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تواصل الجزائر دفاعها الدائم على القضية 
الفلسطينية، ونصرتها للمدنيين الفلسطينيين 
الذين يتعرضون ألبشع أشكال العدوان من 
وجهها  رسالة  ففي   الغاصب،  الكيان  قبل 
المتحدة،  االمم  لمنظمة  العام  األمين  إلى 
تبون  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  دعا 
هذه الهيئة ومنها المجتمع الدولي إلى تحمل 
مسؤولياته الكاملة تجاه الشعب الفلسطيني، 
ولدولتهم  لهم  الالزمة  الحماية  لضمان 

بموجب ما ينص عليه القانون الدولي.
التي  الجمهورية  رئيس  رسالة  في  وجاء 
"تأزم  أن  الجزائرية،  األنباء  وكالة  نشرتها 
الوضع هذا يلزم المجتمع الدولي بالمسؤولية 
الكاملة، إذ يتحتم عليه، من خالل منظمة األمم 
المتحدة ومجلس األمن بالخصوص، التعجيل 
الالزمة  الحماية  ضمان  أجل  من  بالتحرك 
بموجب  ومقدساتهم  الفلسطينيين  للمدنيين 
يستوجب  ذلك  أن  الدولي"، مضيفا  القانون 
أي  اتخاذ  عواقب  من  االحتالل  "تحذير 

إجراء من شأنه تأجيج التوترات واستمرار 
دوامة العنف.”وجدد رئيس الجهمورية تأكيد 
الفلسطيني  إليه الشعب  رفضه لما يتعرض 
في ظل صمت دولي مستمر، حين قال في 
رسالة ألنطوني غوتيريش، "إن ما ترتكبه 
اعتداءات  من  اإلسرائيلية  االحتالل  قوات 
ضد  وعنف  األقصى  المسجد  حرمة  ضد 
جموع المصلين العزل" "تعيد إلى األذهان 
الممنهجة  واالنزالقات  الخروقات  مجددا 
األساسية"،  والحريات  االنسان  لحقوق 
التطورات  هذه  "إن  بالقول:  واستطرد 
الخطيرة التي تأتي في سياق دولي متوتر، 
منطقة  في  االستقرار  عدم  حدة  من  تزيد 
الشرق األوسط وتعطل أكثر فأكثر الوصول 
الفلسطينية،  للقضية  ونهائي  إلى حل عادل 
تعود  التي  الممارسات  هذه  فإن  وبالتأكيد 
وفي  المبارك،  رمضان  شهر  في  عام  كل 
يوميات متكررة، تشهد على قمع االحتالل 
يفرضون  الذين  الفلسطينيين  للمدنيين 

االحترام.” كل  وتضحياتهم  بمقاومتهم 
من  أكد  التي  الرئيس  رسالة  وواصلت 
خاللها أن "هذه األوضاع المأساوية التي ال 
مبرر لها تبرز حتمية الحل السلمي والعادل 
الذي يؤكد عليه المجتمع الدولي باستمرار، 
من خالل حرصه على ضرورة االستجابة 
الفلسطيني،  للشعب  الثابتة  الوطنية  للحقوق 
الوطنية  دولته  إقامة  في  حقه  مقدمتها  وفي 
المستقلة وعاصمتها القدس"، وأضاف قائال: 
"إن تأزم الوضع هذا يلزم المجتمع الدولي 
من  عليه،  يتحتم  إذ  الكاملة،  بالمسؤولية 
األمن  المتحدة ومجلس  األمم  خالل منظمة 
أجل  من  بالتحرك  التعجيل  بالخصوص، 
ضمان الحماية الالزمة للمدنيين الفلسطينيين 
ومقدساتهم بموجب القانون الدولي"، مؤكدا 
من  االحتالل  تحذير  "يستوجب  ذلك  أن 
تأجيج  شأنه  من  إجراء  أي  اتخاذ  عواقب 
التوترات واستمرار دوامة العنف.”وخلص 
رئيس الجمهورية في رسالته الى القول: "إن 

تتعرض  ما  غالبا  المتحدة  األمم  مصداقية 
المتكررة  العنف  أعمال  خالل  من  للتحدي 
مما  الواقع،  األمر  فرض  على  واإلصرار 
للشعوب  المشروعة  المخاوف  من  يزيد 
ومتعايش،  دولي عادل  بمجتمع  تؤمن  التي 
منها  يعاني  التي  التجاوزات  هذه  وأمام 
الشعب الفلسطيني، فإنه على األمم المتحدة 

التجاوب بقوة مع المطالبة بالحق في الحياة 
وتحقيق العدالة التي تعبر عنها المظاهرات 
السلمية، وإنني أود أن تولوا هذه التطورات 
اهتماما خاصا وتشجعوا مجلس األمن على 
إلى  التي تدعو  التكفل فورا بهذه األوضاع 
التي  المناسبة  االجراءات  اتخاذ  بغية  القلق 

تتطلبها.”

�إميان. �س

الرئي�س تبون يدعوه للتحرك من اأجل �سون املدنيني ومقد�ساتهم

اجلزائر ت�سع املجتمع الدويل اأمام م�س�ؤولية حماية الفل�سطينيني

الخاص  المبعوث  أوضح 
الصحراء  بقضية  المكلف 
الغربية ودول المغرب العربي 
والجالية  الخارجية  بوزارة 
الوطنية بالخارج، عمار بالني، 
الجزائري  السفير  عودة  أن 
"بشكل  ستحسم  مدريد  إلى 
الجزائريين  قبل  من  سيادي 
مسبقة  إيضاحات  إطار  في 
وصريحة إلعادة بناء الثقة التي 

تضررت بشدة"، معلقا على من وصفهم بـ" 
مؤقت  على غضب  بسذاجة  يتكهنون  الذين 
مع  ينسجمون  ال   " إنهم  بالقول  للجزائر"، 
الواقع.”أكد بالني أن عودة السفير الجزائري 
السلطات  قبل  إلى مدريد ستقرر سياديا من 
مسبقة  إيضاحات  إطار  في  الجزائرية 
وصريحة إلعادة بناء الثقة المتضررة بشكل 
ومتوقعة  واضحة  أسس  أساس  على  خطير 
"وفيما  مضيفا:  الدولي،  للقانون  ومطابقة 
على غضب  بسذاجة  يتكهنون  الذين  يخص 
مؤقت للجزائر، فهم ال ينسجمون مع الواقع.”

وفي تعليقه على آخر تصريح لرئيس الحكومة 
اإلسبانية، بيدرو سانشيز أشار بالني إلى أن: 
تتوافق  األقوال صيغت بخفة محيرة،  "هاته 
الشخصية  المسؤولية  من  اإلعفاء  إرادة  مع 
في  المفاجئ  التغيير  هذا  تبني  في  الجسيمة 
مسألة الصحراء الغربية الذي يشكل خروجا 
 ،" إلسبانيا  المتزن  التقليدي  الموقف  عن 
إنه "ومن خالل تبرئة نفسه،  بالقول  مضيفا 
إلى  ضمنيا  أشار  الصريحة،  الطريقة  بهذه 
بشأن  اإلسبانية  للحكومة  الجديد  الموقف  أن 

الغربية  الصحراء  مسألة 
مجلس  قرارات  مع  يتوافق 
ذات  وأن  المتحدة،  األمم  أمن 
مع  أيضا  يتوافق  إنما  الموقف 

موقف الدول األخرى.”
واسترسل بالني حين لفت إلى 
إسبانيا  أن  نسي  أنه  "يبدو  أنه 
تتحمل مسؤولية خاصة، أخالقيا 
وقانونيا، بصفتها سلطة مديرة 
"وهو الوضع الذي تم التذكير 
قضائية  هيئة  أعلى  قبل  من   2014 سنة  به 
إسبانيا"، وبصفتها عضوا في مجموعة  في 
أصدقاء الصحراء الغربية لدى األمين العام 
التي  المقاربة  أن  موضحا  المتحدة"،  لألمم 
هذا  على خطورة  النسبية  إضفاء  في  تتمثل 
إزاء  اإلسبانية  الحكومة  موقف  في  التغيير 
مسألة الصحراء الغربية من خالل مقارنتها 
الذاتي هي  الحكم  اتجاه  أخرى  بموقف دول 
مقاربة "تعسفية وال تعكس الواقع". كما ذكر 
"مقاربة  عن  تتحدث  األمريكية  اإلدارة  أن 
محتملة" عندما تشير فرنسا إلى أنها "قاعدة" 
وأن الحكومة األلمانية عبرت عن هذا الخيار 
من خالل اعتباره "قاعدة محتملة"، قبل أن 
يختم بالقول "نحن بعيدون عن التأكيد القطعي 
بشأن الحكم الذاتي الذي سيكون أخطر أساس 
واقعي وموثوق به، وهو ما يعادل االعتراف 
الغربية،  الصحراء  بمغربية  المبرر  غير 
لم  بحيث  الذاتي  بالحكم  يتمتع  إقليم ال  وهي 
يحدد بعد وضعه نهائيا، وهو مؤهل لتقرير 

مصيره وفقا للشرعية الدولية.”
اإ. �س /واج

البروفيسور"  واالستراتيجية  األمنية  الشؤون  في  الخبير  اعتبر 
ثالثة  على  قائمة  الروسية  الجزائرية  العالقات  أن  برقوق"  محند 
أسس تتمحور حول ثبات المبادئ من خالل احترام مواقف الدول 
شراكات  لبناء  البلدين  وسعي  الدولية  القضايا  مجمل  بخصوص 
شراكة  اتفاق  على  البلدين  إمضاء  بعد  خاصة  وبناءة  مستمرة 
أكثر من مستوى. العالقات متميزة على  إستراتيجية ما جعل هذه 
ويرى برقوق أن العالقات الجزائرية الروسية على المستوى الدولي 
المرتبطة  والقضايا  المواقف  بعض  حول  بالتعاون  أيضا  تتميز 
الدول  بين  من  كانتا  وروسيا  الجزائر  وان  خاصة  الدولي  باألمن 
الخاص   2009/12/  17 في  الصادر   )04-19 بالقرار  المبادرة) 
بتجريم دفع الفدية.وأضاف خالل تدخله على أمواج إذاعة الجزائر 
تلقاها رئيس  التي  الهاتفية  للمكالمة  الدولية خالل برنامج خصص 
الجمهورية عبد المجيد تبون " من نظيره الروسي فالديمير بوتين 
مقدمتها  في  األبعاد  متعددة  هي  الروسية  الجزائرية  العالقات  أن 
األول  المتعامل  الجزائر  تعتبر  المتميزة حيث  العسكرية  العالقات 
مع روسيا على المستوى اإلفريقي والثاني على المستوى العالمي.

البلدين  بين  التعاون االقتصادي  من جهة أخرى اعتبر برقوق أن 
يبقى دون مستوى طموحات البلدين رغم وجود تعاون في مجاالت 
والصناعات  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  والتكوين  الطاقة 

الميكانيكية مشيرا إلى أن هناك فرص يمكن استغاللها كتنمية التبادل 
التجاري.في السياق توقع برقوق أن يكون التئام اللجنة الكبرى قريبا 
بمثابة األرضية الجديدة الستكشاف فرص ومجاالت جديدة للتعاون 

وترقية المبادالت التجارية  واالستثمار والتكنولوجي.
تقوم  الجزائرية  الخارجية  السياسية  أن  إلى  أيضا  لفت  برقوق 
باألساس على التوازن في العالقات الدولية وتجمعها شراكات مع 
استراتيجي   حوار  في  منخرطة  أنها  كما  وروسيا  والصين  تركيا 
مع  اقتصادية  وشراكة  األمريكية  المتحدة  الواليات  مع  وعسكري 
االتحاد األوروبي في ظل احترام سيادة الدول والعمل على ترقية 
مبدا الحوار والعمل دائما في اطار الشرعية الدولية وحل النوعات 

بالطرق السلمية.
من جهته يرى المحلل السياسي الدكتور إدريس عطية أن الجزائر 
وروسيا تربطهما  عالقات متميزة وإستراتجية على رأسها التعاون 
العسكري عالي المستوى إلى جانب المجال االقتصادي والطاقوية 
مضيفا أن العالقات بين البلدين تتسم بالثقة المتبادلة وتطابق الرؤى 

في العديد من الملفات الدولية.
ووصف عطية العالقات بين الجزائر وروسيا بالمتينة وأنها تتصف 
بالندية وتعود إلى ست عقود الفتا إلى أنها  مرشحة للتطور أكثر 

لتشمل عديد المجاالت كالتكنولوجيا والزراعة والبحث العلمي.

تستعد الجزائر للتحضير لمؤتمر دولي حول 
الدول  مختلف  خارجية  وزراء  يجمع  ليبيا، 
ويغطي الخطوات المهمة التي يدعمها العالم 
في مجال االنتخابات بليبيا .ثمن رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة،  
الجمهورية  برئيس  الذي جمعه  اللقاء  فحوى 
له  تصريح  في  مؤكدا  تبون،  المجيد  عبد 
الهامة  الملفات  عديد  ناقش  أنه  اللقاء  عقب 
مع الرئيس تبون، خاصة ما تعلق بموضوع 

 " قائال  أوضح  حيث  ليبيا،  في  االنتخابات 
قدمنا تصورنا النجاز هذا المشروع واالنتقال 
واختيار  االستقرار  إلى  االنتقالية  من  بليبيا 
الشعب الليبي باإلضافة للدور الجزائري الهام 
في  اجراءها  وضرورة  دعمها  في  المأمول 
ذات  الملفات  إلى جانب عديد  اقرب وقت"، 
الشق،  هذا  االقتصادي.وفي  بالقطاع  الصلة 
بالحديث  اللقاء سمح  إن  قائال  الدبيبة  أوضح 
البلدين  بين  اإلقتصادي  التعاون  "زيادة  عن 

االسعار  في  والتحكم  والغاز  النفط  خاصة 
االقتصادية  الظروف  مع  خاصة  وتسويقها 
الخيار  دعم  إطار  الحالية.”وفي  العالمية 
الدبلوماسي في ليبيا، أشار الدبيبة إلى أنه "من 
لقاء أو مؤتمر وزاري  المرتقب أن يتم عقد 
أن  مؤكدا  ليبيا،  بشأن  الخارجية  لوزراء 
المؤتمر يغطي الخطوات المهمة التي يدعمها 

العالم في مجال االنتخابات بليبيا.”
اإ. �س/ واج

استقبل، أمس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سفير المملكة 
العربية السعودية بالجزائر، عبد هللا بن ناصر عبد هللا البصيري، 
الذي نقل له رسالة من أخيه، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، عبّر له فيها عن مشاعر األخوة والمودة، 

مشيدا بنهج التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين.
كما أعرب العاهل السعودي، في الرسالة، عن مشاركته الرئيس، 

الرأي حيال وحدة الصف العربي، والعمل المشترك للنهوض باألمة 
لرئيس  الشريفين،  الحرمين  خادم  أكد  المناسبة،  وبذات  العربية. 
الجمهورية، حرص المملكة العربية السعودية الشقيقة، على موقفها 
حدود  على  فلسطين  دولة  إلقامة  الفلسطينية،  القضية  من  الثابث 

1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق الشرعية الدولية.
ع.ط

ال�سفري ال�سعودي ي�سلم ر�سالة من خادم احلرمني ال�سريفني اإىل الرئي�س تبون

ال�سع�دية تدعم م�ساعي اجلزائر حيال وحدة ال�سف العربي

يبحث اخلطوات التي يدعمها العامل يف جمال االنتخابات بطرابل�س

نح� عقد م�ؤمتر دويل ح�ل ليبيا باجلزائر

حمللون يوؤكدون اأنها قائمة على اأ�س�س متينة

اجلزائر ورو�سيا ترتبطان 
بعالقات ا�سرتاتيجية متعددة الأوجه

قال اإن اخلطوة �ستكون بعد

 "اإعادة بناء الثقة"، بالين يو�سح:

هذه �سروط ع�دة 
�سفري اجلزائر اإىل اإ�سبانيا

تب�ن ينهي مهام امل�ست�سار املكلف 
باجلمعيات الدينية عي�سى بن الأخ�سر

أنهى، أمس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مهام عيسى بن األخضر، مستشار 
لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالجمعيات الدينية، لخرقه واجب التحفظ، حسب ما أفاد به 
بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان: "أنهى، اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد 
بالجمعيات  مكلف  الجمهورية،  رئيس  لدى  مستشار  األخضر،  بن  عيسى  مهام  تبون، 

الدينية، لخرقه واجب التحفظ".
ع.ط

حّمل رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، املجتمع الدويل، م�سوؤولية �سمان احلماية للمدنيني الفل�سطينيني من العدوان 

ال�سهيوين، حني دعاه اإىل تطبيق ما ين�س عليه القانون الدويل فيما يتعلق مبقد�سات الفل�سطينيني واأرواحهم.
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تر�جعت مبعدل 10 �إىل 20 مليون �سنتيم 

انخفا�ض يف اأ�سعار ال�سيارات 
امل�ستعملة و"ال�سما�سرة" 

ي�ستنفرون! 
المستعملة  السيارات  مالك  من  الجزائريين  من  العديد  سارع 
اليوميين الماضيين لعرض سياراتهم للبيع عبر مواقع االنترنت 
مع  موازاة  االجتماعي  التواصل  مواقع  المتخصصة وصفحات 
تسجيل نوع من االنخفاض بمعدل 10 إلى 20 مليون سنتيم في 
أسواق السيارات المستعملة وهو ما جعل السماسرة في األسواق 

يتخوفون من انخفاض غير مسبوق األيام المقبلة. 
المتخصصة  البيع  مواقع  عجت  الماضية  ساعة  الـ48  وخالل 
لبيع  اإلعالنات  بمئات  االجتماعي  التواصل  مواقع  وصفحات 
في  االنخفاض  من  نوع  تسجيل  مع  موازاة  مستعملة   سيارات 
هذه  في  وناشطون  مراقبون  يتحدث  حيث  السيارات،  أسواق 
األسواق عن انخفاض بمعدل 10 إلى 20 مليون سنتيم في السيارة 
القديمة يسارعون  السيارات  الواحدة وهو ما جعل اغلب مالك 
لعرض سياراتهم للبيع خوفا من مزيد من التراجع في أسعارها 
في السوق وفي مقدمة هؤالء أصحاب السيارات المركبة محليا 
في  خيالية  بأسعار  أصحابها  اقتناها  والتي  الماركات  عديد  من 
حين يتوقع ان تنهار أسعارها في األسواق  في حال تم مباشرة 
عليها  الطلب  بانخفاض  توقع  مع  الجديدة  السيارات  استيراد 
باعتبارها سيارات تم تركيبها بمواصفات ال تتماشي والمعايير 
الدولية في حين ان السيارات التي ستستورد تبقي تخضع لمعايير 
استنفر  فقد  جهتهم  من  الوطن،  ارض  دخولها  قبل  صارمة 
الحالية  الفترة  البيع  عمليات  انعاش  محاولة  أجل  من  السماسرة 
هؤالء  وضع  حيث  المقبلة  الفترة  جديد  انخفاض  أي  من  خوفا 
أسعار مرتفعة من اجل بيع سياراتهم محاولة منهم في تعويض 
أي خسارة مرتقبة غير ان الطلب على السيارات في هذه الفترة 
يعد شبه منعدم فال بيع وال شراء لعدة عوامل منها ان األسعار 
تبقي مرتفعة في حين  المسجل   الطفيف  ورغم هذا االنخفاض 
ان اغلب من ينوون اقتناء سيارات لن يغامروا بشراء سيارات 
المقبلة  القليلة  األيام  في  ستعرف  السوق  ان  حين  في  مستعملة 
انفراج في ازمة السيارات الجديدة وربما استقرار في األسعار 
شهر  فان  أخر  جانب  من  االزمة،  أيام  عليه  كانت  بما  مقارنة 
رمضان عادة ما يعتبر شهر ركود بالنسبة لسوق السيارات جعل 
أسعار السيارات والعرض في السوق اخر اهتمام الجزائريين في 
الفترة الحالية حيث يؤكد مسيرو عدد من الصفحات المتخصصة 
في بيع وشراء السيارات المستعملة ان عدد زوار هذه المواقع 
تراجع بشكل كبير منذ حوالي ثالثة أشهر بينما توقفت معامالت 

البيع والشراء بشكل كامل هذه الفترة.
�ش.زمو�ش

مت�س 2 مليون و 700 �ألف

 موظف وعون متقاعد

هذا هو تاريخ �سب الزيادات 
اجلديدة يف الأجور

كشفت مديرة أنظمة الرواتب بالمديرية العامة للميزانية بوزارة 
المالية، نصيرة موساوي أن صب الزيادات الجديدة في األجور 
والمتعلقة برفع النقطة اإلستداللية يكون بوم الفاتح من ماي القادم 

وبأثر رجعي من أول مارس .2022
األثر  أن  الوطنية  لإلذاعة  تصريحات  في  موساوي،   وقالت 
على  الجبائي  الخفض  مع  الزيادات  تلك  عن  المترتب  المالي 
الدخل االجمالي بالنسبة لحزينة الدولة يقدر بـ 400 مليار دينار 
الوظيف  لقطاع  بالنسبة  أنه  المتحدثة،  ذات  وأشارت  سنويا. 
العمومي، فإن هذه الزيادات تمس 2 مليون و 700 ألف موظف 
إليهم  الموجهة  الزيادات  تتحمل  ألف   360 وعون متقاعد. منهم 
الجماعات اإلقليمية “ميزانية البلدية والوالية”. مع التأكيد على أن 
ميزانية الدولة تتحمل على عاتقها الزيادات الموجهة للموظفين 
في البلديات العاجزة ماليا. وكشفت موساوي، أنه رغم التقلبات 
المستمرة و الزيادات األسعار في األسواق الدولية، إال أن رئيس 
الجمهورية نفذ خطة تمنع من أي أثر بالغ على معيشة المواطن 
مجلس  اجتماع  في  ورد  ما  منها  اقتصادية.  مخرجات  ووضع 
إلى  المتحدثة،  ذات  أشارت  كما   2021. أكتوبر  شهر  الوزراء 
اإلستراتيجية المتبعة والمعتمدة على أربعة عناصر منها تأسيس 
منحة البطالة كمرحلة أولية والتي تكلّف خزينة الدولة 142 مليار 
دينار سنويا. وتمس الزيادات حوالي 2 مليون و 400 ألف طالب 
سلم  وتطبيق  التقاعد  معاشات  رفع  إلى  كذلك  باإلضافة  عمل. 
الضريبة على الدخل اإلجمالي الجديد المعتمد على اعفاء االجور 
االستداللية  النقطة  في  والرفع  الجباية  والمتوسطة من  الضعيفة 
من جهته أكد مدير االتصال بمديرية الضرائب، منير ديدون، أن 
سياسة اإلصالحات الجبائية منذ سنة 2021 تأتي لتحقيق هدفين 
وهو  اإلستثمار.  ودعم  الجبائية.  العدالة  تحقيق  وهما  رئيسيين 

األمر الذي من شأنه تحقيق إقالع إقتصادي عقالني وعملي.
�ش.زمو�ش

�ش.زمو�ش

استثنائي  وضع  الجزائريون  ويعاني 
ا  العديد من األسر  تلجأ  صعب حيث 
لالقتراض من أجل تغطية مصاريفها 
"الكريدي"  وتيرة  لترتفع  اليومية 
بطريقة قياسية منذ بداية شهر رمضان 
موجات  معه  حمل  والذي  المعظم، 
ندرة  ازمات  و  الغالء  من  استثنائية 
ومظاهر للمضاربة و االحتكار كانت 
حاضرة بقوة في األسواق رغم وعود 
الحكومة و التي اعتبرت عامل ضغط 

إضافي على ميزانيات الجزائريين. 
نبيل جمعة: �لطبقة �ملتو�سطة 

 تعاين وحّل �سبط �لأ�سعار 

مل ينجح

وفي هذا الصدد أكد الخبير االقتصادي  
موجات  بسبب  و  انه  أن  جمعة  نبيل 
الغالء التي عرفتها األسواق من بداية 
شهر رمضان و تدهور القدرة الشرائية 
مسبوقة  غير  لمستويات  للجزائيين 
يجدوا  لم  الجزائريين  من  الكثير  فان 
لمواجهة  لهم  مالذا  االقتراض  سوى 
فيه  يكثر  الذي  رمضان  مصاريف 
إنفاق المواطنين. وعلى هذا األساس، 
اعتبر جمعة انه على الحكومة التدخل 
ليس لضبط األسعار ومحاولة الحفاظ 
ثبت  وبالتجربة  ألنه  استقرارها  على 
امام  مرة  كل  تفشل  األخيرة  هذه  ان 
والمحتكرين  المضاربين  إصرار 
والتجار الجشعين على فرض منطقهم 
العشوائية  بالزيادات  المواطنين  وجلد 
الحكومة  من  المطلوب  ان  معتبرا 
عميق  تشخيص  بعملية  القيام  هو 
الجزائرية،  العائالت  مكونات  لكل 
والوسطى،  الفقيرة  الطبقة  ومساعدة 

لتفادي توتر الجبهة االجتماعية معتبرا 
الزيادات في األجور والتي كانت  ان 
كبير  اثر  لها  يكن  لم  دفعتين  على 
االستثنائية  الغالء  موجات  بسبب 
األشهر  طيلة  األسواق  عرفتها  والتي 
رئيس  توجه  ثمن  أنه  غير  األخيرة، 
المتوسطة  الطبقة  لدعم  الجمهورية 
قرارات  جملة  خالل  من  والفقيرة 
سيكون لها اثر واضح، واعتبر  ذات 
الخبير انه لحسن الحظ فان الوضعية 
من  احسن  تعد  للجزائر  االقتصادية 
منها  العربية  خاصة  البلدان  بعض 
للجزائر  الخارجية  الديون  أن  مشيرا 
على سبيل المثال هي  أقل من 4 بالمائة 
فقط، أي أنها في أريحية مقارنة بالدول 
السلطات  على  مقترحا  األخرى، 
بعملية  المحلية  البنوك  توكيل  المعنية 
إحصاء العائالت الفقيرة على مستوى 

كل دائرة، وتقوم بمنحها قروضا على 
المدى المتوسط والبعيد، لتفادي مزيد 
من التدهور في القدرة الشرائية ، مع 
الحالي  الوقت  في  العودة  ضرورة 
أجل  من  االستهالكية  القروض  إلى 
مساعدة المواطنين في اقتناء حاجيتهم 
لتجاوز الوضع الراهن . بالمقابل يقول 
جمعة  أنه على المواطن ترشيد سلوكه 
االستهالكي منعا إلحداث ضغط على 
ميزانيته  معتبرا أن شهر رمضان قد 
ارتبط بمفهوم األكل واالستهالك الزائد 
بشكل كبير، إذ تحول هذا الشهر إلى 
واالستهالك،  البيع  في  حامية  منافسة 
إلى  العائالت  من  العديد  دفع  مما 
هذا  مصاريف  لمواجهة  االقتراض 
رغم  أنه  مضيفا  الكريم.  الشهر 
آالف   10 لمبلغ  الحكومة  تخصيص 
أن  إال  الفقيرة  للعائالت  كمنحة  دينار 

هذه المنحة تبقي ضئيلة جدا بالمقارنة 
األسواق  تعرفه  الذي  الغالء  بحجم 
وعليه فقد دعا لضرورة مراجعة هذه 
مستقبال.  لهذه  والمساعدات  اإلعانات 
لإلشارة فأن خبراء اقتصاديون كانوا 
قد وضعوا سابقا ميزانية 10 إلى 15 
للعائالت  كمصاريف  سنتيم  مليون 
لمواجهة  أفراد   5 من  المتكونة 
ان  علما  رمضان  شهر  مصاريف 
أجور  يتقاضون  الجزائريين  اغلب 
الـ5 ماليين سنتيم و هو ما  ال تتعدي 
من  لالقتراض  العائالت  أرباب  دفع 
وقد  الموجود هذا  الفارق  تغطية  أجل 
ارتفعت هذه الميزانية المتوقعة بحوالي 
الماضية  السنوات  عن  بالمائة   30
بعض  فأسعار  األسعار  ارتفاع  بسبب 
األخيرة  األشهر  ارتفعت  المنتجات 

بـ200 بالمائة.

