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 لعمامرة ي�سّلم ر�سالة خطية من 

الرئي�س تبون لنظيره برهم �سالح

العراق تلتزم بالم�شاهمة 
 النوعية في اإنجــــــاح

 القمة العربية بالجزائر

الجزائر تعّزز تر�سانتها القانونية بن�س يكّر�س قيم التاآخي ووحدة ال�سف

م�شروع قانون لم ال�شمل.. تمتين للجبهة الداخلية وتعزيز للوحدة الوطنية

يهدف لبروز م�سهد 

اإعالمي نابع من الواقع 

وواٍع بالرهانات
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الحكومة تراهن على قانون الإعالم الجديد لتعزيز حرية ال�شحافة



وصوله  "فور  أنه  البيان  في  وجاء 
أجرى لعمامرة محادثات ثنائية على 
انفراد مع نظيره العراقي فؤاد محمد 
موسعة  عمل  جلسة  تلتها  حسين, 

بمشاركة وفدي البلدين".
استعراض  تم  االجتماع,  وخالل 
تعزيزها,  وسبل  الثنائية  العالقات 
البلدين  دبلوماسية  رئيسا  أشاد  حيث 
والتاريخية  األخوية  الروابط  بعمق 
االستحقاقات  رزنامة  على  واتفقا 
الثنائية المقبلة, السيما الدورة الرابعة 
الجزائرية- المشتركة  للجنة  عشر 
العراقية, وكذا تبادل الدعم لترشيحات 
البلدين في الهيئات الدولية واإلقليمية.
االتفاق على ضرورة إجراء  تم  كما 
وتحيين  الثنائي  للتعاون  شامل  تقييم 
اإلطار القانوني مع التأكيد على أهمية 
بما  للشراكة،  جديدة  مجاالت  ادراج 
والصناعة  الطاقة  قطاعات  ذلك  في 

الصيدالنية, حسب نفس البيان.
االجتماع,  شكل  آخر,  جانب  ومن 
لتباحث  "فرصة  المصدر  ذات  وفق 
ضوء  على  اإلقليمية  المسائل  أهم 
الساحة  على  المستجدات  آخر 
العالمية, وكذا آفاق تعميق التوافقات 
المجسدة  البلدين  مواقف  في  القائمة 
دور  بتعزيز  وتمسكهما  اللتزامهما 

الدفاع  في  المشترك  العربي  العمل 
العربية  لألمة  العليا  المصالح  عن 
رأسها  وعلى  المصيرية  وقضاياها 
المناسبة,  الفلسطينية".وبهذه  القضية 
بالده  دعم  العراقي  الوزير  جدد 
للجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل 
ضمان التحضير األمثل للقمة العربية 
المرتقبة بالجزائر يومي الفاتح والثاني 
من نوفمبر المقبل, معربا عن التزام 
إنجاح  في  الفعلية  بالمساهمة  العراق 
هذا الموعد العربي الهام عبر بلورة 
مخرجات طموحة تكون في مستوى 
أثنى  كما  العربية،  الشعوب  تطلعات 

المساعي  على  حسين  محمد  فؤاد 
الحميدة التي تقوم بها الجزائر تحت 
عبد  السيد  الجمهورية  رئيس  رعاية 
الوطنية  الوحدة  لتعزيز  تبون  المجيد 

الفلسطينية.
خضم  في  و"  المنطلق,  هذا  ومن 
التوترات الخطيرة وحالة االستقطاب 
التي تسود العالقات الدولية من جراء 
الطرفان  شدد  أوكرانيا,  في  األزمة 
مجموعة  مواصلة  ضرورة  على 
لمهامها  الوزارية  العربية  االتصال 
المشترك  العربي  الموقف  إطار  في 
االنحياز  عدم  مبادئ  على  المبني 

في  المساهمة  في  الجادة  والرغبة 
الجهود الدولية الرامية إلنهاء األزمة 
وجهات  تبادال  السلمية".كما  بالطرق 
النظر حول السبل الكفيلة بتفعيل دور 
من  وتمكينها  االنحياز  عدم  حركة 
األزمة  ايجابية إلنهاء  تقديم مساهمة 
الدولي  النظام  تعزيز  على  والعمل 
العالقات  ودمقرطة  األطراف  متعدد 
الوزيران  اتفق  الختام,  الدولية.وفي 
والتنسيق  التشاور  تكثيف  على 
تحضيرا لالستحقاقات المقبلة الثنائية 
منها ومتعددة األطراف, كما جاء في 

البيان.

أعربت الجزائر عن قلقها الشديد حيال 
االعتداءات التي وقعت في العاصمة 
على  التأكيد  مجددة  باماكو،  المالية 
ضرورة زيادة تعبئة المجتمع الدولي 
بأسره من أجل الوقاية من  االرهاب 
أول  أورده  لما  وفقا  عليه،  والقضاء 

أمس بيان لوزارة الشؤون الخارجية 
بالخارج.وأكدت  الوطنية  الجالية  و 
تدين  التي  "الجزائر  أن  الوزارة 
جميع  وفي  مكان  كل  في  االرهاب 
الظروف، تعرب عن بالغ قلقها ازاء 
االعتداءات التي وقعت في باماكو ” 

يؤكد  التطور  بان"هذا  وأضافت 
تعبئة  زيادة  ضرورة  أخرى  مرة 
من  للوقاية  بأسره  الدولي  المجتمع 
عليه.”وختم   القضاء  و  االرهاب 
االهمية  تبرز  ان"الجزائر  البيان 
االستراتيجية للتنفيد الفعال و الدؤوب 

مالي  في  والمصالحة  السلم  التفاق 
بجميع  الجزائر  مسار  عن  المنبثق 
مكوناته.وتدعو االطراف الموقعة الى 
تجديد التزامها في هذا الصدد و البقاء 

متحدين لرفع جميع التحديات معا.”
ع.ط

والتهيئة  المحلية  والجماعات  الداخلية  وزير  أشاد 
الفارط،  الخميس  يوم  بلجود,  كمال  العمرانية, 
واالحترافية  التطور  بمسار  العاصمة,  بالجزائر 
يؤهلها ألداء  مما  الجزائرية,  الشرطة  بلغته  الذي 
مهامها على أكمل وجه, حفاظا على أمن المواطن 

وصون ممتلكاته.
أكد الوزير خالل اشرافه بالمدرسة العليا للشرطة 
الـ  بالذكرى  االحتفال  تونسي" على مراسم  "علي 
االنجازات  أن  الجزائرية,  الشرطة  لتأسيس   60
التي تم تحقيقها تهدف الى "التحضير الجيد للقيام 
بالمهام على أكمل وجه وفق ما تقتضيه موجبات 
والتحديات  الميدان  ومقتضيات  الشرطي  العمل 
الراهنة, حفاظا على أمن الوطن والمواطن وصون 
ممتلكاته في ظل ما يمليه سلطان القانون والمواثيق 

الدولية وحقوق االنسان".
"ثمرة  يعد  المستوى  هذا  بلوغ  أن  بلجود  واعتبر 
جهود كبيرة بذلت على أكثر من صعيد في اطار 
في  والفاعلية  االحترافية  قوامها  متبصرة,  نظرة 
العمومية  للسلطات  القوي  "الدعم  مبرزا  االداء", 
رئيس  يوليها  التي  العناية  وكذا  االمنية  للمؤسسة 
الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون وحرصه على 

التكفل المتواصل باالنشغاالت المهنية واالجتماعية 
لمنتسبي سلك الشرطة".

في  المرأة  مكانة  "تعزيز  أهمية  على  أكد  كما 
صفوف األمن الوطني وكذا دعم مختلف المصالح 
تعكس  مقاربة  وفق  الحديثة  بالوسائل  الشرطية 
االرادة الصادقة للمضي في مرافقة هذه المؤسسة 

العريقة بما يرقى لمكانتها بتطلعات مستخدميها".
وذكر في هذا االطار بكل ما قدمته هذه المؤسسة 
لتظل  جسام  "تضحيات  من  سنوات  طيلة  االمنية 
الدولية",  المنابر  في  مهابة  شامخة  دولة  الجزائر 
لواء  حاملين  زالوا  ما  "منتسبيها  ان  الى  مشيرا 
النتائج  من  المزيد  ويحققون  والتضحية  العزيمة 
االيجابية المتميزة في خدمة أمن المواطن ومحاربة 
باليقظة  الجريمة بكل اشكالها, مدعومين في ذلك 

الدائمة".
من جهته, ذكر المدير العام لألمن الوطني, فريد 
بها  تضطلع  التي  بالمهام  له,  كلمة  في  شيخ,  بن 
النظام  حفظ  "مهام  إطار  في  الشرطية  المنظومة 
والتنظيم,  العامة  والشرطة  العمومي  األمن  العام, 
والسلطة القضائية ممثلة في وزارة العدل", مشيرا 
الى أن المصالح العملياتية لألمن الوطني "تعمل, 

والجريمة  االجتماعية  اآلفات  محاربة  إطار  في 
بشتى أشكالها, بالتنسيق الدائم مع الهيئات القضائية 

على جميع المستويات".
كما ثمن "الدور الفعال للمرأة الشرطية في ترقية 
الى  الوطني", مشيرا  األمن  لجهاز  المهني  األداء 
هرم  في  وجودها  "تفرض  أن  استطاعت  أنها 
بينها  من  عملياتية,  مسؤوليات  بتولي  مؤسستنا 
وألول مرة في تاريخ الشرطة الجزائرية, مسؤولية 
رئيسة أمن والية ونائبات رئيس أمن والية, إضافة 

إلى ترقية بعضهن على المستوى المركزي".
عدد  ترقية  الحفل  هذا  خالل  تم  فقد  لإلشارة, 
مراقبين  رتبة  الى  الوطني  االمن  اطارات  من 
وترقية  وعمداء  أولين  وعمداء  ومراقبين  عامين 
الى  شرطة,  ومحافظي  مفتشي  رتبة  الى  آخرين 
الوطني,  العام االسبق لألمن  المدير  جانب تكريم 
مصطفى لهبيري, والمرحوم عميد الشرطة محمد 
قنيفد, نظير جهودهما في خدمة المؤسسة االمنية 
جانب  الى  الوطن,  واستقرار  المواطن  وحماية 
تكريم أول امرأة شرطية بعد االستقالل,  باإلضافة 

الى متقاعدي القطاع واطاراته ورياضيين.
�إ.�س

ع.ط
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 لعمامرة يجري حمادثات ثنائية على انفراد مع نظريه العراقي 

بغداد تدعم جهود اجلزائر 
يف التح�ضري الأمثل للقمة العربية

حل وزير ال�صوؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج، رمطان لعمامرة، اأول اأم�س، ب�صفته مبعوثا خا�صا لرئي�س اجلمهورية، 

عبد املجيد تبون، بالعا�صمة العراقية بغداد، يف زيارة عمل تدوم يومني، ح�صب ما افاد به بيان للوزارة.

تهدف اإىل تعزيز التعاون لبلوغ الفاعلية 

واالحرتافية وفق مبادئ باري�س لعام 1993

انطالق دورة تدريبية حول اإن�ضاء 
املوؤ�ض�ضات الوطنية حلقوق الإن�ضان 

انطلقت اأول اأم�س باجلزائر العا�صمة الدورة التدريبية 

التاأ�صي�صية حول "اإن�صاء املوؤ�ص�صات الوطنية حلقوق االإن�صان 

وفق مبادئ باري�س لعام 1993 والتعريف باملنظومة الدولية 

حلقوق االإن�صان".

مبنا�صبة االحتفال بالذكرى الـ 60 لتاأ�صي�صها

وزير الداخلية ي�ضيد مب�ضار التطور 
والحرتافية الذي بلغته ال�ضرطة اجلزائرية

اأكدت �صرورة تعبئة املجتمع الدويل للوقاية من االإرهاب والق�صاء عليه

اجلزائر تعرب عن قلقها ال�ضديد 
ازاء العتداءات التي وقعت يف باماكو

وتهدف هذه الدورة التدريبية التي 
لحقوق  الوطني  المجلس  ينظمها 
الشبكة  مع  بالتنسيق  اإلنسان, 
الوطنية  للمؤسسات  العربية 
مدى  على  اإلنسان,  لحقوق 
أربعة أيام, إلى "تعزيز وتدعيم" 
التعاون في مجال حقوق اإلنسان 
لبلوغ الفاعلية واالحترافية ونشر 
ثقافة حقوق اإلنسان وكيفية إعداد 
الموضوع  هذا  حول  التقارير 

وفق مبادئ باريس لعام 1993.
باريس  مبادئ  فإن  لإلشارة, 
دولية  معايير  مجموعة  تعد 
المؤسسات  أعمال  وتوجه  تنظم 
وهذه  اإلنسان.  لحقوق  الوطنية 
المبادئ, التي تمت صياغتها في 
حلقة عمل دولية بشأن المؤسسات 
عقدت  اإلنسان,  لحقوق  الوطنية 
 ,1991 عام  في  باريس  في 
لألمم  العامة  الجمعية  اعتمدتها 

المتحدة في عام 1993.
وفي كلمة له خالل إشرافه على 
التكوينية  الدورة  هذه  انطالق 
قطر  دولة  سفير  بحضور 
النعمة,  العزيز  عبد  بالجزائر, 
الوطني  المجلس  رئيس  أكد 
لحقوق اإلنسان, السيد عبد المجيد 
الدورة  هذه  أهمية  على  زعالني 
التي ستساهم في "تعزيز قدرات 
تبادل  خالل  من  المختصين 
مجال  في  والتجارب  الخبرات 

حماية حقوق اإلنسان".
أهمية  على  زعالني  أكد  كما 
وإطالع  وتطويره  التكوين  "دعم 
باريس  بمبادئ  المعنيين  كل 
1993 لحقوق اإلنسان, وتقريب 
النظر في هذا االطار". وجهات 

المجلس  دور  بالمناسبة,  وأبرز 
الوطني لحقوق اإلنسان بالجزائر 
اإلنسان خاصة  ترقية حقوق  في 
يعد  قال,  كما  المجلس,  هذا  وأن 
تعنى  مستقلة  دستورية  "هيئة 
بمسائل حقوق اإلنسان وحمايتها 
المهام  خالل  من  و  وترقيتها", 
المنوطة له, "يعمل على تجسيدها 
من  وذلك  الواقع,  أرض  على 
خالل األنشطة المرتبطة أساسها 
واإلقليمية  الدولية  بالصكوك 
وآليات  اإلنسان  بحقوق  المعنية 
مدى  على  يعمل  كما  الرصد, 

االلتزام بجوهرها".
كما شدد زعالني على ضرورة 
الشبكة  مع  التعاون  "تعزيز 
الوطنية  للمؤسسات  العربية 
لحقوق اإلنسان التي أنشئت  خالل 
انعقاد الدورة السابعة للمؤسسات 
في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
 27 في  )موريتانيا(  نواكشوط 
تعزيز  أجل  من   ,2011 أبريل 
في  انسان  وتنمية وحماية حقوق 

العالم العربي".

الشبكة  رئيسة  أكدت  جهتها,  من 
الوطنية  للمؤسسات  العربية 
اللجنة  ورئيسة  اإلنسان  لحقوق 
لدولة  االنسان  لحقوق  الوطنية 
هللا  عبد  بنت  مريم  السيدة  قطر, 
تندرج  الدورة  هذه  أن  العطية, 
االستراتيجية  "تنفيد  إطار  في 
اللقاءات  بتنظيم  للشبكة  العربية 
ودعم التكوين لرفع قدرات الدول 
إلى  الشبكة,  هذه  في  األعضاء 
الخبرات  وتبادل  تكثيف  جانب 
قدرات  وتعزيز  والتجارب 
حقوق  مجال  في  الفاعلين 

اإلنسان".
بدور  المسؤولة  نفس  وأشادت 
على  تعمل  التي  الشبكة  هذه 
لألفراد  اإلنسانية  القيمة  "تعزيز 
والتضامن  التعاون  وتطوير 
على  وكذا  العربي  العالم  في 
أشارت  كما  الدولي"،  المستوى 
في  "ستواصل  الشبكة  أن  إلى 
تطوير برامجها من خالل تدريب 
التكوين,  على  القادرة  اإلطارات 
وتسعى إلى إيجاد متعاونين جدد, 
المجتمع  منظمات  مع  السيما 
الحكومية  والهيئات  المدني 
توسيع  جانب  إلى  والبرلمانية, 
ومفوضيات  فرق  مع  التعاون 
باألمم  ومجالس  وهيئات 

المتحدة".
العام  األمين  تطرق  جانبه,  من 
للمؤسسات  العربية  للشبكة 
الوطنية لحقوق اإلنسان, سلطان 
"أهمية  إلى  الجمالي,  حسن  بن 
للرفع  الشبكة  مع  التعاون  تدعيم 
نشر  في  المعنيين  قدرات  من 
الوطن  في  اإلنسان  حقوق  ثقافة 
هذه  "أهمية  وكذا  العربي", 
من  يتم  التي  التكوينية  الدورة 
التفاعل  مستوى  تحسين  خاللها 
لحقوق  الدولية  اآلليات  مع 
تجديد  بالمناسبة  االنسان".وتم 
الثنائية  االتفاقية  على  التوقيع 
لحقوق  الوطني  المجلس  بين 
لحقوق  القطرية  واللجة  اإلنسان 
تثمين  إلى  اإلنسان والتي تقضي 
العالقات بين المؤسستين في عدة 
اإلنسان,  بحقوق  متعلقة  مجاالت 
 ,1993 باريس  لمبادئ  وفقا 
خالل  من  الشبكة  واستراتيجية 
والمطبوعات  االستشارات  تبادل 
مؤتمرات  وتنظيم  والدراسات 

وورشات تكوينية.
رئيسة  تكريم  تم  وبالمناسبة, 
للمؤسسات  العربية  الشبكة 
من  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
لحقوق  الوطني  المجلس  طرف 
انتخابها مؤخرا  بمناسبة  اإلنسان 
رئيسة االتحاد الدولي للمؤسسات 

الوطنية لحقوق اإلنسان.
�إ.�س
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بمناقشتها لمشروع قانون لم الشمل على مستوى 
مجلس الحكومة، تكون الجزائر قد خطت خطوة 
جديدة في مجال زرع قيم التسامح والتآخي بين 

صفوف المواطنين، ليضاف النص التمهيدي 
الجديد المنتظر دراسته خالل اجتماع قادم لمجلس 

الوزراء، إلى قانوني المصالحة الوطنية والوئام 
الوطني، الذين تمكنت الجزائر بموجبهما من 

الخروج بسالمة من عشرية دموية، وتتجه بالدنا 
إلى أن تكون نموذجا في مجال نشر قيم التسامح 

وتقنينها، لتحصين جبهتها الداخلية ودحض 
مساعي زرع الفتنة ومحاوالت زعزعة امنها 

الداخلي.
وكانت الحكومة قد ناقشت، الخميس المنقضي، 

مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للم 
الشمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، أوضحت 
الوزارة األولى أنه يأخذ بعين االعتبار التجربة 

الوطنية خالل مختلف مراحل المصالحة الوطنية 
التي عرفتها بالدنا، انطالقا من تدابير الرحمة 

والوئام المدني إلى غاية ميثاق السلم والمصالحة 
الوطنية، كما يقترح مشروع هذا النص، تجديد قيم 
التسامح وتفضيل مقاربة الحوار الوطني بما يسمح 

بتجسيد المبادرة الرامية إلى فتح آفاق جديدة نحو 
المصالحة الوطنية.

وتعرف مبادرة "لم الشمل" التي أطلقها رئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون، مطلع ماي 

المنقضي، تجاوبا كبيرا من طرف الطبقة السياسية 
والمجتمع المدني، بالنظر لألهداف النبيلة التي 

تتضمنها والتي تسعى بالدرجة األولى على تكوين 
جبهة داخلية متينة قادرة على التصدي لمؤامرات 

األعداء وسد الطريق امام الدسائس والمكائد لزرع 
الفتن وتشتيت المجتمع.

وكانت المشاورات السياسية التي ادارها رئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أنهت حالة 

الترقب التي سادت المشهد السياسي عقب اإلعالن 
عن إطالق مبادرة "لم الشمل"، ووضعت حدا 

للتأويالت والقراءات المتعددة لفحوى المبادرة، 
بعد أن كشفت مخرجات اللقاءات التي شملت 

مختلف التيارات السياسية الناشطة بالوطن، عن 
الهدف الرئيس الذي يسطره الرئيس تبون والغاية 

التي اطلق من اجلها مبادرته الجامعة، فاتفق 
"ضيوف الرئيس" على ضرورة توحيد وتمتين 

الجبهة الداخلية وإعادة اللحمة لهذا المجتمع الذي 

تكالبت عليه عديد األطراف، وال يزال أعداؤه 
يحيكون له المكائد ويحاولون عبثا زعزعة وحدته 

واستقراره.
وأكد رئيس الجمهورية أنه وأيّا ما كانت هوية 

المقصودين بهذه المبادرة، فإن الغاية األولى 
واألساسية التي يصبو إلى بلوغها تبقى تكوين 

جبهة داخلية متماسكة ومتينة، قادرة على التصدي 
ألي محاولة بائسة لزعزعة الوحدة الوطنية 
والعبث بمستقبل هذا الوطن اآلمن، فالتوافق 

واإلجماع على مد يد الصلح والعفو والتآزر بين 
أبناء الوطن الواحد يبقى الشعار الرئيسي للمبادرة 
ونقطة االنطالقة التي سنصل من خاللها إلى بناء 

مجتمع متماسك ومتحد ضد األعداء.
وعلى الرغم من اختالف أطياف التشكيالت 

السياسية التي التقاها رئيس الجمهورية وتعدد 
توجهاتهم وقناعاتهم، غير أن وحدة الوطن ظلت 
مبدءا اشترك فيه الجميع ولم يختلف بشأنه إثنان، 

وهذا ما يرجح نجاح مبادرة "لم الشمل"، التي 
عبّد لها رئيس الجمهورية طريقا سوية باشرها 
بفتح الحوار والتشاور مع الشركاء السياسيين 

واالستماع إلى مختلف اآلراء والمقترحات، فاتسع 
"قصر المرادية" لمختلف التشكيالت السياسية 
الموالية منها وحتى تلك المحسوبة على التيار 

المعارض، ليؤكد الرئيس تبون مجددا أن الجزائر 
تسع الجميع وأن مستقبل هذا الوطن يصنعه أبناؤه 
باختالف قناعاتهم وتوجهاتهم، كما لم يسبق ألحد 

من رؤساء األحزاب السياسية أو الشخصيات 
العمومية التي التقت برئيس الجمهورية أن عبرت 

عن معارضتها لمسعى المبادرة، فالجميع متفق 
على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية.

ولطلما قدمت الجزائر مثاال مشرفا في نشر قيم 
التسامح، التي اعتبرتها في مرحلة من المراحل 

أقوى وسيلة للدفاع عن وحدتها ومواجهة اإلرهاب 
األعمى الذي ولوال تشبث الجزائريين بمبادئ 

المصالحة والتسامح لما تمكنت بالدنا من الخروج 
من العشرية السوداء والستمر سيناريو الدم الذي 
كاد أن يتحول إلى حرب أهلية، كما أن احتكامها 
إلى سياسة المصالحة الوطنية مكنها من الحفاظ 

على وحدة األمة والتغلب على أبواق الفتنة 
ومساعي زرع الكراهية والبغيضة بين أبناء هذا 

الوطن.
ولم يقتصر الدعم والسند الذي القته مبادرة 

لم الشمل على األحزاب السياسية فحسب، 
بل سارعت مؤسسة الجيش الوطني الشعبي 
إلى إعالن دعمها للمبادرة، في إطار مهامها 

ومسؤولياتها للدفاع عن الوحدة الوطنية وصون 
البالد من أي خطر خارجي كان أو داخلي من 

شأنه تهديد اللحمة الوطنية، فجاءت دعوتها جميع 
المواطنين واألحزاب والشخصيات لاللتفاف حول 
مبادرة الرئيس وقبول يده الممدودة للجميع، لتقدم 
دعما جديدا لمسعى خلق جبهة داخلية قوية قادرة 

على وقف زحف أي تهديد أجنبي.
ويجمع مختصون ومتابعون للشأن الداخلي، على 
نجاح مبادرة الرئيس وقدرته على إقناع الجميع 
بضرورة التوحد ولم الشمل، وذلك بالنظر إلى 

تركيبة المجتمع الجزائري وطبيعة افراده القائمة 
على مبادئ التضامن والتكافل وتقبل أي دعوة 

للتصالح والتسامح، فسمات التآخي والرحمة 
تميز الشعب الجزائري عن غيره من الشعوب، 
وهو ما تؤكده مختلف المواقف واألزمات التي 

مرت بها بالدنا على مر السنوات والعقود، ليس 
هذا فحسب، بل أن ميزة االتحاد والتآخي تشتد 
صالبة مع اشتداد االزمات وتكالب المتآمرين، 
وما االحداث المأساوية التي عاشتها بالدنا قبل 

سنة بمنطقة القبائل ومؤامرة التفرقة التي احاكها 
نظام المخزن بإيعاز من اطراف معادية للجزائر، 

من خالل افتعال الحرائق بغابات بجاية وتيزي 
وزو، والمسبوقة باستفزاز صريح ترجمه طلب 

ممثل المغرب في األمم المتحدة بـ"استقالل منطقة 
القبائل"،  إال دليل واضح ورسالة مباشرة لهؤالء 

البائسين مفادها أن وحدة الوطن مبدأ توارثته 
أجيالنا من مجاهدينا وشهدائنا الذين قدموا أنفسهم 

ثمنا السترجاع هذا الوطن كامال غير منقوص من 
أي شبر من أرضه الطيبة.

