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اتخذت  الدولة  أن  الجمهورية  رئيس  أكد 
إطار  في  تصب  اإلجراءات  من  مجموعة 
وحماية  المواطن  معيشة  مستوى  تحسين 
قدر  »نعمل  قال:  حيث  الشرائية،  قدرته 
المستطاع، وبصفة تدريجية، من أجل رفع 
هذا  في  وذكر  للمواطن«.  الشرائية  القدرة 
بينها رفع  المتخذة من  باإلجراءات  اإلطار 
المتقاعدين  ومعاشات  االستداللية  النقطة 
كلها  اإلجراءات  هذه  أن  مبرزا  وغيرها، 
الشرائية  القدرة  رفع  إطار  في  تصب 

للمواطن.
إلى  طمأنة  برسائل  تبون  الرئيس  وبعث 
بيومهم  االحتفال  بمناسبة  الشغيلة  الطبقة 
العالمي، حين قال »من هنا إلى نهاية السنة، 
ستكون هناك زيادة في األجور وفي منحة 
البطالة، وسيشرع في تطبيقها مع بداية شهر 

جانفي 2023«.

�أي تعديل حكومي �سيكون وفقا 

لنتائج كل قطاع

رد  الحكومي،  باألداء  يتعلق  سؤال  وفي 
الرئيس تبون بالقول بأن أي تعديل حكومي 
يجب أن يكون "فعاال" حتى تتحقق السرعة 
المتخذة على مستوى  القرارات  تطبيق  في 
على  الرئيس  وحرص  الوزراء.  مجلس 
الحكومة  في  الوزراء  أغلب  بأن  التأكيد 
التجربة  أن  غير  اإلرادة"،  لديهم  "تتوفر 
بالممارسة  "يكتسب  أمر  قال– هي  –مثلما 
الوزراء  بعض  أن  إلى  وأشار  والمثابرة". 
"أخفقوا" في أداء مهامهم، مبرزا أن التعديل 
لنتائج كل  تم، سيكون "وفقا  إذا  الحكومي، 
مدى  هو  المقياس  "يبقى  حيث  قطاع"، 

تطبيق قرارات مجلس الوزراء".
مخزون القمح يكفي لمدة 8 أشهر

قال  القمح  من  الجزائر  مخزونات  وبشأن 
الرئيس إنها "كافية لمدة ثمانية أشهر"، كما 
أننا على أبواب الحصاد في الجنوب، وهو 
شهرين".  بعد  الشمال  في  أيضا  سيتم  ما 
السياق  نفس  في  الجمهورية  رئيس  وذكر 
لتشجيع  الدولة  اتخذتها  التي  باإلجراءات 
سعر  رفع  رأسها  وعلى  الفالحي  اإلنتاج 

الفالحين. غير  من  والبقول  الحبوب  شراء 
تبون-  الرئيس  -يضيف  الجذري  الحل  أن 
وندرتها  الحبوب  أسعار  ارتفاع  لمواجهة 
اإلنتاج  زيادة  في  يكمن  الدولية  السوق  في 
هذا  في  الجمهورية  رئيس  وقال  الوطني. 
اإلطار: "نادينا بإنتاج الزيت والسكر محليا، 
ورفع مردودية الحبوب إلى 40 قنطار في 
بدء األزمة األوكرانية.  قبل  الهكتار، وهذا 
التعليمات  نحث ونحرص على تطبيق هذه 
األزمات  تداعيات  من  البالد  لحماية 

الخارجية".

�لتحقيق يف ندرة بع�ض �لأدوية

تبون،  المجيد  الجمهورية عبد  أعلن رئيس 
قيام  عن  بالجزائر،  السبت  أمس  مساء 
بتحقيق  الجمهورية  لرئاسة  العامة  المفتشية 
حول ندرة بعض أنواع األدوية في السوق 
“المعطيات  أن  الرئيس،  وأوضح  الوطنية. 
في  فعلية  ندرة  وجود  إلى  تشير  األولية 
السوق وهو ما دفعنا إلسداء تعليمة باللجوء 
إلى االستيراد، لكن البد من التحري حول 
التذبذبات  هذه  أن  واعتبر   الندرة”.  سبب 
أن  إذ  عادية"  "غير  السوق  تموين  في 
والمسؤوليات  متوفرة  المالية  اإلمكانيات 

محددة بوضوح بالنسبة لكل طرف.

جلنة وطنية ملر�جعة ملف �لدعم

لجنة  تشكيل  عن  الجمهورية  رئيس   أعلن 
وطنية أواخر شهر ماي القادم للتكفل بملف 
من  االنتقال  قصد  العمومي  الدعم  مراجعة 
الدعم المعمم إلى الدعم الموجه لمستحقيه، 
الرئيس  وأوضح  الفاعلين.  جميع  بإشراك 
عن  ممثلين  ستضم  اللجنة  هذه  أن  تبون 
األمة  ومجلس  الوطني  الشعبي  "المجلس 
وجميع  السياسية  واألحزاب  والنقابات 
الطاقات الحية في البالد التي ستعطي رأيها 

بشكل منظم".

قانون �ل�ستثمار �جلديد �أمام جمل�ض 

�لوزر�ء يف غ�سون �سهر

قانون  عن  الجمهورية  رئيس  تحدث 
أمام  انه سيعرض  مؤكدا  الجديد  االستثمار 

الوزراء في غضون شهر. وخالل  مجلس 
ذات اللقاء، أكد الرئيس على رفع العراقيل 
على “أكثر من 800 مشروع من بين 900 
مما  مجمدة”  كانت  استثماري  مشروع 
سيسمح بتوفير 52 ألف منصب شغل وهو 
كما  تحققت.  التي  بـ”المعجزة”  وصفه  ما 
ذكر الرئيس بما تم إنجازه في مجال محاربة 
قانون  تم تجريمها بموجب  التي  المضاربة 
االستيراد  عمليتي  تقنين  جانب  إلى  خاص 
والتصدير، فيما كشف عن التحضير لقانون 
بالنفقات  للتكفل   2022 لسنة  تكميلي  مالية 

اإلضافية المدرجة خالل هذه السنة.

دور حموري وثبات على �ملو�قف

رئيس  أبرز  الدبلوماسي،  الشق  وفي 
في  للجزائر  المحوري  الدور  الجمهورية، 
على  اإلفريقية،  القضايا  ومعالجة  المنطقة 
تبون  الرئيس  وجدد  وليبيا.  الساحل  غرار 
الفلسطينية  القضيتين  من  الجزائر  موقف 

تصفية  قضيتي  “باعتبارهما  والصحراوية 
الفلسطينية،  القضية  استعمار”.وبخصوص 
أكد رئيس الجمهورية استمرار الجزائر في 
مبادراتها واتصاالتها حتى تؤثر في مجلس 
القضية  في  ويفصل  يجتمع  لكي  األمن 
التي تعد من “الثوابت الجزائرية منذ زمن 
يومنا  الى  بومدين  الراحل هواري  الرئيس 
هذا”.وبخصوص األزمة الليبية، جدد رئيس 
الوحيد  الحل  أّن  على  التأكيد  الجمهورية 
الشعب"،  إلى  العودة  "في  يكمن  للقضية 
الشرعية  مع  تسير  الجزائر  أن  مذكرا 
الليبي. وفي رده  الملف  الدولية بخصوص 
تنظيم  الليبيين  طلب  بشأن  استفسار  على 
رئيس  أوضح  الجزائر،  في  دولي  مؤتمر 
لم  التي تعمل على  الجزائر  الجمهورية إن 
من  تزيد  قد  مبادرة  في  تدخل  لن  الشمل، 

مؤشرات التفرقة بين الدول العربية.
ترد  "لم  الجزائر  أن  الصدد  هذا  في  وقال 
تترقب  وهي  بالسلب”  وال  باإليجاب  ال 
أن  نريد  ال  "ألننا  البلد  هذا  في  األوضاع 
نترقب  فنحن  ونفشل،  مؤتمر  في  ندخل 
تفرقة  مؤشرات  وليس  نجاح  مؤشرات 

للدول العربية".
وعن القمة العربية المقرر عقدها في نوفمبر 
إن  الجمهورية  رئيس  أكد  بالجزائر،  القادم 

كل الدول العربية أكدت مشاركتها، موضحا 
أن “الجزائر ليس لديها مشاكل مع أي دولة 
يمسها  ما  وكل  شقيقة،  دول  فكلها  عربية 

يمسنا”.
التي  روسيا  مع  العالقات  بخصوص  أما 
الدولة  رئيس  فقد شدد  سنة،   60 إلى  تعود 
على أن الجزائر “دولة نافذة في حركة عدم 
ال  بأمور  تلتزم  ولن  المعنى  بأتم  االنحياز 
نكون  أن  يمنعنا  “ال  ذلك  أن  غير  تهمها”، 
مثلما نحن أصدقاء مع  أصدقاء مع روسيا 
أخرى”،  بطريقة  لكن  المتحدة  الواليات 
مع  قوية  عالقات  “تجمعنا  أنه  عن  فضال 

الصين”.
ذكر  ايطاليا،  مع  الشراكة  وبخصوص 
كان  حيث  البلد  هذا  بموقف  تبون  الرئيس 
العشرية  خالل  للجزائر  المساند  الوحيد 
السوداء، ووقف إلى جانبها من خالل فتحه 
مع  الدوالرات  بماليير  قروض  خطوط 
استمرار رحالت الخطوط الجوية االيطالية 
طائرة  أي  تعد  لم  وقت  “في  الجزائر،  إلى 

تحط بالجزائر بإيعاز من دولة أوروبية”.

موقف مدريد غري مقبول و�جلز�ئر 

ملتزمة بتزويد ��سبانيا بالغاز

االسبانية  الحكومة  رئيس  موقف  وحول 
تجاه قضية الصحراء الغربية، أكد الرئيس 
تبون أنه "غير مقبول أخالقيا و تاريخيا"، 
لعودة  الدولي  القانون  بتطبيق  مطالبا 
العالقات إلى طبيعتها بين الجزائر ومدريد. 
تنسى  أن ال  إسبانيا  الرئيس: على  وصرح 
أن مسؤوليتها ال زالت قائمة في الصحراء 
الغربية، فهي تبقى القوة المديرة لإلقليم في 
التوصل  يتم  لم  طالما  الدولي  القانون  نظر 
قضية  في  طبيعته،  كانت  مهما  حل،  إلى 

الصحراء الغربية، وهو ما تناسته مدريد.
وتابع يجب أن "نفرق بين الحكومة اإلسبانية 
والدولة االسبانية التي لنا معها روابط متينة 
حتى  الدولي  القانون  بتطبيق  نطالب  جدا. 
تعود العالقات إلى طبيعتها مع اسبانيا التي 
التاريخية،  تتخلى عن مسؤوليتها  أال  يجب 
السيد  يقول  نفسها”،  بمراجعة  مطالبة  فهي 
ال  تتخلى  "لن  الجزائر  أن  مؤكدا  الرئيس، 
فلسطين  عن  وال  الغربية  الصحراء  عن 
لكن  استعمار".  باعتبارهما قضيتي تصفية 
الشعب  الجمهورية  رئيس  طمأن  بالمقابل 
عن  تتخلى  "لن  الجزائر  بأن  االسباني 
كانت  مهما  بالغاز  اسبانيا  بتزويد  التزامها 

الظروف".

�إ. �سايح

خطاب �سريح وهذه �أبرز �لت�سريحات و�أهم �لقر�ر�ت

ر�سائــــل الرئي�س.. تطمينـــات والتزامــــات 
رّد رئي�ض �جلمهورية عبد �ملجيد تبون خالل لقائه �لدوري م�ساء �أول �أم�ض، مع بع�ض ممثلي و�سائل �لأعالم �لوطنية على كثري من �لن�سغالت �لتي تهم �لر�أي �لعام 

�لوطني، ل�سيما يف ظل �مل�ستجد�ت �لتي تعرفها �ل�ساحتني �لوطنية و�لدولية، حيث تطرق �لرئي�ض بالتف�سيل �إىل عدد من �مللفات �لجتماعية و�لقت�سادية �ملطروحة، 

�إ�سافة �إىل ما تعلق بال�سق �لدبلوما�سي.  

�خلبري �لقت�سادي �لدكتور �لهو�ري تيغر�سي يوؤكد:

قرارات الرئي�س �ستعطي دفعة قوية لكل القطاعات
في  قراءة  تيغرسي،  الهواري  الدكتور  االقتصادي  الخبير  قدم 
قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والتي كشف عنها 
الخبير االقتصادي  الدوري مع الصحافة حيث اكد  لقاءه  أمس في 
إيجابية  واجتماعية  اقتصادية  اثار  لها  ستكون  القرارات  هذه  أن 
وستعطي دفعة نوعية لكل المجاالت و ستساهم في جعل  2022 
تيغرسي في تصريحات لإلذاعة  بامتياز. وتطرق   اقتصادية  سنة 
الوطنية إلى أهم المحاور التي تشغل بال المواطنين خاصة تلك التي 
ستحسن مستوى معيشته وتحمي قدرته الشرائية" لذلك فقد أشار إلى  
أن "الزيادات التي أعلن عنها الرئيس في أجور العمال وفي منحة 
المقبلة سترفع  السنة  تطبيقها مع مطلع  والتي سيشرع في  البطالة 
البيروقراطية  محاربة  يخص  للمواطن".وفيما  الشرائية  القدرة  من 
التي سمحت بتحرير 800 مؤسسة ودخولها اإلنتاج  لخلق 52 ألف 
سيسمح  السياسي  القرار  "هذا  أن  المتحدث  أوضح  شغل  منصب 
من  أخرى  مؤسسات  عدة  وباستحداث  المستثمرين  ثقة  باسترجاع 

أجل إعطاء دفعة نوعية لالقتصاد الوطني.“
اهتماما  أولى  تدخله  الجمهورية وخالل  "رئيس  ان  إلى  أشار  كما 
إنه  قال  والذي  الفالحي"  وللقطاع  اإلستراتيجية  للزراعة  كبيرا 
صياغة  وإعادة  البيروقراطية  العراقيل  من  أوال  تحريره  "يجب 
قرار  إلى  االقتصادي  الخبير  تطرق  لتطويره"كما  القوانين  بعض 
رئيس الجمهورية، الذي أعلن فيه عن تشكيل لجنة وطنيأواخر شهر 
ماي القادم تتكفل بملف مراجعة الدعم العمومي قصد االنتقال من 

الدعم المعمم إلى الدعم الموجه لمستحقيه، بإشراك جميع الفاعلين.و 
محاربة  بضرورة  الجمهورية  رئيس  توجيهات  تيغرسي  شاطر 
التهريب الذي أرهق كاهل االقتصاد الوطني وأصبح يشكل خطرا 

على الجزائر، خاصة في المجال الطاقوي.
ودعا ذات الخبير في السياق إلى ضرورة رقمنة جميع القطاعات 
االقتصادية للتحكم في كل التعامالت بشكل أفضل وشفاف وللكشف 
منظومة  وضع  مع  واالحتكار  التهريب  ولمحاربة  المخالفين  عن 

تشريعية شفافة وفعالة يمكن تطبيقها على أرض الواقع.“
وفي هذا اإلطار أفاد تيغرسي بأن "عملية اإلحصاء العام للسكان 
المقررة الحقا ستشكل نقطة أساسية لتكوين منظومة إحصائية رقمية 

حقيقة تمكن من بناء اقتصاد رقمي حقيقي.“
إعالن  الوطن  واليات  مختلف  عبر  المواطنون  ثمن   جهتهم  من 
رئيس الجمهورية زيادات في أجور العمال و منحة البطالة بدءا من 
مطلع السنة المقبلة.ورحب المواطنون من والية تبسة وعبر واليات 
أخرى  بهذه الزيادات التي ستساهم في رفع القدرة الشرائية وكان 
رئيس الجمهورية قد قال في حواره الدوري مع الصحافة الوطنية: 
"نطمئن الطبقة الشغيلة أنه من هنا إلى نهاية السنة, ستكون هناك 
زيادة في األجور وفي منحة البطالة, وسيشرع في تطبيقها مع بداية 
شهر جانفي 2023", موضحا "أننا ننتظر النتائج النهائية للمداخيل 

الوطنية إلى غاية نهاية السنة الجارية.“
�ض.زمو�ض

تبون يدعو ال�سباب للتحلي 
بالوطنية والدفاع عن اجلزائر

التحلي  الى  للبالد,  الحقيقية"  "الثروة  يعد  الذي  الشباب  الجمهورية،  رئيس  دعا 
بالوطنية والدفاع عن الجزائر. وقال الرئيس في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة 
الوطنية, والذي بث سهرة أمس السبت عبر مختلف القنوات التلفزيونية واإلذاعية 
التزامه بحل مشكل  بلدكم بوطنية", مجددا  الشباب : "دافعو عن  الوطنية, مخاطبا 

البطالة مع التكفل التام بهذه الفئة ومواصلة العمل على تحقيق ذلك.
وأضاف تبون: "لقد ترشحت باسم المجتمع المدني والشباب ووعدت بإدماجهم في 
الحياة السياسية, واليوم هم يمثلون القوة الثانية في المجلس الشعبي الوطني, ناهيك 

عن تواجدهم في الشركات الناشئة.“
وبعد أن اعتبر ان الجزائر "تحسد على ما تتميز به من حيوية شبابها الذين يعدون 
ثروتها الحقيقية", ذكر رئيس الجمهورية في ذات السياق ان تنصيب المجلس االعلى 
للشباب في "مدة أقصاها شهر", سيكون منبرا إلشراك الشباب في اتخاذ القرارات 
اليأس  بث  يحاول  من  كل  خطابات  إفشال  الى  تبون  الرئيس  ودعا  تخصهم.  التي 
وإحباط عزيمة شباب الجزائر, داعيا اياهم الى "التمسك باألمل في جزائر مستقرة 

ومستقبل واعد بهم".
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على اأن يتزامن مع اإ�ضراب نقابات 

الوظيفة العمومية

 النقابات امل�ستقلة باجلنوب 
 تعلن الإ�سراب ليومني
 بداية من "الغد"

اأعلنت نقابات الوظيفة العمومية لواليات اجلنوب عن 

الدخول يف اإ�ضراب يومي 26 و27 اأبريل اجلاري والذي 

�ضيتزامن ح�ضبها مع االإ�ضراب الوطني  للنقابات اجلزائرية، 

و�ضددت على اأن االإ�ضراب يهدف اإىل تذكري ال�ضلطات الو�ضية 

بتح�ضني الفوري ملنحة املنطقة اجلغرافية على اأ�ضا�س االأجر 

الرئي�ضي احلايل بدال من االأجر القاعدي ل�ضنة 1989.

مرمي عثماين

وأشارت نقابات الوظيفة العمومي بالجنوب عن تصعيد 
االحتجاجات بداية من الغد في إطار التمسك باالنشغاالت 

المرفوعة على غرار منحة المنطقة الجغرافية على أساس األجر 
الرئيسي الحالي بدال من األجر القاعدي لسنة 1989 وكذلك 

المخلف المالي الرجعي لها، فضال عن تعميم منحة االمتياز على 
جميع األسالك والرتب وإدراج والية أوالد جالل ضمن واليات 

الجنوب الكبير  مع إعادة احتساب أقدمية الجنوب في التقاعد 
إضافة إلى الرفع من القيمة الهزيلة لمنحة السكن "1000دج أو 

2000دج وتعميمها على كافة العمال.
وحسب ذات النقابات ، فإن منحة المنطقة الجغرافية تم استحداثها 

طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 82-183, والمتضمن كيفيات 
حساب تعويض المنطقة المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 93- 

130، حيث تضمن هذا المرسوم كيفيات وطريقة تحديد المناطق 
التي يستفيد العاملين فيها من تعويض مالي ، و نسبة االستفادة 
من منحة المنطقة محصورة بين %7 و %35 حسب المنطقة 

)الوالية وبلدية العمل(.
وأوضحت أن  منحة المنطقة متغيرة من منطقة ألخرى 

وتحسب على أساس األجر القاعدي المنصوص عليه في 
الشبكة االستداللية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم لسنة 

1989 اما  الواليات المعنية بمنحة المنطقة الجغرافية تمنراست 
- إليزي، - أدرار - تندوف - بشار - ورقلة - الوادي- بسكرة - 
غرداية - النعامة - البيض - الجلفة - األغواط - تبسة - المسيلة 

- خنشلة – سعيدة و قسمت الواليات المخول للعاملين فيها 
االستفادة من منحة المنطقة  إلى 3 أقسام والتي بدورها قسمت 
إلى 3 فروع. وتختلف نسبة االستفادة باختالف القسم والفرع.

هذا وينتظر أن تشن غدا وبعد غد،  29 نقابة ناشطة في مختلف 
قطاعات الوظيف العمومي،  إضراب عام من أجل مطالبة 

السلطات العليا إعادة النظر في تعديالت النقطة االستداللية ورفع 
االجور بما يتمشى وتحسين القدرة الشرائية، خاصة مع تراجع 

رهيب في القدرة الشرائية وارتفاع غير مسبوق في أسعار واسعة 
االستهالك، وفي ظل كارثة الزيادات الضئيلة التي عرفتها القدرة 

الشرائية.
وأكدت النقابات الوطنية المستقلة التي انخرطت في كونفدرالية 

النقابات الجزائرية، ان الهدف من اإلضراب، هو افتكاك المطلب 
المتمثل في تحسين القدرة الشرائية، وذلك برفع قيمة النقطة 

االستداللية تبعا لتصريحات رئيس الجمهورية.
وسجلت نقابات الوظيفة العمومية خالل االجتماع تذمراً ورفضاً 
للقرار الخاص بتعديل النقطة االستداللية  الذي وصفته أنه " ال 

يعيد للقدرة الشرائية توازنها في ظل االرتفاع الرهيب  والمستمر 
لألسعار  والذي أفقد الطبقة المتوسطة مكانتها، ناهيك عن الطبقة 

الهشة من عمال وأسالك مشتركة، وفي ذات اإلطار وجهت  
نداء إلى السلطات العليا، من اجل  إعادة النظر  في قيمة النقطة 

االستداللية، والنظام التعويضي، واستحداث مرصد وطني للقدرة 
الشرائية..

بجدر اإلشارة أن وزارة العمل أصدرت بيان جاء فيه "حول 
النقابة  المسماة كونفدرالية النقابات الجزائرية. والتي تعتزم تنظيم 
حركة احتجاجية بهدف المطالبة السيما بتحسين القدرة الشرائية، 

ولفتت أن الكونفدرالية النقابات لم تستلم إلى يومنا هذا وصل 
تسجيل التصريح بتأسيسها والذي يسمح بممارسة نشاطها بصفة 
قانونية فان أي حركة تباشرها هذه التنسيقية هي انتهاك لألحكام 

القانونية السارية المفعول فيما يتعلق بممارسة الحق النقابي.

مرمي عثماين

وجاء في بيان للتنسيقية المنضوية 
تحت لواء المنظمة الجزائرية 
ألساتذة التربية "أنه تتابع بكل 

اهتمام واقع مواد الهوية الوطنية 
وعلى رأسها العلوم اإلسالمية، وقد 
سجلت مواقف أيام الوزيرة السابقة 

التي سعت إلى تقزيم كل ما له صلة 
بعمق هذا المجتمع ودينه وتاريخه 
مواصلة في ذلك ما بدأته لجنة بن 

زاغو حيث أقرت حذف شعبة العلوم 
اإلسالمية من التعليم الثانوي".

