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النفط الجزائري يتراجع لي�ستقر عند 108 دوالر للبرميل

ارتفاع �سادرات مجمع �سوناطراك بـ 18 بالمئة في 2021

الرئي�س تبون يتلقى مكالمة هاتفية 

من نظيره الرو�سي فالديمير بوتين

"تبادل الر�ؤى حول االعتداءات 
التي طالت القد�س ال�سريف 

�كذا االأزمة االأ�كرانية"

الجي�س الأبي�س "يك�سر" عّداد الإ�سابات ويك�سب التحّدي

الجزائر تخرج من نفق "كور�نا"
�سفر حالة اإ�سابة لم تمنع المخت�سين من موا�سلة "تحذير" الجزائريين.. 

03

بلعابد يعلن عن تدابير خا�سة لما تكت�سيه المتحانات الر�سمية من اأهمية ق�سوى

"تعليمات الإنجاح امتحاني "الباك" و"البيام" بـ 10 �اليات م�ستحدثة بالجنوب
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ت�ساعفت اأ�سعاره في ال�سوق الأوروبية بـ 5 مرات

 م�ساعي لمراجعــــة 
اأ�سعــار الغاز الجزائري 

الموجـــــه الإ�سبانيـــا

14 نقابة بقطاع التربية تقّرر �سّل الموؤ�س�سات التعليمية

 اأبـــــــواب المــــدار�س 
مهـــددة بالغلق يومـــي 26 

و27 اأفريل الجــــاري

رغم تراجع الحركية في الأ�سواق ب�سكل 

ملحوظ بداية الن�سف الثاني من رم�سان 

االأ�سعار ترف�س 
االنخفــــــا�س ..

02



الحدث2

مرمي عثماين

الرئي�س تبون يتلقى مكاملة هاتفية من نظريه 

الرو�سي فالدميري بوتني

"تبادل الر�ؤى حول االعتداءات التي طالت 
القد�س ال�شريف �كذا االأزمة االأ�كرانية"

تلقى رئيس الجمهورية، عبد 
المجيد تبون، أمس، مكالمة 
هاتفية من نظيره الروسي، 

فالديمير بوتين، حسب ما أفاد 
به بيان لرئاسة الجمهورية.

وذكر نص البيان: "تلقى رئيس 
الجمهورية، عبد المجيد تبون، 

مكالمة هاتفية، من رئيس 
فيدرالية روسيا فالديمير 
بوتين، تبادال فيها التهاني 

بمناسبة الذكرى الستين إلقامة العالقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث عبرا عن 
ارتياحهما للتطور المسجل في التعاون الثنائي في كل المجاالت".

و"اتفق الرئيسان على أهمية تبادل الزيارات الرفيعة المستوى بين مسؤولي 
البلدين، واالجتماع القادم للجنة المشتركة، للتعاون االقتصادي"، حسب ذات 

البيان.وأضاف أن "الرئيسان تبادال الرؤى حول الوضع الدولي، في ظل 
تطورات األوضاع المزرية في فلسطين المحتلة، وال سيما انتهاك حرمة األماكن 

االسالمية المقدسة في القدس الشريف وكذا األزمة األوكرانية".
ع.ط

خالل اختتام جل�سة مناق�سة م�سروع قانون تـنـظيم 

ال�سلطة العليا لل�سفافية والوقاية من الف�ساد 

قوجيل يوؤكد اأن اجلزائر معروفة 
باحرتامها للقوانني الدولية

قال رئيس مجلس األمة، صالح قوجيل إن الجزائر معروفة باحترامهـا للقوانين 
الدولية.وأكد قوجيل في كلمة ألقاها خالل اختتام جلسة مناقشة مشروع قانون 

تـنـظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، أمس، أن تاريخ الجزائر حافل 
بالنضال لحماية القوانين الدولية من التجاوزات الدولية.

من جهة أخـرى، اعتبر رئيس مجلس األمة أن “الدولة للجميع”، مضيفا: “تتغير 
الوزارات والهيئات التنفيذية من مرحلة إلى مرحلة لكن الدولة ال تتغير”. 

وأضاف: “ما يهمنا هـو برنامج رئيس الجمهورية وهو مخلص بكل الجوانب في 
الدستور. وكل القوانين موضوعة في الدستور الذي جاء بأشياء كثيرة لم تكن 

موجودة في السابق.”
ف.م

الوزير الأول ي�شتقبل رئي�س احلكومة الليبية

استقبل الوزير األول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بمطار هواري بومدين الدولي في الجزائر 

العاصمة.ويقوم الدبيبة بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد هام يضم عددا 
من الوزراء ورئيس األركان العامة ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس 

جهاز األمن الداخلي.وحضر االستقبال كل من وزير الداخلية والجماعات 
المحلية، كمال بلجود، باإلضافة إلى وزير االتصال، محمد بوسليماني.

ع.ط

جل�شة علنية ملناق�شة م�شروعي قانونني ب�شاأن طرق انتخاب 
اأع�شاء املجل�س الأعلى الق�شاء والتق�شيم الق�شائي

يواصل مجلس األمة اليوم، أشغاله، في جلسة علنية، يخصصها لتقديم ومناقشة 
مشروعي قانونين حول انتخاب أعضاء المجلس األعلى للقضاء وكذا التقسم 
القضائي، حسب ما أفاد به، بيان للمجلس. وأوضح ذات المصدر أن الجلسة 

ستخصص لتقديم ومناقشة مشروعي قانونين يتعلقان على التوالي ب "مشروع 
قانون عضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس األعلى للقضاء وقواعد 

تنظيمه وعمله، وكذا مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي".
وبهذه المناسبة -يضيف البيان- سيتم "تقديم مشروعي القانونين من قبل ممثل 

الحكومة و تقديم التقريرين التمهيديين للجنة الشؤون القانونية واإلدارية, ثم 
االستماع إلى تدخالت أعضاء مجلس األمة وبعدها إلى رد ممثل الحكومة على 

تدخالت أعضاء المجلس".
ع.ط

 املجل�س ال�شعبي الوطني ي�شارك 
يف اأ�شغال املنتدى الربملاين العاملي الفرتا�شي

   
شارك المجلس الشعبي الوطني, أمس, في أشغال المنتدى البرلماني العالمي 

االفتراضي 2022, الذي خصص لمناقشة مسائل التنمية االكثر الحاحا, حسب 
ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح البيان أن المجلس الشعبي الوطني شارك في أشغال المنتدى البرلماني 
العالمي االفتراضي 2022, عن طريق منصة التواصل عند بعد, حيث كان 

ممثال بكل من نائب الرئيس سليم مراح, والنائب حميدي يوسف.
وأضاف نفس المصدر أن القائمين على االشغال نظموا "جمعية عمومية فيها 
نواب من انحاء العالم للحديث مع نظرائهم حول مسائل التنمية االكثر الحاحا 

وذلك بمشاركة مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي".
اإ.�س

 مباحثات جزائرية- �شعودية
 يف جمال البتكار واملوؤ�ش�شات النا�شئة

استقبل الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، سفير 
السعودية بالجزائر، عبد هللا بن ناصر البصيري، الذي أدى له زيارة عمل 

ومجاملة.وتباحث الطرفان حول إمكانيات التعاون بين الجزائر والسعودية في 
مجال االبتكار والمؤسسات الناشئة. وأكد الجانبان على العمل من أجل خلق 

جسور بين النظام البيئي الجزائري والسعودي، باإلضافة إلى التحضير لمذكرات 
تفاهم بينية في المجال قريبا.

ع.ط

وفي هذا اإلطار قدم وزير التربية الوطنية 
عبد الحكيم بلعابد أول أمس،  مجموعة من 
التوجيهات والتوصيات والتعليمات لمديري 
التربية المعنيّين، بالواليات المنشاة حديثا، 

الواجب عليهم اتباعها لضمان إجراء هذين 
االمتحانين المدرسيين الوطنيين بالصرامة 
والدقة والتمّكن الالزم، والوقوف على كل 
التفاصيل المرتبطة بها في جزئياتها، لما 

تكتسيه هذه األخيرة من أهمية قصوى.
وجاءت هذه التعليمات ، الصادرة عن وزير 

التربية الوطنية،  عبد الحكيم بلعابد، يوم أول  
أمس، األحد 17 أفريل 2022، عقب إشرافه 

بالديوان الفرعي لالمتحانات والمسابقات، 
بالقبة، على افتتاح األيام التكوينية لمديري 
التربية للواليات المنشأة حديثا، تحضيرا 

لالمتحانات المدرسية الوطنية التي ستجرى 
بالنسبة المتحان شهادة التعليم المتوسط من 

06 إلى 08 جوان 2022، وبالنسبة المتحان 
شهادة البكالوريا من 12 إلى 16 جوان 

2022.
وحرص المسؤول األول لقطاع التربية ، على 

الوقوف على الوضعية العامة لهذه الواليات 

وجاهزيتها، خاصة وأن هذه المديريات العشر 
الجديدة ستكون لها االستقاللية عن الواليات 
األم من حيث  الميزانية والتسيير ومن حيث 

التنظيم والتأطير والتحضير لالمتحانات 
المدرسية الوطنية. كما استمع الوزير 

بالمناسبة، للعروض التي قّدمها السادة مديرو 
التربية من حيث عدد المترشحين بالنسبة 

لالمتحانين وعدد مراكز اإلجراء وغيرها من 
األمور ذات الصلة بالموضوع.

واغتنم الوزير، فرصة حضور مديري التربية 
لذات الواليات، لألمر بعقد جلسة عمل مع 

مديري اإلدارة المركزية تحت رئاسة المفتش 
العام للوزارة، للتطّرق إلى كل القضايا التي 
تخص تسيير هذه الواليات في كل الجوانب.

اأ�سعرت اأزيد من 14 نقابة نا�سطة 

بقطاع الرتبية الوطنية ،وزارة الرتبية 

الوطنية ب�سل يومي 26 و27 اأفريل 

،كامل املوؤ�س�سات التعليمية، ا�ستجابة 

لنداء لقاء ال�سبت الذي جمع 29 نقابة 

نا�سطة  يف قطاع الوظيفة العمومية، 

هذا فيما جلاأت نقابات لتحديد طريقة 

ا�سراب بع�س الأ�سالك خا�سة �سلك 

املديرين، الذين تقرر غلق مكاتبهم 

وتعلق جميع اعمالهم الدارية.

مرمي عثماين

وأعلنت النقابة النقابة الوطنية لمديري المدارس 
االبتدائية ، عن اشعار بتاريخ 16 أفريل 

الجاري، وزارة التربية باإلضراب، المبرمج 
لألسبوع المقبل بناء على القانون 02/90 

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وممارسة 
الحق في اإلضراب ، وبناء على بيان النقابات 
الجزائرية للوظيفة العمومية، الصادر بتاريخ 

16 افريل،  من اجل المطالبة برفع قيمة النقطة 
االستداللية إلى 10دج وإنشاء مرصد وطني 

لحماية القدرة الشرائية وفتح ملف االنظمة 
التعويضية ومراجعة مختلف المنح والعالوات 
ومنح مختلف المناطق، ونفس االشعار تقدمت 

به كل من نقابة "األسنتيو"  ومجلس مدراء 
المتوسط، ومختلف نقابات التربية التابعة السالك 

اإلدارة من  المشرفين والمساعدين والنظار 
وسلك التوجيه المدرسي، اضافة الى نقابة مدراء 
الثانوي و أساتذة الثانويات ، ونقابة اساتذة التربية 

واتحاد عمال التربية "االنباف" ونقابة "الستاف 
"وغيرها من النقابات التي قررت شل المؤسسات 

التربوية ليومين كاملين.
وأعلن، في هذا الصدد  المجلس الوطني المستقل 

لمديري التعليم المتوسط ،عن طريقة اضراب 
مديري المتوسط تنفيذا لمخرجات اجتماع يوم 

السبت  لنقابات الوظيف العمومي بمقر "االنباف" 
والذي شاركت فيه الكنادام بتقنية التحاضر 

المرئي ، حيث امرت النقابة  مدير المتوسط 
المضرب ان يغلق ر باب مكتبه ويسجل الفتة 
عليها "السيد المدير في إضراب لمدة يومين 

26-2022/04/27" على ان يمتنع عن كل 
االستقباالت وعن إنجاز وإمضاء أي وثيقة 
إدارية صادرة من إدارة المؤسسة )شهادة 

مدرسية- شهادة عمل- شهادة كشف الراتب- 
شهادة دخول وخروج التلميذ- تصحيح كشوفات 

النقاط- حواالت- تحويل األموال- سندات الطلب- 
شهادات الضمان االجتماعي- مجمل الخدمات- 
تحصيل األموال- التسديد- إمضاء كل التقارير 

اليومية- سجالت المصلحة االقتصادية- سجالت 
المصلحة البيداغوجية- تبليغ قرارات ومقررات 

للمعنيين(.
كما يمتنع المدير عن الولوج إلى الرقمنة 

والسوفنات وال يجيب على أي تساؤل يطرح 
فيها، كما يمتنع  عن تقديم إحصائيات اإلضراب 

ألي جهة كانت، او  الرد على الهاتف بنوعيه 
النقال والثابت، اضافة الى االمتناع عن عن 

كتابة نسب اإلضراب في جميع وسائط التواصل 
االجتماعي.

يجدر االشارة ان نقابات الوظيف العمومي،  
التابعة لقطاعات التربية والصحة والمالية والبريد 
والعمل وقطاعات التكوين المهني والتعليم العالي 

وغيرها من القطاعات، اصدرت خالل لقائها 
السبت الماضي ، بيان حذرت فيه، من خطورة 

الوضعية االجتماعية للموظفين وكل العمال 
الجزائريين التي تنذر بانفجار الوضع وتهدد 

السلم االجتماعي ، داعية الحكومة للتدخل العاجل 
من اجل ضبط االرتفاع في األسعار والعمل 

على وضع ميكانيزمات للحد من تدني الخدمات 
العمومية والتضييق عن الحماية االجتماعية 

الناتج عن انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع 
نسبة التضخم منذ سنوات.

وانتقدت النقابات عدم جدوى القرارات االخيرة 
الصادرة عن الحكومة بتخفيض نسب الضريبة 
على الدخل وتعديل الشبكة االستداللية لمرتبات 

الموظفين وغياب أثرها اإليجابي على القدرة 
الشرائية، معتبرة أن اضراب اليومين سيكون 

للتعبير عن الغضب العمالي كحركة انذارية تقبل 
التصعيد. 

تدخلت وزارة التربية الوطنية لدى بعض 
مديريات التربية من اجل دفع رواتب ومستحقات 

االساتذة المتعاقدين "المتراكمة" والمعطلة منذ 
أشهر طويلة.

واكدت وزارة التربية الوطنية، ،حسب مدير 
المالية على انه سيتم دفع مستحقات االساتذة 

المتعاقدين "المعطلة"  خالل شهر ماي الداخل، 
هذا فيما بدات مديريات تربية في إصدار 

إعالنات، حول اتمام التاشيرة االدارية لملفات 
االساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة  ، حيث 
اكدت انه تم انجاز رواتبهم لشهر افريل 2022 

، وايداعها لدى كل من مصالح الرقابة المالية 

والخزينة العمومية ، واالجراء يطال أجور 
اساتذة الجزائر غرب من  لألطوار التعليمية 

الثالثة ابتدائي ومتوسط وثانوي.
وحسب تعليمة مديرية التربية للجزائر غرب،  
فان االساتذة المتعاقدين الذين يتقاضون رواتبهم 

بصفة منتظمة منذ جانفي 2022 تم وضع 
اجورهم لدى الخزينة العمومية لشهر افريل.

اما االساتذة المتعاقدين لوالية برج بوعريريج 
الذين استنجدوا بالنقابات على غرار المنظمة 

الجزائرية ألساتذة التربية ، حول تأخر كثير على 
تأخر مرتباتهم وخاصة األستاذات الذي عبروا 

عن معاناتهم الشديدة، فإن وزارة التربية الوطنية 

وعدت التنظيم النقابي  وعلى لسان  مدير 
المالية، بأن األغلفة المالية جاهزة وأن مستحقاتكم 
ستدفع لكم شهر ماي الداخل  وتم االتصال بمدير 
التربية لوالية برج بوعريريج لمباشرة االجراء.

يجدر اإلشارة ،أن األساتذة المتعاقدين  لبرج 
بوعريريج  استغاثوا الشركاء االجتماعين لقطاع 

التربية  للتدخل العاجل لدفع رواتبهم بعد ان  
فاق عددهم 900 أستاذ في الطورين االبتدائي 
والمتوسط حيث تم دفع رواتب أساتذة الثانوي 

فقط،  ومنهم من عمل منذ 2019 ولم يتقاضى 
وال مرتبا واحدا إلى اليوم.
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بلعابد يعلن عن تدابري خا�سة ملا تكت�سيه المتحانات الر�سمية من اأهمية ق�سوى

"تعليمات الإجناح امتحاين "الباك" 
�"البيام" بـ 10 وليات م�شتحدثة باجلنوب

ك�سف وزير الرتبية الوطنية عبد احلكيم بلعابد عن تدابري خا�سة حول اإجراء امتحاين 

�سهادتي"البكالوريا" و�سهادة التعليم املتو�سط "البيام" عرب 10 وليات م�ستحدثة باجلنوب الكبري.

14 نقابة بقطاع الرتبية تقّرر �سّل املوؤ�س�سات التعليمية

اأبواب املدار�س مهددة بالغلق يومي 26 �27 اأفريل اجلاري

وزارة الرتبية تتدخل لإنهاء اأزمتهم

حتديد �شهر ماي املقبل لدفع رواتب ال�شاتذة 
املتعاقدين "املعطلة" منذ اأ�شهر
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�إميان �سايح

بالخير،  مبشرة  الصحة،  لوزارة  حصيلة  آخر  جاءت 
فقد أحصت وألول مرة منذ أزيد من سنتين، 0 إصابة 
تحذو  التي  واإلرادة  الجهد  يعكس حجم  ما  بالفيروس، 
أول  تسجيل  إعالن  منذ  تجندت  التي  الطبية  األطقم 
إصابة بالوباء في 25 فيفري 2020، ورفعت تحدي 
التاجي  الفيروس  على  والقضاء  العدوى  سلسلة  كسر 
الذي حصد أرواح مئات جنود الجيش األبيض، وآالف 

الضحايا الذين قضوا بسبب مضاعفات اإلصابة به.

جي�س عنيد يف مو�جهة فريو�س جديد

لم يخطئ رئيس الجمهورية حين أطلق اسم " الجيش 
األبيض" على االطقم الطبية، فالنتائج المشرفة التي 

حققتها بالدنا في مجال مكافحة الفيروس والتي كانت 
دوما منخفضة مقارنة بباقي الدول المجاورة وحتى 

الغربية منها، تعكس حجم اإلرادة والعزيمة والخبرة 
الكبيرة التي يتمتع بها المختصون واألطباء وكل 
العاملين بالقطاع الصحي، والتي امتدت بدورها 

لتشمل عديد القطاعات التي تجندت بدورها لوقف 
زحف الفيروس القاتل وإنقاذ أرواح الجزائريين، كما 
أن القرارات الرشيدة واإلجراءات االستعجالية التي 
اتخذتها الجهات المعنية سمحت بمحاصرة الفيروس 
وتطويقه وحالت دون تفشيه بشكل قد يخرج األمور 

عن السيطرة، ففضال عن قرارات غلق الحدود 
البحرية والجوية أمام الوافدين من الدول التي تسجل 

أعداد إصابة كبيرة، حرصت وزارة الصحة على 
تجنيد جميع عمالها وتخصيص مختلف مصالح 

مستشفياتها لعالج ومتابعة المصابين بالفيروس خاصة 
خالل فترة ذروة اإلصابة ودخول الموجات األربع 

من الوباء الذي سجلت بالدنا إصابات كثيرة بمختلف 
متحوراته، والتي كان أشرسها متحور "دالتا" الذي 

حصد اكبر عدد من الضحايا بسبب خطورته وسرعة 
انتشاره.

التلقيح �سالح الدولة ملحاربة الوباء

وعلى الرغم من التجاوب المتواضع الذي سجلته 
وزارة الصحة فيما يتعلق بحمالت التلقيح ضد 

فيروس كورونا، غير أن الدولة الجزائرية لم تتوان 
في دعوة المواطنين لتلقي اللقاح وتحصين أنفسهم من 
مضاعفات المرض، فعمدت إلى اقتناء جرعات اللقاح 

بكميات كبيرة سعيا منها إلى ضمان حق المواطنين 
في الرعاية الصحية وتلقيحهم من خطر الفيروس، كما 
أن الحمالت التحسيسية التي نظمتها مختلف القطاعات 
وفعاليات المجتمع المدني لتحسيس المواطن بمخاطر 

الفيروس وضرورة االلتزام بتدابير البروتوكول 
الصحي واحترام إجراءات التباعد االجتماعي، رفعت 

من نسبة الوعي لدى المواطنين وساعدت في كسر 
سلسلة العدوى وتراجع عدد اإلصابات.

مناعة جماعية قبل االندثار

ولعل الموجة الرابعة من فيروس كورونا والتي ميزها 
ظهور متحور "أوميكرون"، كانت بادرة الندثار 

الوباء، فقد استبشر المختصون خيرا بانتشار الفيروس 

الذي ظهر في أضعف حاالته في صورة "أوميكرون" 
ما مكننا من تحقيق مناعة جماعية سمحت فيما بعد 
بتسجيل تراجع متواصل لحاالت اإلصابة وكذا عدد 
الوفيات بالفيروس، فقد كشفت أرقام وزارة الصحة 
خالل األيام القليلة الماضية عن معدات ال تتجاوز 
عشر حاالت إصابة في اليوم على مدار ازيد من 

شهر، لنصل في نهاية المطاف إلى الهدف المسطر 
ونحصي 0 إصابة بهذا الفيروس القاتل.

الوعي لك�سر �سل�سلة العدوى

وباإلضافة إلى الدور الكبير الذي ادته الجهات 
المختصة، إضافة إلى اإلجراءات المستعجلة والشداعة 

المتخذة للحد من انتشار الفيروس، ال يمكننا في هذا 
المقام إنكار دور الشعب الجزائري، الذي أظهر وعيا 

كبيرا وإدراكا جيدا لمدى الخطورة التي يشكلها هذا 
الفيروس، فهو الذي اكتوى بنيران انتشاره وفجع في 
أقاربه وأحبابه، فالوباء قضى على أزيد من 6 آالف 

و800 جزائري منذ دخولها إلى بالدنا، كما أن حاالت 
اإلصابة المحصاة منذ أزيد من سنتين فاقت 265 

ألف إصابة، ما اجبر المواطنين على االلتزام بالقواعد 
الصحية واحترام إجراءات البروتوكول الصحي للحد 

من انتشار الفيروس.

اقت�ساد منهك و�سحايا باجلملة

وإن كانت بالدنا قد نجحت أخيرا في الخروج من نفق 
"كورنا"، غير أن الثمن الذي دفعته لبلوغ هذا الهدف 

لم يكن بالهيّن، فتأثير انتشار الفيروس على مختلف 
القطاعات خاصة االقتصادية منها، كان جليا ما 

أضعف القدرة الشرائية للمواطن وحال دون تلقي عديد 
العمال لمستحقاتهم المالية خالل فترة انتشار الوباء، ما 
دفع بالدولة إلى اتخاذ قرارات مستعجلة لحماية جيوب 

المواطنين، فعلى الرغم من أن األزمة عالمية وأنها 
عصفت بكبريات االقتصادات الدولية غير أن الدولة 

الجزائرية أكدت في عديد المحطات أن برنامجها 
إجتماعي محض، فكانت اول دولة عربية وإفريقية تقر 
منحة للبطالة في عز االزمة االقتصادية وتمنح عطال 
مدفوعة للعمال خالل فترة الحجر الصحي، ما ساعد 
نوعا ما على تجاوز االزمة ومواجهتها، خاصة وأن 
عدد األرواح التي حصدها الفيروس لم يكن بالهيّن.  

