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من  الوزراء  مجلس  آخر  اجتماع  يخل  لم 
المتوسطة،  للفئة  الداعمة  الرئيس  قرارات 
على غرار ما جرت عليه العادة في مثل هذه 
االجتماعات، فقد ركز رئيس الدولة اول امس، 
على اكثر القطاعات أهمية بالنسبة للمواطنين، 
ومتابعة  لدراسة  االجتماع  خصص  أن  بعد 
المشاريع المتعلقة بقطاعات الطاقة، الصناعة، 
واألمن  المائية  والموارد  النقل،  االتصال، 

المائي.

موا�ضلة احلرب �ضد البطالة

عبد  التزم  الجمهورية،  رئاسة  توليه  منذ 
القدرة  ورفع  البطالة  بمحاربة  تبون  المجيد 
على  التركيز  خالل  من  للمواطنين،  الشرائية 
دعم االستثمار واالنتاج المحلين ولعل األرقام 
التي يتم اإلعالن عنها خالل اجتماات مجلس 
األمثل  الدليل  تعد  تباعا،  المنعقدة  الوزراء 
على التقدم الذي حققته بالدنا في هذا املجال، 
فحسب العرض المقدم حول مختلف المشاريع 
العراقيل،  عنها  ُرفعت  التي  االستثمارية 
من  إلى854  المشاريع  هذه  مجموع  وصل 
إجمالي 915 مشروع، بتسجيل تقدم في 15 
ألح  الرئيس  ان  كما  جديدا،  إضافيا  مشروعا 

البطالة  محاربة  في  االستمرار  على ضرورة 
االستثمارية  المشاريع  تحريك  خالل  من 
المتوقفة، واالستغالل األمثل للعقار الصناعي 
منه،  الُمستغل  غير  واسترجاع  الموجود، 
لفائدة المستثمرين الحقيقيين، إلى جانب وضع 
العقاري  االمتياز  من  لالستفادة  صارم  نظام 
في  الرئيس  امر  كما  والفالحي،  الصناعي 
العاملة  اليد  دمج  بضرورة  الطاقوي  الجانب 
استغالل  مراحل  خالل  المؤهلة  المحلية 
أن  البطالة، وشّدد على  المشروع المتصاص 
والرصاص  الزنك  استغالل  مشروع  يراعي 
بأميزور بجاية معايير الجودة في اإلنتاج وفق 

المعايير البيئية المطلوبة.
ترحيب بقرار مراجعة اسعار الرحالت

من جهة أخرى، رحب أبناء الجالية المقيمون 
بالخارج بقرار الرئيس، الشروع في مراجعة 

أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري قبل 
موسم االصطياف، لفائدة الجالية الوطنية، 

بشكل يحّفز وينشط التوجه نحو شركات النقل 
الوطنية، كما تم تثمين التعليمة التي وجهها 

لمسؤولي قطاع النقل والمتعلقة بالحل الفوري 
واالستثنائي لكل المشاكل المتعلقة بنقل 

المعتمرين حتى ال تتكرر هذه المشاكل مع 

الحجاج، مع مراجعة النظام الهيكلي لشركة 
الخطوط الجوية الجزائرية، وطريقة تسييرها، 
بما يتماشى والمقاييس العالمية، وإيالء أهمية 
بالغة للوضعية المهنية واالجتماعية للطيّارين 

والتقنيين الجزائريين،العاملين في مجال 
الطيران.

تنظيم قطاع الإعالم ..رهان الرئي�س

الصحافة  مهنة  لتنظيم  مساعيه  إطار  وفي 
الرئيس  أمر  والقطاع اإلعالمي بصفة عامة، 
قانونين  سّن  خالل  من  القطاع  بتنظيم 
المكتوبة  بالصحافة  األول  يتعلق  منفصلين، 
كما  البصري،  بالسمعي  والثاني  واإللكترونية 
شدد على ضرورة تعريف الصحفي المحترف 
وكذا  اإلعالمية،  التخصصات  كل  في  بدقة 
المهن الملحقة بالقطاع، كما شدد على ضرورة 
غحداث ما اسماه بـ " القطيعة" مع الممارسات 
السابقة التي شهدها قطاع اإلعالم، بعد أن اكد 
المهنيين وإشراكهم  ضرورة فتح المجال أمام 
التجديدية، إلى جانب أخلقة العمل  في النظرة 
العالمية  اإلعالمية  القيم  وفق  اإلعالمي، 

وأخالقيات المهنة.
استراتيجية وطنية لتوزيع واستهالك المياه

المائية  الموارد  بقطاع  المتعلق  الشق  وفي 
القطاع  وزير  الرئيس  أمر  المائي،  واألمن 
استهالك  طبيعة  في  معمقة  تحقيقات  بمباشرة 
استراتيجية  إلعداد  المجاالت،  كل  في  المياه 
تفّرق  واالستهالك،  والتوزيع  لإلنتاج  وطنية 
واستهالك  العائلي،  الفردي  االستهالك  بين 
تكثيف  تجارية، مع ضرورة  المياه ألغراض 
المياه  في سرقة  المتورطين  ومتابعة  المراقبة 
الماء مادة  العقوبات عليهم، كون  بتسليط أشد 

حيوية تدعمها الدولة.

التكفل بـ 373 طفل مري�س بال�ضتقالب 

اخللوي ونق�س املناعة

لدلولة  االجتماعي  الطابع  ترسيخ  إطار  وفي 
الجزائرية، امر رئيس الجمهورية تعبد المجيد 
تبون، بعد االستماع إلى عرض حول انتشار 
المناعة  ونقص  الخلوي  االستقالب  مرض 
من  المجاني  بالتكفل  امر  الجدد،  المواليد  بين 
باالستقالب  بـ373 طفل مريض  الدولة،  قبل 
والية،   18 عبر  المناعة،  ونقص  الخلوي 
واألدوية،  الغذائية  المكمالت  بتوفير  وذلك 
باستيراد  المركزية  للصيدلية  والترخيص 
بنظامهم  الخاصة  الغذائية  والمكمالت  األدوية 

العالجي، وتوزيعها.

اإ. �ضايح

قرارات ا�ضتعجالية لتح�ضني ظروف فئات وا�ضعة من املجتمع

 رئي�س اجلمهورية ير�ّسخ "
الطابع االجتماعي" للدولة

األزم رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، احلكومة، بالتحرك الفوري وموا�ضلة العمل من اجل حت�ضني الظروف 

املعي�ضية للمواطن على اكرث من �ضعيد، فقد جاء اآخر اجتماع ملجل�س الوزراء، �ضامال، بعد اأن ت�ضمن قرارات تخ�س 

عديد اجلوانب املعي�ضية ذات ال�ضلة املبا�ضرة باملواطن، يتقدمها قطاعا ال�ضحة والقت�ضاد، ليبقى دعم فئة ال�ضباب 

وتوفري منا�ضب ال�ضغل يحتل ح�ضة الأ�ضد يف لقاء الرئي�س الدوري بالطاقم احلكومي.

بهدف التقدم يف معاجلة امللفات الكربى وتكثيف وتو�ضيع العالقات اجلزائرية الفرن�ضية

الرئي�س تبون يدعو اميانويل ماكرون لزيارة اجلزائر 
بعث رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون, 

اأم�س, ر�ضالة تهنئة اإىل اميانويل ماكرون 

مبنا�ضبة اإعادة انتخابه رئي�سا للجمهورية 

الفرن�ضية, معربا عن اأمله يف اأن تكون هذه 

العهدة "ثرية باجلهد امل�ضرتك يف م�ضار 

العالقات الثنائية للو�ضول بها اإىل اأف�ضل 

امل�ضتويات املاأمولة.«

ع.ط

وجاء في رسالة رئيس الجمهورية: "يسعدني 
بمناسبة تجديد انتخابكم رئيسا للجمهورية 

الفرنسية, أن أتوجه إليكم, باسم الجزائر شعبا 
وحكومة وأصالة عن نفسي, بأحر التهاني 
وبخالص تمنياتي لكم بالنجاح في مواصلة 

مهامكم السامية.«
وأضاف قائال: "إن الثقة التي جددها الشعب 

الفرنسي فيكم, دليل عرفان على النتائج التي 
حققتموها, وهي شهادة تقدير لما تتمتعون 

به من مزايا رجال الدولة, التي سخرتموها 
لخدمة مصالح أمتكم ومكانتها على الساحة 
الدولية.« وتابع الرئيس تبون: "وإذ أعرب 
في هذا المقام عن ارتياحي لجودة عالقتنا 

الشخصية المتسمة بالثقة والمودة وللتطورات 
التي أحرزتها, ولو نسبيا, الشراكة الجزائرية 

الفرنسية, بفضل تفانينا والتزامنا, فإنني في 
الوقت الذي تباشرون فيه عهدة ثانية, أتمنى أن 
تكون ثرية بالجهد المشترك في مسار العالقات 

الثنائية للوصول بها إلى أفضل المستويات 
المأمولة, أقدر أهمية الفرصة التاريخية المتاحة 

لنا الستشراف المستقبل والتكفل بطموحاتنا 
بشجاعة ومسؤولية.«

»إن الرؤية المجددة المنطلقة من احترام 
السيادة وتوازن المصالح التي نتقاسمها 

فيما يتعلق بالذاكرة وبالعالقات اإلنسانية, 
والمشاورات السياسية واالستشراف 

االستراتيجي والتعاون االقتصادي والتفاعالت 
في كافة مستويات العمل المشترك" --يستطرد 
رئيس الجمهورية-- "من شأنها أن تفتح لبلدينا 
آفاقا واسعة من الصداقة والتعايش المتناغم في 

إطار المنافع المتبادلة.«
وخلص الرئيس تبون الى القول: "وإذ أقرن 
هذه التهاني والتمنيات بالتعبير عن سروري 

باستقبالكم عن قريب في الجزائر لنطلق 
سويا ديناميكية تدفع إلى التقدم في معالجة 

الملفات الكبرى وإلى تكثيف وتوسيع العالقات 
الجزائرية الفرنسية".

الفريق �ضنقريحة ي�ضيد باحرتافية اجلي�س وبالنتائج 

املحققة يف مكافحة الإرهاب

"اعرتافات االإرهابيني املوقوفني ف�سحت 
خمططات "ر�ساد" االإرهابية"

قال رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�ضعبي، الفريق ال�ضعيد �ضنقريحة 
اإن اعرتافات الإرهابيني الذين مت توقيفهم موؤخرا من طرف قوات 

اجلي�س الوطني ال�ضعبي، ف�ضحت تواطوؤ منظمة "ر�ضاد" الإرهابية 
مع اجلماعات الإرهابية واأ�ضقطت القناع عن خمططاتها امل�ضبوهة.

عزيز. ط

أشاد رئيس أركان 
الجيش الوطني 
الشعبي، أمس، 

بالنتائج الباهرة التي 
ما فتئ يحققها الجيش 

الوطني الشعبي 
في إطار مكافحة 
اإلرهاب، السيما 
على إثر العملية 
النوعية األخيرة 

بوالية سكيكدة، والتي 
أسفرت عن القضاء 
على عدد معتبر من 

اإلرهابيين وإلقاء 
القبض على آخرين.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه خالل زيارة العمل والتفتيش التي قام 
بها، أمس، إلى مقر قيادة الفرقة األولى المدرعة بالناحية العسكرية الخامسة، 

أكد الفريق شنقريحة, في كلمة توجيهية له, أن "اعترافات اإلرهابيين 
الموقوفين فضحت تواطؤ منظمة "رشاد" اإلرهابية مع الجماعات اإلرهابية 

الناشطة داخل وخارج البالد وأسقطت القناع عن مخططاتها المشبوهة 
وأماطت اللثام عن الحقد الدفين الذي يكنه هؤالء المخربين لبالدنا الجزائر 
واستعدادهم للتحالف حتى مع عدو خارجي من أجل الوصول إلى مآربهم 

الخبيثة.«’
كما جاءت هذه االعترافات أيضا --يضيف الفريق شنقريحة- "لتبرهن مرة 

أخرى على صواب المقاربة المتبناة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني 
الشعبي, طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, القائد األعلى للقوات المسلحة، 

وزير الدفاع الوطني، تجاه آفة اإلرهاب والمنظمات التخريبية وتؤكد لهؤالء 
المخربين أن الخروج عن المجموعة الوطنية وحمل السالح واستعمال العنف، 

لتحقيق أهداف سياسية ضيقة سيكون دائما مآله الفشل الذريع.«

بعد اإعالن تكفل الدولة بعالج الأمرا�س النادرة

مر�ضى الوذمة الوعائية الوراثية يطالبون 
بالتعجيل يف تطبيق قرارات الرئي�س 

ثّمن رئي�س "اجلمعية الوطنية ملر�ضى الوذمة الوعائية الوراثية"، حممد 

نقرو�س، قرار رئي�س اجلمهورية القا�ضي بالتكفل بامل�ضابني بالأمرا�س النادرة، 

معربا عن اأمله يف ال�ضروع �ضريعا يف تطبيق القرار خا�ضة ما تعلق منه بتوفري 

الأدوية اخلا�ضة بهذه الفئة، ليعلن يف �ضياق اآخر عن لقاء مرتقب مع وزير ال�ضحة 

يف التا�ضع من ماي الداخل لبحث �ضبل التكفل بهذه الفئة من املر�ضى.

اإميان.�س

قال رئيس "الجمعية الوطنية لمرضى الوذمة الوعائية الوراثية"، محمد نقروش، 
جاءت  المزمنة،  باألمراض  المتعلقة  األخيرة  الوزراء  مجلس  قرارات  إن 
كاستجابة لسلسلة اللقاءات والمراسالت التي دأبت الجمعية على رفعها في عديد 
المناسبات إلى الجهات الوصية، موضحا في اتصال بـ"الرائد"، أمس، أن قرار 
نتيجة "عمل حثيث  المرضى، جاء  بهؤالء  المجاني  التكفل  الجمهورية  رئيس 
ألزيد من سنتين" تم خاللها تنظيم سلسلة من االجتماعات والملتقيات بالنتسيق 

مع الوصاية.
جمعته  التي  المناسبات  عديد  وخالل  أنه  إلى  محدثنا  أشار  الشق،  هذا  وفي 
بمسؤولي القطاعات ذات الصلة المباشرة بلجمعية التي يرأسها، "لمس تجاوبا 
وتفاعال كبيرين من طرف الجهات الوصية، وأدرك وجود إرادة حقيقية لتحمل 
أعباء تكلفة عالج المرضى خاصة مع الندرة المسجلة في األدوية وأضاف في 
عملية  في  التسريع  بضرورة  القاضي  الجمهورية  رئيس  قرار  أن  الشأن  هذا 
تسجيل الحاالت وإحصائها للتكفل بها، جاء بعد االنشغاالت التي رفعتها الجمعية 

خالل آخر اجتماع لها مع الوصاية قبل عشرة ايام.
من جهة أخرى، أشار نقروش إلى أن المرضى المصابين بهذا المرض النادر 
حوالي  الجمعية  تضم  والذين  الوراثية"،  الوعائية  الوذمة   " باسم  والمعروف 
400 منهم، سارعوا بدورهم لالتصال بالجمعية واإلعراب عن مدى سعادتهم 
وارتياحهم من قرارات مجلس الوزراء، أملين في الشروع سريعا في تطبيقها 
وتمكينهم من العالج والحصول على األدوية التي يحتاجون إليها، حيث يتوقع 
رئيس الجمعية أن يتم قريبا تطبيق القرار وااللتزام بتعليمات رئيس الجمهورية.
يذكر ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان قد أمر خالل اجتماع مجلس 
الوزراء األخير، وزير الصحة بالتكفل باألمراض النادرة في الجزائر، وذلك 
على عاتق الدولة، مع ضرورة التنسيق مع الجمعيات المتخصصة في األمراض 
مبكرا،  لكشفها  الدولة  مجهر  تحت  النادرة  المرض  حاالت  إلبقاء  النادرة، 

ومتابعتها ودراستها بهدف محاصرتها والتقليل من انتشارها.
نشاطات  أهم  عن  للحديث  الوراثية"،  الوعائية  الوذمة  "جمعية  رئيس  وعاد 
الجمعية التي قال إنها وعلى عكس نظيراتها تضم مجلسا علميا يتكون من خيرة 
األطباء والمختصين، وتعمل منذ أزيد من سنتين على إيصال صوت المصابين 
بهذا المرض النادر والخطير للجهات المسؤولة، بالنظر إلى خطورة أعراضه 
وندرة األدوية الخاصة به، ما تسبب في وفاة عدد كبير من المصابين، من بينهم 
مداني اميمو، أحد األعضاء المؤسسين للجمعية الذي وافته المنية منذ أيام متأثرا 

بهذا المرض، وبانعدام األدوية المعالجة له.
وزارة  مع  االجتماعات  عديد  مؤخرا  عقدت  الجمعية  أن  إلى  محدثنا  وأشار 
الصحة وإصالح المستشفيات ووزارة الصناعات الصيدالنية، كان آخرها في 
6 أفريل الجاري، بمناسبة عرض توصيات المؤتمر الوطني األول المنعقد شهر 
ديسمبر المنقضي، تاله لقاءان أبدت الوزارتان خاللهما "التزاما قويا بتسجيل 
الدواء "في فترة من أربعة إلى خمسة أشهر"، ليكشف في سياق ذي صلة عن 
رفع طلب رسمي لدى وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات، األسبوع 

الماضي، من اجل اقتناء الدواء .



وأعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات 
عن تسخير حوالي 50 ألف تاجر لضمان 
الوزارة  وأوضحت  الفطر  عيد  مداومة 
ألف   49 تسخير  تم  أنه  لها،  بيان  في 
6250 ينشطون  بينهم  تاجرا من  و853 
في قطاع المخابز و 28 ألف 458 تاجر 
في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر 
والفواكه و14 ألف 682 تاجر في قطاع 
إنتاجية  المختلفة و482 وحدة  النشاطات 
وحدة  و46  مطحنة   206 ملبنة،   230(
إنتاج مياه معدنية(. كما تم تسخير 2265 
الوطني  التراب  عون مراقبة عبر كامل 
هذا  المداومات.  برنامج  تنفيذ  لمتابعة 
المتعاملين  كل  التجارة  وزارة  ودعت 
بقوة  “للمساهمة  المسخرين  االقتصاديين 
مذكرة  المداومة،  برنامج  إنجاح  في 
إياهم بإلزامية استئناف نشاطهم التجاري 
وإعادة فتح محالتهم بعد عطلة العيد طبقا 
األعياد  خالل  للعطل  المنظمة  ألحكام 

الوطنية والدينية.

التجار �سيعملون على توفري كافة 

ال�سروريات يومي العيد

الوطني  األمين  قال  البرنامج  هذا  وعن 
للتجار  العام  باالتحاد  بالمالية  المكلف 
القادر  عبد  الجزائريين،  والحرفيين 
يضمنون  سوف  التجار  إن  بوشريط، 
 ، مشيرا  الفطر  عيد  أيام  خالل  مداومة 
المعنيين  بالتجار  الخاصة  القائمة  وأن 
بهذه العملية حددتها وزارة التجارة على 
من  أزيد  تجنيد  حيث  والية   58 مستوى 
50 ألف تاجر منها 6 االف مخبزة و35 
ألف تاجر ومحل خضر وفواكه وكذا مواد 
غدائية وأشار بوشريط أن المداومة خالل 
أيام العيد ستكون مضمونة كباقي المواسم 
الظروف  تحسن  مع  خاصة  الماضية 
الصحية التي مرت بها البالد للسنة الثانية 
جائحة  بتفشي  والمتعلقة  التوالي  على 
كورونا، مشيرا أن التجار سيعملون على 
المنتجات  مختلف  وتوفير  السوق  تموين 
االستهالك،  واسعة  منها  خاصة  بالمواد 

ضمان  على  سيسهرون  هؤالء  أن  وأكد 
سواء  واالحتياجات،  الضروريات  كل 
مواد غذائية عامة، توزيع الحليب، خضر 

وفواكه ومواد معدنية، ومادة الخبز.
 ارتفاع عدد التجار

 املداومني هذه ال�سنة

وعن عدد التجار المعنيين بالمداومة، قال 
عدد  يزداد  سنة  كل  إنه  ذاته،  المتحدث 
العملية،  يشاركون في هذه  الذين  التجار 
التجار  عدد  السنة  هذه  ارتفع  حيث 
المعنيين بالمداومة بحدود 5 أالف تاجر  
بخصوص  المواطنين  بوشريط  وطمأن 
الندرة، مؤكدا أن هذه السنة صحيح هناك 
يرفع  قد  ما  الغذائية،  المواد  ضغط على 
عيد  في  عادة  الطلب  ان  غير  األسعار 
الفطر يتراجع مقارنة بباقي األعياد على 
ما  وهو  اللحوم  وحتى  والفواكه  الخضر 
سيعمل على استقرار األسعار مشيرا إلى 
أن كل المنتجات متوفرة بكثرة، وهو ما 
أيام  األسعار  ارتفاع  فرضية  من  يجعل 

العيد واألسبوع الذي بعده مستبعدا حسب 
بوشريط عكس ما كان يحدث في المواسم 
خاصة  المنتجات  تعرف  أين  الماضية 
منها الخضر و الفواكه ندرة وارتفاع في 

األسعار مقابل ذلك.
 لهذا ال�سبب ي�ستمر بع�ض التجار

 يف غلق حمالتهم ما بعد العيد

بالمقابل وفيما يتعلق بظاهرة غلق بعض 
العيد  تلي  التي  األيام  لمحالتهم  التجار 
التجار  أن  إلى  الظاهرة  المتحدث  أرجع 
تعامل  كيفية  في  خبرة  لديهم  أصبحت 
أن  حيث  المناسبات،  مع  المواطنين 
قبل  ثالثة  أو  يومين  وقبل  الموطن عادة 
من  معتبرة  الكميات  بتخزين  يقوم  العيد 
لمدة  تكفي  الغذائية والتي  المواد  مختلف 
أسبوع أكثر، ما يجعله غير مضطر إلى 
مباشرة، وهو  العيد  بعد  للتسوق  الذهاب 
ساعات  تقليص  إلى  التجار  يدفع  قد  ما 
هذا  ورغم  أنه  غير  باألسواق.  عملهم 
يؤكد بوشريط أن أسواق الجملة للخضر 
تبقى  الغذائية  المواد  وأسواق  والفواكه 
مع  خصوصا  العيد،  أيام  حتى  مفتوحة 
الكثير  يجعل  ما  الشرائية  القدرة  تراجع 
اقتناء  على  قادرين  غير  المواطنين  من 
وتخزين المواد الغذائية الكافية ألسبوع، 
إلى  مضطرين  يكونون  سوف  وبالتالي 
اقتناء المنتجات وفق احتياجاتهم اليومية 

 املداومة نظام فعال 

بن�سبة 100 باملائة

أن  بوشريط  أبرز  ذاته،  السياق  وفي 
كإجراء  تطبيقها  ومنذ  المداولة  عملية 
فعاليتها  أثبتت  سنوات،  منذ  اجباري 
بالمائة،   100 تقارب  بنسبة  ونجاعتها 
كما أن أغلبية التجار الذين تحدد قوائمهم 
بها،  يلتزمون  بالمداومة  معنيين  ليكونوا 
وأن  خصوصا  منهم،  بالمائة   99 بنسبة 
كل  وأن  واضح،  الشأن  هذا  في  القانون 
تطبق  التجار  من  للتعليمات  مخالف 
بالغلق  تتعلق  صارمة  عقوبات  عليه 
ثالثة  إلى  شهر  من  تتراوح  لمدة  المحل 
أشهر، وغرامات مالية بـ 1 مليون سنتيم  

وغيرها.
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اإقبال كبري من العائالت

 التي تعي�ض �سائقة مادية 

�ضغط يف بنوك
 الرهن وانتعا�ش

 يف اأ�ضواق الذهب املوازية 
تنتعش تجارة الذهب في السوق السوداء مع اقتراب 
عيد الفطر حيث تجد الكثير من االسر في بيع حليها 
حال لتغطية مصاريف هذه المناسبة الدينية وهو ما 
المالية في السوق السوداء  التعامالت  يضاعف من 
اقباال  الفترة  هذه  الذهب  رهن  بنوك  تعرف  بينما 

كبيرا من طرف الجزائريات.
وقع  على  األيام  هذه  العائالت  من  العديد  وتعيش 
أجور  استنزف  الذي  الغالء  بسبب  مالية  ضائقة 
ومع  رمضان  بداية  منذ  الجزائريين  ومدخرات 
لمصاريف  تحتاج  االسر  كافة  فان  العيد  اقتراب 
إضافية من اجل اقتناء ما تحتاجه خالل هذه المناسبة 
ما يدفع العديد من النساء لبيع مجوهراتهم او حتى 
رهنها وفي وقت تشهد محالت بيع الذهب تراجعا 
لقلة  نظرا  المبارك  رمضان  شهر  خالل  ملحوظا 
الشهر  نهاية  مع  الموازية  السوق  تنتعش  الطلب، 
المقبلين  من  يتضاعف  الذي  الشراء  بين  الكريم 
العائالت  تصنعه  الذي  والعرض  الزواج  على 
العيد.  لتغطية مصاريف  تبيع جزء من حليها  التي 
التابعة  بالمقابل تعرف وكاالت الرهن على الذهب 
لبنك التنمية المحلية بالعديد من واليات الوطن هذه 
الفترة ضغطا و إقباال كبيرين بسبب توافد عشرات 
المواطنين مند الساعات األولى من الصباح لحجز 
مكان و الظفر بموقع متقدم بالطوابير الطويلة التي 
أن  ورغم  ذهبهم   لرهن  المواطنون  فيها  يصطف 
بقيمة  تقدر  فائدة  بدفع  مقترنة  الذهب  رهن  عملية 
8% سنويا غير أن الحاجة تفرض هذه األيام على 
الكثير من العائالت اللجوء إلى هذا الحل للحصول 
على مبلغ مالي غالبا ما يفرض على المتحصل عليه 
تسديد فوائد مرهقة و هو ما اشتكى منه العديد من 
المواطنين و المواطنات و هو المشكل المطروح في 
حال تطلبت العملية الوقت الطويل قد  يتجاوز الستة 
من  المدينين  أغلب  حال  وهو  الدين  لتسديد  أشهر 
المواطنين لهذا البنك الذي يكون فيه الذهب ضمان 
التسديد . كما أن قيمة القرض قد تصل 50 مليون 
للتسديد   6 أشهر  آجال  المستفيد منه  سنتيم مع منح 
قابلة للتجديد 6 مرات، أي لـ3 سنوات مع احتساب 
الغرام الواحد من الذهب مقابل 2000 دينار بشرط 
الراهن  يفرض على  كما   18 عيار  يكون  من  أن 
إحضار بطاقة هوية و نسخة منها . من جهة أخرى 
على  الرهن  وكاالت  على  المتوافدين  أغلب  فإن 
اضطرتهن  ممن  النساء  من  هن  االيام  هذه  الذهب 
الظروف لرهن مجوهراتهن ألجل توفير متطلبات 
قيمتها  تساوي  ال  بأسعار  بيعها  بدل  عائالتهن 
الكثير منهن تجدن صعوبة الحقا  الحقيقية غير أن 
في تسديد قيمة الرهن الذي يبقى في الحقيقة الحل 
فغالبا ما وجدناهم  الرجال  أما  للكثير منهن  االخير 
مكان  بحجز  غالبهم  يقوم  إذ  بزوجاتهم  مصحوبين 
بطابور االنتظار فيما تجلب زوجته الحقا المصوغ 

لرهنه.
�ض.زمو�ض

�ض.زمو�ض

ممثلو التجار يطمئنون بتوفر كافة املواد اال�ستهالكية يومي العيد 

برنامج مداومة "م�ضبوط" 
وعقوبات تنتظر التجار  "املتخلفني"

�سبطت وزارة التجارة قائمة التجار املعنيني مبداومة العيد هذه ال�سنة حيث �سيكون هناك 50 األف تاجر معنيني بهذه العملية يف حني 

اأو�سح ممثلو للتجار ان هوؤالء �سيلتزمون قدر االإمكان بنظام املداومة ل�سمان تزويد املواطنني مطمئنني اأن خمتلف املنتوجات �ستكون 

خالل يومي العيد متوفرة وبكميات كافية واأ�سعار معقولة.

