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حملت ا�صم المج�هد الراحل عبد الحفيظ بو�صوف

الرئي�س تبون ي�شرف على تخرج الدفعات بالأكاديمية الع�شكرية ل�شر�شال
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11 مليون تلميذ منتظرون خالل الدخول 
المدر�صي الق�دم وبلع�بد يوؤكد

وزارة التربيــة لم تتخـل 
عن بيع الكتــاب المدر�شي 

بالموؤ�ش�شــات التربويـــة

 ت�أتي في المرتبـــة 

الـ 3 افريقـي� والع��صرة 

 ع�لميــــــــ� داخــــــــل

 مجموعـــة اأوبك بلو�س
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اإنتاج الجزائر من النفط يرتفع لمليون و55 األف برميل يوميا �شهر اأوت

ق�ل اإن الرئي�س تبون يولي اهمية ب�لغة لأفراده، الفريق اأول �صنقريحة يوؤكد:

الجي�س بلغ م�شتوى عال من الحترافية 
تمكنـــه مـــن مواجهــــة اأي تهديـــــد



قام رئيس الجمهورية بتقليد الرتب وتسليم 
الشهادات للطلبة المتفوقين األوائل في الدفعات 

المتخرجة أمس من األاكاديمية العسكرية 
بشرشال، والتي جاءت تسميتها باسم المجاهد 

عبد الحفيظ بوصوف، حيث تبع تسليم 
الشهادات وتقليد الرتب استعراضات عسكرية 

لمختلف القوات العسكرية، ولقد قد أعطى 
الرئيس تبون الموافقة على تسمية الدفعات 

المتخرجة بإسم المجاهد المرحوم عبد الحفيظ 
بوصوف، المدعو "سي مبروك" الذي وافته 

المنية سنة 1980 عن عمر ناهز ال 54 سنة 
بعد مسار ثوري ونضالي حافل بالتضحيات في 

سبيل الوطن.
واستهل الحفل التقليدي الذي يأتي تتويجا 

لتخرج الدفعات من مختلف المؤسسات 
التكوينية للجيش الشعبي الوطني برسم السنة 

الدراسية 2021-2022، باستقبال رئيس 
الجمهورية من طرف الفريق أول السعيد 
شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني 

الشعبي، مرفوقا بقائد الناحية العسكرية األولى، 
اللواء علي سيدان وقائد األكاديمية، اللواء 

سالمي باشا، كما كان في استقباله أيضا قائد 
الحرس الجمهوري الفريق أول بن علي بن 

علي وكذا قادة القوات للجيش الوطني الشعبي.
وبعد أن أستعرض تشكيلة عسكرية أدت له 

التحية الشرفية عند مدخل األكاديمية، وعزف 
النشيد الوطني، وضع رئيس الجمهورية إكليال 
من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد إلسم 

الرئيس الراحل هواري بومدين وقرأ فاتحة 
الكتاب ترحما على روحه الطاهرة.

وقد تميزت انطالقة الحفل بتحليق سرب من 
الطائرات زينت سماء األكاديمية باأللوان 
الوطنية قبل أن يلقى الفريق أول السعيد 

شنقريحة كلمة بهذه المناسبة التي حضرها 
رئيس مجلس األمة، صالح قوجيل، ورئيس 

المجلس الشعبي الوطني، براهيم بوغالي، 
والوزير األول، أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس 

المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، وأعضاء 
من الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية، 

إلى جانب أعضاء البعثات الدبلوماسية األجنبية 
بالجزائر وعائالت المتخرجين واألسرة 

الثورية.

اأ�شاد رئي�ش اركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي 

الفريق اأول ال�شعيد �شنقريحة، باحرتافية 

اجلي�ش، موؤكدا انه بلغ م�شتوى عايل من 

الن�شج واالحرتافية "ميكنه من مواجهة 

اأي تهديد مهما كان نوعه وم�شدره"، ليلفت 

يف �شياق اآخر اأن ت�شريف رئي�ش اجلمهورية 

حلفل تخرج الدفعات باالأكادميية 

الع�شكرية ل�شر�شال اأم�ش، يعك�ش االأهمية 

التي يوليها للجي�ش.

اإميان. �ش

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق 
أول السعيد شنقريحة، أول في كلمته أمس 

خالل حفل تخرج الدفعات باألكاديمية العسكرية 
لشرشال إن تشريف رئيس الجمهورية لحفل 
تخرج الدفعات، "يعكس األهمية التي يوليها 

للجيش وألفراده وال يفوتنا جميعا ونحن ال نزال 

نعيش نفحات ستينية االستقالل التأكيد أن واجبنا 
اليوم الحفاظ على وطننا الجزائر من كل خطر 

ومكروه والحفاظ على عهد الشهداء"، مشددا "أن 
استظهار تضحيات من وهبوا الجزائر االستقالل 
هو واجب وطني مقدس يفرض نفسه على كافة 
الوطنيين المخلصين؛ فهو واجب يمنحنا جميعا 
االفتخار واالعتزاز لالنتماء للشعب الجزائر.

إلى ذلك، اشاد الفريق اول بالشعب الجزائري 
الذي قال إنه "كان وال يزال شعب المواقف 
الثابتة والسديدة والحاسمة يتخذها في حينها 

وفي الوقت المناسب، مواقف ستتجلى جدواها 
ولو بعد حين "، مثنيا بالدور الذي لعبه الجيش 

الوطني الشعبي في بناء الجزائر، بالقول: 
"لعب الجيش دورا مشهودا في مسار بناء 

الدولة الحديثة من خالل االنجازات المحققة منذ 
االستقالل على غرار تأهيل موارده البشرية 
وتشييد منشآته ومساهمته الفعالة في التنمية 

الوطنية"، مضيفا: "كان جيشنا العتيد عنوانا 
لوحدة الوطن المفدى، وفي هذا السياق شكلت 

هياكل التكوين على رأسها أكاديمية شرشال 
بوتقة تنصهر فيها طاقات أبنائها من كل ربوع 

الفسيح.« وطننا 
وواصل الفريق اول كلمته مشددا: " يكفي أفراد 

الجيش أنهم استطاعوا بناء قوة دفاعية مهيبة 
الجانب كانت درعا واقيا من أخطار المراحل 
الصعبة، يحدوهم في ذلك إيمانهم الراسخ في 

حقنا كأمة وأن نضطلع بدورنا الريادي في 
منظومتنا اإلقليمية وتعميم نعمة األمن في 

محيطنا القريب والبعيد"، كما أشاد بالمستوى 
الذي بلغه الجيش الوطني الشعبي "الجيش 

الذي بلغ مستوى عالي من النضج واالحترافية 
يواصل بكل عزم جهوده المضنية على مسار 
عصرنة قوام المعركة لديه بشكل يمكننا من 
مواجهة أي تهديد مهما كان نوعه ومصدره.«

اإ. �ش

 وفاة الرئي�س ال�سابق دو�س �سانتو�س:
  التوقيع على �سجل التعازي

 مبقر �سفارة اأنغوال باجلزائر
وقع رئيس مجلس األمة، السيد صالح قوجيل، نيابة عن رئيس الجمهورية، السيد عبد 
المجيد تبون، اليوم الثالثاء بمقر سفارة أنغوال بالجزائر، على سجل التعازي اثر وفاة 

الرئيس األنغولي السابق، خوسيه ادواردو دوس سانتوس.
وكتب السيد قوجيل في سجل التعازي: "تلقيت، ببالغ الحزن واألسى، نبأ وفاة الرئيس 
السابق، السيد خوسيه ادواردو دوس سانتوس، بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية في 

خدمة المصالح العليا للشعب األنغولي الشقيق".
وأمام هذه الفاجعة األليمة --يستطرد السيد قوجيل-- "أتقدم إليكم، نيابة عن السيد رئيس 
الجمهورية، عبد المجيد تبون، وباسم الجزائر حكومة وشعبا وأصالة عن نفسي، بأحر 
التعازي القلبية وأصدق عبارات المواساة والتآزر، كما أشاطر عائلة الفقيد وكافة ذويه 

ومحبيه مصابهم وكلي أمل أن يجدوا في هذا العزاء األخوي الصادق ما يعزز صبرهم 
وإيمانهم ويقوي عزيمتهم على تجاوز ما ألم بهم من كرب".

وأضاف السيد قوجيل قائال: "وإني ألستحضر في هذه المناسبة األليمة مناقب الفقيد 
وخصاله النبيلة وعظيم إسهاماته في بناء جمهورية أنغوال الشقيقة"، مشيرا الى أنه 

"برحيل السيد خوسي ادواردو دوس سانتوس، تفقد الجزائر صديقا عزيزا نذر حياته 
للدفاع عن القضايا العادلة والمصالح العليا للقارة اإلفريقية في التحرر والسلم والتنمية".
وخلص رئيس مجلس األمة الى القول: "وبهذه المناسبة األليمة، تجدد الجزائر تضامنها 
مع أنغوال، معربة عن قناعتها بأن الشعب األنغولي الصديق سيتجاوز محنة فقدان أحد 

أبنائه البررة بكثير من الصبر واليقين والشجاعة".

وزير ال�شوؤون الدينية واالأوقاف ي�شرح

  ال وفيات وال مر�سى
 و�سط احلجاج اجلزائريني

أكد وزير الشؤون الدينية واألوقاف يوسف بلمهدي، أنه لم يتم تسجيل أي وفيات أو 
مرضى في المستشفيات وسط الحجاج الجزائريين.وقال بلمهدي في كلمته بعد ختم 

الحجاج مناسكهم، إن موسم الحج الحالي كان ناجحا، حيث عاد الحجاج بروح إيجابية، 
خاصة بعد الشروحات والتوجيهات التي تلقوها من طرف المرشدين.أما بخصوص 
خطبة عرفة التي ألقاها محند مشنان بمخيمات الحجاج الجزائريين، فقال إنها كانت 

جامعة مانعة، مؤكدا أن الجزائر اعتادت على إلقائها في مخيمات الحجاج على غرار ما 
فعلته معظم الوفود وتفعله منذ سنوات.

ر.ن

مت التطرق خلل هذا اللقاء للإطار القانوين الذي 

ُيحدد ن�شاط املوؤ�ش�شات امل�شغرة

عرقاب ي�ستقبل اأع�ساء فدرالية 
امل�ستغلني احلرفيني للذهب

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أعضاء من المكتب التنفيذي للفدرالية 
الوطنية للمستغلين الحرفيين للذهب، وذلك بحضور إطارات من الوزارة المكلفين 

بالمناجم.وأفاد بيان لوزارة الطاقة أن الوزير استمع النشغاالت أصحاب المؤسسات 
المصغرة لالستغالل المنجمي الحرفي للذهب في والية تمنراست، وعلى رأسها التقنية 

والتجارية منها.
وتم التطرق خالل هذا اللقاء، لإلطار القانوني الذي يُحدد نشاط المؤسسات المصغرة 

ومواقع األنشطة المنجمية التي تحددها الوكالة الوطنية لألنشطة المنجمية.وجدد عرقاب 
تأكيده على المرافقة الدائمة والُمستمرة للُمستفيدين من التراخيص التي تتيح للشباب 

ممارسة هذا النشاط المهني بشكل قانوني، منظم وناجع.
وتعهد الوزير على أن جميع االنشغاالت المطروحة ستأخذ بعين االعتبار من خالل 

دراستها في أقرب اآلجال وإيجاد حلول مستعجلة وسريعة، ضمانا لنجاعة هذا المشروع 
الهام واستمرارية هذا النشاط الحرفي بكيفية تضمن المحافظة على سالمة األشخاص 

والبيئة واالستغالل األمثل للقدرات المنجمية التي تحوزها هذه المنطقة، بموارد وطاقات 
بشرية محلية تسهم في تطوير وتنمية المنطقة ككل.

 ق.و

بلجود يوؤكد اأن هذا القرار انتظره ال�شعبان ملا 

يزيد عن 27 �شهراً ويك�شف

فتح 9 معابر حدودية بني اجلزائر 
وتون�س بداية من اجلمعة القادم

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، أول أمس، عن 
فتح 9 معابر حدودية بين الجزائر وتونس بداية من الجمعة القادم وذلك في إطار تطبيق 

القرار األخير للرئيسين، عبد المجيد تبون، وقيس سعيد.
وفي تصريحات صحفية أعقبت لقائه مع وزير الداخلية التونسي، شرف الدين توفيق 

بالمركز الحدودي ألم الطبول، أكد بلجود أّن القرار الذي انتظره الشعبان لما يزيد 
عن 27 شهراً، سيُعيد بعث حركة التنقل عبر المراكز التسعة بواليات الطارف، سوق 

أهراس، تبسة والوادي، داعياً المواطنين الستغاللها تفاديا لالكتظاظ المسجل خاصة على 
مستوى معبر أم الطبول.

وفي المقابل، أكد وزير الداخلية التونسي أّن الحدود البرية لم تغلق بشكل تام، حيث نّوه 
إلى أّن اإلجراءات الوقائية التي ُفرضت قبل سنتين بسبب تمّدد جائحة كورونا، أدت إلى 

تراجع عدد المسافرين بنسبة 75٪ منذ 2020 مثلما بينتها إحصائيات شرطة الحدود 
والجمارك الجزائرية خالل عرض تم تقديمه بالمعبر الحدودي بأم الطبول.

وبعد الجولة التي قادت وفدي البلدين مشيا على األقدام بالمعبر الحدودي التونسي 
"ملولة"، قال شرف الدين توفيق إّن بالده وّفرت جميع الضروريات الستقبال 

الجزائريين في بلدهم الثاني، مع نزع كل العوائق خاصة على مستوى األماكن السياحية 
لتسهيل وانسيابية حركة التنقل.

وكان بلجود، قد اكد أول أمس بوالية الطارف، أّن كافة التدابير الالزمة اتخذت لضمان 
دخول التونسيين إلى الجزائر والجزائريين إلى تونس في "ظروف جيدة" بداية من 

الجمعة القادم. وبرسم لقاء مع الصحافة نّشطه بالمركز الحدودي ألم الطبول رفقة وزير 
الداخلية التونسي، شرف الدين توفيق، أبرز بلجود أّن زيارة وفدي البلدين لهذا المركز 

الحدودي تدخل في إطار معاينتهما للترتيبات الجارية على مستوى المعابر الحدودية 
البرية إلعادة فتحها أمام حركة المسافرين تجسيداً 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 وإلى غاية العودة والخروج منها. وفي هذا السياق، أّكد أّن كل 

الظروف "متوفرة لضمان راحة المواطنين خالل حركة تنقلهم إلى البلدين"، مبرزاً بأن 
اإلرادة واإلمكانات "متوفرة وسوف يتم تعزيز المراكز الحدودية بكافة اإلمكانات المادية 
والبشرية لضمان استقبالها للمواطنين 24 ساعة على 24 ساعة في أحسن الظروف<<.

ف.م
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حملت ا�شم املجاهد الراحل عبد احلفيظ بو�شوف

الرئي�س تبون ي�سرف على تخرج 
الدفعات باالأكادميية الع�سكرية ل�سر�سال

اأ�شرف رئي�ش اجلمهورية، القائد االأعلى للقوات امل�شلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد 

املجيد تبون، اأم�ش، على حفل تخرج الدفعات من االأكادميية الع�شكرية ل�شر�شال، والتي 

اطلق عليها ا�شم املجاهد املرحوم عبد احلفيظ بو�شوف.

قال اإن الرئي�ش تبون يويل اهمية بالغة الأفراده، الفريق اأول �شنقريحة يوؤكد:

اجلي�س بلغ م�ستوى عال من االحرتافية متكنه من مواجهة اأي تهديد



عرف عدد المترشحين الجتياز شهادتي البكالوريا 
والتعليم المتوسط في مادة اللغة األمازيغية، "ارتفاعا 

معتبرا" خالل دورة جوان 2022، حيث عرفت المادة 
هذه السنة حضورا مميزا في عملية التقييم البيداغوجي، 

حسب ما أفاد به، أمس، بيان للمحافظة السامية 
لألمازيغية.وثمنت المحافظة في بيانها الذي وقعه األمين 
العام, سي الهاشمي عصاد, "هذا المسار اإليجابي لكونه 

ثمرة مجهودات بذلتها الدولة من أجل ترقية وتطوير 
اللغة األمازيغية بطريقة تدريجية على مدار سنوات, 
أي منذ انطالق عملية التدريس في الدخول المدرسي 

1996».-1995
ولفتت في ذات السياق, إلى أن "وضعية تدريس 

األمازيغية في منظومة التربية الوطنية, شهدت مسارا 
تطوريا من ناحية الكمية والنوعية استنادا إلى مؤشرات 

تصاعدية كبيرة من حيث التوزيع الجغرافي وتعداد 
األساتذة في األطوار الثالث, مع السعي إلى التعميم 
التدريجي لتغطية جغرافية أوسع ستشمل 58 والية 

مستقبال.«
وأضاف المصدر ذاته, أن عدد المترشحين لنيل شهادة 
البكالوريا الذين اجتازوا امتحان مادة اللغة األمازيغية 

"بلغ 33953 مترشحا على المستوى الوطني, فبوالية 
تيزي وزو سجل مركزان مخصصان لتصحيح 

أوراق امتحان مادة اللغة األمازيغية خاص بواليات 
الوسط والجنوب الكبير 16809 مترشحا, في حين 

عرف مركز البويرة ارتفاعا في عدد األوراق المعنية 
بالتصحيح في هذه المادة إلى .«10697وفي ذات 

اإلطار, "بلغ العدد بمركز أقبو في والية بجاية 2848 
مترشحا, يليه مركز سطيف بـ2372 ومركز نقاوس 

بوالية باتنة بـ1227 مترشحا.
ق. و

ك�شف وزير التعليم العايل والبحث العلمي, 

عبد الباقي بن زيان, اأّن العدد الإجمايل 

للأ�شاتذة من امل�شف العايل يقدر بـ 27780 

اأ�شتاًذ, اأي ما يعادل 47 باملائة من اإجمايل 

هيئة التدري�س الدائمة.

ف. م

وبرسم لقاء خصص لإلعالن عن نتائج الدورة الـ 47 
للجنة الجامعية الوطنية لترقية األساتذة المحاضرين "أ" 

إلى مصف األستاذية، أول امس، أوضح الوزير أّن 
عدد الذين تّمت ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم العالي 

خالل هذه الدورة بلغ 1249 أستاذاً، ليرتفع بذلك العدد 
اإلجمالي لألساتذة من المصف العالي إلى 27780, أي 
ما يعادل 47 بالمائة من إجمالي هيئة التدريس الدائمة.
وأبرز بن زيان أّن هذه الدورة "تميزت بوضع شبكة 

تقييمية تقترب من الشبكة المتعارف عليها دولياً", 
والتي جاءت -مثلما قال- "استجابة النشغاالت األساتذة 

والباحثين في الميدان.”
وذكر أنه تم "تطبيق المعايير الجديدة الخاصة بالترقية 
على جميع المترشحين, مع مراعاة خصوصية ميادين 

التكوين وطبيعة البحوث والتخصصات بين العلوم 
والتكنولوجيا من جهة وبين العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

من جهة أخرى.”وأشار إلى أن استعمال الرقمنة في 

جميع مراحل عمليات الترقية ساهم في إنجاح هذه 
الدورة وتكريس مبدأ الشفافية والنوعية في معالجة 

ملفات المترشحين, وذلك من خالل "تسهيل اإلجراءات 
وتبسيطها" بالنسبة للمترشحين والخبراء.

وأضاف الوزير أنه بالرغم من تحيين شبكة التقييم 
الوطنية فأن عدد المترشحين والناجحين تضاعف 

مقارنة بالدورات السابقة, وذلك بفضل "تبني القطاع 
لعملية الرقمنة في مختلف مراحل هذه الترقيات 

وانخراط األسرة الجامعية في هذه العملية.”ودعا بن 
زيان األساتذة إلى "مضاعفة الجهود والمثابرة في 

األعمال والبحوث من أجل رفع التحديات والمساهمة في 
تحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي.”

أوضح بلعابد خالل إشرافه على ندوة وطنية لمديرية 
التربية خصصت لتقييم العمليات المرتبطة بالدخول 

المدرسي القادم, أن "المؤسسة التعليمية التي يرتادها 
التالميذ ويعرفها االولياء هي المكان المفضل لبيع 

الكتاب المدرسي", مؤكدا أن الوزارة "لم تتخل أبدا عن 
عملية بيع هذا الكتاب وبنفس االسعار التي لن يطرأ 

عليها أي تغيير.«
وأضاف أنه تحسبا للدخول المدرسي القادم, سيتم فتح 
34 نقطة بيع دائمة على المستوى الوطني ونقطة بيع 

واحدة على االقل على مستوى كل بلدية, باإلضافة الى 
تنظيم معارض عبر كل واليات الوطن, زيادة على 

اعتماد 1478 مكتبة خاصة لنفس الغرض، كما تطرق 
بلعابد الى اعتماد البيع االلكتروني للكتاب المدرسي 
بمقتضى تجديد اتفاقية الشراكة بين الديوان الوطني 

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

وأكد الوزير على ضرورة تجنيد كل الطاقات إلنجاح 
الدخول المدرسي المقبل الذي سيشهد التحاق قرابة 11 

مليون تلميذ في األطوار التعليمية الثالثة. وقال الوزير 
خالل إشرافه على ندوة وطنية لمديري التربية بثانوية 

الرياضيات بالقبة، إنه "بالنظر الى األهمية التي يكتسيها 
الدخول المدرسي في حياة المجتمع الجزائري، فنحن 
مطالبون بتجنيد كل طاقاتنا حتى نوفر له كل أسباب 

النجاح في مختلف النواحي التربوية والتنظيمية والمادية 
مع كل ما يحمله ذلك من تحديات، سيما ما تعلق منها 

بالتعداد العام للتالميذ الي سيظل يسجل ارتفاعا كبيرا.«
واستنادا الى أرقام وزارة التربية الوطنية، فسيلتحق 
قرابة 11 مليون بمقاعد الدراسة مع الدخول المقبل 

)2022-2023(، من بينهم 425.625 تلميذ جديد، أي 
بنسبة ارتفاع تقدر بـ 4،3 بالمائة مقارنة بتعداد السنة 
الدراسية الماضية.وكشف الوزير بنفس المناسبة أن 
حظيرة المؤسسات التعليمية للقطاع سوف تنتقل من 
28.457 الى 28.839 مؤسسة من بينها 20.272 

مدرسة ابتدائية، 5.909 متوسطة و2.658 ثانوية، علما 
أن هذه المؤسسات تضم في مجملها مطاعم مدرسية.

ويتوقع القطاع استالم 587 مطعم مدرسي في الطور 

االبتدائي، 86 نصف داخلية )59 في الطور المتوسط 
و27 في الثانوي(، باإلضافة الى 13 داخلية.

