلة اإلمكانيات".
تغني  التي  مبارك،  نوال  المغنية  وأشادت 
"التنوع  مختلفة، ب  اجتماعية  حول قضايا 
الكبير الذي ميز الموسيقى الجزائرية خالل 
ستين عاما"، مضيفة أن "كل فنان هو سفير 
النوع الموسيقي الذي يؤديه وسفير بلده في 
"الحضور  أيضا ب  الوقت"، ومشيدة  نفس 
الموسيقى  في  للمرأة  واإلبداعي  الكبير 

الجزائرية".
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من طرف  نظم  الذي  الحفل،  هذا  و جرى 
والية الجزائر تحت الرعاية السامية لرئيس 
شعار  تحت  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية 
بحضور  جديد"،  وعهد  مجيد  "تاريخ 
الوزير األول السيد أيمن بن عبد الرحمان، 
المكلف  الجمهورية  رئيس  ومستشار 

عالهم،  الحفيظ  عبد  الخارجية،  بالعالقات 
العاصمة  والي  و  الحكومة  من  وأعضاء 
أحمد معبد، و أعضاء منتخبين من غرفتي 

البرلمان و كذا إطارات سامية في الدولة.
 و تم إعداد هذا الحفل الساهر، الذي خصص 
 5 بيوم  الشعبية  لالحتفاالت  منه  جزء 
جويلية  1962، بمساهمة الفرق الموسيقية 
للحرس الجمهوري والحماية المدنية و كذا 
مؤسسة  و  الجزائرية  اإلسالمية  الكشافة 
باإلضافة  الجزائر  لوالية  والثقافة  الفنون 
الجمعيات  من  والعديد  الجزائر  أوبرا  إلى 
الذين  الوطن  الفولكلورية من مختلف مدن 
هذا  في  االستقالل  بعيد  لالحتفال  جاءوا 
الموسيقي  الجوق  وافتتح  الرمز.  الملعب 
بتأدية  الفنية  السهرة  الجمهوري  للحرس 
المقاطع الخمس للنشيد الوطني أمام جمهور 
تخليد  اجل  من  بإجالل  وقف  الذي  غفير، 
برنامج  إعداد  تم  و  المميزة،  اللحظة  هذه 

وطنية  أغاني  تضمن  األمسية،  لهذه  ثري 
باإلضافة  وفولكلورية،  تقليدية  ورقصات 

إلى سلسلة من العروض.
والفرق  الجمعيات  من  العديد  وشاركت   
الوطن  مناطق  مختلف  من  الفولكلورية 
"سيدي  غرار  على  االستعراض  هذا  في 
جابر" من غرداية و قرقابو" من تندوف و 
"أوالد نايل" من الجلفة وغيرها من سطيف 
والبويرة  وباتنة  أهراس  وسوق  وقسنطينة 

وتيزي وزو.
الرقصات  طبوع  من  العديد  أداء  وتم   
والعالوي  العاصمي  غرار  على  الشعبية 
الغفير،  الجمهور  أمام  والشاوي،  والترقي 
وكذا عروض للفروسية على وقع األناشيد 
ميزت  التي  الشعبية  واألغاني  الوطنية 
على  الجزائر  لتاريخ  البارزة  المحطات 
غرار "يا شهيد الوطن" و "طيارة صفراء" 

و"سبع أيام".

يف جو بهيج مفعم مب�شاعر العتزاز والفخر 

حفل فني كـــبري مبلعب 5 جويليـــة 
احتفاال بالذكرى 60 لعيد اال�ستقالل 

الحتفال  اإطار  يف  كبريا  فنيا  حفال  الأول،  اأم�س  �شهرة  العا�شمة،  باجلزائر  جويلية   5 ملعب  احت�شن 

بح�شور  والفرح  والفخر  العتزاز  مب�شاعر  مفعم  بهيج  جو  يف  الوطنية،  ال�شيادة  ل�شرتجاع   60 بالذكرى 

عدد كبري من العائالت.

اإعداد: حياة م�شباحي

والمخطوطات  للكتب  كريستي  مزاد  يقيم 
القيمة، مزاًدا عالمًيا، وذلك يوم 13 جويلية 
القادم، على مجموعة كاملة من اإلصدارات 
هاري  الفانتازية  الروايات  لسلسلة  األولى 
الكاتبة  قبل  من  موقعة  جميعها  بوتر، 
رولينج"،  ج.  "ك.  الشهيرة  البريطانية 
وذلك بقيمة تقديرية تبدأ من 100 ألف جنيه 
إسترلينى، وحتى 150 ألف جنيه إسترليني.

الكاملة  فالمجموعة  اإلعالم،  لوسائل  وفقا   
من  مقدمة  المزاد  في  طرحها  سيتم  التى 
مكتبة Livraria Lello التى تعد واحدة من 
أجمل المكتبات في العالم، ومقرها البرتغال، 

.Pedro Pinto ومملوكة لعائلة
التبرع  يتم  وبحسب وسائل اإلعالم، سوف 
التى  المزاد  فى  البيع  عائدات  من  بجزء 
لصالح   Livraria Lello إلى  ستعود 
أهدافها  تتمثل  تسعى  دولية  خيرية  مؤسسة 
من  لألطفال  مناسبة  تربية  بيئة  توفير  فى 
خالل تحويل أنظمة الرعاية في جميع أنحاء 

العالم والعمل على إنهاء المؤسسات.
وحجر  بوتر  "هارى  رواية  أن  إلى  يشار 
الفيلسوف"، هى أول رواية فانتازية كتبتها 
الكاتبة البريطانية جي. ك. رولينج، وفى هذه 
الرواية يكتشف هارى بوتر إرثه السحرى 

يتسلم  الحادى عشر، حينما  فى عيد ميالده 
هوجوورتس  مدرسة  فى  قبول  خطاب 
هارى  لدى  يصبح  المدرسة  وفى  للسحر، 
األعداء  وبعض  مقربون  أصدقاء  بوتر 
خالل عامه األول فى المدرسة، وبمساعدة 
عودة  محاولة  "هاري"  يواجه  أصدقائه، 
الذى  فولدمورت،  اللورد  الشرير  الساحر 
قتل والديه، لكنه لم يستطع قتل هارى عندما 

كان يبلغ من العمر 15 شهًرا.
المعروف أن الرواية نشرت ألول مرة فى 
 1997 جوان   26 يوم  فى  المتحدة  المملكة 

بواسطة دار بلومزبري، ثم نشر فى الواليات 
المتحدة فى العام التالى، بعنوان "هارى بوتر 
وحجر الساحر"، وحازت الرواية على معظم 
جوائز الكتب التى كانت يحكم بها األطفال، 
الواليات  فى  أخرى  جوائز  إلى  باإلضافة 
المتحدة.وحينما صدرت الرواية كانت ردود 
بعض  علقت  حيث  إيجابية،  حولها  األفعال 
اآلراء على خيال "رولينج" وحسها الفكاهي 
المحكم  وبنائها  المباشر  البسيط  وأسلوبها 
للحبكة، بالرغم من وجود بعض اآلراء التي 
تبدو  كانت  األخيرة  األجزاء  أن  من  تشكو 

جاين  بكتابة  كتابتها  قورنت  كما  سريعة، 
المفضلين،  رولينج  كتَّاب  إحدى  أوستين، 
روالد دال الذي هيمنت أعماله على قصص 
وراوي  بوتر،  هارى  ظهور  قبل  األطفال 
فاعتقد  هومر،  القديمة  اليونانية  القصص 
البعض أن الرواية تتناول قصص المدرسة 
بينما ظن  الفيكتورية واإلدواردية،  الداخلية 
في  بصرامة  النوع  هذا  يضع  أنه  آخرون 
العالم الحديث من خالل المشاكل األخالقية 
واالجتماعية المعاصرة المميزة له باإلضافة 

إلى التغلب على العقبات مثل التنمر.
كما حققت الرواية إنجازات أخرى، أبرزها 
لكتب  تايمز  النيويورك  قائمة  تصدرت 
 1999 أغسطس  فى  مبيًعا  األكثر  الخيال 
سنتى  لمعظم  الصدارة  من  بالقرب  وظل 
إلى 73 لغة  1999 و2000، كما ترجمت 
أخرى على األقل، وتحولت إلى فيلم طويل 

يحمل نفس االسم.
الرواية  2008، نشرت  حتى منتصف عام 
بـ 67 ترجمة، كما نشرت دار بلومزبيري 
اإلغريقية،  واللغة  الالتينية  باللغة  ترجمات 
ووصفت الترجمة األخيرة بأنها "إحدى أهم 
التي  القديمة  اليونانية  باللغة  األدبية  القطع 

نشرت منذ عدة قرون".