حذار... اخلطر قائم

رغم النتائج المحققة واألرقام المبشرة، غير أن 
خطر كورونا ال يزال قائما في الجزائر، فال يزال 

المختصون يشددون على ضرورة أخذ الحيطة وتجنب 
التراخي خوفا من ظهور سالالت جديدة من الفيروس، 
كما أن االمتناع عن تلقي اللقاح من شأنه تأزيم الوضع 

الصحي خاصة وأن الوباء ال يزال منتشرا في عديد 
الدول ما يرجح احتمالية عودة تسجيل اإلصابات 

وارتفاعها ال قدر هللا، ما يلزم الميع بضرورة توخي 
الحذر واحترام اإلجراءات الصحية الستكمال ما 
حققته األطقم الطبية والمحافظة على هذه النتائج 

اإليجابية.

دعا وزير ال�سحة, عبد الرحمان بن بوزيد, اىل �سرورة 

ت�سريع وترية اإجناز وت�سليم امل�ساريع اخلا�سة بالقطاع 

يف االآجال املحددة وا�ستدراك التاأخر املوجود يف البع�ض 

منها, خا�سة تلك املتعلقة مب�سالح االإ�ستعجاالت الطبية 

اجلراحية.

ف.م

أفاد بيان لوزارة الصحة، أنه خالل اجتماعه أول أمس 
مع مدراء الصحة لواليات الوطن, شدد بن بوزيد 

على "ضرورة تسريع وتيرة إنجاز وتسليم المشاريع 
في اآلجال المحددة, واستدراك التأخر الموجود في 

بعض منها خاصة تلك المتعلقة بمصالح اإلستعجاالت 
الطبية الجراحية, عمال بالتوجيهات التي أسداها 

رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بخصوص تقديم 
خدمات صحية راقية للمواطنين على اعتبار أن هذه 

الوحدات اإلستعجالية تشكل الوجهة األولى للمريض".
كما أكد الوزير -يضيف البيان- ضرورة تهيئة و 

تحسين المرافق الصحية التي تعرف بعض النقائص 
البسيطة التي يمكن تداركها بهدف توفير خدمات 
صحية جيدة". وبمناسبة اللقاء, أسدى إلى مدراء 

الصحة جملة من التوجيهات الخاصة ب"ضرورة 
التكفل بعمليات الختان خاصة في هذا الشهر العظيم 

الذي يعرف إقباال واسعا من طرف العائالت 
الجزائرية على ختان أبنائهم, وذلك بتسخير كل 

اإلمكانيات المادية والبشرية مع ضرورة االلتزام 

بالشروط الصحية الالزمة لذلك".
ونوه ذات المسؤول في ختام تدخله بالدور "الكبير" 

الذي يلعبه الشريك االجتماعي باعتباره -كما قال-
-  حلقة هامة في بناء و تطوير المنظومة الصحية, 
معبرا في ذات الوقت عن إصراره على االستماع 

إلى انشغاالت هذا الشريك و مقترحاته وأخذها بعين 
االعتبار في سبيل تعزيز و ترقية الحوار معه.

وعلى صعيد آخر، أشرف وزير الصحة، على اجتماع 
لمناقشة كيفية استعمال أدوية البدائل الحيوية وضوابط 
استبدالها بغية ضمان التكفل األمثل بالمرضى، و أكد 

الوزير خالل إشرافه, على هذا االجتماع بحضور 
إطارات الوزارة والخبراء العياديين من مختلف 
التخصصات )طب األورام, أمراض الدم, طب 

المفاصل, الطب الداخلي( والصيادلة االستشفائيين, 
على ضرورة التكفل بالمرضى عبر "رعاية صحية 

ذات جودة".
ويندرج هذا االجتماع في إطار "مساعي وزارة 
الصحة الرامية إلى توفير وضمان األدوية لفائدة 

المرضى على مستوى المؤسسات االستشفائية", حيث 
تم التركيز خالله على إعداد التوصيات التي من شأنها 
التكفل بالمرضى عبر "رعاية صحية ذات جودة" من 
خالل "ضمان توفير مستمر لألدوية لجميع المرضى 

وبأقل تكلفة, وبالتالي السماح للصيدلية المركزية 
للمستشفيات باقتناء جميع األدوية المسجلة".

حققت الجزائر نجاحا كبيرا بعدم تسجيل أي إصابات 
بفيروس كورونا بداية األسبوع الجاري، وذلك 

بعد مجهودات مكثفة دامت حوالي سنتين في كل 
القطاعات ، فيما يبقي يشدد المختصون على ضرورة 

توخي الحذر معتبرين أنه على الجزائريين أن 
يتعايشوا إيجابيا مع الوباء.

وقبل أن تبلغ هذا المستوى شهدت الجزائر حالة 
استقرار في عدد اإلصابات بفيروس كورونا منذ 

حوالي شهر  ومع ذلك  ال يزال المختصون  يحذرون  
من التراخي ويدعون المواطنين إلى مواصلة عملية 

التلقيح و اتخاذ التدابير الالزمة للوقاية من هذا 
الفيروس. وفي تصريح للقناة اإلذاعية األولى، قال 

رئيس مصلحة األمراض الصدرية بمستشفى رويبة، 
الدكتور عبد الباسط كتفي، " منذ حوالي أكثر من شهر 

تشهد الجزائر انخفاضا في عدد اإلصابات بفيروس 
كورونا وأصبحت الحاالت شبه منعدمة، لكن الوضع 

الوبائي يبقى محل المتابعة للتنبؤ في حال ظهور 
سالالت جديدة لفيروس كورونا.« من جهته شدد 
رئيس مصلحة الفحوصات بكوفيد 19 بالمستشفى 
الجامعي بقسنطينة، الدكتور سليم بن تلجون، على 
مواصلة عملية التلقيح قائال " يجب علينا مواصلة 
عملية التلقيح ألن الوباء ال يزال موجودا، وأدعو 

جميع المواطنين والمواطنات إلى التلقيح ثم التلقيح.« 

من جهته قال الباحث والمختص في األمراض المتنقلة 
واالستوائية، ايدير بيطام، أن سبب الوضعية الوبائية 

في الجزائر هو اكتساب المناعة الطبيعية. كما أوضح 
بيطام، أن 95 بالمائة من المواطنين اكتسبوا مناعة 

طبيعية وليس اللقاحية، بسبب االنتشار السريع لطفرة 
كورونا "أوميكرون" وقال بيطام في تصريحات 

إعالمية إلى أن االستقرار في حاالت كورونا ال يعني 
األمان طويل المدى، ألن المناعة الطبيعية ال تدوم 

طويال عكس -يضيف المتحدث- المناعة اللقاحية التي  
تدوم أكثر من عام. كما أضاف بيطام، أن  الموجة 

القادمة ستكون خفيفة، ألن الفيروس فشل وال يستطيع 
أن يعطي شراسة مشيرا إلى أن الفيروس لن يذهب، 

ألنه تأقلمت مع االنسان وكل شهر تظهر طفرة جديدة. 
في حين، دعا بيطام المعتمرين، إلى توخي الحذر، 

بسبب ظهور فيروس جديد في السعودية "مارسكون" 
مضيفا   أن خزان الفيروس هو الجمل الذي اختلط 
بوباء كورونا متابعا، أن هذه الطفرة صعبة وتوجد 
فقط في السعودية ولم تخرج الى بلدان أخرى. هذا، 
وقد أعلنت وزارة الصحة،  األحد الفارط، عن عدم 
تسجيل أي إصابات ووفيات بفيروس كورونا خالل 
الـ 24 ساعة في حصيلة تسجل أول مرة منذ مارس 

2020 تاريخ دخول وباء كورونا للجزائر.
�ض.زمو�ض

 اجلي�ض االأبي�ض "يك�سر"
 عّداد االإ�سابات ويك�سب التحّدي

اجلزائر تخرج من 
نفق "كورونـــا"

توقف اأخريا, عداد اإح�ساء االإ�سابات والوفيات بفريو�س "كورونا" يف اجلزائر, فبعد �سنتني, ثالثة اأ�سهر و18 يوما هاهي بالدنا ت�سجل 

�سفر حالة جديدة, لتخرج بذلك من نفق عميق بف�سل �سجاعة وعزمية االأطقم الطبية التي �سحت طوال فرتة انت�سار �لوباء باملئات من 

جنودها يف �سبيل ك�سب املعركة والق�ساء على هذا �لو�فد اجلديد الذي ح�سد اأرواح اأزيد من 6 اآالف و800 �سخ�ض منذ ظهوره.

اأكد على اأهمية فتح النقا�ض مع ال�سركاء االجتماعيني لتطوير القطاع

 بن بوزيد يدعو �إىل ت�سريع 
وترية �إجناز وت�سليم م�ساريع قطاع �ل�سحة

اأكدوا اأن الوباء مل ينتهي داعيني لالإقبال على عمليات التلقيح 

 �سفر حالة �إ�سابة مل متنع املخت�صني
 من مو��سلة "حتذير" اجلزائريني.. 
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ت�ساعفت �أ�سعاره يف ال�سوق الأوروبية بـ 5 مرات

م�ساعي ملراجعة اأ�سعار الغاز 
اجلزائري املوجه لإ�سبانيا

�سهدت �أ�سعار �لغاز يف الآونة �لأخرية �لعديد من �لتقلبات، على خلفية �لتوتر�ت 

�جليو�سيا�سية �حلا�سلة �سرق �أوروبا بني رو�سيا و�أوكر�نيا، ما دفع بالأ�سعار �لرتفاع.

ف.م
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أكدت وزيرة الطاقة والتحول البيئي اإلسبانية 
تيريزا ريبيرا في تصريحات إعالمية، بأن  

سعر الغاز الجزائري، الذي تستوردها بالدها 
يخضع في الوقت الراهن إلعادة تقييم من 

أجل رفعه، غير أنها أشارت بأن الزيادات، 
التي سيفرضها مجمع سوناطراك ستكون 

معتدلة.
وأوضحت تيريزا ريبيرا، بأن المفاوضات 

الجارية بين الجزائر وإسبانيا، بشأن مراجعة 
العقد الذي يربط الطرفين وتستورد بموجبه 

بالدها الغاز الجزائري، بدأت منذ شهر 
أكتوبر من العام الماضي، وما زالت مستمرة 

لحد الساعة، بالموازاة مع ارتفاع األسعار 
بشكل كبير في السوق العالمية بالمقارنة مع 

السعر الذي اتفق عليه البلدين في العقد.

وتضاعف سعر الغاز في أوروبا بحوالي 
5 مرات، ما جعل الجزائر تسعى إلعادة 

مراجعة سعر البيع، خاصة وأن العقد الذي 
يربط الجزائر واسبانيا يسمح بمراجعة 

األسعار، وأشارت تيريزا بإن المفاوضات 
بين الشركات اإلسبانية وسوناطراك 

الجزائرية يمكن أن تستغرق وقتا طويال، 
ولكنها لديها ثقة في أن الشروط التجارية التي 

يحدد من خاللها سعر الغاز، يمكن إتمامها 
في أقرب وقت ممكن.وشددت ريبيرا على أن 
الجزائر تبقى دولة موثوقة تحترم التزاماتها، 

لذا فإن إمدادات الغاز الجزائري من حيث 
االحتياجات والشروط التي تشتريها إسبانيا 
منذ مدة طويلة، تعتبر مضمونة، ووصلت 
امداداتها من الغاز العام الماضي ل 10,5 

مليار متر مكعب.
يشار إلى أن الغاز الجزائري غطى احتياجات 
السوق اإلسبانية، التي بلغت سنة 2021 نحو 

178 غيغاواط/ساعة، منها 23 ألًفا و425 
غيغاواط/ساعة غاز طبيعي مسال، والكمية 
الباقية من الغاز الطبيعي، وتصنف الجزائر 

من أمبر موّردي الغاز للسوق اإلسبانية، علًما 
بأن إسبانيا والجزائر جّددتا العقود بكميات 
سنوية من الغاز الجزائري تقدر بنحو 9 

مليارات متر مكعب لمدة 10 سنوات، عبر 
عقود شركة سوناطراك مع شركة ناتورجي 
اإلسبانية، فيما قدرت اإلمدادات الجزائرية 

حسب تقديرات كوريس اإلسبانية، في 
2020، بنحو 1.6 آالف و205 غيغاواط/

ساعة.

سجلت سوناطراك خالل عام 2021 العديد 
من المكاسب، على الرغم من اآلثار السلبية 

التي أفرزها تفشي فيروس كورونا على 
األسواق الطاقوية العالمية.

كشف مجمع سوناطراك في بيان له، أمس، 
بأن العام الماضي 2021 سجل زيادة في 

اإلنتاج وصلت لـ 5 بالمئة، كما حققت 
صادراته ارتفاعا بنسبة قدرت ب  18 

بالمئة، بينما شهدت وارداته انخفاضا بلغ 
70 بالمئة، حيث أنه لم يستورد أي كمية من 

الوقود خالل .2021
وسمحت المكاسب المحققة من قبل مجمع 
سوناطراك من الحفاظ على مستوى أدائها 
اإليجابي وتجاوز مخلفات األزمة الصحية 

العالمية على اإلقتصاد الدولي، حيث حققت 
سنة 2021 رقم أعمال وصل ل 34,5 

مليار دوالر.
وتتواصل الجهود من قبل مجمع سوناطراك 

للحفاظ على الديناميكية المتسارعة، إذ 
تصدرت الجزائر مؤشرات االستثمار في 

عمليات االستكشاف النفطي والغازي على 

المستوى العربي، خالل الربع األول من 
عام 2022، وفق بيانيات منظمة األقطار 

العربية المصدرة للنفط "أوابك"، وهذا عقب 
تحقيق مجمع سوناطراك لثالثة اكتشافات 

نفطية جديدة.
وفي سياق متصل، سجلت أسعار العقود 
العاجلة للنفط الخام الجزائري صحاري 

بالند انخفاضا طفيفا بنسبة 0,06 بالمئة، 
لتغلق تداوالتها عند 108,45 دوالر 

للبرميل الواحد، حسب البيانات المقدمة من 
قبل الموقع المتخصص أويل بريس.

وفي ذات اإلتجاه تراجعت أمس اإلثنين 
أسعار النفط بنحو 1 بالمئة، وسجلت 

أسعار العقود اآلجلة لخام برنت الخاصة 
بتسليم شهر جوان انخفاضا بنسبة 0,56 

بالمئة لتصل إلى 111,08 دوالر للبرميل، 
متراجعة عن أعلى مستوياتها منذ ال 30 

مارس عند 113,80 دوالرا للبرميل، 
والتي سجلت في وقت سابق من ذات 

الجلسة.
كما انخفضت أسعار العقود اآلجلة لخام 

غرب تكساس الوسيط الخاصة بتسليم 
شهر ماي بنحو 0,61 بالمئة، لتصل إلى 

106,29 دوالر للبرميل، بعدما وصلت إلى 
108,55 دوالر، وهو أعلى مستوى منذ 

30 مارس المنصرم.
وتشهد أسواق النفط في اآلونة األخيرة 

العديد من التقلبات، بفعل المخاوف بشأن 
تباطؤ الطلب في الصين وإقدام الصين 

على غلق بعض المناطق لمحابهة تفشي 
الفيروس، يضاف لها تواصل العمليات 

العسكرية الروسية على األراضي 
األوكرانية وعزم بعض دول االتحاد 

األوروبي فرض حظر على واردات النفط 
الروسي.

واستهلت أسعار النفط الخام تعامالتها يوم 
أمس، على ارتفاع بسبب مخاوف بشأن 

شح المعروض، بالموازاة مع حدوث 
اضطرابات في اإلمدادات الليبية، واحتمال 
حدوث مزيد من التخفيضات في إمدادات 

النفط الروسية مع تفاقم األزمة في أوكرانيا.
ف.م

 عرقاب يعلن عن تخ�سي�ص

 غالف مايل معترب لإجناح �لعملية 

 26 م�سروعا منجميا لإنهاء ال�سترياد.. 
كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أمس، أن قطاعه يعمل حاليا على تنفيذ برنامج 

يضم 26 مشروع بحث في مجال التنقيب واالستكشاف المنجمي.
وأوضح عرقاب الذي كان مرفوقا بوزير الصناعة أحمد زغدار في زيارة عمل لوالية 

بومرداس عقب استماعه لعرض حول نشاط المؤسسة الوطنية لألبحاث التكنولوجية 
والمنجمية, أن القطاع يتطلع من خالل هذا البرنامج إلى تصنيع المواد األولية المنجمية وطنيا 

وانهاء االستيراد في هذا المجال في اآلجال القريبة.
وأضاف أن برنامج األبحاث هذا يندرج في إطار استراتيجية القطاع الرامية إلنجاز100 

مشروع منجمي مستقبال. ويشمل البرنامج الذي ينفذ بين 2021 و2023, 35 والية, 
ورصد إلنجازه غالف مالي يقدر بـ 4.9 مليار دج. ويرى عرقاب أن المؤسسة الوطنية 

لألبحاث التكنولوجية والمنجمية التابعة لمجمع مناجم الجزائر, "لها من اإلمكانيات المادية 
والبشرية والخبرات الكافية إلنجاز كل برنامج الحكومة في مجال البحث واالستكشاف 

المنجمي حاليا ومستقبال".وقال في هذا الشأن: "نتطلع ألن تكون االنطالقة الحقيقية لمناجم 
الجزائر, وتحقيق النجاحات المرتقبة في هذا المجال من هذه المؤسسة التي بإمكانها تنشيط 

وتطوير المجال المنجمي وطنيا, وفتح ورشات متعددة, للحد من فاتورة استيراد المواد 
األولية المنجمية الثقيلة, من خالل فتح مناجم جديدة عبر كل الوطن", ويكون ذلك كما أوضح 
"بدعم ومرافقة" من دائرته الوزارية.لإلشارة, تشمل زيارة الوزير عددا من البلديات, سيطلع 

من خاللها على الواقع التنموي ويتفقد عدد من المشاريع االستثمارية عبر إقليم الوالية.
ع.ط

بعد �أن مت رفع �لقيود عليها باأمر من رئي�ص �جلمهورية

 ا�ستالم 25 موؤ�س�سة فندقية 
قبل مو�سم ال�سطياف املقبل

   
يرتقب استالم 25 مؤسسة فندقية على المستوى الوطني قبل بداية موسم اإلصطياف المقبل, 

حسبما كشف عنه أمس وزير السياحة و الصناعة التقليدية, ياسين حمادي.
أوضح الوزير في تصريح صحفي أدلى به خالل زيارة عمل لوالية تيبازة, أن مصالحه 

تتوقع استالم 25 مؤسسة فندقية تقع بواليات ساحلية قصد استغاللها خالل موسم اإلصطياف 
2022.وأضاف أن هناك 50 مؤسسة فندقية يرتقب أن تدعم البعض منها لدى دخولها حيز 

الخدمة هياكل اإلستقبال خالل الصائفة المقبلة.
ويتعلق األمر, حسب حمادي, بمؤسسات فندقية ظلت متوقفة سابقا وغير مستغلة بسبب 
عراقيل مختلفة, قبل أن يصدر رئيس الجمهورية تعليمة تقضي برفع جميع القيود عنها، 

حيث تم منحها رخص االستغالل ورفعت عنها العراقيل والحواجز التي كانت تحول دون 
إنطالقها.وفي هذا السياق, زار حمادي فندق بمدينة فوكة تم تشييده سابقا فوق أرض فالحية 

و ظل غير مستغل لمدة فاقت العشر سنوات, قبل أن يمنحه والي تيبازة رخصة استغالل 
استثنائية إلى حين صدور قانون االستثمار و يتم تسوية عقاره بصفة نهائية.وبخصوص 

مناطق التوسع السياحي, كشف الوزير أنه تقرر إعادة مراجعة مخططات التهيئة السياحية 
لكل المناطق السياحية التي تعترضها مشاكل تحول دون إنطالق إستغاللها, على غرار 

منطقة التوسع السياحي بالدواودة التي تعتبر أكبر منطقة على المستوى الوطني إذ تتربع على 
مساحة تقدر ب150 هكتار موزعة على قطع أرضية تسمح باحتضان 14 مشروعا سياحيا.
وقال حمادي، إن الجزائر تتوفر على 249 منطقة توسع سياحي تم استحداثها بداية من سنة 
1988, إال أن استغاللها لم يتعدى ال 1,5 بالمائة و هو "مؤشر ضعيف جدا جدا", حسب 

وصف الوزير.
وفيما يتعلق بأسعار االقامة بالمؤسسات الفندقية العمومية , كشف الوزير أن تعلميات صارمة 
أسديت من أجل إعتماد أسعار تسمح للعائالت المتوسطة الولوج للمؤسسات السياحية مشيرا 

إلى أن المرسوم التنفيذي الذي ينظم مثل هذه األمور يوجد باألمانة العامة للحكومة قبل 
مناقشته و المصادقة عليه من قبل الحكومة.

�إ.�ص

يهدف �إىل حتفيز �لإنتاج �لوطني وترقية �ل�سادر�ت

 مكتب املجل�س ال�سعبي الوطني
 ي�ستلم م�سروع قانون املناطق احلرة

تسلم مكتب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المطبقة على 
المناطق الحرة في انتظار مناقشتها على مستوى اللجنة االقتصادية وإحالته للمصادقة في 

األيام المقبلة.
وجاء في عرض األسباب في وثيقة المشروع، أنه يندرج في إطار توجيهات السلطات 

العمومية الرامية إلى تعزيز االستثمار، االنتاج وتنويع االقتصاد الوطني. كما يهدف 
المشروع أيضا إلى تحفيز اإلنتاج الوطني وترقية الصادرات مع تخفيض فاتورة االستيراد.

وحسب المادة 3 من المشروع فإن المنطقة الحرة تنشأ بموجب مرسوم تنفيذي بناء على 
اقتراح من وزير التجارة أو الوزراء المعنيين، يحدد موقعها الجغرافي وحدودها ومكوناتها 

ومساحتها وسيرها وطابعها، وكذا النشاطات المرخص ممارستها فيها، عند االقتضاء.وتشير 
المادة 6 إلى أن امتياز تسيير المنطقة الحرة يمنح مقابل إتاوة يجب دفعها لدى إدارة األمالك 

الوطنية. وتُحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.وذكرت المادة 8 من 
المشروع أن النشاطات التي تمارس في المنطقة الحرة تعفى من جميع الحقوق والضرائب 

والرسوم واالقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي، باستثناء الحقوق 
والرسوم المتعلقة بالمركبات والسيارات السياحية، التي تستثنى منها هي األخرى المركبات 
والسيارات المتصلة باالستغالل، باالضافة إلى المساهمات واالشتراكات في نظام الضمان 

االجتماعي الجزائري.
واشترطت المادة 9 أن تكون االستثمارات التي ينجزها األشخاص المعنويون غير المقيمون 

برؤوس األموال بواسطة العمالت القابلة للصرف المسعرة رسميا من طرف بنك الجزائر 
الذي يثبت قانونا استيراد هذه العمالت أو يثبتها بنك تجاري معتمد.