والمساعدين  للمشرفين  الوطنية  النقابة  أكدت 
التربويين، استعدادها التام من أجل التنسيق والتكتل 
القانون  صدور  استعجال  في  التربية  نقابات  مع 
األساسي الخاص ، قانون يحمي الٌمربين ،ومراجعة 
بالحياة  المتعلقة  القانونية  النصوص  من  العديد 

المدرسية والمهنيّة للٌموظف. 
وأبرزت النقابة، في بيان لها، أهمية التنسيق النقابي 
بقطاع التربية في ملفات  التأهيل ، والحركة التنقلية 
الرتب  ٌمنتسبي  تسوية   وملف  المهنية  والمسابقات 
ومساعد  التربية  بينها)مساعد  ومن  للزوال  اآليلة 
رئيسي للتربية( والذي يجب أن يكون  محـل توافــق 
القانون  صدور  قبل  االجتماعيين   الشركاء  بين 

األساسي الخاص.
هو   الخاص  األساسي  القانون  أن  النقابة،  وشددت 
أولّوية األولويّات بالنّسبة لمنتسبي سلك الٌمساعدين 
والمشرفين التربويين وهو  القانون األساسي الخاص 
أجل  من  نٌصبت  ،والذي  الوطنية  التربية  بموظفي 
لجنة  والظالمة   الجائرة  أحكامه  وتعديل  ٌمراجعته 
وطنية مشتركة ستكون النقابة  ٌممثلة فيها  خيرجه 
عبد الفتاح ،وسيواني إسماعيل  والتي ستعكف على 
لكل  يكون تشاركيًّا عادال وٌمنصفا  أن  انجازه على 

األسالك ووفق آليات وكيفيات ٌمحكمة و أجندة زمنية 
األطراف  لبعض  المناورة  لهامش  حّدا  تضع  دقيقة 
التي  تحاول  عرقلة المسار الطبيعي لطّي هذا الملف 

الٌمزمن. 
والٌمساعدين  للٌمشرفين  الوطنية  النقابة  وذكرت 
التربويين  انها أّول نقابة  سلّمت الوزارة مقترحات  
إثراء وتعديل  القانون األساسي الخاص  التي  سترافع 
منتسبي  لحقوق  ضمانا  بها  األخذ  أجل  من  وتدافع 
السلك  خاّصة ما تعلّق بتغيير شهادة التوظيف إلى 
شهادة الليسانس صنف 12 وإلغاء شرط االنحدار من 
أسالك  التعليم   وضمان تعدد مسارات  الترقية إلى 

المناصب العليا. 
على  الٌمشتركة  واالجتماعية   المهنية   الملفات  أما 
مستوى الوظيفة العمومية فترى النقابة،  أنه وعلى 
أهّمية الملفات المطروحة كالقدرة الشرائية والنقطة 
ومنحة  قيمتها،  بمضاعفة  تطالب  التي  االستداللية 
ترى  فانها  التقاعد،  وملف  الجنوب   في  االمتياز 
و  الجاد  التنسيق  في  يكمن  حراك  أي  نجاح  أّن   ،
العمومية  الوظيفة  قطاع   نقابات  كّل  بين  الجيد  
لبعض  والمغرضة   الخفية  األجندات  عن  ،بعيدا 
النضالي  الحراك  ،وحصر  والجهات  األطراف 

والنقابي من أجل افتكاك حقوق مشتركة في نقابات 
القصور  من  الكثير  فيه  توجه  نراه  لوحدها  التربية 
وقد يصيب منتسبي قطاع التربية باإلنهاك النضالي 
المطالب  لتحقيق  األسمى  الهدف  يخدم   ال  ،والذي 
المشتركة لموظفي وعمال قطاع الوظيفة العمومية.  
الٌمسابقات  وبخصوص   النقابة  حذرت  المقابل  في 
التواصل  مواقع  عبر  له  يرّوج  ما  من  المهنية 
اإلجتماعي بخصوص فتح المسابقات المهنية للترقية 
المشار  الشحيحة  والمناصب  األعلى   الرتب  إلى 
اللقاءات  أنّها وفي عديد  إليها  ، مع تأكيدها  على 
أكبر  يٌـدرج  أن  على ضرورة  شّددت  الوزارة  مع 
فتح  قرارات  في  المالية  المناصب  من  ممكن  عدد 
لتجاوز  كآلية  الكوطـة  نظام  واقترح    ، المسابقة 
ضرورة  مع  المناصب  تحديد  في  الظالمة  األحكام 
لصالح  اإلستثنائية  الّرخصة  أحكام  على  اإلبقـــاء 
مسابقة  في  للمشاركة  للتربية  الرئيسيين  المشرفين 
الترقية إلى رتبة مستشار التربية وتوسيــع أحكامها 
لتشمل الٌمشرفين التّربويين خاّصة  مع شغور آالف  
التربية  على مستوى  المناصب من رتبة مستشار 

الوطن.
مرمي عثماين

وترية "�لكريدي" �رتفعت ب�سكل كبري

 و�إجر�ء�ت �حلكومة ل�سبط �لأ�سعار مل تنفع 

هذه احللول ميكنها اإنقاذ 
"الطبقة الفقرية واملتو�سطة "..

على  �ملت�ساعفة  �مل�ساريف  تغطية  �أجل  من  �لقرت��ش  �سوى  �جلاري  رم�سان  خالل  �لدخل  ومتو�سطة  �لفقرية  �لعائالت  جتد  مل 

عاتقهم ب�سبب �لغالء �لذي تعرفه �لأ�سو�ق وهو ما جعل �ملخت�سون يف �ل�ساأن �لقت�سادي يدعون �حلكومة ل�سرورة �لقيام عملية 

ت�سخي�ش عميق لكل مكونات �لعائالت �جلز�ئرية وو�سعها، و�إيجاد حلول بديلة غري حماولت �سبط �لأ�سعار �لتي مل تنجح من 

لتح�سني  �جلمهورية  رئي�ش  لدى  �لتوجه  مثمنني  �لجتماعية  �جلبهة  توتر  لتفادي  و�لو�سطى،  �لفقرية  �لطبقة  م�ساعدة  �أجل 

�لقدرة �ل�سر�ئية ودعم هذه �لطبقة.

حذرت من �ملنا�سب �ل�سحيحة يف �مل�سابقات �ملهنية للرتقية �إىل �لرتب �لأعلى 

نقابة امل�سرفني توؤكد على التن�سيق النقابي 
لال�ستعجال يف �سدور القانون اخلا�ص
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اأكد اأن اجلامعة ميكنها لعب دور القاطرة حتقيقا لهذا امل�سعى

وزير التعليم العايل يدعو لرتقية التكوين 
يف الدكتوراه ل�ضمان الأمن الغذائي

دعا وزير التعليم العايل والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيانـ من جامعة جياليل 

بونعامة بخمي�س مليانية اإىل ترقية التكوين يف الدكتوراه يف م�ساريع ت�ساهم يف �سمان 

الأمن الغذائي وال�سحي والطاقوي للبالد.

ع.ط

الحدث األربعاء 20 أفريل
 2022 المـوافق  

لـ 19 رمضان 1443 ه  

قال الوزير خالل زيارة قادته لجامعة خميس 
مليانة في اطار زيارة تفتيش بوالية عين 
الدفلى "ادعو جامعة خميس مليانة ومن 

خاللها المؤسسات الجامعية األخرى بالبالد 
إلى ترقية التكوين في الدكتوراه في مشاريع 

من شأنها المساهمة في ضمان األمن الغذائي 
والصحي والطاقوي للبالد".

وأشار الوزير إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه 
األساتذة والباحثون في اعداد مشاريع بحثية 

من شأنها تحسين مردودية هذه المنطقة 
الفالحية بامتياز والمساهمة بذلك في ضمان 
األمن الغذائي للبالد. وإذ أشار إلى ان رقي 
وازدهار المجتمع مرهونان بتحقيق اقتصاد 
يرتكز على المعرفة واالبتكار، أكد الوزير 
ان الجامعة يمكنها لعب دور القاطرة تحقيقا 

لهذا المسعى.

كما أبرز أهمية اطالق عروض تكوينية تأخذ 
بعين االعتبار البيئة االقتصادية واالجتماعية 

وكذا الظروف المرتبطة بالتنمية المحلية. 
هذا ودعا الوزير المسؤولين بالجامعة إلى 

ربط عالقات وثيقة مع الشركاء االقتصاديين 
من القطاعين العمومي والخاص من أجل 

اطالق مشاريع تساهم في استحداث مناصب 
الشغل لفائدة متخرجي الجامعة.

وخالل تدخالتهم، طرح األساتذة مجموعة 
من االنشغاالت تتعلق السيما برفع حصص 

السكن الوظيفي وتحسين ظروف العمل، 
في حين ألح الطلبة على ضرورة تعزيز 

النقل وتحسين تدفق االنترنيت.وفي مستهل 
زيارته، تفقد الوزير مشروع انجاز 6000 

مقعد بيداغوجي، حيث أعطى تعليمات 
من أجل تدارك التأخير المسجل في تسليم 

المشروع.
وقال الوزير في هذا الشأن "نظرا لنقص 

المقاعد البيداغوجية بجامعة خميس مليانة، 
فطلبة عين الدفلى يتم توجيهم نحو الواليات 

القريبة وهو وضع ال ينبغي مواجهته 
خالل الدخول الجامعي المقبل"، ملحا على 
ضرورة استالم المشروع قبل شهر سبتمبر 
المقبل.كما تفقد الوزير مشروع انجاز مكتبة 
مركزية تستجيب للمعايير الدولية، مشيرا ان 

هذا المرفق سيساهم بعد استالمه في الدفع 
بالنشاط العلمي والثقافي بالجامعة. وببلدية 
عين السلطان، تفقد الوزير مشروع انجاز 

إقامة جامعية بقدرة 1000 سرير حيث دعا 
المسؤولين المحليين إلى مضاعفة الجهود 

من أجل استالم المشروع قبل الدخول 
الجامعي المقبل.

اأكد وزير التعليم العايل والبحث 

العلمي، عبد الباقي بن زيان، باجلزائر 

العا�سمة، اأن تكوين طلبة دكتوراه 

على م�ستوى املوؤ�س�سات القت�سادية 

من �ساأنه تعزيز القدرات يف جمال 

البحث والتطوير على �سعيد القت�ساد 

الوطني.

ع.ط

وفي كلمة له خالل لقاء نظم بالتعاون 
مع الكونفدرالية الجزائرية ألرباب 

العمل المواطنين، أشار الوزير ان قطاع 
التعليم العالي يعمل على تسهيل البحث 

والتطوير السيما من خالل وضع منصة 
"ابتكار" المكلفة بانجاز مختلف النشاطات 

لصالح قطاع البحث وتوحيد التجهيزات 
واالستثمارات وتحسين استعمالها. وأضاف 

الوزير ان قطاعه يعمل أيضا على انجاز 
مشاريع بحث وتطوير قطاعية مشتركة مع 

القطاع االقتصادي وكذا على ترقية استحداث 
وحدات بحثية على مستوى المؤسسات 

االقتصادية.
من جهته، ذكر المدير العام للبحث العلمي 

والتطوير التكنولوجي بالوزارة، البروفيسور 
محمد بوشيشة االليات الثالث التي تم وضعها 

من أجل ترقية البحث والتطوير باالقتصاد 
الوطني.وأشار أيضا إلى التكوينات في طور 

الدكتوراه بالمؤسسات والتمويل المباشر 
وغير المباشر للبحث والتطوير بالمؤسسات 

وكذا التمويل المشترك للبحث من خالل 
برامج وطنية.وعرضت االطارات بالوزارة 

خالل جلسة نظمت بهذه المناسبة تفاصيل 
هاته االليات.وتشير التفاصيل لتشجيع توظيف 

طلبة الدكتوراه بالمؤسسات االقتصادية 
من خالل تخفيضات ضريبية، فيما ينص 

القانون بخصوص التمويل غير المباشر على 
تخفيض جبائي على الضريبة المفروضة 

على ارباح المؤسسات بنسبة 10 بالمائة أي 
100 مليون دينار شريطة توجيه التمويل 
نحو البحث.  وأوضحت المديرة الفرعية 

لالبتكار واليقظة التكنولوجية بالوزارة، السيدة 
شرفاوي ان وزارة التعليم العالي أحصت 

1662 مخبر جامعي عبر التراب الوطني 
فضال عن 40.000 استاذ باحث و 433 

نموذج و 420 طلب براءة.
وقال بدوره رئيس الكونفدرالية الجزائرية 
ألرباب العمل المواطنين، سامي عقلي ان 
نحو 100 مؤسسة عضو بالكونفدرالية قد 
تم احصاؤها لالنخراط في مسعى الوزارة 

الرامي لتقريب المؤسسة من الجامعة.
واكد عقلي يقول "الكونفدرالية الجزائرية 
ألرباب العمل المواطنين تشجع التوقيع 
على اتفاقيات بين المؤسسات األعضاء 
والمفوضيات الجهوية للكونفدرالية من 

جهة و الجامعات ومراكز البحث من جهة 
أخرى، وهذا حسب محاور البحث التابعة 

الختصاصها وحاجيات المؤسسة".
تجدر االشارة ان اللقاء جرى بحضور وزير 

الصناعة الصيدالنية، عبد الرحمان جمال 
لطفي بن باحمد ووزير االنتقال الطاقوي 

والطاقات المتجددة، بن عتو زيان ورئيس 
المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، 

سيدي محمد بوشناق خالدي.

أعرب وزير االنتقال الطاقوي والطاقات 
المتجددة بن عتو زيان، عن استعداده 

لدعم مشروع مجمع "توسيالي-الجزائر" 
المتعلق بإنشاء محطة للطاقة الشمية لتزويد 

مصنعه بالكهرباء، حسبما أفاد به بيان 
للوزارة. وجاء ذلك خالل اجتماع زيان، 
األحد الماضي، بمقر دائرته الوزارية، 

بعضو مجلس إدارة "توسيالي-الجزائر"، 
ألب توبكيقلو، رفقة مستشاره حميد قاسمي، 

يضيف نفس المصدر.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تطوير الطاقات 
المتجددة في مجمع بطيوة للصلب )وهران( 

وذلك بتركيب محطة طاقة كهروضوئية 
على سقف حظائر المصنع، حسب الوزارة 

مبرزة أن "توسيالي الجزائر" تهدف "إلى 
أن تصبح أحد المنتجين الرئيسيين للصلب 

األخضر في العالم.« وفي هذا السياق، 
أعرب الوزير عن استعداده لدعم هذا 

المشروع "الطموح والمبتكر الذي يشكل 
نموذجا للصناعة في الجزائر"، وفقا للبيان.

ف.م

مرا�سلة اىل روؤ�ساء اجلامعات اليوم ملبا�سرة الت�سجيالت

 منح كوطة من 5042 �سكن
 من �سيغة  LPP ال�ساتذة اجلامعات

كشف المنسق الوطني للمجلس الوطني الساتذة التعليم العالي"الكناس" الدكتور عبد الحفيظ 
ميالط، عن استفادة االساتذة الجامعية من كوطة 5042سكن بعنوان سنة 2022 بصيغة 

الترقوي العمومي" ال بي بي."
وأفاد ميالط "ان اجتماع  عقده أمس مع األمين العام للوزارة وبعض إطارات الوزارة 

حول استفادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من حصة من سكنات LPP، مؤكدا أن 
الحصة تتمثل في 5042 سكن بعنوان سنة 2022، موجهة لألساتذة الجامعيين، وموزعة 

على مختلف جامعات الوطن )حسب الوثيقة المرفقة(....
وأعتبر ميالط ان هذه الكوطة مكسب لفائدة األساتذة الجامعيين، في انتظار تحقيق مكاسب 

أخرى في مختلف الصيغ ، حتى ال يتم تقييد االستاذ الجامعي بصيغة واحدة، مثمنا قرار 
وزارة السكن، التي تجاوبت مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمنح األساتذة كوطة 

من السكنات ، مؤكدا ان الوصاية تعمل حتى على استفادة االساتذة الجامعيين من قطع 
ارضية في بعض الواليات.

وكشف المنسق الوطني للمجلس الوطني الساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميالط عن 
مراسلة ستوجهها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الى رؤساء المؤسسات 

الجامعية من اجل الشروع في تسجيل االساتذة الراغبين في االستفادة من السكنات حسب 
كوطة كل والية.

وحسب برنامج السكنات بصيغة الترقوي العمومي، في اطار كوطة 5042، فان 
وفقط الكوطات التي منحت الواليات فان الواليات التي استفادت من أكبر كوطة ، هي 
والية باتنة التي منح لها 386 سكن، البليدة 171 سكن ، البويرة 37 سكن، االغواط 

154 سكن، تلمسان 364 سكن، تيارت 161 سكن، تيزي وزو 247 سكن ، الجزائر 
711سكن، سطيف 133 سكن، سكيكدة 110، سيدي بلعابد 194، قسنطينة 308، المدية 
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مرمي عثماين

البنوك ت�سرع يف العمل بقرار وزارة املالية ال�سابق 

 ت�ضليم القرو�ض 
يف اآجال ال تتعدي 15 و25 يوم 

شرعت البنوك والمؤسسات المصرفية في العمل بقرار تقليص في آجال دراسة ملفات 
قروض اإلستغالل إلى 15 يوما وقروض اإلستثمار إلى 25 يوما كحد أقصى للسماح 

للمسثمرين بالشروع في تنفيذ برامجهم وتجنيبهم التأخر في تجسيد مشاريعهم.
وثمن في هذا الصدد، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، لزهر لطرش 
في تصريح لإلذاعة هذا القرار مؤكدا أن "تقليص آجال دراسة ملفات القروض لألفراد 

والمؤسسات سواء كانت خاصة أو عمومية سيكون له أثر إيجابي خاصة بعد أن تقلصت 
مدة دراسة الملفات إلى15 يوما بالنسبة لقروض اإلستغالل و25 يوما بالنسبة لقروض 

اإلستثمار". من جانبه، قال المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار مصطفى زيكارة 
ان "هذا القرار سيسمح بتفادي موت المشاريع وسيشجع المستثمرين على إحترام آجال 

اإلنجاز وااللتزامات".
 جدير ذكره أن وزارة المالية أعطت تعليمة للبنوك العمومية تتعلق بتقليص آجال معالجة 

ملفات القروض قصد تحسين استقبال وتوجيه الزبون انطالقا من تاريخ إيداع الطلب 
وضمان جودة اإلعالم واالتصال مع الزبون من أجل فهم جيد لإلجراءات كما دعت 

الوزارة إلى التحقيق في ملف القرض من خالل تأكد شامل لدى اإليداع "لتفادي تمديد 
غير مبرر آلجال المعالجة الذي يعود غالبا لنقص الوثائق المكونة للملف". وبخصوص 
التوجيه واإلعالم أمرت الوزارة، البنوك بـ"اتخاذ كل إجراء ضروري من أجل تحسين 

فّعال للعملية السيما فيما يتعلق بجودة االتصال والمعلومة، التي يجب وضعها تحت 
تصرف الزبون على مستوى الوكاالت ومواقع األنترنت والبنوك العمومية". وشددت في 

هذا اإلطار على أن "المعلومة يجب أن تكون متوفرة بشكل دائم، وأن تكون كاملة ومبسطة 
لضمان فهم جيد لإلجراءات". وتحقيقا لهذا الهدف دعت الوزارة، البنوك العمومية إلى 
وضع إجراءات ومسارات اإلعالم التي تضمن المعالجة المثلى وفي اآلجال المطلوبة 

لملفات القروض.
�س.زمو�س

دعا ال�سلطات الو�سية ملراجعة القوانني الأ�سا�سية

بولنوار: مل�ضنا اإرادة �ضيا�ضية لبناء اإقت�ضاد قوي
قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، إن بناء 

اقتصاد قوي يحقق التنمية المستدامة، يستدعي من بين مهام المجتمع المدني. وأضاف أمس 
رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، خالل عقده 

لندوة صحفية بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، أن الجمعية لمست إرادة سياسية من 
قبل السلطات العليا للبالد لبناء إقتصاد وطني قوي.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، بأن اإلرادة السياسية 
المجسدة من أجل بناء اقتصاد قوي، مكنت من بلورة أرضية قانونية وتنظيمية في اتجاه 

تجسيد مقاربة ناجعة.
وأضاف، خالل حديثه عن دور المجتمع المدني في التنمية اإلقتصادية، بأن المجتمع 

المدني مطالبا بالعمل على توظيف جميع المعالم واإلمكانيات المتاحة في كل المجاالت من 
أجل تحقيق المقاربة االقتصادية المنشودة.

وفي سياق متصل، دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، السلطات 
الوصية للشروع في مراجعة القوانين األساسية، على غرار قانون االستثمار، باعتباره 
عامل محفز ومشجع، الستقطاب للمستثمرين وتجسيد مشاريعهم. وأشار الحاج الطاهر 

بولنوار، بأن الوضع العالمي الراهن يعتبر فرصة كبيرة للجزائر من أجل بعث اقتصادها 
بفعالية، خاصة في ظل التقلبات الكثيرة التي باتت تسجل.

ف.م

يف ظل انخفا�س عدد الإ�سابات بفريو�س كورونا

اأمريكا تخف�ض من م�ضتوى التنبيه 
للم�ضافرين اإىل اجلزائر

أقدمت أمس وزارة الخارجية األمريكية على مراجعة مستوى التنبيه المتعلّق بالسفر إلى 
الجزائر، من المستوى الرابع إلى المستوى الثاني. ويأتي القرار المتخذ من قبل الواليات 

المتحدة األمريكية، على خلفية تراجع عدد اإلصابات بفيروس كورونا في الجزائر، حسب 
ما كشفت عنه سفارة الواليات المتحدة األمريكية في الجزائر.وتهدف التحذيرات من السفر 

إلى توفير المعلومات لمواطني الواليات المتحدة الذين يودون السفر إلى مختلف البلدان، 
والتي يجري تصنيفها إلى مستويات.

ف.م

قال اإن قطاع التعليم العايل يوفر كل الإمكانيات لت�سهيل العملية، بن زيان يوؤكد

 تكوين طلبة دكتوراه باملوؤ�ض�ضات من اأجل ترقية البحث والتطوير

 زيان يعرب عن ا�ضتعداده لدعم تو�ضيايل اجلزائر يف اإن�ضاء حمطة للطاقة ال�ضم�ضية
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 ال�ضندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي
  لغري االأجراء يقر زيادات يف منح
 املتقاعدين ومنحة العجز ملنت�ضبيه

يف 5 تخ�ص�صات
 تعليم عايل.. تر�ضيح طلبة 

جامعيني للم�ضاركة يف منتدى ال�ضباب العربي

ارتفاع االنتاج ال�صناعي للقطاع العمومي بـ 4.5 باملائة 

قطاع املحروقات ي�ضجل اأداء متميزا يف عام 2021

أقر الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي لغير األجراء زيادات 
في منح المتقاعدين غير األجراء 
وكذا منحة العجز للمنتسبين إلى 
الصندوق, وذلك طبقا لتعليمات 

رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, 
المتضمنة رفع منح المتقاعدين بعنوان 

سنتي 2021 و 2022, حسب ما 
أفاد به أمس بيان لذات الهيئة.

وأوضح نفس المصدر أن الصندوق 
"أقر زيادات في منح التقاعد لفائدة 

المتقاعدين لغير األجراء وكذا منحة 
العجز للمنتسبين إلى الصندوق, وذلك 

طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية 
المتضمنة رفع  منح المتقاعدين 

بعنوان سنتي 2021 و 2022 على 
النحو التالي:

- زيادة بـ %10 في المنح االقل من 
أو تساوي 15 ألف دينار.- زيادة بـ 

%5 في المنح من 15 إلى 20 ألف 
دينار. - زيادة بـ %3 في المنح من 
20 الى 43 ألف دينار. - زيادة بـ 
%2 في المنح األكثر من 34 ألف 

دينار.
كما يدعو الصندوق منتسبيه الذين 
بلغوا سن التقاعد الى تقديم طلب 

المعاش عن بعد من أجل االستفادة 
من الخدمة االلكترونية الجديدة 
E-RETRAITE المتمثلة في 

طلب التقاعد االلكتروني عبر فضاء 
"ضمانكم", حيث تسمح هذه الخدمة 

للمنتسبين تقديم طلب المعاش ومتابعة 
معالجة ملفاتهم عن بعد دون عناء 

التنقل إلى هياكل الصندوق, مشيرا 
الى أن  الخدمة الجديدة متوفرة 7 أيام 

في األسبوع و 24 ساعة في اليوم.
ف.م

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
عن  مراسلة رقم 610 بتاريخ 14 أفريل 
2022  بخصوص اقتراح شباب جامعيين 
للمشاركة في  منتدى الشباب العربي االول 

لبرنامج اإلنسان والمحيط.
وحسب التعليمة، التوضيحية، التي وجهتها 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
الى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، 

ومديري المؤسسات الجامعية، فانه تقرر  
اقتراح اسماء شباب جامعيين للمشاركة 

في منتدى الشباب العربي االول لبرنامج 
اإلنسان والمحيط "الماب.”

