
ارتفاع غير اعتيادي لدرجات 

الحرارة هذا ال�صيف

 "حرائـــــــــق الغابـــــــــات
 هذا العـام اأقل حّدة وبجايــة 
الأكثــــــــر ت�ضــــــــــــررا"

طاقته الإنتاجية �صت�صل اإلى 50 مليون طن 

�صنويا بداية من 2026

منجم غــــار جبيـــالت..
  م�ضــــــروع وطنــــــــــي
 �ضخــــم ببعــد دولـــــــي

في الوقت الذي يطالب تجمع وكالء 

ال�صيارات بتراخي�ص الإ�صتيراد

  "وكـــــالء وهميـــــــــــون" 
ي�ضوقـــون �ضيارات على مواقع 

التـــــوا�ضل الجتماعـــــي
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الكاف ير�ّصم تاأجيل ت�صفيات كاأ�ص اإفريقيا لالأمم 2024

فر�ضة الفاف لبرمجة مباريات ودية للخ�ضر في �ضبتمبر القادم
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الفريق اأول ال�صعيد �صنقريحة ي�صتقبل 

وزير الدفاع لجمهورية الكاميرون 

الجزائــر والكاميــرون 

تتطلعان لتوقيع بروتوكول 

تعاون ع�ضكري بين الجي�ضين

الرئي�ص تبون يعتزم اإجراء تغيير حكومي قريب

التعديل الوزاري.. بين التقييم 
وتحديــــــات المرحلـــــــــــــــة

لم ت�صدر اأي اأخبار 

ر�صمية بهذا الخ�صو�ص 

عن ال�صلطــــــــــــات

05

العالقات التجارية للجزائر مع اإ�ضبانيا .. ل تراجع للدولة



الذي  للملتقى  الختامي  البيان  أكد 
المساعدة,  العامة  األمينة  قرأته 
االجتماعية  الشؤون  قطاع  رئيسة 
هيفاء  العربية,  الدول  بجامعة 
"مكن  الملتقى  أن  غزالة,  أبو 
الدول  تجارب  على  االطالع  من 
المشاركة وتأكيد  الصديقة والشقيقة 
التنمية  أهداف  بتنفيذ  االلتزام 
الخامس  الهدف  السيما  المستدامة, 
أشاد  كما  المرأة"،  بتمكين  المتعلق 
للبلدان  الناجحة  بالتجارب  البيان 
يخص  فيما  الملتقى  في  المشاركة 
تسهيل تمكين المرأة وترقيتها كأحد 
ركائز تنمية المجتمع, مشيدا بجهود 

دعم تمكين المرأة اقتصاديا.
التأكيد  الملتقى  توصيات  وتضمنت 
على "تعزيز جهود المجتمع الدولي 
وتبادل  المشترك  العمل  إطار  في 
تمكين  مجال  في  الناجحة  التجارب 

وكذا  الميادين  مختلف  في  المرأة 
تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والتناسق 
بين الجنسين في مضامين السياسات 

والبرامج والتشريعات".
"دعم  إلى  المشاركات  ودعت 
السياسي  العمل  في  المرأة  انخراط 
القيادية  المناصب  إلى  والوصول 

مواصلة  مع  القرار  اتخاذ  ومواقع 
للمرأة  المعرفية  القدرات  تعزيز 
المالي  التسيير  مجال  في  العربية 
المؤسسات  إنشاء  في  ودعمها 

الصغيرة والمتوسطة".
توجت  التي  التوصيات  بين  ومن 
إلى  اإلشارة  يمكن  الملتقى,  أشغال 

والتجارب  الخبرات  تبادل  "تعميم 
بين الدول العربية والدول الصديقة, 
المرأة  بتمكين  يتعلق  فيما  سيما  ال 
العنف  أشكال  كل  من  وحمايتها 
توحيد  مواصلة  وكذا  والتمييز 
خالل  العربية  والمواقف  الرؤى 
العربية  المرأة  لجنة  اجتماعات 
الدولية  والمنظمات  والهيئات 
واإلقليمية المهتمة بشؤون المرأة".

على  المناسبة  بنفس  التأكيد  تم  كما 
على  الفلسطينية  المرأة  نضال  دعم 
كانت  ذلك,  المستويات.وقبل  جميع 
االجتماعية  الشؤون  وزيرات 
والمرأة في عدد من البلدان العربية, 
وفد  ورئيسة  تركيا  إلى  باإلضافة 
استعرضن  قد  إفريقيا,  جنوب 
تمكين  مجال  في  بلدانهن  تجارب 
الحياة  مجاالت  مختلف  في  المرأة 

وتعزيز مكانتها في المجتمع.

العيد  الحقوق،  وذوي  المجاهدين  وزير  أكد 
تمكنت  الجزائرية  المرأة  أن  أول أمس،  ربيقة، 
األصعدة  جميع  على  سامية  "مكانة  تبوء  من 
وقطعت أشواطا طويلة أثبتت بها ذاتها وفرضت 

وجودها في مختلف المجاالت".
"نضال  حول  الدولي  الملتقى  في  ربيقة  قال 
المرأة الجزائرية من ثورة التحرير الى مسيرة 
الوزير  افتتاحه  على  اشرف  الذي  التعمير" 
بالمركز  الرحمان،  عبد  بن  أيمن  السيد  االول، 
رحال"،  اللطيف  "عبد  للمؤتمرات  الدولي 
من  عقود  ستة  وبعد  الجزائرية،  المرأة  أن 
سامية   مكانة  تبوء  من  "تمكنت  االستقالل، 
واالجتماعية  االقتصادية  األصعدة  جميع  على 
أن  مبرزا  والتعليمية"،  والثقافية  والسياسية 
المرأة الجزائرية كان لها "دور طالئعي وفاعل، 
التاريخية  المراحل  أدق  الرجل،في  جانب  الى 

الحاسمة".
وعبر الوزير عن قناعته بان المرأة الجزائرية 
المجتمعات  نهضة  في  محوريا  دورا  "أدت 
هذا  خالل  من  وأثبتت  والحديثة  القديمة 
تلك  في  اإليجابي  التغيير  على  قدرتها  الدور 
المجتمعات"، مشيرا الى أن "حضورها الالفت 
على  وإصرارها  الحياة  جوانب  مختلف  في 
الوقوف بجانب الرجل ومساندتها له دليل على 
كونها عنصرا أساسيا في إحداث عملية التغيير 

في المجتمع".

كانت  التي  الجزائرية  المرأة  أن  وأضاف 
أجل  والبطولة من  االلتزام  في  المثل  "مضرب 
الدفاع عن قيم واخالق مجتمعها ونموذجا مشرفا 
في النضال والتضحية بكل غال ونفيس في سبيل 
رفعة الوطن وسيادته، واكبت مسار التعمير بعد 
وكانت  الميادين  مختلف  واقتحمت  االستقالل 

فاعال في مشروع التنمية".
الجزائرية  المرأة  تضحيات  الى  تطرقه  ولدى 
ابان الثورة التحريرية، نوه السيد ربيقة بحضور 
ثلة من المجاهدات من أمثال جميلة بوباشا، التي 
ألهمت  التي  الرمز  "المجاهدة  أنها  عنها  قال 
العالم،  أحرار  وكل  بيكاسو  العالمي  الرسام 
بوحيرد  جميلة  المجاهدة  دربها  ورفيقة  فكانت 
غرار  على  الوطن  وشهيدات  مجاهدات  وكل 
حسيبة بن بوعلي، مليكة قايد، مريم بوعتورة، 
ومريم  فضيلة  قابلية،  ولد  زبيدة  مداد،  وريدة 
وغيرهن  عدي  زوليخة  دزاير،  شايب  سعدان، 
لذكرهن جميعا، كن رمزا  المقام  يتسع  ممن ال 

للتحدي وأيقونات للتحرر في العالم".
ليجدد  الفرصة  المجاهدين  وزير  يفوت  ولم 
تأكيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون 
وما  الجزائرية  للمرأة  المستحق  "التقدير  على 
عظيمة  ومهام  بارزة  أدوار  مـن  به  اضطلعت 
عبر تاريخ بالدنا الحافل بشواهد وأمثلة سجلتها 

الذاكرة الوطنية".
الوطني  التضامن  وزير  اعتبرت  بدورها، 

كريكو،  كوثر  المرأة،  وقضايا  واألسرة 
لنضاالت  وعرفان  تحية  "وقفة  الملتقى  أن 
كل  خاللها  ومن  الجزائرية  المرأة  وتضحيات 
تحرير  مسعى  في  المنخرطات  العام  نساء 
بالقول  أوطانهن".وأضافت  وتعمير  شعوبهن 
"أننا "نعمل على جعل هذا الملتقى منبرا النسجام 
أخوي وتقارب دولي من خالل استذكار مسيرة 

النضال والتحدي للنساء عبر العالم".
غزالة،  أبو  هيفاء  السفيرة  أشادت  جانبها،  من 
األمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون 
االجتماعية بجامعة الدول العربية، بدور المرأة 
"نموذجا  قالت--  --مثلما  كونها  الجزائرية 
مشرفا لنضال المرأة العربية في مسيرة تحرير 
في  وقدراتها  طاقتها  بكل  وساهمت  األوطان 

خدمة الثورة التحريرية".
من  لتؤكد  المناسبة  المسؤولة  ذات  واستغلت 
إلى  "تتطلع  العربية  الجامعة  أن  أخرى  جهة 
عن  معربة  بالجزائر"،  القادمة  العربية  القمة 
وثيقة  "اعتماد  القمة  هذه  تشهد  أن  في  أملها 
للمرأة  التنمية  أجندة  تمثل  العربية  للمرأة  هامة 
القادمة". سنوات  للخمس  العربية  المنطقة  في 
الجزائر  بدعم  "ثقتها  عن  بالمناسبة  وعبرت 
في  المرأة  بوضع  االرتقاء  شأنه  من  ما  لكل 
الشاملة  المستدامة  التنمية  لتحقيق  السعي  إطار 

بمفهومها الواسع".
�إ.�س

وسائل  بعض  حاليا  تتداولها  التي  االدعاءات  تعتبر 
بخصوص  للجزائر  مزعوم  تراجع  حول  اإلعالم 
الصحة،  من  عارية  اسبانيا،  مع  التجارية  عالقاتها 
الخصوص عن  بهذا  أخبار رسمية  أي  لم تصدر  ألنه 
في  ورد  لما  المختصة.واستنادا  الهيئات  او  السلطات 
المتعلقة  القرارات  فإن  الجزائرية،  االنباء  بوكالة  مقال 
بالمسائل المالية والتجارية الخاصة بالتزامات الدولة يتم 
اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، أو من قبل وزارة 
المالية أو بنك الجزائر ويتم اإلعالن عنها عبر القنوات 
القضايا  تخص  التي  القرارات  فإن  الرسمية.وبالفعل، 
عالقات  تخص  التي  تلك  سيما  االقتصادية  و  المالية 
الجزائر بشركائها التجاريين تندرج ضمن الصالحيات 

المنظمات  اختصاص  من  ليس  و  للدولة،  الحصرية 
المهنية على غرار جمعية البنوك و المؤسسات المالية.

ذكرتها  التي  المالية  والمؤسسات  البنوك  جمعية  إن 
محل  تحل  أن  يمكنها  ال  تلك،  اإلعالمية  الوسائل 
مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية و االقتصاد و التجارة 
الخارجية، فهي مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن 

مصالح أعضائها. 
و  بنكا   30 تضم  جمعية  هي  الذكر،  سالفة  فالمنظمة   
مؤسسة مالية تنشط في الجزائر، منها عشرة أجنبية من 
بينها بنكين فرنسيين هما "بي ان بي باريبا" و "سوسيتي 

جنرال".
الجماعية  المصالح  تمثيل  في  خاصة  مهمتها  وتتمثل 

ألعضائها تجاه الغير، سيما لدى السلطات العمومية و 
بنك الجزائر و هو سلطة ضبط النشاط البنكي. للتذكير 
فان الجزائر كانت قد قررت في 8 جوان األخير التعليق 
والتعاون  الجوار  وحسن  الصداقة  لمعاهدة  "الفوري" 
اسبانيا. مملكة  مع   2002 أكتوبر   8 في  أبرمتها  التي 
"متسرعة"  تصريحات  السيادي  القرار  هذا  وأثار 
األوروبي. االتحاد  باسم  صدرت  مؤسسة"  "غير  و 
الوطنية  والجالية  الخارجية  الشؤون  وزارة  وأعربت 
هذه  في  والتحيز  "التسرع  أن  لها  بيان  في  بالخارج 
الالئق  غير  الطابع  على  الضوء  يسلطان  التصريحات 
لمحتواها لكون االمر يتعلق بخالف سياسي ذي طابع 
على  تأثير  أي  له  ليس  و  اوروبية،  دولة  مع  ثنائي 

يستلزم  وال  األوروبي  االتحاد  تجاه  الجزائر  التزامات 
بالتالي قط إطالق أي مشاورة أوروبية اللتماس رد فعل 

جماعي".
هذا  في  التذكير  "ينبغي  انه  بيانها  في  الوزارة  وأكدت 
الجزائرية-االسبانية  المعاهدة  تعليق  قرار  بان  السياق 
للصداقة وحسن الجوار والتعاون، يستجيب العتبارات 
مشروعة، مردها أساسا عدم وفاء الشريك بااللتزامات 
المعاهدة، حيث  تنص عليها هذه  التي  األساسية  والقيم 
من  األداة  هذه  إفراغ  مسؤولية  عاتقه  على  بذلك  أخذ 
جوهرها والتشكيك في أهميتها في العالقات القائمة بين 

طرفي المعاهدة المذكورة".
ر.ن
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امللتقى الدويل حول ن�ضال املراأة اجلزائرية 

تثمني ن�ضال اجلزائريات 
ودورهن يف م�ضرية الت�ضييد

ثمنت وزيرات ال�ضوؤون االجتماعية امل�ضاركات, اأول اأم�س, يف امللتقى الدويل حول "ن�ضال املراأة اجلزائرية من ثورة التحرير 

اإىل م�ضرية التعمري", ن�ضال املراأة اجلزائرية اإبان الثورة التحريرية والدور الذي لعبته خالل م�ضرية البناء والت�ضييد بعد 

اال�ضتقالل وما اأحرزته من مكت�ضبات.

خالل اللقاء الذي جمعها بنظريتها الرتكية

كريكو ت�ضتعر�ض �ضبل تعزيز التعاون 
الثنائي يف جمال ترقية املراأة

كوثر  المرأة،  وقضايا  واألسرة  الوطني  التضامن  وزيرة  استعرضت 
كريكو، مع وزيرة األسرة والخدمات االجتماعية لجمهورية تركيا، دريا 
يانيك، أول أمس، بالجزائر العاصمة، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال 
ترقية مكانة المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في كال البلدين.وخالل لقاء 
جمعهما بمناسبة انعقاد الملتقى الدولي حول "نضال المرأة الجزائرية من 
ثورة التحرير إلى مسيرة التعمير" بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف 
رحال، تناولت الوزيرتان فرص توسيع آفاق التعاون بين الجزائر وتركيا 
على  وذلك  السن،  وكبار  والطفولة  المرأة  بانشغاالت  االهتمام  مجال  في 
ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اثر الزيارة األخيرة التي قام بها رئيس 

الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى تركيا.
�إ.�س

رئي�ضة قطاع ال�ضوؤون االجتماعية

 باجلامعة العربية ت�ضرح

القمة العربية املقبلة 
باجلزائر �ضتكون "قمة اإجماع عربي"

أكدت األمينة العامة المساعدة، رئيسة قطاع الشؤون االجتماعية بالجامعة 
التي  العربية  القمة  أن  العاصمة،  بالجزائر  غزالة،  أبو  هيفاء  العربية، 
ستحتضنها الجزائر مطلع شهر نوفمبر المقبل ستكون "قمة إجماع عربي".

وفي تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، على هامش أشغال الملتقى الدولي 
التعمير"،  مسيرة  الى  التحرير  ثورة  من  الجزائرية  المرأة  "نضال  حول 
غزالة:  أبو  السيدة  قالت  للمؤتمرات،  الدولي  بالمركز  أشغاله  الجارية 
"نرتقب أن تكون قمة الجزائر قمة إجماع عربي"، معربة عن أملها في 
نجاح هذا الموعد الهام "بوجود القادة العرب على أرض المليون ونصف 
الى  المساعدة  العامة  األمينة  أشارت  متصل،  سياق  شهيد".وفي  المليون 
القمة،  وجود استعدادات حثيثة على مستوى الجامعة العربية تحسبا لهذه 
مذكرة بزيارة األمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مؤخرا 
تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية،  رئيس  من طرف  واستقباله  الجزائر  الى 
حيث تم استعراض أهم البنود التي سيتم تناولها خالل القمة، كما اعتبرت 
ستكون  بل  فحسب،  سياسية  قمة  تكون  لن  الجزائر  "قمة  أن  غزالة  ابو 
االهتمام  ذات  واالقتصادية  االجتماعية  القضايا  بعض  لعرض  فرصة 

العربي المشترك".
ع.ط

وزير املجاهدين ي�ضيد بدورها يف بناء املجتمع والدولة وي�ضرح

املراأة اجلزائرية تبواأت مكانة �ضامية
 وفر�ضت وجودها على جميع الأ�ضعدة

مل ت�ضدر اأي اأخبار ر�ضمية بهذا اخل�ضو�س عن ال�ضلطات

العالقات التجارية للجزائر مع ا�ضبانيا ..ل تراجع للدولة

لحزب  األول  الوطني  األمين  جدد 
يوسف  االشتراكية  القوى  جبهة 
أوشيش، أول أمس، ببلدية الخروب 
تشكيلته  مواقف  قسنطينة  بوالية 
السياسية من أجل الحوار والمحافظة 

على مصالح األمة.
وفي خطاب ألقاه بدار الثقافة امحمد 
يزيد بذات البلدية خالل لقاء جهوي 
القوى االشتراكية  لفيدراليات جبهة 
لشرق البالد وذلك تحضيرا للمؤتمر 
المقرر  للحزب  السادس  الوطني 
أكتوبر  و1  سبتمبر  و30   29 أيام 
جبهة  بأن  أوشيش  أوضح   ،2022
التأكيد  تجدد  االشتراكية  القوى 
على مواقفها من أجل "دعم الحوار 
السياسي  للفعل  االعتبار  وإعادة 
وتعزيز الصفوف الوطنية من أجل 

مصلحة األمة".
إلى  السياسي  المسؤول  نفس  ودعا 
نموذج اقتصادي يعتمد على مقاربة 
سياسية تمكن من "استحداث الثروة 

المواطنين".وفي  كرامة  تحفظ  و 
تطرقه للوضع الدولي الذي وصفه 
والضبابية  الغموض  "يسوده  بأنه 
وغير واضح المعالم"، دعا أوشيش 
لمواجهة  الصفوف"  "توحيد  إلى 
أن  مؤكدا  المفروضة،  التحديات 
تتبنى  االشتراكية  القوى  جبهة 
وترفض  ووطنيا  مسؤوال  "خطابا 
الوطنية  بالثوابت  مساس  كل 
أوبوحدة البالد".وبشأن التحضيرات 
لحزب  السادس  الوطني  للمؤتمر 
جبهة القوى االشتراكية الذي يهدف 
النضالية  القاعدة  دور  "تفعيل  إلى 
السيد أوشيش أن  للحزب"، أوضح 
المبرمجة  الجهوية  اللقاءات  سلسلة 
اليوم  استهلت  قد  اإلطار  هذا  في 
انطالقا من والية قسنطينة، مضيفا 
بأنه تم القيام إلى غاية اليوم بتنصيب 
القوى  جبهة  لحزب  فيدرالية   17

االشتراكية عبر شرق البالد.
ف.م

دعا اإىل تبني منوذج اقت�ضادي 

يعتمد على مقاربة �ضيا�ضية

الأفافا�ض يجدد مواقفه من اأجل احلوار 
واملحافظة على م�ضالح الأمة



ف.م

أعطى بداية األسبوع الجاري وزير الطاقة 
انطالق  إشارة  عرقاب  محمد  والمناجم 
ڨارا  منجم  لمشروع  األولى  المراحل 
عليه  يعول  والذي  تندوف،  بوالية  جبيالت 
الحديد وتأمين  البالد من  لخفض صادرات 

احتياجات السوق الوطنية الوطنية.
وقال أمس، إسعد مولود األستاذ المحاضر 
بكلية  المنجمية  الجيولوجيا  في  والدكتور 
بومدين  هواري  لجامعة  األرض  علوم 
لجريدة  تصريح  في  والتكنولوجيا  للعلوم 
افتتاح  الوزاري خالل  اإلنزال  بأن  الرائد، 
وقيمة  أهمية  يبرز  جبيالت  ڨارا  منجم 

المشروع.
وأضاف بأن ما قام به الوزير، هو اعطاء 
التي  األولية،  المراحل  انطالق  إشارة 

التي ال تملك أي  تشمل نزع كل الصخور 
الحديدي،  الصخر  وتغطي  اقتصادية  قيمة 
باإلضافة إلى بناء كل المرافق الضرورية 
االستخراج  عمليات  في  المنجم  النطالق 
السنتين  خالل  الخام  الحديد  وتحويل 

القادمتين.
منجم  استغالل  أن  إسعد مولود على  وشدد 
اآلثار  من  العديد  له  ڨارا جيبالت، ستكون 
والتي  الوطني،  االقتصاد  على  االيجابية 
الخام،  الحديد  استيراد  وقف  تتصدرها 
الذي يكلف الخزينة العمومية سنويا ماليين 
المنجم سيمكن من  بأن  الدوالرات، مضيفا 
الوطنية  التعدين  مصانع  امدادات  تأمين 
قطاعات  في  السوق  احتياجات  وتلبية 
من  الذي  األمر  وهو  والبناء،  الصناعة 

الحديد،  أسعار  في  بالتحكم  يسمح  أن  شأنه 
مناصب  من  المئات  خلق  إلى  باإلضافة 
أن  كما  مباشرة،  وغير  المباشرة  الشغل 
سيساهم  المنجم  استغالل  في  المشاركة 
في  المتبعة  والتقنيات  التكنولوجيا  نقل  في 
العاملة  اليد  وأن  خاصة  المنجمي،  المجال 

المؤهلة تعرف نقصا في بالدنا.
المنجمية  الجيولوجيا  في  الدكتور  وتابع 
بكلية علوم األرض لجامعة هواري بومدين 
الجزائر  قائال  حديثه،  والتكنولوجيا  للعلوم 
لتحقيق  الوحيد  والحل  للحديد،  بلد مستورد 
اإلنتاج  رفع  يستدعي  الذاتي  االكتفاء 
السوق  احتياجات  تلبية  أجل  من  الوطني، 
يستدعي  الراهن  الوضع  فإن  لذا  الوطنية، 
العمل تحقيق االكتفاء الذاتي قبل التفكير في 

التصدير، خاصة وأن البالد تملك العديد من 
مصانع التعدين.

