
األربعاء 27  أفريل  2022 الموافق   لـ 26 رمضان 1443 ه   journal.elraed@gmail.comالسنة العاشرة 2937www.elraed.dz الثمن: 10دج

02

اأقّر مبداأ الندّية واألزم باري�س باحترام �شيادة الدولة وال�شعب الجزائري

الرئي�ض تبون يفر�ض قواعد جديدة للعالقات مع فرن�سا
الفريق �شنقريحة يدعو المواطنين للتحلي 

باليقظة واإحباط م�شاعي اأعداء الوطن

 حمايـــة الذاكـــرة
 الوطنية واجب مقد�ض 

وم�سوؤوليــة الجميـع
02

العيد ربيقة وزير المجاهدين وذوي الحقوق في حوار لجريدة "الرائد".

رئي�ض الجمهورية اأعطى 
دفعا جديدا لملفات الذاكرة

من�شة رقمية ببعد دولي بمنا�شبة االحتفال بالذكرى ال�شتين لعيد ا�شترجاع ال�شيادة الوطنية
03

فيما عادت االأ�شعار لالرتفاع مرة اأخرى 

عودة للطوابير و�سور 
 اأخرى من "اللهفـــة" 

مع اقتـــراب العيــــد

 المنتخب الوطني يعود للمناف�شة الر�شمية

 في جوان المقبل بملعب وهران

مواجهة الخ�سر لأوغندا �سمن 
 المناف�سات التجريبية 

لألعاب البحر الأبي�ض المتو�سط
04 05

09

نقابات ت�شتعر�س ع�شالتها وتبا�شر 

اإ�شراب "اليومين"

الجبهة الجتماعية 
تحت ال�سغط

04

16

رئي�س الجمعية الجزائرية لعلم المناعة 

البروف�شور، كمال جنوحات يطمئن

مخت�شون يح�شون 270 مر�س، 

اأبرزها بهذه الواليات

" الجزائريين اكت�سبوا 
مناعة جماعية بف�سل 
المتحور اأوميكرون ول 
نتوقع موجة خام�سة"

زواج الأقارب ال�سبب 
الأول لالأمرا�ض 

النادرة في الجزائر



الحــدث2 األربعاء 27 أفريل
 2022 المـوافق  

لـ 26 رمضان 1443 ه  

عكست رسالة التهنئة التي بعث بها رئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون، لنظيره الفرنسي 

إيمانويل ماكرون بمناسبة تجديد الثقة فيه 
لتولي عهدة رئاسية جديدة بفرنسا، حرص 

رئيس الجمهورية على فرض احترام الدولة 
الجزائرية، وتغليب مبدأ التعامل بندية في كل 

مجاالت التعاون، خاصة فيما يتعلق بملف 
الذاكرة الذي منحه رئيس الجمهورية اولية 
كبيرة منذ توليه الحكم، فلم يغفل أي مناسبة 

للتذكير بضرورة تحمل باريس لمسؤولياتها 
تجاه الدولة والشعب الجزائري لالعتراف 

بالجرائم المقترفة من قبل الجيش االستعماري 
الفرنسي خالل الثورة التحريرية، وبالفعل 
خطى الملف خطوات عمالقة كان أبرزها 
إعالن باريس فتح جزء من أرشيف ثورة 

التحرير في الجزائر، قبل 15 سنة من اآلجال 
المحددة في القانون الفرنسي المنظم لألرشيف، 

للكشف عن المزيد من الحقائق حول التعذيب 

الممنهج الذي مارسته القوات الفرنسية في 
الجزائر، إلى جانب استرجاع رفات 24 شهيدا 

من رموز المقاومة الشعبية ضد االحتالل 
الفرنسي في منتصف القرن 19، بعد احتجاز 
قسري ألكثر من 170 عاما بمتحف التاريخ 

الطبيعي بباريس في فرنسا.
وعلى الرغم من حرص رئيس الجمهورية 

على تأكيد ضرورة الدفع بالعالقات االقتصادية 
والسياسية بين البلدين، غير ان رسالة تبون 
أعطت حيزا هاما للحديث عن ملف الذاكرة 

حين شدد رئيس الجمهورية على أن فتح 
آفاق واسعة من "الصداقة والتعايش المتناغم 

في إطار المنافع المتبادلة بين البلدين"، لن 
يتحقق إال من خالل ما أسماه "الرؤية المجددة 
المنطلقة من احترام السيادة وتوازن المصالح 
التي نتقاسمها فيما يتعلق بالذاكرة وبالعالقات 
اإلنسانية"، ليطوي بذلك صفحة التعامل مع 
الجزائر كمستعمرة قديمة ويعلن عن مرحلة 

جديدة من العالقات الجزائرية الفرنسية، 
أساسها التكافؤ واالحترام المتبادل.

وتجسدت إرادة الرئيس تبون من خالل 
ردود الفعل المشرفة والقوية التي أبانها 

تجاه االستفزازات الفرنسية المتتالية والتي 
صدر آخرها عن الرئيس الفرنسي ماكرون، 
الذي دفعت به الغطرسة والحنين إلى الحقبة 

االستعمارية إلنكار وجود أمة جزائرية، فجاءه 
الرد الجزائري، درسا، ليلقنه كيفية التعامل مع 
دولة وشعب تعد النخوة والشموخ أبرز سماته 

المعترف بها دوليا.

�إميان. �س

اأقّر مبداأ الندّية واألزم باري�س باحرتام �شيادة الدولة وال�شعب اجلزائري

الرئي�ض تبون يفر�ض قواعد 
جديدة للعالقات مع فرن�سا

فر�س رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، قواعد جديدة للعالقات اجلزائرية الفرن�شية، اأ�شا�شها الندّية يف التعامل واحرتام 

�شيادة الدولة وال�شعب اجلزائري، ليغري بذلك النظرة الفرن�شية للجزائر التي لطاملا تعاملت معها كم�شتعمرة قدمية، ويوؤ�ش�س 

لعالقات جديدة على اأكرث من �شعيد، يكون فيها احرتام الدولة وال�شعب اجلزائري �شرطا اأ�شا�شيا غري قابل للنقا�س.

الفريق �شنقريحة يدعو املواطنني للتحلي باليقظة واإحباط م�شاعي اأعداء الوطن

حماية الذاكرة الوطنية واجب
 مقد�س وم�سوؤولية اجلميع

املمثل الدائم لدى الأمم املتحدة ال�شفري نذير العرباوي ي�شرح

اجلزائر توؤكد موقفها الثابت و دعمها الالم�سروط للق�سية الفل�سطينية

دعا رئي�س اأركان اجلي�س الوطني 

ال�شعبي، الفريق ال�شعيد �شنقريحة، اإىل 

حماية و�شون الذاكرة الوطنية، والنهل 

من قيمها النبيلة ومبادئها الرا�شخة، 

معتربا ذلك " واجبا مقد�شا، وم�شوؤولية 

ج�شيمة نتحملها جميعا".

�إميان. �س

قال الفريق شنقريحة خالل زيارة عمل وتفتيش 
للفرقة الثامنة المدرعة بالناحية الثانية، إن الذاكرة 

هي "نبض األمة والشريان المغذي لحاضرها 
ومستقبلها والنبراس الذي يهتدي به أبناؤنا وتشق لنا 

مستقبال زاهرا مستلهمة من قيم األسالف الميامين 
المرصعة بالبطولة والتضحية"، مشددا على أن 

"الذاكرة ال يمكن أن نتخلى عنها أبدا، فهي ذخيرتنا 
التي ال تنضب في كسب كل الرهانات ومواجهة 

كل التحديات مهما كان مصدرها وهي زادنا الذي 
نستمد منه قوتنا ووحدة أمتنا".

وفي هذا السياق، دعا الفريق شنقريحة المواطنين 
إلى التحلي "بأعلى درجات الوعي واإلسهام في 

الحفاظ على أمن واستقرار بالدنا وإحباط كل 
محاوالت أعداء الوطن الذي ضحى من أجله 

ماليين الشهداء عبر تاريخه الطويل، توازيا مع 
الدور المهم الذي تقوم به الوحدات الباسلة في 

الميدان". وأورد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن 
الفريق شنقريحة أبرز أن الزيارة تتزامن واالحتفال 
بالذكرى الستسن السترجاع السيادة الوطنية، حين 
قال "يتعين علينا ونحن نستعد لالحتفال بأحد أعز 

المناسبات على قلوبنا أقدسها في وجداننا وهي 
الذكرى الستين السترجاع السيادة الوطنية من 

المحتل الغاشم أن نتذكر دوما أبطال الجزائر الذين 
قدموا أرواحهم عربونا الستقاللنا الذي جاء بعد 

ثورة عارمة تخلص بفضلها الشعب الجزائري من 
ليل استعمار طويل، استقالل ثمنه كان باهظا"، 

مشيدا بتضحيات الشهداء الذين قال إنهم " ضحوا 
لالنعتاق والتحرر واسترجاع سيادتنا الوطنية 

وحماية وصون ذاكرتنا الوطنية الحافلة بالمآثر 
الخالدة والنهل من مبادئها الراسخة فهو واجب 

مقدس ومسؤولية جسيمة نتحملها جميعا كما أكد 
عليها مرارا رئيس الجمهورية".

أكد الممثل الدائم لدى األمم المتحدة, السفير نذير 
العرباوي أمام مجلس األمن في نيويورك، موقف 
الجزائر الثابت وأبرز جهود الرئيس عبد المجيد 
تبون دعما للقضية الفلسطينية واالتصاالت التي 
أجراها مع األطراف الدولية لوقف االعتداءات 

واالنتهاكات ضد الفلسطينيين في القدس.
وفي الكلمة التي ألقاها أمام مجلس االمن, أول 

أمس، أبرز السفير نذير العرباوي، خالل النقاش 
المفتوح لمجلس األمن حول الوضع بالشرق 

األوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، موقف الجزائر 
الثابت ازاء القضية الفلسطينية مبرزا الجهود 

المتواصلة التي يبذلها رئيس الجمهورية السيد عبد 
المجيد تبون دعما للقضية الفلسطينية واالتصاالت 

التي أجراها الرئيس مع االطراف الدولية لوقف 
االعتداءات واالنتهاكات ضد الفلسطينيين في 

القدس وحث المجتمع الدولي، وباألخص مجلس 
األمن، على تحمل مسوؤلياته المنوطة به والتحرك 

العاجل والفعال على جميع المستويات لوقف 
هذه االعتداءات واالنتهاكات التي تمارسها قوات 

االحتالل مع دعوته إلى توفير الحماية الالزمة 
للشعب الفلسطيني الشقيق  ومقدساته.

كما أشار الى الخطاب الذي وجهه السيد رئيس 
الجمهورية إلى األمين العام لألمم المتحدة، والتي 
شدد من خاللها على "أن مصداقية األمم المتحدة 
غالبا ما تتعرض للتحدي من خالل أعمال العنف 

المتكررة واإلصرار على فرض األمر الواقع، 
مما يزيد المخاوف المشروعة للشعوب التي 

تؤمن بمجتمع دولي عادل و متعايش. وأمام هذه 
التجاوزات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني فإنه 

على األمم المتحدة التجاوب وبقوة مع المطالبة 
بالحق في الحياة والعدالة«.

هذا وقد أدان السفير نذير العرباوي، انتهاكات 
قوات االحتالل اإلسرائيلي واعتداءاتها الوحشية 
ضد الفلسطينيين العزل، خاصة في مدينة القدس 

ومحيط المسجد األقصى المبارك، مؤكدا أنها تعد 
انتهاكا صارخا وجسيما لحقوق اإلنسان والحريات 

األساسية بما فيها حرية العبادة الذي تكفله جميع 
القوانين والشرائع الدينية.

كما استنكر عجز المجموعة الدولية عن تنفيذ 
قراراتها في الوقت الذي يتمادى فيه االحتالل 

اإلسرائيلي في مواصلة سياساته االستيطانية والعمل 
الممنهج لفرض األمر الواقع و تغيير الوضع 

التاريخي والقانوني للمسجد األقصى المبارك، 
مجددا دعم الجزائر التام لحقوق الشعب الفلسطيني 
الشقيق السترجاع حقوقه المشروعة وغير القابلة 

للتصرف و في مقدمتها حقه في إقامة دولته 
المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات 

األمم المتحدة ذات الصلة، مثلما أكدته مبادرة السالم 
العربية وعلى ضرورة وضع حد الحتالل جميع 

األراضي العربية بما فيها الجوالن السوري.
ع.ط

خالل م�شاركته يف الحتفال بالذكرى الـ60 لإن�شاء 

املحكمة الد�شتورية الرتكية

    بلحاج يعر�س ت�سور الرئي�س تبون
 من اأجل بناء جزائر جديدة

استعرض رئيس المحكمة الدستورية, عمر بلحاج, الجاري، خالل المداخلة التي 
قدمها بمناسبة االحتفال بالذكرى الـ 60 إلنشاء المحكمة الدستورية التركية, 

حول "تفسير الدستور وحماية الحقوق والحريات األساسية"، اإلصالحات 
الجارية بالبالد تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من 
أجل بناء جزائر جديدة، منوها في نفس االطار بما جاء به دستور الفاتح من 
نوفمبر » 202، كما سلط بلحاج الضوء على دور المحكمة الدستورية في 

حماية الحقوق والحريات األساسية للمواطن من خالل اجتهاداتها والقرارات 
التي تصدرها. 

وقد شهد اللقاء حوارا واسعا من رؤساء محاكم ومجالس دستورية وفضاءات 
دستورية، كما خصت الوفود المشاركة باستقبال رسمي من طرف ا رجب 

طيب أردوغان, رئيس الجمهورية التركية الذي أقام مأدبة إفطار على شرف 
المشاركين. يذكر انه كان لرئيس المحكمة الدستورية نشاطا مكثفا على هامش 

هذه الفعاليات, حيث التقى  مع رئيس المحكمة الدستورية العليا لفلسطين 
ورئيسة المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب التابعة لالتحاد اإلفريقي 

وسيلتقي رئيس المحكمة الدستورية ألنغوال التي ترأس مؤتمر الهيئات القضائية 
الدستورية االفريقية.

 لدى ا�شتقباله لوفد عن الكونفدرالية

 الوطنية لأرباب العمل اجلزائريني

    الوزير الأول يوؤكد م�سي احلكومة
 قدما لبناء اقت�ساد قوي ومتنوع

استقبل الوزير األول، أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس، بقصر الحكومة، 
وفدا عن الكونفدرالية الوطنية ألرباب العمل الجزائريين برئاسة السعيد نايت 

عبد العزيز حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير األول. وضم الوفد رؤساء كل 
من االتحاد الوطني للناقلين، واالتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي 

محطات الخدمات والوقود ومتعاملين اقتصاديين.
وخالل اللقاء، استمع الوزير األول إلى رؤية ممثلي هذه الكونفدرالية لمسار 

اإلنعاش االقتصادي, ومناقشة اآلليات الفعالة لبلوغ األهداف المسطرة في 
مخطط عمل الحكومة .وفي هذا الصدد جدد الوزير األول -حسب البيان-التأكيد 
على مضي الحكومة قدما, وفق توجيهات رئيس الجمهورية, لتهيئة كل العوامل 

التي تؤدي إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع, " تكون فيه المؤسسة المحرك 
الرئيسي للنمو  بهدف خلق الثروة ومناصب الشغل, وما لذلك من انعكاسات 
إيجابية على تقوية القدرة الشرائية للمواطن .«من جانبهم, أكد أعضاء الوفد 
استعداد المتعاملين االقتصاديين الوقوف مع الحكومة في مساعي اإلصالح 
العميق لالقتصاد الوطني, في ضوء تعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها 

للطاقم الحكومي, بخصوص "العمل على ضمان مناخ استثماري شفاف يمنح 
جميع التسهيالت للمتعاملين االقتصاديين, كمسألة الولوج إلى العقار الصناعي 

وإصالح المنظومة البنكية والنظام الجبائي .«فضال عن ذلك, تناول اللقاء 
مسألة ضرورة "استرجاع الثقة بين مكونات الحلقة االقتصادية", والذي تضعه 
الحكومة ضمن أولوياتها وتعمل عليه من خالل تعزيز قنوات التواصل, وهو 

ما سيمسح "بالقضاء على ثقافة الريع واسترجاع قيمة العمل في المجتمع", وفقا 
لذات المصدر.

ف.م

حول مكافحة اجلرمية ال�شيبريانية ابتدا

 ق�ساة واإطارات وزارة العدل 
ي�ساركون يف دورات تكوينية 

يشارك عددا من قضاة وإطارات وزارة العدل في دورات تكوينية تخص مجال 
مكافحة الجريمة السيبيرانية والملكية الفكرية والصحة العامة, حسب بيان 

الوزارة.
وأوضح ذات المصدر أنه في إطار التعاون مع البرنامج األوروبي لمكافحة 

الجريمة السيبرانية Cybersud, سيشارك )04( قضاة  ابتداء من اليوم إلى 
غاية يوم الجمعة في تكوين عن بعد حول "دور النظام البيئي السيبراني لإلتحاد 

األوروبي في استقرار األمن السيبراني العالمي".
ويهدف هذا التكوين المنظم من طرف الكلية األوروبية لألمن والدفاع 
)ESDC( بالشـراكة مع هيئة األمن الرقمي وأكاديمية األمن والدفاع 

القبرصيين, إلى "تقديم الركائز الرئيسية للنظام البيئي السيبراني لالتحاد 
األوروبي ودراسة كيف يمكن لهذه الركائز تعزيز استقرار األمن العالمي من 

خالل تدعيم المرونة اإللكترونية وبناء الثقة وتطوير التعاون بين الفاعلين".
وسيرتكز هذا التكوين على "الجوار الجنوبي لإلتحاد األوروبي وستكون بمثابة 
منتدى لتبادل المعارف وأفضل الممارسات بين المشاركين", يضيف ذات البيان.
كما سيشارك, يوم الخميس 28 من الشهر الجاري, في إطار أيضا التعاون مع 
البرنامج األوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية Cybersud, قاضيان )02( 

و إطاران )02( في ندوة عن بعد حول "التعاون الدولي للوقاية من الجرائم 
اإللكترونية والتحري والمتابعة لألفعال المرتبطة بها باستخدام التقنيات الناشئة: 

التحديات والفرص".
وتهدف هذه الندوة, حسب ذات المصدر, إلى "معالجة التحديات والفرص 

المحتملة فيما يتعلق بالتعاون الدولي لمنع الجرائم اإللكترونية والتحري فيها 
ومتابعة مرتكبيها باستخدام التقنيات الناشئة", إضافة "إلى تقديم وتبادل أفضل 
الممارسات والموارد بشأن التعاون الدولي بين القطاعين العام والخاص لمنع 

الجرائم السبيرانية والتحري فيها باستخدام التكنولوجيا الجديدة".
أما في إطار التعاون مع مكتب األمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية ومنظمة 

المركز الجنوبي, سيشارك, يوم الجمعة 29 أبريل, 03 قضاة في تكوين عن 
بعد حول "الملكية الفكرية والصحة العامة".

ع.ط
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ت�ستعد اجلزائر لإحياء الذكرى ال�ستون لعيد ا�سرتجاع ال�سيادة 

الوطنية، كيف يجري التح�ضري لهذا احلدث التاريخي العظيم ؟

السيادة  استرجاع  لعيد  الستين  بالذكرى  السنة  هذه  الجزائري  الشعب  يحتفل 
الجديدة، وفي ظّل ظروف جيواستراتيجية خاصة  الجزائر  الوطنية، في عهد 
اللجنة  لها  سّطرت  عظيمة  مناسبة  وهي  والدولي،  اإلقليمي  محيطنا  يشهدها 
الوطنية لتحضير حفالت إحياء األيام واألعياد الوطنية، والتي تشارك فيها عديد 
القطاعات الوزارية والمنظمات والجمعيات الوطنية والتي تعنى بحماية الذاكرة 
وثقافية  تاريخية  نشاطات وفعاليات  تتضّمن  برامج وعمليات خاّصة  الوطنية، 
وعلمية، وبالنظر ألهمية هذه المناسبة التي توليها السلطات العليا للبالد أهمية 
خاصة فقد تعّزز عمل اللجنة الوطنية،  بتشكيل لجنة إشراف للتحضير لهذه 
المناسبة تحت سلطة السيد الوزير األول، وتتولى أمانتها وزارة المجاهدين 
لكل  العريضة  الخطوط  على ضبط  تعمل  التي  اللجنة  هذه  الحقوق؛  وذوي 
العمليات والفعاليات  الكبرى للذكرى الستين من بينها  الحفل الرسمي الذي 
الدولي حول أصدقاء  الملتقى  تنظيم  وكذا   ،2022 04 جويلية  أمسية  سيقام 
في  والمعنوية  المادية  بمساهمتهم  الجزائر  من  عرفاناً  الجزائرية،  الثورة  

خالله  من  نروم  الذي  الملتقى  وهو  التحريري؛  كفاحنا 
إبراز البعد الدولي واإلنساني لثورتنا المجيدة، وكذا نجاح 
اآللة الديبلوماسية خالل ثورة التحرير الوطني في حشد 
التأييد العالمي على المستويين الرسمي والشعبي لقضيتنا 

الوطنية. 
وبوّدي في هذه السانحة أن أذّكر بأّن االحتفال بهذه المناسبة 
قد اختير لها شعار "تاريخ مجيد وعهد جديد"، وهو شعار 
يحمل في مضامينه رمزية تاريخ أمتنا وأبعادها الحضارية 

ودالالت تشييد صرح الجزائر الجديدة، وتجدر اإلشارة إلى أنّه سيتّم  بعد أيام 
الذكر بحضور مختلف  بهذه  الخاصة   )Logo( الرسمية الشارة   اإلعالن عن 

وسائل اإلعالم.

 نفهم من كالمكم اأن هناك مقاربة جديدة يف االحتفال 

بالذكرى الـ 60 ال�ضرتجاع ال�ضيادة الوطنية؟

وتخليد  الوطنية  والذكريات  المناسبات  إلحياء  جديدا  تصورا  هناك  أن  أكيد 
الشكل والمضمون،  ذكريات األحداث والرموز ، وفق رؤية جديدة من حيث 
عبر إشراك  الشباب التي ترى مسألة الذاكرة بعيون جديدة ومنهج جديد في كنف 
الجزائر الجديدة، ومن حّقها أن تجد ذاتها في هذه االحتفاالت المجيدة التي هي 

ملك مشترك وموروث لجميع بنات وأبناء الشعب الجزائري.
المجاالت،  شتى  في  وسطوته  الحاصل  التكنولوجي  التطور  إلى  وبالنظر 
وزارة المجاهدين وذوي الحقوق  قد واكبت هذا  التطّور عبر استغالل وسائل 
لتاريخ وحضارة  الحديثة، وعليه سيتم إطالق منصة رقمية كواجهة  االتصال 
باللغتين  المنصة  هذه  ستطلق  حيث  سنة،  ستين  خالل  وإنجازاتها  الجزائر 
العربية واإلنجليزية تحضيراً للعمليات الخاصة باالحتفال بالذكرى الستين  لعيد 

استرجاع السيادة الوطنية.

اإىل اأي مدى ميكن لهذه املن�ضة الرقمية اأن ت�ضاهم يف التعريف بتاريخ 

اجلزائر والرد على االأبواق الناعقة التي تريد اأن تطم�س مراحل 

مف�ضلية منه؟

الجزائر منذ  تاريخ  الستين،  بالذكرى  الخاصة  الرقمية  المنصة  نعم، ستعرض 
آالف السنين، مرورا بكافة المراحل التي عرفها وصوال إلى استرجاع السيادة 
الوطنية، بعد كفاح شهد له العدو قبل الصديق ، كما أن هذه المنصة سترصد، 
كما قلت آنفاً، المعالم الكبرى لالنجازات المحققة في على مدى ستين عاما  من 

عهد الدولة الجزائرية المستقلة في كل المجاالت .
كما ستكون هذه المنصة المصممة بمواصفات تقنية عالمية نافذة للتعريف ببعض  
الشخصيات  جزائرية األصل في شتى المجاالت، والتي يحاول  أعداء الجزائر  
- لصوص التراث والتاريخ- نسبها إلى أقطارهم زوراً وبهتاناً، كما  أنها ستعتبر 
وسيلة للّرد  بمنهجية  أكاديمية  على الكثير من المغالطات التي يرّوج لها أعداء 
التاريخ، وهو ما سيمّكن الشباب من اإلطالع على تاريخهم المجيد  واستشراف 

مستقبلهم  الجديد.
من جهة أخرى ستكون هذا المنصة فضاًء للتواصل والنقاش حول مواضيع 

الناشئة في مسابقات تاريخية سيتم إطالقها  تاريخية وأيضاً فضاء لتنافس 
خالل هذه المناسبة.أشير فقط إلى أن هذه المنصة، يعمل على تصميمها طاقات 
متميّزة من شباب الجزائر أصحاب مؤسسات ناشئة، وهم بذلك سيسهمون في 
الحفاظ على ذاكرتهم بتقنيات حديثة واالحتفاء على طريقتهم بالذكرى الستين لعيد 

استرجاع السيادة الوطنية.

ماذا عن االأعمال االأخرى التي يتم اإجنازها بهذه املنا�ضبة التاريخية؟

طبعاً، ستشهد سنوية االحتفال بستينية استرجاع السيادة الوطنية، وفق البرامج 
لجنة اإلشراف  والمعتمدة من طرف  القطاعات،  المقترحة من طرف مختلف 
تاريخية  وأكاديمية  علمية  نشاطات  بينها  من  الذكرى،  لهذه  التحضير  على 
الوطني، من خالل  التاريخ  لكتابة  أكاديمية جديدة  مقاربات  وفق  وذلك  هامة، 
االعتماد على "بنك معطيات موحد للتاريخ"، واستغالل في ذلك مخابر البحث 
المتخّصصة على مستوى المؤسسات الجامعية، فضاًل  عن طبع وإعادة طبع 
الكتاب التاريخي، حيث سيتم إصدار 150 عنواناً من بينها  كتب مرجعية لتاريخ 
الجزائر سيتم ترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية، وأخرى بكتابة "البرايل" موجهة 

لذوي الهمم من  أصحاب التحديات البصرية.
كما أطلقت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق مسابقة وطنية 
إبراز  تاريخية ترتكز على  إلنجاز أعمال سمعية بصرية 
المقاومة  بفترة  المرتبطة  مواضيعها  في  اإلنساني  البعد 
الوطني، وذلك  التحرير  الوطنية وثورة  الشعبية والحركة 
والقصير،  الطويل  الوثائقي  )الفيلم  األجناس  مختلف  في 
ثنائي  التحريك  بتقنية  والقصير  الطويل  الروائي  الفيلم 
وثالثي األبعاد موجه لألطفال، السالسل الوثائقية...(، وهي 
المسابقة التي تم فتح جانب منها للشباب والمؤسسات الناشئة 
لعدة  وإبرازها  التاريخي،  البصري  السمعي  المجال  في  العمل  لتشجيعها على 
واكبت  التي  والثقافية  الفكرية  الثورة  غرار  على  المجيد  تاريخنا  من  جوانب 

مسيرة الكفاح المسلّح.