وفي هذا الصدد، دعا بلعابد مديري التربية الى "التحلي 
باالنضباط وتشجيع العمل الجماعي، باعتبارهما 

شرطان أساسيان لتحقيق النجاح"، ملحا في نفس الوقت 
على "االحترام الصارم والدقيق للتعليميات وتطبيق 
النصوص التنظيمية التي تسير السنة الدراسية، الى 

جانب الوقوف عن كثب على مجريات الدخول المدرسي 
لمعالجة النقائص في حينها والتأكد من االنطالق لفعلي 

للدراسة في التاريخ المحدد.«
كما حرص الوزير على تقديم بعض التعليمات لضمان 
دخول مدرسي ناجح، من بينها "ترشيد تسيير الموارد 

البشرية مع ضمان التغطية للمناطق التي قد تعرف 
عجزا في هذا المجال"، مشددا على ضرورة "تأطير 

جميع االفواج التربوية التي يبلغ عددها 353 ألف فوج، 
وهذا ابتداء من اليوم االول للدخول المدرسي مع ايالء 
العناية الالزمة لتوفير الكتاب المدرسي وفتح المطاعم 

المدرسية.«
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 تخرج  قر�بة 12 �ألف 
طالب بجامعة �مل�سيلة 

أشرف، أمس، عبد القادر جالوي والي المسيلة بحضور 
السلطات األمنية والمدنية، على اختتام السنة الجامعية 

2022/2021، وسط حضور غفير لمختلف مكونات األسرة 
الجامعية، حيث حملت الدفعة اسم الشهيد " بن صوشة دهمش» 

وعرض مدير الجامعة البروفيسور كمال بداري في كلمته، 
الحصيلة العلمية والبيداغوجية للجامعة خالل الموسم، وأعطى 
خالل اللقاء أرقاما عامة حول تعداد الطلبة المتخرجين، الذي 

وصل إلى 11871 طالب تخرج هذه السنة بين طوري ليسانس 
والماستر،مشيرا إلى أن نهاية الموسم الجامعي اكتسى طابعا مميزا 
بالنظر الى جهود الجامعة في التأسيس لولوج منظومة تكوين عالي 

على درجة من الصمود في ظل الظرف الخاص الذي فرضته 
الجزائر الجديدة.

وأوضح بداري أن البحث المكثف الذي انتهجته جامعة المسيلة في 
التعليم والرقمنة وكذا فتح فروع الذكاء االصطناعي والروبوتيك 

تماشيا مع برنامج الحكومة، كان بمثابة انطالقة حاسمة لهذا المسار 
لما تتوفر عليه الجامعة من تأطير نوعي  يقوم على وسائل تعليمية 

عصرية ومخزون بشري ومحيط بحث مالئم عالوة على تبني 
عديد التكوينات المهنية وذلك في إطار تطبيق سياسة االنفتاح على 

المحيط االقتصادي واالجتماعي.
وأورد ذات المتحدث أن التطور الذي تشهده جامعة محمد بوضياف 
بالمسيلة جاء بناءعلى تصدرها المراتب األولى وطنيا، في مختلف 

التصنيفات الوطنية والدولية وفي عديد المجاالت على غرار الرقمنة 
والحوكمة الرقمية، حيث تقدمت الجامعة حسب ذات المتحدث 
بتسجيل 64 براءة اختراع سيتم ربطها ببحث علمي جاد هدفه 

تمكين البالد من االلتحاق بديناميكية التنمية الدولية.
وأكد مدير الجامعة في ختام كلمته، عزمه رفقة الطاقم المسير 

للجامعة على السير بخطى ثابتة نحو الهدف المنشود، وهو تطوير 
األداء العلمي والبيداغوجي لهذا المرفق العمومي الهام، مغتنما 

الفرصة ليوجه شكره لجميع األساتذة الدائمين والمؤقتين وكذا الطلبة 
الذين أثبتوا جدارتهم في مجال البحث العلمي.

وأشاد والي المسيلة على المجهودات التي تبذلها الجامعة، 
التي عرفت حسبه تطورا نوعيا مشهودا ومسارا معرفيا الفتا 

وتخصصات جديدة في الهندسة المعمارية والبيئة والصحة، وكذا 
استحداث دبلوم طالب خمس نجوم، باإلضافة إلى احتاللها المرتبة 

الرابعة وطنيا بين جامعات الوطن واألولى من حيث براءات 
االختراع بـ 100 براءة اختراع منها 33 مشروع عالمة البل 
ومشروع مبتكر ومؤسسة ناشئة منها خمس مؤسسات ناشئة تم 

تمويلها من الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، مختتما 
أن كل هذا ساعد بطريقة أو أخرى في تجسيد سياسة االنفتاح على 
المحيط االقتصادي واالجتماعي، باإلضافة إلى المساهمة اإليجابية 

في تحقيق التنمية المحلية في عهد الجزائر الجديدة التي رسم 
معالمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

وتجدر اإلشارة إلى أنه تم على هامش اإلختتام زيارة مزرعة 
التجارب النموذجية لكلية العلوم باإلضافة إلى إمضاء اتفاقية 

بين الجامعة وبلدية المسيلة، و تكريم الطلبة المتفوقين بمختلف 
التخصصات واألساتذة .

حممد قرين 

خلل جل�شة عامة يعقدها جمل�س الأمة 

�لت�سويت على م�سروعي قانوين 
�ال�ستثمار و�الحتياط �لع�سكري �ليوم

يعقد مجلس األمة اليوم, جلسة عامة، يخصصها للتصويت مع 
المناقشة المحدودة على مشروعي قانونين, يتعلقان باالستثمار 

و باالحتياط العسكري, حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وأضاف 
ذات المصدر أنه سيتم خالل هذه الجلسة, "تقديم مشروعي 

القانونين من قبل ممثل الحكومة وتقديم تقريرين حول مشروعي 
القانونين من طرف لجنة الشؤون االقتصادية والمالية ولجنة 

الدفاع الوطني وكذا تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية"، كما 
سيتم خالل الجلسة -حسب البيان- "التصويت على مشروعي 

القانونين".
ع.ط

�جلالية �جلز�ئرية بكولومبيا 
حتتفل ب�ستينية �ال�ستقالل

احتفلت الجالية الجزائرية المقيمة بكولومبيا, بالذكرى المزدوجة 
الـ 60 لعيدي االستقالل والشباب, ذكر خاللها سفير الجزائر 

بكولومبيا, أحمد هاشمي, برمزية هذا العيد ومعانيه في النضال 
والتضحية.

وقال الدبلوماسي في كلمة له : "إنني أشعر بكثير من الفخر 
واالعتزاز وأنا أتوجه إليكم, ومن خاللكم إلى كافة الشعب 

الجزائري األبي, بأحر التهاني وأصدق األماني بمناسبة االحتفال 
بالذكرى الستين لعيدي االستقالل والشباب.”

و تابع : "أود أن أغتنم هذه السانحة ألؤكد لكم بأن تاريخ الخامس 
من شهر يوليو يسجل واحدة من بين أهم وأبرز المحطات من تاريخ 

كفاح الشعب الجزائري من أجل نيل استقالله واسترجاع سيادته 
الوطنية المسلوبة بعد 132 سنة من االستعمار الغاشم, وهو مناسبة 

وذكرى ألخذ العبر والدروس منها في التضحية والفداء وعرفانا 
ألولئك الذين وهبوا أنفسهم ودمائهم الزكية فداء للوطن وألبنائه.”

و اغتنم سفير الجزائر بكولومبيا هذه الفرصة ليترحم على أرواح 
الشهداء الطاهرة وجدد العهد "للعمل من أجل إعالء كلمة الجزائر 
والذود عن مصالحها واإلبقاء على الواجب المقدس تجاه الوطن 
الحبيب والدفاع عن قضاياه العادلة والحفاظ على مصالح الجالية 

الجزائرية في كل األحوال".
ق. و

11 مليون تلميذ منتظرون خلل الدخول املدر�شي القادم وبلعابد يوؤكد

وز�رة �لرتبية مل تتخل عن بيع 
�لكتاب �ملدر�سي باملوؤ�س�سات �لرتبوية

نفى وزير الرتبية الوطنيةعبد احلكيم بلعابد, تخلي الوزارة عن بيع الكتاب املدر�شي على 

م�شتوى املوؤ�ش�شات التعليمية, موؤكدا اأن املرافق الأخرى واملعار�س املخ�ش�شة لبيع الكتاب 

املدر�شي "تاأتي لدعم هذه العملية ولي�س لتعوي�شها.«

املحافظة ال�شامية للأمازيغية ت�شفه بـ "امل�شار الإيجابي" 

بكالوريا 2022 �سهدت �رتفاعا يف عدد �ملرت�سحني يف مادة �للغة �الأمازيغية

خلل الإعلن عن نتائج الدورة الـ 47 للجنة اجلامعية الوطنية لرتقية الأ�شاتذة املحا�شرين, بن زيان:

  47 باملائة من �إجمايل هيئة �لتدري�س �لد�ئمة "�أ�ساتذة من �مل�سف �لعايل"

عزيز. ط



وسجل انتاج الجزائر من النفط الخام 
خالل شهر جوان المنقضي استقرارا، 
إذ قدر ب 01 مليون و23 ألف برميل 
خالل  يصعد  أن  ينتظر  فيما  يوميا، 
 01 لـ  ليصل  الجاري  جويلية  شهر 
مليون و39 ألف برميل يوميا وبزيادة 
بفضل  يوميا،  برميل  ألف   16 تبلغ 
الزيادات، التي أقرتها دول مجموعة 
الخاص  اجتماعها  في  بلوس  أوبك 
الزيادات  وستمكن  جويلية  .  بشهر 
النفط،  إنتاج  في  الجديدة  الشهرية 
بلوس  أوبك  مجموعة  أقرتها  التي 
اجتماعها األخير من رفع حصة  في 
01 مليون و55  الجزائر، ألكثر من 
أوت  شهر  خالل  يوميا،  برميل  ألف 
ولكنها تبقى في المرتبة ال 03 افريقيا 
أن  ينتظر  التي  نيجيريا،  بعد كل من 

و826  مليون   01 ل  انتاجها  يصل 
ألف برميل يوميا وأنغوال التي سيبلغ 
انتاجها 01 مليون و525 ألف برميل 
مجموعة  بيانات  حسب  وهذا  يوميا، 

أوبك بلوس.
 10 ال  المرتبة  في  الجزائر  وتأتي 
دول  بين  النفط،  إنتاج  في  عالميا 
تتصدر  إذ  بلوس،  أوبك  مجموعة 
العربية  المملكة  من  كل  القائمة 
مليون   11 ب  وروسيا  السعودية 
العراق  لتليها  برميل،  آالف  و4 
برميل،  ألف  و651  ماليين   4 ب 
ماليين   03 ب  العربية  واإلمارات 
و179 ألف برميل، ثم كل من الكويت 
برميل،  ألف  و811  مليون   2 ب 
ألف  و826  مليون   01 ب  نيجيريا 
و753  مليون   01 المكسيك  برميل، 

ألف برميل، كازاخستان ب 01 مليون 
و706 ألف برميل، وتاسعا أنغوال ب 

01 مليون و525 ألف برميل.
سنة  النفط  من  الجزائر  إنتاج  وقدر 
ألف  و487  مليون   01 ب   2019
التي  نيجيريا  خلف  يوميا،  برميل 
ل  النفط  من  اليومي  انتاجها  وصل 
وفق  برميل،  ألف  و102  مليون   02
بيانات شركة بي بي البريطانية، التي 
النفط  إنتاج  عن  للحديث  خصصت 

الخام والمكثفات والسوائل الغازية.
النفط  من  الجزائر  إنتاج  وانخفض 
شهدت  التي   ،2020 سنة  خالل 
ل  وصل  إذ  كورونا،  فيروس  تفشي 
01 مليون و332 ألف برميل يوميا، 
ل  انتاجها  هبط  التي  نيجيريا،  خلف 
01 مليون و798 ألف برميل يوميا، 

ولكن بقيت في المرتبة األولى افريقيا 
وبعدها الجزائر ثانيا.

مبالغ  العليا  السلطات  ورصدت 
قطاع  في  الستثمارها  هامة  مالية 
والتنقيب  لالستكشاف  المحروقات 
من  الرفع  بهدف  جديدة،  آبار  عن 
اإلنتاج وتوجيه شحنات أكبر للتصدير 
واالستفادة من أسعار الطاقة المرتفعة 
أن  إلى  العالمية.يشار  األسواق  في 
بلوس  أوبك  مجموعة  دول  انتاج 
مجتمعة خالل شهر أوت القادم يقدر 
برميل  ألف  و854  مليون   43 ب 
ألف  و689  مليون   26 منها  يوميا، 
مجموعة  دول  تخص  يوميا  برميل 
أوبك و17 مليون و165 ألف برميل 
منظمة  خارج  الدول  تخص  يوميا 

أوبك.
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تاأتي يف املرتبة الـ 03 افريقيا وال 10 عامليا داخل جمموعة اأوبك بلو�س

اإنتاج اجلزائر من النفط يرتفع لـ 01 
مليون و55 �ألف برميل يوميا �شهر �أوت

يتجه اإنتاج اجلزائر من النفط اخلام لي�سل ل 01 مليون و55 األف برميل يوميا بداية �سهر اأوت القادم، م�ستفيدا 

من قرار جمموعة اأوبك بلو�س ب�سخ زيادات �سهرية ت�سل لـ 648 األف برميل يوميا.

يف �سهادات جديدة اأدىل بها 

�ملوقوف بن حليمة  يك�شف �لعالقة 
�لوطيدة لالإرهابي بوخر�ص 

بنظام �ملخزن �ملغربي
كشف اإلرهابي الموقوف محمد عزوز بن حليمة العالقة الوطيدة 
بنظام  أمير "ديزاد"  المدعو  أمير بوخرص  التي تجمع اإلرهابي 
وأجهزة  معادية  دوائر  بعدة  ارتباطه  وكذا  المغربي  المخزن 
ضد  العدائية  مخططاتها  تنفيذ  على  تعمل  أجنبية  استخبارات 

الجزائر.
وفي الجزء الخامس من االعترافات التي بثها التلفزيون الجزائري 
مساء أول أمس تحت عنوان "رحلة الخيانة وتفاصيل المؤامرة", 
مع  لديه عالقات مشبوهة  كانت  "ديزاد"  أمير  أن  حليمة  بن  قال 
وأجهزة  معادية  دوائر  بعدة  ارتباطه  يثبت  ما  وهو  جهات,  عدة 
خيانته  استغل  الذي  المخزن  نظام  بينها  من  أجنبية  استخبارات 

لتجنيده في مخططاته العدائية ضد الجزائر.
وكشف بن حليمة في سياق حديثه عن عالقة أمير "ديزاد" بنظام 
كانوا على  بفرنسا وإسبانيا  يقيمون  أن وسطاء مغربيين  المخزن 
يعقوبي  صباح  المدعوة  بينهم  من  االخير,  هذا  مع  دائم  اتصال 
القاطنة بإسبانيا, والتي دخل في عالقة معها بعد ترحيل محمد عبد 
هللا, حيث كانت هي المكلفة بتنظيم الوقفات الداعمة لمحمد عبد هللا, 

والتي شارك فيها العديد من الرعايا المغربيين.
وأوضح أن صباح يعقوبي مزدوجة الجنسية )مغربية - إسبانية( 
وتقود نقابة العمال المغربيين في إسبانيا وكانت على اتصال مع 
أعضاء في البرلمان اإلسباني, مشيرا الى أن أمير "ديزاد" كانت 
وهو  جزائري  أنه  يدعي  الذي  كبير  وليد  المدعو  مع  عالقة  له 
وكانت  بباريس  تعيش  مغربية  امرأة  مع  وكذا  بالمغرب  يقطن 
تسلمه أظرفة مغلقة, وبعد استالمه لها يقوم ببث مباشر عبر مواقع 

التواصل االجتماعي يتهجم فيه على الدولة الجزائرية وجيشها.
كما كشف عن العالقة التي تربط االرهابي أمير بوخرص بصحفي 
مغربي يدعى أحمد غرابي ويعمل في صحيفة "جون أفريك" وهو 
ارتباطه مع  الى  باإلضافة   ,2021 يناير  من كتب عنه مقاال في 
بن  قال  الذي  اليهودي  محاميه  من خالل  فرنسا  في  نافذة  جهات 
حليمة أنه طلب منه دفع مبلغ 10 آالف أورو من أجل تسهيل عملية 

الحصول على اللجوء السياسي في فرنسا.
وتحدث بن حليمة في اعترافاته عن السعي الحثيث ألمير "ديزاد" 
المناضل  بمظهر  الظهور  ومحاولة  صورته  تبييض  أجل  من 
مؤكدا  الفرنسي,  العام  الرأي  لدى  اإلنسان  حقوق  عن  والمدافع 
أن شركة فرنسية عرضت عليه في أكتوبر 2021 إنتاج فيلم عنه 
لعرضه عبر إحدى منصات المشاهدة حتى يظهر في ثوب "البطل 
سيناريو  كاتب  الشركة  هذه  له  ووفرت  المعارض"  والسياسي 
مكسيكي واشترطت عليه عدم الحديث عن حركة "رشاد" والعربي 
زيطوط, األمر الذي لم يعجب هذا االخير, مما زاد في حدة النزاع 

بينهما.
منطقة  في  سكنا  يملك  "ديزاد"  أمير  أن  بالقول  حليمة  بن  وتابع 
الفرنسية,  العاصمة  أحياء  أرقى  أحد  في  بباريس وآخر  عسكرية 
باإلضافة إلى سيارتين فاخرتين, كما أنه افتتح مؤخرا مقهى مع 
المدعو بوقزوحة وسجل كل أمالكه باسم زوجته وأنه يدخر عند 
أورو  ألف  و100  أورو  ألف   200 من  أزيد  زيطوط  اسماعيل 

أخرى عند المدعو عماد لخضارة.
واعترف أن عماد لخضارة المقيم بكندا هو من يدعم أمير "ديزاد" 
له  أنه جمع  إلى  والمسيرات, مشيرا  الوقفات  له  وينظم  باألموال 
 2020 يونيو  في  الفرنسية  الشرطة  عليه  قبضت  حين  األموال 
ووصلت قيمة المبلغ 100 ألف دوالر, كما أنه جمع 60 ألف أورو 

في قضية سعيد شتوان.
فيها  بن حليمة-- جمعية عين  --حسب  لخضارة  أسس عماد  وقد 
حول  ملفات  يجمع  حاليا  وهو  قانونيا,  مستشارا  شويطر  سفيان 
الموقوفين من أجل رفع هذه القضية إلى البرلمان الكندي ثم إلى 
حتى  الكندية  الحكومة  على  الضغط  بهدف  وذلك  المتحدة,  األمم 
تقطع العالقات مع الجزائر بدعوى "الدفاع عن حقوق االنسان.«

العناصر  هذه  بكل  االحتكاك  بعد  أنه  حليمة  بن  اإلرهابي  وأكد 
اإلرهابية, أدرك أن هدفها األساسي هو ضرب استقرار الجزائر. 
وتطرق بن حليمة ايضا إلى بعض الوسائل التي يقوم من خاللها 
استعمال وسطاء, من  األموال عن طريق  بتبييض  "ديزاد"  أمير 
بينهم دريسي عبد هللا, حيث أن هذا اإلرهابي ال يقبل التعامل أبدا 

بالتحويالت البنكية حتى ال يترك آثارا ويتهرب من الضرائب.

اصطدم مرتادو الشواطئ بمختلف الواليات 
الذين  الشواطئ،  مافيا  بممارسات  الساحلية 
للولوج  مالية  مبالغ  دفع  عليهم  فرضوا 
ضاربين  سياراتهم،  وركن  الشواطئ  إلى 
الشواطئ  بمجانية  العليا  السلطات  تعليمات 
المنظمة  رئيس  الحائط .وتساءل  عرض 
الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاد محيطه 
على  منشور  خالل  من  زبدي،  مصطفى 
التواصل  موقع  على  الرسمية  صفحته 
مجانية  حقيقة  عن  "فايسبوك"،  االجتماعي 
الشواطئ، في ظل ما سجل من خروقات في 
بعض الشواطئ .وأشار مصطفى زبدي إلى 

بعنابة،  الخروبة  بشاطئ  تم رصدها  واقعة 
الصف  بححز  األشخاص  بعض  قام  أين 
طاوالت  يحوي  والذي  بالكامل،  األول 
مرتادي  منع  تم  كما  وشمسيات،  وكراسي 
الثاني،  الصف  في  الجلوس  من  الشاطئ 
كالمه  متابعا  حديدية،  بأعمدة  عزل  بعدما 
"هل هذه هي مجانية الشواطئ التي تحدثتم 
عنها أثناء افتتاح موسم االصطياف .«ووجد 
المصطافون أنفسهم مجبرين على دفع مبالغ 
حصولهم  دون  سياراتهم  ركن  مقابل  مالية 
شرعي  الموقف  بأن  يثبت  وصل  أي  على 
ومرخص من قبل السلطات الوصية، وفي 

لوالية  السياحة  مديرية  دعت  الصدد  هذا 
بمصالح  لالتصال  المصطافين  بومرداس 
مقابل  الدفع  على  اجبارهم  حال  في  األمن 
الحظائر،  مستوى  على  سياراتهم  ركن 
يستدعي  الحظائر  تسيير  بأن  مؤكدة 
البلدية.كما  قبل  من  الحصول على رخصة 
على  الشواطئ  بعض  قاصدي  إجبار  يتم 
من  لوازمها  ومختلف  الشمسيات  استئجار 
بعض  قبل  من  تنصب  وكراسي،  طاوالت 
المسموحة  الشواطئ  طول  على  الشباب 
السباحة بها، رغم أنه قد تم في وقت سابق 
التأكيدات  تشفع  استغاللها.ولم  كيفية  تحديد 

بخصوص  الهيئات  لمختلف  المتواصلة 
خالل  التجاوزات  لوقف  الشواطئ،  مجانية 
الفرص  منتهزي  أحكم  إذ  الحارية،  السنة 
قبضتهم على بعض الشواطئ، محولين إياها 
إلى ملكية خاصة، وسارعوا لنصب وتثبيت 
والكراسي.وقد  والطاوالت  الشمسيات 
أحكمت مافيا الشواطئ سيطرتها على العديد 
الساحلي  الشريط  طول  على  الشواطئ  من 
ضاربة  روادها،  على  قوانينها  وفرضت 
معها قرارات السلطات العليا للبالد عرض 
السلطات  جددت  الذي  الوقت  في  الحائط، 
تأكيدها على مجانية الولوج للشواطئ، داعية 

المصطافين لرفع شكاوي في حال تعرضهم 
لسلوكيات وتجاوزات غير شرعية.

