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ال�شفير الجزائري يكذب ما تداولته مواقع التوا�شل االجتماعي، ويك�شف:

ال وجود لـ"حراقة" جزائريين م�سجونين في تون�س
الرئي�س تبون يوؤكد اأنها �شتدخل حيز 
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 فـــــــي االأجــــــــور 
وفي منحــــة البطالـــة
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الفريق �شنقريحة يدعو اإلى تكثيف الجهود لتحقيق التنمية الوطنية ال�شاملة، ويوؤكد:

"على الجميع النهو�س ببالدنا لتحتل مكانتها الم�ستحقة بين االأمم"
02
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جزائريــون ي�سهـــرون 
 �ســـالح المقاطعــــــة

 في وجــه الم�ساربيـن

بلعريبي يك�شف خالل عر�شه لح�شيلة الثالثي االأول ل�شنة 2022

توزيع برنامج �سكني هام في مختلف ال�سيغ خالله هذا الموعد
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بف�شل اإمكاناتها الكبيرة من الطاقة ال�شم�شية 

ومواردها الكبيرة من الغاز 

الجزائــر قــادرة على 
اأن ت�سبــح اأهم ممــون 
الأوروبــا بالهيدروجين

اأ�شدرت بيانا حول الو�شع 

االجتماعي "الكارثي" للموظفين

فيدراليات المركزية النقابية 

تدعو اإلى اإعادة النظر في 

ال�سبكة اال�ستداللية من جديد
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تتوفر  الجزائر  إن  شنقريحة،  الفريق  قال 
نحو  واالنطالق  التجدد  مقومات  كل  على 
وجهتها السليمة، األمر الذي يتطلب تكاتف 
الوطنية  التنمية  لتحقيق  أبنائها  كافة  جهود 
مكانتها  لتحتل  ببالدنا،  والنهوض  الشاملة، 
المستحقة بين األمم، مشددا في كلمة ألقاها 
التي  والتفتيش  العمل  زيارة  هامش  على 
الرابعة  العسكرية  الناحية  إلى  أمس،  قادته 
ننعم  التي  األمن  نعمة  "إن  قائال  بورقلة، 
بها اليوم ال تقدر بثمن، ويجب علينا جميعا 
المحافظة عليها وتعزيزها، في ظل مشروع 

في  الوطنية،  الدولة  أسس  وتعزيز  إقامة 
كنف جزائر جديدة، قوية ومزدهرة، جزائر 
واالنطالق  التجدد  مقومات  كل  على  تتوفر 
وجهتها  نحو  أصلب،  وإرادة  أقوى،  بنفس 
تكاتف  تتطلب  طموحات  وهي  السليمة، 
القطاعات،  جميع  في  أبنائها،  كافة  جهود 
السيما القطاع االقتصادي، الذي يعد الدعامة 
التنمية  لتحقيق  األساسية،  والركيزة  القوية، 
لتحتل  ببالدنا،  والنهوض  الشاملة،  الوطنية 
مكانتها المستحقة بين األمم".واغتنم الفريق 
في  تندرج  التي  الزيارة  فرصة  شنقريحة 

إطار سلسلة الزيارات الميدانية إلى النواحي 
الوطني  للجيش  القوات  وقيادات  العسكرية 
الشعبي خالل شهر رمضان المبارك، لتقديم 
التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، 
التأكيد  الزيارة،  هذه  بمناسبة  "أود  معلقا 
لكم، أنتم أيها المرابطون على الثغور وفي 
الرابعة، على  العسكرية  الناحية  إقليم  كامل 
النواحي  كافة  غرار زمالئكم على مستوى 
المضنية  للجهود  الكبير  تقديرنا  العسكرية، 
التي تبذلونها في سبيل أن ينعم وطننا المفدى 

وشعبنا األبي باألمن واألمان".

الفريق  أن  الدفاع  لوزارة  بيان  وأورد 
بالناحية  المرابطين  بأداء  أشاد  شنقريحة، 
العسكرية الرابعة، مبلغا إياهم تهاني رئيس 
يؤدونه،  الذي  بالدور  وإشادته  الجمهورية 
هذا  في  أزوركم  أن  إال  "أبـــيـت  قال  حين 
الشهر الفضيل، حامال لكم تهاني وتبريكات 
للقوات  األعلى  القائد  الجمهورية،  رئيس 
بمناسبة  الوطني،  الدفاع  وزير  المسلحة، 
شهر رمضان المبارك، وتقديره لنبل المهام 
التي تؤدونها باقتدار، ليل نهار، في ظروف 
كما  صعبة.  صحراوية  ومناخية  طبيعية 

الوقوف  الزيارة،  هذه  خالل  من  أردت، 
على ظروف عملكم ومعيشتكم، واالستماع 
أهمية  شخصيا  أوليها  التي  النشغاالتكم، 

شديدة وخاصة".
في ختام اللقاء وجه الفريق شنقريحة، جملة 
من التوجيهات والتعليمات تندرج في مجملها 
في إطار تحسين الظروف المعيشية والمهنية 
اليقظة  درجة  رفع  وكذا  للمستخدمين، 
التحديات  كافة  لمواجهة  والحذر  والحيطة 
بهذه  الوطنية  حدودنا  مستوى  على  األمنية 

الناحية الحساسة.

�إميان. �س

الفريق �شنقريحة يدع� اإىل تكثيف اجله�د لتحقيق التنمية ال�طنية ال�شاملة، وي�ؤكد:

 "على اجلميع النهو�ض ببالدنا 
لتحتل مكانتها امل�ستحقة بني الأمم"

نفى �شفري اجلزائر بت�ن�س عزوز بعالل، 

وج�د م�شاجني جزائريني غري مبلغ 

عنهم يف ال�شج�ن الت�ن�شية، م�شددا على 

�أن اجلزائر وت�ن�س "تربطهما عالقة 

ثقة ت�ش�دها روح امل�ش�ؤولية والتعاون 

النزيه"، �ش�اء كان ذلك على ال�شعيد 

القن�شلي �أو الق�شائي، خا�شة ما تعلق 

بالبحث عن مفق�دين �أو اأ�شخا�س حمل 

بحث يف فائدة العائالت.

�إميان. �س

الجدل  في  تونس،  في  الجزائر  سفير  فصل 
مهاجرين  اختفاء  ملف  حول  مؤخرا  أثير  الذي 
سريين جزائريين عن األنظار منذ سنة 2008، 
ووصول استدعاءات أمنية لعائالتهم تفيد بتحديد 
تاريخ لمباشرة محاكمتهم في قضاء والية الكاف 
األنباء  وكالة  به  خص  تصريح  ففي  التونسية، 
تونس  في  الجزائري  السفير  نفى  الجزائرية، 
الجزائر  أن سفارة  المتداولة، مؤكدا  األنباء  كل 
سارعتا  التونسية،  الجمهورية  في  وقنصليتها 
السلطات  لدى  الالزمة  ب"المساعي  القيام  إلى 
أن  معلنا  األمر"،  حقيقة  للوقوف على  التونسية 
السلطات التونسية "أكدت رسميا وفي مناسبات 
في  جزائريين  مساجين  تواجد  نفيها  عديدة، 
السجون التونسية لم يتم اإلبالغ عنهم للسلطات 
االتفاقية  وألحكام  لألعراف  طبقا  الجزائرية، 
في  دققت  كما  القنصلية.  للعالقات  الدولية 
يوحي  مؤشر  أي  إلى  التوصل  دون  الموضوع 
باختفاء قسري لمواطنين جزائريين في تونس".

وحرصا منه على طمأنة أسر المفقودين ووضع 
حد للجدل القائم، شدد السفير الجزائري على أن 
تسودها  ثقة  عالقة  "تربطهما  وتونس  الجزائر 

ذلك  في  بما  النزيه،  والتعاون  المسؤولية  روح 
التعاون القنصلي والقضائي وخاصة البحث عن 
فائدة  في  بحث  محل  األشخاص  أو  المفقودين 
القضائي  التعاون  اتفاقية  العائالت"، فضال عن 
التي تجمع البلدين، والتي يتم من خاللها احترام 
بتبادل  يتعلق  فيما  عليها،  المنصوص  التدابير 
المعلومات القضائية ومتابعة التحقيقات المتعلقة 
بأشخاص معنوية أو طبيعية، خاصة عن طريق 
اإلنابات القضائية، وهي اإلطار األمثل للتعاطي 

مع مثل هذه القضايا.
واسترسل السفير الجزائري الذي أكد أن الجهود 
من  بتأطير  الدبلوماسي  جهازه  باشرها  الذي 
تداول  بعد  تمت  الخارجية،  الشؤون  وزارة 
بالجمهورية  الكاف  استدعاء محكمة  أنباء حول 
جزائريين  شبان  وذوي  لعائالت  التونسية 
كمفقودين  معتبرين  شرعيين،  غير  مهاجرين 
في هذا  تحدث  اختفاء قسري، حيث  وموضوع 
منذ  الشبان  هؤالء  اختفاء  "تسجيل  عن  المقام 
الشهادات  حسب  عددهم  ويقدر   ،2008 سنة 
أشار  كما  شخصا"،   39 المختلفة  والتبليغات 
إلى أن البعض تحدثوا عن "تواجدهم أو إمكانية 
إلى  اإلشارة  مع  التونسية،  بالسجون  تواجدهم 

أنهم ال زالوا على قيد الحياة".
وإذا اكد أن السلطات الجزائرية "لن تتوان" في 
إعالم عائالت المعنيين بأي مستجدات قد تطرأ 
الجزائر  سفير  أعرب  األليمة،  القضية  هذه  في 
بتونس عزوز بعالل عن "تفهمه وتعاطفه" مع 
"نشاطرهم  قائال  المفقودين،  الشبان  عائالت 
آالم فقدان أبنائهم، نهيب بها بالتشبث بالثقة في 
السلطات الجزائرية التي لن تتوانى في إعالمها 
المؤسفة  القضية  بكل مستجد قد يحدث في هذه 

واألليمة".

ك�شف وزير ال�شكن والعمران واملدينة، 

طارق بلعريبي، عن ح�شيلة الثالثي 

الأول ل�شنة 2022، م�ؤكدا �أن الذكرى الـ60 

لال�شتقالل �شت�شهد ت�زيع عدد هائل من 

ال�شكنات.

�س. زم��س

الثالثي  لحصيلة  أمس خالل عرضه  بلعريبي،  وأعلن 
األول من السنة الحالية لقطاعه، عن توزيع 32 ألف 
وحدة سكنية بداية شهر مارس، و45 ألف وحدة نهاية 
الشهر ذاته. مضيفا أن القطاع سيشهد تسليم 60 ألف 
العمومي  بصيغة  وحدة  آالف   10 منها  سكنية،  وحدة 
باإليجار،  البيع  بصيغة  وحدة  آالف  و10  اإليجاري، 
السكن  لبناء  مخصصة  إعانة  ألف   40 توزيع  مع 

الريفي، باإلضافة إلى توزيع 21 ثانوية، 23 متوسطة 
و30 عيادة متعددة الخدمات، مع ربط المدينة الجديدة 
وأوضح  الغاز.  بقنوات  بالعاصمة  هللا  عبد  لسيدي 
المتحدث أن الدولة قدمت للقطاع موارد هائلة لتجسيد 
من  ستستفيد  الوزارة  أن  حيث  اإلجمالي،  البرنامج 
المبلغ المخصص “أزيد من 70 مليار دينار”، لتجسيد 
المخطط وتسليم السكنات والتجهيزات. كما أكد الوزير 
حملة  إنجاح  أجل  من  التجنيد  على ضرورة  بلعريبي، 
توزيع السكنات التي ستكون بالمناسبة مع الذكرى 60 
لالستقالل، قائال: “لن نترك هذا التاريخ يمر هكذا، لدينا 
برنامج طموح خالل هذا اليوم بتوزيع السكنات لم نقم 
بلعريبي  الوزير  وأبدى  الماضية”.  السنوات  خالل  به 
امتعاضه من التأخر في تسليم المشاريع رغم االنتهاء 
ما  مقبول  “غير  الصدد:  هذا  في  وقال  إنجازها،  من 

والتهيئة  جاهزة  السكنات  المشاريع،  بعض  في  يحدث 
الخارجية غير موجودة”.وتابع: “مثال في والية ورقلة 
هناك 2000 وحدة سكنية بصيغة العمومي اإليجاري 
التهيئة  جاهزية  عدم  بسبب  موزعة  وغير  منتهية 
تجاوز  علينا  ويجب  مقبول  غير  أمر  وهذا  الخارجية، 
األمر بسرعة”. وأشار وزير السكن، إلى أن الزيارات 
االيجابيات  على  بالوقوف  له  سمحت  بها،  قام  التي 
قيد  سكنية  وحدة  ألف   391 أن  كاشفا  والسلبيات، 

االنجاز.
•ال�زير يفتح النار على مدراء ال�شكن 

ويت�عدهم باحل�شاب

هذا وقال وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق 
حصونا  ألنفسهم  أسسوا  مدراء  هناك  إن  بلعريبي، 
آِت.  التقييم  أن موعد  متناسين  لهم  يهوى  يتعاملوا كما 

ودعا بلعريبي في كلمة له خالل عرض حصيلة الثالثي 
المدراء لالنخراط في مسعى   ،2022 األول من سنة 
إيصال  أجل  من  السكن  وزارة  أطلقته  الذي  الرقمنة 
المختصة،  للمصالح  وقتها  في  الالزمة  المعلومات 
مضيفا: “من غير المعقول أن نجد مدراء ال يتواصلون 
عبر التطبيقات الموجودة في هواتفهم الذكية”. وأوضح 
الوزير أن الهفوات التي يقوم بها بعض المدراء سيُعتمد 
عليها في تقييم عملهم، مؤكدا أن خدمة المواطن وحسن 
التعامل معه وعدم التأخر في المشاريع سيكون من بين 
عناصر التقييم. وأضاف: ” البد من اختتام كل المشاريع 
التي أُطلقت قبل سنة 2018 ألنه مع األسف ال نزال 
و″2009.   2008 سنة  انطلقت  مشاريع  في  نُسيّر 
وتابع: “كل المدراء مطالبون قبل نهاية السنة الجارية 

بإنهاء كل المشاريع التي انطلقت قبل سنة .“2018

التزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 
الوطنية  الصحافة  ممثلي  مع  الدوري  لقائه 
بث سهرة أمس، بزيادات في األجور وفي 
منحة البطالة ستدخل حيز التنفيذ شهر جانفي 

المقبل.
وفي هذا السياق قال رئيس الجمهورية إنه 
البالد  لمداخيل  النهائية  النتائج  انتظار  سيتم 
وفي  األجور  في  لزيادات  السنة  نهاية  مع 
منحة البطالة، يبدأ تطبيقها مع بداية جانفي 

"2023
من جهة أخرى أكد الرئيس تبون، أن هناك 
160 مطحنة تتلقى الدعم من الدولة والتقوم 
بطحنها وتقوم ببيعه لمربي المواشي، وكان 
آخر قرار منع تصدير المواد الغذائية األولية  
أكد  األساسية،  المواد  ندوة  يخص  وفيما 
رئيس الجمهورية أن المفتشية العامة برئاسة 
الجمهورية باشرت التحقيقات حول القضية، 
التي كان من الفروض عدم وجودها بسبب 
التعديل  بأن  يوضح  أن  قبل  األموال،  توفر 

الحكومي سيكون وفق نتائج كل القطاع.
ع. ط

 يترأس رئيس الجمهورية، القائد األعلى 
للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد 

المجيد تبون، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء 
يخصص للدراسة والمصادقة والمتابعة 
لمشاريع قوانين وعروض تخص عدة 

قطاعات، حسب ما افاد به اليوم السبت بيان 
لرئاسة الجمهورية.

المجيد  "عبد  "يترأس   : البيان  في  وجاء 
األعلى  القائد  الجمهورية،  رئيس  تبون، 
الوطني،  الدفاع  وزير  المسلحة،  للقوات 

يخصص  الوزراء  لمجلس  اجتماعا  اليوم، 
للدراسة والمصادقة والمتابعة لمشاريع قوانين 
وعروض تخص قطاعات الطاقة، الصناعة، 
المائية  الموارد  النقل،  الصحة،  االتصال، 
واألمن المائي".       ق. و

الرئي�س تب�ن ي�ؤكد اأنها �شتدخل حيز التنفيذ يف جانفي املقبل

زيادات جديدة يف الأجور ويف منحة البطالة

الرئي�س تبون يرتاأ�س اجتماعا ملجل�س الوزراء اليوم

بلعريبي يك�شف خالل عر�شه حل�شيلة الثالثي الأول ل�شنة 2022

توزيع برنامج �سكني هام يف خمتلف ال�سيغ خالله هذا املوعد

 ال�شفري اجلزائري يكذب ما تداولته 

م�اقع الت�ا�شل الجتماعي، ويك�شف:

ل وجود لـ"حراقة" جزائريني م�سجونني يف تون�س

" ال�شلطات اجلزائرية لن تت�ان يف اإعالم العائالت باأي م�شتجدات "

�شدد الفريق ال�شعيد �شنقريحة رئي�س �أركان اجلي�س ال�طني ال�شعبي اأم�س، على �شرورة تكثيف 

اجله�د لتحقيق التنمية ال�طنية ال�شاملة، وا�شتغالل ما اأ�شماه " كل مق�مات التجدد التي تتف�ر 

عليها بالدنا"، من اأجل النطالق نح� وجهتها ال�شليمة وجعلها حتتل مكانتها امل�شتحقة بني الأمم.
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رفع تغطية �ل�سوق بالإنتاج �لوطني �إىل 

60 باملئة لتفادي رفع �لأ�سعار
هذه مقرتحات فيدرالية امل�ستهلكني 

للحفاظ على القدرة ال�سرائية
دعا رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زاكي حريز، 
إلى تبني سياسة التخطيط واالستشراف حول االستهالك و 
االستيراد و التصدير من أجل تحديد االحتياجات الوطنية 

لضبط السوق و األسعار.
و أوضح حريز، خالل نزوله أمس، ضيفا في "منتدى 
المجاهد" للتطرق للصعوبات التي واجهها المستهلكون 
خالل 20 يوم االولى من رمضان، انه من الضروري 

تبني التخطيط وضبط االحصائيات فيما يخص االستهالك 
واالستيراد و التصدير لتحديد االحتياجات الوطنية و ضبط 

السوق و االسعار و بالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية 
للمواطن.

كما قدم جملة من االقتراحات الستقرار السوق و تحسين 
القدرة الشرائية، من بينها التعجيل في إصدار قانون االستثمار 

و إزالة العوائق اإلدارية مع فتح باب المنافسة في جميع 
المجاالت. و دعا إلى إنجاز فضاءات تجارية كبرى و مراكز 

لوجيستية للتموين في األوقات التي تشهد ضغوطات.
وبخصوص سوق المالبس و االحذية، اعتبر أنه شهد خالل 
هذه الفترة "اضطرابا من حيث الوفرة و السعر و الجودة.« 
وللمساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، اقترح 

ممثل المستهلكين فتح المجال للمنافسة النزيهة في شتى 
المجاالت سواء كانت استهالكية أو خدماتية او صحية أو 

غيرها من أجل الحد من ارتفاع األسعار.
كما سطر أهمية الرفع من نسبة تغطية السوق باإلنتاج الوطني 

إلى 60 بالمئة لتفادي االستيراد و تداعياته على ارتفاع 
األسعار.

من جهته، دعا نائب رئيس الفدرالية، محمد عبيدي, إلى 
استحداث الوكالة الوطنية لألمن الغذائي و المائي لحماية 

المستهلك من مختلف التداعيات االقتصادية و التحوالت التي 
يشهدها المجتمع من حيث التزايد الديمغرافي, مشددا على 
ضرورة التفكير في األمن المائي و جعله أولوية, في ظل 

التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
ق. و

 �سائقون يت�سفحون مو�قع

 �لتو��سل يف �لطرقات �ل�سريعة

 " الهواتف الذكية" 
اأكرث اأ�سباب جمازر الطرقات

يتصدر استعمال الهاتف النقال اثناء السياقة أسباب وقوع 
حوادث المرور في الجزائر حيث يعمد العديد من السائقين 

ليس للحديث في الهاتف وحسب وانما لتصفح مواقع التواصل 
االجتماعي واخذ صور "السيلفي" وتصور مقاطع "اليف" 
اثناء السياقة وهو ما يتسبب في خرق كبير لقوانين المرور 
واحينا حوادث خطيرة في الطرقات  ما فع بالمختصين في 
السالمة المرورية للمطالبة بالتشديد على استعمال الهاتف 

والنقال ودعوة السائقين للتحلي بالمسؤولية خاصة خالل شهر 
رمضان الذي تحول في السنوات األخيرة لشهر للحوادث.
وفي هذا الصدد أكد الخبير في السالمة المرورية ورئيس 

مدارس تعليم السياقة زين الدين أودية ان الدراسات التقنية  
الخاصة  بالسياقة  وحواد ث المرور  تشير إلى أن السائقين 

الذين  يتكلمون في الهاتف  أو يستعملونه أثناء  قيادة سياراتهم 
، يكونون في حالة غياب نسبي عن الوعي تصل أحيانا إلى 

40 %  ما يعني السائق يكون في حالة نصف غياب عن 
الوعي  وهو وضع خطير جدا يتعدى السياقة  في حالة سكر 
، مؤكدا في السياق ذاته أن استعمال الهاتف يؤدي إلى عرقلة 
أداء السائق، وذلك عبر تمديد الوقت الذي يستغرقه رد الفعل، 

ال سيما الوقت الذي يستغرقه رد الفعل بالفرملة، ورد الفعل 
حيال إشارات المرور، واإلنقاص من القدرة على المكوث في 

الممر الصحيح، وتقليص مسافات التتابع. 
وأشار اودية انه في الجزائر فان اكثر من نصف الحوادث 
تحدث بسبب استعماالت الهاتف مشيرا انه في السابق كنا 

نتحدث عن استعمال الهاتف إلجراء المكالمات ير انه اليوم 
فان اإلشكالية اكبر بكثير الن استعماالت الهاتف باتت لتصفح 

مواقع التواصل االجتماعي وتصوير الفيديوهات والتقاط 
صور السيلفي وهو ما يستهلك تركز اكبر من السائقين وتخلي 

عن قواعد وقوانين المرور لتكون النتيجة في الكثير من 
المرات حوادث خطيرة وكارثية في الطرقات. وفي السياق 

ذاته دعا اودية وزارة الداخلية لضرورة تعديل قانون المرور 
والتشديد اكثر فيما يتعلق بالعقوبات والغرامات المالية المتعلقة 
باستعماالت الهاتف النقال مؤكدا ان الردع يعتبر السيل الوحيد 

لوقف تهاون واستهتار بعض السائقين، من جانب اخر اكد 
اودية انه من الضروري تكثيف حمالت التحسيس من اجل 

التقليل من حوادث المرور خاصة المرتبطة باستعماالت 
الهاتف النقال موضحا انه خالل رمضان فان تكثيف الحمالت 

التوعوية امضر ضروري كون الشهر الكريم لألسف بات 
شهر للحوادث بسبب عوامل ترتبط بعقلية السائق الجزائري.

�ش.زمو�ش

�ش.زمو�ش

وكرد فعل على موجات الغالء التي 
تجتاح األسواق هذه األيام ومنذ 
بداية رمضان بادرت العديد من 

جمعيات حماية المستهلك ونشطاء 
عبر مواقع التواصل االجتماعي 

إلشهار سالح المقاطعة كحل وخيار 
لردع المضاربين وخفض األسعار 

بعدما بات المواطن البسيط غير 
قادر على توفير الضروريات ألسره 

بسبب األسعار الملتهبة لكل المواد 
االستهالكية.

حملة وطنية ملقاطعة �لبطاطا 

و�ملوز هل تاأتى بنتائجها؟

وقد أطلقت جمعية حماية المستهلك 
منذ اسابيع حملة وطنية لمقاطعة 

شراء البطاطا بعد أن بلغت أسعارها 
أرقام قياسية خالل األيام األخيرة 
حيث ارتفعت لحدود 160دج . 

وقد انطلقت الحملة فعليا منذ ايام  
وأبدى نشطاء على مواقع التواصل 
االجتماعي استياءهم وسخطهم من 

سيناريو ارتفاع األسعار، الذي قالوا 
أنه أثقل كاهلهم خاصة ونحن في 
شهر رمضان الفضيل. وطالبوا 

في هذا الشأن من جميع المواطنين 
مقاطعة شراء البطاطا إلى غاية 
نزول أسعارها كما تحدثوا عن 

ضعف الرقابة وطالبوا بتوضيح 
أسباب هذا االرتفاع الذي وصفوه 

بالجنوني في أسعار البطاطا 
وغزت مواقع التواصل االجتماعي 

منشورات طيلة األسبوع تدعو 
لمقاطعة شراء البطاطا إلى حين 

عودة األسعار إلى وضعها العادي. 
ونددت منظمات حماية المستهلك 

الجزائري، بالزيادات الكبيرة التي 
انعكست سلبا على جيب المستهلك 

الجزائري. مؤكدة انها سبق وحذرت 
من هذا السيناريو قبل أشهر، من 
جهتها اسعار الموز ايضا عرفت 

منذ بداية الشهر الكريم ارتفاعا 
في االسعار قبل ان تنخفض بفعل 
مقاطعه اختارها اغلب المواطنين 

لتستقر اسعار الموز هذه الفترة في 
حدود 400 دج بفضل المقاطعة التي 

بدأها المستهلكون منذ أسابيع.

مقاطعة �سامتة للأ�سماك 

من جانب اخر دخل المواطنون منذ 
اشهر في مقاطعة صامتة لألسماك 

وخاصة السردين بعدما وصلت 
هذه المنتجات ألسعار خيالية اين 

بلغ سعر السردين األسابيع األخيرة 
1000دج وحسب ما أكده باعة 

هذه المنتجات البحرية فان ارتفاع 
األسعار جعل شريحة واسعة من 

الجزائريين تمنع دخول هذه األخيرة 
لمنازلها حيث بات البيع يقتصر على 

أصحاب الدخل المرتفع بينما لجا 
محدودي الدخل لمنع او مقاطعة هذه 

المنتجات بسبب األسعار.
�لكماليات ممنوعة على �لزو�لية 

منذ فرتة طويلة 

هذا وقد باتت الكماليات عبارة عن 
منتجات ممنوعة على الزوالية 

حيث استبعد من مقتنيات االسر 
اليومية منها االجبان الفواكه وأنواع 

الشكوالتة المستوردة وعديد من 

المنتجات قاطعها الجزائريون من 
ذوي الدخل المتوسط بسبب غالئها 

وانهيار القدرة الشرائية التي باتت ال 
تتحمل عبء المواد األساسية فمابالك 

بالكماليات. 