حديثكم عن االأعمال ال�ضمعية الب�ضرية التاريخية ودورها يف تبليغ 

الر�ضالة التاريخية، يدفعنا للت�ضاوؤل عن م�ضاريع اإجناز اأفالم حول 

رموز تاريخنا املجيد من بينها فيلم االأمري عبد القادر؟

لقد اكتسبت وزارة المجاهدين و ذوي الحقوق بحكم تجاربها السابقة في هذا المجال 
خبرة كبيرة في األعمال السينمائية المخلّدة ألحداث ورموز ثورتنا المجيدة،  وفي 

تاريخية  أفالم  ثالثة  انجاز  على  القطاع  يعمل  السياق  هذا 
حول رموز الثورة التحريرية القادة : زيغوت يوسف، سي 
الحواس و أحمد بوقارة، حيث تمت الموافقة على سيناريو 
القائد زيغوت يوسف، وتم اإلعالن عن مسابقة وطنية لكتابة 
سيناريوهات الفيلمين األخرين، وستواصل الوزارة عملية 
انجاز أفالم حول رموز المقاومة الشعبية و الحركة الوطنية 
مآثرهم  توثيق  سياسة  إطار  في  الوطني  التحرير  ثورة  و 

وتخليد ذاكرتهم   ونقل بطوالتهم لألجيال الناشئة. 
مؤسس  الجزائري،  القادر  عبد  األمير  بخصوص  أما 

الحميدة  السجايا  كل  شخصيته  في  اجتمعت  فرجل  الحديثة،  الجزائرية  الدولة 
والقيم السامية، باعتباره شخصية عالمية ببعدها السياسي والعسكري والثقافي 
واإلنساني؛  ومشروع الفيلم المزمع انجازه هو عمل سينمائي ضخم سيروي 
سيرة ومسيرة األمير بكل أبعادها ، حيث تم إنشاء مؤسسة خاصة لدى الوزارة 
األولى للتكفل بإنجاز هذا العمل ببعد عالمي وبمواصفات تراعى فيها أدبيات 

وجماليات وكذا تقنيات السينما العالمية.

يكرث احلديث موؤخراً حول العالقات اجلزائرية الفرن�ضية ال�ضيما 

ال�ضق املتعلق بالذاكرة، كيف ميكن ت�ضوية هذا امللف الذي ما يزال 

عالقا وعائقا يف العالقات الثنائية بني البلدين؟

ال يختلف اثنان في أن للذاكرة الوطنية مكانتها الحيوية الخاصة، وهو األمر الذي 
يؤّكد عليه دوماً رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبّون على  أّن الحفاظ  عليها 
واجب مقّدس باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من السيادة الوطنية وإحدى األسس التي 
تُبنى عليها الجزائر الجديدة،  التي حّققت نجاحا في معالجة ملف استرجاع  رفات 
وجماجم شهداء المقاومة الشعبية ودفنها بأرض الوطن يوم 5 جويلية 2020،  

ثورة  ومفقودي  األرشيف  كاسترجاع  األخرى  الملفات  معالجات  باإلضافة  
التحرير الوطني،  وملف التفجيرات والتجارب النووية بالصحراء الجزائرية، 
التي تتم وفق اآلليات المحّددة  بمشاركة كل القطاعات والهيئات المعنية ، والتي 
تعمل بكل رصانة في إطار اللجان المنصبة لهذا الغرض وضمن مسارها السليم.
من جانب آخر، يرتكز العمل على ملفات الذاكرة عبر التوثيق التاريخي والتأسيس 

القانوني من أجل تقديم ملفات قوية وذات حجية كبيرة خالل مراحل معالجتها.
لما جاء به  وأضيف إلى ذلك، أن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، وتجسيداً 
المهّجرين  ملف  بشأن  الدراسات  تعزيز  على  يعمل   ، الحكومة  عمل  مخّطط 
والمنفيين الجزائريين خالل الفترة )1830-1962(،  من خالل مقاربات علمية 
أكاديمية تقوم بها اللجان العلمية على مستوى المركز الوطني للدراسات والبحث 
في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، وهو نفس العمل بالنسبة للملفات 

األخرى المرتبطة بجرائم االستعمار في الجزائر.

ماذا عن اجلانب اجلزائري فيما يتعلق بال�ضق اخلا�س بالذاكرة، بعد 

التقرير الذي قدمه املوؤرخ بنجامني �ضتورا للرئي�س الفرن�ضي دائما 

حول ملف الذاكرة؟

بكل  الوطنية  الذاكرة  حماية  إستراتيجية  تفعيل  على   نعمل  الجزائر  في  نحن 
للشهداء  الوفاء  باب  من  وهذا  وأكاديمي،  علمي  طرح  على  المبنية  أدواتها 
المفدى،  الوطن  هذا  أجل  من  يملكون  ما  بأعز  من ضحوا  وكل  والمجاهدين 
وذلك وفق مقاربات جديدة، وعليه ال بد للمؤرخين والطلبة وكذا مخابر البحث 
العمل بالتنسيق مع المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية توحيد الجهود 
والمساهمة في كتابة التاريخ الوطني..وأقولها مرة أخرى، إن مضاعفة العمل 
المرتبط  بالذاكرة الوطنية وصونها والحفاظ عليها هو أحسن رد على كل من 

يحمل الفكر االستعماري البائد.

تطرقتم اإىل تدري�س التاريخ كركيزة جوهرية يف بناء االأمم 

وارتقائها، ما هي املقاربة التي ت�ضتغلون عليها يف هذا االإطار؟

العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  المعنية،  القطاعات  مع  بالتنسيق  جهود  هناك 
نتجه نحو نظرة جديدة  أننا  المهنيين، حيث  العلمي والتكوين والتعليم  والبحث 
خالل  من  وهذا  الوطنية،  بالقيم  متشبع  جيل  وإعداد  الوطني  التاريخ  لتدريس 
معالجة المضامين وطرح منهجية جديدة لتدريس التاريخ، هناك لجان متخصصة 
تعكف على هذا العمل وسيتم ضبط البرنامج في أقرب اآلجال، فكل األعمال 
أول  وثورة  الوطنية  الحركة  في  والبحث  للدراسات  الوطني  ومركز  موجودة 
بكل  التاريخية  المادة  بتمحيص  يقوم    ،1954 نوفمبر 

موضوعية وأمانة علمية.

يف اخلتام، هل ميكن معرفة اجلديد اخلا�س بقانون 

املجاهد وال�ضهيد؟

من  خاصاً  اهتماماً  المستقلة  الجزائرية  الدولة  أولت  لقد 
الشهداء،  حقوق  وذوي  المجاهدين  حقوق  ضمان  أجل 
واالستجابة لجميع حاجياتهم باعتبارهم أوسمة شرٍف تُوّشح 
الحرية  أجل  والنفيس من   بالغالي  الوطن، ضّحوا  صدر 
واسترجاع السيادة الوطنية، وهذا أمر مكفول بموجب أسمى قوانين الجمهورية 
–الدستور-،  الذي نّص ضمان احترام الدولة لرموز الثورة وأرواح الشهداء 

وكرامة ذويهم والمجاهدين.
وفي هذا السياق عكفت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق على تعزيز برنامجها 
الشامل على المدى القريب والمتوسط والبعيد في مجال التكفل الصحي والنفسي 
أن  الطموح، من شأنه  البرنامج  هذا  الحقوق،  بالمجاهدين وذوي  واالجتماعي 
إلى خدمة  للوصول  منه  ما هو مرجو  تحقق  للقطاع  نوعية  ونقلة  قفزة  يحقق 
متميزة للمجاهدات والمجاهدين وذوي الحقوق، السيما مع  تقّدمهم في العمر، 
وتفاقم األضرار الناجمة عن المشاركة في الثورة التحريرية، وظهور  أخرى 
مرتبطة بالسن، السيما من خالل العالج بمراكز الراحة للمجاهدين التي نحصي 
 3 استالم  وسيتم  العشرة  ومالحقها  الوطني،  المستوى  على  مركزاً   23 منها 
مراكز أخرى، إضافة إلى مركز وطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير 
الوطني  وذوي الحقوق، بستة ملحقات وطنيا، وبذلك يتم التكفل بهذه الفئة  بصفة 
المؤسسات تحت وصاية وزارة  الجانب وعلى مستوى هذه   هذا  عادية  من 

المجاهدين وذوي الحقوق.

حاوراه: جميد. ذ/ عزيز طواهر

3
العيد ربيقة وزير املجاهدين وذوي احلقوق يف حوار جلريدة "الرائد"

رئي�س �جلمهورية �أعطى دفعا 
جـــــديــــد� مللفات �لـذ�كرة

التح�ضريات اخلا�ضة  اإىل  "الرائد"  العيد ربيقة يف حوار خ�س به جريدة  تطرق وزير املجاهدين وذوي احلقوق 

باالحتفال بالذكرى ال�ضتني لعيد ا�ضرتجاع ال�ضيادة الوطنية، كا�ضفا عن اإطالق من�ضة رقمية ببعد دويل، تعك�س 

العليا  القيادة  حر�س  مع  متا�ضيا  املجيدة،  الذكرى  بهذه  واالحتفال  تزامنا  واحل�ضارية  التاريخية  اجلزائر  �ضورة 

الق�ضايا  خمتلف  على  ربيقة  الوزير  عرج  كما  الهام،  التاريخي  احلدث  لهذا  الق�ضوى  االأهمية  اإيالء  على  للبالد 

التي تهم الذاكرة الوطنية، الفتا اإىل اأهمية اعتماد مقاربات اأكادميية جديدة لكتابة التاريخ الوطني، من خالل 

االعتماد على " بنك معطيات موحد للتاريخ" باالإ�ضافة اإىل ق�ضايا اأخرى تتابعونها يف هذا احلوار.

من�سة رقمية ببعد دويل مبنا�سبة �الحتفال بالذكرى �ل�ستني لعيد ��سرتجاع �ل�سيــادة �لـــوطنية

م�ساريــع �إجناز 
�أفالم حــول رموز 
تاريخنا �ملجيــــد 

�لو�جب جتاه �لذ�كرة 
�لـوطنية يجب

 �أن يحظى باأق�سى 
درجـات �لعنايــة
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نقابات ت�ضتعر�ض ع�ضالتها وتبا�ضر اإ�ضراب "اليومني"

اجلبهة االجتماعية 
حتت ال�ضغط

با�شرت، اأم�س، نقابات الوظيفة العمومية املنخرطة يف اإطار ما ي�ضمى "كنفدرالية النقابات اجلزائرية"، 

وهي املنظمة التي ال حتظى باعرتاف من طرف وزارة العمل، يف اأول يوم من اإ�شراب اليومي الذي دعت اإليه 

من اأجل حت�ضي�ض ال�ضلطات العليا ب�ضعف القدرة ال�شرائية للموظفني واملطالبة ب�شرورة رفع قيمة النقطة 

اال�شتداللية اإىل 100 دينار، حمققا ح�شب قياديها ا�شتجابة و�شاعة يف عدة قطاعات.

مرمي عثماين

الحدث األربعاء 27 أفريل
 2022 المـوافق  

لـ 26 رمضان 1443 ه  

وحسب رئيس االتحاد الوطني لعمال 
التربية والتكوين"األنباف" الصادق 

دزيري، فإنه سجل في اليوم األول من 
اإلضراب استجابة واسعة  في مختلف 
القطاعات التي شاركت في اإلضراب 

على رأسها قطاع التربية الذي حقق 
استجابة واسعة،  ونفس األمر بالنسبة 

لقطاع الصحة، حيث سجل فيه استجابة 
بالنسبة للنقابات التي شاركت في 

اإلضراب على غرار نقابة األطباء 
العامين والنفسانيين وبيولوجي الصحة، 
كما تم تسجيل استجابة واسعة في قطاع 

الضرائب والتكوين المهني، مؤكدا 
أن هناك نقابات لم تستجب لإلضراب 

واألمر يعنيها.
وقال النقابي مبارك بلعيد من جهته أن 

سجلت نسبة كبيرة في اإلضراب، حيث 
حقق نجاح كبير بقطاع التربية حيث  
مثال بواليات الغرب تم تسجيل  نسبة 
تتراوح 50 بالمائة  حتى 80 بالمائة، 
تلمسان 80 بالمائة، تيارت90بالمائة، 

مستغانم 65 بالمائة، سيدي بلعباس 70 
بالمائة، نعامة 55 بالمائة، تيسمسيلت 

20 بالمائة، مشيرا أنه وفي الوسط 
تم تسجيل  بالبليدة 70 بالمائة، بجاية 

حققت 80 بالمائة، حيث نجح اإلضراب  
بكل القطاعات الوظيفة العمومية، 

في البلديات والضرائب شبه مشلولة، 
إضافة إلى التكوين المهني، أما في 

الشرق سجل 80 بالمائة بتبسة، سطيف 
75بالمائة، خنشلة 70 بالمائة -يضيف 

المتحدث.-
وحسب ذات المصدر، فانه في الجنوب 
سجلت والية بشار 87 بالمائة، ورقلة 

68 .54 بالمائة، توقرت 63.55 
بالمائة، هذا فيما عرفت والية غرداية 
استجابة واسعة أيضا، حيث تم تسجيل 
في قطاع التربية 65 بالمائة، األطباء 
60 بالمائة، الضرائب 100بالمائة، 

التكوين المهني 60 بالمائة.
ومس اإلضراب أيضا قطاع البريد 

والشؤون الدينية والبلديات استجابة لنداء 
أكثر من عشرين نقابة في قطاعات 

الوظيفة العمومية التي دعت إلى 
الدخول في إضراب وطني شامل يومي 

26 و 27 أفريل  "كحركة إنذارية 

قابلة للتصعيد حتى تحقيق المطالب 
المرفوعة، بعد أن دقت ناقوس الخطر 

من الوضعية االجتماعية للموظفين وكل 
العمال الجزائريين التي تُنذر بانفجار 

الوضع وتُهدد السلم االجتماعي، متهمين 
الحكومة بالوقوف عاجزة عن ضبط 
االرتفاع في األسعار وتدني مستوى 

الخدمات العمومية والتضييق عن 
الحماية االجتماعية الناتج عن انخفاض 

قيمة العملة الوطنية وارتفاع نسبة 
التضخم منذ سنوات.

وترى النقابات أن القرارات التي لجأت 
إليها الحكومة بتخفيض نسب الضريبة 
على الدخل وتعديل الشبكة االستداللية 

لمرتبات الموظفين غائبة األثر على 
القدرة الشرائية للموظفين والعمال 

مطالبة بضرورة الرفع من قيمة النقطة 
االستداللية إلى 100 دينار، إنشاء 

مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية، 
فتح ملف األنظمة التعويضية لمراجعة 
المنح والعالوات وتحيين منح المناطق 
على األجر الرئيسي الجديد بدل األجر 

القاعدي لسنة .1989

�ضلط املكتب الوالئي جلامعة هواري بومدين للعلوم 

والتكنولوجيا لل�ضوت الوطني للطلبة اجلزائريني، 

ال�ضوء على واقع اجلامعة اجلزائرية وبال�ضبط على 

م�ضتوى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، 

اجلامعة التي اأ�ضحت ح�ضب هذا التنظيم الطالبي 

هاج�ضا للطالب اجلامعي الذي يتخبط يف عديد 

امل�ضاكل، دون اأن يتحرك اأي م�ضوؤول على م�ضتواها 

للنظر يف ان�ضغاالت الطلبة. 

مرمي عثماين

ورافع الصوت الوطني للطلبة الجزائريين، وعلى لسان 
رزاق لبزة عبد النور رئيس المكتب الوالئي في العديد 

من المرات حول إنصاف حق الطالب وسعيه الدؤوب إلى 

الرقي بالجامعة الجزائرية إال ولألسف الشديد فاكبر جامعة 
في إفريقيا تتخذ من سياسة الالمباالة وعدم األخذ بدور 
الشريك االجتماعي مقصدا.وقال المتحدث في بيان له " 
انه على اثر األحداث الجارية مؤخرا وبناء على المكانة 

التي تحوزها التنظيمات الطالبية وفقا للقانون والنظم 
المؤكدة لذلك، كونها شريك اجتماعي ونقابة طالبية معتمدة 

ومرخص لها قانونيا لممارسة مهامها وتجسيد أهدافها 
المسطرة التي تصب ضمن مساعي تطوير قطاع التعليم 

العالي والبحث العلمي، و كذا الدفاع المستميت عن حقوق 
الطلبة، بات يزعج بعض األطراف و ضمان مشاركتهم 

كنخبة في المجتمع في الحياة الوطنية. وابرز المتحدث ما 
وصفه بـ "األوضاع المزرية التي يمر بها الطالب الجامعي" 

قائال " و بعد تطلعنا بان تكون جامعة هواري بومدين 

للعلوم والتكنولوجيا ضمن مصاف الجامعات الكبرى التي 
تصنع حاضر و مستقبل هذا الوطن إال أننا نسجل و بكل 

أسف واقعا أليما للحالة التي تعرفها الجامعة و رغم جهودنا 
للمضي قدما كشركاء اجتماعيين في تسوية وضعية الطالب 
الجامعي، إال أن السبب راجع في تماطل اإلدارة و التهرب 
من المسؤولية من طرف القائمين عليها«. ودعا المتحدث  
رئيس الجامعة إلى النظر في  جملة المشاكل واالختالالت 
المتواجدة على مستوى المؤسسة  التي تم عرضها له  في 

العديد من المرات على رئسها ، انتهاء النصف األول 
من السنة الدراسية والذي شهد غياب الخرجات الميدانية 
لتكوين الطلبة الجامعيين ، وعدم تدعيم المخابر العلمية 

لفائدة الطلبة و تسجيل نقص فادح  في معدات المخابركما 
سجل المتحدث، أن هناك أقسام مهترئة من األرضية للطالء 

وصوال إلى السقف مع تسربات األمطار التي حرمت 
األستاذة من التدريس في بعض القاعات ، في ظل سياسة 

التماطل والتهرب من الطلبة مع غياب تام لمبادرة حل 
مشاكلهم و مد العون لهم. وأشار في ذات البيان، إلى تسجيل 
إخالل بالتعليمة الوزارية التي تقتضي بضرورة التحاور و 

التشاور مع الشريك االجتماعي وعدم انعقاد االجتماعات 
الدورية مع الشريك االجتماعي بحجة كثرة المشاغل من 
جهة أخرى والتأخير في تقديم الوثائق وكشوفات النقاط 

للطلبة.وندد المتحدث بهاته األوضاع و حذر  من تفاقمها، 
مطالبا بالحد لهاته التجاوزات  في أقرب اآلجال الممكنة 
محمال  مدير الجامعة  المسؤولية الكاملة إليجاد الحلول 

السريعة والعاجلة لحل هاته المشاكل، سعيا لترقية الجامعة 
الجزائرية وتشريفها في كل المحافل الدولية.

 ثمنت قرار رئي�ض اجلمهورية 

بان هناك زيادات يف االأجور بداية من جانفي

 نقابة مفت�سي �لعمل تن�سحب يف �آخر حلظة
 من ��سر�ب نقابات �لوظيف �لعمومي

اعلنت  النقابة الوطنية لمفتشي العمل عن إلغاء اإلضراب الوطني الذي كان مقرر بتاريخ 
26 و27 من شهر افريل الجاري والذي شرعت فيه ازي من عشرين نقابة نشاطة في 

مختلف قطاعات الوظيف العمومي.
وجاء هذا حسب بيان النقابة الوطنية لمفتشي العمل ،  بعد التصريحات االخيرة، التي 

ادلى بها رئيس الجمهورية لوسائل االعالم والتي اقر بموجبها ان هناك زيادات ستعرفها 
اجور الموظفين بداية من شهر جانفي سنة 2023 وتلبية المفتشية العام للعمل الوارد اليها 

بتاريخ 24 أفريل 2022 تحت رقم 2022/363 والمتعلق بالعدول عن المشاركة في هذا 
اإلضراب.

وأعلمت النقابة الوطنية لمفتشي العمل جميع منتسبيها انه تقرر الغاء االضراب الوطني 
الذي كان مقررا ليوم امس  الثالثاء واليوم االربعاء .

وثمنت النقابة الوطنية لمفتشي العمل تصريحات رئيس الجمهورية وحرصه على رد 
االعتبار لقطاع الوظيفة العمومية ف، مؤكدة انها تأمل ان  ترقي هذه الزيادة لمستوى 

تطلعات الموظف، بما يوفر له العيش الكريم ويبعده عن خط الفقر خاصة في ظل االنهيار 
الكبير للقدرة الشرائية  وارتفاع االسعار.

أما ما يتعلق بالمطالب المهنية واالجتماعية الخاصة بسلك تفتيش العمل والتي لم تلقى أي 
استجابة حقيقة وملموسة لحد الساعة، فان االضراب الوطني لمفتشي العمل والمقرر سابقا 
من طرف المجلس الوطني يبقى في  من طرف المجلس الوطني يبقى في موعده المحدد 

بتاريخ 15ماي 2022-يضيف البيان-.
أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عن زيادات في أجور العمال وفي منحة 

البطالة سيشرع في تطبيقها مع مطلع السنة المقبلة.
وكان قد قال رئيس الجمهورية في مقتطفات من لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، 

"نطمئن الطبقة الشغيلة أنه من هنا إلى نهاية السنة، ستكون هناك زيادة في األجور وفي 
منحة البطالة، وسيشرع في تطبيقها مع بداية شهر جانفي 2023"، موضحا "أننا ننتظر 

النتائج النهائية للمداخيل الوطنية المنتظر تحقيقها إلى غاية نهاية السنة الجارية".
مرمي عثماين

 رئي�ض اجلمعية اجلزائرية 

لعلم املناعة الربوف�ضور، كمال جنوحات يطمئن

" �جلز�ئريني �كت�سبو� مناعة جماعية بف�سل 
�ملتحور �أوميكرون وال نتوقع موجة خام�سة"
أكد رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة البروفسور، كمال جنوحات أن "الجزائريين 
اكتسبوا مناعة جماعية بفضل المتحور أوميكرون الذي أصاب أزيد من 93 بالمائة من 

الجزائريين حسب الدراسة التي أقيمت على مستوى مستشفى الرويبة".       مطمئنا بأن وباء 
كورونا في طريقه إلى الزوال.

وأرجع جنوحات في تصريحات لإلذاعة الوطنية االنخفاض في عدد اإلصابات بفيروس 
كورونا إلى السياسية المعتمدة من قبل قطاع الصحة والتي ساهمت في تحقيق المناعة 
الجماعية بطريقة طبيعية." مشيرا إلى أنه و منذ حوالي أكثر من شهر تشهد الجزائر 

انخفاضا محسوسا في عدد اإلصابات بفيروس كورونا وأصبحت الحاالت شبه منعدمة. «
كما قال البروفيسور كمال جنوحات رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، أنه تم تسجيل 

نسب كبيرة جدا إلصابات أوميكرون وهذا ما يؤدي للمناعة الجماعية التلقائية. وكشف 
جنوحات ، أن اكتساب المناعة الجماعية التلقائية تكون بنسب متفاوتة و تبقى مؤقتة. متوقعا 

الوصول إلى المناعة الطبيعية مؤكدا أن "سبة اإلصابة بأوميكرون تقريبا سجلت عند 
الجميع و ال يكاد يوجد أي شخص لم يصب بهذا المتحور، لذلك متفائلين بتحقيق مناعة 

جماعية ذاتية و تلقائية  تدوم ألشهر "واستغرب المتحدث  لموقف بعض الدول األوروبية 
التي ال تزال تصنف الجزائر في الخانة البرتقالية رغم تحسن الوضعية الوبائية مقارنة 

ببعض الدول األخرى.« و في سياق حديثه، أشار رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة 
انه "على عكس ما كان متداوال فإن المتحورات التي ظهرت في بعض البلدان خاصة 

األوروبية ال تستدعي القلق وال تشكل خطرا وهو ما يجعلنا مطمئنين بأن هذا الوباء في 
طريقه إلى الزوال  بالجزائر وعبر جميع أنحاء العالم.« كما اكد جنوحات أنه "ال يتوقع 

حدوث موجة خامسة خاصة وأن المناعة الجماعية التي تم اكتسابها بطريقة طبيعية سيبقى 
مفعولها سائر ألزيد من 6 أشهر مقارنة بمناعة اللقاح التي لديها مفعول لمدة 4 أشهر 
فقط" رغم ذلك أوضح أنه "يجب علينا أخذ العبرة بخصوص ما حدث خالل الموجات 

الفارطة من خالل التأهب ألي طارئ" لإلشارة فقد حققت الجزائر نجاحا كبيرا  بتسجيل 
انخفاض قياسي في عدد اإلصابات بفيروس كورونا ألسابيع متتالية و ذلك بعد مجهودات 

مكثفة دامت حوالي سنتين في كل القطاعات.  و قبل أن تبلغ هذا المستوى شهدت  الجزائر 
حالة استقرار في عدد اإلصابات بفيروس كورونا منذ حوالي شهر  و مع ذلك  ال يزال 

المختصون  يحذرون  من التراخي ويدعون المواطنين إلى مواصلة عملية التلقيح و اتخاذ 
التدابير الالزمة للوقاية من هذا الفيروس.

�س.زمو�س

غ�سب طالبي بجامعة هو�ري بومدين للعلوم و�لتكنولوجيا
اتهامات بعدم النظر يف االن�ضغاالت وغياب احلوار مع ال�ضريك االجتماعي
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يف ظاهرة باتت منت�سرة خالل ال�سنوات الأخرية 

 جزائريون مينحون "الفطرة"
 لغري م�ستحقيها..!

ت�سعى الهيئة اجلزائرية لالعتماد 

"اأجلرياك" اإىل تو�سيع جمالت العرتاف 
الدويل بها الذي حت�سلت عليه يف 2017 اإىل 

معايري جديدة, وذلك ا�ستجابة ملتطلبات 

التنمية القت�سادية والجتماعية يف البالد, 

ح�سبما اأفاد به لوكالة الأنباء اجلزائرية, 

املدير العام للهيئة, نور الدين بودي�سة.

ف.م

صرح بوديسة أن "الهيئة الجزائرية لالعتماد تعمل على 
توسيع االعتراف الدولي بها, والذي يقتصر حاليا ثالثة 
مجاالت ليشمل أربعة مجاالت أخرى, سيكون لها دور 

هام في تجسيد الطموحات االقتصادية للبالد.«
وكانت "ألجيراك" تحصلت على االعتراف الدولي من 
طرف نظيرتها األوربية )المنظمة األوروبية لالعتماد( 

في 2017 كهيئة وطنية لالعتماد, تتويجا لمسار 
شرعت فيه خالل 2014, تضمن عدة زيارات من 
خبراء أوروبيين لتقييم نظام عمل الهيئة الجزائرية.

وبناء على هذا االعتراف أصبحت الهيئة الجزائرية 
لالعتماد عضوا "كامل الشخصية "لدى المنظمة 

العالمية للمخابر بعد امضائها للعقود متعددة األطراف. 
وتسمح مثل هذه الخطوة بتسهيل عمليات تصدير 

المنتجات الوطنية, إذ أن شهادات المطابقة الصادرة 
من هيئات التقييم والمخابر الجزائرية المعتمدة لدى 
"ألجيراك" )التي تحظى باالعتراف الدولي( تصبح 

صالحة في الخارج.
غير أن هذا االعتراف يشمل لحد االن ثالثة مجاالت 

وهي المخابر والتحاليل, ومعايير القياسة, والتفتيش 
والمراقبة.

