
 �صاحب الفيلم

 الطويل البارز "لم نكن اأبطاال"

 وفـــاة المخـــرج ال�سينمــائي
  ن�سر الديـــــن قنيفــــــي 
عـــن عمر ينــاهز 79 عـاما

منظمة الم�صتهلك تدعو الى رفع قيمة المنحة 

الدرا�صية وتخفي�س عدد الكراري�س في االق�صام

رزيق يتدخل ب�أ�سواق رحمة 

لبيع الأدوات المدر�سية مع قفز 

الأ�سعار بن�سبة 300 بالمائة

 �صائقون يتعر�صون لـ"اال�صتعباد" 

وزبائن ي�صتكون من هذه التجاوزات

 الوجــــــــه الأخـــــــــــــر
  لتطبيقــــ�ت "الت�ك�سـي" 
فــــــــي الجزائـــر ..؟!
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دعوة قوية ال�صتغالل حديد هذا المنجم في ال�صناعات التحويلية

ره�ن على "غ�ر جبيالت" لتحويل الجزائر من م�ستورد للحديد اإلى بلد م�سدر
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قال اإن الدخول الجامعي المقبل �صي�صهد افتتاح 

مدر�صة وطنية عليا في النانو تكنولوجيا

  بن زيـــــ�ن يوؤكد ا�ستعداد 
 بــــ�حثين جزائرييــــــن 
 فـــــي الخــارج في تكويـن
 طلبــــــــة "الدكتــوراه"

رئي�س الجمهورية يتوقع نجاح القمة العربية ويوؤكد:

يد الجزائر ممدودة للم �سمل اأبن�ئه� وتوحيد البيت العربي

خبير في منظمة "اأوابك" 

يتحــــــدث عن الطلب 

 المتزايد على الغـــــــاز

 اأوربيـــــــــــــا ويك�صف

04

"الجزائر تملك اأدوات موؤثرة جدا في مع�دلة الط�قة  الأوروبية"



 ن�سعى اإىل تعزيز قوة الدولة 

و�سون كرامة اجلزائريني

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سعيه إلى 
تعزيز قوة الدولة للحفاظ على األمن وترسيخ قيم 

الديمقراطية، مشددا على أن المعركة التي يخوضها 
هدفها صون كرامة الجزائريين، وقال الرئيس في 

اللقاء اإلعالمي الدوري مع الصحافة الوطنية، إنه "ال 
يوجد ديمقراطية وال أمن للمواطنين إال بوجود دولة 
قوية"، مضيفا أن "الدولة الضعيفة ال يمكنها حماية 
مواطنيها"، وأشار إلى أن المعركة التي يخوضها 

منذ توليه رئاسة البالد من خالل مختلف اإلصالحات 
التي تمت مباشرتها، هي "استرجاع وصون كرامة 

الجزائريين".

امكانية رفع االجور تدريجيا

وفي الشق االجتماعي، التزم رئيس الجمهورية برفع 
األجور وقيمة منحة البطالة بداية من السنة المقبلة، 

وذلك بعد الدراسة المعمقة لهذا القرار "حتى ال يؤدي 
إلى خلق تضخم"، مشيرا إلى إمكانية رفع األجور 

بقرار واحد أو بشكل تدريجي على مدار السنة، مؤكدا 
أن اإلمكانيات االقتصادية الحالية للجزائر تمكنها "في 
المدى المتوسط من استرجاع قيمة الدينار"، وأن كل 

هذه اإلجراءات "ينبغي أن تكون دقيقة حتى ال تتسبب 
في خلق تضخم".

وفي حديثه عن عوامل قوة الدولة التي يعمل على 
تعزيزها، نوه رئيس الجمهورية ب"النجاح الباهر" 

الذي عرفته كل من األلعاب المتوسطية األخيرة 
بوهران وكذا االستعراض العسكري الذي نظمه 
الجيش الوطني الشعبي بمناسبة الذكرى الستين 

السترجاع السيادة الوطنية، مضيفا أن الحديث حاليا 
يدور حول جزائر ما قبل هذين الحدثين وما بعدهما، 

وأبرز أن الجزائر "رجعت إلى أصلها" من خالل 
تنظيم هذا االستعراض العسكري الضخم، باعتبارها 

"دولة عظمى في إفريقيا ولها وزنها في البحر األبيض 
المتوسط"، ووصف الجيش الوطني الشعبي بـ"الجيش 

المسالم الذي لم يخرج أبدا عن األعراف الدولية"، 
مضيفا بالقول: "جيشنا قوي وشعبنا قوي وقد استعاد 

شعوره بالنخوة وبالروح الوطنية".

احلكومة املقبلة �ستعني على اأ�سا�س الكفاءة

وفي رده على سؤال بخصوص إجراء تعديل حكومي، 
أكد الرئيس تبون أنه "سيكون هناك تعديل حكومي 

وسيتم في وقته المناسب"، مبرزا أن "األهم هو تطبيق 
ما التزمنا به وأن تكون الحكومة في مستوى طموحات 

الشعب" و أن اختيار الوزراء ال يكون على أساس 
"الوالء بل الكفاءة، غير أن الكفاءة تحتاج أيضا إلى 

التجربة والفعالية".

االجنليزية ابتداء من املو�سم املقبل

وحول مسألة تدريس اللغة اإلنجليزية في الطور 
االبتدائي، كشف رئيس الجمهورية أن هذا القرار 

سيطبق ابتداء من العام الدراسي المقبل لكي "تدخل 
الجزائر في العولمة".

 اجلزائر تتوفر على جميع ال�سروط

 للإلتحاق مبجموعة  "الربيك�س"

وفي الشق االقتصادي، أكد رئيس الجمهورية، أن 
الجزائر تتوفر بنسبة كبيرة على الشروط التي تمكنها 
من االلتحاق بمجموعة "البريكس" التي تهم الجزائر 

بالنظر لكونها "قوة اقتصادية وسياسية"، كما أشار إلى 
سعي الجزائر المستمر لجذب االستثمارات األجنبية 

من الدول الشقيقة والصديقة مثل قطر وتركيا والمملكة 
العربية السعودية وتلك التي تعد حليفا استراتيجيا 

كإيطاليا وغيرها، مبرزا سعي الجزائر للظفر بحصتها 
في فضائها اإلفريقي، السيما من خالل مراجعة بعض 
النقائص وإطالق العديد من مشاريع التكامل االفريقي 

الهامة، على غرار أنبوب الغاز العابر للصحراء 
ومشاريع أخرى، معتبرا أن "الجزائر مصيرها إفريقي 

وامتدادها إفريقي".
وفيما يتعلق بالطاقة واالستكشافات النفطية، حيا 

رئيس الجمهورية الروح الوطنية العالية وإرادة عمال 
سوناطراك، الذين ساهموا في استرجاع الجزائر 

لقدراتها الطاقوية، معلنا عن اكتشافات كبرى قادمة، 
ليؤكد بخصوص قطاع الفالحة، أن "القطاع يشهد 

حاليا إعادة هيكلة وتحسنا"، واعتبر أن الجزائر 
بإمكانها تحقيق االكتفاء الذاتي في بعض المواد على 
غرار القمح الصلب والشعير، واصفا هذه المنتجات 

ب"السالح الفتاك".

نلتزم بتوفير السكون وصون كرامة الجزائريين

وفي قطاع السكن، لفت الرئيس تبون إلى مواصلة 
العمل بنفس الصيغ المعتمدة حاليا مع إمكانية اقتراح 
وزارة السكن على الحكومة صيغة جديدة، وذلك في 

إطار مواصلة المساعي للقضاء نهائيا على أزمة 
السكن في الجزائر "صونا لكرامة الجزائريين"، وتابع 

بالقول: "ال نريد لجزائر الشهداء أن يقطن أبناؤها 
في السكنات الهشة"، وأعرب عن أسفه من أن جهود 

القضاء على السكنات الهشة تقابل باحتالل بعض 
المواطنين بتواطؤ من مسولين لألراضي التابعة 

للدولة، متعهدا بالقضاء نهائيا على هذه الظاهرة من 
خالل إعداد قانون لمعاقبة من يستولي على األراضي 

التابعة للدولة دون وجه حق، مضيفا بالقول: "ال وجود 
لديمقراطية وال أمن للمواطنين إال بوجود دولة قوية، 

فالدولة الضعيفة ال يمكنها حماية مواطنيها".

القمة العربية باجلزائر �ستكون ناجحة

وفي الشأن الدولي، قال الرئيس تبون إن القمة العربية 
المقررة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر المقبل ستكون 

"ناجحة" وشدد على سعي الجزائر للم الشمل العربي، 
مشيرا إلى أن مشاركة سوريا في هذا الموعد الهام 

تبقى محل تشاور بين الدول العربية.

 للجزائر كل امل�سداقية

 لتحقيق امل�ساحلة الفل�سطينية

أما عن القضية الفلسطينية، فكشف رئيس الجمهورية 

عن سعي الجزائر الحتضان اجتماع للفصائل 
الفلسطينية قبل انعقاد القمة العربية وأكد أن الجزائر 

لديها كامل المصداقية لتحقيق المصالحة بين الفصائل 
الفلسطينية التي تثق في الجزائر.

اجلزائر تتعامل مع ال�سرعية

وبخصوص العالقات الجزائرية-التونسية، اعتبر 
الرئيس تبون أن الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد 

يمثل الشرعية في تونس، مشددا على أن الجزائر 
تتعامل مع الشرعية وستواصل دعمها للجارة تونس 

لكن "دون أي تدخل في شؤونها الداخلية".
وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، تساءل رئيس الجمهورية 

عن حقيقة وجود رغبة في حل هذه األزمة، مؤكدا 
تعكير بعض األطراف لألجواء في كل مرة يقترب 

فيها الوضع في هذا البلد إلى االنفراج، وجدد موقف 
الجزائر الداعم للشرعية ولقرارات مجلس األمن بهدف 

لم شمل الليبيين من خالل حل ليبي- ليبي بدون تدخل 
أجنبي، مضيفا أن الجزائر لم تتدخل يوما في الشأن 

الليبي الداخلي وهي مستعدة لحل مشاكل الليبيين.
وحول األزمة في مالي، أكد الرئيس تبون أن الحل 

يكمن في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن 
مسار الجزائر وأبدى استعداد الجزائر للمساعدة 

المادية بهذا الخصوص وتنظيم لقاءات في الجزائر 
أو في مالي بين الفرقاء الماليين.وبذات الصدد، قال 
رئيس الجمهورية إن ملف الرعايا الجزائريين الذين 

تم االعتداء عليهم بالسالح في مدينة غاو )شمال مالي( 
والدبلوماسيين الذين تم اختطافهم وتوفي اثنان منهم 
يبقى مفتوحا، متوعدا بمحاسبة من يقف وراء ذلك، 

الفتا إلى أن "التحريات جارية".

 اجلزائر جاهزة الحت�سان املناف�سات

 الريا�سية االقليمية والعاملية

وفي الشأن الرياضي، ألح رئيس الجمهورية على 
ضرورة التكفل بالرياضيين أصحاب القدرات 

والمؤهالت ومرافقتهم تحسبا للمواعيد العالمية المقبلة 
واعتبر من جهة أخرى أن الجزائر باتت جاهزة 

الحتضان منافسات إقليمية وحتى عالمية نظرا لتوفرها 
على مرافق رياضية ومراكز اإليواء سيتم تدعيمها 

بمرافق جديدة في كل مناطق الوطن.

ال وجود ل�سجناء راأي يف اجلزائر

  إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 
عدم وجود سجناء رأي في الجزائر وأن من يسب 
ويشتم تتم معاقبته وفقا ألحكام القانون العام، وقال 

رئيس الجمهورية في لقائه اإلعالمي الدوري مع 
الصحافة الوطنية، "ليس هناك سجناء رأي في 

الجزائر" وأن الحديث عن وجود مثل هؤالء السجناء 
يعتبر بمثابة "أكذوبة القرن"، وأوضح في هذا الصدد 
أن "من يسب ويشتم تتم معاقبته وفقا ألحكام القانون 

العام مهما كانت صفته"، مذكرا بأن "الحصانة يتمتع 
بها فقط نواب وأعضاء البرلمان، وحتى بالنسبة 

لهؤالء يمكن رفع الحصانة عنهم في بعض الحاالت 
لمحاسبتهم".

وأكد الرئيس تبون أنه ال يقبل من أي شخص مهما 
كانت صفته، المساس بمؤسسات الدولة وبرموز تاريخ 

البالد من أمثال األمير عبد القادر، وأضاف رئيس 
الجمهورية بأن حرية التعبير مضمونة في الجزائر، 

لكن شريطة أن تمارس بطريقة حضارية، ليتابع 
بالقول: "المجال مفتوح أمام المعارضين الذين يعبرون 
بقناعة عن وجهات نظرهم، لكن أن تكون بوقا لجهات 

من وراء البحر فهذا أمر مرفوض".

�سنكون باملر�ساد لكل املمار�سات البريوقراطية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الدولة 
ستكون بالمرصاد لكل من يقف وراء تفشي 

البيروقراطية في اإلدارة ويعطل سيرها، وقال رئيس 
الجمهورية إن البيروقراطية هي "ممارسات سلطوية 
مشبوهة تراكمت على مدار 30 الى 40 سنة، وهناك 
أشخاص متوغلون داخل الجهاز االداري وأصبحوا 

تقريبا هم السلطة ونحن لهم بالمرصاد".
وأوضح في هذا المجال ان هناك قرارات "تدرس من 

طرف الحكومة ويصادق عليها مجلس الوزراء ثم يأتي 
من يعطل تطبيقها في الميدان"، وتابع الرئيس تبون 
قائال أن هذه التصرفات "تخلق جوا مكهربا وهناك 

من ينسبها عن قصد الى الجزائر الجديدة"، الفتا الى 
أن "من يريد الكرامة واالحترام عليه أوال باحترام 
الشعب وقوانين الجمهورية"، وذكر في هذا المجال 

بأن نهاية البيروقراطية تمر عبر إنهاء هذه الممارسات 
من اإلدارة، مشددا على ان "دور الدولة يتمثل في 

الرقابة".

 " مل ال�سمل" �ستكون امتدادا
 لقوانني الرحمة، الوئام وامل�ساحلة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن مبادرة لم 
الشمل ستكون امتدادا لقوانين الرحمة والوئام المدني 

والمصالحة الوطنية وستشمل كل من تم تغليطهم 
وأدركوا بعدها أن مستقبلهم مع الجزائر وليس مع 

بعض األطراف الخارجية، وقدم رئيس الجمهورية 
تفاصيل بخصوص الجهات التي ستشملها مبادرة لم 
الشمل، مشيرا إلى أنها "ستعني الجزائريين الذين تم 
تغليطهم والذين فهموا أخيرا بأن مستقبلهم مع بالدهم 
وليس مع السفارات األجنبية"، موضحا أن المبادرة 

ستشمل أيضا أولئك الذين "ابتعدوا عن الركب نتيجة 
تعرضهم لسوء المعاملة"، مشددا على أن المحاوالت 

التي تقوم بها بعض األطراف المعادية للجزائر "ال 
يمكن أن تفلح بوجود شعب مقاوم".

وذكر في هذا الصدد بأن "من كانوا ينادون بالمرحلة 
االنتقالية والتأسيس لطابور خامس لم ولن ينجحوا في 
مبتغاهم"، مضيفا بأن "من يسعون لفتح المجال أمام 
التدخل األجنبي في الجزائر يضيعون وقتهم، ألننا 

لن نقبل بذلك ولن نسمح به إطالقا"، كما لفت رئيس 
الجمهورية إلى أن "مبادرة لم الشمل ستكون امتدادا 
لقوانين الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية 

التي تم إقرارها سابقا لمعالجة المأساة الوطنية، غير 
أنها كانت محدودة في الوقت وآجال االستفادة منها 
كانت ضيقة".وأفاد بأن هذه المبادرة سيتم صياغتها 
على شكل مشروع قانون سيعرض على البرلمان 

لكونه "الممثل الحقيقي للشعب".
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رئي�س اجلمهورية يتوقع جناح القمة العربية ويوؤكد:

يد اجلزائر ممدودة للم �شمل 
اأبنائها وتوحيد البيت العربي

قال رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، اإن يد ال�سلح والعفو تبقى ممدودة جلميع اجلزائريني، مو�سحا اأن مبادرة "مل ال�سمل" التي اأطلقها تنم عن مبادئ 

الدولة اجلزائرية القائمة على الت�سامح والتاآخي، الفتا اإىل اأن اجلزائر متلك كل ال�سلحيات التي توؤهلها لتحقيق امل�ساحلة العربية ومل �سمل البيت 

العربي، حني توقع جناح القمة العربية املنتظر عقدها باجلزائر �سهر نوفمرب املقبل، ليعرج يف حديثه لل�سحافة الوطنية، اإىل خمتلف امللفات االجتماعية 
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بات افتتاح منجم ڨارا جبيالت بوالية تندوف 
والمختصين  الخبراء  واهتمام  أنظار  محط 
الحديد  هائلة من  احتياطات  يحوزه من  لما 
الخام، الذي سيمكن الجزائر للتحول من بلد 

مستورد للحديد إلى بلد مصدر له.
ڨارا  منجم  احتياطي  على  الجزائر  تعول 
جبيالت لوقف استيراد الحديد، الذي يكلف 
الخزينة العمومية سنويا مئات الماليين من 
الدوالرات لتلبية احتياجات السوق الوطنية، 
أن  فيما  طن،  ماليين   9 لنحو  تصل  والتي 
ال  األخيرة  السنوات  في  الوطني  اإلنتاج 
من  العديد  طن.وشدد  مليون   2 يتجاوز 
الخبراء والمختصين في مجال المعادن على 

ضرورة توجيه إنتاج الحديد الخام لمنجم ڨارا 
التعدين،  مصانع  نحو  تندوف  في  جبيالت 
عنابة،  في  الحجار  مركب  غرار  على 
توسيالي في وهران وبالرة في جيجل، من 
لالستخدام  القابل  الحديد  من  االستفادة  أجل 
البناء.ودعا  وقطاع  الصناعات  مختلف  في 
رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين 
والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار لضرورة 
جبيالت  ڨارا  لمنجم  الخام  الحديد  استغالل 
الموريتانية  الجزائرية  الحدود  على  الواقع 
الحاج  التحويلية.وكتب  الصناعات  في 
الطاهر بولنوار على صفحته الرسمية على 
موقع التواصل االجتماعي فايسبوك، "بداية 

حدث  جبيالت  لڨارا  الحديد  منجم  استغالل 
الصناعات  في  استغالله  األهّم  لكن  هام، 
انتاجا  الدول  أكبر  بأن  مضيفا  التحويلية"، 
من  كل  تتصدرها  العالم  في  الخام  للحديد 
أستراليا، البرازيل، الصين، الهند، روسيا، 
باإلضافة إلى جنوب افريقيا، أوكرانيا وكذا 
وإيران. االمريكية  المتحدة  الواليات  كندا، 
وفي المقابل، فإن الجزائر تحتل المرتبة ال 
32 عالميا والخامسة افريقيا والثانية عربيا، 
باجمالي إنتاج يتراوح بين 2 و2,5 ماليين 
طن سنويا، والتي يستخرج أغلبها من الحقل 
المنجمي الونزة وبوخضرة في والية تبسة، 

والذي يوجه أغلبه لمركب الحجار.

والمناجم  الطاقة  وزير  ألقاها  كلمة  وفي 
محمد عرقاب خالل إعطاءه إشارة انطالق 
بداية  جبيالت  ڨارا  لمنجم  األولى  المراحل 
تجسيد  أن  الوزير  أشار  الجاري،  األسبوع 
األنشطة  بعث  إلى  يهدف  المشروع  هذا 
لهذه  األمثل  االستغالل  بُغية  المنجمية 
الوطن،  ربوع  كل  مستوى  على  الثروات 
لبرنامج  الرئيسية  األهداف  أن  مضيفا 
الظروف  تهيئة  هي  المناجم  قطاع  تطوير 
لتنمية االستثمار، وذلك من خالل  المالئمة 
والتنظيمي  التشريعي  اإلطار  إصالح 
المتعلق بالنشاطات المنجمية لضمان جاذبية 
االستثمار في القطاع المنجمي الوطني، وكذا 

تطوير المشاريع الصناعية المنجمية الكبيرة 
الهادفة إلى تثمين الموارد المعدنية المحلية، 
الفوسفات  تحويل  مشاريع  غرار  على 
بواد  والرصاص  الزنك  استغالل  )تبسة(، 
في  الحديد  مكمن  وتطوير  أميزور)بجاية( 
صناعة  لتزويد  )تندوف(  جبيالت  ڨارا 

الحديد والصلب الوطنية".
يذكر أن إجمالي احتياطي منجم ڨارا جبيالت 
الواقع بوالية تندوف يقدر بنحو 4,5 مليار 
قابلة لالستغالل  مليار طن   1,7 منها  طن، 
من  المشروع  تجسيد  وسيتم  واالستخراج، 

خالل شراكة جزائرية صينية.
ف.م

اللجنة  لدى  الهجرة  في  الخبيرة  أوضحت 
صالومي  لو  األحمر,  للصليب  الدولية 
المستوى  رفيع  االجتماع  خالل  سورلين 
بالجزائر  الُمنعقد  الساحل+  لمجموعة 
العاصمة تحت شعار "اإلنسانية تجمعنا" أن 
"مشكل الهجرة في منطقة الساحل+ بات جد 
معقد ليتم االكتفاء بمواجهته على نحو فردي 
المتسببة في  العوامل  أو متفرق, سيما وأن 
هذه اآلفة المتنامية عديدة ومتنوعة ومن ثم 

ينبغي أن تكون الحلول كذلك.”
"عالوة  أنه  اإلقليمية  المسؤولة  وأضافت 
من  أيضا  البد  السياسيين,  المقررين  على 

إشراك كلي للجمعيات والمجتمعات المحلية 
عن  البحث  وعملية  الهجرة  مكافحة  في 
و  المساعدة  "آليات  أن  معتبرة  الحلول", 
التدخل الموضوعة لحد الساعة قد تجاوزها 

الزمن وهي في حاجة إلى تحيين.”
الهالل  رئيسة  أشارت  نفسه،  السياق  وفي 
دول  جهود  تكاتف  أن  التونسي  األحمر 
المنطقة بات أكثر من ضروري, بالنظر إلى 
األبعاد التي ما فتئت تأخذها هذه اآلفة التي 

ال تستثني أي بلد.
مجموعة  "دول  فان  المتدخلة  ذات  وحسب 
الظاهرة  بهذه  مجملها  في  الساحل+معنية 

وهي منقسمة بين دول المصدر للمهاجرين 
العبور واالستقبال  وبلدان االستقبال وبلدان 
"االجتماع  أن  موضحة  الوقت",  نفس  في 
التنمية  حول  الدولية  طوكيو  لندوة  المقبل 
شهر  تنظيمه  المزمع  )تيكاد(  إفريقيا  في 
أوت المقبل في تونس سيشكل فرصة جديدة 

للمضي قدما في هذا االتجاه.”
المالي  األحمر  الهالل  ممثل  دعا  بدوره 
لفائدة  المساعدة  تعزيز  إلى  مداخلته  في 
إن  قائال  هشاشة.واسترسل  األكثر  الدول 
الذي  هو  للثروات  المنصف  غير  "التوزيع 
البلدان  و  للهجرة  األولى  بالدرجة  يؤدي 

في  هام  بشكل  للتدخل  مدعوة  ثراء  األكثر 
هذا الجانب و تدخلهم مرغوب سيما بالنظر 
باقي  و  األمن  مجلس  مساهمة  إلى ضعف 

المؤسسات في الوقاية من األزمات.”    
للهالل  االسالمية  اللجنة  لممثل  بالنسبة  أما 
الهجرة  ظاهرة  ان  فيرى  الدولي  األحمر 
خالل  من  السلم  وقت  في  تواجه  ان  يجب 
من  اآلفة  هذه  الجتثاث  استراتيجية  وضع 
أجل"  من  المسؤول  ذات  ورافع  جذورها. 
توعية الشباب و ضمان تكوين لهم و انشاء 
كآليات  الشغل  لمناصب  خالقة  مؤسسات 
مسبقة على مستوى كل دولة.”وعلى صعيد 
آخر شدد المحاضرون على ضرورة اتخاذ 
اجراءات من أجل مجابهة التغيرات المناخية 
جهته  السكان.من  استقرار  على  تؤثر  التي 
اكد رئيس وفد الصليب االحمر الدولي على 
الكوارث  بمنكوبي  الفوري  التكفل  ضرورة 
الطبيعية.أما مدير الهالل االحمر المصري 
فقد اوضح أن "بلدان الساحل +  ينبغي ان 
انماط  فرض  طريق  عن  الكوارث  تستبق 
البناء  من  السكان  بمنع  و  معينة  معمارية 
ان  الى  االشارة  عشوائية .”تجدر  بصفة 
اشغال االجتماع الرفيع المستوى لمجموعة 
ساحل+ الذي خصص لمناقشة سبل توحيد 
الجهود والتعاون بين جمعيات ذات الطابع 
الساحل  دول  عبر  واإلغاثة  التطوعي 
الدولية  الحركة  وممثلي  األوسط  والشرق 

للهالل األحمر الصليب األحمر.

أوروبا  شرق  الحاصلة  الجيوسياسية  التوترات  دفعت 
األراضي  على  الروسية  العسكرية  العمليات  واستمرار 
األوكرانية منذ أكثر من 4 أشهر، العديد من دول االتحاد 
األوروبي لالستنجاد بالدول المنتجة للنفط والغاز للحصول 

على إمدادات طاقوية بديلة عما تستورده من روسيا.
حال  الجزائر  في  األوروبي  االتحاد  دول  من  العديد  ترى 
احتياجاتها  تغطية  تضمن  إضافية  إمدادات  على  للحصول 
في  ارتفاعا  يشهد  الذي  الشتاء،  فصل  خالل  الطاقوية 
الصدد،  هذا  الفصول.وفي  باقي  مع  بالمقارنة  االستهالك، 
قال الخبير الطاقوي في منظمة األقطار العربية المصدرة 
للبترول "أوابك" وائل حامد عبد المعطي في تغريدة له على 
حسابه على تويتر " باتت  الجزائر تملك أدوات مؤثرة جدا 

في معادلة الطاقة  األوروبية".
وتابع  كالمه، الوضع الجديد في قطاع الطاقة األوروبية، 
راجع لتوقيع الجزائر التفاق لزيادة الصادرات إلى ايطاليا 
تقدر بنحو 4 ماليير متر مكعب"، والتي تضاف لنحو 21 
مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي يتم ضخها سنويا إلى 

روما عبر خط أنابيب أنريكو ماتي "ترانسميد".

