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ولقد تلقى الوافد الجديد على وزارة 
الشؤون الخارجية عديد المكالمات 
الهاتفية منذ توليه المنصب الجديد، 
من قبل نظرائه من مختلف الدول 

هنؤوه من خاللها بالثقة التي 
منحها الرئيس تبون لشخصه من 

أجل تسيير حقيبة الدبلوماسية، 
ويواصل عطاف عمله الدبلوماسي 
بربط االتصال المستمر مع وزارة 

الخارجية لمختلف الدول الجارة 
والصديقة من أجل الدفع بالعمل 

المشتك والتعاون الثنائي مع عديد 
العواصم، فقد أجرى خالل الـ48 

ساعة األخيرة جملة من المكالمات 
الهاتفية جمعته بنظرائه من كل من 

إيطاليا، إيران وكندا، كما كانت 
له مكالمة مع األمين العام لجامعة 

الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي 
استعرض معه  آفاق تعزيز العمل 

العربي المشترك.
ووفق ما أورده بيان لوزارة 
الشؤون الخارجية، فقد تلقى 

أحمد عطاف، اتصاال هاتفيا من 
نظيره اإليراني، حسين أمير عبد 
اللهيان، اتفقا خالله على ضرورة 

إضفاء ديناميكية جديدة على 
آليات التعاون الثنائي في إطار 
التحضير لالستحقاقات الثنائية 

المقبلة، كما هنأ أمير عبد اللهيان، 
عطاف بمناسبة تعيينه على رأس 

الدبلوماسية الجزائرية وتبادل معه 
التهاني والتبريكات بحلول الشهر 

الفضيل، مستعرضين العالقات 
الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها, 

“حيث اتفقا على ضرورة إضفاء 
ديناميكية جديدة على آليات 

التعاون الثنائي في إطار التحضير 
لالستحقاقات الثنائية المقبلة”.

 إلى ذلك، جدد الوزيران 
تضامنهما الدائم مع الشعب 

الفلسطيني ودعمهما الثابت لحقه 
في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها 

القدس، كما أكد رئيسا دبلوماسية 
البلدين “تمسكهما المشترك بمبادئ 

وأهداف ميثاق األمم المتحدة 
وحركة عدم االنحياز وكذا دور 
الدبلوماسية متعددة األطراف في 
بلورة حلول سلمية لألزمات، من 
شأنها أن تمكن المجموعة الدولية 

من تجاوز حالة االستقطاب الراهنة 
وتجنب عواقبها الوخيمة على السلم 

واألمن الدوليين”.
وفي سياق نشاطه الدبلوماسي، 

استعرض وزير الشؤون الخارجية 
والجالية الوطنية بالخارج، خالل 

اتصال هاتفي تلقاه من نظيرته 
الكندية ميالني جولي، سبل تعزيز 

التعاون الثنائي بين البلدين في 
عدة مجاالت وتكثيف الحوار 

السياسي على جميع المستويات، 

حيث تركزت المحادثات حول 
سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدة 

مجاالت وتكثيف الحوار السياسي 
على جميع المستويات، كما شكل 

االتصال فرصة لتبادل اآلراء بشأن 
القضايا ذات االهتمام المشترك، 

بما في ذلك السلم واألمن في 
افريقيا، القضية الفلسطينية وما 

يواجهها من تحديات في ظل غياب 
آفاق إعادة إحياء مسار السالم، 

فضال عن األزمة الحالية في 
العالقات الدولية على خلفية النزاع 

في أوكرانيا.
وفي اتصال تلقاه من نظيره 
اإليطالي أنطونيو تاجاني، 

استعرض عطاف التقدم المحرز 
في سبيل تعميق عالقات الصداقة 

والتعاون بين البلدين، اللذين 
تربطهما معاهدة الصداقة وحسن 

الجوار والتعاون التي يحتفل 
الطرفان هذا العام بالذكرى 
العشرين للتوقيع عليها، كما 

تطرق الوزيران إلى “القضايا 
ذات االهتمام المشترك على 

ضفتي البحر األبيض المتوسط، 
مؤكدين على تقارب وجهات نظر 
البلدين القائمة على أساس احترام 

الشرعية الدولية والطموح المتبادل 
الذي يحذوهما في نشر االستقرار 
واالزدهار، ال سيما في المنطقة 

المغاربية وفي كل ربوع افريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى”.

وحول التعاون العربي، تلقى وزير 
الشؤون الخارجية والجالية الوطنية 
بالخارج، اتصاال هاتفيا من األمين 

العام لجامعة الدول العربية، 
أحمد أبو الغيط، استعرض خالله 

الطرفان آفاق تعزيز العمل العربي 
المشترك وكذا تنفيذ قرارات القمة 
العربية التي انعقدت بالجزائر في 

نوفمبر الفارط، كما استعرض 
الطرفان عالقات التعاون بين 

الجزائر وجامعة الدول العربية 
وكذلك آفاق تعزيز العمل العربي 
المشترك، تحقيقا لمصالح األمة 

العربية وخدمة لقضاياها، وعلى 
رأسها القضية الفلسطينية.

وأضاف بيان الخارجية، أن عطاف 
اغتنم هذه الفرصة لطرح موضوع 
متابعة تنفيذ قرارات قمة الجزائر، 
“مشددا على أهمية تشكيل اآلليات 

المتفق عليها بهذا الخصوص، 
السيما اللجنة الوزارية العربية 

المكلفة بالعمل من أجل نيل دولة 
فلسطين الشقيقة العضوية الكاملة 

باألمم المتحدة. وقد تم االتفاق 
على معالجة هذه المواضيع في 
إطار التنسيق بين األمانة العامة 

والممثلية الدائمة للجزائر لدى 
جامعة الدول العربية”.

اإميان. �س

ات�صالت مكثفة، ومتابعة خا�صة ملدى تنفيذ قرارات “قمة اجلزائر“

 ن�ساط ديبلوما�سي حثيث 
لعطاف على راأ�س اخلارجية

  يبا�صر احمد عطاف، ن�صاطه الدبلوما�صي ب�صكل حثيث، منذ تن�صيبه على راأ�س وزارة ال�صوؤون 

اخلارجية من قبل رئي�س اجلمهورية خلفا لرمطان لعمامرة، ويراهن عطاف على عالقاته 

الطيبة مع نظرائه من خمتلف الدول ال�صقيقة وال�صديقة من اجل حتريك الآلة الدبلوما�صية 

اجلزائرية، وتثبيت الدور ال�صرتاتيجي للخارجية اجلزائرية يف املنطقة الفريقية والإقليمية.

 ردت على حتامل الإعالم املغربي

 �صد ما تن�صره من حقائق

 وكالة الأنباء اجلزائرية 
تعري اأكاذيب املخزن

ردت وكالة األنباء الجزائرية على تحامل اإلعالم المغربي، وفضحت في 
برقية شديدة اللهجة، عنونتها بـ”عندما تزعج كلمة الحق محترفي الكذب”، 
مزاعم نظام المخزن وأقالمه المأجورة التي تأبى تقبل الحقيقية وتسعى إلى 

تشويه صورة اإلعالم الجزائري من أجل إخفاء أكاذيبها المفضوحة.
وجاء في نص البرقية التي نشرتها وكالة األنباء الجزائرية ما يلي: “يبدو 

أن البيادق اإلعالمية لنظام المخزن قد فقدت البوصلة فعال وظلت الطريق 
كليا، وهو ما يعكسه مقال مثير للسخرية نشره مؤخرا موقع الكتروني 
معروف بكونه أحد أبرز دكاكين بروباغانذا الكذب المغربي بامتياز، 
يتحامل فيه واحد من أقالم غرف المخزن المظلمة على وكالة األنباء 

الجزائرية بلومها على كشف الحقائق كما هي، لم يكن ممكنا أبدا تصديق 
احتمال نشر موقع إخباري جاهز لالستعمال االستخباراتي المخزني مثل 

“360ma “ وهو أحد أدوات نشر الكذب وغسيل العقول وتسميمها، مقاال 
تتباكى فيه وتشتكي من مؤسسة إعالمية جزائرية )وأج( تقوم بدورها بكل 
مسؤولية وتفان من خالل معالجة األخبار واألحداث التي تهم قراءها عبر 

مشتركيها ووسائطها المتنوعة بكل موضوعية ومهنية.”
وواصلت البرقية التي لفتت إلى أنه “لعل كاتب هذا المقال المتحامل 

على وأج قد نسي أو تناسى أن القراء والمتابعين في بلده قبل باقي بلدان 
المنطقة ككل يدركون جيدا أن آلة الكذب واالفتراء اإلعالمي لها عنوان 

واحد ووفي: أال وهو إعالم المخزن المغربي الذي عود الجميع نسج 
األحداث وافتعالها في خياله المهووس بكل ما هو جزائري وبثها عن 
طريق إعالم مسموم حاقد بعيد كل البعد عن أدنى مبادئ وأخالقيات 

شرف مهنة الصحافة”، “بالفعل فان مقال موقع الكتروني كهذا والمعروف 
من قبل الخاص والعام بدوره التخريبي في المنطقة وتجنيده ألقالم الحقد 
والظالمية لضرب بلد جار )الجزائر( منذ سنوات عديدة، قد أكد مقولة 

“عندما تزعج كلمة الحق من ترعرع في مدارس فنون الكذب والتزوير”، 
طوليس هذا الموقع وحده من يبيت ويستيقظ كل يوم ومنذ زمن غابر على 
تدبير الدسائس وإعداد القصص ونسج األكاذيب والمغالطات ضد الجزائر 

التي لطالما سعت منظومتها اإلعالمية الوطنية إلى تطوير احترافيتها 
ومجابهة الكذب بااللتزام والمهنية والمسؤولية أمام من امتهنوا إرهاب القلم 

والصورة”.
وأكدت وكالة األنباء الجزائرية أن اإلعالم المغربي يحاول عبثا من خالل 

حمالته العدائية صد الجزائر، التستر على “البهتان اإلعالمي”، حين 
تساءلت “فكيف لموقع 360 المخزني هذا أن يلوم وأج على قول الحقيقة 
كاملة غير منقوصة بينما يحترف هو وباقي أجهزة “البهتان اإلعالمي” 

المخزني إنشاء الروايات التي ال تصدق حتى في مجال صناعة األفالم؟، 
كيف يلوم وأج والتي تنقل حقيقة ما جلبه التطبيع مع الكيان الصهيوني 

من دمار وخراب على األخضر واليابس بالمغرب وعلى شعبه الذي بات 
يستحي من هذه الفضيحة التاريخية بين الشعوب الشقيقة؟، هل ما تقوله 

وأج على لسان مصادرها الموثوقة عبر العالم ومن الرباط أيضا عن 
جريمة وضع نظام المخزن يده في يد من يتلذذ في تقتيل األطفال األبرياء 

واغتصاب األرض وانتهاك الحرمات واالعتداء على المقدسات غير 
صحيح، هل الكارثة االجتماعية واالقتصادية البارزة لعيان العالم بأسره 
من جراء سياسة نظام فضل توظيف جهود ووسائل الدولة للتآمر على 

بلد جار واحتالل جائر ألرض بلد جار أخر، على حساب راحة مواطنيه 
وتلبية متطلباتهم, قد أصبحت خفية لدرجة أن غير وأج من تكشف 

حقيقتها؟، هل فضائح بيغاسوس ورشوة نواب باالتحاد األوروبي وغيرها 
من القضايا المخزية التي ضربت مصداقية ومشروعية وكرامة نظام 

المخزن وجعلته يتمرغ في الوحل, حقيقة ؟ أم من صنع مؤسسة إعالمية 
جزائرية تنشغل مثل غيرها من كبريات المؤسسات اإلعالمية الدولية في 

القضايا التي تهم رأيها العام الوطني الذي بلغ من النضج والمناعة الفكرية 
ما يحميه من مسلسالت أكاذيب عرائس إعالم نظام مخزني يحتضر”.

 اإميان. �س

التطبيع والأزمات الداخلية تهّدد العر�س

املغاربة ينتف�سون ونظام املخزن يف ماأزق
وجد نظام المخزن نفسه في مأزق كبير، بسبب انكشاف زيف األوهام التي 

حاول بيعها للشعب المغربي، فالمغاربة الذين سئموا من الوعود الكاذبة، 
ازدادت معاناتهم وعظمت بسبب ارتفاع األسعار واتساع رقعة الفقر في هذا 
البلد الذي ال تستفيد من خيراته سوى زمرة من العائلة الحاكمة وحاشيتها إلى 

جانب بعض المتزلفين والمتملقين من سياسيين وإعالميين وغيرهم..
ومن المعرف على نظام المخزن لجوؤه إلى الهاء شعبه عن ما يعيشه من 
أزمات داخلية متعددة باختالق المشاكل مع الجارة الشرقية، وهي اسطوانة 
معروفة لدى العام والخاص، عير أن الشعب المغربي يكون قد سئم من هذا 
اإللهاء المتعمد عن المشاكل الحقيقية للبلد، والتي زادت حدتها منذ “تطبيع 
العار” مع الكيان الصهيوني، الذي وجد الباب مفتوحا على مصراعيه من 
قبل حكومة اخنوش، لالستيالء على مقدرات الشعب المغربي والتحكم في 

مفاصل المملكة.
وفي ظل استشراء الفساد بالمملكة، فإن الشعب المغربي المغلوب على أمره 

يكون أمام أفق مظلم بسبب اتساع رقعة الفقر في هذا البلد الذي أضحت 
تتحكم فيه عصبة من رجال المال والسياسيين الفاسدين، فيما يبدو أن الملك 
محمد السادس الذي أعياه المرض مغيب تماما عن المشهد، وما ظهوره في 

بعض المناسبات إلى بروتكوالت ملكية فحسب، وما يخشاه المغاربة استحواذ 
اللوبي الصهيوني على مفاصل “العرش” الذي يعيش على وقع أزمة كبيرة 

برزت بشكل كبير مع مرض محمد السادس رغم محاوالت “المخزن” 
كتمانها.

 والالفت أنه وفي ظل كل هذه األزمات الداخلية التي تعيشها المملكة، فإن 
حكومة أخنوش ماضية في نفس نهج التدليس والتضليل والكذب على ذقن 
الشعب المغربي، الذي هو على وشك االنفجار في وجه هذا النظام العاجز 
عن حل مشاكله اليومية، وما االحتجاجات التي يشهدها الشارع المغربي 

في اآلونة األخيرة، إال بداية النفجار وشيك يهدد أركان المملكة بسبب حالة 
البؤس التي وصل إليها الشعب المغربي المتخم بسياسات مخزنية فاشلة. 

وألن الوضع في المغرب قد تجاوز الخطوط الحمراء السيما بعد أن “بالغ 
وزير خارجية المملكة ناصر بوريطة في االرتماء في أحضان اللوبي 

الصهيوني” وتسليم المغرب على طبق من ذهب للصهاينة، فقد استنفرت 
العديد من الجمعيات والمنظمات في المغرب قواعدها، حيث تتواصل 

الوقفات االحتجاجية الرافضة للتطبيع في كل أنحاء البالد، وفي هذا الصدد 
فقد تم تنظيم يوم الخميس الماضي وقفات احتجاجية حاشدة بأكثر من ثالثين 

مدينة مغربية دعما للقضية الفلسطينية ورفضا للتطبيع المخزي.
جميد. ذ

استأنف سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي 
مزاولة مهامه بباريس، بالتحادث مع األمينة 
العامة لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، 
آن ماري ديسكوت، التي تطرق معها إلى 
االستحقاقات الثنائية القادمة، وأوضح بيان 

لسفارة الجزائر بفرنسا، ان “اللقاء شكل فرصة 
الستعراض االستحقاقات الثنائية القادمة في إطار 

األجندة السياسية التي اتفقت عليها السلطات 
العليا الجزائرية والفرنسية”.

وكان موسي قد استدعي إلى الجزائر شهر 
فيفري الفارط عقب عملية إجالء المصالح 
القنصلية الفرنسية بتونس لرعية مزدوجة 
الجنسية جزائرية-فرنسية، كما رد رئيس 

الجمهورية، عبد المجيد تبون في الحوار الذي 

خص به قناة الجزيرة القطرية، عن سؤال 
بخصوص احتمال عودة سفير الجزائر إلى 
باريس لمزاولة مهامه قريبا، بالقول إن هذا 
األمر “غير مستبعد”، على اعتبار أن هناك 

جالية جزائرية كبيرة في فرنسا و”ينبغي القيام 
باألعمال القنصلية” للتكفل بانشغاالتها.

 ق. و

حتادث مع الأمينة العامة لوزارة ال�صوؤون اخلارجية الفرن�صية

�سفري اجلزائر بباري�س ي�ستاأنف مهامه



 ناقش نذير العرباوي خالل لقائه باألمين العام 
لألمم المتحدة، على إثر انتهاء مهامه كمندوب دائم 

للجزائر لدى األمم المتحدة، عالقات التعاون الثنائية 
بين الجزائر ومنظمة األمم المتحدة، كما تطرق 
الطرفان إلى مختلف القضايا اإلقليمية والدولية 

الراهنة، حيث أشاد غوتيريش بالعالقات المتميزة 

القائمة بين الجزائر والمنظمة األممية التي اعتبرها 
نموذجية وحمل العرباوي نقل تحياته الشخصية 

الحارة إلى الرئيس تبون، معربا عن إعجابه برؤية 
الرئيس الشاملة للقضايا الدولية، مضيفا أن “مثل 

هذا اإللمام بالشؤون الدولية أصبح نادرا”، مستذكرا 
المناقشات العميقة التي أجراها مع رئيس الجمهورية 

على هامش مشاركته في القمة العربية التي انعقدت 
بالجزائر فاتح نوفمبر من العام المنصرم.

إلى ذلك، أعرب االمين العام لألمم المتحدة، عن 
ترحيبه بالتزام الرئيس تبون الدائم ودوره في 

تعزيز السلم واالستقرار على الصعيدين اإلقليمي 
والدولي، وتطرقت المحادثات أيضا الى القضايا 
االقليمية والدولية وعلى رأسها قضية الصحراء 

الغربية التي ال تزال تراوح مكانها مع التعبير عن 
الدعم المشترك لعمل المبعوث الشخصي لألمين 

العام ستافان دي ميستورا، فضال عن األزمة الليبية 
وكذلك الوضع في منطقة الساحل وخاصة في مالي، 

التي كانت أيضا في صميم المحادثات التي جمعت 
المسؤولين، كما رحب األمين العام لألمم المتحدة، 

بجهود الجزائر وموقفها المبدئي لتسوية سريعة 
وشاملة ودائمة لهذه األزمات.

من جانبه، أعرب العرباوي عن شكره وتقديره 
لألمين العام لألمم المتحدة على الدعم الذي قدمه له 
اثناء اداء مهامه ومساهمته اإليجابية في إنجاحها، 
مؤكدا على تمسك الجزائر بالعمل متعدد األطراف 

الذي يمر حاليا باختبار شديد، مع التشديد على التزام 
الجزائر الراسخ بقيم ومبادئ ميثاق األمم المتحدة، 

وال سيما تلك المتعلقة بإنهاء االستعمار وكذلك دعم 
الجزائر الثابت لألمين العام في جهوده لتجسيد أجندة 
“برنامجنا المشترك” وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، 

وتجسيدا لهذه القناعة والرؤية الشاملة، قدمت 
الجزائر ترشيحها لعضوية غير دائمة بمجلس األمن 

خالل الفترة 2024-2025.
وقدم المسؤول الجزائري عرضا حول أولويات 
الجزائر خالل عضويتها في مجلس األمن، وقام 
بالمناسبة، بتسليم االمين العام االممي نسخة من 

مذكرة تعكس هذه األولويات إضافة إلى األدوات 
الترويجية التي أعدت لهذا الغرض، كما أجرى 

العرباوي، كجزء من زياراته الوداعية، محادثات 
مع المبعوث الشخصي لألمين العام إلى الصحراء 

الغربية ستافان دي ميستورا.

 قال وزير �الت�سال حممد بو�سليماين، �إن 

�سلطة �سبط �ل�سمعي �لب�سري ت�سهر على 

�حرت�م مدى مطابقة �أي برنامج، كيفما 

كانت و�سيلة بثه، للقو�نني �ل�سارية �ملفعول 

بهدف ترقية �مل�سهد �الإعالمي و�سبطه، طبقا 

الأخالقيات �ملهنة.

�إميان. �س

 رد وزير االتصال، محمد بوسليماني، خالل 
جلسة علنية مخصصة لألسئلة الشفوية بالمجلس 
الشعبي الوطني، على سؤال بشأن الجدل الذي 

تثيره بعد البرامج التلفزيونية التي يتم بثها خالل 
الشهر الفضيل، بالتأكيد على أن سلطة ضبط 

السمعي البصري تسهر على احترام “مدى مطابقة 
أي برنامج، كيفما كانت وسيلة بثه، للقوانين 

السارية المفعول بهدف ترقية المشهد اإلعالمي 
وضبطه، طبقا ألخالقيات المهنة”، مذكرا بأن 

القانون العضوي المتعلق باإلعالم، المصادق عليه 
مؤخرا من قبل النواب، “منح السلطة طابعا خاصا 

مع توسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات 
االتصال السمعية البصرية وعبر االنترنت كذلك”.

وواصل الوزير، في اجابته عن سؤال متعلق بترويج 
بعض القنوات التلفزيونية لبعض اآلفات االجتماعية 

عبر البرامج التي تبث خالل شهر رمضان، أن 
سلطة الضبط “قامت، في إطار نشاطاتها االستباقية، 
بدعوة مهنيي القطاع الى ضبط برامجهم مع احترام 

خصوصيات الشهر الفضيل وعدم االنزالق وراء 
الربح المادي”، كما دعت ذات الهيئة الى “تفادي 

اإلثارة ومظاهر العنف بكل انواعه وأيضا احترام 
المرجعية الدينية الوطنية وتقديم خدمة إعالمية ترقى 
الى تطلعات العائلة الجزائرية”، الفتا الى أن وزارة 
االتصال قامت بإنشاء “خلية لمتابعة نوعية البرامج 
المقدمة خالل هذا الشهر، وهذا للمساهمة في مهمة 

سلطة ضبط السمعي البصري”، مؤكدا أنه في “حالة 
عدم احترام القانون، لن تتوانى الوزارة عن الردع”.

وفي إجابته عن سؤال لنائب آخر حول الحيز 
الزمني لإلشهار في القنوات التلفزيونية، أوضح 

وزير االتصال أنه “بالنظر الى األهمية التي يكتسيه 

االشهار”، فان قطاع االتصال “حريص على تنظيم 
هذا النشاط الذي يفتقر لحد اآلن الى إطار قانوني 

يسير المجال باحترافية وشفافية”، وأكد بالمناسبة أنه 
سيتم، في إطار مشروع قانون السمعي البصري، 

“التكفل بكل المسائل المتعلقة باإلشهار، على 
غرار مدة الومضات االشهارية وتحديد هامش 

الربح”، مبرزا في هذا اإلطار أن “جل المؤسسات 
اإلعالمية عبر العالم أصبحت تمول نفسها من خالل 
مداخيل االشهار واالعالنات التي تساهم في ارتفاع 

سقف المنافسة”.  وفي موضوع آخر، جدد وزير 
االتصال التأكيد على أن القناة البرلمانية هي “فضاء 

للتعبير مفتوح لكل منتخبي الشعب دون تمييز”، 
مضيفا أن الدولة “تسعى الى تكريس مبدأ حرية 

التعبير واالعالم طبقا للدستور واللتزامات رئيس 
الجمهورية”، كما أكد بوسليماني أنه باإلضافة الى 
“فتح مكتب للتلفزيون الجزائري بباريس، يجري 
حاليا التفكير في فتح مكاتب أخرى في العواصم 

التي تعرف تواجدا كبيرا للجالية الوطنية وهذا لنقل 
انشغاالتهم والتعبير عن آرائهم”.

 يستأنف المجلس الشعبي الوطني، بداية من اليوم 
والى غاية 11 أبريل الجاري، أشغاله في جلسات 

عامة تخصص لتقديم ومناقشة ثالثة مشاريع 
قوانين ثم التصويت عليها، حسب ما أورده 

أمس بيان للمجلس.وحسب المصدر، ستخصص 
جلسة اليوم لتقديم ومناقشة مشروع القانون 

النقدي والمصرفي، فيما ستخصص جلستي 
االثنين والثالثاء لتقديم ومناقشة مشروع القانون 

المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير 
المالي.وسيواصل المجلس أشغاله يومي االربعاء 

والخميس المقبلين في جلسات عامة مخصصة 
لعرض ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية 

من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق 
اإلضراب، على أن تعرض النصوص القانونية 

الثالثة للتصويت في جلسة يوم الثالثاء، 11 
أبريل، حسب بيان المجلس.

ق. و

03�الأحد 02  �أفريل 2023 �ملـو�فق لـ 11 رم�سان 1444هـ احلدث

 www.elraed.dz

�أعرب عن �إعجابه بروؤيته �ل�ساملة لل�سوؤون �لعاملية

غوتريي�س يرحب بالتزام الرئي�س 
تبون بتعزيز ال�سلم الإقليمي والدويل

�أعرب �المني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�س عن �عجابه بروؤية رئي�س �جلمهورية 

عبد �ملجيد تبون �ل�ساملة لل�سوؤون �لعاملية، مرحبا بالتز�م �لرئي�س تبون �لد�ئم ودوره يف تعزيز 

�ل�سلم و�ال�ستقر�ر على �ل�سعيدين �الإقليمي و�لدويل.

�إ. �س

قال �إن �سلطة �ل�سبط ت�سهر على مطابقة �لرب�مج الأخالقيات �ملهنة

بو�سليماين يرد على اجلدل التي تثريه بع�س امل�سامني التلفزيونية

 تخ�س�س لتقدمي ومناق�سة ثالثة م�ساريع قو�نني

املجل�س ال�سعبي الوطني يعقد جل�سات عامة بداية من اليوم

بلعريبي يوؤكد �أن 80 باملائة من �مللفات 

�ملو�سوعة متت در��ستها ويك�سف

اإعداد مر�سوم تنفيذي لت�سوية 
البنايات التي مل تنجز برخ�سة بناء 

 
ك�سف وزير �ل�سكن و�لعمر�ن و�ملدينة، حممد طارق 

بلعريبي، نهاية �الأ�سبوع �لفارط، باجلز�ئر �لعا�سمة، 

عن �إعد�د مر�سوم تنفيذي �أخر لت�سوية �لبنايات �لتي 

مل تنجز برخ�سة  بناء من �جل ت�سوية كل �مللفات 

�لعالقة، فيما �أكد �أن �لعدد �الجمايل لطلبات ت�سوية 

�لبنايات �ملو�سوعة على �مل�ستوى �لوطني بلغ مليون 

و37 �ألف و617 ملف، مربز� �أن 80 باملائة من هذه 

�مللفات مت در��ستها.

ع.ط

  أوضح الوزير في جلسة علنية، بالمجلس الشعبي الوطني، 
خصصت لطرح االسئلة الشفوية، ترأسها نائب رئيس المجلس، 

مندر بودن، بحضور وزيرة العالقات مع البرلمان، بسمة 
عزوار، وعدد من أعضاء الحكومة، أن 825.140 ملف من 

مجمل الملفات الموضوعة على المستوى الوطني تم دراستها، 
أي تقريبا بنسبة 80 بالمائة من المجموع الكلي.