 ولتوسيع مجاالت االعتراف ب"ألجيراك", يقوم 
وفد من خبراء هيئة التعاون التقني األوروبي بزيارة 
عمل للجزائر منذ االسبوع الماضي, بغرض إجراء 

تقييم ألنشطة الهيئة الجزائرية من خالل دراسة 
أساليب عملها والكفاءات المستخدمة وتحديد العراقيل 

التي تواجه األداء وما ينبغي إصالحه وفقا المعايير 
المتعارف عليها دوليا.

وعند نهاية العملية التي تجري بمعية خبراء الهيئة 
الجزائرية, سيتم إصدار تقرير مفصل حول مدى قابلية 

"ألجيراك" لتوسيع االعتراف الدولي بها إلى مجاالت 
جديدة. وتستهدف الهيئة حاليا الحصول على االعتراف 
الدولي بها في أربعة مجاالت على وجه التحديد وهي 

البيولوجيا الطبية )معيار إيزو/اللجنة الكهروتقنية 
الدولية 15189( وشهادة المنتوج )معيار إيزو/اللجنة 

الكهروتقنية الدولية 17065(, وشهادة األشخاص 
)معيار إيزو/اللجنة الكهروتقنية الدولية 17024( والتي 
تتعلق بالمهن الحرة والنشاطات الفردية, وتقييم المطابقة 

)معيار إيزو/اللجنة الكهروتقنية الدولية 1-.)17021
وكشف المدير العام أيضا أن "ألجيراك" ستشرع الهيئة 
خالل السنة الجارية 2022 في دراسة أولى الطلبات 

في مجال شهادات االعتماد الخاصة بنظم تسيير النوعية 
في مجال صناعة العتاد الطبي )معيار إيزو .)13485 
ولفت بوديسة إلى أن عملية التقييم التي يجريها الخبراء 

األوروبيون تأتي تحضيرا لعملية تقييم شامل سيشرع 
فيها من طرف الهيئة االوروبية لالعتماد شهر 

فبراير.2023

بدأت العديد الفقراء في طرق أبواب الجزائريين طلبا 
لـ "زكاة الفطر" بعد دعوة وزارة الشؤون الدينية 

الجزائريين إلخراج هذه الزكاة مبكرا غير أن العديد 
من الجزائريين يفضلون االنتظار لغاية ليلة عيد الفطر 

من اجل اخراج زكاتهم في حين باتوا يمنحون هذه 
األخيرة لمعارفهم و أقربائهم تحت شعار "االقربون 
أولى بالمعروف" حتي وان كان هؤالء ال يدخلون 
ضمن الفئة الفقراء والمساكين و هو ما يجعل هذه 

الزكاة تذهب لغير مستحقيها في بعض األحيان.
 ويفضل اغلب الجزائريين التعطيل في اخراج زكاة 

الفطر فرغم انه يجوز على المسلمين اخراج هذه الزكاة 
بداية من الثلث األخير من شهر رمضان غير ان اغلب 

المواطنين يتريتون لغاية اليومين اللذان يسبقان عيد 
الفطر او حتى ليلية عيد الفطر إلخراج هذه الزكاة 

في سلوك يقول بشأنه االئمة انه غير مستحب كونه ال 
يمنح الفرصة للفقراء والمحتاجين من اجل التصرف 

في هذه الزكاة. بالمقابل فقد انتشرت السنوات األخيرة 
ظاهرة غريبة تتعلق بزكاة الفطر حيث بات األقراب 
واألصدقاء والجيران والموظفين يطلبون هذه الزكاة 
من بعضهم البعض، ويتبادلونها فيما بينهم، وبعضهم 

يوصي بـ"الفطرة" البنته المتزوجة ألن زوجها ال 
يتقاضى أجرا كافيا، في حين أن العديد من الميسورين 

يفضلون منح زكاة الفطر للمتسولين الذين يعثرون 
عليهم في الشوارع ومواقف السيارات، ومحطات 

القطارات، والساحات العمومية أو أمام الذين يصطفون 
في طوابير طويلة أمام المساجد، دون معرفة أن كان 
هؤالء المتسولون يستحقون هذه الزكاة أو ال خاصة 

و ان العديد ممن يتسلون في الشوارع باتو يمارسون 
هذا النشاط كتجارة وهو في األساس غير محتاجين 

او باألحرى هم "محتالون" في حين تفضل العديد من 
العائالت إعطاء "الفطرة" إلى أقاربها الفقراء، عمال 

بمبدأ "األقربون أولى بالمعروف"، غير أنه في العديد 
من المرات فان الفطرة تمنح لغير مستحقيها ممن ال 

يدخلون في فئة الفقراء و المحتاجين فبعض العائالت 
تفضل منحها ألقارب يعانون ضائقة مالية لكنهم ال 

يدخلون ضمن فئة الفقراء والمحتاجين وهو ما قد يجعل 
هذه الزكاة تذهب لغير مستحقيها. لإلشارة   فقد حددت 

وزارة الشؤون الدينية و األوقاف زكاة  الفطر لهذا 
العام بـ120 دج داعية األئمة إلى الشروع في جمعها 

ابتداء من منتصف  شهر رمضان, ودعت وزارة 
الشؤون الدينية واألوقاف إلى المبادرة بإخراج زكاة 

الفطر عن شهر  رمضان الفضيل, والتي قدرتها هذه 
السنة بـ"120 دج وهي قيمة صاع )2 كلغ( من غالب  

قوت بلدنا.« وكلفت الوزارة أئمة المساجد, بالتعاون 
مع رؤساء اللجان الدينية المسجدية عبر  الوطن, 

بالشروع في جمع زكاة الفطر "ابتداء من منتصف 
شهر رمضان, على أال توزع  على مستحقيها الذين 
أحصتهم لجان صندوق الزكاة إال يوما أو يومين قبل 
عيد الفطر المبارك.« كما ذكرت, في ذات اإلطار, 

بأن زكاة الفطر "تجب على كل مسلم ومسلمة, صغير 
أو  كبير, غني أو فقير, إن كان يملك ما يزيد عن قوت 

يومه, يخرجه المكلف عن نفسه  وعن كل من تجب 
عليه نفقته".

�ش.زمو�ش

دعت وزارة التجارة وترقية ال�سادرات، يف بيان 

لها، جميع املتعاملني القت�ساديني النا�سطني يف 

جمال ا�سترياد املواد الأولية واملنتوجات والب�سائع 

املوجهة لإعادة البيع على احلالة، لتقدمي طلبات 

ت�سمح بالتحقق من عدم توفر املواد و املنتجات 

التي پربمج ا�ستريادها يف ال�سوق الوطنية.

ف.م

وأوضح البيان أن وزارة التجارة وترقية الصادرات "تنهي 
إلى علم كافة المتعاملين االقتصاديين الناشطين في مجال 

استيراد المواد األولية والمنتوجات والبضائع الموجهة 
إلعادة البيع على الحالة، على توفر منصة إلكترونية للمنتوج 

: https://www.commerce.gov.dz/الوطني
cartographie».

وأكدت الوزارة في بيانها أن هاته المنصة "متاحة لجميع 
القطاعات والمتعاملين االقتصاديين، تسمح بالتحقق من عدم 

توفر المواد والمنتجات التي يبرمج استيرادها في السوق 
الوطنية.«

وعليه، يضيف نفس المصدر" فإن المتعاملين الناشطين في 
مجال االستيراد إلعادة البيع على الحالة، مدعوون ابتداء من 
25 أبريل 2022، لتقديم طلبات التحقق حصريا عبر الرابط 

https://www.commerce.gov.dz/ :االلكتروني
import، للحصول على وثيقة تسلمها مصالح الوكالة الوطنية 
لترقية التجارة الخارجية -ألجكس-، يتم إدراجها في ملف طلب 

التوطين البنكي الستكمال إجراءات االستيراد".

وقع المجمع العمومي "صيدال" مع جامعة الجزائر بن 
يوسف بن خدة، أمس، بالجزائر العاصمة على اتفاقية 
اطار من أجل "تعزيز التعاون" في مجال تكوين طلبة 

الصيدلة و عمال المجمع.
وجرت مراسم التوقيع على االتفاقية اإلطار مع جامعة 
الجزائر 1, لتكوين طلبة كلية الصيدلة, في مقر جامعة 

الطب بالجزائر العاصمة, بحضور مسؤولين من مختلف 
األقسام.

من جهتها أكدت المديرة العامة لمجمع صيدال فطومة 
أقاسم أن هذه االتفاقية اإلطار "ستسمح لنا بالتعاون معا 
من أجل تكوين طلبة وعمال صيدال". وأوضحت بشأن 

هذه االتفاقية الهامة أن األمر يتعلق بتتويج لتقليد قديم 
للتعاون بين الجامعات ومجمع صيدال في مجال التبادل 

التقني والعلمي".
كما ستساهم هذه االتفاقية حتما في تحقيق اهدافنا 

الرئيسية و اعطاء نفس جديد لديناميكية تعاوننا, تضيف 
المسؤولة. وشددت أقاسم على البحث الذي يشكل "محورا 

استراتيجيا" بالنسبة لمجمع صيدال الذي "لطالما التزم" 
من أجل تعزيز التواصل الحقيقي بين البحث العلمي 
وسوق العمل, ال سيما في مجال األدوية حيث يكون 
التكوين المستمر "ضروريا" ويحتاج إلى "تحديث".
بدوره، اعتبر رئيس جامعة الجزائر1, البروفسور 

عبد الحكيم بن تليس, ان خيار مجمع صيدال "لم يأت 
صدفة", مضيفا ان مجمع صيدال يعتبر احدى الشركات 

الكبيرة للصناعة الصيدالنية، كما عبر ذات المسؤول 
عن قناعته بخصوص جدوى هذه االتفاقية التي ستسمح 
"للطلبة بالولوج الى مجال االقتصاد بصفة عامة"مؤكدا 

أن "البحث والتنمية ال يمكن تحقيقهما اال عن طريق 
الشراكة مع الجامعات".

اإ.�ش

فيما عادت الأ�سعار لالرتفاع مرة اأخرى 

 عودة للطوابري و�سور 
 اأخرى من "اللهفة" 

مع اقرتاب العيد
عادت األسواق مع اقتراب عيد الفطر 

لتشهد عودة قوية للطوابير والتدافع هذه 
المرة من أجل اقتناء لوازم العيد وهو ما 
مثل صور أخرى من صور اللهفة ورفع 

أسعار عدد من المنتجات االستهالكية.
وتعرف األسواق هذه األيام عودة قوية 
للطوابير حيث تشهد عدد من األنشطة 

التجارية اقباال متزايدا مع اقتراب العيد 
بينما تعرف األسواق منها محالت بيع 

لوازم الحلويات ومحالت بيع المواد 
الغذائية والقصابات ومحالت بيع اللحوم 

البيضاء وكل ما يتعلق بمناسبة العيد بشكل 

يومي انزاال بشريا من طرف المواطنين و 
هو ما جعل األسعار ترتفع خاصة ما تعلق 

بمستلزمات العيد.
رواج لهذه األنشطة التجارية 

وخالل جولة قادتنا لعدد من األسواق امس 
لمسنا  تزايد حدة االقبال على عدد من 

األنشطة التجارية المرتبطة بالتحضيرات 
لعيد الفطر حيث تعرف محالت بيع مواد 
الحلويات تحديدا هذه األيام إقباال كبيرا، 

فال يكاد يخلو أي محل او طاولة لبيع هذه 
المنتجات من الطوابير التي تتشكل امتار 

امام هذه المحالت في حين تبقى القصابات 

هي األخرى ومحالت بيع المواد الغذائية 
ونقاط بيع الحليب المدعم تشهد فوضى 
يومية خاصة بسبب ندرة بعض المواد 

األساسية، بالمقابل فان أسواق بيع المالبس 
الجاهزة تعرف يوميا اكتظاظا كبيرا وهو 
ما يجعل األحياء واألماكن القريبة من هذه 
األسواق تكتظ هي األخرى وتعرف حركة 

مرور كارثية بشكل يومي.
اللهفة تعيد رفع أسعار الخضر والفواكه 

وندرة في عدد من المنتجات االستهالكية 
من جانب اخر فان االقبال المتزايد على 
األسواق هذه الفترة جعل أسعار مختلف 

المنتجات ترتفع مرة أخرى اين تشهد 
أسعار منتجات ولوازم الحلويات زيادة 

معتبرة في حين سجلت ندرة في عدد من 
المواد األولية و مضاربة واضحة من 

طرف بعض التجار الذي رفعوا أسعار 
مواد بنسبة 200 بالمائة منها الفرينة 

و الدقيق المدعم و حتي الزيت و مواد 
غذائية أخرى هذا و عادت أسعار الخضر 

و الفواكه اليوميين الماضيين لالرتفاع 
مرة أخرى في حين بقيت أسعار اللحوم 

الحمراء مستقرة في حدود مرتفعة.
فوضى على أبواب البنوك ومراكز البريد 

بالمقابل فان الطوابير هذه األيام لم تقتصر 
فقط عودتها على األسواق حيث تعرف 

البنوك ومراكز البريد هي األخرى 
اقباال كبيرا من طرف الجزائريين من 

أجل سحب مرتابتهم ومدخراتهم لتغطية 
مصاريف العيد وبسب هذا االقبال الكبير 
فأن طوابير ال منتهية باتت تتشكل على 

أبواب المراكز البريدية وما زاد من تعقيد 
الوضع هل تجدد مشاكل الندرة وانقطاعات 

الشبكة عبر عدد من المراكز فيما لم تقلل 
الموزعات االلية من الضغط على المراكز 

كون العديد منها مستها االعطاب التقنية.

�ش.زمو�ش
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ا�ستجابة ملتطلبات التنمية القت�سادية والجتماعية يف البالد 

 اأجلرياك تعمل على تو�سيع
 جماالت االعرتاف الدويل بها

يف اإطار �سراكة بني "�سيدال" وجامعة اجلزائر بن يو�سف

 التوقيع على اتفاقية 
اإطار لتكوين طلبة ال�سيدلة

يف اإر�سالية بعثت بها وزارة التجارة وترقية ال�سادرات

 امل�ستوردون مدعوون لتقدمي طلبات التحقق
 من عدم توفر املنتجات امل�ستوردة يف ال�سوق



ويعد هذا الموقع األثري الذي يتربع على مساحة 
حجرية  بقايا  عن  عبارة  هكتارات  ثالث  تفوق 
تم  مبعثرة  رومانية  لمدينة  معمارية(  )عناصر 
سنة  الروماني  االحتالل  جيش  قبل  من  تشييدها 
لتثمينه  مساعي  حاليا  تجري  حيث  للميالد   569
الثقافة  مديرية  أبرزته  مثلما  عليه  والمحافظة 
برنامجا  المديرية  أعدت  للوالية.وقد  والفنون 
تنظيم  يشمل  األثري  المعلم  هذا  لتثمين  خاصا 
زيارات بيداغوجية إلى هذا الموقع لفائدة تالميذ 
المؤسسات التربوية ومتربصي المرافق التكوينية 
وطلبة الجامعات ومنخرطين بجمعيات ذات طابع 
ثقافي وشباني ورياضي يتم من خاللها التعريف 
الموقع  تسييج  إلى  الهيئة  ذات  تطمح  به.كما 
معلومات  على  تحتوي  الفتة  وإنجاز  لحمايته 
مفصلة عنه فضال عن برمجة على المدى القريب 
حفرية استكشافية لهذا المعلم األثري بالتعاون مع 
مختصين  وكذا  بالوطن  بجامعات  بحث  مخابر 
عن  الغبار  نفض  بغرض  ذلك  اآلثار  علم  في 
هذا الموقع.وستبرمج أيضا لقاءات وأيام دراسية 
األثري  الموقع  هذا  على  الضوء  ستسلط  علمية 
أساتذة  تأطير  من  األكاديمية  الناحية  من  السيما 
وباحثين من مختلف  جامعات الوطن، وفق ذات 

المصدر.
البرنامج  هذا  وراء  من  المديرية  ذات  وتهدف 
إلى تحويل هذا الموقع إلى أهم المزارات األثرية 
إستراتيجية  يندرج ضمن  بالمنطقة.كما  السياحية 
استغالل  إلى  الرامية  والفنون  الثقافة  وزارة 
ضمن  المصنفة  األثرية  للمواقع  ناجع  وتثمين 

حظيرة الممتلكات الوطنية.
اليمنى  الضفة  على  األثري  المعلم  هذا  ويقع 
البنيان«  »شعبة  منطقتي  بين  بوحنيفية  واد  من 
و«شعبة متبية« حيث تم تشييده في البداية خالل 
سنة 569 ميالدي كحصن من الحصونالتي بناها 

التي  المقاومات  لصد  الروماني  االحتالل  جيش 
خاضها سكان المنطقة ضد الرومان.

وقد تطور هذا الحصن ليصبح مدينة رومانية تعد 
من أقدم المدن الرومانية بالجهة.

أبحاث  فان  والفنون  الثقافة  مديرية  إلى  واستنادا 
المدينة  هذه  بأن  سنوات  قبل  بينت  تاريخية 
أنشئت  قد  سيرانسيس«(  )»أكواه  الرومانية 
بفضل  البربرية  »تكلمانت«  مدينة  أنقاض  على 
اختيرت  حيث  االستراتيجي  الجغرافي  موقعها 
من قبل الرومان أثناء فترة حكم تراجان ثم بعد 
أنشؤوها كمركز  ذلك في عهد االنطونيين حيث 
ضمن  المندرجة  الغربية  الجهة  لتقوية  عسكري 
هذا  بأن  المصدر  نفس  »الليمس.»وأبرز  خط 
المواقع  قائمة  الموقع األثري هو مصنف ضمن 
 67/281 رقم  األمر  بموجب  األثرية  والمعالم 

صعيد  .1967وعلى  ديسمبر   20 في  المؤرخ 
األخيرة  السنوات  خالل  المديرية  سجلت  آخر، 
اعتداءات عديدة على هذا الموقع األثري من قبل 
حفر  أشغال  منها  القريبة  الريفية  المنطقة  سكان 
تبليغ  بعد  توقيفه  تم  أنه  إال  بالموقع  مسكن  لبناء 
عناصر  وجود  على  فضال  شكوى ضد صاحبه 
استغالل  بغرض  إبعادها  تم  بالمعلم  معمارية 
الموقع من طرف فالحي الجهة.وبغية وضع حد 
نفس  ستشرع  الموقع  وحماية  االعتداءات  لهذه 
لتسييج  مستعجلة  عملية  تجسيد  في  قريبا  الهيئة 
معمارية  عناصر  به  يوجد  الذي  األثري  المعلم 
)بقايا أثرية( مبعثرة على مساحة كبيرة.كما قامت 
مسلك  لتجسيد  بوحنيفية  بلدية  مصالح  بمراسلة 
مؤدي إلى هذا الموقع األثري في سياق المساعي 

الرامية إلى تثمينه وحمايته.

شرعت المصالح الفالحية، بوالية الوادي، في عملية تسخير الوسائل المادية 
والبشرية واللوجستيكية لضمان نجاح حملة الحصاد والدرس للموسم الفالحي 
2021 /2022، التي ستنطلق األسابيع القادمة عبر عدد من البلديات المنتجة 
للحبوب .وعرفت شعبة الحبوب بالوادي، خالل السنوات األخيرة، توسعا 
والتمور  الخضروات  زراعة  في  المسجلة  الطفرة  مع  بالتوازي  ملحوظا، 
والفواكه الصيفية، حيث تتركز زراعة القمح والشعير أساسا في بلدية بن 
ظل  مزروعة.وفي  مساحة  بأقل  األخرى  البلديات  وبعض  الحدودية،  قشة 
التحضيرات لحملة الحصاد والدرس انعقد مؤخرا، بمقر مديرية المصالح 
الفالحية بالوالية، اجتماعا تنسيقيا ضم كل الشركاء المهنيين إلنجاح العملية، 
واللوجستيكية  والبشرية  المادية  الوسائل  كل  تسخير  التأكيد على  تم خالله 
الضرورية، وحث كل المنتجين على المشاركة في تكوين المخزون الوطني 
من الحبوب، من خالل تسليم المنتوج إلى تعاونية الحبوب والبقول الجافة 

بالوادي.كما أشرف الوالي عبد القادر راقع  على اجتماع خاص بالتحضير 
لحملة الحصاد والدرس، اطلع خالله على مدى جاهزية اإلجراءات والتدابير 
المتخذة لضمان نجاحها، بالتعاون مع كافة المجالس والشركاء المهنيين وفي 
هذا الصدد، قامت األقسام الفرعية الفالحية بدوائر الطالب العربي والرقيبة 
وحاسي خليفة، بخرجات ميدانية قصد إحصاء ومعاينة المستثمرات الفالحية 
القطاع  حقق  /.2022لإلشارة،   2021 الفالحي  للموسم  للحبوب  المنتجة 
نجاح  والشعير،  القمح  زراعة  نمو  غرار  على  الوادي،  بوالية  الفالحي، 
الصفراء،  الذرة  مثل  األخرى،  اإلستراتيجية  المحاصيل  باقي  في  وتوسع 
جد  نتائج  مسجلة  السكري،  والبنجر  الزيتي  السلجم  القنطس،  التريتيكال، 
إيجابية في مسارها التقني ضمن المجال الصحراوي، وبمردود مرتفع في 

الهكتار الواحد.
ق.م
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معلم اأثري هام ي�ؤرخ لفرتة االحتالل الروماين مبع�سكر

م�ساعي لتثمني املوقع الأثري 
»اأكواه �سريان�سي�س» ببوحنيفية

تبذل حاليا م�ساعي حثيثة لتثمني امل�قع االأثري »اأك�اه �سريان�سي�س» املت�اجد مبنطقة »�سعبة البنيان» ببلدية 

ب�حنيفية )والية مع�سكر( من خالل برجمة حفرية ا�ستك�سافية لهذا املعلم بغر�س التعريف به واملحافظة عليه و جعله 

حتى من اأهم املزارات االأثرية ال�سياحية باملنطقة.

نوادي  و  جمعيات  و  محسنون  يتنافس 
خيرية لبعث الدفء في نفوس المقيمين بدار 
بوعقال  بحي  الكائنة  المسنين  األشخاص 
منذ  المرفق  باتنة.ويشهد  بمدينة  الثالث 
اإلجراءات  من  التخفيف  بعد  السيما  فترة 
صورا  كورونا  فيروس  ضد  االحترازية 
للتضامن االجتماعي في أسمى معانيها مع 
معها. للتضامن  ملفتا  وتهافتا  الشريحة  هذه 

إفطار جماعية وسهرات ذات  فمن وجبات 
طابع عائلي إلى خرجات ترفيهية وجوالت 
سياحية تجعل من المقيمين بهذه الدار يتمتعون 
ولو لسويعات بالدفء األسري، حسبما أكدته 
حابس.وأضافت  ليندة  المرفق،  مديرة  لوأج 

ذات المتحدثة »سجلنا منذ بداية الشهر الكريم 
عشرات الطلبات من طرف عديد المحسنين 
والجمعيات الخيرية من أجل تنظيم مأدبات 
إفطار أو سهرات رمضانية وحتى خرجات 
مشيرة  بالدار«،  المقيمين  لفائدة  ترفيهية 
إلى أن أجواء بهيجة يعيشها تقريبا كل يوم 
األشخاص  بدار  واألمهات  اآلباء  هؤالء 
المسنين بباتنة.ولم تخف ذات المسؤولة أن 
كل هذه المبادرات والزيارات التي عادة ما 
واألعياد  المواسم  في  مميزة  وتكون  تزداد 
فيها  تتم  تتم بطريقة منظمة و وفق شروط 
واحترام  المقيمين  ومصلحة  راحة  مراعاة 
تحظى  الشريحة  هذه  وأن  السيما  رغباتهم 

عمال  طرف  من  وتكفل  خاص  باهتمام 
تهافت  عليه.ويسجل  المشرفين  و  المرفق 
المسنين  األشخاص  دار  على صفحة  كبير 
بباتنة على شبكة التواصل االجتماعي حسب 
الدين  سيف  بالمرفق،  االجتماعي  الوسيط 
دواق، الذي أكد بأن مبادرة فتح صفحة للدار 
على شبكة التواصل االجتماعي كانت تهدف 
في البداية إلى التعريف بالمؤسسة وأنشطتها 
مقصد  إلى  تحولت  ما  سرعان  لكنها 
للمحسنين الراغبين في التقرب من المقيمين 
لهذه الصفحة في ظرف وجيز  بها.وأصبح 
-وفق المصدر- صدى كبير وأكثر من 10 
آالف متابع وهي بمثابة »الباب التي مكنت 

من  ترى  أن  المجتمع  من  واسعة  شريحة 
خالله دار األشخاص المسنين في صورتها 
الحقيقية وتقف على مهامها النبيلة.»وكانت 
األوراس  والصحفيين  المراسلين  جمعية 
أجواء  إضفاء  في  نجحوا  الذين  بين  من 
أوساط  في  الفضيل  الشهر  هذا  في  مميزة 
الصدد  هذا  في  أكد  الدار حيث  هذه  مقيمي 
اإللتفاتة  أن  أرزقي  الصحفي هشام  رئيسها 
االجتماعي  التكافل  إطار  ضمن  تدخل 
هذه  ومشاركة  عائلي  جو  لخلق  وجاءت 
الفئة المحرومة األجواء الرمضانية والتأكيد 
والمقيمين  بالمسنين  العناية  أهمية  على 
لرعايتهم  الدولة  أوجدتها  التي  بالمراكز 

من  الكثير  يخف  باحتياجاتهم.ولم  والتكفل 
تخللها  التي  بالمبادرة  سعادتهم  المقيمين 
وهدايا  هبات  وتقديم  تكريمهم  مرة  كل  في 
متنوعة لهم ومنهم السيدة خوخة، أكبر مسنة 
و  سنوات   103 العمر  من  والبالغة  بالدار 
اللواتي  زوينة  السيدة  وأيضا  فاطمة  السيدة 
دار  بالمرفق.وتضم  كبيرة«  »شعبية  لهن 
األشخاص المسنين الكائنة بوسط مدينة باتنة 
التي فتحت أبوابها في بداية الثمانينيات، 34 
مقيما ومقيمة منهم أشخاص من ذوي اإلعاقة 
وتبذل جهود للتكفل األفضل بهم بالتنسيق مع 
مديرية النشاط االجتماعي و التضامن وكذا 

محسنين وجمعيات خيرية.