عر�ض روايات "هــــــارى بوتـــر" فى مزاد للبيــع

تزامنا مع الألعاب املتو�شطية 

مبدينة "الباهية"

اإقبال مميز على املعامل 
التاريخية ملدينة وهران

ت�شهد املعامل التاريخية والأثرية ملدينة وهران 

اإقبال مميزا للزوار والوفود الريا�شية امل�شاركة 

يف الدورة 19 لألعاب البحر الأبي�س املتو�شط 

وهران- 2022.وقد �شجل ذات الديوان اإقبال 

للوفود الريا�شية امل�شاركة يف هذه التظاهرة 

الريا�شية من دول خمتلفة والتي زارت املعلمني 

الأثريني ق�شر "الباي" بحي "�شيدي الهواري" 

العتيق ، وح�شن "�شونتا كروز" الواقع باأعايل 

جبل "مرجاجو"  املطل على املدينة والبحر 

الأبي�س املتو�شط.ويتم يف هذا الإطار ا�شتقبال 

يوميا زهاء 40 زائرا الذين اأبدوا اإعجابهم 

الكبري بهذين املعلمني ويحذوهم �شغف 

لكت�شاف تاريخ وهران، وقد تلقى الزوار على 

طول اجلولة ال�شياحية التي كانت تنطلق من 

ق�شر "الباي"  اإىل غاية ح�شن "�شونتا كروز"، 

�شروحات من املر�شدين حول املعامل الأثرية 

والتاريخية املدرجة يف هذا امل�شار الذي ي�شم 12 

موقعا على غرار بابي " كن�شتال" و"�شانطون" 

و"جامع البا�شا" وغريها من املعامل التي تعود 

اإىل خمتلف الفرتات التاريخية.

كما �شهد املعلمان املذكوران اإقبال للوفد 

الريا�شي اجلزائري امل�شارك يف هذه التظاهرة 

الدولية وتواجد مكثف للزوار الذين قدموا 

من خمتلف وليات الوطن حل�شور املناف�شات 

الريا�شية املدرجة يف األعاب البحر الأبي�س 

املتو�شط .و مبا اأن مدينة �شيق حتت�شن جانبا من 

مناف�شات هذا احلدث الريا�شي الدويل برمج 

بق�شر "الباي"، ابتداء من هذا الأ�شبوع معر�شا 

يربز خمتلف املعامل التاريخية والأثرية ملدينة 

مع�شكر، ل �شيما تلك املتعلقة بفرتة موؤ�ش�س 

الدولة اجلزائرية احلديثة الأمري عبد القادر.

ومت توفري كل الإمكانيات الالزمة ل�شتقبال 

الزوار يف اأح�شن الظروف مب�شاعدة اإطارات من 

فروع اأخرى تابعة للديوان الوطني لت�شيري 

وا�شتغالل املمتلكات الثقافية منها فرع م�شتغامن 

وجمعيات مهتمة بالرتاث على م�شتوى وهران ، 

مثلما متت الإ�شارة اإليه .

خالل �شتني عاما من ال�شتقالل

فنانون ي�سيدون بتطور املو�سيقى 
اجلزائرية و�سهرتها الدولية 

كان ي�شغل من�شب مدير املدر�شة العليا للفنون اجلميلة

رحيل الفنان الت�سكيلي جمال لعروق 
توفي أمس األول، بالجزائر العاصمة، الفنان التشكيلي ومدير المدرسة العليا للفنون 
مع  بعد صراع طويل  58 سنة،  ناهز  لعروق، عن عمر  الجزائر، جمال  الجميلة 

المرض حسب ما علم لدى أقرباءه.
حل جمال لعروق في أوج العطاء حيث كان إلى جانب عمله يحضر لشهادة دكتوراه 
من  الكثير  تشكيلي  فنان  بصفته  قدم  و  ببوزريع،   3 الجزائر  بجامعة  الفلسفة  في 

األعمال عرضت في معارض فنية فردية و جماعية بالجزائر و بالخارج.
  و قد وضع جثمان الفقيد بالمدرسة العليا للفنون الجملة لتمكين زمالءه من إلقاء 
النظرة األخيرة، و سييتم تشييع جنازة الفقيد ظهر اليوم بقسنطينة بعد صالة العصر .
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ال�صحراوية  الوطنية  اللجنة  حذرت 

الت�صعيد  حملة  من  الإن�صان  حلقوق 

�صد  املغربي  لالحتالل  اخلطرية 

وممار�صاته  ال�صحراويني  املنا�صلني 

املنافية لكل الأعراف واملواثيق الدولية 

ال�صحراوية  بالأرا�صي  ال�صلة  ذات 

طال  الذي  العتداء  مدينة  املحتلة, 

ل�صحايا  ال�صحراوية  اجلمعية  اأع�صاء 

النتهاكات املغربية اجل�صيمة.

بيانا  ال�صحراوية  اللجنة  واأ�صدرت 

�صلطات  نفذته  الذي  العتداء  حول 

وطال  ال�صبت  اأم�س  املغربية  الحتالل 

ل�صحايا  ال�صحراوية  اجلمعية  اأع�صاء 

واملرتكبة  اجل�صيمة  املغربية  النتهاكات 

منعهم  بغية  املغربية,  الدولة  قبل  من 

الأوىل  الدورة  اأ�صغال  يف  امل�صاركة  من 

للمجل�س التن�صيقي التي تاأتي بعد انعقاد 

املوؤمتر العام العادي الأول للجمعية.

ال�صحراوية  الوطنية  اللجنة  وعربت 

وكالة  ذكرت  ما  وفق   - الإن�صان  حلقوق 

عن   - )وا�س(  ال�صحراوية  الإنباء 

اجلمعية  اأع�صاء  مع  املطلق  "ت�صامنها 
ال�صحراوية" وطالبت "ال�صليب الأحمر 

بتطبيق  واللتزام  م�صوؤولياته  بتحمل 

ال�صلة  ذات  جنيف  اتفاقيات  مقت�صيات 

املحتل  باجلزء  احلماية  �صروط  لتوفري 

من اجلمهورية ال�صحراوية.”

عن  الفوري  الإفراج  اإىل  دعت  كما 

ال�صحراويني  ال�صيا�صيني  املعتقلني  جميع 

بال�صجون املغربية, واإر�صال جلان حتقيق 

لالأرا�صي املحتلة "لالطالع على ما يجري 

الدويل  للقانون  ممنهجة  انتهاكات  من 

حلقوق  الدويل  والقانون  الإن�صاين 

الإن�صان ووقف هذه العتداءات ال�صافرة 

يف حق املدافعني ال�صحراويني عن حقوق 
الإن�صان حتت الحتالل.”

جمل�س  اللجنة,  بيان  نا�صد  ذلك,  اىل 

الأمن الدويل والأمانة العامة واملفو�صية 

ال�صامية حلقوق الإن�صان واللجنة الدولية 

لل�صليب الأحمر ب"التدخل العاجل ملنع 

وال�صعوب  الإن�صان  حقوق  اأو�صاع  تدهور 

املنتهكة بالأرا�صي املحتلة من اجلمهورية 

حملة  من "نتائج  حمذرا  ال�صحراوية", 

املدافعني  �صد  اخلطرية  الت�صعيد 

لالحتالل  املناه�صني  ال�صحراويني 

املغربي وممار�صاته املنافية لكل الأعراف 

واملواثيق الدولية ذات ال�صلة.”

-ي�صيف  اجلبان  العمل  هذا  وياأتي 

"اله�صترييا  اأخرى  مرة  ليثبت  البيان- 

التي  الحتالل  ل�صلطات  والعدوانية 

ف�صلت برتهيبها وقمعها الأعمى يف �صد 

املبادرات احلقوقية للمدافعني والن�صطاء 

ال�صحراويني, بعد اأن قام عنا�صر تابعني 

الإجرامية  البولي�صية  املجموعة  لنف�س 

يوليو   2 ال�صبت  يوم  فجر  بالت�صلل 

لتخريب العداد الكهربائي اخلا�س مبقر 

الكهرباء  انقطاع  �صبب  مما  اجلمعية, 

ب�صفة تام وتعطيل النرتنت.”

و اأ�صاف امل�صدر ذاته اأن "�صلطات القمع 
مقر  مبحا�صرة  تكتف  مل  املغربية 

حماولة  بعد  ومبا�صرة  بل  اجلمعية, 

رئي�س اجلمعية, ب�صري بنطالب, توثيق 

الذي  البولي�صي  واحل�صار  املنع  هذا 

عن�صر  قام  اجلمعية,  مقر  له  يتعر�س 

با�صتهداف  الحتالل  اأجهزة  لأحد  تابع 

وتعنيفه  بركله  اجلمعية  رئي�س  هاتف 

اليد  م�صتوى  على  اإ�صابة  له  �صبب  مما 

وك�صر الهاتف, وبعد ذلك اأقدمت عنا�صر 

الوح�صي  بالعتداء   املغربي  الأمن 

اجلمعية  اأع�صاء  على  وال�صب  وال�صرب 

بع�صهم  وتعر�س  املقر  على  الوافدين 

لإ�صابات بليغة ومتفاوتة اخلطورة.”