كما يمكن لالشخاص المعنويون المقيمون استثمار رؤوس أموال في المناطق الحرة بعملة 
أجنبية قابلة للتحويل أو بالدينار القابل للصرف، حسب الحالة، طبقا للتشريع والتنظيم 

المعمول لها. في حين نوهت المادة 11 إلى أن المبادالت التجارية التي تتم في المنطقة 
الحرة بعمالت أجنبية يجب أن تكون مسعرة رسميا من طرف بنك الجزائر الذي يثبت قانونا 

استيراد هذه العمالت أو يثبتها بنك تجاري معتمد.
وتنص المادة 12 من مشروع القانون إلى أن حركات رؤوس األموال داخل المنطقة الحرة، 

أو فيما بين هذه المنطقة واإلقليم الجمركي أو مع الخارج تخضع إلى التشريع والتنظيم 
الخاصين بالصرف الساري المفعول.ويمكن للمتعاملين الذين ينشطون في المنطقة الحرة 

تصدير واستيراد السلع والخدمات بكل حرية حسب النظام الجبائي والجمركي ونظام 
الصرف المحدد في هذا القانون.ووفق المادة 15 فإن تصريف السلع الواردة من المنطقة 
الحرة إلى اإلقليم الجمركي يجب أن ال يتجاوز نسبة 20 بالمائة من رقم األعمال خارج 

الرسوم لكل منتج للسلع او الخدمات.
وتـوقع المصدر ذاته خلق سوق بقيمة 3000 مليار دوالر، بدون رسوم جمركية أو قيود 

حدودية من خالل مصادقة الجزائر على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية التي 
تضم 54 دولة إفريقية. باإلضافة إلى زيادة في فرص عمل اليد العاملة، ال سيما من فئة 

الشباب سريعة التزايد.

�لنفط �جلز�ئري يرتاجع لي�ستقر عند 108 دولر للربميل

ارتفاع �سادرات جممع �سوناطراك بـ 18 باملئة يف 2021
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الأمن ي�سدد الرقابة على املتاجرين ب�سحة امل�ستهلكني 

حجز "�شاربات" 
و "زالبية" فا�سدة بامل�سيلة  

وايل امل�سيلة يك�سف:

�أكرث من 95 باملائة ن�سبة
 تقدم اأ�سغال الكهرباء والغاز 

�سامي قلي يعلن عن ت�سجيل 8807 خمالفة وحترير 868 حم�سر ق�سائي

ت�سليط اأحكام بال�سجن �سد امل�ساربني يف رم�سان 

في  المسيلة  والية  أمن  مصالح  حجزت 
من  لتر   500 من  أزيد  منفصلتين  قضيتين 
إلى  باإلضافة  المصدر،  مجهولة  الشاربات 
قنطارين من الحلويات التقليدية الصنع غير 
ذات  به  أفادت  حسبما  لالستهالك،  صالحة 

الهيئة األمنية في بيان لها.
بعد  األولى جاءت  القضية  أن  البيان  وذكر 
الوالئية  المصلحة  لعناصر  ميدانية  خرجة 
للشرطة العامة بالتنسيق مع مصالح التجارة، 
لمراقبة مختلف المحالت التجارية، أين لفت 
العصير  انتباههم وجود كميات معتبرة من 
معروض  المصدر،  مجهول  )شاربات( 
ليتم  للبيع في ظروف صحية غير مالئمة، 
حجز الكمية المقدرة بـ 526 لتر واتالفها، 
مع اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد صاحب 

المحل التجاري.
وأوضح ذات البيان أن القضية الثانية التي 
عالجتها مصالح الشرطة بأمن دائرة سيدي 

تجاري  محل  مراقبة  إثر  على  عيسى، 
مخصص لصناعة وبيع الحلويات التقليدية، 
النظافة خاصة  لشروط  ينعدم  أنه  تبين  أين 
بها  تصنع  التي  المواد  لعملية حفظ  بالنسبة 
هذه الحلويات حيث تم وضعها في صهاريج 
غير مكيفة لحفظها، ليتم استدعاء المصالح 
حجز  مع  الصحة(  )التجارة،  المختصة 
التقليدية  الحلويات  من  كلغ   200 وإتالف 
 800 محضر،  عسل  لتر   600 )زالبية(، 
اتخاذ  تم  أين  كلغ عجينة مهيأة لالستعمال، 

اإلجراءات القانونية ضد صاحب المحل.
ويشار إلى أن هذه العمليات تدخل في إطار 
أمن  مصالح  طرف  من  المسطر  البرنامج 
رمضان،  شهر  بمناسبة  المسيلة،  والية 
كافة  ومحاربة  المستهلك  صحة  لحماية 
في  واالحتكار  والمضاربة  الغش  أشكال 

السلع ذات االستهالك الواسع.
حممد. ق

كشف أمس، عبد القادر جالوي والي المسيلة 
الكهرباء  مجال  في  األشغال  تقدم  نسبة  أن 
فيما  بالمائة   95 تقابلها  99بالمائة  بلغت 
يخص نسبة األشغال في مجال الغاز،وذلك 
بعدرفع التجميد على البرنامج التكميلي لسنة 
مليار   466 ب  يقدر  مالي  بغالف   2013
الكهرباء  بشبكة  منزل   4082 لربط  سنتيم 
المسيلة  والي  الغاز.وأكد  بشبكة   9658 و 
خالل كلمة ألقاها أثناء انعقاد الدورة االولى 
قد  العليا  السلطات  إن  الوالئي،  للمجلس 
سنتيم  مليار   268 الوالية  منح  وافقت على 
الدريعات،  من  بكل  مسكن   5343 لتغطية 
العليق، عين خرمام، أم الشواشي، المعذر، 
أوالد  يحي،  بن  الصديق  قرية  المقيطع، 
مالي  عجز  تسجيل  إلى  مشيرا  منصور، 
يقدر بـ 391 مليار سنتيم أثناء اإلنطالق في 
المشروع من أجل ربط 6463 مسكن  بسبب  
التأخر في انطالق االنجاز لوضعية التجميد 
التجمعات  شهدتها  التي  الكبيرة  والتوسعات 
إلى  باإلضافة  والحضرية  الريفية  السكنية 

للمشاريع.وأوضح  المالية  التكلفة  ارتفاع 
لوالية  التنفيذية  الهيئة  عن  األول  المسؤول 
المسيلة أنه تم تخصيص 158 مليار سنتيم 
بطلبات  التكفل  أجل  من   2019 سنة  منذ 
بمختلف شبكات  بالربط  المتعلقة  المواطنين 
الكهرباء والغاز حيث تم ربط 2642 منزل 
بالكهرباء الريفية بمبلغ 83 مليار سنتيم، و 
ما  الحضرية  بالكهرباء  منزل   1877 ربط 
قيمته 33 مليار سنتيم، وربط  7533 منزل 

بالغاز الطبيعي بمبلغ 42 مليار سنتيم.
والتضامن  الضمان  صندوق  وبخصوص 
للجماعات المحلية،قال جالوي  أنه تم تسجيل 
عمليتين بمبلغ مالي يقدر بـ 50 مليار سنتيم، 
بالكهرباء  تم تسجيل 8 مناطق لربطها  أين 
بتكلفة قدرها 25 مليار سنتيم لتغطية 775 
منزل بلغت نسبة اإلنجاز فيها مائة بالمائة، 
الغاز  بشبكة  لربطها  منطقة   12 وتسجيل 
بتكلفة قدرها 25 مليار سنتيم لتغطية 1817 

مسكن بلغت نسبة اإلنجاز فيها 98 بالمائة.
حممد. ق

التجارية  لألنشطة  العام  المدير  كشف 
وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات 
تدخل  تسجيل56.562  قلي"عن  "سامي 
العشرة  خالل  الغش  وقمع  الرقابة  ألعوان 
الى  افضت  رمضان  لشهر  االولى  ايام 
معاينة 8807 مخالفة وتحرير 868 محضر 
قضائي مع وجود بعض القضايا التي فصلت 
مدتها  تترواح  بالسجن  بأحكام  العدالة  فيها 
بين 7و10 سنوات.وفي تصريحات لإلذاعة 
خالل  تم  أنه   قلي"  اعلن"سامي  الوطنية 
تسجيل549135    2022 من  االول  الثالثي 
على  اسفرت  مخالفة    42 و342  تدخال 
غلق  واقتراح  قضائية  متابعة  و39831 
3682محال تجاريا .   بالمقابل كشف قلي 
عن عقد اجتماع مع مختلف الشركاء لضبط 
النسخة االخيرة المتعلقة بمراجعة المرسوم 
التنفيذي الخاص برفع هوامش الربح بالنسبة 

سيرسل  حيث   الحليب  وموزعي  لمنتجي 
نص المراجعة الى امانة الحكومة قبل نهاية 
وزارة  ممثل  الجاري.وتطرق  أفريل  شهر 
االختالل  الى  حديثه  معرض  في  التجارة 
في توزيع مادة الحليب مبرزا المقاربة التي 
قدمتها وزارة التجارة للحكومة وهي سارية 
تطبيق  استحداث   فيها  تم  والتي  المفعول 
وحدات  على  بالتعرف  يسمح  الكتروني 
انتاج الحليب والكميات المنتجة يوميا وكذا 
التجزئةوابرز  تجار  وعدد  الموزعين  عدد 
المتحدث ذاته وجود بعض القوانين التي تم 
التجارية  بالممارسات  والمتعلقة  مراجعتها 
حيث   )02-04 والقانون   08-04 )القانون 
سيتم عرضهما على مجلس الوزراء  للفصل 
فيهما خالل االيام القليلة القادمة، وفي سياق 
آخر ثمن قلي القرارات المتخذة  من طرف 
السلطات العمومية على غرار منع استيراد  

مدعمة  مواد  من  المصنعة  المواد  بعض 
طرف  من  المبذولة  للمجهودات  مشيرا 
العقبات  عديد  لتجاوز  االجتماعي  الشريك 
اللقاءات  خالل  من  االسعار  في  والتحكم 
التشاورية مع وزارة التجارة. وقال " قلي " 
بخصوص ارتفاع األسعار  انه ال وجود ألي 
مبرر للزيادة في اسعار البطاطا التي بلغت 
وجود  الى  مشيرا  الواحد  للكلغ  دج   160
التجارة  مصالح  ألعوان  ميدانية  خرجات 
ظاهرة  محاربة  اجل  من  واالمن  والفالحة 
االستهالكية. المواد  بعض  اسعار  ارتفاع 
فتحها  تم  التي  التجارية  وبلغ عدد االسواق 
خالل الشهر الفضيل -حسب ذات المتحدث- 
فيها  بما  الوطن  عبر  تجاريا  سوقا   566
مناطق الظل تتوفر على مختلف المنتوجات 

حتى مالبس العيد.
�ش.زمو�ش

جلان خمت�سة لإعداد قوائم امل�ستفيدين

توزيع 7 اآالف �سكن بوهران قبل نهاية ماي املقبل
أعلن والي وهران سعيد سعيود عن توزيع 7 آالف مسكن عمومي 

إيجاري على مستوى الوالية قبل نهاية شهر ماي المقبل.
وخالل أشغال الجلسة الثانية من الدورة األولى للمجلس الشعبي 
الوالئي أبرز سعيود أن 7 آالف مسكن عمومي إيجاري "جاهزة 
لجان  تكليف  وتم  الوالية  بلديات  مستوى  على  حاليا"  للتوزيع 
على  وتوزيعها  منها  المستفيدين  قوائم  بإعداد  المختصة  الدوائر 

مستحقيها "قبل نهاية شهر ماي المقبل".
وذكر أنه تم خالل األشهر الماضية على مستوى الوالية توزيع 8 

آالف مسكن عمومي إيجاري سواء في إطار برنامج القضاء على 
السكن الهش أو ضمن سكنات ملفات التنقيط.

وأعلن الوالي من جهة ثانية عن تنصيب "لجنة والئية تضم عدة 
هيئات تتولى القيام بتحقيقات بعدية حول المستفيدين من السكنات 
استفادوا  التي  بالسكنات  التحاقهم  تتحقق من  اإليجارية  العمومية 
منها من عدمه وإلغاء استفادة غير الملتحقين واسترجاعها لمنحها 

ألشخاص آخرين أكثر حاجة إليها".
ف. م

رغم تراجع احلركية يف الأ�سواق ب�سكل 

ملحوظ بداية الن�سف الثاين من رم�سان 

االأ�سعار ترف�ض 
االنخفا�ض ..

ل تزال اأ�سعار اخل�سر والفواكه مع بداية الن�سف الثاين من �سهر رم�سان، 

مع  مقارنة  ملحوظ  ب�سكل  الأ�سواق  يف  احلركية  تراجع  رغم  مرتفعة 

اقتناء  على  يقبلون  اجلزائريني  اغلب  بدا  حني  يف  الأولني  الأ�سبوعني 

املواد الأولية ل�سناعة حلويات العيد مبكرا خوفا من اأي ندرة قد ت�سجل 

وهو ما رفع الأ�سعار.

كل  تك�سر  والفواكه  اخل�سر  اأ�سعار 

التوقعات وتوا�سل الرتفاع 

العاصمة  أسواق  من  لعدد  قادتنا  جولة  وفي 
لمسنا استمرار ارتفاع األسعار حيث لم تنزل 
عند  استهالكا  اكثر  المادة  البطاطا  أسعار 
ارتفعت  فيما  دينار  الـ140  عن  الجزائريين 
لتصل  الواليات  بعض  في  المعدل  هذا  عن 
الطماطم  أسعار  وصلت  فيما  دينار  الـ180 
الخس  أسعار  بلغت  فيما  دينار  لـ150 
ولألسبوع الثالث على التوالي الـ220 دينار 
فيما  أما  والمستويات  التوقعات  كل  محطمة 
أسعاره  تراوحت  فقد  بنوعية  بالفلفل  يتعلق 
أسعار  أما  دينار  والـ240  الـ220  بين  ما 
الكوسة فقد واصلت ارتفاع أسعارها وبلغت 
هذه األيام سقف الـ150 دينار، وفيما يتعلق 
مرتفعة  بقيت  فقد  بنوعيها،  اللحوم  بأسعار 
حيث ال تزال  اللحوم البيضاء  في مستوي 
الـ450 دينار وفي المقابل عرف الكيلوغرام 
لحم  الحمراء على غرار  اللحوم  الواحد من 
الغنم سقف الـ2000 دينار والبقري بـ1900 
دينار. وأشار التجار في حديث للرائد ان بقاء 
األسعار مرتفعة كان بسبب نقص العرض، 
رغم تراجع الطلب هذه األيام مقارنة بما كان 

عليه في األيام التي سبقت الشهر الفضيل.

املادة  ي�ستبعد  للأ�سماك  فاح�ش  غلء 

من موائد اجلزائريني 

أنواع  مختلف  أسعار  تشهد  جهتها  من 
األسماك، عبر عدد من األسواق بالعاصمة، 
وعبر  فاحشا  ارتفاعا  رمضان،  بداية  منذ 
األسماك  أسعار  بلغت  األسواق  من  العديد 
بأنواعها مستويات قياسية، بسبب قلّة األسماك 
قبل  من  عليها  الطلب  وارتفاع  المعروضة، 
المواطنين، ما أدى إلى زيادة أسعارها بشكل 
جنوني. وفي الخرجة االستطالعية التي قادتنا 
بسوق  لألسماك  والتجزئة  الجملة  ألسواق 
"المسمكة"، وقفنا على األسعار المبالغ فيها 
من قبل التجار، بينما وصل سعر "الميرلون" 
إلى 1400، و"الروجي" إلى1700 دج. وفي 
 1900 إلى   1700 بـ  يباع  التجزئة،  أسواق 
الجملة  فبلغ سعره بسوق  الجمبري  أما  دج. 
حدود 2800 دج للكيلوغرام الواحد في حين 
 3300 إلى  األبيض  الجمبري  سعر  وصل 
"السيبيا" في بمحالت  بيعت سمكة  فيما  دج 
التجزئة بـ2400 دج ، و"الكاالمار" بـ3000 
دج، فيما تراوح سعر كلب البحر بين 600 
من  عدد  أكده  ما  وحسب  دج،  و700  دج 
أسعار  ارتفاع  استمرار  أسباب  فان  التجار 
تقلصت  حيث  العرض  لقلة  راجع  األسماك 

حسبهم الكميات المعروضة بشكل كبير من 
جانب اخر يسجل حسب التجار طلب متزايد 
من المواطنين الذين يجدونه بديال عن مختلف 
التي ارتفعت بدورها  اللحوم الحمراء  أنواع 
هذه  ان  ورغم  رمضان،  منذ  األسواق  في 
متابعين  ان  غير  منطقية  تظهر  التبريرات 
في  الصيدية  والمنتجات  األسماك  ألسواق 
الجزائر يرون أسعار السمك ال ترتبط ابدا في 
الجزائر بقانون العرض والطلب وانما حزمة 
من االنتهازيين والمضاربين هم من يحددون 
األسعار وفق ما يناسبهم  حيث يقوم هؤالء 
المضاربين بالسيطرة على المنتوج في البحر 
كبيرة  الصيد، واحتكار كميات  قبل عمليات 
التي  باألسعار  بعد  فيما  لتسّوقه  السمك  من 
تناسبها، خاصة أن السلطات المكلفة بالمراقبة 
وقمع الغش ال تقوم بدورها على أكمل وجه، 
بما أن هذه األسعار ال تخضع للرقابة، األمر 
الذي يتسبب في ارتفاع أسعارها مثلها مثل 
ارتفاع  اخرون  يرجع  بينما  الحمراء  اللحوم 
األسعار لكثرة الوسطاء في عملية التسويق، 
ال  اصطيادها  يتم  التي  الكميات  أن  مؤكدين 
تمر عبر  أن  دون  التجزئة  إلى سوق  تصل 
3 إلى 4 وسطاء مع ما يمثله ذلك من زيادة 

حتمية في األسعار.

خماوف من ندرة وم�ساربة يف هذه املواد 

مع اإقرتاب العيد 

على  الفترة  هذه  الطلب  أرتفع  فقد  بالمقابل 
حيث  الحلويات  لصناعة  األولية  المواد 
خوفا  المنتجات  هذه  القتناء  االسر  سارعت 
مادتي  في  خاصة  ندرة  أي  تسجيل  من 
باقي  ارتفعت  فيما  و"الدقيق"  "الفرينة" 
قدر سعر  المكسرات حيث  بينها  من  المواد 
الكيلوغرام الواحد من اللوز بـ4000 دينار. 

دج،  الـ3000  حدود  الجوز   سعر  ووصل 
في حين كان سعره ال يتعدى 2000 دينار. 
دينار   700 سعره  فبلغ  السوداني  الفول  أما 
بعد أن كان 480 دينار للكيلوغرام، في حين 
بلغ سعر الفستق 4500 دينار وهو الذي كان 
مستقرا عند 3700 دينار للكيلوغرام وينتظر 
االرتفاع  من  مزيدا  المواد  هذه  تعرف  أن 
ظل  في  الطلب  زيادة  بسبب  المقبلة  األيام 
مخاوف حقيقية من عمليات مضاربة وندرة 

في بعض المواد.

�ش. زمو�ش
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مثلما  الجديدة،  السكنية  الحصة  هذه  وتأتي 
والمدينة  والعمران  السكن  وزير  أوضحه 
الدولة  "إلدراك  بلعريبي،  طارق  محمد 
الدعم  من  لمزيد  الوالية  هذه  حاجة  مدى 
هذا  ويتوزع  السكنية.  البرامج  بخصوص 
العمومي  السكن  صيغة  على  البرنامج 
اإليجاري )1.000 وحدة( و السكن الريفي 
 3.525( الذاتي  والبناء  وحدة(   1.000(
قد استفادت  سكن . ) وكانت والية ورقلة 
ما  من  السابقة  السكنية  البرامج  ضمن 
العمومي  بصيغة  سكنا   2.885 مجموعه 
اإليجاري منها 1.252 وحدة تم استالمها، 
كما تم توضيحه. وفي سياق متصل وزعت 
القطاع  وزير  عليها  أشرف  مراسم  خالل 
عينة من مقررات استفادة من السكن الريفي 
االجتماعية  التجزئات  إطار  في  وإعانات 
بلديات  لفائدة   ، مقرر   672 مجموع  من 
والرويسات . وبخصوص  وأنقوسة  ورقلة 
أيضا  الوالية  استفادت  فقد  التعمير،  قطاع 
 12 قدرها  برنامج  برخصة   2010 ومنذ 
التهيئة  أشغال  بمختلف  للتكفل  دج  مليار 

السكنية،  الصيغ  لمختلف  والثانوية  األولية 
لمدينة  التوسع  كما جرى شرحه. وبمنطقة 
السكن  وزير  أشرف  الكبرى،  ورقلة 
أشغال  إطالق  على  والمدينة  والعمران 
التهيئة والربط بمختلف الشبكات لـ 1.654 
قطعة أرضية من بين 4.000 قطعة أرضية 
وتشمل  اإلجتماعية.  التجزئات  إطار  في 
تلك األشغال فتح الطرقات و إنجاز شبكتي 
التموين بالمياه الصالحة للشرب و الصرف 
الصحي، حسب البطاقة التقنية. وبالمناسبة، 
كبيرة  أهمية  تولي  الدولة  أن  بلعريبي  أكد 
الموقع  وبذات  الريفي  .  السكن  لصيغة 
حول  تقنية  بطاقة  الوزاري  للوفد  قدمت 
عمومي  ترقوي  سكن   1.000 مشروع 
الجاري إنجازه بحي النصر، قبل أن يعاين 
موجها  280 سكنا  بلعريبي مشروع  السيد 
والذي   2009 فيضانات  من  للمتضررين 
استكملت ورشاته في انتظار أشغال التهيئة، 
متوسطة.  إنجاز  مشروع  أيضا  ويتفقد 
 1962 فبراير   27 العمراني  وبالقطب 
دشن  الوالية،  لعاصمة  الغربية  بالضاحية 

يتكون  "د"  صنف  مدرسيا  مجمعا  الوزير 
إنجاز  ورشة  يتفقد  أن  قبل  قسما،   12 من 
التهيئة  أشغال  قاعدة "6" ويعاين  متوسطة 
لـ 748 سكنا بصيغة البيع باإليجار )عدل.) 
وبذات الموقع وضع حجر األساس إلنجاز 
المستعملة  المياه  ضخ  محطة  مشروع 

موجهة لتغطية حاجيات 1.500 سكن.

عمليات ل�شيانة �شبكات الطرقات 

الوالئية والبلدية

وفي موضوع متصل أطلقت عدة عمليات 
والبلدية  الوالئية  الطرقات  شبكات  لصيانة 
مختلف  تجسيد  إطار  في  ورقلة  بوالية 
وتطوير  حماية  إلى  الرامية  البرامج 
األحد  يوم  أفاد  حسبما  الطرقية،  المنشآت 

من  و  العمومية.  األشغال  مديرية  مسؤولو 
الوالئي  الطريق  صيانة  األشغال  تلك  بين 
حاسي  قرية  بين  الرابط   "202>< رقم 
ميلود وأنقوسة )بلدية أنقوسة( على مسافة 
10 كلم والطريق الوالئي رقم " 204" على 
مسافة 8 كلم بين سيدي خويلد وقرية عوينة 
موسى )بلدية سيدي خويلد(، مثلما أوضح 
عبد  ورقلة  لوالية  العمومية  األشغال  مدير 
العمليات  تلك  تشمل  و  عبدي.  الرحمان 
أيضا صيانة طرقات بلدية من بينها الطريق 
البلدي رقم"12" الرابط بين التجمع السكني 
بوعامر وقرية بامنديل )بلدية ورقلة( على 
 "51" رقم  البلدي  والطريق  كلم   3 مسافة 
على مسافة 2 كلم بين قرية الحدب )بلدية 
السيد  وفق  ورقلة،  وبلدية  الرويسات( 

تهيئة  بأشغال  يتعلق األمر كذلك  عبدي. و 
بعض الطرقات بالوسط الحضري وبعض 
األحياء السكنية على غرار حيي بني حسن 
وعياشات ببلدية عاصمة الوالية، كما جرى 
المختلفة  العمليات  هذه  تندرج  و  شرحه. 
الالمركزي  القطاعي  المخطط  إطار  في 
المتعلق بصيانة وتهيئة شبكة   2022 لسنة 
تهدف  والتي  والبلدية  الوالئية  الطرقات 
لبعض  المهترئة  الوضعيات  تدارك  إلى 
مستعمليها,  سالمة  وضمان  الطرقات، 
لوالية  العمومية  األشغال  مدير  حسب 
مصطفي  الوالية  والي  كان  و  ورقلة. 
أغامير قد شدد لدى إشرافه على إطالق هذه 
العمليات على ضرورة اإلسراع في وتيرة 

األشغال قصد تسليمها في آجالها المحددة.
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ورقلة : 

�إطـــــــالق برنـامج
 �ضكنـــي �ضخــــم 

وم�ضاريع تهيئة كربي
تدعمت احلظرية ال�شكنية بوالية ورقلة بربنامج �شكني جديد 

قوامه 5.525 وحدة من خمتلف ال�شيغ بر�شم �شنة 2022 و الذي 

من �شاأنه تلبية حاجيات الوالية من ال�شكن.