كما أضاف وائل حامد عبد المعطي، بأن المكانة التي باتت 
تأتي  العالمي،  الطاقوي  المجال  في  الجزائر  عليها  تحوز 
تصل  بسعة  الغاز  إلسالة  لمحطات  حيازتها  مع  بالموازاة 
توفير  تضمن  والتي  سنويا،  طن  مليون   25,4 لحوالي 
إمدادات بديلة عن الغاز الروسي، الذي يغطي حوالي 47 

بالمئة من إجمالي إحتياجات السوق األوروبية.
للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  منظمة  خبير  وأردف 
أوابك، كالمه ليشير إلى أن "االتفاق األخير على خط الغاز 
العابر للصحراء بين الجزائر ونيجيريا والنيجر ليصل إلى 
أوروبا" ويضخ سنويا ما بين 20 و30 مليار متر مكعب من 
نيجيريا، عامل أخر  انطالقا من واري في  الطبيعي  الغاز 

يعزز مكانة الجزائر في السوق الطاقوية األوروبية.
وتسابق دول القارة العجوز الزمن للحصول على إمدادات 
مخزوناتها  مأل  أجل  من  الروسي،  الغاز  عن  بديلة 
االستراتيجية استعدادا لفصل الشتاء، واضعة نصب عينيها 
دول حوض البحر األبيض المتوسط متنفسا، في ظل قرب 
التي تسمح  الالزمة،  التحتية  البنية  المسافة وحيازتها على 
لها باالستفادة من شحنات إضافية، وهو األمر الذي تحدث 

عن  كشف  إذ  عرقاب،  محمد  والمناجم  الطاقة  وزير  عنه 
وجود اتصاالت من قبل ألمانيا ودول من أوروبا الشرقية 

إلقتناء شحنات من الغاز الجزائري.
النفط  من  اليومي  اإلنتاج  إجمالي  فإن  اإلتجاه،  ذات  وفي 
الخام ارتفع مع بداية شهر أوت الجاري ليصل ل 01 مليون 
الذي  المعروض،  برفع  ستسمح  والتي  برميل،  ألف  و55 
لالقتصاد  الحركية  عودة  منذ  التقلبات،  من  العديد  يعرف 
الصحي  الوضع  بشأن  المخاوف  انحسار  عقب  العالمي، 
توصل  أخر،  جانب  كورونا.ومن  فيروس  بتفشي  المرتبط 
مجمع سوناطراك منذ بداية العام الجاري ولغاية نهاية شهر 
والتي  ونفطية،  غازية  اكتشافات   7 ل  المنقضي  جويلية 
ستمكن من المساهمة في تعزيز مكانة الجزائر في السوق 
مليار   21 نحو  سنويا  تصدر  الجزائر  فإن  العالمية.للعلم، 
متر مكعب من الغاز الطبيعي نحو ايطاليا عبر خط أنابيب 
أنريكو ماتي "ترانسميد"، والتي سيضاف لها 4 ماليير متر 
مكعب خالل العام الجاري، كما أنها تضخ سنويا نحو 10,5 

ماليير متر مكعب إلسبانيا عبر خط أنابيب ميد غاز.
ف.م
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خالل االجتماع رفيع

 امل�ستوى ملجموعة ال�ساحل

 توقيع اتفاقية �شراكة 
يف جمال الن�سيج واجللود
الجزائري  األحمر  الهالل  وقع 
أمس،  أول  الساحل+،  ومجموعة 
مصنف  إلعداد  شراكة  اتفاقية  على 
للنسيج  الصناعية  المهن  في  المهارات 
البكم  و  الصم  بفئة  الخاص  الجلود  و 
وجرى  الساحل.  ومنطقة  الجزائر  في 
على  االتفاقية  هذه  على  التوقيع  حفل 
هامش االجتماع رفيع المستوى الدوري 
لمجموعة الساحل+, المنعقد تحت شعار 

"اإلنسانية تجمعنا".
األول  يعد  الذي  االتفاق,  هذا  وسيسمح 
العربي,  العالم  و  إفريقيا  في  نوعه  من 
عليه  يشرف  تكويني"  برنامج  "بإنشاء 
الهالل األحمر الجزائري, بالشراكة مع 
القابضة  الشركة  الساحل+,  مجموعة 
الجزائري  المجمع  و  الجلود  و  للنسيج 
للجامعة الصناعية و شركة "اينوهاست 

كومباني".
ترأسه  الذي  الحفل  هذا  في  شارك  وقد 
من  كل  زغدار,  أحمد  الصناعة  وزير 
والطاقات  الطاقوي  االنتقال  وزير 
البيئة  وزيرة  زيان,  عتو  بن  المتجددة 
سامية موالفي, رئيس مجموعة الساحل+ 
الغامبي,  االحمر  الصليب  ورئيس 
األحمر  الهالل  رئيسة  سيالح,  جاتو 
الرؤساء  و  حمالوي  ابتسام  الجزائري 
المدراء العامين للشركة القابضة للنسيج 
و الجلود و شركة "اينوهاست كومباني" 
والمجمع الجزائري للجامعة الصناعية.

الطرفان ناقا�سا اآفاق اال�ستثمار

 يف جماالت الهند�سة

 واإنتاج الكهرباء 

عرقاب يبحث مع �شفري 
كوريا اجلنوبية �سبل 

التعاون الطاقوي
محمد  والمناجم  الطاقة  وزير  استقبل 
جمهورية  سفير  أمس،  أول  عرقاب, 
مو,  تشانغ  كيم  بالجزائر,  كوريا 
التعاون  تعزيز  سبل  معه  بحث  والذي 
بيان  به  أفاد  حسبما  الثنائي,  الطاقوي 
للوزارة. وخالل هذا اللقاء, الذي جرى 
المدير  الرئيس  بحضور  الوزارة  بمقر 
استعرض  سونلغاز,  لمجمع  العام 
مجال  في  الثنائية  العالقات  الطرفان 
الجارية  الشراكة  ومشاريع  الطاقة 
المصدر. نفس  حسب  الجزائر,  في 
االستثمار  افاق  الطرفان  ناقش  كما 
الكهرباء,  وإنتاج  الهندسة  مجاالت  في 
وإمكانيات التعاون والشراكة في مجال 
المحروقات, السيما إنتاجها ومعالجتها. 
المشتركة  اإلرادة  الطرفان  وأبدى 
وتطوير  تعاونهما  لتعزيز  البلدين  بين 
على  تركز  المنفعة,  متبادلة  شراكات 
تقنيات  اتقان  تدمج  التي  المشاريع 
اإلنتاج ونقل المعرفة والخبرة, والتكوين 

واإلدماج الوطني, يضيف البيان.
ر.ن

دعوة قوية ال�ستغالل حديد هذا املنجم يف ال�سناعات التحويلية

رهان على "غار جبيالت" لتحويل اجلزائر من م�ستورد للحديد اإىل بلد م�سدر 

اأكدوا على �سرورة اإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة

خرباء يدعون اإىل الوقاية 
من الهجرة عرب جمموعة ال�ساحل+

دعا خرباء اإىل الوقاية من الهجرة وتنقالت ال�سكان عرب جمموعة ال�ساحل+ التي يجب اأن تتم يف زمن ال�سلم من خالل اأخذ بعني االعتبار

 االأ�سباب احلقيقية وراء هذه االآفة وم�سافرة جهود دول املنطقة.

خبري يف منظمة "اأوابك" يتحدث عن الطلب املتزايد على الغاز اأوربيا ويك�سف

"اجلزائر متلك اأدوات موؤثرة جدا يف معادلة الطاقة  الأوروبية"



ألقاها  كلمة  في  و  زيان،  بن  الباقي  عبد  وأكد 
الطب  لكلية  الصيفية  الجامعة  افتتاح  بمناسبة 
بجامعة -الجزائر1- "بن يوسف بن خدة" والتي 
ستدوم ثالثة أيام, أن الوزارة تسعى إلى تشجيع 
األساتذة والباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج 
للمساهمة في تطوير األبحاث العلمية بالجامعات 
الجزائرية، من خالل "التكوين النوعي" للباحثين 
الجامعية  المؤسسات  مختلف  عبر  والطلبة 

والبحثية.
وأوضح بن زيان أن "الوزارة تسعى إلى تشجيع 
مساهمة األساتذة والباحثين الجزائريين المقيمين 
بالخارج في تطوير األبحاث العلمية بالجامعات 
في  المشاركة  خالل  من  ذلك  و  الجزائرية, 
مختلف  عبر  والطلبة  للباحثين  النوعي  التكوين 
المستويين  على  والبحثية  الجامعية  المؤسسات 

المعرفي والمنهجي".
"إيجابا"  المساهمة  هذه  ستنعكس  انه  قال  و 
والمقاالت  والدراسات  البحوث  نوعية  على 
والدولي,  الوطني  المستوى  على  المنشورة 

مشيرا  مقرؤيتها",  و  "مرئيتها  من  ويرفع 
"إشراك  على  تعمل  الوزارية  دائرته  أن  إلى 
الخارج"  في  المقيمين  الجزائريين  الباحثين 
الوطنية  للمدارس  التكوينية  البرامج  إعداد  في 
الوطنية  "المدرسة  غرار  على  الجديدة,  العليا 
العليا  الوطنية  والمدرسة  للرياضيات  العليا 
العليا  المدرسة  وقريبا  االصطناعي,  للذكاء 
البرامج  إنجاز  تكنولوجيا, والمساهمة في  للنانو 

الوطنية للبحث".
هذه  مثل  تنظيم  أن  زيان  بن  واعتبر   هذا 
من  جديد  جيل  "تكوين  في  سيساهم  النشاطات 
الذين  والمبتكرين",  والمبدعين  الموهوبين 
لتحقيق  وسيلة  و  أساسا  المعرفة  من  يتخذون 
اقتصاد  لبناء  والتأسيس  المرجوة  النهضة 
مخرجات  واستثمار  الذكاء  على  القائم  المعرفة 
التكوين والبحث و تعميم الرقمنة, وكذا الوصول 
إلى الذكاء االصطناعي والتحكم في التكنولوجيا.
الجامعي  الدخول  أن  اخرى, كشف  ومن جهة   
مدرسة  افتتاح  سيشهد   2023-2022 المقبل 

وطنية عليا في النانو تكنولوجيا بالقطب الجامعي 
سيدي عبد هللا, إلى جانب المدرستين الوطنيتين 
افتتحتا  اللتان  االصطناعي  والذكاء  للرياضيات 

خالل الموسم الجاري.
اللقاء  وبخصوص  الوزير  ان  االشارة  يجدر 
قال  انه يدخل في إطار برنامج الوزارة الهادف 
لتحسين التكوين كما يهدف الى تعزيز التواصل 
المناطق، مشيرا الى  المتدربين في مختلف  بين 
تنظيم  الصيفية  الجامعة  هذه  خالل  سيتم  انه 
تكوين  التكنولوجيا  كما سيتم  لقاءات في مجال 
الباحثين في عدة مجاالت، مع إشراك الكفاءات 
العليا  المدارس  في  للبرامج  واعداد  الخارج  في 

الجديدة.
هذه  مثل  تنظيم  أن  الوزير  أضاف  بالمقابل 
قائم على  يساهم في خلق جيل جديد  المبادرات 
االصطناعي  الذكاء  غلى  والوصول  الذكاء، 
والتحكم في التكنولوجيا مشيرا أن القطاع يعتمد 
وروح  واإلبداع  والتميز  اإلبتكار  تشجيع  على 

المبادرة.

مرمي عثماين
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قال اإن الدخول اجلامعي املقبل �سي�سهد افتتاح مدر�سة

 وطنية عليا يف النانو تكنولوجيا

بن زيان ي�ؤكد ا�ستعداد باحثني جزائريني 
يف اخلارج يف تكوين طلبة "الدكتوراه"

اأعلن وزير التعليم العايل والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عن ا�ستعداد الأ�ساتذة و الباحثني اجلزائريني املقيمني 

باخلارج "للم�ساهمة يف التكوين, ومرافقة نخبة الطلبة امل�سجلني يف الدكتوراه", موؤكدا اأن الهتمام ان�سب يف هذه اجلامعة 

ال�سيفية على الأ�ساتذة امل�سجلني يف الريا�سيات والتكنولوجيا والذكاء ال�سطناعي, على اأن يتم تنظيم جامعات �سيفية 

اأخرى تخ�ص جمالت خمتلفة عرب الوطن.

المستهلك  عن   للدفاع  الجزائرية  المنظمة  أصدرت 
ودعت  المدرسية  األدوات  أسعار  إرتفاع  حول  بيان 
منحة  رفع  الى ضرورة  العليا  السلطات  عاجل  بشكل 
التمدرس بما يتماشى مع ارتفاع المستلزمات المدرسية، 
وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك، على خلفية ارتفاع 
الى  وصلت  بزيادة  المدرسية  المستلزمات  أسعار 
300بالمائة، وهذا في الوقت الذي تدخل وزير التجارة 

لضبط األسعار عبر خلق اسواق رحمة.
متابعتها  إطار  في  أنه   للمنظمة  بيان  في  وجاء   
تلقي  على  والسهر  المستهلكين  وقضايا  السوق  لواقع 
انشغاالتهم، وايمانا منها بقدسية إيصال صوت المواطن، 
عبر  المستهلكين  من  الشكاوي  عديد  مصالحها  تلقت 
األدوات  ألسعار  الفاحش  الغالء  مفادها  الوطن  ربوع 
قرطاسية...  أدوات  محافظ،  كراريس،  من  المدرسية 
السيما  المتوسطة  العائلة  قدرة  تفوق  والتي  وغيرها، 
ممن يمتلكون العديد من األطفال المتمدرسين، وتشكل 
ما  وهذا  األساسية،  الحاجيات  هذه  لسد  حقيقيا  تحديا 
حذرت منه منظمتنا مطلع السنة الجارية، وال نزال ننوه 

بحساسية الوضع السيما على الطبقات الهشة والفقيرة.
تشهدها  التي  الحالية  األزمة  أن   المنظمة،  وأوضحت 
الجزائر ليست بمعزل عن التقلبات التي تعيشها األسواق 
جراء  االقتصادي  المستوى  على  السيما  العالمية، 
انخفاض مخزون السوق الدولية من المواد األولية الناجم 
عن تأثيرات أزمة كورونا، وارتفاع أسعار بعض هذه 
المواد على غرار عجينة الورق التي فاقت نسبة زيادتها 
عتبة %80، ناهيك عن ارتفاع تكلفة الشحن البحري، 
وهو ما ترتب عنه تزايد جنوني لألسعار وأثر بدوره 
على السوق المحلية التي عرفت فيها بعض المستلزمات 
زيادة تصل لـ %300، تزامنا مع توقف بعض الوحدات 
بسبب  أو  األولية وغالئها،  لندرة موادها  إما  االنتاجية 
إعادة الهيكلة، وزيادة االحتكار الممارس من قبل بعض 
االستيراد  وتأخر صدور رخص  المتعاملين من جهة، 
ولدت  األسباب  هذه  كل  أخرى،  جهة  من  منهم  للعديد 
السوق  أزمة سيعيشها  ببوادر  تنذر  تذمرا ، وأصبحت 

عشية الدخول االجتماعي.
وأكدت منظمة المستهلك انها مطالبها  تصب دوما في 

خانة الحفاظ على أمن وسالمة المستهلك، وال تحيد عن 
توجيهات رئيس الجمهورية لإليفاء بحاجيات المواطنين 
وحماية قدرتهم الشرائية، وانطالقا من ذلك ن اقترحت 
ارتفاع  مع  يتماشى  بما  التمدرس  منحة  بضرورة رفع 
الشرائية  القدرة  وانخفاض  المدرسية،  المستلزمات 

للمستهلك، والمطالبة بتخفيض عدد الكراريس.
كما دعت منظمة حماية المستهلك الى  محاربة االحتكار 
على  والعمل  األسعار،  تسقيف  من خالل  والمحتكرين 
المستهلك  إلى  والمستورد  المنتج  من  بيع  نقاط  إنشاء 
بيع  لنقاط  المدارس  تحويل  المثال  النهائي، على سبيل 
المدن  في  لها السيما  المستهلك  بسهولة وصول  تسمح 
واألرياف، فضال عن تشجيع الصناعة المحلية والعمل 

على تطويرها.
وترقية  التجارة  وزارة  أعلنت  االطار  هذا  وفي 
كافة  عبر  رحمة  أسواق  استحداث  عن  الصادرات 
المدرسية  األدوات  لبيع  مخصصة  الوطني  التراب 
تحسبا للموسم الدراسي الجديد، وهذا في اطار تعليمات 
على  فيها  شدد  أين  التجارة،  لمديري  الوزير  وجهها 

المواد  ضرورة مضاعفة الجهود من أجل ضمان هذه 
والبشرية  المادية  اإلمكانيات  كافة  وتسخير  للمواطن 

إلنجاح الدخول المدرسي.
وترقية  التجارة  وزير  ترأس  خالل  هذا  وجاء 
تنسيقي  اجتماع  أمس  أول  رزيق  كمال  الصادرات  
بحضور اإلطارات المركزية للوزارة و مديري التجارة 
المرئي  التحاضر  خاصية  عبر  والوالئيين  الجهويين 
عن بعد ،حيث استهل الوزير هذا االجتماع بتهنئة كافة 
الحاضرين ومن خاللهم كافة إطارات الوزارة بمناسبة 
هذا  خصص  وقد  هذا  الجديدة  الهجرية  السنة  حلول 
بالتعليمات  والتقيد  تنفيذ  مدى  وتقييم  لمتابعة  االجتماع 
المسداة في إطار مراقبة تموين السوق بالمواد األساسية 
واسعة االستهالك باإلضافة إلى التأكيد على مرافقة تجار 
الجملة والتجزئة لألدوات المدرسية من أجل التحضير 
من   2022/2023 الدراسية  للسنة  المدرسي  للدخول 
خالل استحداث أسواق رحمة عبر كافة القطر الوطني 

مخصصة  للدخول المدرسي.
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منظمة امل�ستهلك تدعو اىل رفع قيمة املنحة الدرا�سية وتخفي�ص عدد الكراري�ص يف الق�سام

رزيق يتدخل باأ�سواق رحمة لبيع الأدوات املدر�سية مع قفز الأ�سعار بن�سبة 300 باملائة

السجون  إلدارة  العام  المدير  أعلن 
اإلجتماعي  االدماج  وإعادة 
الدولة  أن  أسعيد زرب  للمحبوسين 
التمدرس  نفقات  بجميع  تتكفل 
األطوار،  مختلف  في  للمحبوسين 
الكتب  جميع  توفير  إلى  باإلضافة 
الدراسية  المستويات  بمختلف 
اللوازم  و  المجهودات  وتوفير 
منوها  البيداغوجية،  واألدوات 
قائال"  السنة  هذه  المحققة  بالنتائج 
انها كانت مليئة بالنجاح على غرار 

السنة الماضية."
الدارة  العام  للمدير  تصريح  وفي 
بمؤسسة  زرب،  أسعيد  السجون 
القليعة،  والتأهيل  التربية  إعادة 
في  إطار  حفل تكريم المحبوسين 
البكالوريا  شهادتي  في  المتفوقين 
المتفوقين  وكذا  المتوسط  والتعليم 
للموسم  المهني  التكوين  مجال  في 
اشرف   ،2021/2022 الحالي 
لوزارة  العام  األمين  رفقة  عليه 
المحبوسين  تكوين  أن  قال  العدل 
حضورهم  لتعزيز  هاما  فاعال  يعد 
والمهني  االجتماعي  االندماج  في 
سخرت  حيث  عنهم.  االفراج  بعد 
لدعم  الالزمة  اإلمكانيات  الدولة 
تفعيل  مع  البرامج  مختلف  تفعيل 
مساهمة  مع  البناءة،  األنشطة 
في  الجديدة  للمؤسسات  مباشرة 
مختلف  على  المحبوسين  إقبال 

البرامج التعليمية والتكوينية.
التنويه  وجب  أنه  إلى  وأشار 
الدولة  تبذلها  التي  للمجهودات 
والفعاليات المجتمع المدني المتكونة 
باإلضافة  وزاريا،  قطاع   20 من 
االسالمية  الكشافة  منظمتي  إلى 
والهالل األحمر الجزائري، إضافة 
التربية والتعليم ووزارة  إلى قطاع 
التكوين والديوان الوطني للمسابقات 
التربية  ومديريات  واالمتحانات 
بمختلف التراب الوطني، الشرافهم 
المحبوسين  إجتياز  مراحل  على 
من  كذلك  والرفع  االمتحانات  على 
مستواهم الفكري واألخالقي وبعت 
للعيش في مجتمع في  فيهم  الرغبة 

ظل احترام القانون
المحبوسين  أن  المتحدث،  وأوضح 
الذين استفادوا من تخفيض العقوبة 
لتعليمات  وفقا  عنهم،  والمفرج 
من  الجمهورية،  رئيس  وتوجيهات 

البطالة  منحة  االستفادة من  شروط 
الولوج  من  تمكينهم  ضمان  مع 
تحضيرهم  يتم  حيث  الشغل،  لعالم 
مع  بالتنسيق  االفراج  قبل  أشهر   6
عملية  أن  موضحا  العمل،  وزارة 
اإلفراج  وبعد  انطلقت،  التسجيل 
قد سجلوا  يكونون  المحبوسين  عن 
في منصات طالبي الشغل، ومنحة 
بمجرد خروجهم  لهم  توفر  البطالة 
من المؤسسات العقابية مع االتصال 
بالجهات المعنية من بلديات ودوائر 
من  منهم  يستفيد  حتى  واليات  و 

منحة البطالة.
فأنه  المسؤول   ذات  وحسب 
سنتين  إلى  العقوبة  تخفيض  تم 
امكان  مع  المحبوسين،  لبعض 
الناجحين  العقابية  المؤسسة  نزالء 
باإللتحاق  البكالوريا  شهادة  في 
زمالئهم  مثل  بالجامعة،مثلهم 
الصباحية  الفترة  في  ويدرسون 
ويعودن إلى المؤسسة العقابية بدون 
قضاة  إشراف  تحت  وهذا  حراسة 
يتكفلون  الذين  العقوبات  تطبيق 

بذلك.
يجدر االشارة أنه تم من خالل هذا 
المتفوقين  المحبوسين  تكريم  الحفل 
على  لهم  تشجيعا  رمزية،  بجوائز 
بذلوها،والمثابرة  التي  المجهودات 
منهج  اتخاذ  في  أظهروها  التي 
العلم والمعرفة لالندماج الفعلي في 
المجتمع، وتحصل الفائزون االوائل 
من مختلف المؤسسات العقابية على 
النزيل  تحصل  ،اين  مرضية  نتائج 
من   14.69 معدل  على  ابراهيم 
المؤسسة العقابية القليعة، وتحصلت 
 13.60 معدل  على  فيروز  النزيلة 
المؤسسة  من  البكالوريا  بشهادة 
النزيل  وتحصل  البليدة،  العقابية 
التعليم  بشهادة  الناجح  اسالم 
المتوسط على معدل 12.17 محمد 
بالمؤسسة العقابية القليعة، وتحصل 
النزيل أبو بكر من المؤسسة العقابية 
بشهادة   13.58 معدل  على  البليدة 
النزالء  أحد  وتحصل  البكالوريا، 
على معدل 17.44 فرع اعالم الي 
هذا  بالقليعة. وجاء  مهني  تكوين 
المبذولة  المجهودات  لتثمين  الحفل 
طوال السنة من طرف المحبوسين 

وموظفي المؤسسات العقابية.
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خالل حفل تكرمي املحبو�سني املتفوقني يف �سهادتي 

البكالوريا و البيام..ا�سعيد زرب  يعلن:

"التكفل بجميع نفقات متدر�س 
املحبو�سني وفر�سة للدرا�سة 
باجلامعة من دون حرا�سة"



السنوات  الجزائر  في  النقل  قطاع  ويعرف 
األخيرة "ثورة" في تطبيقات التاكسي حيث 
التي  التطبيقات  عشرات  القطاع  يحصي 
حوالي  تسيطر  حين  في  فترة  كل  تظهر 
األكثر  النسبة  تطبيقات حاليا على   6 أو   5
منها  الفردي  للنقل  الرقمي  السوق  من 
الجنسيات  متعددة  لشركات  تابعة  تطبيقات 
دخلت السوق المحلية مؤخرا، وبينما تحتدم 
للسيطرة على  التطبيقات  بين هذه  المنافسة 
التجاوزات  تزداد  السوق  من  نسبة  اكبر 
والخروقات خاصة وان عمل هذه التطبيقات 
النقل  وزارة  من  مباشرة  رقابة  دون  يبقي 
فجل التطبيقات التي تنشط حاليا في الجزائر 
تعمل  وانما  النقل  لوزارة  تابعة  ليست 
السيارات  كراء  لنشاط  تجارية  بسجالت 
الوزارة  وصاية  تحت  ناشئة  كشركات  أو 
المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والشركات 
الناشئة وهو ما يجعلها خارج رقابة وزارة 
النقل التي تعتبر المسؤولة عن هذا القطاع 
في الجزائر وهو ما فتح المجال للتالعبات 
ومزيد من التجاوزات والخروقات من قبل 

هذه التطبيقات.
 "ا�ستعباد" لك�سب

 الزبائن وحتقيق الربح

وتختلف المزايا والخيارات وحتي االسعار 
تعد  األخيرة  هذه  تطبيق   كل  يقدمها  التي 
حاليا محل تنافس بين مختلف التطبيقات في 
السيطرة  تطبيق  كل  يحاول  حيث  الجزائر 
على السوق من خالل منح خيارات ومزايا 
أكبر لزبائنه وهو ما بات يؤثر على عالقة 
الشراكة التي تربط بين التطبيقات والسائقين 
حيث  األخيرة  هذه  ضمن  يعملون  الذين 
ألشبه  تعرضهم  من  منهم  العديد  يشتكي 
التي  التطبيقات  بـ"استعباد" من طرف هذه 
على  الزبائن  من  عدد  أكبر  على  تبحث 
حساب السائقين، ومن بين أوجه االستعباد 
الذي نتحدث عنه هو إجبار بعض التطبيقات 
وفق  العمل  على  معها  العاملين  السائقين 
نظام "التخفيضات" دون حتي اعالم السائق 
المثال  سبيل  على  "هيتش"  فتطبيق  مسبقا، 
ال الحصر يشترط على السائقين قبول 80 
بالمائة من الطلبات التي تصل السائق حيث 
يتم فصل السائق من العمل ان رفض نسبة 
الطلبات  من مجموع  بالمائة   20 تزيد عن 
التي تصله يوميا، في حين يكون من ضمن 
و"تخفيضات"  "عروض"  الرحالت  هذه 
يمنحها التطبيقات لزبائنه بشكل يومي غير 
ان السائق ليس لديه الحق حتي في معرفة 
رحلة  هي  بها  يقوم  التي  الرحلة  كانت  أن 
عادية أو رحلة تتضمن عرض ترويجي او 
تخفيض. وحسب ما أكده عدد من السائقين 
الذين يعملون ضمن هذا التطبيق لـ"الرائد" 
الرحلة  فإنه في بعض األحيان يكون سعر 
على سبيل المثال 1000 دج للتنقل مثال من 
بلدية زرالدة لبلدية الرغاية في وقت الذروة 
ليتفجأ  شديدا  مروريا  ازدحاما  تعرف  التي 
السائق وعند وصوله لمكان الوجهة المحددة 
ان الزبون يدفع له مبلغ 500 دج أي نصف 
المبلغ ألنه على الرحلة عرض ترويجي ال 
على  "مجبر"  يكون  الذي  السائق  به  يبلغ 
عليها  التي  الرحالت  معرفة  دون  العمل 
هؤالء  ويضيف    ، غيرها  من  عروض 
السائقين أنه في الكثير من المرات يقومون 
برحالت تمتد لساعات بسبب طول المسافة 
وبسبب االزدحام دون ان يتقاضوا أي أجرة 
لزبائن  التطبيق  من  مهداة  الرحلة  كون 
ان  مؤكدين  السائق،  معرفة  دون  التطبيق 
الخلل ليس في العروض والتخفيضات التي 
زبائنه  على  للحفاظ  التطبيق  وسيلة  تعتبر 
الذين  التطبيق  مسيري  "عقلية"  في  وانما 
ويحرمونهم  ك"عبيد"  السائقين  يعتبرون 

الرحالت  كانت  ان  المعرفة  حق  من  حتي 
عليها عروض او تخفيضات من عدمه.

