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رم�ضان كرمي

اال�صتقرار عالمــــة م�صجلـــــة في الجزائــــــر الجديـــــدة

�إحباط محاولت �إدخال �أزيد من 18 

قنطار� من "�ل�سموم �لمغربية"

الجيـــ�ش.. ح�صيلة 
نوعيـــــــــــــة في 
ظرف  اأ�صبــــــــوع

مقاربة جديدة لدعم حاملي �لم�ساريع في مجال �لمقاولتية

نحو دمج مهنتي المح�صر الق�صائي ومحافظ البيع بالمزايدة
03

الجزائر عازمة على موا�صلة جهودها 
لم�صاندة جيرانها �صد االإرهاب 

◉ الرئي�ش تبون ي�صارك في منتدى الحوار المتو�صطي رفيع الم�صتوى بروما

قال �إن �لقارة �لإفريقية �أ�سحت �أكثر تعر�سا لهذه �لآفة، رئي�س �لجمهورية يوؤكد:

 02

 تز�منا مع �سهر رم�سان 

وباأ�سعار في متناول �لم�ستهلكين

نقـــــاط بيع مبا�صرة 

للمنتجـات الفالحيـــة 

ذات اال�صتهالك الوا�صع

قال �إن بالدنا ت�سعى لحماية �لمجتمع عبر 

تعزيز �لمنظومة �لقانونية، بوغالي ي�سدد:

على الجزائر الجديدة لعب 
االأدوار المنوطــة بها كقوة 
ال يخفى على اأحد وزنهــــا

قال رئي�س �لمجل�س �ل�سعبي �لوطني 

�إبر�هيم بوغالي، �إن بالدنا ت�سعى من 

خالل تعزيز �لمنظومة �لت�سريعية 

�لوطنية بجملة من �لقو�نين، �إلى 

حماية �لمجتمع وتوجيهه لبناء 

�لجز�ئر �لجديدة، �لتي ينتظر �أن 

تلعب �لأدو�ر �لمنوطة بها كقوة ل 

يخفى على �أحد وزنها و�أهميتها..
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بصفته  الجمهورية،  رئيس  وجه 
حول  اإلفريقي  االتحاد  منسق 
العنيف  والتطرف  االرهاب  مكافحة 
النقاش  خالل  كلمة  منهما،  والوقاية 
لألمم  األمن  لمجلس  المستوى  رفيع 
االرهاب  مكافحة  حول  المتحدة 
الى  المؤدي  العنيف  التطرف  ومنع 
التعاون  تعزيز  خالل  من  االرهاب 
والمنظمات  المتحدة  األمم  بين 
واآلليات اإلقليمية، تم نشرها كوثيقة 
رسمية في مجلس األمن، لالسترشاد 
بها خالل النقاشات، ذّكر من خاللها 
القرن  الجزائر في تسعينيات  بتمكن 
الماضي من "مواجهة ودحر شرور 
كلي  شبه  غياب  وسط  اإلرهاب 
المنتظر  والمعنوي  المادي  للدعم 
بأنها  مؤكدا  الدولي"،  المجتمع  من 
"تواصل اليوم بنفس الروح جهودها 
الرامية لمساندة أشقائها في جوارها 
في  القاري  الصعيد  وعلى  المباشر 
والتطرف  اإلرهاب  ضد  حربهم 
العنيف، مسترشدة في ذلك بتجربتها 
المريرة والناجحة في ذات الوقت.«

وحول ذلك، أطلع رئيس الجمهورية، 
المبادرة  على  المجلس  أعضاء 
بهدف  الجزائر  بها  تقدمت  التي 
جهود  على  جديدة  ديناميكية  إضفاء 
مكافحة اإلرهاب في منطقة الساحل 
المصادقة  تمت  والتي  والصحراء، 
عليها شهر أكتوبر 2022، من قبل 

األركان  لجنة  في  األعضاء  الدول 
تضم  والتي  المشتركة،  العملياتية 
وموريتانيا  ومالي  الجزائر  من  كال 
"وبحكم  أنه  الى  لفت  كما  والنيجر، 
توليها مهام منسق االتحاد االفريقي 
للوقاية من هذه اآلفة والتصدي لها، 
الرامية  مساعيها  الجزائر  تواصل 
للمساهمة في تعزيز العمل االفريقي 
المشترك في مجال مكافحة االرهاب 
والتطرف العنيف.«واسترسل رئيس 
مساهمات  عدد  الذي  الجمهورية 
خطة  "وضع  عن  متحدثا  الجزائر، 
في  اإلفريقي  لالتحاد  جديدة  عمل 
وتفعيل  اإلرهاب،  مكافحة  مجال 
الصندوق اإلفريقي الخاص بمكافحة 
إفريقية  قائمة  ووضع  اإلرهاب، 
والكيانات  والمجموعات  لألشخاص 
إرهابية  أعمال  في  المتورطة 
اإلرهابيين  المقاتلين  ذلك  في  بما 
األمر  مشروع  وتجسيد  األجانب، 
هذا  في  مشددا  اإلفريقي«،  بالقبض 
"تواصل  بالدنا  أن  على  السياق 
االفريقية  والوكاالت  لآلليات  دعمها 
المجال،  هذا  في  المتخصصة 
للدراسات  االفريقي  المركز  خاصة 
وآلية  باإلرهاب  المتعلقة  والبحوث 
االتحاد االفريقي للتعاون الشرطي"، 
اللتان  "اآلليتان  أنهما  موضحا 
تتشرف الجزائر باحتضان مقريهما، 
األمن  أجهزة  لجنة  عن  فضال 

الكائن  االفريقية  واالستخبارات 
مقرها بأديس أبابا.«

إلى ذلك، سجل تبون تراجع اهتمام 
بالتهديدات  الدولية  المجموعة 
اإلرهاب  آفة  تشكلها  التي  المتزايدة 
الدول  على  العنيف  والتطرف 
"في  وذلك  االفريقية،  والشعوب 
باالضطراب  يتسم  عالمي  سياق 
يوجب  الذي  األمر  واالستقطاب"، 
تواجهه  "ما  أن  أخرى  مرة  التأكيد 
يعترف  ال  عالمي  تهديد  هو  افريقيا 
أو  دين  بأي  يرتبط  وال  بالحدود 
ال  "مثلما  قائال  جنسية«،  أو  عرق 
ينبغي بأي حال من األحوال مساواته 
بالنضال المشروع للشعوب الرازحة 
استرجاع  أجل  من  االحتالل  تحت 
حقوقها المسلوبة، وعلى رأسها حقها 
في  التقادم  أو  للتصرف  القابل  غير 
على  واالستقالل  المصير  تقرير 
النحو المنصوص عليه في قرارات 
أخرى،  جهة  الدولية.«من  الشرعية 
للمشاركين في  الموجهة  كلمته  وفي 
التطور  إلى  تبون  االجتماع، تطرق 
المقلق الذي سجله التهديد اإلرهابي 
طيلة السنوات األخيرة على إفريقيا، 
قائال إن "القارة اإلفريقية أضحت في 
العشرية األخيرة أكثر تأثرا من أي 
منطقة أخرى في العالم بهذه اآلفة في 
ظل امتداد واتساع رقعتها الجغرافية 
مأمن  في  نعتبرها  كنا  وجهات  إلى 
أن  إلى  الفتا  اإلرهاب«،  شر  من 
"تنامي حدة هذه اآلفة في العديد من 
وبالخصوص  االفريقية،  المناطق 
والصحراء،  الساحل  منطقة  في 
على  األبرز  الخطر  تشكل  أضحت 
عن  فضال  القارة،  واستقرار  أمن 
االقتصادية  التنمية  جهود  تقويض 
2063». أجندة  أهداف  وتجسيد 
وشدد تبون على أن الجهود الكبيرة 
االفريقية  الدول  قبل  من  المبذولة 
االرهاب  لمكافحة  جماعية  بصفة 
والتطرف العنيف "تظل بحاجة إلى 
الدولية"،  المجموعة  ومساندة  دعم 
تواجه  السمراء  القارة  لكون  نظرا 
واألوطان«،  للحدود  عابرا  "تهديدا 

إلى  الدوليين  الشركاء  دعا  حيث 
في  وجماعية،  ثنائية  بصفة  العمل 
دعم  على  المتحدة،  األمم  إطار 
مكافحة  مجال  في  االفريقية  الجهود 
ال  العنيف،  والتطرف  اإلرهاب 
من  لتحقيق جملة  السعي  سيما عبر 
قدرات  "تعزيز  بـ  بدءا  األهداف، 
استخدام  منع  وكذا  االفريقية،  الدول 
أراضي الشركاء الدوليين كمنصات 
للتحريض أو دعم أنشطة ارهابية في 
الجهود  مضاعفة  مع  أخرى،  دول 
لتفادي المساهمة بطريقة مباشرة أو 

غير مباشرة في تمويل االرهاب.«
في  تتمثل  أخرى  أهدافا  وذكر 
المشتركة  والعمليات  اآلليات  "دعم 
االفريقي  االتحاد  قبل  من  المفوضة 
عبر  خاصة  اإلرهاب،  لمكافحة 
باللجوء  تمويلها  مسألة  في  الفصل 
والعمل  المتحدة،  األمم  ميزانية  إلى 
على بلورة جيل جديد لعمليات حفظ 
السالم بحكم أن النموذج التقليدي لهذه 
الواقع  مع  يتماشى  يعد  لم  العمليات 
والتهديدات الجديدة، السيما مواجهة 
كما  المنظمة«،  والجريمة  االرهاب 
"أكثر"  االستثمار  هدف  الى  تطرق 
بالقارة  االقتصادية  التنمية  في 
التجارب  من  "انطالقا  االفريقية، 
يوم  بعد  يوما  تثبت  التي  الواقعية 
أنه ال يمكن تحقيق استقرار مستدام 
دون تنمية مستدامة"، مذكرا في هذا 
مبلغ  "ضخ  األخير  بقراره  الصدد 
1 مليار دوالر امريكي في ميزانية 
الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من 
أجل التضامن والتنمية بغية المساهمة 
الفعلية في دفع عجلة التنمية بالقارة 
االفريقية.«وفي الختام، جدد الرئيس 
الدائم  الجزائر  "التزام  تأكيد  تبون 
العهدة  لتجسيد  جهودها  بمواصلة 
القارية الموكلة إليها في مجال مكافحة 
اإلرهاب والتطرف العنيف"، معربا 
عن تطلعه لتعزيز المساهمة في هذا 
عبر  أخرى،  مجاالت  وفي  المجال 
غير  مقعد  لشغل  الجزائر  ترشيح 
الفترة  خالل  األمن  مجلس  في  دائم 
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قال اإن القارة الإفريقية اأ�ضحت اأكثــر 

تعر�ضا لهذه الآفة، رئي�س اجلمهورية يوؤكد:

اجلزائر عازمة على موا�صلة 
جهودها مل�صاندة جريانها �صد الإرهاب

اأكد رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، عزم اجلزائر موا�ضلة جهودها الرامية مل�ضاندة جريانها يف حربها �ضد الإرهاب 

والتطرف العنيف، لفتا اإىل اأن القارة الإفريقية اأ�ضحت اأكرث تاأثرا من اأي منطقة اأخرى يف العامل بهذه الآفة، ليذّكر يف هذا 

ال�ضدد بتجربة اجلزائر الرائدة يف هذا املجال ومببادرتها الأخرية الرامية اإىل اإ�ضفاء ديناميكية جديدة على جهود مكافحة 

الإرهاب يف منطقة ال�ضاحل وال�ضحراء.

ثمرة احلوار الذي كر�ضه 

رئي�س اجلمهورية

ال�صتقرار عالمة م�صجلة 
يف اجلزائر اجلديدة

أصدرت أمس وكالة االنباء الجزائرية مقاال تطرقت فيها الى 
التحديات واإلنجازات التي تحققت في عهد رئيس الجمهورية 
التحديات  تبون، مبرزة أن االستقرار هو معركة  المجيد  عبد 
الكبرى في الجزائر الجديدة والذي أضحى عالمة مسجلة في 

كل المستويات والمجاالت. 
وجاء في مقال وكالة االنباء الجزائرية: "صار ثابتا بما ال يدع 
أدنى مجاال للشك أن الجزائر الجديدة تحولت إلى حقيقة ساطعة 
لم تستطع عقليات الظالم وأيادي التشويه طمسها بأساليب بالية 
الذين  والجزائريين  الجزائريات  على  أيضا  تنطلي  تعد  ولم 

يرون بلدهم يستعيد هيبته ومكانته وقوته إقليميا ودوليا." 
الجديدة،  الجزائر  في  تحققت  التي  اإلنجازات  أكبر  بين  ومن 
أضحى  الذي  االستقرار  هو  الجمهورية,  رئيس  قيادة  تحت 
بعض  رغم  والمجاالت,  المستويات  كل  في  مسجلة  عالمة 
القطاعات  بعض  في  الخفيفة  والهزات  وهناك  هنا  العثرات 
التي ال يفوتها رئيس الجمهورية, فيسرع بتوجيهاته وتعليماته 
إلى تداركها وتصحيحها .ولم يعد االستقرار في ثقافة الجزائر 
الفشل  وراءه  يخفي  الذي  العريض  العنوان  ذلك  الجديدة 
االستقرار  بل  األنظار,  وصرف  للتمويه  واستغالله  والعجز, 
أصبح ملموسا وواضحا في بلد ال يعيش وحده, بل ينتمي لعالم 
الثبات  فيه  فيتحول  أكثر من مرة,  اليوم  في  يتغير  مضطرب 
والتحدي والصمود, أمرا يصعب على كثير من الدول تحمله, 

لكن الجزائر, القوية بشعبها, استطاعت فعل ذلك. 
في الخارج كما في الداخل, المنهج واحد لدى رئيس الجمهورية, 
فاالستقرار المحقق هو ثمرة الحوار الذي كرسه وحرص على 
إليه,  يدعو  أن   سانحة  كل  في  يتوانى  فال  شخصيا,  رعايته 
االجتماعيين  الشركاء  مع  النقاش  قنوات  بفتح  وزراءه  سواء 
أو رؤساء البعثات الدبلوماسية بالتحاور واإلصغاء إلى أفراد 
الجالية الوطنية بالخارج الذين يشكلون القواعد الخلفية الصلبة 

لبالدهم. 
التحديات  معركة  يمثل  الجديدة  الجزائر  ثقافة  في  االستقرار 
الكبرى, ذلك أنه يتجاوز مفهومه التقليدي بأنه عكس الفوضى, 
الغاية  لتحقيق  الجمهورية   رئيس  وضعه  منهاج  هو  وإنما 
الكبرى, رضى المواطن وراحته, ألن السيد الرئيس يدرك أن 
االستقرار الذي يتطلب برامج وسياسات اقتصادية واجتماعية 
واضحة ومضبوطة, تدفعه دائما إلى توجيه الحكومة في مجالس 
الوزراء إلى جعل المواطن في صلب اهتماماتها من خالل تنفيذ 
البرامج والمشاريع التي تهمه وتحظى باألولوية لديه, تماشيا 

مع البرنامج الرئاسي المحدد في االلتزامات ال.54
دراية رئيس الجمهورية بأن االستقرار هو ركيزة اإلصالحات 
تجلت من خالل التوجيهات والتعليمات الصارمة في االجتماع 
الغاية الكبرى  األخير لمجلس الوزراء, بحيث لن تتحقق هذه 
بتقليص  الرئاسي  األمر  فجاء  المواطن,  من  بالتقرب  إال 
إلى  الجهود  للضرورة وتوجيه كل  إال  الحكومية  االجتماعات 
الميدان ونزول أعضاء الحكومة إلى الواليات ضمن رزنامة 
محددة, بناء على األولوية, في التنمية  واالنشغاالت الحيوية 
دون  الوعود  وإطالق  التسويف  للمواطنين .وألن  اليومية 
وجه  الجمهورية  رئيس  فإن  االستقرار,  تحقيق  يعيق  تنفيذها 
تحذيرا شديد اللهجة لوزرائه من إطالق وعود للمواطنين غير 
مؤسسة وضمن آجال غير معقولة وآليات غير مفهومة, مشددا 
على االحترام الصارم للمواطنين والشعور العام, كون رضى 
جزائرمهابة  لبناء  األداء  لحسن  األوحد  المقياس  هو  الشعب 

وقوية.

بدعوة من نظريه الإيطايل 

�ضريجيو ماتاريال

الرئي�س تبون 
ي�صارك يف منتدى احلوار 

املتو�صطي رفيع امل�صتوى بروما
اإليطالي  نظيره  رفقة  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  بحث 
التاسعة  للطبعة  المقبل  لالجتماع  التحضيرات  ماتاريال،  سيرجيو 
لمنتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى، حيث قبل الرئيس دعوة 

نظيره اإليطالي للمشاركة في الطبعة القادمة.
ووفق ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أجرى رئيس الجمهورية، 
خاللها  تم  اإليطالي،  نظيره  مع  هاتفية  مكالمة  تبون،  المجيد  عبد 
التطرق الى العالقات الثنائية والقضايا ذات االهتمام المشترك، كما 
قم الرئيس اإليطالي تهانيه للرئيس تبون وللشعب الجزائري بمناسبة 

حلول شهر رمضان الفضيل.
معربين  الثنائية،  العالقات  الى  الطرفان  تطرق  ذاتها،  وبالمناسبة 
على  أكدا  حيث  المحقق"،  الثنائي  التعاون  لوتيرة  "ارتياحهما  عن 
"تعزيز التوافق التام والصداقة العميقة والمتجذرة التي تجمع البلدين 
ذات  ودولية  إقليمية  "ملفات  الرئيسان  استعرض  كما  الصديقين«، 

االهتمام المشترك تصب في مصلحة المنطقة واستقرارها".

رئي�س اجلمهورية ونظريه الرتكي 
يتبدلن التهاين بحلول �صهر رم�صان

نظيره  من  هاتفية  مكالمة  تبون  المجيد  عبد  الجمهورية،  رئيس  تلقى 
التركي رجب طيّب أردوغان، هنأه فيها والشعب الجزائري بحلول شهر 
رمضان الكريم، وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية 
التركية الشقيقة، جّدد شكره للجزائر على وقوفها، إلى جانب تركيا منذ 
منذ  البالد  من  مناطق  ضرب  الذي  الزلزال،  لكارثة  األولى  الساعات 
المدنية"،  للحماية  اإلنقاذ  فرق  لعبته  الذي  الكبير  الدور  أسابيع، السيما 
فقد  الثنائي،  التعاون  ملفات  متابعة  جانب  "وإلى  أنه  البيان  أبرز  كما 
القضية  ودعم  لنصرة  معا،  جهودهما  ومضاعفة  تكثيف  الرئيسان  قّرر 

الفلسطينية«.



أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم 
بوغالي، أن الهدف من تعزيز المنظومة التشريعية 

الوطنية بجملة من القوانين هو حماية المجتمع 
وتوجيهه لبناء الجزائر الجديدة، موضحا في كلمة 

له، عقب جلسة التصويت على ثالث مشاريع 
قوانين، أن "بالدنا من خالل سن هذه القوانين، 

تسعى لحماية القوى الحية للمجتمع وتوجيهه لبناء 
الجزائر الجديدة التي يجب أال تتخلف عن مواعيدها 

الهامة وتلعب األدوار المنوطة بها كقوة ال يخفى 
على أحد وزنها وأهميتها.«

وبالعودة إلى ما اسماه "السياق العام" الذي ناقش 
فيه المجلس مشروع القانون المتعلق بالوقاية من 

المخدرات، شدد بوغالي على أن الجزائر "ما 
فتئت تواجه محاوالت آثمة" إلغراقها بشتى أنواع 
هذه الشرور "لتكبيل الشباب باآلفات"، هذا فضال 
على ما "تتكبده من خسائر على الصحة العمومية 

واالقتصاد«، مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق 
بالوقاية من ظاهرة اإلتجار بالبشر، هو "إضافة 
نوعية" في مجال تكييف المنظومة القانونية مع 

متطلبات محاربة هذه اآلفة التي "استفحلت وباتت 

تشكل تحديا قانونيا وإنسانيا لشتى المجتمعات 
اليوم .«من جهة أخرى، وفي حديثه عن مشروع 

القانون العضوي المتعلق باإلعالم، الذي حظي 
هو أيضا بالمصادقة من قبل نواب المجلس، اعتبر 

بوغالي أن إعداده دليال على "حرص" رئيس 
الجمهورية، عبد المجيد تبون، "لجعل النص بوصلة 
لمنتسبي القطاع توجههم نحو المزيد من االحترافية 

وضمان حقوقهم«، واعتبر رئيس المجلس أن 
المصادقة عليه ستمكن "رجال هذه السلطة من لعب 
األدوار الحساسة المنوطة بهم بنقل األخبار وتقديم 
صورة مشرفة عن الجزائر والدفاع عن مقاربتها 

ومواقفها"، ال سيما "ونحن نعيش طفرات تكنولوجية 
خارقة جعلت هذه المهنة أحد أخطر األسلحة لشن 

الحروب في هذا العصر الحديث".
  وكان نواب المجلس الشعبي الوطني، قد صادقوا 

أول أمس، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية 
من االتجار بالبشر ومكافحته ومشروع القانون 

المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 
وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعين بهما، 
والذي أكد وزير العدل أن التصويت على نصي 

القانونين "يعكس االرادة القوية للمجلس في محاربة 
كل أشكال االجرام الخطيرة، كما يثبت حجم الوعي 

بالتصدي لهذه الظواهر االجرامية"، وأضاف في 
ذات السياق أن التصويت على مشروع القانون 

الخاص بالوقاية من االتجار بالبشر "سيسمح بتدعيم 
المنظومة القانونية التي تجرم هذه الظاهرة الخطيرة 
بنص خاص وتتكيف بالتالي مع االلتزامات الدولية 
للجزائر، ال سيما وأنها تتضمن أحكاما مهمة توفر 

الحماية الالزمة لضحايا هذه الجريمة التي أصبحت 
تأخذ أبعادا دولية.«

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية 
من المخدرات والمؤثرات العقلية، ذكر الوزير 

أن التعديل "جاء بعد مرور 18 سنة من القانون 
الصادر سنة 2004، اذ سيسمح النص المصادق 

عليه خصوصا بالقضاء على إشكالية تصنيف بعض 
المواد التي انتشرت في المجتمع"، باإلضافة الى 
"تعزيز تدابير الوقاية من المخدرات والمؤثرات 

العقلية وتدعيم المساعدة والتعاون القضائيين بأحكام 
جديدة تأخذ بعين االعتبار األبعاد الدولية التي 

أصبحت تأخذها الجريمة الخطيرة.«

دعا وزير املجاهدين وذوي احلقوق، العيد 

ربيقة، من والية امل�سيلة اإىل ا�ستلهام العرب 

من ت�سحيات ال�سهداء ملعرفة قيمة الوحدة 

الوطنية والتالحم ما بني اجلزائريني 

ابان ثورة التحريرية املظفرة التي انتهت 

با�سرتجاع ال�سيادة الوطنية.

اإ. �س/ واج

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة بمقبرة 
الشهداء ببلدية سيدي أمحمد بمناسبة تخليد 

الذكرى الـ 64 الستشهاد العقيدين عميروش وسي 
الحواس، أن "رجال الجزائر قد اتفقوا خالل 

صياغة بيان أول نوفمبر 1954 على المفهوم 
السامي للوحدة الوطنية"، مضيفا بأن الشهيدين 

"قد تشبعا بمعاني الوطنية وبالفكر الذي يجمع وال 
يفرق ومنحا بفكرهما معنى لحب الوطن واألستماتة 

في الدفاع عنه ورسما بدمائهما الطاهرة صورة 
الجزائر التي تذوب فيها الخالفات.«

وأضاف ربيقة بأن "العديد من قادة الثورة 
التحريرية المجيدة على غرار ديدوش مراد وبن 
عبد المالك رمضان استشهدوا بعيدا عن مسقط 
رأسهم وهو ما يعكس المفهوم السامي للوحدة 

الوطنية الذي يتعين على األجيال االقتداء والعمل 
به" خصوصا، كما قال، و"نحن في خضم بناء 

الجزائر الجديدة.«
وقد استهل ربيقة زيارته لوالية المسيلة بالترحم 
على روح الشهيدين ووضع إكليل من الزهور 

مع قراءة فاتحة الكتاب على روح شهداء الثورة 
التحريرية المظفرة بمقبرة الشهداء ببلدية سيدي 

أمحمد، مع زيارة متحف العقيدين عميروش 
)1926-1959( وسي الحواس )1959-1923( 

المحاذي للمقبرة.
كما أشرف الوزير على تكريم فائزين في مسابقة 

أطلقتها مديرية المجاهدين وذوي الحقوق محليا 
حول سيرة العقيدين وكذا تنظيم عملية تشجير 

بمحيط المقبرة وتسمية مكتبة بذات البلدية باسم 

الشهيد أحمد يوسفي مع تزويد ذات المكتبة 
بمجموعة من الكتب التاريخية.

وولد العقيد عميروش آيت حمودة في 31 أكتوبر 
1926 بتاسافت أوقمون ببلدية إيبودرارن بوالية 

تيزي وزو. وقد كان قائدا للوالية التاريخية الثالثة 
حيث التحق بصفوف جيش التحرير الوطني منذ 

سنة 1954 وتدرج في المسؤوليات إلى أن ارتقى 
إلى رتبة عقيد حيث كان يتميز بالشجاعة واإليثار.

