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  فيما تبادل تهاني

عيد االأ�صحى مع عدد من روؤ�صاء الدول

رئــي�س الجمهوريـة يهنئ 
ال�صعــب الجزائري بمنا�صبة 

عيد االأ�صحـى المبـارك

ظروف ح�صنة بف�صل 

االإجراءات المتخذة 

الإنهاء عدد من االأزمات 
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هكذا عا�س الجزائريون عيد االأ�صحى 2022

بناء موؤ�ص�صاتي اإقلع اإقت�صادي ووحدة اجتماعية

رهـــانــات العهـد الجديـد..

بمعالمها التاريخية وما�صيها الن�صالي �صد الغزاة

 "مدينــــة مليانـــــة".. 
�صاهد اآخر على تــــاريخ 
الجزائـــــــر العريــــق

05



أجرى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أول أمس، 
قيس سعيد, حيث  التونسي,  نظيره  هاتفية مع  مكالمة 
تبادال فيها التهاني بمناسبة عيد األضحى, حسبما جاء 
في بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان : "أجرى، 
رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية، مع 
أخيه قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، 
األضحى  عيد  بحلول  والتبريكات  التهاني  فيها  تبادال 
المبارك، وعبرا عن تمنياتهما بدوام الرخاء واإلزدهار 
وأن  والجزائري،  التونسي  الشقيقين،  للشعبين  والتقدم 

يعيد هللا علينا هذه المناسبة الدينية باليمن والخير.”
..ويتلقى مكاملة هاتفية من نظريه امل�صري

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، 
مكالمة هاتفية من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد 
الفتاح السيسي، تبادال، من خاللها، التهاني بحلول عيد 
الجمهورية.  لرئاسة  بيان  أورده  ما  حسب  األضحى، 

وجاء في البيان "تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية، من 
أخيه عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تبادال فيها 
التهاني بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك، وأعربا عن تمنياتهما للشعبين 

الشقيقين، الجزائري والمصري، بدوام الخير والهناء".
 ..و يتلقى تربيكات الرئي�س الفل�صطيني بعيد الأ�صحى 

وتهانيه بنجاح احتفالت �صتينية ال�صتقالل

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، مكالمة هاتفية من رئيس 
دولة فلسطين محمود عباس، هنأه من خاللها بحلول عيد األضحى، مجددا له، 
بالمناسبة تهانيه بنجاح االحتفاالت المخلدة لستينية استرجاع السيادة الوطنية، 
رئيس  "تلقى,  البيان:  في  الجمهورية.وجاء  لرئاسة  بيان  به  أفاد  لما  وفقا 
الجمهورية, عبد المجيد تبون, في مكالمة هاتفية, خالص التهاني والتبريكات 
من أخيه محمود عباس, رئيس دولة فلسطين, بحلول عيد األضحى المبارك, 

متمنيا له وللشعب الجزائري, دوام الخير والعافية".

بنجاح  تهانيه  للرئيس,  عباس,  محمود  "جدد  كما 
السيادة  استرجاع  لستينية  المخلدة  الكبيرة  االحتفاالت 
تبون, من جانبه, عن  الرئيس  فيما أعرب  الوطنية", 
التهنئة  "الشكر واالمتنان لرئيس دولة فلسطين, على 
الكريمة, متمنيا له وللشعب الفلسطيني, كل االزدهار 

والرخاء".
دولة  رئيس  أخيه  الجمهورية,  رئيس  "شكر  بدوره, 
لتوحيد  الجزائر  مساعي  في  البارز  لدوره  فلسطين, 
الصف الفلسطيني, ترقبا النعقاد مؤتمر جامع لمنظمة 
بيان  أورده  مثلما  بالجزائر",  الفلسطينية  التحرير 

رئاسة الجمهورية.
..ويتلقى مكاملة هاتفية من اأمري دولة قطر

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، 
مكالمة هاتفية من أخيه أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، هنأه فيها بنجاح الدورة ال 19 أللعاب 
البحر األبيض المتوسط، وهران 2022، و بمناسبة االحتفال بالذكرى الـ 60 
السترجاع السيادة الوطنية وحلول عيد األضحى المبارك، حسب ما أفاد به 

بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, مكالمة هاتفية, 
قطر  دولة  أمير  ثاني,  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو,  صاحب  أخيه  من 
المتوسط,  األبيض  البحر  أللعاب   19 الـ  الدورة  بنجاح  فيها  هنأه  الشقيقة, 
وشعبها,  الجزائر  احتفال  بمناسبة  الحارة  تهانيه  له  ومجددا   ,2022 وهران 
بالذكرى الـ 60 السترجاع السيادة الوطنية"."كما قدم أمير دولة قطر, باسمه 
وباسم الشعب القطري الشقيق, تهانيه الخالصة للرئيس وللشعب الجزائري, 
بحلول عيد األضحى المبارك".من جهته, "شكر رئيس الجمهورية أخيه أمير 
دولة قطر, على مشاعره الصادقة والنبيلة, معربا عن امتنانه للتهنئة, ومتمنيا 
والتألق  الهناء  بمزيد من  مبارك,  الشقيق, عيد أضحى  القطري  وللشعب  له 

والرفاه", يضيف البيان.

داود،  عنتر  محمد  بفرنسا،  الجزائر  سفير  أبرز 
المجيد  عبد  الجمهورية،  لرئيس  السياسية  اإلرادة 
على  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي،  ونظيره  تبون 
العمل لتعزيز العالقات الجزائرية-الفرنسية، وهذا 
خالل حفل أقيم يوم الجمعة الفارط بباريس، بمناسبة 
االحتفال بالذكرى الـ 60 الستقالل الجزائر، حسبما 
جاء في بيان لسفارة الجزائر بفرنسا.وأشار السفير 
محمد عنتر داود  في كلمة بهذه المناسبة ل"اإلرادة 
السياسية الذي تحذو الرئيسين، عبد المجيد تبون و 
تعزيز  على  بالعمل  والتزامهما  ماكرون  إيمانويل 
ديناميكية  وبعث  الجزائرية-الفرنسية  العالقات 
جديدة وفق رؤية متجددة، تحترم السيادات وتوازن 

المصالح احتراما كامال"، يؤكد البيان.
ب"التضحية  يذكر  أن  إال  الدبلوماسي  أبى  وقد 

األجيال  بشجاعة  عنها  أبانت  التي  الذات  ونكران 
البررة  الجزائر  وأبناء  االستعمار  منذ  المتعاقبة 
1954".وبعد  نوفمبر  الفاتح  لنداء  استجابوا  الذين 
الثقيل"،  االستعماري  النظام  "إرث  إلى  أشار  أن 
أبرز السفير "عزم الشعب الجزائري الذي ما فتىء 
الضخمة  الوسائل  رغم  عاليا  الحرية  راية  يرفع 
التي استخدمت لخنق أية حركة مقاومة"، يضيف 

بيان سفارة الجزائر في فرنسا.
كما أكد الدبلوماسي الجزائري على "األهمية التي 
برصيدها  وتمسكها  الذاكرة  لمسألة  الدولة  توليها 
أو  النسيان  يطاله  ان  يمكن  ال  الذي  التاريخي، 
واالنتهاكات  والظلم  المعاناة  في  التشكيك  يتم  ان 
الجزائري"،  الشعب  لها  تعرض  التي  األخرى 

حسب المصدر نفسه.

وأقيم حفل احياء الذكرى الستين الستقالل الجزائر 
بالجناح الملكي بباريس تحت شعار "تاريخ مجيد 
السلطات  عن  ممثلين  بحضور  جديد"،  وعهد 
السلك  عن  وأعضاء  ونواب  ومنتخبين  الفرنسية 
الحركة  عن  وممثلين  بفرنسا  المعتمد  الدبلوماسي 
ومجاهدين  الجزائرية  الثورة  وأصدقاء  الجمعوية 
بفرنسا،  الوطني  التحرير  جبهة  لفدرالية  قدامى 

حسب المصدر ذاته.
جويلية   5 لتاريخ  التاريخي  البعد  عن  "فضال 
الذي  الحدث  هذا  اغتنام  تم  فلقد  للغاية،  الرمزي 
نظمته سفارة الجزائر بفرنسا إلبراز التنوع الثقافي 
للجزائر وتقاليد شعبها في اللباس والطبخ"، يضيف 

البيان.
اإ.�س

ع.ط
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فيما تبادل تهاين عيد الأ�صحى مع عدد من روؤ�صاء الدول

رئي�س اجلمهورية يهنئ ال�شعب اجلزائري 
مبنا�ضبة عيد الأ�ضحى املبارك

هناأ رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون, اأول اأم�س, ال�صعب اجلزائري مبنا�صبة عيد الأ�صحى املبارك. وكتب الرئي�س 

تبون يف ح�صابه الر�صمي على تويرت : " تهاين اخلال�صة لكل اجلزائريات واجلزائريني مبنا�صبة عيد الأ�صحى 

املبارك, اأعاده اهلل علينا باليمن والربكات"

مبنا�صبة عيد الأ�صحى املبارك

تبون يهنئ اأفراد اجلي�ش وخمتلف الأ�ضالك 
واأبطال اجلزائر بالألعاب املتو�ضطية

تقدم رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون, اأول اأم�س, مبنا�صبة عيد 

الأ�صحى املبارك, بتهانيه اىل اأفراد اجلي�س الوطني ال�صعبي و خمتلف 

الأ�صالك و كذا اأبطال اجلزائر يف الدورة الـ 19 لألعاب البحر الأبي�س 

املتو�صط بوهران.وكتب الرئي�س تبون يف ح�صابه الر�صمي على تويرت: 

"عيد مبارك و�صعيد لكل اأفراد اجلي�س الوطني ال�صعبي, �صليل جي�س 
التحرير الوطني, من �صباط و�صباط �صف وجنود, وحتية خا�صة 

للمرابطني على احلدود.. حفظكم اهلل وحماكم", كما تقدم رئي�س 

اجلمهورية بتهانيه اخلال�صة اىل كل اأفراد �صالح الدرك الوطني 

وال�صرطة واحلماية املدنية واجلمارك.وكتب الرئي�س تبون على ح�صابه 

الر�صمي على تويرت: "اأتقدم بتهاين اخلال�صة اىل كل اأفراد �صالح الدرك 

الوطني وال�صرطة واحلماية املدنية واجلمارك مبنا�صبة عيد الأ�صحى 

املبارك. اأعاده اهلل علينا باخلري واليمن والربكات".وبذات املنا�صبة, 

تقدم الرئي�س تبون بتهانيه لكل عمال قطاع ال�صحة, حيث كتب على 

نف�س احل�صاب: "اأتقدم باأخل�س التهاين واأ�صدق التمنيات, مبنا�صبة 

عيد الأ�صحى املبارك, لأطبائنا و�صبه الطبيني وكل م�صتخدمي قطاع 

ال�صحة", كما هناأ رئي�س اجلمهورية اأبطال اجلزائر يف الدورة الـ 19 

لألعاب البحر الأبي�س املتو�صط التي جرت من 25 جويلية اإىل 6 جويلية 

بوهران.  وكتب يف هذا ال�صدد :"اأخل�س التهاين واأ�صدق التمنيات لكل 

اأبطالنا املتو�صطيني مبنا�صبة عيد الأ�صحى املبارك.. اىل اللقاء القريب 

بحول اهلل".

قال اإن العملية يجب اأن تتم وفق ما تقت�صيه 

مبادئ ومواثيق الأمم املتحدة

الرئي�ش تبون ُيجدد دعم اجلزائر
الكامل لل�ضعب ال�ضحراوي

جدد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون دعم اجلزائر الكامل لل�صعب 

ال�صحراوي وق�صيته العادلة يف ر�صالة تهنئة بعثها اإىل نظريه ال�صحراوي 

الأمني العام جلبهة البولي�صاريو اإبراهيم غايل مبنا�صبة عيد الأ�صحى 

املبارك. وح�صب ما ك�صفته وكالة الأنباء ال�صحراوية فقد اأو�صح الرئي�س 

تبون قائال “بهذه ال�صانحة الطيبة, واأمام الظروف الع�صيبة التي 

ت�صهدها الق�صية ال�صحراوية, اأود التاأكيد على دعمنا الكامل لكفاح 

ال�صعب ال�صحراوي يف ق�صيته العادلة, الرامية اإىل اإعمال حقه يف ت�صفية 

ال�صتعمار وتقرير امل�صري”. واأ�صاف: “وذلك وفق ما تقت�صيه مبادئ 

ومواثيق الأمم املتحدة, دح�صًا لأ�صكال ال�صتعمار اجلديدة, القائمة على 

املوؤامرة والت�صليل”.

ر.ن

مبنا�صبة عيد الأ�صحى املبارك

بو�ضليماين يهني منت�ضبي
 قطاع العالم والإت�ضال

هناأ وزير الت�صال حممد بو�صليماين, اأول اأم�س, كل منت�صبي قطاع 

الإعالم والت�صال مبنا�صبة عيد الأ�صحى املبارك, ح�صبما اأفاد به بيان 

للوزارة . وبهذه املنا�صبة نوه بو�صليماين باملجهودات اجلليلة وامل�صاعي 

النبيلة ملنت�صبي القطاع يف الرقي بقطاع الإعالم والت�صال, كما حث 

الوزير على "موا�صلة امل�صاعي املتظافرة بكل حزم وعزم واخال�س 

ومهنية , و�صمري وم�صوؤولية من اجل امتام بناء اجلزائر اجلديدة : تلكم 

النية القومية والغاية العظيمة " .

اإ.�س
ال�صفارة اجلزائرية يف باماكو 

تتابع عن كثب اأو�صاع هوؤلء الرعايا

 تعر�ش �ضائقي �ضاحنات جزائريني 
لهجوم م�ضلح مبدينة غاو املالية

تعر�س �صائقو �صاحنات جزائريون اىل هجوم م�صلح مبدينة غاو )مايل(, 

نفذته جماعة م�صلحة تتكون من اأربعة اأ�صخا�س على منت دراجات 

نارية, مما اأدى اإىل اإ�صابة ثالثة منهم, ح�صبما اأفاد به اأول اأم�س بيان 

لوزارة ال�صوؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج.

وح�صب ذات البيان, "وقع هذا الهجوم ب�صواحي مدينة غاو )مايل( 

يف حدود ال�صاعة الثانية من �صباح يوم 8 جويلية اجلاري, يف مع�صكر 
ي�صتخدمه �صائقو ال�صاحنات للراحة. وطالب افراد اجلماعة امل�صلحة باملال 

ليلجاأوا بعد ف�صلهم يف احل�صول على ذلك اإىل ا�صتخدام اأ�صلحتهم النارية 

من طراز +الكال�صينكوف+, ح�صب �صائقي ال�صاحنات".

"واأ�صيب ثالثة �صائقي �صاحنات جزائريني, اأحدهم يف حالة خطرية, 
ومت نقلهم اىل م�صت�صفى غاو حيث مت التكفل بهم. وغادر احد �صائقي 

ال�صاحنات امل�صابني امل�صت�صفى, فيما ليزال اخران حتت العناية الطبية", 

ي�صيف امل�صدر.واأكدت الوزارة اأنه "وفقا للمعلومات املتوفرة, حالتهم 

لي�صت يف خطر", م�صيفة اأنه "مل يتم تبني هذا العمل الإجرامي الذي 

ين�صبه �صكان من هذه املدينة اإىل الع�صابات الإجرامية التي تن�صط 

يف هذه املنطقة من مايل".واأو�صحت الوزارة اأن "القافلة تتكون من 
�صبع �صاحنات و�صبعة �صائقني وظفتهم �صركة جزائرية يف اأن�صطة نقل 

الب�صائع بني البلدين", م�صرية اإىل اأن "ال�صفارة اجلزائرية يف باماكو 

تتابع عن كثب اأو�صاع هوؤلء الرعايا".

ر.ن

الرحمان،  أيمن بن عبد  الوزير األول  أدى 
المبارك  االضحى  عيد  صالة  أمس،  أول 
جو  في  العاصمة  بالجزائر  الكبير  بالجامع 
سادته السكينة والخشوع وسط جمع غفير من 
المواطنين، كما أدى في نفس الجامع صالة 
رئيس  مستشار  عالهم  الحفيظ  عبد  العيد 
الخارجية  بالعالقات  المكلف  الجمهورية 
السيد عبد  الجمهورية  ديوان رئاسة  ومدير 
إلى  الحكومة  من  وأعضاء  خلف  العزيز 
جانب أعضاء من السلك الدبلوماسي العربي 

و االسالمي المعتمد بالجزائر.
االمام  اعتبر  العيد  صالة  خطبتي  وفي 
ابراهيم  لسيدنا  تعالي  هللا  أمر  من  المقصد 
ابنه اسماعيل هو اختبار  عليه السالم بذبح 

لمدى استجابته لهذا االمر  الذي ابدله المولى 
عز وجل بذبح عظيم مشيرا الى أن ذلك يعد 
دليل على تفضيل هللا لالنسان الذي سخر له 
كل ما في السماوات واالرض وشرع له ما 
يصلح به نفس ويتجنب كل ما يفسد به ذاته 

ومجتمعه.
واالقارب  األهل  لزيارة  مناسبة  العيد  ويعد 
والتصالح  والمرضى  االرحام  ذوي  وصلة 
عن  والتخلي  المسلم  المجتمع  افراد  بين 
يدخل  ما  كل  ونشر  والضغائن  االحقاد 
الفرح والسرور بين أبناء الوطن الواحد من 
الفقراء  على  االضحية  من  التصدق  خالل 
من  اليوم  هذا  لكون  والجيران  والمساكين 
أفضل االيام التي يتقرب بها المسلم الى ربه 

داعيا في نفس الوقت المواطنين الى الحفاظ 
هذه  تكون  ال  حتى  الشوارع  نظافة  على 
الشعيرة سببا في انتشار االمراض واالوبئة 

  .
ومن جانب آخر وبعد أن ذكر االمام بما قام 
المستعمر في حق الشعب الجزائري من هتك 
لالعراض ونهب للخيرات وتدنيس لالماكن 
ادخال  الى  يسعى  انه  بدعوى  المقدسة 
أن  أبرز  الجزائري  المجتمع  الى  الحضارة 
محاوالته  كل  الى  تصدى  المسلم  الشعب 
الباطلة و وقف كرجل واحد من اجل تحرير 

الوطن الذي دفع من اجله ماليين الشهداء.
الشعب  ان  الخطيب  أكد  السياق  هذا  وفي 
الجزائري موحد وملتحم مع جيشه من اجل 

حماية حدود الوطن والعمل على بناء جزائر 
الحفاظ  الى  الجميع  داعيا  موحدة  واحدة 
شبر  كل  على  الذود  و  الشهداء  امانة  على 
من ارض الوطن.إن هذه المواقف الوطنية 
ذكر  --كما  الجزائريين  على  تحتم  النبيلة 
الخطيب- العمل على نصرة القضايا العادلة 
ال  "والتي  فلسطين  قضية  رأسها  وعلى 
تكتمل فرحتنا اال بتحريرها وتحرير المسجد 
االقصى المبارك.« وعقب أداء صالة العيد 
االضحى  عيد  تهاني  األول  الوزير  تلقى 

المبارك من قبل المصلين.
كما هنأ الوزير االول أيمن بن عبد الرحمان, 
عيد  بمناسبة  الجزائري  الشعب  أمس,  أول 
األول  الوزير  وقال   المبارك.  األضحى 

لكل  مبارك  أضحى  "عيد  المناسبة:  بهذه 
الجزائريين في الداخل والخارج. أعاده هللا 
علينا وعلى األمة اإلسالمية بالخير واليمن 
والبركات".وأوضح الوزير االول ان "عيد 
هذا العام له طعم خاص بتزامنه مع احتفائنا 
مجسدا  الوطنية,  السيادة  استرجاع  بستينية 
بيننا".  والتكاتف  وااليخاء  التضحية  معاني 
تعالى  هللا  أسأل  الطيبة،  األيام  هذه  "وفي 
نعمتي  علينا  ويديم  الغالي  وطننا  يحفظ  أن 
لحجاجنا  ييسر  وأن  واالستقرار,  األمن 
إلى  ويعودوا  الحج  شعائر  اتمام  الميامين 
بن  السيد  يضيف  غانمين",  سالمين  أهليهم 

عبد الرحمان.
ف.م

هناأ ال�صعب اجلزائري مبنا�صبة العيد  الوزير الأول يوؤدي �ضالة عيد الأ�ضحى باجلامع الكبري

مبنا�صبة الحتفال بالذكرى الـ 60 ل�صتقالل اجلزائر

�ضفري اجلزائر بفرن�ضا يربز اإرادة البلدين
يف تعزيز العالقات اجلزائرية-الفرن�ضية



تمكنت الجزائر التي استعادت سيادتها الوطنية في 1962، من وضع حد لتبعيتها 
الطاقوية في سنة 1971، وذلك بفضل تأميم المحروقات، وهي تسعى بعد 60 
سنة من ذلك، إلى تجسيد انتقالها الطاقوي مع تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة.

وبعد كفاح مرير ضد المستعمر الفرنسي من أجل نيل استقاللها، كان يتوجب 
كافة  وكانت  والتنمية.  واالزدهار  التطور  نحو  تقدمها  مواصلة  الجزائر  على 

القطاعات بدون استثناء معنية آنذاك بهذا التحدي سيما قطاع المحروقات.
وقد أصبحت الجزائر بفضل استقاللها، متحكمة في موارد البالد من المحروقات 
السلطة  امتالك  في  استمرت  فرنسا  أن  اال   ،1956 سنة  في  اكتشافها  تم  التي 
الحقيقية على تسيير هذه الثروات من خالل الشركة الوطنية للبحث و التنقيب 
االبقاء  تم  ايفيان  اتفاقيات  بموجب  و   ،(SNREPAL)بالجزائر البترول  عن 
على التشريع الفرنسي )قانون بترول الصحراء لسنة 1958( ساري المفعول.      
التشييد  في مسار  المحروقات  بأهمية ورهانات  منها  الجزائر، ووعيا  أن  كما 
الوطني والتنمية التي طالما تم التطلع اليها من اجل القضاء على اثار االحتالل 
الفرنسي، قد قامت في 31 ديسمبر 1963 بإنشاء الشركة الوطنية للبحث عن 
المحروقات و انتاجها و نقلها و تحويلها وتسويقها "سوناطراك"، التي ستصبح 
فيما بعد أداة للسياسة الوطنية للمحروقات، كما أن سوناطراك التي تم انشاؤها 
اول االمر للتكفل بنقل و تسويق المحروقات، قد أصبحت اليوم اكبر شركة في 

افريقيا و توسعت تدريجيا لتشمل الفروع االخرى من النشاط البترولي.
وبعد سنوات من ذلك، أي في سنة 1971، استعادت الجزائر سيادتها الكاملة 
الشراكة  االجنبية  المؤسسات  على  وفرضت  المحروقات  من  ثرواتها  على 
القرار  المجال.وقد كان  تتمكن من االستثمار في هذا  مع "سوناطراك"، حتى 
التاريخي بتأميم المحروقات الذي اعلن عنه الرئيس الراحل، هواري بومدين، 
في 24 فبراير 1971 بدار الشعب بالجزائر العاصمة، مقر االتحاد العام للعمال 
الجزائريين، بمناسبة احتفاله بالذكرى ال15 لتأسيسه، تتويجا لمسار طويل من 

المفاوضات بدأ في سنة .1967
وهو التأميم الذي سمح للجزائر، التي تحتل حاليا المرتبة ال17 ضمن الدول 
المنتجة للنفط في العالم و الثالثة افريقيا، بالحصول على ما ال يقل عن 51 % 
من ارباح الشركات الفرنسية العاملة بنظام االمتيازات في جنوب البالد حيث 
كانت تنشط ايضا شركات اخرى متعددة الجنسيات.ومن حينها ظلت الجزائر 
عبر سوناطراك تمتلك االغلبية في جميع االستثمارات االجنبية على مستوى 

الحقول البترولية و الغازية للبالد، و تعزز موقعها ضمن مختلف القوانين التي تم 
اصدارها في ظرف اكثر من خمسة عقود، مؤكدة بذلك على المبدأ الثابت لسيادة 

الدولة الجزائرية على ثرواتها النفطية و الغازية و المنجمية.
من  المزيد  للطاقة و الستقطاب  الدولية  السوق  تعرفها  التي  للتحوالت  ونظرا 
االستثمارات األجنبية و جذب أصحاب التكنولوجيات الجديدة في هذا القطاع ُسن 
قانون جديد أكثر جاذبية نهاية 2019 حول المحروقات حيث يوفر هذا القطاع 
حوالي نصف االيرادات الجبائية للدولة و20 في المائة من الناتج الداخلي الخام 

و91 في المائة من اجمالي الصادرات وحوالي 300.000 منصب شغل.
ويندرج تعزيز جهود تنقيب سوناطراك عن البترول والغاز التي توفر لوحدها 
80 في المائة من االنتاج االجمالي من المحروقات في البالد بينما تنتج 20 في 
المائة المتبقية شركات أجنبية، في خارطة الطريق الجديدة للجزائر الجديدة التي 
وضعها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي تتضمن برنامجا طموحا 

لتنمية كل الموارد الطاقوية وتثمينها منها الطاقات الجديدة والمتجددة.
وبعد ستة أشهر فقط من تنصيبه رئيسا للجمهورية في ديسمبر 2019، قرر 
الرئيس تبون إنشاء وزارة لالنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ألول مرة في 

تاريخ الجزائر بغية بعث ديناميكية قوية لتجسيد هدف االنتقال الطاقوي.
الطاقة  من  الكهرباء  إلنتاج  ميغاواط   1.000 سوالر  مشروع  على  وعالوة 
إلى  الجزائر  تطمح  كبرى،  أهمية  العمومية  السلطات  توليها  التي  الشمسية 
الهيدروجين  إنتاج طاقة  االقليمي في  المستوى  بدور رئيسي على  االضطالع 
منه األخضر )من الطاقات المتجددة( واألزرق )من الغاز الطبيعي( باالستفادة 
من إمكانياتها الهائلة من الطاقة الشمسية ومواردها الهامة من الغاز الطبيعي 

ومنشآتها للتوزيع و كذا قدراتها الكبرى في البحث والتطوير.
وفي هذا المنحى، قررت الحكومة إعداد استراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين 
كمصدر للطاقة النظيفة عبر إشراك العديد من القطاعات منها الطاقة واالنتقال 
وكذا  والمالية  الناشئة  والمؤسسات  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  الطاقوي 
برامج طموحة جاري  وبفضل  الطاقوية.  والفعالية  المتجددة  الطاقات  محافظة 
تجسيدها فان الجزائر التي تحتل المركز العاشر في إنتاج الطاقة عازمة على 
ألجيال  التقليدية  الطبيعية  الموارد  على  الحفاظ  مع  الطاقوي  انتقالها  انجاح 