مو�طنون يتخوفون ��ستمر�ر 

�رتفاع �ل�سعار �لفرتة �ملقبلة

وعبر مواطنون، عن تخوفهم الشديد 
من استمرار موجة ارتفاع اسعار 
التي تعرفها االسواق الجزائرية، 
لترتفع أكثر خالله فصل الصيف 

وموسم االصطياف وهو ما سيتبب 
في أزمة حقيقية للمواطنين البسطاء 

من ذوي الدخل الضعيف والمحدود، 
ودعا المواطنون إلى تشديد الرقابة 

على التجار الذي يستغلون االزمات 
لرفع أسعار بعض المنتوجات واسعة 

االستهالك

 حريز: حملت �ملقاطعة

 يجب �ن تتحول لثقافة 

��ستهلكية يف �جلز�ئر 

وعن حمالت المقاطعة ومدى 
جدواها في خفض األسعار قال 

رئيس فدرالية حماية المستهلك زكي 

حريز إّن "مثل هذه الحمالت وعلى 
الرغم من أنها ال تتسم بالرسمية، 

إال أنّها تبقى ذات أهمية، ألّن 
المستهلك  في كل بلدان العالم هو 

الذي يتحكم في السوق، وما دام 
يتمتع بوعي استهالكي يمنعه من 

الرضوخ للمتعاملين االقتصاديين، 
فبإمكانه التحكم بقانون العرض 

والطلب، وبالتالي التحكم بطريقة 
غير مباشرة ببورصة األسعار". 

مضيفا "أن هذه الحمالت يجب أن 
تتحول إلى ثقافة راسخة في ذهن 

المواطن الجزائري، و سالحاً قوياً 
في مواجهة المضاربين والمنتجين 
والمستوردين، والذين رضخوا في 
بعض األحيان للحمالت وأخفضوا 

من سعر المنتجات". وأضاف،  أنّه 
"ال يمكن إنكار دور مواقع التواصل 
االجتماعي في ترسيخ المقاطعة في 
الثقافة االستهالكية للجزائريين، ففي 
الماضي القريب كانت هذه الحمالت 

منعدمة، واليوم بفضل التطور 
التكنولوجي، أصبح الجزائريون 

يقولون كلمتهم في العالم االفتراضي 
وتترجم فيما بعد في الواقع، وهو أمر 

إيجابي".

تشهد مختلف أسواق المالبس انزاال من العائالت 
مع اقتراب حلول العيد إلقتناء احتياجاتهم، والتي 

تتزامن مع موجة الغالء التي مست العديد من السلع 
والمنتجات سواء المستوردة أو المحلية.

وقالت أمس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين 
والحرفيين في بيان لها، بأن الكثير من المواطنين 
والمواطنات يلجأون مضطرين إلى مساحات بيع 

األلبسة المستعملة إلنخفاض أسعارها من جهة 
وضعف القدرة الشرائيّة من جهة أخرى.

وفي الوقت، الذي تعرف سوق المالبس انتعاشا 
نسبيا تحضيرا لالحتفال بعيد الفطر، إذا أن الطلب 

على مالبس األطفال يتظايد بنسبة تتجاوز 50 
بالمئة، فإن األسعار في ارتفاع متواصل، نتيجة 

تراجع التصدير في البلدان المنتجة وارتفاع أسعار 
المواد األولية وكذا تكاليف الشحن والنقل، باإلضافة 

إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية.
وأضافت، بأن معظم المالبس المعروضة في 

األسواق حاليا من مخزون السنوات الماضية التي 

عرفت كسادا وركودا بسبب وباء كوفيد 19، 
مشيرة إلى أن االنتاج الوطني كان ال يتجاوز 10 
بالمئة قبل ال 3 سنوات األخيرة، ولكنه اليوم يمثل 
حوالي 25 بالمئة من حجم سوق المالبس و ذلك 
بعد اقتحام الكثير من ورشات الخياطة والتصميم 

مجال المنافسة لتلبية الطلب وتعويض النقص الكبير 
خاّصة بعد التوّقف االضطراري الستيراد األلبسة 
الصينيّة خالل الّسنتين الماضيتين، علما أن الكثير 
من ورشات الخياطة والتصميم التي يزيد عددها 

على 3000 ورشة تستفيد حاليا من برامج تكوين 
وتأهيل سواء عبر مراكز التكوين المهني أو غرف 

الصناعة التقليديّة.
وثمنت الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين 

والحرفيين برامج التكوين والتأهيل، غير أنها تبقى 
غير كافية لرفع التحدي وتلبية الطلب المتزايد في 

سوق المالبس التي تقارب قيمتها 5 ماليير دوالر، 
منها 4 ماليير تمثل قيمة االستيراد.

 ودعت الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين 

والحرفيين تشجيع ورشات الخياطة والتصميم، من 
خالل توفير المادة األولية، على غرار القماش، 

المطاط وكذا األزرار، مشددة على ضرورة 
تنظيمها في شكل تعاونيات، لتمكينهم من المنافسة 
وفي تجسيد مشاريع الصناعة التحويلية الستغالل 

الثّروتين المهدورتين في الجزائر ) الجلود و 
الّصوف (، والذي اعتبرته ربح ضائع يمكن أن 

يفتح آالف مناصب الّشغل ويقلص الواردات و يدر 
الماليير، إذا أن الجزائر ال تستغّل أكثر من 15 

بالمئة من أكوام الجلود والصوف التي ترمى يوميا 
عبر المذابح و المسالخ.

وبخصوص مصدر األلبسة المستوردة، فإن معظمها 
تأتي من تركيا لنوعيّتها المقبولة وكذا أسعارها، 
التي تعتبر في المتناول، رغم أن معظم المالبس 

المستوردة حاليا تدخل عبر تجارة الشنطة أو الكابة، 
تضيف الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين 

والحرفيين.
ف. م

عديد �حلملت �أطلقت موؤخر�.. هل تنجح يف كبح جماح �لأ�سعار؟

 جزائريون ي�سهرون 
�سالح املقاطعة يف وجه امل�ساربني 

عادت حملت �ملقاطعة للو�جهة هذه �لأيام بهدف وقف لهيب �لأ�سعار �لذي طال �أغلب �ملنتجات �لغذ�ئية من مو�د 

�أ�سا�سية حلوم خ�سر وفو�كه وحتي ��سماك حيث �طلقت جمعيات حماية �مل�ستهلك وعدد من �سفحات مو�قع �لتو��سل 

�لجتماعي �لتي تعني بامل�ستهلكني �لعديد من �حلملت منها حملة وطنية كربى مبقاطعة �لبطاطا بعدما و�سلت 

�أ�سعار هذه �لأخرية مل�ستويات غري م�سبوقة.

�رتفاع �لطلب خلل �سهر رم�سان بـ 50 باملئة

اجلزائريون يتوجهون لف�ساءات بيع الألب�سة امل�ستعملة
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اأ�ضدرت بيانا حول الو�ضع االجتماعي "الكارثي" للموظفني

فيدر�ليات �ملركزية �لنقابية تدعو �إىل �إعادة 
�لنظر يف �ل�سبكة �ال�ستداللية من جديد

دعا اأمناء الفيدراليات الوطنية املن�ضوية حتت لواء االحتاد العام للعمال اجلزائريني ال�ضلطات 

العليا يف البالد اإىل اإلزامية اإعادة النظر يف ال�ضبكة اال�ضتداللية مبراجعة اأخرى تكون �ضاملة 
لنظام الرتب، وما يرتبط به من منح وعالوات" تتنا�ضب وتطلعات كل املوظفني وت�ضمن 

اكتفائهم وا�ضتقرارهم، وت�ضمن كذلك يف ترقية خدمة املرفق العمومي وا�ضتدامتها.
مرمي عثماين
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طالب األمناء في بيان مشترك، بوجوب 
فتح مفاوضات مع االتحاد العام للعمال 
الجزائريين لمراجعة الشبكة االستداللية 

بشكل متكامل يراعي العمال عبر اعتماد 
آليات التي من شأنها التحكم في السوق إلى 
جانب متطلبات الرفع من القدرة الشرائية.
وأكد أمناء الفدراليات الوطنية المنضوية 

تحت لواء االتحاد العام للعمال الجزائريين 
أن رفع النقطة االستداللية، محل انتظار 

كل منتسبي الوظيف العمومي، خاصة 
مع  ما سبق من تصريح إلعادة النظر 

في الشبكة االستداللية الذي، كان مصدر 
تفاؤل للموظفين وأبقاهم مستبشرين 

بمراجعة جوهرية تكفل تحسين المستوى 
المعيشي وترتقي بالوضع االجتماعي 

والمهني للموظف في القطاع العمومي بعد 
سنوات من االنتظار، إال أنه وبعد صدور 

المرسوم الرئاسي 138/22 المؤرخ 
في 31 مارس 2022 المعدل للمرسوم 
الرئاسي رقم 304/07 المؤرخ في 29 

سبتمبر 2007 والمحدد للشبكة االستداللية 
لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، 
فإن الفيدراليات الوطنية المنضوية تحت 

لواء االتحاد العام للعمال الجزائريين 

والتابعة لقطاع الوظيف العمومي وتبعا 
لما عبرت عنه قواعدها، تعتبر مستوى 
الزيادات المقررة في المرسوم المذكور 
لم تسجد تطلعاتها وأمالها، وغير كاف 

بما يعانيه الموظف من غالء في المعيشة 
وغالء فاحش للمواد ذات االستهالك الواسع 

خاصة، وانخفاض حاد للقدرة الشرائية. 
وأكد البيان انه وبالنظر إلى مستوى 

األجور المتدني والذي أصبح ال يلبي 
حتى الحاجيات األساسية، لذلك فإن ما تم 
اإلفراج عنه من زيادات محتشمة وضيقة 
بجعل من هذه المراجعة إجراء محدودا ال 

يرقى إلى المستوى المتوقع والمرغوب وال 
يلبي الطموحات، موضحا أنه انطالقا من 

القناعة الثابتة لدى فدراليات قطاع الوظيف 
العمومي المجتمعة والتي ناضلت والزالت 
تناضل من أجل التكفل الحقيقي بالظروف 
االجتماعية والمهنية للموظفين فانه تدعو 

السلطات العليا في البالد إلى إلزامية إعادة 
النظر في هذه الشبكة ا االستداللية. 

من جهتها  االتحادية الوطنية لعمال التربية 
تعتبر أن صدور المرسوم التنفيذي رقم 22- 

138 المــــــؤرخ في 31 مارس 2022 
الذي يحدد الشبكة االستداللية لمرتبات 

الموظفين ونظام دفع رواتبهم صدمة كبيرة  
وخيبة أمل من خالل البيانات الواردة إليها 
من مختلف الواليات حيث ان هذا المرسوم 

لم يجسد تطلعات –حسبها- وآمال عمال  
قطاع التربية بكل فئاتهم ولم يأت بالزيادة 
التيتحسن أجورهم و وضعيتهم المعيشية، 

وال يعكس قرارات رئيس الجمهورية 
القاضيـة "باالهتمام بوضعية المعلم واألستاذ 

ماديا واجتماعيا.“ 
وفي ظل الغالء الفاحش لمعظم المواد ذات 

االستهالك الواسع وعدم قدرة الوزارة 
التحكم             في أسعارها لحد اآلن، 

والتدهور الكبير للقدرة الشرائية لعمال قطاع 
التربية، وتدني أجور عمال قطاع التربية 
وبصفة عامة واألسالك المشتركة بصفة 

خاصة مقارنة بأجور القطاع االقتصادي، 
ناشدت االتحادية رئيس الجمهورية للتدخل 

العاجل ال نصاف عمال القطاع بتثميـن 
أجورهــم من خالل أعاده تثمين النقطة 

االستداللية بما يضمن حياه كريمة لهؤالء 
;طالب بإعادة النظر في النظام التعويضي 

للقطاع وتحيين منحة المنطقة باحتساب 
األجر األساسي المتجدد وليس األجر 

األساسي لسنة . 1989

أنهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
إلى علم المترشحين للحصول على التأهيل 
الجامعي بعنوان سنة 2022 بأن الرزنامة 

الزمنية لتنظيم الدورة الثانية  للجان الجهوية 
للتأهيل الجامعي قد تم تحديدها، حيث 
تقرر إيداع ملفات الترشح عبر منصة 

"بروغراس" خالل الفترة من   االثنين  02 
ماي 2022 إلى األحد 15 ماي .2022

وحسب الرزنامة الزمنية لتنظيم الدور 
الثانية للحصول على التأهيل الجامعي ، 
والتي وجهتها الوزارة في بيان لها إلى 

الندوات الجهوية،  فإنه تم تحديد اليوم االحد 
24 افريل لإلعالن عن فتح الدور الثانية 

للحصول على التأهيل الجامعي ، ومن 

االثنين 2 إلى األحد 15 ماي2022 إيداع 
ملفات الترشح عبر األرضية الرقمية، ومن 

االثنين 16 إلى األحد 22 ماي للمصادقة 
عبر المنصة الرقمية على قبول ملفات 

الترشح من طرف مديري المؤسسات ومن 
االثنين 23 الى األحد 29 ماي لتقييم ملفات 
المترشحين عبر المنصة الرقمية من طرف 

اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي.
وحسب ذات التعليمة فإنه تم تحديد االثنين 
30 ماي للمداوالت حول النتائج وإرسال 

محاضر النتائج للتأهيل الجامعي من طرف 
رؤساء الندوات الجهوية إلى وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي على أن يكون يوم 

األربعاء 1 جوان 2022 موعدا إعداد 

وتوقيع القرار المتضمن اإلعالن عن 
نتائج الدورة الثانية للحصول على التأهيل 

الجامعي ومن الخميس 2 إلى الخميس 
9جوان 2022 فتح األرضية الرقمية 

إليداع الطعون، ومن السبت 11 الى السبت 
18 جوان 2022 دراسة الطعون من 

طرف اللجان الجهوية للتأهيل الجامعي، 
واألحد 19 جوان 2022 مداوالت اللجان 

الجهوية للتأهيل الجامعي حول نتائج دراسة 
الطعون رؤساء الندوات الجهوية ويوم 
الثالثاء 21 جوان إعداد وتوقيع القرار 
المتضمن نتائج الحصول على التأهيل 

الجامعي بعد الطعون.
مرمي عثماين

 املديرة العامة لل�ضكن  بوزارة

 ال�ضكن والعمران واملدينة تك�ضف

�النتهاء من �إجناز �أزيد من  408 �ألف 
وحدة �سكنية  حتى 31 مار�س

تم االنتهاء من أشغال انجاز أزيد من 408 ألف وحدة سكنية إلى غاية 31 مارس 
2022، من اصل برنامج يفوق مليون وحدة سكنية مبرمجة، حسبما  كشفت 

عنه ،أمس بالجزائر العاصمة، المديرة العامة للسكن  بوزارة السكن والعمران 
والمدينة بن جامة فايزة.

وكشفت بن جامة في عرض حول تقييم انجازات القطاع خالل الثالثي االول 
من سنة 2022 ، قدمته على هامش االجتماع التقييمي الذي اشرف عليه وزير 
السكن، محمد طارق بلعريبي، أن " القطاع عرف حتى نهاية مارس الماضي، 

انتهاء االشغال ب 408.342 وحدة سكنية من مجموع برنامج يتضمن 
1.288.365 وحدة، منها أكثر من 391 ألف وحدة قيد االنجاز بنسبة 30 

بالمائة  و345 ألف وحدة غير منطلقة األشغال بنسبة  26 بالمائة ، و 41 ألف 
وحدة متوقفة بها األشغال وبرنامج قيد التبليغ بقرابة 72 الف وحدة )6 بالمائة(.

وخالل العرض، الذي حضره إطارات القطاع المركزيين والمدراء الوالئيين 
ومديري الدواوين، قالت أن البرنامج الجديد المسجل بموجب قانون المالية لسنة 
2022،البالغ 60 ألف وحدة سكنية، يتضمن 40 الف اعانة بناء ريفي، و10 

آالف وحدة  بصيغة العمومي االيجاري، و10 آالف وحدة تخص الترقوي 
المدعم.

وتم خالل الثالثة اشهر االولى من 2022، تسليم مجموع 45.065 وحدة سكنية 
من بينها  12.814 وحدة سكن عمومي ايجاري و17.726 سكن بصيغة البيع 
باإليجار و1.768 وحدة ترقوي مدعم، و9.678 بناء ريفي و2.941 تجزئة 

اجتماعية و138 وحدة ترقوي عمومي.
وخالل نفس الفترة انتهت االشغال ب 36.147 وحدة سكنية منها 1.198 وحدة 
سكن عمومي ايجاري و 17.726 سكن بصيغة البيع باإليجار و1.717 وحدة 
ترقوي مدعم، و 12.948 بناء ريفي و2.420 تجزئة اجتماعية و138 وحدة 

ترقوي عمومي.وإلى ذلك تم االنطالق في االشغال ب20.425 وحدة منها 
1.490 وحدة سكن عمومي ايجاري و2.596 وحدة ترقوي مدعم، و 13.008  

بناء ريفي و3.331 تجزئة اجتماعية .
وفيما يتعلق بعمليات الترميم، أشارت المديرة العامة للسكن، إلى أن االعانات 
المالية الموجهة للترميم بلغت ما قوامه 7.863 اعانة، حيث تم االنتهاء خالل 

الثالثي من 1.070 وحدة سكنية ، الى جانب عمليات استبدال الشاليهات 
واستبدال المباني القديمة بما قوامه 10.684 وحدة سكنية، حيث بلغت نسبة تقدم 

االشغال 74 بالمائة وهي تخص واليات العاصمة  ،وهران، سكيكدة ومستغانم 
وقسنطينة وعنابة .

وبخصوص تسوية العقار الفالحي في اطار تسوية عقود الملكية، اشارت السيدة 
بن جامة إلى أن القطاع يواجه تحديا هاما خالل الفترة المقبلة، في ظل التعليمة 
الوزارية رقم 02 المؤرخة في 8 سبتمبر 2021 ، المتعلقة بشروط وكيفيات 

تسوية العقار الذي استعمل إلنجاز مشاريع سكنية عمومية و أو تجهيزات عمومية 
منتهية او على وشك االنتهاء المبنية على نفس القطعة االرضية.

 ت�ضوية 1.418 قطعة عقار فالحي خ�ض�ضت 
الإجناز م�ضاريع �ضكنية عمومية 

 
وفي هذا االطار بلغ عدد القطع االرضية القابلة للتسوية 1.418 قطعة ارضية 
معنية تحمل ما قوامه 252 الف وحدة سكنية، اين تم ايداع 1.294 طلب من 

طرف أصحاب المشاريع لدى مديرية السكن، وبلغ عدد الملفات المعدة والمودعة 
لدى اللجنة 1.103 ملف، وتم معالجة 831 ملف مع تحرير محضر.

من جهة اخرى، بلغ عدد قرارات االقتطاع المحررة والمرسلة  لمديرية التنظيم 
لإلمضاء من طرف الوالي 532 ملف، و380 قرار اقتطاع ممضي من طرف 
الوالي، باإلضافة الى 130 قرار اقتطاع مشهر على مستوى الحفظ العقاري،  

وتم تحرير 22  عقد نقل ملكية محرر من طرف مديرية االمالك مسجلة 
ومشهرة. وبخصوص حصيلة التسيير العقاري خالل نفس الفترة، فقد بلغت 

الحصيلة المسيرة ما قوامه 1.466.564 وحدة منها 1.400.393 وحدة سكنية 
و  66.171 محل.

وقدرت قيمة التحصيل االيجاري بمبلغ 6 مليار و181 مليون دج أي ما يعادل 
نسبة  96ر12 بالمائة من المجموع السنوي، حيث قامت الدواوين بتحصيل 

نصف الهدف المنتظر منها في مجال التحصيل، تقول السيدة بن جامة.
أما فيما يتعلق بالتنازل عن امالك الدولة فقد بلغت الحظيرة المتنازل عنها مجموع 

779.150 وحدة من سكنات ومحالت، بحيث بلغت عدد الطلبات المقدمة في 
اطار المرسوم التنفيذي الخاص بالتنازل عن امالك الدولة رقم 18 /153  ما 

قوامه  82.472 ملف.
وفي مجال التهيئة العقارية، فقد كشفت حصيلة الثالثي االول من السنة الجارية 

عن تسجيل عمليات بقيمة 17.825 مليار دج ، موزعة على انجاز الطرق 
والشبكات المختلفة االولية والثانوية والتهيئة في مناطق الظل والتحسين الحضري 

والطرق والشبكات المختلفة للتجزئات االجتماعية والطرق المختلفة  الثالثية 
للسكن الريفي المجمع.

وفي مجال التشريع تم خالل ذات الفترة، إعداد وصياغة مشروع قانون التعمير، 
وإصدار المرسوم التنفيذي رقم  22-55 المؤرخ في 2 فبراير 2022 المحدد 
لشروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، وإعداد مشروع 

مرسوم تنفيذي يحدد الغرامات الخاصة بالمخالفات في مجال التهيئة والتعمير مع 
ادراج الفرق المختلطة للرقابة، والذي ما يزال في قيد الدراسة قبل احالته على 

االمانة العامة للحكومة.
كما تم أيضا و خالل الثالثي االول ، إعداد مشروع المرسوم التنفيذي المحدد 
لالطار التعاقدي لالستشارة الفنية في ميدان البناء بالنسبة للطلبية الخاصة ما 

يسمح بمتابعة البنايات ومراقبتها وفقا للمخططات المصادق عليها  خالل مراحل 
االنجاز وكذا الحد من المخالفات في مجال التعمير والهندسة المعمارية.

وفي االخير أوصت بن جامة تبعا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة  
اإلطارات بالسهر على إعادة بعث جميع المشاريع المتوقفة في حدود اآلجال 
المحددة، وتفعيل وتيرة استهالك اعتمادات الدفع ، مع الحرص على ضمان 

نوعية جيدة للسكنات .كما اكدت ذات المسؤولة على وجوب الحرص على تسليم 
السكنات المنجزة للمستفيدين منها بمختلف التهيئات والتجهيزات.

ع.ط

اإيداع ملفات الرت�ضح عرب من�ضة "بروغرا�س" من 2 اإىل 15 ماي املقبل

 �الإعالن "�ليوم" عن فتح �لدورة 
�لثانية للح�سول على �لتاأهيل �جلامعي
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الحدث

"الكنا�س" يدعو اإىل تفعيل عملية التنازل عن جميع ال�سكنات املمنوحة لهذه الفئة

ال�سروع يف �سبط قائمة اأ�ساتذة اجلامعات 
ينتظر أن يتم االفراج عن قانون املعنيني بح�سة 5042 �سكن "�آل بي بي"

االستثمار الجديد، خالل األيام القليلة 
القادمة، والذي تسعى من خالله 

السلطات العليا للبالد لمواصلة الجهود 
لتحسين مناخ االستثمار وتحفيز الراغبين 

في تجسيد مشاريعهم بالدنا.
ثمن العديد من الخبراء في المجال 

االقتصادي إعالن الحكومة عن 
توجهها إلصدار قانون االستثمار في 
غضون شهر جوان القادم، مشيرين 

إلى أن القانون الجديد لالستثمار تهدف 
من خالله السلطات الوصية لتعزيز 

المنظومة القانونية وتحسين مناخ 
األعمال وتشجيع لالستثمار.

وفي المقابل شدد الخبراء على ضرورة 
الحاق قانون االستثمار الجديدة بمسار 

الرقمنة وإصالح المنظومة المالية 
والمصرفية، لالستفادة من مختلف 

المزايا، التي يقدمها قانون االستثمار 
الجديد. وفي هذا الصدد، اعتبر المستشار 

في التنمية االقتصادية عبد الرحمان 
هادف في تصريح لالذاعة الوطنية، 

بأن القانون الجديد قيد اإلعداد سيتضمن 
مقاربة موضوعية ومتكاملة لواقع 

االستثمار في الجزائر وسيمنح مزايا 
تحفيزية للمستثمرين المحليين واألجانب 

على حد سواء.
ومن جانبه، الدكتور صافي عبد القادر 
أستاذ علوم االتصال بجامعة الجزائر 

3، أكد على أهمية أن يرافق قانون 
االستثمار مسار الرقمنة وإصالح 

المنظومة المالية في البالد من أجل 
طمأنة الشركاء االقتصاديين وكذا إيالء 
عناية خاصة لقطاع المؤسسات الناشئة. 