الموقع  من  البعض  تخوف  وبخصوص 
عن  البعيد  جبيالت  ڨارا  لمنجم  الجغرافي 
خطوط شبكات النقل، أكد إسعد مولود، بأن 
األمر ال يعتبر مشكلة، خاصة وأن اعطاء 
اطالق  تسبقه  مشروع  أي  انطالق  إشارة 
دراسة جدوى اقتصادية، والتي من خاللها 
لمرحلة  للمرور  األخضر  الضوء  منح  يتم 
االستغالل واالستخراح، مشيرا بأن الحديد 
الخام المستخرج من المنجم الذي يقع على 
الحدود الموريتانية، سيتم نقله في المراحل 
األولى عبر الشاحنات لوالية بشار، على أن 
يتم خالل السنوات القليلة القادمة وضع خط 
جبيالت  ڨارا  منجم  يربط  الحديدية  للسكة 

بوالية بشار على مسافة تصل ل 700 كلم، 
مليون   12 اإلنتاج من  ما سيمكن من رفع 
ألزيد  لالستغالل  األولى  السنوات  في  طن 
المتوسط،  المدى  على  مليون طن   25 من 
تجسيد  بأن  محدثنا  قال  المقابل  في  ولكن 
أمواال  يكلف  الحديدية  للسكك  مشروع خط 

طائلة.
ڨارا  منجم  احتياطي  إجمالي  فإن  للعلم، 
جبيالت يقدر بنحو 4,5 مليار طن، ويمكن 
استغالل واستخراج حوالي 1,7 مليار طن 
وتسعى السلطات العليا في بداية االستغالل 
مليون   12 لحوالي  يصل  إلنتاج  للوصول 
طن على أن يتضاعف اإلنتاج خالل ال 10 

إلى 15 سنة القادمة.
ف.م

أوضح الوزير، في كلمته، خالل إشرافه 
الحديد غار جبيالت،  افتتاح منجم  على 
بعدة  سيمر  الهيكلي  المشروع  "هذا  أن 
 ،"2040 إلى   2022 مراحل ممتدة من 
مشيرا إلى أن "المرحلة االولى الممتدة 
خاللها  سيتم   2025 الى   2022 من 
استخراج 2 الى 3 مليون طن من خام 
الحديد ونقله بريا )في انتظار انجاز خط 
السكة الحديدية الرابط بين بشار و غار 
أجل  من  وشمالها  بشار  إلى  جبيالت( 
تحويله وتثمينه من قبل متعاملين وطنيين 

أبدوا رغبتهم في االستثمار".
أما المرحلة الموالية، ابتداء من 2026، 
السكة  انجاز خط  بعد  مباشرة  فستنطلق 
المنجم  استغالل  سيتم  حيث  الحديدية، 
الى   40 باستخراج  تسمح  كبرى  بطاقة 
50 مليون طن سنويا، يقول الوزير، كما 
أوضح عرقاب أن هذا المشروع "ليس 
خاصا بقطاع المناجم فقط، بل يتعداه إلى 
قطاعات  وبالخصوص  القطاعات  كل 
النقل، األشغال العمومية، الطاقة، المياه، 
العمرانية"،  التهيئة  البيئة،  المالية، 
مبرزا انه "من أجل هذا توجب تضافر 
إنجاح  اجل  من  القطاعات  كل  جهود 
هذا المشروع الضخم الذي تعود فوائده 
االجتماعية واالقتصادية على كل الوطن 
والجنوب  تندوف  منطقة  وعلى  عموما 

الغربي الجزائري بصفة خاصة".
ومن ضمن هذه الفوائد، يضيف عرقاب، 
تطوير  و  خلق  العمل،  مناصب  توفير 
المتوسطة وكذا  و  الصغيرة  المؤسسات 
االجتماعية.  والهياكل  السكن  تطوير 
إطالق  الوزير  اكد  أخرى،  جهة  ومن 
لمخطط  الجزائر"  "مناجم  مجمع 
تطوير وتثمين مناجم خام الحديد الونزة 
سيسمح  والذي  تبسة  بوالية  وبوخضرة 
 ،2030 سنة  مليون طن   6 نحو  بإنتاج 

على  الوطني  "الطلب  أن  الى  مشيرا 
كليا".وعليه،  مستوفى  غير  الحديد  خام 
جبيالت  غار  مكامن  تطوير  "توجب 
احتياطاتها  مستوى  إلى  بالنظر  التي، 
التي  الوحيدة  تبقى  الكبيرة،  الجيولوجية 
بإمكانها تلبية هذا الطلب و حتى تصدير 
تقدر  التي  الحتياطاته  الفائض"،نظرا 
بأكثر من 3 مليار طن سهلة االستغالل 
النها تقع على سطح االرض.ومنه، شدد 
افتتاح  إشارة  إعطاء  أن  على  الوزير 

من  األولى  "الخطوة  يعتبر  المنجم  هذا 
الضخم". المشروع  هذا  تجسيد  أجل 
هذه  الى  التوصل  تم  انه  عرقاب  وذكر 
األشغال  من  سنوات  عدة  بعد  المرحلة 
أكبر  في  بها  القيام  تم  التي  والدراسات 
"مكنت  انها  موضحا  العالمية،  المخابر 
للتسويق  القابلة  المنتجات  تحديد  من 
و  الدولي،  و  الوطني  المستويين  على 
منها، مركز الحديد، كريات الحديد وكذا 

منتجات شبه مصنعة كالبيالت".
كما اشار الوزير، في االخير، الى برنامج 
تطوير قطاع المناجم وتطوير المشاريع 
إلى  الهادفة  الكبيرة  المنجمية  الصناعية 
على  المحلية،  المعدنية  الموارد  تثمين 
غرار مشاريع تحويل الفوسفات )تبسة(، 
استغالل الزنك والرصاص بواد أميزور 
الحديد في غار  )بجاية( وتطوير مكمن 
جبيالت لتزويد صناعة الحديد والصلب 
إشارة  إعطاء  أن  بالذكر  الوطنية.جدير 
الحديد غار جبيالت جرى  منجم  افتتاح 
والية  الى  لعرقاب  عمل  زيارة  خالل 
وإطالق  بتدشين  كذلك   حيث  تندوف، 
والغاز  الكهرباء  مشاريع  من  العديد 
بالوالية.وجرى افتتاح منجم غار جبيالت 
السلطات  تندوف،  والية  والي  بحضور 
المحلية، وكذا إطارات الوزارة و العديد 

من مدراء مؤسسات القطاع.

المستهلك  وإرشاد  لحماية  الجزائرية  المنظمة  حذرت 
صفحات  مع  التعامل  مغبة  من  المواطنين  ومحيطه 
على مواقع التواصل االجتماعي تروج إلعالنات لبيع 
المركبات، مستغلة الفراغ الذي يشهده سوق السيارات، 
الترخيص  وعدم  التركيب  مصانع  غلق  خلفية  على 

للوكالء باإلستيراد. 
مختلف  على  إعالنات  األخيرة،  اآلونة  في  انتشرت 
من  يسعى  االجتماعي،  التواصل  مواقع  صفحات 
سيارات  اقتناء  في  بالراغبين  لاليقاع  ناشروها  خلفها 
التي تمر بها السوق الوطنية،  جديدة، في ظل األزمة 
المنظمة  رئيس  الزوالية.”وقال  "سيارات  غطاء  تحت 
الرسمية  على صفحته  له  منشور  في  زبدي  مصطفى 
على موقع التواصل االجتماعي فايسبوك "إحذروا هذه 
االشهارات"، مضيفا بأنه ال يوجد وكالء السيارات لحد 

الساعة يستوردون المركبات.
وتابع كالمه "هذه االعالنات ال توضح كيفية الدفع وال 

الدفع عند االستالم"، مؤكدا  التسبيق وهل يكون  نسبة 
بأنه في حال "إذا كان الدفع عند االستالم فتوكلوا على 
المنظمة  بأن  مشيرا  مخاطرة"،  فهي  ذلك  وغير  هللا، 
الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه قد قدمت 
إيقاف  وتم  مماثلة،  حالة  في  التجارة  لوزارة  شكوى 

نشاط الوكيل.
وكالء  جمعية  برئيس  الرائد  جريدة  اتصلت  وقد 
السيارات متعددي العالمات سابقا يوسف نباش، والذي 
اعتبر ما يحدث بغير القانوني، مشددا على أن الفراغ 
والفوضى وكذا الضبابية، التي تعرفها سوق السيارات، 
فسح  ضرورة  على  مشددا  المخلفات،  هذه  أفرزت 
من  األقل  السيارات  الستيراد  المواطنين  أمام  المجال 
ثالث سنوات، وهذا من أجل التقليل من األزمة، التي 

تتواصل منذ أكثر من ثالث سنوات.
ترويج  من  الوكالء  بعض  به  يقوم  ما  أن  على  وأكد 
إلعالنات تخص بيع سيارات الوكالء ودون حصولهم 

على تراخيص يعتبر تحايال على القانون، مشيرا إلى 
قانونية  غير  بطرق  البيع  بغرض  االستيراد  رواج 
وبدون اعتمادات، مشددا على أن ما يحدث في سوق 
في  والراغب  المواطن  يجعل  أن  السيارات، من شأنه 

اقتناء سيارة عرضة النتهاك حقوقه.
االعتمادات  منح  أن  على  تأكيده  جدد  المقابل،  وفي 
للمتعاملين سيسمح بتوفير الضمانات للمستهلك وتوفير 
بعد  ما  خدمات  تشمل  والتي  يريدها،  التي  السيارات 
الغيار،  وقطع  الضمان  وكذا  التجارية  والشبكة  البيع 

والتي تعني الحفاظ على كل حقوقه.
يشار إلى أن تجمع وكالء السيارات في أخر رسالة لهم 
لرئيس الجمهورية، أكدوا خاللها بأن تغطية احتياجات 
السوق الوطنية من السيارات يتطلب استيراد أزيد من 
له  االستقرار  إلعادة  مركبة  ألف  و400  مليون   01

وكبح المستويات الجنونية لألسعار.
ف.م
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بف�ضل اإمدادات الغاز اجلزائري 

�إيطاليا ت�ضمن تغطية 
�حتياجاتها �لطاقوية 

لف�شل ال�شتاء 
دفعت التوترات الجيوسياسية الحاصلة شرق أوروبا 

بين روسيا وأوكرانيا، لفرض حالة من الشك 
بخصوص اإلمدادات الروسية، ما جعل عديد الدول 
األوروبية تسابق لتأمين احتياجاتها الطاقوية خالل 
فصل الشتاء القادم، خاصة وأنا موسكو تتحكم في 

حوالي 45 بالمئة من إجمالي إحتياجات سوق القارة 
العجوز.

سارعت ايطاليا إلبرام اتفاقيات جديدة مع الجزائر 
تسمح لها برفع امداداتها من الغاز بنحو 4 ماليير متر 
مكعب، ليصل إجمالي صادرات الغاز الطبيعي ل 25 

مليار متر مكعب مع نهاية العام الجاري، والذي من 
شأنه أن يسمح لها بتوفير إمدادات إضافية ستمكنها 

من تجنب أي طارئ.
وفي هذا الصدد، أعلن وزير التحول البيئي في 

الحكومة اإليطالية روبيرتو تشنغوالني في تصريحات 
نقلتها وكالة آكي اإليطالية لألنباء، بأن بالده حصلت  

على 4 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز من 
الجزائر، باإلضافة إلى 21 مليار متر مكعب تم 

االتفاق عليها سابقا، واصفا ذلك بأنها خطوة أخرى 
في ظل االستراتيجية التي تتبعها الحكومة والتي 

ستمكن البالد من الوصول لبر األمان، على المدى 
القصير.

وعلى هامش الجلسة العامة لمجلس شؤون الطاقة 
األوروبي، قال روبيرتو تشنغوالني "بحلول بداية 
فصل الشتاء سنكون مستقلين تقريبا عن اإلمدادات 
الروسية وفي غضون العام المقبل سيكون الوضع 

آمنا تماما، مع عدم وجود اعتماد كبير على روسيا.”
وأشارت مذكرة مشتركة، صدرت عن وزارتي 

الخارجية والتحول البيئي، أن "عملية تنويع موردي 
الغاز الطبيعي إليطاليا تستمر بنجاح"، وذلك في 

إطار جهودها للحصول عن شحنات بديلة عن الغاز 
الروسي، في إشارة الدإستفادة روما من إمدادات 

إضافية من الجزائر.
ومن جانبه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني اإليطالية 

للطاقة كالوديو دسيكالزي، أكد في تصريحات 
إعالمية، أن المجموعة اتخذت إجراءات سريعة 

لضمان تدفق إمدادات جديدة للغاز الطبيعي، حيث 
تسعى السلطات في روما لالستقالل عن الغاز 

الروسي قبل نهاية العام القادم.
وكشف ديسكالزي، خالل عرضه نهاية األسبوع 

المنقضي لنتائج المجموعة للفصل األول من العام، 
بأنه في سياق عدم اليقين وتقلبات السوق، تم اتخاذ 

إجراءات سريعة لضمان تدفق إمدادات جديدة، وهذا 
بعد إبرام اتفاقيات جديدة مع شركائنا في الجزائر 

والكونغو ومصر.
وتبرز تصريحات مختلف مسؤولي قطاع الطاقة 
في ايطاليا أهمية وقيمة اإلمدادات اإلضافية، التي 
استفادت منها ايطاليا من الجزائر، والتي ستمكنها 

من تأمين احتياجاتها الطاقوية في فصل الشتاء. يشار 
إلى أن تخوف دول االتحاد األوروبي من عدم تمكنها 
من تأمين احتياجاتها لفصل الشتاء، خاصة بعد إقدام 

روسيا على تخفيض إمداداتها عبر خطوط أنابيب 
نورد ستريم 1 إلى 20 بالمئة، دفعها إلصدار قرار 

لترشيد استهالك الطاقة والتقليل من استخدامها بنسبة 
تصل ل 15 بالمئة.

ف.م

باملوازاة مع انطالق املراحل الأوىل ل�ضتغالل منجم غار جبيالت، خبري جيولوجي:

"امل�شروع �شيمكن من تلبية احتياجات ال�شوق الوطنية ووقف ا�شترياد احلديد اخلام"

طاقته الإنتاجية �ضت�ضل اإىل 50 مليون طن �ضنويا بداية من 2026

منجم غار جبيالت..
 م�شروع وطني �شخم ببعد دويل

اأكد وزير الطاقة واملناجم، حممد عرقاب، اأول اأم�س، بتندوف، اأن منجم احلديد بغار جبيالت )تندوف( �ضي�ضمح باإنتاج 2 اىل 3 مليون 

طن من خام احلديد يف املرحلة الوىل )2022-2025(، ثم 40 اىل 50 مليون طن �ضنويا ابتداء من 2026.

يف الوقت الذي يطالب جتمع وكالء ال�ضيارات برتاخي�س الإ�ضترياد

 "وكالء وهميون" ي�شوقون �شيارات على مواقع التوا�شل االجتماعي



يبدو أن ساعة الحسم قد حلت، فبإعالن 
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس، 
نيته إجراء تعديل حكومي، يكون الرئيس 

قد بلغ بذلك المحطة األخيرة من مسار 
التقييم الذي أعلن عنه سابقا لتحديد الوزراء 
الموفقين في تسيير قطاعاتهم من الفاشلين، 
وخالل لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، 

قال رئيس الجمهورية إنه " سيكون 
هناك تعديل حكومي، وهذا طبيعي، فكل 
الحكومات في العالم يأتي عليهم ظرف 

زماني أين يتطلب تعديل"، في إشارة إلى 
ان الوقت قد حان لتغيير بعض الوزراء 

واستبدالهم بكفاءات أنسب لضمان التسيير 
األفضل لقطاعاتهم.

وعلى الرغم من ارتفاع المطالب بضرورة 
إجراء تعديل حكومي، من قبل عديد 
التشكيالت السياسية، غير ان رئيس 

الجمهورية ارتأى مواصلة العمل بنفس 
الطاقم الحكومي لفترة تجاوزت سنة كاملة 

باستثناء بعض التغييرات الجزئية التي 
شملت بعض القطاعات، كان الرئيس قد 

أكد في عديد المناسبات فشل الوزراء 
الذين كانوا يسيرونها، ليمنح في المقابل 
فرصة جديدة لباقي الوزراء حين أعلن 

عن إجراء تقييم لألداء الحكومي، معلقا 
في حديث سابق للصحافة الوطنية بالقول 
"تحدثنا عن الحكومة كثيراً، هناك بعض 

الوزراء يجب أن نعطيهم فترة للتدرب على 
العمل الحكومي، كل الوزراء جامعيون 

وبعضهم يحملون أكثر من شهادة جامعية، 
لكن بعضهم تنقصهم التجربة، والتجربة 

تكتسب، سيكون هناك تعديل حكومي حسب 
نتائج كل وزير قريباً، وحسب تطبيقه 

للقرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء".
وفي الوقت الذي قد يكشف فيه التعديل 

الحكومي المرتقب عن التخلي عن بعض 

الوزراء، يرتقب أن تجدد الثقة في بعض 
آخر بالنظر إلى الحصيلة اإليجابية التي 
أبانوها خالل فترة تسييرهم، رغم نقص 

التجربة لديهم غير أن مبدأ اختيارات 
الكفاءات الذي يعتمده رئيس الجمهورية 

منذ توليه الحكم، قد أفرز نوعا جديدا 
من الوزراء شعارهم العمل بكل مهنية 

واحترافية للنهوض بقطاعاتهم، ولقد 
عكست مخرجات اجتماعات مجلس 

الوزراء المتتالية واجتماعات الحكومة 
الدورية مدى التقدم الذي حققته عديد 

القطاعات.
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الرئي�س تبون يعتزم اإجراء تغيري حكومي قريب

 التعديل الوزاري.. 
بني التقييم وحتديات املرحلة
اأعلن رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، اأم�س، عن اإمكانية اإجراء تغيري حكومي، بعد فرتة 

"التقييم" التي اأقرها يف وقت �شابق، لتحديد الوزراء الأجدر بتجديد الثقة فيهم، والفا�شلني منهم 
يف اأداء امل�شوؤوليات املوكلة لهم، حيث ل يزال اأداء احلكومة حتت جمهر الرئي�س الذي ينتظر اأن 

ي�شقط بع�س الأ�شماء التي اأخفقت يف ت�شيري قطاعاتها من طاقم حكومة اأمين بن عبد الرحمن.

خط ال�شكة احلديدية ب�شار-غار جبيالت

 اإطالق امل�شروع خالل الثالثي 
الأول من �شنة 2023

   
�شيتم اإطالق اجناز خط ال�شكة احلديدية الذي ميتد 

على م�شافة 1.000 كلم لنقل خام احلديد من غار 

جبيالت )تندوف( اإىل ب�شار "خالل الثالثي الأول 

من �شنة 2023"، ح�شبما اأعلنه اأول اأم�س بتندوف 

وزير الطاقة واملناجم، حممد عرقاب.

ف.م

أوضح عرقاب أن "دفتر األعباء الخاص بهذا المشروع يوجد في 
طور الدراسة من قبل لجنة تقنية قطاعية مشتركة تتكون من عدة 

وزارات و هي الطاقة و المناجم والنقل واألشغال العمومية.”
وجاء تصريح الوزير على هامش زيارة العمل و التفقد التي أجراها 

إلى والية تندوف و التي أشرف خاللها على إطالق استغالل 
منجم الحديد بغار جبيالت.وأشار الوزير إلى أن "المرحلة االولى 
)2022-2025( من استغالل هذا  المنجم ستشهد انتاج 2 الى 3 
مليون طن/سنويا"، مضيفا أنه سيتم نقل خام الحديد برا إلى بشار 

حيث سيتم تحويله و تثمينه من قبل متعاملين وطنيين أبدوا رغبتهم 
في االستثمار في هذا المجال، في انتظار انجاز خط السكة الحديدية 

بشار-غار جبيالت.
وفور انجاز خط السكة الحديدية، ستنطلق المرحلة الثانية مما 
سيسمح بضمان االستغالل األمثل للمنجم، من خالل انتاج من 
40 إلى 50 مليون طن/سنويا.وقد جرى إطالق استغالل منجم 

غار جبيالت بحضور والي والية تندوف والسلطات المحلية وكذا 
إطارات الوزارة و العديد من مدراء مؤسسات القطاع.

من جهته، أكد والي تندوف، محمد مخبي أن المشروع "المهيكل" 
لمنجم غار جبيالت يمثل خيارا "استراتيجيا" لتنويع الموارد المالية 

خارج المحروقات.وفضال عن التنمية االجتماعية-االقتصادية 
للوالية و استحداث مناصب الشغل، سيساهم كذلك في تطوير 

االقتصاد الوطني من خالل انتاج المادة األولية وكذا تقليص فاتورة 
االستيراد، يضيف المسؤول.

وإضافة إلى إطالق استغالل منجم غار جبيالت، أشرف الوزير 
على تدشين و إطالق عدة مشاريع للكهرباء و الغاز على مستوى 
الوالية، السيما تدشين المحول الرئيسي 10/30 كيلو فولط الواقع 

بحي "سالكة"  وكذا تشغيل مشروع الربط بغاز المدينة بالحي 
الريفي 328 سكن ب"الكرامة.”

وفضال عن الزيارة التي قام بها إلى ورشة المقر الجديد لمديرية 
توزيع الكهرباء والغاز، حضر عرقاب عرضا حول توسيع 
الشبكة الكهربائية من 30 إلى 60 كيلوفولط وكذا االستغالل 

الحرفي للذهب.وفي هذا الصدد، أوضح أن مشروع توسيع الشبكة 
الكهربائية إلى 60 كيلوفولط سيسمح "باالستجابة الستعماالت 

صناعية للكهرباء و مرافقة إطالق نشاط الصناعة التحويلية في هذه 
الوالية.”وفي هذا الشأن، أكد أنه تم تعيين الشركة المكلفة بإنجاز 

الشبكة الكهربائية بطاقة 60 كيلوفولط، في حين أن شركة سونلغاز 
شرعت في انجاز بعض محطات التحويل.وبخصوص االستغالل 

الحرفي للذهب، أكد الوزير أنه سيتم إطالقه "فور تعيين المؤسسات 
خالل الشهر المقبل.”

ن�شبة جناح نزلء املوؤ�ش�شات العقابية بلغ  

5.565 مرت�شح اأي بن�شبة 57ر42 باملائة

وزارة العدل تكرم "اليوم" 
املحبو�شني املتفوقني يف �شهادتي باك 

وبيام دورة  2022
من المنتظر أن تقوم وزارة العدل اليوم بتنظيم حفل تكريم 

المحبوسين المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط دورة 
جوان 2022

وأوضحت وزارة العدل في بيان لها  أنه سشرف األمين العام 
لوزارة العدل على حفل تكريم المحبوسين المتفوقين في شهادتي 

البكالوريا والتعليم المتوسط دورة جوان 2022 وهذا ، اليوم اإلثنين 
01 أوت 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا )10:00سا( 

بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل القليعة، على حفل تكريم المحبوسين 
المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط دورة جوان 

2022، وكذا المتفوقين في مجال التكوين المهني للموسم الحالي 
.2022/2021

وحسب بيان وزارة العدل فانه سيتم خالل هذا الحفل تكريم 
المحبوسين المتفوقين بجوائز رمزية، تشجيعا لهم على المجهودات 

التي بذلوها، والمثابرة التي أظهروها في اتخاذ منهج العلم والمعرفة 
والتربية وسيلة فضلى لالندماج الفعلي في المجتمع.

كما جاء هذا الحفل لتثمين المجهودات المبذولة طوال السنة من 
طرف المحبوسين وموظفي المؤسسات العقابية، ومختلف الشركاء 
على غرار وزارة التربية الوطنية، وزارة التكوين والتعليم المهنيين 

وجمعيات المجتمع المدني، ولترقية نشاطات إعادة اإلدماج 
االجتماعي لفائدة هذه الشريحة من المجتمع.

للعلم فقد شهدت دورة جوان 2022 نجاح 2176 محبوس في 
امتحان شهادة البكالوريا  890 محبوس في امتحان شهادة التعليم 

المتوسط.يجدر اإلشارة فحسب االرقام التي صدرت عن وزير 
التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد فإنه كانت نسبة نجاح نزالء 

المؤسسات العقابية : 5.565 مترشح أي بنسبة 57ر42 بالمائة.
وعن نتائج امتحان شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط )دورة 

جوان 2022(، بمختلف  المؤسسات المدرسية  فذكر وزير 
التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد،  النه في شهادة البكالوريا  فان 

نسبة نجاح المتمدرسين بلغت 75ر58 بالمائة ;عدد الناجحين : 
271.252 من أصل 743.509تلميذ اما عدد الناجحين بتقدير : 
116.444 بنسبة 93ر42 بالمائة ;عدد الناجحين بتقدير ممتاز : 

889 ;عدد الناجحين بتقدير جيد جدا : 13.343  وعدد الناجحين 
بتقدير جيد : 32.735

وعن نسبة نجاح أشبال األمة بلغت حسب الوزير 11 ر98 بالمائة 
;عدد الناجحين من أشبال األمة : 415 من أصل 423 ، كما  ان 
عدد الناجحين من أشبال األمة بتقدير بلغ عددهم 388 أي بنسبة 

49ر93 بالمائة وعدد الناجحين من أشبال األمة بتقدير ممتاز : 4 
;عدد الناجحين من اشبال األمة بتقدير جيد جدا : 108.

مرمي عثماين

انتقد غياب الت�شاركية وحتفظ على بع�س قرارات الو�شاية

"الكناب�شت" يحّذر من مو�شم درا�شي �شعب 
اعتبر المجلس الوطني المستقل لموظفي التدريس 

لثالثي األطور االبتدائي والمتوسط والثانوي 
"الكنابست" أن القرارات المرتبطة بالدخول 

المدرسي للسنة الدراسية 2023/2022 متسمة 
بالضبابية والتي تتسم بارتجالية الخطط واآلليات 

في غياب التشاركية واستمرار القرارات المركزية 
االنفرادية وحذر في المقابل من تراجع القدرة 
الشرائية لالساتذة مطالبا برفع عاجل لألجور.