 �سائقون "يكدحون"

 مل�ساعفة اأرباح التطبيقات 

ضمن  العاملون  السائقون  يشتكي  بالمقابل 
ارتفاع  من  الجزائر  في  التاكسي  تطبيقات 
نسبة هامش ربح التطبيقات والذي يتراوح 
لـ25  ويصل  تطبيقات  في  بالمائة   18 بين 
بالمائة في تطبيقات أخرى وهو هامش ربح 
التي  المحدودة  للمزايا  بالنظر  جدا  مرتفع 
يحصل عليها السائق من قبل هذه التطبيقات 
مقارنة بالشروط التي تفرضها هذه األخيرة 
ويتحمل السائقون جميع المصاريف المتعلقة 
واحيانا  وبنزين  سيارة  من صيانة  بالرحلة 
يطلب الزبائن من السائقين تشغيل المكيفات 
عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة، كما 
يتحمل السائقون عبء االكتظاظ المروري 
في أوقات الذروة لتستفيد في نهاية المطاف 
التطبيقات من نسبة تصل لـ25 بالمائة من 
على  االخير  هذا  ويحصل  السائق  أرباح 
أرباح ال تغطي حتى المصاريف التي انفقها 
هجرة  في  األخيرة  الفترة  تسبب  ما  وهو 
جماعية للسائقين من هذه التطبيقات خاصة 

التي تفرض نسبة مرتفعة على األرباح.
ال رخ�سة ن�ساط وال حماية قانونية 

تطبيقات  العاملون ضمن  السائقون  ويعتبر 
قانونيا  محميين  غير  الجزائر  في  التاكسي 
رغم أن بعض التطبيقات تّدعي أنها سوت 
دون  جلها  أن  غير  القانونية  وضعيتها 
النشاط  رخصة  للسائقين   توفر  ال  استثناء 
أي  يوجد  وال  النقل،  وزارة  طرف  من 
أمام  السائقين  هؤالء  تحمي  قانونية  وثيقة 
لسحب  معرض  فالسائق  الوصية،  الجهات 
الرخصة وحجز السيارة في حالة مصادفة 
أعوان األمن باعتباره مجرد "كلونديستان" 
يعمل بتطبيق هاتف وقد روي لنا عدد من 
المالية ولسحب  للغرامة  السائقين تعرضهم 

رخص السياقة في العديد من المرات بسبب 
ممارستهم نشاط غير قانوني، في حين تجدد 
للسائقين  دعوتها  التاكسي  تطبيقات  بعض 
من  مقربة  على  النشاط  بتجنب  مرة  كل 
المحطات البرية للنقل وضمن نطاق بعض 
الخطوط وهو ما يطرح العديد من عالمات 
أن  التطبيقات  هذه  ادعاء  حول  االستفهام 

نشاطها قانوني.
�ُسّكر، جمانني ومر�سي �سمن الزبائن 

لتطبيقات  المسيرة  الشركات  فأن   بالمقابل 
في  السائق  تحمي  ال  الجزائر  في  التاكسي 
حالة تعرضه لتجاوزات من قبل الزبون، في 
حين تشدد التطبيقات على ضرورة الخدمة 
والظروف  األحوال  كل  في  للزبون  الجيدة 
ويصادف العديد من سائقي األجرة أشخاصا 
في حالة سكر أو متعاطين لمحظورات وهو 
وممتلكاته،  السائق  على  خطرا  يشكل  ما 
في حين يصادف أن يكون المسافر "مختل 
خطيرة  حالة  في  مريض  حتى  أو   " عقليا 
النهائية  الوجهة  بدقة  يحددون  أو عجزة ال 
للسائق  يحق  ال  الحال  وبطبيعة  للرحلة 
األشخاص  هؤالء  مثل  مع  التعامل  رفض 
لهذا  اهتمام  أي  الشركة  تعير  ال  وبالمقابل 
سالمة  على  الربح  تسبّق  فهي  الوضع، 

السائق.
 رحالت تنتهي

 باعتداءات وعمليات �سرقة 

صادفنا  االستطالع  لهذا  اجراءنا  وخالل 
كانوا  تاكسي  لسائقي  الحاالت  من  العديد 
للسرقة  تعرضوا  التطبيقات  يعملون ضمن 
منهم من تعرضوا لسرقة أغراض أو أموال 
كليا،  سياراتهم  لسرقة  تعرضوا  من  ومنهم 
ضمن  يعمل  كان  الذي  محمد  هؤالء  من 
تطبيق "إن داريف" وكان يملك سيارة من 
مع  حديثه  في  محمد  يقول  "سكودا"  نوع 
كل  في  التطبيق  يشّغل  كان  أنه  "الرائد" 
األوقات واحيانا يضمن الخدمة للزبائن لغاية 

الواحدة ليال ليضيف انه في إحدى المرات  
الليل لرحلة  تلقي طلب تقريبا في منتصف 
علي  بابا  بلدية  إلى  النعجة  عين  بلدية  من 
ولدى قبوله الرحلة توجه للمكان الذي حدده 
بثالثة شباب  ليتفجأ  التطبيق  الزبون ضمن 
مثيري للريبة غير أنه لم يشأ الغاء الرحلة 
في اخر لحظة وفضل توصيل الزبائن الذين 
بتهديده  قاموا  عصابة  مجرد  إال  كانوا  ما 
بالسالح األبيض وسلبه سيارته التي تعتبر 
أودع  انه  ليضيف  الوحيد  ماله"  "راس 
تزال  ال  التي  األمن  مصالح  لدى  شكوي 
بينما  العصابة  على  للقبض  ابحاثها  تجري 
بالتعبير  ضمنه  يعمل  الذي  التطبيق  اكتفي 

عن "أسفه" عن الحادثة.
الزبائن ي�ستكون ارتفاع االأ�سعار 

هذا  وان تحدثنا على التجاوزات التي باتت 
الجزائر  في  التاكسي  تطبيقات  عمل  تطبع 
فان االمر ال يتعلق بالعالقة وعقد الشراكة 
التي تربط هذه التطبيقات بالسائقين العاملين 
معها فقط فحتى زبائن هاته التطبيقات باتوا 
نقائص وسوء خدمة أصبحت  يشتكون من 
وتعتبر  التطبيقات،  معظم  عمل  تطبع 
الذين  الزبائن  شكاوي  مقدمة  في  األسعار 
مدروس  غير  المطبق  األسعار  سلم  يرون 
وهو ما يتفق معه حتى السائقين ففي وقت 
تكون فيه أسعار بعض الرحالت منخفضة 
مقارنة بالمسافة والوقت المتطلب للوصول 
هناك وجهات تعتبر أسعارها مرتفعة أصال 
على  االنطالق  نقطة  عن  النظر  بغض 
غرار وجهة المطار الدولي، وهو ما يطرح 
تعتمدها  التي  المعاير  حول  التساؤالت 

تطبيقات التاكسي لتحديد السعر.
 هذه التجاوزات يتورط

 فيها ال�سائقون اأي�سا 

بعض  هي  أيضا  الزبائن  شكاوي  بين  من 
السائقون  فيها  يتورط  التي  الممارسات 
للزبون  الوصول  في  بالتأخر  تتعلق  والتي 

دقيقة،  أخر  في  الرحلة  الغاء  وأحيانا 
تتعلق  أخرى  ممارسات  إلى  باإلضافة 
بمحاوالت بعض السائقين رفع األسعار بما 
التطبيق  ضمن  المحدد  والسعر  يتعارض 
بعض  طرف  من  رصدناه  ما  خالل  فمن 
الزبائن الدائمين لدى تطبيقات التاكسي فان 
الرحلة بسعر معين  يقبلون  السائقين  بعض 
الزبون  يطالبون  للوجهة  الوصول  لكن عد 
مدة  وطول  االكتظاظ  بحجة  السعر  بزيادة 
بعض  حمل  أو  المسافرين  عدد  أو  الرحلة 
الحجج  من  وغيرها  لحقائب  المسافرين 
ويضطر بعض الزبائن لدفع السعر المحدد 
في حين يرفض اخرون وهو ما يدخلهم في 
السائقين، ورغم ان  مناوشات ومشاكل مع 
شكاوي  إيداع  للزبائن  تتيح  التطبيقات  جل 
تتخذ  ال  التطبيقات  أغلب  ان  إال  بالسائقين 
موقف صارم من ممارسات بعض السائقين 

وتكتفي بـ"لفت إنتباه" هؤالء السائقين.
 �سيطرة على ال�سوق ومناف�سة

 غري �سرعية مع اأ�سحاب املهنة 

وزبائن  السائقين  شكاوي  على  وزيادة 
غير  المنافسة  فان  التاكسي  تطبيقات 
منذ  التطبيقات  هذه  تفرضها  التي  الشرعية 
نشاط  الجزائر على ممارسي  ظهورها في 
محل  تزال  ال  النظاميين  األجرة  سيارات 
سائقو  كان  حيث  النقل  وزارة  لدى  شكوي 
قد طرحوا  الواليات  العديد من  األجرة في 
تطبيقات  "مزاحمة"  قضية  مرة  من  اكثر 
التاكسي لنشاطهم حيث تقدم هذه التطبيقات 
لنفس  تخضع  ال  أنها  غير  الخدمات  نفس 
دفتر الشروط الصارم الذي يخضع له سائقو 
التاكسي النظاميون كما أن األسعار المحددة 
تختلف والمزايا المقدمة وهو ما يجعل الكفة 
تستحوذ  باتت  التي  التطبيقات  تميل لصالح 
 60 حوالي  على  غير رسمية  ارقام  حسب 
النقل  مجال  في  السوق  حصة  من  بالمائة 
الفردي بينما بات أصحاب سيارات األجرة 

مهددين باإلفالس جراء تراجع نشاطهم.
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�سائقون يتعر�سون لـ"اال�ستعباد" وزبائن ي�ستكون هذه التجاوزات

الوجه الأخر لتطبيقات "التاك�سي" يف اجلزائر ...؟!
تعّرف اجلزائريون منذ �سنوات على تطبيقات التاك�سي والتي "ح�ّسنت" نوعا ما من خدمات النقل الفردي وفتحت جماال للعمل الالف ال�سباب ورغم ان لهذه التطبيقات العديد من اجلوانب االإيجابية منها 

اأنها باتت توفر خيارات اف�سل للراغبني يف التنقل باأ�سعار مدرو�سة فان لهذه االأخرية جوانب �سلبية عديدة ووجه اأخر وجب ت�سليط ال�سوء عليه اأين تتورط العديد منها يف جتاوزات باجلملة وال تقدم 

للعاملني يف اإطارها اأو حتى للزبائن اأي حماية وهو ما ي�ستدعي و�سعها حتت املجهر الفرتة املقبلة.

ا�ستطالع: �سارة زمو�ش



برج بوعريريج:

 ت�شدير �شحنة من 18 حاوية
من املنتجات الكهرومنزلية نحو ليبيا

حاوية   18 تصدير  بوعريريج  ببرج  الجاري  األسبوع  بداية  تم 
من المنتجات الكهرومنزلية لمجمع كوندور المختص في المجال 

نحو دولة ليبيا.
محمد  بوعريريج  ببرج  والية  والي  العملية   على  أشرف  قد  و 
الصناعية  بالمنطقة  اللوجستيكية  المنطقة  من  انطالقا  مالك  بن 
مشتة فاطمة. و استنادا للسيد أمير راشي مدير التصدير بالمجمع 
فإن هذه الشحنة هي عبارة عن منتجات كهرومنزلية على غرار 
الليبية  للسوق  موجهة  هوائية،  والمكيفات  والمجمدات  الثالجات 
وقد تم نقلها عبر شاحنات. و تبلغ القيمة المالية للعملية 400 ألف 
دوالر أمريكي فيما بلغت قيمة الصادرات خالل السداسي األول 
من السنة الجارية 2022 أكثر من 6 ماليين دوالر, حسب ما أفاد 
به الوالي بالمناسبة. و أضاف ذات المتحدث أن هذه العملية ستتبع 
بعمليات مماثلة في األسابيع القليلة المقبلة فيما سيتم توظيف عما 
قريب 500 عامل على مستوى وحدات إنتاج مجمع كوندور ببرج 
بوعريريج و ذلك لتلبية الطلبات المرتقبة على منتجات المجمع و 

مواصلة عمليات التصدير.
�س.ز

عنابة : 

ت�سليم ملعبي 19 ماي و�شابو نهاية اأكتوبر
القدم 19 ماي  رّجحت مراجع مسؤولة، أمس تسليم ملعبي كرة 
1956 والعقيد شابو بمدينة عنابة، نهاية شهر أكتوبر المقبل، بعد 

خضوع ملعبي عاصمة بونة إلى أشغال تهيئة وإعادة تأهيل.
بها  قام  التي  المعاينة  زيارة  في  ُقّدمت  التي  الشروح  وبحسب 
الوزير  لدى  بمهمة  المكلف  رفقة  بريمي,  الدين  جمال  الوالي, 
األول حسان مجبر، تسّجل األشغال الجارية بالملعبين "نسب تقدم 
الخاصة  للحصة  بالنسبة  بالمائة   65 إلى  وصلت  حيث  متباينة" 
التقنية  واألطقم  بالالعبين  الخاصة  األجنحة  و  الشرفية  بالمنصة 
بحسب  اإلعالم,  وسائل  بممثلي  الخاصة  والفضاءات  والطبية 
مسؤولي مؤسسة باتيميتال المكلفة باإلنجاز. وشّدد رئيس الجهاز 
ضرورة  على  بالمناسبة  بريمي,  الدين  جمال  المحلي,  التنفيذي 
الحتضان  تحسبا  الملعبين  بهاذين  األشغال  تسليم  آجال  احترام 
جانب من منافسات كأس إفريقيا لالعبين المحليين المرتقبة مطلع 
أشغال  وتيرة  بالجزائر. من جهته, وصف مجبر   2023 جانفي 
والعقيد   1956 ماي   19 القدم  كرة  ملعبي  تأهيل  وإعادة  تهيئة 
شابو بعنابة  بـ "المقبولة.« يُذكر أّن أشغال تهيئة وإعادة تأهيل 
الجارية,  السنة  من  مارس  في  انطلقت  وشابو،  ماي   19 ملعبي 
وتشمل عمليات توسيع وتجديد وإعداد تأهيل وفق المعايير الدولية 

الضرورية الحتضان تظاهرات رياضية دولية.
�س.ز

مع�سكر:

الدرك ي�سرتجع روؤو�س ما�سية م�سروقة
التاغية في والية  وادي  بدائرة  الوطني  الدرك  فرقة  أفراد  تمكن 

معسكر، من توقيف شخصين واسترجاع ماشية مسروقة.
للدرك  اإلقليمية  الفرقة  مقر  إلى  تقدم شخص  بعد  العملية  وتمت 
الوطني بوادي التاغية من أجل التبليغ عن سرقة بقرة، من أمام 
وادي  بلدية  بتراب  الواقع  ناصر  بن  أوالد  بدوار  الكائن  منزله 
الفرقة  أفراد  طرف  من  دورية  تشكيل  الفور  على  ليتم  التاغية. 
بالمعاينات واإلجراءات  القيام  أجل  المكان من  إلى عين  والتنقل 
الالزمة. أين تم اكتشاف آثار أقدام وبعد تتبعها إلى غاية مزرعة 
بمحاذاة منزل الضحية. أين تم العثور عليها و على ماشية أخرى 
محل سرقة خاصة بضحايا أخرين. وتمثلت المسروقات في سبعة 
االستعالم  لعنصر  واستغالال  وعجلين،  الماشية  من  رؤوس   7
والبحث والتحري. كما تم التوصل إلى الشريك الثاني في قضية 
ابالغ  تم  أين  باألدلة.  القبض عليه و مواجهته  إلقاء  السرقة وتم 
وكيل الجمهورية لدى محكمة غريس، الذي أمر بفتح ملف تحقيق 

في القضية.
�س.ز

الذكي  الري  مشروع  سيدخل  و 
األولية  النماذج  تركيب  مرحلة 
"ستارت  آلي  ري  النظام  لجهاز 
على  القادم  سبتمبر  في  كيت" 
مستوى مستثمرات فالحية صغيرة 
اختيارها  تم  بمستغانم  و  بوهران 
كمزارع نموذجية كما ذكر ل)وأج( 
رئيس هذا المشروع، كشار بوعبد 
المشروع  هذا  أن  إلى  مشيرا  هلل. 
"انتال  برنامج  إطار  في  يندرج 
بالزراعة  الخاص  بريما"  اريس 
األورو-متوسطية.   بالمنطقة  الدقيقة 
و قام بتطوير هذه النماذج فريق من 
في  المختصين  الجامعيين  الباحثين 
من  اآللي  اإلعالم  و  اإللكترونيك 
للشبكات  الصناعية  الحوسبة  مخبر 
اآللي  اإلعالم  لدائرة  لقسم  تابع 
التطبيقية  و  الدقيقة  العلوم  لكلية 
في  باحثين  و   1 وهران  لجامعة 
كما  مستغانم،  جامعة  من  الزراعة 
أضاف ذات األستاذ الجامعي الذي 
الفتا  المذكور  المخبر  مدير  هو 
"مشروع  أن  إلى  السياق  ذات  في 
تجسده  الذي  اآللي  الري  نظام 
تموله  المذكورتان  الجامعتان 
و  العلمي  للبحث  العامة  المديرية 
التطوير التكنولوجي التابعة لوزارة 
و  العلمي.  البحث  و  العالي  التعليم 
في  انطلق  الذي  الفريق  هذا  تمكن 
منذ  الذكي  الري  مشروع  تجسيد 
و  نماذج  خمسة  صناعة  في  سنة 

حتى  و  أخرى   15 انجاز  بإمكانه 
100 نموذج وفق ذات الباحث الذي 
اآللي  الري  "نظام  أن  إلى  أشار 
يعتبر بسيطا متكيف مع المزارعين 
جهاز  عن  عبارة  هو  و  الصغار 
معلوماتية  بشبكة  مربوط  حساب 
التربة  رطوبة  قياس  على  يعمل 
المياه  من  احتياجاتها  مدى  لمعرفة 
لعرضها على  المعطيات  إرسال  و 
شاشة الكمبيوتر وهاتف نقال الفالح 
من أجل التحكم في عملية السقي عن 
بعد و على مسافة طويلة تصل إلى 
تكنولوجية  اعتماد  بفضل  كلم   30
متطورة. و يستهدف مشروع نظام 
غاية  إلى  يدوم  الذي  الذكي  الري 
فالحية  مستثمرة  أحد عشر   2024

و  وهران  بواليتي  حد  كأقصى 
بوهران  منها ستة مزارع  مستغانم 
في  مختصتين  ببوسفر  اثنتين 
زراعة الطماطم و الكروم و أخرى 
و  بمسرغين  الحمضيات  شعبة  في 
في  تليالت  وادي  و  بقديل  الباقي 
أنواع أخرى من الغرسات علما بأن 
تتوفر على  المستثمرات  جميع هذه 
الباحث  وفق  بالتقطير  سقي  نظام 
البحث  فريق  بأن  أكد  الذي  كشار 
الذي يعمل على هذا النظام المبتكر 
من طرف  مساعدة  و  مرافقة  تلقى 
مديرية مصالح الفالحة لوهران. و 
يكمن هدف هذا المشروع الذي يأخذ 
بعين االعتبار الممارسات الزراعية 
و أنواع التربة و الظروف المناخية 

الحديثة  التكنولوجيات  اعتماد  في 
أمثل  تحكم  نظام  وضع  و  للري 
االرتقاء  و  منخفضة  بتكلفة  للمياه 
خبرتهم  تطوير  و  الفالحين  بأداء 
و  كما  اإلنتاج  الرفع من  و  المهنية 
تحت  يجري  ما  معرفة  كذا  و  كيفا 
الالزمة  اإلجراءات  التخاذ  التربة 
الفالحين  مع  مشتركة  تكون  التي 
عبد  بو  كشار  البروفيسور  وفق 
رئيس  قال  جهته،  من  و  هللا. 
المعالجة  بالمياه  الساقيين  جمعية 
أن  بوعالم  حسن  وهران،  لوالية 
يعتبر  اآللي  السقي  نظام  "مشروع 
تجربة جديدة و مبادرة جيدة تساعد 
عمل  ظروف  تحسين  على  الفالح 
اكتساب معارف متطورة  الفالح و 
اقتصاد  مجال  في  السيما  للسقي 
الثروة.«  الماء و الحفاظ على هذه 
و في إطار برنامج مشاريع البحث 
طرف  من  المعتمدة  الوطني 
و  العلمي  للبحث  العامة  المديرية 
مخبر  انطلق  التكنولوجي  التطوير 
الحوسبة الصناعية للشبكات لجامعة 
وهران 1 في نهاية يونيو الماضي 
في تجسيد مشروع بحث نظام ري 
سقي  تسيير  على  يرتكز  ثاني  آلي 
آلي بعدة مزارع في وقت واحد مع 
الذي  باألمراض  مسبقا  االستشعار 
يتم  لإلشارة  المحاصيل.  تصيب 
مديرية  مع  المشروع  هذا  تجسيد 

مصالح الفالحة لوهران.
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والية  بجنوب  الماء،  رأس  بلدية  استفادت 
محطة  انجاز  مشروع  من  بلعباس  سيدي 
المرتفع سيتم  الضغط  الكهرباء ذات  لتوليد 
ربطها بالشبكة الوطنية، هذه المحطة سيعتمد 
عليها لتمويل المنطقة الصناعية لرأس الماء 

وجنوب الوالية بالطاقة الكهربائية.
اللجنة  من طرف  األرضية  اختيار  تم  وقد 
المساحات،  من  عدد  عاينت  التي  الوالئية 
ليقع االختيار على أرضية توجد على مقربة 
وفي  إلنجازها  الصناعية،  المنطقة  من 
الطاقة  قطاع  المسؤول عن  أكد  الشأن  هذا 
بلعباس أن مشروع  والمناجم لوالية سيدي 
الماء  رأس  لبلدية  الصناعية  المنطقة  تهيئة 
هكتار،   100 مساحة  على  تتربع  التي 

أرضية  قطعة   142 على  تحتوي  حيث 
لالستثمار الخاص وخصصت 9 هكتارات 
أشغاله  وتطلبت  العمومية.  المرافق  إلنجاز 
أمواال كبيرة ويستلزم ربطها بكل الشبكات 
وإلنعاش  المستثمرين  الستقطاب  المختلفة 
البلدية وخلق مناصب شغل بها، ما استدعى 
لتوليد  بمحطة  البلدية  تدعيم  في  التفكير 
أي  لمنع  العالي  للضغط  الكهربائية  الطاقة 
هذا  وفي  الكهرباء.  في  تذبذب  أو  انقطاع 
الكهرباء  لشركة  العام  المدير  وافق  الشأن 
بلعباس  لوالية سيدي  والغاز خالل زيارته 
الكهرباء  توليد  انجاز محطة  على مشروع 
بالجنوب  مقرها  يكون  المرتفع  للضغط 
وتم  الوطنية  بالشبكة  وربطها  الوالئي 

االتفاق على انجازها ببلدية رأس الماء هذه 
مراكز  و3  مراكز   5 الى  تضاف  المحطة 
تشغيل  انتظار  في  العالي،  للضغط  متنقلة 
من  للربط  السنة،  خالل  آخرين  مركزين 
لربط  بالنسبة  أما  الوطنية.  الشبكة  خالل 
بلديات الوالية بشبكة الكهرباء، فقد وصلت 
نسبة الربط بالكهرباء وصلت الـ97 بالمائة، 
البرنامج  خالل  الوالية  استفادت  حيث 
مالي  غالف  من   2010/2014 الخماسي 
قدر بملياري دج مكن من ربط 3258 سكن 
للربط  تكميليا  وبرنامجا  الكهرباء  بشبكة 

بالكهرباء. 
 1640 بمجموع  قرية   25 واستفادت 
بينما  سكن   1392 ربط  تم  حيث  سكن، 

المتبقية  السكنات  لفائدة  األشغال  تجري 
 60 بين  ما  بها  األشغال  نسبة  وقد وصلت 
سكن   150 ربط  تم  وأيضا  بالمائة  و90 
تابعة لعشر مناطق ظل بالطاقة الكهربائية، 
السكنات  ربط  مشروع  يتواصل  بينما 
الكهرباء  توصيل  يصعب  التي  المبعثرة 
منها  يستفيد  الكهروضوئية  بالطاقة  إليها، 
مسكن   157 الى  توصيلها  تم  سكن   500
وفي وقت لم تنطلق األشغال بالنسبة للشطر 
الثاني من السكنات وذلك بسبب شح األلواح 
الشمسية بالسوق على المستوى الوطني وقد 
صادقت اللجنة الوالئية للصفقات على دفتر 
الشروط بينما لم يتم اإلعالن عن الصفقة. 
والمناجم  الطاقة  بمديرية  االطار  وصرح 

قوامه  ماليا  للوالية غالفا  تم تخصيص  أنه 
الطاقة  مشروع  النجاز  سنتيم  مليار   40
الكهروضوئية لصالح سكان المناطق النائية 
لـ  البروبان  غاز  قارورات  توفير  وأيضا 
500 مسكن الذين يصعب توصيل سكناتهم 
بغاز  للتغطية  بالنسبة  أما  الطبيعي.  بالغاز 
منطقة  و72  بلدية   52 شملت  فقد  المدينة 
وصلت  بينما  بالمائة،   100 بنسبة  ثانوية 
بالمائة،   78 الحيوية  المادة  استعمال  نسبة 
وذلك بسبب عزوف المواطنين على انجاز 
المصاريف  ودفع  الداخلية  الربط  أشغال 
أجل  من  والغاز  الكهرباء  توزيع  لشركة 

توصيل المادة الى السكنات.
ق.م

للشرطة  الوالئية  المصلحة  لجهود  مواصلة 
القضائية في مكافحة الشبكات اإلجرامية الناشطة 
بإقليم االختصاص، تمكنت فرقة مكافحة اإلتجار 
البيض،  والية  ألمن  للمخدرات  المشروع  غير 
من  متكونة  إجرامية  بمجموعة  اإلطاحة  من 
و   24 بين  أعمارهم  تتراوح  فيهم  مشتبه  ثمانية 
31 سنة، أين تقوم هاته الشبكة بترويج المؤثرات 

العقلية داخل إقليم االختصاص   .
العملية تمت بناءا على استغالل لمعلومة مؤكدة 
شبكة  بوجود  تفيد  المصلحة  عليها  تحصلت 
الوسط  في  العقلية  المؤثرات  تروج  إجرامية 
الشباني، وبعد تكثيف التحريات الميدانية و التقنية 

تم تحديد هوية كافة المشتبه فيهم وتوقيفهم على 
 600 من  أزيد  حجز  مع  البيض  مدينة  مستوى 
قرص من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين و 
سيارتين سياحيتين  بعد استقاء كافة اإلجراءات 
القضائية تم إنجاز ملف إجرائي حامل للوصف 
الجزائي الحيازة والتخزين مع العرض بطريقة 
إطار  في  العقلية  للمؤثرات  مشروعة  غير 
التهريب على درجة  و  منظمة  إجرامية  جماعة 
والصحة  الوطني  االقتصاد  يهدد  الخطورة  من 

العمومية قدموا بموجبه أمام نيابة البيض.
  كما تمكنت فرقة البحث و التدخل ألمن والية 
كلغ    01,5 يقارب  ما  حجز  من   BRI البيض 

من الكيف المعالج و حجز سيارتين سياحتين و 
توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 
و 40 سنة على مستوى دائرة بوقطب  بالبيض، 
إنجاز  تم   ، القانونية  اإلجراءات  استكمال  بعد 
ملف قضائي في شأن القضية بتهمة جناية القيام 
و  الشراء  و  بالحصول  مشروعة  غير  بطريقة 
الحيازة و النقل للمخدرات بقصد البيع عن طريق 
على  التهريب  جناية  منظمة،  إجرامية  جماعة 
االقتصاد  و  لألمن  المهددة  الخطورة  من  درجة 
الوطني و الصحة العمومية، قدموا بموجبه أمام 

نيابة بوقطب أين أصدر في حقهم أمر إيداع.
ع.بكريي

�سيدي بلعبا�س: م�سروع هام لتوليد الطاقة الكهربائية ببلدية راأ�س املاء

حجز اأكرث من 600 قر�ص من املوؤثرات

العقلية و مايقارب 1,5 كلغ من الكيف
 املعالج و اأربعة مركبات �سياحية  بالبي�س

للحفاظ على الرثوة املائية وحت�سني الإنتاج الزراعي

نظام ري ذكي قريبا مب�ستثمرات
 فالحية بوهران وم�ستغامن

�ست�ستفيد م�ستثمرات فالحية بوهران و م�ستغامن من م�سروع ري ذكي �سينطلق يف جت�سيده يف �سبتمرب القادم من طرف 

فرقة بحث من جامعتي وهران 1 "اأحمد بن بلة" و "عبد احلميد بن بادي�ص" مب�ستغامن و ذلك للحفاظ على الرثوة املائية 

و حت�سني الإنتاج الزراعي كما و كيفا. 

