
امتد لما يقارب 20 دقيقة وتخللته 

فقرات ا�ضتعرا�ضية متميزة

 حفل افتتـــــــــاح "ال�شــــــــــان" 
 يخطـــــــــــــــف الأ�ضـــــــــــواء 

ويبهـــــــــر المتتبعيـــــــــــــــن

حفيد نيل�ضون مانديال يزور 

المتحف الوطني للمجاهد ويوؤكد

"الثورة الجزائريـــة 
�ضتبقــــــى نهـج مـــــن 
يتطلعون اإلى الإنعتاق 
من نيــر ال�ضتعمـــــار"

في كلمة له في اأعمال 

منتدى حول الأمن الطاقوي 

والتنمية المنعقد بالهند

 بمنا�ضبة انطالق اأ�ضغال الموؤتمر 

ال�ضاد�س ع�ضر لجبهة “البولي�ضاريو “

الرئي�س غالي ي�ضيد بدعم 
الجزائـــــر الالم�ضروط 
للق�ضيـة ال�ضحراويـــــة
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براءة اختـــــراع جديــــــــدة ل�ضونــــــــاطراك

خالل م�ضاركته في الدورة الثانية لموؤتمر 

الإعالم العربي بتون�س، بو�ضليماني يوؤكد 

اأهمية و�ضع ت�ضور موحد 

لحماية الم�ضالح العربية 

من الهيمنـــة الرقميــــة

وزير ال�ضحة يوؤكد اأن هذه الإنقطاعات تمثل 20 بالمائة فقط

"م�ضاألة ندرة بع�س اأدوية ال�ضرطان في طريقها للحّل"
05

"نيويورك تايمز" ت�ضنف "طا�ضيلي ناجر" كاأحد اأهم الوجهات المقترحة

 الجزائـــــر اأف�ضـــل وجهـة 
�ضياحيـة عربيـــة في 2023

16

عرقاب يعلن عن برنامج 
ا�ضتثماري طموح للجزائر 

في مجال المحروقــــات
05
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تحدثت مصادر إعالمية عن زيارة مرتقبة 
لرئيسة الوزراء اإليطالية جورجيا ميلوني 
للجزائري يومي 22 و23 جانفي الجاري، 

ضمن جولة تقودها إلى كل من ليبيا وتونس، 
وتتمحور أبرز الملفات المنتظر مناقشتها 

بين المسؤولين الجزائريين وميلوني، حول 
الشق االقتصادي والملفات السياسية ذات 

االهتمام المشترك خاصة وأن الجزائر 
وإيطاليا تملكان نفس وجه النظر والمواقف 

إزاء عديد القضايا، فضال عن عالقتهما 
االقتصادية والتاريخية القوية والتي تترجمها 

جملة المشاريع والبرامج المشتركة، إضافة 
إلى سلسلة الزيارات المتبادلة من الطرفين 

لتعزيز هذه الروابط الثنائية.
وحول جدول أعمال زيارة رئيسة الوزراء 

اإليطالية، يرتقب أن تبحث ميلوني عديد 
المسائل المتعلقة بالشراكة االقتصادية، 

وفي مقدمتها تلك الخاصة بمجالي الصناعة 
والتجارة، حيث يهدف البلدان إلى استكمال 

تعاونهما في مجال الصناعة، الذي تعزز 
مؤخرا بإعالن انشاء مصنع لشركة »فيات« 

لتركيب السيارات، والذي اعتبرته الجزائر 

خطوة حاسمة في طريق تجسيد المشروع من 
طرف المصنع اإليطالي الذي ينتظره كافة 

الجزائريين، وفرصة إلطالق صناعة حقيقية 
فعلية للسيارات، كما ستتناول الزيارة أيضا 
ملف الطاقة، واالمدادات بالغاز الطبيعي، 

خاصة وأن الجزائر تعتبر إيطاليا حليفا جد 
إيجابي، فقد أعلن رئيس الجمهورية عبد 

المجيد تبون، خالل الزيارة التي قادته إلى 
روما السنة الماضية أن إيطاليا ستكون 

الطرف الموّزع للغاز الجزائري في أوروبا، 
بعد زيادة اإلمدادات إليها، مؤكدا أن شركتي 
إيني وسوناطراك ستعمالن على التنقيب عن 
موارد إضافية من الغاز، كما توقع استحداث 

خط بحري لنقل الكهرباء من الجزائر إلى 
أوروبا عبر إيطاليا.

وبعيدا عن الشق االقتصادي، فإن الجزائر 
وإيطاليا تجمعهما مواقف مشتركة إزاء عديد 

القضايا الدولية والعربية، وهو ما حرص 
الرئيس تبون على تأكيده من روما حين 

تحدث عن وجود تقارب كبير في الرؤى بين 
الجزائر وروما إزاء أهّم القضايا الدولية ذات 
االهتمام المشترك، ومن هذا املنطلق يرتقب 

أن يكون ملف األزمة الليبية على رأس 
الملفات المنتظر مناقشتها خالل زيارة رئيسة 
الوزراء اإليطالية، خاصة وأن البلدين متفقان 

على ضرورة االستناد إلى الحل السياسي 
السلمي، وهو ما لفت إليه الرئيس تبون 

حين قال في وقت سابق إنه »هناك دولتان 
ليست لها أي مصالح خاصة في ليبيا سوى 

استقرارها، وهي الجزائر وإيطاليا«.
وتوالت الزيارات الرسمية بين الطرفين 

في الفترة األخيرة، فقبل الزيارة التي قادت 
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى روما 
شهر ماي المنقضي، استقبلت الجزائر عديد 

المسؤولين اإليطاليين رفيعي المستوى سلسلة 
الزيارات رفيعة المستوى فقد زار الرئيس 

اإليطالي سيرجيو ماتاريال الجزائر في 
نوفمبر 2021، تلتها زيارات لكل من رئيس 
الحكومة وزراء الخارجية والطاقة الجزائر، 

إضافة إلى وزراء الخارجية والطاقة 
والتجارة والمؤسسات الناشئة، لتأتي خالل 
أيام زيارة رئيسة الوزراء اإليطاليا ميلوني 
التي تعد الثالثة من نوعها في غضون تسعة 

أشهر، بعد زيارات سابقة قام بها رئيس 
الحكومة السابق ماريو دراغي إلى الجزائر 
في 11 أفريل، وزيارة ثانية في  نهاية شهر 

جويلية، تم خاللها توقيع اتفاق في مجال 
الطاقة والغاز يجمع بين شركات أجنبية بقيمة 
أربعة مليارات دوالر، ويسمح بزيادة تدفقات 

الغاز الجزائري إلى إيطاليا.

استقبل أمس، زير المجاهدين وذوي الحقوق العيد 
ربيڨة بالمتحف الوطني للمجاهد، حفيد الزعيم اإلفريقي 

والرئيس الجنوب اإلفريقي الراحل نالسون مانديال، 
زويليفليل ماندال مانديال و حرمه حسبما افاد به أمس، 

بيان للوزارة.
وقد سمحت الزيارة لضيف الجزائر وضيف شرف 
افتتاح »الشان 2022«، والتي عرفت أيضا تدشين 
ملعب نالسون مانديال، بالوقوف عند أجنحة المتحف 

الوطني للمجاهد والتي تختزل تاريخ الجزائر الحديث 
من المقاومة الشعبية والحركة الوطنية إلى الثورة 
التحريرية و استرجاع السيادة الوطنية،إلى جانب 

أجنحة أخرى تتعلق بمقتنيات وأغراض شخصية 
لرموز تاريخية على غرار أغراض األمير عبد القادر 

مؤسس الدولة الجزائرية وكذا الجناح الخاص بأغراض 
الرئيس الراحل هواري بومدين،

كما وقف حفيد نالسون مانديال عند معرض للصور 
خاص بمسار جده خالل تواجده بالجزائر و الذي 

تلقى تدريبات عسكرية بقواعد خاصة لجيش التحرير 
الوطني في السنوات األخيرة من الثورة، إلى جانب 

صور تذكارية للزعيم اإلفريقي مع شخصيات ورموز 
تاريخية. وفي ختام الزيارة وبعد توقيعه على السجل 

الذهبي للمتحف الوطني للمجاهد، قدم العيد ربيڨة 

لزويليفليل مانديال هدية رمزية تتمثل في ذرع يقدمه 
القطاع  لكل لزوار الرسميين للمتحف الوطني للمجاهد.

وفي كلمته، جدد زويليفليل ماندال مانديال شكره 
الجزائر، معقل الثورة واألحرار، حكومة وشعبا و على 
رأسها عبد المجيد تبون،رئيس الجمهورية على مبادرته 

بإطالق تسمية الصرح الرياضي على الزعيم نالسون 
مانديال، مؤكدا أن الثورة الجزائرية ستبقى على الدوام 

نهج كل الدول التي تتطلع إلى الحرية واالنعتاق من نير 
االستعمار، و هي مبادئ الجزائر الثابتة لقضايا التحرر 

في كل أنحاء العالم.
من جهته أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد 

ربيڨة أن الزعيم اإلفريقي نالسون مانديال أيقونة النضال 
في العالم الذي اعتبر الثورة التحريرية الجزائرية 

مدرسة بالنسبة لمانديال و جبهة دعم لمحاربة التمييز 
العنصري بجنوب أفريقيا، مضيفا أن الثورة التحريرية 
لم تحرر الجزائر فقط،بل كان لها بعدا أفريقيا و عالميا، 

من خالل دعم الجزائر لحركات التحرر عبر العالم و 
مساعيها و مساعداتها لكل الشعوب المضطهدة، وهي 
ذات المواقف التابثة  لرئيس الجمهورية  عبد المجيد 

تبون، بخصوص دعم و نصرة القضايا العادلة في 
العالم ال سيما بإفريقيا.

م. ذ
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زيارة مرتقبة لرئي�سة احلكومة الإيطالية اإىل اجلزائر

اجلزائر اإيطاليا...خطوات جّدية 
لتج�سيد �سراكة اإ�سرتاتيجية

حتل نهاية جانفي اجلاري، رئي�سة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوين باجلزائر، يف زيارة نهدف اإىل 

بحث �سبل تعزيز التعاون الثنائي املجال القت�سادي خا�سة ما تعلق منه بال�سناعة والتجارة والطاقة، 

كما يرتقب اأن تناق�ش امل�سوؤولة الإيطالية لدى تواجدها باجلزائر جملة الق�سايا الدولية والعربية 

ذات الهتمام امل�سرتك وعلى راأ�سها ملف الأزمة الليبية وم�ساألة الهجرة غري ال�سرعية.

 املنا�سبة �ستكون فر�سة من اأجل

 رفع ان�سغالتهم واقرتاحاتهم

املجل�س الأعلى لل�شباب ينظم فعاليات 
"املجموعات ال�شبابية املركزة"

ينظم المجلس األعلى للشباب، ابتداء من اليوم وإلى غاية نهاية شهر 
جانفي الجاري, عبر كافة التراب الوطني، فعاليات "المجموعات 

الشبابية المركزة" وذلك بمشاركة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما 
بين 18 و35 سنة. وحسب ما ورد في البوابة التفاعلية للمجلس, فإن 
إشارة االنطالق الرسمي لهذه المجموعات الشبابية المركزة ستعطى 

من والية سعيدة، وذلك بحضور رئيس المجلس األعلى للشباب, 
مصطفى حيداوي, والسلطات المحلية.

كما سيحضر انطالق هذه الفعاليات -يضيف نفس المصدر- "أزيد 
من عشر مجموعات مكونة من 15 شابا من مختلف الشرائح, من 
طالب وبطالين وموظفين ومقاولين وكذا من فئة ذوي االحتياجات 

الخاصة, يؤطرهم مجموعة من الكفاءات الشابة والمدربين", 
حيث سيتم منح الفرصة لهؤالء الشباب من أجل رفع انشغاالتهم 

واقتراحاتهم".وحسب ذات المصدر, فإن تنظيم المجموعات الشبابية 
المركزة يأتي في إطار "إعداد رؤية المجلس األعلى للشباب", 

ولذلك فقد تم دعوة الشباب من مختلف الفئات إلى التسجيل عبر 
 https://portail.csj.gov.dz/ index.php / apps / الرابط
forms /pL7fpDNb7xdxtHL7 . وسيتم التواصل مع الشباب 

الذين تم اختيارهم للمشاركة في المجموعات الشبابية المركزة من 
قبل أعضاء المجلس األعلى للشباب على المستوى المحلي.

 الوزير الأول ي�سري

 اإىل اأهمية "�سان 2022" وي�سرح

اجلزائر ت�شعى اإىل تعزيز �شبل التوا�شل 
والعي�س امل�شرتك بني دول و�شعوب اإفريقيا

اأكد الوزير الأول، اأمين بن عبد الرحمان، اأول اأم�ش، 

اأن اجلزائر ت�سعى من خالل احت�سانها للطبعة الـ 

7 لبطولة اأمم اإفريقيا لكرة القدم للمحليني "�سان 
2022" اإىل "تر�سيخ قيم التعاون والتبادل الثقايف 

واحل�ساري، تعزيزا ل�سبل التوا�سل والعي�ش امل�سرتك 

بني دول و�سعوب القارة الإفريقية.«

ع.ط

وفي كلمة له قبيل إعطائه إشارة انطالق بطولة »شان 2022« 
بملعب »نيلسون مانديال« ببراقي باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد 
تبون، أوضح الوزير األول أن الجزائر تسعى من خالل تنظيم هذه 

البطولة إلى«ترسيخ قيم التعاون والتبادل الثقافي والحضاري لتعزيز 
سبل التواصل والعيش المشترك بين دول وشعوب قارتنا األم«، مع 

التأكيد على مساهمة الرياضة في تعزيز قيم التضامن والسلم والسالم.
ورحب الوزير األول بوفود الدول المشاركة في هذا الحدث الرياضي 

الذي يجري على »أرض الشهداء والحرية«، مسجال االمتنان 
لمشاركتهم الجزائر في فعاليات االفتتاح الرسمي لهذه البطولة، 
كما أعرب عن سعادته بحضور الجمهور الرياضي الكبير من 

مختلف جهات الوطن والدول اإلفريقية الشقيقة و الصديقة الذين 
قدموا »ليتشاركوا نبل صناعة لحظات تاريخية تجسد قيم الرياضة 

والتواصل الثقافي و الحضاري بين شعوبنا التي تقاسمت التاريخ 
وتتآزر اليوم لبناء مستقبل واعد لجيل إفريقي صانع للتنمية والسلم 

والسالم.»
وفي ذات الصدد، أبرز بن عبد الرحمان حرص الدولة الجزائرية 

على توفير كافة الوسائل البشرية و المادية لضمان نجاح هذا العرس 
الكروي القاري، حيث »تزينت واليات الجزائر و قسنطينة ووهران 
وعنابة بزخمها الحضاري و بعبق تاريخها و ثرائها الثقافي والفني 

و الطبيعي لتستقبل زائريها في ظروف تضمن راحتهم و سعادتهم و 
تمتعهم’’، يقول الوزير األول، كما خص بالذكر الجمعيات والشباب 
المتطوع لخدمة الوافدين و مرافقتهم، والذين قدموا »صورة رائعة 
عن المجتمع الجزائري المتضامن، المتحلي بكرم الضيافة وحسن 

االستقبال.»
وفي ذات السياق، ذكر الوزير األول بأن رئيس الجمهورية قام 

بتدشين ملعب براقي الجديد »نيلسون مانديال«، الزعيم اإلفريقي 
»صديق الجزائر وكل القضايا التحررية في العالم ورجل المبادئ 

و القيم الحائز على جائزة نوبل للسالم«، وهي »تسمية رمزية 
بالغة األهمية في الضمير الجماعي للشعوب اإلفريقية’’.واسترسل 

يقول: »إن اختيار هذه التسمية تؤكد عمقنا اإلفريقي ووفاءنا ألشقائنا 
وأصدقائنا في قارتنا األم و تذكير بأصالتنا و حرصنا على وحدة و 

مصلحة األمم اإلفريقية.»
وفي الختام، جدد بن عبد الرحمان تأكيده على أن »الجزائر تتشرف 

باحتضانها لهذه البطولة و ترحب بالمتنافسين من كل دولة إفريقية 
مشاركة«، معربا عن أمله في أن تكون المالعب التي ستحتضن 

مباريات هذه الطبعة »شاهدا على بروز مواهب رياضية متميزة تزيد 
من حماس المنافسة و متعتها«، ليقدم الشكر لالتحاد اإلفريقي لكرة 

القدم على »ثقته في قدرة الجزائر على تنظيم هذه المنافسة.

حفيد نيل�سون مانديال يزور املتحف الوطني للمجاهد ويوؤكد

»الثورة اجلزائرية �شتبقى نهج من يتطلعون اإىل الإنعتاق من نري ال�شتعمار«



 وبعد إنشائه في نهاية سنة 2021, باشرت 
السلطات المحلية عمليات تحويل المصالح 

الصحية من الوحدة االستشفائية القديمة )مستشفى 
أرنستو شي قيفارا( إلى الوحدة الجديدة )مستشفى 

240 سريرا( وخاصة مصالح الطب الداخلي 
وأمراض المعدة واألمعاء واألشعة ومخبر 

التحاليل الطبية.وبالموازاة مع نقل المرضى 
بشكل تدريجي إلى المرفق الصحي الجديد, تم 

ضبط وتنظيم غرف العمليات الجراحية المختلفة 
وفتح مصلحة الجراحة العامة التي حسنت بشكل 

ملحوظ ظروف االستشفاء وسمحت بضمان 
خدمات ذات جودة عالية.

وأبدى الطاقم الطبي وشبه الطبي بوالية 
مستغانم ارتياحه الكبير بعد بداية العمل الفعلي 
بالمركز االستشفائي الجامعي والسيما األساتذة 

االستشفائيون الجامعيون وطلبة كلية الطب 
بجامعة عبد الحميد بن باديس, اللذين استبشروا 
بهذا الحدث الذي يمكن من ضمان التربصات 

التطبيقية من جهة ويساعد على خلق بيئة مناسبة 
للبحث العلمي في مختلف التخصصات من جهة 

أخرى.
وأكدت عمادة كلية الطب, التي تم إنشائها في 

2012, أن المرفق الجديد سيكون له تأثير هام في 
استقرار األساتذة االستشفائيين الجامعيين وترقية 

التكوين األساسي لألطباء وهو إضافة نوعية 
للمرافق التي تتوفر عليها الجامعة على غرار 
مركز المحاكاة الطبية الرابع من نوعه على 

المستوى الوطني.وكذلك كان لسان حال المجلس 
المحلي ألخالقيات مهنة الطب وجمعية األطباء 
العامون وعدد من الجمعيات الناشطة في مجال 
الدعم االجتماعي واإلنساني لمرضى السرطان, 
التي أملت أن يتوج هذا المركز بافتتاح مصلحة 

عالج األورام باألشعة في أقرب اآلجال.
وبعد الدخول الفعلي للوحدة الثانية )مستشفى 

المجاهد بومدين بن سماعين( للمركز االستشفائي 
الجامعي لمستغانم الخدمة, شرعت السلطات 

العمومية في عملية تهيئة واسعة للوحدة األولى 
)مستشفى أرنستو شي غيفارا( تسمح بإعادة 
االعتبار لمختلف األجنحة والمصالح الطبية 

وتحسين أداء المرافق التابعة لها.وبالفعل, انطلقت 
أشغال الترميم وإعادة التأهيل, التي خصص لها 
غالف مالي يفوق 500 مليون دج, في أغسطس 
2022 بالتنسيق مع المكتب المكلف بالدراسات 
والمجلس الطبي والعلمي لهاته الوحدة الصحية 

وشملت أيضا مصلحة االستعجاالت الطبية 
الجراحية المتواجدة بحي تيجديت العتيق.

وتهدف هذه األشغال - حسب مسؤولي القطاع 
- إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة 
للمواطنين وتخفيف العبء عن المرضى من 
خالل تجميع كل الوحدات الخارجية والسيما 

األورام وطب العيون وإعادة التأهيل داخل 
هذه المنشأة الصحية.وفي األثناء, تم استحداث 
مصلحة مؤقتة على مستوى مستشفى المجاهد 

بومدين بن سماعين تضم مركزا لفرز المرضى 
وجناحين لالستعجاالت الطبية والجراحية 

وقاعتين للجراحة ولمعالجة الصدمات و32 
سريرا للمتابعة الطبية من بينها 16 سريرا للتكفل 

الطبي بعد التدخل الجراحي فضال عن مصلحة 
اإلنعاش )العناية المركزة( المجهزة بأحدث العتاد 

الصحي )10 اسرة(.
كما استفادت خالل نفس الفترة المؤسسة 

االستشفائية العجال بلطرش ببلدية عين تادلس من 
عملية مماثلة تستهدف بعض األجنحة والمصالح 

الطبية ويضاف إليها اقتناء 13 جهازا لتصفية 

الدم لتحسين وتوسيع خدمات وحدة القصور 
الكلوي.ولم تكد تمضي سنة 2022 حتى قررت 
السلطات المحلية بوالية مستغانم إنشاء مصلحة 

للتكفل بمرضى القصور الكلوي بأقصى البلديات 
الشرقية. وتم في هذا الصدد, اقتناء 6 أجهزة 
لتصفية الدم وتخصيص فضاء لهذا المرفق 

الصحي على مستوى المؤسسة االستشفائية لبلدية 
عشعاشة )80 كلم شرق مستغانم(.

وبالموازاة مع ذلك, قامت السلطات المحلية 
لوالية مستغانم خالل عامي 2021 و2022 

بعمليات واسعة إلعادة االعتبار لقاعات العالج 
التي تقع بالمناطق الريفية النائية بهدف توسيع 

التغطية الصحية وتقريبها من ساكنة القرى 
والتجمعات الثانوية )مناطق الظل(. وتم من 

خالل هذا البرنامج التنموي المستعجل الممول 
من طرف صندوق الضمان والتضامن للجماعات 
المحلية, إعادة االعتبار لـ 57 قاعة عالج بـ 150 

مليون دج و تجهيزها بمختلف المعدات الطبية 
بقيمة 50 مليون دج عبر 28 بلدية من مجموع 

الـ 32 التي تضمها الوالية, حسبما أكدته مديرية 
اإلدارة المحلية.

وعالوة على ذلك, قامت السلطات المحلية 
في 2022 باقتناء 14 سيارة إسعاف جديدة تم 
توزيعها على مختلف المؤسسات االستشفائية 
والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية.وقد 

أكد والي مستغانم, عيسى بولحية, على استعداد 
الدولة الدائم لدعم حق المواطن في الصحة ورفع 

األعباء عن المرضى باعتبارها أولوية على 
المستوى المحلي مع حرصها الدؤوب لجعل 

المنشآت الصحية على غرار المركز االستشفائي 
الجامعي نموذجا في جودة الخدمات ومثاال في 

المجال العلمي والبحثي الجامعي.

ق. م
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 بف�شل امل�شاريع 

التي ا�شتفادت منها مناطق الظل

  بو�در �إقالع تنموي 
يف الأفق ب�أم البواقي

�شاهمت امل�شاريع التي ا�شتفادت منها مناطق 

الظل ومت ت�شجيلها وجت�شيدها عرب 28 بلدية 

بولية اأم البواقي منذ �شنة 2020 اإىل غاية 

اليوم يف بروز بوادر اإقالع تنموي �شاركت فيه 

خمتلف القطاعات حمليا.

ق. م

وتمثلت هذه المشاريع في الربط بشبكتي الكهرباء 
و الغاز و التزويد بالمياه عبر اآلبار واألنقاب وفتح 

المسالك و الطرقات، وهو ما استحسنه قاطنو المشاتي 
و المناطق النائية الذين كثيرا ما انتظروا هذه االلتفاتة 

من السلطات, على حد تعبير الكثير منهم.وصرح لوكالة 
األنباء الجزائرية، األمين العام لوالية أم البواقي, عمر 

بوطهراوي, المكلف أيضا بتسيير ملف مناطق الظل، أنه 
تم االنتهاء من إنجاز 540 مشروع تنموي بهذه المناطق 

خالل سنتي 2020 و 2021 باإلضافة إلى سنة 2022 في 
مختلف المجاالت، على غرار إنجاز 180 مشروعا خاصا 
بتزويد هذه المناطق بالمياه الصالحة للشرب من خالل حفر 
اآلبار و تجهيزها وإنجاز شبكات وخزانات المياه وغيرها. 
هذا الى جانب إنجاز 294 مشروعا يتعلق بفك العزلة عن 

المواطنين القاطنين بالمناطق النائية و المعزولة و التي 
شملت تهيئة وفتح المسالك الريفية و صيانة الطرقات و 

مشاريع أخرى، باإلضافة إلى تجسيد 129 مشروعا لربط 
السكان بشبكتي الكهرباء و الغاز و 62 مشروعا خاصا 

بإنجاز شبكات الصرف الصحي و الحفر الصحية المحسنة 
و مشاريع أخرى في مختلف القطاعات.

وأبرز ذات المسؤول بأن "عدد مناطق الظل التي تم 
إحصاؤها عبر جميع بلديات والية أم البواقي باستثناء بلدية 
عين البيضاء التي لم تحص أي منطقة ظل عبر إقليمها بلغ 

300 منطقة"، الفتا الى أنه قد تم إلى جانب ذلك إحصاء 
932 مشروعا مخصصا للتكفل بنقائص واحتياجات مناطق 

الظل الموزعة على 28 بلدية.
وبخصوص تمويل عمليات إنجاز مجموع هذه المشاريع, 

فقد تم التكفل من مجموع المشاريع المحصاة التي تحتاجها 
مناطق الظل عبر الوالية بتمويل 739 مشروعا بغالف 

مالي قدره 7 ماليير و 900 مليون دج عبر مختلف 
مصادر التمويل المتمثلة في المخططات البلدية للتنمية و 
البرنامج القطاعي غير الممركز و صندوق التضامن و 

الضمان للجماعات المحلية و الميزانيات المحلية )والية و 
بلديات( و غيرها، استنادا للمتحدث.