�س.ز/واج

تيبازة: 

مدينة القليعة حتيي الذكرى الـ 66 ال�ست�سهاد البطل �سويداين بوجمعة
أحيت مدينة القليعة بتيبازة بداية األسبوع الذكرى ال 66 الستشهاد 
سنة,  كل  من  أبريل   16 ل  المصادف  سويداني  بوجمعة  البطل 
الثورية ونشء  األسرة  و  العسكرية  و  الوالئية  السلطات  بحضور 

الكشافة اإلسالمية.
وبعد مراسم تقديم السالح من أفراد الجيش الوطني الشعبي و وضع 
المخلد  التذكاري  بالمعلم  الكتاب  فاتحة  قراءة  و  الزهور  من  باقة 
الستشهاده بمنطقة وادي مزافران في 16 أفريل 1956, ألقى والي 
الشهيد سويداني  فيها  الصديق بوستة كلمة وصف  أبو بكر  تيبازة 
الذين  األشاوس  المخلصين  من  و  الثورة  صناع  "بأحد  بوجمعة 
أنجبتهم الجزائر و فدوها بأرواحهم.« وأضاف بوستة أن الشهيد "قام 
بدور ريادي إبان الثورة وتميز بالذكاء الخارق و العبقرية النادرة 
قيادية  ببلوغ مهام  له  السياسي في سن مبكرة سمح  وبرز نضجه 
بنيل شرف  له  الثورة عن جدارة و استحقاق سمحت  في صفوف 
التحضير للثورة عندما انضم لمجموعة ال 22 قبل أن ينال الشرف 
مرة ثانية و يستشهد من أجل استقالل الجزائر.« ويعد الشهيد البطل 

سويداني بوجمعة ابن مدينة قالمة, الملقب بسي الجياللي, من خيرة 
في  ليشرع  اإلسالمية  الكشافة  التحق بصفوف  قد  و  الوطن.  أبناء 
أن  قبل   1942 الشعب سنة  ينخرط في صفوف حزب  و  النضال 
ينظم إلى المنظمة الخاصة و يشارك في العملية الشهيرة "الهجوم 
على بريد وهران" و يشارك في اإلعداد و التخطيط لعدة عمليات 
بقالمة. وتأثر سي الجياللي بعمق بمجازر الثامن مايو 1945 قبل 
النضال و يتخصص  السياسة و يواصل دربه في  يتمرس في  أن 
في مجال األسلحة من 1948 إلى 1950, حيث انتقل إلى الجزائر 
سويداني  ولعب  األسلحة.  استعمال  على  الثوار  لتدريب  العاصمة 
اللجنة  أعضاء  أحد  فكان  الثورة,  اندالع  في  بارزا  دورا  بوجمعة 
التي تأسست مطلع سنة 1954 تحضيرا  الثورية للوحدة و العمل 
الندالع الثورة و تقلد منصب قائد لناحية متيجة و حارب فيها العدو 
لقوات  حاجز  في  سقوطه  إثر  استشهد  أن  إلى  بشراسة  الفرنسي 

االستعمار بوادي مزفران.
واج

تيبـــــــــــازة: 

جمعية ح�سن �سر�سال 
ترافع من اأجل ت�سنيف 

مركز املدينة موقعا حمميا وحمفوظا
أجل  من  شرشال  حصن  جمعية  رافعت 
االهتمام اكثر بالتراث المادي و الالمادي 
هذه  مركز  تصنيف  أجل  من  و  للمدينة 
لما  محفوظا  و  محميا  موقعا  األخيرة 
تحتويه على آثار مادية و ال مادية الزالت 
قال  المطلوب.و  بالشكل  مستغلة"  "غير 
الدكتور  شرشال,  حصن  جمعية  رئيس 
عشية  لوأج  تصريح  في  بلحسن,  رشيد 
ابريل-18   18( التراث  شهر  انطالق 
بدءا  للمدينة  العريق  "التاريخ  أن  ماي( 
من الحقبة الرومانية الى الحقبة العثمانية 
مستغل  غير  يبقى  االستعمار,  فترة  و 
المدينة  إعطاء  شانه  من  الذي  بالشكل 
مكانتها وإعادة بريقها السابق.« وقال أن 
الجمعية التي يرأسها و التي أسسها سنة 
2019 نخبة من أبناء المدينة, أودعت ملفا 
والفنون يتضمن  الثقافة  لدى وزارة  تقنيا 
من  معتمدة,  لمكاتب  خبرات  و  دراسات 
أجل تصنيف مركز وسط المدينة كقطاع 
رد  تنتظر  هي  و  محفوظ"  و  "محمي 
بلحسن  واعتبر  الشأن.  هذا  في  الوزارة 
موقعا  شرشال  مدينة  مركز  تصنيف  أن 
محميا و محفوظا سيسمح بالمحافظة على 
الممتلكات العمرانية و عدم المساس بها, 
وقت  في  "ضيعت  المنطقة  كون  متأسفا 
التي  األثرية  ممتلكاتها  من  العديد  سابق 
للتثمين.« واشار رئيس  كانت في حاجة 
يمتد  شرشال  مدينة  مركز  أن  الجمعية 
الشرق  باب  الى  غربا  الغرب  باب  من 
القصيبة  عين  الى  الدزاير شرقا  باب  او 
شماال, وهي المدينة القديمة التي "تتوفر 

القديم,  الشرشالي  البيت  منازل  على 
الكثير منها يقاوم الزمن ليومنا هذا", كما 
سجل المتحدث. وعدد بعض اآلثار التي 
تفتخر بها المدينة و تحتاج الى الحماية و 
التصنيف, منها برج النابوط, و هو برج 
يقع بأعالي مدينة شرشال و يعود للحقبة 
العثمانية و كان موقعا لحراسة المدينة و 
لهجوم,  تعرضها  حال  في  عنها  الدفاع 
فضاء  كان  الذي  شرشال"  "خان  وأيضا 
تجاريا في عهد االتراك. و خلص بالتأكيد 
على أن حماية مثل هذه المواقع تعد "غاية 
في االهمية لحماية التاريخ و الحفاظ عليه 

ألجيال المستقبل.«
�س.ز/واج

ميلـــــــــــة:

مبارك  الثقافة  بدار  األسبوع  بداية  جرت 
الميلي بميلة عملية انتخاب أربع )4( ممثلين 
لشباب الوالية في المجلس األعلى للشباب 
)2 ذكور و2 إناث( إلى جانب عضوين )2( 

آخرين إضافيين من الجنسين.
وبلغ عدد المترشحين لنيل عضوية المجلس 
األعلى للشباب برسم الدور الثاني واألخير 
لهذه االنتخابات 56 مترشحا من أصل 64 
األول  الدور  في  اختيارهم  تم  وشابة  شابا 
التي انعقدت في  البلدية  الندوات  من خالل 
البلديات  مستوى  على  الجاري  أفريل   7

الشباب  لمدير  واستنادا  بها.  يقطنون  التي 
الوالئية  اللجنة  بأمانة  المكلف  والرياضة 
عبد  االنتخابات,  هذه  تنظيم  على  المشرفة 
في  العملية  جرت  فقد  أحميداني,  الرحمان 
تم تسخير ألجلها  ظروف "عادية" بعد أن 
اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة. وأفاد 
مسؤول الشباب و الرياضة بالوالية بأنه تم 
تسجيل مشاركة 61 ناخبا من إجمالي 64 
شابا وشابة يمثلون الهيئة الناخبة في الدور 
الثاني من هذه العملية, فيما تم تسجيل غياب 
مستوى  على  تم  وقد  شابات.   )3( ثالث 

الميلي  مبارك  الثقافة  بدار  العروض  قاعة 
ممثل  قبل  من  الترشح  شروط  توضيح 
للوالية,  العامة  والشؤون  التنظيم  مديرية 
إلى جانب كيفية التصويت وعدد المناصب 
والمقدر  الوالية  شباب  لتمثيل  المخصصة 
استمارات  بعدها  لتوزع  مناصب  بـ4 
أبدى  التي  المجلس  عضوية  لنيل  الترشح 
حسبما  نيلها,  في  رغبتهم  وشابا  شابة   56
علم من لجنة التنظيم. كما تم بعين المكان 
وبحضور الهيئة الناخبة والمترشحين إعداد 
انطالق  قبل  التصويت  أوراق  واستخراج 

عدد  بلغ  فقد  لإلشارة  التصويت.  عملية 
في  للمشاركة  أنفسهم  الذين سجلوا  الشباب 
للشباب  المجلس األعلى  انتخابات عضوية 
منهم  قبل  وشابة  شابا   2292 ميلة  بوالية 
1988 شخصا )1655 ذكور و333 إناث(, 
األول  الدور  في  المترشحين  عدد  بلغ  فيما 
إناث   56( مترشحا   240 العملية  هذه  من 
و184 ذكور( تأهل منهم 64 شخصا للدور 
الثاني واألخير الذي تم بموجبه تحديد ممثلي 

شباب الوالية في هذه الهيئة االستشارية.
�س.ز

اإجراء انتخابــــات اختيار ممثــــلي والية ميلة يف املجل�س االأعلى لل�سبــــاب 



أطباق رمضانية

ملـــوخيــــــة بالدجــــاج 

املقادير:

ل�سلق الدجاج: 

عودان من القرفة.
كيلوغرامان من الدجاج الكامل الُمنّظف.

رّشة من القرفة المطحونة.
أربعة أوراق من ورق الغار. 

بصلة صغيرة مقّشرة.
فلفل حلو، وملح.

للملوخية:

ُضّمة من الكزبرة المغسولة والمفرومة بشكل ناعم. 
كيلوغرام من الملوخية الجاّفة.

ست مالعق كبيرة من الزيت النباتّي.
خمسة فصوص من الثوم المهروس.

أربع مالعق من عصير اللّيمون الحامض.
للتقدمي:

بصلة متوّسطة مفرومة بشكل ناعم. 
إلى  والمقّطع  المحّمص  العربي  الخبز  من  أرغفة  ثالثة 

مكّعبات.
كوبان ونصف من األرّز المطبوخ. 

نصف كوب من الخّل األحمر. 
التح�سري:

نضع الدجاجة في كميّة من الماء تكفي لغمر الدجاج في قدر 
على نار عالية، ونتركها إلى أن تظهر زفرتها.

الماء في قدر  الدجاجة، نسّخن كّميّة مماثلة من  أثناء سلق 
آخر حتّى يغلي الماء.

من  الدجاجة  نرفع  الماء،  على سطح  الزفرة  تظهر  عندما 
القدر ونصّفيها بشكل جيّد ونضعها في القدر اآلخر، ونُضيف 
لها أوراق الغار، وعودي القرفة، والبصلة المقّطعة ألربع 
ونترك  الحلو،  والفلفل  المطحونة،  والقرفة  والملح،  قطع، 

الدجاجة إلى أن تنضج.
نرفع الدجاجة من القدر عندما تنضج، ونتخلّص من أوراق 
الغار، وعيدان القرفة، والبصل، ونحتفظ بماء السلق، وننزع 

لحم الدجاجة عن العظم ونحتفظ في اللّحم بمكاٍن دافئ.
نسّخن الزيت في قدر على النار، ونُحّمر فيه الثوم، ونُضيف 
الكزبرة ونقلّب مّدة ثالث إلى أربع دقائق، ونُضيف ماء سلق 
الدجاج في القدر، وعصير اللّيمون الحامض، وعندما يغلي 
المزيج نضع أوراق الملوخية الجاّفة من بعد تفتيتها باليدين، 

ونتركها لمدة دقيقتين إلى أن تذبل، ونطِفئ النار. 
الملوخيّة  ونسكب  التقديم،  أطباق  في  األرّز  نضع  للتقديم: 

فوقه، ونضع كّميّة قليلة من الدجاج، ثّم الخبز المحّمص.

حلويات رمضانية 
حلوة الكوك وال�سميدة 

املقادير:

أربع بيضات.
رّشة من الملح.

بشر ليمونة حامضة.
ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف كوب من السكر. 
نصف كوب من الزيت.

كوب وربع من جوز الهند.
كوب من السميد الناعم.
نكهة الفستق، أو الفانيال.

مكّونات التزيين: 
كوب من السكر البودرة.

أربع مالعق كبيرة من ماء الزهر.
التح�سري:

ضعي البيض مع السكر في وعاء وأضيفي الزيت مع رّشة ملح واخفقي جيداً بالمضرب اليدوّي 
أو الكهربائي. 

أضيفي النكهة التي تريدينها مع قشرة الليمون الحامض وجوز الهند واستمري بالخفق. 
أضيفي السميد الناعم مع البيكنج باودر حتّى تحصلي على خليط رخو وطري. 

اتركي المزيج في الثالجة مّدة ال تقّل عن ساعتان حتّى يتماسك حتّى يسهل تشكيل المزيج إلى كريات.
شكلي العجينة إلى كريات بحجم ملعقة صغيرة ونصف، ثّم ضعيها في صينية موضوع غليها 

ورق الزبدة.
حمي الفرن على درجة حرارة 180م قبل إدخال الحلو إليها.

اخبزي المزيج في الفرن مدة خمس عشرة دقيقة أو حتّى يصبح ذهبّي اللون من األطراف. 
أخرجي الصينيّة من الفرن وتركها تبرد تماماً قبل التزين.

للتزين: نّخلي سكر البودرة في وعاء كبير وأضيفي ماء الزهر وقلبي جيداً حتّى تتكّون صلصة 

كثيفة من السكر، اغمسي كّل قطعة حلو من األعلى بالصلصة ثّم قدميها.

7
الثالثاء 19 أفريل

 2022 المـوافق  
لـ 18 رمضان 1443 ه  

رمضانيات

- ال�سداع: يُنصح المصاب به بتناول األكل المتوازن، وعدم 

تجاهل وجبة السحور، وتناول كميات كافية من السوائل وعدم 
التعّرض ألشعة الشمس قدر اإلمكان.

- ال�سّكري: يُنصح المصاب به بزيارة الطبيب قبل حلول شهر 

إلى  وليرشده  الصيام،  قدرته على  للتأّكد من  رمضان، وذلك 
الطريقة الصحيحة للتعامل مع األدوية الموصوفة للعالج، كما 
إذا تعّرض مريض  الذاتي منزلياً،  السكر  قياس  اعتماد  يجب 
السكري للدوخة أو التعّرق وجب قياس السكر لديه، ومن ثّم 

تقديم السكر والماء له أو العصير المحتوي على السكر. 
بها  المصاب  يُنصح  والربو:  وال�سغط  الكلى  اأمرا�ض   -

لحاجته  نظراً  الصيام؛  قدرته على  من  للتأكد  الطبيب  بزيارة 
األطعمة  بتخفيف  يُنصح  كما  منتظم.  بشكل  الدواء  لتناول 

الدسمة والمقالي.
واألطعم  السوائل  بتناول  به  المصاب  يُنصح  الإم�ساك:   -

الصّحية بشكٍل كاٍف، واإلكثار من تناول الخضراوات والفواكه 
الغنية باأللياف؛ والتي تساعد بدورها في الوقاية من اإلمساك.

صحتك يف رمضان

امل�ساكل ال�سّحية وال�سيام

أطباق السحور
ماأكوالت يجب االبتعاد 

عنها يف وجبة ال�سحور
واألجبان  كالمخلالت  املاحلة:  الأطعمة   -

المالحة؛ فهي تزيد من حاجة الجسم للماء، وتشعره 
بالتعب والجفاف في اليوم التالي لِمن أكلها. 

التقليل منهما قدر  - الأرز والن�سويات: فهما يعمالن على زيادة الوزن بشكل ملحوظ، فيجب 

اإلمكان لكّل شخص يتبع نظام رجيم معيّن.
في  أوجاعاً  تسبّب  أنّها  إلى  إضافًة  الوزن،  تزيد  فهي  الدهون؛  وذات  الدسمة  اللحوم    -
السحور. وقت  في  كامل  بشكٍل  هضمها  من  الهضمي  الجهاز  تمكن  عدم  نتيجة   المعدة 

وزنك يف رمضان
ن�سائح لزيادة الوزن 

خالل �سهر رم�سان
لتجنّب  والقهوة؛  الكافيين  من  اإلمكان  قدر  قلّل 

الصداع. 
مع  الفطور،  وجبة  بعد  فتراٍت  على  الماء  تناول 

عدم اإلكثار منه خالل الوجبات الرئيسية تجنباً لسّد الشهية.
استبدل المقالي واألطعمة ذات المحتوى المرتفع من الدهون باألغذية الصحية عالية السعرات 

الحرارية كالمكّسرات. 
مارس تمارين اإلحماء قبل البدء بالتمارين الرئيسية، وأتبعها بتمارين اإلطالة تجنباً للشّد العضلّي 

واآلالم.
 قلّل قدر اإلمكان من بذل األنشطة البدنية خالل النهار، واشغل نفسك بالراحة والعبادة. 

أكثر من تناول حلويات رمضان ما بين اإلفطار والسحور كالقطايف بالقشطة، و البسبوسة.

الحامل ورمضان

الفيتامينات املهمة للحامل يف رم�سان
 تحتاج المرأة الحامل إلى أن تزيد استهالكها من العديد من العناصر الغذائية، بما فيها الفيتامينات؛ 

وذلك لتغطية احتياجاتها واحتياجات طفلها، ومن الفيتامينات التي تحتاجها الحامل نذكر ما يأتي:
- فيتامني ج: تحتاج المرأة الحامل إلى 80-85 مليغراماً من فيتامين ج في اليوم، وهناك العديد 

من األطعمة الغنيّة به، مثل: الفراولة، والبرتقال، والجريب فروت، وشمام كوز العسل، والبابايا، 
والقرنبيط، والبروكلي، والفلفل األخضر، والبطاطا، وأوراق الخردل. 

وذلك  الفوالت؛  من  اليوم  في  مليغرام   0.64 تتناول  أن  حامل  امرأٍة  كّل  على  يجب  - الفولت: 

ألنّه يمنع حدوث بعض عيوب األنبوب العصبي؛ مثل تشقُّق العمود الفقري، ومن األطعمة الغنيّة 
والخضار  العجل،  لحم  يومياً:  األقّل  على  واحدًة  مرًة  تتناولها  أن  للحامل  يمكن  والتي  بالفوالت، 

الورقية الخضراء الداكنة، والبقوليات.
- فيتامني اأ: ومن األطعمة الغنيّة به: اليقطين، والجزر، والبطاطا الحلوة، والسبانخ، وقرع الماء، 

وأوراق اللفت والشمندر، والمشمش، والشمام، ويمكن للحامل أن تتناول مصدٍر واحٍد على األقّل 
من مصادر فيتامين أ.

من اإعداد:حياة م�سباحي
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وقال بيولي، في المؤتمر الصحفي للمباراة: 
اتحاًدا، كانت لديك فرصة  "كلما كنت أكثر 
تناولنا  باألمس  بالمباريات.  للفوز  أفضل 
كان  لقد  العائالت.  حضور  في  لطيًفا  غداًء 
يوًما إيجابًيا، حتى لو كانت مباراة الغد هي 

األمر المهم".

كاالبريا  موقف  "سنرى  وأضاف: 
بعض  دافيد  واجه  لقد  اليوم.  ورومانيولي 
يتدرب  أن  عليه  لكن  باألمس،  الصعوبات 
اليوم، بينما أليسيو لم يتدرب مع الفريق حتى 
جابيا  يعاني  فيما  حالته،  اليوم  اآلن، سنرى 
"الشعور  وتابع:  بخير"،  إنه  إجهاد..  من 
بالضغط؟ علينا الفوز في كل مباراة إذا أردنا 
تركيز  لديه  فريًقا  أرى  النهاية.  حتى  القتال 

ودافع كبير".
إيطاليا  كأس  نهائي  نصف  "تأثير  وواصل: 
ال  نظري  وجهة  من  الدوري؟  لقب  على 

الغد،  نتيجة  النظر عن  بغض  تأثير..  يوجد 
وهي مهمة ألنها ستقودك إلى النهائي، لكن 
"بغض  آخر".وأكمل:  شيء  الدوري  لقب 
األمور  بها  ستسير  التي  الكيفية  عن  النظر 
في الدوري، يجب أن نحاول الفوز في كل 

المباريات والقتال حتى النهاية".
ذلك.  عن  نتحدث  لم  ميالن؟  "بيع  واختتم: 
إن  وتدعمنا.  دائًما  منا  قريبة  النادي  إدارة 
يكون  قد  والمستقبل  صلب،  ميالن  حاضر 

أفضل".
الوكاالت

اأكد اأن ميالن م�ستعد لجميع التحديات، بيولي

"علينا الفوز في كل مباراة
 اإذا اأردنا القتال حتى النهاية"

 
تحدث �صتيفانو بيولي، �لمدير �لفني لميالن، عن �آخر ��صتعد�د�ت �لفريق لمو�جهة �إنتر، �ليوم، في �إياب ن�صف 

نهائي كاأ�س �إيطاليا، علًما باأن مو�جهة �لذهاب �نتهت بالتعادل �ل�صلبي.