ونقال عن بيان للتنظيم النقابي فإنه  تحضيرا لدخول 
مدرسي مفتوح على عديد الجبهات والملفات، 
انعقدت الدورة العادية للمجلس الوطني لنقابة 

"الكنابست" يومي 24 و 25 جويلية 2022 بثانوية 
فرانتز فانون - والية بومرداس بحضور ممثلي 

)36( والية، لدراسة األوضاع الحالية والفصل في 
عديد المسائل التنظيمية وتحديد استراتيجية اآلفاق 

المستقبلية،  وبعد نقاش هادئ، جاد ومسؤول، 
خلصت نتائج دورة المجلس الوطني إلى مطالبة  

أعضاء المجلس الوطني وزارة التربية الوطنية بفتح 
مناصب مالية جديدة للتكفل بخرجي المدارس العليا 

والتعجيل بمسابقة التوظيف على أساس الشهادة، 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفادي معضلة االكتظاظ 

في األفواج التربوية وتخفيف الحجم الساعي 

لألساتذة، في خضم الظروف المزرية المحيطة 
بالمدرسة الجزائرية العمومية، وتسارع وتيرة 

األحداث الراهنة، وفى أجواء صيفية جد ساخنة 
على جميع األصعدة، مناخيا، مهنيا واجتماعيا، 
صحيا وتربويا، وتتويجا لموسم دراسي صعب 

وشاق.
وحسب ذات البيان فقد تمسك أعضاء المجلس 

الوطني بجميع المطالب األساسية المرفوعة في 
بيانات المجالس الوطنية السابقة، منها تحسين 

المقدرة الشرائية التي تعرف تدنيا غير مسبوق مما 
يستوجب رفع األجور لألستاذ بما يتوافق والرفع من 
قيمته المادية والمعنوية وجعله في أريحية اقتصادية 

واجتماعية  وفتح النظام التعويضي بما يسمح 
بتوسيع دائرة المنح والعالوات ومضاعفة قيمتها  

فضال عن التكفل الجاد بملف السكن – ملف التقاعد 
– ملف الخدمات االجتماعية – ملف طب العمل – 
تحيين منحة المنطقة – ملف الحريات النقابية - ...

وطالب أعضاء المجلس الوطني وزارة التربية 
الوطنية بتجسيد االلتزامات والتعهدات المضمنة 

في المحاضر الممضاة بين النقابة كنابست
CNAPESTE ووزارة التربية الوطنية –حسب 

ذات البيان-الذي نقل اصرار أعضاء المجلس 

الوطني بضرورة التعجيل بتسوية الوضعيات العالقة 
في الواليات وتسديد المخلفات المالية المتراكمة بها 

مند سنوات.
كما جدد أعضاء المجلس الوطني تحذيرهم من 

المساس بمجموع مكاسب ومكتسبات األساتذة السيما 
ما تعلق بفلسفة القانون األساسي الخاص وخصوصا 

منه مبدأ التوازي والتساوي في الترقية الى الرتب 
المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي واإلداري.

 وذكر أعضاء المجلس الوطني وزارة التربية 
الوطنية بضرورة إفادتهم بنسخة عن المشروع 
األولي المعد من طرف اللجنة التقنية المنصبة 
بتاريخ 25 أكتوبر 2021 على مستوي وزارة 

التربية الوطنية.
وحذر في االخير المجلس الوطني  لـ"الكنابست" من 
خطورة استمرار تهاوي المنظومة التربوية والتخلي 

الواضح والمبرمج عن رعايتها وتقويمها واإلنفاق 
عليها، محذرا في ذات السياق  من مخاطر تدهور 
المقدرة الشرائية وتقهقر مكانة األستاذ االعتبارية 
والرمزية في المجتمع إضافة إلى تردي الظروف 

المهنية واالجتماعية واستشراء التوظيف الهش في 
جل المؤسسات التربوية.

مرمي عثماين



االستقبال,  "مراسم  أن  البيان  أوضح 
وتقديم  الوطني,  العلم  بتحية  استهلت 
طرف  من  للضيف  العسكرية  التحية 
الجيش  قوات  مختلف  من  تشكيالت 
أن  إلى  مشيرا  الشعبي",  الوطني 
قادة  من  "كل  حضره  اللقاء  هذا 
ورؤساء  الوطني  والدرك  القوات 
بوزارة  مركزيون  ومدراء  الدوائر 
الجيش  وأركان  الوطني  الدفاع 
الوفد  أعضاء  وكذا  الشعبي,  الوطني 

الكاميروني".
أكد  الضيف,  بالوفد  الترحيب  وبعد 
الزيارة ستشكل  الفريق أول أن "هذه 
تمهيدا لتعاون عسكري يجسد اإلرادة 
إرساء  في  البلدين  لقائدي  السياسية 
الديناميكية  ويعكس  متنوع  تعاون 

المرجوة في العالقات الثنائية".
زيارتكم  "إن  الخصوص:  بهذا  وقال 
إلى بالدنا ستشكل، بدون شك، تمهيدا 
البلدين،  لكال  مفيد  عسكري  لتعاون 
وذلك بغض النظر عن الظرف األمني 
الذي تعرفه قارتنا, كما أنها تمثل دليال 
السياسية  اإلرادة  تجسيد  عزمنا  على 
العمل سويا على  بلدينا, قصد  لقائدي 
إرساء أسس تعاون متنوع,  قائم على 

المتبادل,  والتشاور  الصريح  الحوار 
من أجل معالجة القضايا ذات االهتمام 
فعال،  تعكس،  زيارة  المشترك. 
في  بعثها  إلى  نسعى  التي  الديناميكية 

عالقاتنا الثنائية".
أول  الفريق  أكد  متصل,  سياق  وفي 
بين  التعاون  إدراج  "ضرورة  على 

تعاون  بروتوكول  إطار  في  الجيشين 
من  عليه  المصادقة  تتم  عسكري, 
على  "وإنني  قائال:  وتابع  الطرفين", 
حقيقية  إرادة  جميعا  تحدونا  أنه  يقين 
وتطوير  إرساء  على  العمل  أجل  من 
الثقة,  أساس  على  قائم  دائم,  تعاون 
المصالح  االعتبار  بعين  األخذ  مع 

بين  التشاور  وتعزيز  المشتركة، 
"بهذه  قائال:  مؤسستينا".واستطرد 
كامل  عن  إبالغكم  بودي  المناسبة, 
استعدادنا للتشاور بخصوص الجوانب 
مجال  في  الخبرات  وتبادل  األمنية, 
مضيفا  العسكرية",  القدرات  تعزيز 
بالقول "لذا فانه يتعين إدراج التعاون 
بروتوكول  إطار  في  جيشينا  بين 
عليه  المصادقة  تتم  عسكري,  تعاون 
من الطرفين, وستسمح زيارتكم اليوم 
للتوصل  التعاون  هذا  معالم  بوضع 
إلى التوقيع على اتفاق في هذا المجال 
بين جيشينا".من جهته, أشاد جوزيف 
بيني أسومو ب"حرص الجزائر على 
مع  والتنسيق  التعاون  أواصر  تقوية 
جمهورية الكاميرون وكذا باقي الدول 
السلم  على  الحفاظ  بغية  اإلفريقية 
الدعم  خالل  من  السيما  واالستقرار, 
المتعدد األشكال الذي تقدمه في سبيل 
استتباب األمن عبر كافة ربوع القارة 
تبادل  اللقاء,  ختام  اإلفريقية".وفي 
بعدها  ليوقع  رمزية،  هدايا  الطرفان 
على  أسومو  بيتي  جوزيف  السيد 
السجل الذهبي ألركان الجيش الوطني 

الشعبي, يضيف نفس المصدر.

أكد، أمس، أمين عمارة المكلف باإلعالم لدى الوزير 
بالمؤسسات  المكلف  األول  الوزير  لدى  المنتدب 
تعمالن  و"أنجام"  "أناد"  وكالتي  أّن  المصغرة، 
على التحضير الستقبال ملفات العمال الراغبين في 

استحداث مؤسساتهم الخاصة .
أوضح  األولى،  اإلذاعية  للقناة  تصريح  وفي 
من  األخير  القانون  صدور  بعد  أنّه  عمارة 
المكلف  المنتدب  الوزير  أسدى  الرسمية،  الجريدة 
"أناد"  لوكالتي  تعليمات  المصغرة،  بالمؤسسات 
و"أنجام" الستقبال مشاريع العمال الجزائريين الذين 
سيستفدون من عطلة استثنائية لمدة سنة الستحداث 

مؤسساتهم .
الواد  بجامعة  المقاوالتية  دار  مدير  قال  جهته،  من 
فرصة  "إتاحة  إّن  مفيد  الالوي  عبد  البروفسور 
سنة  لمدة  استثنائية  عطلة  من  لالستفادة  للعامل 
الجديد،  القانون  وفق  الخاص  مشروعه  إلنشاء 
المؤسسات  معدل  ويرفع  المقاوالتي  الفكر  سيشجع 
الدولة  عليها  تراهن  التي  والمتوسطة  الصغيرة 

إلنعاش االقتصاد الوطني "
ويأتي هذا، بعد أن صدر في الجريدة الرسمية رقم 
49 قانون يسمح للعامل الراغب في إنشاء مؤسسة 
باالستفادة من عطلة غير مدفوعة األجر مدتها سنة 
واحدة على األكثر.ويتعلق األمر بالقانون رقم 22-

16 المتمم القانون رقم 90-11 لسنة 1990 والمتعلق 
بعالقات العمل، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، 
السيد عبد المجيد تبون في 20 يوليو الجاري.ووفقا 
لهذا القانون الجديد، فإنه "يحق للعامل االستفادة مرة 
واحدة خالل مساره المهني من عطلة غير مدفوعة 
األجر إلنشاء مؤسسة، كما يحق للعامل اللجوء إلى 
وحددت  مؤسسة".  إلنشاء  الجزئي  بالتوقيت  العمل 
بسنة واحدة  الجزئي  التوقيت  العمل  أو  العطلة  مدة 

"على األكثر".
ويمكن، استثناء، تمديد فترة العطلة أو العمل بالتوقيت 
الجزئي إلنشاء مؤسسة، لمدة ال تتجاوز ستة أشهر، 
نفس  بحسب  المعني،  العامل  من  تبرير  على  بناء 
أن  المصلحة،  لضرورة  للمستخدم  و"يمكن  النص. 
تاريخ  تأجيل  المشاركة،  لجنة  رأي  أخذ  بعد  يقرر 
بداية استفادة العامل من العطلة أواللجوء الى العمل 
بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة، لمدة ستة 
المعني  العامل  غياب  كان  إذا  االكثر،  على  أشهر 
وفقا  بالمؤسسة"،  بليغة ضارة  تداعيات  عنه  تنجر 

للقانون.
إلنشاء  عطلة  على  العامل  إحالة  على  ويترتب 
حقوقه  من  استفادته  وعدم  راتبه  تعليق  مؤسسته 
يبقى  العامل  أن  غير  والترقية،  باألقدمية  المتعلقة 
يحتفظ بحقوقه المكتسبة المرتبطة بمنصب عمله عند 

تاريخ إحالته على العطلة من أجل إنشاء مؤسسته، 
ويستمر خالل مدة العطلة في االستفادة من التغطية 
الضمان االجتماعي حسب كيفيات تحدد  في مجال 

عن طريق التنظيم".
في  مشروعه  انجاز  عدم  حالة  في  للعامل  ويمكن 
اآلجال المحددة أن يطلب إعادة ادماجه في منصب 
أجل  في  الكامل  بالتوقيت  تشغيله  إعادة  أو  عمله 
أو  العطلة  فترة  انتهاء  قبل  األقل  على  واحد  شهر 
مؤسسة.وأكد  إلنشاء  الجزئي  بالتوقيت  العمل  فترة 
في  يرغب  الذي  للعامل  يمكن  أنه  الجديد  القانون 
االمتيازات واالعانات  االستفادة من  إنشاء مؤسسة 
ألحداث  العمومية  االجهزة  إطار  في  الممنوحة 

وتوسيع النشاطات.
المقاوالتية  روح  "تشجيع  إلى  القانون  هذا  ويهدف 
وتحفيز كل الذين اكتسبوا معارف ومهارات مهنية 
كما  مؤسساتهم،  إلنشاء  المهنية  مساراتهم  خالل 
إلى  الرامية  الحكومة  مجهودات  إطار  في  يندرج 
من  التنموية  السياسيات  محور  في  المواطن  وضع 
خالل مساهمته في ازدهار االقتصاد الوطني كفاعل 
أساسي منتج للثروة"، حسب بيان لمصالح الوزارة 
والمؤسسات  المعرفة  باقتصاد  المكلفة  المنتدبة 

الناشئة.
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جت�سيدا لتعليمات رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون

انطالق اأول رحلة بحرية جتارية بني اجلزائر وداكار

الفريق اأول �سنقريحة ي�ستقبل الوزير املنتدب 

لدى رئا�سة جمهورية الكامريون املكلف بالدفاع

�شرورة اإدراج التعاون بني اجلي�شني 
يف اإطار بروتوكول تعاون ع�سكري

ا�ستقبل رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي، الفريق اأول ال�سعيد �سنقريحة، اأم�س، مبقر اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي، الوزير 

املنتدب لدى رئا�سة جمهورية الكامريون املكلف بالدفاع جوزيف بيتي اأ�سومو، الذي يقوم بزيارة ر�سمية اىل اجلزائر على راأ�س 

وفد ع�سكري هام، ح�سبما اأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
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ارتفاع غري اعتيادي لدرجات

 احلرارة هذا ال�سيف

«حرائق الغابات هذا العام اأقل 
حّدة وبجاية الأكرث ت�سررا»

بالمديرية  والحيوانات  النباتات  حماية  مديرة  كابويا  إلهام  أكدت 
العامة للغابات، أّن حصيلة حرائق الغابات لهذه السنة "أقل حدة" 
مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بفضل جملة االجراءات االستثنائية 

المتخذة.
الواليات  تعرفه  الذي  "الوضع  أّن  أمس  كابويا،   أوضحت 
المتضررة من حرائق الغابات المندلعة مؤخراً، متحكم فيه وجاٍر 
تسييرها", مضيفة: "بالمقارنة مع السنة الماضية, يمكن القول أن 

حصيلة حرائق الغابات أقل بكثير.”  
وجيجل,  سطيف  بجاية،  غرار  على  الواليات،  بعض  وكانت 
الحرائق في غاباتها,  اندالع بعض  شهدت في األسابيع االخيرة 
االستثنائية  واإلجراءات  المعلنة  القصوى  التأهب  حالة  لكن 
المقررة، سمحت باحتواء الوضع. وتأتي والية بجاية في الصداة 
من حيث المساحات المتضررة وعدد بؤر الحرائق, تليها سطيف 

وجيجل.
وعرفت هذه الصائفة ارتفاع غير اعتيادي لدرجات الحرارة إلى 
أدى  مما  المتوسط،  الحوض  دول  معظم  شمل  عالية،  مستويات 

إلى اندالع حرائق كثيفة بوتيرة حادة في عدد من بلدان المنطقة.
ولمواجهة الوضع، أعلنت وزارة الفالحة والتنمية الريفية "حالة 
تأهب قصوى، وعن تعبئة كافة مستخدميها التابعين ألسالك إدارة 
الغابات، وذلك في إطار التفعيل الدائم والمستمر للمخطط الوطني 

للوقاية ومكافحة حرائق الغابات.”
المديرية  إلطارات  السنوية  العطل  تأجيل  تّم  اإلطار،  هذا  وفي 
ليكونوا  الحرائق،  بمكافحة  المعنية  والمديريات  للغابات  العامة 
جاهزين للتدخل في حال حصول أي طارئ, إلى جانب ضمان 
حرصهم على المراقبة واليقظة المستمرة للسيطرة على الحرائق 

الصغيرة قبل أن تنتشر للمناطق المجاورة لها.
تطبيق  مع  السنة,  لهذه  الغابات  مكافحة  حملة  تقديم  تّم  كما 
استراتيجية جديدة ترتكز على مبدأ تحسين الجهاز العملياتي لرفع 
الكفاءة في عمليات التدخل والتقليل من تعرض الثروة الغابية إلى 

الحرائق وحماية الممتلكات واألشخاص.
وتعتمد االستراتيجية أيضا على إشراك المواطنين في المساهمة 
الفعالة في االنذار المبكر، والتدخل بمواقع الحرائق حديثة النشأة 
وتجنيد لجان األحياء المجاورة للغابات. ويشّكل المواطنون هذه 
السنة أهم مصادر "التبليغ اآلني" عن نشوب الحرائق, السيما بعد 

وضع الرقم األخضر 1070 تحت تصرفهم, حسب المسؤولة.
باتت  العمومية  المفارغ  أّن  إلى  كابويا  لفتت  السياق،  هذا  وفي 
بالنسبة  الحال  وهو  الحرائق,  اندالع  في  الرئيسية  المسببات  من 
للحريق الذي اندلع بوالية سطيف, كونها تحتوي على عدة بقايا 

منزلية ومواد سريعة االشتعال.
ليال,  المنزلية  النفايات  اخراج  على  الحرص  أهمية  وأبرزت 
لتفادي تعرضها للحرارة المرتفعة, وبالتالي تجنب اندالع الحرائق 
باألخص في المناطق السكنية المحاذية للمناطق الجبلية والغابية، 
الجمر,  على  الشواء  أجهزة  استعمال  خطورة  إلى  أشارت  كما 
والتي يمكن أن تنقل الشظايا الصغيرة الناجمة عنها إلى األشجار 
في  يتسبب  قد  مما  الرياح,  عامل  بفعل  معتبرة,  ارتفاعات  على 

نشوب حرائق.
وقامت المديرية العامة الغابات بتقديم توجيهات للواليات من أجل 
تشديد المراقبة على استخدام أجهزة الشواء في الفضاءات الغابية، 
كما تم تنصيب حواجز قارة يؤطرها أعوان الغابات، يتكفلون من 
خاللها بمراقبة زوار الغابات وتقديم نصائح لتحسيسهم بضرورة 
تجنب بعض السلوكيات في المحيط الغابي، أو منعهم من التوغل 

في محيطات غابية معينة ومن استعمال مواد معينة.
الوطني  المعهد  مع  بالتنسيق  للغابات  العامة  المديرية  ونّظمت 
لإلرشاد الفالحي، حملة توعية تحت شعار "ما تخليهاش تتحرق" 
واالجراءات  الغابات،  حرائق  مخاطر  ضد  للتحسيس  تهدف 

الواجب اتخاذها للحفاظ على المحيط الغابي.
 3261 يتضمن  عملياتياً  للغابات جهازاً  العامة  المديرية  وأنشأت 
نقطة مياه، و513 مناوبة متحركة تتضمن 1017 عوناً, و401 
ورشة   1019 جانب  إلى  عونا,   960 ب  مزودة  مراقبة  نقطة 
شاحنة  و63  عاماًل,   9481 تسييرها  على  يعمل  للتدخل  وموقع 

إمدادات و240 شاحنة إطفاء.  
وسخر القطاع لهذه السنة 15 شاحنة ذات صهريج بسعة 3000 
ظهر.  مضخة   3000 من  وأكثر  خفيفة  إطفاء  شاحنة  و80  لتر 
يُشار إلى أّن حرائق الغابات المسجلة خالل سنة 2021، أتلفت 

أكثر من 100 ألف هكتار، كما خلّفت 84 قتياًل.
ع. ط

بعد �سدور "قانون منح العامل عطلة لإن�ساء موؤ�س�سة" يف اجلريدة الر�سمية

"اأناد" و"اأجنام" جاهزتان ل�ستقبال 
العمال الراغبني يف ا�ستحداث موؤ�س�سات خا�سة

أول  العاصمة  الجزائر  ميناء  من  أمس،  انطلقت، 
الجزائر والعاصمة  بين  رحلة بحرية تجارية منتظمة 
الجمهورية  لتعليمات رئيس  السينغالية داكار، تجسيدا 
عبد المجيد تبون.وفي تصريح للقناة اإلذاعية األولى، 
قال أستاذ اإلقتصاد بجامعة أم البواقي مراد كواش، أن 
فتح الخط البحري يأتي كخطوة هامة نحو تقوية العمق 

اإلستراتيجي للجزائر في افريقيا. مضيفا أن فتح الخط 
من شأنه تسهيل التجارة البينية بين البلدين. و كذا إلى 
التجاري  الخط  هذا  سيساهم  كما  إفريقيا،  غرب  دول 
بين  البيني  التجاري  التبادل  حجم  زيادة  و  ترقية  في 
البلدين. في الوقت الذي تراهن فيه الجزائر على بلوغ 

7 مليارات دوالر من الصادرات لسنة 2022.

إلى  البحري يضاف  التجاري  الخط  هذا  فإن  لإلشارة 
العاصمة  و  الجزائر  ميناء  بين  الرابط  البحري  الخط 
الموريتانية نواكشط الذي انطلق شهر فيفري الماضي. 
و الذي يهدف هو اآلخر إلى تقوية العالقات التجارية 

من خالل ولوج األسواق اإلفريقية الواعدة.
وقد انطلقت أول أمس، أول  رحلة بحرية على متن 

كما  اإليطالية.  نابولي  نحو  زياد،  بن  طارق  باخرة 
أوضح المدير العام  بالنيابة لشركة النقل البحري، أنه 
تم برمجت رحلتين في الشهر نحو هذا الخط، كما دعا 
وزير النقل إلى انتهاج عملية ترويجية و اقتراح أسعار 

تسمح بجذب أكثر عدد من المواطنين ذهابا وإيابا.
ف.م



اجللفة 

طرقات كارثية ومركبات تعاين 
تشهد بعض الطرقات بوالية الجلفة اهتراءات كبيرة كطريق 
 100 الرحمة  سوق  وطريق  الزريعة  حي  الثقيلة  األوزان 
قنوات دون  الحفر وتمرير  نموذجا، وهذا جراء أشغال  دار 
سنوات  منذ  البساط  تجديد  عدم  الى  باإلضافة  إصالحها 
اثر  مما  المعنية  المصالح  طرف  من  المستمرة  المراقبة  و 
سلبا على المركبات بمختلف احجامها و جعلها تتعرض الى 

اعطاب  وعرقل حالة السير بهذه الطرقات.  
ويوجه المواطنون نداء للسلطات الوالئية و الجهات المعنية 
من اجل التدخل واعادة اصالح هذه الطرقات و خاصة انها 
الماريين  و  للسكان  يسمح  و  بالمنطقة  هاما  شريان  تعتبر 

بالوالية الدخول اليها و الخروج منها.  

.. واقبال كبري على �سوق
 ال�سيارات بعني و�سارة  

الجملة  بسوق  المستعملة  للسيارات  االسبوعي  السوق  يعتبر 
بعين وسارة من اهم االسواق بوالية الجلفة بحيث انه مهيئ 
 3000 استيعاب  على  وقادر  مزفتة  وطرقه  المرافق  بكل 
ليلعب دورا  سيارة عكس كل األسواق االخرى وهذا يؤهله 
رياديا في أسواق السيارات في قادم األيام خاصة مع موقعه 
االستراتيجي بالمدينة والوالية. وحدد له كل يوم ثالثاء بداية 
من الساعة 5.00 صباحا إلى غاية 12.00 زواال الستقبال 

الوافدين للسوق من مختلف الواليات. 
اصحاب  بين  ومكاتبة  لبيع  بمكتب  يتعزز  أن  المنتظر  ومن 
عين  بلدية  من  مأمول  هو  ما  وذلك  السوق  داخل  السيارات 

وسارة و سكانها و الوافدين الى السوق .
لعجاج حمود عزيز

الق�صية عاجلتها م�صالح اأمن العا�صمة

حمل يبيع وجبات
"برغر" بها ديدان

وموسـم  تزامنا  الجزائر  واليـة  أمـن  مصالح  برمجـت 
اإلصطياف، وفـي إطـار حمايـة المستهلك، خرجات ميدانيـة 
يومية لمراقبـة مختلف المحالت التجارية خصوصا المتعلقة 

بوجبات األكل السريع.
مـواد  وعـرض  بيع  قضية  معالجة  تمت  اإلطار،  هذا  في 
سريع”،  “إطعام  نوع  مـن  تجـاري  بمحـل  فاسدة  استهالكية 
فرج  سـيدي  السادس  الحضـري  األمـن  اختصاص  بقطـاع 
لوجبة  بيعه  خلفية  على  زرالدة،  اإلدارية  المقاطعة  بـأمن 

“برغر” ألحد المصطافين، بها ديدان.
الرقابـة  محققـي  رفقة  تنقلهـا  وبعـد  الشـرطة  عناصـر 
اإلقتصـادية وقمـع الغـش بالمفتشية اإلقليميـة للتجـارة لدائرة 
جـملـة  رصـد  تـم  أيـن  التجـاري،  المـحـل  عاينـت  زرالدة، 
مـن المخالفـات المتعلقة بشـروط النظافة، على رأسها وجـود 
وجبة “برغر” ثانيـة بـهـا ديـدان، مأكوالت قديمـة تـم إتالفهـا 
تمثلت فـي )3.5( كلـغ مـن اللحم المفروم، )6.8( كلـغ دجـاج 
محـضـر بالتوابل مسبقا، )32( قطعة “برغر” مطلية بالجبن 

موضوعة في مكان غير مخصص للحفظ.
واستنادا لإلجـراءت القانونية، قامت عناصر الشرطة بتثبيـت 
المـحـل وكذا الوجبات، مع رفع عينات منها ووضعها تحت 

تصرف الشرطة العلمية للتحليل.
ق. م

�صطيف

لقاء ت�ساوري لفائدة الفاعلني 
املحليني ببلدية جميلة النموذجية

انطلق أمس، في بلدية جميلة النموذجية، بوالية سطيف وفي 
اطار المبادرة االستراتيجية للتنمية المحلية، اللقاء التشاوري 
االول لفائدة الفاعلين المحليين، تحت اشراف جمعية الشباب 
الرياضي لبلدية جميلة بصفتها جمعية مسهلة لهذه المبادرة. 

