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لعمامرة يتحادث مع نظيره �لمالي، ويوؤكد:

 الجزائر لـن تـــــدخر 
اأي جهد لدعم االأطراف 
 المالية في م�ســـــــــار 
ال�سلم والم�سالحــــــة

على �لرغم من �ضدور مر�ضوم تنفيذي لتج�ضيد �لم�ضروع

متى يتم تطبيق قرار محمولية رقم الهاتف النقال؟

مجمع �ضوناطر�ك ي�ضتعد 

 لو�ضـــــع م�ضروع تو�ضعة

  �لمينـــــــاء �لبتــــرولي

 ب�ضكيكدة قيد �ال�ضتغالل 

02

اكت�سافات وم�ساريع جديدة لتعزيز مكانة الجزائر في ال�سوق الطاقوية العالمية



تحادث وزير الشؤون الخارجية 
والجالية الوطنية في الخارج، 

رمطان لعمامرة مع نظيره 
المالي عبدوالي ديوب الذي قام 

بزيارة إلى الجزائر في إطار 
المشاورات السياسية الدورية 

بين البلدين، وأورد بيان للوزارة 
أن المحادثات التي جرت 

خالل اجتماع الوزيرين على 
انفراد وجلسة العمل الموسعة 
التي تلت االجتماع، تمحورت 
حول "تعزيز عالقات األخوة 
والتعاون بين البلدين وكذلك 

آفاق الدفع بتنفيذ اتفاق السالم 
والمصالحة في مالي المنبثق 
عن مسار الجزائر، في إطار 
الجهود الجارية الرامية إلى 

العمل على إقرار فترة انتقالية 
ناجحة في جمهورية مالي".
وفي هذا الشأن، تم االتفاق 

على ضرورة "مواصلة الجهود 
المشتركة لتكثيف الشراكة 

الجزائرية-المالية في مختلف 
المجاالت وإعادة بعث آليات التعاون الثنائي، بما في ذلك 
اللجنة االستراتيجية الثنائية التي من المقرر عقد دورتها 
الـ 18 في باماكو واللجنة المشتركة العليا ولجنة الحدود 

الثنائية".
وبخصوص تنفيذ اتفاق الجزائر، رحب الوزيران بالنتائج 
"المشجعة" لالجتماع الثاني رفيع المستوى لصنع القرار 
الذي عقد في باماكو من 1 إلى 5 أوت، والمتعلق أساسا 

بمسألة نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وكذا بعض 
جوانب اإلصالحات السياسية والمؤسساتية، كما شددا 

"وبشكل خاص على ضرورة الحفاظ على هذه الديناميكية 
اإليجابية للسلم والمصالحة ودعمها من أجل توطيد مسار 
اإلصالح الجاري والعودة إلى النظام الدستوري وتعزيز 

السلم الدائم في البالد".
وفي هذا الصدد، "حدد رئيسا الدبلوماسية تاريخ اجتماع 
لجنة متابعة تنفيذ االتفاق المقرر عقده قريبا في باماكو 

برئاسة الجزائر"، "وفي هذا الصدد، وباسم السلطات العليا 
لمالي، ثمن الوزير ديوب االلتزام الشخصي للرئيس عبد 

المجيد تبون لصالح السلم واالستقرار في مالي، مجددا 
تقدير بلده للتضامن الفعال المعبر عنه في كل وقت من قبل 
الجزائر"، فيما طمأن لعمامرة " نظيره المالي بأن الجزائر 

وبالنظر لمسؤولياتها على رأس الوساطة الدولية ولجنة 
متابعة تنفيذ االتفاق وبصفتها بلدا مجاورا، لن تدخر أي 

جهد لدعم األطراف المالية في سبيل السلم والمصالحة في 
مالي موحد ومستقر وديمقراطي ومزدهر".

وفي االخير, تطرق الوزيران إلى التطورات على الصعيد 
اإلقليمي في سياق التحديات التي فرضتها التهديدات 
اإلرهابية والجريمة العابرة للحدود في بلدان الساحل 

الصحراوي.
واتفق لعمامرة وديوب على "مواصلة وتعميق المشاورات 
الثنائية ومتعددة األطراف مع البلدان المعنية قصد تشجيع 

الردود المشتركة التي ترتكز على اآلليات والوسائل 
المناسبة باالتحاد االفريقي", كما أبرزا "قدرة االندماج 

في شبه المنطقة قصد الرفع من العمل المشترك في مجال 
األمن والتنمية".

باماكو ترغب يف ان توا�صل 

اجلزائر اال�صطالع بدور 

ريادي يف مايل

من جهته، كشف وزير الشؤون 
الخارجية والتعاون الدولي 

لجمهورية مالي، عبدوالي ديوب 
عن ارتياح بالده لالهتمام الذي 

يوليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد 
تبون للعالقة بين الجزائر ومالي، 

مبرزا رغبة بالده في مواصلة 
الجزائر االضطالع بدور ريادي في 

ماليـ وفي ختام مباحثاته مع وزير 
الشؤون الخارجية والجالية الوطنية 

بالخارج، رمطان لعمامرة، أشاد 
ديوب ب"األهتمام واألهمية التي 

يوليها الرئيس تبون للعالقة بين مالي 
والجزائر التي يجب ان تبقى عامال 

للسلم واالستقرار في المنطقة"، 
وأضاف قائال: "لقد أسعدتنا بشكل 
خاص مؤخرا التصريحات القوية 
التي أدلى بها الرئيس تبون الذي 
جدد تمسك الجزائر بوحدة وسالمة مالي الترابية، وكذا 

ضرورة ان تمضي األطراف المالية بسرعة أكبر وبشكل 
اعمق في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار 

الجزائر الذي يخدم أوال مصالح الماليين".
وإلى جانب اتفاق الجزائر، أشار رئيس الدبلوماسية المالية 
أنه تطرق مع نظيره الجزائري إلى "ضرورة العمل بشكل 

أكبر علىاعادة تفعيل أطر واليات التشاور والحوار"، 
وأوضح في هذا السياق يقول "أظن انه سبق للجنة الثنائية 

االستراتيجية التي وضعناها ان اجتمعت 17 مرة مما سمح 
باطالق، في اطار مرن وبراغماتي، مشاورات منتظمة 

حول القضايا السياسية والتنموية وحول قراءة أخرى 
للوضع العام في المنطقة".

ولدى تأكيده على ان الجزائر ومالي تنظران في نفس 
االتجاه وتتقاسمان نفس االنشغاالت، أبرز ديوب ان الرئيس 

تبون ورئيس المرحلة االنتقالية في مالي اسيمي غويتا 
"يدركان الرابط القوي التاريخي والجغرافي وحتى الثقافي 

الذي يربط البلدين".

اأكدت اجلزائر اأن "التزام" ال�صلطات املالية 

واحلركات املوقعة على اتفاق ال�صلم وامل�صاحلة 

يف مايل املنبثق عن م�صار اجلزائر، من �صاأنه 

"التح�صري الإطالق ديناميكية جديدة يف �صبيل 
اإعادة بعث م�صار تنفيذ هذا االتفاق يف ظل 

�صياق اإقليمي ودويل يفر�ض تنفيذه اأكرث من 

اأي وقت م�صى".

اإميان. �ض/ واج

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية 
بالخارج في بيان لها أن الجزائر سجلت "بارتياح" 

انعقاد االجتماع الثاني رفيع المستوى التخاذ 
القرارات من 1 إلى 5  أوت بباماكو بمشاركة 

الحكومة المالية وجميع الحركات الموقعة على هذا 
االتفاق،  ورحبت الجزائر، ب "التزام السلطات العليا 

في مالي والقادة السامين للحركات الموقعة مثلما تم 
التأكيد عليه مرارا بمناسبة انعقاد هذا  االجتماع، 

بالعمل على إنجاح عملية تنفيذ هذا االتفاق".
وأكدت وثيقة وزارة الشؤون الخارجية، أن " 

الجزائر بصفتها بلد مجاور لمالي وقائدة الوساطة 
الدولية ورئيسة لجنة متابعة االتفاق، تثمن القرارات 
التي توصل إليها هذا االجتماع حول المسألة الهامة 

المتمثلة في نزع السالح وإعادة دمج المقاتلين 
وسلسلة القيادة وكذلك بشان القضايا المؤسساتية 
والدستورية"، لتضيف أنه ومن شأن هذا التقدم، 

"التحضير إلطالق ديناميكية جديدة في سبيل إعادة 
بعث مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي 
المنبثق عن مسار الجزائر، في ظل سياق إقليمي 
ودولي يفرض تنفيذه أكثر من أي وقت مضى".

وأكدت الوزارة أن "الجزائر تعرب عن استعدادها، 
وفقا لتصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد 

تبون، وبرسم المسؤوليات التي تضطلع بها باسم 
المجتمع الدولي تجاه مالي، البلد الشقيق والمجاور، 

لدعم الجهود التي تبذلها األطراف المالية لتسريع 
مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق 
عن مسار الجزائر بصفته عامال أساسيا في المرحلة 

االنتقالية الجارية".
 من جهة أخرى، أوضح المصدر نفسه أن 

المشاورات السياسية الجزائرية-المالية المقررة 
بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون 

الدولي لمالي عبد هللا ديوب إلى الجزائر "تندرج في 
هذا اإلطار بشكل مناسب".

يذكر أن أشغال االجتماع الرفيع المستوى )مستوى 
القرارات( لألطراف المشاركة في اتفاق السلم 

والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر 
اختتمت بالمصادقة على بيان توج خمسة أيام من 

الحوار المكثف.

أكد حزب العمال تضامنه المطلق مع 
الشعب الفلسطيني، موضحا أن الهجمات 

الوحشية التي تسهدف سكان غزة 
والضفة الغربية بغارات جوية "تؤكد 

أنه ال يمكن التحدث عن أي عملية سالم 
بوجود كيان هدفه الوحيد القضاء على 
القضية الفلسطينية بقيامه بجرائم ضد 

االنسانية وأن حل الدولتين المزعوم 
سراب".

وضم حزب العمال صوته لصوت 
جميع أحرار العالم الرافضين لسياسة 
األمر الواقع التي يريد فرضها الكيان 

الصهيوني بتواطؤ أنظمة عربية مطبعة 
برعاية االمبريالية، وهاجم الحزب ما 

وصفها بـ"األنظمة العربية المطبعة التي 
تلطخت بدماء الفلسطينيين"، وحملها 
المسؤولية رفقة القوى االمبريالية في 
مقدمتها اإلدارة االمريكية التي تحمي 

الكيان الصهيوني في سياسته االجرامية 
وممارسته سياسة اإلبادة الجماعية في 

حق الشعب الفلسطيني.

وأصدرت  أحزاب سياسية بيانات نددت 
فيها باإلعتداءات المتكررة ضد الشعب 

الفلسطيني آخرها العدوان الذي استهدف 
قطاع غزة ويتواصل منذ يومين، 
منها حزب جبهة التحرير الوطني 

وحركة مجتمع السلم، كما أدانت وزارة 
الخارجية بشدة العدوان الغاشم الذي 

شنته قوات االحتالل الصهيوني على 
قطاع غزة، وأعربت عن قلقها البالغ 

أمام هذا التصعيد الخطير الذي يضاف 
إلى سلسلة ال تنتهي من االنتهاكات 

الممنهجة بحق المدنيين.
ق. و

اإميان. �ض
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لعمامرة يتحادث مع نظريه املايل، ويوؤكد:

 �جلز�ئر لن تدخر �أي جهد لدعم 
الأطراف املالية يف م�صار ال�صلم وامل�صاحلة

طماأن وزير ال�صوؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج رمطان لعمامرة، نظريه املايل 
عبدوالي ديوب باأن اجلزائر وبالنظر مل�صوؤولياتها على راأ�ض الو�صاطة الدولية وجلنة متابعة 

تنفيذ االتفاق وب�صفتها بلدا جماورا، لن تدخر اأي جهد لدعم االأطراف املالية يف �صبيل ال�صلم 
وامل�صاحلة يف مايل موحد وم�صتقر ودميقراطي ومزدهر.

 مّثله ابراهيم بوغايل

 يف مرا�صم التن�صيب ببوغوتا

الرئي�س تبون يهنئ الرئي�س 
الكولومبي اجلديد غو�صتافو بيرتو

نقل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، 
تهاني رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الى 

غوستافو بيترو، بمناسبة تنصيبه رئيسا جديدا لجمهورية 
كولومبيا.

وأفاد بيان للمجلس، ان بوغالي قد شارك بصفته ممثال 
لرئيس الجمهورية، ببوغوتا، في مراسم تنصيب رئيس 

جمهورية كولومبيا المنتخب، غوستافو بيترو، ونقل 
له بالمناسبة "تهاني الرئيس تبون وتمنياته له بالتوفيق 
في مهامه لقيادة البالد إلى مزيد من االزدهار والتنمية 

والسلم".
بدوره، أعرب رئيس جمهورية كولومبيا عن "تحياته 

الخالصة لعبد المجيد تبون وللشعب الجزائري العظيم".
يذكر أن مراسم التنصيب التي جرت بساحة بوليفار كان 

قد حضرها عدد من الرؤساء وممثلين عنهم.
ق. و

حملل �صيا�صي فل�صطيني يوؤكد قدرتها 

على اإنهاء االنق�صام، ويو�صح:

 للجزائر دور مركزي 
ومهم يف امل�صاحلة الفل�صطينية
أكد المحلل والكاتب السياسي الفلسطيني، حسن الفي، 

قدرة الجزائر على أداء دور فعال في المصالحة 
الفلسطينية وإنهاء االنقسام بين الفصائل، بالنظر إلى ما 
تملكه من رصيد إيجابي لدى الشعب الفلسطيني ووسط 

مختلف الفصائل الفلسطينية.
ولفت المحلل الفلسطيني في حوار نقله الموقع 

اإلليكتروني "سبق برس"، امس، إلى أن للجزائر 
"دورا مهما خاصة لما يحظى الشعب الجزائري من 

حب وسط الشعب الفلسطيني ولما تحظى الجزائر 
كدولة باحترام وعالقات واسعة مع كل األطراف 

الفلسطينية"، مشددا على ضرورة أن يكون للجزائر 
دور مركزي في إنهاء عملية االنقسام الفلسطيني، وكذا 

في تعزيز مقاومة الشعب الفلسطيني حتى ولو على 
المستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي، فالشعب 

الفلسطيني يحترم تلك الدولة التي فتحت أبوابها للطالب 
ولكل الفلسطينيين، وللثورة الفلسطينية، لذلك هذا 

الدور يجب أن تستثمره الجزائر بمزيد من التدخل في 
إنهاء اإلشكاليات الداخلية الفلسطينية وتعزيز الصمود 

الفلسطيني.
ق. و

اجلزائر ت�صيد بالتزام االأطراف املالية بتنفيذه، وتوؤكد:

ال�صياق الدويل يفر�س �صرورة تنفيذ اتفاق اجلزائر مبايل

اأكد ت�صامنه مع ال�صعب الفل�صطيني ودعمه الالم�صروط لق�صيته

حزب العمال يحّمل الدول "املطّبعة" م�صوؤولية العدوان على غزة

 هناأت احلكومة الت�صادية 

واحلركات امل�صلحة بالتزامهم

 اجلزائر تبارك توقيع
 اتفاق ال�صالم بت�صاد

أعربت الجزائر، عن ارتياحها الكبير لتوقيع السلطات 
التشادية والعديد من الجماعات والحركات المسلحة على 

اتفاق سالم في الدوحـة.
واعتبر بيان لوزارة الخارجية أن "اتفاق السالم هذا 

من شأنه أن يمهد الطريق لحوار وطني شامل في 
نجامينا من أجل سالم دائم في جمهورية تشاد"، حيث 

هنأت الجزائر الحكومة وجميع األطراف التشادية على 
التزامهم الرائع بهذه العملية، مشيدة بالمساهمة المهمة 

لدولة قطر، التي استضافت المحادثات وسهلت ذلك 
على مدى األشهر الخمسة الماضية.

ودعا البيان األطراف الفاعلة التشادية إلى جعل 
هذا الحل الوسط يؤتي ثماره من أجل طي صفحة 

االنقسامات بين األشقاء والعنف بشكل نهائي ولتعزيز 
تحقيق أهداف االنتقال الجاري من حيث االستقرار 

والتنمية والحكم الرشيد، كما أعربت الجزائر عن آمالها 
في تمكن جمهورية التشاد بسرعة من الوفاء بوعودها 

في هذا االتفاق.
ق. و



مرمي عثماين

وقال عبيد فارس المنسق الوطني لمعاهد التربية 
البدنية و الرياضية في تصريح للرائد اليومي، 
أنهم قرروا الخروج اليوم لالحتجاج أمام مقر 
وزارة التربية الوطنية ، بعد تراجع الجهات 

الوصية حول مشروع توظيف اساتذة مادة التربية 
البدنية "الرياضية" في الطور االبتدائي الذي كان 

مقرر للدخول المدرسي المقبل 2023/2022 .
وأكد المتحدث أنهم قرروا ايصال صوتهم خالل 

اعتصام اليوم، لرئيس الجمهورية للتدخل  من 
اجل انصافه خريجي معاهد التربية البدنية الذين 
وضعوا آماال كبيرا، في الحصول على وظائف 
ثابتة بقطاع التربية الوطنية خاصة بعد االتفاقية 

المشتركة بين وزارة  التربية والشباب والرياضة  
حول تدريس مادة التربية البدنية في الطور 

االبتدائي.
وفي رسالة صادرة عن  خريجي معاهد تقنيات 
النشاطات البدنية  والرياضية موجهة الى رئيس 
الجمهورية  ثمنوا فيها  المجهودات التي قامت 

بها الجهات الوصية من أجل تفعيل الرياضة 
المدرسية وأكدوا من خاللها أن مشروع رئيس 

الجمهورية والذي تكلم عليه منذ سنة باعادة 
بعث الرياضة المدرسية متوقف خصوصا بعد 
تصريحات وزير التربية االخيرة حيث حصر 

مادة التربية البدنية في نشاطات وحركات 
فقط متناسيا االهمية الصحية والعلمية والتأثير 

اإليجابي للمادة على الطفل في هذه المرحلة 
العمرية والتي تستند حاليا ألستاذ اللغة العربية 

في تدريس مناهجها والمنصوص عليه في 
الجريدة الرسمية .

وتأسف خريجي معاهد تقنيات النشاطات البدنية 
من عدم ممارسة أزيد من أربعة ماليين تلميذ 

في الطور االبتدائي اية نشاط رياضي على 
مؤسساتهم التربوية وفق منهاج وبرنامج يخص 
الرياضة المدرسية وال يتم تأطير هذه الفئة من 

طرف أساتذة مختصين في الرياضة رغم أهميته 
القصوى في تربية الطفل و اكتشاف المواهب . 

 50 الف خريج عاطلون عن العمل
 ودعوات للتوظيف بقطاع الرتبية

وأضافت الرسالة ان " عدد الخريجين حوالي 
50.000 الف خريج تقريبا من معاهد التربية 

البدنية والرياضية عاطلون عن العمل وعددهم 
في تزايد إال أننا ابينا في اقتراح هذه الفئة من 

أجل توظيفهم للنهوض بالرياضة المدرسية   ."
وأبرزت الرسالة ما جاء  في الجريدة الرسمية  

خاصة   المادة 06 : تعليم التربية البدنية 
والرياضية إجباري في كل األطوار  ويدرج 

تدريسها كمادة إلزامية في برامج التربية ، 
كما تمت االشارة الى المادة 07 : حيث يمكن 

ممارسة التربية البدنية والرياضية على مستوى 
التعليم التحضيري وتهدف إلى النمو الحركي 

والنفسي للطفل .
و"بحكم األهمية في التكوين والدراية التامة لنا 
بتخصص التربية البدنية والرياضية في مناهج 
التربية الوطنية واجبارية هذه المادة لخريجي 
معاهد التربية البدنية"  طالب خريجي معاهد 

التربية البدنية والرياضية -عبر ذات الرسالة- من 
الجهات الوصية تفعيل المطالب والتي انتهت 
الوصاية من دراستها وتوقف المشروع دون 

سابق إنذار .
ودعا الخريجين الى إسناد مهمة تدريس التربية 

البدنية والرياضية في الطور االبتدائي ألهل 
االختصاص ال غير  ورفع حجم الساعي ومعامل 

المادة التربية البدنية والرياضية لما تكتسبه هذه 
المادة من أهمية في نمو الطفل  فضال عن بحث 

إمكانيات التوظيف لخريجي تخصص تقنيات 
النشاطات البدنية والرياضية في قطاع وزارة 

الشباب والرياضة ، فضال عن اعتراف وزارة 
الشباب والرياضة بشهادتي الليسانس والماستر 
في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

وإتاحة فرص عمل لهذه الفئة .
للتذكير فإنه وقعت وزارة الشباب والرياضة و 
وزارة التربية الوطنية على اتفاقية مشتركة وتم 

الخروج بقرار اعادة بعث الرياضة المدرسية 
وهو الذي لم يطبق لحد االن القرار من شأنه خلق 

مناصب  عمل لفائدة خريجي تقنيات النشاطات 
البدنية والرياضية .

وكانت قد كشفت وزارة الشباب والرياضة  
"رسميا" في بيان لها  استحداث منصب استاذ 

تربية بدنية ورياضية في الطور االبتدائي 
وترسيمه، في إطار التنسيق مع وزارة التربية 

الوطنية  بداية من الدخول المدرسي المقبل، على 
ان يتم توظيفهم عن طريقة مسابقة وطنية .

وجاء في بيان سابق لوزارة الشباب والرياضة 
انه  اجتمعت اللجنة الوزارية الثنائية )الشباب و 
الرياضة/ التربية الوطنية ( بمقر وزارة الشباب 

والرياضة والتي عكفت على إيجاد و ترتيب 
ميكانيزمات وآليات تجسيد تطبيق المحاور التي 
أمر بها وزير الشباب والرياضة ووزير التربية 

الوطنية .
وبناء على االتفاقية قررت كل من وزارة التربية 
الوطنية ووزارة الشباب والرياضة  اللجوء إلى 

مسابقة توظيف على اساس الشهادة من اجل 
توظيف  اساتذة مادة التربية البدنية "الرياضية" 
التي تقرر استحداثها في الطور االبتدائي بداية 

من سبتمبر  المقبل .
وكان قد أعلن  وزير الشباب والرياضة عن 

تسخير كل المنشآت الرياضية لضمان تدريس 
مادة التربية البدنية بالمدارس االبتدائية التي ال 
تحوز على مالعب، على ان   سيتم في أقرب 

وقت االفراج عن مرسوم تنفيذي لتنصيب استاذة 
تربية ابتدائية،  بالنظر ان اللجنة المشتركة 

بين وزارات التعليم العالي والتربية والشباب 
والرياضة تقوم بجهود كبيرة لإلسراع في مهامها 

.ونقال عن عبيد فارس المنسق الوطني لمعاهد 
التربية البدنية و الرياضية ، أمس، فإن وزير 
الشباب والرياضة أكد أن الملف  خارج عن 

نطاقه باعتبار ان المشروع تتشارك فيه ثالث 
وزارات.

03الثالثاء  09 اأوت 2022 املـوافق لـ 11 حمرم 1444 هـ    احلدث

 www.elraed.dz

خريجي معاهد الن�ضاطات البدنية يحتجون اليوم للمطالبة بالتو�ضيح وتدخل الرئي�س لتطبيقه

"اأ�ضاتذة تربية ريا�ضية باملدار�س 
االبتدائية"..م�شروع يتوقف قبل تطبيقه

من املنتظر اأن يعت�ضم اليوم خريجي معاهد تقنيات الن�ضاطات البدنية  والريا�ضية اأمام مقر وزارة 

الرتبية الوطنية تنديدا بالرتاجع عن م�ضروع " اإن�ضاء من�ضب اأ�ضاتذ لتدري�س مادة الرتبية 

البدنية يف الطور االبتدائي  ومنحه" الأهل االخت�ضا�س، بعد ان ف�ضلت وزارة الرتبية الوطنية 

رفقة وزارة ال�ضباب والريا�ضة  يف ملف توظيف ا�ضاتذة مادة الرتبية البدنية "الريا�ضية" يف الطور 

االبتدائي بداية من �ضبتمرب املقبل قبل اأن يتم غلق امللف فجاأة الأ�ضباب "جمهولة".

بلعابد يطمئن اولياء التالميذ ويوؤكد

  ال زيادات يف اأ�شعار
 الكتاب املدر�شي

نفى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أي زيادة في أسعار الكتاب 
المدرسي، مطمئنا أولياء األمور بالتأكيد أن أسعار الكتب المدرسية لم 

تسجل أي ارتفاع. وقال بلعابد في تصريحات إعالمية “أطمئنكم لن تكون 
هناك أي زيادة في أسعار الكتاب المدرسي، صحيح هناك إشاعات وكالم 
عن ارتفاع األسعار إاّل أنني أطمئنكم ال شيء من ذلك صحيح”.وأضاف: 

“بالرغم من الزيادات المسجلة في أسعار الورق إاّل أن الديوان الوطني 
للمطبوعات المدرسية رغم أنه مؤسسة تجارية إال أنه يطبق سياسة 

الدولة الجزائرية وأُمر بعدم الزيادة في أسعار الكتب المدرسية.”
وأوضح وزير التربية في تصريحات سابقة أنه تحسبا للدخول المدرسي 

القادم سيتم فتح 34 نقطة بيع دائمة على المستوى الوطني ونقطة بيع 
واحدة على األقل على مستوى كل بلدية، باإلضافة إلى تنظيم معارض 
عبر كل واليات الوطن، زيادة على اعتماد 1478 مكتبة خاصة لنفس 

الغرض.كما تطرق بلعابد الى اعتماد البيع اإللكتروني للكتاب المدرسي 
بمقتضى تجديد اتفاقية الشراكة بين الديوان الوطني للمطبوعات 

المدرسية وشركة خاصة مع ضمان خدمة توصيل الكتاب إلى طالبيه في 
مكان تواجدهم.

 مدير التكوين والتعليم العايل

 بوزارة التعليم العايل يك�ضف

االإفراج عن نتائج الت�شجيالت 
اجلامعية الثانية اخلمي�س املقبل
كشف مدير التكوين والتعليم العالي بوزارة التعليم العالي، البروفسور 
جمال بوقزاطة، أن نتائج بطاقة الرغبات لحاملي البكالوريا الذين 
لم يحصلوا على خياراتهم خالل التسجيل األول سيتم اإلعالن عنها 

الخميس المقبل.وأوضح بوقزاطة، في تصريح للقناة اإلذاعية الثالثة، 
أن األمر يتعلق بفئة حاملي البكالوريا الذين أعادوا ملئ بطاقة 

الرغبات للمرة الثانية.
وبحسب رزنامة وزارة التعليم العالي سيتم دفع حقوق التسجيل عبر 

الخط يوم 20 أوت، وفتح البوابة المخصصة لإليواء من 26-20 
أوت، وفتح البوابة المخصصة لمعالجة طلبات اإليواء من طرف 
مديريات الخدمات الجامعية من 26 أوت – 3 سبتمبر.وبرمجت 

وزارة التعليم العالي التسجيالت النهائية عبر الخط من 5- 8 
سبتمبر، ثم معالجة الحاالت الخاصة من طرف مؤسسات التعليم 

العالي عبر أرضية البروغراس من 9-15 سبتمبر. ومن المفترض 
أن تودع الطلبات من 9-12 سبتمبر ومعالجتها من 12-15 سبتمبر 

واإلعالن عن النتائج في 15 سبتمبر ليتم معاودة فتح البوابة المخصصة 
للخدمات الجامعية من 9-23 سبتمبر.