باتنة: تناف�س حم�سنني وجمعيات لبعث الدفء يف نفو�س املقيمني بدار الأ�سخا�س امل�سنني

الب�يرة:

دعم »مائي» لفالحي الولية  
كشف مدير الموارد المائية بوالية البويرة، عن منح الديوان الوطني 
للسقي الفالحي، 16 مليون متر مكعب من المياه، لدعم فالحي الوالية 
في سقي مساحاتهم الزراعية، بعد ارتفاع منسوب مياه السدود، نتيجة 

كميات األمطار المتساقطة مؤخرا.
مياه  منسوب  ارتفاع  في  لألمطار،  األخيرة  التساقط  كمية  وساهمت 
السدود بوالية البويرة، مما منح جرعة أمل لفالحي الوالية، في ظل 
أزمة مياه السقي التي عانوا منها الموسم الفارط، وهو القرار الذي 
جاء على خلفية ارتفاع منسوب مياه سد »تلزديت« ببشلول إلى 98 
مليون متر مكعب، وارتفاع منسوب مياه كدية أسردون باألخضرية 
الذي  الوقت  في  مكعب،  متر  ألف  و800  مليون   29 من  أكثر  إلى 
ارتفعت مياه سد لكحل بعين بسام بنسبة 9 بالمئة، حيث يضم حاليا 
مليونين و800 ألف متر مكعب، والذي عادت مياهه منذ عدة أشهر 
بالمياه  الغزالن، مؤخرا،  بسام والهاشمية وسور  بلديات عين  لتدعم 
عاشتها  التي  المياه  أزمة  مواجهة  برنامج  للشرب، ضمن  الصالحة 
الوالية خالل السنة المنصرمة، على الرغم من أن هذه المياه موجهة 
للسقي الفالحي منذ عدة سنوات. وعلى الرغم من تواصل انخفاض 
منسوب مياه سد كدية أسردون، الذي يضم حاليا 29 مليونا و800 
ألف متر مكعب، إال أن النسبة بعثت األمل من جديد، بعدما ساهمت 
األمطار األخيرة المتساقطة في رفع منسوب مياهه بنسبة 4 بالمائة، 
التي  النسبة  18 مليون متر مكعب قبل ذلك، وهي  بعدما كان يضم 
تبقى بعيدة عن التوقعات مقارنة بقدرة هذا السد الذي يعد ثاني أكبر 
سد في الجزائر، بعد سد بني هارون بوالية ميلة، والذي تتجاوز قدرة 
النسبة منذ  لم تنخفض هذه  640 مليون متر مكعب، حيث  استيعابه 
إنجازه قبل قرابة العقدين، في وقت انخفضت نسبة المياه إلى 1 مليون 
متر مكعب خالل الصائفة الفارطة، مما حرم 29 بلدية وعدة واليات 
مجاورة من مياه. وأكد مدير الموارد المائية، أن كمية تساقط األمطار 
التي ساهمت في رفع منسوب سدود الوالية، من شأنها تحسين توزيع 
المياه ببلديات الوالية التي تعرف أزمة خانقة، خاصة المتواجدة بغرب 
وجنوب الوالية منذ عدة أشهر، والتي عاشت الصائفة الفارطة ندرة 
االستنجاد  إلى  البلديات  قل منسوبها، ولجأت  بعدما  المياه،  في  حادة 
باآلبار والمناقب المائية للتقليل من حدة األزمة، وفق برنامج توزيع 
يوما   15 إلى مرة كل  المرتين في األسبوع، ويتجاوزها  يتجاوز  ال 

عبر العديد منها.
ق.م

املدية 

حملة حت�سي�سية حول تاأثري التعب 
والإرهاق اأثناء ال�سياقة

مواصلة للعمل التوعوي التحسيسي في مجال السالمة المرورية خالل 
شهر رمضان المعظم ، وفي إطار الحملة التوعوية الوطنية المنظمة 
من طرف المديرية العامة لألمن الوطني خالل األسبوع األخير من 
الشهر رمضان المعظم لفائدة مستعملي الطريق، حول تأثير التعب و 
اإلرهاق أثناء السياقة، أطلقت مصالح أمن والية المدية، فعاليات هذه 
الحملة عبر كامل قطاع اختصاصها، من خالل وضع خطة اتصالية 
جملة  يتضمن  الطريق  مستعملي  لفائدة  تحسيسي  توعوي  برنامج  و 
من االجراءات و التدابير األمنية الوقائية، قصد مرافقة المواطنين في 
تنقالتهم عبر الطرقات، من اجل ضمان أمنهم وسالمتهم، خاصة خالل 
األسبوع األخير من الشهر الفضيل الذي تكثر فيه الحركة المرورية و 
تنقالت المواطنين. أين تم برمجة خرجات ميدانية لتحسيس المواطنين 
في الطريق العام، بتكثيف التواجد األمني ووضع تشكيالت أمنية عبر 
مختلف الحواجز األمنية و نقاط تنظيم حركة المرور، وكذا محطات 
األمن  لمصلحة  تابعين  شرطة  إطارات  بمشاركة  المسافرين،  نقل 
العمومي ، قصد تقديم إرشادات و نصائح لمستعملي الطريق خاصة 
فئة السائقين المحترفين اي سائقي حافالت نقل المسافرين، سيارات 
األجرة و شاحنات نقل البضائع للحد من حوادث المرور، من خالل 
توعيتهم على ضرورة اخذ قسط من الراحة في تنقالتهم تفاديا لتأثير 

التعب و اإلرهاق على تركيزهم أثناء السياقة.  
ع. بكريي

الـــــــــ�ادي:

ح�سد للو�سائل لإطالق مو�سم ح�ساد احلبوب

واج



أطباق السحور
بيتزا التو�ست بالتونة لل�سحور

املقادير

- خبز التوست : 4 شرائح.
- صلصة البيتزا : 2 ملعقة كبيرة.
- التونا : علبة )مصفاة من الماء(.
- أوريغانو : ربع ملعقة صغيرة.

- الفلفل األحمر : نصف حبة )مفروم مكعبات صغيرة(.
- الفلفل األخضر : نصف حبة )مفروم مكعبات صغيرة(.

- جبن موزاريال : نصف كوب )مبشور(.
طريقة التح�ضري

وزعي صلصة البيتزا على شرائح التوست وضعيها في صينية مدهونة 
بالقليل من الزيت.

اخلطي التونة مع األوريغانو والفلفل األحمر والفلفل األخضر.
وزعي المزيج على شرائح التوست فوق صلصة البيتزا.

 180 حرارة  على  للفرن  الصينية  وأدخلي  الموزريال  الجبن  وزعي 
درجة لمدة 15 دقيقة حتى تذوب الجبن وقدميها ساخنة.
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رمضانيات
الدكتورة منى �ضيف اهلل طبيبة مب�ضلحة ت�ضفية الكلى يف حديث مع "الرائد"

هذا ما ين�سح مر�سى الكلى بتناوله 
يف رم�سان واأيام عيد الفطر

الفطر  يومي  خالل  رم�ضان  بعد  اأو  اأثناء  �ضواء  له  املنا�ضبة  وامل�ضروبات  الأطعمة  اختيار  يف  الكلوي  الف�ضل  مري�ض  يحتار 

اآمن  �ضيام  لق�ضاء  عنها،  غنا  يف  هو  �ضحية  اأ�ضرار  اإىل  به  توؤدى  قد  ال�ضعرات  عالية  وجبات  يتناول  قد  اأنه  حيث  املبارك، 

والحتفال باجلو الرم�ضانى مع الأ�ضرة بدون متاعب �ضحية.

أطباق رمضانية 
االرز   البخاري

املقادير

- دجاجة واحدة مقطعة إلى أرباع.
- ملعقتان كبيرتان من السمن أو الزبدة.

- خمس حبات من البصل المقطع على شكل مكعبات صغيرة. 
- خمسة فصوص من الثوم المدقوق. 

- أربع حبات من الجزر المبشور. 
- رشة من جوزة الطيب.

- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل األسود المطحون. 
- أربع حبات من كبش القرنفل.

- أربعة أكواب من مرق الدجاج. 
- عودان من القرفة. 

- ثماني حبات من الهيل.
- قطعتان من الشيبة.

- ثالثة أكواب من األرز بسمتي المغسول والمنقوع والمصفى. 
- ملعقة صغيرة من الكمون. 

- ملعقة صغيرة من الفلفل األسود الحب.
- القليل من المكسرات المشكلة للزينة. 

طريقة التح�ضري 

- تسخين الزبدة أو السمن في قدر ثّم إضافة البصل وتشويحه حتى يكتسب 
اللون الذهبي الداكن ثّم إضافة الجزر المبشور وطهيه لمدة خمس دقائق 

ثّم إضافة الثوم وطهيه لمدة دقيقتين.
- إضافة الدجاج والبهارات إلى الخليط وتحميره لمدة عشرين دقيقة.

بالفلفل  وتتبيلها  الطماطم  صلصة  إضافة  ثّم  القدر  من  الدجاج  رفع   -
وبالملح.

- إضافة مرق الدجاج إلى بقية المكونات وتركه حتى يغلي.
أن  إلى  جيداً  وتقليبه  القدر  إلى  األرز  إضافة  ثّم  والشيبة  القرفة  رفع   -

يتغلف بالمرق ثّم رص الدجاج على وجه األرز. 
- تغطية القدر وطهي الخليط على نار هادئة لمدة خمس عشرة دقيقة.

حلويات رمضانية
طريقة عمل مهلبية قمر الدين

املقادير

- مئتان وخمسون غرماً من قمر الدين.
- سبعة أكواب من الماء. 

- مئة غرام من السكر.
- نصف كوب من الماء.
- أربع مالعق من النشا.

- نصف ملعقة صغيرة من الفانيال.
- كمية من المكسرات للتزيين. 

طريقة التح�ضري 

- وضع الماء في قدر عميق، ورفعه على ناٍر متوسطة، ثم إضافة قمر 
الدين. 

- إضافة السكر، وتركه على النار حتى يذوب قمر الدين. 
- وضع نصف كوب من الماء في وعاء، وإضافة النشا والخلط جيًدا.

- إضافة خليط النشا والماء إلى قمر الدين، والتقليب جيًدا إلى أن يتماسك. 
- إضافة الفانيال مع التحريك قلياًل.

- سكب الخليط في أكواب التقديم، والتزيين بالمكسرات.
- وضع األكواب في الثالجة حتى تبرد وتقديمها.

من اإعداد:حياة م�ضباحي

الدكتورة  مع  "الرائد"،  تحدثت  الخصوص  وفي 
الكلى،  تصفية  بمصلحة  طبيبة  هللا  ضيف  منى 
والتي قدمت لنا أهم الوجبات والمشروبات التي 
هؤالء  لمثل  رمضان  شهر  في  تناولها  يمكن 

المرضى، حفاظا على صحتهم وحماية لهم.
الدكتورة: " أن هناك مرحلتين لمرض  تقول  و 
الكلى األولى والثانية، فيكون لديك تلف بسيط في 
الكلى، وهذا يعني أن كليتيك ال تزاالن قادرتين 
على تصفية الفضالت والسوائل الزائدة من دمك، 
ولكن لديك عالمات أخرى على تلف الكلى، في 
اتخاذ  المهم  ومن  المرض،  من  المراحل  هذه 
الصحي  واألكل  المرض،  تطور  لمنع  خطوات 
هو أحد طرق القيام بذلك، وقد يحتاج إلى إجراء 

بعض التغييرات على أنماط األكل الخاصة به.
و لتجنب إحداث المزيد من الضغط على الكلى 
الطعام،  أنواع  بعض  تناول  بفعل  ينتج  والذي 
ومن المعروف أن رمضان يحتوي على وجبتين 
رئيستين أولها الوجبة الصباحية أو ما يطلق عليه 
السحور، والتي تعد المزود األول للطاقة خالل 
نهار رمضان، وهناك أطعمة على غرار البيض، 
كالتفاح  الطازجة  الفاكهة  الحلو،  الفلفل  البصل، 
الطازجة  الخضراوات  أما  التوت،  أو  العنب  أو 
كالجزر، الكعك السادة وتعد جبة اإلفطار الوجبة 
الرئيسة خالل شهر رمضان، وعليه يجب اللجوء 
إلى أخصائي تغذية يعنى بأمراض الكلى المزمنة.   
وهناك بعض النصائح إلعداد اإلفطار المناسب 

المواد  تجنب  غرار  على  رمضان  شهر  خالل 
كمية  على  الحصول  كالملح،  بالصوديوم  الغنية 
النباتية  أو  منها  الحيوانية  البروتينات  صغيرة من 
رذاذ  استخدام  المكسرات،  أو  اللحوم  أو  كالدجاج 
الزيتون في عملية  الطهي غير الالصق أو زيت 
الطبخ و استخدام الخبز أو المعكرونة أو األرز و 
الفريك، أما فيما تعلق بالخضراوات غير النشوية 
مثل البروكلي أو الكرنب، منخفض الكربوهيدرات 
النشوية، مثل  الخضراوات  الحرارية،  والسعرات 
البطاطس والذرة التي تحتوي على نسبة عالية من 
إذا  الحرارية.وأضافت  والسعرات  الكربوهيدرات 
فحاول  النشوية،  غير  الخضار  بطهي  تقوم  كنت 
التحميص  أو  الشوي  أو  السلق  أو  بالبخار  طهيها 
بداًل من قليها بالدهون أو الزيت، كما يحتاج الجسم 
والبقاء  والشفاء  العضالت  لبناء  البروتين  إلى 
الخالية  البروتينات  اختيار  ويساعد  جيدة،  بصحة 
من الدهون، والتي تحتوي على نسبة منخفضة من 
منع  على  والكوليسترول،  الصحية  غير  الدهون 
القلب  الدموية وحماية  األوعية  في  الدهون  تراكم 

والكليتين، في مرحلتي مرض الكلى 1 و 2.
أما فيما تعلق باختيار األطعمة التي تحتوي على 
صحي  بديل  فهو  الفاكهة،  مثل  الطبيعي،  السكر 
والحلويات،  والكعك  البسكويت  مثل  للحلويات، 
حيث تحتوي الفاكهة على سكريات طبيعية تعمل 
إبقاء  على  يساعد  مما  واأللياف،  تحليتها  على 
المريض ممتلًئا ويمكن أن يمنع ارتفاع مستويات 
السكر في الدم بسرعة إذا كنت تعاني من مرض 

السكري.

الحامل يف رمضان
ن�سائح للوقاية من انخفا�ض ال�سكر لدى احلامل 

ال بد من إتباع بعض اإلجراءات والتعليمات 
لحماية كل من األم والجنين من مضاعفات 

السكري أثناء الحمل، نذكرها فيما يأتي:
سكر  مستوى  قراءات  أخذ  على  المواظبة 
الدم باستمرار، وذلك من أجل إدراك حالة 
وعدم  حدوثها  عند  الدم  سكر  انخفاض 
قبل  القراءة  بأخذ  يوصى  كما  ذلك،  تخمين 
كان  حال  في  قيادتها  وتجنّب  السيارة  قيادة 

المستوى أقّل من 70 ملغم/ديسلتر.
الدم  سكر  انخفاض  عالمات  على  التعّرف 

كالتعّرق، والقشعريرة، والشعور بالجوع، وضبابية الرؤية والدوخة. 
وضع األطعمة والمشروبات التي ترفع مستوى السكر في الدم بشكل سريع 
في متناول اليد، كالحلوى أو الزبيب أو السكريات األخرى، وكذلك حمل 
بعض منها على الدوام لتناولها أو شربها في حالة انخفاض السكر؛ وحقيقة 
الصلبة،  األطعمة  أسرع من  السكر  مستويات  في رفع  السوائل  تأثير  إّن 
كما يوصى بإعادة فحص مستوى السكر من جديد بعد 10 إلى 15 دقيقة 
من ذلك.ومحاولة على إبقاء بعض الحلوى، أو الزبيب وبعض السكريات 

مع مريض السكري طوال الوقت؛ لتناولها 
عند الشعور بأي عرض النخفاض السكري. 
الحرص على تعريف األشخاص المحيطين 
بالمصابة باإلجراءات الالزم عملها في حال 

انخفاض مستوى سكر الدم لديها.
يتعلق  بما  المختص  الطبيب  مشورة  أخذ 
بالجرعات الدوائية في حاالت الحمل أو عند 
الدم وذلك التخاذ  التعّرض النخفاض سكر 
الجرعات  تعديل  يتم  فقد  الالزم،  اإلجراء 
الفموية  لألدوية  ذلك  كان  سواء  الدوائية 
جرعات  رفع  يتم  ما  عادًة  فمثاًل  الحالة،  مع  يتناسب  بما  األنسولين،  أو 
إذا  أّما  ذلك،  قبل  تستخدمه  المرأة  كانت  إذا  الحمل  حالة  في  األنسولين 
كانت تستخدم األدوية الفموية قبل الحمل فقد يتم تغيير جرعتها أو إضافة 
الهرمونية في  التغيرات  أّن  إلى  أثناءه، ويعود سبب ذلك  إليها  األنسولين 
نظًرا  األنسولين  من  مزيد  إلى  حاجتها  بجانب  الحمل  أثناء  المرأة  جسم 
الجلوكوز  تنظيم  من  يجعل  أن  يمكن  إضافًيا  جلوكوًزا  المشيمة  إلنتاج 
الحمل. فترة  خالل  األنسولين  أمان  إلى  اإلشارة  من  والبّد  صعًبا،   أمًرا 



فياريال  أمام  اإلنجليزي  ليفربول  يلتقي 
أبطال  دوري  نهائي  نصف  في  اإلسباني 
تجمع  مرتقبة  مواجهة  في  اليوم،  أوروبا 
الريدز بقيادة األلماني يورغن كلوب وفريق 
إيمري  أوناي  بقيادة  الصفراء  الغواصات 
الذي يعرف خصمه جيًدا عندما كان مدرًبا 

ألرسنال منذ موسمين.
وتنقسم األراء حول مباراة ليفربول وفياريال 
المرتقبة إلى جزءين، األول يرى أن المباراة 
تكون  ولن  الفريقين،  على  صعبة  ستكون 
خاصًة  البعض  يتخيلها  التي  السهولة  بتلك 
ميونخ  بايرن  أقصى  اإلسباني  الفريق  وأن 
فيما يرى  البطولة،  السابق من  الدوري  في 
بالنظر  صعوبتها  ورغم  المباراة  أن  الثاني 
لمشوار فياريال في البطولة، إال أن ليفربول 

سيتأهل للمباراة النهائي.
للعبور  األوفر  الحظوظ  الريدز  ويمتلك 
الالعبين  قائمة  إلى  بالنظر  النهائي  لنصف 
المجوعة  اكتسبتها  التي  الطويلة  والخبرات 
اإلنجليزي  الدوري  بلقب  التتويج  خالل 
قبله  ومن  الماضي  قبل  الموسم  في  الممتاز 
في  أوروبا  أبطال  دوري  لنهائي  الوصول 
اللقب  أحدهما  في  حقق  متتاليتين  نسختين 

وخسر اآلخر.

ويستمر الريدز في تحقيق أرقام مميزة للغاية 
بعدما  كلوب،  يورغن  المدرب  قيادة  تحت 
تُوج بلقب كأس الرابطة على حساب تشيلسي 
وضرب موعًدا في نهائي كأس االتحاد أمام 
البلوز ايًضا، بجانب منافسته القوية على لقب 
مانشستر  رفقة  الممتاز  اإلنجليزي  الدوري 
سيتي الذي يتصدر بفارق نقطة وحيدة فقط.

وفي الجهة المقابلة، ال يعيش فياريال أزهى 
فتراته على المستوى المحلي، حيث يتواجد 
في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري 
التواجد  طموحاته  أقصى  وأصبح  اإلسباني 
المقبل،  الموسم  في  األوروبي  الدوري  في 

في على دوري  الكامل  تركيزه  حيث يضع 
نقطة  ألبعد  للوصول  فقط  أوروبا  أبطال 

ممكنة.
دور  بعد  مباراة  أي  فياريال  يخسر  ولم 
بعدما  األوروبية  البطولة  من  المجموعات 
تلقى خسارتين فقط على يد مانشستر يونايتد 
فيه  واجه  الذي  الوقت  في  وإياًبا،  ذهاًبا 
بعد  وتأهل  عشر  الستة  دور  في  يوفنتوس 
الفوز بأربعة اهداف لهدف وحيد في مجموع 
ميونخ  بايرن  يقصي  أن  قبل  المباراتين 

بالفوز عليه بهدفين لهدف.
الوكاالت
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ثاني مباريات ن�صف نهائي دوري �أبطال �أوروبا

ليفربول يناف�س فياريال 
على ورقة التاأهل للنهائي

نحو عودة بوكيتينو �إلى توتنهام �لإنجليزي

كونتي ي�شع �شروطه للموافقة
 على تدريب باري�س �شان جيرمان

تعمل إدارة باريس سان جيرمان، 
أنطونيو  اإليطالي  التعاقد مع  على 
لقيادة  توتنهام،  مدرب  كونتي، 
الموسم  في  الباريسي  الفريق 
"مونت  إلذاعة  ووفًقا  المقبل، 
كونتي  فإن  الفرنسية،  كارلو" 
وضع العديد من الشروط للموافقة 
على تدريب باريس، وفي مقدمتها 
يبلغ  سنوي  راتب  على  الحصول 

30 مليون يورو.ويحصل كونتي حالًيا على 17 مليون يورو سنوًيا مع توتنهام، 
وإذا وافق النادي الفرنسي على طلبه سيصبح المدرب السابق إلنتر من أصحاب 
أعلى الرواتب عالمًيا في مجال التدريب إلى جانب دييغو سيميوني، المدير الفني 

ألتلتيكو مدريد.
وأشارت إلى أن كونتي يريد العمل مع أشخاص يختارهم، لذا يشترط اختيار المدير 

الرياضي في حالة موافقته على تدريب سان جيرمان.
وأوضحت أن كونتي يسعى للسيطرة بشكل كاملة على إبرام الصفقات في باريس، 
ويرغب في االستغناء عن العديد من الالعبين الحاليين، ويشترط كونتي أيًضا أن 
يأتي إلى باريس مع جهازه الفني، من أجل فرض االنضباط على العبي الفريق؛ 

ألنه يعرف أن هذه النقطة تمثل أزمة لدى النادي الفرنسي.
وقالت اإلذاعة الفرنسية إن دانيال ليفي، رئيس توتنهام، لن يعارض فكرة االستغناء 

عن كونتي، خاصة أنه سيرحب بعودة ماوريسيو بوكيتينو لتدريب الفريق مجدًدا.
الوكاالت

قال �أنه يريد توديع �لمنتخب بذكرى جميلة في و�مبلي:

الإيطالي كيليني يعتزل اللعب 
دوليا بعد مواجهة الأرجنتين

المدافع اإليطالي المخضرم،  أعلن 
سيعتزل  أنه  كيليني،  جيورجيو 
اللعب دوليا عقب مواجهة منتخب 
في  األرجنتيني  ونظيره  بالده 
"كونميبول- أبطال  كأس  بطولة 

يويفا"، في يونيو المقبل.
وقال كيليني لمنصة "دازون" عقب 
على   1-2 جوفنتوس  فريقه  فوز 
ساسولو في الدوري اإليطالي: "إذا 
سارت األمور على ما يرام، فسألعب مع إيطاليا ضد األرجنتين في األول من جوان 
المقبل في ملعب ويمبلي، أود أن أودع المنتخب الوطني بذكرى جميلة. ستكون هذه 

بالتأكيد آخر مباراة لي مع إيطاليا".
الفائز  ويواجه منتخب إيطاليا، حامل لقب بطولة أمم أوروبا، نظيره األرجنتيني، 
بالنسخة األخيرة من بطولة كأس كوبا أمريكا، في األول من جوان المقبل، في بطولة 
كأس أبطال "كونميبول-يويفا" المستحدثة، وستكون مواجهة إيطاليا واألرجنتين هي 
"كونميبول"  القدم  لكرة  الجنوبية  أمريكا  قارة  اتحاد  بين  التعاون  إطار  في  األولى 
ونظيره األوروبي "يويفا".وكان كيليني البالغ عمره 37 عاما، لعب أول مباراة له مع 
المنتخب اإليطالي في 17 نوفمبر 2004، وكان ضمن الفريق الذي توج بكأس أمم 
أوروبا في العام الماضي، ويلعب مع جوفنتوس منذ العام 2005، وتوج معه بطال 
إليطاليا تسع مرات، وبكأس إيطاليا في خمس مناسبات، كما وصل أيضا مع الفريق 
إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، ولم يقرر بعد ما إذا كان سيمدد مسيرته مع 

األندية إلى ما بعد الموسم الحالي.
الوكاالت

�لمدرب �صيمنح �لفر�صة لالحتياطيين

 في �لمباريات �لقادمة

الحتفالت عنوان اأول تدريب
 للبايرن بعد ح�شم البوند�شليغا

أول  أمس  ميونخ،  بايرن  خاض 
تدريب له بعد الفوز بلقب الدوري 
على  العاشرة  للمرة  األلماني، 
الهواة  الالعبون  وأقام  التوالي، 
لجوليان  شرفيا  ممرا  بالنادي 
للفريق  الفني  المدير  ناغلسمان، 

األول، والالعبين أثناء دخولهم.
نوير،  ومانويل  ناغلسمان  ووجه 
لجماهير  الشكر  الفريق،  قائد 

الفريق التي حضرت المران، وذلك من خالل مكبر صوت.وبعد أن حسم بايرن 
ميونخ لقب الدوري قبل نهاية المسابقة بثالث مباريات، وخروج الفريق من دوري 
أبطال أوروبا وكأس ألمانيا، فإن بعض الالعبين المهمشين سيحصلون على فرصة 

لنهاية الموسم، بداية من مباراة ماينز المقرر إقامتها السبت المقبل.
وغاب روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر عن المران بسبب البرد، بينما حصل 

دايوت أوباميكانو وكينغسلي كومان على راحة.
الوكاالت

قال رئيس االتحاد المصري جمال عالم، إن 
قطر  لمونديال  مباشرة  التأهل  االتحاد طلب 
مباراة  في  الجماهيرية  التجاوزات  بسبب 
أسود  حسمها  والتي  السنغال،  ضد  اإلياب 

"التيرانغا" بركالت الترجيح.
وفقد منتخب مصر فرصة التأهل للمونديال 
القطري خالل المرحلة النهائية من التصفيات 
ذهابا  فاز  حيث  السنغال،  لحساب  اإلفريقية 
أن  قبل  رد،  دون  بهدف  القاهرة  ملعب  في 

داكار،  في  اإلياب  في  النتيجة  بنفس  يخسر 
ويحتكم الفريقان إلى ركالت الترجيح، التي 
ابتسم فيها الحظ لـ"أسود التيرانغا" السنغالية.
احتجاجا  قدم  المصري  الكرة  اتحاد  ولكن 
الدولي  االتحاد  لدى  السنغالي  نظيره  ضد 
األحداث  كافة  به  وملفا  "فيفا"،  القدم  لكرة 
والمضايقات التي تعرضت لها بعثة منتخب 
مصر في رحلة داكار لخوض جولة اإلياب.
التأمين  غياب  المصري  الملف  وتضمن 

لحافلة المنتخب، وصعوبة الوصول للملعب 
قبل المباراة في الوقت المحدد، واالعتداءات 
بإلقاء  الملعب،  داخل  الجماهير  قبل  من 

زجاجات المياه، واستخدام أشعة الليزر.
احتجاج  عن  اآلن  حتى  "الفيفا"  يرد  ولم 
االتحاد المصري، لكن جمال عالم، قال في 
تصريحات إذاعية، إنه ينتظر القرار النهائي 
من لجنة االنضباط في "الفيفا" و"ال توجد أي 
القرار أو معلومات مسربة"،  تكهنات حول 
مؤكدا أنه في حال عدم صدور قرار مناسب 
من لجنة االنضباط سيلجأ للمحكمة الرياضية 

الدولية.
التجاوزات  بعض  هناك  أن  عالم  وأوضح 
التي استند عليها اتحاد الكرة في الملف الذي 
ال  وأنه  بـ"الفيفا"،  التظلمات  للجنة  به  تقدم 
يوجد طلب بإعادة مباراة السنغال، بل حسم 

تأهل مصر مباشرة لمونديال قطر.
وأشار عالم إلى أن معاقبة السنغال في هذا 
لمصر،  انتصار  مالية  بغرامة  ولو  الملف 
منتخب  حق  في  مخالفات  وجود  يثبت  ألنه 
يتأثر  لن  "الفيفا"  أن  موضحا  "الفراعنة"، 