الوكالت

لدى  اللبناني،  الرئيس  قال 
الشؤون  وزير  استقباله 
الوطنية  والجالية  الخارجية 
أن  لعمامرة  رمطان  بالخارج، 
"تكتسي  القادمة  العربية  القمة 
ان  و  سيما  ال  كبرى،  أهمية 
الحاجة ملحة لجمع شمل العرب 
التي  المصيرية  القضايا  حيال 

تواجه دولنا العربية.”
-حسب  عون  ميشال  واعتبر 
ما  أن  اللبنانية-  للرئاسة  بيان 
"هو  مهما،  القمة  عقد  يجعل 
التي  الخطيرة  األزمات  حجم 

الدول  تعانيه  ما  الى  إضافة  الكبرى،  والتحديات  اليوم  عالمنا  تواجه 
من  بدء  لمواجهتها،  الجهود  توحيد  تستوجب  استهدافات  من  العربية 
الشعب  والدفاع عن حقوق  الفلسطينية  القضية  وهي  المركزية  القضية 
بالعديد من  التي تعصف  الحروب  إيقاف  الفلسطيني، مرورا بضرورة 
أو  اللجوء  وقضايا  اإلرهاب  على  الحرب  في  التهاون  وعدم  دولنا، 

النزوح.”
السبت في  اليوم  لعمامرة قد شارك في وقت سابق  الوزير  هذا، وكان 

لوزراء  التشاوري  االجتماع 
الخارجية العرب الذي التأمت 
اللبنانية  بالعاصمة  أشغاله 
بيروت، حيث تركزت أشغاله 
األوضاع  مستجدات  حول 
في  العربية  المنطقة  في 
أفرزتها  التي  التحديات  خضم 
التوترات الراهنة على الساحة 
مجالي  في  سيما  ال  الدولية 
والطاقوي،  الغذائي  األمن 
العمل  أولويات  عن  فضال 
وقضايا  المشترك  العربي 
مقدمتها  وفي  العربية  األمة 
للقمة  التحضيرية  الجوانب  إلى  االجتماع  الفلسطينية.وتطرق  القضية 
تطلعهم  عن  المشاركون  الوزراء  وأعرب  بالجزائر،  المرتقبة  العربية 
لهذا الموعد واستعدادهم لالنخراط في المسار التحضيري لتحقيق النجاح 
الكامل، مشيدين بجهود الجزائر ومساعيها الرامية إلى ضمان التحضير 
األمثل وتشجيع التوافق حول مخرجات نوعية تكون في مستوى تطلعات 
الشعوب العربية وتضع األسس الضرورية لتحقيق انطالقة جديدة للعمل 

العربي المشترك.

أجل  من  الوطنية  العمل  مجموعة  حذرت 
التطبيع  لمناهضة  المغربي  فلسطين والمرصد 
للجامعات  الصهيوني  االختراق  تصاعد  من 
والمعاهد العليا بالمغرب عبر خطوات التطبيع 
البلد  مستقبل  على  وخطورته  المتسارعة 
ككل, ودعتا الى اليقظة والتعبئة الضروريتين 

لمواجهة جريمة التطبيع.
في  للتطبيع  المناهضتان  الهيئتان  ونبهت 
العالي  للتعليم  الوطنية  للنقابة  وجهت  رسالة 
لألجهزة  التسلالت  من  "عددا  تسجيلها  إلى 
منها  المتخفية  الصهيونية,  االستخباراتية 

والمعلنة, إلى الحرم الجامعي.”
خالل  من  تمت  التسلالت  هذه  إن  وكشفت 
جملة مما كان يسمى "فعاليات علمية وبحثية" 
الصهيوني  بالجيش  وقادة  ضباط  يؤطرها 
صفات  تحت  الجامعية,  المؤسسات  من  بعدد 
هوياتهم  على  شديد  وبتكتم  مضللة  ومسميات 

الحقيقية.
االختراق  هذا  خطورة  على  الرسالة  وتوقفت 

والبحث  المغربية  الجامعة  مستقبل  على 
والشباب,  الطلبة  على  وخصوصا  العلمي, 
مناهضو  واعتبر  ككل.  البلد  مستقبل  وعلى 
التطبيع أن توقيع وزير التعليم العالي على ما 
الصهيوني,  الكيان  مع  تفاهم"  "مذكرة  يسمى 
قد "وفر الشروط الذاتية والموضوعية لتسرب 
عموم  ودعوا  المغربية",  للجامعات  الصهاينة 
إلى  العالي  للتعليم  الوطنية  النقابة  أعضاء 
الصهيوني  االختراق  مظاهر  لكل  "التصدي 

للجامعات والمعاهد العليا بالمملكة.”
الوطنية  النقابة  أن  على  ذاته  المصدر  وشدد 
للتعليم العالي "كانت دائما في الصف األمامي 
لمواجهة  بالبالد,  الحية  القوى  كل  جانب  إلى 
أدانت  و  اإلرهابي  الصهيوني  الكيان  وفضح 
كل مجازره وهمجية جيشه وقطعان مستوطنيه 
تعامل,  "أي  أن  على  مؤكدا  وعنصريته", 
الغاصب,  العدو  هذا  مع  كان  مستوى  أي  من 
لمجازره  تزكية  هو  جرائمه  عن  السكوت  أو 
وتبييض لوجهه البشع وتشجيعا له على ارتكاب 

مزيد من جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية 
التطهير  وجرائم  الجماعية  اإلبادة  وجرائم 
ذلك  أقرت  كما  العنصري,  والميز  العرقي 
منظمة العفو الدولية في تقريرها قبل شهور.”

والفعاليات  الهيئات  باسم  الرسالة,  وأهابت 
في  المنضوية  والمدنية  واالجتماعية  السياسية 
فلسطين,  أجل  من  الوطنية  العمل  مجموعة 
"إيالء  التطبيع,  لمناهضة  المغربي  والمرصد 
للجامعات  الخطير  الصهيوني  االختراق  هذا 
والتعبئة  واليقظة  الالزم  االهتمام  المغربية 

الضروريتين.”
المغربي  المرصد  رئيس  اعتبر  جانبه,  من 
أن  ويحمان,  أحمد  التطبيع,  لمناهضة 
المغربية  للجامعة  الصهيوني  "االختراق 
إحكام  في  استثمار  و  البالد  لنخب  استهداف 
خالل  من  ومقدراته  المغرب  على  السيطرة 
من  تمكينها  إلى  يصار  متصهينة  نخبة  صنع 
المناصب العليا ومن مفاصل الدولة االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية".

الرئي�س اللبناين مي�صال عون ي�صرح

�لقمة �لعربية باجلز�ئر تكت�سي �أهمية 
كربى يف ظل �لق�سايا �مل�سريية �لر�هنة

   

اأكد الرئي�س اللبناين مي�صال عون، ببريوت، اأن القمة العربية التي �صتحت�صنها اجلزائر يف الفاحت و الثاين من نوفمرب 

القادم، تكت�صي "اأهمية كربى"، يف ظل "الق�صايا امل�صريية" التي تواجه العامل العربي.

التضامني  اليوم  فعاليات  أمس،  انطلقت، 
للمطالبة بإطالق سراح الصحفيين المغربيين 
وكافة  الراضي،  وعمر  الريسوني  سليمان 
الكبير  بالقصر  والتعبير،  الرأي  معتقلي 
نظام  بممارسات  والتنديد  المغرب(  )شمال 
المخزن التعسفية والتضييق على الصحفيين 
من  وكل  اإلنسان  حقوق  عن  والمدافعين 

يطالب بالعدالة االجتماعية.
في  والمتمثلة  المنظمة  الجهة  بيان  وذكر 
الصحفيين  مع  للتضامن  المحلية  اللجنة 
وكافة  الراضي  وعمر  الريسوني  سليمان 
على صفحة  نشر  والتعبير،  الرأي  معتقلي 
"الحرية للصحفي سليمان الريسوني وكافة 
معتقلي الرأي والتعبير" على موقع التواصل 
االجتماعي "فايسبوك"، أن اليوم التضامني 
يتضمن العديد من الورشات، ومنها "اآلليات 
السياسي  االعتقال  ضد  للنضال  التنظيمية 
و   ،"2022 بعد  ما  مغرب  شروط  وفق 
السياسي"،  االعتقال  النضال ضد  "مستقبل 
الكبير  القصر  نداء  "صياغة  إلى  إضافة 

للمطالبة بإطالق سراح كافة معتقلي الرأي 
السياسيين".وتتضمن  والمعتقلين  والتعبير 
لشعار  الحامل  التضامني  اليوم  فعاليات 
معتقلي  سراح  إطالق  أجل  من  "جميعا 
السياسيين  المعتقلين  وكافة  والتعبير  الرأي 
وكذا  المعتقلين  لعائالت  كلمة  بالمغرب"، 
إشغال  إطالق  جانب  إلى  الدفاع،  لهيئة 
اإلنسان  حقوق  "واقع  موضوع  حول  ندوة 
بالمغرب ما بعد 2011، االعتقال السياسي 

نموذجا".
يشار إلى أن اليوم التضامني نظم بالتنسيق 
والمحلية  والجهوية  الوطنية  اللجان  مع 
بالمغرب، وبمشاركة هيئات حقوقية ونقابية 
المنابر  من  جملة  إلى  إضافة  وسياسية 
اإلعالمية وعائالت المعتقلين وهيئة الدفاع.
الجمعيات  من  العديد  أن  بالتذكير  جدير 
التعسفية  بالممارسات  نددت  الحقوقية 
األصوات  على  المخزني  والتضييق 
المغربية  الجمعية  بينها  ومن  المعارضة، 
قلقها  عن  أعربت  التي  اإلنسان  لحقوق 

األوضاع  وتدهور  تراجع  إزاء  "البالغ" 
"المنحى  منتقدة  المغرب،  في  الحقوقية 
الخطير" للمحاكمات في مواجهة األصوات 

المنتقدة للممارسات السلطوية.
"االستفزازات  إلى  الجمعية  وأشارت 
حق  في  االنتقامي  والتنقيل  المتكررة 
المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي 
مطالبتها  وجددت  بوعشرين"،  وتوفيق 
باإلفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين 
حراك  معتقلي  ذلك  في  بما  السياسيين، 
الريسوني  سليمان  والصحفيين  الريف، 
وعمر الراضي والناشط الحقوقي نور الدين 

العواج وغيرهم.
لحقوق  المغربية  الجمعية  واستنكرت 
حق  في  الصادرة  األحكام  اإلنسان، 
النشطاء االجتماعيين والسياسيين والنقابيين 
والحقوقيين، مذكرة بحال المعتقل السياسي 
السابق ربيع االبلق بالحسيمة وأحمد ستيتو 
أحد  السباعي  العباس  الدكتور  جانب  إلى 
النشطاء الفاضحين للفساد بمحاميد الغزالن.