فيــــما يخ�ض االإ�ســـــــراف وتاأطيــــر طلبة الدكتوراه

�ضــدور "قريبا" قرار بامل�ضــــاواة بني حامـــلي التاأهيل اجلامــــعي والتاأهيــــل البحثي
 ا�ضتحـــداث "�ضبكـــــة تقييـــم جديـــدة بالباحثني الدائمـــني"

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  قررت 

الباحثني  مبطلب  االعتبار  بعني  االأخذ   ،

الدائمني و النقابة الوطنية للباحثني الدائمني 

 804 رقم  القرار  يف  النظر  اإعادة  يخ�ض   فيما 

كيفيات  يحدد   ،2021 جويلية   14 يف  املوؤرخ 

على  باحل�سول  املتعلقة  االأحكام  تطبيق 

التاأهيل اجلامعي، والذي كان يعتمد على املعيار 

البيداغوجي لتقييم عمل الباحث الدائم.

صدور  يترقب  فإنه  النقابة   من  مصدر  عن  ونقال 
الجامعي  التأهيل  بالمساواة بين حاملي  المتعلق  النص 
طلبة  وتأطير  اإلشراف  يخص  فيما  البحثي  والتأهيل 
الدكتوراه. وجاء  قرار وزارة التعليم العالي، استجابة 
لمطلب الباحثين الدائمين في اطار تعليمة صدرت عن 

الوصاية،  أين أنهت فيها الى علم المحاضرين قسم"ب" 
واالساتذة الباحثين قسم "ب" عن افتتاح الدورة الثانية 
للحصول على التأهيل الجامعي، أين دعت الموظفين 
ضمن  عنها  المنصوص  للترشح  القانونية  للشروط 
أحكام المرسوم التنفيذي رقم 50/21 المؤرخ في 28 
جانفي 2021 والذي يحدد شروط وكيفيات الحصول 
 493 رقم  القرار  على  الجامعي.وبناء  التأهيل  على 
القرار رقم  ويتمم  يعدل   2022 أفريل   20 في  مؤرخ 
804 المتضمن شروط الترشح والحصول على التأهيل 
الجامعي، فان وزارة التعليم العالي لم تحدث تغييرات 
في الشروط ، إنما  تم فقط إضافة شبكة تقييم خاصة 
النقاط  من  األدنى  الحد  تحديد  مع  الدائمين   بالباحثين 

بالنسبة لهذه الفئة عكس فئة االساتذة الباحثين.

لتنظيم  الزمنية  الرزنامة  وفق   أنه  التذكير  يجدر 
فقد   الجامعي  للتأهيل  الجهوية  للجان  الثانية   الدورة 
بروغراس  منصة  عبر  الترشح  ملفات  إيداع  تقرر  
خالل الفترة من   االثنين  02 ماي 2022 الى األحد 
 22 األحد  الى   16 االثنين  ومن   ،2022 ماي   15
ماي للمصادقة عبر المنصة الرقمية على قبول ملفات 
االثنين  ومن  المؤسسات  مديري  طرف  من  الترشح 
23 الى األحد 29 ماي لتقييم ملفات المترشحين عبر 
للتأهيل  الجهوية  اللجان  طرف  من  الرقمية  المنصة 

الجامعي.
كما  تم تحديد االثنين 30 ماي للمداوالت حول النتائج 
وإرسال محاضر النتائج للتأهيل الجامعي من طرف 
العالي  التعليم  وزير  الى  الجهوية  الندوات  رؤساء 

والبحث العلمي على ان يكون يوم االربعاء 1جوان 
2022 موعدا إعداد وتوقيع القرار المتضمن اإلعالن 
التأهيل  على  للحصول  الثانية  الدورة  نتائج  عن 
الجامعي ومن الخميس 2 الى الخميس 9جوان 2022 
السبت  ومن  الطعون،  إليداع  الرقمية  االرضية  فتح 
الطعون  دراسة   2022 جوان   18 السبت  الى   11
للتأهيل الجامعي، واألحد  من طرف اللجان الجهوية 
للتأهيل  الجهوية  اللجان  مداوالت   2022 جوان   19
الجامعي حول نتائج دراسة الطعون رؤساء الندوات 
الجهوية ويوم الثالثاء 21 جوان إعداد وتوقيع القرار 
بعد  الجامعي  التأهيل  الحصول على  نتائج  المتضمن 

الطعون.
مرمي عثماين
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اإبرام اتفاقية بني الهيئة الوطنية حلماية وترقية الطفولة واملديرية العامة لإدارة ال�سجون 

 اإ�سفاء اآليات جديدة ت�سمح للأحداث
 باالندماج جمددا يف املجتمع وعدم االنتكا�س

   

ك�سفت املفو�سة الوطنية حلماية وترقية الطفولة مرمي �سريف، اأول اأم�س، من 

تيبازة اأن م�ساحلها ب�سدد التح�سري لإبرام اتفاقية تعاون مع املديرية العامة 

لإدارة ال�سجون لتعزيز حماية الحداث اجلانحني.
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أوضحت المفوضة لوكالة األنباء 
الجزائرية على هامش إشرافها بالمؤسسة 

العقابية للقليعة رفقة المدير العام إلدارة 
السجون زرب أسعيد على إفطار جماعي 
على شرف األحداث الجانحين، انه سيتم 
قريبا إبرام اتفاقية إطار المديرية العامة 

إلدارة السجون لتعزيز حماية وترقية 
الطفولة.

وتهدف هذه االتفاقية اإلطار المندرجة 
في إطار اتفاقيات التعاون "العديدة 

والمتنوعة والمثمرة" مع وزارة العدل 
-تتابع اشرفي- الى إضفاء آليات جديدة 

تسمح لألحداث باالندماج مجددا في 
المجتمع و عدم السقوط في فخ الخطأ 

مرة ثانية من خالل تكثيف البرامج 
الرامية الى االستثمار في العنصر 
البشري و التكوين الى غيرها من 

البرامج االخرى.
وبخصوص مباردة اإلفطار الجماعي، 

اعربت السيدة شرفي عن سعادتها 
لتقاسمها مائدة رمضان مع اطفال 

جانحين "دفعتهم ظروف في لحظة 
من الحياة الى ارتكاب اخطاء " منوهة 
في هذا السياق بمختلف برامج وزارة 
العدل الرامية للتكفل الناجع بالنزالء 

من األحداث لقضاء عقوبتهم كإجراء 
استثنائي يهدف اساسا لتصحيح وتقويم 

سلوكهم.
واسترسلت تقول في هذا الصدد، ان 
الجزائر كانت دائما سباقة في مجال 

التشريع لحماية وترقية الطفولة من خالل 
اجراءات وتدابير قانونية مرنة تهدف 
اساسا إلعادة زرع االمل في نفوسهم 
وجعلهم مواطنين صالحين وناجحين.

من جهته، أكد المدير العام إلدارة 
السجون زرب أسعيد، استعداد قطاعه 

لتعزيز التعاون و تنسيق الجهود مع 
الهيئة الوطنية لترقية و حماية الطفولة 
في اطار التعاون المشترك مع وزارة 

القطاع.
وكشف في هذا الصدد ان مصالحه 

تحصي 207 حدثا مسجال في برامج 
التعليم العام منهم 15 طفال يستعدون 

الجتياز امتحانات شهادة التعليم المتوسط 
و197 حدثا مزاوال لتربصات في 

مجاالت متعددة في التكوين المهني، 
فضال عن استفادتهم من برامج االرشاد 

والتهذيب الديني، والنشاط الرياضي 
الثقافي والترفيهي.

وفي إطار تعاون ادارة السجون لحماية 
الطفولة، قال زرب ان مصالحه فتحت 
المجال امام المجتمع المدني للمساهمة 

كشريك فعال في تنشيط وإدماج ومرافقة 
هذه الفئة مبرزا ان 222 جمعية تتعاون 
مع المديرية العامة إلدارة السجون منها 

200 جمعية متخصصة في رعاية 
الطفولة على غرار الكشافة اإلسالمية 

الجزائرية التي قامت باستحداث برنامج 
رعاية متخصص يمتد الى بعد انقضاء 

عقوبتهم واالفراج عنهم.

وأكد أن المشرع الجزائري جعل من 
وضع هذه الفئة بالمؤسسات العقابية 

إجراءا إستثنائيا وأولى لها اهتماما كبيرا 
تجسدت من خالل مختلف القوانين 

والتشريعات على غرار القانون 04/05 
المتضمن قانون تنظيم الجون وإعادة 
اإلدماج االجتماعي للمحبوسين، الذي 
يؤكد على ضرورة معاملة األحداث 
خالل تواجدهم بمراكز إعادة تربية 

معاملة يراعى فيها عامل السن 
وخصوصيتهم  التي تستوجب صيانة 

كرامتهم و حقهم في الرعاية الكاملة و 
حقه في االتصال المباشر بعائلته دون 
فاصل و لباس محترم و وجبة غذائية 

كاملة و متوازنة.
لإلشارة شارك في االفطار الجماعي ثلة 

من الفنانين على غرار حكيم صالحي 
الذي دعا في رسالة قوية الى تشديد 

القوانين في حق االولياء معتبرا االهمال 
العائلي سببا رئيسيا لجنوح االطفال و 
وقوعهم في الخطيئة، كما شارك في 

هذا االفطار الجماعي اطارات وزارة 
العدل و الهيئة الوطنية لحماية و ترقية 

الطفولة و كذا لجنة التنسيق الدائمة للهيئة 
الوطنية لحماية وترقية الطفولة و اعضاء 
من  المجتمع مدني. وأسدل الستار على 

المبادرة بحفل فني نشطه نزالء المؤسسة 
العقابية للقليعة من االحداث قبل ان يتم 

تكريم الفائزين منهم في النشاطات الثقافية 
والدينية المنظمة خالل شهر الصيام.

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية 
الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، إن 
للمرأة الجزائرية دور هام وأساسي في 

المجتمع.
وأكد لعمامرة خالل إشرافه على افتتاح 

معرض حول انتاج المرأة واألسرة 
المنتج بمقر وزارة الخارجية، أن المرأة 

الجزائرية قدمت مساهمة معتبرة في 

تاريخ الجزائر القديم والحديث بداية من 
الثورة التحريرية المباركة وصوال إلى 

معركة البناء والتشييد.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المرأة 

يُعترف بها اليوم بشكل كبير، مؤكدا 
أن هذا األمر يعبر على مدى أهمية 
العنصر النسوي في تنمية الجزائر.

وأضاف: “نحن في وزارة الخارجية 

دورنا أن نؤثر في المنظمات الدولية 
من أجل مكانة أفضل للمرأة في 

مختلف الوكاالت الدولية ونعكس على 
مستواها حقائق الوطن. وتابع: ” تمكين 

المرأة أصبح جزء أساسي من برامج 
األمم المتحدة ألنها النصف الفاعل في 

المجتمع والبناء الكامل”.
ع.ط

يف �سيناريو يتكرر ع�سية كل منا�سبة دينية 

 تعّطل املوزعات االألية 
"يعّذب" زبائن بريد اجلزائر والبنوك 

يتجدد عشية كل مناسبة دينية سيناريو تعطل الموزعات االلية التابعة لمؤسسة بريد الجزائر وحتي 
لعدد من البنوك والمؤسسات المصرفية العمومية والخاصة ففي الوقت التي تدعو فيه مؤسسة 

بريد الجزائر زبائنها للسحب من الموزعات الية وتقليل الضغط على الشبابيك يصدم 
المواطنون بتعطل هذه األخيرة او عدم احتوائها على السيولة المالية وهو ما يجعل وجود هذه 

الموزعات كعدمه.
ومن الواضح أن مصالح بريد الجزائر قد فشلت فشال ذريعا في إيجاد حّل لمشكل تعّطل 

الموّزعات وهو األمر الذي ساهم بشكل كبير في تدنّي خدمات السحب اإللكتروني. علما وأّن 
مسلسل تعّطل هذه األجهزة التكنولوجيّة قد برز بشّدة خالل اآلونة األخيرة المتزامنة والضغط 
الذي تعرفه المراكز مع نهاية الشهر ما جعل العديد من زبائن بريد الجزائر يفضلون اللجوء 

للموزعات االلية هروبا من الطوابير غير المنتهية التي تعرفها الشبابيك على مستوى 
المراكز غير ان ذلك لم يكن حال فاغلب الموزعات االلية هذه األيام تعرف اعطال متكررة 

وغياب للسيولة النقدية وهو ما جعلها دون جدوي علما أن مصالح المؤّسسة المعنيّة سبق وأن 
أجرت سلسلة عمليات صيانة لهذه الوسائل اآللية غير أّن هذ عمليات الصيانة هذه لم تساهم 

في ضمان جودة الخدمة لفترة طويلة ليعود مسلسل االعطاب والتوقف مرة أخرى،  بالمقابل 
فان مشكل تعطل الموزعات االلية قد طال الموزعات التابعة للبنوك ايضا هذه الفترة حيث 
توجد اغلبها خارج الخدمة نذكر على سبيل المال الموزعات االلي التابعة للقرض الشعبي 

الوطني والبنك الوطني الجزائري وحتي بنوك خاصة على غرار "سوسيتي جينيرال"، 
وغيرها من األجهزة التابعة لمجموعة من البنوك األخرى التي مّستها أعطاب كثيرة مؤّخرا 

فيما لم يتّم  تزويد العديد منها بالسيولة الماليّة كذلك، وعن ردود فعل المواطنين حول هذا 
السيناريو الذي يتكرر على مدار السنة ويشتد خالل المناسبات الدينية على وجه الخصوص 

عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من تدني خدمات البريد والخدمات المصرفية كل مرة 
متسائلين عن فائدة هذه الوسائل التكنولوجية ان لم تضمن الخدمة خاصة في ظل هذه الظروف 

اين تعرف مراكز البريد ضغطا شديدا وطوابير غير منتهية.
�س.زمو�س

 التوقيع على اتفاقية �سراكة

 بني جامعة اجلزائر1 وخمابر "نوفو نوردي�سك"

 ال�سراكة مع املخابر املنتجة للأدوية �ست�ساهم 
يف ت�سجيع البحث العلمي يف جمال ال�سيدلة

   
أكد رئيس جامعة الجزائر1, البروفسور عبد الحكيم بن تليس, أمس, أن الشراكة مع مختلف المخابر 

المنتجة لألدوية المتواجدة بالجزائر, ستساهم في تشجيع البحث العلمي في مجال الصيدلة.
وأوضح ذات المسؤول, خالل حفل التوقيع, بكلية الصيدلة, على اتفاقية شراكة بين جامعة الجزائر1 
ومخابر "نوفو نورديسك" أن هذه األخيرة "ستشجع الجامعة على دفع البحث العلمي, سيما في مجال 
الصيدلة", مؤكدا أن العملية تترجم "اإلرادة السياسية للدولة الرامية إلى تفتح الجامعة على محيطها 

االجتماعي واالقتصادي واشراك الطلبة في نشاط المؤسسات.«
وأشار بالمناسبة إلى ان أقسام التكوين في مجال صيدلي المستشفى "تسير على أحسن ما يرام", في 

حين تبقى أقسام التكوين في ميدان الصناعة الصيدالنية بحاجة الى "مساهمة المؤسسات في رفع 
مستوى الطلبة من خالل تنظيم دورات للتربص.«

وأبرزت من جهتها المديرة العامة لمخابر "نوفو نورديسك", مليكة درغال, أهمية هذه الشراكة في 
"تحسين التكوين وإضافة لبنة جديدة للبحث العلمي في الجزائر, والتي تضاف الى عدد من االتفاقيات 

المبرمة مع وزارة الصحة لتحسين التكفل بالمرضى.«
وعبر بدوره عميد كلية الصيدلة عن "ارتياحه لتوسيع مثل هذه الشراكة مع المخابر المنتجة لألدوية 

في اطار تجسيد برنامج عمل الكلية الرامي الى تعزيز التكوين والبحث العلمي, السيما في مجال 
الصناعة الصيدالنية".

ع.ط

 الإجراء يطال املكيفني

 على التوقيت الكامل ملا ينجر عنه اأثر مايل

 وزارة املالية تقرر "تاأجيل" التاأ�سري
 على ملفات املتعاقدين بقطاع البلديات

 
أعلنت وزارة المالية عن "تأجيل" عملية التأشير على مشاريع قرارات تكييف األعوان المتعاقدين من 

التوقيت الجزائي على التوقيت الكامل بالنظر لما  ينجر عنه أثر مالي.
وأوضحت وزارة المالية ، في رد لها على إنشاء  النائب ضيف معراج بالمجلس الشعبي الوطني 

حول تكييف عقود عمال التوقيت الجزائر على التوقيت الكامل " أن قرار تكييف عقود توظيف 
األعوان المتعاقدين الذين يمارسون مهامهم على مستوى البلديات من التوقيت الجزئي على التوقيت 

الكامل جاء بناء على التعليمة رقم 1591 المؤرخة في 10 فيفري 2021 الصادرة عن األمين العام 
لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حيث أن تجسيد عملية تكييف هذه العقود قد 
ينجر عنه اثر مالي خاصة على مستوى البلديات العاجزة والذي قد ال يمكن التكفل به، مما يستدعى 

اللجوء الى اعانات من ميزانية الدولة وهو من بين اسباب رفض مصالح الرقابة المالية على مستوى 
البلديات التأشير على مشاريع قرارات تكييف هذه العقود.

واكد وزير المالية عبد الرحمان راوية في هذا الصدد، أن هذا االنشغال هو قيد دراسة معقمة على 
مستوى مصالحه نظرا لآلثار التي تترتب عن تطبيق التعليمة سالفة الذكر خاصة من الناحية المالية.
وأشار راوية في االخير انه سيتم اسداء التعليمات الالزمة للمراقبين الماليين للتأشير على مشاريع 

قرارات تكييف عقود توظيف األعوان المتعاقدين سالفة الذكر بمجرد الفصل في هذا الملف من طرف 
مصالحه المختصة. 

يأتي هذا فيما أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية تعليمة وزارية مشتركة رقم 13 مؤرخة في 
2022/04/21 تتعلق بتدابير إعادة ترتيب الموظفين و األعوان المتعاقدين وكذا شاغلي المناصب 
العليا و الوظائف العليا في الدولة في الشبكات االستداللية الجديدة للمرتبات ـ حيث امرت المراقبين 

الماليين  مباشرة عمليات ترتيب الموظفين في الشبكة الجديدة مشيرة أن هذه االعادة ال تستدعي 
مراجعة القوانين االساسية الخاصة ، عبر األخذ بعين االعتبار الرقم االستداللي الجديد بدال من الرقم 

االستداللي السابق بالنسبة لكل صنف ودرجة.
بخصوص االدارة البلدية، أكد الوظيف العمومي أن مشاريع القرارات والمقررات الجماعية إلعادة 
ترتيب الموظفين تخضع للتأشيرة المسبقة لمصالح الوظيفة العمومية المختصة اقليميا طبقا للتنظيم 

المعمول به.
وأكدت التعليمة أن تم تكريس وفق مرسوم رئاسي شبكة استداللية جديدة لألعوان المتعاقدين الموظفين 

في مناصب شغل تتعلق بنشاطات الحفظ او الصيانة او الخدمات على أساس مستويات تأهيلهم 
وتوزع األرقام االستداللية من الصنف االول ب250 رقم استداللي الى غاية الصنف 7 ب398 رقم 

استداللي، حيث يعاد ترتيبهم في نفس الصنف وحسب سنوات الخبرة المهنية وعدد سنوات الخبرة 
المهنية التي كان يحوزها عند تاريخ 1 مارس . 2022

كما تقرر اعادة ترتيب اإلطارات العليا ، الموجودين في حالة نشاط عن تاريخ 1 مارس 2022 
ضمن الشبكة االستداللية الجديدة في نفس الصنف والقسم والدرجة التي كانوا يحوزونها في الوظيفة 

العليا ويحتفظون باألقدمية المكتسبة عند اعادة ترتيبهم.
مرمي عثماين

خالل اإ�سرافه على افتتاح معر�س حول اإنتاج املراأة والأ�سرة، لعمامرة يوؤكد

املراأة �ساهمت يف تاريخ اجلزائر القدمي واحلديث
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ال�شيخ العيد مليك يف حوار مع "الرائد"

 اأكرث من 25 دار اإفتاء جتيز اإخراج زكاة الفطر 
نقدا وعلى املواطـــن جتنب الفتـــــاوى املعلبة 

  ظاهرة التربج اأثناء الت�سوق بلّية ورزّية        مواقع التوا�سل الجتماعي �سهلت على الأئمة تبليغ ر�سالتهم
 ر�سالة امل�سجـــد يف حماربـــة الآفـــات الجتماعية ر�سالـــة قويــــة جــــدا

حدثنا ال�شيخ العيد مليك اإمام اأ�شتاذ مب�شجد االإمام مالك بن اأن�س، و�شط مدينة امل�شيلة يف هذا احلوار، عن  دور امل�شجد يف حماربة االآفات االجتماعية ، الذي اعتربه 

ف�شاء اجتماعيا، كما  حتدث عن دور االإمام كعن�شر مهم يف توعية املجتمع من خمتلف االأخطار التي ترتب�س باملواطنني يف ظل التطور التكنولوجي ، باالإ�شافة 

اإىل ظاهرة التربج اأثناء الت�شوق معرجا عن  كرثة املفتني  يف االآونة االأخرية ، وكذا دور مواقع التوا�شل االجتماعي يف ن�شر الدرو�س امل�شجدية .

يف البداية كيف يعرف ال�شيخ العيد مليك نف�شه لقراء يومية الرائد؟

بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله .محدثكم اإلمام العيد مليك إمام 
أستاذ بمسجد اإلمام مالك بن أنس، وسط مدينة المسيلة، طالب علم، إمام أتشرف بخدمة بيت هللا عز 

وجل، وهذا شرف ما بعده شرف.