وذكر األمين العام للوالية فيما يخص سنة 2022, أنه 
تم تمويل 163 مشروعا بقيمة أزيد من 1 مليار و 880 

مليون دج تم االنتهاء من إنجاز 57 منها، فيما ال يزال 88 
مشروعا قيد اإلنجاز بنسب تقدم لألشغال تتراوح بين 35 
و 95 بالمائة.وصرح أنه من ضمن مشاريع سنة 2022 
التي من المزمع تجسيدها و متابعتها تلك الخاصة بتزويد 
سكان المناطق النائية و المعزولة بغاز البروبان، حيث تم 
في هذا الصدد اقتناء 183 صهريج غاز بروبان وانطلقت 

عملية تركيبها عبر 42 مشتة، فيما بلغت تكلفة تمويلها 
حوالي 186 مليون دج.

وأكد مواطنون قاطنون بالمناطق المعزولة و النائية عبر 
إقليم والية أم البواقي أن استقرارهم بمناطق سكناهم 
مرهون بتجسيد مشاريع التنمية على اختالفها و التي 
تندرج في إطار برامج الدولة الموجهة للتكفل بسكان 

مناطق الظل من توفير للغاز و الكهرباء و فتح للمسالك و 
غيرها.ومن المشاريع التي تم إنجازها لفائدة سكان مناطق 
الظل اقتناء و تركيب و وضع حيز الخدمة ل 20 صهريج 
غاز بروبان )بسعة 1750 كلغ للصهريج الواحد( استفادت 

منها 87 عائلة عبر مشاتي بلديات الجازية و الضلعة و 
بحير الشرقي و أم البواقي.

ومن بين المستفيدين من مشروع تزويد المواطنين بهذه 
المادة الحيوية عبر صهاريج غاز البروبان, عمار بلخيري 
من مشتة قابل بوتخمة التابعة لبلدية الضلعة )جنوب غرب 
أم البواقي(، حيث أفاد بأن "هذا المشروع الذي استفاد منه 
سكان هذه المنطقة النائية و دخل حيز الخدمة نهاية 2021 
قد أنهى أزمة جلب قارورات الغاز من بلديتي مسكيانة و 

الضلعة التي لطالما عانى منها المواطنون".
وأضاف أن توفير الغاز بمنطقة قابل بوتخمة باإلضافة 

إلى توفر الكهرباء و فتح المسالك و إنجاز الطرقات كلها 
عوامل ساهمت في تحسين ظروف معيشة السكان بهذه 

المنطقة و ممارسة أنشطتهم الفالحية بأريحية.من جانبه, 
أعرب الشاب عزيز فراق, ابن منطقة فسيخ الواقعة بإقليم 

بلدية بئر الشهداء, عن ارتياحه لتوصيل المياه الصالحة 
للشرب إلى منطقة سكناه في إطار مشاريع مناطق الظل 

عبر األنقاب المنجزة بالمنطقة.

من�شاآت جديدة وجتهيزات حديثة 

قط�ع ال�سحة مب�ستغ�من.. خطو�ت 
ه�مة لتح�سني التكفل ب�ملر�سى

حقق قطاع ال�شحة بولية م�شتغامن خطوات هامة لتح�شني نوعية التكفل باملر�شى 

وتطوير جودة اخلدمات ال�شحية املقدمة �شواء يف الفح�ص والت�شخي�ص اأو يف مراحل العالج 

وال�شت�شفاء.ومل تودع م�شتغامن عام 2021 اإل وقد اأ�شبح املركز ال�شت�شفائي اجلامعي ماثال 

بح�شور اأكرث من 90 وزيرا وم�شاركة اأكرث من 1800 �شخ�شية عاملية

انتخ�ب الهند رئي�س� للدورة الـ 13 للجمعية الع�مة للوك�لة الدولية للط�قة املتجددة
انتخبت الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة 

المتجددة "إيرينا" المنعقدة بأبوظبي، أمس، الهند 
رئيسا للدورة الـ 13 للجمعية خلفا للسلفادور.

وشهدت أعمال الجمعية تسلم وزير الطاقة الجديدة 
والمتجددة الهندي, راج كومار سينج, لرئاسة 

الدورة الجديدة للسنة الجارية.وتضم الوكالة الدولية 
للطاقة المتجددة "إيرينا" في عضويتها 168 دولة. 

وشهدت أعمال الجمعية العامة المنعقدة أمس, 
حضور أكثر من 90 وزيرا ومشاركة أكثر من 
1800 شخصية عالمية ما بين قادة ومسؤولين 

حكوميين وممثلي منظمات وجهات دولية 
وخاصة.

وعبر بالمناسبة األمين العام ل ><إيرينا", 
فرانسيشكو كاميرا عن أمله في "تحقيق تقدم كبير 

مستقبال تحت رئاسة الهند للجمعية العامة", مضيفا 
بأن "هناك فرصة كبيرة لتحقيق أكبر قدر من 

التنمية المستدامة ومساعدة كوكب األرض على 
مواجهة التحديات البيئية والمناخية, وخلق ماليين 
من فرص العمل الخضراء وضمان أمن الطاقة". 

من جانبه, أكد الوزير الهندي أن دعم خطط 

التحول نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة 
ليس مجرد أولوية وإنما يشكل مسؤولية جماعية 
تقع على عاتق البلدان والمجتمعات والقطاعات 

االقتصادية كافة.وأكد تطلعه للتعاون والعمل 
المشترك بين دول العالم ومختلف الجهات الدولية 
والمجتمع المدني من أجل مواجهة التحديات التي 
يواجهها كوكب األرض, مشيرا إلى أن السنوات 
القليلة الماضية شهدت زيادة التحديات خصوصا 
مع تفشي جائحة كوفيد-19 وحالة عدم االستقرار 

التي شهدها العالم



قال وزير الصحة، إن تعزيز 
المؤسسة االستشفائية مصطفى 

باشا الجامعي )الجزائر العاصمة( 
بمعدات طبية متطورة، يساهم 

في تحسين نوعية الخدمة المقدمة 
للمرضى ويجعل المستخدمين 
يعملون بكل أريحية .وأوضح 

الوزير خالل زيارة تفقدية قادته، 
رفقة والي والية الجزائر، عبد النور 

رابحي، أمس، إلى هذه المؤسسة 
االستشفائية، أن بعض المصالح تم 

تهيئتها وأخرى تم تعزيزها بمعدات 
وتجهيزات متطورة، مشيرا إلى 
أن "االهتمام بالرعاية الصحية 

للمواطن تجسد وفق توجيهات رئيس 

الجمهورية.«
واعتبر أن "استفادة المؤسسة 

االستشفائية مصطفى باشا من هذه 
التقنيات الحديثة سيساهم في تحسين 

نوعية الخدمة المقدمة للمرضى 
والتكفل بالحاالت المستعصية، إلى 

جانب تعزيز التكوين بخصوص 
التحكم في هذه التجهيزات.«

وفيما يتعلق برقمنة المؤسسات 
االستشفائية، أكد الوزير أنها 

أصبحت "واقعا ملموسا في تسيير 
المؤسسات"، مما سيسهل -كما 
قال- "الخدمة على المستخدمين 

والمرضى بعد التخلص من استعمال 
الورق .«وبالنسبة لالنقطاعات 

المسجلة في بعض أنواع األدوية 
خالل األسابيع األخيرة، سيما تلك 
الموجهة لعالج السرطان، طمأن 

الوزير المواطنين بهذا الخصوص، 
قائال إن هذه االنقطاعات "تمثل نسبة 
20 بالمائة فقط والمسألة في طريقها 

إلى الحل من طرف الصيدلية 
المركزية للمستشفيات.«

وبشأن المواعيد المتعلقة بالعالج 
باألشعة وفحوصات السكانير 
للمصابين بالسرطان، أوضح 

الوزير أنه مع استفادة المؤسسات 
االستشفائية من المعدات المتطورة 
ورقمنة القطاع، سيتم "تذليل هذه 

الصعوبات.«

لإلشارة، كان وزير الصحة 
قد استهل زيارته إلى مصلحة 

المصورة الطبية التي استفادت 
من جهاز جديد للتصوير بواسطة 

الرنين المغناطيسي )إ.أر.أم( 
وجهاز تصوير األوعية الدموية 

)االنجيوسكانير( قبل أن يتفقد 
مصلحة الطب الشرعي التي أعيد 
تهيئتها وتعزيزها بتقنية متطورة 

بالحمض النووي ومركز حقن الدم 
الذي تم تعزيزه هو األخر بمعدات 

جديدة وكذا الصيدلية المركزية 
للمؤسسة التي تم إعادة تهيئتها، إلى 
جانب مصلحة االستعجاالت الطبية 

بعد أن تمت رقمنتها.

أكد أمس األول وزير الطاقة 
والمناجم، محمد عرقاب، إن 

الجزائر تخطط لبرنامج استثماري 
طموح للغاية في مجال المحروقات 

يقدر بأكثر من 40 مليار دوالر، 
سواء في االستكشاف واإلنتاج 

والبنية التحتية للنقل.
وأشار الوزير في كلمة لدى 

مشاركته في أعمال منتدى حول 
األمن الطاقوي والتنمية الُمنعقد في 
إطار قمة »صوت الجنوب« بالهند 
عبر تقنية التحاضر المرئي، حسب 

بيان لوزارة الطاقة، إلى أن البرنامج 
سيسمح بالحفاظ على مستوى إنتاج 

الغاز الطبيعي ألكثر من 110 مليار 
متر مكعب/سنة، منها أكثر من 50 

بالمائة سيتم توجيهها للتصدير، 
بحيث تمثل حصة الغاز الطبيعي 
الجزائري 5  بالمائة من السوق 

العالمية، وأكد الوزير، أن الجزائر 
تعمل على تحقيق برنامج تطوير 
الطاقة المتجددة الذي يهدف على 
تحقيق 15 جيجاوات بحلول عام 
2035؛ ويجري العمل على تنفيذ 

برنامج يعتمد على استبدال كل إنتاج 
الكهرباء من المصادر التقليدية 

)ديزل وتوربينات الغاز( في مواقع 
النفط في الجنوب بكهرباء من 

مصادر متجددة )كهروضوئية(.

وتحدث الوزير، حسب بيان 
الوزارة، عن »البدء في تهجين 

جميع محطات الطاقة الصغيرة في 
الجنوب بهدف تقليل استهالك الوقود 
األحفوري )خاصة الديزل( للمواقع 

البعيدة عن مصدر اإلمداد«وأتبع 
الوزير، أيضا، أن »لدى الجزائر 

إمكانات قوية، لتكون مستقبال 
موردا موثوقا للكهرباء من مصادر 

متجددة، وتواصل جهودها في 
مجال الكفاءة الطاقوية وتطوير 
قطاع الهيدروجين وجعله ناقاًل 
استراتيجًيا الحترام االلتزامات 

المناخية وبرنامجها للتحول الطاقوي 
وخيار الطاقة النووية لتنويع 

مزيج الطاقة في الجزائر، كله مع 
استغالل مواردنا المنجمية مثل تلك 

المستخدمة في التقنيات الحديثة 
كتخزين الكهرباء مثل الليثيوم 

والزنك وغيرها«.
كما أشار عرقاب إلى أن األمن 
الطاقوي للجزائر يرتكز على 

تأمين التغطية الطاقوية في البالد 
على المدى الطويل والمساهمة في 
أمن الطاقة العالمي )النفط والغاز 

وغيرها( والسيما من حيث االنتظام 
واالستقرار والموثوقية، موضحا 
أن »الجزائر نجحت في ضمان 
الوصول إلى الطاقة للجميع في 

ظروف ميسورة وبالتالي القضاء 
علىالهشاشةالطاقوية  والتقليل من 
اآلثار البيئية لسلسلة الطاقوية من 

خالل نموذج استهالكي يركز على 
الغاز الطبيعي«، واختتم الوزير 
كلمته مشيرا الى أن التعاون و 

الشراكة الدائمين، »يجب أن يكونا 
شاملين لمختلف الجوانب المتعلقة 
بالطاقة ومصحوبين بدعم الدول 

المتقدمة السيما في مجاالت التمويل 
ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات 

والمساعدة الفنية الفعالة«.
وبشأن أشغال المنتدى، أكد وزير 
الطاقة والمناجم، على أهمية مثل 

هذه اللقاءات التي تسمح باإلطالع 
على مختلف الرؤى والتصورات 
لألمن الطاقوي وتبادل وتشارك 

اآلراء بشأنها مع تعزيز الفهم 
المتبادل لهذه القضايا الحاسمة 

ذات االهتمام المشترك، واعتبر 
الوزير أن الحدث كان فرصة 

هامة لنا كصناع قرار وخبراء، 
للنقاش وتبادل االفكار والعمل على 

تصورات متناسقة. كما تطرق 
الوزير للتحوالت الكبيرة التي 

تشهدها الساحة الطاقوية الدولية 
في السنوات األخيرة على غرار 

المساهمة المتزايدة من االقتصادات 
الناشئة، وظهور جهات فاعلة 

جديدة، ومراعاة التغيرات المناخية 
و تطور مصادر بديلة للطاقة 

والطاقات المتجددة، إضافة إلى تأثير 
األزمات، وال سيما أزمة كوفيد 

19 الصحية، التي أظهرت الدور 
المركزي المتزايد لألمن الطاقوي، 
الذي غالبا ما يقتصر مفهومه على 
أمن اإلمدادات وأمن البنى التحتية، 
في حين يجب أن يشمل أيضا أمن 

المنافذ. وتابع بأن هذا المفهوم، 
عليه أن يقوم على »مبدأ االستدامة 

واألمن للجميع« في العرض 
والطلب من خالل ضمان إمدادات 

آمنة وموثوقة ومنتظمة لألسواق 
الحرة والتنافسية على المدى 

الطويل، فضال عن تيسير وتأمين 
االستثمارات والمنافذ مما يسمح 

بإرساء أسس االستقرار واالزدهار 
المتبادل.  لإلشارة، فقد شهدت هذه 
الجلسة االفتراضية مشاركة وزراء 

الدول المشاركة المسؤولين عن 
الطاقة وكذا كبار المسؤولين في 

المجال الطاقوي العالمي ومجموعة 
من الخبراء، لمناقشة العديد من 

المواضيع الطاقوية، السيما ما يتعلق 
بضمان الوصول إلى مصادر الطاقة 
وتنويع وتسخير إمكانات الطاقة في 

العالم النامي والطاقات المتجددة.
�ش.زمو�ش
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وزير ال�صحة يوؤكد اأن هذه الإنقطاعات متثل 20 باملائة فقط

 "م�س�ألــــة ندرة بع�ض �أدويــــة
 ال�سرطـــان يف طريقهـــا للحــــّل"

طماأن وزير ال�صحة، عبد احلق �صايحي بحل م�صاألة النقطاعات امل�صجلة يف بع�ض الأدوية املوجهة 

ملر�صى ال�صرطان، وذلك من طرف ال�صيدلية املركزية للم�صت�صفيات.

اإميان. �ض

تعمل على تقريبها من خمتلف �صناديق الدعم 

واملرافقة، كريكو تعلن:

خاليا جوارية لدعم انخراط املراأة 
الريفية يف الإقت�ساد الوطني

أكدت وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، 
بباتنة على ضرورة دعم انخراط المرأة الريفية والماكثة بالبيت في 

االقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة في تصريح صحفي على هامش زيارتها لمعرض 

لمنتجات الصناعة التقليدية يبرز طرق احتفال سكان دشرة أوالد موسى 
ببلدية إشمول بباتنة برأس السنة األمازيغية في إطار زيارة عمل قادتها 

إلى هذه الوالية الخميس الماضي أن دائرتها الوزارية »تعمل من 
خالل الخاليا الجوارية للتضامن المنتشرة عبر كافة واليات الوطن من 

أجل توعية المرأة الريفية والماكثة بالبيت بأهمية االنخراط في الحياة 
االقتصادية من خالل إنشاء مؤسسات مصغرة منتجة.«

وأردفت الوزيرة بأنها أوصت الجمعيات الفاعلة في المجال االجتماعي 
بالعمل على مرافقة المرأة الريفية والماكثة بالبيت وتحسيسها للتقرب 

من مختلف صناديق الدعم والمرافقة بغية االستفادة من مختلف المزايا 
التي تقدمها الدولة الجزائرية لهذه »الفئة القادرة على تحقيق االستقاللية 

المالية والمساهمة في الرقي باإلنتاج واالقتصاد الوطني.«
وأبرزت كريكو بأن دائرتها الوزارية »تواصل رفقة المرصد الوطني 
للمجتمع المدني العمل على تأطير الجمعيات الناشطة في الميدان على 

المستوى الوطني من أجل تشجيعهم على مرافقة الدولة الجزائرية 
في توعية المرأة الريفية بأهميتها في المساهمة في ترقية االقتصاد 

المحلي ومنه االقتصاد الوطني.« وأبدت الوزيرة سعادتها بتواجدها مع 
النسوة المشاركات في معرض االحتفال برأس السنة االمازيغية والتي 
أكدت أنهن من مختلف األعمار مما يؤكد –كما قالت - محافظة المرأة 

األوراسية على العادات والتقاليد وسعيها الدائم إلى توريث مختلف 
المهن إلى الجيل الصاعد. وبذات المنطقة, أشرفت كريكو على وضع 

حيز الخدمة لمشروع الربط بالشبكة الكهربائية لـ 9 آبار ارتوازية 
بدشرة أوالد موسى ببلدية إشمول في إطار البرنامج الرامي إلى التكفل 

باحتياجات سكان المناطق النائية بوالية باتنة.قبل ذلك, كانت وزيرة 
التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة قد أشرفت من أمام مقر 

والية باتنة على إعطاء إشارة انطالق قافلة تضامنية طبية تستهدف 
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة والفئات المعوزة بالمناطق النائية 

تحت شعار »شتاء دافئ وصحة جيدة«.
�ش.زمو�ش

م�صابقة الدكتوراه:

 طلبة يتفاجوؤون برف�ض
 طعونهم عرب من�سة »بروغر�ض«.. !

تفاجأ العديد من الطلبة المترشحين لمسابقة الدكتوراه لسنة 
2022/2023 والذين كانوا قد قدموا طعونا عبر منصة »بروغراس« 
الستكمال ملفاتهم الناقصة، بعد اإلعالن عن القائمة األولية للمشاركين 

في المسابقة، برفض طعونهم بسبب ما يعتبرونه خلال تقنيا أصاب 
المنصة حسب المعنيين، وهو ما جعل الطلبة المقصين يدعون وزارة 

التعليم العالي والبحث العلمي لضرورة التحرك من أجل حل هذا 
اإلشكال وتمكينهم من إرسال طعونهم مرة اخري حتي يتسنى لهم 

المشاركة في مسابقة الدكتوراه.
وحسب تصريحات لعدد من الطلبة، فإن اإلشكال يتعلق بالطعون التي 

قدمها هؤالء الطلبة عبر منصة »بروغراس«، أين تم رفض أغلب 
هذه الطعون بسبب ما اعتبروه خلال تقنيا أصاب المنصة ، حيث يؤكد 

الطلبة أنهم تأكدوا من تحميل كافة الملفات والمرفقات مع الطعون 
بشكل صحيح، لكن مع إعالن نتائج الطعون تفاجأ أغلبهم برفض 
طعونهم هذه نظرا لعدم إطالع المشرفين على المرفقات المحّملة، 
وليست المرة األولى التي يشتكي فيها الطلبة من أعطاب تصيب 
منصة »بروغراس« حيث سبق أن تم إقصاء مئات األساتذة من 

عمليات التأهيل بسبب هذه االعطاب وتحديدا عند تحميل المرفقات، 
حيث ال تقوم المنصة بتخزينها في قاعدة البيانات ما يجعل الملفات 
التي ترسل عبره ناقصة بالنسبة للخبراء والمسؤولين القائمين على 

دراسة هذه الملفات. ويطالب الطلبة المقصيون من وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي إيجاد حل لمشكلتهم هذه مع منحهم الفرصة 

إلعادة إيداع طعونهم وتمديد أجل اإلعالن عن هذه الطعون والقوائم 
النهائية للمشاركين في المسابقة مؤكدين أن العديد من الطلبة المتفوقين  
كانوا يحضرون انفسهم الجتياز االمتحان الخاص بالمسابقة ليتفاجؤوا 

باإلقصاء نهائيا بسبب هذا الخلل التقني.
لإلشارة فقد أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األسبوع 

الماضي على القوائم األولية لمسابقة الدكتوراه لسنة  2022/2023 
معلنة عن فتح الباب إليداع الطعون من الفترة الممتدة من 6 إلى 8 
جانفي كما حددت الوزارة أجال لدراسة هذه الطعون من 9 إلى 11 
جانفي ليتم يوم 12 جانفي اإلعالن الرسمي عن القوائم النهائية بينما 
ستجري مسابقة الدكتوراه بين الفترة من 15 جانفي إلى 15 فيفيري 

.2023
�ش.زمو�ش

  املبادرة تهدف اإىل امل�صاهمة

يف تعزيز الفعل الت�صامني

 الهالل الأحمر اجلزائري يطلق قافلة
م�ساعدات لفائدة املعوزين باأدرار

 أطلقت أول أمس قافلة تضامنية لمساعدات إنسانية لفائدة المعوزين عبر
عدد من قصور والية أدرار بمبادرة من الهالل األحمر الجزائري.

 وتهدف المبادرة إلى المساهمة في تعزيز الفعل التضامني مع مختلف
 الفئات الهشة والمعوزة من المجتمع ومرافقة جهود السلطات العمومية
 في تحسين ظروف السكان بالمناطق النائية سيما في مجال التضامن
 الوطني والصحة، مثلما أوضحت رئيسة الهالل األحمر الجزائري،
 ابتسام حمالوي، لدى إعطاءها إشارة انطالق القافلة، كما تم تسليم

 مساعدات للمصلحة الخارجية لإلدماج التابعة إلدارة السجون بحضور
 السلطات الوالئية والنائب العام لدى مجلس قضاء أدرار وقاضي

 تطبيق العقوبات ومدراء المؤسسات العقابية بالوالية.وعلى هامش
 القافلة، نظمت حملة تطوعية للتشجير في الحيز المخصص للهالل

.األحمر الجزائري بالمربع األخضر بقصر كوسام ببلدية تيمي
ر.ن

يف كلمة له يف اأعمال منتدى حول الأمن الطاقوي والتنمية انعقد بالهند

عرقاب يعلن عن برنامج ا�ستثماري طموح للجزائر يف جمال املحروقات



عنابة: 

خمطط ا�ضتثنائي ل�ضمان 
خدمة نوعية للتزويد بالطاقة

استثنائيا  مخططا  بعنابة  )سونلغاز(  والغاز  الكهرباء  توزيع   ضبطت شركة 
لضمان خدمة نوعية لتزويد بالطاقة الكهربائية والغاز بمختلف المنشآت المعنية 
بمنافسات بطولة إفريقيا لكرة القدم لالعبين المحليين شان 2022 والتي تحتضن 
عنابة جزءا منها. وحسب ما علم الخميس الماضي من مسؤولة االتصال بذات 
متوسط  احتياطي  خط  تخصيص  المخطط  يتضمن  بوحوش  وداد  المؤسسة، 
لشبكة  وتأمين  صيانة  عمليات  إجراء  جانب  إلى  طارئ  ألي  تحسبا  التوتر 
التزويد بالطاقة الكهربائية والغازية وذلك على الشبكة التي تمون ملعب 19 
الخمسة  الفنادق  إلى  باإلضافة  شابو  العقيد  التدريبات  وملعب   1956 ماي 
المخصصة إليواء وفود المنتخبات. كما تضمن المخطط حسب ما صرحت به 
لوأج ذات المسؤولة تسخير 44 فرقة للمناوبة يؤطرها 92 إطارا متخصصا 
و أعوان صيانة موزعين وفق مخطط تدخل يضمن التدخل السريع والفعال 
تحسبا ألي طارئ باإلضافة إلى تسخير فرق مناوبة متخصصة بملعب 19 
ماي 1956 لضمان نوعية خدمة التموين بالطاقة الكهربائية طيلة فعاليات هذا 
باستبدال  قامت مؤسسة سونلغاز  القاري. من جهة أخرى,  الرياضي  الحدث 
أرضية لضمان  بأخرى   1956 ماي   19 ملعب  باتجاه  الكهرباء  نقل  خطوط 
خدمة نوعية للتزويد بالطاقة مع صيانة شبكات التموين بالكهرباء والغاز عبر 
مختلف المنشآت المعنية بهذه التظاهرة القارية, وفقا لذات المصدر. و تحتضن 
مدينة عنابة مباريات المجموعة الثانية باإلضافة إلى مقابلة واحدة ضمن الدور 

ربع النهائي للبطولة اإلفريقية لكرة القدم لالعبين المحليين شان 2022.
�ش.زمو�ش/واج

تيبازة:

تعليمات ل�ضبط كافة التح�ضريات 
ل�ضهر رم�ضان 2023

 ،2023 لشهر رمضان  التحضير  ملف  متابعة  تيبازة  والية  تواصل مصالح 
خرجات  تنظيم  بضرورة  الوالية  والي  طرف  من  تعليمات  إعطاء  تم  حيث 
ميدانية قبل حلول الشهر الكريم، تحت إشراف رؤساء الدوائر للوقوف على 
ضمان تموين السوق بالمواد الغذائية و مراقبة األسعار.وحسب ما استفيد لدي 
للمجلس  إجتماعاً  المنصرم  األسبوع  نهاية  الوالي  ترأس  فقد  الوالية  مصالح 
للوالية،  العاّمة  األمينة   ، الوالئي  الشعبي  المجلس  رئيس  بحضور  التنفيذي، 
رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية و المديرين التنفيذيين المعنيين 
المجّمدة  المشاريع  متابعة  االجتماع  أعمال  جدول  وتضمن  األعمال.  بجدول 
بمختلف القطاعات، من خالل عرض مقدم من طرف مدير البرمجة و متابعة 
سيعرف  الذي   ،2024-2023 لسنة  المدرسي  الدخول  ملف  وكذا  الميزانية. 
إستالم العديد من المؤسسات التربوية الجديدة، مع زيادة في عدد التالميذ يقدر 
بحوالي 8 آالف تلميذ و تلميذة في مختلف األطوار. وأيضا ملف التحضير لشهر 
التحقيقات االجتماعية  التأكيد على ضرورة مباشرة  تم  أين  رمضان 2023، 
الخاصة بطالبي اإلعانات، كما أعطى الوالي تعليمات بتنظيم خرجات ميدانية 
قبل حلول شهر رمضان، تحت إشراف رؤساء الدوائر للوقوف على ضمان 
تموين السوق بالمواد الغذائية و مراقبة األسعار، وتجنيد 51 فرقة للرقابة و 
قمع الغش من مديرية التجارة لمراقبة كافة المساحات و المحالت التجارية طيلة 
األسبوع بما فيها الفترات الليلية. مع اقتراح مواقع عبر البلديات، لفائدة الفالحين 
لتمكينهم من عرض منتجاتهم بصفة مباشرة للمستهلك  . أما فيما تعلق بفتح 
المطاعم الرحمة التضامنية، أسدى الوالي تعليمات إلى رؤساء الدوائر الستقبال 
الملفات و الفصل فيها محليا، باإلضافة إلى تحسين برنامج تزويد المواطنين 
بالمياه الصالحة للشرب خالل الشهر الفضيل. وفي قطاع الصحة، أمر الوالي  
بالحرص عل ضمان المناوبة عبر مختلف المؤسسات الصحية خصوصا خالل 
الفترة الليلية. مع العمل على تعميم اإلنارة العمومية عبر األحياء و البلديات، 
وإعداد برامج و أنشطة طيلة الشهر الفضيل من قبل كل من مديرية الثقافة و 

الفنون، مديرية الشؤون الدينية و األوقاف و مديرية الشباب و الرياضة.
�ش.زمو�ش
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�ش.زمو�ش

وخالل زيارة ميدانية له لمعاينة بعض المشاريع الجارية ببلدية جيجل، 
عبر  واالتصال  االعالم  خلية  به  أفادت  ما  حسب  الوالية  والي  وقف 
بمشاريع  الجارية  األشغال  بالفايسبوك على وضعية  الرسمية  صفحتها 
السكن الترقوي الحر، ويتعلق األمر ب: مشروع 254 مسكن ترقوي 
حر  لفائدة المرقي العقاري كوسيدار أين انتهت األشغال  بهذا المشروع 
بنسبة كلية، باإلضافة إلى مشروع 56 مسكن ترقوي حر  لفائدة المرقي 
العقاري بوباطة رابح، مشروع 56 مسكن ترقوي حر  لفائدة المرقي 
العقاري ش. ذ. م. م أبو ريان ،مشروع 56 مسكن ترقوي حر  لفائدة 
المرقي العقاري بن زيادة منير، مشروع 56 مسكن ترقوي حر  لفائدة 
لفائدة  56 مسكن ترقوي حر   لعوير بشير، مشروع  العقاري  المرقي 
المرقي العقاري سعيدي سفيان، مشروع  126 مسكن ترقوي حر  لفائدة 
المرقي العقاري عمارة وحيد، ومشروع 105 مسكن ترقوي حر لفائدة 

المرقي العقاري بريغن.