كما أن وقوف أفراد الجيش الوطني الشعبي إلى 
جانب أبناء الشعب في تلك المحنة، أكدت وتؤكد 
أن دعوة رئيس أركان الجيش الفريق شنقريحة 

الجميع لاللتفاف حول مبادرة رئيس الجمهورية، 
لم تأت عبثا بل أنها تصب في مسعى الدفاع عن 

الوحدة الوطنية والتصدي للحمالت المغرضة 
الرامية إلى زعزعة أمنها، ومن احسن منهم 

إدراكا بحجم التهديد الذي يتربص بوحدتنا وخبث 
المؤامرات التي تحاك ضدنا وتكالب خطاب 

الكراهية وبث السموم في عقول الشباب؟
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اجلزائر تعزز تر�ص�نته� الق�نونية بن�س يكّر�س قيم الت�آخي ووحدة ال�صف

م�شروع قانون مل ال�شمل.. متتني للجبهة 
الداخلية وتعزيز للوحدة الوطنية

تكر�س مب�درة مل ال�صمل التي اأعلن عنه� رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، قيم الت�آخي للحف�ظ على وحدة الأمة 

و�صد الطريق اأم�م حم�ولت زرع الفتنة، ويتجلى ذلك من خالل املك�نة الكبرية التي توليه� ملب�دئ الخوة والت�ص�مح يف 

ت�صريع�ته�، وي�أتي م�صروع ق�نون مل ال�صمل الذي ن�ق�صته احلكومة موؤخرا ليوؤكد توجه الدولة اجلزائرية و�صعيه� للت�صلح 

برت�ص�نة من القوانني التي من �ص�أنه� متتني اجلبهة الداخلية وتوحيد �صفوف اجلزائريني �صد موؤامرات اخل�رج.

 يهدف اإىل بروز م�صهد اإعالمي

 ن�بع من الواقع وواٍع ب�لره�ن�ت

احلكومة تراهن على قانون الإعالم 
اجلديد لتعزيز حرية ال�شحافة

ت�صعى احلكومة من خالل الن�س التمهيدي اجلديد اخل��س 

ب�لإعالم، الذي در�صته موؤخرا، اإىل تعزيز حرية ال�صح�فة 

وحتقيق الحرتافية احلقيقية لل�صحفيني، من اأجل �صم�ن 

بروز م�صهد اإعالمي واقعي ق�در على تلبية تطلع�ت املواطنني 

يف احل�صول على املعلومة الك�ملة بكل مو�صوعية ومهنية.

�إميان. �س

يرتقب أن ينجح قانون األعالم الجديد في سد النقائص التي تضمنها النص 
السابق، فقد أكدت الحكومة لدى دراستها الخميس المنقضي المشروع التمهيدي 

للقانون العضوي المتعلق باإلعالم، سعيها لضمان بروز مشهد إعالمي يتسم 
بالواقعية قادر على نقل المعلومة واألخبار بكل شفافية ومهنية وموضوعية، 
حيث أكد المسؤول األول عن قطاع اإلعالم محمد بويسليماني في عرضه 

للنص التمهيدي الجديد، إلى أنه يرمي إلى "وضع إطار تشريعي شامل 
يساهم في تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية واإللكترونية"، 

كما يهدف أيضا إلى "التشجيع على بروز مشهد إعالمي نابع من الواقع 
الوطني، واٍع بالرهانات الوطنية والدولية وملتزم بآداب وأخالقيات المهنة"، 

مع "تحديد الفاعلين في مختلف الدعائم اإلعالمية" و"تحديد القواعد العامة 
المتعلقة بتنظيمهم وضبطهم ومراقبتهم" و"وضع قانون أساسي خاص بمهنة 

الصحفي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات ذات الصلة"، وكذا 
"استبعاد أصحاب المال الفاسد من االستثمار في مجال اإلعالم" مع "استحداث 
مجلس للصحافة وسلطة مستقلة لضبط مجال السمعي البصري"، كما ستسمح 

هذه األحكام الجديدة بـ"ترقية جودة الخدمة اإلعالمية وتعزيز االحترافية 
في الممارسات اإلعالمية باالستناد إلى المقاييس والمعايير الدولية في هذا 

المجال.«وكان وزير االتصال قد أكد في تصريح سابق أن المشروع التمهيدي 
للقانون العضوي لإلعالم المنتظر عرضه خالل اجتماع قادم لمجلس الوزراء، 

أملته التطورات الحاصلة في المشهد اإلعالمي كظهور الصحافة اإللكترونية 
وضرورة تنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة، كما يهدف إلى تحقيق 
االحترافية "الحقيقية" للصحفيين، الفتا إلى أن الهدف المتوخى من القانون 

يكمن في "مساعدة الصحفي، سواء في الصحافة المكتوبة أو السمعي-البصري 
أو الصحافة اإللكترونية، على أن يكون أكثر احترافية، فضال عن تحسين 

شروط وضعه في عمله وكذا مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.«
وأورد بيان لمصالح الوزير االول، ان العرض المقدم بشأن النص التمهيدي 

الجديد يوضح انه يرمي الى تحديد الفاعلين في مختلف الدعائم اإلعالمية، 
مع تحديد القواعد العامة الـمتعلقة بتنظيمهم وضبطهم ومراقبتهم، ووضع 

قانون أساسي خاص بمهنة الصحفي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق 
والواجبات ذات الصلة، مع استبعاد أصحاب الـمال الفاسد من االستثمار 
في مجال اإلعالم، كما يتضمن النص استحداث مجلس للصحافة وسلطة 

مستقلة لضبط مجال السمعي البصري، قال بوسليماني إنه سيتكون من خبراء 
وإعالميين ذوي خبرة عالية، وستنبثق عنه عدة لجان كلجنة آداب وأخالقيات 

المهنة لتنظيم المهنة ولجنة بطاقة الصحفي المحترف لتطهير القطاع من 
الدخالء.

 لعم�مرة ي�صّلم ر�ص�لة خطية 

من الرئي�س تبون لنظريه برهم �ص�لح

 العراق تلتزم بامل�شاهمة النوعية
 يف اإجناح القمة العربية باجلزائر

 حظي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، 
أمس، ببغداد، باستقبال من قبل الرئيس العراقي برهم صالح، حيث سلمه 

رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وحسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية فإنه: "في إطار زيارة العمل التي 

يقوم بها إلى بغداد بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 
استقبل اليوم " أمس"، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، 

رمطان لعمامرة، بقصر السالم من قبل رئيس جمهورية العراق الشقيق، برهم 
صالح.«وبهذه المناسبة, سلم لعمامرة إلى الرئيس العراقي "رسالة خطية 

من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون وأبلغه تحياته الخالصة وتطلعه لمواصلة 
مسيرة تعزيز العالقات األخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين 

وكذا دعمهما المتبادل ألمن واستقرار كليهما". من جانبه, أشاد الرئيس برهم 
صالح بعمق العالقات الثنائية األخوية وبالتنسيق القائم بين البلدين في ظل 
تطابق مواقفهما حول مجمل القضايا اإلقليمية والدولية.كما كلف الرئيس 

برهم صالح, لعمامرة بتبليغ تهانيه الحارة ألخيه الرئيس تبون وإلى الشعب 
الجزائري بمناسبة الذكرى الستين السترجاع بالدنا استقاللها الوطني، معربا 

عن التزام العراق بالمساهمة النوعية في إنجاح القمة العربية التي ستنعقد 
بالجزائر بجدول أعمال بناء وجامع من شأنه أن يفتح آفاقا رحبة للعمل العربي 
المشترك"- يضيف البيان.وشكل اللقاء - حسب نفس المصدر- "فرصة إلجراء 
محادثات ثرية حول األوضاع في الفضاء العربي والسبل الكفيلة بتمكين دول 
المنطقة من مواجهة التحديات المشتركة الراهنة في مختلف المجاالت في ظل 
التضامن والتوافق والحفاظ على المصالح العليا لألمة وكذا العمل على تحقيق 

الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها 
القدس الشريف.«

ق. و

  ق�ل اإن ملف اخلدمة املدنية

 قيد الدرا�صة، بن بوزيد يعلن:

مراجعة القوانني الأ�شا�شية لقطاع 
ال�شحة خالل الدخول الجتماعي

أعلن وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد  أمس، عن الشروع في مراجعة 
القوانين االساسية للقطاع خالل الدخول االجتماعي القادم.

وقال الوزير في تصريح بمناسبة اشرافه على تدشين المركز الجديد لمكافحة 
السرطان لدى االطفال بالجزائر العاصمة, أنه "تطبيقا لما أعلن عنه رئيس 

الجمهورية، فإنه سيتم إعداد القوانين االساسية للقطاع قبل نهاية السنة 
الجارية.« وكشف بالمناسبة عن االنتهاء من تحضير 6 قوانين أساسية 

تخص القطاع و 4 أخرى في طور اإلعداد, مشيرا الى أنه سيتم عرض 
هذه النصوص على اجتماع الحكومة مع مطلع الدخول االجتماعي المقبل. 

وبخصوص الخدمة المدنية, أوضح بن بوزيد أن هذا الملف يوجد "قيد الدراسة 
بعد انشاء أقطاب طبية جهوية تقدم الخدمات للمواطنين بالمناطق التي تعاني 

من نقص في االطباء, سيما االخصائيين.«
واأج



ووفقا لبيان مصالح الوزير األول, يتعلق 
يتعلق  تنفيذي  مرسوم  بمشروع  األمر 
االستثمارات  تسجيل  كيفيات  بتحديد 
المهيكلة والتنازل وتحويل االستثمارات 
األتاوى  تحصيل  وكيفيات  مبلغ  وكذا 
ومشروع  االستثمار,  ملفات  لمعالجة 
كيفيات  بتحديد  يتعلق  تنفيذي  مرسوم 
الدولة  توليها  التي  المناطق  تحديد 
أهمية خاصة, ومشروع مرسوم تنفيذي 
الجزائرية  الوكالة  وسير  تنظيم  يتضمن 

لترقية االستثمار.
هذه  مشاريع  دراسة  أن  البيان  وأكد 
الصناعة  وزير  قدمها  التي  النصوص, 
القانون  بوضع  "ستسمح  زغدار,  أحمد 
بمجرد  التنفيذ  حيز  باالستثمار  المتعلق 
صدوره, مع العلم أن الحكومة ستعكف 
أخرى  نصوص  مشاريع  دراسة  على 

خالل اجتماعاتها القادمة".

ف. م
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ت�سجيل ال�ستثمارات املهيكلة والتنازل وحتويل ال�ستثمارات 

احلكومة تدر�ص ثالثة م�صاريع ن�صو�ص 
تطبيقية للقانون املتعلق باال�صتثمار

در�ست احلكومة, خالل اجتماعها الأ�سبوعي الذي تراأ�سه الوزير الأول, اأمين بن عبد الرحمان, ثالثة م�ساريع ن�سو�ص 

تطبيقية للقانون املتعلق بال�ستثمار الذي متت امل�سادقة عليه موؤخرا على م�ستوى الربملان.

يف اإطار مكافحة امل�ساربة غري امل�سروعة:

 ت�صجيل 72 جنحة 
خالل ال�صدا�صي االأول لـ 2022

سجلت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، خالل السداسي 
األول من السنة الجارية 2022، ما مجموعه 72 جنحة في إطار 
األنباء  وكالة  علمته  حسبما  المشروعة،  غير  المضاربة  مكافحة 

الجزائرية لدى الوزارة.
ومتابعة  تقييم  إطار  "في  أنه  لها  حصيلة  في  الوزارة  وأوضحت 
نشاط الرقابة على مستوى السوق فيما يخص تطبيق أحكام القانون 
رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021, المتعلق بمكافحة 
المنجزة,  الرقابة  عمليات  أسفرت  المشروعة,  غير  المضاربة 
بالتنسيق مع المصالح األمنية, خالل السداسي األول لسنة 2022, 
 68 وتحرير  جنحة   72 تسجيل  من  مكن  تدخال   50420 على 
محضر متابعة قضائية".باإلضافة إلى ذلك, قامت مصالح الرقابة 
في حجز  تمثلت  تحفظية  إدارية  اجراءات  باتخاذ  للوزارة  التابعة 
64ر218  تقدر ب  إجمالية  بقيمة  43ر2632 طن,  تقدر ب  سلع 

مليون دج.
التدخالت  بالمائة من   79 أن  إلى  الوزارة في حصيلتها  وأشارت 
إطار محاربة  في  الوطنية  السوق  الرقابية على مستوى  الميدانية 
التجارة  محالت  مستوى  على  تمت  المشروعة  غير  المضاربة 
مستوى  على  بالمائة   17 نسبته  وما  تدخل(,   39914( بالتجزئة 
تجار الجملة )8279 تدخل( و 3 بالمائة بمؤسسات االنتاج )1613 
تدخل( فيما سجلت نسبة 1 بالمائة على مستوى محالت المستوردين 

)614 تدخل(.
ر.ن

على بوابة "جبايتيك"

متديد اآجال اكتتاب الك�صف التلخي�صي 
ال�صنوي اإىل غاية 30 �صبتمرب 

تم تمديد آجال االكتتاب للكشف التلخيصي السنوي، بالنسبة للمكلفين 
لمراكز  والتابعين  الحقيقي  الربح  لنظام  الخاضعين  بالضريبة، 
الضرائب المزودون بالنظام المعلوماتي "جبايتيك"، إلى غاية 30 

سبتمبر 2022، حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للضرائب.
وجاء في البيان، المنشور على الموقع اإللكتروني للمديرية العامة 
للضرائب، أن "المديرية العامة للضرائب تعلم المكلفين بالضريبة 
الضرائب  لمراكز  التابعين  الحقيقي،  الربح  لنظام  الخاضعين 
المزودون بالنظام المعلوماتي "جبايتك"، الذين واجهوا صعوبات 
عند اكتتاب الكشف التلخيصي السنوي، أنه تم تمديد آجال اكتتاب 
هذا التصريح على بوابة >جبايتك< إلى غاية 30 سبتمبر من السنة 

الحالية".
 يذكر أن اآلجال النهائية لالكتتاب على بوابة التصريح والدفع عن 

بعد  "جبايتك" كانت محددة بتاريخ األربعاء 20 جويلية 2022 .
"التقرب  الى  المعنيين  بالضريبة  المكلفين  المديرية  دعت  وعليه، 
مصالح  ومرافقة  مساعدة  من  لالستفادة  له  التابعيين  المركز  من 
الضرائب وللحصول على رمز الدخول إذا لم يتحصلوا عليه بعد"، 
الكشف  هذا  اكتتاب  ان  المديرية  المصدر.وأضافت  ذات  يضيف 
يتم إلكترونيا فقط، وبالتالي "ال يمكن إيداعه بالنسخة الورقية على 

مستوى المصالح المذكورة".
المزودة  الضرائب  لمراكز  التابعون  بالضريبة  فالمكلفون  ومنه، 
ببوابة "جبايتيك"، والذين لم ينخرطوا بعد في هذه البوابة، مدعوون 
المديرية،  تفيد  له،  التابعيين  المركز  لدى  االنخراط  ملفات  إليداع 
مذكرة بأن دليل للخدمات عن بعد، وكذا مذكرة إعالمية متاحة على 

موقعها اإللكتروني قصد تسهيل هذه العملية.
ر.ن

اخلطوط اجلوية اجلزائرية:

 حتويل الرحالت 
من واإىل لندن اإىل مطار �صتان�صتيد

التحويل  عن  بيان,  في  الجزائرية  الجوية  الخطوط  شركة  أعلنت 
الجزئي لرحالتها من وإلى لندن الى مطار ستانستيد, وذلك اعتبارا 

من أول أمس وهذا نظرا الكتظاظ  مطار لندن هيثرو.
هيثرو,  لندن  مطار  اتخذه  الذي  الطرف  األحادي  اإلجراء  "عقب 
المنصة  العاملة على  الطيران  والذي يفرض على جميع شركات 
الخطوط  فان  الطائرات,  وحركة  المرور  حركة  تقييد  المذكورة, 
الجوية الجزائرية مضطرة إلى تحويل جزء من نشاطها اعتبارا من 

22 يوليو 2022 إلى مطار ستانستيد", يضيف البيان.
إلغاء  من  بدال  القرار  هذا  الجزائرية  الجوية  الخطوط  واتخذت 
رحالتها مع المملكة المتحدة وضمان نقل مسافريها إلى الوجهات 
ستانستيد  مطار  أن  مشيرا  المصدر،  ذات  اكد  حسبما  المرجوة، 
الموجود في ضواحي لندن هو "المطار الوحيد الذي يمنح الوفرة 
الساعات  حيث  من  الرحالت  استغالل  لشروط  الفورية  والتلبية 
لندن  الجزائر-  رحلة  فإن  المناولة".وهكذا،  مجال  في  والمساعدة 
هيثرو )AH2054( ل 22 يوليو تصبح الجزائر - لندن ستانستيد 
لندن  رحلة  بينما   14:50 الساعة  على  الُمبرمجة   )AH2354(
هيثرو -الجزائر )AH2055( ل23 يوليو تصبح لندن ستانستيد-

الجزائر )AH2355( الُمبرمجة على  الساعة 19:00 مساء.وسيتم 
توفير حافالت النقل بين مطار لندن هيثرو ولندن ستانستيد للركاب, 

حسب بيان الخطوط الجوية الجزائرية.
ف.م

اأ�سار اىل املجهودات التي بذلت ل�سمان انعا�ص اقت�سادي, رزيق يوؤكد

االحتاد العام للتجار واحلرفيني اجلزائريني �صريك "اأ�صا�صي ومهم " 
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات, كمال رزيق, 
اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, ان االتحاد العام 
اساسي  "شريك  الجزائريين  والحرفيين  للتجار 

ومهم" في االصالحات التي باشرها القطاع.
احمد  باسمه,  قراها  رسالة  في  رزيق  أوضح 
مقراني, مدير تنظيم االسواق والنشاطات التجارية 
بوزارة التجارة, بمناسبة انعقاد الدورة العادية الثالثة 
والحرفيين  للتجار  العام  لالتحاد  الوطني  للمجلس 
الجزائريين, ان "االتحاد يعد شريكا اساسيا ومهما 
الخاصة  الورشات  مختلف  في  التجارة,  لوزارة 
بإعادة تأهيل العمل التجاري وإعادة هيكلة و تطوير 
االقتصادي".  االنعاش  وكذا  التجارية  النشاطات 
ونوه في هذا الصدد "بالمرافقة الدائمة و المستمرة" 
لهذه الهيئة لمختلف الدوائر الوزارية و الهيئات في 
تجسيد االستراتيجيات الرامية الى تموين االسواق 

وتحسين الخدمات.

كما أشار الى ان مجهودات "جبارة" قد بذلت من 
في  مذكرا  فاعل,  اقتصادي  انعاش  ضمان  اجل 
اتخذت من  التي  السيادية"  "بالقرارات  الصدد  هذا 
للمنتوج  االولوية  اعطاء  و  الصادرات  اجل ضبط 
التحكم  الذي –كما قال- فرض نفسه عبر  الوطني 

في االنتاج و  تحسين النوعية".
وتطرق ذات المسؤول في رسالته الموجهة لالتحاد 
العام للتجار و الحرفيين الجزائريين, الى اليات دعم 
االستثمار الوطني المدرجة في اطار القانون الجديد 
لالستثمار, مذكرا بان رئيس الجمهورية, السيد عبد 
المجيد تبون, قد اولى "اهتماما خاصا" بإثراء هذا 
القانون بشكل يستجيب الى انشغاالت المتدخلين في 

هذا المجال.
بن  حزاب  لالتحاد,  العام  االمين  اكد  جانبه  من 
ترقية  اجل  من  الجهود  تكثيف  اهمية  على  شهرة, 
االقتصاد الوطني, منوها "باالهتمام الخاص" الذي 

قدمها  التي  لالقتراحات  الجمهورية  رئيس  يوليه 
مضافة  قيمة  اعطاء  بهدف  االقتصاديون  الشركاء 

لالقتصاد الوطني.
الوطني  للمجلس  الثالثة  العادية  الدورة  وعرفت 
لالتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين, التي 
ترقية  و  االستيراد  "ترشيد  شعار  تحت  نظمت 
الصادرات و دعم االستثمار الوطني, رهان االقالع 
االقتصادي للجزائر الجديدة"، مشاركة 37 اتحادية 
وطنية في مختلف القطاعات المنتمية لالتحاد العام 
للتجار و الحرفيين الجزائريين, فضال عن ممثلين 
عن وزارتي الصناعة والتكوين و التعليم المهنيين 
و المجتمع المدني و مصالح الجمارك.كما تميزت 
اشغال هذه الدورة العادية ذات الطابع التنظيمي و 
التأمينات  عن  ممثلون  قدمها  بمداخالت  الهيكلي, 

ومصالح المركز الوطني للسجل التجاري.
ع.ط

محكمة  لدى  التحقيق  قاضي  أحال 
تيبازة(  قضاء  )مجلس  الشراقة 
اجل  من  رياضي  فساد  قضيتي 
 21 يوم  الجنح  غرفة  أمام  المحاكمة 
تخص  قضية  منها  القادم,  سبتمبر 
حسب  الجزائر,  مولودية  شركة 
الخميس  يوم  أصدره  بيان  ذكره  ما 
نفس  لدى  الجمهورية  وكيل  الفارط 

المحكمة.
وذكر البيان انه "عمال بأحكام المادة 
الجزائية  اإلجراءات  قانون  من   11
وفي اطار مكافحة الفساد  الرياضي, 
محكمة  لدى  الجمهورية  نيابة  تعلم 
القضايا  عن  العام  الرأي  الشراقة 
الخصوص  بهذا  امامها  المطروحة 
والتي تمت احالتها على غرفة الجنح 
المحاكمة  اجل  من  المحكمة  بذات 
بتاريخ 21 سبتمبر القادم, منها واحدة 

تم تأجيلها".
بفساد  تتعلق  بقضية  االمر  ويتعلق 
الرياضية  ب"الشركة  رياضي 
العميد  أسهم  ذات  الجزائر  مولودية 
مولودية الجزائر", حيث أمر قاضي 
بإحالة  ايضا  المحكمة  بذات  التحقيق 
على  بناء  الجنح  غرفة  على  القضية 
اجراء  اجل  من  االتهام  غرفة  قرار 

المحاكمة بتاريخ 21 سبتمبر 2022, 
كما جاء في البيان.