وأوضح ذات البيان " أنه وقد وقفت 
التنسيقية ضد المشروع التغريبي 

الممنهج  للوزرة السابقة  فهدد 
أعضاؤها يومها حتى وصفوا 

بأنهم جماعة أشرار سعيا لتشويهم 
وتكميم  أفواههم، كما تم السعي 

أيضا إلنشاء تنسيقية موازية لزرع 
الفرقة والخالف بين أساتذة المادة 
الواحدة، إال أن ذلك لم ينقص من 

عزائمهم شيئا فوقفوا في اإلبقاء على 
المادة بعد أن تقرر أن تزول تدريجيا 

بداية بعدم امتحانها في االختبارات 
الرسمية وصوالت إلى مقترح 

تعويضها بمادة التربية األخالقية، 
مبرزة أنه بعدما اعتمدت المنظمة 
الجزائرية ألساتذة التربية انضوت 

التنسيقية تحتها باعتبار المنظمة 
تجمع أهدافها بين المطالب المهنية 

والبيداغوجية وتسعى جهدها للدفاع 
عن مواد الهوية الوطنية وعلى 

رأسها العلوم اإلسالمية وإصالح 
المناهج الممسوخة وقد ضمنت كل 

المطالب المتعلقة بذلك في جميع 
لوائحها وبياناتها المرفوعة.

 وحسب ذات المصدر، فإنه 
تلقت المنظمة  التزاما من وزير 

التربية التكفل بالموضوع واعتماد 
إصالحات وفق المرجعية الدينية 

والوطنية والتاريخي استنادا ألوامر 

رئيس الجمهورية ، كما تلقت 
وعودا بإرجاع الساعة المحذوفة 

لجذع مشترك علمي في مادة العلوم 
اإلسالمية، باإلضافة إلى تعزيز 
حجم تدريسها والرفع من قيمتها 

واستنادها ألساتذة متخصصين في 
المتوسط.

وأكد أيضا " انه في الوقت الذي 
تنتظر فيه التنسيقية الوطنية ألساتذة 

العلوم اإلسالمية إعادة االعتبار 
للمادة واالستجابة للمطالب المرفوعة 

منذ سنوات تجسدت في الميدان 
شعبة جديدة وتم إغفال المطالب 

المتعلقة بمواد الهوية والتي تعتبر 
صمام أمام المجتمع من والضمان 

لوحدته ويبقى السؤال المطروح 
–حسب التنسيقية- عن سبب الكيل 

بمكيالين في الموضوع..
ودعت التنسيقية لمعاملة مادة العلوم 

اإلسالمية ومواد الهوية على قدم 

المساواة مع الشعبة الجديدة الخاصة 
بالفن، مذكرة المسؤولين وفعاليات 

المجتمع المدني بضرورة تحمل 
مسؤوليتها، خاصة المؤسسات 

الفاعلة والمكلفة بالحفاظ على هوية 
المجتمع ومرجعيته الوطنية على 

رأسها جمعية العلماء المسلمين.
وشددت التنسيقية على ضرورة رفع 
إسناد تدريس التربية اإلسالمية في 
الطور المتوسط ألستاذ متخصص 

ورفع معاملها وحجمها الساعي في 
كل األطوار والمستويات والشعب 

وإعادة الشعبة. وانتقدت في األخير 
التنسيقية صمت بعض النقابات في 

التجاوزات التي مست قطاع التربية 
مقابل مصالح نقابية وشخصية 

وما المعاناة التي يتكبدها األساتذة 
والتالميذ واألولياء اليوم نتيجة ما 

يسمى بمناهج الجيل الثاني -يضيف 
البيان- إال بصمت هذه النقابات.

دعا المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع 
ثالثي األطوار للتربية، األساتذة لالنخراط الكلي في 

باإلضراب الوطني المعلن من طرف تكتل نقابات الوظيفة 
العمومية يومي الثالثاء 26 واألربعاء 27 أفريل .2022

كما اعلن "الكنابست" في بيان له، جاء عقب اجتماع 
المجلس  الوطني يومي 22 و 23 افريل 2022 بثانوية 

بن تفتيفة والية البليدة "  عن مواصلة مقاطعة صب النقاط 
على االرضية الرقمية فى المراحل التعليمية الثالث وبكل 

مستوياته، للجوء إلى تصعيد الحركات االحتجاجية وتدعيمها 
باعتصامات والئية وجهوية و وطنية-حسب بيان له - بكل 

اعتزاز الوعي العميق والحس النقابي العالي والوحدة 
النضالية لألساتذة الذين اثبتوا مرة اخري التزامهم ودفاعهم 

المستميت عن استقاللية ومصداقية القرارات الصادرة وبكل 
CNAPESTE..ديمقراطية عن هيئات نقابتهم كنابست

وحذر التنظيم من ومع اقتراب  احياء العيد العالمي للعمال 

المصادف لتاريخ أول)01( ماي من كل سنة، من  الغليان 
والتذمر الذي تشهده مختلف قطاعات الوظيفة العمومية 
جراء تدهور األوضاع المهنية و االجتماعية وانحدار 

المقدرة الشرائية الى ادني مستوياتها والتهاب االسعار بشكل 
غير مسبوق مما ترتب عنه عجزا فى مواجهة متطلبات 

الحياة في ظل تداعيات األوضاع المستجدة جراء اإلجراءات 
والقرارات الوزارية والحكومية االخيرة.

في المقابل انتقد المجلس الوطني بشدة السياسة السلبية التي 
انتهجتها وزارة التربية الوطنية خالل الفترة االخيرة إزاء 

 ،CNAPESTEالنزاع القائم بينها وبين نقابة كنابست
ويحملها مسؤولية االنسداد الواقع بسبب جملة اإلجراءات 

االستفزازية وغير المؤسسة المتخذة، والمراد لها أن تتزامن 
وفترة عقد الجمعيات العامة والمجالس الوالئية وعشية عقد 

دورة المجلس الوطني يومي 28 و 29 مارس 2022 
والتي تم تأجيلها بسبب عدم توفير المكان.

كما استنكر المجلس الوطني التماطل المفضوح للقائمين على 
وزارة التربية الوطنية فى تعاطيهم مع مختلف الملفات ذات 
الطابع الوالئي والتي شهدت اتساعا واحتقانا غير مسبوقين 

رغم التزامهم بتسويتها والتكفل بها مند الثالثي األول من 
السنة الدراسية 2021/.2022

واعتبر المجلس " إن ما تمر به المدرسة الجزائرية من 
اوضاع دقيقة وحساسة يلزم نقابة كنابست تحمل مسؤوليتها 

التاريخية فى حماية مكاسب ومكتسبات األساتذة والدفاع عن 
حقوقهم المهنية والمادية واالجتماعية. كما يلزم القائمين على 

وزارة التربية الوطنية اإلسراع ف ىتنفيذ تعهداتها وإيجاد 
الحلول الالزمة للمطالب المرفوعة ورفع مواطن االنسداد 

وتصويب االختالالت الناجمة عن سوء التسيير محليا و 
وطنيا، بغية التأسيس لحقل حواري تشاركي مسؤول وناجع 

خدمة للمصلحة العليا ألبنائنا التالميذ والمدرسة العمومية 
الجزائرية ذات جودة ونوعية.

وتبرا " المجلس الوطني من أية ممارسات وحركات 
استهدفت وتستهدف المؤسسات التربوية من خالل الزج 

بأبنائنا التالميذ وأوليائهم فى نزاع ثنائي نقابة/ ادارة، 
خاصة وأن ابناءنا التالميذ يزاولون دراستهم بصفة منتظمة 

مستفيدين من مختلف العمليات البيداغوجية التعليمية التعلمية 
والتقييمية وفق المعايير البيداغوجية المعمول بها فى هذا 

الشأن«.
وتمسك في المقابل  المجلس الوطني بفحوى المراسلة 

الموجهة الى وزير التربية الوطنية المسجلة تحت رقم 777 
والمؤرخة يوم 10 افريل 2022 المتضمنة موقف مقاطعة 

نقابة كنابست CNAPESTEتنصيب اللجنة المشتركة التي 
تضم نقابات القطاع حول تعديالت القانون األساسي الخاص 

بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتربية الوطنية.
مرمي عثماين

ا�ضتنكرت �ضيا�ضة الكيل مبكيالني يف رفع معاملها وحجمها ال�ضاعي

مطالب برد العتبار ملادة الرتبية 
الإ�سالمية يف خمتلف الأطوار

ا�ضتنكرت التن�ضيقية الوطنية الأ�ضاتذة العلوم االإ�ضالمية مبا اأ�ضمته ب�ضيا�ضة الكيل مبكيالني يف تلبية االن�ضغاالت 

املرفوعة ب�ضاأن  تعزيز تدري�س مادة العلوم االإ�ضالمية يف خمتلف االأطوار على  راأ�ضها رفع معاملها حجمها ال�ضاعي مع 

تكليف اأ�ضاتذة التخ�ض�س بتدري�ضها يف املتو�ضط، داعية اإىل م�ضاواتها مع �ضعبة الفن التي مت ا�ضتحداثها موؤخرا.

 ينطلق غدا الثالثاء ومي�س العديد من قطاعات الوظيف العمومي

"الكناب�ست" يدعو الأ�ساتذة اإىل النخراط يف ا�سراب اليومني لتح�سني "الأجور"
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قال اإنها �شاهمت يف ن�شر الوعي وفكرة اجلهاد 

 وزير املجاهدين يربز دور
 مقاومة ال�سيخ بوعمامة �سد اال�ستعمار

نظمت اأم�س باجلزائر العا�شمة ندوة تاريخية حول الذكرى الـ141 ملقاومة ال�شيخ 

بوعمامة �شد االحتالل الفرن�شي, مت خاللها ا�شتعرا�س م�شار هذه املقاومة التي 

مهدت الطريق الإكمال م�شرية الن�شال ون�شر الوعي اىل غاية اندالع ثورة اأول 

نوفمرب املباركة وا�شرتجاع ال�شيادة الوطنية.

ع.ط
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وبالمناسبة, أبرز وزير المجاهدين وذوي 
الحقوق, العيد ربيقة, في كلمة قرأها نيابة 

عنه مدير المركز الوطني للدراسات والبحث 
في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر, 
جمال الدين ميهاني, دور مقاومة الشيخ 

بوعمامة في "نشر الوعي وفكرة الجهاد ضد 
المستعمر الغاصب, األمر الذي مهد لمسار 

الحركة الوطنية فيما بعد إلكمال المسيرة 
ومواصلة المشوار إلى أن توج هذا المسار 
الطويل من المقاومة والنضال بتفجير ثورة 

نوفمبر المباركة التي تحقق بها النصر 
المبين.«

وأوضح أن هذه المقاومة "انتصرت وتمكنت 

من تعطيل الجيش الفرنسي ما يقارب ثالثة 
عقود من الزمن عن التوغل في صحراء 

الجزائر.« وأضاف أن الشيخ بوعمامة 
"لم يكن منعزال عن العالم الخارجي, 

بل كان يعايش عصره, لكونه رجل دين 
وشيخ زاوية, عالوة على وصول األفكار 

اإلصالحية إلى المغرب العربي, والتي 
أثرت عليه كأساس لتغيير األوضاع المتردية 

للمسلمين بسبب االستعمار.«
من جانبه, اعتبر حفيد الشيخ بوعمامة, السيد 

بوربيعة أحمد طالب, أن إحياء الذكرى 
ال141 الندالع مقاومة الشيخ بوعمامة 

في الجنوب الغربي, هي مبادرة "موفقة" 

ألن الجزائر "بحاجة إلى االعتزاز بأبطالها 
وإبراز مقاومتهم وانتصاراتهم حتى ال تغيب 

عن أذهان األجيال القادمة.«
من جهته, أكد األستاذ محمد رزيق من كلية 

العلوم السياسية والعالقات الدولية بجامعة 
الجزائر 3, أن هذه المقاومة "بحاجة إلى 

التركيز عليها أكثر, نظرا ألهميتها بالنسبة 
للباحثين لتسليط مزيد من الضوء على 

تاريخ المقاومات الشعبية«، كما نوه بالدور 
الذي لعبه أبناء الشعب الجزائري الذين 
"التفوا حول مقاومة بوعمامة أو غيرها 

من المقاومات الشعبية وقد جمعتهم العاطفة 
واالنتماء إلى األرض".

�شيتم اإطالق االإجراءات التقنية 

واالإدارية قريبا لفتح مطار والية 

بني عبا�س الواقعة حوايل 1200 كم 

جنوب غرب اجلزائر العا�شمة اأمام 

املالحة اجلوية، ح�شبما علم اأم�س 

لدى م�شالح الوالية.

ف.م

وتقررت عملية فتح هذه المنشأة المطارية 
عقب اجتماع ترأسه في اآلونة األخيرة والي 
والية بني عباس بحضور القطاعات المعنية 
خصص لدراسة جدوى هذا المشروع الذي 
يندرج في إطار جهود ترقية وتطوير النقل 

الجوي بهذه المنطقة من جنوب غرب البالد 
حسب نفس المصدر.

كما تقرر أيضا خالل ذات االجتماع القيام 

بخبرة حول جدوى هذا المطار، وإعداد 
الملف التقني واإلداري إلرساله إلى مديرية 
الطيران المدني واألرصاد الجوية بالوزارة 

الوصية وهي السلطة المخولة بدراسة 
واتخاذ القرار.

وأوضحت المديرية المحلية للمؤسسة 
الوطنية للمالحة الجوية أنه "ال توجد أية 
عقبات لفتح المطار أمام المالحة الجوية 

" ، مثلما صرح لـوكالة األنباء الجزائرية 
مسؤول هذه الهيئة عمر قروت. ومن 

جهتها منحت القطاعات األخرى المعنية 
باالستغالل موافقتها على هذه المنشأة 

المطارية في انتظار إنجاز مطار جديد بهذه 
المنطقة. 

ويمكن أن يستقبل مطار بني عباس الذي 
يتوفر على مدرج إقالع بطول 1.800 متر 

وعرض 30 متر، وفضاء لتوقف الطائرات 
بمساحة 6.000 متر مربع ، ومسلك 

لحركة الطائرات الصغيرة بطول 135 
متر وبعرض 15 متر، إلى جانب قسم 

جوي بمساحة 120 متر مربع للطائرات 
صغيرة الحجم )66 مقعدا( وأخرى مماثلة 

التي يحصيها حاليا أسطول شركتي الطيران 
، الجوية الجزائرية والطاسيلي للطيران ، 

حسب نفس المصدر.
وقد خصص في وقت سابق استثمار 

عمومي يفوق غالفه 400 مليون دج إلعادة 
تأهيل مدرج اإلقالع بذات المطار بهدف 
تطوير النقل الجوي )مسافرين و شحن ( 

بمنطقة بني عباس ، حيث تتطلب المؤهالت 
السياحية التي تزخر بها فتح هذا المطار 

أمام نشاط المالحة الجوية .

 طالبوا ال�شلطات الو�شية 

ب�شرورة ايجاد حلول مل�شاكلهم

 �سائقو �سيارات االأجرة
 يف وقفة احتجاجية باملحطة الربية خروبة

نظم صبيحة أمس سائقي سيارات األجرة لوالية الجزائر وقفة احتجاجية بالمحطة 
البرية خروبة بالجزائر العاصمة، للمطالبة بتصحيح االختالالت الحاصلة في 

المحطة وتطهيرها من الدخالء، الذين عاثوا فسادا فيها.
وحسب بيان لتنسيقية سائقي سيارة االجرة المنضوية تحت لواء االتحاد العام 

للعمال الجرائريين تحوز جريدة الرائد على نسخة منه، فإن الحركة االحتجاجية 
أملتها الظروف الصعبة، التي يتخبط فيها ممتهني القطاع في اآلونة األخيرة على 

مستوى محطة خروبة.
ووجه سائقو سيارات األخرى نداء لرئيس الجمهورية، للتدخل وإصدار تدابير من 

شأنها تأطير وتنظيم القطاع ومحاربة كل الممارسات السلبية، التي باتت محطة 
خروبة مسرحا لها، وجعلت من شريحة سائقي سيارات األجرة الحلقة الضعيفة 

أمام عصابة اإلدارة المتعسفة.
وقالت التنسيقية، بأن إنشاء محطة منظمة ومحترمة، بات يستدعي تنظيم وقفات 

إحتجاجية وإضرابات، السماع صوتهم للسلطات الوصية، على خلفية عدم تحرك 
وزارة النقل التخاذ إجراءات من شأنها تحسين ظروف العمل وتطهير المحطة 

ممن باتوا يتحكمون فيها دون وجه حق، وهي األوضاع التي بات يدفع ثمنها 
شريحة سائقي األجرة، بسبب سوء التنظيم وتغول البعض في المجال المهني 

وانعدام دفتر شروط يضمن الحقوق ويحمي ممتهني القطاع.
كما جدد سائقو سيارات األجرة تأكيدهم على ضرورة إعادة النظر في تطبيقات 

النقل غير الشرعية، مشددين على أن وزارة التجارة  فتحت المجال أمامها، 
دون أي اعتبار لسائقي سيارات األجرة، الذين يعانون األمرين وباتوا ضحايا لها 

ويدفعون ثمنها، مضيفين بأنها ستتسبب في تحطيم المهنة.
وفي سياق متصل، كشف أمس عضو تنسيقية سائقي سيارات االجرة لوالية 

الجزائر العاصمة حايت الحسين سيد علي في اتصال لجريدة الرائد، بأن ممتهني 
القطاع مصرون على ضرورة تصحيح كل االختالالت المسجلة بالمحطة البرية 
خروبة وإيجاد حلول للمشاكل التي يعانون منها، مهددين في نفس الوقت بتنظيم 

وقفات إحتجاجية متجددة في حال بقاء األوضاع على حالها. 
ف.م

املقاطعة هي احلل..

دعوات للم�شاركة يف مبادرات املقاطعة 

تشهد أسعار العديد من السلع والمنتجات الواسعة االستهالك ارتفاعا منذ بداية 
العام الجديد وتواصل المنحى التصاعدي لها مع حلول شهر رمضان، والتي تبقى 

أسبابها تثير العديد من عالمات االستفهام.
اتخذت السلطات الوصية العديد من اإلجراءات والتدابير سعيا لكبح ارتفاع أسعار 
السلع والمنتجات وضبط أسعارها وتمكين المواطنين من اقتنائها، غير أن البعض 

من السلع تبقى في مستويات مرتفعة، على غرار أسعار البطاطا، التي ال تزال 
فوق ال 100 دج للكيلوغرام الواحد، الموز أكثر من 390 دج، فيما أن أسعار 

اللحوم الحمراء تبقى فوق 1800 دج.
وفي هذا الصدد، قالت جمعية حماية وترقية المستهلك وبيئته في بيان لها، بأن 

المستهلك لوحده من بامكانه وضع حد لمافيا السوق وكبح ارتفاع األسعار، داعية 
إياهم لالنخراط في مبادرة المقاطعة، ووضع حد لالرتفاع الجنوني لألسعار، 

والتي يدفع ثمنها المستهلك لوحده.
ودعت الجمعية، المستهلكين لالنخراط في مساعي المقاطعة، مطالبة إياهم 

بضرورة التوقف عن اقتناء السلع التي ترتفع أسعارها، مضيفة بأن المشاركة 
يمكن أن تكون من خالل التقليل من الكميات التي يتم اقتنائها، من أجل إعادة 

اإلستقرار لألسواق وكبح الصعود الجنوني لها وكسر الغالء.
ومن جانبها الجمعية الجزائرية الدفاع عن المستهلك حمايتك، أكدت في منشور 
لها عبر صفحتها على موقع التواصل االجتماعي، بأن المقاطعة هي الحل في 

الوقت الراهن لكبح ارتفاع أسعار البطاطا، التي تتجاوز حاليا 120 دج، مضيفة 
بأن المقاطعة يجب أن تستمر حتى يصل ثمن البطاطا ل 70 دج  كسعر مرجعي 

حاليا باحتساب سعر التكلفة.
كما أطلقت خالل األيام القليلة الماضية المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد 

المستهلك ومحيطه، مبادرة للمقاطعة، تحت شعار  إذا شريت... نشري قيسي، 
لمواجهة االرتفاع غير المسبوق ألهم منتوج فالحي للمستهلك الجزائري والمتمثل 

في مادة البطاطا.
وطالبت المنظمة المستهلكين بالمشاركة في مقاطعة ظرفية للمنتوج كامال أو 

جزئيا حسب حالة كل أسرة و استطاعتها، من خالل إقتناء كميات قليلة و عدم 
االعتماد على مادة البطاطا بشكل كبير في الوجبات إلى غاية اعتدال السوق، 

بعدما  تعدى سعرها في بعض المناطق 180 دج، خالل األيام الماضية.
يشار إلى أن العديد من األصوات، التي ارتفعت خالل األيام األولى من شهر 

رمضان، أكدت بأن األسبوع الثاني من شهر رمضان سيعرف استقرارا وعودة 
األسعار لوضعها الطبيعي، غير أن األسعار وقبل انقضاء شهر رمضان بأيام 

معدودة ال تزال في مستويات مرتفعة.
ف.م

امل�شروع �شي�شاهم يف ترقية ال�شياحة ال�شحراوية

 اإطالق االإجراءات التقنية قريبا لفتح 
مطار بني عبا�س اأمام املالحة اجلوية
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تعر�ض للبيع بالتخفي�ض ما يجذب الزبائن نحوها

 مواد غذائية "جمهولة
 امل�سدر" تكت�سح الأ�سواق املوازية

اأبرز رئي�س املجل�ض الوطني حلقوق 

الإن�سان، عبد املجيد زعالين، 

التطورات التي عرفتها اجلزائر 

لتعزيز مكا�سبها والتقدم الذي 

حققته يف جمال ترقية وحماية 

حقوق الن�سان خالل م�ساهمته يوم 

اجلمعة الفارط يف اأ�شغال الدورة 

العادية الـ 71 للجنة الإفريقية 

حلقوق الإن�سان وال�شعوب.

ف.م

أوضح رئيس المجلس أنه في اطار الدستور 
الجزائري المصادق عليه عن طريق االستفتاء 

في نوفمبر 2020، تم تعيين تشكيلة جديدة 
للمجلس لعهدة مدتها أربع سنوات، حيث  تم 

تنصيبها في 29 نوفمبر .2021
وعرض رئيس المجلس باختصار، خالل هذه 
الدورة التي عقدت عن طريق التحاضر عن 
بعد، مخطط العمل القصير والمتوسط المدى 

وكذا المخطط االستراتيجي للمؤسسة، مع ذكر 
أنشطتها األساسية الحديثة، طبقا للعهدة التي 

منحت لها في شق حماية وترقية حقوق االنسان 
والحريات في الجزائر.

وأشار نفس المسؤول الى أن الشبكة االفريقية 
للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان في الجزائر 
قد أرسلت مساهمتها الى مكتب مفوضية األمم 

المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، بغرض 
االستعراض الدوري الشامل لدولتنا في نوفمبر 

2022.
وفي الختام، أكد زعالني عن قناعة، ضرورة 

ضمان بشكل دائم وثابت مواصلة تكثيف 
التفاعل والتعاون مع اللجنة االفريقية لحقوق 

االنسان والشعوب والشبكة االفريقية للمؤسسات 
الوطنية لحقوق االنسان.