السياسي  والمحلل  للباحث  من جهته، سبق 
لجوء  انتقد  أن  عالشي،  سعيد  المغربي 
الصحفيين  "لجم  الى  المخزنية  السلطات 
الذين سولت لهم نفسهم التحدث عن ظاهرة 
الفساد، اما باإلبعاد او بالسجن حيث الزالت 
سجون المغرب مكتظة بضحايا قمع حرية 
للفساد والمفسدين  فالتعرض  الفكر والقلم"، 
في رأيه "يعني التعرض ألصحاب السلطة 

الفعليين ولبيادقهم و أدواتهم أيضا".
وتابع عالشي يقول إن "الصحافة المغربية 
الفساد في  تناولت تصاعد مشكلة  ما  كثيرا 
مستوى  وعلى  والخاص،  العام  القطاعين 
فالجميع  والبرلمان،  والحكومة  األحزاب 
فاسدة  دولة  وسط  الظاهرة  بتفشي  اعترف 

بكل ما للكلمة من معنى".   
وذكر بعدد الصحفيين ضحايا أقالمهم على 
كان  والذي  المرابط  "الصحفي علي  غرار 
مع  سنوات  لثالث  بالسجن  عليه  حكم  قد 
وفقيد  سنوات"،   10 لمدة  الكتابة  من  منعه 
الذي  الجامعي  بكر  أبو  المغربية  الصحافة 

سبق و أن اعتقل وعذب وحرم من الكتابة 
سنة  في  حصل  قد  كان  والذي  لسنوات، 
2003 على جائزة حرية الصحافة الدولية، 
واألستاذ  السياسي  المؤرخ  جانب  الى 
مارس  الذي  منجب  المعطي  الجامعي 
التعليم في جامعات بأمريكا وقدم استشارات 

لمراكز البحوث الدولية.
على  الضوء  عالشي  سعيد  سلط  كما 
الصحفي توفيق بوعشرين والذي حكم عليه 
ب15 سنة سجنا وكذا الصحفي اإلستقصائي 
عمر الراضي الذي حكم عليه ب6 سنوات 
الريسوني  سليمان  والصحفي  نافذة  سجنا 
المحكوم عليه ب4 سنوات سجنا نافذة، ومن 
قبلهم الصحفية هاجر الريسوني والصحفي 
عماد استيتو وغيرهم، وكذا نشطاء الحراك 
اإلجتماعي، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي 
الذي تم الحكم عليه ب20 سنة سجنا نافذة، 
الذي حكم عليه ب20 سنة  ونبيل أحمجيق 
الذي  ايغيد  سمير  جانب  إلى  نافذة  سجنا 

اصدر بحقه 20 سنة سجنا نافذة.

نددوا مبمار�صات نظام املخزن التع�صفية

يوم ت�سامني باملغرب للمطالبة باإطالق �سر�ح �سحفيني ومعتقلي �لر�أي

اللجنة الوطنية ال�صحراوية 

حلقوق الإن�صان حتذر

�الحتالل �ملغربي ي�سعد 
من �نتهاكاته حلقوق �الإن�سان 
باالأر��سي �ل�سحر�وية �ملحتلة

جمموعة العمل الوطنية من اأجل فل�صطني واملر�صد املغربي يدقان ناقو�س اخلطر

حتذير�ت من ت�ساعد �الخرت�ق �ل�سهيوين للجامعات �ملغربية

على خلفية ت�صريحات وزير خارجيتها

 �حلكومة املالية ت�ستدعي �سفري �إ�سبانيا
على  تو�صيحات  و  تف�صريات  لطلب  لديها  ا�صبانيا  �صفري  املالية  احلكومة  ا�صتدعت 

خلفية ت�صريحات وزير اخلارجية ال�صباين التي قال فيها اإنه "ال ي�صتبعد تدخل 

الإعالم  و�صائل  نقلت  ما  ح�صب  مايل",  يف  ع�صكريا  )الناتو(  الأطل�صي  �صمال  حلف 

املحلية اأول اأم�س عن رئي�س الدبلوما�صية املالية, عبد اهلل ديوب.

على  ت�صريح  يف  قال  قد  األباري�س  مانويل  خو�صيه  الإ�صباين  اخلارجية  وزير  وكان 

هام�س قمة حلف �صمال الأطل�صي يف مدريد اإن "فر�صية تدخل الناتو يف مايل غري 

م�صتبعدة اإذا ح�صل تهديد لأمننا, بالتاأكيد �صنفعل ذلك".

ويف رده على هذا الت�صريح, قال وزير اخلارجية املايل خالل مقابلة اأجراها معه 

التلفزيون الر�صمي : "لقد ا�صتدعينا �صفري اإ�صبانيا اإىل مقر وزارة اخلارجية لإبالغه 

احتجاجنا ال�صديد على ت�صريحات خو�صي مانويل األباري�س".

واأ�صاف وزير اخلارجية املايل : "على وزير خارجية ا�صبانيا اأن يتذكر اأن انعدام 

الأمن حاليا وات�صاع رقعة الإرهاب يف منطقة ال�صاحل مرتبطان خ�صو�صا بتدخل 

حلف �صمال الأطل�صي يف ليبيا الذي ال نزال ندفع ثمن تداعياته". و اأكد ديوب : 

"نحن منده�صون من هذه الت�صريحات التي ندينها, نطالب بتو�صيحات و تف�صريات 
حول هذا املوقف للحكومة الإ�صبانية وناأمل يف تلقي الرد ب�صرعة". وو�صف رئي�س 

الدبلوما�صية املالية, ت�صريحات األباري�س باأنها "غري مقبولة وغري ودية وخطرية, 

لأنها متيل اإىل الت�صجيع على �صن عدوان �صد بلد �صيد وم�صتقل".



ا�ستقالل اجلزائر وكوفية الثائر
�صكل ا�صتقالل اجلزائر الر�صالة الأهم و�صارة الن�صر احلقيقية 

لل�صعب الفل�صطيني الذي اعترب جناح الثورة اجلزائرية وطرد 

ال�صتعمار الأجنبي من الأر�ض العربية البداية احلقيقية 

لنكفاء قوى ال�صر والحتالل وقد اأح�ض كل فل�صطيني بطعم 

هذا النت�صار كاأي جزائري يحتفل و�صيبقى بهذه املنا�صبة 

حتى اأ�صبحت التجربة اجلزائرية تدر�ض يف قواعد الثورة 

الفل�صطينية. وعند دخولنا معتقالت الحتالل ال�صهيوين كانت 

جتربة الثورة اجلزائرية اإحدى التجارب العاملية التي در�صناها 

وما زلنا ندر�صها ملا فيها من عرب ملهمة للمنا�صلني الفل�صطينيني 

ولكل اأحرار العامل. 

غري اأن البعد املعنوي مل يكن هو البعد الوحيد حلقيقة الرتابط 

بني فل�صطني واجلزائر فمنذ اإعالن ا�صتقالل اجلزائر اأ�صبحت 

الرئة الر�صمية الأوىل التي تتنف�ض منها الثورة الفل�صطينية 

فكانت اأول دولة تفتح ذراعيها حلركة فتح، فكان املكتب الأول 

الذي يتم افتتاحه ب�صكل ر�صمي  وهكذا بداأت الثورة الفل�صطينية 

تتلقى كافة اأنواع الدعم ال�صيا�صي والع�صكري والفني اإ�صافة لفتح 

اأبواب الكليات الع�صكرية واجلامعات اجلزائرية لأبناء فل�صطني 

وخا�صة لثوار فل�صطني الذين �صاهموا م�صاهمة حا�صمة يف تعديل 

موازين القوة ونقل التجارب الهامة للمع�صكرات الفل�صطينية 

ول�صاحات القتال الفعلي. 

هذا الدعم الذي امتد ليتحول بوابة فل�صطني للقوى ال�صاعدة 

كال�صني وفيتنام وكوبا وغريها من الدول التي حتررت من 

ال�صتعمار بعد منت�صف القرن املا�صي وبالفعل فقد �صاهم هذا 

التحول الكبري يف ن�صرة الثورة الفل�صطينية ع�صكريا ولحقا 

�صيا�صيا يف املحافل الدولية التي كانت اأول اإجنازاته عندما 

اعرتفت الدول العربية مبنظمة التحرير كممثل وحيد لل�صعب 

الفل�صطيني الأمر الذي ان�صحب على الأمم املتحدة التي ا�صتقبلت 

الثائر الفل�صطيني و�صاحب البندقية وغ�صن الزيتون وهو يعتمر 

كوفيته الفل�صطينية   التي اأ�صبحت رمزا لثورة �صعبنا ولأحرار 

العامل. 