وتهدف الحكومة من خالل إصدار 
قانون االستثمار  الجديد بحلول الصيف 
المقبل إحداث ديناميكية اقتصادية جديدة 

ومتكاملة، ومواصلة مساعي  تعزيز 
سياسة اإلنعاش االقتصادي التي شرع 

فيها منذ بضعة أشهر.
أحمد  الصناعة  وزير  أن   إلى  يشار 
لوالية  زيارته  هامش  على  أكد  زغدار 
بأن  المنقضي،  األسبوع  نهاية  بومرداس 
القانون الجديد لالستثمار هو قيد الدراسة 
القطاعات  مستوى  على  وسيعرض 
مجلس  إلى  وصوله  قبل  االقتصادية 

الوزراء ثم إلى البرلمان.
ف. م

باشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
في تطبيق التدابير الالزمة من أجل استفادة أزيد 
من 5 أالف أستاذ وباحث، من السكنات بصيغة 

الترقوي العمومي، وفق االتفاق المشترك مع 
وزارة السكن، حيث وجهت مراسلة إلى المدير 

العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 
باالتصال مع مديري المؤسسات البحثية 

ومديري المؤسسات الجامعية من أجل ضبط 
المرشحين المهتمين بصيغة السكن "ال بي بي" 

التي تمكنت الوصاية من افتكاكها من قبل وزارة 
السكن بمجموع 5042 سكن، وهذا قبل تاريخ 

19 ماي.
وأمرت وزارة التعليم العالي،  حسب المراسلة 

التي وقعها األمين العام غوالي نورد الدين، 
وجهها إلى المدير العام للبحث العلمي والتطوير 

التكنولوجي عبر مديري المؤسسات البحثية 
ومديري المؤسسات الجامعية، بضبط القائمة 
النهائية الخاصة بالمترشحين المهتمين بهذه 

الصيغة السكنية ، وتقديم اقتراحات بالتنسيق مع 
الشركاء االجتماعيين بخصوص كيفيات ترتيب 

المترشحين لهذه الصيغة.
كما أمرت وزارة التعليم العالي ، بأهمية التنسيق 

مع الفروع المحلية للمؤسسة الوطنية لترقية 
العقارية قصد تحديد مواقع السكنات الممنوحة 

وإعالم األساتذة المهتمين بتفاصيل االكتتاب 
بهذه الصيغة السكنية،  مع دعوة وكاالت 

المؤسسات السكنية المحلية لتقديم المعلومات 
والتحفيزات الممنوحة من أجل المرافقة المالية 

المثلى لألساتذة والباحثين المستفيدين.
وشددت في ذات السياق  وزارة التعليم العالي 
إلى أهمية موافاتها بملف يتضمن ما تم اتخاذه 
بهذا الشأن قبل يوم الخميس 19 ماي 2022، 

مؤكدة أنه تبقى  مساعي الوزارة مستمرة 
للحصول على حصص سكنية وفق صيغ أخرى.
هذا فيما أعتبر المنسق الوطني للمجلس الوطني 

ألساتذة التعليم العالي "الكناس"عبد الحفيظ 
ميالط " أن مشكل السكن من أعمق وأكبر 
المشاكل التي يعاني منها االستاذ الجامعي، 
وسيظل يعاني منه ما لم نجد حلول فعلية و 

واقعية له"، مشيرا أن األستاذ الجامعي لألسف 
محروم من كل صيغ السكن المطروحة على 

المستوى الوطني، فهو محروم بطريقة مباشرة 
من صيغة السكن االجتماعي والسكن التساهمي 
وسكنات عدل بسبب تجاوز أجره للحد األدنى 

المسموح به لالستفادة من هذه الصيغ، وهو 
 LPP محروم بطريقة غير مباشرة من سكنات

نظرا لتجاوزها لقدراته المالية."
ويرى الدكتور عبد الحفيظ ميالط  أن أي حل 

لمشكلة السكن في قطاع التعليم العالي والبحث 
العلمي، البد أن يمر عبر الخطوات التالية"أواًل  

إعادة النظر في شروط االستفادة من صيغ 
السكن االجتماعي والتساهمي و"عدل"، بتمكين 

األساتذة الجامعيين من استثناءات خاصة عن 
شرط الحد األعلى لألجور وهذا باالتفاق بين 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة 
السكن ، مع قيام وزارة السكن بمراسلة مختلف 

مديريات السكن في كل الواليات بتخصيص 
حصص خاصة باألساتذة الجامعيين في كل 

صيغة.
أما ثاني خطوة فيرى –ميالط- أهمية تفعيل 
عملية التنازل عن جميع  السكنات الممنوحة 

لألساتذة الجامعيين، بجميع أنواعها سواء كانت 
تابعة لـ "أوبجيي" أو أمالك الدولة، على أن 
يبقى الحل األمثل لمعالجة مشكلة السكن في 

قطاع التعليم العالي والبحث، في تطبيق المقترح 
الذي تقدم به المجلس الوطني ألساتذة التعليم 

العالي CNES في مشروعه الخاص المتعلق 
بمراجعة القانون األساسي لألستاذ الجامعي، 

والذي من شأنه أن يحل مشكلة السكن في قطاع 
التعليم العالي والبحث العلمي من جذوره لو 

عرف الطريق للتطبيق.
مرمي عثماين

بع�صهم يعر�ض اىل تعقيدات خطرية ت�صل الدخول يف غيبوبة

 �مل�ضابون باالأمر��ض �ملزمنة �أكرث �قباال على �ال�ضتعجاالت يف رم�ضان
امل�صابون بالأمرا�ض املزمنة �صيما بداء 

ال�صكري اأكرث من غريهم من املر�صى 
اقبال على م�صالح ال�صتعجالت الطبية 

خالل �صهر رم�صان الكرمي, ح�صب ما 
اأكده بع�ض ر�ؤ�صاء امل�صالح باملوؤ�ص�صات 

العا�صمة. اجلزائر  لولية  الإ�صت�صفائية 

ع.ط

ويرجع المختصون تردد المصابين  باألمراض 
المزمنة على مصالح االستعجاالت الطبية خالل 
الشهر الفضيل إلى عدم استقرار المرض نتيجة 

عدم احترام هؤالء اإلرشادات الطبية التي نصح بها 
األطباء قبل وخالل هذا الشهر مما يعرض بعضهم 

الى تعقيدات خطيرة تصل الدخول في غيبوبة.
وأكد رئيس مصلحة االستعجاالت الطبية والجراحية 

للمؤسسة االستشفائية الجامعية مصطفى باشا 
البروفسور رزقي ايصوالح ان "المصلحة تستقبل 

بين 110 الى 120 حالة استعجالية في اليوم 
معظمهم اشخاص يعانون من تعقيدات في داء 

السكري" وذلك لعدم احترامهم لتوصيات الطبيب 
المتعلقة بالشهر الفضيل مع حرصهم على الصيام 

معرضين حياتهم إلى الخطر.

وفيما يتعلق باالستعجاالت الجراحية قال ذات 
المسؤول ان المصلحة تستقبل يوميا وخالل الشهر 

المعظم بين 30 الى 40 حالة معظمها تعرضت الى 
جروح بالضرب والعنف وحوادث المرور مؤكدا 

من جهة اخرى انه وعلى العموم ال تعاني المصلحة 
من الضغط الذي كانت تعاني منه خالل السنوات 

الفارطة سواء من ناحية االستقبال الكبير لعدد 
المصابين باألمراض المزمنة او الذين تعرضوا الى 

األم ظرفية بالبطن وتقرحات الجهاز الهضمي.
وأكدت من جهتها رئيسة مصلحة االستعجاالت 

العمومية بشير  بالمؤسسة االستشفائية  الطبية 

منتوري بالقبة الدكتورة شيراز بوحفص أن نسبة 
80 بالمائة من االستعجاالت الطبية التي تستقبلها 

المؤسسة تتعلق بأمراض القلب لدى األشخاص 
المسنين وكذا تقرحات ونوبات الجهاز الهضمي 
بالنسبة لبقية الفئات االجتماعية األخرى مرجعة 

ذلك وفي غالب األحيان الى النمط الغذائي للمجتمع 
الجزائري الذي يستهلك بصفة عشوائية عند وجبة 

اإلفطار والسحور وال يسمح للجهاز الهضمي 
يعمل بطريقة مريحة.وأضافت أن المصلحة تستقبل 

حوالي 20 حالة استعجالية ليلية اي بعد تناول وجبة 
االفطار بساعات قليلة.

بف�صل اإمكاناتها الكبرية من الطاقة ال�صم�صية �مواردها الكبرية من الغاز 

�جلز�ئر قادرة على �أن ت�ضبح 
�أهم ممون الأوروبا بالهيدروجني

اأكد حمافظ الطاقات املتجددة �الفعالية الطاقوية, نور الدين يا�صع, 

اأن اجلزائر التي تتمتع باإمكانيات �صم�صية كبرية, قادرة على اإنتاج 

الهيدر�جني الأخ�صر بتكاليف تناف�صية للغاية.

أوضح ياسع في حوار مع وكالة األنباء 
الجزائرية، أنه بفضل إمكاناتها الكبيرة من الطاقة 

الشمسية، ومواردها الكبيرة من الغاز الطبيعي 
والبنى التحتية المرافقة بها، فإن الجزائر في 

وضع جيد إلنتاج الهيدروجين األخضر وربما 
األزرق )انطالقا من الغاز الطبيعي مع التقاط 

الكربون وتخزينه( بتكاليف جد تنافسية".
وفي هذا اإلطار، أشار المسؤول إلى أن العديد 

من الدراسات التي أجراها مركز تنمية الطاقات 
المتجددة وهيئات بحثية وطنية ودولية أخرى، 
أظهرت بوضوح المزايا "الهامة جدا" والتي 

يمكن للجزائر االعتماد عليها في التحول نحو 
استغالل الهيدروجين، وخاصة األخضر، كناقل 

للطاقة النظيفة.
ويتعلق األمر في المقام األول بإمكانات الجزائر 

"الهائلة" في مجال الطاقة الشمسية، والتي 
تترافق بشساعة التراب الوطني، مما يجعل من 
استغالل الهيدروجين على نطاق واسع "مربحا، 
على أكثر من صعيد"، كما تمتلك الجزائر شبكة 
واسعة من الجامعات ومراكز البحوث، وشبكة 

كهرباء كبيرة، وبنى تحتية للتخزين والتوزيع 
والنقل، وبنى تحتية وطنية ودولية لنقل الغاز 

الطبيعي، إضافة إلى موقعها الجغرافي المناسب 
بفضل قربها من األسواق األوروبية، ووجود 
نسيج صناعي إلنتاج الهيدروجين واألمونيا.

"هذه العوامل تعزز وضع الجزائر في دخولها 
للسوق المزدهرة للهيدروجين األخضر، والتي 

سيتم حولها تحديد العديد من األنشطة الصناعية 
للعديد من الدول ذات االقتصادات القوية"، يقول 
ياسع الذي يؤكد بأنه بإمكان الجزائر أن تصبح 

مصدرا رئيسيا للهيدروجين إلى أوروبا.
وفي واقع األمر، فإن سياسة الطاقة األوروبية، 

القائمة على محايدة الكربون التي تهدف إلى 
استبدال الطاقات األحفورية من خالل تطوير 

الطاقات المتجددة والهيدروجين، السيما 
األخضر، قد خلقت "ديناميكية إقليمية قوية"، 

يؤكد المسؤول.
"وبالنظر لكون الهيدروجين األخضر ينتج 

حصريا من الطاقات المتجددة، والتي تمتلك 
الدول الواقعة على الضفة الجنوبية للحوض 

المتوسط منها عنصرا أساسيا بوفرة، وهو الطاقة 
الشمسية، فإن األمر يتعلق بمنح حصة كبيرة من 

اإلمدادات المستقبلية ألوروبا من هذه الطاقة، 
لفائدة دول شمال إفريقيا، وذلك ألسباب اقتصادية 

عملية واضحة مثل القرب الجغرافي"، حسب 
ياسع.

ولفت المحافظ في هذا السياق إلى بروز 
مؤشرات بداية سوق "شديدة التنافسية" في 

مجال إنتاج الهيدروجين األخضر في المنطقة، 
وهذا بالنظر إلى االستعدادات المعلن عنها 

في بعض الدول، واالستثمارات األولية التي 
تم الكشف عنها بالفعل بهذا الخصوص.وبعد 
أن أشار إلى أن عدة دول أوروبية قد نشرت 
بالفعل استراتيجياتها المتعلقة بالهيدروجين، 

أكد ياسع بأن "الجزائر، في مواجهة هذه 
الديناميكية، تحتفظ بفرصها كاملة في أن تصبح 
العبا إقليميا رئيسيا في هذا المجال، بالنظر إلى 

المزايا العديدة التي تمتلكها".
ومن أجل تحديد رؤية الجزائر بشكل أفضل 

فيما يتعلق بتطوير الهيدروجين، وخاصة 

األخضر، وانعكاساته اإلستراتيجية واالقتصادية 
والبيئية، متوسطة وطويلة األجل، يجري 
التحضير لورقة طريق وطنية من طرف 
مجموعة عمل تتكون من وزارة الطاقة 

والمناجم، وزارة االنتقال الطاقوي والطاقات 
المتجددة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

وكذلك محافظة الطاقات المتجددة والفعالية 
الطاقوية.

وأوضح ياسع بأن هذه المجموعة التي تأسست 
نهاية نوفمبر 2021، تنفيذا لتعليمات الوزير 
األول، عقدت عدة اجتماعات عمل ووضعت 

بالفعل تقريرا عن العناصر األولية الستراتيجية 
تطوير الهيدروجين في الجزائر.وينتظر من 

ورقة الطريق هذه أن تمنح الفاعلين، الوطنيين 
والدوليين، رؤية أوضح للسياسات والتنظيمات 

واإلجراءات التحفيزية لصالح قطاع 
الهيدروجين في الجزائر، حسب ياسع، الذي 
أكد بهذا الخصوص أهمية اعتماد نهج شفاف 

من أجل تمكين الجزائر من جذب المستثمرين 
المحتملين ومواجهة المنافسة التي تبرز أكثر 

فأكثر في المنطقة.
وصرح المحافظ : "بالنظر إلى الخصائص 

والمزايا العديدة التي تمتلكها في أكثر من جانب، 
فإن تنفيذ ورقة الطريق هذه سيجعل من الجزائر 

فاعال إقليميا رئيسيا في مجال الهيدروجين 
وخاصة األخضر"، غير أنه يتعين على الجزائر 

أن تعتمد على الشراكات مع الدول الرائدة في 
هذا المجال، من أجل إنجاح إستراتيجيتها لتطوير 

هذه الطاقة، حسبما أوصى به السيد ياسع.
"من خالل شراكات استراتيجية تسمح بحشد 

التمويل الضروري ونقل التكنولوجيا والخبرات، 
ستتم إقامة عدة مشاريع تجريبية، من أجل 

تقييم ومراقبة مختلف التقنيات والتكنولوجيات 
المتعلقة بسلسلة القيم في مجال إنتاج الهيدروجين 

، وذلك في إطار المرحلة األولى من تنفيذ 
ورقة الطريق"، يقول محافظ الطاقات المتجددة 

والفعالية الطاقوية.من جهة أخرى، أكد ياسع 
على ضرورة استحداث إطار قانوني ومعياري 

"مكيف"، مع أقطاب امتياز خاصة باقتصاد 
الهيدروجين.

ف.م
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نحو الإفراج عنه يف جوان القادم 

قانون �ال�ضتثمار �جلديد �ضيمكن 
من حت�ضني مناخ �الأعمال



عدة  أطلقت  أو  برمجت  فقد  اإلطار  هذا  وفي 
من  المواشي  من  النوع  هذا  تثمين  عمليات 
قبل قطاع الفالحة بهدف زيادة تعداد رؤوسها 
وفق  المطلوبة،  للمعايير  وفقا  تربيتها  ومتابعة 

السيد همال.
منومن بين تلك العمليات المجسدة إعادة تأهيل 
24 بئرا رعويا وإنجاز 2.400 متر طولي من 
إلرواء  وأخرى  حوضا  و50  الجديدة  اآلبار 
للطاقة  لوحة   150 توزيع  عن  فضال  اإلبل، 
الشمسية لتلبية االحتياجات من الموارد المائية 
للمواشي التي يملكها 851 مربيا لإلبل موزعين 
بشار  بينها  ومن  بالوالية  بلديات  عدة  عبر 
وتاغيت والعبادلة وقصور شمال الوالية ، مثلما 
وعالوة  العمليات  تلك  وتهدف  شرحه.  جرى 

على توفير مصادر الموارد المائية الضرورية 
النائية   الصحراوية  المناطق  في  اإلبل  لتربية 
إلى الحفاظ على سالالت اإلبل المحلية وتثمينها 
على غرار سالالت "أفتوح و الشعامبي وأوالد 
وآيت  التارقي  و  والرقيبي  الشيخ   سيدي 

خباش"، كما أشير إليه.
دورية  "معتبرة"  بيطرية  رعاية  ضمان  ويتم 
المفتشية  من  البيطريين  األطباء  فرق  قبل  من 
المحلية المتخصصة في إطار المراقبة الصحية 
وتاغيت  بشار  بلديات  أراضي  عبر  للمواشي 
باإلضافة  الوالية،  شمال  وقصور  والعبادلة 
تضمنها  التي  باألعالف  التموين  دعم  إلى 
الوحدة المحلية لتعاونية الحبوب والبقول الجافة 
لمربي المواشي وأيضا أغذية األنعام بمراعي 

المنطقة, حسب رئيس مصلحة اإلنتاج و الدعم 
التقني بمديرية المصالح الفالحية.

ودائما في إطار المراقبة الصحية، من المرتقب 
اإلبل،  لقطعان  شامل  إحصاء  عملية  إطالق 
والحالة  ساللتها  لتحديد  أقراط  تركيب  مع 
وسيتم  همال.  السيد  كشف  مثلما  لها،  الصحية 
تنفيذ هذه العملية من قبل اللجان الدائرية التي 
تضم ممثلين عن المفتشية البيطرية والمصالح 
الفالحية واالتحاد الوطني للفالحين الجزائريين 
تربية  شعبة  وممثلي  للوالية  الفالحة  وغرفة 
وتطوير  بالقطعان  أفضل  تكفل  بهدف  اإلبل، 

هذه الشعبة.
وأبرز السيد همال من جهة أخرى أهمية وضع 
المناطق  على  للمحافظة  جديدة  استراتيجية 
من  المراعي  من  وغيرها  وتثمينها  الرعوية 
خالل اعتماد أنظمة تربية مكيفة مع الحاجيات 
أصنافا  تستهلك  التي  اإلبل  لقطعان  الغذائية 
البقوليات  غرار  على  النباتات  من  متعددة 
مع  العشبية  والنباتات  واألشجار  واألعشاب 
وتبرز  باآلزوت.  الغنية  لألصناف  تفضيلها 
أهمية هذه االستراتيجية, حسب السيد همال, في 
للمراعي  النباتي  الغطاء  أنها تساهم في حماية 
هو  كما  القاحلة،  شبه  و  القاحلة  المناطق  في 
 . المتحدث   يضيف  بشار"،  والية  في  الحال 
سجلت  فقد  اإلبل  لحوم  استهالك  وبخصوص 
قنطار من هذا   6.100 بلغ  إنتاجا  والية بشار 
النوع من اللحوم خالل الثالثي األول من السنة 
قنطارا خالل   9.620 بلغ  في حين  الجارية،  
سنة 2021 ، حسب معطيات مديرية المصالح 

الفالحية.
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املحيل
�سرورة و�سع ا�سرتاتيجية للمحافظة على املناطق الرعوية 

ن�شاط تربية الإبل يدعم التنمية املحلية بب�شار
ي�سكل ن�ساط تربية االإبل واحد من االأن�سطة التي يرتكز عليها اقت�ساديا وثقافيا عرب عدة  مناطق من والية ب�سار. 

وت�سمح �سعبة تربية االإبل وبتوفر اأزيد من هو28.000 راأ�س اإمكانيات متعددة لتثمني منتجاتها على غرار اللحوم 

واحلليب و الوبر )�سوف االإبل(، والتي ميكن اأن تلبي حاجيات امل�ستهلك وكذا متطلبات ال�سناعة التقليدية �سيما ما تعلق 

منه ب�سناعة منتجات من م�ستقات متنوعة من بينها اجلالبة اأوالق�سابية والربنو�س التقليدي، كما اأو�سح لواأج رئي�س 

م�سلحة االإنتاج و الدعم التقني مبديرية امل�سالح الفالحية عبد ربي همال.

�س.ز/واج

 يزدهر نشاط الحرفيين المتخصصين في الطبخ التقليدي الذين يعتبرون 
طلب  يزداد  حيث  شهر رمضان  الجزائري, خالل  الطبخ  تراث  حفظة 

المستهلكين على منتجاتهم بحثا عن وصفات ونكهات قديمة.
وفي هذا الصدد, صرحت راضية في الثالثينات من العمر من القصبة 
العتيقة أنها بدأت في صنع أوراق الديول منذ حوالي عشر سنوات مشيرة 
 " تقول  أوضحت  كما  الفضيل.  الشهر  خالل  أكبر  كمية  تنتج  أنها  الى 
إنها الفترة  األكثر دخال في السنة ألن الناس يستخدمون أوراق الديول 
كثيرا حيث تعتبر ضرورية  إلعداد البوراك اضافة إلى بعض الحلويات 
يشاطرها  و   . رمضان"  أمسيات  و  الفطور  مائدة  تزين  التي  التقليدية 
الرأي علي, زوجها, و هو نفسه حرفي متخصص في صناعة القطايف 
اذ قال " لدينا, أنا و زوجتي, الكثير من الطلبات خالل شهر رمضان. 
المصممة  الدوارة  آلته  الوفرة" و هو يراقب عن قرب  بالفعل شهر  إنه 
خصيصا لصنع سالسل طويلة من القطايف. و أضاف قائال " إنها آلة 
شبه صناعية تسهل العمل و تسمح بربح الوقت" مذكرا أنه في السابق 
و  قمع.  باستخدام  المعصم  قوة  يتم عن طريق  األلياف  هذه  تكوين  كان 
أوضح هذا الحرفي يقول "يتكون زبائننا عامة من الجيران باإلضافة إلى 
األشخاص الذين يأتون من سوستارة وباب الواد لكن في بعض األحيان 
نتلقى طلبات من خارج العاصمة". ويمارس علي الذي ينحدر من عائلة 
معروفة بمنتوجاتها المحلية للطبخ, هذه المهنة منذ ان كان عمره 18 سنة 
وهي مهارة ورثها عن والديه ويعتزم نقلها ألوالده. وعلى بضعة أمتار 
الطبخ  فن  إحدى عميدات  دوجة,  خالتي  تسكن  الحرفية  العائلة  هذه  من 
التقليدي في القصبة. وفي ساحة بيتها ذو الطراز المغاربي جالسة أمام 
بالطريقة  الديول  أوراق  دوجة  خالتي  تحضر  )طابونة(،  الطهي  موقد 
التقليدية على طاجين مقلوب من البرونز. وصرحت انه "ليس هناك أي 
سر في ذلك، إذ يحضر العجين المدلك باليد من السميد والماء وقليل من 
الديول  أوراق  قصير عشرات  وقت  في  دوجة  خالتي  وتحضر  الملح". 
الساحة  عمق  وفي  البعض.  بعضها  على  الموضوعة  والخفيفة  الدائرية 
أمام موقد  الثالث, كل واحدة منهن جالسة  ابنيها  بنتيها وزوجات  توجد 
الطهي ويكررن نفس الحركات بنفس الخطى". وقالت إحداهن ان "هذا 
جانبها  إلى  وتوجد  الصبر".  وخاصة  الوقت  من  كثيرا  يستدعي  العمل 
"أطباقها  ان  معلقة  منتجاتها,  كل  تحب  أنها  تقول  قديمة  زبونة  فطيمة, 

األصلية ال تضاهي تلك التي نحن متعودون على رؤيتها في يوتوب".

ن�ساط نبيل ي�سمن اال�ستقالل املايل للعائالت

و عالوة على أوراق الديول, التي يكثر عليها الطلب خالل الشهر الكريم, 
والرشتة  الشخشوخة  على  طلبات  عدة  الشغوفة  الحرفية  هذه  تستقبل 
والكسكس وحلوياتها التقليدية حيث قالت: "تزداد الطلبات بمناسبة األعياد 
الدينية", مشيرة الى فضائل هذه األنشطة التي سمحت لعائلتها ان تبقى 
في منأى عن الحاجة.و أسردت بالقول :"الحمد هلل لسنا أغنياء ولكننا على 
األقل ال نفتقر إلى أي شيء". و ترى المتحدثة ان هذه العادات والتقاليد 
أجل  من  الشابة  لألجيال  نقله   يجب  بالهوية  متصال  تراثا  تمثل  القديمة 

الحفاظ عليه من النسيان.
 واج

قدموا من خمتلف ثانويات الوالية

قرابة الـ 300  مرت�شح لأوملبياد 
الريا�شيــــــات باملديـــــة

لمختلف  الوطنية  التربية  وزارة  توليه  الذي  البالغ  لالهتمام  تكريسا 
بن  الدين  زين  أشرف  الدراسي،  بالتحصيل  الصلة  ذات  المسابقات 
الرسمي  االنطالق  مراسم  على  المدية  لوالية  التربية  مدير  بوزيد 
لفعاليات المسابقة التصفوية ألولمبياد الرياضيات العالمية، وذلك على 

مستوى مركز اإلجراء بثانوية فخار عبد الكريم بعاصمة الوالية 
المسابقة التي شهدت مشاركة حوالي 300 تلميذا من بين المتحصلين 
على معدل مادة الرياضيات في الفصل األول أكبر أو يساوي 18 من 
20. قادمين من مختلف ثانويات الوالية جرت في تنظيم محكم وسط 

رصد جميع اإلمكانات المادية والبشرية  إلنجاحها.
مدير التربية تقدم لدى إعطائه إشارة انطالق المسابقة  بجزيل الشكر 
لرؤساء الدوائر والبلديات نظير جهودهم المبذولة للتكفل بنقل التالميذ 

المشاركين إلى مركز إجراء المسابقة بمدينة المدية 
بالذكر أن عملية التصحيح تنطلق  مساء يوم  المسابقة بذات  جدير 

المركز نحت إشراف مفتش التربية الوطنية لمادة الرياضيات.
ع. بكريي

جراء زيادة كبرية يف الطلب

اجللفة:

اأ�شبوع حملي للق�شابية
 والربنو�س ال�شهر املقبل

ستنظم دار الثقافة لوالية الجلفة أسبوعا محليا للقشابية والبرنوس النايلي في 
شهر ماي المقبل بمشاركة واسعة للحرفيين في إطار فعاليات شهر التراث, 
حسبما علم من هذه الهيئة الثقافية.وأوضح مسؤول دار الثقافة العيد جالل أن 
هذا األسبوع الذي سينظم في الفترة الممتدة ما بين 7 إلى 12 ماي المقبل يندرج 
في إطار برنامج شهر التراث الذي تمتد فعالياته من 18 أبريل إلى 18 ماي 
المقبل, مضيفا أن الهدف من هذه التظاهرة هو إبراز اللباس التقليدي للمنطقة 
السيما القشابية والبرنوس النايلي اللذان يرمزان لتراث عريق ويعبران عن 
الجمهور في هذا الصدد،  المتجذرة. وسيطلع  المنطقة بأصالتهم  تشبث أهل 
على مستوى فضاء المعرض على تشكيلة من قطع الوبر الخالص والقشابية 
لبقاء هذه  متينة  يشكلون فرصة  زالوا  لحرفيين ال  يدوية  بحياكة  والبرنوس 
المهنة التي توارثوها أبا عن جد، يضيف ذات المسؤول. كما سيتم عقب هذا 
األسبوع المحلي تنظيم معرض للخيمة "النايلية" ومستلزماتها, حيث ستكون 
هذه المبادرة فرصة الكتشاف كل ما يتعلق بهذا التراث الذي يرسم صورة 
لطريقة العيش تحت الخيمة التي لها مكانة خاصة في المنطقة. من جهة أخرى, 
كشف مدير دار الثقافة أن برنامج شهر التراث الذي يعنى بالتراث الالمادي 
هذه السنة, يتضمن إقامة معارض مفتوحة للزوار تكشف عن جمالية التراث 
الالمادي للمنطقة, حيث ستعرض أعمال وثائقية تزيح الستار على مهرجانات 
الثقافات والفنون الشعبية وكذا المواقع األثرية المصنفة بالوالية باإلضافة إلى 
تقديم لوحات فنية للغناء والرقص النايلي. وسيتخلل البرنامج تنشيط ندوات 
ثقافية تعنى بالتراث الالمادي يقدمها أساتذة وباحثون مختصون من جامعة 
"زيان عاشور" بالجلفة, ستكون فرصة لتثمين وإعطاء قيمة مضافة لتعزيز 