وبعد االستماع لعرض حول كل مشروع على حدى قدمه مدير السكن، 
وكذا عرض مدير التعمير و البناء حول مخطط التهيئة بالمنطقة، اضافة 
إلى معاينة المشاريع السكنية، قدم الوالي توجيهات مباشرة بتكليف مدير 
للمشاريع  بالنسبة  العقاريين  المرقين  مع  االستالم  آجال  تحديد  السكن 
السكن  مدير  وتكليف  األشغال،  في  كبيرة  بنسبة  تقدمت  التي  السكنية 
اإلتصال بالمرقين العقاريين لتقديم طلب الربط بشبكة الكهرباء والغاز 
لشركة سونلغاز إلعداد الكشف الكمي و التقديري .  كم تم تكليف مدير 
المنطقة  إلى  القيام بخرجة ميدانية  المعمارية والبناء  التعمير والهندسة 
الصحي،  الصرف  شبكة  مسار  لتحديد  العقاريين  المرقين  بحضور 
التعمير  مديرية  البناء على مستوى  تجديد رخص  ملف  بتقديم  واألمر 
من طرف المرقين العقاريين. بالمقابل وخالل زيارته هذه أشرف الوالي 
بلدية  المنظمة من طرف  الثالث  بالكيلومتر  مقالتي على حملة تنظيف 

جيجل، بمشاركة :مختلف الهيئات اإلدارية و الجمعيات المحلية.

افتتح الخميس الماضي بدار الثقافة نوار بوبكر 
للمنتجات   الوطني  الصالون  البواقي  أم  بوالية 
طبعته  في  التراثي  البعد  ذات  الصنع  محلية 
األولى بمشاركة 50 عارضا يمثلون 20 والية 
وذلك بمناسبة االحتفال برأس السنة األمازيغية 

.)2973(
و في تصريح لوأج على هامش هذا الصالون 
شعار  له  اختير  الذي  و  ب"العولة"  الموسوم 
"الموروث المحلي, تنمية اقتصادية مستدامة", 
المنظمة  رئيس  صالحي,  طارق  أوضح 
الصناعة  و  السياحة  و  للتراث  الجزائرية 
المشاركين  أن  المبادرة,  صاحبة  التقليدية, 
تنظيمه  يأتي  الذي  الوطني  الصالون  هذا  في 
بوبكر",  "نوار  الثقافة  دار  مع  بالتنسيق 
الصنع  محلية  المنتجات  مختلف  سيعرضون 

و  مشتقاتهما,  و  الحليب  و  الزيتون  كزيت 
التقليدية,  األلبسة  و  الحلويات  و  المأكوالت 
باإلضافة إلى مختلف المنسوجات و األواني و 
غيرها. و أضاف صالحي أنه قد تم بالموازاة 
الصنع  للمنتجات محلية  الوطني  الصالون  مع 
أحسن  مسابقة  تنظيم  التراثي,  البعد  ذات 
الذي  "الرفيس"  بطبق  خاص  تقليدي  طبق 
التي  و  للمنطقة,  ثقافيا  موروثا  -حسبه-  يمثل 
الشاف  يرأسها  تحكيم  لجنة  عليها  تشرف 
حكيم سلمون. كما سيتم على هامش الصالون 
تنظيم ورشات تكوينية تفاعلية لفائدة المنتجين 
المحليين يؤطرها مختصون, يتم خاللها شرح 
طرق إنشاء مشاريع خاصة بالمنتجات محلية 
لهذه  الترويج  بطرق  يتعلق  ما  و  الصنع, 
المنتجات و تسويقها و محاور أخرى استنادا 

المكي  المصدر. و كشف من جهته  ذات  إلى 
أوراغ, مختص في المالية و الميزانية و الذي 
بإعداد  تتعلق  تكوينية  ورشة  على  سيشرف 
المتعلقة  الجبائية  المسائل  شرح  و  الميزانية 
الهدف  أن  الحرفيين,  و  المنتجة  بالجمعيات 
طرق  المحلي  باإلنتاج  المهتمين  تلقين  هو 
القوانين  شرح  و  لمؤسساتهم  المالي  التسيير 
و التشريعات المتعلقة بهذه األنشطة. لإلشارة 
الوطني  الصالون  افتتاح هذا  فقد أشرف على 
المنتجات  مختلف  بيع  و  لعرض  المخصص 
محلية الصنع التي تعكس ثراء التراث و الثقافة 
نفلة, رفقة  البواقي, سمير  أم  والي  الجزائرية 
السلطات المدنية و العسكرية و بحضور جمع 

غفير من المواطنين.
س.زموش/واج

والفنية  الثقافية  األنشطة  من  العديد  أقيمت 
غرب  واليات  عبر  المتنوعة  والمعارض 
االحتفال  بمناسبة  الماضي  الخميس  البالد  
برأس السنة األمازيغية الجديدة يناير 2973 
"محمد  والفنون  الثقافة  دار  احتضنت  وقد 
بلخير" للبيض بالمناسبة معرضا للمنتوجات 
الزرابي  صناعة  من  المحلية  التقليدية 
بمشاركة  الحلفاء  ومنتوجات  والفخار 
تقديم  عن  فضال  محلية  وجمعيات  حرفيين 
إلقاءات شعرية وعروض فلكلورية متنوعة 
لرسم  ورشة  وتنظيم  المحلي  التراث  من 
الحلي التقليدي األمازيغي لفائدة األطفال. كما 
أحيت بلدية بوسمغون بجنوب الوالية رأس 
متنوع  برنامج  بتسطير  األمازيغية  السنة 
األسعد  بالقصر  المسمى  العتيق  بالقصر 
حيث شمل عروض مسرحية وإلقاء قصائد 
األمازيغية  باللغة  وطنية  وأناشيد  شعرية 
عدد  بمشاركة  وذلك  فلكلورية  وعروض 
السلطات  وبحضور  المحلية  الجمعيات  من 
الرئيسية  المكتبة  وبادرت  للبلدية.  المحلية 

الحاج"  الرق  "الشهيد  العمومية  للمطالعة 
الجمعية  مع  بالتنسيق  الوالية  بعاصمة 
التراث  على  والمحافظة  للبيئة  العلمية 
التقليدية  األكالت  شملت  متنوعة  معارض 
وصناعة الفخار واللباس التقليدي، وورشة 
لفائدة  األمازيغي  بالتراث  تعنى  للرسم 
للكتاب  تنظيم معرض  إلى  إضافة  األطفال 
هذه  شهدت  تموشنت  وبعين  األمازيغي. 
إشارة  إعطاء  على  أشرف  التي  االحتفالية 
بدار  مومن  أمحمد  الوالية  والي  انطالقتها 
عروض  إقامة  مسعودي"  "عيسى  الثقافة 
األمازيغي  التراث  من  مستوحاة  فنية 
التي  التقليدية  األكالت  إلبراز  ومعرض 
غرار  على  التراثية  المناسبة  بهذه  تحضر 
بالقمح  تحضيره  يتم  الذي  "الشرشم"  طبق 
وبعض أنواع البقوليات. وشاركت عدد من 
الجمعيات المحلية الناشطة في مجال الحفاظ 
على المنتوجات التقليدية في إحياء يناير فيما 
بلعباس  لسيدي  "األحالم"  جمعية  بالي  قدم 
كما  قبائلية.  لرقصات  كوريغرافيا  عرضا 

أبدع تالميذ أقسام اللغة األمازيغية البتدائية 
"حرشاوي محمد" في تقديم عروض فنية.

وبتلمسان تميزت فعاليات هذا االحتفال التي 
أشرفت على افتتاحها السلطات الوالئية بدار 
الثقافة "عبد القادر علولة" بتنظيم معارض 
للباس التقليدي األمازيغي وعرض األكالت 
بهذه  الخاصة  التقليدية  والحلويات  الشعبية 
تجسيد"  حول  لألطفال  وورشات  المناسبة 
وأخرى  الحروفيات  فن  في   " التيفيناغ 
وشمل  الذكاء.  وألعاب  بالفخار  خاصة 
االحتفاالت  هذه  ضمن  المسطر  البرنامج 
عروض  أيام  ثالثة  مدار  على  تمتد  التي 
وبث  ومسرحية  وفلكلورية  وفنية  مسرحية 
أفالم وثائقية خاصة بطقوس كرنفال "أيراد" 
الذي يقام بمنطقة بني سنوس بمناسبة رأس 
السنة األمازيغية  إلى جانب تقديم عروض 
لألزياء التقليدية األمازيغية وعرض لوحات 
فنية تشكيلية خاصة ب "يناير.« وذكر والي 
الوالية أمومن مرموري لدى إشرافه على 
افتتاح هذه الفعاليات أن "هذه المناسبة تمثل 

جوهره  وتضامنيا  واجتماعيا  ثقافيا  موعدا 
عليها  والمحافظة  وخدمتها  األرض  حب 
لمستقبل  باستبشار  جديدة  سنة  واستقبال 
يأتي  "الحتفال  أن  إلى  مشيرا  أحسن", 
لتعزيز الثوابت الوطنية ودعم الوحدة  بمثابة 
واالنسجام  الشعبي  التالحم  في  قوية  لبنة 
الثقافة  االجتماعي.« وبمعسكر نظمت دار 
من  األولى  الطبعة  الناصري"  رأس  "أبي 
"مرحبا  شعار  تحت  والفنية  الثقافية  األيام 
للمنتجات  معارض  تتضمن  حيث  يناير" 
التقليدية والصور التي تبرز عادات وتقاليد 
فضال  يناير  بإحياء  الخاصة  الوالية  سكان 
الضوء  تسلط  زيتية  للوحات  عرض  على 
على هذه المناسبة التراثية. وتضمن برنامج 
تقديم  أيام  ثالثة  تدوم  التي  التظاهرة  هذه 
لألزياء  وعرض  فلكلورية  استعراضات 
التقليدية المحلية وعرض مسرحية لألطفال 
بعنوان "يناير والعجوز الساحرة" من إنتاج 
إلى جانب  جمعية "شذى" للطرب والفنون 
الوهراني  الطابع  في  غنائي  حفل  إقامة 

ايميمون.  بوجالل  المطرب  فرقة  أداء  من 
"فرانس  الثقافي  المركز  احتضن  وبالنعامة 
فانون" لمشرية معرضا للمنتوجات التقليدية 
وغرفتي  القطاعات  من  عدد  بمشاركة 
والتجارة  التقليدية  والصناعة  الحرف 
بحماية  تهتم  وجمعيات  للنعامة  "السهوب" 
الطبخ  في  مسابقة  أقيمت  كما  التراث. 
عادات  تميز  التي  األطباق  يشمل  التقليدي 
يناير  إحياء  خالل  الوالية  سكان  وتقاليد 
تراثية  غنائية  وصالت  تقديم  إلى  إضافة 
أما  األمازيغية.  باللغة  شعرية  وإلقاءات 
بسعيدة فقد شمل البرنامج المسطر بمناسبة 
خالف"  "مصطفى  الثقافة  بدار  تقديم  يناير 
قراءات  تضمن  لألطفال  ترفيهي  نشاط 
حول  للرسم  ورشات  و  وقصصية  شعرية 
برأس  لالحتفال  المنطقة  وتقاليد  عادات 
أيضا  تنظيم  تم  كما  األمازيغية.  السنة 
التي  التقليدية  واألكالت  لأللبسة  معرضا 

تتعلق بالثقافة األمازيغية.
�ش.ز/واج

وايل ولية جيجل ياأمر بت�سريع وترية الإجناز وت�سليم اجلاهز منها 
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م�ساريع ال�سكن الرتقوي احلر وت�سليمها يف اقرب ال اأجال.

اأم البواقي

 افتتاح ال�ضالون الوطني للمنتجات
 حملية ال�ضنع ذات البعد الرتاثي

�سمن الحتفالت براأ�س ال�سنة الأمازيغية 

اإقامة اأن�ضطة ثقافية ومعار�ض لتثمني الرتاث بغرب البالد



هنالك العديد من الوصفات المنزلية التي 
يمكن أن تقلل وربما تعالج تساقط الشعر 

عند الرجال، ومنها: 
األلوفيرا على  تحتوي  األلوفيرا:  وصفة 
ز  العديد من الفوائد القيّمة للشعر؛ إذ تُعزِّ
نمو الشعر بشكٍل صحي، كما أنها تحتوي 
م مستوى درجة  على خصائص قلوية تنظِّ
والتي  الرأس،  وفروة  للشعر  الحموضة 
أّن  إلى  باإلضافة  الشعر،  نمو  تدعم  قد 
لوصفة  المنتظم  والتّطبيق  االستخدام 

االحمرار  ويحّد  الرأس،  فروة  وحّكة  الشعر،  قشرة  يُخفِّف  األلوفيرا 
واللمعان  القوة  الّشعر  منح  عن  فضاًل  الرأس،  فروة  في  وااللتهاب 

المرغوب بهما.
المكونات: 

عصير أو جل األلوفيرا.
طريقة التحضير واالستعمال:

وضع عصير أو جل األلوفيرا مباشرًة على فروة الرأس. 
ترك الوصفة على الّشعر لبضع ساعات، ومن ثم غسلها بالماء الفاتر. 
تكرار الوصفة من 3-4 مرات في األسبوع، ويمكن كذلك تناول ملعقة 
كبيرة من عصير الصبار يومًيا على معدة فارغة للحصول على نتائج 

أفضل لنمو الشعر. 
جذور عرق السوس: 

هي عشبة تمنع من تساقط الشعر وتُصلِح األضرار المختلفة التي قد 

المهدِّئة  الخصائص  إّن  إذ  بالشعر،  تلحق 
السوس  عرق  جذور  عشبة  تمتلكها  التي 
فروة  وتهدئة  المسامات  فتح  في  تُساِهم 
تراكم  تقلل  كما  تهيّجها،  وتُخفِّف  الرأس، 
الرأس،  فروة  في  والقشور  الميتة  الخاليا 
من  لكّل  جيدة  وصفًة  الوصفة  هذه  وتعّد 
والصلع  الشعر،  وتساقط  الشعر،  قشرة 

كذلك.
المكونات: 

عشبة  مسحوق  من  كبيرة  واحدة  ملعقة 
جذور عرق السوس. 

كوب واحد من الحليب. 
ربع ملعقة صغيرة من الزعفران. 

طريقة التحضير واالستعمال: 
إضافة ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق عشبة جذور عرق السوس إلى 
كوب واحد من الحليب وربع ملعقة صغيرة من الزعفران، وتحريك 

الخليط جيداً لتشكيل عجينة متماسكة.
تساقط  من  تعاني  التي  المناطق  على  تشكيلها  تم  التي  العجينة  وضع 

الشعر أو بداية الصلع قبل النوم، وتركها منذ الليل حتى الصباح.
غسل الشعر عند االستيقاظ صباًحا.

تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين في األسبوع، كما يمكن تناول شاي 
نتائج  على  للحصول  يومًي  مرات  ثالث  السوس  عشبة جذور عرق 

أفضل. 

من  أهلهم  مع  التواصل  األطفال  يحب 
خالل األلعاب، لذا يستطيع اآلباء استغالل 
وقت اللعب لتعليم أطفالهم كلمات جديدة، 
لعبة  بجلب  األهل  يقوم  أن  يمكن  فمثاًل 
حول أجزاء جسم اإلنسان، لتحفيز طفلهم 
على الكالم وحفظ أسماء أعضاء الجسم، 
اسم  يختاروا  أن  األب  أو  األم  فتستطيع 
"أين  الطفل  يسأال  ثم  "سارة"  مثل  للعبة 
أنف سارة؟"، "أين قدمها؟" وهكذا، ومن 
الجدير بالذكر أنه يجب أن يكون اللعب مع 

الكثير من الضحك حتى يشعرا الطفل بالسعادة ويشجعاه على الكالم.
كان  إذا  اللعب، خاصًة  أشكال  أحد  الغناء  يعتبر  بالغناء:  الكالم  تعلم 
األم  أو  األب  يغني  أن  فيمكن  والجسم،  اليدين  بتحريك  ُمرفقاً  الغناء 
تعلّم  على  الطفل  مساعدة  أجل  من  والمفيدة  المألوفة  األغاني  بعض 
أنماط اللغة، وكيفيّة لفظ الكلمات، كما أّن اختيار األغاني ذات القافية 
بين األصوات، وهي  الصغيرة  االختالفات  تمييّز  الطفل على  تساعد 

مهارة ستفيد الطفل عندما يتعلّم مهارة القراءة الحقاً.
ومعظم  أهلهم  فعل  ردات  األطفال  يراقب  يتكلّم  عندما  الطفل  مدح 
األشخاص من حولهم عند محاولة نطقهم لكلمة معينة، فهم يكتسبون 
الثقة والقوة للحديث بشكل أفضل عندما يالحظون ردات فعل إيجابيّة 
على  أطفالهم  األهل  يشّجع  أن  يجب  لذا  الكالم،  في  محاوالتهم  حول 

لهم، ومدحهم  االبتسام  الحديث من خالل 
ومن  للحديث،  منهم  محاولة  أقل  عند 
أو  األب  يشعر  عندما  أنه  بالذكر  الجدير 
بخصوص  بالتوتر  يحس  الطفل  بأن  األم 
طريقة لفظه، فإن عليهما تهدئته وتشجيعه.
القلق  عدم  الكالم  في  أخطائه  تصحيح 
بصورة  الكلمات  بعض  الطفل  نطق  إذا 
الكلمات غير  باختيار  قام  إذا  أو  خاطئة، 
اللغة  قواعد  كانت  إذا  أو  الصحيحة، 
مثال  تقديم  حينها  يمكن  إذ  خاطئة،  لديه 
الكالم، كاستخدام  بها  يتم  التي  الطريقة الصحيحــــة  إيجــــابي حول 
اللفظ الصحيح على مسمعــه، فهذا سيساعده على تحسين لغتـــه مع 

مــرور الــوقت.
تشجيع الطفل على الكالم ال بد من أن يشجع األب واألم طفلهم على 
الكالم، ويمكن أن يكون ذلك من خالل عدم إعطائه ما يريد إال من 
خالل الحديث معه عن الشيء الذي يريده، فمثاًل عندما يشير الطفل 
إلى شيء ما مثل طاولة الطعام، مصدراً صوتاً معيّناً في إشارة إلى 
أنه يريد المزيد من الطعام، فينبغي على األهل تجنب منحهم ذلك على 
الفور، والقيام بداًل من ذلك بالحديث مع الطفل وسؤاله عما يريد، مثل 
قول "هل ترغب بالمزيد من المعكرونة؟"، أو "طعم هذه المعكرونة 

لذيذ، أليس كذلك؟.

07الأحد  15 جانفي 2023 املـوافق لـ 23 جمادى الثانية 1444هـ جمتمع

 www.elraed.dz

جمال ور�شاقة

�أمومة  و طفـولة 

العناية بب�شرة املراأة احلامل

 تتّم العناية ببشرة المرأة الحامل باتّباع الخطوات اآلتية:
البشرة  تجفيف  ثّم  ُمعتدل،  ُمنّظف  واستخدام  اليوم،  في  مّرتين  الوجه  غسل 

بِمنشفة ناعمة، وذلك من أجل منع ظهور حب الشباب على الوجه. 
وضع ُمرّطب على الوجه بعد غسل البشرة الجاّفة. 

شرب ما ال يقل عن ثمانية أكواب من الماء يومياً؛ إذ يساعد شرب الماء بكثرة 
على تعزيز وظائف الكبد، وتحقيق االستقرار في عمل هرمونات الجسم. 

حيث  واللفت؛  والجرجير،  القرنبيط،  مثل:  الداكنة،  الورقيّة  الخضار  تناول 
تمتاز هذه الخضار باحتوائها على الفيتامينات، والمعادن المهمة للبشرة.

النوم والراحة؛ إذ يُساعد النوم في الحصول على بشرٍة صحيّة. 
تُنصح المرأة الحامل بتناول الفيتامينات، وذلك لتعّوض النقص الغذائي أثناء 

فترة الحمل.
استخدام منتجات واقية من أشعة الشمس؛ لتساعد على اختفاء البقع التي تظهر 
التعرض  ازداد  كلما  الكلف  يزداد  حيث  بالكلف،  تُسّمى  والتي  البشرة،  على 
للشمس، ولذا يُنصح باالبتعاد عن أشعة الشمس وعدم التعرض لها، كما ينصح 

باستشارة مقّدم الرعاية الصحية بذلك الشأن.

جتفيف اليقطني
 بالفرن واملُجفف وطحنه

اليقطين  شرائح  طحن  عبر  المفيد  اليقطين  مسحوق  على  الحصول   يُمكن 
الُمجففة بالفرن الحراري المنزلّي، وذلك باتباع الخطوات اآلتية:

تُقطع حبة القرع إلى نصفين على طول خط االستواء من الُمنتصف.
تُستخرج البذور من شريحتي القرع وتُحفظ بعيداً لتحميصها في حال الرغبة بذلك.
بورق  الُمبطنة  الفرن  صينيّة  على  لألسفل  المقطوع  اليقطين  جانب  يوضع 

الزبدة. 
يُخبز القرع بوضعه في الفرن على درحة حرارة 204 درجة مئويّة، ويُترك 
مدة 45-60 دقيقة، مع وجوب تفّقده بين الحين واآلخر حتى يجف قلياًل، وذلك 

بحيث يُمكن للشوكة أن تخترق لبّه بسهولٍة.
يُترك القرع حتى يبرد مدة 10 دقائق.

يُغرف لب اليقطين في وعاٍء لتحضيره إلعادة التجفيف والسحق.
يُنشر اللب على صينيّة الفرن الُمبّطنة بورق الزبدة ُمجدداً. 

توضع الصينيّة في الفرن الحراري الذي يتم ضبطه على أدنى درجة حرارة 
ممكنة، ويُترك حتى يجف مّدة 5-6 ساعات، لكن يتم تفّقده وقلب القطع بعد 

مرور 3 ساعات؛ حتى تجف كل األجزاء بالتساوي.
صلباً  يُصبح  بحيث  ثنيه  بمحاولة  وذلك  جفافه،  من  للتحقق  اليقطين  يُختبر 

ويتشقق كدليٍل على جفافه تماماً. 
يُطحن لب اليقطين الُمجفف باستخدام مطحنة القهوة للحصول على مسحوقه. 