ا�صتقالل اجلزائر مل ينعك�ض على فل�صطني قبل اأكرث من ن�صف 

قرن فح�صب، بل اإن هذا ال�صتقالل رافقنا يف م�صريتنا ال�صاقة 

وما زال حتى الآن فال�صعب الفل�صطيني ل ولن ين�صى اآلف املنح 

الدرا�صية لأبنائه ول ميكن له اأن يتجاهل حقيقة اأن اجلزائر 

احلبيب البلد الوحيد الذي مل ترق فيه دماء الفل�صطينيني وهو 

البلد الوحيد الذي يقف مع فل�صطني ظاملة اأو مظلومة كما قال 

الرئي�ض الراحل وابن فل�صطني هواري بو مدين، وهو ل ي�صرتط 

م�صاعداته باأي ا�صرتاطات �صيا�صية اأو مواقف دولية. 

ويف حلظة النحطاط العربي الأليم يقف اجلزائر �صدا منيعا 

اأمام موجة التطبيع والتاآمر وال�صري يف فلك الحتالل الإحاليل 

واجلزائر بجي�صه و�صعبه وقيادته من اأكرث القوى العاملية اإدراكا 

خلطورة التغول ال�صهيوين يف القارة الإفريقية والتداعيات 

اخلطرية لهذا الخرتاق وهو بعك�ض بع�ض الأنظمة التي ان�صاقت 

يف ركب الهرولة وال�صتقواء بهذه الدولة املارقة على اأبناء 

جلدتهم . 

ا�صتقالل اجلزائر هو ا�صتقالل �صعب والطريق ل�صتقالل اأمة وهو 

ال�صبيل الأق�صر للوحدة العربية وهو النب�ض الذي ما زال يحرك 

الأفئدة الطاحمة لأن ترى الأمة العربية وفل�صطني بخري.

وكل عام واأنتم باألف األف خري

بقلم الأ�صري الفل�صطيني: اأ�صامة الأ�صقر

الوكالت
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دويل

تفتّت  التي  االحتالل  أنفاق  ومن 
األقصى،  ومحيط  القدس  مدينة 
نفق "اليبوسي" الممتد في الصخر 
والممر المائي، يتفرع لنفقين يبدآن 
سلوان  هضبة  مدخل  أسفل  من 
في  وينتهيان  األقصى  جنوب 
منطقة حي البستان. أما نفق "حمام 
حمام  وقف  أسفل  فيقع  العين" 
العين، وبدأت حفرياته عام 2004، 
ويهدف إلى الوصل بين مخططات 
النفق  وبين  تحت األرض  تهويدية 
الغربي  الجدار  تحت  الغربي.ويقع 
للمسجد األقصى نفق "قاعة سلسلة 

يقع  كما  مزعومة.  يهودية  منشآت  يحتوي  طويل  نفق  وهو  األجيال"، 
"النفق الغربي" بمحاذاة الجدار الغربي للمسجد األقصى، ويصل طوله 
إلى نحو 450 متًرا، وارتفاعه إلى مترين ونصف.وقريًبا من مجمع عين 
سلوان جنوب األقصى يقع نفق "سلوان الجديد"، ويصل عمقه إلى 12 
متًرا، وأشرفت عليه جمعية "إلعاد" االستيطانية. وبالنسبة لنفق "مغارة 
سلوان"، فهو تجويف صخري يمتد من يمين باب العامود باتجاه الشمال 
أسفل بيوت القدس، على امتداد نحو 300 متر، وال تعرف له نقطة نهاية.
وكشف المقدسيون عام 2007 نفق "سلوان الشرقي"، وهو حفر يصل 
الشمال.  المسجد األقصى، ويتجه نحو  بين أسفل حي سلوان عن يمين 
الجنوب،  باتجاه سلوان في  نفق "وادي حلوة"  وينطلق من وادي حلوة 
وبدأ العمل به عام 2008، وهو نفق صخري ال يزال العمل به جارًيا 
حتى اآلن.كما كشف المقدسيون عام 2009 نفق "سلوان-وادي الحلوة"، 
أسفل الجهة الغربية لمسجد عين سلوان، والتقى هذا النفق بنفق "وادي 

حلوة" ليشكال نفًقا واحًدا طوله نحو 600 متر.
وتقع حفريات "أسفل أساسات األقصى" أسفل الجدار الغربي لألقصى، 
باب  أسفل  لتصل  الشمال  باتجاه  الغربية  الجنوبية  الزاوية  من  وتمتد 

المغاربة 80 متًرا، وال يزال العمل فيها جارًيا.
ويمتد نفق "وادي حلوة- الزاوية الجنوبية الغربية لألقصى" أسفل حي 
للقدس  التاريخي  السور  أسفل  ويخترق  الشمال،  باتجاه  حلوة  وادي 
يخص  وفيما  لألقصى.  الغربية  الجنوبية  الزاوية  إلى  ويصل  القديمة، 

يصل  فهو  القطانين"،  "باب  نفق 
قبة  أسفل  إلى  القطانين  باب  من 

الصخرة مباشرة.
وزارة  طالبت  السياق،  وفي 
الفلسطينية  والمغتربين  الخارجية 
عاجل  وأميركي  دولي  بتدخل 
التي  التهويدية  الحفريات  لوقف 
تنفذها سلطات االحتالل الصهيوني 
ودوائرها المختصة أسفل المسجد 
محيطه  وفي  المبارك  األقصى 
قبل فوات األوان.وحملت الوزارة 
الدولي  المجتمع  أمس،  بيان،  في 
المختصة  األممية  والمنظمات 
المسؤولية عن صمتها والمباالتها تجاه حفريات االحتالل المتواصلة منذ 
عشرات السنين. وطالبت بإجبار االحتالل على االلتزام بالوضع القائم 
اإلسالمية  األوقاف  دائرة  ومسؤوليات  صالحيات  واحترام  باألقصى، 

كاملة وغير منقوصة.
األقصى،  المسجد  أساسات  تستهدف  الحفريات  هذه  أن  إلى  ونوهت 
وتزوير معالمه، ما فوق األرض وما في باطنها، بما ينسجم مع روايات 
خاصة  األقصى،  على  مخاطر  من  ذلك  يشكله  بما  االحتالل،  وأطماع 
المسجد الذي يقع تحت المصلى القبلي، والذي تعرضت حجارة أعمدته 
إلى التساقط في األيام القليلة الماضية، هذا باإلضافة إلى عدد آخر من 

التشققات في الجدران.
كما أدانت الوزارة بشدة رفض سلطات االحتالل ومماطلتها في االستجابة 
نزول  بضرورة  المستمر  وإلحاحها  اإلسالمية  األوقاف  دائرة  لمطالب 
فريق فني مختص من األوقاف، لفحص حقيقة ما يجري من حفريات 
بمحيط السور الجنوبي، وتأثيراتها على أبنية المسجد األقصى، وجدرانه، 
وأعمدته.وحملت الحكومة الصهيونية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن 
ومساعيها  مخاطرها،  من  محذرة  المكان،  في  االستعمارية  حفرياتها 
بتغيير واقع األقصى التاريخي والقانوني القائم إن لم يكن هدمه، تمهيداً 
اليهود  اقتحامات  أيضاً  أدانت  السياق،  وفي  المزعوم".  "الهيكل  لبناء 
المتطرفين المستمرة للمسجد األقصى، وباحاته، وأهدافها االستعمارية، 
خاصة محاولة تكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانياً.

قال مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني 
في  تُماطل  الصهيوني  االحتالل  سلطات  إن 
السماح لمهندسين مختصين من دائرة األوقاف 
الجهتين  بزيارة  المحتلة  القدس  في  اإلسالمية 
لفحص  المبارك  للمسجد  والغربية  الجنوبية 
سبب  ومعرفة  هناك،  تجري  التي  الحفريات 

تساقط الحجارة.
وأوضح الكسواني، أن مجلس ودائرة األوقاف 
لفحص  مختصين  مهندسين  من  لجنة  شكال 
الحفريات الموجودة أسفل ساحة البراق ومنطقة 
والغربي  الجنوبي  السور  في  األموية  القصور 
حتى  ترفض  االحتالل  سلطات  لكن  لألقصى، 

األن السماح لهم بزيارة الموقع المستهدف.
للمنطقة  الوصول  يريدون  المهندسين  أن  وبين 
الحجارة،  سقوط  سبب  من  والتأكد  لمعرفة 
المسجد  أسفل  الموجودة  الحفريات  وفحص 

األقصى من الجهتين الجنوبية والغربية.
وحذر من أن الخطورة تُكمن في ساحة البراق 
الجنوبية  الجهة  في  األموية  القصور  ومنطقة 
من  الحفريات  واقتراب  لألقصى،  والغربية 
أساسات المسجد. وأشار إلى أن الحجارة التي 
هي  القديم  األقصى  مصلى  أعمدة  من  سقطت 
جزء من صخرة كلسية كبيرة، وبحسب التقرير 
األقصى  إعمار  لجنة  في  للمهندسين  األولي 
الزمني  العامل  إلى  يرجع  سقوطها  سبب  بأن 
شديدة  الصخور  هذه  طبيعة  ألن  والرطوبة، 