وولد أحمد بن عبد الرزاق المعروف باسمه 
الثوري العقيد سي الحواس سنة 1923 بمشونش 

بوالية بسكرة وبدأ نضاله السياسي في صفوف 
حركة انتصار الحريات الديمقراطية قبل أن يلتحق 
بصفوف جيش التحرير الوطني عند اندالع الثورة 

التحريرية.
وكان سي الحواس مكلفا بعدة مهام داخل جيش 

التحرير الوطني قبل أن يسقط في ميدان الشرف 
بمعية العقيد عميروش خالل اشتباك مع قوات 

االحتالل بجبل ثامر في 1959.
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قال اإن بالدنا ت�سعى حلماية املجتمع عرب تعزيز املنظومة القانونية، بوغايل يوؤكد:

على اجلزائر اجلديدة لعب الأدوار 
املنوطة بها كقوة ل يخفى على اأحد وزنها
قال رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني اإبراهيم بوغايل، اإن بالدنا ت�سعى من خالل تعزيز املنظومة 

الت�سريعية الوطنية بجملة من القوانني، اإىل حماية املجتمع وتوجيهه لبناء اجلزائر اجلديدة، 

التي ينتظر اأن تلعب االأدوار املنوطة بها كقوة ال يخفى على اأحد وزنها واأهميتها.

اإميان. �س

ربيقة يحيي ذكرى ا�ست�سهاد العقيدين عمريو�س و�سي احلوا�س، ويوؤكد:

ت�سحيات ال�سهداء عرب ي�ستوجب ا�ستلهامها ملعرفة قيمة الوحدة الوطنية

 مقاربة جديدة لدعم حاملي

 امل�ساريع يف جمال املقاوالتية

نحو دمج مهنتي املح�سر الق�سائي 
وحمافظ البيع باملزايدة

 ◉ احلكومة تدر�سا عر�سا حول اإن�ساء 
الوكالة الوطنية للطريان املدين

تراأ�س، اأم�س، الوزير االأول اأمين بن عبد الرحمان اجتماعا للحكومة، 

مت خالله تقدمي عر�س حول املقاربة اجلديدة املعتمدة لقطاع 

املوؤ�س�سات امل�سغرة، اإ�سافة اإىل تكري�س دمج مهنتي املح�سر الق�سائي 

وحمافظ البيع باملزايدة، كما ام خالل ذات االجتماع تقدمي عر�س 

حول اإن�ساء الوكالة الوطنية للطريان املدين.

عزيز.ط

 وحسبما جاء في بيان لمصالح الوزير األول، فقد درست الحكومة 
مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 06 - 03 المؤرخ في 

20 فيفري 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، قدمه 
وزير العدل، حافظ األختام. ويكرس مشروع هذا النص دمج مهنة 

المحضرين القضائيين ومهنة محافظي البيع بالمزايدة في إطار عصرنة 
قطاع العدالة وتحسين جودة ونجاعة المرفق العام للعدالة، كما يرمي 

إلى تعزيز تأطير هذه المهنة وتدارك بعض الثغرات القانونية المسجلة 
وكذا توضيح وتوسيع مهام المحضر القضائي وتعزيز حمايته .وفي 

مجال الشباب والرياضة، استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الشباب 
والرياضة حول التحضيرات الجارية لتنظيم األلعاب العربية بالجزائر، 

في الفترة الممتدة من 5 إلى 15 جويلية 2023. وبهذا الشأن، يجدر 
التذكير بأن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الذي اجتمع 

في دورته 46 يوم 18 مارس 2023، بمدينة جدة بالمملكة العربية 
السعودية، كان قد وافق باإلجماع على استضافة الجزائر لدورة األلعاب 

العربية لسنة .2023
فبعد النجاح الكبير للقمة العربية التي انعقدت بالجزائر في نوفمبر 

2022، وكذا التنظيم المحكم الذي عرفته ألعاب البحر األبيض المتوسط 
بوهران وكأس أمم إفريقيا للمحليين لكرة القدم 2023، تتأهب الجزائر 

للمرة الثانية بعد دورة 2004 الحتضان هذه التظاهرة الرياضية 
العربية، والتي تهدف بالخصوص إلى ترسيخ وحدة الشباب العربي 

وتعزيز الصداقة بين الشعوب العربية وتكريس مبادئ الحركة األولمبية 
العربية .ومن المنتظر، لهذه الدورة، مشاركة أزيد من 3.500 رياضي 
من 22 دولة عربية، الذين سيتنافسون في 21 تخصص رياضي، على 
مستوى سبعة )7( واليات من أرجاء الوطن، وهي: الجزائر العاصمة، 
عنابة، قسنطينة، وهران، تيبازة، البليدة وتيزي وزو. ومن أجل إنجاح 

هذا الحدث الرياضي العربي، تم تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية 
الضرورية ووضع إطار تنظيمي خاص بما يضمن توافق وتنسيق 

جميع القطاعات والفاعلين بهذه المناسبة، خاصة وأن موعد هذه األلعاب 
يصادف اختتام فعاليات االحتفال بالذكرى الستين لعيد االستقالل، التي 

انطلقت منذ 5 جويلية .2022
أما في مجال النقل، قدم وزير النقل عرضا حول إنشاء الوكالة الوطنية 
للطيران المدني. وللتذكير، فإن هذه الوكالة مكلفة بضبط نشاط الطيران 
المدني ومراقبته واإلشراف عليه، كما سيسمح إنشاؤها لبالدنا باالرتقاء 
إلى المعايير الدولية وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي في هذا 

المجال. عالوة على ذلك، قدم وزير النقل عرضا يتعلق بمشروع إنجاز 
مركز خدمات اإلطعام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية. ويأتي إنجاز 
مركز خدمات اإلطعام من أجل تلبية االحتياجات المعبر عنها ولضمان، 

في الوقت ذاته، خدمات ذات جودة، السيما مع االستئناف الكلي 
لرحالت الطيران للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية مقارنة 

بفترة كوفيد-19، وإطالق خطوط جوية جديدة سواء على الصعيد 
الوطني أو الدولي.

وفي مجال المؤسسات المصغرة، قدم وزير اقتصاد المعرفة 
والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة عرضا حول المقاربة 

الجديدة المعتمدة لقطاع المؤسسات المصغرة الرامية إلى جعل أداء 
أجهزة المساعدة أكثر نجاعة. وتهدف هذه المقاربة الجديدة إلى القيام، 
السيما من خالل الرقمنة، بتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة ألجهزة 

الدعم هذه وكذا بتطوير خدمات جديدة تتماشى واحتياجات استغالل 
المؤسسات المصغرة، كما تشمل هذه المقاربة تعزيز تكوين حاملي 

المشاريع في مجال المقاوالتية وتسيير المؤسسات، من أجل مرافقتهم 
بشكل أمثل وترقية قدراتهم المقاوالتية. وفي هذا اإلطار، فإن إعداد 
خارطة وطنية للمناولة من شأنه أن يسمح بتوجيه أفضل للمشاريع 
االستثمارية نحو نشاطات تستجيب لإلمكانات االقتصادية المحلية.«

 يهدف اإىل تعزيز حرية العمل النقابي 
وتفعيل دور املنظمات النقابية

جمل�س الأمة ي�سادق على م�سروع 
القانون املتعلق مبمار�سة احلق النقابي
صادق أعضاء مجلس األمة، أمس، على مشروع القانون المتعلق بممارسة 

الحق النقابي. وجرى التصويت، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس,صالح 
قوجيل بحضور وزير العمل, التشغيل والضمان االجتماعي, فيصل بن طالب. 

وعقب المصادقة، أكد الوزير أن النص "سيعزز حرية العمل النقابي ويفعل 
دور المنظمات النقابية في الدفاع عن الحقوق األساسية للعمال من خالل مبدأ 
التنافس الذي أرسته أحكام القانون لبلوغ المستوى الذي يتطلع إليه المجتمع".  

ونوه الوزير بهذا الخصوص بأهمية العمل النقابي في مواجهة الرهانات 
الكبرى بالنظر إلى "التغيرات السريعة والتحديات المختلفة التي يعرفها عالم 

الشغل", مضيفا أن هذا القانون سيشكل لبنة في التشريع للمرحلة التي انطلقت 
فيها البالد والرامية إلى بناء الجزائر الجديدة.

 .. وامل�سادقة على م�سروع

 قانون تنظيم الربملان
 

صادق أعضاء مجلس األمة, أمس, باألغلبية, على نص القانون العضوي 
المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما وكذا 

العالقات الوظيفية بينهما. وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس 
المجلس, صالح قوجيل, بحضور وزيرة العالقات مع البرلمان, بسمة 

عزوار .وعقب ذلك, أكدت عزوار أن المصادقة على نص مشروع القانون 
يعد بمثابة "استكمال إلحدى حلقات تكييف منظومتنا التشريعية مع دستور 
نوفمبر 2020", كما يعتبر "لبنة جديدة في إرساء قواعد واضحة المعالم 
في عمل المؤسسة التشريعية". وأضافت في السياق ذاته ان النص الذي 

حظي بالمصادقة يندرج أيضا ضمن "المسعى الرامي إلى تعزيز منظومتنا 
التشريعية, سيما تلك التي تنظم العالقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان لما 
تضمنه من أحكام تهدف أساسا إلى تحقيق التكامل واالنسجام بين السلطتين 

التشريعية والتنفيذية بغية ضمان نجاعة أكبر وتوازن أكثر بينهما في إطار مبدأ 
الفصل بين السلطات.«

ع. ط



احلدثاخلمي�س 30  مار�س 2023 املـوافق لـ 08 رم�ضان 1444هـ04

 www.elraed.dz

 وبمناسبة تنظيم مركز المحفوظات 
الوطنية ليوم دراسي حول 

"المنظومة الصحية في الجزائر 
بين األمس واليوم" في إطار ستينية 

استرجاع السيادة الوطنية, أكد 
مدير اإلسكان بوزارة الصحة, 

عمر والي, نيابة عن األمين العام 
للوزارة, أن إنجازات كثيرة حققتها 
الجزائر سواء تعلق األمر بالتغطية 

الصحية والهياكل او التجهيزات, 
إلى جانب توفير المورد البشري 
وبرامج صحية سمحت بتسجيل 

نتائج ملموسة.
وأضاف ان بعد االستقالل, كان 

الرهان هو القضاء على األمراض 
المعدية وتقليص نسب الوفيات لدى 

األطفال والتقليل من عمليات تحويل 
المرضى الى الخارج للتداوي, 

مشيرا إلى أنه "في السنوات االولى 
لالستقالل )1960-1970( لم 

تحصي الجزائر سوى 600 طبيب 
و186 صيدلي و86 جراح و4834 

شبه طبي".
وقد اتخذت الجزائر إثر ذلك 

-حسب المتحدث- قرارات لصالح 
المواطن منها إنشاء المعهد 

الوطني للصحة العمومية في 
1964 ومعهد باستور في السنة 

الموالية إضافة الى حمالت التلقيح 
الواسعة عبر كامل التراب الوطني 

ومجانية الصحة ووضع قانون 
الصحة 85-05 والشروع في 

بناء مؤسسات استشفائية جامعية 
وعيادات جوارية، كما تميزت 

سنوات األلفين, يقول السيد والي, 
بتسجيل تحسن ملموس في تدعيم 
الموارد البشرية والمادية واقتناء 
العتاد الطبي وإعادة تنظيم قطاع 

الصحة بإنشاء المؤسسات الجوارية 
بهدف تقريب الخدمات الصحية الى 

المواطن.
من جهته, أكد المختص في علم 

األوبئة ومدير عام الوقاية وترقية 
الصحة, الدكتور جمال فورار, 

أن الجزائر "تمكنت من استئصال 
مرض شلل األطفال في 2016 
وذلك باعتراف منظمة الصحة 

العالمية, وتم القضاء على الكزاز 

عند األم والطفل في 2018 وعلى 
مرض الماالريا وحاليا نحن في 

طور القضاء على الرمد الحبيبي".
كما اعتبر فورار أن مخطط الوقاية 
الذي تبنته الجزائر للحد من انتشار 

فيروس كورونا )كوفيد-19( 
,"يسمح لها مستقبال مواجهة اي 

تهديد آخر للفيروسات التي قد تطرأ 
على الساحة الصحية العالمية وذلك 
بفضل الخبرة المتراكمة والدروس 

المستخلصة من تجربة الكوفيد" 
التي وصفها ب"الناجحة" بحيث 

"وصلنا اليوم إلى تسجيل 3 حاالت 
إصابة يوميا دون خطر وعدم 

تسجيل وفيات منذ أبريل 2022".

 أعلنت وزارة الفالحة والتنمية الريفية، في 
بيان لها، عن تخصيص نقاط بيع مباشرة للمواد 
الفالحية ذات االستهالك الواسع، على مستوى 
المؤسسات والدواوين التابعة للقطاع والموزعة 

على مستوى التراب الوطني، وذلك بمناسبة 
شهر رمضان.

ويمكن التعرف على المواقع الجغرافية لهذه 
النقاط عن طريق الموقع االلكتروني "سوق" 
https://souk. التابع للوزارة على الرابط

madr.gov.dz، حسب البيان. وتهدف 
هذه المبادرة إلى توفير المنتجات الفالحية 
ذات االستهالك الواسع بأسعار في متناول 

المستهلكين، حيث يمكنهم اقتناء اللحوم الحمراء، 
اللحوم البيضاء، الحليب ومشتقاته وكذا الحبوب 

والبقول الجافة، يضيف المصدر.
وكانت وزارة الفالحة والتنمية الريفية أشرفت 
على عملية استيراد ومراقبة العجول الموجهة 

للذبح من قبل الجزائرية للحوم الحمراء )ألفيار(، 

كما قامت الشركة باستيراد اللحوم الحمراء 
الطازجة. وأكد البيان أن وزارة الفالحة والتنمية 
الريفية "قامت بتجنيد كافة مصالحها المختصة، 

السيما المصالح البيطرية المكلفة بمراقبة الجودة 
والنوعية للسهر على توفير منتوج ذو جودة 

عالية وبأسعار تنافسية لصالح المواطن، وذلك 
لضبط السوق وتمكين المستهلكين من اقتنائها 

بأسعار منخفضة".
 ر. ن

عرض أمس، وزير المالية، لعزيز فايد، نص القانون المتضمن تسوية 
الميزانية للسنة المالية 2020 أمام أعضاء مجلس األمة.

وخالل جلسة ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزيرة 
العالقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعدد من أعضاء الحكومة، ذكر 

فايد بالسياق الذي تم خالله إعداد اإلطار االقتصادي الكلي والمالي لقانون 
المالية التكميلي لسنة 2020، والذي تميز بانخفاض الطلب العالمي، السيما 
على النفط الخام والغاز الطبيعي وانتشار جائحة كوفيد-19 التي أثرت على 

الوضعية االقتصادية العالمية.
وأكد فايد أن معدل النمو االقتصادي بلغ في سنة 2020 معدل -1ر5 

بالمائة، مقابل تحقيق معدل 1 بالمائة في سنة 2019، في حين كان من 
المتوقع تحقيق معدل -6ر2 بالمائة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 
.2020 ويرجع هذا الفارق أساسا إلى "تراجع نشاط قطاع المحروقات 

وقطاع الخدمات التجارية"، يقول الوزير.
وتظهر البيانات الواردة في القانون بخصوص تنفيذ قانون المالية لسنة 

2020 أن اإليرادات الميزانياتية بلغت في نهاية ديسمبر 2020، قيمة 
5183 مليار دج، منها مبلغ 3788 مليار دج للموارد العادية و1394 مليار 

دج للجباية البترولية، أي بنسبة تنفيذ بلغت 96 بالمائة، مقارنة بتوقعات 
قانون المالية التكميلي )5395 مليار دج.(

وقد عرف المبلغ اإلجمالي إليرادات الميزانية العامة في سنة 2020 
انخفاضا بمبلغ 1411 مليار دج مقارنة بسنة 2019، أي ب -40ر21 

بالمائة، حسب الوزير الذي أشار في هذا السياق إلى أن السياسة المعتمدة 
من قبل السلطات العمومية تهدف إلى تحقيق تغطية نفقات التسيير من 

خالل موارد خارج الجباية البترولية.
وبالنسبة للنفقات، لفت الوزير إلى نفقات الميزانية العامة المنجزة فعال 

بعنوان نفس السنة بلغت 6902 مليار دج، منها 5009 مليار دج بعنوان 
نفقات التسيير و1893 مليار دج بعنوان نفقات التجهيز، أي بمعدل إنجاز 
قدره 62ر93 بالمائة مقارنة بتلك المتوقعة بعنوان قانون المالية التكميلي.

ق. و

ع.ط

اأطباء وخمت�صون ي�صلطون ال�صوء على املنظومة ال�صحية 

 اجلزائر جنحت يف تبني
 �صيا�صة �صحية فاعلة

 

اأجمع اأطباء وخمت�صون، اأم�س، على اأن اجلزائر جنحت بعد اال�صتقالل يف تبني واإر�صاء 

�صيا�صة �صحية فاعلة للتكفل االأمثل ب�صحة املواطنني، مكنتها من الق�صاء على عدة اأمرا�س 

معدية وتقلي�س من عدد الوفيات الناجمة عنها.

بقدرة 300 األف مرت مكعب يوميا

 بدء �إجناز �أكرب حمطات حتلية
 مياه �لبحر بوالية بومرد��س

انطلقت ببومرداس أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية رأس جنات-
شرق بصب أول متر مكعب من الخرسانة والتي تعتبر من أكبر المحطات 

المزمع إنجازها ضمن مخطط الحكومة لمضاعفة استغالل مياه البحر وتحقيق 
األمن المائي حيث ستساهم هذه المحطة في ضمان تزويد سكان حوالي 5 

واليات بالماء الشروب.
وقال الرئيس المدير العام للمؤسسة الجزائرية للطاقة فرع مجمع سوناطراك، 

لطفي زنادي، خالل التوضيحات التي قدمها للوزير لدى حضوره انطالق 
أشغال إنجاز هذا المشروع الحيوي، أن عملية صب الخرسانة التي تمت  

"مهمة وستتبع بمضاعفة الجهود إلتمام المشروع في اآلجال التعاقدية.« وأدرج 
إنجاز هذا المشروع الذي ينتظر تسليمه شهر ديسمبر 2024، كما أشار إليه 

المتحدث، ضمن المخطط التنموي لرئيس الجمهورية الممتد بين سنتي 2022 
و2024 والذي يتضمن إنجاز خمسة محطات مماثلة عبر واليات وهران 

وبجاية والطارف وبومرداس وتيبازة بقدرة 300 ألف متر مكعب يوميا لكل 
محطة. وحسب نفس الشروحات المقدمة بعين المكان، يتربع المشروع على 
مساحة تقدر ب 16 هكتارا، ليس بعيد عن محطة تصفية مياه البحر بساحل 
نفس البلدية التي دخلت حيز االستغالل سنة 2011. وتصل القدرة اإلنتاجية 
للمحطة الجديدة زهاء 300.000 متر مكعب يوميا من المياه المحالة التي 
ستساهم في تحسين قدرات التزود بمياه الشرب لسكان واليتي بومرداس 

والجزائر العاصمة.
  من جانبه، قال وزير الطاقة والمناجم لدى تعقيبه على التوضيحات المقدمة، 

أن هذا المشروع "مهم وحيوي" لوالية بومرداس والواليات المجاورة وهو 
"من أكبر المحطات التي يجري إنجازها حاليا عبر الوطن"، مشددا على 

ضرورة دعم وإسناد فرق العمل في المشروع حتى يتم تقليص آجال والتسليم 
مؤكدا على ضرورة تجاوز كل العراقيل المحتملة، واالنطالق في أشغال 

الهندسة المدنية قبل نهاية الشهر الجاري، مع التقليل من مدة اإلنجاز بإطالق 
ورشات العمل المختلفة في آن واحد، خاصة وأن المشروع له أهمية اقتصادية 

واجتماعية. وجدد عرقاب الذكر أن من شأن مشاريع محطات تحلية مياه 
البحر الجاري إنجازها عبر الوطن حاليا، "ضمان إنتاج 65 بالمائة من مجمل 
احتياجات الوطن في المجال«. كما وقف محمد عرقاب من جانب اخر ببلدية 

قورصو، على مدى تقدم أشغال  محطة تحلية مياه البحر بقدرة إنتاج يومية 
بـ80 ألف متر مكعب، والتي تدخل ضمن البرنامج االستعجالي، القاضي بإنجاز 

3 محطات لتحلية مياه البحر بكل من الباخرة المحطمة “10 آالف متر مكعب 
/ يوميا”، والمرسى “60 ألف متر مكعب” بوالية الجزائر العاصمة، ومحطة 

قورصو “80 ألف متر مكعب” بوالية بومرداس. واستُخدمت في هذا المشروع 
تقنيات عالية الدقة وبإشراف كفاءات جزائرية من دراسات وإنجاز، حيث 

يتربع مشروع محطة التحلية بقورصو، على مساحة إجمالية مقدرة بـ6.25 
هكتار حيث أوكلت مهمة إنجازه للشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، فرع 
مجمع سوناطراك. ومن شأن هذا المشروع تحسين ودعم قدرات التزود بالماء 

الشروب لسكان بلديات الجهة الغربية من والية بومرداس.
�س.زمو�س

  بع�س الواليات ا�صتفادت 
من 270 األف كا�صف كمرحلة اأوىل

 تركيب كو��صف �لغاز عرب 12 
والية ب�صرق �لبالد

 
باشرت 12 مؤسسة امتياز لتوزيع الكهرباء والغاز تابعة لمنطقة شرق البالد 

عملية تركيب كواشف غاز أحادي أكسيد الكربون بالمنازل.
وحسب المكلفة باإلعالم و االتصال بمجمع سونلغاز-توزيع لناحية الشرق 

بقسنطينة، وهيبة تخريست فأن الهدف من تركيب هذه التجهيزات هو التقليل 
من األخطار المتعلقة بغاز أحادي أكسيد الكربون و التي تؤدي في بعض 

األحيان إلى الموت. و تعد واليات قسنطينة و باتنة و أم البواقي و خنشلة و 
سوق أهراس من بين المناطق المعنية بهذه العملية و التي استفادت في مرحلة 
أولى من أكثر 270 ألف كاشف لغاز أحادي أكسيد الكربون تم توزيعهم عبر 
مجموع الوكاالت التجارية وفق برامج مسطرة من طرف المديريات المعنية, 
حسب ذات المصدر. فبوالية قسنطينة, أعطيت إشارة انطالق هذه العملية من 
حي قدور بومدوس بعاصمة الوالية و كذا الوحدة الجوارية رقم 7 بالمقاطعة 
اإلدارية علي منجلي، حسب ما أضافته تخريست. كما أردفت بأنه تم تسخير 

عدة فرق تتكون من أعوان مكلفين بتركيب هذه األجهزة من أجل ضمان السير 
الحسن لعملية تركيب الكواشف، مبرزة أنه ستتم بالموازاة مع ذلك مراقبة 

توصيالت الغاز الداخلية للمنازل و األجهزة التي تعمل بالغاز. 
جدير بالذكر أنه قد تم يوم االثنين إطالق عمليتين مماثلتين تتعلقان بتركيب 

كواشف غاز أحادي أكسيد الكربون بواليتي ميلة وبرج بوعريريج وذلك وفقا 
لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بتاريخ 24 فيفري 2023 بشأن 

تزويد المنازل بهذه التجهيزات.
�س.زمو�س

 اجتماع عمل بني الوكالة اجلزائرية لرتقية 

اال�صتثمار واالحتاد الوطني للمقاولني العموميني

حتديد �لكيفيات �لعملية لال�صتفادة من 
مز�يا قانون �ال�صتثمار �جلديد

عقدت الوكالة الجزائرية لترقية االستثمار، أول أمس بالجزائر العاصمة، 
اجتماع عمل مع وفد من االتحاد الوطني للمقاولين العموميين، يقوده شرف 

الدين عمارة، رئيس االتحاد، تم خالله التطرق إلى الكيفيات العملية لالستفادة 
من مزايا قانون االستثمار الجديد وسبل تذليل العقبات أمام المستثمرين.
 وخالل هذا االجتماع، تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتسهيل 

اإلجراءات لفائدة المستثمرين، وكذا المزايا التي تضمنها قانون االستثمار 
الجديد، باإلضافة إلى الدور الذي يلعبه الشباك الوحيد لالستثمار، حسبما علمته 
واج لدى الوكالة، كما تم التركيز على ضرورة تأهيل ممثلي اإلدارات العمومية 

المعنية باالستثمار للمساهمة في تسهيل اإلجراءات، وفقا لذات المصدر.  
وبالمناسبة، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية االستثمار، عمر ركاش، 

أن هذا االجتماع يندرج ضمن سلسلة االجتماعات التي تعقدها الوكالة مع ممثلي 
المتعاملين االقتصاديين بغرض تعريفهم باآليات الموضوعة تحت تصرفهم 
إلطالق مشاريعهم في أحسن الظروف. وأضاف المسؤول أن هذا االجتماع 

كان سانحة الطالع االتحاد الوطني للمقاولين العموميين "حول تطور تطبيق 
أحكام قانون االستثمار الجديد وكل الجهود التي تقوم بها الوكالة من أجل 

ذلك، السيما ما تعلق بتفعيل دور الشبابيك الوحيدة ومشروع المنصة الرقمية 
للمستثمر التي أسند تسييرها للوكالة". من جهته، أبرز عمارة النقلة التي جاء 
بها قانون استثمار الجديد الذي يعطي امتيازات وضمانات "لم توجد في أي 

قانون استثمار من قبل"، مما سيسمح باستقطاب المزيد من االستثمارات.
ف.م

خالل جل�صة تراأ�صها رئي�س جمل�س االأمة �صالح قوجيل

فايد يعر�س ن�س �لقانون �ملت�صمن ت�صوية �مليز�نية لـ 2020

تزامنا مع �صهر رم�صان واأ�صعار يف متناول امل�صتهلكني

نقاط بيع مبا�صرة للمنتجات �لفالحية ذ�ت �ال�صتهالك �لو��صع
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وأوضح الوزير خالل تدشينه لهذا السوق ضمن زيارة عمل وتفقد 
للوالية أمس االول، بأن إنشاء هذه األرضية يدخل في إطار "مسعى 

الوزارة لعصرنة تسيير مثل هذه األسواق الجهوية التي صرفت 
الدولة أغلفة مالية كبيرة إلنشائها من أجل تمكينها من تحقيق األهداف 

المسطرة لها السيما ضبط السوق المحلية وتموينها بشكل جيد 
ومنتظم ثم االنتقال إلى التصدير لرفع حجم صادرات البالد خارج 

المحروقات.«
وأضاف زيتوني بأن "األرضية المقرر إنشاؤها بهذه السوق ذات 

مواصفات عالمية وتشرف على تسييرها شركة إنجاز وتسيير األسواق 
الجهوية "ماقرو" تعتمد على خلق فضاء مجهز بكافة الوسائل الالزمة 

في سلسلة تحضير المنتجات الفالحية بداية من استقبال المنتوج 
وتصنيفه وتوضيبه حسب الحجم والنوعية المطلوبة وصوال إلى 

تغليفه وتعليبه ثم شحنه"، مبرزا بأن قطاعه يسعى إلى تعميم مثل هذه 
األرضيات لتشمل باقي األسواق الجهوية ال 6 المماثلة والتي تقع 

بواليات سطيف وعين الدفلى والجلفة وورقلة ومعسكر باإلضافة إلى 
ميلة.