وفي تعليقه على هذا التصريح للمجلس الوطني 
لحقوق االنسان في الجزائر، أعرب الرئيس 

المنشط للدورة عن عرفانه للجهود التي تبذلها 
الشبكة االفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق 

االنسان في الجزائر بتشكيلتها الجديدة في 
مجال احترام وحماية وترقية حقوق االنسان، 

في اطار الروح الجديدة للمؤسسة، كما أعرب 
الرئيس المنشط للدورة عن رضاه بخصوص 

االرادة الثابتة للمجلس الوطني لحقوق االنسان، 
من أجل مواصلة وتكثيف التفاعل والتعاون مع 
اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب وكذا 
مع الشبكة االفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق 

االنسان.

يزداد مع اقتراب العيد االقبال على 
بعض المواد الغذائية التي تدخل في 

صناعة الحلويات وهو ما دفع التجار 
في األسواق الموازية لبدء عرض هذه 

المنتوجات بشكل واسع وككل سنة 
عادت للواجهة ظاهرة عرض المواد 
الغذائية لبيع عن طريق الصولد عبر 

هذه األسواق دون ان يتم التأكد من 
صالحية ومكونات هذه المنتوجات وهو 
ما حذرت منه جمعيات حماية المستهلك 

ليبقي هذا األخير يركض وراء السعر 
فقط دون األخذ بعين االعتبار صحته 

وسالمته.
 وقد اجتاحت موضة عرض المواد 

الغذائية لـ"الصولد"، مع اقتراب العيد 
حيث يتم عبر مختلف األسواق الموازية 
خالل النصف األخير من شهر رمضان 

بيع مختلف المنتجات التي تدخل في 
صناعة الحلويات  بعضها يوشك أن 

تنتهي مدة صالحيته وأخرى ال تحمل 
حتى التاريخ والبيانات وذلك على 

مستوى الطاوالت وأرصفة األسواق 
بأسعار منخفضة جدا.

 ومن الواضح أن التجار الموازيين 

من شريحة االنتهازيين استغلوا فرصة 
اقتراب موعد عيد الفطر إلخراج 

بضاعتهم وسلعهم الكاسدة ليعرضوها 
في األسواق الفوضوية، فهذه األخيرة 

تعرف هذه األيام إقباال كبيرا من 
المواطنين وباألخص "السيدات" على 
شراء اللوازم وكل ما يتعلق بصناعة 

حلويات العيد. 
ولتسويق البضاعة بشكل جيّد وسريع، 
وجد التجار في ترديد عبارة "الصولد" 
مفتاحا سريا ترويجيا يجعل السلعة تنفد 

في أقصى مدة ممكنة. والمتجول في 
أسواق العاصمة يقف على الكميات 

الكبيرة من لوازم الحلويات من دقيق، 
مايزينة، كاوكاو، معّطرات فانيال، لوز، 
جوز وحتى المارغرين والتي تدخل في 
صناعة الحلويات تعرض للبيع بأسعار 
منخفضة جدا، فمثال ثمن 3 قطع بحجم 

250غ من المارغرين تباع بسعر 
100 دج معروضة للبيع كـ"صولد" 

والغريب في هذه المواد الغذائية الهامة 
أن معظمها من دون علب وال تحمل 

بيانات المنتج والجهات المصنعة له أو 
تاريخ اإلنتاج ومدة انتهاء الصالحية. 

والمالحظ أيضا  أن البضاعة معروضة 
للبيع عشوائيا بعضها تم وزنه ووضعه 

في أكياس بالستيكية مثل الفرينة 
والمايزينة، وأخرى يبدو من خالل لونها 

قدمها حتى أن رائحتها تغيرت.
ولعل أكثر ما يغفل عليه المواطنون 

ويعتقدون أن تاريخ انتهاء الصالحية 
ال يمسه هي الملونات والمعطرات 
فيشترون كميات كبيرة منها دون 

التقصي عن تاريخ صالحيتها بالمقابل 
فان  ظاهرة بيع مواد غذائية يوشك 
تاريخ صالحيتها على االنتهاء باتت 

موجودة حتى عبر محالت بيع المواد 
الغذائية والمساحات التجارية الكبرى 
غير أن العالمات التي تعرض عبر 
هذه المساحات تعد أكثر موثوقية من 

العالمات والماركات مجهولة المصدر 
والتي يرجح أن تكون مغشوشة التي 
تباع عبر األسواق الموازية وهو ما 
يجعل جمعيات حماية المستهلك كل 

مرة تندد وتحذر الجزائريين من اقتناء 
واستهالك مثل هكذا منتجات لما فيها من 

خطر على الصحة.
�ض. زمو�ض

ملتقى اإفريقيا لال�شتثمار والتجارة

ترقب م�ساركة اأزيد من 600 متعامل اقت�صادي من اجلزائر
�شي�شارك اأزيد من 600 متعامل اقت�سادي من 

اجلزائر و36 دولة يف ملتقى اإفريقيا لال�شتثمار 

والتجارة يف طبعته الثامنة التي �ستنظم يومي 

11 و12 ماي املقبل باجلزائر العا�شمة، ح�سبما 
اأفاد به املنظمون.

ف.م

قال رئيس المركز العربي اإلفريقي لالستثمار 
والتطوير أمين بوطالبي في تصريح لوكالة األنباء 

الجزائرية، على هامش ملتقى الطلبة الجامعيين 

األفارقة والعرب المنظم من طرف متعامل اقتصادي 
جزائري بمستغانم أن الطبعة الثامنة من ملتقى إفريقيا 

لالستثمار والتجارة ستعرف مشاركة ما ال يقل عن 
170 متعامل اقتصادي أجنبي من بلدان مختلفة على 

غرار الصين وروسيا وإيطاليا واليونان والمكسيك 
والهند وكندا وسويسرا وفرنسا وتركيا واإلمارات 

والسعودية والكويت ولبنان.
وستكون دولتا ليبيا والكونغو الديمقراطية ضيفتا هذه 
الطبعة وستشاركان بوفود هامة للتطرق إلى إمكانات 

هاذين البلدين اإلفريقيين في المجال االقتصادي 

والتعرف على فرص التعاون في شتى المجاالت 
ولعقد شراكات هامة انطالقا من الجزائر يضيف ذات 

المتحدث.وسيتم خالل هذا الملتقى التباحث حول فرص 
االستثمار الواعدة التي تتيحها إفريقيا السيما في فترة 

ما بعد جائحة كورونا وبعد دخول اتفاقية منطقة التبادل 
التجاري الحر اإلفريقية حيز الخدمة التي حولت السوق 

القارية )3ر1 مليار نسمة( إلى ثاني أكبر سوق في 
العالم بعد الصين.

كما يراهن المنظمون بالمناسبة أيضا على دعم 
الصادرات الجزائرية باتجاه إفريقيا ورفع المبادالت 

التجارية مع البلدان اإلفريقية والسيما من المنتجات 
خارج المحروقات وتبادل الخبرات والتقنيات في 
مجال الصناعات التحويلية والفالحية والصناعات 

المنجمية، وسيتم خالل هذه الطبعة التي تحمل شعار 
"إفريقيا المستقبل" تنظيم ندوات اقتصادية حول 
مختلف الرهانات التي تواجهها القارة اإلفريقية 

ومعرض للمتعاملين االقتصاديين المشاركين يبرز 
قدرات التصدير والتجارة واالستثمار فضال عن 

لقاءات األعمال الثنائية ومتعددة األطراف بين مختلف 
المشاركين، كما أشير إليه.

مع اقرتاب العيد جمعيات ت�شتكي �شح املداخيل وغياب متربعني دائمني

الغالء "ي�ستنزف" ميزانيات 
العمليات الت�صامنية

•اأعداد املتربعني تراجع والطبقة املتو�شطة باتت "حمتاجة"
ح�شرت اأغلب اجلمعيات اخلريية باجلزائر هذه الأيام برناجما خريي خا�ض بعيد الفطر املبارك فمع دخول �شهر رم�سان 

ن�سفه الأخري بداأت هذه اجلمعيات يف جمع التربعات من اأجل م�ساعدة الأ�شر الفقرية على اقتناء مالب�س العيد وحتى 

لوازم احللويات لإدخال الفرحة على هذه الأ�شر غري اأن �شح املداخيل وغياب متربعني دائمني، دائما ما ي�سع هذه 

اجلمعيات يف "ورطة" خا�شة يف ظل الغالء الذي تعرفه الأ�شعار والذي بات ي�شتنزف ميزانيات العمليات الت�سامنية.

ولم تتوانى الجمعيات الخيرية الجزائرية 
على تقديم يد الدعم والمساعدة للفقراء 

والمساكين طوال شهر الرحمة والغفران، 
من خالل افتتاح مطاعم الخير لعابري 
السبيل وتقديم قفة رمضان والوجبات 

الجاهزة للعائالت الفقيرة والمحتاجة، و مع 
اقتراب عيد الفطر المبارك جعلت غالبية 

هذه الجمعيات من أولوياتها تجميع وتوزيع 
مالبس العيد لألطفال لرفع الغبن عنهم 

ورسم البسمة على وجوههم البريئة. حيث 
تجندت جل الجمعيات الخيرية الجزائرية 

ومجموعات فاعلي الخير ككل سنة لكسوة 
األيتام والفقراء، لما لألمر من أهمية في 

نفوس هؤالء األطفال وأسرهم، خصوصا 
وأن الغالء الذي تشهده المالبس الجاهزة 
يجعل من االستحالة على الفقير اقتناءها 

وقد اطلقت هذه الجمعيات عشرات النداءات 
عبر مواقع التواصل االجتماعي للتجار 

ورجال االعمال وميسوري الحال من اجل 
التبرع لصالح هاته االسر وتوفير موارد 

مالية يمكن من خاللها تمويل هذ العمليات 
التضامنية. من جانب اخر  كثفت مختلف 

الجمعيات الخيرية والشباب المتطوعين 
من عمليات التضامن والمساعدة للعائالت 
المعوزة عبر مختلف مناطق الوطن هذه 
األيام في إطار حملة "قفة العشر أواخر 

من رمضان" حيث بادر شباب متطوعون 
إلى جمع مواد غذائية بمختلف أنواعها 

وتوزيعها عبر مختلف أحياء بلديات 
العاصمة للعائالت المحتاجة وفي هذا 

السياق، أطلق شباب متطوع حمالت واسعة 
على مستوى مواقع التواصل االجتماعي 
من أجل الدعوة للمساهمة في قفة العشر 

األواخر من رمضان، حيث نشر المعنيون 
نداءات مكثفة من أجل المساعدة والتضامن 

تحت شعار "اجتهاد العشر األواِخر ِمن 

شهر رمضان"، ويؤكد هؤالء على ضرورة 
المبادرة في مساعدة المحتاج خاصة في هذه 
األيام المباركة األخيرة من الشهر الفضيل، 
خاصة في ظل الغالء الذي تشهده األسواق 

والذي ضاعف من معاناة االسر الفقيرة 
في توفير لقمة العيش خالل شهر رمضان 

. بالموازاة مع ذلك انتشرت العديد من 
اإلعالنات لعمليات جمع تبرعات من طرف 

مجموعات تطوعية غير معروفة وهو ما 
جعل البعض يحذر منها حيث يستغل العديد 

من االنتهازيون اقتراب المناسبات الدينية 
من أجل جمع التبرعات لصالح جهات غير 
معلومة دون ان تذهب هذه التبرعات فعليا 

لمستحقيها.
اأعداد املتربعني تراجع والطبقة 

املتو�شطة باتت "حمتاجة"

بالمقابل فان جل الجمعيات الخيرية هذه 
الفترة تشتكي من نقص التبرعات وضعف 

المداخيل وهو ما قد يجعل العمليات 
التضامنية خالل العيد محدودة وتشير 

مصادر من عدد من الجمعيات الخيرية 
المحلية الناشطة عبر بلديات العاصمة 
أن عدد المتبرعين خالل رمضان هذه 

السنة تراجع بشكل كبير حيث فقدت هذه 
الجمعيات أغلب المتبرعين من الطبقة 

المتوسطة وحتي من صغار التجار وعدد 
من كبار تجار تأثرت مداخيلهم السنتين 

األخيرتين بشكل كبير بسبب األزمة 
الصحية وهو ما جعل مشكل التمويل يطرح 
مرة أخرى .وحسب محمد وهو عضو في 
جمعية كافل اليتيم بالعاصمة فأن األوضاع 

االقتصادية الصعبة وغالء األسعار وتراجع 
القدرة الشرائية للجزائريين انعكست سلًبا 

على العمل الخيري والجمعوي،  موضحا 
في تصريح لـ"الرائد" أنه حتى  رجال 
األعمال والتجار من المتبرعين سجلوا 

تراجعا كبيرا ، خالل السنتين األخيرتين، 
وكشف أن العائالت المتوسطة المساهمة 
في العمل الخيري سابًقا، تراجعت بشكٍل 

ملفت االنتباه، إذ باتت الطبقة المتوّسطة في 
وضعية المحتاجة، بحسب أقواله.

 من جانب أخر قال محمد أن ارتفاع 
األسعار بات يحد من العمليات التضامنية 
فالميزانية التي كانت توجه مثال لمساعدة 
10 اسر محتاجة باتت تكفي 5 أسر فقط 
بسبب ارتفاع األسعار وهو ما يحرم اسر 

كثيرة من المساعدات غير أن محدثنا  
لمس إرادة قوية وعزيمة لدى المحسنين 
في استمرار تمويل العمل الخيري، رغم 

الظروف المادية الصعبة، مشيرا أن اغلب 
الجمعيات تحاول فعل ما بوسعها من أجل 
مساعدة المحتاجين داعيا المحسنين للتبرع 

أكثر من أجل إدخال الفرحة على نفوس 
الفقراء والمحتاجين.

�ض. زمو�ض
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 خالل م�شاركته يف الدورة العادية

 للجنة الإفريقية حلقوق الإن�شان وال�شعوب

 زعالين يربز اإجنازات اجلزائر 
يف جمال ترقية حقوق الإن�صان



و أوضحت مديرة مزرعة البرهنة وإنتاج البذور 
بالعبادلة المهندسة الزراعية حورية بونيدر »أنه 
بات اليوم من الضروري العمل على تنفيذ برنامج 
والسيسبانيا  الكينوا  زراعة  وتطوير  لترقية 
على  المنطقة  مستوى  على  واسع  نطاق  على 
ضوء النتائج المشجعة المحققة خالل التجارب 
النموذجية التي أثبتت نجاعتها.»و دفعت تجربة 
زراعة هاتين النبتتين غير المستوطنتين والغير 
التقني  المعهد  مستوى  على  بالجزائر  أصلية 
ومستثمرتين  الصحرواية  الزراعة  لتطوير 
على  زراعتهما  اقتراح  إلى  بالمنطقة  فالحيتين 
نطاق واسع عبر الوالية نظرا لمزاياهما سواء 
بالنسبة للمستهلك والمربين أو البيئة، مثلما أشير 
إليه.و بفضل تجارب زراعيين وتقنين للمعهد، 
يتم إنتاج بذور هاتين النبتتين حالًيا على مستوى 
المعهد التي توزع على بعض المزارعين الذين 
تكن  لم  والتي  الجديدة،  الزراعات  بهذه  رحبوا 
الكينوا  تنمو  المنطقة.و  في  اآلن  حتى  معروفة 
تربة  مع  بسهولة  وتتأقلم  الجنوبية،  أمريكا  في 
التكيف  على  بقدرتها  تتميز  أنها  كما  المنطقة، 
القاسية  الخصوصية  ذي  البيئي  الوسط  مع 
والرياح القوية والجفاف والجليد.و كانت الباحثة 
حليمة خالد األولى في تجربة زراعة هذه النبتة 
البرهنة وإنتاج  بالجزائر على مستوي مزرعة 
الزراعة  لتنمية  التقني  للمعهد  التابعة  البذور 
الصحراوية ببسكرة والتي يبلغ ارتفاعها مترين 
القطيفية  النباتات  فصيلة  إلى  وتنتمي  )2م(، 
السكري  السبانخ والبنجر  الورقية )على غرار 
وغيرها( والتي يتم حصاد بذورها لتستهلك على 
شكل حبوب، مثلما شرحت الباحثة.و بخصوص 
الطبخ فإن الكينوا تحضر بنفس طريقة تحضير 
لؤلؤ صغير عاجي  وبذوره، على شكل  األرز 
اللون، شفاف بعد الطهي، ولها عدة فوائد غذائية 
بما في ذلك ثمانية )8( أحماض أمينية ضرورية 
وليسين  السيستين  مثل  المستهلك،  لصحة 
وميثيونين، كما أنها تحتوي على أحماض دهنية 

فضال   ،)3( أوميجا  ذلك  في  بما  مشبعة،  غير 
عن ما تحتويه من فوائد معدنية للصحة )الحديد 
والزنك  والبوتاسيوم  والفوسفور  والمغنيسيوم 
والكالسيوم( باإلضافة إلى فيتامينات )ب(، كما 
الكينوا  نبتة  إدخال  تم  بونيدر.و  السيدة  ذكرت 
إلي الجزائر سنة 2013 بمناسبة اليوم العالمي 
والزراعة  األغذية  منظمة  طرف  من  للكينوا 
لألمم المتحدة )الفاو( عبر مشروع جهوي يضم 

ثماني دول من بينها الجزائر. 
من  سيسبانيابيسبينوزا  نبتة  أدمجت  بدورها 
التابعة  البذور  وإنتاج  البرهنة  مزرعة  طرف 
في  الصحراوية  الزراعة  لتنمية  التقني  للمعهد 
استخدام  حول  التطبيقي  البحث  برنامج  إطار 
بشمال  والمالحة  الملوحة  منخفضة  المياه 
العربي  المركز  مع  بالتعاون  وذلك  إفريقيا 
القاحلة  واألراضي  الجافة  المناطق  لدراسات 
احتياجات  تلبي  علفية  كنبتة  زراعتها  بهدف 
تزرع  المواشي.و  أعالف  يخص  فيما  المربين 
بذورها على فالحي  التي وزعت  الشجرة  هذه 
المنطقة سيما بشار وكرزاز وبني عباس حاليا 
لتطوير  رغبة  وهناك  صغيرة،  مساحات  في 

الستغاللها  واسعة  مساحات  على  زراعتها 
علفا للمواشي والتي يمكن أن تعوض المردود 
أنها  ذلك  األخرى،  العلفية  للمحاصيل  المتدني 
تنمو بشكل سريع وتقاوم الصعوبات المناخية و 
التربة ذات الملوحة، كما هو الحال بعدة مناطق 
زراعية بالوالية.و يعود أصل شجرة السيسبانيا 
تجارب  خالل  تكيفت  وقد  آسيا،  قارة  إلى 
بشار  في   أيضا  زراعتها  وأعطت  المزرعة 
وكرزاز وبني عباس نتائج »مشجعة« لنموها، 
إلى  باإلضافة  بونيدر.و  السيدة  أضافت  مثلما 
فوائد هذه النبتة كعلف للمواشي فهي غنية أيضا 
الطهي  باألحماض األمينية ولها خصائص في 
الحار،  المناخ  مع  وتتكيف  وأخرى صيدالنية، 
كما هو الحال في المنطقة الجنوبية الغربية من 
البالد.كما توصل مهندسو المزرعة بالعبادلة في 
إطار تجارب البحث إلى نتائج »مشجعة« فيما 
كما  والمورينجا،  »الزعفران«  بزراعة  يتعلق 
أشير إليه.و تعتبر مزرعة البرهنة وإنتاج البذور 
والدراسات  والتنمية  للبحث  منشأة  بالعبادلة، 
التقنية حول الموارد الطبيعية واإلنتاج الزراعي 

في الوسط الصحراوي.

اإلثنين 25 أفريل6
 2022 المـوافق  

لـ 24 رمضان 1443 ه  
املحيل

نباتات اأدجمت يف اإطار برامج الأبحاث

تو�صيات بالتوجه نحو زراعة الكينوا 
وال�شي�شبانيا على نطاق وا�شع بب�شار

اأبرز فريق من الباحثني باملعهد التقني لتنمية الزراعة ال�ضحراوية بالعبادلة بوالية ب�ضار �ضرورة تطوير زراعة 

الكينوا وال�ضي�ضبانيا على نطاق وا�ضع باملناطق الزراعية بالوالية.