الملوحة.
تساقط  ربط  كذلك،  نستبعد  ال  "نحن  وأضاف 

التي  الصهيونية  بالحفريات  أيًضا،  الحجارة 
تجري في الجهتين الجنوبية والغربية لألقصى، 
خاصة أن هذه الصخور ُدعمت منذ عام 1968 
بأعمدة وحديد مسلح وجسور اسمنتية من أجل 
الحفاظ عليها من أي تصدعات وحتى ال تؤثر 

على المسجد األقصى وساحاته.
شؤون  في  يتدخل  االحتالل  أن  إلى  وأشار 
األقصى ويمنع لجنة اإلعمار من القيام بعملها 
في ترميم المنطقتين الجنوبية والغربية للمسجد، 
شؤون  في  التدخل  عن  يده  برفع  إياه  مطالًبا 
األقصى.ولفت إلى أن االحتالل يمنع األوقاف 
الشرقي  السور  بترميم  20 عاًما  أكثر من  منذ 
الذي  الغربي  السور  إلى  باإلضافة  لألقصى، 
سقط منه حجر قبل 5 سنوات، واستولت عليه 
سلطات االحتالل، ولم تسمح لألوقاف بإعادته 
لألقصى.وأكد  الجنوبي  السور  وترميم  لمكانه 
الكسواني أن سور األقصى بحاجة لصيانة دائمة 
من  سواء  سالًما  وبقاءه  عليه  الحفاظ  أجل  من 
العوامل الجوية أو الزالزل، أو الحفريات، لكن 
االحتالل يمنع لجنة اإلعمار من إكمال عملها. 
ولفت إلى أن هناك قرار من منظمة "اليونسكو" 
وساحة  األقصى  المسجد  بأن  المتحدة  واألمم 
البراق والقصور األموية تشكل امتداًدا للمسجد 
لكن  للمسلمين واألوقاف،  ملك  المبارك، وهي 
االحتالل يمنع األوقاف من ممارسة أعمالها في 
يهود.وحمل  بأسماء  تسجليها  ويريد  أمالكها، 
الكاملة  المسؤولية  االحتالل  سلطات  الكسواني 
أعمال  منع  في  استمرارها  بسبب  يحدث  عما 

ترميم المسجد األقصى، مطالًبا في الوقت نفسه 
وعربًيا،  دولًيا  القضية  تلك  تدويل  بضرورة 
باعتبار تلك المعالم واآلثار عالمية. وشدد على 
الـ144  مساحته  بكامل  األقصى  المسجد  أن 
وعليهم  لوحدهم،  للمسلمين  خالص  حق  دونم 
القيام بواجبهم المنوط للدفاع عنه وحمايته من 

مخططات االحتالل وإجراءاته العنصرية.
اإلسالمية  األمة  األقصى،  المسجد  مدير  ودعا 
المسجد  تجاه  بمسؤولياتها  للقيام  والعربية 
إسالميته  على  الحفاظ  أجل  من  المبارك، 
التي  الشرسة  الهجمة  ظل  في  وعروبته، 
العالم.  ومرأى  مسمع  على  االحتالل  يمارسها 
الحائط  بعرض  يضرب  االحتالل  أن  وبين 
الدولية واألممية، وكذلك قرارات  القوانين  كل 
بمشاعر  استهتاًرا  يشكل  ما  "اليونسكو"، 
المسلمين في كافة أنحاء المعمورة.وعن وجود 
اتصاالت لوقف الحفريات، قال الكسواني: إن" 
مدير عام األوقاف أجرى اتصاالت مع وزارة 
السفارة  طاقم  مع  وتواصل  األردنية،  األوقاف 
الجانب  مع  تتواصل  بدورها  والتي  األردنية، 
العربي واإلسالمي للقيام بواجبهم تجاه المسجد 

األقصى والعمل على حمايته".
مخاطر  إلى  األقصى  المسجد  ويتعرض 
الحفريات  استمرار  بفعل  كبيرة،  وتحديات 
ومنع  المسجد،  محيط  وفي  أسفل  الصهيونية 
يهدد  مما  ومصلياته،  أسواره  ترميم  أعمال 
أساساته وينذر بهدمه، نتيجة تساقط حجارة من 

أعمدته، كما حدث الجمعة الماضي.

فل�صطني تطالب مبوقف دويل �صاغط لوقف احلفريات التهويدية 

اأنفاق وحفريات اأ�سفل الأق�سى.. 
�سرطان ينه�س قلب مدينة القد�س

اأنفاق الحتالل ال�صهيوين وحفرياته يف مدينة القد�ض املحتلة وامل�صجد الأق�صى، �صرطاًنا يفتت املدينة املقد�صة  مثلت 

وينه�ض قلب م�صجدها املبارك. وتتوا�صل التحذيرات من خمططات التهويد ال�صتيطانية املت�صارعة يف القد�ض وامل�صجد 

الأق�صى، والتي برزت موؤخًرا يف حفريات وت�صويات يف منطقة الزاوية اجلنوبية الغربية للم�صجد الأق�صى.

بعد ا�صت�صهاد الأ�صرية الفل�صطينية �صعدية فرج اهلل

وقفة يف نابل�س تنديدا 
بجرائم الحتالل بحق الأ�سرى

 شاركت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في محافظة نابلس، 
أمس، في وقفة احتجاجية، تنديدا بجرائم االحتالل بحق األسرى، والتي 
كان آخرها يوم أمس استشهاد األسيرة سعدية فرج هللا، جراء اإلهمال 
الطبي المتعمد.ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت بميدان الشهداء 
المحافظة،  في  األسرى  لدعم  الوطنية  اللجنة  لها  ودعت  المدينة،  وسط 
لسياسة  والرافضة  األسرى،  بحق  االحتالل  بجرائم  المنددة  الالفتات 
الدولية  المؤسسات  مطالبين  المرضى،  األسرى  بحق  الطبي  اإلهمال 

بالتدخل العاجل إلنقاذ حياتهم.
إحدى  فرج هللا  "الشهيدة  إن  ذوقان،  مظفر  الوطنية  اللجنة  منسق  وقال 
سجون  إدارة  تمارسه  الذي  واإلرهاب،  والقمع  الطبي  اإلهمال  ضحايا 
وتدمير  واإلرهاب  بالقتل  قمعها  تواصل  تزال  ال  أنها  مؤكدا  االحتالل، 

الحركة األسيرة.
وأضاف ذوقان، أن اإلجراءات االحتاللية بحق األسرى تستوجب تحركا 
عاجال وجادا فلسطينيا ودوليا، وضرورة استخدام كافة أشكال المقاومة 

للرد على تلك الجرائم.
وأكد أن االحتالل يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية واإلنسانية 

في مواصلة احتجاز جثامين الشهداء في مقابر األرقام والثالجات.
وقد استشهدت األسيرة سعدية فرج هللا )68 عاما( من بلدة إذنا في سجن 
أكبر األسيرات سنا في سجون االحتالل اإلسرائيلي،  "الدامون"، وهي 
حيث جرى اعتقالها قرب الحرم اإلبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل 
في الثامن عشر من شهر كانون األول من عام 2021، وهي أم لثمانية 

أبناء، وموقوفة حتى اآلن.

مدير امل�صجد الأق�صى ال�صيخ عمر الك�صواين

"الأق�سى يتعر�س اإىل خماطـر كبيـرة 
بفعل ا�ستمرار احلفريــات ال�سهيونية"
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اأطفال يف م�سجد النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم

دخول األطفال إلى المساجد مما يثار دائما، ويكثر اللقط حوله، وتختلف 
فيه األقوال، وتتابين فيه اآلراء. 

عن شداد بن أوس رضي هللا عنه َقاَل: “خرج علينا رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم في إحدى صالتي العشاء، وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوضعه، ثم كبر للصالة، فصلى، فسجد 
بين ظهراني صالته سجدة أطالها، قال أبي: فرفعت رأسي، وإذا الصبي 

على ظهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى 
سجودي، فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصالة، قال الناس: 
يا رسول هللا،  إنك  سجدت  بين  ظهراني  صالتك سجدة أطلتها، حتى ظننا 

أنه قد حدث أمر، أو أنه يوحى إليك قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني 
ارتحلني، فكرهت أن أعجله، حتى يقضي حاجته”. 