وقال الوزير بأن هذه األرضية تعتمد أيضا على التنسيق مع شبكة 
المصدرين الحائزين على سجالت تجارية ينشطون في مجال 

االستيراد والتصدير لتمكينهم من االستفادة من المنتجات الجاهزة 
والقابلة للتصدير، مشيرا إلى أن هذه العملية من شأنها ><تعزيز مكانة 
المنتوج الجزائري المتواجد حاليا باألسواق الكبرى في عدة مناطق من 

العالم.’’
كما أفاد زيتوني بأن "التسيير العصري لمثل هذه األسواق وتمكينها 

من تحقيق األهداف المسطرة لها يستدعي إعداد بطاقية وطنية لمنتجي 
المواد الفالحية حسب الواليات التي ينشطون بها وتحديد التوزيع 

الجغرافي للمنتوج الوطني<<، داعيا المسؤولين على قطاع التجارة 
ومسيري السوق الجهوية "لالستعانة بالسلطات المحلية بالوالية من 
أجل دعوة المنتجين عبر الواليات األخرى لجلب منتوجاتهم مباشرة 

وتقليص عدد الوسطاء.«
وقد استمع وزير التجارة إلى عرض مفصل حول سوق الجملة 

الجهوي لعين بن بيضاء )قالمة(، جاء فيه أن األشغال قد انطلقت به 
سنة 2014، حيث يتربع على 15 هكتارا ويضم 136 مربعا لعرض 

السلع ويتوفر على كافة المرافق الالزمة للنشاط منها غرفة تبريد 
وقاعة عرض وفضاء لتعليب الخضر والفواكه زيادة على مقرات 
لفروع بنكية وشركات تأمين ومصالح الدرك الوطني وكذا مرافق 

أخرى خدماتية لإلطعام واإليواء.
وتضمن العرض كذلك أن سعة عبور المنتجات تقدر نظريا ب 480 

ألف طن سنويا كما يصل عدد المتعاملين يوميا إلى 5500 متعامل 
وتدفق 3 آالف مركبة يوميا، حيث سيتم استغالل الفضاءات المفتوحة 

للسوق مستقبال إلنشاء سوق أسبوعية للسيارات المستعملة وسوق 
مماثلة للمواشي .بعد ذلك، عاين الوزير ببلدية وادي فراغه وحدة 
لصناعة الدهون تندرج في إطار االستثمار الخاص، انطلقت في 

النشاط سنة 2010 بقدرة إنتاج تصل إلى 18 ألف طن سنويا وتشغل 
45 عامال دائما، إضافة إلى مساهمتها في تصدير كميات معتبرة من 
المنتوج إلى عدة دول وهو ما ثمنه السيد زيتوني في تصريح له بعين 
المكان، معتبرا اعتماد هذه الوحدة على 90 بالمائة من المواد األولية 

المحلية وكذا مساهمتها في التصدير ><يجعلها نموذجا للمؤسسات 
الناجحة<<. واختتم زيتوني زيارته للوالية بمعاينة المخبر الوالئي 

لمراقبة الجودة وقمع الغش الذي تم استالمه في فبراير المنصرم لكنه 
لم يدخل حيز الخدمة بسبب غياب التجهيزات والطاقم العامل به.

قام وزير المالية، العزيز فايد، أمس األول 
بالجزائر العاصمة، بتنصيب اللجنة العليا لتقييم 
المخاطر الميزانياتية والتحذير، باعتبارها هيئة 

مكلفة بتحديد المخاطر الميزانياتية المحتملة 
التي قد تمس المالية العمومية وتقييم إمكانية 

حدوثها وكذا تقييم اآلليات المتواجدة التي 
تهدف إلى التحكم في هذه المخاطر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها  أن هذه 
اللجنة المنشأة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 
20-335 المحدد كيفيات تصميم وإعداد 

اإلطار الميزانياتي المتوسط المدى وكذا القرار 
المؤرخ في 8 يونيو 2021 الذي يحدد مهامها 

وتنظيمها، تتكفل أيضا بوضع منصة تبادل 
المعطيات مع مؤسسات اإلدارة العمومية 
ومتابعة تطور مؤشرات تسيير المخاطر 

الميزانياتية .وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد 

وزير المالية أن تنصيب اللجنة العليا لتقييم 
المخاطر الميزانياتية والتحذير "باعتبارها 

وسيلة مهمة في نظام الحوكمة المالية الجديد، 
يشكل مرحلة معتبرة لعصرنة تسيير المالية 

العمومية وتعزيز ثقة المواطن في تسيير 
األموال العمومية". وأعرب عن قناعته 

بأن "هذا المسعى من شأنه أن يساهم بشكل 
كبير في تحسين جودة إدارة المالية العامة 
والوقاية من مخاطر الميزانية"، مضيفا أن 
"إنشاء هذه الهيئة يندرج في إطار مواصلة 

اإلصالحات التي تقوم بها السلطات العمومية 
لتحسين شفافية معلومات الميزانية وجودتها". 

وتتشكل اللجنة التي يترأسها وزير المالية 
من المدراء العامين لوزارة المالية ورئيس 

المفتشية العامة للمالية والمدير العام للصندوق 
الوطني لالستثمار غير أنه يجوز في إطار أداء 

مهامها االستعانة بأي شخص نظرا لكفاءته 
وألنه يمكن أن يساهم بشكل مفيد في األشغال 

المدونة على جدول أعمالها". كما أنها أداة تتيح 
تحديد والتنبؤ بالمخاطر المرتبطة بتوازنات 
االقتصاد الكلي والدين العام وتمويل أنظمة 

األمن االجتماعي وممتلكات الدولة )المؤسسات 
والشركات العامة( وكذلك مالية الجماعات 
المحلية. وحسب توضيحات الوزارة تقوم 

اللجنة، في نهاية كل سنة مالية، بإعداد تقرير 
حوصلة بعنوان "إعالن مخاطر الميزانية" 

يتضمن مخاطر الميزانية والمقترحات الرامية 
إلى الحد من آثارها وهذا تحسبا لألشغال 

التحضيرية لمشروع قانون المالية.  كما تجتمع 
اللجنة العليا مرتين في السنة في دورة عادية 

وتجتمع أيضا في دورة استثنائية.
�س.زمو�س

يف اجتماع تقييمي للثالثي الأول من �سنة 2023

تعليمات �سارمة من بلعريبي لت�سريع 
وترية اإجناز ال�سكنات بهذه الواليات

قدم وزير السكن طارق بلعربي، مساء أمس األول جملة من التعليمات من 
أجل دفع وإعادة بعث المشاريع السكنية بـ 7 واليات.

 وجاءت تعليمات بلعريبي خالل إشرافه على ترأس لقاءات تقييمية لقطاع 
السكن والعمران والمدينة. اللقاء وحسب بيان للوزارة من شأنه تقييم الثالثي 

األول من سنة 2023 وكذا تحديد رزنامة توزيع واالنطالق في المشاريع 
السكنية الخاصة ب 5جويلية المقبل وقد شملت كل من واليات سكيكدة، 

بجاية، تيبازة، تبسة، قالمة، قسنطينة، البليدة. بلعريبي وإلعطاء دفع ونفس 
جديد لهذه المشاريع حدد اآلفاق الواجب بلوغها بإسداءه تعليمات صارمة 
فبالنسبة للبرامج التي بلغت نسبة إنجازها أزيد من 60% أكد الوزير على 

ضرورة اإلنتهاء منها كليا وبرمجتها للتوزيع بمناسبة 5 جويلية المقبل، داعيا 
إلى إعادة بعث المشاريع المتوقفة قبل نهاية شهر ماي، والشروع في إنجاز 

البرامج الغير متوقفة قبل 30 جوان كأقصى حد وفق رزنامة تضبط شهريا، 
كما أمر التحكم في آجال الدراسات وكذا اإلنجاز بإعداد دفاتر شروط تحدد 

بموجبها هذه اآلجال. كما أسدى الوزير تعليمات للعمل على ضبط قوائم 
السكن الريفي بدقة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية بغية تفادي التأخر 

في إعداد قرارات منح اإلعانات من طرف البنك الوطني لإلسكان، وسحب 
كل اإلعانات المبلغة والتي لم تعرف توزيع من طرف البلديات وإعادة 

منحها إلى واليات أخرى التي سجلت تقدما ملحوظا في تجسيد هذه الصيغة 
من السكن، موصيا بالعمل التنسيقي بين مختلف المدراء المحليين للقطاع 

وذلك للتحكم في وتيرة المشاريع السكنية بمختلف صيغها.
وفي األخير ألح الوزير على آجال إنجاز المشاريع والمدة الزمنية، كما أمر 

بإعداد تقارير مفصلة في المشاريع وإبالغها للمدير العام للسكن.
�س. زمو�س

 بقيمة اإجمالية بلغت 24 مليار دج

 و�سع عدد هام من املن�ساآت
 الكهربائية حيز اخلدمة خالل 4 اأ�سهر

أفاد المجمع العمومي سونلغاز أنه قام من خالل شركته الفرعية "سونلغاز 
– نقل الكهرباء" بوضع عدد هام من المنشآت الكهربائية حيز الخدمة بقيمة 

إجمالية بلغت 24 مليار دج خالل األشهر األربعة األخيرة.
وأوضح مجمع سونلغاز في بيان له أنه تم انجاز عدد من المشاريع على 
غرار مراكز الربط بالكهرباء والمحوالت والمحطات المتنقلة، وكذا رفع 

مستوى القدرة المركبة ب 1500 ميغافولط امبير، وذلك بهدف ضمان 
سالمة المنظومة الكهربائية وتأمين الواليات المعنية من حيث التزويد 

المستمر بالكهرباء والمساهمة في تحسين مستوى الخدمة العمومية والتنمية 
االقتصادية على المستوى المحلي. وأشار البيان إلى أنه، وكمرحلة أولية، 

مس البرنامج الذي تم إنجازه في الفترة ما بين 01 ديسمبر 2022 و27 
مارس 2023، 19 والية. وتتمثل هذه االنجازات، حسب البيان، بـ: 4 

منشآت بوالية سكيكدة، 3 منشآت بوالية الطارف، منشأتين اثنتين بكل من 
واليات جيجل وبومرداس والجلفة، ومنشأة واحدة بكل من سطيف ووهران 
وخنشلة والنعامة والبيض وسعيدة وبسكرة وسيدي بلعباس وبشار والمدية 

والجزائر العاصمة وغليزان وتبسة وأم البواقي. وأبرز البيان أن هذه 
المنشآت ستساهم في تحسين مستوى الربط وجودة الخدمة على مستوى 

المناطق الصناعية ومناطق النشاط والمناطق الفالحية ومحطات تحلية مياه 
البحر والمراكز الحضرية والريفية.  وسيتم تسليم عدد آخر من المشاريع 

االستراتيجية "سيتم تشغيلها مع تقدم األشغال على مستواها وفقا لجدول 
زمني محدد مسبقا، على أن يتم وضعها حيز الخدمة قبل دخول صائفة 

2023، وذلك ضمانا لمرور صيف هادئ دون انقطاعات".
�س.زمو�س

 تاأكيد على تعزيز التعاون

 والرفع من توافد ال�سياح الأمريكيني

 ال�سفرية االأمريكية ت�سيد 
باملقومات ال�سياحية للجزائر

استقبل أول أمس، وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، سفيرة 
الواليات المتحدة األمريكية بالجزائر، السيدة إليزابيث مور، حيث تم التطرق 
إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجاالت السياحة والصناعة التقليدية، 

حسبما أفاد به بيان للوزارة.  وأوضح البيان أن الطرفين أعربا في مستهل 
اللقاء عن "اعتزازهما بجودة العالقات التي تربط الجزائر والواليات المتحدة 

األمريكية وحرصهما على ترقية التعاون البيني"، واستعرضا بالمناسبة 
"واقع العالقات الثنائية في مجال السياحة والصناعة التقليدية".

وفي ذات السياق، عبر وزير السياحة والصناعة التقليدية عن "استعداد 
قطاعه للعمل سويا على تجسيد برنامج العمل الثنائي من خالل إطالق 
نشاطات عملية هدفها ترقية مجال االستثمار الفندقي، السيما في مجال 
السياحة الساحلية، الحموية والصحراوية، واستقطاب السالسل الفندقية 

األمريكية في مجال التسيير السياحي والفندقي".
  كما ألح ديدوش يضيف البيان، على أهمية "مشاركة المتعاملين والفاعلين 

السياحيين األمريكيين في أهم المواعيد والتظاهرات الدولية المنظمة من 
طرف القطاع، على غٍرار الصالون الدولي للسياحة واألسفار والصالون 

الدولي للصناعة التقليدية، والتي من شأنها السماح بمد جسور الشراكة مع 
المتعاملين الجزائريين لترقية وجهة الجزائر السياحية والتعريف بها لدى 
السياح األمريكيين". وبدورها، عبرت سفيرة الواليات المتحدة األمريكية 

عن "استعدادها لتعزيز الجهود للدفع بعالقات التعاون الثنائي في قطاع 
السياحة والصناعة التقليدية، السيما في مجال التكوين وتعزيز القدرات في 

اللغة االنجليزية لفائدة الموارد البشرية الناشطة في مجال السياحة والصناعة 
التقليدية". كما أبرزت أهمية دعم الجهود في مجال "الترويج والتعريف 

بالمنتوج السياحي الجزائري للرفع من توافد السياح األمريكيين إلى الجزائر، 
مشيدة بالمقومات السياحية التي تمتلكها الجزائر من معالم ثقافية وأثرية 

وصناعة تقليدية متميزة"، يضيف بيان الوزارة.
عزيز. ط

�س.زمو�س

وزير التجارة الطيب زيتوين يعلن من ولية قاملة:

اإن�ساء اأول اأر�سية لتح�سري 
املنتجات الفالحية للت�سدير

ك�سف وزير التجارة وترقية ال�سادرات، الطيب زيتوين، اأن قطاعه قرر اإن�ساء اأول 

اأر�سية لتغليف وتو�سيب املنتجات الفالحية وحت�سريها للت�سدير وذلك عرب ال�سوق 

اجلهوية للخ�سر والفواكه ببلدية عني بن بي�ساء بولية قاملة.

تتكفل بتبادل املعطيات مع خمتلف موؤ�س�سات الإدارة العمومية

تن�سيب اللجنة العليا لتقييم املخاطر املالية



املدية:

الوايل يتابع 
اإجراءات التح�ضري 

للدخول املدر�سي
األول  أمس  مساء  الوالية  والي  موس  جهيد  ترأس 
لسير  الدورية  متابعته  اطار  في  تنسيقيا  اجتماعا 
وبغرض ضبط  التربوية  التنموية  والبرامج  المشاريع 
وضعية الهياكل المقرر فتحها خالل الدخول المدرسي 

المقبل. وللوقوف على مدى تنفيذ تعليماته المسداة.
وبحضور كل من المديرين التنفيذيين لمختلف القطاعات 
للتحضير  األعمال  بجدول  خصص  وقد  الصلة  ذات 
للدخول المدرسي المقبل ومتابعة االجراءات الخاصة 
اطار  وفي  التربوية  الهياكل  انجاز  مشاريع  بسير  
ضبط  بغية  التربوية  المشاريع  سير  بوضعية  متابعته 
المدرسي  الدخول  بانجاح  الكفيلة  المؤشرات  مختلف 
الخاصة  التحضيرات  في  المبكر  الشروع  يتطلب  ما 
الهياكل.  جاهزية  على  بالحرص  تعلق  فيما  سيما  به 
وقف والي الوالية على سير  التحضيرات سيما فيما 
تعلق بالمرافق التربوية. وتم  تقديم  العرض المفصل 
الى  الوالي  دعا  التربية   لقطاع  المخصصة  للمشاريع 
متابعة  على  السهر   الزامية  على  العمل  ضرورة 
سير االجراءات المتعلقة بالمشاريع التربوية وضمان 
انطالقها الفعلي واحترام اجال االنجاز الستالمها قبل 
دورية  اجتماعات  برمجة  المقبل،  المدرسي  الدخول 
المدرسي  للدخول  التحضيرات  سير  على  للوقوف 
للوقوف على  الميدانية  الزيارات  تكثيف  والعمل على 
سير المشاريع ووضمان جاهزيتها وضرورة التنسيق 
الصلة  ذات  والدوائر  القطاعات  مختلف  بين  التام 
العاجل  بالتدارك  أمر  كما  المدرسي  الدخول  النجاح 
لجميع العقبات المواجهة للدخول المدرسي مع ضرورة 
اإلنطالق العاجل في المشاريع المسجلة والشروع في 
العناية  بايالء  امر  كما  التأخيرات،  تفادي  مع  التنفيذ 
دفع  واعطاء  التربوية  المؤسسات  لتجهيز  القصوى 
بالتنسيق  االولويات  وتحديد  والترميم  التهيئة  لعمليات 

التام بين االطراف ذات الصلة.
 �ش.زمو�ش

وهران:

تعليمات بت�سريع 
وترية اإجناز خط ال�سكة 

احلديدية بني غار 
جبيالت وميناء اأرزيو

اعطى والي والية وهران سعيد سعيود تعليمات فورية 
العراقيل  كل  لحلحلة  التنفيذية  الهيئة  مدراء  لجميع 
الجو  تهيئة  على  والعمل  اختصاصه  حسب  كل  فورا 
لمسايرة  الضرورية  والشروط  المالئمة  والظروف 
السكة  خط  بين  الرابط  الحديدة  السكة  مسار  انجاز 
المنطقة  وبطيوة  ارزيو  بميناء  جبيالت  غار  الحديدية 
غاية  الى  ومرافقته  كيلومتر   7 طول  على  الصناعية 

االنتهاء منه خدمة للصالح العام.
الوطنية  الوكالة  ممثلي  مع  الوالي  اجتماع  ووخالل 
للدراسات ومتابعة االسثتمار في السكك الحديدية تبعا 
لتعليمات الوزير االول وعمال بتوصيات وزير الداخلية 
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تم متابعة تقدم 
وسيرورة مشروع انجاز مسار السكة الحديدة الرابط 
ارزيو  بميناء  جبيالت  غار  الحديدية  السكة  خط  بين 
 ، كيلومتر   7 طول  على  الصناعية  المنطقة  وبطيوة 
اين استمع الوالي الى الشروحات وكذا العرض الذي 
قدمه الممثلين عن الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة 
االسثتمار في السكك الحديدية ومدى تقدم اشغال هذا 
شانها  من  التي  العراقيل  الى  استمع  كما  المشروع 
اعطى  اين  تسليمه  موعد  تاخير  و  المشروع  تعطيل 
التنفيذية  الهيئة  مدراء  لجميع  فورية  تعليمات  الوالي 
الحاضرين بهذا االجتماع لحلحلة كل العراقيل فورا كل 
حسب اختصاصه والعمل على تهيئة الجو والظروف 
المالئمة والشروط الضرورية لمسايرة هذا المشروع 
العام  للصالح  خدمة  منه  االنتهاء  غاية  الى  ومرافقته 
والمنفعة العامة ولما يوليه رئيس الجمهورية من اهتمام 

لمشاريع النقل عبر خطوط السكك الحديدية. 
على  وهران  والية  والي  سعيود  السعيد  اشرف  كما 
تنصيب لجنة بمثابة مركز للقيادة لمتابعة المشروع عن 
كثب واتخاد االجراءات والقرارات الالزمة ورفع كل 
العراقيل والعمل على تقديم كل التسهيالت والخدمات 

من اجل التسريع في انهاء المشروع.
 �ش.زمو�ش
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شركة  مدير  الطاقة،  مدير  بحضور  و 
رئيس   ، القل  دائرة  رئيس   ، سونلغاز 
بلدية الشرايع رئيس دائرة عين القشرة 
بدائرة  تم  القشرة  بلدية عين  و ورئيس 
القل  ربط 1221 عائلة بالغاز الطبيعي 
عليه  رفع  المشروع  الشرايع  بمنطقة 
سنة  إنجازه  مباشرة  تم  و  التجميد 
ب  قدر  إجمالي  مالي  بغالف   2021
حيث  من  دج    283.092.868,01
الواحد  الزبون  توصيل  تكلفة  بلغت 
العملية  تسجيل  وتم  196.728,88دج 
-2010 الخماسي  المخطط  إطار  في 

النقل  شبكة  طول   ويصل       2014
المنجزة  ل3,151 كلم فيما يبلغ طول 
كلم   32,152 المنجزة  التوزيع  شبكة 
المشروع موزع على حصتين : األولى 
تتمثل في 736 توصيلة بمنطقة الشرايع 
مركز والثانية تتمثل في 485 توصيلة 
بمنطقة عين اغبال مركز ودائرة عين 
القشرة تم ربط 93 عائلة بالغاز الطبيعي 
الحدود  مع  الواقعة  الزان  بمنطقة 
في  المسجل  و  جيجل  لوالية  اإلقليمية 
المبلغ  المعزولة  المناطق  ربط  إطار 
ب  قدر  المشروع  النجاز  اإلجمالي 
ساهمة  حيث  دج   56.160.800
دج   39.139.556,78 بمبلغ  الوالية 
اما تكلفة توصيل الزبون الواحد تعادل 
بطول  المشروع  دج   603.879,56
شبكة توزيع تقدر ب 11,52 كلم ، هذا 
بمنطقة حجر  91 عائلة  تم   ربط  وقد 
مفروش بالكهرباء و المسجل في إطار 
المالية  القيمة  المعزولة-  المناطق  ربط 
ب  قدرت  المشروع  النجاز  اإلجمالية 
22.124.653 دج و ساهمت ميزانية 
الوالية بمبلغ 15.285.067.84 دج ، 
فيما بلغت تكلفة توصيل الزبون الواحد 
بطول  المشروع   ، 243.128,05دج 

شبكة توزيع 4,236 كلم و 01 مخزن 
محول كهربائي ، والي الوالية وخالل 
لهذه  الخدمة  حيز  وضع  على  اشرافها 
المشاريع التي تعد مكسبا حقيقيا للوالية 
خاصة و أنها رفعت من نسبة التغطية 
ثمنت  الوالية  بإقليم  الكهرباء  و  بالغاز 
تجسيدها  أجل  من  الجهود  كافة  تظافر 
دعم  مواصلتها  و  الدولة  عزم  مؤكدة 
الغاز  و  بالكهرباء  السكان  تموين 
ميزانيات  رصد  خالل  من  الطبيعي 
هامة لتنفيذ هذه المشاريع بهدف تحسين 
اإلطار المعيشي للمواطن و رفع الغبن 
عن قاطني القرى و المشاتي النائية .  
كمـــا أكـــدت الــــــوالي على ضرورة 
المجمعات  ربط  مشــــــاريع  إنهاء 
واد  عطية،  والد  ببلديات  السكنية 
الغاز  بشبكة  مايون  زهـــــور و خناق 
ولدى  المقبل   جوان  شهر  الطبيعي 
حديث جمعها بالمواطنين أين استمعت 
أكدت  المطروحة  انشغاالتهم  لمجمل 
التكفل  مسعى  مواصلة  على  الوالي 
عديد  ادراج  خالل  من  بطلباتهم 
الصرف  بشبكات  المتعلقة  المشاريع 
و  الصحية  التغطية  التهيئة،  الصحي، 
عن  ناهيك  العام  المرفق  آداء  تعزيز 

مع  للشباب  جوارية  مالعب  توفير 
تأكيدها على إيجاد حل لتموين الساكنة 
بالماء المشروب بصفة منتظمة تحسينا 
التكفل  و  للمواطن  المعيشي  لالطار 

بإحتياجاته . 
الجهود  بتكثيف  طلبت  الوالية  والي 
من  االستفاذة  طلبات  إستقبال  أجل  من 
الربط و تحيين الملفات المودعة لضبط 
القوائم النهائية للمستفيدين قصد دراسة 
المالية  األغلفة  تخصيص  و  المشاريع 
 2023 ديسمبر  شهر  قبل  لتجسيدها 
كما شددت  الوالي على ضرورة ربط 
كافة المرافق الخدماتية بالغاز الطبيعي 
العالج  قاعات  المدارس،  غرار  على 
السيدة  وثمنت  العمومية   المرافق  و 
من  التوعية  و  التحسيس  جهود  الوالي 
التدفئة  أدوات  إستعمال  سوء  مخاطر 
تسجيل  تفاذي  أجل  من  التسخين  و 
بمواصلة  طلبت  و  اختناق  حادث  أي 
أكدت  الوالية  والي  التوعوي،  العمل 
على ضرورة تحسين االطار المعيشي 
التنمية  عجلة  دفع  خالل  من  للمواطن 
متطلبات  كافة  توفير  و  المحلية 
المواطنين حسب األولويات و الميزانية 
المواطنون  عبر  جهتهم  من   . المتاحة 

عن سعادتهم و تثمينهم لجهود السلطات 
ضروريات  توفير  أجل  من  الوالئية 
محل  الزيارة  كانت  الكريم كما  العيش 
مفروش  حجر  اداري  ملحق  تدشين 
ببلدية عين القشرة و الذي يهدف أساسا 
إلى تعزيز و تحسين الخدمات العمومية 
اإلداري  الملحق  للمواطن  تقريبها  و 
مجهز بمختلف الوسائل الضامنة لتقديم 
الربط  غرار  على  للمواطن  الخدمة 
باألنترنت و األلياف البصرية ما يخفف 
من عناء تنقل المواطنين على مسافة 20 
كلم لمقر البلدية مركز ، وهنا استجابت  
الملحق  و عمال  لطلب موظفي  الوالي 
بتزويد المرفق بالغاز الطبيعي،المرفق 
كان محل إستحسان ساكنة منطقة حجر 

مفروش و ضواحيها . 
على  كذلك  أشرفت  الوالية  والي 
طريق  لمشروع  الخدمة  حيز  وضع 
يندرج  الذي  و  القشرة  بعين  الدكارة 
ضمن مساعي فك العزلة عن المناطق 
في  1,1كلم  مسافة  على  المعزولة 
مالي  بغالف  المنجز  و  األول  شطره 
قدر ب1مليار و 300 سنتيم  كما أبدت 
كامل إستعدادها للمرافقة قصد استكمال 

الشطر الثاني من هذا الطريق.