�س.ز/واج

كشف المدير العام للغابات جمال طواهرية ببومرداس، أن قطاع الغابات 
يستهدف غرس ما يزيد عن 10 ماليين شجرة من صنف الخروب عبر 
2035، حسب  سنة  آفاق  في  البالد  فيها جنوب  بما  الوطن  كل واليات 

البرنامج المسطر للغرض.
وأوضح طواهرية في تصريح صحفي على هامش يوم تحسيسي وتكويني 
حول تطوير شعبة الخروب بجامعة بومرداس، أن الدولة ماضية بثبات 
إلى  يرمي  الذي  الهدف  هذا  بتجسيد  متنوع  اقتصاد  بناء  و  إنعاش  نحو 
الرفع من حجم إنتاج الخروب و بالتالي من حجم الصادرات و المداخيل 
المتزايد عليه.ويجري تجسيد هذا  العالمي  للطلب  الصعبة نظرا  بالعملة 
المديرية  بين  الشراكة  و  بالتنسيق  المصدر،  نفس  إلى  استنادا  الهدف، 
العامة للغابات و المركز الوطني للبحث الغابي و الخواص من فالحين 
الغابية  الثروة  حجم  أن  الغابات  مسؤول  المجال.ويرى  في  ومتعاملين 
الوطنية وخاصة من شجرة الخروب، »له أهمية اقتصادية كبيرة«، لذلك 
التنموية  البرامج  مع  يتماشى  غرسه  المستهدف  التنموي  البرنامج  فإن 
الوطنية األخرى الرامية إلى إنعاش و تنمية االقتصاد الوطني من خالل 
بعث و تشجيع إنشاء مؤسسات ناشئة متنوعة في المجال.من جهة أخرى 
و بعدما حذر عدد من المتدخلين على غرار مسير مؤسسة متخصصة في 
المجال، السيد بوبلينزة محمد، من خطورة إندثار الحرف المتعلقة بهذه 
الخروب و مشتقاتها  الجزائر تصدر شجرة  بأن  أكدوا  الحيوية،  الشعبة 
لنحو 40 دولة و تعد من بين أوائل الدول عالميا المصدرة لهذا المنتوج، 
و محليا تأتي هذه الشعبة في المرتبة الثانية بعد شعبة التمور من حيث 
قيمة التصدير.ويجري جني و جمع هذا المنتج المنافس لمادة »الكاكاو« 
عالميا، حسبما جاء في عدد من المداخالت، من خالل األفراد أو العائالت 
أو المتعاملين الخواص في المجال بداية من شهر أوت، منبهين إلى أن 

بعض الدراسات الميدانية عبر عدد من الواليات أكدت بأنه من المستحسن 
بداية جني و جمع هذا المنتج بداية شهر أبريل ألن المردودية تكون أحسن 
بكثير.وبعدما أشار عدد آخر من المتدخلين إلى أن الدراسات توصلت إلى 
حد اليوم إلى تحديد تسعة أصناف من هذه الشجرة عبر الوطن بما فيها 
المناطق الصحراوية، شددوا على أهمية توخي الطرق العلمية في تطوير 

عمليات الغرس واإلنتاج على مستوى المشاتل لهذه الشجرة.
مداخلتها  في  حكار،  صابرينة  بالوالية،  الغابات  محافظة  وذكرت 
هذه  مستوى  تطوير  و  تحسين  إلى  ترمي  الفعالية  هذه  أن  اإلفتتاحية، 
التحويل إلى  المرافقة و اإلنتاج ثم  الفالحية من حيث الغرس و  الشعبة 
و  الشجرة  هذه  أهمية  حول  الضوء  تسليط  و  متنوعة  صحية  مشتقات 
دفع  في  مساهمتها  مدى  و  دورها  إبراز  جانب  إلى  المستقبلية،  آفاقها 
الغابات من هكذا  المحلي.كما تسعى محافظة  االقتصاد  التنمية و  عجلة 
فعاليات، كما أضافت المسؤولة، إلى إثراء حاضنة األفكار المبتكرة في 
المجال من طرف الشباب الجامعي خصوصا، من خالل دعم المنتجات 
بعد تحويلها إلى مشروع أو مؤسسة ناشئة تساهم في النهوض و تطوير 

قطاع الغابات.
الوالية  تم على مستوى  انه  إلى  السيدة حكار  أشارت  اإلطار  هذا  وفي 
مستثمرين  و  فالحين  على  الخروب  صنف  من  شجيرة   1000 توزيع 
المعنيين  على  أخرى  شجيرة   1000 توزيع  في  سيشرع  كما  شباب، 
الحقا.وتضمن هذا اليوم التحسيسي و التكويني حول تطوير شعبة شجرة 
الخروب، المنظم من طرف المديرية العامة للغابات بالتنسيق مع المعهد 
الوطني للبحث الغابي والجامعة، بحضور فالحين و متعاملين من عدد 

من الواليات، إلقاء محاضرات حول الشعبة تبعها نقاش.
�س.ز

اآفاق �ضنة 2035

فيما مت تاأجيل 377 ملف

قبول 118 ملفا لتعوي�ض
 ديون املوؤ�ش�شات املتعرثة بوالية قاملة

قامت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية »أناد« بقبول 118 ملفا 
لسنة  الثامنة  العمل  جلسة  خالل  المتعثرة  المؤسسات  ديون  لتعويض 
2022 المخصصة لوالية قالمة، حسبما أفاد به بيان للوزارة المنتدبة 

المكلفة بالمؤسسات المصغرة.
وأوضح البيان أنه تنفيذا لمحاور االستراتيجية الجديدة المتخذة إلعادة 
التكفل  وكذا  المقاوالتية  وتنمية  لدعم  الوطنية  الوكالة  جهاز  بعث 
بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها من طرف 
إياها  الممنوح  القروض  أخطار  لضمان  المشتركة  الكفالة  صندوق 
الشباب ذوي المشاريع أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة، 
تم دراسة 500 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك لوالية قالمة.وخالل 
صندوق  ممثلي  من  المكونة  الضمان  للجنة  الثامنة  العمل  جلسة  عقد 
الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي 
المشاريع والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية والمكلفة بدراسة هذه 
الملفات بمقر الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية،  تم قبول 118 
ملف للتعويض بما يفوق 237 مليون دينار.كما تم تأجيل 377 ملف 
كون المؤسسات المصغرة في حالة نشاط، وذلك إلعادة دراستها وتقديم 
المرافقة الالزمة لها من طرف الوكالة من خالل إعادة جدولة ديونها 
االتفاقيات  إطار  في  نشاطها  بعث  إلعادة  أعباء  مخططات  منحها  أو 
المبرمة مع مختلف القطاعات. من جهة أخرى، تم رفض خالل هذه 
الجلسة 3 ملفات لعدم استفائها إجراءات التعويض و كذا تسوية ملفين 

)02( بحيث تم تسديد كل االقساط البنكية بعد إيداعهما في الصندوق.
�س.ز

ورقلة :

تكرمي اأكرث من 100 مراأة 
خامتة للقراآن الكرمي

نظم  حفل  خالل  العظيم  للقرآن  خاتمة  مرأة   100 من  أكثر  كرمت 
بالمركز الثقافي اإلسالمي بورقلة.

هذا  »أن  لوأج  تصريح  في  بدري  فوزية  المركز،  مديرة  وأوضحت 
الحدث األول من نوعه بالوالية نظم لفائدة 125 مرأة خاتمة لكالم هللا 
العزيز الحكيم ممن تتراوح أعمارهن ما بين 20 إلى أكثر من 90 سنة 
والالئي أكملن حفظ القرآن الكريم.»ويتوخى من هذه المبادرة، حسب 
للقران  الخاتمات  بينها تشجيع  المتحدثة، عدة أهداف من  ما أوضحت 
الكريم، وأيضا االعتراف بالجهود المعتبرة المبذولة بخصوص التعليم 
األمية  محو  برامج  من  استفدن  قد  أغلبهن  أن  علما  بورقلة،  القرآني 

وتعليم الكبار.»
وأعربت السيدة حليمة لمقدم، في تصريح لـ)وأج( عن سعادتها الغامرة 
بعد أن ختمت القرآن الكريم، وكتابته باليد لمدة استغرقت عشرة أشهر 
40 شابا ممن شاركوا في  الحفل أيضا تكريم  فقط.كما تم خالل ذات 
مسابقة استظهار القرآن العظيم التي أطلقتها دار الثقافة مفدي زكرياء 
لفائدة  الموجهة  المسابقة  هذه  الفضيل.وتتضمن  الشهر  مطلع  بورقلة 
حزبا   30 )استظهار  اختبارين  الكريم  القرآن  مستظهري  من  الشباب 
و15 حزبا(، مثلما شرح من جهته مدير هذه المؤسسة الثقافية، سعيد 
مدني وهبي، مشيرا في ذات السياق أن هؤالء الشباب سيتم تكريمهم 
أيضا بمناسبة إحياء ليلة القدر المباركة .وجرت مراسم التكريم بحضور 
والسلطات  حسنوني،  محمد  الجمهورية،  رئاسة  لدى  بمهمة  المكلف 

الوالئية وإطارات بقطاع الشؤون الدينية واألوقاف بورقلة.
واج

خالل اإ�ضرافه على تن�ضيب اللجنة الوالئية 

املكلفة باإح�ضاء ومتابعة امل�ضتثمرات

وايل البليدة ي�شدي تعليمات
 �شارمة ملكافحة ظاهرة التعدي 

على االأرا�شي الفالحية 
أشرف نهاية األسبوع المنصرم والي والية البليدة  كمال نويصر، على 
تنصيب اللجنة الوالئية المكلفة بإحصاء ومتابعة المستثمرات الفالحية 
الخاصة بإنتاج الحبوب لموسم 2022/2021 في إطار تنفيذ القرارات 
الوزراء  مجلس  إجتماع  خالل  الجمهورية  رئيس  طرف  من  المتخذة 
بخصوص وضع جهاز إلحصاء ومتابعة إنتاج الحبوب على المستوى 
هذه  تكتسيها  التي  الكبرى  األهمية  على  الوالي  أكد   حيث  الوطني، 
العملية، وفي ذات اإلطار تم تكليف كل من رؤساء الدوائر بالتنسيق 
الفالحية  للمستثمرات  اإلحصاء  بعمليات  للقيام  الفالحية  المصالح  مع 
عملية  متابعة  و  يوما،   15 أقصاه  أجل  في  الحبوب  بإنتاج  الخاصة 
المخازن  غاية  إلى  الحقول  من  الحبوب  نقل  وكذا  والدرس  الحصاد 
المخصصة لذلك.كما أعطى المسؤول األول عن الجهاز التنفيذي لوالية 
البليدة تعليمات صارمة من أجل مكافحة ظاهرة التعدي على األراضي 

الفالحية السيما الموجهة منها إلنتاج الحبوب.
اأ�ضماء. ب

ا�شتهداف غر�ض ما يزيد عن 10 ماليني 
�شجــــرة من اخلروب عرب الــــوطن
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رمضانيات
صحتك يف رمضان

الوقايُة من الإم�ساك يف رم�سان 
ُيكن اإّتباع الّن�شائح الّتالية لتجّنب الإم�شاك الذي ي�شتكي منه عدد كبري من الأ�شخا�ص يف �شهر رم�شان املبارك، وب�شكٍل 

عام، يعتمد عالج الإم�شاك على املُ�شّبب، بحيث يتم عالجه عن طريق عالج ال�ّشبب الذي اأّدى له.

أطباق رمضانية 
متّبل الباذجنان امل�سوي
املقادير:

- حبّتان كبيرتان من 
الباذنجان.

- ثالثة فصوٍص من 
الثّوم.

- ربع كوٍب من الّطحينة. 
- أربع مالعق كبيرٍة من 

عصير اللّيمون.
- ربع ملعقٍة صغيرٍة من 

الكّمون. 
- بابريكا وزيت زيتون للتّقديم.

- حبّة كبيرة من البصل.
- قرن من الفلفل األخضر الحار.

- ملعقتان كبيرتان من زيت الّزيتون. 
- ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة الّتح�شري

- تسخين شّواية الفرن وتثبيت الّرف العلوي. 
- تقطيع الباذنجان طوليّاً إلى نصفين باستعمال سّكيٍن حاّدة وعمل عّدة 

خطوط أو شقوق في الباذنجان برأس السّكين لتشكيل مربّعاٍت صغيرة. 
- مسح سطح الباذنجان بقليٍل من زيت الّزيتون باستعمال فرشاٍة صغيرة 

ونثر القليل من الملح، الفلفل والشّطة حسب الّرغبة. 
- تقطيع البصل إلى نصفين ووضعه في الّصينية مع الباذنجان ووضع 

قرن الفلفل.
- وضع الباذنجان في الفرن تحت الّشواية لمّدة تتراوح من عشر إلى 

خمس عشرة دقيقة إلى أن ينضج ويلين تماماً.
- ترك الباذنجان يبرد قلياًل ثّم استخراج اللب باستعمال الملعقة ووضعه 

في طبٍق عميق و من ثم تقشير البصل. 
- وضع الباذنجان، البصل، الثّوم، الفلفل، الّطحينة، زيت الّزيتون، 
عصير اللّيمون والملح في إبريق الخاّلط، وتشغيله على سرعة - 

متوّسطة إلى أن يصبح المتبّل ناعم حسب الكثافة المفّضلة بين خشٍن أو 
ناعم.

- توزيع المتبّل في أطباٍق للتّقديم وتزيينه بالبابريكا وزيت الّزيتون 
وتقديمه مع الخبز العربي.

حلويات رمضانية
مربعات اجلنب بالتفاح واللوز

املقادير

- كوب ونصف من 
الدقيق.

- ربع كوب من كٍل من: 
الجبن الكريمي. الزبدة. 

سكر. سكر بني.
- ربع ملعقة صغيرة من 

كٍل من: الملح. الفانيال 
السائلة. 

- نصف ملعقة صغيرة من القرفة.
- ثالثة أرباع الكوب من اللوز الشرائح.

مكونات احل�شو: 

- بيضة. 
- نصف كوب من كٍل من: الجبن الكريمي اللين. سكر. 

- حبتان من التفاح المقطع لمكعبات.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

- رشة صغيرة من الملح. 
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

- ملعقتان صغيرتان من برش الليمون.
طريقة التح�شري

- تسخين الفرن لدرجة 180 مئوية ووضع الشبك في وسط الفرن 
وتحضير صينية للفرن ووضع ورق زبدة في قاعها.

- وضع الزبدة والسكر والدقيق والقرفة والملح والجبن والفانيليا والسكر 
البني في وعاء الخالط وتشغيل الخالط على سرعة متوسطة حتى 

يتكون خليط مفتت.
- تفتيت نصف كمية شرائح اللوز باألصابع وأضافته لخليط الدقيق.

- توزيع ثلثي الخليط والضغط عليه حتى يتماسك ويصبح مستوياً مع 
مراعاة االحتفاظ ببقية الخليط.

- وضع الصينية في الفرن لمدة عشرين دقيقة ووضعها جانباً لتبرد 
تماماً. 

- وضع البيض والجبن وبرش الليمون والسكر وعصير الليمون 
والقرفة والملح في وعاء عميق والتقليب حتى تتجانس مكونات الحشو 

جيداً.
- وضع مكعبات التفاح على الطبقة المخبوزة من العجينة وتوزيع خليط 

الحشوة. 
- وضع بقية خليط العجينة فوق حشوة التفاح ونثر بقية اللوز. 

- وضع القالب مرة أخرى في الفرن لمدة ثالثين دقيقة حتى تصبح 
العجينة ذهبية اللون وتنضج.

من اإعداد:حياة م�شباحي

تناول  أو تجنّبه عن طريق  يبدأ عالج اإلمساك 
كانت  حال  وفي  الغذائيّة،  باأللياف  عالية  حمية 
الغذائيّة  باأللياف  منخفضة  االعتياديّة  الحمية 
يجب أن تتّم زيادة كميّة األلياف في الحمية بشكٍل 
كالغازات  الجانبيّة  األعراض  لتجنّب  تدريجّي 
والنّفخة، حيث يعمل ذلك على زيادة حجم البراز 
وتسهيل مروره، وتشمل أكثر األغذية التي يُمكن 
أن ترفع من مستوى األلياف الغذائيّة نخالة القمح 
نخالة  إضافة  ويُمكن  والخضروات،  والفواكه 
نخالة  تناول خبز  الحمية عن طريق  إلى  القمح 

نخالة  إليها  المضاف  اإلفطار  حبوب  أو  القمح 
النّخالة  مسحوق  إضافة  طريق  عن  أو  القمح، 

نفسها إلى الشربة أو المشروبات.
فيجب  والفواكه،  للخضروات  بالنّسبة  أّما 
الحرص على تناول التّمر مع اإلفطار والحرص 
على  الُمحتوية  والشربة  الّسلطات  تناول  على 

البقوليّات والخضروات.
يحتاجها  التي  الّسوائل  تعويض  على  الحرص 
الجسم والتي يفقدها الّصائم خالل ساعات النّهار 
بشكٍل كاٍف، ويُمكن االستدالل على مدى اكتفاء 

صفات  بعض  طريق  عن  الّسوائل  من  الجسم 
وبال  شّفاف  شبه  فاتحاً  لونه  يكون  الذي  البول 
رائحة عندما تكون كميّة الماء الُمتناولة كافية، 
في حين يصبح لونه أغمق وتظهر له رائحة في 

حال لم تكن كذلك.
تُساهم إضافة الخوخ وعصيره إلى الحمية في 
عالج اإلمساك، ذلك أنّه يحتوي على مرّكبات 

ذات خواص مليّنة قلياًل.
يساهم تناول التّمر في منح األلياف الغذائيّة التي 

تساهم في ُمحاربة اإلمساك.
أّن  ذلك  مثاًل،  كالمشي  الّرياضة،  ممارسة 
مسبّبات  أحد  هي  البدني  والنّشاط  الحركة  قلّة 
اإلمساك كما ُذكر أعاله، ويجب أن تتّم ممارسة 
الّرياضة في غالبيّة أيام األسبوع بانتظام، حيث 
األمعاء  نشاط عضالت  زيادة  على  تعمل  إنّها 
وحركتها، ويُمكن القيام بذلك في ساعات المساء 
حتّى ال يفقد اإلنسان سوائل إضافيّة من جسمه 
عدم  مباشرة.  تعويضها  على  قادراً  ويكون 
وعدم  اإلخراج،  في  بالّرغبة  الّشعور  تجاهل 

االستعجال أثناء عمليّة اإلخراج.
و  الحمية  في  الُمتناولة  الّدهون  كميّة  خفض 
على  المستحيل  أو  الّصعب  من  كان  حال  في 
تناول  فيمكنه  الغذائيّة  حميته  تعديل  الّشخص 

األلياف الغذائيّة من المكّمالت الغذائيّة.
و في حال لم تجِد التّدخالت التغذويّة والتّغيير 
اإلمساك، البّد  تخفيف  في  نفعاً  الحياة  نمط  في 
يقترح  أن  يُمكن  الذي  الّطبيب  استشارة  من 
عالجات أخرى، مثل األدوية الُمليّنة أو غيرها 

إذا ما استدعت الحالة.

املقادير

- ثماني بيضات.
- ربع كوب من الحليب.

- ملعقة كبيرة من كٍل من: الخل. الشبت.
- ثالث مالعق كبيرة من الدقيق. 

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

الشطة  القرفة.  المشكل.  البهار  من:  كٍل  من  ملعقة صغيرة  نصف   -
المجروشة. الكمون. الكزبرة. 

- ثالث أرباع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. 
- ثلث ملعقة صغيرة من البيكربونات الصودا.

- كوب من الزهرة المقطعة. 
- حبة كبيرة من الكوسا المبروشة. 

- عودان من البصل األخضر مفروم مع األوراق. 
- قرنان من الفلفل األخضر الحار أو البارد المفروم.

- كوبان من البقدونس المفروم. 
- نصف كوب من الكزبرة الخضراء.
- أربع مالعق كبيرة من زيت الذرة. 

طريقة التح�شري 

- وضع البيض، والحليب والخل في طبق عميق، وتقليب البيض مع 
بقية المواد لمدة دقيقتين إلى أن يختلط تماماً.

- إضافة كل من: الدقيق، والملح، والفلفل، والبهار، والقرفة، والشطة، 
والكمون، والكزبرة، والبيكنج باودر وبيكربونات الصودا إلى الخليط، 

وتقليب المواد لمدة دقيقة لتختلط تماماً.
والكزبرة  والبقدونس،  والفلفل،  والبصل،  والكوسا،  الزهرة،  - إضافة 

والشبت إلى الخليط، وتقليب الخضروات مع البيض. 
- وضع مقدار ملعقة كبيرة من الزيت في مقالة واسعة، وسكب خليط 

العجة في المقالة وتركه إلى أن ينضج. 
إلى  القرص  العجة وترك  بقلب قرص  نقوم  باستعمال ملعقة عريضة 

أن ينضج.

الحامل يف رمضان

حالت عدم �سوم املراأة احلامل 
- إذا كان الجنيُن ال ينمو بشكٍل طبيعّي.

بالجنين  المحيط  السائل  بأنّه  قليلة، ويُعّرف  السائل األمينوسي  إذا كانت كميّة   -
والذي يقوُم بحمايته. 

- إذا كانت المرأة الحامل تُعاني من مرض السكرّي، وتتناوُل جرعاٍت من 
اإلنسولين. 

- إذا كانت المرأة تعاني من أمراض القلب، وتأخُذ أدوية خاّصة بتخثر 
الدم؛وذلك ألّن تركيز الدم يحدُث مع نقص السوائل مّما يؤّدي إلى 

اإلصابة بالجلطات.



األلماني  للدوري  بطال  ميونخ  بايرن  توج 
للموسم العاشر على التوالي بعد تغلبه على 
 1-3 دورتموند  بوروسيا  المباشر  مطارده 
بالمباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن 

الجولة 31 من "البوندسليغا".
وجاءت ثالثية الفريق البافاري بأقدام سيرج 
ليفاندوفسكي  روبيرت  والبولندي  جنابري 
15 و34 و83  الدقائق  وجمال موسياال في 
على الترتيب، فيما سجل إيمري تشان هدف 

الـ52  دورتموند من ركلة جزاء في الدقيقة 
من عمر اللقاء.

في  رصيده  البايرن  رفع  الفوز،  وبهذا 
الصدارة إلى 75 نقطة موسعا الفارق إلى 12 
نقطة عن أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند 
الذي توقف رصيده عند 63 نقطة، ليضمن 
بذلك الفريق البافاري لقب بطل الدوري قبل 

3 جوالت على نهاية "البوندسليغا".
من جهة أخرى، الم كارل هاينز رومينيغي، 

الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ، 
على  ناغلسمان  جوليان  األلماني  المدرب 
بعض قراراته، رغم تتويجه، بطال للدوري 
األلماني، للمرة األولى في مسيرته التدريبية.
قال  "بيلد"،  صحيفة  مع  مقابلة  وخالل 
حتى  كبير  بعمل  قام  "ناغلسمان  رومينيغي 
اثنين  أو  لكن هناك قرار  الماضي،  ديسمبر 
يستحقان  الموسم،  من  الثاني  النصف  في 

المناقشة".
هذين  تعلق  إلى  بايرن  أسطورة  وأشار 
أنه  إال  الخططية،  األمور  ببعض  القرارين 
بقاء  في  أمله  عن  ذاته  الوقت  في  أعرب 

ناغلسمان لفترة طويلة بملعب أليانز أرينا.
للمزيد  بحاجة  شاب  مدرب  "إنه  وأضاف 
من الخبرة، فهذه أول مهمة له في ناد كبير 
قام  واليبزيغ،  هوفنهايم  مع  تجربتين  بعد 
خاللهما بعمل جيد"، وأكد رومينيغي أن لقب 
البوندسليغا ال يكون كافيا في بعض األحيان 
على  تتوقع  "أنت  مضيفا  بايرن،  داخل 
دوري  نهائي  لنصف  الفريق  وصول  األقل 

األبطال، وهو ما فقدانه هذا العام".
الوكاالت

اإلثنين 25 أفريل
 2022 المـوافق  

رياضيلـ 24 رمضان 1443 ه   8
رومينيغي يرى اأن لقب البوندي�سليغا قد ال يكون كافيا

بايرن ميونخ يتوج بطال للدوري 
الألماني للمو�شم العا�شر على التوالي

بعد تلقيها الأنباء عدم قدوم ليفاندوف�سكي

بر�شلونة تعيد التركيز 
على ا�شتقدام الم�شري �شالح

عاد مسؤولو برشلونة للتركيز 
محمد  المصري  صفقة  على 
خالل  ليفربول،  نجم  صالح، 
المقبل،  الصيفي  الميركاتو 
مع  صالح  عقد  وينتهي 
ليفربول في صيف 2023، ولم 
يصل الالعب إلى اتفاق بشأن 

التجديد مع الريدز حتى اآلن.
"ليفربول  لصحيفة  ووفًقا 
صالح  فإن  البريطانية،  إيكو" 

عاد لتصدر قائمة اهتمامات برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل، على حساب 
برشلونة  ارتبط  أن  وسبق  ميونخ،  بايرن  مهاجم  ليفاندوفسكي،  روبرت  البولندي 
بضم صالح منذ عدة أشهر، بناء على طلب تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا.
وقال صالح مؤخًرا: "ال أعلم إذا كنت سأبقى مع ليفربول لسنوات طويلة أم ال، 
يتبقى لي عام واحد في عقدي الحالي، وأعتقد أن الجماهير تعرف ما أريد"، وبشأن 
إمكانية فشل مفاوضات تجديد عقده، قال: "أنا لست قلًقا، ال أدع نفسي أقلق بشأن 
ممكنة،  بأفضل صورة  ينتهي  أن  وأتمنى  بعد،  ينته  لم  الحالي  فالموسم  ما،  شيء 
هذا هو أهم شيء، أتوقع أن أبقى في ليفربول، ولن أرحل عن الفريق في الموسم 
المقبل إذا لم تنجح المفاوضات"، مضيفا بلهجة مازحة "لكن إذا أرادت إدارة النادي 