حدثنا عن دور امل�شجد يف حماربة االآفات االجتماعية؟

دور المسجد في محاربة اآلفات االجتماعية، فالمسجد هو فضاء ديني، وفضاء اجتماعي، 
وفيه يلتقي الناس من كل الفئات العمرية والتعليمية. وهو يقدم خدمات جليلة، فباإلضافة إلى 
محاربته لآلفات االجتماعية عن طريق خطبة الجمعة التي هي بمثابة منبر أسبوعي، فضال 
الفينة واألخرى  بين  نقيمها  التي  العلمية  التظاهرات  األسبوعية، فضال عن  الدروس  عن 
هاته  بمحاربة  تُعنى  لمواضيع  الندوات  دينية ووطنية، فضال على بعض  مناسبة  في كل 
الظواهر، فضال عن احتكاك اإلمام كإمام مسجد بالمجتمع في المناسبات الدينية في األفراح 
المسجد في محاربة اآلفات االجتماعية رسالة قوية جدا،  الحقيقة أن رسالة  المآتم،  وفي 
والحمد هلل الشعب الجزائري بطبيعته شعب متدين، ولهذا فهو يلتف حول المساجد ويجد 
فيها المالذ اآلمن، فضال عن المناسبات الدينية مثال رمضان أو األيام العشر األولى من 
بيوت  إلى  المصلون  فيها  يحن  التي  الدينية  المناسبات  وبعض  العيدين  الحجة،  ذي  شهر 
اآلفات  ومحاربة  المسجد  رسالة  إبالغ  في  ونهمه  اإلمام ضالته  فيها  ويجد  وجل  هللا عز 

االجتماعية.

ما هو دور االإمام كعن�شر مهم يف توعية املجتمع من خمتلف االأخطار 

التي ترتب�س باملواطنني يف ظل التطور التكنولوجي؟

اإلمام  رسالة  وهللا،  إي  ربانية  رسالة  هي  اإلمام  رسالة 
و  عليه  النبي صلى هللا  لهم  دعا  وقد  ربانية،  رسالة 
للمؤذنين"،  واغفر  األئمة  أرشد  فقال:"اللهم  سلم 
مؤتمن  واإلمام  سلم  و  عليه  قال صلى هللا  كما  أو 
وضامن هو والمؤذن، كما أخبر بذلك النبي عليه 
أذان  وعلى  الناس  صالة  على  والسالم  الصالة 

الناس وعلى شعائر الناس. والحمدهلل أن اإلمام 
أصبحت رسالته رسالة عامة ليست مقتصرة 
فقط على المسجد، ال، بل هو يخرج إلى الناس 
ذلك  في  أسوته  واألقراح،  األفراح  يشاركهم 

النبي صلى هللا عليه و سلم. 
حتى  لالحتكاك  تجربتي  عن  مثال  أتحدث 
محاضرات  خالل  من  التربوية  بالمنظومة 
الثانويات والمتوسطات،  ودروس لطلبتنا في 

فضال عن مشاركات علمية ودعوية وثقافية مع 
بعض الهيئات ومع بعض المؤسسات، فالحمدهلل 

في  أو  الجمعة  خطبة  في  فقط  ليست  اإلمام  رسالة 
درس الجمعة، بل تتعداها إلى أكثر من ذلك في مجاالت 

شرطة  من  األمن  رجال  مع  حتى  احتكاك  لنا  كثيرة،بل 
حوادث  حول  والتحسيسية  التوعوية  الحمالت  بعض  في  ودرك 
المرور، وكذلك مع الحماية المدنية في التحسيس بمخاطر تسربات 
الغاز في فصل الشتاء، يعني نرى أن رسالة اإلمام أصبحت رسالة 
اجتماعية، رسالة جوارية مع مجتمعه، وكما يقال: اإلمام هو ابن 

بيئته وابن محيطه، ولهذا فهو يضطلع بمهام كثيرة وكثيرة جدا.

التربج  ظاهرة  رم�شان  من  االأخرية  االأيام  يف  تنت�شر 

اأثناء الت�شوق ما راأيك �شيخنا؟

ظاهرة التبرج أثناء التسوق في الحقيقة هذه بليّة وهذه رزيّة، 
ولعلني من هذا المنبر اإلعالمي أقول لبناتي وأقول ألخواتي 
ما قاله عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه: "ما تقربت امرأة 
إلى ربها بأعظم من قعودها في بيتها". ليس هذا معناه أن 
اإلسالم ضد عمل المرأة، أبدا البتة، بل إن النساء في عهد 
النبي كن يخرجن ويجاهدن و يقضين حوائجهن، ولكن في 
الخلوة  وعدم  والحياء  الحشمة  من  إطار ضوابط شرعية 
وغير ذلك، فاإلسالم إنما يحافظ على شرف المرأة ويحافظ 
كثرة  عن  المرأة  العلم  أهل  ينهى  ولهذا  حشمتها،  على 

التسوق أو الخروج بغير معنى أو الخروج ومزاحمة الرجال في األسواق وفي المحالت، ولهذا فالمرأة محفوظة 
مصانة. اإلسالم أسقط النفقة على المرأة، فالمرأة ال تنفق ال على والديها وال تنفق على زوجها، هذا كله حماية لهاته 
المرأة من أن تخوض في مجاالت ال تناسب أنوثتها وال تناسب مقامها، إذن الخالصة والعصارة في هاته النقطة 
أن اإلسالم يدعو المرأة ويجيز لها العمل، ويجيز لها أن تقضي حوائجها حتى المرأة المعتدة التي مات عنها 
زوجها، وأنتم تعلمون أن المرأة المعتدة التي مات عنها زوجها تمكث في بيت زوجها أربعة أشهر 
وعشرا، وفاء وحزنا على زوجها، ومع ذلك أهل العلم يجيزون خروج المرأة المعتدة لقضاء 
حوائجها وإمضاء وثائق زوجها إذا لم تجد من يقوم بهاته األعمال، لكن خروجها وتسوقها إنما 
ْجَن  يكون ضمن الضوابط الشرعية من الحشمة والحياء والتستر "َوَقْرَن ِفي بُيُوِتُكنَّ َواَل َتَبرَّ
ُ لِيُْذِهَب  َ َوَرُسولَُهۚ  إِنََّما يُِريُد هللاَّ َكاَة َوأَِطْعَن هللاَّ اَلَة َوآِتيَن الزَّ َج اْلَجاِهلِيَِّة اأْلُولَٰىۖ  َوأَِقْمَن الصَّ َتَبرُّ

َرُكْم َتْطِهيًرا" –األحزاب -33 ْجَس أَْهَل اْلَبْيِت َويَُطهِّ َعنُكُم الرِّ

ما مدى اأهمية مواقع التوا�شل االجتماعي يف ن�شر الدرو�س امل�شجدية؟

المساجد  نسميها  فنحن  المسجد  رسالة  إبالغ  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  أهمية  عن  أما 
االفتراضية، وقد كان لها األثر البالغ في جائحة كورونا حينما أغلقت المساجد وكيف كانت بمثابة 
مساجد افتراضية استطاع اإلمام من خاللها أن يبلغ رسائل للمصلين، للمواطنين في تعليم أحكام 
الدين، في التعليم القرآني، في بث رسائل الطمأنينة والسكينة وكذا التكافل والمواساة بين أبناء األمة، 
واآلن والحمد هلل رب العالمين أصبحنا نبلغ رسائلنا إلى جمهور آخر جمهور في البيوت، 
جمهور في محالت عملهم، جمهور حتى خارج الواليات، حتى خارج الوطن، الحقيقة 
وسائل التواصل االجتماعي هي سالح ذو حدين، وبالنسبة لإلمام يمكن أن يستغلها 
في إبالغ رسالته في توجيه دعوات للخير للتضامن لتبليغ دين هللا عز وجل.

 ن�شهد يف االآونة االآخرة كرثة املفتني،بح�شبك

 ما هي ال�شروط التي يجب اأن تتوفر يف املفتي؟

له  الشرع  اصطالح  في  المفتي  ألن  المفتين  كثرة  أقول  ال  أنا 
مكانة، ولهذا سماهم ابن القيم سمى المفتي موقع عن هللا، وألف 
الذي  هو  فالمفتي  العالمين.  رب  عن  الموقعين  إعالم  كتابه 
يوقع عن رب العالمين، وأنا ال أقول كثرة المفتين بل كثرة 
الفضوليين، ولهذا قال علي رضي هللا تعالى عنه: العلم نقطة 
كثرها الُجّهال. فما نراه في مواقع التواصل االجتماعي ال 
أقول كثرة المفتين بل هي كثرة الفضوليين أو الرويبضة 
أما اصطالح  لهم علم،  ليس  والسفه ممن  التفه  أهل  من 
عن هللا  يوقع  ألنه  عظيم  ومقام  كريم  مقام  فهذا  المفتي 
لهم  أحكامهم،  في  يتسرعون  فهم  أما هؤالء  عز وجل، 
اتجاهات ونعرات وخلفيات ويفتون بغير علم، والحقيقة 
والحمد هلل الكثير من الناس وخاصة أبناء شعبنا ملتفون 
حول أئمتهم، حول دعاتهم، حول علمائهم، يرون فيهم 
منهج الوسطية واالعتدال، وأقول أن العبد ال يغتر بكثرة 
هاته الفتاوى المعلبة فوهللا هي زوبعة في فنجان، مثال 
إخراج زكاة الفطر نقدا أهل العلم وأكثر من 25 دار إفتاء 
أو هيئة إفتاء ومراكز علمية ما شاء هللا على جواز تقديم 
زكاة الفطر نقدا، فبعض أصوات النشاز وأن هذا ال يجوز 
وكذا وكذا،ويحاولون مأل مواقع التواصل االجتماعي، لكن 
ا َما َينَفُع  َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًءۖ  َوأَمَّ ا الزَّ كل هذا ال يجدي نفعا "َفأَمَّ
العلماء  وبالفعل،   ،  _17 _الرعد:  اأْلَْرِض"  ِفي  َفَيْمُكُث  النَّاَس 
وكبيرة  صغيرة  كل  في  شعبهم  أبناء  مع  تجدهم  والدعاة  الربانيون 
بخالف هؤالء فهم يتوارون ويختفون وراء هاته األسماء المستعارة، 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  والحسابات  المواقع  هاته  وراء 
ويطلقون فقاعات هنا وهناك، لكنها كما ذكرت قبل قليل ال تقدم وال 

تأخر وال تسمن من جوع.

لك الكلمة �شيخنا اأ�شف ما تريد يف اخلتام؟

ختاما، أقول لكل من يقدم الخير ألمته إما بقلمه كإعالمكم أو منبركم، أو 
لكل من يقدم الخير بكلمته أو ماله أو جهده، كلٌّ في ثغره وكل في ميدان 
عمله يقدم الخير لدين هللا عز وجل، وهللا سائلنا عما قدمنا لديننا وعما 
قدمنا ألبناء شعبنا وأمتنا »وقل اعلموا فسيرى هللا عملكم ورسوله و 
المؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون« 
بارك هللا فيكم وحفظكم هللا ورعاكم وسدد هللا خطاكم، وجعلكم للدين 

ذخرا وللوطن فخرا، والسالم عليكم ورحمة هللا.

حاوره حممد قرين
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حركية  السنة  هذه  بالعاصمة  األلبسة  محالت  وتشهد 
االجراءات  تخفيف  بفضل  ليال,  و  نهارا  ملحوظة, 
الصحية, في جو تميزه فرحة االطفال باقتنائهم مالبس 
مند  اختيارها  في  حقهم  من  حرموا  أن  بعد  العيد, 
تفشي الجائحة بفعل القيود المتعلقة بالتنقل و الدخول 
للمحالت. و تعرف هذه األيام مختلف محالت االلبسة 
رفقة  أمهات  و  بآباء  اكتظاظا  بالعاصمة  الجاهزة 
أطفالهم و هم يجوبون االجنحة و غرف التبديل بحثا 
عن األلبسة التي تتماشى و اذواقهم و قدرتهم الشرائية. 
فمنذ بداية الجائحة و حتى اخر موجة من كوفيد 19, 
التجارية غير مسموح  المحالت  لغالبية  الدخول  كان 
كان  و  سنة,   16 عن  أعمارهم  تقل  الذين  لألطفال 
األولياء في معظم االوقات يجدون أنفسهم مضطرين 
"لقد  مشترياتهم.  القتناء  المحل  خارج  اطفالهم  لترك 
محالت  مختلف  في  الثالثة  أطفالي  رفقة  تجولت 
شارع العربي بن مهيدي من أجل شراء مالبس للعيد 
ذات جودة و سعر مناسب" يقول السيد أرزقي لوأج 
مضيفا "خيار المالبس يستجيب اساسا حول ارضاء 
اذواق اطفالي". و استرسل السيد ارزقي العامل في 
غلق  و  الصحية  القيود  ان  بالقول  عمومية  مؤسسة 
جائحة  انتشار  بسبب   2020 في  التجارية  المحالت 
كورونا, سببت له ضررا معنويا واستياء اطفاله بسب 
مالبس  القتناء  التجول  و  الخروج  من  تمكنهم  عدم 
العيد. "اليوم و بفضل تحسن الوضع الصحي و رفع 
العيد  القيود تمكنا من الخروج سويا الختيار مالبس 
يقيم,  الذي  المتحدث  يضيف  سنتين",  من  أزيد  بعد 

بنوع من التحسر هذه المرة, كلفة كسوة طفل واحد ب 
10.000 دج كمتوسط, في حين قيمها اولياء اخرين 
مستجوبون بين 5000 دج الى 10.000 دج و أكثر 
أحيانا. و على خطى من السير في شارع األمير عبد 
اقباال  العالمات  متعدد  لأللبسة  محل  يشهد  القادر, 
كبيرا ألولياء مع صغارهم على احذية و أطقمة من 
الجينز و اقمصة و سراويل من مختلف المقاسات و 
حتى عمر 18 سنة. و عبرت لويزة البالغة من العمر 
45 سنة و ام لطفلتين و المعتادة على اقتناء مالبس 
القيود  برفع  فرحتها  عن  المحل,  هذا  من  اطفالها 
الصحية, ما سمح لها بالتنقل رفقة بناتها "المتطلبات 
كثيرا" الختيار مالبس العيد من احذية و فساتين. و 
على  اساسا  يعتمد  المالبس  شراء  ان  بدورها  اكدت 
ما  القتناء  المجال  لهم  تترك  بحيث  اطفالها  ذوق 
يرغبون به. و رحبت من جهتها حنان, أم شابة في 
العشرينات, برفع قيود التنقل و السماح لألطفال من 
أن  الى  مشيرة  المحالت,  بدخول  االعمار  مختلف 
الجيل الصاعد متطلب كثيرا في اختيار المالبس و انها 
تفضل شراء كسوة العيد على االقل 15 يوما قبل عيد 
من شهر رمضان  الثاني  االسبوع  يشكل  و  الفطر". 
الوقت االمثل بالنسبة لصبرينة, أم ألربعة ذكور, من 
اجل شراء مالبس العيد لكي يتسنى لها الوقت الكافي 
لتحضير مختلف انواع  الحلويات نهاية رمضان. كما 
يفضل أولياء اخرون يبحثون عن الجودة العالية اقتناء 
تبقى  التي  الكبرى  التجارية  المراكز  من  المالبس 
الليل, و هو ما يشكل فرصة  مفتوحة حتى منتصف 

لألولياء العاملين الذين ال يتمكنون من اقتناء المالبس 
صباحا. و تقول ياسمين, ام لطفلتين, "صراحة افضل 
شراء المالبس بعد االفطار ألنني جد منشغلة صباحا 
الى  مشيرة  المنزل",  تنظيف  و  الفطور  تحضير  في 
السنة مرتفعة بشكل مالحظ  المالبس هذه  أسعار  أن 

مقارنة بالسنوات الماضية.

رفع �لقيود �ل�ضحية, متنف�س للتجار �أي�ضا

أنهم  لوأج  بالعاصمة  مالبس  تجار  أكد  جهتهم,  من 
حققوا ارباحا معتبرة بعد التخفيف من القيود الصحية 
بفضل استقبالهم لعدد كبير من العائالت التي جاءت 
مالك  محمد,  أوضح  و  ألبنائها.  العيد  مالبس  لشراء 
العاصمة(, أن جائحة  ببئر خادم )شرق  ألبسة  لمحل 
بحيث  دخله,  على  سلبية  تداعيات  لها  كان  كورونا 
السنتين  خالل   محسوسا  انخفاضا  مبيعاته  شهدت 
الماضيتين بسبب اجراءات الحجر المنزلي. و أضاف 
من  التخفيف  و  لطبيعتها  األمور  عودة  "مند  يقول: 
القيود و االجراءات الصحية تحسنت المبيعات كثيرا, 
نفتح محالتنا حتى ساعة متأخرة من  بحيث اصبحنا 
الليل عكس السنوات الفارطة, أين كان الحركة مقيدة 
بسبب انتشار الوباء" الذي شهدته الجزائر على غرار 
دول العالم. كما سمح التخفيف من القيود للسيد احمد 
"لقد  مبيعاته.  بتعزيز  الجاهزة  لأللبسة  محل  مسير 
و  النفسي  المستوى  على  للغاية  اوقات صعبة  شهدنا 
االن  و  الجائحة.  تداعيات  بسبب  المالي  و  الجسدي 

الحمد هلل أصبحت األمور تسير على أكمل وجه".
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�لتخفيف من �الجر�ء�ت و�لقيود �ل�ضحية �ضمح بعودة �لن�ضاط

حركية كبرية ت�شهدها حمالت بيع املالب�س 
اجلاهزة بالعا�شمة مع اقرتاب العيد

 �ضمح �لتخفيف من �الجر�ء�ت و�لقيود �ل�ضحية, �ملفرو�ضة مند مار�س 2020 ملجابهة وباء كوفيد 19, بتنقل �لعائالت بقوة 

رفقة �أبنائهم ملختلف حمالت �الألب�ضة بالعا�ضمة, بحثا عن مالب�س للعيد ت�ضتجيب ملقاربة �جلودة و �ل�ضعر.

�س.ز/و�ج

اإلدارية  التقنية و  سيتم إطالق اإلجراءات 
الواقعة  لفتح مطار والية بني عباس  قريبا 
الجزائر  غرب  جنوب  كم   1200 حوالي 
العاصمة أمام المالحة الجوية ، حسبما علم 

لدى مصالح الوالية .
المطارية  المنشأة  فتح هذه  وتقررت عملية 
األخيرة  اآلونة  في  ترأسه  اجتماع  عقب 
والي والية بني عباس بحضور القطاعات 
هذا  جدوى  لدراسة  خصص  المعنية 

جهود  إطار  في  يندرج   الذي  المشروع 
المنطقة  بهذه  الجوي  النقل  وتطوير  ترقية 
نفس  حسب  البالد  غرب  جنوب  من 
ذات  خالل  أيضا  تقرر  كما   . المصدر 
هذا  جدوى  حول  بخبرة  القيام  االجتماع 
واإلداري  التقني  الملف  وإعداد   ، المطار 
و  المدني  الطيران  مديرية  إلى  إلرساله 
وهي  الوصية  بالوزارة  الجوية  اإلرصاد 
القرار.  واتخاذ  بدراسة  المخولة  السلطة 

للمؤسسة  المحلية  المديرية  أوضحت  و 
أية  توجد  "ال  أنه  الجوية  للمالحة  الوطنية 
عقبات لفتح المطار أمام المالحة الجوية " 
، مثلما صرح لـ"وأج" مسؤول هذه الهيئة 
عمر قروت. ومن جهتها منحت القطاعات 
على  موافقتها  باالستغالل  المعنية  األخرى 
إنجاز  انتظار  في  المطارية  المنشأة  هذه 
أن  ويمكن   . المنطقة  بهذه  جديد  مطار 
يستقبل مطار بني عباس الذي يتوفر على 

متر وعرض   1.800 بطول  إقالع  مدرج 
الطائرات  لتوقف  فضاء  و   ، متر   30
بمساحة 6.000 متر مربع، ومسلك لحركة 
متر   135 بطول  الصغيرة  الطائرات 
إلى جانب قسم جوي   ، 15 متر  وبعرض 
بمساحة 120 متر مربع للطائرات صغيرة 
التي  مماثلة  أخرى  و  مقعدا(   66( الحجم 
الطيران،  شركتي  أسطول  حاليا  يحصيها 
للطيران،  والطاسيلي  الجزائرية  الجوية 

في  خصص  وقد  المصدر.  نفس  حسب 
غالفه  يفوق  عمومي  استثمار  سابق  وقت 
مدرج  تأهيل  إلعادة  دج  مليون   400
النقل  تطوير  بهدف  المطار  بذات  اإلقالع 
بني  بمنطقة   ) شحن  و  )مسافرين  الجوي 
السياحية  المؤهالت  تتطلب  حيث   ، عباس 
التي تزخر بها فتح هذا المطار أمام نشاط 

المالحة الجوية .
ق.م

مو�ز�ة مع �لقيام بخربة حول جدوى هذ� �ملطار

�لبليدة:

توزيع عينة من بطاقات 
ال�شفاء على امل�شتفيدين 

من منحة البطالة
للعمال  االجتماعية  للتأمينات  الوطني  الصندوق  شرع 
اإلجراء وكالة البليدة  بداية األسبوع في توزيع عينة من 

بطاقات الشفاء على المستفيدين من منحة البطالة.
و كمرحلة أولى, تم بمقر الصندوق توزيع 44 بطاقة شفاء 
الوالية  والي  بحضور  البطالة  منحة  من  المستفيدين  على 
كمال نويصر الذي أكد أن التحدي المقبل لهؤالء الشباب 
لهم  أقرتها  التي  االمتيازات  مختلف  من  استفادوا  الذين 
الحصول  االجتماعية هو  الحماية  إطار سياسة  في  الدولة 
على منصب عمل. و من المرتقب أن يتم خالل األسبوع 
 317 على  الشفاء  بطاقة  من  ثانية  حصة  تسليم  الجاري 
رسائل  المستفيدون  سيستلم  و  البطالة,  منحة  من  مستفيدا 
استالم  عقب  الوكالة  مصالح  من  للتقرب  تدعوهم  نصية 
بالجزائر  انتاجها  يتم  التي  البطاقات  لهذه  األخيرة  هذه 
عبد  المحلية,  الوكالة  مدير  توضيحات  حسب  العاصمة, 
الصندوق  يحصي  المصدر,  ذات  حسب  و  حايك.  القادر 
سيتم  الذين  و  الشفاء  بطاقة  من  باالستفادة  معني   7684
تسليمهم إياها بشكل تدريجي, و ستتيح لهم و لجميع أفراد 
األداءات  مختلف  من  االستفادة  الحقوق  ذوي  من  عائلتهم 
العينية التي يحددها الصندوق و هذا بنسبة 80 بالمائة و 
100بالمائة بالنسبة للمصابين بأمراض مزمنة. من جهتهم, 
عبر المستفيدون من هذا االمتياز الذي يضاف إلى منحة 
التي  الشفاء  بطاقة  عل  بالحصول  سعادتهم  عن  البطالة, 

ستساهم في تخفيف أعبائهم الطبية.
�س.ز

جانت:

ور�شات تعليمية للتعريف 
بالرتاث الثقايف املحلي

يستفيد تالميذ المؤسسات التربوية بوالية جانت من ورشات 
من  بمبادرة  المحلي  الثقافي  بالتراث  للتعريف  تعليمية 
ناجر, ضمن  الطاسيلي  الثقافية  للحظيرة  الوطني  الديوان 
فعاليات إحياء شهر التراث )18 أفريل – 18 ماي( الذي 
وأصالة"،  هوية  الالمادي  "تراثنا  شعار  السنة  هذه  يحمل 

حسبما علم من المنظمين.
ويتضمن هذا البرنامج التراثي تقديم معلومات لفائدة تالميذ 
المؤسسات التربوية بوالية جانت حول أهم ما تكتنزه منطقة 
الطاسيلي ناجر من تراث مادي والمادي وذلك في قالب 
تعليمي وترفيهي ضمن ورشات خاصة بالتلوين وتركيب 
الصور ألبرز المعالم األثرية بالمنطقة، وأخرى للتعريف 
الشعبية  واأللغاز  والحكم  األمثال  من  لرصيد  وشرح 
عرض  جانب  إلى  )تماهاق(،  المحلية  باللهجة  المتداولة 
والمعالم  األثرية  المواقع  لبعض  الفيديوهات  من  سلسلة 
الطاسيلي  الثقافية  الحظيرة  إقليم  عبر  المنتشرة  التاريخية 
ناجر، حسب ذات المصدر. كما يستفيد هؤالء المتمدرسين 
ضمن هذه التظاهرة الثقافية من زيارات ميدانية إلى بعض 
عن  أيضا  والتعرف  بالمنطقة  والطبيعية  األثرية  المواقع 
الميدانية  والمهام  التقنية  األنشطة  من  جانب  على  قرب 
الثقافية  للحظيرة  الوطني  الديوان  إطارات  بها  يقوم  التي 
والمحافظة  والحماية  المراقبة  مجال  في  ناجر،  الطاسيلي 
شرحه.  جرى  مثلما  األثري،  بالجرد  المتعلقة  والبحث 
الموروث  من  جانبا  إبراز  األنشطة  هذه  من  ويتوخى 
الثقافي المعتبر الذي تزخر به منطقة الطاسيلي ناجر لفائدة 
تالميذ المؤسسات التربوية بوالية جانت وتحسيسهم بأهمية 
أحد  يشكل  الذي  الهام  التراثي  الرصيد  هذا  على  الحفاظ 

دعائم الهوية بالمنطقة، كما أشير إليه.
ق.م

اإطالق االإجراءات التقنية و االإدارية لفتح مطار والية بني عبا�س
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رمضانيات
صحتك يف رمضان

 ن�ضائح للحفاظ على �ضحة الب�ضرة يف رم�ضان
أطباق 

رمضانية 
املح�شي

املقادير

- كيلو غرام من كٍل من: 
- الكوسا. 