بمتابعة  الخاصة  الميدانية  الزيارات  سلسلة  إطار  في 
عبر  الصحة  لقطاع  التابعة  المشاريع  مختلف  سير 
إقليم بلدية تلمسان، قام والي الوالية أمومن مرموري 
والي والية تلمسان بزيارة تفقدية وحدة اإلستعجاالت 
الطبية الجديدة المتواجدة بالمركز اإلستشفائي الجامعي 
قصد الوقوف عن كثب على مدى تقدم وتيرة األشغال 

الخاصة بهذه الوحدة.
تقدم  تسجيل  تم  الوالية  مصالح  لدى  استفيد  وحسبما 
ملحوظ في األشغال بكل من الوحدات الداخلية كالغرف 

المستقبلة للمرضى ، قاعات اإلنعاش، قاعات العمليات، 
الخارجية   المصعد، و كذا األشغال  الطبي،  اإلنعاش 
أجنحة  عبر  بجولة  للقيام  سانحة  الفرصة  كانت  كما 
يشهدها  التي  اللمسات  آخر  على  الوقوف  و  المركز 
المركز حتى يتسنى تسليمه في أقرب اآلجال الممكنة. 
هذا و قد أسدى الوالي في عين المكان توجيهات إلى 
كل القائمين على هذه العملية بضرورة التقيد بالنوعية 
و  النوعية  التجهيزات  و  التقني   جانبها  في  المطلوبة 
الضرورية و كذا الحرص على التدعيم بالطاقم الطبي 

بالمرضى  األمثل  التكفل  يضمن  الذي  طبي  الشبه  و 
و ترقية خدمات الصحة بالوالية باعتبار هذه المنشآة 
استعداد  على   , الوالي  أكد  كما  طابع عصري،  ذات 
ورفع  الصحة  في  المواطن  حق  لدعم  الدائم  الدولة 
األعباء عن المرضى باعتبارها أولوية على المستوى 
المحلي مع حرصها الدؤوب لجعل المنشآت الصحية 
نموذجا في  الجامعي  المركز االستشفائي  على غرار 

جودة الخدمات.
�ش.زمو�ش

بتيبازة  الوالئية  السلطات  وزعت 
على  كإعانات  دينار  مليون   30 مبلغ 
بالوالية،  بلدية  بـ27  المعوزة  العائالت 

خالل الشهر المعظم.
االجتماعي  النشاط  مديرية  وأشارت 
وفي  أنه  إلى  تيبازة  لوالية  والتضامن 

شهر  خالل  التضامنية  العمليات  إطار 
منح  وبعد   2023 المعظم  رمضان 
دج   30.000.000 لمبلغ  الوزارة 
والتضامن  االجتماعي  النشاط  لمديرية 
تم  المعوزة،  العائالت  لفائدة  للوالية 
بلدية   27 على  كإعانات  توزيعها 

واستفادت  الوالية  والي  من  بإشراف 
اإلعانات،  هذه  من  الشرائح  مختلف 
إضافـــــــــــة إلى مساعـــدة المحسنين 
إلى  بلغت  التـي  وحرفيين  تجار  من 
مــــا   ،2023 مـــارس   26 غايــــــة 
على  توزيعها  تم  قفة   3774 بـ  يقدر 

عائالت  لتسجيل  نظرا  البلديات  بعض 
المالية  المنحة  لم تستفد من  معوزة بها 
الوالي  من  بتوجهات  رمضان  لشهر 
االنتهاء  غاية  إلى  متواصلة  والعملية 

منها.
�ش.زمو�ش

بدائرتي القل وعني الق�سرة ب�سكيكدة

 ربط 1314 عائلة بالغاز الطبيعي
 و91 عائلـــة بالكهربـــاء 

 اأ�سرفت وايل ولية �سكيكدة حورية مداحي اأم�س الأول على عملية ربط 1314 عائلة بالغاز اإ�سافة اىل 91 عائلة بالكهرباء 

على م�ستوى دائرتي القل وعني الق�سرة.

�ش.زمو�ش

تلم�سان

تقدم كبري يف وترية اإجناز وحدة اال�ستعجاالت الطبية

تيبازة:

 تخ�سي�ص 30 مليون دينار الإعانات العائالت املعوزة
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 بعثة الحتاد الأوروبي لدى فل�سطني

 تدين ممار�سات ال�سهاينة وتك�سف

�لكيان �ل�صهيوين هدم �أزيد من 950 
منزال فل�صطينيا خالل �لعام  �ملا�صي 

الكيان  أن  أول أمس,  بعثة االتحاد األوروبي لدى  فلسطين,   كشفت 
الصهيوني هدم 953 منزال فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس الشرقية 
الماضي, في أعلى رقم منذ عام 2016, مبرزة أن أزيد  العام  خالل 
المهدمة ممولة من طرف االتحاد أو دوله  المباني  من 100 من هذه 

االعضاء. 
وذكر بيان صادر عن البعثة في مدينة رام هللا, إنه تم تهجير وتضرر 
28.446 شخصا جراء عمليات الهدم التي طالت أزيد من 80 بالمائة 
من المباني الواقعة في المنطقة )ج( الخاضعة لسيطرة أمنية وإدارية 
في  مباني  أيضا  شملت  الهدم  عمليات  أن  البيان  لالحتالل .وأضاف 
التي  و)ب(  كاملة  فلسطينية  لسيطرة  )أ( الخاضعة  المصنفة  المناطق 
تخضع لسيطرة أمنية للكيان الصهيوني وإدارية فلسطينية, مشيرا إلى 
أن هدم البيوت قائم على أسس "عقابية  .«وأفاد البيان بأن 101 من 
المباني المهدمة, ممولة من االتحاد األوروبي أو دوله األعضاء بقيمة 
بلغت 337 ألف يورو, "ما يمثل ثالث أكبر ضرر مالي لالتحاد منذ 
عام .«2016وأشار االتحاد االوروبي إلى ارتفاع عدد المباني التي تم 
الشرقية بقرار صهيوني من 34  القدس  هدمها من قبل أصحابها في 
بالمائة عام 2021 إلى 51 بالمائة العام الماضي.وبحسب البيان, فإن 
عمليات الهدم المرتفعة العام الماضي تزامن معها ارتفاع في حجم وشدة 
عنف المستوطنين حيث سجل 849 حادثة في الضفة الغربية ما يمثل 
زيادة  58بالمائة مقارنة بعام .2021وتقسم الضفة الغربية وبلدات في 
شرق القدس المحتلة حسب اتفاق )أوسلو( للسالم المرحلي الموقع بين 
الفلسطينية عام 1993 إلى ثالث  التحرير  الكيان الصهيوني ومنظمة 

مناطق: األولى )أ( والثانية )ب( والثالثة )ج(. 
 

بدعم من قوات الحتالل ال�سهيوين 

ع�صر�ت �مل�صتوطنني 
يقتحمون �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك  

 اقتحم عشرات المستوطنين, أمس، المسجد األقصى المبارك, بدعم من 
قوات االحتالل الصهيوني, حسب ما أفادت به وكالة األنباء الفلسطينية 
)وفا( .وذكر ذات المصدر, أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد 
األقصى, ونفذوا جوالت استفزازية في باحاته, وأدوا طقوسا تلمودية 
واستمعوا إلى شرح حول "الهيكل «المزعوم .وشددت قوات االحتالل 
من إجراءاتها بحق الفلسطينيين في القدس, أثناء دخولهم  ألداء صالة 
الفجر باألقصى .وقد شهد االقصى زيادة في ساعات اقتحام المستوطنين 
الصباحية بنصف ساعة, منذ األحد الماضي بدعم من قوات االحتالل.

لحمايته من  األقصى  المسجد  في  والرباط  للحشد  الدعوات  وتتواصل 
مخططات االحتالل ومستوطنيه, السيما في شهر رمضان تزامنا مع 
باقتحامات  المستوطنين  القدس وتوعد  مدينة  في  االحتالل  انتهاكات 
كبيرة لألقصى تزامنا وإحيائهم لما يسمى ب"عيد الفصح" الذي يتزامن 

مع األسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك. 

قو�ت �الحتالل �ل�صهيوين 
ت�صيب فل�صطينيا بالر�صا�ص 
وتعتقل 3 �آخرين بال�صفة   

أصيب فلسطيني برصاص قوات االحتالل الصهيوني  فجر أمس خالل 
اقتحامها مخيم عسكري شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. 
وذكر أحمد جبريل مدير االسعاف والطوارئ في الهالل األحمر بنابلسي 
أن طواقم االسعاف تعاملت مع إصابة مواطن بالرصاص الحيي وجرى 
تقديم العالج الالزم له. وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بأن قوات 
مدينة  في  الشرقية  المقبرة  محيط  اقتحمت  االحتالل  جيش  من  كبيرة 
نابلسي واعتقلت شابا من منزله.وفي بلدة بيت ريما شمال غربي مدينة 
رام اللهي اعتقلت قوات االحتالل أسيرين فلسطينيين محررين. وذكرت 
مصادر محلية أن قوات االحتالل اعتقلت األسيرين المحررين: وهبي 
عاما(ي   33( الريماوي  علي  وعلي  عاما(ي   33( الريماوي  احسان 
بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما. وأشارت المصادر ذاتهاي إلى أن 
مواجهات اندلعت في البلدة عقب عملية االقتحام أطلق االحتالل خاللها 
الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشباني دون أن يبلغ عن 

وقوع إصابات.

ر�بطة �لعامل �الإ�صالمي
 تدين �قتحام م�صتوطنني 

متطرفني لباحات �مل�صجد �الأق�صى  
أدانت رابطة العالم اإلسالمي "االقتحام العبثي" الذي نفذه مستوطنون 
بهذا  الرابطة  ونددت  المبارك.  األقصى  المسجد  لباحات  متطرفون 
التصعيد الخطر الذي يمس حرمة المقدسات اإلسالمية ويمثل انتهاكا 
على  العمل  بأهمية  وأهابت  الصلة.  ذات  الدولية  واألعراف  للقوانين 
تقوض  التي  الممارسات  كل  وإيقاف  والشامل  العادل  السالم  مساعي 
فرص الحل في المناطق المحتلة, مجددة التأكيد على أهمية حل قضية 
الشعب الفلسطيني, التي تعد في طليعة القضايا الدولية الملحة والمؤلمة. 

بمشروعات  العالمي  االهتمام  تزايد  ومع 
الربحي,  مردودها  وزيادة  الريحية  الطاقة 
تعمل "سيمنس غاميزا" في العديد من مناطق 
وضع  تحترم  لم  الشركة  أن  غير  العالم, 
تنتظر  الزالت  كمنطقة  الغربية  الصحراء 
الحق في تصفية االستعمار وتقرير المصير.
تدعو  شعارات  عدة  المتظاهرون  ورفع 
الشركة إلى االنسحاب من الجزء المحتل من 
الصحراء الغربية والتوقف عن االستثمار في 
معاناة الشعب الصحراوي وثرواته وأرضه.

الشعب  بأن  الشركة  المحتجون,  ذكر  كما 
نيل  أجل  من  عقود  منذ  يكافح  الصحراوي 

التصرف في خيراته  له  المخول  الوحيد  الحرية واالستقالل وهو  حقه في 
و أرضه و اختيار شركائه, مطالبين إياها بالتوقف عن مشاركة االحتالل 
المغربي نهب ثروات الصحراء الغربية.وسبق أن ندد الصحراويون بتورط 
عام  الغربية  الصحراء  في  المحتلة  األراضي  الى  وصلت  التي  الشركة, 

2016, مع نظام المخزن في بناء حقل للطاقة 
بطريقة  المحتلة  بوجدور  مدينة  في  الريحية 
غير شرعية, وهو ما اعتبروه "دعما واضحا 
لسياسة التوسع المغربية على حساب القانون 
على  الصحراوي  الشعب  وسيادة  الدولي 

أراضيه وموارده الطبيعية.«
في  نظمت  قد  الصحراوية  الجالية  وكانت 
أمام  احتجاجية  وقفات  المناسبات  من  العديد 
وسلمتها  غاميزا"  "سيمنس  شركة  مقر 
االسبانية  الشركة  احتجاجية.وتواصل  رسائل 
العدل  الرغم من أحكام محكمة  اشغالها على 
 29 في  األخير  حكمها  وخاصة  األوروبية, 
سبتمبر 2021, الذي ألغى اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة بين االحتالل 
الغربية  الصحراء  أراضي  و  مياه  لضمهما  األوروبي  واالتحاد  المغربي 
دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد, وهو جبهة 

البوليساريو.

قدم النائب في البرلمان السويسري عن مجموعة 
المجلس  إلى  طلبا  مولينا،  فابيان  اإلشتراكيين، 
بشكل  المساهمة  أجل  من  )الحكومة(  اإلتحادي 
فعال في الدفع نحو تحقيق السالم في الصحراء 
في  الصحراوي  الشعب  حق  وضمان  الغربية 
تقرير المصير، خالل فترة عضوية سويسرا في 
مجلس األمن الدولي.وأوضح نص الطلب، حسب 
أن  )وأص(،  الصحراوية  االنباء  وكالة  نقلته  ما 
المبادرة تأتي من أجل اتخاذ التدابير الالزمة التي 
ستسمح لألمم المتحدة "بإحالل سالم عادل ودائم 
لقرارات  الغربية، وفقا  المغرب والصحراء  بين 
مجلس األمن، ومراعاة لحق الشعب الصحراوي 
"هذه  إن  مولينا  المصير".وقال  تقرير  في 
الموارد  توفر  المجلس،  عن  الصادرة  القرارات 

الالزمة إلنهاء االستعمار في الوقت المناسب في 
الصحراء الغربية"، مبرزا أن سويسرا وبصفتها 
لها  "تتاح  األمن،  مجلس  في  دائم  غير  عضوا 
السالم  البحث عن  في  للعب دور نشط  الفرصة 
المجلس  يجعل  ما  وهذا  الغربية،  الصحراء  في 
األمن  مجلس  لقرارات  وفقا  مسؤوال،  االتحادي 
التابع لألمم المتحدة، عن المشاركة بنشاط لصالح 
وعن  الغربية  الصحراء  في  اإلستعمار  إنهاء 
العام  لألمين  الشخصي  للمبعوث  الفعال  الدعم 
المجلس  أن  جهوده".وأضاف  في  المتحدة  لألمم 
االتحادي يتوفر على الموارد الالزمة، بما في ذلك 
لعالقاته  إضافة  سويسرا،  في  الحميدة  المساعي 
بهدف  المعنية،  األطراف  جميع  مع  الدبلوماسية 
تحقيق سالم دائم ومنصف و إنهاء االستعمار في 

الصحراء الغربية.ونبه النائب مولينا إلى الوضع  
في الصحراء الغربية، في ظل "فشل بعثة األمم 
الغربية  الصحراء  في  اإلستفتاء  لتنظيم  المتحدة 
المتمثلة  الرئيسية  تأدية مهمتها  )المينورسو( في 
في ضمان حق تقرير مصير الشعب الصحراوي 

من خالل تنظيم االستفتاء".
يونيو   9 في  انتخبت  قد  سويسرا  بأن  يذكر 
كعضو  تاريخها،  في  األولى  وللمرة  الماضي، 
التي  للفترة  الدولي  األمن  مجلس  في  دائم  غير 
تشمل عامي 2023 و 2024، وهو ما سيجلب 
لها "مصداقية" إلظهار ما تقوم به من أجل السالم 
الخارجية  به وزير  واالستقرار، وفق ما صرح 
بنيويورك  صحفية  ندوة  في  كاسيس،  إينياتسيو 

عشية اإلنتخاب.

من  العاشر  أمس  أول  شهد 
النظام  إصالح  ضّد  التظاهرات 
في  صدامات  فرنسا  في  التقاعدي 
الشرطة  بين  باريس  العاصمة 
المتظاهرين  مئات  تضم  ومجموعة 
فيها  يشارك  مسيرة  تتقدم  كانت 
على  المحتجين  آالف  عشرات 
واستخدمت  التقاعد.  نظام  تعديل 
الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع 
هذه  أفراد  لتفريق  والهراوات 
إلى  الشرطة  ولجأت  المجموعة. 
اقتحموا  أن  بعد  هؤالء  العنف ضد 

في  النار  وأضرموا  بقالة  متجر 
المسيرة  قبيل وصول  قمامة  حاوية 
االحتجاجية إلى ساحة "ال ناسيون". 
وذكر مقر شرطة باريسي أن قوات 
األمن أطلقت القنابل المسيلة للدموع 
لفرق  والسماح  التظاهرة  لتفريق 
اإلطفاء بالتدخلي مشيرا إلى أن عدد 

الذين أوقفوا بلغ 22 شخصا. 
تم  فقد  الفرنسية  الداخلية  وبحسب 
الشرطة  قوات  من   13000 حشد 
باريس  في   5500 بينهم  والدرك 
االحتجاجات  من  العاشر  اليوم  في 

على إصالح نظام التقاعد. وتفاقمت 
الذي  التعديل  ضد  االحتجاجات 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  طرحه 
على  خصوصا  وينص  ماكرون 
 64 إلى   62 من  التقاعد  سن  رفع 
عاماي منذ أن تبنت الحكومة النص. 
عنف  أعمال  التظاهرات  وشهدت 
عناصر  خاللها  وأصيب  متزايدة 

ومتظاهرون  والدرك  الشرطة  في 
وأحرقت مبان عامة. وكان الرئيس 
سابقي  وقت  في  أكد  قد  الفرنسي 
التي  اإلصالحات  في  قدما  مضيه 
دعوة  متجاهال  مؤخراي  أقرها 
المعاشات  قانون  لتعليق  النقابات 
أعمال  أسوأ  أحد  ظل  في  الجديد 
العنف في شوارع البالد منذ أعوام. 

ملطالبتها بالتوقف عن نهب ثروات ال�سعب ال�سحراوي 

�جلالية �ل�صحر�وية يف �إ�صبانيا تنظم وقفة 
�حتجاجية �أمام �صركة "�صيمن�ص غاميز�" 

  

نظمت اجلالية ال�سحراوية وعدد من املت�سامنني ال�سبان, وقفة احتجاجية اأمام �سركة "�سيمن�س غاميزا" املخت�سة يف �سناعة توربينات 

الرياح والتي يوجد مقرها قرب بلباو باإقليم البا�سك, ملطالبتها بالتوقف عن م�ساركة الحتالل املغربي يف نهب ثروات ال�سعب 

ال�سحراوي واخلروج فورا من اجلزء املحتل من ال�سحراء الغربية.

الوكالت

خالل فرتة ع�سويتها مبجل�س الأمن 

نائب �صوي�صري يطالب بالده بامل�صاهمة يف �صمان 
حق �ل�صعب �ل�صحر�وي يف تقرير �مل�صري 

ا�ستعدادا لالنتخابات الربملانية

 املقررة يف 13 ماي املقبل

 جلنة �النتخابات �ملوريتانية
 تبد�أ ��صتالم ملفات �لرت�صح 

الثالثاء  ليلة  منتصف  لالنتخابات  المستقلة  الموريتانية  اللجنة  افتتحت 
الترشح  لوائح  بإيداع  السماح  ببدء  إيذانا  الترشح,  باب  األربعاء,  إلى 
وحسب  القادم.  مايو   13 في  تنظيمها  المقررة  البرلمانية,  لالنتخابات 
اإلعالم الموريتاني, يتنافس مرشحون يمثلون 25 حزبا سياسيا معترفا 
برلمانية  انتخابات  أول  في  عضوا   176 من  برلمان  النتخاب  بهم 
تشهدها البالد في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني, الذي 
وصل سدة الحكم في األول من أوت 2019. وكانت لجنة االنتخابات 
البلدية  لالنتخابات  الترشح  الماضي,  الخميس  أغلقت  قد  الموريتانية 
البلدية  االنتخابات  لخوض  الئحة,   1324 استالم  وأعلنت  والجهوية, 
والتنافس على 237 بلدية يمثلها 4500 مستشار و145 الئحة للتنافس 

على 13 مجلسا جهويا في عموم موريتانيا. 

 كوريا �جلنوبية وفيتنام تتفقان
 على تعزيز �لتعاون �لدفاعي 

الفيتنامي  ونظيره  جونغ-سوبي  لي  الجنوبي  الكوري  الدفاع  وزير  اتفق 
التعاون  وتعزيز  منتظمة  وزارية  محادثات  إجراء  على  جيانغ  فان  بان 
الدفاعي بين البلدين في مختلف المجاالت. وأكد الوزيران خالل اجتماع 
التعاون  تعزيز  إلى  الحاجة  /سيول/  الجنوبية  الكورية  العاصمة  في  عقد 
العالقات  وتطور  األمنية  البيئة  تغيرات  ضوء  في  البلدين  بين  الدفاعي 
الثنائية والتي تم االرتقاء بها إلى مستوى الشراكة االستراتيجية الشاملة 
في العام الماضي بمناسبة الذكرى الثالثين إلقامة العالقات الدبلوماسية. 
وقرر الوزيران مراجعة مذكرة التفاهم بشأن التعاون الدفاعي الموقعة في 
عام 2010 واستكشاف فرص جديدة للتعاون في عدة مجاالت عسكرية 

وإجراء مشاورات منتظمة للقوات البحرية في الشهر المقبل. 