عن  وممثلين  المحليين  المنتخبين  الورشة  هذه  جمعت  وقد 
والوالئية،  البلدية  والجمعيات  السياحية  والوكاالت  الحرفيين 
تحت اشراف ومرافقة تقنية للخبير في التنمية المحلية لبرنامج 

كابدال، عبد الكريم بوذراع.
وتطرق المشاركون في هذا اللقاء الى المحور االستراتيجي 
الجيل  "من  للتنمية  البلدي  المخطط  في  تحديده  تم  الذي   1
يهدف  المحلية، والذي  االقتصادية  بالتنمية  المتعلق  الجديد"، 
كويكل  موقع  )حول  واالثرية  الجبلية  السياحة  تطوير  الى 
الروماني(، وتنمية الفالحة وتربية الحيوانات، وأخيرا تحفيز 

النشاطات الحرفية واالستغالل المستدام للموارد المحلية.  
فكرة  المحليين،  الفاعلين  بين  برزت  السياق،  ذات  وفي  في 
انشاء ديوان محلي للسياحة كخطوة أولى، في انتظار لقاءات 
تقنية  بمرافقة  دائما  المقبلة،  االشهر  في  أخرى  تشاورية 

لبرنامج كابدال.
ر. ن

مرباح  قاصدي  جامعة  نشأة  وتعود 
مدرسة  كانت  عندما   1987 سنة  إلى 
 129 يتعدى  ال  بتعداد  لألساتذة  عليا 
تخصصات  ثالث  في  مسجال  طالبا 
الكيمياء(,  و  الفيزياء  و  )الرياضيات 
قبل أن يتم توسيعها تدريجيا من خالل 
فتح مسارات تعليمية أخرى سيما بعد 
ترقيتها إلى مركز جامعي سنة 1997 
بفتح  البيداغوجي  المسار  تعزز  حيث 
بهدف  الجامعية  التخصصات  عديد 
و  الجنوب  طلبة  لتطلعات  االستجابة 
مؤسسات  إلى  التنقل  عناء  تجنيبهم 

جامعية بالشمال.
العلمي  الهيكل  هذا  أهداف  بين  ومن 
بالمنطقة  التكوينية  المطالب  تلبية 
السكاني  التعداد  لحاجيات  مسايرة 
 1999 تم ترقيته سنة  المتزايد، حيث 
الفقيد  إسم  لتحمل  إلى مصاف جامعة 
بكافة  تزويدها  وتم  مرباح,  قاصدي 
التجهيزات البيداغوجية الضرورية, و 
إنجاز بها عديد العمليات التنموية, كما 
الصناعية  الشركات  من  دعما  لقيت 
سيما  بالمنطقة  المتواجدة  البترولية  و 
تدخر  لم  التي  مسعود  حاسي  بمنطقة 
الصرح  لهذا  دعمها  لتقديم  جهد  أي 
خالل  من  سواء  طالبها  و  العلمي 

التكوين, المرافقة أو التوظيف.
شبكة  في  توسعا  الجامعة  وعرفت 
إنشاء  خالل  من  البيداغوجية  هياكلها 
10 كليات  أقطاب جامعية مكونة من 
أزيد  توفر  متخصصين  معهدين  و 
لنيل  تكوينيا  تخصصا   178 من 
بتأطير  الماستر  و  الليسانس  شهادة 

يزيد عن 1.210 أستاذ منهم 60 في 
باإلضافة  بروفيسور,  برتبة  المائة 
إلى مضاعفة عدد مخابر البحث التي 
انتقلت من ثمانية مخابر خالل الموسم 
 34 إلى   ) الجامعي)2007/2006 
الدراسي  الموسم  برسم  بحث  وحدة 
2020 /  .2021ومن أجل ضمان أداء 
تم  فعال,  إداري  وتسيير  بيداغوجي 
إعادة هيكلة الجامعة إلى أربع نيابات 
بناء  وذلك  ومعهدين  كليات  وعشر 
على المرسوم التنفيذي رقم 100-13 
الموافق 14 مارس .2013 كما تعزز 
قطاع التعليم العالي بورقلة بسلسلة من 

الهياكل البيداغوجية الجديدة.
بكلية  بالخصوص  األمر  ويتعلق 
الموسم  خالل  أنشئت  التي  الطب, 
الجامعي 2014 / 2015 وتعد مكسبا 
الصحية  الخدمات  تعزيز  شأنها  من 
بورقلة وواليات جنوب البالد عموما.

 632 مجموعه  ما  الكلية  واستقطبت 
الجنوب  واليات  مختلف  من  طالبا 
يؤطرهم 21 أستاذا مساعدا استشفائيا 
العسكري  المستشفى  من  جامعيا 
العسكرية  للناحية  الجامعي  الجهوي 
ترشين  الشهيد  بورقلة  الرابعة 
اإلمكانيات  كل  وفرت  حيث  إبراهيم, 
الضرورية للطلبة لتلقي تكوين تطبيقي 
حسين  الكلية  مدير  ذكر  مثلما  فعال, 

بوعزيز.
كلية  من  تخرجت  دفعة  أول  وكانت 
سبع  دام  تكويني  مسار  بعد  الطب 
شهر   )2021  /  2014( سنوات 
ديسمبر 2021 وتتشكل من 38 طالبا.

سيما  ودعمهم  الطلبة  مرافقة  وبهدف 
و  دراسية  منح  على  المتحصلين 
تمكينهم من اكتساب المهارات العلمية 
نحو  إمضاء  تم  الالزمة,  المعرفية  و 
220 اتفاقية تعاون و شراكة وحوالي 
عشر مشاريع تعاون دولي بين جامعة 
قاصدي مرباح ومراكز البحوث لدول 
و  إيطاليا  و  فرنسا  بينها   من  أجنبية 
اإلتحاد  و  تونس  و  إفريقيا  جنوب 
األوروبي و الصين و المملكة المتحدة 
و  األمريكية  المتحدة  الواليات  و 

إسبانيا و األرجنتين و اليابان.
بجهود  الجامعة  هذه  التزام  مكن  وقد 
تطلعات  يلبي  بما  العلمي  التطوير 
تحتل  "أن  من  واألساتذة  الطالب 
مكانة مرموقة بين المؤسسات العلمية 
إجراءالبحوث,  حيث  من  الكبرى 
مقاال   1.200 من  أكثر  يفوق  بما 
وطنية  علمية  مجالت  في  نشر  علميا 
إشراك  على  تعمل  كما  ودولية", 
البحث,  الوطنية في تطوير  الشركات 
مثلما  ذلك مجمع سوناطراك,  بما في 
الطاهر  محمد  الجامعة,  مدير  أوضح 

حليالت.
للمقاوالتية  دار  أيضا  الجامعة  وتضم 
برامج  لدعم  تكنولوجية  وحاضنة 
في  الراغبين  للطالب  التوظيف 
اإلجتماعية  الحياة  في  اإلنخراط 
وإنشاء  مشاريعهم,  لتجسيد  والمهنية 
ناشئة(  )مؤسسات  مصغرة  مؤسسات 
علي  العلمية  المجاالت  مختلف  في 
علوم  و  الحديثة  التكنولوجيات  غرار 

الطبيعة و الحياة و العلوم اإلنسانية.

العلمية  النوادي  يخص  ما  وفي 
األخيرة  هذه  حققت  فقد  بالجامعة, 
من  ذلك  يبرز  حيث  مشجعة,  نتائج 
للمحرقات  العلمي  النادي  فوز  خالل 
المتجددة  الطاقات  و  المحرقات  بكلية 
علوم  و  الكون  و  األرض  علوم  و 
علمي  بحث  أحسن  مسابقة  في  المادة 
في مجال تطوير إنتاج الموارد النفطية 
و الغازية و التكنولوجيات ذات الصلة 
التي نظمت بجامعة لوسر بألمانيا من 
خالل عرض نموذج آللة حفر مجهزة 
إلى  باإلضافة  اآللي,  التحكم  بنظام 
على  الجيولوجيا  نادي  طلبة  حصول 
العالمية  المسابقة  في  الثالثة  المرتبة 

لجيولوجيا البترول.
املدر�صة العليا للأ�صاتذة...

مك�صب تكويني هام

 كما تدعم القطاع بفتح المدرسة العليا 
لألساتذة والتي أنشئت بموجب مرسوم 
وزاري صادر في 11 يوليو 2015, 
و  الثانوي  الطورين  أساتذة  لتكوين 
المتوسط في تخصصات علوم الطبيعة 
و  العربية  اللغات  و  الدقيقة  العلوم  و 
الفرنسية و اإلنجليزية وأساتذة الطور 
اللغتين  تخصصي  في  اإلبتدائي 

العربية و الفرنسية.
تتوفر  التي  المدرسة  هذه  وتعرف 
على قدرة استيعاب تصل إلى 1.000 
إقباال  افتتاحها  منذ  بيداغوجي  مقعد 
واليات  عديد  من  للطلبة  "متزايدا" 
"هاما  تكوينيا  مكسبا  تعتبر  و  الوطن 
مثلما  بالخصوص,  المنطقة  لطلبة   "
صرح لوأج مدير المدرسة, فوزي بن 

إبراهيم.
وتخرجت أول دفعة من األساتذة تضم 
75 أستاذا و أستاذة في الطور اإلبتدائي 
 /  2015 التكويني  الموسم  برسم 
في  أستاذة  و  أستاذا   119 و   2016
الثانوي وتخرجت برسم  التعليم  طور 
الموسم الدراسي 2022/2021 , كما 
تدعمت خريطة التكوين تحسبا للموسم 
 )2023  /  2022( المقبل  الجامعي 
لتكوين  جغرافيا  و  تاريخ  بتخصص 
الثانوي,  و  المتوسط  الطورين  أساتذة 

كما أكده مدير هذا الصرح العلمي.
على  المدرسة  انفتاح  إطار  وفي 
البحث  وتطوير  الخارجي  المحيط 
العلمي أبرمت مؤخرا اتفاقية "إطار" 
للتعاون و الشراكة مع جامعة قيرسون 
و  التعاون  تعزيز  أجل  من  )تركيا( 
الشراكة بينها وأيضا مع المعهد العالي 
للصحة بإيطاليا من أجل تطوير البحث 

العلمي.
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في إطار متابعته الدورية لسير المشاريع والبرامج التنموية، واستمرارا لجلسات 
التي تمت بالموازاة مع خرجات ميدانية  التحضير الخاصة بالدخول المدرسي 

للمنشآت التربوية، ترأس جهيد موس والي الوالية، أمس، اجتماعا تنسيقيا.
وخالل ذات االجتماع تم الوقوف على سير التحضير للدخول المدرسي المقبل 
من  االزرق وغيرها  المخطط  سير  ومتابعة  به،  الخاصة  االجراءات  ومتابعة 
الملفات األخرى.ففي إطار متابعته بوضعية سير المشاريع التربوية بغية ضبط 
مختلف المؤشرات الكفيلة بانجاح الدخول المدرسي ما يتطلب الشروع المبكر 
الهياكل.  جاهزية  على  بالحرص  تعلق  فيما  سيما  به  الخاصة  التحضيرات  في 
وقف والي الوالية على سير التحضيرات سيما فيما تعلق بالمرافق التربوية، دعا 
الوالي الى ضرورة العمل على إنجاح الدخول المدرسي عبر التحضير الجيد له.
متابعة  على  السهر  الزامية  على  السياق  هذا  في  المدية  والي  شدد  وقد 

سيراالجراءات المتعلقة بالمشاريع التربوية سيما فيما تعلق بوضعية المرافق.
الزيارات  تكثيف  على  والعمل  المدرسي  والكتاب  التمدرس  التجهيز.منحة 

الميدانية للوقوف على المشاريع ووضمان جاهزيتها
كما دعا جهيد موس إلى ضرورة التنسيق التام بين مختلف القطاعات والدوائر 
ذات الصلة النجاح الدخول المدرسي والتدارك العاجل لجميع العقبات المواجهة 
للدخول المدرسي، كما امر بإيالء العناية القصوى لتجهيز المؤسسات التربوية 
بين  التام  بالتنسيق  االولويات  وتحديد  والترميم  التهيئة  لعمليات  دفع  واعطاء 

االطراف ذات الصلة.
أما بخصوص المخطط األزرق، فقد امر والي الوالية باستكمال التنفيذ الميداني 

البرنامج واستهداف مختلف الفئات.
ع. ب

خ�ص�ص للدخول املدر�صي واملخطط الأزرق

وايل املدية يرتاأ�س اجتماعا تن�سيقيا

بف�صل عديد الربامج التنموية امل�صايرة لتطلعات املنطقة

تقدم هيكلي وبيداغوجي 
لقطاع التعليم العايل بورقلة

ي�صهد قطاع التعليم العايل والبحث العلمي بولية ورقلة تقدما "ملحوظا" من �صنة اإىل اأخرى هيكليا وبيداغوجيا بف�صل عديد 

الربامج التنموية على نحو ي�صاير تطلعات املنطقة ووليات اأخرى من اجلنوب.ومنحت لولية ورقلة غداة ال�صتقلل التي حتتفل 

هذه ال�صنة ب�صتينيته, م�صاريع هيكلية وبيداغوجية يف هذا القطاع مكنتها من احتلل مكانة هامة �صمن التنمية الوطنية.

ق. م/ واأج



دون  شعره  غسل  كيفية  الطفل  تعليم  يجب 
بشعره  العناية  أجل  من  للتلف  تعريضه 
والمحافظة عليه، ومن أهم الخطوات الواجب 
الصحية  الرعاية  عادات  لتطوير  اتباعها 

للطفل ما يأتي:
الدافئ،  بالماء  الرأس  الشعر وفروة  ترطيب 
الشعر  على  الشامبو  استعمال  يسهل  حيث 

المبلل.
وضع القليل من الشامبو في راحة يد الطفل، 

وذلك لتسهيل عملية غسله على الطفل. 
الطلب من الطفل أن يقوم بتدليك وفرك فروة رأسه، حيث من المهم 

غسل فروة الرأس من الشامبو.
شطف الشعر بالماء الدافئ حتّى لو كان خالياً من الشامبو، فشطف 

الشامبو  من  تماماً  نظيفاً  يجعله  الشعر 
واألوساخ.

مساعدة الطفل حتّى يقوم بلف شعره بمنشفته 
الرطب  الشعر  لف  يُساعد  حيث  الخاصة، 

بالمنشفة على امتصاص الماء.
تجنب فرك الشعر بالمنشفة وهو جاف، ألّن 

هذا يعمل على تكسر الشعر وإتالفه. 
متباعدة،  أسنانه  مشط  أو  فرشاة  استعمال 
وخاصة للشعر المجعد حتّى ال يتمزع الشعر 
الشعر  بتمشيط  يُنصح  كما  التمشيط،  أثناء 

الرطب بهدوء وبلطف.
وبالتالي  وتكسره،  الشعر  تلف  يسبب  قد  الشعر  في  المشط  فرك 

ظهور شعر تالف وغير صحي.
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المسببة  أو  الُمهيجة،  المواد  استنشاق  يزيد  إذ  الهوائي:  التلوث 

اإلصابة  فرص  من  الهواء  في  الموجودة  السموم  أو  للحساسية، 
الكيميائية،  والمواد  والعفن،  اللقاح،  ذلك حبوب  ويتضّمن  بالربو؛ 

والملّوثات الُمرتبطة بحركة المرور.

إلى  اآلن  حتّى  يتوصل  لم  الطب  أّن  من  الرغم  على  منة:  ال�سُ  

أن  إاّل  بالربو؛  واإلصابة  الُسمنة  بين  العالقة  يُبين  مؤكد  تفسيٍر 
إصابة  خطر  من  تزيد  التي  الرئيسية  العوامل  من  تعّد  الُسمنة 

إلى  ُمستندين  العالقة  هذه  العلماء  بعض  فّسر  وقد  بالربو،  الفرد 
في  بما  الجسم  في  التهاٍب  إلى حدوث  تؤدي  أن  يُمكن  الُسمنة  أّن 
زيادة  للسمنة  يُمكن  النظرية  لهذه  فوفقاً  الهوائية؛  المجاري  ذلك 
بدورها  والتي  لاللتهاب  الُمسببة  الخاّصة  العوامل  بعض  كمية 
في  يُسبب  مما  الجسم،  في  البيضاء  الخاليا  زيادة عدد  إلى  تؤدي 
فإّن  الهوائية، وبالتالي  المجاري  التهاٍب وتهيٍج في  النهاية حدوث 
الحفاظ على وزن الجسم الصحي من خالل تناول الطعام الصحي 
باألزمة. اإلصابة  خطر  من  يُقلل  الرياضية  التمارين   وممارسة 

�شحتك
اإعداد: حياة م�سباحي

الأمور التي يجب اأن تراعيها احلامل

ارتداء المالبس المناسبة للحمل، والحرص أن تكون مالبس قطنية ومريحة وغير 
ضيقة.

ارتداء األحذية المريحة للظهر والمشي. 
شرب كميات وافرة من الماء ما ال يقل عن 2 لتر يومياً؛ لتجنب اإلصابة بالجفاف. 
أخذ قسط وافر من النوم والراحة، والحرص على النوم لمدة 8 إلى 10 ساعات 
أو  الجانبين  أحد  النوم على  والحرص على  الغذاء،  بعد  الليل وساعة  في  يومياً 

الظهر خالل األشهر األخيرة من الحمل.
الجسم  في  الدموية  الدورة  لتنشيط  الطلق،  الهواء  في  المشي  رياضة  ممارسة 
على  وللمحافظة  الجنين،  إلى  باألكسجين  المحمل  الدم  وصول  تحسين  وبالتالي 

رشاقة الجسم، كما يمكنها ممارسة السباحة.
االهتمام بالجانب العلوي من الجسم وتنظيفه بشكل منتظم بالماء الفاتر والصابون 

وترطيبه باستخدام الزيت أو كريمات الترطيب لمنع تشققه.
يومياً  مرتين  األسنان  وتنظيف  واألسنان،  واللثة  الفم  وصحة  بنظافة  االهتمام 

واستخدام الغسول الفموي.
التقليل من شرب الشاي والقهوة. 

مراقبة الزيادة في الوزن ومراجعة الطبيب في حال كان هناك زيادة غير طبيعية.

طرق تر�سيد ا�ستهالك الغذاء املنزيل
مشكلة  الغذاء  إهدار  مشكلة  تُعتبر 
حيث  والمجتمع،  الفرد  على  كبيرة 
على  الطعام  إهدار  عملية  تؤثر  ال 
المصاريف الخاصة بالفرد فقط، بل 
المستهلكة  غير  الغذائية  المواد  إن 
وتتعفن  القمامة،  مكبات  إلى  تُرسل 
وهو  الميثان،  غاز  يُنتج  مما  هناك 
أحد الغازات الدفيئة التي تُساهم في 

تغيير المناخ.
إهدار  يعني  الطعام  إهدار  أن  كما 

الماء، حيث يتم فقد 24% من الماء المستخدم للزراعة من خالل الطعام الُمهَدر 
سنوياً، ويُمكن حصر كمية الطعام الُمهَدر سنوياً إلى ما يُعادل 1.3 مليار طن من 
الطعام، وكمية المياه الُمهَدرة تصل إلى 45 تريليون جالون أي ما يقارب 170 
الخطوات  المنزلي عن طريق  الغذاء  استهالك  بترشيد  يُنصح  لذا  لتر،  تريليون 

التالية:
من  أكثر  طعام  كميات  بشراء  األشخاص  معظم  يقوم  حيث  بذكاء:  الت�سّوق 

حاجتهم، لذا يُفضل عدم شراء الطعام مرة واحد وبكميات كبيرة، بل القيام بالذهاب 
إلى المتجر ِعّدة مرات كل بضعة أيام، كما يجب وضع قائمة وكتابة المواد التي 
تم شراؤها سابقاً لعدم شراؤها مرة أخرى، وكتابة المواد التي يحتاجها الشخص، 

مما يُساعد في تقليل الشراء وتقليل هدر الطعام. 
تخزين الطعام بطريقة �سحيحة: تخزين الطعام بشكل خاطئ يؤدي إلى إهدار 

كميات كبيرة من الطعام، إذ إنه تبعاً لمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعة فإن ثُلثي 
النفايات المنزلية ناتجة عن الطعام الفاسد في المملكة المتحدة.

وتخميره،  الطعام،  تخليل  عمليات  تُعتبر  حيث  الطعام:  تخليل  كيفية  تعلم   

وتجميده، وتجفيفه، وتعليبه من التقنيات المستخدمة للحفاظ على األغذية، إذ إن 
عملية التخليل تحفظ الطعام من خالل وضعه مع محلول ملحي أو خل، وتُساهم 

رق على تقليل انبعاث الكربون وتوفير المال. هذه الطُّ
المنظمة تؤدي  الممتلئة وغير  الثالجات  ترتيب الثالجة من الفو�سى: حيث إن 

ما  من رؤية  للتمكن  الثالجة  ترتيب  يُفضل  لذا  الُمهَدر،  الطعام  كمية  زيادة  إلى 
تحتويه واستخدامه. 

تناول الق�سور: حيث يجب عدم تقشير الفواكه والخضار ورمي قشرها، بل يُفضل 

القيام بتناولها كاملة، إذ إنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية. 
ا�ستخدام الطعام قبل انتهاء تاريخه: حيث يجب البدء بتحضير وتقديم وتناول 

الطعام الذي تم شراؤه أواًل أو الذي له تاريخ صالحية أقل قبل الطعام الجديد لتقليل 
كمية األطعمة التالفة والمهدرة.

الغذاء  تمتلك  ال  عديدة  أُسر  يتواجد  حيث  امل�ستخدمة:  غري  بالأطعمة  التربع 

الكافي لها، لذا يُفضل التبرع بهذه األطعمة غير التالفة لهم.
عدم طبخ كميات كبرية من الطعام: حيث يكفي تقديم الطعام بصحون صغيرة 

وكميات أقل
ت�سجيل الأطعمة التي مت اإهدارها: يُنصح بتسجيل أسماء األطعمة الُمهَدرة لتقليل 

كميات شراؤها وتقليل إهدارها.
حتويل الطعام ل�سماد: دفن بعض أنواع األطعمة سيُشكل سماداً مجانياً للتربة، مما 

يُساعد في جعل حديقة المنزل أكثر جمااًل.

احلامل واجلنني

تدابير منزلية

اأمومة  و طفـولة 

الزيتون  وزيت  البيض  بياض 
وعصير الليمون يساعد بياض البيض 
البشرة باإلضافة  على تحسين مظهر 
تحضير  ويتم  مرونتها،  استعادة  إلى 

هذه الوصفة كاآلتي: 

املكونات

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. 
عصير نصف ليمونة.

بياض بيضة.
طريقة التح�سري وال�ستعمال

البعض  بعضها  مع  المكونات  تُخلط 
بشكٍل جيٍد.

يوضع الخليط على القدمين ويترك لمدة 30 دقيقة. 
تُغسل القدم بالماء وتنّشف جيداً.

الليمون وال�سكر

السيتريك به،  الليمون بوفرة فيتامين سي وحمض   يمتاز عصير 
اللذان يساعداّن على تقشير البشرة والتخلص من خاليا الجلد الميتة، 
أفتح من  وتحسين نمو خاليا جديدة وبالتالي الحصول على بشرٍة 

قبل. 
املكونات

نصف ليمونة. 
سكر. 