يخّزن المسحوق الناتج في حاويٍة مغطاة بإحكاٍم، حيث تستمر صالحيّته مدًة 
طويلة قد تصل إلى 5 سنوات. 

ويُعتبر تحميص بذور اليقطين أحد هوايات واهتمامات العديد من األشخاص 
وبشكٍل خاص في فصل الخريف، حيث يتم تجفيف وتحميص البذور بطريقتين 

ُمنفصلتين، وذلك كما يأتي:
تُغسل بذور اليقطين بعنايٍة؛ إلزالة األنسجة الليفية التي تكون ملتصقة بها.

تُجّفف بذور اليقطين بوضعها في مجفف الطعام المنزلّي بدرجة حرارة تتراوح 
بين 46-49 درجة مئويّة وتركها مدة 60-120 دقيقة.

الدافئ مدة 3-4 ساعات، وتقليبها  المنزلّي  الفرن  البذور بوضعها في  تُجفف 
بشكٍل متكرر لضمان عدم احتراقها.

أو  الزيت  من  القليل  مع  بمزجها  وذلك  تجفيفها،  بعد  اليقطين  بذور  تُحّمص 
الملح، ثم شويها في الفرن الذي يُضبط ُمسبقاً على حرارة 121 درجة مئويّة 

مدة 15-10 .

تد�بير منزلية

�حلامل و�جلنني
�شحتك

العالجات املنزلية للتخل�ص من احل�شا�شية 
تتوّفر ُجملة من العالج�ت املنزلّية الفّع�لة يف ال�ّسيطرة على اأعرا�ض احل�س��سية، ومنه� م� ي�أتي:

و�شفات طبيعية ومنزلية لعالج ت�شاقط ال�شعر للرجال

تعّلم الكالم لالأطفال من خالل اللعب

تعرف وتجنّب ُمسبّبات الحساسية. 
تنظيف األنف باستخدام المحلول الملحي.

وضع كمادات باردة على منطقة التحسس على 
الجلد. 

استخدام فالتر الهواء في المنزل.
العالج باإلبر الصينية.

استنشاق أنواع ُمعينة من الزيوت؛ بما في ذلك 
زيت النّعناع، أو زيت األوكالبتوس 

أو زيت لبان الذكر.
تناول األطعمة والمكّمالت الغذائيّة، ومنها ما 

يلي: مكّمالت فيتامين "سي".
نبات الزبد الشوكي للتخلص من حّكة العينين.

الحساسيّة  أعراض  من  يُخفف  الذي  العسل، 
على فترات زمنية. 

االكيرسيتيو  مركب  يص أو  الُقرِّ نبات 
والحمضيات،  االخضر،  الشاي  في  المتواجد 
ُمضادات  األصناف  تلك  تعّد  إذ  والبروكلي، 

هستامين طبيعيّة. 



التقليدي ريال  اليوم بغريمه  نادي برشلونة  يلتقي 
مدريد على أرضية ميدان ملعب الملك فهد الدولي 
نهائي كأس  إطار  السعودية، في  الرياض  بمدينة 
الذي  األرض"  "كالسيكو  في  اإلسباني،  السوبر 
يجلب الماليين من المشاهدين على مستوى العالم.
نهائي  اإلسبانية  الصحافة  تناولت  جهتها،  من 
السوبر الذي سيجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، 
فسيعادل  باللقب  البالنكو  فوز  حال  أنه  موضحة 
بذلك ألقاب برشلونة في ذات البطولة بـ 13 لقب، 
هذا فضاًل عن أن تلك البطولة ستكون المائة في 
البطوالت  ألوان  بكافة  تتلون  التي  الريال  خزائن 
السوبر  األبطال،  دوري  الكأس،  الليغا،  بين  ما 
األوروبي، كأس العالم لألندية والسوبر اإلسباني.

كروية  بطولة  وهي  االسباني،  السوبر  كأس 
وتستهدف   ،1982 عام  في  مرة  ألول  انطلقت 
كأس  وأبطال  االسباني،  الدوري  أبطال  المسابقة 
ملك اسبانيا، والمراكز الثانية في المسابقتين، ويتم 
خروج  بنظام  األربعة  األندية  بين  القرعة  إيقاع 

المغلوب، ويعتبر نادي
البطولة،  بهذه  فوزا  األكثر  النادي  هو  برشلونة 
لعام  اإلسباني  السوبر  كأس  نهائي  اقتراب  ومع 

مدريد  ريال  الغريمين  يجمع  والذي   ،2023
اهم  عن  األشخاص  من  العديد  يبحث  وبرشلونة 
على  وسنتعرف  بالمباراة،  الخاصة  التفاصيل 

التفاصيل في الفقرة التالية.
وغريمه  مدريد  ريال  الملكي  النادي  استطاع 

برشلونة من التأهل الى الدور النهائي من بطولة 
كأس السوبر االسباني، وذلك بعد أن تمكن الفريقين 
الترجيحية،  الركالت  في  المنافسين  هزيمة  من 
للتنافس  جديدا  موعدا  الغريمين  ضرب  وبالتالي 

في كالسيكو سيكون مليء باإلثارة والتحدي.
حكم المباراة الذي سيقود أحداث الكالسيكو اليوم 
سيكون الحكم ريكاردو دي بورجس بينجوتشا هو 
الذي سيتولى إدارة أحداث المباراة، وسيرافقه كل 
من روبرتو دياز بيريز، وجون نونيز فيرنانديز، 
والحكم الرابع أليخاندرو مونييز رويز، وسنتعرف 

على القنوات الناقلة للمباراة في الفقرة التالية.
الوكاالت 
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�ساربونييه ي�ستبعد عودته اإىل 

مر�سيليا وي�سرح: 

"زيدان قد يدرب جوفنتو�س 
اأو منتخبا وطنيا"

تحدث ليونيل شاربونييه عن مستقبل زميله في صفوف منتخب 
فرنسا سابقا، زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للاير مدريد.

كارلو"  "مونت  إذاعة  أبرزتها  في تصريحات  وقال شاربونييه، 
الفرنسية: "لقد أخبرني زيزو دائما أنه كي تدرب، يجب أن تكون 
للتعاقد  مستعدا  ناديا   50 يوجد  ال  ألنه  شخصية،  عالقات  لديك 

معك«.
وأضاف: "ال يزال زيدان مرتبطا جدا بمارسيليا، هل يمكن أن 
يقود الفريق؟ العودة إلى مارسيليا ليست إحدى أولوياته، سيذهب 

إلى جوفنتوس الذي لعب له سابقا أو سيدرب منتخبا«.
يذكر أن الكثير من التقارير ربطت زيدان مؤخرا بقيادة منتخب 
البرازيل، خلفا لتيتي الذي رحل عن السيليساو عقب الخروج من 
ربع نهائي كأس العالم 2022، على يد كرواتيا بركالت الترجيح.
وكان زيدان يحلم بقيادة منتخب الديوك، لكن اتحاد الكرة الفرنسي 
بعد   ،2026 العالم  كأس  حتى  ديشان  ديدييه  المدرب  عقد  جدد 

وصوله مع الفريق إلى نهائي مونديال 2022 في قطر.
الوكاالت 

بعد تعافيه من ال�سرطان 

هالري يحرز "هاتريك" 
لدورمتوند يف 7 دقائق

اإليفواري  المهاجم   أحرز 
ثالثية  هالير  سيباستيان 
دورتموند  بوروسيا  لفريقه 
ودية  مباراة  في  األلماني 
اول  السويسري  بازل  ضد 
الثانية  مباراته  وهي  امس، 
إصابته  من  تعافيه  بعد 

بسرطان الخصية.
الدولي  المهاجم  وسجل 
جزاء  ركلة  اإليفواري 
واحتفل   ،81 الدقيقة  في 
في  زمالئه  باحتضان 
الفريق، وجاء هدفه الثاني في الدقيقة 86 من كرة عرضية، فيما 
تسجيل  واستغرق  ركنية،  ركلة  من   88 الدقيقة  في  الثالث  جاء 

"الهاتريك" 7 دقائق و32 ثانية.
وفاز دورتموند بنتيجة 6-0 في مباراة استمرت 109 دقائق بدال 

من 90 دقيقة لمنح المزيد من الالعبين وقتا في الملعب.
وكانت المباراة ضد بازل السويسري جزءا من معسكر دورتموند 
األلماني  الدوري  استئناف  قبل  إسبانيا  في  الشتوي  التدريبي 

األسبوع المقبل.
وثبتت إصابة هالير بورم في الخصية في جويلية الماضي، بعد 
أقل من أسبوعين على انضمامه إلى دورتموند قادما من أجاكس 
هداف  فرنسا،  في  المولود  هالير،  وكان  الهولندي،  أمستردام 
21 هدفا، كما سجل  الماضي برصيد  الموسم  الهولندي  الدوري 
بدوري  الـ16  إلى دور  أمستردام  أياكس  11 هدفا خالل مسيرة 

أبطال أوروبا.
ومن دون هالير، عانى دورتموند في الدوري األلماني، حيث يحتل 

المركز السادس بفارق تسع نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.
الوكاالت

ريال  مدرب  انشيلوتي،  كارلو  اإليطالي   أكد 
السوبر  بكأس  للفوز  متعطش  فريقه  أن  مدريد، 
برشلونة  التقليدي  غريمه  مواجهة  قبل  اإلسباني، 
بالعاصمة  المقرر  النهائي  في  اليوم،  مساء 

السعودية الرياض.
وقال أنشيلوتي، خالل المؤتمر الصحفي التقديمي 
للكالسيكو: "جميع البطوالت مهمة للغاية بالنسبة، 
التتويج  أجل  من  برشلونة  هزيمة  سنحاول  لذا 
ولدي  للنهائي،  جدا  متحمس  الفريق  باللقب.. 
العبون معتادون دائما على الفوز بالبطوالت، لذا 

أثق بفريقي«.
أجل  من  العمل  مسؤولية  دائما  "لدينا  وتابع: 
على  تركيزنا  كامل  ينصب  األلقاب..  كل  تحقيق 
وجودة  أخرى،  أمور  ألي  نلتفت  ولن  الملعب، 

أرضية الملعب رائعة للغاية«، وأضاف: "العبونا 
ميزة  ولديهم  البطوالت،  لحصد  دائما  متعطشون 
القوة الذهنية.. واللعب في ريال مدريد يعني أنك 

مطالب دائما باأللقاب«.
وبخصوص مهاجمه كريم بن زيماة قال: "لقد عاد 
من اإلصابة، وأضاف للفريق الكثير، وأعطانا ثقة 

كبيرة، وسيساعدنا فيما تبقى من الموسم«.
السابق  مدريد  ريال  نجم  مع  أمس  لقائه  وحول 
علق  رونالدو،  كريستيانو  الحالي،  والنصر 
للغاية  سعيدا  وكان  أمس،  "رأيته  أنشيلوتي: 
بلد  السعودية  النصر،  مع  تجربته  لبدء  ومتحمسا 
جميل ورائع، وأتمنى له التوفيق هنا، وأعتقد أنه 

اتخذ القرار الصحيح".
الوكاالت

"كال�سيكو الأر�ض" �سيلعب يف مدينة الريا�ض ال�سعودية

ا�ستعر�ض ع�سالته بخما�سية 

يف مرمى ال�سيدة العجوز

نابويل يعيد جوفنتو�س 
لذكرى تاريخية مريرة

بعدما  جوفنتو�ض،  �سد  ع�سالته  نابويل   ا�ستعر�ض 

مقابل  اأهداف  خم�سة  بنتيجة  كبريا  فوزا  حقق 

مبلعب  ام�ض،  اول  جمعتهما  التي  املباراة  يف  هدف، 

من   18 اجلولة  مناف�سات  �سمن  مارادونا،  دييغو 

عا�سمة  فريق  خما�سية  و�سجل  الإيطايل.  الدوري 

و65،   14 )هدفني(  اأو�سيمني  فيكتور  اجلنوب، 

 ،55 رحماين  واأمري   ،39 كفارات�سخيليا  وخفي�سا 

اأنخيل دي ماريا هدف  اأحرز  72، فيما  اإملا�ض  واإليف 

يوفنتو�ض الوحيد بالدقيقة 42.

جوفنتو�ض  اأن  لالإح�سائيات،  اأوبتا  �سبكة  وذكرت 

الإيطايل،  بالدوري  مباراة  يف  اأهداف   5 ا�ستقبل 

اأمام  خ�سر  عندما   ،1993 ماي   30 منذ  مرة  لأول 

بي�سكارا )1-5(، واأ�سافت اأن نابويل �سجل 5 اأهداف 

كانت  حيث  التاريخ،  يف  مرة  لثاين  جوفنتو�ض  �سد 

املرة الأوىل يف 20 نوفمرب 1988.

ترتيب  جلدول  ت�سدره  نابويل  وا�سل  الفوز،  بهذا 

نقاط   10 بفارق  نقطة،   47 بر�سيد  الكالت�سيو 

بالت�ساوي   ،)37( ميالن  مالحقيه  اأقرب  عن  كاملة 

الثالث.وتباينت  باملركز  يحل  الذي  جوفنتو�ض  مع 

ردود الفعل يف اإيطاليا، بعد الفوز ال�ساحق لنابويل 

على جوفنتو�ض بالكالت�سيو، بني التوقعات بتتويج 

لل�سيدة  التاريخية  الهزمية  عن  واحلديث  نابويل، 

�سبورت"  ديللو  "لغازيتا  �سحيفة  العجوز.واأ�سارت 

طغى  الذي  نابويل"  "بركان  بو�سفها  املباراة  اإىل 

على يوفنتو�ض، واأو�سحت اأن نابويل ميكنه الآن اأن 

الأوىل  للمرة  الإيطايل  الدوري  لقب  باإحراز  يحلم 

الأ�سطورة  بقيادة   1990 يف  باللقب  تتويجه  منذ 

�سبورت"  "توتو  �سحيفة  مارادونا.وركزت  الراحل 

جلوفنتو�ض،  وال�سدمة  الثقيلة  الهزمية  على 

املباريات  يف  للفريق  الأكرب  الهزمية  اأنها  حيث 

الر�سمية منذ نحو 30 عاما وبالتحديد منذ اأن خ�سر 

وكان  بالكالت�سيو،  بي�سكارا  اأمام  النتيجة  بنف�ض 

من  جلوفنتو�ض،  الفني  املدير  األيغري  ما�سيميليانو 

العجوز  ال�سيدة  �سباك  هزوا  الذين  بي�سكارا  لعبي 

احتفالت  نابويل،  مدينة  املباراة.و�سهدت  تلك  يف 

�ساخبة من اجلماهري العا�سقة للفريق عقب انتهاء 

دوامة  اإىل  يوفنتو�ض  الهزمية  اأعادت  فيما  املباراة، 

النتائج ال�سيئة يف املو�سم احلايل بعدما تخل�ض منها 

يف  متتالية  انت�سارات  بثمانية  املا�سية  الفرتة  يف 

الدوري الإيطايل.

الوكاالت

"متحم�شون للفوز على بر�شلونة
 ورونالدو اتخذ القرار ال�شحيح"

بر�شلونة يتحدى ريال مدريد
 على كاأ�س ال�شوبر الإ�شبانية

قال اإن ريال مدريد لديه اأف�سلية يف نهائي كاأ�ض ال�سوبر، ت�سايف: 

"اأتينا هنا من اأجل التتويج باللقب ون�شعر بحما�س كبري قبل املواجهة"
تحقيق  أهمية  على  اإلسباني،  برشلونة  مدرب  هيرنانديز،  تشافي  اإلسباني   شدد 

البلوغرانا للقب بطولة كأس السوبر اإلسباني، من أجل اكتساب الثقة.
وقال تشافي، في المؤتمر الصحفي أمس: "نريد الفوز بكل البطوالت.. مستعدون لكل 
الظروف حتى إذ وصلت لركالت الترجيح، نحن نمثل برشلونة ولذلك دائما طموحنا 
الفور دائما، والفوز بكأس السوبر سيعطينا ثقة كبيرة«، وتابع: "لدينا العبين شباب 
لم يسبق أن حققوا بطولة مع البارصا، لذلك جائعون لتحقيق أول لقب لهم، لقد أتينا 

هنا من أجل التتويج باللقب، ونشعر بحماس كبير قبل مواجهة الغد«.
وأضاف: "هذه مباراة مختلفة عن الكالسيكو السابق، والريال حاليا فريق قوي في 
تتاح  حتى  قوي،  بشكل  وندافع  جيد  بشكل  نهاجم  أن  يجب  لذلك  الخطوط،  جميع 

ببرودة  ونظهر  هادئين،  نكون  أن  "علينا  المباراة«.وأردف:  زمام  أخذ  فرص  لنا 
أعصاب، وفي ذات الوقت يجب علينا أن نترجم شغفنا ورغبتنا في االنتصار على 
مصلحة  أجل  من  وليس  برشلونة  ألخدم  هنا  "أعمل  وأوضح:  الملعب«،  أرض 

شخصية، وال أريد أن يخرج أي العب بسوق االنتقاالت.. سعيد بالمجموعة«.
وحول الفارق الزمني بين مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدور قبل النهائي، قال: 
"لقد حصلوا على يوم إضافي من الراحة بسبب أن مباراتهم أمام فالنسيا كانت قبل 
مباراتنا أمام بيتيس، وأعتقد لو لعبنا بنفس اليوم سيكون األمر أكثر عدال، لكن هذا 

ليس عذرا".
الوكاالت

اأن�سيلوتي يوؤكد اأن فريقه متعط�ض للفوز بكاأ�ض ال�سوبر الإ�سباني: 
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ريا�ضي
 بوقرة يعرب عن �سعادته بالفوز

 امام ليبيا يف افتتاح ال�سان وي�سرح:

 "�سنتح�سن مع مرور املباريات 
و�سنعمل على الذهاب بعيدا يف املناف�سة"

مدرب  بوقرة،  مجيد   عبر 
لالعبين  الوطني  المنتخب 
بالفوز  سعادته  عن  للمحليين، 
مقابل،  دون  بهدف  ليبيا  على 
في افتتاح كأس إفريقيا للمحليين 
بالدنا. وقال  تحتضنها  التي 
صحفي  مؤتمر  خالل  بوقرة، 
بهذا  سعيد  "أنا  المباراة:  عقب 
الفوز، الالعبون قدموا ما عليهم، 

كان  الذي  الليبي،  المنتخب  لنا  صنعها  التي  الصعوبات  رغم  التحدي  ورفعوا 
متمركزا بطريقة جيدة، وصعب علينا بناء الهجمات من الخلف«.وأضاف ذات 
المتحدث: "لقد دخلنا الشوط األول بطريقة جيدة، وسيطرنا على فترات كثيرة من 
المباراة، حيث بادرنا بالهجوم أمام فريق ليبي منظم ويمتلك الخبرة، بدليل التمركز 
الجيد لالعبيه، أنا سعيد من أجل الالعبين، لديهم عقلية تنافسية ويمتلكون العديد من 

المهارات، وأظهروا الكثير من األمور اإليجابية على أرضية الميدان«.
ونوه بوقرة بالمجهودات التي يبذلها العبوه، خالل الحصص التدريبية والمباريات، 
"لتجاوز  اإلرادة سالح عناصره  أن  مؤكدا  عاليا،  الوطنية  الراية  أجل رفع  من 
النقص الذي يعاني منه الالعب المحلي من الناحية الفنية«، وأتم: "نلعب كرة القدم 
من أجل االستمتاع والفوز، الذي جاء بفضل الالعبين والجماهير الغفيرة، التي 
ساندتنا طيلة التسعين دقيقة".وأضاف بوقرة قائال "أظن أن جميع الفرق ستنتظرنا، 
إلدراكها أننا فريق يصنع اللعب. أنا سعيد بعناصري كونهم خاطروا بصنع اللعب. 
كما باتوا مطالبين بالتحسن من ناحية الذكاء في اللعب، ألنهم يريدون فعل كل 
شيء في نفس الوقت، لذا يجب الصبر عليهم«، كما اعتبر أن الفوز أمام ليبيا 
سيسمح باستخالص الكثير من الدروس وتصحيح االخطاء تحسبا للقاءات المقبلة: 
"أنا واثق من أننا سنتحسن مع مرور المباريات والذهاب بعيدا. والالعبون يبذلون 
مجهودات كبيرة رغم الصعوبات التي يواجهونها في البطولة الوطنية. هذا اللقاء 

سيسمح لنا باستخالص عدة دروس مفيدة".
ق.ر

بعد تاألقه يف مواجهة ليبيا اول اأم�س

مرييزيق يتوج بجائزة 
الأف�سل يف افتتاح ال�سان

مريزيق،  الدين  حسام   فاز 
المنتخب  وسط  خط  العب 
المحليين  لالعبين  الوطني 
بجائزة أحسن العب في المباراة 
"الخضر"  فيها  تغلب  التي 
مقابل،  دون  بهدف  ليبيا  على 
لبطولة  االفتتاحية  المباراة  في 
االتي  المحليين  لالعبين  أفريقيا 

تحتضنها بالدنا.
ويعد مريزيق، الذي يلعب لنادي شباب بلوزداد متصدر البطولة الوطنية المحترفة 
لكرة القدم، من الركائز األساسية في تشكيلة مجيد بوقرة، المدير الفني ل" محاربي 
الصحراء«، ظهر بشكل بارز خالل مواجهة الخضر لمنتخب ليبيا اول أمس في 

وسط الميدان، من خالل افتكاك الكرة، والمساهمة في صنع الهجمات.
وكان مريزيق صاحب الـ22 عاما، ضمن الفريق الذي توج بكأس العرب فيفا-
قطر 2021، وتألق منذ تلك الفترة سواء مع ناديه شباب بلوزداد، أو مع منتخب 

المحليين، وأصبح قطعة أساسية في تشكيلة المدرب بوقرة.
ق.ر

تعر�سوا للهزمية اأمام �سربيا 

يف اأوىل مباريات مونديال كرة اليد

اخل�سر يتحدون قطر اليوم
 وغربي ي�سر على تفادي الأخطاء

لكرة  الوطني  المنتخب   يلتقي 
في  القطري،  بنظيره  اليوم  اليد 
الثانية من مونديال كرة  الجولة 
فيه  دعا  الذي  الوقت  في  اليد، 
لتجاوز  غربي  رابح  المدرب 
العبوه  فيها  وقع  التي  األخطاء 

في الجولة األولى أمام صربيا.
عير  "الخطأ  أن  غربي  واعتبر 
المستوى  هذا  مثل  في  مسموح 

في  األولى  للمقابلة  »بالنسبة  وقال:  أمام صربيا،  االنهزام  المنافسة"، عقب  من 
إطار مونديال-2023، أعتقد أن هناك العديد من النقاط االيجابية خاصة في الشوط 
األول حيث أننا وقفنا الند للند أمام المنافس الصربي لقد بدأنا المباراة جيدا وبتركيز 
عالي خالل 35 دقيقة األولى«.لكن غربي أعرب من جهة أخرى عن تأسفه لعدم 
استمرار العبيه في نفس المستوى الذي أظهروه خالل الفترة األولى من المقابلة 
سانحة  فرص  تضييع  جانب  إلى  الدفاع  في  األخطاء  من  العديد  ارتكبوا  حيث 
للتسجيل أمام خط سبعة أمتار وهو "أمر غير مسموح في مثل هذه المواجهات«.

وفي المباراة األولى عن نفس المجموعة فاز في وقت سابق المنتخب األلماني على 
نظيره القطري بنتيجة 27-31.

ق.ر

 خطفت حفل افتتاح بطولة كأس 
التي  للمحليين،  اإلفريقية  األمم 
للمرة  بالدنا  على  تستضيفها 
األولى في تاريخها األضواء، من 
والحضور  الجيد  التنظيم  خالل 
والمناصرين  للمسؤولين  الالفت 
نيلسون  ملعب  زينوا  الذين 
ملعب  الجديد.واكتظ  مانديال 
نيلسون مانديال عن آخره، بعدما 
قياسيا  جماهيريا  حضورا  شهد 
تابعوا  متفرج،  ألف   40 قارب 
إلبراز  جاء  الذي  االفتتاح  حفل 
الجزائرية،  والثقافات  العادات 
لما  الحفل  وامتد  إفريقية،  بأبعاد 
فقرات  تخللته  دقيقة،   20 يقارب 
ورقصات  متميزة،  استعراضية 

الفنية  األلوان  مختلف  على 
استخداما  وعرف  الجزائرية، 
واإلضاءات  لأللوان  مبهر 

واأللعاب النارية.
بن  أيمن  االفتتاح  حفل  وحضر 
األول  الوزير  الرحمن،  عبد 
الرئيس  عن  ممثال  الجزائري، 
إلى  تبون، باإلضافة  المجيد  عبد 
الفيفا،  رئيس  إنفانتينو  جياني 
وباتريس موتسيبي رئيس الكاف.

الذي  الحفل  على  الستار  وأسدل 
شهد العديد من األحداث المثيرة، 
زينت  التي  الجماهير  وواصلت 
بشكل الفت  االحتفال  المدرجات 
تستضيفها  التي  بالبطولة  للنظر 

للمرة األولى في تاريخها.