المستقبل والمضي في استقاللها الطاقوي.
ع.ط

ال تزال الجزائر تعيش أعيادها فاالحتفاالت المخلدة 
"تاريخ  شعار  لها  اختير  التي  االستقالل  لستينية 
مجيد..وعهد جديد" والتي القت استحسانا وإعجابا 
كبيرين من طرف مختلف دول العالم، تؤكد وجود 
إرادة سياسية حقيقية في التغيير، كما أن تعهد رئيس 
الجمهورية ببناء "الجزائر الجديدة" التي لطالما أكد 
حرصه على إقامتها بأسس قوامها العدل والمساواة 
والنزاهة، ال يزال تطبيقه متجليا من خالل مختلف 
المحطات التي تعيشها بالدنا، فبعد استكماله لمسار 
البناء المؤسساتي الذي باشره فور توليه سدة الحكم، 
القائم  الجديد  االنتخابي  منطقه  ترسيخ  في  ونجاحه 
أصحاب  امام  الطريق  وسد  الفساد  يد  قطع  على 
بين  الضائعة  الثقة  واسترجاع  والمحسوبية،  النفوذ 
المواطنين والدولة، يواصل رئيس الجمهورية العمل 
من اجل الوفاء بالتزاماته التي قطعها امام الشعب 
في اول خطاب له بعد فوزه برئاسة الجمهورية.ولقد 
اعتمد رئيس الجمهورية، استراتيجية جديدة لتسيير 
وتغليب  الشعب  خيارات  احترام  على  قائمة  البالد 
كلمته، وكانت البداية بإعالن إعادة بناء مؤسسات 
عن  للتعبير  المواطنين  أمام  المجال  ففتح  الدولة، 
الذي  الدستور  هذا  الجديد،  الدستور  إزاء  موقفهم 
والمشاورات  اللقاءات  من  سلسلة  الرئيس  أدار 
من  السياسية  والتشكيالت  الشخصيات  مختلف  مع 

أجل إثرائه، ليرمي بالكرة أخيرا في مرمى الشعب 
ويمنحه كلمة الفصل، فجاءت الموافقة على النص 
الجديد في استفتاء شعبي نظم شهر نوفمبر 2020، 
ليليه تنظيم انتخابات تشريعية وبعدها محلية اختار 
الوطنية  المجالس  في  ممثليهم  المواطنون  خاللها 
والمحلية، ليصل الرئيس بالبالد إلى مرحلة تنصيب 
الهيئات الدستورية، فأشرف على تنصيب المحكمة 
للمجتمع  الوطني  المرصد  وبعدها  الدستورية 
للشباب،  األعلى  المجلس  أخيرا  ليأتي  المدني، 
باشره  الذي  المسار  في  األخيرة  المحطة  ليكون 
وفاء لاللتزامات التي تعهد بها أمام الشعب، ويجدد 
التأكيد على احترام المنطق االنتخابي الذي تبناه منذ 
توليه سدة الحكم والقائم على النزاهة وإبعاد المال 

الفاسد والفاسدين. 
الجديدة"  "الجزائر  يواجه  االقتصادي،  الشق  وفي 
بناء  إعادة  رهان  تبون،  الرئيس  أرادها  التي 
الذي  الحساس  الظرف  ظل  في  الوطني  االقتصاد 
تشهده االقتصادات الدولية جراء تفشي وباء كورونا 
وتداعياتها على عائدات الدول، فعمل الرئيس على 
والقضاء  الموّقفة  المشاريع  لمختلف  الحياة  إعادة 
التي عطلت عجلة  البيروقراطية  الممارسات  على 
المتعلقة  الجمهورية  ارقام وساطة  فجاءت  التنمية، 
بالمشاريع التي تم إطالقها، باعثة لألمل في نفوس 

بمضمون  خيرا  توسم  الذي  المستمثر  الشباب 
الرئيس  أراده  الذي  لالستثمارات  الجديد  القانون 
تبون داعما ألصحاب المشاريع وعونا لهم في بناء 
المجال  فتح  كما  مشاريعهم،  وتحقيق  مؤسساتهم 
السوق  جعل  أجل  من  االجانب  المستثمرين  امام 

الجزائرية مقصدا لمختلف المستثمرين.
رئيس  أطلقها  التي  الجامعة  المبادرة  وتبقى 
يد  ومد  الشمل  للم  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية 
القت  خطوة  أبرز  الجميع،  امام  والتآخي  الصفح 
تجاوبا كبيرا من طرف مختلف االطياف السياسية 
قبل  من  كبيرا  تجاوبا  عرفت  كما  والشخصيات، 
والتسامح،  للوحدة  التواق  الجزائري  الشعب 
فبإدراكه لحجم التهديد الذي يتربص بأمن بالدنا من 
قبل جهات مريضة تحاول عبثا بث سمومها وإحاكة 
إلى  الجمهورية  رئيس  يسعى  واألكاذيب،  المكائد 
للتصدي  الصفوف  ورص  الداخلية  الجبهة  تقوية 
لمثل تلك المحاوالت، معتمدا بالدرجة االولى على 
الوضع،  لحقيقة  الجزائري  الشعب  وإدراك  وعي 
القت  التي  الرئيس  لمبادرة  دعمه  يؤكد  يجعله  ما 
الشعبي  الوطني  الجيش  من  قوية  مساندة  بدورها 
السعيد  أول  الفريق  أركانه  رئيس  أعلن  الذي 
شنقريحة في عديد المناسبات وقوفه لجانب الرئيس 

تبون ودعمه لمبادرة لم الشعب. 
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حتت �شعار "ثروة ثمينة

 وا�صتغالل اأمثل دفعا للتنوع القت�صادي" 

ت�صخري 39 م�صنعا حلملة 
جمع جلود الأ�صاحي

انطلقت أول أيام العيد بمناسبة عيد األضحى المبارك، حملة 
وطنية واسعة لجمع جلود األضاحي، قصد تثمينها كمدخالت 
أساسية في صناعات الجلود والنسيج والمساهمة في الحفاظ 

على البيئة من خالل استرجاع هذه الثروة.
أوضح مدير الذكاء االقتصادي بوزارة الصناعة مقداد عقون، 
لوكالة األنباء الجزائرية، أن عملية جمع جلود األضاحي لسنة 

2022 تُنظم تحت شعار “ثروة ثمينة واستغالل أمثل دفعا 
للتنوع االقتصادي”، حيث تأتي كاستمرارية للعمليات التي تم 

إنجازها منذ سنة 2018، والتي شهدت توقفا خالل 2020 
و2021 نتيجة انتشار جائحة كوفيد 19.

وأضاف المتحدث أنه سيتم تجسيد هذه العملية بالتنسيق مع 
جميع الجهات الفاعلة والمؤسسات والجمعيات المهنية الناشطة 

ضمن مهنة الدباغة وكذا المجتمع المدني، مشيرا إلى أن 
أهدافها تتمثل أساسا في تعزيز الحوار بين القطاعين العام 

والخاص واستغالل إمكانات الثروة الحيوانية و ترقية شعبة 
الجلود.وفيما يتعلق بتخزين الجلود، فيُقدر بالنسبة لألبقار 

بأكثر من 74 ألف قطعة جلد خام وأكثر من 500 ألف قطعة 
جلد معالج، فيما يقدر بأكثر من 2.5 مليون قطعة جلد معالج 

بالنسبة لألغنام، أما الماعز فيقارب 1.2 مليون قطعة جلد خام 
وأكثر من 2 مليون جلد معالج.

وبخصوص معالجة الصوف، فقد أكد مقداد أن الحجم السنوي 
المعالج بلغ أزيد من 10 أالف طن بمعدل استخدام قدرة 

77بالمائة، مشيرا إلى أن  قدرة المعالجة الموجودة سنويا 
للصوف تبلغ 13 ألف طن مع معدل استخدام  بـ78 بالمائة.

ومن جانبه، أوضح الرئيس المدير العام للشركة القابضة 
للنسيج والجلود “جيتكس” توفيق بركاني، أن المجمع سخر  
إلنجاح العملية جميع مصانعه المتواجدة عبر أزيد من 20 

والية والبالغ عددها 39 مصنعا بسعة استقبال بأكثر من 500 
ألف قطعة جلد إلى جانب تسخير 1000 عامل.

ودعا بركاني الى إتباع اإلرشادات قصد الحفاظ على سالمة 
القطع الجلدية وتفادي تعفنها بسبب درجات الحرارة المرتفعة، 

كما تأسف إلهدار أزيد من 4 ماليين قطعة جلد سنويا في 
الوقت الذي تفوق فيه القيمة المالية لهذه الكمية من قطع جلود 

الماشية كمادة خام أكثر من 500 مليون دج” .
اإ.�س

املنحى الت�صاعدي لهذا النوع 

من ال�صركات �صوف ي�صتمر 

اجلزائر حت�صي ما يقارب 
2000 موؤ�ص�صة م�صدرة

يشهد عدد المؤسسات الوطنية المصدرة ارتفاعا ملحوظا خالل 
العام الجاري، حيث قارب األلفين )2000( حاليا، مقابل 800 
مؤسسة مصدرة خالل 2021، حسب ما أعلنه وزير التجارة 

وترقية الصادرات، كمال رزيق، األسبوع الفارط.
وفي تصريح له على هامش تدشين "الملتقى الستيني 

للمؤسسات العريقة" الذي نظمته الغرفة الوطنية للتجارة و 
الصناعة،  بمناسبة االحتفال بعيد االستقالل تحت شعار "تاريخ 

مجيد وعهد جديد"، أكد رزيق أن هذا المنحى التصاعدي 
للشركات المصدرة سوف يستمر خاصة مع اتفاقية منطقة 
التجارة الحرة القارية األفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في 
1 جويلية الجاري.وفي تأكيده على الدور المحوري لهذه 

المؤسسات في تنويع االقتصاد الوطني ورفع قيمة الصادرات 
خارج المحروقات، لفت الوزير الى ان الجزائر لديها اتفاقيات 

مع اكثر من 90 دولة اجماال و ذلك في اطار االتفاقيات مع 
منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية، و منطقة التبادل العربي 

الحرة و كذا في اطار االتفاق مع االتحاد األوروبي، مشددا 
على ضرورة استغالل هذه الفضاءات لتصدير المنتجات 

الوطنية برسوم جمركية منعدمة.
وذكر رزيق بأن 2022 تعد سنة اقتصادية بامتياز خاصة بعد 
مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المنظم للمناطق الحرة 
و كذا دخول قانون االستثمار قريبا حيز التنفيذ و الذي وضع 

المعالم الكبرى لالستثمار في المناطق الحرة.
من جانب آخر، أشار الوزير الى ارتفاع عدد المؤسسات 
المقاوالتية عموما خالل هذه السنة حيث سجلت المصالح 
التابعة للوزارة نحو 200000 سجل تجاري جديد .وهذا 

يرجع, حسبه, الى التسهيالت اإلدارية والمناخ االقتصادي الذي 
يشجع على المقاوالتية وخلق مناصب الشغل.

كما طمأن بان كل المؤشرات تدل على تعافي االقتصاد الوطني 
وتحقيق ارقام إيجابية فيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات 

ونمو مختلف القطاعات االقتصادية, معتبرا ان ذلك يعد من 
ثمار "السياسة الرشيدة التي انتهجتها الدولة فيما يتعلق بالجانب 

االقتصادي".وشارك في هذا الملتقى العديد من المؤسسات 
الجزائرية العريقة الناشطة في قطاعات مختلفة كالصناعة 

الغذائية و المشروبات، الصناعة التدويرية وصناعة األحذية.
ف.م

بناء موؤ�ص�صاتي اإقالع اإقت�صادي ووحدة اجتماعية

رهانات العهد اجلديد..
قطعت اجلزائر اأ�صواطا كبرية يف م�صار التغيري والبناء، الذي التزم رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون بتحقيقه، تلبية ملطالب 

ال�صعب، فبعد النتهاء من مرحلة البناء املوؤ�ص�صاتي وجناح املواعيد النتخابية يف تكري�س دولة احلق والدميقراطية،  يخو�س 

الرئي�س تبون مرحلة البناء القت�صادي التي اأرادها متزامنة مع اإعادة اللحمة الوطنية لتوحيد ال�صفوف واإحداث القطيعة مع 

املمار�صات ال�صابقة ومواجهة الظرف القت�صادي والإقليمي اخلا�س الذي ت�صهده بالدنا.

حتكم كبري يف موارد البالد من املحروقات التي مت اكت�صافها يف �صنة 1956

من املحروقات اإىل الهيدروجني..اجلزائر تعزز اأمنها الطاقوي
اإن�صاء وزارة النتقال الطاقوي لأول مرة منذ ال�صتقالل

اإميان. �س



 ت�شديد اإجراءات الردع يدفع

 التجار لاللتزام بنظام املداومة

وفيما يتعلق ببرنامج المداومة فقد لوحظ التزام كبير 
من طرف التجار الذين يبدوا ان المخالفات والغرامات 

وقرارات الغلق الفوري باتت تخيفهم ففي  أغلب 
البلديات فتح هؤالء محالتهم وزودوا السكان بما 

يحتاجونه من سلع غير ان االمر ينطبق فقط على 
محالت المواد الغذائية والمخابز التي فتحت أبوابها 

في حين سجلت العديد من المخالفات في باقي األنشطة 
التجارية المعنية بالبرنامج، من جانب اخر ورغم 

التزام عدد من التجار ببرنامج المداومة اال ان ذلك 
لم يمنع تسجل ازمة حليب  وخبز في بعض البلديات 
وذلك بسبب خلل في توزيع مادة الحليب الضرورية 

ونقص في عدد المخابز في هذه البلديات ما فتح 
المجال لبعض التجار الموازين للمضاربة، حيث 

بيعت كميات من الخبز اول أيام العيد  على مستوى 
األرصفة وبعض محالت البقالة بأسعار تتجاوز الـ 

30 دينارا جزائريا. بالمقابل فإن محالت بيع الخضر 
والفواكه عرفت إغالقا تاما بسبب عدم وجود السلع 
أصال، خاصة بسبب اللهفة التي اجتاحت الجزائيين 
عشية العيد، ما جعل مخزون الخضر خاصة ينفد 
من المحالت واألسواق. وبالنسبة لألرقام الرسمية 

فقد أعلنت وزارة التجارة أن نسبة اإللتزام بمداومة 
عيد األضحى  المبارك بلغت على المستوى الوطني 
99.68%. وبلغ مجموع التجار المسخرين 49,693 
متعامل إقتصادي في مختلف المجاالت. حيث بلغت 

نسبة المداومة بالمديرية الجهوية للتجارة  ناحية 
الجزائر 99.87%. المديرية الجهوية للتجارة  ناحية 
سطيف 99.89%، المديرية الجهوية للتجارة  ناحية 
عنابة 99.92%، المديرية الجهوية للتجارة  ناحية 
باتنة 97.76%. المديرية الجهوية للتجارة  ناحية 

بشار 100%، المديرية الجهوية للتجارة  ناحية وهران 
99,78%، المديرية الجهوية للتجارة  ناحية البليدة 

99,98%. كما بلغ بالمديرية الجهوية للتجارة  ناحية 
ورقلة 100%، المديرية الجهوية للتجارة  ناحية سعيدة 
99.98%. وأشادت وزارة التجارة وترقية الصادرات 

بالتزام التجار المسخرين لمداومة العيد. وذكرت 
بإلزامية عودة النشاط لجميع المتعاملين االقتصاديين 
إبتداء من اليوم االثنين  11 جويلية. حسب ما ينص 

عليه القانون في هذا الشأن.

عيد اأ�ضحى دون اأزمة مياه

هذا وعكس السنوات الماضية فان أزمة المياه لم تطرح 
بقوة هذه السنة بفضل البرنامج التي سطرته مؤسسات 

التوزيع عبر اغلب الواليات في مقدمتها العاصمة التي 
تعتبر اكثر الواليات تضررا باألزمة وعبر بلديات 

العاصمة فقد ضمنت مؤسسة سيال التوزيع الماء ليلية 
العيد وطيلة صبيحة العيد لغاية الساعة الثالثة بعد 

الزوال عبر مناطق في حين هناك مناطق اخري من 
استفادت من توزيع المياه لغاية الساعة السادسة مساءا 
لتعود إلى برنامجها القديم ثاني أيام العيد حيث عادت 

للتزود يوم بيوم بالنسبة لألحياء والمناطق التي ال تزال 
تعمل بهذا البرنامج، وبفضل هذا البرنامج فقد استطاع 
الجزائريون تنظيم اضاحيهم ومخلفاتها بأريحية ليتموا 

بعدها عملية تنظيف أماكن الذبح.
مجهودات جبارة لتخليص األحياء من  "النفايات"

بالمقابل فان مؤسسات النظافة من جهتها سخرت 
إمكانيات مادية وبشرية هائلة من اجل تخليص األحياء 

والشوارع من مخلفات العيد وحسب ما رصدناه في 
عدد من بلديات العاصمة فان عمال مؤسسة "نات 

كوم" و"اكسترا نات" داوموا وخالل اليوم األول من 
العيد وقاموا برفع مخلفات هذه المناسبة عبر نقاط 

تعتبر سوداء في أغلب األحياء ورغم معاناتهم الكبيرة 
من أطنان من المخلفات اال أن هؤالء العمال استطاعوا 

تجنيب االحياء سيناريو سنوات ماضية كانت خاللها 
الشوارع واالحياء تغرق في النفايات.

 ال�ضكان يبادرون بحمالت تنظيف

 لرفع خملفات اأ�ضاحيهم 

من جهته فقد أقدم يومي العيد العديد من الشباب 
والسكان القاطنين بالعمارات على تنظيف الشوارع 

والساحات العمومية بأنفسهم لمساعدة أعوان النظافة 
في مهمتهم في صورة تضامنية بمناسبة عيد األضحى 

المبارك، حيث هّب أغلبية السكان ممن نحروا 
أضاحيهم في الشوارع إلى القيام بحمالت تطوعية 

لتنظيف األحياء من مخلّفات عمليات النحر، السيما 
تلك التي تمت فيها عمليات ذبح األضاحي جماعيا بين 

الجيران بالشوارع والساحات العمومية، حيث قاموا 
بعمليات إزالة األوساخ ودماء األضاحي من الشوارع، 
ورفع فضالت األضاحي، حفاظا على صورة األحياء 

والصحة العمومية.

 مواطنون يرهنون حملة 

جمع جلود الأ�ضاحي

وفيما يتعلق بحملة جلود األضاحي فأن ممارسات 
المواطنون قد تكون رهنت مساعي جمع اكبر عدد 

من هذه الجلود فحسب ما الحظناه في أغلب األحياء 
فأن المواطنين لم يلتزموا بالنصائح واالرشادات التي 
قدمتها وزارة الصناعة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع 

جلد االضحية والحفاظ فعلية ففي رسائل قصرية بعثت 
بها الوزارة للمواطنين عشية العيد اوصت هؤالء بسلخ 

األضحية بطريقة تحافظ على الجلد مع وضع الملح 
على الجلد مباشرة بعد السلج ووضع "الهيدورة" بعد 

ذلك في أماكن مخصصة حتى يتمكن األعوان من 
رفعها في حالة جيدة وهو ما لم يلتزم به العديد من 

الجزائريين الذين وضعوا جلود أضاحيهم في أكياس 
"نفايات" ورموا بها في مكبات "القمامة".

�ضغط على ال�ضيدليات لهذا ال�ضبب !

وفي السياق ذاته، فقد سجلت يومي العيد العديد من 
حوادث جرح المواطنين ألنفسهم باألدوات الحادة  

بسبب سوء استعمال أدوات النحر، كما سجلت 
لدى العديد من المواطنين تعقيدات صحية بسبب 

التخمة وسوء الهضم واستهالك كميات كبيرة من 
اللحوم وفضل أغلب الجزائريين قصد الصيدليات 

والعيادات الخاصة من اجل تلقي اإلسعافات األولية 
او اقتناء ادوية لتسهيل الهضم وادوية لتطهير الجروح 

وتضميدها حيث عاشت الصيدليات المناوبة حالة 
من الطوارئ خالل أيام العيد، فالكل يقطع المسافات 

بحثا عن إحداها وقائمة األدوية المطلوبة معروفة 
سلفا من األدوية المسكنة آلالم المعدة أو القولون، 

بينما يبحث البعض اآلخر عن أدوية لإلسهال وعن 
مسكنات آلالم المعي، حسب ما أشار العديد من 

الصيادلة المداومين الذين أكدوا بأن أغلب الزبائن 
تتمركز طلباتهم حول أدوية الجهاز الهضمي الذي 

يتأثر سلبا بسبب لحوم العيد، في حين شهد اليوم األول 
إقباال على أدوية الجروح من شاش ومحاليل معقمة، 

فالكثير من المواطنين أصيبوا بجروح بعضها خطيرة 
وعميقة استلزمت نقلهم إلى المستشفيات وأخرى طفيفة 

ال تستلزم سوى بعض الشاش واألدوية المطهرة 
للجروح.

تدافع وطوابير على القصابات يرفع أسعار خدماتها 
من جانب آخر انتعشت يومي العيد العديد من المهن 

الموسمية منها نشاط تقطيع االضاحي وهناك من 
فضل تقطيع أضحيته في اليوم األول خوفا من فسادها 

بسبب ارتفاع درجات الحرارة، في حين انتظر 
آخرون صبيحة اليوم الثاني. وقد اختلفت أسعار 

تقطيع األضاحي من جزار آلخر تبعا لحجم األضحية. 
واقتربت األسعار في بعض األحياء من 5000 دج 
بالمقابل فقد تحولت عميلة "تشواط البوزلوف" في 
عدد من البلديات لمهنة تدر أرباح طائلة على عدد 

من العاطلين عن العمل حيث شهدت عدد من البلديات 
نصب عشرات قارورات الغاز و"الشاليمو" وتوافد 
العديد من المواطنين على هذه الخدمة، بعدما باتت 

"تشواط البوزلوف" عادة متبعة ألغلب العائالت.

�ش.زمو�ش

عك�ش ال�ضنوات الأخرية

  عيد �أ�ضحى خال من حاالت
تعفن يف حلوم �الأ�ضاحي

 عكس السنوات األخيرة، التي شهدت تسجيل العديد من حاالت تعفن
 لحوم األضاحي، لم تسجل الساعات ال 30 األولى، التي تلت عملية

 نحر األضاحي أي حاالت لتعفن واخضرار للحوم، خاصة وأن الظاهرة
.أضحت هاجسا يؤرق العائالت

 وقال البيطري وعضو المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاد
 محيطه عبد الناصر عزة في تصريح لجريدة الرائد، بأن كل التوقعات

 قبل حلول عيد األضحى كانت تصب كلها في خانة عدم تسجيل
 حاالت تعفن للحوم األضاحي، وهو ما حصل خالل اليوم األول للعيد

.والساعات األولى من ثاني أيام المناسبة الدينية
 وأضاف، عبد الناصر عزة، بأن عزوف المواطنين عن اقتناء

 االضاحي، بفعل االرتفاع الفاحش لألسعار من جهة وضعف القدرة
 الشرائية لدى عديد العائالت من جهة أخرى، على خلفية توقف

 نشاطاتها ومداخيلها خالل السنوات األخيرة، سد الباب أمام منتهزي
 الفرص على استغالل الوضع وتسويق مواشي، قد تكون عرضة
.للتسمين عبر مواد تتسبب في تعفن واخضرار لحوم األضاحي

 وأوضح بأن االختالالت تحدث مع حصول تهافت على اقتناء أي
 سلعة، وبما أن أسواق المواشي خالل السنة الجارية، لم تشهد انزاال

 من قبل المواطنين مثل السنوات الفارطة، فإن احتماالت حدوث حاالت
.للتعفن تقل بشكل كبير

 ومن حانبها، منظمة حماية المستهلك وجهت نصائح وتعليمات
 للمواطنين لتفادي تعفن اللحوم وإخضرارها، مشيرة إلى أن ظاهرة

 التعفن راجعة لثالث عوامل، وهي عدم إحترام شروط النظافة، عدم
.إحترام الشروط الصحية للذبح وعدم إحترام شروط الحفظ و التخزين
 وشددت المنظمة على ضرورة إحترام شروط النظافة والتقيد بشروط
 الذبح الصحية، وذلك من خالل إراحة الحيوان على األقل خالل 48
 ساعة التي تسبق عملية الذبح وعدم نقله لمسافات طويلة ألن التسبب
 في اإلجهاد والقلق للحيوان يؤثر سلبا على نوعية اللحوم وعدم تقديم

 األكل قبل الذبح من 12 الى 24 ساعة وكذا إحترام شروط الحفظ
.والتخزين

 وأشارت المنظمة، بأن الخطأ الفادح والشائع الذي يقع فيه األغلبية هو
 ترك الذبيحة تجف في الهواء الطلق و في درجات حرارة مرتفعة، لمدة

 و إن تبدو قصيرة و لكنها من وجهة نظر علمية كافية لتكاثر الجراثيم
 وتتسبب في تعفن اللحوم، مضيفة بإن التصرف السليم هو مباشرة بعد
 الذبح )ساعة( تقطع الذبيحة إلى نصفين أو أربعة و تحفظ في المبرد

 لحين تقطيعها في 24 ساعة التالية و تجميد الكميات غير المستهلكة من
.خالل وضعها في أكياس غذائية

 وفي سياق متصل، يبقى المواطنون يتسائلون عن نتائج التحقيقات، التي
 اطلقتها وزارتي التجارة والفالحة عقب حدوث حاالت للتعفن، مطالبين
 بالكشف عما تم التوصل له بخصوص األسباب الكامنة وراء حصول

.بعض حاالت تعفن لحوم األضاحي خالل السنوات القليلة األخيرة
ف م

وزارة التجارة تعلن

 ن�ضبة �ضمان �ملد�ومة 
يف �لعيد �قرتبت من 100 باملائة

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، في بيان لها، أول أمس، أن 
على  المبارك  األضحى  عيد  من  األول،  اليوم  بمداومة،  اإللتزام  نسبة 

المستوى الوطني قد بلغت نسبة %99.68.
وأشار ذات المصدر، أن النسب جاءت وفقا لمجموع التجار المسخرين 
المقدر عددهم 49,693 متعامل إقتصادي في مختلف المجاالت، وفيما 
يلي النسب الكاملة بحسب المديريات التجارية للواليات:المديرية الجهوية 
ناحية  للتجارة   الجهوية  المديرية   ،%99.87 الجزائر  ناحية  للتجارة  
 ،%99.92 عنابة  ناحية  للتجارة  الجهوية  المديرية   ،%99.89 سطيف 
الجهوية  المديرية   ،%97.76 باتنة  ناحية  للتجارة   الجهوية  المديرية 
وهران  ناحية  للتجارة  الجهوية  المديرية   ،%100 بشار  ناحية  للتجارة 
المديرية   ،%99,98 البليدة  ناحية  للتجارة  الجهوية  المديرية   ،%99,78
ناحية  للتجارة  الجهوية  المديرية   ،%100 ناحية ورقلة  للتجارة  الجهوية 

سعيدة %99.98.
كما أشادت وزارة التجارة وترقية الصادرات، بإلتزام التجار المسخرين 
لمداومة اليوم األول من العيد، مع التذكير بإلزامية عودة النشاط لجميع 
المتعاملين االقتصاديين ابتداء من اليوم،  حسب ما ينص عليه القانون 

في هذا الشأن.
ف.م

خالل اجتماع احلكومة: 

در��ضة �ضل�ضلة من �لن�ضو�ص 
 �لتطبيقية �ملتعلقة مب�ضروع

 قانون �ال�ضتثمار
درست الحكومة, نهاية األسبوع الفارط, خالل اجتماعها األسبوعي 

الذي ترأسه الوزير األول, أيمن بن عبد الرحمان, سلسلة من النصوص 
التطبيقية المتعلقة بمشروع قانون االستثمار, حسبما افاد به بيان 

لمصالح الوزير األول. وخالل هذا االجتماع الذي تم بقصر الحكومة 
,"استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة حول مدى تقدم 

عملية إعداد النصوص التنظيمية المنصوص عليها في مشروع القانون 
المتعلق باالستثمار", يضيف نفس المصدر.