رحيلي، فهذا أمر مختلف".
من جهة أخرى، حسم نادي بايرن ميونخ مصير البولندي روبرت ليفاندوفسكي عقب 

نهاية الموسم الحالي، وذلك على لسان مديره الرياضي، حسن صالح حميديتش.
وخالل ظهوره عبر شبكة "سكاي"، أعلن حميديتش عدم عزم النادي على التخلي 
عن أفضل العب في العالم بنهاية الموسم، مؤكدا ارتباطه بعقد حتى نهاية الموسم 
عقده،  تجديد  بشأن  محادثات  ليفاندوفسكي  روبرت  مع  "سنعقد  وأضاف  القادم، 

وسنرى بعد ذلك ما سيحدث".
وأكد حميديتش رغبة النادي األلماني في اإلبقاء على ليفاندوفسكي، مضيفا "لدينا 
العقد  بعد على  نتفاوض  لم  لكننا  بذلك،  العالم، ونحن فخورون  في  أفضل مهاجم 
مع  التعاقد  سباق  عن  ناديه  ابتعاد  بإعالن  البولندي  المهاجم  وطمأن  الجديد"، 
النرويجي إيرلينج هاالند، مبددا شائعات تحرك بايرن نحو نجم بوروسيا دورتموند.
الوكاالت

األيغري يتحدث عن رغبة

 جوفنتو�س في الفوز بلقب وي�سرح

"يجب اأن نكون الأف�شل
 اأمام �شا�شولو واإل �شنعاقب"

أليغري،  ماسيميليانو  تحدث 
عن  ليوفنتوس،  الفني  المدير 
آخر استعدادات السيدة العجوز 
لمواجهة ساسولو، اليوم، ضمن 
منافسات الجولة 34 من الدوري 
خالل  أليجري،  اإليطالي.وقال 
للمباراة:  الصحفي  المؤتمر 
"مواجهة الغد صعبة.. ساسولو 
نكون  أن  ونحتاج  جيد،  فريق 
سنعاقب  وإال  حالة  أفضل  في 
أمل من  لدينا  يجعل  الكأس  لنهائي  "الوصول  تكون جيدة".وأضاف:  لن  والنتيجة 
أجل الفوز بلقب، وهذا أحد أهدافنا. ما زال هناك أمل، وسنقيم الموسم في النهاية 
وأتحدث مع إدارة النادي يومًيا، على كل، أرثر لن يكون جاهًزا، ونأمل أن يعود 
لقد عاد  للمرة األولى وحالته في تحسن،  بينما ركض ماكيني أمس  أمام فينيسيا، 
لوكاتيلي، لكن ال أعرف إذا كان جاهًزا للعب قبل نهاية الموسم أم ال، بينما اقترب 
رابيو من إحراز هدف وقد يسجل" وأكمل: "ديونيزي يقدم عماًل جيًدا مع ساسولو، 
الفكر  أصحاب  الشباب  المدربين  أحد  إنه  عالية.  بسيطة وجودة  بطريقة  ويلعبون 
المتقدم وهذه عالمة جيدة".واختتم: "دي ليخت سيشارك، سأختار واحًدا من كيليني 

أو بونوتشي، وسأقرر من سيلعب في الهجوم.. الجميع متاح لهذه المباراة".
الوكاالت

بقيادة الحكم اإ�ستفان كوفات�س

�شافرة رومانية لمباراة 
مان�ش�شتر �شيتي وريال مدريد

كوفاتش  إشتفان  الروماني  الحكم  أن  أمس،  القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد  أعلن 
سيتولى إدارة مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي 

وريال مدريد المقررة يوم الثالثاء المقبل على ملعب االتحاد.
اللقاء بالرومانيين فاسيل فلورين مارينيسكو وأوفيديو  وسيكتمل طاقم التحكيم في 
أرتيني، بينما سيكون البرتغالي أرتور دياس حكما رابعا، وسيتولى األلماني ماركو 

فريتز ومواطنه باستيان دانكر إدارة التحكيم عن طريق الفيديو )فار(.
يشار إلى أن كوفاتش حكم دولي منذ عام 2010 وقد سبق وأن أدار خمس مباريات 

في التشامبيونزليغ هذا الموسم.
الوكاالت

للدوري  بطال  جيرمان  سان  باريس  توج 
في  العاشرة  للمرة  القدم  لكرة  الفرنسي 
تاريخه بعد تعادله مع ضيفه النس 1-1 في 
السبت ضمن  اليوم  التي جمعتهما  المباراة 

منافسات الجولة الـ34 من "الليغ 1".
افتتح سان  النتيجة،  سلبي  أول  وبعد شوط 
الـ68  الدقيقة  في  التسجيل  باب  جيرمان 
عن طريق نجمه األرجنتيني ليونيل ميسي 
الجزاء،  منطقة  خارج  من  قوية  بتسديدة 
الدقيقة  في  التعادل  هدف  النس  وسجل 

الـ88 عن طريق كورينتين جيان.
جيرمان رصيده  سان  رفع  التعادل،  وبهذا 
الفارق  نقطة موسعا   78 إلى  الصدارة  في 
إلى 16 نقطة عن أقرب مطارديه مارسيليا، 
عن  النظر  بغض  باللقب  التتويج  وضمن 
الجوالت  في  منافسيه  نتائج  أو  نتائجه 

األربع األخيرة من عمر الدوري.
سان  باريس  تتويج  يبقى  أخرى،  جهة  من 
جيرمان بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم 
حدثا استثنائيا، في مسيرة نجمه األرجنتيني 
ليونيل ميسي الذي يقترب من لقب الالعب 
األكثر تتويجا باأللقاب في تاريخ كرة القدم.
في  ميسي  ألقاب  أول  وان"  "الليغ  ويعد 
مسيرته مع األندية بعيدا عن فريقه السابق 
في  والثالثين  والخامس  اإلسباني  برشلونة 
فقط  ألقاب   3 بعد  على  ليقف  مشواره، 
أيمن  ظهير  ألفيش،  داني  البرازيلي  من 
كرة  العبي  قائمة  يتصدر  الذي  برشلونة، 

القدم األكثر تتويجا بإجمالي 42 لقبا.
واستعرضت شبكة سكواكا البطوالت التي 
ألقاب   10 بواقع  البارسا  مع  )ليو(  حققها 
مرات،   7 إسبانيا  ملك  وكأس  دوري، 
أبطال  دوري  مرات،   7 اإلسباني  السوبر 
 3 األوروبي  السوبر  مرات،   4 أوروبا 

مرات، كأس العالم لألندية 3 مرات.
منتخب  مع  ألقاب   3 ميسي  نال  كما 
 20 تحت  مونديال  فيها  بما  األرجنتين، 
بكين  أولمبياد  2005 وذهبية  سنة في عام 
2008، ولقب الدوري الفرنسي مع باريس 

سان جيرمان.
ألقاب  بـ5  ألفيش  البرازيلي  توج  بالمقابل 
ولقبين  برشلونة  مع  لقبا  و23  إشبيلية  مع 

سان  باريس  مع  ألقاب  و6  يوفنتوس  مع 
البرازيل،  مع  أخرى  ألقاب  و6  جيرمان 

منها مونديال تحت 23 عاما وذهبية أولمبياد 
طوكيو 2020.           الوكاالت

مي�سي يقترب من لقب الالعب االأكثر تتويجا باالألقاب في تاريخ كرة القدم

باري�س �شان جيرمان بطال للدوري الفرن�شي

 للمرة العا�شــــرة في تاريخـــــه

بعد فوزه على فالن�سيا بركالت الترجيح

ريال بيتي�س يرفع كاأ�س ملك اإ�شبانيا 
للمرة الثالثة في تاريخه

 توج ريال بيتيس بلقب بطل كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه في المباراة النهائية على 
فالنسيا بركالت الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين األصلي واإلضافي بالتعادل 1-1.

وتقدم ريال بيتيس عن طريق نجمه بورخا إيغليسياس في الدقيقة الـ11، وعادل فالنسيا 
المباراة  من  األصلي  الوقت  دورو.وانتهى  هوغو  طريق  عن  الـ30  الدقيقة  في  النتيجة 
النهائية التي أقيمت على أرضية ملعب "ال كارتوخا" في مدينة إشبيلية بالتعادل اإليجابي 
1-1 ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي جديد ليحتكما لركالت الترجيح التي 
ابتسمت لريال بيتيس بنتيجة 5-4.وهذه المرة األولى التي يتوج فيها ريال بيتيس بكأس 
ملك إسبانيا منذ 17 عاما والثالثة في تاريخه بعد عامي 2005 و1977، في المقابل فشل 

فالنسيا في إضافة كأس الملك التاسع إلى خزائنه.
الوكاالت



بعد اإق�ساء فريقه من دوري اأبطال اآ�سيا

بونجاح ينتقد مدرب ال�شد القطري 

بت�شريحـــات ناريـــــــة

الجولة الـ27 من الرابطة المحترفة االأولى

ال�شاورة ت�شتعيد الو�شافة ال�شلف تباغت 
"الكناري" والأربعاء يبتعد عن الخطر

استعادت شبيبة الساورة وصافة ترتيب بطولة الرابطة االولى المحترفة لكرة 
القدم، بعد "سحقها" لوداد تلمسان بسداسية كاملة، في الوقت الذي باغت فيه 
أولمبي الشلف مضيفه شبيبة القبائل وأطاح به على أرضه، بينما سجل أمل 
االربعاء فوزا صعبا على مولودية الجزائر سمح له بـ"التنفس" واالبتعاد عن 
الخطر ولو بشكل مؤقت، ضمن الجولة 27 التي جرت يومي الجمعة والسبت.
بنتيجة ستة أهداف دون مقابل على  بالفوز  الجنوب جماهيرهم،  أبناء  وأمتع 
شبان وداد تلمسان، وهو الفوز الذي يسمح لزمالء الهداف حميدي باستعادة 
أنهم يبقون منقوصين من مقابلتين، فيما  العلم  بـ)47 ن(، مع  الثانية  المرتبة 
حظيرة  مبكرا  ودع  الذي  وهو  نقطة،  بـ13  البطولة  ترتيب  الوداد  يتذيل 
"األضواء".بالمقابل، تلقى فريق شبيبة القبائل خسارة "قاسية" على ملعبه أمام 
أولمبي الشلف بهدف من ضربة جزاء وقعها عليلي، وأجبرت هذه الهزيمة 
"الكناري" على التراجع إلى الصف الثالث بمجموع 46 نقطة ناقص مباراة، 

فيما يسمح الفوز لألولمبي باالرتقاء الى المرتبة السابعة ب21 نقطة.
وفي وقت سابق، حقق أمل األربعاء فوزا صعبا لكنه جد هام، على الضيف 
مولودية الجزائر بهدف من دغماني وقعه في اللحظات األخيرة من المباراة.

تعادل  على  وهران  مولودية  و  العيد  شلغوم  هالل  افترق  آخر،  لقاء  وفي 
سلبي، وهي النتيجة التي تخدم بدرجة أقل الضيوف وال تساعد تماما أصحاب 
األرض.وفي مباريات جرت يوم الجمعة، حقق شباب قسنطينة فوزا عريضا 
الذي تمكن فيه اتحاد بسكرة من  على مضيفه نصر حسين داي، في الوقت 
اولمبي  تغلب  كما  مقرة،  نجم  أمام  قواعده  داخل  الثالث  النقاط  على  الحفاظ 

المدية على سريع غليزان.
بالمقابل، يبقى أولمبي المدية مهددا بالنزول رغم فوزه، حيث يحتل الصف 
النخبة  حظيرة  في  يودع  "السريع"  بات  حين  في  نقطة،   28 برصيد  الـ15 

بتواجده في الصف ما قبل األخير بحصيلة 16 نقطة فقط.
ق.ر
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أعلن الناخب الوطني جمال بلماضي عن 
العارضة  رأس  على  لمهمته  مواصلته 
الفنية "للخضر"، حسبما كشف عنه في 
حوار خص به موقع االتحادية الجزائرية 
لكرة القدم، والذي تحدث فيه عن العديد 
من النقاط، ومن بينها الخيبة التي اصابته 

بعد اإلقصاء من التاهل لمونديال قطر.
الفاف  قناة  بلماضي في حوار مع  وقال 
مهمتي  مواصلة  قررت  لقد  الرسمية:  
سنحاول  الوطني.  المنتخب  رأس  على 
التي  المجموعة  لهذه  جديدة  دفعة  تقديم 
لالستحقاقات  تحسبا  الدعم  كل  تستحق 
فكرة  المسؤولين  على  طرحت  القادمة، 

إنهاء عقدي، لكنهم رفضوا الفكرة.
أدهان  29 مارس  سيبقى راسخا في  تاريخ  الوطني،  للناخب  بالنسبة 
ألهمية  نظرا  الجزائري  الشعب  وبالخصوص  الفني  الطاقم  الالعبين، 
تلك المواجهة الفاصلة والمؤهلة لمونديال قطر 2022، مضيفا :  لقد 
آماال  علقنا  لقد  اللعب.  من  دقيقة   126 بعد  دراماتيكي  سيناريو  عشنا 
كبيرة عند إمضاء عقدي الذي ينتهي في ديسمبر 2022، على غرار 

هدفا  كان  والذي  قطر  لمونديال  التأهل 
السؤال  خسارة،  تبقى  بأنها  أعتقد  لنا، 
الذي يجب طرحه، هل يمكننا االنطالق 
والتحفيزات،  الطاقة  بنفس  جديد  من 
تتطلب  عشناها  التي  الكروية  النكسة 
وقتا من التفكير.وأضاف ذات المتحدث: 
"تدريب المنتخب الجزائري مسؤولية ال 
يمكن المغامرة بها، واحترامي للمنتخب 
على  قدرتي  من  التأكد  علي  فرض 
االنطالق من جديد، أنا باٍق في منصبي 
على  قدرتي  من  التأكد  علي  وكان 
ونحن  والطموح،  الروح  بنفس  العودة 
قادرون على العودة بقوة رغم خيبة عدم 
"سنصحح  للمونديال".واستطرد:  التأهل 
أخطاءنا لتعزيز قوة منتخبنا، سنضخ نفسا جديدا في المنتخب الوطني، 

وسوف أواصل من أجل إعادة األفراح إلى شعبنا".
وأتم: "مجموعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 متوازنة وال يوجد أي 

منتخب ضعيف في القارة السمراء".
ق.ر

�سباب بلوزداد يق�سى من رابطة 

اأبطال اإفريقيا وباكيتا ي�سرح

"ما حدث في مواجهة الوداد المغربي 
عار ول يمت ب�شلة لكرة القدم"

الشديدة، عقب فشل  بلوزداد، عن حسرته  باكيتا، مدرب شباب  عبر ماركوس 
فريقه في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب تعادله أمام الوداد 
المغربي )0-0(، في إياب ربع نهائي المسابقة، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت 

بفوز الفريق المغربي على شباب بلوزداد بهدف دون رد في عقر داره.
وقال باكيتا بالمؤتمر الصحفي عقب المواجهة: "لألسف كنا األقرب للتأهل، بعد 
أن سيطرنا على المباراة، وأربكنا الوداد في ملعبه، لكن سوء الطالع والتسرع 

حرمانا من الوصول إلى المرمى".
يستحق  أنه  وأثبت  كبيرة،  مباراة  قدم  "فريقي  بلوزداد:  شباب  مدرب  وأضاف 
التفاصيل الصغيرة، حالت دون  الوصول إلى هذا الدور، ولكن لألسف بعض 

عودتنا بالتأهل إلى الجزائر".
افتقد  الوداد  وأن  للغاية، خاصة  أنا مستاء  باكيتا: "صراحة  ماركوس  وواصل 
للروح الرياضية في الدقائق األخيرة، وقام العبوه بتصرفات ال تشرف كرة القدم 
اإلفريقية".وأتم: "ما شاهدته في النهاية أحزنني كثيرا، ولكم أن تتصوروا أنني 
تلقيت لكمة في الوجه من طرف مدرب حراس الوداد بعد المباراة، وهذا عار، 

وال يمت بأي صلة لكرة القدم".
ق.ر

بلما�سي يخرج عن �سمته، ينتقد التحكيم االإفريقي وينهي ال�سو�سبان�س

"قررت موا�شلة مهامي مع الخ�شر 
و�شنعمل لإعادة الأفراح اإلى �شعبنا"

 سلطت لجنة االنضباط لالتحادية الدولية لكرة 
ضد  سويسري  فرنك  آالف   3 عقوبة  القدم 
االتحادية الجزائرية لكرة القدم بسبب األحداث 
منتخب  ضد  "الخضر"  لقاء  شهدها  التي 

الكاميرون يوم 29 مارس الماضي.
في  مسؤولين  من  مقربة  مصادر  وحسب 
بالنظر  "رحيمة"  كانت  العقوبة  فان  "الفاف" 
ألنه كانت مخاوف كبيرة أن يتم تسليط عقوبة 
المنتخب  حرمان  عن  فضال  قاسية  مالية 
الوطني من حضور أنصاره لعدة مواجهات، 
بحكم التقرير األسود الذي دونه الحكم باكاري 

غاساما وكذا محافظ اللقاء.

لجنة  لدى  الوطني  المنتخب  فإن قضية  وبهذا 
مواجهة  بخصوص  للفيفا  التابعة  االنضباط 
ما  انتظار  في  طويت،  قد  تكون  الكاميرون 
ستسفر عنه تقارير لجنة الحكام التي حول لها 
احتجاج الفاف، وهو القرار الذي ينتظره جميع 

متتبعي المنتخب الوطني.
وفي سياق آخر، أفاد نفس المصدر أن استقبال 
أشبال بلماضي لمنافسيهم بملعب وهران يبقى 
مرهونا بموافقة "الكاف"، وفي حال تعذر ذلك 
فسيتم استقبال أوغندا بملعب 5 جويلية المؤهل 

رغم بعض التحفظات.
ق.ر

ب�سبب اأحداث مباراة الجزائر الكاميرون

الفيفا تعاقب الفاف بـ3 اآلف فرنك �شوي�شري

مدرب االتحاد المن�ستيري يتعر�س 

النتقادات الذعة ب�سبب قراره

البنزرتي ي�شتبعد لعبيه 
الجزائريين ب�شبب ال�شيام

فوزي  أن  أمس  إعالمية  تقارير  كشفت 
المنستيري  االتحاد  نادي  مدرب  البنزرتي 
الجزائريين  المحترفين  استبعاد العبيه  قرر 
بسبب  أمقران  الحكيم  وعبد  عدادي  توفيق 

إصرارهما على الصيام.
وأشارت ذات المصادر إلي منع المدرب 3 
العبين آخرين من التدريب مع المجموعة، 
الدين  ونور  المحواشي  الدين  سيف  وهم 
عن  ناهيك  البوراوي،  وعمر  الشرطاني 

الجزائريين عدادي وأمقران.
وتعرض مدرب نادي المنستيري النتقادات 
الذعة إزاء هذا القرار، خاصة وأن جماهير 
المعول  من  ومقران  عدادي  تعتبر  النادي 
فعالين  العبين   5 استبعاد  أن  كما  عليهم، 
يجعله  مما  المرجوة،  النتائج  على  سيؤثر 

قرار غير صائب.
وقت  في  البنزرتي  المدرب  قرار  ويأتي 
لالعبيها  كبرى  أوروبية  أندية  سمحت 
وأوقفت  عادي،  بشكل  بالصيام  المسلمين 
المباريات  من  الكثير  الحكام  صافرات 

إلفطار الالعبين المسلمين.
ق.ر

مباراة  شهدت 
القطري  السد 
كارشي  وناساف 
 ، بكي ز و أل ا
ضمن  السبت، 
الخامسة  الجولة 
مجموعات  من 
أبطال  دوري 
القدم  لكرة  آسيا 
من  ودع  التي 
السد  خاللها 
غياب  البطولة، 

للمباراة  بونجاح،  بغداد  الجزائري  النجم 
أصبح  أنه  يبدو  إذ  التوالي،  على  الثالثة 
خافي  اإلسباني  مدربه  حسابات  خارج 
صمته  عن  بونجاح  بغداد  غارسيا.وخرج 
محماًل  السد  قائمة  من  إبعاده  عن  وتحدث 
للمدرب  المنافسة  من  اإلقصاء  مسؤولية 
خافي غارسيا، حيث قال:" أظن أن المدرب 
الخطة  أعد  من  هو  المسؤولية،  يتحمل 
والتشكيلة ولم ينجح فيها، رأيت أن الالعبين 
كانت لديهم الرغبة في اللعب والفوز، لكن 
هذا لم يتحقق، تبقى هذه كرة القدم فيها فوز 
وفيها خسارة".وتابع بونجاح في تصريحاته 
ناساف  مباراة  بعد  القطرية  "الكأس"  لقناة 
"لعبت المباراة األولى والتي شهدت إكمالنا 

العبين،  بـ8  لها 
قدمت  قد  وكنت 
أجل  من  كل شيء 
مباراة  ثم  الفريق، 
التي  الفيصلي 
أخطاء  فيها  حدثت 
وانهزمنا  كذلك 
بعد  لكن  فيها، 
المدرب  قرر  ذلك 
آخر  عن  إبعادي 
هذه  مباريات،   3
من  وهو  خياراته 
من  هو  ألنه  الهزائم  هذه  مسؤولية  يتحمل 
"أتقبل  التشكيلة".وأضاف  ويختار  يقرر 
هناك  أن  أرى  ال  لكن  المدرب،  قرارات 
تكتيك معين لعبنا به، مرة نلعب بـ3 مدافعين 
يفيد  لن  هذا  أكيد  بـ5،  ومرة  بـ4  ومرة 
الالعبين الذين يريدون استقراراً فنياً ومتى 
لم  أننا  أرى  لكن  وتضغط،  وتهاجم  تدافع 
نشتغل على أي شيء ولم نكن جاهزين لهذه 
البطولة. أتحدث عن نفسي فأنا هداف نادي 
 20 من  أكثر  وأسجل  سنوات   6 منذ  السد 
المدرب  المرة  هذه  لكن  الموسم،  في  هدفاً 
يرى خيارات أخرى واالعتماد على جناح 

أيسر كمهاجم، هنا هو يتحمل مسؤوليته".
الوكاالت
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ع.ط

أوضح عرقاب نشر في أحد المواقع، أن مجمع "مناجم 
الجزائر" يعتزم إطالق عدة مشاريع جديدة في مختلف 

واليات البالد. ويتعلق األمر على وجه الخصوص 
بمشروع البانتونيت في حمام بوغرارة بمغنية 

)تلمسان(, مشروع الدولوميت في تايوالت )أم البواقي(, 
مشروع كربونات الكالسيوم في سيق )معسكر(, 

مشروع الدياتوميت في نفس المنطقة, مشروع الفلسبار 
في عين بربر )عنابة(, ومشروع الباريت في كودية 

الصافية )المدية(, إلى جانب مشروع الكلور ومشتقاته 
بالشراكة بين مجمع "جيباك" و "إيناسيل" وهو في 

مرحلة النضج حاليا.
ومن خالل هذه المشاريع, يسعى القطاع إلى تثمين 
الموارد المعدنية لخلق الثروة, البحث المستمر على 

القيمة المضافة, خلق فرص عمل خاصة في المناطق 
النائية ومناطق الظل, وتوفير الحاجيات من المواد 
األولية التي تدخل في مختلف النشاطات الصناعية 
خاصة الصناعات التحويلية, وتقليص فاتورة جلب 

هذه المواد من الخارج التي تكلف خزينة الدولة سنويا 
"مبالغ هامة جدا" وكذا تصدير الفائض من بعض هذه 
المواد والمواد المحولة مستقبال لجلب العملة الصعبة.