وأضافت التعليمة ، انه تبعا المراسلة 
الواردة، الى اللجنة الجزائرية للتربية 

والثقافة والعلوم من طرف مكتب اليونسكو 
اإلقليمي والمتعلقة، بترشيح شباب من 
الجامعات للمشاركة في منتدى الشباب 

العربي االول لبرنامج االنسان والمحيط 
"اماب" المزمع عقده حضوريا خالل 

األسبوع األول من شهر نوفمبر 2022، 
فإنه تطالب وزارة التعليم العالي من 

مديري المؤسسات الجامعية اقتراح اسماء 
طالب وطالبة من مختلف االختصاصات 

"العلوم الطبيعية، الهندسة ، القانون، 
االقتصاد، واالعالم" عن كل ندوة جهوية 

جامعية لتمثيل البالد في هذه التظاهرة. 
وأكدت وزارة التعليم العالي، أن تكاليف 
السفر واالقامة سوف تكون مدفوعة من 

طرف مكتب اليونسكو، وأن برنامج 
عمل المنتدى يتضمن مناقشة خطة 

عمل الشباب العربي لبرنامج اإلنسان 
والمحيط 2027/2023، والمشاركة 
في الحلقات التدريبية والتوجيهية لبناء 

المهارات ومرونة الشباب العربي ووضع 
خطة طريق لجذب عدد كبير من الشاب 
لالنضمام لشبكة الشباب العربي لبرنامج 

اإلنسان المحيط.
مرمي عثماين

سجل االنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني 
ارتفاعا بنسبة 5ر4 بالمائة في 2021, حسبما 

علمته وكالة األنباء الجزائرية،  لدى الديوان 
الوطني لإلحصائيات.

 وساهم في هذا التحسن في االنتاج, على 
وجه الخصوص, كل من قطاعات الطاقة, 

والصناعات الغذائية, وصناعات الحديد والصلب 
والميكانيك والكهرباء واإللكترونيك, وقطاع 
المناجم واالحجار. وفي هذا اإلطار, تظهر 

بيانات الديوان الوطني لإلحصائيات أن انتاج 
قطاع الطاقة سجل ارتفاع قدره 2ر8 بالمائة في 
2021 مقارنة بالسنة التي سبقتها والتي تميزت 

بانخفاض قدره 8ر2 بالمائة. وبدأ االنتاج في هذا 
القطاع يستعيد عافيته انطالقا من الثالثي الثاني 

من هذا العام مسجال زيادة بنسبة 13 بالمائة.
وشهد قطاع المحروقات من جانبه في عام 

2021 أداء متميزا إذ سجل نموا ب1ر3 بالمائة 
في االنتاج مقارنة بالسنة التي قبلها والتي تميزت 

بانخفاض نسبته 2ر8 بالمائة. وتم تسجيل 
االرتفاع في االنتاج ابتداء من الثالثي الثاني 
والذي بلغت فيه نسبة الزيادة 2ر3 بالمائة, 

ليتعزز هذا التحسن في الثالثي الرابع ب 7ر9 

بالمائة.
أما قطاع الصناعات الغذائية فقد عرف في 

2021 ارتفاعا محسوسا ب 15 بالمائة بينما 
لم يتجاوز نمو االنتاج 9ر0 بالمائة في 2020. 

وشمل هذا التحسن الثالثيات االربع من العام, 
لكن أفضل معدالت الزيادة جاءت في الثالثي 

الثاني ب3ر24 بالمائة.
وبعد تراجع مسجل في 2020, شهدت 

قطاعات الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء 
وااللكترونيك تحسنا في مستويات االنتاج, 
مسجلة بذلك معدل نمو متوسط قدره 1ر4 

بالمائة في 2021. وبرز هذا المنحى التصاعدي 
بشكل أوضح في الثالثيين األول والثاني من 

العام, بنسبة  6ر8 بالمائة و7ر50 بالمائة, على 
التوالي.وبعد معدالت سلبية مسجلة في 2019 
و2020, شهد قطاع المناجم واالحجار ارتفاعا 
في االنتاج قدره 1ر4 بالمائة في 2021 بحيث 

تم تسجيل نسب ملحوظة خالل الثالثي الثاني 
والرابع من العام, ب 8ر9 بالمائة و3ر13 

بالمائة على التوالي.وتشير بيانات الديوان 
الوطني لإلحصائيات, من جهة أخرى, إلى 

تراجع االنتاج في بعض القطاعات الصناعية 

خالل السنة الفارطة, وعلى رأسها قطاع النسيج 
الذي سجل انخفاضا ب5ر11 بالمائة.

وبالرغم من تسجيله لمعدالت ايجابية خالل 
الثالثيين األول ب 5ر2 بالمائة و الثاني ب 

8ر7 بالمائة, فإن قطاع مواد البناء شهد تراجعا 
في االنتاج في كامل السنة, حيث انخفض ب 

4ر9 بالمائة في .2021
وتراجع أيضا االنتاج في قطاع الصناعات 

الكيماوية والجلود واالحذية والخشب والفلين 
والورق بنسب -2ر8 بالمائة و1ر7 بالمائة 
و8ر2 بالمائة على التوالي, حسب الديوان 

الذي لفت إلى أن "الصناعات المختلفة" عرفت 
االنخفاض األكثر حدة بنسبة 9ر16 بالمائة في 

2021.
وعرف االنتاج الصناعي للقطاع العمومي 

الوطني خالل الثالثي األخير من سنة 2021 
ارتفاعا قدره 1ر2 بالمائة مدفوعة, خصوصا, 

بقطاعات الصناعات الغذائية بنسبة 8ر16 
بالمائة, والمناجم واالحجار ب 3ر13 بالمائة, 

والمحروقات ب 7ر9 بالمائة, والطاقة ب 9ر5 
بالمائة.

ف.م

بغر�س تاأ�سي�س قاعدة بيانات ونظرة حول مكونات ال�ساحة اجلمعوية 

مر�ضد املجتمع املدين ي�ضرع يف اإح�ضاء �ضامل للجمعيات يف اجلزائر
شرع المرصد الوطني للمجتمع المدني في عملية إحصاء لكل الجمعيات 

الناشطة على المستوى الوطني السيما الجمعيات المتخصصة في 
المجاالت االقتصادية، حسبما أفاد به أمس بالجزائر رئيس المرصد، 

حمزاوي عبد الرحمان.
وفي رده على سؤال لوكالة األنباء الجزائرية، خالل ندوة منظمة 

من طرف الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين بعنوان " 
دور المجتمع المدني في التنمية االقتصادية"، أكد حمزاوي أن عملية 
اإلحصاء التي شرع فيها ستكون نتائجها جاهزة خالل السنة الجارية.

وأوضح أن العملية ستسمح، عبر نظام معلوماتي، بتحديد نوع 
الجمعيات ونطاقها )بلدية، والئية، وطنية( وطبيعتها ونشاطها، بغرض 

تأسيس قاعدة بيانات ونظرة حول مكونات الساحة الجمعوية في 
الجزائر.

وحسب حمزاوي، فان المرصد يعطي من خالل اللقاءات التنسيقية مع 
القطاعات الوزارية المختلفة فرصة لمختلف فئات الجمعيات من اجل 

المشاركة في تحضير السياسات العمومية والمساهمة في وضع البرامج 
القطاعية الى جانب دورها الرقابي والتقييمي.

وحسب ارقام تقريبية، تضم الساحة الجمعوية حوالي 120 ألف 
جمعية ومنظمة منها 1800 جمعية ومنظمة وطنية،وهو ما اعتبره 

السيد حمزاوي عددا قليال رغم كونه في تزايد، بالنظر ألولوية 
تأطير المجتمع بمختلف تخصصاته ودور المجتمع المدني في التنمية 

االقتصادية .وقال حمزاوي، إن العديد من المجاالت تحتاج إلى 
تحسين التجربة الجمعوية فيها السيما التخصصات االقتصادية، في 

ظل التسهيالت التي أقرها الدستور في مجال إجراءات وشروط إنشاء 
الجمعيات، و الذي يفتح، حسبه، بيئة مشجعة لتطوير نشاط الجمعيات.
وحول مشاركة المرصد في إعداد مشاريع القوانين ذات األهمية في 
القطاع االقتصادي على غرار قانون المالية، قال السيد حمزاوي أن 

"المرصد يستقبل حاليا مختلف مشاريع القوانين إلبداء الرأي فيها قبل 

عرضها على الحكومة، وذلك بعد التشاور مع الجمعيات او النقابات 
والمنظمات المعنية.” وعلى سبيل المثال ابدى المتحدث استعداد 

المرصد لفتح النقاش حول المنظومة الجبائية وتقديم مقترحات يتم 
إثراءها من طرف الجمعيات وايصالها ألصحاب القرار.

من جهته، أكد المفتش العام لوزارة التجارة، جياللي لبيبات، على أهمية 
دور المجتمع المدني في التنسيق مع الوزارة للتخفيف من العراقيل 

أمام التجار والمستثمرين للوصول إلى تنمية مستدامة، كما أكد حرص 
قطاع التجارة على ايصال كل المبادرات والمقترحات التي تؤخذ على 

المستوى المحلي وأخذها في االعتبار.
من جانبها، ثمنت مندوبة وسيط الجمهورية لوالية الجزائر، جازية 
تافليس، المبادرة التي تهدف الى انخراط اكبر للمجتمع المدني في 

التنمية االقتصادية ما سيساهم أكثر في توجيه المتعاملين االقتصاديين 
وتبسيط طريقة العمل لرصد انشغاالتهم. وقالت أن قوة اقتراح المجتمع 
المدني تشكل "لوحة قيادة" تمكن من معرفة كل االنشغاالت التي يعاني 

منها المتعاملون االقتصاديون.
وتناول رئيس الجمعية، الحاج الطاهر بولنوار، في مداخلته اهداف 
التنمية االقتصادية "في ظل االرادة السياسية المتوفرة لبناء اقتصاد 

قوي" و كذا دور المجتمع المدني في هذا التحول.
وأكد بولنوار على وجوب "األخذ في االعتبار كل السياقات الدولية 

السياسية و االقتصادية التي تتطلب التنسيق أكثر وتشكيل قوة اقتراح 
لتخطي كافة الصعوبات التي يالقيها المتعاملون في الميدان على غرار 

البيروقراطية و النظام الضريبي و عدم تحيين بعض القوانين.” وفي 
ختام الندوة، اتفق المرصد الوطني للمجتمع المدني والجمعية الوطنية 

للتجار والمستثمرين والحرفيين على انشاء لجنة مشتركة دائمة للتعاون 
و متابعة مجاالت التجارة و االستثمار وواقع االسواق، الى جانب رصد 

انشغاالت فئة التجار للمساهمة في رهان التنمية الشاملة.
ف.م

قال اإنها مكونا رئي�سيا ال غنى عنه يف م�سار ح�سم 

النزاعات وال�سراعات احلديثة

الفريق �ضنقريحة يوؤكد 
االأهمية الكربى للقوة البحرية 

يف حماية الوطن
اأكد الفريق ال�سعيد �سنقريحة، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�صعبي، 

خالل زيارة العمل والتفتي�س التي قام بها اإىل قيادة القوات البحرية، 

اأم�س، على الرعاية اخلا�صة التي توليها القيادة العليا للجي�س الوطني 

ال�صعبي لقواتنا البحرية، نظرا الأهميتها، باعتبارها مكونا رئي�سيا ال غنى 

عنه يف م�صار ح�صم النزاعات وال�سراعات احلديثة.

 قال الفريق شنڨريحة "لقد رسخت الحروب 
األخيرة التي شهدها العالم، أهمية القوة البحرية 
باعتبارها مكونا رئيسيا ال غنى عنه في مسار 

حسم النزاعات والصراعات الحديثة، وذلك 
نظرا للخصائص المتفردة لهذه القوة على 

غرار المرونة واالستقاللية والقدرة العالية على 
المناورة في عرض البحر، مما جعلها سالحا 

استراتيجيا وحيويا.
واستطرد قائال، من هذا المنطلق، وألن بالدنا 

تحوز على مشارف بحرية مديدة تزيد عن 

الـ 1200 كيلومتر، فقد أولت القيادة العليا 
للجيش الوطني الشعبي، طبقا لتوجيهات رئيس 

الجمهورية، القائد األعلى للقوات المسلحة، 
وزير الدفاع الوطني، رعاية خاصة لقواتنا 

البحرية".
الفريق أضاف أن هذه الرعاية تتجلى على 

وجه الخصوص من خالل السهر على الرفع 
المتواصل للقدرات العملياتية والقتالية لقواتنا 

البحرية، وجعلها قوة رادعة حقيقية:
"هذه الرعاية التي تتجلى، خصوصا، من خالل 

السهر على الرفع المتواصل لقدراتها العملياتية 
والقتالية، باعتبارها مكونا أساسيا في منظومتنا 

الدفاعية وعامال حاسما من عوامل حماية مياهنا 
اإلقليمية بسواحلها الطويلة، من كافة أشكال 

التهديدات والمخاطر على غرار الهجرة غير 
الشرعية والتهريب وكذا الحفاظ على مواردنا 

البحرية.
كما أن هذه الرعاية -حسبه- تهدف أيضا، إلى 
إعادة االعتبار للبحرية الجزائرية التي عاشت 
فترة ذهبية في القرون الماضية، وكانت تعد، 

دون منازع، سيدة البحار األولى وقوة يحسب 
لها ألف حساب في حوض البحر األبيض 

المتوسط.  فمثل هذا الماضي المجيد ال يمكن أن 
يكون إال مصدرا من مصادر االعتزاز، وباعثا 

قويا من بواعث اإلصرار على وضع القوات 
البحرية للجيش الوطني الشعبي، على المسار 
الصحيح وجعلها قوة رادعة حقيقية، تتماشى 

سمعتها مع سمعة الجزائر ذات الجذور الثورية 
العريقة، وتنسجم قدراتها القتالية والعملياتية مع 

مختلف الرهانات والتحديات والتغيرات الطارئة 

والمتسارعة التي أصبح يتميز بها عالم اليوم".
وفي ختام اللقاء استمع الفريق مطوال لتدخالت 
واقتراحات إطارات ومستخدمي قيادة القوات 
البحرية، حيث أسدى لهم بالمناسبة جملة من 

التوجيهات والتعليمات المتعلقة أساسا بضرورة 
المحافظة على العتاد الموجود في الحوزة 

وحسن استعماله، وكذا المثابرة على حماية 
بالدنا من جميع اآلفات الخطيرة على غرار 

الهجرة غير الشرعية والمخدرات واستنزاف 
مواردنا البحرية.

ع.ط
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يتعلق  االمر  ان  القطاع  مسؤولو  واوضح 
وحدة   2.000 السكني  بالبرنامج  خاصة 
بصيغة العمومي اإليجاري الذي بلغت نسبة 
جانب  إلى   ، بالمائة   95 به  األشغال  تقدم 
توشك  التي  العمومية  التجهيزات  عديد 
ذات  بها. ويندرج  األشغال  استكمال  على 
سكنية  حصص  ضمن  السكني  البرنامج 
العمراني  القطب  لهذا  خصصت  "هامة" 
مستقبال  المواطنين  حاجيات  لتلبية  الجديد 
آجال  في  الخدمة  حيز  وضع  "سيتم  .كما 
المكتملة  العمومية  التجهيزات  قادمة 
بمشروع المدينة الجديدة حاسي مسعود "، 
حسبما أكده وزير السكن والعمران والمدينة 
الجديد  العمراني  المشروع  هذا  تفقده  لدى 
خالل  الشبكات  بمختلف  الربط  وأشغال 
اليوم الثاني من زيارته التفقدية للواليةولدى 
بذات  اللوجيستي  النشاط  لمنطقة  معاينته 
تسجل  والتي  الجديد  العمراني  القطب 
شدد  بالمائة،   95 بلغ  تقدما  بها  األشغال 
وتيرة  في  اإلسراع  ضرورة  على  الوزير 
بتجسيد  للمستثمرين  يسمح  بما  األشغال 
مشاريعهم. ويرتقب أن توفر تلك المشاريع 
اإلستثمارية المرتقبة في مرحلة إنجازها ما 
وأكثر   ، شغل  منصب   1.500 عن  يقل  ال 
دخولها  لدى  شغل  منصب   2.500 من 
للوفد  المقدم  العرض  الخدمة ، حسب  حيز 

اإلجراءات  تسهيل  الوزاري. وبهدف 
استحداث  سيتم  المستثمرين  أمام  اإلدارية 
شباك موحد خاص بالمدينة الجديدة حاسي 
تجسيد  في  مرافقتهم  يضمن  بما   ، مسعود 
مشاريعهم بهذا الفضاء العمراني المستقبلي، 
قدم  ذلك  بلعريبي . وقبل  أوضح   مثلما 
المدينة  مشروع  حول  عرضا  للوزير 
تتشكل من  والتي   ، الجديدة حاسي مسعود 
يزيد  بمجموع  كبرى  سكانية  أحياء  أربعة 
سكن   10.299 منها  سكن   20.500 عن 

جماعي و3.658 سكن شبه جماعي و3.854 
فردي و2.773 سكن مختلط بطاقة استقبال 
البطاقة  حسب  ساكن،   90.000 لـ  إجمالية 
الردم  مركز  تفقد  للمشروع.وبعد  التقنية 
 ، حديثة  تقنيات  على  يتوفر  الذي  التقني 

مشروع  حول  عرض  إلى  الوزير  إستمع 
الحزام األخضر والذي يتضمن عديد أنواع 
األشجار الغابية. ويتوخى من هذا المشروع 
الرملية  الزوابع  من  المدينة  حماية  البيئي 
والرياح الساخنة القادمة من الجهة الجنوبية 

، وتلطيف المناخ ومنح صفة الواحة للمدينة 
، باإلضافة إلى المساهمة في توفير مناصب 
شغل وأيضا المحافظة على أصناف النخيل 
مسؤولي  شروحات  إلى  إستنادا   ، المحلية 
عرضا  الموقع  بذات  قدم  المشروع. كما 
الشجيرات  إلنتاج  النموذجية  المشتلة  حول 
على  تتربع  التي  الزينة  وشجيرات  الغابية 
ألف   60 تنتج  والتي  هكتار   2ر1  مساحة 
شجيرة سنويا . وعقد وزير السكن والعمران 
والمدينة لقاءا مع نواب الوالية في البرلمان 
الوطنية  الوكالة  برنامج  وممثلي   ، بغرفيته 
والسكن  )عدل(  وتطويره  السكن  لتحسين 
حيث   ، المدني  المجتمع  وممثلي  الريفي 
المسائل  عديد  لمناقشة  اللقاء  هذا  خصص 
السكنية  البرامج  بوضعية  الصلة  ذات 
بالوالية. وقبل ذلك أشرف الوزير بالقطب 
وضع  على  البيضاء  عين  ببلدية  العمراني 
حجر األساس إلنجاز مجمع خدماتي يضم 
عالج  وقاعة  بريدية  ووكالة  إداري  ملحق 
وسوق جواري ، قبل أن يتفقد مشروع 700 

سكن "عدل" ببلدية سيدي خويلد.
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املدينة اجلديدة حا�سي م�سعود:

 ن�شبة الأ�شغال بلغت 95 باملائة يف ور�سة 2000 �سكن
ت�سجل ور�سات برنامج 2000 �سكن اجلاري اإجنازها �سمن املخطط العمراين للمدينة اجلديدة حا�سي م�سعود بوالية ورقلة تقدما ملحوظا حيث بلغت ن�سبة تقدمها 95 باملائة، 

ح�سب ما ا�ستفيد لدى القائمني على امل�سروع اثناء زيارة العمل التي قام بها وزير ال�سكن و العمران و املدينة حممد طارق بلعريبي اىل هذا القطب احل�سري اجلديد.

�س.ز/واج

وقمع  االقتصادية  الرقابة  مصالح  قامت 
لشهر  األوائل  العشر  خالل  بالبليدة،  الغش 
تم  تدخل،  آالف   7 من  بأكثر  رمضان، 

خاللها تسجيل أزيد من 900 مخالفة.
النوعية  الرقابة  نشاطات  لحصيلة  ووفقا   
على  التجارية  والممارسات  الغش،  وقمع 
مستوى ناحية البليدة، التي تضم 6 واليات 
المدية،  البويرة،  وزو،  تيزي  البليدة،  هي؛ 
عين الدفلى والجلفة، فقد تم تجنيد 385 فرقة، 
خاللها  من  تمكنت  تدخل،   7304 أنجزت 
مخالفة   980 تسجيل  من  الرقابة  مصالح 
بما  قضائية،  متابعة  محضر   918 وتحرير 
تجاريا.  محال   73 غلق  اقتراح  ذلك  في 
سمحت تدخالت مصالح الرقابة، بحجز سلع 
غير مطابقة أو غير صالحة ، قدرت كميتها 
بـ6.157 طن،بقيمة مالية قدرت بـ 2802771 
دج، والكشف عن مبلغ إجمالي خاص بعدم 
بلغ  حين  في  1094744دج،  بـ  ُقدر  الفوترة 
العينات المقتطعة 30 عينة. وتوزعت  عدد 
التدخالت التي قامت بها مصالح المديريات 
لناحية  للتجارة  الجهوية  والمديرية  الوالئية 
النوعية  مراقبة  وهما؛  شقين  في  البليدة، 
وقمع الغش، ومراقبة الممارسات التجارية، 
وقمع  النوعية  بمراقبة  المتعلق  الشق  ففي 
الغش، أظهرت الحصيلة قيام أعوان الرقابة 
بـ3050 تدخل، نتج عنه معاينة 358 مخالفة، 
مع  قضائية،  متابعة  محضر   349 وتحرير 
تجاريا.  محال  لـ30  اإلداري  الغلق  اقتراح 

سلع  بحجز  التدخالت،  هذه  سمحت  كما 
لالستهالك،  صالحة  غير  أو  مطابقة  غير 
 2802771 بقيمة  طن  بـ6.16  كميتها  قدرت 
اللحوم  كلغ من   154.9 تحويل  تم  كما  دج. 
ختم  بدون  لالستهالك  صالحة  الحمراء 
شبه  التكوين  معهد  إلى  البيطري،  الطبيب 
البويرة،  والية  في  الغزالن  بسور  الطبي 
المدية.أما  بوالية  إفطار  مطاعم  وإلى 
المرفوعة،  المخالفات  بتوزيع  يتعلق  فيما 
حيث  الصحية،  النظافة  انعدام  في  فتمثلت 
132 مخالفة، أي ما يمثل نسبة  تم بتسجيل 
36.87 بالمائة من إجمالي المخالفات، تليها 
صالحة  غير  مواد  وبيع  حيازة  مخالفة 
أي  مخالفة،   81 بتسجيل  لالستهالك"، 
إجمالي  من  بالمائة   22.63 نسبة  يمثل  ما 
المخالفات، يضاف إلى ذلك، انعدام الرقابة 
يمثل  ما  أي  مخالفة،   77 بتسجيل  الذاتية، 
نسبة 21.51 بالمائة من إجمالي المخالفات، 
وعدم احترام درجة حرارة الحفظ بتسجيل 
بالمائة   4.75 نسبة  يمثل  ما  مخالفة،أي   17
من إجمالي المخالفات، وكذلك عدم مطابقة 
الوسم بتسجيل 11 مخالفة، أي ما يمثل نسبة 
3.07 بالمائة من إجمالي المخالفات، ناهيك 
عن حيازة وبيع مواد غير مطابقة، بتسجيل 
8 مخالفات، أي ما يمثل نسبة 2.23 بالمائة 
أخرى  ومخالفات  المخالفات،  إجمالي  من 
نسبة  يمثل  ما  أي  مخالفة،   32 بـ  قدرت 
بينما  المخالفات.  إجمالي  من  بالمائة   8.94

الممارسات  بمراقبة  المتعلق  الشق  في  تم 
عنه  نتج  تدخل،   4254 تسجيل  التجارية، 
569 محضر  وتحرير  مخالفة،   622 معاينة 
لـ43  اإلداري  الغلق  مع  قضائية،  متابعة 
التدخالت  محال تجاريا. حيث أسفرت هذه 
عن تسجيل مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر 
بـ 1094744 دج، وحجز سلع بقيمة 845600 
في  المسجلة  المخالفات  طبيعة  وحول  دج. 
عدم  في  أساسا  تمثلت  فقد  الجانب،  هذا 
اإلعالم باألسعار والتعريفات بـ 371 حالة، 
أي ما يمثل نسبة 59.65 بالمائة من إجمالي 
بتسجيل  الرقابة  معارضة  تليها  المخالفات، 
61 مخالفة، أي ما يمثل نسبة 9.81 بالمائة 
في  القيد  عدم  ثم  المخالفات،  إجمالي  من 
أي  مخالفة،   41 بتسجيل  التجاري  السجل 
إجمالي  من  بالمائة   6.59 نسبة  يمثل  ما 
شرعية  غير  أسعار  وممارسة  المخالفات، 
بتسجيل 22 مخالفة، أي ما يمثل نسبة 3.54 
بالمائة من إجمالي المخالفات، وكذلك عدم 
الفوترة بتسجيل 18 مخالفة، أي ما يمثل نسبة 
2.89 بالمائة من إجمالي المخالفات، ناهيك 
السجل  مستخرج  بيانات  تعديل  عدم  عن 
التجاري، بتسجيل 7 مخالفات، أي ما يمثل 
المخالفات،  إجمالي  من  بالمائة   1.13 نسبة 
إلى جانب مخالفات أخرى تتمثل في تسجيل 
102 مخالفة، أي ما يمثل نسبة 16.40 بالمائة 

من إجمالي المخالفات المسجلة.
ق.م

تعك�س �سور الت�سامن والتكافل خالل �سهر رم�سان

"الوزيعة" موروث متاأ�شل مبنطقة 
مرحوم جنوب �شيدي بلعبا�س

بجنوب  مرحوم  منطقة  سكان  يزال  ال 
بعادة  يتمسكون  بلعباس  سيدي  والية 
متأصال  موروثا  تمثل  التي  "الوزيعة" 
لسكان المنطقة وتعكس صورة من صور 
رمضان  شهر  خالل  والتكافل  التضامن 

المبارك. 
ويحرص سكان هذه المنطقة التي تشتهر 
بتربية المواشي على إحياء هذا الموروث 
بعادة  المتأصل خالل رمضان متمسكين 
"الوزيعة" التي تستمد أصولها من عمق 
في  والتكافل  التآزر  معنى  تجسد  عادات 
لسكان  "الوزيعة"  الصيام.وتمثل  شهر 
عن  توارثوها  حميدة،  عادة  مرحوم 
أجدادهم منذ القدم وهي تستمد اسمها من 
جماعي  ذبح  عمليات  بعد  اللحوم  توزيع 
ماعز. أو  غنم  أو  ثور  سواء  للماشية 