في  تورط  المصدر,  نفس  وحسب 
هذه القضية خمسة أشخاص, "غ.ع" 
المدير العام السابق للشركة الرياضية 
الجزائر  مولودية  العميد  اسهم  ذات 
بشركة  حسابات  محافظ  "ح.م"  و 
مولودية الجزائر و "ح.ب.م.ر" اطار 
رئيس  و  سوناطراك  بشركة  سامي 
مولودية  شركة  إدارة  لمجلس  سابق 
دائرة  رئيس  ي"  "ع.  و  الجزائر 
الجزائر(  مولودية  بشركة  المالية 

مصلحة  رئيس  "ف.ش.ع.و",  و 
مولودية  بشركة  العامة  الوسائل 

الجزائر.
اقتصادية  فرقة  تحقيقات  وتوصلت 
الى  القضائية  للشرطة  تابعة  مالية  و 
ويتابع  العام,  بالمال  تالعبات  وجود 
المتهمون بموجب طلب افتتاحي امام 
أموال  "تبديد  بجنحة  التحقيق  قاضي 
جنح  و  )ح.ب.م.ر(  للمتهم  عمومية 
"استعمال  و  عمومية"  أموال  "تبديد 
الغش"  طريق  عن  صحيحة  اختام 
و"تحرير شهادات تتضمن وقائع غير 

صحيحة ماديا" لمتهمين إثنين )ع.ي( 
المتهم  يتابع  )ف.ش.ع.و(.كما  و 
تبديد  في  "المشاركة  بجنحة  )غ.ع( 
للمتهم  وجهت  فيما  عمومية"  أموال 
)ح.م( جنحة "تحرير شهادات تتضمن 
وقائع غير صحيحة ماديا و المشاركة 
حسب  عمومية",  أموال  تبديد  في 
البيان.أما القضية الثانية, فجاءت بناء 
على شكوى تقدمت بها وزارة الشباب 
"ل.ح"  فيها  يتابع  و  الرياضة,  و 
رئيس االتحادية الجزائرية لكرة اليد, 
عن  افتتاحي  طلب  بموجب  قضائيا, 
المزور  استعمال  و  "التزوير  جنح 
"اختالس  و  إدارية  محررات  في 
استغالل  "إساءة  و  عمومية"  أموال 
الوظيفة", و ذلك طبقا للمادة 222 من 
 20 المادتين  كذا  و  العقوبات  قانون 
الفساد  من  الوقاية  قانون  من   29 و 
وأمر  للبيان.  إستنادا  مكافحته,  و 
الشراقة  محكمة  لدى  التحقيق  قاضي 
بخصوص هذه القضية باحالة المتهم 
المحاكمة  اجل  من  الجنح  أمام غرفة 
القادر,  21 سبتمبر  ليوم  التي تأجلت 
لدى  الجمهورية  وكيل  بيان  حسب 

محكمة الشراقة.
ع.ط

مكافحة الف�ساد الريا�سي:

 ق�صيتان اأمام حمكمة ال�صراقة يوم 21 �صبتمرب القادم

رحلــة اإ�صافيــــــة ا�صتثنائية لنقل 
امل�صافرين من مر�صيليا اإىل اجلزائر اليوم

برجمت ال�سركة الوطنية للنقل البحري للم�سافرين رحلة بحرية اإ�سافية ا�ستثنائية 

لنقل املواطنني العالقني مبدينة مر�سيليا بفرن�سا, وذلك يوم الأحد املقبل , ح�سبما 

اأفاد به, بيان لوزارة النقل.

بفرن�سا,  مر�سيليا  مبدينة  العالقني  باملواطنني  التكفل  اإطار  "يف  البيان  واأو�سح 

البحري  للنقل  الوطنية  ال�سركة  تعلن  مفتوحة,  �سفر  تذاكر  على  احلائزين 

للم�سافرين, عن برجمة رحلة بحرية اإ�سافية ا�ستثنائية على منت ال�سفينة +اجلزائر 

2+ على خط مر�سيليا - اجلزائر, وذلك يوم الأحد 24 جويلية 2022".
�سفر  تذاكر  على  احلائزين  املواطنني  من  "يطلب  امل�سدر,  نف�ص  ي�سيف  وعليه, 

قائمة  على  الت�سجيل  اأجل  من  مبر�سيليا,  املوؤ�س�سة  م�سالح  من  التقرب  مفتوحة, 

ويف  الأمر,  يعنيهم  ممن  املواطنني,  لباقي  "ميكن  اأنه  اىل  البيان  اأ�سار  كما  ال�سفر", 

حدود الأماكن املتوفرة اقتناء تذاكر لل�سفر على نف�ص الرحلة".

ع.ط



عديد  وايطاليا  الجزائر  أبرمت 
االتفاقيات منذ بداية 2022 في المجال 
الطاقوي، والتي ستسمح برفع إمدادات 
الغاز الجزائري من 20,5 مليار متر 
مكعب تم تصديرها لروما عام 2021 
مليار متر مكعب مع   25 إلى حوالي 

نهاية العام الجديد.
الجزائر  ايطاليا بوصلتها نحو  وجهت 
وتأمين  الغازية  امداداتها  لتنويع 
احتياجاتها، في ظل توفر الجزائر على 
خطوط  وتوفر  الالزمة  التحتية  البنية 
أنابيب نقل تربط البلدين، والتي يمكنها 
متر  ماليين   110 حوالي  نقل  من 

مكعب يوميا.
ماريو  اإليطالي  الوزراء  رئيس  وقال 
الثنائية  الحكومية  القمة  خالل  دراغي 
بين الجزائر وايطاليا، التي عقدت في 
العاصمة  بالجزائر  الرابعة  نسختها 
»الجزائر  الماضي  األسبوع  منتصف 
األهمية،  يبرز  ما  جدا«،  مهم  شريك 
الطاقوية  للسوق  روما  توليها  التي 
لتجاوز  عليها  واالعتماد  الجزائرية 
أزمة الطاقة، التي تؤرق دول االتحاد 

األوروبي.
على  األوروبي  االتحاد  دول  وتعتمد 
لتغطية  الروسي  الغاز  من  بالمئة   47
 155 يعادل  بما  الطاقوية  احتياجاتها 

ظل  وفي  سنويا،  مكعب  متر  مليار 
خاصة  الروسية،  الشحنات  انخفاض 
وخفضت  موسكو  قطعت  أن  بعد 
أصل  من   12 نحو  عن  اإلمدادات 
وجدت  االتحاد،  في  دولة عضوا   27
دول القارة العجوز نفسها في مواجهة 
تحديات عديدة، أبرزها مأل مخزوناتها 

اإلستراتيجية استعدادا لفصل الشتاء.
من  األوروبي  االتحاد  ويتخوف 
الروسي،  الغاز  لتدفقات  كامل  وقف 
جهودها  لتكثيف  الدول  بعديد  دفع  ما 

إليجاد بدائل عن الغاز الروسي، وهو 
الوضع الذي دفع بايطاليا للتحرك بكل  
ترسانتها الدبلوماسية واالقتصادية نحو 
السوق الجزائرية، بالموازاة مع الزخم 
الكبير، الذي تشهده العالقات الجزائرية 

اإليطالية في اآلونة األخيرة.
التنفيذي  المدير  أكد  المقابل،  وفي 
كالوديو  االيطالي  إيني  لمجمع 
من  ستنجو  ايطاليا  بأن  ديسكالزي، 
فصل الشتاء من خالل تنويع إمداداتها 
من الطاقة، في إشارة إلى االتفاقيات، 

التي جرى إبرامها مع الجزائر.
ومن جانبه، وزير الخارجية اإليطالي 
لويجي دي مايو، الذي كان ضمن وفد 
الجزائرية  الحكومية  القمة  في  بالده 
الجزائر  استضافتها  التي  اإليطالية 
العاصمة، أشار إلى أن سلطات بالده 
لمواجهة  وسعها  في  ما  كل  عملت 
التوترات  عن  الناجمة  الطاقة  أزمة 
أوروبا،  شرق  الحاصلة  الجيوسياسية 
مع  التفاق  الوصول  من  وتمكنت 

الجزائر لتعزيز إمداداتها من الغاز.
التي  اإلضافية،  الشحنات  وتعتبر 
الجزائر  من  ايطاليا  عليها  تحصلت 
الراهن،  الوقت  في  لها  متنفس  بمثابة 
أضحى  الجزائر  الغاز  وأن  خاصة 
االتحاد  دول  عديد  أنظار  محط 
األوروبي، التي ترى فيه حال لتجاوز 

أزمة فصل الشتاء القادم.
جدير بالذكر، فقد بلغت صادرات الغاز 
الجزائري إلى إيطاليا، منذ بداية العام 
الجاري نحو 13,9 مليار متر مكعب، 
ل  وصلت  بنسبة  التوقعات  متجاوزة 
لها  تضاف  أن  ويتوقع  بالمئة،   113
شحنات تقدر ب 6 ماليير متر مكعب 
قبل نهاية العام 2022، عالوة على 4  
مليارات متر مكعب، تم اإلتفاق عليها 

مؤخرا.

شنت عناصر األمن والدرك الوطني حمالت مداهمة 
طالت عديد الشواطئ على طول الشريط الساحلي، 
قبضتها  أحكمت  التي  المافيا،  قبضة  من  لتحريرها 
مقابل  مالية  مبالغ  دفع  على  المصطافين  وأجبرت 

الولوج الشواطئ.
الواليات  بمختلف  والدرك  األمن  مصالح  أطلقت 
الساحلية، على غرار العاصمة، بومرداس، مستغانم 
العليا  السلطات  تعليمات  لتطبيق  حمالت  ووهران 
من خاللها  تسعى  التي  الشواطئ،  بمجانية  القاضية 

إلنجاح موسم اإلصطياف.
لباب  اإلدارية  المقاطعة  كشفت  الصدد،  هذا  وفي 
خرجات  تسجيل  عن  العاصمة،  بالجزائر  الوادي 
على  للوقوف  الجزائر  والية  أمن  لمصالح  ميدانية 
المخالفات الخاصة بموسم اإلصطياف على مستوى 
حد  ووضع  الوادي،  باب  أمن  بمقاطعة  الشواطئ 

لمافيا الشواطئ وحظائر ركن السيارات.

لسنة  اإلصطياف  موسم  سير  متابعة  إطار  وفي 
2022، أطلقت مصالح والية الجزائر حمالت واسعة 
الشواطئ،  على  االستحواذ  لمحاربة ظاهرة  النطاق 
وكذا  القادوس  طرفاية،  شواطئ  العملية  مست  وقد 
شاطئ الرغاية، وقد أسفرت العملية عن حجز جميع 
المضالت الشمسية، الطاوالت و الكراسي المنصبة 
بطريقة مخالفة و دون رخصة مسبقة، مشددة على 

أن الحمالت ستتواصل خالل األيام القليلة القادمة. 
بوالية  األمن  مصالح  قامت  ذاته،  السباق  وفي 
االستغالل  بتهمة  أشخاص   3 بتوقيف  بومرداس 
بشاطىء  امتياز  بدون وجه حق  للشواطئ  السياحي 
 250 حجز  من  العملية  مكنت  وقد  جنات،  رأس 

خيمة، 30 مظلة و40 كرسي. 
وجد  بعدما  األمن،  مصالح  تدخالت  وتأتي 
مالية  مبالغ  دفع  على  مجبرين  أنفسهم  المصطافون 
مقابل ركن سياراتهم دون حصولهم على أي وصل 

يثبت بأن الموقف شرعي ومرخص من قبل السلطات 
الوصية، ما يخالف تعليمات السلطات العليا للبالد.

إجبارهم  اشتكوا من  المصطافين  العديد من  أن  كما 
ببعض الشواطئ على استئجار الشمسيات ومختلف 
من  نصبها  يتم  وكراسي،  طاوالت  من  لوازمها 
المسموحة  الشواطئ  على طول  الشباب  بعض  قبل 
تحديد  سابق  وقت  في  تم  قد  أنه  بها، رغم  السباحة 

كيفية استغاللها.
الواليات  بمختلف  الشواطئ  مرتادي  أن  إلى  يشار 
الساحلية اصطدموا بممارسات مافيا الشواطئ، الذين 
فرضوا عليهم دفع مبالغ مالية للولوج إلى الشواطئ 
العليا  السلطات  تعليمات  سياراتهم، ضاربين  وركن 
بمجانية الشواطئ عرض الحائط، ما دفع بالعديد من 
ردعية  إجراءات  اتخاذ  بضرورة  للمطالبة  الهيئات 

ووضع حد لكل التجاوزات المسجلة.
ف. م
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بن زيان يدعو اإىل ا�شتغالل هذه البتكارات ب�شكل فعال ويك�شف 

قطاع البحث العلمي حّقق 79 براءة اخرتاع منذ �سنة 2021

بعد التفاقيات املربمة بني البلدين يف جمال الطاقة

هل ميّكن الغاز اجلزائري
 من جتاوز اإيطاليا لأزمة ال�شتاء؟

ت�شابق عديد دول الحتاد الأوروبي منذ بداية العام اجلاري الزمن للح�شول على اإمدادات بديلة عن الغاز الرو�شي لتاأمني 

احتياجاتها الطاقوية قبل حلول ف�شل ال�شتاء، الذي ي�شهد ارتفاعا يف ال�شتهالك، باملوازاة مع ا�شتمرار العمليات الع�شكرية الرو�شية 

على الأرا�شي الأوكرانية والتخوف من �شح الإمدادات الرو�شية اأو قطعها ب�شفة كاملة. 

ف. م

�شجلت انخفا�شا طفيفا مقارنة ب�شنة 2020

اإنتاج 0,67 ترياواط 
يف ال�شاعة من الكهرباء بالطاقة 

املتجددة باجلزائر يف 2021
من  الساعة  في  تيراواط   0,67 يعادل  ما  الجزائر  أنتجت 
الكهرباء عبر مصادر الطاقات المتجددة خالل سنة 2021، 

حسب ما كشفت عنه بيانات منصة الطاقة المتخصصة.
وأشارت المنصة في مقال لها، بأن إنتاج الجزائر للكهرباء 
من الطاقات المتجددة وضعها في المركز الخامس عربيا، 
المملكة  وكذا  اإلمارات  المغرب،  مصر،  من  كل  خلف 

العربية السعودية. 
المتجددة في  الطاقات  المولدة عبر  الكهرباء  وتراجع حجم 
الجزائر خالل العام الماضي، وانخفض إنتاج الكهرباء من 
على  بالمئة   2,4 ب  يقدر  بنحو  النظيفة  الطاقات  مصادر 
 0.69 بلغ   2020 سنة  اإلنتاج  أن  حيث  سنوي،  أساس 
تيراواط في الساعة، مضيفة بأن انتاج الجزائر للكهرباء من 
الطاقات المتجددة خالل سنة 2021 كان أغلبه من الطاقة 

الشمسية.
الطاقة  من  غيغاواط   15 نحو  توليد  الجزائر  وتستهدف 
المتجددة بحلول 2035، وقد دشنت في فيفري 2021 شركة 
مشروعات  إدارة  بهدف  المتجددة،  الطاقة  لتطوير  جديدة 
الطاقة النظيفة في البالد، برأسمال مشترك بين شركة النفط 
الكهرباء  لتوزيع  الجزائرية  والشركة  سوناطراك،  والغاز 

والغاز )سونلغاز(، بنسبة 50 بالمئة لكل منهما.
وفي ذات االتجاه، تسعى دول العالم إلى رفع حصة الطاقة 
خفض  إطار  في  بها،  الخاص  الطاقة  مزيج  في  المتجددة 
تكاليف توليد الكهرباء وعدم التعرض لتقلبات األسعار التي 
يشهدها الوقود األحفوري، باإلضافة إلى مواجهة التغيرات 

المناخية وتقليل االنبعاثات الصادرة من قطاع الكهرباء.
وبصفة عامة، ارتفع إجمالي الكهرباء المولدة عالميا عبر 
بالمئة،   16,5 بنسبة   2021 عام  خالل  المتجددة  الطاقة 
 3146,6 مقابل  الساعة،  في  تيراواط   3657,2 مسجلة 
تيراواط في الساعة خالل عام 2020، وفقا لبيانات شركة 

النفط البريطانية بي بي.
يشار إلى أن قائمة ترتيب الدول العربية من حيث اإلنتاج 
تصدرته مصر بنسبة نمو سنوية وصلت إلى 8,3 بالمئة، 
مصر  في  المتجددة  الطاقة  من  المولدة  الكهرباء  وسجلت 
مقابل  الساعة،  في  تيراواط   10.5 نحو   2021 خالل عام 

9.7 تيراواط في الساعة خالل العام السابق له.
ف.م

قال اإنه يهدف اإىل الفوز

 مبقاعد املجال�س البلدية املعنية

الأفافا�س يعلن م�شاركته 
يف النتخابات املحلية اجلزئية

في  مشاركتها  عن  االشتراكية  القوى  جبهة   أعلنت 
االنتخابات المحلية الجزئية المقرر إجراؤها في 15 أكتوبر 

القادم بواليتي بجاية وتيزي وزو.
وأوضح الحزب في بيان له، أمس، أن قرار المشاركة في 
هذه االنتخابات التي تعني 4 بلديات بوالية بجاية وبلديتين 
االستثنائية  الدورة  لالئحة  "طبقا  جاء  وزو،  تيزي  بوالية 
 ,2021 10 سبتمبر  في  المنعقدة  للحزب  الوطني  للمجلس 
المتضمنة قرار مشاركة الحزب في االنتخابات المحلية التي 
جرت في 27 نوفمبر من نفس السنة"، مبرزا أن مشاركته 
تهدف إلى "الفوز بمقاعد المجالس الشعبية البلدية المعنية".

المحطة  هذه  "استغالل  على  سيعمل  أنه  الحزب  وأضاف 
المحلي,  للتسيير  رؤيته  أجل  من  للمرافعة  السياسية 
المحلي"،  والتضامن  التشاركية  الديمقراطية  على  القائمة 
بهذا  منها  المعنية  المحلية, خاصة  وهياكله  مناضليه  داعيا 
والعمل  االستحقاق  لهذا  األمثل  "االستعداد  إلى  االقتراع، 

على إنجاحه".
ع. ط

اجللفة

تخفي�س تكاليف الفحو�شات 
ملر�شى ال�شرطان بـ 50 باملائة

بالجلفة  السرطان  لمرضى  البيضاء  اليد  جمعية  أبرمت 
وتنص  بالبليدة.  النووي  للكشف  الطبي  المركز  مع  اتفاقية 
هذه االتفاقية على تخفيض 50 بالمائة من التكاليف وبصفة 
استثنائية فيما يخص إجراء الفحوصات الطبية.  وتعتبر هذه 
والذين  بالوالية  السرطان  مرضى  على  خير  فال  االتفاقية 
رحبوا بالمبادرة واستحسنوها مما سيريح هؤالء المرضى 

وسيخفف عنهم تكاليف التنقل والعالج .
ح. عزيز

حجز مئات ال�ّشم�شيات والكرا�شي والطاولت

مداهمات لل�شواطئ وحظائر ركن ال�شيارات لتحريرها من »املافيا«

إلى ضرورة  زيان  بن  الباقي  عبد  العلمي,  والبحث  العالي  التعليم  وزير  دعا 
استغالل االبتكارات التي تتوصل إليها فرق البحث بصفة دائمة وبشكل فعال، 
مشددا على تكثيف التبادل بين المجمعات االقتصادية وهياكل البحث، وكشف 
الوزير بالمناسبة أن القطاع حقق في مجال البحث العلمي منذ جانفي 2021، 73 
براءة اختراع.قال الوزير خالل إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية للمؤسسات 
العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي, أنه "ينبغي توفير كل الظروف التي 
تساهم في خلق ابتكارات داخل المؤسسات والحفاظ على استمراريتها وبقائها 
االبتكارات  استغالل  المألوفة, السيما في ظل تسجيل عدم  العوائق  بعيدا عن 

التي تتوصل إليها فرق البحث بصفة دائمة وبشكل فعال.»
وذلك  االبتكار  حول  عمل  ورشات  "إقامة  على  زيان  بن  حث  وبالمناسبة، 
لدراسة الطابع المنهجي وسياسة االبتكار ورسم الخطط من أجل زيادة توفير 
ضبط  مع  االبتكار  وأنشطة  التطوير  على  تقنيا  المدربة  البشرية  الموارد 
تحقيق  دون  تحول  التي  والقيود  العوائق  فهم  جانب  إلى  الجديدة,  مؤشراته 

المشاريع االبتكارية.»
وقال أن إستراتيجية البحث والتطوير ترتكز على "إرساء أسس عمل مندمج 
وتفاعلية  تشاركية  مقاربة  من خالل  وذلك  الحكومية  للسياسة  تنفيذا  ومتناسق 

مع مختلف الفاعلين والنسيج التكويني والبحثي وتبادل الممارسات الحسنة مع 
األخذ بعين االعتبار اقتراح مشاريع جديدة تنسجم مع أولويات الحكومة ووفقا 

لحاجيات البالد عن طريق تعزيز آليات الحكامة.»
كما دعا المشاركين في هذه الندوة الى وضع "رؤية استشرافية لتطوير آفاق 
الشراكة مع القطاع االجتماعي واالقتصادي, ال سيما ما تعلق بمجال التحويل 

التكنولوجي من خالل وضع خارطة طريق واضحة المعالم واألهداف.»
القطاع في مجال  التي حققها  اإلنجازات  الوزير حصيلة عن  قدم  وبالمناسبة, 
التنموي منذ جانفي 2021, مشيرا الى أنها تضم 73  العلمي والبحث  البحث 
براءة اختراع ونشر 9874 مقال مفهرس في قاعدة بيانات "سكوبيس" , فضال 
عن مشاركة 24 مشروعا دوليا في البحث واالبتكار لباحثين دائمين بمراكز 

البحث الوطنية واستفادتهم من تمويل وطني وخارجي.
كما تضمنت الحصيلة فتح عدة أرضيات الكترونية للمساهمة في رقمنة مصالح 
القطاع, من بينها البوابة الرقمية الموحدة للمجالت العلمية الجزائرية المصنفة 
من طرف  بحث  وفرق  ومخابر  وحدات  إنشاء  وكذا  مجلة   817 تضم  والتي 

المؤسسات االقتصادية, الجمعيات والمؤسسات ذات الطابع العلمي.
اإميان. �س



خالل ال�سدا�سي الأول من �سنة 2022

�إنتاج �أكرث من 62 مليون لرت 
من حليب �لبقر يف ميلة

حققت والية ميلة خالل السداسي األول من السنة 
الجارية )2022( إنتاجا يتعدى 62 مليون و500 
علمته  ما  حسب  البقر،  حليب  مادة  من  لتر  ألف 
"وكالة األنباء الجزائرية" يوم الخميس الفارط، من 
المديرية المحلية للمصالح الفالحية.واستنادا لمدير 
على  تحصي  مصالحه  فإن  فنازي  علي  القطاع 
بقر  رأس   39.632 مجموعه  ما  الوالية  مستوى 
يرتكز  األبقار  حليب  لمادة  منتج  و1.400  حلوب 
غالبيتهم ببلديات الجهة الجنوبية للوالية خصوصا 

وادي العثمانية و شلغوم العيد وتاجنانت.
المحققة  اإلنتاج  كمية  فإن  المصدر  ذات  وحسب 
من  الفترة  نفس  مع  مقارنة  طفيفا"  "تراجعا  تمثل 
السنة الماضية )2021( وهو ما أرجعه المتحدث 
الحلوب  األبقار  أعداد  "تراجع  منها  عوامل  لعدة 
 42.000 مقابل  رأسا   39.632 إلى  السنة  هذه 
تخلي  نتيجة  ذلك  و  الماضي  العام  في  بقر  رأس 
بعض المنتجين عن ممارسة هذه الشعبة خصوصا 
إلى  ارتفاع في أسعار االعالف  بعد ما سجل من 
جانب الظروف المناخية التي ميزت العام الجاري 
األمطار  كميات  في  تراجع  من  صاحبها  ما  و 

المتساقطة مما انعكس سلبا على المراعي".
بأنه  فنازي  أكد   ، البقر  وبشأن عملية جمع حليب 
رغم الظروف التي ميزت هذه السنة إال أنه يمكن 
ميلة  والية  أن  اعتبار  على  المسطر  الهدف  بلوغ 
في  مختصة  هامة  فالحية  مستثمرات  على  تتوفر 
تجميع  سيضمن  ما  "وهو  االبقار،  حليب  إنتاج 
الكميات المطلوبة" مشيرا إلى أن الكمية المجمعة 
في السنة الماضية بلغت 43 مليون لتر و يتوقع أن 
الجاري. العام  خالل  تجاوزها  وحتى  بلوغها  يتم 

المجمعة  الحليب  كميات  بأن  المصدر  ذات  وأفاد 
الذي ينشط  الحليب  بميلة في إطار برنامج تجميع 
ملبنات   06 إلى  تحول  بالوالية  مجمعا   83 فيه 
وعادت  متوقفة  كانت  ملبنة  منها  بالوالية  ناشطة 
مؤخرا لمزاولة نشاطها، باإلضافة إلى 08 ملبنات 

أخرى تنشط بواليات أخرى من الوطن.