�س.ز/واج



كما ذكرنا يحتوي زيت الحلبة على مضادات األكسدة التي بدورها 
المبكرة،  الّشيخوخة  وتقاوم عالمات  التّجاعيد  مكافحة  على  تعمل 
ونتيجة لهذه الفائدة تعمل الكثير من النساء على استخدام هذا الّزيت 

يومياً للمحافظة على شباب البشرة. 
من فوائد زيت الحلبة للبشرة يعمل على معالجة التهابات الجلد مثل 
البثور التي تظهر على الوجه والجسم واألكزيما التي تظهر على 
اليدين والرجلين، وإذا كان هناك حروق أو آثار حروق تعمل على 
البشرة من جديد،  ترميم  يعمل على  الحلبة  أن زيت  أي  تخفيفها، 

ويعمل على معالجة الشقوق التي تظهر في القدمين.
تفضلها  ال  التي  رائحته  من  بالرغم  للبشرة،  كمرطب  به  ينصح 
يخفف من  أيضاً  البشرة  فائدة ترطيب  فبجانب  النساء،  الكثير من 

آثار النمش والكلف. 
عند استخدام هذا الزيت يعمل على تسمين الوجه، ويفضل خلطه 

لياًل  ويوضع  الحلبة  زيت  من  وملعقة  الخروع  زيت  من  بملعقة 
لتسمين خدود الوجه.

األطفال  من  العديد  يتعرض  أن  يمكن  للنوم  هادئ  روتين  خلق 
للخوف من الظالم، وخاصًة في موعد النوم، وغالباً ما يكون هذا 
بسبب الخوف من المجهول، ولهذا يمكن لألم إبعاد  الخوف ناتجاً 
الخوف عن طفلها من خالل تهيئة روتين مريح وهادئ عند النوم؛ 
فمثاًل يمكنها قراءة قصة له قبل النوم، أو إعطائه حمام دافئ، أو 
تهدئة  األمور في  تساعد هذه  دقائق، حيث  لعدة  النوم  قبل  حضنه 

الطفل وزيادة شعوره باألمان.
تعزيز ثقة الطفل بنفسه يمكن التقليل من شعور الّطفل بالخوف من 
خالل زيادة ثقته بنفسه، وتعزيز قدرته على التكيف، ويمكن تحقيق 
ذلك من خالل القيام بأنشطة خالل النهار تساعد على بناء ثقة الطفل 

بنفسه، ومن هذه األنشطة:
السرير  في  النوم  أثناء  وتجاربه  مخاوفه  عن  الطفل  مع  التحدث 
في الليل، ومناقشة الحلول التي يمكن من خاللها التخلص من هذه 
المخاوف، أو التكيف معها، وبالتالي التخلص تدريجياً من األمور 

التي تسبب له الخوف من الظالم.
تعليم الطفل على االسترخاء يمكن تهدئة الطفل الخائف والباكي 
من خالل تعليمه على القيام بتمارين التنفس؛ حيث أشارت إحدى 
تم  والتي  األطفال،  لدى  القلق  تقليل  إلى  تهدف  التي  الدراسات 
أداؤها من خالل تعليم األطفال على استنشاق الهواء بشكل بطيء 
بأن  للهواء،  منفاخ  داخل  الهواء  هذا  إخراج  ثم  ومن  وعميق، 
من   %40 لدى  والخوف  القلق  تقليل  في  تساعد  التنفس  تمارين 

األطفال.

على  اإلبر  اتجاه  الطفل  خوف  من  التقليل  يمكن  االنتباه  صرف 
سبيل المثال كما أشار بحث أومان، من خالل صرف انتباهه على 
شيء آخر؛ حيث يمكن تشتيت انتباه الطفل تبعاً لعمره؛ فمثاًل يمكن 
أو  القصص،  أو  الغناء،  الرضع من خالل  األطفال  انتباه  صرف 
اللعب، أما األطفال األكبر سناً، فيمكن صرف انتباههم من خالل 
مشاهدة الفيديو، أو االستماع للموسيقى، أو القصص، حيث يمكن 
استخدام الهاتف النقال بواسطة اآلباء لمشاهدة الصور أو األفالم؛ 

للمساعدة في تخطي الطفل للحظاته المؤلمة.
االنفتاح يمكن إبعاد الخوف عن الطفل من خالل اإلجابة عن جميع 
األسئلة التي تؤّرقه، مثل الحروب، أو األمراض، أو المستشفيات، 
أو الموت، وغيرها؛ حيث تساعد معرفة الطفل معلومات عن مثل 
هذه األشياء على تخطي هذا الخوف؛ فمثاًل عند خوف الطفل من 
لن  وأنه  بعيد،  مكان  في  حدثت  بأنها  الجيدة  ومعرفته  الحروب، 

يصاب بأذى بسببها، سوف يقل خوفه اتّجاهها.
فهم مخاوف الطفل واستيعابها يمكن إبعاد الخوف عن الطفل من 
خالل الفهم الحقيقي لمخاوف الطفل من قبل الوالدين، ويمكن القيام 
بذلك من خالل تحدث الوالدين مع الطفل عن مخاوفه، والتعاطف 
أجل  من  الطفل  ودعم  بها،  االستهزاء  وعدم  المخاوف،  هذه  مع 
تخطيها، كما يفضل عدم السخرية من هذه المخاوف خاصًة أمام 
يكون  أن  على  األطفال  إجبار  محاولة  عن  والتوقف  اآلخرين، 
يفضل  ولهذا  طوياًل،  وقتاً  تتطلب  الخوف  محاربة  ألن  شجاعاً؛ 

إرشاد الطفل وتشجيعه على مواجهتها بشكل تدريجي.
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األغشية  وترطيب  االلتهابات  عالج  على  يعمل  حيث  الهيل: 

خلط  أو  الهيل،  من  قرنة  مضغ  خالل  من  ذلك  ويتّم  المخاطية، 
مجموعة من بذوره مع كميّة من العسل، وتناول كميّة من الخليط 
يومياً، أو بإضافته مع القرفة في كوب من المياه الساخنة، وخلطهما 

جيّداً والغرغرة بالمخلوط الناتج كّل يوم مّرتين على األقل.
عمل تبخريه: حيث إّن البّحة تنتج في كثيٍر من األحيان عن جفاف 

الحلق، ويساعد البخار على ترطيبه، وذلك بإحضار وعاء ووضع 
كميّة مناسبة من الماء فيه، وإضافة بضع قطرات من أحد الزيوت 

الطبيّة، أو كميّة من الزعتر أو البابونج فيه، واستنشاقه مّرتين كل 
يوم. 

الثوم: من أكثر المواد الغذائيّة فعاليًة في التخفيف من بّحة الصوت، 

بحيث يمنع االلتهابات ويخّفف من اآلالم، وذلك بتقطيع فّص من 
والعّض  الفم  من  جانب  على  جزء  كّل  ووضع  جزئين  إلى  الثوم 
عليهما بشكٍل لطيف، ومحاولة مّص العصارة الناتجة بحيث تخّفف 

من التهيجات وتساعد على التئام الجروح.

�شحتك
اإعداد: حياة م�صباحي

ال�سيطرة على الغثيان

هذه بعض االقتراحات للتعامل مع غثيان الحمل، وتشمل على:
االبتعاد عن تعاطي األدوية قدر الُمستطاع باستثناء تلك الموصوفة من الطبيب 

المختص. 
تناول بعض رقائق البسكويت المالحة أو الحلوة قبل النهوض من السرير صباحاً. 
يُنصح بعدم تناول أّي من األطعمة التي يُعتقد بأنها قد تسبب الغثيان، وقد يساعد 

تناول األطعمة الكربوهيدراتية على تجاوز األمر.
تناول وجبات خفيفة باستمرار؛ لتجنب ترك المعدة فارغة وإثارة الغثيان.

شرب كميات من السوائل قدر اإلمكان. 
من الجيّد ارتداء مالبس فضفاضة خاصة تلك التي ال تضغط على منطقة البطن.

كيفية التخل�ص من رائحة
 املجاري يف املنزل

المزعجة  الرائحة  تدوم  قد   
طويل  لوقت  المجاري  من 
المشكلة  عالج  بعد  حتى 
مسببها،  من  والتخلص 
الطرق  بعض  ويوجد 
الممكن  من  التي  المنزلية 
هذه  من  للتخلص  إتباعها 

الرائحة، ومنها:
يتم  اخلبز  و�صودا  اخلل 

سكب ربع كوب من صودا 
الخبز في المصرف، ثّم يتم 

الغازات  استنشاق  وعدم  عنها  االبتعاد  ويجب  األبيض،  الخل  من  كوب  سكب 
والهواء المنبعث منها، وتركها لمّدة ال تقل عن ساعتين، ومن ثّم سكب ما يقارب 
أربع لترات من الماء الساخن في المصرف ببطء حتى يذوب الخليط بشكل تام، 
واالنتظار لمّدة خمس عشرة دقيقة، ثّم سكب الماء البارد في المصرف حتى يصبح 

نظيفاً بشكل تام.
الكلور املبّي�ض يجب التعامل بحذر مع الكلور وتجنّب مالمسته للمالبس والجلد 

حتى ال يسبب مشاكل صحيّة وحساسيّة، ويتم استخدامه من خالل سكب مقدار 
لمّدة  وتركها  للرائحة،  المسببّة  المصارف  في  المبيّض  الكلور  من  نصف كوب 
ساعتين مع إغالق باب الحمام حتى ال تتسّرب الرائحة لباقي غرف المنزل، ومن 
ثّم سكب أربعة لترات من الماء الساخن تقريباً ببطء حتى تختفي رائحة الكلور 

بشكل تام، وأخيراً سكب الماء البارد مع القليل من الُمنّظفات العطرية المعّقمة. 
سائل غسيل األطباق يمكن استخدامه للتخلص من الرائحة المنبعثة من أحواض 
الجلي وأحواض غسل األيدي وأحواض االستحمام، ويكون ذلك من خالل إذابة 
سائل غسيل األطباق في ماء ساخن وسكب المحلول في األحواض حتى انتهاء 
الكمية، ثم يتم إغالق المصارف بالسّدادة وسكب الماء الساخن في الحوض حتى 
يمتلئ ُربعه تقريباً ووضع بعض قطرات من سائل غسيل األطباق، وترك المزيج 

لدقائق عديدة، ثم يتم إزالة السّدادة حتى يتم تصريف الماء.
مكعبات الليمون وامللح يتم صنع مكعبات ثلجيّة مكّونة من قشر الليمون والملح 

الخشن والماء، ووضعها في األحواض والمراحيض بعد االستخدام، فالثلج يساعد 
على زوال األوساخ وبقايا الطعام العالقة، والملح يعمل على فرك الحواف التي 
ال يمكن الوصول لها بسهولة، وقشر الليمون يضيف الرائحة المنعشة واللمعان 

لألحواض.
تهوّية املنزل يجب الحرص على تهويّة المنزل بشكل جيّد، وبشكل خاص الغرف 

الحّمام  مثل  الرائحة  منها  تنبعث  والتي  الصحي  الصرف  مجاري  تشمل  التي 
والمطبخ، وذلك من خالل فتح جميع نوافذ المنزل خالل أوقات متفّرقة من اليوم 
السماح ألشعة الشمس بالدخول  لضمان تجديد الهواء بها بشكل مستمر، وأيضاً 
نفايات  بشكل دوري وخصوصاً  النفايات  من  التخلص  والحرص على  للغرف، 
الحمام حتى ال تنبعث منها الروائح، وفي حال عدم وجود نظام تهوئة جيّد يفّضل 
استخدام أجهزة تنقية الهواء، وهو جهاز يساعد على زيادة دوران الهواء وإزالة 
من  شراؤه  ويمكن  أيضاً،  المجاري  ومن  الهواء  من  للروائح  المسببة  البكتيريا 

المتاجر وتكلفته ليست عالية.
تنظيف م�صارف الأحوا�ض يجب تنظيف مصارف أحواض االستحمام وأحواض 

غسل األيدي باستمرار من خالل إزالة الغطاء والمصفاة وتنظيفهم جيداً من الشعر 
واألوساخ العالقة جميعها، ثّم يتم سكب الماء الدافئ والخل األبيض بداخلها، ومن 
الخاّصة بالمصرف،  التنظيف  الداخل باستخدام فرشاة  ثّم تنظيف المصرف من 
ومن ثم يتم سكب كميّة كبيرة من الماء النظيف داخلها حتى تختفي الرائحة تماماً، 

ويجب تكرار هذه العملية بشكل منتظم.

احلامل واجلنني

تدابير منزلية

اأمومة  و طفـولة 

فوائد زيت احللبة 

عالج بّحة ال�سوت
ال�صبب  على  معتمداً  العالج  يكون  البداية  يف 

با�صت�صارة الطبيب املخت�ض؛ من اأجل حتديد ال�صبب 

ولكن  عليه،  بناًء  الأمثل  العالج  واختيار  املبا�صر 

على  ت�صاعد  التي  الطبيعية  العالجات  بع�ض  هناك 

التخفيف من بحة ال�صوت امل�صتمرة، تت�صمن:

كيف اأبعد اخلوف عن طفلي
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بعد تعر�ضه العبيه لهجوم

 من م�ضجعي كارل زاي�س جينا 

ال�شرطة الأملانية حتقق 
يف العتداء على فولف�شبورغ

 بدأت الشرطة األلمانية تحقيقات، بشأن ادعاءات تعرض العبي 
بعد  جينا،  زايس  كارل  مشجعي  جانب  من  لهجوم  فولفسبورغ 
لكرة  ألمانيا  كأس  بطولة  من  األول  الدور  في  الفريقين،  مباراة 

القدم.
وانتهت المباراة بفوز فولفسبورغ على مضيفه كارل زايس جينا 
)0/1(، وقد سجل المصري عمر مرموش هدف المباراة الوحيد، 

في الثواني األخيرة منها.
وذكرت الشرطة في مدينة جينا األلمانية، أنه يجرى فحص مقاطع 

فيديو التقطها بعض الحضور، على هامش المباراة.
من  تحقيقات  يجري  الذي  القدم،  لكرة  األلماني  االتحاد  وذكر 
جانبه أيضا، أن تقارير أشارت إلى أن بعض العبي فولفسبورغ 
مشجعي  جانب  من  جسدية  ومضايقات  معاملة  لسوء  "تعرضوا 
الدرجة  نادي  واعتذر  الحافلة«،  إلى  الفريق  توجه  لدى  جينا، 

الرابعة، كارل زايس جينا، عن تلك األحداث.
وقال كريس فورستر، المدير اإلداري للنادي، إن من يثبت تورطه 
في تلك اإلساءات، يمكن أن يواجه اتهامات جنائية وحرمانا من 

دخول االستاد.
الوكاالت 

مل يك�ضف طبيعة االإ�ضابة

 التي تعر�س لها بوغبا

غياب ثنائي جوفنتو�س
 لعدة اأ�شابيع

  أكد نادي جوفنتوس، غياب اثنين من العبي الفريق اإليطالي، 
عن المالعب لعدة أسابيع، بسبب إصابات مختلفة.

وذكر اليوفي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن األمريكي ويستون 
ماكيني العب وسط الفريق، خضع لعدة فحوصات، صباح أمس، 
في المركز الطبي، وأضاف أن الكشوفات التي أجراها الالعب، 

أثبتت أنه يعاني من إصابة في الكتف األيسر.
وأوضح الفريق اإليطالي أن ويستون ماكيني سيبدأ عملية التأهيل، 
والتي تحتاج إلى 3 أسابيع من العمل، وأشار إلى أن مارلي آكي، 
لمدة  سيغيب  عاًما،   21 العمر  من  البالغ  الشاب،  الوسط  العب 

شهرين بسبب اإلصابة.
ولم يكشف اليوفي، طبيعة اإلصابة التي تعرض لها الفرنسي بول 
بوغبا نجم وسط الفريق، أو مدة الغياب المقررة، بعدما عانى من 

إصابة خالل مشاركته في التدريبات.
الوكاالت 

بعد تو�ضيع قاعدة املنتخبات امل�ضاركة لت�ضم 48 منتخبا

"الحتاد الآ�شيوي" يعلن اعتماد 
نظام ت�شفيات كاأ�س العامل 2026

القدم،  لكرة  اآلسيوي  االتحاد   أعلن 
للتصفيات  الجديد  النظام  االثنين، 
 ،2026 العالم  لكأس  اآلسيوية 
حيث   ،2027 آسيا  كأس  وتصفيات 
مقاعد   8 الصفراء  القارة  تمتلك 
إلى  إضافة  المونديال،  في  مباشرة 
مقعد مؤهل عبر الملحق، وذلك بعد 
المشاركة  المنتخبات  قاعدة  توسيع 
لتضم 48 منتخبا وليس 32 كالسابق.
عبر  القاري،  االتحاد  وأوضح 
في  اإلنترنت،  على  الرسمي  موقعه 
التنفيذي  المكتب  أن  رسمي،  بيان 
النظام  رسمي  بشكل  اعتمد  له 
مجموعة  بعد  للتصفيات،  الجديد 
االتحاد األعضاء،  النقاشات مع  من 
منتخبات   8 تأهل  قرار  إلى  ليصل 
مع  المونديال  إلى  مباشر  بشكل 

منتخب تاسع عن طريق الملحق.
 18 مشاركة  يتم  أن  المقرر  ومن 
اآلسيوية  التصفيات  في  منتخبا 
مع  العالم،  لكأس  المؤهلة  النهائية 
تقسيمها إلى 3 مجموعات، بواقع 6 

فرق في كل مجموعة بنظام الدوري 
وإياب،  ذهاب  مرحلتي  من  المجزأ 
كل  من  فريقين  أول  بعدها  يتأهل 
منتخبات(   6 )المجموع  مجموعة 

مباشرة إلى مونديال 2026.
اآلسيوي،  الملحق  ويتضمن 
المركزين  على  الحاصلة  المنتخبات 
مجموعة،  كل  في  والرابع  الثالث 
تضم  بحيث  مجموعتين  على  تقسم 

كل مجموعة 3 فرق بنظام الدوري 
مرحلتين،  وليس  واحدة  مرحلة  من 
الحاصلين  المنتخبين  يتأهل  حيث 
على المركز األول في كل مجموعة 
المنتخبين  يتنافس  مباشرة، في حين 
الحاصلين على المركز الثاني بمباراة 
الذي  الفريق  تحديد  أجل  من  ملحق 
القاري،  الملحق  آسيا في  قارة  يمثل 
ستقابل  التي  القارة  اسم  تحديد  دون 

آسيا في الملحق العالمي حتى اآلن.
للتصفيات  األول  الدور  أن  يذكر 
منتخبا،   22 سيتضمن  المشتركة 
في   47 إلى   26 بين  المصنفة  هي 
تتقابل  حيث  العالمي،  التصنيف 
عبر مباراتي ذهاب وإياب، وتتأهل 
الدور  إلى  الفائزة  الـ11  المنتخبات 
الثاني من التصفيات المشتركة، فيما 
منتخبا،   36 الثاني  الدور  سيتضمن 
إلى   1 من  المصنفة  المنتخبات  هي 
الـ11  المنتخبات  جانب  إلى   ،25
الفائزة في الدور األول، ويتم تقسيمها 
على 9 مجموعات، بحيث تضم كل 
بنظام  تتنافس  منتخبات   4 مجموعة 
ذهاب  مرحلتي  من  المجزأ  الدوري 

وإياب.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة 
النهائي  الدور  إلى   )18 )المجموع 
من التصفيات اآلسيوية لكأس العالم، 
التأهل  بطاقات  أيضا على  وتحصل 

إلى كأس آسيا 2027.
الوكاالت 

  تعرض أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس 
سان جيرمان، لموقف محرج في مباراة نانت، 
أول أمس، بكأس السوبر الفرنسي لكرة القدم.

وتوج نادي العاصمة الفرنسية وبطل الدوري، 
بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم، بفوزه 
على نانت بطل الكأس برباعية دون رد، في 

مباراة أقيمت بتل أبيب.
واستهدفت الجماهير الحاضرة في المدرجات، 
لمس  كلما  االستهجان،  بصافرات  حكيمي 
النجم المغربي الكرة منذ انطالق اللقاء، وذلك 

بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية.
ولم يكتف "الصهاينة" بذلك، إذ علت صرخاتهم 

االحتفالية وصياحهم كلما تعرض للعرقلة من العبي الفريق المنافس.
وكاد الالعب الدولي المغربي، أن يسجل هدفا مبكرا بعد مرور 5 دقائق فقط، 
إال أن ألبان الفونت، حارس مرمى نانت، أنقذ الكرة ببراعة، وكان حكيمي 

)23 عاما( تعرض لنفس الموقف في مباراة 
الماضي  العام  الفرنسي،  السوبر  بكأس  ليل، 

2021 والتي خسرها فريقه بهدف دون رد.
وفي تلك المباراة تعرض حكيمي لمضايقات 
من الجماهير المتواجدة في المدرجات، للسبب 
وصافرات  لصيحات  تعرض  حيث  ذاته، 
عن  بأسابيع  قبلها  عبر  أن  بعد  االستهجان، 
دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني خالل 
الحرب على قطاع غزة واعتداء المستوطنين 
على  الحرب  األقصى.وخالل  المسجد  على 
غزة عام 2021، نشر أشرف حكيمي تغريدة 
فيها  كتب  تويتر  في  الرسمي  حسابه  على 
إلى صفوف بي إس جي،  "فلسطين حرة«، يذكر أن أشرف حكيمي انضم 
صيف 2021، قادما من إنتر ميالن اإليطالي، ووقع على عقد مدته 5 مواسم.
الوكاالت 

باري�س �ضان جريمان يتوج بكاأ�س ال�ضوبر الفرن�ضي

المدافع  ضم  أمس،  رسميا  برشلونة  نادي   أعلن 
إشبيلية  فريق  من  قادما  كوندي،  جوليس  الفرنسي 
اإلسباني لكرة القدم، خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

الحالية.
صفوف  إلى  انضمامه  عقد  على  كوندي  ووقع 
الكتالوني،  للنادي  الرياضية  المدينة  في  برشلونة 
الكتالوني،  الفريق  رئيس  البورتا،  خوان  بوجود 
ويمتد عقد المدافع الفرنسي لمدة 5 مواسم، ويتضمن 
شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو، وبلغت قيمة الصفقة 
نحو 50 مليون يورو، إضافة إلى مبلغ يتراوح بين 

5 و10 ماليين يورو كمتغيرات.

سادس صفقة  عاما(   23( كوندي  جوليس  وأصبح 
هيرنانديز،  تشافي  اإلسباني،  المدرب  لفريق 
من  كل  بعد  الحالي،  الصيفي  الميركاتو  إطار  في 
كريستينسن،  والدنماركي  كيسي،  اإليفواري 
والبرازيلي رافينيا، والبولندي ليفاندوفسكي، إضافة 

إلى ديمبلي.
برشلونة، خوان  نادي  أخرى، رد رئيس  من جهة 
البورتا، على األنباء التي تتحدث عن إمكانية عودة 
باريس  مع  عقده  انتهاء  بعد  ميسي، خاصة  ليونيل 

سان جيرمان في يونيو 2023.
تقديم  مؤتمر  خالل  األمر  عن  البورتا  وتحدث 

وقال:  أمس  كوندي،  الجديد، جول  برشلونة  مدافع 
في  العب  ميسي  ألن  األمر،  هذا  على  أعلق  "لن 
باريس سان جيرمان«، وتابع: "سألوني عن األمر 
في أمريكا، سنرى ما يمكننا فعله وعلينا أن نكون 

ملتزمين في التعامل مع ليو ووضعه الحالي«.
وانتقل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان 
عقب  مجانية،  صفقة  عبر  الماضي،  الصيف  في 
فشل تجديد عقده بسبب قانون اللعب المالي النظيف، 
وينتهي عقد ميسي مع النادي الفرنسي في الصيف 

المقبل.
الوكاالت

نجم  فابريغاس،  سيسيك  اإلسباني   وصل 
برشلونة وآرسنال السابق، إلى إيطاليا خالل 
إجراءات  إلنهاء  الماضية،  القليلة  الساعات 

انضمامه لصفوف نادي كومو.
وبحسب فابريزيو رومانو، خبير االنتقاالت 
إلى  سينضم  فابريغاس  فإن  أوروبا،  في 
كومو، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، 
عقده  نهاية  بعد  حر،  انتقال  صفقة  بموجب 
مع موناكو، ويُنتظر أن يعلن النادي اإليطالي 

تعاقده مع الالعب، اليوم لمدة موسمين.

سبورتس  "سكاي  شبكة  قالت  جانبها،  ومن 
فابريغاس  عقد  سجل  كومو  إن  إيطاليا"، 
بشكل رسمي، حيث أصبح العبا في صفوف 
بدأ  فابريغاس  أن  بالذكر  الفريق.جدير 
مشواره الكروي االحترافي مع آرسنال، في 
عام 2004، بعدما لعب لعدة سنوات في فرق 
الدولي  وعاد  الغانرز،  ثم  ببرشلونة  الشباب 
البلوغرانا في  السابق إلى صفوف  اإلسباني 

2011، قبل أن ينضم لتشيلسي في 2014.
الوكاالت

اجلماهري ال�شهيونية تهاجم املغربي حكيمي جمددا 

�ضين�ضم ر�ضميا لنادي كومو

فابريغا�س يحط رحاله يف اإيطاليا

البورتا يراوغ ب�ضاأن عودة مي�ضي      بر�شلونة ير�شم تعاقده مع كوندي 
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بعد تعر�ضه العبيه لهجوم

 من م�ضجعي كارل زاي�س جينا 

ال�شرطة الأملانية حتقق 
يف العتداء على فولف�شبورغ

 بدأت الشرطة األلمانية تحقيقات، بشأن ادعاءات تعرض العبي 
بعد  جينا،  زايس  كارل  مشجعي  جانب  من  لهجوم  فولفسبورغ 
لكرة  ألمانيا  كأس  بطولة  من  األول  الدور  في  الفريقين،  مباراة 

القدم.
وانتهت المباراة بفوز فولفسبورغ على مضيفه كارل زايس جينا 
)0/1(، وقد سجل المصري عمر مرموش هدف المباراة الوحيد، 

في الثواني األخيرة منها.
وذكرت الشرطة في مدينة جينا األلمانية، أنه يجرى فحص مقاطع 

فيديو التقطها بعض الحضور، على هامش المباراة.
من  تحقيقات  يجري  الذي  القدم،  لكرة  األلماني  االتحاد  وذكر 
جانبه أيضا، أن تقارير أشارت إلى أن بعض العبي فولفسبورغ 
مشجعي  جانب  من  جسدية  ومضايقات  معاملة  لسوء  "تعرضوا 
الدرجة  نادي  واعتذر  الحافلة«،  إلى  الفريق  توجه  لدى  جينا، 

الرابعة، كارل زايس جينا، عن تلك األحداث.
وقال كريس فورستر، المدير اإلداري للنادي، إن من يثبت تورطه 
في تلك اإلساءات، يمكن أن يواجه اتهامات جنائية وحرمانا من 

دخول االستاد.
الوكاالت 

مل يك�ضف طبيعة االإ�ضابة

 التي تعر�س لها بوغبا

غياب ثنائي جوفنتو�س
 لعدة اأ�شابيع

  أكد نادي جوفنتوس، غياب اثنين من العبي الفريق اإليطالي، 
عن المالعب لعدة أسابيع، بسبب إصابات مختلفة.