اجلدل يتوا�سل حول اإ�سالح نظام التقاعد

�صد�مات جديدة بني �ل�صرطة ومتظاهرين يف فرن�صا



انتقد سياسيون ومسؤولون رياضيون روس خطط 
رياضييها،  قبول  إلعادة  الدولية  األولمبية  اللجنة 
ووصفوها بأنها ليست جيدة بما يكفي السيما وأنهم 
ماتيتسين  أوليغ  كاملة.وقال  عودة  إلى  يسعون 
على  الوزارة  قناة  عبر  الروسي  الرياضة  وزير 
الدولية  األولمبية  اللجنة  "توصيات  "تيليغرام": 
وقرارها  تعسفية،  الروس  الرياضيين  بشأن 
تمييزي  الجماعية  الرياضات  بشأن  المنفصل 
من  للعبور  مدعوون  رياضيونا  علني.  بشكل 
صنع  يتم  الوقت  نفس  في  ولكن  موارب،  باب 
"الرياضيون  وأضاف:  أمامهم«،  إضافية  عقبات 
التنافس..  أجل  من  لسنوات  قوي  بشكل  يتدربون 
هذه وظيفتهم، هذه حياتهم، وسيكون حرمانهم من 
هذه الفرصة أمر غير إنساني«.وقال ستانيسالف 
الروسية،  األولمبية  اللجنة  رئيس  بوزدنياكوف، 
الروسية  األنباء  وكالة  نقلتها  تصريحات  في 
على  مقبولة  غير  المعلنة  "المعايير  "تاس": 

ينتهك  كمحايدين  "اللعب  وأضاف:  اإلطالق«، 
خبير  أوضحه  ما  وهو  االنسان،  حقوق  قواعد 

المقترحة غير  الشروط  نعتبر  المتحدة.  األمم  في 
نعارض  ومجحفة.  قانونيا  سليمة  وغير  منطقية، 
بشدة وضع إجراءات إضافية لمكافحة المنشطات 
التنفيذي  المجلس  الروس«.وأوصى  للرياضيين 
الذي  اجتماعه  في   IOC الدولية األولمبية  للجنة 
عقد أول أمي، بالسماح للروس الذين ال يدعمون 
كرياضيين  أوكرانيا،  في  العسكرية  العملية 
محايدين، في الوقت نفسه، اقترحت المنظمة عدم 
المسلحة  بالقوات  المرتبطين  للرياضيين  السماح 

واألجهزة األمنية بالمشاركة في المسابقات.
الفرق  الدولية  األولمبية  اللجنة  واستبعدت 
الرياضية من المقترح وذكرت إنها ستتخذ القرار 
بشأن مشاركتهم في أولمبياد باريس التي تقام العام 

المقبل في مرحلة الحقة.
الرياضيين  أن  الدولية  األولمبية  اللجنة  وذكرت 
ال  محايد  وضع  في  سيشاركون  الذين  الروس 
الميداليات،  ترتيب  جدول  في  إدراجهم  يمكن 
وسيتم حظر دخول الجماهير التي تحمل الرموز 
الروسية والبيالروسية، إلى المالعب لحضور أي 
المنافسات  فيها  تجري  رسمية  ساحات  أو  حدث 

تحت رعاية االتحادات الدولية.
الوكاالت
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مفاجاأة كبرية يف ت�ضفيات "يورو 2024"

ا�سكتلندا تطيح باإ�سبانيا 
وتنفرد ب�صدارة املجموعة

فجر منتخب إسكتلندا مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على ضيفه 
اإلسباني )2-0( مساء أول أمس، في الجولة الثانية من التصفيات 
2024.ويدين  القدم  لكرة  أوروبا  أمم  كأس  لبطولة  المؤهلة 
أصحاب األرض بالفضل في هذا االنتصار الكبير لالعب سكوت 
مكتوميناي، الذي أحرز هدفي بالده عند الدقيقتين )7 و51( من 

عمر المباراة على ملعب "هامبدن بارك » بمدينة غالسكو.
وحقق منتخب اسكتلندا انتصاره الثاني على التوالي في تصفيات 
يوم   )0-3( القبرصي  ضيفه  على  األول  بعد   ،"2024 "يورو 
السبت الماضي، في الجولة االفتتاحية للتصفيات، ليرفع رصيده 
بفارق  مبتعدا  األولى،  المجموعة  نقاط، وينفرد بصدارة   6 إلى 
ثالث نقاط عن وصيفه اإلسباني.ويشغل منتخب جورجيا المركز 
الثالث برصيد نقطة، حصل عليها إثر تعادله مع ضيفه النرويجي 
المركز  إلى  األخير  وتراجع  أيضا،  االول  أمس  مساء   )1-1(
الرابع برصيد نقطة واحدة أيضا، من مباراتين، وتتذيل قبرص 

ترتيب المجموعة من دون رصيد.
الوكاالت 

بف�سل هديف كوفا�سيت�ش

كرواتيا تهزم تركيا يف عقر دارها

 خرج المنتخب الكرواتي بفوز ثمين من ملعب مضيفه التركي 
)2-0( في اللقاء الذي جمعهما مساء أول أمس، في الجولة الثانية 
من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

ببرونزية  الفائز  كرواتيا،  منتخب  انتصار  في  الفضل  ويعود 
أحرز  الذي  كوفاتشيتش،  ماثيو  لالعبه   ،2022 قطر  مونديال 
هدفيه في الدقيقتين )20، و45( من زمن الشوط األول للمباراة 

على ملعب "بورسا اتاتورك » بمدينة بورصا التركية.
"يورو  تصفيات  في  انتصاراته  باكورة  كرواتيا  منتخب  وحقق 
2024"، بعد سقوطه في فخ التعادل في عقر داره أمام نظيره 
االفتتاحية  الجولة  في  الماضي،  السبت  يوم   )1-1( الويلزي 
ترتيب  ويتصدر  نقاط،  أربع  إلى  رصيده  ليرفع  للتصفيات، 
وصيفه  األهداف  بفارق  متجاوزا   )D( الرابعة  المجموعة 
الويلزي، الذي تغلب بدوره على ضيفه الالتفي بهدف وحيد اليوم 
أيضا.بينما تعرض منتخب تركيا للهزيمة األولى، بعد فوزه على 
مضيفه األرمني )2-1( يوم السبت الماضي، في الجولة األولى، 
ليتجمد رصيده عند 3 نقاط، ومن ثم منتخبا أرمينيا والتفيا، في 
واحدة  مباراة  بعد  نقاط،  دون  من  والخامس  الرابع  المركزين 

لكل منهما.
الوكاالت 

زيدان،  الدين  زين  الفرنسية  األسطورة  دخل 
المدير الفني السابق للاير مدريد، قائمة المرشحين 
خلفا  السعودي،  المنتخب  مدرب  منصب  على 
السعودي  االتحاد  رينارد.وأعلن  هيرفي  لمواطنه 
لكرة القدم، أول أمس، رحيل رينارد عن تدريب 
األخضر، وعدم إكمال المدة المتبقية من عقده من 

أجل تولي مهمة تدريب منتخب بالده للسيدات.
وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن هناك 
4 مرشحين لقيادة السعودية خالل الفترة المقبلة، 
قائمة  ضمن  جديدة  أسماء  دخول  إمكانية  مع 
تلك  رأس  على  يبرز  أنه  وأضافت  الترشيحات، 
خورخي  البرتغالي  يتواجد  كما  زيدان،  األسماء، 
الحالي،  التركي  فنربخشة  مدرب  جيسوس، 
الترشيحات  ضمت  كما  القائمة،  ضمن  السابق 
ارتباطه  رغم  مانشيني،  روبرتو  اإليطالي  أيضا 
هو  الرابع،  االسم  أما  إيطاليا،  منتخب  مع  بعقد 
السعودي  للمنتخب  الفني  المدير  الشهري،  سعد 

األولمبي.
للمنتخب  فني  كمدير  منصبه  عن  رينارد  وتخلى 
السعودي من أجل تولي مهمة تدريب منتخب بالده 

للسيدات.

عبر  بيانا  القدم  لكرة  السعودي  المنتخب  ونشر 
"وافق  فيه:  جاء  "تويتر"،  على  الرسمي  حسابه 
مجلس إدارة االتحاد السعودي على طلب المدير 
برغبته  رينارد  هيرفيه  الوطني  للمنتخب  الفني 
المتبقية من عقده، وعلى ضوء  المدة  عدم إكمال 
ذلك، تم تسوية اإلجراءات القانونية الرسمية بين 
وأعضاء  رئيس  وتمنى  العقد.  إلنهاء  الطرفين 

المجلس التوفيق له في مسيرته القادمة«.
ونشر المنتخب السعودي فيديو للمدرب الفرنسي 
واالتحاد  المنتخب  تجاه  مشاعره  عن  فيه  يعبر 

وفترة تواجده في السعودية بعيد تقديم استقالته.
واختار رينارد الرحيل عن "األخضر، رغم تمديد 
عقده حتى عام 2027 ووضع خطة لكأس العالم 
أن  له  فكيف  صادما،  كان  الذي  األمر   ،2026
عام  منذ  السعودي  المنتخب  مع  بناه  بما  يضحي 
2019 وبدأ في جني ثماره بتحقيق فوز تاريخي 
 ،2022 قطر  العالم  كأس  في  األرجنتين  أمام 
وإقباله على المشاركة في كأس آسيا 2023، كما 
أن الراتب المتفق عليه بحسب تقارير فرنسية أقل 

من نصف ما يتقاضاه مع األخضر.
الوكاالت

م�سوؤولون و�سيا�سيون ينتقدون قرارات الهيئة الريا�سية الأخرية

�سجل ثالثية من �سباعية 

منتخب بالده يف مرمى كورا�ساو

مي�سي يحقق اإجنازا تاريخيا 
جديدا ويتخطى الـ100 

هدف مع الأرجنتني
 تخطى األرجنتيني ليونيل ميسي حاجز 100 
بإحرازه  العالم  بطل  بالده  منتخب  مع  هدف 
نظيفة  بسباعية  العريض  الفوز  في  أهداف   3
على كوراساو في مباراة ودية لكرة القدم فجر 

أمس.
ووصل هداف منتخب "راقصي التانغو" عبر 
افتتح  عندما  مئة  رقم  الهدف  إلى  العصور 

التسجيل بعد 20 دقيقة.
لمصلحة  النتيجة  غونزاليز  نيكوالس  وعزز 
األرجنتين، قبل أن يضيف ميسي هدفه الثاني 
ذلك  وبعد   ،33 الدقيقة  في  رائعة  بتسديدة 
لزميله  الرابع  الهدف  ميسي  صنع  بدقيقتين 

إنزو فرنانديز.
وأكمل ليو البالغ 35 عاما الثالثية قبل ثماني 

دقائق من االستراحة ليصل إلى 102 هدف.
وهز البديل أنخيل دي ماريا الشباك من ركلة 
جزاء في الدقيقة 78، ثم اختتم غونزالو مونتيل 

سلسلة األهداف في الدقيقة 87.
لألرجنتين  التاريخي  الهداف  هو  ميسي  ويعد 
بمسافة شاسعة عن أقرب مالحقيه، كما انفرد 
أيضا بلقب الهداف التاريخي لمنتخبات أمريكا 
الجنوبية متجاوزا سجل بيليه الذي صمد للعديد 

من السنوات.
الوكاالت

زيدان يت�سدر اأربعة 
مر�سحني لقيادة منتخب ال�سعودية

"تو�سيات اللجنة الأوملبية الدولية ب�ساأن 
الريا�سيني الرو�س تع�سفية"

يف مباراة ودية جرت بالعا�سمة الإ�سبانية مدريد

املغرب يف�سل يف الإطاحة بالبريو وطرد بوفال يف�سد خطط الركراكي
 سيطر التعادل السلبي على مواجهة المغرب وبيرو، 
بينهما أول  أقيمت  التي  القدم  الودية بكرة  المباراة  في 
"أسود  ينجح  ولم  مدريد.  اإلسبانية  بالعاصمة  أمس 
األطلس" في تجاوز عقبة منافسه، بعد أن فاز السبت 
على البرازيل )2-1( على ملعب طنجة.ورغم الضغط 
فإنه  له،  أتيحت  التي  والفرص  األسود  مارسه  الذي 
لم يسجل الفوز الذي خطط له وليد الركراكي مدرب 
المباراة  حكم  فيها  أشهر  التي  اللقطة  المغرب.وكانت 
الحمراء  البطاقة  مونويرا،  مارتينيز  خوان  اإلسباني 

لسفيان بوفال نقطة تحول كبيرة في المباراة.

ورمى وليد الركراكي مدرب المغرب، بورقة المهاجم 
عبد  من  بدال  الثاني  الشوط  في  بوفال  سفيان  المتألق 
الصمد الزلزولي، وبمجرد دخوله نشط هجوم األسود 
وأصبح يهدد أكثر، وتلقى الركراكي ضربة قوية بعد 
بسبب  المباراة،  من عمر   78 الدقيقة  في  بوفال  طرد 
دخوله في شجار مع أحد العبي منتخب البيرو، الذي 
تلقى البطاقة الحمراء أيضا، وخسر المنتخب المغربي 
في  األمور  قلب  بإمكانه  كان  المباراة  في  مهما  العبا 

أي لحظة.
الوكاالت

رينارد يقرر التخلي عن من�سبه لتدريب منتخب �سيدات فرن�سا

ريا�ضي
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تقدوا قائمة الأح�سن في الدوريات الخم�سة الكبرى

محرز بن نا�ضر وبن طالب �أف�ضل 
�لالعبين �لعرب تقييما 

 
سيطر الالعبون الدوليون 

الجزائريون على قائمة 
أفضل الالعبين العرب 

تقييما في الدوريات 
الخمسة الكبرى في 

أوروبا، حسب موقع 
"سوفاسكور" المختص 

في اإلحصاء.
وأعلن موقع 

"سوفاسكور" العالمي، 
عن قائمة أفضل الالعبين 

العرب تقييما في أقوى 
بطوالت القارة العجوز، 
والتي شهدت تواجد كل 

من إسماعيل بن ناصر ونبيل بن طالب ورياض محرز.
وتصدر نجم الخضر ونادي ميالن اإليطالي، بن ناصر، القائمة بـ 7.29 

متقدما بفارق بسيط عن زميله في المنتخب والعب أنجي الفرنسي بن طالب، 
الذي حصد تقييم 7.22، بينما حل محرز ثالثا بـ 7.18 مناصفة مع التونسي 

إلياس السخيري العب كولن األلماني.
ق.ر

�سعيبي يعود للحديث عن اأول تجربة له مع الخ�سر

"تلقيت ترحابا ر�ئعا من �لالعبين 
و�لمنا�ضرون �ضنعو� �أجو�ء خر�فية "

 
أبدى الدولي الجزائري 
فارس شعيبي سعادته 
الكبيرة بخوص اول 

تجربة له مع المنتخب 
الوطني في مواجهة 
النيجر المزدوجة، 

ومشاركته في التاهل 
لنهائيات كأس إفريقيا 

2023، منوها 
باالستقبال الذي وجده 

من زمالئه وبالجمهور 
الجزائري.

وصرح شعيبي، 
للصفحة الرسمية لناديه 

"تولوز": "في أول مباراة لي مع المنتخب، في الجزائر، مع دخولنا للملعب 
وقفت على أجواء خرافية، المناصرون الجزائريون من نوع خاص، لم يتوقفوا 

عن الهتافات منذ شروعنا في عملية االحماء".
وبخصوص االستقبال الذي حظي به من زمالئه في المنتخب، أضاف: "تلقيت 

ترحابا رائعا من العبي المنتخب، والكوادر تحدثوا كثيرا معنا، وكنا جد 
متفاهمين فوق الميدان وهذا أمر رائع ويسهل اللعب علينا".

أما فيما بخص اول مشاركة له مع الخضر، فقد قال: "هدفنا في مواجهة 
النيجر كان تحقيق الفوز وضمان التأهل، وأنا سعيد لمساهمتي بتمريرة 

حاسمة، وأتمنى أن تكون فاتحة للمستقبل".
ق.ر

 �سيواجهان الترجي والوداد البي�ساوي
 ال�سبت في دوري اأبطال اإفريقيا

 �ل�ضباب و�لكناري يريد�ن �لفوز
 في تون�س و�لمغرب لخطف �ل�ضد�رة 

 
شد شباب بلوزداد، 

ظهيرة أمس، الرحال إلى 
تونس، تحسبا لمواجهة 

الترجي، في إطار 
الجولة األخيرة من دور 
المجموعات، في الوقت 

الذي وصل فيه وفد 
شبيبة القبائل إلى المغرب 

قادما من تونس، تحسبا 
لمواجهة الوداد البيضاوي 

المغربي.
ويسعى ممثال كرة القدم 

الجزائرية يوم السبت 
المقبل لتحقيق الفوز، من 

أجل صمان كل واحد منهما لصدارة مجموعته.
وأعلن مدرب شباب بلوزداد عن القائمة المعنية بسفرية تونس، وهي القائمة 
التي ضمت 24 العبا، ويغيب عن القائمة كل من بلخيثر وسالمي، في وقت 

عرفت فيه تواجد ربيعي.
وشرع فريق شباب بلوزداد مؤخرا في التحضير لمباراة الترجي التونسي، في 
ملحق ملعب نيلسون مانديال ببراقي، وخاض أشبال الكوكي، سهرة أول أمس 

آخر التدريبات بالجزائر قبل التنقل إلى تونس.
من جهته، التحق وفد فريق شبيبة القبائل بالعاصمة المغربية الدار البيضاء 
أمس تحسبا لمواجهة الوداد البيضاوي، على أمل الفوز والتربع على عرش 

المجموعة.
وكان المدرب ميلود حمدي والعبيه، قد تنقلوا من الجزائر إلى تونس ثم 

توجهوا إلى المغرب، وأكدوا أن الكناري، سيلعب المباراة األخيرة من أجل 
الفوز وإنهاء دور المجموعات في الصدارة

ق.ر

ق.ر

كشفت تقارير إعالمية ألمانية أمس أن 
ميتشيل فايزر العب فيردر بريمن األلماني 

لن يلتحق بالمنتخب الوطني في القريب، 
بسبب التصريحات التي أدلى بها لما أعلن 
عن رغبته حمل القميص الوطنين والتي 

حملت عبارات لم تعجب الطاقم الفني 
الوطني.

وكان الالعب البالغ من العمر 28، قد 
فاجأ الجميع منذ أسابيع مضت عندما خرج 

بتصريحات يؤكد فيها امتالكه أصوال 
جزائرية من جهة والدته، ومباشرته 

إلجراءات الحصول على الجنسية من أجل 
تمثيل الخضر في قادم المواعيد.

وكشفت صحيفة "بيلد" األلمانية أن "الحلم 
األفريقي" لفايزر مؤجل إن لم يكن ملغيا 

بشكل كامل، بسبب عدم تقبل مدرب الناخب 
الوطني جمال بلماضي لتصريحات الالعب، 

وكشفت الصحيفة عن غضب بلماضي الشديد 
من الالعب، حيث أشارت إلى أن مدرب 
الخضر لم يتقبل استعمال الالعب لكلمة 
"مغامرة"، بخصوص نيته في االنضمام 

لتشكيلة محاربي الصحراء مستقبال.
ذات المصدر أشار إلى أن الرجل األول في 

الطاقم الفني للخضر، شعر بأن فايزر يريد 
بعث مشواره كالعب دولي، بعد فشله في 
تحقيق ذلك مع ألمانيا، إضافة الستصغاره 

الجزائر خاصة أفريقيا عموما، عندما وصف 
ما ينوي القيام به بـ"المغامرة التي يريد 

عيشها، من أجل اللعب على الساحة الدولية«.
وجاءت ردة فعل جمال بلماضي الغاضبة 

ضد فايزر، تزامنا مع تمكن المنتخب 
الوطني من إيجاد حلول ولو مؤقتة لمشكلة 

مركز الظهير األيمن، والذي يبقى دون 
العب أساسي طيلة أشهر طويلة بسبب كثرة 

إصابات يوسف عطال.
وأظهرت فترة التوقف الدولي األخيرة أن كال 

من مهدي ليريس وكيفين غيتون، يمتلكان 
مؤهالت ال بأس بها دفاعيا وهجوميا، مما 

يسمح لكليهما بسد الفراغ في مركز الظهير 
األيمن، في انتظار استرجاع يوسف عطال 

لجاهزيته.
ونظرا لهذه األسباب، فإن جمال بلماضي ال 
ينوي توجيه الدعوة لميتشيل فايزر في قادم 

المواعيد، إال في حالة حدوث تطورات جديدة 
في العالقة بين الرجلين.

فشل المنتخب الوطني األولمبي، في بلوغ 
نهائيات أمم أفريقيا ألقل من 23 عاما، عقب 
خسارته أمام غانا بهدف دون رد أول أمس، 
في إياب الدور الفاصل من التصفيات، ونجح 
المنتخب الغاني، في تسجيل هدفه بعد مرور 

12 دقيقة فقط، عبر العبه إسحاقو فتاوو. 
وبذلك انتهت آمال المنتخب الوطني ألقل 

من 23 سنة في المشاركة بأولمبياد باريس، 
بعد أن عجز عن الوصول لبطولة أفريقيا 

المقررة بالمغرب، سنة 2023، والمؤهلة 
ألولمبياد 2024، وكانت مباراة الذهاب، 

التي جرت بملعب عنابة، قد انتهت بالتعادل 
اإليجابي )1-1(.

وشهدت المباراة تكافؤا كبيرا في الفرص، 
حيث فضل المدرب نور الدين ولد علي 

الدخول بتشكيلة هجومية، من أجل تدارك 
نتيجة الذهاب، لكن، وفي الدقيقة الـ11 من 
اللقاء افتتح المهاجم الغاني عبدول فاتوي 

باب التسجيل بعدما وجد ثغرة مكنته من 
اختراق الدفاع ومن ثم تسجيل هدف المباراة 

الوحيد.
وعقب هذا اإلقصاء، قال الناخب الوطني 
لفئة اقل من 23 سنة، نور الدين ولد علي 

بنبرة حزينة: "إنها نهاية المغامرة التي بذلنا 
من اجلها مجهودات كبيرة، أنا حزين لنفسي 
ولالتحادية ولكل من آمن في هذه المجموعة 
». ورغم مرارة الخروج من المنافسة، إال 
أن الناخب الوطني حرص على التأكيد، أن 
"عناصره تمتلك من المؤهالت ما يجعلها 

قادرة على تحقيق األحسن في المستقبل 
شريطة االستفادة من المتابعة والرعاية 

والعمل النوعي بشكل مستمر«.
وعليه، ورغم المجهودات الكبيرة والفرص 

العديدة التي خلقتها التشكيلة الوطنية في 
الفترات األخيرة من اللقاء، إال أن كتيبة 

المدرب ولد علي لم تتمكن من العودة في 
النتيجة ومن ثم أجبرت على تجرع مرارة 

اإلقصاء الذي جعلها تندم بشدة على تضييعها 
لفرصة تحقيق نتيجة أحسن في مقابلة 

الذهاب بالجزائر التي جرت يوم الجمعة 
المنصرم بعنابة، كانت قد انتهت بنتيجة 

التعادل بنتيجة )1-1(.
 ق.ر

أنهى المنتخب الوطني لفئة اقل من 17 
سنة، منافسات الدورة الدولية الودية 

الرباعية المنظمة من 22 إلى 28 مارس 
بالجزائر، في المركز الثاني عقب تعادله 

مع نظيره المالي بنتيجة )2-2(، في 
المقابلة الثالثة واألخيرة التي لعبت سهرة 

أول أمس بملعب نيلسون مانديال.
واتسمت هذه المقابلة الودية بندية كبيرة 
وتنافس شديد بين التشكيلتين على جميع 

االصعدة خاصة من جانب الضغط 
واالندفاع البدني.

وجاءت كل اهداف المقابلة في المرحلة 
الثانية من اللقاء، حيث سجل هدفي 

الجزائر الالعب اناتوف في الدقيقتين 
ال62 و 78، فيما سجل هدفي منتخب 

مالي كل من دايانغين سيدي بي )64د( 
و أبو بكر ديارا )76د(.

ومعلوم أن المنتخب الوطني كان قد استهل الدورة بالفوز على 
منتخب جزر القمر في الجولة األولى، قبل التعادل في الجولة الثانية 

أمام اليابان بنتيجة )3-3(.
وفي المقابلة الثانية للجولة الثالثة، فاز المنتخب الياباني على منتخب 

جزر القمر بنتيجة )4-1( لينهي الدورة 
في المركز األول متوجا باللقب.

وخالل نهائيات كان-2023، سيلعب 
منتخب أقل من 17 سنة ضمن 

المجموعة األولى المبرمجة بملعب 
"نيلسون مانديال"، رفقة منتخبات 

الصومال والسنغال والكونغو، حيث 
ستكون أول خرجة له أمام الصومال 

في المباراة االفتتاحية المقررة يوم 
السبت 29 أفريل.

وتشارك في موعد كان-2023، 
منتخبات 12 بلدا تم توزيعها على 

ثالث مجموعات تضم كل مجموعة 
4 منتخبات، حيث تجري بمالعب 

"نيلسون مانديال" )براقي(، و"الشهيد 
حمالوي" )قسنطينة( و19 ماي 1956 

)عنابة(.
وعقب نهاية المنافسة القارية، سيمثل منشطو المباريات نصف 

النهائية القارة السمراء في مونديال )أقل من 17 سنة( بالبيرو )10 
نوفمبر - 2 ديسمبر 2023(.

ق.ر/واج

ليري�س وغيتون يمنحانه حلول اإ�سافية في الرواق الأيمن

هزيمته اأمام غانا �ستحرمه من الم�ساركة في كاأ�س اإفريقيا 

في اإطار تح�سيراته لكاأ�س اإفريقيا 2023 بالجزائر: 

 ت�ضريحات فايزر تغ�ضب 
بلما�ضي وتوؤخر �لتحاقه بالخ�ضر

منتخب �أقل من 23 �ضنة ينهي �آماله في بلوغ �أولمبياد باري�س

منتخب �أقل من 17 �ضنة يحتل و�ضافة �لدورة �لرباعية

ريا�ضي



 توقيف 3 �أ�شخا�ص 

متورطني يف الق�ضية

 اأمن العامة يحجز
  اأزيد  من 5 قناطري

 من اللحوم الفا�سدة 
تمكنت مصالح أمن والية الجزائر من 

توقيف 3 أشخاص وحجز أزيد من 5 قناطير 
من اللحوم غير الصالحة لالستهالك، حسب 

ما أورده أمس بيان لذات المصالح. 
وأوضح نفس المصدر أن العملية انطلقت 

على إثر "معلومة تلقاها عناصر األمن 
الحضري التاسع بعين النعجة بأمن المقاطعة 

اإلدارية لبئر مراد رايس, مفادها وجود 
مستودع سري يقوم صاحبه ببيع اللحوم 

البيضاء وأحشائها دون احترام أدنى شروط 
النظافة والحفظ, وبحضور مصالح مفتشية 
التجارة وقمع الغش لبئر مراد رايس, تمت 
مداهمة المستودع الذي عثر فيه على كمية 

معتبرة من اللحوم البيضاء وأحشاء الدواجن 
واألغنام واألبقار فاسدة وغير صالحة 

لالستهالك البشري.«
وأضاف المصدر ذاته أن العملية أفضت إلى 

"توقيف 3 أشخاص في حالة تلبس وحجز 
60ر5 قناطير من اللحوم واألحشاء المختلفة 
المجمدة بسبب االنعدام الكلي لشروط الصحة 
والحفظ والنظافة". وبعد استكمال اإلجراءات 
القانونية, سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة 

المختصة إقليميا عن قضية "عرض للبيع 
منتوج خطير لالستهالك البشري مع عدم 

احترام شروط حفظ المواد االستهالكية وعدم 
امتالك االعتماد الصحي والسجل التجاري", 

وفقا لذات البيان.
ر. ن
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أصدر قاضي اإلحداث بمحكمة باتنة حكما 
يقضي بإدانة المتهم الذي اعتدى على أستاذته 
ببلدية تاكسالنت بخمس سنوات حبسا سنتان 
منها نافذة و3 سنوات موقوفة النفاذ، وفق ما 

علمته أمس، وكالة االنباء الجزائرية من مصدر 
قضائي. وحسب ذات المصدر فقد حوكم المتهم 
بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق اإلصرار 

والترصد. 
وتعود وقائع االعتداء إلى 11 جانفي الماضي 

حوالي الساعة منتصف النهار عندما تلقت 
مصالح الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني 

بتاكسالنت بالغا مفاده تعرض أستاذة بمتوسطة 
ببلدية تاكسالنت ويتعلق األمر بالمدعوة 

)ب.ش.ر( لضربة خنجر على مستوى الظهر 

من طرف قاصر المسمى )ع.ه( تلميذ بالسنة 
الرابعة متوسط بنفس المؤسسة.

وتم بعد ذلك توقيف المتهم حينها وصدر في 
حقه أمرا باإليداع رهن الحبس المؤقت بجناح 

األحداث حسب بيان صدر آنذاك عن وكيل 
الجمهورية لدى محكمة نقاوس التابعة لمجلس 

قضاء باتنة.