وأضاف بلعريبي انه تم احصاء 435.523 ملف مقبول و 
226.096 عقود التعمير الصادرة، في حين بلغت عدد الملفات 

المؤجلة  231.965 ملف و عدد الملفات المرفوضة 157.656 
ملف.وتابع الوزير يقول أن عدد الملفات طور الدراسة على 

المستوى الوطني بلغت  212.473 ملف، منها 155.518 على 
مستوى البلديات و 151.167 على مستوى الدوائر و5788 

ملف على مستوى مديريات التعمير والبناء.
كما أشار انه تم تمديد أجل سريان العمل بحكم  القانون 15-08 

المحدد لقواعد مطابقة البنايات و اتمام انجازها الى غاية 31 
ديسمبر 2023 وذلك وفقا للمادة 67 من قانون المالية  لسنة 

2023، موضحا انه وللمزيد من الفعالية، قامت مصالح وزارته 
بإعداد المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في 2022 من 

أجل تسوية البنايات غير المطابقة  لرخصة البناء المسلمة على 
أن تكون التسوية مضمونة بدفع غرامات، كما لفت أن قطاعه 

في صدد إعداد مرسوم تنفيذي أخر لتسوية البنايات التي لم تنجز 
برخصة  بناء من اجل تسوية كل الملفات العالقة.

وبخصوص وضعية تسوية الملفات على مستوى والية شلف 
محل سؤال النائب ناصر بوجليطة عن حزب جبهة التحرير 

الوطني، أشار الوزير ان عدد ملفات التسوية الموضوعة على 
مستوى الوالية بلغت 41 ألف و627 ملف، في حين بلغ عدد 

الملفات المدروسة 38 الف 935 ملف.
وفي رده عن سؤال اخر للنائب االزهر دقلة )جبهة المستقبل( 

حول عدم  برمجة عدد كاف من السكنات بصيغة الترقوي 
العمومي و البيع بااليجار "عدل" بدائرتي "الطيبات و الحجيرة" 
بوالية تقرت، ذكر السيد بلعريبي، ان الوالية قد استفادت بعنوان 

الخماسي الحالي من برنامج سكني اجمالي قوامه 18 الف و 
598 وحدة سكنية منها 1382 وحدة سكنية في طور االنجاز 

و 200 وحدة سكنية متوقفة بصيغة الترقوي المدعم يتم العمل 
على اعادة بعثها و 7158 وحدة سكنية بمختلف الصيغ في طور 

اختيار مؤسسات االنجاز.
كما أشار أن الوالية استفادت من 768 وحدة بصيغة البيع 

بااليجار "عدل" موزعة على بلديتي "تقرت و تماسين" منها 
200 وحدة سكنية في طور االنجاز  ببلدية تقرت ستنتهي 

االشغال بها شهر يوليو القادم، كما ذكر انه  بخصوص السكن 
الترقوي العمومي، استفادت الوالية من 36 وحدة منتهية سلمت 

للمستفيدين. وفي سؤال حول  قلة الحصص السكنية بصيغة 
السكن العمومي االيجاري على مستوى بلديات والية سعيدة 

الذي طرحه النائب عبد القادر مرابط عن حزب جبهة التحرير 
الوطني، أشار الوزير ان الوالية استفادت بعنوان الخماسي 

الحالي  من برنامج سكني  قوامه 18 ألفو576 وحدة سكنية منها 
3994 وحدة  سكنية في طور االنجاز و 5303 وحدة بمختلف 

الصيغ في طور االنطالق.وبخصوص  برنامج السكن العمومي 
االيجاري، ذكر ان الوالية قد استفادت من 4691 وحدة سكنية 

منها 935 وحدة في طور االنجاز و 500 وحدة سكنية في طور 
االنطالق و424 وحدة متوقفة االشغال يتم العمل على اعادة 

بعثها.
�سيتم تقدمي عر�س حول ن�ساط �لربملان 

�لعربي يف �إطار �لدبلوما�سية �لربملانية

 جمل�س الأمة ي�سارك 
يف اجتماع الف�سل الت�سريعي 
الثالث ملكتب الربملان العربي 
يشارك مجلس األمة، في االجتماع السادس من دور االنعقاد 

الثالث للفصل التشريعي الثالث لمكتب البرلمان العربي، وذلك 
يومي 2 و3 أفريل الجاري بالقاهرة )مصر(، حسب ما أفاد به 
أمس، بيان للمجلس.وأوضح نفس المصدر"يشارك عبد الكريم 

قريشي، عضو مجلس األمة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
والسياسة واألمن القومي بالبرلمان العربي، في االجتماع السادس 
من دور االنعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث لمكتب البرلمان 
العربي، وذلك يومي 2 و3 أبريل الجاري بالقاهرة ) جمهورية 

مصر العربية(".
ويتضمن جدول أعمال االجتماع عدة بنود منها "تقديم عرض 

حول نشاط البرلمان العربي في اطار الدبلوماسية البرلمانية بعد 
المصادقة على محضر االجتماع الخامس لمكتبه"، وكذا "مناقشة 

مستجدات عقد منتدى النساء البرلمانيات العربيات والمسلمات، 
المقرر تنظيمه بالتعاون مع برلمان أوزباكستان"، كما سيتم خالل 

هذا االجتماع --يضيف البيان-- "متابعة مساهمات الدول في 
موازنة البرلمان العربي للعام 2023".

ع.ط
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وكان محافظ بنك الجزائر، صالح 
الدين طالب، قد صرح سابقا، أن 

مشروع القانون النقدي والمصرفي 
يستجيب لمتطلبات التحول الرقمي 
واالستعمال الواسع للتكنولوجيات، 

الفتا الى أن النص يعد القاعدة 
االساسية لضمان تطور اقتصادي 
سلس ورشيد.وأضاف أن مشروع 

القانون يوضح كذلك مسؤوليات 
السلطات المخولة لمراقبة و تنظيم 
هذا الجهاز، مشددا على أنه صار 
من الضروري على قطاع المالية 
مواكبة الديناميكية الجديدة المبنية 
على اقتصاد المعرفة والرقمنة، 

ووجوب االنفتاح على فاعلين جدد 
حتى يتماشى مع التوجهات الحديثة 

لالقتصاد واحتياجات المستهلك 
الجديدة للخدمات المالية.

كما أكد محافظ بنك الجزائر 
أن األمر يتعلق بالدرجة االولى 

بتعزيز حوكمة بنك الجزائر 
ومجلس النقد والقرض واللجنة 

المصرفية، مشيرا الى أن 
الترتيبات التي مست تركيبة مجلس 

ادارة بنك الجزائر و كذا اعتماد 
نظام العهدة بالنسبة للمحافظ و 
نوابه، تهدف الى اضفاء اكثر 

نجاعة على ممارسة مهامه كسلطة 
نقدية ورقابية خاصة في ظل 

صالحياتها في اطار االستقرار 
المالي ووضع االستراتيجية 

الوطنية لتطوير وسائل الدفع.
وقال المتحدث، إن توسيع 

صالحيات مجلس النقد والقرض 
يهدف لتمكينه من مرافقة التحوالت 

التي تشهدها البيئة المصرفية 
وتنظيم عمل الفاعلين الجدد في 

الساحة المصرفية والترخيص لهم 
بممارسة النشاطات المنوطة بهم 

قانونا.وأضاف في السياق ذاته 
أن مشروع القانون يكرس مرونة 
أكبر في تنظيم نشاط فاعلين جدد 
على غرار البنوك الرقمية وبنوك 

االعمال و مقدمي خدمات الدفع 
psp، وذلك بإسناد هذه المهمة 

لمجلس النقد والقرض الذي 
سيتكفل بوضع القواعد التنظيمية 

واالحترازية لتطويرها.

ودائما في مجال الحوكمة،  يكرس 
مشروع القانون دور اللجنة 

المصرفية كسلطة إشرافية مكلفة 
بمراقبة كل المؤسسات الخاضعة 

للقانون النقدي و المصرفي"، 
وفق توضيحات المحافظ، كما 
لفت الى مقترح استحداث لجنة 

االستقرار المالي بتركيبة موسعة 
تشمل كل الهيئات المنظمة للقطاع 

المالي في اطار المهام المسندة 
للبنوك المركزية منذ االزمة المالية 
العالمية لـ 2008 والتي تعد كآلية 

وقائية لصد األزمات المالية و 
تسييرها عند حدوثها.ولدى تطرقه 

الى األدوات الجديدة للسياسة النقدية 
التي استحدثها مشروع القانون 
كإمكانية إصدار بنك الجزائر 

لسندات االقتراض واجراء عمليات 
مبادلة العمالت ألغراض السياسة 

النقدية"، أوضح السيد طالب أن 
النص يسمح بتكييف أدوات السياسة 

النقدية لتشجيع التمويل األخضر 
والتنمية المستدامة.

من جانب اخر، سيخول النص 

لبنك الجزائر إصدار شكل رقمي 
من العملة النقدية تدعى "الدينار 

الرقمي الجزائري" حيث يعتبر هذا 
االجراء وسيلة للحفاظ وتكريس 

دور البنك المركزي كسلطة نقدية، 
يقول المحافظ مضيفا أنه، ومن 

أجل الحفاظ على االستقرار المالي، 
يقدم بنك الجزائر، بموجب مشروع 
القانون، وكإجراء استثنائي ومالذ 
أخير، سيولة استعجالية لبنك ذي 
مالءة يواجه مشكلة سيولة مؤقتة.
وتم كذلك في اإلطار ذاته تكريس 

الصيرفة االسالمية التي يمكن 
تسويق خدماتها ومنتجاتها من 

طرف شبابيك للبنوك والمؤسسات 
المالية التقليدية، كما يسمح هذا 

المشروع بفتح بنوك متخصصة 
حصريا في تسويق مثل هذه 

المنتجات.وأوضح بهذا الخصوص 
أن هذه الخطوات من شأنها أن 

تساهم في تطوير الشمول المالي 
ورصد المدخرات المتداولة خارج 

الجهاز المصرفي ووضعها في 
خدمة االقتصاد الوطني.

ثمن أمس، المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، جهود الدولة الرامية إلى 
التكفل بالمصابين بطيف التوحد وإدماجهم في محيطهم االجتماعي، وذلك 

في إطار السياسة التي تهدف إلى التكفل بالفئات االجتماعية الهشة التي 
تتطلب عناية خاصة.

وفي بيان له عشية االحتفال باليوم العالمي للتحسيس بطيف التوحد 
الموافق ل 2 أبريل, ثمن المجلس "الجهود المبذولة الرامية الندماج سلس 

للمصابين به في محيطهم االجتماعي, وذلك في اإلطار العام لسياسة 
الدولة التي تهدف للتكفل بالفئات االجتماعية الهشة, التي تتطلب عناية 
خاصة", داعيا إلى "مزيد من الجهود المستهدفة خاصة الوقاية المبكرة 

من طيف التوحد والتكفل بالمشكالت التي يطرحها وذلك من خالل عمل 
منهجي".

وبهذا الصدد, أكد المجلس إشراك جميع القطاعات المعنية بموضوع 
التكفل باألشخاص المصابين بطيف التوحد و وضع آلية تنسيق فعال ودائم 
ما بين مختلف الفاعلين في هذا المجال بغية التوعية الواسعة والتشخيص 
وفق ضوابط أرضية وطنية توحد مختلف مراحل التشخيص, مع متابعة 

مسار الشخص المصاب بطيف التوحد, مما يسمح بالكشف المبكر والقيام 
بالعمل الضروري بإدماجه في المجتمع.

كما أبرز أهمية "وضع بطاقية وطنية خاصة بهذه الفئة, تسمح بتوزيع 
علمي ودقيق لألخصائيين في مجال الطب العقلي لألطفال, جغرافيا 

وحسب المعطيات العلمية الدقيقة", مع ضرورة "التكفل بالمصاب منذ 

التشخيص األولي خالل فترة الطفولة والمحافظة على ملفه الطبي طيلة 
حياته لمتابعته والكشف على التقدم المحرز في عالجه والصعوبات التي 

تعترض نموه العصبي".
وطالب المجلس ب "وضع برنامج تكوين وطني متكيف مع التطورات 

العلمية الحديثة, لفائدة كل المتدخلين في مجال التوحد وبالتنسيق مع 
القطاعات المعنية ومختلف المتدخلين ذاتهم, يشمل كل التخصصات ذات 

الصلة باالضطراب الخاصة بطيف التوحد, ابتداء من الخدمات الطبية 
وعلم النفس واألرطوفونيا ومختلف التخصصات ذات الصلة ويكمله 

ميدانيا العمل بكل اإلمكانيات المتاحة لمرافقة أولياء المصابين خاصة 
من أجل إعمال طرق التكفل الصحيحة إلدماجهم بدورهم ضمن دائرتي 

الوقاية المبكرة والبرامج العالجية وبالطرق العلمية".
وجدد دعوته للعمل على "إيجاد إطار قانوني شامل لمطابقة القانون 09/2 
المؤرخ في 08 مايو 2002 المتعلق بحماية األشخاص المعوقين وترقيتهم 
مع االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.. وتكييف أحكامه مع 

أحدث التطورات واالكتشافات الطبية والعلمية".
وقال المجلس أنه يحيي اليوم العالمي للتحسيس بطيف التوحد بالتذكير 

بأن هذه "اإلعاقة ال تعتبر في نظر المتخصصين في هذا المجال مرضا, 
بقدر ما توصف مظاهرها بكونها ال تعدو أن تكون اضطرابا في النمو 

العصبي, تترتب عنه سلوكات متنوعة غير سوية لدى اإلنسان".
ق. و

ع.ط

الن�س يعد القاعدة الأ�شا�شية ل�شمان تطور اقت�شادي �شل�س ور�شيد

م�شروع القانون النقدي 
وامل�شريف اأمام نواب الربملان اليوم

يناق�س نواب امللج�س ال�شعبي الوطني، اليوم، م�شروع القانون النقدي وامل�شريف، الذي يعد من بني اأكرث 

القوانني املوؤ�ش�شة لالقت�شاد واملنظومة املالية، حيث يحدد املبادئ الأ�شا�شية التي تنظم عمل اجلهاز 

امل�شريف وحوكمته واجراءات الرقابة الداخلية وقواعد ت�شيري املخاطر التي يتعر�س لها.

 رئي�س اجلمهورية 
يعزي عائلة الفقيد ح�شن عريبي

تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, بتعازيه لعائلة البرلماني السابق, 
حسن عريبي الذي وافته المنية صباح أمس.

وكتب رئيس الجمهورية في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع 
"تويتر": "إنا هلل و إنا إليه راجعون.. خالص التعازي والمواساة، لعائلة 

المرحوم حسن عريبي و كل الذين عرفوه في الميدان السياسي و البرلماني..
أدعو هللا العلي القدير، أن يجعله

من أهل الجنة، و يلهم ذويه جميل الصبر و السلوان".
واأج

 حمادثات حول �شبل ترقية العالقات

 التجارية البينية واآليات الرقي بها

زيتوين ي�شتقبل ال�شفرية الأمريكية و�شفري 
جمهورية ال�شني ال�شعبية باجلزائر

استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, أول أمس، 
بالجزائر العاصمة, سفيرة الواليات المتحدة األمريكية بالجزائر, إليزابيت 

مور أوبين, وسفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر, لي جيان, حسبما افاد 
به بيان وزاري.

واستقبل الوزير سفيرة الواليات المتحدة األمريكية بالجزائر حيث تباحث 
الطرفان سبل ترقية العالقات التجارية البينية وآليات الرقي بها في المجاالت 
ذات االهتمام المشترك, حسبما البيان نفسه، كما سلط الطرفان الضوء على 
الفرص االستثمارية, خاصة التحفيزات التي يقدمها قانون اإلستثمار الجديد, 
"حيث أكد الوزير حرص الجزائر التام على الرفع من وتيرة التعاون الثنائي 

مع الشريك األمريكي في القطاع التجاري", يضيف ذات المصدر.
كما استقبل ا زيتوني في نفس اليوم سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر 

حيث تحادث الطرفان حول العالقات الثنائية التي تربط البلدين.وقد أكد 
الوزير, أن "الجزائر والصين شريكان استراتيجيان تربطهما صداقة قوية 

وثقة متبادلة, مضيفا ان الجزائر تولي أهمية كبيرة لتعميق الشراكة في 
مختلف المجاالت وزيادة حجم المبادالت التجارية البينية بين البلدين", 

يضيف المصدر نفسه، كما جاء ضمن البيان أن السفير الصيني جدد من 
جانبه اهتمام بالده بالسوق الجزائرية, "خاصة بعد صدور قانون اإلستثمار 
الجديد, الذي يعد فرصة للشركات الصينية للنظر في فرص االستثمار التي 

تمنحها الجزائر كشريك استراتيجي للصين في المنطقة".
 ع.ط

 عرقاب ي�شتقبل رئي�س الكونفدرالية

 اجلزائرية لأرباب العمل املواطنني

 نحو تعزيز م�شاركة القطاع اخلا�س 
يف م�شاريع الطاقات املتجددة

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب, نهاية األسبوع الفارط, رئيس 
الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل المواطنين, رحمون زرقون, والذي 
تطرق معه إلى سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطاقات 

المتجددة, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وتمحور هذا اللقاء, الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطارات منها, حول 

"سبل تعزيز فرص االستثمار في مجال الطاقات المتجددة, على غرار 
مشروع البرنامج الوطني 15000 ميغاوات, ومشاركة القطاع الخاص 

والمستثمرين في مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الجزائر", حسب 
المصدر ذاته.وأشار عرقاب, بهذه المناسبة, بأن "القطاع يسعى إلى تطوير 
الطاقات الجديدة والمتجددة بإشراك كل الفاعلين االقتصاديين, داخل الوطن 
وخارجه, بهدف تشجيع وتعزيز تطوير الصناعة المحلية وترقية المحتوى 

المحلي".
كما دعا الشركات المحلية, عمومية كانت أم خاصة, إلى المشاركة الفعلية 
في مشاريع الطاقات المتجددة, مما سيسمح بتشجيع وترقية وتعزيز النسيج 
الصناعي وخلق فرص عمل في هذا المجال.وأكد الوزير أيضا "استعداد 

القطاع لمرافقة والتكفل بانشغاالت المتعاملين الصناعيين وخلق بيئة 
استثمارية جذابة, بهدف زيادة حصة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة 

الوطني", يضيف البيان.
 ع.ط

 كانت بحوزة اأحد امل�شافرين القادمني من مر�شيليا

 حجز اأكرث من 10 اآلف
 قر�س مهلو�س مبيناء اجلزائر

تمكنت مصالح الجمارك بالمحطة البحرية لميناء الجزائر من حجز 10.050 
قرصا مهلوسا كانت بحوزة أحد المسافرين على متن إحدى الرحالت 

البحرية القادمة من مرسيليا، حسبما أفاد به، أمس، بيان للمديرية العامة 
للجمارك.

وجاء في البيان: “على إثر معالجة إحدى الرحالت البحرية القادمة من 
مرسيليا, تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمحطة البحرية 

لميناء الجزائر، التابعة لمصالح مفتشية األقسام للجمارك بالجزائر أنظمة-
خاصة، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالجزائر-ميناء، من 
حجز 10050 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي، تم ضبطها بحوزة أحد 

المسافرين بعد إخضاعه وأمتعته للتفتيش الدقيق”. ووفقا لذات المصدر، “تم 
توقيف المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة”.

وتكرس العملية “فطنة وجاهزية أعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم 
التام والدائم في سبيل الحفاظ على صحة وسالمة المواطن والمساهمة في 
إقرار النظام العام”، يضيف البيان. وفي بيان أخر، أفادت المديرية العامة 
للجمارك، أن مصالحها تمكنت من احتاط عملية تهريب أكثر من 4000 

خرطوشة صيد ببرج بوعريريج.
وجاء في البيان انه “في إطار النشاط الميداني الحثيث للمصالح الجمركية 

العملياتية وعلى إثر عملية مراقبة ميدانية وتفتيش مركبة نفعية, تمكن أعوان 
الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة، التابعة لمصالح مفتشية األقسام 
للجمارك ببرج بوعريريج، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك 

بسطيف، من إحباط عملية تهريب 4051 خرطوشة صيد من مختلف 
العيارات، كانت مخبأة بإحكام داخل أجزاء وتجاويف المركبة”. واضافت 
بهذا الخصوص انه ” تم توقيف المخالف وإحالته على الجهات القضائية 

المختصة.
اإ. �س

يف اإطار �شيا�شة الدولة الهادفة للتكفل بالفئات اله�شة

جمل�س حقوق الإن�شان يثمن جهود التكفل بامل�شابني بالتوحد
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العالم  دول  غرار  وعلى  اليوم  الجزائر  تحيي 
اليوم العالمي لمرض التوحد المصادف للثاني 
من شهر أفريل من كل سنة أمام تزايد حاالت 
في  اخرى  بعد  سنة  المرض  بهذا  اإلصابة 
الجزائر بحيث تكشف احصائيات رسمية تعود 
إصابة  ألف   80 حوالي  تسجيل   2019 لسنة 
بهذا االضطراب وهي إحصائيات يقول عنها 
المختصون أنها مرعبة وتتطلب تظافر جميع 
من  االعداد  بهذه  التكفل  أجل  من  الجهود 

المصابين سنويا .

هكذا يتم الت�شخي�ص وهذه هي برامج العالج املعتمدة باجلزائر 

د نوعاً من االضطرابات التطورية  ويعتبر التوحُّ
من  األولى  سنوات  الثالث  خالل  تظهر  التي 
عمر الطفل وتكون نتيجة اضطرابات عصبية 

مختلف  في  وبالتالي  المخ  وظائف  في  تؤثر 
نواحي النمو. ويشكل التوحد إعاقة نمو شاملة 
حسب المختصين  فالطفل المتوحد قبل بلوغه 
سن 30 شهراً يجد صعوبة في االتصال سواء 
كما  لفظي،  غير  أو  لفظياً  االتصال  هذا  كان 
يستجيبون  مما  أكثر  لألشياء  يستجيبون  أنهم 
لألشخاص وأّي تغيير يحدث في بيئتهم يؤدي 

إلى اضطرابهم فيكررون

الت�شخي�ص املبكر مفتاح التكفل اجليد 

التوحد  إلضرابات  المبكر  التشخيص  ويعتبر 
االضراب  هذا  اعراض  تحسين  في  حلقة  اهم 
حيث تقول حمادوش أنه لم يعد هناك حديث عن 
التشخيص  إنما  قبل ثالث سنوات،  التشخيص 
وقائيا  ليكون  السنيتين،  بلوغ  قبل  يبدأ  المبكر 

خاصة  التأهيل،  عملية  تسريع  على  ويساعد 
في  اإلسراع  أن  حسبها،  أكدت،  التجارب  أن 
عملية التكفل المبكر كفيلة بأن تسهل على طفل 
أن  إلى  مشيرة  االجتماعي،  االندماج  التوحد 
التوحدية،  بصفاته  يحتفظ  أنه  رغم  التوحدي، 
االندماج،  قابلية  لديه  أن  إال  مثال،  كاالنطواء 
حصول األطفال المصابين بالتوحد في الوقت 
واالجتماعية  النفسية  التدخالت  على  المناسب 
المسندة بالبيانات قد يؤدي إلى تحسين قدرتهم 
وعن  االجتماعي،  والتفاعل  التواصل  على 
تقول  الجزائر  في  المتأخر  التشخيص  اسباب 
يكون  بلدنا  في  التشخيص  أن  المختصة  ذات 
لدى  الخبرة  نقص  بسبب  الغالب،  في  متأخرا 
التشخيص،  وسائل  ونقص  المتخصصين 
وغياب الوعي بهذا االضطراب لدى األولياء 

والمجتمع.

جهود غري كافية والأولياء يعانون 

وحول واقع التكفل بأطفال التوحد في الجزائر، 
طرف  من  المبذولة  الجهود  إلى  بالنظر 
المختصون  يجمع  المتخصصة،   المصالح 
بالتكفل  والمعنية  الناشطة  الجمعيات  وحتى 
بهذه الشريحة ، بأنها تظل غير كافية، مؤكدين 
االن   لغاية  يبقي  التوحديين  وضع  تحسين  أن 
مرهون بالتكفل والمرافقة والمتابعة  التي تكون 
يعيشون  هؤالء  وحسب  األولياء  بمجهودات 
معاناة حقيقة مع ابنائهم ،  إليجاد متخصصين 
يمكنهم مرافقة فلدات اكبادهم في رحلة العالج 
واالندماج ونجد في الجزائر ان اغلب االولياء 
وبسبب نقص المراكز قد اخذوا زمام المبادرة 
لتقوية  فردية،  بصورة  العمل  إلى  وتطوعوا 
مهارات أبنائهم التوحديين معتمدين على تطور 
الطبية  المعلومة  وتوفر  التكنولوجية  الوسائل 
مواقع  عبر  المختصون  يقدمه  وما  والبرامج 
الشاغل  الشغل  ويبقي  االجتماعي.   التواصل 
األولى  بالدرجة  األبناء  تمدرس  هو  لألولياء، 
اإلشكال  أن  غير  التحدي،  بمثابة  يعتبر  الذي 
تسمح  حقيقة  التشريعات  أن  المطروح، 
بتمدرس األبناء في األقسام المدمجة، غير أنها 
العمل  ووسائل  لإلمكانيات  تفتقر  أقساما  تظل 
يحرم  ما  مكونين وهو  لمختصين غير  وحتى 
التعليم  في  االطفال من حقهم  عدد من هؤالء 
وذكاء  عالية  ذهنية  قدرات  يملكون  أنهم  رغم 

في كثير من االحيان خارق.