وينتظر المصطافون تدخل السلطات الوصية 
لتحرير الشواطئ من قبضة المافيا، وتطبيق 
القاضية  للبالد  العليا  السلطات  تعليمات 
باإلضافة  الشواطئ،  إلى  الولوج  بمجانية 
التي  السيارات،  ركن  مواقف  تحرير  إلى 
وأنا مصالح  المافيا، خاصة  استولت عليها 
اإلصطياف  موسم  بداية  مع  قامت  األمن 
بها  ووضعت  الشواطئ  ببعض  بتدخالت 

حدا لتغول المافيا.
ف.م

امل�سطافون بانتظار حمالت لتطهري ال�سواطئ   مافيا �ل�شو�طئ حتكم قب�شتها على بع�ص �ملو�قع

من اأجل �سمان مزيد من الفعالية الطاقوية 

حمافظ �لطاقات �ملتجددة يدعو �إىل �إن�شاء 
خمابر ملر�قبة �لأجهزة �لكهربائية

الطاقوية,  والفعالية  المتجددة  الطاقات  محافظ  دعا 
إلى  العاصمة,  بالجزائر  أمس،  ياسع,  الدين  نور 
لمراقبة  مخابر  ممكن"  وقت  "أقرب  في  إنشاء 
األجهزة الكهربائية, للتأكد من تطابقها مع المعايير 

الدولية في مجال النجاعة الطاقوية.
األولى  القناة  مع  صحفي  لقاء  في  ياسع  أوضح 
لإلذاعة الوطنية, أن األجهزة الكهربائية, وخاصة 
مكيفات الهواء شديدة االستهالك للطاقة الكهربائية 
رقابة  ألية  تخضع  ال  الصيف,  فصل  حلول  مع 

حاليا, مما يستدعي التعجيل بإنشاء هذه المخابر.

الشمسية  األلواح  تركيب  برامج  وبخصوص 
المؤسسات  في  النظيفة  الكهربائية  للطاقة  المنتجة 
العمومية, أكد السيد ياسع أن أكثر من 800 مدرسة 
تم  اقتصادية  ومؤسسة  عمومية  وإدارة  ومسجد 
تجهيزها فعليا بهذه األلواح, غير أن فائض االنتاج 
معوقات  بسبب  مستغال  غير  يزال  ال  الكهربائي 
فائضا  المؤسسات  هذه  وتمويلية.وتنتج  تشريعية 
ال  والتي  النظيفة  الكهربائية  الطاقة  من  "معتبرا" 
المراسيم  بعض  صدور  عدم  بسبب  حاليا  تستغل 
التنفيذية المتعلقة بقانون كهرباء 2002 وذلك بغية 

الوطنية,  الكهربائية  الشبكة  إلى  الفائض  تحويل 
حسب السيد ياسع.

وأشار المسؤول إلى أنه باإلضافة إلى هذا النقص 
هذا  أن  حيث  التمويل,  مشكلة  هناك  التشريعي, 
السياق,  ذات  معتبرة.وفي  مبالغ  يتطلب  المجال 
المتجددة  الطاقات  محافظة  أن  ياسع  السيد  أعلن 
القادمة  والفعالية الطاقوية ستصدر خالل األسابيع 
حصيلة حول قيمة مشاريع الطاقات المتجددة التي 

يقوم بها كل قطاع على مستوى مناطق الظل.
ع.ط



انه  يدعي  من  المتسولين  بين هؤالء  فمن 
غير قادر على عيال 8أو 10 إفراد، وآخر 
يشهر وصفة دواء ال يستطيع شراء الدواء 
البنه المريض أو المعاق، وأطفال صغار 
أيتام  أنهم  يدعون  وجوههم  على  البراءة 
بدون أب، وشيخ اشتعل رأسه شيبا يتمتم 
على  الغضب  من  الكثير  فيها  بعبارات 
التسول،  عالم  إلى  اضطروه  الذين  أبنائه 
األرض  متخذة  الرضيع  ابنها  تحمل  وأم 
لها  رافعة يديها إلي السماء تدعو  فراشا 
وتركها عرضة  الذي طلقها  علي زوجها 
لذئاب الشوارع، وآخر جالس على قارعة 
الطريق رث المالبس حافي القدمين يدعو 
لمن يعطيه قليال من الدنانير لشراء حذاء 

أو قميص.
 املت�سولون يغزون حتى القرى 

والبلديات النائية

أو  البلديات  على  يقتصر  التسول  يعد   لم 
المدن الكبرى بالوالية فقط بل تعداها  إلى 
أو  القليلة  السكانية  الكثافة  ذات  البلديات 
الربيع  وسيدي  سليمان  بني  كبلدية  النائية 
و  والعزيزية  وجواب  الكبير  والقلب 
غيرها  فهذه البلديات تشهد تواجدا رهيبا 
ويظهرون  ليال  يختفون  الذين  للمتسولين 
عددهم   يزداد  الصباح،  إطاللة  مع 
كالفطريات خاصة في  المناسبات والشهر 
الفضيل واألعياد يختارون أماكن التسول 
وطفلين  امرأة  مثال  فنجد  فائقة  بعناية 
المدية  بوسط  النور  مسجد   من  بالقرب 
وتواجد أخرى أمام دار المالية  وفي جميع 
األماكن التي تكثر فيها الحركة على غرار 
مراكز البريد واألسواق الشعبية ومحطات 

الحافالت .
مت�سولون يحبذون النقود يرف�سون 

املواد الغذائية واملالب�س

قبول  على  المتسولين  من  الكثير  يمتنع 
والفواكه  الخضر  أو  الغذائية  المواد 
فمنهم   ، النقود  محبذين  المالبس  وحتى 
النقود على مضض ومنهم  يقبل غير  من 
النقود  العبارة طالبا  من يرفضها بصريح 
معلال رفضه  بحاجته للنقود لشراء الدواء 
أو األدوات المدرسية أو غير ذلك ، ففي 
دردشتنا مع صاحب محل لبيع الدقيق قال 
كيس  المتسولين  من  يأتيه  من  يمنح  :أنه 
دقيق أو " فرينة" أو حتى العجائن  غير 

بالنقود  مطالبا  ذلك  يرفض  أغلبهم  أن 
ذلك حيث  أبعد من  إلى  بل وراح محدثنا 
أقسم أنه رأي بأم أعينه متسولون ينفقون 
في  مال  من  المحسنين   أيدي  به  ماتجود 
على  جوع  من  والتغني  التسمن  أمور 
غرار التبغ وتعبئة رصيد لشريحة هواتف 

المحمولة وغير ذلك.
الأفارقة وال�سوريون  يزاحمون 

املت�سولني اجلزائريني

كورونا  جائحة  حلول  منذ  قلتهم   رغم 
إلى  والسوريين  األفارقة  نزوح  أن  إال  
لمحترفي  حقيقيا  قلقا  شكل  المدية  والية 
التسول وهذا ما عبر عنه  احد المتسولين   
بوسط مدينة المدية بعد أن زاحمته  إحدى 
النازحات السوريات في طلب  الصدقة من 
حيث  الظهر  صالة  نهاية  عقب  المصلين 
منح صدقاتهم  معظمهم  فظل  للذين  عبر  
للمتسولة السورية عوض محترف التسول 
على  الغريب   يفضلون  بأنهم  ونعتهم  بل 
الكثير  له  اندهش  مشهد  في  المدينة  ابن 
إبراهيم شيخ  المارين،من جهته عمي  من 
دار  أمام  التسول  واعتاد  السن  في  طاعن 
من  يجنيه  الذي  المبلغ  عن  سألناه  المالية 
التسول فصرح بان المبلغ  تناقص بشكل 
كبير وهذا عقب غزو السوريين واألفارقة 

مضى  وقت  في  خاصة  المدية   لمدينة 
صدقاتهم  يمنحون  المحسنون  بات  حيث 
لهم ما دفعه إلى تغيير المكان إلى السوق 

المتواجدة  وسط المدينة .
 ت�سول الأطفال م�ساهد

 يندى لها اجلبني

عمر  في  طفل  مشهد   أن  فيه  الشك  مما 
الزهور بمالبس رثة وأرجل حافية يفترش 
المفروض  فمن   ، القلب  يوجع  األرض 
المدرسة  هو  الطفل  لهذا  الطبيعي  المكان 
واللعب  الترفيه  دور  حتى  أو  المسجد  أو 
يوفر  يحتضنه  وبيت  العادية  األوقات  في 
ومتطلبات  والحنان  األسري  الدف  له  
مرحلته  ، حيث نرى الكثير من األطفال 
منعوهم  أو  أعطوهم  المارة  إلى  يتسولون 
البعض  لدن  من  بالقول  زجرهم  حتى  أو 
في  الكلمات  مع  الدموع  فتمتزج  اآلخر 
ترديد عبارات لقنها الكبار ألطفال الذنب 
لهم ، والغريب في ذلك تواجد أم أو حتى 
أب رفقة ابنه يستعطف به المحسنين لينشأ 
بنفسية عرجاء وسلوك غير سوي  الطفل 
واإلجرام  للسرقة  سيلجأ  أنه  نقل  لم  إن 
ذل  لتحمل  اضطرته  ظروف  على  ردا 
األخالق  كل  يكتسب  وآالمه،فقد  التسول 
السيئة الموجودة في الشارع كبيئة مفتوحة 

على كل االحتماالت البذيئة، كون ظاهرة 
آفات  الحتراف  الباب  له  فتحت  التسول 
أخرى، كاإلدمان على المخدرات والسرقة 
وحتى القتل لتحصيل الكسب، ألن التسول 
ومن  العمل،  بذرة  األطفال  بداخل  يقتل 
عوض  رجال  الظاهرة  هذه  تعطينا  ثمة 
أن يكون فاعال  في مجتمعه يصبح ناقما 
الذي أوصله  عليه، يعتبره السبب األول  
سن  في  األمل  ليبقى  التسول،  حالة  إلى 
من  ومعاقبة  األطفال  تسول  تمنع  قوانين 

يضطرهم أو يستغلهم في ذلك.
 حرائر يت�سولن 

ينفقن على اأزواج واأولد

مجتمعنا  عن  غريبة  ظاهرة  انتشرت 
الجزائري المسلم الذي يوجب على الرجل 
زوجة  من  أسرته  بأفراد  والتكفل  اإلنفاق 
واألخوات  اإلخوة  وحتى  ووالدين  وأوالد 
أجل  من  للتسول  زوجات  احتراف  وهي 
يستحسنون  عاطلين  أزواج  على  اإلنفاق 
بالبيت  يومه  الزوج  يقضي  ،حيث  األمر 
بالمقاهي  جالسا  أو  الشوارع  يجوب  أو 
المساء  في  تعود  التي  زوجته  منتظرا 
وماحصلته  ومشروبات  مأكوالت  تحمل 
هذه  تالقيه  بما  مبال  غير  يوم  تسول  من 
بالشوارع  وإهانات  متاعب  من  الزوجة 
وحتى المساومات الدنيئة من لدن مرضى 
إلى  بالبعض  األمر  ويصل  بل  النفوس 
إيصال زوجته بسيارته إلى مكان تسولها 
صاحب  شعبان  عمي  إلينا  تحدث  مثلما 
في  نحن   : قائال  بالمدية  لألحذية   محل 
واألجداد  اآلباء  يعشه  لم  غريب  زمن 
وأبنائها  زوجها  على  الزوجة  تنفق  حيث 
والمفروض  يومها   تسول  من  األصحاء 
حسب قول محدثنا أن الزوج هو المكلف 
باإلنفاق على بيته وأسرته حتى وإن كانت 

الزوجة عاملة فما بالكم بالمتسولة.
 كرثة حمرتيف الت�سول

 يحرم  املحتاجني حقا

كان التسول في الماضي يقتصر على فئة 
معروفة بفقرها لدي عامة الناس ولكن في 
غير  منهم  الكثير  أصبح  األخيرة  اآلونة 
التسول  مالمح  عليه  تظهر  وال  معروف 
أدي  الذي  الشيء  لحسن  مظهرهم  نظرا 
االمتناع عن  إلى   المواطنين  من  بالكثير 
من خالل  لنا  تبين  ،كما  بالصدقات  مدهم 
حديثنا مع بعض المواطنين أن الكثير من 
كثيرة  وممتلكات  أمواال  يملك  المتسولين 
دليل  وخير  لهم  المهنة حرفة  من  واتخذ  
على ذلك شبان يستطيعون مزاولة العمل 
جيوب  بنات  على  العيش  فضلوا  لكن 
المحسنين  عوض العمل و الكد من اجل 
لقمة العيش ،هي عادة سيئة توضع أمامها 
وراء  يقف  ومن  كثيرة  استفهام  عالمات 
الحابل  فيها  اختلط  التى  الظاهرة  هذه 

بالنابل والمحتاج بالمتطفل.
حقا  نجد  المجتمع   في  غصنا  وإذا  هذا 
عزة  منعتهم  الذين  الفقراء  من  الكثير 
النفس والتعفف من أن يمدوا أيديهم حيث 
التقيناهم ونحن بصدد  الكثير ممن  لنا  أكد 
ويقبلون  يخجلون  أنهم  العمل  هذا  إعداد 
أن  اختاروا  ألنهم  بصعوبة  الصدقات 
تكون  كرامتهم فوق كل اعتبار ونحسبهم 
أغنياء من التعفف  في حين يوجد الكثير 
يملكون  أنهم  رغم  الذين  االنتهازيين  من 
أنهم فضلوا احتراف  ما يكفيهم وأكثر إال 
هذه المهنة الدخيلة على المجتمع المدايني 
عرض  بكرامتهم  ضاربين  والجزائري 
وتبقى  معدودات  دنانير  سبيل  في  الحائط 
اليد العليا خير من اليد السفلى مثلما يقول 

الرسول صلى هللا عليه وسلم.
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ظاهرة غريبة على املجتمع

الت�سول بني "احلرفة" واحلاجة
على غرار كل مدن الوطن اأ�سبحت العديد من بلديات املدية مق�سدا للكثري من املت�سولني والوجهة املف�سلة للكثري ممن احرتفوا 

هذه املهنة من اجلن�سني مبختلف الأعمار، حيث اأ�سبح وجودهم ماألوفا يوميا من طلوع ال�سم�س اإىل  مغيبها، والكل يبدع  بطريقته 

اخلا�سة ق�سد ا�ستمالة قلوب املواطنني للظفر ببع�س النقود. 

ا�ستطالع: عمر بكريي

ما يزال يحافظ

 على مكانته رغم تزاحم 

الإطباق الع�سرية

"الع�سبان".. 
تاج املوائد يف عيد 

الأ�سحى باملدية
يترأس قائمة األطباق التقليدية بوالية المدية 
تاج الموائد  الذي  يعتبر  "العصبان"  طبق 
وفي  واألعياد  المناسبات كاألفراح  في 
األيام العادية لألسر ويطلق عليه في بعض 
المناطق اسم الدوارة أو البكبوكة، يستهلك 
بكثرة في فصل الشتاء الحتوائه على مواد 

دسمة.
المفضل  التقليدي  العصبان الطبق  ويعتبر 
الحضرية  العائالت  لدى  منازع  وبدون 
المأكوالت  العديد من  بين  من  للمدية 
مائدة  تزين  التي  المطبخ  في  المحضرة 
العائالت المدانية خالل شهررمضان على 
غرار طبق المثوم )كريات اللحم( المقدمة 
مع شربة المقطفة المحضرة محليا بالكرفس 
والفول اليابس يبقى العصبان يحتل المكانة 
المفضلة المستهلكة  األطباق  األولى ضمن 

في مدينة المدية.
تركية عرف ألول  أصول  ذا  الطبق  هذا   
السابع  القرن  أواسط  المنطقة في  في  مرة 
ومتجذرة  مستمرة  العادة  لتبقى هذه  عشر 
التحضير  نمط  نفس  مع  هذا  يومنا  إلى 
لها  المكونة  األساسية  تشكيلة العناصر  أما 
األرز  األحشاء،  الخروف،  كرشة  فهي 
وكثيرا من أنواع التوابل حيث تبقى أغلب 
النوع  هذا  على  تحافظ  المدانية  العائالت 
المناسبات  في  خاصة  الطبخ التقليدي  من 
العائلية الكبرى مما يعكس شخصية أهالي 
المنطقة المتوارثة أبا عن جد عبر العصور 
البربرية  والحضارات  الثقافات  ومختلف 
الرومانية العربية والتركية ، حيث أن هذا 
خاصة  وتقاليد  عادات  عنه  تولدت  التأثير 
طبق  ،ويعرف  الطبخ  من  النوع  بهذا 
العصبان في مناطق أخرى بتسميات مختلفة 
"الدوارة"  الحضرية  فبالنسبة للعائالت 
"البكبوكة"  الريفية  المناطق  سكان  وعند 
هو  "البلبول"  تحضير مختلفة،  بطرق 
تختص  التي  المأكوالت  أشهر  من  أيضا 
بها المدية يحضر عن طريق الخبز اليابس 
إليه  ويضاف  كالكسكس  ويفتل  يهرس 
الزعتر ويقدم كطبق بالسكر وهو ذا أصول 
تركية أيضا مفضل لدى سكان الحضر إلى 
الكسكسي  أيضا  نجد  الطبقين  هذين  جانب 
بأنواعه المختلفة فهناك ما يحضر بالمرق 
إليه أحيانا  ويضاف  األحمر  أو  األبيض 
البازالء  بواسطة  يحضر  ما  ومنه  الزبيب 
أو  يقدم باللبن  الذي  )المسفوف(  والفول 
استقبال  عند  يطهى  النوع  وهذا  الحليب 
فصل الربيع وكثير من العائالت من تصبر 
الجلبانة وتستعملها معه في وجبة السحور 

أيام الشهر الفضيل.
خصيصا  تحضر  أطباق أخرى  وهناك   
بمناسبة إحياء بعض المناسبات ذات الطابع 
"الروينة"  أشهرها  الديني،  أو  االجتماعي 
المعدة أساسا من القمح المحمص مهروس 
يعجن  ثم  إليه السكر،  ويضاف  ومطحون 
في  وتوزع  كبيرة  كريات  في  ليشكل 
تسمى  المحلية التي  واالحتفاالت  الوعدات 
التقليدية  األطباق  ننسى  ال  كما  المعروف 
منها "الكعبوش"  نذكر  الوالية  لجنوب 
المعد من التمر والدقيق والسمن، "الحموم" 
محلية  أطباق  كلها  و"بوصلوع" وهي 
مدى  لتبيان  المدانية  المرأة  فيها  تتنافس 
األطباق  واحلي  أشهى  على إعداد  قدرتها 
مكانتها  تزاحم  على  تحافظ  الزالت  التي 

اإلطباق العصرية .
ع. بكريي



بهذه  اإلحصائيات  مصلحة  رئيس  أوضح 
خالل  تمكنت  الوالية  أن  عامر،  فؤاد  المديرية، 
إنتاج وفير في شعبة  تحقيق  الحالي من  الموسم 
من  قنطار   4.520.518 ب  قدر  الحمضيات 
السنة  قنطار   4.304.000 مقابل  الحمضيات 
قنطار.  ألف   200 حوالي  بزيادة  أي  الفارطة 
في  وفرة  تحقيق  في  النتائج  هذه  وساهمت 
بأسعار  و  الفارطة  األشهر  مدار  على  األسواق 
معقولة تراوحت بين 80 و 150 دج للكلغ الواحد 
غير  على  الحالي  يوليو  شهر  غاية  إلى  هذا  و 
الحمضيات  سعر  كان  ما  عادة  حيث   ، المعتاد 
إلى  يصل  يوليو  شهر  خالل  نادرة  تصبح  التي 

300 دج أو أكثر .
واستحسن المواطن البليدي هذه الوضعية كثيرا، 
مختلف  إقتناء  من  "مكنته  أنها  أحدهم  قال  حيث 
أنواع الحمضيات من برتقال و ليمون بأصنافهما 
و بأسعار معقولة خاصة لما تتوفر عليه من فوائد 
الموسمية". اإلنفلونزا  و  للزكام  مضادة  صحية 
وقال مواطن آخر أن وفرة الحمضيات في السوق 
بشكل  إقتنائها  على  شجعته  مقبولة  بأسعار  و 
فيروس  ضد  مناعتهم  لتعزيز  لعائلته  مستمر 
األشهر  خالل  منتشرا  كان  الذي   19 كوفيد- 
عالية  نسب  على  تحوي  أنها  باعتبار  الفارطة 
المزيد من  الجسم  يمنح  الذي  الفيتامين "ج"  من 
أي  محاربة  على  تعمل  التي  المضادة  األجسام 

عدوى يدخل الجسم.
من جهتها ، ذكرت سيدة أن وفرة الليمون البري 
في  القديمة  أجدادها  عادات  إحياء  على  ساعدها 
تشتهر  الذي  المربى  أنواع  لمختلف  التحضير 
به المرأة البليدية على غرار معجون الرتقال و 
األرنج و غيرها من أنواع الحمضيات.واستنادا 
نهاية  غلقها  تم  التي  الفالحية  المصالح  لمديرية 
الحصيلة  هذه  تصدر  فقد   ، الفارط  يونيو  شهر 
الموسمي  و  المتأخر  و  المبكر  بانواعه  البرتقال 
و الذي يضم أكثر من 20 صنفا على غرار نوع 

التومسون الذي انتجت منه الوالية 1.128.042 
قنطار تالها الكليمونتين ب 1.063.456 قنطار 
 ، قنطار   241.800 ب  )اليوسفي(  فالمندرين 
أنواع أخرى من  المنتوج على  باقي  فيما توزع 
الليمون و البرتقال بدون نواة والبرتغالية ونافال 

وغيرها.
األول  المنتج  تعد  التي  البليدة  والية  أن  يذكر 
يقدر  بإنتاج  الوطني  المستوى  على  للحمضيات 
بأكثر من 33 بالمائة ، تنتج خمس مجموعات من 
الحمضيات و هي كل من الكليمونتين و المندرين 
و البرتقال و الليمون و الليمون البري بمجموع 
44 صنفا من الحمضيات المزروعة على مساحة 
هكتار   18.352 منها  هكتار   19.764 تقدر 

منتجة.
الأمطار الإ�ستثنائية وعوامل تقنية وراء 

حتقيق هذه النتائج

أسباب  البليدة  لوالية  الفالحية  المصالح  أرجعت 
شعبة  في  "المرضية"  النتائج  هذه  تحقيق 
أخرى  و  طبيعية  عوامل  عدة  إلى  الحمضيات 
التي  المالئمة  المناخية  العوامل  أهمها  تقنية 
عرفتها الوالية هذه السنة سيما منها التساقطات 
شهر  خالل  سجلتها  التي  "االستثنائية"  المطرية 
نوفمبر الفارط و التي قدرت ب 350 ملم مقابل 
70 ملم خالل نفس الشهر من السنوات الفارطة 
و هي الكمية التي لم تسجلها الوالية منذ أكثر من 
المحلي  للمدير  30 سنة ، حسب تصريح سابق 

للموارد المائية، كريم علوش.
كافة  منسوب  رفع  في  الوضعية  هذه  وساهمت 
سقي  في  الفالحون  عليها  يعتمد  التي  اآلبار 
موجه  نقبا   2500 ب  المقدرة  و  محاصيلهم 
مشكل  من  التخفيف  في  ساعد  ما  وهو  للسقي 
إستنزاف الطبقة الجوفية، كما ساهم دخول إنتاج 
100 هكتار من مساحات الحمضيات المغروسة 
االعتبار ألشجار  إعادة  برنامج  إطار  في  حديثا 

