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بلجود يلتقي نظيره التون�سي 

بالمركز الحدودي باأم الطبول

 3  اأيــــــــام تف�صـــــــل 
 عـــن اإعــادة فتــح الحدود
 "الجزائريـــــة التون�صيـــة"

ب�سبب حالة الندرة 

التي �سجلت يومي 

عيد الأ�سحى

02

اتحاد التجار يطالب بفر�س مدوامة اأ�صواق الجملة في االأعياد

م�سير غام�ش لقطاع ال�سيارات والوكالء يرا�سلون رئي�ش الجمهورية مجددا

احتيــاجـــات ال�صوق الوطنيـــة 
ارتفعـت لمليون و300 األف �صيـارة



وتم اللقاء بالمركز الحدودي بأم الطبول أين تم 
الوقوف على التحضيرات المتعلقة بإعادة فتح 

الحدود البرية بين الجزائر و تونس تطبيقا للقرار 
المشترك لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 

ونظيره التونسي قيس سعيد.
وقد حضر اللقاء والة الجمهورية بالواليات الحدودية 

مع تونس وهي الطارف وتبسة وسوق أهراس 
والوادي، باإلضافة إلى المدير العام للجمارك 

الجزائرية، نور الدين خالدي.
وكان الرئيس تبون قد أعلن األسبوع الماضي في 

قرار مشترك مع نظيره التونسي عن إعادة فتح 
الحدود البرية للسيارات الخاصة والمسافرين مع 

الشقيقة تونس وذلك ابتداء من 15 جويلية الجاري.
لإلشارة، فإن الحدود الجزائرية-التونسية كانت 

مفتوحة أمام حركة نقل البضائع.
وفي تصريح له أكد وزير الداخلية والجماعات 

المحلية والتهيئة العمرانية بأن كافة التدابير الالزمة 
اتخذت لضمان دخول التونسيين إلى الجزائر 

والجزائريين إلى تونس في "ظروف جيدة" بداية من 
15 جويلية المقبل.

وأوضح بلجود خالل لقاء مع الصحافة نشطه 
بالمركز الحدودي الم الطبول رفقة وزير الداخلية 

التونسي, , بأن زيارة وفدي البلدين لهذا المركز 
الحدودي تدخل في إطار معاينتهما للترتيبات 

الجارية على المعابر الحدودية البرية إلعادة فتحها 
أمام حركة المسافرين تجسيدا لقرار مشترك لرئيس 
الجمهورية, عبد المجيد تبون, مع نظيره التونسي, 

قيس سعيد, إلعادة فتح الحدود البرية بين البلدين 
تحسبا من 15 جويلية الجاري.

وأضاف الوزير بأن تواجد وفدي البلدين بمركز أم 
الطبول يهدف إلى التنسيق المشترك من أجل أن 
"تكون العائالت التونسية التي تدخل إلى الجزائر 

والعائالت الجزائرية التي تدخل إلى تونس في 
ارتياح كبير”.

وذكر بلجود بأنه تحادث مع نظيره التونسي حول 
الكثير من النقاط والتفاصيل المرتبطة بضمان حسن 

االستقبال والتكفل األمثل بالمواطنين خالل حركة 
الدخول والخروج إلى البلدين وذلك منذ وصولهم 
إلى المراكز الحدودية البرية أثناء الدخول و إلى 

غاية العودة والخروج منها.
وأكد في هذا السياق بأن كل الظروف "متوفرة 

لضمان راحة المواطنين خالل حركة تنقلهم إلى 
البلدين"، مبرزا بأن اإلرادة واإلمكانات "متوفرة 

وسوف يتم تعزيز المراكز الحدودية بكافة اإلمكانات 
المادية والبشرية لضمان استقبالها للمواطنين 24 

ساعة على 24 ساعة في أحسن الظروف.’’
وبعد أن أشار إلى وجود 9 مراكز حدودية 

بين البلدين عبر عدة واليات، دعا السيد بلجود 

المواطنين إلى أن ينتشروا عبر كافة هذه المراكز 
خالل حركة تنقلهم دخوال وخروجا إلى البلدين 

لتجنب االكتظاظ الذي قد يحدث في مركز ما على 
حساب آخر.

وموازاة مع ذلك, قال بلجود بأن مكافحة التهريب 
"تبقى في صلب اهتمامات البلدين"، مؤكدا بأنه 

"لن يكون أي تسامح مع هذه الظاهرة التي 
تنخر االقتصاد الوطني". كما وصف ممارسيها 

ب"المجرمين الذين يستنزفون االقتصاد الوطني”.
ولم تنتظر الوكاالت السياحية دخول القرار حيز 

التنفيذ بداية من 15 جويلية الجار، حيث سارعت 
لنشر العديد من اإلعالنات والعروض السياحية 

الموجهة للجزائريين الذين يرغبون في السفر إلى 
تونس لقضاء عطلة الصيف، وذلك بأسعار تنافسية 

مقارنة بأسعار الرحالت الجوية.
وقال رئيس الفيدرالية الوطنية للسياحة سعيد 

بوخليفة في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية": 
"لقد حاولت الدولة مساعدة أصحاب الوكاالت 

السياحية خالل جائحة كورونا، عن طريق تقديمها 
لمنحة مالية لمساعدتهم على البقاء، لكن األمر ظل 

محدود ولم يحقق النتائج الكبرى". وأضاف بوخليفة: 
"برمجة رحالت سياحية من الجزائر إلى تونس 

ينعش حياة الوكاالت السياحية خاصة الصغيرة التي 
ال تستطيع توفير خدمات السفر عبر الطيران.”

أبرزت مجلة الحماية في عددها األخير، أهمية الطالئعية 
وروح التضحية، ودور الشباب في بناء الجزائر 

الجديدة باعتباره أهم أطراف معادلة الحفاظ على األمن 
واالستقرار.

جاء في افتتاحية العدد الـ 31، أّن "تاريخ الجزائر يشهد 
على دور الشباب في اندالع ثورة التحرير المجيدة حين 
لبوا نداء الواجب الوطني، وخاضوا ألجل هذه األرض 

الطيبة معركة أجمع فيها العالم أنها أعظم ثورات التاريخ 
استشهد فيها خيرة أبناء هذا الوطن".

وأضافت ان "اختيار الشباب اليوم للعب األدوار الطليعة، 
ال يعني وجود صراع بين األجيال، خاصة وان  إحترامه 
الكبير لجيل الثورة يبرز ضرورة منحه الفرصة إلظهار 

قدراته والسماح له بالمساهمة في بناء دولة قوية بأفكار 
جديدة، مع تمكين هذه الفئة التي تشكل غالبية المجتمع من 
تولي مناصب المسؤولية في مجاالت السياسة و االقتصاد".

وأشارت في الشأن ذاته إلى أن "الهتاف بتسليم المشعل 
للشباب ال يعني بالضرورة التهور، االندفاع والطيش 

وال يعني أيضا إقصاء األكبر سنا ممن سبقهم من أجيال 
اللذين هم أساس القرارات والمشاورات بفضل ما يملكون 
من حنكة وخبرة وتجربة" وبأن "حماس الشباب ال بد أن 

تؤطره حكمة الشيوخ".
وأكدت االفتتاحية أن "كل األجيال ولدت من رحم الجزائر 

الوالدة وكل جيل يريد خدمة هذا الوطن حسب قناعته 
وطريقته لتحقيق هدف واحد هو بناء مجتمع جزائري 

يرقى إلى مصاف المجتمعات المتطورة سياسيا، اقتصاديا، 
إجتماعيا وثقافيا وكسب كل الرهانات".

وفي سياق متصل، أشادت االفتتاحية بعرفان الفضل الذي 
أقدت عليه المديرية العامة للحماية المدنية في مبادرة أولى 

أرادت من خاللها، مشاركة رجاالتها ممن خلدوا للراحة 
بعد أن قدموا واجبهم وأدوا أدوارهم على أكمل وجه للقطاع 

والوطن في إحتفالية غرة مارس يوم الحماية العالمي.
وانتهت االفتتاحية إلى أّن االحتفالية طبعتها فرحة اللقاء 

ودموع التقدير واإلعتراف بالجميل في مشهد كان عنواناً 
لإلستمرارية، وليوقن الجميع أّن الشعلة في أياٍد أمينة 

وآمنة.
ق. و

ع. ط

 ا�ضتبدل بدلته البي�ضاء 

بزي جي�ش التحرير الوطني

الطبيب يحيى فـــــار�س.. 
 �شهيـــــــــد الواليــــــة 
التاريخيــــــة الرابعــــة

   
عسكريا  طبيبا  كان  الذي  فارس،  يحيى  الشهيد  يعد 
بالولاية التاريخية الرابعة، من بين خيرة أبناء الجزائر 
التضحية  الذين فضلوا  الفرنسي،  االستعمار  إبان حقبة 
المنصب،  وامتيازات  والشهرة  المجد  على  العظمى 
كما أكده المجاهد فؤاد الشواطي، الضابط سابقا بجيش 
بمناسبة  التاريخية  الوالية  نفس  في  الوطني  التحرير 

ستينية االستقالل.
وقال المجاهد، إن يحيى فارس "سلك نفس مسلك أطباء 
جزائريون آخرون كانوا يعملون في مستشفيات فرنسية 
المزايا  و  الرفاهية  وعاشوا  عيادات  يمتلكون  كانوا  أو 
كل  تخلوا عن  لكنهم  و  مهنتهم  لهم  توفرها  كانت  التي 
إلى جانب  التحرير والنضال  ذلك واختاروا دعم ثورة 
فلقد  الثورة.«  لجرحى  مهاراتهم  تسخير  و  إخوانهم 
استبدل يحيى فارس بدلته البيضاء بزي جيش التحرير 
الوطني لرعاية الثوار الجرحى ومساعدة المضطهدين، 
تماما كما فعل األطباء المشهورين محمد لمين دباغين، 
زرجب  بن  عودة  بن  خد،  بن  يوسف  بن  خان،  لمين 

ولخضر عبد السالم.
بن  مقران  بن  الحقيقي  واسمه  فارس،  يحيى  تأثر  وقد 
مولود، منذ نعومة أظافره، بوالده الذي كان يعمل ممرضا 
في منطقة مجانة بوالية برج بوعريريج. فاكتشف الى 
جانب والده نبل هذه المهنة وقرر أن يسير على خطى 
والده، كما أشار الدكتور المختص في التاريخ، موسى 
حسام، عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالجامعة 
التي تحمل اسم الطبيب الشهيد، يحيى فارس، بالمدية.
فبعد حصوله على شهادة البكالوريا في قسنطينة، غادر 
يحيى فارس إلى فرنسا لدراسة الطب في جامعة مونبلييه 
جنوب فرنسا حيث أمضى بضع سنوات، لكنه اضطر 
للتخلي عن حلم الشهادة بعد اندالع حرب التحرير، كما 

سجل الدكتور حسام.
ولكونه تدرب في صغره في مدرسة الكشافة اإلسالمية 
يحيى  يتخلى  لم  الوطنية،  الحركة  حاضنة  الجزائرية، 
التحرر من نير  إلى فرنسا عن فكرة  فارس بعد سفره 
دفعه  قد  الوطنية  بالقضية  ارتباطه  كان  و  االستعمار، 
في  الوطني  التحرير  جبهة  فدرالية  بصفوف  لاللتحاق 
فرنسا حيث واصل النضال سرا من أجل استقالل البالد.
في سنة 1957، قرر وضع حد لدراسته بفرنسا والعودة 
التحرير  أجل  من  الكفاح  في  للمشاركة  الجزائر  إلى 
إلى  وانضم  المجاهدين،  أخوانه  جانب  إلى  الوطني 
القاعدة الحدودية الغربية لجيش التحرير الوطني، قبل أن 
إقامة  التاريخية.وبعد  الخامسة  الوالية  بمجاهدي  يلتحق 
إلى  انتقل يحيى فارس  التاريخية،  الوالية  قصيرة بهذه 
دائم حتى  بشكل  استقر  الرابعة حيث  التاريخية  الوالية 
استشهاده في 11 جويلية 1960. وقد عين فور وصوله 
العملياتي  الطبي  الطاقم  عن  مسؤول  عسكري  كطبيب 
بهذه الوالية، وبعد فترة وجيزة عين مفتشا عاما لقطاع 

الصحة بنفس الوالية، حسب الجامعي حسام.
وقد أشرف الدكتور يحيى فارس على أكثر من عشرين 
مركزا صحيا ومستوصفا بمختلف إقليم الوالية التاريخية 
الرابعة، و كان يعتمد في هذه المهمة على دعم العديد 
هذا  في  نجاحهم  أثبتوا  الذين  والممرضات  األطباء  من 
أن  الشأن،  هذا  في  شواتي  فؤاد  المجاهد  المجال.وقال 
المصابين بجروح خطيرة والذين أحرقتهم قنابل النابالم، 
تلقوا رعاية مباشرة من قبل الطبيب يحيى فارس الذي، 
على الرغم من قلة الوسائل الطبية المتوفرة لديه، أجرى 
عمليات جراحية فورية وتمكن من عالج و إنقاذ حياة 

الكثير من الجرحى.
ويؤكد المجاهد أن باإلضافة إلى إخالصه التام لمواطنيه 
الفرنسي،  االستعمار  الحرب ضد  أصيبوا خالل  الذين 
للوالية  الطبي  الطاقم  بتدريب  فارس  يحيى  تكفل  فقد 
هذا  مزايا  أعظم  من  أن  يعتبر  و  الرابعة،  التاريخية 
في  طبي  شبه  تدريب  مركز  بإنشاء  مبادرته  الشهيد، 
الجبل لتدريب الممرضين الذين تم تعيينهم بعد ذلك في 

مختلف معاقل الثورة.
ولقد سجنت قوات االستعمار الفرنسي يحيى فارس بعد 
حيث  دميات،  معتقل  في  معها،  اشتباك  خالل  إصابته 
تعرض ألشد أنواع التعذيب الجسدي في محاولة إلجباره 
على الوشاية برفاقه الثوار وتقديم المعلومات إلى العدو 
فيما يتعلق بموقع قيادة الوالية التاريخية الرابعة وأماكن 

تمركز جنود جيش التحرير الوطني.
والية  بضواحي  وقتها  المشهور  دميات  معتقل  ويوجد 
يحيى  للشهيد  "مطاف"  آخر  زنزاناته  وكانت  المدية، 
فارس، الذي أسكتت قوات االستعمار صوته إلى األبد 
منذ 62 عاما خلت، و ارتفعت روحه إلى بارئها يوم 11 
جويلية 1960، بعد أن حاول معذبوه ما استطاعوا لجعله 
يوشي بمجاهدي الثورة، لكن أعداءه لم يجنوا منه شيئا 
النهاية  إلى  بطال  بقي  فارس  يحيى  قسوتهم، ألن  رغم 
وفضل أن يموت شهيدا على أن يخون رفاقه في السالح.
فترة  بعد  التعذيب  طائلة  تحت  الشهيد  الطبيب  ومات 
الشهداء  أخوته  إلى جوار  والتحق  اعتقاله،  من  وجيزة 
من مجاهدين ومدنيين عذبتهم قوات االستعمار الفرنسي 
بزنزانات نفس المركز و كل مراكز االعتقال األخرى 
فتيلها  وأطفاء  الثورة  إسكات  خاللها  من  أرادت  التي 

ولكنها لم تفلح في ذلك.
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بلجود يلتقي نظريه التون�ضي باملركز احلدودي باأم الطبول

  3اأيـــام تف�شـل عــن اإعادة فتـــح
 احلــدود "اجلزائريــة التون�شيـــة"

 

التقى وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اأم�س، 

بالطارف نظريه التون�ضي، توفيق �ضرف الدين، يف اإطار التح�ضريات اجلارية لإعادة 

فتح احلدود الربية بني البلدين اأمام امل�ضافرين بداية من 15 جويلية اجلاري.

جملة احلماية املدنية يف عددها الأخري

تاأكيد على الطالئعية وروح الت�شحية



حذرت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك "حمايتك" 
الراغبين في قضاء عطلهم من التواصل مع صفحات 

مجهولة تروج عبر إعالنات لرحالت سياحية بمختلف 
واليات الوطن، دون أن يمتلكوا الصفة القانونية، التي 

تخول لهم القيام باألمر.
وقالت المنظمة، في منشور لها على صفحتها الرسمية 

على موقع التواصل االجتماعي الفايسبوك، بأنها قد 
رصدت إقدام العديد من الصفحات بمختلف مواقع 

التواصل اإلجتماعي على تقديم عروض واعالنات 
تستهدف المواطنين الراغبين في قضاء عطلهم بأرض 

الوطن، ضاربين بالقوانين عرض الحائط.
ونبهت المنظمة في مراسلة موجهة إلى مديرية السياحة 

لوالية سوق آهراس من اإلنتشار الرهيب لصفحات 
تروج لرحالت سياحية دون حصولها على تراخيص 

من قبل السلطات الوصية، داعية إياها للتدخل ووقف 
الفوضى التي تسببت فيها صفحات على مواقع التواصل 

االجتماعي.وشددت المنظمة الجزائرية للدفاع عن 
المستهلك "حمايتك"، على أن الرحالت السياحية نشاط 

مقنن من قبل الوزارة الوصية، والقطاع السياحي تسييره 
وتأطره قوانين، لذا فمن غير المعقول ترك المجال 

لصفحات مجهولة للقيام بتنظيم رحالت وبرامج سياحية.
وطالبتت المنظمة في المراسلة، التي تحوز جريدة الرائد 

على نسخة منها، مديرية السياحة لوالية سوق أهراس 
للتدخل قصد وضع حد لكافة التجاوزات والممارسة غير 

الشرعية، التي تنخر جسد القطاع، الذي عانى منتسبوه 
خالل السنتين األخيرتين من خسائر كبيرة بسبب توقف 

مداخيلهم ونشاطاتهم.
ودعت حمايتك، السلطات الوصية لعدم البقاء مكتوفة 

األيدي، خاصة في ظل تسجيل قيام بعض األشخاص 
الذين يمتهنون نقل األشخاص بغرض السياحة دون 

حصولهم على التراخيص القانونية، وهو الوضع الذي 
بشكل خطرا على سالمة الركاب، كما أنه يعتبر مساسا 

بحقوقهم المادية والمعنوية.
وأضافت، المنظمة، بأن تدخلها يدخل في إطار جهودها 

لحماية المستهلك الجزائري وعدم اإلضرار به سواء 
ماديا أو معنويا، مطالبة بضرورة وضع حد لهذه 

الرحالت، التي تمس أيضا بمصالح الوكاالت السياحية 
الناشطة بصفة قانونية، متعهدة بالعمل على توعية 

المواطنين لتجنب التعامل مع صفحات مواقع التواصل 
االجتماعي والتوجه نحو المؤسسات المخولة لها قانونيا 

تنظيم الرحالت والبرامج السياحية.
ف.م

استطاعت مديرية الصناعة لوالية المسيلة، جمع أزيد 
من 5 آالف قطعة من جلود األضاحي، فاق وزنها 32 
طن، حيث سخر للعملية عمال لمعالجة وتمليح الجلود 

الستغاللها الحقا في صناعات متنوعة بالشراكة مع 
مؤسسات عمومية وخاصة.الحملة التي أطلقتها المديرية 
الوالئية بالمسيلة، إسداء لتعليمات وزير الصناعة أحمد 

زغدار، تهدف أساسا إلى ترقية الصناعات الوطنية 
للجلود، و تكريس ثقافة االسترجاع في المجتمع لالستفادة 

القصوى من المواد الخام المتاحة محليا والحفاظ على 

البيئة، وكذلك تعزيز سلسلة القيمة لهذا القطاع خاصة ما 
بين منتجي المواد األولية والمحولين الصناعيين، بخلق 
آليات شراكة دائمة وكذا خفض واردات المواد األولية 

ودعم اإلنتاج الوطني.وحسب ما أفاد به عبد العزيز 
حروز مدير الصناعة، فقد استقبلت المنطقة الصناعية 

يوم العيد أكثر من 32 طن غالبيتها غير مملحة، ما دفعهم 
إلى توفير 52 قنطار من مادة الملح وكذا تسخير عمال 
لمعالجة هذه القطع من أجل االستعمال األمثل.وأضاف 

ذات المتحدث؛ أن الحمولة أرسلت،أمس، إلى وحدة 

الجزائرية للجلود ومشتقاته بوالية الجلفة،مشيرا إلى أنه 
تم إحصاء ما يقارب 2000 قطعة بها شوائب ال يمكن 

استغاللها في عملية التصنيع. وأورد مدير الصناعة؛ أن 
هذه العملية قاعدة تمهيدية لضرورة العمل أكثر بهدف 
بروز المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة، التي 
تتكفل بجمع الجلود والتي تدخل في إطار النظام العام 

اإلقتصادي، مختتما أن العملية حققت نجاحا بنسبة 60 
بالمائة بالنظر لما كان متوقع.

 حممد. ق

ورفع الوكالء في رسالة وجهت لرئيس الجمهورية 
وتحوز جريدة الرائد على نسخة منها، مقترحات جديدة، 

تهدف لحلحلة الوضع وانهاء أزمة قطاع السيارات، 
المتواصلة منذ 5 سنوات، والتي تسببت في ارتفاع 

أسعارها بنسبة تصل ل 200 بالمئة، متعهدين بإنشاء 
صناعة محلية للسيارات والمناولة التابعة لها، عبر 

تحول تكنولوجي حقيقي في مدة ال تتجاوز 3 سنوات.
وترتكز مقترحات تجمع وكالء السيارات بالمرور على 

مرحلتين، تنطلق بفتح باب االستيراد بغرض البيع، 
وفق شروط مدروسة تضمن االستغالل األمثل للعملة 
الوطنية، استنادا إلحتياجات السوق الوطنية والنظرة 

المستقبلية لحظيرة السيارات في بالدنا.
واقترح المتعاملون أن يكون تسليم االعتمادات مشروطا 

بتعهد كتابي باالستثمار في صناعة السيارات في مدة 
أقصاها ثالث سنوات من طرف الوكيل المستفيد، فيما 

أن المرحلة الثانية تخص اعالن االنطالقة الحقيقية 
لتصنيع السيارات من خالل انشاء أرضية صلبة 

بالتنسيق بين مختلف المستثمرين وتوفير كافة البيانات 
الالزمة لوزارة الصناعة، حتى يتسنى لها متابعة 

العملية.
وأكد التجمع، بأن كافة الممارسات التي ارتبطت بالفترة 
السابقة لتركيب السيارات لم يعد لها وجود، مشيرين إلى 

أن األوضاع االقتصادية العالمية سجلت معدل تضحم 
يقترب من 8 بالمئة، ما يؤثر سلبا على قيمة احتياطي 

الصرف بأكثر من 3 ماليير دوالر، مشددين على 
أن االستثمار يبقى الوسيلة األمثل الستغالل احتياطي 
الصرف سواء في الصناعة أو شراء سيارات جديدة، 

مضيفين بأن قطاع السيارات سيمكن من توفير عائدات 
هامة للخزينة العمومية.

وأشار تجمع وكالء السيارات، بأن الوضع الراهن 
للقطاع جعل احتياجات السوق الوطنية ترتفع من حوالي 

400 ألف سيارة ل 01 مليون و300 ألف مركبة 
خالل العام الجاري.وأفرز الوضع مخلفات عديدة، 

أبرزها التحايل على القانون، في ظل رواج االستيراد 
بغرض البيع بطرق غير قانونية وبدون اعتمادات، 
ما يجعل المستهلك عرضة النتهاك حقوقه، فيما أن 

منح االعتمادات للمتعاملين سيسمح بتوفير الضمانات 
للمستهلك، والتي تشمل خدمات ما بعد البيع والشبكة 

التجارية وكذا الضمان، كما تسبب الوضع في بروز 
المضاربة وارتفاع األسعار بشكل كبير.

وأضاف البيان، پأن غياب تجارة السيارات في الجزائر 
تسبب في تخفيض حجم المبادالت التجارية الداخلية 

بمقدار 1000 مليار دينار جزائري، باإلضافة إلى كل 
ما يتعلق بمداخيل جبائية وشغل، حيث أن التقديرات 
بخصوص مناصب الشغل التي تم فقدانها فاقت 100 

ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، خاصة في 
مناطق الظل التي تقل فيها عروض العمل، باإلضافة 

إلى بروز ظاهرة االعتماد على قطع الغيار المستعملة 
أو غير األصلية، والتي تشكل خطرا حقيقيا على حياة 

المواطن.
وجدد الوكالء في رسالتهم تأكيدهم على الوضعية 

السيئة التي يعيشونها قائلين "ال نزال كمؤسسات طالبة 
لالعتماد نعاني خسائر مالية فادحة، بسبب ما يترتب 
علينا من أعباء في انتظار االعتمادات، والتي تخص 

أساسا كل من اإليجار، الرواتب وتجهيز البنية التحتية 
المفروضة علينا في دفتر الشروط الصادر عن الوزارة 

الوصية.”
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 ع�صو اللجنة العلمية لر�صد 

ومتابعة تف�صي وباء كورونا ي�صرح

اجلزائر بعيدة عن املوجة 
اخلام�سة لكوفيد-19

قال ع�صو اللجنة العلمية لر�صد ومتابعة تف�صي وباء 

كورونا، ريا�ض مهياوي، اإن عودة الإ�صابات بكورونا 

لالرتفاع يف اجلزائر ل ت�صكل خطرا كبريا.

ر.ن

وأرجع مهياوي في تصريح ألحد المواقع، سبب ارتفاع 
اإلصابات إلى تزامنها مع االرتفاع الرهيب لكورونا عبر العالم 
وخاصة في الدول األوروبية، مضيفا: “هذا االرتفاع الطفيف في 

الجزائر يعود أيضا إلى عودة المجال الجوي بقوة من أوروبا نحو 
الجزائر”.

ودعا محدثنا لضرورة التحلي باليقظة والحيطة والحذر والصرامة 
في تطبيق اإلجراءات الوقائية خاصة في األماكن المغلقة التي 

توجد بها مكيفات ووسائل النقل كالحافالت والقطارات مع 
ضرورة ارتداء القناع الواقي.

ويرى مهياوي أن انعدام اإلجراءات الوقائية من طرف المواطنين 
جاء بعد تسجيل صفر إصابات في الجزائر لمدة طويلة مع قلة 

التشخيصات، معتبرا أن عدم وجود خطورة في اإلصابة بالوباء 
وعدم وجود متحورات خطيرة جعل المواطنين أكثر اطمئنانا تجاه 

وباء كورونا.وطالب عضو اللجنة العلمية بضرورة العودة إلى 
اإلجراءات الوقائية االحترازية مع ارتداء القناع الواقي خاصة في 

اإلدارات ووسائل النقل واألماكن المغلقة.
وبخصوص ترقب موجة خامسة في الجزائر، استبعد البروفيسور 

مهياوي دخول الجزائر فيها، قائال: “نحن بعيدون كل البعد عن 
الموجة الخامسة ولكن البد من تنظيم أنفسنا وحمايتها في المستقبل 
لتفادي ما ال يحمد عقباه”، كما تحدث عضو اللجنة العلمية لرصد 

متابعة وباء كورونا عن وتيرة التلقيح في الجزائر، حيث اعتبر أن 
نسبة التلقيح ضئيلة كونها ال تتجاوز 33 بالمائة.