اأولياء مر�شى التوحد يروون لـ"الرائد" 
معاناة اأبنائهم من نظرة املجتمع و�شوء التكفل 

"�أطفال بذكاء خارق 
يعي�شــون �لعزلــــة" 

يميلون للعزلة سلوكياتهم غير متوقعة وقدرتهم في التواصل االجتماعي 
يعانون  التوحد  طيف  باضطراب  المصابين  شريحة  هم  منعدمة  تكون 
تفهم  تزال ال  التي ال  المجتمع  السنة بسبب نظرة  وأوليائهم على مدار 
جيدا ماهية هذا االضطراب واعراضه وكيفية التعامل معه وهو ما يجعل 
اولياء هؤالء االطفال هم ايضا يعيشون العزلة االجتماعية ويحاربون من 
أجل  تغيير نظرة المجتمع ألبنائهم وتحسين التكفل بهم وتوفير الرعاية 

الصحية والمتابعة النفسية لهم.
وخالل اجراءنا لهذا الملف صادفنا العديد من حاالت ألولياء لديهم أبناء 
وكيف  االضطراب  هذا  مع  معاناتهم  يروون  التوحد  بطيف  مصابين 
ونفسيا  مجتمعيا  السلبية  اثارته  على  وابنائهم  التغلب  جاهدين  يحاولون 

وصحيا.
ماريا  شخصت  اسمها  5 سنوات  العمر  من  تبلغ  لطفلة  أم  أسماء هي 
مع  لها  حديث  في  تقول  سنتين  حوالي  منذ  التوحد  طيف  باضطراب 
"الرائد" "في السنتين األوليتين من والدتي البنتي الحظت تأخرها في 
كل شيء تأخرها في التسنين والجلوس والحبو وحتي المشي، اعتقدت 
يسجل  ما  وتفاوت عادة  تأخر  يكون مجرد  أن  يعدو  األمر طبيعي وال 
الثالثة الحظت تأخر ادراكي "  أنه وببلوغها سنتها  بين االطفال" غير 
فقد كانت ال تستجيب عندما أناديها، نظراته دائما شاردة وكأنها تعيش 
اللعب  أو  اي شخص  من  االقتراب  ترفض  انها  كما  لوحدها  عالم  في 
مع أقرانها" وتضيف اسماء "وبعد عرضها على مختصين تّم تشخيص 
مرضها على أنه التوحد" وتواصل والدة ماريا  "في البداية لم أستطع 
تقبل المرض فهي ذكية عندما تكون تلعب بمفردها لكن سلوكياتها مع 
االطفال احيانا تكون عدوانية كما انها تتعلم بسرعة وهو ما استغللته فمنذ 
بدء عالجها منذ حوالي سنة ونصف أحاول أن اعلمها مهارات جديدة 
في  الغرابة  ببعض  تتصرف  تزال  ال  لكن  معي  تستجيب  انها  وأالحظ 

بعض المرات"   
في  والدته  سنوات، الحظت   7 العمر  من  يبلغ  طفل  فهو  "أنيس"   أما 
سن الثانية أنه ال يتحدث معها وال يشعر بوجودها فعالمه مرتبط بجهاز 
إليها  التلفزيون يتحدث مثل الرسوم المتحركة،  تناديه باسمه فال ينتبه 
فاعتقدت والدته أن  بطيء االستجابة فقط فعرضته على طبيبة أطفال 
والتي طالبتها بإخضاعه لبعض الفحوص العضوية لكن كل النتائج أثبتت
�ش.زمو�ش

�ش.زمو�ش

يف اليوم العاملي للتوحد امل�شادف للثاين من �شهر اأفريل

 �جلز�ئر ت�شجل �أرقام خميفة 
و�ملخت�شون يدقّون ناقو�س �خلطر 

ت�صّنف ا�صطرابات التوحد يف اجلزائر من بني اأكرث ال�صطرابات والأمرا�ش العقلية التي ت�صيب الأطفال، حيث حت�صي بالدنا 

وفق الإح�صائيات ال�صادرة عن وزارة ال�صحة واإىل غاية 1 جويلية 2021  اأكرث من 450.000 �صخ�ش م�صاب بالتوحد، فيما تعرف 

اأعداد امل�صابني به تزايد من �صنة لأخري واأمام هذه الأرقام املقلقة واملرعبة فاأن م�صتوى التكفل بامل�صابني با�صطرابات التوحد 

ورغم ت�صجيل نوع من التح�صن ال�صنوات الأخرية يبقي دون امل�صتوي ب�صبب النق�ش الفادح من حيث مراكز العالج والت�صخي�ش 

والتكفل مما يجعل الطفال من هاته ال�صريحة غري قادرين على الندماج يف الو�صط املدر�صي واملجتمعي.

طالب برفع عدد املراكز املتخ�ش�شة
 يف املتابعة والعالج وحت�شني ظروف التمدر�ص، حادي:

��شرت�تيجية �لتكفل مبر�شى 
�لتوحد ال تز�ل "قا�شرة" 

دق أمس رئيس الفدرالية الوطنية للتوحد مربوح حادي  ناقوس الخطر 
االحصائيات  أن  مشيرا  االضراب  بهذا  االصابة  حاالت  تزايد  بشأن 
وتفعيل  العمومية  السلطات  من  حقيقة  التفاتة  وتستدعي  مقلقة  المسجلة 
االجراءات التي اتخذت سابقا وبقيت حبر على ورق مع تحسين التكفل 
العالج  في  المتخصصة  المراكز  عدد  ورفع  الشريحة  بهذه  الصحي 
والمتابعة وكذا تحسين ظروف تمدرس هؤالء االطفال وتوفير الوسائل 

الالزمة لضمان تعليم نوعي لهم.
وأوضح حادي في تصريح لـ"الرائد" أن "هناك تزايداً الفتاً في عدد حاالت 
االصابة بطيف التوحد" نافيا االعتقاد الخاطئ لدى البعض والذي يربط 
الهواتف ومشاهدة  الحديثة واالدمان على  بالتكنولوجيا  هذا االضطراب 
التلفزيون قائال أن فيدراليته ترصد حاالت لدى أسر ال تملك حتى هواتف 
نقالة ذكية في منازلها وال أجهزة تلفزيون، معتبرا ان ما يزيد من تعقيد 
هذا االضراب هو غياب حصر االسباب الحقيقية التي تؤدي لإلصابة به 
وأيضا تأخر التشخيص في بالدنا رغم أن التشخيص المبكر حسب حادي 
يمثل مفتاح التكفل الجيد بحاالت اإلصابة باضطراب التوحد مضيفا ان 
العالجية  المتابعة  تلقت  مبكرا  تشخيصها  تم  حاالت  رصدت  فيدراليته 
والتأهيل وتمكنت في ظرف سنوات من تخفيف اعراض هذا االضطراب 
الوسط  في  االندماج  الفئة  هذه  من  االطفال  واستطاع  جدا  كبير  بشكل 

المدرسي و حتي في المحيط االجتماعي وتحقيق نتائج مذهلة. 
انه  حادي  قال  الجزائر  في  الشريحة  بهذه  التكفل  استراتيجية  وعن   
عدد  واخذ  الماضية  بالسنوات  مقارنة  التحسن  من  نوع  تسجيل  رغم 
من الوزارات منها وزارة التربية ووزارة التضامن الملف على محمل 
تعاني  تزال  ال  الشريحة  هذه  ان  إال  االجراءات  من  عدد  واتخاذ  الجد 
من العديد من النقائص معتبرا أن التعليم والتكوين أكثر ما يعيق التكفل 
بالتوحد في الجزائر، داعيا إلى توفير مراكز أكثر وتعميمها على كامل 
المؤهلين، والمرافقين  واليات الوطن مشيرا ايضا لنقص المتخصصين 

االجتماعيين الذين يفتقرون الى التكوين الجيد والمتواصل.
وعن نشاط الجمعيات قال حادي ان فداليته فقط تضم حوالي 35 جمعية 
جمعيات  هناك  ان  مضيفا  ومستمرة  دائمة  بصفة  تنشط  ووالئية  وطنية 
ان  مشيرا  اجتماعيين  ومختصين  نفسيين  وأطباء  متخصصين  تضم 
جمعيات التكفل بالمصابين باضطراب التوحد تعتبر من انشط الجمعيات 
على المستوي الوطني كون اغلب مؤسسيها ومنخرطيها هم من اولياء 
االطفال المصابين بهذا االضطراب ليبقي االشكال الوحيد الذي طرحه 
حادي هو افتقار الجمعيات للهياكل والدعم من طرف السلطات العمومية.
�ش.زمو�ش



من طرف البنك الوطني اجلزائري: 

�إفتتاح �أول وكالة لل�صريفة 
�لإ�صالمية بعنابة و�صرق �لبالد

إفتتح البنك الوطني الجزائري نهاية األسبوع المنصرم 
بعنابة  اإلسالمية  الصيرفة  في  متخصصة  وكالة  أول 

وشرق البالد.
وفي هذا الصدد وهذا أوضح المدير العام للبنك، محمد 
مراسم  هامش  على  للصحافة  تصريح  في  لبو  لمين 
التدشين -بحضور والي الوالية جمال الدين بريمي و 
مسؤولين  و  البنكية  المؤسسة  بهذه  مركزية  إطارات 
محليين- أن هذه العملية "تندرج في إطار إستراتيجية 
منتجاتها  تنويع  إلى  الرامية  الجزائري  الوطني  البنك 
الجوارية  البنكية  وكاالتها  شبكة  وتوسيع  المصرفية 
الصيرفة  منتجات  وعرض  المواطن  من  وتقريبها 
اإلسالمية بخدمات عصرية مطابقة لقواعد هذا النمط 

من التمويل.«
الصرفية  في  متخصصة  وكالة  أول  تدشين  ويأتي 
شرق  و  بعنابة  الجزائري  الوطني  بالبنك  اإلسالمية 
البالد، وذلك بالوكالة " 1240 " الواقعة بوسط مدينة 
عنابة، ليعزز شبكة البنك الوطني الجزائري التي تعتمد 
فعاال  دعما  لتكون  البنكية  المعامالت  من  النمط  هذا 
المحلي  المستوى  على  االقتصاديين  الفاعلين  لمختلف 
وتساهم في الحركية التنموية المحلية بخدمات صيرفة 
إسالمية تضع الزبون في مقدمة انشغاالتها، وفق ذات 

المتحدث.
التي  اإلستراتيجية  المسؤول،  ذات  إستعرض  كما 
وتنويع  لعصرنة  الجزائري  الوطني  البنك  ينتهجها 
وترقية  الرقمنة  متطلبات  ومواكبة  البنكية  منتجاته 
القروض  أنماط  ومختلف  لالستثمار  الموجه  التمويل 
التي تساهم في ترقية الرفاه االقتصادي و االجتماعي.

ويعتزم البنك الوطني الجزائري الذي يتوفر على ثماني 
)8( وكاالت متخصصة في الصيرفة اإلسالمية و 66 
شبكته  تعزيز  التمويل،  من  النمط  بهذا  خاصا  شباكا 
مماثلة  وكاالت   )4( أربع  بفتح  الجارية  السنة  خالل 
إضافية ليرتفع بذلك عدد وكاالت الصيرفة اإلسالمية 

بهذا البنك إلى 12 وكالة، مثلما تمت اإلشارة إليه.
�ش.زمو�ش

برج بوعريريج: 

دخول وحدة �إنتاجية
 خمت�صة يف �صناعة 

كر�ت �لقدم حيز �خلدمة
دخلت حيز الخدمة مؤخرا ببلدية رأس الوادي )شرق 
في  مختصة  جديدة  إنتاجية  وحدة  بوعريريج(  برج 
االستثمار  إطار  في  إنجازها  تم  القدم  كرات  صناعة 
الخاص و تعتبر األولى من نوعها على مستوى القطر 

الوطني.
االستثمار  هذا  أوضح صاحب  في تصريح ل/وأج  و 
إطار  في  المؤسسة  هذه  إنشاء  تم  أنه  عياضي  فريد 
الكرات  بأن  الدولة, مردفا  توفرها  التي  الدعم  أجهزة 
عالية  جودة  "ذات  الوحدة  مستوى  على  المصنوعة 
تضاهي العالمات العالمية, وقد خضعت لكل التجارب 
التقنية خالل المرحلة التجريبية و تم التأكد بأنها تحمل 
كرة  لممارسة  المطلوبة  الشروط  و  المواصفات  كل 
"فكرة  أن  االنتاجية  الوحدة  مسؤول  أبرز  القدم.«و 
صناعة كرات قدم من صنع جزائري كانت تراودني 
القدم  كرة  رياضة  فيها  أمارس  كنت  التي  الفترة  منذ 
تقمصت خاللها ألوان عدة فرق على غرار أهلي برج 
بوعريريج و اتحاد سطيف و مولودية قسنطينة و اتحاد 
"بعد  بالقول  الصدد  هذا  في  فصل  البيضاء.«و  عين 
الذي  التجاري  النشاط  إلى  توجهت  الميادين  اعتزالي 
في  أشتغل  صرت  حيث  هوايتي,  عن  بعيدا  يكن  لم 
عدم  الوقت الحظت  بمرور  و  الرياضية  األلبسة  بيع 
قررت  هنا  من  و  محلي  إنتاج  من  قدم  كرات  وجود 
لهذه  اإلنتاجية  القدرة  تبلغ  التجربة.«و  هذه  خوض 
الوحدة حاليا 200 كرة يوميا و تشغل سبعة )7( عمال 
يأمل  الذي  المستثمر  الشاب  بصفة دائمة, حسب ذات 
في "الحصول على دعم من طرف السلطات العمومية 
لعدد  توفير مناصب شغل جديدة  لتطوير مشروعه و 
أكبر من الشباب البطال", و كذا "الحصول على بعض 
أي  األولية,  بالمادة  بالتزود  يتعلق  فيما  التسهيالت 
أن  يود  الذي  و  الصين  من  يستوردها  التي  الجلود" 
بعدما شرع في تسويق كراته  تكون مصنعة محليا.و 
على المستوى المحلي من خالل تزويد مديرية الشباب 
فريد  الشاب  يطمح  بالمنتوج,  بالوالية  الرياضة  و 
عياضي إلى "تغطية احتياجات السوق الوطنية و لم ال 
التوجه نحو التصدير تماشيا مع سياسة الدولة الرامية 

إلى تخفيض فاتورة االستيراد.«
�ش.ز/واج
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األشجار  بشعبة  المكلفة  أوضحت  و 
ل/ شيباني  خديجة  بالمديرية،  المثمرة 
وأج خالل تقديمها لحصيلة حملة جني 
إنتاج  أن   ،)2023  /2022( الزيتون 
الوالية بلغ أكثر من 5 ماليين لتر من 
الزيت تم الحصول عليها بفضل عصر 
 264 بحوالي  تقدر  الزيتون  من  كمية 
ألف قنطار خالل هذه الحملة، بمتوسط 
مردود 19 لترا من الزيت في القنطار 

الواحد من الزيتون.
و أضافت في ذات السياق أن إنتاج هذا 
الموسم أقل بقليل من توقعات المديرية 
2ر6  يفوق  إنتاجا  ترتقب  كانت  التي 

مليون لتر من الزيت.
لهذه  الزيتون  زيت  إنتاج  سجل  كما 
مع  بالمقارنة  حادا  تراجعا  أيضا  السنة 
 )2022/2021( السابقة  الحملة  إنتاج 
الذي بلغ أزيد من 9ر11 مليون لتر من 
يمثل  ما  و هو  بالوالية،  الزيتون  زيت 
انخفاضا يزيد عن 9ر6 مليون لتر من 

الزيت، حسب نفس الحصيلة.
إلى  الوضعية  هذه  المصدر  أرجع  و 
بطبيعة  األول  يتعلق  رئيسيين،  عاملين 
زيتون الشمالل )الذي يمثل 90 بالمائة 
المتميزة  بالوالية(  الزيتون  حقول  من 
بظاهرة التناوب الفصلي، بحيث تتناوب 
اإلنتاج  و  الجيد  اإلنتاج  سنوات  فيه 
رئيس  لتوضيحات  إستنادا  المنخفض، 
التقني  والدعم  اإلنتاج  تنظيم  مصلحة 
بمديرية المصالح الفالحية، ندير بوسة.

و  بالمناخ  فيتعلق  الثاني  العامل  أما 
انتفاخ  فترة  خالل  ساد  الذي  الجفاف 
حبات الزيتون، حيث أكد نفس المسؤول 

الذي  لألمطار  كلي  الشبه  الغياب  "أن 
استمر إلى غاية نهاية أكتوبر أثر سلبا 

على حقول الزيتون وإنتاج الزيت.«
و يضاف لهذين العاملين تسجيل الوالية 
لخسارة في المساحة ب 19 ألف هكتارا 
من أشجار الزيتون خالل حرائق شهر 
قامت  الدولة  أن  علما   .2021 أوت 
قرار  بفضل  الخسائر  هذه  بتعويض 
تبون,  المجيد  الجمهورية,  عبد  رئيس 

بإنشاء صندوق خاص بتعويض ضحايا 
حرائق الغابات.

اإلطار  نفس  في  أيضا  تم  فقد  للتذكير، 
إنجاز عمليات لزراعة أشجار الزيتون 
إعادة  أجل  من  البري  الزيتون  وتقليم 
مثمرة  أشجار  و  الزيتون  حقول  إحياء 

أخرى احترقت خالل هذه النيران.
مساحة  وزو  تيزي  والية  تحصي  و 
إجمالية من أكثر من 38 ألف هكتار من 

حقول الزيتون، تشمل ما ال يقل عن 2 
ر4 ماليين شجرة زيتون، منها أكثر من 
29800 هكتار )أي أزيد من 3 ماليين 

شجرة زيتون( منتجة.
جني  الموسم  هذا  الشعبة  سجلت  و 
الزيتون،  من  قنطار  ألف   264 حوالي 
 245 مستوى  على  معالجتها  تمت 
 51 تقليدية و   97 معصرة زيت، منها 

نصف آلية و 97 عصرية.

كشف والي والية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، 
الخميس المنصرم عن استفادة قرابة 65 ألف مواطن 
بشهر  الخاصة  التضامنية  المنحة  من  بالعاصمة 
تم  دج  مليون   652 ب  قدر  إجمالي  بمبلغ  رمضان 
بداية  قبل  أسبوعا  المستفيدين  حسابات  في  صبها 
الشهر الفضيل.و أوضح رابحي, في مداخلة له خالل 
أن  الوالئي,  الشعبي  للمجلس  العادية  الدورة  أشغال 
لقاءات تحضيرا  الوالئية "عقدت عدة  التنفيذية  الهيئة 
لشهر رمضان المبارك, خصوصا فيما يتعلق بالعملية 
الدخل  ذوي  من  الهشة  بالفئات  واالهتمام  التضامنية 
الجزائر  إلى أن والية  الضعيف والمعوزين", مشيرا 
مليون   652 من  بأزيد  قدر  إجماليا  مبلغا  "خصصت 
65 ألف مواطن  الفئات, حيث استفاد قرابة  لهذه  دج 
تم  دج  آالف   10 ب  المقدرة  التضامنية  المنحة  من 
صبها في حسابات المستفيدين أسبوعا قبل بداية الشهر 

الفضيل.«
يضيف   -- أيضا  تم  التكافلي،  العمل  إطار  في  و 
رابحي-- "فتح قرابة 280 مطعم للرحمة عبر كامل 
ألف وجبة ساخنة يوميا   65 بتقديم  تقوم  الوالية  إقليم 
الصدد  هذا  في  منوها  السبيل",  وعابري  للمحتاجين 
الرحمة  مطاعم  تنظيم  في  المدني  المجتمع  بمساهمة 
عبر بلديات الوالية, سواء من طرف أعضاء الهالل 
اإلسالمية  الكشافة  أفراد  أو  الجزائري  األحمر 
ومتطوعي الجمعيات التضامنية والخيرية والمحسنين 

والمساهمين في هذه المطاعم.
أكد  االستهالكية,  المواد  وفرة  ضمان  بخصوص  و 
رابحي أنه تم "فتح 36 سوقا جواريا على مستوى 27 
بلدية، باإلضافة الى نقاط للبيع المباشر لضمان تزويد 
المؤسسات  بإشراك  وهذا  األساسية,  بالمواد  الساكنة 
والدواوين العمومية المتخصصة في الحليب والحبوب 

والبقوليات واللحوم الحمراء والبيضاء.«
بالماء  العاصمة  سكان  تزويد  ضمان  إطار  في  و 

لتوزيع  نظام  "وضع  تم  أنه  الوالي  أوضح  الشروب, 
المياه لضمان الرفع في تزويد سكان العاصمة بالمياه 
خالل الشهر الفضيل بقدرة تبلغ 825 ألف متر مكعب 
يوميا, أي بزيادة تقدر ب 25 ألف متر مكعب يوميا, 
ليكون التزويد في 60 بالمائة من البلديات يوميا بمعدل 
يتراوح ما بين 6 و 8 ساعات و 40 بالمائة من البلديات 
بين  ما  يتراوح  بمعدل  بيوم  يوما  بالمياه  تزويدها  يتم 
عمل  تنظيم  بخصوص  ساعة.«و   12 و  ساعات   8
والية  والي  أكد  الفضيل,  الشهر  خالل  النقل  وسائل 
الجزائر أنه تم "تسطير مخطط خاص لتعزيز وسائل 
الليلية  الفترات  لتشمل  العمل  ساعات  تمديد  مع  النقل 
إلى غاية الواحدة والنصف صباحا, وهذا بالنسبة للنقل 
تمديد  وأيضا  بالحافالت  الحضري  وشبه  الحضري 
فترات الخدمة للنقل عبر خطوط الميترو والترامواي 
والمصاعد الهوائية والسكك الحديدية مع إلزام الناقلين 
الخواص بضمان مداومة ليلية خاصة في فترة النصف 

الثاني من شهر رمضان.«
التدابير  كل  باتخاذ  تعليمات  أسدى  أنه  إلى  لفت  كما 
الالزمة لضمان استفادة مواطني العاصمة من الخدمات 

البريدية في أحسن الظروف، السيما من خالل "السهر 
على توفير السيولة النقدية عبر كل المكاتب البريدية 

والموزعات اآللية للنقود.«
المنزلية خالل رمضان,  النفايات  برفع  يتعلق  فيما  و 
أوضح السيد رابحي أنه تم مضاعفة اإلمكانيات المادية 
لمؤسستي "نات كوم" و "إكسترا نات" حيث تم تسخير 
قرابة 9800 عون وأزيد من 1000 شاحنة, باإلضافة 
إلى 2200 حاوية جديدة إضافية مع اعتماد نظام عمل 
خاص يمتد من بعد اإلفطار إلى غاية الرابعة من مساء 

اليوم الموالي.
كما تطرق والي والية الجزائر إلى النشاطات الثقافية 
عن  كشف  حيث  الفضيل,  الشهر  خالل  والترفيهية 
تسطير برنامج ثري يشمل النشاطات الدينية والثقافية 

والرياضية عبر كامل إقليم الوالية.
من جانب آخر، كشف رابحي أن الوالية ستتدعم ب 
92 مطعما مدرسيا جديدا, إلى جانب اعتماد برنامج 
المطاعم  معدات  وتجديد  تأهيل  وإعادة  لتحديث 
المدرسية من أجل تحسين ظروف اإلطعام المدرسي.
�ش.زمو�ش

تيزي وزو: 

�إنتاج �أكرث من 5 ماليني لرت 
من زيت �لزيتون خالل حملة 2022/ 2023 

�ضجلت ولية تيزي وزو اإنتاج اأكرث من 5 ماليني لرت من زيت الزيتون خالل حملة 2022/ 2023 التي اختتمت موؤخرا، ح�ضبما علم من 

املديرية املحلية للم�ضالح الفالحية.

�ش.زمو�ش

اجلزائر العا�ضمة:

 65 �ألف مو�طن ��صتفادو�  من �ملنحة �لت�صامنية 

النعامة:

توزيع كو��صف ت�صرب غاز �أحادي �أك�صيد �لكربون
انطلقت عملية تركيب أجهزة الكشف عن تسرب غاز أحادي اكسيد الكربون بوالية النعامة، نهاية األسبوع 
ومراقبة  الغاز  كاشفات  بتركيب  والقاضية  للبالد  العليا  السلطات  لتعليمات  تنفيذا  العملية،  المنصرم.وتأتي 
الشبكة الداخلية  للحد من حوادث االختناق بالغازات المحروقة وتبعا لتوصيات الرئيس المدير العام لمجمع 
سونلغاز. وأشرف على انطالق العملية السلطات الوالئية بكبريات بلديات الوالية/، مثل حي بغاديد بالمشرية، 
حي الشيخ بوعمامة بالعين الصفراء  والحي القديم بعاصمة  الوالية على أن تعمم على باقي بلديات الوالية 

في األيام القليلة القادمة.
وسخرت لهذه العملية عدة إمكانيات مادية وبشرية منها 16 فرقة خاصة بالتركيب 8 فرق تابعة لسونلغاز و 

8 فرق تابعة لمقاوالت  خاصة متعاقدة. 
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منتدى �صيدي اأبي مدين لالخوة ال�صداقة 

اجلزائرية-الفل�صطينية 

دعوة �إىل جت�سيد
 "�إعالن �جلز�ئر" 

للم ل�سمل �لفل�سطيني

ناشد منتدى سيدي أبي مدين لالخوة والصداقة الجزائرية-الفلسطينية, الشعب 
بنود  تجسيد  الى  الفارط,  األسبوع  نهاية  المقاومة,  وفصائل  الفلسطيني, 

"إعالن الجزائر" للم لشمل الفلسطيني, وتثبيت المصالحة الوطنية.
قال رئيس المنتدى , محمد المأمون القاسمي الحسني ,- في بيان-  في ذكرى 
وفصائل  الفلسطيني   الشعب  قوى  بكافة  فلسطين:"نهيب  في  األرض  يوم 
وتثبيت  الشمل,  للم  الجزائر  بنود اعالن  الى تجسيد  يسارعوا  ,أن  مقاومته 
الشعب  ثوابت  أساس  على  الفلسطينية  الوحدة  وتحقيق  الوطنية,  المصالحة 
العربية,  القمم  وأكدتها   الدولية,  المواثيق  أقرتها  التي  وحقوقه  الفلسطيني 

وأخرها قمة الجزائر".
رئيس  عنها  يعبر  التي  الثابثة  المبدئية  "المواقف  الحسني,  القاسمي  وثمن 
الجمهورية عبد المجيد تبون في كثير من المنابر االعالمية مؤكدا تضامن 
الجزائر المطلق مع الشعب الفلسطيني و نصرته لقضيته العادلة, والسعي 
الدؤوب لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في هيئة االمم المتحدة, كخطوة 
سيادتها,  بكامل  المستقلة  الفلسطينية  الدولة  إلقامة  الصحيح  الطريق  على 

وعاصمتها القدس الشريف".
وقال :" نحيي صمود الشعب الفلسطيني االبي في كل أرض فلسطين, ونشد 
على أيدي المرابطين في القدس الشريف, والمسجد االقصى المبارك, و نقف 
باجالل و اكبار أمام تسارع وتيرة المقاومة الميدانية وتعاظم مدها وزخمها, 
على أيدي شباب فلسطينيين أبطال  يقدمون أروع نماذج التضحية و الفداء, 
يواجهون الغطرسة العسكرية الصهيوينة, وقد برهنوا على مدى ارتباطهم 

بارضهم ,ودفاعهم المستميت عن مقدساتهم".
وبالمناسبة, حيا رئيس منتدى سيدي أبي مدين لالخوة و الصداقة الجزائرية 
على  بثباثهم  منوها  الشتات,  أرض  في  الالجئين  و  المهجرين  الفلسطينية, 
مبادئهم وتمسكهم بأرضهم, وفي مقدمتها حق العودة الى مدنهم  وبلداتهم. 
على  الفلسطينيون  المناضلون  بها   يتحلى  التي  الوطنية  الروح  ثمن  كما 
المصدر.  حسب  الفصائلية,  تنظيماتهم  وتباين  الفكرية,  توجهاتهم  اختالف 
واختتم البيان ,كما نحيي صمود األسرى الفلسطينيين البواسل الذين يجابهون 
أعتى أنظمة السجون العسكرية, ومنظوماتها المدججة  بكل أنواع التعذيب 

والترويع , وشتى أشكال االذالل والتجويع".