- الباذنجان.
- الفلفل األخضر الحلو. 

- الطماطم.
- البصل. 

- رأس من الكرنب )الملفوف( األبيض.
- ثالثة أكواب من أرز البسمتي المنقوع في الماء الساخن لمّدة نصف 

ساعة والمصّفى تماماً من الماء. 
- مائتان وخمسون غراماً من لحم الضأن المفروم وسط. 

- بصلة كبيرة الحجم مقّطعة إلى مكعبات صغيرة.
- نصف كوب من البقدونس الطازج المفروم.

- حبتان متوسطتان الحجم من الطماطم المقّطع إلى مكعبات صغيرة. 
- ملعقتان كبيرتان من خالصة التمر الهندي.

- ملعقة صغيرة من بهارات اللحم. 
- رّشة من الملح، والفلفل األسود المطحون.

- مكّونات صلصة الطماطم:
- كوب من صلصة الطماطم.

- ربع كوب من خالصة التمر الهندي.
- رّشة من الملح، والفلفل األسود-حسب الرغبة-. 

- مكعب من مرق الدجاج. 
- القليل من الماء المغلي.

طريقة التح�ضري 

حت�ضري احل�ضوة: 

غسل الخضار جيداً ثّم تفريغها من اللب وغسلها مرة ثانية وتركها جانباً. 
تسخين الزيت في مقالة صغيرة على نار متوسطة ثّم تشويح مكعبات 

البصل بالزيت الساخن إلى أن تذبل قلياًل.
إضافة اللحم المفروم إلى الخليط ثّم تتبيله بالملح، وبهارات اللحم، 

والفلفل األسود.
إضافة الطماطم، وصلصة الطماطم، ومكعب مرق الدجاج، واألرز إلى 

اللحم ومتابعة التقليب بهدوء على نار هادئة.
إضافة التمر الهندي إلى الخليط ثّم إضافة البقدونس المفروم إلى الخليط 

ورفع الخليط عن النار.
حت�ضري املحا�ضي:

إحضار صينية خبز مناسبة الحجم.
حشي الخضار بالخليط ووضعها في صينية الخبز ثّم سكب الصلصة 

على الوجه وخبز المحاشي بالفرن على درجة حرارة 200 درجة 
مئوية لمّدة ثالثين دقيقة.

خفض الحرارة إلى 180 درجة مئوية ومواصلة خبز المحاشي لمّدة 
ساعة كاملة. 

إخراج صينية المحاشي من الفرن ووضع المحاشي في طبق تقديم 
مناسب وتقديمها مباشرة بجانب اللبن، وسلطة اللبن، والتبولة.

حلويات 
رمضانية

كوكيز  :   رقائق 
 ال�شوكوالتة  

 والتمـــــر
 - ربع ملعقة صغيرة

 من الملح. 
- بيضتان.

- نصف كوب من كٍل من:
- الدقيق كامل القمح. 

- الدقيق.
- اللوز المفروم.

- الزبدة.
- رقائق الشوكوالتة قليلة السّكر.

- كوب من السّكر البني الفاتح.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا. 

- كوب من الميوزلي. 
- كوب من التمر المقطع إلى قطع صغيرة. 

طريقة التح�ضري

- خلط الدقيق بنوعيه والبيكنج صودا مع الملح في وعاء.
- خفق الزبدة والسّكر حتى يصبح قوامها كريمياً.

- إضافة البيض واحدة تلو األخرى إلى الخليط مع التحريك.
- إضافة خليط الدقيق، واللوز، والشوكوالتة، والميوزلي مع التمر 

ويُخلط جيّداً.
- وضع ورق الَخبز في صينيّة، ثّم يتّم وضع الخليط بعد غرفه.

- وضع الصينيّة في الثالجة لمدة 30 دقيقة. 
- تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئويّة، وخبز الكوكيز 

لمّدة 10-12 دقيقة حتى يُصبح لونها ذهبيّاً.

من اإعداد:حياة م�صباحي

ابتعدي عن اأدوات املكياج: ال نحتاج إلى القول 

إن المكياج ال يحبذ في رمضان، لذلك بإمكانك 
أن تستغلي الفرصة لالبتعاد عن المواد الكيميائية 

خالل  التجميل  مساحيق  في  الموجودة  المضرة 
الشهر الفضيل.

المياه  من  أكواب   8 بتناول  ينصح  �ضرب املاء: 

ألنها  والسحور،  اإلفطار  وجبتي  بين  يومياً 
إلى  إضافًة  للبشرة،  الكافي  الترطيب  ستمنحك 
شعور بالشبع واالمتالء ال تحتاجين معه لتناول 

الكثير من الطعام.
عناية  بنظام  تلتزمي  أن  البد  غ�ضول الوجه: 

عليِك  رمضان  وخالل  دوري،  بشكل  للبشرة 
حرارة  ألن  بحرص،  التالية  الخطوات  إتباع 
أن  عليك  البشرة،  مسام  تفتح  سوف  الصيف 
تغسلي بغسول جيد ثم تستخدمي مقشرا للبشرة 

ثم تونر لتنظيف الوجه.
تناول  بالألياف:  غنية  اأطعمة  تناول 

أطعمة غنية باأللياف مثل الخضروات والفاكهة 
البشرة  إصالح  على  يساعد  سوف  والسمك 
وتعويض  للترطيب  الكافية  الزيوت  ويمنحها 

األنسجة التالفة.
للزبادي  أن  الكثير  يعرف  ال  الزبادي:  �ضحر 

سحرا خاصا على البشرة، فضاًل عن كونه ينظم 
الهضم، يمد الزبادي البشرة أيضاَ باحتياجها من 
كماسك  استخدامه  أو  تناوله  ويمكن  البروتين، 

للوجه.

املقادير

- أربع حبات كبيرة الحجم من البندورة.
- حزمة من البقدونس المفرومة فرماً خشناً.

- كوب من الماء.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل األسود.

المملح  الضأن  )لحم  الُمقدَّد  اللحم  من  غراماً  وخمسون  مائتان   -
والمجفف، المقلي والمحفوظ بالدهن(.

- ست بيضات متوسطة الحجم. 
- حبتان من الفلفل الحلو.

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. 
- حبتان من الفلفل الحار. 

- فصان من الثوم المهروس.
- بصلة مفرومة فرماً ناعماً. 

- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم المركز.
- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. 

- نصف ملعقة صغيرة من كايان الفلفل األحمر الحار.
- ملعقة صغيرة من الكركم.

- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- خبز الباجيت أو خبز العربي -للتقديم-. 

ح�ضري طريقة الَتّ

- تسخين مقالة كبيرة الحجم غير الصقة على حرارة عالية ثمَّ إضافة 
اللحم المقدد حتى يذوب الدُّهن ثّم تصفيته منه.

- إضافة ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في نفس المقالة.
- قلي البصل المفروم مع الفلفل الحلو بزيت الزيتون إلى أن يذبال ثمَّ 

إضافة الثوم المهروس وتقليبه.
- إضافة مكعبات البندورة وتقليبها مع المكّونات في المقالة.

- إضافة البابريكا الحارة، الكركم والكمون بعد أن تلين البندورة وتنزل 
عصارتها.

- رّش الملح حسب الرغبة في حال لم يتم وضع اللحم المقدد؛ ال يجوز 
يحتويها  التي  الكبيرة  الملح  كمية  بسبب  استخدامه  تم  إذا  الملح  رّش 

اللحم ذاته. 
- إضافة معجون الطماطم بعد بضع دقائق من وضع البهارات وتحريك 

المكّونات جيداً مع اللحمة، والخضار.
- إضافة الماء وتقليب الخليط جيداً وتركه على نار عالية إلى أن يغلي 

ثم تخفيف الحرارة إلى متوسطة أو هادئة بحسب قوة لهب النار.
- ترك الخليط يطهى على نار هادئة لمّدة عشرين دقيقة إلى أن تتسبك 

الصلصة.
حفر  ست  وعمل  األخيرة  المرحلة  في  المفروم  البقدونس  إضافة   -
ثمَّ  للملعقة  الخلفي  الوجه  بواسطة  الصلصة  في  البيض(  عدد  )حسب 

كسر بيضة في كل حفرة.
- وضع غطاء فوق المقالة وترك البيض حتى سلقه وينضج ثّم تقديمه 

ساخناً.

الحامل يف رمضان
اأطعمة يجب االبتعاد عنها خالل احلمل 
- تبني النقاط الآتية عدداً من الأطعمة التي يجب على احلامل احلذر منها �ضواء يف رم�ضان اأو خارجه:

اإىل اجُلنب الأزرق  املُح�ضر من ِكالهما، بالإ�ضافة  املُب�ضرت، واجُلنب الطري  املاعز غري  - حليب الأبقار، وحليب 

الطرّي، و الأجبان الطرّية النا�ضجة. 

البي�س النيئ وغري املطبوخ، واملنتجات املحتوية عليه كاملايونيز املُح�ضر منزليًا، وحلوى املو�س.

رة من كليهما. - الفواكه واخل�ضروات غري املغ�ضولة، وال�ضلطات املُح�ضّ

رة منه كنقانق الكبد. - الكبد، واملنتجات املُح�ضّ

وجبة  على  متاح  ال�ضمك  خيار  كان  اإذا  اأ�ضبوعيًا،  بح�ضتني  واملُتمثلة  الأ�ضماك  من  املُتناولة  احل�ض�س  حتديد   -

الإفطار با�ضتمرار.

- حتديد احل�ضة اليومية من الكافيني لت�ضاوي 200 مليغرامًا يوميًا مبا فيها القهوة وال�ضاي خالل فرتة احلمل.

اإّنها غنّية بال�ضعرات احلرارية، والدهون، وامللح، والتي غالبًا ما تزيد من عوامل خطر  اإذ  املقلية،  - الأطعمة 

منة، وارتفاع �ضغط الدم، وارتفاع الكولي�ضرتول لدى املراأة احلامل. الإ�ضابة باأمرا�ٍس عديدة كال�ضُّ

يختلف نظام العناية بالب�ضرة يف �ضهر رم�ضان، اإذ تعتمد الب�ضرة ب�ضكل اأ�ضا�ضي يف ترطيبها على املاء وهو ما قد ميثل م�ضكلة 

الب�ضرة،  ال�ضم�س تدمر  اأ�ضعة  اأن  امل�ضكلة �ضعوبة، خا�ضًة  ال�ضيف تزداد  الكرمي مع ف�ضل  للبع�س، ومع تزامن �ضهر رم�ضان 

واحلل يكمن يف:



اليوم،  االتحاد،  ملعب  صوب  األنظار  تتجه 
ستجمع  التي  للقمة  مسرًحا  سيكون  والذي 
بين مانشستر سيتي وضيفه ريال مدريد، في 

ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
حيث  للتتويج،  بقوة  مرشحان  الفريقان  ويعد 
يستهدف ريال مدريد الفوز باللقب الـ 14 في 
 ،)2018-2017( منذ موسم  تاريخه واألول 
بلقبه  بالتتويج  سيتي  مانشستر  يحلم  بينما 
األول في تاريخ المسابقة، وذلك بعد خسارته 
نهائي الموسم الماضي أمام تشيلسي.وبالنظر 
الـ 13 السابقة، يبقى  إلى ألقاب ريال مدريد 
 ،)2014-2013( موسم  في  العاشرة  لقب 
الملكي،  لقلوب مشجعي  المقربة  األلقاب  من 
في ظل سيناريو الفوز بالنهائي على أتلتيكو، 
للتتويج  الميرنغي  عشاق  انتظار  إلى  إضافة 
كثيًرا بعد الفوز بالبطولة حينها للمرة األخيرة 

في موسم )2002-2001(.
العاشرة  ذكريات  اليوم،  مواجهة  وتعيد 
لجماهير ريال مدريد في ظل وجود عالمات 
مدربا  يتصدرها  النسختين،  بين  متشابهة 
أنشيلوتي،  وكارلو  غوارديوال  بيب  الفريقين 
حين اصطدم ريال مدريد بحامل اللقب بايرن 
ميونيخ في نصف النهائي، وحينها كان يتواجد 
للعمالق  الفنية  المهمة  غوارديوال على رأس 

البافاري، ونجح ريال مدريد في الفوز ذهاًبا 
قبل  رد،  دون  بهدف  البرنابيو  ملعبه  على 
أليانز أرينا برباعية  إياًبا في  أن يكرر تفوقه 
نظيفة، وكان أنشيلوتي هو مدرب ريال مدريد 

حينها.
النتائج  من  مميًزا  سجاًل  أنشيلوتي  يملك  وال 
غوارديوال،  أمام  المباشرة  المواجهات  في 
رفقة  وجميعهم  مباريات   4 خسر  حيث 
انتصارين،  حقق  لكنه  سيتي،  أمام  إيفرتون 
وهما االنتصاران السابق ذكرهما أمام بايرن، 

ولم يتواجه الثنائي في دوري األبطال سوى 
في تلك المواجهة.يذكر أن ريال مدريد تخطى 
عليه  بالفوز  تشيلسي  عقبة  النهائي،  ربع  في 
حينها  لينهي   ،)1-3( بنتيجة  لندن  في  ذهاًبا 
الريال مسيرة من 5 مباريات دون أي انتصار 

خارج ملعبه أمام األندية اإلنجليزية.
وبشكل عام، حقق ريال مدريد، خارج ملعبه 
و5  انتصارات   7 البريميرليغ،  أندية  أمام 

تعادالت وتعرض لـ 8 هزائم.
الوكاالت
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ن�صف نهائي ر�بطة �أبطال �أوروبا

خبرة �أن�شيلوتي تتحدى طموح 
غو�رديوال في ملعب �التحاد

بيولي يبدي �صعادته بالفوز �مام الت�صيو ويعلق:

"�شاأغ�شب لو كنت مكان العبي ميالن"
مدرب  بيولي،  ستيفانو  علق 
فريقه  انتصار  على  ميالن، 
التسيو،  أمام   )1-2( بنتيجة 
منافسات  ضمن  امس،  أول 
الدوري  من  الـ34  الجولة 

اإليطالي.
تصريحات  في  بيولي،  وقال 
الصواب  "من  "دازن":  لشبكة 
عن  وراضًيا  سعيًدا  تكون  أن 
هذه المباراة، وفي ظل حضور 

جمهورنا الذي أثبت روعته مرة أخرى".وأضاف: "أنا فخور جًدا بالعبي فريقي 
وإذا كنت مكانهم سأكون غاضًبا، ألن الناس ال يمنحونهم القدر الذي يستحقونه. لقد 

أثبتوا قدراتهم أثناء اللعب على أعلى مستوى لسنوات".
وتابع: "سنحاول الفوز بجميع المباريات المتبقية، وقد ال نحقق ذلك، لكننا سنبذل 
قصارى جهدنا".، وواصل: "الغريب أننا بدأنا المباراة بشكل سيئ واستقبلنا هدًفا 
يمكن تجنبه، لكن أظهرنا قدرتنا على العودة للمسار الصحيح، والبقاء في المباراة 

واالستمرار".
وأكمل: "تسبب التسيو في مشاكل لنا، ألنهم فريق جيد، لكن هذه كانت خطوة أخرى 
مهمة نحو األمام"، وأردف: "نعلم أن لدينا جدول مباريات صعب، وكل ما يمكننا 

فعله هو أن نتعامل مع مباراة تلو األخرى ونحاول بذل قصارى جهدنا".
وكان  الثاني،  الشوط  في  أكثر  األمام  إلى  األظهرة  بتحريك  قمنا  "لقد  واستطرد: 
هذه  أن  تشعر  عندما  لكن  الدفاع،  إلى خط  أقرب  تونالي  يبقى  أن  المفترض  من 
اللحظة المناسبة، عليك أن تأخذها. لقد طلبت من العبي فريقي أن يكونوا حازمين 
وشرسين وأن يصنعوا تلك اللحظات المناسبة إلحراز األهداف"، واختتم: "أظهرنا 
مرة أخرى أننا نؤمن بأنفسنا حتى النهاية، ألننا شعرنا بقدرتنا على تحقيق الفوز في 

المباراة وصنعنا العديد من الفرص".
الوكاالت

رغم �أن �لمدرب ت�صافي متم�صك ببقائه

70 مليون يورو قد تغير
 قناعات بر�شلونة ب�شاأن دي يونغ

أظهر مانشستر يونايتد، اهتماًما 
الهولندي  الدولي  بضم  شديًدا 
وسط  نجم  يونغ،  دي  فرانك 
المدرب  وأنَّ  خاصة  برشلونة، 
الجديد للشياطين إريك تين هاج 
بشدة في مسرح األحالم  يريده 

"أولد ترافورد".
وسبق إلريك تين هاج، المدير 
العمل  لمانشستر،  المقبل  الفني 
في  يونغ  دي  مع  والنجاح 
أياكس، ويريد االستعانة به مجدًدا في تجربته الجديدة، علًما بأن عقده مع برشلونة 

ينتهي في صيف 2026.
برشلونة،  مدرب  هيرنانديز،  تشافي  تأكيدات  في  معضلة  يواجه  اليونايتد،  لكن 
داخل  يونغ  دي  ببقاء  تمسكهم  الكتالوني،  للنادي  الرياضي  المدير  أليماني  وماتيو 
"كامب نو"، غير أنَّ هذا التمسك قد يتغير، بحسب برنامج "الشيرنجيتو" اإلسباني، 
وسيترك برشلونة الالعب يرحل، إذا قرر مانشستر يونايتد، دفع 70 مليون يورو، 

إلتمام الصفقة.
يذكر أن العديد من التقارير، كانت قد أشارت إلى تين هاج لديه 250 مليون يورو 

للصفقات الجديدة، ما يعني أنه يستطيع تلبية طلبات برشلونة في الميركاتو.
الوكاالت

�إثر �إ�صابته في مو�جهة ر�يو فاليكانو

�نتهاء مو�شم دي�شت مع بر�شلونة
أمس  برشلونة،  نادي  أعلن 
تعرض  التي  اإلصابة  طبيعة 
في  الفريق،  مدافعي  أحد  لها 
بالدوري  فايكانو  رايو  مباراة 
برشلونة  وقال  اإلسباني، 
حسابه  على  طبي،  بيان  في 
إن  تويتر،  التواصل  بموقع 
أظهرت  الطبية  الفحوصات 
األمريكي  الظهير  إصابة 
العضلة  في  دست  سيرجينيو 

نصف الوترية للفخذ األيمن، وأوضح أن مدة غياب دست، تتوقف على وتيرة 
تعافيه من اإلصابة.

وكشفت تقارير صحفية أن دست يحتاج من 4 إلى 6 أسابيع للعودة إلى المالعب، 
مما يعني أن موسمه انتهى مع برشلونة.

وكان دست شارك أساسًيا في خسارة برشلونة بهدف دون رد أمام رايو فايكانو، 
، ضمن مؤجالت الجولة 21 من الليغا، ولم ينجح الظهير األمريكي في استكمال 
المدافع  منه  بداًل  وشارك  الثاني  الشوط  في  غادر  حيث  النهاية،  حتى  المباراة 

كليمنت لينغليت.
الوكاالت

يرى قلب دفاع ليفربول، فيرجيل فان دايك، 
نصف  ذهاب  في  غدا  فياريال  مواجهة  أن 
ملعب  على  أوروبا،  أبطال  دوري  نهائي 
كون  مستبعدا  للغاية،  ستكون صعبة  آنفيلد، 

فريقه المرشح األوفر حظا للتأهل للنهائي.
صعبا  األمر  "سيكون  دايك  فان  وأضاف 
للغاية، ألن فياريال فريق معقد جدا.. بالتأكيد 
وهو  ميونخ،  بايرن  أمام  مباراتيهم  شاهدت 
الدفاعي،  التنظيم  ناحية  من  رائع  فريق 

العبو فياريال يعملون كثيرا، ولديهم خبرات 
بشكل  يلعبون  شيء  كل  وقبل  كبيرة.. 

جماعي".
"الغواصات  دفاع  بقلبي  دايك  فان  وأشاد 
وباو  ألبيول  راؤول  وهما  الصفراء"، 
هما  رائعان،  "العبان  إنهما  قائال  توريس، 

من ذوي الخبرة ورائعان للغاية".
سريع  العب  مورينو  "جيرارد  واستكمل 
إمكانيات  ونعرف  مفاجأتك..  ويمكنه  للغاية 

بورنموث..  في  العبا  كان  حينما  دانجوما 
سمة  هذه  لكن  للغاية،  معقدة  مباراة  ستكون 
مباريات نصف نهائي التشامبيونز ليغ.. نعلم 

أن األمر لن يكون سهال".
فياريال  درس  قد  ليفربول  كان  إذا  وعما 
جيدا، قال فان دايك "حسنا، أيا كان منافسنا 
دراسته جيدا، ألن  علينا  النهائي  في نصف 
في هذا الدور ال يتنافس سوى األفضل.. ال 
النهائي، نعي  يوجد منافس سهل في نصف 
وهؤالء  المباريات  هذه  مثل  صعوبة  جيدا 
في  ستكون  اإلياب  مباراة  المنافسين.. 
إسبانيا، وهذا سيجعلها أكثر صعوبة، ونتوقع 

أن تكون مكثفة للغاية".
وعما إذا كان فريقه هو األوفر حظا للتأهل 
تثيرها  النقاشات  هذه  "ال،  قال  للنهائي، 
الصحافة، لكننا ال نفضل االستماع لها.. ال 
ال،  أو  حظا  األوفر  أننا  أخبرونا  إذا  نستمع 
سنخوض المواجهة كما نحاول دوما خوض 
المباريات، بالسعي للفوز ومحاولة الوصول 
ويمتلك  كبير،  فريق  فياريال  للنهائي.. 
جماهير عريضة ومدربا كبيرا.. لدينا رغبة 
كبيرة في أن نخوض هاتين المباراتين اآلن".
الوكاالت

فان د�يك يوؤكد ��صتعد�د ليفربول للمو�جهة وي�صرح:

من �أجل بقاء نجلها في باري�س �صان جيرمان

و�لدة مبابي ت�شترط �إقالة بوكيتينو وليوناردو

"ل�شنا مر�شحين لتجاوز فياريال في دوري �الأبطال"

نجم  مبابي،  كيليان  والدة  وضعت 
باريس سان جيرمان، شروًطا لبقاء 
نجلها في "حديقة األمراء"، بحسب 
تقرير صحفي إسباني، وينتهي عقد 
الموسم  بنهاية  باريس  مع  مبابي 
الجاري، ويرفض الالعب الفرنسي 
اآلن. حتى  التجديد،  عروض  كل 

اإلسباني،  "كواترو"  لبرنامج  ووفًقا 
فإن والدة مبابي سافرت إلى الدوحة 
مؤخًرا، لعقد اجتماع مع مالكي سان 
جيرمان، ومناقشة إمكانية تجديد عقد 

المدير  إقالة  الزيارة،  الشاب خالل  النجم  والدة  نجلها.واشترطت 
الفني األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، باإلضافة إلى إبرام صفقات 

تمكن سان جيرمان من الفوز بدوري 
السياق،  نفس  أوروبا.وفي  أبطال 
قالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية 
إن والدة مبابي اشترطت أيًضا إقالة 
للنادي،  الرياضي  المدير  ليوناردو، 
التجديد. عرض  على  للموافقة 
وأضافت الصحيفة أن مالكي باريس 
في  العواقب،  كل  لتحمل  مستعدون 
مبابي. توقيع  على  الحصول  سبيل 
من  قريًبا  يبدو  الفرنسي  الدولي  لكن 
الموسم  في  مدريد  لريال  االنضمام 

المقبل، وفًقا للعديد من التقارير الصحفية.
الوكاالت



باليلي يقود بري�ضت ل�ضمان البقاء في الليغ 1 وي�صرح

"�سعيد لأول اأهدافي ومواجهة 
ماتز الأف�ضل لي في فرن�سا"

بعد تلقيها ال�ضوء الأخ�ضر من م�ضالح وزارة ال�ضحة

 الفاف تعفي الأندية 
من اختبارات الك�ضف عن كورونا

 

أعلنت االتحادية الجزائرية لكرة القدم، أول أمس حصولها على الضوء 
األخضر من اللجنة العلمية بوزارة الصحة، لتعليق إجراءات الكشف عن 

فيروس كورونا.
وكانت السلطات الصحية في الجزائر، قد أقرت جملة من اإلجراءات 

قبل استكمال النشاط بالدوريات المحلية، أهمها إجراء اختبارات تفاعل 
البوليميراز المتسلسل "بي سي آر"، لكل الالعبين، والجهازين الفني 

واإلداري، قبل أي مباراة.
وقال االتحاد الجزائري في بيان عبر موقعه الرسمي: "يعلم االتحاد 

الجزائري لكرة القدم، األندية الناشطة في بطوالت المحترفين والهواة، أن 
اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة وافقت على التعليق االستثنائي إلجراء 

مسحة تشخيص الكوفيد«.
وأضاف " القرار الذي تم اإلخطار به، جاء بعد طلب مقدم من الفاف 

لإلعفاء من التشخيص كلية، ولكنه ال يستبعد استئناف االختبارات في حالة 
حدوث تطورات في الوضع الوبائي".
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يبدو ان خرجة الناخب الوطني جمال 
بلماضي اإلعالمية األخيرة، وتوجيهه 
التهامات مباشرة للتحكيم اإلفريقي قد 

يتسبب له بمشاكل كبيرة، حيث خرجت 
بعض األطراف للمطالبة بضرورة 

معاقبته من طرف الكاف والفيفا.
فقد تعرض بلماضي لهجمة شرسة من 

الغيني تاني ديالو، أحد مسؤولي قسم 
الميديا في الكاف، وطالب تاني ديالو 
بضرورة معاقبة بلماضي واصفا إياه 

بـ"المغرور"، وذلك بعد االنتقادات 
العلنية التي وجهها المدرب للحكم 

الجامبي باكاري غاساما.
وغرد تاني ديالو عبر حسابه الرسمي 

في "تويتر" بقوله: "في حالة بقيت تصريحات بلماضي دون عقوبة، 
لن يكون أن حكم محميا في الجزائر، هو يدعو وبشكل علني للعنف 

واالعتداء الجسدي، هذا غير معقول وعار كبير«.