البحث في مجال التراث المحلي بألوانه المختلفة, وفقا لذات المسؤول.
واج

وهران:

تفكيك �شبكة اإجرامية لتهريب املخدرات
تمكنت مصالح الشرطة بوهران من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من شخصين 
مختصة في التهريب الدولي للمخدرات و حجز 7 كلغ من الكيف المعالج, 

حسبما استفيد من ذات السلك األمني.
التدخل  البحث و  فرقة  لمصالح  اثر معلومات وردت  العملية  و جاءت هذه 
يقومان  مفادها وجود شخصين  القضائية  للشرطة  الوالئية  للمصلحة  التابعة 
العالقات  و  االتصال  خلية  اليه  أشارت  السموم, حسبما  هذه  بيع  و  بترويج 
العامة. و بعد مراقبة و ترصد نشاطهما المشبوه, تم تحديد هويتهما و مكان 
تواجدهما و توقيفهما الواحد تلو األخر و حجز 7 كلغ من الكيف المعالج و 
مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر ب 54.500 دج باإلضافة إلى أسلحة 
بيضاء مختلفة األحجام و األنواع و هواتف نقالة و مركبة كانت تستعمل في 
النقل كما أشير إليه. و قد تم تحرير إجراء قضائي ضد أفراد الشبكة سيحالون 
المعالج( ضمن شبكة  العدالة بتهمة تهريب المخدرات )الكيف  بموجبه أمام 
دولية من شأنها اإلضرار باالقتصاد الوطني و الصحة العمومية و كذا الحيازة 

على أسلحة بيضاء محظورة, وفق ذات المصدر.
�س.ز

امل�سيلة: 

حفل ختان لـ 25 طفال 
معوزا بحمام ال�شلعة 

نظم،مساء أول أمس، فوج الوفاء الكشافة اإلسالمية الجزائرية ببلدية حمام 
الفقيرة  العائالت  ألبناء  ختان  حفل  المسيلة،  والية  شمال  الواقعة  الضلعة 
والمعوزة،على مستوى المركب الرياضي الجواري حيث ينتظر استفادة 25 
طفال من عملية  الختان التي تم برمجتها صبيحة الثالثاء بالتنسيق مع مستشفى 
تعّود  التي  التضامنية  العملية  برنامج  تدخل ضمن  التي  .العملية  الزهراوي 
فوج الوفاء القيام بها بحلول مختلف المناسبات الدينية خاصة الشهر الفضيل، 
المدنية  السلطات  حضور  الرابعة،عرفت  طبعتها  السنة  هذه  دخلت  والتي 
إبراهيم  والمحلية.وبحسب  الوطنية  المجالس  واألمنية ومنتخبين في مختلف 
طالش رئيس دائرة حمام الضلعة، فإن هذه المبادرات التي تدخل الفرحة إلى 
قلوب الفقراء وتصنع البسمة على وجوه األطفال، مدعاة للفخر،مثمنا بالمناسبة 

جهود المنظمين الذين سعوا إلى إنجاح الحفل البهيج. 
من جانبه أكد وليد قرين رئيس للمجلس الشعبي البلدي لبلدية حمام الضلعة 
دعمه لكل مبادرات التضامن والتآزر بين مختلف شرائح المجتمع من أجل 
دوام توحد أبناء البلدية، موضحا أن أبواب المجلس مفتوحة لكل شباب المنطقة 
الساعي إلى اإلرتقاء بالعمل الخيري والجمعوي كل في مجاله وتخصصه، 
واالستماع  الشباب  جهود  دعم  إلى  السكان  كل  الحفل  هامش  على  داعيا 

لمقترحاته وأعماله الجدية.
من جهته أوضح مروان راجعي المحافظ المحلي لفوج الوفاء حمام الضلعة أن 
فوجهم دأب على تنظيم هذه المبادرات  بالتنسيق مع السلطات المحليه منذ 3 
طبعات خلت وإذ نستقبل هذه الطبعة يضيف محدثنا  في هذا الجو المميز من 
شهر رمضان الفضيل، شاكرا  كل من سعى إلى إنجاح هذا الحفل سواء من 
قريب أو من بعيد .واستحسنت العائالت العائالت،  هذه المبادرة التي ستسمح 
لها بعيش لحظات الفرحة والبهجة التي تصنعها أجواء االحتفال بهذه المناسبة، 
إذ أن بفضل مبادرة هذه فوج الوفاء، ودعم المحسنين، أصبح ممكنا لهم إقامة 

حفل ختان  ألبنائهم. 
حممد. ق

ازدهار ن�شاط حرفيي املاكولت التقليدية خالل �شهر رم�شان
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رمضانيات
بعد انقطاع طويل ب�سبب كورونا

ال�سهرات الرم�سانية بالأورا�ض تتجدد
  عادت ال�سهرات الرم�سانية ببلديات باتنة، منذ بداية ال�سهر الف�سيل اإىل الواجهة بعد اأن غابت ل�سنتني 

متتاليتني على التوايل بفعل كوفيد-19، واحلجر ال�سحي الذي كان مفرو�سا على الأفراد.

أطباق رمضانية 
طاجن فا�سوليا م�سكلة 

املقادير

ثالث مالعق كبيرة من زيت 
الزيتون. 

خمسمئة غرام من اللحم 
المقطع إلى قطع صغيرة. 

بصلة متوسطة الحجم 
ومفرومة. 

خمسة فص من شرائح 
الثوم.

قرنان من الفلفل األخضر المفروم.
ملعقتان صغيرتان من الملح. 

نصف ملعقة صغيرة من كل من: الفلفل األسود، الكزبرة الناعمة، 
الكمون.

كوب من كل من: الفاصوليا الحمراء المسلوقة، الفاصوليا البيضاء 
المسلوقة، الفاصوليا المكحلة المسلوقة. 

نصف حزمة من البقدونس المفروم -للتزيين-.
حبتان من الطماطم كبيرة الحجم مقشرة ومفرومة. 

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم. 
طريقة التح�سري

 تسخين الفرن على درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية، ووضع 
الرف الشبكي في الفرن، وإحضار طبق عميق يستخدم للفرن.

تسخين الزيت في مقالة واسعة ثّم وضع قطع اللحم فيها وتقليبها لبضع 
دقائق حتى تجف، ثّم إضافة كٍل من: الكمون، والفلفل األسود، والملح، 

والكزبرة، واالستمرار بالتقليب حتى يكتسب اللحم طعم البهارات.
إضافة الفلفل األخضر، والبصل، والثوم، وتقليب جميع المكونات جيداً، 

وضع اللحم في طبق الفرن.
إضافة الفاصوليا بجميع أنواعها، ثّم إضافة معجون الطماطم، والطماطم 

المفرومة، وكوبين من الماء.
تغطية الطبق ووضعه في الفرن لمدة ستين دقيقة حتى يتسبك الطاجن

توزيع البقدونس على سطح الطاجن وتقديمة مع الخبز أو األرز.

حلويات رمضانية
العّوامة 

تعّد العّوامة من الحلويّات 
الشرقية األصيلة، والتي 

يفّضلها أفراد األسرة على 
اختالف أعمارهم، إذ إنها 

تتميّزبقوامها الهش، وطعمها 
الحلو، وسهولة تحضيرها 

لربة المنزل إذ إّن مكّوناتها 
متوفرة في كل منزل تقريباً، 

وال تحتاج لوقت طويل 
إلنجازها.

املقادير

ملعقة صغيرة من الخميرة.
رشة من الملح. 
كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من السكر.
كوبان من الطحين. 

ملعقة صغيرة من النشا.
ملعقتان صغيرتان من الزيت.

قطر. 
طريقة التح�سري

حت�سري القطر: ضعي كوب من الماء على النار وأضيفي معه كوبان 

من السكر وعصير نصف الليمونة. 
هناك من تضيف القليل من الفانيال والزعفران وماء الورد، ويكون ذلك 

حسب الرغبة، اتركيهم بعض الوقت كي يغلوا سوياً، ثم اتركيهم حتى 
يبردوا تماماً. 

يمكنك إضافة بعض النقاط من ماء الورد المحّضر منزلياً، أو الجاهز، 
وذلك إلعطاء نكهة ورائحة طيبة للقطر المحّضر.

حت�سري العجينة: 

ضعي الطحين في إناء، واسكبي فوقه الماء، وأضيفي إليهم القليل من 
الملح. حّركيهم جيداً، حتى تتجانس المقادير مع بعضها البعض.

قومي بإذابة النشا مع قليل من الماء، ثم أضيفي إليه السكر وذوبيه جيداً 
مع النشا وضعي قليل من الزيت معهم، وقومي بخلطهم جيداً معاً، ثم 

قومي بتركهم وحدهم قلياًل إلى أن يختمروا.
امزجي المكونات جميعها معاً وقومي بتحريكها جيداً، حتى تصبح كثيفة.

قّطعي العجينة، حتى تبدئي بعمل العّوامة على شكل كرات صغيرة. 
ضعي الزيت على النار حتى يغلي واقليها، لكن ال تجعلي لونها داكناً 
وتتركينها وقتاً طوياًل على النار، بل عندما يصبح لونها ذهبياً المعاً، 

أخرجيها من الزيت.
ضعي العّوامة في الطبق الذي تودين التقديم به، واسكبي فوقها القطر 

البارد، وبهذا تكونين قد انتهيت من عمل العّوامة، وقدميها إن أحببت مع 
القهوة.

من اإعداد:حياة م�سباحي

التي  األسر  تخف  لم  باتنة،  بمدينة  تنقلنا  خالل 
ارتياحهم  اإلفطار  بعد  »الرائد«،  معها  تحدثت 
وعبر  المدينة  وسط  في  يتجولون  لتواجدهم 
للتنقل  اشتياقهم  عن  معبرين  أحيائها،  مختلف 
والسهر ليال كما في سنوات سابقة دون تخوف 
من وباء كورونا، الذي قال كل من تحدثنا معه 
أنه زرع الخوف والهلع وسطه لعامين متعاقبين.

برفقة  كان  الذي  »سمير،ب«  السيد  واعتبر 
المشي  اختاروا  أنهم  الثالثة  وأطفاله  زوجته 
بممرات بن بولعيد، ثم التوجه إلى طريق بسكرة 
الحلويات  بعض  تناول  بغية  التجارية  للمحالت 
عن  للتنفيس  كذا  و  لها  اشتاقوا  التي  واألطباق 
أوالده ومنحهم بعض الراحة والطمأنينة وإدخال 
السعادة ولو قليال لقلوبهم، أما السيدة »فاطمة،م«، 
التي كانت برفقة أطفالها وصديقتها التي بدورها 
تحمل ابنتها الرضيعة أنهم بمجرد أن انتهوا من 
القتناء  الخروج  على  اتفقوا  المنزلية  األعمال 
لم  وأنه  لهم وألطفالهم، خصوصا  العيد  مالبس 
األصابع،  على  تعد  أيام  سوى  العيد  على  يبقى 
التي  األسعار  من  انزعاجهم  يخفوا  لم  أنهم  إال 
بلغت الضعف حسبهم، متسائالت عن سبب هذا 
االرتفاع غير المبرر وأين هو دور الرقابة في 

ضبطه ليتماشى ومداخيلهم ورواتبهم.

اأ�سر تف�سل ال�سهر مب�سقط الراأ�س لإحياء  

بع�س العادات

فيما فضلت الكثير من األسر المنحدرة من قرى 
ومشاتي باتنة، التنقل لعائالتهم الكبيرة بغية إعادة 
صلة الرحم من جديد وتمتينها أكثر، سيما وأن 
الفترة السابقة التي تعرف بكورونا ساهمت في 
ابتعاد الكثير من األسر عن بعضها البعض جراء 
كان  الذي  االجتماعي  والتباعد  المنزلي  الحجر 
مفروضا بقوة، إال أنه وبمجرد عودة الحياة إلى 
المصابة بهذا  الحاالت  طبيعتها وتراجع تسجيل 
الداء إلى أن سجلت الجزائر صفر حالة، يقول 
»محمد،ب« هو األمر الذي شجعهم للتوجه إلى 
مسقط رأسهم لالستمتاع بالسهرات الليلية، وهو 
بعاداتها  المعروفة  تاكسالنت  بلدية  من  المنحدر 
يضيف  الكريم،  الشهر  خالل  العريقة  وتقاليدها 
محدثنا :«لقد التقيت أفراد عائلتي الكبيرة ومنهم 
وكم  والنصف  العام  من  أزيد  منذ  أرهم  لم  من 
كنت سعيدا بذلك، أما الزوجة فقد توجهت بدورها 
لبيت أهلها ألنهم بصدد التحضير لعرس شقيقتها 
الذي من المنتظر أن يتم بعد العيد بأسبوعين«، و 
يحكي الحاج »سعيد« الذي قارب 80 عاما، أنهم 
المتوارثة  يفضلون لعب بعض األلعاب الشعبية 
آبائهم على غرار الخرقبة وهي لعبة تشبه  عن 

الشطرنج ولكنها تلعب بالحجارة، والذي قال أن 
بها  ويقضون  ضالتهم  فيها  يجدون  السن  كبار 
أخرى  ببلديات  تلعب  التي  اللعبة  نهارهم وهي 
الجزار  بيطام،  امدوكال،  بريكة،  غرار  على 

وسقانة و غيرها من المناطق.
فإن  معهم  تحدثوا  ممن  للكثيرين  وبالنسبة 
السنة مع  الفضيل تزامنت هذه  الشهر  سهرات 
أجواء باردة نوعا ما، األمر الذي زاد استمتاعهم 
بالسهرات رفقة أسرهم وعائالتهم وكذا تنقالتهم 
الينابيع  باتجاه  الوالية،  وخارج  المدن  داخل 
الحموية القديمة، التي بات استغاللها من طرف 
العظيمة،  لفوائدها  دوريا  يكون  يكاد  قاصديها 
من  معتبرا  عددا  تستقطب  أصبحت  والتي 

العائالت من مختلف واليات الوطن. 
 حديقة اأول نوفمرب

 متنف�س للعائالت الباتنية

خالل  ليال  عشر  الحادي  إلى  الساعة  أشارت 
نوفمبر  أول  لمسجد  المجاورة  بالحديقة  تواجدنا 
والتي  باتنة،  بمدينة  بسكرة  بطريق   1954
عائالت  من  بالساهرين  تعج  نحل  كخلية  بدت 
منها  اتخذوا  الذي  السن  كبار  حتى  و  وشباب 
متنفسا لممارسة ألعابهم الشعبية.يقول »يوسف، 
ب«، أنه يجد الحديقة المتنفس الوحيد والقريب 
من الحي الذي يقطنه للقاء أصدقائه بعد صالة 
التراوح، خصوصا وأنها أصبحت آمنة بتواجد 
مما  مركباتهم  على  و  الراجلين  األمن  عناصر 
من  الحديقة  على  بكثرة  تقبل  العائالت  جعل 
بعدما كانت في سنوات  المدينة،  أحياء  مختلف 
فارطة مرتعا للمنحرفين وذوي السوابق العدلية 
طرف  من  عليها  الوقوف  قبل  والمجرمين، 
المصالح الوصية وتحويلها لمرفق ترفيهي تجد 

فيه الكثير من األسر راحتها على مستواه.
  التقينا كذلك بالحاجة »فتيحة«، التي عبرت عن 
فرحتها لعودة الحياة لسابقها وتراجع المصابين 
بكورونا، األمر الذي سمح لها بالرجوع للجلوس 
بالحديقة التي قالت أنها اشتاقت لها كونها تلتقي 
بمن تحب أن تتحدث إليهم بها في جو مبهج و 

جميل.

املقادير 

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
نصف كوب من المايونيز.

اثنتا عشرة بيضة كبيرة الحجم، مسلوقة سلقاً كاماًل ومقشرة.
نصف ملعقة صغيرة من الملح. 

ملعقتان كبيرتان من الثوم المعمر الطازج مقطع إلى قطع صغيرة و 
الثوم المعمر المقطع -للتزيين-. 

ربع ملعقة صغيرة من الخردل الجاف. 
طريقة التح�سري 

تقطيع البيض ألنصاف بشكل طولي، وإزالة الصفار منه بحذر. 
معه،  الليمون  وعصير  المايونيز،  تقليب  ثّم  البيض،  صفار  هرس 

والثالثة مكّونات التالية.

غرف أو وضع خليط صفار البيض بالمساواة داخل أنصاف البياض، 
ثّم تغطية البيض ووضعه داخل الثالجة لساعة كاملة لحد أدنى أو حتى 

يصبح جاهزاً للتقديم، والتزيين حسب الرغبة.

الحامل يف رمضان
ن�سائح لت�سهيل �سيام احلامل

هناك بعض النصائح التي يمكن أن يساعد إتباعها على جعل صيام الحامل أسهل؛ 
ونذكر منها:

ض للمواقف التي تحتاج إلى جهد.  - المحافظة على الهدوء وعدم التعرُّ
- تناول الكميات الكافية من الطعام والماء؛ لتجنُّب اإلصابة باإلجهاد أثناء الصيام.

- االبتعاد عن أّي جهٍد قد يُسبّب الجفاف؛ حيث إّن الصيام يُعّرض الجسم للجفاف 
بسرعٍة أكبر، وذلك غير جيد سواًء للحامل أو الجنين. 
- تجنُّب المشي لمسافاٍت طويلٍة أو حمل األشياء الثقيلة.

- تقليل القيام باألعمال المنزلية.



تحرك االتحاد األرجنتيني لكرة القدم لتسجيل 
"فيفا"  الدولي  االتحاد  قرار  على  اعتراضه 
بشأن مباراة المنتخب الوطني ضد البرازيل 

في تصفيات كأس العالم 2022.
وحدد االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم 
22 سبتمبر موعداً للقاء البرازيل واألرجنتين 
في تصفيات كأس العالم 2022، على أرض 

"السيليساو".
وألغيت المباراة في سبتمبر من العام الماضي 
البرازيلية  الطبية  السلطات  تعنت  بسبب 
من  جاءوا  أرجنتينيين  لالعبين  السماح  في 
األراضي البريطانية، في المشاركة باللقاء، 

مما أدى إللغائها حينها.
االتحاد  مستشار  أوريتش  أندريس  وقال 
تصريحات  في  القدم  لكرة  األرجنتيني 
نقلتها وكالة "رويترز" : "نعتقد  لتليفزيونية 
ألننا  عادل،  غير  المباراة  إعادة  قرار  أن 
في  السبب  تكن  لم  األرجنتين  بأن  نؤمن 
إلغاء المباراة"، وأكمل: "نعتقد أننا على حق 
نرفع دعوة قضائية ضد  أن  ويتوجب علينا 

هذا القرار".
في  أقيمت  التي  المباراة  إلغاء  قرار  وجاء 
اتهم مسؤولو وزارة  بعدما   ،2021 سبتمبر 

أرجنتينيين  العبين   4 البرازيلية  الصحة 
المسؤولين بشأن إصابتهم بفيروس  بتضليل 
قواعد  انتهاك  خالل  من  المستجد،  كورونا 
المملكة  في  كانوا  الذين  المسافرين  منع 
أخر  في  الهند  أو  أفريقيا  وجنوب  المتحدة 
ليسوا  طالما  البرازيل  دخول  من  أسبوعين 

مواطنين أو لديهم إقامة دائمة.
خطوة  األرجنتيني  المسؤول  ووصف 
اإلعالن عن إعادة لقاء البرازيل واألرجنتين 

ألنه  متسرع  "القرار  قائال:  متسرعة،  بأنها 
أمام  وسنتظلم  األول،  التظلم  على  يرد  لم 
ضد  وسنستأنف  الدولية  الرياضية  المحكمة 

القرار".
يذكر أن نتيجة مواجهة البرازيل واألرجنتين 
لن يكون لها أهمية فعلية على أرض الملعب، 
الذي  قطر،  لمونديال  بالفعل  تأهال  بعدما 

سيقام بعد المباراة بنحو شهرين.
الوكاالت

األحد 24 أفريل
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الفيفا حددت موعد المواجهة ب�شهرين قبل انطالق المونديال

بتحرك ق�ضائي..الأرجنتين ترف�ض 
اإعادة مباراة البرازيل "المن�سية"

الالعب يريد معرفة اإمكانية الفوز

 برابطة اأبطال اأوروبا مع الفريق

باري�ض �ضان جيرمان يغري مبابي بعر�ض فلكي
باريزيان"  "لو  ذكرت صحيفة 
نادي  مسؤولي  أن  الفرنسية 
جيرمان،  سان  باريس 
إلغراء  محاوالتهم  يواصلون 
باألموال  مبابي  كيليان  نجمهم 
مع  عقده  تجديد  على  بالتوقيع 

الفريق.
وينتهي عقد مبابي في "حديقة 
ولم  المقبل،  الصيف  األمراء" 
البالغ  الفرنسي  الالعب  يحسم 

23 عاما مستقبله حتى اآلن.ووفقا للصحيفة الفرنسية، فإن سان جيرمان ال يستسلم 
في محاوالته لإلبقاء على مبابي، حيث عرض على النجم الفرنسي عقدا لمدة عامين 
براتب 50 مليون يورو لكل موسم.كما عرض النادي الباريسي، على الالعب مكافأة 
يريد  مبابي  أن  إلى  الفرنسية،  الصحيفة  يورو.وأشارت  مليون   100 قدرها  والء 
معرفة إذا كان باريس في وضع يسمح له بتكوين فريق متوازن لتحقيق لقب دوري 

األبطال، قبل حسم مستقبله في الموسم المقبل.
بدوري  األول  الفوز  تحقيق  بحلم  يتمسك  يزال  ال  مبابي  أن  الصحيفة  وأوضحت 

األبطال في تاريخ سان جيرمان.
الوكاالت 

جماهير نان�شي احتجت على فريقها بطريقتها الخا�شة

�ضغب الجماهير يت�ضبب مجددًا
 في اإيقاف مباراة في فرن�ضا

وضيفه  نانسي  مباراة  شهدت 
كوفيلي، أول امس أحداث شغب، 
فرضت على الحكم إيقافها وذلك 
في الدقيقة 39 من الشوط األول، 
لصالح  النتيجة  كانت  عندما 
منافسات  ضمن  3ـ0،  كوفيلي 
من  والثالثين  الخامس  األسبوع 

الدرجة الفرنسية الثانية.
عن  نانسي،  جماهير  وعبّرت 
غضبها من نتائج فريقها في هذا 
الموسم، بعد أن أصبح قريباً من خسارة مكانه في الدرجة الثانية، وألقت األلعاب 
النارية على الميدان بشكل مكثف، وهو ما دفع الحكم إلى إيقاف اللعب في مرحلة 

أولى، وعاد الالعبون إلى حجرات المالبس، على أمل السيطرة على الوضع.
المباراة، وذلك بعد  التوقف، أعلن الحكم رسمياً عن عدم استكمال  وبعد فترة من 
التواصل مع الجهات الرسمية، حيث كان واضحاً أنّه سيصعب تأمين إنهاء المواجهة 
بإعالن  في ظروف طبيعية، واحتواء غضب الجماهير، ولهذا جاء القرار حازماً 
نهاية اللقاء.وكادت المباراة أن تتوقف في مرحلة أولى في الدقيقة 23، عندما عبّرت 
الجماهير عن غضبها وهي تشاهد فريقها عاجزاً عن الرد عن هجومات منافسه، 
بقوة  الفعل  الجماهير  ترد  أن  قبل  دقيقة،   18 أول  في  مّرتين  شباكه  اهتزت  فقد 
نقلته صحيفة  الثالث.وكشف فريق كوفيلي، حسب ما  بعد إحراز الضيوف هدفهم 
"ليكيب" الفرنسية، أن قراراً سيتم اتخاذه قريباً بخصوص مصير المباراة، ذلك أن 
خيار استكمالها يبقى قائماً مثلما حصل في عديد المباريات التي توقفت هذا الموسم 
في الدوري الفرنسي.وتعاني كرة القدم الفرنسية في األشهر األخيرة، من تجاوزات 
الدرجة  منافسات  في  المباريات  عديد  إيقاف  في  تسببت  التي  الخطيرة،  الجماهير 

الفرنسية األولى، كما تسببت تصرفات الجماهير في معاقبة األندية.
الوكاالت

متورط في ت�شكيل جماعة اإجرامية

اعتقال هداف الدوري الإكوادوري
آخرين  شخصا   18 رفقة  كورتيز  غابرييل  اإلكوادوري  برشلونة  العب  اعتقل 
في عملية أمنية بسبب تورطهم المزعوم في تشكيل عصابة إجرامية في مقاطعة 
إسميرالدا الساحلية المتاخمة لكولومبيا.وقرابة منتصف الليل، صدر قرار قضائي 
في اإلكوادور بحبس جميع أولئك الذين اعتقلتهم الشرطة احتياطيا، باستثناء امرأة 
حامل، ستمثل بشكل دوري أمام المحكمة، وفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام 
وحجز  الممتلكات  في  التصرف  حظر  على  أيضا  القضائي  القرار  للوالية.ونص 
األرصدة التي يمتلكها المتورطون، والذين وجه إليهم مكتب المدعي العام اتهامات 
"لوس  إلى عصابة  واالنتماء  المنظمة  بالجريمة  تتعلق  مزعومة  جريمة  بارتكاب 
تيجورونس".واتهم كورتيز هداف الدوري في الموسم الحالي، الذي سجل 7 أهداف 
بقميص برشلونة في الجوالت التسع األولى من البطولة المحلية في اإلكوادور، من 
قبل السلطات بإصدار أوامر وتلقي معلومات عن الضحايا الذين قتلوا على يد قتلة 
هذه العصابة، بحسب ما أكده وزير الداخلية اإلكوادوري، باتريثيو كاريو، في مؤتمر 
صحفي.وهذه ليست المرة األولى التي يتورط فيها كورتيز في مشكالت وحاالت 
عدم انضباط، حيث تم إبعاده مؤقتا عن صفوف إندبندينتي ديل فالي في عام 2017، 
إلهانة أحد القضاة، واضطر بعد ذلك لمغادرة فريق بوتافوجو البرازيلي، بعد أن 
قام ببث مباشر على شبكات التواصل االجتماعي، وتم طرده من معسكر المنتخب 
الوطني في أول استدعاء له، بعد هروبه من المعسكر للسهر ليال.وتتهم السلطات 
اإلكوادورية عصابة "لوس تيجورونس"، بارتكاب جرائم تهريب مخدرات وإرهاب 