أعيان  أحد  عمار  الشيخ  إلى  واستنادا 
المنطقة فإن "الوزيعة" يشترك فيها عدد 
من العائالت من جيران أو أقرباء حيث 
في  ويشتركون  الماشية  بشراء  يقومون 
مع  بينهم  فيما  توزيعها  ثم  ومن  ذبحها 
على  منها  جزء  توزيع  على  الحرص 
الحل  "الوزيعة"  المعوزة.وتعد  العائالت 
ظل  في  عمار  الشيخ  حسب  األنسب، 
الحمراء  السيما  اللحوم  أسعار  ارتفاع 
إلى  مشيرا  الخروف،  لحم  غرار  على 
من  رمضان  شهر  في  "الوزيعة"  أن 
اللحم  توفير  أجل  من  المباركة  العادات 
عائلة  كل  استثناء.وتشارك  دون  للجميع 
في "الوزيعة" بمبلغ حسب مقدورها في 
بين  تتراوح  اللحم  من  حصة  تنال  حين 
مشيرا  المتحدث  ذات  حسب  كلغ  و3   2
يحبذون  مرحوم  منطقة  سكان  أن  إلى 
على  بأنفسهم  يشرفون  ألنهم  الوزيعة 
اختيار الماشية وذبحها كما يستفيدون من 
رؤوسها وكذا أحشائها من أجل تحضير 

الشهر  خالل  التقليدية  األطباق  بعض 
صالح  السيد  أبرز  جهته  الفضيل.ومن 
من  مظهرا  تعد  الوزيعة  فإن  عائلة  رب 
والجيران  األقارب  بين  التكافل  مظاهر 
حيث تسمح للمشاركين فيها بتقاسم اللحم 
النظر  بغض  بينهم  فيما  متساوي  بشكل 
أنه  إلى  مشيرا  دفعوه  الذي  المبلغ  عن 
شارك في هذا العام بمبلغ 900 دج ونال 
الخروف. لحم  من  كلغ   3 تقارب  حصة 
"كل شخص  أن  المتحدث  ذات  وأضاف 
يشارك بحسب مقدوره في كل عام ومع 
اللحم  ذلك نحرص على توزيع حصص 
حصة  كذلك  ونخصص  عادل  بشكل 
للعائالت المعوزة من أجل المحافظة على 
فعل  على  الناس  تجمع  التي  العادة  هذه 
الخير والتصدق خالل الشهر الفضيل.«
الوزيعة فرصة من أجل  كما تمثل عادة 
التصدق باألطباق واألكالت التقليدية التي 
تحضر من لحومها حيث تحرص النسوة 
بمنطقة مرحوم على إعداد أشهى األطباق 
التقليدية من أجل تبادلها فيما بينهن وكذا 
عند  والمعوزين  السبيل  لعابري  تقديمها 
فاطمة  الحاجة  اإلفطار.وتقول  موعد 
لألكل  ليست  "الوزيعة  الصدد  هذا  في 
وحسب بل هي أكثرها بركة وصدقة في 
التي  األطباق  وكل  المباركة  األيام  هذه 
نوجه جزء  الوزيعة  لحوم  نحضرها من 

منها للصدقات.«
وأشارت ذات المتحدثة الى أنه كما يجتمع 
اللحوم  وتقطيع  الماشية  لذبح  الرجال 
األحشاء  غسل  في  كذلك  النسوة  تشترك 
منها  مختلفة  تقليدية  أطباق  إعداد  وكذا 
"الكسكسي" و "الدوارة" وكذا "البزلوف" 
بعد  مجتمعة  العائالت  تتناولها  التي 

اإلفطار في أجواء من التآخي.
واج

بواد نيني وفكريينة 

ربط 59 م�شتثمرة بالكهربـــــاءباأم البــــواقي
بالتنسيق  البواقي  أم  لوالية  الفالحية  المصالح  مديرية  باشرت 
تشغيل  عمليات  البواقي،  أم  لوالية  الكهرباء  توزيع  امتياز  مع 
الربط بالكهرباء للمحيطات الفالحية بالوالية انطالقا من ببلديتي 
فكيرينة وواد نيني شرق الوالية، بهدف تحسين اإلطار المعيشي 
للسكان في مجال الطاقة.وتّم في هذا اإلطار ربط 59 مستثمرة 
فالحية بالطاقة الكهربائية على طول شبكة تصل إلى 10.57 كلم 
للتوتر المنخفض و7.72 كلم للتوتر المتوسط ببلديتي فكرينة وواد 
نيني وذلك على اعتبار أن هذه المناطق فالحية بامتياز، حيث 
عين  بوفار،  الطمامن،  بير  بمشاتى  المستفيدة  المستثمرات  تقع 

مسوس، شباطة ومشتى لقصايع.

وينتظر أن يساهم استغالل الطاقة الكهربائية بالمشتي المذكورة، 
من  للتخفيف  هناك  الفالحي  للري  الموجهة  األنقاب  تشغيل  في 
األعباء المالية للفالحين وتحسين اإلطار المعيشي بهدف تدعيم 
حقيقي  اقتصادي  رهان  يعتبر  الذي  المحلي  الفالحي  اإلنتاج 
لخلق الثروة ومناصب الشغل.ويهدف هذا البرنامج التنموي إلى 
تعزيز القدرات الفالحية للوالية بما يسمح للفالحين باالستثمار 
مناصب  خلق  وكذا  وتطويرها،  الفالحية  الشعب  مختلف  في 
الشغل والرفع من كمية اإلنتاج الفالحي للوالية في انتظار توسيع 

االستفادة إلى بلديات ومشاتي أخرى.
�س.ز

اأح�ستها م�سالح الرقابة بالبليدة يف 10 اأيام

هذا هو عدد التدخالت وخمالفات التجار يف رم�شان



صحتك يف رمضان
ن�ضائح لزيادة الن�ضاط البدين ب�ضكل �ضحي يف رم�ضان

الحامل ورمضان 
اأطعمة ُمهّمة يف بداية احلمل 

يوصى بتناول هذه األطعمة و خاّصة في األشهر األولى الثالث من الحمل:
جبنة  وخاّصة  والقشطة،  والجبنة  الزبدة  ذلك  في  بما  ومشتقاته،  الحليب   -

القريش، ويفضل أن تكون هذه المنتجات قليلة الدسم.
- البطاطا، واألرز، والمعكرونة، والكعك، وخبز التوست.

والجرجير،  والملوخية،  السبانخ،  ذلك  في  بما  الورقية،  الخضروات   -
والبقدونس.

- الفواكه الحمضيّة، على رأسها كل من الليمون، والبرتقال، والجريب فروت.
- المكسرات، مثل اللوز، والجوز. اللحوم بأنواعها.

- البروكلي.
- المأكوالت البحريّة، واألسماك كالسلمون.

- البقوليّات مثل العدس، والحّمص، والفاصولياء، والفول.
- زيت الزيتون.

- المشروبات الطبيعيّة العشبية، على رأسها كل من الشاي األخضر، والنعناع، واليانسون، والبابونج.
- الماء، حيث يوصى بتناول ما ال يقل عن ثمانية أكواب يوميّاً.

- العسل كبديل طبيعّي عن السكر والحلويات.
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رمضانيات

أطباق رمضانية اآثار التعاون والت�ضامن يف رم�ضان
البطاطا املح�ضّية

 بالربوكلي واجلنب
املقادير:

- أربع حبات من البطاطا.
- نصف رأس من البروكلي.

- ثالث مالعق كبيرة من صلصة جبن البارميزان.
- كوب من جبن البارميزان المبروش. 

- نصف ملعقة صغيرة من الملح. 
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل األسود.

التح�ضري:

- نثقب حبّات البطاطا بعد أن نغسلها جيّداً تحت الماء.
الفرن على درجة حرارة متوّسطة لمدة ربع ساعة أو حتى  البطاطا في صينية وندخلها  - نضع 

تصبح ناضجًة. 
- نضع قدراً من الماء على النار، ونتركه حتى يغلي، ثّم نضيف قطع البروكلي ونتركها مّدة خمس 

دقائق، ثّم نرفعها من الماء ونصّفيها جيداً.
- نُقّطع البطاطا المشوية إلى أنصاف، ثّم نخرج لّب البطاطا باستخدام ملعقة مع االحتفاظ بشكل القشرة.
- نضع لب البطاطا في وعاء، ونضيف له قطع البروكلي المسلوقة والملح والفلفل والجبن وصلصة 

الجبن ونقلّبهم جيّداً.
- نحشو البطاطا بالمكّونات السابقة، ثّم نعيدها إلى الفرن لمّدة نصف ساعة أو حتى يصبح لونها ذهبيّاً.

- نقّدم البطاطا ساخنًة بعد أن نخرجها من الفرن مع أطباق األرز والدجاج أو اللحم.

حلويات رمضانية 
زالبية البوفاريك 

زالبية البوفاريك من أنواع الحلويّات التّقليديّة المشهورة 
المناسبات واألعياد وفي شهر  الجزائر وتقّدم في  في 
في  جاهزة  بوفاريك  زالبية  تتواجد  الكريم،  رمضان 
المحالت، كما يمكن إعدادها في المنزل إال أّن طريقة 
إعدادها وصبّها وقليها في الّزيت تتطلّب مهارة ودّقة 

وخبرة، وإليِك خطوات إعداد زالبية بوفاريك بالخطوات. 
املقادير:

- كأسين من الّدقيق األبيض المنخول.
- كأسين من النّشا.

- كأسين ونصف ماء.
- ملعقة من الخميرة الفوريّة قطر.

- فستق حلبي مطحون للتّزيين.
طريقة الإعداد:

- في وعاٍء ضعي كميّة الّدقيق والنّشا معا وقومي بتقليب المكّونين حتّى يختلطا معاً.
- أضيفي الخميرة وقلّبي المكّونات حتّى تتوزع الخميرة جيداً.

- أضيفي كميّة الماء الخاصة للعجن حتّى تتشكل لديِك عجينة لزجة قابلة للّسكب والّصب. 
- غلّفي العجينة بورق التّغليف واتركيها ترتاح لمّدة ساعة مع التّقليب المستمر كل ربع ساعة حتّى 

نتخلص من فقاعات الهواء داخل العجينة.
- قومي بصبِّ العجينة بعد مرور الّساعة في كيس الحلويّات الخاص بالّصب.

- قومي بصبِّ العجينة في زيٍت غزير مسّخن مسبقاً وشّكليها على شكل لولبي متشابك.
- اتركيها في الّزيت حتّى تتحّمر تماماً.

- انتشليها من الّزيت وصبّي القطر عليها فوراً وهي ساخنة، ويجب أّن يكون القطر كثيٌف جداً. 
- زيّنيها بالفستق الحلبي المطحون وقّدميها. 

أطباق السحور
وجبات �ضحور �ضحّية 

فيما يأتي بعض األمثلة على أطعمٍة يمكن تناولها على 
السحور:

- ال�ضوفان: يُمكن تناول الشوفان مع الحليب أو مع لبن 

باعتبارها  الشوفان  َعصيَدة  تناول  يمكن  كما  الزبادي، 
مصدراً لحبوب الشوفان الكاملة والسوائل أيضاً، وذلك 

ر بالماء أو الحليب، كما يُمكن إضافة الفواكه الطازجة أو المجففة، والُمكّسرات والبذور. ألنَّها تُحضَّ
- حبوب الإفطار: توّفر حبوب اإلفطار الكثير من األلياف، وعادًة ما تكون ُمدّعمة بالفيتامينات 

والمعادن، وبالتالي فإنّها تزيد القيمة الغذائيّة، كما يُمكن الحصول السوائل والعناصر الغذائية، مثل: 
الكالسيوم، واليود، وفيتامينات ب من الحليب.

لبعض  لتناوله على وجبة السحور، فهو يُعدُّ مصدراً جيداً  - لنب الّزبادي: يُعدُّ اللبن خياراً جيداً 

العناصر الغذائية مثل البروتين، والكالسيوم، واليود، وفيتامينات ب، والسوائل، ويمكن تناوله مع 
الحبوب والفاكهة.

- اخلبز: يجب الحرص على اختيار الخبز الُمحّضر من الحبوب الكاملة مثل شرائح الخبز األسمر، 

ويجب تجنُّب تناوله مع األجبان المالحة، أو اللحوم الُمصنَّعة، ومن الممكن تناوله مع زبدة الُمكّسرات 
الخالية من الملح الُمضاف، أو الجبن الليّن، أو الموز ولكن يجب الحرص على شرب كميّاٍت كافيٍة 
من الماء والسوائل نظراً إلى أنَّ الخبز من األطعمة الجافة، كما يمكن تناوله مع حساء العدس، فهو 

غنيٌّ بالسوائل، ويُعدُّ من األطعمة التقليدية في شهر رمضان في بعض البلدان. 
وفيما يأتي مثال على وجبة سحوٍر متكاملة: 

- شريحتان من الخبز بيضة مسلوقة، أو البيض المخفوق.
- شرائح الخضار، يُمكن اختيار نوعين مختلفين من الخضروات.

- اللبنة، أو الجبن، وإضافة الزعتر وزيت الزيتون.
- شاي األعشاب.

من اإعداد:حياة م�ضباحي

إنجاح المهام الحياتية بسرعة وبكلفة أقل خصوصا ونحن في 
الشهر الكريم.

إنقاذ بعض الفئات من األوضاع السيئة التي تعيشها، وتقليل 
بشكل  ذلك  ويبرز  المستطاع،  قدر  األوضاع  هذه  مخاطر 
وكذلك  والمحتاجين،  والمساكين  بالفقراء  يتعلق  فيما  واضح 
أو  نفسياً  أو  حركياً  كالمعاقين  الخاصة؛  االحتياجات  ذوي 

عقلياً.
تحقيق نوع من التكافل االجتماعي في المجتمع.

عن  أفراده  بين  المحبة  وانتشار  وترابطه،  المجتمع،  تماسك 
طريق صلة الرحم وتبادل الزيارات.

 تقليل آثار الفقر السيئة التي تأخذ مظاهر متعددة في السلوك 

عن طريق التصدق والزكاة و إعالة بعض العائالت واألسر 
المعوزة والفقيرة و ذوي الدخل المتدني والضعيف.

نشر قيم الفضيلة في المجتمع سواء عن طريق الخطب في 
أو في األحياء وغيرها  العائلية  الجلسات  المساجد أو خالل 

من التجمعات.
تدريب الفرد على روح المبادرة، وحب الخير لآلخرين سيما 

في الشهر الفضيل، أين تتضاعف الحسنات.
والطمع  األنانيّة  صفات  من  والغني  القوي  الفرد  تطهير   

بااللتفات لباقي شرائح وفئات المجتمع الهشة. 
تطهير نفس الفقير من الحسد والحقد على المجتمع. 

تعويض النقص الطارئ في بعض األمور.

عالية  التمارين  ممارسة  عدم  يُفضل 
قد  إنّها  إذ  الصيام،  فترة  أثناء  الشّدة 
كالدوخة،  ُمزعجة  بأعراٍض  تتسبب 
ممارسة  يُمكن  ولكن  والغثيان، 
وتمارين  كالمشي،  الخفيفة  التمارين 
األوزان  رفع  أو  واإلحماء،  اإلطالة، 
الخفيفة، ِعوضاً عن التدريبات الُمكثّفة 
الجدير  ومن  الثقيلة،  األوزان  وحمل 
بالذكر أّن ممارسة أّي تمرين رياضّي 
ُمّدة 30 دقيقة يوميّاً يُعدُّ مفيداً للصّحة.

بممارسة  تدريجياً  بالبدء  يُنصح   -
التمارين الرياضيّة في شهر رمضان، 
وتجنّب  األولى،  األيام  في  وباألخص 
وفي  وإجهادها،  النفس  على  الضغط 
حال ارتفاع درجات حرارة الجو فمن 
واألنشطة  التمارين  ُممارسة  األفضل 
في  التمارين  عن  واالبتعاد  الداخليّة 

الهواء الطلق.
لمسافات  المشي  عادة  إتباع  يمكن   -
األقل  على  دقائق   10 ولمّدة  قصيرة، 
بعد غروب الشمس، وقبل اإلمساك في 

وقت الفجر.

- الحرص على الحصول على فترات 
والقيلولة  المساء  في  النوم  من  كافيّة 
الجسم،  راحة  لضمان  وذلك  ظهراً، 

والتقليل من الشعور بالتعب.
وجبات  تناول  على  الحرص   -
اإلفطار  وجبتي  خالل  ُمغّذية  صحيّة 
نشاط  على  للحفاظ  وذلك  والسحور، 

الجسم في أثناء الصيام.

حال  في  الطبيب  استشارة  - ضرورة 
اإلصابة بأّي ُمشكلة صحيّة، وذلك قبل 
التمارين  من  نوع  أّي  بممارسة  البدء 

الرياضيّة.
- ضرورة الحفاظ على ترطيب الجسم 
أثناء فترة ممارسة التمارين الرياضيّة، 
من خالل شرب كميات كافية من الماء 

في وقت اإلفطار.



شركة  أن  االثنين  البحرين  حكومة   أعلنت 
"إنفستكورب" إلدارة األصول واالستثمارات 
البديلة تجري محادثات حصرية لالستحواذ 
من  مستثمر  أول  لتصبح  ميالن  نادي  على 

الشرق األوسط في الدوري اإليطالي.
وبعد 3 أيام من تواتر أنباء عن المداوالت، 
في  بريطانيا  لدى  البحرين  سفارة  أكدت 
تغريدة عبر "تويتر" االثنين أن "إنفستكورب" 
تجري مناقشات لشراء النادي الذي يتصدر 
مقابل  آ(،  اإليطالي )سيري  الدوري  ترتيب 

1.1 مليار دوالر.
االستثمار  صناديق  إدارة  شركة  وتمتلك 

والتحوط "إيليوت ماندجمنت كوربوريشن"، 
النادي  المتحدة،  الواليات  في  ومقرها 
اإليطالي منذ عام 2018، بعد أن فشل المالك 
من قرض،  سداد جزء  في  السابق  الصيني 
وكان رئيس الوزراء اإليطالي السابق سلفيو 
ميالن  سي  إيه  على  سيطر  برلوسكوني 
للمجموعة  بيعه  قبل  عاما   30 من  ألكثر 

الصينية عام 2017.
ولم تفصح "إيليوت" وال ميالن عن تفاصيل 
كما  "إنفستكورب"،  مع  الجارية  المحادثات 
تحفظ مدير النادي باولو مالديني في الحديث 
الماضية.   الجمعة  سؤاله  لدى  األمر  عن 

ميالن  يباع  أن  مالديني:"طبيعي  قال  وقتها 
سيحدث  متى  أعرف  ال  )لكنني(  مستقبال.. 

ذلك«.
في  تأسست  التي  "إنفستكورب"  وكانت 
قوائم  من  شطبت   ،1982 عام  البحرين 
الماضي بعد ما  العام  البحريني  المال  سوق 
يقرب من أربعة عقود، حيث تواصل توسيع 
السفارة  وقالت  العالمية.  استثماراتها  قاعدة 
البحرينية في تغريدتها إن إنفستكورب "تدير 
ما يزيد على 42 مليار دوالر من األصول 

في أنحاء العالم".
الوكاالت
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�صندوق اإنف�صتكورب على بعد 14 يوًما من ح�صم ال�صفقة

�سفارة البحرين في بريطانيا ت�ؤكد 
وج�د محادثات ل�سراء نادي ميالن

ت�صافي يعبر عن ا�صتيائه

 بعد هزيمة البار�صا امام قاد�ش ويوؤكد: 

"عقدنا �لمو�سم على �أنف�سنا 
لكننا ن�سير نحو تحقيق هدفنا"

هيرنانديز  تشافي  أعرب 
عن  لبرشلونة،  الفني  المدير 
ضد  الخسارة  من  استيائه 
قادش بنتيجة هدف دون مقابل 
إطار  في  امس،  اول  مساء 
منافسات الجولة 32 من الليغا، 
في معقل البارسا "كامب نو«.
خالل  تشافي،  وقال 
صحيفة  نقلتها  تصريحات 
"الكرة  اإلسبانية:  "ماركا" 

كانت ترفض دخول مرمى قادش، صنعنا الكثير من الفرص، والخصم كان منظما 
بشكل جيد للغاية، بعدما سجلوا الهدف األول جعلوا المباراة أبطأ، نواصل السير 
تغيير  للغاية، وعلينا  أسبوع سيئ  إنه  أوروبا،  أبطال  لدوري  التأهل  نحو هدف 
الديناميكية في أسرع وقت ممكن«.وأضاف ذات المتحدث: "لقد عقدنا الموسم على 
أنفسنا، هناك أخطاء سهلة ال يمكن ارتكابها، حارس قادش لعب مباراة رائعة، 
 3 لهم  أتيحت  قادش  المنافسة«.وتابع: "العبو  قدرة على  أكثر  نكون  أن  ويجب 
فرص واضحة، وكانت لدينا الكثير من الفرص، لكن حارسهم كان جيًدا جًدا، لقد 
خضنا مباريات جيدة، لكن في آخر مباراتين أو ثالث لم نلعب بشكل جيد، ويجب 
أن نمتلك شخصية أكثر، ونفوز بمزيد من المباريات، وعلينا أن نتطور، وهناك 7 
مباريات متبقية«.وبهذا االنتصار رفع قادش رصيده للنقطة 31 في المركز 16، 
بينما تجمد رصيد برشلونة عند 60 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا.

الوكاالت

لتفادي تكرار ما فعله مع محمد �صالح

كلوب يرف�ض �لحديث
 عن تجديد عقد �ساديو ماندي

كلوب  يورغن  األلماني  تفادى 
على  التعليق  ليفربول  مدرب 
مع  ماني  ساديو  عقد  وضع 
بحالة  تسبب  أن  بعد  الريدز، 
التفاهم" عند مناقشة  من "سوء 
مع  صالح  محمد  عقد  تجديد 

النادي اإلنجليزي.
"ميرور"  صحيفة  ونشرت 
كلوب  تصريحات  اإلنجليزية 
ماني:  وضع  عن  سئل  أن  بعد 
"هذا خطأي، لقد أخطأت في التحدث إليكم عن حالة عقد مو، وهو ما ال أفعله 
عادة، لقد أدى ذلك إلى الكثير من سوء الفهم، وأنت تسأل مرة أخرى، لذلك أعود 
إلى أسلوبي السابق وأغلق الباب مرة أخرى«.وتابع: "ال يوجد ما يقال عن أي نوع 
من المفاوضات بشأن بنود العقد، ليس هناك حقا، عندما يكون هناك شيء لإلعالن 
عنه، فأنتم )وسائل اإلعالم( ستكونون أول من يحصل على المعلومات، حتى ذلك 
الحين عليكم فقط االنتظار«.وسبق لوكيل أعمال الالعب السنغالي التصريح بأن 
المحادثات معلقة حتى الصيف فيما يتعلق بصفقة جديدة،  وشارك ماني في 41 
مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خاللها 18 هدفا وصنع 2 آخرين.ويملك 
ليفربول 5 العبين أساسيين ستنتهي عقودهم في جوان 2023، بما في ذلك ماني 

وصالح ونابي كيتا وروبرتو فيرمينو وأليكس أوكسليد تشامبرلين.
الوكاالت

لن يتمكن من الم�صاركة اأمام اأو�صا�صونا اليوم 

 ريال مدريد مهدد بخ�سارة
 كا�سيميرو �أمام مان�سي�ستر �سيتي 

اليوم،  المقررة  أوساسونا  مواجهة  خالل  مدريد،  ريال   يفتقد 
ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري اإلسباني، أحد أبرز 
العبيه هذا الموسم.وقالت صحيفة "ماركا" اإلسبانية، اليوم 
الثالثاء، إن البرازيلي كاسيميرو، العب وسط الريال، 
يُعاني من مشاكل بدنية أبعدته عن المران األخير 

للفريق الملكي.
وأشارت الصحيفة إلى أن غياب كاسيميرو أمام 
شكوًكا  هناك  أن  كما  مؤكًدا،  بات  أوساسونا 
في  سيتي  مانشستر  بمواجهة  لحاقه  حول 
أوروبا،  أبطال  دوري  نهائي  نصف  ذهاب 

األسبوع المقبل.
مدريد،  ريال  أن  "ماركا"  وأوضحت 
سيضع برنامًجا لتجهيز كاسيميرو خالل 
المهمة  الموقعة  في  يشارك  كي  أسبوع 

بدوري األبطال.
الوكاالت

الدون البرتغالي ظهر متاأثرا 

للغاية بعد الفاجعة

مان�س�ستر ي�نايتد 
وج�فنت��س يت�سامنان 

مع رونالدو بعد وفاة طفله
 اأعلن نادي مان�ص�صتر يونايتد الإنجليزي 

الفريق،  مهاجم  مع  ت�صامنه  عن 

الأليم  م�صابه  بعد  رونالدو  كري�صتيانو 

ون�صر  الولدة،  حديث  طفله  بفقدان 

"تويتر":  على  ح�صابه  على  اليونايتد 

نتمنى  كري�صتيانو،  األمنا،  هو  "األمك 
هذا  في  ولعائلتك  لك  والحب  القوة 

الوقت".

را�صفورد  ماركو�ش  المهاجم  اأعرب  كما 

وخطيبته  لرونالدو  تعازيه  عن 

جورجينا رودريغيز، حيث كتب اأن قلبه 

معهم.

جوفنتو�ش،  نادي  وا�صى  جهته،  من 

كري�صتيانو  البرتغالي  ال�صابق  نجمه 

يونايتد،  مان�ص�صتر  مهاجم  رونالدو، 

ولدته،  عملية  خالل  نجله  وفاة  عقب 

ورد الح�صاب الر�صمي لجوفنتو�ش بموقع 

بيان  على  "تويتر"  الجتماعي  التوا�صل 

وكتب  الخبر،  ت�صمن  الذي  رونالدو، 

ومع  معك،  و�صلواتنا  "خواطرنا  عليه: 

خالل  الأ�صرة  اأفراد  وجميع  جورجينا 

ام�ش  اأول  رونالدو  الوقت".واأعلن  هذا 

باأنه  حدث  ما  وو�صف  طفله،  وفاة  عن 

الوالدان،  له  يتعر�ش  اأن  يمكن  األم  اأكبر 

واأ�صار اإلى اأن ولدة ابنته تمنحهما القوة.

وجورجينا  رونالدو  للثنائي  و�صبق 

الما�صي  العام  من  دي�صمبر  في  الإعالن 

مقطع  ون�صرا  تواأم،  ولدة  يتوقعان  اأنهما 

بالونات  يفجرون  وهم  لأطفاله  فيديو 

منها،  تتطاير  وزرقاء  وردية  وحلقات 

ل�صبي  متوقعة  ولدة  اإلى  يرمز  مما 

ابنة  وجورجينا  رونالدو  ولدى  وبنت، 

تدعى األنا مارتينا، بالإ�صافة اإلى ثالثة 

كري�صتيانو  بديالت،  اأمهات  من  اأطفال 

جونيور، واإيفا، وماتيو.