وتضاف هذه المشاريع المرتقبة إلى مشروع الفسفات 
المتكامل, وهو شراكة بين شركة أسميدال )فرع 
سوناطراك( ومجمع مناجم الجزائر مه شركتين 

صينيتين باستثمار يصل إلى 7 مليار دوالر )دون 
احتساب مشاريع البنية التحتية ذات الصلة والتي تقدر 
قيمتها ب5 الى 6 مليار دوالر(, وكذا مشروع منجم 

الحديد بغار جبيالت )تندوف(, ومشروع استغالل 
رواسب الزنك والرصاص في واد اميزور )بجاية.)

فبخصوص مشروع الفوسفات المتكامل, أكد الوزير أنه 
"ناضج بما فيه الكفاية" وسيتم إنجازه وفق مخطط على 

ثالث مراحل مدة كل منها خمسة سنوات. وسيترافق 
إنجازه مع مشروع اخر بمنطقة العوينات )تبسة( يتعلق 
بتصنيع المنتجات الفوسفاتية, والذي "سيجعل الجزائر 
أحد أهم المنتجين والمصدرين لألسمدة الفوسفاتية على 

المستوى الدولي.«
ومن المقرر بدء إنتاج مشروع العوينات في 2023 

حسب الوزير الذي يتوقع ان يبلغ حجم مبيعاته 
السنوية 260 مليون دوالر. أما مشروع منجم الزنك 

والرصاص بواد أميزور والذي يحتوي على احتياطات 
قابلة لالستغالل تقدر ب 34 مليون طن, بإنتاج سنوي 
يقدر بـ 170 ألف طن من مركزات الزنك, و30 ألف 
طن من مركزات الرصاص, أكد السيد عرقاب "اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة للتكفل بظروف انطالق المشروع, 
ال سيما فيما يتعلق بالجوانب المتعلقة بشروط السالمة 

وحماية البيئة.«
وبخصوص مشروع غار جبيالت, قال الوزير 

بأنه "تمت دراسة إمكانية بدء االستغالل هذه السنة 
)2022( وتصدير خام الحديد إلى الصين.« وستتم 
هذه العمليات التجارية االولى انطالقا من المنشآت 

النموذجية واإلثبات للخامات المركزة ومسحوق الحديد 
)بطاقة انتاجية تقدر بـ 50 الف طن/سنة لكل منهما(, 

قبل أن يدخل المشروع مرحلة االستغالل واسع النطاق 

بقدرة استخراج سنوية تتراوح من 40 إلى 50 مليون 
طن من خام الحديد.

ويتطلب ذلك إنجاز منشآت تقدر تكلفة إنجازها بمليار 
إلى 1,5 مليار دوالر سنويا على فترة ممتدة بين 8 

إلى 10 سنوات. وفضال عن هذه المشاريع, فإنه من 
المتوقع مضاعفة إنتاج الذهب والفضة خالل السنة 

الجارية, حسب الوزير. وبالنظر للمشاريع المذكورة, 
"يمكن القول أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو الريادة 

على الصعيد القاري في مجال قطاع المناجم", يقول 
عرقاب.

وفي رده على سؤال يتعلق باستثمارات سوناطراك, 
أوضح الوزير أن المبلغ المخصص لبرنامج المجمع 

االستثماري في الجزائر, خالل الفترة 2026-2022, 
يقارب 39 مليار دوالر, منها 70 بالمائة لقطاع 

التنقيب واإلنتاج )27 مليار دوالر( و20 بالمائة 
للتكرير والبتروكيماويات )8 مليارات دوالر(, كما 

"يتضمن هذا البرنامج مجموعة من المشاريع الهيكلية 
ذات حجم عالمي منها ما هو قيد اإلنجاز أو الدراسة.«
وفي هذا السياق, لفت إلى أن تثمين موارد المحروقات 

يمثل أحد "أولويات القطاع" الذي يهدف الى تحويل 
أكثر من 50 بالمائة من اإلنتاج االولي من المحروقات 
مقابل 32 بالمائة حاليا. وحول مشاريع سونلغاز خارج 
البالد, أكد الوزير أن المجمع يجري حاليا مباحثات مع 

العديد من الدول االفريقية لتعزيز التعاون في مجال 
الكهرباء وتوزيع الغاز, أثمرت إلى حد اآلن بالتوقيع 

على مذكرات تفاهم مع الشركات العاملة في قطاع 
الكهرباء في عدة دول منها ليبيا, موريتانيا وغينيا 

االستوائية.
وحول إمكانية رفع صادرات الغاز الجزائري نحو 

أوروبا, قال عرقاب أن "الجزائر منتج ومصدر 
تاريخي للغاز, وهي مرتبطة بشركائها وعمالئها 

بعقود طويلة األجل«، كما نوه الوزير ان "الجزائر 
معترف بها من قبل جميع شركائها وعمالئها كشريك 

موثوق به, وقد أوفت دائما بالتزاماتها, حتى في أصعب 
الظروف.«

من ناحية أخرى, يضيف الوزير, "يواجه القطاع تحدي 
تأمين الطلب المحلي من الغاز الطبيعي الذي يشهد 

ارتفاعا مستمرا.« و"في حالة توفر كميات إضافية, 
سيتم عرضها في السوق الفورية )سبوت( دون تمييز 

بين الزبائن", حسب تصريحات عرقاب.

ANEP : 2216007777

إشـهـــار

الوطني                                              قال اإنها تدخل يف اإطار م�صاعي تنويع االقت�صاد 

عرقاب يك�شف عن عدة م�شاريع منجمية قيد الإطالق
 ك�صف وزير الطاقة واملناجم حممد عرقاب, اأنه من املقرر اإطالق العديد من امل�صاريع 

يف جمال املناجم, يف اإطار م�صاعي تنويع االقت�صاد الوطني.
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مع�صكر 

العر�ض ال�سريف مل�سرحية

 "دم احلب" 

احتضن المسرح الجهوي "بشير زحاف" لمعسكر العرض الشرفي 
الجيل  "شباب  الوالئية  الجمعية  إنتاج  من  الحب"  "دم  لمسرحية 
والثقافية  الفنية  رمضان  ليالي  تظاهرة  فعاليات  إطار  في  الرابع"، 

المنظمة من طرف دار الثقافة "أبي رأس الناصري".
ألفها وأخرجها حميدة بلعالم وعرضت  التي  وتعالج هذه المسرحية 
سهرة أمس األول، قضايا اجتماعية تدور أحداثها بين خمسة أشخاص 

في حي شعبي لكل واحد منهم قصته في الحب.
مصطفى  الرابع"  الجيل  "شباب  الوالئية  الجمعية  رئيس  أبرز  و 
ستعرض  جمعيته  انتاجات  آخر  تعد  التي  المسرحية  بأن  دادوش 
األسبوع المقبل بدور الثقافة لواليات الشلف وغليزان وعين الدفلى 

في إطار تنشيط السهرات الرمضانية.
 ولإلشارة تواصل دار الثقافة "أبي رأس الناصري" لمعسكر تنظيم 
من  عدد  باقتراح  والثقافية،  الفنية  رمضان  ليالي  تظاهرة  فعاليات 
العروض المسرحية األخرى المبرمجة بالمسرح الجهوي لمعسكر، 
فضال على تنشيط سهرات فنية في مختلف الطبوع الغنائية من أداء 

فرق وجمعيات فنية وثقافية محلية.
كما يتضمن برنامج هذه التظاهرة التي ستتواصل فعالياتها إلى غاية 
نهاية الشهر الفضيل، تقديم أناشيد دينية من أداء جمعية "األمير عبد 
تنشيط  جانب  إلى  تموشنت،  لعين  "الهناء"  وفرقة  لمعسكر  القادر" 
محاضرات تتناول مواضيع دينية من طرف أئمة مساجد وإطارات 

بمديرية الشؤون الدينية واألوقاف.

العروض  بمدرج  الحاضر  الجمهور  تابع  و 
بوسط  العمودي،  االمين  محمد  الثقافة  بدار 
أحداث  كبير  بشغف  دقيقة   40 طيلة  المدينة 
هذا العرض المسرحي الكوميدي بلغة فكاهية 
المسرحي  والمخرج  الكاتب  تأليف  من  لنص 
العرض  هذا  بطل  كان  الذي  عمراني،  أحمد 
ممثلين هواة   )09( تسعة  بمشاركة  المسرحي 
رغم أنهم ألول مرة يعتلوا خشبة المسرح لكنهم 
حسب  العرض  هذا  أحداث  تحريك  أبدعوا 
البروفيسور  يتقدمهم  النقاد  عديد  تصريحات 

أحمد زغب )جامعة الوادي(.

التعبير  على  أدائهم  في  الممثلون  اعتمد 
الجسماني "الكوريغرافي" مرفوق بسينوغرافيا 
تم  اإلضاءة(،  الديكور،  المالبس،  )تصميم 
حفيظ  أنور  المسرح  مبدع  بأنامل  إعدادها 
الحاضر  الجمهور  بها  استمتع  فكاهة  صنعت 
من عشاق فن الخشبة طيلة مدة العرض، لكنها 
كانت اللمسة التي استطاعت أن تمرر رسائل 

إيجابية هادفة.
  و يحاكي هذا العرض الكوميدي وهو العرض 
"سوف"  مسرح  نادي  لفرقة  األول  المسرحي 
انتشار ظاهرة الدجل من أصناف )المشعوذين 

الثقافة  استغلوا  الذين  والدراوشة(،  الشباحة 
والمعاناة  الهشة  واالجتماعية  والفكرية  الدينية 
المريرة الصحية واالجتماعية لمختلف شرائح 
المجتمع إليهامهم أنهم المنقذ الوحيد لخروجهم 

األمن من محنتهم.
التوعية  تستدعي  ظاهرة  هذه  أن  تناول  و    
كمرحلة  االجتماعية  األوساط  في  والتحسيس 
أسس  على  تستند  ال  ألنها  لمحاربتها  أولى 
الردع  وسائل  واستغالل  عقالنية  أو  منطقية 
كمرحلة ثانية ألن من شأنها أن تشكل لنا فرد 
الخرافة  ينشر  البناء  في  يساهم  أن  بدل  سلبي 

واألراجيف .
  و تطرق هذا العرض الكوميدي الهادف إلى 
خطورة  أكثر  الظاهرة  هذه  تجعل  قد  جزئية 
على التفكير المنطقي السوي ال فراد المجتمع 
وهو لجوء العديد من المحسوبين على المثقفين 
والنخبة ألي فئة المشعوذين التي اعتبرها كاتب 
النص نوع من الدجل وهو ما يستدعي إدراج 

آليات ناجعة لمحاربة الظاهرة
المسرح  ليالي  برنامج  أن  اإلشارة  تجدر    
في  الثقافي  القطاع  أنشطة  ضمن  المدرج 
ليالي  إلحياء  الثقافي  السمر  فعاليات  إطار 
رمضان 2022 يتضمن عروض مسرحية من 
مسرح  نادي  منها  هاوية  مسرحية  فرق  أداء 
المسرحي  لإلبداع  الستار  جمعية  "سوف" 

وبانوراما.

فنيا  العاصمة، حفال  بالجزائر  األول،  أمس  "دزاير"، سهرة  فرقة  أحيت 
من  وأخرى  أغانيها  من  متنوعة  بباقة  العاصمي  الجمهور  أمتعت خالله 
التراث بعد غياب لثالث سنوات بسبب جائحة كورونا.وعلى مدار ساعة 
ونصف من الزمن قدمت فرقة "دزاير" عددا من آخر أغانيها باإلضافة 
من شعبي  الطبوع  مختلف  في  الجزائري  التراث  من  متنوعة  لمجموعة 
عبد  بدار  الجمهور  من  كبير  تجاوب  وسط  وغيره  وصحراوي  وراي 
اللطيف.وتميزت الفرقة بالحضور الرائع ألعضائها وتجاوبهم الكبير مع 
الجمهور وهم كل من حكيم لعجال، المغني الرئيس للفرقة، وهشام داعو، 
وهما من مؤسسيها، وكذا وليد دريوش على الباص وإسالم لعجال على 

الباتري ومهدي فخيخر على الغيتار وأمين لعجال على الغيتار أيضا.
من  اللي"  يما  و"اللي  حكاية"  "هادي  الفرقة  قدمتها  التي  العناوين  ومن 
الفلكلور السطايفي و"هلل يا هلي اعذروني" و"فاتو ليام" وكذا "يا الورقة" 
و"حيزية"  باتي  محبوب  الشعبي  أغنية  مجدد  المبدع  والملحن  للمؤلف 
في الطابع الصحراوي باإلضافة ألغنية الراي الشهيرة "يا الزينة ديري 

التاي" للطفي عطار من "راينا راي".

  و قال حكيم لعجال أن فرقته "لم تلتق بالجمهور منذ ثالث سنوات بسبب 
جائحة كورونا التي تسببت في فقدان العديد من الفنانين وفي معاناتهم أيضا 
من الناحية المالية"، مضيفا أن هذه السهرة "مميزة، وهي مهداة لكل هؤالء 
الفنانين، كما أنها تكريم أيضا لعدد من عمالقة الفن في الجزائر على غرار 

محبوب باتي وفرقة راينا راي وكل التراث الفني الجزائري".
التحرير،  حرب  من  جزائرية  شهيدة  اسم  تحمل  التي  "دزاير"،  فرقة    
تؤدي أساسا موسيقى الروك حيث تأسست في عام 1998 بالعاصمة وفي 
رصيدها عدة ألبومات بينها "سارة" )2002( و"حيزية" )2004( و"هادي 

حكاية" )2019( و"هلل يا هلي اعذروني" )2021(.
بالجزائر  الحفالت  من  العديد  عاما،   25 مدار  على  الفرقة  نشطت  و    
وخارجها كما في ألمانيا وتونس حيث تهدف إلى "إنتاج موسيقى خاصة 
بآالت  العالم  في  الجزائري  بالتراث  "التعريف  الوقت  نفس  وفي  بها" 
موسيقية عصرية مع االحتفاظ بالروح األصيلة لألغاني".  و أشرف على 
تنظيم هذه السهرة الفنية الوكالة الجزائرية لإلشعاع الثقافي في إطار إحياء 

سهرات شهر رمضان.

الساخرة  الكوميديا  المسرحي أو  صنع العرض 
"بالمقلوب" "الفرجة لدى عشاق فن الخشبة الذين 
ليالي  إلحياء  الثقافي  السمر  فعاليات  حضروا 
الثقافي  بالمركز  األول،  أمس  سهرة  رمضان، 
عبد القادر الياجوري ببلدية قمار التي تبعد 14 

كلم عن وسط بوالية الوادي.
دقيقة،   55 طيلة  الحاضر  الجمهور  أستمتع  و 
ساخرة  كوميديا  باألحرى  أو  مسرحي  بعرض 
والفصحى،  العامية  بين  نصه  لغة  امتزجت 
حرك أحداثة على شكل مونولوج صاحب النص 
الممثلة المسرحية سمية بوناب التي اعتمدت في 
أدائها للتعبير الجسماني "الكوريغرافي" وكانت 
تناغم  خشبة  فوق  األبيض  احمد  السينوغرافيا 
وهي  أحمد  مسعي  نبيل  إخراج  مع  ديكورها 
االنسجام  التي صنع الفرجة للجمهور الحاضر.
و تدور أحداث هذا العرض المسرحي المصنف 
ضمن المسرح الشعبي حول معاناة مريرة لفتاة 
تعيل  شبابها  ريعان  في  وهي  نفسها  وجدت 
عائلتها التي تخلى فيها أخوتها الذكور على أدنى 

التزاماتهم تجاه احتياجات األسرة، أبسطها لقمة 
العيش فغادرت مقاعد الدراسة بحثا على منصب 
شغل تحفظ كرامة األسرة، فوجدت نفسها عاملة 
بأجرة زهيدة بحمام للنساء كابدت خاللها مرارة 

هذه الوظيفة التي نالت بهتانا من كرامتها.
توجهت  المحيطة  التعقيدات  هذه  ضل  في 
يحافظ  زوج  عن  يائسة  كانت  بحث  رحلة  في 
اجتماعي  نسيج  داخل  تشتت  التي  عفتها  على 
فضاعت  والتضامن  التكافل  روح  عنه  غابت 

طموحاتها وأمالها كل المساعي لتحسين وضعها 
االجتماعي أنقلبت "بالمقلوب".

و لهذا ركزت هذه الكوميديا الساخرة المدرجة 
حياة  يحاكي  الذي  البسيط  المسرح  ضمن 
وأفراح  أحزان  من  يعتريه  وما  اإلنسان، 
النسيج  وصالبة  األسري  التماسك  أهمية  على 
التضامن  بروح  المفعم  لألفراد  االجتماعي 
والتكافل لتأهيل وإدماج األسر التي تعاني حياة 

اجتماعية مريرة.
ضمن  المدرج  المسرح  ليالي  برنامج  شهد  و 
أنشطة القطاع الثقافي في إطار فعاليات السمر 
تقديم   2022 رمضان  ليالي  إلحياء  الثقافي 
عروض مسرحية من أداء فرق مسرحية هاوية 
منها نادي مسرح "سوف" جمعية الستار لإلبداع 

المسرحي وبانوراما.
  تجدر اإلشارة أن العرض المسرحي الكوميديا 
مرة   11 ستعرض  "بالمقلوب"  الساخرة 
ليالي  خالل  البلديات  بعديد  الثقافية  بالفضاءات 

رمضان.

م�سرحية "باملقلوب" ت�سنع الفرجة يف فعاليات ال�سمر الثقايف

عر�ض كوميدي يف ليايل امل�صرح الرم�صانية 

جمهور وادي �سوف يتفاعل
 مع م�سرحية "ال�سيخ جغلول" 

جتاوب �جلمهور من ع�ساق فن �مل�سرح مع �أحد�ث �لعر�س �لكوميدي "�ل�سيخ جغلول" �لذي عر�س لأول مرة �سهرة �أم�س 

�لأول، �سمن �أن�سطة ليايل �مل�سرح �ملدرجة يف فعاليات �ل�سمر �لثقايف �لرم�سانية للقطاع �لثقايف بولية �لو�دي.

قدمت باقة متنوعة من �أغانيها

حتت عنو�ن "�سعاع �لربيع"فرقة "دزاير" متتع اجلمهور العا�سمي يف �سهرة رم�سانية

  الفنانة الت�سكيلية مرمي غالي 
تعر�ض جمموعتها اجلديدة

تحت  بوهران  المقام  معرضها  في  مريم  التشكيلية غالي  الفنانة  تقدم 
عنوان "شعاع الربيع" مجموعة جديدة من اللوحات التشكيلية بتصميم 
متطورة. إبداعية  رؤية  عن  تنم  الذهبي  الورق  من  وبلمسات  مبتكر 
بالرواق  األول،  أمس  سهرة  افتتح  الذي  المعرض  هذا  يتضمن  و    
الفني بالمركز التجاري والترفيه بالسانية 20 لوحة فنية مصممة بتقنية 
وجمال  الورود  بأريج  تشع  )أكوارال(  الورق  على  المائية  األلوان 

المناظر الطبيعة في موسم تتجدد فيه الحياة.
وتتناول هذه اللوحات مواضيع مستوحاة من الطبيعة على غرار باقات 
من الزهور والمناظر البحرية والبرية و األشجار والطيور وغيرها، 
مما يجود به فصل الربيع مع التركيز على استعمال ألوان شفافة تضفي 
مع  التعامل  في  للرسامة  الفنية  المهارة  وتعكس  اللوحة  على  الحيوية 

األلوان.
في  الذهبي  الورق  تقنية  التشكيلة  هذه  في  غالي  الرسامة  واستعملت 
يعطى  مما  خلفيتها  إضاءة  و  اللوحة  عمق  إلبراز  اللوحة  من  أجزاء 
للعمل الفني لمعان، حيث قالت في هذا الشأن: "ألول مرة أدخلت هذه 
الجدران  في  غالبا  تستخدم  التي  المائية  اللوحات  في  العصرية  التقنية 

واللوحات الزيتية واالكريليك".
الفنية المعروضة أن إطار اللوحة    و يكمن الجديد في هذه األعمال 
بدون زجاج مما يضفي على لوحة اشراقة مميزة مع العلم أن لوحات 
)أكوارال( معروفة بالزجاج أي )البرواز( على حد تعبير ذات الفنانة 
لقاسم"  إبراهيم  "زدور  الثقافة  دار  في  ثقافية  منشطة  أيضا  تعد  التي 

بوهران.
كما يحتوي هذا المعرض الذي يتواصل إلى غاية 7 ماي القادم على 
الخشب  من  مصنوعة  التقليدية  الصناعة  من  فنية  مجموعات  ثالث 

والطين معتمدة أيضا في تصميمها على األلوان المائية )أكورال(.
وسبق للرسامة المتخرجة من المدرسة الجهوية للفنون الجميلة بوهران 
في عام 2011 في تخصص رسم زيتي أن شاركت في عدة معارض 
وفرنسا  وتركيا  وتونس  مصر  غرار  على  بالخارج  سيما  ال  جماعية 

وألمانيا.
كما تطمح مريم غالي التي كانت تدرس رسم بستنة بمركز التكوين 
المهني بحاسي بونيف وسبق لها أن كانت مكونة فنية بغرفة الصناعة 
التقليدية والحرف لوهران أن تسير على درب التميز إلبراز أعمالها 

وذلك من خالل تنظيم معارض فردية.



ب�شبب تردي الأو�شاع املعي�شية باملغرب

زعيم احلزب ال�سيوعي الإ�سباين يجدد موقف القوى 

ال�سيا�سية لإيجاد حل يتطابق وقرارات الأمم املتحدة

"اجلمهورية ال�صحراوية يعرتف بها 
اليوم اأكرث من 80 دولة عرب العامل"
جدد إنريكي سانتياغو زعيم الحزب الشيوعي اإلسباني، موقف كل 
القوى السياسية المنضويّة تحت لواء أونيذاس بوذيموس، وعزمها 

على مواصلة العمل لتنضّم إسبانيا إلى صفوف المجتمع الدولي 
والتقيّد بقرارات مجلس النواب دفاعا عن حّل يتطابق مع قرارات 

األمم المتحدة وحق تقرير مصير الشعب الصحراوي.
ويرى كاتب الدولة اإلسباني إنريكي خالل لقاء جمعه مع ممثل جبهة 

البوليساريو باسبانيا عبد هللا العرابي بمقر تمثيلية الجبهة بمدريد " 
أنه ال موقف خارج مواقف األجهزة الرسمية اإلسبانية، وال محيد 
عن ما تبنّاه مجلس النواب اإلسباني بشكل واضح وال غبار عليه، 

وعلى هذا األساس، يوضح المسئول اإلسباني، ال مفّر من استحضار 
أن الجمهورية الصحراوية يعترف بها اليوم أكثر من 80 دولة عبر 

العالم.
من جهته، شكر الممثل بإسبانيا ما عبّر عنه كاتب الدولة اإلسباني 

باسم الحزب الشيوعي من مواقف التضامن من لدن هذا األخير 
طوال مسيرة الشعب الصحراوي من أجل االستقالل.