�إد�رة �لرو�صونيري ت�صترط 70 مليون �أورو لت�صريحه

مان�س�ستر �سيتي يزاحم
 بر�سلونة وباري�س على نجم ميالن

البارزين  الالعبين  أحد  دخل 
خالل  ميالن،  صفوف  في 
دائرة  الحالي،  الموسم 
اهتمامات مانشستر سيتي في 

الميركاتو الصيفي المقبل.
اإليطالي  الصحفي  وكتب 
انتقاالت  خبير  شيرا،  نيكولو 
في  والمدربين  الالعبين 
سيتي  "مانشستر  الكالتشيو 
بالتعاقد  حقيقي  اهتمام  لديه 

"بدأ  تويتر  بموقع  ميالن".وأضاف على حسابه  نجم  لياو  رافائيل  البرتغالي  مع 
مانشستر سيتي، المحادثات مع خورخي مينديز وكيل لياو، حول الصفقة، لكن 
ميالن ال يرغب في بيع الالعب"، وشدد الصحفي اإليطالي "ميالن سيطلب 70 

مليون يورو على األقل، للموافقة على رحيل لياو".
حتى  للتجديد  عرًضا  ميالن  له  وقدم   ،2024 في صيف  لياو  عقد  "ينتهي  وأتم 

2026، مع زيادة الراتب السنوي إلى 4.5 مليون يورو".
يذكر أن العديد من التقارير أكدت اهتمام برشلونة وباريس سان جيرمان أيًضا 

بالتعاقد مع لياو خالل الميركاتو الصيفي المقبل.
الوكاالت

قال �أم ما حدث في �لمو�جهة ال عالقة له بكرة �لقدم

رئي�س مار�سيليا يهاجم التحكيم
 بعد خ�سارة كال�سيكو فرن�سا

رئيس  لونغوريا،  بابلو  بدا 
نادي أولمبيك مارسيليا غاضبا 
الكالسيكو،  مباراة  حكم  من 
سان  باريس  بفوز  انتهت  التي 
مقابل  هدفين  بنتيجة  جيرمان 
هدف اول أمس، في الجولة 32 

من الدوري الفرنسي.
قناة  عبر  لونغوريا  وصرح   
من  مندهش  "أنا  فيديو  برايم 
القرارات التحكيمية، لقد شاهدنا 
قلة  رغم  جيدة  قدم  كرة  مباراة 
الفرص الخطيرة على المرميين".وأضاف "علينا حماية كرة القدم، ما حدث من 
قرارات الحكم ال عالقة له بكرة القدم، فالقانون في جميع البطوالت األوروبية، 
ينص على أنه عندما تلمس الكرة جزًء من الجسم ثم اليد فإنها ال تحتسب ركلة 

جزاء".
اليد  أن  إلى  باإلضافة  إرادي،  ال  إنه وضع  قبوله،  يصعب  قرار  "إنه  وواصل 

بجوار الجسم، لدينا حكم الفيديو المساعد لتجنب هذا النوع من الخطأ".
انتهاء  قبل  الثواني األخيرة  الجزاء احتسبت في  وأتم تصريحاته "كما أن ركلة 

الشوط األول، وسجل منها بي إس جي هدف الفوز".
الوكاالت

�صارك في �لفوز بكال�صيكو فرن�صا �أمام مر�صيليا

رامو�س يوجه ر�سالة لجماهير البي اأ�س جي
سيرجيو  اإلسباني  وجه 
سان  باريس  مدافع  راموس، 
جمهور  إلى  رسالة  جيرمان، 
عقب  الباريسي  الفريق 

كالسيكو فرنسا.
فاز  قد  جيرمان  سان  وكان 
 ،1-2 بنتيجة  مارسيليا  على 
ملعب حديقة  أمس، على  أول 
منافسات  ضمن  األمراء، 
الدوري  من   32 الجولة 

الفرنسي.
حسابه  على  راموس،  ونشر 
بموقع التواصل تويتر، صورة 
عليها  وكتب  المباراة،  من  له 
فوز  الكالسيكو.  حسمنا  "لقد 
خطوة  بعد  على  يجعلنا  مهم 

واحدة من هدفنا".
الدقائق  في  راموس  وشارك 
مارسيليا  مباراة  من  األخيرة 
بداًل من زميله اإليطالي ماركو 

فيراتي.
يذكر أن سان جيرمان عزز صدارته للدوري الفرنسي برصيد 74 نقطة، عقب 
الباريسي على بعد فوز واحد من حسم  االنتصار على مارسيليا، وبات الفريق 

اللقب بشكل رسمي.
 الوكاالت

ريمونتاد� مثيرة لريال مدريد 

�أمام �إ�صبيلية

بن نزيمة يتفوق 
على نف�سه ويقود 
الريال لفوز قاتل

ريال  فريقه  بنزيمة،  كريم  الفرنسي  قاد 
على   2-3 قاتل  فوز  لتحقيق  مدريد، 
من   32 الجولة  منافسات  إشبيلية، ضمن 
"رامون  ملعب  على  اإلسباني،  الدوري 

سانشيز بيزخوان"معقل األندلسيين.
وناتشو  رودريغو  مدريد  لريال  وسجل 
وبنزيما في الدقائق 50 و82 و)2+90(، 
فيما سجل إلشبيلية راكيتيتش والميال في 

الدقيقتين 21 و25.
وعزز بنزيما موقعه في صدارة الهدافين 
أهداف   10 وبفارق  هدفا،   25 برصيد 
بيتيس،  العب  لوبيز،  ميجيل  خوان  عن 
إسبانيول،  العب  توماس،  دي  وراؤول 
هدفا   15( خيتافي  العب  أونال،  وإنيس 

لكل منهم(.
انتقاله  منذ  مرة  ألول  بنزيما  واستطاع 
لريال مدريد أن يسجل 25 هدفا في موسم 
واحد بالليغا، حيث في موسمه األول مع 
الميرنغي 2009-2010 سجل 8 أهداف، 
وفي موسم 2010-2011 نجح في إحراز 

15 هدفا.
وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 
75 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بينما 
في  نقطة   60 عند  إشبيلية  رصيد  تجمد 

المركز الثالث.
الوكاالت

كلوب، من  يورغن  ليفربول،  قلل مدرب 
نجمه  مستوى  انخفاض  بشأن  المخاوف 
محمد صالح مؤخرا، وذلك قبل استضافة 
ضمن  اليوم،  يونايتد  لمانشستر  الريدز 

منافسات البريميرليغ.
الموسم،  هذا  الريدز  هداف  هو  وصالح 
المسابقات، كما  برصيد 28 هدًفا في كل 
يتصدر ترتيب هدافي الدوري اإلنجليزي 
في  فشل  أنه  إال  هدًفا،  بـ20  الممتاز 
التسجيل من اللعب المفتوح، منذ منتصف 

فيفري الماضي.
الدولي  مستوى  على  كلوب  وعلق 
الصحفي  المؤتمر  خالل  قائاًل،  المصري 
فترة  "إنها  إنجلترا:  لديربي  التقديمي 
عن  تحدثنا  مو..  بها  يمر  تماًما  طبيعية 
خالل  واجهها  التي  البدنية  األمور  جميع 
األشهر القليلة الماضية، لذا فاألمر طبيعي 
السيتي  ضد  المباراة  أحببت  لقد  تماًما، 
إنها  حًقا..  جيدة  مباراة  لعب  لقد  كثيًرا.. 

مسألة وقت فقط حتى يعود للتسجيل".
هذه  في  الحظ  سيئ  "إنه  وواصل: 
اللحظات.. نعلم جميًعا أنه إذا لم يكن لديك 
حظ كمهاجم، يمكنك فقط المحاولة بشكل 
أفضل.. لقد كانا قريًبا بما يكفي )للتسجيل( 
أنا  بالتأكيد،  اللحظة  وستأتي  مرات،  عدة 
األسبوع  أظهره  الذي  باألداء  حًقا  سعيد 
الكثير  أرى  أيام..  بضعة  وقبل  الماضي، 
في  أراه  مما  أكثر  التدريبات،  في  لديه 

المباريات".
وقد  أيام..   3 كل  نلعب  "نحن  واستكمل: 
مدار  المحادثات، على  من  الكثير  أجرينا 
لكن في هذه  مًعا،  فيه  الذي عملنا  الوقت 
لذلك،  حاجة  هناك  ليست  بالذات  اللحظة 
الموقف وما  ليس عن  لكن  نتحدث،  نحن 
وما  العادية،  األشياء  عن  نتحدث  نفعله.. 
يجب عليه فعله في المباراة، وما هي خطة 

اللعب وكيف نحاول إيذاء الخصم".
الوكاالت

كلوب يقلل �لمخاوف ب�صاأن مهاجمه �لم�صري ويوؤكد:

"�سالح �سيئ الحظ.. وما يمر به طبيعي"



أثار الدولي الجزائري سفيان فيغولي 
القلق بين جماهير ناديه غلطة 

سراي، بسبب غيابه المتواصل عن 
المواجهات المهمة، بعدما خرج من 

القائمة التي ستواجه يني مالطية 
سبور، ضمن منافسات األسبوع 

الـ)33( في الدوري التركي الممتاز 

لكرة القدم.
وكشف موقع "ستار" التركي، أول 
امس، أن جماهير غلطة سراي قلقة 
جداً، نتيجة غياب سفيان فيغولي عن 
المالعب، منذ عودته من المشاركة 
مع المنتخب الوطني في التصفيات 
األفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 

2022 في قطر، بالتاسع والعشرين 

من شهر مارس الماضي.
وتابع أن قلق جماهير غلطة سراي 
يعود إلى أهمية سفيان فيغولي في 

التشكيلة األساسية، خاصة أن الفريق 
يعيش أسوأ موسم له في تاريخ 

الدوري التركي الممتاز، بعدما جمع 
41 نقطة فقط، نتيجة تحقيقه 11 فوزاً 

و8 تعادالت و13 هزيمة.
وأوضح أن جماهير غلطة سراي ال 
تريد استمرار غياب سفيان فيغولي، 

الذي يعاني من اإلصابة، وتطالب 
الجهاز الطبي بضرورة وضع 

موعد محّدد لعودة قائدها مرة أخرى 
إلى المالعب، ألن الفريق لديه 6 

مواجهات حاسمة في الدوري الممتاز، 
ومن الممكن أن يبتعد عن مناطق 

الهبوط.
واختتم أن استمرار غياب سفيان 

فيغولي عن غلطة سراي لديه تأثير 
كبير جداً، بعدما خسر الفريق جهوده 
للوقوف ضد فنربخشة في "ديربي" 
إسطنبول الكبير، ليتعرض لهزيمة 

قاسية بهدفين مقابل ال شيء.
ق.ر

الحمراوة يزيدون من متاعب اتحاد العا�صمة

مولودية الجزائر ي�ستعيد توازنه 
بالفوز على ن�سر ح�سين داي

استعاد مولودية الجزائر نغمة االنتصارات التي غابت عنه في 
مبارياته الخمس األخيرة عقب تغلبه على ضيفه وجاره نصر 

حسين داي بهدفين لصفر، ضمن المرحلة السادسة والعشرين من 
مسابقة دوري المحترفين لكرة القدم.

ويدين مولودية الجزائر بالفوز لقائده سامي فريوي، الذي سجل 
هدفي المباراة في الدقيقتين 31 و45+1، ليصل إلى هدفه الـ 17 

بالموسم، معززا بذلك صدارته لالئحة ترتيب الهدافين.
ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع 
متخلفا بـ7 نقاط عن شباب بلوزداد المتصدر، ونقطة واحدة عن 
الوصيفين نادي بارادو وشبيبة القبائل. فيما توقف رصيد نصر 

حسين داي عند 21 نقطة ليظل في المركز الثالث من القاع.
وفي مواجهة أخرى، زاد مولودية وهران من أوجاع ضيفه اتحاد 
الجزائر الذي يمر بأزمة داخلية أطاحت بمديره الرياضي حسين 

آشيو، عندما فاز عليه بنتيجة 1/2، وتقدم عادل جعبوط، ألصحاب 
األرض في الدقيقة 27، لكن الشاب الصاعد عبد الرؤوف عثماني، 
أدرك التعادل التحاد الجزائر في الدقيقة 49، وعاد مولودية وهران 

ليأخذ األسبقية من جديد بفضل هدف أيمن شاذلي في الدقيقة 77، 
ليبصم على انتصار مهم في سباق البقاء ضمن دوري األضواء.

ق.ر
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ق.ر

يتعرف المنتخب الوطني، على منافسيه 
في تصفيات كاس افريقيا لألمم 2023 

المقررة بكوت ديفوار اليوم، بمناسبة اجراء 
عملية سحب القرعة المقررة بإستيديوهات" 

قناة "سوبرسبور" بجوهانسبورغ بجنوب 
افريقيا.وأوضحت الكونفدرالية االفريقية 
في بيان لها  طريقة اجراء عملية سحب 

القرعة، حيث سيتم توزيع المنتخبات ال48 
المتأهلة الى الدور التصفوي الثاني-، بما 

فيهم المنتخب الوطني، الذي ادرج في 
المستوى االول -، على اربع مجموعات 

وفق الترتيب الرسمي للفيفا الذي تم 
اإلعالن عنه في 31 مارس 2022 ، 

وبعدها، سيتم توزيع المنتخبات على 12 
مجموعة من اربعة منتخبات، على ان 

يتأهل صاحبا المركزين االول والثاني من 
كل مجموعة الى نهائيات البطولة القارية.

وأعلنت الكاف أن منتخب كوت ديفوار 
سيشارك في عملية السحب، وباعتبار 

ان هذا االخير هو منتخب البلد المضيف 
للبطولة فانه سيتأهل مباشرة رفقة منتخب 
واحد فقط من المجموعة التي سيدرج فيها.

وسيكون منتخبا كينيا و زيمبابوي، 
المعاقبان من قبل الفيفا بالحرمان من 

المشاركة في اي منافسة كروية، معنيان 
بعملية القرعة على الرغم من العقوبة 

المؤقتة المسلطة عليهما.
وبهذا الخصوص اوضحت الكاف "ان 

عملية القرعة ستسحب بشكل عادي وفي 
حالة استمرار العقوبة المسلطة على كينيا 
و زيمبابوي قبل اسبوعين عن اول جولة 
من انطالق التصفيات، فسيتم اعتبارهما 

منهزمين وسيقصيان مباشرة من المنافسة: 
"مشيرة إلي أن مجموعتيهما ستكونان 

متكونة من ثالثة منتخبات على ان يتأهل 
صاحبا المركزين االول و الثاني في كل 

مجموعة الى النهائيات .
 وستتم عملية سحب القرعة من طرف 

مدير المنافسات على مستوى الكونفدرالية 
االفريقية، صامسون ادامو، بمشاركة 

اسماء المعة في عالم الكرة االفريقية على 
غرار االسطورة لوكاس راديبي الجنوب 

افريقي و صالمون كالو من كوت ديفوار .
وتنطلق التصفيات القارية بإجراء الجولتين 

األولى والثانية من مرحلة المجموعات 
في الفترة الممتدة من 30 ماي الى 14 

جوان المقبل، فيما ستقام الثالثة و الرابعة 
ة من 19 الى 27 سبتمبر و الجولتين 
االخيرتين في الفترة ما بين 20 و 28 

مارس 2023 .

ت�ألق في مواجهة ني�س للوريون و�سجل هدفين

ديلور في الت�سكيلة المثالية 
للجولة الـ32 من الليغ 1

 

تواجد الدولي الجزائري أندي ديلور مرة أخرى، في تشكيلة 
الدوري الفرنسي المثالية في الجولة الـ32، حسب صحيفة 

"ليكيب"، إلى جانب مهاجمي ليون الفرنسي ديمبيلي والكاميروني 
إيكامبي.

وخطف ديلور العب نيس األنظار، في الجولة الماضية من 
الدوري الفرنسي، بعد أن سجل هدفين أمام لوريون، حيث أنه 

وبعد هدفيه واختياره رجال للُمباراة، وجد نفسه في التشكيلة المثالية 
لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

واختارت الصحيفة ديلور، كأفضل ُمهاجمي الدوري الفرنسي 
خالل هذا األسبوع، ُمشيدة بالعمل الكبير الذي يقوم به على أرض 

الملعب، حتى من الشق الدفاعي، رغم أنه رأس حربة صريح.
وكشف المصدر، وحسب إحصائيات موقع "أوبتا" العالمي، أن 

ديلور حاليا هو أفضل ُمهاجم في الدوريات األوروبية الـ5 الكبرى، 
واألكثر حسما خالل الـ5 دقايق األخيرة من كل مباراة.

وتمكن الالعب المتوج بكأس أمم أفريقيا 2019، من تسجيل 4 
أهداف في الدقائق الـ5 األخيرة من الُمباريات، ومنح فريقه 8 نقاط 

كاملة في المسابقة حتى اآلن.
وجاء خلف ديلور في الترتيب، كل من الفرنسي كيليان مبابي 

واإلسباني ماريو هيرموسو بهدفين لكل منهما، وُمساهمة بـ4 نقاط 
مع باريس سان جيرمان وأتليتيكو مدريد على التوالي.

القرعة �ستجرى بجوه�ن�سبورغ بجنوب اإفريقي�

الخ�سر يتعرفون اليوم على مناف�سيهم في ت�سفيات الكان

 منح عبد الرزاق سبقاق وزير الشباب 
والرياضة، أمال جديدا لجماهير 
المنتخب الوطني بشأن المباراة 

الفاصلة أمام الكاميرون التي تعرض 
خاللها الخضر لظلم تحكيمي كبير، 
حرمهم من التأهل لمونديال قطر، 
وهو ما دفع بالعديد من العارفين 

بمطالبة بإعادة المواجهة.
يأتي هذا في وقت يترقب فيه الجمهور 

الجزائري لقرارات اإلتحاد الدولي 
لكرة القدم "فيفا" بشأن الشكوى 

الُمقدمة ضد الحكم باكاري غاساما، 
واألخطاء التي ارتكبها خالل المباراة 

الفاصلة المؤهلة للمونديال أمام 
الكاميرون.

وخرج سبقاق بتصريح للتلفزيون 
العمومي قال فيه: "لقد قدمنا كل األدلة 

للفيفا، والتي تُثبت بأن حقنا قد ُهضم”، 
وواصل مشددا "لقد تعرض منتخبنا 

الوطني للظلم من طرف الحكم، وهو 
ما أثر على النتيجة النهائية للُمباراة”.
وختم الوزير سبقاق مشددا: "القضية 

اآلن في يد الفيفا، ونحن من جانبنا 
قمنا بالالزم من أجل إثبات التجاوزات 

التي تعرض لها منتخبنا الوطني، 
ونريد اآلن اإلنصاف فقط".

ق.ر

الوزير �سبق�ق يوؤكد يدعو الهيئة الدولية لإن�س�ف الخ�سر وي�سرح

"لقد قدمنا كل االأدلة للفيفا ون�سعى ال�ستعادة حقنا المه�سوم"

بعد اإنه�ء تع�قده مع ن�دي قطر

 بلعمري يقترب
 من العودة اإلى ال�سعودية

 

اقترب المدافع الجزائري الدولي جمال 
بلعمري، من العودة للدوري السعودي 

للمحترفين بداية من السوق الصيفية القادمة، 
وذلك بعدما أنهى عقده مع قطر القطري 

حسبما أكدته العديد من المصادر اإلعالمية 
أمس.

وأكد قطر القطري مساء أول أمس، أنه 
تم إنهاء الالعب مع النادي، وجاء ذلك 

بعد مشاورات بين الالعب والنادي، وبهذا 
االتفاق سيكون اليوم 17 أفريل 2022 هو 
اليوم األخير لالعب الجزائري مع الفريق، 

ووجهت إدارة النادي القطري شكرها له على 
الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنية له كل 

التوفيق في مشواره الرياضي.
وحرص بلعمري على التواجد في تدريبات 
الفريق، أول أمس، والتقاط صورة تذكارية 

مع الالعبين والجهاز الفني واإلداري للفريق، 
ونشر صورة وداعية له مع الالعبين والجهاز 

الفني بنادي القطري، وصورتين بقميص 
النادي، عبر حسابه على إنستغرام، وكتب: 

" أود أن أشكر نادي قطر الرياضي والجهاز 
الفني واإلداري وإخواني الالعبين وجميع 

جماهير النادي على الفترة التي قضيتها معهم 
بعد إنهاء عقدي اليوم مع النادي.. وأسأل الله 

لي وللنادي كل التوفيق في المستقبل”.
وربطت تقارير صحفية مدافع الخضر، 

بالعودة مجددا للدوري السعودي للمحترفين 
بداية من السوق الصيفية القادمة، وأشارت 

إلى أنه يمتلك أكثر من عرض فرنسي ولكنه 
في محادثات متقدمة مع أحد أندية الدوري 
السعودي، كاشفة عن هوية هذا النادي بأنه 
الشباب الذي سبق ودافع عن ألوانه بالفترة 

من 2016 وحتى 2020، وأيضا تم ربطه 
باالنتقال لصفوف النصر وأهلي جدة بالسوق 

الصيفية القادمة.
ق.ر

لم ي�س�رك مع ن�ديه منذ عودته من المنتخب الوطني

 غياب فيغولي يثير 
القلق بين جماهير غالطة �ساراي

رياضي
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إشـهـــار

 الرائد: 2022/04/19

ف.م

فيما اأكدت مت�شكها باحلوار والت�شاور لإعادة بعث مراكز التكوين

النقابة الوطنية لأ�سحاب مراكز تكوين ال�سائقني 
املحرتفني تهدد بتنظيم وقفة احتجاجية

توعدت النقابة الوطنية لأ�شحاب مراكز تكوين ال�سائقني املحرتفني بتنظيم وقفة احتجاجية يوم 

الأربعاء 11 ماي املقبل اأمام مقر وزارة النقل. ودعت النقابة عرب بيان لها اإىل الإعادة النظر يف 

م�شودة م�شروع التعليمة التطبيقية املقرتحة يف اجتماع تاريخ 30 مار�س املا�شي.

بهدف خلق ج�شور بني اجلامعة والقطاع القت�شادي

التوقيع علىاتفاقية اإطار بني جامعة اجلزائر1 وخمابر "مريينال"

ألغت نقابة مراكز تكوين السائقين المحترفين 
الوقفة االحتجاجية التي كانت مقررة أول 

أمس، من أجل ترك المجال للوزارة الوصية 
أن تستدرك وتعيد النظر في المسودة. وأكدت 

النقابة تمسكها بمبدأ الحوار والتشاور حول 
طرق إعادة بعث مراكز تكوين السائقين 

المحترفين، وهو يتمسك بأسلوب الحوار لحل 
مشاكل المراكز وتفعل نشاطها من جديد، 
داعية الوزارة إلى رسم التوافق في كيفية 
إعداد الرزنامة التطبيقية للقرار الوزاري 

المعدل والمتمم السابق الذكر أخذا بعين 
االعتبار الضرر الجسيم الذي مس مراكز 

التكوين.
وتتمسك النقابة ذاتها بالمطالب المرفوعة 

السيما في إلزام سائقي عربات نقل البضائع 
بالتكوين وهذا ما تمت معاينته من خالل إقبالهم 
قبل التجميد عبر مختلف المراكز، باإلضافة 
إلى عدم توقفهم عن النشاط خالل فترة كوفيد 
19. وطالبت النقابة بتعديل التسعيرة وفق ما 

يحقق أهداف التكوين اإلنسانية النبيلة والمادية 

المرتبطة بالمراكز آخذا بعين االعتبار الضرر 
المادي والمعنوي الذي مسها، مؤكدة على أن 

التسعيرة المقترحة من طرف النقابة.
واعتبرت أن تخفيض سعر التسعيرة من 

45.000 إلى 20.000 أو 17.000 يعتبر 
غير منصف،  فيما طالبت بضرورة إنشاء 
مجالس تأديبية مشتركة تتولى أمر مراكز 

التكوين وتحتكم إلى أرضية قانونية واضحة 
تشمل أنواع المخالفات والعقوبات والمكافآت 

ويلتزم بها الجميع.

مت اأم�س باجلزائر العا�شمة التوقيع 
على اتفاقية اإطار بني جامعة اجلزائر 1 

وخمابر "مريينال" بهدف تعزيز التعاون 

والتكوين والتوجيه املهني يف ميدان 

ال�شناعة ال�شيدلنية.

ف.م

وقد وقع هذه االتفاقية كل من رئيس جامعة 
الجزائر1, عبد الحكيم بن تليس, وعميد كلية 
الصيدلة, رضا جيجيك, والمدير العام لمخابر 

ميرينال, حسان تيوريرين. وبالمناسبة, أكد 
رئيس جامعة الجزائر1 ان التوقيع على هذه 

االتفاقية يندرج في إطار "توجيهات السلطات 
العليا للبالد الرامية إلى خلق جسور بين الجامعة 
والقطاع االقتصادي, سيما الصناعة الصيدالنية, 

قصد اشراكها في التكوين والبحث واالنتاج 
وخلق مناصب الشغل".