الوكاالت

 أعلن باريس سان جيرمان، أمس، إصابة 
وأشار  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني،  نجمه 
بي إس جي في بيان عبر موقعه الرسمي، 
إلى أن ميسي ينفذ برنامجا عالجيا للتعافي 
من التهاب في وتر أكيليس لقدمه اليسرى، 
وأضاف أن هناك بيان آخر سيصدر بشأن 

)ليو( في غضون 48 ساعة.
ولفت ذات البيان أيضا أن ماركو فيراتي 
بيانا  أيضا  سيصدر  كيمبيمبي  وبرسنيل 
تعرضهما  بعد  يومين،  خالل  بشأنهما 
غياب  تأكد  وبذلك  الركبة،  في  لكدمة 
الالعبين الثالثة عن مباراة آنجيه، اليوم، 

في الجولة 33 من الدوري الفرنسي.
الباريسي  للنادي  الطبي  البيان  وأوضح 
كورزوا  وليفن  هيريرا  أندير  الثنائي  أن 
يوم  التدريبات،  في  لالنتظام  سيعود 
عبدو  يواصل  بينما  المقبل،  الخميس 
لياندرو  أما  التأهيلي،  برنامجه  أداء  ديالو 
العانة،  في  أجرى جراحة  الذي  باريديس 
أيضا  أجرى  الذي  دراكسلر  وجوليان 
جراحة في الغضروف المفصلي للركبة، 
ينفذان برنامجا عالجيا في العيادة الخاصة 
نادي  استقر  أخرى،  جهة  بالنادي.من 
على خططه خالل  جيرمان  سان  باريس 

نهاية  عقب  الصيفية  االنتقاالت  فترة 
الموسم الجاري. فقد كشفت صحيفة ليكيب 
تنوي  جي  إس  بي  إدارة  أن  الفرنسية 
األرجنتينيين  الالعبين  كل  من  التخلص 
ال  بأنه  مضيفة  ميسي،  ليونيل  باستثناء 
الذي  ماريا،  دي  آنخيل  عقد  تجديد  ينوي 
ولكن  الفريق،  مع  السابع  موسمه  يقضي 
المباريات،  في  مشاركاته  معدل  تراجع 
العام  بداية  منذ  فقط  5 مرات  حيث ظهر 

الجاري. 
الباريسي  النادي  أن  إلى  أيضا  ولفتت 
ماورو  الحربة،  رأس  من  التخلص  يريد 
إيكاردي، وأشارت ليكيب إلى أن العب 
الوسط لياندرو باريديس، يحظى بمكانة 
في  الجنوبية  أمريكا  العبي  بين  جيدة 

العبي  باقي  لكن  المالبس،  خلع  غرفة 
أو  الخاص"  "الحارس  يعتبرونه  الفريق 
تعبير  حد  على  الخاص"  الحراسة  "كلب 

الصحيفة. 
باهتمام  يحظى  باريديس  أن  وأوضحت 
نادي توتنهام اإلنجليزي، وقد يكون رحيله 
معدل  حفاظا على  له  األنسب  الخيار  هو 

مشاركاته قبل كأس العالم )قطر 2022(.
الوكاالت

النادي ي�صتقر على قائمة الالعبين

 الم�صرحين ال�صيف المقبل

باري�س �سان جيرمان 
يعلن عن �إ�سابة مقلقة لمي�سي



يبدو أن الدولي الجزائري يوسف 
باليلي لم يتمكن من التأقلم مع أجواء 
البطولة الفرنسية المحترفة، خاصة 

بعد إقصاء المنتخب الوطني من سباق 
التأهل لمونديال قطر، حيث يتعرض 
مؤخرا لحملة إعالمية كبيرة تحط من 
معنوياته، خاصة بعد اإلشارة إلى أن 

ناديه بريست لن يفعل بند بقائه لموسم 
آخر مع الفريق.

وكشف مدرب بريست ميشال دير 
زاكاريان عن إمكانية غياب باليلي 

عن مباراة ليون، وقال في الندوة 
الصحفية التي عقدها أمس: "مشاركة 
باليلي وفرانك هونورات غير مأكدة، 

كريستوف هيريل موقوف، مباراة 
ليون مهمة جّدا و يجب علينا الفوز 

بـ 6 مباريات القادمة من أجل ضمان 
مشاركة أوروبية".

ولم يتطرق دير زاكاريان إلى 
األسباب الحقيقية وراء إبعاد باليلي 

عن مباراة ليون، لكن، قالت صحيفة 
"لوموند" الفرنسية أن السبب الرئيسي 
هو تدني مستوى مهاجم الخضر كما 

أشارت إلى إمكانية عدم التجديد له 
عند انتهاء مدة العقد.

ورغم ذلك. قالت صحيفة “لوموند” 
الفرنسية أن السبب الرئيسي هو تدني 

مستوى مهاجم الخضر كما أشارت 
إلى إمكانية عدم التجديد له عند انتهاء 

مدة العقد.
ويتعرض باليلي لحملة انتقادات 

واسعة من قبل الصحافة الفرنسية، 

وكان قد تحصل على تنقيط كارثي من 
قبل صحيفة "ليكيب" التي منحته عدد 
3 من 10، بسبب أداءه المخيب خالل 

المواجهة األخيرة لفريقه أمام سانت 
إيتيان ضمن الجولة 32 من الدوري 

الفرنسي.
من جهتها، قامت صحيفة "أواست 

فرانس" بانتقاد يوسف باليلي بطريقة 
الذعة، حيث قالت في هذا الصدد: 

"المهاجم الجزائري قدم أداء ضعيفا 
للغاية خالل المواجهة أمام سانت 
إيتيان وأكد من جديد أنه ال يملك 

المستوى الذي يسمح له باللعب في 
الليغ 1.”

وشهد أداء األخير تراجعا الفتا في 
الفترة األخيرة، وتحديدا منذ فشل 
منتخب الجزائر في تجاوز عقبة 

الكاميرون ضمن الدور الفاصل من 
تصفيات كأس العالم 2022.

ويالحق باليلي هدفه األول في 
مغامرته الفرنسية الجديدة، حيث 

اكتفى بصناعة هدف وحيد من جملة 
8 مباريات شارك فيها في الدوري 
الفرنسي، وما لم تحصل تطورات 

جديدة، يستبعد أن يواصل مغامرته 
مع "القراصنة" خاصة وأنه فشل في 

التأقلم مع أجواء الدوري الفرنسي.
ق.ر

بن خم��سة يعبر عن �سع�دته ب�أولى 

م�س�ركة له مع ن�ديه الجديد:

"ن�سعى لإعادة الإ�سماعيلي 
لو�سعه الطبيعي"

 أكد الجزائري محمد بن خماسة، العب اإلسماعيلي، أن الفوز على 
إيسترن كومباني كان فى غاية األهمية، في ظل السعي لتحسين 

نتائج الدراويش بمسابقة الدوري العام.
وشارك الالعب الجزائري فى أولى مبارياته مع اإلسماعيلي رسمًيا 

منذ انضمامه خالل فترة االنتقاالت الشتوية الماضية، وساهم فى 
فوز فريقه على إيسترن كومباني بثنائية نظيفة أول أمس، فى إطار 

الجولة الـ 15 من عمر بطولة الدوري الممتاز، ورفع الفريق 
رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس عشر.

وقال بن خماسة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اإلسماعيلي: 
"تلك المباراة تعد المشاركة األولى بالنسبة لي فى الدوري 
المصري، وسعيد للغاية بالمساهمة فى حصد فريقي لثاني 

انتصاراته على التوالي، ولدي طموحات سأقاتل من أجل تحقيقها 
مع هذا الفريق العظيم”.

وأضاف: "الجهاز الفني للفريق بقيادة حمد إبراهيم، يتحدث معي 
بشكل دائم ويحرص على تحفيزي من أجل استعادة مستواي 

المعهود، نتطلع للعب بروح قتالية وتجنب التفريط في أي نقاط، 
بغرض وضع الفريق في مكانته المعروفة بين الكبار، منافساً 

وحاصداً لأللقاب".
ق.ر

09 األربعاء 20 أفريل
 2022 المـوافق  

لـ 19 رمضان 1443 ه  

ق.ر

كشفت االتحادية الجزائرية لكرة القدم 
عن آخر التطورات بخصوص قضية 
التظلم المرفوع لدى االتحادية الدولية، 
بسبب قرارات الحكم الغامبي باكاري 

غاساما، خالل اللقاء الفاصل ضد 
الكاميرون والمؤهل لمونديال "قطر 

.”2022
ونشرت الفاف سهرة أول امس، بياناً 

على موقعها اإللكتروني، أكدت خالله 
أن ملف االعتراض المرفوع تم تحويله 
إلى لجنة التحكيم التابعة لـ"فيفا"، وذلك 

بناء على توصيات من مستشاريها 
القانونيين.وجاء في البيان: "تقدم 

االتحاد الجزائري لكرة القدم، بناًء على 
توصيات مستشاريه القانونيين، بطلب 

لالتحاد الدولي لكرة القدم لعرض ملف 
التظلم الذي قدمه، بخصوص مقابلة 

اإلياب التي جمعت المنتخب الوطني 
بنظيره الكاميروني بتاريخ 29 مارس 

2022 لحساب الدور الحاسم من 
تصفيات كأس العالم قطر 2022، 

على لجنة التحكيم لدى االتحاد الدولي 

لكرة القدم”.وتابعت الفاف في بيانها: 
"الدافع وراء هذا الطلب، كون ملف 
التظلم المقدم، يستند على مبررات 

واعتبارات فنية تتعلق بالتحكيم مما 
يستدعي، دراستها من طرف هيئة 

مختصة".

اإي�ب ربع نه�ئي رابطة اأبط�ل اإفريقي�

 توقاي بدران وخ�سايرية
 في الت�سكيلة المثالية

 

عرفت التشكيلة المثالية لمباريات إياب ربع نهائي رابطة أبطال 
إفريقيا تواجد ثالثة عناصر جزائرية، اثنان منها يلعبان في تونس، 

وحارس وفاق سطيف.
وتواجد الثنائي محمد امين توقاي وعبد القادر بدران ضمن 

التشكيلة، نظرا لما قدماه مع فريقهما الترجي الرياضي التونسي 
في مواجهته لوفاق سطيف، فيما فرض سفيان خضايرية نفسه في 

حراسة المرمى.
وضمت التشكيلة 9 العبين من فرق عربية، على الشكل التالي:

في حراسة المرمى: سفيان خضايرية حارس مرمى وفاق سطيف، 
وفي خط الدفاع: محمد أمين توقاي و عبد القادر بدران )الترجي 

التونسي(، أشرف داري )الوداد المغربي(، وأيوب العملود )الوداد 
المغربي(.

وفي خط الوسط: الكاي )صن داونز الجنوب إفريقي(، كوليبالي 
)الترجي التونسي( ومحمد زريدة )الرجاء المغربي(، اما في 

خط الهجوم: تياغو أزوالو )بيترو أتليتكو(، جي مبينزا )الوداد 
المغربي( وحسين الشحات )األهلي المصري(.

ق.ر

ق�لت اأنه� قررت ذلك بن�ء على م�ست�س�رين ق�نونيين

الفاف تحول ملف التظلم بخ�سو�ص مواجهة 
الكاميرون اإلى لجنة التحكيم بالفيفا

وجه ريغوبير سونغ مدرب منتخب 
الكاميرون انتقادات مباشرة لالعبي 

ومدرب منتخبنا الوطني، وأكد أنه لم 
يعد يرغب في مواجهتهم مجددا بسبب 

ما حدث بعد مباراة إياب الدور الفاصل 
التي جرت في البليدة.

وعاد مدرب المنتخب الكاميروني 
للحديث عن مباراة الدور الفاصل، 

المؤهل للمونديال، وقال لموقع: 
"كامرون واب": "لو خسرنا لقاء 

العودة ضد الجزائر، لكنا قد عدنا دون 
إحداث ضوضاء مثلما حدث في مباراة 

الذهاب بجابوما".
ووجه الالعب الدولي الكاميروني 

السابق اتهامه للجزائريين، لما أضاف: 
"لم تعد لدي الرغبة مواجهة بعض 
الدول التي تمزج كل شيء في كرة 

القدم، من عنصرية واتهامات تعسفية 
وافتقار اللعب النظيف، كرة القدم 

هواية يجب أن تجمع بين الناس وليس 
للتفريق واتهام الناس"

وفي انتقاد صريح لرد فعل العبي 
ومدرب منتخبنا الوطني خالل كأس 

إفريقيا األخيرة بالكاميرون، قال سونغ: 
"بعض المنتخبات في حالة خسارتها 

تتهم الحكم وتقدم احتجاجات سوء 
أرضية الميدان والمناخ"

ق.ر

مدرب الك�ميرون ينتقد العبي ومدرب الخ�سر وي�سرح

"لو خ�سرنا مباراة الإياب �سد الجزائر لعدنا دون اإحداث �سجة"

 براتب �سنوي

 قدر بـ3.4 مليون اأورو
بن نا�سر يتجه لتجديد 

عقده مع ميالن
 

يتجه الدولي الجزائري إسماعيل بن 
ناصر، إلى مواصلة مشواره مع نادي 
ميالن اإليطالي إلى غاية عام 2026، 

بعد توصل وكيل أعماله إلى اتفاق 
رسمي مع مسؤولي النادي.

وينتهي عقد بن ناصر في عام 
2024، غير أن إدارة النادي 

اإليطالي دخلت في مفاوضات مع 
وكيل أعماله من أجل تمديد عقد 

الالعب وحذف بند الشرط الجزائي 
المقدر بـ50 مليون يورو.

وقالت تقارير إعالمية إن بن ناصر 
سيمدد عقده مع النادي مقابل راتب 

سنوي يقدر بـ3.4 ماليين يورو، بعد 
أن بات أحد األعمدة األساسية في 

تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي.
وبحسب ذات المصادر، فإن تأخر 

إعالن ميالن عن قرار تمديد عقد بن 
ناصر راجع إلى دخول اإلدارة في 

مفاوضات متقدمة من أجل بيع أسهم 
النادي إلى شركة بحرينية، حيث 

كشفت سفارة البحرين في بريطانيا 
أن شركة "إنفستكورب" التي يوجد 
مركزها في البحرين تقدمت بطلب 
رسمي لشراء نادي ميالن اإليطالي 
لكرة القدم مقابل 1.1 مليار يورو.

ق.ر

بري�ست الفرن�س�لن�ديي يقرر عدم تفعيل بند تجديد عقد العب الخ�سر

مدرب بري�ست ي�ستبعد م�ساركة باليلي اأمام ليون

رياضي



10
األربعاء 20 أفريل

 2022 المـوافق  
متفرقاتلـ 19 رمضان 1443 ه  

 الرائد: 2022/04/20

ف.م

�ست�ساهم يف رفع العائدات وتدعيم اخلزينة العمومية

اال�شتك�شافات الطاقوية اجلديدة متنح 
اجلزائر مكانة يف ال�شوق العاملية

اأجمع املخت�سون على اأن ال�ستك�سافات النفطية والغازية اجلديدة، التي اأعلن جممع �سوناطراك خالل الثالثي الأول من ال�سنة 

اجلارية، �ستعطي البالد اأريحية كبرية يف ال�سوق الطاقوية، بفعل الحتياجات الهامة، التي حت�سيها الآباء اجلديدة.

مديرية توزيع الكهرباء والغاز احلرا�ش توا�سل براجمها

ربط 2179 م�شكن بالكهرباء و2016 م�شكن بالغاز خالل الثالثي الأول

اإىل غاية 10 ماي القادم

تاأجيل اإعادة حماكمة املتابعني يف ق�شية "جي. بي. فارما”

غرداية

تفكيك �شبكة اإجرامية خمت�صة يف تزوير النقود

وفي هذا الصدد، قال أمس الخبير الطاقوي أحمد 
طرطار في تصريح للقناة االذاعية األولى، بأن 

المؤشرات، التي كشفت عنها االستكشافات الطاقوية 
الجديدة، "تضع الجزائر في وضع مطمئن في ظل 

ارتفاع الطلب على الطاقة في األسواق الدولية"، 
خاصة في ظل الهزات التي أحدثتها العمليات العسكرية 

الروسية على األراضي األوكرانية.
وأبرز طرطار، أهمية الحقول الثالثة التي تم اكتشافها 
مؤخرا وعلى رأسها الحقل المتواجد بمنطقة "بركين" 

الذي ينتج 7000 برميل يوميا وهذا ما يعطي حسبه 
دفعا للجزائر للرفع من طاقتها االنتاجية بما يسمح لها 
بتلبية طلب المستهلكين خاصة من االتحاد األوروبي، 

والتي تأتي بالموازاة مع المساعي الحثيثة لكل من 
ايطاليا واسبانيا لرفع امداداتها الطاقوية من الجزائر.

وفي ذات االتجاه، يرى األستاذ بالمدرسة الوطنية 

متعددة التقنيات بن بريكة محمد، أن االستكشافات 
الطاقوية الجديدة ذات نجاعة اقتصادية كبرى بالنظر 

إلى االرتفاع الهائل ألسعار الغاز في األسواق الدولية، 
حيث تضاعفت خمس مرات في السوق األوروبية، فيما 

أن أسعار النفط الخام اقتربت من 140 دوالر للبرميل 
وال تزال حاليا في مستويات أكثر من 100 دوالر، 

وأضاف ذات المتحدث، بأن األسعار الجديدة ستسمح 
بازدهار مداخيل خزينة الدولة وتوفير أموال لالستثمار 

في عديد المجاالت للنهوض باالقتصاد الوطني.
تمكن مجمع سوناطراك من تحقيق ثالث استكشافات 

نفطية جديدة األول بحوض بركين في "زملة 
العربي"، بتقديرات أولية بنحو 140 مليون برميل 
والثاني في ”غرب عقلة الناصر2" بوالية تقرت 

سمحت النتيجة اإليجابية لهذا البئر بإعادة تقييم األحجام 
لترتفع إلى 961 مليون برميل، فيما أن مساهمة بئر 

الترسيم ”غرب عقلة الناصر 2"، فقد قدرت ب 415 
برميل.

وفي ذات السياق، فإن االستكشاف الثالث فكان في 
منطقة "العوابد" بوالية البيض عبر بئر "اوالد سيدي 
الشيخ 1" بإنتاج وصلت معدالت تدفقه ل 925 برميل 

يومًيا من الغاز، يوميا من النفط، و6456 متر مكعب 
وسيواصل مجمع "سونطراك" مشاريع االستثمارية، 

إذ كشف عن رصد حوالي 40 مليار دوالر ما بين 
2022 و 2026، وستوجه الحصة األكبر منها 

لالستكشاف واإلنتاج.
جدير بالذكر، فقد تصدرت الجزائر مؤشرات منظمة 

األقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك" لالستثمار في 
عمليات استكشاف النفط والغاز على المستوى العربي، 

خالل الثالثي األول من العام الجاري، على خلفية 
تحقيق مجمع سوناطراك لثالث استكشافات نوعية.

تم خالل الثالثي األول من السنة الجارية ربط ما يفوق  
2179 مسكن بالكهرباء و2016 مسكن بالغاز الطبيعي 

بكافة البلديات التابعة لمديرية توزيع الكهرباء والغاز 
للحراش.

وقالت أمس مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش في 
بيان لها، بأن برامجها المسطرة والمجسدة على أرض 

الميدان مكنتها خالل الثالثي األول من عام 2022، من 
تزويد ما يفوق 2179 مسكن بالكهرباء مما يرفع عدد 

الزبائن العاديين )التوتر المنخفض( إلى 909 282 
زبون.

وأضافت، بأن عملياتها سمحت بربط أزيد من 2016 
مسكن بالغاز الطبيعي مما يرفع عدد الزبائن العاديين 

)الضغط المنخفض( إلى 165 204 زبون، كما تم 
تزويد 50 زبون بشبكة التوتر المرتفع، ليرفع تعداد 

زبائن المديرية إلى 1629 زبون يستخدم هذه الفئة من 
الطاقة، ناهيك عن تزويد 02 زبون بقنوات الضغط 

المتوسط، ليرفع تعداد زبائن المديرية إلى 294 زبون 
يستخدم هذه الفئة من الطاقة.

وأشارت ذات المديرية، بأن المساكن المعنية بعمليات 
الربط تشمل مختلف الصيغ وعلى رأسها سكنات البيع 

باإليجار )برنامج عدل( والترقوي العمومي، وكانت 
موزعة على عدة بلديات تابعة إلقليم المديرية على 

غرار، الرويبة، هراوة، الرغاية، مضيفة بأن عملية 
ربط المساكن واألحياء بالكهرباء والغاز عبر شبكة 

التوزيع الرئيسية والتوصيالت المتفرعة عنها سمحت 
بإيصال الكهرباء والغاز إلى العمارات وحتى المنازل 

والبنايات الفردية.
وشددت مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش، بأن 

مصالحها ال تقوم بوضع أية منشأة حيز الخدمة إال بعد 
التأكد من مطابقة كل التجهيزات المخصصة لتوزيع 

الغاز الطبيعي لمقاييس السالمة واألمان المعمول بها، 
خاصة األعمدة التقنية والقنوات الصاعدة في البنايات.

جددت مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش تأكيدها 
لزبائنها وضع كافة وكاالتها التجارية ال 05 تحت 
تصرفهم،  من خالل رقم مركز االتصاالت 3303 

الذي يستقبل مكالماتهم طوال 7 أيام/ 24سا.
ف.م

أجل مجلس قضاء العاصمة، أمس، إلى 10 ماي القادم، 
إعادة محاكمة المتابعين في قضية "جي. بي. فارما" 

والتمويل الخفي للحملة االنتخابية لرئاسيات أفريل 
2019 الملغاة, والمتابع فيها الوزيران األوالن السابقان 

أحمد أويحيى وعبد المالك سالل والوزير السابق عبد 
الغني زعالن.

وكان مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أيد, شهر 
فيفري 2021, األحكام االبتدائية الصادرة في حق 

المتابعين في هذه القضية التي أدين فيها أويحيى وسالل 
بخمس سنوات حبسا نافذا, بينما استفاد الوزير السابق 
للنقل واألشغال العمومية ومدير حملة الرئيس السابق 

عبد الغني زعالن من البراءة.
وتوبع أويحيى وسالل في هذه القضية بتهم منح 

امتيازات غير مبررة لمجمع كوندور وفروعه لمالكيه 
االخوة بن حمادي, منها تسهيالت إلنجاز مصنع لألدوية 

"جي. بي. فارما" ومنحه تسهيالت اعتبرت غير 
قانونية, إضافة إلى استغالل النفوذ في إبرام صفقات.

كما توبع اإلخوة بن حمادي بتهمة المساهمة في تمويل 
الحملة االنتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة 
عبر حساب بنكي تم فتحه خصيصا لتلقي مساهمات 

مالية من جهات ال عالقة لها بالحملة االنتخابية.
ر. ن

تم تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير النقود 
مكونة من ثمانية أشخاص من طرف فرقة البحث 

والتحري بأمن والية غرداية، وحجز مبلغ مالي بقيمة 
646.000 دج )أوراق نقدية مزورة من فئة 2.000 

دج(، حسب بيان صحفي نشرته أمس، خلية االتصال 
والعالقات العامة بذات السلك األمني.

وسمحت التحريات التي شرع فيها بعد ورود 
معلومات تفيد بوجود شبكة لتزوير النقود تنشط بين 

تيارت وغرداية قصد إغراق سوق غرداية باألوراق 
النقدية المزورة بتحديد في المرحلة األولى هوية 

أحد أعضاء شبكة التزوير المكلف بترويج األوراق 
النقدية المزيفة من فئة 2.000 دج بمنطقة غرداية قبل 

القبض عليه في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي بقيمة 
646.000 دج من االوراق النقدية المزورة، وفقا 

لذات البيان.
وألقت مصالح أمن والية غرداية وبأمر من النيابة 

القبض وبالتتالي على شريكين اثنين للموقوف مع 
حجز أيضا تجهيزات لإلعالم اآللي )حاسوب محمول 

وطابعة ذكية وثالثة أقراص صلبة( باإلضافة إلى 
مبلغ مالي قدره 100.000 دج من عائدات هذا النشاط 

غير الشرعي وسيارتين سياحيتين وثالث سيارات 
نفعية للقيام بأعمالهم اإلجرامية وستة )6( أقراص من 

المؤثرات العقلية، مثلما أضافت خلية االتصال.
ويتابع المتورطون في هذه القضية )بين 24 و55 

سنة( أمام الهيئات القضائية المختصة بجناية "تكوين 
جمعية أشرار وتزوير أوراق بنكية للعملة الوطنية 

والمساس باالقتصاد الوطني وحيازة وترويج 
المؤثرات العقلية"، وفق المصدر ذاته.

وصدر أمر باإليداع في حق ستة أفراد من هذه 
العصابة فيما وضع إثنان تحت الرقابة القضائية, 
حسب خلية االتصال لمصالح أمن والية غرداية.

ANEP : 2216007450ق. و

تزامنا مع ال�سهيل الف�سيل

 حملة ختان لفائدة 
الأطفال املعوزين ببني 

�صليمان يف املدية
باشرت مصلحة العمليات الجراحية منذ حلول الشهر 

الفضيل تحت إشراف مدير مستشفى بني سليمان 
بورقعة عبد هللا وكذا الدكتور زرقوق نور الدين 

ممارس أخصائي في الجراحة العامة عملية ختان 
األطفال المعوزين، حيث أكد مدير المستشفى لسكان 
مدينة بني سليمان والبلديات المجاورة عبر الصفحة 

الرسمية للمستشفى على الفايسبوك أن التسجيالت 
مفتوحة وعلى الراغبين في ذلك االتصال بإدارة 

المؤسسة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الحمالت التضامنية 

خالل الشهر الفضيل التي دأبت علي تنظيمها  
المؤسسة العمومية االستشفائية ببني سليمان كل 
سنة، حيث عقد مدير المستشفى بورقعة عبدهللا 

رفقة الطاقم اإلداري و الطبي اجتماع تنسيقي قبيل 
الشهر الفضيل ، تمحور حول تجنيد كل اإلمكانيات 

المادية و البشرية إلنجاح العملية التي تم اإلعالن 
عن بدء التسجيالت بها  منذ الشهر الماضي وتستمر 

طيلة شهر رمضان الكريم كما تطرق المجتمعون 
إلى التنظيم الجيد للعملية وتحفيز كل المتدخلين 
مع ضمان إشهار واسع من أجل إنجاح العملية 

والحرص على الوصول إلى المناطق المعزولة 
ومناطق الظل من اجل االستفادة من هذه الحملة.