 بعد �صل�صلة من امل�صايقات والتهديدات

 وكذا هجمات اإلكرتونية ملنوقعه اللكرتوين 

�عتقال �ل�سحفي 
�ل�سحر�وي عبد �لكرمي �مربكات

 من طرف �ل�سلطات �ملغربية
في  مارس   22 يوم  أمبركات  الكريم  عبد  الصحراوي  الصحفي  اعتقل 
مدينة العيون المحتلة من طرف سلطات االحتالل المغربية، حسبما أفادت 
من  سلسلة  بعد  أمبركات  الكريم  عبد  الصحفي  اعتقال  ويأتي  جمعية.  به 
 12" موقع  استهدفت  إلكترونية،  هجمات  وكذا  والتهديدات  المضايقات 
أكتوبر" الذي يسيره، حسبما أشارت إليه جمعية "نشطاء" الصحراوية في 

بيان صحفي نشر على موقعها اإللكتروني.
شهر  لمدة  بالسجن  أمبركات  على  الحكم  تم  قد  أنه  الجمعية  أوضحت  كما 
األشهر  خالل  الصحفي  تعرض  المصدر,  ذات  حسب  و  غرامة.  دفع  مع 
رفعه  بعد  خاصة  المغربية  االحتالل  سلطات  قبل  من  لمضايقات  األخيرة 
العلم الوطني الصحراوي أمام منزله في العيون المحتلة و بسبب احتجاجه 
المستمر ضد أعوان مصالح المخابرات المغربية الذين حرضوا المستوطنين 
المغربين على االعتداء عليه و استفزازه بكلمات عنصرية.وردا على هذا 
الصحراوية  اإللكترونية  اإلعالم  وسائل  شبكة  أشارت  التعسفي,  االعتقال 
المستقلة )Misrat( في بيان صحفي إلى أن "ممارسات القمع و استخدام 
القوة و السجن التي تلجأ إليها إدارة االحتالل لوقف نشاطات وسائل اإلعالم 
الصحراوي السلمية لن يغير في األمر شيء ألن )هذه الوسائل( عازمة على 
بلوغ أهدافها النبيلة ولن تتراجع أبدا عنها".من جهة أخرى, قالت الشبكة أن 
مثل هذه االنتهاكات التي تستهدف الصحفيين والمحامين "ستعزز بال شك من 
الشرعية الدولية و الشعبية والوطنية" التي يحظون بها. يذكر أن عبد الكريم 
أمبركات هو واحد من عشرات الصحفيين الصحراويين ضحايا قمع المحتل 
المغربي بسبب مواقفهم المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

خالد  المهندس  عنه  أعلن  الذي  القرار  جاء 
الشارع  فيه  يترقب  وقت  في  يوسف،  عمر 
والقوى  العسكري  المكون  توقيع  السوداني، 
في  النهائي،  السياسي  االتفاق  على  المدنية 
في  االنتقالي  الدستور  على  التوقيع  انتظار 
السادس من أبريل، تمهيدا لتشكيل مؤسسات 
العسكري  المكون  وخروج  االنتقالية  السلطة 
للتحول  الفرصة  السياسية إلتاحة  العملية  من 

الديمقراطي.
الذي  السياسي,  االتفاق  وثيقة  تضمنت  وقد 
تصدرته قضية اإلصالح األمني والعسكري, 
مبادئ عامة حول االنتقال الى جانب هياكل 
األطراف  توسعت  حيث  االنتقالية,  السلطة 
في تفصيل القضايا محل الخالف والتي كان 
المبرم  اإلطاري  االتفاق  من  ترحيلها  جرى 
في الخامس من ديسمبر الماضي, بين مجلس 
السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها 
المركزي"  -المجلس  التغيير  و  "الحرية 
وتنتهي  عامين  تستمر  انتقالية  مرحلة  لبدء 
الساحة  وشهدت  المدنيين.  إلى  السلطة  بنقل 
األخيرة,  اآلونة  في  السودانية,  السياسية 
الداخلي  المستوى  على  الحراك  من  حالة 
أصاب  الذي  الجمود  حلحل  والخارجي, 
التقدم في العملية السياسية, وذلك مع إنطالق 
الثامن  في  السياسية  للعملية  النهائية  المرحلة 
المتممة  المرحلة  وهي  الماضي,  يناير  من 

لالتفاق اإلطاري.
 - السودانيين  بين  اإلطاري  االتفاق  ويهدف 
الثالثية  اآللية  مشاوراته  في  شاركت  الذي 
والهيئة  األفريقي  واالتحاد  المتحدة  )األمم 
الحكومية للتنمية "إيغاد"( والرباعية المكونة 
والسعودية  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  من 
 25 منذ  ممتدة  أزمة  حل  إلى   - واإلمارات 
مجلس  رئيس  فرض  حين   ,2021 أكتوبر 
السيادة االنتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات 
السيادة  مجلسي  بموجبها  حل  استثنائية, 
الطوارئ  حالة  وأعلن  االنتقاليين  والوزراء 

وإقالة المحافظين.
بدأت  االستثنائية  البرهان  إجراءات  وقبل 
مرحلة   2019 أغسطس   21 في  بالسودان 

انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات 
مطلع 2024, يتقاسم خاللها السلطة كل من 
الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت 

مع الحكومة اتفاق سالم جوبا عام 2020.
أطراف  اتفقت  مكثقة,  مشاورات  وبعد 
النهائي  االتفاق  توقيع  اإلطاري على  االتفاق 
لجنة لصياغة  أبريل, وتشكيل  في األول من 
دستور جديد مكونة من 11 شخصا, تضم 9 
من  وواحدا  المدنية  الجماعات  أعضاء  من 
الجيش وآخر من قوات الدعم السريع, ويكون 
40% من أعضاء اللجنة من النساء. كما اتفقت 
في  االنتقالي  الدستور  توقيع  على  األطراف 
السادس من أبريل, وتشكيل مؤسسات السلطة 
من   11 في  الجديدة(  )الحكومة  االنتقالية 
الشهر نفسه, وفقا لما أعلن عنه المتحدث باسم 
العملية السياسية بالسودان خالد عمر يوسف.

ويعتبر اإلتفاق اإلطاري, المدعوم من القوى 
مرجعي  اتفاق  بمثابة  والدولية,  اإلقليمية 
على  المستندة  العامة  المبادئ  على  ينطوي 
إلدارة  وكأساس  المحامين,  نقابة  دستور 
المرحلة االنتقالية, والذي أرجأ خمس قضايا 
 : النهائية, وهي  المرحلة  في  للنقاش  أساسية 
و"اتفاق  االنتقالية",  والعدالة  العدالة,  "مسألة 
"إعادة  جانب  إلى  جوبا",  في  المبرم  السالم 
باإلضافة  األمن",  منظومة  وإصالح  هيكلة 
الدولة",  التمكين واسترداد أموال  إلى "إزالة 
وعملت  السودان".  "شرق  قضية  عن  فضال 
لجنة التنسيق بين القوى الموقعة على االتفاق 
اإلطاري على عقد لقاءات وورش عمل بشأن 

القضايا المؤجلة السابقة الذكر.
خالل  وورش  مؤتمرات  خمس  ونظمت 
حول  عمل  ورشة  وهي:  األخيرة  األسابيع 
تفكيك النظام البائد, مؤتمر تقييم اتفاق السالم, 
ورشة تقييم اتفاق جوبا, ومؤتمر رسم خارطة 
واألمنية  السياسية  المجاالت  في  طريق 
والتنمية المستدامة في شرق السودان, وكان 
والعسكري,  األمني  اإلصالح  ورشة  آخرها 
 29 إلى   26 من  الفترة  خالل  انعقدت  التي 
مارس, والتي تمثل أحد أهم متطلبات االتفاق 
وخطوة  بالسودان  الراهنة  لألزمة  السياسي 

ومدتها  مستقرة  انتقالية  فترة  تأسيس  نحو 
عامين.

 اجلي�ش ال�صوداين يوؤكد التزامه 

بالعملية ال�صيا�صية و�صول جلي�ش 

وطني واحد

اإلصالح  مؤتمر  اختتام  من  ساعات  وبعد   
المرحلة  مؤتمرات  آخر  والعسكري,  األمني 
النهائية لالتفاق السياسي في الخرطوم, أكدت 
السودانية,  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة 
في  الجارية  السياسية  بالعملية  التزامها 
العسكرية  القيادة  أن  إلى  مشيرة  السودان, 
)ورشة  الفنية  اللجان  عمل  نتائج  تنتظر 
المتعلقة  واألمني(  العسكري  اإلصالح 
السودانية  للقوات  والتحديث  الدمج  بعمليات 
بيان  في  وجاء  واحد.  وطني  لجيش  وصواًل 
المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  عن  صادر 
التزاًما  تلتزم  المسلحة  "القوات  السودانية: 
اآلن, وتشكر  الجارية  السياسية  بالعملية  تاًما 
جميع المشاركين في ورشة اإلصالح األمني 
السيادة  مجلس  رئيس  والعسكري".وكان 
االنتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة 
البرهان,  الفتاح  عبد  أول  الفريق  السودانية 
قال في كلمته خالل الجلسة االفتتاحية لورشة 
اإلصالح األمني و العسكري: "لن نقف حجر 
السودانية",  الدولة  إصالح  سبيل  في  عثرة 
والعسكري  األمني  اإلصالح  أن   " مضيفا 
تجاوزها  يمكن  وال  ومعقدة  طويلة  عملية 
بسهولة, وهي عملية سودانية خالصة وضع 

أسسها السودانيون".
ملتزمة  مسلحة  قوات  نبني  أن  "نريد  وتابع 
وللقوات  الديمقراطية,  األنظمة  بمعايير 
البناء  يمكن  اإلصالح  في  تجارب  المسلحة 
المسلحة  القوات  أن  على  مؤكدا  عليها", 
حكومة  أي  إمرة  تحت  ستكون  السودانية 
لإلشارة  الشعب.  طرف  من  منتخبة  مدنية 
في  الموقع  للسالم  جوبا  اتفاق  بموجب  فإنه 
المسلحة  الحركات  تحولت   2020 أكتوبر 
إلى  متمردة  قوات  من  االتفاق  على  الموقعة 
إنفاذ  انتظار  في  قانوني  بغطاء  تتمتع  قوات 

الترتيبات األمنية.

ب�صبب عدم التو�صل لتوافق حول بع�ش الق�صايا العالقة

تاأجيل تاريخ توقيع �التفاق �ل�سيا�سي 
�لنهائي يف �ل�سود�ن �إىل 6 �أفريل �جلاري

اأعلن الناطق الر�صمي با�صم العملية ال�صيا�صية املهند�ش خالد عمر يو�صف، اأم�ش، عن تاجيل موعد التوقيع على التفاق 

ال�صيا�صي النهائي اإىل ٦ اأفريل اجلاري ، الذي تعذر توقيعه يف ميقاته ن�صبة لعدم التو�صل لتوافق حول بع�ش الق�صايا 

العالقة وهذا خالل اإجتماع بالق�صر اجلمهوري �صم الأطراف املدنية والع�صكرية املوقعة على التفاق الإطاري والآلية 

الثالثية.  واأ�صاف �صتوا�صل جميع الأطراف انخراطها يف مناق�صات جادة، من اأجل جتاوز العقبات الأخرية يف طريق 

الو�صول لإتفاق ي�صرتد م�صار التحول املدين الدميقراطي، تت�صكل مبوجبه �صلطة مدنية تقود النتقال وترفع املعاناة عن 

كاهل �صعبنا الذي مل يرتاجع يومًا عن بلوغ غاياته.

الوكالت



االتحاد  رئيس  إنفانتينو  جياني  السويسري  كشف 
تقدمت  األرجنتين  أن  "فيفا"،  القدم  لكرة  الدولي 
كأس  بطولة  نهائيات  الستضافة  رسمي  بعرض 
من  التنظيم  سحب  بعد  عاما،   20 تحت  العالم 
القدم "فيفا"  الدولي لكرة  إندونيسيا.وجرد االتحاد 
في بيان رسمي يوم األربعاء الماضي، إندونيسيا 
للشباب  العالم  كأس  بطولة  استضافة  حق  من 
مسؤول  اعترض  أن  بعد  عاما،   20 سن  تحت 
إندونيسي على مشاركة المنتخب الذي يمثل الكيان 

الصهيوني بالبطولة.
وأشار الـ"فيفا" إلى أنه "سيتم اإلعالن عن مضيف 
مواعيد  بقاء  مع  ممكن،  وقت  أقرب  في  جديد 
أن  المقرر  تغيير"، حيث من  البطولة حاليا دون 

يبدأ المونديال في 20 ماي 2023.
باراغواي  في  مؤتمر صحفي  في  إنفانتينو  وقال 
حيث شارك في االجتماع السنوي التحاد أمريكا 
الجنوبية لكرة القدم )كونميبول( أول امس: "نعلم 

يمكنها  وبالتأكيد  األرجنتينية  القدم  كرة  جميعا 
استضافة بطولة بهذا المستوى«، وأضاف "هناك 
كترشح  لكن  أيضا  اهتمامها  أعلنت  أخرى  دول 

بضمانات حكومية وتفاصيل أخرى، وبالتالي فإن 
األرجنتين هي األولى وسنتخذ القرار في غضون 

3 أيام على األكثر«.
في  األرجنتين  منتخب  يشارك  ان  المتوقع  ومن 
مونديال 2023 للشباب، محل منتخب إندونيسيا.  
الوكاالت
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ي�سعى لدفعه للتخلي 

عن امل�ساركة يف ال�سوبر ليغ

اليويفا ي�ساوم جوفنتو�س لرتك 
ريال مدريد وبر�سلونة

مستعد  األوروبي  االتحاد  أن  إيطالية،  صحفية  تقارير  زعمت 
المستوى  المالية على  التحقيقات  في  نادي جوفنتوس،  لمساعدة 
فإن  سبورت"،  ديللو  "الغازيتا  صحيفة  القاري.وبحسب 
جوفنتوس من خالل رئيسه السابق أندريا أنييلي، كان من أبرز 
األندية المؤسسة لبطولة السوبر ليغ رفقة لاير مدريد وبرشلونة، 
في  المشاركة  عن  اليوفي  تراجع  يتوقع  اليويفا  أن  وأضافت 

السوبر ليغ، خاصة مع قدوم إدارة جديدة للنادي اإليطالي.
مساندة  يمانع  ال  اليويفا  رئيس  تشيفرين  "ألكسندر  وتابعت 
عن  والتخلي  وبرشلونة،  مدريد  لاير  ترك  حال  جوفنتوس، 

مشروع السوبر ليغ«.
وتحقق الهيئة الحاكمة باليويفا، في شئون جوفنتوس المالية، مما قد 
يسفر عن حظر مشاركة السيدة العجوز في البطوالت األوروبية.

وكانت المحكمة الفيدرالية قد قضت في جانفي الماضي، بخصم 
15 نقطة من رصيد جوفنتوس بالدوري اإليطالي، على خلفية 

قضية تضخيم رؤوس األموال بطريقة غير مشروعة.
الوكاالت

 قبل �سل�سة املباريات 

التي �ستجمع فريقه مبيالن

رئي�س نابويل يهاجم االحتاد 
االأوروبي بت�سريحات نارية 

إلى  لورينتيس،  أوريليو دي  اإليطالي  نابولي  فريق  عاد رئيس 
على  النار  فتح  بعدما  المرة  وهذه  للجدل،  المثيرة  تصريحاته 
االتحاد األوروبي لكرة القدم، قبل سلسلة المباريات التي تنتظر 
من  أقل  في  و"الكالتشيو"،  األبطال  بدوري  ميالن،  أمام  فريقه 
ثالثة أسابيع.ويستضيف نادي الجنوب، فريق ميالن اليوم، على 
ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" ضمن منافسات األسبوع الـ28 
يومي  بينهما  المواجهة  تتكرر  أن  قبل  اإليطالي،  الدوري  من 
أبطال أوروبا  لدوري  النهائي  الدور ربع  أفريل، في  12 و18 
نظام  لورينتيس  دي  أوريليو  انتقد  الصدد،  هذا  القدم.وفي  لكرة 
فريٍق  مع  ناديه  "التشامبيونزليغ"  قرعة  أوقعت  بعدما  "يويفا"، 
من البلد نفسه، إذ قال في تصريحات نقلها موقع راديو "أر أم 
لكرة  األوروبي  االتحاد  مشاكل  "هذه  الفرنسي:  سبورت"  سي 
القدم التي ال معنى لها، ألننا سنتصور ما إذا كانت لدينا مباراة 
قائال:  األمر سخيفاً«.وأضاف  سيكون  إيطاليا،  كأس  في  رابعة 
بما  نفسه ثالث مرات،  الفريق  نواجه  أن  للسخرية  المثير  "من 
الفرق،  أفضل  نواجه  أن  نريد  أوروبية،  مسابقة  في  نلعب  أننا 
لذا كان على ميالن أن يلعب مع فريق أوروبي، ونابولي يواجه 
النارية  تصريحاته  عن  لورينتيس  دي  يتوقف  آخر«.ولم  فريقاً 
"لألسف،  بقوله:  واصل  إذ  القدم،  لكرة  األوروبي  االتحاد  ضد 
حتى يتغير يويفا، سنبقى عبيداً لوزارة كرة القدم، وليس اتحاداً 
حقيقياً لكرة القدم«.وسيكون نادي نابولي على موعد مع مواجهة 
ميالن في الدور ربع النهائي لبطولة "التشامبيونزليغ"، وفي حال 
تأهله للمرحلة المقبلة، فسيالقي الفائز من المباراة األخرى التي 

ستجمع إنتر ميالنو اإليطالي مع بنفيكا البرتغالي.
الوكاالت 

إيقاف  القدم،  لكرة  الفرنسي  االتحاد   رفض 
باإلفطار،  المسلمين  لالعبين  للسماح  المباريات 
رمضان  شهر  في  المقامة  المباريات  خالل 

المبارك.
الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  رابطة  وكانت 
وقت  في  أعلنت  إنجلترا،  في  الدنيا  والدرجات 
سابق السماح للحكام بإيقاف المباراة لمنح الالعبين 

فرصة لتناول اإلفطار خالل المباريات.
لالتحاد  التابعة  الفيدرالية  الحكام  لجنة  وأرسلت 
مؤكدة  الحكام،  إلى  خطابا  القدم،  لكرة  الفرنسي 
السماح  أجل  المباريات، من  بإيقاف  السماح  عدم 

لالعبين المسلمين بكسر صيامهم.
لالتحاد  التابعة  الحكام  لجنة  خطاب  في  وجاء 
مونت  "راديو  شبكة  بحسب  اآلتي،  الفرنسي 
كارلو" الفرنسية: "تم لفت انتباه االتحاد الفرنسي 
لفكرة إيقاف المباريات بعد اإلفطار في رمضان، 
األساسي  النظام  أحكام  تحترم  ال  اإليقافات  هذه 
كهيئات  الالمركزية،  الهيئات  القدم،  كرة  التحاد 
قبل  من  المفوضة  العامة  الخدمة  بمهمة  مكلفة 
للجمهورية  األساسية  القيم  عن  وتدافع  الدولة، 
تمييز  أي  لمنع  الوسائل  تنفذ  أن  ويجب  الفرنسية 

أو اعتداء على كرامة أي شخص بسبب معتقداته 
السياسية والدينية«.

وأضاف: "أي شخص ينتهك هذه األحكام سيخضع 
يحظر خالل  حيث  جنائية،  أو  تأديبية  إلجراءات 
أو عرض  أي خطاب  الفرنسي  االتحاد  مسابقات 
أو  دينية  أو  إيديولوجية  أو  سياسية  طبيعة  ذي 
االتحاد  بأن  صحفية،  تقارير  نقابية".وأفادت 
الفرنسي لكرة القدم، أرسل بريدا إلكترونيا لجميع 
حكام الدوريات المحلية، للتذكير بضرورة احترام 
اإلفطار  بسبب  المباريات  إيقاف  وعدم  لوائحه، 
الدوري  حكام  االتحاد  ونهى  رمضان،  شهر  في 
المباريات  إيقاف  الفرنسي والدرجات األدنى عن 
حكامه  وهدد  مسلمون،  العبون  بها  يوجد  التي 

بعقوبات صارمة إزاء عدم االلتزام بتعليماته.
ذات  أي خطابات  استخدام  من  االتحاد  حذر  كما 
خالل  دينية  أو  أيديولوجية  أو  سياسية  أغراض 
االتحاد  قوانين  أن  على  بذلك  واستدل  مسابقاته، 
الدولي لكرة القدم "فيفا" تنص على أن "ملعب كرة 
القدم ليس مكانا للتعبير السياسي أو الديني، بل هي 

أماكن حيادية وللرياضة األسبقية فيها«.
الوكاالت

بعد �سحبها من اإندوني�سيا ب�سبب الكيان ال�سهيوين

النادي امللكي يوؤكد اأنه لن 

يتفاو�س مع البي اأ�س جي حوله

مبابي من جديد 
يبدي رغبته يف ارتداء 

قمي�س ريال مدريد
الفرنسي  أن  اإلسبانية،  "آس"  كشفت صحيفة 
كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، قد 
أبلغ مسؤولي لاير مدريد أنه سيكون العبا في 
-2024( الموسم  في  الملكي  الفريق  صفوف 
2025( على أبعد تقدير.ووفقا لصحيفة "آس" 
فإن مبابي أوضح إلدارة لاير مدريد أن العقد 
الذي يربطه بفريق باريس سان جيرمان يستمر 
حتى عام 2025 في حال الفوز بدوري أبطال 
عندما   2024 عام  في  وينتهي  فقط،  أوروبا 
الدولي  أن  وأكدت  الشرط،  بهذا  الوفاء  يتم  ال 
الفرنسي يؤكد عدم وجود ما يمنعه من االنتقال 
إلى لاير مدريد عام 2024، وتابعت أنه يعتقد 
منه  فرنسا، حيث طلب  بالده  أنه خدم  بالفعل 
في  البقاء  الدولة،  رئيس  ماكرون،  إيمانويل 
باريس سان جيرمان، لكن حان الوقت للتفكير 

في مستقبله بشكل صحيح.
موقف  الصحيفة  أوضحت  أخرى،  ناحية  من 
أي خطوة  اتخاذ  عدم  قرر  الذي  مدريد،  لاير 
الدولي  على  وأن  مبابي،  صفقة  في  خاطئة 
"سانتياغو  لقلعة  طريقه  يمهد  أن  الفرنسي 
برنابيو" بنفسه، واختتمت باإلشارة إلى أن لاير 
جيرمان  سان  باريس  مع  يتفاوض  لن  مدريد 
إلى  االنتقال  الالعب  أراد  وإذا  مبابي،  لضم 
صفوف الفريق الملكي فسيكون ذلك في صفقة 
مجانية عندما يكون العبا حرا في نهاية عقده. 
كيليان  التعاقد مع  يذكر أن لاير مدريد حاول 
مبابي أكثر من مرة، األولى في 2017، لكنه 
جيرمان،  سان  باريس  إلى  موناكو  من  انتقل 
عرضا  باريس،  رفض  فقد  الثانية،  المرة  أما 
وكادت   ،2021 في صيف  نجمه  لبيع  مغريا 
أن تتم الصفقة مجانا بنهاية الموسم الماضي، 
الجديد، جديد عقده  قائد منتخب فرنسا  أن  إال 
في اللحظات األخيرة.وقام كليان مبابي بتجديد 
عقده مع النادي الباريسي لمدة 3 سنوات، إال أن 
للمهاجم  الموسم األخير يبقى اختياريا، ويحق 

الفرنسي فقط تفعيل هذا البند من عدمه".
الوكاالت 

فرن�سا ترف�س اإيقاف املباريات 
من اأجل اإفطار الالعبني امل�سلمني

االأرجنتني تتقدم بعر�س 
ال�ست�سافة كاأ�س العامل لل�سباب

اأبدى حتم�سه لتدريب منتخب �سيدات فرن�سا، رينارد: 

"مل اأترك املنتخب ال�سعودي بغر�س االنتقام"
دفعته  التي  األسباب  رينارد،  هيرفي  المدرب   كشف 
لترك منتخب السعودية لالنتقال لتدريب منتخب فرنسا 
للسيدات.وقال رينارد في مؤتمر صحفي "أتابع الكرة 
الكبرى،  البطولة  خالل  من   2014 عام  منذ  النسائية 

واألندية الفرنسية التي توجت بألقاب قارية«.
وأضاف "متحمس لخوض التجربة، اآلن ينتظرنا كأس 
العالم بعد أسابيع قليلة، ثم دورة األلعاب األولمبية في 
ذلك  من  أفضل  تفسير  يوجد  ال  المقبل،  العام  باريس 
لقراري«، ونوه "لم أقبل المسئولية بغرض االنتقام أو 
رد االعتبار، أنا مدرب فرنسي، عملت لمدة 3 مواسم 

في دوري الدرجتين الثانية والثالثة، وكان لي تجارب 
فرنسيا في كل  بكوني مدربا  وليل، فخور  مع سوشو 

تجاربي خارج البالد«.
القاع، مررت  بدأت من  لقد  "أنا أشق طريقي،  وشدد 
أحاول  لكن  مسيرتي،  في  وهبوطا  بمنحنيات صعودا 
دائًما تقديم أفضل صورة ممكنة عن المدرب الفرنسي«.
منتخب  متابعة  في  بدأ  بأنه  تصريحاته  رينارد  وأتم 
فرنسا للسيدات بمجرد ترشيحه لتولي المسئولية، وذلك 

لدراسة كافة تفاصيل الفريق.
الوكاالت

هددت احلكام بعقوبات �سارمة اإزاء عدم اللتزام بالتعليمات

ريا�ضي
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 تعر�سوا لهجوم بالغاز الم�سيل

 للدموع في اإحدى المباريات

 الفاف تدين االعتداء
 على لعبي الأندية الفل�سطينية

 
أدانت االتحادية الجزائرية 

لكرة القدم، االعتداء األخيرة 
الذي تعرض له العبو 

األندية الفلسطينية، كما أبدت 
الفاف تضامنه الكبير مع 

كرة القدم الفلسطينية.
ونشرت "الفاف" بيانا عبر 
موقعها الرسمي جاء فيه: 

"باإلضافة لالعتداءات 
التي يتعرض لها الشعب 

الفلسطيني يوميا، كرة القدم 
هي األخرى لم تسلم من أعمال المحتل".

وأضاف بيان الفاف: "مرة أخرى، تعرضت الكرة الفلسطينية لهجوم بقنابل 
الغاز المسيل للدموع خالل إحدى المباريات، مما أدى لوقوع عدة إصابات 

وتوقف هذه المباراة، في انتهاك واضح لجميع المواثيق الدولية وقواعد الفيفا".
وختم البيان: "االتحاد الجزائري لكرة القدم يدين بشدة هذه الهجمات الوحشية 

التي نفذها المحتل الصهيوني، ويعرب عن دعمه وتضامنه الثابت مع 
المدنيين، والعبي كرة القدم المتضررين، وكذلك مع االتحاد الفلسطيني لكرة 

القدم".
ق.ر

 تاألق ب�سكل لفت و�ساهم

 في فوز ال�سيتي اأمام ليفربول اأم�س

 محرز اأكثر لعب اإفريقي �سناعة 
للأهداف في تاريخ البرومييرليغ

 
تألق الدولي الجزائري 
رياض محرز العب 
مانشستر سيتي خالل 

مباراة فريقه أمام ليفربول، 
في قمة الجولة 29 من 

الدوري اإلنجليزي الممتاز، 
وأصبح الالعب اإلفريقي 

األكثر صناعة لألهداف في 
البرومييرليغ.

ونال محرز ثقة مدربه 
اإلسباني بيب غوارديوال 

لقيادة هجوم "السماوي" في قمة الجولة 29 من البريميرليغ، والتي انتهت 
بفوز فريقه بنتيجة 4-1، في أول ظهور له في المنافسة منذ شهر فيفري 

الماضي، حين فاز على أستون فيال في الجولة 23 بنتيجة 1-3.
وحصل قائد الخضر على تقييم بلغ 8.12 من 10 من جانب موقع "هو 

سكورد"، كثالث أفضل العب من جانب مانشستر سيتي، بعد البلجيكي كيفين 
دي بروين واإلنجليزي جاك غريليش.