ومثل هذا الحديث حديث أبى هريرة رضي هللا عنه قال: “كنا نصلي 
مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العشاء، فإذا  سجد  وثب  الحسن 

 والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه، أخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقا، 
فيضعهما على األرض، فإذا عاد عادا، حتى قضى صالته، أقعدهما على 

فخذيه…”.
 هذه القصة كانت في مسجد النبي صلى هللا عليه وسلم، وكانت معه 

هو بذاته ففي الحديث األول أنه أتى إلى صالة العشاء -وهو يحمل هذا 
الصبي- والظاهر أنه ما يزال صغيرا يلعب؛ إذ ركب على ظهر النبي 
صلى هللا عليه وسلم في سجوده، ولم ينزله، بل أطال السجود له وهو 
يؤم الناس، فرأوا حاله وسمعوا مقاله:” فكرهت أن أعجله حتى يقضي 

حاجته“. وفي القصة الثانية – وهي بمسجده صلى هللا عليه وسلم أيضا، 
وحصلت معه هو بذاته- كان الحسن والحسين يثبان على ظهره حين 

يسجد فلما أراد الصحابة منعهما، أشار عليهم بأن يتركوهما، ففي صحيح 
ابن خزيمة من حديث عبد هللا ابن مسعود رضي هللا عنه َقاَل: “كان 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي،  فإذا  سجد  وثب  الحسن  والحسين 
على ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم: أن دعوهما فلما قضى 

الصالة وضعهما في حجره…”.
 وأيضا روى عبد هللا بن بريدة عن أبيه رضي هللا عنه قال: “خطبنا 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأقبل الحسن، والحسين رضي هللا 

عنهما، عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما، فصعد 
بهما المنبر، ثم قال: ” صدق هللا: }إنما أموالكم وأوالدكم فتنة{ ]التغابن: 

15[،  رأيت  هذين  فلم  أصبر”. ثُمَّ أََخَذ ِفي ُخْطَبِتِه”.
 هذه األحداث جميعا وقعت في مسجد النبي صلى هللا عليه وسلم 

وحصلت معه هو -بأبي وأمي- على مرأى ومسمع من صحابته الكرام. 
وال يقتصر هذا على األوالد الذكور دون البنات؛ ألن البعض يتحرج من 
إدخال البنت الصغيرة معه إلى المسجد، ففي الصحيحين من حديث أبي  

قتادة رضي هللا عنه: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  كان » يصلي 
 وهو  حامل أمامة بنت زينب« بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

وألبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، »فإذا سجد، وضعها. وإذا قام 
حملها«.

 وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث: ” بينا نحن ننتظر رسول هللا 
َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم في الظهر أو العصر حتى خرج علينا حاماًل أمامة 

على عنقه…”. أي أن هذا كان في الفريضة ال النافلة. َيضِرُب النَّبيُّ 
غار في هذه  صلَّى هللا عليه وسلَّم أروَع األمثلِة في تواُضِعه ورحمِته بالصِّ
القصص، ويعطي أمته درسا في كون المسجد ليس محرما على الصبيان، 
بل هو الحاضنة اإليمانية التربوية التي ينبغي أن ينشؤوا فيها وأن يعودوا 

عليها، حتى يكون ذلك مكوًنا من مكونات شخصيتهم بعد ذلك. وفي 
الحديث جواز حمل األطفال أثناء الصالة، وهذا ال ينافي أمرهم بالسكينة 

واألدب -وهم في المسجد- برفق. وأما ردود األفعال العنيفة التي قد يلقاها 
الطفل من بعض المصلين، فربما تَُولِّد عنده صدمًة أو خوًفا ورعًبا من 
هذا المكان، واألصل أن يتربَّى الطفل على حبِّ هذا المكان، وأن يتعلق 
قلبه ببيت هللا –تعالى. وأما األثر الذي أخرجه النسائي في سننه أن النبي 

صلى هللا عليه وسلم قال: »َجنِّبُوا َمَساِجَدُكْم ِصْبَياَنُكْم، َوَمَجاِنيَنُكْم«.
 فهو ضعيف عند أهل الحديث. قال البزار: ال أصل له، وكذلك قال عبد 
الحق اإلشبيلـي، وممن ضعفه الحافظ ابن حجر وابن الجوزي والمنذري 
والهيثمي واأللباني، فال يقوى على معارضة األحاديث الصحيحة السابقة 

التي اقتضت إدخال النبي صلى هللا عليه وسلم للصبيان إلى المسجد، 
وهنالك أحاديث تقتضي إقرار ذلك منه لغيره حتى ال يقول قائل هذا 

خاص بالحسن والحسين ريحانتي النبي صلى هللا عليه وسلم أو حفيدته 
التي ماتت أمها عنها وهي صغيره فكانت تتعلق به صلوات هللا وسالمه 
عليه فيشفق عليها.   ففي الصحيحين أنه صلى هللا عليه وسلم قال: » إني 

 ألدخل  في  الصالة، وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في 
صالتي، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه«. 

فهو هنا كان يخفف الصالة ولم يزجر الناس ولم يأمرهم أال يحضروا 
أطفالهم معهم إلى المسجد. وأخرج أحمد في المسند بإسناد صحيح أن 

ز ذات يوم في صالة الفجر، فقيل: يا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جوَّ
رسول هللا، لم جوزت؟ قال: ”  سمعت  بكاء  صبي، فظننت أن أمه معنا 

تصلي، فأردت أن أُفرغ له أمه”.

أعمال الحج 

المواقيت المكانية للحج والعمرة 

أعمال الحج عشرة وهي ما يأتي: 
اإلحرام: نية الحج أو العمرة أو 
هما، بأن يقول: نويت الحج أو 
العمرة وأحرمت به أو بها هلل 
تعالى. وإن حج أو اعتمر عن 

غيره، قال: نويت الحج أو العمرة 
عن فالن، وأحرمت به أو بها 
هلل تعالى. ثم يلبي عقيب صالة 

ركعتي اإلحرام. 
دخول مكة من أعالها وهي َكَداء، 

ثم دخول المسجد الحرام من 
باب بني شيبة، ثم طواف القدوم 

باالبتداء بالركن األسود. 
الطواف: هو ثالثة: طواف القدوم، 
وطواف اإلفاضة، وطواف الوداع. 

السعي بين الصفا والمروة. 
الوقوف بعرفة وبمنى يخرج 

إلى منى في اليوم الثامن من ذي 
الحجة وهو يوم التروية ، فيصلي 
فيها الظهر والعصر، ويبيت بها، 

ثم يروح إلى عرفة بعد طلوع 
الشمس، فيجمع في اليوم التاسع 

بين الظهر والعصر مع اإلمام في 
مسجد نمرة أو في غيره، ثم يقف 

بعرفة حيث يقف الناس. 
المبيت بمزدلفة: وهي ما بين 
منى وعرفة، ويجمع الحجاج 
بالمزدلفة بين مغرب والعشاء 

مقصورة بعد مغيب الشفق في ليلة 
العيد. ويصلون الفجر في المشعر 
الحرام: وهو آخر أرض المزدلفة، 

ويقفون للتضرع والدعاء، ثم 
يدفعون منها قبل طلوع الشمس 

إلى منى. 
رمي الجمار: يرمي الحاج يوم 
النحر بمنى جمرة العقبة )وهي 

الجمرة الكبرى( بعد طلوع الشمس 
قدر رمح، بسبع حصيات. ويرمي 

سائر الجمرات الثالث في أيام 
منى: وهي ثاني العيد وثالثه 

ورابعه، كل جمرة سبع حصيات، 
مبتدئاً بالجمرة األولى )الصغرى( 

وهي التي تلي مسجد الخيف 
من جهة عرفات، ثم الوسطى، 

ثم جمرة العقبة، بين الزوال 
والغروب. 

الحلق أو التقصير واألول أفضل 
للرجال. وتقص المرأة وال تحلق، 

وتقطع من جميع شعرها نحو 
األنملة، ويدعو عند الحلق، وذلك 
يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة 

والذبح إن كان معه هدي. ثم يأتي 
مكة، فيطوف طواف اإلفاضة وهو 

المفروض. 
الذبح: يذبح بعد رمي الجمرة 

الكبرى، ويجوز الحلق قبل الذبح، 
والذبح قبل الجمرة. ويجوز ذبح 
الهدي قبل طلوع الشمس. الذبح: 
يذبح بعد رمي الجمرة الكبرى، 
ويجوز الحلق قبل الذبح، والذبح 
قبل الجمرة. ويجوز ذبح الهدي 

قبل طلوع الشمس. 
طواف الوداع : مستحب عند 

المالكية، واجب عند الجمهور. وال 
يؤمر به أهل مكة وال من أقام بها 

من غير أهلها. وإذا حاضت المرأة 
بعد اإلفاضة خرجت قبل الوداع 

عند المالكية.
 وأعمال العمرة أربعة وهي: 
اإلحرام، والطواف، والسعي 

بين الصفا والمروة، والحلق أو 
التقصير .

لقد بين الرسول صلى هللا عليه وسلم هذه المواقيت فجعل:
 1  ميقات أهل المدينة ومن يمر عليها ذا الحليفة وهو 

موضع بينه وبين مكة  450 كيلو متر، ويعرف بـ أبيار 
علي .

 2   ميقات أهل الشام ومن في طريقهم الجحفة وهي 
فى الشمال الغربي من مكة، بينه وبينها  187 كيلو متر، 

وهى قريبة من رابغ بينها وبين مكة  204 كيلو متر.  وقد 
صارت ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد 

ذهاب معالم الجحفة . 
 3   ميقات أهل نجد قرن المنازل وهو جبل شرقي مكة 

يطل على عرفات ، بينه وبين مكة  94 كيلو متر.
  4  ميقات أهل اليمن يلملم وهو جبل جنوبي مكة بينه 

وبينها  54  كيلو متر. 
5  ميقات أهل العراق ذات عرق وهي موضع في الشمال 

الشرقي لمكة بينه وبينها  94 كيلو مترا .  
هذه هي المواقيت المكانية للحج والعمرة التي عينها 

الرسول صلى هللا عليه وسلم وقال فيها هن لهن ولمن أتى 
عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة أي أن هذه 

المواقيت هى ألهل هذه البالد ولمن مر بها، ومن كان 
بمكة وأراد الحج فميقاته منزله، ومن كان في مكان ال يمر 

بهذه المواقيت، أي بين مكة  366 كيلو متر والمواقيت 
فميقاته من مكانه، ومن كان فى جهة غير جهة هذه 

المواقيت كأهل السودان مثال الذين يمرون بجدة فهو حر 
يحرم فى أى ميقات، أو من حيث شاء برا وبحرا وجوا 

كما قال ابن حزم ، ومن أحرم قبل مروره بهذه المواقيت 
صح إحرامه .  وهي أيضا مواقيت لمن يريد العمرة ، إال 
أهل مكة فميقاتهم أدنى الحل، يخرج من مكة ويحرم من 

هناك ، وأقربه هو التنعيم أو مسجد السيدة عائشة.  
ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه أن يعود ليحرم 

منه وإال وجب عليه دم، فإن لم يجد فصيام ثالثة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .  