بضغوط أحد في هذا الملف.
الوكاالت

رئي�س �لتحاد �لم�صري يلوح باللجوء للمحكمة �لريا�صية �لدولية ويوؤكد:

قبل �جتماع �لتقني �لبو�صني بلقجع لح�صم م�صيره

وكالء يقترحون مدربين عالميين لخالفة حاليلوزيت�س في المغرب

"طلبنا التاأهل مبا�شرة لمونديال قطر وننتظر قرار "الفيفا"

ينتظر الجمهور المغربي بفارغ الصبر، موعد عقد 
االجتماع الذي سيجمع فوزي لقجع، رئيس االتحاد 
المحلي للعبة، بالمدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش، 
والمقرر  األطلس"،  "أسود  لمنتخب  الفني  المدير 
تقارير  الجاري.وأكدت  رمضان  شهر  أواخر 
إعالمية أمس أن العديد من وكالء أعمال المدربين، 
شرعوا في التحّرك، من أجل عرض السير الذاتية 
فنيين، حتى يشرفوا على تدريب منتخب  لمديرين 
المغرب، قبل انطالق مشاركته بكأس العالم 2022، 
التي جرى  بين األسماء  التي ستقام في قطر.ومن 

اقتراحها، على مقربين من فوزي لقجع، هناك السويسري لوسيان 
فافر، المدرب السابق لنادي بروسيا دورتموند األلماني، واإليطالي 
كالوديو رانييري ُربّان ليستر سيتي سابقاً، واألرجنيتي مارسيليو 

بيلسا المدرب السابق للعديد من األندية والمنتخبات، 
آخرها ليدز يونايتد اإلنجليزي.ومن ضمن المدربين 
الذين جرى ترشيحهم أيضا، بحسب وكالء أعمال، 
من أجل خالفة البوسني حاليلوزيتش، في اإلشراف 
باتريك  الهولندي  يتواجد  األطلس"،  "أسود  على 
لمواطنه كالرونس  مساعداً  الذي عمل  كاليفرت، 
سيدورف في تدريب المنتخب الكاميروني.وينتظر 
حسم  موعد  المدربين  أعمال  وكالء  من  العديد 
رسمياً  حاليلوزيتش  وحيد  إقالة  في  لقجع،  فوزي 
من تدريب منتخب المغرب، من أجل اقتراح أسماء 
جديدة لتدريب "أسود األطلس"، الذين أوقعتهم قرعة المونديال، في 

مجموعة تضم منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.
الوكاالت



النادي الإيطالي يدخل المناف�ضة لخطف قائد الخ�ضر

 ميالن ي�ستهدف
 ا�صتقدام محرز ال�صيف المقبل

دخل في مفاو�ضات جادة مع م�ض�ؤولي 

م�ن�ضغالدباخ

بوري�صيا دورتموند يعر�ض 17 مليون 
اأورو للتعاقد مع بن �صبعيني

 أكدت مصادر إعالمية أمس ان إدارة نادي بوريسيا دورتموند األلماني 
بدأت في المفاوضات مع نظيرتها من بوروسيا مونشنغالدباخ، ِلنتداب 

الالعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في سوق النتقالت الصيفية 
المقبلة.ويرتبط المدافع بن سبعيني مع نادي بوروسيا مونشنغالدباخ األلماني 

ِبعقٍد، بدأت مّدته في صيف 2019 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 
.2023

وأكدت الصحف األلمانية أمس ان إدارة بوريسيا دورتموند اقترحت مبلغ 
17 مليون أورو، وعقدا لِمّدة 4 مواسم، المرادفة حتى صيف 2026، 
وأكدت أن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا، فيما يتّجه مسؤولو النادَيين 

األلمانَيين إلى إبرام الصفقة، حسبما أكده اإلعالمي اإليطالي نيكولو سكيرا 
في تغريدة له عبر موقع التواصل الجتماعي "تويتر«

ويُدرب فريق بوروسيا دورتموند التقني األلماني ماركو روز، الذي يعرف 
بن سبعيني جيّدا، حيث لعب تحت إمرته في فريق بوروسيا مونشنغالدباخ ما 

بين 2019 و2021.
ق.ر

09 األربعاء 27 أفريل
 2022 المـوافق  

لـ 26 رمضان 1443 ه  

ق.ر

تقرر إدراج مباراة الجزائر - 
أوغندا المقررة مطلع جوان 

المقبل بالملعب الجديد لوهران 
في إطار اليوم األول من 

التصفيات المؤهلة لكأس األمم 
اإلفريقية لكرة القدم ضمن 

برنامج المنافسات التجريبية 
تحسبا للنسخة ال19 أللعاب 
البحر األبيض المتوسط التي 

تستضيفها المدينة الصيف 
المقبل، حسبما أكده المنظمون 

امس.فقد استضاف محافظ 
األلعاب، محمد عزيز درواز، 
أمس رئيس التحاد الجزائري 

لكرة القدم، شرف الدين عمارة على هامش زيارة العمل التي قام 
األخير بها إلى وهران، والتي تفقد خاللها الملعب الجديد لوهران الذي 
يتسع ل40.000 متفرج، والذي سيحتضن المقابلة المذكورة، حسبما 

أبرزه مسؤول اإلعالم والتسويق بلجنة تنظيم األلعاب المتوسطية، 

مراد بوطاجين.
وقال هذا المسؤول : ><هذه 

المباراة ضد أوغندا ستكون فرصة 
ثمينة للجنتنا المنظمة من أجل 

اختبار قدراتنا في تنظيم مثل هذا 
الحدث قبل أسابيع قليلة من انطالق 
األلعاب المتوسطية، وكذا للترويج 
أكبر للحدث المتوسطي بالنظر إلى 

السمعة الكبيرة التي يحظى بها 
المنتخب الوطني ».

وأضاف أنه "تم التطرق لهذا 
الموضوع خالل الجتماع الذي 

دار بمقر لجنة تنظيم األلعاب 
بين ادرواز وعمارة وأن منظمي 

األلعاب المتوسطية سيجندون 
كل إمكاناتهم، لسيما الشباب 

المتطوعين، لضمان نجاح الحدث الكروي«. وسبق لذات الملعب أن 
احتضن أول مباراة ودية جمعت منتخب الجزائر للمحليين ضد نظيره 

من ليبيريا في جوان من العام الماضي، حيث شكلت المناسبة أيضا 
اختباًرا تجريبًيا لمنظمي األلعاب المتوسطية.

قال اأن الجزائر ا�ضتعملت جميع ال��ضائل 

القان�نية مع الفيفا، �ضبقاق

»الدولة ر�صدت 300 مليار �صنتيم للتح�صير 
للعاب البحر الأبي�ض المتو�صط«

 

تحدث عبد الرزاق سبقاق وزير الشباب والرياضة عن أهمية احتضان الجزائر 
لأللعاب المتوسطية المرتقب إجراؤها بولية وهران جوان المقبل، وأكد ان 

السلطات وفرت إمكانيات مادية كبيرة لتحضير الرياضيين للتألق في هذه 
المنافسة.

وقال سبقاق، في تصريحات صحفية: "األلعاب المتوسطية تكتسي أهمية قارية 
وإقليمية، كما ستسمح لنا باختبار قدرتنا على تنظيم التظاهرات الرياضية، 

الدولة الجزائرية سخرت كل اإلمكانيات لكي تكون القدرة التنافسية في 
محيطها، والنجاح سيكون بالتسيير الحسن، األدوار متقاسمة وكل جهة تؤدي 

دورها«
وكشف الوزير عن المبلغ المادي الذي وضعته السلطة الجزائرية لتحضير 

الرياضيين أللعاب البحر األبيض المتوسط، وقال سبقاق خالل الندوة الصحفية 
التي عقدها أمس: "من 2018 الى اليوم الدولة رصدت أكثر من 300 مليار 

سنيتم لتحضير الرياضيين أللعاب البحر المتوسط، وهذا دليل على سعي 
السلطة وراء دعم الرياضة والرياضيين، اإلمكانيات البشرية غير كافية على 

تمثيل اإلتحاديات«
كما أكد وزير الشباب والرياضة، إنه تم القيام بكل ما يلزم من أجل استعادة 

حق المنتخب الوطني بسبب الظلم التحكيمي، الذي تسبب في إقصائه أمام 
الكاميرون وعدم اقتطاعه تأشيرة مونديال قطر 2022. وقال سبقاق أمس: 

"قدمنا كل ما يجب للفيفا واستعملنا كل المكانيات القانونية المتاحة على األقل 
لنعيد حق المنتخب الذي ظلم فيه، وننتظر قرارات اللجنة المكلفة على مستوى 

الفيفا«
ق.ر

المنتخب ال�طني يع�د للمناف�ضة الر�ضمية في ج�ان المقبل بملعب وهران

مواجهة الخ�صر لأوغندا �صمن المناف�صات 
التجريبية لألعاب البحر الأبي�ض المتو�صط

عبر التحاد الكاميروني لكرة 
القدم، عن استيائه من التصريحات 

النارية التي أطلقها مدرب 
المنتخب الوطني جمال بلماضي، 

بشأن المباراة التي جمعت 
الفريقين، في إياب الدور الفاصل 

المؤهل لنهائيات كأس العالم، وأكد 
انه سيشتكي الناخب الوطني لدى 

الفيفا.
وكشف التحاد الكاميروني، 

في بيان عبر موقعه الرسمي، 
أن تصريحات بلماضي، أثارت 
قلقا كبيرا لدى مسؤوليه، ألنها 

"تضمنت تلميحات قد تثير الشكوك 
حول نزاهة القادة الكاميرونيين"، وأضاف 
البيان "بلماضي أشار ضمنيا إلى أن نتيجة 

المباراة قد تم تشويهها، وترتيبها على حساب 
الجزائر، من قبل الحكم، بتواطؤ من 2 أو 3 

أشخاص«.
وواصل "يتحفظ التحاد الكاميروني بكامل 

حقوقه إزاء تصريحات بلماضي، ويعلن 
اللجوء إلى لجنة األخالقيات بالتحاد الدولي 

لكرة القدم"، وختم البيان "كرة القدم لعبة 
شعبية، ويجب أن توحدنا في الهزيمة كما 

في النصر، ول يجب أن ننسى قيم الرياضة، 
التي علمتنا أن بعض المباريات يمكن أن 
تحمل نتائج يصعب قبولها، لكن في جميع 

األحوال، يجب أن نحترم قواعد اللعبة وأن 
نحافظ على تقديرنا للخصم«.

ول تزال ردود الفعل الكاميرونية الغاضبة 
تطارد بلماضي، بعد تصريحاته األخيرة، 

حيث ظهر أسطورة األسود غير 
الُمروضة، باتريك مبوما، ليطلق 

تصريحاته في وجه المدرب 
الجزائري، واتهمه بشكل صريح 

بالعنصرية، في تصريحات أدلى بها 
لقناة "كنال+ سبورت" الفرنسية، 
وأضاف: "على بلماضي أن يعي 

بأنه أفريقي، ل من قارة آسيا، أعلم 
أنه قضى سنوات طويلة في آسيا، 

ولكنه يقول دائما بأنه ولعبوه 
يذهبون ألفريقيا، عليه أل ينسى بأن 

الجزائر أفريقية هي األخرى«.
ودافع مبوما، عن الحكم باكاري 

غاساما، الذي أدار مباراة الجزائر 
والكاميرون األخيرة: "في أفريقيا ل نمتلك 

أفضل الالعبين في العالم، ول نمتلك أفضل 
المدربين في العالم، ومنه فإن الحكام من 

الُمستحيل أن يكونوا من أفضل الحكام في 
العالم، هذا هو التحكيم األفريقي، وعلى 

بلماضي تقبله، من حق غاساما أن يقع في 
الخطأ«.

ق.ر

باتريك مب�ما يتهم الناخب ال�طني بالعن�ضرية

التحادية الكاميرونية تهدد بتقديم �صكوى �صد بلما�صي لدى الفيفا

 ربع نهائي 

رابطة اأبطال اإفريقيا

اأربعة لعبين من وفاق 
�صطيف في الت�صكيلة المثالية

أعلن التحاد األفريقي لكرة القدم "كاف"، 
عن التشكيلة المثالية للدور ربع النهائي 

لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي عرفت 
تواجد أربعة لعبين من وفاق سطيف، 

وغياب جميع لعبي شباب بلوزداد.

وشهدت التشكيلة المثالية تواجد 4 لعبين 
من وفاق سطيف، ولعبين من الرجاء 

المغربي رغم خروجه من البطولة على يد 
األهلي المصري.وضمت التشكيلة المثالية 
أسماء الحارس، سفيان خذايرية، المدافع 
األيمن خوثير زيتي، وسط الميدان، أمير 
قراوي والُمهاجم، رياض بن عياد. وكان 
وفاق سطيف قد فاز على الترجي بهدف 
يتيم دون رد بملعب رادس ليبلغ نصف 

نهائي التشامبيانزليغ.
ق.ر

كشفت تقارير 
إعالمية إيطالية 
أمس ان نادي 

ميالن، يستهدف 
ضم الدولي 
الجزائري 

رياض محرز 
نجم مانشستر 

سيتي، من أجل 
دعم صفوفه 

خالل المرحلة 
المقبلة، خاصة بعدما اقتربت ملكية النادي 

من النتقال لمستثمرين جدد.
وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، 
فإن اإلدارة الجديدة لميالن، تعتبر محرز 

حجر أساس المشروع الجديد في سان 
سيرو.وأضاف المصدر ذاته أن ميالن 

يسعى للدمج بين عناصر الشباب والخبرة 
في صفوفه خالل المرحلة المقبلة، من 
خالل وجود إسماعيل بن ناصر وثيو 
هيرنانديز وفيكايو توموري وماينان 

ورافائيل لياو من 
جهة الشباب، 
وكذلك الخبرة 

التي يمثلها أوليفييه 
جيرو وزلتان 
إبراهيموفيتش 
وسيمون كاير.

ومن المتوقع أن 
يرحب مانشستر 

سيتي ببيع محرز 
في الصيف 

المقبل، خاصة وأنه ليست لديه الرغبة في 
تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.

وارتبط اسم محرز مؤخًرا بالنتقال إلى 
ريال مدريد وكذلك باريس سان جيرمان.

وكانت السفارة البحرينية في بريطانيا، 
قالت إن شركة "إنفستكورب" ومقرها في 
البحرين "دخلت في مفاوضات حصرية" 
لشراء ميالن، مقابل مليار و100 مليون 

دولر.
ق.ر

رياضي
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أبرز األستاذ والباحث الجامعي في تاريخ الجزائر 
برشان محمد أن مقاومة الشيخ بوعمامة، التي يحيي 
يوم 27 أبريل الذكرى الـ 141 الندالعها هي فخر 
واعتزاز لكل الجزائريين وقدوة لألجيال في الدفاع 

عن الوطن والنهوض بمقوماته الحضارية و الثقافية 
و الدينية.

ومثلت ثورة الشيخ بوعمامة تحديا كبيرا لسياسة 
الجمهورية الفرنسية الثالثة التي كانت ترمي إلى إتمام 

عمليات االحتالل الشامل للجزائر بعد أن نجحت 
هذه المقاومة الباسلة في الوقوف في وجه المشاريع 

االستعمارية الفرنسية في الجنوب الغربي الجزائري 
يضيف نفس المتحدث.وبلغت مقاومة هذه الشخصية 

التاريخية الفذة واسمه محمد بن العربي بن الشيخ 
بن الحرمة بن محمد بن إبراهيم بن التاج )1830ـ 

1908( أصيل منطقة مغرار التحتاني )والية 
النعامة( مستوى التنظيم إلى حد تشكيل قوة عسكرية 
وهيكلة جيش كبد المستعمر بجنراالته المتوالين من 
طومسون إلى ليوتي هزائم مريرة ودروسا تاريخية.

وقد أحدثت معركة تازينة الكبرى والمعارك التي 

قادها الشيخ بوعمامة خالل المسيرة الكبرى نحو 
التل وحرب السكة الحديدية صدى شعبيا وإعالميا 
كبيرا.وقد ذاع صيت مقاومة الشيخ بوعمامة، التي 

توصف من أقوى المقاومات الشعبية ضد المستعمر 
الفرنسي خالل القرن التاسع عشر بعد تلك التي قادها 
األمير عبد القادر، وانضمت إليه عشرات القبائل مما 
جعل السلطات االستعمارية الفرنسية تركز اهتمامها 

لتخمدها.
ولجأ المحتل إلى استقطاب قوى هامة تحت لواء 

كبار الضباط والعمداء ومنهم الكولونيل اينوسونتي 
والجنرال دوتري من أجل كبح االنتصارات 

واالنتشار والصدى الكبير الذي حققته المقاومة 
الشعبية واتساع رقعتها.وقد ارتكب جيش االحتالل 
الفرنسي مجازر مروعة من أجل إخماد لهيب هذه 
المقاومة على غرار ما اقترفه ضد سكان الشاللة 

الظهرانية )والية البيض(, وفق ذات المصادر.
ومن جهته ذكر أستاذ التاريخ بالمركز الجامعي 
للنعامة رميثة عبد الغني أن مسار مقاومة الشيخ 

بوعمامة تميز بتنظيم عسكري محكم ووضعه لخطط 

حربية مدروسة انطالقا من قلعته التي شيدها بمغرار 
التحتاني وأحاطها ب32 برجا مع بناءه لساعة 

شمسية لتنظيم الحراسة ومعمل لتحضير البنادق 
وصناعة الذخيرة وكذا شرائه ألسلحة من صنع 

ألماني و إسباني. 
وفي أولى مواجهاته الحربية ضد المستعمر في 

"تاغوت" 27 أبريل 1881 في معركة 
بصفيصيفة و التي تلتها المعركة الكبرى "تازينة" 
في 19 مايو 1881 بمنطقة الشاللة حقق الشيخ 

بوعمامة انتصارات باهرة وخاض معارك أخرى 
منها تاغيت وجنان الدار والمنقار وخلف هللا وشط 

تقري وفندي والتي تكبد خاللها جيش المستعمر 
الفرنسي خسائر بشرية ومادية كبيرة.وفي هذا 

الصدد قال الرائد مارني قائد الجيش الفرنسي آنذاك 
"كان الشيخ بوعمامة يحارب بشجاعة خارقة للعادة 

وكان عساكرنا ينظرون إليه وهو يحارب كبطل 
أسطورة... وكان الرصاص يصب حوله ولكنه لم 

يصيبه.«
وتشير شهادة سالم فرجي أحد مجاهدي مقاومة الشيخ 

بوعمامة الذي كان يبلغ من العمر 114 سنة في 
عام 1981 والذي سجلت شهادته بمناسبة الذكرى 

المئوية لمقاومة الشيخ بوعمامة إلى حدوث 12 
معركة كبرى و 22 اشتباكا وذلك طول مدة هذه 

المقاومة.وخلصت البحوث والدراسات التاريخية التي 
تناولت مقاومة الشيخ بوعمامة أنها ثورة، وإن لم 

تحقق أهدافها في طرد االستعمار من المنطقة لعدة 
عقبات  فقد أثبتت قدرتها الخارقة على صد التوسع 

االستعماري في المنطقة. 

أعلنت نيجيريا خالل األيام القليلة الماضية عن تأجيل 
موعد االنتهاء من مشروع خط أنابيب نقل الغاز "إيه 

كيه كيه"، الذي من المقرر ربطه بخطوط أنابيب 
الغاز، التي تعتمد عليها الجزائر لتمويل السوق 

األوروبية وتلبية احتياجاتها.
يرتبط مشروع الغاز النيجيري بالجزائر، لكونها 

تحوز على العديد من االمتيازات، التي تضعها في 
المقام األول لتجسيد المشروع مقارنة بالمغرب، في 

ظل  توفر الجزائر على البنية التحتية الالزمة، ال 
سيما ما يخص شبكة النقل ومجمعات الغاز الطبيعي 

المسال والمنشآت البتروكيماوية، واألنابيب التي تصل 
الجزائر بكل من إسبانيا )ميدغاز الذي تصل قدراته 

إلى 10 مليارات متر مكعب( وإيطاليا )ترانسماد يصل 
طوله إلى 2485 كيلومترا، بقدرة نقل للغاز الطبيعي 
بنحو 33.7 مليار متر مكعب، ويضمن تزويد تونس 

وإيطاليا وسلوفينيا بالغاز الطبيعي.(
وفي هذا الصدد، فإن المشروع النيجيري سيستفيد من 
مختلف المزايا، التي تقدمها الجزائر، عكس المغرب، 
في ظل قرب المسافة، ومرور األنبوب على بلد واحد 

وهو النيجر، بدال من مجموعة من البلدان، والتي 
يفرض كل واحد منها الحصول على الرخص ضمن 

إجراءات إدارية معقدة، وهو الوضع الذي سيمكن من 
وضع المشروع حيز الخدمة في الربع األول من العام 

المقبل 2023، بدال من العام الجاري 2022، بعد 
قرار نيجيريا بتأجيله.

وقالت منصة الطاقة، بأن مشروع خط الغاز 
النيجيري، الذي يطلق عليه اسم خط أنابيب الغاز 
العابر ألفريقيا، ال يزال في طور المباحثات بين 

الطرفين الجزائري والنيجيري، بما يضمن تحقيق 
مصلحة جميع األطراف، من خالل األخذ بعين 

االعتبار مردودية المشروع، بالنظر إلى تكاليف إنجاز 
خط النقل عبر األنابيب.

وشددت على أن الموقف الجزائري في الحصول على 

مشروع أنبوب الغاز النيجيري قوي، وليس محل 
منافسة مع المغرب، بالنظر إلى مجموعة من العوامل، 
التي تضع الجزائر في أفضل رواق لتجسيد المشروع 

ووضعه قيد االستغالل.
أشارت بأن مشروع خط الغاز الجزائري النيجيري 
يتضمن إنجاز خط أنابيب للغاز يزيد طوله على 4 

آالف كيلومتر، يمتد من نيجيريا وصوال إلى الجزائر 
مرورا بالنيجر، من أجل نقل كمية كبيرة من الغاز 

النيجيري نحو أوروبا تفوق ال 30 مليار متر مكعب 
سنويا.

وقالت بأن المشروع قد استوفى جميع الدراسات التقنية 
)النظرية(، غير أن دراسات اإلنجاز وتحديد الشركات 
المكلفة بها لم تنفذ.ويستهدف مشروع خط أنابيب الغاز 

العابر إلى أوروبا عبر الجزائر، نقل ما يفوق 30 
مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنوًيا نحو السوق 

األوروبية، ويبلغ طولة 4 آالف و128 كيلومترا، 
وتقدر تكلفة انجازه بنحو 20 مليار دوالر أميركي.

وأضافت، بأن تجسيد المشروع النيجيري عبر 
الجزائر، تفرضه اعتبارات أخرى، إذا أن مساعي 

تجسيده عبر المغرب، يصطدم بإرتفاع تكلفة االنجاز، 
والتي حددت أوليا ب 25 مليار دوالر، والمسافة 

األكبر بالمقارنة مع الجزائر، والتي تقدر ب 5 آالف 
و660 كيلومترا، ويمر المشروع بـ 13 دولة أفريقية 

تشمل كل من نيجيريا، البنين، توغو، غانا، كوت 
ديفوار، ليبيريا، باإلضافة إلى سيراليون، غينيا، غينيا 

بيساو وكذا غامبيا، السنغال، موريتانيا والمغرب.
يشار إلى أن مشروع أنبوب الغاز النيجيري سيكون 

بمثابة العمود الفقري لتأمين احتياجات أوروبا من 
الطاقة على المدى القريب، األمر الذي من شأنه تحقيق 

التوازنات في سوق الغاز العالمية، والتأثير في حجم 
الطلب واألسعار بصفة أساسية، كما سيمنح امتيازات 

اقتصادية ضخمة للدول، التي سيمر بها المشروع.
ف.م

تزامنا وشهر التراث احتضنت دار الثقافة عديد  
السهرات والمبادرات الثقافية وذلك تحت شعار "تراثنا 

الالمادي هوية وأصالة" على غرار جلسات ثقافية 
تراثية نشطتها جمعية الدالية عادات وتقاليد تضمنت 

بوقالت وألغاز وحكم  ، كما أحيت فرقة المسرح  
لجمعية شباب و فنون تابالط  أول أمس سهرة 

رمضانية باإلقامة الجامعية جوهر بولعراس للبنات 
بالمدية من خالل عرض العرض المسرحي بروسي 

كما تتواصل سهرات دار الثقافة بفعاليات البرنامج 
الثقافي والفني الخاص بالشهر الفضيل والذي نشطه 
نهاية األسبوع  بعد صالة التراويح ثلة من شعراء 

الوالية و  من خارجها ، بعنوان قراءات شعرية 

وقصصية مبدعون في الفصيح والملحون ، حيث تغنوا 
بما جادت بهم قرائحهم في مختلف المواضيع برؤى 

فنية مختلفة، و صور شعرية تفننوا في تصويرها في 
ديكور متميز أثني عليه المشاركون ، ومن بين أهم 

الشعراء الذين أحيوا هذه السهرة  الشاعر لخضر أبو 
ربيع و الشاعر رابح عبدالالوي الى جانب الشاعر 

إبراهيم صديقي والشاعر مفتاح بخوش  ورشيد 
دحمون وتوفيق لعزرقي  كما تواجد بالمسامرة 

الناقد أحمد ختاوي والدكتور سعيد بن زرقة.  هؤالء 
وباإلجماع أثنوا على مبادرة دار الثقافة وشكروا 

مسئوليها وطاقمها   متمنين ا تكرار هكذا مبادرات.
ANEP : 2216007920ع.بكريي

إشـهـــار

 مقاومة ال�سيخ بوعمامة ... م�سار 
بطويل �سد احتالل فرن�سا لل�سحراء لربع قرن

متكنت املقاومة ال�صعبية لل�صيخ بوعمامة باجلنوب الغربي للوطن من �صد احتالل 

امل�صتعمر الفرن�صي لل�صحراء اجلزائرية ملدة ربع قرن وكبدته خ�صائر كبرية عرب م�صار 

اأحداثها احلافل بالبطوالت واملواقف البا�صلة.

العملية م�صت حوايل 6200 متقاعد

�سونلغاز ت�سع حدا 
لإ�سكالية التقاعد 
التكميلي ملوظفيها

وضعت االتفاقيات الجماعية، التي وقعها أمس المدير 
العام لمجمع سونلغاز حدا إلشكالية التقاعد التكميلي 
لمتقاعدي شركات األشغال لمجّمع سونلغاز والمقّدر 

عددهم بـ6200 متقاعد.
وقال أمس مجمع سونلغاز في بيان له، بأن التوقيع 

على هذه االتفاقيات الجماعية، ستمكن من وضع حد  
إلشكالية التقاعد التكميلي لمتقاعدي شركات األشغال 
لمجّمع سونلغاز بصفة تامة، مشيرا بأن المتقاعدين 

والمقّدر عددهم بـ6200 شخص، سيتم التكفل بهم من 
خالل التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية 
والغازية، باإلضافة لجميع متقاعدي شركات المجّمع 

وهذا ابتداء من شهر ماي 2022، ليبلغ مجموع 
متقاعدي المجمع أزيد من 24500 متقاعد.

وأضاف المجمع، بأن االتفاقيات ستضمن توحيد منحة 
المنطقة لجميع عمال شركات المجّمع، فضال عن توحيد 

شبكة األجور ونظام التعويضات لشركات األشغال 
والتي سيستفيد منها 14364 عامل.