ع.ط

يف ظل انت�ضار اأخبار عن تخ�ضي�س 2 مليار دوالر 

لال�ضترياد ومنح اعتمادات لـ 12 وكيال

من ي�شو�س على م�شاعي وكالء 
ال�شيارات الإنهاء االأزمة ؟

تدخل أزمة قطاع السيارات مرحلة جديدة وهي تنتظر إفراج 
وزارة الصناعة عن اإلعتمادات والسماح للوكالء مباشرة عملهم 
وتموين الحظيرة الوطنية، التي تعرف عجزا يتجاوز 01 مليون 

و400 ألف سيارة.
وفي الوقت الذي يكثف الوكالء من مساعيهم الحثيثة لحلحلة 

الوضع وانهاء أزمة القطاع، من خالل مراسلة مختلف المسؤولين 
والهيئات، تشهد صفحات مواقع التواصل االجتماعي انتشارا 

ألخبار مختلفة من أسبوع ألخر، ما دفع تجمع وكالء السيارات 
لتوجيه أصابع اإلتهام ألطراف، قال بأنهم باتوا يشوشون على 

عمل الوكالء الرسميين، في إشارة للوكالء الوهمين الذين استغلوا 
فراغ وفوضى سوق السيارات إلحكام قبضتهم عليها وترويج 

سيارات ومركبات مختلفة، ما دفع بالهيئات التي تعني بالدفاع عن 
المستهلك للتحذير من التعامل معها.

وفي هذا الصدد، فند تجمع وكالء السيارات كل األخبار، التي 
يتم ترويجها في اآلونة األخيرة عن تخصيص الحكومة لمبلغ 2 

مليار دوالر إلستيراد المركبات الجديدة، وكذا حصول 12 وكيال 
للسيارات على اعتمادات من قبل وزارة الصناعة.   

وقال تجمع وكالء السيارات في بيان لهم تحوز جريدة الرائد 
على نسخة منه، بأن المعلومات التي يجري نشرها عبر مختلف 

وسائط التواصل االجتماعي عارية من الصحة وال تستند ألي 
أسس حقيقية.  وأضاف التجمع، بأن مبلغ 2 مليار دوالر، الذي 

يجري تداوله في اآلونة األخيرة، كان قد صرح به الوزير السابق 
فرحات آيت علي في إطار المرسوم التنفيذي 20 / 27 المؤرخ 

19 أوت 2020، وال يوجد له أي أثر في الوقت الراهن.
وشدد التجمع، على أن كل ما يثار بخصوص قطاع السيارات، 
من تخصيص لمبلغ 2 مليار دوالر ومنح اعتمادات ل 12 من 

وكالء السيارات، تهدف لتغليط الرأي العام والتشويش على 
المساعي الحثيثة للوكالء إلعادة عملية استيراد المركبات لسكتها 

الصحيحة عبر الوكالء الرسميين.     
واستغرب تجمع وكالء السيارات مما يقال في منصات التواصل 

االجتماعي عن منح اعتمادات للمتعاملين، مؤكدا أن منح 
االعتمادات للمتعاملين يمر في المقام األول عبر تلقي المستفيدين 
إلشعارات من قبل الوزارة الوصية، وهو األمر الذي لم يحدث 
لحد الساعة، مشيرا إلى أن الوكالء بانتظار رد ايجابي أو سلبي 

من طرف وزارة الصناعة منذ أزيد من 11 شهرا.
ودعا تجمع وكالء السيارات الجميع لعدم االنسياق وراء مختلف 

األخبار، التي يجري تداولها عبر مختلف صفحات مواقع التواصل 
االجتماعي، مطالبا إياهم بتقصي حقيقة األخبار من المصادر الرسمية.

ف.م



 �لطرقات �أكرث

 ما "يقتل" يف �جلز�ئر

المرور  حوادث  حصيلة  ارتفعت  وقد 
حيث  مقلقة  لمستويات  األخيرة  الفترة 
حوادث   4 تسجيل  يومين  خالل  تم 
فاقت  واليات   4 عبر  خطيرة  مرور 
ساعة   48 في  قتيل   15 حصيلتهم 
توفي  قد  وكان  الجرحي،  وعشرات 
في  آخرين   6 وأصيب  أشخاص   3
صبيحة  وقع  خطير  مرور  حادث 
وغرداية.  ورقلة  واليتي  بين  أمس 
أفادته مصالح والية ورقلة  ما  وحسب 
بينهم  من  أشخاص  ثالثة  توفي  فقد 
تسجيل  تم  بينما  أجرة،  سيارة  سائق 
بجروح.  أخرين  أشخاص   6 إصابة 
تمثل في  الحادث  أن  المصدر  وأوضح 
المسافرين،  لنقل  أجرة  سيارة  إصطدام 
أين  مقطورة،  بشاحنة  مسعود  حاسي 
الحماية  عناصر  طرف  من  التدخل  تم 
المصابين  جالء  و  إلسعاف  المدنية 
ونقل الجثث . وقبلها بـ24 ساعة تسبب 
الترك  عين  ببلدية  وقع  مرور  حادث 
بوهران، في وفاة 7 أشخاص و إصابة 
وتدخلت  متفاوتة  بجروح  آخرين   6
وهران  لوالية  الوطني  الدرك  وحدات 
من أجل تقديم يد المساعدة للمواطنين و 
تسهيل حركة المرور إثر وقوع حادث 
الليل  منتصف  حدود  في  مميت  مرور 
و57د. بالطريق الوالئي رقم 84 على 
من  بالقرب  الترك  عين  بلدية  مستوى 
وحسب  فالكون.  كاب  الخدمات  محطة 
عنها  كشفت  التي  األولية  المعلومات 
إثر  وقع  الحادث  فإن  الدرك،  مصالح 
و  نفعية  مركبة  بين  مباشر  اصطدام 
شاحنة صغيرة. و خلف الحادث وفاة 7 
أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 10 و 
40 سنة. و إصابة 6 أشخاص بجروح 
طرف  من  نقلو  الخطورة،  متفاوتة 
المحلي.  للمستشفى  المدنية  الحماية 
تحقيقا  الوطني  الدرك  فرقة  فتحت  كما 
بالمقابل لقيت في  الحادث.  في حيثيات 
نفص الفترة طفلة حتفها واصيب اثنان 
انحراف  حادث  في  بجروح  آخرين 
سيارة بالطريق الوطني رقم 46 باتجاه 
بلدية الشارف "منطقة مرقب بن حفاف 
لمديرية  بيان  و حسب  الجلفة.  "بوالية 
الحادث  تمثل  بالجلفة،  المدنية  الحماية 

نوع  وانقالب سيارة من  انحراف  في  
"سيمبول"،  في حدود الساعة الخامسة 
من  تبلغ  طفلة  وفاة  عن  اسفر  مساءا، 
العمر 04 سنوات واصابة شخص يبلغ 
من العمر 41 سنة و طفلة  عمرها 11 
سنة ، تم تقديم لهما اإلسعافات االولية 
الوحدة  اعوان  طرف  من  الالزمة 
الثانوية للحماية المدنية  وتحويلهما الى 
شعباني  بمستشفى  االستعجاالت  قسم 
السياق ذاته خلف حادث  بالجلفة، وفي 
على  بومرداس  بوالية  وقع  مرور 
12ي  رقم  الوطني  الطريق  مستوى 
ثالثة قتلى تتراوح أعمارهم بين 6 و54 
سنة وجريحين حسبما أفادت به مديرية 
تصريح  وفي  للوالية.  المدنية  الحماية 
لوأج أوضح المكلف باالتصال بمديرية 
الحماية المدنية لوالية بومرداس المالزم 
األول حسين بوشاشية أن الحادث وقع 
على  سياحية  سيارة  انحرفت  عندما 
مستوى بلدية الناصرية كانت بالطريق 
الجزائر  نحو  12متوجهة  رقم  الوطني 
وجريحين  قتلى  ثالثة  مخلفا  العاصمة 
يبلغان من العمر 8 و34 سنة. وتعتبر 
وعينة  أولية  حصيلة  الحوادث  هذه 
كأخطر الحوادث التي سجلت ففي ذات 
الحوادث  من  العديد  تسجيل  تم  الفترة 
خلفت  الوطن  واليات  عبر  المتفرقة 
حصيلة متفاوتة بين كل والية واخري 
الحماية  مصالح  تعلن  ان  انتظار  في 
لهذه  النهاية  الحصيلة  عن  المدنية 

الحوادث.

حوادث الغرق... م�أ�صي متوا�صلة 

لم  الغرق  حوادث  أخبار  فأن  بالمقابل 
حيث  األخيرين  اليوميين  خالل  تنتهي 
غير  مهاجرين   6 غرق  امس  سجل 
إثر  على  العاصمة  بسواحل  شرعيين 
مستوى  على  للحرقة  قارب  انقالب 
بالحمامات  الكبرى  الصخرة  شاطئ 
أمنية  مصادر  وحسب  العاصمة.  في 
مهاجرون  متنه  على  كان  القارب  فأن 
مختلفة،   جنسيات  من  شرعيون  غير 
عدد  إنقاذ  السواحل  حرس  وتمكن 
بعض  جثث  بعض  انتشل  فيما  منهم 
البحث عن  وتتواصل عملية  الضحايا، 
منفصلة  عملية  وفي  آخرين،  ضحايا 
البحرية  للوحدة  الغطس  فرقة  تمكنت 
جن جن في جيجل، صباح أمس مدعمة 
وانتشال  العثور  من  الشاطئ،  بحراس 
سيدي  شاطئ  في  المفقود  الغريق  جثة 
بيان  وحسب  المحروس.  العزيز  عبد 
تم  بجيجل،  المدنية  الحماية  لمديرية 
 200 بعد  على  الغريق،  على  العثور 
األحد.  عشية  فقدانه  مكان  من  متر 
من  الجثة  أن  البيان،  ذات  وأضاف 
 17 العمر  من  يبلغ  والذي  ذكر  جنس 

سنة وينحدر من والية المسيلة.
 حوادث متفرقة حت�صد 

مزيد من ال�صح�ي� 

اليوميين  خالل  سجلت  وقد  هذا 
الماضيين العديد من الحوادث المتفرقة 
منها  الضحايا  من  عدد  والتي حصدت 

شواطئ  إحدى  في  وقع  الذي  الحادث 
وهران حيث لقي رب عائلة رفقة ابنه 
انهيار  جراء  زوجته  وأصيبت  حتفهما 
صخري بشاطئ عين فرانين بلدية بير 
رحلة  انتهت  اين  وهران  والية  الجير 
الشاطئ  ذات  في  العائلة  لهذه  استجمام 
بحادث مأساوي  وسجل انهيار صخري 
وسقوط صخرة على العائلة التي كانت 
وسخرت  الشمس.  أشعة  من  محتمية 
إنقاذ  وسائل  المدنية،  الحماية  وحدات 
بمختلف  تدخل  آليات   8 في  تمثلت 
األنواع. باإلضافة كذلك إلى 6 سيارات 
في  متخصصة  وفرقة  وطبية.  اسعاف 
والوعرة،  الصعبة  باألماكن  التدخل 
بالبحث  متخصصة  فرقة  عن  ناهيك 
والية  وفي  المدربة.  الكالب  باستعمال 
عنيف  انفجار  حادث  أودى  قسنطينة 
في  امرأة  بحياة  سكنية  شقة  في  للغاز 
اثنتين  وإصابة  العمر،  من  الـ33 
علي  الجديدة  المدينة  في  أخريين، 
منجلي بالخروب. الحادث وقع بالوحدة 
الجوارية الـ18 لحي النسيم، بعد انفجار 
للغاز في شقة بالطابق الخامس، امتّد أثره 
إلى باقي شقق العمارة. وعثر عناصر 
الحماية المدنية على جثة الضحية ملقاة 
مدخل  بجانب  حديقة  في  الردوم  تحت 
القوي  االنفجار  قذفها  أن  بعد  العمارة، 
إصابة  الحادث  خلّف  كما  األعلى.  من 
بعّدة  العمر  من  السبعينات  في  سيّدتان 
جروح، حيث تم إنقاذ إحداهما من تحت 
الردوم. وقد تلّقت المصابتان اإلسعافات 
إلى  نقلهما  قبل  المكان  بعين  األولية 
المستشفى الجامعي بن باديس قسنطينة 
منذ  السكان  أستفاق  خنشلة  والية  وفي 
طفل  جثة  انتشال  خبر  على  يومين 
من  ونصف  سنوات   4 العمر  من  يبلغ 
الحماية  مصالح  وأوضحت  بئر.  داخل 
تمت  العملية  أن  لها،  بيان  في  المدنية 
على إثر نداء هاتفي يعلمهم بسقوط طفل 
داخل بئر تقليدي عمقه حوالي 11 متر 
منها 03 أمتار ماء وقطره حوالي 90 
تمقرة  دوار  المسمى  بالمكان  سنتمتر 
انتشال  الحامة. وتم  بلدية انسيغة دائرة 
حوالي  العمر  من  يبلغ  الذي  الضحية 
ليتم  متوفي،  وهو  سنوات ونصف   04
الجثث  إلى مصلحة حفظ  الجثة  تحويل 

بمستشفى أحمد بن بلة خنشلة .

لها،  بيان  في  الفالحة،  وزارة  أكدت 
تزال  ال  القصوى  التأهب  حالة  أن 
درجات  ارتفاع  ظل  في  مستمرة، 
حرائق  اندالع  تسهل  والتي  الحرارة 
الغابات.و جاء في البيان : "تذكر وزارة 
باستمرارية  الريفية  والتنمية  الفالحة 

كافة  وتعبئة  القصوى,  التأهب  حالة 
ادارة  ألسالك  التابعين  مستخدميها 
الدائم  التفعيل  اطار  في  وذلك  الغابات, 
للوقاية  الوطني  للمخطط  والمستمر 
ذكرت  الغابات.”كما  حرائق  ومكافحة 
التقيد,  بضرورة  المواطنين,  الوزارة 

خاصة خالل موسم االصطياف, بكافة 
االجراءات الوقائية ضد حرائق الغابات, 
السيما ما يتعلق بإلزامية التقيد الصارم 
بقرار التجميد المؤقت النتاج مادة الفحم 
واإلجراءات االستثنائية الخاصة بالتنقل 
و  الغابية.  المساحات  وبمحاذاة  داخل 

أكد البيان في األخير أن "حماية الثروة 
مسؤولية  عليها  والمحافظة  الغابية 
الحيطة  من  المزيد  وتقتضي  الجميع, 
االحترازية  االجراءات  واتخاذ  والحذر 

طيلة موسم االصطياف".
ف.م

�ش.زمو�ش
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ارتف�ع حوادث املرور وحوادث الغرق اليومني امل��صيني

 "ثنائية" تنغ�ض على اجلزائريني 
ما تبقي من عطلتهم ال�صيفية!

تعرف حوادث املرور وكذا حوادث الغرق واحلوادث املتفرقة اليوميني امل��صيني ارتف�ع� مقلق� نّغ�ش على اجلزائريني م� تبقي من العطلة ال�صيفية 

حيث ال يخلو يوم ون�صمع بع�صرات القتلى يف الطرق�ت ومثلهم عرب ال�صواطيء وال�صدود امل�ئية يف م��صي ب�تت �صين�ريو يتكرر.

خالل اإ�صرافه على اجتم�ع 

جلنة اإعداد م�صروع النظ�م 

الداخلي للمجل�ش، حيداوي يوؤكد

املجل�ض الأعلى لل�صباب 
يجب اأن يكون يف م�صتوى 

طموحات وحتديات ال�صباب
أكد رئيس المجلس األعلى للشباب، مصطفي حيداوي 
ببومرداس، على ضرورة أن يكون هذا المجلس، الذي 
نصبه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا، في 

مستوى طموحات وتحديات الشباب.
إعداد  لجنة  اجتماع  خالل  كلمة  في  حيداوي  وأشار 
"الطموحات  أن  للمجلس،  الداخلي  النظام  مشروع 
كبيرة و التحديات واضحة لدى الشباب و بالتالي يجب 
الدور  أداء  خالل  من  مستوها  في  المجلس  يكون  أن 
سلمت  "الدولة  أن  جيد.«وأضاف  بشكل  به  المنوط 
المشعل للشباب من خالل هذا المجلس ليكون مساهما 
في بناء الحاضر و المستقبل" و "على الشباب بدوره 
أن يغتنم الفرصة المتاحة والعمل على تحسين و ترقية 

وضعيته.«
بهذه  للبالد  العليا  السلطات  اهتمام  حيداوي  واعتبر 
الهيئة الدستورية الجديدة، التي نشأت بموجب مرسوم 
رئاسي بتاريخ 27 أكتوبر 2021، بمثابة "تفعيل لدور 
الشباب الجزائري و استغالل طاقاته وقدراته لبناء دولة 
المتخصصة  اللجان  اجتماع  يخص  فيما  قوية.«وقال 
أعضاء  كل  يمثلون  عضوا   22 تضم  التي  للمجلس 
اللبنات األولى"  إلى "وضع  أنه يهدف  المجلس،  هيئة 
الداخلي  للمجلس والمتمثلة في مسودة مشروع نظامه 

لينطلق بعد ذلك المجلس في مهامه المخولة له قانونا.
"يسابق  األخير  هذا  أن  أيضا  المجلس  رئيس  وأشار 
في  واإلنطالق  الداخلي  النظام  إعداد  أجل  من  الزمن 
العمل به مع الدخول اإلجتماعي القادم"، الفتا أن هذا 
إلدارته  الضرورية  باآلليات  المجلس  سيزود  النظام 
من جهة و لنشاطه من جهة أخرى.وخلص بالقول أن 
بمثابة  هو  بإعداده  اللجنة  تتكفل  الذي  الداخلي  النظام 
بناء  مسار  في  ومحورية  أساسية  طريق  "خارطة 
مجلس أعلى شبابي قوي يرسخ نهجا وطنيا متفردا و 
يواكب طموحات الشباب في كل ربوع الوطن و يجمع 

قوتهم و عزمهم ليكونوا مساهمين في بناء الجزائر.«
ع.ط

ح�صب م� اأعلن عنه الرئي�ش

 املدير الع�م ل�صونلغ�ز:

ربط كل امل�صتثمرات الفالحية 
قبل نهاية �صهر نوفمرب القادم

مراد  سونلغاز،  لمجمع  العام  المدير  الرئيس  كشف 
عجال، أنه سيتم ربط كل المستثمرات الفالحية بنسبة 
100 بالمائة بالكهرباء والغاز قبل نهاية نوفمبر المقبل.

إلى والية  العام خالل زيارته   المدير  الرئيس  وأشار 
النعامة، إلى مستوى أداء سونلغاز فيما يتعلق بتحسين 
مشيرا   .2022 عام  خالل  العمومية  الخدمة  مستوى 
إلى أن نزوله بالوالية يأتي تنفيذا لتوصيات السلطات 
المواطنين.  من  التقّرب  إلى  والرامية  البالد  في  العليا 
مستوى  تحسين  بهدف  الميدان  من  انشغاالتهم  ورفع 
قال  الوطني. من جهته  التراب  العمومية عبر  الخدمة 
والي والية النعامة بوزيان الدراجي. أن النعامة تحظى 
بأريحية ملموسة من حيث التغطية بالكهرباء و الغاز. 
في  سونلغاز  تلعبه  الذي  الكبير  الدور  على  أكد  كما 
مرافقة أهم المشاريع التنموية بالوالية وخلق مناصب 
الشغل. فيما طرح ذات المسؤول عدد من االنشغاالت 
الخاصة بالقطاع. السيما مشكل عدم استفادة أربع قرى 
معزولة من برنامج الربط بالغاز و مشكل ربط المنطقة 
تغطية  مستوى  عن  حديثه  وفي  بالكهرباء.  الصناعية 
والية النعامة بالطاقة، كشف عجال، أن إجمالي الطاقة 
المركبة في والية نعامة تصل إلى 320 ميغاواط. ال 
يستغل منها سوى 20 بالمائة في وقت الذروة. يضاف 
الشمسية  الطاقة  محطة  تنتجها  ميغاواط   20 إليها 
الرئيس  يوّضح  كما  النعامة.  مستوى  على  المتواجدة 
المدير العام لسونلغاز، أن نسبة التغطية بالكهرباء في 
النعامة تصل الى 85 بالمائة. فيما يتجاوز معّدل التغطية 
بالغاز 81 بالمائة. وأشار عجال في ذات السياق، إلى 
مستوى تكفل سونلغاز بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية 
الخاص بربط المناطق المعزولة والمحيطات الفالحية. 
حيث أكد أنه تم ربط كل المناطق المعزولة بالكهرباء و 
الغاز، في انتظار استكمال ربط األربع قرى المتبقية و 
هي التي سيتم بشأنها إيجاد التركيبة المالية المناسبة مع 
السلطات المحلية لتنفيذها. وفيما يخص ربط المحيطات 
الفالحية فقد أكد أنه سيتم ربط كل المستثمرات الفالحية 

بنسبة 100 بالمائة قبل نهاية نوفمبر القادم.
�ش.زمو�ش

يف ظل ارتف�ع درج�ت احلرارة 

حرائق الغابات..حالة التاأهب الق�صوى ل تزال م�صتمرة

تمكنت وحدات الحماية المدنية، صبيحة أمس، مدعومة بمروحيات الجيش الوطني 
الشعبي من إخماد حريق مهول نشب منتصف نهار األحد الفارط بمشتة "تامولة" 
بمينار زارزة بوالية ميلة .وتسبب الحريق الذي تم إخماده كليا على السابعة صباحا 
بعد تدخل مروحيات الجيش في إتالف 6500 شجرة زيتون و1500 شجرة مثمرة 
بحسب تقديرات أولوية. وكانت مصالح الحماية المدنية قد أعلنت ليلة األحد إلى 
اإلثنين أن الجهود متواصلة إلخماد الحريق الذي اندلع منتصف نهار األحد، مشيرة 

ميلة  لكل من  المدنية  الحماية  130 عنصرا من مختلف وحدات  أن  لها  بيان  في 
على  اآلن  حد  إلى  أتى  الذي  الحريق  هذا  إخماد  عملية  في  يشاركون  وقسنطينة 
استعمال مروحيتين  إلى  باإلضافة  وأحراش،  الزيتون  أشجار  هامة من  مساحات 
لوحدات  تابعة  إطفاء  22 شاحنة  تم تسخير  كما  الشعبي.  الوطني  للجيش  تابعتين 

الحماية المدنية لميلة وأخرى للرتل المتنقل لمكافحة الحرائق لوالية قسنطينة.
�ش.ز

ميلة: 

اإخماد حريق مينار زارزة كليا



مجمع  أطلقها  التي  االستثمارات  سمحت 
سوناطراك منذ بداية العام الجاري للتوصل 
ل 7 اكتشافات غازية ونفطية جديدة، ستمكن 
في  مكانتها  وتعزيز  الجزائر  إنتاج  رفع  من 
عن  تبحث  التي  العالمية،  الطاقوية  السوق 
على  تعيش  وأنها  خاصة  إضافية،  إمدادات 
قد  ما  المجال،  في  االستثمارات  قلة  وقع 
يتسبب في انخفاض كبير في المعروض في 

المستقبل القريب.
التحتية دورا محوريا في رفع  البنية  وتلعب 
لمختلف  تصديرها  يجري  التي  اإلمدادات، 
العام  المدير  الرئيس  دفع  ما  العالم،  دول 
للحرص  حكار  توفيق  سوناطراك  لمجمع 
على متابعة إنجاز المشاريع الهيكلية للمجمع 
والوقوف على سير وحدات اإلنتاج، خاصة 
وأنها تمثل أهمية بالغة لتعزيز مكانة الجزائر 

في السوق العالمية.
واطلع توفيق حكار مرفوقا بوفد من إطارات 
بوالية  المنقضي  األسبوع  نهاية  المجمع 
توسعة  مشروع  أشغال  تقدم  على  سكيكدة 

شارفت  الذي  الجديد،  البترولي  الميناء 
نسبتها  ووصلت  االنتهاء  على  به  األشغال 

لنحو 80 بالمئة.
وسيسمح المشروع بعد وضعه قيد االستغالل 
رفع قدرات الشحن والتفريغ لمختلف المواد 
كما  سكيكدة،  ميناء  مستوى  على  النفطية 
قدرات  منصة  تدعيم  من  مستقبال  سيمكن 
تسويق الغاز الطبيعي المسال وتسهيل حركة 
للتصدير،  المخصصة  الحجم  الكبيرة  السفن 
بقدرة  الغاز  نقل  الشحن  لسفن  سيوفر  حيث 
تبلغ 220.000 متر مكعب، فيما أن ناقالت 
النفط ستتمكن من الشحن بقدرة تتراوح بين 

50.000 إلى 250.000 طن. 
لمجمع  العام  المدير  الرئيس  تفقد  كما 
سوناطراك مشروع بناء خزان للغاز الطبيعي 
الذي  مكعب،  متر  ألف   150 بسعة  المسال 
القدرات  رفع  استراتيجية  إنجازه ضمن  يتم 

التسويقية للمجمع لتصدير الغاز الطبيعي.
 وفي ذات السياق، وقف توفيق حكار  والوفد 
ماء  خزاني  بناء  مشروع  على  له،  المرافق 

ضد الحرائق بسعة  25000 متر مكعب لكل 
خزان، واللذان سيدعمان نظام التدخل خالل 
كما  لسكيكدة،  الصناعية  بالمنطقة  الطوارئ 
تفقد مشروع المقر الرئيسي الجديد للمديرية 
الذي  لسكيكدة،  الصناعية  للمنطقة  الجهوية 
لتسيير  للوصول  لتحقيق  خالله  من  تسعى 

حديث للمنطقة الصناعية.
المدير  الرئيس  لزيارة  محطة  أخر  وكانت 
تكرير  بمركب  سوناطراك  لمجمع  العام 
تفقد مشاريعه وورشاته  أين  لسكيكدة،  النفط 
المنتجات  إنتاج  الرئيسية وعاين سير عملية 
و   RA1K بمصفاتي  ومشتقاتها  النفطية 

.RA2K
الخام  النفط  الجزائر من  إنتاج  إلى أن  يشار 
 01 ل  القادم  سبتمبر  شهر  بداية  سيرتفع 
تقدر  بزيادة  يوميا،  برميل  ألف  مليون و57 
أوت  شهر  عن  يوميا،  برميل   2000 ب 
الجزائري  الخام  سعر  أن  فيما  الجاري، 
صحاري بالند ال يزال يحافظ منذ أكثر من 

شهر على مستوى 117 دوالرا للبرميل.