وبشأن العالقات الحالية مع الحكومة اإلسبانية، أوضح الدبلوماسي 
الصحراوي أن االتصاالت تجري حاليا مع جميع القوى السياسية 

اإلسبانية ومختلف المنظمات لحمل الحكومة المركزية على الرجوع 
الى توجيهات األمم المتحدة.

يذكر أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب 
أعلنت بتاريخ 10 أبريل الجاري قطع االتصاالت مع الحكومة 

اإلسبانية الحالية، وستبقى متمّسكة بهذا القرار الى غاية عودة إسبانيا 
الى قرارات الشرعية الدولية التي تعترف للشعب الصحراوي بحقه 

في تقرير المصير، واحترام حدود بالده المعترف بها عالميا.
الى ذلك ما زال الموقف الغريب الذي أعرب عنه رئيس الحكومة 

اإلسبانية بيذرو سانتشيث خالل األسابيع الماضية ضمن رسالة بعث 
بها الى ملك المغرب يثير ردودا غاضبة ومستنكرة بالساحة الوطنية 
اإلسبانية وخارجها من حيث الطريقة التي ظهر بها والمضمون الذي 

تبنّاه، بما في ذلك على مستوى اإلتالف الحكومي .

اجلي�ش اللبناين يوؤكد اأن حمولته 

اأكرث من 15 �سعفا من قدرته الطبيعية  

احلريري وبري يطالبان بتحقيق �سريع 
و�سفاف حول قارب الهجرة الغارق

طالب رئيس "تيار المستقبل"، سعد الحريري، ورئيس البرلمان 
اللبناني نبيه بري، أمس، بتحقيق "سريع وشفاف" يكشف مالبسات 

غرق مركب للهجرة غير النظامية قبالة سواحل طرابلس شمالي 
البالد، والذي كان يقل أكثر من 70 شخصا. 

وفي وقت سابق ، أعلن لبنان إنقاذ 47 شخصا أحياء، وانتشال 8 
جثث، فيما يجري البحث عن مفقودين، من مركب الهجرة غير 

النظامية الذي كان يقل أكثر من 70 شخصا.
ودعا بري، في بيان، إطلعت عليه االناضول، السلطات األمنية 

والقضائية المختصة إلجراء تحقيقاتها بسرعة وشفافية مطلقة وكشف 
مالبسات هذه الجريمة المتمادية بحق أبناء الشمال، وإنزال أقصى 

العقوبات بحق المرتكبين.
من جانبه، قال الحريري، عبر "تويتر" "عندما تصل األمور 

بالمواطن اللبناني اللجوء الى قوارب الموت هرباً من جهنم الدولة، 
فهذا يعني أننا أصبحنا في دولة ساقطة". وذكر الحريري أن 

الشهادات التي صرح بها ضحايا قارب الموت خطيرة ولن نقبل بأن 
تدفن في بحر المدينة، مطالبأً بتحقيق سريع يكشف المالبسات ويحدد 

المسؤوليات.
وكانت قد انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل لناجين، زعموا 

فيها أن قاربا للجيش ارتطم في مركبهم ما أدى لغرقه، إال أن الجيش 
نفى صحة هذه الواقعة.

وأوضح قائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي، بمؤتمر 
صحفي، أن القوات البحرية حاولت منع القارب من إكمال طريقه 

إال أن قائده اتخذ القرار بتنفيذ مناورات للهروب من الخافرة بشكل 
أدى إلى ارتطامه بها، ما تسبب بشقوق بالمركب فتسربت المياه إلى 

داخله بسرعة وغرق بظرف ثواٍن بسبب الوزن الزائد على متنه. 
وأضاف أن الزورق كانت حمولته أكثر من 15 ضعفا من قدرته 

الطبيعية.
وتابع: "المركب الذي غرق صناعة 1974 وصغير طوله عشرة 
أمتار وعرضه 3 أمتار والحمولة المسموح بها هي 10 أشخاص 

فقط ولم يكن هناك سترات إنقاذ وال أطواق نجاة".
 وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب 

ميقاتي، الحداد الرسمي اليوم على ضحايا الزورق. وتتزايد 
محاوالت الهجرة غير الشرعية من لبنان باتجاه دول أوروبيّة، 

من قبل لبنانيين وسوريين، في ظّل تدهور غير مسبوق لألوضاع 
االقتصاديّة واالجتماعيّة وارتفاع معّدالت الفقر، في بلد يمر بأزمة 

صنفها البنك الدولي بواحدة من أسوأ ثالث أزمات في العالم منذ 
أواسط القرن التاسع عشر.
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دولي

عاشت أزيد من 30 مدينة مغربية مساء أول أمس، على وقع احتجاجات 
شعبية عارمة تلبية لدعوة الجبهة االجتماعية المغربية، للتنديد بارتفاع 
تكاليف المعيشة وبالقمع المنهجي لمختلف الفئات االجتماعية واألصوات 
الحرة بالمملكة، وسط مؤشرات تنبئ “بانفجار اجتماعي غير مسبوق.”

فأمام االرتفاع المطرد في اسعار المواد الغذائية وفي ظل ازمة الوقود 
بالبالد و التهاب ثمنها، خرج المحتجون امس في وقفات متفرقة بمدن 
مغربية مختلفة استمرت لساعات متقدمة من الليل بعد صالة التراويح، 
رددوا خاللها شعارات منددة بغالء المعيشة، من قبيل “شعلوا فينا العافية 
رفعوا  كما  الكوى”.  من  باراكات  خوا.  راه  الشعب  و”جيب  )النار(” 
شعارات تتهم المسؤولين في المملكة بالفساد، واصفين اياهم بـ”المافيا.”

وتداولت مواقع التواصل االجتماعي فيديوهات للمسيرات التي عمت مدن 
المملكة، منها مسيرة نفذها المحتجون الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان 
بالعاصمة الرباط، حيث رددوا هتافات تساءلوا عبرها عن مصير أموال 
الشعب : “فلوس الشعب فين مشات.. فالبهرجة والحفالت” و”هذا مغرب 
هللا كريم.. ال صحة ال تعليم”. كما رفع المحتجون الفتات كتب عليها 
عبارات مثل “يكفي من التهميش والفقر واالحتقار”، و”الكرامة والحرية، 

ال مخزن ال رعية”، و”الشعب يريد نظاما ديمقراطيا.”
المشكلة من أزيد  المغربية  الجبهة االجتماعية  واستنادا لما اعلنت عنه 
من 30 هيأة نقابية وجمعوية وحقوقية وشبابية ونسائية في بيانها الداعي 
لمظاهرات امس، فإن هذه االخيرة ستتواصل وستشمل جميع المدن، الى 
اإلعالن  سيتم  البيضاء  الدار  في  وطنية  مسيرة  تنظيم  اعتزامها  جانب 
عن تاريخها قريبا، وقد حشدت لها الجبهة كل فروعها بمختلف جهات 

المغرب.
ويتعالى الغضب في الشارع المغربي بعد ان “طفح الكيل” كما يعبر عن 
ألهب جيوبهم وأثر بشكل  الذي  الفاحش  الغالء  المواطنون، جراء  ذلك 
االجتماعية  الجبهة  أكدت  السياق،  الشرائية .وفي  مقدراتهم  على  كبير 
“الهجمة  على  ردا  تأتي  االحتجاجية  األشكال  هذه  ان  على  المغربية 

تسقيف  طلب  الدولة  ورفض  الشعبية  الجماهير  قوت  على  المسعورة 
األسعار لحماية جيوب المواطنين.”

الفاحش  “بالغالء  أساسا  يتسم  والمحلي  الوطني  الوضع  ان  وسجلت 
الوطني  المخزون  وانخفاض  والمحروقات  األساسية  المواد  ألسعار 
وهو ما بات يهدد األمنين الغذائي والطاقي بالمغرب وبات ينبئ بانفجار 

اجتماعي غير مسبوق.”
التي  االحتجاجية  الوقفة  في  مشاركته  بها خالل  ادلى  تصريحات  وفي 
االجتماعية  الجبهة  منسق  مضماض،  الطيب  أكد  سال،  بمدينة  نظمت 
المغربية بالمدينة ان المحطات النضالية الجارية ضد الغالء والزيادات 
طبيعية  نتيجة  “يعد  الذي  الغالء  إسقاط  حتى  ستتواصل  االسعار  في 
لسياسات الدولة المغربية وحكومة الباترونا”، منبها الى ان الزيادة في 
االسعار التي فرضت على الشعب المغربي، تخدم مصالح المسؤولين 
واالسماك.  والزيوت  المحروقات  ببيع  تعلق  فيما  خاصة  الحكومة  في 

وأكد ان االحتجاج سيتواصل حتى اسقاط الفساد واالستبداد والغالء.
كما نقلت مصادر اعالمية عن فريد الماحي، الناشط في الجبهة في كلمة 
االحتجاجات  ان  بمدينة وجدة،  االحتجاجية  الوقفة  في  المشاركين  باسم 
هي أيضا “ضد التهميش والفقر الذي تعيشه مدينة وجدة في ظل انتشار 
رقعة البطالة و اتساع حزام الفقر وسط غياب بديل اقتصادي للمدينة، 
ساهمت فيه ارتجالية و إخفاقات من تعاقبوا على تسيير الشأن المحلي 
الساكنة  لحاجيات  تستجيب  وحلول  برامج  غياب  ظل  في  اإلقليمي  و 

لوضعيتهم المأزومة.”
وأشار في نفس الوقت إلى أن الجبهة االجتماعية بوجدة تدين وتشجب 
تصريحات وزير العدل الرامية إلى “التستر على ناهبي المال العام و 
دستور  الحائط  االقتصادية وحمايتهم، ضاربا عرض  الجرائم  مرتكبي 
المغرب”.  عليها  وقع  الذي  اإلنسان  لحقوق  الدولية  والمواثيق   2011
المعتقلين  كافة  سراح  بإطالق  الماحي،  لسان  على  الجبهة  طالبت  كما 

السياسيين بالمغرب.

الوكالت

إيست  "ميدل  الجمعة  نشرته  تقرير  وفي 
التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  حول  آي" 
المغربي في مدينة بوجدور  يرتكبها االحتالل 
الناشطتان  أكدت  المحتلة،  الغربية  بالصحراء 
تعرضهما  الحافظ  محمد  وفاطمة  مباركة 
األمن  أعوان  طرف  من  والتهديد  للضرب 
حقوق  لناشطة  دعمهما  بسبب  المغربي 
اإلنسان الصحراوية سلطانة خيا.وأشار الموقع 
الصورة  إلى  آي"  إيست  "ميدل  االخباري 
أنه  إلى  مشيرا  األختان،  رسمتها  التي  القاتمة 
والجروح  الوحشية  عالمات  أجسادهما  على 
والكدمات بعد الهجوم الذي تعرضتا له األحد 
الماضي. ووصفتا العدوان والوحشية المتزايدة 
اللتان تعرضتا له على يد المصالح األمنية التي 
الدوام كل عمل أو حركة تصدر  تراقب على 
لمغادرة  محاوالت  أي  ذلك  في  بما  عنهما 
"تم  ايست  لميدل  مباركة  منازلهما.وقالت 
ضربي بالخصوص في رأسي. مازال يؤلمني. 
أساسا  لكن  بقية جسمي،  في  أيضا ضربي  تم 
في الرأس والوجه.«وسردت أختها فاطمة أن 
سيارتهم،  من  خرجوا  شرطة  رجال  "ثالث 
بينما اثنان كانوا يمشيان ورائي، أتوا مباشرة 
في اتجاهي وبدأوا يضربوني حتى أدميت. تم 
استمروا  و  األرجل  وفي  األيدي  في  ضربي 
االغماء  تم  أنه  من  تيقنوا  حتى  ضربي  في 
علي.«وعالوة على األختين، تم فرض تقريبا 
االقامة الجبرية على ست مناضالت أخريات، 
وأم  ربي  ربي وحجيطنة  وفاطمة  ربي  زينبو 
عبد  محمد  وملوحة  براهيم  هللا  عبد  المؤمنين 
غلق  تم  كما  الحفيظ.  محمد  بالة  وكذا  الحفيظ 

شوارعهن وأحيائهن من طرف الشرطة.

دراسية  حلقة  ،خالل  خيا  سلطانة  وصرحت 
شبكية تم بثها على المباشر انطالقا من منزلها، 
أنه " يتم تعذيبنا بصفتنا نساء ألن سالحنا هو 
فهم   )...( سلميات  كنساء  نكافح  نحن  الراية. 
أجورنا  من  يحرموننا  و  ويعذبوننا  يضربوننا 
)...( لكن هذا األمر لن يمنعنا من الكفاح، ليس 
أكثر من صديقاتي. فنحن نؤمن بعملية سلمية 

والزلنا نؤمن بها.«
العفو  منظمة  دعت   ،2021 نوفمبر  وفي 

الدولية الى عمل مستعجل من أجل "وضع حد 
العنيفة ضد سلطانة خيا  للهجمات  الفور  على 
ومحايد  شامل  تحقيق  فورا  واجراء  وعائلتها 
للقوة  المفرط  االستخدام  حول  وفعال  وشفاف 
ضدها  والهجمات  األمن  أعوان  طرف  من 
االغتصاب  ادعاءات  فيها  بما  عائلتها،  وضد 
تقديم  على  والسهر  الجنسية  واالعتداءات 
طار  في  العدالة  أمام  بهم  المشتبه  المسؤولين 

محاكمة عادلة".

ب�سبب حملتهن التي �سرعن فيها من اأجل حترير املواطنة �سلطانة خيا

منا�سالت �سحراويات يف بوجدور املحتلة 
ينددن بقمع ال�سلطات املغربية لهن
نددت منا�سالت �سحراويات يف مدينة بوجدور املحتلة بالقمع والعتداء اللذان تتعر�سن له

 على يد قوات الحتالل املغربية ب�سبب حملتهن من اأجل حترير املواطنة �سلطانة خيا 

التي تقبع يف اإقامة جربية منذ �سنة.

 احتجاجــــات �سعبيـــــة عارمــــــة 
وموؤ�سرات تنبئ بانفجار اجتماعي غري م�سبوق
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فلسطين

محمد  أسامة  المحرر  األسير  استهل  الكلمات  بهذه 
عوض حروب “ ابو محمد” 46 عاماً من مدينة جنين، 
حديثه حول تجربته االعتقالية التي قضى فيها 14 عاماً 
في سجون االحتالل ، وأضاف “ بصمودهم وتضحياتهم 
ومعاهد  لجامعات  السجن  األسرى  حول   ، وبطوالتهم 
نفسياتهم  تدمير  في  االحتالل  سياسات  أفشلت  تعليمية 
وبالنسبة  الوطني،  محتواهم  من  وتفريغهم  ومعنوياتهم 
لتجربتي، شكل السجن نبع ثقافي وتربوي، ازدادنا منه 

وعيا بحقيقتنا وحقيقة وطننا وديننا وعدونا. “
االأ�سري وتاأثري االعتقال.. 

النور ، تربى ونشأ   في مدينة جنين، أبصر الحروب 
وتعلم بمدارسها حتى أنهى الثانوية العامة ، لكنه إختار 
طريق الكفاح والعمل ، فتوجه لمهنة كهربائي السيارات 
حتى اعتقاله بتاريخ  5/4/2004 من منزله ، ويقول “ 
احتجزت في زنازين التحقيق في  الجلمة لمدة 3 شهور 
وطبيعة  والعزل  النفسية  الضغوط  من  خاللها  ،عانيت 
أثار نفسية  على االسير  الزنازين، وفترة التحقيق لها 
الفلسطيني في ظل ما يمارس بحقه من انتهاكات وخاصة 
ما يمس القيم العليا له “، ويكمل “ يتجاوز األسير أثار 
المرحلة من خالل احتضان الحركة االسيرة له، وتقديم 
العالقات  وبناء  والتثقيف  والتوعية  الدعم  أساليب  كل 
الوطيدة والصداقات الجديدة التي تنشأ بين االسرى من 
جميع محافظات الوطن والدول العربية”، ويتابع “ هذه 
العوامل، تشكل رافداً جديداً لنفسية االسير تجعله أصلب 
واقوى حتى يستطيع محو جميعه االثار السلبية النفسية 
عدالة  لذلك  ويضاف  االعتقال،  فترة  أو  السجن  في 
ويستدرك”   ،“ ويناضل  يؤسر  أجلها  من  التي  القضية 
العامل األهم، احتضان المجتمع لألسير، ممثلة بعائلته 
التي  االجتماعية  بالثقافة  الوطنية  والمؤسسات  وأهله 
تبجل األسير وتقدر وتعتز بنضاالته وتضحياته وقضيته 
اآلثار  كل  ويتناسى  ينسى  الفلسطيني  األسير  تجعل 
السلبية لمراحل االعتقال المختلفة من تحقيق وحكم إلى 

توقيف إلى إنهاء المحكومية. “
رم�سان يف االأ�سر.. 

الحروب  حوكم   ، المحاكم  ومعاناة  التحقيق   بعد 
رحلة  في  الكثير   خاللها  عانى   ، عاماً   14 بالسجن 
الحرية  تنسم  حتى  وتحدي  بصمود  السجون  بين  تنقله 
الكثير  ينس  لم  لكنه   ، محكوميته  كامل  أنهى  بعدما 
 14 قضى  فقد  بها،  مر  التي  والمحطات  الصور  من 
رمضان بعيداً عن أسرته، وعن طقوس الشهر المبارك 
تبدأ  له طقوس خاصة،  السجن  يقول “ رمضان داخل 
ثبوته،  وبعد   ، الصيام  ايام  أول  عن  االعالن  بترقب 
اليوم ، نجهز وجبات االفطار  الفريضة وخالل  نؤدي 
 ،“ الطعام  وجبات  الختيار  األسرى  فيها  يتعاون  التي 
ويضيف “ يوجد في كل غرفة اعتقالية ، بالطة لطهي 
الطعام ، ويتولى أسير متخصص عملية الطهي بتعاون 
كافة األسرى، فكل غرفة تجهز وجبة مختلفة ، وقبيل 
كالعادات  الغرف  بين  الطعام  توزيع  نتبادل   ، االفطار 
السائدة بين شعبنا تعبيراً عن روح االخوة  الرمضانية 
والتألف “، ويكمل “ بسبب سياسات االدارة التي تمنح 
اخراج أسير لتوزيع االفطار بين الغرف على األسرى 
وبعد   ، المغرب  من  السحور  وجبه  لتجهيز  نضطر   ،
ونستمر   ، الفجر  نؤدي صالة   ، السحور  تناولها على 
بتأدية العاال الرمضانية حتى وقت العدد الصباحي.”   

االأعياد يف ال�سجون... 

األسرى  تحضيرات  أن  الحروب،  المحرر   يروي 
للعيد، تبدأ قبل يومين ، من خالل إعداد الحلويات من 
المواد التي يسمح بشراءها من الكانتين، ويقول “ يتفنن 
األسرى في تجهيز الحلويات والتي يتعاون فيها الجميع 
، ويبدأ العيد بالصالة الجماعية في ساحة القسم والتي 
يتخللها خطبة العيد والصالة وتبادل التهاني واالمنيات 
والدعوات بالحرية “، ويضيف “ صبيحة اليوم األول، 
االحتالل  حواجز  لكسر  الغرف  بين  الزيارات  نتبادل 
الدينية  ومعانيها  العيد  بفرحة  والعور  بالفرح  وتحديه 
“ أصعب  “، ويكمل  األحبة  لفراق  الحزن وااللم  رغم 
المحطات لألسرى عندما يعانون فقدان احد األحبة من 
نبأ  أحدهم  يتلقى  عندما  أو  واألبناء،  واألمهات  اآلباء 
وفاة عزيز عليه ، الجميع يقف ويتضامن معه لمواساته 
وتخفيف أحزانه التي تبرز بشكل مؤلم خاصة في العيد 
السجن  في  عزاء  بيت  وفتح  الحداد  بإعالن  ونقوم   ،

بأكمله“ 

الزيارات نافذة االأمل.. 

من  حرمانه  من  الحروب  عانى  اعتقاله،  رحلة  خالل 
الزيارة  تشكل    “ ويقول   ، طويلة  لفترة  أسرته  زيارة 
التواصل  عبرها  يستطيع  أمل  نافذة  لألسير،  بالنسبة 
القضية   هذه  اإلدارة  استغلت  وقد  ومجتمعه،  أهله  مع 
لمعاقبتنا كثيراً ألية أسباب واهية “، ويضيف “ كانت 
لذلك  األسباب،  ألتفه  الزيارات  من  حرماننا   تتعمد 
لتثبيت  قانونية وإضرابات واحتجاجات  خضنا معارك 
على  والعائلة  لألسير  الوطني  والمكتسب  الحق  هذا 
حد سواء “، ويكمل “الزيارات لألهل للسجون القريبة 
والبعيدة على حد سواء، تمثل مصدر تعب كبير لعوائلنا 
تفتيش كثيرة وكبيرة ومبالغ  تواجهه من إجراءات  لما 
فيها، يضاف لذلك تكاليف مادية عالية جدا الن الصليب 

األحمر ال يتحمل نفقات زياراتهم “، ويتابع “ لسنوات 
طويلة، حرموني من زيارة والدي بسبب المنع األمني، 

وإخواني عوقبوا بالرفض كونهم أسرى سابقين.”   
عقوبات قا�سية و الو�سع العام 

 ، الزيارات  طبيعة  حتى   “ الحروب  المحرر  يقول 
أصبحت صعبة لما فرضه االحتالل من أساليب تعتبر 
عقوبات قاسية ، ففي البداية ، كان يفصل بين األسير 
وأهله جدارين من الشبك ورغم ذلك، يستطيع أن يقبل 
ويمنحه  اإلفراج  يعادل  له  بالنسبة  وهذا  والديه،  يد 
مشاعر فرح وسعادة “، ويكمل “ اإلدارة عاقبتنا ببناء 
جدار زجاجي مقوى وعازل يمنع التواصل والتصافح  
مع األهل والحديث معهم  إال من خالل الهاتف المراقب 
المحرر  يوضح   .“ ومتعمد   دائم  بشكل  والمشوش 

األسرى  بين  مستمرة  الطعام  معركة  أن   ، الحروب 
وإدارة السجون بشكل مستمر ، فهي تتعمد تقليل كميات 
لخوض  األسرى  دفع  مما  منها،  األسوأ  وتقديم  الطعام 
اإلضرابات لتحسين ظروف الحياة ، ويقول “ بين فترة 
وأخرى تمارس اإلدارة أسلوبها ليبقى الطعام سيء كماً 
حقوقهم،  النتزاع  اإلضرابات  معارك  لتتكرر  ونوعاً، 
بكميات  طعام  توفير  يكفل  الدولي،  القانون  أن  رغم 
جيدة ونوعيات مناسبة مع أدوات التنظيف “، ويضيف 
من  احتياجاتهم  بشراء  حسابهم  على  األسرى  يعيش   “
بأسعار  الكانتين  من  وغيرها  تنظيف  ومواد  طعام 
غالية، ورغم ذلك، تتحكم االدارة بالكميات واالصناف 

لحرماننا من حقوقنا األساسية“ 
االأ�سرى املر�سى.. 