وشددت مؤسسة سونلغاز، على أن هذه االتفاقيات 
الحماعية، التي جرى التوقيع عليها، تأتي في خضم 

المساعي الحثيثة لضمان وتدعيم مكتسبات العمال 
والمتقاعدين.

يشار إلى أن الّرئيس المدير العام لمجّمع سونلغاز مراد 
عجال، قام أمس الثالثاء بالتوقيع على مراسم االتفاقيات 

الجماعية، بحضور كل من األمين العام للفدرالية 
الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، وعدد 

من اإلطارات المسيّرة في المجّمع.
وأشار بيان المجمع، بأن االتفاقيات الجماعية يمكن 

اعتبارها حال جذريا ونهائيا إلشكالية التقاعد التكميلي 
لمتقاعدي شركات األشغال لمجّمع سونلغاز والمقّدر 

عددهم بأزيد من 6 آالف متقاعد.
ف.م

امتيازات توفرها اجلزائر باملقارنة مع املغرب

م�سروع الغاز النيجريي لأوروبا لن مير �سوى عرب اجلزائر

من تنظيم دار الثقافة ح�صن احل�صني

م�سامرات �سعرية و�سهرات رم�سانية تزامنا وال�سهر الف�سيل باملدية
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من اإعداد: حياة م�صباحي

فرقة "الفردة" متتع اجلمهور العا�صمي

المدائح  طابع  في  الغنائية  الوصالت  من  بباقة  الجزائر،  أوبرا  جمهور  استمتع 
الدينية وأخرى تراثية صوفية من أداء فرقة " الفردة " التي سافرت بالحضور 
إلى عوالم سحرية تعج باإليقاعات التقليدية والنصوص التراثية القادمة من عمق 
المتعطش لإلنصات  الساهر فرصة للجمهور  الحفل  الساورة.وشكل هذا  منطقة 
لهذا الطابع الموسيقي التراثي الرائع المعروف بالفردة المرتبط بمدينة القنادسة 
)بشار( ضمن برنامج "ليالي رمضان" الذي أعدته هذه المؤسسة الثقافية إلحياء 
البديع  الفني  الزمن  من  ساعتين  مدار  الفضيل.وعلى  رمضان  شهر  سهرات 
الذي امتزج فيه اإليقاع التراثي للفردة والنصوص الصوفية الروحية الممزوجة 
تستند  فريدة  فنية  تجربة  أغوار  في  الجمهور  غاص  والشعبي  الدينية  بالمدائح 
على جماليات األداء و تغرف من خزانة التراث الشعبي المحلي وشعراءه الذي 
هامش  عموما.وعلى  الساورة  و  القنادسة  منطقة  وتراث  الشفوية  تقاليد  يعكس 
الحفل عبر رئيس فرقة الفردة العربي بسطام عن سعادته للمشاركة في برنامج 
تحية  وجهه  كما  الهام،  الثقافي  الصرح  بهذا  تنظم  التي  الرمضانية  السهرات 
السياق  ذات  األصيل.وفي  الطرب  و  للفن  المتذوق  العاصمي  للجمهور  خاصة 
 1990 في عام  تأسست  التي  الموسيقية  الفرقة  بسطام "مواصلة  العربي  أكد   ،
من القرن الماضي وبرصيدها ألبوم و مجموعة تسجيالت من إصدار الديوان 
الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة، تتضمن قصائد هذا الطابع، البحث 
البحث عن نصوص وقصائد  القنادسة، من خالل  لمنطقة  التراثي  الرصيد  في 
جديدة بهدف الحفاظ على الموروث الثقافي للمنطقة وإبراز ثراء الطبوع الفنية 
آلة  اسمها من  التي تستمد  "الفردة"  أن فرقة  المتحدث  الجزائر.وأبرز ذات  في 
إيقاع خاصة بمنطقة الجنوب الغربي الجزائري تعرضت للنسيان " تسعى من 
المنطقة  الذي حافظ عليه شيوخ  الموروث  هذا  الفنية إلحياء  ممارستها  خاللها 
لقرون "، مشيرا أن جمهور الفردة يتوزع عبر كافة مناطق الوطن، إضافة إلى 

جمهور بالخارج يعشق هذه النغمة العريقة.
  وعزفت الفرقة على مختلف اآلالت الموسيقية التقليدية منها االطبال و البندير 
الفردة )طبل مسطح يوضع على األرض ( وكذا مدقة  القارقابو والبانجو ،  و 

نحاسية )مهراس( إلضفاء مختلف اإليقاعات ما صنع أجواء بهيجة.

وسيدخل "حلم" من إنتاج عام 2021 غمار 
المنافسة على جائزة مسابقة الفيلم الروائي 
من  أخرى  أعمال   9 جانب  إلى  الطويل 

عدة بلدان عربية كمصر وتونس.
و يروي الفيلم على مدار 97 دقيقة، قصة 
شاب في العشرينات يدعى "كوكو" يعيش 
ويواجه  القبائل،  بمنطقة  جبلية  قرية  في 
شخصيته  الختالف  مجتمعه  من  رفضا 
األخير  هذا  فيحاول  وسلوكه  ومظهره 
كبت حريته في أن يكون كما يريد وجعله 
" كبار" القرية )تاجماعث( ورجال دينها 
إلى  ووصوال  القرية(  إمام  رأسهم  )على 

والده تحت الوصاية.
في  مصطفى(  )كسيلة  "كوكو"  يعيش  و 
الحرية  تميزه  به  خاص  بوهيمي  عالم 
والموسيقى واألحالم واآلمال واألحاسيس 
يجعله محل  ما  النساء  ومساعدة  المرهفة 

يصفونه  الذين  القرية  رجال  من  رفض 
أخيه  من  السند  يلقى  أنه  غير  بالجنون 
الثانوية  أستاذ  لفقير(،  )محمد  "محمود" 
الظلم  الشعر والفلسفة ويكره  الذي يعشق 
وهو  العمل،  هذا  كان  البالية.و  والتقاليد 
إنتاج مشترك بين المركز الجزائري  من 
لتطوير السينما ومؤسسة خاصة، قد توج 
للنقد  اإلفريقية  الجامعة   " بجائزة  مؤخرا 
السينمائي " في الدورة 32 أليام قرطاج 
الفيلم  جهته  من  سينافس  السينمائية.و 
الجبال"  الموسوم" بحار  الروائي الطويل 
من إنتاج عام 2021، للمخرج الجزائري 
إنتاج  وهو  عينوز،  كريم  البرازيلي   -
المنافسة و  جزائري فرنسي على جوائز 
ووالده  البرازيلية  والدته  ذكريات  يتناول 
الجزائري و رحلته لبلده األصلي الجزائر 
يوميات  بمثابة  وكانت  جذوره  الكتشاف 

والحب  األسرة  مواضيع  تتناول  سينمائية 
والثورة.

األفالم  فئة  مسابقة  ضمن  يشارك  كما 
"طول  فيلم  للمهرجان  القصيرة  الروائية 
حموم،  فيصل  الجزائري  للمخرج  الليل" 
 " ضمنها  أفالم   10 جانب  إلى  وذلك 
لدولة مصر"، "موت  الهواء والعوامل " 
من الجيل السابق" )تونس(، " كل نجومك 
على صباحي " )لبنان( و" نور شمس " 
يتضمن  (.و  السعودية  العربية  المملكة   (
مهرجان  وهو  فن  سينما  قابس  مهرجان 
الفيديو  وفن  السينما  بين  يجمع  سنوي 
مجموعة  عرض  االفتراضي,  والواقع 
والعديد  العالمية  السينمائية  األعمال  من 
وحول  لألطفال  الموجهة  األفالم  من 
البيئة، إضافة إلى لقاءات مع سينمائيين و 

ورشات متخصصة في السينما.

عباس  المالوف،  مطرب  التقى 
األول،  أمس  جمهوره  ريغي 
موسيقي  حفل  خالل  بالعاصمة 

احتفاء بشهر رمضان المبارك.
أوبرا  جمهور  خص  وقد 
الجزائر، بوعالم بسايح، ترحيبا 
حارا للمطرب عباس ريغي الذي 
تقريبا  ساعتين  مدار  على  قدم 
برنامجا خاصا بطلب من معجبيه 
من  األول  الجزء  كرس  أن  بعد 

الحفل لنوع للمديح.
بالعاصمة، قدم    و بعد أن أعرب عن سعادته لاللتقاء بجمهوره 
مطرب قسنطينة الذي كان مرفوقا بحوالي عشرة موسيقيين بقيادة 
المايسترو سمير بوكريديرا على آلة الكمان نحو عشرين مقطوعة 
جمعت بين المديح و زجل و محجوز من تراث المالوف منه جزءا 
من الصوفي في نوع سيكا المتضمن "الصالة و السالم على خير 

االنسي" و " آه يا روح النفوس" و " حب النبي زين الصفات".
  كما أدى عباس ريغي، بطلب من المعجبين، أغنية " قتالة" و " 
سيدي راشد" و " سيد الطالب"  " هياو يا زيار" و " نجمة" و " 
شدو بنتكم عندكم" و " عشيق ممحون" و غيرها من األغاني تحت 

تصفيقات الجمهور و زغاريد النسوة.
  و قد اهتم عباس ريغي المولود عام 1984 بالموسيقى األندلسية 
في نوعها الخاص بالمالوف الذي يمثل مدرسة قسنطينة إلى جانب 

و  بالعاصمة  الصنعة"   " مثليتها 
الغرناطي" بتلمسان.

"الزاوية  ب  مروره  بعد  و    
العقيقية   " جمعية  و  الرحمانية" 
العيساوية" التي تشبع فيها بالنوع 

الصوفي، اختار المالوف.
التحق   ،2002 عام  في  و    
بجمعية " تالميذ معهد المالوف" 
قدور  شيخ  المرحوم  بقيادة 
فيه "صوتا  رأى  الذي  درسوني 
مستقبليا"، و بعد مرور سنوات، 
أصبح مغنيا و عازفا على آلة الناي بفرقته ليتمكن بعد عدة سنوات 
من العمل من المشاركة في تظاهرات فنية  في الجزائر و الخارج، 
اليابان و تونس و كندا  سيما في كازاخستان و كوريا الجنوبية و 
و قطر.و بحوزته أربعة ألبومات في السوق و هي "مجروح" من 
إنتاج عام 2010 و " زادني هواك غرام " لعام 2012 و " آما سبة 
لحباب " لعام 2016 و " صالح باي " لعام 2017 "، إضافة إلى " 
توليف " من أربعة أقراص مضغوطة لألغنية القسنطينة " بمختلف 

أنواعها "، حسب الفنان تحت عنوان " ألوان قسنطينة ".
  و قد أعلن عباس ريغي أنه انتهى من مشروع علبة من 12 قرصا 
قبل"، ويذكر  لم توزع من   " أغاٍن جديدة  مضغوطا يحتوي على 
أن حفل عباس ريغي نظم ضمن البرنامج الترفيهي ألمسيات شهر 

رمضان بأوبرا الجزائر.

افتتاح الطبعة ال�صاد�صة بعد غياب لـ 7 �صنوات

ح�ضور الفت للعائالت
 يف مهرجان االإن�ضاد بقاملة 

افتتحت بدار الثقافة عبد المجيد الشافعي بمدينة قالمة، ليلة أمس األول، فعاليات الطبعة 
السادسة للمهرجان الثقافي المحلي لإلنشاد بمشاركة 9 فرق إنشادية من شرق البالد، 
الفنية، أوضح محافظ  التظاهرة  افتتاح هذه  للعائالت.وفي  وذلك وسط حضور الفت 
 .. المنشد"  "رسالة  شعار  تحمل  التي  الحالية  الطبعة  بأن  عزيز  عمار  المهرجان، 
موهبة تواصل وإبداع " تأتي بعد سنوات طويلة من الغياب إذ تعود آخر طبعة إلى 

عام 2015.
وأضاف بأن هذه الطبعة من المهرجان التي تنظم تحت رعاية وزارة الثقافة والفنون، 
وتعرف مشاركة فرق فنية من واليات سطيف وعنابة وجيجل وتبسة وقسنطينة إضافة 
إلى قالمة و باتنة، مشيرا إلي أن التظاهرة ستتواصل إلى غاية 28 من الشهر الجاري.

بين  منافسة  شكل  في  سيكون  الحالية  طبعته  في  المهرجان  بأن  المتحدث  وذكر    
أن محافظة  إلى  فنية مكونة من مختصين، مشيرا  لجنة  بتحكيم من  المشاركة  الفرق 
المهرجان رصدت مبالغ مالية هامة للفرق التي ستفوز بالمراتب الثالث األولى، والتي 
ستتأهل أيضا للمشاركة في الطبعة القادمة من المهرجان الوطني لإلنشاد.  وقد نشط 
طبقا  قدم  الذي  سراج،  بن  الحميد  عبد  الشارقة  منشد  المهرجان  من  األولى  السهرة 
الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم، وكذا  دينية في مدح  بين مدائح  إنشاديا متنوعا 
دار  بقاعة  الحاضرة  العائالت  معه  تفاعلت  الذي  الفني  الطبق  أناشيد رمضانية وهو 
الثقافة.ونشط المنافسة الرسمية في السهرة الثانية من المهرجان كل من فرقة "التراث 
اإلنشادية" لسطيف وفرقة "الرشاد" لعنابة و فرقة "نسائم الكورنيش" لجيجل وكذا فرقة 
"نغمات الجنة" لإلنشاد لقالمة.من جهته، فقد استحسن الجمهور في حفل االفتتاح الذي 
المشهد  أنعش  الذي  المهرجان  لقالمة إعادة بعث هذا  الوالئية  السلطات  أشرفت عليه 
جائحة  تداعيات  بسبب  األخيرة  السنوات  في  طويل  ركود  بعد  قالمة  بمدينة  الثقافي 

كوفيد- 19.

يقام يف الفرتة بني 6 و12 ماي القادم يف تون�س

فيلمان روائيان جزائريان
 يف مهرجان "قاب�س �ضينما فن" 

يناف�س الفيلمان الروائيان الطويالن "حلم" )اأرغو( للمخرج عمر بلقا�سمي و"الإبحار يف اجلبال" 

للمخرج كرمي عينوز، يف الدورة الرابعة ملهرجان قاب�س �سينما فن التي تقام يف الفرتة املمتدة 

من 6 اإىل 12 ماي املقبل بتون�س.

جمهور "اأوبرا اجلزائر" يتفاعل مع و�سالت الفنان الغنائية

عبا�س ريغي ين�ضط اأم�ضية مالوف بالعا�ضمة



هيئة �إ�شبانية ت�شدد: 

"على �شان�شيز اأن يعرف الو�شع الذي يعي�شه 
ال�صعب ال�صحراوي نتيجة خيانته"

"من  أنه  الصحراوي  الشعب  مع  اإلسبانية  التضامن  حركة  اعتبرت 
الضروري" أن يعرف رئيس الحكومة االسباني بيدرو سانشيز بشكل مباشر 
للشعب  "خيانته"  نتيجة  الصحراويين  من  كبير  جزء  يعيشه  الذي  الوضع 

الصحراوي, موجهة له الدعوة لزيارة مخيمات الالجئين الصحراويين.
الشعب  وضع  إزاء  قلقها  عن  للحركة  التابعة  االرتباط  لجنة  وأعربت 
الصحراوي "نتيجة تخلي الحكومات اإلسبانية عن التزاماتها القانونية تجاه 

حق الشعب الصحراوي المصان من قبل القانون الدولي".
ونددت الحركة التضامنية بموقف سانشيز الهادف إلى "تشريع ضم أراضي 
بالقوة, و اإللتفاف على حقوق الشعب الصحراوي غير  الغربية  الصحراء 

القابلة للتصرف في تقرير المصير واالستقالل".
مع  اإلسبانية  التضامن  شبكة  من  مارتينيز,  كريستينا  قالت  السياق,  في  و 
الصحراويون  يعيش  كيف  يرى  حتى  ليذهب  "نعم,  الصحراوي:  الشعب 
يعاني  التي  القاسية  الظروف  قرب  عن  يكتشف  و  الالجئين,  مخيمات  في 
إلى  نتيجة خيانة إسبانيا, و عليه أن يذهب كذلك  الشعب الصحراوي  منها 
األراضي المحتلة, ويرى كيف ينهب المغرب الثروات و كيف يهين ويهاجم 
الصحراويين, ويسجنهم ويعذبهم  بعيدا عن عيون العالم. دعونا نرى ما إذا 
في  انتزاع حقهم  الصحراويين على  قوة إصرار  الطريقة سيفهم  بهذه  كان 

الحرية و اإلستقالل مهما كانت التحديات".

الرئي�س الرتكي يف ات�سال مع نظريه الرو�سي

"يجب احلفاظ على زخم حمادثات اإ�شطنبول"
أبلغ نظيره  الرئيس رجب طيب أردوغان  التركية أمس، إن  الرئاسة  قالت 
الروسي فالديمير بوتين في اتصال هاتفي بأن الحفاظ على "الزخم اإليجابي" 
الذي تحقق في المحادثات بين أوكرانيا وروسيا أوائل هذا الشهر في إسطنبول 
سيكون في مصلحة جميع األطراف.ولتركيا، عضو حلف شمال األطلسي 
البحر األسود، عالقات  أوكرانيا وروسيا في  لها حدود مشتركة مع  والتي 
طيبة مع البلدين وتتوسط لحل النزاع بينهما. واستضافت جولتي محادثات 
بين رئيسي  بين أوكرانيا وروسيا وتدفع الستضافة اجتماع قمة  منفصلتين 
البلدين.وقالت الرئاسة التركية في بيان "الرئيس أردوغان، الذي تطرق إلى 
أهمية التوصل إلى وقف إلطالق النار وعمل الممرات اإلنسانية بشكل فعال 
بذل  ستواصل  تركيا  أن  إلى  أشار  آمنة،  بطريقة  اإلجالء  بعمليات  والقيام 
قصارى جهدها لوقف مسار األحداث الذي يلحق الضرر بالجميع ولضمان 
الستضافة  عرضا  كذلك  كرر  أردوغان  أن  دائم".وأضافت  سالم  تحقق 
الزعيمين الروسي واألوكراني إلجراء محادثات سالم. كان الرئيس التركي 

قد تحدث أيضا يوم األحد مع الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي.

بينما ت�ستعد بريطانيا 

لرتحيل طالبي اللجوء اإىل رواندا

متحف يف لندن يعر�ص ق�ش�ص

 جناح املهاجرين واإ�شهاماتهم
بينما تستعد بريطانيا لترحيل المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء الذين 
دخلوا أراضيها بطرق غير قانونية إلى رواندا، يعرض "متحف المهاجرين" 
منذ  إلنجلترا  قدموها  التي  واإلسهامات  المهاجرين  نجاح  لندن قصص  في 
إلى  اللجوء  طالبي  إرسال  البريطانية  الحكومة  خطة  إليها.وكانت  قدومهم 
معسكرات لجوء في رواندا القت انتقادات وردود فعل غاضبة من المعارضة 
ومنظمات  المتحدة  واألمم  اإلنسان  منظمات حقوق  إلى  إضافة  البريطانية، 
المجتمع المدني التي اعتبرت الخطة "غير إنسانية وتنتهك القوانين الدولية".
ومع استمرار االنتقادات وردود الفعل تجاه خطة الحكومة، يعرض متحف 
المهاجرين أمام زواره قصص نجاح المهاجرين الذين قدموا إلى بريطانيا 

منذ مئات السنين، وكذلك الذين هاجروا إليها في الماضي القريب.
وبدأ المتحف فعالياته في لندن قبل 10 أعوام، إال أنه لم يحصل بعد على 
صفة "متحف دائم"، وينظم فعاليات ومعارض مختلفة في محطات القطارات 
المهاجرين  عن  حكايات  لعرض  لندن  في  والمكتبات  المعارض  وقاعات 

وقصص نجاحهم واألعمال التي أنجزوها في إنجلترا.
ويمارس المتحف أنشطته هذا العام في أحد مراكز التسوق بمنطقة لويشام 
تاريخية ونصوصاً كتبها المهاجرون  جنوب شرقي لندن، ويعرض صوراً 

بأنفسهم لتوثيق حكاياتهم ونجاحاتهم باإلضافة إلى تسجيالت صوتية.
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دولي

فوزه  بعد  ماكرون،  إيمانويل  الرئيس  تنتظر 
بـ 58 بالمئة من أصوات الناخبين الفرنسيين 
مواجهة  الفرنسية،  الرئاسة  انتخابات  في 
أخرى صعبة، تتمثل في االنتخابات البرلمانية 
المقررة جوان القادم، وذلك لتأمين أغلبية قوية 

من النواب.
الداخلية  وزارة  أعلنتها  أولية  نتائج  ووفق 
الفرنسية، الماضي، حصل ماكرون على 58 
من  الثانية  الجولة  في  األصوات  من  بالمئة 
أفريل   24 في  جرت  التي  الرئاسة  انتخابات 
اليمينية  لمنافسته  بالمئة   42 مقابل  الجاري، 

مارين لوبان )53 عاما(.
الجزء  الفوز  هذا  بعد  ماكرون  ويدخل 
قوية  أغلبية  تأمين  في  المتمثل  األصعب 
في  متاحاً  مقعداً   577 أصل  من  النواب  من 
خالل  )البرلمان(،  الفرنسية  الوطنية  الجمعية 
االنتخابات التشريعية التي ستجرى في الفترة 

بين 12 و19 جوان المقبل.
في  نجح  إذا  ماكرون  ستساعد  األغلبية  وهذه 
خالل  بحرية  الحكم  على  عليها  الحصول 
زعيم  أن  يبدو  لكن  المقبلة،  الخمس  السنوات 
حزب "الجمهورية إلى األمام" ال يحظى بنفس 

القدر من الدعم الذي كان عليه بانتخابات عام 
.2017

وفي هذا السياق يقول المحلل السياسي الفرنسي 
"األناضول"،  لـ  حديث  في  روكون،  أوليفيه 
في  ماكرون  حققه  الذي  االنتصار  "رغم  إنه 
االنتخابات الرئاسية يبقى حزبه ضعيفاً وليس 

له شعبية بين الدوائر االنتخابية".
بعض  إلى  ماكرون  "سيحتاج  ويضيف:   
أغلبيته  توسيع  عليه  سيتعين   )..( التحالفات 
في   2017 العام  منذ  مركبة  بالفعل  هي  التي 
على  خاص  بشكل  وتعتمد  الوطنية  الجمعية 
إدوارد  الديمقراطية،  الحركة  حزب  قادة 

فيليب، وفرانسوا بايرو".
إلى  األمام"،  إلى  "الجمهورية  وحصل حزب 
الديمقراطية"،  "الحركة  حزب  حليفه  جانب 
على أكثر من 300 مقعد في الجمعية الوطنية 
في االنتخابات البرلمانية لعام 2017. وبحسب 
إيمانويل  األوروبي،  االستشراق  معهد  مدير 
التحالفات  بشأن  "المناقشات  فإن  ديبوي، 
البرلمانية المقبلة بدأت بالفعل خلف الكواليس 

قبل أكثر من أسبوع".
ويعتبر ديبوي، أن "المفاوضات ستكون أكثر 

سنوات،  خمس  قبل  عليه  كانت  مما  صعوبة 
ماكرون  حزب  يحصل  لن  الغالب  في  ألنه 
على األغلبية، فاألخير انتخب بشكل سيء في 
الرئاسة فهو رغم حصوله على أغلبية نسبية 
ناخب  مليون   13 هناك  كان  بالمقابل  أنه  إال 
غائب و4 ماليين صوت فارغ، وهذا يعني أن 
النتيجة  تقوله  مما  أقل  أصوات  لديه  ماكرون 

المعلنة".
كما أن االنتخابات الرئاسية في الجولة األولى 
اليساري  مع  الثقيل  العيار  من  مفاجأة  حققت 
نسبة  على  الذي حصل  ميلنشون،  لوك  جون 
وبهذا  بالمئة   22 بلغت  األصوات  من  مهمة 
سيجعل الجولة الثالثة )االنتخابات البرلمانية( 

صعبة جدا على ماكرون، حسب ديبوي.
على  يحصل  لم  ماكرون  أن  إلى  ويشير 
 2017 العام  انتخابات  في  المطلقة  األغلبية 
والمتمثلة في 289 مقعًدا في الجمعية الوطنية، 
280 فقط وكان في حاجة  وإنما حصل على 
ليسوا  حزبه  نواب  من  عدد  واليوم  للتحالف، 
األمام".  إلى  "الجمهورية  حزب  راية  تحت 
جدا  الوضع صعب  أن  يبدو  "لهذا  ويضيف: 
أمام ماكرون، وسنكون أمام حكومة تحالفات".

بعد فوزه يف الرئا�سيات الفرن�سية

معركة انتخابية جديدة تنتظر ماكرون يف جوان القادم 

الوكاالت

وقالت سعاد براهمة عضو هيئة دفاع األبلق إن اإلدانة تأتي على خلفية 
األبلق  وتوبع  "فيسبوك".  االجتماعي  التواصل  موقع  على  له  تدوينة 
العليا  الدستورية  للمؤسسة  واالحترام  التوقير  بواجب  "اإلخالل  بتهمة 

للمملكة بوسائل إلكترونية".
المغربية  السلطات  الحقوقية  العديد من األصوات والمنظمات  وطالبت 

بوقف المتابعة في حق األبلق، وإسقاط التهم في حقه. 
أكثر جوهرية من حق  "ليس هناك حق  وقالت هيومن رايتس ووتش 
عن  يكف  أن  المغرب  على  ملكا.  كان  ولو  السلطة،  يتولى  من  انتقاد 
مالحقة المنتقدين مثل ربيع األبلق بناء على قوانين تقدس فعليا شخص 

الملك".
نشاطه  خلفية  على  حبسا،  سنوات   3 سابق،  وقت  في  األبلق،  وقضى 
بالحراك الشعبي الذي عرفته منطقة الريف في أواخر سنة 2016، بعد 

االفراج عنه سنة 2020.
الشعبية شهدتها  الريف" هو سلسلة من االحتجاجات  يذكر أن "حراك 
مدينة الحسيمة في منطقة الريف شمال المغرب منذ مقتل الشاب محسن 
فكري يوم 28 أكتوبر 2016 سحقا في شاحنة للقمامات على يد الشرطة 
من  الئحة  بتحقيق  تنادي  غاضبة  احتجاجات  فتيل  اشعل  ما  المغربية 

المطالب التنموية للمنطقة الفقيرة و المهمشة.
ويعتبر ربيع األبلق الصحفي والمدافع عن حقوق اإلنسان أحد نشطاء 
في  الطعام  عن  إضراب  سلسلة  أطول  وهو صاحب  الريف"  "حراك 

سجون المغرب حيث بلغ مجموع أيام اضرابه 284 يوما.

على خلفية تدوينة تنتقد الف�ساد والفوارق االجتماعية

اإدانة النا�شط املغربي 
ربيع الأبلق باأربع �شنوات 

ق�ست املحكمة االبتدائية مبدينة احل�سيمة بريف املغرب اأول اأم�س، باإدانة النا�سط احلقوقي واملعتقل 

ال�سابق يف حراك الريف ربيع االأبلق على خلفية ن�سره مقاطع فيديو تنتقد الفوارق االجتماعية 

والف�ساد يف املغرب باحلب�س اأربع �سنوات �سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 األف درهم ح�سب م�سادر 

حقوقية حملية.