اثر انحراف عربات قطار لنقل الب�سائع 

عن م�سار ال�سكة مبنطقة القادرية

�لقطار�ت �ملتجهة من �جلز�ئر 
�لعا�صمـــة نحو مناطــــق
 �صرق �لبـــالد و�جلنوب 

�ل�صرقي متوقفة حاليا
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أول 
أمس على حسابها تويتر ان القطارات المتجهة من 
الجزائر العاصمة نحو مناطق شرق البالد و الجنوب 
الشرقي مرورا بالبويرة )بجاية، المسيلة، تقرت ، 
حاليا. متوقفة  عنابة(  و  بقسنطينة   مرورا  تبسة 

وكانت عربات قطار لنقل البضائع قد انحرفت عن 
مسار السكة بمنطقة القادرية )والية البويرة( دون 
أن يخلف الحادث خسائر أو اصابات بشرية حسب 
ما ذكرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وتتقدم الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام 
بأن  وتؤكد  الحادث،  هذا  الناجم عن  اإلزعاج  عن 
المتضررة  العربات  لرفع  مجندة  المختصة  فرقها 
السماح  أجل  من  الحديدية،  السكة  خط  وإصالح 
للقطارات في أقرب وقت  العادي  باستئناف السير 

ممكن.
ع.ط

الوطنية  السلطة  أن  البيان  في  وجاء 
المواطنات  تعلم  لالنتخابات  المستقلة 
المعتمدة  األحزاب  وكذا  والمواطنين 
قوائم  تقديم  أو  الترشح  في  الراغبة 
عدد  في  الجزئية   لالنتخابات  ترشح، 
هذه  أن  وزو،  تيزي  و  بجاية  بلديات 
األخيرة ستجرى بنفس التدابير التنظيمية 
و االجراءات التي تنص عليها االحكام 
المتضمنة في القانون العضوي المتعلق 

بنظام االنتخابات ساري المفعول.
وذكر نفس المصدر أن المجالس الشعبية 
الجزئية  باالنتخابات  المعنية  البلدية 
القادم  أكتوبر   15 في  ستجرى  التي 
وتوجة  وأقبو  ومسيسنة  فرعون  هي:  
بوالية بجاية وبلديتي آيت محمود وآيت 
وزو.وأضاف  تيزي  بوالية  بومهدي 
منسقي  إلى  الموجهة  للتعليمة  طبقا  أنه 
بجاية وتيزي  المستقلة بواليتي  السلطة 
اكتتاب  الستمارات  فبالنسبة  وزو، 
قائمة  على  يجب  الفردية،  التوقيعات 
المقدمة سواء تحت رعاية  المترشحين 
أن  مستقلة،  بصفة  أو  سياسي  حزب 
الدائرة  ناخبي  توقيعات  من  بعدد  تدعم 
يتوجب  حيث  المعنية،  االنتخابية 
حالة  في  توقيع   260 على  الحصول 
به  البلدي  الشعبي  المجلس  كان  إذا  ما 
به  كان  إذا  توقيع   300 و  مقعدا   13
15 مقعدا و805 توقيع إذا كان به 23 

مقعدا.
اكتتاب  استمارات  إيداع  آجال  وتنتهي 
القاضي  قبل  من  العتمادها  التوقيعات 
القوائم  لمراجعة  البلدية  اللجنة  رئيس 
على  ساعة،   )12( "اثنى  االنتخابية 
المخصص  األجل  انتهاء  من  األقل، 
 25 يوم  أي  الترشيحات،  قوائم  إليداع 
أغسطس 2022 على الساعة منتصف 
في  جاء  كما  سا00("،   12( النهار 

البيان.
الترشح،  ملفات  إيداع  لعملية  وبالنسبة 
تنص على   179 المادة  أن  البيان  ذكر 

بالترشح  التصريح  تقديم  "يجب  أنه 
الجماعي من طرف مترشح موكل من 
طرف الحزب أو من طرف مترشحي 
خمسين  قبل  وتودع  المستقلة  القائمة 
االقتراع  تاريخ  من  كاملة  يوما   )50(
على مستوى المندوبية الوالئية للسلطة 
يوم  هو  أجل  "آخر  أن  أي  المستقلة"، 
على   2022 أغسطس   25 الخميس 

الساعة منتصف الليل )00سا00(".
تذكر  الترشح،  شروط  يخص  وفيما 
لالنتخابات،  المستقلة  الوطنية  السلطة 
كل  في  توفرها  الواجب  الشروط  أن 
أن  هي  المادة184،  حسب  مترشح 
االنتخابية  القائمة  في  مسجال  يكون 
التي  البلدية  أي  االنتخابية،  الدائرة  في 
23 سنة،  بالغا  يكون  بها، وأن  يترشح 
يكون  أن  االقتراع،  يوم  األقل،  على 
أداءه  يثبت  وأن  جزائرية،  جنسية  ذا 
وكذا  منها  إعفاءه  أو  الوطنية  الخدمة 
بعقوبة  نهائيا  عليه  محكوما  يكون  أال 
سالبة للحرية الرتكاب جناية أو جنحة 
غير  الجنح  باستثناء  اعتباره،  يرد  ولم 

العمدية.كما يجب على المترشح، حسب 
تجاه  وضعيته  يثبت  أن  المادة،  نفس 
معروفا  يكون  وأال  الضريبية  اإلدارة 
المال  أوساط  مع  بصلته  العامة  لدى 
بطريقة  وتأثيره  المشبوهة  واألعمال 
االختيار  على  مباشرة  غير  أو  مباشرة 
العملية  سير  وحسن  للناخبين  الحر 

االنتخابية.
أما بالنسبة للشروط الواجب توفرها في 
 176 المواد  فإن  مترشحين،  قائمة  كل 
و317 و318، تنص على أن يجب أن 
المترشحين  من  عددا  القائمة  تتضمن 
يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها 
التي  االنتخابية  الدوائر  في  ب)3( 
يجب  أي  فرديا،  مقاعدها  عدد  يكون 
على القائمة أن تتكون من 16 مترشح 
في حالة  مترشحين(  )13 مترشح +3 
به  البلدي  الشعبي  المجلس  كان  إذا  ما 
13 مقعدا، و 18 مترشح )15+3( في 
مجلس شعبي بلدي به 15 مقعدا، و26 
 23 به  مجلس  في   )3+23( مترشح 
بين  المناصفة  تطبيق  مبدأ  مقعدا.وعن 

سوى  يطبق  ال  فإنه  والرجال،  النساء 
في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو 
يعني  وهذا  نسمة،   20.000 عن  يزيد 
أن هذا المبدأ "يطبق فقط على مستوى 
لهذه  بالنسبة  بجاية"  بوالية  أقبو  بلدية 

االنتخابات الجزئية، حسب البيان.
قوائم  تتمكن  لم  التي  البلدية  أما 
المترشحين من تحقيق شرط المناصفة، 
الترخيص  طلب  "تقديم  عليها  يتعين 
ضمن  المناصفة  شرط  من  باإلعفاء 
طرف  من  المودع  الترشح  ملف 
سياسي  حزب  من  الموكل  المترشح 
المندوبية  لدى منسق  قائمة مستقلة،  أو 
يوافق  الذي  المستقلة  للسلطة  الوالئية 

على هذا الطلب".
المترشحين  قائمة  على  يشترط  كما 
"نصف  األقل،  على  تخصص،  أن 
تقل  الذين  للمترشحين  الترشيحات 
وأن  )40( سنة،  أربعين  أعمارهم عن 
المرشحين، على األقل، ذو  ثلث  يكون 
سبيل  على  جامعي.  تعليمي  مستوى 
ذو  بلدي  شعبي  مجلس  كان  إذا  المثال 
13 مقعد، فيجب أن يكون 5 مترشحين 
أي  جامعي  مستوى  ذوي  األقل  على 
كان  وإذا  )33ر4(  يكون  الثلث  تمثيل 
ذوي   5 فيكون  مقعدا،   15 به  المجلس 
مستوى جامعي وتمثيل الثلث يكون 5، 
يكون  مقعدا   23 فيه  الذي  المجلس  أما 
عدد المترشحين ذو مستوى جامعي 8 

وتمثيل الثلث يكون )66ر7(.
للتذكير فقد استدعى رئيس الجمهورية، 
السيد عبد المجيد تبون، بموجب مرسوم 
الناخبين  يوليو،   17 يوم  وقعه  رئاسي 
المجالس  ألعضاء  جزئية  النتخابات 
بوالية  بلديات   )4( أربع  في  الشعبية 
بجاية وبلديتين )2( بوالية تيزي وزو، 
أكتوبر   15 يوم  إجرائها  تاريخ  حدد 
فترة  المرسوم  نفس  2022.وحدد 
االنتخابية  للقوائم  االستثنائية  المراجعة 

ما بين 20 و28 جويلية 2022.
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المدية  لوالية  العام  االمين  بولعراس   أشرف مسعود 
الوالئي  الشعبي  المجلس  رئيس  رفقة  أمس  صباح  
في  المتفوقين  التالميذ  لتكريم   الوالئي  الحفل  على 
المؤسسات  جانب  إلى  الرسمية،  االمتحانات  مختلف 
المتحصلة على المراتب األولى على الصعيد المحلي 
.وذلك على مستوى قاعة حاج حمدي ارسالن بالقطب 
بالمناسبة،  كلمته  العام  وفي  بالمدية األمين  الجامعي 
بقدر  ساهمت  التي  التربوية  االسرة  جهود  ثمن 

في  بالناجحين  فخره  مجددا  النتائج،  تحقيق  في  وافر 
االمتحانات الرسمية السيما في ظل الظرف الصحي 
الذي ميز الموسم الدراسي جراء تفشي وباء كورونا 
وهو ما كان تحديا لهم وألوليائهم مضيفا  ان المدرسة  
وقت  أي  من  أكثر  مدعوة  بأنها  برهنت  الجزائرية 
التي  الجديدة  الجمهورية  بناء  في  لإلنخراط  مضى 
أكده   ما   . االوفر  النصيب  إطاراتها  لسواعد  سيكون 
رئيس الجمهورية  على أكثر من صعيد عبر تثمينه  

لجهود شبابنا  والدعوة لدعمهم لتكريس  مجتمع يتعلم 
لألساتذة  الشكر  العام   االمين  ويبتكر.ووجه   ويفكر 
ومن خاللهم الى كافة اعضاء االسرة التربوية  نظير 
جهودهم ومرافقتهم ألبنائنا .ما مكن من تحصيل نتائج 
الوطني.   الترتيب  مصاف  في  الوالية  جعلت  جيدة. 
إلىجانب ذلك كرم  االمين العام  التالميذ من اصحاب 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  فئة  من  والهمم  العزائم 
الخاصة  االقسام  فتح  عبر  الفئة  لهذه  دعمه  مؤكدا 
وتوفير شروط تمدرس الئقة.  وفي كلمته ثمن  زين 
الدين بن بوزيد مدير التربية التتائج المحققة التي كانت 
نتاح جهود االسرة التربوية والسلطات المحلية بتوفير 
األساتذة  شاكرا  المتمدرسين  البنائنا  مناسب  مناخ 
واألولياء على مساهمتهم ألجل السير بسفينة أبنائنا إلى 
بر التفوق والنجاح.  المكرمون من أصحاب المعدالت 
المبادرة  ثمنوا  إلينا  بعضهم  حديث  وفي  المشرفة 
واعتبروها بادرة تحفيز وتشجيع على مواصلة مسيرة 
طلب العلم، وجدير باإلشارة أن تكريم ذوي الهمم نظير 
الحاضرين   جعل   الخاصة  إحتياجاتهم  رغم  تفوقهم 
يقفون لهم ويصفقون مطوال في لحظات خالدة امتزجت 
وبقوة  حضره  الحفل  باإلبتسامات.  الفرح  دموع  فيها 
أناشيد وطنية  أبناءهم وتخللته  األمور مرافقين  أولياء 
خاصة وأن التكريم تزامن وشهر اإلستقالل في جزائر 

العزة والكرامة.
ع.بكريي

املدية

تكرمي متفوقي �المتحانات �لر�صمية يف حفل بهيج يليق باملنا�صبة

ر.ن

�سكيكدة: 

خميم �صيفي لفائدة 64 طفال من �جلمهورية �لعربية �ل�صحر�وية

ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات تو�سح

�النتخابات �جلزئية ببجاية وتيزي وزو �صتجرى 
بنف�س �إجــر�ء�ت �نتخابـــات 27 نـوفمــــرب 

�ستجرى النتخابات اجلزئية ليوم 15 اأكتوبر القادم و التي تخ�س �ستة )6( جمال�س �سعبية بلدية بوليتي بجاية و تيزي وزو بنف�س 

الإجراءات والتدابري التنظيمية التي مت العمل بها خالل انتخابات اأع�ساء املجال�س ال�سعبية البلدية ليوم 27 نوفمرب 2021، ح�سب 

بيان �سدر اأول اأم�س عن ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات.

من  طفال   64 لفائدة  صيفيا  مخيما  سكيكدة  شرق  بأقصى  المرسى  بلدية  تحتضن 
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و خمسة من مؤطريهم حلوا بالوالية 
في  أنه  المصدر  الوالية. وأوضح  من مصالح  علم  ما  األربعاء, حسب  أمس  ليلة 
الصحراوية  العربية  الجمهورية  أبناء  لفائدة  الجزائر  تنظمها  التي  المخيمات  إطار 
سكيكدة  والية  والي  إشراف  وتحت  الساحلية  الواليات  مستوى  على  الديمقراطية 

السيدة حورية مداحي تم ليلة أمس استقبال هذا الوفد من أبناء هذا البلد.
وكان في استقبال هذا الوفد كل من مدير التقنين والشؤون العامة ممثال عن السيدة 
مداحي رفقة مديري السياحة و الصناعة التقليدية و الشباب و الرياضة و كذا رئيس 
المجلس الشعبي لبلدية المرسى, فضال عن ممثل عن مديرية النشاط االجتماعي و 

التضامن وذلك على مستوى بلدية المرسى التابعة لدائرة بن عزوز .وأردف ذات 
المصدر أنه قد خصص لهذا الوفد برنامج ثري ومتنوع ثقافي و سياحي و رياضي, 
باإلضافة إلى رحالت ألهم المعالم السياحية بوالية سكيكدة لمدة 30 يوما مع توفير 
كل اإلمكانيات لهم من إطعام وإقامة و رعاية صحية وغيرها و ذلك في أعقاب 
المؤطرين, وكذا أعوان آخرين  الشباب والرياضة لفريق عمل من  تجنيد مديرية 
لتحضير الوجبات الغذائية والتكفل بهم .من جهته أكد بدر الدين ميلود مدير الشباب 
و الرياضة لوالية سكيكدة لوأج أن مديرية الشباب و الرياضة محليا سخرت من 
جهتها خمسة مؤطرين, كما يتواجد برفقتهم طبيب و أخصائي نفساني و ممرضة.

ف.م
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بحصص  الطعام  تناول  على  الحرص 
التي  األطعمة  باختيار  ويُنصح  صغيرة، 
من  الخالية  البروتينات  مثل  بالشبع،  تُشِعر 
باأللم  المتكرر  الشعور  حال  في  الدهون، 

عند تناول الطعام بكميات كبيرة.
تجنب تناول بعض األطعمة أو الحد منها، 
والمشبعة  والحارة،  المقلية،  األطعمة  مثل 

بالدهون
والنعنع،  والشوكوالتة،  القهوة،  تجنب 
الطماطم  مثل  الحامضة،  واألطعمة 
الحامضة  والعصائر  والحمضيات 

)البرتقال، والجريب فروت، والليمون(.

تناول الطعام ببطء ومضغه جيًدا قبل البلع.
االمتناع عن تناول وجبات كبيره قبل النوم 

مباشرًة.
 3-2 بين  تتراوح  لمده  فارغة  المعدة  إبقاء 
ساعات قبل االستلقاء أو الذهاب إلى النوم 
كما ذكرنا، ومراعاة تناول وجبات صغيرة 

تتخللها وجبات خفيفة جًدا خالل النهار.
من  المعاناة  حال  في  السرير  رأس  رفع 
االستلقاء؛  أو  النوم  عند  مزعجة  أعراض 
المعدية  فذلك يساعد على عودة األحماض 
التخفيف  وبالتالي  المعدة،  إلى  المريء  من 

من تلك األعراض.

يشمل  والذي  الصحي،  الطعام  تناول 
المحّضر  والخبز  الفواكه،  الخضراوات، 
األلبان  ومنتجات  الكاملة،  الحبوب  من 
واللحوم  والبقوليات،  الدسم،  قليلة 
ويُنصح  واألسماك،  الدهون،  من  الخالية 
إذا  خاص  غذائي  نظام  عن  باالستفسار 

دعت الحاجة
يومًيا،  السوائل  من  كافية  كميات  شرب 
الواجب  الكميات  عن  واالستفسار 
وجود  حال  في  يومًيا  السوائل  من  تناولها 
القهوة  أّن  إلى  االنتباه  مع  صحية،  مشكلة 

ومشروبات الكافيين ال يُوصى بها.

�شحتك
اإعداد: حياة م�صباحي

تُعتبر عملية بناء العضالت وتقوية الجسم من األمور المهمة لجميع 
األشخاص، كما أنّها ضرورية لصحة اإلنسان، خاصة عند الِكبر، 
ويوجد العديد من الطرق التي يُمكن من خاللها تحقيق ذلك، وفيما 

يلي ذكر لبع�ض هذه الطرق:
احل�صول على قدر كاٍف من النوم: يساعد النّوم على استرجاع 

الجسم  وظائف  من  العديد  تنظيم  إعادة  في  يُساهم  حيث  الطاقة؛ 
التي يتم استخدامها خالل اليوم، مثل: تنظيم درجة حرارة الجسم، 
الهرمونات،  مستويات  وتنظيم  المناعة،  نظام  قوة  على  والحفاظ 
باإلضافة إلى تنظيم الشهية، ومن الجدير بالذكر أنَّ كل هذه العوامل 
الجيّد  بالنوم  يُنصح  وبالتالي  الجسم،  في  الطاقة  مستوى  في  تؤثر 

للحفاظ على قوة الجسم.
الطاقة  على  الحصول  المهم  من  ومغٍذ:  �صحي  طعام  تناول 

على  للحصول  الشخص  يحتاجه  ما  وكل  الجسم،  لتقوية  الالزمة 
الطاقة هو إتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه، والخضروات، 
الدسم،  قليلة  األلبان  ومنتجات  الدهون،  من  الخالي  والبروتين 
والحبوب الكاملة، وتجدر اإلشارة إلى أنَّّه يجب استهالك مجموعة 
الغذائية،  المجموعات  جميع  تضم  بحيث  الطعام،  من  متنوعة 
النشاط  بزيادة  التي تساهم  الغذائية  العناصر  للحصول على جميع 

والطاقة على مدار اليوم. 

بتصّور واستحضار  يتمثل  والذي  بالتصّور  يُعرف  ما  أو  التخيّل: 
رؤية النّصر والقوة قبل أداء التمرينات، حيث أثبتت الدراسات أّن 

هذا التخيّل له تأثير في تحفيز انقباض وتقوية وتنشيط العضالت.
الرياضية  التمارين  أنواع  تكثر  الريا�صية:  التمارين  ممار�صة 

التي تُساعد على تقوية الجسم.

كيفية جعل اجل�سم 
قويــــًا جــــدًا

كيف اأعرف اأن اجلنني �سليم

مراقبة منو اجلنني 

يمكن معرفة الوضع الصحي للجنين بمراقبة بعض المؤشرات، منها مراقبة نموه 
وتطوره، حيث يستطيع الطبيب تقييم النمو الجسماني للجنين بأخذ مجموعة من 
القياسات كالطول والوزن، بواسطة األمواج فوق الصوتية، ومقارنتهما بالمعدالت 
الطبيعية لألجنة السليمة في نفس المرحلة العمرية، كما أّن األمر ال يقتصر فقط 
على قياس الطول والوزن، بل يشمل حساب معدالت التغير األسبوعية فيهما، فعلى 
سبيل المثال، تبلغ الزيادة األسبوعية في الوزن حوالي 0.45 كيلوغرام لدى الجنين 

الصحي، وذلك وفقاً لموقع جامعة ميريالند الطبي.
مالحظة حركة اجلنني

تتفاوت قدرة الحوامل على مالحظة حركات أجنتهّن، فالحوامل ألول مرة قد يبدأن 
بإدراك الحركة من األسبوع الثامن عشر للحمل، بينما أولئك اللواتي ممرن بتجربة 
وتعتبر  السادس عشر،  األسبوع  من  الحركة  فيستطعن مالحظة  قبل  من  الحمل 
حركة الجنين قضية مقلقة لألمهات فعندما تتوقف الحركة أو تتباطأ بشكل ملحوظ، 

يتوقعن حدوث خطب ما.
تستطيع الحامل القيام ببعض الخطوات المحفزة لحركة الجنين، كعمل ضوضاء، 
التنبه للحركة، كاالستلقاء على الجانب األيسر، إذا لم  أو اتخاذ وضعيات تسهل 
يستجب الجنين للمحفزات، أو بقيت حركته على حالها مع استلقاء األم على جانبها 
لمدة ساعتين، أو إحساسها بانخفاض الحركة تدريجياً على مدار عدة أيام، ففي هذه 

الحالة يتطلّب األمر إعالم الطبيب أو القابالت.
مراقبة معدل نب�صات قلب اجلنني 

يبدأ قلب الجنين بالخفقان في األسبوع الخامس من الحمل، ويتغير معدل نبضات 
قلبه مع التقدم بالحمل، فتتراوح مع بداية األسبوع السابع إلى ما بين ثمانين إلى 
خمس وثمانين نبضة في الدقيقة، ثم تزداد لتصل إلى 175 نبضة في الدقيقة في 
األسبوع التاسع، لتعود إلى االنخفاض في منتصف الحمل، وفي األسابيع العشرة 

األخيرة قبل الوالدة، تنخفض مجدداً.
فبمراقبة  الصحي،  الجنين  لوضع  تقييمية  أداة  الجنين  نبضات  معدل  يعتبر 
مخاطر  أي  هنالك  كان  إن  الحكم  يمكن  انتظامه،  ومدى  القلب  نبضات  عدد 
باستخدام  جنينها  نبضات  سماع  األم  وتستطيع  الجنين،  حياة  تهدد  محتملة 
تأثيرات  من  به، خوفاً  الذي ال يُنصح  المنزل، األمر  توافر في  إذا  جهاز دوبلر 
التي  الطرق  بعض  بإتباع  أو  للمؤشرات،  الخاطئ  الفهم  أو  المفرط  االستعمال 
التوجه  يمكن  كما  حالتها،  على  المشرفين  األخصائيين  من  تعلمها  تستطيع 
التوليد. وممرضي  األطباء  يد  على  الفحص  وإجراء  الطبية  العيادات   إلى 

كيفية تنظيف بالط احلمام 

للمنزل، حيث  الشامل  التنظيف  في روتين  أمراً ضرورياً  الحمام  تنظيف  يعتبر 
يمكن تنظيف بالطه باستخدام الطرق التالي:

طريق  عن  الخل  باستخدام  الحمام  بالط  تنظيف  يتم  الخل  باستخدام  التنظيف 
تحضير مزيج من الخل والماء، بنسب متساوية من كل منهما، ثم رش البالط، 

والمسح بعدها بمنشفة جافة.
الحامضيّة،  المواد  من  الليمون  عصير  يعد  الليمون  عصير  باستخدام  التنظيف 
في  الليمون  محلول عصير  استخدام  يمكن  حيث  التنظيف،  في  الفعالة  وبالتالي 
التخلّص من األوساخ والبقع الموجودة على البالط، من خالل رش البالط بها، ثم 

المسح بمنشفة مبلولة بالماء الدافئ، ليتم التجفيف عند االنتهاء.
مالحظة: يمكن رش صودا الخبز على األوساخ العنيدة العالقة على البالط، ثم 
للحصول على أفضل  الليمون  باستخدام إسفنجة مبللة بعصير  المسح والتنظيف 
لتنظيف  خاّصة  بالبخار  تنظيف  آالت  يوجد  البخار  باستخدام  التنظيف  النتائج. 
بالط الحمام، سواء أكان بالط الجدران، أو األرضيات المسّطحة، من خالل إتباع 

التعليمات الموجودة وإرشادات االستعمال.
التنظيف باستخدام عجينة صودا الخبز يراعى تنظيف جص الحمام بين البالط، 
خاّصة إذا كان أبيض اللون، من خالل تنظيفه باستخدام عجينة صودا الخبز، أو 
استخدام المبيض المخفف بالماء، وفي حال بقاء األوساخ يمكن تنظيفه باستخدام 

المنظفات التجاريّة الخاصة به.

احلامل واجلنني

تدابير منزلية 

اأمومة  و طفـولة 

َيمد األطفال الذين بين العام األول والثالث بالطاقة الالزمة للنّمو والتعلّم. 
يُخفِّف من حاالِت اإلسهال الّشديدِة لدى األطفال. 

يُشعر الّطفل بالشبع لساعاٍت أطول.
يساهم بنجاح األنشطِة الجسمانية بشكٍل صحيٍح وسليم، وذلك إذا تّم َتناوله باعتداٍل ودون ُمبالغة.

يُعالج احمرار البشرة، و تسلُّخات الحفاض. 
يُستخدم كبديٍل لِبودرة التّلك المتصاصه الّرطوبة بوضعه تحت اإلبطين، وخاّصًة لألطفال الذين يعانون من الربو والحساسية.