كما انطلقت عمليات  الختان على مستوى  المؤسسة 
العمومية االستشفائية قصر البخاري  منذ بداية 

شهر رمضان  وعرفت تنظيما جيدا وستستمر طيلة 
أيام شهر الفضيل، حيث ستمس جميع المسجلين  
لدى الجمعيات وعلى مستوى المؤسسة . وقامت 

المؤسسة االستشفائية بتابالط هي األخرى باإلعالن 
عن عملية الختان لفائدة سكان المناطق الشرقية 
لوالية المدية ضمن إطار التضامن الرمضاني 

ولتخفيف تكاليف الختان حتى على العائالت ميسورة 
الحال.

ع. بكريي

إشـهـــار
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من اإعداد: حياة م�صباحي

حماية  حول  دارسي  يوم  أشغال  افتتاح  خالل  ألقتها  كلمة  وفي 
رهانات  و  المادي  غير  التراث  "حماية  شعار  تحت  التراث، 
الهوية"، بحضور أعضاء من الحكومة و ممثلي بعض القطاعات 
هذا  أن  مولوجي  اعتبرت  األمنية،  األسالك  ممثلي  و  الوزارية 
التراث الذي "لم يحظ بعد بالمكانة الحقيقية التي تليق به"، بحاجة 
إلى "إعادة إحياء هذا الموروث الثقافي و حفظه و حمايته بالجمع 

و التدوين و التوثيق ثم الدراسة و التحليل".
و أكدت الوزيرة على "مسؤولية الجميع، من األفراد و الدولة و 
الباحثين في حماية هذا الموروث"، و أضافت في هذا السياق أنه 
أصبح من الضروري"، إعادة النظر في السياسات التي تتخذ من 
أجل الحفاظ على التراث و تطوير الممارسات العلمية و العملية 

الكفيلة بحمايته".
و ذكرت في حديثها بالجهود التي تبذلها الجزائر في هذا المجال 
منذ عام  مادية  ثقافية غير  ممتلكات  ثمانية  من ضمنها تصنيف 

2008 إضافة إلى إيداع ثالثة ملفات أخرى لدى اليونسكو.
  و أشارت من جهة أخرى إلى "الجهود التي تبذل من الوزارة و 
المؤسسات البحثية لتحضير عدة ملفات وعرضها على اليونسكو 
من ضمنها ملف خاص باأللبسة التقليدية الجزائرية"، مشيرة في 
هذا الصدد إلى "إعداد قاعدة بيانات خاصة بجرد التراث الثقافي 
العمل  على  قالت  كما  اليوم  يراهن  القطاع  ألن  المادي"،  غير 

ضمن "إستراتجية استشرافية ذات مخرجات علمية".
التجميد  "رفع  العلم  يوم  ذكرى  مع  تزامنا  تم  أنه  أعلنت  كما    
عن ثمانية مشاريع بمدينة قسنطينة تخص متابعة ترميم البنايات 
الفريدة من بينها دار دايخة و منزل الشيخ عبد الحميد بن باديس 
ترميم  و  القديمة  الحمامات  و  الفنادق  ترميم  كذا  و  مطبعته  و 

الوطني  المتحف  تجهيز  متابعة  و  الزوايا  و  الكتانية  المدرسة 
الحاج احمد باي".

  و تناولت أشغال اليوم الدراسي حول التراث غير المادي الذي 
الهوية" التي  رهانات  و  المادي  التراث  شعار "حماية  وضع 
نشطتها ثلة من الخبراء و الباحثين في مجال التراث و األساتذة 

الجامعين جوانب عدة خاصة بحفظ و صون التراث الثقافي.
  كما تطرقت بعض المداخالت إلى مسائل تتعلق بحفظ و صون 
التراث من بينها إسهامات من قبل العاملين بهذا المجال و العارفين 
بالوضع العام للتراث و المشاكل الموضوعية التي تطرح، و قد 
أكدت الدكتورة سنوسي صليحة، في مداخلتها بعنوان "آليات و 
أساليب صون التراث الالمادي" على أهمية حماية التراث الثقافي 
الالمادي و ضرورة أرشفته و أيضا إصدار مجالت دورية تهتم 
بالموضوع إلخراج عناصر هذا التراث من المحلية، كما تطرقت 
إلى أهمية التكوين مقترحة تنظيم دورات تكوينية لدراسة طرق 

جمع و حفظ هذا اإلرث بمشاركة جميع الفاعلين.
  و أبرز المتدخلون في هذه الندوة أهمية األرشيف للتعريف بهذا 
اإلرث العريق و المتنوع الذي تملكه الجزائر، كما شددوا على 
ضرورة دعم التكوين في كل التخصصات إلى جانب إدخال هذا 

التراث في المقررات التعليمية في المدارس الجزائرية.
  كما دعوا إلى إنشاء مؤسسة مستقلة لألرشيف الخاص بالتراث، 
بإعداد  الخاصة  تلك  إليها  التطرق  تم  التي  المسائل  بين  من  و 
للتصنيف  و اقتراحه  حفظه  و  التراث  بصون  الخاصة  الملفات 
وكذا  الملفات  تهيئة  في  إستراتجية  وضع  على  بالتأكيد  ذلك  و 
المشاركون كل  ثمن  كما  بالداخل  التصنيفات  بأثر هذه  االهتمام 

الجهود الذي تبذل من اجل الحفاظ على هذا الموروث الثقافي.

عرض  وهي  أفريقي"،  "صيف  مسرحية  ُعرضت 
للكاتب  رواية  من  مقتبسة  قراءات  عدة  يضم  ملحمي 
بالجزائر  األول،  أمس  سهرة  ديب،  محمد  الكبير 

العاصمة.
   وقام بإخراج هذا العرض الذي يناشد العقل أكثر من 
لمسرح  النشاط  برنامج  إطار  في  المندرج  و  الشعور 
كريم  رمضان،  شهر  خالل  بشطارزي  الدين   محي 
بودشيش عن اقتباس لسعيد بوالمرقة لرواية محمد ديب 

.)2003-1920(
  و تروي مسرحية "صيف أفريقي"، التي ُصممت في 
ياسمين  دورها  أدت  التي  زكية،  قصة  معاصر،  شكل 
في  نجاحها  فرحة  تعيش  تزال  ال  فتاة  وهي  عباسي، 
 1958 عام  حرارة صيف  في  تحلم  والتي  البكالوريا، 
الذهاب إلى الجامعة، في مناخ اجتماعي ضار، متميز 
بالقمع وباالنتهاكات من قبل جيش االستعمار الفرنسي.

  و تندهش الفتاة الشابة عندما تجد نفسها في مواجهة 
عادل  دوره  أدى  الذي  لوالدها،  المحافظة  النزعة 
حمالوي، وعمها، الذي أداه صالح الدين تركي، وهما 
والتي  للجدة،  القديمة  األفكار  مع  تتماشيان  شخصيتان 
تجسدها نجالء ترلي، التي، من أجل المصالح الفردية 

المرتبطة بقصص الميراث والجشع، تقرر تزويج الشابة 
تقترحه  الوجودي  زكية  عذاب  عنها.   رغما  العزباء 
شخصيات "ميلود" )الضمير(، أداه جمال مزواري، و 
وكالهما   ، هاجر صراوي  أدته  الذي  الضمير"  "عدم 

محبوس في دوائر مغلقة، ألنهما خالدين، أمام المشهد.. 
االلتحاق  الفتاة  تقرر  "المحسوس"،  و  "المعقول"  بين 
بالجبال نظرا لقناعتها بأن "تحرير البلد" يعني بالنسبة 

لها "تحرير النفوس"

  و إلى جانب اقتباس فيلم "صيف أفريقي" للمسرح، 
خالل  من  سيما  ال  ديب،  بمحمد  أيضا  العرض  يشيد 
دوره  أدى  الذي  السكير  وصبري،  السلطوية،  الجدة 
فيلم  من  شخصيات  إلى  يشير  والذي  دلوم،  محمد 

"الحريق".
إشارة  في  معزول،  شخص  هو  و  المجنون  ميلود    
فيلم  في  حمينة  لخضر  لمحمد  الشهيرة  الشخصية  إلى 
"وقائع سنين الجمر" )السعفة الذهبية في مهرجان كان 
السينمائي عام 1975( ، وكذلك صبري السكير ، الذي 
التي حملت  الوحيدة  المصادر  تمثل  أيضا،  تهميشه  تم 

رسالة الحقيقة الواردة في المؤامرة.
في  المتمثلة  رحموني،  حليم  سينوغرافيا  كانت  و    
ثالثة  تقترحه  فناء  خالل  من  تقليدي،  تلمساني  مسكن 
أروقة، مساهمة حاسمة في العرض، باستخدام "تقنيات 
الموسيقى  أظهرت  كما  المخرج،  سينمائية"،حسب 
والمؤثرات الصوتية و هي عمل عبد العظيم الخمري، 

المواقف المختلفة للعرض.
  من المنتظر عرض مسرحية "صيف أفريقي" وهي 
الطاهر  محمد  لقسنطينة  الجهوي  المسرح  إنتاج  من 

فرقاني، خالل شهر رمضان في مختلف مدن الوطن.

عر�ض م�صرحيــــــة "�صيــــف �أفريــقي" بامل�سرح الـــــوطني

املتحف الوطني للزخرفة واملنمنمات وفن اخلط

معر�ض حول تاريخ �لبحرية �جلز�ئرية
بالمتحف  األول،  أمس  افتتح 
للزخرفة  الوطني  العمومي 
-دار  الخط  وفن  والمنمنمات 
بالجزائر  باشا-  مصطفى 
بعنوان  معرض  العاصمة، 
في  الجزائرية  "البحرية 
خالل  من  العثمانية  الفترة 
يكشف   األرشيفية"،  الوثائق 
إنجازات  و  تاريخ  للزائر 

البحرية الجزائرية وأهم قادتها ومعاركها ومعاهداتها مع أقوى الدول في العالم حينها.
وسيتمكن زوار المعرض الذي بادر بتنظيمه المتحف العمومي الوطني البحري، في 
إطار إحياء شهر التراث )18 أبريل -18 مايو(، الذي ينظم هذه السنة تحت شعار "تراثنا 
الالمادي، هوية وأصالة"، من اكتشاف مخزون هام من الوثائق األرشيفية النادرة ترجع 
التاسع عشر، ويضم  القرن  السادس عشر وإلى  القرن  بالجزائر، من  العثمانية  للفترة 
البحرية  التي تخلد أبرز انتصارات  الوثائق والخرائط والصور والمؤلفات  العديد من 
البحر  منافذ  مختلف  على  سيطروا  الذين  أسطولها  قادة  ألمع  و  ومعاركها  الجزائرية 

األبيض المتوسط في تلك الفترة.
  و يضم هذا المعرض بعض المخطوطات على غرار رسالة موجهة من حسن باشا 
أمام  اإلنجليز  يتضمن خسائر  3، وتقرير  العثماني سليم  للسلطان  الجزائر  ايالة  حاكم 
الثاني باالستجابة لمطالب  األسطول الجزائري، وآخر  يتضمن أمر السلطان محمود 
الجزائر بالنسبة للجند واالعتراف بقيمتها الكبيرة، إلى جانب مخطوطات تروي وقائع 

حربية منها معركة العلج علي ضد اإلسبان.
ايالة الجزائر مع اسبانيا و أخبار    وتسلط المخطوطات الضوء على أوضاع حرب 
الصلح والحرب مع الدانمارك وفرنسا وأمريكا وانجلترا، باإلضافة إلى صور وخرائط 
حول حملة شارلوكان على مدينة الجزائر سنة 1541، و مخطط حملة اسبانية على 
ايالة الجزائر 1748، وكذا مخطط قصف ايالة الجزائر من طرف األميرال نيال سنة 

1824، حيث كانت المدينة آنذاك مطمع جميع القوى الغربية. 
  و يخصص المعرض جزء يتضمن أهم المعاهدات الدولية التي أبرمتها ايالة الجزائر 
مع أكبر الدول ومنها معاهدات الصلح والسالم مع هوالندا و أمريكا وألمانيا وفرنسا 
وغيرها، كما أفرد المعرض جانب ألهم السفن الحربية التي شكلت األسطول البحري 
بدءا  الجزائرية  البحرية  رياس  مشاهير  صور  جانب يستعرض  على  فضال  حينها 
أسطول  قائد  الجزائري  علي  سيد  الرايس  جانب   إلى  الدين،  وخير  عروج  األخوين 
الجزائر، مراد رايس، حسان ميزوموتو، الرايس حميدو، العلج علي، مصطفى رايس 

وعلي بتشين.
   وفي هذا الصدد أشارت مديرة المتحف العمومي البحري، الدكتورة مقراني بوكاري 
آمال، أن المعرض الذي سيتواصل لغاية 18 مايو المقبل، يندرج ضمن برنامج االحتفال 
بشهر التراث، وتم تنظيمه بالتعاون مع  المتحف العمومي الوطني للزخرفة والمنمنمات 
وفن الخط بهدف إبراز التاريخ العريق للبحرية الجزائرية في الفترة العثمانية، حيث 
"ساهمت في الحفاظ على األمن واالستقرار"، على مستوى البحر األبيض المتوسط، و 
كانت البحرية الجزائرية "تمنح تراخيص لتسيير المالحة الدولية  تسمح بمرور مختلف 

السفن التجارية وبموجبها تتعهد بحمايتها و الدفاع عنها".
  وأشارت ذات المصدر أنه تم انتقاء من طرف باحثي المتحف هذه المجموعة الثرية 
من الوثائق األرشيفية من مخطوطات وصور وخرائط من المخزون الخاص بمؤسسة 
األرشيف الوطني الجزائري بهدف تعريف الزوار بكفاءة وقوة البحرية الجزائرية خالل 
تلك الفترة و أهم المعاهدات الدولية مبرزة أن "أبواب المتحف العمومي الوطني البحري 
ستفتح أمام الزوار وبالمجان طيلة شهر التراث الكتشاف موقع المتحف بقبو خير الدين 

و كذا اللقى األثرية المعروضة".
  من جهتها، أشارت مديرة المتحف الوطني للمنمنمات وفن الخط، ركاب نجاة هجيرة 
أن "المعرض يقدم  بأسلوب متقن هذه النسخ األرشيفية على الدعامات ما يسمح للزائر 
الحصول على معلومات وافية عن تلك الفترة، كما يتيح اكتشاف مخطوطات و معاهدات 
دولية مكتوبة بالخط الديواني"، مشيرة إلى "تنظيم معرض وطني لفن الزخرفة ضمن 

نشاطات شهر التراث وذلك يوم 18 مايو القادم تزامنا واليوم العالمي للمتاحف".

تاأكيد على اإعادة اإحياء هذا املوروث الثقايف

وزيــــرة �لثقافـــــة
 تفتتح فعاليات �صهر �لرت�ث

اأكدت وزيرة الثقافة والفنون �صورية مولوجي، اأم�س الأول، بق�صر الثقافة مفدي زكرياء باجلزائر 

العا�صمة، مبنا�صبة النطالق الر�صمي لفعاليات �صهر الرتاث املمتد من )18 ابريل -18 مايو(

 اأن "الرتاث الثقايف ب�صقيه املادي و الالمادي ميثل ح�صن للذاكرة ال�صعبية"، و هو بحاجة اليوم اإىل 

"احلماية و التثمني اأكرث من اأي وقت م�صى".



ب�ضبب تدهور القدرة ال�ضرائية وعدم امتالك املخزن ا�ضرتاتيجيه وا�ضحة 

م�ساعب قطاع ال�سياحة باملغرب �ستتوا�سل خالل املو�سمني القادمني

مع ترقب حتركات البنوك املركزية

�سعر "بيتكوين" فوق 40 األف دوالر 

مباحثات للمبعوث الأممي يف عدن 

احلكومة اليمنية
 حتّذر من انهيار الهدنة 

المتحدة  األمم  مطالبة  البالد،  في  الهدنة  انهيار  من  اليمنية  الحكومة  حذرت 
بـ"التعامل بحزم مع الخروقات الحوثية لها"، في حين وصل المبعوث األممي 
إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى عدن جنوبي البالد للتباحث مع الحكومة بشأن 

تثبيت الهدنة وسبل التوصل لحل سياسي لألزمة اليمنية.
وقال مجلس الوزراء اليمني خالل اجتماع مساء أول أمس االثنين إن جماعة 
الحوثي مستمرة في ارتكاب خروق متكررة للهدنة األممية منذ سريانها مطلع 

أبريل/نيسان الجاري. 
ودعا مجلس الوزراء األمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن إلى ممارسة 

الضغط على الحوثيين لتنفيذ التزاماتهم تجاه الهدنة السارية.
عن  الجاري  الشهر  من  األول  في  أعلن  غروندبرغ  األممي  المبعوث  وكان 
موافقة أطراف الصراع في اليمن على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في 
اليوم التالي. غير أنه الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي تبادلتا في األيام الماضية 

االتهام بارتكاب خروق للهدنة.
العاصمة  إلى  االثنين  أمس  أول  األممي  المبعوث  متصل، وصل  سياق  وفي 
عبد  معين  برئاسة  اليمنية  الحكومة  مع  مباحثات  لعقد  عدن  المؤقتة  اليمنية 
الملك، ومن المرجح أن تتناول المباحثات سبل تثبيت الهدنة، وبحث كيفية خلق 

مسارات تؤدي إلى إنهاء الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من 7 سنوات.
وكان غروندبرغ التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي 

بمقّر إقامته في العاصمة السعودية الرياض. 
وقال بيان لمكتب المبعوث األممي إن غروندبرغ ناقش مع العليمي تنفيذ اتفاق 
الهدنة، وأهمية البناء عليه من أجل التوصل إلى حّل سياسي للنزاع في اليمن.

إنها منحت خالل  اليمنية أول أمس االثنين  الحكومة  قالت  ناحية أخرى،  من 
أسبوعين من الهدنة تصاريح دخول لـ7 سفن نفطية إلى ميناء الحديدة غربي 

البالد، وهو الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وقال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك -في تغريدة على تويتر- إن 
الحوثيين يقومون بتحصيل الرسوم على حموالت السفن النفطية المرخص لها، 
والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين وفقا التفاق ستوكهولم المبرم في 

عام 2018 بين الحكومة والحوثيين.
وأول أمس االثنين أيضا، قالت ستيفان دوجاريك المتحدث باسم األمين العام 
مع  اتفاقية  وقعت  المتحدة  األمم  إن  بنيويورك-  مؤتمر صحفي  -في  األممي 
الحوثيين بشأن حماية األطفال، ومنع االنتهاكات الجسيمة لحقوقهم خالل النزاع 
تجنيد  ومنع  إلنهاء  عمل  خطة  االتفاقية  اليمن.وتتضمن  في  الجاري  المسلح 

واستخدام األطفال في النزاعات المسلحة.
 وقد التزم الحوثيون وفق االتفاقية بتحديد وإطالق سراح األطفال في صفوف 

قواتهم خالل 6 أشهر.
جراء  العالم  في  إنسانية  أزمة  أسوأ  من  يعاني  اليمن  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
استمرار الحرب منذ أكثر من 7 سنوات، في ظل فشل كل المحاوالت حتى 

الساعة إليجاد حل سياسي للصراع.

النتخابات الرئا�ضية الفرن�ضية

ماكرون ولوبان يف مناظرة 
تلفزيونية اليوم

يرّكز المرّشحان للجولة الثانية من االنتخابات الفرنسية على المناظرة التلفزيونية 
التي تجمعهما اليوم، وهو استحقاق لم ترتق مارين لوبن إلى مستواه قبل خمس 
سنوات ويتطلّب هذه المّرة من إيمانويل ماكرون أن يدافع عن حصاده الرئاسي.

وحسب وسائل إعالم فرنسية، فإن مناظرة اليوم التي ستقام عند التاسعة مساء 
بالتوقيت المحلي )19,00 بتوقيت غرينيتش( مرتقبة جّدا، ال سيّما أن الرئيس 
"التجّمع  الجولة األولى. واتّهمه  قبل  نقاش  أّي  لم يشارك في  المنتهية واليته 
الوطني" بـ "تجنّب" النقاش، لّكنه يدحض االتّهام، مذّكرا بأّن أحدا من أسالفه 

لم يقم باألمر خالل مهامه الرئاسية.
كثف  لكنّه  األولى،  الجولة  قبل  األضواء  عن  بعيدا  ماكرون  إيمانويل  وبقي 
تحركاته بعد الدورة األولى، مكثّفا الجوالت والتنّقالت والمقابالت منذ أسبوع. 
وحصد ماكرون 27,85 % من األصوات في الجولة األولى في 10 نيسان/
أبريل، في مقابل 23,15 % لغريمته. وإذا كان ماكرون يحاول عدم اإلفراط 
في التركيز على المناظرة التلفزيونية، إال أنّه سيعّد العّدة لهذا االستحقاق الذي 

يأخذه "على محمل الجّد".
وقال رئيس الوزراء جان كاستكس من جانبه إن "األمور لم تحسم بعد وينبغي 
عدم االستنتاج" من استطالعات اآلراء أن "االنتخابات قد بتّت... فاألمر ليس 
التالية" إلعادة  األياّم  أنه سيستقيل مع حكومته "في  إلى  كذلك"، مع اإلشارة 
انتخاب ماكرون المحتملة. ودعت كلود شيراك، ابنة الرئيس الفرنسي السابق 
جاك شيراك، وزوجها فريديريك ساال-بارو، السكرتير السابق لإلليزيه، إلى 

"عدم تفويت أي صوت يمكن أن يذهب لماكرون" في وجه مارين لوبن.
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دولي

توقعت الكونفدرالية الوطنية للسياحة المغربية 
القادمين  الموسمين  خالل  تتواصل  أن 
المصاعب التي يعرفها قطاع السياحة بالمملكة، 
وغياب  الشرائية  القدرة  تدهور  بسبب  وذلك 
استراتيجية واضحة للمخزن للنهوض بالقطاع.

وصال  للكونفدرالية  العامة  الكاتبة  وأكدت 
الغرباوي, أن قطاع السياحة بالبالد لن يتمكن, 
أدائه  استعادة  من  المقبلين,  الموسمين  خالل 

المسجل في فترة ما قبل جائحة كورونا.
قولها  الغرباوي  عن  محلية  صحف  ونقلت 
على  "سيؤثر  المحروقات  سعر  ارتفاع  أن 
بعد  البحري,  والولوج  الطيران  تذاكر  أسعار 
سنتين من الضغط االقتصادي واالحتقان على 
الصعب  من  لذلك  الشرائية,  القدرة  مستوى 
األرقام  وتحقيق  عادي  بشكل  الموسم  استقبال 
نفسها المحققة قبل سنة 2020".وعرفت أسعار 
بحيث  جنونيا  ارتفاع  المملكة  في  المحروقات 
السبت  )الغازوال(,  الديزل  أسعار وقود  بلغت 
العاصمة  محطات  في  درهما   14 الماضي, 
أسعار  تعرف  أن  يتوقع خبراء  فيما  المغربية, 

حلول  مع  خاصة  جديدة,  غالء  موجة  الوقود 
فصل الصيف الذي يشهد حركية كبيرة وكثرة 
للطلب.و أبرزت السيدة الغرباوي بأنه من أجل 
 ,2019 المسجلة خالل سنة  األرقام  استرجاع 
االنتظار  السياحة  قطاع  مهنيي  على  "سيكون 

إلى غاية سنة 2024".
و أشارت إلى أن "الحكومة مطالبة بأن تكون 
المجال,  هذا  في  واضحة"  استراتيجية  لها 
المغرب  في  الداخلية  السياحة  أن  على  مشددة 
من  الفاعلين,  من  عدد  "تدخل  إلى  تحتاج 
توفير  أجل  من  وحكومة,  وجهات  منتخبين 
على  المغربية  للعائالت  المشجعة  الظروف 
قضاء العطل باألماكن السياحية الوطنية, سواء 
من حيث األنشطة المقدمة والخدمات المتوفرة, 

أو من حيث تكلفتها".
بالمغرب تضرر  السياحة  أن قطاع  إلى  يشار 
الفارضتين بسبب جائحة  السنتين  كثيرا خالل 
التي  فيها"  "المبالغ  واالجراءات  كورونا 
تفشي  سرعة  من  للتقليل  المخزن  فرضها 

فيروس كوفيد-19.

الكونفدرالية  رئيس  ذكر  الصدد،  هذا  وفي 
الوطنية للسياحة المغربية, حميد بن طاهر, نهاية 
المتعاملين  من  بالمائة   80 أن  الماضي,  الشهر 
فعليا سواء  أوقفوا نشاطهم  بالمغرب  السياحيين 
خسارة  أن  مبرزا  مؤقتة,  أو  نهائية  بصورة 
القطاع خالل الجائحة تقدر بحوالي 160 مليار 

درهم )ما يعادل 44ر16 مليار دوالر(.
نسبته  ما  المغرب  في  السياحة  قطاع  ويمثل 
ويحقق  الخام,  الداخلي  الناتج  من  بالمائة   12
)18ر14  درهم  مليار   138 قيمته  ما  سنويا 

مليار دوالر(.

الوكالت

وفي هذا السياق أكد االتحاد في بيان له، نقلته 
وكالة األنباء الصحراوية "واص"، أن ممارسات 
االحتالل المغربي الشنيعة ضد الناشطة الحقوقية 
المقاومة  وعائلتها  خيا  سلطانة  الصحراوية 
المعتقلون  له  يتعرض  وما  بوجدور،  بمدينة 
السياسيون الصحراويون في السجون المغربية 
لها  ويندى  األبدان  لها  تقشعر  فظاعات  من 
الجبين ، لكفيل بوخز الضمير اإلنساني وجعله 
يتحرك من باب القيم والمبادئ اإلنسانية السامية 
اإلنسان  كرامة  تدنيس  شأنه  من  ما  كل  لدرء 
الحياة  في  الحرة  بإرادته  والعبث  الصحراوي 
الكريمة .وأوضح البيان إن غلق المدن المحتلة 
الحقوقيين  الصحافة والمراقبين والنشطاء  أمام 
المدنيين  على  المستمر  واالعتداء  الدوليين، 
وسحل  السلمية،  المظاهرات  وقمع  العزل، 
التمييزية  والممارسات  الشوارع،  في  النساء 
إدارة سجون االحتالل  تمارسها  التي  والقمعية 
المغربي في حق األسرى والمعتقلين والسجناء 
الصحراوية  األرض  وجعل   ، الصحراويين 
والال  الجسيمة  االنتهاكات  لمختلف  مسرحا 
أخالقية ، لهو عدوان جائر بما تحمله الكلمة من 
الصحراوية وعلى  الوطنية  الهوية  معنى على 
كينونة الشعب الصحراوي وإرادته الراسخة في 

الحرية واالستقالل .