ويتعلق األمر -حسب البيان- "بالقيام, بمجرد صدور هذا القانون, 
بوضع حيز التنفيذ سلسلة من النصوص التطبيقية تسمح بتفصيل 

األحكام الواردة في النص التشريعي قيد الدراسة حاليا على مستوى 
مجلس األمة.« وفي هذا الصدد, "ناقشت الحكومة كيفيات عمل 

اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة باالستثمار, وكيفيات تسجيل 
االستثمارات, التنازل وتحويل االستثمارات", وفق ذات المصدر.
عالوة على ذلك, تم التطرق إلى "مسألة تشكيلة وتنظيم وكيفيات 

سير المجلس الوطني لالستثمار, وذلك قصد إعادة تحديد مهامه طبقا 
لألحكام التشريعية الجديدة المقررة", يبرز البيان. وفي األخير, اشار 

البيان الى أن "نصوص تطبيقية أخرى, منصوص عليها في إطار 
مشروع القانون المتعلق باالستثمار, ستعكف الحكومة على دراستها في 

األيام القادمة.«
ع.ط
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ظروف ح�ضنة بف�ضل الإجراءات املتخذة لإنهاء عدد من الأزمات 

 هكذ� عا�ص �جلز�ئريون 
عيد �الأ�ضحى 2022

عا�ش اجلزائريون اليومني املا�ضيني عيد اأ�ضحى يف ظروف ح�ضنة حيث تخل�ش املواطنون هذه ال�ضنة من هاج�ش 

جائحة كورونا يف حني ا�ضتطاعت الإجراءات التي اتخذت من طرف اكرث من قطاع وزاري يف تقليل امل�ضاكل 

الروتنية التي كانت تطبع اأعياد ال�ضنوات املا�ضية حيث �ضجل هذه ال�ضنة التزام �ضبه كامل من طرف التجار بنظام 

املداومة يف حني جتندت موؤ�ض�ضات النظافة بو�ضائلها املادية والب�ضرية من اجل عدم تكرار �ضيناريو تراكم خملفات 

العيد كما �ضبطت موؤ�ض�ضة توزيع املياه برنامج "ناجح" لإنهاء كابو�ش النقطاعات وهو ما ا�ضتح�ضنه املواطنون.



املوقع اجلغرايف ملدينة "حب امللوك" 

تقع مدينة مليانة بوالية عين الدفلى على بعد 100 كلم 
غرب العاصمة الجزائرية، هي ليست مجرد مدينة ذات 
تاريخ مرتبط بوجوه ثورية واجهت االستعمار الفرنسي، 
أمثال الشهيد علي البوانت والشهيد أحمد بوقرة ومؤسس 
الكشافة الجزائرية محمد بوراس، بل هي مدينة ضاربة 
والمعالم  الطبيعي  الجمال  تجمع  التاريخ،  عمق  في 
يعرف  الذي  الكرز،  كعيد  الشعبية،  واألعياد  التاريخية 
بـ»َحُب  تسميته  لدرجة  الرفيعة  بنوعيته  المنطقة  في 
النبوي  كالمولد  الدينية  األعياد  إلى  إضافة  الملوك«، 
العوامل  وهذه  يوسف  بن  أحمد  سيدي  ومولد  الشريف 
للسياح  مغرياً  المدينة مقصداً  لتجعل من  اجتمعت  كلها 

والزوار.
 مدينة " زوكبار" ذات املالمح القدمية

والطابع االر�ستقراطي 

العهد  في  تسمى  كانت  كما  زوكابار”   ” أو  مليانة 
أسسها  (عندما  القمح  سوق   ( تعني  التي  و  الروماني  
اإلمبراطور اوكتافيوس بين سنتي 25 و27 ق م وجعلها 
حامية عسكرية مطلة على سهل شلف.  وال زالت هذه 
و  القديمة  مالمحها  من  بالكثير  تحتفظ  العريقة  المدينة 
عن  انطباعا  زائر  ألي  يعطي  الذي  العمراني  الطابع 
والشوارع  المدينة   بها  مرت  التي  التاريخية  المراحل 
األسوار  بقايا  العتيقة  البنيات  والنظيفة، أسطح  الواسعة 
المتحفظين مع  السكان  وحتى بالط األرصفة و طبيعة 
يقال إن سكانها ورثوها  التي  الكثير من االرستقراطية 
عن أجدادهم الرومان و االمازيغ واألتراك و حتى انك 
تجدهذه العيش االستقراطي  حاضرا في ايامنا هذه في 

مختلف المناسبات واألعياد.  
مدينة مليانة ملتقى احل�سارات 

ككل  مليانة  خلفها  تتحصن  التي  الثالثة  المدينة  أبواب 
و”   ” زكار  الغربي “ “باب  الباب   ” العريقة  المدن 
من  هائلة  اعدادا  يستقبل  االخير  وهذا  الجزاير”.  باب 
الزوار يوميا وأن اغلب زوار المتحف هم من األجانب 
والمولودين بالمنطقة والراغبين في التعرف على جزء 
تاريخهم كما  أو االطالع على  تاريخهم وجذورهم  من 
نذكر منهم الفنانة القديرة بهية راشدي واخرين باالضافة 
و  فرنسا  و  الصين  سفير  مثل  السفراء  من  الكثير  الى 

غيرهم.  

 متحف " االمري عبد القادر" تاأريخ وتاريخ 

نفسك  تجد  القادر،  عبد  األمير  لمتحف  زيارتك  خالل 
تنتقل من حقبة إلى حقبة ومن مرحلة الى مرحلة وأنت 
تنظر إلى الصور والكنوز التي توجد امامك والتي تريد 
ان تروي لك  بطوالت األمجاد وزغاريد النساء وجري 
األطفال وتروي شغفك بالتاريخ وتجعلك تفتخر بهويتك 
وانتمائك الجغرافي والثقافي، نفسها تلك اآلثار الجميلة 
والمعبرة تقاسمك لحظات الحزن وأوقات العز والمجد.

الحظ  ساعف  التفاصيل،  من  المزيد  على  ولإلطالع   
مدير  نائبة  بمرافقة  ليحظى  الرائد،  جريدة  فريق 
المتحف "سمية عمروش" التي أفاضت علينا بسيل من 
المتحف  هذا  بتاريخ  يعتلق  فيما  سيما  ال  الشروحات، 
.متحف األمير عبد القادر عبارة عن بناية تركية قديمة 
كانت في السابق مقرا للقائد التركي تسمي ” دار الباي 
” ثم تحولت إلى “دار األمير” عندما استولى األمير عبد 
القادر على مدينة مليانة عام 1835. وقد مر من هذه 
البناية اإلمبراطور "لويس" كما زار نابليون الثالث في 
مايو 1865 مدينة مليانة وتمشى في اروقة المتحف و 
سنة  الفرنسي  االحتالل  يد  على  المدينة  سقطت  عندما 
عسكرية  ثكنة  الي  األمير  دار  من  المبنى  1840حول 
إقامة عائالت  الي  فحولها  الجناح ب  اما  أ  الجناح  في 

الجينيراالت الفرنسية.
كبرى  قاعات  وخمس  طابقين  من  المتحف  ويتشكل 
تختصر كلها تاريخ المدينة الممتد عبر القرون ، قاعة 
االمازيغي  الملك  لنكبات  تؤرخ  التي  الرومانية  اآلثار 
الروماني  القائد  يد  على  انهزم  الذي  يوغورطة”   ”
اوكتافيوس عام 105 ق.م والذي أسس فيما بعد مدينة 
 . مليانة  باسم  اليوم  المعروفة   ) القمح  سوق  زوكابار) 
في هذه القاعة تنام مجسمات لرؤوس وصور لألمراء 
والملوك الذين طبعوا المرحلة من الملك "يوغورطا" إلى 

"اكتافيوس" الروماني و"كليوباترا سليني الثانية. ”  
المقاومة  قاعة  نجد  مباشرة  الرومانية  القاعة  وبجانب 
الشعبية ، نجد أسلحة بيضاء وبشطوالت التي استعملت 
أثناء المقاومة الشعبية حيث نجد تراث شيوخ المقاومة 
الشعبية من "الشيخ الحداد" إلى "بوبغلة" إلى "األمير عبد 
القادر" ، ونقود كتب على بعضها " ال اله اال هللا و المهدي 
نبي هللا "، سيوف، مسدسات قديمة ، بنادق وغيرها من 
الوسائل المتواضعة التي كان الثوار يواجهون بها فرنسا 
المتحف  هذا  في  تزال  ما  الحداد"  "الشيخ  قيود  وحتى 
شاهدة على وحشية االستعمار الفرنسي . في نفس القاعة 
تلبس الجدران تفاصيل المعارك الضارية التي خاضها 
األمير ضد المستعمر بكل وقائعها اليوم الشهر والسنة 
والعسكري  اإلداري  التقسيم  إلى  إضافة  الصور  وحتى 

لدولة األمير وزمالة ) المدينة المتحركة لالمير.) 
 وفي قلب قاعة المقاومة الشعبية تنفتح األبواب مباشرة 
على قاعة اكبر قليال تتوسطها طاولة كبيرة كانت تلك 
على  تحتوى  التي  االثنوغرافيا  و  المخطوطات  قاعة 
مخطوطات قديمة في علوم الدين واللغة والحساب يعود 
تاريخها إلى القرنين 18م و 19م إلى جانب قاعات أخرى 
تضم الحلي وبعض الصناعات التقليدية والكنوز القديمة 
التي يعود تاريخها لعهد الموحدين في القرن الثاني عشر 
صغيرة  قاعة  تخصيص  تم  المتحف  للميالد . وبنفس 
مجموعة  نجد  حيث  لزكار  المنجمي  التراث  لعرض 
من الصور والوثائق تفصل في تاريخ استغالل مناجم 
زكار و استغالل االستعمار الفرنسي البناء هذا الوطن 
و استعبادهم من اجل استخراج مادة الحديد و التي بني 
بها " برج ايفل " بفرنسا . ثم اغلق هذا المنجم  بأمر 
الراحل "هواري بومدين" بعد االنهيارات  الرئيس  من 
العديدة التي شهدتها و كثرة المياه  و تم تعويض سكان 

المنطقة بالديوان الوطني للمتفجرات "بزوقالة. “ 
أما القاعة األخيرة، فقد ضمت ملخصا بالصور والوثائق 
واللوحات الزيتية لكفاح ونضال الشعب الجزائري ضد 
بالصور  سجلت  حيث  المضفرة  الثورة  إبان  فرنسا 
للمنطقة  التاريخية  والشخصيات  شهداء  أشهر  أسماء 
الخليفة "بن عالل " ،"محمد بوراس " ، "علي عمار" 
فروخي  و"مصطفى  البوانت"   "علي  بـ  المعروف  و 
"وغيرهم …وهناك صور لشهداء الوطن بالمنطقة دون 
اسماء  .ومن بين احد هذه اللوحات الزيتية هناك لوحة 
كانت تمثل "معركة غرغور"الشهيرة بالمنطقة  بتاريخ 
من  العديد  فيها  استشهد  التي  و  م   1957 اكتوبر   17
الثكنة  اقتحام  محاولتهم  بعد  الخيانة  بسبب  المجاهدين 
العسكرية الفرنسية عبر بلوعات المجاري  وتم عرض 
الطابق  المدينة .ويفضي  بوسط  النافورة  في  جثثهم 
رخامية  أدراج  طريق  عن  أرضي  طابق  إلى  العلوي 
الطابق  في  التركية  بنائها  بطريقة  تحتفظ  زالت  ال 
الورود  ضم  صحن  القاعة  يتوسط  حيث  األرضي، 
ونافورة الماء نجد حمام األمير عبد القادر على هيئته 

القديمة منذ العهد التركي وفرن طهي الخبز أو ما يسمى 
وأبواب  لمداخل  مفصال  نجد عرضا  هنا   ” بالكوشة   ”
المدينة القديمة وخريطة تفصيلية إلى جانب أهم أعالم 
وأولياء مليانة أشهرهم "سيدي احمد بن يوسف الراشدي" 
ونسجت  كرامات  عدة  اليه  تنسب  الذي  الصالح  الولي 
حوله األساطير، حيث يقال انه دعا على الزيانيين الذين 
أمروا بقتله خشية أن يؤدي نفوذه المتزايد إلى زحزحة 
سلطانهم حيث لجأ إلى هليل بين قبائل "بني اردو" وأقام 
زاويته هناك وقال ” شوشوا علينا يشوش هللا عليهم في 
البر والبحر ” فلم يمض إال القليل حتى استولى األسبان 
"سيدي  هز  وقد   ، تلمسان  األتراك  واخذ  وهران  على 
دور  له  وكان  الزيانية  الدولة  كيان  يوسف"  بن  احمد 
سياسي مهم في عهد األتراك الذين كثفوا من االتصاالت 
معه وقربوه من حكامهم خشية أن يؤلب ضدهم السكان 

خاصة في القرنين 15 م و 17 م.
حكاية " �سور" من حجر مل يندثر 

خلف متحف األمير عبد القادر يقع ” السور” وهي تسمية 
التي  و  القديمة  المدينة  بقايا تحصينات  كبير من  لجزء 
أعيد بناؤها على هيئة سور كبير يحمي المدينة ويطل 
على الجبال والقرى الصغيرة التي تنام في عمق الوادي 
الرمال  من  طبيعي  كورنيش  على  تطل  المدينة  وكأن 
والجبال و النباتات واألشجار النادرة التي لم تفلح حرارة 
مد  تمتد على  التي  الخضرة  تلك  تهزم  أن  الصيف من 
البطحاء  تم ردمه مع مسجد  السور  ان هذا  اال  البصر 
و حول الى ساحة و منتزه للعائالت و ملتقى لألصدقاء 
طوله  على  المنتشرة  البسيطة  المقاهي  من  تتخذ  التي 
في مساءات  بالجو خصوصاً  للراحة واالستمتاع  مكاناً 
الصيف ويطوق السور الجهة الجنوبية لمليانة ويعطي 
رؤية بانورامية لمدينة »الخميس« الواقعة على بعد 9 
انطباعاً صريحاً  السور  أسفلها.ويشيع حال  كيلومترات 
طرف  مبررمن  وغير  فظيع  رسمي  بإهمال  ومباشراً 
الدفلى   عين  لوالية  الثقافة  مديرية  و  المحلية  السلطات 
، فقد تداعى جزء منه وسقط عام 2012 بسبب الرياح 
منعاً  المتعمد  للتلويث  آخر  جزء  وتعرض  واألمطار، 
لتجمع العّشاق. أنشأ السور في الفترة الرومانية كحماية 
األيادي  من  يحميه  من  إلى  بحاجة  اآلن  وهو  للمدينة، 

المخّربة.
من منارة م�سجد اىل �ساعة باملدينة 

امتداد  تعتبر  والتي  كذلك  لمليانة  التاريخية  اآلثار  ومن 
لقلعة االمير"مسجد البطحاء"، الذي يعود تاريخ إنشائه 
إلى الحقبة العثمانية، مقراً إلقامة الخليفة وهو واحد من 
25 مسجداً كان موجوداً آنذاك في المدينة و التي حولها 
االستدمار الفرنسي الى اسطبالت للحيوانات و كنائس و 
ال يتواجد بها االن اال خمسة مساجد فقط . ولقد خّربه 
المستعمر الفرنسي عام 1844 وجعل من أرضيته ساحة 
فسيحة أطلق عليها اسم »ساحة كارنو«، ولم يُبِق سوى 
على منارته التي حولها إلى ساعة والتي يتم شحنها كل  
72 ساعة منذ عصور عدة ، كما يتواجد هنالك نفق تحت 
هذه المنارة يؤدي الى خارج األسوار ويؤدي كذلك الى 
جبل زكار و كان يستعمله المقاومون اثناء الحروب . 
الذي  الشارع  القديس » سانت بول « على  أطلق اسم 

يضمها، واآلن تنسب الساحة إلى األمير عبد القادر.
المضيافة،  المدينة  هذه  إلى  قادتنا  التي  رحلتنا  انتهت 
التي ستظل حامية للقالع بمعالهما التاريخية والسياحية، 
عن  باحث  كل  عطش  وتروي  زائر  كل  قبلة  لتكون 

العراقة واألصالة في قلب الوطن.
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مبعاملها التاريخية وما�سيها الن�سايل �سد الغزاة

"مدينة مليانة".. 
�شاهد �آخر على تاريخ 
�جلــز�ئـــر �لعريــــق 

ناهيك  اجلميلة،  وبناياتها  االألفية  اأ�سجارها  ت�سدك  و�سوارعها،  اأزقتها  بني  العريقة  مليانة  مبدينة  تتجول  واأنت 

عن عذب احلديث مع �ساكنتها االأ�سيلة التي ال تزال حتافظ على عادتها وتقاليدها، �سواهد وم�ساهد ال تزال واقفة 

لرتوي تاريخ مليانة احلافل باالأحداث والذكريات، متحف االأمري عبد القادر بدوره ي�سكل قبلة كل الزوار الذين 

املدينة  مليانة  عراقة  بدورها  حتكي  عديدة  واأثار  مبخطوطات  يحتفظ  تاريخي  معلم  املدينة،  على  يتوافدون 

الثورية التي وقفت يف وجه الغزاة.

 ربورتاج: لعجاج حمود عزيز 



ويعمد من يسلخ أضحية العيد في الجزائر 
كما في بلدان المغرب العربي األخرى إلى 
الوسط  في  مفتوح  كامال غير  الجلد  سحب 
المشرق  في  يسلخها  من  بذلك  يقوم  كما 
أعلى  من  فتحها  إلى  يلجأ  والذي  العربي 
القفص الصدري إلى أسفل بطن الكبش وفي 
ذلك حكمة الستعمالها لمختلف األغراض. 
العائالت  فيه  تلجأ  كانت  الذي  الوقت  وفي 
الحواضر  في  كما  البادية  في  تعيش  التي 
إلى معالجة جلد أضحية العيد وتحويله إلى 
تعمد  الهيدورة"،   " عموما  يسمى  فراش 
معالجته  إلى  والقرى  األرياف  في  النسوة 
ويتصدر  االستعماالت.  كثير  ليصبح 
عند  يسمى  ما  العيد  أضحية  جلد  استعمال 
جلد  عن  عبارة  وهي  "القربة"  ب  العرب 
لم  الذي  للماعز  تكون  أن  األضحية يفضل 
يعد يضحى به في الوقت الحالي، حيث تتم 
المراحل  عديد  عبر  يمر  بشكل  معالجته 
يحافظ فيها على شعر الجلد ملتصقا به حتى 
وللحفاظ  الماء.  لتبريد  وسيلة  إلى  يتحول 
على الجلد مكسو بالشعر، فإن النسوة يلجأن 
إلى استعمال مكثف وبكميات كبيرة لقطران 
األشجار عموما والصنوبر خصوصا وذلك 
حدث  إذا  الذي  و  الجلد  تعفن  منع  ألجل 
أخرى  وسيلة  إلى  الجلد  سيتجول  )التعفن( 

غير القربة.

القربة" لتربيد املاء و"املزود" 

كمخزن لل�سميد اأو دقيق القمح

وقد ظلت "القربة" عند العامة في الجزائر 
القرون  خالل  الحضنة  سكان  غرار  على 
الماضية وسيلة لتبريد الماء، فرغم ارتفاع 
درجة  على  تحافظ  فهي  الحرارة  درجة 
دوما  والممزوج  بها  الموجود  للماء  مقبولة 
بقطران األشجار. ويستعمل بكثرة جلد الغنم 
لمخض  كشكوة  منها  األضاحي  خصوصا 
لبن  إلى  وتحويله  الرائب  الحليب  رج  أو 
تعفن  تعمد  فيتم  "القربة<<  عكس  على  و 
الصوف  بإزالة  يسمح  ما  األضحية  جلد 
تبدأ بغمر الجلد  بالجلد وفق مراحل  العالق 
بالملح يستحسن أن يكون خاليا من اليود أو 
تفوق  لمدة  تترك  ثم  الحجر  بملح  ما يسمى 
معالجة  و  الصوف  إزالة  ليتم  األسبوعين 
الصنوبر  استعمال قشور  الجلد عن طريق 
إلعطائه من ناحية نوعا من المتانة وتحول 
الروائح  على  يقضي  كما  أحمر  إلى  اللون 
الكريهة في الجلد. ويعمد حسب ما يتداول 
إلى  المسيلة  بوالية  الشعبية  األوساط  في 
مسك مؤخرة الجلد باستعمال حطبة صغيرة 
نوع  من  خيط  باستعمال  بإتقان  مسكها  يتم 
إلى  بخيط  يوصل  ثم  طويال  يدوم  خاص 
لتمكين  لألضحية  األولين  الرجلين  مكان 
تعليقه والقيام بعملية المخض.  أما "المزود" 

عبارة  فهو  الشعبية  المصادر  ذات  حسب 
درجة  إلى  معالجته  يتم  األضحية  جلد  عن 
تحوله إلى جلد يابس يربط أسفله بخيط من 
الشعر كما تغلق فوهته بإحكام بذات النوعية 
من الخيط تجنبا لتسرب الدقيق الرطب ويتم 
القمح  دقيق  أو  للسميد  كمخزن  استعماله 
وهذه الطريقة في التخزين لوحظ أنها تدوم 
الحديثة  الوسائل  مع  مقارنة  أطول  لمدة 
جلد  يستعمل  أخرى  حاالت  للتخزين.وفي 
الحيوانية  الزبدة  لتخزين  كوسيلة  األضحية 
يتم  حيث  "العكة"  تسمى  الوسيلة  وهذه 
إرادية  وبصفة  طويلة  لمدة  الدهان  تخزين 
بهدف تحويل المادة إلى زبدة معتقة تستعمل 
العملية  وتتم  التقليدية  األطباق  مختلف  في 
الحاالت  في  كما سلف  الجلد  عبر تحضير 

الدهان  تخزين  طريقة  أن  غير  السابقة 
األخير  فهذا  الدقيق،  تخزين  عن  تختلف 
ثم  الملح  استعمال  خالل  من  معالجته  تتم 
أن  و  العلم  مع  بإحكام  الجلد  في  وضعه 
هذا النوع من التخزين يحتاج إلى مهارات 
كما  النساء.  جميع  لدى  تتوفر  ال  خاصة 
تعتبر "البطانة" أي الجلد المملوء والمخزن 
الناجعة  الوسيلة  "الغرس"  أو  العجوة  لتمر 
لتخزين هذه المادة لمدة سنوات، فهي عبارة 
عن جلد يابس يعاد تبليله وجعله طريا ليمأل 
بالعجوة أو الغرس ويحبذ أن تكون الجلود 
يتم  حتى  الحجم  كبار  لكباش  المستعملة 
وكان  المادة.  هذه  من  كبيرة  كمية  تخزين 
في األزمنة السابقة أصحاب التمر يعبرون 
اليابسة  للجلود  الوطن طلبا  مختلف مناطق 

بسلعة أخرى.  أو مقايضة  نقود  مقابل منح 
و  "البطانة"  ب  المثل  يضرب  ما  وكثيرا 
يقال  فقد  السمين  باإلنسان  صفتها  إلحاق 
ألحدهم أو إحداهن أنه "بطانة" ويقصد بها 
عازفي  أطرب  ما  وكثيرا  الزائدة.  السمنة 
موسيقية  آلة  عن  عبارة  وهو  المزود"   "
مكونة بنسبة كبيرة من الجلد تنتهي بقرنين 
للثور مهيأة إلخراج األلحان من هذه األداة 
الموسيقية التي تريح عازفها من النفخ كما 
يفعل عازف الزرنة و جلد "المزود" يحبذ 
الموسيقية  األداة  هذه  على  العازفين  حسب 
أن يكون للماعز نظرا لنقص سمكه مقارنة 
لجدي  يكون  أن  يحبذ  كما  الغنم،  جلد  مع 
صغير حتى ال يكون حجم المزود كبيرا وال 

يصلح لالستعمال.
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البالد  وشرق  وسط  واليات  مختلف  أحيت 
عيد األضحى في جو من التالحم و التكافل 
جميع  عمت  التي  الفرحة  و  االجتماعي 

مناطقها إحياء لهذه الشعيرة الدينية.
فبوالية البليدة حرص جل سكان التجمعات 
صغيرة  مجموعات  تشكيل  على  السكنية 
لنحر  التعاون  على  الجيران  من  مكونة 
وكذا  الوقت  كسب  بهدف  العيد  أضاحي 
مثلما  التكافل،  و  التعاون  قيم  أبنائهم  تلقين 
أكده مواطنون بأحد أحياء بلدية أوالد يعيش 
إنهاء  في  المناسبة  هذه  دور  أكدوا  الذين 

بينهم.  فيما  الجيران  تقريب  و  الخصومات 
الخيرية  الجمعيات  من  العديد  بادرت  كما 
السيما  بالمستشفيات  المرضى  بزيارة 
األطفال ومحاولة تعويضهم عن بعدهم عن 
عائالتهم في هذا اليوم و هي المبادرة نفسها 
لوالية  المحلية  السلطات  بها  قامت  التي 
الجلفة من خالل زيارة أطفال مركز الطفولة 
المسعفة و مصلحة طب األطفال بمستشفى 
المجاهد "محاد عبد القادر" لمقاسمتهم فرحة 
بالمناسبة.  رمزية  هدايا  لهم  تقديم  و  العيد 
الشرطة  أعوان و ضباط  قام   ، من جهتهم 
بزيارة تضامنية لفائدة متقاعدي السلك وكذا 
من هم في حالة مرضية بهدف مؤازرتهم 
و مبادلتهم تهاني العيد. و بوالية الشلف ال 
تزال العائالت تحرص غداة عيد األضحى 
يرسم  التي  "عارفة"  عادة  إحياء  على 
التضامن  صور  أبهى  المنطقة  أطفال  فيها 
والتكافل اإلجتماعي فيما بينهم و يحافظون 
من خاللها على موروث ثقافي و إجتماعي 
التي  العادة  هي  و  الشلف  حوض  بمنطقة 
تقوم على مبدأ تقاسم كل موجود و غرس 
القيم النبيلة والخلق المحمود لدى الناشئة.  
نفس مشاهد التالحم و التآزر عاشتها والية 
بعودة  السنة  هذه  تميزت  التي  بومرداس  
عادة "الملمة" أو النحر الجماعي لألضاحي 
كورونا  لجائحة  الملحوظ  اإلنحصار  بعد 
مدينة  أحياء  ، حسبما لوحظ عبر عدد من 
بومرداس على غرار أحياء 800 مسكن و 
االستقالل و فلسطين بمدينة من خالل تجمع 
فضاء  في  الجيران  أو  بينها  فيما  العائالت 

مفتوح على مستوى الحي.
هذه  إحياء  تميز  زو  تيزي  بوالية  و 
الشعيرة الدينية بالقيام بالعديد من العمليات 