وباألرقام، تمكن محرز من تقديم تمريرة حاسمة وصناعة 6 فرص أخرى 
للتهديف لكنها لم تترجم إلى داخل الشباك، وقام صاحب بالتسديد على مرمى 

الضيوف 4 مرات، كما نجح في القيام بمراوغتين ناجحتين، وأظهر دقة كبيرة 
في التمرير بنسبة نجاح بلغت 88%، وجح في الحصول على 4 مخالفات 

كاملة.
وكانت المباراة بين مانشستر سيتي وليفربول تاريخية بالنسبة لمحرز، والذي 
اعتلى وبشكل رسمي صدارة أكثر الالعبين األفارقة تقديما للكرات الحاسمة 

في تاريخ البريميرليغ.
ووصل محرز لـ56 تمريرة حاسمة خالل مشاركاته في الدوري اإلنجليزي 

الممتاز، متفوقا على األسطورة ديديه دروغبا نجم نادي تشيلسي األسبق.
يذكر أن أرقام محرز هذا الموسم تبقى مميزة مع "السماوي"، حيث سجل 12 

هدفا وصنع 7 في مختلف المنافسات.
ق.ر

نقطة واحدة تكفي اأبناء �سو�سطارة للمرور للدور القادم

 اتحاد العا�سمة يتحدى الأخ�سر
 الليبي للتاأهل لربع نهائي الكاف

 
تسعى تشكيلة اتحاد العاصمة 

لتحقيق الفوز، أو التعادل 
على األقل من أجل ضمان 

المرور إلى ربع نهائي كأس 
الكونفدرالية، عندما تستقبل 

األخضر الليبي اليوم بملعب 
5 جويلية، في إطار الجولة 
الخامسة واألخيرة من دور 

المجموعات.
ويدرك أشبال المدرب بن 

شيخة أن التعادل في مباراة 
اليوم سيكفيهم لضمان التأهل للدور القادم، لكنهم يريدون تفادي أي مفاجأة غير 
سارة من الخصم الليبي، وسيعملون على تحقيق فوز مريح في مباراة يدركون 

أنها لن تكون سهلة.
وستكون المواجهة حاسمة لرجال المدرب المصري للنادي الليبي، عبد الحميد 

بسيوني، فالفوز يعني اجتياز األخضر لدور المجموعات.
وضمن مارومو غاالنتس الجنوب إفريقي التأهل لربع النهائي، بعد تصدره 
للمجموعة األولى برصيد 9 نقاط، بينما يحتل اتحاد الجزائر المركز الثاني 

برصيد 8 نقاط، ويأتي سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي ثالثا، برصيد 5 نقاط، 
ثم األخضر في المركز الرابع بذات الرصيد.

ق.ر

ق.ر

تنتظر الجماهير الجزائرية، موقف الثنائي 
ريان شرقي العب ليون، وأمين غويري 
مهاجم فريق رين، بخصوص المنتخب 

الذي سيمثله كل العب منهما في المستقبل، 
مع تواتر األخبار بشكل مكثف في األيام 

الماضية، لتؤكد أن كل واحد منهما يرغب 
في تمثيل منتخب الجزائر، على حساب 

المنتخب الفرنسي، والسير على خطا حسام 
عوار. وأشار موقع "أر.أم.سي" الفرنسي، 
إلى أن الالعبين لم يتخذا قرارا نهائيا حتى 

اآلن، وأن ما يثار بخصوص اختيار كل 
واحد منهما الدفاع عن قميص المنتخب 

الوطني، غير سليم وكل العب منهما يمكنه 
أن يشارك في المعسكرات مع منتخب 

فرنسا األولمبي، بقيادة سيلفان ريبول، في 
الفترة القادمة، في انتظار قرارهما النهائي، 

وبالتالي فإنه يجب انتظار بعض الوقت 
لمعرفته.  وأوضح الموقع الفرنسي، وفق 

معلومات خاصة به، أن أمين غويري 
يطمح بقوة للمشاركة في بطولة أوروبا 

مع المنتخب الفرنسي في الصيف القادم، 
وبالتالي فإنه لن يتخذ قراراه اآلن، خاصة أن 

ذلك قد يحرمه من فرصة حضور البطولة 
األوروبية، وأكد الموقع، أن القرار النهائي 

لن يكشف منطقياً، قبل بطولة أوروبا للشباب 
المقبلة، وبعدها قد تتغير المعطيات.

وكان غويري وشرقي قد شاركا في معسكر 
مع منتخب فرنسا األولمبي في األيام 

الماضية، وهو ما يؤكد أنهما ما زاال لم 
يغيرا موقفها بشكل رسمي حتى اآلن، وكل 

واحد منهما قد يشارك في بطولة أوروبا.
وكان اإلعالمي الفرنسي الشهير، رومان 
مولينا قد كشف في تغريدة له عبر حسابه 
على "تويتر"، بأن الالعبين، والعديد من 

الالعبين مزدوجي الجنسية الذين ينشطون 
مع المنتخبات الفرنسية للفئات الشابة، 

يعانون من ضغط رهيب، مرتبط بمعتقداتهم 
الدينية، وأشار مولينا إلى قيام االتحاد 

الفرنسي بالضغط على الالعبين المسلمين 
في مختلف الفئات السنية للمنتخبات خالل 

فترة التوقف الدولي الماضية، من أجل 
إجبارهما على عدم صوم رمضان، وهو ما 
أثار حفيظة المعنيين باألمر، وجعل غويري 
وشرقي تحديدا يقومان ببدء التفكير جديا في 

تغيير جنسيتهما الرياضية واللعب مستقبال 
لمنتخب الجزائر.

وجه عادل عمروش، مدرب منتخب تنزانيا، 
انتقادات قاسية لمواطنه جمال بلماضي 

مدرب "الخضر"، حيث لم يتردد في وصفه 
بـ"المتعجرف"، وهو ما يؤكد العالقة 

المتوترة بين الرجلين، منذ أن كان األول 
مدرباً لمنتخب بوتسوانا ضمن تصفيات أمم 

أفريقيا 2021.
وجاءت تصريحات عمروش، أول أمس 

لموقع "بي بي سي سبورت أفريكا" 
المتخصص في تغطية شؤون الكرة 

األفريقية، حيث قال: "جمال بلماضي 
مدرب متعجرف، لقد كانت تجربة سيئة 

عندما تواجهنا، األمر ال يتعلق بالمباراة في 
حد ذاتها، ولكن بمواقفه التي تدل على أنه 

شخص متغطرس«.
وتابع عادل عمروش تصريحاته "بلماضي 

لم يكن ودوداً ومحترفاً كما لم يحترمني 
ولم يحترم منتخب بوتسوانا عندما تواجهنا 
في تصفيات أمم أفريقيا السابقة، لدرجة أنه 
حرض الجمهور الجزائري ضدي، وأدلى 
بتصريحات تشير بأنني طلبت من العبي 

فريقي استخدام اللعب الخشن إلصابة العبي 
الجزائر، وهذا غير صحيح«.

وسيكون عمروش على موعد لمواجهة 
بلماضي والخضر مع منتخب تنزانيا، ضمن 

الجولة األخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 
2023، وعن هذا قال: "حبي لبلدي الجزائر 
سيظل دائما قويا، ال أخفي أن األمر سيكون 
صعباً بالنسبة لي عندما أسمع النشيد الوطني 
الجزائري، وهذا يشعرني بانهيار كبير، لكن 

مع صافرة الحكم سيتغير كل شيء«.
ق.ر

كشفت الصحيفة الرياضية الفرنسية 
"ليكيب" في نسختها الورقية، عن 

األجور التي يتقاضها نجوم الدوري 
الفرنسي لموسم 2023-2022.

وتصدر حسام عوار نجم أولمبيك ليون، 
الترتيب الخاص بالالعبين الجزائريين 

باعتباره يحصل شهريا على مبلغ 300 
ألف يورو وسنويا على 3.6 مليون 

يورو.
ويحصل أندي ديلور على أجر شهري 
تبلغ قيمته 180 ألف يورو، بما يعادل 
2.160 مليون يورو سنويا، وهو الذي 
انتقل خالل الميركاتو الشتوي األخير 
لنادي نانت، قادما من نيس في صفقة 

بلغت قيمتها 5 ماليين يورو.
وحل آدم وناس مهاجم نادي ليل ثالثا في ترتيب أغلى الالعبين 

الجزائريين بالدوري الفرنسي بأجر شهري 160 ألف يورو، وهو ما 
يسمح له سنويا بالحصول على مبلغ 1.920 مليون يورو، وشارك 

مهاجم "الخضر" في 18 مباراة ضمن مختلف المسابقات خالل 
الموسم الحالي، أسهم خاللها في 3 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

وجاء يوسف عطال في المركز الرابع في هذا التصنيف براتب 

شهري يبلغ 150 ألف يورو، وهو ما يمكنه 
من الحصول على 1.8 مليون يورو في 

الموسم.
ويتقاضى نبيل بن طالب 70 ألف شهريا، 
وهو ما يسمح له بتقاضي 840 ألف يورو 
سنويا، وخاض النجم األسبق لتوتنهام في 

26 مباراة بمختلف المسابقات، أسهم خاللها 
في 6 أهداف ما بين صناعة وتسجيل، كما 

يتقاضى هاريس بلقبلة نجم بريست راتبا 
شهريا يصل إلى 50 ألف يورو، متقدما 
على نجم نيس هشام بوداوي )46 ألف 

يورو( ومدافع كليرمون فوت، مهدي زفان 
)40 ألف يورو(.

وحل يوسف باليلي مهاجم أجاكسيو في 
المركز األخير بقائمة النجوم الجزائرية التي تنشط في الدوري 

الفرنسي بأجر شهري ال يتجاوز 35 ألف يورو.
وتجدر اإلشارة إلى أن المواهب الجديدة لمنتخب "محاربي 

الصحراء"، جوان حجام وبالل بوعناني وفارس شعيبي يحصلون 
أيضا على راتبا ضعيفا مع أنديتهم بحكم أنهم مازالوا في مقتبل 

مسيرتهم الكروية.
الوكالت

ب�سبب معاناة الالعبين الم�سلمين مع منتخب فرن�سا موؤخرا

عمرو�س ي�سن هجوما على مدرب الخ�سر وي�سرح: 

باليلي في المركز الأخير بـ35 اأورو �سهريا فقط

غويري و�سرقي في الطريق 
ال�سحيح للن�سمام للخ�سر

بلما�سي مدرب متعجرف ومواجهة الجزائر �ستكون �سعبة علي

عوار يت�سدر اللعبين الجزائريين الأعلى اأجرا في فرن�سا

ريا�ضي



ال�صفري ال�صحراوي املكلف باأمريكا 

الالتينية والكاريبي ي�صرح

 اجلمهورية ال�سحراوية �ستطلب 
ر�سميا اأن تكون ع�سوا مراقبا يف القمة 

"الأيبريية-الأمريكية"
أكد السفير الصحراوي المكلف بأمريكا الالتينية 

والكاريبي، محمد أزروك، أن الجمهورية العربية 
الصحراوية الديمقراطية ستتقدم بطلب اإلنضمام 

كبلد مراقب في القمم االيبيرية-األمريكية، بعد 
اقتراح الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، أن 

تكون الصحراء الغربية جزء من هذا الموعد.
وقال أزروك في تصريح لوكالة "أوروبا بريس"، 

إن جبهة البوليساريو استقبلت اقتراح الرئيس 
الكولومبي بانضمام الجمهورية الصحراوية 

كمراقب الى القمة االيبيرية-األمريكية، "بكثير 
من اإلرتياح و التقدير"، وهي تشكره على ذلك.
وأكد السفير أن الجمهورية العربية الصحراوية 

الديمقراطية تبدي "استعدادها الفوري للتوافق مع 
الدعوة المذكورة" وتقديم طلب اإلنضمام كمراقب 

للقمم األيبيرية-األمريكية، التي تضم 22 دولة، 
رغم معارضة الحكومة اإلسبانية، التي اتهمها 
محمد أزروك ب "أنها أصبحت هي المتحدث 
الرسمي باسم اإلحتالل المغربي في مثل هذه 

المنتديات".وأعرب الدبلوماسي الصحراوي عن 
"أسفه" لردة فعل حكومة اسبانيا، مشددا على 

أن "القمة األيبيرية-األمريكية ليست هي إسبانيا 
فحسب، ال سيما و أن معظم الدول الشقيقة في 
المنطقة تقيم عالقات دبلوماسية مع الجمهورية 

الصحراوية، و تربطها بها روابط تاريخية وثقافية 
ولغوية".  

وأكد المتحدث أن رئيس الحكومة االسبانية ووزير 
خارجيته والحزب االشتراكي يحاولون الوقوف 

في وجه التطلعات المشروعة للشعب الصحراوي 
المتمسك بحقه في تقرير المصير.ونبه الدبلوماسي 

الصحراوي، الحكومة االسبانية إلى أن "تمثيل 
المغرب اليوم بالتأكيد ال يعتبر تشريفا"، خاصة 

بعد سلسة فضائح هذا النظام بالبرلمان األوروبي 
و رشوة برلمانيين لتغيير مواقفهم من العديد من 

القضايا، على رأسها قضية الصحراء الغربية.
الوكاالت
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ذكر خوجة أفندي في محاضرته المعنونة "التفسير 
االشاري: نشأته وضوابطه" في إطار اليوم الثاني من 

أشغال الملتقى الخامس عشر لسلسلة الدروس المحمدية 
الذي يتناول هذه السنة محور "ضوابط التفسير 

ومدارس المفسرين" المتواصل بوهران أن "الكتاب 
والسنة هما األصالن لحبل النجاة في الدنيا واآلخرة 

وهما يتضمنان جميع ما نحتاجه ظاهرا وباطنا".
وشرح المحاضر  أن "التفسير اإلشاري للقرآن الكريم 

يقصد به فهم باطن اآليات وأسرارها" موضحا أن 
النصوص ليست على ظواهرها وإنما بما تحويه في 
باطنها من إشارات خفية ال يدركها إال أهل السلوك 

والتصوف". وأضاف "هناك من يسمي التفسير 
اإلشاري بالتفسير الصوفي أو الفيضي وهو نوع من 
تفسير القرآن الكريم ينتمي إلى نمط معين من الفهم 

وهو فهم المعاني التي قد ال تظهر ألول وهلة وإنما 
تحتاج إلى تدبر وتأمل".

واشترط ذات المحاضر في قبول التفسير االشاري "أال 
يتنافى مع ما يظهر من معنى النظم الكريم والمقرر 

في لسان العرب" و"أال يكون له معارض شرعي أو 
عقلي" و"أن يكون له شاهد شرعي يؤيده" و"أن ال 

يكون تأويال بعيدا سخيفا".وتطرق الى أهم الكتب التي 
إهتمت بالتفسير االشاري على غرار كتاب "تفسير 

القرآن العظيم" لسهل التستري و"لطائف االشارات" 
ألبي القاسم القشيري و"حقائق التفسير" ألبي عبد 

الرحمان السلمي و"المكتوبات الربانية" ألحمد الفاروق 
السرهندي وغيرها.

ويشارك في هذه الطبعة من الملتقى الذي تنظمه 
الزاوية البلقائدية الهبرية سنويا بمقرها الكائن ببلدة 

سيدي معروف )شرق وهران( بمناسبة شهر رمضان 
المبارك كوكبة من العلماء والفقهاء من الجزائر 

والوطن العربي، حيث سينشطون محاضرات ترتبط 
مواضيعها بالمحور الرئيسي للملتقى الذي تتواصل 

أشغاله إلى غاية 7 أفريل الجاري.
ومن مجمل هذه المحاضرات المبرمجة بعد صالتي 

العصر والتراويح "التفسير بالمأثور : نشأته 
وضوابطه" و"عناية علماء اإلسالم بتفسير آيات 

األحكام" و"جهود السادة الصوفية في خدمة التفسير" و 
"اإلعجاز اللغوي في القرآن الكريم: تجليات وقبسات" 
و"المحكم والمتشابه في القرآن الكريم" و"األمير عبد 
القادر الجزائري وكتابه المواقف الروحية" و"اإلمام 

سيدي عبد الرحمان الثعالبي ومنهجه في كتابه الجواهر 
الحسان" وغيرها.

أطلقت شركة "أوريدو" عرضا ترويجيا جديدا، خاص 
بشهر رمضان، يسمح لهم التمتع بحجم مضاعف من 
 ،My Ooredooو YOOZ االنترنت عبر تطبيقي

حيث جاء هذا العرض خصيصا لالستجابة الحتياجات 
الزبائن المتزايدة من األنترنت، خاصة خالل شهر 
رمضان، سيسمح هذا العرض الجديد والحصري 

 My Ooredoo ومستخدمي YOOZ لمشتركي

التمتع بحجم مضاعف من االنترنت، وهذا طيلة 
الشهر الفضيل. ولالستفادة من هذا العرض، على 
 YOOZ by Ooredoo الزبون تحميل تطبيق

 Play  المتوفرة عبر متاجر My Ooredoo أو
 Apple و Huawei App Galleryو store

App Store  باللغة )العربية، الفرنسية واإلنجليزية( 
واختيار باقة االنترنيت التي تناسبه بين اليومية، 

نصف شهرية أو شهرية المتاحة عبر كال التطبيقين 
واالستمتاع بإنترنت مضاعفة بنفس الصالحية. 

وبمناسبة الشهر الفضيل، ومن خالل هذا العرض 
الترويجي، تستمر Ooredoo في إثراء التجربة 

الرقمية لزبائنها بعروض مبتكرة مصممة خصيصا 
لتلبية احتياجاتهم واالرتقاء إلى مستوى توقعاتهم. 

 ر. ن

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا 
إفطارا جماعيا للطلبة الدوليين، وذلك  بحضور والي 

والية قسنطينة و المدير العام بالنيابة للخدمات الجامعية 
فيصل هنين وإطارات مديرية التبادل والتعاون الدولي 

وكذا اطارات مديرية الخدمات الجامعية بقسنطينة ونائب 
رئيس المجلس األعلى للشباب ورئيس لجنة التعليم 

العالي بالمجلس األعلى للشباب . اإلفطار  الجامعي  هذا 
نظم على شرف الطلبة الدوليين على مستوى الخدمات 

الجامعية  بقسنطينة عين الباي وكل الطلبة على مستوى 
كل االقامات الجامعية  التابعة لها، حيث إستفاد من هذا 

اإلفطار الجماعي أكثر من 400 طالب وطالبة ينحدرون 
من 27 دولة. وقال فيصل هنين مدير الخدمات الجامعية 
بالنيابة إن هذا اإلفطار يبرز مدى تكفل الدولة الجزائرية 

بالطلبة  الدوليين وتعويضهم  دفء موائد عائالتهم   

مضيفا المتحدث ذاته أن هدفنا األساسي  هو خدمة كل 
الطلبة الدوليين لمقيمين بالجزائر على غرار أقرانهم من 
أبناء وطننا الحبيب المقيمين  على حد سواء . هذا ويشار 
أن فيصل  هنين قد شارك آيضا الطلبة الدوليين المقيمين 

بالخدمات الجامعية بالبليدة إفطارهم في اول يوم من 
الشهر الفضيل.

 من جهتم الطلبة الدوليين  عبروا عن فرحهم ورضاهم 
على تكفل الدولة الجزائرية بهم مثمنين قرارات المسؤول 

األول عن القطاع ومبادراته في مقدمتها  تغيير التسمية 
بعد ما كانت الطلبة األجانب، شاكرين جوالت فيصل 
هنين المارطونية إلى مختلف اإلقامات الجامعية بعديد 

الواليات وقرارته الشجاعة منذ تغيينه على رأس قطاع 
الخدمات الجامعية.

ع. بكريي

تمكنت مصالح الشرطة بمعسكر من وضع حد لنشاط 
شبكة مختصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر البحر 

مكونة من خمسة أشخاص, حسبما أفاد به أمس، بيان 
لألمن الوالئي.

وأوضح المصدر أن القضية التي عالجها فرع مكافحة 
تهريب المهاجرين تعود إلى يناير الماضي بعد تقدم امرأة 
بشكوى مفادها أنها تعرضت رفقة أبنائها الثالثة للنصب 

واالحتيال من طرف المشتبه فيهم )المدبر شركائه( الذين 
أوهموهم بتنظيم رحلة للهجرة غير الشرعية انطالقا من 

أحد شواطئ مستغانم مقابل مبلغ مالي قدره 1 مليون 

و50 ألف دج.
وقامت الشرطة، بعد التعرف على المشتبه فيهم، بتوقيف 
أربعة منهم فيما ال يزال مشتبه فيه واحد في حالة فرار 

واألبحاث عنه مستمرة إلى غاية توقيفه, يضيف المصدر 
ذاته.

وبتهم تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية 
منظمة والنصب واالحتيال تم تقديم الموقوفين األربع أمام 

وكيل الجمهورية بمحكمة مستغانم الذي أمر بإيداعهم 
الحبس المؤقت, كما أشير إليه.

ر. ن

كشفت مصالح الحماية المدنية عن تسجيل 11 وفاة 
وإصابة 382 شخصا إثر حوادث مرور في الفترة 

الممتدة ما بين 28 مارس إلى 1 أفريل 2023.وأوضحت 
الحماية في بيان لها أن أثقل حصيلة تم تسجيلها كانت 

في والية باتنة بوفاة شخصين وإصابة 2 أخرين بجروح 

على إثر حادث اصطدام بين شاحنتين وسيارة سياحية 
على مستوى الطريق الوطني رقم 87 ببلدية الشمرة.

وخلفت حوادث المرور خالل 9 أيام األولى من رمضان 
وفاة 29 شخصا وإصابة 1478 آخرين.

ف.م

توا�صل اأ�صغال امللتقى الـ 15 ل�صل�صلة الدرو�س املحمدية بوهران

حما�سرون ي�سلطون ال�سوء حول �سوابط التف�سري
الدرو�س املحمدية، ويف هذا تتوا�صل بالزاوية البلقايدية بوهران، فعاليات  امللتقى الـ 15 ل�صل�صلة 

ال�صياق األقى ال�صيخ �صفيق بن اأحمد خوجة اأفندي من تركيا، حما�صرة اأكد من خاللها اأن التف�صري لكتاب اهلل 

يحتاج لل�صنة النبوية باعتبارهما "املحكان ل�صدق االأحوال والعلوم واملواجد".

اإ�صـهـــار

ANEP : 2316008121  الرائد: 02/ 2023/04

االأحد 02  اأفريل 2023 املـوافق لـ 11 رم�صان 

10

لفائدة 400 طالب وطالبة ينحدرون من 27 دولة

اإفطار جماعي للطلبة الدوليني بجامعة ق�سنطينة

مع�صكر

و�سع حد لن�ساط �سبكة خمت�سة يف تنظيم رحالت "احلرقة"

يف ح�صيلة مل�صالح احلماية املدنية

م�سرع 11 �سخ�سا يف حوادث املرور منذ بداية رم�سان

ي�صمح مب�صاعفة الر�صيد من االنرتنت 

"اأوريدو"تطلق عر�سا ترويجيا جديدا 
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 l اإعداد: حياة �سرتاح

تدبرية رم�ضان

يكون  عندما  اأ�سرع  ب�سكل  البكترييا  تنمو 

اأن ل تزيد فرتة  الطعام دافئًا، لذلك يجب 

3 �ساعات، ويجب ت�سخني  حفظ الطعام عن 

احلافظة قبل و�سع الطعام بداخلها، وغالبًا 

اأ�سا�سية  لكنها  اخلطوة،  هذه  تخطي  يتم  ما 

للحفاظ على الطعام.

 -غلي كمية منا�سبة من املاء

املغلــــي  باملاء  الطعــــام  حــاويــة   -تعبئـــة 

مع تغطيتــها

 -انتظر خم�س دقائق اأثناء ت�سخني الطعام

 -اأفرغ احلاوية من املاء

- �ســــــع وجبــــــات الطعــــام داخل احلاوية 

ال�ساخنــــــة

العلــــــــــم   يجــــــيب
اأ�سرارالنوم 

ال�سحييفرم�سان

اأكد الدكتور في�سال �ساه، اخت�سا�سي اأمرا�س 

النوم مب�ست�سفى   الرئة يف مركز ا�سطرابات 

اأهمية  الرتكيز  على  كلينيك،  كليفالند 

خالل �سهر رم�سان على حت�سني جودة النوم 

واحل�سول على ق�سط كاف من  الراحة اأثناء 

الليل.   

ق�سط  على  احل�سول  اأن  املعروف  "من   وقال 

اأداء  ي�ساعدنا  على  اجليد  النوم  من  كاف 

اأعمالنا ب�سكل اأف�سل، لكن الدرا�سات اأظهرت 

ال�سبع  يف  م�ستويات  اأي�سا  يوؤثر  النوم  اأن 

واجلوع لدينا. ووفقا لهذه الأبحاث، يرتبط 

يف  بالتغريات  النوم  اجلزئي  من  احلرمان 

هرموين تنظيم ال�سهية )اللبتني والغريلني( 

مما  قد يجعل ال�سيام اأكرث �سعوبة".     

الدرا�سات  بع�س  اأن  �ساه  الدكتور   واأ�سح 

على  احل�سول  بدون  اإنه  اإىل  اأي�سا  خل�ست 

النوم اجليد واملتنا�سق، فاإن   ق�سط كاٍف، من 

يجعل  �سلبا،  مما  تتاأثر  املناعية  ال�ستجابة 

النا�س اأكرث عر�سة لالإ�سابة بالعدوى ب�سكل 

عام، اإ�سافة اإىل اأنهم  ي�ستغرقون وقتا اأطول 

للتعايف منها.    

مهمة  عوامل   3 هناك  �ساه،  للدكتور   ووفقا 

وراء جودة النوم، وهي: 

و�ضع  جدول ثابت ومنتظم للنوم 
احل�ضول على فرتة كافية من النوم غري املتقطع

مثل  ال�سحي  للنوم  امل�ساعدة  العادات  تبني 

اإيقاف ال�سا�سات الإلكرتونية  والرقمية. 

ب�سكل  عاداتهم  النا�س  بع�س  "يغري   واأ�ساف 

رم�سان،  و�ستعتمد  �سهر  خالل  جذري 

حياتهم  منط  على  بذلك  قيامهم  طريقة 

ومن  اأو  الأ�سرة.  العمل  مثل  والتزاماتهم، 

من  اأف�سل  الأمناط  اأحد  اإن  القول  امل�ستحيل 

النهج  عن  النظر  ذلك،  وبغ�س  ومع  الآخر. 

الذي يتبناه الأفراد، هناك خطوات ميكنهم 

على  احل�سول  يف  اأنف�سهم  اتخاذها  مل�ساعدة 

الف�سيل  ال�سهر  خالل  النوم  من  كاٍف  ق�سط 

حياتهم  اأمناط  مع  اأكرب  ب�سهولة   والتكيف 

املعتادة بعد ذلك".      