وفقا   ، المنتوج  رفع  من   ، الهرمة  الحمضيات 
المصالح  بمديرية  اإلحصائيات  مصلحة  لرئيس 

الفالحية ، فؤاد عامر.
 ، الفالحة  لغرفة  العام  األمين  ذكر  جهته،  من 
محمد عبري أن المسار التقني المعتمد من طرف 
من  مصالحه  طرف  من  المؤطر  و  الفالحين 
تسميد و سقي و مكافحة مختلف األمراض ساهم 
"اإليجابية"  النتائج  هذه  تحقيق  في  كبير  بشكل 
التي حققها  المرضية  النتائج  إلى  بالمناسبة  الفتا 
و  السنة  هذه  مطلع  المنظم  الحمضيات  صالون 
و  الخبرات  لتبادل  للفالحين  فرصة  شكل  الذي 
المجال.وأضاف  في  المعتمدة  الميدانية  التجارب 
لطرح  للفالحين  فرصة  كان  الصالون  هذا  أن 
انشغاالتهم على السلطات المحلية خاصة ما تعلق 

منها بتسويق المنتوج وتطويره.
لغرفة  العام  األمين  ذكر  أخرى،  جهة  من 
نهاية  قبل  تنظيم  تعتزم  مصالحه  أن  الفالحة 
السنة الجارية جلسات وطنية لبحث سبل تطوير 
شعبة الحمضيات.وقال عبري إن مصالحه تلقت 
للفالحة  الوطنية  الغرفة  طرف  من  الموافقة 
السنة  نهاية  قبل  لتنظيم  المحلية  السلطات  و 
منتجي  مختلف  ستضم  وطنية  جلسات  الجارية 
المعاهد  و  الوطني  المستوى  على  الحمضيات 
من  الفالحة  لقطاع  المرافقين  الشركاء  و  التقنية 
بنوك و صناديق تامين و غيرها ، لبحث كيفية 
المرتقب  للحمضيات  المتزايد  المنتوج  توجيه 
خالل السنوات القادمة و إقحامه في االستراتيجية 
الوطنية الخاصة بإعادة بعث الصناعات الغذائية 
و التصدير، كما سيتم التركيز خالل هذه الجلسات 
الحمضيات  منتوج  توفير  كيفية بحث سبل  على 
شهر  في  اإلنتاج  توقف  بدل  السنة  مدار  على 
مارس فقط كما هو معمول به حاليا و ذلك من 
خالل دراسة كيفية إنتاج أنواع أخرى متأخرة من 

الحمضيات تتالءم مع كافة أشهر السنة.
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تسبب حريق في إتالف 3 هكتارات 
من المساحات  الغابية وهكتار واحد 
)غليزان(،  الرمكة  ببلدية  حصيدة 
مصالح  لدى  أمس،  علم،  حسبما 

الحماية المدنية بالوالية .
المالزم  باإلعالم  المكلف  وأوضح 
األنباء  لوكالة  هللا  خام  عباس 
نشب  الحريق  أن  الجزائرية 

غابات  بإحدى  أمس،  أول  مساء 
مستوى  على  الغربي  الونشريس 
الرمكة   ببلدية  زيان"  "أوالد  دوار 
و أتى على 3 هكتارات من أشجار 
الصنوبر الحلبي و األحراش إضافة 

إلى  هكتار حصيدة مجاور للغابة.
المدنية  الحماية  أعوان  تدخل  وقد 
وحدة  و  المتنقل  للرتل  التابعين 

ومنع  النيران  إلخماد  موسى  عمي 
انتشارها إلى باقي الغابة  وفق ذات 
مشاركة  إلى  أشار  الذي  المسؤول 
الجيش  من  وأفراد  الغابات  أعوان 
بلدية  ومصالح  الشعبي  الوطني 

الرمكة في العملية .
اإلخماد  عملية  استغرقت  وقد 
لحرارة  نظرا  ساعات   5 حوالي 

سخرت  حيث   ، الرياح  و  الطقس 
 40 قرابة  المدنية  الحماية  مصالح 
وعتاد  لإلطفاء  شاحنات  و8  فردا 
للمتحدث. وقد فتحت  استنادا  تدخل 
في  تحقيقا  الوطني  الدرك  مصالح 
أسباب نشوب الحريق يضيف نفس 

المصدر. 
ق. م

غليزان 

النريان تلتهم 3 هكتارات من الغابات بالرمكة

ق. و

مدير املركز الوطني للتقنيات 

الف�سائية لأرزيو ي�سرح

توفري خرائط حمددة
 للمناطق املهددة 

باأخطار الفي�ضانات وحرائق الغابات
أكد مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية ألرزيو بوالية وهران حبيب 
ماحي، أول أمس، بعين تموشنت أن هيئته تعمل على توفير خرائط تحدد 

نطاق المناطق المهددة بأخطار الفيضانات وبحرائق الغابات.
وأبرز الدكتور ماحي خالل أشغال يوم دراسي خاص بالمرجع الوطني 
التابع  )وهران(  ألرزيو  الفضائية  للتقنيات  الوطني  المركز  أن  للعنونة 
مع  االتفاقيات  من  عدد  خالل  من  يعمل  الجزائرية  الفضائية  للوكالة 
الجماعات المحلية وعدد من القطاعات ذات الصلة على توفير خرائط 
الغابات. وحرائق  الفيضانات  بأخطار  المهددة  المناطق  تحدد  تفصيلية 

األقمار  صور  من  المستنسخة  التفصيلية  الخرائط  "هذه  أن  وأضاف 
المشاريع  تجسيد  تفادي  في  عليها  االعتماد  يمكن  الجزائرية  الصناعية 
التنموية على مستوى المناطق المهددة بخطر الفيضانات و أيضا تسمح 

بإعداد مخططات التدخل".
كما كشف ذات المسؤول عن استحداث أربعة تطبيقات رقمية باالعتماد 
على نظام المعلومات الجغرافي, تسمح األولى بتحديد المسار المختصر 
في حركة التنقالت و الثانية خاصة بمتابعة تطور مناطق الظل و توفر 
إلى  إضافة  البلديات,  عبر  الحضرية  الديناميكية  متابعة  الثالثة  التطبيقة 
نظام خاص بالزيارات االفتراضية لعدد من المناطق األثرية و السياحية.

الفضائية  للتقنيات  الوطني  بالمركز  الباحث  األستاذ  أشار  جهته  ومن 
تعمل  األربعة  التطبيقات  أن هذه  بأرزيو )وهران(, كمال سي يوسف, 
بصفة آلية وتعتمد على المعطيات التي تزود بها حيث أن عملية العنونة 
التي تساهم بشكل  الرقمية  التطبيقات  بالغة في عمل هذه  أهمية  تكتسي 

كبير في متابعة التطور التنموي بالجماعات المحلية.
كما أكد األمين العام لوالية عين تموشنت, سامي مجوبي, خالل إشرافه 
على هذا اللقاء أن "عملية العنونة تعتبر أحد العناصر األساسية لورشة 
العصرنة التي شرعت في تجسيدها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية 
ومتكامل  واحد  للعنونة  وطني  نظام  إلى  للوصول  العمرانية  التهيئة  و 
وخدمة  باألقاليم  التعريف  في  ويساهم  دقيق  جيو-مكاني  بتحديد  يسمح 

التنمية المحلية".
شهر  نهاية  قبل  سيتم  بالعنونة,  الخاصة  العملية  أهمية  إلى  وبالنظر 
لفائدة جميع  الوالية  دوائر  تكوينية عبر  لقاءات  تنظيم  المقبل  أغسطس 
المعنيين التابعيين للجماعات المحلية و أيضا للقطاعات ذات الصلة, وفق 
الشعبية  المجالس  رؤساء  مشاركة  الدراسي  اليوم  هذا  مجوبي.وعرف 
البلدية وأيضا عدد من القطاعات األخرى, حيث تم التركيز على عدد 
من المعايير التقنية المعتمدة في عمليات التسمية و الترقيم ضمن إطار 
المرجع الوطني للعنونة و ذلك باالستناد على دليل العنونة, مثلما أشير 

إليه.
ف. م

يف اإطار التكفل مبناطق الظل 

والية اجللفة 
ت�ضتفيد من م�ضاريع عديدة

والمستثمرات  الظل   بمناطق  للتكلف  الجمهورية  رئيس  لتعليمات  تبعا 
الفالحية إضافة للمستثمرين، توجه الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز 
أكثر من  الخدمة  الجلفة من اجل وضع في حيز  لوالية  لعجال"  "مراد 
18000 مستثمرة فالحية دون دفع مسبق وسيرتفع العدد إلى أكثر من 
30000 مستثمرة مع نهاية السنة الجارية والهدف من الربط بالكهرباء 
هو االنتقال الى مرحلة االكتفاء الذاتي فيما يخص المحاصيل الزراعية 

مع خلق مناصب شغل للشباب بالوالية .
في  الوالية وخاصة  والي  إليها  أشار  والتي  توجد  التي  النقائص  ورغم 
تحسين  اجل  من  نقل  بناء محطة  قرار  اتخاذ  تم  فإنه  الجنوبية  المنطقة 
جودة الخدمة وانجاز قاعدة حياة بهدف الرفع من وتيرة العمل و اكتمال 
أين  ظل،  مناطق  بسبع  التكفل  تم  كما  المحددة  مواعدها  في  المشاريع 
سيتم انجاز 1000 وحدة سكنية مع انطالق المشاريع خالل األسبوعين 

القادمين .
وحسب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز "مراد لعجال" فإن الشركة 
الصناعية  المناطق  في  بالكهرباء  المستثمرين  بتزويد  إجراءات  اتخذت 

في اقرب اآلجال.

..وحملة لتنظيف م�ضت�ضفى 
"البوينغ" مب�ضعد

قام شباب مسعد بوالية الجلفة بحملة تطوعية ومبادرة إنسانية قيمة، وذلك 
القطاعات  أهم  من  يعتبر  والذي  "البوينغ"،  الكبير  المستشفى  بتنظيف 

الصحية، بالمدينة نظرا الستقباله عدد كبير من المرضى والمصابين.
وشهدت هذه المبادرة والتي تعتبر من عادات وتقاليد شباب مسعد مشاركة 
إلى عمال  المدينة باإلضافة  المتطوعين من شباب  عدد ال باس به من 
المستشفى. وتهدف هذه الحملة التطوعية الى نزع  االوساخ المتراكمة 
بالمستشفى والقضاء على الميكروبات وتنظيف المحيط وتحسين صورة 
القطاع الصحي بالمنطقة من اجل  استقبال المريض في أحسن الظروف .

ولقد لقيت هذه المبادرة استحسانا من طرف إدارة المستشفى والعاملين 
بها، باإلضافة إلى سكان المنطقة والذين أشادوا بالوعي و الحس المدني 

لهؤالء الشباب.
لعجاج عزيز 

ت�سجيل انخفا�ض طفيف يف الأ�سعار

اإنتاج اأزيد من 4.5 مليون قنطار 
من احلم�ضيات بالبليدة

حققت ولية البليدة خالل املو�سم الفالحي احلايل 2021/ 2022 اإنتاجا وفريا من احلم�سيات جتاوز 5ر4 مليون قنطار من 

هذا املنتوج وهو ما جتلى يف توفر هذا النوع من الفواكه يف الأ�سواق اإىل غاية �سهر جويلية احلايل وا�ستح�سان املواطن لالأ�سعار 

املتداولة التي �سجلت انخفا�سا طفيفا، ح�سبما ك�سفت عنه اأم�ض املديرية املحلية للم�سالح الفالحية املحلية.
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التهاب  حدة  من  التخفيف  على  املنزلية  الطرق  ت�ساعد 

الكامن  ال�سبب  عن  النظر  بغ�ض  فّعالة  بطريقة  اللوزتني 

وراءه، ومن هذه الطرق ما ياأتي:

الراحة: وتتمثل بأخذ قسط كاٍف من ساعات النوم لمساعدة الجسم 

على مكافحة العدوى. 
الإكثار من �سرب ال�سوائل: حيث يساهم الماء في ترطيب الحلق، 

والماء  كالشوربات  الساخنة  السوائل  تساعد  كما  الجفاف،  وتجنّب 

الدافئ مع العسل على التخفيف من احتقان الحلق. 
الملحي  بالمحلول  الغرغرة  تُساعد  امللحّي:  باملحلول  الغرغرة 

الملحّي بإضافة  المحلول  الحلق، ويتم تحضير  على تهدئة احتقان 
ملعقة صغيرة من ملح الّطعام إلى كوب من الماء الفاتر. 

المحيط من خالل جهاز  الهواء  يساعد ترطيب  ترطيب الهواء: 

البارد على التخلص من الهواء الجاف الذي يزيد  ترطيب الهواء 
من تهيج الحلق.

جتّنب املواد املهّيجة للحلق: مثل التدخين ومواد التنظيف القوية.

اإعداد: حياة م�سباحي�شحتك

تبييض  على  تساعد  التي  الطبيعية  الخلطات  بعض  هذه 
الجسم:

قشور البرتقال المجفف واللبن يُمكن تجفيف قشور البرتقال 
إلى  تتحول  الشمس؛ حتّى  أشعة  عن طريق وضعها تحت 

كالمسحوق،  لتصبح  القشور؛  هذه  طحن  ثّم  جافة،  قشور 
ولتنفيذ هذه الوصفة يمكن إتباع الخطوات اآلتية:

املكّونات: 

ملعقة كبيرة من مسحوق قشر البرتقال. 
ملعقة كبيرة من اللبن الطازج.

طريقة التح�سري: 

مزج المكّونات معاً للحصول على عجينة.
وضع العجينة على البشرة النظيفة مّدة 20 دقيقة.

تكرار هذه العملية ثالث مرات أسبوعياً للحصول على أفضل 
النتائج. 

في  فّعااًل  عالجاً  المزيج  هذا  يعتبر  والزبادي  والشوفان  الطماطم 
هذه  ولتنفيذ  البشرة،  أنواع  جميع  يُناسب  إنّه  حيث  البشرة،  تفتيح 

الوصفة يمكن إتباع الخطوات اآلتية:
املكّونات: 

ملعقة من دقيق الشوفان.
ملعقة كبيرة من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.
طريقة التح�سري:

مزج المكّونات معاً للحصول على عجينة سميكة. 
وضع المزيج على البشرة مّدة 30 دقيقة، ثّم غسلها بالماء الدافئ، 

واستخدام مرطب مناسب. 
الحليب وعصير الليمون والعسل يُحافظ العسل على توازن نسبة 
أّن  نجد  لذا  الليمون،  عصير  بسبب  تُفقد  قد  التي  البشرة  رطوبة 
هذا الماسك فّعال للغاية في تفتيح البشرة، وترطيبها، ولتنفيذ هذه 

الوصفة يمكن إتباع الخطوات اآلتية:
املكّونات: 

ملعقة كبيرة من الحليب. 
ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج. 

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التح�سري: 

مزج المكّونات في وعاء، ثّم وضع المزيج على البشرة النظيفة.
إبقاء المزيج على البشرة مّدة 20 دقيقة، ثّم غسلها.

 الكركم وعصير الليمون والخيار يستخدم ماسك الكركم، وعصير 
الليمون، والخيار؛ لتفتيح البشرة، وتحسين صحتها، وجعلها أكثر 

نضارة، ولتنفيذ هذه الوصفة يمكن إتباع الخطوات اآلتية:
املكّونات:

نصف ملعقة صغيرة من الكركم )2.5 غرام(.
ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.
ملعقتان صغيرتان من عصير الخيار. 

طريقة التح�سري:

مزج المكّونات معاً، ثّم وضع المزيج على المنطقة المراد تفتيحها.
إبقاء المزيج على المنطقة المراد تفتيحها مّدة 15 دقيقة، ثّم غسلها. 

تكرار هذه العملية عّدة مرات أسبوعياً.

خلطات طبيعية 
لتبيي�ض اجل�سم 

ن�سائـــــح 
للتخفيــف 
من التهاب 
اللــوزتني

اأطعمة ُمهّمة يف بداية احلمل

 يوصى بتناول هذه األطعمة وخاّصة في األشهر األولى الثالث من الحمل:
الحليب ومشتقاته، بما في ذلك الزبدة والجبنة والقشطة، وخاّصة جبنة القريش، 

ويفضل أن تكون هذه المنتجات قليلة الدسم.
البطاطا، واألرز، والمعكرونة، والكعك، وخبز التوست.

الخضروات الورقية، بما في ذلك السبانخ، والملوخية، والجرجير، والبقدونس.
الفواكه الحمضيّة، على رأسها كل من الليمون، والبرتقال، والجريب فروت.

 المكسرات، مثل اللوز، والجوز.
اللحوم بأنواعها. 

البروكلي.
المأكوالت البحريّة، واألسماك كالسلمون.

البقوليّات مثل العدس، والحّمص، والفاصولياء، والفول.
زيت الزيتون.

والنعناع،  األخضر،  الشاي  من  كل  رأسها  على  العشبية،  الطبيعيّة  المشروبات 
واليانسون، والبابونج.

الماء، حيث يوصى بتناول ما ال يقل عن ثمانية أكواب يوميّاً.
العسل كبديل طبيعّي عن السكر والحلويات

اأ�سرار �سرب الطفل على راأ�سه

 يقوم األطفال ببعض السلوكيات الخاطئة مما يسبب شعور الوالدين باالستفزاز 
بالصراخ  يقوم  كأن  سلبي  فعل  ردة  إلى  الغضب  هذا  يتطور  وقد  والغضب، 
والضرب، دون أن يعي جيًدا مدى األذى والضرر الذي سببه للطفل، وخاصًة 
عندما يكون الضرب موجًها لمنطقة الرأس؛ لذا يجب على جميع اآلباء أن يعلموا 
األساليب  بعض  اكتساب  إلى  يعمدوا  وأن  أبنائهم  على  السلوك  هذا  جيًدا ضرر 

التربوية الصحيحة للتعامل مع المواقف التي تثير غضبهم.
إّن أي سلوك يقوم به األبوان اتجاه األطفال أو أمامهم يؤثر عليهم نفسياً بشكل 
مباشر، والضرب بشكل عام وعلى الرأس والوجه بشكٍل خاص له النصيب األكبر 

للتأثير على األطفال نفسياً بشكل سلبي وخطير، مثل:
يفقد الطفل ثقته بنفسه وحبه لذاته.

يزداد شعوره بعدم حب والديه له وعدم تقبلهم له، مما يجعله يفقد الرابط العاطفي، 
ويفقد إحساس الراحة واألمان بقربهما، وكذلك حبه واحترامه لهما مستقباًل.

قد يعتاد الطفل على اإلهانة والضرب، ويفقد كل ما بداخله من الكرامة واالعتزاز 
بالنفس.

يعبر عما بداخله بأسلوب سيء يضر به وبمن حوله كاستخدامه ألسلوب العصبية، 
أو التخريب، أو التمرد، وتقليد ما يمارسه عليه األبوين مع اآلخرين.

التوجه للكذب والخداع؛ كي يتجنب التعرض للضرب. 
االنعزال عن المجتمع والخوف من مواجهة الناس. 

تولد مشاعر الكره، والحقد، والغيرة، والرغبة باالنتقام لديه. 
اإلصابة بالكسل، والبالدة، وعدم تحمل المسؤولية.

احلامل واجلنني

اأمومة  و طفـولة 

كيفية غ�سل املالب�س الداكنةتدابري منزلية 
بغ�سل  للرغبة  نظراً  ح�سا�سًا،  اأمراً  الداكنة  املالب�ض  غ�سل  عملّية  تعترب 

طريقة  ياأتي  وفيما  بهتانها،  ومنع  األوانها  بثبات  الحتفاظ  مع  املالب�ض، 

غ�سلها بال�سكل ال�سحيح:

غ�سلها  يتم  الباهظة،  فاملالب�ض  العناية؛  ملل�سقات  تبعًا  املالب�ض،  فرز 

عادًة غ�سياًل جافًا، ومالب�ض �سوفّية، غالبًا ما يتم ع�سلها باملاء البارد، 

وغريها.

ب�سكل  وداكنة  جداً،  وداكنة  �سوداء،  للونها،  تبعًا  املالب�ض  فرز 

خفيف.

النتباه ل�سدة قذارة قطع املالب�ض وات�ساخها. 

ف�سل املالب�ض تبعًا لن�سيجها؛ قطنّية، و�سوفية وغريها.

قلب املالب�ض للداخل، اأي جعل اجلهة اخلارجّية للداخل، والعك�ض.

�سبط الغ�سالة تبعًا ل�سدة ات�ساخ املالب�ض.

ا�ستخدام منتجات التنظيف املنا�سبة، والبتعاد عن مواد التبيي�ض.

و�سع املنظفات بالكمّية ال�سحيحة، تبعًا لدرجة ات�ساخ املالب�ض. 

اأية مالحظات توجد على مل�سقات الرعاية مبا  �سرورة الأخذ باعتبار 

يتعّلق باملالب�ض ذات الأقم�سة احل�سا�سة. 