وقتل وابتزاز واتجار غير مشروع باألسلحة والمتفجرات.
الوكاالت

رئي�شه يرف�ض الت�شامن مع اأوكرانيا

 وتجاهل الح�شار االإ�شرائيلي

فريق كرة قدم اإنجليزي 
يرفع علم فل�ضطين

لكرة  اإلنجليزي  روفرز  غرين  فورست  نادي  أعلن 
رئيس  وأكد  الفلسطيني،  الشعب  مع  تضامنه  القدم، 
أوكرانيا  مع  الكبير  العالمي  للتضامن  رفضه  النادي 

وتجاهله لحصار إسرائيل للفلسطينيين.
ورفع نادي فورست غرين روفرز علم فلسطين خالل 
الماضي،  االثنين  أولدهام،  فريق  أمام  رسمية  مباراة 

والتي انتهت لمصلحته بهدفين دون رد.
بدوري  يلعب  الذي  النادي  رئيس  فينس  ديل  وقال 
الدرجة الثانية اإلنجليزي لكرة القدم، في تغريدة على 
"لقد  الفلسطيني:  للعلم  صورة  معها  أرفق  "تويتر" 
رفعنا هذا العلم اليوم في مباراة لفريق فورست غرين 

روفرز تضامنا مع الفلسطينيين".
بأوكرانيا  الحرب  العالمي في  الدعم  إلى  فينس  ولفت 
مقارنة بالدعم الذي يتلقاه الشعب الفلسطيني، وعقب: 
وبرا  -جوا  اإلسرائيلي  الحصار  تحت  فلسطين  "تقع 

وبحرا- منذ عقود".
لالحتالل  األمريكي  الدعم  بوقف  فينس  وطالب 
بحق  االنتهاكات  وتيرة  تزايد  وسط  اإلسرائيلي، 
تضخ  المتحدة  "الواليات  وتابع:  الفلسطينيين، 
وجنودها،  اقتصادها  لدعم  إسرائيل  إلى  المليارات 
وتستخدم حق النقض )الفيتو( لمنع أي عمل هادف من 

قبل األمم المتحدة".
واستنكر فينس صمت الدول الغربية إزاء ما يحدث في 
فلسطين، مؤكدا أن "ما يحدث في فلسطين هو وصمة 
عار على الدول في الغرب، ألن موقفها يشكل تناقضا 
والحضارة  األخالقي  بالتفوق  ادعاءاتنا  مع  صارخا 

والقيم الديمقراطية".
يذكر أن فورست غرين روفرز يتصدر دوري الدرجة 

الثانية اإلنجليزي برصيد 82 نقطة.
الوكاالت

المدرب البو�شني يخالف ت�شريحات 

رئي�ض االتحادية المغربية  

خاليلوزيت�ض يرف�ض عودة زيا�ض 
ومزراوي للمغرب قبل المونديال

 قال المدرب البوسني-الفرنسي للمنتخب المغربي لكرة القدم وحيد خليلوزيتش 
"قصة  مزراوي  نصير  والمدافع  زياش  حكيم  النجم  استدعاء  بعدم  قراره  إن 

وانتهت" بالنسبة إليه.
وأكد خليلوزيتش في معرض رده عن سؤال لقناة "نوفا تي في" الكرواتية لمعرفة 
ما إذا كان مستعدا الستدعاء الالعبين لخوض نهائيات كأس العالم المقررة في 
قطر في الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، أن "الالعب الذي يرفض 

التدريب، يرفض اللعب، يدعي اإلصابات، بالنسبة إلي قصة منتهية".
واستبعد العب وسط تشلسي االنجليزي زياش ومدافع أياكس امستردام الهولندي 
مزراوي من قبل خليلوزيتش في المباريات األخيرة من الدور الثاني للتصفيات 
الكونغو  الحاسم ضد  الدور  مباراتي  وكذلك  قطر  لمونديال  المؤهلة  اإلفريقية 

الديمقراطية في نهاية مارس الماضي، ألسباب انضباطية.
)االتحاد(  الجامعة  رئيس  تصريح  من  أسبوع  بعد  خليلوزيتش  تصريح  وجاء 
المنتخب ما زالت  أبواب  القدم فوزي لقجع أكد فيه أن  المغربية لكرة  الملكية 
"مفتوحة لجميع الالعبين المغاربة مهما كان االختالف مع أي العب )...( ال 
يمكنني وال أي شخص آخر أن يحرم العبا مغربيا من اللعب للفريق الوطني، 

سواء كان زياش أو مزراوي أو أي العب آخر".
لكن بالنسبة لخليلوزيتش "المنتخب الوطني شيء مقدس، فهو ليس ملكا لالعبين 
لكن لهذا الشعب كله"ن وأضاف: "عندما يتصرف شخص ما على هذا النحو، 
لقد سبق لي  التحدث عنها بعد اآلن.  القصة منتهية وال أريد  إلي هذه  بالنسبة 

اتخاذ مثل هذا القرار. حقيقة أن شخصا ما يفكر بشكل مختلف فذلك يخصه".
وردا على سؤال حول مستقبله على رأس اإلدارة الفنية للمنتخب المغربي، قال 
خليلوزيتش إنه "هادئ".ن وتابع: "سنرى. لقد حدثت في كثير من األحيان سابقا 
الكثير من األشياء الغريبة في حياتي )...( إذا كان أحد يفكر بشكل مختلف، فهذا 
يخصه. إذا لم يكونوا راضين عني، فهذه ليست المرة األولى التي نفترق فيها".
وأوقعت قرعة المونديال المنتخب المغربي في المجموعة السادسة إلى جانب 

كرواتيا وبلجيكا وكندا.
الوكاالت



على هام�ض االحتفال

 ببلوغه 100 مباراة مع الفريق

مالديني يطالب بن نا�ضر بالبقاء 
وتحقيق الألقاب مع ميالن

لنادي ميالن اإليطالي رغبته  الرياضي  المدير   أبدى باولو مالديني 
ناصر  بن  إسماعيل  الجزائري  الدولي  العبه  على  الحفاظ  في 
مع  األولى  لمئويته  الالعب  ببلوغ  االحتفال  إضافية، خالل  لسنوات 

الروسونيري.
وينتهي ارتباط بن ناصر بميالن في صيف 2024، وذكرت العديد 
من التقارير أن النادي اإليطالي، اتفق معه على عقد جديد ينتهي في 

صيف 2026.
وفًقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" اإليطالي، فإن مسؤولي ميالن احتفلوا 
بوصول بن ناصر إلى 100 مباراة مع الروسونيري، خالل 3 سنوات، 
الجزائري في  الالعب  بقاء  إلى  االحتفالية  مالديني خالل  ألمح  بينما 

النادي لسنوات أخرى.
على  "تهانينا  الصحراء:  لمحارب  حديثه  موجًها  مالديني  وقال 
مشاركتك في 100 مباراة مع ميالن خالل 3 سنوات، ونأمل أن تكرر 

هذا األمر عدة مرات، وتلحقه أيًضا ببعض األلقاب".
وشارك بن ناصر مع ميالن في 36 مباراة، هذا الموسم، في مختلف 

البطوالت، وأحرز هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.
ق.ر

وفاق �شطيف �شيواجه االأهلي الم�شري

 في ن�شف نهائي رابطة اأبطال اإفريقيا

نوفيت�ض: "حققنا المهم في تون�ض 
وتاأهلنا بانت�ضار م�ضتحق خارج القواعد"

 أبدى الصربي داركو نوفيتش، مدرب وفاق سطيف سعادته بالعودة بالتاهل 
بالترجي  اإلطاحة  بعد  تونس،  من  إفريقيا  أبطال  رابطة  نهائي  نصف  إلى 

الرياضي التونسي، حيث سيواجه األهلي المصري في الدور القادم.
ونجح وفاق سطيف في الفوز على مضيفه الترجي في إياب ربع النهائي بهدف 
دون مقابل، ليصعد لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل السلبي 

ذهاًبا بالجزائر.
وقال نوفيتش، في تصريحات صحفية بعد اللقاء: "لقد نمت جيًدا ليلة أمس، 
الترجي  أن مدرب  أعتقد  فريقي.. وال  كبيرة في العبي  ثقة  لدي  كانت  ألنه 
سيستطيع النوم هذه الليلة بعد المباراة، كنا نأمل أن يكون هناك احترام للمنافس 
عند الحديث عنه.. واالحترام ال بد أن يكون متباداًل، احترمني أحترمك.. حين 
قلت إن الترجي سيكون تحت ضغط أكبر منا، كنت أعني ما أقول، وقد تأكد 

هذا في المواجهة".
أضاف ذات المتحدث: "فريقي عرف كيف يفرض طريقة لعبه على المنافس، 
فرصة  لنا  وأتيحت  التقدم،  هدف  تسجيل  بعد  اللقاء  يُسير  كيف  عرف  كما 
تحركه  عند  مساحات  الترجي  ترك  بعدما  مرة،  من  أكثر  النتيجة  مضاعفة 
بانتصار  وتأهلنا  المهم،  وحققنا  تونس  إلى  جئنا  التعادل،  عن  بحثا  للهجوم 
مستحق خارج القواعد.. وأشكر الالعبين على الروح االنتصارية الكبيرة التي 

خاضوا بها اللقاء، ونأمل مواصلة المغامرة في دوري أبطال إفريقيا".
ق.ر

09 األحد 24 أفريل
 2022 المـوافق  

لـ 23 رمضان 1443 ه  

رئيس  عمارة  الدين  شرف  ابقى 
القدم  لكرة  الجزائرية  االتحادية 
الجماهير  الذى  االمل  على 
االحتجاج  بخصوص  الجزائرية 
لنظيرتها  هيئته  به  تقدمت  الذي 
الذي  بالظلم  الخاص  الدولية، 
الوطني  المنتخب  له  تعرض 
من  الكاميرون  مواجهة  خالل 
باكاري  الغامبي  الحكم  طرف 

غاساما.
وأطلق رئيس الفاف، توضيحات 
الثاني  التظلم  بخصوص  جديدة 
التابعة  التحكيم  للجنة  الُمقدم 
تصريحات  في  قال  حيث  للفيفا، 
منح  أريد  "ال  تلفزيونية: 
للجنة  لجوءنا  لكن  التفاصيل، 
عدم  أفضل  لسبب  كان  التحكيم 

جدا  مهم  أنه  بيد  عنه،  الكشف 
حسب وجهة نظرنا".

وواصل في سياق ُمتصل: "لجنة 

الخبراء القانونيين األجانب الذين 
نعمل معهم هم من أشاروا علينا 
بخصوص النقطة السالف ذكرها، 

وننتظر الرد في األيام القادمة".
ولم يفوت عمارة الفرصة للحديث 
عن مصير الناخب الوطني، حيث 
مستقيال  ليس  "بلماضي  أضاف: 
المفعول،  ساري  الزال  وعقده 
عن  يتخل  لم  بلماضي  لعملكم 
بيننا وبينه ليس  منصبه، فالرابط 
كذلك  هو  بل  فقط،  محررا  عقدا 
معنوي  وارتباط  خاص  عقد 
ويعرف  مسؤول  فهو  وأخالقي، 
ال  الوطني  المنتخب  أن  جيدا 
يزال يحتاج لخدماته. فتكلمنا معه 
وما  مطوال.  الموضوع  هذا  في 
بادرنا ونبادر به لن يكون إال من 
الوطني  المنتخب  مصلحة  اجل 

وخدمة له".
اأمير.ل

اأموريم كان قد اتهمه 

بعدم بذل مجهودات في التدريبات

�ضليماني يرد على مدرب ل�ضبونة 
بطريقته الخا�ضة

فريق  في  مدربه  أموريم،  روبين  على  سليماني  إسالم  الجزائري  الدولي  رد 
يبذل ما بوسعه  انه  أكد  لما  الخاصة،  البرتغالي على طريقته  سبورتينغ لشبونة 

خالل الحصص التدريبية، وهذا رغم صيامه لشهر رمضان.
وكتب سليماني في ظهور له عبر موقع التواصل االجتماعي "إنستغرام": "أبذل 
مجهودات جبّارة في التدريبات، رغم أنّي أخوض الحصص التدريبية صائما، كل 

هذا من أجل فريقي، ال أحد يُمكنه منعي من ذلك".
وكان أموريم قد فسر إبعاد هداف المنتخب الوطني عن مواجهة بورتو، ِبكون 
المهاجم الجزائري ال يتدّرب جيّدا، وال يُقّدم في الحصص التدريبية ما يسمح له 
ِبخوض المقابالت الّرسمية، كما صرح في وقت سابق: "أولئك الذين يتدربون 
سأقوم  بعملي…  المخاطرة  يمكنني  يهمني.  ال  استدعائهم،  يتم  أفضل،  بشكل 

بواجبي حتى اتوقف عن مهنة التدريب"
يذكر ان عدد من المدربين في أوروبا يستفزون الالعبين المسلمين في فترة الشهر 

الفضيل، ويبدو أن أموريم أحدهم. بسبب رفضهم اإلفطار في الشهر الفضيل.
ق.ر

اأكد اأن بلما�شي مرتبط بالفاف وم�شلحة الخ�شر من اأولوياته، عمارة

"ننتظر رد الفيفا في الأيام القادمة 
بخ�ضو�ض الحتجاج على مباراة الكاميرون"

مستقبل  على  الغموض  من  حالة  تسيطر 
مانشستر  العب  محرز  رياض  الجزائري 
سيتي في ظل نهاية عقده مع الفريق في نهاية 
الموسم المقبل وعدم توصله التفاق مع إدارة 
ببعض  مادفع  لتجديده،  اإلنجليزي  النادي 
معه،  بالتعاقد  اهتمامها  إلبداء  الكبيرة  األندية 

حسبما أكدته مصادر إعالمية عالمية أمس.
مع  أسبوعي  راتب  على  محرز  ويحصل 
جنيه  ألف  بـ120  يقدر  سيتي  مانشستر 
إسترليني ومن المتوقع أن يحصل على زيادة 
في حالة تجديد عقد ليتخطى راتبه الـ200 ألف 

استرليني أسبوعيا.
نادي  أن  الفرنسية  ليكيب  صحيفة  وكشفت 

باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع رياض 
محرز لتعويض رحيل األرجنتيني أنخيل دي 
وأوضحت  الحالي،  الموسم  نهاية  في  ماريا 
أيضا أن ريال مدريد قد يتحرك كذلك من أجل 
عدم  حالة  في  الدولي  الجزائري  الجناح  ضم 
تجديد عقده مع السيتي في الفترة المقبلة، كما 
يأتي اهتمام ريال مدريد بمحرز، نظرا لألرقام 
باإلضافة  اإلنجليزي،  الفريق  مع  حققها  التي 

إلى سعره المقدر بحوالي 40 مليون يورو.
جزائري  العب  أول  محرز  رياض  وأصبح 
يصل الى 250 مباراة في تاريخ البريميرليغ 

وبشكل عام سجل 76 هدفا وصنع 54 هدفا.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعطى اإلسباني بيب 

غوارديوال المدير الفني للسيتي إلدارة النادي 
الموافقة على تجديد عقد محرز الذي ينتهي في 
نهاية الموسم الحالي واستمراره لعدة سنوات 
جديدة مع حامل لقب الدوري اإلنجليزي ولكن 

لم يتم اإلعالن بشكل رسمي عن األمر.
ق.ر

في ظل الغمو�ض الذي ي�شود حالته مع ال�شيتيزن�ض

ريال مدريد والبي اأ�ض جي يجددان 
اهتمامهما بالتعاقد مع محرز

عرفت تواجد 40 العبا من بينهم 11 من ال�شيتي

محرز وبن رحمة في قائمة 
الت�ضكيلة المثالية للبرومييرليغ

تواجد الدوليان الجزائريان رياض محرز وسعيد بنر حمة ضمن قائمة 
الـ40 العبا الذين رشحتهم رابطة الدوري اإلنجليزي الممتاز وشركة 
في  الموسم  لهذا  المثالية  للتشكيلة  أمس  اول  فيفا"  سبورت  أي  "إي 

البطولة اإلنجليزية الممتازة لكرة القدم.
بكل  األمر  ويتعلق  اثنين،  جزائريين  العبين  تواجد  القائمة  وعرفت 
من رياض محرز نجم مانشستر سيتي وسعيد بن رحمة العب وسط 
وست هام يونايتد بالقائمة اعترفا لما يقدم كل واحد منهما مع ناديه، 

وهذا رغم المشاكل التي يعاني منها بن رحمة مع مدربه مويس.
وضمت القائمة المرشحة: 11 العبا من مانشستر سيتي، 9 العبين 
من ليفربول، 4 العبين من وست هام يونايتد، باإلضافة ل 3 العبين 
من  لكل  العبان  يونايتد،  ومانشستر  وأرسنال،  توتنهام  من  لكل 
برينتفورد  من  كل  من  واحد  ولفرهامبتون، العب  و  ساوثهامبتون، 

وليدز يونايتد وكريستال باالس.
ق.ر



�لوكالة �لوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية "�أناد"

قبول 118 ملفا لتعوي�ض ديون 
املوؤ�س�سات املتعرثة بقاملة

أعلنت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية "أناد" عن قبول 118 
ملفا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة خالل جلسة العمل الثامنة 

لسنة 2022 المخصصة لوالية قالمة.
أوضح بيان للوزارة أمس، أنه تنفيذا لمحاور اإلستراتيجية الجديدة 
المتخذة إلعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية 

وكذا التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض 
ديونها من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض 
الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع أو إعادة بعث نشاطها من جديد 
حسب كل حالة، تم دراسة 500 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك 

لوالية قالمة.
وخالل عقد جلسة العمل الثامنة للجنة الضمان المكونة من ممثلي 
صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها 
الشباب ذوي المشاريع والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية 
والمكلفة بدراسة هذه الملفات بمقر الوكالة الوطنية لدعم وتنمية 

المقاوالتية،  تم قبول 118 ملف للتعويض بما يفوق 237 مليون 
دينار.

كما تم تأجيل 377 ملف كون المؤسسات المصغرة في حالة نشاط، 
وذلك إلعادة دراستها وتقديم المرافقة الالزمة لها من طرف الوكالة 

من خالل إعادة جدولة ديونها أو منحها مخططات أعباء إلعادة بعث 
نشاطها في إطار االتفاقيات المبرمة مع مختلف القطاعات .من جهة 

أخرى، تم رفض خالل هذه الجلسة 3 ملفات لعدم استيفائها إجراءات 
التعويض و كذا تسوية ملفين بحيث تم تسديد كل اإلقساط البنكية بعد 

إيداعهما في الصندوق.
ق. و
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أوضح طواهرية في تصريح صحفي على هامش 
يوم تحسيسي وتكويني حول تطوير شعبة الخروب 

بجامعة بومرداس، أن الدولة ماضية بثبات نحو 
إنعاش و بناء اقتصاد متنوع بتجسيد هذا الهدف الذي 

يرمي إلى الرفع من حجم إنتاج الخروب و بالتالي 
من حجم الصادرات و المداخيل بالعملة الصعبة 

نظرا للطلب العالمي المتزايد عليه.ويجري تجسيد 
هذا الهدف، استنادا إلى نفس المصدر، بالتنسيق 

و الشراكة بين المديرية العامة للغابات و المركز 
الوطني للبحث الغابي و الخواص من فالحين 

ومتعاملين في المجال.
ويرى مسؤول الغابات أن حجم الثروة الغابية 

الوطنية وخاصة من شجرة الخروب، "له أهمية 
اقتصادية كبيرة"، لذلك فإن البرنامج التنموي 

المستهدف غرسه يتماشى مع البرامج التنموية 
الوطنية األخرى الرامية إلى إنعاش و تنمية االقتصاد 

الوطني من خالل بعث و تشجيع إنشاء مؤسسات 
ناشئة متنوعة في المجال.من جهة أخرى و بعدما 
حذر عدد من المتدخلين على غرار مسير مؤسسة 

متخصصة في المجال، بوبلينزة محمد، من خطورة 
إندثار الحرف المتعلقة بهذه الشعبة الحيوية، أكدوا 

بأن الجزائر تصدر شجرة الخروب ومشتقاتها لنحو 
40 دولة وتعد من بين أوائل الدول عالميا المصدرة 

لهذا المنتوج، ومحليا تأتي هذه الشعبة في المرتبة 
الثانية بعد شعبة التمور من حيث قيمة التصدير.
ويجري جني و جمع هذا المنتج المنافس لمادة 

"الكاكاو" عالميا، حسبما جاء في عدد من 
المداخالت، من خالل األفراد أو العائالت أو 

المتعاملين الخواص في المجال بداية من شهر 
أغسطس، منبهين إلى أن بعض الدراسات الميدانية 

عبر عدد من الواليات أكدت بأنه من المستحسن 
بداية جني و جمع هذا المنتج بداية شهر أبريل ألن 

المردودية تكون أحسن بكثير.
وبعدما أشار عدد آخر من المتدخلين إلى أن 

الدراسات توصلت إلى حد اليوم إلى تحديد تسعة 
أصناف من هذه الشجرة عبر الوطن بما فيها 

المناطق الصحراوية، شددوا على أهمية توخي 
الطرق العلمية في تطوير عمليات الغرس واإلنتاج 

على مستوى المشاتل لهذه الشجرة.
وذكرت محافظة الغابات بالوالية، صابرينة حكار، 
في مداخلتها اإلفتتاحية، أن هذه الفعالية ترمي إلى 

تحسين و تطوير مستوى هذه الشعبة الفالحية 

التحويل من حيث الغرس و المرافقة و اإلنتاج ثم 
إلى مشتقات صحية متنوعة و تسليط الضوء حول 
أهمية هذه الشجرة و آفاقها المستقبلية، إلى جانب 

إبراز دورها و مدى مساهمتها في دفع عجلة التنمية 
و االقتصاد المحلي.

كما تسعى محافظة الغابات من هكذا فعاليات، 
كما أضافت المسؤولة، إلى إثراء حاضنة األفكار 
المبتكرة في المجال من طرف الشباب الجامعي 
خصوصا، من خالل دعم المنتجات بعد تحويلها 

إلى مشروع أو مؤسسة ناشئة تساهم في النهوض 
و تطوير قطاع الغابات.وفي هذا اإلطار أشارت 

السيدة حكار إلى انه تم على مستوى الوالية توزيع 
1000 شجيرة من صنف الخروب على فالحين و 
مستثمرين شباب، كما سيشرع في توزيع 1000 

شجيرة أخرى على المعنيين الحقا.
وتضمن هذا اليوم التحسيسي والتكويني حول تطوير 

شعبة شجرة الخروب، المنظم من طرف المديرية 
العامة للغابات بالتنسيق مع المعهد الوطني للبحث 
الغابي والجامعة، بحضور فالحين و متعاملين من 
عدد من الواليات، إلقاء محاضرات حول الشعبة 

تبعها نقاش.

ANEP : 2216007602

إشـهـــار

تعزية
انتقلت اإىل جوار ربها ابنة االأخ وال�صديق، النائب 

باملجل�ش ال�صعبي الوطني نا�صر بطي�ش، واإثر هذا امل�صاب 

اجللل يتقدم كل من عبد املجيد ذبيح مدير ن�صر جريدة 

الرائد وعزيز طواهر رئي�ش حترير اجلريدة، باأ�صدق 

عبارات التعازي واملوا�صاة لعائلة بطي�ش، راجني من 

املوىل عّز وجل اأن يرحم الفقيدة ويتغمدها بالر�صوان 

واأن يلهم ذويها جميل ال�صرب وال�صلوان.

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

حتتل املرتبة الثانية بعد �صعبة التمور من حيث قيمة الت�صدير

ا�ستهداف غر�ض ما يزيد عن 10 ماليني 
�سجرة من اخلروب عرب الوطن

ك�صف املدير العام للغابات جمال طواهرية، �أن قطاع الغابات ي�صتهدف غر�ش ما يزيد عن 

10 ماليني �صجرة من �صنف اخلروب عرب كل واليات الوطن مبا فيها جنوب البالد يف �آفاق 
�صنة 2035، ح�صب الربنامج امل�صطر للغر�ش.
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متحف ال�سينما بوهران

تقدمي العر�ض ال�شريف لفيلم 
)الأفيون و الع�شا( مدبلجا 

بالأمازيغية 
السينما  متحف  بقاعة  تقديم   تم 
الشرفي  العرض  وهران،  لمدينة 
لفيلم )األفيون و العصا( للمخرج 
إلى  مدبلجا  راشدي  أحمد 
جمهور  حضر  و  األمازيغية، 
المثقفين  و  المسؤولين  من  واسع 
السينمائية  بالصناعة  المهتمين  و 
على رأسهم األمين العام للمحافظة 
الهاشمي  سي  لألمازيغية  السامية 
ايت  الفيلم سمير  مدبلج  و  عصاد 
للفيلم،  الشرفي  العرض  بلقاسم 
وهران  مدينة  اختيرت  الذي 

الحتضانه باعتبار تبلور فكرة الدبلجة بها عام 2017.  و أشار سي 
الهاشمي عصاد على هامش الحفل إلى أن "االنتهاء من دبلجة فيلم 
األفيون و العصا إلى األمازيغية هو باكورة األعمال 13 التي أقرتها 
المحافظة السامية لألمازيغية بمناسبة االحتفال بمئوية ميالد الكاتب 
و الشاعر الكبير مولود معمري صاحب النص األصلي الذي حوله 
المخرج أحمد راشدي إلى فيلم خالل السبعينات من القرن الماضي".و 
أبرز نفس المتحدث "المجهودات الكبيرة التي بذلتها المحافظة السامية 
لألمازيغية لتمكين الجمهور من اإلطالع على النسخة األمازيغية لفيلم 
فنون  في  الشباب  من  مجموعة  تكوين  من  بداية  العصا  و  األفيون 
الدبلجة بالتعاون مع أخصائيين من دولة كندا إلى توفير اإلمكانيات 
الالزمة و على رأسها التمويل الالزم من وزارة الثقافة و الفنون عبر 
رخصة استثنائية إلى التواصل مع مخرج النسخة األصلية للحصول 
على موافقته و دعمه ثم التواصل مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف 
و الحقوق المجاورة لحفظ حقوق عائلة الراحل مولود معمري إلى 
مراجعة و تدقيق الترجمة".  و أشار السيد عصاد إلى أنه "سيشرع 
بالتعاون مع الوكالة الوطنية لإلشعاع الثقافي في عرض الفيلم بنسخته 
داخل  العرض  قاعات  من  بعدد  المقبل  الشهر  من  بداية  األمازيغية 
الوطن و خارجه للترويج للرسالة النبيلة التي حملها في إبراز كفاح و 

تضحيات الجزائريين في سبيل نيل االستقالل الوطني".