وأكد مهياوي أن عملية التلقيح في الجزائر ال تزال مستمرة من 
طرف وزارة الصحة، مردفا: “عملية التلقيح ال تزال مستمرة عبر 

مختلف المراكز الصحية في التراب الوطني وندعو المواطنين 
الذين لم يتلقوا جرعات التلقيح أن يقتربوا من مراكز التلقيح وحتى 

الذين تلقوا جرعتين عليهم تلقي الجرعة الثالثة”.
وتجدر اإلشارة أن اإلصابات بفيروس كورونا في الجزائر 

تجاوزت مؤخرا حاجز 10 إصابات يوميا بعد أن كانت تسجل 
في كثير من األحيان أرقاما صفرية، مع عدم وجود الوفيات أو 

حاالت اكتظاظ لدى المستشفيات والمراكز الصحية.

بومردا�ض

 ا�ستزراع مليون و ن�سف من �سغار ال�سمك 
يف م�ستثمرتني لرتبية املائيات يف البحر

   
تجري حاليا ببومرداس عملية إستزراع مليون و نصف وحدة 
)فرخ( من صغار السمك و ذلك في إطار دعم مستثمرتين 

متخصصتين في تربية المائيات في األقفاص العائمة في عمق 
البحر على مستوى ببلدية رأس جنات )شرق( بومرداس, 

حسبما علم أمس من مديرية الصيد البحري و الموارد 
الصيدية.

وأوضح المدير المحلي للصيد البحري و المواد الصيدية، 
حمزة حباش لوكالة األنباء الجزائرية، أن هذه العملية التي 

جاءت بعد ست سنوات من العملية األولى التي استفادت منها 
المستثمرتين التابعيتين لمستثمر خاص, انطلقت األربعاء 

الماضي تدريجيا و تتواصل إلى غاية نهايتها.
وستتبع هذه العملية, التي يتم خاللها إستزراع صغار السمك 

من صنف " الدوراد "أو" القاجوج "، بعملية استزراع أخرى 
تشمل نفس عدد العملية األولى المذكورة و سيتم تنفيذها في 
شهر أغسطس المقبل في نفس الحوضين المائيين في عمق 
البحر و التابعين لهاتين المستثمرتين ، وفقا لذات المسؤول. 

ويترقب القائمون على المشروع تحقيق إنتاج من هذه األسماك 
المستزرعة  , يقدر بما ال يقل عن 250 طن سنويا من 

األسماك من هذا الصنف و هي الكمية القابلة للزيادة مع مرور 
الوقت، حسب حباش.

ويندرج تجسيد هذه العملية في إطار تنفيذ استراتيجية القطاع 
التي تمتد من سنة 2020 إلى سنة 2025 و التي تهدف إلى 
إنعاش و تطوير تربية المائيات من خالل إدماجها في عمق 

البحر من خالل األقفاص العائمة و في أكبر عدد من أحواض 
السقي الفالحي ) مختلف الشعب الفالحية ( أومن خالل تربية 

المائيات قاريا ) المياه العذبة. )
وتهدف مصالح الصيد البحري و الموارد الصيدية بالوالية إلى 
تحقيق أهداف متعددة أخرى من هذه العمليات تتمثل أبرزها في 
تشجيع تربية المائيات والحفاظ على التنوع البيولوجي و تجديد 
مكوناتها بهذه األحواض المائية البحرية وتعميمها ، كما ترمي 
هذه العملية إلى تثمين و توسيع نطاق تربية المائيات و الصيد 
القاري واستغالل منتجات هذا المورد المائي الهام في الصيد 
القاري وإعادة بعث هذه الحرفة في أوساط الشباب إلى جانب 

تدعيم الجانب السياحي التي يميز هذه الفضاءات. 
ومن شأن هكذا عمليات أيضا , تحقيق فوائد أخرى أبرزها 

الرفع من اإلنتاج السمكي و توفير مداخيل إضافية للفالحين و 
إنتاج السمك بتكلفة أقل و توفيره في السوق و من ثمة خفض 

أسعاره إلى جانب فوائد تنقية متعددة.
بذكر أنه جرى خالل سنة 2021 إستزراع ما ال يقل عن 
مليونين و 200 ألف فرخ من صغار السمك من مختلف 

األصناف عبر األقفاص المائية في عمق البحر و في السدود 
و في األحواض المائية الموجهة للسقي التابعة للمستثمرات 

الفالحية عبر كل الوالية.

م�صري غام�ض لقطاع ال�صيارات والوكالء يرا�صلون رئي�ض اجلمهورية جمددا

 احتياجات ال�سوق الوطنية 
ارتفعت ملليون و300 األف �سيارة

 وا�صل جتمع وكالء ال�صيارات حتركاته، �صعيا لفك خيوط اأزمة القطاع، التي تزداد �صوءا مبرور الوقت، 

يف ظل ارتفاع الأ�صعار مل�صتويات جنونية وندرة قطع الغيار وعدم بروز اأي بوادر انفراج على املدى الق�صري.

املنظمة اجلزائرية للدفاع عن امل�صتهلك "حمايتك" حتذر من مغبة التعامل معها

�سفحات جمهولة مبواقع التوا�سل االجتماعي تروج لرحالت �سياحية

فاق وزنها 32 طنا

جمع اأزيد من 5 اآالف قطعة من جلود االأ�ساحي بامل�سيلة

ف.م



عانى  التي  المستقلة,  الجزائر  هي  ها 
نير  تحت  الجمر  سنين  ويالت  شعبها 
في  يكن  لم  حين  الفرنسي  االستعمار 
ابسط  سد  الجزائريين  اغلبية  استطاعة 
مصاف  الى  تنضم  الغذائية,  حاجياتهم 
الدول المتقدمة في مجال االمن الغذائي.
لألمم  العالمي  االغذية  برنامج  وجاء 
صنفها  اذ  الجزائر  مكانة  ليؤكد  المتحدة 
اول بلد افريقي من ناحية األمن الغذائي 
تعتبر  وعليه  و2020,   2018 بين  ما 
تم  الذي  الوحيد  االفريقي  البلد  الجزائر 
و  األوروبية  الدول  اغلبية  مع  تصنيفه 
و  كندا  و  األمريكية  المتحدة  الواليات 

روسيا و الصين و البرازيل واستراليا.
التي  الفالحة  فإن  المنطلق  هذا  ومن 
التحرير  حرب  خالل  كثيرا  ساهمت 
األرياف  سكان  قوت  تأمين  في  الوطنية 
المعاشية  الزراعة  على  اعتمدوا  الذين 
المحلية  والمنتجات  الكفاف(  )زراعة 
و  الغذائي  لألمن  ضامنا  اليوم  اصبحت 
للبالد.  للتطور االقتصادي و االجتماعي 
في  الفالحة  اصبحت  االستقالل،  وبعد 
حيث  للتنمية  الوطنية  السياسات  صميم 
الزراعية"  "الثورة  مخطط  منها  نذكر 
الذي اطلق في سنوات السبعينيات بمبادرة 

من الرئيس الراحل هواري بومدين.
الزراعية  الثورة  سياسة  تهدف  وكانت 
عن  الغذائي  الذاتي  االكتفاء  بلوغ  الى 
طريق خلق تعاونيات فالحية عصرية و 
امتصاص البطالة من خالل منح أراضي 

للفالحين الذين ال يمتلكونها. كما شهدت 
االخضر  السد  انجاز  الفالحية  الثورة 

لمكافحة انجراف التربة.
الفالحي  المكسب  لهذا  االعتبار  رد  ان 
هامة  اولوية  اليوم  يشكل  االيكولوجي  و 
في اطار مكافحة التصحر و اثار التغير 

المناخي.
هذه  طوال  المبذولة  الجهود  وأعطت 
تموين  تامين  ثمارها من خالل  السنوات 
من  البالد  تحرر  كذا  و  الداخلية  السوق 
نجح  العالمية.وبهذا  لألسواق  التبعية 
تعزيز  في   2020 سنة  الفالحي  القطاع 
قدرته على التكيف مع االزمة االقتصادية 

التي خلفتها جائحة كورونا.
ومن خالل إنتاج يناهز 3500 مليار دج 
في سنة 2021, أي بنسبة تزيد عن 14 
% من الناتج الداخلي الوطني الخام, فان 

من   %  73 من  اكثر  اليوم  يوفر  القطاع 
فائض  مع  المحلية,  السوق  احتياجات 
يوجه للتصدير بالنسبة لحوالي 25 فرعا 
يعده هذا القطاع", و هو يسهم ايضا بقوة 

في تنويع صادرات البالد.
ادخل،  القطاع  بان  التذكير  يجدر  كما 
ل2024-2020,  طريقه  خارطة  ضمن 
الحكومة  عمل  برنامج  ضمن  المدرجة 
الجمهورية،  رئيس  برنامج  يكرس  الذي 
البذور  االستراتيجية,  الفروع  قائمة  في 
بهدف  وذلك  والصويا(  )الكولزا  الزيتية 
تغطية 25 % من االحتياجات الوطنية من 
الذرة بحلول  33 % من  الكولزا و  زيت 

2024.
ومن اجل بلوغ هذا الهدف فقد تم تركيز 
الجهود على تطوير الفالحة الصحراوية. 
تنمية  ديوان  انشاء  تم  الغرض,  ولهذا 

الصحراء  بأراضي  الصناعية  الزراعة 
المشاريع  اصحاب  مرافقة  بهدف  وذلك 
في جنوب البالد و السماح لهم باالستفادة 

من المزايا المتضمنة في القانون.
الجديدة الى  الفالحية  السياسة  كما تسعى 
ترقية االقتصاد االخضر من اجل ترشيد 
تسيير الموارد الطبيعية، ومن اجل ذلك تم 
تطبيق انظمة ري بالرش و التنقيط على 
أي  هكتار   939.200 حوالي  مستوى 
االجمالية  المساحة  من   ,  %64 نسبته  ما 

المسقية ).)1.473.919
دائما  المستدامة  التنمية  إطار  وفي 
 2020 سنة  منذ  يشجع  القطاع  فان 
المتجددة على مستوى  استعمال الطاقات 
في  الواقعة  الفالحية  المستثمرات 
أدرجت  كما  الجنوب،  و  العليا  الهضاب 
فرع  للقطاع,  الجديدة  االستراتيجية 
الغابات الذي يسهم بشكل كبير في تنويع 
االقتصاد وتحسين مداخيل سكان االرياف 
عبر انشاء "مناصب عمل خضراء.” وقد 
تم اطالق برنامج واسع لتنمية و تطوير 
و  )الخروب  المقاومة  الريفية  االشجار 

االرغان و اللوز.) 
قرر  التنمية,  مخطط  تجسيد  اجل  ومن 
على  اخر,  جانب  من  االعتماد  القطاع 
في  منه"  مناص  "ال  كشريك  الجامعة 
مجال  في  سيما  والبحث,  االبتكار  ترقية 
للبيئة  الصديقة  والمبيدات  المخصبات 
التكنولوجية  الحلول  فرع  في  وكذا 

المبتكرة.

ف.م

احلدثالثالثاء 12 جويلية 2022 املـوافق لـ 13 ذو احلجة 1443 هـ   04

 www.elraed.dz

بف�سل املردود املعترب لبع�ض ال�سعب اال�سرتاتيجية

قطاع الفالحة يرفع حتدي 
الأمن الغذائي يف اجلزائر امل�ستقلة

   

متيز االحتفال بالذكرى ال�ستني لعيد اال�ستقالل باالإجنازات الكبرية التي حققها قطاع الفالحة يف اجلزائر الذي جنح يف رفع 

حتدي االمن وال�سيادة الغذائية بف�سل املردود املعترب لبع�ض ال�سعب اال�سرتاتيجية التي �سمحت باالقرتاب من االكتفاء الذاتي.

خالل زيارتها للمعلم التاريخي 

ال�سهيد علي �سوايعي

 بخن�سلة، كريكو توؤكد

 "قطاع الت�سامن الوطني 
يعمل على نقل ر�سالة 
ال�سهداء واملجاهدين 

اإىل اأبناء اجليل احلايل"
وقضايا  واألسرة  الوطني  التضامن  وزيرة  أكدت 
"قطاع  أن  بخنشلة  أمس  أول  كريكو  كوثر  المرأة 
الشهداء  رسالة  نقل  على  يعمل  الوطني  التضامن 

والمجاهدين إلى أبناء الجيل الحالي".
أكدت الوزيرة عند زيارتها للمعلم التاريخي الشهيد 
األولى  التاريخية  الوالية  قيادة  بمقر  سوايعي  علي 
ببلدية لمصارة )100كلم جنوب غرب عاصمة والية 
خنشلة( وحضورها جلسة تضامنية بمناسبة االحتفال 
بعيد األضحى المبارك وستينية االستقالل بمشاركة 
أطفال من مؤسسة الطفولة المسعفة الشهيد مراح بن 
بلقاسم ببلدية الحامة و مقيمين بدار المسنين الشهيد 
بن عمارة العايش بعاصمة الوالية و مجاهدات من 
صفوف جيش التحرير الوطني أن "قطاع التضامن 
على  له  التابعة  المؤسسات  عبر  يعمل  الوطني 
المحافظة على تواصل األجيال من خالل نقل وتلقين 

رسالة جيل نوفمبر إلى جيل االستقالل".
وأضافت كريكو قائلة "رسالة الشهداء والمجاهدين 
أمانة  ألنها  عليها  نحافظ  أن  يجب  ومعبرة  مؤثرة 
أجل  من  اليوم  ألطفالنا  إليصالها  نكافح  أن  وجب 
تحية  بالمناسبة  عليها"، موجهة  والمحافظة  صونها 
للمجاهدين الذين وعدتهم بالحفاظ على رسالتهم التي 

اعتبرتها أمانة في أعناق جيل االستقالل.
وأردفت وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا 
الوالية  قيادة  مقر  بزيارة  فخورة  "جد  بأنها  المرأة 
عيد  فرحة  لتقاسم  لمصارة  ببلدية  األولى  التاريخية 
األضحى مع مجاهدات ومجاهدين وأطفال منتسبين 
لمختلف المراكز التابعة لقطاع التضامن الوطني"، 
حاثة أبناء الجيل الحالي على أن يكونوا خير خلف 
على  للحفاظ  الرامي  المبدأ  إطار  في  سلف  لخير 

تواصل األجيال.
وقامت كريكو خالل احتفالية عيد األضحى المبارك 
عمارة  بن  الشهيد  المسنين  بدار  مقيمين  بتكريم 
مؤسسة  من  وأطفال  الوالية،  بعاصمة  العايش، 
ببلدية  بلقاسم  بن  مراح  الشهيد  المسعفة  الطفولة 
غنيمي  زرفة  المجاهدة  إلى  باإلضافة  الحامة، 
وشقيقة  شهيد  أرملة  وهي  خنشلة،  خنساء  المدعوة 
رينات  إيقالنتين  فصالو  المجاهدة  و  شهداء،  ثالثة 
التحرير  جيش  عضوة  فصالو"  "فتيحة  المدعوة 
الوطني و أرملة شهيد و زوجة مجاهد حاليا، وكذا 
التحرير  جيش  عضوة  شوشان  الزهرة  المجاهدة 

الوطني وأرملة شهيد.
واألسرة  الوطني  التضامن  وزيرة  استمعت  وقد 
وقضايا المرأة قبل ذلك لعرض تقني حول مشروع 
إعادة االعتبار للمعلم التاريخي الشهيد علي سوايعي 
التكميلي  البرنامج  ضمن  المسجل  لمصارة  ببلدية 
األشغال  به  انطلقت  والذي  خنشلة  بوالية  للتنمية 

مؤخرا.
أمس  مساء  قامت  قد  كريكو  السيدة  كانت  للتذكير 
بقسنطينة  الدولي  بوضياف  محمد  بمطار  السبت 
الخطوط  بشركة  يعملن  نساء  شرف  على  بزيارة 
الجوية الجزائرية خاصة منهن المضيفات، باإلضافة 
الجمارك  إلى إشرافها على تكريم موظفات بسلكي 
المناوبة  يضمن  كن  الوطني  واألمن  الجزائرية 

بمناسبة عيد األضحى.
اإ.�ض

تدجين  أن  الغابي  المجال  في  خبير  أكد 
للحفاظ  بات ضرورة ملحة  البرية  النباتات 
فأكثر  أكثر  الُمعرض  النباتي  التراث  على 
والعشوائي  المفرط  االستغالل  لخطر 

والتغيرات المناخية.
الجزائرية،  األنباء  لوكالة  تصريح  في 
سابق  غابات  عون  زندوش،  وحيد  أوضح 
الغابات  لمحافظة  العامة  بالمديرية  وخبير 
أن "أكثر من 40% من النباتات الجزائرية 
عن  النظر  بغض  وذلك  نادرة،  تعتبر 
األنواع المهددة بالزوال و أخرى في طريق 

الزوال".
وأوصى قائال أن "هذه النسبة المقلقة ينبغي 
عاجلة  نشاطات  مباشرة  على  تحفزنا  أن 

للحفاظ على تراثنا الغابي، سيما من خالل 
األنواع  بين  البرية".ومن  النباتات  تدجين 
المواد  بعض  المتحدث  ذات  ذكر  المهددة، 
التقليدي  العالج  في  المستعملة  الغابية 
باألعشاب و في الطهي، على غرار نبتتي 
بشكل  المستغلتين  الغار  ورق  و  الزعتر 
مفرط من قبل الخواص ألغراض تجارية.

عالوة على االستغالل المفرط حذر الخبير 
يمثل  الذي  للنباتات  العشوائي  القلع  من 
النباتي  التراث  تهدد  التي  المخاطر  أكثر 
من منطلق تأثيره على إعادة تجدد النباتات 
ومن ثم على التنوع البيئي للغابات.وتأسف 
اقتالع  األحيان  بعض  في  "يتم  أنه  يقول 
بالنسبة  نتيجة ذلك  النباتات من جذورها و 

للنباتات التي تنمو على طبيعتها البرية هي 
جديا  يهدد  الذي  األمر  األبد،  إلى  الزوال 
على  الحفاظ  على  البيئي".وحرصا  التنوع 
ديمومتها،  ضمان  و  النباتية  الثروة  هذه 
دعم  إلى  كبير"  "بشكل  الخبير  ذات  دعا 
التدجين  في  المختصة  المشاتل  تشجيع  و 
ضمن  ومن  البرية.  النباتات  مضاعفة  و 
التنوع  لحماية  بها  التي أوصى  اإلجراءات 
البيئي، اقترح إنشاء مؤسسات مختصة في 
تسيير المساحات المخصصة لمضاعفة هذه 

النباتات في الغابات واستغاللها.
وأسرد الخبير  بالقول ان "االمر يتعلق هنا 
بعمل منهجي ودقيق للغاية، حيث يجب أوال 
المناسبة  األنواع  لجميع  إجراء جرد شامل 

للتدجين مع تحديد مناطق الغابات المالئمة 
غير  الحرجية  المنتجات  جميع  لتثمين 

الخشبية في بيئتهم الطبيعية ".
الخاص  القطاع  دعم  ضرورة  على  وشدد 
في زراعة واستغالل هذه النباتات من خالل 
التكوين التطبيقي حول تقنيات الحصاد.كما 
أصر الخبير على أهمية تكييف النصوص 
بممارسة  للمتعاملين  للسماح  القانونية 
وظيفتهم مع مراعاة النباتات التي تم جردها 
و الالئحة التقنية الخاصة بكل منها.وأضاف 
ستشجعهم  الخطوة  :"هذه  بالقول  المتحدث 
منظمة  بطريقة  المورد  استغالل  على 

وعقالنية وبالتالي ضمان ديمومته".
الى  زندوش  تطرق  أخرى،  جهة  ومن 

أيضا  تشكل  التي  الغازية  األنواع  مشكلة 
مشيرا  البيولوجي،  للتنوع  إزعاج  مصدر 
تم  وقد  أصلية  غير  األنواع  "هذه  ان  الى 
إدخالها عن طريق الخطأ أو عن غير قصد 
إلى منطقة جغرافية جديدة ليست خاصة بها 
المحلية  لألنواع  بالنسبة  مقلقة  حيث تصبح 
غير  تغييرات  إحداث  خالل  من  األخرى 

متوقعة في النظام البيئي".
ذات  حسب  الجزائر،  تحصي  لإلشارة، 
نوعا   250 عن  يربو  ما  المسؤول، 
مستوطنا، وهو ما يمثل حوالي 8 بالمئة من 
النباتات البرية المقدرة بـ 3000 نوع نباتي، 

منها أكثر من 600 نبات عطري.
ف.م

اخلبري يف املجال الغابي وحيد زندو�ض ي�سرح  �سرورة تدجني النباتات الربية للحفاظ على الرتاث النباتي

ب�سبب حالة الندرة التي �سجلت يومي عيد االأ�سحى

احتاد التجار يطالب بفر�ض مدوامة اأ�سواق اجلملة يف الأعياد
األضحى  عيد  أيام  خالل  المواطنين  من  العديد  اشتكى 
األساسية  االستهالكية  المواد  بعض  ندرة  من  المبارك 
كالخضر والفواكه وحتى ندرة مادة الخبز في العاصمة 

وضواحيها.
والفواكه  الخضر  خاصة  المحالت،  عن  السلع  غابت 
خالل يومي العيد رغم نسب المداومة المرتفعة لضمان 
الحد األدنى من الخدمة للمواطنين، حيث سخرت وزارة 
التجارة ما يقارب 50 ألف تاجر لضمان التغطية.وعانى 
المواطنون خالل يومي العيد أزمة في مادة الخبز خاصة 
في  للمداومة  األدنى  الحد  تضمن  التي  المخابز  قلة  مع 
العاصمة،  واليات  في  الكبرى  والمدن  البلديات  بعض 

البليدة وبومرداس وغيرها.
والحرفيين،  للتجار  العام  االتحاد  ديوان  مدير  وأرجع 
عصام بدريسي، سبب الندرة في مواد الخضر والفواكه 
إلى تزامن عطلة عيد األضحى مع عطلة نهاية األسبوع 
في  بدريسي  االستقالل.وقال  عيد  عطلة  إلى  باإلضافة 
أدى  العطل  تسلسل  إن  الوطنية،  المواقع  تصريح الحد 

إلى عدم مزاولة الخدمة من طرف بعض الفالحين مما 
أدى إلى ندرة في الخضر والفواكه على مستوى بعض 
العام  االتحاد  أن  المتحدث  أوضح  الوسط.كما  واليات 
للتجار والحرفيين قدم مقترحات لمصالح وزارة التجارة 
أيام  المداومين  بالفالحين  خاصة  قوائم  إدراج  أجل  من 
األعياد، مضيفا: “طلبنا أيضا من مصالح وزارة التجارة 
كبيرة  تغطية  لضمان  المداومين  التجار  عدد  مضاعفة 

ونريد الوصول لعدد 150 ألف تاجر مداوم”.
وأشار بدريسي إلى أن األسعار خالل فترة عيد األضحى 
متناول  في  وكانت  المناطق  معظم  في  استقرار  شهدت 
إلى  أخرى  مناطق  في  ارتفاعها  سبب  مرجعا  الجميع، 

قانون العرض والطلب من طرف المستهلكين.
اإلجبارية  بالعودة  ملتزمون  التجار  أن  المتحدث،  وأكد 
مباشرة بعد عطلة عيد األضحى، قائال: “التجار واعون 
بهذا األمر ويدركون حجم العقوبات التي تترتب عن عدم 
استئنافهم للنشاط والتي تتراوح ما بين 3 ماليين سنتيم 

إلى غاية 20 مليون وقد تصل حد غلق المحل”.