بن  أيمن  األول  الوزير  وأعطى 
رئيس  عن  نيابة  الرحمن،  عبد 
تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية 
حيث  البطولة،  انطالق  إشارة 
بالضيوف  األول  الوزير  رحب 
الشهداء  أرض  على  الحاضرين 
الكلمة  في  مؤكدا  والحرية، 
قيم  على  ألقاها  التي  القصيرة 
المجهودات  وعلى  الرياضة 
واإلمكانيات الكبيرة التي سخرتها 
وإنجاح  تنظيم  أجل  من  الجزائر 
الفاف  رئيس  البطولة.وكان  هذه 
صعد  من  أول  زفيزف،  جهيد 
بضيوف  للترحيب  المنصة  على 
طيبة  إقامة  وتمنى  الجزائر، 
ومشاركة ناجحة لكل المنتخبات، 

بعدها منحت الكلمة لحفيد الزعيم 
شيف  مانديال،  نيلسون  اإلفريقي 
جدد  الذي  مانديال،  زووليفوليل 
الشرف  على  للجزائر  شكره 

الكبير الذي حظي به جده.
العادة،  عليه  جرت  وكما 
لرئيس  الكلمة  بعدها  حولت 
باتريس  إفريقي  الجنوب  الكاف 
بالجزائر  أشاد  الذي  موتسيبي، 
الكروي،  الحدث  تحتضن  التي 
كل  بيت  اليوم  أنها  معتبرا 
القدم  كرة  بأن  مشيرا  األفارقة، 
حظا  متمنيا  الشعوب،  توحد 
في  المشاركة  للمنتخبات  موفقا 

"الشان".
ق.ر

أكد جهيد زفيزف رئيس االتحادية الجزائرية 
مانديال  نيلسون  بملعب  أمس  اول  القدم  لكرة 
اإلفريقية  للبطولة  السابعة  الطبعة  أن  ببراقي 
لألمم في كرة القدم، الخاصة لالعبين المحليين 
من شأنها أن تعطي اإلضافة المنتظرة للكرة 

المستديرة في القارة السمراء.
كلمته  في  الجزائرية  االتحادية  رئيس  وقال 
لبطولة  السابعة  "الطبعة  للبطولة:  االفتتاحية 
وقائعها  تجري  المحليين  لالعبين  إفريقيا 
اإلضافة  منح  يمكنها  استثنائية،  ظروف  في 
استعدت  وقد  اإلفريقية.  القدم  لكرة  المرجوة 
هذه  من  تجعل  لكي  حلة  أبهى  في  الجزائر 

النسخة خاصة في تاريخ المنافسة«.
الجزائر،  بضيوف  الترحيبية  كلمته  وفي 
فخورة  الجزائر  "اليوم  أن  زفيزف  أوضح 
ومن  بفخر  تستعد  وهي  اإلفريقي  بامتدادها 

واحتضان  الستقبال  مانديال،  نيلسون  ملعب 
باحتضان  برزت  كما  الجزائر-2022،  شان 
األلعاب  منافسة  في  المتوسطي  إقليمها  دول 

الدول  باستقبال  بعدها  ونجحت  المتوسطية 
العربية لكأس العرب لكرة القدم ألقل من 17 
سنة«.وأضاف: "لقد عملنا طيلة المدة األخيرة 
السيد  الجمهورية  رئيس  وتوجيهات  بحرص 
وصديق  الشباب  صديق  تبون،  المجيد  عبد 
الجزائر، وهران،  تكون مدن  الرياضة حتى 
إلنجاح  حلة  أبهى  في  وقسنطينة  عنابة 

الموعد«.
الجزائر  أن  بالتأكيد  االتحادية  رئيس  وختم 
في  الكبيرة  قدراتها  تثبت  تزال  وال  أثبتت 
إقامة  متمنيا  الكبرى،  المنافسات  احتضان 
لالعبين  إفريقيا  بطولة  في  لضيوفها  طيبة 
أداء كرويا  المشاركة  الفرق  المحليين، ولكل 
قضاء  وللكل  عالية  رياضية  وروحا  رائعا 

أوقاتا ممتعة مليئة بالمتعة والفرجة.
ق.ر/واج

لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  رئيس   أشاد 
موتسيبي،  باتريس  إفريقي  الجنوب  القدم، 
الجزائر  رصدتها  التي  الكبيرة  باإلمكانيات 
لتنظيم النسخة السابعة من كأس أمم إفريقيا 
للمحليين، مؤكدا أن النسخة الحالية "ستكون 

األفضل على اإلطالق«.
حفل  خالل  ألقاها  كلمة  في  موتسيبي  وقال 
بالعاصمة  مانديال  نيلسون  بملعب  االفتتاح 
أول أمس: "الجزائر بيت كل األفارقة، فأنا 
أشعر بأنني في بلدي عندما أكون على هذه 

على  الجزائري  الشعب  أشكر  أن  "أريد  وأضاف  الطيبة«،  األرض 
ترحيبهم الحار بكل األفارقة، لقد جعلتم هذه النسخة من الشان األفضل 

في تاريخ المسابقة«.

لتوجيه  الفرصة  الكاف  رئيس  يفوت  ولم 
الجزائرية،  الدولة  على  للمسؤولين  الشكر 
رئيس  أشكر  أن  أيضا  "أود  أضاف:  لما 
الجمهورية، الوزير األول والجزائر حكومة 
وشعبا بالنيابة عن البلدان اإلفريقية ال54«.

كما عبر موتسيبي، عن امتنانه الكبير لرئيس 
االتحادية الدولية لكرة القدم، جياني إنفانتينو، 
على  وحرصه  المتواصل،  دعمه  نظير 

تطوير الكرة اإلفريقية.
"كرة  بالقول:  حديثه  موتسيبي  وواصل 
التوفيق لكل  القدم تجمع الشعوب وسنستمر في جعلها كذلك، وأتمنى 

المنتخبات في هذا العرس الكروي".
ق.ر

امتد ملا يقارب 20 دقيقة وتخللته فقرات ا�ستعرا�سية متميزة 

اأكد ان "ال�سان" من �ساأنها اأن متنح الإ�سافة املرجوة لكرة القدم الإفريقية، زفيزف:

موت�سيبي ي�سيد بالإمكانيات الكبرية التي ر�سدتها اجلزائر ويوؤكد: 

حفل افتتاح "ال�سان" 
يخطف الأ�سواء ويبهر املتتبعني

"اجلزائر اأثبتت ول تزال تثبت قدراتها الكبرية 
يف احت�سان املناف�سات الكربى"

"لقد جعلتم هذه الن�سخة من ال�سان الأف�سل يف تاريخ امل�سابقة" 



 www.elraed.dz

متفرقاتالأحد  15 جانفي 2023 املـوافق لـ 23 جمادى الثانية 1444هـ10

ق.و

كما ثمن سايحي --يضيف البيان-- "فرصة لقائه ابن 
أكبر مناضل عرفته القارة االفريقية، صاحب األفكار 
المناهضة لألبارتيد واالستعمار، والذي يعتبر صديقا 

للجزائر" التي زارها أكثر من مرة.
من جهته، أعرب زويليفيل مانديال عن تشرفه 

بالحضور إلى الجزائر ممثال لعائلة مانديال، حيث 
صرح أن جده "كان يعتبر الجزائر بلده الثاني، واألهم 

من ذلك أن الجزائر وطن لكافة الثوار في القارة 
االفريقية"، مذكرا بزيارة نيلسون مانديال إلى الجزائر 

سنة 1962 لمساندة الكفاح من أجل التحرر وكذا بناء 
وحدة الدول االفريقية. كما تطرق إلى "الدعم التام 

والمستمر الذي قدمته الجزائر التي كانت في طليعة 
الدول التي وقفت مع جنوب إفريقيا إبان كفاحها ضد 

السياسة العنصرية لألبارتيد إلى أن تحقق التحرير 
واستمرار تقديم الدعم لها بعد االستقالل". وأبرز حفيد 

الزعيم االفريقي "امتنانه الدائم وكافة أبناء الشعب 
الجنوب إفريقي للعالقة التي تربطهم بالجزائر"، 
مشيرا الى أن زيارته هذه تعد "فرصة ثمينة من 

أجل تعزيز العالقات الثنائية والتعاون المشترك في 
المجاالت ذات االهتمام المشترك". وأعرب مانديال 

بالمناسبة عن "سعادته بلقاء رئيس الجمهورية 
والوزير األول"، كما ثمن لقاءه اليوم بوزير الصحة، 

حيث تناول الطرفان –حسب نفس المصدر- "المسائل 
المشتركة بين البلدين في مجال التعاون الثنائي"، 
كما ركزا على "المجاالت ذات االهتمام المشترك 

في المؤسسات القارية والدولية، على غرار البرلمان 
اإلفريقي واالتحاد اإلفريقي".

ذكرت وزارة الداخلية بضرورة إتباع إرشادات 
السالمة والوقاية، فيما يتعلق بتركيب سخان الماء، 

وذلك على خلفية ازدياد أعداد ضحايا االختناق بالقاتل 
الصامت في الفترة األخيرة.

وجاء في بيان للوزارة على صفحتها الرسمية على 
»الفيسبوك« أمس، »خالل اآلونة األخيرة، أصبح 

سخان المياه المتسبب الرئيسي في حاالت التسمم بغاز 
أحادي أكسيد الكربون، لذا نذكركم بضرورة إتباع 

إرشادات السالمة »
وأوضحت المصالح ذاتها أنه يُمنع منعا باتا ومهما كان 
السبب تركيب سخان الماء في الحمام، كما يجب وضع 
سخان الماء في مكان تتوفر فيه التهوية، مع ضرورة 
توصيل سخان الماء بقنوات صرف الغازات السامة.
ودعت وزارة الداخلية إلى الحرص على تركيب أو 

صيانة سخان الماء من طرف مهني مختص في مجال 
الترصيص حامل لشهادة الكفاءة المهنية في التركيب 

الصحي والغاز، وعدم االستعانة في تركيب أو صيانة 
سخان الماء برصاص مهني مختص في التركيب 

الصحي فقط.
ع. ط

توجت الشرطة الجزائرية بجائزتين في أحسن األفالم 
التوعوية، األول في مجال حقوق اإلنسان في العمل 

األمني والثاني في مجال مكافحة التطرف، وذلك 
ضمن المسابقة التي نظمتها األمانة العامة لمجلس 

وزراء الداخلية العرب، على هامش أشغال المؤتمر 
الـ 46 لقادة الشرطة واألمن العرب المنعقد بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة يومي 9 و10 جانفي 
2023.

لإلشارة، شارك وفد رفيع المستوى من المديرية 

العامة لألمن الوطني في أشغال هذا المؤتمر، الذي 
تزامن مع الذكرى الخمسين )50( إلنعقاد أول مؤتمر 
لقادة الشرطة واألمن العرب، حيث ناقش المشاركون 

على مدار يومين، عددا من المواضيع الهامة، على 
غرار مشروع اإلستراتيجية العربية لمكافحة جرائم 

االتجار بالبشر وباألعضاء البشرية، جرائم غسل 
األموال، إلى جانب استعراض التجارب األمنية 

المتميزة لبعض الدول األعضاء.
عزيز. ط

أكد الحزب الشيوعي "شيوعيو روسيا" أمس، 
تضامنه "الالمشروط" مع القضية الصحراوية و 

اعترافه بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير 
واالستقالل, مشددا على انه سيظل "ثابتا" على موقفه 
الداعم والمساند له حتى بسط سيادته على كامل ترابه 

الوطني.
ولدى استقباله لوفد عن الحزب الشيوعي الروسي 
على هامش أشغال المؤتمر ال16 للجبهة الشعبية 

لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب, أطلع 
الرئيس الصحراوي واألمين العام لجبهة البوليساريو, 

إبراهيم غالي, ضيوفه على آخر مستجدات القضية 
الصحراوية, خصوصا في هذه الظرفية المفصلية من 

تاريخ كفاح الشعب الصحراوي.
وثمن إبراهيم غالي مشاركة الحزب في أشغال 

المؤتمر ال16 لجبهة البوليساريو, معتبرا ان الخطوة 
"تعكس عمق العالقات المتجذرة" التي تربط الطرفين.

من جانبه, عبر وفد الحزب الشيوعي الروسي عن 

تضامنه "الالمشروط" مع القضية الصحراوية و 
اعترافه بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير 

و االستقالل, منوها الى ان الحزب تمكن من التعريف 
بالقضية الصحراوية في أكثر من 89 منطقة روسية 
وسيظل "ثابتا" على موقفه الداعم والمساند للشعب 

الصحراوي حتى بسط سيادته على كامل ترابه 
الوطني.

وتتواصل بوالية الداخلة بمخيمات الالجئين 
الصحراويين, أشغال المؤتمر ال16 لجبهة 

البوليساريو "الشهيد أمحمد خداد لحبيب" في يومها 
الثاني, تحت شعار "تصعيد القتال لطرد االحتالل و 

استكمال السيادة", حيث يواصل المشاركون تقديم 
مداخالتهم. ويشهد المؤتمر مشاركة نحو 2000 
مندوب و زهاء 300 شخصية قادمة من إفريقيا 
وأمريكا الالتينية و أوروبا و آسيا, حسب رئاسة 

المؤتمر.
ل. ع

تطرقا اإىل عالقات التعاون بني البلدين يف جمال ال�صحة

 �سايحـــــــي ي�ستقبــــــــل 
حفيـــــد نيل�ســون مانديــــال

ا�صتقبل وزير ال�صحة، عبد احلق �صايحي، اأم�س، باجلزائر العا�صمة، زويليفيل 

مانديال حفيد الزعيم اجلنوب اإفريقي الراحل نيل�صون مانديال.

وخالل اللقاء، ا�صتعر�س الوزير "املوا�صيع التي تطرق لها الطرفان، والتي تخ�س 

التعاون بني البلدين خا�صة يف جمال ال�صحة ، ح�صب ما اأفاد به بيان للوزارة.

بهدف زيادة الإيرادات

»تويرت« تدر�س  �إمكانية بيع 

�أ�سماء  ح�سابات بع�س �مل�ستحدمني

درس "تويتر"  إمكانية بيع أسماء حسابات بعض 
مستخدمي الشبكة االجتماعية، بهدف زيادة اإليرادات 

وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ذا نيويورك 
تايمز" األميركية.

وحسب الصحيفة، فإن "الشركة بدأت مناقشة فكرة 
إمكانية إجراء مزادات عبر اإلنترنت لبيع أسماء 

مستخدمي تويتر، إذ يمكن لبعض المستخدمين 
الحصول على أسماء معينة كان قد استخدمها غيرهم 
عبر الشبكة، وإن هذه الخطوة قد تساعد تويتر على 

زيادة اإليرادات".
وفي تغريدة الشهر الماضي، قال إيلون ماسك إن 

تويتر ستبدأ قريًبا في تحرير 1.5 مليار من أسماء 
المستخدمين بالموقع، مشيًرا إلى أنه سيتم حذف 

الحسابات غير النشطة. وأفاد ماسك -في رد على 
تغريدة عبر تويتر- بأنه مهتم بتحرير حسابات بأسماء 

المستخدمين المطلوبة.
وال تسمح سياسة "تويتر" بشراء أسماء مستخدمي 

تويتر أو بيعها. وعلى الرغم من وجود هذه 
القاعدة، فقد تمكن عديد من األشخاص -على مدى 
سنوات- من شراء األسماء المرغوبة عن طريق 
السوق السوداء. كما أن بيع أسماء المستخدمين 

المرغوبة جذبت أيًضا المخترقين في الماضي. ففي 
عام 2020، تم القبض على مراهق بعد اختراق 

شبكة التواصل االجتماعي والحصول على أسماء 
مستخدمين بارزة لبيعها، إذ اخترق ذلك "الهاكر" 
)المخترق( حسابات عديد من الشخصيات العامة، 
بمن فيهم ماسك والرئيس األميركي األسبق باراك 

أوباما وبيل غيتس وغيرهم. وأشارت الصحيفة إلى 
أنه من غير المعروف بعد إذا كانت تويتر ستمضي 

في هذه الفكرة، كما لم يتم الكشف عن أن الفكرة 
ستشمل جميع األسماء المستعارة لمستخدمي الشبكة 

أم بعضها. وكانت بعض مواقع اإلنترنت أشارت 
سابقا إلى أن الحديث عن بيع األسماء المستعارة 

للحسابات في تويتر بدأ منذ ديسمبر الماضي.
وتجدر اإلشارة إلى أن شبكة "تليغرام"كانت قد 

أقدمت على مثل هذه الخطوة أكتوبر الماضي، وتم 
بيع بعض األسماء المستعارة للحسابات مقابل مبالغ 

مادية، ومن بين أغلى األسماء المستعارة التي تم 
بيعها كان "news@"، إذ بيع بمقابل 1.8 مليون 

دوالر.
الوكالت

اأكد اعرتافه بحق ال�صعب ال�صحراوي يف تقرير امل�صري

 �حلزب �ل�سيوعي �لرو�سي 
يجدد دعمه للق�سية �ل�سحر�وية

املوؤمتر الـ 46 لقادة ال�صرطة والأمن العرب باأبو ظبي:

  »�جلز�ئر ُتتوج بجائزتني 
يف م�سابقة �أح�سن �لأفالم �لتوعوية«

�صخان املاء اأ�صبح املت�صبب الرئي�صي يف حالت الت�صمم بالغاز

وز�رة �لد�خلية تذكر باإجر�ء�ت �لوقاية من »�لقاتل �ل�سامت«
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اإ�صـهـــار



تم إنتاج فيلم للتعريف بمدينة عنابة والترويج لها كوجهة سياحية بمناسبة 
احتضان المدينة لجزء من منافسات الدورة السابعة لبطولة أمم إفريقيا 
الجزائر  تستضيفها  التي   )2022 )شان  المحليين  لالعبين  القدم  لكرة 
من 13 جانفي إلى 4 فيفري2023.وفي هذا الصدد أوضحت مسؤولة 
خلية االتصال بوالية مونية قوري في تصريح لـ "وأج" بأن هذا الفيلم 
الذي أنتج من طرف والية عنابة وأخرجه السينمائي الشاب ابن مدينة 
عنابة عبد الرحمن حراث يعرض حاليا على الصفحة الرسمية لوالية 
العريقة  بونة  بمقومات  دقائق  يستغرق سبع  الذي  الفيلم  عنابة.ويعرف 
الطبيعية  السياحية  التاريخي ومؤهالتها  الثقافية والحضارية وامتدادها 
الرياضية. مكاسبها  على  التركيز  مع  الترفيهية,  و  الفندقية  وهياكلها 

ولتزامن إنتاج هذا الفيلم الترويجي مع انطالق تظاهرة "شان 2022", 

فعاليات  المسخرة الحتضان  الرياضية  المنشآت  العمل على  هذا  ركز 
التظاهرة و هي ملعب 19 ماي 1956 والعقيد شابو اللذين تم تأهيلهما 
العالمية.كما  الرياضية  المنشآت  مستوى  إلى  ليرقيا  قياسي  في ظرف 
يعرج الفيلم على معالم بونة الحضارية والتاريخية من مسجدي الباي 
و أبي مروان الشريف وقبة سيدي إبراهيم بمدخل المدينة, إلى جانب 
معالم المدينة األثرية الرومانية وكنيسة القديس أوغستين وجوانب من 
التراث الثقافي لسكان بونة و أزقة المدينة العتيقة.من جهة أخرى يساهم 
ناشطون عبر شبكات التواصل االجتماعي بعنابة في عرض صور و 
أشرطة فيديو تعرف بمدينة عنابة والمواقع السياحية بكورنيش المدينة 

ومنطقة سرايدي و وسط المدينة.
ق. ث

ينتظر المثقفون العرب ، إعالن عدد من الجوائز العربية 
الكبرى خالل الشهر المقبل، بداية من منتصف جانفي 
القوائم  إعالن  المقبل،  فيفري  منتصف  وحتى  الحالي 
الجوائز على رأسها جائزة  لعدد من كبريات  القصيرة 
إلعالن  أخرى  جوائز  تستعد  فيما  العربية،  البوكر 
في  القصيرة  للقصة  الملتقى  جائزة  مثل  بها  الفائزين 

الكويت، وجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب. 
للرواية  العالمية  البوكر  جائزة  تعلن  السياق،  هذا  وفي 
للفوز  المرشحة  للرواية  الطويلة  قائمتها  عن  العربية، 
بحسب  الحالي  يناير   26 في   ،2023 لعام  بالجائزة 
الجدول الزمني الموضوع على موقع الجائزة، فيما تحدد 
موعد اإلعالن عن روايات القائمة القصيرة، في شهر 
مارس 2023، على أن يتم اإلعالن عن الفائز في ماي 

2022 للفائز بجائزتها الكبرى، والتي تبلغ قيمتها المادية 
50 ألف دوالر أمريكي.من جهتها تعلن جامعة الشرق 
للقصة  الملتقى  بجائزة  الفائز  اسم  األمريكية،  األوسط 
القصيرة العربية، احتفالية الجائزة التي ستحتضنها في 
 ،2023 فبراير  شهر  من  األول  األسبوع  في  حرمها 
وبما ينسجم ويتناغم مع احتفاالت دولة الكويت بأعيادها 
الرسمية في هذا الشهر. كما سيكون هناك برنامج ثقافي 
كوكبة من  بمشاركة  االحتفالية  عالمي يصاحب  عربي 
حيث  والعالمية،  العربية  والمثقفة  المبدعة  الشخصيات 
ستعقد لجنة التحكيم اجتماعها األخير لهذه الدورة، ومن 
على  الفائز  سيحصل  بالجائزة،  الفائز  عن  ستعلن  ثم 
درع  مع  أمريكي(  دوالر  ألف   20,000( بقيمة  جائزة 
وشهادة. وسيُمنح كل من كتّاب القائمة القصيرة األربعة 

درع  مع  أمريكي(  دوالر  آالف   5,000( بقيمة  جائزة 
وشهادة أيًضا.بدورها، تعلن نتائج جائزة الشارقة لإلبداع 
العربي، أسماء الفائزين في شهر يناير 2023م، وتوزع 
الجوائز أثناء ورشة اإلبداع في أبريل 2023م، وذلك في 
مجاالت الشعر الفصيح )ال يقل عن 15 قصيدة(، القصة 
قصة(،   12 عن  تقل  ال  قصصية  )مجموعة  القصيرة 
الرواية، النص المسرحي، أدب الطفل، وتُخصص هذه 
الدورة لـ )مجموعة شعرية موَجهة للطفل– من عمر 8 
إلى 12 سنة(، كما يتم تغيير التخصص كل عام، النقد، 
ويخصص هذا العام لدراسة )مستقبل الشعر العربي في 

الزمن الرقمي(،  كما يتم تغيير التخصص كل عام.
ويعلن معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الرابعة 
فيفري   6 إلى  يناير   25 إقامته من  المقرر  والخمسين، 

المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، أسماء الفائزين 
في جوائز المعرض خالل حفل من المقرر إقامته خالل 
األسبوع األول من المعرض، وذلك في مجاالت: جائزة 
أفضل رواية. جائزة أفضل مجموعة قصصية.  جائزة 
النقد  أفضل كتاب مترجم.  جائزة  األدبي. جائزة  النقد 
األدبي. جائزة الكتابة للطفل. جائزة شعر العامية. جائزة 
شعر الفصحى. جائزة الكتاب العلمي. جائزة الدراسات 
)بالتعاون  للطفل  كتاب مترجم  أفضل  اإلنسانية. جائزة 
الكتاب  جائزة  )مناصفة(.  للترجمة  القومي  المركز  مع 
التأليف المسرحي  األول - فرع اإلبداع األدبي. جائزة 
)بالتعاون مع أكاديمية الفنون(. جائزة أفضل كتاب في 

التراث )بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية(.
الوكاالت

أساسا  يشمل  البرنامج  هذا 
المنافسات  تستضيف  التي  المدن 
وعنابة  وهران  أي  والمشاركين، 
العاصمة،  والجزائر  وقسنطينة 
المحلية  المديريات  مع  بالتعاون 
للواليات  الثقافية  والمؤسسات 

وكذا المتاحف.
عنابة تستضيف ضيوف الجزائر 
بإبرازها عمقها التاريخي وذوقها 
لمتحف  اإلرشادية  الجوالت  مع 
بازيليكا  بجوار  ونشاطات  هيبون 
القديس أوغسطينوس و الصناعة 
باإلضافة  للمنطقة،  التقليدية 
التي  الجهوية  المسارح  أيام  إلى 
الدين  عز  مسرح  يستضيفها 
جانفي   31 إلى   8 من  مجوبي، 
السينمائية  العروض  عديد  وكذا 

والنشاطات األدبية.
مدينة  ترتقب  جانبها،  ومن 
الوفود أبواب  لفائدة  قسنطينة فتح 
طاهر  محمد  الجهوي  المسرح 

التراث  في  المصنف  فرقاني 
أحمد  قصر  ومتحف  الوطني 
من  العديد  يقترحان  الذين  باي 
بالتراث،  صلة  ذات  المعارض 
بينما برمجت العديد من العروض 
بالمسرح  المسرحية  والتمثيليات 

الجهوي لقسنطينة.
على  تعودت  التي  وهران  مدينة 
الكبرى  الرياضية  التظاهرات 
الثري  برنامجا  من  استلهمت 
المتوسطية  لأللعاب  المرافق 
المنافسة  لهاته   2022 يونيو 
القارية، مع أيام المسرح االفريقي 
القادر  عبد  الجهوي  بالمسرح 
الرسم  فن  علولة، معارض حول 
للقارة وحول فترة ما قبل التاريخ 
سنيمائية  دورات  الجزائر،  في 

موضوعاتية وكذا لقاءات أدبية.
وينتظر أن تستغل وهران مسالكها 
حي  بجوار  المعدة  السياحية 
وحصون  أبواب  الهواري،  سيد 

المدينة ومعالم من العهد العثماني. 
وثقافة  فنون  مؤسسة  وبمساعدة 
هاته  برمجت  العاصمة،  للجزائر 
حول  المعارض  عديد  األخيرة 
الحرف الصناعة التقليدية وبعض 

العروض.
إلى ذلك أحيى أول أمس، الفنانون 
وطوطو  سولكينغ  الجزائريون 
تيكوباوين  الصحراء  بلوز  وفرقة 
والمغني الكونغولي دادجو، مساء 
نيلسون مانديال  أول أمس بملعب 
ببراقي )الجزائر العاصمة(، حفل 
افتتاح الطبعة السابعة لبطولة أمم 
القدم )شان 2022(  أفريقية لكرة 
في أجواء بهيجة صنعها الجمهور 

الغفير الحاضر.
أيمن  األول،  الوزير  وأعطى 
رئيس  باسم  الرحمان  عبد  بن 
تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية، 
إشارة انطالق هذه الطبعة لبطولة 
بحضور  القدم،  لكرة  إفريقيا  أمم 

أعضاء من الحكومة وممثلين عن 
هيئات كروية دولية ومحلية.