فوائد الّن�سا لالأطفال

ن�سائح واإر�سادات 
لتخفيف اأمل 
راأ�س املعدة 

من الن�صائح والإر�صادات التي ت�صاعد

 على تخفيف اأمل راأ�ض املعدة ما ياأتي:
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�صيجري ح�صة تدريبية للتعوي�ض

كورونا يلغي
 ودية فر�نكفورت و�أجاك�س

إلغاء  أمس،  األلماني،  فرانكفورت  آينتراخت  نادي   أعلن 
أمستردام،  أجاكس  أمام  مقررة  كانت  التي  الودية  المباراة 
أمس، بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد، ضمن 

صفوف الفريق الهولندي.
إصابة  حاالت  اكتشاف  تم  أنه  امس،  اول  أياكس،  وأوضح 

بـ"كوفيد 19" في معسكر الفريق الحالي بالنمسا.
ويستعد آينتراخت، بطل الدوري األوروبي، لخوض مبارياته 
ألمانيا،  كأس  في  ماغديبورغ،  بمواجهة  الجديد  الموسم  في 

مطلع اوت المقبل.
ووفقا للمعلومات الواردة من النادي، سيخوض فرانكفورت، 
بقيادة مدربه أوليفر غالسنر، حصة تدريبية بدال من المباراة، 
أمام  الودية  مبارياته  آخر  الفريق  يخوض  أن  المقرر  ومن 

أستوريا والدورف، يوم األربعاء المقبل.
الوكالت 

عرب عن ر�صاه بخ�صو�ض

 ا�صتقدامات فريقه، األيغري: 

"�لفوز باال�سكوديتو 
و�جب على جوفنتو�س"

أن  على  لجوفنتوس،  الفني  المدير  أليغري،  ماسميليانو   شدد 
فريقه سيعمل على تحقيق لقب االسكوديتو في الموسم الجديد، 

خصوصا بعد الموسم الصفري للفريق بالموسم الماضي.
"الغازيتا  صحيفة  أبرزتها  تصريحات  في  أليغري  وقال 
ديللو سبورت": "جوفنتوس كما هو الحال دائما، يريد الفوز 
وصول  شهد  الصيف  "هذا  وأضاف  ممكن«،  هدف  بكل 
وبعضهم  الخبرة  ذوي  من  بعضهم  الكبار،  الالعبين  بعض 
من الشباب، باإلضافة إلى أننا سنخوض موسمنا الثاني لذلك 
ألقاب ألول  بال  "بعد موسم  واختتم  قاعدة جيدة«،  سنبدأ من 

منذ  بلقب مرة  الفوز  واجب  لدينا  سنوات،   10
إلى  أليغري عاد  أن  االسكوديتو«.يذكر 
جوفنتوس لفترة ثانية، بعدما رحل عن 
ليعود  األخيرة،  السنوات  في  الفريق 
خالله  فشل  والذي  الماضي  بالموسم 
بعد  لقب  أي  تحقيق  في  جوفنتوس 
خسارته للدوري والكأس والسوبر 
من  خروجه  بجانب  اإليطالي، 

دوري أبطال أوروبا.
الوكالت

توخيل يوؤكد حاجة ت�صيل�صي خلدمات قائده الإ�صباين وي�صرح: 

"منزعج من بر�سلونة
 ولن �ألبي رغبة �أزبيليكويتا"

مدرب  توخيل،  توماس  أعرب 
سعي  من  انزعاجه  عن  تشيلسي، 
البلوز  قائد  مع  التعاقد  برشلونة 
عقد  في  ويتبقى  أزبيليكويتا،  سيزار 
عاًما،   32 العمر  البالغ من  الالعب 
مع  الحالي  عقده  في  شهًرا   12
لضمه  برشلونة  ويسعى  تشيلسي، 
الزمان  من  عقد  لقرابة  تواجده  بعد 
مع البلوز.ويرى توخيل أن برشلونة 
على  ألزبيليكويتا،  تقييمه  من  يقلل 
عكس ما قام به تشيلسي عند التعاقد 
مع كاليدو كوليبالي من نابولي مقابل 

33 مليون إسترليني.
موقع  نقل  ما  بحسب  توخيل  وقال 
منزعج  "أنا  سبورتس":  "سكاي 
إذا  ما  أعرف  ال  الشيء،  بعض 
ما  أزبيليكويتا  منح  أريد  كنت 
يريده، فاألمر يتعلق بما نريد، يجب 
على  قتالنا  كيفية  بين  مقارنة  عقد 
كوليبالي، وهو العب دولي وتقريًبا 

في نفس عمره«.

للغاية  مهم  العب  "هو  وأضاف: 
نملك  نحن  لكن  لنابولي،  بالنسبة 
أراه  لتشيلسي،  قائد  دولي  إسباني 

لكن  المستوى،  نفس  في  تقريًبا 
نفس  في  بأنه  يرى  ال  برشلونة 
واثًقا  لست  أنا  وبالتالي  المستوى، 

يريده  ما  تقديم  في  رغبتي  من 
أزبيليكويتا، فهو العب هائل«.

األندية  في  كثيًرا  نفكر  "ال  وزاد: 
وما  أنفسنا  على  نركز  األخرى، 
بأنني  وأخبركم  أخبرته  نحتاجه، 
شخصي  منظور  من  رغبته  أتفهم 
لست  لكني  وعلى مستوى مسيرته، 
في مكان لمنحه ما يريد، أنا مدرب 
أفضل  هو  ما  فعل  وأريد  تشيلسي 

لتشيلسي«.
لكنه  بذلك  يعجب  "لم  وواصل: 
له  بالنسبة  صعب  األمر  يتفهم، 
دائم  بشكل  اآلخر  النادي  لتواجد 
معه، يوم 1 سبتمبر ستهدأ األمور، 
مستوى  أعلى  في  سيلعب  ثم  ومن 
أمنيته  "أتفهم  وأتم:  أخرى«،  مرة 
مسيرته  بشأن  وأفكاره  وقلقه 
قائدنا  يبقى  لكنه  الشخصية،  وحياته 
كمدرب  سببا  أجد  وال  وأسطورة، 
لترك كل نقاط القوة التي يتمتع بها".
الوكالت

ميدان  متوسط  بيدري،   أعرب 
لمواجهة لاير  تطلعه  برشلونة، عن 
جانب  إلى  اليوم،  فجر  وديا  مدريد 
تسليطه الضوء على الصفقات التي 
للموسم  استعداًدا  البارصا  أبرمها 

الجديد.
الكالسيكو،  عن  بيدري  وتحدث 
"ماركا"  صحيفة  نقلت  ما  بحسب 
اإلسبانية، قائاًل: "هناك رغبة دائمة 
نخوض  الكالسيكو،  في  للمشاركة 
كبير،  بحماس  دائًما  المباراة  تلك 
الموسم  بداية  نصل  أن  الجيد  من 
الفوز  وسيساعدنا  جيدة،  بديناميكية 

في الكالسيكو على ذلك«.
كل  يدخل  "البارصا  وأضاف: 
شيء،  بكل  الفوز  بطموح  موسم 
األمل  بات  الجديدة  الصفقات  ومع 
القتال  بنية  نبدأ  عام  كل  في  أكبر. 

وستساعدنا  األبطال،  دوري  على 
سنكون  ذلك،  على  التدعيمات 
كان  ما  ودائًما  للقتال،  مستعدين 
المرشحين«،  بين  من  البارصا 
وزاد: "المنافسة داخل الفريق تكون 

جيدة دائًما للجميع وللمدرب، ونأمل 
أن نحظى بعام مميز«.

روبرت  انتقال  إلى  وتطرق 
ليفاندوفسكي لصفوف برشلونة: "هو 
لك تسجيل األهداف،  العب يضمن 

شاهدنا ذلك في بايرن، ومن دواعي 
فخرنا أن يتواجد معنا«، وعن فرانك 
سبق  كثيًرا،  "فاجأني  علق:  كيسي، 
وأن تواجهنا في المباريات من قبل، 
أال  وأحاول  للغاية،  قوي  هو العب 
التدريبات«،  في  كثيًرا  به  أصطدم 
مارتينيز،  إنيغو  ضم  إمكانية  وعن 
واصل: "هو العب مذهل، لعبت إلى 
جواره في المنتخب الوطني، آمل أن 

يحدث ذلك االنتقال«.
التي  اإلصابات  عن  بالحديث  وأتم 
من  جزءا  "باتت  لها:  تعرض 
جيدة  بدنية  حالة  في  أنا  الماضي، 
من  لشهور  عملت  للبداية،  وأتطلع 
كرة  في  البدني،  شكلي  تغيير  أجل 
نفسك  تحّضر  أن  يجب  حالًيا،  القدم 

جيًدا وتواصل العمل".
الوكالت 

بيدري ينوه با�صتقدامات البار�صا ويوؤكد: 

النجم الربازيلي متحم�ض خلو�ض كاأ�ض العامل مع منتخب بالده

�سالحيات جديدة لنيمار مع �لبي ��س جي يف �ملو�سم �جلديد
 يستعد البرازيلي نيمار دا سيلفا، 
نجم باريس سان جيرمان للموسم 
مع  كبيرة  بطموحات  الجديد 
منتخب  وكذلك  الفريق، 
شبكة  البرازيل.وذكرت 

ل  يو أن " البرازيلية  سبورت" 
بي  مع  المقبل  للموسم  جدا  متحمس  نيمار 

إس جي، كما يحلم بالفوز بكأس العالم مع 
منتخب البرازيل، وأضافت أيضا أن النجم 
الجديد  مدربه  مع  كثيرا  يتحدث  البرازيلي 
كريستوف غالتيه، في عدة أمور منها خطة 
أدواره  وكذلك  تكتيكيا  ومهامه  الفريق، 
أن  يشعر  نيمار  أن  إلى  القيادية.وأشارت 
التواصل مع غالتيه أفضل كثيرا من مدربه 

تمت  الذي  بوكيتينو،  ماوريسيو  السابق، 
ونصف  موسم  بعد  قليلة  أسابيع  قبل  إقالته 

مع الفريق الباريسي.
بأن  تقريرها  البرازيلية  الشبكة   وختمت 
في  جديدة  صالحيات  له  سيكون  نيمار 

أرض الملعب مع بداية الموسم الجديد.
بشأن  البرازيلي  النجم  حول  جدل   وثار 

صحفية  تقارير  تكهنت  حيث  مستقبله، 
أكد كريستوف غالتيه  بينما  للبيع،  بعرضه 
البرازيلي،  النجم  باستمرار  الشديد  تمسكه 
وينتهي عقد نيمار مع النادي الباريسي في 
تلقائيا  التعاقد  يمدد  بند  مع   2025 صيف 

موسمين إضافيين إلى 2027.
الوكالت

انتقاله  زين�صينكو،  اأولك�صندر  الأوكراين  و�صف 

حتقق"،  الذي  الطفولة  باأنه "حلم  اأر�صنال  اإىل 

�صيتي،  مان�ص�صرت  من  قادما  اإليه  ان�صمامه  بعد 

�صفقات  خام�ض  عاما،   25 زين�صينكو،  واأ�صبح 

غابرييل  مع  التعاقد  بعد  املو�صم  هذا  اأر�صنال 

وفابيو  تورنر،  ومات  وماركينيو�ض،  خي�صو�ض، 

فيريا.وقال زين�صينكو للموقع الر�صمي لأر�صنال 

"يف البداية. اأود اأن اأقول اأن هذا هو حلم الطفولة 
للفريق  كبريا  م�صجعا  كنت  لأنني  حتقق؛  الذي 

عندما كنت طفال«، واأ�صاف "منذ اأن كان يلعب 

تيريي هرني، و�صي�صك فابريغا�ض، وهو �صغري، 

تلك  مب�صاهدة  اأ�صتمتع  فقط  كنت  الفريق،  مع 

و�صوح  "بكل  وتابع  اأر�صنال«،  اأق�صد  املباريات، 

املذهل.  النادي  لهذا  للعب  اأتوق  واأنا  متحم�ض  اأنا  لذلك  النادي،  هذا  اأحب  بداأت 

م�صتعد لتحد جديد. اأنا ل�صت هنا لأ�صيع وقتي ووقت اأر�صنال، لأن النادي دائما ما 

يكون اأمام اجلميع«.ووا�صل "اأنا هنا لتحقيق اأ�صياء 

كبرية، واأمتنى اأن نتمكن من الفوز ببع�ض الألقاب، 

التي  البطولت  كل  األقاب  على  نقاتل  اأن  واأمتنى 

ن�صارك بها. الفريق ين�صج ب�صرعة كبرية واأعتقد 

ما  اأف�صل  لتقدمي  حان  الوقت  حان.  قد  الوقت  اأن 

عندنا ولتحقيق �صيء كبري«.

مع  عمل  اأر�صنال  مدرب  اأرتيتا،  ميكيل  كان 

الفني  اجلهاز  يف  كان  عندما  قبل  من  زين�صينكو 

وقال  غوارديول،  بيب  بقيادة  �صيتي  ملان�ص�صرت 

اإنه  لنا.   ان�صم  األيك�ض  اأن  للغاية  "�صعداء  اأرتيتا 

لعب اأعرفه �صخ�صيا وتابعته بعد انتهاء عملي يف 

مان�ص�صرت �صيتي«، واأ�صاف "األيك�ض لعب ذو اأداء 

عال و�صيمنحنا اخليارات والتنوع. الأمر ل يتعلق 

باملراكز التي ميكنه اللعب فيها ولكن اأي�صا التنوع الذي �صيمنحه لنا هجوميا ودفاعيا

الوكالت

"�الأمل كبري يف �لتتويج بدوري �الأبطال و�أمتنى هذه �ل�سفقة"

زين�صينكو ير�صم التحاقه 

بـ"الدفعجية" ويوؤكد:
  "حققت حلم طفولتي باللعب الأر�سنال"
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و�سعه �سمن قائمة الالعبين المعنيين بترب�ص كا�ستيل دي �سانجرو

 نابولي يوا�ضل �ضغطه 
على اونا�س لدفعه اإلى الرحيل

 
كشف نادي نابولي اإليطالي ان الدولي الجزائري أدم أوناس معني بالتربص التحضيري 

الذي سيجريه الفريق بداية من البوم في مدينة كاستيل دي سانجرو، رغم أن جميع 
المؤشرات كانت توحي لرغبة المسؤولين على الفريق في التخلص من الالعب.

فقد أعلن الحساب الرسمي لفريق الجنوب اإليطالي على موقع "إنستغرام"، عن وجود 
وناس في القائمة التي اختارها المدرب لوتشيانو سباليتي للمشاركة في فترة اإلعداد التي 

ستُقام في مدينة كاستيل دي سانجرو.
ورغم أن الجناح األيمن الجزائري معروض للبيع من طرف إدارة "البارتينوبي"، إال أن 

الفريق يعمل على احتمال ألي طارئ يخص عدم موافقة الالعب على المغادرة، رغم 
العروض العديدة التي وصلته منذ فترة.

ويرغب نابولي في دفع أوناس للقبول بالتجديد مقابل إعارته لفريق جديد خالل الميركاتو 
الصيفي الحالي، وتحقيق استفادة مالية وراء ذلك، وكشفت صحيفة "إيلماتينو" اإليطالية 
أمس، أن وناس كان ومازال غير مرغوب فيه من اإلدارة والجهاز الفني للفريق، وأن 
رحيله ال مفر منه، ولكن ما يحدث حاليا هو بمثابة لي ذراع له، ودفعه لقبول شروط 

رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس.
ويبقى آدم وناس من جهته متمسكا بعدم تجديد عقده، ويرغب في االنتظار حتى صيف 
عام 2023، موعد نهاية تعاقده لتغيير األجواء كالعب حر، ويمتلك العب الخضر 5 
عروض من أندية إيطالية وفرنسية، ولكن جميعها تريد االستفادة منه مجانا وهو ما ال 

يرضي نابولي الساعي لالستفادة منه ماليا.
ق.ر

حاج رجم يك�سف اأ�سباب اختيار ال�ستقبال في الرويبة

مدرب العميد الجديد يوؤكد حر�ضه 
على التناف�س على لقب البطولة

 

أكد مدرب مولودية الجزائر الجديد فاروق هازدييغيتش رغبته في إحراز األلقاب 
مع العميد، مشيرا إلى أنه تحدث مع عناصره عن ضرورة رفع التحدي للتألق في 

البطولة الموسم المقبل، في الوقت الذي اكد فيه حاج رجم رئيس مجلس اإلدارة أنه 
تحصل على الضوء األخضر للعب في الرويبة وبحضور الجماهير.

وصرح خالل الندوة الصحفية التي عقدها أمس: "استقدام الالعبين قبل التعاقد 
معي لن يحدث أي مشاكل بالنسبة لي ولست متخوفا من أي شيء، ألنه لدينا ثقة 

في األشخاص الذين قاموا بذلك، سألت عن العناصر الجديدة، ما يهمني هو العمل 
باحترافية واحترام قميص النادي«.

وأضاف ذات المتحدث:" أعرف تاريخ الفريق، وأعي جيدا أنهم يريدون لقب 
البطولة، الرئيس كان واضحا معي منذ البداية وقدم لي أعضاء اإلدارة والهدف هو 

التتويج باللقب، عن نفسي سأقدم كل ما لدي من أجل ذلك«.
وكشف ذات المتحدث بأنه سيكون مدربا للفريق األول وفقط، ولن يشرف على أي 

منصب آخر، معرجا في الوقت ذاته على برنامج التحضيرات التي سيستأنفها الفريق 
بسفرية يوم الـ 25 من الشهر الجاري، حيث سيتربص بتونس وتركيا كما سيتم 

برمجة لقاءات ودية قبل العودة إلى الجزائر بتاريخ الرابع من أوت المقبل.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر محمد حكيم حاج رجم العديد 
من النقاط المتعلقة بتحضيرات الفريق تحسبا للموسم المقبل، وصرح أمس، بمناسبة 
تقديم مدرب الفريق الجديد، أن عبد الالوي ال يعاني من أي مشكل في القلب، مشيرا 

إلى أن األخير لعب في سويسرا والسعودية بشكل عادي.
وتابع المتحدث: "رفضنا االستقبال في الدار البيضاء بسبب منع حضور الجماهير، 

وتلقينا التراخيص لحضور الجماهير بملعب الرويبة بعدد ُقدر بعشرة آالف مناصر".
ق.ر

ق.ر

تألق الدولي الجزائري آدم زرقان في المباراة 
التي جمعت ناديه شارلوروا بنادي "كاس 

اوربان" لحساب افتاح البطولة البلجيكية الممتازة، 
لما ساهم بشكل فعال في الفوز الذي حققه ناديه 

ومكنه من احتالل المركز األول بعد الجولة 
األولى.

وتمكن متوسط ميدان المنتخب الوطني من 
االنفراد بالكرة، ومن ثم تقديم تمريرة حاسمة 
لزميله المغربي أنس الزروري الذي لم يفوت 
الفرصة لتسجيل اول أهداف المباراة والموسم 

لفائدة شارلوروا.
وكان زرقان قد عبر عن رغبته في االنتقال 

لنادي آخر يمكنه من تحسين مستواه ويفتح له 
باب المشاركة في إحدى الكؤوس األوروبية، في 

إشارة لرفضه فكرة االنتقال لصفوف أولمبيك 
ليون الفرنسي، خالل الميركاتو الصيفي الحالي.

وقدم زرقان مستوى مقبوال في أول موسم له مع 
فريق شارلوروا البلجيكي، وهو ما وضعه ضمن 

اهتمامات العديد من األندية ومن بينها أولمبيك 
ليون الفرنسي، لكن الالعب بعث برسالة مباشرة 
إلدارة النادي الفرنسي، التي كانت تسعى للظفر 
بخدماته، حيث أن عدم تأهل الفريق ألي منافسة 
أوروبية الموسم المقبل، يجعله خارج الحسابات 

خالل صيف 2022.
وتحدث العب نادي بارادو السابق لجريدة 

"الفونير" البلجيكية، حيث صرح: "االنتقال إلى 

ليون؟ أنا أحب هذا النادي ولكن وفي حال تغيير 
لألجواء، أريد الذهاب لفريق يلعب في البطوالت 

القارية، لكي أواصل تطوري التدريجي«.
كما عرج زرقان للحديث عن وضعيته في 

ناديه البلجيكي لما قال: "المدرب قرر تحويلي 
لوسط الملعب بشكل دائم، الموسم الماضي كنت 

ألعب بشكل متقدم وأساند الهجوم كثيرا، ولكن 
دوري سيختلف هذه المرة، وأنا جاهز للقيام بهذه 

المهمة«، وواصل "أسعى لتأكيد األرقام الجيدة 
التي قدمتها الموسم الماضي، عندما سجلت 3 

أهداف وصنع 6، المهم بالنسبة لي هو أن أتواجد 
في قلب الملعب، ألنني أحب لمس الكرة كثيرا".

 مدرب لوغانو ال�سوي�سري

 يب�سر بقرب عودة مهاجم الخ�سر

 "هناك اإمكانية ال�ضتعادة
 عمورة لمباراة االأحد"

 

قال ماتيا كروتشي تورتي مدرب فريق لوغانو السويسري، إن الساعات المقبلة ستكون 
مصيرية بالنسبة للدولي الجزائري محمد األمين عمورة، الذي يعاني من إصابة حرمته 

من لعب مباراة الجولة األولى من الدوري السويسري الممتاز.
عمورة كان يعاني منذ قرابة 3 أسابيع من إصابة جعلته يغيب عن لقاء الجولة األولى 
من الدوري السويسري لموسم 2022-2023، والذي شهد خسارة فريقه بنتيجة 3-2 

أمام سيون.
وكشف مدرب لوغانو أنه ورفقة الطاقم الطبي، يسابقون الزمن من أجل ضمان استعادة 

خدمات هداف وفاق سطيف السابق، بداية من لقاء الجولة الثانية للدوري السويسري أمام 
غراسهوبر.

وعقد ماتيا كورتشي تورتي ندوة صحفية تطرق خاللها لوضعية المهاجم الجديد للمنتخب 
الوطني بقوله: "جميع الالعبين المصابين سيغيبون عن مباراة يوم األحد، ولكن هناك 

إمكانية الستعادة عمورة«، وأوضح مدرب لوغانو أن المعد البدني للفريق سيعمل طوال 
الـ48 ساعة المقبلة، لتجهيز عمورة للمشاركة في اللقاء المرتقب.

ولن يكون بمقدور عمورة اللعب بصفة أساسية، وسيدخل كورقة رابحة في أحسن 
األحوال، وهو الدور الذي اعتاد عليه رفقة ناديه ومنتخب بالده في الفترة الماضية.

ق.ر

زرقان يتاألق مع �ضارولوا في افتتاح 
مباريات البطولة البلجيكية

رف�ص عر�ص ليون الفرن�سي لرغبته في الم�ساركة في البطولت الأوروبية

قال الدولي الجزائري رياض محرز أن تعاقد 
ناديه مانشيستر سيتي مع النجم النرويجي هاالند 
مهم للغاية، مشيرا إلى انه سيعمل على االنسجام 
معه في الموسم المقبل، مشيرا إلى أن فريقه لم 
يبلغ بعد الجاهزية المطلوبة لمباشرة المنافسة 

الرسمية.
وصرح قائد المنتخب الوطني خالل الندوة 

الصحفية التي عقدها قبل مواجهة بايرن ميونخ 
الودية، أنه واثق من نفسه، ومن التألق ألبعد 
الحدود الموسم المقبل، كما تطرق للعديد من 
النقاط المهمة بالنسبة لفريق مانشستر سيتي، 
أبرزها طريقة اللعب المتوقعة خالل الموسم 

الجديد، وكيفية التعامل مع المهاجم الجديد إيرلينك 
هاالند، ومدى جاهزية الفريق للمرحلة المقبلة.

وبخصوص التحاق نجم بوريسيا دورتموند 
بالسيتي، قال محرز: "هاالند إضافة جيدة جدا 

للفريق، هو العب ممتاز وصغير في السن، وفيما 
يخص التفاهم فيما بيننا فوق الملعب ال يمكنني 

تأكيد أي شيء حتى نلعب سويا ونرى ما سيحدث، 
هو يمتلك خصائص تختلف عن رحيم سترلينغ 

وغابرييل جيسوس، ولكن هذا لن يغير من طريقة 
لعب الفريق«.

ولم يفوت نجم الخضر الفرصة للتأكيد على نجاعة 
طريقة مدربه اإلسباني في التفكير: "طريقة لعب 

السيتي منذ وصول اإلسباني بيب غوارديوال هي 
ذاتها لن تتغير، الالعبون يأتون ويرحلون ولكن 
المنظومة ثابتة، اختالف جودة الالعبين ال يغير 

الطريقة هذا مفروغ منه«.
وتحدث محرز عن مواجهة النادي األلماني الودية 
التي جرت فجر أمس، لما قال: "لقاء بايرن ميونخ 

سيكون بمثابة حصة تدريبية قوية بالنسبة لنا، 
باعتبار أننا لم نصل حتى اآلن لقمة جاهزيتنا، 

ولكن اللقاء سيكون اختبارا جيدا ألن المنافس ناد 
كبير".