ولإلشارة، فقد أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، 
اليوم  بمداومة،  االلتزام  نسبة  أن  أمس  لها،  بيان  في 
األول، من عيد األضحى المبارك على المستوى الوطني 
التجار  لمجموع  وفقا  99.68%.وجاءت  نسبة  بلغت  قد 
المسخرين المقدر عددهم 49,693 متعامل اقتصادي في 

مختلف المجاالت.
للتجار  العام  االتحاد  ديوان  مدير  أكد  آخر،  سياق  وفي 
والحرفيين انخراط منظمته في مسعى وزارة الصناعة 
في  لالستثمار  األضحى  عيد  قبيل  عنه  أعلنت  الذي 
هذا  “شجعنا  مضيفا:  جمعها،  خالل  من  الجلود  ثروة 
األمر وسعينا للتحسيس به على مستوى مكاتبنا الوالئية 
وبالتنسيق مع مختلف المصالح وهيئات المجتمع المدني”.
ويرى بدريسي أن االستثمار في جلود األضاحي مرتبط 
بالدرجة األولى بوعي المواطنين تجاه هذا األمر، مشيرا 
إلى أن آخر اإلحصائيات تفيد أنه تم جمع أزيد من مليون 

“هيدورة” منذ 2018.
ر.ن



"شمس"  المتجددة  للطاقة  الشركة  مدير  أمس  كشف 
الطاقة  من  كمية  أول  إنتاج  أن  موقاري  إسماعيل 
ميغاواط"   1000 "سوالر  مشروع  من  الكهروضوئية 

سيكون  في غضون نهاية .2023
وأوضح موقاري أن "محطة كهرباء بني ونيف ببشار 
من  كمية  أول  تنتج  أن  يمكن  ميغاواط"   30 بطاقة 
 1000 الشمسية  الطاقة  مشروع  من  ساعي  الكيلوواط 
أبعد  "على  أو   ."2023 نهاية  غضون  في  ميغاواط 
سيتم  فإنه  المسؤول  وحسب   "2024 بداية  في  تقدير 
بيع الكهرباء المنتجة "حصريا وكليا" لشركة سونلغاز 
على مدار 25 سنة، وهو ما يندرج في إطار الضمانات 
التي طلبها المستثمرون والمتمثلة في توقيع اتفاقيات بيع 
إلنجاز  المناقصة  عرض  فإن  للعلم  للكهرباء.  مباشر 
من  الماضي  ديسمبر  نهاية  أطلق   "1000 "سوالر 
المتجددة.  والطاقات  الطاقوي  االنتقال  وزارة  طرف 

التي كلفت شركة "شمس" التي تأسست حديثا بمعالجة 
في  المشروع  هذا  يتمثل  كما  هذا.  المناقصة  عرض 
تأسيس شركات مشاريع (SPV) تتكفل بإنجاز مشروع 
محطات شمسية كهروضوئية. بقدرة إجمالية تبلغ 1000 
حصص  الى  الوطني  التراب  على  موزعة  ميغاواط 
في  واحدة.  لكل  ميغاواط   300 إلى   50 من   تتراوح 
حين، يندرج في إطار انجاز البرنامج الوطني للطاقات 
ميغاواط   15.000 تركيب  إلى  يطمح  الذي  المتجددة. 
يمثل  وال   2035. سنة  بحلول  المتجددة  المصادر  من 
دوالر  مليار  بـ1  إنجازه  كلفة  تقدر  الذي  المشروع 
سوى مرحلة أولى من برنامج 15 ألف ميغاواط. الذي 
يتطلب تمويل شامل يقدر بـ15 مليار دوالر وهي "كلفة 
أنه  أشار   الذي  موقاري  محليا" حسب  تحمها  يصعب 
بآجال  "قروض  المشروع  يقدمها  التي  المزايا  بين  من 
إلى   1 من  تقدر  فوائد  بنسب  سنة   20 غاية  إلى  تمتد 

3%".  في الوقت الذي تقترح فيه كل البنوك التجارية 
الجزائرية. و”حتى الصندوق الوطني لالستثمار قروضا 
فوائد  بنسب  تقدير  7 سنوات كأقصى  تتعدى  آجالها ال 
في  التنافسية.”  يخدم  ال  و”هذا   .”%6 إلى   5 من  تقدر 
حين، أضاف ذات المتحدث أن هذا النوع من التمويل 
بذلك  مقارنة  “تنافسية”  الساعي  الكيلواط  كلفة  سيجعل 
يتراوح  والذي  األحفورية  الطاقات  من  انطالقا  المنتج 
الغاز في التصدير. كما  بين 6 و8 دينار تطبيقا لسعر 
على  الحصول  في  نجحت  التي  تونس  بمثال  استشهد 
سعر كيلواط ساعي. يعادل 3.54 بالنسبة لمشروع 500 
ميغاواط الذي أطلق في .2019 واعتبر ذات المسؤول  
أن المرحلة األولى لبرنامج 15.000 ميغاواط  بمثابة 
“مرجع بالنسبة للمراحل القادمة”. كاشفا عن إبقاء وتيرة 
بـ1000 ميغاواط سنويا لبلوغ هدف 15.000 ميغاواط 
في حدود 2035. موضحا أن التأخير المسجل في انجاز 

مشروع “سوالر 1000 ميغاواط “لن يؤثر على انجاز 
الجزء المتبقي من البرنامج.” كما أعلن موقاري في هذا 
الصدد عن أن الشروع، بمرافقة الوزارة الوصية، في 
التحضير للمرحلة الثانية للبرنامج. التي “تشمل مباشرة 
المواقع.”  بعض  وتحديد  والتوجيه  الربط  دراسات 
وسيأتي إطالق المناقصة الثانية لمشروع “سوالر 1000 
ميغاواط” قبل نهاية سنة 2022 مع إمكانية إطالق، مع 
موافقة الوزارة. “مراحل أخرى أهم بـ2 جيغاواط وإلى 
غاية 4 جيغاواط في الوقت نفسه.” للتذكير فإن مؤسسة 
“شمس” التي أنشئت في 2021 هي شركة مختلطة بين 
المجمعين العموميين سونلغاز وسوناطراك. وهي بمثابة 
شباك وحيد وواجهة مع المستثمرين المحتملين في إطار 
استغالل  وستضمن  ميغاواط.   1000 سوالر  مشروع 

المحطات وتسويق الطاقة المنتجة.
�ش.زمو�ش

العام  المدير  أكد  الصدد  هذا  وفي 
النفايات، على  لتثمين  الوطنية  للوكالة 
تشرف  خاصة  شعبة  إنشاء  ضرورة 
تدوير  وإعادة  وتثمين  استرجاع  على 
جلود  غرار  على  االستثنائية  النفايات 
األضاحي بهدف التعامل معها بطريقة 
كريم   وشدد  واقتصادية .  عصرية 
على  الوطنية  لإلذاعة  تصريحات  في 
ضرورة تحسيس كل الفاعلين بطريقة 
التي  النفايات  من  النوع  هذا  تسيير 
تستوجب مراعاة بعض المعايير التقنية 
حين،  في  التدوير  إلعادة  تمر  حتى 
من  بتكليف  الوطنية  الوكالة  أن  أبرز 
وزارة البيئة قامت بدراسة مقارنة مع 
العيد السابق أين تم إحصاء حوالي 21 
األضاحي.  جلود  إجمالي  من  بالمائة 
منها  كبيرة  نسبة  استرجاعها  تم  التي 
إلعادة  الالزمة  المعاير  تستوفي  ال 
تدويرها كما أشار ومان، في معرض 
النفايات  من  آخر  نوع  الى  حديثه 
المدن  زوار  يخلفها  التي  االستثنائية 

قائال  الصيف.  فصل  في  الساحلية 
بطريقة  للنفايات  كبير  إنتاج  "هناك 
تعرف  الواليات  هذه  ألن  استثنائية 
من  المواطنين  من  كبير  عد  توافد 
دور  مبرزا  الوطن"،   واليات  كافة 
مع  للتعامل  الجهود  وتكاثف  التخطيط 
خطرا  تشكل  ال  حتى  النفايات  هذه 
أبرز  حين،  في  والمحيط.  البيئة  على 
الطبية  النفايات  إلى  ذاته  المتحدث 
وخطرها الكبير على البيئة واإلنسان. 
مؤكدا في السياق ذاته على أن المشرع 
البيئة  وزارة  طريق  عن  الجزائري 
لتسيير  والميكانيزمات  القوانين  وضع 
إطار  في  تصنف  التي  النوع.  هذا 

النفايات الخطيرة.
تطبيق نظام الفرز االنتقائي 

للنفايات على 3 واليات منوذجية

التسيير  مديرة  أوضحت  جهتها  من 
الزهراء  فاطمة  للنفايات،  المدمج 
تطبيق  في  قريبا  سيشرع  أنه  برصة، 

وذلك  للنفايات،  االنتقائي  الفرز  نظام 
بثالث  الكبرى  األحياء  مستوى  على 
تعميمه  قبل  وهذا  نموذجية  واليات 
البالد  واليات  باقي  على  تدريجيا 
من  بكل  يتعلق  األمر  أن  مضيفة 
ووهران  وبومرداس  الجزائر  واليات 
األسلوب  هذا  تطبيق  فيها  سيتم  والتي 
تدويرها. وأكدت  الذي يسهل عمليات 
العملية  هذه  أن  لإلذاعة،  المسؤولة 
الواليات  على  "تدريجيا"  ستعمم 
وسائل  تتطلب  لكونها  نظرا  األخرى، 
"معتبرة"،  ولوجستية  ومالية  مادية 
يلعبه  الذي  الكبير  للدور  ولفتت 
المجتمع المدني في تجسيد نظام الفرز 
عمليات  خالل  من  السيما  االنتقائي. 
التحسيس التي يقوم بها بمعية الوكالة 
زيادة  النظام  هذا  شأن  ومن  الوطنية 
بتثمينها،  المتعلقة  العمليات  فعالية 
المؤسسات  بها  تقوم  التي  تلك  السيما 
ذكرت  التي  التدوير.  في  المختصة 
بأن الجزائر تنتج سنويا أزيد من 13 

المنزلية، 30  النفايات  مليون طن من 
لالسترجاع.  قابلة  فقط  منها  بالمائة 
ويتم فعليا تثمين 9.83 بالمائة فقد من 
أصل 30 بالمائة من النفايات المنزلية 
القابلة لالسترجاع. كما أشارت إلى أن 
البيئة  قطاع  قبل  من  المسطرة  الهدف 
المنزلية.  من  بالمائة   30 تثمين  هو 
و80 بالمائة منها الخطرة و50 بالمائة 
من الهامدة، بأفاق .2035 وأوضحت 
لتثمين  المادي  المردود  أن  المسؤولة، 
جميع  استغالل  حال  في  النفايات 
يقارب  بالمائة.   100 بنسبة  القدرات 
نفس  وفي  سنويا.  دج  مليار   150
الوطنية  الوكالة  أن  كشفت  السياق، 
تقوم حاليا بإعداد دراسات حول تدوير 
النفايات “الخطرة” لفائدة المستثمرين. 
قصد تشجيعهم على خوض غمار هذه 
يتوجه  معظمهم  وأن  خاصة  التجربة، 
تحوز  كما  الخطرة.  تثمينها غير  نحو 
الجزائر إجماال 14 ألف مؤسسة تعمل 

في مجال تدويرها.
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مبا�ضرة بعد انق�ضاء 

عيد االأ�ضحى املبارك

احلرارة و"العطل" 
يخلقان بوادر اأزمة

 يف مادتي "احلليب واخلبز"
فترة عطلهم،  لبدء  الوطن  الخبازين عبر  أالف  يتأهب 
لغاية  جويلية  منتصف  من  الفترة  هؤالء  يفضل  حيث 
في  يتسبب  قد  ما  وهو  عطلة  في  للخروج  أوت  نهاية 
بوادر أزمة في مادة الخبز خاصة عبر األحياء والبلديات 
التي تعرف كثافة سكانية كبيرة مقابل عدد محدود من 
المخبزات، بالمقابل فقد بدأ المواطنون عبر العديد من 
بسبب  الحليب  بمادة  التزود  أجل  من  يعانون  الواليات 
رفض أغلب المحالت "بيع" هذه المادة  بسب ارتفاع 

درجات الحرارة.
بدأت  المبارك  األضحى  عيد  انقضاء  بعد  ومباشرة 
المخابز تشهد اكتظاظا بالمواطنين في ساعات الصباح 
بدأ  فيما  النهار  منتصف  لغاية  تدوم  وطوابير  األولى 
"الخبز"  عن  للبحث  يعانون  الجنوبية  الواليات  سكان 
في  ومغلف  مجمد  خبز  شراء  إلى  معظمهم  ويضطر 
بدأ دخول  الغذائية، بسبب  المواد  األكياس من محالت 
السنة  هذه  تقديمها  فضلوا  في عطلة  المخابز  من  عدد 
هذا  وفي  العيد،  بعد  مباشرو  جويلية  شهر  لمنتصف 
للخبازين،  الوطنية  الفدرالية  رئيس  أمس  أكد  الصدد 
يوسف قلفاط، أن الخبازين ضمنوا يومي العيد المداومة 
في  منهم  عدد  ليبدا  المسطر  البرنامج  ضمن  وعملوا 
الواليات  أن  مشيرا  السنوية  عطلهم  من  االستفادة 
بأخذ  فيها  الخبازون  بدا  التي  هي  والداخلية  الجنوبية 
الماضية بسبب ارتفاع  بالسنوات  العطل مبكرا مقارنة 
قياسي في درجات الحرارة في هذه الواليات مشيرا انه 
في واليات الوسط فان جل الخبازيين ال زالوا يعملون 
أوت  شهر  فترة عطلهم خالل  يبدأو  أن  المنتظر  ومن 
أن  الخباز  حق  من  أنه  قائال  قلفاط  وأوضح  المقبل،  
يذهب  أن  المستهلك  وعلى  الصيف  عطلة  من  يستفيد 
النهار حتى يضمن  لشراء الخبز في ساعة مبكرة من 
تعمل تصنع  بقيت  التي  المخابز  أغلب  المادة ألن  هذه 
الخبز ليال فقط، مضيفا أن الحل خالل عطلة الخبازين 
في يد المستهلك ألنه ال توجد حلول أخرى خاصة وأن 
المخابز في الجزائر لم تتطور لتجهز نفسها بآالت تبريد 
وتغليف الخبز ليباع في محالت المواد الغذائية، مشيرا 
ان الخبازون وخالل فصل الصيف يعانون بسبب ارتفاع 
ان  الحد  يمكن  وال  عملهم  وظروف  الحرارة  درجات 

"يجبرهم" على العمل لغاية شهر أوت.
حمالت ترف�س بيع "حليب االكيا�س" لهذا ال�ضبب

 بالمقابل فأن العديد من الواليات منها العاصمة تعاني 
هذه الفترة بوادر ازمة حليب مدعم بسبب سوء التوزيع 
كميات  جلب  االستهالكية  المواد  بيع  محالت  ورفض 
اكد  حيث  فسادة  من  خوفا  المدعم  الحليب  من  كبيرة 
العديد من التجار لـ"الرائد" أن بيع الحليب خالل فصل 
تملكها  إمكانيات وتجهيزات خاصة ال  يتطلب  الصيف 
التي  الكبيرة  المحالت  فعدا  الصغيرة  البقالة  محالت 
مزودة بمبردات من الحجم الكبير او أجهزة تكييف فان 
باقي المحالت  تفتقد لهذه األجهزة وهو ما يجعل مادة 
الحليب المدعم تفسد بعد مرور اقل من 15 من عرضها 
للبيع بسبب درجات الحرارة المرتفعة وبسبب ما يتكبده 
بيع  عدم  اغلبهم  قرر  فقد  الوضعية  هذه  جراء  التجار 
الحليب المدعم هذه األيام وهو ما خلق معاناة للمواطنين 
الذين باتوا يضطرون للتنقل ما بين االحياء للتزود بهذه 
المادة المدعمة او اقتناء الحليب المعلب أو غبرة الحليب.

�ش.زمو�ش

احلكومة تويل اأهمية كبرية مللف التدوير والر�ضكلة

م�ساريع ومبادرات لال�ستفادة من ثروة 

"النفايات غري امل�ستغلة"
تويل احلكومة اأهمية كبرية مللف تدوير النفايات ور�ضكلتها حيث و�ضعت هذه الرثوة غري امل�ضتغلة �ضمن االولويات وهو 

ما يظهر من خالل  امل�ضاريع واملبادرات التي تعمل عليها الوكالة الوطنية للنفايات حيث �ضت�ضرع هذه االأخرية قريبا يف 

تطبيق نظام الفرز االنتقائي للنفايات، وذلك على م�ضتوى االأحياء الكربى بثالث واليات منوذجية وهذا قبل تعميمه 

تدريجيا على باقي واليات البالد ، يف حني يتم التفكري حاليا يف ا�ضرتجاع وتثمني واإعادة تدوير النفايات اال�ضتثنائية 

على غرار جلود االأ�ضاحي م�ضتقبل وحتى نفايات امل�ضطافني والنفايات الطبية.

�ش.زمو�ش

�ضي�ضخ اأوىل كميات الطاقة الكهرو�ضوئية ل�ضالح موؤ�ض�ضة �ضونلغاز

م�سروع �سولر يدخل مرحلة الإنتاج نهاية 2023



حول  مؤخرا   المنعقد  االجتماع  وفي 
في  السكنية  البرامج  مختلف  سير  وضعية 
أكد  المدعم  والترقوي  التساهمي  صيغ 
وحدة   5821 بلغ  الحصة  تعداد  أن  الوالي 
منتهية  سكنية  وحدة   7180 منها  سكنية 
بملف  يتعلق  فيما  اما   ، جارية  و1960 
بعثها   اعادة  تم  التي  االجتماعية  التجزئات 
مستوى  على  المسجل  الضغط  المتصاص 
االجتماعي   السكن  من  االستفادة  طلبات 

حصة،   2570 الحصص  عدد  بلغ  حيث  
تم توزيعها على 12 بلدية ، حيث دعا  في 
الجهاز  على  االول  المسؤول  االطار  هذا 
التجزئات  ملف  بعث  إلعادة  التنفيذي 
االجتماعية على صعيد البلديات الذي شهد  
أعمال  كان محور جدول  و  نوعيا  انتعاشا 
الملف  سيرورة  لمتابعة  دوريه  اجتماعات 
المتخذة على صعيده. وتجدر  واإلجراءات 
االحتفاالت  توزيع خالل  تم   انه   االشارة 

والشباب  االستقالل  عيدي  لستينية  المخلدة 
منها  الصيغ  بمختلف  سكنية  وحدة   2731
819 سكن عمومي ايجاري و500 تجزئة  
في  السكنات  مئات  جانب  الى  اجتماعية 
في  وغيرها  باإليجار  والبيع  الريفي  صيغ 
الفارطة  السنة  فيه  شهدت  الذي  الوقت 
منها  سكنية  الف حصة   11 حوالي  توزيع 
السكن  صيغة  في  سكنية  وحدة   5913

االجتماعي اإليجاري.
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السمار  بوادي  العمومية  المفرغة  تحولت 
واالستجمام  للترفيه  عمومية  حديقة  الى 
تتربع على مساحة 45 هكتار أعيد تأهليها 
لتصبح  الحديثة,  التكنولوجيات  باستعمال 
أمام  فتحها  انتظار  في  للبيئة,  قطبا صديقا 

الزوار بعد استكمال التدابير الضرورية.
و في تصريح لوأج, أفاد رئيس قسم القضاء 
الوطنية  بالوكالة  العشوائية  المفارغ  على 
للنفايات, شكيب اروابح ان "المفرغة المعاد 
مشروع  عن  عبارة  السمار  بوادي  تأهيلها 
وتثمين  استغالل  تم  اين  للبيئة  صديق 
النفايات وتحويلها إلى طاقة ضرورية لحياة 

االنسان.«
 ولفت الى أن العمل بالتكنولوجيات الحديثة 
سمح بتحويل المفرغة, التي كانت منذ سنة 
1978 مكبا لكل أنواع النفايات, إلى حديقة 
غناء تضم أشجارا على مساحة قدرها 20 
هكتارا باإلضافة إلى11 هكتار من العشب 
تخصيصها  تم  هكتارات  و9  الطبيعي 
للتجوال. ولضمان راحة المتجولين, زودت 
الحديقة ب 350 مقعدا عموميا و20 مضلة 
المواد  مختلف  لبيع  محالت  و5  خشبية 
الغذائية واربعة دورات للمياه وكذا مركزا 
على  عالوة  التقليدية,  المنتجات  لعرض 
المسؤول.  يضيف  لإلنارة,  مصباحا   220
والسقي,  لإلنارة  الالزمة  الطاقة  ولتوفير 
قال السيد اروابح أن الحديقة تتوفر على 18 
والتي  المدفونة  النفايات  من  مكعب  مليون 
تحولت إلى طاقة بفعل تحللها, موضحا انه 
الكهرباء  لتوفير  النفايات  هذه  استغالل  يتم 
والمياه اعتمادا على التكنولوجيات الحديثة. 
الحديقة تضم  أن  السياق  ذات  في  وأوضح 

لمعالجة  التقنيات  بأحدث  مزودا  نظاما 
التي  النفايات  الناتجة عن  الغازات الحيوية 
الحديقة,  النارة  كهربائية  طاقة  إلى  تحول 
مضيفا انه يتم كذلك في عين المكان معالجة 
مكعب  متر   720 بقدرة  النفايات  عصارة 

يوميا.
أوضح  األشجار,  سقي  بخصوص  و   
عصارة  من  بالمائة   80 ان  المسؤول 
االحواض  في  تجميعها  يتم  النفايات 

لتحويلها الى مياه صافية )تستعمل لتنظيف 
الحديقة وسقي أشجار التزيين(, فيما تجمع 
يتم  طين  شكل  في  المتبقية  بالمائة  ال20 
تبخره  انتظار  في  في حوض  به  االحتفاظ 
سقي  نظام  وضع  تم  كما  الحرارة.  بفعل 
توفير  و  الرش,  وكذا  التقطير  طريق  عن 
متر   150 بسعة  واحد  )كل  للمياه  خزانين 

مكعب( مع حفر بئر عمقه 400 متر.
واج

واد ال�صمار بالعا�صمة:

مفرغة عمومية تتحول حلديقة 
عمومية وقطب �صديق للبيئة

�س.ز

اجللفة:

 جمع 5 اآلف وحدة من جلود الأ�صاحي
استقبلت وحدة الجزائرية للجلود ومشتقاته بوالية الجلفة نحو 5 آالف قطعة من جلود 

األضاحي في اليوم األول من العيد، حسبما علم من مدير الوحدة، هادي مادني.
اليوم األول من عيد األضحى 5 آالف  وأكد مادني في تصريح لوأج تجميع خالل 
وحدة عبر مختلف النقاط المنتشرة عبر بلدية الجلفة. وأضاف ذات المسؤول أن كمية 
أخرى ستجلب من مختلف بلديات الوالية، وكذا تلك التي جمعت بوالية المسيلة التي 
تفتقد لوحدة معالجة الجلود والدمغ. وأكد مادني أن عملية جمع الجلود بوالية الجلفة 
وصفت ب "الناجحة" وأن التحضير لها تم مسبقا مع مديرية الصناعة بالوالية، حيث 
سخرت لها كل اإلمكانيات المادية والبشرية لها، مشيرا أن الجلود المستلمة وكذا تلك 
التي جمعها عمال الوحدة من مختلف أحياء مدينة الجلفة، تجري معالجتها بمستودعات 
الوحدة الكائنة بالمنطقة الصناعية لعاصمة الوالية. وأضاف أنه تم الوقوف على وجود 
3500 وحدة من الجلود المجمعة غير صالحة وجدت متعفنة وتم تقطيعها من الوسط 
أثناء السلخ، وقد تم فرزها ووضعها جانبا لتحول كنفايات. كما أفاد مادني أن مديرية 
الصناعة لوالية الجلفة قامت قبل بداية الحملة بتنظيم حمالت تحسيس لفائدة المواطنين 
عبر مساجد و بلديات تحث على أهمية الحفاظ على سالمة الجلد أثناء عملية السلخ و 
تجنب غسله و ووضع الملح في مرحلة أخيرة قبل تسليمها. وتشكل هذه الحملة فرصة 
لغرس ثقافة جمع جلود األضاحي والمحافظة عليها ألنها مادة قابلة للتحويل بشكل و 

تشكل مادة أولية لكثير من المنتجات، وفقا لذات المصدر.
�س.ز

البي�ض:

14 موؤ�ص�صة تربوية تدخل اخلدمة املو�صم املقبل
ينتظر أن تتعّزز والية البيض باستالم 14 مؤسسة تربوية جديدة خالل الدخول المدرسي 

المقبل، حسبما أستفيد لدى المديرية الوالئية للتربية.
بعاصمة  ثالثة  منها  )إبتدائيات(  مدرسية  مجمعات  خمسة  أساسا  المرافق  هذه  وتشمل 
الوالية ومدرسة إبتدائية ببلدية األبيض سيدي الشيخ وأخرى ببلدية بوقطب، وفق ذات 
المصدر. كما يرتقب استالم أربع متوسطات تتوزع على المدينة الجديدة لعاصمة الوالية 
ثانويات  خمس  إلى  إضافة  وأستيتن،  بوقطب  وبلديتي  الغاسول  ببلدية  المنيجل  وقرية 
العمراني  القطب  بثانويتين على مستوى  والبيض  وبوسمغون  والبنود  الشاللة  ببلديات 
الجديد وحي 440 مسكن. وأشارت ذات المديرية إلى أّن هذه المؤّسسات التربوية التي 
سيتدّعم بها القطاع ستوفر أزيد من 6 آالف مقعد بيداغوجي جديد. وفيما يتعلق باإلطعام 
المدرسي، تجري حاليا أشغال إنجاز مطعمين مدرسيين بكل من المدرسة الجديدة ببلدية 
يوميا،  وجبة   400 إجماال  سيوفران  حيث  بريزينة،  ببلدية  الجديدة  واإلبتدائية  الشاللة 
فضال عن توقع استالم داخلية جديدة في الطور اإلبتدائي ببلدية الكراكدة بقدرة إستيعاب 
تقّدر بـ 100 سرير. كما سيعّزز الطور المتوسط باستالم أربعة أنصاف داخليات ببلديات 
البيض والخيثر وسيدي طيفور وبوقطب تقدم معدل 200 وجبة يوميا لكل مرفق، فضال 
عن اإلنطالق في إنجاز داخلتين لفائدة تالميذ ذات الطور بكل من الخيثر والكراكدة، 
في إنتظار اإلنطالق في إنجاز أربع ملحقات في التعليم المتوسط عبر قرى بوغرارة 
ببلدية الشقيق والحوض ببلدية البيض والعين الجديدة ببلدية سيدي أعمر والتجمع السكني 
»أربوات الفوقاني« ببلدية أربوات. ومن جهة ثانية، برمج قطاع التربية بالتنسيق مع 
قطاع الصحة إنجاز ست وحدات للكشف والمتابعة منها أربع في الطور الثانوي بالخيثر 
واألبيض سيدي الشيخ وإثنتين بعاصمة الوالية، فضال عن وحدتين الطور المتوسط، 
حيث ستضاف هذه المرافق إلى 13 وحدة للكشف والمتابعة متواجدة حاليا حيز الخدمة، 
إضافة إلى مركز لطب العمل. كما تّم تجهيز 22 مدرسة ابتدائية تقع في المناطق النائية 
التي ال تتوّفر على شبكة غاز المدينة بقارورات غاز البروبان وذلك لضمان التدفئة عبر 
جميع المؤسسات التربوية للقطاع. للتذكير، فإّن قطاع التربية بوالية البيض يحصي حاليا 

262 مؤسسة تربوية في مختلف األطوار التعليمية.
ق.م 

خن�صلة:

3500 مواطن ي�صتفيدون من اإعانات لل�صكن 
عرفت والية خنشلة  تسليم مفاتيح سكنات من مختلف الصيغ، ومنح إعانات لبناء سكنات 

ريفية وسكنات بالتجزئات االجتماعية لـ 3489 شخص قاطنين بعدة بلديات.
 وتّم إطالق في شق المتعلق بالسكنات االجتماعية، عملية تسليم المفاتيح لـ 1100 مستفيد 
من سكنات بصيغة العمومي االيجاري ببلدية المحمل، و129 ببلدية انسيغة و10 سكنات 
ببلدية طامزة جنوبا. أّما صيغة الترقوي المدعم فتم تسليم المفاتيح رمزيا لمجموعة من 
المستفيدين من هذه الصيغة بمشروع 100 سكن واقعة ببلدية بوحمامة بالمنطقة الجبلية 
البيع باإليجار  تلتها إطالق عملية تسليم مفاتيح مشروع 1000 سكن بصيغة  للوالية، 
»ايموكناب« الواقعة بعاصمة الوالية خنشلة  . وفيما يخص اإلعانات المالية الخاصة 
بالبناء الريفي وإعانات بناء سكنات بالتجزئات العقارية االجتماعية، تم مباشرة عملية 
تسليم إعانات مالية للسكن الريفي لـ1165 مستفيد من مختلف بلديات الوالية، إضافة إلى 
تسليم إعانات الصندوق الوطني لدعم السكن لـ 85 مستفيدا في إطار التجزئات العقارية 
المذكورة لتشييد سكنات فردية بدعم من الدولة. كما تّم توزيع شهادات تخصيص لـ 08 
العمومية االستشفائية  المؤسسات  لفائدة  سيارات إسعاف و04 سيارات لكل المضامير 
المتواجدة بإقليم الوالية، وكذا منح شهادات تخصيص 03 حافالت للنقل المدرسي لبلديات 

تاوزيانت، يابوس وششار.
ق.م 

وهران:

اإطالق التجارب التقنية لعربات 
التيليفريك والتد�صني قريبا

شرعت مديرية النقل لوالية وهران في التجارب التقنية األولى إلعادة تفعيل مشروع 
"تليفيرك" وهران المجمد نشاطه منذ سنوات، والذي كان ينتظر تسليمه خالل األلعاب 
المتوسطية، وهو المشروع الذي تم تفعيله بعد تخصيص ميزانية هامة، وتنصيب لجنة 
تقنية للسهر على متابعة سير األشغال والوقوف عليها، على أن يسلم المشروع قبل نهاية 

الشهر الجاري.
وشرع  في التجارب التقنية بين محطتي حي النصر وحي بالنتير، بعد تنصيب أعمدة 
الربط الضخمة، وهي العملية التي تسهر عليها لجنة تقنية مكونة من خبراء من مديرية 
النقل، وقفت على األشغال التي سبق لوزير القطاع السابق، أن أكد على بعثها مجددا 
خالل زيارته األخيرة لوالية وهران، حيث وقف الوزير على األشغال المتوقفة بمحطة 
النصر بعد أن قامت المؤسسة السويسرية المكلفة باإلنجاز، باستيراد معظم تجهيزات 
المحطات من كوابل وعربات عصرية، وتثبيت األعمدة الحديدية الخاصة بالربط. وكانت 
وزارة النقل خصصت سابقا مبلغ 18 مليار سنتيم للعملية، وتوزيع الصفقة على عدة 
مؤسسات دولية متخصصة في المجال، قصد إنجاز مشروع التليفيريك، ضمن المعايير 
الدولية. وحسب البطاقة التقنية لمشروع عصرنة التليفيريك، فإن المشروع أسند لـ 5 
التحتية  البنية  كامل  بإنجاز  تقوم  التي  السويسرية،  "قرافينتا"  تتقدمها شركة  مؤسسات 
للمشروع، إلى جانب المصاعد الميكانيكية، فيما ستقوم شركة "فاتزر" السويسرية بإنجاز 
بإنجاز وتثبيت  البالغ عددها36 عربة. كما ستقوم شركة "سيساق"  الهوائية،  العربات 
غرف التحكم. وتقوم الشركة اإلسبانية "بيجانت قرطبة" بالتكفل بالربط الكهربائي لكامل 
المحطات، فيما كلفت شركة "فيريتيال" بالمراقبة التقنية لكامل مشروع عصرنة تليفيريك 
وهران، الذي سيوفر 36 عربة هوائية، ستقوم بنقل 1200 شخص في الساعة، لتصل 
التي  القياسية،  الثالث مرحلة عملها  المحطات  الساعة بدخول  1500 شخص في  إلى 
ستسير بسرعة 6 أمتار في الثانية على طول مسار كوابل يقدر بـ 1824 متر من محطة 
حي النصر ببلدية وهران، وصوال إلى محطة األفق الجميل. للعلم، فإن تيلفيريك وهران 
الثمانينيات إال أنه توقف عن العمل لسنوات بسبب األوضاع األمنية  تم تدشينه خالل 
النشاط سنة 2007، من خالل تخصيص 24 مليار سنتيم، شاركت  وقتها، لتعود إلى 
فيها الوالية بـ 14 مليار سنتيم، وبلدية وهران بـ 10 ماليير سنتيم. وتمت إعادة تركيب 

الكوابل، واستيراد عربات هوائية، وتهيئة المحطات الثالث لتدخل الخدمة.
ق.م

ح�صبما ك�صف عنه وايل الوالية جهيد مو�ض

توزيع 10 األف ح�صة �صكنية 
قبل نهاية ال�صنة اجلارية باملدية 

ك�صف جهيد مو�ض وايل والية املدية خالل ا�صتعرا�ض لو�صعية خمتلف الربامج ال�صكنية انه �صيتم 

توزيع يف غ�صون العام اجلاري 10 اآالف ح�صة �صكنية منها 6382 وحدة �صكنية ب�صيغة االجتماعي 

االيجاري فيما بلغ تعداد ال�صكنات املوزعة �صنة 2022  اىل حد االن حوايل 369 وحدة �صكنية 

والعملية متوا�صلة اىل حني ا�صتكمال العملية.