وذكر اليوفي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن األمريكي ويستون 
ماكيني العب وسط الفريق، خضع لعدة فحوصات، صباح أمس، 
في المركز الطبي، وأضاف أن الكشوفات التي أجراها الالعب، 

أثبتت أنه يعاني من إصابة في الكتف األيسر.
وأوضح الفريق اإليطالي أن ويستون ماكيني سيبدأ عملية التأهيل، 
والتي تحتاج إلى 3 أسابيع من العمل، وأشار إلى أن مارلي آكي، 
لمدة  سيغيب  عاًما،   21 العمر  من  البالغ  الشاب،  الوسط  العب 

شهرين بسبب اإلصابة.
ولم يكشف اليوفي، طبيعة اإلصابة التي تعرض لها الفرنسي بول 
بوغبا نجم وسط الفريق، أو مدة الغياب المقررة، بعدما عانى من 

إصابة خالل مشاركته في التدريبات.
الوكاالت 

بعد تو�ضيع قاعدة املنتخبات امل�ضاركة لت�ضم 48 منتخبا

"الحتاد الآ�شيوي" يعلن اعتماد 
نظام ت�شفيات كاأ�س العامل 2026

القدم،  لكرة  اآلسيوي  االتحاد   أعلن 
للتصفيات  الجديد  النظام  االثنين، 
 ،2026 العالم  لكأس  اآلسيوية 
حيث   ،2027 آسيا  كأس  وتصفيات 
مقاعد   8 الصفراء  القارة  تمتلك 
إلى  إضافة  المونديال،  في  مباشرة 
مقعد مؤهل عبر الملحق، وذلك بعد 
المشاركة  المنتخبات  قاعدة  توسيع 
لتضم 48 منتخبا وليس 32 كالسابق.
عبر  القاري،  االتحاد  وأوضح 
في  اإلنترنت،  على  الرسمي  موقعه 
التنفيذي  المكتب  أن  رسمي،  بيان 
النظام  رسمي  بشكل  اعتمد  له 
مجموعة  بعد  للتصفيات،  الجديد 
االتحاد األعضاء،  النقاشات مع  من 
منتخبات   8 تأهل  قرار  إلى  ليصل 
مع  المونديال  إلى  مباشر  بشكل 

منتخب تاسع عن طريق الملحق.
 18 مشاركة  يتم  أن  المقرر  ومن 
اآلسيوية  التصفيات  في  منتخبا 
مع  العالم،  لكأس  المؤهلة  النهائية 
تقسيمها إلى 3 مجموعات، بواقع 6 

فرق في كل مجموعة بنظام الدوري 
وإياب،  ذهاب  مرحلتي  من  المجزأ 
كل  من  فريقين  أول  بعدها  يتأهل 
منتخبات(   6 )المجموع  مجموعة 

مباشرة إلى مونديال 2026.
اآلسيوي،  الملحق  ويتضمن 
المركزين  على  الحاصلة  المنتخبات 
مجموعة،  كل  في  والرابع  الثالث 
تضم  بحيث  مجموعتين  على  تقسم 

كل مجموعة 3 فرق بنظام الدوري 
مرحلتين،  وليس  واحدة  مرحلة  من 
الحاصلين  المنتخبين  يتأهل  حيث 
على المركز األول في كل مجموعة 
المنتخبين  يتنافس  مباشرة، في حين 
الحاصلين على المركز الثاني بمباراة 
الذي  الفريق  تحديد  أجل  من  ملحق 
القاري،  الملحق  آسيا في  قارة  يمثل 
ستقابل  التي  القارة  اسم  تحديد  دون 

آسيا في الملحق العالمي حتى اآلن.
للتصفيات  األول  الدور  أن  يذكر 
منتخبا،   22 سيتضمن  المشتركة 
في   47 إلى   26 بين  المصنفة  هي 
تتقابل  حيث  العالمي،  التصنيف 
عبر مباراتي ذهاب وإياب، وتتأهل 
الدور  إلى  الفائزة  الـ11  المنتخبات 
الثاني من التصفيات المشتركة، فيما 
منتخبا،   36 الثاني  الدور  سيتضمن 
إلى   1 من  المصنفة  المنتخبات  هي 
الـ11  المنتخبات  جانب  إلى   ،25
الفائزة في الدور األول، ويتم تقسيمها 
على 9 مجموعات، بحيث تضم كل 
بنظام  تتنافس  منتخبات   4 مجموعة 
ذهاب  مرحلتي  من  المجزأ  الدوري 

وإياب.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة 
النهائي  الدور  إلى   )18 )المجموع 
من التصفيات اآلسيوية لكأس العالم، 
التأهل  بطاقات  أيضا على  وتحصل 

إلى كأس آسيا 2027.
الوكاالت 

  تعرض أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس 
سان جيرمان، لموقف محرج في مباراة نانت، 
أول أمس، بكأس السوبر الفرنسي لكرة القدم.

وتوج نادي العاصمة الفرنسية وبطل الدوري، 
بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم، بفوزه 
على نانت بطل الكأس برباعية دون رد، في 

مباراة أقيمت بتل أبيب.
واستهدفت الجماهير الحاضرة في المدرجات، 
لمس  كلما  االستهجان،  بصافرات  حكيمي 
النجم المغربي الكرة منذ انطالق اللقاء، وذلك 

بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية.
ولم يكتف "الصهاينة" بذلك، إذ علت صرخاتهم 

االحتفالية وصياحهم كلما تعرض للعرقلة من العبي الفريق المنافس.
وكاد الالعب الدولي المغربي، أن يسجل هدفا مبكرا بعد مرور 5 دقائق فقط، 
إال أن ألبان الفونت، حارس مرمى نانت، أنقذ الكرة ببراعة، وكان حكيمي 

)23 عاما( تعرض لنفس الموقف في مباراة 
الماضي  العام  الفرنسي،  السوبر  بكأس  ليل، 

2021 والتي خسرها فريقه بهدف دون رد.
وفي تلك المباراة تعرض حكيمي لمضايقات 
من الجماهير المتواجدة في المدرجات، للسبب 
وصافرات  لصيحات  تعرض  حيث  ذاته، 
عن  بأسابيع  قبلها  عبر  أن  بعد  االستهجان، 
دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني خالل 
الحرب على قطاع غزة واعتداء المستوطنين 
على  الحرب  األقصى.وخالل  المسجد  على 
غزة عام 2021، نشر أشرف حكيمي تغريدة 
فيها  كتب  تويتر  في  الرسمي  حسابه  على 
إلى صفوف بي إس جي،  "فلسطين حرة«، يذكر أن أشرف حكيمي انضم 
صيف 2021، قادما من إنتر ميالن اإليطالي، ووقع على عقد مدته 5 مواسم.
الوكاالت 

باري�س �ضان جريمان يتوج بكاأ�س ال�ضوبر الفرن�ضي

المدافع  ضم  أمس،  رسميا  برشلونة  نادي   أعلن 
إشبيلية  فريق  من  قادما  كوندي،  جوليس  الفرنسي 
اإلسباني لكرة القدم، خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

الحالية.
صفوف  إلى  انضمامه  عقد  على  كوندي  ووقع 
الكتالوني،  للنادي  الرياضية  المدينة  في  برشلونة 
الكتالوني،  الفريق  رئيس  البورتا،  خوان  بوجود 
ويمتد عقد المدافع الفرنسي لمدة 5 مواسم، ويتضمن 
شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو، وبلغت قيمة الصفقة 
نحو 50 مليون يورو، إضافة إلى مبلغ يتراوح بين 

5 و10 ماليين يورو كمتغيرات.

سادس صفقة  عاما(   23( كوندي  جوليس  وأصبح 
هيرنانديز،  تشافي  اإلسباني،  المدرب  لفريق 
من  كل  بعد  الحالي،  الصيفي  الميركاتو  إطار  في 
كريستينسن،  والدنماركي  كيسي،  اإليفواري 
والبرازيلي رافينيا، والبولندي ليفاندوفسكي، إضافة 

إلى ديمبلي.
برشلونة، خوان  نادي  أخرى، رد رئيس  من جهة 
البورتا، على األنباء التي تتحدث عن إمكانية عودة 
باريس  مع  عقده  انتهاء  بعد  ميسي، خاصة  ليونيل 

سان جيرمان في يونيو 2023.
تقديم  مؤتمر  خالل  األمر  عن  البورتا  وتحدث 

وقال:  أمس  كوندي،  الجديد، جول  برشلونة  مدافع 
في  العب  ميسي  ألن  األمر،  هذا  على  أعلق  "لن 
باريس سان جيرمان«، وتابع: "سألوني عن األمر 
في أمريكا، سنرى ما يمكننا فعله وعلينا أن نكون 

ملتزمين في التعامل مع ليو ووضعه الحالي«.
وانتقل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان 
عقب  مجانية،  صفقة  عبر  الماضي،  الصيف  في 
فشل تجديد عقده بسبب قانون اللعب المالي النظيف، 
وينتهي عقد ميسي مع النادي الفرنسي في الصيف 

المقبل.
الوكاالت

نجم  فابريغاس،  سيسيك  اإلسباني   وصل 
برشلونة وآرسنال السابق، إلى إيطاليا خالل 
إجراءات  إلنهاء  الماضية،  القليلة  الساعات 

انضمامه لصفوف نادي كومو.
وبحسب فابريزيو رومانو، خبير االنتقاالت 
إلى  سينضم  فابريغاس  فإن  أوروبا،  في 
كومو، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، 
عقده  نهاية  بعد  حر،  انتقال  صفقة  بموجب 
مع موناكو، ويُنتظر أن يعلن النادي اإليطالي 

تعاقده مع الالعب، اليوم لمدة موسمين.

سبورتس  "سكاي  شبكة  قالت  جانبها،  ومن 
فابريغاس  عقد  سجل  كومو  إن  إيطاليا"، 
بشكل رسمي، حيث أصبح العبا في صفوف 
بدأ  فابريغاس  أن  بالذكر  الفريق.جدير 
مشواره الكروي االحترافي مع آرسنال، في 
عام 2004، بعدما لعب لعدة سنوات في فرق 
الدولي  وعاد  الغانرز،  ثم  ببرشلونة  الشباب 
البلوغرانا في  السابق إلى صفوف  اإلسباني 

2011، قبل أن ينضم لتشيلسي في 2014.
الوكاالت

اجلماهري ال�شهيونية تهاجم املغربي حكيمي جمددا 

�ضين�ضم ر�ضميا لنادي كومو

فابريغا�س يحط رحاله يف اإيطاليا

البورتا يراوغ ب�ضاأن عودة مي�ضي      بر�شلونة ير�شم تعاقده مع كوندي 
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ريا�ضي
 المدير الفني لنادي توينتي

 يك�ضف و�ضعية العب الخ�ضر

" زروقي مرتبط مع الفريق لغاية 2024 
و�شنحافظ على جميع لعبينا"

كشف المدير الفني 
لفريق توينتي الهولندي، 
يان ستروير، عن آخر 

المستجدات المتعلقة 
بمستقبل العب الفريق، 

رامز زروقي.
وصرح المدير الفني 
لتوينتي بشأن متوسط 

ميدان الخضر، لصحيفة 
"دي تلغراف" الهولندية: 

"فريق فينورد قدم 
عرضا بشأن زروقي، 
بعد اقتراب بيع العبه 

أورسنيس فريدريك لبنفيكا".
وأضاف المتحدث: "موقفنا واضح، ال نريد بيع أي العب، خاصة 

وأن المنافسات على وشك االنطالق، فيوم الخميس سنخوض تصفيات 
أوروبا ليغ".

وبخصوص وضعية العبه الجزائري في الفريق، قال: "زروقي مرتبط 
مع الفريق لغاية 2024، واألهم هو تأدية موسم جيد، و سنحتفظ 

بالعبينا، وسنبيعهم في الوقت المناسب".
ق.ر

 الالعبون رف�ضوا التنقل لتركيا 

والم�ضيرون عقدوا اجتماعا طارئا

ادارة اتحاد العا�شمة تقرر اقالة 
المدرب المغربي بن واحي

 
قرر العبو فريق 

اتحاد العاصمة 
والمدرب جميل بن 
واحي، عدم التنقل 

لمطار هواري 
بومدين، للسفر لتركيا 

إلجراء التربص 
التحضيري للموسم 
المقبل حسبما أكدته 
العديد من المصادر 

أمس.
وأوضحت ذات 

المصادر أن سبب 
رفض الالعبين التنقل 
للمطار، للسفر لتركيا، 

يعود لمستحقاتهم العالقة من الموسم الماضي.
ومن جهتها، أعلنت إدارة فريق اتحاد العاصمة، عن عقدها الجتماع، 

لتوضيح عدة أمور متعلقة بالفريق، وحسب ما ورد في الصفحة الرسمية 
للفريق، عبر الفايسبوك، فإن االجتماع، عقد مساء أمس بالمدرسة العليا 

للفندقة بعين بنيان.
كما تحدثت مصادر مطلعة إدارة النادي قررت إقالة المدرب بن واحي 
من على راس العارضة الفنية للفريق، ولم تكشف ذات المصادر هوية 

المدرب الفريق.
ق.ر

العميد يوا�ضل �ضل�ضلة تعاقداته

 مولودية الجزائر 
يعلن عودة مرزوقي

 

واصل نادي مولودية الجزائر، أمس، سلسلة تعاقداته خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية الحالية، إذ نجح في إبرام صفقة جديدة، بالتعاقد مع 

الالعب خير الدين مرزوقي.
وذكر النادي العاصمي، في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، 
أن مرزوقي أصبح بصفة رسمية، العبا في صفوف الفريق األول لكرة 

القدم، بعقد يمتد لسنتين، وقابل للتجديد.
ويعد مرزوقي، العب شباب بلوزداد السابق، بمثابة إضافة لمولودية 

الجزائر، باعتباره أحد أبرز المهاجمين في الدوري المحلي، على 
مدار الموسمين الماضيين، كما ساهم في تحقيق فريقه السابق إلنجاز 

تاريخي، بحصد لقب الدوري ل3 مواسم متتالية.
وكان مرزوقي قد قرر عدم تجديد تعاقده مع شباب بلوزداد، بسبب 
رغبته في خوض تجربة جديدة، مع فريق يمنحه فرصة المشاركة 

بانتظام في المباريات.
ق.ر

ق.ر

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد 
المجيد تبون، على ضرورة التكفل 

بالرياضيين أصحاب القدرات 
والمؤهالت ومرافقتهم تحسبا لأللعاب 

االولمبية المقبلة بباريس )2024(.
وأوضح الرئيس تبون في اللقاء الدوري 

مع الصحافة الوطنية الذي بث مساء 
أول أمس انه طلب من وزير الشباب 

والرياضة إبالغ االتحاديات الرياضية 
بضرورة التكفل بكل الرياضيين الذين 
شاركوا في األلعاب المتوسطية ولهم 
قدرات، مع مرافقتهم في تحضيراتهم 

سواء داخل الوطن أو خارجه وبالشكل 

الالزم وذلك بتكفل من الدولة، "حتى 
نشكل نخبة وطنية نتباهى بها عالميا«.

وبعد نجاحها في تنظيم ألعاب 
البحر األبيض المتوسط، أكد رئيس 

الجمهورية أن "الجزائر باتت جاهزة 
الحتضان منافسات إقليمية وحتى 

عالمية" نظرا لتوفر المرافق ومراكز 
االيواء، مشيرا الى ضرورة "تحسين 
أداء الفدراليات ومستوى الرياضيين 
الذي يتأتى بالمشاركة في تربصات 

وتكثيف التحضيرات«.
كما أكد رئيس الجمهورية، أن ألعاب 

البحر المتوسط عرفت "نجاحا باهرا لم 
يتوقع أحد أن يكون بذلك الحجم، كان 

لدينا أمل كبير بأن األلعاب سوف تكون 
ناجحة وسعينا من أجل إنجاحها، لتحقق 

نجاحا باهرا، لم يتوقع أحد أن يكون 
بذلك الحجم، والشعب الجزائري هو من 
احتضنها رفقة المجتمع المدني لوهران 

وخارج وهران، حيث عرف الحدث 
حضور جزائريين من 58 والية جاؤوا 

لتشجيع رياضيينا«.
وأرجع الرئيس تبون نجاح هذه 

االلعاب الى "العمل الكبير الذي انجز 
مع جمعيات المجتمع المدني والعدد 
الهائل من المتطوعين الذين شاركوا 

في التنظيم بدون مقابل، وهو دليل على 
النخوة التي اخذتهم في سبيل الوطن"، 

مشيرا أن هذه االلعاب شكلت منعرجا 
حاسما حيث أصبح "هناك ما يسمى بما 

قبل االلعاب وما بعد االلعاب«.
كما كشف الرئيس تبون، عن بناء 

مالعب جديدة قريبا بالجنوب 
الجزائري والشرق: "أعتقد أننا على 
أتم الجاهزية الحتضان ألعاب إقليمية 

وعالمية خاصة وأن المنشآت موجودة، 
المرافق الموجودة حاليا ال تكفي لكننا 
سنبني مرافق رياضية جديدة بالشرق 

الجزائري وورقلة وبشار، نحن نراعي 
التوازن وال فرق بين الجنوب والشرق 

والغرب وسنبني مالعب جديدة بهذه 
المناطق"

يعول المنتخب الوطني لكرة القدم 
لفئة أقل من 20 سنة إلى بلوغ 

نهائي الكأس العربية المقامة حاليا 
بالسعودية، بعدما أقصى نظيره 

التونسي بنتيجة 1-0، أول أمس، 
لحساب الدور ربع النهائي، ليواصل 
مشواره اإليجابي بالمنافسة العربية.

وعلى ملعب "األمير سلطان" 
نجح أشبال المدرب محمد السات 
في اإلطاحة بالفريق التونسي أحد 
المرشحين النتزاع التاج العربي 

للنسخة الثامنة، متسلحين بالعزيمة 
والواقعية فوق المستطيل األخضر، 
ضمن داربي مغاربي متوازن بين 
الجارين على األراضي السعودية.

تفوق "محاربو الصحراء" على 
"نسور قرطاج" تأتى بفضل الهدف 

الوحيد في المباراة برأسية بلحاج 
شكال )د 53(، مستغال توزيعة من 
قائد الفريق مهدي توانتي، لتتمكن 
التشكيلة الوطنية من توقيف مسار 
التوانسة الجيّد خالل هذه البطولة 

العربية وهم الذين أنهوا الدور األول 
بإحصائيات نوعية، تمثلت في أحسن 

دفاع )0 هدف( و أحسن هجوم )9 
أهداف(، و بفضل تنظيم دفاعي محكم 
و انتشار فّعال فوق أرضية الميدان، 

عرف رفاق المدافع ريان دهيليس 
كيفية صد هجمات التونسيين و تحييد 
خطورتهم إلى غاية الصافرة النهائية 

لحكم المباراة.وسيالقي أشبال المدرب 
الوطني محمد السات في الدور نصف 

النهائي، يوم األربعاء المقبل، نظيره 
المصري الذي أقصى المغرب بعدما 
تغلب عليه بنتيجة 2-1، كما سيواجه 
المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني 
لحساب نفس الدور، في نفس اليوم. 

فاألول ترشح على حساب اليمن 
بضربات الترجيح )3-1(، بعد انتهاء 

المباراة بالتعادل )0-0(، فيما أزاح 
المنتخب الفلسطيني نظيره األردني 
كذلك بضربات الترجيح )5-4( بعد 

تعادل الفريقين بنتيجة )1-1(.
وكان المنتخب الوطني قد خسر نهائي 

الطبعة الماضية التي أقيمت بمصر 
في سنة2021 أمام منتخب المملكة 

العربية السعودية.
ق.ر

يسعى نادي ليفربول اإلنجليزي إلى 
تدعيم صفوفه في فترة االنتقاالت 
الصيفية الحالية، وذلك من أجل 

المنافسة على أبرز األلقاب الممكنة، 
مثلما كان الحال في السنوات الماضية، 
خصوصا منذ استالم األلماني يورغن 

كلوب تدريب الفريق.
ويعد النجم الجزائري إسماعيل بن 
ناصر، أحد أبرز األسماء المرشح 
أن تلتحق بفريق ليفربول في هذا 
الميركاتو الصيفي، وهذا موازاة 

مع بحث "الريدز" عن بديل لالعبه 
اإلنكليزي أوكسالند تشمبرلين، الذي 

تعرض إلصابة ستبعده طوياًل عن 
المالعب.

ووفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو" 
اإليطالي، فإن الدولي الجزائري 

إسماعيل بن ناصر نجم ميالن يُعد 
ضمن قائمة مختصرة من 3 أسماء 

يستهدفها األلماني يورغن كلوب، حيث 
تتشكل كذلك من العب إنتر ميالن، 

التركي هاكان تشانهالوغلو، والفرنسي 
أدريان رابيو وسط ميدان جوفنتوس.

 ويبقى بن ناصر مرشحاً لمغادرة 
نادي ميالن في فترة االنتقاالت 

الصيفية الحالية، رغم تمسك المدرب 
ستيفانو بيولي والمدير الرياضي باولو 
مالديني بخدماته، لكن ذلك يرجع إلى 
قضية تجديد عقده التي تشهد الكثير 

من العقبات.
وكانت تقارير إعالمية إيطالية قد 

أكدت، في وقت سابق، أن مفاوضات 
بن ناصر مع ميالن وصلت إلى طريق 
مسدود، خاصة منذ انتقال ملكية النادي 
إلى شركة "ريد بريد" األميركية، مما 
جعل التكهنات تزيد حول قرب رحيله 

عن الروسونيري قريبا.
ق.ر

الرئي�س تبون يوؤكد اأن االألعاب المتو�ضطية عرفت نجاحا باهرا وي�ضرح

�ضيواجه م�ضر في ربه نهائي كاأ�س العرب الأقل من 20 �ضنة:

م�ضتغال عدم تجديد عقده مع ميالن

"جاهزون لحت�شان مناف�شات عالمية و�شنبني مالعب قريبا بالجنوب"

المنتخب الوطني يوا�شل التاألق وعينه على النهائي العربي

كلوب يريد ا�شتقدام بن نا�شر اإلى ليفربول
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ويهدف هذا القانون الى "تحديد القواعد 
التي تنظم االستثمار وحقوق المستثمرين 

والتزاماتهم واالنظمة التحفيزية المطبقة على 
االستثمارات في االنشطة االقتصادية إلنتاج 

السلع والخدمات المنجزة من طرف االشخاص 
الطبيعيين أو المعنويين، الوطنيين أو األجانب، 

مقيمين كانوا أو غير مقيمين"، حسب النص.
وترمي أحكام هذا القانون إلى "تشجيع 

االستثمار، بهدف تطوير قطاعات النشاطات 
ذات األولوية وذات قيمة مضافة عالية و 

ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة وكذا  
تثمين الموارد الطبيعية والمواد األولية المحلية 

و إعطاء األفضلية للتحويل التكنولوجي 
وتطوير االبتكار و اقتصاد المعرفة"، يضيف 

نفس المصدر.
هذا الى جانب "تعميم استعمال التكنولوجيات 

الحديثة و تفعيل استحداث مناصب الشغل 
الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية و 
تدعيم وتحسين تنافسية االقتصاد الوطني 

وقدرته على التصدير".ويرسخ هذا القانون 
"حرية االستثمار"، وكذا "الشفافية والمساواة 

في التعامل مع االستثمارات".
وعليه، يتضمن إنشاء لجنة وطنية عليا 

للطعون المتصلة باالستثمار، لدى رئاسة 
الجمهورية، تكلف بالفصل في الطعون 

التي يقدمها المستثمرون، كما يتضمن كذلك 
مراجعة دور المجلس الوطني لالستثمار 

و منحه مهمة وحيدة تتمثل في اقتراح 

استراتيجية الدولة في مجال االستثمار والسهر 
على تناسقه التام وتقييم تنفيذه، باإلضافة 

الى إعادة تشكيل الوكالة الوطنية لالستثمار 
وتغيير تسميتها الى "الوكالة الجزائرية لترقية 

االستثمار" مع منحها دور المروج الحقيقي 
والمرافق لالستثمارات داخل الوطن و 

خارجه.
هذا الى جانب إنشاء شباك وحيد ذي 

اختصاص وطني بصفته منسقا وحيدا 
للمشاريع الكبرى واالستثمارات األجنبية، 

بما يسمح بالتكفل األمثل بهذه المشاريع 
االستثمارية.جدير بالذكر أن الحكومة درست 

في اجتماعاتها االسبوعية مؤخرا عدة مشاريع 
نصوص تطبيقية لهذا القانون.

أكدت وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا 
المرأة، كوثر كريكو، أمس، على ضرورة مواصلة 

دعم ومرافقة المرأة المنتجة لبلوغ االبداع واالحترافية 
وجعلها تساهم في التنمية الوطنية.

قالت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب زيارة 
قادتها الى مؤسسة الطفولة المسعفة باألبيار )الجزائر 

العاصمة( وورشة االبداعات الفنية الخزفية بمنطقة 
بوشاوي )غرب العاصمة(, رفقة وزيرة التنمية 

وشؤون االسرة لدولة قطر, مريم بنت علي بن ناصر 
مسند, ووزيرة الشؤون االجتماعية الليبية, وفاء أبو 

بكر الكيالني, أن "الدعم المقدم للمرأة الجزائرية 
المنتجة يندرج في إطار البرنامج الوطني المشترك 

ما بين القطاعات المعنية لتمكينها من بلوغ االحترافية 
واالبداع لترقية المنتوج الوطني.”

وتطرقت كريكو بالمناسبة الى "االنجازات التي 
حققتها المرأة الجزائرية في مجال الصناعة  التقليدية 

والحرف", معتبرة زيارتها لهذه الورشة "فرصة 
الطالع وزيرتي ليبيا وقطر, عقب مشاركتهما في 
الملتقى الدولي حول نضال المرأة الجزائرية, على 
تجارب الجزائر في مجال تشجيع المرأة الجزائرية 

المنتجة والمبدعة.”

من جهتها, أشادت وزيرة التنمية وشؤون االسرة 
القطرية باإلنجازات التي حققتها المرأة المنتجة التي 

تفوقت --مثلما قالت-- في "إبداعاتها لتحسين منتوجها 
والحفاظ على تراثها التقليدي األصيل.”

بدورها, أشادت وزيرة الشؤون االجتماعية الليبية 
بمستوى "المنتوج الجيد الذي حققته المرأة الحرفية 

في هذه الورشة الفنية, والتي تم من خاللها االطالع 
على إبداعها الفني الراقي, السيما في الفنون التشكيلية 

والخزفية والزخرفة الفنية وفي الحفاظ على الخط 
العربي االصيل", مما يؤكد --كما قالت-- "مدى 

تمسك المرأة الجزائرية بأصالتها وثقافتها.”وأكدت 
الوزيرة الليبية بالمناسبة على أهمية "إقامة شراكة 

قوية بين الجزائر وليبيا, السيما في إطار تنظيم 
معارض مشتركة للمرأة المنتجة في كال البلدين.”

وكانت الوزيرات الثالث قد قمن ايضا بزيارة 
استطالعية الى مؤسسة الطفولة المسعفة باألبيار 
تم خاللها تقديم شروحات حول كيفية تسيير هذه 
المؤسسة التي أنشئت عام 1987 من أجل التكفل 

بهذه الشريحة من خالل برامج بيداغوجية مكيفة وفق 
مقاييس علمية وتربوية مدروسة.

ف.م

المستدامة,  للبيئة والتنمية  وقع المرصد الوطني 
على اتفاقية شراكة مع منظمة االمم المتحدة 

لألغذية و لزراعة )فاو(, من اجل انجاز مشروع 
البيولوجي  للغابات والتنوع  المدمج  بالتسيير  يتعلق 

البيبان. بسلسلة جبال 
وقد وقع هذه االتفاقية, كل من المدير العام للمرصد 

للبيئة والتنمية لمستدامة, كريم اعراب,  الوطني 
وممثلة منظمة االمم المتحدة لألغذية و لزراعة 

بوتود,  ايرينا كوبليفاستسكايا  بالجزائر,  )فاو( 
بحضور وزيرة البيئة, سامية موالفي, وممثلين عن 

وزارات الداخلية و الشؤون الخارجية و الفالحة.
أما هذا المشروع الذي سيموله صندوق البيئة 

العالمية في حدود 3.297.260 دوالر, فسيشرف 
للبيئة والتنمية  تنفيذه المرصد الوطني  على 

لمستدامة بدعم تقني من الفاو.وسيتم تجسيده في 
المرحلة االولى على مستوى بلديتي ثنية النصر 
)بوالية برج بوعريريج( وإيغيل علي بـ )والية 

بجاية(.
وأكدت موالفي خالل حفل توقيع االتفاقية, ان هذا 

المشروع الذي سيمتد الى غاية ديسمبر 2025, 
يهدف الى تحسين انتاج االراضي الجبلية ومساعدة 

السكان المحليين على استعمال افضل للموارد 
الطبيعية و ذلك بغية ترقية التنمية المستدامة  و 

البيئية. من  حماية التنوع البيولوجي واالنظمة 
جانبها اشارت بوتود, الى ان انجاز هذا المشروع 

التنمية  سيسمح بالمساهمة في تحقيق اهداف 
للغابات. المدمج  والتسيير  المستدامة 
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إشـهـــار

هذه اخلطوة �ست�سمح للمجمع 

بتعزيز وجوده بقارة اأوروبا

�إ�سمنت "جيكا " يحوز على �شهادة 
املطابقة مع املعايري الأوروبية

 حت�سل املجمع ال�سناعي لإ�سمنت اجلزائر "جيكا" 

على �سهادة املطابقة مع املعايري الأوروبية )�سي اأو( 

لثالث اأنواع من ال�سمنت، ما ي�سمح له بتعزيز وجوده 

بقارة اأوروبا من خالل ت�سدير اإنتاجه، ح�سبما افاد 

به، اأم�س، بيان لوزارة ال�سناعة.