 اعتمدت جامعة " زيان عاشور" بالجلفة 
مؤخرا 12 مؤسسة فرعية على شكل مكاتب 

دراسات و ذلك في سياق إنفتاح هذه المؤسسة 
على محيطها الخارجي وإقحامها في ديناميكية 

التنمية, حسبما علم أمس من رئاسة الجامعة.
وأوضح رئيس الجامعة ي البروفيسور 

الحاج عيالم لوكالة األنباء الجزائرية، أن 
استحداث هذه المؤسسات الفرعية على شكل 
مكاتب دراسات من شأنها أن تضع الجامعة 

في قلب ديناميكية االقتصاد الوطني حيث 
سيستفيد القطاع االقتصادي من خبرة األساتذة 

الجامعيين، كما سيسمح للجامعة بالحصول على 

موارد مالية إضافية.
وسيساهم هذا النشاط الذي يأتي في إطار 
تطبيق تعليمات الوزارة الوصية في جعل 

الطلبة يتعاملون مع إشكاليات تطبيقية و واقعية 
على أرض الميدان مما سيؤثر إيجابا على 

تكوينهم, وفقا لعيالم. وتخص هذه المؤسسات 
الفرعية التي تم اعتمادها مؤخرا عدة كليات 

سايرت هذا النهج , حيث تم إعتماد بكلية العلوم 
والتكنولوجيا ثالثة مكاتب للدراسات تتعلق 

بمتابعة المشاريع في الشق المتعلق بالهندسة 
المدنية ومكتب يخص الدراسات الهندسية في 

الطاقات المتجددة من حيث متابعة و إنجاز 

المشاريع, ومكتب للدراسات في مجال الطاقة 
و الفالحة.

وبكلية العلوم الطبيعة والحياة , تم اعتماد 
مكتبين للدراسات في مجاالت الدراسات 

المتخصصة في الفالحة البيئية واقتصاد الماء 
وآخر يخص التهيئة العمرانية، كما خصص 

لكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير مكتبين 
للدراسات أحدهما سيكون له نشاط في مجال 

االستشارات االقتصادية والتسويقية, وآخر 
مختص في سبر اآلراء والدراسات اإلحصائية, 

استنادا لذات المصدر.
و�أج

أحبطت مصالح أمن والية بومرداس عملية هجرة غير 
شرعية عبر البحر وأوقفت 16 شخصا واسترجعت 

مبالغ مالية معتبرة من العملتين الوطنية والصعبة.
وقالت مصالح أمن والية بومرداس في بيان لها استلمت 

جريدة الرائد نسخة منه، بأن العملية تعود لتلقيفرقة 
مكافحة تهريب المهاجرين واالتجار باألشخاص 

بالمصلحة الوالئية للشرطة القضائية معلومات أمنية 
مفادها عزم بعض األشخاص على تنفيذ وتنظيم هجرة 
سرية عبر البحر من أحد شواطئ الوالية، لتقوم ذات 

المصالح بالتدخل في الوقت المناسب وتوقف منظمي 
هذه العملية .وقد مكنت العملية من حجز قارب نزهة 

يستعمل في العملية، مبلغ 2170 أورو و أكثر من 
60 ألف دينار جزائري وهواتف نقالة، كما تم توقيف 

16 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 44 سنة 
ينحدرون من مناطق مختلفة وتحويلهم إلى المصلحة 

من أجل إنجاز ملفات قضائية، و بعد إستكمال إجراءات 
التحقيق تم تقديم أطراف القضية أمام العدالة.

ف. م

تمكنت عناصر المصلحة الوالئية للشرطة القضائية 
بأمن والية البيض، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية 
تقوم بنقل وتخزين و المتاجرة بالمؤثرات العقلية بقطاع 

االختصاص.
وذلك على إثر تحريات ميدانية لعناصر فرقة مكافحة 
اإلتجار غير الشرعي للمخدرات، مفادها وجود ثالث 

أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 35 سنة بصدد 
عقد صفقة بيع كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، عليه 

تم إعداد خطة عمل محكمة أين تم توقيفهم و حجز 6360 
كبسولة من المؤثرات العقلية نوع بريقابالين 300 ملغ 

أجنبية الصنع ومبلغ مالي من عائدات الترويج مقدر 
بـ130 ألف دج ومركبة تستعمل في النشاط اإلجرامي.

وبعد استكمال كافة اإلجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف 
قضائي سيقدم بموجبه المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية 

لدى محكمة البيض.
حياة �ضرتاح

تم أول أمس ايداع دفتر شروط على مستوى لجنة 
الصفقات العمومية لوالية تيزي وزو المتضمن انجاز 
نقاط للتزويد بالمياه من أجل المكافحة الجوية للحرائق 
بهذه الوالية, حسبما افاد به المحافظ الوالئي للغابات, 
يوسف ولد محند. وفي مداخلته خالل دورة المجلس 

الشعبي الوالئي, اشار ولد محند الى ان مصالحه قامت 
بإيداع دفتر الشروط المتضمن انجاز نقاط للتزويد 
بالمياه التي ستضمن امداد وسائل المكافحة الجوية 

للحرائق بالمياه الالزمة في حالة نشوبها.
 ويتعلق االمر بتسعة )9( حواجز مائية تبلغ سعة كل 

واحد منها 108 متر مكعب موزعة عبر المناطق 
االكثر عرضة للحرائق والتي سيتم انجازها حسب 

المعايير التقنية وبمواد مدروسة. وقال المحافظ "قمنا 
بإيداع دفتر الشروط الذي تطلب تحضيره وقتا و 

هذا بالتعاون مع الحماية المدنية الن المشروع يتعلق 
بهياكل حساسة وإننا ننتظر رأي لجنة الصفقات 

العمومية للوالية إلطالق اعالن عن مناقصة". وفي 
نفس السياق اوضح ولد محند انه سيخصص جزء 

من اشغال انجاز هذه الهياكل للشركات المستحدثة في 
اطار آليات دعم التشغيل، مبرزا عند تقديمه لمخطط 
حملة الوقاية من حرائق الغابات, ان الوالية سجلت 
221 حريقا في سنة 2022 متسببة في تلف مساحة 

تقدر بـ 1974 هكتار.
ع.ط

قا�ضي الأحداث يق�ضي باإدنة املتهم بـ 5 �ضنوات �ضجنا، �ضنتان منها نافذة

حمكمة باتنة تبت يف ق�سية
اأ�ستاذته التلميذ الذي اعتدى على 

اإ�ضـهـــار
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توقيف 16 �ضخا وا�ضرتجاع مبالغ مالية معتربة

�سرطة بومردا�س حتبط عملية هجرة �سرية عرب البحر

مكنت من حجز ما يفوق 6 اآلف كب�ضولة نوع "بريقابالني 300 ملغ"

تفكيك �سبكة اإجرامية تتاجر يف املوؤثرات العقلية بالبي�س

بهدف املكافحة اجلوية للحرائق

نحو اجناز نقاط للتزويد باملياه بتيزي وزو

جامعة " زيان عا�ضور" باجللفة

اعتماد 12 موؤ�س�سة فرعية على �سكل مكاتب درا�سات 
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 l اإعداد: حياة �سرتاح

تدبرية رم�ضان

تحتوي  التي  السلطات  تعتبر 
كالخس  الخضراء  األوراق  على 
األطعمة  من  تحديًدا  والجرجير 
البالستيكية،  للعلب  الصديقة  غير 
خاصة إذا ما كانت هذه السلطات 
النوع من  هذا  في  فحفظها  متبلة، 
ونكهتها؛  طزاجتها  يفقدها  العلب 
في  السلطة  حفظ  األفضل  من  لذا 
جيًدا  وعزلها  الزجاج،  من  علبة 

عن حرارة الخارج.

العلــــــــــم   يجــــــيب

كم كوبا 
من الع�صري 

ُي�شمح لك ب�شربه 
يوميا يف رم�شان؟

مثل  "العصائر  إن  البعض  يقول 
التمر الهندي وقمر الدين والخروب 
مشروبات مثالية في شهر رمضان، 
فهي تروي العطش وتغذيك". ولكن 

ما مدى صحة ذلك؟
شرب  أن  مع  أنه  هي  الحقيقة 
عصائر شهر رمضان تزود الجسم 
بالماء، إال أن تناول كثير منها فكرة 

سيئة.
وتعطي  خفيفة  العصائر  أن  فرغم 
الجسم طاقة، فإن العصير بأنواعه 
على  صحية  بمشاكل  يرتبط  كافة 
أقل  الفاكهة  البعيد، فعصير  المدى 
مما  الكاملة،  الفاكهة  من  إشباعا 
تناول  في  اإلفراط  يزيد من خطر 
حتى  ألنك  الوزن،  وزيادة  الطعام 
جائعا  ستبقى  العصير  شرب  بعد 

وتأكل.
جميع  على  ينطبق  الكالم  هذا 
منها  الطبيعية  العصائر،  أنواع 

والمصنعة.
السكر  من  بمحتواه  العصير  أيضا 

يزيد من خطر تسوس األسنان.
المشروبات الغازية أيضا ليست بها 
جسمك  تزود  وال  لصحتك،  فوائد 

بسوى السعرات الحرارية.
لذلك في رمضان نوصيك بالتالي:

وسيلتك  واجعله  الماء  اشرب 
للترطيب.

ابتعد عن المشروبات الغازية.
ثمار من   3 تناول  إذا كان ممكنا، 
المشمش حتى تحصل على األلياف 
كوب  شرب  عن  عوضا  الغذائية، 
من عصير قمر الدين. وبدل شرب 
تناول  البرتقال،  من عصير  كوب 

برتقالة.
قلل شرب العصير إلى كوب واحد 

يوميا أو أقل.
العصير  استشر طبيبك قبل شرب 

إذا كنت تعاني مرض السكري.

اأطباق رئي�ضية

زيتون بالدجاج يف الفرن
املقادير:  أفخاذ دجاج حسب الرغبة، 500غ زيتون أخضر منزوع النوى، حبة بصل 
كبيرة مفرومة ناعما، 6 فصوص ثوم مبشورة، 6 مالعق كبيرة زيت، نصف ملعقة 
كبيرة ملح، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة راس حانوت، ملعقة صغيرة كزبرة 
مطحونة، ملعقة صغيرة ثوم مطحون، ملعقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة هريسة، 3 
حبات طماطم مبشورة، 1 ملعقة كبيرة معجون الطماطم، لتر ماء، حبة ليمون، معدونس.

طريقة التح�ضري:
ـ نغلي الزيتون ثالث مرات، مع تغيير الماء في كل مرة حتى يتخلص من ملوحته.

ـ في قدر نضع الزيت يسخن ونضع البصل، الثوم، وأفخاذ الدجاج والبهارات والملح 
ونقلب حتى يذبل البصل.

ـ نضيف الطماطم المبشورة، ونغطي القدر لمدة 5 دقائق.
ـ نضيف الماء، ونترك الدجاج يستوي لمدة نصف ساعة إلى 40 دقيقة على نار متوسطة.

ـ نضيف الزيتون ونفرغ المرق في قالب فرن ونرتب أفخاذ الدجاج.
ـ ندخل القالب إلى الفرن على درجة حرارة 180 حتى يتحّمر الدجاج حوالي 10 دقائق.

ـ عند إخراجه من الفرن، نفرغ عصير الليمون ونرش المعدنوس المقطع رقيق.

حتلية وحلويات
"مو�س" بالربتقال

املقادير: كوب كبير من عصير البرتقال، مبشور حبتين برتقال، 3 صفار بيض، 3 
بياض بيض، 120غ سكر ناعم، 30غ مايزينة، قرصة ملح.

طريقة التح�ضري:
ـ في قدر، نضع عصير ومبشور البرتقال، والمايزينة وصفار البيض.

ـ نخلط جيدا مع الخفق لمدة 30 ثانية.
ـ نضع القدر على نار هادئة ونحرك المزيج باستمرار حتى تتشكل كريمة سميكة.

ـ نرفعها من على النار ونتركها تبرد.
ـ نخفق بياض البيض في الخالط مع قليل من الملح والسكر لمدة 5 دقائق حتى يصبح 

كالثلج.
ـ نمزج بياض البيض مع الخليط األول بعد أن يكون قد برد.

ـ نمزج بلطف ثم نمأل أكواب التقديم.

هل كنت تعلم
هذا اأف�شل وقت 

ل�شرب القهوة يف رم�شان
القهوة مدرة للبول، وشربها على السحور قد يعني أنك ستفقد كمية كبيرة من الماء خالل 

التبول في ساعات الصباح.
وأيضا شرب القهوة مباشرة على اإلفطار ليست فكرة جيدة، ننصحك بعدم فعل ذلك؛ 

إذ يزيد الكافيين من إنتاج كمية الحمض في المعدة وقد يسبب حرقة أو اضطرابا فيها.
وفي وقت اإلفطار أنت بحاجة لشرب الماء لتعويض جسمك عما فقده خالل الصيام، 

وبالمقابل فإن القهوة مدرة للبول ولن تساعدك في الترطيب.
فعلى  القرحة-  أو  المريء  ارتجاع  -مثل  المعدة  في  مشاكل  من  تعاني  كنت  إذا  أيضا 

األرجح أن القهوة مباشرة على اإلفطار ستؤذيك.
لذا من المهم شرب القهوة بعد اإلفطار بساعتين بعد أن تكون تناولت إفطارا صحيا، 
وشربت كمية كافية من الماء، وأكلت التمر، وتناولت وجبتك؛ عندها يكون جسمك قد 

استعاد نشاطه، وتم تزويده بالسوائل.
وللقهوة فوائد صحية أبرزها 

تنبيه الجهاز العصبي المركزي وتعزيز اليقظة وتقليل الشعور بالتعب.
ألزهايمر  مرض  لتطوير  أقل  مخاطر  لديهم  بانتظام  القهوة  يشربون  الذين  األشخاص 

والخرف.
الوزن، ولكن  لديك، مما قد يساعد في جهودك إلنقاص  الغذائي  التمثيل  تعزيز عملية 

ضمن نظام غذائي صحي.
تزويد الجسم بالعديد من مضادات األكسدة المفيدة للصحة.

من جهتها تقول كاريسا غالواي مستشارة التغذية "ال تحتوي القهوة الكثير من السعرات 
فيها. فقط كن حذرا من إضافة  القهوة، ولكن ما تضعه  ليست في  المشكلة  الحرارية. 
إحساني  تجعلها غير صحية". وتضيف  التي  اإلضافات  نوع من  أي  أو  إليها،  السكر 

"اختر القهوة السوداء، أو القهوة مع القليل من الحليب قليل الدسم.«

املقبالت وال�ضلطات وال�ضوربات

كريب بـ"الداند" والفطر
املقادير :  أوراق كريب مالح، كأس جبن مفروم، كأس فطر مقطع صغيرا، كأس لحم 
"داند" مقطع صغيرا، ملعقة كبيرة مارغرين، مقدونس مقطع رقيقا، قشدة طرية، ملح، 

فلفل أسود.

طريقة التح�ضري:
ـ نتبل الفطر ولحم الداند بالملح و الفلفل األسود ونمزج جيدا ثم نقليهم في المارغرين 

على نار هادئة.
ـ نضيف القشدة ونترك العقدة تستوي حتى تتخثر وتكون بمذاق لذيذ، نضيف إليها القليل 

من الجبن المبشور والقليل من المعدنوس.
ـ نضع ورقة الكريب ونحشوها بملعقة كبيرة من الخليط، ثم نلف الورقة تلو األخرى 

حتى ننتهي من كل الكمية ومن كل األوراق.
ـ نصفهم في صينية الفرن ونضع فوقهم البقدونس والجبن المفروم و ندخلهم إلى الفرن 

الساخن مدة 15 دقيقة.

طاجن بطاط�س و�شبانخ بالدجاج
املكونات:

 1/3كوب زيت نباتي، 2حبة بطاطس مقطعة مكعبات،  250غرام صدور دجاج مقطعة، 
 1حبة بصل مقطعة، 1ملعقة هريسة ،  ½ 1ملعقة من توابل رأس الحانوت ½كوب 
المقطعة8  السبانخ  ماء،  ½ 1ملعقة صلصة طماطم 1ملعقة زبدة، حزمة من أوراق 

بيضات، ملح و فلفل 1/3كوب جبنة بارميزان.

طريقة التح�ضري:   في وعاء مسطح يُضاف الزيت ثم مكعبات البطاطس مع التقليب حتى 
تتحول إلى اللون الذهبي، ثم تُرفع من الزيت وتتُرك جانباً.

في نفس الزيت السابق يُضاف قطع الدجاج وتقلب لمدة 5 دقائق ليتغير لونها من الخارج 
وتبقى من الداخل لم تنضج بعد، ثم يُضاف لها قطع البصل مع التقليب لمدة 5 دقائق، ثم 
يُضاف الهريسة، الطماطم، الماء، رأس الحوت، الزبدة وأخيراً السبانخ، ويترك الخليط 

لمدة 5 دقائق فقط.
في وعاء آخر يُضرب البيض جيداً مع إضافة الجبن والملح والفلفل ومكعبات البطاطس 
السابق تجهيزها، ثم يوضع الخليط السابق في صينية فرن ومعه البيض والجبن وتدخل 

الصينية الفرن لمدة 25 دقيقة.

مائدة رم�ضان

النباتيني يف رم�ضان

ين�ضح با�ضت�ضارة الطبيب يف تناول بع�ض املكمالت الغذائية التي 

تعو�ض نق�ض بع�ض الفيتامينات اأو املعادن يف النظام النباتي 



ال�ضلف يف رم�ضان
عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه

أما أمير البررة وقتيل الفجرة عثمان بن عفان رضي هللا عنه، 

قال أبو نُعيم عنه: "حظه من النهار الجود والصيام، ومن الليل 

ٌم بالنجوى، تقول عنه زوجه  السجود والقيام، مبشر بالبلوى، منعَّ

هيمه:  لها  يقال  له  جدٍة  بن عبد هللا عن جده عن  الزبير  وعن 

كان عثمان يصوم الدهر، ويقوم الليل إال هجعة من أوله". قتلوه 

وقد كان صائًما والمصحف بين يديه والدموع على 

ورابع  صدٍق  ووزير  محمد  حبيب  وخديه،  لحيته 

خير من وطأ التراب.
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ر�ضائل رم�ضانية
اإن اأجمل ارتياح هو راحة النف�س عندما ت�ضعر باأنها اتقت اهلل ما ا�ضتطاعت؟ 

رم�ضان فر�ضة كبرية لتحقيق التقوى ونيل ر�ضا اخلالق

السؤال   -1 أهمها:  من  التراويح،  في صالة  مهجورة  سنن  هناك 
عند  حذيفة  لحديث  الوعيد،  آية  عند  واالستعاذة  السؤال  آية  عند 
تسبيح  فيها  بآية  مر  إذا   – وسلم  عليه  هللا  صلى   – أنه   ” مسلم: 
سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ” )صحيح مسلم(. 
عليه  هللا  صلى  النبي  على  والصالة  هللا  بحمد  الدعاء  افتتاح   -2
وسلم، لما رواه أبو داود، والترمذي، عن فضالة بن عبيد، قال: ” 
سمع النبي – صلى هللا عليه وسلم – رجال يدعو في صالته فلم 
يصل على النبي – صلى هللا عليه وسلم -، فقال النبي صلى هللا 
عليه وسلم : عجل هذا، ثم دعاه، فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم 
فليبدأ بتحميد هللا والثناء عليه، ثم ليصل على النبي صلى هللا عليه 
وسلم، ثم ليدع بعد بما شاء” )سنن أبوداود وجامع الترمذي وقال 
الترمذي حسن صحيح(. 3- الترويحة بين كل تسليمتين: من هدي 
الصحابة رضي هللا عنهم في التراويح جعل ترويحة قصيرة بعد 
كل أربع ركعات من صالة التراويح، وما سميت التراويح بذلك إال 
ألن السلف كانوا يأخذون ترويحة بين كل أربع ركعات، وهو أمر 

مشهور عن السلف الصالح، وتلقوه جيال عن جيل؛ ألن ذلك مما 
يعين على إقامة صالة التراويح بنشاط وعزيمة. 4- قول )سبحان 
الملك القدوس( عقب الوتر: من السنة أن اإلمام إذا سلم من الوتر أن 

يقول سبحان الملك القدوس ثالث مرات، يرفع بها صوته. 
وسلم  عليه  النبي – صلى هللا  أبزى، عن  بن  الرحمن  عبد  روى 
أيها  يا  وقل  األعلى  اسم ربك  بسبح  الوتر  في  يقرأ  كان  أنه   ”  :-
القدوس،  الملك  فإذا سلم قال: سبحان  الكافرون وقل هو هللا أحد، 
بها صوته”  القدوس، ورفع  الملك  القدوس، سبحان  الملك  سبحان 
)أخرجه النسائي وأحمد وإسناده صحيح(. 5- دعاء هللا إني أعوذ 
برضاك من سخطك: ينبغي لإلمام أن يقول ذلك في آخر وتره؛ لما 
رواه علي بن أبي طالب رضي هللا عنه : “أن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال أحصي 
ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك” )أخرجه أحمد في المسند 

وإسناده قوي(.

 �ضنن مهجورة 
يف �ضالة الرتاويح 

...عن أبى موسى األشعري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ) إن من إجالل هللا إكرام ذي الشيبة المسلم 
وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان 

المقسط ( . )حسن( )صحيح الجامع . )2199
وعن أبى هريرة رضي هللا عنه : عن النبي صلى هللا عليه وسلم 
قال : ) يجيء صاحب القرآن يوم القيامة ، فيقول : يا رب حله 
، فيلبس تاج الكرامة . ثم يقول : يا رب زده فيلبس حلة الكرامة 
، ثم يقول : يا رب ارض عنه ، فيقال اقرأ وارق ويزاد بكل آية 

حسنة ( .)حسن( )صحيح الجامع. )8030
كان النبي صلى هللا عليه و سلم يعرض القرآن في رمضان على 

جبريل عليه السالم، فكان يدارسه القرآن.
 ِ َرُسوُل هللاَّ َكاَن  َقاَل:  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن   ِ َعْبِد هللاَّ ْبُن   ِ ُعَبْيُد هللاَّ عن 
في  َيُكوُن  َما  أَْجَوُد  َوَكاَن   ، النَّاِس  أَْجَوَد  وسلم  عليه  هللا  صلى 
َرَمَضاَن ِحيَن َيْلَقاُه ِجْبِريُل ، َوَكاَن َيْلَقاُه في ُكلِّ لَْيلٍَة ِمْن َرَمَضاَن 
ِ صلى هللا عليه وسلم أَْجَوُد ِباْلَخْيِر  َفيَُداِرُسُه اْلُقْرآَن ، َفلََرُسوُل هللاَّ

يِح اْلُمْرَسلَِة. ِمَن الرِّ
 )6(4/1 و\"البَُخاِري\"   )2042(230/1 أحمد  أخرجه 

و229/4). )3554
قال ابن رجــــب : \" كان السلف يتلــــون القــــرآن في شهر 

رمضان في الصــــــــالة وغيرها\".
و كان قتادة يختم القرآن في كل سبع ليال مرة، فإذا جاء رمضان 
ختم في كل ثالث ليــــــــال مرة فإذا جــــاء العشر ختم في كــــل 

ليلـــــــة مرة \" ) الحلية 338/2و لطائف المعارف ص .) 191
وكان النخعي يفعل ذلك في العشر األواخر منه خاصة ، وفي 

بقية الشهر في ثالث\" ) لطائف المعارف ص .) 191
والشافعي رحمه هللا قال عنه ربيع بن سليمان : \"كان محمد بن 
أدريس الشافعي يختم في شهر رمضان ستين ختمة ، ما منها 
شيء إال في صالة \" قال ابن عبد الحكم : كان مالك إذا دخل 
رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على 
سفيان  كان  الرزاق:  عبد  وقال   ، المصحف  من  القرآن  تالوة 
العبادة وأقبل على تالوة  إذا دخل رمضان ترك جميع  الثوري 

القرآن.
قال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة 
من  القرآن  تالوة  على  وأقبل  العلم،  أهل  ومجالسة  الحديث 
دخل  إذا  الثوري:  سفيان  كان  الرزاق:  عبد  قال  المصحف. 
وكانت  القرآن.  قراءة  على  وأقبل  العبادة  جميع  ترك  رمضان 
النهار في  عائشة - رضي هللا عنها - تقرأ في المصحف أول 

شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس نامت. 
فرصة  رمضان  شهر  من  يتخذون  الصالح  سلفنا  كان  ولقد 
األمر  يقتصر  ولم   , وأحكامه  أخالقه  ومعرفة  القرآن  لمدارسة 

على التالوة فقط , كما يفعل كثير من الناس اليوم. 
الذين  ذّم  تعالى  وقته؛ ألن هللا  طوال  القرآن  يهجر  أال  وينبغي 
يجهرونه، قال تعالى: ))وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا 

هذا القرآن مهجوراً(()الفرقان:17(.