05الثالثاء  09 اأوت 2022 املـوافق لـ 11 حمرم 1444 هـ    احلدث

 www.elraed.dz

جممع �سوناطراك ي�ستعد لو�سع م�سروع تو�سعة

 امليناء البرتويل ب�سكيكدة قيد اال�ستغالل 

اكت�شافات وم�شاريع جديدة لتعزيز مكانة 
اجلزائر يف ال�شوق الطاقوية العاملية

يوا�سل جممع �سوناطراك جهوده لرفع اإنتاجه و�سادراته من املحروقات نحو خمتلف االأ�سواق العاملية، باملوازاة مع 

تنامي الطلب على النفط والغاز منذ انح�سار املخاوف ب�ساأن الو�سع ال�سحي املرتبطة بتف�سي فريو�س كورونا وبروز 

اأحداث جيو�سيا�سية زادت من تنامي املخاوف بخ�سو�س املعرو�س.

ف.م

أكبر  تسجل  اآلجلة  النفط  أسعار  سجلت 
أشهر   4 من  أزيد  منذ  لها  أسبوعية  خسائر 
)بداية شهر أفريل الماضي(، واقتربت ألدنى 
مستويات لها منذ 6 أشهر، مواصلة تقلباتها.
المصدرة  العربية  األقطار  منظمة  وقالت 
األسعار  بأن  لها،  بيان  في  أوابك  للبترول 
أوبك  مجموعة  قرار  عقب  سلبا،  تأثرت  قد 
 100 ب  تقدر  شهرية  زيادات  بضخ  بلوس 
سبتمبر  شهر  من  بداية  يوميا  برميل  ألف 
سوق  أساسيات  أحدث  إلى  بالنظر  القادم، 
اليومي  إنتاجها  وأن  خاصة  العالمية،  النفط 

وصل ل 44 مليون برميل يوميا.
وأضافت بأن المستجدات األسبوعية بأسواق 
استمرار  مع  بالموازاة  العالمية،  النفط 
العمليات العسكرية الروسية على األراضي 
كبيرا  هبوطا  مؤخرا  عرفت  األوكرانية، 
مع ضعف  بالموازاة  األسعار،  بورصة  في 
المتحدة  الواليات  في  التصنيع  نشاط  بيانات 
تراجع  أن  إذ  وآسيا،  وأوروبا  األمريكية 
الطلب العالمي وقيود فيروس كورونا كوفيد 
أدت  الصين  في  المطبقة  الصارمة   19
من  زاد  مما  الصناعي،  اإلنتاج  تباطؤ  إلى 

المخاوف بشأن الركود اإلقتصادي.
وأشارت أوابك، بأن ارتفاع مخزونات النفط 

الخام التجارية األمريكية بشكل غير متوقع، 
مع  تزامنا  برميل،  مليون   4,5 بلغ  والذي 
وتراجع طلب مصافي  الصادرات  انخفاض 
الثالث  لألسبوع  تشغيلها  ومعدالت  التكرير 
المفاجئ  اإلرتفاع  عن  فضال  التوالي،  على 
وسط  األمريكية،  الغازولين  مخزونات  في 
باألسعار  دفع  المحلي،  الطلب  تباطؤ 

لالنخفاض.
إحياء  بشأن  المفاوضات  استىناف  أن  كما 
يؤدي  قد  والذي  اإليراني،  النووي  اإلتفاق 
إلى رفع العقوبات المفروضة على صادرات 
النفط األيرانية وعودتها لألسواق، بالموازاة 
مع ارتفاع إمدادات النفط الخام في ليبيا إلى 
رفع  عقب  يوميا،  برميل  مليون   1,2 نحو 
نفطية،  منشآت  عدة  القاهرة عن  القوة  حالة 
لعبت دورا كبيرا في الدفع باألسعار التراجع.
الخام  النفط  أسعار  تلقت  فقد  المقابل،  وفي 
عبر  اإلمدادات  انخفاض  ظل  في  دعما 
الذي  قزوين،  بحر  أنابيب  خطوط  اتحاد 
بميناء  كازاخستان  في  النفط  حقول  يربط 
البحر  على  المطل  الروسي  نوفوروسيسك 
حفارات  عدد  تراجع  تسجيل  مع  األسود، 
النفط األمريكية للمرة األولى منذ نهاية شهر 
ماي الماضي وبأكبر وتيرة مسجلة منذ شهر 

أن  فيما  حفارات،   7 بواقع   2021 سبتمبر 
المتحدة  الواليات  في  الوظائف  نمو  تسارع 
الماضي،  فيفري  شهر  نهاية  منذ  األمريكية 

كان له وقع ايجابي على أسواق الطاقة.
الخامان  أسعار  بورصة  أمس  وسجلت 
القياسيان البرنت وتكساس الوسيط، إذ ارتفع 
سعر العقود اآلجلة لخام برنت القياسي التي 
بنسبة  القادم  أكتوبر  شهر  تسليمها  ينتظر 
دوالرا   95,16 مسجلة   ،0,25 ل  وصلت 
لخام  اآلجلة  العقود   حققت  للبرميل.كما 
التي ينتظر تسليمها  غرب تكساس الوسيط، 
بالمئة،   0,40 ب  قدرت  بنسبة  القادم  شهر 
للبرميل، وكانت  89,37 دوالرا  إلى  لتصل 
أسعار النفط قد أنهت تعامالتها، يوم الجمعة 
الماضي، على ارتفاع بعد جلسة متقلبة، لكن 

األسعار سّجلت خسائر أسبوعية كبيرة.
الخام  النفط  أسعار  تحافظ  االتجاه  وفي ذات 
استقرارها  على  بالند  صحاري  الجزائري 
تسجل  تزال  ال  إذ  شهر،  من  أكثر  منذ 
وهو  الواحد،  للبرميل  دوالر   117,77
جويلية  شهر  طيلة  المسجل  المستوى  نفس 
المتخصص  الموقع  بيانات  وفق  المنقضي، 

أويل بريس.
ف.م

فيما حافظ اخلام اجلزائري �سحاري بالند على �سعر 117 دوالر للربميل

على الرغم من �سدور مر�سوم 

تنفيذي لتج�سيد امل�سروع

متى يتم تطبيق قرار
 حممولية رقم الهاتف النقال؟

قرار  تجسيد  المواطنون  ينتظر 
النقال ووضعه  الهاتف  رقم  محمولية 
يساهم  شأنه  من  والذي  التطبيق،  قيد 
في تحسين مختلف الخدمات، خاصة 
وأن المواطن يمكنه تغيير الشبكة مع 

احتفاظه برقم هاتفه.
المواطنون  كان  الذي  الوقت،  وفي 
رقم  محمولية  قرار  دخول  بانتظار 
العام  خالل  التجسيد،  حيز  الهاتف 
السلطات  وافقت  بعدما  الجاري، 
البريد  وزارة  مقترح  على  العليا 
والالسلكية،  السلكية  والمواصالت 
آجال  بتمديد  المواطنون  اصطدم 
وضعه قيد التطبيق، ليبقى مجرد حبر 

على ورق.
الجزائرية  المنظمة  رئيس  ووصف 
ومحيطه  المستهلك  وإرشاد  لحماية 
له  منشور  في  زبدي  مصطفى 
موقع  على  الرسمية  صفحته  على 
التواصل االجتماعي، األمر "بالكارثة 
المستهلك  حق  لضياع  واستمرار 
سنة  لمدة  النقال  الهاتف  متعاملي  مع 
أخرى".وتابع كالمه قائال "بعد إقرار 
والذي  النقال،  الهاتف  رقم  محمولية 
االحتفاظ  مع  المتعامل  تغيير  يعني 
في  تطبيقها  وبداية  سنة  منذ  بالرقم 
تقرر  الضبط  سلطة   ،2022 جويلية 
تمديد االجال سنة أخرى لعدم جاهزية 

المتعاملين".
الجزائرية  المنظمة  رئيس  وعبر 
من  استغرابه  عن  المستهلك  لحماية 
آجال  بتمديد  القاضي  الجديد  القرار 
الهاتف  متعاملي  تغيير  قرار  تنفيذ 
تغيير  الى  يضطروا  أن  دون  النقال 
المرسوم  صدور  بعد  هواتفهم  أرقام 
الرسمية،  الجريدة  في  بذلك  الخاص 
متسائال  "هل بكل سهولة وعند عجز 
المتعامل في تحضير لوجستي وتقني 
الزبائن"،  مآسي  تستمر  لمؤسسته، 
إستمر  لو  سنة  بعد  "ماذا  مضيفا 
عجزهم"، في إشارة لمتعاملي الهاتف 
من   38 الـ  العدد  في  النقال.وصدر 
عام،  من  أزيد  منذ  الرسمية  الجريدة 
تنفيذ  كيفيات  يحدد  تنفيذي  مرسوم 
وتتم  النقال،  الهاتف  أرقام  محمولية 
العملية عبر إلغاء المتعامل المانح رقم 
المعلومات  نظام  في  النقال  الهاتف 
المستقبل  المتعامل  ليشغل  به  الخاص 
نظام  في  النقال  الهاتف  رقم  نفس 
المعلومات الخاص به، على أن يأخذ 
التحويل  بهذا  علما  األصلي  المتعامل 

المعلومات  نظام  بتحيين  ويقوم 
الخاص به.

وأوضح المرسوم، أن أرقام الهواتف 
هي  محمولية  موضوع  تكون   التي 
طرف  من  المستعملة  األرقام  تلك 
على  تساوي،  فترة  منذ  المشترك 
لخدمات  بالنسبة  أشهر  ثالثة  األقل 
على  تساوي  فترة  أو  المسبق  الدفع 
لخدمات  بالنسبة  اإللتزام  فترة  األقل 
الدفع البعدي، وال يمكن لألرقام التي 
كانت موضوع عملية حمل أن تكون 
قبل  أخرى  حمل  عملية  موضوع 
انقضاء مدة تحددها سلطة الضبط، مع 
إمكانية تحديد فترات استعمال دنيا إذا 

اقتضت الضرورة تنفيذ المحمولية.
رقم  على  المحمولية  طلب  ويمكن 
نفس  موضوع  أرقام  عدة  أو  واحد 
محمولية  طلب  ويعد  االشتراك،  عقد 
الرقم بمثابة طلب فسخ عقد االشتراك 
بالمتعامل  المشترك  يربط  الذي 
مشروطا  الفسخ  هذا  ويظل  المانح، 
على  للرقم.ويتوجب  الفعلي  بالحمل 
بيان  تخصيص  النقال  متعاملي 
المتعامل لكل رقم نشط، كما  تعريف 
أنهم ملزمون بوضع تعريف المتعامل 
توفير  المشتركين، مع  تحت تصرف 
محمولية  على  الحصول  معلومات 
تسهر  الضبط  سلطة  أن  فيما  الرقم، 
حول  المعلومات  كل  إتاحة  على 

محمولية األرقام.
وأضاف المرسوم أن مكالمات األرقام 
البيانات  المحمولة تكون تابعة لقاعدة 
قاعدة  وهي  المرجعية،  المركزية 
بيانات تضم جميع األرقام المحمولة، 
ويمكن لجميع المتعاملين الذين تصدر 
منهم المكالمات نحو األرقام المحمولة 
الرجوع إليها، كما أن متعاملوا الهاتف 
النقال ملزمون بتوفير محمولية األرقام 
ضرورة  مع  للزبون،  وضمانها 
الموجهة  الخدمات  نفس  ضمان 
المحمولة. وغير  المحمولة  لألرقام 
المواطنين  بإمكان  بات  أنه  إلى  يشار 
تغيير متعاملي الهاتف النقال دون أن 
يضطروا الى تغيير أرقام هواتفهم، إال 
أنه يبقى مجرد حبر على ورق على 
التنفيذي  المرسوم  صدور  من  الرغم 
النقال  الهاتف  متعاملي  يلزم  الذي 
بإنشاء قاعدة بيانات مركزية والشروع 
في اإلطالق الفعلي لهذا المشروع في 

أجل أقصاه سنة.
ف.م

قبل 15 اأوت

املتعاملني املعنيني بال�ضريبة اجلزافية الوحيدة 
مدعوين الكتتاب الت�ضريح التقديري 

بنظام  المعنيين  المتعاملين  لها،  بيان  في  أمس،  للضرائب،  العامة  المديرية  دعت 
المالية  قانون  بموجب  تعديالت  عليه  أدرج  والذي  الوحيدة،  الجزافية  الضريبة 

التكميلي لـ 2022، إلى اكتتاب التصريح التقديري قبل 15 أوت الجاري.
لسنة  التكميلي  المالية  قانون  في  الواردة  الجديدة  للتدابير  وفقا  أنه  البيان  أوضح 
السنوية  المهنية  مداخليهم  مبلغ  يتجاوز  ال  الذين  بالضريبة  المكلفين  فإن   ,2022
إمكانية اختيار  الوحيدة, مع  الجزافية  إلى نظام الضريبة  8 ماليين دج يخضعون 

الخضوع للنظام المبسط للمهن غير التجارية.
الضريبة  نظام  في  للدخول  المؤهلين  بالضريبة  المكلفين  على  يتعين  فإنه  وعليه, 
الجزافية الوحيدة, بعنوان سنة 2022, اكتتاب التصريح التقديري )سلسلة ج رقم 
12(, خالل أجل أقصاه 15 اغسطس 2022, مع الدفع اإلجمالي أو المقسط للضريبة 
المتعامل بثالث دفعات: 50  الجزافية الوحيدة. وفي حالة التقسيط, يمكن أن يقوم 
بالمائة من الضريبة الجزافية الوحيدة السنوية المستحقة, تدفع عند اكتتاب التصريح 
و15   1 بين  ما  تدفع  بالمائة   25  ,2022 أغسطس   15 أقصاه  أجل  في  التقديري 

سبتمبر 2022, و25 بالمائة المتبقية تدفع ما بين 1 و15 ديسمبر 2022.
وأضافت المديرية العامة للضرائب أن مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة, المستحقة 
بعنوان كل سنة, مهما كانت اإليرادات المهنية السنوية المحققة, ال يمكنه أن يكون 
أقل من 10 االف دج )الحد األدنى من الضريبة( والذي يستوجب دفعه كلية عند 
اكتتاب التصريح التقديري. أما اكتتاب التصريح النهائي )سلسلة ج رقم 12 مكرر( 

فإنه يجب أن يتم في أجل أقصاه 20 جانفي 2023, حسب نفس البيان.
ع.ط

اأ�ضعار النفط اخلام ت�ضجل اأكرب خ�ضائر اأ�ضبوعية منذ 4 اأ�ضهر



المشاريع  متابعته بوضعية سير  اطار  ففي 
المؤشرات  مختلف  ضبط  بغية  التربوية 
ما  المدرسي  الدخول  بانجاح  الكفيلة 
التحضيرات  في  المبكر  الشروع  يتطلب 
بالحرص  تعلق  فيما  السيما  به  الخاصة 
الوالية  والي  وقف  الهياكل،  جاهزية  على 
تعلق  فيما  سيما  التحضيرات  سير   على 
الوالي  دعا  حيث  التربوية،  بالمرافق 

الدخول  إنجاح  على  العمل  ضرورة  الى 
المدرسي عبر التحضير الجيد له من خالل 
الزاميةالسهر  على متابعة سيراالجراءات 
المتعلقة بالمشاريع التربوية سيما فيما تعلق 
التمدرس  منحة  التجهيز  المرافق  بوضعية 
تكثيف  على  العمل  المدرسي  والكتاب 
المشاريع  للوقوف على  الميدانية  الزيارات 
التنسيق  ضرورة   ، جاهزيتها  ووضمان 

ذات  والدوائر  القطاعات  مختلف  بين  التام 
التدارك  المدرسي  الدخول  النجاح  الصلة 
للدخول  المواجهة  العقبات  لجميع  العاجل 

المدرسي.
لتجهيز  القصوى  العناية  بايالء  امر  كما 
لعمليات  دفع  واعطاء  التربوية  المؤسسات 
التهيئة والترميم وتحديد االولويات بالتنسيق 

التام بين االطراف ذات الصلة.

البويرة:

 ��ستالم �أكرث من 10.000 وحدة
 �سكنية منذ 2018

تماشيا  مع المنحنى التصاعدي لعمليات الربط بالكهرباء و تزايد 
عدد زبائن هذه الطاقة و الذي وصل عددهم الى225067 زبون 
الطاقة  هذه  أن  باعتبار  المدية.و  بوالية   2022 جوان  نهاية شهر 
مادة حيوية ال يمكن االستغناء عنها كونها مرتبطة بحياتنا اليومية 
سواء كان لالستعمال المنزلي ، لإلنارة والتبريد والتكييف الهوائي 
في  وخاصة  التجارية  المحالت  وكذا  الصناعي  االستعمال  أو 
المرتفعة،  الحرارة  بسبب  عليها  الطلب  يكثر  أين  الصيف  فصل 
هذا  و  السنوية  التحسيسية   المدية حملتها  التوزيع  مديرية  أطلقت 
توعية  حصص  و  التجارية  وكاالتها  عبر  مفتوحة  أبواب  بتنظيم 
نصائح  تقديم  الى  تهدف  التي  و  المساجد  و  المحلية  اإلذاعة  عبر 
وإرشادات حول ثقافة ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية  و كيف  
براحته  المساس  دون  استعمالها   في   يقتصد  أن  للمستهلك  يمكن 
بيان  ، وحسب  المستخدمة  والمعدات  األجهزة  بكفاءة  المساس  أو 
ارتفاعا  سجلت  فقد  المديرية  ذات  مستوى  على  االتصال  لخلية 
تم  اين   2022 الكهرباء خالل شهر جوان  استهالك  محسوسا في 

السنة  من  الفترة  بنفس  مقارنة  جيقاواط  استهالك83.91  تسجيل 
الماضية التي استهلك فيها 71.63جيقاواط بنسبة زيادة بلغت 17 
البيان  ذات  اضافية.واضاف  جيقاواط    12,28 يعادل   ما  أي   %
بتوفير  للزبون  السماح  للكهرباء من شأنه  العقالني  ان االستهالك 
مبلغ فواتيره كما يسمح للشركة باستكمال انجاز استثماراتها التي 
تدخل في إطار تحسين نوعية واستمرارية الخدمة المقدمة للزبون، 
الكهربائي وضمان  النظام  الضغط على  بتخفيف  أيضا  يسمح  كما 
توازنه خاصة خالل فترة الذروة من الساعة 18:00 الى الساعة 

00: 22 مساءا.
الديون  المدية أن نسبة  التوزيع  تعلم مديرية  وفي سياق ذي صلة 
الخاصة بالزبائن العاديين قد بلغت 699  مليار سنتيم  ، هذه الديون 
التي تأثر سلبا على وتيرة نشاطات مديرية التوزيع المدية خاصة 
ما يتعلق باالستثمارات المسطرة من طرف المديرية ، وكذا تحسين 

جودة و نوعية الخدمة وترقيتها إلى ما هو أفضل .
ع.بكريي
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جمعه مع خمتلف القطاعات املعنية

ملف �لدخول �ملدر�سي حمور 
�جتماع تن�سيقي لو�يل �ملدية  عرفت والية البويرة انجاز واستالم أكثر 

مختلف  من  سكنية  وحدة   10.000 من 
من  الممتدة  الفترة  خالل  وذلك  الصيغ، 
2018 الى 2022، حسبما علم من المديرية 
أوضح  الصدد،  هذا  للسكن.في  المحلية 
مدير السكن, عبد الحكيم دباح, ان "غالفا 
ماليا يقدر ب132 مليار دج قد خصص في 
انجاز,  مشروع   28 عملية الستالم  اطار 
بمجموع 10.179 سكن عمومي بمختلف 
الصيغ مع كل التجهيزات الضرورية.« و 
أضاف المسؤول في تقريره الذي عرضه 
خالل جلسة للمجلس الشعبي الوالئي, أنه 
من بين 10.179 سكن مستلما خالل الفترة 
الممتدة بين 2018 و2022, هناك 5112 
)او  االيجاري  العمومي  السكن  من  وحدة 
4098 وحدة سكنية  اجتماعية( و  سكنات 
مسكن  و596  باإليجار  البيع  صيغة  من 
ترقوي مدعم. و تابع السيد دباح يقول, ان 
انجاز  اشغال  استأنفت  قد  القطاع  مصالح 
4936 وحدة سكنية بصيغة البيع باإليجار 

والعمومي  المدعم  الترقوي  والسكن 
االيجاري. كما اشارت االرقام التي قدمها 
دعم  قرار   2312 ان  الى  السكن,  مدير 
للسكن الريفي قد تم منحها لمستحقيها في 
استلمت  حيث  الفترة,  نفس  خالل  البويرة 
تم  56.949 طلب دعم و  السكن  مصالح 
مشاريع  عديد  ان  ذاته  السياق  في  التأكيد 
السكن المتعثرة بصدد إعادة االطالق على 
يقول,  استرسل  و  البويرة.  والية  مستوى 
"اننا نعمل من اجل اعادة اطالق مشاريع 
وبرج  وتاغزوت  الشرفة  من  بكل  السكن 
واالخضرية  وأحنيف  وزبربر  أخريس 
و  الوالية.«  من  اخرى  بلديات  في  وكذا 
قمنا  "باننا  التأكيد,  الى  االخير  في  خلص 
برفع جميع العراقيل من اجل اعادة اطالق 
هذه المشاريع, و نحن بصدد العمل كذلك 
على ايجاد حلول لبعض العمليات االخرى, 
حتى  نتمكن ايضا من اعادة اطالق اشغال 

االنجاز".
ق.م

املدية 

�سونلغاز �ملدية تدعو زبائنها 
لرت�سيد ��ستهالك �لطاقة �لكهربائية 

مع�سكر:

 �أجو�ء روحانية و ت�سامنية لالحتفال بعا�سور�ء
معسكر  بوالية  العائالت  أمس  أحيت 
تضامنية  و  روحانية  أجواء  في  عاشوراء 
التقاليد  و  بالعادات  تمسكها  عن  تعبيرا 

الراسخة لالحتفال بهذه المناسبة الدينية.
من  للعديد  بالنسبة  االحتفال  هذا  يمثل  و 
العائالت بالوالية مناسبة لخلق جو روحاني 
الخيرية  األعمال  و  الدينية  القيم  لتكريس 
الدينية  المدائح  و  الذكر  حلقات  تقام  حيث 
حميمية إلصالح  لقاءات  تنظيم  عن  فضال 
األقارب  بين  النزاعات  فض  و  البين  ذات 
الدينية  المناسبة  هذه  تتميز  و  الجيران.  و 
بالوالية كذلك بنصب خيم بداخل التجمعات 
إلطعام  الثانوية  و  الحضرية  السكنية 
و  مأوى  بدون  و  المعوزين  األشخاص 
عابري السبيل من خارج الوالية في مشهد 
الصدد،  هذا  في  و  بالخير.  يبشر  تضامني 
مدينة  أعيان  أحد  محمد,  السيد  أوضح 
معسكر, في تصريح لوأج أن "االحتفال بيوم 
عاشوراء له نكهة خاصة من خالل مشاركة 
مجموعة من العائالت باألحياء السكنية في 

إعداد الطبقين الرئيسيين اللذين يميزان هذه 
الكسكسي  في  المتمثالن  و  الدينية  المناسبة 
و الرقاق و التنافس فيما بينها لتوجيه أكبر 
التي تستقبل  للخيم  عدد ممكن من األطباق 
أنه  إلى  أشار  و  المجتمع.«  فئات  مختلف 
والية  سكان  يقبل  المناسبة  هذه  مثل  في 
معسكر على شراء العديد من المواد الغذائية 
السيما  المعوزين  على  لتوزيعها  اللحوم  و 
المناطق  و  الشعبية  باألحياء  يقطنون  الذين 
يضيف  اليوم،  هذا  يشكل  كما  الريفية. 
المتحدث، فرصة للعقالء و الشيوخ إلصالح 
ذات البين و فض النزاعات و الخصومات. 
و  أحياء  تشهد  المناسبة,  هذه  مثل  في  و 
غير  تجارية  حركة  معسكر  مدينة  شوارع 
عادية و ذلك من خالل انتشار باعة الخضر 
فبمنطقة  التقليدية.  المنتوجات  و  الفواكه  و 
الوالية  عاصمة  بوسط  العتيقة  "الركابة" 
تنتشر تجارة المنتوجات التقليدية و الحرفية 
المناسبة  بهذه  الطلب  عليها  يكثر  التي 
الدينية. و يرى عبد هللا، حرفي مختص في 

صناعة األواني الطينية, بأن االحتفال بيوم 
لتسويق  له  بالنسبة  يعتبر فرصة  عاشوراء 
بضاعته محليا فضال عن كسب زبائن جدد 
و  خارجها.  من  و  الوالية  بلديات  عدة  من 
بدوره, ذكر رشيد الذي يبيع "الرقاق" بأن 
زوجته  تقوم   الذي  التقليدي  المنتوج  هذا 
في  عليه  الطلب  في  زيادة  يعرف  بإعداده 
من  و حتى  المدينة  مواطني  من  عاشوراء 
المحمدية  بعيدة على غرار سيق و  بلديات 
األنشطة  أن  الى  اإلشارة  تجدر  زهانة.  و 
المناسبة  بهذه  االحتفال  تميز  التي  التجارية 
المواد  على  فقط  تقتصر  ال  معسكر  بمدينة 
الغذائية و الحرفية بل تتعداها إلى العطور 
المصنوعة يدويا و المواد التي تستعمل في 
البخور و لعب األطفال على غرار الدمى. و 
يشكل االحتفال بيوم عاشوراء أيضا مناسبة 
للصيام و إخراج الزكاة بما يساهم في إسعاد 
بباقي  الحال  هو  كما  المحتاجين  و  الفقراء 

مناطق الوطن.
واج

ميلة: 