كذا  و  المحتاجة  العائالت  لفائدة  التضامنية 
الجمعوية على  الحركة  بها  بادرت  اليتامى 
من  معاتقة  بلدية  من  "أقاما"  جمعية  غرار 
خالل توزيع 35 حصة لحم و 5ر3 قنطار 
مواطنو  إستقبل  جهتهم  من  البطاطا.  من 
واليات شرق البالد عيد األضحى المبارك 
تعكس  التراحم  و  بالبهجة  مليئة  أجواء  في 
القيم السامية للدين اإلسالمي و تبرز التالحم 
العديد  فضل  كما  االجتماعي.  والترابط 
إلى  التوجه  الواليات  بهذه  المواطنين  من 
مشاركتهم  و  المرضى  لعيادة  المستشفيات 
الطقس  أحوال  أن  و  السيما  العيد  فرحة 
تميزت باالنتعاش. و قد تم بالمناسبة تكثيف 
البالد  شرق  واليات  عبر  األمني  التواجد 
الدوريات  بدعم  األمنية  التغطية  لضمان 
الفضاءات  بمختلف  الراجلة  و  الراكبة 
تدعيم  مع  المساجد  و  المقابر  و  العمومية 
المرور.  حركة  لتسهيل  الكبرى  المحاور 
التجار  التزم  فقد  التجارية  الناحية  من  اما 
السبت  اليوم  المداومة  لضمان  المسخرون 
في أول يوم من عيد األضحى المبارك عبر 
الجهوية  للمديرية  التابعة  السبع  الواليات 
باتنة  لناحية  الصادرات  وترقية  للتجارة 
أكده  ما  بالمائة  حسب    95 ر   53 بنسبة 
محمد  السيد  أوضح  و  الجهوي.  مديرها 
قسنطينة  والية  باستثناء  أنه  لوأج  سردون 
للمداومة  فيها نسبة االستجابة  تتعد  لم  التي 
صباح العيد81 بالمائة  فإن باقي الواليات 
وبسكرة  وباتنة  البواقي  أم  وهي  األخرى 
فيها  بلغت  جالل  وأوالد  وخنشلة  وتبسة 
 100 نسبة  المسخرين  التجار  استجابة 

بالمائة. 
�س.ز /واج

تدعم قطاع الصحة و السكان بتيبازة بأول 
مصلحة للمساعدة الطبية المستعجلة "سامو 
الصحة  التغطية  تعزيز  شأنه  من  ما   "42
"تطورا  سنوات  منذ  تشهد  التي  بالوالية 
المديرية  به،  أفادت  ما  حسب  ملحوظا"، 

المحلية للقطاع.
الخدمة  حيز   42 سامو  مصلحة  دخلت  و 
نقل  خدمات  تضمن  وحدة  كأول  مؤخرا، 
بوالية  المستعصية  و  المستعجلة  الحاالت 
تيبازة، لتحويلها إلى المستشفيات الجامعية 
إلى أخرى على  أو من مؤسسة استشفائية 
متن سيارات إسعاف حديثة مجهزة بأحدث 
محمد  الصحة،  مدير  حسب  الوسائل، 
التي خصص  المصلحة  تتوفر  و  بورحلة. 
مستشفى  بمحاذاة  تهيئته  تم  مقرا  لها 
سيارات   5 على  بتيبازة  الطفل  و  األم 
تم  فيما  الوسائل،  بأحدث  مجهزة  إسعاف 
اإلنعاش  في  مختصين  أطباء   3 توظيف 
مختصين  عامون  أطباء   10 و  التخدير  و 
في االستعجاالت و 10 شبه طبيين، حسب 
شأن  من  و  لواج.  المسؤول  به  ما صرح 
قويا"  "دعما  تشكل  التي  المصلحة،  هذه 
تؤدي  أن  تيبازة،  بوالية  الصحة  لقطاع 
عملها بأريحية نسبية، و أن تخفف الضغط 
على  الصحة،  قطاع  على  القائمين  على 
الحاالت  لتحويل  مخصصة  أنها  اعتبار 
المستعجلة التي تتطلب رعاية خاصة داخل 
سيارة اإلسعاف بمرافقة طبيب مختص في 
التجهيزات  جميع  على  تتوفر  و  اإلنعاش 
التنفس االصطناعي،  باالنعاش و  الخاصة 
تدعم  كما  بورحلة.  السيد  عليه  أكد  مثلما 
حيز  بوضع  مؤخرا،  أيضا  الصحة  قطاع 
الخدمة لمؤسسة عمومية إستشفائية بالقليعة 
تأهيل واسعة، ما  استفادتها من عملية  بعد 
يسمح لها بضمان إستعجاالت أولية و التكفل 
الطبية  المراقبة  تحت  و وضعهم  بمرضى 
لمدة ثالثة أيام، و هي العملية المندرجة في 
إطار االستراتيجة الوطنية لتعزيز التغطية 

الصحية، حيث تم سابقا وضع حيز الخدمة 
بشكل  تهيئتها  بعد  جوارية  مؤسسات   4
المستعجلة.  بالحاالت  بالتكفل  لها  يسمح 
تطورا  بتيبازة  الصحية  الخارطة  تشهد  و 
تتوفر  حيث  ألخرى،  سنة  من  ملحوظا 
عمومية  مؤسسات   5 على  الوالية 
استشفائية، منها من تضم مصالح استشفائية 
في  متخصصة  مؤسسات  أربع  و  جامعية 
و  "األعصاب  و  الطفولة"  و  "األمومة 
جراحة األعصاب" و "مستشفى األمراض 
العقلية" و "عيادة جراحة القلب لألطفال" و 
كذا 9 مؤسسات عمومية للصحة الجوارية، 
الطبية  للتحاليل  والئي  مخبر  عن  فضال 
الطبية  المساعدة  مصلحة  و  للدم  مركز  و 

المستعجلة.
واج

تيبازة:

 قطاع ال�سحة يتدعم مب�سلحة للم�ساعدة 
الطبيــــة امل�ستعجلــــة "�سامــــو 42"

ولية امل�سيلة ت�سنع احلدث يف عيد الأ�سحى املبارك

ا�ستعماالت �ستى جللد اأ�سحية العيد مبنطقة احل�سنة

املواطنون ق�سوا  هذه املنا�سبة يف ظروف ح�سنة 

واليات الو�سط وال�سرق تر�سم اأبهى �سور
 التكافل االجتماعي اإحياءا لعيد االأ�سحى

�س.ز/واج

كثريا ما كان ي�ستعمل جلد اأ�سحية عيد الأ�سحى يف بوادي وحوا�سر 

�ستى  يف  مراحل  عدة  عرب  ومعاجلته  حت�سريه  بعد  اجلزائر 

ال�ستعمالت اليومية، كفرا�ض اأو و�سيلة لتربيد املاء او خم�ض احلليب 

و تخزين ال�سمن والدقيق.

غرداية:

 �سباب يتجندون جلمع 
جلود اأ�ساحي عيد االأ�سحى املبارك

حماية  مبادرات  اإطار  يف  العيد  يومي  وبونورة  غرداية  ببلديتي  اجلمعوي  بالن�سيج  فاعلون  �سباب  جتند 

املحيط البيئي جلمع جلود و خملفات نحر اأ�ساحي عيد الأ�سحى املبارك، كما لوحظ.

و اأو�سح اأحد اأع�ساء جمعية "تيفاوت" بق�سر مليكة اأن هذه املبادرة التي تقوم بها جمعيات ق�سور بونورة 
يتوخى  وبونورة  غرداية  لبلديتي  ال�سعبيني  املجل�سني  رئي�سي  مع  بالتعاون  يزقن  وبني  ومليكة  وغرداية 

منها اأن تكون "م�ساهمة فعالة يف حماية البيئة بالو�سط احل�سري خالل هذه الفرتة ال�سيفية وحت�سي�ض 

املوؤمنني ب�سعرية النحر لتبني �سلوك املواطنة ون�سرها باأحيائهم مبا ي�ساعد على الإحتفال بعيد الأ�سحى 

التدابري  كافة  جهتها  من  اتخذت  قد  البلدية  "املجال�ض  اأن  اأ�ساف  و  �سحية.’’  ظروف  اأف�سل  يف  املبارك 

توقفها  خالل  من  الأ�ساحي  جلود  جلمع  �ساحنات  ت�سخري  منها  �سيما  املبادرات،  هذه  مثل  تقت�سيها  التي 

عرب خمتلف الأحياء"، م�سريا اىل اأن متطوعني يجوبون الأحياء والق�سور مل�ساعدة العائالت لأداء �سعرية 

النحر وفق القواعد التي تن�ض عليها ال�سريعة الإ�سالمية، وجمع جلود الأ�ساحي و�سحنها نحو املدابغ. و من 

جهته, يرى اأحد �سباب ق�سر بونورة اأن هذه املبادرة تهدف اإىل حت�سي�ض املواطنني حول اأهمية املحافظة 

على نظافة الأحياء وف�ساءات الق�سور من خالل جتنب رمي بقايا الذبائح ب�سبكات �سرف املياه امل�ستعملة، 

والعمل على جمع خملفات الذبح يف اأكيا�ض حمكمة الغلق التي تو�سع يف حاويات القمامة لت�سهيل املهمة 

على عمال النظافة.’’ كما تهدف هذه احلملة اإىل املحافظة على نوعية اجللود التي يتم جتميعها اأثناء هذه 

الفرتة من خالل و�سع عليها امللح وحفظها يف اأماكن تتوفر على التهوئة الالزمة قبل �سحنها نحو املدابغ، كما 

جرى �سرحه. و يرى بدوره احلاج بكري, اأب اأ�سرة من ق�سر مليكة, اأنه "ومن خالل هذه املبادرات للن�سيج 

اجلمعوي نريد اأن جنعل من عيد الأ�سحى املبارك حدثا يتجاوز بعديه الديني والإجتماعي وذلك بن�سر 

ثقافة نظافة البيئة التي تتعر�ض لالأ�سف لبع�ض ال�سلوكات املنافية لنظافة املحيط البيئي وت�سوه منظر 

مدننا.’’و اأكد اأن الرتكيز هذه ال�سنة على املحافظة على جلود الأ�ساحي مبا ي�سمح با�سرتجاعها وتثمينها 

يف �سناعة اجللود واأن�سطة احلرف التقليدية، ي�ساهم يف بعث التنمية وترقية ال�سغل واملهارات احلرفية.
ق.م
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الحصول على قسط كاٍف من الراحة إذ تعّد الراحة متطلًبا ضرورًيّا 
لعالج حالة التهاب الحلق.

الكميات  شرب  طريق  عن  وذلك  الحلق  رطوبة  على  المحافظة 
الوفيرة من السوائل، أو مّص األقراص المطرية للحلق، أو قطعة 
ثلج، أو قطعة حلوى صلبة بهدف زيادة تدفق اللّعاب، ومن ناحيٍة 
أخرى يمكن تجريب النعناع الذي يحتوي على المنثول، الذي يخفف 

كثافة الُمخاط المتراكم ويساعد على التخلّص منه.
الكميات  شرب  طريق  عن  أيًضا  وذلك  بالجفاف  اإلصابة  تجنّب 
معّدل  يقّل  البلع  أثناء  بألم  اإلحساس  فعند  السوائل،  من  الوفيرة 
في  خاّصًة  بالجفاف  اإلصابة  احتمالية  وتزداد  السوائل  استهالك 
حال ارتفاع درجة الحرارة، ومن الجدير ذكره أّن الجفاف الخفيف 
يتسبّب بالشعور بالصداع واإلرهاق وزيادة شّدتهما سوًءا، كما أّن 
هذا  وفي  باالنزعاج،  الشعور  تخفيف  في  تساهم  الدافئة  السوائل 
الّسياق يُشار إلى ضرورة تجنّب شرب الكافيين والكحول لما لهما 
يمكن  الرطب حيث  الهواء  الجفاف.استنشاق  في حدوث  دوٍر  من 
وغير  هواء رطٍب  على  للحصول  البارد  الهواء  مرطب  استخدام 
النّوم لياًل، فكما أشرنا سابًقا يلعب الهواء  جاّف خاّصة في غرفة 
التأكيد على أهمية  الجاّف دوًرا في تهيّج حالة التهاب الحلق، مع 
البكتيريا  أو  العفن  لنمو  تفادًيا  مستمر  نحو  على  المرّطب  تنظيف 

الهواء الرطب بواسطة الجلوس  داخله، كما يمكن الحصول على 
لعّدة دقائق في حماٍم بخارّي.

وتغطية  الساخن  بالماء  حوض  ملء  بواسطة  ذلك  تطبيق  ويمكن 
باتجاه  الحوض  فوق  إمالتها  مع  البخار،  الحتجاز  بمنشفة  الرأس 
 10-5 لمدة  والفم  األنف  خالل  من  بعمق  والتنفس  المياه،  تدفق 
دقائق، ويُمكن تكرار هذا اإلجراء عّدة مرات في اليوم الواحد مع 
لتسبّبه  تفادًيا  الساخن  للبخار  التعرض  الحذر عند  ضرورة توخي 

بالحروق.
 الغرغرة تساعد الغرغرة بالملح أو صودا الخبز الُمذاب في الماء 
الدافئ في تقليل انتفاخ الحلق وتهيّجه، ويتميّز محلول صودا الخبز 
بقدرته على التخفيف من الُمخاط وحالة االرتجاع الحمضي الُمسبّبة 
لتهيج الحلق، ويُمكن تحضير المحلول عن طريق إذابة نصف ملعقة 
من الملح أو صودا الخبز في كوٍب من الماء الدافئ، ثّم التغرغر به 
دون البلع، ويُنصح بتكرار ذلك مرًة كّل ثالث ساعات.االبتعاد عن 
الدخان والُمهيجات األخرى ويشمل ذلك التدخين القسري؛ أّي الناتج 
عن التعّرض لشخص آخر ُمدخن أثناء تدخينه التبغ، حيُث تتسبب 
هذه المنتجات في تهيّج الحلق وزيادة ألم الحلق سوًءا، لذا يُنصح 
باإلقالع عن التدخين أو التقليل منه، وتجنّب منتجات التنظيف التي 

قد تتسبب بتهيّج الحلق.

اإعداد: حياة م�صباحي�شحتك

املكونات: 

ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة، ملعقة 
صغيرة من العسل، كوب من الماء. 

طريقة التح�صري وال�صتعمال:

تُوضع الحلبة والماء على النار ويترك حتى 
يغلي لمدة دقيقتين، ثم يُرفع المزيج عن النار 
ويشرب  العسل،  إليه  يضاف  ثم  ويصّفى 
على  للحصول  يومياً  مرات  ثالث  المزيج 

خدوٍد منفوخٍة.
القمح  جنين  وزيت  الزبادي  لبن  خلطة 

والخميرة 
املكونات:

من  ملعقة  الزبادي،  لبن  من  كبيرة  ملعقة 
زيت جنين القمح، ملعقة من الخميرة. 

طريقة التح�صري وال�صتعمال:

يُخلط لبن الزبادي مع الزيت بشكٍل جيٍد، ثم 
يضاف إلى الخليط الخميرة وتخلط جميعها 
خدود  على  الخليط  يوضع  ثم  من  جيداً، 
الوجه وتترك إلى أن تجف تماماً، ثم تُغسل 

بالماء البارد وتنّشف جيداً. 
خلطة الخميرة والحلبة 

املكونات:

ملعقتان من الحلبة، كوب من الماء، ملعقة 
من الخميرة.

طريقة التح�صري وال�صتعمال:

تُخلط الخميرة مع الماء ثم يقلّب الخليط على 
النار باستمرار إلى أن يغلي، بعد ذلك يتم 
لمدة  رفع الخليط عن النار، ويوضع جانباً 

إضافة  يتم  بعدها  يبرد،  حتى  دقائق  خمس 
الخميرة إلى الخليط ويمزج جيداً.ثم يوضع 
الخليط على وجٍه نظيٍف، مع تدليك البشرة 
 10 الوجه  يترك  ثم  من  دقائق،   10 لمدة 
تماماً،  المزيج  يمتص  حتى  أخرى  دقائق 
جيداً،  وينّشف  بالماء  الوجه  يُغسل  وأخيراً 
ويمكن مسح البشرة بالقليل من ماء الورد. 

الألوفريا

تمتاز األلوفيرا بخصائص شد البشرة، التي 
تتخلص من ترّهل الخديّن وتشّدهما وتعزز 
المواد  أّن  كما  أيضاً،  البشرة  مرونة  من 
المضادة لألكسدة في األلوفيرا تمنع الضرر 
إلى  باإلضافة  الحّرة،  الجذور  عن  الناجم 
تحفيز زيادة إنتاج الكوالجين لتجعل البشرة 

تبدو أصغر سنّاً.
بهالم  الوجه  تدليك  خالل  من  ذلك  ويتم 
األلوفيرا مع القيام بحركاٍت دائريٍة لمدة 10 
دقائق، ثم يُغسل الوجه بالماء الدافئ وينّشف 

جيداً، ويكرر ذلك مرتين يومياً.

�أمـومة و طفـولة 

كيف �أ�شغل وقت �أطفايل
الفكاهة

من الممكن القيام ببعض األمور الفكاهية 
بعض  ترديد  مثل:  الطفل،  وقت  إلشغال 
األغاني المضحكة، وإن كان ذلك مزعجاً، 
باإلمكان تأديتها بصوٍت هادئ أو تأديتها 
بتحريك اليدين فقط بداًل من قول الكلمات، 
كما يُمكن سرد إحدى الحكايات المفضلة 
التي  األخطاء  بعض  واصطناع  للطفل، 
الفرصة  وإعطاؤه  تُضحكه،  أن  يُمكن 
لتصحيحها، أو ترك الطفل ليروي إحدى 

األفالم المفضلة لديه.
اللعب

المنظم،  غير  اللعب  وهو  الحر  اللعب 
للطفل  ويُتيح  له،  المخطط  غير  أي 
التي  بالطريقة  والتحرك  خياله  استخدام 
لألطفال  األنواع  أفضل  وهي  يفضلها، 
اإلبداعية  األلعاب  ومنها:  الصغار، 
واأللعاب  الفنية،  أو  الموسيقية  كاأللعاب 
الخيالية كصنع المنازل من الصناديق أو 
جديدة  أماكن  إلى  التعرف  أو  البطانيات، 
الخلفية  المساحات  أو  الخزائن  للعب مثل 
المالعب  أو  المنتزهات  أو  المنزل،  في 
المشاركة  لألهل  يُمكن  كما  الخارج،  في 
المسرحيات غير  أو  الحكايات  في إحدى 

المنظمة التي يقوم بها الطفل.
اللعب  هو  المنظم  اللعب  المنظم  اللعب 
الذي يتم في وقت معين أو مكان معين، 
ومن  البالغون،  عليه  يُشرف  ما  وغالباً 
السباحة،  في  دروس  أخذ  عليه:  األمثلة 
لألطفال  الروايات  من  مجموعة  وقراءة 
كٌل حسب سنه، وأخذ دروس في الرقص 
ممارسة  أو  الدراما،  أو  الموسيقى  أو 
ألعاب  تجربة  أو  الرياضية،  التمارين 
أو  )الشدة(  اللعب  أوراق  مثل:  أخرى، 

لعبة لوحة العائلة. 
يمكن  المنزلية  األعمال  في  المشاركة 
األشياء  بعض  في  الطفل  وقت  إشغال 
المفيدة؛ كالمساعدة في األعمال المنزلية، 
مشاهدة  من  بتمكينهم  أواًل  ذلك  ويكون 
المنزلية  المهام  بعض  تؤدي  وهي  األم 
لهم  السماح  ثم  إليه،  التحدث  أثناء 
توجيه  مع  ما  مهمة  في  المساعدة  بتقديم 
المالحظات الالزمة إليهم، وأخيراً تركهم 
ليعملوا بمفردهم مع التأكد من أدائهم في 
مع  اللزوم،  عند  وتوجيههم  العمل  نهاية 
ردوداً  إعطائهم  ضرورة  إلى  اإلشارة 
في  لنجاحهم  كنتيجة  ومحفزة  إيجابية 

العمل.

ن�شائح عامة 
للعناية بالنباتات �ملنزلية

تبديل التربة كل سنة أو سنتين، والوقت الالزم لذلك تحديداً، هو عندما يصبح 
الماء يمّر بسرعة كبيرة من الجزء السفلي للوعاء إلى وعاء تصفية المياه، 

أي أّن هذا مؤشر لضرورة تغيير التربة القديمة. 
تغيير وعاء النباتات المنزلية بوعاء أكبر من الوعاء األصلي بقليل، وذلك 
حتّى نُتيح لجذور النباتات النمو بالشكل السليم، وإّن المساحة الكبيرة جداً في 

المقابل تقلّل من قدرة الجذور على امتصاص الماء بالشكل الصحيح.
تزويد النباتات بالسماد الالزم في فصل الربيع أو الصيف، أي عندما تنمو 
النباتات بشكل أكبر، ويكون ذلك بتوزيع السماد بطريقة متساوية حول النبتة. 
تربة  في  إصبعك  ذلك، ضعي  ولمعرفة  لذلك،  حاجتها  عند  النباتات  اسقي 
بحاجة  أنّها  معناه  هذا  قلياًل،  جاّفة  منها  بوصة   1.5 أول  كانت  فإذا  النبتة، 
للماء، مع ضرورة االنتباه إلى عدم إغراقها عند سقياها، وذلك لتجنّب تعّفن 

الجذور وإصابتها باألمراض.
التخلّص من الماء الموجود في وعاء تصفية الماء أواًل بأول، وذلك حتّى ال 

تمتّص النبتة ماًء زائدا.

تد�بري منزلية 

ن�شائح و�إر�شاد�ت 
للمر�شى للتعامل
 مع �لتهاب �حللق

 على الّرغم من تعدد اأ�صباب التهاب احللق، تبقى التدابري 

املنزلّية حًلّ ُيخفف من اأعرا�ض التهاب احللق لدى الكبار 

غار، وفيما ياأتي بياٌن لأهّم هذه التدابري: وال�صّ

و�صفات بالأع�صاب لنفخ اخلدود 

خلطة �حللبة و�لع�شل 

وبشرتها  شعرها  خصائص  الحامل  تفقد 
طرق  عن  تبحث  لذلك  الحمل  في  الجميلة 
وشعرها،  بشرتها  جمال  لتستعيد  ووصفات 
ويعّد الليمون إحدى هذه الطرق التي تلجأ إليها 

المرأة الحامل وذلك لألسباب اآلتية: 
فروة  ينظف  كما  الرأس،  مسامات  َيفتح 

الرأس. يُفتّح لون الشعر.
يجعل للشعر بريقاً ولمعاناً.

يعالج البقع السوداء والندوب في البشرة.
يُنظف مسامات الوجه، كما يضيّقها أيضاً.

يعالج الكلف.

فو�ئد �لليمون �حلامل و�جلنني
لب�شرة و�شعر �حلامل
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بعد الإعالن عن توقيعه 

ر�سميا، دي ماريا:

»اأريد الفوز 
بكل �شيء مع جوفنتو�س«

أكد األرجنتيني أنخل دي ماريا أنه يريد حصد جميع األلقاب مع 
جوفنتوس بعد انتقاله رسميا إليه، خالل مقابلة مع قناة النادي.

وقال دي ماريا: »مرحلة جديدة بالنسبة لي. أشعر بسعادة بالغة. 
منذ موافقتي على االنتقال ومنذ اليوم األول أصبح الجميع أسرة 

لي، يهتمون ألمري والحقيقة أنني في غاية السرور«.
بجميع  الفرق  أفضل  في  لعب  أنه  األرجنتيني  الجناح  واعتبر 
الدوريات ولم يكن ينقصه سوى إيطاليا حيث ذكر أن األفضل 
هو اليوفي، موضحا: »أعلم أنهم لم يفوزوا بشيء العام الماضي، 

وهذا دافع إضافي لي، أريد التتويج بكل شيء لذلك وافقت«.
وكشف دي ماريا )34 عاما( أنه يحاول دائما التفوق على نفسه 
المحاولة،  في  االستمرار  »أود  قصارى جهده، مضيفا:  وبذل 
إلى  بوصولي  باأللقاب،  والفوز  وتسجيلها،  األهداف  صناعة 
هذه  كل  فعل  أستطيع  ربما  ذلك،  لفعل  فرصة  لدي  اليوفي 

األمور«.
إلى تورينو إلجراء  الماضي  الجمعة  كان دي ماريا قد وصل 
النادي اإليطالي ضمه رسميا  الفحوصات الطبية قبل أن يعلن 
أول أمس بعقد يتقاضى بموجبه الالعب 1.3 مليون يورو في 

الموسم.
الوكالت

ب�سبب عدم تلقيه

 كافة التطعيمات �سد كورونا

كانتي يربك مع�شكر
 ت�شيل�شي في �أمريكا

تسبب نغولو كانتي، العب وسط تشيلسي اإلنجليزي في ارتباك 
داخل معسكر فريقه بالواليات المتحدة األمريكية.

 وذكرت شبكة راديو مونتي كارلو سبورت الفرنسية أن كانتي 
لم يلتحق بمعسكر الفريق اللندني في أمريكا بسبب عدم كفاية 
فيروس  لمكافحة  األمريكية  اللوائح  مع  يتوافق  بما  التطعيمات 

كورونا.
في  بالوباء  أصيب  أن  سبق  الفرنسي  الالعب  أن  إلى  ولفتت   
سبتمبر الماضي، ما حرمه من المشاركة مع منتخب بالده في 
لوفتوس  أيضا أن روبن  أوروبا، وذكرت  أمم  بدوري  التتويج 
تشيك، مهاجم تشيلسي، لم يسمح له أيضا بدخول أمريكا بسبب 

عدم كفاية التطعيمات.
وأوضحت أن البلوز سافر إلى أمريكا بقائمة تضم 29 العبا، 
وسيلعب الفريق 3 مباريات ودية ضد الس فيغاس، شارلوت، 

وآرسنال اإلنجليزي.
الوكالت

الالعبان يتناف�سان على لقب »بابا نويل« القرن

مي�شي يهدد �لبي �أ�س جي 

بالرحيل ب�شبب رونالدو
النجم  أن  صحفية،  تقارير  زعمت   
مهاجم  ميسي  ليونيل  األرجنتيني 
إلدارة  تهديدا  وجه  سان،  باريس 
حال  في  بالرحيل  الفرنسي،  النادي 
كريستيانو  البرتغالي  مع  التعاقد 

رونالدو، نجم مانشستر يونايتد.
وارتبط اسم رونالدو مؤخرا بالرحيل 
عن مانشستر يونايتد، بسبب رغبته 
أبطال أوروبا  المشاركة بدوري  في 
فريق  فشل  بعد  المقبل،  الموسم 
لها،  التأهل  في  الحمر«  »الشياطين 
تقرير  في  كتالونية،  صحيفة  وقالت 
لها إن ميسي هدد إدارة باريس سان 
الفريق  عن  يرحل  قد  بأنه  جيرمان 
هذا الصيف حال التعاقد مع رونالدو، 
ميسي  »ليونيل  الصحيفة:  وأضافت 
كريستيانو  مع  اللعب  في  يرغب  ال 
جهة  واحد«.من  فريق  في  رونالدو 
بين  المنافسة  تتواصل  أخرى، 
ميسي  ليونيل  األسطوري،  الثنائي 

مختلف  في  رونالدو،  وكريستيانو 
الجبهات، سواء على صعيد األلقاب 
تميز  ورغم  الفردية،  اإلنجازات  أو 
إال  التهديفي،  الصعيد  على  رونالدو 
أنه ينافس ميسي بقوة أيضا في جانب 

مد زمالئه بالتمريرات الحاسمة.
»ميرور«  صحيفة  وأعدت 
الالعبين  عن  تقريرا  البريطانية 

بداية  منذ  لألهداف  صناعة  األكثر 
نجم  ميسي،  يأتي  إذ  الـ21،  القرن 
صدارة  في  جيرمان،  سان  باريس 
القائمة برصيد 331 تمريرة حاسمة، 
عن  كثيرا  رونالدو  يتأخر  وال 
الثانية  المرتبة  يحتل  إذ  البرغوث، 
في القائمة بقدرته على صناعة 273 

هدفا طوال مسيرته حتى اآلن.