برقصات  االفتتاح  حفل  واستهل 
خمس  أداء  من  فولكلورية 
الباليه  راقصات  من  مجموعات 
تمثل  تقليدية  بأزياء  والراقصين 
جميع مناطق الجزائر، وذلك على 
الراحلين  للفنانين  أغنيتين  وقع 

دحمان الحراشي وإيدير.
المقيم  الجزائري  الفنان  وكان 
األمريكية  المتحدة  بالواليات 
من  أول  طبوش(  )فتحي  طوطو 
أعضاء  رفقة  المدرجات  أشعل 
فرقة "تيكوباوين"، قبل أن يلتحق 
نجم  ثم  دادجو  الراب  مغني  بهم 
الراب الجزائري سولكينغ. وتميز 
ذات  بسينوغرافيا  االفتتاح  حفل 
جمالية كبيرة طغت عليها األلوان 
األفريقية وزادتها األلعاب النارية 

رونقا.
ق. ث

11 الثقايف
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على هام�س حفل ت�سليم جائزة رئي�س 

اجلمهورية للغة والأدب الأمازيغي

ع�صاد يدعو املجتمع اجلزائري 
اإىل التكفل برتاثه الل�ساين بكل لهجاته

المجتمع  الهاشمي عصاد  سي  لألمازيغية  السامية  للمحافظة  العام  األمين  دعا 
الجزائري إلى التكفل بتراثه اللساني بكل لهجاته.

األمازيغي  واألدب  للغة  الجمهورية  رئيس  جائزة  تسليم  حفل  هامش  وعلى 
على  المحافظة  إلى  مدعوون  "أننا  عصاد  أكد  بغرداية,  المنصرم  الخميس 
الموروث الثقافي األمازيغي الثري ألسالفنا بكل أنواعه وإلى العمل على إثرائه 
وترقيته".وشدد على أن التراث الثقافي األمازيغي يمثل "عنصرا أساسيا" في 
هويتنا الجزائرية, مرافعا من أجل تثمين هذا الموروث والمحافظة عليه لتخليد 

الثقافة والعادات األمازيغية لدى األجيال القادمة.
كل  تمنح  التي  الجمهورية  رئيس  "جائزة  من خالل  أنه  العام  األمين  وأوضح 
سنة نعطي الحق لمختلف المشاركين للمساهمة في إثراء تراثنا اللساني القوي 
بمختلف عناصره وأشكاله التعبيرية". وأضاف يقول "حاليا نطور شبكة جامعية 

عبر الجامعات الجزائرية للتكفل بالمسألة اللسانية األمازيغية.
وأشار في هذا الصدد أنه تم توقيع اتفاقية شراكة بين المحافظة السامية لألمازيغية 
وجامعة غرداية لتطوير األبحاث في مجال اللغة واألدب األمازيغي وإمكانية 
فتح قسم لهذه اللغة. وأكد أن السلطات العمومية تبذل جهود كبيرة إلبراز اللغة 
األمازيغية, لإلسهام في بناء وتعزيز هويتنا الوطنية الثرية والمتنوعة في بلد 

موحد غير قابل للتقسيم.
يذكر أن جائزة رئيس الجهورية للغة و األدب االمازيغي في طبعتها الثالثة قد 
منحت لنادية عقاب خالل حفل شهد ايضا منح جوائز التراث الثقافي الالمادي 
و علوم اللغة االمازيغية والتكنولوجيا.وتم منح هذه الجائزة في إطار االحتفاالت 
الرسمية بإحياء السنة االمازيغية, يناير 2973, وذلك خالل حفل نظم بجامعة 
غرداية, بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي, و وزيرة 
الفنون, صورايا مولوجي, و مستشاري رئيس الجمهورية, واألمين  الثقافة و 
العام للمحافظة السامية لألمازيغية, سي الهاشمي عصاد, و السلطات الوالئية 
 ,2020 سنة  في  إنشاؤها  تم  التي  الجائزة  هذه  محليين.وتهدف  منتخبين  و 
الثقافة  و  اللغة  مجال  في  أفضل  إنتاج  أجل  من  اإلبداع  و  البحث  تشجيع  إلى 
الصيغ  البحثية واألدبية في شتى  و  العلمية  االنجازات  تثمين  و  األمازيغيتين, 
الرسمية  الجزائر.كما تميز برنامج االحتفاالت  المستعملة في  المختلفة  اللغوية 
بإحياء السنة األمازيغية, التي جرت هذه السنة تحت شعار" يناير يجمعنا في 

جزائر واحدة وموحدة", بتنظيم عديد النشاطات.

خالل حفل كبري مبنا�سبة احتفالت

 راأ�س ال�سنة الأمازيغية

تاكفارينا�س ميتع جمهوره باأجمل الأغاين
الجزائري  الفنان  أمتع 
الخميس  تاكفاريناس 
جمهوره  المنصرم، 
خالل  األغاني  بأجمل 
بمناسبة  أقيم  كبير  حفل 
السنة  رأس  احتفاالت 

األمازيغية 2973.
الحفل  تنظيم  تم  وقد 
محمد  االولمبي  بالمركب 
جمهور  أمام  بوضياف 
عريض جاء ليشاهد الفنان 
تاكفاريناس بعد غياب عن 
الساحة العاصمية لسنوات 
عدة. وقد أدى الفنان مجموعة من األغاني التي تعكس روح وبهجة رأس السنة 
ليرحب  "أزول"  بأغنية  األمسية  الجزائري  الفنان  افتتح  يناير.وقد  األمازيغية 

بجمهوره ويحيي التعدد الثقافي ببعديه الجزائري واألفريقي.
العديد من  الباليه  الذي كان مرفوقا بموسيقيين وراقصي  تاكفاريناس  كما أدى 
أغانيه التي تتحدث عن الحب والتشارك والعيش معا، كلها قيم يحملها عيد يناير.
وغنى الفنان كذلك أغنية "أوليو" التي أهداها لكل معجبيه الذين يشجعونه على 
من  الكثير  رصيده  في  يملك  تاكفاريناس  أن  المشوار.يذكر  ومواصلة  االبداع 
االصدارات التي تدور حول الثقافة الجزائرية منها ألبوم و "واي تلها )1986(" 

و "زعما زعما" )1999(.

الأحد  15 جانفي 2023 املـوافق لـ 23 جمادى الثانية 1444هـ

فنانون جزائريون وعامليون يحيون حفل افتتاح البطولة

وزارة الثقافة تعلن عن برنامج
 ثري ملرافقة "ال�صان"

اأعلنت وزارة الثقافة والفنون عن برنامج فني ثري لعرو�س حية ومعار�س وجولت اإر�سادية يف معامل من الرتاث الثقايف 

اجلزائري، ملرافقة الن�سخة ال�سابعة لبطولة اأمم اإفريقيا لالعبني املحليني "�سان 2022 ".

حتت�سن جزءا من بطولة ال�سان

فيلم ترويجي لوجهة عنابة

بداية من منت�سف جانفي واإىل غاية فيفري املقبل

املثقفون العرب على موعد مع عدد من اجلوائز الكربى 
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دويلالأحد  15 جانفي 2023 املـوافق لـ 23 جمادى الثانية 1444هـ12
انطالق اأ�سغال املوؤمتر ال�ساد�س ع�سر جلبهة البولي�ساريو مبخيمات الالجئني بتيندوف

الرئي�س ال�شحراوي ي�شيد بدعم اجلزائر الالم�شروط 
لن�ضال ال�ضعب ال�ضحراوي �ضد االحتالل 

اأ�ساد رئي�س اجلمهورية، الأمني العام للجبهة ال�سعبية لتحرير ال�ساقية احلمراء وواد الذهب، ابراهيم غايل، بالدور الهام والكبري الذي تقوم به اجلزائر يف الدعم الكامل لق�سية البولي�ساريو الووقوف 

الالم�سروط مع ن�سال ال�سعب ال�سحراوي �سد الحتالل املغربي، م�ستنكرا �سمت املجتمع الدويل والهيئات الدولية جراء اخلروقات وال�سطهاد الذي يعاين منه ال�سعب ال�سحراوي من قبل نظام املخزن.

مبعوثنا اإىل خمميات الالجئني بتيندوف: عزيز حممود لعجاج

ألقاها  التي  الكلمة  في  غالي  ابراهيم  قال 
خالل إشرافه على انطالق أشغال المؤتمر 
والذي  البوليساريو،  لجبهة  عشر  السادس 
خداد  امحمد   " الشهيد  مؤتمر  اسم  حمل 
"تصعيد  شعار  تحت  يعقد  الذي   " لحبيب 
 " السيادة  واستكمال  االحتالل  لطرد  القتال 
بوالية الداخلة بمخيمات الالجئين بتنيدوف، 
جانفي   17 إلى   13 من  الممتدة  الفترة  في 
الجاري، إن الجزائر تستحق مكانتها الحالية 
الساحتين  على  جلي  وبشكل  ودوليا  اقليميا 
تالوته  في  غالي  واالفريقية.وأكد  العربية 
األخيرة،  سنوات  للخمس  األدبي  للتقرير 
على أن الجزائر تسير بكل ثقة وأمان نحو 
اصالحات  عبر  الشاملة  نهضتها  تحقيق 
متواصلة في جميع القطاعات وهذا برئاسة 
بدعمها  مشيدا  تبون،  المجيد  عبد  الرئيس 
أمام  الشجاع  وموقفها  الصحراوية  للقضية 
وحق  استقالل  وتعرقل  ترفض  التي  الدول 
الشعب الصحراوي في العودة إلى الوطن.

الجزائر  أن  إلى  كذلك  الرئيس  وأشار 
المبدئية  بمواقفها  التمسك  على  حافضت 
مقدمتها  وفي  العالم  في  العادلة  للقضايا 
تمسكها  من  انطالقا  الصحراوية  القضية 
المجيدة  نوفمبر  من  أول  ثورة  بمبادئ 
وتضحياته   الجزائري  الشعب  كفاح  و 
وقرارات األمم المتحدة واالتحاد االفريقي .

وشدد الرئيس على أن هذه المواقف تشرف 
الرائد  الدور  على  وتؤكد  وشعبها  الجزائر 
لتكريس  للجزائر  الحثيثة  والجهود  والفعال 
السلم والدفاع عن البلدان المستعمرة، مؤكدا 
على السيادة الجزائرية في عالقاتها الدولية 
مع  العالقات  قطع  قرارها  غرار  على 
مع  الجوار  حسن  معاهدة  وتعليق  المغرب 
اسبانيا حتى يتم تحقيق جميع المطالب على 

أرض الواقع وإرجاع الحق لصاحبه.
عن  غالي  ابراهيم  تحدث  المقابل  وفي 
وعلى  المغربي  للنظام  المتتالية  السقطات 
رأسها فضيحة البرلمان األوروبي، والتي قام 
فيها المغرب بدفع رشاوي لنواب أوروبيين 
لخدمة مصالحه ومصالح، مردفا "المغرب 
واالبتزاز ومصداقية  الذمم  بشراء  معروفة 
البرلمان االوروبي واالتحاد األوروبي مع 
كل  ورغم  المحك".  على  اصبحت  االسف 
هذه االنتكاسات المتكررة والتي تؤكد على 
إال  جوانب،  كل  من  المخزن  نظام  هشاشة 
أن األمين العام شدد على أن أخطر ما قام 
جديدة  عالقات  ربط  هو  العلوي  النظام  به 
قديمة مع الكيان والصهيوني وهو ما فتح له 
الباب على مصرعيه للتوغل في هذه الجهة 
من  تحمله  بما  اجنداته  لفرض  افريقيا  في 
تهديد لشعوب المنطقة وحتى إمكانية تعطيل 

تحرير الشعب الصحراوي .
العمل  لتوقيف  الصحراوي  الرئيس  وعاد 
االحتالل  مع  النار  اطالق  وقف  باتفاق 
المغربي بعد انتهاكه من هذا األخير والدال 
على  قادر  غير  المخزن  نظام  أن  على 
االلتزام بوعوده وأن الحل الوحيد لالستقالل 
المخزن  نظام  وتحميل  البندقية  حمل  هو 
والمعدات  األرواح  في  خسائر  من  المزيد 

على يد مقاتلي الصحراء الغربية.
أن  المتحدث  أفاد  العالمي،  الصعيد  وعلى 
التطورات المتسارعة  للحرب في أوكرانيا 
المتحدة  األمم  دور  تأثر  إمكانية  أظهرت 
في صون السلم واالمن في العالم مع تفاقم 
والغذاء  الطاقة  مجالي  في  العالمية  االزمة 
وتابع  الشعوب  على  تدعيات  من  له  وما 
فضحت  "لقد  للبوليساريو  العام  األمين 
األزمة بشكل صارخ سياسة الكيل بمكيالين 
بين القضايا المطروحة على الساحة الدولية 

الشرعية  احترام  في  المزاعم  عن  بعيدا 
الدولية واالمم المتحدة وحقوق االنسان".

وهنا اغتنم الرئيس الفرصة للتنديد بالتهميش 
الذي تتعرض القضية الصحراوية من قبل 
استئناف  ان  الى  مشيرا  األطراف،  بعض 
الكفاح المسلح فرض عودة القضية الوطنية 
كمجلس  الدولية  المحافل  مستوى  على 
كورنا   جائحة  ورغم  الدول.  او  االمن 
والظروف الصعبة التي مرت بها الجزاىر 
خاصة وجميع الدول االخرى اال ان الدولة 
المساعدة  يد  مد  عن  تتوقف  لم  الجزائرية 
الصحراوي  وللقضية  الشعب  مساندة  و 
مضيفا  االعالمية،  والساحة  والحكومات 
بالنصر  ستتوج  الوطني  التحرير  "حرب 

الوطني الحتمي".
للمؤتمر،  التحضيرية  اللجنة  رئيس  وكان 
انطالق  قبيل  تطرق  قد  سالمة،  حمة 
بدءأ  التحضير  إلى مراحل  المؤتمر  أشغال 
النقاشات  ثم  التحضيرية  اللجنة  تشكيل  من 

التي شملت كافة الجسم الوطني الصحراي 
إلى  سالمة،  حمة  تواجداته.ونبه  بمختلف 
اللبنات  أولى  شكلت  السياسية  الندوات  أن 
رسم  أجل  من  شامل  لنقاش  المؤطرة 
المقبلة والتي تتوشح بشعار  المرحلة  معالم 
االحتالل  لطرد  القتال  "تصعيد  المؤتمر 
اللجنة  رئيس  وتوقف  السيادة".  واستكمال 
ساد  الذي  التفاعلي  الجو  عند  التحضيرية 
الصحراويين  أن  مبرزا  التحضير،  مراحل 
التي  األرضية  حول  متفقين  صاروا 
خالل  الوطني  العمل  لبرنامج  ستؤسس 
المرحلة المقبلة. وأشار حمة سالمة إلى أن 
عدد المندوبين للمؤتمر بلغ 2097 مؤتمرا. 
أمحمد  الشهيد  عائلة  تكريم  الحدث  وشهد 
اسمه.  المؤتمر  يحمل  الذي  لحبيب  خداد 
ويشارك في فعاليات المؤتمر السادس عشر 
مختلف  من  أجنبي   400 من  أزيد  للجبهة 
جنوب  موريتانيا،  الجزائر،   : العالم  دول 
أنغوال،  ناميبيا،  أوغندا،  السودان،  إفريقيا، 

فنزويال، زيمبابوي، كوبا، إسبانيا، فرنسا، 
بلجيكا، السويد، البرتغال وروسيا.

ويعتبر المؤتمر الشعبي العام الهيئة العليا في 
تنظيم جبهة البوليساريو، حيث تصدر عنه 
المهام في  بشأن كبريات  قرارات ومواقف 
التنظيمية،  السياسية،  الكفاح  ميادين  جميع 
االقتصادية،  االجتماعية،  العسكرية، 
وغيرها. والثقافية  اإلعالمية  الدبلوماسية، 
الفاصلة  المرحلة  بتقييم  المؤتمر  يقوم  كما 
بين مؤتمرين، ويضع برنامج عمل وطني، 
للجبهة  األساسي  القانون  ويراجع نصوص 
ووادي  الحمراء  الساقية  لتحرير  الشعبية 
العربية  الجمهورية  ودستور  الذهب 
الصحراوية الديمقراطية، كما ينتخب األمين 
رئيس  هو  الذي  البوليساريو  لجبهة  العام 
الجمهورية، وكذلك أعضاء أمانتها الوطنية 
التي هي الهيئة القيادية المسؤولة عن كفاح 

الشعب الصحراوي بين مؤتمرين.
الحمراء  الساقية  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
بجبهة  اختصارا  )المعروفة  الذهب  ووادي 
وطنية  تحرير  حركة  هي  البوليساريو( 
 1973 ماي   10 في  تأسست  صحراوية 
ضد مختلف أشكال االحتالل األجنبي، وهي 
تنظيم سياسي وطني يقود الكفاح من خالل 
الصحراوي  الشعب  وحدة  وحماية  تأطير 
وتذليل الصعاب في وجه مسيرته ومواجهة 
األهداف  ورسم  به،  المحدقة  األخطار 
واآلفاق من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة 
عقدت  فقد  واالستقالل.للتذكير،  الحرية  في 
جبهة البوليساريو منذ تأسيسها 15 مؤتمرا، 
في  مهمة  ومراحل  عالمات  كلها  مثلت 
أمام  الصحراوي  الشعب  كفاح  مسيرة 
تحديات استقالله، كان آخرها المؤتمر الـ15  

الذي عقد ببلدة التفاريتي المحررة .

اأحزاب �سيا�سية جزائرية جتدد 

التزامها بدعم كفاح ال�سعب 

ال�سحراوي العادل

أكدت أحزاب جزائرية التزامها بدعم كفاح 
تحقيق  حتى  العادل  الصحراوي  الشعب 
أشغال  من  األول  اليوم  استقالله.وخالل 
األمين  أكد  للجبهة،  السادس عشر  المؤتمر 
أبو  الوطني  التحرير  جبهة  لحزب  العام 
إلى جانب  يقف  الحزب  أن  الفضل بعجي، 
وحضوره  االستعمار  تعاني  التي  الشعوب 
لدعم  متجدد  تأكيد  هو  المؤتمر  فعاليات 

الشعب الصحراوي في كفاحه.
القضية  أن  إلى  بعجي،  الفضل  أبو  وأشار 

إفريقيا  وحرية  الحياد  تقبل  ال  الصحراوية 
الصحراوي. الشعب  بحرية  إال  تكتمل  لن 
جبهة  لحزب  العام  األمين  واستنكر 
التحرير الوطني موقف إسبانيا من القضية 
ال  مقبول  غير  أنه  مبرزا  الصحراوية، 
أخالقيا وال تاريخيا. وجدد المتحدث التأكيد 
جبهة  وحزب  الجزائر  موقف  أن  على 
التحرير ثابت ولن يتغير تجاه كفاح الشعب 
الدولي  بالتخاذل  العادل، منددا  الصحراوي 

أمام التعنت المغربي.
القادر  الوطني عبد  البناء  أما رئيس حركة 
شعبا  الجزائر  وقوف  جدد  فقد  قرينة،  بن 
جانب  إلى  ومعارضة  ونخبا  وحكومة 
استقالله.  تحقيق  حتى  الصحراوي  الشعب 
حريص  الحزب  أن  إلى  قرينة  بن  وأشار 
عن  والدفاع  الشهداء  وديعة  صون  على 
مبادئهم في دعم حركات التحرر. من جهته، 
الديمقراطي  الوطني  التجمع  ممثل  أبرز 
السيد محند برقوق، أن الحزب عازم على 
االستمرار في النضال حتى استكمال سيادة 
الشعب الصحراوي على أرضه، مثمنا روح 
واإلصرار  الصحراوية  الوطنية  الوحدة 

على النضال حتى تحقيق استقالله.

 وفود برملانية جزائرية

 جتدد دعمها للق�سية ال�سحراوية

في  المشاركة  األجنبية  الوفود  جددت 
دعمها  للجبهة،  عشر  السادس  المؤتمر 
للقضية الصحراوية، وذلك  المبدئي والدائم 
من خالل كلمات رسمية لشخصيات رفيعة 
وجمعيات  سياسية  وأحزاب  المستوى 
مع  التضامنية  والحركات  المدني  المجتمع 
كلمات  مستهل  .وفي  الصحراوية  القضية 
الجزائري  األمة  مجلس  جدد  الوفود، 
القضية  تجاه  الثابت  وموقفه  الدائم  تضامنه 
الصحراوية، مشيرا إلى أن موقف الجزائر 
الظروف  بتغيير  يتغير  لن  وشعبا  حكومة 
أحد  كونه  راسخة  بقناعات  ثابتا  بل سيظل 
أولويات التوجه السياسي للجزائر الجديدة .

كما تمسك المجلس الشعبي الجزائري بمبدأ 
الشهداء الذي يعتبره الروح الدافعة للوقوف 
الشعب الصحراوي، موجها  الدائم مع حق 
مسؤولياتها  لتحمل  المتحدة  لألمم  نداًء 
تجاه  الرهيب  الصمت  ظل  في  التاريخية 
القضية الصحراوية، مؤكدا في الوقت نفسه 
الجزائري  الوطني  الشعبي  المجلس  أن 
سيظل مدافعا مخلصا ومستميتا مع الشعب 

الصحراوي.



بعد انتقادها ال�سديد النتهاكات االحتالل يف فل�سطني

منتدى الإعالميني يدين حملة اللوبي ال�صهيوين �صد �صحفية يف هولندا
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دويل

اإلدانة حملة  بأشد عبارات  أمس،  الفلسطينيين،  اإلعالميين  منتدى  أدان 
اإلعالمية  البرامج  ومقدمة  مذيعة  ضد  هولندا  في  الصهيوني"  "اللوبي 
Natasja Gibbs لوصفها كيان االحتالل بأنه نظام فصل عنصري، فضاًل 
عن مالحقتها قانونياً وسط دعوات أخرى لمواصلة استهدافها والتحريض 
عليها.وعّد المنتدى في بيان له، أن ذلك "يعكس مدى اإلرهاب الفكري 
المؤيدة  األصوات  كل  ضد  الصهيوني  اللوبي  يمارسه  الذي  والمعنوي 
للحق الفلسطيني والمنددة باإلجرام الصهيوني الذي تجاوز كل القوانين 

واألعراف الدولية واإلنسانية".

وبانحيازها   Natasja Gibbs اإلعالمية  البرامج  بمقدمة  المنتدى  وأشاد 
الممارس ضد  الصهيوني  اإلجرام  ورفضها  واإلنسانية،  العدالة  لمبادئ 
ورفضه  معها،  والكامل  التام  تضامنه  عن  معبًرا  الفلسطيني،  الشعب 
اإلعالم  وسائل  ضد  الممنهجة  الصهيوني"  "اللوبي  لحملة  المطلق 
والصحفيين والنشطاء الذين عبروا عن رفضهم لنظام الفصل العنصري 
اإلسرائيلي. وأكد ضرورة مواصلة فضح وتعرية الوجه القبيح لالحتالل 
الصهيوني الذي يستبيح الحرمات ويدنس المقدسات ويسفك الدماء صباح 
للصحفيين  الدولي  االتحاد  الفلسطينيين،  اإلعالميين  منتدى  مساء.ودعا 

ومنظمة "مراسلون بال حدود" وكل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية 
لمساندة اإلعالمية Natasja Gibbs في وجه حملة "اللوبي الصهيوني"، 
وعدم السماح بحال من األحوال بقمع حرية الرأي والتعبير أو التضييق 

على عمل وسائل اإلعالم بذرائع واهية.
القانونية  المحافل  في  الصهيوني"  "اللوبي  كما طالب بضرورة مالحقة 
والدولية لممارسته اإلرهاب الفكري والمعنوي ضد اإلعالمية ناتاشجي 
بحق  بالجرائم  الحافل  الصهيوني  االحتالل  سجل  مع  السيما  جيبس، 

اإلعالم الفلسطيني بكل مكوناته.

لنجعل ذكرى "يوم ال�صهيد 
الفل�صطيني" حافزا لتحرير جثامني 

ال�صهداء و�صون كرامتهم
uاملحامي الفل�سطيني علي اأبوهالل

�سهدائها،  ذكرى  املعا�سرة  والثورات  املنا�سلة  احلية  ال�سعوب  حتيي 

وم�سريتهم  الوطني،  كفاحهم  غمار  يف  بحياتهم  �سحوا  الذين 

ل�سعوبهم  امل�سري  وتقرير  واال�ستقالل  احلرية  اأجل  من  التحررية 

ال�سابع  املا�سي  ال�سبت  يوم  الفل�سطيني  ال�سعب  واأحيا  واأوطانهم، 

من �سهر جانفي، ذكرى "يوم ال�سهيد الفل�سطيني"، الذي اأُِقر عام 

1969 تخليًدا الأرواح ال�سهداء الفل�سطينيني يف م�سرية الن�سال �سد 
االحتالل الكولنيايل اال�ستيطاين العن�سري، وكان قد اأُعلنت التورة 

الفل�سطينية املعا�سرة عن هذا اليوم يف العام 1969 بعد 4 اأعوام على 

ذكرى ا�ست�سهاد اأحمد مو�سى �سالمة الذي ا�سُت�سهد عام 1965 على اإثر 

تنفيذه عملية "نفق عيلبون".قدم ال�سعب الفل�سطيني الت�سحيات 

الوطني  كفاحه  اإطار  يف  واالأ�سرى،  واجلرحى  ال�سهداء  من  اجل�سام 

التحرري الذي ال زال يخو�سه منذ اأكرث من مائة عام، �سد احلركة 

ال�سهيونية اال�ستعمارية الكولونيالية اال�ستيطانية لوطنه فل�سطني. 