اإدراج 17 ممتلكا ثقافيا 
�سمن م�سروع �مل�سار �ل�سياحي للوالية

. مصالح مديرية الثقافة والفنون لوالية ميلة 17 ممتلكا ثقافيا ضمن مشروع المسار السياحي 
للوالية الذي يتم العمل عليه بالتنسيق مع مديريتي السياحة و الصناعة التقلدية والمجاهدين 
و ذوي الحقوق، حسب ما علم أمس من رئيس مصلحة التراث الثقافي بذات المديرية، لزغد 
شيابة.و أوضح ذات المصدر في تصريح لوأج بأن هذه الممتلكات الثقافية تتمثل في مواقع 
أثرية ومعالم تاريخية إلى جانب القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة القديمة الذي بدوره 
يضم مجموعة من المعالم التاريخية والتراثية على غرار أول مسجد بالجزائر وهو مسجد 
سيدي غانم وتمثال ملو والسور البيزنطي وعدد من الزوايا والعين الرومانية عين البلد، وهو 
ما أهله لضم مسار سياحي خاص به تم اقتراحه في إطار مخطط الحفظ الدائم واستصالح 
القطاع المحفوظ لميلة القديمة. و استنادا لذات المسؤول, فإن الممتلكات الثقافية المدرجة في 
مشروع المسار السياحي للوالية الذي يتم العمل على إنجازه بالتعاون بين قطاعات السياحة 
الثقافة والفنون, موزعة عبر مختلف  التقليدية والمجاهدين وذوي الحقوق وكذا  والصناعة 
بلديات الوالية و هو ما يبرز تنوع وثراء المنطقة بمختلف المعالم والمواقع التي تؤرخ لحقب 
زمنية قديمة تعاقبت عليها، "مما يجعلها تستحق أن تكون وجهة للمهتمين من السياح بالجانبين 
األثري والتاريخي« و تتميز الممتلكات المدرجة ضمن هذا المشروع، يضيف المصدر، بأنها 
محمية ومسجلة في قائمة الجرد اإلضافي للممتلكات الثقافية للوالية، و منها ممتلكات استفادت 
من عمليات لتثمينها و إعادة االعتبار لها، كما أنها تقع في أماكن يسهل الوصول إليها. و 
من هذه المواقع آبار" أغالد" و الموقع األثري "بوتخماتن" ببلدية المشيرة، وقصر "اآلغا" 
والسجن األحمر بفرجيوة وفسيفساء سيدي زروق بالرواشد وزاوية الشيخ الحسين بسيدي 
خليفة والحمام الروماني ببلدية يحيى بني قشة. كما أفاد شيابة بأن قطاع الثقافة والفنون بميلة 
يحصي أكثر من 400 ممتلك ثقافي عبر إقليم الوالية مما يعكس ثراءها في الجانب التراثي 
الخارطة  في  المواقع  هذه  إدراج  بها من خالل  للسياحة  قويا  دفعا  يعطي  أن  بإمكانه  الذي 

السياحية الخاصة بها .         ق.م

في  الجزائري  التميز  مخيم  أشغال  أسفرت 
الثقافة  بقصر  اختتمت  التي  الرابعة  طبعته 
 )3( ثالثة  تأهل  عن  بسكيكدة  شبل  مالك 
مشاريع للنهائي الكبير المرتقب في نوفمبر 

المقبل بالجزائر العاصمة.
و أوضح منظمو المخيم أن المشروع األول 
الفائز يتعلق بمجال التسويق السياحي و هو 
باكتشاف  للسياح  يسمح  تطبيق  عن  عبارة 
بها  المتواجدين  بالمناطق  السياحية  األماكن 
في حين أن المشروع الثاني المتأهل بادر به 
شابان ال يتجاوز عمرهما 17 سنة و هو في 
مجال الفالحة و األمن الغذائي، حيث يقومان 
للمطاعم.  بيعه  إعادة  و  الفطر  نبات  بإنتاج 
أما المشروع الثالث الفائز فيخص الصحة و 
األمن االجتماعي و هو عبارة عن برنامج 
و  منزل  داخل  الغاز  و  الكهرباء  في  تحكم 
هو منتج مطروح في السوق الجزائرية. و 
قد أكد بالمناسبة رئيس المؤسسة الجزائرية 
لترقية المقاوالتية و دعم المؤسسات الناشئة, 
عدالن شاوش, بأن الدولة و بكل مؤسساتها 
تقدم الدعم لكل ما يندرج ضمن المقاوالتية 
القرارات  بعد  خاصة  األعمال  ريادة  و 
البالد  في  العليا  السلطات  اتخذتها  التي 
المتعلقة بفتح األبواب أمام كل المبادرات و 

النشاطات التي تخدم المقاوالتية لتكوين جيل 
جديد يؤمن بالمقاوالتية و ريادة األعمال و 
يتعلق  و  االقتصادية.  التنمية  في  المساهمة 
األمر في هذا اإلطار بمرافقة الشباب لتجسيد 
مشاريعهم المبتكرة عبر عدة دورات تكوينية 
ريادة  و  المالية  الهندسة  و  المقاوالتية  في 
إلى  أشاروا  الذين  للمنظمين  وفقا  األعمال، 
تشمل  بالمرافقة  تحظى  التي  المشاريع  أن 
األخضر  االقتصاد  و  األزرق  االقتصاد 
الذكاء  و  السياحة  و  المالية  التكنولوجيا  و 
في  شارك  فقد  للتذكير،  االصطناعي. 
الرابعة  طبعته  في  الجزائري  التميز  مخيم 
شابا   50 أيام  أربعة  دامت  التي  بسكيكدة 
بمبادرة  ذلك  مبتكرة و  من حاملي مشاريع 
و  المقاوالتية  لترقية  الجزائرية  للمؤسسة 
رعاية  تحت  و  الناشئة  المؤسسات  دعم 
وزارات كل من الصناعة و البيئة و الثقافة 
و الفنون و الشباب و الرياضة باإلضافة إلى 
الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة و 
المؤسسات الناشئة. وحضر الحفل الختامي 
الرابعة  طبعته  في  الجزائري  التميز  لمخيم 
بسكيكدة مديرو البيئة و الشباب و الرياضة 

لهذه الوالية.
�س.ز

خميم التميز اجلزائري ب�سكيكدة :

 تاأهل 3 م�ساريع للنهائي �لكبري يف نوفمرب

التنموية  والربامج  امل�ساريع  ل�سري  الدورية  متابعته  اطار  يف 

اجتماعا   الأ�سبوع   نهاية  الولية  وايل  مو�س  جهيد  تراأ�س 

تن�سيقيا بح�سور كل من مدير الدارة املحلية و رئي�س الديوان 

املديرين التنفيذيني ملختلف القطاعات ذات ال�سلة خ�س�س 

املقبل  املدر�سي  للدخول  التح�سري  مللف  الأعمال  جدول 

ومتابعة الجراءات اخلا�سة بالرتبية اىل جانب متابعة 

�سري املخطط الزرق و متفرقات.

ع.بكريي



جل األلوفيرا:
ترطيب  على  القدرة  األلوفيرا  ِجل  يمتلك 
يحتوي  أنّه  كما  ممتاز،  بشكٍل  الجافة  البشرة 
على  القادرة  الخصائص  من  العديد  على 
كاإلكزيما،  البشرة  مشاكل  من  الكثير  عالج 
والصدفية، الحتوائها على خصائص ُمضادٍة 

لاللتهابات.
المكّونات: 

ورقة من األلوفيرا. 
طريقة الّتحضير:

الِجل  ويُستخرج  األلوفيرا،  ورقة  تُقطع 
الموجود داخلها. 

به  ويُدلك  الوجه،  األلوفيرا على  ِجل  يُوضع 
جيداً حتى تمتصه البشرة. 

يُترك الجل على الوجه طوال الليل، ويُغسل في صباح اليوم التالي. 
تُكرر هذه الوصفة يومياً قبل الذهاب إلى النوم.

مالحظة: يُحفظ ِجل األلوفيرا في وعاء يمنع دخول الهواء، ويُخّزن 
في مكاٍن بارد.

الفازلين:
على  قدرته  بفضل  وذلك  الوجه؛  جفاف  على عالج  الفازلين  يُساعد 

ترطيب البشرة بشكٍل فّعاٍل جداً، ويمنع فقدان الماء من البشرة.

المكّونات: 
كمية قليلة من الفازلين. 

طريقة الّتحضير: 
يُوضع الفازلين على الوجه، ويُدلّك به جيداً.

ساعة  مّدة  أو  الليل،  طوال  الفازلين  يُترك 
كاملة.

يُمسح الوجه من الفازلين.
تُكرر هذه الوصفة مرًة واحدًة يومياً.

الجلسرين:
المرطبات  أفضل  أحد  الجلسرين  يُعتبر 
القدرة على  لديه  لذلك فإن  للبشرة؛  الطبيعية 
عالج الجفاف في الوجه، ومن الجدير بالذكر 

أنّه يُساعد على عالج تشقق الشفاه. 
المكّونات:

ملعقة صغيرة من الجلسرين.
ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة الّتحضير:
تُخلط المكونات مع بعضها البعض بشكٍل جيد. 

يُوضع الخليط على الوجه، ويُترك عليه بضع ساعات.
تُكرر هذه الوصفة مرًة واحدًة يومياً؛ للحصول على أفضل النتائج.

الغذائية  المصادر  أفضل  الزيتون من  يُعد زيت 
األكسدة  ومضادات  الصحية  الدهنية  لألحماض 
الطفل  صحة  تعزز  قد  التي  والفيتامينات 
الرضيع، وفيما يأتي توضيح لفوائد شرب زيت 

الزيتون لألطفال الرضع:
يُعزز صحة الجهاز المناعي للرضيع.

 يُساهم في تطور الجهاز العصبي لدى الرضيع. 
وذلك  الدموية  واألوعية  القلب  صحة  يُعزز 
مضادة  ذات خصائص  مركبات  على  الحتوائه 

لاللتهابات.
قد يُساهم في التخلص من اإلمساك لدى الرضيع.
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تساهم النصائح اآلتية في الحد والوقاية من التهاب األذن: 

بتقليل فرصة  الخارجية  التهاب األذن  العديد من حاالت  منع حدوث 
من  العديد  اتخاذ  من خالل  األذن  قناة  إلى  الرطوبة  أو  الماء  دخول 
االستحمام،  أو  السباحة  بعد  بعناية  األذنين  كتجفيف  اإلجراءات؛ 
والتخلص من الماء الزائد في األذن، إضافة إلى ارتداء سدادات األذن 

أثناء السباحة.
عدم تنظيف األذن باستخدام األظافر أو األجسام مثل مشابك الورق 
لديهم  الناس  معظم  أّن  العلم  مع  الجلد،  تمزق  قد  التي  المسامير  أو 
الزائد لوحدها، مع  الشمع  أنها تتخلص من  التنظيف، أي  ذاتية  آذان 
ا،  التأكيد أّن التنظيف بمسحات القطن غير ضروري وقد يكون ضاًرّ
أّما في حاالت تراكم الشمع الزائد أو وجود األجسام الغريبة التي قد 
تسبب االلتهاب واأللم كالحشرات فينصح بإزالتها عند أخصائي رعاية 

صحية باستخدام منظار األذن أو بأي إجراء طبي مناسب.

الحّد من اختالط الرضع واألطفال مع األفراد المصابين بنزالت البرد 
أو التهابات الجهاز التنفسي العلوي، وهذا قد يتطلب الحذر أثناء زيارة 
المطاعيم  أخذ  على  الحفاظ  إلى  باإلضافة  الصحية،  الرعاية  مراكز 

باألوقات المطلوبة بما في ذلك المطاعيم الخاصة باإلنفلونزا.
 الحرص على الرضاعة الطبيعية خاصة خالل األشهر الستة األولى؛ 
األطفال  إصابة  خطر  من  تقلل  الطبيعية  الرضاعة  أّن  وجد  حيث 
6 شهور من  بعد  اللهاية  استخدام  بعدم  ينصح  كما  األذن،  بالتهابات 

العمر، كما يمنع إعطاء زجاجة الحليب للطفل أثناء االستلقاء.
السلبي  التدخين  باسم  يعرف  بما  األطفال  من  بالقرب  التدخين  عدم 

والذي قد يسبب عدوى األذن عند األطفال.
التأكد من أّن األطفال يراعون غسل أيديهم بانتظام، خاصة بعد اللعب 

مع أطفال آخرين، وذلك لتقليل فرص العدوى لديهم
استشارة الطبيب حول استخدام سدادات األذن وقطرات األذن الخاصة 

لألطفال الذين يسبحون كثيًرا.

اإعداد: حياة م�صباحي

جمال ور�شاقة

ن�صائح �أخرى
 للعناية بب�شرة احلامل

تظهر الحبوب والبثور على وجه 
وهذه  بكثرة،  الحمل  أثناء  المرأة 
أو  عليها  لقضاء  الطرق  بعض 

تجنّب ظهورها:
الدافئ  بالماء  الوجه  غسل 
والصابون المناسب لنوع البشرة.
مثل  المنتجات،  بعض  تجنّب 
واألقنعة  التقشير،  منتجات 
الكيماويّة، وذلك ألنها تؤّدي إلى 

تهيّج الجلد. 
غسل الشعر بانتظام بالشامبو في 

حال ظهور أي حبوب حول خط الشعر. 
تجنّب الضغط على البثور فذلك قد يؤّدي إلى حدوث العدوى أو الندوب. 

تجنب مستحضرات التجميل التي تحتوي على نسبة عالية من الزيوت.
تجنّب استخدام منتجات تصفيف الشعر أو خافي البثور. 

استخدام المنتجات التي تحتوي على الكثير من المياه. 
االنتباه إلى ما قد يلمس البشرة، وإبقاء الشعر نظيفاً وبعيداً عن الوجه، وتجنّب 

وضع اليدين على الوجه قبل غسلهما. 
أن  التعّرق، حيث  كثيرة  بشرة  كانت  إذا  الضيّقة خاصًة  المالبس  ارتداء  تجنّب 

العرق والزيوت يمكن أن تزيد من نسبة ظهور الحبوب. 
شرب كميّات كافية من الماء، و استخدام المرّطبات، وزيوت الجسم.

تجنّب اإلجهاد، وممارسة تمارين التأّمل.
أخذ قسط كاٍف من الراحة والنوم.
وضع الكريم الواقي من الشمس.

طرق جتفيف الفواكه
الطرق  أقدم  من  التجفيف  يُعتبر 
الفواكه  على  للمحافظة  المتبعة 
االعتماد  كان  وقد  طويلة،  فترة 
عمر  إلطالة  الشمس  أشعة  على 
على  يعتمد  ذلك  ولكّن  الفاكهة، 
حالة الطقس والتغيّرات المناخية، 
ولذلك أصبح من الصعب االعتماد 
الكلي على هذه الطريقة للتجفيف، 
مما أدى إلى تطور طرق التجفيف 
مع مرور الوقت، وفيما يأتي بيان 
الوقت  في  شيوعاً  األكثر  الطرق 

الحاضر.
الشمسية من  الطاقة  بواسطة  الفاكهة  يحتاج تجفيف  الشمس:  بواسطة  التجفيف 
ثالثة إلى خمسة أيام متتالية على درجة حرارة 35 درجة مئوية فأكثر، كما أنّها 
تحتاج إلى رطوبة منخفضة، وهذه الظروف ال تتوافر إال في مناطق محددة من 
الواليات المتحدة، ويمكن التجفيف باستخدام هذه الطريقة بإتباع الخطوات اآلتية: 
توضع شرائح الفواكه على رفوف نظيفة بعد غسلها وتقشيرها وتقطيعها، ثم يتم 

تغطيتها بواسطة الشاش. 
دوران  لتعزيز  التجفيف؛  رفوف  من  بالقرب  أمكن  إن  مروحة صغيرة  توضع 

الهواء.
تقلّب الفواكه يومياً حتى تفقد معظم رطوبتها.

 تُغّطى الفواكه لياًل أو يتم إدخالها إلى المنزل؛ وذلك حتى ال تتسرب الرطوبة 
إليها من جديد أثناء الليل.
التجفيف باستخدام الفرن:

يمكن تجفيف الفواكه باستخدام فرن المطبخ العادي، ولكن هذه الطريقة قد تكون 
مكلفة؛ بحيث يحتاج التجفيف باستخدام الفرن إلى وقت طويل يمتد لعدة ساعات، 
كما أّن الفواكه المجففة الناتجة عن هذه الطريقة تكون أكثر قتامة باللون، وأكثر 
لمن  جيدة  وسيلة  تعتبر  أنها  إال  األخرى،  الطرق  عن  الناتجة  تلك  من  هشاشة 
يمارس التجفيف للمرة األولى؛ وذلك لعدم احتياجها الكثير من المعدات، ولسهولة 

تطبيقها، ويمكن التجفيف باستخدام هذه الطريقة بإتباع الخطوات اآلتية:
الفرن أو على األوراق الخاصة بصنع الكعك  الفاكهة على رف  تُوضع شرائح 

على درجة حرارة 60 مئوية.
لتحريك  مروحة صغيرة  أمامه  وتوضع  5-8سم،  بمقدار  مفتوحاً  الفرن  يترك   

الهواء في الداخل.
 تقلّب الفواكه كل بضع ساعات؛ حتى تجف بالتساوي.

مالحظة: ال ينصح باستخدام هذه الطريقة في حال عدم تواجد الشخص في المنزل 
طوال الوقت، كما ال ينصح باستخدامها في حال وجود أطفال.

التجفيف بواسطة المجفف الكهربائي:
 يمكن استخدام هذا النوع من التجفيف إلنتاج فاكهة مجففة بأعلى جودة ممكنة، 
وذلك بشراء المجفف الكهربائي الخاص بذلك، والذي يتوفر بأحجام ومستويات 

جودة مختلفة، ويمكن التجفيف باستخدام هذه الطريقة بإتباع الخطوات اآلتية:
يوضع مجفف الطعام في غرفة داخلية وجيدة التهوية. 

تُرتّب الفواكه لتشكل طبقة واحدة؛ بحيث ال تتداخل وال تتالمس القطع مع بعضها 
البعض. 

ساعات  بضع  كل  تقليبها  ويتم  مئوية،   60 حرارة  درجة  على  المجفف  يُضبط 
لتجف بالتساوي.

احلامل واجلنني

تدابير منزلية

اأمومة  و طفـولة 

طرق عالج جفاف الوجه بالطرق الطبيعية

�شحتك

ن�شائح للوقاية من اأمل الأذن 

فوائد �شرب زيت الزيتون لالأطفال الر�شع 
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النادي الكتالوين

 يهدد دي يونغ بف�سخ عقده

ليفاندوف�صكي يح�صد �أوىل 
جو�ئزه مع بر�صلونة

مع  األولى  جائزته  ليفاندوفسكي،  روبرت  البولندي،  النجم   نال 
ملعب  على  يخوضها  مباراة  أول  في  اإلسباني  برشلونة  فريقه 
"كامب نو«، وساهم ل في فوز فريقه في المواجهة الودية على 
بعد  األول  الهدف  أحرز  إذ  نظيفة،  بسداسية  المكسيكي  بوماس 

مرور 3 دقائق، وصنع هدفين آخرين لبيدري غونزاليس.
الذي  للمستوى  نظرا  المباراة،  رجل  بجائزة  ليفاندوفسكي  وتوج 
قدمه واإلسهامات التي شارك بها، وسحر النجم البولندي جماهير 
البرصا بالطريقة التي مرر بها الكرة إلى بيدري مظهرا مهاراته 
 )3( ليفاندوفسكي  طريق  عن  برشلونة  سداسية  العالية.وجاءت 
وبيدري )5 و19( وديمبلي )10( وأوباميانغ )49( وفرينكي دي 

يونغ )84(
من جهة أخرى، وجه نادي برشلونة، تهديدا إلى العبه الهولندي 
فرينكي دي يونغ، بشأن عقده الحالي مع الفريق الكتالوني، وحسب 
صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن إدارة برشلونة أبلغت دي يونغ في 15 
عقده  في  للقانون  مخالفة  أمورا  اكتشفوا  بأنهم  الماضي،  جويلية 

الحالي مع النادي، والذي وقعه مع المجلس القديم.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة طلبت من دي يونغ، فسخ 
عقده الحالي، والعودة إلى عقده القديم الذي وقعه عند الوصول إلى 
البارصا في 2019، وهدد برشلونة، العبه الهولندي بأن ممثليه 
قد يتورطوا جنائيا في حالة أي تحرك قانوني من البارصا، لفسخ 
العقد الحالي.ووقع دي يونغ، عقده الجديد في 20 أكتوبر 2020، 
والذي تضمن خفض راتبه في موسمي 2020-2021 و2021-
2022، من أجل تخفيف األعباء المالية على برشلونة، وبناء على 
مليون   17 بنحو  يونغ  لدي  مدينا  برشلونة  أصبح  الجديد،  العقد 

يورو مؤجلة من رواتبه.
الوكاالت

بعد نهاية جتربته مع ريال مدريد 

�إ�صبيلية يعلن عن �لتعاقد 
مع �إي�صكو ر�صميا

عن  أمس،  إشبيلية،  نادي   أعلن 
الوسط  العب  مع  رسمًيا  التعاقد 
الذي رحل عن  إيسكو،  اإلسباني 
نهاية  عقب  مدريد،  صفوف لاير 
الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده 

في سانتياغو برنابيو.
وقال إشبيلية على موقعه الرسمي: 
اإلثنين، على  إيسكو، ظهر  "وقع 
عقده مع النادي حتى نهاية موسم )2023-2024(، عقب اجتياز 
الكشف الطبي«، وأضاف: "سنقدم إيسكو، يوم األربعاء، في تمام 
الساعة 9:00 مساًء، وسيُعقد المؤتمر الصحفي لالعب قبل نصف 

ساعة من موعد التقديم للجماهير«.
للمشاركة  فرصة  على  يحصل  لم  اإلسباني،  الالعب  أن  يذكر 

بانتظام في المباريات مع لاير مدريد، في آخر موسمين.
وكانت تقارير صحفية قد ربطته باالنضمام إلى لاير بيتيس، أو 
روما، أو غالطة سراي، خالل الميركاتو الصيفي الجاري، قبل أن 

يقرر االنضمام إلشبيلية.
الوكاالت

بعد اإلغاء مواجهة جوفنتو�س واأتلتيكو مدريد الودية هناك

لوغانو �ل�صوي�صري يرف�ض خو�ض
 مبـــار�ة يف �لأر��صي �ملحتلــــة

جوفنتوس  فريقا  رفض  أن   بعد 
اإلسباني  مدريد  وأتلتيكو  اإليطالي 
السفر إلى األراضي المحتلة لخوض 
مباراة ودية كانت مقررة أول أمس، 
فريق  انضم  أبيب،  تل  مدينة  في 

أوروبي جديد لقائمة الرافضين.
فقد رفض فريق لوغانو السويسري 
أيضا السفر إلى األراضي المحتلة، 
حيث من المقرر أن يواجه هبوعيل 
ضمن  القادم،  الخميس  السبع  بئر 
تصفيات دوري المؤتمر األوروبي.

موقعه  عبر  لوغانو  نادي  وذكر 
مشاورات  يجري  إنه  اإللكتروني 
لكرة  األوروبي  االتحاد  مع  حاليا 
الفريق  ضد  المباراة  بشأن  القدم 
الصهيوني، مشيرا إلى أنه ال يستطيع 
السفر إلى األراضي المحتلة في ظل 
المنطقة،  تشهدها  التي  التوترات 
وأضاف النادي السويسري: "ننصح 

جماهيرنا بعدم شراء رحالت جوية، 
إقامة  ضمان  المستحيل  من  ألنه 

المباراة فعليا في بئر السبع«.
قرار  من  واحد  يوم  بعد  ذلك  وجاء 

جوفنتوس  مباراة  إقامة  إلغاء 
وأتلتيكو مدريد على "ستاد بلومفيلد" 
رفض  بسبب  أبيب،  تل  مدينة  في 
األراضي  إلى  السفر  الناديين 

المحتلة.
بيانا  جوفنتوس  أصدر  بدوره، 
رسميا نشره عبر موقعه اإللكتروني 
قال  اإلنترنت،  شبكة  على  الرسمي 
فيه إن مباراته مع أتلتيكو مدريد في 

تل أبيب قد ألغيت.
البيان: "بسبب التطورات  وجاء في 
األخيرة، تم إلغاء المباراة الودية بين 
المقرر  وجوفنتوس  مدريد  أتلتيكو 
المحتلة«،  األراضي  في  إقامتها 
البيان: "سيتم تعويض حاملي  وختم 
التذاكر تلقائيا من خالل نفس أدوات 
في  للشراء،  المستخدمة  الدفع 

غضون 14 يوما".
ق.ر

القدم   أصدر االتحاد اإلفريقي لكرة 
للرد على  اللهجة،  بيانا شديد  أمس، 
نابولي  نادي  رئيس  تصريحات 
لورينتيس،  دي  أوريليو  اإليطالي، 
الالعبين  مع  التعاقد  شرط  حول 

األفارقة.
يرفض  بأنه  لورينتيس  دي  وصرح 
مرة  أفارقة  العبين  مع  التعاقد 
أخرى، ما لم يوقعوا اتفاقا على عدم 
المشاركة في كأس األمم اإلفريقية، 
التي تقام خالل منتصف الموسم كل 

عامين. 
"نشعر  بيانه:  في  "كاف"  وقال 
غير  التصريحات  من  بالذهول 
المقبولة من رئيس  المسؤولة وغير 
األفارقة  الالعبين  بشأن  نابولي، 
مضيفا:  اإلفريقية«،  األمم  وكأس 

"نحث االتحاد األوروبي لكرة القدم 
تأديبي ضد رئيس  تحقيق  فتح  على 

نابولي«.
وأكمل: "نلتزم بالدور الذي تلعبه كرة 

القدم في مختلف قارات العالم لتوحيد 
واألعراق  الثقافات  كافة  من  الناس 
والديانات، ليس لدينا أي شك في أن 
نابولي واالتحاد األوروبي ملتزمان 

مثلنا تماما بتلك األهداف اإلنسانية«.
رئيس  "هل  "الكاف":  وتساءل 
على  القيود  نفس  سيفرض  نابولي 
العبي أمريكا الجنوبية وآسيا وباقي 
على  فرضها  يريد  كما  القارات، 
"كأس  وتابع:  األفارقة؟«،  الالعبين 
األمم اإلفريقية هي البطولة الرئيسية 
العالمية  البطوالت  من  وواحدة  لنا، 
بث  وتم  القدم،  كرة  في  الرائدة 
أكثر  في  األخيرة  النسخة  مباريات 
من  أكثر  وجذبت  دولة،   160 من 

600 مليون مشاهد«.
األمم  كأس  بطولة  أن  يذكر، 
الشتاء  في  تقام  ما  عادة  اإلفريقية، 
األندية  يفقد  ما  وهو  عامين،  كل 
األوروبية نجومها في وسط الموسم.
الوكاالت

ب�سبب مطالبته باإلزام الالعبني االأفارقة بعدم امل�ساركة يف الكان

الفرنسي،  للمنتخب  الفني  المدير  ديشان،  ديديه   أعرب 
عن ثقته مجدًدا في قيام بول بوغبا بدور بارز مع الديوك 
في مونديال 2022، رغم غيابه عن المالعب في بداية 
الموسم الجديد بسبب اإلصابة.وعانى بوغبا من مشكلة 
في الركبة خالل التحضيرات للموسم الجديد، بعد عودته 
صفقة  في  يونايتد،  مانشستر  من  قادًما  جوفنتوس  إلى 
انتقال حر، وكان من المنتظر أن يخضع لعملية جراحية، 
العالم،  بكأس  المشاركة  في  فرصته  ستبدد  ربما  كانت 
لكنه اختار العالج بداًل من الجراحة أماًل في عودة أسرع 
للمالعب. وينتظر أن يشارك بوغبا مجددا بجانب نغولو 

كانتي في خط وسط المنتخب الفرنسي خالل المونديال، 
الذي ينطلق في نوفمبر، علًما بأن كانتي العب تشيلسي 
عانى أيًضا من مشكالت اإلصابة في المواسم األخيرة.