هناك بعض الفئات التي يجب عليها أخذ الحيطة والحذر عند 
تناول الجبن، والتي نذكر منها ما يأتي:

يُعاني  قد  الالكتوز:  ل  تحمُّ عدم  من  يعانون  الذين 
من  الالكتوز  ل  تحمُّ بعدم  الُمصابين  األطفال 
بعض األعراض بعد استهالك منتجات األلبان؛ 
واإلسهال،  االنتفاخ،  األعراض:  هذه  ومن 
والغازات، ولذلك يُنصح باختيار المصادر القليلة 
بالالكتوز؛ مثل: األجبان الصلبة واللبن، باإلضافة 
الشيدر،  مثل  الُمعتّقة؛  األجبان  تناول  إمكانية  إلى 
بينما يجب الحذر من تناول الجبن الكريمي، والجبن 

الُمصنّع، والجبنة القابلة للدهن.
حساسية  تُعرف  الحليب:  حساسية  من  يعانون  الذين   
للبروتين  بأنّها استجابة الجسم بشكٍل غير طبيعي  الحليب 
الموجود في الحليب البقري، وهي مختلفة عن حالة عدم تحمل اللكتوز التي ذكرناها سابقاً، وتُعّد حساسية 
الحليب شائعة لدى األطفال والُرّضع، وتختفي لدى أغلب األطفال مع التقدُّم في السّن، وتجدر اإلشارة إلى 
وجود الحليب ومشتقاته في العديد من األطعمة؛ مثل: القشدة، والزبدة، والمثلّجات، والزبادي، كما يجب 

تجنُّب جبن القريش والجبن الكريمي، لمن يعانون من هذه الحساسية.
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هذه  تناول  مرات  عدد  من  التقليل 

األشخاص  بعض  يتناول  قد  الأطعمة: 

األطعمة غير الصحيّة يومياً، ويمكن للتقليل 
من عدد مرات تناول هذه األطعمة أن يقلل 
المستهلكة،  الحرارية  السعرات  عدد  من 
في  مرًة  أو  األسبوع،  في  مرًة  كتناولها 

الشهر.
هذه  من  المتناولة  الكميات  من  التقليل 
بعض  بتناول  االستمتاع  يمكن  األطعمة: 
بكميّاٍت  تناولها  ولكن  المفضلة،  األطعمة 

نوعاً  يحّب  لشخٍص  يمكن  فمثاًل  قليلة، 
بكميّاٍت  ولكن  يتناولها  أن  الشوكوالتة  من 
الشوكوالتة  لوح  تناول  من  فبداًل  أصغر، 

كاماًل، يمكنه تناول نصفه فقط.
بال�سعرات  الأقل  البدائل  ا�ستخدام 

وتحضير  الطبخ  عند  يُنصح  احلرارية: 

بالسعرات  األقل  البدائل  اختيار  األطعمة 
الحليب  استخدام  يمكن  فمثاًل:  الحرارية، 
الدسم،  كامل  الحليب  من  بداًل  الدسم  خالي 

والتقليل من كمية الزبدة المستخدمة.

 وبشكٍل عام يمكن القول إّن تناول القليل من 
الحلويات، أو رقائق البطاطا، أو غيرها من 
األطعمة غير الصحية بين الحين واآلخر، 
يجب  ولكن  للصحة،  ضرراً  يسبب  لن 
االنتباه إلى أّن بعض األشخاص قد يجدون 
في تناول القليل من هذه األطعمة عذراً أو 
سبباً لترك نظامهم الغذائّي الصحي كاماًل، 
وهذا أمٌر خاطئ، فحتى لو استمتع الشخص 
بالقليل من هذه األطعمة كل فترة، فهذا ال 

يعني االبتعاد عن النظام الصحي.

�شحتك

احلامل واجلنني

تدابري منزلية 

اإعداد: حياة م�سباحي

الجلد  من  التخلّص  في  ستساعدنا  التي  الطرق  من  العديد  هناك 
الميت، وهي:

استشارة الطبيب لمعرفة السبب الرئيسي لوجود الجلد الميت، وأخذ 
التقشير  أدوية  أو  كريمات  كانت  سواء  للعالج،  الالزمة  األدوية 

المحتوية على مادة "ألفا المائية".
تبخير الوجه لمّدة 15 دقيقة، األمر الذي من شأنه أن يقوم بترطيب 

الوجه وتنظيفه، ونقوم بعمل صنفرة للوجه.
القيام بصنفرتها  ثّم  الوجه،  الزيتون على  القليل من زيت   تطبيق 

باستخدام فرشاة األسنان الناعمة. 
خلط كميات متساوية من السكر مع زيت الزيتون أو زيت األطفال، 
ثّم وضعها على الوجه وفركها بنعومة لمّدة دقيقتين، ثّم يتّم غسل 

الوجه بالماء الفاتر.
عمل عجينة من الشوفان والعسل وزيت الزيتون، وفركها بنعومة 

على الوجه.
 استخدام الفواكه في فرك البشرة، وتحديداً بذور فاكهة البابايا، أو 

البرتقال.
إعداد ماسك من القرفة والقرع، ويتّم وضعه على الوجه من 20 
إلى 30 دقيقة، حيث يتكّون هذا الماسك من نصف كأس من القرع 

المهروس مع نصف ملعقة من القرفة، ومن بعدها يتّم غسل الوجه 
بماء فاتر. 

مسح الوجه بماء الورد بعد تطبيق األقنعة من شأنه أن يعطي رائحة 
زكية ولمعاناً للوجه. 

استخدام الفازلين على الوجه كل ليلة قبل النوم.

اأمـومة 
و طفـولة 

التخّل�ص من اجللد 
امليت على الوجه

هل النظام ال�صحي يعني التخلي 
عن الأطعمــة غــري ال�صحيــة

قد يظّن البع�ض اأّن اإتباع نظاٍم غذائٍيّ �سحّي يعني التخّلي عن جميع اأطعمتهم املف�سلة، وهذا يف احلقيقة غري 

�سحيح، فالنظام ال�سحي يعتمد ب�سكٍل اأ�سا�سّي على التوازن؛ حيث ميكن لل�سخ�ض ال�ستمتاع بتناول طعامه 

املف�سل بني احلني والآخر حتى لو كان مرتفع ال�سعرات احلرارّية، ولكّن التوازن يكمن يف فعل ذلك مرًة كّل 

فرتة، مع الرتكيز على الأطعمة ال�سحية، بالإ�سافة اإىل ممار�سة التمارين الريا�سّية، وميكن لإتباع بع�ض 

هذه الن�سائح اأن ي�ساعد على تناول الأطعمة املف�سلة بطريقٍة �سحية:

حماذير 
تناول 
اجلنب 

للأطفال 

كيفية حماية اجل�صم 
من ت�صققات 
احلمل
تشققات  يخفي  طبي  عالج  يوجد  ال 
بإمكان  ولكن  حدوثها،  بعد  الحمل 
حدوث  وتجنب  نفسها  حماية  الحامل 
تشققات الحمل، وذلك بإتباع النصائح 
من  التقليل  إلى  تهدف  والتي  التالية، 
الحمل  تشققات  حدوث  احتمالية 

وظهورها بشكل واضح، منها:
المضاد  الكريم  للجلد، تستطيعين استخدام  المرطبة  الكريمات والزيوت  استخدام 
لتشققات الجلد والهدف منه ترطيب الطبقة الخارجية من الجلد ومنع تشققها، إال أن 

تشقق الجلد يبدأ من الطبقات الداخلية للجلد، وهذا الكريم وحده ال يكفي.
في  اإلفراط  دون  ولكن  يومي،  بشكل  والخضروات  والمكسرات  الفواكه  تناول 
والفيتامينات  البروتينات  من  العديد  على  األطعمة  هذه  تحتوي  حيث  تناولها، 

والزيوت المغذية للجلد. 
للعصائر  باإلضافة  الواحد،  اليوم  في  الماء  من  لتر   2.5 عن  يقل  ال  ما  شرب 

الطبيعية والسوائل األخرى، حيث يساعد ذلك في ترطيب الجلد ومنع جفافه.
 ممارسة حركات التمدد البسيطة والسهلة، دون اإلضرار بالجنين أو زيادة الضغط 

عليه.
  aالتي تحتوي على فيتامين تلك  الغذائية، خصوصاً   الحصول على المكمالت 

المضاد لألكسدة، ويفضل استشارة طبيبك الخاص قبل البدء بتناوله.
 االبتعاد عن المياه الحارة أثناء الحمام والتي تضعف من الجلد الخارجي والبشرة، 

أخذ الحمام بالمياه الدافئة أو الباردة.

كيفية تنظيف 
ال�صمع من ال�صجاد 
ُهنالك العديد من الطرق التي يُمكن 
من  السجاد  لتنظيف  بها  االستعانة 
ما  ومنها  به،  الُملتصقة  الشمع  بقايا 

يأتي: 
المالبس  بمكواة  والتنظيف  التسخين 
تسخين  الناتجة عن  الحرارة  تُساعد 
الشمع  إزالة  على  المالبس  مكواة 
السجاد،  على  والعالق  الُملتصق 

وتُستخدم بحذٍر بالطريقة اآلتية:
يُكشط أكبر جزٍء يُمكن إزالته من الشمع العالق بالسجادة بواسطة سكين ذات حافة 
باهتة )غير حاّدة(، كما يُمكن استخدام قطع من الثلج لتسريع تصلّب الشمع في 
حال كان سائاًل وذائباً، ثم تُنّظف السجادة من شظايا وأجزاء الشمع الصلبة التي 

تم كشطها.
تُشّغل مكواة المالبس وتُضبط على أدنى درجة حرارة ممكنة؛ لضمان عدم حرق 

نسيج السجاد، إضافًة لتجنّب تشغيل واستخدام إعداد البخار.
الشمع  بقعة  ُمناسب فوق  أو منديل ورقّي   توضع قطعة قماٍش بيضاء أو كيس 
فوق  بتوجيهها ووضعها  يُنصح  الكيس ال  كتابة على  ُمباشرًة، وفي حال وجود 

السجاد؛ حتى ال ينتقل الحبر عليها ويلتصق ُمسبباً بقعاً جديدة. 
توضع المكواة فوق قطعة القماش أو المنديل الورقي الُمغطي لبقعة الشمع، ويتم 
الضغط بطرفها برفٍق فوق منطقة الشمع ُمباشرًة؛ لتسخينه وإذابته بحيث يلتصق 
ُمنتظم؛ لتوزيع  يُراعى تحريك المكواة بشكٍل دائرّي  القماش، كما  عندها بقطعة 
الحرارة على المنديل أو الكيس الورقي وتجنّب احتراقه، وبالتالي مالمسة سطح 

المكواة للسّجاد بشكٍل ُمباشر وإحراقها أيضاً. 
تُرفع قطعة القماش أو المنديل الورقي الُمستخدم عن السجاد عندما تمتص أكبر 

كميٍّة من الشمع الُمذاب. 
تُكّرر الخطوات السابقة عند الحاجة في حال عدم زوال الشمع، وذلك باستخدام 

قطعة قماٍش نظيفة إلى حين اختفاء البقعة وزوالها تماماً.
 توضع كميًّة من الكحول الطبّي على قطعة قماٍش نظيفة لمسح الصبغة الملّونة 
الموجودة في تركيبة الشمع، والتي قد تظل عالقًة على السجادة رغم اختفاء مادة 

الشمع نفسها، حيث تُفرك البقعة برفٍق إلزالتها. 
تنظيفها  من  التحقق  لحين  برفٍق  بها  المنطقة  وتُمسح  بالماء  نظيفة  إسفنجة  تُبلل 

تماماً من أي آثار. 
توضع كميّة من المناديل الورقيّة أو منشفة نظيفة وجافة على البقعة، وتُترك عليها 

عّدة ساعات لتجفيفها وامتصاص الرطوبة منها. 
عمليّة  من  االنتهاء  بعد  الطبيعي  النسيج  واتجاه  شكل  الستعادة  السجادة  تكنّس 

التنظيف. 
على  الُمنخفضة جداً  الثلج  تُساعد درجات حرارة  الثلج  بُمكّعبات  الشمع  تنظيف 

إزالة بقايا الشمع العالقة على ألياف السجاد، وذلك بإتباع الطريقة اآلتية:
بغطاٍء  مغلّف  ُمجّمد  غذائي  صنٍف  أي  أو  الثلج  بُمكّعبات  مليء  كيس  يوضع 
بالستيكي على بقعة الشمع الُملّطخة، ويُترك عليها بضع دقائق حتّى يبرد الشمع 

بدوره ويتصلب ويُصبح قاسيّاً.
 يُكشط الشمع الُمتصلب باستخدام السكين من خالل دفعه برفٍق إلزالة أكبر قدر 
عالق منه لكن بحذٍر حتى ال يتمزق نسيج السجاد، مع التنويه ألنه كلما أُزيلت قطع 

أكبر من الشمع كلما نجحت عمليّة التنظيف وأصبحت الخطوات القادمة أسهل.
الشمع  الُمخصصة إلزالة  المنّظفات  أنواع  بأحد  الشمع  كشط  بعد  البقعة  تُرش   
العالق والتي تكون على شكل رذاذ، أو يُستخدم ُمنّظف ُمذيب ذو نوعيٍّة جيّدة، 
مع التنويه ألنه في حال تصبّغ السجادة أثر استخدام تلك الُمنتجات تُفرك بالكحول 

الطبّي الموضوع على قطعة قماٍش نظيفة إلزالة اآلثار الُملّطخة كليّاً. 
حال  في  الشمع  بقايا  إلزالة  برفٍق  المنطقة  بها  وتُفرك  بالماء  قماش  قطعة  تُبلل 

وجودها على السجاد. 
ووضعها  التجاهها  النسيج  ألياف  إلعادة  الكهربائيّة  بالمكنسة  السجادة  تُنّظف 

الطبيعّي بعد االنتهاء من تنظيف البقعة.
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الأن�ضار يرف�ضون مواجهة فريقهم 

لتوتنهام في مدينة حيفا

احتجاجات في روما ب�سبب مباراة 
ودية في الكيان ال�سهيوني

احتج مشجعون لنادي روما اإليطالي، تعبيرا عن رفضهم إقامة 
حيفا  مدينة  في  اإلنجليزي  توتنهام  ضد  لفريقهم  ودية  مباراة 

المحتلة في 30 جويلية الجاري.
ووضع المشجعون الفتة خارج المركز التدريبي للنادي، كتب 
مباراة  هناك  تكون  أن  يمكن  ال  االحتالل،  دولة  »في  عليها 

ودية«.
لـ«كورفا  التوقيعات  من  بمجموعة  الالفتة  المشجعون  وأرفق 
بالمدرج الجنوبي، والتي  سود« جماهير نادي روما اإليطالي 

أعلنت رفضها إقامة المباراة في الكيان الصهيوني.
ضد  »المباراة  روما:  لنادي  العام  المدير  بينتو،  تياغو  وقال 
الجديد«،  للموسم  التحضير  في  مهمة  خطوة  ستكون  توتنهام 
لنا  كبيرة  أهمية  ذات  تجربة  سيكون  حيفا  في  »اللعب  وتابع: 
جميعا، ونحن حريصون على أن نعيشها«، كما ورد في موقع 

النادي.
الوكالت

لم يتحدث عن تفا�ضيل

 العقد والجانب المالي

جوفنتو�س الإيطالي 
يحتفل بعودة بوغبا

مع  تعاقده  رسمي،  بشكل  اإليطالي  جوفنتوس  نادي  أعلن 
اإلنجليزي،  يونايتد  مانشستر  فريق  نجم  بوغبا،  بول  الفرنسي 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية الحالية.
ورحل بول بوغبا، عن صفوف مانشستر يونايتد، خالل الصيف 
الشياطين  مع  عقده  انتهاء  وعقب  الموسم،  انتهاء  بعد  الحالي، 

الحمر، دون االتفاق على تجديد العقد.
موقعه  عبر  اإليطالي  جوفنتوس  أصدره  رسمي  بيان  وفي 
صفوف  إلى  بوغبا،  بول  عودة  خالله  من  أعلن  اإللكتروني، 

السيدة العجوز، مرة أخرى.
ولم يذكر جوفنتوس أي تفاصيل خالل بيانه الرسمي، عن مدة 
عقد الالعب مع السيدة العجوز، أو التفاصيل المالية، بل اكتفى 

بالحديث عن عودة نجمه الفرنسي، إلى صفوفه مرة أخرى.
الوكالت

محرز يناف�س ماني و�ضالح على لقب اأح�ضن لعب

الكاف تك�شف القوائم النهائية
 لجوائز الأف�شل في اإفريقيا

القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  أعلن 
أسماء  عن  رسميا،  »كاف« 
جانب  إلى  واألندية،  المنتخبات 
المرشحين  والالعبين،  المدربين 
الموسم  عن  األفضل  جوائز  لحصد 
اإلفريقي  االتحاد  ويقيم  الفائت، 
لإلعالن  السنوي  حفله  القدم  لكرة 
الموسم  خالل  األفضل  جوائز  عن 
المغربية  العاصمة  في  المنصرم 
الرباط، في 21 من جويلية الجاري.
لجائزة  المرشحين  قائمة  وشملت 
من  كل  إفريقيا:  في  العب  أفضل 
)ليفربول(،  محمد صالح  المصري 
محرز  رياض  والجزائري 
)مانشستر سيتي(، والسنغالي ساديو 
والكاميروني  )بايرن ميونخ(،  ماني 
)أولمبيك  إكامبي  توكو  كارل 
أبو  فنسنت  والكاميروني  ليون(، 
العاج  ساحل  ومن  )النصر(،  بكر 
)أجاكس(، والغيني  سيباستيان هالر 

والمغربي  )ليفربول(،  كيتا  نابي 
سان  )باريس  حكيمي  أشرف 
إدوارد  والسنغاليان  جيرمان(، 
ميندي )تشيلسي(، وكاليدو كوليبالي 
القائمة  عن  كاف  )نابولي(.وأعلن 
النهائية لحصد جائزة أفضل مدرب 
تواجد  شهدت  والتي  إفريقيا  في 

موسيماني،  بيتسو  إفريقي  الجنوب 
األهلي،  لفريق  السابق  المدرب 
كيروش،  كارلوس  والبرتغالي 
السابق. مصر  منتخب  مدرب 
تقليصها  تم  التي  القائمة  وضمت 
كارلوس  من:  كال  مدربين،   5 إلى 
وتوم  موسيماني،  وبيتسو  كيروش، 

ووليد  غامبيا،  مدرب  سينتيفيت، 
وأليو  الوداد،  مدرب  الركراكي، 

سيسيه، مدرب السنغال.
المرشحين  قائمة  ضمت  كما 
إفريقيا  في  نادي  أفضل  لجائزة 
وهي:  أندية،   5 تقليصها  تم  والتي 
طرابلس  وأهلي  المغربي،  الرجاء 
الجزائري،  سطيف  ووفاق  الليبي، 
واالتحاد  الكونغولي،  ومازيمبي 
أصال  القائمة  ضمت  بينما  الليبي، 
كال من األهلي المصري، إلى جانب 
بركان  ونهضة  المغربي،  الوداد 
األنغولي،  أتليتكو  وبترو  المغربي، 
وأورالندو بايرتس الجنوب إفريقي.

أفضل  لجائزة  المرشحين  قائمة  أما 
شهدت  فقد  إفريقيا،  في  منتخب 
تواجد منتخب مصر إلى جانب كال 
المغرب،  الكاميرون،  السنغال،  من 

بوركينا فاسو.
الوكالت

بدأت محكمة العدل األوروبية، أعلى 
محكمة في االتحاد األوروبي، أمس، 
جلسات االستماع في القضية المتعلقة 
تحت  جديدة،  بطولة  إطالق  بخطط 
مسمى »دوري السوبر األوروبي«.
وستقام جلسات االستماع بخصوص 
يومين، وستشهد  القضية على مدار 
إدارة  بكيفية  تتعلق  أمور  في  النظر 

كرة القدم وتنظيم منافساتها.
ليغ«  »السوبر  شركة  وكانت 
ضد  قضائية،  دعوى  رفعت  قد 
)يويفا(  األوروبي  االتحادين 
مدريد،  محكمة  أمام  )فيفا(  والدولي 
بداعي أنهما ينتهكان قانون المنافسة 
احتكار  عبر  األوروبي،  باالتحاد 
تنظيم منافسات كرة القدم االحترافية 

الدولية.
القضائية  الدعوى  أصحاب  وطالب 

األندية  لتمكين  حماية،  بإجراءات 
السوبر  دوري  وتنظيم  تأسيس  من 
إلى  فيه  والمشاركة  األوروبي، 

جانب البطوالت األخرى.
القضية  مدريد  محكمة  وأحالت 
في  األوروبية  العدل  محكمة  إلى 
المتعلقة  لنظر األمور  لوكسمبورج، 

جلسات  وتعد  المنافسة،  بقانون 
المراحل  أولى  بمثابة  االستماع 

المبكرة من العملية القضائية.
وكان 12 ناديا قد أعلنوا في أفريل 
بطولة  إطالق  فكرة  عن   ،2021
السوبر  »دوري  مسمى  تحت 
انهارت  الخطة  لكن  األوروبي«، 

على  احتجاج  ظل  في  أيام،  خالل 
الجماهير  قبل  من  واسع  نطاق 

وروابط الدوري واالتحادات.
المشاركة  من  أندية   9 وانسحبت 
سيتي  مانشستر  وهي:  الفكرة،  في 
وليفربول  يونايتد  ومانشستر 
وتشيلسي وتوتنهام وآرسنال وميالن 
مدريد،  وأتلتيكو  ميالن  وإنتر 
وبرشلونة  مدريد  ريال  أندية  لكن 
تمسكها  واصلت  وجوفنتوس 
العدل  محكمة  بالخطة.وذكرت 
الـ12  األندية  جميع  أن  األوروبية 
السوبر،  دوري  شركة  في  مساهمة 
التي تتخذ اإلجراء القانوني، ويتوقع 
للمحكمة  العام  المحامي  يصدر  أن 
وأن  االستماع،  جلسات  بعد  تقريره 

يصدر الحكم بعدها بعدة أشهر.
الوكالت

 كشفت صحيفة »لو باريزيان« الفرنسية، 
أمس، حقيقة مفاوضات نادي باريس سان 
زيدان،  الدين  زين  مع  للتعاقد  جيرمان 

مدرب ريال مدريد السابق، هذا الصيف.
الماضية  الفترة  اإلعالم  وسائل  وتداولت 
أنباء عن أن زيدان كان قريبا من االتفاق 
ينهي  أن  قبل  جيرمان،  سان  باريس  مع 
المدير  مع  رسميا  تعاقده  الفرنسي  النادي 
للصحيفة  غالتيه.ووفقا  كريستوف  الفني، 

المستشار  كامبوس،  لويس  فإن  الفرنسية، 
الصالحيات  امتلك  لباريس،  الرياضي 
الكاملة الختيار المدرب الجديد، ولم يتصل 
أبدا بزيدان.وأشارت إلى أن المقربين من 
صحيحة  غير  أنباء  تسريب  وراء  زيدان 
حول تعاقد زيزو مع البي أس جي، رغم 
علمهم بأن المدرب الفرنسي لن يعمل في 

»حديقة األمراء«.
أن  يريد  »زيدان  الصحيفة:  وأوضحت 

الفرنسية  العاصمة  نادي  رفض  إنه  يقال 
االتحاد  على  يضغط  كي   ،2022 في 
الفرنسي بضرورة عدم استمرار المدرب 
ديدييه ديشان في مهمة قيادة الديوك، عقب 
أن  إلى  وأشارت  قطر«،  في  العالم  كأس 
زيدان يريد الظهور بأنه قدم تضحية كبيرة 
أمام االتحاد الفرنسي عندما رفض تدريب 

باريس سان جيرمان.
الوكالت

مقربون منه �ضربوا الإ�ضاعات لل�ضغط على التحاد الفرن�ضي

هذه حقيقة تفاو�س باري�س �شان جيرمان مع زيدان

التقرير �ضي�ضدر بعد جل�ضات ال�ضتماع والحكم يعرف بعد اأ�ضهر

محكمة العدل الأوروبية تبداأ نظر ق�شية ال�شوبر ليغ

قل�س الفارق بينه وبين نادال في البطولت الكبرى للتن�س

جوكوفيت�س يقهر »الم�شاك�س«
 كيريو�س ويتوج ببطولة ويمبلدون

والبالغة  للتنس،  الكبرى  األربع  البطوالت  ثالثة  ويمبلدون،  بطولة  بلقب  نوفاك جوكوفيتش  الصربي  توج 
جوائزها أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني، على حساب األسترالي »المشاكس« نيك كيريوس.