ف.م

أوضح البيان أن المجمع العمومي "جيكا"، تحصل عبر 
الفرع التابع له "شركة االسمنت لعين الكبيرة "، خالل شهر 
يوليو الفارط، على شهادة المطابقة مع المعايير االوروبية، 

بخصوص االثبات لثالث )03( أنواع من االسمنت، مصادق 
عليها بالمطابقة من قبل الجمعية الفرنسية للتقييس )أفنور(. 

ويتعلق االمر بكل من إسمنت "جيكا مضاد" و "جيكا بيطون" 
)عادي التصلد( و "جيكا بيطون" )سريع التصلد(.

ويأتي هذا االعتراف، حسب البيان، بعد عشرين شهرا من 
التدقيق الذي قامت به هيئة "أفنور" مع إطارات "شركة 

االسمنت لعين الكبيرة"، مبرزا انه بانتزاع العالمة االوروبية 
"سي أو"، سيكون بمقدور مجمع "جيكا" تعزيز وجوده بقارة 
أوروبا من خالل تصدير إنتاجه من االسمنت، بعد تمكنه، من 

قبل، ولوج األسواق اإليطالية واالسبانية والبريطانية.
ويضاف هذا االعتراف، يضيف نفس المصدر، إلى شهادة 

المطابقة الخاصة بمعايير المعهد األمريكي للبترول من أجل 
إنتاج االسمنت البترولي المستخدم في قطاع المحروقات، 

المحصل عليها شهر يوليو 2019، من طرف ذات الهيئة، 
التي تعتمد بالتصديق على جميع المواد والحلول الموجهة 
للصناعة النفطية العالمية. وفي هذا الصدد، ذكر البيان أن 

إنتاج االسمنت البترولي من طرف مجمع "جيكا" سمح بتلبية 
الطلب الوطني المقدر بنحو 200 ألف طن سنويا بعد أن كان 

يتم استيراده من قبل.
كما ذكرت الوزارة بأن مجمع "جيكا" ساهم بشكل كبير في 

تلبية الطلب الوطني على االسمنت، قبل تمكنه من اقتحام 
األسواق الخارجية ابتداء من سنة 2018، حيث بلغت 

صادراته 247ر2 مليون طن سنة 2021، باتجاه عدة دول 
من غرب إفريقيا على غرار كوت ديفوار، غامبيا، غانا، 
موريتانيا، السينغال، الكاميرون، البينين  وغينيا، إضافة 

إلى أسواق أخرى بأمريكا الالتينية مثل البرازيل، البيرو، 
جمهورية الدومينكان وهايتي، فضال عن عدد من الدول 

األوروبية. وفي األخير، أكد بيان وزارة الصناعة أن هذا 
المسعى يندرج  "ضمن توجيهات السلطات العمومية الرامية 

إلى استبدال الواردات بالمنتوج الوطني وترقية الصادرات 
خارج المحروقات".

يهدف اإىل حتديد القواعد التي تنظم ال�ستثمار وحقوق امل�ستثمرين يف اجلزائر

املتعلق �شدور القانون 
بال�شتثمار يف اجلريدة الر�شمية

�سدر يف العدد الأخري من اجلريدة الر�سمية )رقم 50( القانون 

املتعلق بال�ستثمار، امل�سادق عليه يف 27 جوان الفارط من طرف 

املجل�س ال�سعبي الوطني ويف 13 يوليو من طرف جمل�س الأمة. ويتعلق 

المر بالقانون 22-18، املتعلق بال�ستثمار، املم�سى يف 24 يوليو 

الفارط، من طرف رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون.

عقب زيارة قادتها اىل موؤ�س�سة الطفولة امل�سعفة بالأبيار 

كريكو توؤكد على �شرورة موا�شلة دعم املراأة املنتجة

جمعت بني املر�سد الوطني للبيئة والتنمية امل�ستدامة والفاو 

التوقيع على اتفاقية لإجناز م�شروع ب�شل�شلة جبال البيبان



�لت�صكيلي �أحمد �صالح بارة 
يعر�ض اأعماله باجلزائر العا�صمة
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اإعداد: حياة م�صباحي

التكريمية  األيام  هذه  تنظيم  تأجيل  وتم 
بعد أن كانت مقررة مبدئيا من 19 إلى 
21 يناير الماضي احتفاال بالذكرى 38 
لوفاة األستاذ الكبير و أيقونة الموسيقى 
األندلسية الراحل عبد الرزاق فخارجي 

.)1984-1911(
وتميز اختتام هذه األيام التي احتضنها 
قصر الثقافة مفدي زكريا ببرنامج ثري 
خصص أيضا إلحياء ذكرى إسماعيل 
و  المكون   )2021-1946( هني 
األندلسية  الموسيقي  الكبير في  األستاذ 

الذي توفي منذ سنة بالتحديد.
في هذا الصدد، صرحت رئيسة جمعية 
فخارجي،  نوال  األندلس"  "ألوان 
أن جدها  فخارجي  الرزاق  عبد  حفيدة 
على  الحفاظ  على  حياته  طوال  "سهر 

الموسيقى األندلسية ليس فقط من خالل 
خالل  من  أيضا  بل  ونقلها  ممارستها 
إنشاء الجمعية الثقافية " الفخارجية "، 
المشهورين  المطربين  من  العديد  مهد 
"دار  الثقافية  الجمعية  اليوم".وافتتحت 
السهرة  القليعة  لمدينة  الغرناطية" 
ببرنامج مكون من جزأين في طابعي 

"الحسين-عراق" و "الساحلي".
وتألقت جمعية القليعة بقيادة المايسترو 
الرائع  باألداء  سعودي  شريف  محمد 
للعازفين العشرين و باألصوات الجميل 
لريم عفيف ونرجس بشير و كذا أكرم 

رزق هللا و وليد مجاجي.
وأدت حسنة هني "المقطوعات المفضلة 
لوالدها الراحل" مرفوقة بحوالي عشرة 
الشاب "يوبا"  بقيادة  عازفين محترفين 

الكمان األوسط، وتميز جزء  آلة  على 
"المديح" في طابع عراق-الحسين بأداء 
مقطوعات "محمد اصطفاك البارئ" و 
"يا من باألوزار" و "سيدنا محمد رأس 

مالي".
ساعتين  طيلة  الجمهور  استمتع  وقد 
من الزمن بأداء جميع الفنانين، وتشكل 
المنظمة  األندلسية"  األغنية  "أيام 
والفنون  الثقافة  وزارة  بين  بالتعاون 
وزارة  كذا  و  والرياضة  الشباب  و 
االتصال، حسب نوال فخارجي "نقطة 
األنشطة  من  ثري  لبرنامج  انطالق 
المنتظمة التي تبادر بها جمعية "ألوان 
األعمال  على  الحفاظ  بهدف  األندلس" 
الفنية للفنان الكبير الراحل عبد الرزاق 

فخارجي".

�ختتام "�أيام �لأغنية �لأندل�صية " 
تكرميا لعبد �لرز�ق فخارجي

اختتمت اأم�س الأول، باجلزائر العا�سمة »اأيام الأغنية الأندل�سية« التي نظمتها اجلمعية الثقافية 

»األوان الأندل�س« بعد توقف لأ�سباب �سحية مرتبطة بانت�سار وباء فريو�س كورونا بعر�س جلمعية 

دار الغرناطية للمو�سيقى الأندل�سية و كذا املطربة ح�سنة هني.

املهرجان الوطني للزي التقليدي اجلزائري 

 �فتتاح ملتقى وطني حول �للبا�س �لتقليدي

الثالثاء  02 اأوت 2022 املـوافق لـ 04 حمرم 1444 هـ   

العاصمة  بالجزائر  األول،  أمس  افتتح، 
أبرز  التقليدي  اللباس  ملتقى وطني حول 
التقليدي  اللباس  دور  المشاركون  فيه 
الهوية،  وحفظ  المقاومة  في  الجزائري 
وهذا في إطار الطبعة الخامسة للمهرجان 
الثقافي الوطني للزي التقليدي الجزائري.

وعرف هذا الملتقى تقديم مداخالت علمية 
الجامعات  باحثين من مختلف  ألكاديميين 
الجزائرية  التقليدية  األزياء  مختلف  حول 
كاللباس الحساني األنثوي والزي التقليدي 
الرجالي لمنطقة أوالد نايل وكذا البرنوس 
الرجالي والقشابية الرجالية وأزياء أخرى 

غيرها.
صورية  والفنون،  الثقافة  وزيرة  وقالت 
قطاعها  أن  الملتقى  افتتاح  في  مولوجي، 
"إقامة  المهرجان  هذا  خالل  من  أراد 
الثقافي  بين  خاص  طابع  ذات  توليفة 
الثقافية  الهوية  معالم  لمنح   )..( والعلمي 
من  تحصنها  علمية  صبغة  الجزائرية 
حيث  المغرضة،  التداعيات  شوائب 
يشكل اللباس التقليدي أحد أهم روافد هذه 

الهوية باعتباره مرآة تعكس البنى الفكرية 
والتاريخية للمجتمع الجزائري".

لمباركة  مداخلة  تقديم  الملتقى  وعرف 
بلحسن، من جامعة وهران، حول اللباس 
الحساني األنثوي ودوره في حفظ الهوية 
هذا  أن  قائلة  الحساني،  للمجتمع  الثقافية 
في  جدا  هامة  خصوصية  "له  اللباس 
على  قدرة  أكثر  وهو  الحساني  المجتمع 

الصمود من اللباس الرجالي".
ولفتت األكاديمية إلى أن المجتمع الحساني 
الغربي  الجنوب  في  ثقافية  "مجموعة 
للجزائر ال تتواجد فقط في تندوف، وإنما 
في  وأيضا  وتمنراست  أدرار  في  أيضا 
الغربية  الصحراء  في  كما  بلدان الجوار 

وموريتانيا والنيجر ومالي".
الملحفة  إلى  خصوصا  المتحدثة  وعادت 
حساني،  لباس  "أهم  باعتبارها  الحسانية 
 16 القرن  منذ  ظهرت  أنها  إلى  مشيرة 
المرأة  جمال  مقاييس  من  اليوم  وهي 
للطبيعة  مقاوم  لباس  أنها  كما  الحسانية، 
من  أيضا  وهي  القاسية،  الصحراوية 

األزياء التي تستعمل يوميا وليس فقط في 
المناسبات ..".

من  بوعكاز،  عيساوي  جهته  من  قال  و 
جامعة الجلفة، في مداخلة له حول "الزي 
نايل  أوالد  لمنطقة  الرجالي  التقليدي 
المقاومة  مظاهر  من  مظهرا  باعتباره 
من  "العديد  أن  المنطقة،  في  الثقافية" 

الرحالة  وكتابات  القديمة  المخطوطات 
والمستشرقين والمصورين قد وثقت لهذا 
الزي وغيره من األزياء الخاصة بمنطقة 
أوالد نايل وخصوصا الجلفة التي مازالت 

تحافظ على هذا اللباس".
العربي  "التراث  أن  الباحث  أضاف  و 
في  فقط  يتواجد  ال  نايل  أوالد  بمنطقة 

في  أيضا  وإنما  والقشابية  البرنوس 
العربية  والبدلة  والسروال  القندورة 
سياق  في  مضيفا  الجلدية"،  واألحذية 
صائدي  البيازين،  "حتى  أنه  كالمه 

الصقور، لهم لباسهم الخاص".
وعرف الملتقى أيضا إلقاء مداخالت حول 
الجزائري  التقليدي  اللباس  استمرارية 
مقاومة  في  أيضا  ودوره  األصيل 
الجالبة  غرار  على  الفرنسي  االستعمار 
والبرنوس  التلمساني  العشعاشي  والحايك 
والقشابية ألكاديميين وباحثين من مختلف 

الجامعات.
للمهرجان  الخامسة  الطبعة  وكانت 
الجزائري  التقليدي  للزي  الوطني  الثقافي 
الفنون  بمركز  األول،  أمس  افتتحت  قد 
تحت عنوان  البحر  رياس  والثقافة قصر 
بمشاركة  خالدة"  ألجيال  صامدة  "أزياء 
تعكس  والية   30 من  عارضا   70
األزياء  هذه  وثراء  تنوع  منتوجاتهم 
التقليدية باعتبارها عنصرا إلبراز الهوية 

الوطنية.

افتتح أمس األول، بدار عبد اللطيف بالجزائر 
صالح  أحمد  للتشكيلي  فني  معرض  العاصمة 
تعرض  التي  أعماله  من  مجموعة  يضم  بارة 
ألول مرة والتي حاول من خاللها التعبير عن 
خالل  من  المجتمع،  في  وحضورها  المرأة 
وغيرها،  والتقاليد  والعادات  والرموز  اللباس 
تشع  وإيحاءات  دالالت  من  تحمله  ما  بكل 
بكل  المرأة  والسحر.تهيمن  والجمال  باألنوثة 
حضورها الجسدي واالجتماعي والروحي على 
مواليد  من  وهو  العصامي،  الفنان  هذا  أعمال 
إبداع  من  يقدمه  بما  اهراس،  بسوق   1970
مكانة  تبرز  عالية  جمالية  لمسة  و  راق  فني 
وحضور المرأة الجزائرية والعربية واإلفريقية 
والثقافة،  التراث  ونقل  حفظ  في  ومساهمتها 

بجمالية وحساسية كبيرة.
الكبير  الحجم  من  زيتيا  عمال   54 الفنان  يقدم 
والمتوسط، أنجزها بين عامي 2015 و2022، 
تتيح للزوار الولوج إلى عوالم المرأة في بيئتها 
عالم  إلى  خاللها  من  الزائر  يأخذ  إذ  األصلية 
بديع يعج بالحياة واأللوان و حكايا النساء، من 
الغربية  الصحراء  ومن  تونس  إلى  الجزائر 
إلى مصر وصوال إلى هاواي.يضم المعرض 
التارقية  المرأة  عن  معبرة  بورتريهات 
والتونسية  والقبائلية  والشاوية  والعاصمية 
مالبسهن  في  وهن  وغيرهن،  والمصرية 
التقليدية ومحيطهن الطبيعي، تنبعث منها رائحة 
واإلحساس  والحب  المحلية  والثقافة  التراث 
األنثوي.فمن خالل وضعيات النساء و كيفيات 
أو خاصة  عائلية  في فضاءات  تجمعهن وهن 
التي  والحلي  التقليدية  األزياء  أبهى  يرتدين 
الثقافية وكذا طريقة إسدال  تعكس موروثاتهن 
يوجد  أن  الفني  بحسه  بارة  استطاع  شعورهن 
شاعرية خاصة لتلك األجواء التي تعج بالحياة 
اللوحات  تلك  تحيل  النفسية.وقد  واألحاسيس 
إلى تيارات فنية مختلفة كالتكعيبية والمنمنمات 
والفن الساذج، كما قد يراها العديد من الزوار، 
إال أن الفنان يؤكد أن أعماله "جاءت في لحظات 

عفوية عبر من خاللها عن أحاسيس فنية تجاه 
المرأة" التي يعتبر أنها "الحامل األكبر للتراث 

والثقافة والعادات والتقاليد ..".
تمييز  المعرض  هذا  في  الصعب  من  وليس 
الجغرافية  االنتماءات  عن  تعبر  أعمال 
منحت  إذ  النساء  ألولئك  والعرقية  والثقافية 
ألعماله  كبيرا  أنثروبولوجيا  بعدا  بارة  ريشة 
الممارسات  من  متنوعة  أجواء  ترصد  التي 
وخارجه  العائلي  محيطهن  في  للنساء  اليومية 
والزيارات  كاألعراس  مختلفة  مناسبات  وفي 
وجلسات الدردشة.ويظهر ذلك جليا من خالل 
بورتريهات على غرار "امرأتان من الطوارق" 
تحضر  شاوية  و"امرأة  مصريات"  و"ثالث 
الصحراء"  من  و"امرأتان  و"توانسة"  الشاي" 

و"امرأتان إفريقيتان" و"امرأتان من هاواي".
ويبدو واضحا تأثر الفنان بعالم الفن السابع إذ 
تحضر مثال لوحة بعنوان "ريا و سكينة" في 
و"سكينة"  "ريا"  المصريتين  قصة  إلى  إشارة 
كانتا  أنهما  الشعبية  المرويات  تقول  التي 
من  العديد  قتل  في  تسببتا  دمويتين  مجرمتين 
امرأة  "باية،  وكذا  اإلسكندرية،  بمدينة  النساء 
الممثلة  من  شكلها  استوحى  التي  جربة"  من 
المصرية شادية في فيلمها "شيء من الخوف".
وعن قصص الحب قدم الفنان "قيس وليلى" في 
إشارة إلى قصة الحب العربية الشهيرة، بينما 
امرأة  "تسامح"  بعنوان  أخرى  لوحة  أظهرت 
بلباس حساني كالذي ترتديه النساء في جنوب 

غرب الجزائر والصحراء الغربية.   
الفن  في  مساره  بارة  أحمد صالح  الفنان  وبدأ 
التشكيلي في التسعينيات، لما كان في الجامعة 
قبل أن يتوقف لفترة ليعود من جديد في 2002 
بمعرض فردي له بجمعية الجاحظية بالجزائر 
من  العديد  في  بعدها  وليشارك  العاصمة، 

المعارض الجماعية عبر مختلف الواليات.
أغسطس   12 غاية  إلى  المعرض  ويستمر 
التشكيلي زيارته  الفن  المقبل، وبإمكان عشاق 

للتعرف على هذه اإلبداعات واقتنائها أيضا.



في  التطبيع  ترسيم  منذ  المغرب  يشهد 
مكثفا"  صهيونيا  "انزاال   2020 ديسمبر 
من خالل زيارة العديد من مسؤولي الكيان 
في  اتفاقيات  توقيع  و  الرباط  الى  المحتل 
مستويات  التطبيع  ليبلغ  المجاالت،  مختلف 
والذي  لذلك،  الشعبي  الرفض  رغم  قياسية 
مدن  مختلف  اجتاحت  احتجاجات  ترجمته 

المملكة.
السقوط  مسلسل  في  المخزن  نظام  يتمادى 
في مستنقع التطبيع الشامل للبالد والتمكين 
تمريغ  في  واإلمعان  الصهيوني  لالختراق 
المساند  وتاريخه  المغربي  الشعب  كرامة 
مع  للتطبيع  والرافض  لفلسطين  دوما 
التحذيرات من الخطر  الصهاينة، رغم كل 

الداهم الذي يحدق بالمملكة.
بحق  المحتل  الكيان  جرائم  تتصاعد  وفيما 
وزير  مؤخرا  حل  الفلسطيني،  الشعب 
حكومة  في  اإلقليمي"  "التعاون  يسمى  ما 
التقى  حيث  بالمغرب،  الصهيوني  الكيان 

يتحرج  وال  المحليين.  المسؤولين  عديد 
الحديث عن  المغاربة في  المسؤولون  كبار 
مع  مثمرة  و  متعددة  لقاءات  و  "مباحثات 
استضاف  .وقبله،  الصهاينة"  المسؤولين 
وزير العدل المغربي نظيره الصهيوني وتم 

التوقيع على اتفاق مع منظومة االحتالل.
ومطلع األسبوع الماضي، قام رئيس أركان 
المغرب،  إلى  بزيارة  الصهيوني  الجيش 
وفي شهر يونيو استقبل وزراء في الحكومة 
الصهيوني  الكيان  داخلية  وزيرة  المغربية، 
المحتل، وهو ما اعتبرته المبادرة المغربية 
على  للشرعية  "إضفاء  النصرة  و  للدعم 
الفلسطينيين  ضد  العنصرية  مواقفها 

والعرب".
ان  التطبيع،  مناهضي  حسب  االخطر،  و 
حكومة  مع  الوزيرة  وقعتها  التي  االتفاقية 
المخزن تتضمن استيراد الكيان الصهيوني 
ل15 ألف عامل مغربي في قطاعي البناء و 
الصحة، اي بناء المستوطنات و عالج جنود 

االحتالل الغاصب. وفي أوت 2021، زار 
المملكة  الصهيوني  الكيان  خارجية  وزير 
من  نوفمبر  شهر  وفي  بعدها  و  المغربية، 
نفس العام، وصل وزير الحرب الصهيوني 
الى المغرب للتوقيع على اتفاقيات عسكرية 
و امنية، تعد هي االخطر على امن المغرب 

و المنطقة المغاربية برمتها.
ناقوس  المغرب  التطبيع في  ودق مناهضو 
الصهيوني  "االنزال  هذا  ازاء  الخطر 
المرصد  نشر  حيث  بالمملكة،  المكثف" 
حسابه  على  التطبيع  لمناهضة  المغربي 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمي 
زيارة  هاجم من خاللها  تدوينة  "فايسبوك" 

المسؤولين الصهاينة للمغرب.
زيارة  تكد  "لم  بأنه   ، التدوينة  في  وجاء 
رئيس اركان جيش االحتالل اإلرهابي الى 
المغرب تنتهي، حتى تم االعالن عن زيارة 
الصهيوني"،  الكيان  حكومة  في  وزيرين 
مؤكدا أن "سعار الهرولة الصهيو- تطبيعية 

بالمغرب بلغ مستويات قياسية هستيرية".
لمناهضة  المغربي  المرصد  رئيس  وأكد 
يشكل  التطبيع  أن  ويحمان،  أحمد  التطبيع، 
المملكة  ووجود"  "مصير  على  خطرا 
المغربية، مشددا على أن مواجهة "الصهينة 
"حياة  قضية  أصبحت  للبالد  الشاملة" 
المحتل  الكيان  اختطف  أن  بعد  موت  أو 
أن  الى  ويحمان  المغربية".ونبه  الدولة 
أذرعها  بكل  الصهيوني  االختراق  "أجندة 
قدم  على  دؤوب  عمل  في  األخطبوطية 
وساق، وليل نهار، في أفق بناء كيان جديد 
ال  "من  أن  مبرزا  المغرب"،  أنقاض  على 
أعمى  فهو  أمامه  ماثلة  الحقيقة  هذه  يرى 
يجري  ما  مخاطر  يدرك  لم  من  و  البصر 

اليوم في البالد فهو أعمى البصيرة".
النيابية  المجموعة  رئيس  حذر  جهته،  من 
بووانو  هللا  عبد  التنمية،  و  العدالة  لحزب 
نحو  الهرولة  من  صحفية  تصريحات  في 
إلى  الفتا  الصهيوني،  الكيان  مع  التطبيع 

يقتصر  المعلن  االتفاق  كان  أن  "بعد  أنه 
على التطبيع في مجالين أو ثالثة مجاالت، 
التعليم   اليوم الهرولة تشمل قطاع  أصبحت 

والرياضة والثقافة وشتى المجاالت".
وقال بووانو إن "هذه الهرولة نحو التطبيع 
خطر على البالد وعلى استقرار المغرب"، 
وقراءة  المسار  هذا  من  االنتباه  إلى  داعيا 
هذا  مع  التطبيع  خاضت  التي  التجارب 
ان  على  التأكيد  مجددا  ونتائجها،  الكيان 
على  الصهيوني خطر  الكيان  مع  "التطبيع 
المغربي  النظام  امعان  ظل  البالد".وفي 
في االرتماء في احضان الكيان الصهيوني 
ورفض الشعب المغربي لهذا المسعى، أكد 
الصهيوني"  التطبيع  ضد  "مغاربة  تجمع 
"المعركة  ان  "فايسبوك"  على  تدوينة  في 
الشعبية  اإلرادة  بين  اصطدام  نحو  ماضية 
الصهيو-تطبيعي  لالختراق  الرافضة 
قصرا  له  الفارضة  االستبدادية  واإلرادة 

على الشعب".

اجلي�ش ال�صحراوي يق�صف 
مواقع جنود االحتالل املغربي 

بقطاعي حوزة واملحب�ش
جنود  مواقع  الصحراوي  الشعبي  التحرير  جيش  قصف 
البيان  حسب  والمحبس،  حوزة  بقطاعي  المغربي  االحتالل 
العسكري رقم 599 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.
وأبرز البيان الذي اورده وكالة األنباء الصحراوية )وأص(, 
أمس,  أول  استهدفت,  الشعبي  التحرير  جيش  "وحدات  أن 
قوات االحتالل المغربي بمنطقة فدرة تركانت بقطاع حوزة 
ومنطقتي لعكد و أكويرت ولد أبالل بقطاع المحبس".وكانت 
قد  الصحراوي  الشعبي  التحرير  جيش  من  متقدمة  مفارز 
المغربي  االحتالل  قوات  السبت ضد  أمس  هجماتها  ركزت 
و  النص  كلب  العكاية,  أكليبات  وبمناطق  أوسرد  بقطاع 

أسطيلت ولد بوأكرين.
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الوكاالت

ووسط تكهنات واسعة النطاق بشأن ما 
إذا كانت بيلوسي ستتوقف في تايوان، 
ترأس  أنها  األحد  أمس  مكتبها  أعلن 
في  المنطقة  إلى  الكونغرس  من  وفدا 
وكوريا  وماليزيا  لسنغافورة  زيارات 
إلى  التطرق  دون  واليابان،  الجنوبية 
إعالم  وسائل  تايوان.وذكرت  ذكر 
تايوانية عن وزارة الدفاع أنها رفعت 
خلفية  على  القصوى  التأهب  حالة 

الزيارة المحتملة لبيلوسي إلى تايبيه.
الخارجية  باسم وزارة  المتحدث  وقال 
الصينية تشاو ليجيان إن األمر سيكون 
الشؤون  في  جسيم  "تدخل  بمثابة 
بيلوسي  زارت  إذا  للصين"  الداخلية 
تايوان، وحذر من أن ذلك سيؤدي إلى 

"تطورات وعواقب خطيرة للغاية".
يومية  صحفية  إفادة  في  تشاو  وقال 
دورية "نود أن نبلغ الواليات المتحدة 
أهبة  على  الصين  أن  أخرى  مرة 
االستعداد، وأن جيش التحرير الشعبي 
الصيني لن يقف أبدا مكتوف األيدي، 
حاسمة  ردودا  ستتخذ  الصين  وأن 
عن  للدفاع  قوية  مضادة  وإجراءات 

سيادتها ووحدة أراضيها".
وُسئل المتحدث باسم وزارة الخارجية 
التي  اإلجراءات  نوع  عن  الصينية 
التحرير  جيش  يتخذها  أن  يمكن 
الجرأة  واتتها  "إذا  فقال  الشعبي، 

للذهاب، دعونا عندئذ ننتظر ونرى".