لو  لصحيفة  تصريحات  في  الثنائي  بشأن  ديشان  وقال 
يتمتعان  بارزين  العبين  عن  نتحدث  "نحن  باريزيان 
المهم  "من  وأضاف  قيادية«،  وقدرات  كبيرة  بخبرة 
تواجدهما، لكن ال شيء مضمون، وبالتالي نحن بحاجة 
على  بالطبع  "أنا  وتابع  الشباب«،  الالعبين  إعداد  إلى 
تواصل مع بوجبا، مشاركته في كأس العالم ليست قابلة 

للنقاش«.

خطط  في  أساسيا  جزًءا  غريزمان  أنطوان  يعد  كذلك 
ديشان، رغم أنه سجل 3 أهداف فقط في الليغا بالموسم 
آليا.  إنسانا  ليس  "هو  الديكة:  مدرب  وقال  الماضي، 
الساقين. وكل العب  تتحكم في  بالطبع هي من  الرأس 
يواجه فترة تراجع في المستوى، وهذا يترجم إلى فقدان 
وقبل  مزدحمة.  مواسم  قدم  "أنطوان  وأضاف  للثقة«، 
عن  بعيدا  دائًما  كان  العام،  بداية  في  البدنية  مشكالته 
قليلة،  أشهر  "وقبل  وأتم  مسيرته«،  خالل  اإلصابات 
انتقل من فريق آلخر، وربما تأثر بأمور خارجية أيًضا".
الوكاالت

وسط  خط  في  البارزين  الالعبين  أحد   تعرض 
جوفنتوس، إلصابة قوية في الرأس، أثناء ودية 

أتلتيكو مدريد، أول أمس.
وسط  العب  رابيو  أدريان  الفرنسي  وكان 
في  دقيقة   25 لمدة  فقط  شارك  قد  جوفنتوس، 
العجوز  السيدة  بخسارة  انتهت  التي  المباراة 
برباعية نظيفة، ونشر رابيو، صورته على شبكة 

إنستغرام، واضعا ضمادة على رأسه.
الالعب  أن  إيطاليا"  "فوتبول  موقع  وأوضح 

بعد  الرأس  في  غرز   6 إلى  احتاج  الفرنسي 
اصطدامه بزميله البرازيلي غليسون بريمر. 

مباريات  عن  غاب  رابيو  أدريان  أن  يذكر 
جولة  في  الجديد  للموسم  التمهيدية  جوفنتوس 
التقارير  من  العديد  وزعمت  الشمالية،  أمريكا 
أن جوفنتوس يضع رابيو في الميركاتو الصيفي 
في  ينتهي  الفرنسي  الالعب  عقد  ألن  الحالي، 

الصيف المقبل.
الوكاالت

"�لكاف" يرد على ت�صريحات رئي�ض نابويل
 "غري �ملقبولة" ببيان �صديد �للهجة

تعر�س لها يف مواجهة اأتلتيكو مدريد

�إ�صابة د�مية يف ر�أ�ض جنم جوفنتو�ض ر�بيو

اأكد على دورهما الفعال يف ت�سكيلة منتخب فرن�سا

دي�صان يثق يف تعايف بوغبا قبل �ملونديال ويد�فع عن غريزمان
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ريا�ضي
 اإدارة نابولي ت�سابق الزمن

 لإقناع الالعب وح�سم ال�سفقة

 اإنتر ميامي الأمريكي
 يريد �شر�ء عقد �أونا�س

 
تلقى الدولي الجزائري 
آدم وناس عرضا مهما 
خالل الساعات القليلة 
الماضية، يفتح له باب 
القيام بمغامرة خارج 

القارة األوروبية، ويقوده 
إلى أمريكا.

وكشفت جريدة 
"إيلماتينو" اإليطالية، 
أمس، أن نادي إنتر 

ميامي المملوك من طرف األسطورة اإلنجليزية ديفيد بيكهام، مهتم كثيرا 
بخدمات محارب الصحراء، وقدم عرضا رسميا لنابولي اإليطالي لشراء 

السنة المتبقية في عقده.
وأوضح المصدر ذاته وجود رغبة ملحة من طرف أوريليو دي الورنتيس 

رئيس نابولي لتجسيد الصفقة على أرض الواقع، قبل غلق الميركاتو 
الصيفي الحالي، خاصة أن وناس معارض وبشكل قطعي لفكرة تجديد 

عقده مع "البارتينوبي" لما بعد عام 2023.
وفي حالة انتقال وناس لنادي إنتر ميامي، فإنه سينشط مع اسمين كانا 

معروفين أوروبيا وتألقا في الكالتشيو اإليطالي مع جوفنتوس على وجه 
التحديد، وهما كل من األرجنتيني غونزالو هيغواين والفرنسي بليز 

ماتويدي.وتنتظر إدارة نابولي الحصول على موافقة من وناس لحسم 
األمور مع الطرف األمريكي، ولو أن ذلك يبقى ُمستبعدا باعتبار ان 

الالعب يُفضل البقاء في المستوى العالي األوروبي ال التوجه نحو البطولة 
األمريكية، التي لن تساعده في فرض نفسه مع المنتخب الوطني مثلما 

يريد مستقبال.
يُشار إلى أن العديد من األندية اإليطالية والفرنسية أبدت رغبتها في ضم 

وناس، كان آخرها بولونيا اإليطالي، لكن الصراع القائم بين الالعب 
وإدارة نابولي يُفشل كل الُمقترحات حتى اآلن.

ق.ر

قرعة الأدوار التمهيدية لرابطة الأبطال وكاأ�س 

الكونفدرالية ت�سحب اليوم

 �لكاف تعلن تفا�شيل
 دوري �ل�شوبر �لأفريقي غد�

 
أعلن االتحاد األفريقي 

لكرة القدم التدشين 
الرسمي لدور السوبر 
األفريقي، ابتداء من 
موسم 2023، وذلك 
بمشاركة األندية التي 

سيتم اختيارها وفقا 
ألسس معينة.

وقالت الكاف عبر 
موقعها الرسمي أمس، 

إن رئيسها باتريس موتسيبي، سوف يعلن تفاصيل دوري السوبر األفريقي 
غدا.وأضاف االتحاد األفريقي لكرة القدم أن التفاصيل سيكشف عنها 

موتسيبي في مؤتمر صحفي سيقام في تنزانيا، ويترأس باتريس موتسيبي 
أعمال الجمعية العمومية لالتحاد األفريقي لكرة القدم التي ستقام بتنزانيا 

غدا.قرر االتحاد األفريقي لكرة القدم إجراء قرعة األدوار التمهيدية 
لرابطة أبطال أفريقيا والكونفيدرالية اليوم الثالثاء بمقره بالقاهرة، حسب 

ما جاء أمسفي بيان للهيئة القارية.
و كان االتحاد اإلفريقي قد حدد تاريخ 7 أوت إلجراء العملية, قبل أن 
يؤجلها بيوم واحد, ألسباب لم يذكرها، و ستكون الجزائر حاضرة في 

منافستي رابطة أبطال إفريقيا والكونفيدرالية, بأندية شباب بلوزداد وشبيبة 
القبائل )رابطة أبطال إفريقيا( وشبيبة الساورة وإتحاد الجزائر )كأس 

الكونفيدرالية(.
جدير بالذكر أن فريق الوداد المغربي يحمل لقب دوري أبطال إفريقيا, 

بينما يحمل نهضة بركان لقب كأس الكونفيدرالية.
ق.ر

ا�ستغنى عن خدمات ح�ساني تازوتي وحميدة

 �لبدري يبد�أ ثورة
 �لتغيير في وفاق �شطيف

 
أعلن وفاق سطيف، 

استغناءه عن خدمات 
الثالثي إلياس حساني، 

وأيوب تازوتي، 
ورياض حميدة، بسبب 

تدني مستواهم الفني.
وكشف النادي 

السطايفي في بيان عبر 
صفحته الرسمية على 
"فيسبوك"، أن قرار 

التخلي عن الثالثي، جاء بناء على طلب من المدرب المصري حسام 
البدري المدير الفني للفريق، بسبب عدم اقتناعه بمستواهم.

وأضاف البيان، أن الرجل األول على رأس الجهاز الفني للوفاق، قرر 
تحويل الثالثي رشيد بومسوس، ومهدي زراقي، ومحمد بلجنة، إلى 

الفريق الرديف، تمهيدا للشروع في التدريبات انطالقا من الغد.
وذكر النادي السطايفي، أن إدارة الفريق تواصل تحركاتها، لدعم الكتيبة 

بعناصر جديدة، لمنح اإلضافة المطلوبة للفريق، تحسبا للتحديات التي 
تنتظر الوفاق خالل الموسم الجديد 2023/2022.

ويشارك وفاق سطيف على عدة جبهات الموسم المقبل، على الصعيدين 
المحلي والقاري، كما تم اختياره للمشاركة في منافسات دوري السوبر 

اإلفريقي.
ق.ر

 اأمير.ل

تفاعلت وسائل اإلعالم اإليطالية، 
خاصة المقربة من نادي ميالن، 

بقوة، مع األخبار التي تفيد برفض 
العب الفريق ياسين عدلي اللعب 
للمنتخب الفرنسي وتأكيده تمثيل 
الخضر في االستحقاقات الدولية 

المقبلة.
وأكدت مصادر إعالمية أمس 

حصولها على معلومات من مصدر 
في الفاف تؤكد أن عدلي فعاًل اختار 

اللعب للخضر بداًل من المنتخب 
الفرنسي، وبأنه قام بدفع الوثائق 

الالزمة لدى االتحاد الدولي للعبة، 

من أجل تغيير جنسيته الرياضية.
وأضافت ذات المصادر ان عدلي 

أعطى منذ مدة موافقته على اللعب 
للمنتخب الوطني، ومثل ما كشف 

عند مصادر عديدة قبل أشهر، كما 
كان من الممكن أن يكون حاضراً 
في معسكر المحاربين شهر جوان 

الماضي، لكن تعطل رد "الفيفا" 
على الملف أّخر التحاق هذا 

الالعب.
وكان الناخب الوطني جمال 

بلماضي قد قرر فتح الباب أمام 
األسماء الجديدة من أجل تدعيم 

المنتخب الوطني، خاصة مع 
سياسية ضخ دماء في تشكيلة، بعد 

اإلخفاق في الوصول إلى نهائيات 
كأس العالم 2022 في قطر، وقبلها 
الخروج من الدور األول لكأس أمم 

أفريقيا بالكاميرون.
وانضم عدلي إلى نادي ميالن في 

فترة االنتقاالت الصيفية الحالية 
قادماً من بوردو الفرنسي، حيث 

ترك انطباعاً رائعاً في تحضيرات 
الفريق تحسباً للموسم الجديد، وهو 
ما يُنبئ بأنه سيكون العباً مهماً في 
تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي في 

االستحقاقات القادمة.
وكانت صحيفة "الغازيتا ديللو 

سبورت" اإليطالية، قد أكدت 
في وقت سابق ان عدلي اختار 

تمثيل منتخب الجزائر، بعدما 
أقنعه بلماضي، بالتخلي عن فكرة 
تمثيل فرنسا، وأشارت الصحيفة 

إلى أن عدلي ذهب بالفعل إلى 
القنصلية الجزائرية في ميالنو 

لتقديم طلب للحصول على جواز 
سفر جزائري، وسيرسل المستندات 

المطلوبة إلى االتحاد الدولي لكرة 
القدم "فيفا«.

وأوضحت أن بلماضي سيستدعي 
عدلي في المباريات المقبلة 

للمنتخب الوطني، والذي سيواجه 
النيجر يومي 20 و28 مارس 

المقبل ضمن التصفيات المؤهلة إلى 
كأس األمم اإلفريقية.

فاز صبيحة أمس، المنتخب الوطني 
ألقل من 23 سنة، على البساط، ضد 
المنتخب الكاميروني، برسم الجولة 
األولى من دورة األلعاب التضامن 

اإلسالمي قونيا 2022.
ووفقا لما ورد في وسائل اإلعالم 

الكاميرونية، فإن سبب خسارة 
المنتخب الكاميروني، على البساط 

ضد الخضر، هو عدم سفر المنتخب 
لتركيا.وأضافت المصادر، أن اللجنة 

األولمبية الكاميرونية تأخرت في 
تسديد نفقات سفر الوفد الكاميروني 
لتركيا للمشاركة في دورة األلعاب 

اإلسالمية، ما تسبب في تأخر وصول 
الوفد لتركيا، وكان من المرتقب، 

أن يتواجه المنتخبان الجزائري 
والكاميروني صبيحة أمس، برسم 

أولى مباريات الجولة األولى لأللعاب 
اإلسالمية.

من جهة أخرى، حققت أمس، العبة 
رياضة رمي القرص الجزائرية، زوينة 

بوزبرة، الميدالية البرونزية، برسم 
ألعاب التعاون اإلسالمي 2022، برمية 

مسافتها 59 متر و 51 سنتيمتر في 
مسابقة رمي المطرقة.

ق.ر

نال الدولي الجزائري، بالل براهيمي، 
العب نيس الفرنسي اإلشادة من مدربه، 

بعد األداء المميز في أول جوالت 
الدوري الفرنسي، حيث برز بصناعته 
للفارق مباشرة، بعد دخوله كبديل لمدة 

20 دقيقة خالل المواجهة التي عاد 
خاللها فريقه بالتعادل بنتيجة هدف في 

كل شبكة، أمام الُمضيف تولوز.
وتحدث لوسيان فافر، مدرب نيس لقناة 

"كنال+" الفرنسية قائال: "حتى الـ20 
دقيقة األخيرة لم نكن في الُمستوى 

المطلوب، ولكن دخول بالل براهيمي 
منحنا نفسا جديدا في الهجوم، لقد قام 

بأمرين مهمين جدا بالنسبة لنا، لقد 

تمكن من منحنا السرعة الالزمة، 
كما خلق العديد من المساحات بفضل 

انطالقاته على الجناح، في لقطة هدف 
التعادل الذي سجله آيرون رامزي، 
تمريرة براهيمي الحاسمة هي التي 
صنعت الفارق، ألنه لو لم يمنحها 

لزميله أرضا وبدقة ُمتناهية فإن الكرة 
لم تكن لتدخل الشباك«.

من جهة أخرى، تلقى الدولي الجزائري 
يوسف باليلي العب فريق بريست 

أول رسالة تحذير من مدربه ميشيل 
ديزاكاريان، بعد الخسارة في أولى 

جوالت الدوري الفرنسي، حيث شارك 
أساسيا خالل اللقاء الذي شهد سقوط 

بريست خارج دياره بنتيجة 2-3 أمام 
نظيره النس، في الجولة االفتتاحية 

للدوري الفرنسي.
وكشفت صحيفة "ليكيب" في نسختها 
الورقية أمس أن باليلي استحق جائزة 
"األسوأ" فوق أرضية الملعب، مانحة 

إياه عالمة 3-10، باعتباره لم يُقدم ما 
يستحق ذكره طيلة الـ75 دقيقة التي 

قضاها على الُمستطيل األخضر.
وصرح ميشيل ديزاكاريان للصحيفة 

بعد الخسارة أمام النس قائال: "من 
المستحيل أن نفوز في مثل هذه 

المباريات، عندما يكون بعض الالعبين 
بمثابة الحاضرين الغائبين«، وأضاف: 
"األمر يُصبح ُمعقدا جدا في كل لقاء ال 
يكون فيه بعض الالعبين في مستواهم 

المعهود«.
وأكدت "ليكيب" أن تصريحات الرجل 
األول في الطاقم الفني للفريق الملقب 
بالقراصنة كان مقصودا بها باليلي، 

الذي لم يصنع وال محاولة خطيرة في 
اللقاء، وأوضحت أن الالعب أصبح 

مهددا بفقدان مكانته األساسية بداية من 
الجولة القادمة، عندما يستقبل بريست 

فريق مارسيليا، األحد المقبل.
ق.ر

طلب الح�سول على جواز ال�سفر الجزائري من القن�سلية

زوينة بوزبرة تحقق الميدالية البرونزية في رمي المطرقة

الأول تاألق اأمام تولوز والثاني لم يقنع �سد لن�س

عدلي يرف�س منتخب فرن�شا من �أجل �للعب مع �لخ�شر

�لخ�شر يفوزون على �لب�شاط �شد �لكاميرون في �ألعاب �لت�شامن �لإ�شالمي

بر�هيمي ينال �لإ�شادة من مدرب ني�س وباليلي يتلقى �ول تحذير
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منذ أكثر من قرن ونصف القرن، 
عرف العلماء أن هناك منطقتين 

بالدماغ مسؤولتين عن عملية اللغة؛ 
األولى هي منطقة "بروكا"، وتوجد 

في الجانب المهيمن من الفص 
األمامي من الدماغ البشري، وهي 
مسؤولة عن بناء الكلمات ونطقها.
أما الثانية، فهي منطقة "فيرنيك"، 

وتتواجد في القسم الخلفي من الفص 
الصدغي بالمخ، وترتبط غالبا 

باستيعاب اللغة، أي التعامل الحّسي 
مع اللغة الواردة إلى الدماغ، مكتوبة 

كانت أو مسموعة، ولذلك تتعامل 
منطقة فيرنيك مع الكالم "الوارد"، 
أما منطقة بروكا فتتعامل مع الكالم 

"الصادر.«
لكن الشبكات العصبية المتنوعة في 

تلك المناطق احتاجت إلى المزيد من 
التمحيص لفهم دورها األساسي في 

التعامل مع اللغة، وهنا يأتي دور 
الدراسة الجديدة التي نشرها الفريق 

في دورية "نيتشر نيوروساينس« 
 ،(Nature Neuroscience)

في 18 يوليو/تموز .2022
إلى اليسار باللون األزرق )منطقة 

بروكا( إلى اليمين باللون األخضر 
)منطقة فرينيك(

في اليسار باللون األزرق منطقة 
بروكا، وفي اليمين باللون األخضر 
منطقة فرينيك المسؤولتان عن اللغة 

)مواقع إلكترونية(
حسب الدراسة، طلب الباحثون 

من 45 شخصا يتحدثون 45 لغة 
مختلفة، لكنها في المجمل تنضم 
تحت 12 عائلة لغوية؛ أداء مهام 

لغوية أثناء مسح أدمغتهم باستخدام 
التصوير بالرنين المغناطيسي 

الوظيفي.
افترضت الدراسة أن االستماع 

إلى الجمل أو قراءتها باللغة األم 
فقط سيؤدي إلى تنشيط شبكة اللغة 
المستهدفة، ولتمييز هذه الشبكة عن 

مناطق الدماغ األخرى المسؤولة 
عن اللغة طلب الباحثون أيضا من 
المشاركين أداء مهام إضافية مثل 

االستماع إلى لغة غير مألوفة أو حل 
مسائل الرياضيات.

استخدم الباحثون 24 نصا قصيرا 
و3 نصوص طويلة من رواية "أليس 

في بالد العجائب"، ألنها أحد أكثر 

األعمال األدبية ترجمة حول العالم، 
وُسجل كل منها بواسطة متحدث 

اللغة األم.
وحسب الدراسة الجديدة، فإن الفريق 

وجد أن الشبكات العصبية اللغوية 
للمشاركين في هذه الدراسة كانت 
موجودة في مناطق الدماغ نفسها 

تقريبا، ولديها نفس السمات االنتقائية 
والترددات حينما يتم تفعيلها.

وظهر كذلك أن مقدار االختالف بين 
المتحدثين بلغات مختلفة هو نفسه 
بين المتحدثين باللغة نفسها، رغم 

اختالف اللغات الواضح في ترتيب 
الكلمات وطبيعة النحو والزمن بين 

الكلمات أو الجمل، وهو ما يؤكد 
عالمية تلك المنطقة من الدماغ.

وحسب بيان صحفي صادر عن 
معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، 
فإن هذا الفريق يعمل حاليا على 

دراسة أكثر تمحيًصا لتلك النتائج، 
سواء بإضافة مزيد من اللغات لتأكيد 

عالمية شبكة اللغة، أو دراسة كل 
أجزاء تلك الشبكة بعينها، على أمل 
التوصل إلى فروق طفيفة لها عالقة 

بكل لغة بشكل خاص.

ANEP : 2216015512
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درا�شة حديثة تك�شف عن عالقة البكترييا 

املعوية بتلف الدماغ عند الأطفال اخلدج
يتعرض بعض األطفال الخدج أحيانا لخطر اإلصابة بتلف الدماغ، ومؤخرا أعلن باحثون 

بين جامعة فيينا الطبيةThe Medical University of)  في مشروع عمل مشترك 
 (Viennaوجامعة فيينا (The University of Vienna) أنهم تمكنوا من تحديد 

أهداف محتملة الستخدامها في العالج المبكر للتلف الدماغي عند الخدج، التي تستهدف على 
نحو رئيسي أمعاء األطفال الخدج.

 » (Cell Hostوفي الدراسة -التي نشرت نتائجها في دورية "ِسل هوست آند ميكروب
 -)Microbe &وجد فريق البحث أن نمو الجهاز الهضمي المترافق مع فرط نمو بكتيريا 

"كليبسيال (klebsiella) «يرتبط بزيادة مالحظة في خاليا مناعية معينة، إضافة إلى تطور 
أضرار عصبية لدى األطفال الخدج.

يرتبط التطور المبكر لألمعاء ارتباطا وثيقا بتطور كل من الدماغ والجهاز المناعي، وهو ما 
سّماه الباحثون "محور األمعاء والمناعة والدماغ"، إذ تتفاعل البكتيريا الموجودة في األمعاء 

مع جهاز المناعة، الذي بدوره يراقب ميكروبات األمعاء ويطور االستجابات المناسبة لها، كما 
تتصل القناة الهضمية بالدماغ عبر كل من العصب المبهم وجهاز المناعة.

ووفق تقرير نشر على موقع "ساينس ديلي(Science Daily) «، فقد ركز الباحثون في 
دراستهم على معرفة الدور الذي يلعبه هذا المحور في نمو الدماغ عند الخدج حديثي الوالدة، 

حيث تكون الكائنات الحية الدقيقة في ميكروبيوم األمعاء )وهو مجموعة حيوية مكونة من 
مئات األنواع من البكتيريا والفطريات والفيروسات والميكروبات األخرى( في حالة توازن 

لدى األشخاص األصحاء.
أما عند األطفال الخدج، الذين لم يكتمل تطور جهازهم المناعي والميكروبيوم أيضا؛ فمن 

المحتمل أن تحدث طفرات قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الدماغ. ووفق البيان الصحفي 
الذي نشرته جامعة فيينا على موقعها الرسمي بتاريخ الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي؛ فقد 
صرح عالم األحياء الدقيقة ورئيس مجموعة البحث في مركز علم األحياء الدقيقة والبيئة في 

الجامعة ديفيد بيري بأن "هذه األنماط تظهر غالبا قبل حدوث تغييرات في الدماغ، وهذا يشير 
إلى نافذة زمنية حرجة قد نتمكن خاللها من منع تلف دماغ األطفال الخدج أو الحد من تطوره 

أوحتى تجنبه.«
وعلى مدار أشهر عدة، راقب الباحثون مجموعة مكونة من 60 طفال خديجا كانوا ولدوا قبل 

28 أسبوعا من الحمل، وفي وزن أقل من كيلوغرام واحد.
 ،16SrRNA)( "وفحص الفريق الميكروبيوم باستخدام تسلسل الجين "16إس آر آر إن إيه

كما قام الباحثون بتحليل عينات الدم والبراز وتسجيالت موجات الدماغ وصور الرنين 
المغناطيسي ألدمغة األطفال. ويعرف الجين "16إس آر آر إن إيه" بأنه تسلسل الحمض 

النووي المقابل للبكتيريا المشفرة للحمض النووي الريبوزي الموجود في جينوم جميع 
البكتيريا.وقال لوكاس فيسجريل اختصاصي حديثي الوالدة من قسم طب الخدج وطب العناية 

المركزة لألطفال وطب األطفال العصبي في البيان إن "بياناتنا تظهر أن النمو المفرط لبكتيريا 
كليبسيال وما يرتبط بها من مستويات مرتفعة من الخاليا التائية يمكن أن يؤدي -على ما يبدو- 

إلى تفاقم تلف الدماغ.«
وأضاف "لقد تمكنا من تعقب هذه األنماط عند مجموعة محددة جدا من األطفال حديثي 

الوالدة، واكتشفنا ألول مرة كيفية تطور ميكروبيوم األمعاء والجهاز المناعي والدماغ وكيفية 
تفاعلها في هذه العملية الدقيقة.«

ونظرا ألن فهم آلية تطور المهارات الحركية والمعرفية للأطفال يتطلب مراقبة نمو األطفال 
على مدى عدة سنوات، فإن الباحثون يسعون حاليا إلى االستمرار في متابعة مجموعة 

األطفال الخدج لفهم كيفية حدوث هذا التطور المبكر جدا لمحور األمعاء والمناعة والدماغ 
على المدى الطويل.

دماغية  العلماء يكت�شفون �شبكة 

قادرة على ال�شتجابة ملختلف لغات العامل
متكن فريق بحثي دويل بقيادة علماء من معهد ما�سا�سو�ست�س للتكنولوجيا 

من اكت�ساف �سبكة دماغية فريدة من نوعها، ت�ستجيب للمتحدثني من كل 

اللغات بالنمط نف�سه تقريبا، مما يعيد اإىل ال�ساحة الت�ساوؤل عن طبيعة 

التنوع اللغوي بني الب�سر، وجوانبه البيولوجية والثقافية.