وتمكن جوكوفيتش من قبل تأخره بمجموعة إلى فوز على األسترالي »المشاكس« نيك كيريوس، المصنف 
40 عالميا، بثالث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: )6-4( و)3-6( و)4-6( و)6-7( في 
المباراة النهائية التي جرت بينهما أول أمس، واستغرقت ثالث ساعات ودقيقة واحدة.وتوج نوفاك جوكوفيتش 
)35 عاما( باللقب الرابع على التوالي والسابع له في ويمبلدون، التي تقام مبارياتها على المالعب العشبية، 
واللقب الحادي والعشرين ضمن البطوالت األربع الكبرى في النهائي رقم 32 في بطوالت الـ«غراند سالم«، 

مقلصا الفارق إلى لقب واحد بينه وبين النجم اإلسباني رافائيل نادال حامل الرقم القياسي.
الوكالت
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يريد قطع الطريق اأمام الأندية المهتمة بخطفه

 ميــــالن يبداأ في التفـــاو�ض
 مع بن نـــا�صر لتجديد عقـــده

ممثلي  مع  مفاوضات  بدأ  ميالن  نادي  أن  أمس،  إيطالي،  تقرير صحفي  أفاد 
الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، بشأن تجديد عقده مع الفريق.

ساهم  والذي  لميالن،  األساسي  القوام  أفراد  أحد  عاما،   24 ناصر،  بن  ويعد 
بقوة في استعادة لقب الكالتشيو خالل الموسم المنقضي، بعد غياب 11 عاما.

وينتهي تعاقد بن ناصر مع ميالن، في صيف 2024، ولكن هناك رغبة قوية 
تألق بشكل  لفترة طويلة، سيما وأنه  من جانب الروسونيري في اإلبقاء عليه 
الفت في الموسم المنصرم، ما جلب إليه اهتمام أعرق األندية األوروبية وعلى 
رأسها قطبي مانشيستر، اليونايتيد والسيتي، إضافة إلى أرسنال الذي عبر في 

وقت سابق عن رغبته في استعادة خدماته.
وبحسب موقع »كالتشيو ميركاتو« اإليطالي، فإن ميالن يسعى للتوصل التفاق 
مع بن ناصر قبل انطالق الموسم الجديد، وكانت المفاوضات قد تعثرت في 
وقت سابق بسبب رغبة الالعب في زيادة راتبه السنوي، في الوقت الذي لم تبد 

إدارة الفريق أي استعداد لالستجابة لمطالبه.
ويتقاضى بن ناصر حاليا حوالي 1.7 مليون يورو في الموسم، ويرغب في 
الحصول على 3.5 مليون يورو في عقده الجديد، من جانبه، يستهدف ميالن 
إزالة الشرط الجزائي في عقد النجم الدولي الجزائري والبالغ 50 مليون يورو 

فقط، لتأمين تواجده في سان سيرو.
ق.ر

 م�ضتفيدة من المن�ضاآت الريا�ضية 

وتجربة الألعاب المتو�ضطية

اتحادية األعاب القوى تخطط لتنظيم 
ملتقى دولي »رفيع الم�صتوى«بوهران

المستوى  رفيع  دولي  ملتقى  لتنظيم  القوى  أللعاب  الجزائري  االتحاد  يخطط 
بملعب المركب األولمبي الجديد لوهران ‘’ميلود هدفي’’، حسبما أكده مصدر 
القيام  في  قريبا  سيشرعون  االتحاد  مسؤولي  إن  أوضح،  والذي  مسؤول، 
باإلجراءات الالزمة تجاه الجهات المعنية لتجسيد هذا المشروع الذين يأملون 

في برمجته خالل صيف عام 2023.
التاسعة  الدورة  في  القوى  ألعاب  فعاليات  شهدته  الذي  الباهر  النجاح  وحفز 
ألم  الجزائري  االتحاد   ،2022 المتوسط  األبيض  البحر  أللعاب  عشرة 
الرياضات، بقيادة رئيسه ياسين لوعيل، على التفكير في تنظيم منافسة عالمية 
في ألعاب القوى، مستفيدا من المنشأة الرياضية الجديدة على مستوى عاصمة 

الغرب الجزائري سيما وأنها تستجيب لكافة المقاييس الدولية والعصرية.
وكان رئيس االتحاد الجزائري أللعاب القوى، الذي شغل منصب نائب رئيس 
تصريحاته  في  كثيرا  أشاد  قد  المتوسطية،  األلعاب  خالل  الجزائري  الوفد 
الجديد  الرياضي  بالمركب  القوى،  ألعاب  مسابقات  هامش  على  للصحافة 
بوهران ومضماره أللعاب القوى الحديث الذي يساعد الرياضيين على تحقيق 

أفضل أداء.
تجدر اإلشارة إلى أن مركب’’ ميلود هدفي’’ يستعد لتجديد العهد بسرعة مع 
من  الخامسة  النسخة  األولمبي  مسبحه  سيستضيف  حيث  الدولية،  المنافسة 
24 جويلية  إلى   20 الفترة من  في  إقامتها  المقرر  للسباحة  العربية  البطولة 

الجاري.
الوكالت

ق.ر

عبرت إدارة نادي مانشستر سيتي 
لنجمها  دعمها  عن  اإلنجليزي، 
الدولي الجزائري رياض محرز، 
أفضل  بجائزة  الفوز  سباق  في 
العب إفريقي لسنة 2022، الذي 
ينافس فيه كل من السنغالي ساديو 

ماني والمصري محمد صالح.
ونشرت إدارة السيتي، تغريدة عبر 
»تويتر« تمنت من خاللها الحظ 
الوطني،  المنتخب  لقائد  الموفق 
وجاء في التغريدة: »نجمنا رياض 
المرشحين  قائمة  ضمن  محرز، 
افريقي  العب  أفضل  لجائزة 
2022، بالتوفيق لساحر العرب«، 
كما أعاد النادي اإلنجليزي، نشر 
العشرة  الالعبين  الكاف  قائمة 
أفضل  بجائزة  للتتويج  المرشحين 

العب إفريقي لسنة 2022.

»ليكيب«  مجلة  أكدت  كما 
نادي  إدارة  أن  أمس  الفرنسية 
األزرق السماوي تقترب من تجديد 
غاية  إلى  الجزائري  نجمها  عقد 
صيف 2025، مشيرة إلى اتفاق 

الطرفين حول جميع البنود بما فيها 
مالية، مؤكدة أنه سيتم اإلعالن عن 
ترسيم االتفاق في الساعات القليلة 

القادمة؟
تقارير  كشفت  أخرى،  جهة  من 

زميله  ينافس  أوروبية،  إعالمية 
على  بروين،  دي  كيفن  بالفريق. 
ارتداء القميص رقم 7 الذي كان 
الذي رسم  يحمله رحيم ستيرلينغ 
اإلنجليزي  أرسنال  بنادي  التحاقه 

مؤخرا.
مونديال«  »أونز  موقع  ونقل 
مع  يتنافس  محرز  أن  الفرنسي، 
زميله البلجيكي دي بروين، على 
ارتداء الرقم 7 في نادي مانشيستر 

سيتي الموسم المقبل.
يذكر أن، محرز يرتدي الرقم 26 
و دي بروين الرقم 17 مع المان 
يريد  سيتي، ومع رحيل سترلينغ 
كال من الالعبين ارتداء الرقم 7، 
خاص   7 الرقم  يعد  ولإلشارة، 
الوطني،  المنتخب  لنجم  بالنسبة 
منذ  الخضر  مع  به  تألق  حيث 
يريد  لهذا   ،2015 عام  ارتدائه 
محرز حمل هذا الرقم مع السيتي.

حظي با�ضتقبال الأبطال بعد فوزه ببطولة 

العالم باأمريكا، حال�ضة:

»اأتمنى اأن ي�صاهم تتويجي في بلوغ 
الكاراتي الجزائري للعالمية«

حصده  نظير  األبطال،  باستقبال  حالسة،  أنيس  الجزائري  المصارع  حظي 
الميدالية الذهبية، وتتويجه بطال للعالم في الكاراتي.

من  كبيرا  استقباال  حالسة،  لقي  بومدين،  هواري  مطار  إلى  وصوله  وفور 
الجماهير الجزائرية، عرفانا باإلنجاز الذي حققه، حيث صنعت الجماهير أجواء 

حماسية، في بهو المطار، احتفاال ببطلهم العالمي، الذي أهدى الجزائر الذهب.
يذكر أن أنيس حالسة، توج بذهبية بطولة العالم للكاراتي في وزن )60 كلغ(، 
البرازيلي  على  النهائي  في  فوزه  بعد  األمريكية،  برمنغهام  بمدينة  جرت  التي 

دوغالس سانتوس بروز.
وأبدى البطل العالمي أنيس حالسة، أمله أن يساهم تتويجه بالبطولة العالمية، في 

بلوغ الكاراتي الجزائري لمستويات عالمية.
وصرح حالسة، بعد وصوله أمس: »تتويجي ببطولة العالم للكاراتي، جاء بتوفيق 
من الله، ومجهود وتعب كبير، أتمنى أن يكون تتويجي بالبطولة العالمية، مجرد 
الجزائري  الكاراتي  بلوغ  في  هذا  تتويجي  يساهم  وأن  أخرى،  لتتويجات  بداية 

المراكز األولى عالميا«.
ق.ر

»الأزرق ال�ضماوي« يدعم نجمه في �ضباق اأف�ضل لعب اإفريقي لـ2022

 محرز على و�صك تجديد عقده 
مع مان�صي�صتر �صيتي لغاية �صيف 2025

سليماني  إسالم  الجزائري  الدولي  يتمكن  لم 
فريقه  رفقة  الجماعية  التدريبات  استئناف  من 
للموسم  استعدادا  البرتغالي  لشبونة  سبورتنغ 
الهداف  سليماني،  وكان  الجديد،  الكروي 
التاريخي للمنتخب الوطني، على موعد أمس 
مع التواجد في تدريبات لشبونة رفقة الالعبين 
المعنيين بالتسريح من الفريق، لكنه لم يتمكن 
من التمرن بسبب معاناته من فيروس كورونا، 

حسبما أكدته مصادر إعالمية برتغالية أمس.
وكشفت جريدة »أبوال« البرتغالية أن الالعب 
خضوعه  عند  سليم«،  بـ«سوبر  الملقب 
للفحوصات الطبية الروتينية اتضح أنه يعاني 
من الفيروس، مما دفع بطبيب النادي لمطالبته 
تفاديا  عجالة  على  التدريبات  مركز  بمغادرة 

لنقل العدوى لبقية زمالئه.
الُمخضرم  المهاجم  أن  ذاته  المصدر  وأوضح 
دخل في فترة حجر صحي ستدوم لمدة 5 أيام 
كاملة، على أن يتدرب بعدها بعيدا عن التشكيلة 
الطاقم  حسابات  في  يدخل  ال  ألنه  المحترفة 

الفني.
متاعب  من  ليزيد  الصحي  المشكل  هذا  وجاء 
هذا  األجواء  بتغيير  المطالب  سليماني،  إسالم 
مدربه  طرف  من  ُمسرحا  باعتباره  الصيف، 
قطعي  وبشكل  يرفض  الذي  أموريم،  روبين 
صاحب  وكان  »األسود«،  لتشكيلة  عودته 
على  ولو  يتدرب  أن  في  يأمل  عاما  الـ34 
انفراد خالل الفترة الحالية، في انتظار إيجاد ناٍد 
جديد يلتحق بصفوفه، لكن الرياح جرت بما ال 

تشتهيه السفن.
قائمة  في  سليماني،  تواجد  أخرى،  جهة  من 
مميزة تضم أساطير قارة إفريقيا عبر التاريخ، 
والذين سجلوا 40 هدفا على األقل خالل الـ25 

سنة األخيرة مع منتخبات بلدانهم.
استطاعوا  فقط  العبين   5 القائمة  وضمت 
الوصول لهذا الرقم من بينهم الهداف التاريخي 
من،  كل  إلى  إضافة  هدفا،  بـ41  للخضر 
ديدي دروغبا، محمد صالح،  إيتو،  صامويل 

وأساموا جيان.
ق.ر

تواجد رفقة اأ�ضاطير القارة ال�ضمراء في قائمة مميزة

 فيرو�س كورونا يحرم �صليماني 
من ا�صتئناف التدريبات في ل�صبونة

اونجيه واأجاك�ضيو مهتمان به وناد تركي يراقب

 �صتي ي�صعى لالحتراف
 في اأوروبا لجلب انتباه بلما�صي

مغامرة  لخوض  الشتي  إلياس  الجزائري  الدولي  يتطلع 
احترافية جديدة في أوروبا انطالقا من الموسم المقبل، بعدما 
قام بفسخ العقد الذي يربطه بنادي الترجي التونسي من جانب 
واحد، مستفيدا من قوانين االتحاد الدولي لكرة القدم التي تسمح 

له بشراء السنة األخيرة في تعاقده.
وتألق األخير بشكل الفت خالل مرحلة التتويج من الدوري 
العاصمة  نادي  فوز  في  كبيرا  دورا  لعب  حيث  التونسي، 

التونسية بلقب المسابقة للمرة الـ32 في تاريخه.
ويتواجد إلياس الشتي على رادار ناديين فرنسيين وهما أنجيه 
وأجاكسيو، كما دخل حسابات ناد تركي، لم يتم الكشف عن 

اسمه، يرغب في التعاقد معه في الميركاتو الحالي.
وتجدر اإلشارة إلى أن الالعب السابق لشبيبة القبائل الجزائري 
قدم مستويات قوية خالل منافسات بطولة كأس العرب 2021 
التي احتضنتها قطر في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، 
القارة  دوريات  أحد  في  لالحتراف  الشتي  إلياس  ويسعى 

العجوز، بهدف جلب انتباه الناخب الوطني جمال بلماضي.
وتجدر اإلشارة إلى أن الالعب صاحب الـ27 عاما سبق له 
أن خاض 3 مباريات مع »محاربي الصحراء« لم يسجل أو 

يصنع فيها أي هدف.
ق.ر

ريا�ضي



ق. و

 الرائد: 2022/07/12
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ق�سنطينة

 توقيف 4 �أ�شخا�ص وحجز 
�أزيد من 74 �ألف قر�س مهلو�س 

 تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة االتجار غير المشروع 
بالمخدرات، التابعة للمديرية العامة لألمن الوطني، من توقيف 

4 أشخاص مشتبه فيهم وحجز أزيد من 74 ألف قرص 
مهلوس بوالية قسنطينة. وأوضح بيان للمديرية العامة لألمن 
الوطني اليوم االثنين أن "قوات المصلحة المركزية لمكافحة 

االتجار غير المشروع بالمخدرات تمكنت، تحت إشراف 
وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، من تفكيك شبكتين 

إجراميتين مختصتين في االتجار غير المشروع بالمؤثرات 
العقلية وإيقاف أربعة أشخاص مشتبه فيهم مع حجز 74.672 
قرص مهلوس ومركبتين كانتا تستعمالن في نقل وتخزين هذه 
السموم، باإلضافة إلى مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم دج". 
وأضاف ذات المصدر أنه بعد استكمال اإلجراءات القانونية، 
تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا 

عن جناية "تهريب مواد صيدالنية، حيازة ونقل ووضع 
للبيع بطريقة غير مشروعة لمؤثرات عقلية في إطار جماعة 

إجرامية منظمة".
ر.ن

 تر�جع �صادر�ت �حلبوب
 �لأوكر�نية بـ 30 باملائة

قالت وزارة الزراعة األوكرانية أمس، إن صادرات الحبوب 
في األيام السبعة األولى من جويلية الجاري، الشهر األول 

من موسم 2022-2023 الجديد، تراجعت 30% على أساس 
سنوي إلى 402 ألف طن.وارتفعت صادرات الحبوب لموسم 
2021-2022 المنتهي في 30 جوان بنسبة 8.5% إلى 48.5 

مليون طن، مدفوعة بالشحنات القوية قبل العملية العسكرية 
الروسية.

وتراجعت صادرات الحبوب األوكرانية منذ بداية الحرب 
ألن موانئ البالد على البحر األسود، التي تمثل طريقاً رئيسياً 
للشحن، مغلقة إلى حد بعيد مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء 

العالمية وأثار مخاوف من حدوث شح في أفريقيا والشرق 
األوسط.وأظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات في جويلية 

شملت 311 ألف طن من الذرة و71 ألف طن من القمح و17 
ألف طن من الشعير.

الوكاالت

تزامنا مع عيد االأ�صحى وف�صل ال�صيف

منع �لتخييم     حملة حت�صي�صية حول 
و�إ�صعال مو�قد �ل�صو�ء بالغابات

 أطلقت المحافظة العامة للغابات حملة تحسيسية 
حول منع التخييم وإشعال مواقد الشواء في األماكن 

الغابية تفاديا لحرائق الغابات.
الحملة التي تزامنت مع حلول عيد األضحى 

وفصل الصيف أكدت بخصوصها بناني دليلة 
محافظ الغابات بوالية البليدة في تصريح لإلذاعة 

الجزائرية أنها تمت بمشاركة الفاعلين من الهيئات 
العمومية وعلى رئسها الدرك الوطني من أجل 

تحسيس وتوعية المواطنين.

ودعت محافظة الغابات المواطنين إلى االبتعاد عن 
السلوكيات المؤدية إلى إتالف الغطاء النباتي واتخاذ 

كافة االحتياطات والتدابير الوقائية الالزمة لتفادي 
نشوب الحرائق مع ضرورة رفع درجة اليقظة 
والحذر لحماية الثروة الغابية من كل المخاطر. 

وذكرت بناني بالرقم األخضر 1070 الخاص بذات 
الهيئة والذي يوضع تحت تصرف المواطن.

بدورها مصالح الحماية المدنية تنصح المواطنين 
بالحيطة والحذر وتجنب السلوكات السلبية المتعلقة 

باتخاذ الغابة كوجهة للشواء، حيث أوضح المالزم 
األول خالد بن خلف هللا المكلف باإّلعالم بالحماية 

المدنية لوالية الجزائر أن عمليات الشواء على 
مستوى الغابات ممنوعة كليا من طرف السلطات 

العمومية مما تشكله من خطر كبير على الغابة 
.للتذكير، بلغت المساحة اإلجمالية التي مستها 

الحرائق خالل الصائفة الماضية أزيد من 100 
ألف هكتار، عبر 1631 بؤرة حريق مسجلة في 

21 والية.

في عملية جد نوعية إنطلقت من إستغالل معطيات 
حول ضلوع امرأة في قضايا نصب وإحتيال 

تستهدف في غالب األحيان المعاقات والمتخلفات 
ذهنيا من النساء الطاعنات في السن، تمكنت 

مصالح أمن والية سطيف من وضع حد لممارسة 
شخصين )رجل وإمرأة( بعد تورطهما في 

عديد قضيا النصب واالحتيال التي تمت مؤخرا 
بأماكن متفرقة من عاصمة الوالية سطيف، 

حيث تمكنا من سلب ضحاياهما كميات هامة من 
المصوغات الذهبية بعد إيهامهن بعمليات عالج 
وخضوع لعمليات جراحية معقدة مكلفة، حيث 
كانت المرأة تتكفل بعمليات النصب والحصول 
على المصوغات، فيما كان شريكها الذي يعمل 

كصائغي، يتكفل ببيع العائدات اإلجرامية أو حتى 
تحويلها.

 التحقيق في مالبسات هذه القضية المعقدة انطلق 
من مقر األمن الحضري السادس بعاصمة الوالية 
سطيف، وجاء بفضل تفطن أحد أفراد القسم الذي 

كان بالزي الرسمي والحظ تعامالت مشبوهة 
بين امرأة وعجوز طاعنة في السن من فئة الصم 
و البكم ، ليطالب بحضور دعم لتوقيف المشتبه 

فيها التي بدت تستدرج الضحية الستيالء على كل 
ثمين لديها، ليتم التدخل وتوقيفها وتحويلها إلى 

مقر الشرطة. ويتضح بعد ذلك أنها كانت توهمها 
بعملية توسط إلجراء عملية جراحية مستعجلة لها.

 تدخل الضبطية القضائية باألمن الحضري 
السادس جاء في الوقت المناسب، ليضع حدا 

لنشاط شخصين خطرين يحترفان النصب 
واالحتيال على المواطنين األبرياء التي كان من 

الممكن أن تكون قائمتهم طويلة، حيث سمحت 

التحريات بعد ذلك من كشف تواجد عديد 6 
ضحايا مقيمين بمناطق مختلفة من عاصمة 

الوالية، تعرضوا لذات الممارسة وقيدوا شكاوى 
ضد مجهولة، نصبت عليهم، سلبتهم أموالهم 

وإختفت.
وبعد إستكمال اإلجراءات القانونية، أعد المحققون 

ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهما عن تهمة النصب 
واالحتيال، يقدما بموجبه أمام النيابة المحلية التي 

أمرت بإيداعهما بالحبس المؤقت.وقد دخلت العديد 
من وكاالت السياحة الجزائرية في سباق مع 

الزمن، لتنظيم رحالت سياحية برية إلى تونس، 
عقب اإلعالن رسميا عن إعادة فتح الحدود البرية 

بين البلدين بعد سنتين من الغلق بسبب جائحة 
كورونا.

ر. ن

ANEP : 2216013343

إشـهـــار

�صطيف

توقيف �مر�أة لتورطها يف ق�صايا ن�صب و�حتيال



فنانين  لثمانية  فنية  أعمال  المعرض  ويقدم 
من مشارب مختلفة، حيث سيمثل الجزائر 
في هذه التظاهرة الفنية كل من الفنانين عبد 
بوخالفة  المالك مجوبي، زبير هالل، علي 
أعماال  سيقدمون  الذين  سيفاوي،  وكريم 
مختلفة في مجال الرسم والفنون التشكيلية و 
الهندسة المعمارية والتصميم و النحت إلى 
على  عرب  لفنانين  أعمال  مشاركة  جانب 
غرار غالب حويلة )لبنان(، محمد العامري 
)األردن(، وائل درويش )مصر(، والفنانة 

الشابة زينب الشيعة منصور من موريتانيا.
الموسوم  الجماعي  المعرض  ويعكس 
ودوليا  محليا  بعدا  الصيف"،  "مجموعة 
من خالل تثمين األعمال التي تحمل رسالة 
وذلك  فنية  وقيمة  ثقافية  وهوية  إنسانية 
الفن  سوق  ازدهار  و  نمو  على  يساعد  ما 
جاهدة  الديوانية  "تعمل  الذي  الجزائر  في 
دعائم  وترسيخ  الحقيقية  لبناته  وضع  على 
صحيحة له في كل مشاريعها منذ تأسيسها"، 

وفق المنظمين.

رصد  الفعالية  تحاول  اإلطار،  ذات  وفي 
تمايز  رغم  فنان  كل  الهامات  وجمع 
حيث  والتوجهات،  واألعمار  المشارب 
لفنانين  لوحات  الصيف"  ستضم "مجموعة 
متألقين تجمع ما بين "روائع الخط العربي 

المعاصر والتجريد والرمزية".
التشكيلي حمزة بونوة،  الفنان  بادر  للتذكير 
تأسيس معرض الديوانية للفنون سنة 2021 
والفنانين  الجزائري  الفن  "تمثيل  بهدف 

األجانب في مختلف المحافل".
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رواق ديوانية الفن

م�شاركة  فنانني جزائريني وعرب 
يف معر�ض "جمموعة ال�صيف" قريبا

ي�صارك 8 فنانني جزائريني ومن العامل العربي يف معر�ض جماعي حتت عنوان »جمموعة ال�صيف«، 

املزمع تنظيمه من 24 يوليو اإىل 24 اأكتوبر باجلزائر العا�صمة، ح�صبما اأفاد به منظم هذه التظاهرة 

»رواق ديوانية الفن«.

اإعداد: حياة م�صباحي

أنهى مؤخرا المخرج أنيس جعاد تصوير فيلم روائي قصير جديد 
تحت عنوان »ليلة عابد«، بوالية مستغانم، وهو حاليا في مرحلة ما 

بعد اإلنتاج، حسب ما علم لدى المخرج.
و يحكي هذا العمل، الذي صور في يونيو الماضي بقرية »حشاشطة 
عمور« التابعة لبلدية الصور بوالية مستغانم، قصة زوجين شابين 
صحية  ظروف  في  مولودهما األول  ينتظران  القرى  إحدى  من 

صعبة و ينتظران دواء من العاصمة إلنقاذ طفلهما.
دقيقة،   15 ومدته  لجعاد  الرابع  الفيلم  هذا  بطولة  في  يشارك  و 
تاقيرت  محمد  وكذا  توشي  وليلى  بوجمعة  الرحمان  عبد  من  كل 
ومحمد موفق، وهو من إنتاج المؤسسة الخاصة "ريفوالر" وبدعم 
يومية  المجاورة،  والحقوق  المؤلف  لحقوق  الوطني  الديوان  من 

"أوريزون"، ومؤسسات أخرى.
في  أعماله،  جميع  سيناريوهات  مؤلف  أيضا  وهو  جعاد،  يعود  و 
األسلوب  وهو  الجديدة"،  االجتماعية  "الواقعية  إلى  عابد"،  "ليلة 

السينمائي الذي اختاره منذ فيلمه األول، وهذا بهدف إظهار حقيقية 
من  التخفيف  في  يساهم  أن  يمكن  ما  واقتراح  المجتمع  يعانيه  ما 

أوجاعه.
المالية  الصعوبات  من  "العديد  من  معاناته  عن  المتحدث  عبر  و 
أنه  غير  الجديد،  الفيلم  هذا  إنجاز  في  واجهته  التي  واللوجستية"، 
أشاد بالمقابل بـ "إصرار" و"مهنية" طاقم الفيلم رغم هذه الظروف.
أنيس جعاد، صحافي وكاتب سيناريو ومخرج، عمل لسنوات في 
ورشات  في  بمشاركته  السابع  الفن  في  خبرة  اكتسب  أين  فرنسا 
كتابة، وفي رصيده ثالثة أفالم قصيرة، "الكوة" )2012( و"المعبر" 
 2021 وفي   ،)2016( كلثوم"  و"رحلة   )2014 نيفو/  أ  )باساج 

أخرج أول فيلم روائي طويل له "الحياة ما بعد".
و شارك المخرج بأفالمه في عدة مهرجانات جزائرية ودولية كما 
في فرنسا وتونس واألردن، وإلى جانب السينما كتب جعاد روايتين 

األولى بعنوان "رائحة الكمان" واألخرى "صباحات باريسية".