لشراء  اتفاقا  العالم  في  رجل  أغنى  ماسك  إيلون  أبرم 
شركة تويتر مقابل 44 مليار دوالر، ما يمنحه سيطرة 
التواصل  منصات  أكثر  من  واحدة  على  شخصية 

االجتماعي تأثيرا.
واشتهر موقع تويتر بأنه أداة التواصل المحببة للرئيس 
األميركي السابق دونالد ترامب قبل أن تحظره المنصة، 
لحرية  "داعم  بأنه  نفسه  يصف  الذي  ماسك  وأعرب 
اعتبره  ما  إصالح  في  رغبته  عن  المطلقة"  التعبير 
رقابة المنصة المفرطة على المحتوى. وقال ماسك في 

بيان نشرته تويتر إن "حرية التعبير هي حجر األساس 
لديموقراطية فاعلة، وتويتر هو الساحة الرقمية العامة 
مستقبل  إلى  بالنسبة  حيوية  موضوعات  تناقش  حيث 
اإلنسانية".وأضاف "أريد أيًضا أن أجعل تويتر أفضل 
بميزات  المنتج  تعزيز  خالل  من  مضى  وقت  أي  من 
لزيادة  المصدر  مفتوحة  الخوارزميات  وجعل  جديدة، 
الثقة، والقضاء على روبوتات النشر المبرمجة )بوتس( 
وتوثيق حسابات جميع البشر".لكن حّذرت منظمات من 
المنصة،  به ماسك على  قد يسمح  الذي  المحتوى  نوع 

وقال رئيس منظمة الحقوق المدنية "إن إيه إيه سي بي"  
ديريك جونسون "ال تسمحوا لتويتر بأن تصبح منصة 
لخطاب الكراهية والتضليل أو المعلومات الكاذبة. حماية 

ديموقراطيتنا لها األهمية القصوى".
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الرئاسة األميركية جين 
ساكي "بغض النظر عمن يمتلك تويتر أو يديره"، فإن 
"قلق  تويتر  نفسه  هو  يستخدم  الذي  بايدن  الرئيس جو 
بشأن قوة كبريات منصات التواصل االجتماعي". وفي 
بورصة وول ستريت، شهد سهم تويتر ارتفاعا بنسبة 

5,9 بالمئة حوالي الساعة 19,15 بتوقيت غرينتش.
اشترى ماسك حصة بنسبة 9 بالمئة في تويتر في وقت 
سابق من نيسان/إبريل، ثم عرض شراء الشركة بأكملها 
معلنا أن هدفه الحفاظ على حرية التعبير. وبينما أعلن 
مجلس إدارة الشركة في البداية أنه يدرس عرضه، عاد 
الحقا ورفضه معتمدا خطة "الحبّة السامة" التي صّعبت 
على ماسك الحصول على حصة تخوله السيطرة على 
تويتر. لكن إيلون ماسك قال األسبوع الماضي إنه جمع 

تمويال بنحو 46,5 مليار دوالر إلجراء عملية الشراء.

مينحه �سيطرة على واحدة من اأكرث من�سات التوا�سل االجتماعي تاأثريا

ايلـــون ما�شـــــك يقتـــرب من �شـــراء "تويتـــر" بهذا املبلغ
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فلسطين

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 
المواطن أحمد إبراهيم عويدات )20 عاما(، 
متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص 
مخيم  اقتحامها  أثناء  رأسه،  في  االحتالل 

عقبة جبر في أريحا.
جيش  برفقة  خاصة  قوات  واقتحمت 
جبر،  عقبة  مخيم  الصهيوني  االحتالل 
واعتقلت أحد الشبان الفلسطينيين، وأصيب 
مع  اندلعت  مواجهات  إثر  فلسطينيين،   3

قوات االحتالل.
النار  مقاومون  أطلق  ذلك،  غضون  وفي 
من  بالقرب  للمستوطنين،  مركبة  صوب 
منطقة القطعة، ببلدة بيت أمر شمال مدينة 
الشارع  االحتالل  قوات  وأغلقت  الخليل، 

رقم )60(.
بحاالت  الفلسطينيين  عشرات  وأصيب 
في  االحتالل  مع  مواجهات  اختناق، خالل 

تجاه  االحتالل  جنود  وأطلق  قلقيلية،  مدينة 
الشبان قنابل الصوت والغاز السام.

االثنين،  أمس  أول  االحتالل  قوات  وشنت 
تركزت  الغربية  بالضفة  اعتقاالت  حملة 
من  عددا  وطالت  الخليل،  مدينة  على 
مع  تزامنا  وذلك  المحررين،  األسرى 
قباطية  بلدة  في  اندلعت  عنيفة  مواجهات 
قوات  الشبان  خاللها  رشق  جنين  جنوب 

االحتالل بوابل من الحجارة.
صوب  النار  إطالق  من  مقاومون  وتمكن 
آليات االحتالل التي اقتحمت البلدة وخاصة 
قناصة  واعتلت  الشرقية،  المنطقة  في 
وجبل  البلدة  في  المنازل  أسطح  االحتالل 

الداموني.
استشهد  الماضي  األسبوع  أيام  وخالل 
وأصيب  بجراحهما،  متأثرين  وفتاة  شاب 
 106 ورصدت  ومستوطناً،  جندًيّا   12

نار،  إطالق  عمليات  و3  مواجهة،  نقاط 
و16عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات 

حارقة ومفرقعات نارية في مناطق عدة.
وزارة  أدانت  لها،  فعل  رد  أول  وفي 
الخارجية والمغتربين الجريمة البشعة التي 
في  أمس،  فجر  االحتالل،  قوات  ارتكبتها 
مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، والتي أدت 
إلى استشهاد الشاب أحمد إبراهيم عويدات 
الحي  بالرصاص  )20 عاما(، بعد اصابته 

في رأسه.
واعتبرت الوزارة، في بيان، هذه الجريمة 
الميدانية  اإلعدامات  لجرائم  »امتدادا 
قوات  ترتكبها  التي  القانون  خارج  والقتل 
الُعزل  المدنيين  المواطنين  ضد  االحتالل 

اآلمنين في مناطق سكناهم ومنازلهم، وهي 
ترجمة ُمباشرة للمستوى السياسي في دولة 
مع  بالتعامل  للجنود  تسمح  التي  االحتالل 
دون  والتدريب  للرماية  كهدف  الفلسطيني 

وازع من ضمير أو قانون«.
االحتالل  جيش  اقتحامات  أن  وأكدت 
والمخيمات  للمدن  والدموية  المتكررة 
والبلدات الفلسطينية، بما يرافقه من عمليات 
قمع وتنكيل وترهيب للمواطنين الفلسطينيين 
الرسمي  اإلسرائيلي  االنقالب  عمق  يعكس 
على االتفاقيات الموقعة، وإصرار متواصل 
ساحة  وجر  التصعيد  على  ومفضوح 

الصراع إلى دوامة من العنف.
الدولية  الجنائية  المحكمة  الوزارة  وطالبت 

فورا  والبدء  صمتها،  عن  بالخروج 
وصوال  االحتالل  جرائم  في  بتحقيقاتها 
الحرب  مجرمي  ومحاكمة  لمحاسبة 

اإلسرائيليين ومن يقف خلفهم.
من جانبه أدان رئيس الوزراء محمد اشتية 
في  االحتالل  قوات  ارتكبتها  التي  الجريمة 
وأسفرت  أريحا،  جنوب  جبر  عقبة  مخيم 
عن استشهاد الشاب أحمد إبراهيم عويدات 
)20 عاما(، متأثرا بجروح أصيب بها فجر 
من  الوزراء  رئيس  وحذر  الثالثاء.  اليوم 
ضد  المتواصلة  الصهيونية  الجرائم  تبعات 
والقرى  المدن  في  الفلسطيني  الشعب  أبناء 
العزاء  واجب  وقدم  والمخيمات،  والبلدات 

لعائلته وسكان مخيمه ومدينته.

تنديد فل�صطيني باجلرمية ال�صهيونية

�صهيد بر�صا�ص قوات 
�الحتالل يف �أريحا 

ا�صت�صهد مواطن فل�صطيني �صباح اأم�س، متاأثرا بجراح اأ�صيب بها فجرا، 

بر�صا�س االحتالل ال�صهيوين يف مدينة اأريحا بال�صفة الغربية.

إدارة  بأن  الفلسطينية  والمحررين  األسرى  شؤون  هيئة  أفادت 
 27( جربوع  الدين  نور  األسير  نقلت  االحتالل  سجون  مصلحة 
عاما( من مخيم جنين، من معتقل »الرملة« الى مستشفى »كبالن« 

إثر تدهور جديد طرأ على وضعه الصحي.
وأضافت الهيئة، في بيان لها، أمس، »وفقاً آلخر المستجدات فإن 
األسير جربوع عانى من ارتفاع مفاجئ في الحرارة ومشاكل في 
األمعاء، وإثر ذلك جرى نقله وهو اآلن منوم تحت أجهزة التنفس 
االصطناعي«.ولفتت الهيئة إلى أن األسير جربوع يتعرض لسياسة 
اإلهمال الطبي المتعمد والقتل البطيء، »فعلى الرغم من خطورة 
وضعه الصحي وضرورة بقائه تحت المراقبة، إال أنه تبين أن إدارة 

السجون كانت قد نقلته من المستشفى إلى  عيادة الرملة«.
وحمل رئيس الهيئة قدري أبو بكر، االحتالل المسؤولية الكاملة عن 
حياة األسير الجريح جربوع والذي اعتقل بعد إطالق النار عليه في 
مخيم جنين وإصابته بعدة رصاصات، استقرت إحداها في العمود 

الفقري، ما تسبب في إصابته بشلل نصفي.
وفي سياق آخر، دخل المعتقل أحمد محمود كعابنة )52 عاما( من 
االحتالل  في سجون  الـ26  عامه  أريحا،  جنوب  جبر  عقبة  مخيم 

عيد  واألغوار  أريحا  في  األسير  نادي  مدير  وقال  الصهيوني. 
ونصف  عقدين  من  أكثر  أمضى  كعابنة  المعتقل  إن  براهمة، 
بالسجون وهو محكوم بالمؤبد مرتين وست سنوات، ومتزوج وأب 
لثالث بنات إحداهن ولدت بالنطف المهربة. وأشار إلى أن كعابنة 
 10 أكثر  زيارته  من  عائلة  وُحرمت  »ريمون«،  سجن  في  يقبع 
سنوات خاصة بداية اعتقاله، وكان قد فقَد والده وهو داخل السجن.
مخيم  من  عاما(   40( عمر  نظير عرسان  إياد  المعتقل  دخل  كما 
جنين، عامه الـ21 على التوالي في سجون االحتالل. وذكر مدير 
نادي األسير في جنين منتصر سمور، أن عرسان معتقل منذ عام 

2002، وحكمت عليه سلطات االحتالل بالسجن لمدة 24 عاما.
وأضاف، أن المعتقل عمر يعاني منذ سنوات من تفاقم في وضعه 
جرى  الدماغ،  على  »حميد«  بورم  إصابته  جراء  الصحي، 
يقبع  الماضي، وكان في حينه  العام  استئصاله في شهر أوت من 
في سجن »مجدو«، ومجددا تفاقم وضعه الصحّي، ومن الواضح 
أن األعراض الصحية الحالية تُشير إلى عودة الورم مجدًدا، وعلى 
إثر ذلك نقل مؤخًرا إلى سجن »عسقالن« لكونه قريًبا من مستشفى 

»برزالي«.

الوكاالت

قالت اإن ظاهرها »ت�صهيالت« وجوهرها مزيد من التقييدات

�خلارجية �لفل�سطينية
 تندد باإجر�ء�ت �الحتالل يف ليلة �لقدر 

قالت وزارة اخلارجية واملغرتبني الفل�صطينية، اإنها تنظر بخطورة بالغة لالإجراءات 

والتدابري التي تفر�صها �صلطات االحتالل على الفل�صطينيني الراغبني يف التوجه اإىل القد�س 

املحتلة الأداء ال�صالة يف امل�صجد االأق�صى املبارك ويف ليلة القدر ب�صكل خا�س، والتي ظاهرها 

ت�صهيالت مزعومة وجوهرها فر�س املزيد من الت�صييقات والتقييدات على حركة املواطنني.

واأكدت الوزارة، يف بيان، اأن هذه االإجراءات والتقييدات اأ�صبحت ت�صيطر على م�صهد حياة 

الفل�صطيني يف حله وترحاله ويف جميع جماالت حياته يف اأر�س وطنه، لتذكريه باأن 

االحتالل هو الذي يتحكم يف م�صريه واأر�صه وم�صتقبله وهو الذي يقرر اأي�صا متى ي�صمح له 

بال�صالة بالقد�س ومتى ال ي�صمح له، يف اأب�صع �صكل من اأ�صكال اال�صتعمار والتمييز واال�صطهاد 

والعن�صرية.واأو�صحت »اأن ازدواجية املعايري الدولية توفر الغطاء لالحتالل للتمادي يف 

انتهاكاته اجل�صيمة ملبادئ حقوق االإن�صان الفل�صطيني ويف مقدمتها حقه يف حرية احلركة 

والتنقل والو�صول اإىل دور العبادة وال�صالة فيها.

وطالبت املجتمع الدويل التحلي باجلراأة والتحرر من اخلوف، وحتميل حكومة االحتالل 

ال�صهيوين امل�صوؤولية الكاملة واملبا�صرة عن ت�صعيد عدوانها �صد الفل�صطينيني، واتخاذ ما يلزم 

من االإجراءات التي يفر�صها القانون الدويل وميثاق االأمم املتحدة لتنفيذ قرارات ال�صرعية 

الدولية اخلا�صة بالق�صية الفل�صطينية فورا، مبا يوؤدي اإىل اإنهاء االحتالل واال�صتيطان الأر�س 

دولة فل�صطني، ومتكني �صعبنا الفل�صطيني يف ممار�صة حقه يف تقرير امل�صري، اأ�صوة ب�صعوب 

املعمورة.

مركز حقوقي فل�صطيني يك�صف:

 97 �نتهاًكا �سهيونيا بحق �سيادي غزة يف 2022
قال مركز حقوقي فل�صطيني، اإن قوات االحتالل ارتكبت 97 انتهاكا بحق ال�صيادين 

الفل�صطينيني يف بحر قطاع غزة منذ بداية 2022.

وذكر مركز امليزان حلقوق االإن�صان، يف بياٍن له، اأن اأحدث هذه االنتهاكات اعتقال االحتالل 

3 �صيادين من بحر غزة، يف وقٍت �صابٍق �صباح اليوم. واأكد اأنه وثق »97 انتهاكا �صهيونيا بحق 
ال�صيادين الفل�صطينيني يف عر�س بحر قطاع غزة منذ بداية عام 2022«.

واأ�صاف اأن االحتالل اعتقل 17 �صيادا منهم 3 اأطفال، واأ�صاب 9 �صيادين منهم 3 اأطفال، 

وا�صتوىل على 5 مراكب �صيد، دون مزيد من التفا�صيل. وتطلق بحرية االحتالل با�صتمرار 

نريان اأ�صلحتها جتاه مراكب ال�صيادين، وُت�صيب وتعتقل عددا منهم بدعوى جتاوزهم منطقة 

ال�صيد التي ت�صل اإىل 6 اأميال �صماال، و15 جنوبا.وقال البيان: »قوات االحتالل توا�صل 

حظر دخول املعدات ال�صرورية ال�صتمرار مهنة ال�صيد البحري اإىل غزة يف اإطار ح�صارها 

امل�صدد املفرو�س على القطاع«. واأ�صار اإىل اأن ا�صتمرار انتهاكات االحتالل بحق ال�صيادين 

الفل�صطينيني، ياأتي يف �صياق �صيا�صته املمنهجة لتدمري قطاع ال�صيد؛ جزًءا من عقوباته 

لتدمري مقومات االقت�صاد الفل�صطيني يف غزة.

�جلامعة �لعربية حتذر 
من خمططات ت�سفية »�الأونرو�«

 حذرت االأمانة العامة جلامعة الدول العربية من املحاوالت واملخططات وامل�صاريع ال�صهيونية 

املتوا�صلة لت�صفية وكالة غوث وت�صغيل الالجئني الفل�صطينيني »االأونروا«، التي ت�صكل اإىل 

جانب االلتزام الدويل اجتاه ق�صية الالجئني الفل�صطينيني عامل اأمن وا�صتقرار يف املنطقة.

وعرب االأمني العام امل�صاعد ل�صوؤون فل�صطني واالأرا�صي العربية املحتلة باجلامعة العربية 

�صعيد اأبو علي، عن رف�س االأمانة العامة املطلق الأي اقرتاحات اأو حماوالت للم�صا�س مب�صوؤولية 

»االأونروا«، واخت�صا�صاتها الكاملة ال�صيا�صية واالإن�صانية جتاه جمتمع الالجئني الفل�صطينيني اأيا 

كان تاأويلها اأو تربيرها تاأ�صي�صا على التفوي�س االأ�صلي املناط بالوكالة، حتى اإيجاد احلل العادل 

لق�صية الالجئني الفل�صطينيني وفق قرارات ال�صرعية الدولية، وهو االأمر التي حتر�س عليه 

الدول العربية جميعها خا�صة الدول امل�صت�صيفة حفاظا على دور االأونروا وهو متكينها بالقيام 

بواجباتها ووظائفها دون اأي انتقا�س مبناطق عملياتها اخلم�س.

وحذر االأمني العام امل�صاعد، من تداعيات هذا اال�صتهداف على ق�صية وحقوق الالجئني 

الفل�صطينيني وبالتايل على الق�صية الفل�صطينية كما على االأمن واال�صتقرار والتنمية يف 

املنطقة.

»هيئة االأ�صرى« توؤكد اأنه يتعر�س ل�صيا�صة االإهمال الطبي املتعمد

تدهور �حلالة �ل�سحية لالأ�سري �جلريح نور �لدين جربوع

»إداري«،  أسير   500 نحو  يواصل 
الصهيوني،  االحتالل  لمحاكم  مقاطعتهم 
لليوم الــ116 على التوالي، للمطالبة بإنهاء 
مقاطعة  اإلداري.وتشكل  االعتقال  سياسة 
سجون  إدارة  لدى  إرباكا  االحتالل  محاكم 
بينها  انقطاع  هناك  يصبح  حيث  االحتالل، 
الوفود  لتعريف  إضافة  األسرى،  وبين 
األجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية 
االعتقال اإلداري، وبالتالي تداولها وتسليط 
الضوء عليها، ونقلها للعالم. وعادة ما تتخذ 
ضد  عقابية  إجراءات  االحتالل  سلطات 
كالحرمان  لمحاكمها،  المقاطعين  األسرى 
من الزيارة، وتجديد االعتقال اإلداري لهم.

موقفا  اتخذوا  اإلداريون  األسرى  وكان 
الشاملة  المقاطعة  بإعالن  يتمثل  جماعيا 
المتعلقة  القضاء  إجراءات  لكل  والنهائية 
قضائية،  )مراجعة  اإلداري  باالعتقال 
األسيرة  الحركة  وأعلنت  عليا(.  استئناف، 
في سجون االحتالل دعمها وتأييدها الكامل 
لقرار األسرى اإلداريين بالمقاطعة الشاملة 
هيئاتها  أن  موضحة  العسكرية،  للمحاكم 

التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

مختلف  في  اإلداريين  األسرى  جميع  ودعت 
الخطوة،  بهذه  الكامل  االلتزام  إلى  المعتقالت 
أجل  من  الطويل،  والنفس  بالصبر  والتحلي 
تحقيق األهداف المرجوة بإلغاء سياسة االعتقال 
دون  اعتقال  هو  اإلداري  اإلداري.واالعتقال 
أو  للمعتقل  السماح  ودون  محاكمة،  أو  تهمة 
في  باألدلة،  الخاصة  المواد  بمعاينة  لمحاميه 
الدولي  القانون  لبنود  وصريح  واضح  خرق 
اإلنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة 

في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات االحتالل وإدارات السجون 
سرية  ملفات  لهم  اإلداريين  المعتقلين  بأن 
يعرف  فال  مطلقا،  عنها  الكشف  يمكن  ال 
المعتقل مدة محكوميته وال التهمة الموجهة 
اإلداري  المعتقل  يتعرض  ما  إليه.وغالبا 
لتجديد مدة االعتقال أكثر من مرة لمدة ثالثة 
تصل  وقد  ثمانية؛  أو  أشهر  ستة  أو  أشهر 
كاملة، ووصلت في بعض  إلى سنة  أحيانا 
حالة  في  كما  سنوات  سبع  إلى  الحاالت 

المناضل علي الجمال.

لليوم 116 على التوايل

500 �أ�سري »�إد�ري« يو��سلون مقاطعتهم ملحاكم �الحتالل

االئتالف العاملي لن�صرة القد�س وفل�صطني:

»�ملر�بطون ك�سبو� �ملعركة يف �مل�سجد �لق�سى«
اأكد »االئتالف العاملي لن�صرة القد�س وفل�صطني«، اأن »املرابطني يف امل�صجد االأق�صى ك�صبوا املعركة 

ال�صهيونية لل�صيطرة على االأر�س.ودعا االئتالف يف بيان، يف ختام  االأخرية يف �صد املحاوالت 

ورا�صخة  وا�صحة  اإ�صرتاتيجية  »ت�صكيل  اإىل  الرتكية،  اإ�صطنبول  مدينة  يف  عقد  وا�صع  اجتماع 

واالإعالمي  املادي  الدعم  �صنوف  »تقدمي  باالأمة  االئتالف  واملرابطني«.واأهاب  املقاومة  بدعم 

عن  الدفع  يف  م�صلم  ملياري  عن  ينوبون  الذين  املرابطني  �صمود  لتعزيز  واملعنوي؛  وال�صيا�صي 

حيا�س االأمة«.واأ�صاف البيان: »نوؤكد اأن املرابطني يف امل�صجد االأق�صى مدعومني بال�صعب واملقاومة 

الفل�صطينية، وجميع اأطياف االأمة، ا�صتطاعوا هزمية الكيان ال�صهيوين يف هذه املعركة«.

وطالب باأن »تكون اجلمعة االأخرية من رم�صان، جمعة غ�صب ون�صرة للقد�س، وتعهداً باال�صتمرار 

يف دعم �صمود بيت املقد�س وم�صجدها االأق�صى املبارك«.
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"غفر له ما تقدم من ذنبه"

ديني

اأوتاد امل�ساجد
المساجد بيوت الرحمن، ورياض الجنان، تقام فيها الصلوات، وترتل فيها اآليات، 
وترفع فيها الدعوات، وتسكب العبرات؛ فتتنزل الرحمات، وتغفر الزالت، وتقال 

العثرات.
وللمساجد عماٌر هم أوتاُدها، لها يشتاقون، وفيها يرتاحون، وبين جنباتها يرابطون، 

دائما إليها ذاهبون ومنها آيبون.
ُ أَن تُۡرَفَع َويُۡذَكَر ِفيَها ٱۡسُمُهۥ يَُسبُِّح لَُهۥ ِفيَها ِبٱۡلُغُدوِّ َوٱۡلَٓصاِل  ِرَجاٞل  }ِفي بُيُوٍت أَِذَن ٱللَّ
َكٰوِة َيَخاُفوَن َيۡوٗما َتَتَقلَُّب  لَٰوِة َوإِيَتٓاِء ٱلزَّ َرٞة َواَل َبۡيٌع َعن ِذۡكِر هللا َوإَِقاِم ٱلصَّ الَّ تُۡلِهيِهۡم ِتَجٰ

ُر{)النور:36، .(37 ِفيِه ٱۡلُقلُوُب َوٱۡلَۡبَصٰ
قلوبهم وأرواحهم معلقة بها، يقيمون في رحابها، ويتوجهون إلى هللا في محرابها، 
وينقطعون فيها عن صخب الدنيا وباطلها، وأثقال الهموم ومتاعبها، يغسلون ما في 
نفوسهم من شبهات وشهوات، وأدواء وذنوب وخطايا وسيئات }فيه رجال يحبون 

أن يتطهروا وهللا يحب المطهرين{)التوبة.( :
من عطاء هللا لعمار المساجد:

والمساجد بيوت هللا في الرض، ومن أحب هللا أحب بيوته، وأكثر من زيارته فيها، 
ينال من جودهم وفضلهم، فكيف بساحة أكرم  الكرماء  إذا نزل بساحة  والضيف 
العالمين؟ فأهل المساجد عند هللا لهم مقام كبير،  الكرمين، الرحمن الرحيم رب 

وفضل عظيم:
 .يباهي سبحانه بهم المالئكة: عن عبد هللا بن عمرو قال: )صلينا مع رسول هللا - 
صلى هللا عليه وسلم - المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول هللا 
- صلى هللا عليه وسلم - مسرًعا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه فقال: أبشروا 
هذا ربكم قد فتح باًبا من أبواب السماء يباهي بكم المالئكة يقول: انظروا إلى عبادي 

قد قضوا فريضة  وهم  ينتظرون  أخرى() أخرجه ابن ماجه.(
ُموا   .رفع الدرجات ومحو السيئات: قال تعالى: }إِنَّا َنْحُن نُْحِي اْلَمْوَتى َوَنْكتُُب َما َقدَّ

َوآَثاَرُهْم{]يس:12[.. قال المفسرون: "آثارهم: خطاهم إلى المساجد.«
كان بنو سلمة في ناحية من المدينة، فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فأنزل 
ُموا َوآَثاَرُهْم{، فدعاهم رسول هللا - صلى  هللا: }إِنَّا َنْحُن نُْحِي اْلَمْوَتى َوَنْكتُُب َما َقدَّ
هللا عليه وسلم - فقال: إنه تكتب آثاركم، ثم قرأ لهم اآلية، فتركوا االنتقال. "رواه 

الحاكم والبيهقي في شعب اإليمان.«
وعن أبي هريرة قال: قال رسول هللا - صلى هللا عليه وسلم: )صالة الرجل في 
الجماعة تضعف صالته في بيته وسوقه خمًسا وعشرين ضعًفا؛ وذلك أنه إذا توضأ 
فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد ال يخرجه إال الصالة،  لم  يخط  خطوة إال 

رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة()متفق عليه.(
وعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا - َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: 
)َمن راٍح إلى مسجد الجماعة؛ فُخطوٌة تمحو سيئًة، وُخطوٌة تكتُب له حسنًة، ذاهباً 

وراجعاً()رواه أحمد بإسناد حسنه اللباني.(
والحاصل من مجموع الحاديث أنه يحصل بالخطوة ثالثُة أشياء حين يمشي المسلم 
إلى المسجد: يكتب  هللا  له  بكل  خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط 

عنه بها سيئة.

عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم : ” من صام رمضان وقامه 
، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 
، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر 
له ما تقدم من ذنبه ” رواه البخاري ومسلم 
هي أعمارنا، تمر اليام، ونستقبل عاما تلو 
بينهما  وما  رمضان،  تلو  ورمضانا  عام، 
فالل وحده يعلم حالنا سلبا وإيجابا ، قربا أو 
بعدا، فهي رحلتنا إلى هللا، ولدنا وسنموت، 
الدنيا  الحياة  بل  المطلقة،  النهاية  وليست 
التي أمرنا أن نتقيه فيها سبحانه، ونجعلها 
التي  للدار  نعود  فإما  لآلخرة،  مزرعة 
هللا  ونسأل  الخرى،  وإما  منها،  أخرجنا 
حل  قد  رمضان  هو  ها  منها.  يعيذنا  أن 
حيث  هللا،  من  هدية  علينا،  عزيزا  ضيفا 
اإليمانية،  والجواء  الرابحة،  التجارة 
الجاد لإلرادة،  الروحي، والبناء  واالرتقاء 
والجالء الحقيقي للبصيرة، والبعث المحفز 
الذات  المناسبة الكتشاف  للهمم، والفرصة 
خالل  من  الحق  على  فلنتعرف  وقدراتها، 

هذا الشهر العظيم. 
العبادات  تتنوع  أن  سبحانه  حكمته  شاءت 
بين الجسدية والفكرية والمالية، وتتوزع في 
اليوم حيث الصلوات، أو العام حيث الصيام 
وشاءت  الحج،  حيث  العمر  أو  والزكاة، 
حكمته أن يكون الصيام على وجه التحديد 
فرصة لهدم وبناء في آن واحد، هدم لعالئق 
وذنوب وأوهام تسربت أو ربما تمكنت في 
قلوبنا وعقولنا، وبناء لهمة وإرادة وإيمان 
ولجم  والقدرات  الذات  الكتشاف  وقناعات 
الدورة  أو  المدرسة  العبادة  إنه  الشهوات، 
التي تهيئ مجتمع الخوة والصبر والتعاون 

والكرم والتضحية والتراحم . 
وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  ذكر  لقد 
ثالثة أحاديث لثالثة أمور جعل ثواب من 
قام بها )غفر له ما تقدم من ذنبه( ، وكأن 
يعرض  للجميع،  المغفرة  يود  سبحانه  هللا 
فرصة،  أحدنا  فاتت  فإن  لنيلها،  فرصا 
فليتشبث بالخرى، وهكذا، فإن أفلتت كلها 
منه؛ فربما يصدق عليه حديث آخر “رغم 
أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له”، أي 
رحمة  العامة  بأجوائه  فهو  وخسر،  خاب 
والرحات،  النفحات  فيه  وسكينة،  ولين 
الجنة  أبواب  وتفتح  الشياطين  تصفد  وفيه 
وتغلق أبواب النار، فكيف يمضي رمضان 
ولم نحصل على المغفرة من جهة، وبلوغ 
التي جعلها هللا ثمرة رئيسة  التقوى  منزلة 
صلى  قال  لقد  الصيام!؟  ركن  التشريع 
إيمانا  “من صام رمضان  وسلم:  عليه  هللا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه”، وقال 

الحديث نفسه ولكن بالقيام بدل الصيام “من 
الثالث:  الحديث  قام رمضان..”، وقال في 
“من قام ليلة القدر ..”، هي فرص ثالث، 
يتودد بها هللا لعباده ويرتب عليها المغفرة 
ما  فليستقبل  عمره،  من  سلف  لما  التامة 
عريض  وأمل  واستقامة  بطاعة  منه  بقي 
مع  فهو  وراعيه،  ومثبته  حافظه  هللا  بأن 
الذين اتقوا والذين هم محسنون، ولن يجعل 
للشيطان أو الكافرين سبيال على المؤمنين: 
“إن عبادي ليس لك عليهم سلطان”، “ولن 
يجعل هللا للكافرين على المؤمنين سبيال”. 

كم نحن مقصرون وبخالء في حق أنفسنا، 
ما  إدراك  في  ضعيفة  النفوس  هي  وكم 
يهمها ويعلي شأنها، من منا الذي ال يريد 
ويرتفع  ذنبه،  من  تقدم  ما  له هللا  يغفر  أن 
إلى أعلى درجات الجنة؟ من منا الذي ال 
يحب أن يتخلص من أثقال الدنيا التي جذبته 
أعلى  إلى  ينظر  بأن  له  تسمح  وال  نحوها 
واالرتقاء،  الحقيقية  والحرية  الهمة  حيث 
ومن منا الذي ال يحب أن يحلق هناك عاليا 
وكيانه  بكرامته  اليحس  واباء،  وأنفة  بعزة 
وقيمته، لقد أثقلتنا الذنوب والوهام، ونحن 
في نزاع شديد بين ما يريد أن يرتفع بك، 
وما يريد أن يهبط بك، وفرصة من فرص 
االنعتاق هي هذا الشهر العظيم، حين أدرك 
من  وأتخلص  كياني  على  وأتعرف  نفسي 
وعزبتي  ونفسي  بروحي  وأرتقي  ذنوبي 

وإرادتي. 
فلنتعرض  نفحات،  دهرنا  أيام  في  لل  إن 
لها، هناك فرص قد ال تلوح مرة أخرى، 
وهناك عمر واحد ال يتكرر، وكلنا يعرف 
من كان معه العام الماضي وقد غاب عنا 
اليوم، وهي سنة الحياة، فلم تغفل عنها من 
جهة، وال ندرك قيمة البناء الحقيقي إال في 
لحظات أو مدة قليلة من أعمارنا ، فشتان 
بين من سخر عمره وطاقاته لل، وبين من 
قد  كان  وإن  المسلك،  هذا  غير  في  عاش 
العام  هذا  نفكر  ال  فلم  أدركته رحات هللا، 
نعم عطاء عند  تكون عظماء،  بأن  جميعا 
هللا وفي ميزانه، حين نتوب ال من الذنوب 
إرادتنا  ضعف  من  بل  فحسب،  المعلومة 
اهتماماتنا  مساحة  وضيق  نظرنا  وقصر 
العالية،  بهمتك  عظيما  فكن  ومسؤولياتنا، 
جميعا،  والمسلمين  الدين  على  وغيرتك 
دين هللا،  ننصر  كيف  الدائم  تفكيرك  وفي 
وكيف ندعو إلى هللا، وكيف ترفرف راية 
)ال إله إال هللا( فوق الدنيا كلها. إنها الهمم 
التي ترنو إلى القمم، وإنها النوايا الصادقة 
ال  والقناعات  المتوقدة،  المتوثبة  والعزائم 

الوهام.

الواقعية  الرحيمة  بأجوائه  الصيام  ولعل   
المل،  وهذا  العزم  هذا  تبني  الفكرية 
تخطط  وكما  عموما،  لحياتك  تخطط  فكما 
والشراب  الطعام  حيث  من  لرمضان 
فيه  لما  فلنخطط  والسهرات،  والدعوات 
صالح حالنا، وما فيه ارتقاء أرواحنا، وال 
رقي بال تحلل من الذنوب، وصفاء للنفوس، 
وترتيب لألولويات، وإدراك للمسؤوليات، 
بعيدا عن استخفاف النفس واحتقار النظرة 
إليها، فلنكن أصحاب نفوس كبيرة متصلة 
بخالقها متشبثة بالرجاء فيه وحده سبحانه.

كتاب قيام رم�سان للإمام احلافظ حممد بن ن�سر املروزي
بين  عظيمة  رمضان  قيام  منزلة 
النبي  قول  من  ذلك  لثبوت  العبادات 
عنه  رواه  فيما  وسلم  عليه  هللا  صلى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما: “من 
له  غفر  واحتسابا  إيمانا  رمضان  قام 
من  عدد  وكتب  ذنبه”،  من  تقدم  ما 
العلماء في تبيان منزلتها وثواب من 
هؤالء  ومن  أدائها،  وكيفية  بها،  قام 
المروزي  نصر  بن  محمد  اإلمام 
(202 – 294 هـ( في كتابه ” قيام 
رمضان “. جمع المروزي رحمه هللا 
الحكام  من  العديد  الكتاب  هذا  في 
الفقهية المتعلقة بقيام شهر رمضان؛ 
رمضان  قيام  في  بالترغيب  فبدأ 
هللا  صلى  النبي  أن  وبيان  وفضيلته، 
عليه وسلم صلى ليال جماعة تطوعا 
في رمضان، وبين عدد الركعات التي 
يصلي بها اإلمام في رمضان، ومقدار 

صالة  في  جاء  وما  القيام،  ووقت  ركعة،  كل  في  القراءة 
الجرة  وأخذ  المصحف،  من  والقراءة  وإمامتهن،  النساء 
على الصالة بالناس، ونحو ذلك من الحكام المتفرقة التي 
جمعها اإلمام في هذا الكتاب القيم. وتناول الكتاب موضوع 
صالة التطوع جماعة، والترغيب في قيام رمضان وعدد 
ركعاتها، وترجيح إحدى عشرة ركعة في التراويح ومقدار 
القراءة فيها، وُحكم إمامة النساء والصبيان، وحكم القراءة 
ليلة  وفضل  برمضان،  القيام  صالة  أثناء  المصحف  ِمن 
في  القدر  ليلة  وترقب  فيها،  تلتمس  التي  والليلة  القدر، 
الليالي الفردية وعالماتها، وباب الترغيب في الدعاء في 
ليلة القدر وما يُْدعى به، وباب قيام ليلة العيد، وباب من 
ص أو  صلَّى ليلة القدر الِعشاَء في جماعة، وباب َمن رخَّ
وترجيحات  فريق،  كل  وأدلة  التراويح،  بين  الصالة  كره 
النساء  وحضور  فريق،  كل  رأي  تنقيح  بعد  المروزي 

رمضان..  قيام  في  الجماعة  صالة 
بقيام  المتعلقة  المسائل  ِمن  وغيرها 
هذا  في  المؤلف  واحتفظ  رمضان. 
الكتاب بطائفة كبيرة من أقوال علماء 
كما  رمضان،  قيام  فقه  في  السلف 
واآلثار  المرفوعة،  الحاديث  أورد 
قيام  مختصر  والمقطوعة.  الموقوفة 
الجزاء  من  الكتاب  هذا  يعد  الليل 
الحاديث  ذكر  تناولت  التي  الحديثية 
واآلثار المتعلقة بقيام الليل والحكام 
المتعلقة به، وقد نهج اإلمام محمد بن 
يتلخص  منهجا  فيه  المروزي  نصر 

فيما يلي:
الكتاب  مادة  المصنف  جمع   –  1  

واآلثار  والسنة  الكتاب  نصوص  من 
الواردة عن السلف الصالح، وتناول 
من  العديد  على  الكالم  خاللها  من 
الليل،  بقيام  المتعلقة  الفقهية  الحكام 
فبدأ بذكر حكم قيام الليل، وتناول الكالم على تفسير بعض 
المختلفة،  لألقوال  وتعرض  الليل،  بقيام  المتعلقة  اآليات 
مما  ذلك  وغير  الليل،  قيام  في  المرغبة  الحاديث  وذكر 

يقف عليه قارئ الكتاب.
ونسب  مسندة،  واآلثار  الحاديث  المؤلف  ساق   –  2  

القوال إلى قائليها.
 3 – قسم الموضوعات التي تناولها على أبواب، وجعل 

ما  القرآنية  بالدلة  الباب  يصدر  وكان  ترجمة،  باب  لكل 
أمكن ذلك.

وقد  واآلثار.هذا؛  الحاديث  بعض  المصنف  كرر   –  4  

ص عمل المختصر في أمرين، بيَّنهما في مقدمة كتابه،  تلخَّ
وهما: حذف المكرر من الحاديث المسندة واآلثار، وجمع 
كل ما في الكتاب من الحاديث المسندة واآلثار مع حذف 

السانيد.
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باتنة 

 بقعة دم تك�شف عن
 ل�س محل تجاري بنقاو�س

تقدمت صاحبة محل تجاري لدى عناصر أمن دائرة 
نقاوس في والية باتنة، بشكوى مفادها تعرض محلها 

لفعل السرقة بالكسر، والذي استهدف مجموعة 
أغراض، ليتم فتح تحقيق في مالبسات القضية، من 

قبل عناصر أمن الدائرة.
حيث تم العثور على بقعة دم بالمحل السالف الذكر، 

كدليل مكنهم من التوصل للفاعل في ظرف وجيز 
وتوقيفه البالغ من العمر 21 عاما، مسبوق قضائيا مع 
استرجاع المسروقات و تقديمه أمام الجهات القضائية 

المختصة إقليميا لمحاكمته الحقا.

.. وثالثيني متورط ب�سرقة 

هاتف نقال في �سوق �أ�سبوعي

قام عناصر األمن الحضري الخامس و على إثر 
دوريات مراقبة، مكنتهم من توقيف شخص يبلغ من 
العمر 35 عاما، في حالة تلبس بسرقة هاتف نقال 
بالخطف و الذي راح ضحيتها شخص كان بصدد 

عرض الهاتف للبيع على مستوى السوق األسبوعي 
بحي تامشيط بباتنة، وهي العمليات التي عرفت 

تصاعدا كبيرا في اآلونة األخيرة.
وفي سياق متصل، تمكنت عناصر ذات المصلحة و 
في إطار محاربة انشاء الحظائر غير القانونية لركن 

المركبات من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 
عاما، في حالة تلبس بإنشاء حظيرة ركن المركبات 

بدون رخصة بحي 1272 مسكن بوسط مدينة باتنة، 
ليتم اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد السالفي الذكر مع 

تقديم المشتبه به األول أمام النيابة المحلية.
حياة م�سباحي

المدية

 ع�شابة �شرقة الموا�شي
 في قب�شة رجال الدرك

في إطار محاربة الجريمة بمختلف أشكالها السيما 
جريمة سرقة المواشي تكمن أفراد الكتيبة اإلقليمية 

للدرك الوطني بالبرواقية في والية المدية من تفكيك 
شبكة إجرامية وطنية في سرقة المواشي تتكون من 
13 فردا ينحدرون من عدة واليات مجاورة تنشط 
هذه الشبكة بإقليم والية المدية عين الدفلى الجزائر 

العاصمة البليدة، حيث واستغالال لمختلف األدلة 
العلمية والوسائل التقنية  في التحري المسخرة من 
طرف القيادة تم توقيف تسعة أشخاص، تم تقديمهم 
أمام الجهات القضائية بمحكمة البرواقية، أين أمر 

بإيداع جميع األطراف الحبس المؤقت عدا واحد منهم 
وضع تحت الرقابة القضائية إلى غاية محاكمتهم.

للتذكير أن أحد المتشتبه بهم ينحدر من والية عين 
الدفلى كان محل بحث وصادر في حقه أمر بالقبض 
في قضايا مختلفة وبهذا تكون هذه المرة الثانية التي 
يطيح فيها درك المدية بعصابتين في اقل من شهر 

ونصف .
ع. بكيري

كان ين�سط �سمن الجماعات 

�لإرهابية بمنطقة �ل�ساحل

اإرهابي ي�شّلم نف�شه لل�شلطات 
الع�شكرية بعين قزام

سلّم أول أمس، إرهابي كان ينشط ضمن الجماعات 
اإلرهابية بمنطقة الساحل، نفسه للسلطات العسكرية 
بإن ڤزام بالناحية العسكرية السادسة، وفق ما أفاد به 

أمس، بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وجاء في البيان "في إطار مكافحة اإلرهاب وبفضل 
جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، ّسلم، يوم 25 

أفريل 2022،  إرهابي  كان ينشط ضمن الجماعات 
اإلرهابية بمنطقة الساحل، نفسه للسلطات العسكرية 

بإن ڤزام بالناحية العسكرية السادسة«.
ويتعلق األمر، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، 

بالمسمى "بيرحمان إبراهيم" المدعو "الوندري 
إبراهيم" الذي التحق بالجماعات اإلرهابية سنة 

2014، اإلرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من 
نوع كالشنيكوف، مخزني  ذخيرة، جهاز  اتصال 

السلكي باإلضافة إلى كمية من الذخيرة.
وتأتي هذه العملية لتؤكد نجاعة المقاربة التي تعتمدها 

القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على 
ظاهرة اإلرهاب واستتباب األمن والطمأنينة عبر 

كامل أرجاء البالد.
ع. ط

ولية باتنة تعي�ش على وقع 

�لأجو�ء �لت�سامنية  

تناف�س مح�شنين وجمعيات لبعث 
الدفء في نفو�س المقيمين 

بدار الأ�شخا�س الم�شنين
يتناف�ش مح�سنون وجمعيات ونو�دي خيرية 

لبعث �لدفء في نفو�ش �لمقيمين بد�ر 

�لأ�سخا�ش �لم�سنين �لكائنة بحي بوعقال 

�لثالث بمدينة باتنة وي�سهد �لمرفق منذ 

فترة ل�سيما بعد �لتخفيف من �لإجر�ء�ت 

�لحتر�زية �سد فيرو�ش كورونا �سور� للت�سامن 

�لجتماعي في �أ�سمى معانيها مع هذه �ل�سريحة 

وتهافتا ملفتا للت�سامن معها.

ع.ط

فمن وجبات إفطار جماعية وسهرات ذات طابع 
عائلي إلى خرجات ترفيهية وجوالت سياحية تجعل 

من المقيمين بهذه الدار يتمتعون ولو لسويعات 
بالدفء األسري، حسبما أكدته لوكالة األنباء 

الجزائرية، مديرة المرفق، ليندة حابس.
وأضافت ذات المتحدثة "سجلنا منذ بداية الشهر 

الكريم عشرات الطلبات من طرف عديد المحسنين 
والجمعيات الخيرية من أجل تنظيم مأدبات إفطار 

أو سهرات رمضانية وحتى خرجات ترفيهية لفائدة 
المقيمين بالدار"، مشيرة إلى أن أجواء بهيجة يعيشها 

تقريبا كل يوم هؤالء اآلباء واألمهات بدار األشخاص 
المسنين بباتنة.

ولم تخف ذات المسؤولة أن كل هذه المبادرات 
والزيارات التي عادة ما تزداد وتكون مميزة في 

المواسم واألعياد تتم بطريقة منظمة و وفق شروط 
تتم فيها مراعاة راحة ومصلحة المقيمين واحترام 
رغباتهم السيما وأن هذه الشريحة تحظى باهتمام 

خاص وتكفل من طرف عمال المرفق و المشرفين 
عليه.

ويسجل تهافت كبير على صفحة دار األشخاص 
المسنين بباتنة على شبكة التواصل االجتماعي حسب 
الوسيط االجتماعي بالمرفق، سيف الدين دواق، الذي 
أكد بأن مبادرة فتح صفحة للدار على شبكة التواصل 

االجتماعي كانت تهدف في البداية إلى التعريف 
بالمؤسسة وأنشطتها لكنها سرعان ما تحولت إلى 

مقصد للمحسنين الراغبين في التقرب من المقيمين 
بها.

وأصبح لهذه الصفحة في ظرف وجيز -وفق 
المصدر-صدى كبير وأكثر من 10 آالف متابع وهي 
بمثابة "الباب التي مكنت شريحة واسعة من المجتمع 

أن ترى من خالله دار األشخاص المسنين في 
صورتها الحقيقية وتقف على مهامها النبيلة".

وكانت جمعية المراسلين والصحفيين األوراس من 
بين الذين نجحوا في إضفاء أجواء مميزة في هذا 
الشهر الفضيل في أوساط مقيمي هذه الدار حيث 
أكد في هذا الصدد رئيسها الصحفي هشام أرزقي 
أن اإللتفاتة تدخل ضمن إطار التكافل االجتماعي 

وجاءت لخلق جو عائلي ومشاركة هذه الفئة 
المحرومة األجواء الرمضانية والتأكيد على أهمية 
العناية بالمسنين والمقيمين بالمراكز التي أوجدتها 

الدولة لرعايتهم والتكفل باحتياجاتهم.
ولم يخف الكثير من المقيمين سعادتهم بالمبادرة التي 

تخللها في كل مرة تكريمهم وتقديم هبات وهدايا 
متنوعة لهم ومنهم السيدة خوخة، أكبر مسنة بالدار 

والبالغة من العمر 103 سنوات و السيدة فاطمة 
وأيضا السيدة زوينة اللواتي لهن "شعبية كبيرة" 

بالمرفق.
وتضم دار األشخاص المسنين الكائنة بوسط مدينة 
باتنة التي فتحت أبوابها في بداية الثمانينيات، 34 

مقيما ومقيمة منهم أشخاص من ذوي اإلعاقة وتبذل 
جهود للتكفل األفضل بهم بالتنسيق مع مديرية النشاط 

االجتماعي و التضامن وكذا محسنين وجمعيات 
خيرية.

ع.ط

وأوضح مولود موتشو ضمن برنامج 
"ضيف الصباح" على أمواج القناة 

األولى أمس، أن الدراسات أظهرت بأن 
سبب ظهور هذه األمراض النادرة بهذه 
الواليات يعود بالدرجة األولى وبنسبة 

تفوق 35 بالمائة إلى ظاهرة زواج 
األقارب ووجود جزر جينية تنتقل عبر 

الوالدات الناتجة عن هذا الزواج.
ورحب مولود موتشو رئيس جمعية 
المستقبل لألمراض النادرة والتوحد، 
بقرارات رئيس الجمهورية المتخذة 

خالل االجتماع الدوري لمجلس 
الوزراء والتي شدد فيها على ضرورة 
التكفل بنقص المناعة بين المواليد وكذا 

األمراض النادرة في الجزائر.

وقال مولود موتشو إن هذه القرارات 
جاءت في أوانها نظرا لتزايد معاناة 
المرضى وأوليائهم في وقت تشهد 

فيه المكمالت الغذائية الخاصة بهذه 
الفئة من األمراض ارتفاعا وندرة في 

األسواق.
 واعتبر ضيف اإلذاعة بأن الجزائر 

تحتاج اليوم إلى إيالء عناية أكبر بهذه 
الفئة خصوصا وأن عديد الواليات ال 

تملك اليوم مخابر للتشخيص المبكر أو 
مراكز للتكفل النفسي، داعيا السلطات 

العمومية إلى ضرورة التنسيق مع 
الجمعيات المتخصصة والناشطة في 

هذا المجال .
وضمن هذا السياق، كشف ضيف 
اإلذاعة عن قائمة بأبرز األمراض 

النادرة المنتشرة اليوم في الجزائر 
ومنها نقص المناعة واالستقالب 

الخلوي وتصلب الجلد، ومتالزمة 
سغوغرن، ومرض الدم الوراثي، 

ومتالزمة ويلشون، وبشتاين، 
والجلطات الدموية في الشرايين، وتسمم 

األفيونيات.
وعن كيفية الحد من انتشار هذه 

األمراض، قال مولود موتشو إنه يتعين 
على الدولة إعداد مخطط وطني للتكفل 

بهذه الفئة مبكرا وذلك من خالل فتح 
المزيد من المخابر والمراكز الصحية 

المتخصصة من أجل العمل على 
الكشف المبكر عن هذه األمراض 

وتقديم النظام الغذائي المناسب وضمان 
وفرته وبأسعار مدعمة.  

�ختفى عن �لأنظار منذ �لأحد �لما�سي

العثور على جثة الطفل المفقود ب�شطيف

عثر مساء أول أمس، ببلدية عين الحجر )جنوب سطيف( على جثة 
طفل ينحدر من دوار الضواوقة التابعة لبلدية بئر حدادة )جنوب 

سطيف( كان مفقودا منذ األحد الماضي، حسب ما علم أمس، من 
مصالح الحماية المدنية.

وأكد المكلف باإلعالم واالتصال بالمديرية الوالئية للحماية المدنية، 
النقيب أحمد لعمامرة، بأن جثة الطفل البالغ من العمل 13 سنة قد 

وجدت داخل كيس على حافة طريق ترابي في كتلة غابية بالقرب من 
مقبرة علي بوشارب ببلدية عين الحجر.

وقد تكفلت مصالح الحماية المدنية بعملية نقل جثة الطفل بعد استكمال 
جميع المصالح المعنية لتحقيقاتها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة 

العمومية االستشفائية “يوسف يعالوي” ببلدية عين آزال، حسب ما 
أوضحه النقيب لعمامرة.

يذكر أن الطفل كان قد اختفى عن األنظار منذ األحد الماضي بعد 
ذهابه ألداء صالة التراويح ولم يظهر بشأنه أي خبر حيث أعلنت 

عائلته عن اختفائه.
ر. ن

وهر�ن

 حجز اأزيد من 3 طن
 من الأ�شمدة الفالحية

تمكنت الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني بالسانيا في وهران، من 
حجز أزيد من 3 طن من األسمدة الفالحية المخزنة ال يحوز 

صاحبها على وثائق قانونية، حسبما أستفيد أمس، من ذات 
السلك األمني.

وحسب ذات المصدر، فإنه خالل تفتيش مشتلة متواجدة 
بالطريق االجتنابي الرابع تم العثور على 3 طن و280 كلغ 
من األسمدة الفالحية كانت مخزنة وال يحوز صاحبها على 

وثائق قانونية.
وقد رفعت ذات المصالح مخالفات تتمثل في حيازة مواد 

مصنفة بصفة غير شرعية وعدم امتالك رخصة اقتناء هذه 
المادة، كما أشير إليه، فيما تم تحرير ملف قضائي ضد 

المخالف وإرساله إلى السلطات القضائية المختصة.
ق. و

مخت�سون يح�سون 270 مر�ش، �أبرزها بهذه �لوليات

 زواج الأقارب ال�شبب الأول 
لالأمرا�س النادرة في الجزائر

قال رئي�ش جمعية �لم�ستقبل للأمر��ش �لنادرة و�لتوحد مولود موت�سو �إن 

�لجمعية �أح�ست بالتعاون مع �أخ�سائيين و�أ�ساتذة في مجال �لطب �أكثر من 270 

مر�سا نادر� بعديد �لوليات و�أبرزها تيزي وزو وبجاية وغرد�ية وجيجل.

أعربت مؤسسة أوريدو عن فخرها 
بمرافقة الجزائريين طوال شهر رمضان 

الفضيل من خالل عمليات تضامنية 
وخيرية، مؤكدة أنها تقاسم اليوم فرحة 

عيد الفطر مع الجميع.
وفي بيان للشركة ذكرت "أوريدو" 

أنه "عشية عيد الفطر المبارك، تغتنم 
أوريدو بصفتها مؤسسة مواطنة 

بامتياز،هذه المناسبة لتقدم تهانيها 

بالسعادة واالزدهار والصحة لكافة 
الشعب الجزائري". وأضافت "فخورة 

بمرافقة الجزائريين طوال شهر رمضان 
الفضيل من خالل عمليات تضامنية 

وخيرية، تقاسم أوريدو اليوم فرحة عيد 
الفطر مع جميع الجزائريين«

في رسالته تهنئة، صرح المدير العام 
لـ Ooredoo، بّسام يوسفآالبراهيم:” 

بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتقدم 

باسمي الخاص وباسم 
كافة عمال Ooredoo بأحّر التهاني 

وأصدق تمنياتنا الخالصة والحارة 
بالصحة والهناء واالزدهار للشعب 

الجزائري. وفاًء لبعدها كمؤسسة 
 Ooredoo مسؤولة اجتماعيا، أعربت

طوال شهر رمضان المبارك عن 
تضامنها مع الجزائريين من خالل 
تنظيم عمليات إنسانية وخيرية.كما 

تتعهد Ooredoo بمواصلة مبادراتها 
الخيرية وإستراتيجيتها كمؤسسة مواطنة 

قريبة من الشعب الجزائري.”
 Ooredoo تجدر اإلشارة إلى أن

سجلت حضورها خالل شهر رمضان 
المبارك من خالل تنظيم عمليتين 

تضامنيتين وذلك بالشراكة مع جمعيتين 
خيريتين، يتعلق األمر بـ "ناس الخير" 

وجمعية "إحسان«

بعد �أن �ساركت في عمليات ت�سامنية و��سعة في رم�سان

 "اأوريدو" تتقا�شم 
فرحة العيد مع الجزائريين
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