"موالي بن كريزي" يف طبعتها الثانية مب�ستغامن

تتويج �لفنانة �آيت �سعبان �أ�سماء 
باجلائزة الوطنية للمو�سيقى الأندل�سية 

األول،  أمس  سهرة  توجت 
شعبان  آيت  الشابة  الفنانة 
الوطنية  بالجائزة  أسماء، 
األندلسية  للموسيقى 
»الحاج  الصنعة(  )مدرسة 
في  كريزي«،  بن  موالي 
أقيمت  التي  الثانية  طبعتها 
من   3 بين  مستغانم  بمدينة 
و  الجاري  أغسطس  شهر 

إلى غاية أمس األول.
التي  شعبان  آيت  وتقدمت 
ابن باجة  إلى جمعية  تنتمي 
)والية  األندلسية  للموسيقى 

تامي محمد األمين والفنانة  ثانيا بن  الذي حل  الجمعية  مستغانم( زميلها في ذات 
الشابة لعروسي أمال أحالم من جمعية الفن والنشاط )والية مستغانم( التي جاءت 

في المرتبة الثالثة.
القادر غالم هللا )والية مستغانم( ومختار  المكونة من عبد  التحكيم  وذكرت لجنة 
عالل )والية وهران( ومحمد بلعربي )والية البليدة(، أنها وجدت صعوبة في تحديد 
التصفيات  في  المشاركين  بين  المستوى  لتقارب  نظرا  الثالثة  بالمراتب  الفائزين 
والنهائيات الذين يمثلون جمعيات للفن األندلسي من واليات مستغانم وعين الدفلى 

والشلف وبجاية.
وأوصت اللجنة المنظمين بتعديل قانون المسابقة للتخلي عن شرط استخدام المطرب 
المؤدي لآللة الموسيقية ودعت الفنانين الشباب إلى المثابرة في العمل والمداومة 

على التعلم والتدريب من أجل إتقان هذه الصنعة الموسيقية الجزائرية األصيلة.
وأقيم حفل ختام هذه التظاهرة الثقافية بالمسرح الجهوي الجياللي بن عبد الحليم، 
وسط حضوري كبير للعائالت والسيما أن الوصالت الفنية التي تمت تأديتها رحلت 
بالجمهور الذواق لهذا النوع الموسيقي إلى حدائق األندلس وبساتين البهجة البيضاء 

)العاصمة الجزائرية(.
  وتمازجت أنغام الجوق الموسيقي بقيادة الفنان "فيصل بن كريزي" مع صوتي 
"سيكا"  نوبة  أديا  اللذين  وسيلة  وطايبي  اللطيف  عبد  دحمان  بن  الشابين  الفنانين 
وصوت الفنانة العاصمية لمياء معدني التي أطرب الجمهور بقصائد "أنا طويري" 

و"يا برارج" و"صفة الشمعة والقنديل" وغيرها.
وتهدف هذه التظاهرة، التي نظمت ألول مرة في عام 2021 تكريما للفنان الراحل 
الشابة  المواهب  تشجيع  إلى   ،)2017-1931( كريزي  بن  موالي  أحمد  الحاج 
المؤدية لهذا النوع الموسيقي والتكوين من خالل االحتكاك فيما بينها، فضال عن 
الحفاظ على الموروث األندلسي الجزائري ونقله لألجيال الجديدة كما تمت اإلشارة 

إليه.
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و هي  الشعر  من  أنواع  ثالثة  التي تخص  المسابقة  هذه  تتناول  و 
العمودي )وزن و قافية( و الملحون و الخاطرة موضوع الذكرى 
المذكورة  الجمعية  رئيس  أبرزه  الجزائر, حسبما  الستين الستقالل 
عباس بن مسعود. و قد استلمت الجمعية منذ انطالق المسابقة في 
منتصف شهر يوليو الماضي، مجموعة من النصوص في األلوان 
الشعرية المذكورة من واليات وهران و تيارت و تيبازة و الشلف و 
الجزائر العاصمة و سطيف و غليزان، كما أضاف السيد بن مسعود.

و سيتم اإلعالن عن نتائج هذه المسابقة الرامية إلى تشجيع المواهب 
الشعرية الشابة مع افتتاح الموسم الثقافي واالجتماعي القادم، علما 
بأن آخر أجل إبداع النصوص المشاركة حدد في 20 أغسطس وفق 

ذات المنظمين.
و بمناسبة إحياء الذكرى الستين السترجاع السيادة الوطنية أعدت 
جمعية "وحي المثقفين" برنامجا ثريا يتضمن عدة أنشطة ثقافية و 

فنية و معارض إلبراز مختلف الحرف التراثية.

تتويج مل�سار طويل من العمل احلثيث

اجلــزائـــر ترقى برتاثــها املادي اإىل العامليـــة
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من  سنوات  بضع  بعد  الجزائر  بادرت 
المصادقة على اتفاقية منظمة األمم المتحدة 
)يونيسكو(،  والثقافة  والعلوم  للتربية 
لحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي 
هذا  على  التصديق  إلى   ،1972 سنة  في 
النص و باشرت إجراءات المحافظة على 
المرموقة  القائمة  إلى  االنضمام  و  تراثها 
من  سبعة  تصنيف  مع  اإلنسانية  لتراث 
خالل  الثقافي  للتراث  المادية  مكوناتها 
و   1980 سنوات  بين  ما  الممتدة  الفترة 

.1992
سنة  في  االتفاقية  على  التصديق  بعد  و 
هذه  تحتفل  التي  الجزائر  أبانت   ،1974
السنة بستينية استرجاع سيادتها الوطنية، 
تراثها  على  بالحفاظ  بالغ  اهتمام  عن 
خالل  من  سيما  تثمينه  و  المادي  الثقافي 
االلتزام التام بالنص األممي، عبر تكوين 
اإلطارات  و  الهياكل  وإنشاء  مختصين 
ضمن  الضرورية  التشريعية  و  اإلدارية 

عملية استغالل مسؤولة.
أول  إدراج  على  الجزائر  عملت  لقد 
ممتلكاتها الثقافية على المستوى العالمي، 
حماد"،  بني  "قلعة  ب  األمر  يتعلق  و 
يعود  أثري  موقع  وهو  المسيلة،  بمدينة 
للحماديين  عاصمة  أول  إلى  تاريخه 
عشر  الحادي  القرن  في  تأسست  التي 
القائمة  هذه  ضمن  أدرج  الذي  األول  و 
المواقع األثرية  ليكون "من  سنة 1980، 
األبرز و األكثر أهمية و الذي يعود بشكل 
أدق للحضارة اإلسالمية"، حسب منظمة 

اليونيسكو.

الجزائر  قدمت  ذلك،  من  سنتين  وبعد 
في  المتمثلة  و  أهمية  األكثر  ملفاتها  أحد 
الطاسيلي ناجر الذي يشبه منظره لسطح 
كبيرة  جيولوجية  قيمة  ذو  هو  و  القمر 
يضم إحدى أهم مجموعات فن المنحوتات 
العالم،  في  التاريخ  قبل  لما  الصخرية 
حيث يحتوي على أكثر من 15000 من 
ضمن  المدرجة  النقوش  و  الرسومات 

التراث العالمي.
عن  معلومات  على  توفره  جانب  إلى 
الحيوانات  هجرة  و  المناخية  التغيرات 
تصنيف  تم  البشرية،  الحياة  تطور  و 
ضمن  طبيعية  كمحمية  ناجر  الطاسيلي 
تنوعها  إلى  بالنظر  الحيوي  المحيط 
ثروتها  و  البيئي  نظامها  و  الطبيعي 

الحيوانية و النباتية ومناطقها الرطبة.

جبال  يتوسط  الذي  أهرير  وادي  أما 
الطاسيلي و المصنف كذلك موقع رامسار 
سيما  دولية  أهمية  ذات  رطبة  )منطقة 
فيشرف  المائية(،  للطيور  بوصفها موئال 
الحظيرة  ديوان  وحمايته،  تسييره  على 

الوطنية الثقافية للطاسيلي.
السنة تصنيف ثالثة من  تم في ذات  كما 
أجمل و أكبر المواقع الشاهدة على الحقبة 
بمواقع  األمر  ويتعلق  القديمة  الرومانية 
و  بسطيف،  القديمة  كويكول  أو  "جميلة" 
أمثلة ساطعة عن  بباتنة، و هي  "تيمقاد" 
"تيبازة"  كذا  و  الروماني  العمران  فن 
يضم  الذي  الساحلي  الوحيد  الموقع  وهو 
والرومانية  الفينيقية  اآلثار  من  مجموعة 
ضريح  مثل  محلية  ومواقع  البيزنطية  و 

كليوباترا سيليني.

و من المواقع األثرية القديمة المصنفة في 
سنة 1982، هناك واد ميزاب، الذي يعتبر 
أول مركز تاريخي جزائري مأهول الذي 
الحتوائه  اإلنسانية  تراث  ضمن  أدرج 
مع  تماما  متناغمة  قصور،  خمسة  على 
التي  الجماعية و  للحياة  البيئة و مصممة 
في  للمختصين  الهام  مصدر  تشكل  تبقى 
التخطيط الحضري، و قد تم تكليف ديوان 
حماية وادي ميزاب و ترقيته بتسيير هذا 

الموقع و الحفاظ عليه.
و في سنة 1992، صنفت بالقائمة "قصبة 
بامتياز،  المتوسطية  المدينة  الجزائر" 
مواقعها  و  وقصورها  لمساجدها  تقديرا 

األثرية و تصميمها العمراني التقليدي.
.. و�ستة ملفات على القائمة 

الإر�سادية لليون�سكو

المؤقتة لمواقع  القائمة اإلرشادية  و تضم 
التراث العالمي لليونسكو أيضا ستة ملفات 
المادية  الثقافية  بالممتلكات  أخرى خاصة 
حضرية  مواقع  و  واحات  و  الجزائرية 
نصب  حتى  و  موضوعاتية  مسارات  و 
إدراجها  ليتم  ترشيحها  تم  قديمة  جنائزية 

في التراث العالمي لإلنسانية.
عام  التفاقية  وفقا  القائمة  هذه  وتضم 
الفقارة  "واحات  ملفات  أيضا   1972
و  الكبير"  الغربي  العرق  قصور  و 
المسارات  و  األماكن  و  "المواقع 
االوسط"  العربي  بالمغرب  األوغستينية 
"واد  و  ترارة"  منطقة  و  "ندرومة  و 
النوميدي  الملكيين  و"الضريحين  سوف" 
لفترة  الجنائزية  النصب  و  الموريتاني  و 

ما قبل اإلسالم و كذلك "حظيرة األوراس 
و  الروفي  الخاديد  الواحات  مراكز  و 

القنطرة".
أشارت  الحسنة،  الممارسات  سجل  وفي 
تثمين  "برنامج  إلى  اليونسكو  منظمة 
مدينة بجاية التاريخية" و برنامج التسيير 
في  أطلق  الذي  العالمي  للتراث  المستدام 
قسنطينة في عام 2002 و برامج لحماية 
وتطوير و ترقية تقنيات البناء التقليدية في 
وادي ميزاب، إضافة إلى البرامج المحلية 
من  بكل  المحلية  التعلم  و  التوعية  حول 

مدينة جميلة و تلمسان.
و تزودت الجزائر منذ أكثر من عشرين 
سنة بأداة قانونية متمثلة في القانون 98 - 
الثقافي لألمة  التراث  المتعلق بتحديد   04
الحفاظ عليه  العامة لحمايته و  القواعد  و 
النهائي  بالتصنيف  يسمح  مما  تطويره  و 
في  الثقافية  والممتلكات  المواقع  لمئات 

السجل الوطني و المحلي.
بوزارة  ممثلة  الجزائرية  الدولة  قامت  و 
وزارة  مع  بالتنسيق  والفنون  الثقافة 
الوطنية  والجالية  الخارجية  الشؤون 
على  للحفاظ  مشروع  بتنفيذ  بالخارج 
عالمية  أهمية  يكتسي  الذي  البيئي  التنوع 
األنظمة  لخدمات  المستدام  االستخدام  و 

البيئية في الحظائر الثقافية الجزائرية.
واستمر هذا المشروع طيلة عشر سنوات 
العالمي  البيئة  صندوق  مع  بالشراكة 
للتنمية  المتحدة  األمم  برنامج  و   )FEM(
الخمسة  الثقافية  الحظائر  في   )PNUD(

التي تم إنشاؤها منذ االستقالل.

اإطالق م�سابقة اأدبية حول الذكرى 
ال�ستني لعيــد ال�ستقالل بوهران 

اأطلقت اجلمعية الثقافية »وحي املثقفني« لوهران موؤخرا م�سابقة اأدبية وطنية مبنا�سبة اإحياء الذكرى 

ال�ستني لال�ستقالل ح�سبما ا�ستفيد لدى هذه اجلمعية.



امل�صاركون رفعوا الأعالم الوطنية و�صور املعتقلني

ال�ضحراء الغربية..وقفة ت�ضامنية 
مع معتقلي ال�صف الطالبي 

الحمراء  الساقية  طلبة  التحاد  الرابع  المؤتمر  في  المشاركون  نظم 
وكافة  الطالبي"  "الصف  معتقلي  مع  تضامنية  وقفة  الذهب،  ووادي 

المعتقلين السياسيين الصحراويين.
رفعوا  المشاركين  أن  )واص(،  الصحراوية  األنباء  وكالة  وذكرت 
أمس  نظمت  التي  الوقفة  خالل  المعتقلين،  وصور  الوطنية  األعالم 
بالضغط  الدولي  المجتمع  فيها  المؤتمر، وطالبوا  السبت على هامش 
الصحراويين  المعتقلين  حياة  إلنقاذ  المغربي  االحتالل  سلطات  على 

وإطالق سراحهم دون قيد أو شرط.
السياسيين  المعتقلين  مع  تضامني  بيان  تالوة  الوقفة،  خالل  وتمت 
المغربي  االحتالل  بهمجية  المشاركون  خالله  ندد  الصحراويين، 
من  المحتلة  بالمناطق  الصحراوي  الشعب  لحقوق  السافر  وانتهاكه 

الصحراء الغربية.
كما دعا المشاركون، المجتمع الدولي لاللتفات إلى وضعية المعتقلين 
الموت بسجون االحتالل،  الذين يصارعون  الصحراويين  السياسيين 

مطالبين بإطالق سراحهم بشكل فوري ودون شروط.
الذهب،  الحمراء ووادي  الساقية  الرابع التحاد طلبة  المؤتمر  وينعقد 
الذي تتواصل أشغاله اليوم، لليوم الثالث واألخير، بحضور أعضاء 
من األمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، والحكومة والمجلس الوطني 
المنظمة  تفرعات  عن  مندوب   400 أكثر  وبمشاركة  الصحراوي، 
الطالبية ووفد من المناطق المحتلة، وأزيد من 150 مشارك يمثلون 
عمل  الصحراوية عالقات  بالمنظمة  تربطها  دولية  منظمات طالبية 

وتعاون.
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الوكالت

نقلت وكالة االنباء الصحراوية )وأص(، 
له خالل  كلمة  في  قال  غالي  الرئيس  أن 
اختتام اشغال المؤتمر الرابع التحاد الطلبة 
بواقعها  الوطنية  التحريرية  "الحرب  أن 
الواسعة  وجبهاتها  وتطوراتها  المتجدد 
تتطلب القدرات والكفاءات الموجودة لدى 
ليس  للمساهمة،  الصحراويين،  الطلبة 
المباشرة،  الميدانية  المواجهة  في  فقط 
العدو  لسياسات  التصدي  في  أيضا  ولكن 
واستغالله  النفسية  وحروبه  ومؤامراته 
ولجوئه  المتطورة  للتكنولوجيات  المتزايد 
لشبابنا  واستهدافه  الخبيثة،  التحالفات  إلى 

ولجبهتنا الداخلية ووحدتنا الوطنية".
ولفت االمين العام لجبهة البوليساريو الى أن "المنظمة الطالبية الصحراوية، 
كرافد من روافد التنظيم الوطني الطالئعي، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية 
الحمراء ووادي الذهب، ترفع الستار اليوم عن محطة جديدة واعدة بمزيد 
الكفاح والنضال، وتأكيد المشاركة والدور المحوري للطلبة الصحراويين 

في معركة التحرير الوطني".
"أن  و  االسالف  درب  على  للسير  الشباب  فئة  الغالي،  الرئيس  ودعا 
يستحضروا بافتخار وتقدير تضحيات اآلباء الذين قدموا الغالي والنفيس من 
أجل الشعب والوطن والقضية الصحراوية،  لتنعم األجيال المتالحقة بالعزة 
والكرامة واألنفة والكبرياء، والتي ستبقى عصية على الخنوع واالستسالم، 
استكمال  في  المشروعة  الصحراوي  الشعب  حقوق  انتزاع  على  مصرة 

سيادة دولته على كامل ترابه  ".
العهدة  خالل  تحققت  التي  واإلنجازات  بالمجهودات  غالي  الرئيس  وأشاد 
البرامج  في  المنظمة  وانخراط  الداخلية  الواجهة  على  سواء  المنصرمة، 
دعم  على  بالعمل  يتعلق  فيما  و"خاصة  المختلفة،  الوطنية  واالستحقاقات 
جيش التحرير الشعبي الصحراوي بالمؤهالت والقدرات المادية والبشرية 
النوعية، أو فيما يخص البرامج الصيفية، أو في الحضور الخارجي للقضية 

الوطنية، دبلوماسيا وإعالميا".
وجود  ألن   - الصحراوي  الرئيس  يضيف   - الغريب  باألمر  هذا  وليس 
الطلبة الصحراويين في طليعة الكفاح الوطني التحرري الذي تقوده الجبهة 

ووادي  الحمراء  الساقية  لتحرير  الشعبية 
فخر  تاريخية ومصدر  الذهب "هو حقيقة 
فلقد  الصحراوية.  للثورة  وتميز  واعتزاز 
توزع الطلبة الصحراويون منذ االنطالقة 
فئات  بقية  مع  التحريرية،  للحرب  األولى 
ومكونات المجتمع، على مختلف الجبهات 
التحرير  جيش  مقدمتها  وفي  والواجهات، 
أروع  سجلوا  أين  الصحراوي،  الشعبي 
والمثالية  والتضحية  البطولة  دروس 

وقدموا قوافل الشهداء البررة الكرام".
شهدت  األخيرة،  السنوات  أن  غالي  وأكد 
التسوية  عملية  في  خطيرا"  "إنحرافا 
الغربية  الصحراء  في  للنزاع   السلمية 
المسلح  الكفاح  استئناف  الغربية، مشددا على ان  المغرب والصحراء  بين 
"جاء كرد شرعي على جملة من التطورات ابرزها التعنت المغربي على 

الشرعية الدولية".
الكفاح  استنئاف  أن  كلمته   في  الصحراوية  الجمهورية  رئيس  وأوضح 
المسلح جاء "كرد مشروع، فرض على شعبنا للتعاطي مع هذه التطورات 
بمشاركة جميع  العارمة،  الشعبية  الهبة  تلك  في  وتجسد خاصة  الخطيرة، 
سارعوا  الذين  والطلبة،  الشباب  مقدمتها  وفي  المجتمع،  ومكونات  فئات 

لالنخراط في صفوف جيش التحرير الشعبي الصحراوي".
وأضاف الرئيس غالي أن خالل السنوات األخيرة، "شهدنا انحرافا خطيرا 
في عملية التسوية السلمية للنزاع المغربي الصحراوي، ساهمت فيه أطراف 
معروفة على مستوى مجلس األمن الدولي، شجعت وال تزال تشجع سياسة 

العرقلة الممنهجة من طرف دولة االحتالل المغربي".
وفي ظل صمت  الصحراوي،  الرئيس  يضيف  المغربي،  التعنت  بلغ  وقد 
مريب على مستوى األمم المتحدة، "حد النسف الكامل التفاق وقف إطالق 
النار منذ 13 نوفمبر 2020، وتصعيد دولة االحتالل المغربي لسياساتها 
التوسعية العدوانية االستعمارية، من قمع وحصار ونهب للثروات الطبيعية 
أواقتصادية  سياسية  أكانت  سواء  قانونية،  غير  وفعاليات  ألنشطة  وتنظيم 
الصحراء  من  المحتلة  األراضي  على  أوغيرها،  رياضية  أو  أوثقافية 

الغربية".

السويد  في  البوليساريو  جبهة  ممثلة  أطلعت 
الرحمن،  عبد  البشير  السنية  والنرويج 
االشتراكية  الشبيبة  مهرجان  في  المشاركين 
الديمقراطية السويدية، على أزمة حقوق االنسان 
بسبب  الغربية،  الصحراء  من  المحتل  بالجزء 
الجسيمة  اإلنتهاكات  لوتيرة  الخطير  اإلرتفاع 
حق  في  المغربي  اإلحتالل  نظام  يرتكبها  التي 
وكالة  .وذكرت  العزل  الصحراويين  المدنيين 
تصريح  أن  )وأص(،  الصحراوية  االنباء 
مشاركتها  هامش  على  جاء  البوليساريو  ممثلة 
الديمقراطية  االشتراكية  الشبيبة  مهرجان  في 
السويدية المنعقد بالعاصمة ستوكهولم في الفترة 
الممتدة ما بين 5 و7 أوت الجاري كضيفة شرف 
سنوات  أربع  كل  تنظيمه  يتم  الذي  للمهرجان 

لفائدة كل منتسبي المنظمة السويدية.
خصصت  التي  الورشة  أشغال  هامش  وعلى 

لكيفية إستمرار العمل الخارجي بالفروع المحلية 
للشبيبة اإلشتراكية الديمقراطية السويدية، والتي 
الصحراوية  القضية  من  كل  حضور  عرفت 
للشباب  بالنسبة  القضايا  كأهم  والفلسطينية 
آخر  إلى  السنية،  السيدة  تطرقت  السويدي، 
الصحراوية ومستجداتها على  القضية  تطورات 
الساحة الوطنية والدولية.وأثارت ممثلة الجبهة، 
في مداخلتها أزمة حقوق االنسان بالجزء المحتل 
الخطير  اإلرتفاع  بسبب  الغربية،  الصحراء  من 
نظام  يرتكبها  التي  الجسيمة  اإلنتهاكات  لوتيرة 
اإلحتالل المغربي في حق المدنيين الصحراويين 
العزل، وسياسة اإلنتقام في حق االسرى المدنيين 
المغربي  االحتالل  سجون  داخل  الصحراويين 
و  عمق  على  بالمناسبة  أكدت  وعائالتهم.كما 
السويدي  الشباب  تربط  التي  العالقة  أهمية 
ذاته  الوقت  في  مذكرة  الصحراوي،  بنظيره 

بضرورة الرفع من مستوى وحجم التضامن مع 
القضية الصحراوية ونضال الشعب الصحراوي 
 1 منذ  المسلح  الكفاح  إستئناف  بعد  خصوصا 
المتعمد  المغربي  الخرق  بعد   ،2020 نوفمبر 
إلتفاق وقف إطالق النار الموقع سنة 1991 بين 

طرفي النزاع )المغرب و جبهة البوليزاريو(. 
وعلى هامش أشغال المهرجان، كان  للدبلوماسية 
مع  مباحثات  والنرويج،  بالسويد  الصحراوية  
الديمقراطية  اإلشتراكية  الشبيبة  رئيسة  من  كل 
العالقات  لجنة  رئيس  العام،  األمين  السويدية، 
بمختلف  المنظمة  فروع  ورؤساء  الخارجية، 
المقاطعات السويدية.جدير بالذكر أن هذه طبعة 
العملية  مع  بالتزامن  تأتي  التي  المهرجان  من 
التحضير لإلنتخابات الرئاسية القادمة في البالد، 
وشابة  شاب   500 من  أزيد  مشاركة  قد سجلت 

من جميع المقاطعات.

جنود  تخندقات  الصحراوي،  الشعبي  التحرير  جيش  وحدات  استهدفت 
ما  حسب  وأوسرد،  أدريكة  أم  المحبس،  بقطاعات  المغربي  االحتالل 
جاء في البيان العسكري رقم 606 الصادر أول أمس، عن وزارة الدفاع 
الصحراوية.ووفقا للبيان الذي أوردته وكالة األنباء الصحراوية )واص(، 
فإن الجيش الصحراوي نفذ هجومات جديدة ضد القوات المغربية بمنطقتي 
روس السبطي وتنوشاد بقطاع المحبس ونقطة إنذار جنود االحتالل 181 

بمنطقة أكرارة العطاسة قطاع المحبس.

أم  قطاع  الكايدية  روس  بمنطقة  االحتالل  قوات  تخندقات  قصف  تم  كما 
أدريكة وشرق تاذرورت بقطاع أوسرد، أين شوهدت أعمدة الدخان وألسنة 
النيران تتصاعد من قواعد العدو المستهدفة، يضيف البيان. وكانت مفارز 
متقدمة من وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قد ركزت هجماتها 
السبت الفارط، ضد القوات المغربية بقطاعي أوسرد وأم أدريكة وبمناطق 
العكاية، أكليب الشك، كلب النص وأزمول أم خملة، حسبما جاء  أكليبات 

في ذات البيان.

رئي�س اجلمهورية ال�صحراوية، الأمني العام جلبهة البولي�صاريو ي�صرح

احلرب التحريرية اجلديدة تتطلب 
القدرات والكفاءات املوجودة لدى الطلبة
اأكد رئي�س اجلمهورية ال�صحراوية، الأمني العام جلبهة البولي�صاريو ابراهيم غايل اأن احلرب التحريرية اجلديدة تتطلب القدرات 

والكفاءات املوجودة لدى الطلبة، م�صيدا بالدور املحوري لفئة الطلبة يف معركتي التحرير والبناء.

ا�صتنكرت ب�صدة الأن�صطة

 التطبيعية للنظام املغربي مع اليهود

اأكرب جمعية حقوقية 
يف املغرب تعرب عن امتعا�صها

 من انبطاح املخزن للكيان ال�صهيوين  
عبرت الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، عن امتعاضها من االنبطاح 
الكيان  لصالح  الوطنية  السيادة  في  وتفريطه  المخزن  لنظام  الكامل 
من  العديد  وتوقيع  الشراكات  من  المزيد  بعقد  المحتل،  الصهيوني 

االتفاقيات الخطيرة مع المخابرات والجيش الصهيوني.
اجتماع  توج  بيان  في  المغرب،  في  حقوقية  جمعية  أكبر  استنكرت 
مكتبها المركزي، " كثافة وتسارع" األنشطة التطبيعية للنظام المغربي 
مع الكيان الصهيوني، الذي فتح أحضانه لمجرمي الحرب الصهاينة، 
من وزراء و مسؤولين أمنيين، ناهيك، "عن التطبيع األكاديمي والفني 
والرياضي..، والذي كان آخره مشاركة وفد من الكيان الصهيوني في 

منافسات الجولة االحترافية لكرة الطائرة الشاطئية بمدينة آكادير".
صهاينة،  لمسؤولين  مكثفا  انزاال  األخيرة،  األيام  المغرب،  وشهد 
استنفر مناهضي التطبيع الذين حذروا من "الصهينة" الشاملة للبالد، 
و من خطر التطبيع على "مصير و وجود" المملكة المغربية، ونبهوا 
في  األخطبوطية  أذرعها  بكل  الصهيوني  االختراق  "أجندة  أن  إلى 
جديد  كيان  بناء  أفق  في  نهار،  وليل  وساق،  قدم  على  دؤوب  عمل 
االنسان،  لحقوق  المغربية  الجمعية  المغرب..".وجددت  أنقاض  على 
الكيان الصهيوني العنصري. التطبيع مع  القاطع لكل أشكال  رفضها 

وبخصوص الوضع الداخلي في المغرب، عبرت الجمعية عن انشغالها 
النشطاء  وحصار  والتعبير  الرأي  حرية  انتهاك  ب"استمرار  الكبير 
تم  ما  وهو  اإلنسان  حقوق  عن  والمدافعين  والمنتقدين  والمعارضين 
باألحكام  والنطق  القضائية  والمتبعات  االعتقاالت  خالل  من  تسجيله 

الجائرة في حق العديد من الناشطين الحقوقيين".
رايتس  "هيومن  منظمة  عن  الصادر  التقرير  السياق،  في  وأبرزت 
التي  األساليب  من  مجموعة  يوثق  الذي  يوليو،   28 بتاريخ  ووتش" 
تستخدمها السلطات المغربية إلسكات النشطاء والصحفيين واألصوات 
المنتقدين، وذلك من خالل محاكمات جائرة  المعارضة وترهيب كل 
وأحكام سجن طويلة بتهم جنائية مفبركة للتغطية على حقيقة المتابعات 
السياسي، وحمالت مضايقة وتشهير في وسائل اإلعالم  الطابع  ذات 

الموالية للدولة المخزنية، واستهداف أقارب المعارضين.
وكان التقرير قد كشف أيضا عن، "تعرض النشطاء للمراقبة الرقمية 
والتصوير السري، وفي بعض الحاالت لترهيب جسدي واعتداءات لم 

تحقق فيها الشرطة بشكل جدي".
ونبهت ذات الجمعية المغربية، إلى أنه بدل أن تقوم السلطات المغربية 
الحريات  مجال  في  التراجعي  للمنحى  حد  "بوضع  المعنية  والجهات 
الرافضة  مواقفها  أشهرت من جديد  كعادتها  فإنها  اإلنسان"،  وحقوق 
المهنية  بعدم  إياها  متهمة  ووتش"،  رايتس  "هيومن  منظمة  لتقارير 
الهيئات  من  وعدد  االعالم  وسائل  مختلف  وجندت  والموضوعية 
النتقاد التقرير الذي فضح من جديد الممارسات القمعية اتجاه النشطاء 

والمعارضين.
بإمعان  المغربية،  الحقوقية  للجمعية  المركزي  المكتب  توقف  كما 
عند الوضعية االقتصادية واالجتماعية التي يمر بها المغرب، والتي 
المواد  أسعار  في  المسبوق  غير  االرتفاع  من  الشعبي  بالتذمر  تتسم 
االستهالكية والمحروقات التي ألهبت جيوب المواطنين وتهدد قدرتهم 
تداعيات  من  تضررت  التي  منهم  الهشة  الفئات  خاصة  الشرائية، 
جائحة كورونا، في ظل محدودية تدخل الحكومة للنهوض بالقطاعات 

االجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة )...(.