وفي فقه الشافعية أن من سلك طريقا ال تنتهي إلى ميقات 
أحرم من محاذاته ، فإن حاذى ميقاتين أحرم من محاذاة 

أقربهما إليه ، فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة 
أبعدهما من مكة .  وإن لم يحاذ ميقاتا أحرم على مرحلتين 

من مكة، أي مسافة قصر حوالى  80 كم
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التخل�ص من جلد الخروف يكون في الأماكن المخ�ص�صة 

 وزارة ال�صحة تدعو الى اأخذ االحتياطات
الالزمة للوقاية من خطر الكي�س المائي

دعت وزارة ال�صحة كافة المواطنين الذين يقومون ب�صعائر اأ�صحية العيد اإلى �صرورة اأخذ 

الحتياطات الالزمة لتفادي اأي خطر للعدوى بالكي�ص المائي.

بمنا�صبة الذكرى الـ 60 لعيد ال�صتقالل

موؤ�ص�صة "بريد الجزائر" ت�صدر طابعا بريديا جديدا

عزيز.ط

أكدت الوزارة في بيان لها، أمس، 
على أهمية "أخذ كل الترتيبات لفحص 
األضحية بعد ذبحها من طرف الطبيب 

البيطري", مشيرة الى أنه "في حال عدم 
التمكن من ذلك, يتعين الفحص الجيد 
ألعضاء االضحية )الكبد والرئتان( 

واالحشاء االخرى بحثا عن االكياس 
أو الحويصالت )كيس مائي(, إلى 

جانب غلي أو حرق اعضاء االضحية 
واالحشاء االخرى التي تحمل أكياسا 

مائية".
كما نصحت الوزارة بدفن اعضاء 

االضحية واالحشاء االخرى التي تحمل 
أكياسا مائية على عمق 50 سم, بحيث 

ال تستطيع الكالب الضالة انتشالها وعدم 
رمي االعضاء واالحشاء المشبوهة 

للكالب االليفة, الن هذه االخيرة تشكل 
خزانا للطفيليات وعدم رمي هذه 

االعضاء المشبوهة بالنفايات المنزلية 
وذلك تفاديا ألكلها من طرف الكالب 

الضالة.
ودعت الوزارة الى "التخلص من جلد 

الخروف باألماكن المخصصة لذلك مع 
العمل على الحفاظ على القواعد العامة 
للنظافة وغسل اليدين قبل األكل, وبعد 

لمس الكالب مع مراعاة اجراءات وقائية 
إضافية في سياق الوضعية الوبائية 

لكوفيد-19 وذلك عبر السلسلة بأكملها 
انطالقا من بين االضحية الى غاية يوم 

النحر".
وفي هذا اإلطار, توصي الوزارة 

ب"الحد من االتصال غير الضروري 
في أماكن الشراء والذبح واحترام ارتداء 
الكمامة وغسل االيدي أو تطهيرها قبل 

وبعد أي تعامل مع الذبيحة واستخدام 
الشاحنات الصغيرة لنقل الذبيحة بدال 

من نقلها في مقصورة السيارة مع تثبيتها 
الذبيحة في مكان بعيد عن الشمس 

والتيارات الهوائية واالطفال".
وذكرت الوزارة بان الكيس المائي أو 

يرقة الدودة الوحيدة "مرض طفيلي 
معدي يتميز بتطوره عند االنسان على 

مستوى الكبد أو الرئة في أغلب االحيان 
على شكل يرقة دودة", كما يعتبر هذا 
المرض من بين "االمراض المنتشرة 

بالجزائر والتي تشكل عبئا على الصحة 
العمومية, حيث ال توجد له أعراض في 

البداية وغالبا ما يتم تشخيصه إال في 
مرحلة ظهور التعقيدات )أي ظهور كيس 

مائي باألعضاء(, مما يستدعي عملية 
جراحية ثقيلة ومعقدة".

أصدرت مؤسسة "بريد الجزائر" طابعا 
بريديا جديدا بمناسبة االحتفاالت المخلدة 
للذكرى الـ60 لعيد االستقالل, يرمز الى 
الوحدة الوطنية ويجسد االنجازات التي 
تحققت في عهد الجزائر المستقلة. وقد 
حمل هذا الطابع البريدي, الذي يندرج 
إصداره ضمن البرنامج المعد من قبل 

قطاع البريد والمواصالت لالحتفال 
بعيد االستقالل, الشارة الرسمية التي 

صممت احتفاال بستينية االستقالل بشكل 
إطار دائري يحمل 60 نجمة ترمز 

إلى االتحاد والوحدة الوطنية وسنوات 

االستقالل.
ويوجد بداخل هذا الطابع العلم الوطني, 

رمز السيادة, وصفحات كتاب ترمز 
إلى سجل الذاكرة الوطنية تمثل الصفحة 

الذهبية األولى منه الرابطة المتينة 
واالستمرارية بين جيش التحرير 
الوطني والجيش الوطني الشعبي 

وإسهامه في تعزيز اللحمة الوطنية.
ويرمز الشعار إلى احترافية الجيش 

الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير 
الوطني, ودفاعه عن السيادة الوطنية 

وصون حرمتها الترابية, باإلضافة الى 

رمز يجسد العلم والتطور التكنولوجي 
الذي تشهده الجزائر الجديدة.

وبالمناسبة, أكدت مؤسسة بريد الجزائر 
أن الخامس جويلية, عيد االستقالل, هو 
"مناسبة تكتسي طابعا خاصا بعد ستين 

سنة من البناء والتشييد وواحدة من 
محطات تاريخنا المجيد ومناسبة عزيزة 

على قلوب كل الجزائريين نؤدي 
من خاللها واجب العرفان والتقدير 

والوفاء ألبطال الجزائر الذين صنعوا 
ثورة مجيدة الزال يشهد لها العالم إثر 
تضحيات جسام قدمها مليون ونصف 

مليون من الشهداء في سبيل الحرية 
واالنعتاق من االستعمار الغاشم".

وأضافت أن "شباب الجزائر الوفي 
لمثل وقيم أسالفه, الزال يحمل مشعلهم 

منذ استرجاع السيادة الوطنية, حيث 
دخلت الجزائر في مرحلة البناء 

والتشييد وشرعت بسواعد أبنائها في 
إرساء أسس التنمية والرقي بالفرد 

والمجتمع", مشيرة الى "االنجازات 
والمكاسب الثمينة التي تحققت في شتى 

القطاعات".
اإ.�ص
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 وكالة االأنباء الجزائرية
 تطلق ف�صاء مخ�ص�صا للذاكرة 

الوطنية واإنجازات الجزائر
أطلقت وكالة األنباء الجزائرية أمس على مواقعها على االنترنت 

فضاء مخصصا للذكرى الـ 60 السترجاع السيادة الوطنية ستنشر 
فيه على مدار السنة )5 جويلية 2022 إلى 5 جويلية 2023( سلسلة 
من المقاالت والروبورتجات والحوارات وكذا الصور والفيديوهات 

واألنفوغراف حول الذاكرة الوطنية وإنجازات الجزائر المستقلة.
وسيكون محتوى مساهمة "وأج" في اطار االحتفال بهذا الحدث 

منشورا على كافة مواقع االنترنت للوكالة باللغتين الوطنيتين العربية 
واألمازيغية )بخطوطها الثالثة العربية وتيغناف والالتينية( إلى 

جانب اللغتين األجنبيتين االنجليزية والفرنسية. وستستغل المواقع في 
انتاج محتواها الذي سيرفق بصور ومقاطع فيديو والرسوم البيانية، 

شريط األخبار الذي تبثه وكالة األنباء الجزائرية باستمرار.
وستسلط المواضيع التي سيتم بثها على شريط األخبار الضوء على 

جانب الذاكرة )وقائع حرب التحرير والجرائم االستعمارية ... الخ(، 
وكذا على إنجازات ومكاسب الجزائر منذ استرجاع سيادتها في 

جميع المجاالت )السياسية والدبلوماسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية والرياضية(، بحيث يمكن االطالع عليها عبر الروابط 
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هذا وسيتم أيضا استغالل منصات التواصل االجتماعي للوكالة، 
خاصة فايسبوك وتويتر باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية 
لتقديم رؤية أكثر للمحتوى المنتج بهذه المناسبة، كما سيتم أيضا 

تعزيز مساهمة الوسائط المتعددة من خالل بيانات )ثابتة ومتحركة( 
"األنفوغرافيا" و"الفيديوغرافيا" وأعمال سمعية بصرية ومجموعة 

صور باإلضافة إلى استغالل القاعدة الوثائقية للوكالة.
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