من جانب آخر, ثمن بن تليس فتح مخابر 
"ميرينال" لقسم جديد يتكفل بالبحث والتنمية, 

مما سيساعد الطلبة والباحثين --كما قال-- في 

مجال الصناعة الصيدالنية, سواء تتعلق األمر 
باإلنتاج الصناعي أو المشوار المهني       .

بدوره, أشار المدير العام لمخابر "ميرينال" التي 
انطلقت في االنتاج سنة 2002,  أن "المخابر 

قامت بمبادرة مرافقة الجامعة الجزائرية منذ 
3 سنوات من خالل استقبالها ل150 طالبا 
متربصا وستساهم بعد انشائها لمركز بحث 

وتنمية بمرافقة كليتي الطب والصيدلة وجامعة 
باب الزوار في عدة فروع من اجل خلق جسور 

متينة بين الجامعة والمؤسسات االقتصادية".

ANEP : 2223001601

اجلزائر العا�سمة

  افتتاح وكالة جتارية 
جديدة ل�سونلغاز بالرحمانية

أعلنت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد هللا )غرب العاصمة(، أمس، في 
بيان لها، عن افتتاح وكالة تجارية جديدة ببلدية الرحمانية وذلك في إطار تحسين 

نوعية الخدمات ومواكبة التوسع العمراني بالمنطقة.
ويشمل اختصاص الوكالة الجديدة كل من بلديتي السويدانية والرحمانية، حيث 

كان سكان البلديتين يتنقلون الى وكالة الدويرة لقيام بمختلف التعامالت التي 
تربط الزبون بالشركة مما شكل ضغطا كبيرا على هاته الوكالة، يضيف البيان.
وتأتي عملية افتتاح الوكالة التجارية الجديدة ببلدية الرحمانية في إطار تحسين 

نوعية الخدمات وترقيتها ومواكبة التوسع العمراني وزيادة عدد الزبائن بالمنطقة 
الذي سيتجاوز ال20.000 زبون في القريب األجل بعد أن كان عددهم حوالي 

18.000 زبون يقطنون بالبلدية.
كما أوضح البيان أن إنشاء هذه الوكالة جاء تلبية لرغبة زبائن المنطقة لتقريب 
الخدمات لهم في أحسن الظروف وخاصة تسديد الفواتير بكل أريحية والتكفل 
بانشغاالتهم، مما يسمح بتخفيف الضغط على الوكالة التجارية بالدويرة ويغنى 

الزبائن نهائيا عن التنقل اليها.
ويقع مقر الوكالة الجديدة بمركز مدينة الرحمانية بحي "محمد حميدي" المحاذي 
لمقر فرقة الدرك الوطني، وتعد الرابعة ضمن وكاالت مديرية توزيع الكهرباء 

والغاز لسيدي عبد هللا.
وفي هذا اإلطار، تم تجهيز الوكالة وتزويدها بكل ضروريات العمل وكذا تسخير 

طاقم عمل إداري وتقني للسهر عل تلبية الخدمات في أحسن الظروف في هذا 
المرفق الجديد، وفقا للبيان.

ف.م

 مهمة لرجال اأعمال جزائريني ل�ستك�ساف
 الفر�ص املتاحة يف ال�سوق الأوغندي يف ماي املقبل

تنظم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع الوكالة الوطنية لترقية 
التجارة الخارجية "ألجكس" مهمة لرجال أعمال جزائريين الى أوغندا في الفترة 

الممتدة من 18 الى 21 ماي المقبل الستكشاف الفرص المتاحة في السوق 
األوغندي، حسبما افادت به الوكالة عبر موقعها اإللكتروني.

وأوضحت الوكالة أن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع وكالة 
"ألجكس" تنظم، تحت اشراف وزارة التجارة وترقية الصادرات، مهمة لرجال 

أعمال جزائريين الى أوغندا.
ويدخل هذا النشاط في اطار "تنشيط العالقات االقتصادية و التجارية بين الجزائر 
و أوغندا و تحديد ميادين التعاون و الشراكة بين رجال أعمال البلدين و استكشاف 

الفرص المتاحة في السوق األوغندي"، حسب الوكالة.
وتتمثل القطاعات االقتصادية المعنية بهذه المهمة في الصناعات الصيدالنية، 

الصناعات الغذائية، الصناعات االلكترونية و الهواتف النقالة، التجهيزات الفالحية، 
المحروقات و المالية، يضيف نفس المصدر.

وعليه، دعت وكالة "الجكس" المؤسسات الجزائرية المعنية بالقطاعات االقتصادية 
المذكورة و المهتمة بالمشاركة الى ملئ االستمارة عبر موقعها اإللكتروني و ذلك 

قبل تاريخ الخميس 28 أفريل.
ف.م
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من اإعداد: حياة م�صباحي

غير  "التراث  تحت شعار  سينظم  الذي  التراث  و سيخصص شهر    
عناصر  و  المادي  غير  للجانب  السنة  هذه  وأصالة"،  هوية  المادي 
أيضا  أو  والمخطوطات  التقليدية  الحلي  و  اللباس  أخرى، على غرار 

تقطير األزهار، بغية توعية المواطن بأهمية ثقافته و ثراءها.
ما  يمتد  الذي  التراث  شهر  باحتضان  الوطنية  المتاحف  ستتكفل  و    
بين اليوم العالمي للمعالم و المواقع بتاريخ 18 ابريل و اليوم العالمي 
و  الفنون  متحف  و  وسيرتا  الباردو  غرار  على  مايو،   18 للمتاحف 
البحرية،   متحف  أيضا  أو  تبسة  و  متحف شرشال  و  الشعبية  التقاليد 
فضال عن متاحف المواقع على غرار قصر الباي بقسنطينة و قصر 

الرياس بالجزائر العاصمة و الحظائر الثقافية الوطنية.
   كما سيتضمن برنامج هذه المؤسسات عديد المعارض على عالقة 
بالمهن التقليدية مثل صناعة النحاس و الحلي و اللباس التقليدي، حيث 
تقترح مجموعة متنوعة من اللقاءات و الموائد المستديرة الموضوعاتية 
حول مختلف عناصر التراث غير المادي و الحفظ و الترميم و الجرد 

و الفنون و التقاليد الشعبية.
  أما من حيث الحظائر الثقافية الوطنية فان ديوان حماية وادي ميزاب 
المحلية  المواد  و  التقاليد  حول  المعارض  من  سلسلة  سيقيم  ترقيته  و 
للبناء، فضال عن لقاءات حول التراث الشفهي و المخطوطات و العالقة 

بالماء و ورشات تكوينية.
ناجر  الطاسيلي  و  )تمنراست(  لالهقار  الثقافية  الحظائر  تقترح  كما    
)جانت(، نشاطات لترقية التراث غير المادي المحلي و عديد الخرجات 
البيداغوجية الموجهة لألطفال المتمدرسين، من جانبها تقترح الحظيرة 

الثقافية بتندوف، نشاطات تحسيسية و ورشات في شتى مهن الصناعات 
التقليدية مثل استخراج زيت األرغان.

.. وملفات جديدة للت�سنيف �سمن الرتاث العاملي للإن�سانية

  وتميزت سنة 2022 التي تولي اهتماما خاصا بالتراث الثقافي غير 
للتصنيف كتراث عالمي لإلنسانية لدى  بإيداع ملفين جديدين  المادي، 
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )يونيسكو( و يتعلق األمر 
بصناعة  المرتبطة  المهارات  و  "المهن  و  الراي"  "موسيقى  من  بكل 

المعادن".
وقد قامت لجنة خبراء و باحثين من المركز الوطني للبحوث في عصور 
ما قبل التاريخ وعلم اإلنسان و التاريخ، بإثراء و إيداع هذا الملف من 
أجل الدورة المقبلة للجنة ما بين الحكومات من أجل الحفاظ على التراث 
الثقافي غير المادي، وهي الدورة التي ستعكف كذلك على دراسة الملف 
المتعلق بالفنون والمهارات وممارسات النقش على النحاس و الذهب و 
الفضة، بتنسيق من جمهورية العراق، وبمشاركة بلدان مثل الجزائر و 

تونس و مصر و موريتانيا و فلسطين والعربية السعودية.
األخرى  الثمانية  العناصر  إلى  ليضافا  الهامان  التصنيفان  ويأتي    
كل  في  المتمثلة  و  الجزائر،  بشان  القائمة  هذه  في  قبل  المتضمنة من 
من اهليل بقورارة و لباس الزفاف بتلمسان )الشدة التلمسانية( و الحج 
السنوي إلى زاوية سيدي عبد القادر بن محمد المسمى "سيدي الشيخ" 
و االمزاد و حفل السبيبة و السبوع )أحياء المولد النبوي الشريف في 

قورارة( و الكسكس و الخط العربي.

  سطرت مديرية الثقافة والفنون لوالية ايليزي 
 ( التراث  متنوعا إلحياء شهر  ثقافيا  برنامجا 
18 أبريل -18 مايو(، إلبراز جانب هام من 
الموروث الثقافي والحضاري الزاخر لمنطقة 
الطاسيلي ناجر، حسب ما استفيد أمس األول، 

لدى مسؤولي مديرية القطاع.
مدار  الفعاليات وعلى  هذه  تنظم ضمن  و    
الثقافية  األنشطة  من  جملة  كامل  شهر 

والتراثية عبر كافة بلديات الوالية من خالل 
ومسابقة  فلكلورية،  استعراضات  إقامة 
تشتهر  التي  الشعبية  الرقصات  مختلف  في 
والغ«  »تيمات  غرار  على  المنطقة  بها 
تنظيم  جانب  إلى  »قرقاب«  و  و«التيندي« 
معارض تراثية تبرز تنوع المنتوج الحرفي 
الطاسيلي  منطقة  به  تزخر  الذي  التقليدي 
ناجر، والذي يعكس جانبا من الهوية الثقافية 

ذات  حسب  التارقي،  للمجتمع  المتجذرة 
المصدر.

  كما يتعلق األمر كذلك ضمن هذه المناسبة 
التراثية تنشيط برامج و ورشات تكوينية حول 
وسلسلة  تثمينه  وآليات  الثقافي  التراث  حماية 
من الندوات والمحاضرات مدعومة بعروض 
والالمادي  المادي  بالتراث  للتعريف  مرئية 
المسابقات  من  باقة  إلى  باإلضافة  للمنطقة، 
الطابع  ذات  المتنوعة  الترفيهية  والفقرات 
التراثي من بينها منافسات في األلعاب التقليدية 
جرى  مثلما  تقليدي،  طبق  أفضل  ومسابقة 
شرحه.و بهذا الخصوص أشار مدير القطاع، 
حسان بحيدة، أن مصالحه حرصت على إعداد 
برنامج متميز إلحياء شهر التراث من خالل 
انتقاء أنشطة ذات بعد ثقافي وتراثي من شأنها 
ثقافي  المنطقة من زخم  تكتنزه هذه  ما  إبراز 
الذي يندرج ضمن  المسعى  وحضاري، وهو 
الثقافي  الرصيد  هذا  على  المحافظة  جهود 

وتثمينه.
"عثمان  الثقافة  دار  احتضنت  لإلشارة،    
بالي" بعاصمة الوالية أمس، فعاليات االفتتاح 
السلطات  بإشراف  التراث  لشهر  الرسمي 

الوالئية.

�سطرته مديرية الثقافة والفنون لوالية ايليزي

احت�سنته قاعة االأطل�س بالعا�سمة

�آيت منقالت يلتقي جمهوره
 بالعا�صمة بعد غياب

األغنية  وفنان  الشاعر  أحي 
منقالت  آيت  لونيس  القبائلية 
بالعاصمة  األول،  أمس  أمسية 
غفير  جمهور  أمام  كبيرا  حفال 
جراء  الساحة  عن  غياب  بعد 

جائحة فيروس كورونا.
آيت  المطرب  عاد  وقد    
قاعة  إلى  عاما   72 منقالت 
كانت  التي  الواد  بباب  األطلس 
أحيا  آخرها، حيث  مكتظة عن 
حارا  ترحيبا  لقي  الذي  الفنان 
زغاريد  و  تصفيقات  تحت 
بكثرة  حضرن  اللواتي  النساء 
الديوان  نظمه  الذي  الحفل  هذا 
واإلعالم،  للثقافة  الوطني 

غياب   " بعد  وجمهوره  المسرح  إلى  بالعودة  سعادته  معربا عن  جمهوره 
فرضته" جائحة كوفيد- 19.

   و خالل هذا الحفل، أدى المطرب على مدار ساعتين من الزمن أجمل 
الملقب  والمغني  للشاعر  اإلعجاب  كل  يكن  الذي  الجمهور  رددها  أغانيه 
بـ "صائغ البيان"، و في جو احتفالي، كانت أغنية " ثامورثيو" )بالدي(، 
التي افتتح بها الحفل كافية لتهدئة األجواء في قاعة اهتزت على اإليقاعات 

الساحرة لهذه األغنية التي تعد من أجمل األغاني في رصيد الفنان.
   و قد اسعد آيت منقالت محبيه، رفقة موسيقيين من بينهم نجله جعفر الذي 
يعد مطرب و عازف على عدة آالت، بأداء العديد من األغاني المستمدة من 

سجل ثري تضمن أكثر من 200 أغنية.
  و من خالل االنتقال من األغاني القديمة إلى الحديثة، واصل لونيس بأداء 
يا  أيوليو" )اصبر  أغنية ثفاث )النور( وأرجيغ مازال )انتظرت( و"سفار 
قلبي!( و "شبيبة القبائل" المخصصة لهذا النادي، و بعد استراحة، قدم الفنان 
أغان مأخوذة من ألبومه األخير " تودرت ني" ال سيما "ايويغاذيو" تكريما 

لجمهوره الذي دعمه و رافقه طيلة مشواره الفني الطويل.
 و بحوزة المطرب، بعد مرور 50 سنة من مسيرته الفنية، رصيدا موسيقيا 
الهوية و  الوطن و  التي تغني  العميقة  الشعرية  بالنصوص واألغاني  ثريا 
الحب و الحرية، و بعد خضوعه لعملية جراحية على القلب في يناير من 
عام 2015، عاد آيت منقالت بعد ستة أشهر من خالل جولة وطنية للترويج 

أللبومه " ايسفرا" ) القصائد( الذي صدر سنة من قبل.
  و في أبريل من عام 2017، أصدر ألبوم " تودرت ني" و هو آخر ألبوم 
له أشاد فيه بجمهوره الذي سانده و دعمه دوما ومنذ انطالقته الفنية الطويلة.

عر�ض فيلمني
 حول كفاح �ل�صعب �ل�صحر�وي بلندن

االحتالل  الصحراوي ضد  الشعب  وكفاح  تاريخ  حول  فيلمين  عرض  سيتم 
المغربي، بلندن )المملكة المتحدة( ، في 6 جوان القادم، حسب ما أفادت به 

الجمعية الخيرية البريطانية للفنون وحقوق اإلنسان "ساندبالست".
العرضان، األول بعنوان "ساندتراكس"،)Sandtracks(، وهو فيلم قصير مدته 
22 دقيقة أخرجته كارولينا غراتيغول و الثاني "ال يمكنك الوصول إلى هناك 
من هنا" )You can’t get there from here(، وهو فيلم طويل مدته 90 دقيقة 
للمخرجين دانييل بيتكوف و بيتر شيلدز، وهما فيلمان متميزان حول التاريخ 

غير المرئي للشعب الصحراوي"، حسبما أشارت جمعية "ساندبالست".
ويلي العرضان نقاش وجلسة أسئلة وأجوبة مع مخرجي الفيلمين البريطانيين 
ونشطاء صحراويين محليين، من تنشيط بوال بيجان حداد، و يأتي "ساندتراكس" 
وهو فيلم يلقي نظرة عن كثب على مهمة مؤسسة جمعية "ساندبالست"، دانييل 
تقرير  أجل  من  الصحراوي  الشعب  لنضال  خاصا  اهتماما  ويولي  سميث، 
المصير، حسبما أوضحت المنظمة التي تروج ألصوات ورؤى الصحراويين 
في الصحراء الغربية المحتلة.أما بالنسبة للفيلم الثاني ، "ال يمكنك الوصول 
إلى هناك من هنا"، فقد قام المخرجان بيتكوف وشيلدز بعبور الصحراء لتسليم 
شحنة من األعضاء االصطناعية إلى وحدة المبتورين في مستشفى بانجول 
صحراويين  بنشطاء  التقوا  الغربية،  الصحراء  عبر  سفرهم  بغامبيا.وخالل 
يعيشون تحت االحتالل المغربي، وأضاف المصدر ذاته أن "هذا اللقاء يعطي 
نظرة مخيفة عن عشريات القمع التي عانى منها الصحراويون، سعيا وراء 

أحالمهم في االستقالل".

برنامـــج ثـــري لإبر�ز �لر�صيد �لثقــايف
 و�حل�صاري ملنطقة �لطا�صيلـــي ناجـــــر

حتت �صعار "الرتاث غري املادي هوية واأ�سالة"

 متاحف �لوطن حتتفل ب�صهر �لرت�ث  
   حتتفل اجلزائر كل �سنة ابتداء من 18 ابريل، برثاء و تنوع تراثها الثقايف املادي و غري املادي وذلك

 من خلل برنامج ن�ساطات عرب املتاحف و املوؤ�س�سات املتخ�س�سة االأخرى و ذلك بهدف ترقية  

ون�سر هذا املوروث، مع اإجراء ح�سيلة يف جمال احلفظ.



ي�سعى اإىل عرقلة جهود املجموعة العربية

املغرب ي�ا�سل التن�سل من م�س�ؤولياته جتاه القد�س

هيئة �سحراوية تتهم ال�سرطة املغربية

 بالتعدي على ن�ساء ببوجدور

حق�قي�ن يدين�ن اعتداء املغرب 
على منا�سالت �سحراويات

أدانت الهيئة الصحراوية لمناهضة االحتالل بالصحراء الغربية "إيساكوم"، 
ب "شدة" كل أشكال العدوان الذي تعرضت له، العديد من المناضالت 

الصحراويات، على أيدي جهاز شرطة االحتالل المغربي، بمدينة بوجدور 
المحتلة، والمضي في سياسة االنتقام من الصحراويين المتمسكين بحقهم في 

تقرير المصير واالستقالل.
وجاء في بيان للهيئة الصحراوية، أنها "تدين بشدة كل أشكال العدوان الذي 
تعرضت له زينب مبارك بابي وام المؤمنين عبدهللا إبراهيم وفاطمة محمد 
الحافظ ومباركة محمد الحافظ وحاجتنا عبد المولى، على أيدي مجموعات 

مقنعة تابعة لجهاز الشرطة المغربي بمدينة بوجدور المحتلة".
كما أدانت الهيئة، "استمرار سياسة االنتقام من الصحراويين، المتمسكين 
بأشكال التعبير الحر عن الحق في الحياة الكريمة، والدفاع عن تطلعات 

الشعب الصحراوي في الحرية واالستقالل".
وأشارت "إيساكوم" إلى تسجيلها "تواتر صنوف األذى التي تلحق 

الصحراويين جراء االعتداء عليهم بالهراوات والضرب على سائر أنحاء 
الجسد والركل والرفس والسحل، والتي تبلغ درجات العنف حدتها حين 
تستهدف المرأة في مشهد استعراضي لسادية نظام االحتالل"، مستنكرة 

"أسلوب الدفع بتوريط مدنيين مغربين في االعتداء على المناضلين 
الصحراويين".

وأوضحت في هذا الصدد، أن "األجهزة القمعية المغربية اختارت الشارع 
العام العتراض طريق المناضلة زينب مبارك بابي، لحظات بعد مغادرتها 

مركز الشرطة، وانهالت عليها عناصر مقنعة بالهراوات لتشرع بعد ذلك في 
الرفس والركل والسحل، تزامنا مع تعرض المناضالت أم المؤمنين عبدهللا 
إبراهيم، وفاطمة محمد الحافيظي، ومباركة محمد الحافظي، وحاجتنا عبد 

المولى للضرب أيضا".
كما لفتت الهيئة الصحراوية، إلى أن "مجموعة من عناصر الشرطة 

المغربية تعرضت بالضرب المبرح على محمد امبيريك بابي، الذي كان 
ينوي زيارة منزل والده، الذي تتواجد به الناشطة أم المومنين عبد هللا 

المحاصرة".
وأشارت إلى أنها "تراقب أشكال غطرسة وتصعيد آلة االحتالل المغربي 

وممارساته الحاطة من الكرامة، خارج المقار النظامية للشرطة، وأمام المأل، 
والقتل خارج القانون لمدنيين صحراويين باألراضي المحررة عبر استهدافهم 

بطائرات الدرون".
في سياق آخر، أعلنت الهيئة عن تضامنها مع األسرى المدنيين الصحراويين 
المضربين عن الطعام في سجون المخزن، مطالبة باإلفراج عنهم، وكررت 

نداءها للمنتظم الدولي، وعلى رأسه األمم المتحدة ل "التعجيل بوضع حد 
لمأساة الشعب الصحراوي، بالحد من أساليب القمع والقتل خارج القانون 

التي تنتهجها دولة االحتالل المغربي ضد المدنيين الصحراويين".

ال�سرطة تطلق النار وت�سيب 3 اأ�سخا�ص

احتجاجات و�سغب تنديدا مبحاولة 
حرق ن�سخ من القراآن بال�س�يد

ال تزال أعمال الشغب متواصلة في السويد، بعد إعالن جماعة يمينية 
متطرفة عزمها حرق نسخ من المصحف، وقد أصيب ثالثة أشخاص 

برصاص الشرطة، فيما نددت دول عربية وإسالمية مطالبة بإيقاف ما يمس 
المقدسات اإلسالمية.