انطالق اأ�شبوع الفيلم 
الق�شري بالعا�شمة 

برمج المركز الوطني لتطوير السينما عرض ستة )6( أفالم قصيرة 
من 21 إلى 28 افريل الجاري بقاعتي "الخيام" و "آلجيريا"، حسبما 
علم من المنظمين.ويتضمن البرنامج العديد من األفالم المنتجة حديثا 
لمخرجين شباب تناولت العديد من المظاهر االجتماعية معالجة من 
مختلف الزوايا. وسيتم بالمناسبة عرض ستة أفالم بقاعة ألجيريا و 
هي "طفل الجزائر" لمخرجه حكيم طرايدية، بوملة لمحمد يزيد يطو، 
سوف يعود للمخرج يوسف محساس، الوالدين لمعوشي خالف، وينا 
)اآلخر( للمخرج ارزقي العربي و شبشاق ماريكان للمخرجة أمال 
بليدي.و ستستضيف قاعة الخيام ابتداء من 27 ابريل أفالم "وينا" و 
"بوملة" و "طفل الجزائر"، و تنظم هذه التظاهرة من طرف المركز 
الوطني لتطوير السينما بالتعاون مع بلدية الجزائر الوسط و تدخل في 

إطار برنامج خاص بالشهر الفضيل.

شعار  تحت  جاء  الذي  المعرض  هذا  وضم 
"الفعل والقلم" و المنظم بمركز الفنون بقصر 
الرياس حصن 23 مجموعة من ثالثين صورة 
الباحث  و  المصور  بوطرفة،  سعيد  التقطها 
عليها  الحفاظ  و  المخطوطات  ترميم  في 
هذه  على  للحفاظ  المخصصة  األماكن  مبرزا 

المخطوطات التي تعود للقرنين 18 و 19 و 
الوضع الحالي لها.

الباحث  المعرض، قال هذا  لهذا  تقديمه  و في 
هذه  أهم  تضم خزانات  التي  توات  منطقة  أن 
المخطوطات سيما خزانات تمنطيط ولمطرفة 
لذاكرة  "مستودع  بمثابة  تعتبر  غورارة،  و 

جماعية وطنية ذات أهمية بالغة".
من  مجموعة  اكتشاف  للزائر  يمكن  و 
إلى  تشير  كليشيهات  خالل  من  المخطوطات 
نسخة من القرآن المزخرف و ورشة للترميم و 
أوراق خاصة بالمخطوطات و خزانة بمنطقة 
لمطرفة أين توجد خزانة هامة أو ناسخ يكتب 
بالحبر و القصب النص القرآني على الورق.

الكاتب  ندد  الصور،  هذه  خالل  من  و    
هذه  إيداع  و  لحفظ  السيئة  بالظروف 
التي  أدرار  بمنطقة  بالخزانات  المخطوطات 
فإن  للعلم  و  هامة،  وثائقية  بمجموعة  تزخر 
مركز  نظمه  الذي  القلم"  و  "الفعل  معرض 
 ،23 الرياس حصن  الثقافة - قصر  الفنون و 
يدوم إلى غاية 18 مايو في إطار شهر التراث.
 و بهذه المناسبة، تم تكريم الشاعر و الكاتب 

محمد صالح آيت صديق.
  و في هذا الشأن، قدم األستاذ الجامعي بشير 
مسيرة  إلى  خاللها  تطرق  مداخلة  صحراوي 
هذا "العالم" صاحب عدة كتب و مقاالت الذي 
شارك في الكفاح المسلح الذي خاضه الشعب 

الجزائري من أجل االستقالل.

بونوة  حمزة  الجزائري  التشكيلي  الفنان  يشارك 
التي  باألردن  للفنون"  الرواق  "أيام  فعاليات  في 
تعقد فعالياتها من 24 إلى 30 أفريل الجاري، وفقا 

للمنظمين.
جانب  إلى  التظاهرة  هذه  في  الفنان  وسيشارك 
وقطر  كتونس  مختلفة  عربية  بلدان  من  تشكيليين 
أعمال  إنجاز  والعراق ومصر، حيث سيعمل على 

فنية خالل ورشة تجمعه بهؤالء التشكيليين.
بالمدرسة  التشكيل  درس  الذي  بونوة،  ويعرف    
العليا للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة، باستعماله 
الترابية في سياقات رمزية  العربي واأللوان  للخط 
جمالية تجمع بين األصالة في األفكار و المعاصرة 
عادة  ألعماله  يعطي  ما  واألساليب  التقنيات  في 

دالالت تجريدية.
الدولية في الكويت والبرازيل وكندا  العديد من المعارض  الفنان    وأقام 
والبوسنة وقطر كما نال عدة جوائز دولية منها جائزة "الفنون المتوسطية" 

جائزة  و  )فرنسا(  بمرسيليا   2001 عام  في 
 ،" األورو-جزائرية  للفنون  الدولي  "الكونغرس 

التي حازها ببروكسل )بلجيكا( في نفس السنة.
الفن"  "ديوانية   2020 عام  في  بونوة  وأسس    
بالفن  "التعريف  بهدف  العاصمة  بالجزائر 
الجزائري عالميا"، كما بيعت لوحاته في كثير من 
منصب  شغله  إلى  إضافة  والمتاحف،  المزادات 
للخط  الدولي  الشارقة  ببينالي  الفرز  لجنة  عضو 
في  العرب  الفنانين  ملتقى  وترأسه  باإلمارات 

الدوحة بقطر في عام 2018.
  وينظم "أيام الرواق للفنون" رواق البلقاء للفنون، 
وبمساهمة  األردنية  الثقافة  وزارة  إشراف  تحت 
الفن،  في  الفاعلة  األردنية  المؤسسات  من  عدد 
وتأسس رواق البلقاء للفنون في عام 1991 قرب 
العاصمة األردنية عمان، حيث يهدف إلى "إقامة معارض فنية للتشكيليين 

العرب والعالميين، و تشكيل نواة لألنشطة الثقافية والفنية في األردن".

رفقة  تومي  وسمير  صالحي  حكيم  الفنان  أمتع 
األول،  أمس  سهرة  اآلخرين  الفنانين  من  ثلة 
الثقافي  للبرنامج  إحياء  التيبازي،  الجمهور 
المسطر لتنشيط ليالي شهر الصيام في أسبوعه 

الثالث.
ودخل الفنان حكيم صالحي، على قاعة العرض 
سليم  واإلعالم  للثقافة  الوطني  الديوان  لملحقة 
باقة  عبر  المعهودة  برشاقته  بتيبازة  شنوة، 
معها  تفاعل  العصرية  العاصمية  األغاني  من 

الجمهور بقوة.
ركح  على  صالحي  حكيم  المبدع  مع  وتداولت 
المجال  أيلول قبل أن يفسح  الفنانة نوال  القاعة 
شاكر،  بوعالم  األنيق،  العاصمي  الفنان  أمام 
بفقرات  سابقا  المذكورين  الفنانين  ثلة  ورافق 
شعرية وعرض حكواتي قدمه الشاعر الشعبي 
الستار  إسدال  يوقع  أن  قبل  النور،  عبد  طاطا 
ليالي  من  الثالث  األسبوع  هذا  سهرة  على 
ينادينا"، قصيدة  القدس راه   " رمضان بقصيدة 

هزت أركان الجمهور الذي صفق له مطوال.
  و كان الجمهور التيبازي على موعد أيضا مع 
الفن الطرب و الفن األصيل، حيث أحيا الفنان 
بإبداع الفت سهرة فنية  العاصمي سمير تومي 
بقاعة السينما بوسط مدينة تيبازة من خالل باقة 
من الوصالت الشعبية  األصيلة و الفن الراقي 

من الحوزي و األندلسي.
بمنوعات  السينما  بقاعة  الحفل  تواصل  كما    
أزغال  عمر  المحلي  الفنان  تنشيط  من  عائلية 
الشعبية  القصائد  من  بفقرات  تختتم  أن  قبل 
للمبدع ياسين أوعابد رافقته فيها فرقة موسيقية 

بوصالت عذبة.
كان  بالقليعة،  عروة  احمد  الثقافة  بدار  و    
الجمهور التواق للسهر بعيدا عن أجواء المراكز 

و  لإلنشاد  سهرة  مع  موعد  على  التجارية، 
الرضوان  أنغام  فرقة  نشطتها  الديني،  المديح 
للقليعة فـي إطـار البرنامج الثقافي والفني لهذه 
المؤسسة الثقافية، التي برمجت منذ حلول الشهر 
تضمنت  متنوعة  رمضانية  العظيم، سهرات 
جميع الطبوع الفنية، من الموسيقى األندلسي و 
إلى األغنية  األمازيغية والمديح  الشعبي  أغنية 
الديني، فضال عن عروض مسرحية و ترفيهية.

تفاعل كبري للجمهور مع الو�سالت الغنائية

فنانون يحيون �شهرات رم�شان بتيبازة

مبنا�صبة �صهر الرتاث

تد�شني معر�ض ملخطوطات اأدرار بالعا�شمة
مت بحر الأ�سبوع الفارط، تد�سني معر�ض ل�سور خمطوطات قدمية مبنطقة اأدرار اأين يوجد واحد من اأغنى املجموعات 

الوثائقية القدمية و هذا مبنا�سبة �سهر الرتاث.

اإىل جانب ت�سكيليني من بلدان عربية

الت�شكيلي حمزة بونوة يف "اأيام الرواق للفنون" بالأردن

الفرقة الفلكلورية "بني فارح" 
متتع اجلمهــور بعني الـــــدفلى

)عين  مخاطرية  لبلدية  فارح"  "بني  لجمعية  الفلكلورية  الفرقة  أمتعت 
الدفلى( الجمهور المحلي الغفير الذي حضر خالل افتتاح شهر التراث 

بالمتحف البلدي بوسط الوالية.
وقد أدى أفراد الفرقة اإلحدى عشر الذين ارتدوا مالبس تقليدية حركات 
رشيقة مرفوقة بطلقات بارود أشعلت حماس الجمهور التواق لمثل هذه 

التظاهرات التي علقت بسبب جائحة كوفيد-19.
  و صرح رئيس الجمعية السيد مصطفى إبراهيم أن الهدف الذي تسعى 
المشاركة  للوالية ال سيما بفضل  الثقافي  الحفاظ على اإلرث  إليه هو 
في مختلف التظاهرات عبر التراب الوطني، مضيفا أن الجمعية تسعى 
ركوب  رياضة  ومعدات  التقليدية  لأللبسة  مخصصة  معارض  لتنظيم 

الخيل وكذا اآلالت الموسيقية التقليدية.
فضال  أنه  جامع،  الحكيم  عبد  الدفلى،  بعين  الثقافة  مدير  كشف  و    
ملتقى  تنظيم  التظاهرة  هذه  ترتقب  والغناء  الرقص  استعراضات  عن 
)16 و17 و18  وأصالة"  هوية  الدفلى  "عيد  يتمحور حول موضوع 
بالفرق  الخاصة  الموسيقية  واآلالت  التقليدية  لأللبسة  ومعرض  مايو( 

المشاركة وكذا سوق للترويج للمواد الصناعات التقليدية المحلية.
  يذكر أن برنامج شهر التراث يمتد من 18 أفريل و إلى غاية 18 ماي 

تحت شعار "تراثنا الالمادي هوية وأصالة".



من اأجل حتقيق ا�ستقرار دائم يف مايل واملنطقة برمتها

ممثل جبهة الب�لي�ساري� بالأمم املتحدة ي�ؤكد

مواقف اأع�ضاء جمل�س الأمن ف�ضحت 
احللول امل�ضبوهة لدولة لحتالل

التي عبر عنها أعضاء مجلس  القوية  المواقف  البوليساريو، أن  أكدت جبهة 
ضرورة  بشأن  الغربية،  الصحراء  حول  المشاورات  خالل  الدولي  األمن 
التوصل إلى حل سلمي يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير على 
أساس قرارات األمم المتحدة كانت "ردا واضحا" على من يسعون للترويج 

للحلول المشبوهة القائمة على انتهاك القواعد األساسية للقانون الدولي.
وقال ممثل جبهة البوليساريو باألمم المتحدة والمنسق مع بعثة االمم المتحدة 
لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية )المينورسو(، محمد سيدي 
مجلس  مشاورات  خالل  عنها  التعبير  تم  التي  القوية"  "المواقف  أن  عمار، 
مصير  تقرير  ويكفل  ودائم  وعادل  سلمي  حل  تحقيق  بشأن ضرورة  األمن 
المتحدة ذات الصلة هي  الغربية على أساس قرارات األمم  شعب الصحراء 
"رد واضح على أولئك الذين يسعون إلى الحفاظ على الوضع القائم والترويج 
للحلول المشبوهة القائمة على نزعة التوسع وانتهاك القواعد األساسية للقانون 

الدولي".
ولفت سيدي عمار، إلى أن االنشغاالت التي أعربت عنها بعض الدول األعضاء 
بشأن الوضعية المتردية لحقوق اإلنسان في الصحراء الغربية المحتلة تعتبر 
"دليال أقوى على الحاجة الملحة إلى إنشاء آلية مستقلة ودائمة لألمم المتحدة 

لحماية حقوق اإلنسان في اإلقليم المحتل".
الذي  الواقع  األمر  أبدا  تقبل  لن  "أنها  جديد،  من  البوليساريو  جبهة  وتؤكد 
من  المحتلة  المناطق  في  بالقوة  فرضه  إلى  المغربية  االحتالل  دولة  تسعى 
المشروعة  الوسائل  إستخدام جميع  ستواصل  وأنها  الصحراوية،  الجمهورية 
للدفاع عن الحقوق المقدسة للشعب الصحراوي وتطلعاته الوطنية إلى الحرية 

واالستقالل".
والعملي  للتطبيق  القابل  الوحيد  "السبيل  أن  على  التشديد  الجبهة  جددت  كما 
للمضي قدما لتحقيق حل سلمي وعادل ودائم إلنهاء االستعمار من الصحراء 
الغربية هو تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف 
وديمقراطية  بحرية  واالستقالل  المصير  تقرير  في  للمساومة  القابل  وغير 
وفقا لمبادئ الشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدة واالتحاد األفريقي ذات 

الصلة".
والمجتمع  المتحدة  األمم  تترجم  أن  ضرورة  الى  البوليساريو  جبهة  ودعت 
بإجراءات  المتحدة  األمم  وقرارات  الدولي  بالقانون  المعلن  إلتزامهما  الدولي 
في  مستعمرة  آخر  الغربية،  الصحراء  من  االستعمار  إنهاء  لتحقيق  ملموسة 

أفريقيا.
وعقد مجلس األمن الدولي يوم 20 أفريل مشاورات مغلقة حول بعثة األمم 
المجلس  )المينورسو(، حيث استمع  الغربية  المتحدة لالستفتاء في الصحراء 
إلى إحاطتين من قبل كل من السيد ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي 
لألمين العام إلى الصحراء الغربية، والسيد ألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص 
الغربية  الصحراء  في  لالستفتاء  المتحدة  األمم  بعثة  ورئيس  العام  لألمين 

)المينورسو(.

ال�ليات املتحدة الأمريكية

جرح 4 اأ�ضخا�س يف اإطالق نار
 يف العا�ضمة وا�ضنطن

جرح 4 أشخاص على األقّل، أول أمس الجمعة، جّراء إطالق نار في حّي 
قائد  أعلن  النار، حسبما  انتحر مطلق  األميركيّة واشنطن، وقد  العاصمة  في 

شرطة المدينة.
وقال ستيوارت إيمرمان نائب قائد شرطة واشنطن للصحافيّين إن 3 أشخاص 
نقلوا إلى المستشفى: بالغان وحالتهما مستقرة، طفلة عمرها 12 عاما وإصابتها 

طفيفة. وعولج رابع في الستّينيات من عمره في مكان الواقعة.
وكانت الشرطة قد انتشرت بكثافة في الحّي الواقع بين جادة كونيتيكت وفان 
نيس بالعاصمة والذي يضم العديد من المدارس والسفارات، في أعقاب إطالق 
نار بعد ظهر الجمعة. وقال قائد شرطة العاصمة روبرت كونتي في مؤتمر 

صحافي "المشتبه به الذي نعتقد أنه مسؤول عن إطالق النار توفى".
الطابق  الشرطة شقة في  اقتحام عناصر  لدى  انتحر  به  المشتبه  أن  وأضاف 
الخامس من مبنى حيث كان موجودا، وعثروا على "بندقية قناص مثبتة على 
حامل". ورغم أنه لم تعرف بعد دوافع إطالق النار فإن "من الواضح أن نيته 
الشرطة. وأظهر تسجيل  قائد  قال  أفراد من مجتمعنا" كما  قتل وإيذاء  كانت 
مصور انتشر على مواقع التواصل االجتماعي رشقات طويلة من الرصاص 

باتجاه أشخاص يركضون لالحتماء.
وعاد كونتي معلقا على التسجيل "يبدو حقيقيا إلى حد كبير" لكنه أضاف أنه 
كان  إذا  ما  بعد  يعرف  لم  في حين  جنائيا،  التأكد من صحته  يتعين  يزال  ال 
وعثرت  وقت الحق.  في  اإلنترنت  على  تحميله  أو  مباشرة  بثه  تم  التسجيل 
الشرطة على أكثر من 6 بنادق في الشقة، حسب قائد الشرطة، إضافة إلى 

"العديد من الذخائر".
وأظهرت صور نشرتها الشرطة في وقت الحق على تويتر 3 بنادق هجومية 
مع مناظير موضوعة على طاولة، وفي الخلف حامل ثالثي القوائم ومسدس. 
وبناء على المعلومات األولية، تعتقد الشرطة أنه تم الحصول على األسلحة 

بطريقة قانونية.
"نحن  لصحافيين  بوزر  موريل  الديموقراطية  واشنطن  بلدية  رئيسة  وقالت 
أّن  على  مشددة  المسلّح"  العنف  ووقف  السّكان  مساعدة  على  مصّممون 
"الوصول السهل إلى البنادق يجب أن ينتهي". وتأتي الحادثة بعد أيام من قيام 
مسلح بإطالق النار في مترو في نيويورك مما أدى إلى جرح 23 شخصا. 
مرتبطة  تهم  له  ووجهت  يوما  استمرت  مطاردة  بعد  به  المشتبه  توقيف  وتم 

باإلرهاب.
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دولي

التأكيد على  افتراضي  الدولية في مالي خالل اجتماع  الوساطة  جددت 
األهمية الكبيرة التي يكتسيها التنفيذ الجاد التفاق السالم من أجل تحقيق 
السلم  اتفاق  متابعة  إطار  في  برمتها  والمنطقة  مالي  في  دائم  استقرار 

والمصالحة في هذا البلد المنبثق عن مسار الجزائر.
السفير  ترأسه  الذي  االجتماع  هذا  "خالل  أنه  للوساطة  بيان  في  وجاء 
أعضاء  جدد  الدولية  الوساطة  وقائد  الجزائر  ممثل  دلمي  بوجمعة 
الوساطة الدولية التأكيد على األهمية الكبيرة التي يكتسيها التنفيذ الجاد 
التفاق السالم من أجل تحقيق االستقرار الدائم في مالي والمنطقة كلها, 

مذكرين بالمسؤولية األساسية لألطراف المالية في تنفيذ االتفاق".
و في هذا الصدد, أعرب أعضاء الوساطة الدولية عن "أسفهم لعدم تمكن 
للجنة   45 الـ  الدورة  نجم عن  الذي  الزخم  االستفادة من  األطراف من 
متابعة االتفاق التي المنعقدة في 5 أكتوبر 2021 والتي أعلنت خاللها 

الحكومة عن رغبتها في دمج 26.000 مقاتل على مرحلتين".
منذ  السالم  عملية  في  ملموس  تقدم  إحراز  عدم  إلى  "بقلق  أشاروا  و 
المستقبلية وكذا  الفترة وانعدام رؤية واضحة فيما يتعلق بمراحلها  تلك 
التصريحات التي من شأنها أن تزيد من عدم الثقة بين األطراف وتعقد 

إعادة إطالق توافقية لمسار تنفيذ االتفاق".
وذكر أعضاء الوساطة الدولية أن "هذا االنسداد في عملية السالم يأتي 
في سياق أمني معقد وصعب في مالي وباقي المنطقة ويتسم السيما بعدد 
مخيف من ضحايا العنف المدنيين, مشددين على أن حماية السكان تقع 

عاتق جميع الفاعلين وعليهم أال يدخروا جهدا في هذا الصدد".
وبناء على ما تقدم,  يضيف البيان, شدد أعضاء الوساطة الدولية على 
والذي  المستوى  قرار رفيع  اجتماع التخاذ  في عقد  اإلسراع  ضرورة 
كان من المقرر عقده مبدئيا في غضون األسبوعين اللذان يليان الدورة 
الحاسمة منها  القضايا  االتفاق إليجاد حلول بشأن  للجنة متابعة  ال45  
السياسية  الشامل واإلصالحات  السالح والتسريح وإعادة اإلدماج  نزع 
أن  إلى  مشيرين  السالم,  التفاقية  الكامل  للتنفيذ  الالزمة  والمؤسساتية 
الفاعلين  جميع  داعين  المرتقب  االجتماع  بنود  شاركت  قد  الحكومة 
المعنيين إلى المشاركة في هذه العملية بروح بناءة. وفي المقابل, حث 
عشر  الستة  للمشاريع  السريع  التفعيل  على  الدولية  الوساطة  أعضاء 

على  مجددا  الدولية  الوساطة  أعضاء  المستدامة.وأكد  التنمية  لصناديق 
التزامهم بمواصلة مرافقة األطراف واستعدادهم التخاذ جميع المبادرات 

التي يمكن أن تكون مفيدة لهذه الغاية.
وتكثيف  المينوسما مواصلة  بعثة  االجتماع طالبوا   هذا  نتائج  ولمتابعة 
غضون  في  مجددا  االجتماع  على  اتفقوا  و  األطراف.  مع  اتصاالتها 
أسبوعين إلى ثالثة أسابيع لتقييم الوضع واالتفاق على أي إجراء يكون 

ضروريا.
في  باماكو  في  بعقد,  الدولية  الوساطة  أعضاء  رحب  األخير,  في  و 
المالية  المستقل حول موافقة األطراف  للمرصد  ندوة  الماضي,  فبراير 
على تقاريرها وتوصياتها مشجعين األطراف المالية على أخذها بعين 

االعتبار من أجل استكمال تنفيذ اتفاق السالم.

ال�كالت

دميتري  الكرملين،  باسم  المتحدث  وقال 
أوردتها  له  في تصريحات صحفية  بيسكوف، 
يوم  "إن   ، الروسية  "سبوتنيك"  أنباء  وكالة 
العام  األمين  سيصل  أفريل،   26 الـ  الثالثاء 
لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى موسكو 
إلجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي 
الرئيس  مع  سيلتقي  كما  الفروف،  سيرغي 

الروسي فالديمير بوتين".
ذلك،  قبل  سلمت،  المتحدة  األمم  أن  يُذكر 
خطابين إلى البعثتين الروسية واألوكرانية في 
لعقد  التحضير  فيهما  تطلب  الدولية،  المنظمة 
لألمم  العام  األمين  بين  منفصلين  اجتماعين 
المتحدة والرئيسين فالديمير بوتين وفولوديمير 

زيلينسكي لبحث سبل وقف النزاع.
فالديمير  الروسي  الرئيس  السياق،ناقش  وفي 
بوتين ورئيس المجلس األوروبي شارل ميشيل 
الوضع في أوكرانيا خالل محادثة هاتفية أمس 

الجمعة، حسبما ذكر الكرملين في بيان.
القيادة  مع  باتصاالته  بوتين  ميشيل  وأبلغ 

إلى  مؤخرا  بها  قام  رحلة  خالل  األوكرانية 
العسكرية  للعملية  تقييمه  بوتين  وقدم  كييف، 

الروسية الخاصة في أوكرانيا.
اتصال  إلجراء  ميشيل  من  دعوة  على  وردا 
فولوديمير  األوكراني  الرئيس  مع  مباشر 
هذا  مثل  أن  مجددا  بوتين  أكد  زيلينسكي، 
االحتمال يعتمد على تحقيق نتائج ملموسة في 

محادثات السالم الجارية.
التدوين  بموقع  حسابه  على  ميشيل  وقال 
المصغر )تويتر( إنه "حث بقوة على الوصول 
اآلمن  والمرور  اإلنسانية  للمساعدات  الفوري 
من ماريوبول وغيرها من المدن بمناسبة عيد 

الفصح األرثوذكسي".
الروسي  األمن  مجلس  رئيس  نائب  أعلن 
دول  أن  السبت-  -اليوم  ميدفيديف  ديميتري 
االتحاد األوروبي لن تصمد أسبوًعا من دون 

الغاز الروسي.
في  ميدفيديف،  قال  وقت  في  هذا  يحدث 
الروسية  "سبوتنيك"  وكالة  نقلتها  تصريحات 

شركائنا  ونزاهة  تنسيق  نقدر  "نحن  أمس 
أنه  حقيقة  إلى  بالنظر  سيما  ال  األوروبيين، 
الدولي  النقد  لصندوق  األخيرة  للبيانات  وفًقا 
فإن أوروبا ستكون قادرة على االستغناء عن 
غازنا مدة ال تزيد على 6 أشهر. لكن إذا تحدثنا 

بجدية، لن تصمد أسبوًعا واحدا".
وأشارت "سبوتنيك" إلى أن االتحاد األوروبي 
من  اعتبارا  الروسي  الفحم  واردات  سيحظر 
ستستمر.  الغاز  شحنات  لكن  أغسطس/آب، 
وكندا  أميركا  مثل  دول  اتخذت  حين  وفي 
من  والغاز  النفط  بحظر  قرارات  وبريطانيا 
أوروبا  دول  على  صعبا  األمر  كان  روسيا، 
العتمادها الكبير على موسكو في تلبية حاجتها 

من الطاقة.
وفي الشهر الماضي، وصفت مجموعة من 9 
الحظر  تداعيات  جامعيين  اقتصاديين  خبراء 
فيه"،  التحكم  "يمكن  بأنه  الطاقة  على  الكامل 
قائلين إنه سيؤثر على الناتج المحلي اإلجمالي 

أللمانيا بنسبة تبلغ 3% فقط.