العوامل  اأهم  اأن  اإىل  �ساه  الدكتور   واأ�سار 

امل�ساعدة يف احل�سول على نوم �سحي  وجيد 

�ساعة  يف  الفرا�س  اإىل  الذهاب  يف  تتمثل 

�ساعة  حمددة  يف  وال�ستيقاظ  حمددة 

القدر  على  احل�سول  وحماولة  يوم،  كل 

�ساعات   9-7 وهو  النوم،  من  به  ى  املو�سّ

للبالغني. و�سي�ساعد ذلك يف تنظيم ال�ساعة 

الداخلية  ال�ساعة  للج�سم،  اأو  البيولوجية 

�سحي  بنوم  ال�ستمتاع  وبالتايل  للج�سم، 

عميق.    

اإىل  نومهم  تق�سيم  يختارون  الذين  ون�سح 

بالتاأكد  مدار  اليوم،  على  اجلل�سات  من  عدد 

واحدة  فرتة  تت�سمن  العملية  هذه  اأن  من 

والتي  امل�ستمر،  من  النوم  وطويلة  ثابتة 

ي�ستهدفوا  واأن  �ساعات،   6-5 عن  تقل  ل 

وهو  النوم  �ساعات  من  به  ى  الإجمايل  املو�سّ

7-9 �ساعات يوميا.   
 كما اأو�سى الدكتور �ساه الذين يغريون اأمناط 

نومهم ب�سكل جذري، خالل  رم�سان، بالعودة 

ال�سهر  انتهاء  بعد  ال�سابق  روتينهم  اإىل 

الف�سيل. على  �سبيل املثال، اإذا قام الأ�سخا�س 

والنهار،  الليل  بني  نومهم  �ساعات  بتبديل 

اإىل  تدريجي  ب�سكل  العودة  عليهم   فيجب 

اأوقات  تقدمي  خالل  من  املعتاد  روتينهم 

يوم،  كل  �ساعات  لب�سع  وال�ستيقاظ   النوم 

ب�سهولة  اجل�سم  �ساعة  �سبط  ميكن  بحيث 

 اأكرب.      

اأطباق رئي�ضية

قالببطاطاباللحماملفروم
املقادير  1 :كغ بطاطا، رطل لحم مفروم مطبوخ، كأس معدنوس مفروم، كأس حليب 

مخلوط مع حبة بيض وفيه رشة فلفل أسود وملح.
طريقة التح�ضري:

ـ نخلط المعدنوس واللحم المفروم.
ـ نقشر البطاطا ونقطعها إلى دوائر ونفورها.

ـ نضع نصف الكمية في القالب المدهون وندهن البطاطا أيضا بالزبدة.
ـ نضع اللحم المفروم المقلى في الزيت والمتبل بالملح والفلفل األسود واألحمر.

الحليب  كأس  ونفرغ  اللحم  على  نفسها  بالطريقة  الثانية  البطاطا  كمية  نصف  نضع  ـ 
الممزوج بالبيض بالتساوى على كامل القالب.

ـ ندخل القالب إلى فرن متوسط الحرارة حتى يحمر الوجه.

حتلية وحلويات
ع�سريالليمونبالنعناع

الماء  من  أكواب  أربع  كأس سكر،  أخضر، نصف  ليمون  حبات  املقادير: عصير ست 
البارد، 6 أوراق نعناع، مكعبات من الثلج، وريقات نعناع أو شرائح ليمون للتزيين.

طريقة التح�ضري:
الكهربائي وشغليه حتى  الخالط  النعناع، والسكر في  الماء،  الليمون،  ـ ضعي عصير 

تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض.
ـ أفرغي العصير في أكواب التقديم التي تكوني قد وضعت فيها القليل من مكعبات الثلج.

ـ زيني بأوراق النعناع األخضر المنعشة، أو بشرائح الليمون.
ـ ندخل األكواب إلى الثالجة لمدة 4 ساعات ثم نزين حسب الرغبة ببرتقال بارد مثال.

هل كنت تعلم
هلالإفطارعلىامل�سروبات
الغازيةي�سببف�سلالكلى؟

الغازية  المشروبات  تناول  تحذر من  االجتماعي رسالة  التواصل  تتناقل بعض وسائل 
على اإلفطار بعد الصيام، زاعمة أن ذلك يؤدي إلى فشل الكلى، فما مدى صحة ذلك؟

وتقول الرسالة "أناشد جميع الناس بعدم شرب المشروبات الغازية والملونة في رمضان 
في وقت اإلفطار، وذلك بسبب أن اليوم الطويل من الصيام يسبب جفاف الكليتين، وأن 
تناول المشروبات الغازية الباردة بشكل مفاجئ يؤدي إلى فشل الكلى، لذا نرجو عدم 
شربها وتجنبها نهائيا واستبدالها بالماء والعسل ومنقوع الفواكه المجففة كالتين والمشمش 
قسم  في  عيادتي  لك من  أكتبها  عائلتك  لك وألفراد  هذه رسالتي  الطازجة،  والعصائر 

أمراض وزراعة الكلى.«..
وليس موضحا ال صاحب الرسالة وال مصدرها أو تاريخها، وهل هو طبيب فعال كما 

يزعم.
هل تناول امل�رشوبات الغازية بعد ال�ضيام ي�ضبب ف�ضل الكلى؟

اجلواب: ال، فالمشروبات الغازية ال تؤثر على الكلى بعد الصيام، وال توجد عالقة بين 
تناول هذه المشروبات وفشل الكلى.

تم الربط بين استهالك المشروبات الغازية ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم وحصى 
الكلى، وجميعها عوامل خطر لإلصابة بأمراض الكلى المزمنة.

الجهاز  في  بتغيرات  يرتبط  الذي  الفوسفوريك  حمض  على  الكوال  مشروبات  تحتوي 
البولي تعزز حصوات الكلى، إذ وفقا لدراسة يرتبط شرب عبوتين أو أكثر من الكوال 

-سواء العادية أو المحالة- في اليوم بزيادة خطر اإلصابة بأمراض الكلى المزمنة.
الخالية من  الكوال  الكثير من مشروبات  فإن شرب   ،2014 في  نشرت  لدراسة  ووفقا 
السكر أو غيرها من المشروبات الغازية قد يكون له آثار على الصحة، بما فيها الكلى، 
فقد تراجعت وظائف الكلى على مدى عقدين من الزمان لدى النساء الالئي تناولن العديد 

من المشروبات الغازية المخصصة للحمية يوميا.
ومقارنة بالنساء الالئي لم يشربن صودا الدايت كان لدى النساء الالئي يشربن الصودا 

انخفاض أكبر بنسبة 30% في وظائف الكلى خالل 20 عاما.
وشملت الدراسة أكثر من 3 آالف امرأة شاركن في الدراسة لمدة 20 عاما أو أكثر، وفي 
البداية كانت جميع النساء يتمتعن بوظائف الكلى الصحية، وفقا للدكتورة جولي لين أستاذة 

مساعدة في الطب بكلية الطب في جامعة هارفارد وطبيبة بمستشفى بريغهام والنساء.

املقبالت وال�ضلطات وال�ضوربات

خبيزاتال�سانوج
املقادير: 3 كيالت فرينة، كيلة سميد رطب، ملعقة صغيرة ملح، حبة بيض، صفار بيضة، 
ملعقة كبيرة خميرة الخبز، ربع كأس زيت، نصف كأس حليب دافئ، ماء دافئ، سانوج، 

ملعقة صغيرة سكر.
طريقة التح�ضري:

ـ أوال ضعي ملعقة الخميرة وملعقة السكر في الحليب الدافئ واتركيها تختمر.
ـ ضعي الفرينة، السميد، الملح، الزيت وامزجي جيدا، ثم أضيفي حبة البيض والخميرة 

بعد انتفاخها واجمعي بالماء الدافئ.
لمدة  اعجني  ثم  متماسكة  عجينة  على  تتحصلي  حتى  جيدا  المكونات  جميع  اخلطي  ـ 

طويلة.
ـ اتركي العجينة تستريح لبعض الوقت في مكان دافئ، وشكلي بعدها كريات صغيرة ثم 

سطحيهم في لوحة الفرن.
ـ اخلطي صفار البيض مع ملعقة زيت وادهني الخبيزات به.

ـ رشي السانوج، وأدخلي الصينية إلى الفرن حتى يتحمر.

ن�ضائح رم�ضانية
ماهيوجبةالإفطاراملثالية؟

يشير أخصتئيي التغذية إلى أهمية تناول وجبة إفطار متوازنة وصحية تمد الجسم 
بحاجته من العناصر الغذائية األساسية وتساعده على استرجاع طاقته دون الشعور 

بالخمول والكسل ومشاكل المعدة وسوء الهضم بعدها.
سهل  فهضمه  رمضان  في  الصيام  لكسر  وصحيا  مثاليا  خيارا  "التمر"  ويعد 
ويحتوي على نسبة عالية من السكر المعقد واأللياف والمعادن )الكالسيوم والحديد( 

والفيتامينات، وفق حسين.
ويقول هؤالء "ال غنى عن طبق الشوربة في اإلفطار ألنه يحتوي على مكونات 
مغذية سهلة الهضم وغني بالمياه التي تساعد على ترطيب خاليا الجسم والبشرة 
وتعويض السوائل المفقودة خالل فترة الصيام، وتهيئة المعدة للهضم مما يساعد في 

الوقاية من الغازات وآالم المعدة.«
بالفيتامينات  "غنية  لكونها  الخضراء،  السلطة  طبق  أهمية  إلى  كذلك  ويشيرون 
والمعادن واأللياف وتوفر الكثير من العناصر الغذائية وتحتوي على سعرات حرارية 
قليلة، وتعطي شعورا باالمتالء مما يضمن تناول كميات أقل من الطبق الرئيسي«، 
الكربوهيدرات  الرئيسي، ينصح بأن يحتوي على نسب متوازنة من  الطبق  وعن 
البني والخبز المصنوع  المعقدة مثل األرز  المعقدة، والبروتينات والكربوهيدرات 
من الحبوب الكاملة، والبطاطس أو البرغل، وتمتاز بكونها غنية باأللياف والمعادن 
وتمد الجسم بمستويات مستقرة من الطاقة، أما البروتينات في اإلفطار، فيجب أن 

تشكل 20 إلى 30 بالمئة من الوجبة الرئيسية.

مائدة رم�ضان

النباتيني يف رم�ضان

التي ميكن تناول الطعام بها، لذا  تعد وجبتا الإفطار وال�ضحور هي املواعيد الوحيدة 

يجب الهتمام بتقدمي اأطباق حمببة ولذيذة، لكن غري ثقيلة، و�ضهلة اله�ضم، وعدم الإكثار 

كميات  تناول  ذلك  يعني  ل  نباتًيا  الطعام  كان  واإن  الإفطار،  وجبة  يف  الكميات خا�ضة  من 

�ضخمة من الطعام، حيث ميكن البدء باحل�ضاء وال�ضلطة، ثم تناول الباقي بعد �ضاعة.



أما أبو طلحة األنصاري الذي قال عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "لصوت أبي 
طلحة في الجيش خير من ألف رجل"، عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: "كان 
أبو طلحة ال يصوم على عهد النبي صلى هللا عليه وسلم من أجل الغزو، فلما ُقبض 

النبي صلى هللا عليه وسلم لم أره يفطر إال يوم أضحى أو يوم فطر.«

 www.elraed.dz

ر�ضائل رم�ضانية
من عظمة �ضهر رم�ضان اأنه ال�ضهر الذي فتحت فيه مكة املكرمة، و علت بهذا الفتح كلمة 
الإ�ضالم يف اأرجاء الدنيا ، اللهم افتح بكلمة الإ�ضالم قلوبنا وي�رّص بها اأمور حياتنا وان�رصنا بها 

على اأنف�ضنا قبل غرينا.

تمرُّ األيام وقد يغفل المسلم أو يتهاون بالعبادة، لذا منح هللا -تعالى- 
على  لها  وفضَّ عظيم،  أجٌر  فيها  وأيَّاماً  مباركة  أوقاتاً  المسلمين 
هر  الشَّ بينها  من  وكان  مضاعفاً،  فيها  األجر  وجعل  األيام،  باقي 
العظيم؛ شهُر رمضان الُمبارك، والكيِّس الفطن هو من اغتنم هذه 
ب إلى هللا -تبارك وتعالى-، وقد قال  اعة والتقرُّ األيَّام بالعبادة والطَّ
ُجنٌَّة، وِحصٌن حصيٌن من  النبيُّ -صلى هللا عليه وسلم-: )الصيام 
الوقت  هذا  من  االستفادة  من  المسلم  ن  يتمكَّ وحتى  النار(،]1[]2[ 
المبارك عليه بتنظيم وقته بشكٍل جيد، وهناك عدَّة خطوات تساعد 
على ذلك، نورد منها ما يأتي: معرفة المجاالت التي سيحقِّق المسلم 
أو في  أو دعويَّة،  تربويَّة،  كانت  فيها في رمضان، سواًء  أهدافه 
دٍة في  محيط األسرة وصلة الّرحم وغيرها.]3[ وْضع أهداٍف محدَّ
من  حيح  الصَّ الهدف  شروط  ويراعي  المجاالت،  من  مجاٍل  كلِّ 
للتَّحقيق والقياس، ومن  ٍد، وواضٍح، وقابٍل  كونه ضمن زمن محدَّ
على  والمحافظة  تدبّره،  مع  الكريم  القرآن  لختم  ذلك وضع خطة 
العشر األواخر، وهذا  الجماعة والتراويح، واالعتكاف في  صالة 
األهداف  فمن  األسرة؛  مجال  في  أما  اإليمانية،  التربية  مجال  في 
متابعتهم في حفظ ما تيّسر من القرآن، ومتابعتهم في أداء التراويح 
المجاالت  جميع  في  وهكذا  الصيام،  أحكام  وتعليمهم  والصلوات، 
هذه  لتحقيق  مثاًل  كالجدول  وطريقة  تفاصيل  وْضع  األخرى.]3[ 
اليوميَّة  المتابعة  للتطبيق.]4[  وقابلة  واضحٍة  خطٍة  في  األهداف 
نتائج  لسير الخطة واإلنجاز؛ حتى يستطيع الحصول على أفضل 
يام،  ة الصِّ ممكنة.]4[ متابعة وتنظيم مقدار النَّوم، فال يُكثر منه بحجَّ
في  والمهام  األهداف  إنجاز  على  تساعد  التي  األمور  من  فذلك 
بوقته  ويتاجر  الجنَّة،  يريد  أنَّه  ويتذّكر  طريقٍة،  بأفضل  رمضان 
وجهده ألجل أن ينال رضى هللا -تبارك وتعالى- وينال الجنَّة،]5[ 
فيه،  فائدة  ال  فيما  َهر  بالسَّ واللّيل  بالنَّوم  النَّهار  قضاء  من  وبداًل 

ن من قضاء نهاره  يحرص على جعل وقت الراحة في الليل؛ ليتمكَّ
باإلضافة  ينفعه.]6[  فيما  وقته  استغالل  على  قادراً  ويكون  بنشاط 
في شهر  بالنَّاس  االحتكاك  من  والتَّقليل  اإلمكان،  قدر  الُعزلة  إلى 
رمضان.]5[ االقتصاد في طعامه، والقناعة والّرضا، وهو ما يشير 
ا  إليه حديث النبيِّ -صلى هللا عليه وسلم-: )ما مأَل آدميٌّ وعاًء شًرّ
من بطٍن حْسُب اآلدميِّ لقيماٌت يُِقمَن صلَبُه فإن غلبِت اآلدميَّ نفُسُه 
راِب وثلٌث للنََّفِس(.]7[]8[ أهميَّة الوقت في  عاِم وثلٌث للشَّ فثُلٌُث للطَّ
اإلسالم الوقت نعمٌة أنعم هللا -تبارك وتعالى- بها على النَّاس، فبِه 
يستطيع اإلنسان أن يستثمر عمره وينتفع به، وأقَسَم هللا -عزَّ وجل- 
نعمتان،  كونهما  عن  وتحدَّث  والنَّهار  باللَّيل  اآليات  من  كثيٍر  في 
حى،  الفجر، والضُّ بأكثر من موضٍع ببعض األزمنة؛ منها  وأقسم 
االنتباه  للفت  وإنَّما  عبثاً؛  بشيٍء  -تعالى-  هللا  يقسم  ولم  والعصر، 
إليه ألهميَّته، وهللا -عزَّ وجل- خلق اإلنسان ُمسَتخلفاً في األرض 
أجل  من  يبذله  الذي  للوقت  فيحتاج  واإلصالح،  بالعبادة  رها  يُعمِّ
ذلك، كما أّن معظم العبادات ترتبط بالوقت بشكٍل مباشٍر أو غير 
إلى  اليوم  َمت  وقسَّ اليوم،  على  َعت  ُوزِّ قد  مثاًل  الة  فالصَّ مباشٍر، 
النِّصاب  شرط  المال  في  تحقَّق  إذا  إالَّ  تجب  ال  كاة  والزَّ أوقاٍت، 
تعتمد  الهجريَّة  نُة  والسَّ عليه،  سنٍة  مرور  أي  الحول؛  وحوالن 
القمر في بزوغه واختفائه.]9[ ويؤّكد رسول هللا -صلى هللا  على 
َكِثيٌر  ِفيِهما  َمْغبُوٌن  )ِنْعَمتاِن  فيقول:  الوقت  عليه وسلم- على نعمة 
ال  فراغهم  وقت  النَّاس  وكأّن  والَفراُغ(،]10[  ُة  حَّ الصِّ النَّاِس:  ِمَن 
بل  هباًء  ليس  الوقت  أيديهم، وهذا  بين  التي  النِّعمة  قيمة  يدركون 
سيُسأل عنه؛ ألنَّه أمانٌة يحاَسب عليها اإلنسان، فقد قال النبي -عليه 
أفضل الصالة والسالم-: )ال تزوُل قدما عبٍد يوَم القيامِة حتَّى يُسأَل 
عن أربِع ِخصاٍل: عن عمِره فيما أفناه، وعن مالِه من أين اكتسبه، 

وفيما أنفقه، وعن ِعلِمه ماذا عِمل فيه(.]11[][9

الوقت يف رم�ضان

ُشِرعت عبادة تالوة القرآن الكريم في شهر رمضان، وفي بيان 
أنّه  فضل ذلك، ُروي عن عبدهللا بن عمر -رضي هللا عنهما- 
ياُم  الصِّ يقوُل  القيامِة  يوَم  للعبِد  يشَفعاِن  والقرآُن  ياُم  )الصِّ قال: 
ويقوُل  فيِه  فشفِّعني  بالنَّهاِر  هواِت  والشَّ عاَم  الطَّ منعتُُه  ربِّ  أي 
كما  َفيشفَّعاِن(،]8[  قاَل  فيِه  فشفِّعني  باللَّيِل  النَّوَم  منعتُُه  القرآُن 
-عليه  النبّي  يُدارس  كان  والسالم-  الصالة  -عليه  جبريل  أّن 
على  يدّل  والحديث  رمضان،]9[  في  القرآن  والسالم-  الصالة 
واإلكثار  رمضان،  شهر  في  الكريم  القرآن  ُمدارسة  استحباب 
من  األواخر  العشر  في  االستحباب  ويتأّكد  تالوته،]10[  من 
الليل من شهر رمضان؛ إذ ال  رمضان،]11[ ويتأّكد أيضاً في 
شواغل أو ُملهيات لياًل، فينشغل كّل من اللسان والقلب بالتدبُّر 

والتالوة.]12[ كان النبّي -عليه الصالة والسالم- يُطيل القراءة 
في صالة القيام في شهر رمضان؛ بدليل ما أخرجه اإلمام مسلم 
في صحيحه، عن حذيفة بن اليمان -رضي هللا عنه-، أنّه قال: 
ُ عليه وسلََّم َذاَت لَْيلٍَة، َفاْفَتَتَح الَبَقَرَة،  )َصلَّْيُت مع النبيِّ َصلَّى هللاَّ
َفُقلُت: َيْرَكُع ِعْنَد الِمَئِة، ثُمَّ َمَضى، َفُقلُت: يَُصلِّي بَها في َرْكَعٍة، 
اْفَتَتَح  ثُمَّ  َفَقَرأََها،  النَِّساَء،  اْفَتَتَح  ثُمَّ  بَها،  َيْرَكُع  َفُقلُت:  َفَمَضى، 
في  اإلطالة  أّن  إلى  اإلشارة  َفَقَرأََها(،]13[ وتجدر  ِعْمَراَن،  آَل 
الصالة تنحصر فيَمن يُصلّي ُمنفرداً، أو إماماً لجماعٍة يرَضْون 
الُمصلّين،  بحال  يترّفق  أن  اإلمام  وعلى  الصالة،  في  اإلطالة 
على أّن قراءة القرآن ال تنحصر في الصالة، فيُقَرأ في الصالة 

وخارجها.][14

�ضهر القراآن
القراآن من اأعظم الُقربات يف رم�ضان 

ا�ضتكرثوا منه يف رم�ضان
قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: "الدعاء مخ العبادة، ول يهلك مع الدعاء اأحد". 
العبد  اإقبال  يف  تتجلى  التي  وحقيقتها،  العبادة  جوهر  عن  احلديث  هذا  لنا  ويك�ضف 
املحتاج على املعبود الغني، وهو اإقبال يج�ضد ال�ضلة بني اخلالق واملخلوق، و�ضعوره 

بحاجته الدائمة اإلى ربه تعالى يف جميع اأموره، واعرتافه بالعبودية له تعالى. 
ادعوين  ربكم  "وقال  العبادة:  عن  ا�ضتكباراً  الدعاء  عن  الإعرا�ض  تعالى  اهلل  عد  وقد 

اأ�ضتجب لكم اإن الذين ي�ضتكربون عن عبادتي �ضيدخلون جهنم داخرين"، )غافر: 60(

دعاء يوم احلادي ع�رص من رم�ضان
َّبِيِّ �ضلى اهلل عليه و اآله: َّا�ٍض، َعِن الن عن ابن َعب

ُموِجبَاِت  ِمْن  اأَِجْريِن  َو  َمَهاِويَك ،  َو  نَِقَمتَِك  �ِضيَاِط  ِمْن  اأَِعْذيِن  َو  يَك،  َمَعا�ضِ لِتََعرُّ�ِض  تَْخُذلْنِي  َل  َُّهمَّ  "الل
اِغبنَِي ". َِّك َو اأََياِديَك َيا ُمنْتََهى َرْغبَِة الرَّ ن �َضَخِطَك، ِبَ

حدث يف رم�ضان
اإ�ضالم وفد ثقيف:

قال ابن اإ�ضحاق: قدم ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم املدينة من تبوك يف رم�ضان، وقدم عليه يف 
ذلك ال�ضهر وفد من ثقيف، وكان من حديثهم اأن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم ملا ان�رصف عنهم، 
اإلى قومه  اأن يرجع  و�ضاأله  فاأ�ضلم،  اإلى املدينة  اأن ي�ضل  قبل  اأدركه  اأثره عروة بن م�ضعود حتى  اتبع 

بالإ�ضالم.
فقال له ر�ضول اهلل " كما يتحدث قومه -: ))اإنهم قاتلوك.))

وعرف ر�ضول اهلل اأن فيهم نخوة المتناع؛ للذي كان منهم.
فقال عروة: يا ر�ضول اهلل، اأنا اأحب اإليهم من اأبكارهم، وكان فيهم كذلك حمببًا مطاًعا، فخرج يدعو 
قومه اإلى الإ�ضالم؛ رجاء اأن ل يخالفوه ملنزلته فيهم، فلما اأ�رصف على علية له وقد دعاهم اإلى الإ�ضالم 
اأنه قتله رجل منهم  بنو مالك  فاأ�ضابه �ضهم فقتله، فتزعم  بالنبل من كل وجه،  واأظهر لهم دينه، رموه 
يقال له: اأو�ض بن عوف " اأخو بني �ضامل بن مالك " ويزعم الأحالف اأنه قتله رجل منهم من بني 

عتاب يقال له: وهب بن جابر.
فقيل لعروة: ما ترى يف دينك؟

قال: كرامة اأكرمني اهلل بها، و�ضهادة �ضاقها اهلل اإيلَّ، فلي�ض يفَّ اإل ما يف ال�ضهداء الذين قتلوا مع ر�ضول 
اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم قبل اأن يرحتل عنكم، فادفنوين معهم، فدفنوه معهم.

فزعموا اأن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال فيه: ))اإن مثله يف قومه كمثل �ضاحب ي�ض يف قومه.))
وهكذا ذكر مو�ضى بن عقبة ق�ضة عروة، ولكن زعم اأن ذلك كان بعد حجة اأبي بكر ال�ضديق.

وتابعه اأبو بكر البيهقي يف ذلك، وهذا بعيد.
وال�ضحيح اأن ذلك قبل حجة اأبي بكر، كما ذكره ابن اإ�ضحاق، واهلل اأعلم.

اأنه ل طاقة لهم  اأقامت ثقيف بعد قتل عروة �ضهًرا، ثم اإنهم ائتمروا بينهم، راأوا  قال ابن اإ�ضحاق: ثم 
بحرب من حولهم من العرب، وقد بايعوا واأ�ضلموا، فائتمروا فيما بينهم، وذلك عن راأي عمرو بن اأمية " 
اأخي بني عالج " فائتمروا بينهم، ثم اأجمعوا على اأن ير�ضلوا رجاًل منهم، فاأر�ضلوا عبدياليل بن عمرو 
بن عمري، ومعه اثنان من الأحالف، وثالثة من بني مالك، وهم: احلكم بن عمرو بن وهب بن معتب، 
و�رصحبيل بن غيالن بن �ضلمة بن معتب، وعثمان بن اأبي العا�ض، واأو�ض بن عوف " اأخو بني �ضامل " 

ومنري بن خر�ضة بن ربيعة.
وقال مو�ضى بن عقبة: كانوا ب�ضعة ع�رص رجاًل، فيهم: كنانة بن عبدياليل " وهو رئي�ضهم " وفيهم: عثمان 

بن اأبي العا�ض " وهو اأ�ضغر الوفد.
قال ابن اإ�ضحاق: فلما دنوا من املدينة ونزلوا قناة، األفوا املغرية بن �ضعبة يرعى يف نوبته ركاب اأ�ضحاب 
اأبو بكر  فلقيه  ليب�رص ر�ضول اهلل بقدومهم،  راآهم ذهب ي�ضتد  فلما  ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم، 
ال�ضديق فاأخربه عن ركب ثقيف اأن قدموا يريدون البيعة والإ�ضالم اإن �رصط لهم ر�ضول اهلل �رصوًطا، 

ويكتبوا كتابًا يف قومهم.
فقال اأبو بكر للمغرية: اأق�ضمت عليك ل ت�ضبقني اإلى ر�ضول اهلل حتى اأكون اأنا اأحدثه، ففعل املغرية، 

فدخل اأبو بكر فاأخرب ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم بقدومهم.
ْهر معهم، وعلمهم كيف يحيون ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه  ثم خرج املغرية اإلى اأ�ضحابه، فروَّح الظَّ

و�ضلم فلم يفعلوا اإل بتحية اجلاهلية.
وملا قدموا على ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم �رصبت عليهم قبة يف امل�ضجد، وكان خالد بن �ضعيد 
بن العا�ض هو الذي مي�ضي بينهم وبني ر�ضول اهلل، فكان اإذا جاءهم بطعام من عنده مل ياأكلوا منه حتى 

ياأكل خالد بن �ضعيد قبلهم، وهو الذي كتب لهم كتابهم]4".
قال: وكان مما ا�ضرتطوا على ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأن يدع لهم الطاغية ثالث �ضنني، فما 
برحوا ي�ضاألونه �ضنة �ضنة، وياأبى عليهم، حتى �ضاألوه �ضهًرا واحًدا بعد مقدمهم ليتاألفوا �ضفهاءهم، فاأبى 
عليهم اأن يدعها �ضيئًا م�ضمى، اإل اأن يبعث معهم اأبا �ضفيان بن حرب واملغرية ليهدماها، و�ضاألوه مع ذلك 

اأن ل ي�ضلوا، واأن ل يك�رصوا اأ�ضنامهم باأيديهم.
ال�ضالة، فال خري يف دين ل �ضالة  واأما  باأيديكم، ف�ضنعفيكم من ذلك،  اأ�ضنامكم  فقال: ))اأما ك�رص 

فيه.))
فقالوا: �ضنوؤتيكها واإن كانت دناءة.