وتزامن تصريح ديالو، مع االنتقادات 
التي تعرض لها بلماضي أيضا من أحد 

اإلعالميين الفرنسيين الذي سار في 
نفس الخط، مطالبا بتدخل من االتحادين 

الدولي واألفريقي لُمعاقبة مدرب 
"محاربي الصحراء".

وفي هذا الصدد، طالب فريديريك سوتو 
الصحفي براديو فرنسا الدولي من 

الفيفا بالتحرك ومعاقبة جمال بلماضي 
بسبب تصريحاته األخيرة، ونشر 

األخير تدوينة على حسابه الرسمي على 
"تويتر" جاء فيها: "ينبغي على الفيفا 
معاقبة مدرب منتخب الجزائر بسبب 

تصريحاته األخيرة ضد الحكم الغامبي 
باكاري غاساما«.

وتشهد شبكات التواصل االجتماعي 
انتقادات الذعة لجمال بلماضي من قبل عدة أطراف أفريقية، ذهبت 

لحد اتهامه بالتشجيع على العنف بجانب العنصرية.

مدرب ل�ضبونة متم�ضك بقرار اإبعاده  

 و�ضعية �ضليماني 
في �ضبورتينغ ل�ضبونة تتعقد

يبدو أن وضعية الدولي الجزائري إسالم سليماني تتعقد من يوم آلخر مه مدربه 
في نادي سبورتينغ لشبونة، حيث أكد المدرب روبن أموريم اول أمس من 

خالل تصريحاته انه لن يستخدم هداف الخضر التاريخي خالل األيام المقبلة.
وتمسك مدرب نادي سبورتينغ لشبونة بقراره الذي اتخذه بشأن سليماني بعد 

ابعاده عن لقاء بورتو و بوافيستا، وقال أموريم في الندوة الصحفية أمس: 
"قضية سليماني أغلقتها. قلت ما كنت أريد قوله إلدارة النادي وهي التي 

ستّقرر بشأنه".
وبخصوص حرمانه لسليماني من مباراة بورتو السابقة، أضاف: "أمام بورتو 

اخترت الالعبين األكثر جاهزية، كل الالعبين مسؤوليتي، لم أكن أريد سليماني 
منذ البداية ثم أدركنا بأننا بحاجة إليه. خطأ تواجده هناك هو ذنبه"، كما اعترف 

أموريم بصعوبة التهديف اليوم في غياب سليماني وباولينيو: "اتوقع صعوبة 
في الهجوم بسبب غياب باولينيو ولكن لست نادما على قراراتي"

ويبدو أن مدرب لشبونة مصر على استبعاد هداف الخضر، ورغم هذان فإن 
سليماني يؤكد في كل مرة انه مستعد للتضحية والصبر من أجل مواصلة 

التألق، ورفضه لكل مساومات تخص تعلقه بالدين، على اعتبار أن أموريم 
يريد دفعه لعجم صيام شهر رمضان.

ق.ر

خرجته الأخيرة لم ترق للكثيرين وجعلته عر�ضة لحملة �ضر�ضة

 بلما�ضي يتعر�ض لنتقادات لذعة 
ومطالب بمعاقبته ب�ضبب ت�ضريحاته

طالبت جماهير مانشستر سيتي باالعتماد 
على الدولي الجزائري رياض محرز أساسيا 

اليوم، خالل لقاء ريال مدريد في ذهاب 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.

ويالحق "السماوي" لقبه األول في أمجد 
بطوالت أوروبا لألندية، حيث حقق أفضل 
إنجاز له في نسخة العام الماضي التي بلغ 

خاللها المباراة النهائية.
وكان رياض محرز اكتفى بالمشاركة في 19 
دقيقة فقط خالل المباراة األخيرة لمان سيتي 

أمام واتفورد في الدوري اإلنجليزي الممتاز، 
والتي حقق خاللها فريقه فوزا عريضا بنتيجة 

5-1، وجاءت تعليقات جماهير مانشستر 
سيتي عبر مواقع التواصل االجتماعي 

"تويتر"، مطالبة بالدفع بالالعب الجزائري 
أساسيا خالل موقعة "االتحاد«.

وقال أحد مشجعي السيتي في هذا الصدد: 
"ينبغي الدفع بمحرز أساسيا في هذه 

المباراة«، وتابع مغرد ثان بقوله: "أعتقد 
أنه يجب الدفع بالثالثي محرز وفيل فودين 

وغابريل جيسوس في خط الهجوم أمام ريال 
مدريد«، وكتب مشجع ثالث: "جيسوس 

ينبغي أن يلعب مكان رحيم سترليغ، وبجانبه 
الثنائي محرز وفودن«.

كما عرفت صفحات النادي عبر مواقع 
التواصل االجتماعي اقتحام المناصرين 

الجزائريين، الذين دعوا بدورهم لضرورة 
مشاركة محرز الذي تألق في رابطة أبطال 

أوروبا الموسم الماضي وهذا الموسم، ويعتبر 
أفضل هداف واحسن ممرر للفريق هذا 

الموسم.
ق.ر

الأزرق ال�ضماوي مازال يطارد اأول لقب اأوروبي

جماهير ال�ضيتي تطالب بمحرز اأ�ضا�ضيا امام الريال اليوم

رابطة اأبطال اإفريقيا

خذايرية وبن عياد مر�ضحان 
لجائزة اأف�ضل لعب

 
تواجد ثنائي وفاق طيف، سفيان خدايرية، 
وزميله رياض بن عياد، ضمن المرشحين 
لجائزة أفضل العب في ربع نهائي رابطة 
األبطال حسبما أكدته الكونفدرالية اإلفريقية 

لكرة القدم أمس.
وكشفت الكاف عبر حسابها في مواقع 

التواصل االجتماعي "تويتر" قائمة المرشح 
لهذه الجائزة، والتي اسمي خذايرية، وبن 

عياد، كما ينافس العبي وفاق سطيف 
على هذه الجائزة، العب نادي أتليتيكو 

بيتروليوس األنغولي، تياغو أزوالو.
يذكر أن الحارس سفيان خذايرية، وزميله 
بن عايد، كان لهما فضل كبير في ضمان 
وفاق سطيف تأهله لنصف نهائي رابطة 

األبطال.
ق.ر

ابدى الدولي 
الجزائري يوسف 

باليلي سعادته 
الكبيرة بقيادة 
فريقه بريست 

لتحقيق فوز مهم 
امام المستضيف 
ميتز اول أمس، 
في الوقت الذي 

نال فيه الثناء 
من مدربه دير 

زاكاريان بسبب 
تألقه وتسجيله 

ألول أهدافه هذا 
الموسم مع فريقه 

الفرنسي.
وصرح نجم 

المنتخب الوطني 
بعد المباراة: 

"أنا سعيد جدا 
بتسجيل أول 
اهدافي مع 

بريست، أعتبر 
مباراة اليوم أمام ميتز هي األفضل لي 

مع فريقي، خطوة خطوة، ومع االستقرار 
أصبحت ألقى معالمي واالهم هو ضماننا 

البقاء"
ويملك باليلي فرصة مواتية االسبوع 

المقبل إلثبات 
نفسه مجّددا أمام 

كليرمون فوت في 
الجولة المقبلة، 
كما نال باليلي 
االعتراف من 
مدربه ميشال 

زكريان، نظير 
آدائه في المباراة 

األخير التي 
جمعتهم بنادي 

ميتز.
ونقل الحساب 
الرسمي لنادي 
بريست على 

"تويتر"، 
تصريحات 

زكريان، حيث 
قال: "باليلي قدم 
مباراة في القمة، 
لقد كان جيدا من 

الناحية الفنية، 
سجل هدف، وقدم 

تمريرة حاسمة رائعة لزميله ستيف”.
يذكر أن يوسف باليلي، سجل الهدف 

الوحيد لبريست في واجهة ميتز، قاد من 
خالله ناديه لضمان البقاء في الليغ1.

ق.ر
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عثماين مرمي

 وفي كلمته خالل زيارة قادته 
أمس اولى والية البويرة أكد وزير 
التعليم العالي على ضرورة إشراك 
الطلبة في نوعية الوجبات المقدمة 

بصفة منتظمة ليس في شهر 
رمضان فقط، وإنما خالل فترة 
تواجد الطالب باإلقامة الجامعية 

خالل 9 أشهر.
ويأتي هذا حسب المسؤول االول 

لقطاع التعليم العالي من خالل 
برنامج عمل بين مدير اإلقامة 

ولجنتها التي تضم ممثلي الطلبة 
لدراسة إمكانية تحسين الوجبات 

وتوفير المرفقات الضرورية، بما 

يسمح بخلق جو استقرار وراحة 
على حد وصفه.

وابرز الوزير في ذات السياق 
على ضرورة تحسين الخدمات 
الجامعية، وأهمها توفير األمن 

وإشراك الطلبة في نوعية الوجبات 
المقدمة باإلقامات الجامعية 

في المقابل قال عبد الباقي بن زيان 
بأن القانون الجديد للجامعة الذي 
وافقت عليه الحكومة، مؤخرا، 

سيسمح بتحول الطالب الجزائري 
من مجرد متلق للتكوين إلى منتج 

للثروة، وذلك عبر مرافقته من 
أجل تجسيد مشاريعه المقاوالتية 

ضمن حاضنات ستكون عبارة عن 
هيئات رسمية تابعة للجامعة وفق 

نفس القانون قائال بأن الجامعة 
مطالبة اليوم باالنفتاح على النسيج 

االقتصادي للبالد والعالم أجمع، 
وهي تشجع كما قال كل المبادرات 

التي تصب في هذا المجال على 
غرار المقاوالتية,

واضاف وزير التعليم العالي أن 
الدولة الجزائرية تدعم ذلك قصد 
تطوير االقتصاد الوطني، دون 

إغفال ضرورة االنفتاح على 
اللغات مثلما أضاف وتحسين 
نوعية التكوين والتأطير ذات 

المستوى العالي، وهو ما يسمح 
للطالب بالتوظيف في المؤسسات 

االقتصادية.
وابرز الوزير ايضا " أن القانون 

الجديد، سيكرس أنماطا جديدة 
للتكوين، زيادة على التكوين 

الحضوري، كالتكوين عن بعد، 
الحركي وكذا الموّطن والتناوبي."

يجدر االشارة شرع الدكتور 
عبد الباقي بن زيان، وزير 

التعليم العالي والبحث العلمي، 
في زيارة عمل وتفقد إلى والية 

البويرة أمس وهي تدخل في إطار 
برنامج القطاع المسطر، لزيارة 

مؤسسات التعليم العالي، لالطالع 
على المنجزات في مجال الهياكل 
البيداغوجية والبحثية والخدماتية، 

وكذلك معاينة بعض المشاريع 
قيد االنجاز ومشاريع االبتكار 

والحاضنات.
وكان على هامش زيارته لقاء مع 

األسرة الجامعية حيث طرحت 
انشغاالتها واهتماماتها ومشاكلها 

وتقديم مقترحاتها بخصوص ترقية 
الجامعة.

كثفت العديد من الدول األوروبية في اآلونة األخيرة 
مساعيها لرفع امداداتها من الغاز الطبيعي، في ظل 

األوضاع التي أفرزتها التوترات الجيوسياسية الحاصلة 
شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، باعتبار روسيا من 

أكبر مصدري الغاز للدول األوروبية.
وربطت كل من ايطاليا واسبانيا اتصاالت رسمية لرفع 
امداداتها من الغاز الجزائري، إذ تقدر حجم الصادرات 

الجزائرية للسوق اإليطالية بحوالي 21 مليار متر 
مكعب سنويا، فيما أن السوق اإلسبانية تستقطب حوالي 

10,5 مليار متر مكعب سنويا، بالموازاة مع تحقيق 
مجمع سوناطراك الستكشافات نفطية جديدة خالل 

الثالثي األول من السنة الجارية.
وترتبط مساعي بعض الدول األوروبية المستوردة 
للغاز األوروبي بالسوق الجزائرية، في ظل الموقع 

الجغرافي وتوفر أنابيب النقل، غير أن الحافز 
والدافع األكبر يتمثل في اعتبار الجزائر سوقا موثوقة 

وبلدا يلتزم بكافة عقوده، وهو ما كشف عنه الخبير 
االقتصادي عبد المالك سراي في تصريح لجريدة 

الرائد.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد 
تبون، خالل لقاءه مع بعض ممثلي وسائل األعالم 

الوطنية، بأن الجزائر لن تتخلى عن التزاماتها بتزويد 
إسبانيا بإمدادات الغاز الطبيعي، وفقا للعقود التي تربط 

البلدين في هذا المجال، مشددا على كون العالقات 
الثنائية بين البلدين طيبة وحسنة، بالموازاة مع الموقف 

اإلسباني من قضية الصحراء الغربية، والذي وصفه 
بغير المقبول أخالقيا وتاريخيا، مشددا على أن الجزائر 

لن تتخلى عن التزاماتها بتزويد إسبانيا بالغاز.
ومن جانب أخر، طفت السطح في األيام القليلة األخيرة 

العديد من التوقعات بخصوص أسعار الغاز، التي 
ارتفعت في السوق العالمية وتضاعفت بشكل كبير مع 
ظهور التوترات الجيوسياسية، التي تسببت في اطالق 

روسيا لعمليات عسكرية على األراضي األوكرانية، ما 
تسبب في تخوف الكثيرين من شح اإلمدادات.

تصاعدت المخاوف بخصوص األسواق الطاقوية، 
في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا في الصين، 

ومواصلة السلطات الصينية في تطبيق نهجها الصارم 
لمحاولة الحتواء تفّشي الجائحة.

وقالت المحللة في وكالة بلومبرغ نيو إنرجي فايننس، 
دانييال لي، بأن ما يقرب من نصف استهالك الصين 
من الغاز يقع في المقاطعات التي صنفتها السلطات 
الصينية على أنها عالية أو متوسطة لخطر جائحة 

كورونا، مضيفة بأنه وفي حال استمرار الطلب 
الصيني في التدهور، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من 

االنخفاض في األسعار الفورية.
تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في 
شمال آسيا بنسبة وصلت لحوالي 70 بالمئة، منذ 

صعودها إلى مستوى قياسي في أوائل شهر مارس 
الماضي، بعد أن أدى الغزو الروسي ألوكرانيا إلى 

تقليص اإلمدادات العالمية.

واصلت أسعار النفط الخام تراجعها في األيام األخيرة، 
في ظل فرص السلطات الصينية لقيود مشددة على 

حركتي النقل والتنقل ببعض المدن لمحابهة تفشي فيروس 
كورونا، ما تسبب في انخفاض الطلب العالمي.

هبطت أسعار خامي البرنت وتكساس الوسيط أكثر من 
5 بالمئة، خالل تعامالت يوم أمس اإلثنين، مسجلة أدنى 

مستويات لها منذ أسبوعين، وتراجعت أسعار العقود 
اآلجلة لخام برنت  الخاصة بتسليم شهر جوان بنسبة 
وصلت ل 5,2 بالمئة، لتصل إلى 101,07 دوالر 

للبرميل.
كما انخفضت أسعار العقود اآلجلة لخام غرب تكساس 
الوسيط الخاصة بتسليم شهر جوان بنحو 5,3 بالمئة، 
لتهبط ل 96,75 دوالرا للبرميل الواحد، مسجلة أدنى 

مستوى لها منذ ال 12 أفريل الجاري، وفقد خاما 
البرنت وغرب تكساس الوسيط ما يقرب من 5 بالمئة، 
خالل األسبوع الماضي، بسبب مخاوف بشأن الطلب، 
إذا أن عمليات اإلغالق في مدينة شنغهاي أدت لتأجيج 

مخاوف الطلب.وفي ذات الصدد، انخفضت في تداوالت 
يوم األمس أسعار العقود العاجلة للنفط الخام الجزائري 

صحاري بالند، بنسبة وصلت ل 1,16 بالمئة، لتستقر 
عند 107,83 دوالر للبرميل الواحد، حسب البيانات التي 

قدمها الموقع المتخصص أويل بريس.
وفي المقابل، أكد بعض الخبراء، بأن األزمة المتفاقمة في 

أوكرانيا قد تزيد الضغط على االتحاد األوروبي لمعاقبة 
النفط الروسي، وإن األسعار قد ترتفع في وقت الحق من 

هذا العام، مشيرة بأن أسعار النفط لن تنخفض إلى ما دون 
90 دوالًرا للبرميل بسبب احتمالية فرض حظر محتمل 

من قبل دول االتحاد األوروبي على النفط الروسي، 
بالموازاة مع تواصل العمليات العسكرية الروسية على 

األراضي األوكرانية.
يشار إلى أن أسعار النفط واصلت خسائرها بعد أن أنهت 

تعامالتها األسبوع الماضي على تراجع قدر بنحو 5 
بالمئة، مع تنامي المخاوف من اإلغالق المطول لمجابهة 

تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" في مدينة شنغهاي 
الصينية واحتمال زيادات أسعار الفائدة في الواليات 
المتحدة األمريكية، والتي من شأنها اإلضرار بالنمو 

االقتصادي العالمي والطلب على النفط.
ANEP : 2216007863ف.م

إشـهـــار

األح على �صرورة اإ�صراك الطلبة يف نوعية الوجبات املقدمة ب�صفة منتظمة 

 بن زيان يدعو �إىل تبني برنامج 
��ستعجايل لتوفري �لأمن بالإقامات �جلامعية

دعا اأم�س وزير التعليم العايل والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان على �صرورة حت�صني احلوكمة 

واخلدمات اجلامعية للطلبة، معلنا يف ذات ال�صياق عن اعتماد وزارته برناجما ا�صتعجاليا ي�صتهدف 

توفري الأمن والأمن ال�صحي بالإقامات اجلامعية.

 خرباء يوؤكدون �صرورة

 تعزيز الوقاية ومراقبة احلدود 

 �جلز�ئر ق�ست
 نهائيا على د�ء �ملالريا

نظمت وزارة ال�صحة، اأم�س، يوما اإعالميا وحت�صي�صيا مبنا�صبة 

اإحياء اليوم العاملي ملكافحة داء املالريا، الذي ينظم هذا 

العام حتت �صعار "البتكار من اأجل التخفي�س من ثقل 

املالريا لإنقاذ احلياة"، �صدد خالله امل�صاركون على �صرورة 

تعزيز الوقاية، ل �صيما على م�صتوى احلدود.

ف.م

أكد المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة, الدكتور جمال 
فورار, أن الجزائر "نالت شهادة اعتراف من قبل المنظمة العالمية 
للصحة سنة 2019 وذلك بعد قضائها نهائيا على الحاالت المسجلة 
محليا", وهي تسعى إلى "الحفاظ على هذا المكسب من خالل تعزيز 

اليقظة للتصدي للحاالت المستوردة.«
من جهته, ذكر االمين العام لوزارة الصحة, عبد الحق سايحي, 

بالجهود المبذولة من طرف الدولة, والتي توجت بالقضاء نهائيا على 
هذا الداء وتعزيز الوقاية, ال سيما على مستوى الحدود للقضاء على 

الحاالت المستوردة.
بدوره, أشاد ممثل المنظمة العالمية للصحة, نوحو حمادو, بالجهود 

التي بذلتها الجزائر للقضاء على داء المالريا, فيما دعت السيدة سامية 
حمادي, المكلفة باألمراض المتنقلة بوزارة الصحة, الى الحفاظ على 

هذا المكسب من خالل تعزيز الوقاية والتعاون بين القطاعات مع 
التكفل بالحاالت المستورة منذ الوهلة األولى.

وأشارت من جهتها الدكتورة جميلة حماد, مكلفة بمتابعة ملف مكافحة 
المالريا بالمعهد الوطني للصحة العمومية, إلى الواليات التي عرفت 
ظهور الحاالت المستوردة خالل السنوات االخيرة, من بينها ورقلة, 

إليزي, أدرار وتمنراست.
وبالمناسبة، عرضت الدكتورة حورية خليفي من مكتب المنظمة 

العالمية للصحة بالجزائر، الوضعية الوبائية للمالريا في العالم, مشيرة 
الى أن "12 دولة تمكنت من القضاء على هذا المرض, واعتبرت أن 
الجهود المبذولة في هذا المجال بإمكانها المساهمة في تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة المتعلقة بهذا الداء".

ت�صريحات عبد املجيد تبون عن اإ�صبانيا ..تاأكيد لالأمر

�لتز�م �جلز�ئر بعقودها �لطاقوية حافز 
للدول �لأوروبية لتوقيع �تفاقيات جديدة

اأ�صعار النفط يف اأدنى م�صتويات لها منذ اأ�صبوعني

قيود �لغلق بال�سني تلقي بظاللها على �لأ�سو�ق �لنفطية
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من اإعداد: حياة م�صباحي

�سهر الرتاث بق�سنطينة

�لفنان �أح�صن ق�صري 
يعر�ض مناذج قو�رب �صر�عية 

م�صتوحاة من ق�صر �لباي

تجذب قوارب منحوتة من الخشب ذات هياكل مدببة وأشرعة مربعة 
أو مستطيلة مزودة بحبال موزعة عبر ثالثة أعمدة أو أكثر زوار 
معرض شهر التراث الذي افتتح بتاريخ 18 أبريل الفارط بالمتحف 
الوطني العمومي للفنون والتعابير التقليدية قصر أحمد باي بقسنطينة.
بطول  قوارب  وهي  قصير  أحسن  العصامي  الفنان  أعمال  وتمثل 
1,10 متر و بأشرعة يصل علوها إلى 80 سم، نسخا من القوارب 
أحمد  قصر  جدران  تزين  التي  األلوان  المتعددة  والسفن  الشراعية 
باي وتروي قصة رحلة الباي الطويلة إلى البقاع اإلسالمية المقدسة 

عام 1818.
من  شراعية  قوارب  إنجاز  فكرة  بأن  قصير  أحسن  الفنان  وذكر 
 4 منذ  باله  على  خطرت  قد  باي،  أحمد  بقصر  الجدارية  اللوحات 
من  التوضيحية  الرسومات  هذه  إلى قصة  يستمع  كان  أشهر، حين 

طرف أعضاء فريق المتحف حينما كان يزور القصر.
وقال في هذا الشأن:" إن القصة وراء اللوحة الجدارية بالقصر كانت 
مثيرة لالهتمام و التوضيحات على الجدران كان لها سحر معين حتى 
وإن كانت في حالة متدهورة فأردت تسليط الضوء على هذه األمكنة 
وفريق المتحف الذين استقبلوني، وذلك من خالل نسخ هذه المراكب 

الشراعية والقوارب كونها شغفي".
رجع الفنان إلى قريته بالزاوية ببلدية الولجة بوالبلوط بوالية سكيكدة 
تحت  مفتوحا  "فضاء  بأنها  يصفها  التي  وبورشته  برأسه  والفكرة 

شجرة زيتون عمرها مائة سنة" وشرع في تجسيد مشروعه.
المراكب  بتفاصيل  بذاكرتي  احتفظت  "لقد  الشأن:  هذا  في  وقال 
الخشب  بين  األولية  والمواد  الجدارية  اللوحة  على  الشراعية 
واألغصان التي أحضرها من الغابة باعتبار أن المنطقة التي أعيش 

فيها عبارة عن منطقة غابية تضم أفضل أصناف األشجار".
ومن هنا وبورشته، شرع أحسن قصير في العمل انطالقا من اختيار 
قطع  اختيار  المهم  "من  بأنه  أيضا  الفنان  وذكر  المناسب،  الخشب 
من الخشب قابلة للتشكيل وبدون عقد وال تشققات ما يسمح بتشكيل 
النماذج المطلوبة"، مشيرا إلى أن "كل قارب من القوارب األربعة 

المنحوتة قد تطلب شهرا من العمل".
  وأضاف قائال:"إني استخدم الكثير من المواد الطبيعية التي أجلبها 
من الغابة مثل قشرة الشجرة التي استعملها كصبغة للقطع فهي تسمح 

بإعطاء اللون األحمر الماهوجني الذي يبرز الشكل.
  وأكد أحسن قصير الذي تجاوز سنه الستين عاما بأن شغفه بالفن 
راوده منذ نعومة أظافره، قائال في هذا الصدد: "عندما كنت طفال 
الجميلة  الفنون  بمدرسة  المعلم  جاري  طرف  من  الرسم  تعلمت 
بالجزائر العاصمة، ومنذ ذلك الحين لم أتوقف عن حب الفن بجميع 
الفنون  مدرسة  ولوج  كانت  حينها  أمنيته  أن  إلى  مشيرا  تعابيره"، 
تحقيقه  من  يتمكن  لم  الذي  األمر  وهو  العاصمة  بالجزائر  الجميلة 

حينها.
العديد من  أنجز  لمنطقته، كما  الطبيعية  المناظر  الفنان بعض  رسم 
البورتريهات كونه فنان شوارع بعدة مدن و بلدان التي أقام بها لفترة 
قبل أن يكتشف النحت على الخشب ويصنع منها شغفا ومصدر رزق.
كما قال: "إن الغابة التي تحيط بقريتي هي مصدر إلهام بالنسبة لي"، 
مضيفا:"يكفيني العثور على قطعة خشب أو جذور أشجار لتحويلها 

إلى تحف فنية".
  ويصمم هذا الفنان بواسطة أغصان أشجار وجذورها عدة أشياء 
في  يبيعها  إلى كراسي و طاوالت  باإلضافة  التزيين  في  مستخدمة 
مدن معينة السيما بالجزائر العاصمة، وكشف هذا الفنان العصامي 
بفخر واعتزاز كبيرين بأن بعض أعماله الفنية معروضة ببهو أحد 

أكبر فنادق الجزائر العاصمة.
  وسيتواصل معرض إحياء شهر التراث بالمتحف الوطني العمومي 
للفنون والتعابير التقليدية قصر أحمد باي بقسنطينة إلى غاية 18 ماي 
القوارب الشراعية نسخا طبق  المقبل، حيث يعرض باإلضافة إلى 
تقليدية  ببدالت  للدمى  ومعرضا  بالقصر  الجدارية  للوحات  األصل 

تعكس أناقة ورقي المرأة الجزائرية.