أصيب ثالثة أشخاص بالرصاص، خالل صدامات عنيفة في نوركوبينغ 
جنوب غرب ستوكهولم بين األمن ومتظاهرين احتجوا على جماعة يمينية 
متطرفة أعلنت عزمها حرق نسخ من المصحف، وقالت الشرطة في بيان 

"أطلقت الشرطة عدة رصاصات تحذيرية، ويبدو أن ثالثة أشخاص أصيبوا 
بشظايا مرتدة وهم يعالجون حاليا في المستشفى"، والجرحى الثالثة الذين لم 

تعرف حالتهم "قيد االعتقال لالشتباه في ارتكابهم جريمة".
وهذه ثاني صدامات حول الموضوع نفسه تشهدها نوركوبينغ خالل أربعة 

أيام، وجاءت الصدامات األولى اثر احتجاج ضد مسيرة لحركة "سترام 
كورس" المناهضة للهجرة واإلسالم التي يقودها الدانماركي السويدي 

راسموس بالودان، ونّظمت تظاهرة أخرى األحد لالحتجاج على فعالية أعلن 
بالودان في وقت الحق إلغاءها، وتصاعدت التوترات في السويد منذ أن 

حصل بالودان على تصريح لتنظيم تجمع كان يخطط خالله لحرق نسخة من 
المصحف، وسمحت الشرطة بتنظيم تجمعات، ما أثار احتجاجات وأعمال 

شغب في عدة مدن.
ففي مدينة مالمو، شبت النيران في حافلة بعد أن ألقى مجهولون شيئا مشتعال 

على المركبة، حسبما ذكرت هيئة اإلذاعة السويدية، وتمكن الركاب من 
الفرار من الحافلة قبل أن يصاب أحد بضرر، كما تم إضرام النيران في 

مركبات أخرى وعدة صناديق قمامة في مالمو.
وتعرضت الشرطة للرشق بالحجارة وقنابل المولوتوف، وقالت قائدة شرطة 

مالمو بيترا ستينكوال في مؤتمر صحفي، إن من المحزن أن تصبح حرية 
التعبير "جوازا مجانيا" لمثل أعمال العنف تلك، وفي مدينة أوريبرو جنوبي 
البالد، تم إضرام النار في عدة سيارات تابعة للشرطة يوم الجمعة العظيمة، 

وهو أحد أيام احتفاالت عيد الفصح، واندلعت أعمال شغب أيضا شهدت 
أعمال رشق بالحجارة في العاصمة ستوكهولم، وأصيب نحو عشرة من 

رجال الشرطة بجروح.
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التنصل  بها يحاول  المغربي  الوفد  أن  القدس، غير  للجنة  رغم ترؤسه 
من الوضع السائد في األقصى ومن مسؤوليته تجاه القدس، وكذا عرقلة 

جهود المجموعة العربية.
وكان السفير الجزائري، نذير العرباوي قد أكد خالل مداوالت المجموعة 
القدس  في  وخاصة  فلسطين  في  األوضاع  إليه  آلت  ما  بأن  العربية، 
الشريف أصبحت ال تحتمل المجامالت والشكليات بالنسبة للجنة القدس 
التي يترأسها المغرب، وذكر بأن لجنة القدس التي أنشئت تحت إشراف 
إال  الماضية  العشرين سنة  تجتمع خالل  لم  اإلسالمي،  التعاون  منظمة 
مرتين، أخرها سنة 2014، مشددا على ضرورة دعوة لجنة القدس إلى 
االجتماع في أقرب اآلجال لتحمل المسؤولية المنوطة بها في الدفاع عن 

القدس الشريف.
وخالل هذه المداوالت، و بعد التشاور مع الوفد العماني، الرئيس الحالي 
المجموعة،  رغبة  عند  ونزوال  فلسطين،  ومندوب  العربية،  للمجموعة 
االتفاق على صيغة  تم  المصري  الوفد  فقرة  التوافق على إضافة  وبعد 

معدلة للمشروع وعرضها في صيغتها النهائية.
منها  الغرض  استعراضية،  محاوالت  وفي   المغربي،  الوفد  أن  غير 
التنصل من المشهد الحقيقي الذي يعيشه األقصى والقدس ومن مسؤوليته 
الوفد  اقتراح  وانتقاد  البيان  مشروع  بتعطيل  قام  القدس  مدينة  تجاه 

الجزائري.
وطرحت هذه المناورة المغربية تساؤال حول النية المبيتة من قبل هذا 
لجنة  يترأس  بلد  قبل  من  لالستغراب  المثير  السلوك  هذا  وحول  البلد، 
وعن  العادلة  الفلسطينية  القضية  عن  الدفاع  منه  ينتظر  والذي  القدس 

إذ ال يعقل أن تكون مجرد دعوة لجنة  العكس،  الشريف وليس  القدس 
القدس إلى االجتماع دفاعا عن األقصى والقدس وفلسطين أمرا يدفع الى 
الى  تهدف  مبيتة  نية  إذا كانت هناك  إال  المحاوالت االستعراضية  هذه 
الكيان  وانتهاكات  الممارسات  يدين  الذي  البيان  استصدار  ومنع  تجنب 

الصهيوني في األقصى و القدس وفلسطين قاطبة.

الوكاالت

مؤخرا  الجمعية  نشرته  الذي  التقرير  كشف 
عمليات  أن  "فايسبوك"  على  صفحتها  عبر 
نهب الفوسفات الصحراوي عرفت سنة 2022 
مقابل  طن   470.889" بلغ  خطيرا"  "ارتفاعا 
سنة  من  االول  الثالثي  خالل  طن  ألف   220
2021"، ولفت التقرير إلى أن وسائل االعالم 
تحدثت عن استغالل اإلحتالل المغربي الوضع 
في أوكرانيا لرفع تصدير الفوسفات، وفي إطار 
الصحراوية  الجمعية  الحظت  التتبع،  عمليات 
من  المكسيك  دولة  حصة  تزايد  تقريرها  في 
األشهر  خالل  الصحراوي  الفوسفات  نهب 
األمريكية  للشركة  تعقبها  وبعد  األخيرة، حيث 
"اينوفوس" التي استوردت منذ جويلية 2021 
نحو 337.590 طن موزعة على ست شحنات، 
غيرت  بأنها  تأكد  الشحنات  هذه  جميع  "فإن 
مسار رحلتها في نهاية جويلية 2021 إلى ميناء 
"كواتزاكوالكوس" في المكسيك، أما باقي السفن 
تحدد  أو  وجهة  تحديد  دون  تبحر  إما  فكانت 
وجهات وهمية".وهنا ذكرت الجمعية، الشركة 
األمريكية بأنها كانت قد التزمت بوقف استيراد 
الفوسفات من الصحراء الغربية بتاريخ 2 جويلية 
بالمسؤولية  التزاماتها  من  "كجزء   ،2018
االجتماعية للشركات"، كما استشهدت الجمعية 
في تقريرها بشركة "باراديب فوسفات ليميتد" 
من  طن   182.037 استوردت  التي  الهندية 
بداية  منذ  المنهوب  الصحراوي  الفوسفات 
انه الزالت شحنة أخرى  الجارية، علما  السنة 
الزالت في طريقها إليها.ولفت التقرير إلى أن 
يصرون  الزالوا  النيوزيالنديين  "المستوردين 

بالرغم  الصحراوي، هذا  الفوسفات  على نهب 
من حكم المحكمة العليا النيوزيلندية الذي أكدت 
للصحراء  القانوني  الوضع  على  خالله  من 
الموارد  على  الدائمة  السيادة  ومبدأ  الغربية، 
الطبيعية وتأثير استمرار التورط في النهب على 
هذا  مسؤول".وفي  كمستثمر  نيوزيالندا  سمعة 
 Balance" بشركة  الجمعية  استدلت  السياق، 
نهبها  حصة  بلغت  التي   "Agri-Nutrients
للفوسفات الصحراوي 182.171 طن منها 57 
ألف الزالت لم تصل بعد إلى الوجهة النهائية, 
 Ravensdown «57 بينما بلغت حصة شركة
ليتلتون  ميناء  إلى  توجهت  والتي  طن  ألف  
المراقبة".واستنكرت  "في خطوة إلخفائها عن 
تتبع  تقريرها،  في  الصحراوية  الجمعية 
"األساليب  نفس  الشركة  لهذه  الموجهة  السفن 
نهب  في  مشاركتها  جريمة  إلخفاء  الملتوية" 
أخرى،  جهة  ومن  الغربية.  الصحراء  ثروات 
لمواصلة  "تحسرها"  تقريرها عن  في  أعربت 
الصحراوي  الشعب  حرمان  سياسة  االحتالل 
من حقه في العمل في هذا القطاع، "حيث تؤكد 
على  للقضاء  مخططا  هناك  أن  اإلحصائيات 
بالمستوطنين  وتعويضهم  الصحراويين  العمال 
العمال  نسبة  انتقلت  أن  بعد  وهذا  المغاربة، 
األخيرة  سنوات  العشر  خالل  بالمائة   35 من 
ما  المخطط،  معالم هذا  بالمائة".وعن   25 إلى 
وقع مع شركة "فوسبوكراع" التي اعلنت سنة 
حيث  شغل  منصب   1700 توفير  عن   2015
بينهم  أولى من  كدفعة  500 عامل  توظيف  تم 
الى  االحتالل  يشير  بينما  فقط،  35 صحراويا 

انه تم تشغل 2300 عامل من بينهم 62 بالمائة 
من "السكان المحليين".وهو األمر الذي اعتبرته 
على  اللتفافه  للعمال  مضلال"  "وصفا  الجمعية 
دولة  تشجعها  التي  االستيطان  موجات  حقيقة 
كتوفير  اإلغراءات  الكثير من  بتقديم  االحتالل 
فرص العمل وهو ما ساعد في "تغيير الخريطة 
أصبح  حيث  االحتالل  لصالح  الديمغرافية 

الشعب الصحراوي أقلية في وطنه".
وخلص التقرير إلى أن دولة االحتالل المغربية، 
المتكررة  النهب  عمليات  تواصل  "وهي 
الشركات  مع  وبتواطؤ  الصحراوي  للفوسفات 
والحكومات الدولية أمام أنظار العالم، ضاربة 
عرض الحائط القانون الدولي اإلنساني وميثاق 
وتمعنها  عدم رضوخها  تعكس  المتحدة،  األمم 

في استمرار معاناة الشعب الصحراوي".
بأن  الدولي  المنتظم  انتباه  الجمعية  لفتت  وإذ 
"ما تقوم به السفن المتورطة في نهب الثروات 
اإلحتالل  سلطات  مع  بتواطؤ  الصحراوية 
تعتمد  جديدة  أساليب  نهج  ومحاولتها  المغربية 
على التمويه والمراوغة للتغطية على عمليات 
المجتمع  من  تستدعي  واإلستنزاف"،  النهب 
الشعب  تجاه  مسؤولياته  "يتحمل  إن  الدولي 
الصحراوي من أجل تمكينه من ممارسة حقه 
الجمعية،  دعت  ثرواته".كما  على  السيادة  في 
مجلس األمن الدولي "التخاذ إجراءات حاسمة 
ثنيه  أجل  من  المغربي  االحتالل  ورادعة ضد 
عن مواصلة عمليات نهب واستنزاف فوسفات 
الصحراويين من الجزء المحتل من الصحراء 

الغربية".

الرئي�ص التون�سي قي�ص �سعيد ي�سرح:

"ما�س�ن يف متكني ال�سعب 
من التعبري عن اإرادته"

قدما  ماضية  قيادته  إن  أمس،  سعيد،  قيس  التونسي  الرئيس  قال 
البؤس  بهذا  عابئ  "غير  إرادته  عن  التعبير  من  الشعب  تمكين  في 

السياسي".
التونسية على أن  الرئاسة  وشدد قيس سعيد في تصريحات نشرتها 
للمقايضة"،  أبدا بضاعة  الدولة لن تكون  للبيع وسيادة  "تونس ليس 
في  إرادة  "ولدينا  تزال  وال  كبيرة  كانت  التحديات  أن  من  محذرا 
تخطيها وتجاوزها". وتابع في كلمة ألقاها بمناسبة االحتفال بالذكرى 
على  تقوم  "تونس  إن  الداخلي  األمن  قوات  لعيد  والستين  السادسة 

القانون الذي يضمن التعايش السلمي بين السلطة والحرية".

تقرير يف�سح ممار�سات نظام املخزن 

املغرب ي�ا�سل نهبه للف��سفات ال�سحراوي
ف�سح اأحدث تقرير جلمعية مراقبة الرثوات وحماية البيئة بال�سحراء الغربية موا�سلة نهب االحتالل 

املغربي لفو�سفات ال�سحراء الغربية بن�سبة 114 باملائة، وهو ما ميثل "ارتفاعا خطريا" مقارنة بالثالثي 

االول من �سنة 2021.



طالبت حمكمة اجلنايات الدولية باالإ�سراع يف التحقيق يف جرائم االحتالل

250 منظمة حقوقية عربية ودولية 
تدين العتداءات ال�صهيونية يف امل�صجد الأق�صى 

تطرقا اإىل الت�سعيد ال�سهيوين 

اخلطري يف امل�سجد االأق�سى

العاهل الأردين والرئي�س عبا�س يبحثان 
تطورات الق�صية الفل�صطينية

محمود  الفلسطيني  الرئيس  مع  الثاني،  عبد هللا  الملك  األردني  العاهل  بحث 
المسجد  في  والتصعيد  الفلسطينية،  القضية  تطورات  آخر  أمس،  عباس، 

األقصى.
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي بينهما، وفق بيان الديوان الملكي األردني ووكالة 
األنباء الفلسطينية الرسمية "وفا". وأفاد بيان الديوان الملكي بأن المباحثات بين 

الجانبين تطرقت إلى "التصعيد الصهيوني في القدس الشريف".
فيما أوضحت الوكالة الفلسطينية، أن االتصال الهاتفي شهد "استعراض آخر 
التطورات على الساحة الفلسطينية، واالقتحامات اليومية للمسجد األقصى من 

قبل المستوطنين بحماية الشرطة الصهيونية".
الساحة  على  المشترك  والتنسيق  التشاور  "مواصلة  على  الجانبان  اتفق  كما 
الدولية، وإجراء االتصاالت مع األطراف المعنية لوقف االعتداءات اإلسرائيلية 
على المسجد األقصى والمصلين، ووقف القتل والتنكيل بالفلسطينيين"، حسب 

المصدر ذاته.
للبرلمان(  األولى  )الغرفة  األردني  النواب  مجلس  رفع  ذاته،  الصعيد  وعلى 
تُطالب بطرد  بالده  لحكومة   )130 إجمالي  نائبا )من   87 مذكرة موقعة من 
السفير الصهيوني من المملكة؛ احتجاجا على اعتداءات القدس الشريف، وفق 

الوكالة الرسمية.

حذرت من خماطر فر�ض التق�سيم

 الزماين بقوة االحتالل

اخلارجية الفل�صطينية تندد بالعتداءات 
ال�صهيونية على الأق�صى

األقصى  المسجد  تفريـغ  مخاطر  من  والمغتربين  الخارجية  وزارة  حذرت 
المبارك وفرض التقسيم الزماني عليه بقوة االحتالل.

واعتبرت الخارجية، في بيانها أمس، أن االعتداءات الوحشية المستمرة التي 
والمصلين  المبارك  األقصى  المسجد  والشرطة ضد  االحتالل  قوات  ترتكبها 
والتنكيل  القمع  وعمليات  االقتحامات  استمرار  ذلك  في  بما  والمعتكفين، 
المسجد  عزل  هدفها  سياسة  المصلين،  ضد  تتم  التي  والتضييق  والمطاردة 
األقصى المبارك وتفريغه لتكريس التقسيم الزماني للمسجد ومحاولة فرضه 

بالقوة كأمر واقع يجب التسليم به.
وقالت الوزارة: إنها تنظر بخطورة بالغة لعمليات طرد المصلين والمعتكفين 
وتفريغ المسجد، وتؤكد أن هذا التطور الخطير في العدوان يستدعي تحركا 
جماعيا عربيا وإسالميا وبشكل يترافق مع حراك على المستوى األممي لمنع 
وتدابيرها  إجراءاتها  تطبيق  من  باالحتالل  القائمة  القوة  الصهيوني  الكيان 

الهادفة لتغيير الواقع القانوني القائم في المسجد األقصى المبارك.

باالإ�سافة اإىل 256 �سهيداً يف مقابر االأرقام

الحتالل يحتجز جثامني 105 �صهيد 
فل�صطيني يف الثالجات

وثّق تقرير لوزارة اإلعالم الفلسطينية، أمس، أن سلطات االحتالل الصهيونيي 
ال تزال تحتجز جثامين 105 شهداء في الثالجات، باإلضافة لـ 256 شهيداً في 
مقابر األرقام من بينهم 9 أطفال و3 شهيدات و8 أسرى أمضوا فترات مختلفة 

في سجون االحتالل.
شهيداً   16 ارتقى  الجاري  نيسان  مطلع  منذ  إنه  تقريرها،  في  الوزارة  وقالت 
محتجزة  سبعة  بينهم   ،1948 عام  أراضي  وداخل  الغربية  الضفة  في  وشهيدة 
ابو  وسيف  طوالبة،  وخليل  عباهرة،  وصائب  جعافرة،  نضال  وهم:  جثامينهم، 

لبدة، ورعد حازم، ومها الزعتري، وعبد هللا سرور.
وأضافت أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة منذ مطلع العام الجاري وفًقا للبيانات 
الواردة من الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء وصل إلى )13( شهيداً، من 

بينهم 3 شهداء من داخل أراضي عام 48.
ونوهت إلى أن جريمة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين تعود لبداية احتاللها 
لألراضي الفلسطينية عام 1948، والتي استمرت بعد عام 2015، رغم توقفها 

قلياًل بعد 2008، في احتجاز بعضهم في ثالجات الموتى.
وأكدت أن احتجاز الجثامين التي تمثل حاالت قتل متعمد للمواطنين الفلسطينيين 
يشكل  االحتالل  وثالجات  األرقام  مقابر  في  القانون  خارج  إعدام  جرائم  وهي 
امتهاناً للكرامة اإلنسانية لإلنسان في حياته وبعد موته. وأوضحت أن االحتالل 
وخوف  قلق  في  يعيشون  الذين  الشهداء  أهالي  البتزاز  وسيلة  االحتجاز  يتخذ 

وترقب على مصير أبنائهم، وبلهفة أمل للقاء األخير.
كما أن الطريقة التي يتم فيها التعامل مع الشهداء الذين يدفنون فيها تبدو مهينة 
دون  والطين  بالرمال  الشهيد  األحيان طمر  أغلب  في  يتم  إذ  بكرامتهم،  وتمس 

وضع عازل إسمنتي.
وحسب المعطيات فإنه يُدفن أحياًنا أكثر من شهيد في نفس الحفرة، وربما تضم 

الحفر شهداء من الرجال والنساء.
عنها  التي كشف  األربع  المقابر  أن  فلسطينيون  باحثون  يؤكد  التقرير،  وحسب 
خالل السنوات األخيرة، تقع داخل أراضي عام 1948، وهي مقبرة "جسر بنات 

يعقوب" التي تقع في منطقة عسكرية عند ملتقى حدود فلسطين ولبنان وسورية.
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فلسطين

االحتالل  قوات  اعتقلت  الناصرة  مدينة  ففي 
على  شاًبا   12 عن  يزيد  ما  الماضية  الليلة 
مساء  االحتجاجية  بالوقفة  المشاركة  خلفية 
السبت دفاًعا عن األقصى. كما اعتقلت  يوم 
قاصر،  أحدهما  فلسطينيْين  االحتالل  شرطة 
بزعم إلقاء الحجارة على مركبات عند مفرق 

مدينة أم الفحم.
في  وهما  أنهما  االحتالل  شرطة  وزعمت 
الـ18 والـ16 من عمريهما، وهما من سكان 
مركباتها،  صوب  الحجارة  ألقيا  قد  المدينة، 
قرب   65 رقم  شارع  في  أخرى  وسيارات 

مفرق المدينة.
عدد  إطالق سراح  االحتالل  قرر  ذلك،  إلى 
االحتجاجية  الوقفة  خلفية  المعتقلين على  من 

فيما  األقصى،  المسجد  على  العدوان  ضد 
تواصل قوات االحتالل اعتقال أخرين وتشن 

حمالت ضد شبان في المدينة.
األشقاء  من  كل  عن  باإلفراج  قرار  وجاء 
مصطفى وعز الدين ويحيى زرعيني، وأحمد 
عاما(،   37( شقرة  أبو  ومحمود  قبالوي 

وإحالتهم إلى الحبس المنزلي لمدة 4 أيام.
طلب  في  النظر  االحتالل  محكمة  وتواصل 
تم  آخرين  اعتقال  تمديد  االحتالل  شرطة 
الشرقي  الحي  في  الماضية  الليلة  اعتقالهم، 

بالمدينة خالل حملة مداهمة واسعة.
واعتقلت شرطة االحتالل 12 شاًبا وفتاة من 
الناصرة، بعد اقتحام منازلهم واالعتداء على 
عائالتهم الليلة الماضية. كما اعتقلت ما يزيد 

عن 10 شبان خالل الوقفة االحتجاجية مساء 
تتجدد  أن  االحتالل  الماضي.ويخشى  السبت 
أحداث ماي العام المنصرم في بلدات الداخل 
الفلسطيني المحتل التي عرفت بهبة الكرامة، 
والتي شكلت صدمة لها بعد سنوات راهنت 
فيها على مشاريع األسرلة في أراضي الـ48.
يذكر أن أكثر من 150 شخصا أصيبوا فيما 
اعتقل أكثر من 400 شخص إثر اقتحام قوات 
االحتالل للمسجد األقصى والمواجهات التي 
فيما جددت  الجمعة،  استمرت لساعات فجر 
صباح  المسجد  على  اعتداءها  القوات  تلك 
اليوم األحد واعتقلت عدد من الشبان وأغلقت 
المستوطنين  لعشرات  تسمح  أن  قبل  أبوابه 

باقتحامه.

المستوطنين  مئات  اقتحام  فلسطينية،  إسالمية  شخصيات  استنكرت 
على  الصهيونية  واالعتداءات  المبارك،  األقصى  المسجد  ساحات 
المصلين.وأكدت الشخصيات، في تصريحات صحفية، أن الفلسطينيين 
تزحزحهم  ولن  لألقصى،  األمناء  والسدنة  األوفياء  الحراس  سيبقون 

كل قوى االحتالل من أرضهم ومسجدهم.
سلهب،  العظيم  عبد  الشيخ  اإلسالمية،  األوقاف  مجلس  رئيس  وقال 
المسجد األقصى، والصالة  إلى  الدخول  الطبيعي  المسلمين  إن "حق 
فيه بحرية، فهذا مسجدنا، وجزء من عقديتنا، ورمز وجودنا في هذه 

الديار المقدسة".
ودعا العالم ألن يعي تماماً خطورة ما تقدم عليه السلطات اإلسرائيلية 

من احتالل عسكري للمسجد األقصى المبارك، وما يعقب ذلك.
مئات  "اقتحام  أن  حسين،  محمد  القدس  مفتي  رأى  جهته؛  من 
استمرار  المصلين،  على  االحتالل  قوات  واعتداء  المستوطنين، 
للجريمة االسرائيلية بحق المسجد األقصى، وحق المصلين والمعتكفين 
داخله". وشدد حسين على أن ممارسات االحتالل مرفوضة في جميع 

الشرائع السماوية والقوانين واألعراف الدولية.

والسدنة  األوفياء  الحراس  سيبقوا  وفلسطين  القدس  أبناء  إن   وقال 
األمناء على المسجد األقصى، ولن ترهبهم أو تزعزع من عزيمتهم 

جميع اإلجراءات التعسفية التي تمارسها السلطات اإلسرائيلية.
الكسواني،  عمر  الشيخ  األقصى  المسجد  مدير  حّمل  جانبه؛  من 
الخطير،  التصعيد  هذا  عن  المسؤولية  كامل  الصهيونية،  الحكومة 

وانتهاكه لحرمة المسجد األقصى.
كل  في  المسلمين  بمشاعر  يستهتر  "االحتالل  أن  الكسواني   وأكد 
فلسطين  بل  المقدس،  بيت  صعيد  على  ليس  بتصعيد  وينذر  العالم، 

جميعها، بسبب هذه االقتحامات التي نفذها بقوة السالح".
بدوره؛ قال الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، إن "المسجد األقصى 
حق خالص للمسلمين وحدهم، رغم اقتحام قوات االحتالل لساحاته، 

وتأمين اقتحام المستوطنين له، وأداء طقوس تلمودية".
أثبتت  المصلين،  بحق  الوحشية  االحتالل  "ممارسات  أن  وأوضح 
أنهم ليسوا أصحاب السيادة، ألن المعتكفين الذين قرروا متى يفتحوا 
ويغلقوا المصلى القبلي، وهذا يدل على أن هناك تخبطاً من حكومة 

االحتالل لفرض سيادة على المسجد".

على خلفية الدفاع عن امل�سجد االأق�سى

 الحتالل يوا�صل حملة
العتقالت �صد الفل�صطينيني

اعتقلت قوات االحتالل ما يزيد عن 14 �ساًبا من الداخل الفل�سطيني املحتل على خلفية امل�ساركة ب�سد الرحال اإىل 

امل�سجد االأق�سى، وامل�ساركة يف تظاهرات الداخل االأخرية �سد العدوان على االأق�سى.