البرتغالي  الدولي  خلف  ويأتي 
ريال  في  األسبق  زميله  مباشرة، 
مدريد، األرجنتيني أنخيل دي ماريا، 
بعدما صنع 252 هدفا، يليه األلماني 
تمريرة   )240( أوزيل  مسعود 
دوشان  الصربي  حاسمة.ويظهر 
أمستردام،  أياكس  العب  تاديتش، 
في القائمة باحتالله المركز الخامس 
حاسمة،  تمريرة   236 برصيد 
فقط عن  تمريرات   3 بفارق  متقدما 
مهاجم  سيلفا،  دا  نيمار  البرازيلي 

باريس سان جيرمان.
مولر  توماس  يتساوى  ذلك،  بعد 
ولوريس سواريز في المركز السابع 
هدفا،   232 منهما  كل  بصناعة 
خلفهما  فابريغاس  سيسك  يحل  فيما 
كيفن  خلفه  ليأتي  أقل،  بتمريرتين 
دي بروين )مانشستر سيتي( برصيد 

222 تمريرة حاسمة.
الوكالت

في  برشلونة  نادي  إدارة  دخلت 
محادثات مكثفة مع الوكيل البرتغالي 
القليلة  األيام  في  مينديز  خورخي 
من  مجموعة  لبحث  الماضية، 
صحيفة  المهمة.وكشفت  الملفات 
بعض  عن  ديبورتيفو«  »موندو 
الذي عقده خوان  االجتماع  كواليس 
البورتا، رئيس النادي الكتالوني، مع 

مينديز األسبوع الماضي.
تخلله  االجتماع  أن  إلى  وأشارت 
من  األمور،  بعض  عن  الحديث 
البرتغالي  المهاجم  مستقبل  بينها 
أوشك  الذي  ترينكاو،  فرانسيسكو 
سبورتنغ  إلى  االنضمام  على 
في  الطرفان  تطرق  كما  لشبونة، 
إمكانية  عن  للحديث  االجتماع، 

سيلفا،  برناردو  البرتغالي  انتقال 
ملعب  إلى  سيتي،  مانشستر  العب 

بأن  الصيف.وأفادت  هذا  نو  كامب 
إدارة البارصا اتفقت مع مينديز على 

التحرك نحو سيلفا، حال قام النادي 
ببيع الهولندي فرينكي دي يونغ إلى 
مانشستر يونايتد أو تشيلسي، مقابل 
مليون  و80   70 بين  يتراوح  مبلغ 
يورو، واتفق مينديز والبورتا على 
محاولة إقناع إدارة السيتي بتخفيض 
مطالبها المادية، في ظل عدم رغبتها 
في التخلي عن سيلفا بمقابل أقل من 

100 مليون يورو.
لن  برشلونة  فإن  االتفاق،  وبحسب 
الدولي  تجاه  خطوة  أي  على  يقدم 
يونغ  دي  يرحل  لم  ما  البرتغالي، 
مينديز  يلتقي  لن  لذا  نو،  عن كامب 
بعد  سوى  سيتي  المان  بمسؤولي 

حسم مصير الهولندي.
الوكالت

دخل نادي مانشستر سيتي في محادثات مع 
ممثلي العبه اإلنجليزي الشاب فيل فودين، 

لربطه بعقد جديد طويل األمد.
البريطانية،  »ذا.صن«  صحيفة  وذكرت 
عقد  تمديد  يستهدف  البريميرليغ  بطل  أن 
رغم  رودري،  اإلسباني  وزميله  فودين 

تبقي عامين على انتهاء عقديهما.
وأشارت إلى عزم المان سيتي رفع راتب 

الدولي اإلنجليزي بفارق هائل عما يحصل 
عليه حاليا، في ظل تقاضيه 65 ألف جنيه 
فودين  وسيحصل  أسبوعيا،  إسترليني 
)صاحب الـ22 عاما( بموجب العقد الجديد، 
على 200 ألف أسبوعيا، مما سيجعله أحد 

أعلى الالعبين أجرا في الفريق.
حيث  الوحيد،  المستفيد  فودين  يكون  ولن 
أيضا،  السيتي زيادة راتب رودري  ينوي 

رغم أنه يتقاضى راتبا أسبوعيا يبلغ 125 
ألف إسترليني.

النادي  قام  بعدما  الخطوة  هذه  وتأتي 
بتوفير راتب البرازيلي غابرييل خيسوس، 
عن  فضال  مؤخرا،  آلرسنال  بيعه  بعد 
سترلينغ  رحيم  اإلنجليزي  رحيل  قرب 
ألف   400 توفر  يعني  ما  تشيلسي،  إلى 

إسترليني في خزينة السيتزنز.

بعد رحيل خي�سو�س واقتراب �ستيرلينغ من المغادرة

�ل�شيتي يوؤمن ثنائي �لم�شتقبل بعقد طويل �لأمد

بعد اجتماعه الأخير مع رئي�س الفريق لبورتا

�شفقتان على طاولة مفاو�شات بر�شلونة مع مينديز

اأ�سبحت اأول عربية واإفريقية ت�سل نهائي الدورات الكبرى 

للتن�س، اأن�س جابر:

»ود�عا ويمبلدون.. 
تركت ذكريات هنا �شتبقى خالدة«

ودعت النجمة التونسية أنس جابر، بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، بعدما حلت في المركز الثاني ضمن 
واحدة من أعرق بطوالت الغراند سالم.وعبرت أنس، عن أسفها الكبير لخسارة لقب بطولة ويمبلدون 

للتنس بعد الهزيمة في النهائي السبت، أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، بمجموعتين لمجموعة.
»وداعا  فيها:  قالت  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  المختلفة  حساباتها  عبر  تغريدة،  أنس  ونشرت 
ويمبلدون وإنجلترا...لقد خلقت ذكريات هنا ستبقى خالدة في حياتي للدورة المقبلة.. شكرا لندن على األيام 
التي قضيتها هنا«.وكانت البطلة التونسية، قد نشرت صورا لها من يمبلدون وأخرى وهي طفلة متوجة 

بكؤوس في إشارة إلى أنها كانت تحلم للوصول إلى ويمبلدون منذ الصغر.
يذكر أن أنس جابر أصبحت أول عربية وأفريقية تصل إلى الدور النهائى لبطولة جراند سالم.

الوكالت
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ريا�ضي

ميالن الإيطالي غير م�صتعد لل�صماح برحيله هذا ال�صيف

�ر�سنال �لإنجليزي يعر�ض 40 مليون �أورو 
ل�ستعادة خدمات بن نا�سر

التعاقد مع أحد الدولي الجزائري  الفني آلرسنال،  طلب ميكيل أرتيتا، المدير 
تقارير  أكدته  حسبما  الجاري،  الصيفي  الميركاتو  خالل  ناصر  بن  إسماعيل 

إعالمية بريطانية أمس.
وكان بن ناصر، نجم ميالن، العبا سابًقا في آرسنال، وشارك مع الفريق األول 

في مباراة واحدة بموسم 2016-2015، قبل بيعه إلى إمبولي.
 34 بقيمة  آرسنال يجهز عرًضا  فإن  البريطانية،  ووفًقا لصحيفة »ذا صن« 
مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 40 مليون أورو، الستعادة خدمات العب 
الوسط الجزائري هذا الصيف، وأشارت الصحيفة إلى أن ميالن يرفض التخلي 
عن بن ناصر، عقب خسارة زميله السابق في خط الوسط فرانك كيسيه مجاًنا 

هذا الصيف، لكن الرقم المعروض قد يغري الروسونيري.
من جهته، تحدث ياسين عدلي، المنضم حديًثا إلى ميالن، عن مواصفات بن 
»أعرف  ميالن:  لنادي  الرسمية  للقناة  صرح  لما  بمؤهالته،  وأشاد  ناصر، 
إسماعيل بن ناصر جيًدا، ألن لدينا نفس الوكيل ونعرف بعضنا البعض منذ 
فترة طويلة. أعتقد أنه العب رائع، وربما أحد أفضل العبي خط الوسط في 

الوقت الحالي«.
واختتم: »ما يفعله بن ناصر ال يصدق، وأنا متأكد أنه يستطيع أن يقدم أفضل 
من ذلك أيًضا، ليُظهر للجميع أن يمكنه أن يصبح اسًما كبيًرا في الكرة العالمية«
ق.ر

�صتجرى بالمركب الأولمبي ميلود هدفي

وهر�ن ت�ست�سيف �لبطولة �لعربية 
لل�سباحة من 20 �إلى 24 جويلية

الستقبال  بوهران  هدفي«  »ميلود  األولمبي  للمركب  المائي  المركز  يستعد 
البحر  أللعاب   19 الـ  الدورة  بمناسبة  افتتاحه  منذ  الثانية  الدولية  منافسته 
من  وهذا  الماضي،  األربعاء  عليها  الستار  أسدل  التي  المتوسط  األبيض 
خالل استضافة البطولة العربية الخامسة للسباحة، حسبما علم يوم األحد من 

االتحادية الجزائرية للعبة.
ومن المقرر إجراء هذه المنافسة الدولية، التي تخص أيًضا السباحة في المياه 

المفتوحة، في الفترة من 20 إلى 24 جويلية الجاري، وفًقا للمصدر نفسه.
السباحة لحساب  فعاليات دورة  انتهاء  قليلة من  أيام  بعد  المسابقة  وتأتي هذه 
األلعاب المتوسطية التي اعتبرها رئيس االتحادية الجزائرية للسباحة، محمد 
لالختصاص،  الدولي  لالتحاد  مندوبا  بالمناسبة  كان  الذي  بوغادو،  حكيم 

‘’ناجحة إلى أبعد الحدود«.
و صرح في هذا الشأن: »كانت مسؤولية ثقيلة على المستوى التنظيمي والتي 
توليتها بشكل إيجابي مع المتعاونين معي )...( على المستوى الفني، حصيلة 
المنتخب الوطني كانت أكثر من إيجابية بـ  4 ميداليات )1 ذهبية و 1 فضية 

و 2 برونزية( و 16 نهائًيا«.
ق.ر/واج

ق.ر/واج

رجال  الوطني  المنتخب  يشارك 
والعشرين  الخامسة  النسخة  في 
لبطولة إفريقيا لألمم في كرة اليد 
2022، التي تحتضنها مصر من 
11 إلى 18 جويلية بمشاركة 13 
لنفسه  االعتبار  رد  بهدف  بلدا، 
بعد إخفاقه في دورة العاب البحر 

االبيض المتوسط بوهران.
الذي  الجزائري  السباعي  ويطمح 
عاد للنشاط بعد عامين من »سبات 
مفروض« )كوفيد19-(، للظهور 
بوجه مشرف في القاهرة، ومحو 
أثار مشاركته الهزيلة في األلعاب 
باحتالله  بوهران  المتوسطية 
الترتيب  في  السادس  المركز 

النهائي.
ابناء  مهمة  ستكون  مصر  وفي 
غربي  رابح  الوطني،  المدرب 
التأهل لمونديال2023-، واحتالل 
على األقل المركز الثالث المحقق 

في دورة كان2020- بتونس.

السباعي  يتأهل  أن  المنتظر  ومن 
ضمن  المتواجد  الجزائر 
الغابون  رفقة  الثانية  المجموعة 
في  النهائي  ربع  للدور  وغينيا، 
المركز االول لتفادي منافس قوي 

في الدور المقبل.
أساسيين  عنصرين  غياب  ورغم 
عبدي،  أيوب  وهما  التشكيلة  في 
وربما مسعود بركوس، المصابين 
الطاقم  بإمكان  وهران،  دورة  في 

عناصر  على  االعتماد  الفني 
قادرة على سد الفراغ الذي تركه 
صفوف  في  البارزان  العنصران 

المنتخب الوطني.
ويستهل الخضر يوم غد مغامرتهم 
القارية بمواجهة منتخب غينيا )سا 
30ر16 بتوقيت الجزائر( بعد أن 
كان مقررا اللعب اليوم أمام كينيا 
المنسحب رسميا من الدورة على 
أن يواجهوا يوم االربعاء منتخب 

الغابون.
خليفة  الحارس  لرفاق  بالنسبة 
غضبان، ستبدأ األمور الجدية في 
الدور ربع النهائي حيث سيلعبون 
ضد منتخب من المجموعة األولى 
والكاميرون  مصر  تضم  التي 
بلوغ  حال  وفي  المغرب،  و 
السباعي  سيكون  الذهبي،  المربع 
الجزائري في مهمة رفع التحدي 
على غرار الدورات السابقة أمام 
بقوة  المرشحتين  تونس  أو  مصر 
لتنشيط المباراة النهائية للنسخة ال 
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بعد الخبار التي اأكدت اهتمام بايرن ميونخ ب�صمه

 مون�سغالدباخ لم يتلق
 �أي عر�ض بخ�سو�ض بن �سبعيني

 

التي  األنباء  على  مباشر  غير  بشكل  األلماني  مونشنغالدباخ  بروسيا  نادي  رد 
ربطت العبه الجزائري رامي بن سبعيني باالنتقال إلى بايرن ميونخ.

وكان موقع »90 دقيقة« قد أكد في وقت سابق أن نادي بايرن ميونخ يفاضل 
بين العبين لتعزيز مركز الظهير األيسر، وهما رامي بن سبعيني، واإلسكتلندي 

أرون هيكي العب بولونيا اإليطالي.
لنادي بروسيا مونشنغالدباخ، رد على تلك  الرياضي  المدير  روالند فيركوس، 
األنباء في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، حيث لمح إلى أن النادي لم يتلق 
يُشارك في  يُفترض أن  أي عروض، وقال فيركوس: »رامي بن سبعيني كان 

التدريبات معنا بصفة طبيعية، لكنه لألسف يعاني من فيروس كورونا«
وأضاف: »مرض بن سبعيني أجبره على البقاء في البيت من أجل التعافي، ونحن 

نأمل أن يستأنف معنا التحضيرات للموسم الجديد في أقرب وقت ممكن«.
بن  أن  لتؤكد  مونشنغالدباخ  بروسيا  لنادي  الرياضي  المدير  تصريحات  وتأتي 
سبعيني موجود في حسابات ناديه للموسم الجديد، رغم أن اإلدارة ال تعارض 

فكرة البيع حال الحصول على عروض تتناسب مع ُمستواه.
ويرتبط بن سبعيني مع بروسيا مونشنغالدباخ بعقد يمتد حتى صيف 2023، ما 

يتيح له االنتقال إلى أي فريق بشكل مجاني في الصيف المقبل.
ق.ر

كاأ�س اإفريقيا لالأمم 2022 لكرة اليد تنطلق اليوم

�لمنتخب �لوطني في مهمة رد �لعتبار بالقاهرة

 شدد جهيد زفزاف رئيس االتحادية الجزائرية 
على  الحفاظ  ضرورة  على  القدم  لكرة 
االستقرار على مستوى الطاقم الفني للمنتخب 
الوطني  الناخب  يقوده  والذي  األول،  الوطني 
جمال بلماضي، لما أكد أنه سيعمل على توفير 
عمله  األخير  يؤدي  لكي  المالئمة  الظروف 
أن  يرتقب  الذي  الوقت  في  وجه،  أكمل  على 
الجزائر  بزيارة  موتسيبي  الكاف  رئيس  يقوم 

قريبا.
على  األخيرة  تصريحاته  في  زفزاف  واكد 
في  باالستقرار  المس  عدم  على  حرصه 
تصريح  في  أشار  لما  الوطني،  المنتخب 
الوحيد  بلماضي  شرط  أن  الوطنية  لإلذاعة 

يحرص  ما  وهو  عمله،  في  التدخل  عدم  هو 
لتفادي  توفيره  على  الجدد  الفاف  مسؤولو 

الدخول في مشاكل مستقبال.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أمس 
الكونفدرالية  رئيس  موتسيبي  باتريس  ان 
بالجزائرفي آجال  القدم سيحل  اإلفريقية لكرة 
جاء  كما  اآلن،  من  أسبوع  مّدة  تتجاوز  ال 
بها،  أدلى  لسان زفزاف في تصريحات  على 

الجمعة، للقناة اإلذاعية األولى.
وأوضح جهيد زفزاف بأنه تلقى اتصاال هاتفيا 
موتسيبي،  باتريس  »الكاف«  رئيس  قبل  من 
الفاف، وأخبره  برئاسة  فوزه  هنأه على  الذي 
المقبلة،  القليلة  الجزائر في األيام  إلى  بقدومه 

موتسيبي،  مع  سيتباحث  أنه  الفاف  وأضاف 
الجزائر الحتضان  آخر تطورات تحضيرات 
المنافسة  المحليين،  لالعبين  إفريقيا  بطولة 
المقرر تنظيمها ما بين الـ 13 من جانفي والـ 

4 من فيفري 2023.
ق.ر

رئي�س الكاف يهنئه ويوؤكد زيارته للجزائر قريبا

 زفز�ف يعد بتوفير �لظروف 
�لمو�تية ل�سمان ��ستقر�ر �لخ�سر

جدد عقده لعام واحد مع ناديه

 باليلي يلتحق بترب�ض
 بري�ست �لتح�سيري

غادر الدولي الجزائري يوسف باليلي، صباح أمس، أرض 
الوطن باتجاه فرنسا، للعودة إلى ناديه بريست، الذي يكون 
العديد من المصادر  قد جدد تعاقده معه رسميا مثلما أكدته 

في وقت سابق.
ونشر باليلي، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على مواقع 
أكد  الوطن،  أرض  مغادرته  خالل  اإلجتماعي،  التواصل 
يلتحق  أن  المرتقب  من  أين  فرنسا،  ان وجهته ستكون  فيه 
بالتربص المغلق الذي يجريه فريقه تحضيرا للموسم الجديد.
نادي  مع  واحد  لموسم  عقده  جدد  باليلي،  يوسف  أن  يذكر 
جميع  على  األخير  هذا  مسؤولي  مع  اتفاقه  بعد  بريست، 

التفاصيل.
ق.ر
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 الفرع االداري البلدي بحي " قناين " 

ي�شهد الكتظاظ

 تقدمي اخلدمات للمواطنني 
رغم العمل يف ظروف �صعبة 

يشهد الفرع االداري البلدي بحي "قناني" اكتظاظ كبير للمواطنين وهذا  بسبب 
اغالق الفرع االداري البلدي "حنيشي" والذي حول الى مصلحة بيومترية 

مما زاد الضغط على الموظفين بهذا و انشغال رئيس المصلحة للفرع بمهام 
كثيرة قد تأثر على مردوده وتدفعه الى ارتكاب اخطاء تكلفه منصب عمله 
و هذا لنقص االعوان بالمصلحة، باإلضافة إلى غياب التكييف واألعطاب 

المتكررة للحواسيب ونقص األوراق البيضاء والتي يقتنيها موظفو الفرع في 
بعض االحيان من مالهم الخاص مما يجعل المواطنين يدخلون في مالسنات 
لفظية وشجارات مع أعوان الحالة المدنية ونحن خاصة في فصل الصيف، 

كما أن الفرع االداري البلدي غير وظيفي بسبب وجوده بقبو العمارة. وعليه 
يوجه المواطنون نداء الى رئيس البلدية من أجل التدخل العاجل بهدف تحسين 

ظروف االستقبال واختصار مدة االنتظار والتقليل من االكتظاظ وهذا عن 
طريق بفتح فرع إداري أخر.

لعجاج حمود عزيز

مليانة

 تنظيم ور�صات لالطفال بالهواء
 الطلق مبنا�صبة عيد اال�صتقالل

نظم المكتب البلدي لجمعية سواعد االحسان و هي جمعية خيرية بمليانة 
بمناسبة الذكرى الستين لالستقالل  و عيد الشباب و هذا بالحديقة العمومية 24 
فيفري عدت ورشات  لالطفال بالهواء الطلق و هذا بمساهمة الفوج الكشفي  " 

مصطفى فروخي“   
فقد صرح رئيس المكتب البلدي " حفصاوي محمد " لجريدة " الرائد الجزائرية 

" ان الجمعية خصصت ورشة  للمطالعة اين يطالع فيها االطفال القصص 
المختلفة  و ورشة للرسم بالهواء الطلق بمناسبة عيد االستقالل وورشة لاللعاب 

التفاعلية كالقفز على الحواجز و رمي بالسهم.  
وقد شهدت التظاهرة حضور العديد من االطفال و عائالتهم حيث ادلت " 

ام محمد " لجريدة " الرائد الجزائرية " انها حضرت مع ابنها الى الحديقة 
من اجل تغيير الروتين اليومي البنائها و خاصة نحن في فصل الصيف كما 
انها فرصة تسمح البنها بمطالعة القصص واكتساب المعلومات التاريخية و 

الوطنية و تلخيص ما قرؤوه  باالضافة الى  االبتعاد عن الحواسيب و اللوحات 
االلكترونية و الهواتف النقالة و التي اصبحت تستهلك من وقتنا و تفرق بيننا و 

بين ابنائنا و لالولياء مسؤولية كبيرة في ذلك. 
اما " االء سعيد زواوي " و التي تبلغ من العمر 15 سنة و هي طالبة سنة 

اولى ثانوي، رافقت اخاها الصغير الى الحديقة بهدف التعرف على احتفالت 5 
جويلية و معناها و كذلك من اجل ان تمنح الخيها الفرصة لكي يعبر عن هذه 

المناسبة بالرسم و في سؤال و جه ألالء حول ما يعنيه لها عيد االستقالل فقالت 
انها فخورة بهذا العيد و بتضحيات ابناء هذا الوطن من اجل نعيش في سالم و 

نتمتع بالحرية.   
لعجاج حمود عزيز

تكثيف دوريات ال�شرطة املختلفة من اجل حماية املواطن 

خـــا�ص خمطــط اأمني 
 بواليـــة اجللفـــــة 

خالل العيـد االأ�صحى 
سطر أمن والية الجلفة مخطًط أمنيا خاصاً يهدف 
إلى ضمان األمن والسكينة للمواطنين خالل العيد 
االضحى المبارك. هذه الخطة األمنية تتمثل في 

تكثيف الدوريات الشرطية الراكبة والراجلة عبر 
مختلف شوارع وأزقة مدينة الجلفة وباقي الدوائر 

بغية مكافحة كل أشكال الجريمة حمايًة للمواطنين 
وممتلكاتهم الخاصة والعامة.

و لقد تم نشر تشكيالت أمنية أخرى على مستوى 
محاور الدوران واألماكن التي من شأنها أن تشهد 
حركة كثيفة للمركبات والمواطنين تسهياًل لحركة 

المرور. وبهذه المناسبة يدعو أمن والية الجلفة كافة 
السائقين إلى ضرورة التقيد بقواعد السياقة السليمة 

أثناء التنقالت، مع وضع األرقام الخضراء الخاصة 
بالمديرية العامة لألمن الوطني "1548- 17-" 
للتبليغ عن كل ما من شأنه أن يكون محل شبهة.

بمناسبة االحتفال بالذكرى الستين لعيدي االستقالل 
والشباب بمدينة مليانة العريقة والعتيقة  بوالية عين 
الدفلى اقيمت عدة نشاطات رياضية و ثقافية تخليدا 

لهذه الذكرى وتذكيرا للشباب بتاريخنا الكبير و المجيد 
والتضحيات الكبيرة لرجال المقاومة وألبناء هذا 

الوطن من أجل أن نستقل ونتحرر من االستعمار 
واالستدمار الفرنسي وننعم باالمان والحرية. 

وتخليدا لهذا الحدث وتذكيرا بيوم 5 جويلية  1962 
وفي الفترة الصباحية  توجه الوفد الرسمي والذي 
كان مكونا من السلطات المحلية واألمنية وممثلين 

عن المجتمع المدني، باالضافة الى مجاهدي المنطقة 
وتتقدمهم االفواج الكشفية  االسالمية الجزائرية  نحو 

مقبرة الشهداء اين تم رفع العلم الوطني من طرف 
اعوان الحماية المدنية وأعوان امن الدائرة ووضع 
باقة من الزهور و قراءة ايات بينات من ذكر هللا 

الحكيم ترحما على ارواح الشهداء الطاهرة. 
وأما في الفترة المسائية و من حديقة 24 فيفري  

توجه الوفد الرسمي و الجمعيات الثقافية والرياضية 
إلى مقر البلدية بشارع االمير عبد القادر ومنه  نحو 

مسرح الهواء الطلق بلعباس نابي باصوار المدينة  و 

المقابل لجدارية الستينية لالستقالل وجدارية  الشهيد  
جمال بن اسماعيل، أين أقيمت االستعراضات 

المختلفة.  
واختتم الحفل بتكريم المجاهد عجاج بوعالم المدعو 
عبد هللا باالضافة الى تكريم السيدة زوليخة فوضيل 

ابنة الشهيد مصطفى فروخي و المؤرخ  عباس كبير 
بن يوسف و الرياضي السابق بلحاج عبد القادر و 

اعضاء لجنة السكن نظير المجهودات المقدمة خدمة 
للبلدية.  
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إشـهـــار

  مبنا�شبة الذكرى ال�شتني لعيدي اال�شتقالل وال�شباب مبليانة

ا�صتعرا�صات  تكرميات بح�صور ال�صلطات املحلية



صفحة(،   419( العمل  هذا  يتناول  و 
البرزخ،  نشر  دار  عن  مؤخرا  الصادر 
حقبة تاريخية تمتد من يناير إلى ديسمبر 
بثالثة  تميزت  التي  السنة  هي  و   ،1962
وهي  إال  الكاتبة،  نظر  في  فارقة  أحداث 
 19 في  النار  إطالق  وقف  عن  اإلعالن 
مارس و اإلعالن عن االستقالل و إنشاء 
جزائرية  حكومة  أول  سبتمبر  شهر  في 
من  إلحاحا  أكثر  كلها  بملفات  مكلفة 

األخرى.
على  اعتمد  الذي  البحث  هذا  يحاول  كما 
مقاالت  من  تتكون  ثرية  أرشيفية  وثائق 
صحفية لتلك الحقبة و نسخ من إصدارات 
دوليين  موظفين  مراسالت  و  مؤرخين 
تلك  أحداث  إحياء  إعادة  ودبلوماسيين، 
الجزائري  المواطن  عايشها  كما  المرحلة 

وكذا مختلف تأثيراتها.
و يبدأ سرد األحداث من "منظمة الجيش 
بجمع  المؤرخة  قامت  حيث  السري"، 
الشهادات عن أعمال العنف التي اقترفتها 
و  متطرفين  من  المكونة  المنظمة  تلك 
دعاة اإلبقاء على االستعمار و "الشائعات 
المجنونة"، التي ميزت يوميات المواطنين 

خالل مرحلة من تلك السنة.
إلى  كتابها  في  رحال  مليكة  تطرقت  كما 
لمختلف  التدريجي  التنصيب  أعمال 
السلطات الجزائرية )لجان األحياء، ممثلي 
جبهة التحرير الوطني، مراكز العالج...