ق.ر

اأثنى على غوارديول واأكد �سعيه للتاأقلم مع هالند، محرز

 "منظومة لعبنا ثابتة ولم ن�ضل
 حتى االآن لقمة جاهزيتنا"

 فرحات ير�سم التحاقه

 باألنيا �سبور التركي وي�سرح

 "�ضعيد بتواجدي هنا
 واأتمنى تقديم م�ضتوى الئق"

 

رسم الدولي الجزائري، زين الدين فرحات انضمامه إلى نادي 
أالنيا سبور التركي، لمدة موسمين، وهذا في صفقة انتقال حر، 

بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق نيم الفرنسي.
وقال النادي التركي في بيان رسمي عبر حسابه بمواقع التواصل 

االجتماعي "تويتر": "انضم فرحات لمدة موسمين في صفقة 
انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي أولمبيك نيم".

ومباشرة بعد اإلعالن عن التحاقه بالفريق، أعرب فرحات عن 
سعادته باالنتقال إلى ناديه الجديد : "أنا جد سعيد  بوجودي هنا، 
أشكر الرئيس وكل من ساعدني في عملية االنتقال، وأتمنى تقديم 

موسم رائع".
من جهته، أكد النادي على لسان رئيسه حسن جاويش أوغلو: 
"األمر ليس سهال في سوق االنتقاالت، نحن نحاول الحصول 

على الالعبين الذين نريدهم، ولقد وقعنا اليوم عقدا مع الالعب 
الجزائري فرحات ونتمنى له كل التوفيق، إنه العب رائع، ونعتقد 

أنه سيساعدنا على تحسين مستوى الفريق".
ق.ر

ريا�ضي



ف.م

 الرائد: 2022/07/24
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أوضحت الوزارة في حصيلة لها أنه, "في مجال 
مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى 
الحدود, أسفر تدخل أعوان قمع الغش على مستوى 
المفتشيات الحدودية عن رفض دخول 410 حمولة 

لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر 
كميتها ب 88080 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 

18,571 مليار دج.”
كما قام األعوان بمعاينة 428 مخالفة, وتحرير 120 

محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين.
وإجماال, قامت مصالح وزارة التجارة وترقية 

الصادرات بمعالجة 28346 ملف تصريح باالستيراد 
للمنتوجات, ذات قيمة مالية تقدر ب 1256,68 مليار 

دج.وتظهر حصيلة عمليات الرقابة المنجزة خالل 
السداسي األول لسنة 2022, أن مصالح الرقابة قامت 

بأكثر من 1,12 مليون تدخل )على مستوى الحدود 
والسوق الداخلية معا(, مكن من تسجيل 110152 
مخالفة, وتحرير 97256 محضر متابعة قضائية.
وارتفع بذلك عدد تدخالت أعوان الرقابة ب 37 

بالمائة كما زاد عدد المخالفات المعاينة ب 76 
بالمائة وباإلضافة إلى ذلك, قامت مصالح الرقابة 

باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع 
ذات قيمة إجمالية تقدر ب 1006,548 مليون دج 

واقتراح غلق 8622 محل تجاري.ففي مجال مراقبة 
الممارسات التجارية, ارتكزت التدخالت أساسا حول 

احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية السيما 
إجبارية الفوترة في مراحل اإلنتاج والتوزيع بالجملة, 

حيث سمحت هذه التدخالت بمعاينة 4558 مخالفة 
لعدم الفوترة, منها 510 مخالفة مرتبطة بتحرير 

فواتير وهمية وفواتير مزورة مع الكشف عن رقم 
أعمال مخفي يقدر ب 20,63 مليار دج.

وفيما يخص الربح غير الشرعي, سمحت عمليات 
الرقابة بالكشف عن مبلغ  32,25 مليون دج, مما 

أسفر عن تحرير 1867 محضر رسمي لمخالفة 
ممارسة أسعار غير شرعية )عدم احترام األسعار 
المقننة, التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي 

ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في األسعار.)
أما في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش, قامت 
مصالح الرقابة المعنية ب 488782 تدخال على 

مستوى السوق الداخلية, مكن من تسجيل 45060 
مخالفة والتي سمحت بتحرير 35176 محضر متابعة 

قضائية ضد المتعاملين المخالفين, في مختلف مراحل 
عرض المنتوجات لالستهالك.ويظهر تحليل نتائج 
الرقابة بأن "عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة 

الصحية" شكلت المخالفة الرئيسية ب38 بالمائة من 
إجمالي عدد المخالفات, تليها مخالفة "الخداع أو 

محاولة خداع المستهلك" )13 بالمائة.)
وبالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل 

الميداني, فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات 
للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض 
المواد الغذائية ذات االستهالك الواسع والمنتجات 
الصناعية غير الغذائية للتأكد من مدى استجابتها 

للمواصفات والمعايير المعمول بها.وفي هذا اإلطار, 
تم اجراء تحاليل مخبرية على 7666 عينة مقتطعة 

من مواد غذائية وغير الغذائية, ثبت منها عدم 
مطابقة 1246 عينة أي بنسبة 16 بالمائة. وبلغ عدد 

التحديدات المنجزة في الميدان, في إطار التحاليل 
السريعة بواسطة أدوات القياس )حقيبة التفتيش(, 

75367 مما أدى إلى ثبوت 3046 حالة عدم مطابقة 
بنسبة تقدر بـ 4 بالمائة.

يعتبر فريق الكنابست لمنطقة "مشدالة" بالبويرة من 
أحد انشط الفرق الكروية بالمنطقة و هذا من خالل 

مشاركته في العديد من الدورات المحلية والجهوية او 
حتى الوطنية في قطاع التربية و مساهمته في عدة 

حمالت تظامنية وتنظيم عدة دورات للشباب.
 وحسب تصريح أحد أعضاء الفريق "كمال سيلي" 

فإن هذا الفريق تم تاسيسه في 2018 من طرف نقابة 
الكنابست لوالية البويرة في اطار النشاطات الرياضية 
والثقافية الخاصة بقطاع التربية وهو ينشط منذ اربع 

سنوات ،وهذا الفريق  يتكون من منخرطي ومنسقي 
الفروع النقابية على مستوى الوالية للمستويات الثالثة 

في التدريس. 
 وأضاف "كمال سيلي" قائال، إن هذا الفريق شرف 

قطاع التربية في عدة منافسات كروية ككأس 
الجمهورية و البطولة الوالئية و في كأس "عيسات 

ايدير" باالضافة الى انه فاز بكأس الوالية التي 
نظمتها "الرابطة الوطنية للرياضة و العمل" وفاز 
كذلك  بكأس "الخدمات االجتماعية لقطاع التربية" 

لوالية البويرة في 2022 وهو مقدم على المشاركة 
في البطولة الوطنية والتي ستنظم من طرف الخدمات 

بداية من شهر سبتمبر المقبل. 
وقد شارك هذه السنة ايضا  في البطولة الجهوية 
بمنطقة "اكفادو" والتي شارك فيها قدماء فريق 

مولودية بجاية وشبيبة بجاية وقدماء شبيبة القبائل، 
حيث خرج الفريق من المنافسة في النصف النهائي.

لعجاج حمود عزيز

ANEP : 2231006259

إشـهـــار

ثانوية عبد احلميد اإبن بادي�س املرتبة 

االأوىل بوالية اجللفة

تكرمي املتفوقني والنجباء بح�ضور 
الأولياء ببلدية "حا�ضي بحبح"

 
قامت ثانوية "الشهيد عبد الحميد بن باديس" بلدية "حاسي بحبح" بتنظيم 

حفل تكريمي على شرف التالميذ الحاصلين على شهادة البكلوريا بعد 
إحتاللها المرتبة األولى على مستوى والية الجلفة و تفوق طلبتها والئيا و 

احتاللهم المراتب االولى.
 وقد تم هذا التكريم بحضور الطاقم اإلداري والتربوي للمؤسسة و أولياء 
التالميذ ومختلف السلطات المدنية و األمنية و حتى االعالمية، حيث عبر 

االولياء عن فرحتهم الكبيرة باحتالل الثانوية للمرتبة االولى مرة اخرى 
و تتويج ابنائهم بهذا التاج المعرفي والذي يسمح لهم بولوج الجامعة من 

ابوابها الواسعة. 
كما لم يفوت الطالب "حواسي الياس عبد السميع" هذه الفرصة من اجل 
ان يشكر هللا ثم والديه على مساندتهما له للحصول على المرتبة االولى 
بالثانوية بتقدير "امتياز" والمرتبة الثالثة والئيا باالضافة الى كل الطاقم 

االداري و التربوي للمؤسسة.
 اما والد الطالبة "خالدي اميرة ياسمين " المتحصلة على المرتبة الثانية 
بالثانوية بمعدل 18.00 فقد اشاد بمجهودات الطاقم التربوي واإلداري 
للمؤسسة والذي سهر على نجاح ابنته و تمنى لهم المزيد من النجاحات 
و التفوق . ويبقى حلم كل طالب بالقطر الوطني ان يحصل على شهادة 

البكالوريا والدي يسمح له بالولوج الى الجامعة و التخرج منها و الحصول 
على وظيفة.  

لعجاج عزيز

 تد�شني مرافق اأمنية 
جديدة بولية اجللفة 

 
قام مدير األمن العمومي ممثال عن المدير العام لالمن الوطني رفقة 

السلطات الوالئية واألمنية لوالية الجلفة  بتدشين مقري األمن الحضري 
التاسع والعاشر بمدينة الجلفة باالضافة الى تدشين مقر األمن الحضري 

األول بأمن دائرة مسعد. 
وخالل زيارته وقف مدير األمن العمومي على سير وجاهزية المصالح 
العملياتية للشرطة بالوالية كما اكد على تعزيز العمل الشرطي الجواري 

لكل منتسبي الجهاز بهدف تقديم خدمة أمنية ترقى لتطلعات المواطن 
وحماية الممتلكات. 

ل. ح

 حجز اأكرث من 88 األف طن من املنتوجات 
غري املطابقة على م�شتوى احلدود

 قامت م�سالح وزارة التجارة وترقية ال�سادرات، خالل ال�سدا�سي االأول من ال�سنة اجلارية 2022 بحجز اأكرث من 88 األف 

طن من املنتوجات غري املطابقة على م�ستوى احلدود، ح�سبما علمته وكالة االأنباء اجلزائرية لدى الوزارة.

م�سالح وزارة التجارة وترقية ال�سادرات تك�سف

البويرة 

فريق الرتبية  للكناب�شت لـ"م�شدالة" ي�شنع احلدث يف كرة القدم
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اإعداد: حياة م�صباحي

لقد سعى األديب مؤلف "الدار الكبيرة"، الرواية األشهر الصادرة 
في سنة 1952، إلى التأكيد على "الوجود" الجزائري الذي همشه 
أهالي  "مجموعة  مجرد  جعله  و  جهله  و  االستعماري  النظام 
مستعمرين دون حضارة".لقد ولج هذا الروائي المبدع عالم الكتابة 
الكبيرة" سنة  "الدار  لسلسلة من األعمال سيما  األدبية عبر نشره 
وهي   ،1957 سنة  "النول"  و   ،1954 سنة  "الحريق"  و   1952
الثالثية التي مكنته من سبر أغوار حياة الجزائريين المهمشين و 

المثقلين بماسي الفقر و البؤس و آفات االستعمار.
إلحدى  حديث  في  صرح  قد  ديب  محمد  كان  الصدد،  هذا  في 
المجالت األدبية بان كتابات بعض األدباء الفرنسيين كانت تحمل 
نظرة خاصة حول الجزائر و هي نظرة "ال معنى لها و ال تعكس 
ككاتب  "انني  مضيفا  مثله,  الجزائريين  لعديد  بالنسبة  الواقع" 

جزائري, شعرت بحاجتي و واجبي لكتابة هذا الواقع و سرده".
لقد قام محمد ديب على غرار كتاب جيله، من أمثال مولود معمري 
النظام  إدانة  و  بوصف  ياسين,  كاتب  الحقا  و  فرعون  مولود  و 
المبتلى  المهمش و  المستعمر و  الشعب  لهذا  االستعماري إلنكاره 

بالجوع و البؤس و األمية و الحرمان.
ووعيا منه بالدور الذي يمكن لألدب ان يلعبه كسالح للنضال، أشار 
مشهدا  ان تصف  الحقبة  تلك  في  يكفي  كان  "انه  إلى  ديب  محمد 

جزائريا لكي تتحلى بالثقة و تثبت الجزائر وجودها األدبي".
المختصة في األدب  الجامعية، نجاة خدة،  تعتبر  في هذا اإلطار، 
الجزائري، أن محمد ديب يعد من بين الكتاب الذين عملوا، عبر 

اإلبداع األدبي، على "تشكيل هوية جزائرية".
وقد مارس محمد ديب المولود في 21 يوليو 1920 بتلمسان، عديد 
نشر  و  زرابي،  و صانع  رسام  و  محاسب  و  معلم  سيما  المهن، 
قصيدته "صيف" في سنة 1946 على صفحات المجلة السويسرية 
مجلة  في  "فيغا"  قصيدة   ،1947 سنة  في  لتتبعها  )أدب(  "التر" 
ايمانويل  الفرنسي  الكاتب  بالجزائر  يديرها  كان  التي  "فورج" 

روبلس.
وفي سنة 1948، تعرف خالل لقاء نظمته حركة الشبيبة الفرنسية 
للتربية الشعبية بالبليدة، على كل من البير كامو وجان سيناك وجان 
كايرول الذي دعمه إلصدار أولى رواياته في فرنسا، و عند صدور 
روايته "الدار الكبيرة" في سنة 1952، كان ديب يعمل كصحفي 

بجريدة "الجزائر الجمهورية"، و كان أحد زمالئه حينها، ذلك الذي 
سيصبح الكاتب الكبير ومؤلف "نجمة"، كاتب ياسين.

و   )1955( المقهى"  "في  القصصية  لمجموعته  إصداره  وبعد 
فكران"  "بابا  األطفال  حكاية  و   )1959( إفريقي"  رواية "صيف 
)1959(، شرع محمد ديب في كتابة سلسلة رواياته مع "رقصة 
الملك" )1968( و "اله وسط الوحشية" )1970( و "سيد القنص" 
للمجتمع  المعاش  الواقع  من  مستوحاة  أعمال  هي  و   ،)1973(
الجزائري لما بعد االستقالل.كما زادت شعبية و مكانة الكاتب لدى 
الجمهور، بعد تحويل إبداعاته األدبية إلى أعمال تلفزيونية، سيما 
منها "الدار الكبيرة" و "الحريق"، في شكل مسلسل تلفزيوني، تولى 

إخراجه مصطفى بديع في سنة 1972.
بالواليات  التعليم  مهنة  المرحلة،  تلك  في  ديب  محمد  زاول  وقد 
في  بأعمال  للقيام  فنلندا  على  بانتظام  يتردد  كان  كما  المتحدة 
مجال الترجمة لكتاب من البلدان االسكندينافية، حيث أثمرت هذه 
الرحالت على "ثالثية الشمال" التي صدرت ابتداء من سنة 1989، 
سيما منها "شرفات أورسول" و "ثلوج من رخام" و "إغفاء حواء".
وما فتئ رصيده األدبي يزداد، سيما من خالل نصوص مسرحية 
مسرح  مهرجان  في  عرضت  التي  لمومس"  صيحة  "ألف  مثل 
افينيون في فرنسا، أو السرد الشعري الموسوم ب"فجر إسماعيل" 

)1996( الذي حول مؤخرا إلى عمل مسرحي.
وقد ترك محمد ديب الذي وافته المنية في سنة 2003، عن عمر 
ناهز 82 سنة، رصيدا أدبيا هاما، اعتبر "األكبر" ضمن األعمال 

األدبية الجزائرية باللغة الفرنسية.
ومنذ 2001، تم استحداث جائزة أدبية تحمل اسم محمد ديب، و 
ذلك بمبادرة من الجمعية الثقافية "الدار الكبيرة" بموافقة من الكاتب 
خالل حياته، من أجل ترقية أعماله سيما عبر تنظيم ورشات للكتابة 
و التأليف و المسرح و السينما.وبمناسبة مئوية ميالده، قامت دار 
منقحة  بإعادة نشر طبعة   ،2020 في  "البرزخ"  الجزائرية  النشر 
و موسعة لعمل "تلمسان أو أماكن الكتابة"، الذي تضمن تأمالت 
الكاتب حول حياته منذ الطفولة و بداياته األدبية و حول فعل الكتابة 
و طبيعتها احتوت "صورة نادرة لم يسبق نشرها كان قد التقطها 
ديب بشكل عفوي عام 1946، باإلضافة إلى نصوص مستوحاة من 

الصور الفوتوغرافية للكتاب.

حممد ديب, احلاجة اإىل اإبراز 
الهوية اجلزائرية و فر�ض 

وجودها خالل احلقبة اال�ستعمارية
 لقد ا�صتطاع حممد ديب، اأحد رواد الأدب اجلزائري باللغة الفرن�صية، اأن يغو�ص بقلمه يف يوميات ال�صعب اجلزائري، 

الذي كان يرزح حتت نري ال�صتعمار، و ذلك بغر�ص اإبراز الهوية الوطنية من خالل اإقحامها يف املجال الأدبي، و اإعطائها 

»ح�صورا« يف ثالثيته الروائية الأوىل التي �صدرت قبل الثورة التحريرية و اإبانها.

فعاليات  األول،  أمس  سهرة  انطلقت 
الطبعة الثانية لمهرجان وهران للضحك 
كوميديين،  مغنين  و  ممثلين  بمشاركة 
»جي  شركة  مدير  لدى  علم  حسبما 
للتظاهرة،  المنظمة  المبريسيون« 

عالوي موالي عبد هللا.
ندوة  في  السيد عالوي موالي،  وأعلن 
"الميريديان"،  فندق  بمقر  صحفية 
و  الفكاهة  نجوم  من  عدد  مشاركة 
لمهرجان  الثانية  الطبعة  في  الضحك 
التي تنظم بعد توقف  وهران للضحك، 
لمدة 3 سنوات بسبب الظروف الصحية 
العامة و منهم الفنان عبد القادر أرحمان 
السيكتور وواري  القادر  المشهور بعبد 
نيشان و رضوان بحاش و حميدو لحلو 
إضافة  خليل  زكريا  و  كايبو  فضيل  و 

إلى الفنان موح ميالنو.
وتتميز الطبعة الثانية لمهرجان وهران 
للضحك بتنظيمه في سهرتين تقدم خالل 
السهرة األولى مجموعة من السكاتشات 
لسكاتش  األول  العرض  بينها  المتميزة 
السيكتور،  القادر  عبد  "مرحبا" للفنان 
فيما تقدم خالل السهرة الثانية مجموعة 
من  الفكاهية،  الغنائية  العروض  من 
بينها عرض للفنان موح ميالنو و الفنان 

الجزائري المقيم بالخارج فضيل كايبو.
الجزائري،  أعلن رمضان  ومن جهته، 
تنظيم  في  مساهمة  بمؤسسة  إطار 
عروض  و  سكاتشات  عن  المهرجان، 
للضحك  وهران  بمهرجان  خاصة 
أنشأتها  التي  )أنافليكس(  منصة  على 
تعمل  و   2018 سنة  أوريدو  مؤسسة 
للسماح ألكبر  تفعيلها  إعادة  حاليا على 
بمتابعة  المهتمين  من  ممكن  عدد 
عبد  الفنان  المهرجان.وعبر  عروض 
بالتواجد  سعادته  عن  السيكتور  القادر 
الفعاليات  في  المشاركة  و  بالجزائر 
إلى إدخال  التي تهدف  الفنية  الثقافية و 
الجزائريين  على  السرور  و  الفرحة 
الجزائريون  عاشها  عصيبة  فترة  بعد 
كورونا  وباء  انتشار  ظروف  بسبب 
الفنان  أكد  جهته،  )كوفيد-19(.ومن 
بنجاح  توقعه  بلحر،  الزبير  الكوميدي 
الطبعة الثانية لمهرجان وهران للضحك 
نتيجة فتح المجال لفنانين شباب أصحاب 
مواهب و زيادة عدد العروض المقترحة 
تعطش  إلى  إضافة  الجمهور،  على 
المهرجانات  و  لألعمال  الفنية  الساحة 
نصف  و  سنتين  من  ألزيد  توقف  بعد 

نتيجة الظروف الصحية العالمية.

يف الطبعة الثانية ملهرجان وهران لل�صحك

م�ساركة عدد من جنوم 
الفكاهة اجلزائريني

الفن«  »أهل  الثقافية  الجمعية  قدمت 
عرضا  المسرح  و  الرقص  و  للموسيقى 
مساء  الكالسيكية  الرقصات  و  لألغاني 
جمهور  أمام  العاصمة  بالجزائر  الخميس 

كبير.
بالمسرح  قدم  الذي  العرض  هذا  وسمح 
الوطني محي الدين بشطارزي باالستمتاع 
أعضاء  أعده  ومتنوع  ثري  ببرنامج 
نسرين  إشراف  تحت   150 الجمعية 

بورحلة رئيسة الجمعية.

قدم  ساعات،  ثالث  من  أكثر  مدار  وعلى 
و  األعمار  مختلف  من  الجمعية  أعضاء 
المستويات برامجهم تحت اإلشراف الفني 
خمسة  نحو  بورحلة.وقدم  شاكر  و  لهاني 
يرتدون  جميعهم  باليه،  راقص  عشر 
و  أوكيد  كاميليا  العازفين  رفقة  األحمر 
النوع  بين  تجمع  رقصة  بورحلة،  شاكر 
تحمل  العصري  الرقص  و  الكالسيكي 

عنوان "خمسة مواسم تقدم نجومها".
الشعبي  ألوركسترا  الرائع  األداء  وبعد 

من  المقطوعات  بعض  غنت  التي  للنساء 
أناييس  أصوات  تولت  الشعبي،  التراث 
مقطوعات  أداء  عماروش  وإيمان  أوكيد 
أخرى على غرار "يا لون العسل" و "يا 

ناس جرات لي الغرايب".
واختتم "مشروع طربوشة"، الجديد األخر 
األغاني  إعادة  في  المتمثل  و  للجمعية 
جديد  فني  طابع  في  الناجحة  الجزائرية 
الذي  العرض  بالرقص  الموسيقى  يمزج 

حظي بتقدير كبير من طرف الحضور.