ومنذ نكبة فل�سطني عام 1948 وقيام الكيان ال�سهيوين على اأر�ض 

األف  من 100  اأكرث  الفل�سطيني  ال�سعب  قدم  اليوم،  واإىل  فل�سطني 

�سهيد، من اأجل حترير اأر�سه ونيل حريته والبقاء وال�سمود على 

اأر�سه، والدفاع عنها، وعن مقد�ساته وبيوته واأ�سراه، ويف مواجهة 

و�سيا�ساته  اال�ستيطانية  وع�ساباته  املتوا�سلة  االحتالل  اعتداءات 

العن�سرية. 

حق  مقدمتها  ويف  امل�سروعة  الوطنية  احلقوق  حتقيق  اأجل  ومن 

ال�سعب الفل�سطيني يف العودة واحلرية واال�ستقالل وتقرير امل�سري. 

يف  فل�سطينيا  ا�ست�سهاد 224  اإىل  الفل�سطينية  االإح�سائيات  وت�سري 

العام 2022، بينهم 53 من قطاع غزة. كما توا�سل �سلطات االحتالل 

االأرقام  مقابر  يف  واالأ�سرى  ال�سهداء  من  املئات  جثامني  احتجاز 

عام 2015،  منذ  جمدًدا  ال�ّسيا�سة  هذه  ت�ساعدت  وقد  والثالجات، 

ومع ت�ساعد اأعداد ال�سهداء خالل العام املا�سي، فاإن عدد ال�سهداء 

�سهيًدا  بينهم 11  من   ،)117( عام 2015،  منذ  جثامينهم  املحتجزة 

مقابر  يف  احتجازهم  االحتالل  يوا�سل  بني 372،  من  وهم  اأ�سرًيا، 

االأرقام والثالجات. 

ومنذ عام 1967، قدمت احلركة االأ�سرية 233 �سهيًدا، منهم 73 قتلوا 

جراء التعذيب، و74 نتيجة االإهمال الطبي املتعمد )القتل البطيء(، 

و79 نتيجة القتل العمد، و7 جراء قتلهم املبا�سر بالر�سا�ض احلي، 

وهناك 11 جثماًنا من االأ�سرى ال�سهداء مل ُيفرج عنهم بعد: اأني�ض 

دولة الذي ا�ست�سهد يف �سجن ع�سقالن عام 1980، وعزيز عوي�سات 

عام 2018، وفار�ض بارود، ون�سار طقاطقة، وب�سام ال�سايح وثالثتهم 

اُ�ست�سهدوا خالل عام 2019، و�سعدي الغرابلي، وكمال اأبو وعر والذي 

ارتقى خالل عام 2020، واالأ�سري �سامي العمور الذي اُ�ست�سهد عام 

وحممد   ،2022 عام  ا�ست�سهد  الذي  الزبيدي  داود  واالأ�سري   ،2021
االحتالل،  م�ست�سفيات  يف  العام  بذات  ارتقى  الذي  تركمان  ماهر 

وكان اآخرهم االأ�سري نا�سر اأبو حميد، املحتجز جثمانه داخل معهد 

ال�سعب  ي�ستذكر  الذكرى  هذه  ويف  احلايل.  الوقت  يف  كبري"  "اأبو 
الثورة  مراحل  كافة  يف  ا�ست�سهدوا  الذين  ال�سهداء  الفل�سطيني 

الفل�سطينية وم�سرية الن�سال الوطني من كافة الف�سائل ويف جميع 

املواقع داخل فل�سطني وخارجها.

وال بد من ا�ستذكار كل �سهداء �سعبنا العظماء الذين ا�ست�سهدوا يف 

يف  الفل�سطينية،  الثورة  خا�سته  الذي  الوطني  الكفاح  مراحل  كل 

�سعبنا  قبل  من  الوفاء  ي�ستحقون  وهم  وامليادين،  ال�ساحات  كافة 

اأ�سرهم  ومعاناة  ت�سحيات  ا�ستذكار  من  بد  ال  كما  الوطنية.  وقواه 

اجل�سام  الت�سحيات  وقدموا  املعاناة  من  املزيد  نالوا  الذين  واأهاليهم 

نتيجة ا�ست�سهاد اأبنائهم وبناتهم خالل العقود وال�سنوات الطويلة. 

وهنا ال بد من التذكري باملعاناة الطويلة وامل�ستمرة الأهايل ال�سهداء 

املحتجزة جثامينهم منذ �سنوات طويلة �سواء يف مقابر االأرقام، اأو 

يف ثالجات املوتى، حيث يحرم هوؤالء ال�سهداء من حقهم الطبيعي 
لالأ�سول  وفقا  بكرامة،  ودفنها  جثامينهم  حترير  يف  واالإن�ساين، 

والتقاليد والعادات الدينية واالجتماعية، التي حتفظ لهم كرامتهم، 

وت�سون حقوقهم االإن�سانية، مبا يتوافق مع القانون الدويل االإن�ساين 

ومبادئ حقوق االن�سان. 

�سلطات  قبل  من  ال�سهداء  جثامني  احتجاز  وموا�سلة  ا�ستمرار  اإن 

االحتالل، ي�سكل انتهاكا ج�سيما للقانون الدويل االإن�ساين، ومبادئ 

التي  احلرب،  وقوانني  االأعراف  كل  ويخالف  االن�سان،  حقوق 

كرامتهم  وحتفظ  وت�سون  وال�سهداء،  املوتى  جثامني  حرمة  توؤكد 

االن�سانية، حيت متنع هذه القوانني واملبادئ التمثيل يف جثثهم، اأو 

تعري�سها لالأذى واالنتقام والعقاب، كما ال يجوز احتجازها كرهائن 

و�سريعة  �سيا�سة  هي  كما  االأخرى،  وال�سفقات  التبادل  عمليات  يف 
غري  طويلة،  و�سنوات  عقود  منذ  تنتهجها  التي  االحتالل  �سلطات 

اآبهة مبوقف املجتمع الدويل، و�سائر الهيئات احلقوقية واالإن�سانية، 

الوفاء  اإن  االإن�سانية.  وغري  العن�سرية  ال�سيا�سة  هذه  تدين  التي 

لل�سهداء ولعائالتهم يتطلب ت�سعيد وتو�سيع التحركات اجلماهريية 

على  والعمل  وال�ستات،  اللجوء  بلدان  ويف  الوطن،  يف  والوطنية 

ال�سعيد الر�سمي واالأهلي، من اأجل تو�سيع وتفعيل احلمالت الدولية 

بتحرير  للمطالبة  العاملي،  ال�سعيد  على  واالإن�سانية  واحلقوقية 

ال�سهداء  كرامة  ينتهك  الذي  امللف  هذا  وانهاء  ال�سهداء،  جثامني 

عائالتهم،  كاهل  على  ثقيال  عبئا  وي�سكل  االإن�سانية،  وحقوقهم 

بل ي�سكل عقابا لهم من قبل االحتالل، وهذا يف حد ذاته ي�سكل 

ممار�سة ل�سيا�سة التعذيب املنهجي لهم. فمن حق ال�سهداء اأن يتم 

حترير جثامينهم، ودفنها مبا ي�سون كرامتهم، وفقا للعادات واالأ�سول 

والتقاليد الدينية واالجتماعية املرعية.

جرمية �سهيونية جديدة وا�ستية يطالب بحماية ال�سعب الفل�سطيني

ت�صييع جثامني ال�صهداء الثالثة يف جنني
�سيع الفل�سطينيون يف بلدتي جبع واليامون جنوب وغرب جنني، اأم�ض، جثامني ال�سهداء الثالثة، عز الدين حمامرة

 واأجمد خليلية من جبع، ويزن �سامر اجلعربي من اليامون اإىل مثواهم االأخري.

 24( حمامرة  الدين  عز  واستشهد 
عاما(   23( خليلية  وأمجد  عاما(، 
برصاص  إعدامهما  بعد  جبع  من 
االحتالل الصهيوني في ساعات فجر 
مفترق  على  مركبتهما  بداخل  أمس، 
 19( الجعبري  يزن  والشهيد  البلدة، 
بإصابته  متأثًرا  اليامون،  من  عاما(، 
برصاص االحتالل مطلع هذا الشهر.

وانطلق موكب تشييع جثامين الشهداء 
أمام  من  اآلالف  بمشاركة  الثالثة 
مستشفى جنين الحكومي تجاه المدينة 
وحمل  أمس،  ظهر  قبيل  ومخيمها 
الشهداء على األكتاف ملفوفين بأعالم 
ثم  الرئيسي،  الدوار  باتجاه  فلسطين، 
عائالتهم  وألقت  المشيعون،  تفرق 

نظرة الوداع األخيرة عليهم.
خليلية  الشهيدين  جثمان  ونقل 
جبع  في  البلدة  مسجد  إلى  وحمامرة 
الجنازة،  صالة  عليهما  أديت  حيث 
الشوارع  مسيرة  جابت  هناك  ومن 

باتجاه مقبرة البلدة.
الجعبري من  الشهيد  نقل جثمان  كما 
البلدة،  مسجد  إلى  اليامون  في  منزله 
ومن  الجنازة،  صالة  عليه  وأديت 

شوارع  جابت  مسيرة  انطلقت  هناك 
حيث  الشهداء  لمقبرة  وصوال  البلدة 

ووري جثمانه الثرى.
الشهداء  تشييع  مسيرات  وتخللت 
الثالثة، هتافات تندد بجرائم االحتالل 
الشعب  أبناء  بحق  المتواصلة 
الوحدة  أهمية  وتؤكد  الفلسطيني، 

الوطنية.
البلدتين  في  التشييع  خالل  وألقيت 
وفصائل  "فتح"  حركة  إلقليم  كلمات 

وفعاليات  واإلسالمي  الوطني  العمل 
أبناء  فيها  المتحدثون  دعا  البلدتين، 
الشعب الفلسطيني إلى تعزيز الوحدة 
األقوى  السالح  باعتبارها  الوطنية 
لمواجهة االحتالل، وطالبوا بضرورة 
للشعب  الدولية  الحماية  توفير 
الحكومة  في ظل  الفلسطيني، خاصة 
التي  المتطرفة  الجديدة  الصهيونية 
بدأت بإجرامها منذ اليوم األول لتوليها 

مهامها.

وجرائم  وعدوان  إرهاب  أن  وأكدوا 
الفلسطيني  الشعب  تثني  لن  االحتالل 
النضال  في  وسيستمر  وتخيفه، 
والتصدي لالحتالل حتى إقامة الدولة 
وعاصمتها  المستقلة  الفلسطينية 

القدس.
ونعت حركة "فتح" في اليامون ابنها 
الجعبري والشهيدين حمامرة وخليلية، 
إلى  تُضاف  الجريمة  هذه  أّن  مؤكدة 
قبل  من  الممنهجة  الجرائم  سلسلة 
ُمحّملة  المتعاقبة،  االحتالل  حكومات 
االحتالل مسؤوليّة جرائمه وتداعياته.
الوزراء  رئيس  عزى  ذلك  إلى 
الفلسطيني محمد اشتية، ذوي الشهداء 
وعز  الجعبري،  سامر  يزن  الثالثة 
عدنان  وأمجد  حمامرة،  باسم  الدين 
برصاص  ارتقوا  الذين  خليلية، 
محافظة  في  أمس،  فجر  االحتالل 
قبل  بإصابته  متأثرا  أحدهم  جنين، 
حكومة  اشتية  وحّمل  أسبوعين.  نحو 
والعنصرية  المتطرفة  االحتالل 
العالم  مطالبا  الجرائم،  هذه  مسؤولية 
الحماية  وبتوفير  واضح،  بموقف 

الدولية الشعب الفلسطيني.

والمغتربين  الخارجية  وزارة  قالت 
وجرائم  انتهاكات  "إن  الفلسطينية 

إصرارا  إال  شعبنا  تزيد  لن  االحتالل 
بحقوقه".وحملّت  التمسك  على 
سلطات  أمس،  بيان،  في  الوزارة 
االحتالل الصهيوني المسؤولية الكاملة 
والمباشرة عن الجرائم المتواصلة ضد 
الشعب الفلسطيني، وأرضه، ومنازله، 
وممتلكاته، ومقدساته، والتي أدت منذ 
مطلع العام الجاري إلى استشهاد 12 
مواطنا، بينهم 3 أطفال، وكان آخرهم 

3 شهداء في جنين.  

وأوضحت أن االحتالل يمارس جرائم 
واالعدامات  القانون،  خارج  القتل 
الحي  الرصاص  وإطالق  الميدانية، 
بهدف  الفلسطينيين،  المواطنين  على 
المواطنين  حياة  واستباحة  القتل، 
الفلسطينيين، بتعليمات من المستويين 
سلطات  لدى  والعسكري  السياسي 

االحتالل الصهيوني.
واإلدارة  الدولي  المجتمع  وطالبت 
حقيقي  ضغط  بممارسة  األميركية 

على االحتالل لوقف تصعيده الدموي 
طالبت  كما  الفلسطيني،  الشعب  ضد 
بسرعة  الدولية  الجنائية  محكمة 
وصوال  تحقيقاتها،  من  االنتهاء 
ومرتكبي  االحتالل  دولة  لمحاسبة 
هذه  تزايد  أن  إلى  وأشارت  الجرائم. 
الجاري  العام  أن  على  تدلل  الجرائم 
سبقه،  الذي  العام  من  أسوأ  سيكون 
األعوام  من  دموية  أكثر  اعتبر  الذي 

السابقة.

الخليلي،  حمد  بن  أحمد  ُعمان  لسلطنة  العام  المفتي  قال 
المتطرفة  اليمينية  "إن توجه حكومة االحتالل الصهيوني 
إلى احتالل المسجد األقصى المبارك -باستمرار عدوانها 
ايذان  هو  عماره-  ومضايقة  لحرماته،  وانتهاكها  عليه، 
منها بالحرب، وتجاهل لمشاعر األمة المسلمة في مشارق 

األرض ومغاربها".
وأكد المفتي الخليلي، في بيان، صدر عنه أمس، أنه يتوجب 
مواجهة  في  واحدا  صفا  تقف  أن  جميعا  األمة  هذه  على 
الفلسطينية  المقاومة  قواها  بكل  تساند  وأن  العدوان،  هذا 
المرابطة في رحاب األقصى، حتى يتم تحريره، من كل يد 
تسعى إلى احتالله، وتحرير األراضي الفلسطينية المحتلة 

الشعب  وينعم  الشرعيين،  أصحابها  إلى  لتعود  بأسرها، 
على  العادلة  حكومته  وإقامة  التام،  باالستقالل  الفلسطيني 
ترابها الطهور. وأضاف: كما قلت أكثر من مرة هو دين 
في رقاب األمة اإلسالمية بأسرها، لن تبرأ ذمتها منه حتى 
تؤديه كامال غير منقوص، فإن المسجد األقصى المبارك 
هو صنو المسجد الحرام، وإليه كان مسرى سيدنا رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان هو القبلة األولى للمسلمين.

قدر  تعالى من  له في موازين هللا  ما  القرآن  بين  وأكمل: 
رفيع، فمتى تقضي األمة اإلسالمية هذا الدين، وتبرأ من 
تبعته، وتغسل عن وجهها عار االحتالل؟ عسى أن يكون 

ذلك قريبا.

اخلارجية الفل�سطينية ت�سدد: 

"جرائم الحتالل لن تزيد ال�صعب الفل�صطيني
اإل اإ�صرارا على التم�صك بحقوقه"

املفتي العام ل�سلطنة ُعمان ي�سرح: 

"عدوان الحتالل على الأق�صى اإيذان
 باحلرب وجتاهل مل�صاعر امل�صلمني"

رئي�س "الفيفا" يزور 
فل�صطني يف ماي املقبل

الفلسطيني  االتحاد  رئيس  التقى 
لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، 
أمس، برئيس االتحاد الدولي لكرة 
القدم "الفيفا" جياني إنفانتينو، على 
بطولة  افتتاح  في  مشاركته  هامش 

أفريقيا للمحليين في الجزائر.
واتفق الطرفان خالل اللقاء على أن 
يزور إنفانتينو فلسطين في النصف 
األول من شهر ماي المقبل. وكان 
رغبته  عن  أعرب  قد  إنفانتينو 
بزيارة فلسطين خالل اللقاء السابق 
الذي جمعه بالفريق الرجوب، على 
هامش مشاركتهما في افتتاح بطولة 
كأس الخليج "خليجي 25" المقامة 

في العراق.
الرجوب  الفريق  رحب  بدوره، 
مؤكدا  لفلسطين،  إنفانتينو  بزيارة 
على  و"الفيفا"  اطالعه  ضرورة 
وما  الفلسطينية،  القدم  كرة  واقع 
في  ملحوظ  تطور  من  شهدته 
الفترة السابقة، رغم ما تواجهه من 

تحديات كثيرة.
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قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

معنى » اإنا هلل واإنا اإليه راجعون «

ترجمة  الوفي  العسقالني  حجر  ابن  الحافظ  تلميذ  السخاوي  اإلمام  أفرد 
حافلة لشيخه في كتاب مستقل سماه “الجواهر والددر” فاستوفى فيه البحث 
يستغي  ال  التي  الفوائد  بفرائد  الكتاب  وأشبع  الحافظ،  حياة  عن  والدراسة 
عنها الطالب والعالم، ومن الدرر المستفادة من الكتاب األسباب التي مكنت 
الحافظ ابن حجر ألن يكون عالما حافظا متقنا مفيدا، ويمكن تلخيص أسباب 
نبوغ ابن حجر من كتاب الجواهر في ستة أمور على النحو اآلتي:   السبب 
األول: حسن العالقة باهلل تعالى لن تجد إماما من أئمة الدين إال وقد تزود 
فثمرته  والتقوى،  الخشية  على  قائم  العلم  أساس  ألن  والخشية،  بالتقوى 
صحة االعتقاد والعبادة، وحسن العمل والمعاملة، والوقاية من الوقوع في 
الشافعي  المحرمات والشبهات وعدم الخوض فيما ال نفع فيه. قال اإلمام 
:تقوى هللا وإصابة  العلم وال يحسن إال بثالث خالل  رحمه هللا: ال يجمل 
ويسدد  يوفق  أن  حري  المتدين  الورع  التقي  والعالم  والخشية]1[.  السنة 
ويعان في تأصيل العلم وإتقانه، وقد كان اإلمام الحافظ أحمد بن علي أبو 
الفضل ابن حجر ممن أوتي حظا من التقوى والورع والتحري في مأكله 
ومشربه وملبسه وأموره كلها، وضبط لسانه مما يشهد لورعه، حتى في 
الدعاء على من ظلمه، وسعة حلمه وصدره، وحسن سياسته، واإلغضاء 
عن من يؤذيه، ال سيما مع القدرة على االنتقام، بل يحسن لمن أساء اليه، 
ويتجاوز عن من قدر عليه، وعدم سرعة غضبه، ما لم يكن في حق هللا 
تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم، إلى غير ذلك من التهجد وكثرة الصوم 
والتالوة والتضرع، وعيادة المرضى، وشهود الجنائز، وإن خوفه من هللّا 
عز وجل ومحاسبتُه لنفسه، فأمٌر يفوُق الوصَف كما قال السخاوي. وقد ذكر 
يوما القبر والموت، فقال: بينما المرُء بين أهله وعشيرته الذين ألَِفهم وألفوه، 
إِذ انتَقَل إلى مكان لم يألَْف مثله قط وجاءه َمْن لم يره قط، واسترسل في ذكر 
الة. السبب الثاني:  هذا المعنى، ثم صعق صعقًة مطربًة، ونهض إلى الصَّ
المواهب اإللهية هناك أمور فطرية فطر هللا تعالى ابن حجر عليها واستعان 
بها على ضبط العلم، ومنها: 1- الذكاء والحفظ إن منزلة الحفظ في العلم 
كمنزلة أدوات الشرط من فعل الشرط وجوابه، وال يتحقق العلم وال ينال إال 
بالحفظ والفهم، ولذا يقال: من حفظ المتون حاز الفنون، فنعمة الحفظ، وقوة 
الذكاء، من األسباب المعينة على النبوغ في العلم. ولم ينل ابن حجر لقب 

الحافظ عن فراغ، ولم يكن اللقب صادرا عن مجاملة، بل له كل مدلوالته، 
وقد استحق ابن حجر هذا اللقب لما رزق من الحفظ بالمكانة، حيث كان 
سريع الحفظ، وعجباً في الذكاء، وثابت الذهن وحاضر المعلومات. يقول 
السخاوي: وكان رحمه هللا رزق في صغره سرعة الحفظ بحيث يحفظ كل 
يوم  في  مريم  أنه حفظ سورة  ذلك  في  أمره  من  وبلغ  يوم نصف حزب، 
الصغير”  “الحاوي  من  الصفحة  يصحح  األيام  أكثر  في  كان  وأنه  واحد، 
ثم يقرأها تأمال مرة أخرى، ثم يعرضها في الثالثة حفظا، ولم يكن حفظه 
األذكياء  طريقة  على  تأمال  حفظه  كان  بل  األطفال،  طريقة  على  الدرس 
الطلب: “عمدة األحكام”  بداية  الحافظ في  في ذلك غالبا. ومن محفوظات 
للمقدسي، و”الحاوي الصغير” للقزويني، و”مختصر ابن الحاجب” األصلي 
للبيضاوي،  للهروي، و”منهج األصول”  في األصول، و”ملحة اإلعراب” 
وألفية العراقي، وألفية ابن مالك، و”التنبيه في فروع الشافعية” للشيرازي، 
في  الساوي  و”مقدمة  المختصرات”،  “جامع  وبعض  “الشاطبية”،  وغالب 
العروض”. وكان من عادة الحافظ ابن حجر أنه كلما انتهى حفظه لكتاب 
عرضه على شيوخ عصره. ومن عجائب دقة حفظ الحافظ أنه عقد مجلس 
المناظرة مع شمس الدين محمد الهروي، حيث أورد الهروي مجيبا من سأله 
حديثا من “ابن ماجه”، وسمى من رجال السند قاسم بن عبد الكريم، فقال 
له الحافظ: اإلسناد الذي سقته البن ماجه غلط، وليس في “ابن ماجه” وال 
في غيره من الكتب الستة أحد اسمه قاسم بن عبد الكريم.. وآل الكالم إلى 
أن ذكر حديث السبعة الذين يظلهم هللا في عرشه، فقال الحافظ: هل فيكم 
من يحفظ لها ثامنا؟ فقالوا: ال، فقال: وال هذا الذي يدعي حفظ اثني عشر 
ألف حديث -يعنى الهروي- فسكت! وقيل له: فهل تحفظ أنت ثامنا؟ فقال: 
نعم، أعرف ثامنا وتاسعا وعاشرا، وأعجب من ذلك أن في “صحيح مسلم” 
إفادته،  منه  فالتمس  ثامنا،  كله  الهروي- حفظه  الشيخ –  هذا  يدعي  الذي 
فقال: المقام مقام امتحان ال مقام إفادة، وإذا صرتم في مقام االستفادة أفدتكم. 
الظالل”.  إلى  الموصلة  الخصال  “معرفة  سماها  رسالة  ذلك  في  ألف  ثم 
2- سرعة القراءة بالنسبة لسرعة القراءة، فإنها من أجل النعم اإللهية على 
العالم لما فيها من زيادة استدراك العلم واستيعابه مع الفهم، ال سيما والعمر 
مما  واالستيعاب؛  القراءة  ملكة سرعة  في  آية  الحافظ  كان  وقد  قصير.   

أعانه على إطالع واسع في أمهات الكتب ومصادر العلوم. قد بلغ به الغاية 
القصوى في الكتابة والكشف والقراءة، فمن ذلك أنه قرأ البخاري في عشرة 
مجالس من بعد صالة الظهر إلى العصر، ومسلماً في خمسة مجالس في 
نحو يومين وشطر يوم، والنسائي الكبير في عشرة مجالس كل مجلس منها 
قريب من أربع ساعات، وأغرب ما وقع له في اإلسراع أنه قرأ في رحلته 
الشامية المعجم الصغير للطبراني في مجلس واحد فيما بين صالتي الظهر 
فيها  قرأ  وثلث شهر،  وكانت شهرين  بدمشق،  إقامته  مدة  وفي  والعصر، 
الكتابة  3- سرعة  أشغاله.  ويقضيه من  يعلقه  ما  مائة مجلد مع  من  قريباً 
قال أبو إسماعيل األنصاري: “المحدث يجب أن يكون سريع الكتابة سريع 
تحت  يدخل  ال  ما  يده  بخط  الحافظ  كتب  وقد  المشي”]2[.  سريع  القراءة 
ي إلى الزوال  الحصر، ومن ذلك أنه كان يكتب في تلخيصه لتهذيب الِمزِّ
كراًسا في الكامل، وهو كسالسل الذهب، غايًة في النِّسبة، يكون بخط غيره 
نحو كراسين فأكثر. وكتب “التَّقييد”، البن نُقطة في خمسة أيام، وكتب كتاب 
فصل الربيع في فضل البديع للزكي في تسع كراريس في يومين متاليين، 
فرغ منه وقت العصر من اليوم الثاني، مع ما تخلَّل ذلك ِمْن أكل وشرب 
وحديث، وصالة، وغير ذلك ِمْن راحة. ومن الغريب أنه انتقى “فهرست” 
ه إلى مكة حال ركوبه في المحارة سائًرا. وأغرب  الحافظ السلفي وهو متوجِّ
ِمْن هذا كلِّه: أنه أكمل كتاًبا مخروًما ما فيه ِمَن النَّقص، وهو نحو كراس، 
وطالب الكتاب واقف عند بابه. وكان ال تمنعه الكتابة عن فهم ما يسمعه 
من علم وحديث، حتى إنَّه اجتمع بمؤرخ العصر التقي المقريزي، فتحدثا، 
فيه.  هو  ا  عمَّ يشغله  لئالَّ  الحديث  قطَع  التقيُّ  فرام  بالكتابة،  مشغوٌل  وهو 
فقال له الحافظ: إنَّ ذلك ال يمنعني َعِن اإلصغاء والفهم لما تقوله، بل ربما 
أكون حين الكتابة أحضَر بااًل منِّي عند عدمها في بعض األوقات.   السبب 
الثالث: الشيوخ المتخصصون  قال موسى بن يسار أنه:” ال تأخذوا العلم 
إال من أفواه العلماء” ألن العلماء مثابة مفاتيح العلوم، وبهم يتأصل ويتخرج 
الطالب في فنون العلوم. هذا، وإنه قد اجتمع للحافظ ابن حجر من الشيوخ 
الذين يشار إليهم، ويعول في حل المشكالت عليهم ما لم يجتمع ألحد من 
أهل عصره، ألن كل واحد منهم كان متبحرا ورأسا في فنه الذي اشتهر 

به، ال يلحق فيه.