فيلم اإلفي�س.. الوجه املظلم 
حلياة ملك الغناء الأمريكي

قادم من زمن آخر، هكذا كان يبدو إلفيس بريسلي بالنسبة لمعاصريه، بأسلوب 
غنائي مختلف، ومالبس سيحاول الماليين تقليدها لعقود بعد ذلك، وشخصية حار 

الكثيرون في تفسير أسباب صعودها أو سقوطها حتى اليوم.
وفي 2022، يحاول المخرج باز لورمان إعادة استكشاف تاريخ إلفيس بريسلي 
في  األول  عرضه  جاء  "إلفيس )Elvis( »الذي  المعنون  فيلمه  عبر  وذلك 
مهرجان "كان" السينمائي الدولي، ثم تجاريا في شهر يونيو/ حزيران الماضي، 
وشاهدنا فيه توم هانكس في ثوب الشرير، بدور الكولونيل توم باركر، الذي كان 
اليد الخفية التي تحرك تفاصيل حياة إلفيس بريسلي البائسة حتى في عز نجاحها.
تبدأ أحداث فيلم "إلفيس" في مرحلة مبكرة للغاية من مسيرته، عندما يتعرف على 
الكولونيل توم باركر، رجل التسويق البارع في مجال الترفيه، الذي عمل مع أقل 
النجوم شأًنا في السيرك المتنقل، منتظرا لموهبة المعة تغير من حياته، وعبر 

تسجيل غنائي يكتشف الفتى الذهبي.
صدح إلفيس بصوت قوي، وبأسلوب غنائي يجمع بين موسيقى "البلوز" التي 
أند رول الخاص  اشتهر بها األميركيون أصحاب األصول األفريقية، والروك 
بالبيض، فحار توم باركر في لونه وهويته، وبحث عنه ليجده شابا خرج للتو من 
مرحلة المراهقة، قلقا من تقبل الجمهور لغنائه، لكن ما يكاد يعتلي المسرح حتى 

تتلبسه روح جني تذهب بعقل مستمعيه.
وبعقلية رجل األعمال يحتكر باركر حقوق صوت إلفيس الشاب، ويبدأ في تسويقه 
ليصبح ملك الغناء في لمح البصر، وكان إلفيس ابًنا لزمن خاطئ، كما لو أنه 
ُولد قبل أوانه بعقدين أو ثالثة، فهذا الشاب الذي يغني بطريقة السود لكن ببشرة 
الغناء  لنفسه مكانا بين بني جلدته، فكانوا يرون أن أسلوبه في  لم يجد  بيضاء 
والرقص إهانة لعرقه بالكامل، وخطر على قيم األسرة األميركية في الخمسينيات 
بتدجينه وتقليم أظافره، وكان  المجتمع  الماضي، فطالب  القرن  والستينيات من 
السالح هو كلمات الكولونيل باركر الذي رأى أن االستغالل األمثل لهذه الدجاجة 
الذهبية سيكون بالتوافق مع متطلبات السلطات، بتقديم صورة منقحة من شخصية 
إلفيس وفنه، حتى لو كان هذا سيؤدي لقتل الروح الفنية للشاب قبل األوان، ليموت 

وهو في الـ42 كمدا أيا كانت األسباب المعلنة.
يطرح الفيلم  الكثير من االحتماالت على المشاهد رغًما عنه، ماذا لو ُولد إلفيس 
بعد ذلك بعقدين حتى فقط، في زمن السبعينيات وثورة الشباب، عندما كان العالم 
أكثر انفتاحا لكل جديد، أو في عصرنا الحالي الذي يتقبل ثقافات األعراق األخرى 
بشكل أفضل نسبيا، ربما في هذه الحالة لكتبت نهاية إلفيس وقصة حياته بشكل 

مختلف.
الكثيرون من عيون راٍو عليم  التي يعرفها  إلفيس  نتابع قصة  الفيلم ال  في هذا 
خفي، لكن راوينا هو توم باركر نفسه، الذي كان السبب في صعود ثم هبوط 
إلفيس، نسمع عبر كلماته وجهة نظره الخاصة، التي يبرئ نفسه فيها ككل بشري 
قراراته  الصورة،  نفس  من  المظلم  الوجه  نرى  الكاميرا  عبر  لكن  ذنوبه،  من 
االستغاللية التي جعلت من إلفيس دمية يحركها في منحنى َمهما صعد فهو هابط.

النجم توم  دور الكولونيل توم باركر يعتبر الشخصية األقل جاذبية في مسيرة 
هانكس المهنية، ويظهر في الفيلم وهو يشبه حيوانا مخيفا متالعبا يخفي أظفاره 
خلف وجه طيب وعيون زرقاء ثاقبة.وخاض المخرج باز لورمان مخاطرة كبيرة 
بتقديم الرواية من خالل وجهة نظر الشخص الشرير في الفيلم، لكنها مخاطرة 
أضفت بعض التجديد على صيغة أفالم "السيرة" المعتادة، لكن ذلك الفيلم يعكس 
شكلين مختلفين، أو نغمتين متناقضتين، بين تلك التي تسير في مشاهد السيرة 
العادية التي ينفرد فيها الممثل "أوستين باتلر" في دور إلفيس، وبين الجانب اآلخر 
الشرير ويطلعنا على أسبابه وراء هذا االستنزاف  الراوي  الذي يستحوذ عليه 
المشاهد  يراقب  للغاية  السريعة  المونتاج  قطعات  الشاب.وعبر  نجمه  لمواهب 
الصعود المدوي إللفيس بريسلي، ثم تهدأ األحداث في فترة المنتصف بعد فترة 
على  التمرد  إلفيس  حاول  كلما  أخرى  مرة  السرعة  تزداد  ثم  الوقتية،  التدجين 
هذه القيود التي يضعها حوله مدير أعماله باركر، كما لو أن المونتاج يعبر عن 
مراحل شخصية البطل، فعندما يأخذه هذيان نجاحه يجعل المشاهد يلهث خلفه، 
وعندما يتم كبته يصبح الفيلم راكدا مثل مشاعره تجاه نفسه.مشاهد األغاني الحية 
كانت األكثر إثارة في الفيلم بالتأكيد، حيث صورها المصور السينمائي ماندي 
ووكر بحركات سريعة تتناسب مع ديناميكية حركات إلفيس بريسلي التي شكلت 
جزءا مهما من أيقونية صورته، هذا باإلضافة إلى االستخدام الجريء لأللوان 
واإلضاءة وتصميم اإلنتاج واألزياء، ما جعل الفيلم يبدو خاطفا لألنفاس حتى أكثر 
من الالزم في بعض األحيان، لكن ذلك هو أسلوب المخرج باز لورمان البصري 
المعتاد، الذي يصفه البعض بأنه قد يكون مميزا أكثر من طريقة تناوله للمواضيع 
نفسها التي يدور حولها الفيلم.وعلى الرغم من أن باز لورمان ركز على شخصية 
للممثل  الحيوي  أمام األداء  لم يستطع الصمود  الجيد  أداءه  فإن  "توم هانكس"، 
التي  لمواهبه  إطالقا  يعتبر  والذي  الرئيسية،  الشخصية  دور  في  باتلر  أوستن 
احتاجت إلى أن يسلط عليها الضوء بمثل هذه الطريقة، في دور مناسب له تماما.
فيلم "إلفيس" بالتأكيد سيكون من أهم أفالم 2022 وسنجده على قائمة ترشيحات 
الجوائز بكثرة، سواء في فئات التمثيل أو الجوانب الفنية، لكن األهم أنه تقديم مثير 
لالهتمام لشخصية الملك "إلفيس"، وبالتأكيد لم يكن ليظهر بهذه الصورة الحيوية 

لوال أن خلفه مخرجا مختلفا مثل باز لورمان.

«ليلــة عابــــد« 
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وأصدقاء  عائالت  معاناة  تتواصل 
بقدر  المغرب,  في  الرأي  معتقلي 
في  المعتقلون  يعيشها  التي  المأساة 
دفع  الذي  األمر  المخزن,  سجون 
جماعي  إضراب  خوض  إلى  بهم 
تزامنا  ساعة,   24 لمدة  الطعام  عن 
في  به  المحتفل  األضحى  عيد  مع 
تعبيرا  الفارط,  األحد  يوم  المملكة 
ذويهم. عن سخطهم الستمرار سجن 
معتقلي  وأصدقاء  عائالت  ودخلت 
األحد,  أمس  المغرب,  في  الرأي 
كامل,  ليوم  الطعام  عن  إضراب  في 
حسب ما تداولته وسائل اعالم محلية, 
األضحى  بعيد  االحتفاالت  مع  تزامنا 
المبارك, كخطوة لشد انتباه المسؤولين 
هناك لمطالبهم المرفوعة منذ سنوات, 
خلف  القابعين  ذويهم  عن  لإلفراج 
حراك  معتقلي  وخاصة  القضبان, 

الريف.
عن  اضرابهم  المعنيون  وخاض 
للجمعية  المركزي  المقر  في  الطعام 
بالرباط,  اإلنسان,  لحقوق  المغربية 
تنظيم  أكبر  تعد  الجمعية  العلم أن  مع 
المغرب. في  حكومي  غير  حقوقي 
وأوضح المضربون, في بيان لهم, أن 
االضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة, 
يرمي إلى "تنبيه المسؤولين إلى محنة 
اللذين  واأللم  األسى  وإلى  المعتقلين, 
المحبة  يوم  في  للعائالت  يسببونهما 
الى  اشارة  في  والصلح",  والوئام 
يمثل  الذي  المبارك,  االضحى  عيد 
في  العائالت,  فيها  تلتئم  مناسبة  "أهم 
محرومة  المعتقلين  عائالت  أن  حين 
بذويها  السنوي  االجتماع  هذا  من 
القضبان".وأتى في  الموجودين خلف 
بيان عائالت وأصدقاء معتقلي الرأي 
والد  الزفزافي  أحمد  يتقدمهم  العام, 
الزفزافي,  ناصر  الريف,  قائد حراك 
الخطوة  بهذه  نرغب  "إننا  قولهم: 
بآالم  العام  الرأي  نذكر  أن  الرمزية 
المعتقلين  وأصدقاء  عائالت  وأحزان 
السياسيين, في مناسبة يوم العيد وباقي 
أيام السنة, إذ نجد أنفسنا, نحن أيضا, 
الممارس  السياسي  للقمع  ضحايا 
جائرة". بتهم  المعتقلين  أقربائنا  على 
وطالبوا بوضع حد لالعتقال السياسي 

وللمعاناة المرتبطة به, بإطالق سراح 
أن  الى  الرأي جميعا. ويشار  معتقلي 
الريف  حراك  لقائد  الصحي  الوضع 
الزفزافي, يزداد  المغرب, ناصر  في 
السجن,  في  المتواجد  وهو  تدهورا, 
مزمنة  أمراض  بثالثة  إصابته  بعد 
المزرية  االعتقالية  الظروف  بسبب 
منذ 6 سنوات, األمر الذي دفع والده 
بإحداث  المخزن  الى مطالبة سلطات 
أحمد  الملف".وقال  في  "انفراجة 
الزفزافي, سابقا, في تصريح مصور، 
"ليست  لنجله  الصحية  الحالة  إن 
بخير", مشيرا الى أنه "أصيب بثالثة 
أمراض مزمنة, ويستعمل 3 بخاخات 
الحساسية  بسبب  التنفس  من  ليتمكن 
جانب  الى  منها,  يعاني  أضحى  التي 
حساسية على مستوى الجلد وتنمل في 

كافة الجسد".
وأكد المتحدث أن نجله لم يكن يعاني 
رحلته  أن  و  سابقا,  أمراض  أية  من 
اعتقاله,  منذ  "انطلقت  المرض  مع 
فساء  الريف,  حراك  أعقاب  في 
وضعه  لدى  خاصة  الصحي  وضعه 
البيضاء  للدار  المحلي  السجن  في 
اصيب  وهناك  شهرا,   15 لمدة 
أحمد  مزمنة".وطالب  أمراض  بثالثة 
بإنهاء  المخزنية  السلطات  الزفزافي, 
 : قائال  وعائالتهم,  المعتقلين  معاناة 
منذ  يعانون  وعائالتهم  "المعتقلون 
المسؤولين  نطالب  لذا  سنوات,   6

بإحداث انفراجة في هذا الملف".
من  أشهر  ثمانية  بعد  أنه  يذكر 
الجنايات  غرفة  أصدرت  المحاكمة, 
البيضاء  بالدار  االستئناف  بمحكمة 
في  يقبعون  ريفيا   53 ضد  أحكاما 
سجن الدار البيضاء, تتراوح بين سنة 
و20 عاما. وصدر في حق الزفزافي 
وهي  نافذا,  سجنا  سنة   20 بـ  حكما 
صدرت  التي  نفسها  السجنية  العقوبة 
الحراك  في  الثاني  الرجل  حق  في 
قضية حراك  وأثارت  امحجيق.  نبيل 
بائع  اندلعت عقب مقتل  التي  الريف, 
السمك, محسن فكري سحقا في شاحنة 
اهتماما   ,2016 في  القمامات  لجمع 
التي  الدولية  واسعا من قبل الصحافة 

تابعت تفاصيل المحاكمة.

الوكاالت

ووصفت جمعية الكتاب األفارقة، في بيان من 
توقيع رئيسها، جون روسيمبي، وأمينها العام، 
األخيرة  الوفيات  اكيديران،  والي  الدكتور 
السياج  اختراق  يحاولون  كانوا  لمهاجرين 
الحدودي بين المغرب وجيب مليلة اإلسباني, 

"بالمرعب وغير المقبول".
ال  ما  الماضي,  جوان   24 الجمعة  يوم  وقتل 
الشرطة  يد  افريقيا على  23 مهاجرا  يقل عن 
منهم    2000 قرابة  محاولة  عند  المغربية, 
الناظور  مدينة  بين  الحدودي  السياج  اجتياز 
و  االسباني,  بالجيب  مليلية  مدينة  و  المغربية 
تؤكد منظمات حقوقية مغربية و دولية ان عدد 
القتلى األفارقة في هذه المجزرة يتجاوز بكثير 

الرواية الرسمية المغربية.
العميق  "أسفها  عن  الرابطة  أعربت  وبينما 

المهاجرين"،  من  العديد  وإصابات  لوفيات 
ومستقل  فوري  تحقيق  إجراء  "إلى  دعت 
وشفاف في  الموضوع"، مؤيدة بذلك المواقف 
األفريقي  االتحاد  "بيانات  في  عنها  المعبر 
الدولية  المنظمات  بين  من  المتحدة  واألمم 

األخرى التي دعت إلى ذلك".
كما دعت الجمعية، "بصفتها جمعية في طليعة 
السلطات  اإلنسان،  حقوق  عن  المدافعين 
بشكل  "التحقيق  إلى  واإلسبانية  المغربية 
صحيح في الحادث ومحاسبة الجناة المتورطين 
من أجل منع حصول أحداث مستقبلية مشابهة 
للحادث الغادر".وحثت جمعية الكتاب األفارقة 
عنفا  أقل  أساليب  اتباع  على  "البلدان  سائر 
غير  الهجرة  حاالت  إدارة  في  للسيطرة 
نتيجة  متفشية  لألسف  أصبحت  التي  الشرعية 

االنحرافات الواقعة حاليا في االقتصاد العالمي 
والمجتمع".

هي  األفارقة  الكتاب  جمعية  أن  بالذكر  جدير 
نوفمبر  في  تأسست  افريقية  ثقافية  مؤسسة 
وهي  أكرا  غانا،  بعاصمة  ومقرها   ،1989
القارة  في  الكتاب  لجمعيات  مظلة  بمثابة 

األفريقية والشتات.
الثقافية  الروابط  لتعزيز  الجمعية  هذه  وتسعى 
األفريقية  القارة  شعوب  بين  واالقتصادية 
والمتنوع  الغني  القارة  تراث  خلفية  على 
بمختلف  تعنى  كما  واقتصاديا،  وسياسيا  ثقافيا 
والسياسية  والثقافية  االجتماعية  الحياة  جوانب 
أنها  بحكم  األفريقية  للشعوب  واالقتصادية 
مختلف  من  ومثقفين  كتابا  تضم  جمعية 

المشارب العلمية واألدبية.

انطلقت يوم السبت الفارط بمدينة جنيف فعاليات الطبعة الـ 13 لمهرجان 
"شعوب بال حدود" تحت عنوان "الصحراء الغربية آخر مستعمرة في 
إفريقيا"، بمشاركة ممثلية جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى المنظمات 
الدولية بجنيف، رفقة الجالية الصحراوية وحركة التضامن السويسرية 

مع الشعب الصحراوي.
من  الثقافية  المعارض  من  العديد  تنظيم  المهرجان  فعاليات  وشهدت 
كان  الذي  الصحراوي  المعرض  بينها  كان من  والتي  القارات  مختلف 
نافذة إلستقبال ضيوف المهرجان لعرض تاريخ الجبهة الشعبية لتحرير 
استكمال  أجل  من  النضالية  ومسيرتها  الذهب  ووادي  الحمراء  الساقية 
ترابها  كامل  على  الديمقراطية  الصحراوية  العربية  الجمهورية  سيادة 

الوطني.
إنيلين، رئيس  ألكسندر  قدم  المهرجان،  المشاركين في  أمام  وفي كلمته 
وحجم  الغربية  الصحراء  عن  تاريخية  نبذة  السويسري،  العمال  حزب 
المؤامرات الدولية التي تعرض لها الصحراويون خالل مسيرة نضالهم 
الواقع  األمر  "سياسة  إلى  مشيرا  المصير،  تقرير  في  حقهم  لممارسة 

اإلستعماري التي يحاول نظام اإلحتالل المغربي -بدعم من بعض القوى 
الدولية داخل مجلس األمن الدولي- فرضها على الشعب الصحراوي".

بدورها، شددت ممثلة الجبهة بسويسرا ولدى المنظمات الدولية بجنيف، 
أميمة محمود عبد السالم، في كلمتها على أن "الشعب الصحراوي مصمم 
مؤكدة  واالستقالل"،  الحرية  في  حقه  أجل  من  والقتال  التضحية  على 
الصحراوية  القضية  مع  الدولي  التضامن  "أهمية  على  الصدد  هذا  في 
ومساندة الصحراويين في شتى المجاالت من أجل تحقيق العدالة الدولية 

والحفاظ على شرعية القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني".
من جانبها، أكدت كريستين بيريغو، رئيسة حركة التضامن السويسرية 
مع الشعب الصحراوي، على أهمية "التحسيس" و "رفع مستوى الوعي" 
لحشد  السويسري  المجتمع  داخل  شعبها،  ومعاناة  الصحراوية  بالقضية 

المزيد من الدعم والتعاطف معها.
جدير بالذكر إن الطبعة ال13 لمهرجان "الشعوب بال حدود" تمتد لثالثة 
أيام، يشرف على تنظيمها حزب العمال السويسري وتشارك فيها العديد 

من المنظمات الدولية خاصة من إفريقيا وأمريكا الالتينية.

يتواصل ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، والذي 
أثر بشكل كبير على أسعار المواد الواسعة االستهالك، 
ما أدى إلى أزمة اجتماعية خانقة، لتتراءى محاوالت 
مسؤولي أحزاب كانت حليفة لرئيس حكومة أخنوش، 
األسعار  بنار  االحتراق  من  خوفا  السفينة  من  "القفز 
الملتهبة"، نأيا بالنفس أمام غضب الشعب، وهو ما أكده 

الكاتب المغربي المقيم في ايطاليا، أمين بوشعيب.
وطرح أمين بوشعيب، في مقال نشر في صحيفة "رأي 
ائتالف  عقد  بدأ  "هل  عنوان  تحت  االلكترونية  اليوم" 
التساؤالت  من  جملة  االنفراط؟"،  في  أخنوش  حكومة 
تصريحات  تغير  وراء  الدافع  حول  واالستفهامات، 
مسؤولي تلك األحزاب التي لطالما كانت حليفة لرئيس 
الحكومة عزيز أخنوش، والتي تأتي في وقت بات فيه 
من  حفرة  شفا  على  المغرب  في  االجتماعي  الوضع 
"فشل  الى  الكاتب  أشار  حيث  االجتماعي،  االنفجار 

الحكومة في حماية قدرة الشعب الشرائية".
الذي  الشعبي،  الغضب  "في خضم  إنه  بوشعيب  وقال 
المغرب،  في  المحروقات  أسعار  ارتفاع  وأججه  أثاره 
جشع  بسبب  المغاربة  جيوب  استنزاف  واستمرار 
شركات توزيع الوقود، رفضت حكومة عزيز أخنوش 
عليه  كان  كما  المحروقات،  بدعم  مقترحا  شدة،  بكل 
الحال في عهد الحكومات السابقة، قبل أن تقوم حكومة 

بنكيران بتحرير أسعارها".
االقتصاد  وزيرة  تصريح  عند  الصدد،  بهذا  وتوقف 
أسئلة  على  جوابها  في  العلوي،  فتاح  نادية  والمالية 
البرلمانيين بمجلس النواب، مؤخرا، والذي أدعت فيه 

أسعار  ارتفاع  أزمة  تدبير  في  الحكومة  "مقاربة  بأن 
المحروقات، والتي تتجلى في دعم مهنيي النقل، تبقى 
هي االختيار الصائب، وأنه هو ما سيمكننا من مساعدة 
المحروقات سيؤثر على  المواطنين، في حين أن دعم 
الكاتب،  يقول  ذلك،  االجتماعية".وقبل  الدولة  خيار 
رفضت هذه الحكومة مقترحا يهم إعادة تشغيل "مصفاة 
وزيرة  لسان  على  القول  حد  إلى  "ذهبت  بل  سامير"، 
إن  بنعلي  ليلى  المستدامة،  والتنمية  الطاقي  االنتقال 
الحكومة  وأن  المصفاة،  إلى  حاجة  في  ليس  المغرب 
عن  بديلة   - بها  تصرح  لم   - أخرى  حلول  في  تفكر 
حزب  أن  إلى  أشار  المصفاة".كما  هذه  تشغيل  إعادة 
الشفوية،  األسئلة  بنفس جلسة  مداخلة  وفي  االستقالل، 
تطرق إلى "إعادة التفكير في تشغيل شركة سامير كحل 
جذري، يمكن من إنعاش االقتصاد الوطني للبالد بشكل 
السياسي لحزب "األصالة  المكتب  عام"، و أن عضو 
والمعاصرة" القيادي هشام المهاجري، دعا في برنامج 
أمام  األسعار  ارتفاع  وضع  "ضرورة  إلى  تلفزيوني 
أعين الحكومة، وأنه ال بد من إعادة دعم المحروقات، 
ما  لمعرفة  المحروقات  لشركات  جحا  مسمار  ووضع 

يقع، من أجل المحافظة على السلم االجتماعي".
وصفه  عما  المغربي  الكاتب  تساءل  هذا،  وعن 
المتضاربة"،  ب"الخرجات اإلعالمية" و"التصريحات 
دعم  الرافض  لألحرار"  الوطني  "التجمع  لحزب 
المحروقات، على لسان وزيرته في االقتصاد والمالية، 
تشغيل  إعادة  الرافض  والمعاصر"  "األصالة  وحزب 
الطاقي  االنتقال  وزيرة  لسان  على  سامير"  "مصفاة 

والتنمية المستدامة، وحزب "االستقالل" الداعي إلعادة 
تشغيل "مصفاة سامير"، وحزب "األصالة والمعاصرة" 
الذي يدعو إلى ضرورة إعادة دعم المحروقات.واستفهم 
أمين بوشعيب حول "هذه التصريحات المتضاربة التي 
الثالثة  األحزاب  ومن  تقريبا،  واحد  أسبوع  في  وقعت 
التي تشكل االئتالف الحكومي، الذي تم إعالنه يوم 22 

سبتمبر 2021.
وهنا أشار الى أن الشخصيات الثالث )أخنوش و فتاح 
توفر  "ضرورة  على  وقتها  اتفقت  بنعلي(  و  العلوي 
برنامجها  تنفيذ  على  قادرة  ومنسجمة  قوية  حكومة 
الذي سيكون بمثابة خارطة طريق عمل التحالف، من 
أجل مستقبل أفضل وذلك من خالل اختيار وزراء في 

المستوى ويتمتعون بالكفاءة والمسؤولية".
"الذي  الشيء  عن  بوشعيب  تساءل  ذلك،  على  وبناء 
والمعاصرة،  األصالة  وحزب  االستقالل  حزب  جعل 
سرب  خارج  يغردان  أشهر،  بضعة  مرور  بعد 
التحالف؟ فهل هي بداية انفراط عقد هذا االئتالف الذي 
أخنوش  عزيز  شريكي  أن  أم  األحرار؟  حزب  يقوده 
في الحكومة، يريدان التهرب من المسؤولية والقفز من 

السفينة خوفا من االحتراق بنار األسعار الملتهبة؟".
المغربي  الكاتب  قال  ذكره،  سبق  ما  كل  على  وتعقيبا 
إنه "قد بات واضحا أن تعليق فشل الحكومة في حماية 
قدرة الشعب الشرائية، على مشجب األزمة االقتصادية 
يعد  لم  عالميا،  الطاقية  المواد  أثمنة  وارتفاع  العالمية 
األصالة  وحزب  االستقالل  حزب  ولعل  نفعا.  يجدي 
قد  الحكومة-  في  األحرار  حزب  -شريكا  والمعاصرة 

يعرفها  التي  األزمة  تبرير  في  االستمرار  أن  أدركا 
المغرب، يعتبر نوعا من االنتحار السياسي".

الخبراء  من  عدد  تقييم  على  حديثه،  سياق  في  وعرج 
والباحثين للعمل الحكومي بشكل عام، وهم الذين يرون 
أن "البرنامج الحكومي مازال يراوح مكانه انطالقا من 
للوزراء  الشفوية  األجوبة  تكفي  ال  حيث  زوايا،  عدة 
فيه  تتخبط  الذي  البئيس  الواقع  نفي  أو  الوقائع  لتغيير 
الطبقات الشعبية"، ليردف "أرى ان االئتالف الحكومي 
ضئيلة  باتت  صموده  فرص  وأن  مهددا،  بات  الحالي 
في  أطلقوا  قد  المغاربة،  أن  نعلم  ونحن  خاصة  جدا. 
موقع  على  ارحل(  )أخنوش  هاشتاغ  سابق  وقت 
التواصل االجتماعي".وأرجع بوشعيب ذلك الى فقدان 
الشعب المغربي ل"صبره، بعد أن ضاق ذرعا بحكومة 
المتفرج  موقف  ووقفت  وعودها،  نكثت  التي  أخنوش 

أمام االرتفاع الصاروخي لمواد المعيشة".
للمندوبية  جديد  بتقرير  مقاله،  بوشعيب  أمين  ودعم 
األسر  ثقة  "مستوى  أن  كشف  للتخطيط،  السامية 
 ،2022 األول من سنة  الفصل  المغربية عرف خالل 
سنة  منذ  له  مستوى  أدنى  وصل  فقد  حادا،  تدهورا 
لدى  الظرفية  ببحث  العمل  انطالق  تاريخ   ،2008
األسر  لدى  إحساس  وجود  التقرير  وسجل  األسر. 
األسر  معدل  بلغ  إذ  المعيشة،  لمستوى  حاد  بتراجع 
 12 خالل  المعيشة  مستوى  بتدهور  صرحت  التي 
شهرا السابقة 2ر79 في المائة، وأما بخصوص تطور 
هذه  فتتوقع  المقبلة،  12 شهرا  المعيشة خالل  مستوى 

األسر استمراره في التدهور".

جمعية الكتاب االأفارقة تدعو للتحقيق 

يف جرمية مقتل املهاجرين االأفارقة 

نظام املخزن يف قف�ص االتهام
   

نددت جمعية الكتاب االأفارقة مبقتل وجرح ع�شرات املهاجرين االأفارقة على اأيدي ال�شرطة املغربية

 على حدود مليلية اال�شبانية يوم 24 يونيو املا�شي، داعية للتحقيق يف املاأ�شاة.