طريقة التح�سري وال�ستعمال

يُرش القليل من السكر على الليمونة. 
ثم تفرك القدمين به لعدة دقائق للتخلص من الخاليا الميتة واألوساخ 

والشوائب. 
تترك القدمين لمدة 10 دقائق وتغسل بعد ذلك بالماء.

يكرر ذلك مرة واحدة باألسبوع للحصول على قدميّن أفتح. 
الألوفريا 

تساعد األلوفيرا على تفتيح المناطق الداكنة والتخلص من التصبّغات 
بالبشرة، باإلضافة إلى ترطيب البشرة بكفاءٍة عاليٍة، وطريقتها: 

املكونات: 

هالم األلوفيرا. 
طريقة التح�سري وال�ستعمال

توضع األلوفيرا على القدمين وتفرك لمدة 5 دقائق. 
تترك لمدة 30-45 دقيقة، وتغسل بالماء بعدها وتنّشف جيداً. 

يكرر ذلك مرتين يومياً للحصول على النتائج المرجّوة. 
لنب الزبادي

جداً  فّعااًل  يجعله  اللبنيك  حمض  على  الزبادي  لبن  احتواء  إن 

باإلضافة  وتفتيحها،  البشرة  بتييض 
العليا  الطبقة  إزالة  على  قدرته  إلى 
على  تحتوي  والتي  الجلد  من 
الجلد  لجفاف  المسببة  الميتة  الخاليا 
البروتينات  أّن  كما  واسمراره، 
لبن  في  الموجودة  والفيتامينات 
نعومًة  أكثر  البشرة  تجعل  الزبادي 

وتوّهجاً. 
املكونات:

 لبن الزبادي.
طريقة التح�سري وال�ستعمال

على  الزبادي  لبن  من  كمية  توضع 
القدمين مع القيام بحركات المساج لعدة دقائق.

تترك لمدة 10-15 دقيقة وتغسل بالماء بعدها وتنّشف جيداً. 
يكرر ذلك مّرة أو مرتين يومياً للحصول على النتائج المرجوة.

اخلل وامللح 

يعد الخل من أفضل عوامل التبييض، بينما يعمل الملح على تقشير 
الجلد، وطريقة هذه الخلطة كاآلتي: 

املكونات 

ملعقة صغيرة من الملح الصخري.
نصف ملعقة صغيرة من الخل. 

وعاء مملوء بالماء الفاتر.
طريقة التح�سري وال�ستعمال 

توضع كمية من الخل والملح في حوض الماء.
تنقع القدمين به لمدة 10 دقائق. 

بعد ذلك تفرك القدمين بلطٍف باستخدام فرشاة ناعمة الشعيرات. 
تغسل القدمين بالماء وتنشف جيداً. 

ينصح بتكرار نقع القدمين بالخل والملح يومياً لعدة أياٍم للحصول 
على قدمين فاتحتين.

البندورة

درجة  توازن  أنّها  كما  وتفتيح،  تبييٍض  كعامل  البندورة  تعمل 
الحموضة بالبشرة، فتقلل من إنتاج الزيوت الزائدة فيها، وبالتالي 

جعلها تبدو أفتح، وطريقتها: 
املكونات

بضع قطرات من عصير الليمون.
ملعقة كبيرة من عصير البندورة.

طريقة التح�سري وال�ستعمال

تُخلط المكونات مع بعضها البعض بشكٍل جيٍد.

يوضع الخليط على القدمين ويترك لعدة دقائق.
تغسل بالماء وتنّشف جيدا.

و�سفات لتفتيح القدمني

الوقاية من الربو 
اأو  ال�سدرية،  احل�سا�سية  اأو  الربو،  من  الوقاية  ُيكن 

التي  اخلطر  عوامل  جتنب  خالل  من  ال�سدر  ح�سا�سية 

احلديث  �سياق  ويف  بالربو،  الإ�سابة  خطر  من  تزيد 

يجدر التنويه اإىل اأّن الأ�سباب الكامنة وراء اإ�سابة الفرد 

يكون  اأن  املرجح  من  لكن  الآن،  اإىل  موؤكدة  غري  بالربو 

والبيئية  الوراثية  العوامل  من  خليٍط  عن  نتاجًا  الربو 

خطر  عوامل  وجتنب  الوقاية  طرق  ياأتي  وفيما  مًعا، 

الإ�سابة بالربو:

طريقة ا�ستعمال �سامبو ال�سعر للطفل
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يعود اإلى اإ�صبانيا بثالثة انت�صارات ودية

بر�شلونة يهزم نيويورك
 ريد بولز بثنائية 

ديباي،  ممفيس  والهولندي  ديمبيلي،  عثمان  الفرنسي   سجل 
األمريكي،  بولز  ريد  نيويورك  على  لبرشلونة  الفوز  هدفي 
أمس، ليختتم العمالق الكتالوني جولته الصيفية األمريكية دون 

خسارة.
وسجل الجناح الدولي ديمبيلي هدف االفتتاح بعد أربعين دقيقة 
على ملعب "ريد بول أرينا" في هاريسون )نيوجيرسي(، أمام 
بعد   ،87 الدقيقة  في  النتيجة  ديباي  وعزز  متفرج،  ألف   25
خمس دقائق من طرد دانيال إيدلمان، العب ريد بولز، لتدخل 
مهاجم  بعد  يسجل  لم  بينما  توري،  بابلو  اليافع  على  عنيف 
ليفاندوفسكي،  روبرت  المخضرم  البولندي  الجديد،  برشلونة 

القادم من بايرن ميونخ األلماني.
وتعادل من  انتصارات  ثالثة  مع  إسبانيا  إلى  برشلونة  ويعود 
أربع مباريات في جولته األمريكية االستعدادية للموسم الجديد، 
حيث تغلب على إنتر ميامي األمريكي 6-0، وغريمه المحلي 

ريال مدريد 1-0، وتعادل مع يوفنتوس اإليطالي 2-2.
الوكالت 

نوه بنتائج الترب�ص المغلق

 الذي اجراه فريقه في اأمريكا 

األيغري �شعيد باأداء جوفنتو�س
 رغم الخ�شارة اأمام ريال مدريد

أبدى ماسيمليانو أليغري، المدير الفني لجوفنتوس، رضاه عن 
المعسكر  وخالل  مدريد  ريال  أمام  الفريق  قدمه  الذي  األداء 

التحضيري للموسم الجديد.
وسقط يوفنتوس أمام ريال مدريد، بهدفين نظيفين، في اللقاء 
تشيفاس  على  فاز  بعدما  بالمعسكر،  العجوز  للسيدة  الثالث 

وتعادل مع برشلونة.
جيدة..  "مباراة  المباراة:  بعد  تصريحاته  في  أليغري  وقال 
وأنهينا 10 أيام جيدة من العمل في معسكر الواليات المتحدة«، 
وأضاف المدير الفني لجوفنتوس: "لقد لعبنا ضد الفريق األقوى 
التخلي  وعدم  الكرة  على  السيطرة  حاولنا  لقد  أوروبا،  في 
عنها«.وأشار: "أنا راٍض عن المجهود الذي يبذله الالعبون، 
ولكن ال يزال بإمكاننا أن ننمو كثيًرا وهناك العبون ما زالوا 
بحاجة للعودة«، وتابع: "كان علينا أن نحاول استغالل الفرص 
بمزيد من الصبر، اآلن لدينا يومين فقط للراحة ومن ثم العودة 

للعمل ألن الموسم الجديد على وشك البداية«.
الوكالت 

ح�صد كاأ�ص ال�صوبر الألماني على ح�صاب ليبزيغ

بايرن ميونخ يحرز اأول األقاب 
المو�شم  وماني يفتتح عداده

كأس  لقب  ميونخ  بايرن   حصد 
على  فوزه  بعد  األلماني،  السوبر 
اليبزيغ 5-3، في اللقاء الذي احتضنه 
وخاض  أرينا«،  بول  "ريد  ملعب 
الفريق البافاري، اللقاء بصفته بطل 
البوندسليغا، أما اليبزيغ، فهو حامل 

لقب كأس ألمانيا للموسم الماضي.
وافتتح جمال موسياال التسجيل لبايرن 
مبكرا، قبل أن ينجح السنغالي ساديو 
مبارياته  بأولى  التسجيل  في  ماني 
الرسمية بقميص بايرن، وبعد مرور 
وواصل  اللعب،  على  ساعة  نصف 
بطل الدوري هيمنته على اللقاء، حتى 
تمكن من إنهاء الشوط األول متقدما 
بثالثية، بعد أن هز الفرنسي بنيامين 
بافارد الشباك في آخر دقائق الحصة 

حاول  الثاني،  الشوط  األولى.وفي 
خالل  من  باللقاء،  العودة  اليبزيغ 
عدة هجمات، وقف بالند أمامها دفاع 

البايرن، ومن خلفه الحارس العمالق 
مانويل نوير، قبل أن ينجح مارسيل 
نكونكو  وكريستوفر  هالستينبيرغ 

وداني أولمو في تقليص الفارق، لكن 
وختم  الرابع،  سجل  غنابري  سيرج 
بايرن،  خماسية  ساني  ليروي  بعده 
الرقم  به  يملك  الذي  اللقب،  ليحصد 
القياسي لعدد مرات التتويج، في 10 
قياسيا  رقما  اللقاء  مناسبات.وشهد 
لتوماس مولر العب بايرن، بحسب 
التي  لإلحصائيات،  "أوبتا"  شبكة 
في  البافاري  نجم  بظهور  أنه  أكدت 
مباراة السبت، أصبح أكثر الالعبين 
مشاركة في تاريخ السوبر األلماني، 
بعد أن تواجد للمرة الـ12، متجاوزا 
السابق  زميله  مشاركات  عدد  بذلك 
توقف  الذي  ليفاندوفسكي،  روبرت 

عند 11 لقاء.
الوكالت

التي  المجتمع  درع  ليفربول   أحرز 
تجمع بين بطلي الدوري االنجليزي 
بفوزه على  الكأس  الممتاز ومسابقة 
على  السبت   1-3 سيتي  مانشستر 
في  ستاديوم"  باور  "كينغ  ملعب 

ليستر.
وسجل للفائز ترنت ألكسندر-أرنولد 
)21( ومحمد صالح )83 من ركلة 
األوروغوياني  والبديل  جزاء( 
داروين نونييس )90+4(، وللخاسر 
ألفاريس  خوليان  األرجنتيني  البديل 

.)70(
في  لليفربول  الـ16  اللقب  وهو 
 ،2006 عام  منذ  واألّول  المسابقة 
يحمل  فيما  أرسنال،  مع  ليتساوى 
االنتصارات  بعدد  القياسي  الرقم 
في  لقباً،   21 مع  يونايتد  مانشستر 
يحرز  أن  في  سيتي  فشل  المقابل، 
تاريخه،  في  السابعة  للمرة  الدرع 
الخمسة  األعوام  في  الثالثة  وللمرة 

األخيرة.
ومال الصراع بين الوافدين الجديدين 

هاالند  إرلينغ  النروجي  سيتي  إلى 
األخير  لصالح  نونييس،  وليفربول 
في ركلة جزاء وسجل  تسبب  الذي 

الهدف الثالث لفريقه.
الهداف  بصورة  هاالند  يظهر  لم  و 
بوروسيا  السابق  فريقه  مع  الخطير 
في  فشل  اذ  األلماني،  دورتموند 
القائم  باصابة  واكتفى  الشباك  هز 
بدل  الوقت  من  السادسة  الدقيقة  في 

الضائع للشوط الثاني.
في  األمور  من  العديد  وتغيرت 
الناديين، وتحديداً منذ أن تُوج فريق 
غوارديوال  بيب  اإلسباني  المدرب 
الدوري  بلقب  الماضي  الموسم  في 
حساب  على  األخيرة  المرحلة  في 

الريدز بفارق نقطة يتيمة.
اإلسباني  برشلونة  مدرب  وشرع 
وبايرن ميونيخ السابق باب المغادرة 

فرحل  كوادره،  من  العديد  أمام 
المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس 
أولكسندر  األوكراني  والمدافع 
حين  في  أرسنال،  إلى  زينتشينكو 
تشلسي  إلى  سترلينغ  رحيم  انضم 
إلى  فرناندينيو  البرازيلي  وعاد 

أتلتيكو باراناينسي.
وفي المقلب اآلخر، كاد فريق كلوب 
قضى  بعدما  الكروي  المجد  يالمس 
الماضي  الموسم  الثاني من  النصف 
تحقيق  لحلم  مثيرة  مطاردة  في 
رباعية تاريخية غير مسبوقة، إال انه 
القارية  والمسابقة  الدوري  في  فشل 
الكأس وكأس  لقبي  بعدما جمع  األم 

الرابطة.
مثيراً  فصاًل  أيضاً  ليفربول  عاش 
من الشائعات والتكهنات حول رحيل 
مقدمتهم صالح  وفي  نجومه،  أبرز 
في  العب  أفضل  مستقبل  ليحسم 
بعقد  بربطه  الماضي  العام  الدوري 

جديد.
الوكالت

الدرع الخيرية لالتحاد النجليزي

 أبدى اإليطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، 
في  األوروبي  السوبر  بكأس  فريقه  فوز  في  ثقته 
عقب  المقبل،  أوت  من  العاشر  في  المقررة  المباراة 
فوز الملكي على جوفنتوس بهدفين نظيفين في آخر 

مباراة ودية في الفترة التحضيرية للموسم الجديد.
وقال أنشيلوتي: "لقد كانت فترة استعداد جيدة للموسم 
للفوز  الثقة  لدينا  تقييم كل شيء.  الجديد واآلن علينا 
بكأس السوبر"، وذلك في تصريحات أدلى بها على 
ملعب "روز بول" في مدينة باسادينا بوالية كاليفورنيا 
األمريكية.وعن لقاء يوفنتوس، قال المدرب اإليطالي: 

المباراة.  طوال  جيد  بشكل  بأكمله  الفريق  لعب  "لقد 
كذلك من دخلوا آخر 30 دقيقة قاموا بعمل جيد، ولم 
للعب«،  يحتاجون  وكانوا  لعبوا  لقد  اإليقاع.  يغيروا 
ومودريتش،  وكروس  بكاسيميرو  أنشيلوتي  وأشاد 
وقال إنه يطلق عليهم لقب "مثلث برمودا ألن الكرة 
التشكيلة  بعد  يحسم  لم  أنه  أكد  كما  هناك"،  تختفي 
األوروبي،  السوبر  كأس  مباراة  في  بها  سيدفع  التي 
وأضاف: "أرى أن بنزيما األفضل على اإلطالق وبال 
الصعب  ومن  جيد،  بشكل  شيء  كل  يفعل  إنه  شك. 

للغاية مراقبته«.

الوضع  رغم  برشلونة،  صفقات  أحدث  وعن 
االقتصادي الصعب للنادي الكتالوني، قال: "في كرة 
القدم ال أندهش ألي شيء، برشلونة يعمل على تشكيل 
احترام  ينبغي  فريقي.  هو  يشغلني  ما  رائع.  فريق 

برشلونة دائما".
واختتم ريال مدريد، بطل الدوري اإلسباني ودوري 
للموسم  أبطال أوروبا، جولته األمريكية االستعدادية 
2-0، فجر أمس في  بالفوز على جوفنتوس  الجديد، 

والية كاليفورنيا.
الوكالت

إبراهيموفيتش،  زالتان  السويدي  النجم   أكد 
كما  ميالن،  مع  االستمرار  في  رغبته 
القدم،  كرة  اعتزاله  حول  سؤال  من  سخر 
تجديد عقد  قليلة،  أسابيع  منذ  وأعلن ميالن، 
إبراهيموفيتش، الذي اقترب من عامه ال41، 

لمدة موسم جديد.
سبورت"  ديلو  "الغازيتا  صحيفة  ونقلت 
اإليطالية، بثا مباشرا أجراه إبرا عبر حسابه 
من  العديد  عن  فيه  أجاب  "إنستغرام"  على 
وكذلك  اعتزاله،  موعد  حول  التساؤالت 

أحد  وسأل  الكالتشيو،  بلقب  ميالن  تتويج 
في  يفكر  كان  إذا  إبراهيموفيش،  الجماهير 
فإن  اعتزلت،  إذا  "أبدا،  فأجاب:  االعتزال، 

كرة القدم تموت!«.
ويخضع إبرا حاليا لبرنامج تأهيلي، من أجل 
في  جراحة  أجرى  أن  بعد  لياقته،  استعادة 
الركبة قبل شهرين، وقاد إبرا، فريقه ميالن 
الماضي،  الموسم  في  الكالتشيو  لقب  لتحقيق 

بعد غياب 11 عاما.
الوكالت

ليفربول يتوج باللقب للمرة الـ16 بفوز مثير على �شيتي 

يخ�صع لبرنامج تاأهيلي ل�صتعادة لياقته، اإبراهيموفيت�ص: 

" اإذا اعتزلت فاإن كرة القدم تموت "

النادي الملكي يختتم جولته الأمريكية بالفوز امام جوفنتو�ص

اأن�شيلوتي يعلق على ميركاتو بر�شلونة وي�شيد بثالثي الريال
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ريا�ضي
كاأ�س العرب للنا�شئين تحت 17 �سنة

 القرعة توقع الخ�ضر
 مع ال�ضودان الإمارات وفل�ضطين

 
أسفرت قرعة 
كأس العرب 

للناشئين تحت 
17 سنة وقوع 

المنتخب الوطني 
في المجموعة 

رفقة كل 
من السودان 

اإلمارات 
وفلسطين.

وتقام بطولة 
العرب للناشئين في الجزائر خالل الفترة من 22 أغسطس إلى 8 

سبتمبر المقبل، ويشارك في البطولة 16 منتخًبا، قسمها االتحاد 
العربي لكرة القدم إلى أربعة مستويات، وضم المستوى األول 

منتخبات مصر، الجزائر، المغرب وتونس.
وتم سحب القرعة امس، في بث مباشر عبر شبكة اإلنترنت، 

وذلك بمدينة أبها في المملكة العربية السعودية على هامش 
استضافتها لكأس العرب للشباب تحت 20 عاًما.

وتعد بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين، ثالث بطوالت 
االتحاد العربي لكرة القدم في 2022، بعد كأس العرب لكرة 

القدم للصاالت وكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، 
المقامة حالًيا في المملكة العربية السعودية، وتستمر منافساتها 

حتى السادس من أغسطس المقبل.
ق.ر

بعد رف�شه التنقل اإلى الكيان ال�شهيوني

 اإ�ضادة جزائرية وعربية
 وا�ضعة بموقف توبة البطولي

 
حظي الدولي 

الجزائري أحمد توبة 
بإشادة واسعة بعد 

رفضه الذهاب إلى 
الكيان الصهيوني 

مع فريقه إسطنبول 
باشاك شهير التركي 
لمواجهة نادي مكابي 

نتانيا، في إياب 
الدور التمهيدي من 

مباريات دوري 
المؤتمر األوروبي لكرة القدم.

وأكدت وسائل إعالم عديدة أن توبة رفض السفر إلى فلسطين 
المحتلة يوم الخميس لخوض المباراة، وذلك بعد الحديث عن 

رفضه المشاركة في لقاء الذهاب أيضا الذي كان في إسطنبول 
األسبوع الماضي.

ونال المدافع الجزائري إشادة واسعة من الجمهورين العربي 
والجزائري اللذين وجها التحية إلى توبة، وعبر الناشطون 

العرب عبر مختلف وسائل التواصل االجتماعي عن فخرهم 
الكبير بموقفه الذي وصفوه بالرجولي، ودعمهم له تجاه أي 

حمالت للنيل منه، ووصف عدد من المغردين قرار توبة 
بـ"البطولي والرجولي".

ق.ر

�شجل ثنائية في مرمى نادي با�شتيا

نعيجي يقود لفال للفوز في 
افتتاح الدرجة الفرن�ضية الثانية

قاد الدولي الجزائري زكرياء نعيجي، ناديه الفال، لتحقيق الفوز 
في أول جولة من الموسم الجديد في بطولة الدرجة الفرنسية 

الثانية، في اللقاء الذي جمع ناديه بفريق باستيا.
وشارك خريج أكاديمية بارادو أساسيا في هذه المباراة، ضمن 
تشكيلة ناديه الفال، وتمكن من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 
16، وعاد للبروز من جديد، في الشوط الثاني، وبالتحديد في 

الدقيقة الـ36، بتسجيله الهدف الثاني لفريقه.
وانتهت هذه المواجهة بفوز نعيجي، وناديه الفال، بثنائية نظيفة، 

على حساب مضيفه باستيا.
ق.ر

اأمير.ل

أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة 
القدم، مواعيد المواجهات المؤجلة 

بتصفيات بطولة كأس األمم 
اإلفريقية 2023، وذلك بعدما ترسم 

تأجيل المواجهات من شهر سبتمبر 
إلى مارس المقبل، بعد تأجيل إقامة 
البطولة في كوت ديفوار إلى شهر 

جانفي 2024.
وقال االتحاد اإلفريقي في 

بيان رسمي نشره عبر موقعه 
اإللكتروني، أمس: تقرر نقل 

مباريات الجولتين الثالثة والرابعة 
من تصفيات كأس األمم اإلفريقية 

في كوت ديفوار التي كان من 

المقرر إقامتهما في شهر سبتمبر 
2022، إلى 20-28 مارس المقبل، 
وأضاف البيان أنه من المقرر إقامة 
مباريات الجولة الخامسة، من يوم 
12 حتى 20 جوان 2023، بينما 
ستقام مواجهات الجولة السادسة 

في الفترة ما بين 4 إلى 12 سبتمبر 
.2023

وكانت مصادر إعالمية عديدة قد 
اكدت في وقت سابق ان الكاف 

يتقرر تأجيل الجولتين الثالثة 
والرابعة من تصفيات الكان، والتي 

كانت مقررة في سبتمبر، وهذا 
من أجل تمكين المنتخبات المتأهلة 
لكأس العالم من التحضير الجيد، 
ومنحها فرصة برمجة مباريات 

ودية في تلك الفترة.
وتبدو الفرصة مواتية بالنسبة 
للطاقم الفني للمنتخب الوطني 

من أجل برمجة مباراة او اثنتين 
وديتين، وهذا لالحتكاك بمنتخبات 
قوية والعبين عالميين، سيما وان 

الناخب الوطني جمال بلماضي 
كان قد أكد في وقت سابق أنه 

يريد تجريب المزيد من العناصر، 
ومواجهة أقوى المنتخبات العالمية 

التي تقدمت بطلباتها لدى الفاف 
بغية برمجة مباريات ودية أمام 

الخضر.

سجل الدولي الجزائري آدم وناس 
عودته للتدريبات الجماعية لفريق 
نابولي اإليطالي بعدما غاب عنها 
في األيام القليلة الماضية، وتألق 

لفي أول ظهور له مع تشكيلة نادي 
عاصمة الجنوب اإليطالي في مباراة 

ودية، وهو ما جعل مدرب الفريق 
في ورطة، حسبما أكدته تقارير 

إعالمية إيطالية امس.
وتدرب الجناح الطائر للمنتخب 

الوطني بصورة طبيعية مع تشكيلة 
المدرب لوتشيانو سباليتي، خالل 
المعسكر الذي يقيمه نابولي حاليا 
بمدينة كاستيل دي سانجرو، قبل 

أن يشارك في لقاء ودي، لفت فيه 
األنظار.وذكر موقع "كالتشيو نابولي 

24" أن المهاجم الجزائري قدم 
عرضا مميزا ألبعد الحدود، وكان 
نجم التشكيلة التي لعب معها، حيث 

سعى للرد على مدربه سباليتي، 

الذي ال يزال يضعه على رأس 
قائمة الالعبين المحتمل رحيلهم 

عن الفريق.ووفقا لذات المصدر، 
فقد تمكن وناس من تسجيل هدف 
جميل، وخلق العديد من الُفرص 

السانحة للتسجيل له ولبقية زمالئه، 
بفضل قدرته على المراوغة، وقدم 

مستويات قد تسمح له بمواصلة 
المغامرة مع "البيرتينوبي" في وقت 
يتفق الجميع على أن رحيله مسألة 

وقت فقط.
وأوضح المصدر ذاته أن تألق العب 
الخضر كان الفتا باعتباره جاء تحت 

أنظار إدواردو دي الورينتيس، 
نجل مالك نابولي، ويمتلك وناس 

العديد من العروض في الميركاتو 
الصيفي الجاري، ما بين ساسولو 

وبولونيا اإليطاليين ومارسيليا ونيس 
الفرنسيين.