ثنا حممد بن م�ضلمة عن حميد، عن احل�ضن، عن عثمان بن  اأحمد: حدثنا عفان،  الإمام  وقد قال 
اأبي العا�ض اأن وفد ثقيف قدموا على ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم، فاأنزلهم امل�ضجد؛ ليكون اأرق 
لقلوبهم، فا�ضرتطوا على ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأن ل يح�رصوا، ول يع�رصوا، ول يجبوا، ول 

ي�ضتعمل عليهم غريهم. 
فقال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: ))لكم اأن ل حت�رصوا، ول جتبوا، ول ي�ضتعمل عليكم غريكم، 

ول خري يف دين ل ركوع فيه((. 
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ال�ضوم والعتكاف

ال�ضلف يف رم�ضان
اأبو طلحة الأن�صاري

 ر�صي اهلل عنه



تعرف سورة الناس )قل أعوذ برب الناس( مجموعة إلى 
سورة الفلق بالمعوذتين، إشارة إلى أمر هللا تعالى نبيه 
بالتعوذ بهما، جاء في الحديث الصحيح: عن أبي سعيد 
وسلم  عليه  قال: »كان رسول هللا صلى هللا  الخدري، 
نزلت  فلما  اإلنس،  عين  ومن  الجان،  عين  من  يتعوذ 
سورتا المعوذتين، أخذ بهما، وترك ما سوى ذلك«]1[، 
أن  عامر  بن  عقبة  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  وأمر 
وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  وأطلق  بالمعوذات،  يقرأ 
ذات. ورجح ابن عاشور أن  عليهما بالمعوذتين وبالمعوِّ
هذه  من  العام  الغرض  أما  متعاقبتين.  نزلتا  السورتين 
وسلم  عليه  النبي صلى هللا  إرشاد  من  فيظهر  السورة 
ألن يتعوذ باهلل ربه من شر الوسواس الذي يحاول إفساد 
عمل النبي صلى هللا عليه وسلم وإفساد إرشاده الناس، 
ويلقي في نفوس الناس اإلعراض عن دعوته. وفي هذا 
األمر إيماء إلى أن هللا تعالى معيذه من ذلك فعاصمه في 
نفسه من تسلط وسوسة الوسواس عليه، ومتمم دعوته 

حتى تعم في الناس. 
ويتبع ذلك تعليم المسلمين التعوذ بذلك، فيكون لهم من هذا 
التعوذ ما هو حظهم من قابلية التعرض إلى الوسواس، 
ومع السالمة منه بمقدار مراتبهم في الزلفى.  ]التحرير 
والناس؟    الفلق  سورتي  بين  التشابه  أوجه  والتنوير[. 
إلى  إضافة  كثيرا  تتشابه  والناس  الفلق  سورة  وفواتح 
االقتران الواقع بينهما في المسمى، حيث اطلق عليهما 
وصف المعوذتين، فإن بداية كل منهما تشبه األخرى، 
من  المخلوقات  شرور  من  تعوذ  الفلق  سورة  أن  إال 
حيوان وناس، وسورة الناس تعوذ من شرور مخلوقات 
خفية وهي الشياطين. وتشابهتا في األمر بالقول الموجه 
للنبي صلى هللا عليه وسلم، »والقول في األمر بالقول، 
عليه  هللا  صلى  للنبي  الخطاب  أن  وفي  المقول،  وفي 
من  نظيرة  في  كالقول  أمته،  شموله  والمقصود  وسلم، 

سورة الفلق سواء«]2[. 
كذلك  الفلق  سورة  نحو  على  الناس  سورة  وتتضمن 
ابن  فصل  وقد  منه،  ومستعاذا  به،  ومستعاذا  استعاذة، 
القيم هذه األمور وبسط الكالم عنها، ونوجز هذه األوجه 
الهروب من شيء  1. حقيقة االستعاذة هي  يأتي:  فيما 
تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به: 
معاذا، كما يسمى: ملجأ ووزرا. ومعنى »أعوذ« ألتجئ 
تعالى  باهلل  المسلم  يستعيذ  وحين  وأتحرز.  وأعتصم، 
فإن العبارات التي تخفى وراءها كثيرة، منها االلتجاء 
واالعتصام، واالنطراح بين يدي الرب، واالفتقار إليه، 

والتذلل بين يديه. 2. 
المستعاذ به: هو هللا وحده، رب الناس، ملك الناس، إله 
الناس. الذي ال ينبغي االستعاذة إال به، وال يستعاذ بأحد 
ويعصمهم.  المستعيذين،  يعيذ  الذي  هو  بل  خلقه،  من 
في  ووقعت  شره.  من  استعاذوا  ما  شر  من  ويمنعهم 
هذه السورة ثالثة مضافات أوصافا هلل تعالى المستعاذ 
الناس،  وإله   – الناس  وملك   – الناس  رب  وهي:  به، 
وقد وجه ابن القيم هذه اإلضافات ومما ذكر: اإلضافة 
الربوبية  إضافة  الناس(  )رب  قوله:  في  وهي  األولى، 
المتضمنة لحق الناس وتدبيرهم، وتربيتهم، وإصالحهم، 
الشر  ودفع  إليه،  يحتاجون  وما  مصالحهم،  وجلب 
لهم.  ربوبيته  معنى  هذا  يفسدهم.  مما  وحفظهم  عنهم، 
وذلك يتضمن قدرة هللا تعالى التامة. ورحمته الواسعة، 
دعواتهم،  وإجابة  أحوالهم،  بتفاصيل  وعلمه  وإحسانه، 
وكشف كرباتهم. اإلضافة الثانية: إضافة الملك في قوله: 
فيهم،  المتصرف  الناس  ملك  تعالى  فاهلل  الناس(  )ملك 
لهم  المدبر  لهم  المتصرف  وهو  ومماليكه،  عبيده  وهم 
التام  السلطان  له  الذي  فيهم،  القدرة  النافذ  يشاء،  كما 
عليهم، فهو ملكهم الحق: الذي إليه مفزعهم عند الشدائد 
والنوائب، وهو مستغاثهم ومعاذهم وملجأهم. فال صالح 
لهم وال قيام إال به وبتدبيره فليس لهم ملك غيره يهربون 
إليه إذا دهمهم العدو، ويستصرخون به إذا نزل العدو 
بساحتهم. اإلضافة الثالثة: إضافة اإللهية في قوله )إله 
إله  ال  الذي  ومعبودهم  الحق،  الناس  إله  فهو  الناس(، 
لهم سواه وال معبود لهم غيره. فكما أنه وحده هو ربهم 
ومليكهم لم يشركه في ربوبيته وال في ملكه أحد، فكذلك 
معه  يجعلوا  أن  ينبغي  فال  إلههم ومعبودهم.  هو وحده 
شريكا في إلهيته، كما ال شريك معه في ربوبيته وملكه. 
ملك  الناس،  برب  أعوذ  )قل  الثالثة  األوصاف  وهذه 
الناس، إله الناس( كما أنها مشتملة على جميع أصول 
فإنها  العبادة،  ختى  باإللهية  الناس  إقرار  من  التوحيد، 
تشعر بمراتب النظر في معرفة هللا تعالى، “فإن الناظر 
يعلم بادىء ذي بدء بأن له ربا يسبب ما يشعر به من 
وجود نفسه، ونعمة تركيبه، ثم يتغلغل في النظر فيشعر 

بأن ربه هو الملك الحق الغني عن الخلق، ثم يعلم أنه 
المستحق للعبادة فهو إله الناس كلهم”]3[. 3. المستعاذ 
منه في سورة الناس فهو الشر الذي هو سبب الذنوب 
والمعاصي كلها. وهو الشر الداخل في اإلنسان، الذي 
الفلق:  فسورة  واآلخرة.  الدنيا  في  العقوبات  منشأ  هو 
له  الغير  ظلم  هو  الذي  الشر  من  االستعاذة  تضمنت 
يدخل  ال  وهو  خارج.  من  شر  وهو  والحسد.  بالسحر 
تحت التكليف وال يطلب منه الكف عنه، ألنه ليس من 
كسب اإلنسان نفسه. وأطلق على هذا النوع ابن القيم بما 

سماه شر المصائب. 
هو  الذي  الشر  من  االستعاذة  تضمنت  الناس:  وسورة 
العبد نفسه وهو شر من داخل. وهذا يدخل  سبب ظلم 

المعائب.  شر  فهذا  النهي.  به  ويتعلق  التكليف،  تحت 
المصيبات.  شر  من  االستعاذة  تتضمن  الفلق  فسورة 
التي  العيوب  الناس تتضمن االستعاذة من شر  وسورة 
أصلها كلها الوسوسة]4[. ما هو الوسواس الخناس؟ فإذا 
كان الشر المستعاذ منه في سورة الناس هو الوسواس، 
وهي  بالوسوسة،  المتكلم  هو  بالوسواس  فالمقصود 
ألقي  من  إال  يسمعه  إما بصوت خفي ال  الخفي  الكالم 
إليه، وإما بغير صوت، كما يسوس الشيطان إلى العبد. 
والوسواس يشمل الشياطين التي تلقي في أنفس الناس 
الخواطر الشريرة، قال تعالى: )فوسوس إليه الشيطان( 
]طه: 120[، ويشمل الوسواس كل من يتكلم كالما خفيا 
من الناس وهم أصحاب المكائد والمؤامرات المقصود 

أموال  سرقة  أو  نفوس  اغتيال  من  األذى  إلحاق  منها 
شأن  الهدى، ألن  واإلعراض عن  بالضالل  إغراء  أو 
مذاكرة هؤالء بعضهم مع بعض أن تكون سرا لئال يطلع 

عليها من يريدون اإليقاع به]5[. 
وهو  الخنس  شديد  أي  بالخناس  الوسواس  ووصف 
بـ)الخناس(  يلقب  والشيطان  الظهور،  بعد  االختفاء 
ألنه يتصل بعقل اإلنسان وعزمه من غير شعور منه 
المكر والكيد والتختل خناسون  فيه، وأهل  فكأنه خنس 
الحيل  بأنواع  ويتسترون  الناس  يتحينون غفالت  ألنهم 
لكيال يشعر الناس بهم]6[. وذكر هذا الوصف هنا مع 
الوسواس لتقريب تصوير الوسوسة التي تحدث في نفس 
اإلنسان وخاطره، والتي تردد إليه بالغرور والمعاصي.   
موضع الوسوسة في اإلنسان  وجاء التأكيد في سورة 
اإلنسان على حقيقة هذه الوسوسة بأوصاف ثالثة هي: 
تختفي  وأنها  ثانيها:  وشرها،  الوسوسة  ذكر  أحدها: 
وتعود حتى تؤثر، ثم أكد ذلك ثالثا: بذكر محلها، وهو 
صدور الناس. فالشيطان يوسوس إلى اإلنسان كلما غفل 
عن ذكر هللا تعالى، فإذا ذكر هللا تعالى انخنس واختفى. 
وحاملة  الشر  داعية  ألنها  الوسوسة  عالج  من  بد  وال 
الدائم وتالوة  الذكر  المعاصي، وكان من عالجه  على 
الشيطان،  الوسوسة ألنها من  أوامر  القرآن، وعصيان 
هللا  أمر  ما  كل  واتباع  والعبادات،  الطاعات  ومالزمة 
تعالى، واالنتهاء عن كل ما نهى وزجر، وغير ذلك من 
األمور. قال ابن القيم: وقد جعل هللا للشيطان دخوال في 
منه  يجري  فهو  قلبه وصدره.  إلى  ونفوذا  العبد  جوف 
الممات.  إلى  يفارقه  فال  بالعبد  وكل  وقد  الدم.  مجرى 
وفي الصحيحين من حديث صفية بنت حيي قالت »كان 
أزوره  فأتيته  معتكفا،  وسلّم  عليه  رسول هللا صلّى هللا 

ليال. 
وكان  ليقلبني.  معي  فقام  فانقلبت،  قمت،  ثم  فحدثته. 
مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجالن من األنصار. 
فلما رأيا النبي صلّى هللا عليه وسلّم أسرعا. فقال: النبي 
بنت  صفية  إنها  رسلكما،  على  وسلّم:  عليه  هللا  صلّى 
حيي. فقاال: سبحان هللا يا رسول هللا! فقال: إن الشيطان 
يجرى من اإلنسان مجرى الدم. وإني خشيت أن يقذف 

في قلوبكما سوءا- أو قال- شيئا«. 
المصادر:

الترمذي )2058(، وابن ماجة )3511(  ]1[  أخرجه 
حسن  الترمذي:  قال  والكبرى،  المجتبى  في  والنسائي 
  ]3[  )632  /30( والتنوير«  »التحرير    ]2[ غريب. 
القيم  التفسير    ]4[  .)633/30( والتنوير  التحرير 

)663(. ]5[  التحرير والتنوير. ]6[  المرجع السابق.
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نتطلع  أن  التابعي يجب  لإلجابة على سؤال من هو 
على المقصود بالتابعي في أصله اللغوي والمعروف 
العلمي، فالتابعون: جمع تابعي، أو تابع، والتابع: اسم 
فاعل من “تبعه” بمعنى مشى خلفه، وفي االصلطالح 
على  ومات  مسلما،  صحابيا  لقي  من  هو  فالتابعي 

اإلسالم، وقيل: هو من صحب الصحابي. 
الصحابي،  لقي  من  الحديث:  في مصطلح  والتابعي 
من  فكل  الصحيح،  على  الصحبة  يشترط طول  وال 
وبعضهم  تابعي،  فهو  مسلًما  ومات  الصحابة  لقي 
ابن حجر رحمه هللا  الحافظ  قال  بعض.  من  أفضل 
 ” َحاِبيَّ في )نخبة الفكر ( : “التابِعي: هو َمْن لَِقَي الصَّ
على  التابعي  إطالق  يقتضي  ما  الحاكم  كالم  وفي 
يصحبه”.  لم  وإن  عنه  وروى  الصحابي  لقي  من 
الخطيب: هو من صحب صحابيا، وال يكتفى  وقال 
الصحبة  بد من طول  بل ال  يعني  اللقي  بمجرد  فيه 
فيه  يكتفى  فإنه  الصحابي  بخالف  عنه،  والرواية 

بمجرد اللقاء. 
-صلى  النبي  منزلة  شرف  التفرقة  هذه  في  والسر 
فاالجتماع  يلقاه،  فيمن  تأثيره  وقوة  وسلم-  عليه  هللا 
الصدري،  واالنشراح  القلبي،  النور  في  يؤثر  به 
واستقامة السلوك أضعاف ما يؤثره االجتماع الطويل 
بالصحابي وغيره من األخيار. يقول السيوطي: “قال 

بالتابعين  مخصوص  التابعي  مطلق  الصالح:  ابن 
بإحسان، وقد عقب العراقي فقال: “إن أراد باإلحسان 
عليه،  زائد  أمر  اإلحسان  أن  إال  فواضح  اإلسالم 
أر  فلم  والعدالة،  اإلسالم  في  الكمال  به  أراد  فإن 
من اشترط ذلك في حد التابعين، بل من صنف في 
الطبقات أدخل فيهم الثقات وغيرهم. وهنا يعلق أبو 
شهبة فيقول: والذي يظهر لي أن مراد ابن الصالح 
الصحاح  األحاديث  فضله  في  وردت  الذي  التابعي 
يستقم  لم  من  أما  الفضل،  لهذا  والمستحق  والحسان 
على اإلسالم الكامل، وأساء إلى اإلسالم والمسلمين، 
فهو بمعزل عن أن يكون من التابعين بإحسان، وذلك 
الثقفي، وعمرو بن سعيد الذي  كالحجاج بن يوسف 
كان يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد هللا بن الزبير، 
الحرم،  أهل  وإلى  الكعبة  وإلى  الحرم  إلى  أساء  فقد 
)الوسيط  التعبير  هذا  في  حق  على  الصالح  فابن 
أثنى  .ولقد  الحديث ص541(.  ومصطلح  علوم  في 
األولون  والسابقون   { فقال:  التابعين  تعالى على  هللا 
بإحسان  اتبعوهم  والذين  واألنصار  المهاجرين  من 
رضى هللا عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى 
العظيم {  الفوز  ذلك  أبدا  فيها  األنهار خالدين  تحتها 
»والذين  اآلية:  هذه  في  قتادة  قال   ،)100 )التوبة: 
اتبعوهم بإحسان: التابعون«. وقال عكرمة في قوله 

تبارك وتعالى: }وآخرين منهم لما يلحقوا بهم{: »هم 
اآلية:  هذه  تفسير  في  عجيبة  ابن  وقال  التابعون«، 
لنا  اغفر  ربنا  يقولون  بعدهم  من  جاءوا  }والذين 
وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان وال تجعل في قلوبنا 
غال للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم{: هم التابعون 
 – هللا  رسول  أثنى  وقد  القيامة«.  يوم  إلى  بإحسان 
صلى هللا عليه وسلم – على التابعين فقال فيما رواه 
عنه عبد هللا بن مسعود – رضي هللا عنه -: )خير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم(، وجاء 
نحو هذه الرواية عن عائشة رضي هللا عنها، قالت: 
أي  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  رجل  »سأل  قالت: 
الناس خير؟ قال صلى هللا عليه وسلم: »القرن الذي 
أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث« رواه اإلمام مسلم في 
صحيحه. من هم “الفقهاء السبعة” من التابعين؟ ومن 
أكابر التابعين وأعلمهم الفقهاء السبعة بالمدينة، وهم: 
1- سعيد بن المسيب. 2- والقاسم بن محمد بن أبي 
بكر. 3- وعروة بن الزبير. 4- وخارجة بن زيد. 5- 
وسليمان بن يسار. 6- وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة 
بن مسعود. 7- وقد اختلفوا في السابع، فقيل: سالم بن 
أبو سلمة بن عبد الرحمن  عبد هللا بن عمر، وقيل: 
بن عوف الزهري، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن 

الحارث بن هشام المخزومي.
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جاء ذلك ِخالل الجلسة العامة التي عقدها المجلس 
الثقافة  وزيرة  قامت  حيث  الوطني  الشعبي 
والفنون بالرد على 03 أسئلة شفهية وجّهها كل 
حزب  من  الرحمان"  عبد  "صالحي  من النائب 
جبهة المستقبل عن والية ورقلة إعادة االعتبار 
للمدينة التاريخية "القصر العتيق" بوالية ورقلة 
والنائب "رضا عمران" من حزب جبهة المستقبل 
المتخذة من  عن والية عنابة، حول اإلجراءات 
المدينة  لترميم  والفنون  الثقافة  وزارة  طرف 
والنائب  عنابة  بوالية  الثقافة  قصر  و  القديمة 
التحرير  جبهة  حزب  من  عيسى"  بن  "أحمد 
اإلجراءات  حول  سعيدة،  والية  عن  الوطني 
في  والفنون   الثقافة  وزارة  طرف  من  المتخذة 
المكتبة  ملحقات  لبعض  القانوني  االنشاء  سبيل 

الرئيسية للمطالعة العمومية بالوالية. 
عن  َرّدها  أثناء  مولوجي  الوزيرة  وأفادت  هذا 
سنة  استفادت  ورقلة  والية  أن  األول،  السؤال 
2013 من تسجيل عملية تخص دراسة المخطط 
الدائم للقطاع المحفوظ لقصر ورقلة وتثمينه من 
يقدر  مالي  بغالف  عليه،  والحفاظ  حمايته  أجل 
بـ: 91 مليون دج، والتي تعتبر مرحلة إجبارية 
لتسجيل عملية ترميم قصر ورقلة، غير أنه َمّسها 
التجميد خالل 2015، ما نتج عنه تعطيل عملية 
تمكنت  والفنون  الثقافة  وزارة  أن  إال  الترميم، 
التجميد عن هذه  الماضية من رفع  خالل األيام 
 ،2022 سنة  نهاية  طلباً  قدمت  أن  بعد  العملية 
قد  للوزارة  المحلية  المصالح  أن  إلى  إضافًة 
انتهت من إعداد دفتر الشروط ذي الصلة، وهي 
الختيار  وطنية  مناقصة  إطالق  عملية  تباشر 
الدراسة،  بهذه  للقيام  مكتب دراسات متخصص 
التي ستسمح بتسجيل عملية ترميم كاملة لجميع 
الممتلكات الثقافية العقارية الموجودة داخل نطاق 

هذا القطاع المحفوظ.

ولدى تطرقها للسؤال الثاني، أوضحت الوزيرة 
أن العديد من المعالم التاريخية والمنشآت الثقافية 
عمليات  تسجيل  من  إستفادت  قد  عنابة  بوالية 
التي  الحفصية  القلعة  حفظ وترميم، على غرار 
عنوان  تحت  األولى  عمليتين،  من  استفادت 
بعنابة"  الحفصية  القلعة  تهيئة  إلعادة  "دراسة 
ترميم  وأشغال  "متابعة  عنوان  تحمل  والثانية 
ولكن  التجميد،  مسهما  واللتان  الحفصية"  القلعة 
الوزارة قامت بإعداد ملف تقني كامل مع عرض 
رفع  بهدف  المختصة  للمصالح  ُوّجه  األسباب، 
التجميد عن الدراسة التي تعتبر مرحلة إجبارية 
قبل تسجيل عملية أخرى لمباشرة اشغال الترميم، 

وهي في انتظار الرد.
إجابتها  خالل  الحكومية  المسؤولة  وصّرحت 
والفنون  الثقافة  وزارة  أن  الثالث،  السؤال  عن 
واإلمكانيات  الظروف  كل  توفير  إلى  تسعى 

وأرصدة  وتجهيزات  بشري  وإطار  مقرات  من 
الوطنية  السياسة  متطلبات  من  وغيرها  وثائقية 
التي تهدف الى ترقية المطالعة والمقروئية ونشر 
في  بما  الوطن،  واليات  بكافة  والثقافة  المعرفة 
األخرى  هي  استفادت  التي  سعيدة،  والية  ذلك 
لتكون  العمومية،  للمطالعة  رئيسية  مكتبة  من 
قاطرة للمطالعة العمومية بالوالية، ولتسهر على 
إدارة وتسيير شبكة من المكتبات القطاعية التي 
يبلغ عددها 17 مكتبة، منها ما هو منشأ قانونيا 
ومنها ما هو منجز وينتظر قرار اإلنشاء، غير 
أنه وعلى الرغم من غياب قرارات اإلنشاء، إال 
بالتنسيق  القطاع  يقوم  أن  من  يمنع  لم  ذلك  أن 
بالسهر على  المحلية والية سعيدة  المصالح  مع 
فتح وتسيير وإدارة هذه المكتبات، المجهزة بكافة 
إلستغاللها،  والضرورية  الالزمة  التجهيزات 
مثلها مثل المكتبات المنشأة، كما تقدم برامج ثقافية 
وفكرية متنوعة وتسهم في تنشيط المشهد الثقافي 
أما بخصوص  أحسن وجه،  بوالية سعيدة على 
مكتبة "السخونة" التي كانت مجمدة، فقد تم رفع 
التجميد عنها خالل سنة 2022، ونسبة االشغال 
وسيتم  بالمائة،   75 وبلغت  فيها  متقدمة  جد 
االنتهاء منها وتسليمها قبل نهاية السنة الجارية، 
ضمن  الوزارة  ستعمل  متصل،  سياق  وفي 
رخص  استصدار  على  المتاحة،  اإلمكانيات 
جديدة لإلنشاء على غرار القرار األخير للوزير 
األول الذي سمح باإلنشاء القانوني لـ 52 مكتبة 
منها  استفادت   ،2022 سنة  العمومية  للمطالعة 
بعض مناطق الظل، وعدد من الواليات العشر 
فقط  ليس  ليشمل  متواصل  والعمل  المستحدثة، 
مكتبات  من  جملة  ولكن  سعيدة  والية  مكتبات 
أنحاء  شتى  في  المنتشرة  العمومية  المطالعة 

الوطن.
حياة �سرتاح

افتتحت فعاليات الطبعة ال 16 للمهرجان الوطني 
سهرة  بعنابة  الحضرية  واألغنية  للموسيقى 
الخميس إلى الجمعة على وقع الموسيقى واألغنية 

األصيلة في طابعي المالوف والحوزي. 
الذي شهد في سهرته  المهرجان  قد عاد هذا  و 
وخاصة  للجمهور  الفتا  حضورا  االفتتاحية 
وتنوع  ثراء  ليعكس  الفنية  األسرة  و  العائالت 
على  ويؤكد  الجزائري  والفني  الثقافي  التراث 
اإلبداع  تثمين  و  إبراز  في  الثقافي  الفعل  أهمية 
أينما كان، حسب ما جاء في كلمة ألقاها بالمناسبة 

ممثل وزارة الثقافة و الفنون، سعيد حمودي. 
و قد صنعت التميز خالل سهرة افتتاح المهرجان 
المطربة ليلى بورصالي في طابع الحوزي التى 

استهلت الحفل بأدائها" أنا لبغيت " و ><حبيب 
القلب " قبل أن تفاجئ الجمهور بثنائي متميز مع 
المالوف  فيها  امتزج  بأغاني  بناني  كمال  الفنان 
مع الحوزي. كما أطرب كمال بناني رفقة جوق 
غنائية  بوصالت  الحضور  لعنابة  االندلس  دار 
و  الجمال  باهي  يا   " غرار  على  المالوف  في 
بالتصفيق  الجمهور  معه  تجاوب   " لمدلل  أنا   "
البلدية  و الزغاريد. كما شارك براعم المدرسة 
العنابي  حسان  الكالسيكي  والرقص  للموسيقى 
راقصة  فنية  بلوحات  االفتتاح  حفل  تنشيط  في 
من  ذلك  و  الجزائري  الثقافي  التراث  تعكس 
عنابي’’.ويشارك  "عرس  بعنوان  لوحة  خالل 
للمهرجان   16 ال  الطبعة  فعاليات  تنشيط  في 

الوطني للموسيقى واألغنية الحضرية 21 فنانا 
الوطن من  ثقافية من عدة واليات من  وجمعية 
نورية  و  غربي  ومنال  القسنطيني  الياس  بينهم 
وذلك في طبوع المالوف والشعبي والحوزي و 

األغنية القبائلية. 
تدوم  التي  الفنية  التظاهرة  هذه  ستشهد  كما 
الموسيقى  تكوينية حول  ندوات  تنظيم  أيام  ستة 

األندلسية ومختلف آالت الموسيقى الحضرية.
محافظة  طرف  من  التظاهرة  هذه  وتنظم 
والفنون  الثقافة  وزيرة  برعاية  المهرجان 
ذلك  و  بعنابة  والفنون  الثقافة  مديرية  بإشراف 