جمعية "اأهل الفن" تقدم عر�سا لالأغاين و الرق�سات الكال�سيكية

من 25 اإىل 31 يوليو

اأفالم علمية ووثائقية 
حول النظام ال�سم�سي باأوبرا اجلزائر

تنظم باأوبرا اجلزائر بوعالم ب�صايح باجلزائر العا�صمة، عرو�ص اأفالم علمية ووثائقية حول الف�صاء 

املجرة«،  بريق  »اأيام  �صعار  وحتت  لالأوبرا.  بيان  ح�صب  اجلاري،  يوليو   31 اإىل   25 من  ال�صم�صي  والنظام 

اأفالم علمية ووثائقية  للثقافة والإعالم عرو�ص  الوطني  الديوان  اأوبرا اجلزائر وبال�صراكة مع  تنظم 

بتقنية 360 درجة حول النظام ال�صم�صي بهدف التعرف على املجرة وخمتلف النجوم والكواكب.و�صتقام 

هذه العرو�ص مبعدل 6 ح�ص�ص يف اليوم، وهي موجهة لكل الفئات العمرية من التا�صعة �صباحا واإىل غاية 

الرابعة م�صاء، كما �صتنظم على هام�ص هذه العرو�ص زيارات توجيهية.
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الوكالت

انتقد عزيز هناوي، في منشور له على 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحته 
بأشد  الخميس،  أمس  "فايسبوك"، 
المغنية  عليه  أقدمت  ما  العبارات، 
"انتقلت  والتي  مرحاتي،  سناء  المغربية 
من المشاركة في أمسيات تطبيعية بغناء 
الملحون والطرب األندلسي التقليدي مع 
صهاينة هنا بالمغرب وهناك في الكيان، 
الصهيونية  الحركة  أغاني  أداء  إلى 
المؤسسة للكيان ولجيشه"، واصفا األمر 

ب"النموذج الجد فاضح".
المغربي  للمرصد  العام  الكاتب  ووصف 
المغنية  به  قامت  ما  التطبيع،  لمناهضة 
من  مرحاتي"  سناء  ب"رحلة  المغربية، 
صهيون،  أغاني  إلى  الملحون  أغاني 
ذكرى  حفل  في  الفصيح،  وبالعبري 
بمكتب  أقيم  الذي  الصهيوني،  الكيان 
وبحضور  الرباط،  في  اإلتصال، 
الجاري.وذكر  يوليو   6 في  آزوالي، 
هناوي، أنه "مع موجة التطبيع الجديدة، 
وهبوط المشهد بالمغرب الى ما أحط من 
إلى  القديم،  التقليدي  الكالسيكي  التطبيع 
فإن  والمباشرة"،  الشاملة  الصهينة  قاع 
تغيرت  التطبيع"  ب"أزالم  وصفهم  من 
طرق مشاركتهم في األنشطة والفعاليات 

التطبيعية، وأخذت منحى تصاعدي.
وتابع أن المعنيين "ال يكتفون بالمشاركة 
الوصالت  لبعض  أداء  أو  حضورا 
في  هنا  سواء  المغربية  التقليدية  الفنية 
)مهرجانات  مثل  التطبيع،  مهرجانات 
في  هناك  او  الصويرة  في  آزوالي( 
جوالت  أو  سهرات  احياء  عبر  الكيان 

سياحية ولقاءات عابرة".
قضية  أن  المغربي  الكاتب  وأكد 
تعد  لم  فحسب  الفعاليات  في  المشاركة 
وعليه  الصهاينة"،  األسياد  "لدى  مقبولة 
أغاني  أداء  إلى وجوب  االنتقال  "تم  فقد 

وليست  الفصيح،  بالعبري  ووصالت 
"وصالت  أنها  موضحا  وصالت"،  أي 
تؤطر  التي  القحة،  الصهيونية  واغاني 
وفلسفة  كيانا  الصهيوني،  المشروع  كل 
بالتأكيد  هناوي،  عزيز  وعناوينا".وختم 
"الركوع  هو  إنما  يحدث  ما  أن  على 
المهرولون،  فيه  يبالغ  عندما  للصهاينة 
حتى ينقلبوا على قفاهم من شدة الهستيريا 

الصهيوتطبيعية".
من جهته حذر رئيس المرصد المغربي 
يوم  ويحمان,  أحمد  التطبيع  لمناهضة 
مخاطر  من  مجددا  الفارط،  الخميس 
المملكة  ووجود"  "مصير  على  التطبيع 
مواجهة  أن  على  مشددا  المغربية, 
أصبحت  للبالد,  الشاملة"  "الصهينة 
اختطف  أن  بعد  موت  أو  "حياة  قضية 

الكيان المحتل الدولة المغربية".
له على  وأفاد أحمد ويحمان في منشور 
التواصل  موقع  على  الرسمية  صفحته 
زيارة  بأن   ," فايسبوك   " االجتماعي 
رئيس أركان الجيش الصهيوني, جاءت 
)اللوبي  اآليباك"  "تيار  من  بدعوة 
اختطف  الذي  الصهيوني-األمريكي( 
البلد  وأقحم  ومؤسساتها  المغربية  الدولة 
كله في مقامرة ترهن مستقبل واستقرار 

وأمن ووحدة وتماسك المجتمع المغربي, 
الكيان  البلد بيد  وبالتالي كينونة ومصير 

الصهيوني".
الكثيرة  تحذيراته  ويحمان,  وبرر 
بكون  التطبيع,  مخاطر  بخصوص 
"القضية أصبحت تتعلق بمصير و وجود 
المملكة المغربية", الفتا إلى أنه "ال قيمة 
ألي موضوع آخر أمام موضوع +حياة 
بشكل  كذلك  وهي  إنسان,  موت+  أو 
بمصير  األمر  يتعلق  عندما  مضاعف 

المغرب أرضا وشعبا ودولة )...(".
وتابع يقول: "الصهينة الشاملة خطر داهم 
على المغرب ككيان حاضرا ومستقبال", 
ليبقى السؤال األهم اليوم - حسبه - "هل 
سيرورة  مع  قائم  كبلد  المغرب  سيبقى 
الصهينة المفترسة التي ما انفكت تنهش 

فيه منذ مدة )...(".
وشدد ويحمان على أن "أجندة االختراق 
الصهيوني بكل أذرعها األخطبوطية في 
عمل دؤوب على قدم وساق, وليل نهار, 
أنقاض  على  جديد  كيان  بناء  أفق  في 
المغرب ..", مؤكدا أن "من ال يرى هذه 
البصر  أعمى  فهو  أمامه  ماثلة  الحقيقة 
ومن لم يدرك مخاطر ما يجري اليوم في 

البالد فهو أعمى البصيرة ".

الوقفات  تتواصل  المغربي حيث  الشارع  يستمر غليان 
تطبع  باتت  التي  الوطنية،  واالضرابات  االحتجاجية 
للقرارات  رفضا  المغربي،  للمواطن  اليومي  المشهد 

التعسفية للسلطات المخزنية في حقهم.
اليومين  خالل  التقنيون,  دخل  اإلطار,  هذا  وفي 
لدعوة  استجابة  العمل,  عن  إضراب  في  الماضيين, 
المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب, الذي 
طالبهم باإلضراب عن العمل لمدة 8 أيام, حسب البيان 
الذي تداولته وسائل إعالم محلية, انقضى منه يومين, 
ويومي  الجاري,  يوليو  و28   27 يومي  وسيتواصل 
10 و 11 وكذا 24 و 25 أغسطس المقبل, تعبيرا عن 
رفضهم تهميش مطالبهم وتردي أوضاعهم ليس المادية 

فقط وإنما المعنوية أيضا.
سجل  إنه  بيانه,  في  للهيئة,  الوطني  المجلس  وقال 
غياب  واستمرار  التقنيين,  فئة  تجاه  العداء  تنامي   "
في  طرحها  وعدم  مطالبهم,  مع  للحكومة  تجاوب  أي 

تجلى  ذلك  أن  موضحا  االجتماعي",  الحوار  جوالت 
المسؤولين  التي يطلقها عدد من  "التهديدات  من خالل 
بقمع االحتجاجات السلمية, من خالل سن االقتطاعات 
كورونا  جائحة  السلطات  واستغالل  والعقوبات, 
لتمرير قرارات مجحفة تجهز على ما تبقى من حقوق 
إطالق  ضرورة  على  شدد  السياق,  وحريات".وفي 
الهيئة  مع  ومستعجال  ومسؤوال  جادا  "حوارا  الحكومة 
للتقنيين",  ممثال  باعتبارها  بالمغرب,  للتقنيين  الوطنية 
التقنيين  بهيئة  الخاص  األساسي  النظام  بتعديل  وطالب 
المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة, و"الذي 
الكريم  والعيش  للعمل  المالئمة  الظروف  توفير  يكفل 

لهذه الفئة ويحصن إطارها".
دعت  السلطات,  قبل  من  المتخذة  القرارات  ورفض 
التعاقد,  عليهم  فرض  الذين  لألساتذة  الوطنية  التنسيقية 
في بيان لها, تداولته اإلعالم المحلي, إلى المشاركة في 
في  أحدهما  إنزالين  تنفيذ  من خالل  احتجاجية,  وقفات 

مدينة طنجة واآلخر بأكادير.ويرتقب أن يكون االنزال 
في المدينتين, في الثالث من أغسطس القادم, تعبيرا عن 
المدرسة  لخوصصة  الرامي  التعاقد  المخطط  "رفض 
التعليم  قطاع  عن  العمومية  الوظيفة  وفصل  العمومية 
والتكوين  التربية  لمهن  الجديد  األساسي  النظام  بتنزيل 

المهني", حسب بيانها.
وأعربت التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين فرض عليهم 
مخطط  بإسقاط  "تشبثها  عن  الصدد,  بهذا  التعاقد, 
أسالك  في  الدعم  وأطر  األساتذة  وإدماج جميع  التعاقد 
ضرورة  على  السياق,  في  العمومية".وأكدت  الوظيفة 
أصبح  والذي  المهني,  التأهيل  مقاطعة  في  االستمرار 
يسمى "الكفاءة التربوية", داعية إلى "مقاطعة الزيارات 
الصفية للمفتشين, ومقاطعة األستاذ الرئيس والمصاحب 
إلى  إضافة  بهم,  يتعلق  ما  وكل  المواكبة  وحصص 
النقط  وتسليم  بمسار  المرتبطة  العمليات  كل  مقاطعة 

لإلدارة ورقيا".

الشعبية  االحتجاجات  االرط،  األسبوع  نهاية  تجددت 
الرئيس  النتخاب  الرافضة  السريالنكية،  كولومبو  في 
رئيسا  ويكريمسينغه،  رانيل  الوزراء،  ورئيس  باإلنابة 
جديدا للبالد، فيما دعا خبراء أمميون الى تقديم دعم أكبر 
للبلد الذي يواجه أزمة اقتصادية واضطرابات سياسية.

حث الرئيس ويكريمسينغه الذي انتخبه البرلمان أمس, 
 " الصدع  رأب  في  قدما  "المضي  على  المواطنين 
وقال : "اآلن بعد أن انتهت االنتخابات علينا إنهاء هذا 
االنقسام", كما طالب جميع األحزاب في البرلمان, بما 
في ذلك المعارضة بالعمل معا على استراتيجية جديدة 
الرئيس : "لست بحاجة  تلبي تطلعات الشعب.وأضاف 
إلى إخباركم عن الوضع في البالد اليوم وكم هو صعب 
من الناحية االقتصادية, الشباب يطالبون بتغيير النظام. 
هناك العديد من المشاكل في العالم. علينا المضي قدما 
بالسياسة  يطالبوننا  ال  الناس  جديد,  برنامج  وإنشاء 

البرلمان  هذا  أحزاب  كل  من  يطلبون  إنهم  القديمة, 
الكثير من  لم يرض  الخطاب  أن يعملوا معا".لكن هذا 
المحتجين إذ أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعالم 
محلية وصحفيون تجمهر عدد من المدنيين والناشطين 
أمام البرلمان السريالنكي احتجاجا على انتخاب الرئيس 

الجديد.
ومن المتوقع أن يشكل ويكريمسينغه حكومة ال يتجاوز 
اقتصادية  أزمة  أسوأ  وسط  وزيرا,  ال30  فيها  العدد 
تشهدها البالد في تاريخها حيث  تبلغ ديونها أكثر من 
50 مليار دوالر أمريكي وبات اإلفالس وشيكا.ويعاني 
السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة نقصا خطيرا في 
المواد األساسية وندرة الوقود في العديد من المحطات 
الماضي  العام  نهاية  منذ  شحيحة  األدوية  وأصبحت 
لتمويل  أجنبية  يملك عمالت  يعد  لم  البلد  ان  و  السيما 

وارداته األساسية.

وفي غضون ذلك يسعى البلد الواقع في جنوب آسيا, إلى 
الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي ودائنين 
آخرين, لكن كبار المسؤولين يقولون إن موارده المالية 
سيئة للغاية لدرجة أن الحصول على خطة إنقاذ أصبح 
أمرا صعبا.وطالبت مجموعة من خبراء حقوق اإلنسان 
أكبر  دعم  بتقديم  الدولي  المجتمع  المتحدة  األمم  في 
لسريالنكا. و أعرب تسعة خبراء في بيان مشترك عن 
قلقهم من ارتفاع معدالت التضخم و ارتفاع أسعار السلع 
األساسية ونقص الطاقة وأزمة الوقود المعوقة واالنهيار 
االقتصاد  أزمة  إن  االمميون  الخبراء  االقتصادي.وقال 
والديون المتصاعدة قد تعمقت بسبب التحول الزراعي 
المتسارع والفشل للحكومة  مضيفين أن برنامج الغذاء 
العالمي أطلق استجابة طارئة حيث يحتاج ما يقرب من 

62 ألف مواطن إلى مساعدة عاجلة.
وأوضحوا إن االنهيار االقتصادي في سريالنكا يحتاج 

إلى اهتمام عالمي فوري ليس فقط من الوكاالت اإلنسانية 
من  والمقرضين  الدولية  المالية  المؤسسات  من  ولكن 
تأتي  أن  يجب  التي  األخرى  والدول  الخاص  القطاع 
اإلصالحات  بسبب  الوضع  البالد.وتفاقم  لمساعدة 
العميقة وخدمة  الضريبية  التخفيضات  مثل  االقتصادية 
النقد  احتياطيات  استهلكت  والتي  الديون  مدفوعات 
سداد  عن  تخلفت  قد  سريالنكا  للبالد.وكانت  األجنبي 
مايو  في  دوالر  مليار   51 البالغة  الخارجية  ديونها 
هيكلة  إلعادة  خطوات  الحكومة  واتخذت  الماضي 
يونيو  في  أشار  الذي  الدولي  النقد  مع صندوق  الديون 
الديون  قضية  عن  اإلبالغ  وتم  كبير.  تقدم  إحراز  إلى 
المتزايدة في سريالنكا في تقرير صدر بعد  المؤسسية 
رقما  التضخم  وسجل   .2019 عام  في  الخبراء  زيارة 
قياسيا بلغ 54.6 في المائة هذا الشهر بينما ارتفع تضخم 

أسعار الغذاء إلى 81 في المائة.

املر�ضد املغربي ملناه�ضة التطبيع يندد

اأداء اأغاين احلركة ال�صهيوين
 ب�صوت مغربي "منوذج جد فا�صح"

مواجهة ال�صهينة ال�صاملة للمملكة اأ�صبحت "ق�صية حياة اأو موت"
 ي�ضتمر م�ضل�ضل التطبيع املغربي مع الكيان ال�ضهيوين، رغم رف�ض اأحرار املغرب للأمر، وما بني زيارات متبادلة واتفاقيات �ضيا�ضية 

واأمنية واقت�ضادية، وفعاليات واأن�ضطة تطبيعية، و�ضل الأمر اىل اأداء اأغنية باللغة العربية للجي�ض ال�ضهيوين، من قبل مغنية 

مغربية، يف "منوذج جد فا�ضح" ح�ضبما اأكده الكاتب العام للمر�ضد املغربي ملناه�ضة التطبيع.

املغرب: 

�صل�صلة من االحتجاجات واال�صرابات رف�صا لقرارات ال�صلطات املخزنية

مت عقد اجتماعات لكبار 

امل�ضوؤولني باملجل�ض يف غطار 

التح�ضريات اجلارية

اجلامعة العربية توؤكد 
اأهمية اجتماع املجل�س 
االقت�صادي يف االإعداد 
للقمة العربية باجلزائر
أكدت جامعة الدول العربية أهمية اجتماع الدورة 
واالجتماعي  االقتصادي  للمجلس  العادية  غير 
للقمة  واالجتماعي  االقتصادي  الملف  إلعداد 
بالجزائر،   31 الـ  دورتها  في  القادمة  العربية 
العمل  ويدعم  للقمة  رئيسيا  مدخال  يشكل  بما 

االقتصادي واالجتماعي العربي المشترك.
األمين  غزالة,  أبو  لهيفاء  كلمة  في  ذلك  جاء 
العام المساعد رئيس قطاع الشؤون االجتماعية 
االفتتاحية  الجلسة  أمام  العربية,  الدول  بجامعة 
االقتصادي  للمجلس  العادية  غير  للدورة 
الوزاري,  المستوى  على  العربي  واالجتماعي 
العامة  األمانة  بمقر  أعمالها  انطلقت  والتي 

للجامعة بالقاهرة.
وقالت السفيرة أبو غزالة إنه تم عقد اجتماعات 
اليومين  مدى  على  بالمجلس  المسؤولين  لكبار 
الماضيين لمناقشة كافة الموضوعات المقترحة 
الوزارية  والمجالس  األعضاء  الدول  من 
والمنظمات العربية المتخصصة لعرضها على 
القمة العربية القادمة في نوفمبر المقبل, مشيرة 
الموضوعات  بلورت  االجتماعات  تلك  أن  الى 
المطروحة على الملف االقتصادي واالجتماعي 
األولويات  عن  مجملها  في  تعبر  والتي  للقمة, 
واالجتماعية  االقتصادية  التنموية  العربية 
األعضاء  الدول  جهود  تعزيز  في  وتصب 
في  كوفيد-19  جائحة  من  التعافي  إلى  الرامية 
يمكن  وبما  الصلة,  ذات  القطاعات  مختلف 
أيضا من مواصلة مسيرة التنمية العربية وتنفيذ 

متطلبات خطة التنمية المستدامة .2030 
المطروحة المست  الموضوعات  أن  وأضافت 
الدول  لبعض  االستثنائية  الظروف  أيضا 
أوضاعا  لديها  التي  تلك  خاصة  األعضاء, 
تحديات  تواجهها  التي  والدول  مستقرة  غير 
باإلضافة  كله  ذلك  وتأثير  وصراعات مسلحة, 
مقدرات  على  كوفيد-19  جائحة  تداعيات  إلى 
مسيرة  في  قدما  للمضي  الدول  تلك  وقدرات 

التنمية.
وأشارت إلى أن االجتماع سيناقش "بندا يشكل 
ونرسخ  لنؤكد  فلسطين,  لدولة  كبيرا  دعما 
العمل  أولويات  ضمن  القضية  تلك  اعتبار 
إطار  في  االجتماع  ويأتي  المشترك.”  العربي 
العربية  القمة  أعمال  جدول  لمشروع  اإلعداد 
المقبلة بالجزائر فيما يتعلق بالملف االقتصادي 
من  العديد  يتضمن  والذي  واالجتماعي, 
للعمل  أولوية  تمثل  التي  الهامة  الموضوعات 
الزراعية  التنمية  منها  و  المشترك  العربي 
والتمكين  العربي  الغذائي  واألمن  المستدامة 
بعمل  والنهوض  واالجتماعي,  االقتصادي 
من  وغيرها  التطوعي  العمل  وتعزيز  المرأة 

القضايا الهامة.

و�ضط دعوات اىل تقدمي م�ضاعدات اقت�ضادية لهذا البلد

جتدد االحتجاجات الراف�صة النتخاب الرئي�س اجلديد يف �صريالنكا
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دويل
القائد العام لكتائب الق�صام �صالح 
�صحادة..  20 عاًما على ال�صهادة

في عام 1984م أسس الشيخ المجاهد صالح شحادة أول جهاز 
عرف باسم "المجاهدون الفلسطينيون"، كان عبارة عن مجموعة 
من الخاليا العسكرية السرية التي نفذت سلسلة من العمليات ضد 
االحتالل، حتى أصبح اسم الجهاز كتائب الشهيد عز الدين القسام 
في عام 1991م. وتوافق اليوم الثالث والعشرين من يوليو ذكرى 
وباتت  غرسه  أثمر  والذي  شحادة،  صالح  القسام  قائد  اغتيال 
كتائب القسام جيًشا يُحسب له ألف حساب، قهر االحتالل وكسر 
أسطورة الجيش الذي ال يقهر، وأذله في ناحل عوز وأبو مطيبق 

وزيكيم، وما خفي أعظم.
في عام 1988م، طّور شحادة من إستراتيجية المقاومة لتنتقل إلى 
مرحلة جديدة، من قتل الجنود إلى أسرهم من أجل تحرير األسرى 
الفلسطينيين من سجون االحتالل، فشكل الوحدة القسامية الخاصة 
الجنود.من داخل سجنه عام  إليها مهمة أسر  التي أوكل   )101(
كلمات  ثالث  في  اختزل  كبيًرا  قراًرا  شحادة  القائد  اتخذ   1988
للخلية  منه  إيذاًنا  جاء  والذي  الشرقية"،  البوابة  "افتحوا  مشفرة 

101 بالبدء في عمليات أسر الجنود.
لم يمِض الوقت طوياًل، حتى بدأت الخلية بالمهمة؛ فأسرت الجندي 
اإلسرائيلي آفي سبورتس في فبراير عام 1989م، وبعد أقل من 
واغتنمت  وقتلتهما  سعدون،  إيالن  الجندي  أسرت  أشهر  ثالثة 

سالحهما، وأخفت جثتيهما بغرض إجراء عمليات تبادل أسرى.
ولد صالح الدين مصطفى شحادة في مخيم الشاطئ في 24 من 
فبراير عام 1952م في عائلة الجئة من يافا المحتلة إثر حرب عام 
1948، تزوج عام 1976، وهو أب لست بنات، ُرزق باألخيرة 
أثناء اعتقاله. درس االبتدائية في مدارس أونروا بمخيم الشاطئ 
بيت  بمدارس  اإلعدادية  المرحلة  دراسة  إلى  انتقل  ثم  لالجئين، 
العامة  الثانوية  حانون النتقال مكان سكنه، وحصل على شهادة 
التحق  ثم  1972م،  عام  غزة  في  فلسطين  مدرسة  من  بتفوق 

بالمعهد العالي للخدمة االجتماعية في اإلسكندرية في العام ذاته.
عمل باحًثا اجتماعيًّا في مدينة العريش شمال سيناء عام 1976م، 
أن  وبعد  العريش،  في  االجتماعية  للشؤون  مفتًشا  الحًقا  وُعيّن 
عام  "اإلسرائيلي"  الكيان  من  العريش  مدينة  مصر  استعادت 
1979 انتقل إلى اإلقامة في بيت حانون، واستلم في غزة منصب 
 1982 عام  بداية  وفي  غزة.  لقطاع  االجتماعية  الشؤون  مفتش 
استقال من عمله في الشؤون االجتماعية، وانتقل إلى العمل في 

دائرة شؤون الطالب في الجامعة اإلسالمية في مدينة غزة.
بنشاطه  لالشتباه  شحادة  القائد  االحتالل  اعتقل   1984 عام  في 
وتدريب  عسكرية،  خاليا  تشكيل  تهم  له  وُوجهت  العسكري، 
أفرادها على السالح، واألمر بتنفيذ عمليات ضد أهداف عسكرية 
في غزة، ولم تثبت عليه أي تهمة، لكنه قضى في السجن عامين 

بموجب قانون الطوارئ.
خرج شحادة من السجن عام 1986 فعمل مديًرا لشؤون الطالب 
في الجامعة اإلسالمية، حتى أغلقت سلطات االحتالل الجامعة في 
محاولة لوقف انتفاضة الحجارة عام 1987، لكنه واصل عمله، 

ما أدى إلى اعتقاله في أغسطس 1988م.
قيادة  تهمة  شحادة  للقائد  االحتالل  وّجه  األخير  االعتقال  وفي 
آفي  الجنديين  أسر  وراء  والوقوف  لحماس،  العسكري  الجهاز 
سنوات  عشر  بالسجن  عليه  وُحكم  سعدون،  وإيالن  سبورتس 
ونصًفا، أضيفت إليها سنة بدل غرامة رفض الشيخ صالح شحادة 
أن يدفعها، وبعد انتهاء المدة ُحّول إلى االعتقال اإلداري عشرين 

شهًرا حتى أفرج عنه في مايو 2000م.
الجسدي  التعذيب  أشكال  ألقسى  شحادة  تعرض  السجن  خالل 
والنفسي، وذكر الشيخ أن المحققين نتفوا لحيته شعرة إثر شعرة 
حتى شك أن تنبت له لحية بعد ذلك، كما أنه مكث في التحقيق 

قرابة العام، حتى بلغ مجموع سنوات اعتقاله 14 عاًما.
تلقى شحادة قبل خروجه من السجن تهديًدا من ضباط مخابرات 
وبعد  عسكرية،  نشاطاٍت  بأي  قيامه  حال  في  باغتياله  االحتالل 
عدة أشهر قدم الشيخ استقالته من عمله وتفرغ لمقاومة االحتالل، 
شهيًدا. ربه  لقي  حتى  الصهيوني  العدو  بتهديدات  آبٍه  غير 

استكمل شحادة بناء الجهاز العسكري وترتيب صفوفه من جديد، 
فتواصلت العمليات االستشهادية مع بداية انتفاضة األقصى، التي 
عدها الشيخ "نقطة انطالق نحو تحرير فلسطين"، فكان المخطط 
العام صالح شحادة، بإطالق  القائد  المدبر لها.أثمر جهد  والعقل 
الصاروخ القسامي األول تجاه األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
جانب  إلى  شكلها  التي  التصنيع  وحدة  جهود  بفضل  1948م، 
الوحدات واألكاديميات العسكرية المتخصصة.كما كان له شرف 
بحياة  أودت  استشهادية  عمليات  عدة  على  واإلشراف  التخطيط 
المطلوب  بعدها  الجنود اإلسرائيليين، حتى أصبح  العشرات من 
ووضعه  رجل،  بأخطر  االحتالل  االحتالل.صنفه  لقوات  األول 
على رأس قائمة االغتيال، وسعى بكل أجهزته لمطاردته واغتياله 
والذي عّده رئيس حكومة االحتالل األسبق أريئيل شارون بمنزلة 

"العدو األول للكيان الصهيوني".
طائرات  ألقت  2002م  عام  يوليو  من  والعشرين  الثالث  في 
المتفجرات على منزل في  االحتالل الحربية قنبلة تزن طنًّا من 
القائد  الدرج شرق مدينة غزة، خلفت مجزرة كبيرة.ارتقى  حي 
الجريمة،  هذه  خالل  شحادة  صالح  الشيخ  القسام  لكتائب  العام 
القسام  في  القيادي  ومرافقه  زوجته،  منهم  فلسطينيًّا،   18 برفقة 
زاهر نصار، وثمانية أطفال، ليمضي إلى ربه بعد رحلة زاخرة 
بالتضحية والبذل والجهاد، تارًكا لَمن خلفه معالم واضحة لطريق 

الجهاد والمقاومة.