املغرب 

 عائالت واأ�صدقاء معتقلي الراأي 
ي�صربون 24 �صاعة عن الطعام

املغرب على �شفيح �شاخن   لهيب اأ�صعار املحروقات "يحرق" ائتالف حكومة اأخنو�ص

اآخر م�شتعمرة يف اإفريقيا 

الطبعة الـ 13 ملهرجان "�صعوب بال حدود"
 حتت عنوان "ال�صحراء الغربية " 



م�ستوطنون يقتلعون 

450 �سجرة قرب رام اهلل
االحتالل يقمع وقفة منددة 

باال�ضتيالء على اأرا�ضي 
الفل�ضطينيني باخلليل

منددة  وقفة  أمس،  الصهيوني،  االحتالل  قوات  قمعت 
نعيم  بني  بلدة  في  الفلسطينيين  أراضي  على  باالستيالء 

شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
االحتالل  جنود  باعتداء  فلسطينية  إعالم  مصادر  وأفادت 
االستيطان،  ضد  ونشطاء  المواطنين  على  بالضرب 
ونكلوا  للدموع،  المسيل  والغاز  الصوت  قنابل  وأطلقوا 
اعتدوا  كما  المكان،  من  بالقوة  بإبعادهم  وقاموا  بالشبان، 
أن  بحجة  التغطية  من  ومنعوها  الصحفية  الطواقم  على 

المنطقة عسكرية مغلقة. 
لعائلة  باالستيالء  المستهدفة  األراضي  ملكية  وتعود 
أكثر  مساحتها  وتبلغ  الحمرا  منطقة  في  وتقع  المناصرة، 
من 40 دونما. وشارك في الوقفة التي رفعت فيها األعالم 
الفلسطينية، أصحاب األراضي ومزارعون ونشطاء ضد 

االستيطان.
يشار إلى أن مستوطنين صهاينة شرق الخليل، أقدموا في 
األيام األخيرة على تسييج أراض وإقامة كرفان استيطاني 

فوق األراضي المستهدفة تمهيدا لالستيالء عليها.
شجرة   450 أمس،  مستوطنون،  اقتلع  أخرى،  جهة  من 
في منطقة السهل، الواقعة بين أراضي ترمسعيا والمغير، 

شمال شرق مدينة رام هللا.
وأفاد منسق جمعية المزارعين الفلسطينيين الخيرية محمد 
علوان، بأن عددا من مستوطني مستوطنة "عادي عاد"، 
اقتحموا  والمغير،  ترمسعيا  بلدتي  أراضي  على  المقامة 
"منطقة السهل"، واقتلعوا 200 شجرة وشتلة زيتون تعود 
للمواطن طالل جبارة من ترمسعيا، و250 شجرة برقوق 
السويكي،  محمد  للمواطن  تعود  ولوزيات  وعنب  ودراق 
عقب قص السياج المحيط باألرض، كما خربوا خزانات 

المياه.
على  األول  االعتداء  ليس  هذا  أن  علوان،  وأضاف 
المنطقة، إذ قام المستوطنون قبل عدة أيام بإحراق مركبة 
في ترمسعيا، واعتدوا على امرأة مسنة وأبنائها، بحماية 

جنود االحتالل اإلسرائيلي.

الوكاالت
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دويل

إن  صحفي:  بيان  في  المركز،  وقال 
تنكأ  السعيدة  والمناسبات  األعياد 
واألمهات،  األطفال  آالف  جراح 
الشوق،  ويشتعل  الحزن  يتجدد  حيث 
ووجع  األلم  ويحل  االبتسامة،  وتغيب 
قلوبهم،  على  الظل  ثقيل  الفراق ضيفاً 
قلوبهم،  إلى  الناس  أحّب  يفتقدون  وهم 
االحتالل خلف  غيبتهم سجون  أن  بعد 
قضبانها. وأوضح أن الفرحة باستقبال 
العيد لم تدخل منذ سنوات طويلة على 
الذين  القدامى  األسرى  بيوت  مئات 
في  عاما   20 على  يزيد  ما  أمضوا 
في  األمل  يحدوهم  االحتالل  سجون 
سبقه،  عما  مختلفاً  يكون  أن  عام  كل 
وأن يجتمعوا مع أحبائهم محررين بين 

أحضانهم.
رياض  الباحث  المركز  مدير  وذكر 
من  هم  األسرى  عمداء  أن  األشقر 
عاماً   20 على  يزيد  ما  أمضوا 
متواصلة خلف القضبان، وقد ارتفعت 
 250 إلى  لتصل  مؤخراً  أعدادهم 
أسيراً   17 منهم  أن  وبيّن  أسيراً. 
على  يزيد  ما  اعتقالهم  على  مضى 
كريم  األسيران  أقدمهم  عاماً  الثالثين 
وماهر يونس، وهما معتقالن منذ عام 
تجاوزت  أسيرا   38 حين  في   ،1983

قرن،  ربع  يزيد على  ما  اعتقالهم  مّدة 
في حين أمضى األسير نائل البرغوثي 
األسر على  في  عاماً   42 رام هللا  من 
من  أن  األشقر  اعتقال.وبيّن  مّدتي 
ما  منذ  معتقلون   25 األسرى  عمداء 

يطلق  من  وهم  "أوسلو"،  اتفاق  قبل 
اعتقلوا  الذين  القدامى  األسرى  عليهم 
خالل سنوات االنتفاضة األولى 1987 
وما قبلها، وكان من المفترض إطالق 
الرابعة  الدفعة  سراحهم جميعاً، ضمن 

االحتالل  أن  إال   2013 عام  أواخر 
األشقر  ودعا  عنهم.  اإلفراج  رفض 
إلى  وفصائله  الفلسطيني  الشعب  أبناء 
وتفّقد  األسرى  بيوت  زيارة  ضرورة 

عائالتهم في العيد، ورفع معنوياتهم.

في  قلبه،  إلى  األحب  أنها  إال  يوًما،  فلسطين  يَر  لم 
فلسطين  كانت  دوًما  ومعاناته  ونجاحه  حياته  محطات 
أمام عينه، يقول: "عندما أكون في مخيم البص، فإني 

أشم رائحة فلسطين.«
1972م  في  المولود  زكريا  محمد  الفلسطيني  الدكتور 
من طيرة حيفا المحتلة، والالجئ في مخيم البص جنوب 
 10 أكثر  من  فهو  عظيمة؛  إنجازات  يسجل  لبنان، 
أشخاص على مستوى العالم في الحصول على الدرجات 
الطبية  الهندسة  أبرزها  في تخصصات مختلفة  العلمية 
والعالقات  السياسية  والعلوم  والبيئة  الطبية  والفيزياء 

الدولية، في إرادة تحدٍّ كبيرة للفلسطيني أينما وجد.
حديث النكبة

الصهيونية  العصابات  هّجرهم  أجداده  زكريا:  يقول 
بلدة الطيرة قضاء حيفا،  النكبة عام 1948م، من  إبان 
مدينة  في  وبقوا  لبنان،  جنوب  إلى  بالشحون  وخرجوا 
صور شهوًرا عدة، وبعدها استقر بهم الحال في مخيم 
البص. يضيف: "جدي كان يعمل في الكسارة، ومياوًما 
المشاتل  بيع  في  يعملون  وكانوا  باإلعاشة،  بأونروا 

بالخضروات، كي يستطيعوا تربية أبنائهم.«
يؤكد أن األهالي في مخيمات لبنان يهتمون بشدة بالتعليم، 
وأنه رغم الصعاب الجليلة، فإن األهالي يعلمون أبناءهم 

للوصول ألرقى الدرجات.
محمد زكريا الحاصل على الجنسية السويدية يشير إلى 
أن الفلسطيني يهتم بالعلم أكثر من المواطن السويدي، 

وهذا ما لمسه أثناء وجوده في الدولة.
يتحدث زكريا: والداي كانا يعمالن في مدراس أونروا 
إلحدى  مديًرا  والدي  وأصبح  لبنان،  مخيمات  في 
المدراس، وكانا يهتمان بالعلم، والصعاب التي تعرض 
لها والدي كانت محفًزا لهما لتدريسي وإيصالي لمراتب 

عالية.
التعليم

يكمل: "درست أغلب الصفوف في مدارس خاصة، لم 
أدرس سوى عامين في مدارس أونروا، حيث كنا من 

ذوي المستوى المعيشي المتوسط.«
في  تعلمت  واالبتدائية،  الحضانة  مرحلة  في  »كنت 
مدراس  أفضل  من  وكانت  صور،  مدينة  في  مدرسة 
ومن  فيها،  تعليمي  في  رغبوا  وأهلي  صور،  منطقة 
الطرائف أننا كنا نبدأ الدراسة االثنين في دار الصالة، 
ويأتي أحد المبّشرين )المنّصرين( ويتحدث إلينا، ويقول 

لنا أغلقوا أعينكم وافعلوا الصالة، 
يؤثروا  لم  الفاتحة،  أقرأ  وكنت 

علّي فيها، يقول زكريا.
قضيتها  طفولتي  مّدة  "كل  يتابع: 
في مخيم البص، وكان أكثر مكان 
أدخله  عندما  كنت  المخيم؛  أحبه 

أشعر أني في فلسطين.«
يتحدث بإسهاب: منذ عام 1975 
وحتى عام 1991 )عندما خرجت 
دولة  في  للدراسة  لبنان  من 
األهلية،  الحرب  شهدت  التيفا(، 
والحروب على المخيمات، كانت 
من الفترات الصعبة، وعندما شن 
االحتالل الصهيوني الحرب على 
والدي  اعتقل   1982 عام  لبنان 

وقضى عاًما ونصًفا في معتقل أنصار، قبل أن يخرج 
في صفقة تبادل لألسرى.

"كنت  يقول:  المخيمات،  حرب  زكريا  الدكتور  يتذكر 
في المرحلة المتوسطة، وأدرس في مدينة صيدا جنوب 
البص،  إلى مخيم  أهلي أن ال أعود  لبنان، وأرسل لي 
زوجة  أقرباء  عند  للعيش  وذهبت  حياتي،  على  خوًفا 
خالي في صيدا، وكان عمري 14 عاًما، وجلست عندهم 

4 أشهر ولم أكن أعرفهم. شعرت بالمعاناة الشديدة.«
ال�سفر اإىل التفيا

أنهيت  "عندما  يقول:  التفيا،  إلى  سفره  قصة  وعن 
الثانوية العامة، درست الصحة في مركز سبلين التابع 
بأن  نصحوني  أهلي  لكن  فيه،  شهرين  لمدة  ألونروا، 
أفكر بالمستقبل األفضل والسفر لدراسة الطب في التفيا، 

وسافرت.«
لبنان،  في  لنا  مستقبل  يوجد  ال  يقوالن  والداي  »كان 
وذهبت لدراسة الطب في التفيا، وكانت القسط الجامعي 

ليس عالًيا في نهاية 1991م.«
وعندما وصل الدكتور زكريا إلى التفيا، كانت في أوائل 
األشهر التي تلت انفصالها عن االتحاد السوفييتي، يقول: 
كنا نقف بالطابور بالساعات للحصول على الخبز تحت 
البرد والثلج الشديد، وفي بعض المرات ال نحظى بذلك.
اللغات  )إحدى  الروسية  اللغة  بدراسة  بدأ  أنه  يضيف 
في التفيا حتى 1992(، "وأنا وصلت متأخًرا في شهر 
12، والدراسة تبدأ في شهر 9، وبدأت باستثمار الوقت 

الروسية. كانت  اللغة  في دراسة 
ا، ولم أكن أعرف عنها  صعبة جّدً

شيئا.«
درست الطب لعامين، ولم أوفق 
الكيمياء  مادة  في  ورسبت  فيه، 
من  وصنعت  مرتين،  الحيوية 
الفشل نجاحا ولم أستسلم، وذهبت 
لدراسة الهندسة الطبية والفيزياء 
دولة  في  جامعة  في  الطبية 
البكالوريس  أنهيت  حيث  التفيا، 
فلسطنيي  وألني  والماجستير، 
فال يوجد عمل لي في لبنان وال 
حتى في التفيا، وهنا قررت البدء 
عن  والبحث  الدكتوراه،  بدراسة 
دولة أخرى للسفر إليها من أجل 

العمل، يقول الدكتور الفلسطيني.
ق�سة الذهاب اإىل ال�سويد

التقنية،  ريغا  جامعة  في  مؤتمًرا  "حضرت  يكمل: 
بحثي  عن  عرًضا  فيه  وقدمت  الدولية،  الطاقة  وهيئة 
الخاص بالماجستير، وكان هناك في المؤتمر برفيسور 
الدكتوراه  السويد، وتحدثت معه عن فرص إكمال  من 
المعهد  من  منحة  على  بالتقديم  ونصحني  السويد،  في 
بروفيسور  هناك  كان  نفسه  الوقت  وفي  السويدي، 
كذلك  ونصحني  أيضا  معه  وتحدثت  ألمانيا،  من  أيضا 
أستطيع  وكي  االتجاهين،  كال  على  بالمنحة.«وقدمت 
التقديم عليهما يجب الحصول على دعوة لعمل بحوث 
عندهم. وبعدها قدمت لدراسة البيئة في جنوب السويد. 
يقول: "كل الجهات التي قدمت لها، جاءني منها قبول، 

في ألمانيا والسويد.«
يضيف أن أحد أبرز األسباب لتركه دولة التفيا والبحث 
العيش فيها عام 1999م،  عن منحة ارتفاع مصاريف 
وعدم قدرة األهل في مخيم البص على إرسال األموال 
أن  ومستحيل  غيره،  إخوة   3 يعلمون  أنهم  خصوصا 
أستطيع أن أدفع مصاريف دراسة الدكتوراه في التفيا.

في  اإلسالمية  اإلغاثة  هيئة  تتكفل  أن  األقدار  وشاءت 
السويد بدفع تكاليف سنة واحدة من الدكتوراه، ونصحني 
برفيسور أن أختار دراسة ماجستير في تخصص علم 
البيئة واالستدامة في السويد وأن أكمل دراسة الدكتوراه 
في الهندسة التي بدأت بها بذات الوقت 50% وكان ذلك 

في  الهندسة  في  الدكتوراه  دراسة  أنهيت  ولذا  كذلك، 
جامعة ريغا التقنية في التفيا في شهر 9 عام .2007

وعندما أنهيت منها، عملت في أحد المشاريع لعامين، 
وكي أبقى في السويد يجب البحث عن عمل، ولم أجد 
عن  اإلقامة  ومددت  الدولية  العالقات  بدراسة  فبدأت 

طريق دراستي، ووجدت عمال في جامعة لوند.
وقدمت  عمل،  إقامة  مع  سنوات   4 عملت  »وألني 
على  وأصررت  ورفضوا  السويد،  في  دائمة  إلقامة 
 3 وبعد  وخبراتي،  أوراق  كل  وقدمت  األوراق،  تقديم 
أشهر وجاءت لي رسالة بالموافقة". يقول الدكتور محمد 
معي  أن  أهلي  وبلغت  الفرح،  من  أصّدق  زكريا. »لم 
إقامة دائمة، وكانت أول إقامة دائمة لي في الحياة. كنت 

بلبنان مجرد الجئ.«
لبنان،  »وألني بال جنسية لكوني فلسطينيًّا مهجًرا إلى 
على  للحصول  إضافية  سنوات   4 االنتظار  فيجب 
أخرى،  تخصصات  في  الدراسة  وأكملت  الجنسية، 

وحتى 2012 حصلت على الجنسية السويدية.«
فل�سطني يف عقلي

كان  وقلبي،  بعقلي  فلسطين  فلسطين،  أنسى  "ال  يؤكد: 
نحن  ولكن  مهم،  السويدية  الجنسية  على  حصولي 
وحتى  فرص  وال  عمل  وال  مشتتون  لبنان  فلسطينيي 
ال حق لنا في التملك، فلهذا كان حصولي على الجنسية 

ا.« السويدية مهّمً
فلسطين،  في  إال  غرباء  "نحن  زكريا:  الدكتور  يقول 
لم أَر فلسطين في حياتي، أتمنى زيارتها، أنا كسويدي 
أستطيع زيارتها ولكن لن أفعل، ألنها تحت االحتالل، 

وأرى البلد تحكمها بندقية محتلة.«
لها،  العودة حق، وسنعود  "إن  الدكتور زكريا:  ويقول 
بنتي  أربي  وأنا  فلسطينيين،  سنبقى  الشتات  في  ونحن 
على قضية فلسطين، وأقول لها أنها من طيرة الكرمل، 
أخبرني  كما  الطيرة  لها  وأصف  النكبة  عن  وأحدثها 
فلسطين محتلة، ومهما طال  وأن  وأجدادي،  أبي  عنها 

االحتالل هو إلى زوال.«
يختم قائال: وهلل الحمد معي شهادة دكتوراه في الهندسة 
ماجستير  شهادات  و10  الطبية،  والفيزياء  الطبية 
السياسية  والعلوم  البيئة  في  مختلفة  تخصصات  في 
السويد  في   9 واإلدارة،  والطاقة  الدولية  والعالقات 
وواحدة في التفيا، و3 شهادات بكالوريس، وشهادة من 

المعهد التقني في لبنان "أول شهادة قبل السفر".

مركز فل�سطني لدرا�سات االأ�سرى: 

اأ�ضرى فل�ضطينيون ق�ضوا 84 عيدا

 يف �ضجون االحتالل
قال مركز فل�سطني لدرا�سات االأ�سرى، اإن 250 على قائمة عمداء االأ�سرى، اأقلهم اأم�سى 40 عيداً واأكرثهم اأم�سى 84 عيداً

 يف �سجون االحتالل، بعيدا عن اأهله واأحبائه.

من اأكثـر احلا�سلني على الدرجات العلمية     حممد زكريا.. منوذج لالإرادة الفل�ضطينية
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أهمية السيرة النبوية في فهم اإلسالم 

 فوائد من سورة الجمعة

دراسة  من  الغرض  ليس 
وفقهها،  النبوية  السيرة 
الوقائع  على  الوقوف  مجرد 
أو  التاريخية، وال سرد ما طرف 
واألحداث  القصص  من  جمل 
نعتبر  أن  ينبغي  فال  ولذا 
النبوية  السيرة  فقه  دراسة 
التاريخية،  الدراسة  جملة  من 
شأنها كشأن االطالع على سيرة 
خليفة من الخلفاء أو عهد من 
الغابرة.  التاريخية  العهود 
أن يتصور  الغرض منها؛  وإنما 
اإلسالمية  الحقيقة  المسلم 
في  متجسدة  مجموعها  في 
حياته صّلى اهلل عليه وسلم، 
بعد أن فهمها مبادئ وقواعد 
الذهن.  في  مجردة  وأحكامًا 
النبوية،  السيرة  دراسة  إن  أي 
تطبيقي  عمل  سوى  ليست 
الحقيقة  تجسيد  منه  يراد 
مثلها  في  كاملة،  اإلسالمية 
عليه  اهلل  صّلى  محمد  األعلى 
نجزئ  أن  أردنا  وإذا  وسلم. 
أجزاءه،  ونصنّف  الغرض  هذا 
في  حصرها  الممكن  من  فإن 

األهداف التفصيلية التالية:
 1- فهم شخصية محمد صلى 
)النبوية(  وسلم  عليه  اهلل 
من خالل حياته وظروفه التي 
أن  من  للتأكد  فيها،  عاش 
والسالم  الصالة  عليه  محمدًا 

لم يكن مجرد عبقري سمت به 
ولكنه  قومه،  بين  عبقريته 
اهلل  أيّده  رسول  ذلك  قبل 
من  وتوفيق  عنده  من  بوحي 

لدنه.
بين  اإلنسان  يجد  أن   -2  
في  األعلى  للمثل  صورة  يديه 
الحياة  شؤون  من  شأن  كل 
منها  يجعل  كي  الفاضلة، 
ويسير  به  يتمسك  دستورًا 
اإلنسان  أن  ريب  وال  عليه 
أعلى في  مهما بحث عن مثل 
الحياة فإنه  نواحي  ناحية من 
واجد كل ذلك ص21 في حياة 
عليه  اهلل  صّلى  اهلل  رسول 
وسلم على أعظم ما يكون من 
جعله  ولذا  والكمال.  الوضوح 
كلها  لإلنسانية  قدوة  اهلل 
فِي  َلُكمْ  كاَن  }َلَقدْ  قال:  إذ 
حَسَنٌَة{  ُأسْوٌَة  اهللَّ  رَسُوِل 

]األحزاب 33/ 21[ .
 3- أن يجد اإلنسان في دراسة 
والسالم  الصالة  عليه  سيرته 
ما يعينه على فهم كتاب اهلل 
تعالى وتذوق روحه ومقاصده، 
إذ إن كثيرًا من آيات القرآن إنما 
تفسرها وتجّليها األحداث التي 
اهلل  صّلى  اهلل  برسول  مرت 

عليه وسلم ومواقفه منها.
المسلم  لدى  يتجمع  أن   -4  
صّلى  سيرته  دراسة  خالل  من 

اهلل عليه وسلم، أكبر قدر من 
اإلسالمية  والمعارف  الثقافة 
منها  كان  ما  سواء  الصحيحة، 
األحكام  أو  بالعقيدة  متعلقًا 
أو األخالق، إذ ال ريب أن حياته 
عليه الصالة والسالم إنما هي 
لمجموع  نيرة  مجسدة  صورة 

مبادئ اإلسالم وأحكامه.
المعلم  لدى  يكون  أن   -5  
والداعية اإلسالمي نموذج حيّ 
والتعليم،  التربية  عن طرائق 
اهلل  صّلى  محمد  كان  فلقد 
ناصحًا  معلمًا  وسلم  عليه 
ومربيًا فاضاًل لم يأل جهدًا في 
الصالحة  الطرق  أجدى  تلمس 
والتعليم  التربية  من  كل  إلى 
دعوته.  مراحل  مختلف  خالل 
وإن من أهم ما يجعل سيرته 
وافية  وسلم  عليه  اهلل  صّلى 
بتحقيق هذه األهداف كلها أن 
والسالم  الصالة  عليه  حياته 
اإلنسانية  النواحي  لكل  شاملة 
في  توجد  التي  واالجتماعية 
فرد  إنه  حيث  من  اإلنسان 
مستقل بذاته أو من حيث إنه 

عضو فعال في المجتمع. 
والسالم  الصالة  فحياته عليه 
سامية  نماذج  إلينا  تقدم 
المستقيم في سلوكه،  للشاب 
األمين مع قومه وأصحابه، كما 
تقدم النموذج الرائع لإلنسان 

بالحكمة  اهلل  إلى  الداعي 
الباذل  الحسنة،  والموعظة 
منتهى الطاقة في سبيل إبالغ 
الذي  الدولة  ولرئيس  رسالته، 
وحكمة  بحذق  األمور  يسوس 
في  المثالي  وللزوج  بالغة، 
حسن معاملته، ولألب في حنو 

دقيق  تفريق  مع  عاطفته، 
لكل  والواجبات  الحقوق  بين 
وللقائد  واألوالد،  الزوجة  من 
والسياسي  الماهر  الحربي 
وللمسلم  المحنك،  الصادق 
الجامع- في دقة وعدل- بين 
لربه،  والتبتل  التعبد  واجب 

اللطيفة  الفكهة  والمعاشرة 
مع أهله وأصحابه. ال جرم إذن، 
صّلى  النبي  سيرة  دراسة  أن 
إال  ليست  وسلم  عليه  اهلل 
اإلنسانية  الجوانب  لهذه  إبرازًا 
أرفع نموذج  كلها مجسدة في 

وأتم صورة.

وآياتها  المنورة  المدينة  في  الجمعة  سورة  نزلت 
ِإحدي عشرة، وهذا اختيار الجمهور، ففي صحيح 
َأبي هريرة – رضي اهلل عنه  البخاري وغيره عن 
عليه  اهلل  صلى  النبي  عند  جلوسًا  “كنا  قال   –
فلما  فتالها،  الجمعة،  سورة  نزلت  حين  وسلم 
 … ِبِهمْ(  يَْلحَُقوا  ا  َلمَّ مِنْهُمْ  )وَآخَِرينَ  بلغ 
قال له رجل: يا رسول اهلل- من هؤالء الذين لم 
يده  وسلم  عليه  اهلل  صلى  فوضع  بنا؟  يلحقوا 
بيده  »والذي نفسي  الفارسي، وقال:  على سلمان 
 ”»  … رجال من هؤالء  لناله  بالثريا  اإليمان  كان  لو 
الحديث. وِإسالم َأبي هريرة بعد الهجرة باالتفاق. 
وأَلن َأمر االنفضاض عند مجئ تجارةٍ َأو لهو الذي 
المشار  اليهود  َأمر  وكذا  السورة،  آخر  في  جاَء 
ِإْن  هَادُوا  الَّذِينَ  َأيُّهَا  )يَا  تعالى:  بقوله  ِإليه 
النَّاِس(  دُونِ  مِنْ  َأوْلِيَاُء هلِلَّ  َأنَُّكمْ  زَعَمْتُمْ 
السورة تشتمل على  بالمدينة، وهذه  ِإال  لم يكن 

فوائد نذكر طرفا منها.
 فضل سورة الجمعة 

كان النبي صلى اهلل عليه وسلم كثيرا ما يقرؤها 
في  مسلم  اإلمام  روى  فقد  الجمعة،  صالة  في 
صحيحه عن ابن عباس- رضى اهلل عنهما- أن 
يقرأ  كان  وسلم-  عليه  اهلل  صلى  اهلل-  رسول 
في صالة الجمعة بسورة »الجمعة والمنافقون«. 
أما قراءة سورة )الجمعة( و)المنافقون( في صالة 
ضعيفة  بها  فالرواية  الجمعة  ليلة  من  العشاء 
التابعين  أن بعض  رواية  تعتمد، وهناك  ال  جدا 
سنة  باعتبارها  عليها  المداومة  أما  بذلك،  أخذوا 
يختار  أحمد  اإلمام  نرى  لذلك  يجوز،  فال  ثابتة 
ليلة  في  القراءة  عن  سئل  فقد  المواظبة،  عدم 
الجمعة بسورة الجمعة؟ قاَل: ال بأس، ما سمعنا 
بهذا شيئًا أعلمه، ولكن ال يُدمن، وال يجعله حتما 

“. ]فتح الباري البن رجب[. 
لحديثها  )الجمعة(  االسم  بهذا  السورة  وسميت 
إلى  السعي  ورجوب  وعن  الجمعة  صالة  عن 
صالتها، واالنصراف عن كل ما قد يشغل اإلنسان 
الجمعة  صالة  فرض  »وكان  حضورها.  عن 
النبي  فإن  السورة  هذه  نزول  وقت  على  متقدما 
خطب  خطبة  في  فرضها  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
بها للناس وصالها في أول يوم جمعة بعد يوم 
الهجرة في دار لبني سالم بن عوف. وثبت أن أهل 
المدينة صلوها قبل قدوم رسول اهلل صلى اهلل 

بالسنة  ثابتا  المدينة. فكان فرضها  وسلم  عليه 
قوله:  من  السورة  ذكر في هذه  وما  وفعال.  قوال 
إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
التأكيد لحضور صالة  9[ ورد مورد  ]الجمعة:  اهلل 
الجمعة وترك البيع، والتحذير من االنصراف عند 

الصالة قبل تمامها«]1[. 
من مقاصد هذه السورة 

للشريعة  عالية  مقاصد  الجمعة  سورة  تحقق 
الخالق  توحيد  على  اشتملت  حيث  اإلسالمية 
ومظاهر نعمته على الخلق من خالل بعث الرسل 
األرض  لرب  الخالصة  العبودية  على  إلقرارهم 
النعم  هذه  من  إليها  نشير  ومما  والسماوات، 
النبي صلى اهلل عليه وسلم،  الجليلة وهي بعثة 