الناطق الر�سمي با�سم الأمم املتحدة

 �ستافان دوجاريك ي�سدد

كل ت�ضريح لدي مي�ضتورا مل ين�ضره 
بنف�ضه يعترب "ت�ضويه للحقائق"

أن  دوجاريك،  ستافان  المتحدة  األمم  باسم  الرسمي  الناطق  أكد 
دي  ستافان  الغربية،  الصحراء  إلى  األممي  للمبعوث  تصريح  كل 

ميستورا، لم ينشره بنفسه، هو “تشويه للحقائق”.
وقال دوجاريك خالل مؤتمره الصحفي اليومي: “سأكرر ما قلته من 
قبل، وهو أن كل تصريح عن موقف السيد دي ميستورا أو أنشطته 
لم ينشره هو أو ينشره مكتبي هو في أغلب األحيان تشويه للحقائق”.
وورد هذا التدقيق ردا على مقال يزعم أن المبعوث الشخصي لألمين 
ميستورا،  دي  ستافان  الغربية،  الصحراء  إلى  المتحدة  لألمم  العام 
يكون قد عبر عن “رضاه” بإعالن إسبانيا األخير عن تغيير موقفها 

إزاء القضية الصحراوية.

الأمني العام لالأمم املتحدة ي�سل اإىل م��سك� الثالثاء املقبل

لقاء مرتقب بني بوتني وانطونيو غوتريي�س 
اأعلنت الرئا�سة الرو�سية )الكرملني(، اأم�س اجلمعة، اأن الرئي�س الرو�سي فالدميري ب�تني، �سيلتقي ي�م الـ26 اأفريل، 

بالأمني العام لالأمم املتحدة اأنط�ني� غ�تريي�س، الذي �سيزور م��سك� لعقد حمادثات مع وزير اخلارجية الرو�سي، 

�سريغي لفروف.

الو�ضاطة الدولية توؤكد اأهمية تنفيذ اتفاق ال�ضلم وامل�ضاحلة



دعا املجتمع الدول لل�ضغط

 على االحتالل ال�ضهيوين 

"املحامني العرب"
 يطالب الحتالل بالإفراج 

عن جثامني ال�شهداء املحتجزة
المكاوي  النقيب  العرب  المحامين  التحاد  العام  األمين  طالب 
بالضغط  اإلنسان،  حقوق  ومنظمات  الدولي  المجتمع  بنعيسى، 
الشهداء  جثامين  عن  لإلفراج  الصهيوني  االحتالل  سلطات  على 

الفلسطينيين التي يحتجزها دون قيد أو شرط.
وأوضح بنعيسى في بيان، أمس، أن أحدث اإلحصائيات الرسمية 
فلسطينيين  لشهداء  105 جثامين  احتجاز سلطات االحتالل  تؤكد 
أبريل  نيسان/  خالل  احتجازهم  تم   7 بينهم  من  ثالجاتها  في 

الجاري، إضافة إلى 256 جثماًنا في "مقابر األرقام".
والثالجات  األرقام"  "مقابر  في  الجثامين  احتجاز  أن  وشدد على 
ولفت  لمرتكبيها.  عاجلة  دولية  محاكمة  تستوجب  جريمة حرب، 
األرض  أصحاب  الفلسطينيين  بقتل  يكتف  لم  االحتالل  أن  إلى 
دون محاسبة، بل يرفض تسليم جثامين بعضهم كنوع من االنتقام 

والضغط على أسرهم.

الكاتب واملحلل ال�ضيا�ضي

 الفل�ضطيني را�ضم عبيدات

"التق�شيم الزماين واملكاين 
لالأق�شى �شيف�شل "

ما  إن  عبيدات:  راسم  الفلسطيني  السياسي  والمحلل  الكاتب  قال 
يجرى في المسجد األقصى المبارك من انتهاكات صهيونية، يمثل 
محاولة للسيطرة وتطبيق عملية التقسيم الزماني والمكاني للمسجد. 
وأكد عبيدات، في حديث اعالمي، أن محاولة فرض االحتالل لهذا 
التوجه جاء بعد ترويجه لبناء ما يسمى "جبل الهيكل"، مشيراً في 
الوقت نفسه إلى أن حالة الصمود والرباط في األقصى عززتها 
معركة سيف القدس التي شجعت مقارعة االحتالل في كل المدن 

الفلسطينية. 
المصطلح  لهذا  الصهيوني  االحتالل  استخدام  أن  عبيدات  وأكد 
من  يسعى  سالحه،  بقوة  ميدانيًّا  واقعاً  وتنفيذه  تطبيقه  ومحاولة 
وعدِّ  األقصى،  المسجد  عن  اإلسالمية  القدسية  نزع  إلى  خالله 
القدسية فقط في المسجد القبلي الذي يعد أحد مصليات األقصى. 

االحتالل  سماح  أن  القدس،  شؤون  في  المختص  وأوضح 
التوراتية  الطقوس  وإقامة  التلمودية  صلواتهم  بأداء  للمستوطنين 
اإلسرائيلي،  للمشروع  حقيقيًّا  تنفيذاً  يمثّل  العبادة،  حرية  بزعم 
قائاًل: "المسلمون هم أصحاب الحق الشرعي والوحيد في المسجد 

األقصى".
وأضاف: "هذه الخطوات المتسارعة أتت من الجماعات التوراتية 
في ظل تنامي الداعشية اليهودية في المجتمع الصهيوني"، مشيراً 
القرابين جاء من خوفها  تنفيذ ذبح  أنَّ منع حكومة االحتالل  إلى 
النابع من قوة المقاومة وصمود أهالي القدس أمام مشاريع التهويد. 
ساحات  إلى  القرابين  إدخال  محاولة  "فشل  بالقول:  وأردف 
المصلين  الصمود األسطوري من  األقصى، سببها حالة  المسجد 
المقدسيين  والمرابطين والمرابطات والمعتكفين وشراسة مقاومة 
ومن يوجد معهم من شعبنا وأهلنا في الداخل الفلسطيني، مع من 
ساندهم بالتهديدات من جانب قيادة المقاومة والفصائل وأجنحتها 

العسكرية في قطاع غزة". 

وقفة م�شاندة 
لالأ�شري الفل�شطيني خليل العواودة 

وعائلة  الخليل  محافظة  في  والمحررين  األسرى  شوؤن  هيئة  نظمت 
األسير المضرب عن الطعام لليوم 51 على التوالي خليل عواودة رفضا 
لسياسة االعتقال اإلداري، وقفة مساندة له أمام منزل عائلته في بلدة إذنا 

غرب الخليل.
وقال مدير الهيئة في محافظة الخليل إبراهيم نجاجرة إن األسير العواودة 
يعاني ظروفا صحية صعبة، وان االحتالل ال يزال يحتحزه في "عيادة 

سجن الرملة"، محمال االحتالل المسؤولية عن حياته.
الكثير من وزنه  فقد  بدوره، قال محمد عواودة والد األسير، إن نجله 
ولديه آالم حادة في جسمه، ويستفرغ دما، وأصبح جسمه هزيال، مشيرا 

إلى أن االحتالل يتعمد التضليل في كشف الوضع الصحي لنجله.
وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل لإلفراج عن نجله 
الذي أمضى أكثر من خمس سنوات في سجون االحتالل، قضاها معتقال 

إداريا.
من ناحيته، قال مدير هيئة شؤون األسرى والمحررين في بيت لحم منقذ 
أبو عطوان إن االحتالل الذي ال يزال يعتقل أكثر من مئة أسير إداريا، 
وسع حملة االعتقاالت منذ مطلع العام، ضمن سياسته الممنهجة لكسر 

عزيمة وإرادة أبناء الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل الحرية.
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جاء ذلك خالل اتصال هاتفي جرى أول أمس، 
غوتيريش,  أنطونيو  و  الفلسطيني,  الرئيس  بين 
األمين العام لمنظمة األمم المتحدة. وأطلع عباس, 
لقوات  الوحشية  االعتداءات  على  غوتيريش 
المتطرفين  المستوطنين  ومجموعات  االحتالل 
التي تقوم بشكل يومي باقتحام المسجد األقصى, 
في مخالفة صارخة للوضع التاريخي والقانوني 
األجانب  الزوار  تنسيق  "وجوب  يؤكد  الذي 
األوقاف  دائرة  خالل  من  المسلمين  غير  من 
اإلسالمية".بدوره أكد األمين العام لألمم المتحدة, 
االقليمية  األطراف  مع  اتصاالته  سيواصل  أنه 
والدولية كافة لوقف التصعيد, مشيرا إلى "أهمية 
مواصلة  على  شدد  و  السياسي",  األفق  خلق 

الجهود لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

نظيره  طالب  قد  الفلسطيني  الرئيس  وكان 
استقباله  خالل  وإدارته,  بايدن  جو  االمريكي 
مدينة  في  الرئاسة  بمقر  المنصرم  الخميس 

يائيل  األميركية  اإلدارة  مبعوثي  هللا,  رام 
األميركي,  الخارجية  وزير  مساعدة  المبرت 
الخارجية  وزير  مساعد  نائب  عمرو  وهادي 
تحمل  و  والعاجل  الفوري  بالتدخل  األميركي, 
جراء  األوضاع,  لخطورة  نظرا  مسؤولياته 
الفلسطينية  األراضي  في  الصهيوني  التصعيد 
االقصى,  المسجد  و  القدس  خاصة  و  المحتلة, 
و كنيسة القيامة.وشدد عباس خالل اللقاء، على 
ضرورة الوقف الفوري لالعتداءات الصهيونية,  
التاريخي  و  القانوني  للوضع  الكامل  واالحترام 
الشريف,  الحرم  في  "الستاتسكو"  و  القدس  في 
الكاملة عن  المسؤولية  االحتالل  محمال حكومة 

تدهور األوضاع.
الوكاالت

شهدت فلسطين المحتلة األسبوع الماضي تصاعداً في المواجهات مع قوات 
االحتالل، وخاصة في المسجد األقصى المبارك، حيث يواصل المرابطون 

الدفاع عنه وحمايته من التهويد.
وخالل أيام األسبوع استشهد شاب وفتاة متأثرين بجراحهما، وأصيب 12 
جنديًّا ومستوطناً، ورصدت 106 نقاط مواجهة، و3 عمليات إطالق نار، 
في  نارية  ومفرقعات  حارقة  وزجاجات  متفجرة  عبوات  إلقاء  و16عملية 

عدة مناطق.
المسجد  أبرزها  مواجهة  نقاط   10 أحصيت  الجمعة  أمس  أول  يوم  ففي 
راس  العيسوية،  الرام،  الفحم،  أم  بيتا،  دجن،  بيت  قدوم،  كفر  األقصى، 
الحارقة  الزجاجات  الثائر  الشباب  وألقى  أمر.  بيت  عربونة،  كركر، 
وبلدة  األقصى،  المسجد  في  االحتالل  قوات  صوب  النارية  والمفرقعات 
الرام شمال القدس المحتلة. وأعلنت قوات االحتالل إصابة مجندة صهيونية 

بحجر في وجهها خالل المواجهات باألقصى.
ويوم الخميس استشهد الشاب لطفي إبراهيم اللبدي )20 عاَما( من اليامون 
نقطة   12 وأحصيت  أسبوع.  قبل  االحتالل  برصاص  بإصابته  متأثًرا 
وبيتونيا،  بالقدس  يافا  وشارع  العيسوية،  األقصى،  المسجد  في  مواجهة 
ومستوطنة  وسنجل،  وكيسان،  لقلقيلية،  الشمالي  والحاجز  كركر،  راس 
حفوت جلعاد، وجبل صبيح وحوارة والمنطقة الجنوبية من الخليل. ونفذ 
صبيح  جبل  على  االحتالل  قوات  صوب  نار  إطالق  عملية  مقاومون 
جنوب نابلس. وألقى الشبان زجاجات حارقة ومفرقعات نارية تجاه جنود 

االحتالل في المسجد األقصى.
وأصيب ثالثة مستوطنين خالل المواجهات في منطقة كيسان شرق بيت 
لحم، وقرب شارع يافا غرب القدس المحتلة، وفي حوارة جنوبي نابلس.

وفي يوم األربعاء أحصيت 13 نقطة مواجهة في المسجد األقصى، باب 
صالح،  النبي  الجلزون،  مخيم  عطارة،  حاجز  جراح،  الشيخ  العامود، 
دير قديس، جبل الطويل )رام هللا(، حاجز بيت فوريك، الحاجز الشمالي 

لقلقيلية، بير المكسور، واد فوكين، سالم )نابلس(.
ونقذ مقاومون عملية إطالق نار استهدفت معسكر عوفر غرب رام هللا. 

وأصيب مستوطن بعد رشق قطار قرب حيفا.
وسجلت يوم الثالثاء 15 نقطة مواجهة في المسجد األقصى، برقة، بوابة 
حبلة، الفندق، الحاجز الشمالي لقلقيلية، بزاريا، دير شرف، مخيم الفوار، 

بيت عينون، حوسان، قلنسوة.
الثائر زجاجات حارقة صوب قوات االحتالل على حاجز  وألقى الشباب 
"الحشمونئيم" المقام على أراضي نعلين غرب رام هللا، وعلى مستوطنة 
الشبان  وضع  المحتل  النقب  وفي  أريحا.  أراضي  على  المقامة  "يطاف" 
"اوفاكيم". كما  الحديد قرب مستوطنة  حجارة وإطارا مشتعال على سكة 
شمال  الحرامية  وادي  في  بالحجارة  سيارته  رشق  بعد  مستوطن  أصيب 

رام هللا.
أما يوم االثنين فاستشهدت الفتاة حنان محمود خضور )17 عاًما( بعد أيام 
من إصابتها في جنين. وأحصيت 18 نقطة مواجهة في المسجد األقصى، 
قراوة بني زيد، كفر عين، المنطقة االثرية بسبسطية، البلدة القديمة القدس، 
حبلة،  بوابة  للبيرة،  الشمالي  المدخل  فوريك، فصايل،  بيت  بيت عينون، 
الحاجز الشمالي لقلقيلية، جيوس، الطيبة )الداخل المحتل(، اليامون، الطور 

)القدس(
المسجد  األسباط،  باب  في  مواجهة  نقطة   26 أحصيت  األحد  يوم  وفي 
المدخل  الشاللة،  حي  الزاوية،  باب  القديمة،  البلدة  حطة،  باب  األقصى، 
الناصرة،  سلوان،  الرام،  عزون،  فوريك،  بيت  حاجز  لتقوع،  الشمالي 
الطور، جبل المكبر، عين اللوزة بسلوان، المدخل الشرقي لقلقيلية، المدخل 
القدس،  في  القديمة  البلدة  حطة،  باب  الناصرة،  يافة  لحم،  لبيت  الشمالي 

فصايل، مدينة جنين، كفر كنا، بيت عينون، الرينة، عيلوط.
في  االحتالل  قوات  صوب  حارقة  وزجاجات  نارية  مفرقعات  وألقيت 
القديمة في  البلدة  نابلس،  الطور جنوب  بوابة  يتسهار،  سلوان، مستوطنة 

القدس، مدينة جنين، الطور )القدس(، الفريديس )الداخل المحتل(.
يافة  الناصرة،  وهي  نقطة   12 في  مواجهات  اندلعت  السبت  يوم  وفي 
الناصرة، دير شرف، حاجز بيت إيل، الحاجز الشمالي بقلقيلية، كفر قدوم، 

بيت إجزا، أمام تحقيق المسكوبية، أبو ديس، حجة، المغير.

اطلع غوتريي�ش على االعتداءات الوح�ضية لقوات االحتالل

عبا�س يدعو الأمم املتحدة
 لعقد موؤمتر دويل لل�شالم

دعا الرئي�ش الفل�ضطيني حممود عبا�ش االأمم املتحدة  اإىل ح�ضد اجلهود االإقليمية والدولية ل"اإنهاء الظلم التاريخي 

الواقع على ال�ضعب الفل�ضطيني وفق القانون الدويل وقرارات االأمم املتحدة ذات ال�ضلة، ومتكينه من العي�ش بحرية و�ضالم 

واأمن وكرامة يف وطنه" م�ضددا على "وجوب عقد موؤمتر دويل لل�ضالم على اأ�ضا�ش قرارات ال�ضرعية الدولية".

�ضهيدان فل�ضطينيان واإ�ضابة 12 �ضهيونيا خالل اأ�ضبوع

ت�شاعد املواجهات واملرابطون يوا�شلون الدفاع عن الأق�شى

نظمت مؤسسة أوروبيون من أجل القدس وحملة 
وأهلها،  القدس  مع  تضامنًيا  يوًما  للقدس  الوفاء 
التقنية  عبر  للحملة  والتبرع  لصمودهم  دعًما 
إسالمية  شخصيات  بمشاركة  "الزووم"،  المرئية 

وعربية من القدس وأوروبا والمغرب العربي.
على  التضامني،  اليوم  في  المشاركون  وأكد 
ضرورة نصرة أهل القدس ومؤسساتها ومقدساتها 
للحفاظ على عروبة وإسالمية المدينة في ظل ما 

تتعرض اليه من مخططات إسرائيلية.
التنفيذي لصندوق ووقفية القدس  وخاطب المدير 
اليوم  "تنطلق  قائاًل  المشاركين،  الديسي،  طاهر 
الموجه المفتوحة من خالل صندوق ووقفية القدس 
أوروبا  فلسطينيو  ومؤتمر  أوروبيون  ومؤسسة 
للوقوف على ما تتعرض له المدينة هذه األيام من 

ممارسات واعتداءات ضد أهلنا المقدسيين".

بدوره، أكد نائب مدير عام األوقاف في القدس 
الشيخ ناجح بكيرات على ضرورة وجود حاضنة 
ودعم صمود  واالقصى  للقدس  إسالمية  عربية 
المواطن المقدسي. فيما ثمنت الناشطة السياسية 
خالدة جرار تنظيم اليوم التضامني لتسليط الضوء 
االحتالل  وانتهاكات  القدس  في  يحدث  ما  على 
صمود  تعزيز  إلى  الفلسطينيين.ودعت  تجاه 
المقدسيين من خالل الدعم واالسناد، وليس من 
القدس  على  للحفاظ  والبيانات  الشعارات  خالل 
من  التاريخية.  ومكانتها  وتراثها  ومقدساتها 
جهته، أكد البطريرك ميشيل صباح ضرورة أن 
تبقى القدس مدينة أمنة للمصلين الذين يقصدونها 

من اجل الصالة والدعاء الى هللا.
الشيخ طه عامر رئيس هيئة  قال  السياق،  وفي 
الدعاة في ألمانيا: إن" القدس عقيدة وليست وطن 

وهي ليست ملًكا للفلسطينيين وحدهم فهي فرصة 
أوروبا  مسلمو  داعًيا  جميًعا،  للمسلمين  عظيمة 

للوقوف إلى جانب المقدسيين.
حاتم  الشيخ  الفلسطيني  األوقاف  وزير  أكد  كما 
البكري أن القدس هي العاصمة األبدية لفلسطين، 
يتخلى  أن  الفلسطينية  للشعب والقيادة  وال يمكن 
لنصرة  المسلمين  داعًيا  األقصى،  وعن  عنها 
ودعا  أرضهم.  على  صمودهم  وتعزيز  أهلها 
رئيس مؤسسة مؤتمر فلسطيني أوروبا أمين أبو 
راشد من هولندا، إلى التضامن مع حملة الوفاء 

للقدس ودعمها.
الوطنية  للمبادرة  العام  األمين  شدد  ناحيته،  من 
دعم  أن  على  البرغوثي  مصطفى  الفلسطينية 
صمود الفلسطينيين في القدس وفلسطين واجب 

على كل إنسان تعز عليه القضية الفلسطينية.

دعوة للتربع حلملة الوفاء للقد�ش

يوم ت�شامني مع القد�س واأهلها دعًما ل�شمودهم
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ف�ضل الع�ضر االأواخر من رم�ضان واالجتهاد فيها

ورد في فضل العشر األواخر من رمضان واالجتهاد فيها أحاديث كثيرة ، فعن أم 
المؤمنين عائشة رضي هللا عنها أنها قالت: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
إذا دخل العشر شّد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله. رواه البخاري. وعنها قالت: 
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يجتهد في العشر األواخر ما ال يجتهد في 

غيره. مسلم. 
ومما يستفاد من الحديثين أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يخص العشر األواخر 
من رمضان بأعمال: منها : إحياء الليل ، قال الحافظ ابن رجب: يحتمل أن المراد 
إحياء الليل كله. ومنها: أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يُوقظ أهله للصالة في 
يجتهد  أن  األواخر  العشر  إذا دخل  إلّي  الثوري: أحب  قال سفيان  العشر،  ليالي 
بالليل، و يجتهد فيه، و ينهض أهله وولده إلى الصالة إن أطاقوا ذلك. وقد صح 
عنه صلى هللا عليه وسلم كان يطرق فاطمة وعلياً لياًل فيقول لهما: »أال تقومان 

فتصليان« رواه البخاري. 
وقال عليه أفضل الصالة و السالم: »رحم هللا رجاًل قام من الليل فصلى، و أيقظ 
امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم هللا امرأة قامت من الليل 
داود و  أبو  الماء« رواه  أبى نضحت في وجهه  فإن  أيقظت زوجها،  فصلت و 
من  امرأة  وكانت  الثوري.  و  الذهبي  و  الحاكم  ماجه، وصححه  ابن  و  النسائي 
الصالحات تقول لزوجها بالليل: قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد، و زادنا 
قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا، و نحن قد بقينا. ومنها : أنه صلى هللا 
في  واالجتهاد  الجد  شدة  عن  كناية  بأنه  وفسروه  المئزر:  يشد  كان  وسلم  عليه 
العبادة. قال ابن رجب رحمه هللا: والصحيح أن المراد اعتزاله النساء، و بذلك 
فسره السلف و األئمة المتقدمون، منهم سفيان الثوري، و قد ورد ذلك صريحاً من 
حديث عائشةو أنس، و ورد تفسيره بأنه لم يأو إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان، 
وفي حديث أنس: و طوى فراشه واعتزل النساء، و قد كان النبي صلى هللا عليه 
وسلم غالباً يعتكف العشر األواخر، والمعتكف ممنوع من قربان النساء بالنص و 

اإلجماع. انتهى. 
ومنها االعتكاف: عن عائشة رضي هللا عنها: أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان 
قال  البخاري.  تعالى، رواه  توفاه هللا  األواخر من رمضان حتى  العشر  يعتكف 
ابن حجر رحمه هللا في الفتح: االعتكاف لغة: لزوم الشيء وحبس النفس عليه. و 
شرعاً: المقام في المسجد من شخص مخصوص، على صفة مخصوصة، وليس 
بواجب إجماعاً إال على من نذره، وكذا من شرع فيه فقطعه عامداً عند قوم، و 

اختلف في اشتراط الصوم له، و قال ابن العربي بأنه سنة مؤكدة ، و كذا قال ابن 
بطال وفي مواظبة النبي صلى هللا عليه وسلم ما يدل على تأكده. وقال أحمد: ال 
أعلم عن أحد من العلماء خالفاً أنه مسنون. انتهى. قال ابن رجب رحمه هللا:. قال 
البغوي رحمه هللا: إذا أراد اعتكاف العشر األواخر من شهر رمضان يدخل قبل 
غروب الشمس يوم العشرين، و هو قول مالك و الثوري و الشافعي و أصحاب 
الرأي، و عن مالك أنه رأى أهل الفضل إذا اعتكفوا العشر األواخر من رمضان 
ال يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا العيد مع الناس. ويجوز للمعتكف الخروج 
لحاجته، و أن يخرج رأسه من المسجد ليغسل و يسّرح. قالت عائشة رضي هللا 
عنها: و إن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليدخل علي رأسه و هو معتكف 
في المسجد و أنا في حجرتي فأرجله )و في رواية: فأغسله( و إن بيني و بينه لعتبة 
الباب و أنا حائض، وكان ال يدخل البيت إال لحاجة اإلنسان إذا كان معتكفاً، رواه 
البخاري و مسلم. وله أن يتخذ خيمة صغيرة في مؤخرة المسجد يعتكف منها، ألن 
عائشة رضي هللا عنها كانت تضرب للنبي صلى هللا عليه وسلم خباء إذا اعتكف. 

و كان ذلك بأمر منه صلى هللا عليه وسلم . وله أن يضع فراشه أو سريره فيها.
اعتكف  إذا  كان  النبي صلى هللا عليه وسلم  أن  ابن عمر رضي هللا عنه  فعن   
و  ماجه  ابن  رواه  التوبة.  اسطوانة  وراء  سرير  له  يوضع  أو  فراش  له  طرح 
البيهقي وسنده حسن. و منها: تحري ليلة القدر ، فيها أنزل القرآن، و فيها يفرق 
باَركٍة إِنَّا ُكنَّا ُمنِذِريَن* ِفيَها يُْفَرُق  كل أمر حكيم، قال تعالى: }إِنَّا أنَزلناُه ِفي لَيلٍة مُّ
ِميُع  إِنَُّه ُهَو السَّ بَِّك  ن رَّ ُكنَّا ُمرِسلِيَن* َرْحَمًة مِّ إِنَّا  ْن ِعنِدَنا  مِّ ُكلُّ أَْمٍر َحِكيٍم* أَْمراً 
اْلَعلِيُم{ )الدخان 3 6(. وهي خير من ألف شهر، أي: ما يزيد عن ثمانين سنة، 
ْن  قال تعالى: }إِنَّا أنَزلناُه ِفي لَيلَِة اْلَقْدِر* َوَما أْدَراَك َما لَْيلَُة اْلَقْدِر* لَْيلَُة اْلَقْدِر َخْيٌر مِّ
ن ُكلِّ أَْمٍر* َساَلٌم ِهَي َحتَّى  وُح ِفَها ِبإِْذِن َربِِّهم مِّ ُل الَماَلِئَكُة َوالرُّ أَْلِف َشهٍر*ü َتنزَّ
َمْطلَِع اْلَفْجِر{. )سورة القدر(. و هي في أوتار العشر األواخر، أي: إما أن تكون 
ليلة إحدى و عشرين، أو ليلة ثالث و عشرين، أو خمس وعشرين، أو سبع و 
عشرين، أو تسع و عشرين. فإن ضعف أو عجز المسلم عن طلبها في ليلة إحدى 
و عشرين أو ثالث و عشرين فليطلبها في أوتار السبع البواقي. و قال صلى هللا 
عليه وسلم : »من قام ليلة القدر إيماناً و احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه« رواه 
مسلم. ويستحب اإلكثار من الدعاء فيها، قالت أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها: 
قلت: يا رسول هللا، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: »قولي 
اللَُّهمَّ إنَك عُفوٌّ تُحبُّ اْلَعْفَو فاْعُف َعنِّي«، رواه الترمذي و ابن ماجه بسند صحيح. 