اِبِريَن * الَِّذيَن إِذا أَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة  ِر الصَّ قال تعالى: } وَبشِّ
-156 جاء   155  : البقرة   } إليه راجعون  وإنا  إنا هلل  قالُوا 
للنبي   ) ِر  َوَبشِّ  ( قوله  في  الخطاب   : الوسيط  التفسير  في 
صلّى هللا عليه وسلّم أو لكل من تتأتى منه البشارة. والجملة 
عطف على )لنبلونكم( عطف المضمون على المضمون أي: 
االبتالء حاصل لكم وكذا البشارة لكن لمن صبر. والمصيبة 
اسم فاعل من اإلصابة، والمراد بها اآلالم الداخلة على النفس 
بسبب ما ينالها من الشدائد والمحن. وراِجُعوَن من الرجوع 
بمعنى مصير الشيء إلى ما كان عليه، يقال: رجعت الدار 
إلى فالن إذا ملكها مرة ثانية، وهو نظير العود والمصير. 
واإلحسان  العظيمة  بالرحمة  محمد  يا  وبشر   : والمعنى 
الجزيل، أولئك الصابرين الذين من صفاتهم أنهم إذا نزلت 
بهم مصيبة، في أنفسهم أو أموالهم أو أوالدهم، أو غير ذلك، 
لقضاء  المطلق  التسليم  سبيل  على  وقلوبهم  بألسنتهم  قالوا: 
ِ أى: إنا هلل ملكا وعبودية، والمالك  هللا والرضا بقدره إِنَّا هلِلَّ
يتصرف في ملكه ويقلبه من حال إلى حال كيف يشاء، »وإنا 
إليه راجعون« أي: وإنا إليه صائرون يوم القيامة فيجازينا 
نزول  عند  لقضائه  والتسليم  الصبر  من  به  أمرنا  ما  على 
 ) ِ الشدائد التي ليس في استطاعتنا دفعها. فقولهم : ) إِنَّا هلِلَّ
إقرار بالعبودية والملكية هلل رب العالمين. وقولهم )وإنا إليه 
والثواب والعقاب  البعث والحساب  إقرار بصحة  راجعون( 
يقولون  الذين  إلى  البشارة موجهة  القيامة. وليست هذه  يوم 
بألسنتهم هذا القول مع الجزع وعدم الرضا بالقضاء والقدر، 

وإنما هذه البشارة موجهة إلى الذين يتلقون المصائب بالسكينة والتسليم لقضاء هللا ألول حلولها، يشير إلى هذا 
قوله- تعالى-: } الَِّذيَن إِذا أَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة{ قالُوا فإنه يدل على أنهم يقولون ذلك وقت اإلصابة »ويصرح بهذا 
قوله صلّى هللا عليه وسلّم »الصبر عند الصدمة األولى« . وهذه الجملة الكريمة وهي قوله- تعالى: } الَِّذيَن إِذا 
أَصاَبْتُهْم { إلخ  وصف كريم ألولئك الصابرين، ألنها أفادت أن صبرهم أكمل الصبر، إذ هو صبر مقترن ببصيرة 
مستنيرة جعلتهم يقرون عن عقيدة صادقة أنهم ملك هلل يتصرف فيهم كيف يشاء، ومن ربط نفسه بعقيدة أنه ملك هلل 
وأن المرجع إليه، يكون بذلك قد هيأها للصبر الجميل عند كل مصيبة تفاجئه. قال القرطبي: جعل هللا هذه الكلمات 
وهي قوله- تعالى: } إنا هلل وإنا إليه راجعون { ملجأ لذوي المصائب، وعصمة للممتحنين، لما جمعت من المعاني 
المباركة، فإن قوله } إنا هلل{ توحيد واقرار بالعبودية والملك وقوله ) َوإِنَّا إِلَْيِه راِجُعوَن ( إقرار بالهلك على أنفسنا 
والبعث من قبورنا، واليقين أن رجوع األمر كله إليه كما هو له. قال سعيد بن جبير: لم تعط هذه الكلمات نبيا قبل 
نبينا، ولو عرفها يعقوب لما قال: } يا أسفى على يوسف{ . هذا، وال يتنافى مع الصبر ما يكون من الحزن عند 
حصول المصيبة، فقد ورد في الصحيحين أن النبي صلّى هللا عليه وسلّم بكى عند موت ابنه إبراهيم وقال: “العين 
تدمع، والقلب يحزن، وال نقول إال ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون” . وإنما الذي ينافيه ويؤاخذ 
اإلنسان عليه، الجزع المفضى إلى إنكار حكمة هللا فيما نزل به من بأساء أو ضراء، أو إلى فعل ما حرمه اإلسالم 
ضا فضٌل مندوٌب إليه،  النياحة وشق الجيوب، ولطم الخدود. وجاء في تفسير ابن رجب الحنبلي : الرِّ من نحو 
 ُ بِر خيٌر كثيٌر، فإنَّ هللاَّ أمَر به، ووعَد عليه جزيَل األجِر.قال هللاَّ ، والصبُر واجٌب على المؤمِن حتٌم.وفي الصَّ مستحبٌّ
اِبِريَن )155( الَِّذيَن إَِذا أََصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة  ِر الصَّ اِبُروَن أَْجَرُهم ِبَغْيِر ِحَساٍب{ . وقال: } َوَبشِّ : } إِنََّما يَُوَفى الصَّ عزَّ وجلَّ

ِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجُعوَن )156( أُولَِئَك َعلَْيِهْم َصلََواٌت  َقالُوا إِنَّا هلِلَّ
قال   .  }  )157( اْلُمْهَتُدوَن  ُهُم  َوأُولَِئَك  َوَرْحَمٌة  َربِِّهْم  ِمْن 
ضا عزيٌز، ولكنَّ الصبر معوُل المؤمِن.والفرُق  الحسُن: الرِّ
عن  وحبُسها  النَّفس  كفُّ  بَر:  الصَّ أن  والصبِر:  ضا  الرِّ بين 
التسخِط مع وجوِد األلم، وتمنِّي زواِل ذلَك، وكفُّ الجوارح 
الصدِر  انشراُح   : ضا  والرِّ  ، الجزع  بمقتَضى  العمِل:  عن 
المؤلم، وإْن وجَد  بالقضاِء، وترك تمَني زواِل ذلك  وسعتُُه 
من  القلَب  يباشر  لما  يخفُِّفه،  ضا  الرِّ لكنَّ  باأللِم،  اإلحساَس 
ضا، فقد يزيُل اإلحساَس  َروح اليقيِن والمعرفِة، وإذا قِوَي الرِّ
باأللم بالكليّة. وأورد ابن جزي الغرناطي في كتابه التسهيل 
سبعين  من  أكثر  في  الصبر  ذكر  عن  فائدة  التنزيل  لعلوم 
قال  الدين.  في  موقعه  لعظمة  وذلك   ، القرآن  في  موضعاً 
من عشرة  أجر محصور  لها  الحسنات  كل  العلماء:  بعض 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إاّل الصبر فإنه ال يحصر أجره، 
ِحَساٍب{  ِبَغْيِر  أَْجَرُهْم  ِبُروَن  ٱلصَّٰ يَُوفَّى  إِنََّما   { تعالى:  لقوله 
]الزمر: 10[ وذكر هللا للصابرين ثمانية أنواع من الكرامة:  
]آل عمران:   } ِبِريَن  ٱلصَّٰ يُِحبُّ   ُ َوٱهللَّ  { قال:  المحبة،  أولها: 
ِبِريَن { ]البقرة:  َ َمَع ٱلصَّٰ 146[. والثاني: النصر قال: } إِنَّ ٱهللَّ
ِبَما  ٱْلُغْرَفَة  يُْجَزْوَن   { قال:  الجنة.  153[. والثالث: غرفات 
 { قال:  الجزيل  األجر  والرابع:   .]75 ]الفرقان:  َصَبُروْا{ 
 ]10 ]الزمر:   } ِحَساٍب  ِبَغْيِر  أَْجَرُهْم  اِبُروَن  ٱلصَّ يَُوفَّى  إِنََّما 
البشارة،  ففيها  اآلية،  هذه  في  المذكورة  األخرى  واألربعة 
ِبِريَن { ]البقرة: 155[ والصالة والرحمة  ِر ٱلصَّٰ قال: } َوَبشِّ
ِئَك ُهُم ٱْلُمْهَتُدون{ والصابرون على أربعة أوجه: صبر على  ـٰ بِِّهْم َوَرْحَمٌة َوأُولَ ن رَّ ٌت مِّ ِئَك َعلَْيِهْم َصلََوٰ ـٰ والهداية }أُولَ
البالء، وهو منع النفس من التسخيط والهلع والجزع. وصبر على النعم وهو تقييدها بالشكر، وعدم الطغيان، وعدم 
التكبر بها. وصبر على الطاعة بالمحافظة والدوام عليها. وصبر عن المعاصي بكف النفس عنها، وفوق الصبر 
التسليم؛ وهو ترك االعتراض والتسخيط ظاهراً، وترك الكراهه باطناً، وفوق التسليم: الرضا بالقضاء، وهو سرور 
النفس بفعل هللا وهو صادر عن المحبة، وكل ما يفعله المحبوب محبوب. أحاديث نبوية في أجر االسترجاع وقد ورد 
في ثواب االسترجاع، وهو قول }إنا هلل وإنا إليه راجعون{ عند المصائب أحاديث كثيرة. فمن ذلك ما رواه اإلمام 
أحمد عن أم سلمة قالت: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: لقد سمعت من رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم قوال سررت به. قال: “ال يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته، ثم 
يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إال فعل ذلك به”. وفي صحيح مسلم، عنها أنها قالت: سمعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: “ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: }إنا هلل وإنا إليه راجعون{ اللهم أجرني في 
مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إال آجره هللا من مصيبته، وأخلف له خيرا منها” قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت 
كما أمرني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأخلف هللا لي خيرا منه: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. روى اإلمام 
أحمد: عن أبي سنان قال: دفنت ابنا لي، فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة -يعني الخوالني -فأخرجني، وقال 
لي: أال أبشرك؟ قلت: بلى. قال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب، عن أبي موسى، قال: قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم: “قال هللا:يا ملك الموت، قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال نعم. قال: فما 

قال؟ قال: حمدك واسترجع، قال: ابنو له بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد.“
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األول  أمس  نقلته  ما  حسب  الصحيفة  وكشفت 
عبر  سياحية  وجهة   52 تضم  قائمة  عن  واج 
مرورا  التشويق  عناصر  كافة  بين  تجمع  العالم، 
ووصوال  بها  الخاصة  والثقافة  األطعمة  باكتشاف 
إلى المغامرة والتمتع بالجمال الطبيعي الذي تنفرد 
به هذه المواقع المقترحة. ولفتت "نيويورك تايمز" 
إلى أن الجزائر التي يوجد بجنوبها الحظيرة االثرية 
تقع على مرمى حجر من  والتي  ناجر"  "طاسيلي 
الدول األوروبية المتوسطية، قامت مؤخرا بتسهيل 
السياح  لفائدة  التأشيرات  بمنح  المتعلقة  االجراءات 
القاصدين الوجهات السياحية التي يزخر بها جنوب 
الوطن، وهو ما يمثل "فرصة الستكشاف هذا البلد 

بصورة أسهل.«
فيه  يميل  قد  الذي  الوقت  في  و  بأنه  أضافت   كما 
الواقعة  السواحل  إلى  التوجه  إلى  الزائرين  أغلب 
بالشمال والتي تزخر أيضا بمختلف المعالم االثرية 
التي  الجزائر  فإن  اليوم،  غاية  إلى  المحفوظة 
تضم  اإلفريقية،  القارة  في  األكبر  الدولة  تعتبر 
حجمه  أن  إلى  مشيرة  وطني،  منتزه  أكبر  أيضا 
الوطني  يلوستون  منتزه  أضعاف  بثمانية  يتجاوز 
لهذا  وصفها  األمريكية. وفي  المتحدة  بالواليات 

"في  الصحيفة:  كتبت  الخالب،  الطبيعي  الموقع 
قلب مناظر طبيعية شاسعة من الرمال والصخور، 
تنتصب كثبان وأعمدة تادرارت الحمراء"، مذكرة 
ال  المذهل  الوطني  المنتزه  هذا  إلى  الوصول  بأن 
الدفع. وبعد  رباعية  السيارات  بواسطة  إال  يمكن 
"موطنا  يعد  ناجر"  "طاسيلي  أن  إلى  أشارت  أن 
على  النقش  فن  من  القديمة  اآلثار  من  لآلالف 
الصخور والتي يعود تاريخها الى حقبة كانت فيها 
الصحيفة  ذكرت  مزدهرة"،  سافانا  الصحراء  هذه 
لالطالع  سانحة  أيضا  يعد  الموقع  هذا  زيارة  بأن 
على ثقافة أهالي التوارق. يذكر أن الجزائر كانت 
في  الراغبين  األجانب  تمكين  مؤخرا،  قررت،  قد 
القيام برحالت سياحية بجنوبها عن طريق وكاالت 
االستفادة من  المعتمدة،  الوطنية  السياحة واألسفار 
"تأشيرة التسوية" بدل ترتيبات التأشيرة العادية، في 
إجراء يرمي إلى ترقية السياحة الصحراوية.  كما 
تم، في السياق ذاته، فتح خط جوي جديد يربط بين 
بجنوب  جانت  ووالية  باريس  الفرنسية  العاصمة 
سبت  يوم  كل  المبرمجة  الرحلة  وهي  الجزائر، 

انطالقا من مطار شارل ديغول.
�ش.زمو�ش

أمس،  صباح  أقيمت 
أمحمد  سيدي  بمقبرة 
وقفة  العاصمة،  بالجزائر 
ترحم على روح المناضل 
بمناسبة  بلوزداد،  محمد 
لوفاته،  الـ71  الذكرى 
وزير  بحضور  وذلك 
المجاهدين وذوي الحقوق، 

العيد ربيقة.
وبهذه المناسبة, قام ربيقة, 
المجاهدين  من  عدد  رفقة 
وممثلي السلطات المحلية 
الكشافة  من  وبراعم 
الجزائرية,  اإلسالمية 
الزهور  إكليل من  بوضع 
المناضل  ضريح  على 

روحه  على  الكريم  الكتاب  فاتحة  وقراءة  الراحل 
الطاهرة.

هو  البطل  الراحل  ذكرى  "تخليد  إن  الوزير  وقال 
يقتدى  نموذجا  فقد كان  قدمه في حياته,  لما  عرفان 
به لشاب جزائري أصيل ناضل من أجل الحرية و 
وهو  مسعود,  "الراحل سي  أن  مضيفا  االستقالل", 
سن  في  وفاته  من  وبالرغم  به,  عرف  الذي  االسم 

مبكرة إال أنه قدم الكثير للجزائر".
وذكر السيد ربيقة ببعض من مناقب الراحل بلوزداد, 

"الذي اعتبر من النخبة والصفوة السياسية, وقد كان 
عضوا بحزب الشعب الجزائري وبعدها في حركة 
الديمقراطية, أين لعب دورا هاما  انتصار الحريات 
في مجال التجنيد والتكوين قبل تكليفه بإنشاء المنظمة 

السرية التي أصبح أول رئيس لها".
أمام  ترحم  وقفة  أيضا  المجاهدين  لوزير  كان  كما 
الذي  عثمان  المجاهد  بلوزداد,  محمد  شقيق  ضريح 
وافته المنية السنة المنصرمة, الذي كان آخر أعضاء 
مجموعة الـ22 التاريخية التي خططت لتفجير الثورة 

التحريرية.
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بح�ضور وزير املجاهدين وذوي احلقوق العيد ربيقة

الوزير الأول يهنئ �شباب 
اجلزائر على جناح

حفل افتتاح "ال�شان"

هنأ الوزير األول أيمن بن عبد الرحمان، شباب الجزائر 
على نجاح افتتاح بطولة كأس أفريقيا للمحليين "شان 
2022".وكتب الوزير األول في صفحته الرسمية عبر 
تويتر :"هنيًئا لشباب الجزائر على هذا االفتتاح الرائع 
لـ “الشان”. بعفويتكم، حماسكم وتفاعلكم فإنكم تجعلون 
استثنائية ببصمة جزائرية خالصة".  الطبعة  من هذه 
و"كما قال رئيس الجمهورية الشباب أولوية، والحكومة 
ستعمل على تجسيد ذلك في الميدان. ولمنتخبنا الوطني 

كل التوفيق خالل هذه المنافسة”.
ع. ط

مبنا�ضبة احت�ضان اجلزائر لـ "ال�شان"

اإ�شدار طابع بريدي جديد
السلكية  والمواصالت  البريد  وزارة  أصدرت 
الجزائر  احتضان  بمناسبة  بريديا  طابعا  والالسلكية، 
لبطولة أمم إفريقيا للمحليين "شان 2022"، كما جاء 
في الطابع البريدي الذي صممه زكرياء مرسلي، رسم 
يرتدي  والعب  مانديال"،  "نيلسون  لملعب  تخطيطي 
قميص المنتخب الوطني يحمل رقم 7.  وبخصوص 
الكتابة فكانت بالعربية واألمازيغية واالنجليزية، وبلغ 

سعر البريد 50 دينار جزائري.
ق. و

اأثقل ح�ضيلة �ضجلت بوالية تيارت

15 قتيال يف حوادث 
مرور يف ظرف 3 اأيام

آخرون   386 أصيب  و  مصرعهم  شخصا   15 لقي 
في الفترة من الـ11  إلى الـ14 جانفي  الجاري, على 
إثر حوادث مرور, وقعت بمناطق مختلفة من الوطن, 

حسبما أفاد به, أمس, بيان لمصالح الحماية المدنية.
 وأضاف نفس المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بوالية 
تيارت بوفاة شخصين وإصابة ثالثة آخرين إثر حادث 
مستوى  على  وذلك  وسيارة،  شاحنتين  بين  اصطدام 
دائرة  الحديد,  عين  ببلدية   14 رقم  الوطني  الطريق 
فرندة.وأفاد البيان أن عناصر الحماية المدنية تدخلت 
صناعية  حضرية,  حرائق   5 إخماد  أجل  من  أيضا 
المدية,  قزام,  إن  عنابة,  واليات  من  بكل  ومختلفة 
إن  بومرداس والجزائر, مخلفة وفاة شخص  بوالية 
انفجار  تبعه  منزل  بغرفة  إثر حريق شب  قزام على 

على مستوى حي الريفي الغربي, ببلدية إن قزام.
كما تدخلت وحدات الحماية المدنية خالل ذات الفترة-- 
 28 وإسعاف  إنقاذ  أجل  من  ذاته--  المصدر  يضيف 
شخصا أصيبوا باختناق جراء استنشاقهم غاز أحادي 
أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات 
واليات  مختلف  عبر  منازلهم,  داخل  والحمام  المياه 
الوطن.وفي سياق متصل, أشار نفس المصدر إلى أن 
بتقديم  قامت  الجزائر  لوالية  المدنية  الحماية  مصالح 
اإلسعافات األولية لشخصين  مصابين بحروق طفيفة, 
على إثر انفجار قارورة غاز بداخل مطبخ منزل بالقبة.
اإ. �ش

تتعلق بطريقة جديدة لتقدير 

اإجمايل الكربون الع�ضوي 

براءة اخرتاع 
جديدة ل�شوناطراك

لمجمع  التابع  للبترول  الجزائري  المعهد  تحصل 
المعهد  من  اختراع  براءة  على  "سوناطراك" 

الوطني الجزائري للملكية الصناعية "إينابي".
وتتعلق براءة االختراع، حسب ما أكده أمس بيان 
لسوناطراك، بتقدير إجمالي الكربون العضوي في 
الزلزالي  االنعكاس  أنظمة  باستخدام  الغاز  مكامن 
التي  العملية  الجينية. وتتيح  واألنظمة  المتزامن 
سيد  وادفل  الدكتور  -الباحث  األستاذ  ابتكرها 
علي من المعهد الجزائري للبترول، يضيف ذات 
البيان بتنفيذ طريقة جديدة لتقدير إجمالي الكربون 
االختراع  هذا  سيسمح  كما   ،)TOC( العضوي 
الغاز،  مكامن  في  النفط  إمكانات  وقياس  بضبط 

حسب المصدر ذاته.
�ش.ز

مترنا�ضت

حجز 8 الف لرت
 من املازوت موجه للتهريب

من  تمنراست  بوالية  الجمارك  مصالح  تمكنت 
حجز 8000 لتر من المازوت كان موجها للتهريب 
حسبما افاد به أمس، بيان للمديرية العامة للجمارك.

وجاء في البيان "في سياق النشاط الميداني الحثيث 
الجمركية،  للفرق  العملياتية  للمصالح  والمتواصل 
تمكن أعوانالفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح 
بإقليم  بتمنراست،  للجمارك  األقسام  مفتشية 
اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست، 
داخل  معبأ  المازوت  من  لتر   8000 حجز  من 
إثر  على  تم ضبطها  وبالستيكية،  حديدية  براميل 
القيام بدورية مكنت من كشف مخبأ مهيأ خصيصا 

للتهريب.
التجند  تكرس  العملية  هذه  أن  البيان،  ذات  ويؤكد 
سبيل  في  الجماركالجزائرية  ألعوان  والدائم  التام 

مكافحة التهريب بشتى أشكاله.
ع. ط

مببادرة من رئي�س اجلمهورية

 عبد املجيد تبون

املالعب اجلزائرية 
ت�شت�شيف الفعاليات 

الريا�شية الفل�شطينية
قدم وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، 
المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  من  مبادرة  أمس، 
الرياضية  الفعاليات  الجزائر  الستضافة  تبون، 
واعتبارها  الجزائر،  مالعب  على  الفلسطينية 
مالعب بيتية للفرق الرياضية الفلسطينية، حسبما 

أفاد به أمس، بيان لوكالة االنباء الفلسطينية.
وأكد سبقاق خالل استقباله رئيس المجلس األعلى 
الرجوب،  جبريل  الفريق  والرياضة  للشباب 
أبو  فايز  الجزائر  لدى  فلسطين  سفير  بحضور 
عيطة، وأمين عام اتحاد كرة القدم فراس أبو هالل، 
الجزائرية،  والرياضة  الشباب  وزارة  مقر  في 
وجدان  في  وأولوية  حاضرة  ستبقى  فلسطين  أن 

الجزائريين قيادة وشعبا وحكومة.
على  المشترك  التعاون  استمرار  على  وشدد 
الشعبين  بين  ما  والشبابي  الرياضي  الصعيدين 
الشقيقين، مؤكدا أن الجزائر ستسخر كافة امكانياتها 

في سبيل دعم وتطوير الرياضة الفلسطينية.
الفلسطيني  الشعب  تحيات  الرجوب  نقل  بدوره، 
عباس  محمود  الرئيس  رأسها  وعلى  والقيادة 
الجزائري  والشعب  وللقيادة  الجزائري  لنظيره 
الشقيق، مباركا له نجاحها المبهر في تنظيم وافتتاح 
بطولة أمم افريقيا للمحليين، وفوز منتخب الجزائر 

في أولى مبارياته في البطولة على ليبيا.
تبون،  الرئيس  مبادرة  الرجوب  ثمن  وبالمناسبة 
على  وشعبا  قيادة  فلسطين  باسم  له  الشكر  مقدما 
فلسطين  مكانة  تعكس  والتي  العظيمة،  مبادرته 
وحضورها الكبير في وجدانه واهتماماته في كافة 

المجاالت -يؤكد ذات المصدر-.
ق.  و

ح�ضب ت�ضنيف ل�ضحيفة »نيويورك تاميز« الأمريكية

»طا�شيلي ناجر« ... 
وجهة �شياحية عاملية بامتياز

�ضنفت �ضحيفة "نيويورك تاميز" الأمريكية موقع "طا�ضيلي ناجر" بجنوب اجلزائر كاأحد اأهم 

الوجهات ال�ضياحية عرب العامل التي تن�ضح بزيارتها �ضنة .2023

وقفة ترحم مبقربة �شيدي اأحممد 
على روح املنا�شل حممد بلوزداد

تعزية
 

تلقينا ببالغ الحزن واالأ�ضى نباأ وفاة المغفور 

لها باإذن اهلل، جدة الزميلة ال�ضحفية 

بجريدة الرائد "�شرتاح حياة". 

واإثر هذا الم�ضاب الجلل، يتقدم طاقم 

جريدة الرائد باأخل�س عبارات التعازي 

والموا�ضاة للزميلة حياة، راجين من المولى 

تعالى اأن يتغمد روح الفقيدة برحمته 

الوا�ضعة ويلهم ذويها جميل ال�ضبر 

وال�ضلوان.

 اإنا هلل واإنا اإليه راجعون
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