كحركة  التفاعل  على  المعتمدة  الشبابية  التظاهرات  عديد  وظهور  الخ( 
اجتماعية فضال عن  شكل من أشكال إضفاء الطابع الجزائري على األحياء 
التي تركز فيها الجزائريون من اجل تضامن أفضل بينهم و مواجهة عنف 

ما قبل التحرير.
موضوع  بتناول  الكتاب  مؤلفة  قامت  ودراسات،  شهادات  على  معتمدة 
نير  تحت  يعيشون  الذين  الجزائريين  السكان  من   %  41 القسري  الترحيل 
أساس  على  ذلك  و  التجميع"،  "مراكز  في  الحياة  و  االستعماري  النظام 
شهادات أشخاص عايشوا تلك األحداث في طفولتهم، عالوة على اهتمامها 

بـ"التجربة المعقدة لفتح تلك المراكز" ومستقبلها بعد استعادة االستقالل.
كما تطرقت المؤرخة في ذات السياق إلى تنظيم عودة الالجئين و المحبوسين 

و المقاتلين فضال عن تسيير بعض المسائل 
االستقالل  مطلع  توجب  إذ  آنذاك،  الحيوية 
المستقبل"،  "الجزائر  على   1962 سنة 
مواجهة  على  قادر  لنظام صحي  التأسيس 
الواقع بصفة مستعجلة و كذلك وضع نظام 

تعليمي.
المشاكل  على  رحال  مليكة  عرجت  كما 
مجابهتها  الجزائر  على  كان  التي  األخرى 
على غرار األمن الغذائي و السكن و إزالة 
تكوين  و  المصانع  تشغيل  إعادة  و  األلغام 
لضمان  المهندسين  و  األطباء  و  األساتذة 

التغيير نحو دولة وطنية.
وتطرقت الجامعية أيضا إلى الدفعة األولى 
التي تمت  من عملية إعادة تسمية األماكن 
في   1962 خريف  من  ابتداء  مباشرتها 

العديد من المدن، مع إنشاء البلديات.
و أشارت المؤرخة إلى مدينة وهران على 
العديد من  التي غيرت أسماء  المثال  سبيل 
الشوارع و الفضاءات العمومية خالل حفل 
القيام  تم  و   1962 أكتوبر  الفاتح  في  كبير 
بنفس العملية في 27 أكتوبر من نفس السنة 
شوارعها  سميت  إذ  العاصمة،  بالجزائر 
التحريرية  الثورة  شهداء  بأسماء  الرئيسية 
ديدوش مراد و  العربي بن مهيدي و  مثل 
األمير عبد القادر و محمد بلوزداد و أحمد 
بوزرينة، و استمرت العملية لمدة أكثر من 
 1962 سنة  تتضمن  الكتاب،  سنة.وحسب 
نهاية  تميزت  حيث  إداريا  سردا  أيضا 
الحرب التحريرية بتسجيل في الحالة المدنية ألحداث ماضية )زواج و وفاة 
و مواليد و مختفين(. وتعتبر مليكة رحال من مواليد سنة 1974 و هي أستاذة 
في التاريخ متخصصة في التاريخ الجزائري المعاصر وهي مكلفة بالبحث 
يناير  منذ  مليكة رحال  تدير  و  بفرنسا،  العلمي  للبحث  الوطني  المركز  في 

الماضي معهد تاريخ الوقت الحاضر بجامعة باريس 8.
جزائري"  تاريخ  فرنسية،  قضية  بومنجل،  "علي  كتاب  مؤلفاتها،  ومن 
 Ali Boumendjel, une affaire française, une histoire(
للبيان  الديمقراطي  2011   و "االتحاد  الذي صدر سنة   ")algérienne
 L’UDMA et( "الجزائري ومساهمته في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية
 .)sa contribution à l’histoire du nationalisme algérien )2017

تتويج جزائري
 مب�سابقة برنامج 

"املر�سد الثقايف" للألك�سو

العربية  املنظمة  طرف  من  املنظم  الثقايف«،  »املر�شد  برنامج  اأعلن 

اخلا�شة  م�سابقته  نتائج  عن  )األك�سو(،  والعلوم  والثقافة  للرتبية 

الوطني  املتحف  تتويج  عرفت  والتي  العربي  الثقايف  بالإر�شاد 

يف  جاء  ما  ح�سب  اعتبارية،  تكرميية  بجائزة  ل�سطيف  العمومي 

املوقع الإلكرتوين للمنظمة.ومت تكرمي متحف �سطيف، الذي �سارك 

الر�سالة  »تكري�س  يف  عمله  نظري  والفنون،  الثقافة  لوزارة  ممثال 

له،  يومية  لزيارات  تنظيمه  خالل  من  الأطفال«  لدى  املتحفية 

واأي�سا من خالل »برناجمه احلقيبة املتحفية الذي يعمل على نقل 

وغريها  والجتماعية  الرتبوية  املوؤ�س�سات  اإىل  املتحفية  الر�سالة 

املتحف  مديرة  به  �سرحت  ما  ح�سب  النائية«،  املناطق  يف  وخا�سة 

خلف اهلل �شادية.و قد متيز املتحف اأي�سا ومنذ بداية تف�شي فريو�س 

كورونا بربجمة فعاليات افرتا�شية عرب �سبكة التوا�سل الجتماعي 

للمتحف  الفرتا�شية  الزيارات  من  �سل�سلة  ت�شمنت  فاي�سبوك، 

وملحتوياته مع تنظيم م�سابقات واألعاب وعر�س فيديوهات ون�سريات 

املتحفية  الر�سالة  لإي�سال  الهادف  ن�شاطه  اإطار  يف  وهذا  وغريها، 

واحلفاظ على التوا�سل مع اجلمهور.و عرف برنامج "املر�شد الثقايف" 

م�ساركات ر�سمية وتر�سحات فردية من خمتلف الدول العربية وقد 

يف  "التميز  جائزة  غرار  على  اأخرى  فئات  يف  اجلوائز  توزيع  مت 
يف  "التميز  وجائزة  والوزارات(  )للهيئات  والثقايف"  املتحفي  الإر�شاد 

الإر�شاد املتحفي والثقايف" )للمتاحف واملواقع الأثرية(.و يهدف هذا 

الربنامج، الذي نظم حتت �شعار "باملا�شي نعرب للم�ستقبل"، اإىل رفع 

برتاثهم  الهتمام  على  وت�سجيعهم  العربي  ال�شباب  لدى  الإيجابية 

من  نوعي  ثقايف  مر�شد  اإعداد  وكذا  له،  والرتويج  عليه  واملحافظة 

اإىل خلق  اإ�شافة  وموؤهالت متكاملة،  واإك�سابه خربات  تاأهيله  خالل 

عالقة قوية ونوعية بني املتاحف والعائالت خالل فرتة الربنامج 

وبعدها.و ي�ساهم املتحف الوطني العمومي ل�سطيف، الذي تاأ�س�س يف 

1985 و�سار وطنيا يف 1992، يف تن�شيط احلركة ال�سياحية باملنطقة 
والتعريف مبوروثها يف اخلارج وفتح املجال اأمام الباحثني واملخت�سني 

هذه  تتوفر  الولية.و  تاريخ  يف  للبحث  الطلبة  وكذا  الآثار  علم  يف 
املوؤ�س�سة على ر�شيد هام ونادر من الآثار والتحف اأبرزها جمموعة 

موقع عني بو�شريط، الذي يعترب ثاين اأقدم تواجد ب�شري يف العامل، 

الفخار  واأي�سا  الرومانية  والف�سيف�ساء  الفخار  من  جمموعات  وكذا 

الإ�سالمي الذي يعود اأ�سا�سا للفرتتني الفاطمية واحلمادية، بالإ�شافة 

الرومانية  غرار  على  القدمية  العمالت  من  كبرية  ملجموعة 

واحلف�سية والعثمانية، وفقا للمديرة.
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»اجلزائر 1962, تاريخ �سعبي« 
اآخر اإ�سدار للموؤرخة مليكة رحال

يقرتح الكتاب الأخري للموؤرخة مليكة رحال، املو�سوم بـ«اجلزائر 1962، تاريخ �سعبي«، على القراء اكت�ساف الأحداث املعقدة و الهامة 

لتاريخ اجلزائر امل�ستقلة، التي جرت خالل �سنة 1962، و التي و�سعت حدا 132 �سنة من ال�ستعمار و اأدنت مبطلع عهد جديد.

اإعداد: حياة م�سباحي

اإىل جانب الن�سيد الوطني 

وبع�س الأغاين الوطنية التي 

متيز اأعياد ال�ستقالل، فر�ست 

اأغنية »ما بقا�س ا�ستعمار يف 

بالدنا« التي كتبها و غناها 

عميد الأغنية ال�سعبية، 

ال�سيخ احلاج حممد العنقى، 

نف�سها كن�سيد �سعبي يرمز 

ل�ستعادة ال�سيادة الوطنية 

واقرتنت باحتفالت هذا 

التاريخ العزيز على قلوب 

اجلزائريني و التي حتيي هي 

اأي�سا ذكرى اإبداعها ال60.

تسجيلها  منذ  األغنية،  هذه  وتعود 
في شكل كليب غنائي سنة 1963، 
شاشات  على  لتظهر  سنة  كل  في 

األب  وإبداع،  اقتدار  بكل  يؤديها  الجزائريين، 
المعتاد،  طربوشه  مرتديا  الشعبي،  لفن  المؤسس 
اجل  من  بحياتهم  ضحوا  الذين  ألولئك  تكريما 
ازدهار  و  أمل  رسالة  و  مستقلة  حرة  جزائر 
تاريخ  في  الباحث  أكد  الصدد،  هذا  .في  للجزائر 
موسيقي و تراث الملحون، عبد القادر بن دعماش، 
انه خالل الفترة ما بين فبراير ومارس 1962 و 
الذي كانت فيه بشائر االستقالل تلوح  الوقت  في 
العاملين  الفنانين  اآلفاق، طلبت مجموعة من  في 
باإلذاعة الجزائرية من الحاج محمد العنقى تأليف 
استقالل  بعيد  احتفاء  فني  عمل  تأدية  و  كتابة  و 
الجزائر.وقد لبى عميد األغنية الشعبية ذلك الطلب 
و ألف هذه األغنية الخالدة وأداها ألول مرة في 3 
يوليو 1962 أمام مجموعة من األصدقاء في قاعة 
الوقت  في  الجزائر،  قصبة  من  بالقرب  صغيرة 

الذي كانت فيه البالد تنتظر إعالن االستقالل على 
أحر من الجمر، يضيف ذات الباحث و المختص 

في فن الملحون و الشعبي.
وفي تاريخ 31 أكتوبر من ذات السنة، تم تنظيم 
بالجزائر  األطلس  بقاعة  االستقالل  بمناسبة  حفل 
آنذاك،  الجمهورية  رئيس  بحضور  العاصمة، 
احمد بن بلة، و عدة ضيوف مرموقين من بينهم 
أرنيستو  الالتينية،  أمريكا  من  الثورية  الشخصية 

تشي غيفارا.
وتضمن برنامج ذلك الحفل، وصلة غنائية للفنانة 
التونسية، صوفية شامية )1932-2004( وعرض 
مسرحية "132 سنة" للفقيد ولد عبد الرحمن كاكي 
األغنية  عميد  األخير  في  و   ،)1995-1934(
الجميع  ينتظره  كان  الذي  العنقى،  محمد  الشعبية 
الحرية.وقد  الخالدة من اجل االستقالل و  بأغنيته 
أدى النجاح الذي حققته هذه الرائعة الفنية إلى قيام 

شيخ الشعبي بتسجيلها في البوم غنائي 
)33 دورة( و الذي كان موضة شائعة 
يضم  كان  حيث   ،1960 سنوات  في 
تلك  في  أعماله  انجح  من  مجموعة 
الفترة، و أضحت "الحمد هلل ما بقاش 
في  محفوظة   " بالدنا  في  استعمار 
دعامة أولى للتسجيالت ويمكن بثها في 
بن  القادر  السيد عبد  اإلذاعة.وأضاف 
 1963 فبراير  في شهر  انه  دعماش، 
المحبوبة  الكليبات  احد  تسجيل  تم 
للجزائريين في فضاء لإلذاعة الوطنية 
قام  حيث  للمناسبة،  تخصصيه  تم 
آخرين  موسيقيين  مع  العنقى  الشيخ 
مصطفى  البيانو،  عازفي  كبير  رفقة 
الموسيقي  عبقري  و  اسكندراني، 
الجزائرية، محبوب سفر باتي، باإلشادة و التنويه 
و   الغيب  في   "الرجال  تضحية  ذكرى  وإحياء 
الجزائر  تحيا  "أن  اجل  من  جبالنا"  و  الصحراء 
العنقى فضال عن  حرة و يحياو الشبان".و رافق 
جوقه الكبير، مجموعة فنانين تتكون من كل من 
الهاشمي قروابي الذي لم يكن يتعدى عمره حينها 
24 سنة، وبوجمعة العنقيس  و احسن السعيد أو 

كذلك الطاهر بن احمد.
المنعم  الشباب  جيل  دور  جاء   2012 سنة  وفي 
باالستقالل من خالل، حسين األصنامي، وحميدو، 
الذين حمال مشعل  األغنية الجزائرية، حيث أعادا 
تأدية هذه األغنية و إعطياها نفسا جديدا و مسحة 
أكثر  جديد  موسيقي  توزيع  بإدخال  معاصرة، 
50 سنة من  بعد  الجزائر  كليب يصور  و  حداثة 

االستقالل، قام بإخراجه المبدع، جعفر قاسم.

 جمعيتا »املنارة« ل�سر�سال
 و »الفن الأ�سيل« للقليعة تن�سطان 
حفل اختتام اأيام املو�سيقى الأندل�سية
ن�سطت جمعيتا "املنارة" ل�سر�سال و "الفن الأ�سيل" للقليعة اللتان 

متثالن ولية تيبازة �سهرة اأم�س الأول، حفل اختتام الطبعة الثانية 

لالأيام الوطنية "ميالح" للمو�سيقى الأندل�سية التي احت�سنتها دار 

جتاوبا  احلا�سر  اجلمهور  اأبدى  مبيلة.وقد  امليلي  مبارك  الثقافة 

فرقة  جانب  اإىل  اجلمعيتني  لهاتني  املو�سيقية  الو�شالت  مع  لفتا 

و  "ر�شد  فرقة  جوق  قائد  �سرح  ل�سكيكدة.وقد  ماية"  و  "ر�شد 
ماية" باأن اأجواء الطبعة الثانية من الأيام الوطنية "ميالح" كانت 

متميزة من خالل ح�سور جمهور ذواق للفن الأندل�سي الذي يتعني 

اأكد  جهته،  ثقايف.من  كموروث  عليه  للحفاظ  اجلهود  تتكاثف  اأن 

حممد لطفي قودري رئي�س جمعية "ميالح" للمو�سيقى الأندل�سية 

مليلة، التي بادرت اإىل تنظيم هذه التظاهرة املو�سيقية بالتن�سيق 

التي  الطبعة  هذه  باأن  بالولية،  والفنون  الثقافة  مديرية  مع 

ا�سرتجاع  و  لال�ستقالل  ال�ستني  بالذكرى  الحتفالت  و  تزامنت 

العائالت. خ�سو�سا  اجلمهور  اهتمام  نالت  قد  الوطنية  ال�سيادة 

النا�سطة  والفرق  للجمعيات  الالفتة  امل�ساركة  ذلك  اإىل  وي�ساف 

يف املو�سيقى الأندل�سية مقارنة بالطبعة ال�سابقة، حيث بلغ عدد 
من  وليات   10 متثل  جمعية   13 ال�سنة  هذه  امل�ساركة  اجلمعيات 

الوطن هي ق�سنطينة والبليدة و�سوق اأهرا�س ومع�سكر وعني الدفلى 

هذا  احت�سنت  التي  وميلة،  و�سطيف  و�سكيكدة  وتيبازة  وهران  و 
احلدث الفني الذي دام اأربعة اأيام، وفقا ملا ذكره نف�س املتحدث .

وكانت تظاهرة" ميالح" فر�شة اأمام امل�ساركني للتناف�س فيما بينهم، 

حيث مت خالل كل �سهرة فنية انتقاء اأح�سن عازف و اأح�سن �شوت 

و اأح�سن اأداء جماعي و تكرميهم وذلك مب�ساهمة جمعية "النور" 
للمو�سيقى الأندل�سية لبلدية ميلة.كما ا�ستفاد امل�ساركون من ور�سات 

تكوينية اأطرها خمت�سون يف جمال املو�سيقى الأندل�سية.

»احلمد هلل مابقا�س ا�ستعمار يف بالدنا«

60 �سنة متر على حتفة فنية اقرتنت بذكرى ال�ستقلل
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حلت أول أمس, الذكرى الـ 20 لتأسيس 
االتحاد االفريقي في 9 جويلية 2002 
بمدينة دوربان بجنوب افريقيا , كبديل 
مسعى  في  االفريقية,  الوحدة  لمنظمة 
تحديات  لمواجهة  األفارقة  القادة  من 

عالم متغير.
فقد قرر زعماء الدول االفريقية , قبل 
الجامع  كيانهم  على  اطالق  عقدين 
من  بدال  االفريقي"  االتحاد   " تسمية 
تأسست  التي  االفريقية  الوحدة  منظمة 
العاصمة  في   1963 مايو   25 في 
ألكثر  عملت  ,و  أبابا  ,أديس  االثيوبية 
التغيير  فكرة  ونبعت  عقود.  ثالثة  من 
لمنظمة  كبديل  األفريقي  االتحاد  الى 
الوحدة االفريقية بحثا عن تحقيق أهداف 
جديدة تعزز ما تسعى إليه شعوب القارة 
األفريقية ضمن رؤية قادتها نحو مزيد 
وبلدان  شعوب  وتضامن  وحدة  من 
األراضي  سيادة  عن  والدفاع  القارة 
 , األعضاء  الدول  لكافة  واالستقالل 
السياسي  بالتكامل  التعجيل  جانب  إلى 
إلفريقيا  واالجتماعي  واالقتصادي 

وشعبها.
رؤساء  أصدر  الفكرة  هذه  ولتوطيد 
الوحدة  بمنظمة  والحكومات  الدول 
األفريقية في عام 1999 /إعالن سرت/ 
الذي يدعو إلى إنشاء اتحاد افريقي جديد 
في  التكامل  عملية  تسريع  على  يعمل 
افريقيا، ودعم وتمكين الدول األفريقية 
في االقتصاد العالمي ومعالجة المشاكل 
والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية 

المتعددة الجوانب التي تواجه القارة.
في  للقمة  اجتماعات  أربعة  عقد  وتم 
الرسمي  اإلطالق  تسبق  التي  الفترة 
سرت  قمة  وهي  األفريقي:  لالتحاد 
/إعالن  اعتمدت  التي  )ليبيا-1999( 
االتحاد  إنشاء  إلى  والدعوة  سرت/ 
 )2000( لومي  قمة   , األفريقي 
اعتمدت  التي   , التوغو  بجمهورية 
ثم  االفريقي  لإلتحاد  التأسيسي  القانون 
صاغت  التي   ،)2001( لوساكا  قمة 
وهو   , االتحاد  لتنفيذ  الطريق  خريطة 
ما شرع رسميا لالتحاد االفريقي ليحل 
بعد  األفريقية  الوحدة  منظمة  محل 
بعدها  تأسيسها.وجاءت  من  عاما   39
 )2002( افريقيا  بجنوب  دوربان  قمة 
وتم  األفريقي  اإلتحاد  أطلقت  التي   ,
الدول  لرؤساء  قمة  أول  عقد  خاللها 
االفريقي.وينص  لالتحاد  والحكومات 
االفريقي  لالتحاد  األساسي  النظام 
وحدة  تحقيق   " على  بنوده  ضمن 
والبلدان  الشعوب  بين  أكبر  وتضامن 
األفريقية ، والتعجيل بالتكامل السياسي 
ألفريقيا،  واالجتماعي  واالقتصادي 

واالستقرار  واألمن  السالم  وتعزيز 
توطيد  األفريقية، من خالل  القارة  في 
النظام الديمقراطي ومؤسساته وتعزيز 

المشاركة الشعبية والحكم الرشيد".
ولتحقيق هذه الغاية, تم دمج عدد كبير 
من هياكل منظمة الوحدة األفريقية في 
أيضا  أنشأ  الذي   , األفريقي  االتحاد 
.ولمواجهة  الجديدة  االجهزة  من  عديد 
أنشئ   , القارة  في  المتزايدة  النزاعات 
االتحاد االفريقي , مجلس للسلم واألمن 
الذي يعتمد الحوار و الوقاية وسيلة لحل 
السالم. النزاعات و دعم  تلك  وتسوية 
ولالتحاد االفريقي سلطة التدخل لفض 
وانهاء النزاعات للدول "تحت ظروف 
الديمقراطية  قضيتي  أن  معينة".كما 
وحقوق اإلنسان يعدان "العمود الفقري" 
 , التكتل  أنشأ  كما  االفريقي،  لالتحاد 
برلمانا افريقيا و محكمة للعدل و البنك 

االفريقي.
والتعدين  الصناعة  رئيس  ويرى 
األفريقي  االتحاد  بمفوضية  واالبتكار 
االتحاد  احتفاالت  أن   , حسن  حسين 
األفريقي بمرور 20 عاما على إعالنه 
الكثير من  االتحاد  أن "حقق  بعد  تأتي 
النجاحات، ويحرز تطورات متسارعة 
الدولية  بالمحافل  السياسي  المجال  في 
لما له من ثقل كبير جدا كمنظمة تضم 
55 دولة".وعلى الرغم من اإلنجازات 
فإن   , القارة  في  تحققت  التي  العديدة 
 , متعددة  و  كبيرة  المستقبل  تحديات 
وهي تحديات أمنية و وبائية واقتصادية 
االستقرار  غياب  استمرار  ظل  في 
و  إفريقيا  بغرب  دول  في  السياسي 
القرن األفريقي و اإلرهاب في منطقة 
التكامل  تحقيق  حلم  أن  كما   , الساحل 
حسب  المنال  بعيد  الزال  االقتصادي 
يزال  ال  الذي  الوقت  في   , المراقبين 

وباء /كوفيد-19/ يهدد إفريقيا.
الموارد  من  مزيد  إلى  أفريقيا  وتحتاج 
القضاء  عليها  يتعين  ذلك  ولتحقيق 
نموها  على  والسيطرة  اإلرهاب  على 
النمو  لتحفيز  بجد  العمل  مع  السكاني 
في  التنمية  آفاق  وتحويل  االقتصادي 

القارة , حسب الخبراء.
العشرون  السنوية  الذكرى  وتوفر 
فرصة   , االفريقي  االتحاد  لتأسيس 
حتى  إنجازاتها  لتقييم  األعضاء  للدول 
للسالم  األولى  الهيئة  باعتبارها  اآلن 
التي  القارة  في  واالستقرار  واألمن 
للمنظمة،  التأسيسية  المبادئ  أحد  تمثل 
حيث بنى القادة األفارقة هيكاًل مفصاًل 
أن  شأنه  من  االمن(  و  السلم  )مجلس 
يمّكن االتحاد األفريقي من الوفاء بهذا 

التفويض.

الوكالت

ناشد الموقعون على الرسالة الحكومة البرتغالية 
الواضح  "الدفاع  أعمالها  جدول  في  تضع  أن 
لشعب  المصير  تقرير  حق  عن  والصريح 
حوار  "إقامة  دعم  وكذلك  الغربية"  الصحراء 
النزاع،  طرفي  مع  القضية  هذه  حول  مستمر 
من  المغربية(،  والمملكة  البوليساريو  )جبهة 

أجل أن تبقى على اطالع دائم ومباشر وتكون 
موثوق  حل  بناء  في  التعاون  على  قادرة 
استقرار  ويؤيد  المستمرة  الحرب  ينهي  ودائم 

المنطقة"، حسب ما جاء في الرسالة.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات بين طرفي النزاع 
الرسالة  طالبت  المتحدة،  األمم  رعاية  تحت 

في  بنشاط  بالمساهمة  البرتغالية  الحكومة 
االعتراف بـ "ضرورة إجراء استفتاء" تقرير 
حقوق  لمراقبة  مكون  إنشاء  ودعم  المصير، 
بالمنطقة  المتحدة  األمم  بعثة  ضمن  االنسان 
الصحراء  في  المصير  تقرير  استفتاء  لتنظيم 
حد  وضع  أجل  من  )مينورسو(،  الغربية 
النتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة من قبل قوة 

االحتالل المغربية في الصحراء الغربية.
الحكومة  الرسالة  حثت  أخرى،  ناحية  ومن 
على عدم توريط البرتغال في أي من المشاريع 
من  المحتلة  المناطق  في  تنفذ  التي  واألنشطة 
ألحكام  الصارم  واالمتثال  الغربية  الصحراء 
محاكم االتحاد األوروبي فيما يتعلق باالتفاقات 

التجارية المبرمة مع المغرب.
أنهم يؤمنون  الموقعون على الرسالة  وأضاف 
من  يمكنها  خاصا  وضعا  للبرتغال  "أن 
على  يعلو  القانون  يجعل  بدور  االضطالع 
والمصداقية  خبرتها  إلى  استنادا  القوة،  منطق 
التي اكتسبتها من خالل المساهمة الحاسمة التي 
شعب  مصير  تقرير  عملية  نجاح  في  قدمتها 
تيمور الشرقية" حيث أن موقف البرتغال آنذاك 
كان عامال حاسما في نجاح األمم المتحدة في 

تصفية االستعمار من تيمور الشرقية آنذاك.
الشخصيات  عشرات  الرسالة  على  ووقع 
واألكاديميين،  والنقابية،  السياسية، 
واإلعالميين، باإلضافة إلى منظمات برتغالية، 
السياسية،  الخلفيات  مختلف  من  ومواطنين 

والعلمية، والعملية.

بعد  آبي،  شينزو  السابق  الياباني  الوزراء  رئيس  اغتيال  أثارت عملية 
وإدانة  واسعة  دولية  نار، صدمة  الفارط إلطالق  الجمعة  يوم  تعرضه 

شديدة لهذا "العمل الهمجي".
وفاة  عن  الياباني  التلفزيون  أعلن  إنقاذه,  محاوالت  من  ساعات  بعد 
شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق, بعد تعرضه إلطالق نار من 
إلقائه خطابا في  أثناء  البالد,  الواقعة غربي  نارا  مدينة  قبل مسلح في 
تجمع انتخابي قبل انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى األحد المقبل.