الحمراء  الساقية  لعمال  العام  االتحاد  وناشد 
الهيئات  وكل  الدولي  المجتمع  الذهب  ووادي 
الدولية الوازنة المعنية بمراقبة حقوق اإلنسان 
والوقوف على  للتحقيق  لجان  إستحداث  إلى   ،
الوضع اإلنساني السيئ للصحراويين الواقعين 
تحت وطأة اإلحتالل المغربي الظالم ، داعيا إلى 
إلى إيجاد آلية لمراقبة حقوق اإلنسان والتقرير 
عنها في إطار بعثة األمم المتحدة إلى الصحراء 
التدابير  كل  واتخاذ    ،) مينورسو   ( الغربية 
الالزمة التي من شأنها محاسبة النظام المغربي 
على كل ما إقترفه وتورطت فيه أجهزته األمنية 
واالستخباراتية من تجاوزات سافرة لألعراف 
والقوانين الدولية في الصحراء الغربية ، والتي 

قد ال يكون آخرها اغتيال الصحراوي لحبيب 
 ، مؤخرا  المحتلة  الداخلة  مدينة  في  اغريشي 
أو ما تعانيه المناضلة سلطانة سيد ابراهيم خيا 
وعائلتها حاليا تحت الحصار منذ أكثر من سنة 
المدنيون  له  يتعرض  وما   ، بوجدور  بمدينة 
الصحراويون في حلهم وترحالهم من استهداف 
ممنهج لحياتهم في المناطق المحررة من تراب 

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
الحمراء  الساقية  لعمال  العام  االتحاد  وجدد 
والهيئات  المنظمات  كسائر  الذهب  ووادي 
المجتمع  وجمعيات  الوطنية  والمؤسسات 
الكيل  لسياسة  رفضه  الصحراوي  المدني 
التي  إنسانية  الال  المعامالت  تجاه  بمكيالين 
أيدي  على  الصحراوي  اإلنسان  لها  يتعرض 
إلى  بالمقابل  داعيا   المغربية،  القمع  أجهزة 
ومبادئ  الديمقراطية  ومثل  العدالة  قيم  تفعيل 
تقرها  التي  الشرعية  وتطبيق  اإلنسان  حقوق 
الصدد  هذا  في  الدولية  والمواثيق  القوانين 
حماية  وذلك   ، ظالمة  انتقائية  أو  تحيز  دون 
إلرادة اإلنسان الصحراوي المظلوم ، وتحقيقا 
سيادته على  إستكمال  في  المشروعة  لتطلعاته 
األمن  يسوده  أفضل  بغد  والتمتع  أرضه  كامل 
الحرية  وقيم  والمساواة  والعدل  واالستقرار 

والديمقراطية .

ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين"، أمس، فوق مستوى 40 
لرفع  سياسات  إزاء  المركزية  البنوك  تحركات  ترقب  مع  دوالرا  ألف 
الفائدة لكبح التضخم.وعند الساعة )10:10 ت.غ(، تم تداول سعر أكبر 
عملة رقمية مشفرة في العالم على ارتفاع بنسبة 4.78 بالمئة على أساس 
يومي إلى 40764 دوالرا.وما تزال بيتكوين منخفضة بحوالي 41 بالمئة 
عن أعلى مستوياتها على اإلطالق البالغة 69 ألف دوالر في نوفمبر/

تشرين ثان الماضي. وكانت أسعار بيتكوين سجلت أدنى مستوياتها في 
شهر خالل تعامالت أول أمس االثنين، مع تراجع شهية المستثمرين على 
األصول عالية المخاطر.وبلغت القيمة السوقية لـ"بيتكوين" 774.7 مليار 
دوالر أمريكي، بإجمالي 19.015 مليون وحدة متداولة من إجمالي 21 

مليون وحدة مطروحة للتداول.

القيمة  العالم من حيث  في  أكبر عملة رقمية  ثاني  "إيثيريوم"   وزادت 
السوقية بعد بيتكوين، بنسبة 5.19 بالمئة إلى 3044 دوالرا، بإجمالي 
بنسبة  بي"  إن  "بي  عملة  وزادت  دوالر.  مليار   366.33 سوقية  قيمة 
5.89 بالمئة إلى 422.72 دوالرا، لتصل القيمة السوقية إلى 69.76 
االفتراضية  العمالت  إلجمالي  السوقية  القيمة  دوالر.وارتفعت  مليار 
حول العالم، إلى 1.888 تريليون دوالر، موزعة على 18963 عملة 
افتراضية، يجري تداولها من خالل 510 منصات، حسب بيانات موقع 

"كوين ماركت كاب".
لسيطرة  تخضع  وال  متسلسال  رقما  االفتراضية،  العمالت  تملك  وال 
بها  التعامل  يتم  بل  التقليدية،  كالعمالت  المركزية،  والبنوك  الحكومات 

فقط عبر شبكة اإلنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

اليونــــــان حتتجــــز ناقلــــة نفط رو�سيــــة
كاثيميريني  البالد.وبحسب صحيفة  أكبر جزر  ثاني  قبالة شواطئ جزيرة أغريبوز،  نفط روسية  ناقلة  اليونان احتجاز  أعلنت 
اليونانية، أمس، تم احتجاز ناقلة النفط الروسية "بيغاس" جنوب جزيرة أغريبوز، قبيل توجهها إلى شبه جزيرة مورا اليونانية، 
إلفراغ حمولتها في سفينة أخرى. وأشارت أن الخطوة تأتي في إطار العقوبات التي يفرضها االتحاد األوروبي وحلف شمال 
اليوناني  األطلسي "ناتو" ضد روسيا، على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا. وأكدت عدم سماح مسؤولي خفر السواحل 

للسفينة بمغادرة ساحل الجزيرة، بناء على تعليمات من هيئة مكافحة تبييض األموال.

احتاد عمال ال�ضاقية احلمراء ووادي الذهب يعتربها "جرائم حرب"

تنديد بانتهاكات االحتالل املغربي 
يف حق ال�سعب ال�سحراوي

اأدان الحتاد العام لعمال ال�ضاقية احلمراء ووادي الذهب باأ�ضد العبارات النتهاكات امل�ضتمرة التي يقوم بها 

الحتالل املغربي يف الأجزاء املحتلة من ال�ضحراء الغربية، م�ضريا اإىل اأن تلك النتهاكات ت�ضنف كجرائم 

حرب ت�ضتهدف اإبادة �ضعب باأكمله ظلما وعدوانا.



م�ستوطنون يقتحمون احلرم الإبراهيمي

طائرات االحتالل ت�شن غارات على جنوب قطاع غزة

لتكوين موقف عاملي راف�ض لإجراءات 

الحتالل ال�سهيوين

القيادة الفل�شطينية
 تكثف حتركاتها الدبلوما�شية 

قالت وكالة األنباء الفلسطينية "وفا" أمس، إن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس 
محمود عباس تواصل تحركها على الصعيد الدولي، بما في ذلك إرسال رسائل 
التصعيد  لوقف  الدولية  والمنظمات  العالم  قادة  من  عدد  مع  اتصاالت  وإجراء 
لألقصى  المستوطنين  اقتحامات  لوقف  المحتلة  القدس  في  وخاصة  الصهيوني 

بهدف فرض التقسيم المكاني فيه.
فلسطين،  صوت  إلذاعة  المالكي،  رياض  والمغتربين  الخارجية  وزير  وقال 
أمس، إن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لتكثيف االتصاالت مع الدول 
العربية واإلسالمية والصديقة لتكوين موقف عالمي رافض إلجراءات االحتالل 

التهويدية والضغط عليه لوقف عدوانه المتواصل ضد شعبنا ومقدساته.
من ضمنها  المقبلة  األيام  ستعقد خالل  اجتماعات  سلسلة  ان  المالكي  وأضاف 
اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخميس المقبل، للبحث في كيفية إفشال مخطط 

حكومة االحتالل تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد األقصى وتهويده.
وشدد وزير الخارجية على أن البيانات الصادرة عن دول العالم ال تكفي للجم 
إلى ضرورة ممارسة ضغوط  عدوان االحتالل وقف تهويده لألقصى، مشيراً 

حقيقية على إسرائيل لوقف عدوانها.
الدويك على  اإلنسان عمار  لحقوق  المستقلة  للهيئة  العام  المدير  أكد  من جانبه 
تواصل جهود المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لفضح جرائم االحتالل، ورصدها، 
وتوثيقها لرفعها إلى مقرري األمم المتحدة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي مكمال لدور 

المؤسسة الرسمية.
ستعقده  اجتماع  إلى  أمس  فلسطين"  إلذاعة "صوت  حديث  في  الدويك  وأشار 
اإلعدامات  بإدانة  لمطالبتهم  فلسطين،  دولة  لدى  والقناصل  السفراء  مع  الهيئة 
حكومة  على  ضغوط  وممارسة  األقصى،  المسجد  على  والعدوان  الميدانية 

االحتالل للجم عدوانها.
وشدد الدويك على الحاجة إلى تذكير العالم بالقضية الفلسطينية وطبيعة العدوان 

ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، بهدف مراكمة الجهود الدبلوماسية.
من جهته أكد الشيخ ناجح بكيرات، نائب مدير عام األوقاف اإلسالمية في مدينة 
القدس، أن االحتالل الصهيوني بدأ فعلًيّا في فرض إجراءات التقسيم الزماني 

والمكاني على المسجد األقصى.
وشدد بكيرات على أن االحتالل تجاوز ما يُعرف بـ"الوصاية األمنية"، ضمن 
جهوده لفرض ما أسماها "الحالة اإلدارية" على المسجد األقصى، وإنهاء دور 

دائرة األوقاف والوصاية األردنية عليه.
وأشار إلى رغبة االحتالل في فرض الثقافة اليهودية بكل أشكالها على المسجد 
المسجد،  على  التهويدية  الوقائع  حتى  تتجاوز  محاولة  في  ومحيطه،  األقصى 
محذرا في الوقت ذاته من مغبة استمرار االحتالل في عدوانه على األقصى. 
كما حذر الشيخ بكيرات من مآالت عدوان االحتالل على األقصى وآثاره تجاه 
الوضع العام في القدس، مطالبا بتحرك دولي عاجل للجم االحتالل، ووضع حدٍّ 

النتهاكاته المتصاعدة.

جلنة �سئون الالجئني 

يف املجل�ض الت�سريعي الفل�سطيني

حتذيرات من ت�شريحات مفو�ض 
"اأونروا" حول االأزمة املالية

حذرت لجنة شئون الالجئين في المجلس التشريعي الفلسطيني، المجتمع الدولي 
الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث  لوكالة  العام  المفوض  تصريحات  من 
التي أعلن فيها عن استنفاد قدرتها على االستمرار في تقديم خدمات  "أونروا" 

التعليم والصحة والحماية االجتماعية لالجئين بذات المستوى والجودة المعتادة.
وأشار رئيس لجنة الالجئين النائب عاطف عدوان في تصريح صحفي أمس، إلى 
أن تصريحات مفوض الوكالة عن فراغ محتمل قد ينشأ في الوكالة بسبب األزمة 
محاوالت  هناك  وأن  شعبنا  أبناء  على  المؤامرات  استمرار  إلى  تشير  المالية، 
تمثله  الفلسطينيين وما  الالجئين  لتصفية دور وكالة غوث وتشغيل  ومخططات 
من انعكاس سياسي للمسئولية الدولية تجاه قضية الالجئين والتسويق لبديل عن 
الروسية  الحرب  بذريعة  الالجئين  عودة  حق  إلنهاء  كمقدمة  األممية،  الوكالة 

األوكرانية وأزمة الالجئين األوكرانيين.
وأكد عدوان أن "أونروا" هي الجهة المخولة بتقديم الخدمات لالجئين الفلسطينيين، 

محذراً من ازدواجية المعايير للتعامل مع أزمات الالجئين.
المالية  بتعهداتها  باإليفاء  المانحة  والدول  المتحدة  األمم  منظمة  اللجنة  وطالبت 
ودعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين حتى تتمكن من القيام بمسئولياتها 
وتنفيذ برامجها اإلنسانية والتشغيلية، وعدم المغامرة بمصير أكثر من 6 مليون 

الجئ فلسطيني، والمغامرة باستقرار المنطقة برمتها.
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فلسطين

ومن المنتظر أن يقدم المنسق الخاص لألمم 
األوسط  الشرق  في  السالم  لعملية  المتحدة 
تور وينسالند, إحاطة حول الموضوع, خالل 
اجتماع اليوم الذي دعت إليه كل من  الصين 
وفرنسا وإيرلندا والنرويج واإلمارات العربية 
األوضاع  تطورات  لبحث  وذلك  المتحدة, 

بالقدس المحتلة.
وقال مندوب فلسطين الدائم في األمم المتحدة 
إن  منصور،  رياض  السفير  بنيويورك 
فلسطين طلبت من اإلمارات العربية المتحدة 
الممثل العربي في مجلس األمن أن يتم بحث 
االعتداء الذي يجري في األقصى ومواصلة 
االقتحامات للمسجد المبارك وتوفير الحماية 
العبادة  أماكن  في  وخاصة  لشعبنا  الدولية 

واحترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد 
ومدينة القدس.

"صوت  إلذاعة  حديث  في  منصور  وأعلن 
فلسطين"، أمس، أنه سيلتقي في العشرين من 
الشهر الجاري باألعضاء الستة في كتلة عدم 
رئيس  بحضور  األمن  مجلس  في  االنحياز 
فلسطين  لجنة  ورئيس  االنحياز  عدم  حركة 
على أن تعقد جلسة مفتوحة لمجلس األمن في 
الخامس والعشرين من الشهر الجاري لبحث 

األوضاع في فلسطين.
االجتماع  عن  منفصل  هو  أمس،  واجتماع 
الشرق  في  "الوضع  حول  العادي  الشهري 
األوسط  بما في ذلك قضية فلسطين" والمقرر 

عقده في 25 أفريل المقبل.

وتأتي الجلسة بعد تجدد المواجهات في القدس 
المبارك,  األقصى  المسجد  وداخل  المحتلة 
قد  الصهيوني  االحتالل  قوات  كانت  حيث 
القبلي  اقتحمت يوم الجمعة الماضي المسجد 
المبارك واعتدت  المسجد األقصى  وساحات 
المعتكفين فيه ونكلت بهم وشنت حملة  على 
نحو  طالت  صفوفهم  في  واسعة  اعتقاالت 
من  أكثر  إصابة  ناهيك عن  فلسطينيا,   470

160 آخرين.
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وكان 
احتدام  إزاء  قلقه  عن  أعرب  قد  غوتيريش, 
األوضاع في مدينة القدس ودعا للحفاظ على 
المقدسة  لألماكن  الراهن  القانوني  الوضع 

بالقدس وااللتزام به.

عدَّت حركة حماس، أن القصف الصهيوني لبعض المواقع الفارغة 
الدفاع عن  الفلسطيني من  الشعب  لمنع  فاشلة  بمنزلة محاولة  بغزة، 

مدينة القدس والمسجد األقصى.
له،  صحفي  تصريح  في  حماس،  باسم  الناطق  قاسم،  حازم  وأكد 
على "استمرار المواجهة التي هي حق طبيعي لشعبنا ومقاومته مع 
االحتالل الغاصب على كل محاور االشتباك في القدس وغزة والضفة 

والداخل المحتل". كما قال.
االحتالل  لطيران  تصدت  التي  للمقاومة  التحية،  قاسم  ووجه 
االشتباك  لحالة  "امتداًدا  يأتي  ذلك  أن  ا  عاًدّ األرضية،  بالمضادات 
للعدوان  ثأًرا  النضالي  الفعل  ساحات  كل  في  الصهيوني  العدو  مع 
"القصف  وأضاف:  تصريحه.  نص  وفق  والمقدسات".  القدس  على 
جاء للتغطية على فضحية االحتالل الصهيوني، المتمثل بانتهاك كل 
المسجد  في  المصلين  على  بعدوانها  اإلنسانية  واألعراف  القوانين 

األقصى المبارك".
وتابع الناطق باسم حماس: "سيظل شعبنا ومقاومته الباسلة يدافعون 
عن حقوقنا ومقدساتنا حتى طرد المحتل من كامل أرضنا الفلسطينية"

على صعيد آخر، أكدت "حماس" ، أننا ماضون في الرباط والتصدي 
لالحتالل، وسيبقى المسجد األقصى إسالمًيّا خالًصا.

وأضافت في تصريح صحفي، أن "شعبنا يؤكد كل يوم على أنه خط 
األولى،  المسلمين  الشريفين، وقبلة  الحرمين  ثالث  الدفاع األول عن 
ستُفشل  بطولية  ملحمة  بذلك  مسطرا  وتضحياته،  وصموده  برباطه 
مخططات االحتالل الساعية لفرض التقسيم الزماني والمكاني، عبر 
المصلين  على  واالعتداء  لألقصى،  المستوطنين  اقتحامات  تكرار 
المبارك،  األقصى  المسجد  أن  على  حماس  حركة  اآلمنين"وجددت 
كان وسيبقى إسالمًيّا خالًصا، ولن يكون للمحتل الغاصب مكان فيه، 
وستتحطم أحالمه أمام صمود ورباط شعبنا المتجذر في هذه األرض 
أمس،  صباح  األقصى  المسجد  في  مرابطون  المباركة.وتصدى 
القتحامات المستوطنين المتكررة لليوم الثالث تواليا فيما يسمى بـ”عيد 

الفصح”، وتمكن شبان من التشويش على خط سير االقتحام.
وأجبر المعتكفون المستوطنين على السير بسرعة وعدم التوقف في 
باحات المسجد األقصى، خوفا منهم، إلى جانب مواصلة المرابطين 

لعمليات اإلرباك الصوتي بالمسجد، تزامنا مع اقتحام المستوطنين.

جل�سة مفتوحة يف الـ 25 اجلاري لبحث الأو�ساع يف فل�سطني

جمل�ض االأمن يبحث 
تطورات االأو�شاع يف القد�ض

عقد جمل�ض الأمن الدويل اأم�ض، جل�سة م�ساورات مغلقة حول "الو�سع يف ال�سرق الأو�سط، مبا يف ذلك 

ق�سية فل�سطني" مت خاللها بحث اآخر التطورات يف القد�ض املحتلة.

اأكدت على اأن ال�سعب الفل�سطيني ما�ض يف الرباط والت�سدي لالحتالل

"حما�ض": الق�شف على غزة 
حماولة فا�شلة ملنع الدفاع عن االأق�شى

فجر  الصهيوني،  االحتالل  طائرات  شنت 
"خان  محافظة  على  غارات  سلسلة  أمس، 
أفادت  يونس"، جنوب قطاع غزة، وفق ما 

به وكالة األنباء الفلسطينية )وفا(.
تابعة  حربية  طائرات  أن  )وفا(  ذكرت  و 
لالحتالل، استهدفت بأربعة صواريخ موقعا 
أضرار  إلى  أدى  ما  يونس"،  "خان  غرب 
ممتلكات  بعض  وفي  بداخله  جسيمة  مادية 
المواطنين القريبة، دون أن يبلغ عن وقوع 
مئات  اقتحم  وقت،  في  هذا  إصابات.يحدث 
اإلبراهيمي  الحرم  أمس،  المستوطنين، 
الخليل، وأدوا رقصات  الشريف، في مدينة 

وطقوسا تلمودية داخله، وفي باحاته. و ذكرت 
مئات  أن  )وفا(,  الفلسطينية  األنباء  وكالة 
اإلبراهيمي,  الحرم  "اقتحموا  المستوطنين 
بما  االحتفال  بحجة  تلمودية  طقوسا  وأدوا 
اليهودي".وكانت  الفصح"  "عيد  بـ  يسمى 
قوات االحتالل قد شدد إجراءاتها العسكرية 
في محيط الحرم اإلبراهيمي, لتأمين اقتحام 
العسكرية  الحواجز  ونصبت  المستوطنين, 
للحرم,  المؤدية  المداخل  و  المفارق  على 

وأعاقت حركة المواطنين ووصولهم إليه.
األحد  أغلقت  االحتالل  قوات  أن  يذكر 
الساعة  على  اإلبراهيمي  الحرم  المنصرم, 

المسلمين,  المصلين  أمام  ليال  العاشرة 
حتى  اإلغالق  ويمتد  إليه,  دخولهم  ومنعت 
احتفاالت  تأمين  بدعوى  األربعاء,  غد  فجر 

المستوطنين بعيدهم.
ملف  مسؤول  قال  أخرى,  ناحية  من 
المحتلة,  الغربية  الضفة  بشمال  االستيطان, 
"أغلقت  االحتالل  قوات  أن  دغلس,  غسان 
نابلس  شمال غرب  برقة,  بلدة  مداخل  كافة 
أغلقت مداخل  قد  الترابية, وكانت  بالسواتر 
في ظل  أيضا,  التاريخية  المسعودية  منطقة 
دعوات من قبل المستوطنين لمسيرة ضخمة 

في المنطقة".
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ما اأ�ضل رم�ضان كرمي؟
الترحيب  على  الناس  اعتاد  لقد 
رمضان  شهر  بمناسبة  والتهنئة 
فيقولون: “رمضان كريم” فمن أين 
يرددها  ولماذا  العبارة؟  هذه  جاءت 

الصائمون؟ وما اصلها؟ 
ما معنى كلمة “رمضان”؟ 

كلمة “رمضان” ليست كلمة مرتبطة 
فقط،  اإلسالم  على  مقتصرة  أو 
قبل  ومعروفة  منتشرة  كانت  ألنها 
العربية  األسماء  من  فهي  اإلسالم، 
المعلومة في الجاهلية، حيث يرجع 

وقد  الجو.  حرارة  درجة  وارتفاع  الحر  اشتداد  وتعني  “رمض”،  كلمة  إلى  أصلها 
تطابقت تسمية الشهر مع الفريضة التي يؤديها المسلم في هذا الشهر الكريم، حيث أن 
الصيام يجعل جوف المسلم جاف وحار نتيجة شعوره بالعطش والجوع. كما أن شهر 
رمضان قد يأتي زمن من األزمنة في فصل الصيف، أين يشتد الحر في بعض البلدان 
والمناطق. كلمة “رمضان” ليست كلمة مرتبطة أو مقتصرة على اإلسالم فقط، ألنها 
كانت منتشرة ومعروفة قبل اإلسالم، فهي من األسماء العربية المعلومة في الجاهلية، 
حيث يرجع أصلها إلى كلمة “رمض”، وتعني اشتداد الحر وارتفاع درجة حرارة الجو. 
وقد تطابقت تسمية الشهر مع الفريضة التي يؤديها المسلم في هذا الشهر الكريم، حيث 
أن الصيام يجعل جوف المسلم جاف وحار نتيجة شعوره بالعطش والجوع. كما أن 
شهر رمضان قد يأتي زمن من األزمنة في فصل الصيف، أين يشتد الحر في بعض 
البلدان والمناطق. كما يفسر البعض يقول رمضان من خالل كلمة رمض، والتي تعني 
رمض المعاصي وحرقها، وهناك من يرى أن رمضان يأتي من رميض، وهو المطر 

الذي يغسل الذنوب. 
ما �أ�صل عبارة “رم�ضان كرمي”؟ 

يعتبر شهر رمضان فرصة يمنحها هللا سبحانه وتعالى لعباده من أجل أن يعودوا إليه 
ويختارون طريق التوبة نتوب على كل ما اقترفوه من ذنوب ومعاصي في السابق. 
فقد  الدين اإلسالمي،  يقوم عليها  التي  الخمسة  أحد األركان  وألن شهر رمضان هو 
فرض هللا تعالى صيامه كامال على المسلمين، إال في حاالت خاصة يوضحها عزل 
القدر، وهي  ليلة  فيه  تأتي  الكريم  الشهر  الحكيم. كما أن هذا  العزيز  وجل في كتابه 
ليلة خير من ألف شهر كما ذكر هللا عنها في كتابة العزيز، ويجب أن نتحرى هذه 
ليلة فردية. وهناك عدد من  الليلة في العشر األواخر من شهر رمضان وهي تكون 
العالمات التي تشير إلى ليلة القدر ولعل من أهمها هو: صفاء الجو وهدوء الرياح، 
سكون األصوات وعدم سماع أي نباح الكالب، كما تقل المشاجرات بين الناس بشكل 

كبير خالل تلك الليلة.
هذا  في  والجود  والسخاء  الكرم  أوجه  تعددت  لقد  في رمضان؟  الكرم  أوجه  ماهي   
الشهر:كرمه فى فرحة استقباله، فرمضان شهر الفرح فالفرح هو لذة تقع فى القلب عند 

إدراك المحبوب فينتج عنه حالة من السرور والفرح.
من صام  رسول هللا  قال  عطاءه،  فى  كريم  فرمضان  والجزاء،  الصوم  2- عظمة   

رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر.
:ماهي أوجه الكرم في رمضان؟ لقد تعددت أوجه الكرم والسخاء والجود في هذا الشهر
 كرمه فى فرحة استقباله، فرمضان شهر الفرح فالفرح هو لذة تقع فى القلب 

.عند إدراك المحبوب فينتج عنه حالة من السرور والفرح
 عظمة الصوم والجزاء، فرمضان كريم فى عطاءه، قال رسول هللا من صام رمضان 

.ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر
 رمضان كريم فيه عبادة وهى عبادة الصوم ال يعلمها أجرها إال هللا، حيث 
 قال تعالى فى حديث قدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إال الصوم فإنه لى

.وانا أجزي به
رمضان كريم بالمساجد فهي عامرة بالمصلين فى رمضان 
 منزلة رمضان، فرمضان هو الشهر الذى أنزل فيه القراءن الكريم أعظم 

.الكتب السماوية
.أعظم كرم من هللا لهذا الشهر ليلة القدر وهي ليلة خير من ألف شهر 
 رمضان كريم بالطاعات وكثرتها والمنح التى منحها هللا للمسلمين فى هذا 

.الشهر
 رمضان كريم ماليين بل مليارات من الحسنات تستطيع أن تحققها فالحسنات 

.تتزايد وتتضاعف وال تنسى
 رمضان كريم بين الناس، فال تجد فقيرا يعانى في هذا الشهر الذي تكثر فيه الصدقات 

.ويزيد التآلف بين الناس وتكثر مساعدة الناس لبعضهم

لتكون  يدعوانك  ومنزلته  الذكر  شرف  إن 
.. وها هي طريق  تعالى  الذاكرين هلل  من 

الذاكرين عسى هللا أن يجعلك من أهلها.
أنَّ  تعلم  أن  تعرفه  أن  لك  ينبغي  مما  إن   
على المسلم أن يُكثر من ذكر هللا تعالى، وال 
ط في ذلك؛ حتى ال يدخل في زمرة أهل  يفرِّ
الغفلة. المحافظة على الصلوات الخمس إنَّ 
المحافظة على الصلوات بداية طريق أهل 
الذِّكر، فإنَّ من حافظ على الصلوات الخمس 
كبيًرا  نصيًبا  نال  فقد  وخشوعها  بحدودها 
اشتملت  قد  فالصالة  تعالى؛  هللا  ذكر  من 
على أنواٍع من الذِّكر، مع معاٍن ال توجد في 
لذلك  وتذلٍُّل وخشوع،  غيرها من خضوٍع 
فإنَّ هللا تعالى ذمَّ المنافقين بقلَّة ِذكرهم له في 
الصالة فقال تعالى: }إِنَّ اْلُمَناِفِقيَن يَُخاِدُعوَن 
اَلِة  الصَّ إِلَى  َقاُموا  َوإَِذا  َخاِدُعُهْم  َوُهَو  هللاَ 
َيْذُكُروَن  َواَل  النَّاَس  يَُراُءوَن  ُكَسالَى  َقاُموا 

هللاَ إاِلَّ َقلِياًل{ النساء: 142. 
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : »تلك 

صالة المنافق؛ يجلس َيرُقُب الشمس حتى إذا 
كانت بين قرني الشيطان، قام فنقرها أربًعا، 
ال يذكر هللا فيها إالَّ قلياًل«. المحافظة على 
األذكار دبر الصلوات ورد في السنة النبوية 
الكثير من األذكار، ولكلِّ ِذكٍر موضعه الذي 
يُقال فيه، ومن هذه األذكار أذكار الصالة، 
والتي منها ما يُقال بعد الصالة، فحافظ أخي 
؛  على هذه األذكار، وردِّدها بخشوع وتأنٍّ
أحدهم  فترى  بها،  يتهاونون  الكثيرين  فإنَّ 
ينصرف  والبعض  لينصرف،  فيها  يسرع 
الحرص  المسلم  فعلى  بها!  يأتي  أن  بدون 
تعالى.  هلل  الذاكرين  من  يكون  حتى  عليها 
تالوة  تعالى  هللا  كتاب  قراءة  من  اإلكثار 
كتاب هللا تاج الذِّكر وعنوان فضله .. وما 
كتابه  قراءة  من  بأفضل  الذاكرون  ذكره 
العزيز .. قال رسول هللا – صلى هللا عليه 
وسلم -: »من قرأ حرًفا من كتاب هللا فله 
به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ال أقول 
و”الم”  “ألف” حرف،  ولكن  “الم” حرف، 

الترمذي/  )رواه  حرف«  و”ميم”  حرف، 
صحيح الترمذي: 2910(.

 وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »من 
قرأ بمائة آية في ليلة؛ ُكتب له ُقنوت ليلة« 
الصحيحة  السلسلة  والدارمي  أحمد  )رواه 
)644(.. فاحرص أن تكون من أولئك الذين 
من  تكن  وال  تعالى،  ربهم  كتاب  يتفقدون 
ل كم ستجد من األجر  الهاجرين له .. وتأمَّ
أخبرك  وقد  تعالى،  هللا  كتاب  تتلو  وأنت 
النبي صلى هللا عليه وسلم أن ثواب الحرف 
فيما  إلى عشر حسنات!  يُضاعف  الواحد؛ 
هلل  الذاكرين  الرابحين  من  تكون  أن  أيسر 
باب  وهذا  األذكار  على  المحافظة  تعالى. 
عظيم يُدِخلك في جملة الذاكرين هلل تعالى، 
وفي  األذكار وصورها  أنواع  تعدَّدت  وقد 
أن  صعًبا  وليس   .. العظيم  الخير  جميعها 
فما  األذكار،  على  المحافظين  من  تكون 
عليك إالَّ أن تعزم على فعلها وتبدأ بتطبيقها 
منزلك  من  فإذا خرجت  كلِّها.  أمورك  في 
وإذا  المنزل،  من  من  الخروج  ذكر  قلت 
ركبت سيارتك قلت ِذكر ركوب الدابة، وإذا 
دخلت الخالء أو خرجت منه قلت ما جاء 
أ  الذِّكر في ذلك، وإذا أردَت أن تتوضَّ من 
أو فرغت من الوضوء قلت ما جاء في ذلك 
ما  قلت  ثوًبا جديًدا  لبست  وإذا  الذِّكر،  من 

جاء من ِذكٍر في ذلك. 
على  تحرص  أمورك  كلِّ  في  وهكذا 
المحافظة على األذكار، وال تضيِّع الفرصة 
من  كنت  ذلك  فعلت  إذا  فإنك  ذلك؛  في 
الذاكرين هلل تعالى. المحافظة على األذكار 
التي ورد فضلها هنالك جملة من األذكار 
الجزيل  والثواب   .. بفضلها  الدليل  جاء 
هللا  صلى   – هللا  رسول  قال  فعلها.  على 
عليه وسلم :»كلمتان خفيفتان على اللسان، 
ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: 
العظيم«  هللا  سبحان  وبحمده،  هللا  سبحان 

)رواه البخاري (.

إن  النابلسي  راتب  محمد  الشيخ  قال 
منها  أنواع:  إلى  تنقسم  البشرية  النفس 
نفس راضية تعرف ربها وتستقيم على 
الصالح،  بالعمل  إليه  وتتقرب  أمره 
ونفس لّوامة تنتبه إذا وقعت في الخطأ 
وهي مقبولة عند هللا ألن اإلنسان غير 
معصوم من الخطأ، ونفس أمارة بالسوء 

مصيرها الشقاء في الدنيا واآلخرة. 
جاء ذلك في معرض حديثه عن أنواع 
بها،  االرتقاء  وسبل  البشرية  النفس 
خالل استضافته في البرنامج التلفزيوني 
رمضان”  في  والحياة  “الشريعة 
شهر  أيام  أول  في  الجزيرة  قناة  على 
النابلسي  رمضان 2022 . وأكد الشيخ 
إال  يتم  ال  البشرية  بالنفس  االرتقاء  أن 
كالمه  في  هللا  بأوامر  المسلم  بالتزام 
وتعامالته  الصالح  والعمل  وتصرفاته 
اليومية، مشيرا إلى أن تطبيق اإلسالم 
على  فقط  مقتصر  غير  كامل  بشكل 
الشيخ  وأضاف  الشعائرية.  العبادات 
تتوافق  اإلنسان  فطرة  أن  النابلسي 
تطبيق  ولذلك  اإلسالمية،  الشعائر  مع 
يتصالح  اإلنسان  يجعل  الشعائر  هذه 
باهلل  االتصال  أن  إلى  ذاته، مشيرا  مع 
أعلى  إلى  اإلنسان  يوصل  وجعل  عز 
مراتب السعادة. وذكر أنه ما من شهوة 

لها  هللا  جعل  إال  اإلنسان  في  أودعت 
قناة طاهرة تسري خاللها، موضحا أن 
هذه الشهوات ما وجدت في اإلنسان إال 
لالرتقاء بها لرب األرض والسماوات، 
مشددا على أن المؤمن يرضى بما سمح 
هللا به ويمتنع عما نهى هللا عنه، واعتبر 
عبر  تتم  الفرد  سالمة  أن  النابلسي 
استقامته وكمال وجوده من خالل عمله 
الصالح واستمراريته عن طريق تربية 

أوالده وجعلهم ذرية صالحة. 
وعن كيفية السيطرة على الشهوات قال 
في  أودعت  شهوة  من  “ما   : النابلسي 
نظيفة  قناة  هللا  لها  وجعل  إال  اإلنسان 
ما  فالشهوات   ، خاللها  تسري  طاهرة 
رب  إلى  بها  لنرقى  إال  فينا  أودعت 
تهذيب  وعن  والسماوات”.  األرض 
النابلسي:  الشيخ  قال  نفسه  اإلنسان 
هللا  أمر  على  االنسان  استقام  إذا 
فإذا   ، القرب  طعم  يذوق  إليه  وتقرب 
يضحي  أن  يمكن  ال  القرب  طعم  ذاق 
وأشار  هللا.  على  فيقبل  االحساس  بهذا 
القرب  أن رمضان شهر  إلى  النابلسي 
والعبادة واالتصال باهلل والعمل الصالح 
فرصة  فهو  ولذلك  األرحام،  وصلة 
والتقرب  نوعية  بنقلة  للقيام  استثنائية 

إلى هللا عز وجل.

لل�ضائم دعوة ال ترد
شهر رمضان.. شهر كريم.. شهر مبارك.. حوى أنواع الفضائل وصنوف المكرمات: فهو شهر الصيام: من صامه إيمانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه. وهو شهر القيام: فمن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهو شهر القرآن: شهر رمضان الذي 
أنزل فيه القرآن. وهو شهر الجود: كان النبي أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وهو شهر الجهاد واالنتصارات: نصر 

هللا فيه عباده المؤمنين في أعظم المواطن كيوم بدر وفتح مكة ويوم حطين وغيرها.
وفوق كل ذلك هو شهر الدعوات المستجابات: فيه يسمع النداء، ويستجاب الدعاء، ويحقق الرجاء.

سأل الصحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ فأنزل هللا سبحانه وتعالى قوله: }وإَِذا َسأَلََك 
اِع إَِذا َدَعاِنۖ  َفْلَيْسَتِجيبُوا لِي َوْليُْؤِمنُوا ِبي لََعلَُّهْم َيْرُشُدوَن{)البقرة:186(. وقد وردت هذه اآلية  ِعَباِدي َعنِّي َفإِنِّي َقِريٌبۖ  أُِجيُب َدْعَوَة الدَّ

في سياق آيات الصيام لتدلل على أن العالقة بين رمضان والدعاء عالقة وطيدة ومترابطة ومتالزمة.
فإذا كان الصيام من أعظم الطاعات، فإن الدعاء من أجل وأشرف العبادات؛ فإنه مخ العبادة.. بل هو العبادة ذاتها كما قال النبي صلى 
هللا عليه وسلم: )إن الدعاء هو العبادة()رواه أحمد(، وقال: )ليس شيء أكرم على هللا من الدعاء()رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.)

كما أن الدعاء في رمضان أدعى للقبول؛ إذ يجتمع في هذا الشهر من أسباب اإلجابة ودواعيها ما ال يجتمع في غيره: من شرف 
الزمان، وشرف الصيام، وشرف الحال من الذل واإلنكسار واالفتقار إلى العزيز الغفار، ال سيما عند الفطر والعشر األواخر وليلة 

القدر.

اأنواع النف�س الب�شرية 
و�ضبل االرتقاء بها
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معر�ض رم�سان 39 للكتاب بعد غياب دام ثالث �سنوات عن ال�ساحة الفنية

باإ�سطنبول..

  عناوين عربية

 واهتمام كبير

يحظى معرض الكتاب الرمضاني الـ39 الذي 
افتتح منذ أسبوع في مدينة إسطنبول التركية 

باهتمام شعبي، خاصة وأن الكتاب العربي يحضر 
فيه.

وتنظم المعرض في دورته لهذا العام الشؤون 
الدينية التركية بالتعاون مع الجمعية الدولية 

لناشري الكتاب العربي في باحة مسجد الفاتح 
في إسطنبول بمشاركة عدد كبير من دور النشر 

التركية والعربية.
ويقام معرض العام تحت شعار "التّراث 

الّرمضانّي منذ 39 سنة"، وتنتهي فعالياته التي 
تشمل أنشطة ومحاضرات وندوات علمية وثقافية 

وحفالت توزيع الكتب في 27 أفريل الجاري.
وبحسب إعالن المعرض فإن ما يميزه حضور 

القسم العربي ممثال بثالثين جناحا تضم أكثر من 
100 وكالة ودار نشر، من الناشرين العرب 

المقيمين في إسطنبول.
ويقام المعرض على مساحة قدرها 1500 متر 
مربع وتم تخصيص مساحة قدرها )450 متر 
مربع( ألجنحة القسم العربي. ويفتتح المعرض 
أبوابه من ساعات قبل الظهر كل يوم، إلى ما 

قبل منتصف الليل وصوال إلى اليوم الختامي في 
ساحة جامع الفاتح ويمكن الوصول إلى المعرض 

بكل سهولة من كافة مناطق إسطنبول.
وكاالت

�سطيف 

توقيف �صخ�صين خطيرين 
يروجان المخدرات

تمكنت مصالح أمن والية سطيف، من توقيف 
شخصين خطيرين يحترفان ترويج المخدرات 

وسط شباب حيين شعبيين بسطيف.
العملية مكنت من توقيف المشتبه فيهما مع 

حجز ما ال يقل عن 200 غرام من المخدرات 
)كيف معالج( ومصادرة مبلغ مالي ناهز الـــ 
15000دج، يعتبر من عائدات ترويج هذه 

السموم.وقد تم تأطير العملية من قبل أفراد األمن 
الحضري السابع بسطيف، وجاءت عقب استغالل 
معلومات تفيد بتورط شخصين في عمليات ترويج 
للمخدرات بحيين متفرقتين من مدينة سطيف، ليتم 

جون أي تأخير تعيين فوجين أوكلت لهما مهمة 
الترصد وتتبع المشتبه فيهما، وهي العملية التي 

تمت إلى غاية توقيفهما في ساعة متأخرة من ليلة 
األمس، مع ضبطهما في حالة تلبس بحيازة أزيد 
من 200 غرام من المخدرات ومبلغ يفترض أن 

يكون من عائدات الترويج.
وبعد استكمال اإلجراءات القانونية الالزمة، أعد 
ملف جزائي ضد المشتبه فيهما عن تهمة حيازة 
المخدرات لغرض المتاجرة، أحيال بموجبه أمام 

الجهات القضائية المختصة .
ف. م

 اإثر انحراف حافلة

 للنقل المدر�سي بتيزي وزو

 اإ�صابة 18 تلميذ بجروح طفيفة 
تدخلت عناصر الحماية المدنية إلسعاف وإجالء 

ثمانية عشر  متمدرسا بعضهم أصيب بجروح 
طفيفة وآخرون كانوا في حالة صدمة إثر انزالق 

وانقالب صباح أمس، بعين الزاوية )جنوب-
غرب تيزي وزو( حافلة للنقل المدرسي كانوا 
على متنها حسبما أفادت به المديرية المحلية 

للحماية المدنية. 
وحسب المكلف باإلعالم لدى مديرية الحماية 

المدنية لوالية تيزي وزوي النقيب كمال بوشاقور 
فقد وقع الحادث في حدود الساعة الثامنة صباحا 
على مستوى المكان المسمى مشمل التابع لبلدية 

عين الزاوية إثر انزالق وانقالب حافلة للنقل 
المدرسي كانت تنقل متمدرسين في الطور 
المتوسط والثانوي ومعظمهم من الفتيات.  

وتدخلت عناصر وحدة الحماية المدنية بدراع 
الميزان إلجالء الضحايا الـ 18 الذين أصيبوا 
بجروح طفيفة أو كانوا في حالة صدمة نحو 

مستشفى المدينة حسب النقيب بوشاقور. 
ف. م

تيارت:

 حجز330 كلغ من اللحوم 
الحمراء مجهولة الم�صدر 

حجز عناصر فرقة شرطة العمران وحماية 
البيئة وفرقة التطهير، بالمصلحة الوالئية 

لألمن العمومي، 330 كلغ من اللحوم 
الحمراء مجهولة المصدر و660 كلغ من 

األحشاء المجمدة بوالية تيارت.
وذكر بيان مصالح األمن بأن العملية تمت 
بمحل قصابة، إثر دورية مراقبة وتفتيش 

على مستوى سوق حي المنظر الجميل 
بعاصمة الوالية، أين تم ضبط كمية من 

اللحوم الحمراء مجهولة المصدر وأحشاء 
مجّمدة، يقوم صاحب المحل بتسويقها دون 
شهادة بيطرية، وفي ظروف صحية غير 
الئقة، أثبت معاينة الطبيب البيطري أنها 

غير صالحة لالستهالك البشري، تم إتالفها 
وفق اإلجراءات المعمول بها، وسيمثل 

المخالف أمام الجهات القضائية.يذكر بأن 
قضية كشف مذبح سري بحي زعرورة 

الذي ضبط به أعوان الرقابة واألمن، جلد 
حمار وعددا من الدجاج "جيفة"، التي أوقف 

برسمها أربعة أشخاص من بينهم امرأة، 
قدموا أمام العدالة وأودعوا الحبس، ال تزال 
ترمي بظاللها على المشهد التجاري في هذا 

الشهر الفضيل.
�س.ز

هزة اأر�صية �صرقي المدية

سجلت أول أمس هزة أرضية في حدود  
الساعة  العاشرة ليال و27 دقيقة بلغت 

درجتها 3 على سلم ريشتر، مركز الهزة 
حدد بـ 2 كم جنوب غرب القلب الكبير 

شرقي المدية.
ع.بكيري

وهران

 قتيالن و3 جرحى
 في حادث مرور بحا�صي بونيف

لقي شخصين حتفهما وأصيب ثالثة آخرين 
بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور 

وقع ليلة أول أمس، علي مستوى بلدية 
حاسي بونيف، حسبما استفيد لدي مصالح 

الحماية المدنية.
وقد نجم هذا الحادث الذي وقع في حدود 
الساعة التاسعة والريع ليال اثر انحراف 
سيارة واصطدامها بشجرة علي مستوى 

الطريق الواليي رقم 46 على مستوى بلدية 
حاسي بونيف مخلفا وفاة شخصين بعين 

المكان يبلغان من العمر 23 و24 سنة علي 
التوالي وإصابة 3 أخرين بجروح متفاوتة 

الخطورة.
وقد قام أعوان الحماية المدنية بنقل جثث 

الضحيتين الى مصلحة حفظ الجثت 
بالمؤسسة االستشفايية الجامعية “أول نوفبر 

1954” وتحويل المصابين )من جنس 
ذكر( يتراوح اعمارهم ما بين 18 و26 

سنة الى مصلحة االستعجاالت الطبية بنفس 
المستشفى,كما أشير اليه.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني 
بحاسي بونيف تحقيقا حول مالبسات هذا 

الحادث، وفق ذات المصدر.
ق. و

 الفقيدة كانت تلقي بحث

ا قبل اأن تتعر�ض اإلى نوبة 

وفاة طالبة جامعية اإثر اأزمة 
قلبية بجامعة البليدة 

فارقت طالبة تدرس بجامعة "البليدة2" 
الحياة، بعد تعرضها ألزمة قلبية وحالة 

توقف قلبي رئوي مفاجئ على مستوى كلية 
العلوم االجتماعية ويتعلق األمر بالضحية 

الطالبة "ا. إكرام" البالغة من العمر 20سنة. 
وحسب ما جاء في بيان لخلية اإلعالم 

واالتصال للحماية المدنية، فقد تم إسعاف 
الضحية من قبل أعوان الحماية المدنية مع 
التركيز على عملية اإلنعاش القلبي الرئوي 
برفقة طبيب الجامعة، وإجالؤها على جناح 

السرعة نحو مستشفى العفرون، أين تم 
تأكيد وفاتها بعد معاينتها من طرف طبيب 

المستشفى. وقد تركت هذه الفاجعة أثرا بليغا 
في نفوس زمالئها الطلبة وكذا لدى األساتذة.
اأ�سماء. ب

مجل�ض ق�ساء الجزائر

تاأجيل اإعادة محاكمة الوزيران ال�صابقان بركات وولد عبا�س

حجز 28.4 قنطار من ال�سميد و 258.20 قنطار من الفرينة

اأمن باتنة يكت�صف ور�صة �صرية لتخزين مادة القمح

تتراأ�سها الواليات المتحدة واألمانيا يوم 12 ماي

قّمة دولية افترا�صية الحتواء تف�ّصي كورونا

حياة. م

وقد صرح المطرب مخاطبا 
جمهوره "بعد غياب قسري 

دام ثالث سنوات عن 
الساحة الفنية بسبب الجائحة 

ها نحن نلتقي مجددا على 
أمل االلتقاء أكثر مستقبال".  

وكان آيت منقالت مرفوقا 
بأوركسترا تضم ثمانية 

موسيقيين بقيادة نجله جعفر 
الذي يعزف على آلة الناي 

والقيتارة. 
ومن بين االغاني التي أداها 
" اشعلثاغ ثافاث " )أشعلوا 
لنا الضوء( و »أدوغالن" 
)سيعودون( و " ثامورث 

اناغ")بلدنا( و " صفار 
أيوليو" )اصبر يا قلبي( و 
" أورجيغ" )انتظرت( و 

" ثلت ايام" )ثالثة ايام من 
حياتي( و " شبيبة القبائل". 

في هذا الصدد، صرحت 
وزيرة الثقافة والفنون 
صورية مولوجي التي 

حضرت الحفل أنها جاءت 
" لتحضر حفل ألحد أبرز 
وجوه األغنية الجزائرية " 
الذي غنى طوال مسيرته 
ل " حب الجزائر وتراثها 

وللقيم االنسانية". 
وبعد حفل أقبو )بجاية( 

والجزائر العاصمة بقاعة 
األطلس وأوبيرا العاصمة، 
ينتظر أن يحل آيت نقالت 

بوهران وتيزي وزو قبل أن 
يتوجه في يونيو المقبل الى 

مونريال )كندا( ثم مانس 
)فرنسا( حسب برنامج 

جولته. 

قرر مجلس قضاء الجزائر أمس، تأجيل 
إعادة محاكمة المتهمين في قضية 
اختالس أموال عمومية من وزارة 

التضامن الوطني, والمتابع فيها الوزيران 
السابقان جمال ولد عباس والسعيد 

بركات وعدد من اإلطارات إلى 17 
ماي القادم.

وكانت الغرفة الجزائية لدى مجلس 
قضاء الجزائر قد أيدت شهر ديسمبر 

2020 األحكام االبتدائية الصادرة عن 
محكمة سيدي أمحمد في حق وزيري 
التضامن الوطني السابقين جمال ولد 
عباس والسعيد بركات المدانين على 
التوالي بعقوبات ب 8 سنوات و 4 

سنوات سجنا نافذا.
كما تمت إدانة األمين العام السابق 
لوزارة التضامن الوطني, بوشناق 

خالدي, بـ 3 سنوات حبسا نافذا.
وتمت أيضا في نفس القضية إدانة الوافي 

ولد عباس، نجل جمال ولد عباس, 
والمتواجد في حالة فرار بالخارج، بـ 

10 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر 
بالقبض عليه.

وتم في نفس الجلسة تأجيل إلى نفس 
التاريخ محاكمة النائب السابق عن 

حزب جبهة التحرير الوطني بهاء الدين 
طليبة، المدان في قضية التالعب بالقوائم 

االنتخابية لتشريعيات ماي 2017.
ف. م

أعلن "البيت األبيض" أّن قّمة دولية 
افتراضية الحتواء تفّشي جائحة كوفيد-19 

واالستعداد للتهديدات الصحية المستقبلية 
ستُعقد في 12 ماي المقبل.

وستشترك في رئاسة القّمة الواليات المتحدة 
وألمانيا التي تتولى حاليا قيادة مجموعة 

السبع، وإندونيسيا التي تتولى رئاسة 
مجموعة العشرين، والسنغال التي تترأس 
االتحاد اإلفريقي، وبيليز التي تتولى قيادة 

مجموعة دول الكاريبي )كاريكوم(.
وقالت الدول الخمس في بيان مشترك 
أصدرته الواليات المتّحدة إّن "القّمة 

ستضاعف جهودنا الجماعية إلنهاء المرحلة 

الحاّدة من جائحة كوفيد -19 وإعدادنا 
لمواجهة التهديدات المستقبلية المتعلقة 

بالصحة". 
وستكون هذه هي القمة الدولية الثانية 

حول الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 
ستة ماليين شخص في جميع أنحاء العالم 
وأحدثت اضطراباً في االقتصاد العالمي، 

منذ بدء انتشار فيروس كورونا في كانون 
األول/ديسمبر 2019.  واستضاف الرئيس 

األميركي جو بايدن قمة مماثلة في 22 
أيلول/سبتمبر 2021 ، حيث دعا إلى 

تعزيز اللقاح في جميع أنحاء العالم.
وكاالت

تمكنت عناصر األمن الحضري الثالث 
بمدينة باتنة، من اكتشاف ورشة سرية 

بطريق تازولت بباتنة، لمالكها البالغ من 
العمر 31 عاما، كان يستغلها لتوضيب 
مادتي القمح الصلب و اللين في أكياس 

تحمل عالمات تجارية ذات جودة عالية. 
حيث تم حجز 28.4 قنطار من مادة 
السميد و 258.20 قنطار من مادة 

الفرينة بمجموع 1331 كيس من مختلف 

األوزان والعالمات التجارية، باالضافة 
إلى مجموعة من األختام التي تحمل بعض 

العالمات التجارية و آلة خياطة كبيرة 
الحجم، طاولة و ميزانين الكترونيين.
 تم خاللها اتخاذ اإلجراءات القانونية 

الالزمة ضد صاحب الورشة بالتنسيق مع 
النيابة المحلية ومصالح مديرية التجارة 

لوالية باتنة.
حياة م�سباحي

34 قتيال و1108 جريح في ظرف اأ�سبوع

مـاآ�صي الطرقات تتوا�صل 

لقي 34 شخصا حتفهم وأصيب 1108 
آخرون بجروح متفاوتة إثر وقوع 964 
حادث مرور خالل األسبوع المنصرم، 

حسب حصيلة كشفت عنها أمس، مصالح 
الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة 
سجلت بوالية مستغانم حيث لقي 5 
أشخاص حتفهم وجرح 23 آخرون 
تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز 

االستشفائية على إثر وقوع 26 حادث 
مرور.

وفي ذات السياق قامت وحدات الحماية 
المدنية, خالل نفس الفترة الممتدة من 10 

إلى 16 أفريل الجاري, بـ 653 تدخل 
سمحت بإخماد 400 حريق, أهمها بوالية 

الجزائر التي سجل بها 64 تدخل على 
إثر نشوب 38 حريقا.

وبالنسبة لعمليات اإلجالء الصحي, قامت 
ذات المصالح بـ 9501 تدخل تم من 
خاللها إسعاف وإجالء 9222 جريح 
ومريض إلى المستشفيات من طرف 
أعوان الحماية المدنية, باإلضافة إلى 

5036 تدخل آخر لتغطية 4468 عملية 
إسعاف وإنقاذ 375 شخص من الخطر.

ع. ط

اآيت منقالت يمتع جمهور 
"اأوبرا الجزائر"

اأمتع مطرب الأغنية الأمازيغية لوني�ض اآيت منقالت م�ساء اأول اأم�ض، جمهور 

اأوبيرا الجزائر الغفير الذي ح�سر هذا الحفل تكريما ل�ساعر كل الأجيال، الذي 

اأدى مجموعة من الأغاني القديمة والجديدة المقتب�سة من يومياتهم.
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