داخل  من  النار  مسلحون  وأطلق 
مركبة توقفت قبالة مركبة الشاعر، 
ما أدى إلصابته بنحو 6 رصاصات 
في رجليه. ويروي الصحفي نواف 
الشاعر  برفقة  كان  الذي  العامر، 
وقال: اعترضنا  تفاصيل ما حدث، 
اثنان من المسلحين في نقطة معينة 
بعد  بنابلس  قليل  كفر  منطقة  في 
اجتماعية،  مناسبة  في  مشاركتنا 
بها  منطقة  في  االعتداء  ووقع 

كاميرا لألمن الفلسطيني.
باب  فتح  حاول  المسلحين  أحد 
على  البداية  في  وكانت  السيارة، 
للدكتور،  خطف  محاولة  يبدو  ما 
تجاه  النار  فأطلقوا  الباب،  فأغلقت 
الدكتور ناصر وأصابوه في رجله، 
السيارة  اعترضوا  ثم  وتحركنا 
مجددا وأطلقوا النار بكثافة ما أدى 
بعدة  ناصر  الدكتور  إصابة  إلى 

أعيرة نارية.
على  تحقيق  لجنة  تشكيل  وتقرر 
أمن  مدير  بإعفاء  أوصت  إثرها، 
النجاح من منصبه، وإنهاء خدمات 
ممن  الجامعة  أمن  موظفي  من   6
ثبت مشاركتهم في العنف واستخدام 
وإحالة  الطلبة،  مواجهة  في  أدوات 
في  شاركوا  ممن  موظفا   16

اللجان  إلى  الطلبة  على  االعتداء 
التخاذ  الجامعة  في  المختصة 
بحقهم،  المناسب  التأديبي  اإلجراء 
أحداث  إثر  الشاعر  تعرض  كما 
ملثمين،  من  للتهديد  النجاح  جامعة 
ومنزل  منزله  محيط  وتعرض 
من  نار  إلطالق  نابلس  في  شقيقه 
مسلحين.وناصر الدين الشاعر الذي 
النجاح  جامعة  في  محاضًرا  يعمل 
على  حاصل   ،1989 عام  منذ 
الماجستير  ثم  ومن  البكالوريوس 
جامعة  من  والتشريع  الفقه  في 
النجاح، وعلى درجة الدكتوراه في 
من  المقارنة  الدراسات  تخصص 

جامعة مانشستر البريطانية.
وكان الشاعر تعّرض للدفع باأليدي 
النجاح  جامعة  أمن  عناصر  من 
شهدتها  التي  األخيرة  األحداث  إثر 
وزيًرا  ُعيِّن  الجامعة.وقد  باحات 
للتربية والتعليم العالي ونائًبا لرئيس 
ثم  العاشرة،  الحكومة  في  الوزراء 
في  العالي  والتعليم  للتربية  وزيًرا 

الحكومة الحادية عشرة.
في  حماس  حركة  رئيس  وأجرى 
الخارج خالد مشعل، اتصاال هاتفيا 
الشاعر،  الدين  ناصر  الدكتور  مع 
النجاح،  بجامعة  األكاديمي  األستاذ 

األسبق،  الوزراء  رئيس  ونائب 
والقامة الوطنية الكبيرة، لالطمئنان 
االعتداء  حادث  بعد  سالمته  على 
ثلة  من  له  تعرض  الذي  اآلثم 

خارجة عن الصف الوطني.  
الدكتور  أعلنه  ما  أن  مشعل  ووعّد 
من  البليغة  إصابته  عقب  الشاعر 
تمسكه  حول  الغادر،  النار  إطالق 
للخالص  سبيال  الوطنية  بالوحدة 
عن  يعبر  إنما  االنقسام،  حالة  من 
وقال:  حّر.  فلسطيني  كل  ضمير 
إنه "ال مناص من التوافق الوطني 
االحتالل،  لمواجهة  الفلسطيني 
والتخلص منه، وتحقيق آمال شعبنا 
مع  والعودة،  والتحرير  بالحرية 
أيدي  على  األخذ  سرعة  ضرورة 
الجناة ومعاقبتهم، حتى نحمي شعبنا 

وصفه الداخلي من أمثالهم".  
اتصاله مع عائلة  في  وأكد مشعل، 
الدكتور ناصر وأبنائه، أن الشاعر 
تخطئها  ال  واضحة،  بصمة  له 
الوطنية  الوحدة  مسار  في  العين، 
إخوانه  مع  ويشكل  الفلسطينية، 
الستعادة  وضرورية  مهمة  عوامل 
مسار التوافق الوطني، وقد دفع في 
سبيل ذلك أثمانا عديدة على مختلف 

األصعدة.  

وتمنى مشعل للشاعر دوام الصحة 
والعافية، وأن يمّن هللا عليه بالشفاء 
الكاملة،  بالرعاية  ويكلله  العاجل، 
الفلسطيني من عبث  ويحمي شعبنا 
المخلصين  أبناءه  ويمنح  العابثين، 
أولئك  جماح  كبح  على  القدرة 
وحدتنا  لتحقيق  وصوال  العابثين، 
أحد  المقاومة،  مع  كونها  الوطنية، 
أهدافنا  إلنجاز  الرئيسة  الركائز 
والعودة  بالتحرير  العليا  الوطنية 

واستعادة القدس والمقدسات.  
الذي  الشاعر،  األكاديمي  وكان 
الوزراء  نائب رئيس  شغل منصب 
الوحدة  حكومة  في  التعليم  ووزير 
عصر  بعد  تعّرض  قد  الوطنية، 
يد  على  اغتيال  لمحاولة  الجمعة 
كفر  بقرية  تواجده  أثناء  مسلحين 
إلى  ونقل  نابلس،  جنوب  قليل 
إلى  ثم  الحكومي،  رفيديا  مستشفى 

مستشفى النجاح.
الشاعر  اغتيال  محاولة  وقوبلت 
وسط  شديدين،  وإدانة  باستنكار 
األمنية  واألجهزة  للسلطة  مطالبات 
للكشف  وشفاف  جدِّي  تحقيق  بفتح 
محاولة  في  المتوّرطين  الجناة  عن 
مستوياتهم  كانت  مهما  االغتيال 

وتقديمهم إلى المحاكمة.

أصيب ستة شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط والعشرات باالختناق أول أمس، 
لمسيرة  الصهيوني  االحتالل  قوات  قمع  خالل 
كفر قدوم األسبوعية المناهضة لالستيطان والتي 
انطلقت تنديدا بتصعيد اعتداءات جيش االحتالل 

والمستوطنين بحق الفلسطينيين.
"فتح"  حركة  إقليم  في  اإلعالمي  الناطق  وأفاد 
األنباء  وكالة  -بحسب  شتيوي  مراد  قلقيلية  في 

هاجموا  االحتالل  جنود  بأن  )وفا(-  الفلسطينية 
بإطالق  انطالقها  فور  المسيرة  في  المشاركين 
كثيف للرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل 
 6 لوقوع  أدى  مما  للدموع  المسيل  السام  الغاز 
عولجوا  باالختناق  والعشرات  مختلفة  إصابات 

جميعهم ميدانيا.
الشعبية  المقاومة  لتصعيد  الشعب  شتيوي  ودعا 
على  المستوطنين  اعتداءات  استمرار  على  ردا 

مسيرة  وأراضيهم.وانطلقت  المواطنين  ممتلكات 
/عمر  مسجد  من  الجمعة,  صالة  بعد  قدوم  كفر 
البلدة  أبناء  من  المئات  بمشاركة  الخطاب/  بن 
الذين  الفلسطيني  الشعبي  النضال  جبهة  وكوادر 
يحيون ذكرى انطالقتهم ال55 في مواقع التماس 
الشبان  االحتالل.وتصدى  جيش  مع  والمواجهة 
العزل القتحام قوات االحتالل للبلدة دون تسجيل 

أي اعتقاالت.

جنود االحتالل هاجموا امل�ساركني يف امل�سرية فور انطالقها

اإ�صابات بالر�صا�ص املعدين خالل قمع
 قوات االحتالل مل�صرية مناه�صة لال�صتيطان

بعد اإطالق النار �سوبه من جمهولني يف نابل�س

جناة الدكتور نا�صر الدين ال�صاعر 
من حماولـــة اغتيـال اآثمـة

اأ�سيب نائب رئي�س الوزراء �سابقًا واالأكادميي املعروف نا�سر الدين ال�ساعر يف قدميه بعد اإطالق النار �سوبه من جمهولني يف نابل�س.ووفق 

م�سادر حملّية؛ فاإن الدكتور ال�ساعر اأ�سيب بالر�سا�س يف قدمه، ونقل اإىل م�ست�سفى رفيديا لتلقي العالج.
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كلثوم بن الهدم..»ُم�ضت�ضيف« 
الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم يف املدينة

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

والسالم إلى المدينة المنورة.

من هو ال�صحابي كلثوم بن الهدم؟ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ويتصف باألخالق الفاضلة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فعرفوا، ثم أَبْوا إال ُجحوًدا؛ فأنزل هللا: }الم هللا ال إله إال هو الحي القيوم{.
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املـوافق   لـ  25 ذو احلجة 1443 هـ  

ق. و

أوقف مصالح الشرطة القضائية بأمن والية تيبازة 18 
شخصا منهم 3 متورطين في قضية تكوين جماعة 

اجرامية منظمة بغرض تهريب األشخاص عبر البحر 
بطريقة غير شرعية.

وحسب ما جاء في بيان لذات المصالح فقد تمكنت فرقة 
البحث والتدخل بأمن والية تيبازة من اإلطاحة بشبكة 

إجرامية مختصة في “تنظيم رحالت غير شرعية لتهريب 
المهاجرين عن طريق البحر” إثر استغالل معلومات 

وردت إليها تفيد بتحضير مجموعة من األشخاص لرحلة 
سرية عبر البحر باستعمال قارب سريع للنزهة.

 وبعد تحديد هوية المشتبه الرئيسي والترصد لتحركاته، 
تمكن ضباط فرقة البحث والتحري من تحديد تاريخ 

وموعد انطالق محاولة الهجرة السرية ما سمح بتوقيف 
15 شخصا من المرشحين لها.

كما سمحت نفس العملية بالتنسيق مع النيابة المختصة 

بعد صدور إذن بتمديد اإلختصاص والتفتيش، بتوقيف 
ثالثة أشخاص بصفتهم منظمين رئيسيين للرحلة مع ضبط 

وحجز المعدات الخاصة باإلبحار، أبرزها قارب سريع 
للنزهة مزود بمحرك قوة 220 حصان.وأضاف البيان 
أن نفس المصالح حجزت أيضا كمية من البنزين بسعة 

1090 لتر وبوصلتين وكاشف ضوئي و راديو ال سلكي 
و جهازين لقياس األعماق الى جانب سترات وإشارات 

ضوئية تستعمل للنجدة.
وضبط عناصر فرقة البحث والتحري أيضا مبالغ مالية 

من العملة الوطنية قدرت بـ 330 ألف دينار ومبلغ  
بالعملة الصعبة يقدر بـ 1760 أورو، حسب بيان خلية 

االعالم ألمن والية تيبازة.وسيقدم المشتبه فيهم أمام النيابة 
المختصة إقليميا بعد استكمال التحقيقات القضائية, عن 
تهمة “تهريب المهاجرين وترجيح تعريض حياتهم و 

سالمتهم للخطر بالقيام بتدابير الخروج غير المشروع من 
التراب الوطني بصورة مباشرة من أجل الحصول على 

منفعة مالية في إطار جماعة إجرامية منظمة”.

نظمت "جمعية منابع االبداع بالجلفة" الطبعة السادسة 
لالنشودة الوطنية تحت اشراف رئيس المجلس الشعبي 
البلدي مع التنسيق وبمساهمة مديرية الشباب والرياضة 

لوالية الجلفة .
وتخلل هذا الحفل الذي حمل شعار " األنشودة الوطنية في 
حضرة التفوق التربوي والثقافي"، عدة أناشيد ومعزوفات 

موسيقية، باالضافة الى  تكريم المتفوقين في جميع 

االمتحانات الوطنية بما فيهم اعضاء االوركسترا.
 كما تم خالل هذه الطبعة السادسة تكريم بعض متقاعدي 

التربية كاالستاذ برابح احمد في مادة الرياضيات 
واألستاذ شيبوط نور الدين في مادة اللغة االنجليزية 

نظيرالتضحيات والمجهودات التي قدموها خالل 
مشوارهم المهني المشرف .

ل. عزيز

تمكنت مصالح أمن دائرة سيدي لخضر بوالية مستغانم من 
توقيف شخص مختص في النصب واالحتيال وحجز ما قيمته 
18 ألف أورو مزورة، حسبما أستفيد يوم األربعاء الفارط من 

هذا السلك األمني.وأوضح بيان لخلية الصحافة و االتصال تلقت 
)وأج( نسخة منه أن العملية جاءت بناء على معلومات وردت 
إلى المصلحة مفادها وجود مركبة على متنها أشخاص مشتبه 
فيهم داخل قطاع االختصاص ألمن دائرة سيدي لخضر )50 

كلم شرق مستغانم( وبحوزة احدهم مبلغ مالي مزور من العملة 
األجنبية يقدر بـ 18 ألف أورو.وبعد إخطار وكيل الجمهورية 

لدى محكمة سيدي علي بالوقائع أمر بفتح تحقيق بين أن 

الموقوف )42 سنة( يقوم بالنصب و االحتيال عن طريق السحر 
و الشعوذة من خالل إيهام ضحاياه بأن له قدرات على استخراج 

كنوز من باطن األرض، يضيف البيان.
وبينت التحقيقات أن الموقوف الذي ينحدر من المنيعة كان يظهر 

المبالغ المالية المزورة على أنه استخرجها من باطن األرض 
كحيلة للنصب على الضحايا.وبتهم حيازة أوراق نقدية مزورة 

والنصب و االحتيال باستعمال السحر و الشعوذة أنجزت مصالح 
األمن ملف إجراء قضائي ضد الموقوف سيحال بموجبه أمام 

نيابة الجمهورية بمحكمة سيدي علي كما أشار إليه البيان.
ق. م

خلف حادث انقالب حافلة لنقل المسافرين وقع أول أمس 
على الساعة الثانية صباحا ببلدية قرطوفة بوالية بتيارت 4 

متوفين و 37 جريحا  حسب بيان للحماية المدنية
.ووقع الحادث إثر انحراف حافلة تربط مستغانم بحاسي 

مسعود بالطريق الوطني رقم 23 بقرية تامدة ببلدية 
قرطوفة بدائرة الرحوية  يضيف نفس المصدر.

ر. ن

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد
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ف�صاء للتعبير ق�صد اإي�صال الأفكار 

الثقافية والتبادل الفني 

"�أوريدو" ترعى الطبعة 
الثانية للفكاهة في وهران

تواصل "أوريدو" التزامها تجاه النشاطات الثقافية 
 sa fait Oran " وترعى هذه المرة الطبعة الثانية لـ
 "» TALENT YOUR YOOZ « comédie

التي نُظمت بمدينة وهران خالل سهرتي 21 و22 
جويلية 2022 بمركز المؤتمرات بوهران ويُعد هذا 

المهرجان الفكاهي فضاء للتعبير قصد إيصال األفكار 
الثقافية واالحتفالية حول الثراء والتبادل الفني.
 sa fait Oran جمعت هذه الطبعة الثانية لـ

comédie، التي عرفت حضور أسماء كبيرة مثل 
بيونة وحسان كشكاش وكذا الفنانة المعروفة الشابة 

زهوانية، أسماء بارزة من المشهد الفكاهي على غرار 
عبد القادر سيكتور، واري نيشان، رضوان بحاش، 
حميدو لحلو، فوضيل كايبو. وخالل هذا الحدث، تم 

تكريم الراحل محمد حزيم الذي يُعد إحدى وجوه الفكاهة 
الجزائرية البارزة.

ولربط التكنولوجيا بالثقافة، ارتأت "أوريدو" وضع 
حصريا على منصتها أنافليكس )ANAFLIX( محتوى 
هذه العروض للسماح لزبائنها من عيش هذا المهرجات 

المخصص للفكاهة. على هامش هذه السهرة، نظمت 
"أوريدو" عملية سحب القرعة مانحة من خاللها للفائز 
سفرية إل قطر لحضور مباراة في كأس العالم 2022.
تجدر اإلشارة أنه تم إطالق مسابقة موجهة للمواهب 

الفكاهيين الشباب من اجل بث فيديوهاتهم عبر منصة 
مخصصة للحدث، والتي اقترحت على الجمهور من 

التصويت عليها. وخالل هذا الحفل، تم دعوة الفائزين 
إلى الخشبة آلداء مقاطع أعمالهم االصلية امام الجمهور.
يجدر الذكر أن السهرتين تم تنشيطهما بامتياز من قبل 
الفكاهي زوبير بلحور والجانب الفني، خالل السهرة 

الثانية، من قبل الفنان المعروف موح ميالنو الذي أمتع 
الجمهور بمقطوعات موسيقية من أغانيه الناجحة. 

ويُمثل هذا الحدث أيضا لُمحبي عروض الفكاهة مناسبة 
الكتشاف الفنانين الجزائريين الشباب الذين يملكون 

مستقبال واعدا.
ف.م

منظمة "اإيغاد" تحّذر من انعدام 

الأمن الغذائي الحاد 

50 مليون �شخ�شا في �شرق 
اإفريقيا مهددون بالجوع 
حذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في 

إفريقيا )إيغاد( من ارتفاع حاالت انعدام األمن الغذائي 
الحاد خالل العام الجاري، وتوقعت الهيئة أن يواجه أكثر 

من 50 مليون شخصا مستويات عالية من انعدام األمن 
الغذائي الحاد هذا العام في الدول السبع األعضاء في 

"ايغاد".
والدول السبع األعضاء في الهيئة الحكومية الدولية 

المعنية بالتنمية في  إفريقيا هي جيبوتي, إثيوبيا, كينيا, 
الصومال, جنوب السودان,  السودان وأوغندا. وأكد 

أحدث تقرير لـ"إيغاد" صدر اليوم السبت بشأن أزمات 
الغذاء أن إثيوبيا  وكينيا والصومال وجنوب السودان 

والسودان تواجه أكبر أزمات غذائية في المنطقة.
وتوقع التقرير أن يواجه حوالي 300 ألف شخصا خالل 

هذا العام في الصومال وجنوب  السودان انعدام األمن 
الغذائي الحاد الكارثي مع خطر حدوث مجاعة في ثماني 

مناطق من الصومال في حال اخفاق إنتاج المحاصيل 
والثروة الحيوانية على نطاق واسع  وارتفاع تكاليف 

الغذاء, وفي غياب زيادة المساعدة اإلنسانية.
ومن المنتظر أن يواجه 50 مليون شخصا هذا العام 

أزمات سيئة, وهي المرحلة  الثالثة من التصنيف, ويمثل 
ذلك زيادة كبيرة عن عام 2021 عندما عانى 42 مليون 

شخصا من مستويات عالية من انعدام األمن الغذائي 
الحاد.

وقال التقرير: "استأثرت منطقة دول "إيغاد" في العام 
الماضي بما يقرب من 22  بالمئة من العدد العالمي 

لألشخاص الذين يعيشون في أزمة أو ما هو أسوأ, مع ما  
يقدر بنحو 10 ماليين طفل دون سن الخامسة يعانون من 

سوء التغذية الحاد,  باإلضافة إلى ذلك, كان 24 بالمئة 
من جملة 51 مليون نازح داخليا في العالم أيضا  في دول 

"إيغاد", وال سيما إثيوبيا والصومال وجنوب السودان 
والسودان".

الوكالت

تم اللجوء اإلى ا�صتعمال الو�صائل 

الفردية لإخماد بع�ص المواقع

اإخماد كل الحرائق بجبل بوقرنين 
ومنطقة جبل �شدراية بتون�س

أفادت مصالح الحماية المدنية,بأنه تم إخماد كافة 
الحرائق التي كانت قد اندلعت بجبل بوقرنين ومنطقة 

جبل سدراية بوالية بن عروس )تونس(, حيث تم 
اللجوء إلى استعمال الوسائل الفردية إلخماد بعص 

المواقع نظرا لصعوبة المسالك أو انعدامها.
أوضحت مصالح الحماية المدنية الجزائرية أنه "في 

حدود الثالثة فجرا, خرجت اإلسعافات المكونة من 14 
شاحنة إطفاء وسيارتي ربط إلى جبل بوقرنين ومنطقة 

جبل سدراية بوالية بن عروس, حيث تمت العملية  
باستعمال وسائل التدخل الفردية )المضخات الظهرية(, 

نظرا لصعوبة المسالك أو انعدامها, ما سمح بإخماد 
الموقد األول, لتتدخل بعدها باقي الفرقة إلخماد موقعين, 
ما سمح بإطفاء كل الحرائق على مستوى هذه المنطقة”.
وذكرت ذات المصالح بأن اإلسعافات الجزائرية "تظل 

تحت تصرف السلطات التونسية”.
يذكر أن رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, كان قد 

أمر, بناء على طلب من تونس, باإلرسال الفوري لعتاد 
بري وجوي لمساعدتها على إخماد الحرائق المندلعة 
في غاباتها.وتنفيذا لتعليمات الرئيس تبون, تم تسخير 

حوامتين من الحجم الكبير تابعتين للقوات الجوية و25 
شاحنة إطفاء من الحجم الكبير, 4 سيارات قيادية وسيارة 

إسعاف طبية و 80 فردا من مختلف الرتب تابعين 
للحماية المدنية, دخلوا إلى التراب التونسي للمساهمة في 
إخماد هذه الحرائق التي تشهدها غابات السلسلة الجبلية 

الممتدة من جبل بوقرنين إلى حدود برج السدرية في 
الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية, والتي أتت على 
مساحات شاسعة من الغطاء الغابي والنباتي للمنطقة.
وقد ساهمت الحرارة الشديدة وشدة الرياح وصعوبة 

التضاريس في سرعة انتشار النيران, علما أن المنطقة 
الجبلية الممتدة جنوب العاصمة تونس, تطل على أكبر 
ضواحي العاصمة ومنها مدن الزهراء وحمام األنف 

وبرج السدرية وبومهل.
ق. و

اإطالق خط بحري جديد بين الجزائر 
العا�شمة ونابولي الإيطالية

أطلقت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أول 
أمس، الخط البحري الجديد بين الجزائر العاصمة 

ونابولي اإليطالية من خالل رحلة أولى انطالقا من 
ميناء العاصمة.ويشمل برنامج هذا الخط الجديد 

للشركة الوطنية للنقل البحري، في مرحلة أولى، 
رحلتين في بداية شهر أغسطس ومنتصفه، باإلضافة 

إلى رحلتين في بداية شهر سبتمبر ومنتصفه.وجاء 
إطالق هذا الخط البحري الجديد بين الجزائر العاصمة 

ونابولي اإليطالية في إطار توسيع نشاط الشركة 
الوطنية للنقل البحري للمسافرين والتكفل بانشغاالت 

الجالية الوطنية المقيمة في إيطاليا.كما جاء تنفيذا 
لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضي 

بفتح خط بحري بين الجزائر العاصمة و نابولي من 
أجل تعزيز العالقات بين الجزائر وإيطاليا.

ع. ط

اأمن تيبازة يوقف ثالثة مدبرين للهجرة ال�صرية و15 �صخ�صا مر�صحا لها

 الإطاحة ب�شبكة اإجرامية مخت�شة 
في تنظيم رحالت لـ "الحرقة"

الجلفة

تنظيم الطبعة ال�شاد�شة لالأن�شودة الوطنية

م�صتغانم:

 توقيف محتال وحجز 18 األف اأورو مزورة

في تقرير لجامعة جونز هوبكنز: 

ح�شيلة اإ�شابات كورونا حول 
العالم تتجاوز 567 مليون حالة
ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" األمريكية أن حصيلة 

اإلصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 
)كوفيد-19( حول العالم ارتفعت إلى 567 مليونا و 
979 ألفا و 761 حالة.وأفادت الجامعة - في أحدث 

إحصائية نشرتها عبر موقعها اإللكتروني أول أمس - 
بأن إجمالي الوفيات جراء اإلصابة بالفيروس التاجي 

حول العالم ارتفع إلى 6 ماليين و380 ألفا و915 حالة.
وأوضحت أن الواليات المتحدة سجلت أكبر عدد من 

حاالت اإلصابة حول العالم والتي بلغت أكثر من 90.2 
مليون حالة في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.8 
مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية, تليها البرازيل 

بأكثر من 33.5 مليون حالة.ووفقا ألحدث البيانات 
تصدرت الواليات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد 

الوفيات جراء اإلصابة بالفيروس بأكثر من مليون و26 
ألف حالة, تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ676 

ألفا و486 حالة وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة 
بإجمالي 525 ألفا و930 حالة.

الوكالت

اإثر انقالب حافلة بولية تيارت

4 قتلى و37 جريحا في حادث مرور خطير
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