وقال رئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى المدينة إن شينزو آبي 
قلبية, "وعلى الرغم من كل جهود األطباء,  إليهم في حالة سكتة  جاء 
لم يكن من الممكن إنقاذ حياته".وقبيل ذلك, أدان رئيس الوزراء الحالي 
الحكومة  رئيس  على  النار  إطالق  العبارات"  "بأشد  كيشيدا  فوميو 
تشكل  التي  االنتخابية  الحملة  خالل  همجي  "عمل  أنه  معتبرا  السابق, 
أساس الديمقراطية, وعمل ال يغتفر".دوليا, أدانت روسيا الهجوم على 
آبي, ووصفته ب "الوحشي والعمل اإلرهابي" الذي "ال يمكن تبريره". 
وأعرب الرئيس فالديمير بوتين في برقية نشرت على موقع "الكرملين" 
عن تعازيه لزوجة ووالدة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي, 
معربا عن تمنياته لعائلة آبي "الثبات والشجاعة في مواجهة هذه الخسارة 
الخارجية  وزارة  وصفت  جهتها,  تعويضها".من  يمكن  ال  التي  الثقيلة 
الروسية, رئيس الوزراء الياباني السابق بأنه "شخصية سياسية بارزة 
قدمت مساهمة ال تقدر بثمن في تطوير العالقات بين موسكو وطوكيو".

فيما أكدت الصين, قبيل إعالن الوفاة, أنها "صدمت" من الهجوم على 
بالده  إن  بلينكن,  أنتوني  األمريكي  الخارجية  وزير  قال  آبي.بدوره, 
اليابان,  لدى  المتحدة  الواليات  سفير  ذلك, صرح  جدا".وقبيل  "حزينة 
رام إيمانويل, بشعوره "بالحزن والصدمة", مشيرا إلى أن "آبي شينزو 
من  المتحدة".   للواليات  يتزعزع  ال  وحليفا  لليابان  بارزا  كان زعيما 
شعر  إنه  جونسون  بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  قال  جهته, 
"بالغضب والحزن".وكتب في تغريدة في تويتر: "أخبار محزنة بشكل 
ال يصدق عن شينزو آبي", مشيرا إلى أن "كثرا سوف يتذكرون قيادته 
الياباني,  والشعب  وأصدقائه  عائلته  مع  "أفكاري  مضيفا:  العالمية", 

المملكة المتحدة تقف معكم في هذا الوقت المظلم والحزين".

إنه "صدم  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  قال  السياق,  ذات  وفي 
السابق, مؤكدا  الياباني  الوزراء  الشنيع" على رئيس  الهجوم  بشدة من 
عائلته  مع  "أفكاره  أن  و  الياباني"  الشعب  جانب  إلى  تقف  "فرنسا  أن 

وأحبائه".
على  "تغريدة"  في  بيربوك  أنالينا  األلمانية  الخارجية  وزيرة  وكتبت 
بنبأ  "صدمت  األندونيسية:  بالي  في  العشرين  مجموعة  قمة  هامش 
قال  جهته,  أسرته".من  ومع  معه  أفكاري  آبي.  شينزو  على  الهجوم 
رئيس المجلس األوروبي شارل ميشال إنه "بأسف عميق علمت بوفاة 
شينزو آبي.. لن أفهم أبدا القتل الوحشي لهذا الرجل العظيم", معربا عن 

"خالص التعازي لزوجته وعائلته".
بدوره, عبر األمين العام لحلف شمال األطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ 
إياه  واصفا  الشنيع",  آبي  شينزو  لمقتل  عميق  "حزن  عن  تغريدة  في 
سنوات  مدى  على  والزميل  والصديق  الديمقراطية  عن  ب"المدافع 

عديدة", معربا عن "تعازيه الحارة لعائلته".
كذلك, غرد رئيس الوزراء األسترالي أنتوني ألبانيزي, عقب مقتل آبي 
السابق  الياباني  الوزراء  رئيس  مقتل  بسبب  وحزين  "مصدوم  قائال: 
وحليفا  عظيما  صديقا  "كان  أنه  إلى  مشيرا  المأساوي",  شينزو  آبي 

ألستراليا". وأعرب عن "خالص تعازيه ألسرته ولشعب اليابان".
ناريندرا مودي أيضا عن حزنه على  الهندي  الوزراء  وأعرب رئيس 
آبي.وقال مودي في تغريدة في "تويتر": "لقد كان رجل  مقتل شينزو 
لجعل  حياته  كرس  رائعا,  وإداريا  بارزا,  وقائدا  بارزا,  عالميا  دولة 

اليابان والعالم مكانا أفضل".
لإلشارة فإن الشرطة اليابانية قالت في وقت سابق أن المسلح الذي تم 
إلقاء القبض عليه على خلفية إطالق النار على رئيس الوزراء الياباني 

السابق, اعترف بأنه أراد قتل آبي ألنه "غير راض عنه".
وأفادت الشرطة - وفقا لما ذكرته هيئة اإلذاعة اليابانية )إن إتش كيه( 
اليوم - أن المشتبه به يبلغ من العمر 41 عاما ويدعى تيتسويا ياماجامي 
ويعيش في مدينة "نارا" الواقعة غربي البالد, وأنه فرد سابق في قوة 
3 أعوام حتى عام  اليابانية حيث عمل بها لمدة  البحرية  الذاتي  الدفاع 

2005 تقريبا.

677 �صخ�صية ومنظمة تدعو حكومة
 البالد للدفاع عن حق ال�صعب ال�صحراوي

حالة ا�ستنفار قوية بالربتغال 
من اأجل ن�سرة الق�سية ال�سحراوية

دعت جمموعة من 677 �صخ�صا ومنظمة برتغالية، يف ر�صالة مفتوحة، اإىل كل من الوزير الأول الربتغايل، 

اأنطونيو كو�صتا، ووزير خارجيته، جواو غوميز كرافينيو، ل�صرورة الدفاع عن حق ال�صعب ال�صحراوي يف 

تقرير امل�صري وال�صتقالل.

يف م�صعى من القادة الأفارقة

 ملواجهة حتديات عامل متغري

االحتاد االفريقي 
يحتفل بالذكرى الـ 20 لتاأ�سي�سه

املجموعة الدولية على وقع ال�صدمة وت�صف الواقعة بالعمل الهمجي

تنديد دويل وا�سع باغتيال 
رئي�س الوزراء الياباين ال�سابق �سينزو اآبي

بقطاع املحب�س

جي�س التحرير ال�سعبي 
ال�سحراوي ينفذ هجمات 

�سد قوت االحتالل املغربي 
االحتالل  جنود  جديدة ضد  هجمات  الصحراوي  الشعبي  التحرير  جيش  نفذ 
المغربي بقطاع المحبس مخلفة خسائر فادحة في األرواح والمعدات, حسب 
وأبرز  الصحراوية.  الدفاع  وزارة  عن  الصادر   580 رقم  العسكري  البيان 
متقدمة  مفارز  أن  )واص(,  الصحراوية  االنباء  وكالة  اوردته  الذي  البيان 
قوات  تمركزات  بأقصاها  استهدفت  الصحراوي  الشعبي  التحرير  من جيش 
االحتالل المغربي المتخندقة بقطاع المحبس, مستهدفة بالتحديد منطقتي  أودي 
الشعبي  التحرير  جيش  من  متقدمة  مفارز  تنوشاد.وكانت  وسبخة  الظمران 
قوات  تمركزات  على  الفارط  الجمعة  يوم  هجماتها  ركزت  قد  الصحراوي, 
االحتالل المغربي بقطاع المحبس, مستهدفة مناطق أكويرة ولد أبالل وسبخة 
تنوشاد.وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل 
قوات االحتالل المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في األرواح والمعدات على 

طول جدار الذل والعار, يضيف البيان.



�صاهد اآخر على جرائم ال�صهاينة التي ال تتقادم

الذكرى الثامنة للعدوان
 ال�صهيوين على قطاع غزة

الثامنة  الذكرى  الفارط  الجمعة  يوم  قاطبة  والعربية  اإلسالمية  األمة  أحيت 
 2014 8 جويلية  في  قطاع غزة  الصهيوني على  الكيان  الذي شنه  للعدوان 
واستمر لمدة 51 يوما، أدى إلى استشهاد 2322 فلسطينيا بينهم 578 طفال، و 
تسبب في تدمير نحو 12 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وإلحاق أضرار جزئية 

بنحو 160 ألف أخرى.
قاسية  إنسانية  في ظل ظروف  الثامنة  السنوية  الذكرى  العدوان  هذا  ويدخل 
يعاني منها قطاع غزة جراء استمرار الحصار الصهيوني المفروض ألكثر من 
15 عاما, يضاف إلى تلك المعاناة تداعيات العدوان األخير الذي شنه الكيان 

الصهيوني على القطاع في مايو 2021.
ومنذ انتهاء العدوان الصهيوني في 26 أغسطس 2014 تنتظر مئات العائالت 
الفلسطينية إعادة إعمار منازلها أو إصالح األضرار الجزئية التي لحقت بها. 
كما ينتظر القطاع االقتصادي الذي شهد تدميرا للمنشآت الصناعية واإلنتاجية 
في  المواطنين من مصادر عملهم, دوره  ترتب عليه من حرمان آالف  وما 

ملف اإلعمار.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن هذا العدوان تسبب في استشهاد 2322 
فلسطينيا, بينهم 578 طفال )أعمارهم أقل من 16 عاما(, و489 امرأة )20 - 
40 عاما( و102 مسنا )50 - 80 عاما(.كما أصيب نحو 11 ألف مواطن منهم 
302 امرأة, 100 منهن يعانين إعاقة دائمة, و أصيب 3303 من بين الجرحى 
العدوان,  خالل  الصهيوني  الكيان  الوزارة.وارتكب  بحسب  دائمة,  بإعاقة 
بحسب اللجنة العربية لحقوق اإلنسان )منظمة إقليمية(, نحو 144 مجزرة بحق 
عشرات العائالت الفلسطينية.ورغم مرور 8 سنوات إال أن القطاع لم يتعاف 
بعد من تداعيات العدوان الصهيوني ولم يشهد إعمارا لكل ما تم تدميره, حيث 
تسبب هذا العدوان في تدمير نحو 12 ألف و حدة سكنية بشكل كلي وإلحاق 
أضرار جزئية بنحو 160 ألف وحدة, منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن, 
وأُممية.وقال محمد عبود,  بين مؤسسات حكومية  إحصائية مشتركة  بحسب 
مدير عام قسم اإلعمار في وزارة األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية, إن ما 
تبقى من ملف إعادة إعمار ما دمرته قوات الكيان الصهيوني عام 2014 من 

الهدم الكلي, نحو 1300 وحدة سكنية.
وأضاف: "بخصوص األضرار التي تعرضت لها منازل الالجئين الفلسطينيين, 
تولت عملية إصالحها وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(, 
بينما أشرف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي, على حصر وتعويض المتضررين 
من غير الالجئين".ولفت أن وكالة "أونروا" لم تستكمل ملف تعويض األضرار 
بسبب األزمة المالية التي تعانيها, حيث وصلت قيمة عجزها المالي في هذا 

الملف, نحو 70 مليون دوالر.
بدوره, قال عدنان أبو حسنة, المتحدث باسم وكالة "أونروا" في غزة, إن قيمة 
األضرار الجزئية لملف إعمار ما تم تدميره عام 2014 يفوق ال 70 مليون 

دوالر,مضيفا انه "ال توجد أي إشارات لوجود تمويل لهذا الملف".

رغم انت�صار قوات من �صرطة االحتالل

 ال�صهيوين يف حميط البلدة القدمية 

150  األف م�صل يوؤدون �صالة عيد 
الأ�صحى يف رحاب امل�صجد الأق�صى

أدى نحو 150 ألف مصل أول أمس, صالة عيد األضحى المبارك في رحاب 
المسجد األقصى, حسبما ذكرت تقارير اعالمية.وبدأ توافد المصلين منذ ساعات 
القدس، ومن أراضي عام 1948، ومن  أنحاء مدينة  المسجد من  إلى  الفجر 
ويخرجون  يدخلون  وهم  العيد،  تكبيرات  ورددوا  الغربية،  الضفة  محافظات 
بأفواج كبيرة من المسجد وإليه، عبر بوابات البلدة القديمة، وفي أزقتها، حيث 
امتألت ساحاته بالمصلين مع بدء الصالة، فيما أدى المبعدون والمبعدات عن 
الصباح  المسجد.ومنذ ساعات  العيد قرب  بقرارات االحتالل صالة  األقصى 
الباكر، انتشرت قوات من شرطة االحتالل الصهيوني في محيط البلدة القديمة 
بالقدس وأزقتها، وأوقفت عددا من الشبان على أبواب األقصى، ودققت في 

بطاقاتهم الشخصية، ومنعت بعضهم من الدخول.

الوكاالت
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دويل

ويعاني المعتقل ريان، القابع في "عيادة سجن 
الرملة"، من نقص حاد في الوزن، ونقص في 
وحاالت  والبروتينات،  والفيتامينات  السوائل، 
أنحاء  كل  في  وأوجاع  والتقيؤ،  الدوار،  من 
متحرك، ووضعه  على كرسي  ويتنقل  جسده، 
الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت، ورغم 
مستشفى  إلى  نقله  السجون  إدارة  ترفض  ذلك 

مدني.
شؤون  هيئة  بلسان  اإلعالمي  الناطق  وأشار 
إلى  ربه،  عبد  حسن  والمحررين،  األسرى 
عواودة  عن  يفرج  أن  المفترض  من  كان  أنه 
تراجع  االحتالل  لكن  الماضي،  الشهر  نهاية 
ما  أشهر،  أربعة  اعتقاله  ومدد  تعهداته  عن 
جعل األسير عواودة، الذي يرقد في مستشفى 

اإلضراب  يعاود  اإلسرائيلي  هروفيه"  "أساف 
أن  من  ربه  عبد  جديد.وحذر  من  الطعام  عن 
استئناف األسير إلضرابه عن الطعام من جديد 
بعد إضراب طويل، يشكل خطورة كبيرة على 
المتواصلة  اإلضراب  فترة  من  أشد  صحته، 
التي خاضها.وكان األسير عواودة من بلدة إذنا 
غرب الخليل، قد علّق إضرابه عن الطعام في 
الحادي والعشرين من الشهر الماضي، والذي 
اإلداري،  العتقاله  رفضا  يوما،   111 استمر 
قد  وكان  اعتقاله،  بإنهاء  وتعهدات  وعود  بعد 
أعلن إضرابه عن الطعام في الثالث من مارس 
الماضي رفضا العتقاله اإلداري، الذي يواجهه 
سجون  في  إداريا  معتقال   640 جانب  إلى 

االحتالل تحت ذريعة وجود "ملف سري".

ويشار إلى أنه يوجد في معتقالت االحتالل نحو 
682 معتقال بموجب قرارات اعتقاالت إدارية 
ويقدر  وأسيرة،  أسير   4600 حوالي  بين  من 
عدد قرارات االعتقال اإلداري منذ عام 1967 

بأكثر من 54 ألف قرار.
اإلداريون  المعتقلون  يواصل  السياق،  وفي 
مقاطعتهم لمحاكم االحتالل لليوم الـ 189 تواليا، 
االعتقال  لجريمة  مواجهتهم  إطار  في  وذلك 
اإلدارّي.وتشكل مقاطعة محاكم االحتالل إرباكا 
في  وتساهم  االحتالل،  معتقالت  إدارة  لدى 
المعتقالت  تزور  التي  األجنبية  الوفود  تعريف 
وبالتالي  اإلداري،  االعتقال  بقضية  فترة  كل 
ما  وعادة  للعالم.  ونقلها  عليها  الضوء  تسليط 
ضد  عقابية  إجراءات  االحتالل  سلطات  تتخذ 
كالحرمان من  لمحاكمها،  المقاطعين  المعتقلين 

الزيارة، وتجديد االعتقال اإلداري لهم.
موقفا  اتخذوا  قد  اإلداريون  المعتقلون  وكان 
الشاملة  المقاطعة  بإعالن  يتمثل  جماعيا 
المتعلقة  القضاء  إجراءات  لكل  والنهائية 
باالعتقال اإلداري )مراجعة قضائية، استئناف، 
عليا(. واالعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة 
أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه 
خرق  في  باألدلة،  الخاصة  المواد  بمعاينة 
واضح وصريح لبنود القانون الدولي اإلنساني.
وتتذرع سلطات االحتالل وإدارات المعتقالت، 
ال  سرية  ملفات  لهم  اإلداريين  المعتقلين  بأن 
المعتقل  الكشف عنها مطلقا، فال يعرف  يمكن 
مدة محكوميته وال التهمة الموجهة إليه.وغالبا 
مدة  لتجديد  اإلداري  المعتقل  يتعرض  ما 
ستة  أو  أشهر  لثالثة  مرة  من  أكثر  االعتقال 
سنة  إلى  أحيانا  تصل  وقد  ثمانية،  أو  أشهر 

كاملة.

شهدت الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر أمس ثاني أيام عيد األضحى 
بعبوات  إسرائيلية  مواقع  واستهداف  االحتالل،  مع  مواجهات  المبارك 

متفجرة. 
الضفة  أنحاء  من  مواطنين   5 أمس  فجر  االحتالل  قوات  واعتقلت   
قوة  اعتقلته  الذي  عوده  بني  نعيم  أكرم  المحرر  األسير  منهم  الغربية، 

إسرائيلية خاصة من منزله في طمون جنوب طوباس. 
وأعلن جيش االحتالل أنه اعتقل شاًبّا فلسطينًيّا يشتبه بتنفيذه عملية إطالق 
نار نحو جنود إسرائيليين، قرب مستوطنة "عيناف" المقامة على أراضي 

قرى كفر اللبد، رامين وبيت ليد شرق محافظة طولكرم. 
وذكرت مصادر محلية أن عدداً من المواطنين أصيبوا باالختناق، الليلة 

الماضية، جراء إطالق قوات االحتالل قنابل الغاز في حارة جابر شرق 
مستوطني  مهاجمة  بعد  المكان  في  مواجهات  واندلعت  الخليل.  مدينة 
"كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل، منازل المواطنين، ورشقهم 

بالحجارة، وشتمهم بألفاظ نابية. 
وأطلقت  المستوطنين،  لحماية  جابر  حارة  االحتالل  قوات  واقتحمت   
قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم 
باالختناق جراء استنشاق الغاز". وبالتزامن مع ذلك تمكن الشباب الثائر 
محلية  متفجرة  بعبوة  طولكرم  بمدينة  "تسيناعوز"  بوابة  استهداف  من 
الصنع، كما ألقى الشباب الثائر عبوة متفجرة محلية تجاه حاجز الجلمة 

شمال محافظة جنين.

السياسي  المكتب  رئيس  هنية،  إسماعيل  بعث 
األضحى  بعيد  تهنئة  رسائل  حماس،  لحركة 
ورؤساء  والرؤساء  الملوك  إلى  المبارك 
واإلسالمية  العربية  والبرلمانات  الحكومات 
والعديد من قادة وزعماء وعلماء ومفكري األمة 

من مختلف التيارات السياسية والفكرية.
وأشار رئيس الحركة في رسالته إلى ما يجري 
في القدس واألقصى وقال "قبلة المسلمين األولى 
ثالث المساجد، ال يستطيع المسلمون شد الرحال 
يئن  فيه، وال زال  العبادة  والتمتع بحرية  إليه، 
تقسيمه  إلى  يسعى  الذي  االحتالل،  نير  تحت 
من  الحفريات  عبر  هدمه  أو  ومكانًيا،  زماًنيا 
تحته، ومحاولة فرض وقائع جديدة؛ بما يتطلب 
وقفة جادة، والعمل الدؤوب من أجل تحريره، 

فيه،  العبادة  وحرية  إليه،  الوصول  وتأمين 
وتوفير الحماية للمصلين والعاكفين فيه، وكشف 
القدس،  مدينة  وفي  فيه  االحتالل  ممارسات 
وعروبتها.وأضاف  إسالميتها  على  والتأكيد 
في رسالته، إن شعبنا الفلسطيني وشعوب أمتنا 
كافة، تتطلع إلى ما يقوم به قادتها، وكلنا أمل 
أن تتوحد الجهود وتتضافر لخدمة قضايا األمة 
الكبرى، وفي طليعتها القدس والمسجد األقصى 
المبارك، وأن نعمل كل في ميدانه بما يستطيع 
ومقدساتنا.  وحقوقنا  وكرامتنا  عزتنا  أجل  من 
االستقرار  رسالته  في  الحركة  رئيس  وتمنى 
يحفظ  بما  ودولنا  ألمتنا  والوحدة  واالزدهار 
قضية  مقدمتها  وفي  األمة  وقضايا  مصالح 

فلسطين.

االحتالل ال�صهيوين تراجع عن تعهداته التيالتزم بها لتحرير االأ�صريين

الأ�صريان عواودة وريان 
يوا�صالن معركة الأمعاء اخلاوية

يوا�صل االأ�صري رائد ريان )27 عاًما(، من بلدة بيت دقو �صمايل غرب القد�س املحتلة، اإ�صرابه املفتوح عن 

ا العتقاله االإداري. وا�صتاأنف االأ�صري خليل عواودة، البالغ من العمر 40 عاًما،  الطعام لليوم الـ 95 تواليا، رف�صً

اإ�صرابه املفتوح عن الطعام منذ ال�صبت املا�صي، احتجاًجا على تراجع �صلطات االحتالل عن االإفراج عنه.

بعد ا�صتالم جثمانه من االحتالل

جماهري اخلليل ت�صيع
 جثمان ال�صهيد فالح جرادات

شيعت جماهير كبيرة من أبناء شعبنا في بلدة سعير شمال شرق الخليل، أول 
إلى  جرادات،  فالح  الشهيد  جثمان  المبارك،  األضحى  عيد  أيام  أول  أمس، 

مثواه األخير في مقبرة البلدة.
ألقت عائلته  البلدة، حيث  أمام منزل عائلته في  التشييع من  وانطلق موكب 
وأصدقاؤه ومحبوه نظرة الوداع األخيرة على جثمانه، ومن ثم حملوه على 
األكتاف ملفوفا بالعلم الفلسطيني، إلى مسجد البلدة الكبير، ألداء صالة الجنازة 
على جثمانه، قبل أن يوارى الثري في مقبرة الشهداء بالبلدة.وسلّمت سلطات 
االحتالل ، أول أمس، جثمان الشهيد فالح موسى جرادات )39 عاما( إلى 

ذويه في بلدة سعير شرق الخليل.
وأوضح ذوو الشهيد جرادات، أن سلطات االحتالل سلّمت جثمان ابنها على 
حاجز الجلمة شرق مدينة بيت لحم، بعد أكثر من خمسة أشهر على احتجازه.
وأعدمت قوات االحتالل الشهيد جرادات في 17 جانفي الماضي، بعد إطالق 
النار عليه على مفرق "غوش عصيون" شمال الخليل، بزعم محاولته تنفيذ 
عملية طعن.وتحتجز قوات االحتالل جثامين عشرات الشهداء الفلسطينيين؛ 

ضمن سياستها اإلجرامية لعقاب ذوي الشهداء.

يف ثاين اأيام عيد االأ�صحى املبارك 

مواجهات وا�صتهداف الحتالل بعبوات متفجرة بال�صفة

مبنا�صبة عيد االأ�صحى املبارك

هنية يبعث ر�صائل تهنئة لروؤ�صاء وم�صوؤولني حول العامل
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حيـــاة النــبي صلى اهلل عليه وسلــم قبـل البعثــة 
هللا  صلى  النبي  حياة  عن  الثابتة  األخبار  تدلنا 

عليه وسلم قبل البعثة على الحقائق التالية:
 1 – أنه ولد في أشرف بيت من بيوت العرب، 
هاشم،  بنو  وهم  قريش،  فروع  أشرف  من  فهو 
وقريش أشرف قبيلة في العرب، وأزكاها نسبا 
رضي  العباس  عن  روي  وقد  مكانة،  وأعالها 
هللا عنه، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه 
قال: »إن هللا خلق الخلق فجعلني من خيرهم من 
القبائل،  تخير  ثم  الفريقين،  وخير  فرقهم،  خير 
فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت، فجعلني 
وخيرهم  نفسا،  خيرهم  فأنا  بيوتهم،  خير  من 
بيتا« )رواه الترمذي بسند صحيح( ولمكانة هذا 
النسب الكريم في قريش لم نجدها فيما طعنت به 
نسبه  عليه وسلم التضاح  النبي صلى هللا  على 
إال  بأشياء كثيرة مفتراة  فيه  بينهم، ولقد طعنت 

هذا األمر.
 2 – أنه نشأ يتيما، فقد مات أبوه عبد هللا وأمه 
من  له  أصبح  ولما  فحسب،  لشهرين  به  حامل 
فذاق صلى  آمنة  أمه  ماتت  سنوات  العمر ست 
من  الحرمان  مرارة  في صغره  وسلم  عليه  هللا 
عطف األبوين وحنانهما، وقد كفله بعد ذلك جده 
عبد المطلب، ثم توفي ورسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم ابن ثمان سنوات، فكفله بعد ذلك عمه أبو 
طالب حتى نشأ واشتد ساعده، وإلى يتمه أشار 
َفآَوى{  َيِتيًما  َيِجْدَك  }أَلَْم  بقوله:  الكريم  القرآن 

]الضحى:6[.
عليه وسلم  أمضى رسول هللا صلى هللا   – 3 
السنوات األربع األولى من طفولته في الصحراء 
الجسم،  سليم  البنية،  قوي  فنشأ  سعد،  بني  في 
ركوب  يحسن  الجنان،  جريء  اللسان،  فصيح 
مواهبه على  تفتحت  قد  سنه  الخيل على صغر 
شمسها  وإشراق  وهدوئها،  الصحراء  صفاء 

ونقاوة هوائها.
 4 – كانت تعرف فيه النجابة من صغره، وتلوح 
على محياه مخايل الذكاء الذي يحببه إلى كل من 
رآه، فكان إذا أتى الرسول وهو غالم جلس على 
فراش جده، وكان إذا جلس عليه ال يجلس معه 
الرسول(،  )أعمام  أوالده  أحد من  الفراش  على 
فيحاول أعمامه انتزاعه عن الفراش، فيقول لهم 

عبد المطلب: دعوا ابني، فوهللا إن له لشأنا.
 5 – أنه عليه الصالة والسالم كان يرعى في 
أوائل شبابه ألهل مكة أغنامهم بقراريط يأخذها 
عليه  عنه صلى هللا  ثبت  وقد  ذلك،  على  أجرا 
وسلم أنه قال: »ما من نبي إال قد رعى الغنم« 
وفي  »وأنا«  قال:  هللا؟  رسول  يا  وأنت  قالوا: 

رواية أخرى أنه قال: »ما بعث هللا نبيا إال رعى 
هللا؟  رسول  يا  وأنت  أصحابه:  له  فقال  الغنم« 
فأجاب: »وأنا رعيتها ألهل مكة على قراريط« 
عمل  وعشرين،  خمسا  عمره  من  بلغ  لما  ثم 
لخديجة بنت خويلد في التجارة بما لها على أجر 

تؤديه إليه.
 6 – لم يشارك عليه الصالة والسالم أقرانه من 
وقد عصمه  عبثهم،  وال  لهوهم  في  مكة  شباب 
أنه  السيرة  استفاض في كتب  فقد  ذلك،  هللا من 
سمع وهو في سن الشباب غناء من إحدى دور 
فألقى  يشهدها،  أن  فأراد  حفلة عرس،  في  مكة 