�سخ�سيات فل�سطينية ت�ستنكر االعتداءات ال�سهيونية

"الفل�صطينيون �صيبقون حرا�صًا اأوفياء للم�صجد الأق�صى"

ومدنية  حقوقية  ومنظمة  شبكة   250 أدانت 
والفصل  الصهيوني  االحتالل  "إرهاب 
بحق  المتواصلة  واعتداءاته  العنصري 
الشعب الفلسطيني، والسماح لقواته الخاصة 
بالضرب واطالق  المصلين  باالعتداء على 
قنابل الغاز والصوتية واستخدام الرصاص 
استهدفت  والتي  والهراوات  المطاطي 
في  المصلين  أجساد  من  العليا  األجزاء 

المسجد األقصى".
فيه  دعت  أمس،  لها،  بيان  في  ذلك  جاء 
الحكومية  الدولية  والمنظمات  الدول  كافة 
وغير الحكومية إلى إدانة االحتالل والفصل 
العنصري على هذه االنتهاكات في المسجد 
انتهاكات  ظل  في  تأتي  والتي  األقصى، 
الفلسطيني  الشعب  بحق  وجرائم  خطيرة 
مرأى  على  عقود  سبعة  منذ  متواصلة 
المخجل وتعبر  تلوذ بالصمت  ومسمع دول 
حقوق  حيال  بمكيالين  الكيل  سياسة  عن 

الشعوب.
اعتداءات  أن  الموقعة  المنظمات  وأكدت 
تأتي  األقصى  المسجد  في  االحتالل  قوات 
التقسيم  لتطبيق  تهويدي  مخطط  ضمن 
بما  أسوة  المسجد  في  والمكاني  الزماني 
فعلته بالمسجد اإلبراهيمي في الخليل، وفي 
على  الصراع  إظهار  تستهدف  رؤية  إطار 
األرض الفلسطينية المحتلة على أنه صراع 
االستعمار  عن  ناجما  صراعا  وليس  ديني 

وعن  الفلسطينية  لألرض  االستيطاني 
للقانون  الخطيرة  واالنتهاكات  االحتالل 
الدولي العام والقانون الدولي لحقوق اإلنسان 
التفاقيات  خصوصا  اإلنساني،  والقانون 
األول  والبروتوكول   ،1949 لعام  جنيف 
الحرب  وجرائم   ،1977 لعام  اإلضافي 
والجرائم ضد اإلنسانية وإبادة الجنس، التي 
تعرضت لها حقوق الشعب الفلسطيني غير 
عودة  حق  مقدمتها  وفي  للتصرف  القابلة 
المصير  تقرير  وحق  والنازحين  الالجئين 

وبناء الدولة المستقلة.
أن  البيان،  على  الموقعة  المنظمات  وبينت 
سبقت  أسابيع  وطوال  االحتالل  "سلطات 
لتحويل  تمهد  كانت  رمضان،  شهر  حلول 
للشعب  دام  شهر  إلى  الفضيل  الشهر 
اإلعدام  سياسات  وصعدت  الفلسطيني، 

خارج القانون منذ بدء العام".
مواصلة  أن  البيان  على  الموقعون  واعتبر 
االحتالل اغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني 
حيالها  بمكيالين  تكيل  التي  الدول  ومواقف 
تعد شكال من أشكال "معاداة الفلسطينيين"، 
وممارسة صارخة الزدواجية المعايير تجاه 
فاضحا  وسكوتا  والشعوب،  اإلنسان  حقوق 
معاداة  في  وإمعانا  االحتالل،  جرائم  عن 
حقوقهم  عن  بالدفاع  وحقهم  الفلسطينيين 
أن  ذلك  لكل  يكن  ولم  المشروعة،  الوطنية 
يتم لوال الهرولة للتطبيع مع دولة االحتالل 

بعيدا عن مبادئ التضامن العربي.
محكمة  تسريع  على  المنظمات  وحثت 
الجنايات الدولية التحقيق في جرائم االحتالل 
التي ترقى إلى جرائم ضد اإلنسانية، ودعوة 
دولة  إلزام  إلى  المتعاقدة  السامية  الدول 
تطبيق  إلى  العنصري  والفصل  االحتالل 
واحترام المادة المشتركة األولى في اتفاقيات 
األطراف  تعهد  على  تنص  والتي  جنيف، 
السامية المتعاقدة بان تحترم االتفاقية وتكفل 

احترامها في جميع األحوال.
كما دعت مجلس حقوق اإلنسان وكل الهيئات 
المعنية بحقوق اإلنسان التخاذ موقف صارم 
ضد انتهاكات دولة االحتالل واألبرتهايد في 
فلسطين المحتلة، ومجلس األمن الدولي لعقد 
للفصل  وفقا  قرارا  فيها  يتخذ  طارئة  جلسة 
بإدانة األعمال  المتحدة  لميثاق األمم  السابع 
ضد  واألبرتهايد  االحتالل  لدولة  الوحشية 
واألمن  السلم  تهدد  التي  الفلسطيني  الشعب 

الدوليين.
التطبيع  بوقف  الدول  كل  طالبت  كما 
وقطع  العنصري  والفصل  االحتالل  مع 
على  معها  وغيرها  االقتصادية  العالقات 
غرار ما حصل مع نظام الفصل العنصري 
في جنوب إفريقيا، وامتناع دول العالم عن 
باألسلحة  واالبرتهايد  االحتالل  دولة  تزويد 
باألسلحة  االتجار  اتفاقية  لمعايير  احتراما 
ووقف التجارة معها وفرض عقوبات عليها.
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"غفر له ما تقدم من ذنبه"

ديني

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عنه بها سيئة.

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

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

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

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

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

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

الوهام.

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

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

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

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

فيما يلي:
الكتاب  مادة  المصنف  جمع   –  1  

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

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

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

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

وقد  واآلثار.هذا؛  الحاديث  بعض  المصنف  كرر   –  4  

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

السانيد.
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افريقيا: بمبادرة من الوكالة الوطنية للنفايات 

ت�سجيل �جمالي �أزيد من 
37ر11 مليون ا�سابة بكورونا

بلغ عدد االصابات المؤكدة بفيروس كورونا 
المستجد )كوفيد-19( في افريقيا 11 مليون 
و378 ألف و423 إصابة حسب ما أعلن 

المركز االفريقي لمكافحة االمراض و 
الوقاية منها.

وأوضح المركز الذي هو وكالة الصحة 
المتخصصة التابعة لالتحاد االفريقي بأن 

عدد الوفيات في القارة ارتفع الى 251756 
حالة في حين تعافى لحد اآلن 10 ماليين 

و749 ألف و930 من كوفيد-19.وسجلت 
جنوب افريقيا أعلى عدد االصابات في 
افريقيا بـ 3 ماليين و740 ألف و398 

حالة، متبوعة بالمغرب) مليون و164ألف 
و 345( ثم تونس )مليون و038 ألف 
و668(. وتعد جنوب القارة االفريقية 

المنطقة األكثر تضررا فيما يخص عدد 
حاالت االصابة متبوعة بشمال القارة و 
شرقها حسب المركز االفريقي لمكافحة 

االمراض و الوقاية منها.

 في ح�صيلة للمديرية

 العامة للأمن الوطني

6 قتلى و90 جريحا في حو�دث 
مرور بالمناطق الح�سرية

هلك 6 أشخاص وأصيب 90 آخرون 
بجروح ، إثر وقوع 73 حادث مرور 

جسماني على مستوى المناطق الحضرية 
خالل نهاية األسبوع لمنصرم، حسب 

حصيلة أوردتها، أمس، المديرية العامة 
لألمن الوطني. وأوضح المصدر ذاته أن 

المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة 
لألمن الوطني، تشير إلى أن سبب وقوع هذه 
الحوادث يعود بالدرجة األولى إلى العنصر 

البشري.
وفي هذا اإلطار، جددت المديرية العامة 
لألمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق 

العام إلى احترام قانون المرور وتوخي 
الحيطة والحذر أثناء السياقة، كما وضعت 

تحت تصرف المواطنين الرقم األخضر 
1548 وخط النجدة 17, لتلقي البالغات 

24 سا/24 .
ق. و

اإنقاذ71 �صخ�صا من الموت

�سطيف تح�سي 10 �سحايا 
اختناقا بالغاز منذ بد�ية 2022

تمكنت مصالح الحماية المدنية سطيف خالل 
الـ 48 ساعة األخيرة من إنقاذ وإسعاف ستة 

أشخاص أربعة رجال وامرأتين أصيبوا بحروق 
متفاوتة الخطورة على إثر تسجيل أربعة حرائق 

منزلية بكل من حي يحياوي وحي المستقبل 
بسطيف، عين آزال وقجال، مع إخمادها بتسخير 

الوسائل البشرية والمادية الكافية قبل انتشارها 
دون أن تتسبب في خسائر مادية كبيرة.

وفي نفس الفترة أيضا وفي حادثين منزليين 
لالختناق بغازات االحتراق السامة تمكنت 

كذلك من إنقاذ ستة أفراد من عائلتين مختلفتين 
تقطنان في شقتين بعمارتين للسكن الجماعي 
بحي لعناصر بلدية عين آرنات وحي 300 

مسكن بلدية سطيف، لتصل بذلك حصيلة حوادث 
االختناق والتسمم بغازات اإلحتراق الخطيرة 

منذ بداية هذه السنة 32 حادثا منها خمسة مميتة 
تسببت إجماال في وفاة 10 أشخاص وتم إنقاذ 71 

آخرين من الموت.
ر. ن

الم�صيلة: 

 �ساحنة تده�س طفل
 وترديه قتيال ببلعايبة 

لقي طفل يبلغ 4 سنوات مصرعه ، مساء 
أمس، اثر دهسه من قبل شاحنة من نوع 

مان على مستوى الطريق الوطني رقم 28 
ليردى قتيال في عين المكان، وذلك ببلدية 

بلعايبة شرق والية المسيلة،حسبما أفادت به 
المديرية الوالئية للحماية المدنية في بيان لها.

وذكر البيان أن الوحدة الثانوية للحماية 
المدينة برهوم ،تدخلت في حدود  الساعة 
17 و 52 د الجل الحادث المذكور أعاله 

اين حولت جثة الطفل الى مصلحة حفظ 
الجثث بالمصحة اإلستشفائية لذات البلدية، 

ودعت ذات المصالح من خالل البيان 
األولياء لمراقبة اوالدهم كما حثت مستعملي 

الطريق لرفع درجة الحيطة و الحذر. 
محمد ق

باتنة

توقيف م�سبوق ق�سائي بحوزته 
قرابة 2000 قر�س مهلو�س 

 BRB  تمكنت عناصر فرقة قمع اإلجرام
بباتنة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 

عاما مسبوق قضائيا بحي تامشيط بوسط 
المدينة، بحوزته كمية معتبرة من المؤثرات 

العقلية كان بصدد ترويجها أين تم حجز 
1920 قرص مهلوس و مبلغ مالي يقدر بـ 
3000 دج، يعتبر من عائدات الترويج بعد 
استيفاء االجراءات القانونية تم تقديم السالف 

الذكر أمام النيابة المحلية الستكمال باقي 
االجراءات و توجيه التهم للمشتبه فيه.

حياة م�صباحي

 الم�صالح العملياتية

 للأمن الوطني تك�صف

انخفا�س في عدد الق�سايا المتعلقة 
باالعتداءات خالل مار�س الما�سي

سجلت المصالح العملياتية لألمن الوطني 
خالل شهر مارس المنصرم "انخفاض" في 
عدد القضايا المتعلقة باالعتداءات بواسطة 

السالح األبيض, حسبما ورد, أمس, في بيان 
المديرية العامة لألمن الوطني.

وأوضح البيان ان مصالح االمن الوطني 
سجلت انخفاض في عدد القضايا المتعلقة 

باالعتداءات بواسطة السالح األبيض وحمل 
األسلحة البيضاء المحظورة خالل شهر 

مارس المنصرم وذلك بنسبة 16.32 % 
مقارنة بشهر فيفري 2022.

كما أشار المصدر إلى تمكن ذات المصالح 
من توقيف 2281 مشتبه فيه لتورطهم 

في 2266 قضية تتعلق باالعتداء وحمل 
األسلحة البيضاء وذلك خالل شهر مارس 

الماضي.
�صطيف

 االأمن ي�سبط 12500 
وحدة من المفرقعات

تمكنت مصالح األمن بوالية سطيف في 
إطار جهودها الرامية إلى مكافحة كافة شتى 

أشكال التجارة غير الشرعية، وعمليات 
تداول وببيع المواد المحظورة والخطرة على 
غرار المفرقعات، من حجز 12500 وحدة 

من األلعاب النارية والمفرقعات ، كانت 
الموجهة للبيع بطريقة غير شرعية.

العملية جاءت إثر أنشطة رقابية أطرت 
من قبل أفراد الشرطة التابعين ألمن دائرة 

العلمة، إستهدفت اهم الفضاءات خاصة 
التجارية منها والتي تعرف شاطا تجاريا 

مكثفا يحول دون مراقبة كل ما يتم تداوله، 
حيث تم بفضل فطنة أفراد الشرطة التأكد 

من تواجد سلع محظورة تمثلت في 12524 
وحدة من مختلف أنواع األلعاب النارية 

والمفرقعات والتي تم جدزها مع فتح تحقيق 
معمق في مالبسات القضية.

مصالح األمن التي أعدت ملفا جزائيا ضد 
المخالف، تدعو األولياء إلى عدم تشجيع 

هذا النوع من البيع غير المرخص ومقاطعة 
وعدم اقتناء مثل هذه األلعاب النارية 

الخطيرة ألبنائهم، كونها تسبب خسائر 
جسيمة من حرائق وأضرار على األشخاص 

السيما األطفال منهم.
ر. ن

تم ا�صتقبالهم بالموؤ�ص�صة اال�صت�صفائية المتخ�ص�صة في الحروق بيار وكلودين �صولي 

تعر�س �أزيد من 130 طفل لحروق منذ حلول �سهر رم�سان بالعا�سمة

ف.م

وتدوم هذه الدراسة التي شرع فيها شهر 
مارس الماضي, لمدة سنة كاملة, وفقا 
لشروح مديرة التسيير المدمج للنفايات 

بالوكالة, فاطمة الزهراء بارصة.وترمي 
الوكالة الوطنية للنفايات من خالل هذه 
الدراسة إلى تحديد المؤشرات الكمية 

الكفيلة بتحديد حجم ظاهرة التبذير 
الغذائي في الجزائر على مستوى 

األسر والمؤسسات االقتصادية, قصد 
إعداد خطة طريق تتضمن أهدافا دقيقة 

لمكافحة هذه الظاهرة.وستعمل هذه 
الدراسة أيضا -حسب السيدة بارصة- 

على تحديد العمليات التي يمكن الشروع 
فيها لتفادي الهدر الغذائي, وإعداد 

تطبيقات تسمح بتحديد مواقع الهدر,
ووضع برامج لجمع بقايا الغذاء غير 

المستعمل, بالتعاون مع المجتمع المدني,  
وتوجيهه إلعادة استغالله.ووفقا لألرقام 
التي قدمتها المسؤولة, فقد بلغ مستوى 

التبذير الغذائي في 2019 أكثر من 
19 بالمائة من األغذية الموجهة 

لألسر الجزائرية, فيما تم تسجيل نسبة 
أكبر على مستوى المطاعم والفنادق 

والوحدات الصناعية الكبرى.
وخالل شهر رمضان من كل سنة, 

تتزايد كمية النفايات المنزلية بنسبة 10 
بالمائة مقارنة بباقي األشهر, غير أن 

مؤشر سنة 2021 تميز بتراجع نسبة 
الزيادة   إلى 4 بالمائة, وهو ما أرجعته 

السيدة بارصة, إلى "تأثيرات جائحة 
كوفيد-19 على النمط االستهالكي 

لألسر الجزائرية, إلى جانب انتشار 
الوعي بفعل عمليات التحسيس 

المتكررة".
وبلغت نسبة الخبز المبذرة خالل 
2021 من طرف المستهلكين ب 

14 غرام للفرد الواحد يوميا أي ما 
يعادل 914 مليون خبزة في السنة, 

وهو مؤشر تم الحصول عليه من 
خالل عملية التقييم الكمي المنجزة من 
طرف الوكالة.وقدرت الكمية اإلجمالية 
للنفايات المنتجة من طرف المستهلكين 
في الجزائر خالل 2021 بحوالي 13 
مليون طن, وهي نسبة تعد "متوسطة" 

بالمقارنة مع الكميات المجمعة في الدول 
األخرى, تضيف نفس المسؤولة التي 

أشارت إلى أن االشكالية تكمن في كيفية 
تسيير النفايات وليس في كميتها.

وقالت في هذا الجانب: "النفايات في 
العديد من الدول لم تعد تسير كعبء, 

وإنما كمصدر للعديد من المواد األولية 
الضرورية", مشيرة إلى أهمية التحكم 
األمثل في عمليات االسترجاع.وارتفع 

عدد المتعاملين الفاعلين في مجال 
جمع واسترجاع النفايات إلى 14 ألف 

متعامل بداية العام الجاري 2022, 
مقابل 2900 متعامل في 2014 

و4086 متعامل في 2019 .
وترتكز عملية االسترجاع والجمع على 
تخصصات رئيسية تتمثل في البالستيك 
والمعادن الحديدية والكرتون والورق, 

وهو ما سمح بتحسن في نسبة تثمين 
النفايات إلى 83ر9 بالمائة خالل 

2021.ويستهدف قطاع البيئة, حسب 
السيدة بارصة, استرجاع النفايات غير 

الخطيرة بمقدار 30 بالمائة بحلول 
2035.وتعمل الوكالة على تشجيع 
المستثمرين على دخول هذا المجال 

والتوجه نحو تخصصات جديدة لتثمين 
النفايات, من بينها التسميد )النفايات 

العضوية(.
وبهذ الخصوص, لفتت المسؤولة إلى 

أن وزارة البيئة قامت بتمويل المتعاملين 
في ثالث واليات غرب الوطن بثالث 
محطات لتسميد النفايات, مما سيسمح 
بتحقيق "قفزة نوعية" في هذا الجانب 

فور وضعها حيز الخدمة، كما تقدم 
الوكالة دعما تقنيا للمتعاملين الفاعلين 

في مجال تسيير النفايات, السيما 
وحدات التدوير والتثمين, والتي يتم 

مرافقتها من طرف لجان مختصة في 
الواليات المعنية, حسب السيد بارصة.
وأبرزت المسؤولة أيضا دور الوكالة 

في مرافقة الجماعات المحلية في 
عملية تحديث المخطط التوجيهي 
لتسيير النفايات في إطار عمليات 

الدعم التقني, وهو ما يسمح بإعداد 
لوحة تحكم توجيهية للبلديات تحدد 

كيفية تسيير النفايات, ووحدات التدوير 
المتوفرة, ومراكز الردم التقني المعنية, 
والحاويات المخصصة لرمي النفايات 
ومواقعها وحجمها, إلى جانب تحديد 

مسار الشاحنات المكلفة بجمع النفايات 
بدقة.ويتم تحيين هذا المخطط من طرف 

البلديات كل عشر سنوات,من أجل 
التكيف مع التطورات على وضعية 
النفايات المنزلية والتحكم األمثل في 

تسييرها, تضيف بارصة.

ا�صتقبلت الموؤ�ص�صة اال�صت�صفائية 

المتخ�ص�صة في الحروق بيار وكلودين 

�صولي, بالجزائر العا�صمة, اأزيد من 130 

طفل تعر�صوا لحروق خلل الـ 15 يوم 

االأولى ل�صهر رم�صان, ح�صب ما ك�صف عنه 

رئي�س م�صلحة الجراحة البل�صتيكية 

والترميمية والتجميلية والجراحة العامة 

بذات الموؤ�ص�صة,البروف�صور اب�صي�س محمد 

رم�صان.

اإ.�س

أكد ذات االخصائي في تصريح لوكالة 
األنباء الجزائرية، أن المؤسسة عالجت منذ 

حلول شهر رمضان المعظم 133 طفال 
تعرضوا الى حروق بالمنزل في الجزائر 
العاصمة وضواحيها, تم ادخال المستشفى 

20 حالة منها معظمها تقل عن ال 5 سنوات 
من العمر كانت في وضعية حرجة, واصفا 

هذه الحاالت التي تسجل سنويا بالرغم 
من حمالت التحسيس المستمرة بالمرتفعة  
جدا، كما اضاف ان المؤسسة, التي تعتبر 

الوحيدة للتكفل بمثل هذه االصابات, تستقبل 
قرابة 10 اآلف حالة سنويا محذرا من هذه 

االصابة التي تشكل -حسبه- "عبئا ثقيال على 
الصحة العمومية".

وحسب ذات المتحدث, غالبا ما تقع هذه 
الحوادث خالل الدقائق االخيرة من اقتراب 

اذان المغرب اين يكون فيها كل افراد العائلة 
خاصة ربة البيت منشغلة بتحضير مائدة 

االفطار حيث تنقص اليقظة خالل هذه الفترة 
بالذات مما يتسبب في مثل هذه الحوادث 

التي غالبا ما يكون ضحاياها اطفاال.
وقال البروفسور ابشيش بالمناسبة إن 
مستخدمي الصحة تعودوا بالرغم من 

التوجيهات التي تقدم لهم خالل الدورات 
التدريبية فيما يتعلق بالتكفل بالحروق على 
ارسال المصاب الى المستشفيات الكبرى 
دون القيام بأبسط اجراءات اولية لتفادي 
جفاف الجسم وتعرض الحالة الى الوفاة. 

ودعا االخصائي من جانب آخر السلطات 
العمومية ووسائل االعالم الوطنية سيما 

قنوات التلفزيونية إلى تعزيز حمالت 
التوعية عن طريق بث صور "صادمة" 

لتفطن وتحسيس العائالت حول خطورة هذه 
الحوادث التي وان لم تؤد الى الوفاة فان 

اثارها تزامن الطفل طوال حياته.
كما ينصح في هذا السياق وخالل الوهلة 

األولى من التعرض الى الحروق "بوضع 
جزء الجسم المصاب تحت المياة ب 15 

درجة وعن بعد 15 سم من هذه المنطقة 
المصابة ولمدة 15 دقيقة لتبريد الحروق ثم 
يتم تنشيفها بقطعة كماش نظيفة في انتظار 
زيارة المستشفى مع تفادي استعمال مواد 

اخرى على غرار معجون االسنان والطماطم 
وقطع الثلج التي تؤدي إلى خطورة االصابة.
وتترك هذه االصابات -كما اشار-"أثارا ثقيلة 
نفسية وجسدية تتطور الى اعاقة بعد ان تمس 
في العديد من االحيان احشاء الطفل وتتسبب 
في امراض اخرى كالجهاز الهضمي والكلى 
وتصيب الوجه واالعضاء وتسبب في تشوه.
وعبر ذات المتحدث عن اسفه لتسجيل مثل 
هذه الحوادث عبر كل مناطق القطر سيما 

خالل شهر رمضان, مشيرا الى "العدد 
المعتبر" للمراسالت المستعجلة التي تستقبلها 

العيادة يوميا من مختلف مستشفيات الوطن 
قصد التكفل باألطفال الذين يتعرضون 

خاصة الى االصابة بحروق.

 اإطالق درا�سة لتحديد 
معدالت التبذير الغذائي في الجزائر

اأطلقت الوكالة الوطنية للنفايات درا�صة وطنية لتحديد معدالت التبذير 

الغذائي لدى االأ�صر الجزائرية ومختلف المتعاملين االقت�صاديين العموميين 

والخوا�س, ح�صبما اأفادت به لواج م�صوؤولة بالوكالة.
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