جتفيف املالب�ض من خالل تعليقها يف مكان بعيد عن ال�سم�ض؛ للحفاظ على 

الألوان من البهتان .
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�سيبقى في ملعب التحاد 

حتى جوان 2027

مان�سي�ستر �سيتي 
يجدد عقد العبه رودريغو

العبيه  أحد  عقد  تجديد  أمس،  سيتي،  مانشستر  نادي   أعلن 
موقعه  على  بيان  في  وقال   ،2027 صيف  حتى  البارزين 
الرسمي: "وقع رودري على تمديد عقده مع النادي لمدة ثالث 
سنوات، ما يعني أن الالعب البالغ من العمر 26 عاما سيبقى 
إلى  "االنضمام  رودري:  2027«.وصرح  جوان  حتى  هنا 
مانشستر سيتي في عام 2019 أفضل قرار اتخذته في مسيرتي 
المشجعون رائعين  لقد كان  ثانية،  أحببت كل  لقد  االحترافية.. 
معي، وأشعر بأنني مدعوم من النادي والمدرب يدفعني لألمام 

كل يوم«.
بيب  شكر  وأود  كالعب،  كثيرا  تحسنت  "لقد  وأضاف: 
مساعدتهم  على  الفني  الجهاز  في  العاملين  وجميع  غوارديوال 
لي. إنهم ملتزمون تماما بمساعدتي ألصبح في أفضل مستوى، 
وأنا أقدر عملهم الشاق«.وتابع: "كنا ناجحين للغاية منذ وصولي 
أكون صادقا،  لكن كي  للغاية،  فخورا  يجعلني  أمر  وهذا  هنا، 
فإنه جعلني أيضا أكثر جوعا، ألن بمجرد البدء في الفوز بألقاب 
لي  يقدم  السيتي  أن  "أشعر  التوقف«، واختتم:  تريد  كبيرة، ال 
أفضل فرصة للفوز باأللقاب ولهذا السبب أنا سعيد جدا بالبقاء 

هنا لفترة أطول".
الوكالت

المفاو�سات بين الناديين

 مازالت متوا�سلة 

جوفنتو�ض يرف�ض عر�ض بايرن 
االفتتاحي ل�سم دي ليخت

 أكد تقرير صحفي ألماني، أن جوفنتوس رفض العرض األول 
دي  ماتياس  الهولندي  المدافع  لضم  ميونخ،  بايرن  من  المقدم 
المدير  حميديتش،  صالح  حسن  وتواجد  الصيف،  هذا  ليخت، 
الرياضي للبايرن أول امس في تورينو، للتفاوض مع مسؤولي 

يوفنتوس، حول ضم الالعب الهولندي.
وبحسب صحيفة "بيلد" األلمانية، فقد رفض جوفنتوس عرض 
يورو  مليون   60 قيمته  بلغت  والذي  االفتتاحي  ميونخ  بايرن 
باإلضافة إلى المكافآت )10 ماليين يورو(، ومع ذلك، أكدت 
الصحيفة، أن المفاوضات مستمرة بين بايرن وجوفنتوس، في 

حين يراقب تشيلسي ومانشستر سيتي الموقف.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن يوفنتوس يمكن أن يبيع 
80 مليون يورو، وترددت  بقيمة  تلقى عرًضا  إذا  ليخت،  دي 
أنباء قوية حول توصل بايرن التفاق مع الالعب نفسه، قبل بدء 

التفاوض مع يوفنتوس.
الوكالت

�سيح�سل على 200 األف دولر �سهريا 

البرتغالي روي فيتوريا
 مدربا جديدا لمنتخب م�سر

 توصل االتحاد المصري لكرة القدم 
روي  البرتغالي  مع  نهائي  التفاق 
األول  مصر  منتخب  لقيادة  فيتوريا 
للمدرب  خلفا  مقبلة  سنوات   4 لمدة 
المقرر  ومن  إيهاب جالل،  الوطني 
أن يصل فيتوريا االسبوع المقبل إلى 
مصر  منتخب  مهمة  لتولي  القاهرة 
"اليوم  موقع  ذكر  حسبما  رسميا، 

السابع«.
الشروق  صحيفة  نقلت  بدورها، 
اتحاد  داخل  مصدر  عن  المصرية 
إمام  أن حازم  قوله  المصري  الكرة 
على  الجبالية  موافقة  على  حصل 
باستقدام  البرتغالي  المدرب  شروط 
4 ضمن الجهاز الفني الجديد، على 
أن يحصل المدرب على 200 ألف 

دوالر شهريا.
وأوضح المصدر: "االتفاق تم بشكل 
والمدرب  إمام  حازم  بين  نهائي 
إدارة  مجلس  موافقة  بعد  البرتغالي 

االتحاد على شروط المدرب ومقابلة 
ذلك بموافقة فيتوريا على اصطحاب 
وأشار   ،»6 من  بدال  مساعدين   4
إلى  الشروق،  بحسب  المصدر، 
الحضري من  استبعاد عصام  "تأكد 

الجهاز الفني الجديد".
مجلس  عضو  إمام  حازم  وتولى 

إدارة االتحاد المصري عملية اختيار 
مصر  منتخب  مدرب  مع  والتعاقد 
المدرب  يكون عقد  أن  وأصر على 
مع المنتخب المصري طويال ليسمح 
للكرة  حقيقي  مشروع  بعمل  له 

المصرية.
النصر  تدريب  لفيتوريا  وسبق 

لقبي  على  معه  وحصل  السعودي 
أوروبا،  وفي  والسوبر،  الدوري 
إلى  بنفيكا  قيادة  في  فيتوريا  نجح 
البرتغالي  الدوري  بلقب  التتويج 
مرتين  البرتغالي  والسوبر  مرتين 
إلى  البرتغال مرتين، إضافة  وكأس 
الرابطة  كأس  مستوى  على  لقب 
عمله  مكان  آخر  وكان  البرتغالي، 
هو سبارتاك موسكو، الذي قاده من 

شهر مايو إلى ديسمبر 2021.
أن  مصرية  تقارير صحفية  وأكدت 
روي فيتوريا سيتقاضى ما مجموعه 
برفقة  سنويا  يورو  مليون   2.4
فيتوريا  يكون  ولن  مصر،  منتخب 
أول مدرب برتغالي يتولى المنتخب 
كيروش  كارلوس  فسبقه  المصري 
قيادة  في  نجح  والذي   ،2021 في 
المركز  على  للحصول  "الفراعنة" 

الثاني في كأس أمم إفريقيا 2021.
الوكالت

مدرب  كلوب،  يورغن   كشف 
ليفربول، عن خطته لتعويض رحيل 
صفوف  إلى  ماني  ساديو  السنغالي 
سوق  في  األلماني،  ميونخ  بايرن 
الجارية.وقال  الصيفية  االنتقاالت 
كلوب، في تصريحات لشبكة "سكاي 
نعلم  "نحن  البريطانية:  سبورتس" 
كان  كم  وندرك  ساديو،  أهمية  مدى 
جيدا بالنسبة لنا، عندما ال يستطيع أي 

شخص آخر فعل ذلك مثله«.
وأضاف: "هذا ليس باألمر السيء، 
جوتا  ديوغو  جاء  عامين  قبل  ألنه 
وقام بأشياء مذهلة لنا، ربما لم يكن 
بسبب  رائعا  موسما  قدم  فيرمينو 
اإلصابات، ولكنه عاد في التدريبات 
بنسبة 100%.. إنه العب عالمي«.

داعي  "ال  األلماني:  المدرب  وأكد 

أن  يمكنك  فينا،  تفكر  عندما  للقلق 
تكون متحمسا لما هو ممكن بالنسبة 
لنا.. وال يمكننا أن نفعل الشيء نفسه 
ممكن«،  غير  فهذا  عام،  بعد  عاما 

نبني  أن  وعلينا  قاعدة  "لدينا  وتابع: 
للتنبؤ  صعوبة  أكثر  واألمر  عليها، 
من  ممكن  وهذا  األخرى،  بالفرق 
لديهم  آخرين  العبين  جلب  خالل 

مجموعة مهارات مختلفة«.
وأكمل كلوب: "كنا بحاجة إلى دماء 
ورغبة  جديدة،  وديناميكية  جديدة، 
جديدة في تكوين فريق مليء باإلثارة 
القادمة«، وختم:  لألشياء  والتصميم 
الصفقات  تبرم  األحيان  بعض  "في 
الكبرى عندما تريد، وأحيانا تضطر، 
ألن ساديو أخبرنا أنه يريد الرحيل، 
إنه  استبداله،  علينا  كان  وبالتالي 
العب جيد، ولحسن الحظ، تمكنا من 
ضم داروين نونيز، وفابيو كارفاليو، 

وهو العب مثير للغاية«.
وتعاقد بايرن ميونخ مع ساديو ماني، 
إسترليني  جنيه  مليون   32 مقابل 
حصل عليها ليفربول، ألن عقده كان 

يمتد في آنفيلد حتى صيف 2023.
الوكالت

مانشستر  مع  اتفق  برشلونة  نادي  أن  اإلسبانية  ديبورتيفو"  "موندو  صحيفة   ذكرت 
يونايتد، على قيمة انتقال العب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، إلى صفوف الشياطين 
الحمر هذا الصيف.واتفق الناديان على أن يبلغ الرقم اإلجمالي للصفقة، 85 مليون يورو 
وأشارت  ترافورد،  أولد  إلى  باالنتقال  يونغ  دي  إقناع  سوى  يتبقى  ال  لذا  بالمتغيرات، 
الصحيفة اإلسبانية إلى أن الالعب يشعر باالمتنان الهتمام مانشستر يونايتد، ويدرك أن 

برشلونة يريد بيعه ألسباب اقتصادية، إال أنه مستاء من موقف البارصا.
الرئيس  أرنولد  اجتماع ريتشارد  فعال، عقب  الناديين حدث  بين  االتفاق  أن  وأوضحت 
التنفيذي للمانيو، وجون مورتوغ مدير كرة القدم في النادي، مع مسؤولي برشلونة ماتيو 
نو،  الكامب  من  بالقرب  تريتون  مطعم  في  يوستي،  ورافا  كرويف  وجوردي  أليماني 

وذكرت الصحيفة أن أليماني ذهب إلى المدينة الرياضية باألمس عقب االجتماع، وعقد 
مانشستر  الذي حدث مع مسؤولي  باالتفاق  وأبلغه  هيرنانديز،  تشافي  المدرب  مع  لقاء 
يونايتد.من جهة أخرى، بات نادي برشلونة، على أعتاب التعاقد مع البرازيلي رافينيا، 
خبير  رومانو،  فابريزيو  الجاري. وكتب  الصيفي  الميركاتو  خالل  يونايتد،  ليدز  جناح 
انتقاالت الالعبين والمدربين في أوروبا "قدم برشلونة، العرض الرسمي لضم رافينيا، 
"يشمل  تويتر  موقع  على  حسابه  عبر  وأضاف  ليدز«،  عليه  يوافق  أن  المنتظر  ومن 
العرض مبلًغا ثابًتا )58 مليون يورو(، ويرتفع بالمتغيرات إلى 68 مليوًنا.. الصفقة في 
قادًرا  برشلونة  يكون  أن  األطراف  جميع  "تنتظر  رومانو  واختتم  األخيرة«،  المراحل 
وجاهًزا لتسجيل رافينيا في قائمته، وسيتم توقيع العقود«.                        الوكالت

رافينيا على اأبواب النادي الكتالوني 

بر�سلونة يتفق مع مان�س�ستر يونايتد على �سعر دي يونغ

كلوب يطمئن الجمهور بعد رحيل ماني: 

"ال داعي للقلق وانتظروا هذا الثنائي"

دافيد اأن�سيلوتي يمدح الحالة البدنية

 لالعبي ريال مدريد: 

"فيني�سيو�س عاد بحالة ممتازة 
وهو م�ستعد لما هو قادم"

 
كال دافيد أنشيلوتي المدرب المساعد لريال مدريد، المديح لالعبين بسبب حالتهم البدنية التي 
فينيسيوس  البرازيلي  الموسم، وعلى رأسهم  حافظوا عليها خالل فترة اإلجازة، عقب نهاية 
جونيور.وقال أنشيلوتي، خالل تصريحاته إلذاعة "كادينا سير" اإلسبانية: "كرة القدم ليست 

كما كانت من قبل، ومعظم الالعبين كان لديهم مدرب بدني خالل إجازة الصيف«، وأضاف: "لقد جاء فينيسيوس جونيور في حالة ممتازة، وكان يتدرب 
بعد نهاية الموسم الماضي، وأصبح مستعدا لما هو قادم«.وتحدث عن تطلعات ريال مدريد للموسم الجديد: "نعلم جيدا موقفنا، والنادي الذي نمثله والحاجة 

إلى الفوز بكل شيء، وسيكون عاما مختلفا، نظرا لالستراحة الطويلة في نوفمبر، بسبب كأس العالم في قطر، فهو أمر لم يحدث من قبل«.
وأتم بالتعليق على حفل وداع مارسيلو لزمالئه: "أتمنى له كل التوفيق، واستمتعت معه بأشياء ال تصدق، خالل مرحلتين عمل مع ريال مدريد".

الوكالت



09الأربعاء  13 جويلية 2022 املـوافق لـ 14 ذو احلجة 1443 هـ   

 www.elraed.dz

م�شادر اإعالمية تك�شف »المدة والراتب وموعد التوقيع«

هذه اأ�سرار عقد محرز 
الجديد مع مان�س�ستر �سيتي

بات النجم الجزائري رياض محرز قريبا من تمديد تعاقده مع نادي مانشستر 
الصحراء«  »محاربي  قائد  وانضم  إنجليزية،  إعالمية  لتقارير  وفقا  سيتي، 
 188 في  معه  وشارك  سيتي،  ليستر  من  قادما   2018 عام  السماوي  للفريق 

مباراة بمختلف المسابقات أسهم بـ108 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.
وكشف موقع »وان فوتبول« أن العقد الجديد للنجم الجزائري مع »السيتيزنز« 
سيمتد حتى عام 2025 بنفس شروط العقد الماضي، وسيحصل »قائد المنتخب 
الوطني« على نفس الراتب السنوي الذي تقاضاه في األعوام الماضية ويصل 

إلى 7.3 مليون يورو.
وأكد ذات المصدر حصول االتفاق المبدئي بين الطرفين لتمديد العقد الجديد، 
على أن يقع تفعيله رسميا خالل األيام القليلة المقبلة، ورغم المنافسة القوية التي 
وجدها من قبل عدة نجوم طوال المواسم الـ4 األخيرة، نجح رياض محرز في 

إثبات نفسه وهو ما ساعده على تطوير أداءه.
ويفتتح محرز مشواره مع مانشستر سيتي في الموسم الجديد يوم 21 جويلية 

المقبل بمالقاة نادي أمريكا المكسيكي.
ق.ر

�شباب بلوزداد ي�شرع في التح�شير للمو�شم الجديد

 التون�سي نبيل الكوكي 
ي�سرف على ح�سة ال�ستئناف الأولى

أشرف المدرب الجديد لشباب بلوزداد التونسي نبيل الكوكي على اول حصة 
تدريبية مساء أول امس، بالمدرسة العليا للفندقة و اإلطعام بعين البنيان تحسبا 
للموسم الكروي الجديد -2022 2023 ، حسبما أفاد به بطل الجزائر للرابطة 

األولى المحترفة لكرة القدم.
وأوضح شباب بلوزداد في بيان نشره على صفحته الرسمية فايسبوك ان حصة 

االستئناف التي قادها التقني التونسي عرفت حضور جميع الالعبين.
وفي نفس السياق، علن مجلس إدارة نادي شباب بلوزداد، أمس، تعاقده مع 
خلفا  للفريق،  الفني  الجهاز  على  لإلشراف  الكوكي،  نبيل  التونسي  المدرب 
للمدرب البرازيلي ماركوس باكيتا، وكانت إدارة النادي البلوزدادي، قد قررت 
االستغناء عن خدمات البرازيلي باكيتا، رغم قيادته الفريق للفوز بلقب الدوري 

الجزائري للمحترفين، ألسباب مجهولة.
وقال النادي البلوزدادي في بيان عبر صفحته الرسمية على »فيسبوك«: » 
استالمه  قبل  الفريق  مع  رسميا  يمضي  الكوكي  نبيل  بلوزداد  شباب  مدرب 
مهام اإلشراف على العارضة الفنية«، وسيتولى الكوكي مهمة اإلشراف على 
مشروع الشركة المالكة، بداية بقيادة الفريق إلى تحقيق إنجاز في دوري أبطال 
أفريقيا، ومواصلة التربع على عرش الكرة المحلية، بعد أن حصد لقب الدوري 

الجزائري لثالثة مواسم متتالية.
ق.ر

 ق.ر

تسليم  مراسم  أمس  مساء  أقيمت 
شرف  بين  المهام،  واستالم 
رأس  على  وخليفته  عمارة  الدين 
القدم  لكرة  الجزائرية  االتحادية 
جهيد زفيزف، ليباشر هذا األخير 
راس  على  رسمي  بشكل  مهاه 
الهيئة المشرفة على كرة القدم في 

بالدنا.
ِبدالي  الفاف  مقر  واحتضن 
الحفل  هذا  وقائع  إبراهيم، 
حضور  هرف  والذي  الرمزي، 
بعض الوجوه الكروية المعروفة، 
المكتب  تمثل  التي  تلك  سيما 
سيعمل  الذي  الجديد  الفيدرالي 

زفيزف على تنصيبه قريبا.
قد  للفاف  الجديد  الرئيس  وكان 
تلقى تهاني من هنأ رئيس االتحاد 
الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينو، 
والذي قال في رسالة بعث بها إلى 
الرسمي  الموقع  ونشرها  زفيزف 
لالتحادية الجزائرية لكرة القدم:« 
بعد التهنئة على المنصب الجديد، 
سالح  امتالك  ان  اقول  ان  اود 

والخبرة  القيادة  وحسن  المعرفة 
لها  سيكون  عوامل  المحترمة، 
على  قوي  أثر  شّك  أدنى  دون 
الّدفع ِبلعبتنا الجميلة نحو األحسن 

في بلدك«.
رسالته:  في  أنفانتينو  وأضاف 
المعتبرة  بالقدرات  مني  »اقتناعا 

للكرة الجزائرية، يمكنكم االعتماد 
والفيفا،  المتواضع  على شخصي 
الفيفا  أبواب  أهدافكم،  لِبلوغ 
كنتم  إن  أمامكم،  مفتوحة  ستظل 
ترغبون في مناقشة القضايا التي 
وتطويرها،  ِبرياضتنا،  صلة  لها 

وترقيتها«.

رسالته  »الفيفا«  رئيس  واختتم 
جهيد  نجاح  في  يأمل  إنه  قائال 
اتحاد  زفيزف في منصب رئيس 
الكرة الجزائري، كما أعرب عن 
أمنيته في برمجة لقاء في المستقبل 
إلى  الجديد  الوافد  مع  القريب، 

المبنى الكروي لدالي إبراهيم«.

غزال يوؤكد رغبته في البقاء في تركيا طويال وي�شرح:

 »�ساأغير من�سبي لأول مرة
 في م�سيرتي للتاألق هجوميا«

 

كشف الدولي الجزائري نجم نادي بشكتاش التركي، رشيد غزال، عن تحمسه 
للموسم الرياضي الجديد، وأبدى الالعب استعداده للتألق مجددا مع فريقه، واعدا 

بتقديم افضل مستوى منذ انطالق البطولة المحلية.
ونقل موقع »فوتو ماك« التركي، تصريحات جناح المنتخب الوطني، قال من 
المستويات من  تقديم أفضل  الدوري، ويجب علينا  لبداية  خاللها: »أنا متحمس 

الجولة األولى«
كما كشف خريج مدرسة أولمبيك ليون الفرنسي أنه سيعمل على تغيير منصبه 
الموسم  »هذا  مضيفا:  أكثر،  الهجوم  في  التألق  من  يتمكن  حتى  الموسم،  هذا 
سأغير منصبي وألول مرة في مسيرتي، من جناح أيمن لصانع لعب صريح، 

مما سيسمح لي في تنشيط الهجوم«.
ووعد ذات المتحدث أنصار الفريق بتقديم أقصى ما يملك حتى يكون عند حسن 
ظن الجميع: »سأقدم األفضل لمساعدة زمالئي على التسجيل، وتكرار سيناريو 

موسم 2021-2020، الذي قدمت خالله 17 تمريرة حاسمة«.
ولم يفوت غزال الفرصة للتأكيد على أنه مرتاح للغاية باللعب في البطولة التركية، 
متمنيا البقاء لمدة أطول فيها: »أنا مرتاح في تركيا ألنها دولة ُمسلمة وهذا أمر 

يناسبني، وأتمنى أن أعيش في مدينة إسطنبول لسنوات قادمة«
ق.ر

رئي�س »الفيفا« هناأه وعبر عن اأمله في لقائه قريبا

 زفيزف يت�سلم الم�سعل من عمارة 
ويبا�سر مهامه على راأ�س الفاف ر�سميا

باتريس  ان  أمس  مطلعة  مصادر  كشفت 
لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  رئيس  موتسيبي 
القدم قرر برمجة زيارة للجزائر في المستقبل 
يوم  القدوم  يعتزم  انه  إلى  مشيرة  القريب، 
من  العديد  دراسة  أجل  من  المقبل،  الجمعة 
جهيد  الجديد  الفاف  رئيس  رفقة  القضايا 

زفيزف.
رئيس  زيارة  أن  المصادر  ذات  وأوضحت 
الكاف لن تطول كثيرا، حيث توقع أن تدوم 24 
ساعة فقط، سيتم من خاللها برمجة لقاء عمل 

مع رئيس الفاف، من أجل الوقوف على العديد 
الهيئتين،  بين  بالتعاون  الخاصة  النقاط  من 
ومن أهمها تنظيم كأس إفريقيا للمحليين الذي 

سيجري في الجزائر في جانفي المقبل.
العام  باالمين  مرفوقا  الكاف  رئيس  وسيكون 
فيرون  القدم،  لكرة  األفريقية  للكونفيديرالية 
لجنة  تقري  مؤخرا  تلقى  الذي  موسينغو، 
اعتماد المالعب، بعد زيارة أعضائها للجزائر 
التي  المالعب  لمختلف  ومعاينتها  مؤخرا، 
ستحتضن الحدث اإلفريقي مطلع العام المقبل.

وستكون زيارة رئيس الكاف الى الجزائر هي 
2014، و آخر زيارة  األولى من نوعها منذ 
للرئيس األسبق عيسى حياتو للجزائر، ويتوقع 
الجزائري  الجانب  فيها  يستثمر  أن  المتتبعون 
أهمها  إلعادة االعتبار في عدة مجاالت، من 
الكروية  الهيئة  لجان  مختلف  في  الحضور 
اإلفريقية التي غابت عنها بالدنا لفترة طويلة.
ق.ر

ي�شعى للوقوف على التح�شيرات لكاأ�س اإفريقيا للمحليين

 موت�سبيبي يزور الجزائر
 قريبا للقاء رئي�س الفاف الجديد

 تح�شبا للم�شاركة

 في البطولة العالمية

الوفد الجزائري لألعاب القوى 
تنقل اأم�س اإلى اأمريكا

القوى، من  الوفد الجزائري أللعاب   انطلق صبيحة أمس، 
المتحدة  للواليات  متوجها  الدولي  بومدين  هواري  مطار 
للفيدرالية  الرسمي  الحساب  في  ورد  حسبما  األمريكية، 

الجزائرية أللعاب القوى.
الرحال  شد  الجزائري  الوفد  أن  المصدر  ذات  وأوضح 
صبيحة أمس تحسبا للمشاركة في فعاليات البطولة العالمية 
أللعاب القوى أوريغون األمريكية، والتي ستجرى في الفترة 

الممتدة من 15 جويلية 2022 لغاية 24 من نفس الشهر.
ق.ر

ريا�ضي



ق. و
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بقيمة 30 األف جنيه اإ�سرتلينى

 عر�ض قناع م�صرى قدمي
 فى اأحد املزادات العاملية

عرضت دار كريستيز للمزادات العالمية فى لندن، تحت عنوان 
"أنتيكات" عددا كبيرا من قطع اآلثار المصرية والرومانية القديمة، 
ومنها قناع خشبى مصرى يرجع تاريخه إلى العصر البطلمى، في 

الفترة بين 246-380 قبل الميالد.
وكانت دار كريستيز، خالل الشهر الحالى، قامت بعرض تقديرى 

لثمن القناع المصرى ما بين 20 ألف إلى 30 ألف جنيه إسترلينى، 
لكنه لم يباع حتى اآلن.