�ضهر القراآن
رم�سان �سهر مد�ر�سة �لقر�آن )2(

ا�ضتكرثوا منه يف رم�ضان
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "الدعاء مخ العبادة، وال 
الحديث عن جوهر  هذا  لنا  ويكشف  أحد".  الدعاء  مع  يهلك 
على  المحتاج  العبد  إقبال  في  تتجلى  التي  وحقيقتها،  العبادة 
المعبود الغني، وهو إقبال يجسد الصلة بين الخالق والمخلوق، 
أموره،  جميع  في  تعالى  ربه  إلى  الدائمة  بحاجته  وشعوره 

واعترافه بالعبودية له تعالى. 
وقد عد هللا تعالى اإلعراض عن الدعاء استكباراً عن العبادة: "وقال 
ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون 

جهنم داخرين"، )غافر: 60(

دعاء اليوم الثامن من رم�ضان
عن ابن َعبَّاٍس، َعِن النَِّبيِّ صلى هللا عليه و آله:

َو  َنِقَمِتَك  ِسَياِط  ِمْن  أَِعْذِني  َو  َمَعاِصيَك،  ِض  لَِتَعرُّ َتْخُذْلِني  اَل  "اللَُّهمَّ 
ُمْنَتَهى  َيا  أََياِديَك  َو  ِبَمنَِّك  َسَخِطَك،  ُموِجَباِت  ِمْن  أَِجْرِني  َو  َمَهاِويكَ ، 

اِغِبيَن ". َرْغَبِة الرَّ

حدث يف رم�ضان
ح�ضار الظاهر بيرب�س لعكا:

في مثل هذا اليوم: 8 رمضان عام 665 هـ الموافق 1267م، بدأ حصار 
مدينة عكا، بقيادة الظاهر بيبرس؛ حيث بلغه وهو في دمشق أن جماعة 
من الفرنج تُغير في الليل على المسلمين وتتوارى وهي ترتدي ثياب 
المسلمين، قاد السلطان بيبرس سريَّة خاصة استطاعت اقتناصهم بعد 
عكا ضرب  في  المقيمون  الفرنج  حاول  عكا،  من  َينطلقون  كانوا  أن 
لم  إذا  جدرانها  وهدم  حاميتها  على  بالقضاء  بيبرس  فأمر  المسلمين، 

يمتثل أهلها بالوالء للنظام اإلسالمي للدولة.
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قراآنيات...فهم القراآن وتدبره ثمرته الإميان

فوائد حول �سورة امللك اأو تبارك 

وكذا كان اإلمام مالك ال يجيز لنفسه الرواية وال التحديث في حالة القيام أو 
المشي، وقد مر يوما على أبي حازم الزاهد وهو يحدث فجازه، فقال: “إني 
لم أجد موضعا أجلس فيه فكرهت أن آخذ حديث رسول هللا صلى هللا عليه 
قال:  دينار؟  لم تكتب عن عمرو بن  لم  لمالك:  قيل  قائم”. ولما  وسلم وأنا 
“أتيته والناس يكتبون عنه قياما، فأجللت حديث رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم أن أكتبه وأنا قائم”. ومرة سأله ابن مهدى في الطريق عن حديث فقال 
مالك: “هذا حديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأكره أن أحدثك 
ونحن نستطرق الطريق، فإن شئت أن أجلس وأحدثك به فعلت، وإن شئت 
أن تصحبني إلى منزلي وأحدثك به فعلت، قال: فصحبته إلى منزله فجلس 
وتمكن ثم حدثني به]14[. 4- كراهية التحديث على غير طهارة نقل اإلمام 
قتادة عن السلف كراهة التحديث على غير الطهارة، حتى كان األعمش إذا 
أراد أن يحدث على غير طهور تيمم]15[، واشتهر عن مالك أنه إذا أراد أن 
يحدث بحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اغتسل وتطيب ولبس أحسن 
ثيابه، ثم خرج وعاله الوقار والهيبة، وتمكن في جلوسه فحدث وَزبَر من 
يرفع صوته]16[، وكانوا يلتزمون بهذا الهدي والصمت في عامة حياتهم 
إجالال لمكانة حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 5- البكاء عند الحديث 
عن النبي عليه الصالة والسالم كان محمد ابن المنكدر سيد القراء، ال يكاد 
يسأل عن حديث أبداً إال وهو يبكي حتى يرحمه الناس من كثرة بكائه، وكذا 
عامر بن عبد هللا بن الزبير – وكان من سادة التابعين- فإذا ذكر عنده النبي 
صلى هللا عليه وسلم بكى حتى ال يبقى في عينيه دموع.]17[ وسئل مالك 
عن أيوب السختياني فقال: “حج حجتين فكنت أرمقه، وال أسمع منه، غير 
أنه كان إذا ذكر النبي صلّى هللا عليه وسلّم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه 
ما رأيت كتبت عنه”]18[. 6- تغير الحال عند الحديث عن النبي صلى هللا 
عليه وسلم لقد كان  جعفر بن محمد الصادق كثير الدعابة والتبسم، ولكن 
إذا ذكر عنده النبي صلى هللا عليه وسلم اصفر. وعبد الرحمن بن القاسم 
لونه كأنه  إلى  فينظر  النبي صلى هللا عليه وسلم،  يذكر  المدينة،  أئمة  من 
الدم، وقد جف لسانه في فمه، هيبة لرسول هللا صلى هللا عليه  نزف منه 
وسلم]19[. وكان ابن سيرين إذا ُذكر عنده حديث رسول هللا صلى هللا عليه 
الحديث  سمع  إذا  كان  أنه  قتادة  عن  وجاء  َخَشع]20[  يضحك  وهو  وسلم 
أخذه العويل – أي البكاء مع الصوت- والزويل حتى يحفظه.]21[ واإلمام 
الزهري كان من أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى هللا عليه 
وسلم فكأنه ما عرفك وال عرفته.]22[ وعن ابن المبارك قال: “كنت عند 
مالك وهو يحدث فجاءت عقرب فلدغته ست عشرة مرة ومالك يتغير لونه 
ويتصبر وال يقطع حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما فرغ من 

المجلس وتفرق الناس قلت له: لقد رأيت منك عجبا، قال: نعم إنما صبرت 
بالهدي  التمسك   –7 لحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم]23[.  إجالال 
النبوي في جميع أحيانهم لقد ضرب لنا أئمة اإلسالم وأعالم األمة أروع 
مثل في اتباع سنة النبي عليه الصالة والسالم قوال وعمال ودعوة، واستنوا 
الحديث  حفظ  على  نستعين  كنا  يقولون:  وكانوا  وكبيرها،  السنة  بصغير 
بالعمل به، حتى قال اإلمام سفيان: “إن استطعت أال تحك رأسك إال بأثر؛ 
فافعل”]24[،  ويقول: “ما بلغني عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديث 
قط إال عملت به ولو مرة”.]25[ واإلمام أحمد يقول: “ما تركت حديثاً إال 
عملت به”، وهو صاحب المسند الحاوي لحوالى ثالثين ألف حديث. 8- شدة 
إنكارهم وغضبهم لمن عارض هدي النبي صلى هللا عليه وسلم وقد التزم 
سلف األمة منهج التسليم واالنقياد وعدم المعارضة بأدنى رأي على هدي 
الرسول صلى هللا عليه وسلم حتى في األمور قد يظن ظان أنها تافهة وهي 
عندهم من أعظم الفتن. ومن ذلك ما قاله الزبير بن بكار أنهسمع مالك بن 
أنس وأتاه رجل فقال يا أبا عبد هللا: من أين أحرم؟ قال : من ذي الحليفة 
من حيث أحرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . فقال: إني أريد أن أحرم 

من المسجد .
 فقال  ال تفعل . قال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: ال 
تفع ، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها 
قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول 
يَُخالُِفوَن  الَِّذيَن  }َفْلَيْحَذِر  يقول:  هللا  سمعت  إني  وسلم،  عليه  هللا صلى هللا 
َعْن أَْمِرِه أَْن تُِصيَبُهْم ِفْتَنٌة أَْو يُِصيَبُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم{.]26[ وحدث عبد هللا بن 
المبارك مرة بحديث: “ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.. الحديث، 
فقال قائل: ما هذا؟! على معنى اإلنكار، فغضب ابن المبارك وقال: يمنعنا 
هؤالء األنان أن نحدث بحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أكلما جهلنا 
معنى حديث تركناه؟ ال بل نرويه كما سمعنا، ونلزم الجهل أنفسنا. ]27[ 
9- حبهم ألهل بيته صلى هللا عليه وسلم وأصحابه والذب عنهم إن من بداهة 
القول الحاكمة أن محبة النبي صلى هللا عليه وسلم تقتضي محبة أهل بيته 
وصحبته، وأن توقيره تلتزم توقيرهم، وأن الدفاع عنه يوجب دفاعا عنهم. 
قال القاضي عياض رحمه هللا: “ومن توقيره صلى هللا عليه وسلم وبره بر 
آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه كما حض عليه صلى هللا عليه وسلم 
وسلكه السلف الصالح رضي هللا عنهم.]28[ وقال أيضا: ومن توقيره وبره 
صلى هللا عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم، ومعرفة حقهم، واالقتداء بهم، 
الثناء عليهم، واالستغفار لهم، واإلمساك عما شجر بينهم ومعاداة  وحسن 
من عاداهم، … وال يذكر أحد منهم بسوء،.. بل تذكر حسناتهم وفضائلهم 

القاضي  ذكره  الذي  وهذا  ذلك.]29[  وراء  عما  ويسكت  سيرهم..  وحميد 
عياض رحمه هللا تعالى يلخص لنا موقف السلف من أهل بيت النبي صلى 
هللا عليه وسلم وأصحابه ومعرفة مكانتهم وذب عنهم، وأن ذلك من حفظ 
للسنة  المحبين  إجاللهم   -10 ووصيته.  وسلم  عليه  النبي صلى هللا  مكانة 
الرسول  تعظيم  من  والحديث  السنة  أئمة  وتعظيم  توقير  إن  بها  والعاملين 
صلى هللا عليه وسلم، ألنهم ُعرفوا بحبهم للنبي صلى هللا عليه وسلم، وببذلهم 
األموال واألنفس في نشر سنته وتبليغها إلى األمة، وألنهم مثلوا سداً منيعاً 
في وجه كل عابث ومتعد على سنته صلى هللا عليه وسلم، ومن ثم استحقوا 
التعظيم والتوقير الخاص دون غيرهم، بل يتحتم الدفاع عنهم من كل ما قد 
يؤدي إلى تنقيصهم والحط من منزلتهم، حفاظا لمكانتهم في الدين ولحرمة 
النبي صلى هللا عليه وسلم فيهم، وال سيما أنهم جسر الذي عن طريقه وصل 
الدين صافيا ومصفى، ومن يريد هدم هذا الجسر أو طعن فيه وإنما يريد 
العلماء حبهم عالمة  الدين، ولهذا جعل  الحقيقة أن يقضي على أسس  في 
لالتباع وبغضهم عالمة للزيغ. يقول أبو رجاء قتيبة بن سعيد: “فإذا رأيت 
أنس، واألوزاعي، وشعبة، وابن  بن  الثوري، ومالك  الرجل يحب سفيان 
المبارك، وأبا األحوص، وشريكا، ووكيعا، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن 
بن مهدي، فاعلم أنه صاحب سنة.]30[ 11 – معاناتهم في حماية سنة النبي 
السنة  الشبهات عنها حظيت  صلى هللا عليه وسلم وتنقيحها وحفظها ورد 
النبوية بعناية فائقة لدى سلف األمة فقاموا بحمايتها ورعايتها يبرز ذلك من 

خالل الوسائل اآلتية: أ– كتابة الحديث وحفظه وخاصة عند:

1- انتشار الروايات وطول األسانيد
2- وموت كثير من حفاظ السنة

3- وظهور البدع واألهواء وفشو الكذب. فزاد حرصهم في تدوين السنة 
النبوية جراء هذه األسباب حفاظا عليها وحماية لها من أن يدخل فيها ما 
ليس منها. ب– الرحلة في طلب الحديث. كانت الرحلة في طلب الحديث 
المنة اإللهية الواضحة على هذه األمة، وقد كان لرحالتهم الحديثية أثر جليل 
في المحافظة على السنة وجمعها. ج – التمييز بين الصحيح والسقيم من 
األحاديث، وتنقيحها من كل ما يكدر أو يشوه مكانة الرسول عليه الصالة 
والسالم. وهلل در أئمة اإلسالم السابقين بالخيرات، فتصرفاتهم ترجمت لنا 
حقيقة االحتفال بالنبي عليه الصالة والسالم وأنه هو الوقوف واللزوم بسنته 
وهديه عليه الصالة والسالم دون الغلو وال الجفاء. قال ابن وهب: كنا عند 
مالك فذكرت السنة، فقال مالك:” السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف 

عنها غرق”.]31[.

السور  ومن  الخالصة،  المكية  السور  من  الملك  سورة 
“تبارك”  اآللوسي: وتسمى  قال  المتعددة،  األسماء  ذات 
و”المانعة” و”المنجية” و”المجادلة”. وذلك لما ثبت لها من 
فضائل كثيرة مأثورة من أحاديث النبي صلى هللا عليه 
وتعظيم  بتقديس  الفتتاحها  الملك  سورة  وسميت  وسلم. 
هللا نفسه الذي بيده الملك- ملك السموات واألرض، وله 
كيفما  األكوان  في  والتصرف  السلطان،  مطلق  وحده 
يشاء، يحيي ويميت، ويعز ويذل، ويغني ويفقر، ويعطي 
أيضا »الواقية« و »المنجية«  السورة  ويمنع. وتسمى 
 . لصاحبها  وتشفع  القبر  عذاب  من  وتنجي  تقي  ألنها 
تجادل عن  يسميها »المجادلة« ألنها  ابن عباس  وكان 
قارئها في القبر. وكان نزولها بعد سورة »المؤمنون« 
وقبل سورة »الحاقة« .. وعدد آياتها إحدى وثالثون آية 
في المصحف المكي.. وثالثون آية في غيره. مناسبتها 
لما قبلها وجه تعلق هذه السورة بما قبلها من وجهين: 
وجه عام: وهو أن هذه السورة تؤكد مضمون السورة 
قدرة  مدى  تبيّن  المتقدمة  فالسورة  جملتها،  في  السابقة 
هللا وهيمنته وتأييده لرسوله محمد صلّى هللا عليه وسلّم 
في مواجهة احتمال ظهور تآمر امرأتين ضعيفتين من 

نسائه عليه، وهذه السورة توضح بصيغة عامة أن بيد 
هللا ملك السموات واألرض ومن فيهن، وأنه القدير على 
كل شيء.  وجه خاص: وهو أنه تعالى ذكر في أواخر 
»التحريم« مثالين فريدين متمثلين بامرأتي نوح ولوط 
العذراء  ومريم  المؤمنة،  فرعون  وبامرأة  للكافرين، 
البتول للمؤمنين، وهذه السورة تدل على إحاطة علم هللا 
تعالى وتدبيره وإظهاره في خلقه ما يشاء من العجائب 
والغرائب، فإن كفر امرأتي نوح ولوط لم يمنع اتصالهما 
به  يضر  لم  فرعون،  امرأة  وإيمان  كريمين،  بنبيين 
اتصالها بفرعون الطاغية الجبار العنيد، كما لم يزعزع 
إيمان مريم حملها غير المعهود بعيسى عليه السالم. ما 
السور  كسائر  الملك  سورة  الملك  سورة  عليه  اشتملت 
المكية تعنى بأصول العقيدة األساسية وهي إثبات وجود 
هللا، وعظمته، وقدرته على كل شيء واالستدالل على 
بدئت  البعث والحشر والنشر.  وحدانيته، واإلخبار عن 
بالحديث عن تمجيد هللا سبحانه، وإظهار عظمته، وتفرده 
بالملك والسلطان، وهيمنته على األكوان، وتصرفه في 
أكدت  ثم   .  )2  -1 )اآليات:  واإلماتة  باإلحياء  الوجود 
السموات  بخلقه  وجل  عز  هللا  وجود  على  االستدالل 

المضيئة،  والنجوم  الكواكب  من  به  زيّنها  وما  السبع، 
وتسخيرها لرجم الشياطين ونحو ذلك من مظاهر قدرته 
وعلمه )اآليات: 3- 5( مما يدل على أن نظام العالم نظام 
محكم ال خلل فيه وال تغاير. ومن مظاهر قدرته تعالى: 
إعداد عذاب جهنم للكافرين، وتبشير المؤمنين بالمغفرة 
واألجر الكبير، وذلك جمع بين الترهيب والترغيب على 
طريقة القرآن الكريم )اآليات: 6- 12( . ومن مظاهر 
علمه وقدرته ونعمه: علمه بالسر والعلن، وخلقه اإلنسان 
وحفظها  عليها  الهني  للعيش  األرض  وتذليل  ورزقه، 
من الخسف، وحفظ السماء من إنزال الحجارة المحرقة 
المدمرة للبشر، كما دمرت األمم السابقة المكذبة رسلها، 
وإمساك الطير ونحوها من السقوط، وتحدي الناس أن 
ينصرهم غير هللا إن أراد عذابهم )اآليات: 13- 20( . 
البعث، وحصر علمه  بإثبات  الخاتمة  وأردفت ذلك في 
الرسول صلّى هللا  بدعوة  المكذبين  وإنذار  تعالى،  باهلل 
بهم، وإعالن  العذاب  إيقاع  من  وتحذيرهم  عليه وسلّم، 
وجوب التوكل على هللا، والتهديد بتغوير الماء الجاري 
في األنهار والينابيع دون أن يتمكن أحد بإجرائه واإلتيان 
السورة  أن  والخالصة:   )30  -25 )اآليات:  عنه  ببديل 

علمه  مظاهر  ببيان  ووحدانيته  تعالى  لوجود هللا  إثبات 
على  بنعم هللا  وتذكير  القيامة،  بأهوال  وإنذار  وقدرته، 
عباده، وربط الرزق بالسعي في األرض ثم التوكل على 
هللا تعالى. فضل سورة الملك   وردت أحاديث كثيرة في 
فضل هذه السورة، منها: ما أخرجه اإلمام أحمد وأصحاب 
السنن األربعة : وقال الترمذي: هذا حديث حسن، عن 
أبي هريرة عن رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم قال: »إن 
سورة في القرآن ثالثين آية شفعت لصاحبها، غفر له: 
َتباَرَك الَِّذي ِبَيِدِه اْلُمْلُك« . ومنها: ما أخرجه الطبراني 
قال  قال:  مالك  بن  أنس  المقدسي عن  الضياء  والحافظ 
القرآن  في  »سورة  وسلّم:  عليه  هللا  صلّى  هللا  رسول 
خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة: َتباَرَك الَِّذي 
ِبَيِدِه اْلُمْلُك« . ومنها: ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس 
رسول  قال  والمنجية،  بالواقية  الملك  سورة  تسمية  في 
المنجية،  المانعة، هي  هللا صلّى هللا عليه وسلّم: »هي 
تنجيه من عذاب القبر« )حديث غريب( المصدر : كتاب 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج المؤلف : د 
وهبة بن مصطفى الزحيلي الناشر : دار الفكر المعاصر 

– دمشق الطبعة : الثانية ، 1418 هـ .
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ألقتها  كلمة  في  مولوجي  صورية  وأضافت 
الُمسطر  الثقافي  البرنامج  إطار  في  أول  أمس 
في شهر رمضان للعام الهجري 1444، والذي 
على  زكرياء،  مفدي  الثقافة  بقصر  فيه  أشرفت 
انطالق الطبعة الثانية من "ُمنتَدى الفكر الثقافي 
طيلة  ثالثاء  يوم  كل  سيُعقد  الذي  اإلسالمي"، 
الشهر الفضيل تحت شعار "الِحوار  والتّعايش"، 
وهذا بحضور رئيس المجلس االسالمي األعلى، 
رئيس المجلس األعلى للغة العربية، ممثل وزارة 
بغرفتيه،  البرلمان  أعضاء  الوطني،  الدفاع 
إطارات الدولة من مختلف المؤسسات، ثلة من 
األساتذة والباحثين والدكاترة، أّن التّضامن كقيمة 
األمن  وتحقيق  التّعايش  ِقيم  من  وإنسانية  دينية 
المدنية  الحماية  أشاوس  به  قام  ما  هو  والّسلم 
في النّكبة الزلزالية التي أصابت سوريا وتركيا 
بقيادة  الجزائر  أّن  ذلك،  إلى  أظف  الشقيقتين، 
العنف  اجتثاث  أجل  من  جاهدة  تسعى  رشيدة 
واإلرهاب في البلدان اإلفريقية وبالخصوص في 
الّساحل اإلفريقي بخطاب ديني وسطي اعتدالي 
حصناً  شّكل  صوفي-روحي  تراث  من  يُستلهم 
الحرية  دينية من أجل  لألفارقة ومرجعية  َمنيعاً 
واالستقالل والكرامة، يجد أتباع ذلك من تيجانيين 
من  وغيرها  وسنوسييين  ورحمانيين  وقادريين 
ربانية  روحانية  رموز  في  الصوفية  المدارس 
الجيران  به  تفيأ  ِظاللها  لكن  الجزائر  موطنها 
في  تقول  المتحدثة  والعالم.وأضافت  واألفارقة 
تقرأها  والتّعايش  والمحبّة  لم  السِّ قَيم  إّن  كلتها 
وزارة الثقافة والفنون كذلك في موروثنا الّديني 
والثقافي المادي والالمادي، ومنها أنواع الفنون 
والعمارة واللباس التي تحكي ذاكرة حّب الحياة 
والّضيافة واستقبال اآلخر، على أنها أشكال ثقافيّة 
فيها التّنوع والثّراء، فيها قيمة اإلنسان وكرامته 
وارتباطه بأرضه وحريّته التي ضّحى من أجلها، 

ولذلك حين ندافع عن موروثنا ونسّجله ونصنِّفه 
في  والمجاهدين  الشهداء  أمانة  عن  ندافع  فنحن 
وأبرزها  واإلنسانية  الوطنية  بقيمنا  التمّسك 
التي  والكرامة  الحريّة  وِقيم  باألرض  االرتباط 
وتطرقت  التّاريخية.هذا  عهودنا  منذ  ترّسخت 
األمين  أدارها  التي  المنتدى  من  األولى  الندوة 
العام للمجلس االسالمي األعلى بُوزيد بُومدين، 
الدينية والسالم العالمي في  إلى موضوع "القيم 
عرفت  حيث  الجديدة"،  الدولية  التغيرات  ظل 
مجموعة  طرف  من  أكاديمية  مداخالت  تقديم 
الدكتور  بمداخلة  بدايًة  والباحثين،  الدكاترة  من 
باتنة،  بجامعة  أستاذ  وهو  الدين"،  بدر  "زواقة 

القائمة  "المصالحة  بعنوان  مداخلة  قدم  الذي 
على أساس االيمان والقيم :رؤية بنائية وقائية"، 
وهو  راجعي  مصطفى  األستاذ  بمداخلة  مروراً 
تحت  مداخلة  قدم  الذي  مستغانم،  بجامعة  أستاذ 
دعامة  الجزائري  الصوفي  "التراث  عنوان 
ختاماً  واألمم"،  الثقافات  بين  للسالم  أساسية 
قيم  "دور  حول  محمد  خوجة  األستاذ  بمداخلة 
تهديدات  مواجهة  في  العالمي  والتعاون  السلم 
بين  عامة  بمناقشة  أتبعت  والتي  المناخ"،  تغير 
السادة المتدخلين والمشاركين، إضافًة إلى تكريم 

المحاضرين بدرع المنتدى.
حياة �ضرتاح

تحل األعمال الفنية ضيفة موسمية على القنوات 
واإلذاعات الفلسطينية، مع بداية شهر رمضان، 
ُمحاولة  في  وكوميدية،  درامية  أعمااًل  وتضم 

لتصوير واقع الفلسطينيين.
الواقع  على  بمجملها  الفنية  األعمال  تُركز 
بفعل  المفروضة  والتحديات  الفلسطيني، 
الشعب  بحق  المتواصلة  وممارساته  االحتالل، 
التحرير  فكرة  عليه  تُسيطر  الذي  الفلسطيني، 
تتطرق  وتبعاته،  االحتالل  من  والتخلص 
إلى  كذلك  رمضانياً  الُمذاعة  والبرامج  األعمال 
تأثير السياسة على الواقع االجتماعي، إلى جانب 
المجتمعية  والمشاكل  األزمات  وتجسيد  ُمناقشة 
الداخلية بقوالب ُمختلفة، فيما تعكس كذلك آمال 
عن  بعيدة  وكريمة،  آمنة  بحياة  الفلسطينيين 

التحديات واألزمات. 
إال  الحالي،  للعام  التلفزيوني  اإلنتاج  قلة  ورغم 
أنه يشهد عرض الجزء الثاني من مسلسل "ميالد 
الفجر" من خالل قناة "القدس اليوم الفضائية"، 
الفلسطينية،  االنتفاضة  يتناول  عمل  وهو 
االحتالل  مع  الدائر  الِصراع  وتفاصيل 
الصهيوني على األرض والهوية والتراث، إلى 
جانب التطرق إلى واقع األسرى داخل السجون.
الدرامية  اإلذاعية،  الفنية  األعمال  تعددت كذلك 
االجتماعي  المسلسل  ومنها  والكوميدية، 
الكوميدي "البخيل"، الذي يبث عبر أثير إذاعة 
الفنان  يقول  ذلك،  وعن  القدس«،  "صوت 
والُمخرج الفلسطيني نبيل ساق هللا، إنه تم تجهيز 
حلقات المسلسل للحديث عن العديد من الِصفات 
والسرقة،  والِنفاق،  بالبخل  المتعلقة  المجتمعية 
والنصب، واالحتيال، يشير ساق هللا، في حديث 
اعتادت  اإلذاعة  أن  إلى  الجديد"،  لـ"العربي 

المسلسالت  تقديم  على  طويلة  سنوات  منذ 
توضيح  إلى  تسعى  التي  الفنية،  والسكيتشات 
العادات  تصوير  كذلك  الفلسطيني،  الواقع 
لمعالجتها،  محاولة  في  إذاعًيا،  وتجسيدها 

وتجاوز السيئ منها.
"ألم  مسلسل  األقصى"،  "صوت  إذاعة  وتقدم   
السيناريو  كتابة  مسابقة  عن  نتج  الذي  وأمل" 
والُمعالجة  الكتابة  تنشيط  إلى  تسعى  كانت  التي 
دائرة  مدير  ويشير  غزة،  قطاع  في  الدرامية 
محمد  األقصى،  صوت  إذاعة  في  البرامج 
وأفكار  صبغة  يجمل  المسلسل  أن  إلى  مشمش 
المقاومة، ولكن بطريقة اجتماعية، فيركز على 
يتحدث  كذلك  المقاوم،  والعمل  المقاومة،  ِفكر 

عن بيئة المقاومة، وخليط التناقضات بين األخ 
المقاوم، والصديق الذي يقع في حبائل اإلسقاط 
الصهيوني في العمالة، إلى جانب بعض القضايا 
بعض  أهالي  مع  التعامل  آلية  مثل  المجتمعية، 