ق.ر

شارك الدولي الجزائري يوسف 
باليلي أساسيا في المباراة الودية 

التي جمعت فريقه بريست الفرنسي 
أول امس بنادي بلد الوليد اإلسباني، 

في إطار استعدادات الفريقين 
للموسم الجديد، وهو ما اعتبرته 

العديد من وسائل اإلعالم دليال على 
أن الالعب سيكون أحد أعمدة فريقه 

األساسية مستقبال.
ووجه ميشيل ديرزاكاريان مدرب 
بريست الفرنسي، بمناسبة مباراة 

اول أمس رسالة إلى باليلي 
بخصوص مكانته داخل الفريق مع 
اقتراب انطالقة الدوري الفرنسي، 
لما أعلن، أن نجم المنتخب الوطني 

وفي حال تفاديه اإلصابات خالل 
الفترة المقبلة، سيكون ضمن 

العناصر األساسية التي ستاُلقي 
النس يوم األحد القادم، في افتتاح 

مباريات الدوري الفرنسي.
وشارك باليلي أول أمس أمام بلد 
الوليد اإلسباني في مباراة ودية، 
حيث لعب 75 دقيقة كاملة على 

أرض الملعب، كان خاللها أبرز 
عناصر فريقه في الهجوم، حسب 
جريدة "ويست فرانس"، وهو لقاء 

انتهى بالتعادل السلبي.
وصرح ميشيل ديرزاكاريان 

بعد نهاية المباراة للقناة الرسمية 
لفريقه قائال: "يمكن القول إن 

التشكيلة األساسية التي بدأت أمام 
بلد الوليد، هي ذاتها التي ستبدأ 

أمام النس، على كل حال أمامنا 
أسبوع كامل وعلينا فقط التأكد من 

عدم وجود إصابات بين هؤالء 
الالعبين، والتي أعتقد أنها جاهزة 

اآلن للُمنافسات الرسمية، وأصبحت 
تدافع وتهاجم بنفس النسق والوتيرة 

في أغلب أوقات المباراة«.
وجاءت تصريحات مدرب بريست 

بخصوص التناسق بين تلك 
المجموعة على الصعيد الدفاعي 
والهجومي، بمثابة إشارة ليوسف 

باليلي الذي راجع هذه النقطة، 
بعدما تعرض النتقادات من الجهاز 
الفني لفريقه لعدم االلتزام باألدوار 

الدفاعية.
ق.ر

الكاف ير�شم تاأجيل ت�شفيات كاأ�س اإفريقيا للأمم 2024

بعد عودته اإلى التدريبات الجماعية موؤخرا

�شارك اأ�شا�شيا في مواجهة بلد الوليد الودية اأول اأم�س

فر�ضة الفاف لبرمجة مباريات ودية للخ�ضر في �ضبتمبر القادم

ونا�س يتاألق في اأول مباراة ودية ويحرج اإدارة نابولي

مدرب بري�ضت يلمح لعتماده على باليلي في انطالق الدوري الفرن�ضي
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و في كلمة لها بالمناسبة، قالت وزيرة البيئة، 
سامية موالفي، أن الجزائر "تولي عناية بالغة 

الستقرار منطقة الساحل والمحافظة على 
وحدتها اإلقليمية«, معتبرة أن ذلك "مرهون 

بتضافر الجهود في إطار تعاون واضح 
وصريح بين دول الساحل.«

وأضافت أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد 
تبون، أكد في أكثر من مناسبة على أهمية تعبئة 

جميع الموارد واتخاذ اإلجراءات والتدابير 
الالزمة لمكافحة آثار التغيرات المناخية من 

بينها المخطط الوطني للمناخ وقانون مكافحة 
المخاطر الكبرى وكذا إعادة بعث مشروع السد 

األخضر بهدف "المساهمة في إنشاء منطقة 
خضراء منخفضة الكربون ومقاومة للمناخ.«
من جانبها، أوضحت رئيسة الهالل األحمر 

الجزائري، ابتسام حمالوي، أن االجتماع رفيع 

المستوى "يجمع 12 منظمة إنسانية في منطقة 
الساحل تتقاسم نفس االنشغاالت والتحديات" 

بهدف "تعزيز روابط التعاون بينها.« وأكدت 
على ضرورة تقييم أرضية العمل المشترك التي 

وضعها اجتماع أبوجا )نيجيريا(, وهذا تماشيا 
مع "المعطيات العالمية الجديدة.«

بدورها، رافعت رئيسة بعثة اللجنة الدولية 
للصليب األحمر، فليري اوبر, من أجل "توحيد 

الجهود لمواجهة آثار التغيرات المناخية 
والبيئية واالنقسامات العديدة التي تمس األسر 

والعائالت الهشة التي ال تحوز على اإلمكانيات 
لمواجهة الصعاب والمشاكل الكونية.«

وفي سياق ذي صلة وقع الهالل األحمر 
الجزائري ومجموعة الساحل+ أمس، على 
اتفاقية شراكة إلعداد مصنف المهارات في 

المهن الصناعية للنسيج والجلود الخاص بفئة 

الصم والبكم في الجزائر ومنطقة الساحل.
وسيسمح هذا االتفاق، الذي يعد األول من 
نوعه في إفريقيا و العالم العربي,”بإنشاء 

برنامج تكويني” يشرف عليه الهالل األحمر 
الجزائري، بالشراكة مع مجموعة الساحل+، 

الشركة القابضة للنسيج و الجلود و المجمع 
الجزائري للجامعة الصناعية وشركة 

“اينوهاست كومباني.”
وأكدت رئيسة الهالل األحمر الجزائري 

بالمناسبة أن الجزائر “ستشارك في تدريب 
الصم والبكم في منطقة الساحل بفضل 

مشاركة شركتين جزائريتين تعمالن في مجال 
المنسوجات”، مشيرة إلى أنه “يتم النظر في 

اتفاقيات الشراكة إلنشاء أعمال
تجارية صغيرة لفئة األشخاص ذوي 

االحتياجات الخاصة”.

أجرت 5 وفود وزارية عربية وإفريقية للشؤون 
االجتماعية والمرأة، أمس، زيارة إلى المتحف الوطني 
للمجاهد والمتحف المركزي للجيش وجامع الجزائر، 
وذلك غداة مشاركتها في الملتقى الدولي حول نضال 

المرأة الجزائرية "من ثورة التحرير إلى مسيرة التعمير.«
كانت وزيرات الشؤون االجتماعية والمرأة لكل من 

موريتانيا وتونس وليبيا وفلسطين، إلى جانب رئيسة وفد 
جنوب إفريقيا، مرفوقة في هذه الزيارة بوزيرة التضامن 

الوطني واألسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو, ووزير 
المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة.

وطافت الوفود في بداية الزيارة بمختلف أجنحة المتحف 
الوطني للمجاهد الذي يبرز تاريخ المقاومة الشعبية 

والنضال السياسي والثورة التحريرية المجيدة للجزائر 
ليقمن بعدها بالتوقيع على السجل الذهبي للمتحف.
وبالمناسبة، كّرم وزير المجاهدين وذوي الحقوق 

الوزيرات العربيات بمنحهن أوسمة ولوحات فنية ترمز 

إلى ثقافة وتاريخ الجزائر المجيد.
 وبالمتحف المركزي للجيش، زارت الوفود بعض أجنحة 

قاعات العرض واستمعت إلى شروحات وافية حول 
تاريخ الجزائر عبر العصور، خاصة مرحلة الثورة 

التحريرية المجيدة.
وكانت آخر محطة في هذه الزيارة جامع الجزائر، حيث 

وقفت الوزيرات على مرافق هذا الصرح المعماري 
الديني والثقافي الفريد من نوعه، والذي يعكس عمق 

الهوية الجزائرية وأصالتها وثقافتها اإلسالمية.
وأبدت الوزيرات إعجابهن بالجامع وبطابعه المعماري 
المتميز، خاصة قاعة الصالة، إلى جانب المئذنة التي 

يصل علوها 265 متًرا، كما عبّرت المسؤوالت ذاتهّن 
بالمناسبة عن شكرهن للجزائر، قيادة وشعبا، وللجهود 

المبذولة في مجال تمكين المرأة في مختلف مجاالت 
الحياة وتعزيز مكانتها في المجتمع.

اإميان. �س

تمكن فريق بحثي دولي بقيادة علماء من معهد 
ماساشوستس للتكنولوجيا من اكتشاف شبكة دماغية 
فريدة من نوعها، تستجيب للمتحدثين من كل اللغات 

بالنمط نفسه تقريبا، مما يعيد إلى الساحة التساؤل عن 
طبيعة التنوع اللغوي بين البشر، وجوانبه البيولوجية 

والثقافية.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
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 : 2223003231الوكاالت

إشـهـــار

الرئي�س تبون ي�ستقبل 
وزير اخلارجية املوريتاين

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، 
بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون 

والموريتانيين في الخارج للجمهورية االسالمية 
الموريتانية، محمد سالم ولد مرزوق.

وقد جرى االستقبال بمقر رئاسة الجمهورية بحضور 
وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، 
رمطان لعمامرة, والمستشار لدى رئيس الجمهورية 

المكلف بالشؤون القانونية والقضائية, مدير ديوان 
رئاسة الجمهورية بالنيابة, بوعالم بوعالم.

ق. و

تهنئة
ازدان فرا�ش 

عائلة بزطوط 

ببلدية جبابرة 

بالبليدة، مبولود 

بهي الطلعة 

حفظه اهلل 

ورعاه، �سمي على 

بركة اهلل، عبد 

الروؤوف، وهذا 

يوم 29 جوان 

2022.. وبهذه 
املنا�سبة ال�سعيد 

يتقدم كل االأهل 

واالأحباب باأحر 

التهاين القلبية 

للوالد بزطوط 

رابح وكذا لعائلة 

عمرو�ش، متمني 

ال�سفاء العاجل 

لالم الكرمية 

وحياة ملوؤها 

ال�سعادة واالأالإراح 

المري العائلة 

"عبد الروؤوف".
مليون مربوك

موالفي توؤكد خالل اأ�سغال االجتماع رفيع امل�ستوى ملجموعة »ال�ساحل+ »

بالغة ال�ستقرار "اجلزائر تويل عناية 
املنطقة ووحدتها االإقليمية " 

 توقيع اتفاقية �سراكة يف جمال الن�سيج واجللود لفائدة فئة ال�سم البكم

انطلقت اأم�ش، باجلزائر العا�سمة، اأ�سغال "االجتماع رفيع امل�ستوى 

ملجموعة ال�ساحل+" الذي خ�س�ش ملناق�سة �سبل توحيد اجلهود والتعاون 

بني جمعيات ذات الطابع التطوعي واالإغاثة عرب دول ال�ساحل وال�سرق 

االأو�سط وممثلي احلركة الدولية للهالل االأحمر ال�سليب االأحمر.

غداة م�ساركتها يف امللتقى الدويل حول ن�سال املراأة اجلزائرية

وفود وزارية تزور متحفي املجاهد واجلي�س وجامع اجلزائر

اأجراها فريق بحثي دويل بقيادة علماء من معهد »ما�سا�سو�ست�ش« للتكنولوجيا

اكت�ساف �سبكة دماغية قادرة على اال�ستجابة ملختلف لغات العامل



اختتام اأيام ال�شعر امللحون 
يف جو بهيج باجلزائر العا�شمة

بالجزائر  والحوزي،  الشعبي  الملحون  الشعر  أيام  اختتمت 
شعراء  قدمها  مختلفة  وأغاني  قصائد  خالل  من  العاصمة، 
الشعبي  ومدارس  المناطق  مختلف  من  مشهورون  ومغنون 

والحوزي.
التي  األيام  هذه  الثقافي  لإلشعاع  الجزائرية  الوكالة  ونظمت 
وضعت تحت شعار »60 قصيدة للوطن« بالمسرح الوطني 

محي الدين بشطرزي.
األيام،  لهذه  الثالثة  للسهرات  المشترك  البرنامج  بداية  وفي 
تابع الجمهور الفيلم الوثائقي "الشعر الملحون، ذاكرة أمة" من 
إنجاز الوكالة الجزائرية لإلشعاع الثقافي واستمتع بمقتطفات 
من موسيقي مقدمة الفيلم التي اختيرت لهذه األيام وهي أغنية 
عشرات  أداها  بالدنا"  في  االستعمار  بقاش  ما  هلل  "الحمد 
العازفين البارعين من الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو 
التي  القصائد  من  بباقة  الجمهور  استمتع  ثعالبي.كما  جمال 
بحب  وتشيد  الفرنسي  المحتل  ضد  المسلحة  الثورة  تمجد 
و  لك"  تضحك  للدنيا  "أضحك  غرار  على  والحياة  الوطن 
"الشهيد"، قدمها شعراء الملحون ماسينيسا لكحال وبوزراية 

عائشة وبشير تهامي.
كما قدم المغنون كمال القبي، وعبد الوهاب بن سعد وحسنة 
تجاوب  التي  األغاني  من  مجموعة  فاضلي  وحسينو  هيني 
خالقي  "سبحان  غرار  على  بالتصفيقات  الجمهور  معها 
سلطاني" للراحل عمار الزاهي و"جهازك غالي يا حورية" 

لمحمد الباجي و"ساني ساني أتروحض" للشيخ الحسناوي.
و اختتمت أيام الشعر الملحون الشعبي والحوزي مع مشاركة 
العديد من الشعراء والمغنيين على غرار ياسين وابد وفوزية 

الرادي ورضا شارف وأحمد لحبيب.

11 الثقايف
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المهرجان  بمناسبة  تخصيص  وتم 
مدير  افتتاحه  على  أشرف  الذي 
دائرة الكتاب بوزارة الثقافة والفنون 
وأجنحة  فضاءات  تامة،  تيجاني 
مختلفة  تحتفي بالبرنوس و الملحفة 
من  والمالية  والحايك  والقشابية 
عرض  ضمت  ثرية  تشكيلة  خالل 
نماذج من األزياء التقليدية النسوية 
اللباس  تنوع  تعكس  والرجالية 
التقليدي الجزائري عبر كل مناطق 
الوطن كالباس العاصمي، الكاراكو 
القبائلي  والبرنوس   ، والقويط 
و  القسنطينية  والقندورة  والنايلي 
الشدة التلمسانية و الملحفة و الجبة 
في  أبدع  التي  والشاوية،  القبائلية 
جزائريين  مصممين  بأناقة  صنعها 
وتقنيات  التقاليد  مختلف  يعكسون 

المواد  بمختلف  والتطعيم  الطرز 
واأللوان.

اللباس  منتوجات  مختلف  وتعكس 
الوطن  مناطق  لمختلف  التقليدي 
المعروضة بأناقة عبر أجنحة قصر 
وثراء  تنوع  البحر،  رياس  الفنون 
المواد والتقنيات والجماليات، حيث 
األلبسة  من  راقية  لوحات  رسمت 
أنامل  إبداعات  تعكس  التقليدية 
أصحاب الحرف وجانبا من الهوية 
الوطنية والتراث الثقافي الجزائري.

مختلف  المعرض  تضمن   كما 
بالرجال  الخاصة  التقليدية  األزياء 
مختلف  بها  تتميز  التي  والنساء 
غرار  على  الجزائرية  المناطق 
األزياء التقليدية الوهرانية والعنابية 
واألغواطية    و التارقية    وغيرها.       

الرجالي  التقليدي  الزي  وحظي 
والثوار  الفرسان  يرتديه  كان  الذي 
والمقاومة  الثورات  وزعماء 
التحريرية  والثورة  الشعبية 
جانب  إلى  والقشابية  كالبرنوس 
خاص  باهتمام  النسائية  الملحفة  
التي  التقليدية  األزياء  من  باعتباره 
الجزائري  التراث  ميزت  لطالما 
الجناح  في  وذلك  التاريخ،  عبر 
ألجيال  صامدة  "أزياء  األكاديمي 
لمصادر  توثيق  بمثابة  خالدة" وهو 
و  التقليدي  اللباس  أنواع  مختلف 
الحلي ويضم رمزيا برنوس األمير 
المطرز  األحمر  باللون  القادر  عبد 
متحف  مقتنيات  من  وهو  بالفضي 

معسكر.
محافظة  أشارت  اإلطار،  هذا  وفي 

التقليدي  للزي  الوطني  المهرجان 
أن  رياش،  فايزة  الجزائري، 
الجانب  على  "ستركز  التظاهرة 
أساتذة  بمشاركة  األكاديمي 
تناول  بهدف  المجال  في  مختصين 
موضوع اللباس التقليدي الجزائري 
االجتماعية  و  التاريخية  دالالته  و 
تبرز  التي  العناصر  من  وغيرها 
الجزائرية  الخصوصية  و  الهوية 
وتوثيقها  العلمية  المادة  لجمع 

ولتأصيل هذا اإلرث العريق".
التظاهرة  أن  المتحدثة،  وأضافت 
الجزائر  احتفاء  مع  تتزامن  التي 
السيادة  السترجاع  ال60  بالذكرى 
الوطنية تسلط الضوء على األزياء 
الشعبية  المقاومة  بفترة  المرتبطة 
أن  مضيفة  التحريرية،  وبالثورة 
هذا المهرجان "يحتفي بخمس أزياء 
بالبرنوس  األمر  ويتعلق  تقليدية 
والحايك  والقشابية  والملحفة 
للجزائر  رمز  باعتبارها  والمالية 

وعنوان أصالتها وتميزها".
كما تم تخصيص فضاء للتشكيليين 
بعنوان "اللباس في عيون فنان" و 
كذا جناح "خيمة أوالد نايل" ضيف 
بانوراما  تقدم  التي  الطبعة  شرف 
والصناعات  المشغوالت  لمختلف 
الصقور  تربية  و  اليدوية  التقليدية 

إلى جانب ورشة للنسيج التقليدي.
برنامج  يشمل  أخرى،  جهة  من 
بعنوان  وطني  ملتقى  المهرجان، 
"اللباس التقليدي الجزائري" أشكال 
والحاضر"  الذاكرة  بين  المقاومة 
وذلك بقصر الثقافة مفدي زكرياء، 
البحر  رياس  بقصر  ستنظم   كما 
أوالد  تراث  حول  مستديرة  مائدة 
باحثين  و  أكاديميين  بمشاركة  نايل 

في مجال التراث.

»الفلوكة«  مسرحية  أحرزت 
سكيكدة  بوالية  الصرخة  لجمعية 
)نسبة  الذهبي«  »تريكي  جائزة 
محمود  الجهوي  قالمة  مسرح  إلى 
الرسمية  المنافسة  ضمن  تريكي(، 
الثقافي  للمهرجان   13 للطبعة 
بقالمة،  المحترف  للمسرح  المحلي 
عبد  الثقافة  بدار  اختتمت  التي 
المجيد الشافعي و هو ما سيتيح لها 
الرسمية،  المنافسة  في  المشاركة 
للمهرجان  المقبلة  للطبعة  أيضا 

الوطني للمسرح المحترف.
فيما عادت جائزة »تريكي الفضي« 
للتعاونية  »أسدرفف«  لمسرحية 
من  إفرحونن  مشاهو  الثقافية 
خارج  ستشارك  والتي  وزو  تيزي 
المنافسة ضمن ذات المهرجان، كما 
نالت مسرحية »حلم غير مثقوب« 
لجمعية أقواس للفنون الدرامية من 
المدية جائزة »تريكي البرونزي«.

وقد كان التنافس في هذه التظاهرة 
وجمعيات  ثقافية  تعاونيات   6 بين 
واليات  من  قدمت  مسرحية 
بومرداس وسكيكدة والمدية وتيزي 
وزو والجزائر العاصمة واألغواط، 

حسبما علم من المنظمين.
فني نشطته كل  أقيم حفل  ذلك  قبل 

"جوناس  فرقتا  و  سماح  المطربة 
كرو"  أم  تي  "سي  و  قالمة" 

تكريم  ذلك  عقب  ليتم  المحليتين، 
من  و  المهرجان  شرف  ضيوف 
كشاش  حسان  و  حيمر  آمال  بينهم 
و مفيدة عداس و فتيحة وراد عالوة 
و  االنتقاء  لجنتي  أعضاء  على 

التحكيم.
وقد شهد حفل االختتام تأكيد محافظ 
المهرجان عبد الحليم رحموني على  
ضرورة مرافقة مثل هذه الجمعيات 
من  لتمكينها  الثقافية  والتعاونيات 
مسرحية  إنتاجات  تقديم  و  البروز 
لكل  بالمناسبة  التحية  موجها  جيدة 
من ساهم في إنجاح هذه الطبعة من 

قريب أو بعيد.
الثقافي  المهرجان  أن  بالذكر  جدير 
بقالمة  المحترف  للمسرح  المحلي 
نظم هذه السنة تكريما ألرواح فناني 
كونه  الوطني  التحرير  جبهة  فرقة 
الستين  الذكرى  إحياء  و  يتزامن 

لالستقالل.
التي  الطبعة  هذه  شهدت  قد  و 
انطلقت في 24 يوليو الجاري، عدة 
األطفال  لفائدة  جوارية  نشاطات 
ورشات  و  مسرحية،  وعروض 

تكوينية.

مب�صاركة 70 عار�صا

الطبعة اخلام�شة للمهرجان الوطني

 للزي التقليدي اجلزائري
انطلقت، اأم�س الأول، مبركز الفنون والثقافة ق�سر ريا�س البحر باجلزائر العا�سمة، فعاليات الطبعة اخلام�سة للمهرجان 

الوطني للزي التقليدي اجلزائري، وذلك  مب�ساركة 70 عار�صا من 30 ولية تعك�س منتوجاتهم تنوع وثراء الأزياء 

التقليدية اجلزائرية عرب خمتلف املناطق باعتبارها عن�سرا لإبراز الهوية الوطنية.

املهرجان الوطني لأغنية
 ال�شعبي يعود يف �شهر اأوت

المشهد  إلى  الشعبي  ألغنية  الوطني  الثقافي  المهرجان  يعود 
الموسيقي الجزائري بعد غياب دام سبع سنوات في طبعته الحادية 
عشرة المقررة بين 10 و 15 أوت، حسبما أفاد به مدير الوكالة 

الجزائرية لإلشعاع الثقافي، عبد القادر بن دعماش.
وأكد السيد بن دعماش أن "المهرجان الثقافي الوطني الحادي عشر 
ألغنية الشعبي سيقام في الفترة الممتدة من 10 إلى 15 أوت 2022 
الطبعة  أن هذه  الفتح"، مضيفا  بديوان رياض  ابن  زيدون  بقاعة 
وكاتب  القدير  الفنان  لذكرى  بالكامل  "ستخصص  عشرة  الحادية 

الكلمات الراحل محبوب سفر باتي".
تم  التي  الشابة  المواهب  أسماء  أن  دعماش  بن  السيد  وأوضح 
التحكيم  لجنة  أعضاء  أسماء  وكذا  المهرجان  لتنشيط  اختيارها 
عنها  اإلعالن  "سيتم  الطبعة  هذه  برنامج  تفاصيل  وكل  ورئيسها 

في وقت الحق".
هذا وسيتم تكريم الراحل أيقونة األغنية الشعبية، محبوب سفر باتي 
بالنجاح مع مرور  يقترن  اسمه  يزال  بحيث ال   ،)2000-1919(
القرن  كبير على جماهير سبعينيات  أثر بشكل  الذي  ذاك  الزمن، 

الماضي.
لهادي  األولى  الجائزة  للمهرجان، منحت  العاشرة  الطبعة  وخالل 

عبد السالم فيما تحصل على الجائزة الثانية مزيان هشام.
تأسس  الذي  الشعبي  ألغنية  الوطني  الثقافي  المهرجان  ويهدف 
النوع من  تراث هذا  الحفاظ على  إلى  أساسي  بشكل   2006 سنة 
الموسيقى الشعبية من خالل ضمان تكوين مواهب شابة قادرة على 

حمل رايته في المستقبل.