اجلي�ش ال�صحراوي ي�صتهدف جنود االحتالل 
بقطاعات املحب�ش، اأم اأدريكة واأو�صرد

يف حق املدنيني ال�صحراويني

م�صوؤولة �صحراوية تف�صح بال�صويد االإنتهاكات 
اجل�صيمة التي يرتكبها نظام االإحتالل املغربي 
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دويل
وقفة احتجاجية �صد العدوان ال�صهيوين على غزة 

غ�شب �شعبي يف املغرب على نظام املخزن
أمس،  بالمغرب،  التطبيع  مناهضو  نظم 
وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة 
على  الصهيوني  بالعدوان  تنديدا  الرباط، 
لفلسطيني  الشعب  مع  وتضامنا  قطاع غزة 
للتنديد  وكذا  االحتالل،  جرائم  مواجهة  في 
الرفض  رغم  التطبيع  في  المخزن  بإمعان 

الشعبي.
وفي بيان لها, دعت الجبهة المغربية لدعم 
فلسطين وضد التطبيع, والتي تضم عشرات 
المنظمات الرافضة ألي عالقات مع الكيان 
لها  المكونة  الهيئات  مناضلي  كل  المحتل, 
وكافة التنظيمات الداعمة للقضية الفلسطينية 
في  بقوة  المشاركة  إلى  المغاربة  وعموم 
بالعدوان  تنديدا  االحتجاجية,  الوقفة  هذه 

الصهيوني الغادر على قطاع غزة.
يضيف  االحتجاجية,  الوقفة  هذه  وتأتي 
المستمرة  الحرب  بجرائم  "تنديدا  البيان, 
أبناء  في حق  االحتالل  يقترفها جيش  التي 
الشعب الفلسطيني أمام أنظار األمم المتحدة 
االمبريالية  من  وبدعم  الدولي,  والمنتظم 
الفلسطيني  الشعب  األمريكية, وتضامنا مع 

ومقاومته الباسلة".
المخزن,  حكومة  فيه  أصدرت  وقت  وفي 
ادانة  على  حتى  فيه  تجرأ  لم  محتشما  بيانا 
و  غزة  قطاع  على  الصهيوني  العدوان 
على  خلفت  التي  الجرائم  مسؤولية  تحميله 
 265 و  اطفال   6 بينهم  شهيدا,   31 األقل 
الفعل  المغرب ردود  داخل  تتوالى  جريحا, 
الغاضبة و المنددة بجريمة الكيان الصهيوني 
حيث  الفلسطينيين,  المدنيين  بحق  المحتل 
و  والتنظيمات  الهيئات  من  العديد  جددت 
األحزاب السياسية مطلبها بضرورة تراجع 
التي  التطبيعية  االتفاقيات  كل  عن  المخزن 
أبرمها, ضد ارادة الشعب المغربي, والتي 

تشجع االحتالل على جرائمه.
"مغاربة  جمعية  نددت  االطار,  هذا  وفي 
الصهيوني  بالعدوان  فلسطين"  ألجل 
اإلرهابي ضد قطاع غزة, وجددت "إدانتها 
ورفضها المطلق لكل أشكال التطبيع وأوهام 
اإلرهابي  الصهيوني  العدو  مع  تبريراته 
االحتاللي, لما يشكله من خطر على البالد", 
الصهيوني  العدو  "ممثل  لطرد  دعت  كما 

وإنهاء كل أشكال التطبيع معه".
فلسطين",  تتابع جمعية "مغاربة ألجل  واذ 
بغضب شديد ما يرتكبه االحتالل الصهيوني 
الغاشم من جرائم حرب في حق  اإلرهابي 
الشعب الفلسطيني, فإنها تؤكد على تضامنها 
وسكان  الفلسطيني  الشعب  مع  المطلق 
والمطلق  المبدئي  ودعمها  غزة  قطاع 
ولكافة  مكوناتها  بكل  الفلسطينية  للمقاومة 
حقوقه  الستعادة  الفلسطيني,  الكفاح  أشكال 

المغتصبة.
الشعب  عموم  الجمعية,  ذات  دعت  كما 
المدنية  الهيئات  ومختلف  المغربي 

والسياسية الوطنية الحرة لتقديم "كل أشكال 
الفلسطيني, ودعمه  للشعب  الدعم والنصرة 
بكل السبل في كفاحه ضد الظلم واالحتالل 
أشكال  كل  لمواجهة  والتجند  الصهيوني, 
الوطني  للنسيج  الصهيوني  االختراق 
الشاملة  الصهينة  ومحاوالت  المغربي 
للمجتمع والدولة, والسعي لتجريم التطبيع".

"التطبيع يعطي الكيان ال�صهيوين 
ال�صوء الأخ�صر للعدوان على 

فل�صطني"

لنصرة  المغربية  الهيئة  أدانت  جهتها,  من 
قضايا األمة, في بيان لها, العدوان الهمجي 
سكان  حق  في  الصهيوني  للكيان  الوحشي 
للحقوق  سافر  انتهاك  في  غزة,  قطاع 
لنظام  الدعوة  الدولية.كما جددت  والمواثيق 
الخطوات  عن  الفوري  "للتراجع  المخزن, 
التطبيعية التي تعطي الكيان المجرم الضوء 
األخضر في ممارساته الوحشية ضد الشعب 

الفلسطيني".
من  الدولي  المجتمع  األخير,  في  وناشدت 
أجل التدخل العاجل لوقف العدوان وتمكين 
وحثت  العادلة,  حقوقهم  من  الفلسطينيين 
"التعبير  على  واالسالمية  العربية  الشعوب 
عن رفضها للعدوان الجديد الذي يحاول من 
خالله الكيان الصهيوني التستر عن اخفاقاته 

السياسية والعسكرية واالقتصادية".
الديمقراطية  الهيئة  أدانت  جانبها,  من 
االنسان, في منشور على  المغربية لحقوق 
صفحتها الرسمية على "فايسبوك", العدوان 
الصهيوني على قطاع غزة, والذي اعتبرته 
جريمة جديدة تضاف لجرائم االحتالل بحق 
الشعب الفلسطيني, مشددة على أن "التطبيع 
نددت  ذاته,  السياق  جريمة".وفي  أكبر 
الهيئة التنفيذية لفدرالية اليسار في المغرب 
بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني 
الغادر  "بالعدوان  ووصفته  غزة,  بقطاع 

والحرب اإلجرامية الجديدة".
كما استنكرت الفيدرالية المغربية "التواطؤ 
الوقح للتحالف اإلمبريالي الغربي مع الكيان 
الصهيوني االستعماري ضدا على القرارات 
الفلسطيني",  الشعب  وحقوق  األممية 
لالحتالل  "تشجيع  التطبيع  اتفاقيات  معتبرة 
على  اعتداءاته  مواصلة  على  الصهيوني 

الشعب الفلسطيني وتدنيس مقدساته".
واالشتراكية"  "التقدم  حزب  ادان  بدوره, 
العسكري  العدوان  "تجدد  بشدة,  المغربي, 
ومواصلته  غزة,  على  الغاشم  الصهيوني 
اإلرهابية  والتقتيل  االغتيال  جرائم  اقتراف 
العدوان  "هذا  معتبرا  الفلسطينيين",  ضد 
االحتالل  النتهاك  استمرارا  المتغطرس 
قواعد  لكل  صارخ  بشكل  و  الصهيوني 
واالتفاقيات  اإلنساني  الدولي  القانون 

الدولية".

 مطالب برحيل الوزير بوريطة بعد البيان "الف�شيحة" 

السالم  لعملية  الخاص  المنسق  وسيقدم 
في الشرق األوسط تور وينسالند احاطة 
يشارك  فيما  فلسطين  في  االوضاع  حول 
في  مراقب  كعضو  فلسطين  دولة  ممثل 

االجتماع.
حول  المقبل  العادي  االجتماع  وينعقد 
"الوضع في الشرق األوسط  بما في ذلك 
المقبل,  الفلسطينية" في 25 أوت  القضية 
في  األوضاع  تطورات  متابعة  تتم  كما 
قد  الفلسطينية  الرئاسة  القطاع.وكانت 
للوقوف  دعت امس األحد, مجلس االمن 
عند مسؤولياته إلنهاء العدوان الصهيوني 
والذي  الشريف  والقدس  غزة  قطاع  ضد 

تجاوز كل الخطوط الحمراء.
الرسمي  الناطق  ردينة  أبو  نبيل  وقال 
إن  بيان  في  الفلسطينية  الرئاسة  باسم 
في  سواء  الصهيوني  العدوان  استمرار 
المسجد األقصى المبارك أو قطاع غزة أو 
جنين وغيرها من المدن والقرى "تجاوز 
محاولة  ويمثل  الحمراء   الخطوط  لكل 

التصعيد  نحو  األمور  لدفع  )صهيونية( 
والمزيد من أجواء التوتر" مطالبا المجتمع 
الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان 

قبل فوات األوان. 
الفلسطيني  الرئيس  أن  ردينة  أبو  وذكر 
مع  جهوده  يواصل  عباس  محمود 
هذا  لوقف  والدولية  اإلقليمية  األطراف 
التصعيد الذي يستهدف الشعب الفلسطيني 
وشدد  والمسيحية   اإلسالمية  ومقدساته 
على أنه وجب على مجلس األمن الدولي 
الذي سيعقد جلسة خاصة لمناقشة الحرب 
على قطاع غزة  الوقوف عند مسؤولياته 

وأن يقوم بإنهاء هذا العدوان.
األمم  لدى  الدائم  فلسطين  مندوب  وكان 
إن  أكد  قد  منصور,  رياض  المتحدة 
من  بطلب  اجتماعا  يعقد  األمن  المجلس 
الصهيوني  العدوان  لبحث  فلسطين,  دولة 
االحتالل  ويواصل  غزة.  قطاع  على 
طائراته  باستخدام  غزة  على  عدوانه 
 44 بارتقاء  تسبب  ما  ومدافعه  الحربية 

نساء  و5  طفال   15 بينهم  من  شهيدا 
وإصابة 311 آخرين.

ارتفاع ح�صيلة العدوان ال�صهيوين 

على قطاع غزة اإىل 41 �صهيدا

أول  فلسطينيين،  مواطنين   10 استشهد 
لالحتالل  جديدة  غارات  خالل  أمس، 
الصهيوني على قطاع غزة، لترتفع بذلك 
ثالثة  منذ  المتواصل  العدوان  حصيلة 
األنباء  وكالة  شهيدا.وأفادت   41 إلى  أيام 
االحتالل  طائرات  بأن  )وفا(،  الفلسطينية 
الحربية استهدفت مقبرة /الفالوجا/ في بلدة 
للمواطنين  وتجمعا  القطاع،  شمال  جباليا 
غزة،  مدينة  وسط  /السامر/  مفترق  عند 
ما  القطاع،  وسط  البريج  شرق  ومنزال 
أسفر عن استشهاد 10 مواطنين غالبيتهم 
المواطنين  وباستشهاد  األطفال.  من 
العشرة، تضيف "وفا" يرتفع عدد شهداء 
العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع 
بينهم 15 طفال و4  إلى 41 شهيدا،  غزة 

سيدات، المصابين أكثر من .311

لمناهضة  المغربي  المرصد  رئيس  طالب 
وزير  أمس،  أول  ويحمان،  أحمد  التطبيع، 
خارجية بالده ناصر بوريطة بالرحيل، بعد 
البيان "الفضيحة" الذي اصدرته الخارجية 
على  الصهيوني  العدوان  عقب  المغربية 
قطاع غزة، والذي لم تقم فيه بإدانة جرائم 
بوريطة  ان  معتبرا  بفلسطين،  االحتالل 

"أصبح صهيونيا أكثر من الصهاينة".
الرسمية  صفحته  على  له  منشور  وفي 
على "فايسبوك" تحت عنوان "دم االطفال 
يصرخ  المغاربة  وجه  ودم  الفلسطينيين 
ارحل"،  العار...  بوريطة   : وجهك  في 
وصف أحمد ويحمان، بيان الخارجية ببيان 
"العار و البؤس"، مؤكدا أن "أقل ما يمكن 
ناصر  إلى  حر  مغربي  أي  به  يتوجه  أن 

بوريطة هو مطالبته بالرحيل".
من  "كان  أنه  المغربي  الناشط  ويرى 
بالكيان  بوريطة  يلتحق  أن  المفترض 

وزير  لمنصب  يترشح  و  الصهيوني 
عن  معبرا  هناك"،  أحبائه  لدى  الخارجية 
قناعته في أنه "ليس في الكيان كله من يمكن 
المنصب  يتقدم عليه في هذه  أو  ينافسه  أن 
بالذات".ونبه ويحمان الى أن وزير خارجية 
بالده، الذي طلب من الشعب المغربي "أال 
ما  الفلسطينيين،  من  أكثر  فلسطينيا  يكون 
انفك يعطي الدليل بعد الدليل أنه صهيوني 
هذا  في  مستدال  الصهاينة"،  كل  من  أكثر 
االطار بتصريحاته خالل اجتماع شارك فيه 
بحضور اللوبي اليهودي بالواليات المتحدة 
المسجد  على  الهجمة  عز  في  )اآليباك(، 
"مستعد  بأنه  فيها  قال  والتي  األقصى، 
للذهاب في التطبيع مع كيان االحتالل إلى 
دم  صهيوني  كل  "في  وبأن  الحدود"  أبعد 
مغربي".كما أبرز في السياق بأن "بوريطة 
الصهيوني  الكيان  نفسه محاميا عن  نصب 
في مؤتمر االتحاد اإلفريقي عندما طرحت 

عضوية  سحب  إفريقيا  وجنوب  الجزائر 
االتحاد  في  الصهيوني  العدو  من  مراقب 
القاري".وأضاف ويحمان مخاطبا بوريطة 
الصهيونية  األجندة  فعال في خدمة  "أنت   :
الحدود،  أبعد  الى  "اآليباك"  مذهب  على 
مرجعك الذي ال مرجع قبله وال بعده، وال 
أمام هدف رضاه ورضى  يهمك أي شيء 
لو كان  الصهيوني حتى  الكيان  سادتك في 
وجه  ماء  إراقة  و  المغرب  شرف  الثمن 

المغاربة، بل وإراقة دم المغاربة".
بوريطة  الى  بالسؤال  ويحمان  ويتوجه 
وباسم  المغرب  باسم  تتحدث  حق  "بأي   :
المغاربة وأنت تتحدث وتدافع عن مصالح 
الكيان الصهيوني الذي يدينه العالم وتعتبره 
فصل  +نظام  الدولية  اإلنسانية  المنظمات 
مفروض  "أنت   : مضيفا  عنصري+"، 
الشعب  ينتخبك  لم  أنت  علينا ولم نخترك.. 
وال  لكرامته  وال  تعيره  ال  لذلك  المغربي 

لسمعته  وال  وأمجاده  لتاريخه  وال  لدمائه 
المرصد  رئيس  اعتبر  اعتبار".كما  أي 
به  يقوم  ما  أن  التطبيع  لمناهضة  المغربي 
السيادة  ضياع  على  قاطع  "دليل  بوريطة 
لقد  بوريطة  "يا  قائال:  للمغرب"،  الوطنية 
طبعت أنت وعصابتك مع العدو الصهيوني 
التطبيع هو على مستوى مكتب  وقلت بأن 
االتصال )...(. فجاء ممثل كيان اإلرهاب 

ونصب نفسه سفيرا لكيانه بالرباط".
زيارات  "تسونامي  السياق  في  أبرز  كما 
وتسونامي  للمغرب  الكيان  وزراء 
الى  مشيرا  التفاهم"،  ومذكرات  االتفاقات 
الصهيوني  الكيان  الى  المرتقبة  زيارته 
هناك،  المغرب  سفارة  لتدشين  المحتل، 
للكيان  المخزن  خنوع  بعد  التمثيل  ليرتفع 
العنصري إلى مستوى السفراء.وختم أحمد 
ويحمان منشوره قائال: "في خضم القصف 
ومجازره  األبرياء  للفلسطينيين  الصهيوني 

في حق األطفال، و استعدادات المستوطنين 
في  األقصى  المسجد  القتحام  الصهاينة 
ذكرى أسطورة +خراب هيكلهم المزعوم+ 
الرسول  مسرى  هدم  على  العمل  أجل  من 
من  ومليارين  وسلم(  عليه  هللا  )صلى 
غير،  ال  ترحل  أن  منك  ننتظر  المسلمين، 
حفاظا على ما تبقى من ماء وجه المغرب 

والمغاربة".
للمرصد  العام  الكاتب  وصف  جهته،  من 
المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي، 
بوريطة ب"الوزير  ناصر  له،  منشور  في 
و  المغربي  الشعب  "أهان  الذي  العار" 
طعن دماء اطفال فلسطين في بيان البؤس" 
المغربية.وأضاف  الذي اصدرته الخارجية 
أتفاجأ  اكن  "لم  آخر:  منشور  في  هناوي 
مع  تضامنيا  بيانا  بوريطة  اصدر  لو  حتى 
اشقائه في الكيان الصهيوني ضد +العدوان 

الفلسطيني+".

اجتماع طارئ ملجل�س الأمن الدويل 

بحث الأو�شاع يف ال�شرق الأو�شط 
والق�شية الفل�شطينية

عقد جمل�س الأمن الدويل، اأم�س، اجتماعا طارئا حول "الو�صع يف ال�صرق الأو�صط، مبا يف ذلك الق�صية 

الفل�صطينية". وياأتي انعقاد الجتماع  تلبية لدعوة ال�صني التي تتوىل رئا�صة جمل�س الأمن لهذا ال�صهر، 

والمارات وفرن�صا واإيرلندا والرنويج و ذلك لبحث تطورات الو�صاع اخلطرية الأخرية يف قطاع غزة.

اثر العدوان ال�صهيوين على غزة
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"الحكيم" اسم من أسماء هللا تعالى الُحْسنى، 
يضع  الذي  "الحكيم":  اسم هللا  معاني  ومن 
منازلها  وينزلها  مواضعها،  في  األمور 
الالئقة بها في َخْلِقه وأْمره، وال يأمر إال بما 
فيه الخير، وال ينهى إال عما فيه الشر، وال 
فيه  ما  إال  يَُقدِّر  استحق، وال  َمِن  إال  يعذب 
فال  ُمْتَقن،  وصنعه  سديدة،  فأفعاله  ِحكمة، 
بل  لغير حكمة،  يفعل  عبثاً، وال  شيئاً  يُقدِّر 
حكمته  غابت  وإن  وعلم،  بحكمة  ذلك  كل 
"النهاية  في  األثير  ابن  الَخْلق..قال  عن 
ذو  الحكيم:  "وقيل:  الحديث":  غريب  في 
الحكمة. والحكمة عبارة عن معرفة أفضل 
األشياء بأفضل العلوم". وقال الخطابي في 
"شأن الدعاء": ")الحكيم(: هو الُمْحِكم لخلق 
األشياء.. ومعنى اإلحكام لخلق األشياء إنما 
وُحسن  فيها،  التدبير  إتقان  إلى:  ينصرف 
التقدير لها". وقال الطبري: ")الَحِكيم( الِذي 
اَل َيْدُخُل َتْدِبيَره َخلٌَل َواَل َزلٌَل". وقال: "حكيم 
فيما قضى بين عباده من قضاياه". وقال ابن 
فيضع  وأقواله  أفعاله  في  "الحكيم"  كثير: 
وقال  وعدله".  بحكمته  محالها  في  األشياء 
ومعناه  ")الحكيم(  "المنهاج":  في  الحليمي 
الذي ال يقول وال يفعل إال الصواب، وإنما 
سديدة،  أفعاله  ألن  بذلك  يوصف  أن  ينبغي 
وصنعه ُمْتَقن، وال يظهر الفعل الُمْتَقن السديد 
إال ِمن حكيم، كما ال يظهر الفعل على وجه 

االختيار إال من وحي عالم قدير.«
الهجرتين":  "طريق  في  الَقيِّم  ابن  وقال 
ِمْن  والِحْكمة  الُحْسنى،  أَْسمائه  ِمْن  "الَحِكيُم 
ادرة عْن أْمره  ِريعة الصَّ صفاته الُعلَى، َوالشَّ
ُسول الَمْبُعوث ِبها  َمْبناها على الِحْكمة، َوالرَّ
َمْحُموٌد  َوُهَو  َوالحْكمة..  بالِكَتاب  َمْبُعوٌث 
َوَشرٍّ  خْيٍر  ِمْن  الَكْون  في  ما  جميع  على 
َحْمًدا اْسَتَحقَّه لَِذاِته وَصدر َعْنه َخْلُقه وأَْمُره، 

َفَمْصَدر َذلِك ُكلِّه عِن الحْكمة.«
في  "الحكيم"  وجل  عز  هللا  اسم  ورد  وقد 
الكثير من اآليات القرآنية، وورد كذلك في 

األحاديث النبوية، ومن ذلك:
ِعَباِدِه  َفْوَق  اْلَقاِهُر  }َوُهَو  تعالى:  هللا   -قال 
ابن  قال  اْلَخِبيُر{)األنعام:18(.  اْلَحِكيُم  َوُهَو 
ما  جميع  في  أي:  اْلَحِكيُم{  "}َوُهَو  كثير: 
ومحالها،  األشياء  بمواضع  }اْلَخِبيُر{  يفعله 
فال يُعطي إال لمن يستحق وال يمنع إال َمن 

اْلَحِكيُم{  "}َوُهَو  السعدي:  وقال  يستحق". 
وفيما  وعاقب،  وأثاب  ونهى،  به  أمر  فيما 
السرائر  المطلع على  }اْلَخِبيُر{  َخلق وقدَّر. 
من  كله  وهذا  األمور،  وخفايا  والضمائر 
ْبُهْم  تَُعذِّ }إِْن  تعالى:  هللا  التوحيد.«قال  أدلة 
َفإِنَُّهْم ِعَباُدَك َوإِْن َتْغِفْر لَُهْم َفإِنََّك أَْنَت اْلَعِزيُز 
"قيل:  الطبري:  قال  اْلَحِكيُم{)المائد:118(. 
تغفر  وإن  عبادك،  فإنهم  تعذبهم  إن  معناه 
الحكيم  الُملك،  في  العزيز  أنت  فإنك  لهم 
في القضاء، ال ينقص ِمن عزك شيء، وال 
يخرج ِمْن ُحكمك شيء، ويدخل في حكمته 
ومغفرته وسعة رحمته ومغفرته الكفار، لكنه 
أخبر أنه ال يغفر وهو ال يخلف خبره". وقال 

تمام  عن  صادرة  فمغفرتك  "أي:  السعدي: 
عزة وقدرة، ال كمن يغفر ويعفو عن عجز 
وعدم قدرة. }اْلَحِكيُم{ حيث كان ِمن ُمْقتَضى 
حكمتك أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة.«

َعلَْيِهنَّ  الَِّذي  ِمْثُل  }َولَُهنَّ  وجل:  عز  قال 
 ُ َوهللاَّ َدَرَجٌة  َعلَْيِهنَّ  َجاِل  َولِلرِّ ِباْلَمْعُروِف 
كثير:  ابن  قال  َحِكيٌم{)البقرة:228(.  َعِزيٌز 
"أي: عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف 
أمره، حكيم في أمره وشْرعه وقَدره". وقال 
ممن  انتقامه  في  َعِزيٌز{   ُ "}َوهللاَّ الطبري: 
فيما  }َحِكيٌم{  حدوده..  وتعدَّى  أمره،  خالف 
دبَّر في خلقه، وفيما حكم وقَضى بينهم من 

أحكامه.«

َوَيْهِدَيُكْم  لَُكْم  لِيَُبيَِّن   ُ }يُِريُد هللاَّ وقال سبحانه: 
ُ َعلِيٌم  ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن َقْبلُِكْم َوَيتُوَب َعلَْيُكْم َوهللاَّ

 ُ "}َوهللاَّ الطبري:  قال  َحِكيٌم{)النساء:26(. 
بما يصلح عباده  يقول: وهللا ذو علم  َعلِيٌم{ 
في أْديانهم ودنياهم وغير ذلك من أمورهم، 
م عليهم،  وبما يأتون ويَذرون مما أحل أو حرَّ
حافظ ذلك كله عليهم. }َحِكيٌم{ بتدبيره فيهم، 

في تصريفهم فيما صّرفهم فيه.«
ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُُه  وقال تعالى: }َولَْواَل َفْضُل هللاَّ
قال  َحِكيٌم{)النور:10(.  اٌب  َتوَّ  َ هللاَّ َوأَنَّ 
البغوي: "يعني لعاَجلكم بالعقوبة، ولكنه ستر 
عليكم ودفع عنكم الحدَّ باللِعان، وإن هللا تواب 
يعود على من يرجع عن المعاصي بالرحمة، 
ابن  وقال  الحدود".  من  فرض  فيما  حكيم 
عاشور: "وفي ِذكر وصف "الحكيم" هنا مع 
التوبة  إلى أن في هذه  وصف تواب إشارة 

حكمة وهي استصالح الناس.«
ومن األحاديث النبوية التي جاء فيها اسم هللا 

"الحكيم:«
 1ـ عن سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه 
قال: )جاء أَْعَراِبيٌّ إلى َرسول هللا صلى هللا 
قال:  أقوله،  َعلِّْمِني كالماً  فقال:  عليه وسلم 
قْل: ال إلَه إالَّ هللاَّ َوْحَده ال شريك له، هللاَّ أَْكَبر 
َرّب  هللا  ُسْبَحان  كثيرا،  هلل  واْلَحْمد  كِبيرا، 
العزيز  باهللَّ  إالَّ  ة  ُقوَّ واَل  َحْول  ال  العالمين، 

الحكيم( رواه مسلم.
هللا  رضي  عباس  بن  هللا  عبد  وعن   2ـ 
قال:  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  أن  عنه 
).. فأقول كما قال العبد الصالح عيسى ابن 
ا  مْرَيم: }َوُكْنُت َعلَْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم َفلَمَّ
ِقيَب َعلَْيِهْم َوأَْنَت َعلَى  َتَوفَّْيَتِني ُكْنَت أَْنَت الرَّ
ِعَباُدَك  َفإِنَُّهْم  ْبُهْم  تَُعذِّ إِْن   * َشِهيٌد  َشْيٍء  ُكلِّ 
اْلَحِكيُم{ اْلَعِزيُز  أَْنَت  َفإِنََّك  لَُهْم  َتْغِفْر  َوإِْن 

)المائد:118:117( رواه البخاري.