خال�ضة تف�ضري �ضورة القدر 

يف املعنى 
االإمياين للم�ضجد

المدح  موطن  في  المسجد  -تعالى-  هللا  وصف 
بيوت  بذكر  نوره  أتبع سبحانه  واإلطراء، حين 
النور  ذلك  أن  إلى  ينبهنا  -سبحانه-  وكأنه  هللا، 
وعال- -جّل  نوره  من  جزء  هي  السكينة  وتلك 

وهذا  بالمسجد.  فعليه  هللا  نور  أراد  من  وأن   ،
نُوُر   ُ )هللاَّ تعالى:  قال  للمسجد.  اإليماني  المعنى 
ِفيَها  َكِمْشَكاٍة  نُوِرِه  َمَثُل  َواأَلْرِض  َماَواِت  السَّ
َكأَنََّها  َجاَجُة  الزُّ ُزَجاَجٍة  ِفي  اْلِمْصَباُح  ِمْصَباٌح 
َزْيتُوِنٍة  َباَرَكٍة  مُّ َشَجَرٍة  ِمن  يُوَقُد  يٌّ  ُدرِّ َكْوَكٌب 
ال َشْرِقيٍَّة َوال َغْرِبيٍَّة َيَكاُد َزْيتَُها يُِضيُء َولَْو لَْم 
لِنُوِرِه َمن   ُ َيْهِدي هللاَّ نُوٍر  َعلَى  نُّوٌر  َناٌر  َتْمَسْسُه 
ُ ِبُكلِّ َشْيٍء  ُ اأَلْمَثاَل لِلنَّاِس َوهللاَّ َيَشاء َوَيْضِرُب هللاَّ
ِفيَها  َويُْذَكَر  تُْرَفَع  أَن   ُ أَِذَن هللاَّ بُيُوٍت  ِفي  َعلِيٌم * 
اْسُمُه يَُسبُِّح لَُه ِفيَها ِباْلُغُدوِّ َواآلَصاِل * ِرَجاٌل ال 
الِة  ِ َوإَِقاِم الصَّ تُْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة َوال َبْيٌع َعن ِذْكِر هللاَّ
اْلُقلُوُب  ِفيِه  َتَتَقلَُّب  َيْوًما  َيَخاُفوَن  َكاِة  الزَّ َوإِيَتاء 

َواأَلْبَصاُر(. 
يذكر  أن  واعتبر -سبحانه- من منع مساجد هللا 
الظلم،  أنواع  ألكبر  مرتكًبا  اعتبره  اسمه  فيها 
الدنيا  في  والعذاب  والخزي  بالخوف  وتوعده 
َنَع  مَّ ن  ِممَّ أَْظلَُم  )َوَمْن  تعالى:  قال  واألخرى، 
َمَساِجَد هللّاِ أَن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى ِفي َخَراِبَها 
أُْولَـِئَك َما َكاَن لَُهْم أَن َيْدُخلُوَها إاِلَّ َخآِئِفيَن لُهْم ِفي 
ْنَيا ِخْزٌي َولَُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم(. هذا  الدُّ
ذكره  الذي  وطهارته  ونوره  المسجد  سمو  هو 
الرافعي -رحمه هللا-: “فالمسجد هو في حقيقته 
موضع الفكرة الواحدة الطاهرة المصححة لكل ما 
يزيغ به االجتماع، هو فكر واحد لكل الرؤوس، 
ومن ثم فهو حل واحد لكل المشاكل، وكما يشق 
تتقدم،يقام  ال  شاطئيه  عند  األرض  فتقف  النهر 
خلف  الترابية  بمعانيها  األرض  فتقف  المسجد 
جدرانه ال تدخله، فليس المسجد بناء وال مكاًنا 
كغيره من البناء والمكان، بل هو تصحيح للعالم 
الذي يموج من حوله ويضطرب، فإن في الحياة 
أسباب الزيغ والباطل والمنافسة والعداوة والكيد 
إذ يجمع  المسجد؛  يمحوها  كلها  ونحوها، وهذه 
الصدر،  يوم على سالمة  كل  في  مراًرا  الناس 
تدخله  وال  النفس،  وروحانية  القلب،  وبراءة 
اإلنسان إال طاهرة منزهة مسبغة على  إنسانية 
الطهر  شعار  وأسفله  أعاله  من  جسمها  حدود 
الذي يسمى الوضوء، كأنما يغسل اإلنسان آثار 

الدنيا عن أعضائه قبل دخول المسجد”. 
وسلم-  عليه  هللا  -صلى  النبي  وصى  ولذلك 
“من  قال:  ذلك،  على  وحث  المساجد،  بارتياد 
إلى بيت من بيوت هللا  بيته ثم مشى  تطهر في 
كانت خطوتاه  فرائض هللا  من  فريضة  ليقضي 
درجة”  ترفع  واألخرى  خطيئة،  تخط  إحداها 
وقال: “من غدا إلى المسجد أو راح أعّد هللا له 
نزله من الجنة كلما غدا أو راح”، وقال: “أعظم 
الناس أجًرا في الصالة أبعدهم فأبعدهم ممشى، 
اإلمام  مع  يصليها  حتى  الصالة  ينتظر  والذي 

أعظم أجًرا من الذي يصلي ثم ينام”. 
امرئ  من  “ما  والسالم-:  الصالة  -عليه  وقال 
مسلم تحضره صالة مكتوبة، فيحسن وضوءها 
قبلها  لما  كفارة  كانت  إال  وركوعها  وخشوعها 
الدهر  وكذلك  كبيرة،  يأت  لم  ما  الذنوب،  من 
الحرص  الصالحين،  سمت  كان  وهذا  كله”. 
بشر  الثقة  فالمحدث  المسجد،  في  الصالة  على 
كان  ألنه  “الصفي”،  له  يقال  كان  الحسن،  بن 
خمسين  البصرة  مسجد  في  األول  الصف  يلزم 
بن  سليمان  الشام  قضاة  قاضي  وقال  سنة. 
الفريضة قط منفرًدا  )لم أصل  المقدسي:  حمزة 
قارب  أنه  مع  أصلهما(  لم  وكأني  مرتين،  إال 
المروزي  إبراهيم بن ميمون  التسعين. ومثلهما 
وطرق  الصياغة  مهنته  والذي  الثقة،  المحدث 
الذهب الفضة، قال عنه ابن معين:)كان إذا رفع 

المطرقة فسمع النداء لم يردها(. 
م هللا وجهه-  ولقد أحصى علي بن أبي طالب -كرَّ
إلى  االختالف  أدام  فقال:)من  المسجد،  خصال 
المسجد أصاب ثماني خصال: آية محكمة، وأًخا 
منتظرة،  ورحمة  مستطرًفا،  وعلًما  مستفاًدا، 
ردى،  عن  تردعه  أو  هدى،  على  تدله  وكلمة 

وترك الذنوب حياء أو خشية”.

أو  القدر  ليلة  لذكر  بهذا االسم  القدر(  سميت )سورة 
أنها  ويرجح  حولها،  كلها  السورة  ودوران  وصفها، 
أول سورة نزلت بالمدينة، ألن المتبادر أنها تتضمن 
بعد  ذلك  كان  وإنما  القدر  ليلة  إحياء  في  الترغيب 
فرض رمضان بعد الهجرة، وتقع في المصحف بعد 
سورة العلق، ومناسبتها لما قبلها ظاهرة، فلما قال في 
السورة التي قبلها: }اْقَرْأ ِباْسِم َربَّك{ ]العلق:1[، فكأنه 
قال: اقرأ ما أنزلناه عليك من كالمنا، }إِنَّا أَنَزْلَناُه ِفي 
لَْيلَِة اْلَقْدِر{، وكأنه إيماء إلى أن الضمير في )أنزلناه( 

يعود إلى القرآن الذي ابتدئ نزوله بسورة العلق. 
وعظمته  القرآن  بفضل  تنويهاً  السورة  وتتضمن   
بإسناد إنزاله إلى هللا تعالى، ورفع شأن الوقت الذي 
وتفضيل  إنزاله،  ليلة  في  المالئكة  ونزول  فيه  أنزل 
الليلة التي توافق ليلة إنزاله من كل عام.  فهي تتحدث 

عن ليلة بدء نزول القرآن على قلب محمد صلى هللا 
تشهد  لم  الذي  العظيم  الحدث  ذلك  ليلة  وسلم،  عليه 
بليلة  لذلك سميت  في عظمته وداللته،  مثله  األرض 
يتم  ولما  ومكانتها  قدرها  وعلو  لشرفها  إشارة  القدر 
فيها من التقدير، وتزيد اآلية الثانية هذه الليلة تنويهاً 
بقوله  وذلك  فضلها  أبعاد  إبهام  على  يدل  بتساؤل 
تجيب  ثم  ؟،   } اْلَقْدِر  لَْيلَُة  َما  أَْدَراَك  َوَما   {  : تعالى 
اآلية الموالية عن فضل هذه الليلة وخيرها وثوابها، 
}لَْيلَُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر{ لذا فثواب العمل فيها 
مضاعف، وفي ذلك حث للمؤمن على إدراك فضلها، 
ثم تبين اآلية بعدها ما يؤكد خصوصية هذه الليلة } 
وُح ِفيَها ِبإِْذِن َربِِّهْم ِمْن ُكلِّ أَْمٍر {،  ُل اْلَمالِئَكُة َوالرُّ َتَنزَّ
المتكرر  ونزولهم  المالئكة  بحضور  تتميز  ليلة  فهي 
والدائم في هذه الليلة حاملين معهم ما يأذن به ربهم 

من شؤون العباد، ثم تختم السورة ببيان صفة أخرى 
من صفات هذه الليلة }َسالٌم ِهَي َحتَّى َمْطلَِع اْلَفْجِر{.

أو  وبركة  خير  هو  بما  السالم  فيها  يعم  ليلة  فهي   
إلى  الخصوصية  هذه  وتستمر  حسن،  وقول  تحية 
مطلع فجر ليلة القدر، وذلك كي يحرص المسلم على 
التي  والليلة  الليل.  من  لحظة  أي  في  فضلها  اغتنام 
التي جاء ذكرها في  الليلة  تتحدث عنها السورة هي 
مطلع سورة الدخان: } حم )1(َواْلِكَتاِب اْلُمِبيِن )2( إِنَّا 
أَْنَزْلَناُه ِفي لَْيلٍَة ُمَباَرَكٍة إِنَّا ُكنَّا ُمْنِذِريَن )3( ِفيَها يُْفَرُق 
ُكلُّ أَْمٍر َحِكيٍم )4( أَْمًرا ِمْن ِعْنِدَنا إِنَّا ُكنَّا ُمْرِسلِيَن )5( 
ليلة  وهي   ، اْلَعلِيُم{  ِميُع  السَّ ُهَو  إِنَُّه  َربَِّك  ِمْن  َرْحَمًة 
من ليالي رمضان، كما ورد في سورة البقرة: }َشْهُر 
َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِه اْلُقْرَءاُن ُهًدى لِلنَّاِس َوَبيَِّناٍت 

ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن{.
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 جامعة جونز   اأكدت اأن  مجزرة القد�س ت�ضتهدف االن�ضان والح�ضارة والتاريخ

هوبكنز االأمريكية 

 اإجمالي ا�صابات كورونا حول 
العالم تجاوز 508 مليون حالة

 أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز 
األمريكية، أن إجمالي عدد اإلصابات 

بفيروس كورونا في أنحاء العالم 
تجاوز 508 مليون اصابة حتى صباح 

الخميس، بينما وصل عدد اللقاحات 
التي جرى إعطاؤها إلى 2ر11 مليار 
لقاح. وارتفع إجمالي الوفيات، حسب 

ذات المصدر-  إلى ستة ماليين و207 
آالف وفاة، كما ارتفع عدد جرعات 
اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول 
العالم إلى 11 ملياًرا و203 ماليين 
جرعة.تجدر اإلشارة إلى أن هناك 
عدًدا من الجهات التي توفر بيانات 

مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد 
يكون بينها بعض االختالفات.

واج

 والية تمنرا�ضت

 ت�ضجل اأثقل ح�ضيلة 

م�صرع 9 اأ�صخا�ص في 
حوادث مرور خالل 48 

�صاعة

لقي 9 أشخاص وأصيب 287 آخرين 
بجروح إثر وقوع عدة حوادث عبر 

عدة واليات خالل الـ 48 ساعة 
األخيرة، حسب ما جاء، أمس، في 

حصيلة لصالح الحماية المدنية.
وأوضح المصدر ذاته، أن أثقل حصيلة 

سجلت بوالية تمنراست بوفاة 4 
أشخاص منهم 3 رعايا أفارقة وإصابة 
5 آخرين، إثر انقالب واحتراق شاحنة 
بالطريق الوطني رقم 55 ببلدية إدلس.

كما ذكرت المديرية العامة أنه تم 
تسجيل أزيد من 2700 حادث مرور 

منذ بداية شهر رمضان، خلف وفاة 
87 شخصا في مكان الحوادث وإصابة 

3015 آخرين.
وفي سياق آخر، تدخلت مصالح 

الحماية المدنية خالل نفس الفترة من 
أجل تقديم اإلسعافات األولية لـ 11 

شخصا نتيجة استنشاقهم لغاز أحادي 
أكسيد الكربون المنبعث من مسخنات 

الماء وأجهزة التدفئة داخل منازلهم 
بينهم 5 أشخاص بوالية األغواط 2 

بالنعامة و4 البيض.
وشملت الحصيلة كذلك قيام وحدات 

الحماية المدنية بإخماد 4 حرائق 
حضرية، صناعية ومختلفة عبر 

واليات: المدية، ورقلة ووالية برج 
باجي مختار والتي خلفت إصابة 3 
أشخاص بحروق من الدرجة الثانية 
والثالثة إثر حريق شب بمطعم كائن 

بحي الوسط، بلدية ودائرة برج باجي 
مختار.

وزير المجاهدين يعزي عائلة 

الفقيدالمجاهد �صعدي الهادي في ذمة اهلل

انتقل المجاهد سعدي الهادي، عضو جيش التحرير 
الوطني إلى جوار ربه عن عمر ناهز 82 سنة، حسب 
ما أفادت به وزارة المجاهدين وذوي الحقوق مساء أول 

أمس، في بيان لها .
الفقيد من مواليد 1940 بوالية خنشلة وقد التحق 

مبكرا بصفوف جيش التحرير الوطني بالوالية األولى 
التاريخية االوراس األشم وخاض بها العديد من المعارك 

وهو األخ األصغر للمجاهد المرحوم الهادي معمر.
وحسب المصدر ذاته , فقد برهن المرحوم عن حنكته و 
شجاعته و قدرته على الحاق خسائر بالغة في صفوف 

العدو. وقد شارك في العديد من المعارك من أهمها 
معركة الجرف الشهيرة و معركة الزاوية.

و أمام هذا المصاب الجلل تقدم وزير المجاهدين و ذوي 
الحقوق العيد ربيقة بخالص التعازي والمواساة ألسرة 
الفقيد راجيا من الباري جلت قدرته أن يتغمده بواسع 

رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله الصبر والسلوان.

 باالإ�ضافة اإلى كمية

 من المخدرات ال�ضلبة

 �صرطة حمادي ببومردا�ص 
تحجز 269 قر�ص مهلو�ص 

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لألمن الحضري لحمادي 
بوالية بومرداس خالل الثالثي األول من السنة الجارية 

من حجز 269 قرص مهلوس وكمية من المخدرات 
الصلبة.

وأشارت مصالح أمن والية بومرداس في بيان لها، 
بأن العمليات المتفرقة لألمن الحضري لحمادي سمحت 
بمعالجة العديد من القضايا اإلجرامية المتعلقة باالتجار 

والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وأضافت، بأن العمليات الشرطية مكنت عناصر األمن 

من توقيف عشرة أشخاص ينحدرون من واليات مختلفة 
تتراوح أعمارهم ما بين  26 و36 سنة، حيث تم 

خاللها ضبط  وحجز 269 قرص مهلوس، 09 أكياس 
من المخدرات الصلبة من نوع الهيروين يقدر وزنها 
بـ02غ و كمية من المخدرات صنف القنب الهندي، 
سجائر ملفوفة محشوة بمادة مخدرة، أسلحة بيضاء 

ومبالغ مالية معتبرة من عائدات الترويج. وقد تم انجاز 
ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم، ليتم بعدها تقديمهم أمام 

الجهات القضائية المختصة إقليميا.
ف. م

الم�ضيلة: 

 الإطاحة بع�صابة
 �صرقة المنازل ببرهوم 

أطاح عناصر الشرطة القضائية باألمن الحضري 
الخارجي ببرهوم ملحق بأمن دائرة مقرة بأمن والية 

المسيلة، بأربعة أشخاص يحترفون سرقة المنازل، 
واسترجاع جزء كبير من المسروقات،حسبما أفاد به 

بيان صادر عن خلية اإلتصال والعالقات العامة بذات 
السلك األمني.

وذكر البيان أن وقائع القضية بدأت على إثر شكوى تقدم 
بها الضحية لذات المصالح مفادها تعرضه لفعل السرقة 
بالكسر من داخل مسكنه العائلي الكائن بأحد أحياء قطاع 
اإلختصاص من طرف مجهولين، الفعل الذي طال مبلغ 

مالي معتبر ومجوهوات من المعدن األصفر، ليتم فتح 
تحقيق في القضية ومباشرة التحريات الميدانية والتقنية، 
التي مكنت من اإلطاحة بالفاعلين وبالتنسيق مع النيابة 

المختصة إقليميا تم تفتيش مساكنهم أين تم استرجاع 
جزء كبير من المسروقات.

وأضاف البيان أنه تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات 
القضائية المختصة إقليميا من أجل تكوين جمعية أشرار، 

السرقة بالكسر والتعدد، إخفاء أشياء مسروقة وعدم 
اإلبالغ عن جريمة ليصدر في حق 3 منهم أمر إيداع 

بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة. 

.. وحجز اأزيد من 61 قنطارا من مادة 

ال�ضميد موجهة للم�ضاربة

حجز عناصر الشرطة باألمن الحضري الخامس بأمن 
والية المسيلة  أزيد من 61 قنطار من مادة السميد كانت 

محولة عن مقصدها االمتيازي لغرض المضاربة غير 
المشروعة،حسبما أفادت به خلية اإلتصال والعالقات 

العامة بذات السلك األمني في بيان لها.
وذكر البيان أن وقائع القضية بدأت إثر ورود معلومات 

للمصلحة مفادها قيام سائق شاحنة ومرافقه بتفريغ 
أكياس السميد بمسكنه العائلي على مستوى أحد أحياء 

قطاع االختصاص، ليتم مداهمة المكان وضبط المشتبه 
فيه يقوم بتفريغ األكياس من الشاحنة إلى داخل مرآب 
مسكنه العائلي، حيث تبين أنه قام بإفراغ 17 كيسا من 
حمولة الشاحنة المقدرة بـ 500 كيس، كما تم العثور 

على 111 كيس داخل المرآب تم تفريغه في شحنة 
سابقة، لتصل الكمية اإلجمالية إلى 611 كيس بوزن 

10 كلغ )61 قنطار و10 كلغ(.
 وأضاف البيان، أنه تم على إثر ذلك حجز الكمية 

المضبوطة وإنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما، 
عن تهمة تحويل سلعة عن مقصدها االمتيازي لغرض 

المضاربة غير المشروعة، وخيانة األمانة.
 محمد. ق

بعد انقطاع دام قرابة ال�ضنتين ب�ضبب تداعيات الكوفيد 

15 مليون م�صل وزائر للم�صجد النبوي 
والرو�صة منذ بدء رم�صان

أعرب الشيخ يوسف جمعة 
سالمة، النائب األول لرئيس الهيئة 

االسالمية العليا بالقدس، عن تقديره 
لموقف الجزائر التاريخي الداعم 

للقضية الفلسطينية في كل مراحلها، 
مثمنا الجهود التي يبذلها رئيس 
الجمهورية، عبد المجيد تبون، 

لوقف العدوان الغاشم على االقصى 
المبارك والقدس وفلسطين.

وأكد الشيخ يوسف جمعة سالمة، 
في حوار مع »واج« أن »تحرك 

الرئيس عبد المجيد تبون مقدر 
عاليا من أبناء شعبنا وليس هذا 
بغريب على نجاح الدبلوماسية 

الجزائرية، بعد تعليق قرار منح 
الكيان الصهيوني صفة مراقب 
باالتحاد االفريقي، وتحركاتها 

عبر المنظمات الدولية لنصرة القضية 
الفلسطينية«، مقدما الشكر للجزائر 

لتخصيصها لوقفية خاصة بالمدينة المقدسة.
وذكر بأن الجزائر، التي يكن لها الشعب 
الفلسطيني ولشعبها كل المحبة والعرفان، 

احتضنت القضية الفلسطينية منذ أيامها 
األولى على الرغم من أنها كانت وقتئذ 
تحت االحتالل الفرنسي، اال أن الشعب 

الجزائري كان يرسل مساعداته لدعم 
الشعب الفلسطيني، مستدال في هذا المقام 

ب«جهود الجزائر وعملها بكل جد من اجل 
تحقيق المصالحة الفلسطينية وتوحيد شمل 

الشعب الفلسطيني وجمع كلمته كي ينال 
حقوقه الكاملة، عبر استضافتها لجميع وفود 

الفصائل في الفترة الماضية«.
وثمن الشيخ يوسف جمعة سالمة عاليا جهود 
الجزائر ورئيسها الداعمة للشعب الفلسطيني 
ولقضيته العادلة في كافة المنتديات العربية 

واالسالمية والدولية.
وعن تطورات االوضاع بالقدس واالقصى 

المبارك والعدوان الصهيوني على المصلين 

والمرابطين بالمكان المقدس، استهل 
الدكتور جمعة سالمة رده بالتأكيد 

على أن المدينة تتعرض ل«مجزرة 
بشعة« تستهدف االنسان والتاريخ 

والحضارة في ظل محاوالت 
االحتالل السيطرة على كل المعالم 

العربية االسالمية فيها، وفي مقدمتها 
المسجد األقصى المبارك.

ومن صور هذا االستهداف، ما 
تتعرض له أحياء المدينة كحي 

الشيخ جراح وسلوان وجبل المكبر 
والعيساوية من اعتداءات الى جانب 
االعتداءات على كنيسة القيامة في 
المدينة المقدسة.اال ان هذا االعتداء 
االجرامي الذي نفذه االحتالل بحق 

االقصى و اقتحاماته لساحاته و 
االعتداء على المصلين بالضرب 

و استخدام االعيرة النارية والمطاطية 
والمعدنية وقنابل الغاز المسيل للدموع مع 
اعتقال اكثر من 470 فلسطيني، لن يثني 

الفلسطينيين عن الدفاع عن مقدساتهم -يقول 
الشيخ جمعة سالمة- مبينا ان تصديهم 
للعدوان االخير باألقصى والقدس جاء 

»ليثبت أحقيتهم في هذا المسجد وليعلنوا أنه 
مسجد للمسلمين فقط وليبينوا انهم لن يتنازلوا 

عن شبر واحد وال عن ذرة تراب من هذه 
االرض المباركة ألنها أرض وقف إسالمي 

استقبل مسجد رسول اإلسالم محمد عليه 
الصالة والسالم، وروضته في المدينة 

المنورة غربي السعودية، أكثر من 15 
مليون مصل وزائر، منذ بداية شهر 

رمضان المعظم.
وأعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون 

المسجد النبوي، في بيان، السبت، 
أن »مسجد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - استقبل منذ اليوم األول 

من شهر رمضان المبارك )2 أبريل/ 
نيسان الجاري( 14 مليونا و772 ألفا 

و46 مصليا«. كما استقبل المسجد 
ذاته »أكثر من 944 ألفا و355 زائرا 

ومصليا في الروضة الشريفة )مكان 
مبارك بالمسجد(«. ومسجد النبي محمد 

أو المسجد النبوي له 229 بابا داخليا 
وخارجيا و10 مآذن وهو ثاني أقدس 

دور عبادة بالنسبة للمسلمين بعد المسجد 
الحرام في مكة، والصالة فيه وزيارة 

روضته لها ثواب كبير في اإلسالم.
وتأتي هذه األعداد الكبيرة بعد أقل من 

50 يوما من إعالن المملكة في 6 مارس 
الماضي، »اإليقاف الفوري« لتدابير 

مكافحة فيروس كورونا بالبالد التي قيدت 
العامين الماضيين الصلوات والزيارات 
لمسجد رسول اإلسالم بالمدينة المنورة.

وكاالت

الهيئة الإ�صالمية العليا بالقد�ص تثمن موقف 
الجزائر الداعم للق�صية الفل�صطينية

تم تسجيل أزيد من 5 ماليين مشترك 
في الهاتف الثابت و47 مليون 

مشترك في الهاتف النقال )الجيل 
الثالث والرابع( سنة 2021, حسب 

أحدث تقرير لسلطة ضبط البريد 
واالتصاالت االلكترونية.

وجاء في التقرير أنه تم تسجيل 
ارتفاع في عدد مشتركي الهاتف 
الثابت بنحو 700.000 مشترك 

خالل سنة واحدة, حيث انتقل العدد 
من 4.78 مليون مشترك سنة 2020 

إلى 5.09 مليون سنة 2021, 
مشيرا في ذات السياق إلى أنه من 

بين 5.09 مليون مشترك في شبكة 
الهاتف الثابت, هناك 4.64 مليون 
مشترك مقيم و450.400 مشترك 

محترف.
وفيما يتعلق بترتيب متعاملي الهاتف 

النقال الثالثة في الجزائر, حافظ 
موبيليس على الصدارة بنحو 20 

مليون مشترك إلى غاية 31 ديسمبر 
2021, يليه المتعامالن اآلخران 

»جازي« و »أوريدو«.
وسجلت شركة موبيليس تطورا في 
 GSM قاعدة مشتركيها في شبكات

والجيل الثالث والرابع لتصل إلى 
19.82 مليون مشترك بحلول نهاية 

2021 مقابل 18.97 مليون مشترك 
في نفس الفترة من سنة 2020, يليها 

المتعامل جازي بـ14.59 مليون 
مشترك في 2021 )14.36 مليون 
خالل نفس الفترة من سنة 2020(, 
وأوريدو بـ12.59 مليون مشترك 

)12.21 مليون خالل نفس الفترة من 
سنة 2020.

ق.و

اأزيد من 5 ماليين م�ضترك في الهاتف الثابت 

و47 مليون في الهاتف النقال 

 »موبيلي�ص« تحافظ
 على ال�صدارة بنحو 20 
مليون م�صترك �صنة 2021
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