وذلك في صور:
عليه  اهلل  صلى  الرسول  بعثة  من  الغاية   –  1  
آيات  أ – تالوة  أمور هي:  األمي ثالثة  النبي  وسلم 
جعل   – ب  والرشاد.  الهدى  فيها  التي  القرآن 
باإليمان، مطهرين من دنس  القلوب  أزكياء  أمته 
تعليم   – جـ  الجاهلية.  ومفاسد  والذنوب  الكفر 
وأحكام  شرائع  من  فيهما  وما  والسنة  القرآن 
والمراد  القرآن،  بالكتاب:  والمراد  وأسرار.  وحكم 
بتعليمه: بيان معانيه وحقائقه، وشرح أحكامه 
وأوامره ونواهيه.. والمراد بالحكمة: العلم النافع، 
إلى  وضعها  وفي  الصالح،  بالعمل  المصحوب 
السنة  بها  المقصود  أن  إلى  إشارة  الكتاب  جانب 
يعرف  وبالسنة،  بالكتاب  إذ  المطهرة،  النبوية 
األحكام  وأعدل  واألفعال،  األقوال  أصلح  الناس 
ترتيب هذه  الفضائل. جاء  اآلداب، وأسمى  وأقوم 
البالغة  درجات  أسمى  في  وأمثالها  الكريمة  اآلية 
يكون  الرسالة،  تبليغ  مراحل  أول  ألن  والحكمة، 
بتزكيه  سبحانه-  ثنى-  ثم  القرآن،  بتالوة 
الكتاب  بتعليم  ثلث  ثم  األرجاس،  من  النفوس 
والتزكية  التبليغ  بعد  يكونان  ألنهما  والحكمة 
غير  الكتاب  تعليم  إن  قالوا:  ولذا  للنفوس. 
تالوته، ألن تالوته معناها، قراءته قراءة مرتلة، 
أما تعليمه فمعناه: بيان أحكامه، وشرح ما خفي 

من ألفاظه وأحكامه
عليه  اهلل  صلى  الرسول  نبوة  نعمة  إثبات   –  2
النبي أميا ال يكتب وال يقرأ معجزة  وسلم، وجعل 
تعالى  اهلل  من  وامتنان  ذاته،  حد  في  كبيرة 
قال  كما  أسباب  ثالثة  هنا  االمتنان  ووجه  لنبيه، 

الماوردي أحدها- موافقته ما تقدمت به بشارة 
أمته،  ألحوال  حاله  مماثلة  الثاني-  األنبياء، 
فيكون أقرب إلى موافقتهم، الثالث- انتفاء سوء 
الظن عنه في تبليغه وتعليمه ما أوحي إليه من 

القرآن واألسرار.
خاصة  ليست  وأنها  اإلسالم  رسالة  عموم   –  3  
عامة  فهي  جمعاء،  البشرية  تشمل  بل  بالعرب 
للناس جميعا في زمنه، وفي األزمان الالحقة إلى 
يَْلحَُقوا  َلمّا  مِنْهُمْ  }وَآخَِرينَ  القيامة:  يوم 

ِبِهمْ{. صالة الجمعة أساس السورة.
اآليات  في  الجمعة  بصالة  يتعلق  ما  أما   -4   
األخيرة من السورة فهي الغرض األول من السورة، 
وإقامتها  عليها  المحافظة  إلى  القرآن  دعا  حيث 
التخلف إال لعذر شرعي  أركانها ونهى عن  بجميع 
إلى  منوها   ،) اهللَّ ذِْكِر  ِإلى  )َفاسْعَوْا  مقبول 
يَوِْم  مِنْ  الةِ  لِلصَّ نُودِيَ  )ِإذا  دخولها:  وقت 
اْلجُمُعَةِ(، وال يكون النداء إال بعد جلوس اإلمام 
بعد  وذلك  منها،  االنصراف  وقت  إلى  المنبر  على 
الُة َفانْتَشِرُوا فِي  التسليم )َفِإذا ُقضِيَتِ الصَّ
اأْلَرِْض(، وما يتخلل ذلك من أعمال العبادات أثناء 
إقامة هذه الشعيرة، من سماع الخطبة واإلنصات 
وجاءت     .) اهللَّ ذِْكِر  ِإلى  )َفاسْعَوْا  والذكر  لها 
فقد  الجمعة،  مشروعية  على  لتؤكد  اآلية  هذه 
اآلية  قررت  ثم  بالتواتر،  الجمعة  شرعا  ثبتت 
النبي  صالها  جمعة  أول  بالدليل.  مشروعيتها 
الجمعة  صالة  وكانت  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
مشروعة من أول أيام الهجرة. قال ابن سيرين أن 
األنصار جمعوا الجمعة قبل أن يقدم النبي صلى 
يوما  لليهود  إن  قالوا:  المدينة  وسلم  عليه  اهلل 
يجتمعون فيه، وللنصارى يوم مثل ذلك، فتعالوا 
لنا نذكر اهلل ونصلي  فلنجتمع حتى نجعل يوما 
األحد  وللنصارى  السبت  لليهود  إن  وقالوا:  فيه. 
إلى أسعد بن  العروبة. فاجتمعوا  فاجعلوه يوم 
وروى  وذكرهم.  ركعتين  يومئذ  بهم  زرارة فصلى 
البيهقي عن الزهري أن مصعب بن عمير كان أول 
من جمع الجمعة بالمدينة قبل أن يقدمها رسول 
يكون  أن  ويتعين  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
وسلم،  عليه  اهلل  صلى  النبي  به  علم  قد  ذلك 
النبي صلى اهلل عليه وسلم  بلغهم عن  ولعلهم 

حديث فضل يوم الجمعة وأنه يوم المسلمين. 
عليه  اهلل  صلى  النبي  جمعها  جمعة  أول  وأما 
وسلم فقال أهل السير: كانت في اليوم الخامس 

للهجرة ألن رسول اهلل قدم المدينة يوم االثنين 
فأقام  األول  ربيع  من  خلت  ليلة  عشرة  الثنتي 
فأدركه  المدينة  إلى  الجمعة  يوم  خرج  ثم  بقباء 
عوف  بن  سالم  لبني  واد  بطن  في  الجمعة  وقت 
ذلك  في  بهم  فجمع  مسجد،  فيه  لهم  كان 
المسجد، وخطب فيه أول خطبة خطبها بالمدينة 
القرطبي في »تفسيره«.  وهي طويلة ذكر نصها 

بعض األحكام الفقهية المتفرعة
أذان  وهو  المعروف  األذان  للصالة:  النداء   -1  
يزيد  بن  السائب  عن  »الصحيح«  في  ورد  الظهر 
قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس اإلمام على 
المنبر على عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم وأبي 
بكر وعمر. قال السائب بن يزيد: فلما كان عثمان 

وكثر الناس بالمدينة زاد أذانا على الزوراء.
الحسن:  قال  الجمعة:  به تصح  الذي  العدد   –  2   
تنعقد الجمعة باثنين، وقال الليث وَأبو يوسف: 
تنعقد بثالثة، وقال َأبو حنيفة: تنعقد بَأربعة، 
الشافعي:  وقال  رجال،  عشر  باثني  ربيعة:  وقال 
ِإلى  منهم  استند كل  ولعل هؤالِء  رجال،  بَأربعين 
ِإحدي الروايات فيمن بقى مع الرسول بعد خروج 
من خرج لمشاهدة التجارة التي جاَء بها دحية من 

الشام.
تعالى:  قوله  دلَّ  الخطبة  في  شرط  –   القيام   3  
)وَتَرَُكوكَ َقائِمًا( على َأن القيام شرط في َأداء 
خطبة الجمعة، وجاَء في صحيح مسلم عن جابر 
َأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يخطب 
قائمًا ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، فمن نَبََّأك 
إلخ وعلى هذا  َأنه كان يخطب جالسًا فقد كذب 

الرأي جمهور الفقهاِء.
الجمعة من غير خطبة، وهو قول  4 – ال تصح   
قال  وبه  مستحبة،  هي  الحسن:  وقال  الجمهور، 
ابن الماجشون وسعيد بن جبير، ويرد هذا الرأي 
ومن  َقائِمًا(.   )وَتَرَُكوكَ  تعالى:  قوله  ظاهر 
عصا،  َأو  قوس  على  الخطيب  يتكيَء  َأن  السنة 
اهلل  رسول  )َأن  بسنده  ماجة  ابن  سنن  ففي 
الحرب  في  خطب  ِإذا  كان  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
خطب على قوس، وِإذا خطب في الجمعة خطب 
على عصا(. ويسلم الخطيب على الناس ِإذا صعد 
على المنبر عند الشافعي وغيره، روى ابن ماجه 
ِإذا  كان  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  )َأن  بسنده 
تكون  أن  الخطبة  في  ويجب  سلَّم(.  المنبر  صعد 

على طهارة عند الجمهور.



يومية وطنية  �إخبارية 

عامة ت�صدر  وتوزع

عن  الرائد لالإعالم واالت�صال

راأ�صمالها:300000.00 دج

املقر االإجتماعي: 221، حي املاندرين املحمدية اجلزائر العا�صمة

الهاتف: 023.75.06.25   /   الفاك�س: 023.75.05.63 

من اأجل اإ�صهاركم توجهوا اإىل: 

املوؤ�ص�صة الوطنية لالت�صال، الن�صر 

واالإ�صهار بوكالة ANEP، املتواجدة 

ب 01 نهج با�صتور - اجلزائر-

الهاتف الثابت: 

021-71-16-64/021-73-71-28
الفاك�س:

021-73-95-59/021-73-99-19 

الربيد االإلكرتوين: 

 agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

�صركة الطباعة  

SIA اجلزائرية

املنطقة ال�صناعية 

 باب الزوار اجلزائر

عدد ال�صحب 

اليومي: 

2000 ن�صخة

الوثائق 

التي ت�صل 

اجلريدة

ال ترد 

ال�صحابها 

�صواء ن�صرت 

اأو مل تن�صر

م�صلحة االإ�صهار "الرائد" 

0674 94 44 44 

الربيد االإلكرتوين
journal.elraed@gmail.com

الطباعةاالإدارة والتحـريـر

مــديـــــر الن�صر:

عبد املجيد ذبيح

رئي�س التحريـر:

عزيــــز طواهــــــر

15الثالثاء 12 جويلية 2022 املـوافق لـ 13 ذو احلجة 1443 هـ    الت�سلية



1603:51 الفجر: 

05:38 ال�شروق: 

12:54 الظهر: 

16:45 الع�شر: 

20: 12 املغرب: 

 21:50 الع�شاء: 

الثالثاء 12 جويلية  2022 

املـوافق   لـ  13 ذو احلجة 1443 هـ  

ع. ط

واصل حجاج بيت الله الحرام مع زوال شمس يوم أمس، ثاني 
أيام التشريق، أداء شعيرة رمي الجمرات الثالث الصغرى 

والوسطى والكبرى في مشعر ِمنى.
وفي اليوم الثالث من التشريق الذي يوافق اليوم الثالثاء هذا 

العام، يرمي الحاج كذلك الجمرات الثالث، كما فعل في اليومين 
السابقين، بعد ذلك يغادر ِمنى إلى مكة ويطوف حول البيت 

العتيق للوداع ليكون آخر عهده بالبيت.
وأيام التشريق هي األيام الثالثة التي تأتي عقب أول يوم من أيام 

عيد األضحى المبارك، ويقضي الُحجاج هذه األيام في مشعر 

ِمنى، وتُعرف أيًضا بـ"األيام المعدودات".
وذكرت وكالة األنباء السعودية )وأس( أن حركة الحجاج نحو 

منشأة الجمرات اتسمت بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي 
أو العودة إلى أماكن سكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة 

المكرمة ألداء طواف الوداع لمن تعجل منهم.وطواف الوداع 
هو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل 

مغادرته.
وفي سياق متصل, استأنفت منطقة المدينة المنورة أعمالها 
التشغيلية للموسم الثاني من الحج للخدمات البلدية المقدمة 

لضيوف الرحمن الذين يبدأ توافدهم على المدينة المنورة - بدء 
من يوم أمس- بعد أدائهم مناسك الحج.

 بناء على طلب العديد من ال�صحافيين 

الذين لم يت�صنى لهم اإنهاء اأو ت�صليم 

اأعمالهم في الآجال الُمحددة لم�صابقة 

نجمة الإعالم لـ "اأوريدو" في طبعتها 

الخام�صة ع�صر، وبعد موافقة لجنة 

التحكيم، قررت "اأوريدو" تمديد اآجال 

اإيداع الأعمال اإلى غاية يوم الأحد 11 

�صبتمبر 2022 على ال�صاعة الخام�صة 

م�صاء.

ع.ط

المسابقة مفتوحة لألعمال باللغات العربية، 
األمازيغية، الفرنسية واإلنجليزية التي 

نُشرت أو بُثت في وسائل اإلعالم الجزائرية 
ما بين الخميس 02 جويلية 2021 واألحد 

11 سبتمبر 2022. وفي الطبعة الجديدة 
للمسابقة، اختارت الشركة التحول الرقمي، 

كموضوع الساعة له عالقة باستراتيجية 
المؤسسة والنظام االقتصادي الرقمي في الجزائر.

″ التحول   ꞉ويستوجب أن تتناول األعمال الموضوع الرئيسي
الرقمي في الجزائر: حقائق، رهانات وآفاق "، والذي يتطرق 

السيما إلى المواضيع الثانوية التالية꞉أثر الّرقمنة على التطور 
االقتصادي واالجتماعي في الجزائر؛ أثر الّرقمنة على التطور 

البيئي في الجزائر؛ رقمنة اإلجراءات والوثائق االدارية في 

الجزائر؛المؤسسات التكنولوجية الناشئة 
والّرقمنة في الجزائر؛الدفع االلكتروني 

والتجارة االلكترونية؛المصادقة والتوقيع 
االلكتروني؛ إضافة إلى خلق المحتوى 

الرقمي المحلي ووسيلة البث.
ولتسهيل مشاركة الصحفيين في هذه المسابقة، 
وضعت Ooredoo طريقة ترشح مبتكرة، 
من خالل فتح منصة مخصصة والتي يُمكن 

من خاللها إيداع أعمالهم. لذلك، بإمكانهم 
https:// الولوج إلى المنصة عبر الرابط
mediastar.ooredoo.dz/ ثم ملئ 

االستمارة و تحميل الوثائق الالزمة )صورة 
شمسية، تسجيالت صوتية و الفيديو(. من 

الضروري تحميل األعمال السمعية البصرية 
)تسجيالت صوتية وفيديو(. 

وبإمكان المترشحين أيضا إرسال 
أعمالهم عن طريق البريد االلكتروني  

Rpubliques@ooredoo.dz أو 
إيداعهم في مختلف مقرات Ooredoo المتواجدة في العناوين 

اآلتية: •المقر المركزي: 66، شارع أوالد فايت، الشراقة، 
 : Ooredooالجزائر العاصمة، منطقة الغرب: المديرية الجهوية
تعاونية ابن سينا، تجزئة رقم Point du Jour(-137( وهران، 
منطقة الشرق: المديرية الجهوية Ooredoo: المنطقة الصناعية 

بالماPalma( (، قسنطينة.

نظمت سفارة الجزائر بإسالم آباد، 
حفل استقبال للجالية الوطنية المقيمة 

في باكستان، بمناسبة االحتفال بالذكرى 
الستين السترجاع السيادة الوطنية.

وأوضح السفير الجزائري بإسالم آباد، 

إبراهيم رماني، في كلمة ألقاها خالل 
الحفل، "أهمية الحدث التاريخي و أبعاده، 

ومعالم استراتيجية الجزائر الجديدة 
داخليا وخارجيا منذ 2019 بقيادة رئيس 

الجمهورية، عبد المجيد تبون".

وذكر السفير ب"العالقات التاريخية 
الجيدة بين الجزائر وباكستان، التي 

كانت من أوائل الدول التي دعمت ثورتنا 
المجيدة و اعترفت بحكومتها المؤقتة عام 
1958 و أقامت معها عالقات دبلوماسية 

في أكتوبر 1963، حيث سيحتفل 
البلدان العام القادم بالذكرى ال60 

إلقامة عالقات دبلوماسية واعدة بالمزيد 
من التعاون المثمر وبالخير والتقدم 

واالزدهار للبلدين الشقيقين".
كما نشر الدبلوماسي مقاال بالمناسبة 
)الجزائر، تاريخ مجيد وعهد جديد( 

باللغتين، اإلنجليزية في جريدة "باكستان 
أوبسرفر" واألوردية في صحيفة 

"خبرين"، أبرز فيه "امكانات الجزائر 
االقتصادية الغنية وأهميتها الجيو-

استرايجية، وكذا توجهات سياسة الجزائر 
داخليا في تطوير تنمية شاملة، و خارجيا 

في توسيع وتفعيل عالقات صداقة 
وتعاون وشراكة مع مختلف البلدان".

ف.م

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    

البريد الإلكتروني: 
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 قوات ال�صرطة باأمن دائرة 

م�صعد بولية الجلفة 

توقيف 4 �أ�شخا�ص م�شتبه فيهم 
لتورطهم في حيازة مهلو�سات

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة مسعد والية الجلفة، 
بحر األسبوع الجاري، من توقيف أربعة مشتبه فيهم 

تتراوح أعمارهم ما بين العقدين الثالث والرابع، 
جلهم مسبوقين قضائياً، لتورطهم في حيازة كمية من 

المؤثرات العقلية واألسلحة البيضاء ودراجة نارية محل 
سرقة.

العملية جاءت على إثر عمليات شرطية )مداهمات( من 
أجل مكافحة شتى أشكال الجريمة باإلقليم الحضري 

لمدينة مسعد، أين تم على إثرها توقيف 4 مشتبه فيهم 
مع حجز كمية إجمالية من المؤثرات العقلية قدرها:422 

قرص مهلوس، باإلضافة إلى مجموعة من األسلحة 
البيضاء المحظورة من الصنف السادس، كما تمكنت 
ذات القوات من استرجاع دراجة نارية محل سرقة 

وجدت بحوزة أحد الموقوفين.
بعد استيفاء إجراءات التحقيق، قدم المشتبه فيهم األربعة 

أمام السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة مسعد، ليتم 
بعد إجراءات المثول الفوري، إيداع ثالثة منهم رهن 

الحبس المؤقت مع الحكم على الموقوف الرابع بخمس 
سنوات حبس نافذة وغرامة مالية قيمتها: عشرة أالف 

10000 دج.
لعجاج عزيز

 

الم�صيلة:

توقيف �سابين يحترفان 
ال�سرقة من داخل المركبات

أوقف عناصر األمن الحضري الحادي عشر بأمن 
والية المسيلة، شخصين يبلغان من العمر 18 و19 سنة 
لتورطهما في فعل السرقة من داخل مركبة،حسبما أفاد 

به بيان صادر عن خلية اإلتصال والعالقات العامة بذات 
السلك األمني.

وباإلستناد إلى ذات المصدر فقد جاءت هذه العملية 
الشرطية إثر شكوى تقدمت بها الضحية مفادها تعرضها 

لفعل السرقة بالنشل من داخل مركبة زوجها، وذلك 
من طرف شخصين كانا على متن دراجة نارية، أين 

استهدف الفاعلين حقيبتها اليدوية التي تحتوي على مبلغ 
مالي ووثائق شخصية باإلضافة إلى بطاقات مصرفية، 

وعليه باشرت ذات المصالح من عملية البحث والتحري 
في القضية باستعمال كافة الوسائل التقنية المتاحة والتي 

مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما في 
ظرف وجيز، مع استرجاع جميع الوثائق والبطاقات.
وأورد البيان أنه تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات 

القضائية المختصة إقليميا عن تهمة السرقة بالتعدد من 
داخل مركبة المتبوع باستحضار مركبة )دراجة نارية(،  

ليصدر في حقهما أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية 
بالمسيلة.

 محمد. ق

بعد نجاح دورة الألعاب المتو�صطية

وهران ت�ستعد لإحت�سان 
حدث ريا�سي اآخر

تحتضن مدينة وهران، البطولة العربية للسباحة، في 
الفترة الممتدة ما بين 20 إلى 24 جويلية الجاري حسب 

ما أفادت به إذاعة وهران.وتستعد “الباهية” الحتضان 
حدث رياضي مهم بالمسبح األولمبي المتواجد بالمركب 
الجديد ميلود هدفي، وهذا بعد انتهاء األلعاب المتوسطية 

وهران 2022.ويأتي هذا الحدث الرياضي بعد نجاح 
وهران في تنظيم الدورة الـ19 من ألعاب البحر األبيض 

المتوسط.
ع. ط

الرغاية بالعا�صمة

تفكيك جمعية اأ�سرار مخت�سة 
في المتاجرة بالمهلو�سات 

تمكنت مصالح أمن والية الجزائر بالرغاية من توقيف 
3 أشخاص مشتبه فيهم بتورطهم في قضية تكوين 

جمعية أشرار قصد المتاجرة بالمؤثرات العقلية، حسبما 
أفاد به، أمس، بيان لذات المصالح. وأوضح نفس 

المصدر, أن مصالح األمن الحضري السابع بالرغاية 
بأمن المقاطعة اإلدارية بالرويبة عالجت تحت إشراف 

النيابة المختصة إقليميا قضية تخص تكوين جمعية 
أشرار قصد المتاجرة بالمؤثرات العقلية, أوقف على 

إثرها 3 أشخاص, تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة, 
ينحدرون من والية الجزائر, مسبوقين قضائيا.

ومكنت العملية -يضيف البيان- من ضبط وحجز 
2707 قرص من المؤثرات العقلية, إضافة إلى مبلغ 
مالي بالعملة الوطنية بقيمة 78.500 دج ومبلغ مالي 

بالعملة األجنبية قدر بـ350 أورو و3 هواتف نقالة. وبعد 
استكمال اإلجراءات القانونية, تم تقديم أطراف القضية 

أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
ع. ط

الأمم المتحدة توؤكد اأن الهند 

�صت�صبح الأكثر تعدادا لل�صكان 

 8 مليـــــار ن�سمـــــــة 
عدد �سكاــــن العـــــالم

أعلنت إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية 
واالجتماعية، أمس، أن عدد سكان العالم يُفترض أن 

يصل إلى ثمانية مليارات نسمة في 15 نوفمبر المقبل، 
متوقعة أن تحل الهند محل الصين وتصبح الدولة 

األكثر تعدادا للسكان عام 2023.
وقال األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 

في بيان، إنه في حين يُتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 
ثمانية مليارات نسمة، فإن ذلك "هو تذكير بمسؤوليتنا 
المشتركة لالعتناء بكوكبنا ولحظة للتفكير بالتزاماتنا 

حيال بعضنا البعض والتي ما زلنا ال نحترمها".
وأضاف غوتيريش أنها أيضا "مناسبة لالحتفاء 

بتنّوعنا ولالعتراف بإنسانيتنا المشتركة وللتعبير 
عن إعجابنا بالتقدم المحرز في مجال الصحة والذي 
مدد فترة الحياة، وخّفض بشكل كبير معدالت وفيات 

األمهات واألطفال".
وبحسب إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية 

واالجتماعية، فإن عدد سكان العالم ينمو حاليا بأبطأ 
وتيرة له منذ 1950. وقد يصل إلى نحو 8,5 مليارات 

نسمة عام 2030، و9,7 مليارات عام 2050، مع 
توّقع أن يبلغ ذروته مع نحو 10,4 مليار نسمة في 

سنوات 2080 على أن يبقى بهذا المستوى حتى العام 
.2100

وبحسب األمم المتحدة، فإنه في حين لوحظ تراجع 
واضح في معدل الخصوبة في دول عدة تُعتبر 

متطّورة، فإن الزيادة المتوقعة لعدد سكان األرض في 
العقود المقبلة ستتركز بأكثر من نصفها في ثماني دول 

هي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا 
والهند ونيجيريا وباكستان والفيليبين وتنزانيا.

الوكالت

بومردا�س

الإطاحة برعيتين اإفريقيين 
تورطا في تزوير العملة ال�سعبة

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الوالئية 
للشرطة القضائية بأمن والية بومرداس من ايقاف 

نشاط شبكة إجرامية مكونة من رعيتين ماليتين 
يتراوح سنهما بين 28 و 39 سنة متورطان في 

قضايا التزوير، النصب واالحتيال التصريح 
الكاذب مع انتحال هوية الغير وبحوزتهما 

مستحضرات باهظة الثمن.
وأشارت مصالح أمن والية  بومرداس في بيان 

لها، بأن حيثيات القضية تعود إلى اكتشاف عناصر 
فرقة البحث والتدخل خالل مراقبة روتينية لمركبة 
سياحية كان على متنها رعيتين اإلفريقيتين، على 

كيس بالستيكي به مساحيق في شكل بودرة وأنابيب 
اختبار بها سوائل، تم اخفائها تحت مقعد السائق، 

وبعد التعمق في التفتيش عثروا على مجموعة 
من الحزم على شكل أوراق نقدية خضراء اللون 
ملفوفة بقصاصات مدون عليها 100 أورو و 50 

أورو.
كما تم العثور في الصندوق الخلفي للمركبة على 

صندوق آلي موصول بخيط كهربائي رمادي اللون 
به درج متحرك يحتوي على حزم من األوراق 

سوداء اللون على شكل وحجم أوراق نقدية مموهة 
من الجهتين بأوراق نقدية وطنية من فئة 2000دج، 
وبعد ضبط المحجوزات تم اقتياد المشتبه فيهما إلى 

المصلحة.
وأضافت، بأن التحقيق أسفر عن تورطهما في 
قضايا التزوير، النصب واالحتيال، التصريح 
الكاذب مع انتحال هوية الغير إذ أنهما يقومان 
بانتحال هويات مزيفة ويوهمان الطامعين عن 

قدرتهما في تزوير العملة الصعبة عن طريق وضع 
حزم من األوراق المصبوغة باللون األخضر داخل 

صندوق كهربائي يعمل آليا، ويتم تحويلها إلى 
أوراق نقدية مقلدة بعد إضافة مستحضرات خاصة، 
في حين أن ذلك الصندوق به درج يتحرك آليا نحو 

اليمين واليسار فقط، ويقدمان كنموذج ورقة حقيقية 
من فئة 50 اورو مصبوغة باللون األخضر وبعد 

استكمال التحقيق وانجاز ملفات قضائية ضدهما تم 
تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.

ف. م

بجاية

 قتيالن و3 جرحى
 في حادث مرور

لقي شخصان حتفهما في حادث مرور وأصيب 3 
آخرون بجروح في حادث مرور ببجاية. وأوضحت 

صفحة “طريقي” في منشور لها على صفحتها بموقع 
فايسبوك، أن حادث المرور المميت وقع بالطريق 

الوطني رقم 26 الرابط بين واليتي بجاية والبويرة 
بالضبط على مستوى قرية أبادو بلدية فناية الماتن. 

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 3 أشخاص 
آخرين بجروح .

ر. ن

في ثاني اأيام الت�صريق

حجـــاج بيت اهلل الحرام 
يوا�سلـــون الجمــــرات 

اإلى غاية يوم 11 �صبتمبر القادم 

تمديد اآجال اإيداع التر�سيحات لم�سابقة "نجمة الإعالم"

بمنا�صبة عيد الإ�صتقالل:

 �سفارة الجزائر باإ�سالم اآباد تقيم حفل 
ا�ستقبال على �سرف الجالية الجزائرية
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