  ويضم الكتاب بين ثناياه أربعة فصول تشرح 
بأسلوب فكري يعتمد على األدلة الدامغة قدرة 
العصر  قضايا  جميع  استيعاب  على  اإلسالم 

مهما تعقدت، كما ذكره المؤلف.
  واستعرض الباحث محمد جلول معروف في 
هذا الكتاب الصادر عن دار النشر اإلخالص 
والصواب لوهران في 168 صفحة بالشرح و 

التحليل و باعتماد أدلة قرآنية وحقائق علمية و 
األسباب  الوضوح  و  بالسهولة  يتميز  بأسلوب 
الحقيقية وراء أزمة الفكر العربي والحلول التي 
يقترحها اإلسالم كمنهج قائم على العلم و العقل 
للصراع اإليديولوجي العالمي متعدد األقطاب، 

كما تم شرحه.
"يمثل  الجديد  إصداره  أن  الكاتب  وأوضح    

أن  إثبات  خاللها  من  حاول  فكرية  دراسة 
الصراع اإليديولوجي العالمي المتعدد األقطاب 
في  االنتشار  الدائم  اإلسالم  إزاحة  يمكنه  ال 
المعمورة ألصالته و صحته و تجدده المستمر 
و لكونه ثقافة تشمل كل مجاالت الحياة الفردية 
الكتاب  إلى أن  الباحث  الجماعية"، وخلص  و 
يقترح  التحليلية  الدراسة  منهج  استعمال  مع 
استشرافا لمستقبل األمة اإلسالمية وسط عالم 

متعدد األقطاب.
  وتجدر اإلشارة إلى أن الكاتب محمد جلول، 
تاريخي  عمل  إنتاج  و  إعداد  بصدد  معروف 
بالتنسيق مع مديرية المجاهدين و ذوي الحقوق 
التاريخي  والبحث  بالتمحيص  يتناول  للوالية، 
عدة شهادات وحقائق حول جريمة حرق وإبادة 
سكان  من  عائالت  لثمان  الفرنسي  المستعمر 
جنوب  "سويقة"  بمنطقة  بخيمهم  الرحل  البدو 
النعامة عام 1958، مثلما كشف عنه الباحث.

األعمال  من  مجموعة  الكاتب  رصيد  وفي    
األدبية و الفكرية و المراجع التي يهتدي إليها 
ِكتاب  بينها  من  أبحاثهم،  إعداد  في  الطلبة 
في  "الخيال  الضالل"و  و  الهداية  بين  "الحب 
التعبير ذوق و جمال" و "النقد الثقافي في فكر 
مالك بن نبي"، إضافة إلى مقاالت و دراسات 

نشرت في مجالت أدبية و علمية و تاريخية.

مساء  سعودي،  الدين  نور  أمتع   
العاصمي  الجمهور  األول،  أمس 
بذلك  معلنا  متنوع  غنائي  بحفل 
عودته بعد غياب » فترة طويلة« 

عن الساحة الفنية حسب محبيه.
الزمن،  من  ساعتين  مدار  وعلى 
بمدرج قصر  الحاضرون  استطاع 
االستمتاع  زكرياء  مفدي  الثقافة 
و  األندلسية  الطبوع  وتنوع  بثراء 
الشعبية، و كذلك بعض األغاني من 
الدين سعودي صاحب  نور  تأليف 
"الصوت الحاضر المتمتع بقدرات 
حسب  الصوتي"  والتهديج  واسعة 

سعادته   " عن  لجمهوره  أعرب  أن  وبعد  األندلسي.   بموسيقى  العارفين 
مقطوعة  ثالثين  حوالي  أجزاء  أربعة  في  الفنان  هذا  قدم  به"،  بااللتقاء 
قوله،  سنوات" حسب  خمس   " استغرق  غياب  بعد  عودته  بذلك  مسجال 
الموسيقي،  التراث  و  الموسيقى  في  الباحث  سعودي،  الدين  نور  وكان 
مرفوقا بجوق من المحترفين يضم كل من رضا ثابتي و مهدي بوقرة على 
القادر تليلي على لوحة  البانجو و عبد  آالت الكمان و رضا قواس على 
المفاتيح و رابح عزوق على ناي، وفؤاد بربير على الطار و محمد أمين 

بلعباس على دربوكة .

الحفاظ  على  عمله  خالل  من    
الموسيقية  و  الثقافية  الذاكرة  على 
الطابع  وإضفاء  األندلسية 
الدين  نور  أخذ  عليها،  االجتماعي 
سعودي الحضور في رحلة رائعة 
و  ديل  نوبة  من  مقتطفات  قدم  إذ 
و  الحوزي  من  المقاطع  بعض 
الشعبي إضافة إلى جزء أخير من 

تأليفه الخاص .
  وتفاعل الجمهور مع نور الدين 
من  الثانية  المحطة  في  سعودي 
خصصها  التي  الموسيقية  رحلته 
إلى  ينتقل  أن  قبل  الحوزي  لطابع 
موسيقى الشعبي، حيث دعا الجمهور لمرافقته في أداء قطعتي "قم ترى" 
و"واحد الغزيل".  كما أمتع نور الدين سعودي جمهوره بمقطوعة إبداعية 
مزج فيها بين نص "يا قلبي خلي الحال" وموسيقى الفالس الثاني للمؤلف 
إعجاب  نال  مما   ،)1975-1906( شوستاكوفيتش  دميتري  الروسي 
الجمهور الذي صفق مطوال، ليواصل السهرة بأداء بعض المقطوعات من 
التراث الجزائري.  تتواصل فعاليات السهرات الرمضانية التي يحتضنها 
ثري  برنامج  خالل  من  الكريم  الشهر  خالل  زكريا  مفدي  الثقافة  قصر 

ومتنوع يضم اإلنشاد والموسيقى األندلسية ومنوعات جزائرية.

"الفكر العربي يف امل�سروع احل�ساري العاملي"

عنوان اإ�صدار جديد للباحث

 حممد جلول معروف
 تعززت رفوف املكتبات موؤخرا باإ�سدار جديد عنوانه »الفكر العربي يف امل�سروع احل�ساري العاملي«

 للكاتب حممد جلول معروف.

بعد غياب عن ال�ساحة الفنية

نور الدين �صعودي ميتع اجلمهور العا�صمي

ينتظر تنظيمه �سهر ماي بق�سنطينة

�لطبعة 17 من املهرجان الدويل "دمياجاز"
 سيلتقي عشاق و محبي موسيقى الجاز مجددا 
مع أكبر وأقدم مهرجان جزائري مختص في 
هذا النوع من الموسيقي، وذلك بمناسبة تنظيم 
الطبعة 17 من المهرجان الدولي »ديماجاز« 
بمدينة قسنطينة من 11 إلى 14 ماي المقبل، 

حسبما أكده المنظمون.
نوفمبر  في  نظمت  التي   16 الطبعة  وبعد    
به مدينة  أقدم مهرجان اشتهرت  فإن   ،2019
بعد  مجددا  يعود  "سيرتا"،  العتيق  الصخر 
سنتين ونصف من الغياب، و ذلك على مستوى 

قاعة العروض الكبرى، أحمد باي.
  وقد استطاع المهرجان الذي تأسس في عام 
2003 بمبادرة من جمعية "ليما"، وتم ترسيمه 
في  األسماء  أكبر  يجلب  أن   ،2009 عام  في 
غرار  على  العالمية،  الجاز  موسيقى  عالم 
البيانو  وعازف  فيلدس،  بوني  األمريكي، 
المالي، شيخ تيديان سيك، والنايجيري، كيزيا 
جونس، مع بقائه الموعد الثقافي األكثر تميزا 
لمدينة قسنطينة وعشاق هذه الموسيقى الذين ال 

يترددون في التنقل لحضوره.



ب�سبب ارتفاع اأ�سعار الغاز

مع دخول الهدنة اأ�سبوعها الرابع

املجل�س الرئا�سي اليمني
 يوجه ر�سالة �سالم للحوثيني 

"أنصار  لجماعة  اليمن رسالة سالم  في  الرئاسي  القيادة  وجه مجلس 
حيث  الرابع،  أسبوعها  الهدنة  دخول  مع  )الحوثيون(،  المسلحة  هللا" 
الوحيد  الخيار  باعتباره  السالم،  إحالل  على  بالعمل  التزامه  جدد 
لحقن الدماء، وسط ورود أنباء عن قرب إتمام صفقة تبادل األسرى 

والمعتقلين.
محمد  رشاد  الرئيس  برئاسة  اجتماع  في  الرئاسي  المجلس  ناقش  و 
اليمنية,  الساحة  تشهدها  التي  والتحديات  الراهنة  التطورات  العليمي, 

مستعرضا التحديات العسكرية واألمنية.
و جدد المجلس التأكيد على "التزامه بالهدنة اإلنسانية, رغم الخروقات 
الخيار  باعتباره  السالم  نحو  الدائم  للحوثيين", مؤكدا سعيه  المستمرة 

الوحيد لحقن الدماء.
الجميع  جهود  تضافر  "تتطلب  الراهنة  المرحلة  إن  العليمي  قال  و 
التحديات,  كافة  ومواجهة  الدولة  لبناء  والشراكة  التوافق  قاعدة  على 
السيما االقتصادية والتي ستنعكس نتائجها على حياة المواطن ومعيشته 

اليومية.«
المجلس  عمل  برنامج  في  األولويات  ترجمة  "ضرورة  على  شدد  و 
فيما يتعلق بالوضع المعيشي واالقتصادي, وضرورة إيالء العاصمة 

المؤقتة عدن اهتماما أكبر لتحقيق التنمية واالستقرار.«
أنهم  البركاني,  سلطان  اليمني,  النواب  مجلس  رئيس  أكد  جهته,  من 
سيظلون دعاة سالم وصناعه بكل ما يستطيعون وبعزيمة وتصميم ال 
يلين, مضيفا: "آن لنا اليوم أن نعمل بضمير مخلص من أجل قضية 

شعبنا الذي أرهقته الحرب واألزمات وتناوبته المواجع.«
على  الكاملة"  "المسؤولية  ب  اليمنية  الحكومة  ألقت  ذلك,  رغم  و 
الحوثيين إثر تعثر تشغيل أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي, 

اليوم األحد.
ودخولها  أسابيع  لثالثة  الهدنة  صمود  مع  التطورات  هذه  تأتي  و 
األسبوع الرابع, رغم "استمرار الخروقات" التي يرتكبها الحوثيون, 

السيما في جنوب محافظتي مأرب و الحديدة.
التنفيذ في 2  و دخلت هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد في اليمن حيز 
أبريل 2022, والقت ترحيبا داخليا و دوليا و اقليميا واسعا. وتتضمن 
موانئ  إلى  الوقود  تحمل  سفينة   18 دخول  "تيسير  الهدنة  اتفاق  بنود 
كل  صنعاء  مطار  وإلى  من  جويتين  برحلتين  والسماح  الحديدة، 

أسبوع.«
كما تتضمن البنود أيضا "عقد اجتماع بين األطراف لالتفاق على فتح 
الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة األفراد 

داخل اليمن.«

وزير اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكن ي�سرح

الدبلوما�سيون الأمريكيون يعودون 
اإىل اأوكرانيا الأ�سبوع اجلـــــاري

عودة  أمس،  بلينكن،  أنتوني  األمريكي  الخارجية  وزير  أعلن 
الدبلوماسيين األمريكيين إلى العاصمة األوكرانية كييف في وقت الحق 

من األسبوع الجاري.
جاد ذلك خالل مؤتمر صحفي مشترك جمع بلينكن ووزير دفاع بالده 
لويد أوستن، في العاصمة األوكرانية، مع اختتام زيارتهما إليها .وقال 
بلينكن: "روسيا فشلت في تحقيق أهدافها في أوكرانيا، والدبلوماسيون 

األمريكيون سيعودون إلى كييف هذا األسبوع.«
وأضاف: "ما شاهدناه في شوارع كييف دليل على أن معركة كييف قد 

حسمت لصالح األوكرانيين.«
من جهته، كشف وزير الدفاع األمريكي لويد أوستن عن بدء "عودة 
إلي  زيارتنا  رأيناه خالل  "ما  وقال:  كييف.  في  طبيعتها"  إلى  الحياة 
الطبيعي.«  الوضع  إلى  بالعودة  بدأت  الحياة  وكأن  يظهر  كييف، 
وأشار إلى أن واشنطن "تسعى قدر المستطاع لضمان الوصول اآلمن 

لألسلحة إلى األوكرانيين.«
األوكراني  الرئيس  األمريكيان  والدفاع  الخارجيّة  وزيرا  والتقى 
فولوديمير زيلينسكي، األحد، في كييف بعد شهرين على بدء الحرب 
الروسية ضد أوكرانيا. وتأتي زيارة بلينكن وأوستن بعد زيارات عدة 

إلى كييف أجراها مسؤولون أوروبيون في األسابيع األخيرة.
وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في الخارجية األمريكية إن الوزيرين 
للدبلوماسيين األمريكيين  التدريجية"  "العودة  الزيارة عن  أعلنا خالل 
بتقديم  إلى أوكرانيا اعتبارا من "هذا األسبوع"، وعن تعهد واشنطن 

أكثر من 700 مليون دوالر إضافية من المساعدات ألوكرانيا.
مليون   300 "سيخصص  إنه  في تصريحات صحفية  المسؤول  وقال 
دوالر من أصل أكثر من 700 مليون دوالر من المساعدات العسكرية 
اإلضافية، لمساعدة أوكرانيا على شراء األسلحة الضرورية"، حسبما 

نقلت قناة "الحرة" األمريكية.
وأوضح أنه ستقدم مبالغ لحلفاء أوكرانيا اإلقليميين بعد إرسالهم أسلحة 

إلى جارتهم، لمواجهة العمليات العسكرية الروسية.
الرئيس  أن  كييف،  إلى  زيارته  خالل  كشف  بلينكن  أن  إلى  يشار 
السفيرة  ترشيح  المقبلة،  األيام  خالل  يعتزم،  بايدن  جو  األمريكي 
سفيرة  لمنصب  برينك،  بريدجت  سلوفاكيا،  لدى  الحالية  األمريكية 

واشنطن في كييف، والذي ظل شاغرا منذ عام .2019

12
الثالثاء 26 أفريل

 2022 المـوافق  
لـ 25 رمضان 1443 ه  
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بسبب  الجاري،  الشهر  نهاية  مع  البريطانيين  تنتظر  باهظة  فواتير 
ماليين  يهدد  بات  الذي  والغاز  الكهرباء  ألسعار  الصاروخي  االرتفاع 
البريطانيين بالدخول في خانة الفقر الطاقي، إذ لن يكون بمقدورهم دفع 

ثمن فاتورة الطاقة.
وباتت فاتورة الطاقة تشّكل عبئا حقيقيا على كاهل األسر البريطانية التي 
نفقات  لتوفير  األخرى  نفقاتها  من  الكثير  عن  للتخلي  ستكون مضطرة 
الكهرباء والغاز، وإال فسيحل عليها الخريف المقبل ولن تجد ما تتدفأ به.

المواطن  همِّ  أكثر  بات  له،  شبيها  البريطانيون  يعش  لم  وضع  وفي 
البريطاني توفير مدخول يقيه شر الدخول في خانة المهددين بفقدان غاز 
التدفئة بحلول أكتوبر/تشرين األول المقبل، الذي من المتوقع أن ترتفع 

فيه األسعار من جديد.
وبداية من أبريل/نيسان، سوف يعرف أكثر من 22 مليون أسرة بريطانية 
ارتفاعا في فاتورة الطاقة، بزيادة تبلغ حوالي 750 إلى 800 دوالر في 
السنة، ومن كان يدفع 1400 دوالر في السنة سيكون عليه أداء 2200 

دوالر سنويا.
خطط  عن  جونسون  حكومة  بإعالن  النفَس  يمنّون  البريطانيون  وكان 
لدعم األسر ماديا، بالتزامن مع اإلعالن عن اإلستراتيجية الطاقية للبالد 
التي تبين فيما بعد أن هدفها هو تحقيق األمن الطاقي للبالد، ال دعم األسر 

المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة.
الحد  من  بالرفع  الحكومة  سماح  فهو  االرتفاع،  هذا  أسباب  عن  أما 
لبلوغه،  الطاقة  لشركات  به  المسموح  الحد  وهو  لألسعار،  األقصى 
شركات  منح  مما   ،%54 من  بأكثر  السقف  هذا  الحكومة  رفعت  حيث 

الطاقة هامشا كبيرا للرفع من أسعارها.وتبرر شركات الطاقة الرفع من 
أسعارها بارتفاع أسعار الغاز على الصعيد العالمي. ورغم عدم اعتماد 
بريطانيا على الغاز الروسي إال بنسبة 5%، فإن الحرب األوكرانية أثرت 

على سوق الطاقة في العالم.
وستتفاقم األزمة خالل أكتوبر/تشرين األول المقبل، عند مراجعة األسعار 
إينفستك )bank Investec) «أن  "بنك  تقرير  توقع  حيث  جديد،  من 

ترتفع فاتورة الطاقة السنوية إلى 3500 دوالر.
  )Resolution Foundation(ريزيولشن لمؤسسة  تقرير  وحّذر 
البريطانية من مساهمة هذا االرتفاع في مضاعفة أعداد األسر البريطانية 
فيها  يوضع  التي  الخانة  وهي  الوقود"،  خانة "ضغط  في  ستدخل  التي 

الذين يدفعون حوالي 10% من مداخيلهم على فاتورة الطاقة فقط.
وبحسب تقرير للمؤسسة البريطانية، فإن 5 ماليين منزل في بريطانيا 

)ثلث السكان( سوف يدخلون في هذه الخانة.
أدفايس«  "ستيزين  البريطانية  االستشارات  لمؤسسة  آخر  تقرير  وفي 
األول  أكتوبر/تشرين  بحلول  بأنه  توقعت   ،(Citizens Advice(
سترتفع فاتورة الطاقة من جديد، مما يعني أن 14.5 مليون شخص لن 
يكونوا قادرين على أداء فواتير الغاز والكهرباء.  المؤسسة نفسها كشفت 
أن 41% من هذه األسر باتت مضطرة لالقتراض من أجل توفير المال 

لإلنفاق على حاجياتها وأداء الفواتير.
تقديم  دعوات  من  للتحذير  الخط،  على  الدولي  النقد  صندوق  ودخل 
البريطانية. وينطلق الصندوق في تحذيره من منطق  دعم مالي لألسر 

اقتصادي يقول إن أيَّ دعم سيزيد من ارتفاع األسعار.

الوكالت

فاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوالية 
اليمين  زعيمة  منافسته  على  تغلبه  بعد  ثانية 
الثانية  الدورة  في  لوبان  مارين  المتطرف 
تقديرات  وفق  الفرنسية  الرئاسية  لالنتخابات 
ماكرون  حصل  التقديرات،  هذه  أولية.وحسب 
على 58.2 من األصوات مقابل 41.8 لمنافسته 
التي  الرأي  استطالعات  توقعات  بذلك  مؤكدا 
كان  واليته  المنتهية  الرئيس  أن  على  أجمعت 
االقتراع  من  األولى  الدورة  بعد  حظا  األوفر 

الرئاسي.
إيمانويل ماكرون باالنتخابات  بعد إعالن فوز 
أفعال  ردود  فوراً  توالت  الفرنسية،  الرئاسية 
مواصلة  إلى  وتطلعت  بانتخابه  رحبت  دولية 
االتحاد  قادة  فرنسا.وهنأ  مع  والتعاون  العمل 
المجلس  االوروبي ماكرون حيث رأى رئيس 
يمكنها  أوروبا  أن  ميشال  شارل  االوروبي 
إضافية".  أعوام  لخمسة  فرنسا  على  "التعويل 
المرحلة  هذه  "في  تويتر  على  ميشال  وكتب 
والى  صلبة  أوروبا  الى  نحتاج  المضطربة، 
أوروبي  اتحاد  أجل  من  تماما  ملتزمة  فرنسا 
قالت  فيما  استراتيجية"،  وأكثر  سيادة  أكثر 
رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير 
اليين "أبدي ارتياحي الى التمكن من مواصلة 
بفرنسا  قدما  سنمضي  معا،  الممتاز.  تعاوننا 

واوروبا.«
من جهته اعتبر رئيس الوزراء االيطالي ماريو 
هو  االنتخابات  في  ماكرون  فوز  أن  دراغي 

في  دراغي  وعلق  أوروبا".  لكل  رائع  "خبر 
بيان رسمي أن "انتصار ايمانويل ماكرون في 
االنتخابات الرئاسية الفرنسية هو خبر رائع لكل 
بوريس  البريطاني  الوزراء  أوروبا.«رئيس 
جونسون قال إن ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا 
لفرنسا، مبديا "سروره بمواصلة العمل" معه، 
ومؤكدا أن فرنسا هي أحد حلفاء المملكة المتحدة 
"األكثر قربا". وغرد جونسون بالفرنسية األحد 
"أهنىء إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه لرئاسة 
الحلفاء  أحد  هي  فرنسا  الفرنسية.  الجمهورية 
بأن  مسرور  أنا  أهمية.  واألكثر  قربا  األكثر 
رئيسية  موضوعات  على  معا  العمل  نواصل 

بالنسبة الى بلدينا والى العالم.«
ترودو  جاستن  الكندي  الوزراء  رئيس  وهنّأ 
إلى  "يتطلّع  إنه  قائاًل  انتخابه،  بإعادة  ماكرون 
مواصلة العمل" معه. وكتب ترودو على تويتر، 
مرفًقا نّصه بصورة تجمعه بماكرون، "تهانينا 
مًعا  العمل  لمواصلة  أتطلّع  ماكرون.  ايمانويل 
كندا  في  للناس  أهمية  األكثر  القضايا  على 
إلى  الديموقراطية  عن  الدفاع  من   - وفرنسا 
جيدة  وظائف  خلق  إلى  المناخ  تغير  مكافحة 

ونمو اقتصادي للطبقة الوسطى.«
شولتس  أوالف  األلماني  المستشار  وهنّأ 
أن  االنتخابات معتبًرا  ماكرون على فوزه في 
لصالح  قوية  "إشارة  أرسلوا  له  صّوتوا  الذين 
أوروبا". وكتب على تويتر بالفرنسية "تهانينا"، 
وتابع باأللمانية قائاًل "تهانينا، عزيزي الرئيس 

اليوم  ناخبوك  أرسل  لقد  ماكرون.  إيمانويل 
أننا  يسعدني  أوروبا.  لصالح  قوية  إشارة 

سنواصل تعاوننا الجيد«!
زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني  الرئيس  وهنّأ 
"تهانينا  تويتر  على  وكتب  ماكرون  األحد 
إليمانويل ماكرون، الصديق الحقيقي ألوكرانيا، 
له  "أتمنّى  وأضاف  انتخابه!".  إعادة  على 
نجاحات جديدة لما فيه خير الشعب )الفرنسي(. 
إنّني أُقّدر دعمه وأنا مقتنع بأنّنا نتقّدم مًعا نحو 
قويّة  أوروبا  نحو  جديدة.  مشتركة  انتصارات 

وموّحدة.«!
نظيره  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  وهنأ 
فرنسا  واصفا  انتخابه،  إعادة  على  ماكرون 
التحديات  مواجهة  في  رئيسي  "شريك  بأنها 
"أتطلع  تويتر  على  بايدن  وكتب  العالمية". 
إلى استمرار تعاوننا الوثيق، بما في ذلك دعم 
ومواجهة  الديموقراطية  عن  والدفاع  أوكرانيا 
الخارجية  وزير  هنأ  جهته  من  المناخ".  تغير 
على  ماكرون  األحد  بلينكن  أنتوني  األميركي 
إعادة انتخابه، قائال إن واشنطن تتوقع استمرار 
التعاون الوثيق مع باريس. وكتب بلينكن على 
الوثيق مع  تعاوننا  إلى مواصلة  "نتطلع  تويتر 
فرنسا بشأن التحديات العالمية، وتعزيز تحالفنا 

وصداقتنا الطويلة والدائمة.«
رسالة  جينبينغ  شي  الصيني  الرئيس  وبعث 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  نظيره  إلى  االثنين 
أفاد  ما  وفق  رئيًسا،  انتخابه  بإعادة  لـ"يهنئه" 
وقال   .CCTV الصيني  الرسمي  التلفزيون 
شي "أتمنى مواصلة العمل مع الرئيس ماكرون 
للدفاع )...( كما كانت الحال منذ إقامة عالقاتنا 
والتفاهم  االستقالل  مبادئ  عن  الدبلوماسية، 

المتبادل والبصيرة والمنافع المتبادلة".
الكرملين  عن  الروسية  األنباء  وكاالت  ونقلت 
قوله أمس، إن الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
بعث رسالة تهنئة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل 
االنتخابات  في  ثانية  بفترة  فوزه  بعد  ماكرون 
البلدين  بين  الشديدة  التوترات  الرئاسية.ورغم 
بوتين  قال  أوكرانيا،  في  بالحرب  المرتبطة 
ماكرون،  إلى  أرسلها  تلغرام  عبر  رسالة  في 
"أتمنى بصدق النجاح في نشاطكم العام، وكذلك 

الصحة الجيدة".