الشمس، ولم  أيقظه إال حر  فما  النوم،  هللا عليه 
شيئا  أكل  وال  األوثان،  عبادة  في  قومه  يشارك 
مما ذبح لها، ولم يشرب خمرا، وال لعب قمارا، 
وال عرف عنه فحش في القول، أو ُهجر ]قبٌح[ 

في الكالم.
العقل،  إدراكه رجحان   7 – وعرف عنه منذ 
وأصالة الرأي، وفي حادثة وضع الحجر األسود 
في مكانه من الكعبة دليل واضح على هذا، فقد 
جدرانها،  تصدع  إلى  أدى  سيل  الكعبة  أصاب 
وفعلوا،  بنائها،  وتجديد  هدمها  مكة  أهل  فقرر 
فلما وصلوا إلى مكان الحجر األسود فيها اختلفوا 

اختالفا شديدا فيمن يكون له شرف وضع الحجر 
يكون  أن  قبيلة  كل  وأرادت  مكانه،  في  األسود 
تواعدوا  حتى  النزاع  واشتد  الشرف،  هذا  لها 
للقتال، ثم ارتضوا أن يحكم بينهم أول داخل من 
هو رسول هللا صلى هللا  فكان  شيبة،  بني  باب 
عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا األمين، رضينا 
بحكمه، فلما أخبر بذلك، حل المشكلة بما رضي 
أخذ  ثم  فقد بسط رداءه  المتنازعين،  عنه جميع 
الحجر فوضعه فيه، ثم أمرهم أن تأخذ كل قبيلة 
الحجر  وبلغ  رفعوه  فلما  الرداء،  من  بطرف 
جميعا،  فرضوا  بيده،  ووضعه  أخذه  موضعه، 
وصان هللا بوفور عقله وحكمته دماء العرب من 

أن تسفك إلى مدى ال يعلمه إال هللا.
شبابه  في  والسالم  الصالة  عليه  عرف   –  8  
بين قومه بالصادق األمين، واشتهر بينهم بحسن 
السيرة،  واستقامة  بالوعد،  والوفاء  المعاملة، 
وحسن السمعة، مما رغب خديجة في أن تعرض 
إلى  تذهب  التي  القافلة  في  بمالها  االتجار  عليه 
مدينة )بصرى( كل عام على أن تعطيه ضعف 
مكة  إلى  عاد  فلما  قومها،  من  رجال  تعطي  ما 
أمانته  من  كان  بما  ميسرة  غالمها  وأخبرها 
وإخالصه، ورأت الربح الكثير في تلك الرحلة، 
أسمت  كانت  ما  األجر ضعف  من  له  أضعفت 
الزواج  في  ترغب  أن  على  ذلك  حملها  ثم  له، 
منه، فقبل أن يتزوجها وهو أصغر منها بخمسة 
عشر عاما، وأفضل شهادة له بحسن خلقه قبل 
في  الوحي  جاءه  أن  بعد  له  خديجة  قول  النبوة 
غار حراء وعاد مرتعدا : كال وهللا ال يخزيك هللا 
أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل )الضعيف(، 
المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على  وتكسب 

نوائب الحق.
 9 – سافر مرتين خارج مكة، أوالهما مع عمه 
سنة،  عشرة  اثنتي  عمره  كان  حين  طالب  أبي 
وثانيتهما حين كان عمره خمسا وعشرين سنة، 
متاجرا لخديجة بمالها، وكانت كلتا الرحلتين إلى 
كان  كلتيهما  وفي  الشام،  في  )بصرى(  مدينة 
البالد  آثار  ويشاهد  أحاديثهم،  التجار  من  يسمع 

التي مر بها، والعادات التي كان عليها سكانها.
 10 – حبب هللا إليه عليه الصالة والسالم قبل 
البعثة بسنوات أن يخرج إلى غار حراء – وهو 
جبل يقع في الجانب الشمالي الغربي من مكة، 
مقدار شهر –  لنفسه  فيه  منها-يخلو  على قرب 
هللا،  آالء  في  ليفكر  رمضان–  شهر  في  وكان 
جاءه  حتى  ذلك  على  واستمر  قدرته،  وعظيم 

الوحي، ونزل عليه القرآن الكريم.

مــاهــي األشــهـــر الحــــرم؟ 
الهجري  التقويم  في  محددة  مباركة  شهور  هي  الحرم  األشهر 
ُهوِر ِعْنَد  َة الشُّ اختصها هللا ووردت في كتابهالعزيز : } إِنَّ ِعدَّ
َمَواِت َواأْلَْرَض  َيْوَم َخلََق السَّ  ِ اْثَنا َعَشَر َشْهًرا ِفي ِكَتاِب هللاَّ  ِ هللاَّ
يُن اْلَقيُِّم َفاَل َتْظلُِموا ِفيِهنَّ أَْنُفَسُكْم .. اآلية  ِمْنَها أَْرَبَعٌة ُحُرٌم َذلَِك الدِّ
)36( سورة التوبة. ) إن عدة الشهور ( المعتد بها للسنة )عند 
خلق  )يوم  المحفوظ  اللوح  هللا(  كتاب  في  شهرا  عشر  اثنا  هللا 
مة ذو  السماوات واألرض منها( أي الشهور )أربعة حرم( محرَّ
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب )ذلك( أي تحريمها )الدين 
)أنفسكم(  الحرم  فيهن( أي األشهر  المستقيم )فال تظلموا  القيم( 
بالمعاصي فإنها فيها أعظم وزرا وقيل في األشهر كلها )وقاتلوا 
كافة  يقاتلونكم  )كما  الشهور  كل  في  جميعا  كافة(  المشركين 

واعلموا أن هللا مع المتقين( بالعون والنصر. )تفسير الجاللين(
 مالمراد بـ األشهر الحرم؟ 

هي أربعة أشهر بحسب التقويم الهجري: ذو العقدة، وذو الحجة، 
والمحرم، ورجب. ورد في السنة النبوية عن أَبي بكَرة رضي 
ُ علَيه وسلم: ” السَنة اْثَنا َعَشَر َشْهًرا  هللاَّ َعْنه عن النِبي َصلَّى هللاَّ
ُم،  ِة َواْلُمَحرَّ ِمْنَها أَْرَبَعٌة ُحُرٌم َثاَلَثٌة ُمَتَوالَِياٌت ُذو اْلَقْعَدِة َوُذو اْلِحجَّ
َوَرَجُب ُمَضَر الَِّذي َبْيَن ُجَماَدى َوَشْعَباَن.” رواه البخاري 2958 
بن  ربيعة  بني  عليه وسلم رجب مضر، ألن  وسماه صلى هللا 
وكانت  رجبا  ويسمونه  رمضان  شهر  يحرمون  كانوا  نزار 
قبيلة مضر تحرم رجبا نفسه، لذا قال صلى هللا عليه وسلم فيه 
“ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان”. قال ابن كثير رحمه 
هللا: ” وقوله تعالى: )منها أربعة حرم( فهذا مما كانت العرب 
مه، وهو الذي كان عليه جمهورهم، إال  أيضا في الجاهلية تَُحرِّ

طائفة منهم يقال لهم: “البسل”، كانوا يحرمون من السنة ثمانية 
أشهر، تعمًقا وتشديًدا.

الحجة والمحرم،  القعدة وذو  قوله: “ثالث متواليات: ذو   وأما 
إلى  أضافه  فإنما   ،“ وشعبان  جمادى  بين  الذي  مضر  ورجب 
مضر، ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين جمادى 
هو  المحرم  رجب  أن  من  ربيعة  تظنه  كانت  كما  ال  وشعبان، 
الشهر الذي بين شعبان وشوال، وهو رمضان اليوم؛ فبين، عليه 

الصالة والسالم، أنه رجب ُمضر ال رجب ربيعة. 
ماهو فضل األشهر الحرم؟ 

الحرم:  األشهِر  الكويتية عن فضل  الفقهية  الموسوعة  في  جاء 
وشرفهن  العام،  شهور  سائر  على  هللا  فضلها  الحرم  األشهر 
بالتعظيم، كما خصهن  الذنب فيهن  الشهور. فخص  على سائر 
الصلوات  على  }حافظوا  تعالى:  قوله  نظير  وذلك  بالتشريف، 
والصالة الوسطى{ )البقرة:238 ( قال ابن عباس: خص هللا من 
شهور العام أربعة أشهر فجعلهن حرما، وعظم حرماتهن، وجعل 
الذنب فيهن والعمل الصالح واألجر أعظم، وعن قتادة: الظلم في 
األشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن 
كان الظلم في كل حال عظيما، ولكن هللا يعظم من أمره ما شاء، 
فإن هللا تعالى اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من المالئكة 
رسال، ومن الناس رسال، واصطفى من الكالم ذكره، واصطفى 
من األرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان واألشهر 
الحرم، واصطفى من األيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي 
ليلة القدر. قال قتادة: فعظموا ما عظم هللا، فإنما تعظم األمور بما 

عظمها هللا عند أهل الفهم وأهل العقل. )تفسير الطبري(.
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الإثنني 11 جويلية  2022 

املـوافق   لـ  12 ذو احلجة 1443 هـ  

�ش.زمو�ش

نجحت البعثة الجزائرية للحج هذه السنة في أداء واجبها على 
أكمل وجه حيث يوجد الحجاج الجزائريين في وضع وصحة 

جيدة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة لغاية االن بينما سيتم بداية من 
16 جويلية الجاري برمجة أول رحلة للعودة بعد إتمام المناسك.
وكشف المكلف باإلعالم للبعثة الجزائرية للحج أن "أول رحلة 

لعودة الحجاج الجزائريين بعد إتمام مناسك الحج ستكون يوم 16 
جويلية الجاري"، موضحا في تصريح للقناة اإلذاعية األولى أن 
“عملية التكفل بالحجاج الجزائريين تسير بشكل جيد وأن البعثة 
الجزائرية بمختلف أطقمها أدت واجبها على أحسن وجه وفقا 

للخطة التي وضعت قبل السفر إلى البقاع المقدسة”. من جهتها 
أكدت بعثة الحماية المدنية إلى البقاع المقدسة أن حجاجنا الميامين 

في صحة جيدة ولم تسجل آية حاالت وفيات أو مفقودين في 
صفوفهم. وقال المكلف باإلعالم بالمديرية العامة للحماية المدنية 
من البقاع المقدسة، نسيم برناوي خالل تدخله، على أمواج القناة 
األولى أن “األمور تسير في ظروف جيدة” وأنه “ماعدا بعض 

حاالت التعب واإلرهاق التي يتم التكفل بها، لم تسجل آية حاالت 
وفيات أو مفقودين في صفوف الحجاج الجزائريين”. كما أضاف 

ان “عناصر الحماية المدنية منتشرة في الميدان تحسبا ألي 
طارئ”. وكان وزير الشؤون الدينية واألوقاف يوسف بلمهدي 
قد كشف في وقت سابق  عن عدم تسجيل أي حاالت وفيات أو 

مرضى بالمستشفيات أو تيهان وسط الحجاج الجزائريين، معتبًرا 
ذلك مؤشًرا إيجابًيا لنجاح نتائج المرحلة األولى من موسم حج 
2022 التي وصفها "بالمطمئنة”. وهنأ بلمهدي أعضاء البعثة 

على نجاح الشطر األول، مؤكًدا أن هذا النجاح كان مكلاًل بفضل 
توجيهات رئيس الجمهورية الذي حرص أن يكون التكفل األمثل 
لحجاجنا الميامين. مذكًرا بأّن المرافقة الطبية واإلرشادية كانت 
حاضرة معهم من حيث الفتوى والتوجيه الديني وكذا تعليمات 

الحماية المدنية. وأكد المسؤول األول عن قطاع الشؤون الدينية 
أن كل طاقم البعثة يعملون بكل قدراتهم للتكفل بالحجاج بمشعر 

عرفة ومزدلفة وفي أيام التشريق والرجم.  ويواصل حجاج بيت 
الله الحرام في مشعر منى  رمي الجمرات في أول أيام التشريق، 

وهي األيام الثالثة التي تلي يوم العيد. وتوجه الحجاج بداية من 
صباح أمس من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات ولكن هذه المرة 

لرمي 21 من الحصى بداية من الجمرة الصغرى ثم الوسطى 
ثم جمرة العقبة الكبرى بـ7 حصيات لكل جمرة. ويبيت الحاج 
ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر في 12 ذو 
الحجة قبل غروب الشمس، قبل أن يتوجه إلى الكعبة المشرفة 

ألداء طواف الوداع؛ وهو آخر مناسك الحج. وتحصي السلطات 
السعودية أزيد من مليون حاج من مختلف بقاع العالم من بينهم 
الحجاج الجزائريين اللذين يؤدون الفرض الخامس في ظروف 

جيدة.

اأكدت �سركة المياه والتطهير للجزائر "�سيال" 

اأم�ش، اأن البرنامج الخا�ش الذي �سطرته تفاديا 

الأي انقطاع في التموين بالماء ال�سروب بواليتي 

الجزائر العا�سمة و تيبازة خالل العيد االأ�سحى قد 

اأعطى "نتائج جد ايجابية"، ح�سبما اأفاد به بيان 

لل�سركة.

اإ.�ش

وجاء في البيان أنه "رغم االستهالك الكبير الُمسجل منذ أولى 
ساعات اليوم األول لعيد األضحى و االستعمال المكثف لشبكات 

الصرف، إال أن البرنامج الخاص الذي أعلنت عنه شركة 
"سيال" و اعتمدته تحسبا للعيد األضحى قد أعطى "نتائج جد 
ايجابية فيما يخص التموين بالماء الشروب و تسيير منشآت 

الصرف".
وحسب ذات المصدر فان اإلستراتيجية الشاملة للتموين 

بالماء الشروب خالل عيد األضحى تميزت بإنتاج إجمالي 
1.100.000 متر مكعب/يوم بالنسبة لوالية الجزائر العاصمة 
و 216.000 متر مكعب/يوم بالنسبة لوالية تيبازة مع امتالء 

أمثل للصهاريج بسعة 1.000.000 متر مكعب وذلك بغرض 
االستجابة لالستهالك الكبير المسجل خالل العيد و الذي فاق 

ضعف االستهالك العادي للعائالت.وتشير شركة "سيال" إلى أن 
عملية توزيع الماء انطلقت خالل أول أيام العيد في حدود الساعة 

الرابعة صباحا )4:00( و ُسجلت ذروة االستهالك ابتداء من 
الساعة 7:30 إلى غاية 12:00.

"وتمت مراقبة اإلنتاج والتوزيع في آنيا من مركز التحكم 
عن بعد، حيث تم وضع وحدة مركزية مشكلة من إطارات 

عليا ومهندسين لإلشراف على جميع العمليات، اعتمادا على 
البيانات التقنية المرسلة من محطات اإلنتاج وهياكل التخزين 
و ستشعرات الضغط، وكذا طلبات الزبائن الواردة في مركز 

االتصال الهاتفي عبر الخط 1594 وعلى شبكات التواصل 
االجتماعي"، يوضح البيان.

وسمح هذا التنظيم "الصارم" بتعبئة الفرق التشغيلية من أجل 
استباق تشغيل الصمامات، قصد تعزيز التموين بالماء الشروب 
إلى الطوابق العليا في بعض األحياء التي سجلت انخفاضا طفيفا 

في الضغط )بكل من درارية ودالي براهيم والعاشور وعين 
المالحة وجسر قسنطينة... (. وأوضح البيان أنه "سرعان ما 

استقر الوضع بعد تدخل الفرق التقنية"، مشيرا إلى أن التسيير 
"األمثل" لبرنامج التوزيع الذي تم إعداده هذه السنة برز من 

خالل االنخفاض الكبير في عدد المكالمات الواردة إلى مركز 
االتصال عبر الخط "1594"، أي -15بالمائة مقارنة بسنة 

2021 و -65 بالمائة مقارنة بسنة 2020(.
هذا وتم تنفيذ تدخالت على شبكة الصرف الصحي ومحطات 

الرفع من طرف الفرق العملياتية، من أجل تجنب أية فيضانات 
محتملة لمياه الصرف الصحي على الطريق العام في بعض 

األحياء )في بئر خادم مثال أو تسالة المرجة(.

الإعالناتكم عبر �سفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    

البريد االإلكتروني: 

journal.elraed@gmail.com

بن بوزيد يطمئن ب�ساأن االرتفاع 

الطفيف في اإ�سابات كورونا ويوؤكد:

"الأطقم الطبية جاهزة لأي 
م�ضتجدات في الو�ضعية الوبائية"

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أن 
الوضعية الوبائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في 
الجزائر "مستقرة"، وتجنيد األطقم الصحية يبقى قائما 

لمواجهة أي مستجدات.
وأوضح الوزير، في تصريح صحفي ختاما لزيارة 

قام بها إلى ثالث مؤسسات استشفائية بتيبازة للتعبير 
عن تضامنه مع األطقم الطبية المناوبة بمناسبة 

عيد األضحى أن "الوضعية الوبائية مستقرة و ال 
تستدعي القلق" وتابع بن بوزيد مؤكدا أن قطاعه 

يبقى “مجندا و على استعداد متواصل لمواجهة أي 
مستجدات”, مشددا في هذا الشأن أن األطقم الطبية 

اكتسبت تجربة ثرية و جديرة باالهتمام في مواجهتها 
النتشار فيروس كورونا. وبعد أن ترحم على ضحايا 

الفيروس الخبيث بها فيهم ضحايا قطاع الصحة 
قال السيد بن بوزيد ان الجزائر تمكنت بفضل عديد 

اإلجراءات و التدابير المتخذة من كبح انتشار هذا 
الفيروس نسبيا و لم تسجل خسائر كبيرة مقارنة بدول 
أخرى سيما منها الدول المتقدمة و الكبرى. كما جدد  
الوزير التأكيد على ضرورة االهتمام أكثر بمصالح 

ووحدات االستعجاالت الطبية وإعطائها األولوية 
لتحسين التكفل بالمرضى. مبرزا أن مصالحه تعمل 

دوريا على تحسين الخدمات واستدراك النقائص 
والقضاء على النقاط السلبية. مشيرا في هذا السياق 

الى ان قطاع الصحة بوالية تيبازة يشهدا تطورا 
ملحوظا. كما أضاف مسترسال: "نعم هناك بعض 

السلبيات والنقائص ونعمل دوريا إلحصائها والقضاء 
عليها". سيما من خالل هذا النوع من الزيارات 

واللقاءات واالجتماعات االسبوعية التي تعقد مع 
مدراء الصحة وكشف وزير الصحة، عن جعل 

اإلنجازات التي حققتها والية تيبازة في هذا المجال 
نموذجا. سيما ملف الرقمنة وملف إنجاز وحدة 

النقل لمساعدة الحاالت المستعجلة "سامو42". إلى 
جانب تحويل عددا من المؤسسات الجوارية إلى 

مصالح لالستعجاالت بإمكانها استقبال المرضى لمدة 
تصل ثالثة أيام تحت المراقبة الطبية. كما كشف 

عن التفكير، في إدراج ملف وحدات النقل لمساعدة 
االستعجاالت في الورشات الوطنية المفتوحة لتحسين 

و ترقية قطاع الصحة.
�ش.زمو�ش

 نادي بري�ضت يتعاقد
 مع العبتين جزائريتين

أعلن نادي بريست الفرنسي لكرة القدم “سيدات” عن 
تعاقده مع الدوليتين الجزائريتين نهاد نايلي وأميرة 

ولد براهم. وأوضح النادي الفرنسي عبر حسابه 
الرسمي على مواقع التواصل االجتماعي، أنه تعاقد 

مع نهاد نايلي “21 سنة” تنشط في مركز جناح 
أيسر، قادمة من نادي ليون. كما كشفت إدارة بريست 

عن إمضاء الالعبة الجزائرية أميرة ولد براهم مع 
الفريق، والتي تنشط في منصب وسط ميدان، وسبق 

لها اللعب مع نادي أورليان.
ف.م

 ال�سركة المركزية 

الإعادة التاأمين تك�سف

تحقيق ارتفاع بـ 5ر20 بالمائة 
في �صافي الأرباح خالل 2021

   
سجلت الشركة المركزية إلعادة التأمين صافي أرباح 

يفوق 5 مليارات دج خالل 2021، أي بارتفاع 
نسبته 5ر20 بالمائة مقارنة بـ  2020، حسبما 

أفاد به بيان لهذه الشركة العمومية. وأوضح البيان 
أن صافي االرباح للشركة سجل نموا "معتبرا" 
في العام الماضي, حيث بلغ 006ر5 مليار دج 

)36 مليون دوالر( مقابل 154ر4 مليار دج سجل 
في 2020.وبانتهاء سنة 2021, حققت الشركة 

المركزية إلعادة التأمين رقم أعمال يقدر ب 
635ر39 مليار دج )285 مليون دوالر(, ما يمثل 

زيادة ب 18 بالمائة مقارنة بعام 2020.
وفيما يخص تعامالتها مع الخارج, أظهرت 

حصيلة الشركة لعام 2021 ارتفاع رقم أعمالها 
بمعدل 10بالمائة, معززة بذلك توسعها على 
مستوى السوق العالمية إلعادة التأمين، أما 

بخصوص إجمالي تكاليف تعويضات األخطار, 
فقد شهدت سنة 2021 انخفاضا في نسبة الخسائر 
بنسبة 6 بالمائة. من جهة أخرى, سجلت الشركة 
نموا في استثماراتها المالية خالل 2021 يقدر ب 

5 بالمائة, محققة بذلك إيرادات مالية بمبلغ 950ر4 
مليار دج, حسب البيان.

ع.ط

 كاأ�ش الجزائر ما بين الم�ساجد 

لكرة القدم في طبعتها الخام�سة 2022

تتويج فريق م�صجد الأمير 
عبد القادر بمليانة بالكاأ�س 
نظمت الرابطة الوالئية للرياضة والعمل عين الدفلى 
بالتعاون مع مديرية الشؤون الدينية واألوقاف وهذا 

تحت الرعاية السامية لوزير الشباب والرياضة 
ومديرية الشباب والرياضة   ووالي والية عين 

الدفلى كاس الجزائر بين المساجد لكرة القدم وتندرج 
هذه التظاهرة ضمن اطار ترقية وتطوير النشاطات 

الرياضية والترفيهية والجوارية وتعميم ممارسة 
االنشطة الرياضية في مختلف المؤسسات بما فيها 

الدينية 
وبهذه المناسبة، أدلى مدير التنظيم الرياضي " قدور 

محمد " بتصريح لجريدة "الرائد الجزائرية"  قال فيه، 
إن هذه الدورة شملت 20 فريق متكون من عشرة 
العبين و رئيس فريق وكانت الدورة تصفوية في 

المرحلة الوالئية على شكل اقصائيات و كان النهائي 
متزامن مع احياء الذكرى الستون لعيدي الشباب و 

االستقالل بين فريق مسجد العتيق لبلدية سيدي لخضر 
وفريق مسجد األمير عبد القادر لوادي ابدى عريب .

وقد أعطيت اشارة االنطالقة بحضور السلطات 
الوالئية  و المحلية و االمنية و العسكرية و الحماية 
المدنية كما تم تتويج فريق مسجد االمير عبد القادر 

لوادي ابدى ببلدية عريب بهذه الكأس في طبعتها 
الخامسة 2022 والذي سيمثل الوالية في المرحلة 

الجهوية بوالية تيسمسيلت 
كما سطر برنامج الدورة المحكم من طرف رئيس 
الرابطة الوالئية للرياضة و العمل " كرفاح قويدر 

" بقيادة  مدير التنظيم الرياضي " قدور محمد " مع 
لجنة التنظيم بالتنسيق مع مدير المركب الجواري 

" علي ماحين " و مدير القاعة المتعددة الرياضات 
“مخلفي سيد علي “.

لعجاج حمود عزيز

ح�صيلة الإ�صابات بكورونا حول 
العالم تتجاوز الـ555 مليونا
ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" األمريكية، أمس، أن 
حصيلة اإلصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 

)كوفيد-19( حول العالم ارتفعت إلى 555 مليونا و30 
ألفا و496 إصابة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها, عبر 
موقعها اإللكتروني - بأن إجمالي الوفيات جراء 

اإلصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ماليين 
و350 ألفا و601 وفاة.وأوضحت أن الواليات المتحدة 

سجلت أكبر عدد من حاالت اإلصابة حول العالم, 
والتي بلغت أكثر من 88.5 مليون إصابة, في حين 
تجاوزت حصيلة الهند 43.6 مليون إصابة لتحتل 

المرتبة الثانية, تليها البرازيل بأكثر من 32.8 مليون.
ووفقا ألحدث البيانات, تصدرت الواليات المتحدة 
قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء اإلصابة 

بالفيروس بأكثر من مليون وفاة, تلتها البرازيل في 
المرتبة الثانية بـ673 ألفا و554 وفاة ثم تأتي الهند في 

المرتبة الثالثة بإجمالي 525 ألفا و428 وفاة.
ر.ن

  الم�ستهلك في رحلة 

بحث عن بع�ش ال�سلع

 ندرة في مادة
 الخبز بوالية تيبازة

شهدت مداومة التجار الخاصة بعيد األضحى استجابة 
منقطعة النظير بمختلف واليات الوطن، حسب ما 
كشفت عنه وزارة التجارة، غير أنه سجل نقص 

حاد في بعض المواد والسلع، على خلفية قلة 
العرض بالمقارنة مع الطلب، كما قام بعض الباعة 

برفع األسعار استغالال للوضع.
وكشفت جمعية حماية وترقية المستهلك وبيئته في 
صفحتها الرسمية، بأنها قد تلقت بعض الشكاوي 

بخصوص مداومة التجار في يومها الثاني، إذ 
سجل نقص في بعض المواد وارتفاع في أسعار 

البعض األخر منها.
وقالت، بأن المواطنين في قوراية بوالية تيبازة 

سجلوا في اليوم الثاني بعيد األضحى نقصا كبيرا 
في مادة الخبز، بسبب قلة المخابز التي فتحت 

أبوابها للعمل، وهو نفس الوضع، الذي سجل في 
تيبازة، إذ أن العديد من المخابز أوصدت أبوابها، 

ما شكل ندرة حادة في مادة الخبز.
وأضافت، بأن الشكاوي التي تلقتها، أشارت إلى 

أن النقص الحاد في مادة الخبز، لم يكن األمر 
الوحيد، إذ أن بعض الباعة قاموا برفع أسعاره، 

والتي تراوحت   بين 20 دج و30 دج، دون أي 
سبب مقنع.

وسجل في بلدية حجوط في والية تيبازة حسب 
الشكاوي، التي تلقتها جمعية حماية وترقية 

المستهلك وبيئته، نقص في مادة الخبز، على الرغم 
من فتح المخابز ألبوابها.

ف.م

عدم ت�سجيل اأي وفاة اأو مر�ش اأو تيه في اأو�ساط الحجاج 

 بوادر نجاح مهمة 
البعثة الجزائرية للحج 

16 جويلية تاريخ عودة اأول رحلة من مكة

�سركة "�سيال" توؤكد 

 البرنامج الخا�س بعيد الأ�صحى اأعطى "نتائج جد مر�صية"
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