بقاعة المسرح الجهوي لعنابة.
حياة �سرتاح

سطرت الجمعية الثقافية "األمل" برنامجا ثقافيا متنوعا لتنشيط السهرات 
الرمضانية بوهران من طرف كوكبة من الشباب الهاوي لفن المسرح و 
ذلك تحت عنوان "ليالي مسرحية رمضانية " حسبما استفيد لدى رئيس 
بالمسرح  سيقام  الذي  البرنامج  هذا  يتضمن  ميهوبي .و  محمد  الجمعية 
"الجيب" التابع للجمعية المذكورة عروضا في فن االرتجال تحمل عنوان 
الذين سيقدمون مشاهد  الشباب  تنشيط مجموعة من  "كيرا كوميدي" من 
)وأج(  ل  ذكر  كما  اجتماعية  مواضيع  تتناول  كوميدية  قصيرة  مسرحية 

محمد ميهوبي.
كما سيقدم شبان متخرجون من مدرسة التكوين في المسرح التي تشرف 

عليها جمعية "األمل" عدة مسرحيات منها "أنا صغير" و "واو" و "شكرا 
وهران" و عروضا أخرى من تأليف و أخراج المسرحي محمد ميهوبي 
على غرار "أنا جزائري" و "الكواليس" فضال عن عرض فيديو لمسرحية 
"حسني يغني هذا الخميس .«و ضمن هذه السهرات الرمضانية تم برمجة 
و  "المسرح  و  الجزائري"  المسرح  "تاريخ  تتناول موضوع  محاضرات 
لعمل  درامية  قراءة  تقديم  إلى  باإلضافة  الشباب"  و  "المسرح  و  العلوم" 
و  النفسية  الحالة  إلى  يتطرق  المر"  "السكر  عنوان  تحت  جديد  مسرحي 

الصحية لمرضى السكري و طرق التغلب على هذا الداء.
حياة �سرتاح

توج الفنان محمد بصغير من والية 
وهران بالجائزة الوطنية للمونولوج 
أقيمت  التي  األولى  طبعتها  في 
بمستغانم في الفترة الممتدة بين 25 
و 27 مارس الجاري، حسبما علم 
المنظمين.و  من  الماضية  الجمعة 
منه  نسخة  وأج  تلقت  بيان  أوضح 
أن الفنان محمد بصغير الذي أدى 
للمسابقة  األول  اليوم  في  عرض 
رابح  سي  سويح  الفنان  على  تقدم 
من نفس الوالية )وهران( الذي حل 
في المرتبة الثانية و الفنان محمود 
مستغانم  والية  من  نورين  محمد 
الصنف  في  ثالثا.و  جاء  الذي 
الثاني من المسابقة )جائزة الفنانين 
األولى  المرتبة  عادت  الناشئين( 
للفنان مدوار عالء الدين من والية 
للفنان  الثانية  المرتبة  و  الشلف 
وهران  والية  من  أدم  كسوري 

فاطمة  يعقوب  الفنانة  نالت  فيما 
المرتبة  الوالية  ذات  من  الزهراء 
الثالثة، حسب ذات البيان.و أوصت 
بوجمعة  المكونة من  التحكيم  لجنة 
البخاري و ميهوبي  خولة و حبال 
محمد بتنظيم الطبعة الثانية من هذه 
المقبل  رمضان  شهر  في  الجائزة 
)2024( و بإقامة تصفيات من أجل 
انتقاء أفضل للفنانين المشاركين في 
من  األولى  الثقافية  التظاهرة  هذه 

نوعها على المستوى الوطني.
اللجنة إلى رفع عدد  و دعت ذات 
التحكيم  لجنة  وأعضاء  المشاركين 
في  تكوينية  دورات  تنظيم  إلى  و 
المسرحية  الفنون  مختلف مجاالت 
مع  بالموازاة  المسابقة  أيام  خالل 
التي  والمداخالت  النقاش  حلقات 
تهتم بهذا النوع الفني )المونولج(، 
اقترحت  ذاته.و  المصدر  يضيف 
يكون  أن  األخير  التحكيم في  لجنة 
مع  بها  خاص  شعار  طبعة  لكل 
بالجمهور  استحداث جائزة خاصة 
في  المشاركة  العروض  إقامة  و 
شارك  فضاءات.و  بعدة  المسابقة 
في هذه الطبعة التي نظمتها الجمعية 
الثقافية "اإلشارة" للمسرح بالتنسيق 
مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف 
الثقافة  دار  و  المجاورة  الحقوق  و 
"ولد عبد الرحمن كاكي" زهاء 22 
فنان في فئتي الكبار والناشئين من 
11 والية كما أشار إليه المنظمون.
حياة �سرتاح

خالل حفل "ن�سائم الربيع" 
الذي اأحيته �سمن ال�سهرات الرم�سانية 

يف طبعتها الأولى

منال غربي متتع العا�صميني 
يف طابع احلوزي

حممد ب�صغري يفتك 
اجلائزة الوطنية للمونولوج

اأعلنت رفع التجميد عن درا�سة املخطط الدائم للقطاع املحفوظ لق�رص ورقلة، مولوجي:

الوزارة ت�صعى اإىل توفري كل الظروف 
لرتقية املقروئية ون�صر املعرفة والثقافة

اأعلنت وزيرة الثقافة و الفنون، �سورية مولوجي، اخلمي�ص املن�سرم باجلزائر العا�سمة عن "رفع التجميد عن عملية تخ�ص درا�سة 

املخطط الدائم للقطاع املحفوظ لق�سر ورقلة وتثمينه من اأجل حمايته واحلفاظ عليه"، و يف جمال احلفاظ عن الرتاث املادي لولية 

عنابة و ترميمه، اأ�سارت اىل خمتلف العمليات امل�سجلة و املجمدة و املتعلقة بالقلعة احلف�سية التي تنتظر رد امل�سالح املخت�سة، كما 

قدمت �سورية مولوجي عر�سا حول واقع املكتبات واملقروئية بولية �سعيدة.

جترى فعالياته حتى الثالثاء القادم

"املالوف" و"احلوزي" 
يفتتحان ليايل املهرجان الوطني للمو�صيقى احل�صر ية

غربي  منال  المطربة  أحيت 
بالجزائر  الماضي  الخميس  سهرة 
الربيع"  "نسائم  حفل  العاصمة, 
المتذوق  الجمهور  خالله  أمتعت 
من  متنوعة  بباقة  األصيل  للفن 
رصيد الموسيقى األندلسية العريقة 
و ألحانها الشجية في طابع الحوزي 
بنفحات  دينية  مدائح  جانب  إلى 
أغنية  من  مقاطع  و  راقية  روحية 

الشعبي.
أدت  الجمهور  تصفيقات  تحت  و 
الصوت  ذات  غربي  منال  الفنانة 
الذي  الحفل  في  الدافىء  الشجي 
احتضنه المسرح الوطني الجزائري 
محي الدين باشطارزي ,على مدار 
ازيد من ساعتين ، مجموعة منتقاة 
تلتها  العتيقة  الحوزي  مدرسة  من 
األغنية  روائع  في  مقطوعات 
الموسيقية  الجولة  لتختتم  الشعبية 

بسلسلة من روائع المدائح الدينية.
الحفل  هذا  احياء  في  وشاركتها 
 " الصاعدة  التمثيلية  الموهبة 
الجمهور  معها  تفاعل  و  يامنة"، 
بفضل ما رسمته من مواقف فكاهية 
خالل  الجزائريين  يوميات  تعكس 
شهر رمضان الكريم.و رافق فنانة 
ابدعت  التي  غربي  منال  الحوزي 
جوق  البيانو  آلة  على  العزف  في 
موسيقي يتكون من كل من صليحة 
آيت  ويانيس  )العود(  موسى  ولد 
قاسي )الكمان( وفريد مقدم )الناي( 
)المندولين(  براهيمي  ومنصور 
وخالد  )الدربوكة(  بوشافة  وسفيان 
فرندي  وسفيان  )الطار(  غازي 
)اإليقاع(، رضا بن يكان )الكمان.)

و أدت المطربة منال غربي خالل 

الجزء االول من الحفل الفني الساهر 
الموسيقى  ريبرتوار  من  مقاطع   ،
من  العريقة  األندلسية  الحوزية 
من   " منها  ماية"،  رمل   " نوبة 
عييت   " و  لحباب"  يراعي  يبات 
ما ندمم " و " تخيل حاسبك يا ولد 
مخيلصات  على  فضال   ،" الطير 
 "،" للورشان  سالمي  بلغ   " منها 
مدبل  العين  كحل   "  ،  " حمام  يا 
نعاسي.« بيك  حرمت   "،" الشفر 
الحضور  غربي  منال  ابهرت  كما 
، بأداء مجموعة من روائع األغنية 
الشعبية في طبع  الساحلي  لشيوخ 
و  قروابي  الهاشمي  اللون  هذا 
 ، الباجي  محمد  و  الزاهي  عمر 
منها " صبايات زوج " ، "المقنين 
الزين" ،"مقواني سهران "،" قولو 
ليامنة"، وغيرها من أغاني الشعبي 
الذاكرة.واختتمت  في  المتجذرة 
من  سلسلة  الفنانة  بأداء  السهرة 
جاركا  طبع  وفي  الدينية  المدائح 
روحية  أجواء  الحفل  على  أضفت 
على غرار قصيدة " باسم هللا بديت 
األندلسية  األغنية  لعمالق   " نزمم 
ألول  قدمتها  التي  دالي  عبدالكريم 
مرة، إضافة إلى قصيدة " كل نور 
من نور الهاشمي كمل.«كما كشفت 
الفنانة منال غربي، من جهة أخرى 
خالل  الفنية  جولتها  برنامج  عن 
 7 المتضمن  الكريم  شهر رمضان 
الوطن  واليات  عديد  عبر  حفالت 
إلى  جديد  أللبوم  تحضيرها  وعن 
في  المستقبلية  مشاركتها  جانب 
عامر  للمخرج  تلفزيونية  سلسلة 

بهلول.
حياة �سرتاح

اأعدت برناجما ثقافيا ثريا 

"الأمل".. لتن�صيط امل�صهد الثقايف يف وهران خالل رم�صان
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وأكد البروفسور فريقع في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية مع 
إحياء اليوم المغاربي للتبرع بالدم والذي يتزامن هذه السنة مع 
شهر رمضان الكريم، أن اإلقبال على مراكز التبرع بالدم يساهم 
في انقاذ حياة العديد من المرضى، واصفا هذه العملية التضامنية 
ب"الصدقة الجارية«.وأوضح ذات المتحدث أن مركز التبرع 
على مستوى مستشفى مصطفى باشا الجامعي يعمل بكل أريحية 
بمناسبة  أبوابه  فتح  وقد  كوفيد-19،  جائحة  من  التعافي  بعد 
الزمن  من  فترتين  المتبرعين خالل   الفضيل الستقبال  الشهر 
من  الصباحية  الفترة  تبدأ  حيث  الشهر،  هذا  وتوقيت  تتناسب 
من  تمتد  الليلية  والفترة  الزوال  بعد  الثانية  الى  الثامنة صباحا 
نفس  الواحدة صباحا.كما سطر  إلى غاية  التراويح  بعد صالة 
المركز برنامجا خاصا، بالتنسيق مع بعض الجمعيات، خالل 
هذا الشهر، الستقبال المتبرعين بضواحي العاصمة بعد صالة 
التراويح بمحاذاة المساجد، حيث اسندت هذه العملية الى فرق 
جهة  من  فريقع  البروفسور  متنقلة.ونصح  طبية  وشبه  طبية 
أخرى جميع الراغبين في التبرع بالدم بعدم االفراط في تناول 
الوجبات الغنية بالدهون حتى تكون مادة الدم التي يتبرعون بها 
للمؤسسة  الدم  وحقن  نقل  مركز  ويستقبل  لالستعمال.  صالحة 
االستشفائية الجامعية مصطفى باشا --حسب ذات األخصائي-- 
تستمر  كما  الواحدة،  الليلة  خالل  المتطوعين  من  معتبر  عدد 
العملية  هذه  على  الساهرة  الطبية  وشبه  الطبية  الطواقم  خدمة 
الى ساعة متأخرة من الليل.وفيما يتعلق بتلبية احتياجات مختلف 
المصالح االستشفائية من هذه المادة خالل الشهر الكريم، قال 
نشاطاتها  تنظم  الجراحة  مصالح  بعض  أن  فريقع  البروفسور 
الضغط  تخفيف  الى  يؤدي  مما  االستعجالية،  الحاالت  حسب 
عليها، مشيرا الى أن البعض اآلخر منها، على غرار مصالح 
السرطان والطالسيميا وطب األطفال والنساء والتوليد وأمراض 
تزويد  يتم  فيما  الحيوية،  المادة  بهذه  بانتظام  تزويدها  يتم  الدم 
الدم  بأكياس  حرجة  استعجالية  حاالت  تستقبل  التي  المصالح 

والبالزما حسب الطلب.

وأضاف من جهة أخرى أن 60 بالمائة من أكياس جمع الدم 
نحو  توجيهها  يتم  باشا  مصطفى  مركز  عليها  يتحصل  التي 
أو  العاصمة  مستوى  أخرى، سواء على  استشفائية  مؤسسات 

بالواليات المجاورة لها.
مستشفى  مصالح  طلبات  كل  تلبية  على  المركز  يحرص  كما 
مصطفى باشا من الدم والصفائح حسب الحاالت االستعجالية 
مع السهر على توفير هذه المادة بالبنك، استجابة للطلب داخل 
النادرة،  الدموية  الزمر  لوفرة  المؤسسة.وبالنسبة  وخارج 
تختلف  الزمر  هذه  الى  االحتياجات  أن  المتحدث  ذات  أوضح 
من  العديد  في  بعضها  يستدعي  حيث  أخرى،  الى  حالة  من 
اآلحيان جمع 500 كيس دم للحصول على الزمرة المطلوبة، 
المركز  عليه  يتوفر  الذي  المعلوماتي  النظام  أن  الى  مشيرا 
 17 و  الكتروني  مريض  ملف  الف   750 من   أزيد  يضم 
متبرع،  ألف   130 جانب  إلى  البيانات،  بقاعدة  تحليل  مليون 
الزمر  على  للحصول  الحاجة  عند  بهم  باالتصال  يسمح  مما 
النادرة وتسهيل عملية التخزين.أما فيما يتعلق بتأمين وسالمة 
الدم بالمركز، أكد البروفسور فريقع أن هذا األخير يعمل بنظام 
هذه  وسالمة  وجودة  نوعية  يضمن  وخارجي  داخلي  رقابة 
دولية  شهادة  على  تحصل  المركز  أن  الحيوية، مضيفا  المادة 
تثبت احترام المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.كما 
جديدة  تقنيات  من  األخصائي--  نفس  --حسب  المركز  استفاد 
لمراقبة اإلصابة بالتهاب الكبد الفيروسي "ب" لدى المتبرعين 
يتم  الذي  الدم  لمادة  أكثر  تأمين  ضمان  أجل  من  والمرضى 
جمعه.وذكر البروفسور، استنادا الى القوانين السارية المفعول، 
بأن عملية التبرع بالدم مسموح بها للفئة العمرية البالغة ما بين 
18 و 65 سنة والتي تتمتع بصحة جيدة ويمكن للرجال التبرع 
مدة  احترام  مع  مرات  ثالث  والنساء  السنة  في  مرات  خمس 

ثمانية اسابيع للتبرع بين عملية وأخرى.
حياة �سرتاح

االفريقي  العربي  المركز  رئيس  أعلن 
أمين   ،)CAAID( التطوير  و  لالستثمار 
التاسعة  الطبعة  تنظيم  عن  بوطالبي، 
لمؤتمر افريقيا لالستثمار و التجارة يومي 
تحت  بالعاصمة  القادم  ماي   17 و   16
الزراعة  و  للصناعة  افريقيا  "بوابة  شعار 

و التجارة«.
و صرح بوطالبي لوكالة األنباء الجزائرية، 
المركز  نظمها  إفطار  مأدبة  هامش  على 
الدبلوماسي  السلك  أعضاء  شرف  على 
مستثمرين  بحضور  بالجزائر،  المعتمدين 
من القطاعين العمومي و الخاص و بنوك 
و  أساتذة  و  خبراء  و  تامين  شركات  و 
المؤتمر  الطبعة من  أن هذه  افارقة،  طلبة 
 650 عن  يقل  ال  ما  مشاركة  ستعرف 

متعامل اقتصادي من مختلف دول العالم.
ينظمه  الذي  الملتقى،  يتوج  أن  ينتظر  و 
اتفاقية و أن يشهد  المركز، ب"توقيع 30 
بين  ثنائي  لقاء   400 من  اكثر  تنظيم 
ابرام  بهدف  اجنبية  و  مؤسسات جزائرية 

شراكات في مختلف المجاالت و استقطاب 
االستثمار األجنبي الى الجزائر، السيما في 
ظل التسهيالت الكبيرة التي يمنحها قانون 

االستثمار الجديد"، حسب بوطالبي.

الجالية  الشراك  المؤتمر  يهدف  كما 
مسعى  في  بالخارج  المقيمة  الجزائرية 
الوطني  االقتصاد  تنويع  و  االستثمار 
الدول  نحو  السيما  الصادرات  ترقية  و 

االقتصادية  السياسة  مع  تماشيا  االفريقية، 
و  واضحة  اليوم  "أصبحت  التي  للبالد 
و  االقتصاد  ترقية  مسعى  في  تصب 
االستثمار و التصدير من خالل توفير كل 

الوسائل الالزمة«.
و من بين النقاط التي سيتم التطرق اليها، 
االفريقية  القارية  الحرة  التجارة  منطقة 
االستثمار  تعزيز  في  دورها  و   ZLECAF

و التجارة البينية.
االفريقي  البنك  مشاركة  اللقاء  سيعرف  و 
بنك(،  )افريكسم  االستيراد  و  للتصدير 
الذي انضمت له الجزائر كدولة عضو في 
يوليو 2022، و الذي"سيلعب دورا بارزا 
الدول االفريقية  بين  الصادرات  ترقية  في 
لتحويل  للمصدرين  ضمانات  إعطاء  و 
الخبراء  من  عدد  جانب  الى  العملة"، 
و خبراء  التنمية  و  االقتصاد  في  الدوليين 
و  بحث  مراكز  و  االفريقي  االتحاد  لدى 

غرف التجارة في الدول المشاركة.
حياة �سرتاح

1605:06 الفجر: 

06:34 ال�سروق: 

12:52 الظهر: 

16:27 الع�سر: 

19: 14 المغرب: 

 20:34 الع�ساء: 

�لأحد 02  �أفريل 2023 

�ملـو�فق لـ 11 رم�سان 1444هـ

لإعالناتكم عبر �صفحات جريدة �لر�ئد

�لهاتف: 44 44 94 0674    

�لبريد �لإلكتروني: 

journal.elraed@gmail.com

ب�سبب الإ�رضاب 
املرتقب لرجال الأمن

تذبذب مرتقب 
يف رحالت اجلوية 

اجلزائرية من لندن 
نحــــو اجلـــزائــــر

يرتقب أن تشهد رحالت خطوط الخطوط 
الجزائر  نحو  لندن  من  الجزائرية  الجوية 
أفريل   9 حتى  تستمر  تذبذبات  العاصمة، 
الجاري، بسبب اإلضراب المرتقب لرجال 
به  أفاد  ما  حسب  لندن،  مطار  في  األمن 
في  الشركة  دعت  الوطنية.و  للشركة  بيان 
بيانها المسافرين إلى "إحضار الحد األدنى 
من األمتعة, واحترام ضرورة نقل حقيبة يد 
واحدة فقط, من أجل اجتناب االكتظاظ على 
مستوى المطار وضمان حسن سير انتقال 

الرحالت خالل هذه الفترة«.
من  التقرب  المعنيين  للمسافرين  يمكن  و 
أو  الجزائرية  الجوية  الخطوط  وكاالت 
لها,  التابع  االتصاالت  بمركز  التواصل 
المعلومات,  من  المزيد  على  للحصول 

حسب المصدر نفسه.
حياة �سرتاح

اأقيمت بح�سور �سفري اجلزائر بفرن�سا

التلفزيون اجلزائري 
ينقل �صالة اجلمعة 
مبا�صرة من م�صجد 

بــــــاريــ�س الكــــبري

أمس  العمومي،  الجزائري  التلفزيون  نقل 
مسجد  من  مباشرة  الجمعة  صالة  أول 
باريس الكبير، وهذا تزامنا مع اليوم التاسع 

من شهر رمضان المعظم.
و في خطبة الجمعة, تطرق اإلمام عبد هللا 
حيث  لإلسالم,  السامية  القيم  الى  برارحي 
والمحبة  والتضامن  الرحمة  معاني  أبرز 

والسالم التي تطبع هذا الدين الحنيف.
مختلف  من  المصلين  تواجد  أن  اعتبر  و 
ألداء  المسجد  بهذا  والجاليات  األصول 
األخوة  مبادئ  على  دليل  الجمعة  صالة 
وتجمع  اإلسالم  تميز  التي  والتراحم 

المسلمين.
باللغتين  ألقى خطبته  الذي  اإلمام  دعا  كما 
الرسالة  لفهم  تسهيال  والفرنسية  العربية 
التحلي  ضرورة  إلى  المصلين،  قبل  من 
اآلخرين،  إلى  واإلحسان  األخالق  بمكارم 
اقتداء بالرسول محمد صلى هللا عليه وسلم 

وصفاته التي تجلت في أخالقه وسلوكه.
معاني  "تطبيق  بأن  أيضا  اإلمام  أكد  كما 
اإلحسان في حياتنا اليومية يجعلنا متحابين 
الدين  مبادئ  من  انطالقا  ومتضامنين، 
ونبذ  األخوة  على  تحث  التي  اإلسالمي 
إلى  بالمناسبة  الفتا  والضغينة",  التفرقة 
المعظم  رمضان  شهر  اغتنام  ضرورة 
من  باإلكثار  المعاني  هذه  تجسيد  أجل  من 
الخير  وفعل  الصائمين  وإفطار  الصدقات 

وصلة الرحم.
جانب  إلى  الصالة،  أدى  فقد  لإلشارة، 
باريس  مسجد  عميد  المصلين،  جموع 
الكبير، الدكتور شمس الدين حفيز، وسفير 

الجزائر بفرنسا، سعيد موسي.
حياة �سرتاح

 اإثر ا�سطدام بني �ساحنتني 
و�سيارة �سياحية

وفاة �صخ�صني يف حادث 
مرور وقع بالطريق 
الوطني رقم 87

بوالية  وقع  أليم  مرور  حادث  خلف 
باتنة صبيحة أمس السبت حالتي وفاة 
وإصابتين أخرتين تم اسعافهما من قبل 

وحدات الحماية المدنية.
وقال بيان لذات المصالح أن أعوانها 
 57 و   07 الساعة  حدود  في  تدخلوا 
حادث  ألجل  السبت،  يوم  من  دقيقة 
كانت  احداهما  بين شاحنتين  اصطدام 
سياحية،  وسيارة  بالرمل  محملة 
شقه  في   87 رقم  الوطني  بالطريق 
ببلدية  وتيمقاد،  الشمرة  بين  الرابط 
الشمرة.وخلف الحادث حسب المصدر 
شخصين  واصابة  شخصين  وفاة 
ونقلهما  إسعافهما  تم  بجروح  اخرين 

للمستشفى المحلي.
حياة �سرتاح

 وفاة خم�صيني 
بعد �صقوطه من فوق 

ج�صر باب القنطرة
سجلت مصالح الحماية المدنية بوالية 
قسنطينة، حادث مأساوي صبيحة أمس 
سقوطه  بعد  شخص  وفاة  إثر  السبت 
القنطرة بذات الوالية. من جسر باب 

وأشار بيان لذات المصالح أن وحدات 
الحماية المدنية لوالية قسنطينة تدخلت 
فوق  من  ووفاته  شخص  سقوط  إثر 
قسنطينة. بوالية  القنطرة  باب  جسر 

من  سقط  الضحية  أن  المصدر  أفاد 
علو يبلغ 80 متر، ويبلغ الضحية من 
عين  في  توفي  حيث  سنة   59 العمر 
المكان، وتم تحويله إلى مصلحة حفظ 
الجثث بالمستشفى الجامعي قسنطينة.

حياة �سرتاح

م�سوؤول باملوؤ�س�سة دعا لتكثيف عمليات التربع بهذه املادة احليوية ويك�سف:

60 باملائة من الدم املتربع به مب�صطفى 
با�صا يوجه نحو م�صت�صفيات اأخرى

حث رئي�س م�صلحة مركز حقن ونقل �لدم باملوؤ�ص�صة �ل�صت�صفائية �جلامعية م�صطفى با�صا، �لربوف�صور 

ع�صام  فريقع، على �لإقبال على مر�كز �لتربع بالدم خالل �صهر رم�صان �لف�صيل من �جل �نقاذ حياة من هم يف 

حاجة ما�صة لهذه �ملادة �حليوية.

تقام طبعته الـ 9 منت�سف ال�سهر الداخل باجلزائر

650 متعامل اقت�صادي معني بامل�صاركة يف موؤمتر اإفريقيا لال�صتثمار والتجارة
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تقرت

اإتالف 332.28 كلغ من اللحوم
 الغري �صاحلة لالإ�صتهالك الب�صري

كلغ   332.28 حجز  من  �لعامة  لل�صرطة  �لولئية  �مل�صلحة  يف  ممثلة  توقرت  ولية  �أمن  م�صالح  متكنت 

من �للحوم غري �صاحلة لالإ�صتهالك �لب�صري، مت حجزها على م�صتوى حملني جتاريني للحوم و�لدو�جن 

و�لقو�عد  ويتعار�س  �ملو�طن  �صحة  على  خطر�  ي�صكل  ما  هو  �لخت�صا�س  �إقليم  م�صتوى  )جز�ر(على 

�لقانونية �ملذكورة يف �لقانون �ملتعلق بحماية �مل�صتهلك وقمع �لغ�س .وح�صب بيان لذ�ت �مل�صالح، فقد 

جاءت �لعملية عقب عمليات �ملر�قبة �لتي تقوم بها م�صالح �أمن تقرت عرب �إقليم �لإخت�صا�س، وذلك 

�أجل  من  �لعامة،  بال�صحة  �مل�صا�س  �أ�صكال  كل  ملكافحة  �لف�صيل  �ل�صهر  خالل  �مل�صطر  �لربنامح  �صمن 

�لوقوف على مدى �إحرت�م �لباعة و�لتجار �ل�صروط و�لقو�نني �ملعمول بهما وذلك  بالتن�صيق مع ممثلة 

مت  �أين  �لفالحية،  �مل�صالح  ملديرية  تابعة  �لبيطرية  �لطبيبة  �ل�صادر�ت،  وترقية  �لتجارة  مديرية 

مر�قبة غرف �لتربيد وحفظ �للحوم )خمزن(، متثلت كمية �للحوم �ملحجوزة يف 112 كغ �صحوم، 29 كغ 

دجاج، 90 كغ �أح�صاء دجاج جمهولة �مل�صدر، 40 كغ �أجنحة دجاج، 50 كغ حلم بقر، 2.6 كغ �صدر دجاج، 

�ملخالفة  �إجر�ء�ت  باإ�صتكمال  �لتجارة  مديرية  عنا�صر  قامت  حيث  حلم،  غ   400 دجاج،  فخد  كغ   8.28
و�إتالف ما �صبق حجزه.   

ع. ط
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