النتخابات الرئا�سية الفرن�سية

اميانويل ماكرون يفوز بولية ثانية
فاز اإميانويل ماكرون يف الدورة الثانية من النتخابات الرئا�سية الفرن�سية بح�سوله على 58.2 باملئة من الأ�سوات 

مقابل 41.8 لزعيمة اليمني املتطرف مارين لوبان، وفق تقديرات اأولية. وبالتايل اأعيد انتخاب ماكرون )44 عاما( 

لولية رئا�سية ثانية من خم�س �سنوات. وهو اأول رئي�س فرن�سي ُيعاد انتخابه لولية ثانية خالل 20 عاما، منذ اإعادة 

انتخاب جاك �سرياك عام .2002

فقر الطاقـــة يهــدد ماليني الربيطانيني
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فلسطين

القدس  مدينة  االحتالل  سلطات  وحولت 
عناصرها  ونشرت  عسكرية،  ثكنة  إلى 
الحدود"  "حرس  وشرطة  الخاصة  وقواتها 
األحياء،  ومداخل  والطرقات  الشوارع  في 
في  وخاصة  العسكرية،  الحواجز  ونصبت 
سلطات  وأزقتها.وتتخوف  القديمة  البلدة 
مدينة  في  محتمل  تصعيد  من  االحتالل 
خلفية  على  المحتل،  الداخل  ومدن  القدس 
التصعيد المستمر في المسجد األقصى خالل 
األيام األخيرة.وصعدت قوات االحتالل من 
األقصى  للمسجد  واقتحاماتها  اعتداءاتها 
خالل األسبوع الماضي، الذي تزامن مع ما 
يسمي "عيد الفصح" اليهودي، إذ اعتدت على 
المرابطين والمعتكفين فيه بالقمع والضرب 

وبإطالق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز 
والصوت، ما أدى إلصابة واعتقال المئات.
التوتر  من  أجواء  سادت  السبت،  وصباح 
في المدينة المقدسة، بعد أن وضعت شرطة 
االحتالل قيوًدا على وصول المسيحيين إلى 
كنيسة القيامة لالحتفال بيوم "سبت النور"، 
الذي يسبق "عيد الفصح المجيد"، وأعاقت 
الحواجز  نصب  عبر  المحتفلين  وصول 
وإغالق عدد من أبواب البلدة القديمة أمامهم.

ترقب وتوتر

إن  الهدمي  ناصر  المقدسي  الناشط  وقال 
مدينة القدس تعيش حالة من الترقب والتوتر 
الشديدين، بعد األحداث التي شهدها المسجد 

األوضاع  تصاعد  من  خشيًة  األقصى، 
المتبقية من شهر  األيام  المدينة خالل  في 

رمضان، وما بعده أيًضا.
تشهد  المباركة  األيام  هذه  أن  وأوضح 
يؤمون  الذين  للفلسطينيين  مكثًفا  تواجًدا 
الرباط  أجل  من  واألقصى  القدس 
العشر  خالل  باحاته،  في  واالعتكاف 
ظل  في  الفضيل،  الشهر  من  األواخر 
لما  والترقب  الحذر  الهدوء  من  حالة 
رمضان. بعد  ما  الوضع  عليه  سيكون 

أعلنت  االحتالل  سلطات  أن  إلى  وأشار 
المتطرفين  المستوطنين  اقتحامات  وقف 
التخوف  لكن  األيام،  هذه  خالل  لألقصى 
سيد الموقف لما بعد انتهاء الشهر الفضيل، 
ألن صراعنا فيما يخص األقصى لم ولن 
ينتهى، طالما هناك احتالل واقتحام لباحاته 

ما زال مستمًرا.
والقمع  االعتداءات  "رغم  وأضاف 
عن  دافعوا  رجااًل  هناك  أن  إال  الهمجي، 

األقصى والمقدسيين في مواجهة االحتالل 
واعتداءاته، وكانوا سنًدا وعوًنا لهم.”

ق�سية ا�سرتاتيجية

يمثل  واألقصى  القدس  تهويد  أن  وأكد 
بالنسبة  واستراتيجًيا  مركزًيا  مشروًعا 
على  فقط  يقتصر  ال  االحتالل،  لحكومة 
األعياد اليهودية، رغم أنها تستغل تلك الفترة 
بشأن  دراماتيكية  خطوات  تمرير  ألجل 

مخططاتها التهويدية بحق األقصى.
التهويد  مشروع  فإن  الهدمي،  وبحسب 
يحظى بأولوية مهمة لدى االحتالل، بحيث 
يتم تجييش كافة اإلمكانيات ألجل تنفيذه في 
المواجهة  فإن  وبنظره،  واألقصى.  القدس 
نحو  تتجه  واألمور  مستمرة،  االحتالل  مع 
التصعيد، في ظل مواصلة االعتداءات على 
المسجد  وتحديًدا  ومقدساتهم،  المقدسيين 
األقصى، ومحاوالت تهويده.واعتبر الناشط 
االحتالل  شرطة  قمع  عملية  أن  المقدسي 

وصولهم  على  قيوده  وفرض  للمسيحيين 
مؤشر  إال  هو  ما  باألمس،  القيامة  لكنيسة 
واضح على أن االحتالل يستهدف كل ما هو 
غير يهودي في المدينة المقدسية، وال تتوقف 

عنصريته عند المسلمين والفلسطينيين.
اقتحموا  متطرًفا  مستوطًنا   3670 وكان 
الخميس  حتى  األحد  من  األقصى  المسجد 
"الفصح"  عيد  يسمى  ما  بمناسبة  الماضي، 
من  الشبان  مئات  منع  وسط  اليهودي، 
دخوله. ونشرت شرطة االحتالل عناصرها 
في  النساء  وحاصرت  األقصى  باحات  في 
حاصرت  حين  في  الصخرة،  قبّة  سطح 
عليهم  معتدية  القبلي،  المصلى  في  الشبّان 
أدى  ما  والرصاص  والقنابل  بالضرب 
وتصدى  اإلصابات.  عشرات  لتسجيل 
وبالمفرقعات  التكبير  بهتافات  المرابطون 
االحتالل  القتحامات  والحجارة  النارية 
استباحوا  الذين  المتطرفين  والمستوطنين 

حرمة األقصى

الفل�صطينيون �صامدون يف وجه خمطط 

الحتالل لتهويد الأق�صى

ترقب وهـــــدوء حــــــذر 
بالقد�س خ�صيًة من ت�صاعد 
الأو�صاع مــــــا بعد رم�صان
ب�صود مدينة القد�س املحتلة حالة من الرتقب والهدوء احلذر، بعد 

الأحداث التي �صهدها امل�صجد الأق�صى املبارك واعتداء قوات الحتالل 

ال�صهيوين على املرابطني واملعتكفني يف باحاته، و�صط خماوف من ت�صاعد 

حدة الأو�صاع ما بعد �صهر رم�صان املبارك.

رفضت دائرة شؤون الالجئين في 
الفلسطينية، بشكل  منظمة التحرير 
مفوض  رسالة  في  ورد  ما  قاطع 
الزاريني،  فيليب  األونروا  عام 
الموجهة إلى الالجئين الفلسطينيين، 
فيما يتعلق بزيادة الشراكات داخل 
منظومة األمم المتحدة للقيام بتقديم 
"األونروا"،  عن  نيابة  الخدمات 
وتوجيهها.وعبرت  إشرافها  وتحت 
أمس،  صحفي،  بيان  في  الدائرة، 
رسالة  في  ورد  لما  صدمتها  عن 
عن  "لألونروا"  العام  المفوض 

دولية  لمنظمات  الغوث  وكالة  صالحيات  بعض  بنقل  قبوله 
أخرى للقيام بها نيابة عنها، كأحد الخيارات المطروحة لضمان 
التهديد  دون  الفلسطينيين  لالجئين  المقدمة  خدماتها  استمرارية 
رئيس  المالية.وأكد  للموارد  األونروا  افتقار  بسبب  بانقطاعها 
دائرة شؤون الالجئين أحمد أبو هولي، أنه ليس من صالحيات 
المفوض العام "لألونروا" أن يطرح حلواًل لمعالجة العجز المالي 
في ميزانية وكالة الغوث تمس بتفويض عملها، وال يمتلك تفويضا 
لنقل صالحياتها لمنظمات دولية أخرى تحت شعارات الشراكات.
حملته  ما  تداعيات  حول  توضيحات  بتقديم  الزاريني  وطالب 
رسالته، واإلعالن فوراً عن سحبها، وكأنها لم تكن، خاصة وأن 
ما تحدث به سيولد ردود فعل غاضبة من الالجئين الفلسطينيين، 
وستعطي لالجئين صورة مغايرة عن "األونروا"، غير الصورة 
التي رسموها عنها على مدار سبعة عقود باعتبارها صديقاً لهم.

نتائج  اإلعالن عن  لألونروا  العام  المفوض  هولي،  أبو  وطالب 
جولته األخيرة لحشد الموارد المالية، والتي دفعت به لتبني خيار 
للقيام  أخرى  دولية  لمنظمات  "األونروا"  بعض صالحيات  نقل 
بها نيابة عنها.وقال: "تشاورنا مع كل األطراف المعنية بما فيها 
األونروا والدول المانحة وأعضاء اللجنة االستشارية في البحث 
عن إيجاد نماذج مبتكرة لحشد الموارد المالية لألونروا، من خالل 
إيجاد ممولين جدد، وحث المانحين التقليديين بزيادة تمويلها من 
الدولية  المنظمات  مع  والتواصل  إضافي،  تمويل  تقديم  خالل 
)البنك الدولي( ومنظمة التعاون اإلسالمي وليس من خالل نقل 
صالحيات األونروا وتقاسمها مع منظمات دولية أخرى.وأضاف: 
"إن المفوض العام أخطاً في مضمون رسالته وفي طرحه للحلول 
التي ال يمكن تبريرها، وهو على علم انها ستلقى ردود فعل سلبية 
وقوية من الالجئين الفلسطينيين والموظفين العاملين في األونروا 
ومن الدول المضيفة التي أكدت خالل مشاركتها في اجتماعات 
اللجنة االستشارية وفي المحافل الدولية وفي اجتماعاتها مع الدول 
المانحة برفض نقل أو تغيير في صالحيات األونروا أو المساس 

بتفويضها الممنوح لها بالقرار .302

وأكد أبو هولي أن "األونروا" مهمتها 
األساسية هي إغاثة وتشغيل الالجئين 
سياسيا  عنوانا  وتحمل  الفلسطينيين، 
تجاه  األممية  المسؤولية  تجسيد  في 
حيا  وشاهدا  الفلسطينيين،  الالجئين 
إشرافية  مهمة  وليس  نكبتهم  على 
تقوم باإلشراف على منظمات دولية 
لها  الممنوح  مهامها  في  عنها  تنوب 
أن  مؤكداً  تفويضها"،  قرار  حسب 
ما طرحه المفوض ليس حاًل بل هو 
التي  الدول  بعض  لرغبات  انصياعاً 
في  تستمر  أن  "لألونروا"  تريد  ال 
تحمله.ودعا  الذي  السياسي  بعدها  عن  سلخها  ومحاولة  عملها، 
أن  "األونروا"  بإنشاء  قرارا  اتخذت  التي  وهي  المتحدة  األمم 
تتخذ قرارا آخر بتخصيص موازنة مستقلة لألونروا، على غرار 
خدماتها  استمرار  يضمن  بما  األخرى  المتحدة  األمم  مؤسسات 
اإلغاثية والتشغيلية لالجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل 
القرار  الدولية وعلى األخص  الشرعية  لقرارات  لقضيتهم طبقاً 
194 القاضي بعودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، 
الحرب  في  العالم  انشغال  ظل  في  الحلول  أنجع  ذلك  باعتبار 
لالجئي  واإلغاثي  المالي  الدعم  وتوجيه  الروسية،  األوكرانية 

أوكرانيا.
وحذر من محاوالت العبث بوكالة الغوث، وعدم تمكينها من تنفيذ 
واليتها، وتركها تترنح في أزمتها المالية وانهاكها تدريجياً وصواًل 
إلى تفكيكها، مؤكدا أن تداعيات ذلك ستكون لها انعكاسات خطيرة 
المنطقة وسيطال جميع األطراف وستكون  على أمن واستقرار 
الحفاظ على "األونروا"  أن  أبو هولي  عواقبها خطيرة.وأضاف 
وفق  والتعويض  العودة  في  الالجئين  حق  على  الحفاظ  يعني 
عامل  يشكل  األونروا  على  والحفاظ  الدولية،  الشرعية  قرارات 
استقرار هام وعامل ضمان لمسيرة تنموية لتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة التي ال بد أن تشمل الالجئين الفلسطينيين، فهي حق من 
حقوق اإلنسان والتعليم، وحق لالجئين الفلسطينيين كما هي حق 

لكافة شعوب األرض.
يشار إلى أن المفوض العام "لألونروا" وّجه رسالة إلى الالجئين 
يجري  التي  الخيارات  أحد  "بأن  فيها  تضمنت  الفلسطينيين 
استكشافها حالياً في زيادة الشراكات داخل منظومة األمم المتحدة 
األوسع إلى أقصى حد، ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن 
وتحت  "األونروا"،  نيابة عن  الخدمات  تقديم  الممكن  من  يكون 
تلقتها  التي  الوالية  مع  تماماً  يتماشى  بما  وبالتالي  توجيهها، 
"األونروا" من الجمعية العامة لألمم المتحدة. مثل هذه الشراكات 
تملك إمكانية حماية الخدمات األساسية وحقوقكم من نقص التمويل 

المزمن".

الوكالت

اأدانت انتهاكات الحتالل

 وامل�صتوطنني امل�صتمرة �صد ال�صعب الفل�صطيني

اخلارجية الفل�صطينية تدعو املجتمع الدويل 
لوقف حد للت�صعيد ال�صهيوين

 دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى عدم التراخي في متابعة 
أساليب وأشكال التصعيد الصهيوني.وأضافت الخارجية، في بيان لها، أمس، أنه رغم تراجع 
التصعيد الصهيوني ضد المسجد األقصى ظاهرياً وبشكٍل مؤقت، إال أن إجراءات وتدابير 
ال  وحركتهم  والمصلين  المواطنين  على  التضييقات  من  المزيد  لفرض  المتبعة  االحتالل 
القدس  لدخول  أو  بالصالة  لها  المسموح  األعداد  بتحديد  يتعلق  ما  سواء  متواصلة،  زالت 
أو الحواجز المنتشرة على أبواب البلدة القديمة وفي أزقتها، واستفزازات عناصر شرطة 
وأجهزة االحتالل واعتداءاتهم على المواطنين ما هو إال تأكيد على أن تلك العناصر ما زالت 
ُمتحفزة لممارسة عنفها وعدوانها على الوجود الفلسطيني في القدس عامًة وفي محيط المسجد 
األقصى المبارك أو داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، أو أي مكان في المدينة المقدسة.
وتابعت: "إن ما شاهدناه من معاملة سيئة استهدفت بشكٍل مقصود المصلين المسيحيين خالل 
سبت النور، وفي الطرقات المؤدية لكنيسة القيامة لهو دليل قوي، يثبت أن أجهزة االحتالل 
وشرطته لن تتنازل عن عنجهيتها ونظرتها االستعالئية تجاه المواطن، سواء أكان مسلما أو 

مسيحيا، وتجاه المؤمنين الذين جاءوا للتعبد بالقدس بغض النظر عن جنسيتهم.”
وأضافت: من الواضح أيضاً أن سلطات االحتالل لم تتنازل عن هدفها في التصعيد خالل 
الشهر المبارك، واستمرار اقتحاماتها للمدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية بشكٍل 
الفضيل،  الشهر  خالل  واالعتكاف  الفلسطينية  للتجمعات  استقرار  حالة  أية  لمنع  مقصود 
فاالقتحامات مستمرة والتقييدات متواصلة واالعتقاالت متصاعدة، واالستيطان، واالستيالء 
على األراضي، وهدم المنازل واعتداءات المستوطنين تحت حماية جيش االحتالل مستمرة، 
الوزارة  بحياتهم ومستقبلهم.”وأدانت  يتحكم  أن االحتالل ال زال  دائماً  الفلسطينيين  لتذكير 
وممتلكاته،  وأرضه،  الفلسطيني،  الشعب  المستمرة ضد  والمستوطنين  االحتالل  انتهاكات 
ومقدساته، ورأت أنه ورغم أن عديد الدول أصدرت بيانات تدين هذه االنتهاكات وتدعو 
للتهدئة، إال أنها لألسف ساوت بين الجالد والضحية، وتعاملت وكأن المسؤولية متساوية 
أن  الدولي  المجتمع  عليه.وطالبت  الُمعتدى  والفلسطيني  المعتدي  االحتالل  بين  ومشتركة 
يتحلى بالجرأة والشجاعة في تسمية األمور بأسمائها، وأال يختبئ خلف صيغ عامة تعفيه 
من تحمل أي مسؤولية، أو توجيه االنتقاد لدولة االحتالل التي لم تتخل حتى اآلن عن سياسة 

التصعيد.

اجتماع ا�صتثنائي للتعاون الإ�صالمي 
لبحث العتداءات على الأق�صى

بدأ أمس، االجتماع االستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون اإلسالمي على 
مستوى المندوبين الدائمين في جدة، لبحث االنتهاكات اإلسرائيلية المتصاعدة على المسجد 
األقصى المبارك، بناًء على طلب من جمهورية إندونيسيا.ويأتي االجتماع في ظل تصاعد 
بواباته،  إغالق  من خالل  المبارك  األقصى  المسجد  اليومية على  اإلسرائيلية  االعتداءات 
واقتحامه من قبل مجموعات المستوطنين المتطرفين وقوات االحتالل اإلسرائيلي واالعتداء 
إبراهيم طه عبر عن رفض  للمنظمة حسين  العام  األمين  داخله.وكان  في  المصلين  على 
األقصى  للمسجد  والمكاني  الزماني  التقسيم  فرض  االحتالل  لمحاوالت  وإدانتها  المنظمة 
المبارك. وطالب بالتحرك العاجل لوضع حد لالنتهاكات اإلسرائيلية بحق األماكن المقدسة. 
وأكد طه على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد األقصى، 

باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم.

دائرة �صوؤون الالجئني يف منظمة 

التحرير الفل�صطينية ت�صدد

"نرف�س نقل بع�س 
�صالحيات "الأونروا" 
ملنظمـات دولية اأخرى"
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اأياما معدودات

ق�ســــة بنــــــاء م�سجـــــــد الر�ســـول �سلى اللـــه عليــــــه و�سلـــــم 

من هم اأ�سحاب 
القراءات الع�سر؟ 

بالقبول هم :  تلقي قراءتهم  الناس على  الذين أجمع  العشر  القراءات  أصحاب 
ابن عامر ، وابن كثير ، وعاصم ، وأبو عمرو ، وحمزة ، ونافع ، والكسائي 
بن  : هو عبد هللا  الشامي  ابن عامر  ـ   1 ، وخلف:  ويعقوب   ، وأبو جعفر   ،
عامر اليحصبي أبو عمران، تابعي جليل، إمام أهل الشام في القراءة، ولد سنة 
21هـ، أخذ القراءة عرضاً عن أبي الدرداء والمغيره بن أبي شهاب صاحب 
عثمان بن عفان رضي هللا عنه، وقيل عرض على عثمان بن عفان نفسه، مات 
سنة 118هـ ثمانية عشرة.  وقد اشتهر برواية قراءته:  هشام بن عمـار السلمي 
أبو  الدمشقي،  245هـ( .  وابن ذكوان :عبد هللا بن أحمد  ــ  الدمشقي )153هـ 
عمرو وأبو محمد، شيخ اإلقراء بالشام وإمام جامع دمشق، مات سنة )242هـ( . 
معبد  أبو  اإلمام  المطلب،  بن  كثير  بن  هللا  عبد  هو    : المكي  كثير  ابن   -2  
الداري، إمام المكيين في القراءة، ولد سنة 45هـ، قرأ على عبد هللا بن السائب 
المخزومي، ومجاهد بن جبر، وأخذ مجاهد عن أبي بن كعب عن النبي صلى 
هللا عليه وسلم، مات سنة 120هـ .  وقد اشتهر بالرواية عنه:  البزي : أحمد بن 
محمد بن عبد هللا بن القاسم بن أبى بزة )170هـ ــ 250هـ( .  وقنبل : محمد بن 
عبد الرحمن ، أبو عمر المخزومي المكي، المقلب بقنبل شيخ القراء بالحجاز 

)195هـ – 291هـ (. 
  3- عاصم الكوفي:  هو عاصم بن بهدلة أبي النجود )بفتح النون وضم الجيم( 
، جمع عاصم بين الفصاحة واإلتقان والتحرير والتجويد، وكان أحسن الناس 
صوتاً بالقرآن . قرأ على زربن حبيش، على أبي عبد الرحمن السلمي . وكان 
عاصم شيخ اإلقراء بالكوفة، مات سنة 127هـ .  روى عنه:  شعبة بن عياش بن 
سالم، أبو بكر الحناط األسدي الكوفي ، مات سنة 293هـ .  وحفص : أبو بكر 

بن سليمان بن المغيره البزاز وكان أدق إتقاناً من شعبة، مات سنة 180هـ  <
  4- أبو عمرو البصري : هو أبو عمرو زبان بن العالء البصري ، كان من 
أعلم الناس بالقراءة مع صدق وأمانة وثقة في الدين، روى عن مجاهد بن جبر، 
وسعيد بن جبير، عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم، مات سنة 145هـ .  اشتهر بالرواية عنه :    الدوري : هو أبو عمر حفص 
بن عمر المقري الضرير، مات سنة 246هـ .    السوسي : صالح بن زيادة، أبو 
شعيب، روى عن اليزيدي عن أبي عمرو، كان ثقة ضابطاً، مات سنة 261هـ .

   5- حمزة الكوفي : هو حمزة بن حبيب الزيات أبو عمارة الكوفي ، قرأ على 
سليمان بن مهران األعمش على يحيى بن وثاب على زربن بن حبيش على 
عثمان وعلي بن أبي طالب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .  كان حمزة 
ورعاً عالماً بكتاب هللا مجوداً له، عارفاً بالفرائض والعربية، حافظاً للحديث، 
مات سنة 156هـ .  اشتهر بالرواية عنه :    خلف : أبو محمد خلف بن هشام 
بن خالد  أبو عيسى خالد   : .    خالد  229هـ  البزار، مات سنة  بن  بن طالب 

الصيرفي، مات 220هـ .
  6- نافع المدني :  هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني أبو رويم ، 
أخذ القراءة عن أبي جعفر القاري وعن سبعين من التابعين، وهم أخذوا عن 
عبد هللا ابن عباس وأبي بن كعب وأبي هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم .  وانتهت إليه رياسة اإلقراء بالمدينة المنورة، مات سنة 169هـ، واشتهر 
بالرواية عنه :     · قالون : أبو موسى النحوي، ولّقب بقالون لجودة قراءته، 
ألن قالون معناه الجيد بالرومية، مات سنة 220هـ .    · ورش : عثمان بن سعد 
المصري أبو سعيد ولقب ورش لشدة بياضه . انتهت إليه رياسة اإلقراء بمصر، 

مات سنة 197هـ. 
  7- الكسائي الكوفي :  هو علي بن حمزة الكسائي النحوي، أبو الحسن انتهت 
القراءة  أخذ  بالنحو،  الناس  أعلم  كان  حمزة،  بعد  بالكوفة  اإلقراء  رياسة  إليه 
عرضاً عن حمزة أربع مرات، وعن غيره، مات سنة 189هـ .  اشتهر بالرواية 
عنه :    أبو الحارث : الليث بن خالل المروزي، مات سنة 240هـ .    الدوري : 

أبو عمر حفص بن عمر الدروي، مات سنة 246هـ.  
القدر رفيع  تابعي جليل  القاري،  القعقاع  بن  يزيد  : هو  المدني  أبو حعفر   -8  
القراءة عن عبدهللا بن عباس وأبي هريرة، وأبي بن كعب عن  المنزلة، أخذ 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مات سنة 130هـ .  اشتهر بالرواية عنه أبو 
موسى عيسى بن وردان الحذاء ، مات سنة 160هـ، وأبو الربيع سليمان بن 

مسلم بن جماز، مات سنة 170هـ .
أهل  إمام  الحضرمي، وكان  بن إسحاق  أبو محمد  : هو  البصري  يعقوب   -9   
البصرة، قرأ على أبي المنذر ساّلم بن سليمان الطويل، وقرأ سالم على عاصم 
عبد  بن  روح  عنه:  بالرواية  اشتهر    . 205هـ  سنة  مات  عمرو،  أبي  وعلى 

المؤمن، )234هـ(، ومحمد بن المتوكل المقلب )رويس( )238هـ( . 
  10- خلف البزار: هو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف بن ثعلب، 
قرأ على سليم عن حمزة، وعلى يعقوب بن خليفة األعشى وعلى أبي زيد سعيد 
بن أوس األنصاري وعلى أبان العطار، وهم عن عاصم، مات سنة 229هـ .  
اشتهر بالرواية عنه: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الوراق )286هـ(، وإدريس 

بن عبد الكريم الحداد البغدادي )292هـ( . 