وباعت دار كريستيز للمزادات العالمية فى لندن تمثاال للمعبود 
المصرى القديم آمون مطلى بالذهب والبرونز، والتمثال يرجع للفترة 

الوسيطة الثالثة، ويرجع تاريخه فى الفترة ما بين 1069-664 قبل 
الميالد، وذلك ضمن مزاد "أنتيكات"، وكان التمثال يقدر ثمنه ما بين 

20 إلى 30 ألف جنيه إسترلينى، وبيع بـ32 ألف جنيه إسترلينى.
وقالت دار كريستيز، فى بيان رسمى لها، إن األعمال المعدنية 

المصرية غالًبا ما تكون ملونة تماًما، مع المعادن النفيسة والنحاسية، 
وأحياًنا تكون مصطنعة، وتستخدم فى تركيبة مزخرفة بالحجر 

والزجاج والخزف، ويبدو أمون فى هذا التمثال حاماًل السيف على 
شكل المنجل بوصفه ضامن النصر فى المعارك.

الرنويج

امراأة تعرث على خامت يعود لع�صر 
"الفايكنج" �صمن م�صرتياتها عرب الإنرتنت
فى موقف قد ال يتكرر كثيًرا، فخالل هذا األسبوع، تصفحت امرأة 

نرويجية اإلنترنت من أجل شراء المجوهرات، وتمت عملية الشراء 
لمجموعة متنوعة من المجوهرات عبر مزاد عالمى على اإلنترنت، 

ولم يتبقى إال وصول الطرد الستالمه، وبالفعل وصل الطرد وهنا 
حدثت المفاجأة، حيث إن السيدة النرويجية اكتشفت ضمن مجموعة 
المجوهرات خاتًما من الذهب الثقيل تبين أنه قطعة أثرية نادرة من 

عصر الفايكنج، ولحسن الحظ، أعطت المرأة خاتم الفايكنج للسلطات.
ويرجع تاريخ خاتم الفايكنج إلى العصر الحديدى المتأخر )ما بين 
400 و800 بعد الميالد(، ويشير حجم ووزن خاتم الفايكنج )11 

جراًما أو 0.4 أوقية( وعلى ما يبدو أن الخاتم يرجع إلى رجل، والذى 
يتوقع علماء اآلثار أنه كان على األرجح زعيًما قوًيا من الفايكنج، 

وكانت عملية تحديد الخاتم سريعة ألن المرأة التى اشترته والتى تسمى 
ماري إنجلين هيسكستاد، اتصلت على الفور بالفريق األثري في 

مقاطعة فيستالند بعد أن قال والدها إنه قد يكون خاتًما قديًما، وفقا لما 
.ancient-origins ذكره موقع

جدير بالذكر أنه فى عصر الفايكنج ارتدى كل من الرجال والنساء 
المجوهرات كعالمة أو مؤشر على الوضع االجتماعى فى مجتمع 

الفايكنج، وكانت الفضة أكثر شيوًعا، وكان الذهب نادًرا ألن 
المعروض منه كان محدوًدا للغاية خالل عصر الفايكنج، ما عزز 

مكانة النخبة.

جني كامبيون حتذر

الأكرث �صررا  �صناع ال�صينما هم 
من خ�صائر نتفليك�س

 The Power of the ك�سفت املخرجة النيوزيلندية جني كامبيون، اأن فيلمها

Dog "قوة الكلب"، هو الفيلم الأكرث جدية يف تاريخ نتفليك�س.

ووفًقا لموقع "فارايتي" األمريكي، شارك فيلم "قوة 
الكلب" في سباق األوسكار الماضي وكان المنافس 
األقوى للفوز بجائزة أفضل فيلم، قبل أن يقتنصها 
فيلم Coda "كودا"، ورغم ذلك نجح في الفوز 

بأوسكار أفضل مخرجة.
وذكر الموقع، أنه ورغم نجاح الفيلم، تشعر كامبيون 

بالقلق بشأن مستقبل عمالق البث اإللكتروني 
نتفليكس، وسط نمو بطيء للمشتركين وانخفاض 

أسعار األسهم.وقالت نتفليكس مؤخًرا، إن نتفليكس 

تخطط لتعديل استراتيجيتها السينمائية من خالل 
تمويل عدد أقل من المشاريع المرموقة باهظة الثمن.

وقال كامبيون في مقابلة جديدة مع بي بي سي: 
"أعتقد أن نتفليكس ستكون أكثر انتقائية فيما يتعلق 

بالمشاريع األخرى، ستحاول نتفليكس اختيار أعمال 
أقل بسبب خسائرها المادية األخيرة".وتخشى 

كامبيون من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى حصول 
عدد أقل من صانعي األفالم على فرص مهمة مثل 
تلك التي تلقتها.وأوضحت كامبيون، أنها ال نخشى 

على نفسها، ألنها تعلم أن نتفليكس ستكون سعيدة 
بتنفيذ مشروع آخر لها، لكنها تخشى على صناع 

األفالم اآلخرين الذين لن تتسنى لهم فرصة العمل 
مع نتفليكس.ورغم الصعوبات المالية التي واجهتها 
الشركة مؤخًرا، فإنها تقدر أن نتفليكس كانت ثابتة 
في دعمها لها.وتأمل كامبيون في أن تساعد عملية 

اإلخراج المكثفة في فتح األبواب أمام صانعي األفالم 
الموهوبين الذين لم تكن لديهم الموارد الالزمة 

لمتابعة المهن السينمائية.

مشهد من فيلم مشهد من فيلم "ثور: الحب والرعد"
هاجم المشاهدون عالم مارفل السينمائي، على خلفية طرح 

فيلم Thor: Love and Thunder "ثور: الحب 
والرعد"، الجديد، بسبب تضمنه مشاهد حساسة.

ووفًقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، انتقد المشاهدون 
قرار مارفل بعدم تحذير المشاهدين قبل حضور الفيلم 
في السينمات من هذه المشاهد، وطالبوا بوضع تحذير 
رسمي قبل مشاهدة الفيلم.وفيلم "ثور: الحب والرعد"، 
هو الجزء الرابع من سلسلة البطل الخارق ثور، وهو 

من بطولة كريس هيمسوورث وناتالي بورتمان ويعرض 

في السينمات حالًيا.وظهرت شخصية جين فوستر، التي 
 Thor: The تلعبها ناتالي بورتمان، أول مرة في فيلم
Dark World عام 2014، حيث منح المخرج تايكا 
وايتيتي شخصية الدكتورة جين فوستر دوًرا بارًزا في 

هذا الجزء، بعد تحولها إلى بطلة خارقة.وفي فيلم "ثور: 
الحب والرعد"، تم الكشف عن أن جين مصابة بالسرطان 
في المرحلة الرابعة، وفي أحد المشاهد، تظهر وهي تتلقى 

عالًجا كيميائًيا.
 قبل مشاهدة "ثور: الحب والرعد".. 5 تفاصيل عليك 

تذكرها..أولئك الذين شاهدوا الفيلم منذ إطالقه يوم الخميس 

)7 يوليو(، قاموا بتحذير متابعيهم على تويتر إلى حقيقة أن 
المشاهد التي تعرض رحلة عالج المرض الخبيث يمكن 
أن تثير خوف وتوتر أولئك الذين مروا بها بأنفسهم، أو 

عرفوا شخًصا ما قد مر بها.
وحذر أحد المشاهدين قائاًل: "إذا كنت تخطط لمشاهدة ثور: 
الحب والرعد، وكنت حساًسا تجاه عالج السرطان؛ فعليك 

بأخذ الحذر خالل مشاهدة الفيلم".وقال مشاهد آخر: لن 
أحرق الفيلم، ولكن ثور: الحب والرعد يجب أن يتضمن 

تحذيرا للصغار والكبار، بسبب المشاهدة القوية للسرطان 
وحقيقة أننا لم نكن نعرف قبل دخول الفيلم هو أمر فظيع".

ANEP : 2216013519

إشـهـــار

 م�صاهد ح�صا�صة.. اجلمهور يطلب
 من مارفل "حتذيرا" قبل م�صاهدة فيلم ثور اجلديد
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اإعداد: حياة م�صباحي

ظل  وفي   ،2022 عام  بداية  مع 
الرقمي  والعالم  التكنولوجيا  صراع 
يحيط  ما  وكل  السيبراني،  والفضاء 
وسرعة  وتزاحم  صخب  من  بنا 
متعة  من  كثيراً  وصراع، فقدنا 
التماهي  وروعة  كتاب،  في  التأمل 
صفحاته،  بين  والتنقل  عناوينه  مع 
ودهاليز  أفكاره  زوايا  بين  والتجول 
سياقاته، لنحلق في سماوات أخيلته، 

ورشاقة  بجمال الكلمة،  الحقيقي  االستمتاع  من  لحظات  ونعيش 
الحروف، وجزالة المعاني.

والستعادة هذه األجواء؛ ندعوك لالستمتاع بعدد من الكتب المميزة، 
العام 2022، والتي اختارها لك موقع   والتي يجب قراءتها خالل 
من  كبير  عدد  وترشيح  تقدير  على  وحازت   ،Goodreads

مرتادي الموقع.
 ،1 لكريستين هانا رقم  "الرياح األربعة"  المؤلف كتاب  يعد  بداية 
واألكثر مبيعاً في نيويورك تايمز، ويتناول رواية ملحمية عن الحب 
والبطولة واألمل، على خلفية عصر الكساد العظيم بأمريكا، حيث 
تدمير  في  الجفاف  تسبب  وقد  العمل،  عن  عاطلون  الماليين  إن 

السهول الكبرى. 
وفي هذا الوقت الغامض والخطير، يتعين على إلسا مارتينيلي، مثل 
العديد من جيرانها، أن تتخذ خياراً مؤلماً؛ القتال من أجل األرض 
التي تحبها أو الذهاب غرباً، إلى كاليفورنيا؛ بحثاً عن حياة أفضل، 
الرياح األربعة هي صورة ال تمحى ألمريكا والحلم األمريكي، كما 

تقهر  امرأة ال  تراه من خالل عيني 
لتحديد  وتضحياتها  شجاعتها  ستأتي 
شيء  "آخر  يعد كتاب  كما  جيل.  
أهم  من  ديف  لورا  تأليف  لي"  قاله 
الكتب كذلك والمرشح بقوة لقراءته، 
و  حول  تدور  قصة  يروي  حيث 
من  تمكن  مايكلز،  اختفاء أوين  قبل 
الحبيبة  إلى زوجته  تهريب مالحظة 
حمايتها،  وهي  واحد،  عام  لمدة 
لمن  تماماً  هول  هانا  تعرف  وخوفها،  ارتباكها  من  الرغم  على 
تشير المالحظة، ابنة أوين بيلي، البالغة من العمر ستة عشر عاماً، 
تبدأ هانا وبيلي في اكتشاف الحقيقة معاً؛ حيث يكتشفان أنهما يبنيان 
لكازو  والشمس"  "كالرا  يعد كتاب  بينما  جديداً.   مستقباًل  أيضاً 
إيشيغورو، من أحد أهم المؤلفات األكثر مبيعاً، وهي رواية مذهلة 
لكازو، حيث تعد األولى له منذ فوزه بجائزة نوبل في األدب وتدور 
  Kazuoعن الطبيعة العجيبة والغامضة لقلب اإلنسان، وفيها ينظر
 Ishiguroإلى عالمنا الحديث سريع التغير من خالل عيني راٍو ال 

يُنسى الستكشاف سؤال أساسي: ماذا يعني الحب؟
عن دراما  عبارة  أودرين،  آلشلي  "دفع"  كتاب  كان  فيما   
نفسية متوترة تقلب الصفحات حول تكوين األسرة وتفككها، وامرأة 
لم تكن تجربتها في األمومة على اإلطالق ما كانت تأمل فيه، وكل 
أنِك  تعتقدين  ما  كل  ستتحدى  تماماً  غامرة  الرواية  تخافه،  شيء 
تعرفينه عن األمومة، وحول ما ندين به ألطفالنا، وما هو الشعور 

عندما ال يتم تصديق النساء؟.

عبر  لطيفة  له  َرّوجت  َنفسه  واألمر 
شوقت  حيث  انستغرام،  على  حسابها 
»لطيفة  المقبل  ألبومها  من  الجديدة  ألغنيتها 
حساباتها  عبر  لطيفة  ونشرت   ،»2022
اإلعالن  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 

»حبيبو «. أغنية  كليب  لفيديو  التشويقي 
وتستعد لطيفة لطرح أغنيات ألبومها الجديد مع 
شركة روتانا »لطيفة 2022« خالل الصيف 
طرحت،  لطيفة  الفنانة  وكانت  الجاري، 
مؤخراً، قصيدة »حلم« بطريقة الفيديو كليب، 

وهي آخر أعمال الشاعر الراحل  حسين السيد، 
وألحان الموسيقار دكتور طالل، وتوزيع يحيى 
الموجي، وتم تسجيلها في أستوديو مسك،  تحت 
إشراف خالد أبو منذر، وأخرج الفيديو كليب 

المخرج اللبناني وليد ناصيف.

"حبيبو" جديد لطيفة �لعرفاوي
�َصّوقت �َصركة روتانا بقرب �صدور اأغنية النجمة لطيفة »حبيبو«، حيث ن�شرت مقطعًا من الفيديو كليب 

وبرومو الأغنية الذي من املقرر انطالقه بعد 4 اأيام، عرب ح�صابها على »اإن�صتغرام« وعلقت عليه: »حبيبو 

من األبوم لطيفة 2022، كلمات تراث منري، اأحلان على �صامل توزيع تراث منري وو�صام عبد املنعم، اخلمي�س 

موعدنا".

أول  عن  جالل  رامز  الفنان  كشف 
"أخى  الجديد،  لفيلمه  رسمي  بوستر 
عرضه  المقرر  الشجرة"،  فوق 
العام،  هذا  صيف  أفالم  موسم  ضمن 
على  الفيلم  نجوم  أو  رامز  يظهر  ولم 
األشخاص  أحد  احتل  بعدما  البوستر 
المساحة الكاملة بصورة من الخلف له 

وهو جالس فوق أحد فروع األشجار.
ونشر رامز جالل، بوستر الفيلم، عبر 
التواصل  مواقع  على  منصاته  كل 
بسم  قائال:  عليه  وعلق  االجتماعي 
هللا توكلنا على هللا واللهم صلى وسلم 
اله  وعلى  محمد  سيدنا  على  وبارك 
وصاحبه وسلم، وهللا المستعان، وربنا 

يتمها على خير ويكملها بالستر».
وأضاف: "فيلم "أخي فوق الشجرة".. 
وعيد  طيبين  وانتوا  سنة  وكل  قريبا 
أمين  اللهم  جميعا  علينا  سعيد  أضحى 
الكاتب  كشف  الوقت  وبنفس  يارب»، 
الجديد  الفيلم  تفاصيل  عن  السيد  لؤي 
جالل  رامز  بطولة  من  أنه  مؤكدا 
طافش،  نسرين  عماد،  تارا  والنجمة 
فؤاد،  بيومي  الميرغني،  حمدي 
ويزو، من إنتاج وليد صبري وإخراج 
محمود كريم .ونافس رامز جالل العام 
الماضي بموسم أفالم عيد الفطر بفيلمه 

وشاركته  نوتردام"،  األخير"أحمد 
وتدور  عادل،  غادة  النجمة  البطولة 
غامضة  جريمة  حول  الفيلم  قصة 
ويجسد  لحلها،  جالل  رامز  يسعى 
رامز شخصية صحفي، يتتبع عمليات 
وتبحث  السيدات  من  لعدد  واسعة  قتل 
الخفي،  السفاح  عن  األمنية  األجهزة 
األمن  لقوات  معلومة  تتسرب  وفجأة 
"أحدب  بشخصية  السفاح  تأثر  عن 
الرومانسية  الرواية  بطل  نوتردام" 

الفرنسية التي ألفها فيكتور هوجو.
السفاح  انتباه  جذب  في  رامز  ويفكر 
إليه، فيتعرف على طبيبة تؤدى دورها 
اسم  نفسه  على  ويطلق  عادل،  غادة 
تأثره  إلى  إشارة  في  نوتردام،  أحمد 
بشخصية أحدب نوتردام، ويبدأ السفاح 
البحث عن أحمد نوتردام، خاصة  في 
المفضلة،  شخصيته  حب  يشاركه  أنه 
صداقة،  بينهما  وتنشأ  يلتقيان  حيث 
قتل  سبب  على  الصحفي  ويتعرف 
السفاح للسيدات في منزله، ويتبين أن 
األخير مصاب بعقدة في حياته جعلته 
التخلص  إلى  ويسعى  النساء،  يكره 
وشارك  األحداث،  وتتوالى  منهن، 
في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، وحمدي 

الميرغني، من تأليف لؤي السيد.

ر�مز جالل يك�سف عن بو�سرت �أحدث �أفالمه

 "�أخي فوق �ل�سجرة"

عجرم  نانسي  اللبنانية  النجمة  أصبحت 
عبر  أغنياتها  تُطلق  عربية  مطربة  أول 
االفتراضي،  للواقع  فيرس"  "ميتا  خدمة 
أرابيك  "يونيفرسال  شركة  أطلقت  بعدما 
ميوزيك"، عماًل فنياً ُمشتركاً تحت عنوان 
"صح صح" جمع نانسي بالُمنتج الموسيقّي 

والدي جي األميركّي العالمّي مارشيملو.
التعاون قالت نانسي عجرم في  وعن هذا 
بيان رسمي صادر عن الشركة المنتجة: " 
تجربتي مع مارشيملو في األستوديو كانت 
الفني  التعاون  فهذا  وُمميّزة،  استثنائيّة 
صح(،  )صح  ألغنية  ُمختلفاً  بُعداً  أضاف 
هذا  لمشاركة  جداً  متحمسة  أنني  أخفي  ال 
األغنية  خالل  من  الجمهور  مع  العمل 
على  األغنية  إطالق  حفل  أو  الُمصورة 

ميتافيرس".
برسم  ساهم  الجهود  تضافر   " وتابعت: 
في  وساعد  صح(  لـ)صح  عالميّة  معالم 

ما  واألجنبية،  العربية  الموسيقى  دمج 
لغة  تبقى  الموسيقى  هذه  أن  على  يُؤكد 
واحدة تُوحد الشعوب ومن دون أي حدود" 
من  لكل  القلب  من  شكراً   "  : أضافت  و 
تعب في إنجاح هذا العمل ووّجهه ليحمل 

طابعاً عالمياً يليق بالموسيقى العربية، من 
الُمنتج الصديق وسيم SAL صليبي وُمدير 
أعمالي جيجي المارا وكل فرد عمل بتفاٍن 
عالمياً  ليُقدم لكم عماًل فنياً عربياً  وحرفية 

أفتخر به".

  أما مارشيملو فقال بدوره : " أنا أفتخر 
جمعني  الذي  الفني  التعاون  بهذا  كثيراً 
وُممتن  عجرم،  نانسي  مثل  بأسطورة 
التي  صح(  )صح  أغنية  على  للعمل  جداً 
الفنية  الثقافة  في  للغوص  فرصة  أعتبرها 
العربية"، وتابع: "أحببت الثقة التي منحتني 
إياها والتي سمحت لي بالدمج بين أسلوبي 
الخاص واألسلوب الفني التي تُقدمه، وأنا 
ُمتحّمس جداً ليسمع الجمهور هذه األغنية.

والرئيس  المؤّسس  صليبي  وسيم  وعلّق 
التنفيذي في "يونيفرسال أرابيك ميوزيك" 
بالُمنتج  وطيدة  عالقة  تربطني  بالقول: 
نانسي  الفنانة  أعمال  ُمدير  المارا  جيجي 
تجريبية  نسخة  أسمعني  أن  وبعد  عجرم، 
يُمكن  أنه  وجدت  صح(،  )صح  ألغنية 
إلى  نانسي  فدعيت  عالمي،  ببُعد  تنفيذها 
بمارشيمللو  جمعتها  حيث  أنجلس،  لوس 
وهما   ، Moe Shalizi أعماله  وُمدير 

و  نانسي  أمضى  لي،  شقيقين  بمثابة 
األستوديو  في  طويلة  ساعات  مارشيملو 
به  نفتخر  جماهيري  عمل  ذلك  عن  لينتج 
كشركة رائدة عالمياً في صناعة الموسيقى.
نانسي  أّن  جداً  سعيد  أنا  وأضاف: 
أنجليس،  لوس  في  اجتمعا  ومارشيمللو 
ونفذا هذه الرؤية الفنية معاً في االستوديو، 
معاً،  طاقتهما  أيضاً  العمل  هذا  ميّز  وما 
فاألغنية المصورة والكيمياء التي جمعتهما 

. تؤكد أن هذا التعاون كان قراراً صائباً
باللهجة  صح"  "صح  أغنية  تعتبر  و 
الدين  عالء  أحمد  كلمات  من  المصرية، 
موسيقي  وتوزيع  سعيد  مودي  وألحان 
لطارق مدكور ومارشيملو والفنان العالمي 
Massari، وُصّورت على طريقة الفيديو 
إدارة  تحت  أنجليس  لوس  في  كليب 
المخرجة Sarah MCColgan وضمن 

أجواء شبابية جذابة وصاخبة.

كتب من �ملحبذ قر�ءتها يف عام 2022
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في  البوليساريو  جبهة  ممثل  ثّمن 
عابدين  االسبانية،  كتالونيا  مقاطعة 
الشيوعي  الحزب  موقف  بشرايا، 
الشعب   لكفاح  الداعم  الكتالوني 
تصفية  أجل  من  العادل  الصحراوي 
االستعمار واستكمال سيادته على كل 

أراضيه المحتلة. 
األنباء  وكالة  نقلته  ما  وبحسب 
عابدين  شارك  )واص(،  الصحراوية 
شبيبة  اتحاد  عن  ممثاًل   بشرايا، 
الذهب،  وادي  و  الحمراء  الساقية 
لشبيبة   الرابع  المؤتمر  أشغال  في 
المنعقد  الكتالوني،  الشيوعي  الحزب 
الجلسة  أمام  كلمته  ببرشلونة.وخالل 
بشرايا  عابدين  أشاد  االفتتاحية، 
بدعم الحزب الشيوعي لكفاح الشعب 
تصفية  أجل  من  العادل  الصحراوي 
مبرزاً  السيادة،  واستكمال  االستعمار 

العالقات المتميزة التي تربط الحزب 
بجبهة البوليساريو وكذا شبيبة الحزب 
باتحاد  شبيبة الساقية الحمراء ووادي 
البوليساريو  ممثل  وثّمن  الذهب. 
الشيوعي  للحزب  الشجاع"  "الموقف 
االنحراف  مواجهة  في  الكاتالوني 
"الخطير" لموقف مدريد  من القضية 
الذي  المؤتمر،  وكان  الصحراوية. 
اإلسبانية  الوفود  عديد  حضرته 
الشباب   مجلس  منها  واألجنبية 
مايوركا،  شباب  مجلس  اإلسباني، 
الفيدرالية  للشباب،  الجهوي  المجلس 
الديمقراطي،  للشباب  العالمية  
الشباب  النمساوي،  الشيوعي  الشباب 
الشيوعي البرتغالي  والشباب الكوبي، 
فرصة إلجراء عديد اللقاءات واطالع 
تطورات   اخر  على  المشاركين 

القضية الصحراوية.