عن عائشة رضي هللا عنها قالت : قال رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم  : ” إن هللا يحب الرفق في األمر كله ” متفق عليه. الرفق 
ضد العنف . ورفق باألمر ، يرفق أي لطف به ، وكذلك ترفق . 
قال الليث : الرفق لين الجانب ولطافة الفعل . وقال ابن األعرابي 
: رفق : انتظر . والرفيق ضد األخرق . وقد ورد في الحديث أنه 
من أسماء هللا تعالى  وصفاته ، فقد روى اإلمام مسلم في صحيحه 
: عن أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال : ” ياعائشة ! إن هللا رفيق يحب الرفق ، ويعطي 
على الرفق ماال يعطي على العنف ، واال يعطي على ماسواه ”. قال 
اإلمام النووي : ” وأما قوله ” إن هللا رفيق ” ففيه تصريح بتسميته 
سبحانه وتعالى ووصفه برفيق “. وقال القرطبي : ” فهو الرفيق ، 
أي : الكثير الرفق ، وهو اللين والتسهيل ، وضده العنف والتشديد 
إعطاء  وهو   ، اإلرفاق   : بمعنى  الرفق  يجيء  وقد   . والتصعيب 
في حق هللا  وكالهما صحيح   . زيد  أبي  قول  وهو   ، به  مايرتفق 
تعالى . إذ هو الميسر والمسهل ألسباب الخير كلها ، والمعطي لها ، 
وأعظمها : تيسير القرآن للحفظ ، ولوال ما قال ) ولقد يسرنا القرآن 
للذكر ( القمر : 17. ما قدر على حفظه أحد ، فال تيسير أال بتيسيره 
، وال منفعة إال بإعطائه وتقديره “. ورفقه عز وجل بعباده يظهر 
في رأفته ورحمته بهم شرعا وقدرا ، وهو ماال يحصى وال يعد . 

ومن ذلك : رفقه بالعصاة فال يعجل عليهم ليتوب منهم من يتوب 
، ويزداد إثما من سبقت الشقاوة . وقال اإلمام ابن القيم في نونيته 
: وهو الرفيق يحب أهل الرفق  يعطيهم بالرفق فوق أمان وأخبر 
 ، وعظمته  الرفق   خلق  فضل  عن  والسالم  الصالة  عليه  النبي 
في شيء  يكون  الرفق ال  إن   ”  : بقوله   ، كلها  لألمور  وإصالحه 
إال زانه ، وال ينزع من شيء إال شانه ” رواه مسلم . وقال : ” 
مهال ياعائشة ، إن هللا يحب الرفق في األمر كله ” رواه البخاري 
في األدب من صحيحه ) 449/10( : باب الرفق في األمر كله. 
وقال عليه الصالة والسالم أيضا : ” من يحرم الرفق يحرم الخير 

” رواه مسلم من حديث جابر رضي هللا عنه . وتحكي أم المؤمنين 
عائشة -رضي هللا عنها- عن رفق النبي صلى هللا عليه وسلم فتقول 
: ما ُخيَر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين أمرين قط إال اختار 
أيسرهما ما لم يكن إثًما ، فإن كان إثًما كان أبعد الناس منه ، وما 
انتقم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لنفسه في شيء قط ، إال أن 
تُْنَتَهك حرمة هللا ؛ فينتقم هلل تعالى . متفق عليه . وكان النبي صلى 
ُروا وال  ُروا ، وَبشِّ ُروا وال تَُعسِّ هللا عليه وسلم يقول ألصحابه: ” يسِّ

تَُنفِّروا ” متفق عليه . 
قال القرطبي : فينبغي لكل مسلم أن يكون رفيقا في أموره ، وجميع 
الشيطان ، وال تفارق  العجلة من  أحواله ، غير عجل فيها ، فإن 
الخيبة والخسران ، وقال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم ألشج عبد 
القيس : ” إن فيك لخصلتين يحبهما هللا : الحلم واألناة ” . ) رواه 
مسلم ( . وإذا كان المسلم رفيًقا مع الناس ، فإن هللا سبحانه سيرفق 
به في الدنيا ويوم القيامة ، فقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم يدعو 
، فيقول : ” اللهم َمْن َولِي من أمر أمتي شيًئا فرفق بهم ، فارفق به” 
. رواه مسلم . ودخل أعرابي اإلسالم ، وجاء ليصلى في المسجد 
مع الرسول صلى هللا عليه وسلم ، فقام في جانب المسجد وتبول 
، فقام إليه الصحابة ليقعوا به ويضربوه ، فقال لهم النبي صلى هللا 
أو سجاًل  ذنوًبا من ماء  بوله  عليه وسلم: ” دعوه ، وأريقوا على 
رين ”  ِرين ، ولم تبعثوا ُمَعسِّ – أي دلًوا- من ماء ، فإنما بعثتم ُميسِّ

رواه البخاري . 
والرقيق  بالضعيف  يرفق  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  وكان 
والخدم ، وأمر من كان عنده خادم أو عبد أن يطعمه مما يأكل ، 
ويلبسه مما يلبس ، وال يكلفه ما ال يطيق ، فإن كلَّفه ما ال يطيق 
فعليه أن يعينه. بل إن الرفق مطلوب حتى الحيوان ، وقد بين النبي 
صلى هللا عليه وسلم أن هللا سبحانه قد غفر لرجل ، ألنه سقى كلًبا 
كاد يموت من العطش . بينما دخلت امرأة النار؛ ألنها حبست قطة 

، فلم تطعمها ولم َتْسِقَها حتى ماتت .

الرفق يف الأمر كله 

اأهمية احلديث
 عن الهجرة النبوية 

نعلم جميعاً أن الحديث عن الهجرة النبوية والحديث عن أي حدث من أحداث 
الرسول صلى هللا عليه وسلم، إنما هو جزء من سيرته العطرة، والسيرة النبوية 
بصفة عامة تعتبر التطبيق العملي لتعاليم اإلسالم بكاملها؛ ألن الرسول صلى 
هللا عليه وسلم هو المطبق والمنفذ لما أوحي إليه من ربه، وهللا سبحانه جعله 
أُْسَوٌة َحَسَنٌة {   ِ صلى هللا عليه وسلم أسوة لألمة: } لََقْد َكاَن لَُكْم ِفي َرُسوِل هللاَّ
]األحزاب:٢١[ وذلك ألنه صلوات هللا وسالمه عليه من البشر، وتجري عليه 
الدارس  عند  والهجرة  يطبق.  أن  للبشر  يمكن  ما  عملياً  ويطبق  البشر،  أحكام 
الماضي وشق  الزمن: شق  بين شقي  التي تصل  الوصل  تعتبر همزة  المتأمل 
المستقبل، والماضي نوعان: ماض بعيد في عهد النبوات والمرسلين، وماض 

قريب ابتداًء من بعثة النبي صلى هللا عليه وسلم. 
سنة،  عشرة  ثالث  بعد  األول  مهدها  من  الدعوة  انتقلت  نقلة  الهجرة  وكانت 
وجاءت إلى المدينة لعشر سنوات فقط وبها تمت الرسالة. أما ما قبل البعثة فقد 
أشار النبي صلى هللا عليه وسلم بأن هللا نظر إلى العالم فمقتهم؛ لما كانوا عليه 
من عبادة األصنام ومن جاهلية جهالء، وصفها جعفر الطيار رضي هللا تعالى 
عنه عند النجاشي رضي هللا تعالى عنه حينما خرج مهاجرون من المسلمين إلى 
الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة وذلك بتوجيه من النبي صلى هللا عليه وسلم على 
ما تأتي اإلشارة إليه، فأرسلت قريش -لتنتقم من المسلمين- أرسلت إلى النجاشي 
بالحبشة.  وثأرنا  إن طلبتنا  وقالوا:  األولين،  المهاجرين  أولئك  تستعيد وتسترد 
قوينا  يأكل  جهالء:  جاهلية  في  كنا   : النجاشي  عند  جعفر  كلمات  في  ويهمنا 
ضعيفنا، نأتي المحرمات، نقطع األرحام، نغدر بالعهود -أشياء كثيرة ذكرها في 
جاهليتهم- فبعث هللا فينا رجاًل منا نعرف نشأته ونسبه ووالدته، فأمرنا بعبادة 
هللا وحده، وأمرنا بالصدق، ونهانا عن الكذب، وأمرنا بصلة األرحام، وأمرنا 

اأ�سماء اهلل احل�سنى.. »احلكيم«
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وبعد فوزه بأول ميدالية ذهبية له في فبراير الماضي, 
خالل مسابقة دبي الدولية لزيت الزيتون )مسابقة دبي 
لزيت الزيتون + DOOC +(, حصل المنتج حكيم 

عليلش صاحب العالمة التجارية "ذهبية" على ميدالية 
ذهبية ثانية في 30 يوليو االخير عن نفس المنتوج الذي 
حافظ على جودته وكافة خصائصه بعد خمسة أشهر من 

تقديمه في المسابقة األولى.
وأكد عليلش في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية, إن هذه 

الميدالية الذهبية الجديدة قد ُمنحت له "على أساس نفس 
الزيت الذي خضع للتحاليل في فبراير الماضي أمام لجنة 

تحكيم مكونة من خبراء من عدة جنسيات". كما أوضح 
أن "الزيت ظل سليما بعد خمسة أشهر, مما أتاح له 

افتكاك هذه الميدالية الثانية".
وأعرب عن ارتياحه لفوزه بهذه الميدالية الذهبية للمرة 

الثانية, مشيرا إلى أن هذا النجاح يدل على الجودة 
"العالية" لزيت الزيتون الجزائري مضيفا ان "ذلك يثبت 
بأن منتجي زيت الزيتون الجزائريين لديهم خبرة كبيرة 

في معالجة الزيتون على البارد للحصول على زيت 
الزيتون الخام الممتازة".

ولم تكن هذه اولى نجاحات عليلش,  حيث سبق له ان فاز 
بالعديد من الميداليات, بما في ذلك الميدالية الذهبية في 

المسابقة الدولية لزيت الزيتون الخام الممتازة التي نظمت 

في اليابان )جائزة زيت الزيتون اليابانية( التي ُمنحت في 
طوكيو في مايو الماضي.

وتابع يقول أنه "من اجل المشاركة في مثل هذه المسابقات 
الدولية, يجب على المنتجين استيفاء معايير جودة 

معينة, يفرضها المجلس الدولي النتاج زيت للزيتون", 
موضًحا أن "المنتج يخضع لتحليالت فيزيائية وكيميائية 

وميكروبيولوجية".
اما فيما يتعلق بتسويق زيت الزيتون "ذهبية", فقد اوضح 
ذات المتعامل الفالحي أن االمر يتعلق "بمنتج من النوع 

الرفيع ال يوجد في المساحات الكبرى, وانما على رفوف 
محالت البقالة الراقية, أو على المنصات اإللكترونية أو 

حتى في بعض المطارات".
كما أعرب عن طموحه في تسويق هذا المنتوج دولًيا, 
مؤكدا إنه باإلضافة إلى استخدامه في المجال الغذائي, 

فإن هذا الزيت "مطلوب بشدة" في الصناعات الصيدالنية 
إلنتاج المكمالت الغذائية باستعمال جزيئاته المعروفة 

بفوائدها الثمينة.
للتذكير, بان هذا المتعامل المتخصص في فئة الزراعة 

العضوية, قد بدا نشاطه من منطقة الهضاب العليا, 
منذ حوالي عشرين سنة.وهو يمتلك حالًيا بساتين تقدر 

مساحتها ب 40 هكتاًرا تقع بمنطقة بنهار في عين وسارة 
وتضم المستثمرة 15.000 شجرة زيتون, منها 9.000 
شجرة في طور االنتاج يتم ريها بتقنية السقي بالتقطير .

تشهد طرق ومحاور والية المسيلة في اآلونة األخيرة ارتفاعا 
في عدد حوادث المرور، حيث بلغ عددها 60 حادثا،خالل 

األسبوع المنقضي أين تم تسجيل خمس وفيات) أربعة رجال 
وامراة( و67 جريحا. وحسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية 

بالمسيلة فقد تم تسجيل حاالت الوفيات بمنطقة ثنية الزيت في 
الطريق الوطني رقم 28ببلعايبة،وحادث خلف حالتي وفاة بعين 
الحنش الطريق الوطني رقم 08 ببن زوه،وحادث بالكديات في 

الطريق الوطني رقم 60 بحمام الضلعة،وآخرها بالصفصاف 
بالطريق الوطني رقم 46 ببوسعادة. وجددت ذات المصالح 
نداءها لكافة مستعملي الطريق ،توخي الحيطة والحذر أثناء 

السياقة خاصة في فصل الصيف أين تكثر حوادث المرور ،كما 
ذكرت المواطنين بضرورة التقيد بقوانين السالمة المرورية 

لتفادي المزيد من  حوادث السير. 
محمد ق

   ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" األمريكية، أن حصيلة 
اإلصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" 

حول العالم ارتفعت إلى 584 مليونا و267 ألفا و817 إصابة. 
و أفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها 

اإللكتروني، األحد الفارط - بأن إجمالي الوفيات جراء اإلصابة 
بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ماليين و418 ألفا و80 وفاة.

وأوضحت أن الواليات المتحدة سجلت أكبر عدد من حاالت 
اإلصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 91.9 مليون إصابة، 

في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.1 مليون إصابة لتحتل 
المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 33.9 مليون. ووفقا 

ألحدث البيانات، تصدرت الواليات المتحدة قائمة الدول من حيث 
عدد الوفيات جراء اإلصابة بالفيروس بأكثر من مليون و32 ألف 

حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 679 ألفا و536 
وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 526 ألفا و 600 

وفاة.
الوكاالت

لإعالناتكم عبر �شفحات جريدة الرائد
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الجزائر العا�شمة:

 الأمن ينظم حملة تح�سي�سية 
لفائدة �سائقي الدراجات النارية
نظمت مصالح أمن والية الجزائر بداية األسبوع حملة 
تحسيسية لفائدة سائقي الدراجات النارية قصد توعيتهم 

بأهمية ارتداء الخوذة واحترام قوانين المرور.
و في خرجة ميدانية, قام عناصر أمن والية الجزائر, 
من خالل وضع نقاط تفتيش بالمقاطعة اإلدارية لباب 
الوادي, بتحسيس وتوعية مستعملي الدراجات النارية 
بمخاطر عدم احترام قواعد السالمة المرورية, حيث 

استهدفت الحملة محاور الطرقات الكبرى ببلدية وادي 
قريش وأرجاء محطة نقل المسافرين التي تشهد يوميا 

تدفقا معتبرا للمركبات السياحية وكذا الدراجات النارية. 
و في هذا اإلطار, أكد الضابط الرئيسي للشرطة 

بالمصلحة الوالئية ألمن الطرقات ان هذه الحملة تدخل 
في اطار "محاربة السلوكات السلبية الصادرة عن 

مستعملي الطريق, خاصة مع ارتفاع عدد مستعملي 
الدراجات النارية«. و أضاف أنه خالل هذه الحملة, 

"تم توقيف المخالفين وتقديم النصائح واإلرشادات 
الالزمة لهم قبل اللجوء الى تطبيق  اإلجراءات الردعية, 

ناهيك عن التأكيد على ضرورة االلتزام بشروط 
السياقة السليمة حفاظا على سالمتهم وسالمة اآلخرين 
مع تذكيرهم بأهمية ارتداء البذلة الخاصة بالدراجات 
النارية«. من جهة أخرى, قامت فرق أمن الطرقات 

التابعة للمصلحة الوالئية لألمن العمومي, في آخر 
حصيلة لها للشهرين الماضيين )يونيو ويوليو(, بمراقبة 
10.301 دراجة نارية تم على اثرها سحب 61 رخصة 
سياقة وتسجيل 736 مخالفة تتعلق بعدم ارتداء الخوذة, 

فيما تم تحويل 1205 دراجة نارية الى المحشر.
�س.ز

بعد اإعادة فتح الحدود البرية 

الجزائرية التون�سية

 األيان�س للتاأمينات تعيد 
اإطالق منتوجها "تونيزان"

تعلن شركة أليانس للتأمينات عن إعادة إطالق 
منتوجها ""تونيزان"  بداية من تاريخ 7 اوت 

الجاري، و ذلك بمناسبة إعادة فتح الحدود البرية 
الجزائرية التونسية بعد رفع قيود كوفيد. 19 

وبالشراكة مع الرائد التونسي في خدمة المساعدة 
جنرال أسيستانس، تسعى أليانس للتأمينات عبر 

عرضها "تونيزان" مرافقة المصطافين والعائالت 
الجزائرية التي تود التوجه لتونس برا وذلك بتوفير 

الحماية المثلى لهم.
ففي حال وقوع عطل ميكانيكي أو حادث سير أو 

ثقب إطار السيارة أو حدوث أي مشكل من هذا 
القبيل خالل مدة اإلقامة أو على الطريق عبر كل 

التراب التونسي، تضمن "تونيزان" عدة خدمات من 
بينها خدمة المساعدة والجر إلى غاية ورشة إصالح 

سيارات مرخصة أو الحدود الجزائرية، وحتى 
توفير مركبة بديلة إذا تطلب ذلك األمر باالضافة 

إلى الحماية القانونية. يمكن للمكتتب أن يستفيد من 
مزايا هذا العرض لمدة شهر كامل.

ولمرافقة إعادة إطالق هذا المنتوج، يتم بث إعالن 
توضيحي، ابتداء من اليوم األحد، على جميع 

صفحات الشركة بمواقع التواصل االجتماعي..رائدة 
وسباقة في مجال خدمة المساعدة في الجزائر، من 
خالل شركتها الفرعية الجيري تورينغ أسيستانس  
)ATA( منذ أكثر من 11 سنة، وكونها أول شركة 
تأمين جزائرية أطلقت منتوجا يحمي الزبائن خارج 

التراب الوطني، أليانس للتأمينات تستبق دوما 
احتياجات زبائنها و تصمم لهم عروضا ال تفوت.

ع.ط

 العملية التح�سي�سية

 ا�ستهدفت اأطفال الجنوب 

�سرطة بومردا�س تنظم 
حمالت تح�سي�سية وتوعوية 
لأطفال المخيمات ال�سيفية

نظمت شرطة بومرداس زيارة ألطفال واليتي 
بسكرة وبرج باجي مختار الذين يقضون 

عطلتهم الصيفية بالمخيم الصيفي لدلس لتقديم 
نصائح تحسيسية وتوعوية.

وقالت مصالح أمن والية بومرداس في بيان 
لها، بأن العملية تدخل في إطار البرنامج 

التحسيسي الجواري المسطر خالل موسم 
االصطياف لسنة 2022 من قبل خلية االتصال 

والعالقات العامة بأمن والية بومرداس، أين 
تم تنظيم زيارة ميدانية ترحيبية وتوعوية لفائدة 

أطفال الجنوب الوافدين لوالية بومرداس من 
واليتي بسكرة وبرج باجي مختار من أجل 

قضاء العطلة الصيفية بمخيم الشباب المجاهد 
المتوفي أكلي نجار ببلدية دلس.

وقد تمحور موضوع اللقاء، الذي شاركت 
فيه عناصر الشرطة ألمن دائرة دلس حول 

ضرورة التقيد بقواعد السالمة المرورية مع 
اإللتزام باحترام مختلف إشارات المرور عبر 
الطرقات، كما تمت توعيتهم بأهمية المحافظة 

على نظافة البيئة والمحيط، باإلضافة إلى 
تعريفهم باألرقام الخضراء، السيما الخط 104 

الخاص باختفاء األطفال. 
كما تم خالل الحملة التحسيسية مشاركتهم من 

خالل التفاعل بطرح عديد األسئلة واإلجابة 
عنها من قبل األطفال حول المواضيع المقدمة 

لهم حيث أبدوا وبكل براءة إعجابهم واهتمامهم 
بكل النصائح التي قدمت لهم خالل هذه الحملة 

التحسيسية.وقامت ذات المصالح بتوزيع 
مطويات تتضمن نصائح وتوجيهات أمنية 

وقواعد السالمة المرورية، فضال عن جميع 
األرقام الخضراء الخاصة بمصالح األمن.

ف.م

انقالب قارب للهجرة غير 
ال�سرعية في العا�سمة

انقلب صبيحة اليوم، قارب لمهاجرين 
سريين، على مستوى شاطئ الصخرة الكبرى 

بالحمامات في العاصمة.ونقلت وسائل 
إعالمية، أن القارب كان على متنه مهاجرون 
غير شرعيون من جنسيات مختلفة،  وتمكن 

حرس السواحل إنقاذ عدد منهم فيما انتشل 
بعض جثث بعض الضحايا. هذا وتم انتشال 
جثث 6 غرقى جراء انقالب القارب، فيما تم 

إسعاف 6 آخرين، وتتواصل عملية البحث عن 
ضحخايا آخرين.

ع.ط

في ح�سيلة اأ�سبوعية للحماية المدنية 

خم�س وفيات و67 جريحا في حوادث المرور بالم�سيلة

جونز هوبكنز:

 اإ�سابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 584 مليون حالة

�ستحت�سنه المدينة الجديدة �سيدي عبد اهلل

 و�سع حجر الأ�سا�س لم�سروع 
اأول م�سجد اأخ�سر بالجزائر

  
تم، ام�س، و�سع حجر االأ�سا�س لم�سروع بناء اأول م�سجد "اأخ�سر" 

�سديق للبيئة في الجزائر، وذلك بالمدينة الجديدة �سيدي 

عبد اهلل )الجزائر العا�سمة(. واأعطى االأمين العام لوزارة 

ال�سكن والعمران والمدينة، م�سطفى �سيخ زواوي، اإ�سارة انطالق 

اأ�سغال هذا الم�سروع، رفقة الوالي المنتدب لمدينة �سيدي عبد 

اهلل عبد اهلل اأني�س بن داوود، واإطارات من القطاع.

اإ.�س

ويعتمد هذا المسجد على تقنيات تسمح باقتصاد 50 بالمائة من 
الكهرباء من خالل استغالل الطاقات المتجددة وإدراج وسائل 
الفعالية الطاقوية, واقتصاد المياه بفضل الرسكلة الذاتية للمياه, 
حسب الشروح المقدمة خالل مراسم وضع حجر األساس.و 

يتربع هذا المسجد الذي من المقرر إنجازه في 24 شهرا, على 
مساحة إجمالية قدرها 8.200 متر مربع, بطاقة استيعاب 

تصل إلى 6.000 مصلي ) 4.000 رجل و2.000 امرأة(.
ويتضمن المشروع ثالثة طوابق: الطابق األرضي بسعة 
2.500 مصلي, والطابق االول بسعة 1.500 مصلي, 

والطابق الثاني مخصص للنساء بسعة 2.000 مصلية, إضافة 
إلى موقف سيارات يتسع 50 سيارة.و يشمل كذلك منارة بعلو 

47 مترا وعدة مرافق ملحقة على غرار قاعة محاضرات 
ومكتبة ومدرسة لتعليم القرآن ومنزلين وظيفيين لإلمام 

والمؤذن, فضال عن تزويد المسجد بنظام تكييف مركزي, 
وتجهيزات حديثة في مجال السمعي البصري.

ويشرف على إنجاز هذا المسجد األول من نوعه في الجزائر, 
المؤسسة السورية "البيرق للبناء" والتي تعمل بكفاءات 

جزائرية بنسبة 90 بالمائة.و في هذا اإلطار, وجه األمين 
العام للوزارة مسؤولي المشروع بالحرص على نوعية 

الخرسانة واحترام الضوابط التقنية إلنجاز األرضية, بالنظر 
إلى أهمية المشروع.

ويأتي هذا المشروع في إطار تزويد مدينة سيدي عبد الله 
بجميع المرافق الضرورية لسكانها, بما يتناسب مع أهدافها 
التي ترمي إلى جعل هذه المدينة الجديدة قطبا عمرانيا ذكيا 

وصديقا للبيئة, حسب السيد شيخ زواوي.و إلى جانب إنجاز 
هذا المسجد "األخضر" الكبير, تمت برمجة إنجاز مساجد 
أخرى بسعة متوسطة, على مستوى أحياء المدينة الجديدة, 

منها اثنين طور االنجاز.
وأكد االمين العام بأنه "استجابة لحاجيات سكان المدينة 

الجديدة لسيدي عبد الله البالغ عددهم 200 الف شخص, سيتم 
بناء مسجد في كل حي من االحياء المدمجة للمدينة, باإلضافة 

إلى هذا المسجد االيكولوجي الذي اختير يوم عاشوراء 
إلطالقه", مضيفا أن "األوعية العقارية الضرورية لذلك 

متوفرة".
كما سيتم تدعيم المدينة الجديدة لسيدي عبد الله بمرافق اخرى 
في مجال التربية والصحة والرياضة واألمن, لتحسين مستوى 
الخدمة في هذه المدينة, يضيف شيخ زواوي.من جهتهم, أبدى 
المواطنون الذين التقتهم واج بالمناسبة استحسانا كبيرا النجاز 

هذا المرفق الفريد من نوعه على المستوى البيئي, والذي 
سيكون أيضا بمثابة قطب للتكوين الديني والتنشئة االجتماعية 

لألجيال بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله.

المنتوج خ�سع للتحاليل اأمام لجنة تحكيم مكونة من خبراء من عدة جن�سيات

منتج زيت زيتون جزائري يفوز بالميدالية 
الذهبية الثانية في م�سابقة دبي الدولية

فاز منتج جزائري لزيت الزيتون من عين و�سارة )الجلفة( للمرة الثانية في الم�سابقة 

الدولية لزيت الزيتون الخام الممتازة التي جرت في دبي )االإمارات العربية المتحدة(، 

بعد اأن ح�سد ثاني ميدالية ذهبية له في 2022 في اطار هذه المناف�سة.
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