صلى  الرسول  مسجد  بناء  قصة  فيه  الحديث  هذا 
هللا عليه وسلم بالمدينة النبوية ، عن أنس بن مالك 
قال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدم المدينة 
فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن 
عوف ، فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ، ثم إنه أرسل 

إلى مإل بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم ، قال 
: فكأني أنظر إلى رسول هللا على راحلته وأبو بكر 
ردفه، ومأل بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي 
أيوب، قال : فكان رسول هللا يصلي حيث أدركته 
أمر  إنه  ثم   ، الغنم  الصالة ، ويصلي في مرابض 

بالمسجد، قال: فأرسل إلى مإل بني النجار فجاءوا 
بحائطكم هذا  ثامنوني   ، النجار  بني  يا   ”  : فقال   ،
قال   ، إلى هللا  إال  ثمنه  : ال وهللا ال نطلب  قالوا   ”
وقبور  نخل  فيه  كان   ، أقول  ما  فيه  فكان   : أنس 
المشركين وخرب ، فأمر رسول هللا بالنخل فقطع ، 

وبقبور المشركين فنبشت ، وبالخرب فسويت، قال 
حجارة،  عضادتيه  وجعلوا   ، قبلة  النخل  فصفوا   :
وهم   ، معهم  هللا  ورسول  يرتجزون  فكانوا   : قال 
يقولون : اللهم إنه ال خير إال خير اآلخره ، فانصر 

األنصار والمهاجره. 

قال تعالى: }أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على 
طعام  فدية  يطيقونه  الذين  وعلى  أخر  أيام  من  فعدة  سفر 
خير  تصوموا  وأن  له  خير  فهو  خيرا  تطوع  فمن  مسكين 
للنظر،  ملفت  تعبير  )البقرة:184(.  تعلمون{  كنتم  إن  لكم 
أن يصف هللا شهرا كامال بأنه أيام معدودة، وفي ذلك من 
اإلغراء في صيامه وحسن استغالله ما فيه، فهو مجرد أيام 
تمضي مسرعة، وكذا العمر يمر وال نستشعره، وُحق لكل 
مسلم أن ينتبه إلى نعمة الوقت التي هو مغبون فيها، ويؤدي 

حق هللا.
 كثيرون ينوون في رمضان أشياء كثيرة، وهي نية مباركة 
طيبة، ولكن ال بد معها من االتقان، ولو لم يخرج أحدنا كل 
إلى  لكفى، إضافة  ليتقنها ويتعودها  عام ولو بخصلة طيبة 
أساسيات هذا الدين العظيم التي ال يجوز التفريط فيها أصال.  
رمضان شهر الخير والبركة والصفاء الروحي ومضاعفة 
بكل  استغالله  ينبغي  الفوائد،  كثير  جميل  موسم  األجور، 
لحظاته، فلله في أيام دهرنا نفحات رحمة وبركة، فلنتعرض 
لها كي ينالنا شيء منها، ورب لحظة صفاء واحدة تقرب 
أحدنا من هللا فتكون سببا لدخوله الجنة، وتجلب له رضوان 
هللا تعالى األبدي. يقول هللا تعالى: “بل اإلنسان على نفسه 
فهو  تعالى  هللا  إال  منك،  بحالك  أعلم  حد  أ  فال  بصيرة”، 
وما  العين  خائنة  يعلم  الذي  وهو  وأخفى،  السر  يعلم  الذي 
تخفي الصدور، وكلنا خطاء ضعيف عجول جهول، اقترفت 
أيدينا ما اقترفت، ونحن بحاجة إلى رحمات هللا وعفوه ومنّه 
وكرمه ومغفرته، فما أجمل التواضع مع هللا واالنكسار له 
والتذلل له، طمعا في مغفرته وجنته ورضوانه، فهذه الحياة 
أن تكون  القرار، ونسأل هللا  دار  إلى زوال، واآلخرة هي 
جنة.  يقولون: )التخلية قبل التحلية(، فال بد من تفريغ أنفسنا 
من كل ما يغضب وجه هللا تعالى، وبعد ذلك تكون التحلية 
حيث الجزاء العظيم بأنواعه من هللا تعالى، يحلي به عباده 
ويكرمهم، وهللا طيب ال يقبل إال طيبا، وهللا يحب من عبده 

أن يتوب إليه، وهو سبحانه أشد فرحا بتوبة العبد من العبد 
نفسه. 

 فرصتنا للتخلية اآلن، باإلقالع عن المعاصي والندم عليها 
والتحلل منها مهما بلغ عظمها، فاهلل تعالى يقول في أرجى 
تقنطوا  ال  أنفسهم  على  أسرفوا  الذين  عبادي  يا  “قل  آية: 
من رحمة هللا، إن هللا يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور 
ذلك  ومع  بالذنوب،  أنفسهم  على  أسرفوا  فهؤالء  الرحيم”، 
أو  السماء  عنان  بلغت  ولو  فسيغفرها  تائبين  هللا  أتوا  فلو 
مثل زبد البحر، فهو الغفور الرحيم، ومسألة المغفرة أكدت 
الرسول صلى  ذكره  فيما  أحاديث فضائل رمضان،  عليها 
هللا عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن 
إيمانه  القدر  ليلة  قام  ومن  واحتسابا،  إيمانا  رمضان  قام 
واحتسابا، غفر هللا له ما تقدم من ذنبه، فاهلل يحب من عبده 
أن ال يخرج من رمضان إال وقد ُغفرت ذنوبه، أن ال تبقى 

عالقة في صدره أو تثقل كاهله.  
الصيام أيام معدودة ال بد ألحدنا فيها من تنظيم وقته وترتيب 
أولوياته، وأحمق ذاك الذي يمر عليه رمضان وال يغيّر فيه 
من سلوكه وأحواله مع هللا، فليتذكر أحدنا ابتداء أنه مخلوق 
وأنعم  المخلوقات  سائر  تعالى على  كّرمه هللا  وقد  للعبادة، 
وأن  محالة،  ال  الدنيا  مغادر  أنه  يعلم  وأحدنا  وهداه،  عليه 

الدنيا دار ممر ال مقر، فاآلخرة هي دار القرار. 
أيام معدودة قد تغير مسار حياة اإلنسان من العصيان إلى 
والحيرة  التيه  ومن  الهداية،  إلى  الضالل  ومن  الطاعة، 
والتردد إلى اليقين الكامل باهلل تعالى، الرحيم الودود، فليس 
هناك نعمة أروع وأ فضل من نعمة اليقين باهلل تعالى، التي 
تعالى،  هللا  مع  تجعله  بأن  للعبد،  الحقيقية  السعادة  تجلب 
معية وحبا، فإن أحب هللا أحبه هللا )يحبهم ويحبونه(، وإن 
رضي عن هللا رضي عنه )رضي هللا عنهم ورضوا عنه(، 
العبادات عموما  فضائل  في  المأمولة  الكاملة  السعادة  فهي 

والصيام خصوصا. 
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بلمهدي �سرف على انطالق الم�سابقة 

ال�طنية لحفظ القراآن الكريم وي�ؤكد

    �لجز�ئر �أ�صبحت
 بمثابة مدر�سة لتعليم �لقر�آن 

�لكريم لمختلف �لأجيال

اأ�سرف وزير ال�س�ؤون الدينية والأوقاف, 

ي��سف بلمهدي, اأم�س, بدار الإمام 

)الجزائر العا�سمة(, على انطالق 

الم�سابقة ال�طنية لحفظ القراآن 

الكريم, التي ي�سارك فيها 30 طالبا.

اإ.�س

وفي كلمة له بالمناسبة, أكد بلمهدي أن هذه 
المسابقة تجري هذه السنة في ظروف عادية, 

ميزها رفع إجراءات كوفيد-19, حيث 
سمحت للطلبة الذين تجاوزوا الـ 25 سنة 
بالمشاركة في المسابقات األخرى الوطنية 

والدولية.
وأضاف من جهة أخرى أن وزارة الشؤون 

الدينية واألوقاف تحضر من أجل "فتح مسابقة 
خاصة بفئة محو األمية للرجال والنساء", 
مشيرا إلى اإلقبال الكبير على حفظ القرآن 

الكريم.
وفي ذات السياق, أبرز أن "األمة التي 

يجمعها القرآن الكريم ال يمكن ألي كان 
أن يزعزع وحدتها وصفوفها", مشيرا 

بهذا الخصوص, إلى أن الجزائر أصبحت 
بمثابة "مدرسة لتعليم القرآن الكريم لمختلف 

األجيال«.
وفي معرض حديثه عن السالم, قال بلمهدي، 
إن الجزائر بينت للعالم أنها بلد السالم علمت 

الناس الخير وجمع الفرقاء والمتخاصمين, 
حيث استلهمت من تجربتها حركات التحرر 

من أجل محاربة االستعمار والتخلص من 
براثنه, جعلتها قبلة للثوار في العالم.

كما أبرز دور المسجد في التربية والتعليم 
وصنع الرجال أثناء ثورة التحرير الوطني, 
وفي مده لجيش التحرير بالرجال المؤمنين 

المخلصين الذين حملوا لواء العلم واإلصالح, 
انطالقا من بيوت الله, وهي تلك الرسالة الذي 

يقوم بإيصالها لألجيال من خالل التوعية 
والتربية والتعليم, من أجل المحافظة على 

وحدة الشعب لمواجهة أعداء الجزائر.
للتذكير, فإن هذه الطبعة التي يشارك فيها 

30 طالبا للفرعين ستختار منهم لجنة التحكيم 
الثالثة األوائل للفرعين ذكورا وإناثا, ليتم 
تكريمهم في حفل سينظم بالمسجد الكبير 

بالعاصمة في الـ27 من رمضان.

�ساركت في لقاء " البحث والتط�ير.. ركيزة 

نم� للم�ؤ�س�سات القت�سادية »

 "برندت �لجز�ئر"
 تعر�ض �سيا�سة �ل�سركة 

�لم�سنعة للأجهزة �لمحلية

شاركت برندت الجزائر، الشركة الرائدة 
في سوق األجهزة الكهرومنزلية، يوم 19 

أفريل الجاري، في لقاء " البحث والتطوير، 
ركيزة نمو للمؤسسات االقتصادية " الذي 
نظمه الكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمل 

المواطنين )CAPC(  ووزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي )MESRS( في المركز 

الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. 
شارك في هذا الحدث حذيفة أونيس، مدير 

البحث والتطوير لدى برندت الجزائر، 
حيث عرض خالل كلمته التي ألقاها في 

نقاش موضوع "شرط ظهور نموذج النجاح 
الجزائري"، سياسة الشركة المصنعة لألجهزة 
المحلية ودور البحث والتطوير في إنجازاتها 

ونجاحاتها.
وقد عرض المتحدثون خالل هذا اللقاء، 

البرامج البحثية المختلفة التي تقدمها وزارة 
 )MESRS( التعليم العالي والبحث العلمي

للشركات، كما أعرب المشاركون من أرباب 
العمل، األكاديميون والباحثون عن توقعاتهم 

فيما يتعلق بتطوير رؤية مشتركة تتعلق 
بالبحث العلمي ودوره األساسي والحاسم 

في تحسين القدرة التنافسية لألعمال والتنمية 
االقتصادية والتكنولوجية.

وقد كان هذا اللقاء أيًضا فرصة لـلكنفدرالية 
الجزائرية ألرباب العمل المواطنين 

)CAPC( ووزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي للتوقيع على اتفاقية تهدف إلى خلق 

رابط بين الشركات والجامعات.
ع.ط

عمار بالني ي�ؤكد

�لت�سريحات �لأخيرة ل�زير �ل�س�ؤون 
�لخارجية �ل�سباني "غير مقب�لة"

   
وصف المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء 

الغربية ودول المغرب العربي بوزارة الشؤون 
الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بالني, 
أمس, تصريحات رئيس الدبلوماسية االسبانية ردا 

على تصريح رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بـ 
"المهينة" و"غير المقبولة". وقال بالني إن التصريحات 

"المهينة" التي أدلى بها وزير الشؤون الخارجية 
االسباني جوزي مانويل ألباريس ردا على تصريحات 
رئيس الجمهورية، "غير مقبولة" و "لن تساهم بالتأكيد 
في عودة سريعة للعالقات الثنائية إلى طبيعتها وعلى 

الوزير االسباني ان يتحمل عواقبها". وأشار بالني إلى 
ان وزارة الخارجية االسبانية "حاولت تصحيح الوضع 
مع الصحافة االسبانية ولكن نحوز على تسجيل صوتي 

يثبت ان الوزير قد أدلى بالفعل بتصريحات مسيئة 
تتناقض مع السلوك واللياقة البروتوكولية".

 ت�رط�ا في اعتداءات 

طالت الم�اطنين وممتلكاتهم

�لقب�ض على 17 �سخ�سا من ذوي �ل�س��بق 
�لعدلية بزم�ري في ب�مرد��ض

 
ألقت مصالح األمن الحضري لزموري بوالية بومرداس 

القبض على 17 شخصا في مختلف عملياتها األمنية 
المتواصلة لبسط األمن داخل األحياء السكنية.

قالت مصالح األمن لوالية بومرداس في بيان لها، بأن 
عناصر الشرطة باألمن الحضري زموري قامت بعدة 

تدخالت وعمليات أمنية من أجل محاربة كل أشكال 
الجريمة، بهدف بسط السكينة داخل األحياء واألماكن 
العمومية، والتي كللت بإلقاء القبض على 17 شخصا 

مشبوها أغلبهم من ذوي السوابق للعدالة.
وأضافت، بأن الموقوفين تتراوح أعمارهم ما بين 18 
سنة و 42 سنة، وكانوا يشكلون تهديد ألمن وسالمة 

المواطنين ببث الرعب و التهديد بواسطة أسلحة بيضاء 
وعمليات السرقة التي قاموا بها، باإلضافة إلى إعتداءات 

أخرى طالت منازل وسكنات مواطنين وممتلكاتهم. 
كما مكنت العمليات من وضع حد لنشاط جماعات 

إجرامية تقوم بترويج األقراص المهلوسة مع حجز 
كميات معتبرة وسط األحياء السكنية، بفضل التعاون 

بين مصالح األمن و المواطنين بذات البلدية، مشيرة بأن 
عناصرها كانت لها تدخالت آنية وسريعة كللت بجملة 
من التوقيفات مع حجز أسلحة بيضاء ومواد صيدالنية 
وغيرها من المواد المخدرة التي كانت بصدد الترويج. 

وبعد التحقيق مع المتورطين في القضايا المعالجة تم 
إنجاز ملفات قضائية ضدهم تثبت تورطهم في الجرائم 

المنسوبة إليهم، ليتم تقديمهم أمام العدالة.
ف.م

حجز �سلع بقيمة فاقت 330 ملي�ن دج 
خلل �لع�سرين ي�م �لأولى من رم�سان

سمحت تدخالت أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين 
لوزارة التجارة وترقية الصادرات خالل العشرين يوم 

األولى من شهر رمضان بحجز 258,52 طن من 
السلع بقيمة اجمالية تفوق 330 مليون دج, حسبما 
كشفت عنه, أمس, حصيلة المديرية العامة للرقابة 

االقتصادية و قمع الغش.
وحسب حصيلة أنشطة الرقابة االقتصادية وقمع الغش 

على مستوى السوق الوطنية للفترة الممتدة من 12 إلى 
21 أبريل الجاري, فانه تم تسجيل 121.459 عملية 
تدخل ألعوان الرقابة وقمع الغش افضت إلى معاينة 

20.334 مخالفة وتحرير 19.207 محضر.
كما مكنت هذه العمليات من حجز 258,52 طن من 
السلع بقيمة اجمالية تقدر ب 330,756 مليون دج, 

حسب ذات الحصيلة التي تشير إلى أن المبلغ اإلجمالي 
لعدم الفوترة قدر بـ 1,385 مليار دج,  باإلضافة 

إلى تسجيل 1.331 عينة مقتطعة خالل نفس المدة 
المذكورة. 

ف.م

عزيز ط�اهر

نظمت شركة "كيو نات" الماليزية 
المتخصصة في البيع عبر االنترنت، 

مائدة إفطار على شرف األطفال 
المتواجدين بقرية الطفولة المسعفة 

بدرارية بالعاصمة، كما تم تنظيم سهرة 
فنية امتعت الحضور الذين قدموا 

لمشاركة هؤالء األطفال مائدة رمضان.
اللقاء كان فرصة حقيقية لالقتراب من 

هؤالء البراعم والحديث معهم حول 
اهتماماتهم، أطفال يعيشون في قرية 

حقيقية، حيث تتقاسم كل مجموعة 
منهم منزال صغيرا تشرف على إدارته 

مربية متخصصة، الهدف من كل 
هذا هو خلق جو عائلي بما يلزم هذه 

المربية أن تقضي كل وقتها مع األطفال 
الموكلين لها، تسهر على تربيتهم وكذا 
متابعة دراستهم وكل تفاصيل حياتهم.
تجربة قرية الطفولة المسعفة، تبقى 
فريدة من عوها في الجزائر ألنها 

تدخل في إطار منظمة عالمية تضم 
في عضويتها 470 قرية متواجدة 
عبر 132 دولة، بما فيها الجزار 

وتعتبر األم المربية هي المحور األول 
واألساسي لتشكيل العائلة بهذه القرية، 
أطفال القرية بدرارية يدرسون خارج 

مقر سكناهم، يتنقلون إلى المدرسة 
بصفة عادية ويمارسون الرياضة 

بالثانوية الرياضية بدرارية، حيث يبقى 
الهدف الرئيسي الذي تقوم عليه التجربة 

هو تحضير الطفل لكي يكون مستقال 
في حياته ويتمكن من االندماج في 

المجتمع بصفة عادية. 
ولعل أبرز ما يميز هذه التجربة هو أن 
األطفال وبعد بلوغهم السن القانوني ال 
يجبرون على مغادرة القرية وبإمكانهم 

البقاء فيها إلى أن تسوى أمورهم، 
هناك أطفال يتم اعادتهم إلى األولياء 

البيولوجيين، آخرون وبقرار من قاضي 
األحداث يتم تبنيهم من طرف عائالت، 
فيما يشق الكثيرون طريقهم نحو النجاح 

ويصنعون حياة خاصة بهم، القرية 
تحصي 70 حفيد من نسل أبنائها الذين 

مروا عليها، كثر من يعودون لزيارة 
القرية واالطمئنان على اطفالها وأهلها.

قرية درارية للطفولة المسعفة تقف 
اليوم أمام كسب رهان التمويل من أجل 
االستمرار، كون أن العائدات الرئيسية 
لدعم القرية تتأتى من ذوي اإلحسان، 
فيما تبقى إعانات الدولة مقتصرة على 
الدعم الطبي والرياضي الذي يستفيد 

منه أبناء هذه القرية مجانا، ويشار إلى 
أن نشأة منظمة قرية األطفال العالمية 

التي تعنى بحماية كل طفل معرض 
لخطر ما أو يتيم أو مشرد، تعود في 

أصلها إلى الدكتور النمساوي "هيرمان 
غماينر"، فبعد مشاهدته لحال األطفال 
وما لحق بهم من ضياع وتشرد عقب 

الحرب العالمية الثانية، وألنه عاش 
حياة اليتم نتيجة للحرب العالمية األولى 

وكبر محروما من الحنان األسري، 
رأى أن ما ينبغي القيام به لحماية 

هؤالء األطفال هو إنشاء جو عائلي 
يعيشون به في شكل أسرة مثل اإلخوة 

واألخوات، فنشأت بذلك أول قرية 
لألطفال بالنمسا هي قرية أيمي.

أما بالجزائر وبعد زلزال األصنام الذي 
ضرب الجزائر سنة 1980 قامت 

المنظمة العالمية بتمويل الجزائر من 
أجل إنشاء قرية تعنى بالتكفل بضحايا 

الزلزال من األطفال، وفي سنة 1982 
أمضت الجزائر االتفاقية التي بموجبها 

قبلت إنشاء قرية لألطفال بمقايس 
المنظمة العالمية، ليتم بناء قرية درارية 
عام 1992، وتبدأ في استقبال األطفال 

اليتامى والمهملين من ذويهم، وفي 
سنة 2005 أمضت الجزائر على 
الملحقة التي تعترف بتطبيق النظام 

العائلي الجزائري داخل القرية، كما تم 
االعتراف أيضا بمهنة األم بالقرية.

البراءة ت�سنع الحدث في ال�سهر الف�سيل

 مائدة �إفطار على �سرف بر�عم 
قرية �لطف�لة �لم�سعفة بدر�رية

فتحي, تامر, واأ�سماء كثيرة لأبطال �سغار �ساء لهم القدر اأن يعمروا قرية درارية للطف�لة 

ويمل�ؤها حبا وفرحا, لتعج بالحياة وتك�ن م�سدر اإ�سعاع لالأمل والخير والبركات, اللقاء هذه 

البراعم التي ل تكل ول تمل على مائدة اإفطار رم�سانية كان مميزا وجميال بكل المقايي�س.

دعت سلطة ضبط السمعي البصري إلى 
اجتناب "األحكام القيمية"، التي تصدر 

خاصة عبر وسائط التواصل االجتماعي، في 
بيان أصدرته حول برنامج "تراث بالدي" 

الذي بثته قناة سميرة تي في "وما أحدثه من 
لغط وجدل«.

وجاء في البيان ان السلطة تابعت ما خلفه 
البرنامج و"ما أحدثه من لغط وجدل على 

مستوى مواقع التواصل االجتماعي"، والذي 
أخذ "أبعادا وتفسيرات خطيرة ال تمت بصلة 

بقيمنا الثقافية والحضارية«.
وعلى خلفية ذلك، قامت السلطة "بإعادة 

مشاهدة البرنامج وتسجيل مالحظاتها 
الموضوعية، بدورها تقدمت مديرة قناة 

سميرة تي في إلى السلطة، لتقديم عرض 
للبرنامج وما أثير حوله، حيث أكدت أن 

البرنامج ال يقصد اإلساءة والتمييز من خالل 
مشاهد تقديم الشاب ذي البشرة السوداء 

للشاي في البرنامج بدليل أنه سبق للبرنامج 
أن أظهر شابا آخر ذي بشرة بيضاء يقدم 
الشاي، ولم يتم تأويل ذلك على أنه مساسا 
بأي فئة من المجتمع"، حسب ذات البيان.
ويضيف البيان أن السلطة "الحظت أن 

هذه التأويالت والقراءات التي كانت بداعي 

سيميولوجية الصورة قد 
تمت بطريقة انتقائية، أعطت أهمية لمشاهد 
دون أخرى من غير االستناد إلى معطيات 

علمية والتي يؤسس لها في الغالب مختصون 
وخبراء، وليس رواد منصات التواصل 

االجتماعي«.
وأكدت سلطة ضبط السمعي البصري "أنها 
تقوم بمهامها في إطار القانون، وتعمل على 

مرافقة اإلنتاج الوطني السمعي البصري 
الذي يساهم في ترويج الثقافة الجزائرية 

المتنوعة وتقاليدها، كما تحرص على 
تشجيع اإلبداع في ظل المسؤولية بما يكفل 

احترام المبادئ اإلنسانية في األخالق العامة 
وكذا تكريس مبدأ حرية التعبير الذي بال 
شك يعززه اإلطار القانوني الجديد، قيد 

التحضير«.
وفي األخير تدعو السلطة إلى "اجتناب 

األحكام القيمية، التي تصدر خاصة عبر 
وسائط التواصل االجتماعي، وتكون غالبا 

انفعالية بل أكثر من ذلك مغلوطة وتضليلية 
تغذي التفرقة بين أبناء المجتمع الواحد، 

وتسيئ إلى االحترافية والمهنية في مجال 
السمعي البصري".

ف.م

دع�ة اإلى اجتناب "الأحكام القيمية" ال�سادرة عبر و�سائط الت�ا�سل الجتماعي

�سلطة �سبط �ل�سمعي �لب�سري ترد على 
�لنتقاد�ت وتن�سف قناة "�سميرة تي في"
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