اعتبر الباحث المغربي، عزيز شهير، 
لدراسات  المغربي  المركز  مدير 
الالجئين أّن المغرب يمّر بأزمة خانقة 
بنظام  ستعصف  قبل  من  يشهدها  لم 
تصريحات  السادس.في  محمد  الملك 
"جميع  إّن  شهير  قال  صحفية، 
المخزن  سياسة  أّن  تفيد  المؤشرات 
وهذا  عقود،  منذ  أزمة  بأسوأ  تمّر 
"كل  مشّدداً:  المجاالت"،  جميع  في 
ال  المعجزة  وحتى  حمراء،  األضواء 

يمكن أن تنقذ الملك ونظامه".
االقتصادي  "النمو  المتحدث:  وأبرز 
بالمائة،   1 نسبة  يتجاوز  ال  للمغرب 

واحتياطات الصرف يمكنها أن تغطي 
السلع  واردات  فقط من  أشهر   6 مدة 
االستثمارات  تراجع  مع  والخدمات، 
الباحث  المباشرة".وأكد  الخارجية 
دول  أكثر  تعّد  "المملكة  أّن  المغربي 
حقوق  تدهور  مع  ظلماً،  إفريقيا 
يمّس  "البؤس  مضيفاً:  اإلنسان"، 
شهير:  المجتمع".وتابع  طبقات  جميع 
نظام  انتهجها  التي  التطبيع  "سياسة 
المخزن مع الكيان الصهيوني، لم يكن 
لديها الصدى المنتظر من الملك الذي 
بلد  لنفسه في  بات شبه غائب، وظاّلً 

صار على وشك االنهيار".

الوكالت

وقال اإلعالمي الناميبي في مقال له نشره على 
بان  و"ذي  الناميبي  كونفيدونت"  "ذي  موقعي 
افريكانيست" اإلفريقي, أن ما أظهرته الشرطة 
أجساد  ضد  ووحشية  قسوة  من  المغربية 
المهاجرين "السود" وتعريفهم جميعا "كأفارقة, 
بلد  افريقيا  وكأن  جنسياتهم,  ذكر  حتى  دون 
احتقار  على  دليل  هو  قارة",  وليست  واحد 
السلطات المغربية للمواطنين من مختلف دول 
يعانون  الذين  للصحراويين  فقط  وليس  القارة, 

االحتالل منذ عقود.
وذكر فيتاليو أنغوال أن المغرب, "الذي غادر 
منظمة الوحدة اإلفريقية سنة 1984 بعد قبول 
الصحراوية  الجمهورية  األخيرة عضوية  هذه 
ثم سعى سنوات قليلة بعد ذلك للحصول على 
األوروبية  المجموعة  منظمة  في  العضوية 
)االتحاد األوروبي حاليا(, رغم أنه رفض ألنه 
بكل بساطة ليس بلدا أوروبيا, هو نفس النظام 
الذي عاد بعد ذلك سنة 2017 لطلب العضوية 

والحصول عليها في االتحاد االفريقي", مشيرا 
لتحالفاته األوروبية, مثال  الرباط هو  أن والء 

مع إسبانيا وليس للقارة.
هذه  تستحق  ال  المملكة  أن  الكاتب  ويرى 
ضد  المغرب  "عنصرية  أن  حيث  العضوية, 
أبانت عن وجهها  قد  الغربية  الصحراء  شعب 
للسيادة  التابعة  مليلية"  أزمة  خالل  القبيح 
األزمة  هذه  في  للعيان  "برز  مثلما  االسبانية, 
أكثر  أوروبيين  أنفسهم  المغاربة  يعتبر  كيف 

منهم أفارقة".
"يستعمل  الكاتب,  يضيف  المغرب,  أن  كما 
واالتحاد  اسبانيا  ضد  سالحا  الهجرة  ورقة 
األوروبي", حيث ذكر في هذا السياق باألزمة 
حدودها  المغربية  السلطات  فتح  خلقها  التي 
عقابا  المهاجرين  آالف  أمام  ومليلية  سبتة  مع 
الصحراوي,  الرئيس  استقبالها  على  لمدريد 
كان  عندما   2021 ابريل  في  غالي,  ابراهيم 

مصابا بفيروس كوفيد-19.

ولكل ذلك, يرى فيتاليو أنغوال أنه من "الواجب 
على  المغرب  االفريقي  االتحاد  يعاقب  أن 
معاملته للمهاجرين من تشاد والنيجر والسودان 
الوحشية,  الطريقة  بهذه  السودان"  وجنوب 
نظرا  المغرب  "طرد  القارية  المنظمة  وعلى 

الزدرائه الدائم لباقي إفريقيا".
وطردها  المملكة  "بعزله  أن  الكاتب  واعتبر 
رسالة  االفريقي  االتحاد  سيوجه  المنظمة,  من 
االلتزام  أعضائه  على  أن  مفادها  واضحة 

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

المغربية.

توصل األعضاء الـ15 في مجلس األمن الدولي إلى اتفاق على تمديد آلية 
معبر  عبر  السوريين  والنازحين  لالجئين  اإلنسانية  المساعدات  إيصال 

"باب الهوى" الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر.
ويتوقع أن يصوت مجلس األمن، في وقت الحق من يوم أمس, على 
مشروع قرار يمدد العمل بهذه اآللية لستة أشهر قابلة للتجديد لستة أشهر 
التجديد بموجب مشروع قرار مماثل يصدره  يكون  أن  أخرى, بشرط 
مجلس األمن الدولي في حينه, حيث يتطلب إقرار النص موافقة تسعة 
أعضاء على األقل من أصل 15 عضوا بدون تصويت سلبي من أي من 
األعضاء الخمسة الدائمين الذين يمتلكون حق النقض )الواليات المتحدة 

وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين(.
/باب  معبر  استخدام  المتحدة  األمم  تستأنف  أن  على  االتفاق  وينص 
الهوى/, علما أنه الممر الوحيد الذي يمكن أن تنقل من خالله مساعدات 
األمم المتحدة إلى المدنيين بدون المرور في المناطق التي تسيطر عليها 

القوات السورية.
تقرير  تقديم  إلى  أيضا  األيرلندي-النرويجي  القرار  مشروع  ويدعو 

خاص إلى األمين العام لألمم المتحدة بشأن االحتياجات اإلنسانية بحلول 
العاشر من ديسمبر المقبل كحد أقصى, ويطلب منه رفع تقرير منتظم 
كل شهرين عن هذه اآللية وعن تلك التي تلحظ إيصال مساعدات إنسانية 

انطالقا من دمشق عبر خطوط الجبهة.
وفي سياق متصل, قال ديمتري بوليانسكي مساعد السفير الروسي لدى 
تعديل  إجراء  مع  مشروعنا  "سنعتمد  تصريحات,  في  المتحدة,  األمم 

طفيف".
وكانت روسيا, استخدمت حق النقض )الفيتو( في مجلس األمن الدولي, 
المعبر  الستخدام  غربي  قرار  مشروع  لتعطيل  الماضي,  الجمعة  يوم 
الحدودي لعام اضافي, واشترطت تمديده لمدة ستة أشهر فحسب, األمر 

الذي رفضه بقية األعضاء.
لالجئين  اإلنسانية  المساعدات  إليصال  األممية  اآللية  فإن  لإلشارة 
التركية  الحدود  عبر  بالدهم  غربي  شمال  في  السوريين  والنازحين 
 2.4 من  أكثر  حاجيات  تأمين  في  وتساعد   2014 العام  منذ  مستمرة 

مليون شخص في محافظة إدلب.

جديدة  ووفيات  إصابات  تسجيل  العالم  دول  واصلت 
جراء تفشي جائحة كورونا عالمًيا، وفق ما ذكرت أول 

أمس، أحدث البيانات.
ففي كينيا، سجلت السلطات الصحية 68 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا "كوفيد-19" وحالة وفاة واحدة، ليرتفع 
في  بالفيروس  الحالية  اإلصابة  حاالت  إجمالي  بذلك 
إلى  ألًفا و929 حالة إصابة والوفيات  إلى 335  البالد 

5668 حالة.
وفي صربيا، تم تسجيل 1876 إصابة جديدة بفيروس 
بذلك  ليرتفع  كورونا "كوفيد-19" امس وحالتين وفاة، 
إجمالي حاالت اإلصابة الحالية بالفيروس في البالد إلى 
مليونين و43 ألًفا و51 حالة إصابة والوفيات إلى 16 

ألًفا و 152 حالة.

إصابة   32 الصحية  السلطات  سجلت  أذربيجان،  وفي 
ألًفا و764 إصابة   793 إلى  إجمالي اإلصابات  ليصل 

والوفيات إلى 9718 حالة وفاة.
إجمالي  ليرتفع  إصابة   1088 بروناي  وسجلت 
اإلصابات في البالد إلى 169 ألفا و 848 مصابا ولم 
الوفيات  تراكمي  ليظل  جديدة  وفيات  أي  البالد  تسجل 

ثابت عند 225 حالة.
و في كوبا، سجلت السلطات الصحية 37 إصابة جديدة 
دون تسجيل حاالت وفاة خالل الـ 24 ساعة الماضية، 
ليرتفع إجمالي اإلصابات في البالد إلى مليون و 106 
الوفيات حتى  بلغت حصيلة  فيما  االف و459 إصابة، 

اآلن 8529 وفاة.
و في إيران، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 1453 

إصابة و5 حاالت وفاة جديدة بمرض كورونا المستجد 
ليرتفع  الماضية   24 الـ  الساعات  خالل  )كوفيد-19( 
 429 ألفا و   251 7 ماليين و  الى  إجمالي اإلصابات 
حاالت   5 تسجيل  الى  أيضا  وأشارت  مؤكدة.  إصابة 
وفاة خالل الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد 

الوفيات إلى 141 ألفا و 444 حالة وفاة.
العامة  للصحة  الوطنية  الهيئة  أعلنت  اليونان،  في  و 
تسجيل 13 ألفا و306 إصابات جديدة و 28 حالة وفاة؛ 
بداية  منذ  المؤكدة  لإلصابات  اإلجمالي  العدد  ليرتفع 
إصابة،   142 و  ألفا   843 و  ماليين   3 إلى  الجائحة 
وترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و 476 حالة وفاة.

و756  ألفا   37 الصحة  وزارة  سجلت  إيطاليا،  وفي 
إجمالي  بذلك  ليرتفع  وفاة،  حالة  و127  جديدة  إصابة 

اإلصابات في البالد إلى 19 مليونا و 523 ألفا و 262 
إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى االن 169 ألفا 

و 233 وفاة.
إجمالي  تسجيل  البريطانية  الصحة  سلطات  وأعلنت 
العدد  بلغ  فيما  شخص،  و635  ألفا   197 بلغ  وفيات 
الوباء  ظهور  منذ  هناك  المسجلة  لإلصابات  التراكمي 

22 مليون و240 ألفا و 42 حاالت إصابة.
 14 تسجيل  الصحية  السلطات  أعلنت  قبرص،  في  و 
الف و914 إصابة جديدة بفيروس كورونا خالل الـ24 
البالد  في  إجمالي اإلصابات  أن  ليبلغ  الماضية،  ساعة 
510 االف  و  ألف   530 بلغ  الجائحة  تفشي  بداية  منذ 
 1079 بلغت  الوفيات  حصيلة  أن  أضافت  كما  حالة. 

حالة بعد تسجيل 4 حاالت وفاة على مدار أمس.

بعد العتداء الوح�شي على مهاجرين اأفارقة

�صحفي ناميبي يدعو لطرد 
املغرب من الحتاد الإفريقي 

دعا ال�شحفي واملحلل ال�شيا�شي الناميبي, فيتاليو اأنغول, اإىل �شرورة طرد اململكة املغربية من الحتاد الإفريقي ب�شبب 

جرميتها الأخرية �شد مهاجرين من عدة جن�شيات افريقية حاولوا العبور اإىل جيب مليلية ال�شباين انطالقا من املغرب.

يف مواجهة النحراف "اخلطري" ملوقف مدريد

"البولي�ساريو" تثمن موقف احلزب 
ال�سيوعي الكتالوين الداعم
 لكفاح ال�سعب ال�سحراوي

الباحث املغربي عزيز �شهري: 

"نظام املخزن ميّر 
باأ�سواأ اأزمة منذ عقود"

اإ�سابات ووفيات جراء فريو�س كورونا يف خمتلف اأنحاء العامل

ملدة 6 اأ�شهر 

جمل�س الأمن ميدد اآلية امل�ساعدات عري احلدود ل�سوريا
مو�سكو حتذر من �سراع

 "حمفوف بت�سعيد نووي" 
حذرت الخارجية الروسية، أمس، من صراع مباشر محتمل "محفوف 

بتصعيد نووي" مع الواليات المتحدة وحلفائها.
جاء ذلك في تصريح لمتحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، 

صباح أمس، على الموقع اإللكتروني للوزارة.
األزمة  تفاقم  في  تسببوا  أن  وبعد  وحلفاءها  واشنطن  "إن  وقالت: 
األوكرانية وأطلقوا العنان لمواجهة هجينة شرسة مع روسيا، يتأرجحون 
اليوم بشكل خطير على حافة مواجهة عسكرية مفتوحة مع بالدنا، وهو 

ما يعني صراعاً مسلحاً مباشراً للقوى النووية".
وأعربت زاخاروفا عن قلقها من أن مثل هذا الصدام المحتمل سيكون 

محفوفا بالتصعيد النووي، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وكان نائب رئيس مجلس األمن الروسي دميتري مدفيديف، قد تحدث في 
وقت سابق عن احتمال نشوب حرب نووية.بينما قال وزير الخارجية 
النووية،  الحرب  بموضوع  تتالعب  ال  روسيا  إن  الفروف،  سيرغي 

مشيرا أن الموقف المبدئي لبالده هو عدم جواز شن حرب نووية.



بال�ضفة والقد�س 

االحتالل يعتقل 9 فل�سطينيني 
اعتقلت قوات االحتالل فجر أمس تسعة شبان من الضفة الغربية والقدس 

المحتلة، منهم شقيقان.
وقالت مصادر مقدسية إن قوات االحتالل اعتقلت الشقيقين وليد وعبد الرحمن 

سالم الخطيب بعد اقتحام منزل عائلتهما في حزما شمال شرق القدس. يشار إلى 
أن وليد أسير محرر كان قد اعتقل عدة مرات لدى االحتالل كان آخرها في 

فبراير الماضي.
واعتقلت قوات االحتالل المتمركزة على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس، 

في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، 5 شبان من مخيم الجلزون برام هللا، أثناء 
عودتهم من مدينة القدس.

وأفادت مصادر محلية أن المعتقلين هم: جمال مقدادي، وأمير العموري، ومحمد 
حسام زيد، وأحمد كامل مخلوف، ومالك أبو خليفة. وكانت قوات االحتالل قد 

اعتقلت الليلة الماضية الشاب قصي النتشة خالل تواجده بجانب باب حطة، 
ونقلته إلى أحد مراكز االعتقال والتوقيف، قبل اإلفراج عنه شرط عودته اليوم 

إلى التحقيق.
كما مدد االحتالل اعتقال األشقاء الفتية قسام ونصر هللا إياد األعور من بلدة 

سلوان حتى يوم األربعاء القادم. واعتقل االحتالل الشاب حميدو الزكاري من 
نابلس على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية. كما اعتقلت قوات االحتالل 

الشاب حسن عبد السالم العويوي أثناء محاولته السفر عبر معبر الكرامة.
ووثق التقرير الدوري النتهاكات االحتالل في الضفة الغربية خالل شهر يونيو 
2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين “معطى”، ارتكاب قوات االحتالل 

)2510( انتهاكات، أبرزها استشهاد )13( مواطناً.
وحسب التقرير، أصيب )620( مواطناً بنيران قوات االحتالل ومستوطنيه، وبلغ 
عدد عمليات إطالق النار التي نفذها جنود االحتالل ومستوطنوه )188( عملية، 

وعدد اعتداءات المستوطنين )102( اعتداء.

ال�سحفي الفل�سطيني "ع�صيدة".. 
22 عيًدا بعيًدا عن العائلة

لم يكن خبر تجديد االعتقال اإلداري بأمر من محكمة االحتالل العسكرية في 
سالم بحق األسير الصحفي محمد نمر عصيدة )39 عاًما( من نابلس، إال وجًعا 

جديًدا يضاف لألسير وعائلته التي كانت تتمنى أن يمضي العيد معها.
هذا ليس العيد األول الذي يبعد االحتالل فيها الصحفي عصيدة عن عائلته 

وأطفاله، بل سبقه 21 عيًدا داخل سجون االحتالل.
تقول نهيل عصيدة، زوجة األسير محمد عصيدة: إن زوجها حرم من المشاركة 
في العديد من المناسبات العائلية واالجتماعية واألعياد التي تأتي، ويتمنى أطفاله 

أن يكون بينهم.

طفل مل يَر اأباه

وتضيف عصيدة، أن لهما 5 أطفال، ثالثة منهم رزق بهم محمد وهو في غياهب 
السجون، وليس آخرهم نجله "زيد" الذي رزق به قبل 6 أشهر وهو في السجن، 

ولم ير أحدهما اآلخر حتى اللحظة.
وأوضحت عصيدة أن أطفاله "نمر ورهف وزيد" جاؤوا هذه الحياة وهو في 

السجن، وحرم من مشاركة زوجته طقوس الوالدة وتجهيزاتها وأعباءها وفرحه 
بأوالده لحظة قدومهم لهذه الدنيا، ما أثر سلبيًّا عليها وعلى وضعها النفسي.
وبيّنت أن األطفال كبروا وهم يعرفون والدهم عن طريق الصور أو صدى 

صوته أحيانا حينما يتاح له التواصل بالهاتف، وحرم محمد من مشاركة أطفاله 
أغلب لحظات حياتهم، كمشاركتهم أول كلمة وأول خطوة أو أول يوم ذهبوا به 
إلى الروضة أو المدرسة أو المسجد، وأعياد ميالدهم وتخرجهم في الروضات.
وأشارت إلى أن نجله البكر "نمر" أول مرة رأى فيها والده كان يبلغ من العمر 

شهرين، في محكمة سالم العسكرية، وحينها رفض القاضي العسكري، أن يسمح 
لوالده بأن يحتضنه أو حتى أن يقترب منه.

وتتابع: "رهف كذلك لم تَر والدها ولم يرها هو اآلخر إال بعد اإلفراج عنه من 
أحد اعتقاالته الماضية، وكانت تبلغ من العمر 10 أشهر؛ حيث كانوا ممنوعين 

من الزيارة في حينها".
وترى عصيدة أن أكثر ما يخشاه محمد دوماً هو عدم تعرف أطفاله عليه حين 

يُفرج عنه؛ فتلك لحظة محزنة يعيشها األسرى تترجم سنوات القهر والعذاب في 
السجون.

اأمل ومعاناة

"نهيل" التي بالكاد تتأقلم مع غياب زوجها تقول: إن هذا االعتقال مختلف نوًعا 
ما وخاصة أن العامل النفسي يخيم على األهل واألوالد، وقبل انتهاء المدة وقبل 

التجديد كانت العائلة على أعصابها، بين األمل بالحرية والفرج والخوف أن يمدَّد 
اعتقاله لتتنغص عليهم فرحتهم.

وذكرت أن أوالدها كانوا ينتظرون لحظة اإلفراج عن والدهم، ويخططون 
للخروج والتنزه معه والذهاب لزيارات وصالة العيد معه، لكن تلك اآلمال 

تبددت بتجديد اعتقاله. وأكدت عصيدة أن رسالتهم لالحتالل بأن حياتنا مستمرة، 
وأفراحنا وأعيادنا ستستمر، رغًما عن أنف المحتل وتمديداته واعتقاالته.

ونبّهت ألنها وزوجها يبذالن قصارى جهدهما في رفع معنويات أطفالهما، 
ومسح دموعهم وتلبية كل ما يطلبونه وتعويضهم ولو بشيء يسير عن حرمانهم 

من والدهم الذي لن يسد مكانه أي أحد.

اعتقاله الأخري

وفي الثاني عشر من مايو/ أيار من العام الماضي اعتقل االحتالل الصحفي 
عصيدة، وحّوله فوًرا لالعتقال اإلداري دون تهمة وال محاكمة. وبعد انتهاء 
المدة المقررة لذلك االعتقال، مدد االحتالل من جديد اعتقاله اإلداري ألربعة 

أشهر قابلة للتجديد، فاألسير اإلداري مرهون بمزاج مخابرات االحتالل في هذه 
الحالة، وقبل أيام جاء تمديد اعتقاله مرة أخرى قبيل العيد.

عراقيل وحتديات

ورغم االعتقاالت المتكررة، فقد استطاع األسير محمد إنهاء دراسته للحصول 
على شهادة البكالوريوس في الصحافة واإلعالم خالل عشر سنوات.

ونهشت االعتقاالت من حياة األسير عصيدة قرابة تسع سنوات، معظمها في 
االعتقال اإلداري، أي بال تهمة وال محاكمة، في حين اعتقلته أجهزة السلطة 

قرابة العشر مرات.
ورغم هذه التحديات استطاع محمد أن يثبت نفسه، وأن يحّول محنته إلى منحة، 
فحصل على شهادة الدراسات العليا في الدراسات اإلسرائيلية من جامعة القدس، 

وتبقى له مناقشة رسالة الماجستير، وينتظر اإلفراج ليكمل مشروًعا له.
وتؤكد زوجته نهيل عصيدة أنه ما دام هناك احتالل ألرضنا ومقدساتنا سيبقى 

مسلسله الغاشم من قتل وهدم وتشريد واعتقال، وسيبقى مسلسلنا في الثبات 
على الحق ونصرته وعدم التراجع والصمود والتحدي. وأردفت: "ندعو هللا أن 
يمن على محمد بالفرج القريب والعاجل، وعلى كل األسرى واألسيرات، وأن 

تتحرر فلسطين من براثن هذا المحتل".