الُمسقطين أمنًيا.
الشعب" خالل  إذاعة "صوت  تقدم  جهتها،  من 
شهر رمضان، برنامج "الحكواتي" الذي يحمل 
وعاداته  الفلسطيني،  الشعب  تاريخ  تمزج  فكرة 
وتاريخ  أصالة  عن  صورة  ويعطي  وتقاليده، 
محمد  الُمذيع  حديث  وفق  الفلسطيني،  الشعب 
الطنة،  سماح  الُمذيعة  توضح  العايدي،بدورها، 
ثالثة  مدار  على  يُذاع  الذي  البرنامج  تُقّدم  التي 
أيام أسبوعًيا طيلة شهر رمضان، أنه عبارة عن 
حلقات تمثيلية، بصبغة تراثية، ويُناقش العديد من 
كالهجرة،  الفلسطينية،  بالقضية  الُمتعلقة  األفكار 
كالحكواتي،  المجتمعية،  العادات  وبعض 
والمسحراتي، إلى جانب تفاصيل الحياة اليومية 

في العديد من المدن الفلسطينية.
وتشمل األعمال الرمضانية كذلك حلقات ُمصورة 
مثل  الُمسابقات،  بعض  جانب  إلى  الميدان،  في 
علي  الفلسطيني  الفنان  يقدمها  التي  الُمسابقة 
يُمولها  والتي  والناس"،  "األسرى  نسمان، 
وتتضمن  السجون،  داخل  من  أنفسهم  األسرى 
بقضية  متعلق  للجمهور  تقديمه  يتم  سؤااًل 
األسرى، ويقول نسمان، إن الُمسابقة تسعى إلى 
إثراء الثقافة العامة بالمعلومات الُمتعلقة باألسرى 
الفلسطينيين داخل سجون االحتالل الصهيوني، 
ُمختلف  وبين  بينهم  الوصل  حلقة  كذلك  وتُعتبر 
فئات الشعب الفلسطيني الذي يقف مع األسرى، 

ويُناصرهم، ويُساندهم في ُكل المحاِفل.
الوكاالت

"عمار  الجهوي  المسرح  افتتح 
لعسكري" بالبويرة أبوابه للجمهور 
إطار  في  الجاري  األسبوع  مطلع 
هدفه  ثري  وفني  ثقافي  برنامج 
بهذه  الرمضانية  السهرات  تنشيط 
وكالة  رصدته  ما  وفق  المدينة، 
أفادت  و  الجزائرية،  األنباء 
قاوا  الثقافة والفنون، سليمة  مديرة 
مسرحية  عروض   10 ببرمجة 
حفالت  جانب  إلى  ومونولوجات 
المؤسسة  هذه  مستوى  على  فنية 
ليالي  تنشيط  إطار  في  الثقافية 

رمضان.
الجهوي  المسرح  احتضن  و 
العرض  المنصرم  األحد  أمسية 
األول لمسرحية "صحا الرتيست" 
من  و  فطموش،  عمر  للمسرحي 
السنجاب"  "مسرح  تعاونية  إنتاج 
وقام  )بومرداس(.  منايل  ببرج 
أحسن  الفنان  العرض  هذا  بأداء 
غفير  جمهور  بحضور  لعزازني 
العمل  بهذا  كبيرا  إعجابا  ابدي 
الفكاهي الذي يتناول سيرة فنان في 

الجزائر.
البويري  الجمهور  استمتع  كما 
سهرة االثنين إلى الثالثاء الماضية 
"ثادارث  الفنية  الفرقة  بعرض 
)شرق  أغبالو  بلدية  من  إفهالل" 
أعضاءها  أدى  التي  البويرة(، 
فتاة   20 حوالي  في  المتمثلين 

القبائلية  األغاني  من  مجموعة 
نفس  و شهدت  المعروفة،  الجميلة 
نفس  من  شباب  تقديم  األمسية 
مسرحي  لعرض  الفنية  الفرقة 

هزلي بعنوان "لي حيطيست.«
و عرفت هذه العروض توافد أعداد 
هذه  خالل  المواطنين  من  كبيرة 
الكريم  الشهر  من  األولى  الليالي 
بالرغم من األجواء الباردة السائدة 
خالل هذه األيام األولى من فصل 
فيما تمت برمجة  بالبويرة،  الربيع 
عروض أخرى ستقدمها فرق من 

بجاية والمسيلة وعنابة.
إلى  الثالثاء  سهرة  قدمت  كما 
الشبابية  األنشطة  جمعية  األربعاء 
المعنونة  مسرحيتها  لألخضرية 
"حتى 62"، من إنتاج الفنانين بالل 
زيان ومحفوظ نوي، و إلى جانب 
يتضمن  المسرحية،  العروض 
برنامج مديرية الثقافة حفالت فنية 
المطربين  من  كوكبة  تنشيط  من 
الفن الشعبي واألندلسي وفرق  في 

اإلنشاد و المديح الديني.
يرتقب  متصل،  سياق  في  و 
لعسكري  عمار  مسرح  احتضان 
التراث"  "شهر  لفعاليات  للبويرة 
تحت  المقبل  أفريل   18 من  ابتداء 
الجزائري  الثقافي  "التراث  شعار 

وامتداده في القارة اإلفريقية".
حياة �ضرتاح
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املهرجان الثقايف املحلي للإن�شاد يعود 
يف طبعة جديدة اإىل م�شتغامن

امل�شرح اجلهوي "عمار لع�شكري" 
يفتح اأبوابه اأمام اجلمهور

يف �فتتاح �لطبعة �لثانية من "منتدى �لفكر �لثقايف �لإ�ضالمي" بق�رص �لثقافة مفدي زكريا

الوزيرة مولوجي: اجلزائر بلد احِلوار والّتعاي�ش
ورية ُمولوجي اأّن عودة  "ُمنتَدى الفكر الثقايف االإ�سالمي يف طبعته طبعتها الثانية له دالالته  اأو�سحت وزيرة الثقافة والفنون �سُ

احل�سارية والّتاريخية لبلدنا وهو "احِلوار والّتعاي�س"، الذي يعك�س ا�ستلهام اجلزائر ل�سيا�ستها من تراثها الديني والوطني، حيث بقيت 

دوما تابثة على مواقفها القائمة على اإ�سالح ذات البْي وا�ستقرار ال�ّسعوب وحّق تقرير امل�سري، وقد ج�ّسدت ذلك موؤخراً من خالل 

لح بي الف�سائل الفل�سطينية ومّل �ستات العرب يف جامعتهم وبيتهم باجلزائر يف القمة العربية االأخري. ال�سّ

لل للللللل لللللل لللل للللللللللل

الدراما الفل�شطينية يف رم�شان.. 
اأعمال ت�شتلتهم واقعًا وت�شتعيد تاريخًا

عبد  "ولد  الثقافة  دار  تحتضن 
الرحمن كاكي" لمستغانم منذ سهرة 
الطبعة  فعاليات  األربعاء  أمس 
الثقافي  المهرجان  من  التاسعة 
محافظ  وصرح  لإلنشاد،  المحلي 
أن  بلعالية  ذهيبة  بن  المهرجان 
شعار  تحت  تقام  التي  الطبعة  هذه 
بالبركات...ليالينا  هل  "رمضان 
بشر ونغمات" تتميز بتنظيم الطبعة 
المستقبل  نجم  مسابقة  من  الثانية 
فنانين  عشرة  بمشاركة  الصغير 

ناشئين )أقل من 16 سنة(.
للمهرجان  الفنية  اإلدارة  وقامت 
بالتصفيات  الماضية  األسابيع  في 
لمسابقة نجم المستقبل الصغير بين 
الذين فاق عددهم  المدارس  تالميذ 
فيما  االنتقاء  مرحلة  في  70 طفال 
"صوت  مسابقة  السنة  هذه  تغيب 
الرسوم  شارات  ألداء  الغد" 
لضيق  الفئات  لمختلف  المتحركة 

الوقت، إستنادا للمتحدث.
أربع  التظاهرة  هذه  في  وتنظم 
حفل  بينها  من  إنشادية  سهرات 
تقديم  خالله  سيتم  الذي  االفتتاح 

المجموعة  فني من طرف  عرض 
الصوتية الكبرى المكونة من فنانين 
وكورال  وعازفين  وكبار  ناشئين 
فضال  الوطن  واليات  مختلف  من 
الطبعة  في  للفائزين  عرض  عن 

األولى لمسابقة صوت الغد.
من  المكونة  التحكيم  لجنة  وستقوم 
بوخالفة  ومحفوظ  بوزيان  قويدر 
وأسامة بونار في السهرتين الثانية 
التي  العروض  بتقييم  والثالثة 
على  العشرة  المتنافسون  سيقدمها 
أن يتم اإلعالن عن الفائزين الثالثة 
في السهرة الختامية، وسيتم تسجيل 
المشاركين  لكل  إنشادي  فني  عمل 

في طبعة هذه السنة.
الثقافية  التظاهرة  هذه  وتهدف 
السبت  غاية  إلى  تدوم  التي 
الفنية  الطاقات  تشجيع  إلى  المقبل 
واكتشاف  الفني  المجال  هذا  في 
لألنشودة  المؤدية  الشابة  المواهب 
مهاراتها  وصقل  والوطنية  الدينية 
وتكوينها في مختلف فنون العرض 

واألداء.
حياة �ضرتاح
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كشفت وزارة الدفاع الوطني، في حصيلتها العملياتية الخاصة 
باألسبوع المنقضي، عن تمكن مفارز مشتركة للجيش الوطني 
الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح األمن، في عمليات مختلفة 
من توقيف 41 تاجر مخدرات وإحباط محاوالت إدخال أزيد 
المغرب،  الحدود مع  المعالج عبر  الكيف  قنطارا من   18 من 
وأوضح بيان الوزارة أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة 
في مكافحة اإلرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، 
الفترة  خالل  الشعبي،  الوطني  للجيش  ومفارز  وحدات  نفذت 
التي  العمليات  عديد   ،2023 مارس   28 إلى   22 من  الممتدة 
أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى االحترافية العالية واليقظة 
واالستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني«.
في سياق ذي صلة، أشارت الحصيلة إلى أنه في إطار مكافحة 
الشعبي  الوطني  للجيش  مشتركة  مفارز  "أوقفت  اإلرهاب، 
منفصلة  عمليات  في  اإلرهابية  للجماعات  دعم  عناصر   5
للجماعات  مخبأ  وتدمير  كشف  تم  فيما  الوطني،  التراب  عبر 
وتمشيط  بحث  عملية  خالل  قنابل،   5 على  يحتوي  اإلرهابية 
الجريمة  بمحاربة  يتعلق  فيما  كشفت  فيما  وزو«،  بتيزي 
آلفة  التصدي  إلى  الهادفة  الحثيثة  للجهود  ومواصلة  المنظمة 
مخدرات  تاجر   41 توقيف  عن  ببالدنا،  بالمخدرات  االتجار 
وأحبطت محاوالت إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر 
الحدود مع المغرب، تقدر بـ 18 قنطارا و76 كيلوغراما من 

الكيف المعالج، فيما تم ضبط 63730 قرص مهلوس«.
وفي ذات السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي "بكل 
شخصا   87 قزام،  وإن  مختار  باجي  وبرج  تمنراست  من 
وضبطت 33 مركبة و84 مولدا كهربائيا و46 مطرقة ضغط 
الذهب  خام  خليط  من  طن  و2  المعادن  عن  كشف  وجهازي 
والحجارة، باإلضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير 

وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع 
وضبط  آخر  شخصا   18 "توقيف  أيضا  وتم  الذهب«،  عن 
الموجهة  الغذائية  المواد  من  ضخمة  وكميات  صيد  بندقيتي 
للتهريب والمضاربة تقدر بـ367 طن وكذا 17 قنطارا من مادة 
التبغ و72 ألف وحدة من مختلف األلعاب النارية، وهذا خالل 

عمليات متفرقة عبر التراب الوطني«.
كما أحبط حراس الحدود، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني 
تقدر  الوقود  والجمارك، "محاوالت تهريب كميات كبيرة من 
أهراس  وسوق  مختار  باجي  برج  من  بكل  لتر   147485 بـ 
والطارف وتبسة«، ليحبط بدورهم حراس السواحل "محاوالت 
شخص   177 وأنقذوا  الوطنية  بسواحلنا  شرعية  غير  هجرة 
 928 توقيف  تم  فيما  الصنع،  تقليدية  قوارب  متن  على  كانوا 
مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".
�إميان. �س

وإلى  من  الجوية  الرحالت  ستشهد 
اليوم  إضرابا  الفرنسية  المطارات 
الخميس ويوم غد الجمعة، إثر استمرار 
هناك  الجوية  الحركة  مراقبي  إضراب 
وسيؤثر  التقاعد،  نظام  إصالح  ضد 
من  العديد  برنامج  على  اإلضراب  هذا 
الجوية  الرحالت  بما  الطيران،  شركات 

تربط بين فرنسا والجزائر.
وطالبت المديرية العامة للطيران المدني 
شركات  من  سابق  وقت  في  الفرنسية 
عدد  خفض  على  بالعمل  الطيران 
 30 الخميس  ليومي  الجوية  الرحالت 
وستتأثر   ،2023 مارس   31 والجمعة 
بذلك الحالت القادمة من وإلى مطارات 
اليوم  وتولوز  ومرسيليا  باريس-أورلي 
القادمة  الرحالت  ستتأثر  فيما  الخميس 
من وإلى مطارات باريس-أورلي وليون 
يوم  ونانت،  وبوردو  وتولوز  ومرسيليا 
غد الجمعة وفق الصحافة الفرنسية أمس 

األربعاء.
شركة  الجاري  مارس   14 في  وأعلنت 
الخطوط الجوية الجزائرية عن اضطراب 

من  الجوية  الرحالت  بعض  إلغاء  أو 
تمديد  قرار  بسبب  باريس،  مطار  وإلى 
اإلضراب في فرنسا ومنذ ذلك الحين لم 
توضح أي تفاصيل حول تأثر الرحالت 
الجوية عبرها من وإلى مطارات فرنسا 
خاصة وأن الجالية الجزائرية تفضل في 
رحالت  برمجة  السنة  من  الوقت  هذا 
سواء نحو الجزائر أو نحو مدن فرنسية 
األسرة،  مع  رمضان  شهر  أيام  لقضاء 
على  شددت  الجزائرية  الجوية  أن  غير 
وكاالتها  إحدى  إلى  التوجه  المسافرين 
لمعرفة  االتصاالت  بمركز  التواصل  أو 
التطورات حول هذا التأثر في برمجة أو 

إلغاء الرحالت.
حذرت  الفرنسية  الطيران  هيئة  وكانت 
الرحالت  عدد  في  التخفيضات  أن  من 
أن  آخر طالما  إشعار  قائما حتى  سيبقى 
منذ  فرنسا  تعرفها  التي  االحتجاجات 
أكثر من عشرة أيام ضّد إصالح النظام 
وال  قائمة  تزال  ال  فرنسا  في  التقاعدي 
لغاية كتابة  بوادر النفراج األزمة هناك 
الشوارع  أمس  وشهدت  األسطر،  هذه 

صدامات بين الشرطة ومئات المحتجين، 
في ظّل تصاعد التوتّر هناك مع وصول 
الفرنسي  الرئيس  حكومة  بين  الحوار 
طريق  إلى  والنقابات  ماكرون  إيمانويل 
مسدود.وتفاقمت االحتجاجات في فرنسا 
ضّد التعديل الذي طرحه ماكرون والذي 
التقاعد  سّن  رفع  على  خصوصاً  بّص 
من 62 إلى 64 عاما، ومنذ ذلك الحين، 
شهدت التظاهرات أعمال عنف متزايدة 
الشرطة  في  عناصر  خاللها  أُصيب 
خلفت  كما  المتظاهرين  وبين  والدرك 
في  كبيرة  مادية  خسائر  االحتجاجات 
الفرنسية  الداخلية  العامة.وأقرت  المباني 
على لسان الوزير جيرالد دارمانان نشر 
13 ألف شرطي في مناطق التوتر ضمن 
خطة تعزيزات "غير مسبوقة" بالتزامن 
بإضرابات  القيام  إلى  النقابات  مع دعوة 
واسعة في كل أنحاء البالد يوم 6 أفريل 
عّمال  نقابات  أعلنت  وقت  في  الداخل، 
"تعليق"  األربعاء  أمس  النفايات  جمع 

إضرابها.
حياة �سرتاح
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فيما مت حجز 344 كلغ موجهة 
لالإ�ستهالك الب�رشي 

�أمن تقرت يفكك �شبكة 
متخ�ش�شة يف ذبح 

وت�شويق حلم "�حلمري"         
ممثلة  توقرت  والية  أمن  مصالح  تمكنت   
القضائية  للشرطة  الوالئية  المصلحة  في 
خالل اليومين األخيرين من توقيف خمسة 
أشخاص في العقد الثاني والرابع من العمر، 
ومعالجة قضية تكوين جمعية أشرار لغرض 
منتوج سام  وبيع  المستهلك، عرض  خداع 
الذبح  جنحة  البشري،  لإلستهالك  وخطير 
غير الشرعي وتعريض حياة الغير للخطر، 

حسبما جاء في بيان لذات المصالح.
العملية جاءت على اثر الدوريات المستمرة 
إقليم  مستوى   على  مصالحنا  لعناصر 
االختصاص خالل الفترة الليلية، في إطار 
البرنامح المسطر من قبل مصالح أمن والية 
لمكافحة كل  الفضيل  الشهر  توقرت خالل 
لفت  أين  العامة،  بالصحة  المساس  أشكال 
غابات  بمحاذاة  مشبوهة  سيارة  انتباههم 
متنها  على  االختصاص،  بدائرة  النخيل 
شخصين وبعد توقيفها وإخضاعها للتفتيش 
عثر بداخلها على كمية معتبرة من اللحوم 
شروط  تتوفرعلى  ال  كونها  فيها  أشتبه 
 300 بـ  )مقدرة  الصحي  والنقل  الحفظ 
كلغ(، وبعد تمشيط المكان تم العثور على 
أحشاء  في  والمتمثلة  ذبح  وبقايا  مخلفات 
وأقدام وجلد ورأس حيوان )حمار( مرمية 
في مجرى مائي )خندق( من أجل التمويه،  
الجمهورية  وكيل  السيد/  إشراف  وتحت 
بتفتيش  إذن  استصدار  تم  إقليميا  المختص 
ايجابية  فيهما، والتي كانت  المشتبه  مسكن 
إلى  اللحم، إضافة  كمية من  وكللت بحجز 
فيه  المشتبه  لدى  والتقطيع  الذبح  معدات 
هذا  بممارسة  باعتياده  المعروف  األول 
النشاط على أساس أنه لحم بقر، في حين تم 
العثور لدى المشتبه فيه الثالث على أربعة 
حيوانات من صنف الحمير.   وبعد معاينة 
وفحص اللحم من طرف الطبيب البيطري 
التابع للمصالح الفالحية تبين انه لحم حمير، 
عملية  أن  تبين  التحقيق  إجراءات  وبعد 
التسويق قد مست  من قبل محالت جزارة 
االختصاص،  باقليم  اللحوم  لها  بيعت  التي 
عناصر  قبل  من  مداهمتها  عملية  وبعد 
المحالت  أحد  بحوزة  ضبط  مصالحنا  
بـ12كغ،  مقدرة  حمار  لحم  من  كمية  على 
 4.1 مفروم،  لحم  1.3كغ  نقانق،  5.2كغ 
لحم  76كغ  إلى  باإلضافة  مجمد،  لحم  كغ 
خروف غير مختوم و8.8كغ أجنحة دجاج 
غير صالحة لإلستهالك البشري، في حين 
من  ورميها  اللحوم  كمية  من  التخلص  تم 
بـ  وزنها  قدر  والتي  آخر،  محل  طرف 
32 كغ من لحم الحمير.وبعد استيفاء كافة 
اإلجراءات القانونية تم إنجاز ملف جزائي 
ضد المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام وكيل 
الجمهورية المختص إقليميا، وبعد إجراءات 
المثول الفوري صدر في حق أربعة منهم 
قدرت  وغرامة  نافذة  حبس  سنوات  ثالث 
بخمسمائة ألف دينار جزائري )500.000 
الخامس من إفراج  دج( ، في حين استفاد 
وغرامة قدرت بمئتي ألف دينار جزائري 

)200.000 دج.(.
ع. ط

من خالل م�سابقة "�سيوف الرحمان"

"موبيلي�س" ميكن زبائنه 
من �لفوز بـ 30 عمرة 

خالل �شهر رم�شان

الطبعة  إطالق  عن  موبيليس  أعلن 
الرحمان"  ضيوف   " لمسابقة  الثانية 
الفوز  زبائنه من فرصة  تمكن  والتي 

بثالثين عمرة خالل شهر رمضان.
تتيح  الفضيل،  الشهر  طيلة  وعليه 
الخدمة  في  االشتراك  موبيليس 
تشكيل  عبر  مجانا  النغمات  وتحميل 
*680# والفوز كل يوم بعمرة كاملة 

التكاليف.
ومن أجل المشاركة في هذه المسابقة 
األربعاء  أمس  لموبيليس  بيان  قال 
االشتراك  المشارك  على  يجب  أنه 
األدعية  وتحميل  نغمتي  خدمة  في 
وكذا  الديني،  المحتوى  من  واألناشيد 
وأيضا  متصل،  لكل  نغمة  تخصيص 

إهذاء النغمات.
اختيار  ذاته  المصدر  حسب  وسيتم 
الفائزين بناًء على نشاطهم في الخدمة، 
بعمرة  الفوز  للمشتركين  يحق  كما 
واحدة طيلة مدة المسابقة، بمعدل 30 
معرفة  أجل  ومن  الشهر.  في  عمرة 
الراغبين  تفاصيل أكثر دعا موبيليس 
الموقع  على  االطالع  المشاركة  في 

االلكتروني الخاص به.
حياة �سرتاح

ينحدرون من واليات 
�رشق البالد، اأمن والية اجلزائر:

توقيف م�شبوقني
 ق�شائيا وحجز 

8640 قر�س مهلو�س
بأمن  القضائية  الشرطة  فرقة  تمكنت 
من  أمحمد  سيدي  اإلدارية  المقاطعة 
منظمة  إجرامية  اإلطاحة من جماعة 
المؤثرات  في  المتاجرة  في  تنشط 

العقلية التخزين، الشحن والنقل.
وتعود قضية الحال حسب بيان ألمن 
وردت  معلومة  الى  الجزائر  والية 
وجود  مفادها  المصلحة  ذات  الى 
متن  على  مشبوهين  اشخاص  أربعة 
مركبة . عليه تم وضع خطة أمنية و 
تمكنت  فيهم، حيث   للمشتبه  الترصد 

ليتم توقيفهم في حالة تلبس.
المشتبه فيهم األربعة تتراوح أعمارهم 
وينحدرون  سنة،  و26   43 بين  ما 
البالد،  مسبوقين قضائيا  الشرق  من 
من  معتبرة  كمية  وحجز  ضبط  مع 
المؤثرات العقلية يقدر عددها 8640 
المصدر  عقلي.وقال  مؤثر  كبسولة 
المختصة  النيابة  اشراف  وتحت  أنه 
االختصاص  تمديد  وبعد  اقليميا 
مالي  مبلغ  تم ضبط وحجز  القضائي 
سنتيم  مليون   70 قيمته  يقارب  ما 
يقارب  ما  مالي  مبلغ  من  جزائري 
جزائري  سنتيم  مليون   70 قيمته 
استرجاع  مع  الترويج  عائدات  من 
في  المستعملة  سياحيتين  مركبتين 
هواتف   06 وستة  السموم  هاته  نقل 
اإلجراءات  استفاء جميع  وبعد  نقالة، 
القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم امام 

النيابة المختصة إقليميا.
حياة �سرتاح

يف عمليات نوعية متفرقة نفذها خالل االأ�سبوع املا�سي

�جلي�س يحبط حماوالت �إدخال �أزيد 
من 18 قنطار� من �ملخدر�ت �ملغربية

جنحت مفارز م�ضرتكة للجي�ش الوطني ال�ضعبي، بالتن�ضيق مع خمتلف م�ضالح الأمن، خالل الأ�ضبوع املا�ضي، يف 

اإحباط حماولت اإدخال اأزيد من 18 قنطارا من الكيف املعالج عرب احلدود مع املغرب، وتوقيف 41 تاجر خمدرات.

ب�سبب ا�ستمرار اإ�رشاب مراقبي احلركة اجلوية �سّد اإ�سالح نظام التقاعد

تاأثر �لرحالت �جلوية �لتي تربط بني �جلز�ئر وفرن�شا
l نحو �إلغاء 25 باملائة من �لرحالت �جلوية من و�إىل فرن�شا هذ� �خلمي�س
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اأطلقه �سباب جزائريون مل�ساعدة البعيدين عن اأهاليهم اأثناء وقت االإفطار

"عابر �ل�شبيل".. تطبيق �إلكرتوين لتوجيه �ل�شائمني خالل �ل�شهر �لف�شيل
السبيل  لفائدة عابري  أطلق شباب جزائريون حال رقميا 
للصائمين "   السبيل خريطة طريق  يسمى "تطبيق عابر 
يعمل على توجيه الصائم للبحث عن أقرب مطعم رحمة 

لتناول وجبة اإلفطار خالل الشهر الفضيل.
تصريحات  في  عائشة صالحي  الصدد  هذا  في  وكشفت 
ذكية  معلوماتية  أنظمة  مهندسة  وهي  الجزائرية  لإلذاعة 
من الفريق المطور لنظام تطبيق عابر السبيل أن الهدف 
من هذا التطبيق هو مساعدة عابري السبيل البعيدين عن 
إعداد  إلى  الدخول  يتم  اإلفطار حيث  وقت  أثناء  أهاليهم 

المواقع ومن ثمة البحث عن أقرب مطعم لعابري السبيل.
وأضافت المتحدثة أن تطبيق عابر السبيل إلفطار الصائم 
األرقام  كل  يوفر  كما  الرحمة  مطاعم  مواقع  نقاط  يحدد 
الرحمة  مطاعم  وأصحاب  المحسنين  ويمكن  منها  للتأكد 

المتطوعين من  تنزيل التطبيق والتسجيل فيه مباشرة.
أكبر  وجمع  التطبيق  تطوير  إلى  العمل  فريق  ويسعى 
عدد من مطاعم الرحمة لترسيخ الفكرة وضمان التكافل 

والتضامن االجتماعي.
حياة �سرتاح
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