مهرجان امل�سرح املحرتف بقاملة

م�شرحية "الفلوكة" تفوز بجائزة "تريكي الذهبي"
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تعهدت الصين بالحفاظ على سالمة أراضيها وحمايتها، 
المرتقبة  الزيارة  على  أفعالها  ردود  تتابع  في  وذلك 
إلى  بيلوسي  نانسي  األميركي  النواب  مجلس  لرئيسة 
تايوان، التي أثارت غضب بكين حتى هددت بما سمته 
ردا قاسيا.ونقلت وسائل إعالم رسمية عن متحدث باسم 
بحزم  "ستحافظ  الصين  إن  أمس  قوله  الجوية،  القوات 
على السيادة الوطنية وسالمة أراضيها".وقال المتحدث 
لديها  الجوية  القوات  إن  خالل عرض جوي عسكري 
أنواع كثيرة من الطائرات المقاتلة القادرة على التحليق 
إلى  إشارة  في  األم"،  لوطننا  الغالية  "الجزيرة  حول 
مناورات عسكرية في  الصيني  الجيش  تايوان.ويجري 
الحية،  بالذخيرة  تدريبات  تشمل  الصين  جنوب  بحر 
تفاصيل  ذكر  دون  حكومية،  إعالم  وسائل  بحسب 

ظّل  في  التدريبات  هذه  لها.وتأتي  المقررة  المدة  عن 
دخول  بعد  خاصة  المنطقة،  تشهدها  حساسة  ظروف 
حاملة الطائرات األميركية "رونالد ريغان" ومجموعة 
من السفن العسكرية األميركية إلى منطقة بحر جنوب 
حّذر  بينغ  جين  شي  الصيني  الرئيس  الصين.وكان 
مما  الفارط-  –الخميس  بايدن  جو  األميركي  نظيره 
وذلك  تايوان،  قضية  يخص  بما  بالنار"  "اللعب  أسماه 
خالل اتصال هاتفي "صريح"، وفق بيان نشره الموقع 

اإللكتروني لوزارة الخارجية الصينية. 
وفي المقابل، يجري الجيش التايواني مناورات عسكرية 
بالذخيرة الحية قبالة السواحل الشرقية للجزيرة، وذلك 
بمشاركة القوات الجوية والبحرية. وقالت وزارة الدفاع 
التايوانية إن المناورات هي محاكات للتصدي لهجوم قد 

يأتي من جهة الشرق، في إشارة إلى الصين. وتعّد هذه 
المناورات هي الكبرى منذ سنوات لتايوان التي تتمتع 
بحكم شبه ذاتي، وقد زادت مخاوفها من غزو صيني بعد 
الحرب الروسية على أوكرانيا. وتصاعدت في اآلونة 
بالحكم  المتمتعة  الجزيرة  بشأن  التوتر  حدة  األخيرة 
إنها جزء من أراضيها.وفي  بكين  تقول  الذاتي، والتي 
المقابل، قالت نانسي بيلوسي عن زيارتها إنها ستترأس 
الهندي  المحيطين  منطقة  إلى  الكونغرس  من  وفدا 
والهادي، لتأكيد التزام الواليات المتحدة تجاه حلفائنا في 
أنها  صحفي-  بيان  بيلوسي-في  مكتب  وذكر  المنطقة. 
البيان  بدأت جولة في 4 دول آسيوية أمس، ورغم أن 
لم يشر إلى تايوان، فإن التكهنات شديدة بأنها قد تزور 
إنها  الصين  تقول  التي  ذاتي،  بحكم  المتمتعة  الجزيرة 

تابعة لها. وقال مكتب المسؤولة األميركية إن "رئيسة 
مجلس النواب نانسي بيلوسي تقود وفدا من الكونغرس 
يشمل  بما  والهادي،  الهندي  المحيطين  منطقة  إلى 
زيارات لسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان"، 
لكنه لم يحدد ما إذا كانت ستقوم بزيارات أخرى.وتعد 
إشارة  لتايوان  األميركيين  المسؤولين  زيارات  الصين 
تشجيع للمعسكر المؤيد لالستقالل في الجزيرة. وال تقيم 
لكنها  تايوان،  مع  رسمية  دبلوماسية  عالقات  واشنطن 
ملزمة -بموجب القانون- بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع 
عن نفسها.وفي حال زيارة بيلوسي إلى تايوان، فستكون 
هذه أول زيارة يجريها رئيس مجلس نواب أميركي منذ 
25 عاما، بعد رحلة الجمهوري نيوت غينغريتش عام 

1997 للقاء الرئيس التايواني آنذاك لي تنغ هوي.

اجلي�ش ال�سحراوي ي�ستهدف 
مواقع جنود االحتالل املغربي 
بالق�سف املكثف بقطاع اآو�سرد

االحتالل  قوات  تواجد  مواقع  الصحراوي  الجيش  قصف 
البيان  حسب  آوسرد،  قطاع  من  متفرقة  نقاط  في  المغربي 
العسكري رقم 598، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

الصحراوية  االنباء  وكالة  أوردته  الذي  البيان  في  وجاء 
الصحراوي قصفت عدة  للجيش  تابعة  ان وحدات  )واص(، 
مواقع على غرار منطقة "اكليبات العكاية"  و "منطقة  كلب 

النص" وكذا "منطقة اسطيلة ولد بواكرين"  بقطاع اوسرد.
وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي 
الجمعة  أمس  يوم  من  سابق  وقت  في  هجماتها  ركزت  قد 
فدرة  وبمنطقة  حوزة  بقطاع  المغربية  القوات  مستهدفة   ،
مستهدفة  الصحراوي  الجيش   هجمات   اعزيزة.وتتوالى 
معاقل قوات االحتالل المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في 
االرواح والمعدات على طول جدار الذل، وفقا لوكالة األنباء 

الصحراوية )واص(.
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ويوفر هذا اليوم فرصة وطنية وقارية 
وعالمية الستدعاء وتأكيد الدور المهم 
هوية  تطوير  في  االفريقية  للمرأة 
واألهداف  القيم  مع  قوية،  افريقية 
فضال  للمستقبل،  المشتركة  والرؤية 
رئيسيات  مساهمات  النساء  كون  عن 
الفريقيا  الشامل  النمو  تحقيق  نحو 
المستدامة  التنمية  أعمال  وجدول 
االفريقي  االتحاد  رؤية  في  الراسخ 

الفريقيا متكاملة مزدهرة وسلمية.

الذكرى  جويلية،   31 ويصادف 
السنوية لإلحتفال باليوم الدولي للمرأة 
اإلفريقية، وذلك بإحياء ذكرى المؤتمر 
في  عقد  الذي  االفريقية  للمرأة  األول 
 ،1962 عام  بتنزانيا  السالم  دار 
منبثقا من مناخ ثوري ضد االستعمار 
النساء  قادته  المختلفة  القهر  وأشكال 
والمجتمعات االفريقية في أنحاء القارة 

و الشتات.
نساء  اجتمعت  التاريخ،  ذلك  وفي 

المؤتمر،  في  القارة  عبر  إفريقيات 
منصة  وإنشاء  التكاتف  على  واتفقت 
أجل  من  والتعبئة  للتضامن  مشتركة 
الحقوق وحريات األفارقة في كفاحهم 
نير  من  والتحرر  االستقالل  أجل  من 
الفصل  على  والقضاء  االستعمار 
أشكاله  بجميع  والعزل  العنصري 
المرأة  مشاركة  إلى  الدعوة  وكذلك 

اإلفريقية في صنع القرار السياسي.
في  منظمات  وعدة  بلدا   14 وشارك 

اجتماع يوليو 1962 وتم إنشاء منظمة 
المرأة  "اتحاد  باسم  تعرف  جديدة 
اإلفريقية"، قبل عام من تأسيس منظمة 
الوحدة االفريقية.وأعلن نفس االجتماع 
في  به  لالحتفال  اإلفريقية  المرأة  يوم 

31 جويلية من كل عام.
تسمية  تغيير  تم   ،1974 عام  وفي 
ليصبح  اإلفريقية"  المرأة  "اتحاد 
اإلفريقية".وتعد  المرأة  "منظمة 
منظمة  االفريقية"  المرأة  "منظمة 
لها  السمراء  القارة  في  للمرأة  تمثيلية 
األعضاء،  الدول  جميع  في  وجود 
االتحاد  في  متخصصة  وكالة  وهي 
اإلفريقي.ولقد قطعت الدول األعضاء 
في االتحاد اإلفريقي التزامات جماعية 
وفردية للنهوض بحقوق المرأة والفتاة 

في إفريقيا.
اإلفريقي  الميثاق  بروتوكول  وأسفر 
لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق 
المرأة في افريقيا )بروتوكول مابوتو( 
بمناسبة   2003 جويلية   11 بتاريخ 
عن  االفريقي،  االتحاد  قمة  انعقاد 
وسياسات  تشريعات  وإصدار  اعتماد 
المساواة  قدم  على  وتقدمية  مبتكرة 
بحقوق  للنهوض  اآلليات  من  وغيرها 

المرأة االفريقية.

أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان قبوله مبادرة طرحها 
الطيب الجد، أحد مشايخ التصوف، من أجل التوافق الوطني للخروج من األزمة 
الراهنة، في حين دعت ما تسمى لجان المقاومة إلى التظاهر ضمن "مليونية" 
جديدة تطالب بالحكم المدني.وفي كلمة ألقاها أول أمس أمام حشد من المصلين 
بشرق الخرطوم، حث قائد الجيش عبد الفتاح البرهان السودانيين على التكاتف 

للعبور بالسودان إلى بر األمان، وناشدهم نبذ العنصرية والقبلية والجهوية.
ووفقا لمصادر سودانية، فإن مبادرة الشيخ الطيب الجد )رئيس نداء أهل السودان 
وتشكيل  مستقل  وزراء  رئيس  تعيين  على  التوافق  إلى  تدعو  الوطني(  للتوافق 
حكومة غير حزبية تتولى السلطة لفترة انتقالية قصيرة.وتنص المبادرة على أال 
تتعدى الفترة االنتقالية عاما أو عاما ونصف العام على أن تليها مباشرة انتخابات 

حرة ونزيهة.
ومطلع جويلية الفارط، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان انسحاب 
المؤسسة العسكرية من الحوار الوطني، ودعا القوى السياسية لتشكيل حكومة 

كفاءات وطنية مدنية.
من جهته، قال محمد حمدان حميدتي، نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، 
الذي  الحوار  خالل  من  يكون  أن  شريطة  المدني  الحكم  مع  المجلس  في  إنهم 

يشارك فيه جميع السودانيين.

أن  )غرب(  دارفور  بإقليم  الجنينة  في  جماهيري  في خطاب  حميدتي  وأضاف 
التحاور من أجل اختيار من يمثل  ِملكا ألحد، وأنه يجب أن يتم  السودان ليس 
البالد، وفق تعبيره.وكان حميدتي قال قبل أسبوع إن المؤسسة العسكرية قررت 

أن تترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية ألداء مهامها الوطنية.
قوى  في  القيادي  عن  أمس  تريبيون"  "سودان  صحيفة  نقلت  أيضا،  سياسيا 
الحرية والتغيير -المجلس المركزي- محمد الفكي سليمان قوله إن قوى الثورة 
تنوي إعالن ترتيبات دستورية ورئيس وزراء مدني خالل أسبوعين مع منحه 

صالحيات واسعة لوضع الجيش أمام األمر الواقع، وفق تعبيره.
)المجلس  والتغيير  الحرية  هي  الخطوة  بهذه  المعنية  القوى  أن  الفكي  وأضاف 
المقاومة،  ولجان  السالم،  اتفاق  على  الموقعة  المسلحة  والحركات  المركزي(، 

وكيانات مدنية أخرى تقاوم ما وصفه باالنقالب.
تحت  مظاهرات  إلى خروج  السودانية  المقاومة  لجان  دعت  األثناء،  هذه  وفي 
األمن  قوات  المدني.وكانت  بالحكم  المطالبة  وتتخللها  السلمي  التعايش  مسمى 
السودانية أطلقت أول أمس الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين بحي بري شرقي 
الخرطوم.وردد المتظاهرون هتافات تطالب بحكومة مدنية وإبعاد العسكريين عن 
السلطة.وفي أم درمان، نظمت مجموعة من النساء مظاهرة للمطالبة بمحاسبة 

المسؤولين عن قتل المتظاهرين.

مبنا�سبة اليوم الدويل للمراأة الفريقية 

تاأكيد على دور املراأة االإفريقية يف حتقيق 
احلرية ال�سيا�سية والنمو ال�سامل للقارة

احتفل العامل اأم�س، باليوم الدويل للمراأة الفريقية، يف منا�سبة خم�س�سة لالعرتاف والتاأكيد على دور التنظيم الن�سائي يف حتقيق 

احلرية ال�سيا�سية لفريقيا والنهو�س بالو�سع الجتماعي والقت�سادي للمراأة يف القارة.

فيما مت حتديد يوم الأربعاء املقبل 

ل�ستكمال مناق�ساته ب�ساأن مقرتحات

 املحور القت�سادي

"جمل�س احلوار الوطني" يف م�سر 
يدعو ملزيد من قرارات العفو 

الرئا�سي عن �سجناء
حث مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر إلى مزيد من 
قرارات العفو الرئاسي عن سجناء، وذلك في نهاية جلسته 
الرئيس  قرار  غداة  االجتماع  وجاء  إقراره.  منذ  الثالثة 
المصري عبد الفتاح السيسي العفو عن 7 سجناء معارضين 
)صحفي(،  فؤاد  هشام  بينهم  من  نهائية،  أحكام  في  مدانين 

وأحمد سمير )باحث(، وطارق النهري )فنان(.
أفاد المجلس المكون من 19 عضوا بينهم محسوبون على 
ثالث  "عقد  بأنه  بيان،  في  نسبيا،  ومستقلون  المعارضة 
جلساته )..( وحدد األربعاء المقبل الستكمال مناقشاته بشأن 
المحورين  تحديد قضايا  بعد  االقتصادي  المحور  مقترحات 
المجتمعي والسياسي في الجلستين الثانية والثالثة". وأضاف: 
وأعضاء  رشوان  ضياء  )للمجلس(  العام  المنسق  "ثّمن 
إلى  الرئاسي، كما تطلّعوا  بالعفو  الرئيس  المجلس قرارات 
العفو خالل  قرارات  من  مزيد  إصدار  في  النظر  مواصلة 
المرحلة المقبلة".وهذه ثاني توصية تصدر من المجلس خالل 
الثانية الرئيس  أقل من أسبوعين، حيث أوصى في الجلسة 
المصري، بإصدار قرارات عفو عن سجناء.وفي 5 يوليو 
الفارط، انطلقت أولى جلسات الحوار على مستوى مجلس 
كلمات  عليها  وغلبت  مباشرة  الهواء  على  وكانت  األمناء 
من أعضاء المجلس لتوضيح الرؤى، فيما كانت الجلستان 
الثانية )19 يوليو/تموز( والثالثة )30 يوليو/تموز( مغلقتين، 
وغلبت عليهما مناقشات وتصنيف القضايا وفق المقترحات 
المرسلة إلدارة الحوار الوطني. وتلقت إدارة الحوار 15 ألف 
بنسبة  3 محاور سياسية  المقترحات  مقترح، وتشمل  ورقة 
37%، واجتماعية بنحو 33%، واقتصادية 29%، وفق بيانات 
خرجوا  الذين  السجناء  أبرز  الحوار.ومن  إلدارة  رسمية 
للحوار:  السيسي  بقرارات قضائية وعفو رئاسي منذ دعوة 
المعارضون يحيى حسين ومحمد محيي الدين ومجدي قرقر 
)محسوب على اإلسالميين( والناشط حسام مؤنس والحقوقي 
فؤاد،  وهشام  سالمة  الناصر  عبد  والصحفيان  إمام  عمرو 
والسفير السابق يحيى نجم، والفنان طارق النهري.وبلغ عدد 
المعفو عنهم والمخلى سبيلهم والمطلق سراحهم وفق قرارات 
رئاسية، حتى اآلن، 138 "سجين رأي" على األقل، وذلك 
منذ إعالن الرئيس المصري في 24 أبريل الماضي اعتزامه 

إجراء حوار وطني، وفق وكالة األناضول.

فيما دعت جلان املقاومة اإىل التظاهر وطالبت باحلكم املدين 

 رئي�س جمل�س ال�سيادة يف ال�سودان 
يعلن قبول مبادرة للتوافق الوطني

بكني جتري تدريبات ع�سكرية وتوؤكد �سيادتها الوطنية على تايوان

تزامنــــــــا مع زيــــــــــــارة بيلــــو�سي  لــدول اآ�سيويــــة
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دويل
ا�صت�صهدوا بر�صا�ص 

قوات االحتالل ال�صهيوين

يف بيوت �شهداء التوجيهي .. 
ة وفخر بـ"ال�شهادة الأكرم" غ�شّ

بمزيج من الغّصة والتسليم بقضاء هللا، والفخر بأبنائهم، تفاعل أهالي ثالثة 
طلبة نالوا "الشهادة األكرم" مع ظهور نتائج الثانوية العامة.

حنان خضور، وكامل عالونة، ومعتصم عطا هللا، ثالثة طلبة من الضفة 
الغربية، كانوا يدرسون الثانوية العامة، ويتجهزون مع ذويهم ليوم الحصاد 
ويفوزا  شهداء  ليرتقوا  إليهم؛  سبق  االحتالل  رصاص  أن  إاّل  والفرحة؛ 

بالشهادة األكرم.
سارع  ذويهم،  مع  والتضامن  بأبطاله  باالحتفاء  الفلسطيني  الشعب  وكعادة 
عديدون إلى زيارة ذوي الشهداء والوقوف إلى جانبهم والتخفيف من وقع 

هذا اليوم عليهم؛ حيث يستذكرون أبنائهم الراحلين.
كنا نتمنى أن يكونوا بيننا ونحتفل بنجاحهم وتفوقهم، ولكنه االحتالل المجرم، 
لسان  هذا  الرابحة،  تجارتهم  في  ومضوا  وطنهم،  في  خسارة  ليسوا  وهم 
حال أهالي الشهداء الميامين الذين سبق إليهم رصاص االحتالل ليضع حًدا 

ألرواحهم البريئة ويقضي على أحالمهم وتطلعات آبائهم لمستقبلهم.
حنان .. من الدر�ص اإىل ال�صهادة

الماضي،  نيسان/إبريل   19 في  استشهدت  عاًما(   18( الخضور  حنان 
برصاص قوات االحتالل أثناء عودتها من درس خصوصي للثانوية العامة.
بدرس  لاللتحاق  جنين،  لمدينة  الشرقّي  الحّي  إلى  زيارة  في  كانت  حنان 
التي  االحتالل  قوات  مع  أشدها  على  المواجهات  كانت  هناك،  خصوصّي 
اقتحمت المدينة لمحاولة اعتقال والد الشهيد رعد خازم، عجز االحتالل قاده 
الستهداف السيارات المارة وفي إحداها كانت حنان عائدة إلى منزلها بقرية 
فقوعة، قضاء جنين، لتصاب في بطنها بجروح خطيرة رحلت على إثرها 

شهيدة خالل ساعات.
معت�صم: طموحات واأحالم بددها ر�صا�ص االحتالل

اليوم حاماًل شهادته  هذا  يعود  أن  كما حنان  متوقعاً  كان  معتصم عطا هللا 
إلى قرية حرملة شرق بيت لحم، ولكنه رحل في 8 مايو / أيار الماضي، 
المحب  معتصم  االحتالل.  قوات  من  رصاصات  بعدة  إصابته  بعد  شهيًدا 
بالتزامه وحسن خلقه، وحبه لوطنه  الذي عرف  القرية  فتى  للمقاومة، هو 

وتأثره باالعتداء على المسجد األقصى المبارك.
ال�صهيد معت�صم عطا اهلل

بعد أدائه الصالة وحسب ما أبلغت به العائلة، توجه برفقة عدد من الشبان 
في  االحتالل  إصابته برصاص  بعد  استشهد  "تكواع" حيث  إلى مستوطنة 

رأسه.
وقالت عائلة الشهيد "كنا ننتظر تخرجه من الثانوية كان طموًحا كني نبني 
نفسه  وينفع  ويتخرج  ليدرس  بالجامعة  التحاقه  وننتظر  كبيرة،  آماال  عليه 
ووطنه .. ولكن إرادة هللا نافذة .. واالحتالل المجرم استهدفه ليرحل شهيًدا 

وينال الشهادة األكرم".
أما والدة الشهيد، فقالت إن معتصم كان يدرس في القسم األدبي وكان محبا 

للعلم ونشيًطا ونسأل هللا أن يصبرنا على فراقه.«
كامل .. رحيل موؤمل خالل االمتحانات

أما الطالب الثالث كامل عالونة فاستشهد في 4 تموز/يوليو الجاري، متأثرا 
بجروح أصيب بها خالل مواجهات مع جنود االحتالل، قبل ذلك بيوم واحد 

عند مدخل بلدته جبع قرب مدينة جنين )شمالي الضفة الغربية.(
واخترق الرصاص الحي المتفجر بطن كامل ويده، وأصاب الكبد مباشرة 
فأدى إلى نزيف حاد لم تفلح معه عمليتان جراحيتان وأكثر من 20 ساعة من 

العالج المتواصل في غرفة العناية الحثيثة، حتى أعلن استشهاده.
وجاء استشهاد كامل بعد 19 عاًما من استشهاد شقيقه الذي حمل اسمه في 
بحق  القتل  يمارس  مجرم  احتالل  وجود  مع  الشعب،  بحياة  متكررة  حالة 

الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 7 عقود.
»كامل األول" فارس قسامي اجتاز امتحان الثانوية، استشهد في 26 يونيو/

حزيران 2003 مشتبكا بالسالح مع االحتالل، أما كامل الثاني فرحل شهيًدا 
تزامنا مع ذكرى شقيقه مشتبكا بالحجارة، في األيام األخيرة من امتحانات 

الثانوية العامة التي تبقى منها اختبار أو اثنان.
عت الحسرة مرتين فهي لم تنس نجلها  فاطمة عالونة والدة الشهيدين، تجرَّ
األول ابن القسام البطل، وكانت السنوات المتعاقبة وأحداثها كفيلة بأن تشعل 
نار صدرها حزنا على ولدها وشوقا إليه، ليأتي خبر نجلها سميّه ويوقد نار 

ألم الفقد مجدًدا.

يف ظل ا�صتمرار اجلرائم ال�صهيونية وانتهاكاته يف حق الفل�صطينيني

هيئة �صوؤون االأ�صرى واملحررين الفل�صطينية توؤكد

فل�شطني ُتمل املجتمع الدويل م�ش�ؤولية 
اإفالت الكيان من العقاب

ظروف اعتقالية وحياتية قا�شية
 ي�اجهها الأ�شري حممد �شفران

ودعا االتحاد األوروبي في بيان صحفي أمس، إلى اجراء تحقيق سريع 
الصحة  وزارة  أعلنت  وقد  عليا.  أبو  الفتى  قتل  جريمة  في  وشفاف، 
 15( عليا  أبو  الفتى  استشهاد  عن  الماضي،  الجمعة  يوم  الفلسطينية 

عاما(، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في صدره.
االحتالل  قوات  مع  القرية  في  اندلعت  قد  عنيفة،  مواجهات  وكانت 
الوطنية  القوى  نظمتها  سلمية  مسيرة  قمع  عقب  والمستوطنين، 
واإلسالمية وفعاليات القرية، وهيئة مقاومة الجدار واالستيطان، رفضا 

العتداءات المستوطنين على أهالي القرية.
خاصة  متواصل،  بشكل  المغير  قرية  يهاجمون  المستوطنين  أن  يذكر 
منطقتي عين سامية ومرج الذهب، بحماية قوات االحتالل، وذلك بهدف 

االستيالء على المزيد من أراضيها.
يأتي هذا في وقت اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح أمس، المسجد 
األقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات االحتالل 

اإلسرائيلي.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة بأن 153 مستوطَنا 

جوالت  ونظموا  األقصى،  المسجد  الصباحية،  الفترة  خالل  اقتحموا 
استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

باحات  في  تلمودية  أدوا طقوًسا  المقتحمين  المستوطنين  أن  وأوضحت 
شرطة  أن  إلى  وأشارت  الرحمة.  باب  بمنطقة  وتحديًدا  األقصى، 
األقصى،  المسجد  إلى  المصلين  دخول  على  قيوًدا  فرضت  االحتالل 
العشرات  إبعاد  وواصلت  الخارجية،  بواباته  عند  هوياتهم  واحتجزت 

عنه لفترات متفاوتة.
لتكثيف شد الرحال إلى المسجد األقصى  المقدسية  الدعوات  وتتواصل 
والرباط فيه، لصد اقتحامات المستوطنين، ومواجهة مخططات االحتالل 

التهويدية.
وتأتي هذه الدعوات، في ظل استمرار جماعات صهيونية بحشد اآلالف 
ويتعرض  األقصى.  للمسجد  واسعة  اقتحامات  لتنفيذ  عناصرها  من 
المسجد األقصى يومًيا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات 
المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض  من 

مخطط تقسيمه زمانًيا ومكانًيا.

حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، 
حكومة االحتالل الصهيوني المسؤولية الكاملة 
والمباشرة عن اإلعدامات الوحشية بحق أبناء 

الشعب الفلسطيني.
وحذرت الخارجية في بيان لها، أمس، من مغبة 
التعامل مع ضحاياها كأرقام في اإلحصائيات 
األسر  تتكبده  الذي  واأللم  المأساة  حجم  تخفي 

الفلسطينية جراء فقدان أربابها وأبنائها.
وأكدت أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته 
ومستوطنيه  االحتالل  وجرائم  انتهاكات  إزاء 
التعبير  صيغ  أو  المطالبات  ببعض  واالكتفاء 
الشكلية،  اإلدانات  أو  االستياء  أو  القلق  عن 
المختلفة على  يشجع دولة االحتالل وأجهزتها 

جرائم  مقدمتها  وفي  جرائمها  في  التمادي 
والتطهير  المنازل  وهدم  والقتل  االستيطان 
العنصرية  أشكال  أبشع  وممارسة  العرقي، 

البغيضة ضد المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى مرور سبع سنوات على جريمة 
ميليشيات  يد  على  دوابشة  عائلة  إحراق 
وعناصرهم  المستوطنين  وعصابات 
الحية  الضمائر  هزت  جريمة  في  اإلرهابية، 
دولة  تحرك  أن  دون  العالم،  في  والحرة 
هذه  عناصر  زالت  ال  بل  ساكناً  االحتالل 
وتمارس  طليقة  حرة  اإلرهابية  المجموعة 
بأشكال  وإرهابها  وعنصريتها  اعتداءاتها 
وبغطاء  الفلسطيني،  المواطن  ضد  مختلفة 

أو  السياسية  الناحية  من  سواء  صهيوني 
األمنية أو القانونية أو المالية.

جرائم  تتوقف  ولم  سنوات  "سبع  وتابعت: 
الحرق والقتل بحق المواطنين الفلسطينيين التي 
والمنشآت  واألرض  والشجر  اإلنسان  طالت 
والمنازل والمقدسات، وقائمة مجازر ال تحصى 
ارتكبتها  التي  والبشعة  الكبيرة  الجرائم  منذ 
العصابات الصهيونية منذ بداية القرن الماضي 
ليس  مستمرة  زالت  وال  المحتلة،  فلسطين  في 
فقط من حيث أنها في انعكاس لعقلية استعمارية 
حيث  من  وإنما  وفاشية،  دموية  عنصرية 
وتوفير  وحمايتهم  والقتلة  الجناة  على  التغطية 

أبواب الهروب لهم.«

محمد  األسير  إن  الفلسطينية،  والمحررين  األسرى  شؤون  هيئة  قالت 
صفران )45 عاما( من مدينة رام هللا، ال يزال يواجه أوضاعا اعتقالية 
وحياتية قاسية للغاية داخل عزل معتقل "شطة"، منذ تسعة أشهر، إضافة 

إلى معاناته من موضوع الحجز على حسابه بـ"الكانتينا.«
وأوضحت هيئة شؤون األسرى والمحررين في بيان لها، أمس، أن قرار 
أنه  الكانتينا الخاصة باألسير صفران، جاء بذريعة  الحجز على أموال 
يدين لسلطات االحتالل بمبالغ مالية متراكمة، وسلطات االحتالل ترفض 

السماح لعائلته بوضع مبلغ من المال في حسابه ليعيش منه.
لألسير صفران وزجه  الكانتينا  أموال  لقرار حجز  نتيجة  انه  وتابعت، 
بالعزل، قرر األسير خوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على 

ما يعانيه، لكنه علّقه بعد عدة أيام بعد تدهور طرأ على حالته الصحية، 
وخسر الكثير من وزنه وبدأ يعاني من التهابات حادة بالكلى ومن مشاكل 
بالدم والبول.وأشارت الهيئة إلى أن األسير بحاجة ماسة لمبلغ "الكانتينا" 
ليستطيع العيش بكرامة داخل السجن وشراء األمور األساسية كالمنظفات 
والطعام، ال سيما أن وجبات الطعام التي تقدمها إدارة المعتقل له وجبات 
غير مطهوة، ومؤخرا بات يشتكي من ظهور بثور على جلده، بسبب 

عدم امتالكه "شامبو" لالستحمام.
يذكر أن األسير صفران معتقل منذ تاريخ 2017/10/19، وصدر بحقه 
حكم بالسجن 8 سنوات، وكان قد أصيب وقت االعتقال برجله ويده وال 

يزال يعاني حتى اللحظة من آثار إصابته.

دعا للتحقيق يف جرمية قتل الفتى اأبو عليا

التاد الأوروبي يدين اإرهاب امل�شت�طنني 
اأدان االحتاد االأوروبي، ازدياد اأعمال عنف امل�صتوطنني ال�صهاينة، والتي كان اآخرها جرمية قتل الفتى اأجمد ن�صاأت اأبو 

عليا )15 عاما(، يف قرية املغري، �صمال �صرق رام اهلل.

حذرت وزارة شؤون القدس الفلسطينية، من محاوالت 
على  الصهيوني  المنهاج  فرض  االحتالل  سلطات 

المدارس في القدس المحتلة بالقوة.
الكيان  حكومة  أن  إلى  بيان،  في  الوزارة  وأشارت 
والطالب  المدارس  إقناع  في  فشلها  وبعد  الصهيوني 
وأولياء األمور بقبول منهاجها فإنها تحاول اآلن فرضه 
الرواية  تتبنى  مناهج  اعتماد  تقدير  أقل  على  أو  بالقوة 

الصهيونية وتشطب الهوية الفلسطينية.
الصهيوني  بالكيان  والتعليم  التربية  وزارة  أن  يذكر 
ست  من  الدائم  الترخيص  بسحب  قرارا  أصدرت 
مدارس في القدس الشرقيةي و اعطتهم ترخيصا لمدة 
االحتالل  حكومة  محاوالت  إطار  في  واحدةي  سنة 

فرض المنهاج الصهيونية على المدارس الفلسطينية في 
القدس بالقوة.

رفضها  الفلسطينية،  القدس  شؤون  وزارة  وأكدت 
التعليم  "لصهينة"  الصهيونية  المحاوالت  لكل  وإدانتها 
فرضها  التي  الضغوط  خالل  من  القدس  مدينة  في 
االحتالل ضد المدارس عبر سحب التراخيص واشتراط 
إعادتها بشطب كل ما له عالقة بالهوية الفلسطينية في 

المناهج التعليمية الفلسطينية.
الفلسطينية  المناهج  تغيير  فرض  "محاولة  إن  وقالت 
هو بمثابة إعالن حرب على الهوية الفلسطينية العربية 
اإلجراءات  واعتبرت  بالمدينة".  الفلسطينية  للمدارس 
الكيان  في  االنتخابات  االحتالل، عشية  بها  التي شرع 

الصهيوني، ضد عدد من المدارس في المدينة المحتلة 
محاولة إلمالء الرواية الصهيونية بالقوة.

وأضافت أن ما تم اتخاذه من إجراءات مرفوضة ضد 
عدد من المدارس المشهود لها بالمهنية والوطنية، هو 
انتهاك خطير لكل قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد 
األراضي  من  يتجزأ  ال  جزء  محتلة  القدس  مدينة  أن 

الفلسطينية المحتلة.
وتابعت: "كما فشلت جميع المحاوالت الصهيونية منذ 
عام 1967، والتي تتكرر مع اقتراب كل عام دراسي 
جديد، فإن هذه الضغوط العنصرية ستفشل على صخرة 

صمود المدارس وأولياء األمور والطالب.«
ومرفوضة  مكشوفة  محاولة  يجري  ما  أن  واعتبرت 

بالرواية  واستبداله  الفلسطيني  التاريخ  لتشويه  ومدانة 
به ولو حتى أصغر طفل  يقبل  لن  ما  الصهيونية وهو 
فلسطيني، مؤكدة أن تمسك المدارس والطالب وأولياء 
على  استفتاء  بمثابة  هو  الفلسطيني  بالمنهاج  األمور 
الهوية  مقايضة  ورفض  الصهيوني  المنهاج  رفض 

الفلسطينية ببعض المغريات.
المقدسيين صفا  بوقوف  القدس  وأشادت وزارة شؤون 
واحدة  هي  التي  المحاوالت  هذه  مواجهة  في  واحدا 
القدس  هوية  تستهدف  احتاللية  إجراءات  سلسلة  من 
وسكانها، بما فيها االستيطان ومصادرة األراضي وهدم 
والمالحقات  واالعتقاالت  المنازل  على  واالستيالء 

واالعتداء على المقدسات اإلسالمية والمسيحية.

وزارة �صوؤون القد�ص الفل�صطينية حتذر

�شلطات الحتالل تاول فر�س منهاجها بالق�ة على مدار�س القد�س
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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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املـوافق   لـ  03 حمرم 1444 هـ  

ح. م

أوضح نفس المسؤول لـوكالة األنباء الجزائرية، على هامش 
الطبعة الـ42 للمهرجان الثقافي الدولي تيمقاد بأن هذا التغيير 

جاء تبعا لإلجراءات التي اتخذتها وزيرة الثقافة والفنون صورية 
مولوجي على إثر الخلل التقني الذي تسبب في توقف السهرة 

االفتتاحية للمهرجان الخميس الماضي.
وكان من بين اإلجراءات المتخذة كذلك تمديد التظاهرة إلى غاية 

الفاتح من أغسطس المقبل و كذا جعل الدخول مجاني لفائدة 
الجمهور إلى مسرح الهواء الطلق بتيمقاد طيلة أيام التظاهرة 

لحضور السهرات الفنية المبرمجة و هو ما استحسنه الجمهور 
و العائالت، يضيف نفس المصدر.

وأكد المتحدث كذلك أن قرار إنهاء المهام يخص فقط محافظ 
المهرجان و ال يعني باقي أعضاء محافظة التظاهرة، موضحا 

أن كل االتفاقيات التي أبرمها المحافظ السابق "تبقى سارية 
المفعول و سيتكفل بها المحافظ الجديد و فق ما تسمح به 

النصوص القانونية المعمول بها في هذا المجال".
كما طمأن نفس المسؤول باسم وزارة الثقافة و الفنون الفنانين و 
الموسيقيين و المتعاملين و كذا المؤطرين و المنظمين وأعضاء 

محافظة المهرجان باستمرار التعامل معهم بدليل كما قال، أن 
برنامج التظاهرة المسطر لم يطرأ عليه أي تغيير.

وأضاف بأن المهرجان الثقافي الدولي تيمقاد يعد من أعرق 
المهرجانات على مستوى الوطن كما حافظ على طابعه الدولي، 

مشيرا إلى أن فعاليات التظاهرة تجري في ظروف تنظيمية 
"محكمة" وأن مدينة تيمقاد تشهد بالمناسبة حيوية كبيرة.

وأشاد نفس المسؤول بالجمهور الذي كان حضوره الفتا في 
السهرتين األولى والثانية والذي تفهم الموقف في السهرة 

االفتتاحية التي توقفت بسبب الخلل التقني و غادر المدرجات 
بسالسة و نظام. وثمن المتحدث كذلك الدور الذي تقوم به 
األسالك األمنية و الحماية المدنية من أجل تأمين التظاهرة 

باإلضافة إلى المتابعة االحترافية –كما قال- لمختلف وسائل 
اإلعالم في تغطية هذا الحدث الفني الدولي.

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان 
عن االنتهاء من ترجمة المفهرس الرقمي لحصيلة القطاع إلى 
اللغتين اإلنجليزية والفرنسية. وأوضح بن زيان في منشور له 

على حسابه بموقع “فايسبوك”، أن النسختين ستنشران الحقا 
على الموقع الرسمي للوزارة.

ق. و

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بإيداع شاب في 
العقد الثالث من العمر رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية 

الحراش بعدما قام بطعن وقتل والده بساطور على مستوى 
الرأس.

تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها الى االسبوع الماضي 
بعدما اهتز سكان حي محي الدين بالعاصمة على وقع مأساة 

عائلية،عندما أقدم شاب في العقد الثالث من العمر على إزهاق 
روح والده البالغ من العمر 50 سنة بضربات ساطور قاتلة.
الجريمة جاءت بعدما وقع خالف عائلي بين أفراد األسرة 

داخل مسكنهم بحي محي الدين بالعاصمة.. سرعان ما تطّور 
إلى شجار وتشابك باأليدي، لم يتردد خالله الشاب القاتل في 

حمل ساطور وتوجيه ضربات أصاب من خاللها والده على 
مستوى الرأس ما تسبب في مقتل األب البالغ من العمر 50 

سنة، في عين المكان، متأثرا باإلصابات والجروح العميقة أدت 
الى اصابته بنزيف، حيث لفظ أنفاسه األخيرة متأثرا بضربة 

الساطور.
وبعد التحريات تم القاء القبض على الجاني الذي الذ بالفرار وتم 

احالته على العدالة وبعد التحقيق معه اعترف بالجرم المنسوب 
له. هذا وقد تم إيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية 

الحراش عن جناية القتل العمدي مع سبق االصرار والترصد. 
في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الحقا في هذه القضية.

ق. و

تسبب حادث مرور وقع في الطريق السريع قرب قسنطينة في 
وفاة 3 أشخاص وجرح 5 آخرين. وأوضحت المديرية الوالئية 

للحماية المدنية في بيان لها، أن إسعافات الوحدة الرئيسية للحماية 
المدنية بعلي منجلي تدخلت مدعمة بوحدتي بلدية قسنطينة وبلدية 
الخروب، في حدود الساعة 21 و 42 دقيقة من ليلة أول أمس، 

بالطريق السريع شرق غرب منطقة المريج بإتجاه الخروب، 

ألجل حادث مرور مميت.وتمثل الحادث في انحراف سيارتين 
واصطدامهما بشاحنة ذات مقطورة محملة بالرمل، وهو ما خلف 
3 ضحايا متوفين بعين المكان تتراوح أعمارهم بين سنتين و60 
سنة، وإصابة 5 أشخاص من كال الجنسين تتراوح أعمارهم بين 

4 سنوات و 52 سنة.
ع.ط

لإعالناتكم عبر �شفحات جريدة الرائد
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 تعقد فعالياته من 31 اأوت

 اإلى 10 �سبتمبر المقبل

مخرجة جزائرية �ضمن لجنة تحكيم 
مهرجان البندقية ال�ضينمائي

اختيرت المخرجة الجزائرية صوفيا جاما، ضمن 
أعضاء لجان التحكيم الخاصة بالدورة الـ79 لمهرجان 

البندقية السينمائي الدولي بإيطاليا الذي تعقد فعالياته 
من 31 أوت إلى 10 سبتمبر المقبل، حسب ما أعلنه 

المنظمون.
وستكون جاما ضمن أعضاء لجنة التحكيم الخاصة 
بفئة "أوريزونتي" )آفاق(, وهي واحدة من األقسام 

التنافسية للمهرجان, والتي سترأسها المخرجة 
اإلسبانية إيزابيل كواكسيت إلى جانب كل من 

المخرجة اإليطالية لورا بيسبوري والمخرج المسرحي 
األمريكي أنطونيو كامبوس وكذا الصحفي الفرنسي 

إدوارد وينترو.
وستمنح لجنة تحكيم هذه الفئة جوائز خاصة بها متمثلة 

في كل من جائزة أحسن فيلم وأحسن مخرج وأحسن 
سيناريو وأحسن أداء رجالي وأحسن أداء نسائي.

وأخرجت صوفيا جاما، وهي أيضا سيناريست، العديد 
من األفالم القصيرة من بينها "حابسين" )2012( الذي 

حاز العديد من الجوائز بمهرجانات دولية، في حين 
توج فيلمها الروائي الطويل األول "السعداء" )2017( 
بجائزة "أوريزونتي" ألحسن ممثلة في 2017 والتي 

توجت بها لينا خودري, كما توج في فرنسا وسويسرا 
واإلمارات.

وسيتنافس 23 عمال على جائزة "األسد الذهبي" 
ألحسن فيلم بدورة هذا العام لمهرجان البندقية 

السينمائي الدولي، الذي تأسس في 1932, ويعتبر من 
أقدم مهرجانات الفن السابع في العالم.

ويعد هذا المهرجان بمثابة "نافذة مفتوحة" على العالم 
وموعد سنوي تتنافس فيه آخر وأهم األفالم من حول 

العالم لمخرجين ذوي سمعة دولية.
ح. م

خالل حفل ا�ستقبال "ر�سل ال�سالم"

فعاليات ر�ضمية ببرلمان نابارا 
للترحيب بالأطفال ال�صحراويين

أكد رئيس البرلمان الجهوي بمقاطعة "نابارا" 
اإلسبانية، أوناي أويلدي، خالل حفل استقبال 

"رسل السالم" الصحراويين المستفيدين من برنامج 
العطلة الصيفية، على الدور البارز الذي تلعبه 

جمعيات الصداقة والتضامن على مستوى المقاطعة 
دفاعا عن حقوق الشعب الصحراوي، بالتناغم مع 

البرلمان الجهوي والهيئات الرسمية األخرى.
ونوه رئيس البرلمان خالل الحفل الذي أقيم بمقر 

الهيئة التشريعية، بجهود العائالت اإلسبانية المضيفة 
لهؤالء االطفال، مبرزا أن "هذا الحدث هو بمثابة 

شكر وتضامن مع شعب الجمهورية العربية 
الصحراوية الديمقراطية".

وذكرت وكالة األنباء الصحراوية )وأص( أن 
أويلدي توقف خالل حديثه عند الدور البارز الذي 

تلعبه جمعيات الصداقة والتضامن على مستوى 
المقاطعة دفاعا عن حقوق الشعب الصحراوي، 
بالتناغم مع البرلمان الجهوي والهيئات الرسمية 
األخرى.وتوجه ذات المسؤول بالشكر للعائالت 
المضيفة ولتجاوبها السريع بفتح أبواب منازلها 

على مصراعيها أمام البراعم الصحراويين. كما 
تطرق الى "الدعم الواسع والشعور بالتضامن 

بأوساط مكونات المجتمع المدني بمقاطعة نابارا 
بما في ذلك على مستوى البرلمان لفائدة الشعب 

الصحراوي وقضيته العادلة".
بدورها، أوضحت ايزابيل أرامبورو رئيسة 

المجموعة البرلمانية "السالم والحرية للشعب 
الصحراوي"، أن استئناف برنامج عطل السالم 
الذي تعطل نتيجة تداعيات جائحة كورونا يعد 

"أمرا داع للغبطة والسرور".
وأبرزت رئيسة المجموعة البرلمانية الوقع 

االيجابي لبرنامج عطل السالم السنوي على 
العائالت المضيفة، على اعتبار، كما قالت، "أن 

البنات والبنين الصحراويين أصبحوا يشكلون 
جزء ال يتجزأ من حياتنا، وألن مسألة التعايش 

تمثل فرصة سانحة لكشف مكنونات الثقافة 
الصحراوية".

كما اثنت أرامبورو على تجاوب وعمل المكتب 
الجهوي الصحراوي بمقاطعة نابارا، وجمعيات 
الصداقة، والعائالت المضيفة، وذلك باسم جميع 
األحزاب السياسية المكونة للبرلمان والمنخرطة 

في المجموعة.وخالل حفل اإلستقبال، عبر الممثل 
الجهوي لجبهة البوليساريو بمقاطعة نابارا، لحبيب 
أبريكة عبد الرحمان، عن شكره للبرلمان الجهوي 

"المعروف بموقفه المؤيد على الدوام للقضية 
الصحراوية".

يذكر أن حفل اإلستقبال جرى بمقر البرلمان 
الجهوي بحضور عدة شخصيات بينها النائبة 
األولى لرئيس البرلمان إينما خوريو و خوان 

لويس سانشيز الكاتب األول وكريستينا إباروال عن 
هيئة "نابارا سوما" وباتريسيا رويز المديرة العامة 

لسياسات الهجرة، ومحمد الغيالني نائب الممثل 
الجهوي، الى جانب كارولينا غارسيا عن جمعية 

نابارا وكولدو مارتينيز عضو مجلس الشيوخ.
الوكاالت

ا�ستعمال تقنيات تدريب عالية لكالب 

االإغاثة والك�سف عن المخدرات

تد�ضين مركز "�صينو-تقني" 
للأمن الوطني بعين تمو�صنت

 
أشرف المفتش الجهوي لشرطة الغرب بوهران 

بالنيابة العميد أول للشرطة، دحمان جزيري، 
أمس، بعين تموشنت على تدشين مركز سينوتقني 

لألمن الوطني. وتولى هذه المنشأة التي تعد 
"مكسبا حقيقيا لهذا السلك األمني كونها تعطي 

دفعا إضافيا للمصالح العملياتية لمحاربة مختلف 
أشكال الجريمة بمهام تكاثر وترويض الكالب 
وتكوين ممرنيها ومستعمليها، وفق ما أبرزته 

مديرة المركز عميد أول للشرطة سميرة دقدق.
وذكرت ذات المسؤولة أن "المركز السينو-تقني 
يكتسي أهمية كبيرة في الظرف الحالي خاصة 
مع اجتهاد المهربين في تطوير وسائل اإلفالت 

من المراقبة، حيث أن الكالب المدربة تتميز 
بخصائص تقنية متمثلة في حاسة الشم وكذا قدرة 

الكشف عن المخدرات والمتفجرات واألسلحة 
ناهيك عن المساهمة في عمليات اإلغاثة خالل 

الكوارث الطبيعية كالزالزل".
ويتربع ذات المركز الكائن ببلدية "شعبة اللحم" 

بوالية عين تموشنت على مساحة إجمالية تقدر بــ 
78.996 متر مربع، حيث يتوفر على 9 أجنحة من 

ضمنها 100 بيت للكالب وحقل للتدريب وعيادة 
بيطرية تضم مخبرين للتحاليل وقاعة للعمليات 
الجراحية وقاعة أشعة وقاعة فحص بيطري، 

إضافة إلى جناح إداري وآخر بيداغوجي، حسب 
الشروحات المقدمة.وعرفت مراسيم تدشين هذا 

المركز حضور والي عين تموشنت أمحمد مومن، 
مرفوقا بالسلطات المدنية واألمنية وأفراد األسرة 

الثورية بالوالية.
ع. ط

ترجمة المفهر�س الرقمي لح�صيلة وزارة التعليم العالي

بعد �سجار عائلي

 �صاب يقتل والده ب�صاطور في العا�صمة

اإثر انحراف �سيارتين وا�سطدامهما ب�ساحنة

3 قتلى و5 جرحى في حادث مرور بق�صنطينة
وزارة الداخلية تو�سح ب�ساأن 

تمديد �سالحية اإقامة االأجانب 

 هذه الأ�صماء الأكثر 
تداول عند الجزائريين

صالحية  تمديد  عن  أمس،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
وثائق إقامة األجانب استثنائيا والذين انتهت صالحيتها 

في الجزائر بعد مارس 2020.
وقالت الوزارة في منشور لها على صفحتها الرسمية 
 60 مسيرة  الستينية..  تحيى  "الداخلية  فيسبوك  عبر 
سنة"، إن األجراء يتم بطريقة آلية وبدون أي إجراء 
إداري، مشيرة إلى أنه يخص أيضا الرعايا الوافدين 

حديثا إلى الجزائر.
أسماء   10 الداخلية  وزارة  نشرت  آخر  سياق  وفي 
 .2020 غاية  وإلى   1970 سنة  منذ  تداوال  األكثر 
صفحتها  على  لها  منشور  في  الوزارة  وأشارت 
قائمة  محمد  اسم  تصدر  إلى  فيسوك  عبر  الرسمية 
أحمد  اسم  يليه  الجزائر،  في  انتشار  األكثر  األسماء 
وعلي. وعرفت سنوات من 2010 إلى 2020، انتشار 
واسعا السم محمد أيضا نافسه في هذه العشرية اسم 
آدم ويوسف باإلضافة إلى أسماء أيوب، عبد الرحمان 

وأنس.
وزارة  نشرية  وحسب  اإلناث  أسماء  يخص  فيما  أما 
الداخلية فإن اسم مريم حافظ على تواجده خالل نصف 
قرن ضمن قائمة العشر أسماء األكثر انتشارا، واحتل 
اسم مريم مرتبة متقدمة في األسماء األكثر انتشارا منذ 
حافظ  األخيرة  الفترة  وفي   ،2020 غاية  إلى   1970
اسم مريم على مرتبة متقدمة كأكثر األسماء تداوال عند 
الجزائريين غير أنه لقي منافسة من أسماء أخرى مثل 

إكرام، آية، شيماء مالك وماريا.
ف. م

على اإثر الخلل التقني الذي ت�سبب في توقف ال�سهرة االفتتاحية 

 اإنهاء مهام محافظ
 مهرجان تيمقاد الدولي

اأنهيت مهام محافظ المهرجان الثقافي الدولي تيمقاد يو�سف بوخنتا�ش 

وا�ستخالفه بالمدير العام للديوان الوطني للثقافة واالإعالم عبد اهلل 

بوقندورة، ح�سب ما اأكده بوالية باتنة مدير التنظيم والتوزيع واالإنتاج 

الثقافي والفني بوزارة الثقافة والفنون، �سمير الثعالبي.
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