الوكالت
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دويل

وانتقد أنطونيو غوتيريش, في 
التقرير السنوي لألمين العام 

لألمم المتحدة, المتعلق باألطفال 
والنزاعات المسلحة, جملة 

االنتهاكات المسجلة بحق األطفال, 
في النزاعات حول العالم, طيلة 
السنة المنصرمة, والتي اتسمت 
ب"الحدة وبشكل غير معهود", 

وندد باالنتهاكات المتكررة من قبل 
جنود االحتالل الصهيوني على 

األطفال الفلسطينيين.
ويشار الى أن التقرير السنوي 

مس الجرائم التي ارتكبتها قوات 

االحتالل الصهيوني, السنة 
الماضية, بما فيها العدوان على 

قطاع غزة المحاصر.
وفي السياق, لم يخف االمين 

العام لألمم المتحدة "صدمته بعدد 
األطفال الفلسطينيين الذين قتلوا 

وأصيبوا" على أيدي قوات الكيان 
الصهيوني, وفي الغارات الجوية 

على المناطق المكتظة بالسكان 
"من خالل استخدام الذخيرة 

الحية".
وأعرب عن استيائه من 

"استمرار انعدام المساءلة عن 

هذه االنتهاكات", محذرا القوات 
الصهيونية, في سابقة هي األولى, 
من " أي استخدام مفرط للقوة ضد 

األطفال".
وطالب غوتيريش الكيان 

الصهيوني ب"التحقيق في كل حالة 
تم فيها استخدام الذخيرة الحية", 
معترفا ب"وجود غياب ممنهج 
للمساءلة" عن االنتهاكات التي 
يرتكبها الكيان الصهيوني ضد 

األطفال الفلسطينيين.
وأخذت قضية األطفال الفلسطينيين 
في سجون االحتالل الصهيوني هي 

األخرى حيزا من التقرير األممي 
السنوي, حيث شدد أنطونيو 

غوتيريش على ضرورة التزام 
الكيان الصهيوني بالمعايير الدولية, 

وإنهاء االعتقال اإلداري وسوء 
المعاملة والتعنيف.

وعبر عن قلقه من تزايد هجوم 
الكيان الصهيوني على المدارس 
والمؤسسات التعليمية التي تخدم 

األطفال ومسيرتهم التعليمية, مؤكدا 
ضرورة توفير المساعدة اإلنسانية 

والصحية الالزمة لألطفال دون أية 
عراقيل صهيونية.

قال المرصد األورومتوسطي لحقوق 
اإلنسان أمس، إن التعليمات الرسمية 

التي يتلقاها الجيش الصهيوني في 
التعامل مع المدنيين الفلسطينيين أدت 
الستخدام القوة المميتة بشكل ممنهج 
األمر الذي تسبب في زيادة الفتة في 

حوادث ترقى لقتل خارج نطاق القضاء 
في األراضي الفلسطينية.

وأوضح األورومتوسطي أن سياسة 
االستخدام المفرط للقوة التي ينتهجها 

جيش االحتالل تجاه الفلسطينيين 
تسببت بقتل نحو 53 مدنًيا فلسطينيًّا في 
الضفة الغربية والقدس الشرقية، حسب 
توثيقه، في الفترة ما بين 1 يناير/كانون 

الثاني – 10 يوليو/تموز 2022.
وأشار المرصد في رسالة وجهها إلى 

مقّرر األمم المتحدة الخاص المعنّي 
بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو 

بإجراءات موجزة أو تعسًفا، "موريس 
تيدبال بنز"، أن تحقيقاته الميدانية 

وشهادات جمعها حول حادثة مقتل 
شاب فلسطيني في وقت سابق من 
هذا الشهر أظهرت أن أفراد جيش 

االحتالل الصهيوني تعمدوا استخدام 
القوة المميتة تجاهه.

وكانت قوة خاصة من الجيش 
الصهيوني اقتحمت حوالي الساعة 
الثانية فجر يوم األربعاء 6 يوليو/

تموز، شرق بلدة جبع في جنين، 
شمالي الضفة الغربية، وداهمت منزاًل 

في المنطقة.
وأضاف المرصد أنه "بعد نحو 15 

دقيقة، خرج الشاب رفيق رفيق رياض 
غنام )21 عاًما( من منزله بمالبس 
النوم بعد سماعه صوًتا في محيط 

المنزل. وبمجرد تحركه عدة أمتار 
تقدر بنحو 40 متًرا بعيًدا عن منزله، 

أطلق الجنود عيارين ناريين تجاهه 
وأصابوه بشكل مباشر ليسقط على 

األرض وهو ينزف، وبقي في مكانه 
دون أن يقدم له أي إسعاف لمدة ما 

يقارب 35 دقيقة، قبل أن ينقلوه معهم 
أثناء انسحابهم من المنطقة. وفي 

حوالي الساعة الخامسة صباًحا أبلغ 
االرتباط الفلسطيني عائلة "غنام" أن 
جيش االحتالل اعتقله وهو مصاب، 

قبل أن يخبره بأنه قضى حتفه بعد 
نصف ساعة أخرى".

وقال األورومتوسطي إن حادثة 
إطالق النار على غنام، والتي أفضت 

الحًقا إلى مقتله، جزء من سياسة 
االستخدام المفرط للقوة تجاه مدنيين 

غير مسلحين وال يشكلون في حاالت 
عديدة خطًرا يستدعي استخدام قوة 

مميتة. يعكس ذلك فيما يبدو تعليمات 
رسمية إسرائيلية للجيش بالتساهل في 

إطالق النار تجاه الفلسطينيين دون 
حاجة ملحة.

ولفت المصدر إلى أن جيش الالحتالل 
الصهيوني كان أقر في 20 ديسمبر /

كانون أول 2021 تعليمات جديدة 
لسياسة إطالق النار منحت الضوء 
األخضر للجنود في الضفة الغربية 

لفتح النار على الفلسطينيين من ملقي 
الحجارة والزجاجات الحارقة، وهو 
ما انعكس على زيادة حصيلة القتلى 

الفلسطينيين.
وبين األورومتوسطي أنه على الرغم 

من أن سياسة إطالق النار التي 
ينتهجها جيش االحتالل كانت في 

السابق مرنة وكثيًرا ما أفضت لعمليات 
قتل خارج نطاق القانون دونما مبرر 

ودون توفر مبدأ الضرورة والتناسب، 
إاّل أن التعليمات الجديدة جعلت من 

الضغط على الزناد مسألة هيّنة على 
الجنود، مع وجود قرار رسمي داعم 

وإجراءات تحميهم من أي مساءلة.
وأشار إلى أن سياسة اإلفالت من 

العقاب والحماية التي يحظى بها الجنود 
الصهاينة تدفعهم إلطالق النار العمدي 
بهدف القتل رغم عدم وجود خطر أو 

تهديد جدي على حياتهم، وهو أمر بات 
يتكرر كثيًرا في الضفة الغربية خالل 

عمليات االقتحام اإلسرائيلي.

ونبه إلى أن انتهاج استخدام القوة 
المميتة ضد المدنيين كسياسة متبعة 

يأتي كنتيجة لغياب المساءلة الداخلية 
في إسرائيل من جهة، واستمرار 

سماح المجتمع الدولي بتمتع السلطات 
اإلسرائيلية بسياسة اإلفالت من العقاب 

على االنتهاكات المرتكبة سابًقا.
وطالب األورومتوسطي المقرر 

الخاص بالعمل للضغط على "إسرائيل" 
لاللتزام بمسؤولياتها تجاه المدنيين 

الفلسطينيين وفًقا لدليل األمم المتحدة 
لمنع ممارسات تنفيذ عمليات اإلعدام 

خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي 
واإلعدام دون محاكمة، والتحقيق في 

تلك الممارسات )1989(، والذي 
يشدد على عدم جواز التذرع بأي حال 
باألوضاع االستثنائية لتبرير عمليات 
اإلعدام خارج نطاق القانون حتى في 

حاالت الخطر المحدق.
ودعا األورومتوسطي المقرر 

الخاص المعنّي بحاالت اإلعدام 
خارج القضاء إلى متابعة والتحقيق 
في حوادث قتل مدنيين فلسطينيين، 
مطالًبا آليات وهيئات األمم المتحدة 

المعنية بالتحرك لحماية المدنيين في 
األراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات 
جادة لضمان المساءلة عن جرائم القتل 

خارج نطاق القضاء.

يف تقرير �ضنوي للأمني العام للأمم املتحدة

 غوتريي�ش يدعو مل�ساءلة
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معنى الفقه وتركيبه

تأمالت في سورة الكوثر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وكونه منصوصًا أو داخاًل في المنصوص أم ال.

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

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

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

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

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

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

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

االنقطاع والبتر المقدر على أعدائها.
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نُظم حفل تسليم شهادة العالمة امس في مقر المؤسسة بالجزائر 
العاصمة بحضور الرئيس المدير العام التصاالت الجزائر، 

عادل بن تومي، ومدير المعهد الجزائري للتقييس جمال حالس، 
ورئيس الجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، 

مصطفى زبدي.
وبهذه المناسبة، أشار بن تومي إلى أن هذه الشهادة، "التي تعتبر 
األولى في الجزائر" ، تم منحها بعد عملية تدقيق أجراها المعهد 

الجزائري للتقييس للتحقق من مدى إيفاء وكاالت اتصاالت 
الجزائر بااللتزامات األربعة عشر )14( المتعلقة بأساليب 

االستقبال والتكفل بزبائنها، التي يشترطها هذا المعهد.
وبالتالي، حصلت خمس وكاالت تجارية التصاالت الجزائر 

)Actels( بالجزائر العاصمة، وهي بن عكنون، والمحمدية، 
واالبيار، والشراقة، وبئر توتة، وكذلك مركز االتصاالت لبرج 
الكيفان، الذين اقترحتهم مؤسسة اتصاالت الجزائر لنيل عالمة 

"في خدمتكم".

وأكد الرئيس المدير العام التصاالت الجزائر أن هذا المسعى، 
الُمتمثل في حصول وكاالتها التجارية على عالمة لتحسين 

خدماتها لالستقبال، سيتم تعميمه تدريجا ليمس جميع وكاالت 
المؤسسة المنتشرة عبر التراب الوطني.من جانبه ، أوضح 

مدير المعهد الجزائري للتقييس أن هذه العالمة تُمنح للمؤسسات 
التي ترغب في الحصول على عالمة "في خدمتكم" من خالل 

االلتزام باحترام شروط استقبال المستخدمين في الخدمات 
العمومية.

ويتعلق األمر أيضا بتسهيل المعلومات، وتحسين وصول 
المستخدم إلى الخدمات العمومية، واستقبال المستخدم باهتمام 

وبطريقة محترمة، والتكفل بطلبات و شكاوى المستخدم، 
وتعزيز الخدمات عبر اإلنترنت، وإنشاء نظام للتقييم والتحسين 

المستمر لنوعية االستقبال.من جهته، دعا رئيس الجمعية 
الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، المؤسسات 
الجزائرية إلى أن تحذو حذو اتصاالت الجزائر من خالل 

االلتزام بتحسين خدماتها لالستقبال، ال سيما من خالل الحصول 
على عالمة "في خدمتكم".

ك�سف كمال بلع�سل رئي�س 

فرع الإعالم والإت�سال للبعثة 

الجزائرية للحج لهذا المو�سم ، 

اأم�س، عن موعد اأول رحلة لعودة 

الحجاج الجزائريين من البقاع 

المقد�سة اإلى اأر�س الوطن والتي 

�ستكون يوم 15 جويلية الجاري.

اإ. �س

أوضح بلعسل في تصريح لوكالة 
األنباء الجزائرية, أن أول رحلة 

لعودة الحجاج الجزائريين من البقاع 
المقدسة إلى أرض الوطن بعد اتمامهم 
أداء مناسك شعيرة الحج, ستكون يوم 
الجمعة المقبل, انطالقا من مطار جدة 
باتجاه مطار هواري بومدين الدولي 

بالجزائر العاصمة.
وأضاف في ذات السياق, بأن تعداد 

رحالت اإلياب بالنسبة للحجاج 
الجزائريين يعادل تعداد رحالت 

اإلقالع التي كانت من مطارات الجزائر العاصمة ووهران 
وقسنطينة و ورقلة, مشيرا إلى أن التغيير الذي حدث بالنسبة 
لموعد أول رحلة للعودة والتي كانت مقررة يوم 16 جويلية, 

"أمر عادي" ومرتبط بحركة المالحة الجوية بين المملكة 
العربية السعودية والجزائر. وبخصوص سير موسم حج 

2022م/1443ه, أكد بلعسل أنه "تم ومر في ظروف حسنة, ولم 
يسجل خالله أي حاالت لمفقودين أو وفيات أو مرضى بشكل 

يثير الهلع أو الخوف<<, كما لم تسجل البعثة "أي إصابات من 
أي نوع في وسط حجاجنا الميامين.«

وفي ذات الصدد, أضاف المتحدث أن "األمور كانت عادية 
داخل الفنادق بالمدينة المنورة ومكة المكرمة من حيث استقبال 

الحجاج وتوفير كل ما يحتاجون إليه, وكذا األمر داخل مخيمات 

عرفة أثناء النفرة من عرفة إلى مزدلفة أو من مزدلفة إلى منى 
أو أثناء رمي الجمرات, ثم العودة اليوم إلى مكة بالنسبة لبعض 

األفواج.’’
تجدر اإلشارة إلى أن حصة الجزائر من حج هذا الموسم 

قدرت ب18697 حاج و تعادل هذه الحصة نسبة 45 بالمائة 
من حصتها في السنوات األخيرة, قبل أن يتم تقليصها من 

قبل السلطات السعودية كما بالنسبة لبعثات باقي الدول بسبب 
الظروف الخاصة بجائحة كورونا )كوفيد-.)19وكانت أولى 
رحالت حج هذا الموسم قد انطلقت في 15 جوان المنصرم 

من مطار هواري بومدين الدولي, على أن تكون آخر رحالت 
اإلياب مع بداية أغسطس المقبل, حسب ما كشف عنه في 

وقت سابق المدير العام للديوان الوطني للحج و العمرة, أحمد 
سليماني.

لإعالناتكم عبر �سفحات جريدة الرائد

الهاتف: 44 44 94 0674    

البريد الإلكتروني: 

journal.elraed@gmail.com

في تقرير لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية 

ت�سجيل �أكثر من 555 مليون 
�إ�سابة بكورونا حول �لعالم

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" األمريكية، بإن 
حصيلة اإلصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 

"كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 555 مليوناو454 
ألفا و658 إصابة.وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية 

نشرتها، عبر موقعها اإللكتروني، أول أمس - بأن 
إجمالي الوفيات جراء اإلصابة بالفيروس حول العالم 

ارتفع إلى 6 ماليين و351 ألفا و181 وفاة.
وأوضحت أن الواليات المتحدة سجلت أكبر عدد من 

حاالت اإلصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 
88.5 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 

43.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل 
بأكثر من 32.8 مليون.ووفقا ألحدث البيانات، تصدرت 

الواليات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات 
جراء اإلصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، 
تلتها البرازيل في المرتبة الثانية ب 673 ألفا و 610 

وفيات ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 525 ألفا 
و 454 وفاة.

الوكالت

تلم�سان

 �نت�سال جثث 3 مر�هقين 
غرقو� ببركة مائية

انتشل أعوان الحماية المدنية جثث ثالثة مراهقين بعد 
غرقهم ببركة مائية ببلدية القور في والية تلمسان، 

حسبما علم أمس، لدى المديرية الوالئية لذات المصالح. 
وصرحت المكلفة باإلعالم المالزم األول نعيمة سكاك 
لوكالة األنباء الجزائرية أن عملة انتشال الجثث الثالثة 

جرت مساء أمس االثنين على مستوى بركة مائية 
مخصصة للسقي الفالحي بقرية "الصيادة القبيبات" 

ببلدية القور بعد تلقي ذات المصالح لنداء جراء وقوع 
حادث الغرق لهؤالء المراهقين الذين تتراوح أعمارهم 

ما بين 14 و16 سنة. 
وقد تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبلدية 

سبدو مدعمة بستة غطاسين حيث استغرقت العملية 
حوالي 4 ساعات. وقد تم نقل هذه الجثث إلى مستشفى 

سبدو. فيما فتحت المصالح األمنية المختصة تحقيقا 
لتحديد أسباب الحادث.

.. وحجز 60 األف قر�س من 

المهلو�سات بمغنية

تمكنت مصالح الجمارك بالتنسيق مع األجهزة األمنية 
من حجز 60 ألف قرص مهلوس باإلضافة الى حجز 

ثالثة مركبات، حسبما أفاد به، أول أمس، بيان للمديرية 
العامة للجمارك.وجاء في البيان "مواصلة للجهود 

الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية، 
المبذولة بالتنسيق مع األجهزة األمنية في إطار مكافحة 

التهريب بشتى أنواعه، ال سيما تهريب المؤثرات 
العقلية، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة، التابعة لمصالح 

مفتشية األقسام للجمارك بمغنية بالتنسيق مع أفراد 
الجيش الوطني الشعبي من حجز 60.000 ألف قرصا 
مهلوسا من نوع  بريغابالين )300 ملغ( مع حجز ثالثة 

مركبات".
وأضاف نفس المصدر أن هاته العملية تندرج "في إطار 

المهام الحمائية للمصالح الجمركية المجندة التي تسهر 
على ضمان استقرار الوطن و حماية المواطن من كل 

ما من شأنه أن يهدد صحته وسالمته".
ق. و

تقرير يتحدث عن ارتفاع معدلت 

الفقر وانعدام الأمن الغذائي ويحذر

 811 مليون �سخ�ص حول �لعالم 
يو�جهون خطر �لجوع �ل�سديد 

حّذرت اللجنة الدولية للصليب األحمر، أمس، من أّن 
مئات الماليين من األشخاص يواجهون خطر الجوع 
الشديد في األشهر المقبلة، وذلك مع ارتفاع معدالت 

الفقر المدقع وعدم المساواة وانعدام األمن الغذائي 
السيما في أجزاء من إفريقيا والشرق األوسط.

قال المدير العام للجنة الدولية للصليب األحمر, روبير 
مارديني, إّن "العالم يواجه حالة ملحة وسريعة من 

التدهور لألمن الغذائي العالمي ال سيما في أجزاء من 
إفريقيا والشرق األوسط", موضحاً أّن النزاع المسلح 

وعدم االستقرار السياسي والصدمات المناخية واآلثار 
الثانوية لجائحة كورونا أدى إلى إضعاف القدرة على 

الصمود أمام الصدمات والتعافي منها. 
وأعرب تقرير اللجنة عن قلق إزاء نقص التمويل 
المقدم للجهات الفاعلة اإلنسانية لمواجهة األزمة، 
وقالت إّن اللجنة الدولية تشهد انخفاضا عاما في 

التمويل المقدم لتغطية ميزانيتها العالمية وبما يهدد 
قدرتها على مساعدة األشخاص الذين يعانون من آثار 

النزاع والعنف بما في ذلك برامج المساعدة الغذائية.
وأكد المدير العام للجنة الدولية أّن العاملين في المجال 

اإلنساني غير قادرين  على مواجهة األزمة وحدهم 
وأن هناك حاجة لمضاعفة الجهود بشكل جماعي من 

خالل اتخاذ إجراءات. 
وتابع: "يعاني ما يقّدر بنحو 346 مليون شخص في 
إفريقيا من انعدام األمن الغذائي الشديد", مضيفا أن 

قرابة 10 ماليين شخص في السودان و7 ماليين 
شخص في جنوب السودان يعانون من انعدام األمن 

الغذائي الشديد.
ولفت التقرير إلى تقديرات برنامج الغذاء العالمي 

التي تشير إلى أن حوالي 47 مليون شخص إضافي 
سيعانون من انعدام األمن الغذائي في عام 2022, 

ليرتفع العدد على المستوى العالمي ويصل إلى 811 
مليون شخص.

الوكالت

"نا�سا" تن�سر �أول �سورة ملونة 
للف�ساء عبر تل�سكوب "جيم�ص ويب"

كشفت وكالة الفضاء األميركية "ناسا"، عن أول 
صورة باأللوان الكاملة من تلسكوب "جيمس ويب" 

الفضائي.
واحتفى الرئيس األميركي جو بايدن، بهذه الصورة 

حيث قال: "إن هناك صورا ألماكن لم يرها أحد من 
قبل". وتلقى بايدن ونائبته كاماال هاريس إيجازا من 

مسؤولين في "ناسا" بشأن الصورة التي وصفت بأنها 
أعلى الصور وضوحا للكون وأعمقها في التاريخ، 

وسيتبعها نشر مجموعة كاملة من الصور اليوم 
الثالثاء. وقال بايدن "سنرى ألول مرة صورا ملونة 

لعالم الفضاء وسنرى كيف تولد المجرات".
وأعلنت "ناسا" في وقت سابق أن جميع األجهزة 
األربعة التي يتألف منها تلسكوب "جيمس ويب" 
باتت جاهزة لالستخدام. ويعول العلماء على هذا 

التلسكوب لمساعدتهم في دراسة نشأة المجرات األولى 
في الكون، ومقارنتها بالمجرات الحالية، وكيف نشأ 
نظامنا الشمسي، وإذا كانت هناك حياة على كواكب 

أخرى.
الوكالت

باتنة

حجز �أ�سلحة نارية وذخيرة 
وتوقيف �لمتورطين

قام عناصر فرقة قمع اإلجرام الـ "BRB" بباتنة، 
بعمليات متفرقة مكنتهم من توقيف 07 اشخاص 
تتراوح أعمارهم بين 23 و 37 عاما، من بينهم 

مسبوقين قضائيا بكل من حي بوزوران، تامشيط، 
النصر و طريق تازولت، كما تم حجز 3 أسلحة نارية 
عبارة عن بنادق صيد و1920 كبسولة بريقابلين 300 
ملغ، إضافة إلى 480 وحدة من المشروبات الكحولية 

بمختلف األنواع واألحجام، ناهيك إلى 18.7 غرام 
مخدرات ليتم تقديم المشتبه بهم أمام النيابة المحلية.

حياة م�سباحي

منحها اإياها "المعهد الجزائري للتقيي�س"

�ت�ساالت �لجز�ئر.. �أول موؤ�س�سة 
تح�سل على عالمة جودة �ال�ستقبال 

تح�سلت الموؤ�س�سة العمومية "ات�سالت الجزائر" على اأول عالمة لجودة 

ال�ستقبال "في خدمتكم" منحها اإياها المعهد الجزائري للتقيي�س.

لم ي�سجل خالل حج هذا العام اأي حالت لمفقودين اأو وفيات

�أول رحلة لعودة �لحجاج 
�لجز�ئريين يوم 15 جويلية

اإرهاب الطرقات يوا�سل ح�سد الأرواح

  41 قتيال و1652 جريح 
في حو�دث مرور خالل �أ�سبوع
لقي 41 شخصا حتفهم وأصيب 1652 آخرون بجروح 
متفاوتة الخطورة إثر وقوع 1317 حادث مرور عبر 
مختلف واليات الوطن في الفترة الممتدة من 3 إلى 9 

جويلية الجاري, حسب ما أفادت به, أمس, حصيلة لمصالح 
الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت كانت في 
والية الجلفة بوفاة 5 أشخاص وجرح 46 آخرين على إثر 

وقوع 28 حادث مرور.من جانب آخر, تمكنت وحدات 
الحماية المدنية, خالل نفس الفترة, من إخماد 1947 

حريق, منها منزلية و صناعية وحرائق مختلفة, سجل 158 
منها بوالية الجزائر.

ع. ط
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