االتصاالت  منسق  قال  جانبه،  من 
لشبكة  كيربي  جون  األبيض  بالبيت 
 )MSNBC( سي"  بي  إن  إس  "إم 
إن أي زيارة محتملة لبيلوسي لتايوان 
وأضاف  استفزازيا.  عمال  تكون  لن 
الصين  تستخدم  أن  للقلق  المثير  "من 
زيارة بيلوسي المحتملة لتايوان ذريعة 
الزيارة  أن  معتبرا  التوترات"،  لزيادة 
تغير  عدم  ستظهر  لتايوان  المحتملة 
السياسة األميركية إزاء الصين الواحدة 

وعدم تغير التزامنا بأمن تايبيه.
المسؤولين  زيارات  الصين  وتعتبر 
تشجيع  إشارة  لتايوان  األميركيين 
في  لالستقالل  المؤيد  للمعسكر 
عالقات  واشنطن  تقيم  وال  الجزيرة. 
لكنها  تايوان،  مع  رسمية  دبلوماسية 
األميركي  القانون  بموجب  ملزمة 

عن  الدفاع  بوسائل  الجزيرة  بتزويد 
نفسها.

وتأتي زيارة بيلوسي، التي تتولى ثالث 
المتحدة  الواليات  في  منصب  أعلى 
والمنتقدة منذ مدة طويلة للصين، وسط 
تدهور للعالقات بين واشنطن وبكين. 
جينغريتش  نيوت  الجمهوري  وكان 
آخر رئيس لمجلس النواب زار تايوان 

في عام 1997.
الخميس  يوم  هاتفي  اتصال  وفي 
شي  الصيني  الرئيس  نبّه  الماضي، 
بايدن  األميركي جو  نظيره  بينغ  جين 
بمبدأ  واشنطن  التزام  ضرورة  إلى 
"أولئك  أن  من  وحذر  واحدة،  صين 

الذين يلعبون بالنار سيكتوون بها".
الرئيس  بايدن  أبلغ  المقابل،  وفي 
المتحدة  الواليات  سياسة  أن  الصيني 

واشنطن  وأن  تتغير،  لم  تايوان  بشأن 
األحادية  الجهود  بشدة  تعارض 
أو  الراهن  الوضع  لتغيير  الجانب 
عبر  واالستقرار  السالم  تقويض 
مضيق تايوان.ولم يرد رئيس الوزراء 
مباشرة  تشانغ  تسينغ  سو  التايواني 
اليوم االثنين حين ُسئل عما إذا كانت 
الخميس  يوم  تايوان  ستزور  بيلوسي 
إعالم  وسائل  تتوقع  حسبما  المقبل 
تايبيه  في  للصحفيين  سو  محلية.وقال 
بزيارات  بحرارة  نرحب  عادة  "نحن 

الضيوف األجانب الكبار لبلدنا". 
العالقات  أستاذ  ينهونغ  شي  وقال 
بكين،  في  رينمين  جامعة  في  الدولية 
إن بيلوسي ستدفع الصين، إذا زارت 
إجراءات  أقوى  اتخاذ  إلى  تايوان، 
مضادة منذ سنوات، لكنه لم يتوقع أن 
يشعل ذلك صراعا عسكريا كبيرا. وقال 
غموض  ال  بعبارات  الصين  "كررت 
فيها معارضتها النزعة االنفصالية في 
تايوان. وكررت الواليات المتحدة في 
أوقات كثيرة أن سياستها القائمة على 
تتغير، وأنها ضد أي  لم  صين واحدة 
تغيير في الوضع القائم من جانب أي 
من جانبي مضيق تايوان". وتابع "ما 
لم تكن هناك صدفة، أنا متأكد من أن 
أيا من الطرفين لن يتخذ عامدا إجراء 
عسكريا يمكن أن يؤدي إلى مخاطرة 

أمنية كبيرة".

توجت أشغال قمة شباب حركة عدم االنحياز التي انعقدت بباكو )أذربيجان( من 
25 إلى 29 جويلية الفارط باالتفاق على تحويل شبكة شباب عدم االنحياز التي 
وتعمل  الحركة  أفكار  "تتبنى  شبابية  دولية  منظمة  إلى   2019 عام  انشاؤها  تم 
على ترقية وازدهار الشباب في دولها"، حسب ما أفاد به أول أمس بيان للمجلس 
األعلى  المجلس  رئيس  فيها  شارك  التي  باكو  قمة  تناولت  للشباب.وقد  األعلى 
للشباب, مصطفى حيداوي, الى جانب ممثلي 61 دولة من مختلف قارات العالم, 
"العديد من قضايا الشباب, السيما المواضيع المتعلقة بالتمكين للشباب سياسيا, 
عدم  حركة  لدول  العامة  الحياة  في  هام  دور  لعب  أجل  من  وثقافيا  اجتماعيا 
دول  بين  التعاون  "سبل  المصدر--  نفس  --حسب  القمة  تناولت  االنحياز".كما 

الحركة في مجاالت الشباب من أجل تبادل الخبرات ومشاركة الممارسات الجيدة 
الساحة  في  المتقدمة  أدوارها  لعب  من  وتمكينها  الحركة  تفعيل  في  يساهم  بما 

اإلقليمية والدولية".
وقد أجرى رئيس المجلس األعلى للشباب العديد من اللقاءات الثنائية مع ممثلي 
الدول المشاركة في القمة استعرض خاللها "جهود الجزائر في التمكين للشباب 
وإشراكه في الحياة العامة", مبرزا "أهمية المجلس األعلى للشباب وأدواره".كما 
"اطلع بالمقابل على جهود مختلف الدول في مجال الشباب وتناول سبل التبادل 
االنحياز",  دول حركة عدم  في مختلف  المماثلة  الهيئات  مع مختلف  والتعاون 

وفقا لذات البيان.

و�صط حالة تاأهب ع�صكري ق�صوى

 بيلو�صي تبداأ جولتها االآ�صيوية ب�صنغافورة 
وال�صني حتذرها من زيارة تايوان

�صرعت رئي�صة جمل�س النواب االأمريكي نان�صي بيلو�صي اأم�س يف زيارة ل�صنغافورة ا�صتهالال جلولة اآ�صيوية، يف الوقت الذي حذرت 

فيه ال�صني من اأن جي�صها "لن يقف مكتوف االأيدي" اأبدا اإذا اأقدمت بيلو�صي على زيارة تايوان.

مبوجب االتفاق املربم

 موؤخرا يف اإ�صطنبول

اأول �صفينة حمّملة باحلبوب 
تغادر ميناء اأودي�صا االأوكراين

غادرت أول سفينة محملة بالحبوب أمس ميناء أوديسا جنوبي 
أوكرانيا متوجهة نحو لبنان، بموجب االتفاق المبرم مؤخرا 
قالت كييف واالستخبارات  بينما  في إسطنبول، ويأتي ذلك 

البريطانية إن روسيا تعزز قواتها جنوبي أوكرانيا.
السفينة "رازوني"  التركية في بيان إن  الدفاع  قالت وزارة 
-وترفع علم سيراليون- هي أول سفينة تغادر ميناء أوديسا 
األوكراني منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا 
في 24 فبراير الماضي، مضيفة أن شحنات أخرى ستليها 

على طول الممرات البحرية.
اتصاالت  إطار  في  تأتي  الخطوة  هذه  أن  الوزارة  وتابعت 
الجانب التركي مع الوزراء واألطراف ذات الصلة والعمل 
األوكراني  التحتية  البنية  وزير  أكد  والحقا،  المكثف. 
السفينة  مغادرة  األوكراني  والجيش  كوبراكوف  أولكسندر 
المحملة بالذرة ميناء أوديسا. من جهته، ذكر مركز التنسيق 
الذرة،  من  طن  ألف   26 تحمل  السفينة  أن  إسطنبول  في 

مشيرا إلى أنها ستصل إلى المياه التركية اليوم.
وقال مراسل الجزيرة بأن سفينة الحبوب األوكرانية سيجري 
تفتيشها من قبل فريق التنسيق المشترك ولن يكون لها مرافقة 
أنه سيجرى مراقبتها خالل رحلتها عبر  عسكرية، مضيفا 
األقمار الصناعي. ويأتي هذا التطور بعد أن أجرى وزير 
مع  هاتفية  محادثات  أمس  أكار  خلوصي  التركي  الدفاع 

وزيري الدفاع والبنية التحتية األوكرانيين.
أكار  قال  لألنباء،  األناضول  وكالة  نقلتها  تصريحات  وفي 
آلية  بنفس  األوكرانية ستتوالى  بالحبوب  المحملة  السفن  إن 
ميناء  غادرت  التي  السفينة  أن  إلى  مشيرا  األولى،  الشحنة 
أوديسا سترسو ظهر اليوم قبالة ساحل إسطنبول للخضوع 
الخارجية  وزير  قال  الفعل،  ردود  وفي  مشترك.  لتفتيش 
من  بالده  استئناف صادرات  إن  كوليبا  دميترو  األوكراني 

الحبوب تشكل انفراجا للعالم.
كما رحب الكرملين بهذا التطور ووصفه بأنه إيجابي وفرصة 
الختبار تنفيذ اتفاق إسطنبول، معبرا عن أمله في أن يتم تنفيذ 
قبل جميع  الحبوب ومن  بتصدير  المتعلقة  االتفاقيات  جميع 
األطراف. بدوره، رحب األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش بهذه الخطوة، وقال إن ضمان نقل الحبوب إلى 

األسواق العالمية يعد ضرورة إنسانية.

اختتام قمة باكو باأذربيجان

 االتفاق على حتويل �صبكة �صباب 
عدم االنحياز اإىل منظمة دولية �صبابية

اإنزال �صهيوين مكثف باملغرب والتطبيع ي�صل م�صتويات قيا�صية 
رغم الرف�س ال�صعبي الوا�صع ل�صيا�صة املخزن 
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دويل
تقرير دوري ملركز املعلومات

 الفل�شطيني يك�شف

 8 �صهد�ء و415 �إ�صابة بر�صا�ص 
االحتالل خالل جويلية الفارط

رصد تقرير دوري، استشهاد 8 مواطنين وإصابة 415 آخرين 
برصاص االحتالل ، خالل شهر جويلية الماضي.

شهر  إن  تقريره  في  معطي  الفلسطيني  المعلومات  مركز  وقال 
18 صهيونيا. إصابة  إلى  أدت  مقاوًما،  عماًل   588 شهد  يوليو 

ووثق التقرير 44 عملية إطالق نار ضد أهداف تابعة لالحتالل، 
منها  12 عملية في نابلس ومثلها تتالياً في جنين، حيث تصدى 
وخاضوا  اليومية،  االحتالل  قوات  القتحام  فيها  المقاومون 

اشتباكات عنيفة معها.
 وبلغت عدد عمليات الطعن أو محاوالت الطعن 3 عمليات، فيما 
بلغ عدد عمليات الدهس أو محاوالت الدهس عمليتان، في حين 
عسكرية،  وأماكن  وآليات  منشآت  حرق  عمليات   4 هنالك  كان 
و5 عمليات تحطيم مركبات ومعدات عسكرية لقوات االحتالل. 
وأحصى التقرير 10 عمليات إلقاء أو زرع عبوات ناسفة، إضافة 
إلى 14 عملية إلقاء زجاجات حارقة، و3 عمليات إلقاء مفرقعات 

نارية، و15 عملية حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية. 
وقال التقرير إن الشباب الثائر واصلوا فعاليات المقاومة الشعبية 
وتصديهم العتداءات قوات االحتالل والمستوطنين، حيث شهدت 
اعتداء  مقاومة  و76  حجارة،  إلقاء  عملية  والقدس180  الضفة 
مواجهة  و220  شعبية،  ومسيرة  مظاهرة  و28  مستوطنين، 
بأشكال متعددة.وشهدت محافظات نابلس والقدس والخليل أعلى 
 ،105( التوالي  على  بلغت  حيث  للمقاومة،  عمليات  في  وتيرة 

83، 80( عملية.

اإثر جرمية قتل الفتى الفل�شطيني اأبو عليا

االحتاد االأوروبي
 يدعو  اىل اإجراء حتقيق

 "�ضريع و�ضفاف" يف الق�ضية
في  المستوطنين  عنف  أعمال  ازدياد  األوروبي،  االتحاد  أدان 
األراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها مقتل الفتى أمجد 
نشأت أبو عليا )15 عاما(، في قرية المغير، شمال شرق رام هللا، 
داعيا الى اجراء تحقيق "سريع وشفاف" في هذه الجريمة،وفق ما 

أفادت به وكالة األنباء الفلسطينية )وفا.(
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت الجمعة الماضي عن 
في  الحي  بالرصاص  بإصابته  متأثرا  عليا,  أبو  الفتى  استشهاد 
قوات  مع  القرية  في  اندلعت  عنيفة  مواجهات  اثر  على  صدره, 
القوى  نظمتها  قمع مسيرة سلمية  والمستوطنين, عقب  االحتالل 
الجدار  مقاومة  وهيئة  القرية,  وفعاليات  واإلسالمية  الوطنية 
القرية. أهالي  المستوطنين على  واالستيطان, رفضا العتداءات 
متواصل,  بشكل  المغير  قرية  يهاجمون  المستوطنين  أن  يذكر 
خاصة منطقتي عين سامية ومرج الذهب, بحماية قوات االحتالل، 

وذلك بهدف االستيالء على المزيد من أراضيها.

7 اأعمال مقاومة 
يف ال�ضفة الغربية 

خالل الـ24 �ضاعة املا�ضية
الغربية  الضفة  محافظات  في  الثائر،  الفلسطيني  الشباب  نفذ 
الماضية.ففي  ساعة  الـ24  خالل  مقاومة،  أعمال   7 المختلفة، 
بالحجارة،  سيارته  رشق  بعد  بجراح  مستوطن  أصيب  قلقيلية، 
المدينة، وفق معطيات  بلدة عزون شرق  الفلفل في  ورشه بغاز 
الغربية  الضفة  في  "حماس"  لحركة  اإلعالمية  الدائرة  نشرتها 
نفذ مقاومون عملية إطالق نار من سيارة  الخليل،  المحتلة.وفي 
مسرعة، استهدفت قوات االحتالل، وحاول شاب فلسطيني تنفيذ 
عملية دهس لمجموعة من جنود االحتالل على حاجز بني نعيم.

بلدة  في  االحتالل  قوات  مع  مواجهات  اندلعت  هللا،  رام  وفي 
دوتان  حاجز  عند  مواجهات  اندلعت  جنين،  ترمسعيا.وفي 
العسكري، والذي تعرض إللقاء عبوات ناسفة من الشباب الثائر.
 646 المحتلة،  الغربية  الضفة  شهدت  المنصرم،  يونيو  وخالل 
عماًل مقاوماً، أدت إلصابة 26 صهيونياً، منها 32 عملية إطالق 

نار، وعمليتا طعن، وعملية دهس واحدة.

انتقدت قرار اأونروا مي�س فل�شطيني �شوريا

جلنة مهجري فل�ضطينيي �ضوريا يف لبنان حتتج ب�ضدة

قبل خمس سنوات، أعلن االحتالل خطة لـ "أسرلة 
ليدرسوا  المقدسيين  الطلبة  آالف  وتحويل  التعليم" 
المنهاج الصهيونية حتى عام 2022م، واآلن يبدو 

أن الخطة نُفِّذت بحذافيرها.
الفلسطينية،  المدارس  من  التراخيص  سحب 
التعليمية،  مناهجها  في  السافر  التدخل  محاولة 
مكتظة  الفصول  وترك  التمويل،  من  الحرمان 
أسرلة  خطة  التعليمية.  للخدمة  تصلح  ال  بحالة 
المؤسسات والمدارس الفلسطينية من شأنها أسرلة 
تفريغ  عبر  المحتلة  القدس  في  الفلسطيني  التعليم 
البلدة القديمة من مدارسها، والسيطرة على مبانيها 

التاريخية، وتحويلها إلى منطقة دينية سياحية.
السابق  القدس  بلدية  رئيس  حديث  ينسى  أحد  ال 
ثورة  تقود  "إسرائيل  إن  قال  الذي  بيركات"  "نير 
في التعليم بشرقي القدس لدمج العرب في المجتمع 
التاريخ  أستاذ  د. غسان وشاح،   يؤكد  اليهودي". 
عدوان  أن  اإلسالمية،  الجامعة  في  والحضارة 
ومنها  المحتلة،  القدس  في  مؤخراً  يشتد  االحتالل 
واإلسالمية. العربية  الحضارة  على  عدوانه 

ويضيف لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم": "الهجمة 
بالقدس  الفلسطيني  الوجود  على  اآلن  شديدة 
الصهيوني  المشروع  لمصلحة  طمسه  ومحاولة 
على  يركزون  وهم  1948م،  عام  منذ  بفلسطين 

طمس الحركة العلمية والثقافية الفلسطينية".
قوانين  باستمرار  االحتالل  سلطات  وتصدر 
منذ  وهم  المحتلة،  القدس  تهويد  سياسة  تخدم 
سنوات يبدلون أسماء وعناوين عربية وفلسطينية 
أخرى  بأسماء  وشوارعها،  القدس  مرافق  في 
صهيونية. ما يجري بحق مدارس القدس المحتلة 
يمضي  فهو  فقط،  العدوان  بدافع  عبثاً  يجري  ال 

التي  المدارس  على  للتضييق  ممنهجة  خطة  وفق 
تعلم المنهاج الفلسطيني والعربي  ألصحاب الحق 

التاريخي في القدس.
ويقول سهيل خليلية، المختص في شؤون االستيطان 
القدس  مدارس  على  التضييق  إن  "أريج":  بمعهد 
يجري بتوجيهات أمنية وحكومية إسرائيلية إلحكام 
بالقدس.  والعلمي  التعليمي  المشهد  على  السيطرة 
"بلدية  لإلعالم":  الفلسطيني  لـ"المركز  ويتابع 
في  تشارك  الصهيونية  المعارف  ودائرة  القدس 
من  العربية  مدارسها  وتحرم  بالقدس،  الصراع 

التمويل والموازنات، وتتركها بحالة مزرية".
إلى  اليهودية  المنهاج  إدخال  االحتالل  ويحاول 
الضفة  مناطق  وبعض  بالكامل،  القدس  مدارس 
التعليمية  مصالحه  وفق  بالتعديل،  المحتلة 
المزورة.  الصهيونية  الرواية  إلبراز  والسياسية 
ويواصل االحتالل إغالق المدارس الخاصة التي 
وإغالق  اإلسرائيلي،  المنهاج  تدريس  ترفض 
رياض األطفال بالبلدة القديمة وتحويل أطفالها إلى 

رياض بلدية االحتالل.
مع  التعامل  في  واحد  دينه  واالستعمار  االحتالل 
ثقافة وحضارة الشعوب المحتلة؛ فهو يضع حزمة 
ا  محتًجّ صموده  إلعاقة  الدواليب  في  العصي  من 

بذرائع عدم االلتزام بالقوانين.
لـ  مدارس   6 المدارس  تهويد  مخطط  وينال 
مخيم  في  ونصفها  طالب،   1800 بها  "األونروا" 
الجئين  مخيم  وهو  المحتلة،  القدس  شمال  شعفاط 
بلديته  تتبع  ضاحية  إلى  لتحويله  االحتالل  يسعى 
"األونروا".  يتبع  كمخيم  به  االعتراف  ووقف 
ويقول د. وشاح،  إن دائرة المعارف اإلسرائيلية 
المدارس  حصول  أمام  مستحيلة  شروطا  تضع 

الفلسطينية على ترخيص للعمل، وتفرض ضرائب 
وغرامات لتقليص عملها وإنهاء وجودها.

منهاج  تفرض  اليهودية  المعارف  دائرة  ويتابع: 
ال  ثقافيًّا  مشّوه  جيل  إلخراج  الصهيوني  الفكر 
حقوقه،  عن  يدافع  وال  الصراع،  حقيقة  يعرف 
من  الشعب  على  احتالل  أي  سيطرة  أن  ومعلوم 

جهة ثقافية يوفر لالحتالل سيطرة كاملة".
منذ ولج االستعمار للعالم العربي واإلسالمي قبل 
تتكرر مخططات االستعمار  100 عام،  أكثر من 
في تحريف مناهج التعليم، وقد جرى ذلك في زمن 
ومن  1882م،  عام  لمصر  البريطاني  االحتالل 

بعده احتالل فرنسا للجزائر وهكذا.
المحتلة  بالقدس  الفلسطيني  أن  وشاح،  د.  ويشير 
يحاول التصدي للعدوان على خدمة التعليم، ويقاوم 
والمؤسسات  المدارس  تلك  هوية  على  للحفاظ 
لدعم  بحاجة  مقاومته  لكن  األقصى  في  التعليمية 
عربي شامل ودعم المجتمع الدولي.ويتبع عدد من 
مدارس القدس المحتلة للسيطرة الصهيونية الكاملة 
الممثلة بدائرة المعارف اإلسرائيلية وجزء آخر ال 
تلك  على  التغّول  "إسرائيل"  تحاول  لذا  لها،  يتبع 

المدارس وتزيد في معاناتها.
التراخيص،  سحب  أن  خليلية،  المختص  ويؤكد 
المدارس  لمواصلة  القانونية  الخطوات  وتضييق 
تقديم خدمة التعليم الفلسطينية، يترك آثارا ونتائج 
األمد،  بعيدة  لكنها  اآلن،   بوضوح  تظهر  ال  قد 
بالقدس.ويعد  الفلسطيني  على  سلبية  ونتائجها 
العدوان على مؤسسات القدس التعليمية أحد أبرز 
حلقات الصراع في السنوات الخمس األخيرة التي 
الحياة  مشهد  إكمال  خاللها  من  االحتالل  يحاول 

اليومية لصالحه.

أعلنت لجنة مهجري فلسطينيي سوريا في لبنان، أمس، رفضها قرار وكالة 
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" عدم تسجيل أّي عائلة فلسطينية 
الشهر  مطلع  من  بدًءا  النقدية،  المساعدة  برنامج  ضمن  سوريا،  من  قادمة 
الجاري.ووصفت اللجنة القرار بأنه "مجحف"، مبينة أنه يأتي ضمن سلسلة 
في  الموجودين  الفلسطينيين  الالجئين  بحق  أونروا  تنفذها  التي  التقليصات 
األراضي اللبنانية والسورية.وطالب المسؤول اإلعالمي لـ"لجنة المهجرين"، 
بالقرارات  النظر  الغوث بـ"ضرورة إعادة  المعنيين في وكالة  أحمد طعمة، 
التي تزيد من أعباء الالجئين الفلسطينيين، مع التشديد على زيادة المستحقات 
النقدية للمهجرين الفلسطينيين القادمين من سوريا الى لبنان، ألسباب خارجة 

عن إرادتهم".
ودعا طعمة -في تصريحات نقلتها "قدس برس"- إلى "ضرورة إطالق الوكالة 
نداًء طارئا لحشد الدعم العاجل لجميع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، خاّصًة 
مع غالء المعيشة، وارتفاع إيجارات المنازل، واشتراكات الكهرباء، والمواد 

الغذائية.

الالجئين  بأنها "ستوقف تسجيل  قليلة، قراراً،  أيام  وأصدرت "أونروا"، قبل 
الفلسطينيين الوافدين من سورية إلى لبنان، في إطار برنامج مساعداتها المالية 
إلى  يرجع  القرار  أن  الجاري".وادعت  أوت  من  األول  من  بدءاً  الدورية، 
"نقص في التمويل لديها، وحتى تتمّكن من تقديم المساعدة المالية لفلسطينيي 

سورية الذين يعيشون حالياً في لبنان".
واستدركت أن "كل خدمات الوكالة األخرى متاحة للمقيمين حاليا في الديار 
اللبنانية، بما في ذلك التعليم والصحة واالستشفاء، مع االستفادة من أي مساعدة 
م للفلسطينيين في لبنان، إذا كانوا ُمدرجين من ضمن الفئات المستهدفة  نقدية تَُقدَّ

بالمساعدة الخاصة".
وتقدم "أونروا" التي أسست في العام 1949، خدماتها ألكثر من 5.7 مليون 
والضفة  واألردن  ولبنان  سورية  من  كل  في  لديها،  مسجل  فلسطيني  الجئ 
الغربية وقطاع غزة.ووفقاً إلحصائيات "األونروا"؛ فقد "وصل عدد الالجئين 
الفلسطينيين - السوريين في لبنان إلى حوالي 27 ألف الجئ حتى العام 2020، 
يعيش معظمهم بالمخيمات والقرى، وسط ظروف إنسانية واجتماعية صعبة.

يقوم على مبداأ الإحالل وتهويد املعامل الفل�شطينية بالكامل

مدار�س القد�س.. 
بني مطرقة التهويد و�ضندان العجز

طْم�ُس احلالة الثقافية واحل�شارة العربية والإ�شالمية بالقد�س املحتلة يجري على قدم و�شاق من احتالل �شهيوين جاء بعدوان 

قبل �شبعة عقود يقوم على مبداأ الإحالل وتهويد املعامل الفل�شطينية بالكامل.



معنى الفقه وتركيبه

تأمالت في سورة الكوثر

“إنَّا أعطيناكَ الكوثرْ* فصلِّ لربِّك وانحرْ* إن شاِنَئك هو األبترْ” سورة الكوثر

الفقه والفهم – في اللغة – اسمان بمعنى واحد، وقد 
تَحَولت  الذي  الدين كله  الشريعة تُطَلق على  كانت 
فصار  وعلوم،  صنائع  إلى  به  المرتبطة  المعارف 
باألحكام  العلم  هو   – أهله  اصطالح  في   – الفقه 
التفصيلية،  أدلتها  من  المكتسبة  العملية  الشرعية 
وقد نشأت مذاهب فقهية عدة لكل مذهب مناهجُه 
وأئمته ونصوصه، يجمعها نظامٌ عام في االستدالل 
والتفكير والعمل صار فيما بعد يُسمى تقليدًا؛ ألنه 
إلى  الناس  انقسم  وقواعدها  المذاهب  تَشَكل  مع 

قسمين: مجتهد ومقّلد. 
بتبلور  المطلق/المستقل  االجتهاد  انتهى  وقد 
والمالكية  )الحنفية  المعروفة  الفقهية  المذاهب 
المجتهدون  وصار  وغيرها(،  والحنبلية  والشافعية 
المحدد  المذهب  إطار  في  يجتهدون  الالحقون 
ووُضعت  وتأهيلهم،  درجاتهم  تفاوت  وقواعده على 
ومجتهد  المذهب  كمجتهد  خاصة  فنية  ألقاب  لذلك 
المسألة وغير ذلك بناًء على تَجَزُّؤ االجتهاد وغياب 
المجتهد الشامل. في حين شمل وصف المقلد عامة 
وعلى  تقليدهم،  درجات  في  تفاوتوا  وإن  المسلمين 
االجتماعي  شِّقيه:  في  اإلسالمي  التاريخ  سار  هذا 
مشارف  حتى  )القضاء(  والقانوني  الفردي(  )التدين 
األزمنة الحديثة التي بدأت في القرن الثامن عشر مع 
اإلصالحات العثمانية واالحتكاك بالحداثة األوروبية. 

المنصوصة  اهلل  أحكام  بين  الفقهاء  فرّق  وقد 
أحكام  أنها  العلماء على  أجمع  التي  الداللة  القطعية 
اهلل وأنها ال تتغير )سماها المعاصرون “الشريعة”(، 
وبين غيرها مما يخضع للجهات األربع: الزمان والمكان 
واألحوال واألشخاص )سماها المعاصرون “الفقه” وهو 

مشتمل على “الشريعة” أيضًا(. 
 – الفقهي  التقليد  وفق   – الشرعية  األحكام  ولكن 

ثالثة أقسام: 
األول: أن تكون منصوصة بأدلة القرآن والسنة، سواء 

كانت داللتها قطعية أم ظاهرة. 
المجتهدين عن  بفعل  تكون مستنبطة  أن  والثاني: 
وهذا  والسنة،  القرآن  نصوص  في  إدخالها  طريق 
الفقهاء  ويسميه  المجتهدين  أنظار  فيه  تختلف 
“تحقيق المناط”، وقد يُجمع الفقهاء في عصر على 
حكم مبني على واقٍع معين ثم يُجمع غيرهم الحًقا 
على حكم آخر؛ لتَغَير الواقع الذي بُني عليه الحكم 
وإنه  اختلف،  المناط  تحقيق  إن  فيقولون:  األول، 
أي  وبرهان،  حجة  اختالف  ال  وزمان  عصر  اختالفُ 
تطبيقاته  وتغير  المبدأ  ثبات  صيغ  من  صيغٌة  أنه 
ومالبساته بتغير الزمان والمكان واألشخاص واألحوال. 
المجتهدون  عليه  نصّ  ما  على  اإللحاق  والثالث: 
وهو  المذهب  على  التخريج  ويسمى  مذاهبهم،  في 
به  يقوم  صار  ثم  المذاهب،  مجتهدو  به  يقوم  ما 
المفتون في العصر الحديث في شأن النوازل التي لم 
يَسبق لها مثيل أو شبيه في تراث المذاهب الفقهية 

ونصوصها. 
والفقه؛ بما هو علمٌ باألحكام الشرعية: اسمٌ جامعٌ 
لطريقي الدنيا واآلخرة، و”معرفة دقائق آفات النفوس 
ومفسدات األعمال وقوة اإلحاطة بحقارة الدنيا وشدة 
التطلع إلى نعيم اآلخرة واستيالء الخوف على القلب” 
الذي  المعنى  وهو  )505هـ(  الغزالي  اإلمام  يقول  كما 
نجده عند الحارث المحاسبي )243هـ(، وذلك لتحقيق 
االستقامة في الدنيا لتحصيل الفالح في اآلخرة، وإنما 

أعمال  على  دليٌل  ألنها  الظواهر؛  على  األحكام  ُأديرت 
الباطن، ومن ثم كان العمل معبّرًا عن االعتقاد؛ ألن 
والحكم عليه، فُأقيم  االطالع  الباطن خفيٌّ ال يمكن 
الدنيا  مسائل  في  عليه  ودااًل  الباطن  مكان  الظاهرُ 
خصوصًا  اإلنساني،  االجتماع  انتظام  يقتضيها  التي 

في شقها القانوني والحقوقي. 
واألخالقُ ال تنفصل عن الفقه المعتَبَر، فال يَعرى 
“والشريعة  الشاطبيُّ:  قال  ولذلك  خُُلق،  عن  حكمٌ 
ما  “أول  وهي  األخالق”،  بمكارم  تَخَلق  هي  إنما  كلها 
المكية”،  السور  في  ذلك  تجد  ما  وأكثر  به،  خوطبوا 
فـ “جاءت الشريعة لتُتَمم مكارم األخالق، فدل على 
لجريان  متممة  جاءت  الباب  هذا  في  المشروعات  أن 
التفاصيل في العادات على أصولها المعهودات”، ومن 
جرت  التي  األحكام  من  جملة  الشريعة  أقرت  ههنا 
كان من محاسن  وما  كان محمودًا،  الجاهلية مما  في 
وهي  العقول  تَقبلها  التي  األخالق  ومكارم  العوائد 
كثيرة، “وإنما كان عندهم من التعبدات الصحيحة في 
عليه  إبراهيم  ملة  عن  مأخوذة  نادرة  أمورٌ  اإلسالم 

السالم”. 
بعض  جرَت  وقد  مطلًقا  شرًّا  تكن  لم  فالجاهلية 
ما  الشريعة  وتممت  عُرفها،  محمود  على  األحكام 
يكن  لم  ما  وشرعت  الجاهلية،  أخالق  من  نَقص 
الجاهلية  أن  أي  منكرًا،  كان  ما  وبدّلت  مألوًفا، 
العنف  جماعات  تصورها  كما   – ال  مركبة  حالة  كانت 
شرًّا  محمد-  وأخيه  قطب  سيد  وكتابات  والتكفير 
مطلًقا، فهؤالء اختزلوا الجاهلية في الجانب العقديّ، 
وحملوا تشريع القوانين على حالة الشرك الجاهلية، 
واختزلوا الفقه كله في الجهاد القتالي ومسائل الحكم، 

عرفته  الذي  الحديث  بالمعنى  قانون  إلى  وحولوه 
ذلك  من  أوسع  الفقه  أن  حين  في  الحديثة.  الدولة 
والظاهر  باألخالقي،  القانوني  فيه  ويتداخل  بكثير، 
بالمستنبط،  والنصي  بالجمعيّ،  والفرديّ  بالباطن، 
وتتعدد مستوياته من اإللزام إلى اإلباحة وما سواهما 
صفة  يأخذ  ما  أحكامه  فمن  الخمسة،  األحكام  من 
اإللزام بحسب الخُلق الذي تحته كتحريم الخمر لمقصد 
ألنه  التحسينات؛  يأخذ صفة  ما  ومنها  العقل،  حفظ 
راجعٌ إلى “مكارم األخالق“، وهي: “األخذ بما يليق من 
تَْأنَفها  التي  المدنّسات  وتَجَنب  العادات  محاسن 
المتصلة  الراجحات” كالمندوبات والمكروهات  العقول 

بالمطعومات والمشروبات واللباس وغيرها. 
ويشتمل الفقه اإلسالمي على ثالثة مستويات: الديانة 
الخصومات(،  في  )اإللزام  والقضاء  الفردي(،  )التدين 
والسياسة )المخولة إلى اإلمام /الخليفة( قبل نشوء 

الدولة الحديثة ونظامها السياسي.
وقد ناقش الفقهاء طبيعة األحكام الثابتة باالجتهاد 
اإلمام  قرره  والذي  ال؟  أو  اهلل  حكم  فيها:  يقال  وهل 
ما  على  اهلل  حكم  إطالق  يَسوغ  “ال  أنه  القيم  ابن 
مسائل  من  يقينًا  به  حََكم  اهلل  أن  العبد  يَعلم  ال 
التفريق  على  المتأخرون  اصطلح  ولذلك  االجتهاد”، 
بين الشريعة والفقه كما سبق، فصار الفقه مشتماًل 
محله  في  أهله  من  الصادر  واالجتهاد  الوحي  على 
في  يتساهلون  المفتين  بعض  ولكن  )االختصاص(، 
كان  النفس )سواٌء  إطالق حكم اهلل، ويتداخل هوى 
متشددًا أم متساهاًل( مع حكم اهلل، والمعيار الحاكم 
ووضوحه  قوته  ودرجة  الحكم  مستند  هو  هذا  في 

وكونه منصوصًا أو داخاًل في المنصوص أم ال.

أخذوا يسخرون  الذين  المشركين  ردٌ على  نزولها  مناسبة  كان في 
النبي صلى اهلل عليه وسّلم لظنهم أنه سينقطِع ذكره بعد  من 
وفق  بذلك  وهو  اسمه،  يحملون  ذكور  أوالد  له  يكن  لم  إذ  وفاته, 
مصطلحاتهم الجاهلية “أبتر”, و هم يشمتون و يشيرون بهذا إلى 

موت الذكور من أوالده.
وكان  أمره.  وينتهي  بال عقب  فإنه سيموت  أحدهم: دعوه  وقال   
هذا اللون من الكيد اللئيم يجد له في البيئة العربية التي تتكاثر 
بالغم  ومسه  النبي  قلب  أوجع  ذلك  ولعل  ووقعا،  صدى  باألبناء 
ولكن  وأكثر…  أقوال  ستة  الكوثر  في  المفسرون  قال  وقد  أيضا. 
المتدبر بعمق لكتاب اهلل يعلم أنه ال يوجد نعمة عظمى أنعمها 
الجليل على محمد, أو فضل عظيم أعطاه له وآتاه, أثمن وأعظم 
كل  معه  جرَّ  الذي  الكوثر  هو  “الكوثر”…  فهو  الكريم,  القرآن  من 

األقوال األخرى بسهولة ويسر. 
التحبب  فيه  لطيف  وزن  وهو  فوعل  وزن  على  َكُثر  من  الكوثر 
والعظمة. وقالوا أيضًا في لفظ الكوثر لغة: إنه الكثير بل صيغة 
أنه  بالكوثر  وقالوا عمن يوصف  الكثرة،  منتهى  تدل على  مبالغة 
تلك  وكل  العذب.  الشراب  وهو  الكثير  الخير  هو  وقالوا  السَخِيٌّ، 
األجر  وفيه  كنوزه  تنتهي  ال  الذي  الكريم  القرآن  في  هي  الصفات 
وفيه  الكثيرة،  البالغة  الحكمة  وفيه  والتطبيق،  بالتالوة  الكثير 
مفاتيح التشريعات العظيمة الكثيرة، وهو ينبوع ثر من ماء عذب 
فيه شفاء للناس، و ال نهاية لفيضه وغزارته في كل جانب يفضي 

للسعادة وهو النور الكثير العظيم الذي أنزل على محمد. 
وقد وردت روايات من طرق كثيرة أن الكوثر نهر عظيم في الجنة 
وليس  حوضه،  في  ويصب  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  أوتيه 
هناك ما يمنع أبدًا أن يكون هذا النهر العذب العظيم قد سُمِّي 
بأحد أسماء القرآن تعظيمًا للنهر وداللة على الطريق إليه، فليس 
التكليف  منزلة  وتفوق  القرآن  تفوق  لمحمد  أوتيت  نعمة  هناك 
بتبليغ القرآن وتطبيقه. وابن عباس سُئل عن النهر فأجاب بأن 
الرسول. فهو نهر  أوتيه  الذي  الكثير  الخير  النهر هو من بين  هذا 
أعطى  لقد  الكوثر.  بالقرآن  إال  أصاًل  إليه  للوصول  سبيل  ال  كوثر 
بلَّغه صلى  الرسول فقد  وبالقرآن عال ذكر  لمحمد،  القرآن  الجليل 
اهلل عليه وسلم للناس كافة.. ثم كانت سُنَّته التطبيق العملي 
األول للقرآن. ولفظ الرسول الذي حمل القرآن رسالًة خاتمة مهيمنة 
من اهلل جل شأنه إلى الناس ارتبط باسم محمد فتردد اسم محمدٍ 
وَكُثر عبر البقاع وعبر األزمان إلى قيام الساعة. وأمر الجليل رسوله 
أن يشكره على نعمته العظمى تلك بالصالة ونحر األنعام إلطعام 
الفقراء والمساكين وختم بحقيقة حدثت: “إنَّ من عاداك وشانك 

وآذاك يا محمد ودعاك باألبتر إنما هو وفريقه من سيُبتر”. 
ولقد صدق فيهم وعيد اهلل فقد انقطع ذكرهم وانطوى. بينما 
امتد ذكر محمد وعال. ونحن نشهد اليوم مصداق هذا القول الكريم، 
في صورة باهرة واسعة المدى كما لم يشهده سامعوه األولون. لقد 
بلغ انتشار اسم محمد حدًّا أدهش العالم أجمع فأصبح أكثر األسماء 

انتشارًا في الوجود. فهو بال ريب أكثر اسم شاع في البالد االسالمية 
ولكن المفاجآت كانت على المستوى العالمي: في الطبعة السادسة 
األكثر  2000، كان اسم محمد  الصادرة عام  من موسوعة كولومبيا 
شيوعًا في العالم على اإلطالق حيث تقول الموسوعة أن أكثر من 

150 مليون ذكر في العالم كانوا يحملون هذا االسم. 
وأوردت موسوعة “جينيس” لألرقام القياسية، إنه في سنة 2006 
حقق اسم محمد أعلى معدل للتسمية به بين بني البشر. وقالت 
2007 أن اسم محمد  قناة “بي بي سي” البريطانية في نهاية عام 
كان ثاني أكثر األسماء شيوعًا لدى مواليد العام 2007 في بريطانيا. 
وفي عام 2013 أكدت صحيفة اسبانية في تقرير شهير أن أكثر من 
150 مليون من خمسين جنسية يحملون اسم محمد… و بالقياس 
األخرى  النبي  أسماء  يحملون  آخرين  مليون   200 من  أكثر  فهناك 
 2014 عام  بريطاني  استطالع  وفي  ومحمود ومصطفى….”  “أحمد 
حول أكثر األسماء الممنوحة للمواليد في بريطانيا كان اسم محمد 
األول في قائمة من مئة اسم آخرين.. إنها حقيقة دالَّة لها بُعدها 
وامتدادها زمانًا ومكانًا…إنها قضية رفع ذكر محمد. كل يوم تتعزز 
في  ونحن  والبد  وأسمائه،  النبي  ذكر  في  وتترسخ  الكوثر  حقيقة 
اهلل  أعطاه  الذي  الكوثر  معنى  في  نزداد  أن  اليوم  شديد  ضعف 
لنبيه وألمة نبيه من بعده فنقول: لعل في معنى الكوثر بشارة.. 
وبشارة  محمد،  أمة  في  الممتد  الباقي  الكثير  واألمل  الخير  بشارة 

االنقطاع والبتر المقدر على أعدائها.
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ع.ط

ونظمت مراسم تدشين الخط البحري الجديد بميناء الجزائر 
العاصمة بحضور الرئيسة المديرة العامة للمجمع الجزائري 

للنقل البحري, نادية رابية و المدير العام للشركة الوطنية 
الجزائرية للمالحة البحرية )كنان-ميد(، نور الدين كوديل و 

الرئيس المدير العام لميناء جنجن )جيجل(, عبد السالم بواب و 
السفير السنغالي في الجزائر, سيرينغي دياي.

ويتعلق األمر بامتداد لخط الجزائر نواكشوط من خالل نقل 
البضائع من ميناء جنجن نحو الجزائر العاصمة ثم العاصمة 
الموريتانية قبل ان تصل الى داكار, حسب شروحات السيدة 

رابية. وأوضحت رابية، أن اطالق هذا الخط يندرج في اطار 
"التعاون وتعزيز العالقات التجارية بين الجزائر والسنغال 

وكذلك تطبيقا لتوجيهات السلطات العليا في البالد".
من جهته, اشار المسؤول األول على ميناء جنجن الى ان الخط 

البحري يضمن رحالت شهرية عبر باخرة "قوراية", مضيفا 
ان الباخرة شحن على متنها حوالي 85 بالمائة من قدرتها خالل 

أول رحلة لها اي اكثر من 7000 طن، كما أكد بواب ان الخط 
التجاري البحري الجزائر-داكار "سيشكل فرصة لولوج السلع 

الجزائرية لالسواق االفريقية".
وفي تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، قال بواب، إن باخرة 
"قوراية" نقلت خالل رحلتها االولى نحو داكار مواد حديدية 

واسمنت والسيراميك و مواد ورقية, مضيفا ان 1700 طن من 
االسمنت االبيض جاهزة لتنقل نحو داكار شهر سبتمبر القادم.      
كما نوه بانخراط المتعاملين االقتصاديين وإصرارهم على ولوج 
اسواق غرب افريقيا.وخالل تدخله, اكد سفير السنغال بالجزائر 
أن الخط التجاري البحري الجزائر-داكار يعتبر "تميزا و شرفا" 

للسنغال,  مشيدا في ذات السياق "بالنظرة المتبصرة لرئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون و التزاماته على الصعيد االفريقي".
وتابع قائال "ان هذا الخط البحري لبنة رئيسية تسهم في تعزيز 

التعاون التجاري بين الجزائر و السنغال و البلدان من غرب 
افريقيا".وأضاف الدبلوماسي السنغالي ان الخط البحري يكتسي 
" اهمية كبرى" بالنسبة للسلطات العليا في السنغال, مشيرا الى 

االوامر التي اعطيت في سبيل ترقيته.

تمكنت قوات الشرطة القضائية بالبرواقية،  بداية األسبوع  من 
االطاحة بشبكة اجرامية متكونة من 08 اشخاص مسبوقين 

قضائيا، ينشطون في االتجار والترويج بالمخدرات  و المؤثرات 
العقلية وسط أحياء مدينة البرواقية.

وقائع القضية تعود بعد استغالل لمعلومات وصلت الى عناصر 
الشرطة القضائية بأمن دائرة البرواقية، مفادها تواجد شقيقين 

مسبوقين قضائيا يتخذان مكان محاذي لمنزلهما العائلي لترويج 
السموم المؤثرات العقلية، وسط شباب مختلف أحياء المدينة،ليتم 

وضع خطة أمنية محكمة، باستخدام وسائل تقنية خاصة، 
والترصد لهما من طرف قوات الشرطة بالزي المدني، و 

بعد التأكد من صحة المعلومات، وبالتنسيق الدائم مع الجهات 
القضائية المختصة إقليميا، تم مداهمة مكان تواجدهما بإقحام 
قوات البحث والتدخل، وكذا قوات الشرطة التابعين لمكافحة 

االتجار بالمخدرات بالمصلحة الوالئية للشرطة القضائية، 
مكنتهم         من توقيفهما في حالة تلبس رفقة شقيقهم الثالث،  

وبعد تفتيش منزلهم العائلي، بموجب اذن بالتفتيش صادر عن 

وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواقية، تم العثور على كمية 
من المؤثرات العقلية من مختلف األنواع و كمية من المخدرات 

الصلبة، باإلضافة الى مبلغ مالي معتبر من عائدات االتجار 
والترويج للمؤثرات العقلية،وبعد مواصلة التحقيق مع المشتبه 

فيهم، تبين انهم ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في ترويج 
المخدرات و المؤثرات العقلية، أين تم االطاحة ببقية أفراد الشبكة 

االجرامية المتكونة من 08 اشخاص مسبوقين قضائيا، الذين تم 
توقيفهم في أماكن مختلفة،كما أسفرت العملية عن حجز كمية من 

األقراص المهلوسة المقدرة بأكثر              من 850 قرص 
مهلوس مع كمية من المخدرات الصلبة، باإلضافة الى مبلغ مالي 

معتبر           من عائدات الترويج و االتجار في السموم،ليتم 
انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم  و تقديمهم أمام الجهات 

القضائية المختصة إقليميا اين صدر في حقهم امر ايداع الحبس 
المؤقت عن قضية تكوين جمعية أشرار قصد االتجار الالمشروع 

بالمؤثرات العقلية و المخدرات الصلبة.
ع.بكيري

قدر نصاب زكاة المال لعام 1443هـ، بثمانمائة وستة عشر 
ألف )816000( دينار جزائري، حسب ما أعلنت عنه وزارة 

الشؤون الدينية واألوقاف، أمس، في بيان لها. وأوضح ذات 
المصدر أن "أصل النصاب هو 20 دينارا ذهبيا، وهو ما يعادل 
خمسا وثمانين )85( غراما، وقد حددت الوكالة الوطنية لتحويل 
وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة +أجينور+ ثمن الغرام الواحد 

من الذهب عيار 18 قراطا بـ 9600 دينار، وعليه، يقدر نصاب 
الزكاة كما يلي: 85 غ × 9600 دج = 816000 دج ثمانمائة 

وستة عشر ألف دينار جزائري".
وذكرت الوزارة بوجوب إخراج "ربع العشر )ما يعادل 2.5 

%( من كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول من النقود 
أو العروض التجارية"، مشيرة إلى أنها تضع تحت تصرف 

لإعالناتكم عبر �شفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    
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خالل اإ�شرافه على فعاليات ندوة 

علمية حول الإر�شاد الديني الن�شوي

بلمهدي ي�ؤكد �أهمية تنظيم 
الدورات التكوينية لتح�سين 

اأداء المر�سدات الدينيات

اأكد وزير ال�شوؤون الدينية والأوقاف، يو�شف 

بلمهدي، اأم�س، بالجزائر العا�شمة، على 

اأهمية تنظيم دورات تكوينية مكثفة لفائدة 

المر�شدات الدينيات من اأجل تح�شين الأداء 

داخل الموؤ�ش�شة الم�شجدية.

اإ.�س

أوضح بلمهدي خالل إشرافه على فعاليات ندوة علمية 
حول "االرشاد الديني النسوي: الرسالة والوسيلة" بدار 

القرآن الشيخ سحنون, أن الوزارة تعتزم تنظيم "دورات 
تكوينية مكثفة لرفع مستوى المرشدات الدينيات وتحسين 

أدائهن, وذلك في ظل ما تعرفه المرأة من تحديات 
وبروز وسائل االتصال االجتماعي بمختلف انواعها".
وأضاف أن هذا اللقاء يأتي "تمهيدا لعقد ندوة وطنية 

حول المرشدات الدينيات الالئي يتجاوز عددهن حاليا ال 
1500 على المستوى الوطني", مبرزا "الدور الفعال" 
لهذه الفئة في التربية والتعليم القرآني والتوجيه الديني.
وكشف الوزير أنه سيتم أيضا تعزيز منظومة التكوين 

الديني والتعليم القرآني لدى المرأة بهدف "تغطية 
جميع المساجد وتوسيع دائرة التخصصات الدينية عبر 

الوطن".
من جانب آخر, أشار بلمهدي الى أن وزارته تعتزم 

وضع "خارطة مستقبلية للمرشدة الدينية في الجزائر 
لتمكينها من الحضور عربيا وافريقيا في مجال التوجيه 

واإلرشاد الديني, باإلضافة الى استحداث مسابقة 
لحافظات كتاب الله خالل الطبعة القادمة لألسبوع 

الوطني للقرآن الكريم.

جامعة جونز هوبكنز تك�شف:

 �إ�صابات ك�رونا ح�ل �لعالم 
ترتفع �إلى 576 ملي�نا 

و819 �ألفا و580 �إ�صابة

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" األمريكية أن حصيلة 
اإلصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 

"كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 576 مليونا 
و819 ألفا و580 إصابة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها 
عبر موقعها اإللكتروني يوم األحد - بأن إجمالي 

الوفيات جراء اإلصابة بالفيروس حول العالم 
ارتفع إلى 6 ماليين و399 ألفا و498 حالة.
وأوضحت أن الواليات المتحدة سجلت أكبر 

عدد من حاالت اإلصابة حول العالم والذي بلغ 
أكثر من 91.3 مليون إصابة في حين تجاوزت 

حصيلة الهند 44 مليون إصابة لتحتل المرتبة 
الثانية تليها البرازيل بأكثر من 33.8 مليون 

إصابة.
ووفقا ألحدث البيانات, تصدرت الواليات المتحدة 
قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء اإلصابة 

بالفيروس بأكثر من مليون و29 ألف حالة وفاة 
تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 678 ألفا 

و486 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 
526 ألفا و357 حالة وفاة.

رئي�س �لمجل�س �لإ�صالمي �لأعلى 
ي�صارك في �لدورة �لتك�ينية 

لالأئمة �لتي تنظم برو�صيا

يشارك رئيس المجلس اإلسالمي األعلى، 
بو عبد الله غالم الله، بداية من اليوم عبر 

تقنية التحاضر عن بعد، في أشغال الدورة 
التكوينية الدولية لألئمة التي تحتضنها محافظة 
سفيردلوفيسك الروسية، حسب ما أفاد به، بيان 

للمجلس. وأوضح البيان أن مشاركة رئيس 
المجلس اإلسالمي األعلى جاءت "بدعوة من مفتي 

منطقة األورال بفدرالية روسيا االتحادية وعميد 
مسجد الكوثر بموسكو”.وسيلقي بو عبد الله غالم 
الله، بالمناسبة، محاضرة يتناول فيها "المنهجية 
العلمية والشرعية في تكوين األئمة، باعتبارهم 

العمود الفقري للمؤسسة الدينية ومنتجو الخطاب 
الديني الوسطي المعتدل الذي يحافظ على وحدة 

األمة واستقرار أقطارها، كما سيعرض "التجربة 
الجزائرية في تكوين األئمة ودورها في تحقيق 

االنسجام االجتماعي والدفاع عن المرجعية 
الوطنية".

ر.ن

معالجة 25 ق�شية ..حجز م�شروبات 

كحولية ومخدرات واأ�شلحة بي�شاء

�ل�صرطة �لق�صائية لأولد 
هد�ج بب�مرد��س تتر�صد 

للجماعات �لإجر�مية
جندت مصالح األمن الحضري أوالد هداج 

ببومرداس جميع عناصرها العاملين في الميدان من 
أجل بسط األمن داخل الوسط الحضري ومحاربة 

كل السلوكيات اإلجرامية.
وقالت مصالح أمن والية بومرداس في بيان لها، 
بأن عناصر األمن الحضري ألوالد هداج، كثفت 

من جهودها لمحاربة كل ما من شأنه أن يعكر صفو 
المواطنين القاطنين بمختلف األحياء السكنية وسط 
بلدية أوالد هداج،   خاصة ما تعلق منها بترويج 
األقراص المهلوسة والمخدرات الصلبة )الكيف 

المعالج(.
وقد تمت معالجة أكثر من 25 قضية منذ الفاتح 

من جانفي من العام الجاري إلى غاية نهاية شهر 
جويلية، ما مكن مصالح الشرطة من حجز 200 

قرص مهلوس و 05 أسلحة بيضاء، باإلضافة إلى 
حجز قطع من المخدرات صنف القنب الهندي أراد 

أصحابها توزيعها وسط الشباب، مع إسترجاع مبالغ 
مالية من عائدات بيع تلك السموم.

وقد عمدت مصالح الشرطة باألمن الحضري أوالد 
هداج للقيام بتوزيع محكم ومنظم لفرقها العاملة في 

الميدان، بهدف تأمين المواطنين وممتلكاتهم أثناء 
تنقالتهم المختلفة.

ف.م

حجز اأكثر من 850 قر�س مهلو�س     

�صرطة �لبرو�قية تطيح ب�صبكة �جر�مية تن�صط في مجال ترويج �لم�ؤثر�ت �لعقلية 

وزارة ال�شوؤون الدينية والأوقاف تعلن

ن�صاب �لزكاة لهذ� �لعام حدد بـ 816000 دج

 وفاة �لمخرج �ل�صينمائي 
 ن�صر �لدين قنيفي 

عن عمر يناهز 79 عاما
توفي المخرج ال�شينمائي الجزائري ومدير الت�شوير 

ن�شر الدين قنيفي مخرج فيلم " لم نكن اأبطال" 

اأم�س عن عمر يناهز 79 �شنة، ح�شب ما اأعلن المركز 

الوطني لل�شينما وال�شمعي الب�شري.

ع.ط

وقد ولد المخرج وكاتب السيناريو نصر الدين قنيفي سنة 
1943 بمدينة قسنطينة، حيث التحق بالمدرسة الكتانية 

سنة 1949 وزاول الحقا تعليمه بمدرسة الفنون الجميلة 
الجزائرية، بعدها تابع دراسات عليا في السينما والسمعي 

البصري بجامعة باريس 8.
كما اشتغل الفقيد كتقني في اإلذاعة والتلفزيون الجزائري 
ليواصل بعد ذلك اإلخراج الوثائقي والروائي، التصوير، 

كتابة السيناريو وحتى الرسم الصحفي ألسبوعية "المجاهد" 
إلى جانب افالم وثائقية وإصداره عدة قصص قصيرة و 

رواية تاريخية بعنوان "أحمد باي الجزائري" سنة 2009. 
كما اشترك في كتابة عديد األفالم القصيرة واالعمال 

الوثائقية.
وتعامل الفقيد كمدير تصوير مع كبار المخرجين 

الجزائريين في مساره السينمائي الحافل، كما قام بإخراج 
فيلمه الطويل البارز "لم نكن أبطاال" )2017( المستوحى 

من مؤلف المناضل عبد الحميد بن زين ويتناول على مدار 
حوالي ساعتين جانبا من حياة المعتقلين الجزائريين إبان 
الثورة التحريرية المجيدة ومعاناتهم من ويالت االحتالل 

الفرنسي من قسوة وتعذيب نفسي وجسدي.
ويصور الفيلم معاناة المعتقلين داخل أحد المحتشدات في 
منطقة بوغار بالمدية واألشغال الشاقة اليومية التي كانوا 

يقومون بها ومقاومتهم العنيدة ومختلف مظاهر االضطهاد 
التي كانت تطالهم من قبل جنود االحتالل الفرنسي. وقد 

تقاسم بطولة الفيلم نخبة من الممثلين على غرار احمد 
رزاق والممثل الفرنسي جاك سيراس.

بغية تعزيز المبادلت التجارية بينهما وت�شدير المنتوج الجزائري

 �إطالق �لخط �لبحري �لر�بط 
بين �ل�صنغال و�لجز�ئر

تم اول اأم�س اطالق الخط التجاري البحري الرابط بين 

الجزائر وال�شنغال بغية تعزيز المبادلت التجارية بينهما 

وت�شدير المنتوج الجزائري لأ�شواق غرب افريقيا.
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