من  وبتوجيهات  اإلدارة  أن  الحروب،  المحرر   يؤكد 
المخابرات ، تستخدم كل األساليب لتدمير صحة وحياة 
كل أسير، ويقول “ القاعدة األساسية ، أن اإلدارة تتعمد 
الضغوط  خالل  من  الجسد  سليم  وهو  األسير  معاقبة 
الرطوبة  حيث  ونوعيته،  السجن  وظروف  والعزل 
والبرد وانتشار البق والصراصير والحشرات ليتعرض 
العقوبات  تتضاعف   “ ويضيف  الصحية”،  للمشاكل 
عندما يمرض األسير، فتتعمد اإلدارة منعه من  العالج 
خارج عيادات السجن اال بعد أن يتفشى المرض بجسده، 
حيث أن عيادات السجون مؤهلة بغرفها وأدواتها الطبية 
ولكنها تفتقد عن قصد وبطريقة متعمدة  للكوادر الطبية 
التي تكمل حقيقية كونها عيادة طبية”، ويكمل “غالبية 
أنهوا  ممن  السجون  في  الطبية  العيادات  في  العاملين 
دورات إسعاف أولي فقط  وليس لهم أي عالقة بالطب، 
وعندما ينهار األسير تضطر اإلدارة لنقله لعيادة الرملة، 
جسده  في  تفشى  قد  المرض  يكون  الحالة  هذه  وفي 

ويصبح العالج متأخر وغير مجدي.  “
اأثار التجربة.. 

يقول المحرر الحروب “ 14 عاما من األسر كان لها 
وحبنا  قضيتنا  بعدالة  إيماننا  لكن  حياتي،  على  تأثير 
لمنحة  المحنة  قلب  بمبادئنا،  وإيماننا  ومجتمعنا  لشعبنا 
وتحدي، وحولنا السجون لمدارس وجامعات تعلمنا فيها 
جيداً  عدوناً  ودرسنا  وجغرافيتنا  وتاريخنا  قضيتنا  عن 
اعتماد   “ ويضيف  مستقبلنا”،  ومعالم  أحالمنا  وحددنا 
ورغم  السجون  داخل  جامعاتنا   في  الدراسة  نظام 
الفلسطينية  الجامعات  من  متأخرة  بموافقة  تمت  انها 
المفتوحة،  القدس  وجامعة  األقصى  جامعة  وخصوصا 
برنامج  اعتماد  في  الجامعتين  ودور  نشكر جهود  لكن 
البكالوريوس في مادة التاريخ مما أعطى لألسير فرصة 
أمل كبيرة لتطوير نفسه وثقافته عبر مؤسسة أكاديمية 
لجامعة  االنتساب  من  “تمكنت  ويكمل  بها”،  معترف 
تاريخ  تخصص  المفتوحة  القدس  وجامعة  األقصى 
وحصلت على شهادة البكالوريوس، كما وتعلمت العديد 

من اللغات األخرى. “

بعدما ق�سى 14 عامًا خلف الق�سبان  

اأ�سري فل�سطيني حمرر يتحدث عن جتربة العتقال و�سمود الأ�سرى
”ال�سجن مقربة االأحياء وظلم من االأعداء اأ�سعب ما فيه الفراق الق�سري واحلرمان من االأهل واالأحبة واالأ�سدقاء، ولكن احلركة الفل�سطينية االأ�سرية، اأ�سافت تعريف 

اآخر لل�سجن، انه �ساحة من �ساحات ال�سراع مع االحتالل واثبات الوجود واأحقية الوجود لنا ك�سعب فوق هذه االر�ض”..

ال�سائم الذي ال يفطر.. 

الأ�سري الفل�سطيني عواودة يوا�سل اإ�سرابه 
عن الطعام رف�سا لالعتقال الإداري

وزع األسير الفلسطيني خليل محمد عواودة من بلدة 
المحتلة،  الغربية  الضفة  جنوب  الخليل  غرب  "إذنا" 
الحلوى على رفاقه األسرى في سجن "عوفر" قرب 
رام هللا، قبل أيام من البدء بإضراب عن الطعام ضد 
االعتقال اإلداري في الثالث من مارس/آذار 2022.

ويقول أحد األسرى في سجن "عوفر" العسكري إن 
عواودة وزع الحلوى على األسرى ألنه واثق بنصره 
في معركة األمعاء الخاوية التي خاضها لنيل حريته، 
سجون  في  اإلداريين  األسرى  مقاطعة  من  بالرغم 
االحتالل اإلسرائيلي للمحاكم العسكرية من أكثر من 

115 يوما.
عواودة الذي يبلغ من العمر 40 عاما -وهو أب لـ4 
سجون  في  عاما   12 على  يزيد  ما  أمضى  بنات- 
االحتالل في 5 اعتقاالت، 3 منها كانت حكما إداريا.

اعتقل آخر مرة في 27 ديسمبر/كانون األول 2021، 
بتهمة التحريض، قبل إسقاط التهمة عنه في الخامس 
سلطة  دفع  ما  وهو   ،2022 الثاني  يناير/كانون  من 
االحتالل لتحويله لالعتقال اإلداري، أي بدون تهمة، 

لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.
وفق  الطعام،  عن  اإلضراب  خوض  عواودة  وقرر 
اإلداريين  االعتقالَين  أن  يعلم  ألنه  دالل،  زوجته 
الماضيين لم يمرا إال بمكوثه العامين داخل المعتقالت.
خليل  إن  نت  للجزيرة  عواودة  دالل  زوجته  وتقول 
في  كلها  وكانت  سابقا،  مرات   6 اإلضراب  خاض 
إضرابات جماعية لألسرى، وهي المرة األولى التي 

يخوض اإلضراب الفردي عن الطعام.

وماطل االحتالل كثيرا قبل نقله إلى عيادة طبية، وبعد 
أن أمضى 36 يوما مضربا عن الطعام داخل زنازين 
معتقل عوفر العسكري، نقله إلى معتقل عيادة سجن 
الرملة، وهو طوال هذه المدة لم يبدل مالبسه ولم يُقدم 
له أيا من حاجياته اليومية، للضغط عليه إلجباره على 

إيقاف إضرابه.
وال يستطيع عواودة اليوم الوقوف على قدميه، ويعاني 
من أوجاع في خواصره وعظامه، كما أن معدته لم 
تعد تستوعب الماء، ويستفرغ الماء والدم، ما أجبره 
الماء دون أمالح أو مدعمات عن طريق  تلقي  على 

الوريد، خشية من وصول جسده لجفاف شديد.
ولديه صعوبة  بحالة صحية صعبة  أنه  من  وبالرغم 
إيصال  الماضي  الثالثاء  استطاع  أنه  إال  الكالم،  في 
الذي  المحامي  طريق  عن  ومحبيه  أهله  إلى  رسالة 
زاره، بأنه مستمر في اإلضراب عن الطعام حتى نيل 
حريته، وهو بمعنويات عالية وبعزيمة واثقة بالنصر، 

ووصف نشطاء إضرابه بأنه الصائم الذي ال يفطر.
ولم يتخرج عواودة بعد في جامعة القدس المفتوحة التي 
يدرس فيها لنيل درجة البكالوريوس، بسبب اعتقاالته 
المتكررة وهو في الفصل األخير في الجامعة، وكان 
يعمل سائقا على مركبة عمومية، يزاوج بين دراسته 

وعمله لكسب رزقه ورزق زوجته وأطفاله.
ويعتقل االحتالل قرابة 600 أسيرا إداريا في سجونه، 
وهم من دون تهم واضحة، ما دفعهم لمقاطعة محاكم 
االحتالل العسكرية منذ 115 يوما، ولكن من دون أي 

تخفيف من االعتقال اإلداري.
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"غفر له ما تقدم من ذنبه"

ديني

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عنه بها سيئة.

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

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

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

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

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

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

الوهام.

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

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

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

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

فيما يلي:
الكتاب  مادة  المصنف  جمع   –  1  

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

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

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

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

وقد  واآلثار.هذا؛  الحاديث  بعض  المصنف  كرر   –  4  

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

السانيد.
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 خالل الثالثي

 الأول من 2022

 �إحباط تهريب �أزيد
 من 500 �ألف �أورو عبر 

�لمر�كز �لحدودية 

 تمكنت مصالح شرطة الحدود، خالل 
الثالثي األول من 2022، من حجز ما 

يربو عن 500 ألف أورو مع توقيف 32 
متورطا، من بينهم 3 أجانب، في قضايا 

تهريب العملة الصعبة، حسب ما أفادت به 
المديرية العامة لألمن الوطني، أمس، في 

بيان لها.
وأوضح البيان أنه, و "في إطار محاربة 

الجريمة المرتبطة بمخالفة التنظيم والتشريع 
المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس األموال, 

تمكنت مصالح شرطة الحدود عبر كامل 
المراكز الحدودية على المستوى الوطني, 
من الفاتح يناير إلى 31 مارس 2022, 

من توقيف 32 شخصا مشتبه فيه, من 
بينهم 03 أجانب, تورطوا في 28 قضية 

لتهريب العملة الصعبة". وقد قامت مصالح 
شرطة الحدود خالل الفترة المذكورة بحجز 

"506.180 أورو, 33.650 دوالر 
أمريكي, 7.380 دوالر كندي و6.800 

جنيه إسترليني".
ع.ط

باتنة

 �لأمن ي�سترجع 
م�صروقات من ور�صة ل�صناعة 

�لمالب�س و�لأحذية

 تقدم صاحب ورشة لصناعة األحذية 
والمالبس بحي كشيدة بمدينة باتنة، بشكوى 

لعناصر األمن الحضري 11 مفادها تعرض 
ورشته لفعل السرقة، الذي استهدف مجموعة 
من األجهزة االلكترونية ومبلغ مالي يقدر بـ 

42 مليون سنتيم.
فورها باشرت عناصر ذات المصلحة بفتح 
تحقيق في القضية، أين تم استرجاع آلتين 

للخياطة، جهاز كمبيوتر بجميع لواحقه مع 
الطابعة، جهاز تلفزيون، ثالجة، مكنسة 

كهربائية، ميزان إلكتروني و آلة كهربائية 
ثاقبة، ليتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

و تسليم المحجوزات لمالكها.
 .. وحجز 10 قناطير غير 

مفوترة من مادة ال�سميد
 

 قام عناصر أمن دائرة عين التوتة في باتنة، 
بضبط كمية معتبرة من مادة السميد بوزن 

10 قناطير غير مفوترة، كانت لدى شخص 
بصدد نقلها إلى إحدى الواليات الشرقية 

المجاورة، لبيعها في السوق السوداء.  حيث 
تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة، 

بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة 
اقليميا و مصالح مديرية التجارة لوالية باتنة.
حياة م�سباحي

اأمن العا�صمة:

�إلقاء �لقب�س على محتجزي 
�صخ�س د�خل م�صنعه

عالجت مصـالح أمـن والية الجزائر ممثلة 
فـي فـرقـة قمـع اإلجرام بالمقاطعة الوسطى 
للشرطة القضائية، قضية سرقة مـن داخل 
مصنع مع احتجاز شـخص بداخله، حسب 

بيان لذات المصالح.
وتمكنت عناصـر الشـرطة -يضيف البيان- 

مـن توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم عن 
قضية تكوين جمعيـة أشرار لغرض اإلعـداد 

لجنايات وجنح، جناية السرقة المقترنة 
بظـرف التعـداد، جناية احتجاز شخص دون 

أمر من السلطات المختصـة عن طريـق 
العنف والتهديد باسـتعمال أسلحة بيضـاء 

ظاهرة، كمـا تـم حجز أسلحة بيضـاء مختلفة 
األحجام واألنـواع )سـيوف وسكاكين( ومفك 

مسـامير مـن الحجم الكبير. وبعد استكمال 
اإلجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم 

أمام النيابة المختصة إقليميا، حسب ذات 
المصدر.

ق. و

 محكمة الجنح

 لدى بئر مراد راي�س

 �لع�صكري �ل�صابق محمد بن حليمة
 �أمام �لعد�لة يوم 8 ماي

برمجت محكمة الجنح لدى بئر مراد رايس 
بالعاصمة، ملف قضية العسكري السابق محمد بن 
حليمة إلى تاريخ 8 ماي الداخل. وكان المتهم بن 
حليمة قد عارض الحكم الغيابي الصادر في حقـه 

والذي بقضي بإدانته بعقوبة 10 سنوات حبسا 
نافذا.

وفي 5 أفريل الجاري، أمر قاضي التحقيق 
بقسم مكافحة اإلرهاب والجريمة العابرة للحدود 

في محكمة سيدي امحمد  في العاصمة بإيداع 
العسكري السابق محمد بن حليمة رهن الحبس 

المؤقت. ويتابع بن حليمة رفقة أشخاص آخرين 
بعدة تهم تتعلق باإلنخراط في جماعة إرهابية تمس 

بأمن الوطن والوحدة الوطنية. وتجدر اإلشارة 
أن السلطات االسبانية قد سلمت يوم 24 مارس 
الماضي العسكري الفار بن حليمة للجزائر بعد 

سنتين مـن فراره.
ع.ط

الجمعية العلمية الفلكية البوزجاني 

�لثاني ماي �أول �أيام �لعيد  
ب�صبب ��صتحالة �لروؤية 

كشفت الجمعية العلمية الفلكية البوزجاني أن 
عيد الفطر سيكون موحدا في جل الدول العربية 
واإلسالمية. وجاء في بيان لجمعية أنه يستحيل 

رؤية هالل شوال يوم السبت المقبل بسبب التزامن 
مع الكسوف الجزئي للشمس.

وأوضحت الجمعية انه سيـحدث االقتران الفلكي 
الجيومركزي بين الشمس والقمر، هذا السبت 29 
رمضان 1443هـ الموافق لـ 30 أفريل 2022 
على الساعة الثامنة مساء و 28 دقيقة بالتوقيت 

العالمي )الجزائر:+1سا(، وهو اليوم المخصص 
لتحري هالل شوال في بالدنا وجل الدول  العربية 

واإلسالمية.
وستغرب الشمس بحول الله في مدن المدية 

والبليدة والجزائر العاصمة نحو الساعة السابعة 
مساء و36 دقيقة )19:36( بالتوقيت المحلي، 
بينما يكون القمر قد غرب قبلها ب12دقيقة أي 
على الساعة 19و24دقيقة )19:24( ما يجعل 

رؤيته مستحيلة تماما في كل الوطن.
أما في مكة المكرمة، فإن الشمس ستغرب يومها 

على الساعة 18و48 دقيقة بالتوقيت المحلي بينما 
يغرب القمر قبلها  بنحو 15 دقيقة كاملة، ما يجعل 

رؤيته مستحيلة تماما في الجزيرة العربية وباقي 
الدول العربية واإلسالمية من قارة آسيا إلى أوروبا 

وإفريقيا وأمريكا.
وسيكون باإلمكان رؤية الهالل يوم األحد بالعين 
المجردة في أغلب دول العالم خاصة في إفريقيا 
والقارتين األمريكيتين، حيث يغرب القمر عندنا 
على الساعة الثامنة مساء و25 دقيقة بالتوقيت 
المحلي بعد 49 دقيقة من غروب الشمس في 

العاصمة وما جاورها وعمره نحو 21 ساعة وهو 
على ارتفاع نحو 9 درجات قوسية فوق األفق 
وباستطالة 4 درجات قوسية جنوبا عن نقطة 

غروب الشمس.
وأشار البيان إلى أن لجان األهلة في الجزائر 

وغيرها من الدول العربية واإلسالمية ستكون أمام 
“سيناريو” حتمي يقتضي إتمام رمضان 30 يوما، 

ليكون غرة شوال بحول الله موحدا يوم االثنين 
2ماي.

ع.ط

ف.م

أكدت ذات االخصائية في تصريح 
لوكالة األنباء الجزائرية، أن المجتمع 

الجزائري اعتاد على اجراء عملية 
ختان األطفال ليلة ال 27 من شهر 

رمضان الكريم والقيام بها جماعيا من 
طرف الجمعيات خالل نفس اليوم مما 

"ينجر عنها في العديد من االحيان 
تعقيدات ومخاطر نتيجة العدد الكبير 
لألطفال من جهة وعدم تمكن الفريق 

الطبي من االستجابة والقيام بهذه 
العملية على احسن ما يرام.

كما شددت على "ضرورة القيام بهذه 
العملية من طرف طبيب اخصائي 

في الجراحة وبوسط آمن تهيأ فيه كل 
الظروف المادية من قاعة عمليات 
جراحية وتعقيم التجهيزات" تفاديا 

-حسبها- "للمأساة التي وقعت خالل 
سنوات مضت ل 13 طفل بمدينة 

الخروب بوالية قسنطينة والذين 
بالرغم من التكفل بهم من طرف 

الدولة وارسالهم الى الخارج إلصالح 
ما وقع لهؤالء إال أن الطب عجز عن 

ذلك ".
ونصحت الدكتورة جدة من جهة 

أخرى بالقيام بعملية الختان طوال 
ايام السنة من طرف طبيب اخصائي 

في الجراحة سيما جراحة االطفال 
مع خضوع الطفل الى المعاينة 

الطبية واجراء تحاليل طبية مسبقا 
لتفادي تسجيل تعقيدات لدى هذه 

الفئة تتمثل في الكشف آخر لحظة 
عن داء السكري او الهيموفيليا أو 
تشوه خلقي عند الطفل قد تتسبب 
كل هذه االختالالت في نزيف او 
الوفاة في بعض االحيان. وذكرت 

في هذا اإلطار بأنه "سبق للمؤسسة 
االستشفائية العمومية للحراش أن 

استقبلت أطفاال تعرضوا إلى تعقيدات 
جمة بعد عملية ختان اجريت خالل 
الشهر المعظم ولم تستقبل اية حالة 

خالل بقية ايام السنة ".
ودعت ذات االخصائية في سياق 

متصل إلى "ضرورة احترام تعليمات 
وزارة التي حذرت من اجراء عملية 
ختان لألطفال جماعية خارج وسط 
استشفائي عمومي أو خاص مشددة 

على القيام بها من طرف اطباء 
اخصائيين وتجرى طوال ايام السنة 

خاصة مشيرة في هذا اإلطار الى 
"عدم وجود دليل ديني يؤكد على 

اجراء هذه العملية خالل ليلة ال 27 
من الشهر المعظم وانما المجتمع 

الجزائري هو الذي اعتاد على القيام 
بها مع الزمن".

وأكدت بدورها رئيسة الجمعية 
الوطنية للمصابين بالهيموفيليا السيدة 
لطيفة لمهن أنه "بالرغم من تحسين 
عملية تنظيم ختان األطفال مقارنة 
بالسنوات الفارطة إال أنه الزالت 

بعض العائالت تغامر في ختان ابنائها 
بالمنزل من طرف عون شبه طبي 
أو طبيب عام وال تحترم توجيهات 
الوزارة مشيرة الى تعرض صبي 

في الثالثة اشهر من عمره الى نزيف 
وتم انقاذه من الموت بالمؤسسة 

االستشفائية لبني مسوس بالعاصمة 
بعد خضوعه الى عملية ختان بوالية 
األغواط دون استشارة طبية مسبقة 

وذلك لجهل العائلة بانه حامل لمرض 
الهيموفيليا.

وذكرت بالمناسبة برفض العديد من 
االطباء ختان المصابين بالهيموفيليا 

التابعين للجمعية خالل السنوات 
الفارط تخوفا من حدوث نزيف مما 

جعل بعضهم يتنقل خارج الوطن 
إلجراء هذه العملية والقليل جدا منهم 

تجاوز سن الثالثين دون االستفادة 
منها مشيدة بالدور الذي لعبته وزارة 

الصحة في تنظيم وتحسين وتأمين 
هذه العملية التي يعتبرها المجتمع 

"بالسهلة" في الوقت الذي قد تتسبب 
في تعقيدات في ظل غياب الظروف 

المالئمة لها.
وأكدت من جانبها نائب مدير مكلف 

باألمراض غير المتنقلة بوزارة 
الصحة الدكتورة جميلة ندير أنه 

"من باب الوقاية يجب اجراء عملية 
الختان في نطاق منظم ومنتظم وفي 
ظروف صحية جيدة مذكرة بحادثة 
مدينة الخروب خالل بداية سنوات 

2000 التي ادت الى تشوهات لدى 
13 طفال بعد اسناد العملية ألطباء 

غير مؤهلين لهذه العملية ". وشددت 
في هذا السياق على "ضرورة احترام 

تعليمات الوزارة لتفادي وقوع تعقيدات 
وتعرض االطفال إلى تعفنات ". 

للتذكير كانت وزارة الصحة وككل 
سنة خالل الشهر الكريم قد اصدرت 
يوم 14 ابريل الجاري بيانا لها تمنع 

من خالله "منعا باتا" اجراء عملية 
ختان االطفال خارج اطار مصالح 
الجراحة بالمؤسسات االستشفائية 
العمومية والعيادات الخاصة عبر 

التراب الوطني . وأكد بيان الوزارة 
بأن برمجة عملية الختان تكون طوال 

شهر رمضان وال تقتصر على ليلة 
النصف أو السابع والعشرين منه 

مذكرة بالتنظيم المعمول به المتمثل في 
تهيئة مختلف الشروط لهذه العملية.

تفاديا لتعقيدات قد تحدث نتيجة "ال�سغط" على الأطقم الطبية

�أطباء يحذرون من تنظيم عملية ختان 
جماعية في ليلة �لـ 27 من رم�صان

حذرت ال�صتاذة الم�صاعدة بالموؤ�س�سة ال�صت�صفائية العمومية ح�سان بادي 

بالحرا�س الدكتورة ايمان لويزة جدة من تنظيم عملية ختان جماعية في ليلة 

الـ 27 من �سهر رم�سان الكريم تفاديا لتعقيدات قد تحدث نتيجة "ال�سغط" على 

الأطقم الطبية نظرا للعدد الهائل لالأطفال.

لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب 
192 آخرون بجروح  متفاوتة الخطورة 

إثر حوادث مرور سجلت خالل الـ24 
ساعة األخيرة عبر عدة واليات  من 

الوطن, حسب ما أفادت به، أمس، 
حصيلة للحماية المدنية. 

كما تدخلت عناصر الحماية  من اجل 

تقديم اإلسعافات األولية لـ 14 شخصا 
مختنقين جراء استنشاقهم لغاز أحادي 

أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة 
المختلفة  مسخنات المياه و المدفآت 
داخل منازلهم بكل من والية سطيف 

)10 أشخاص( والية البيض )4 
أشخاص(، تم التكفل بالضحايا في عين 

المكان وتحويلهم إلى المراكز الصحية 
المحلية. و قامت وحدات الحماية خالل 
نفس الفترة بإخماد 03 حرائق حضرية 
ومختلفة بكل من والية جيجل عنابة و 
عين قزام حيث مكنت تدخالت الحماية 
المدنية من السيطرة على هذه الحرائق 

ومنع انتشارها الى باقي األماكن 

المجاورة.
وكانت مصالح الحماية بوالية المسيلة 

تدخلت من اجل انتشال شخص يبلغ من 
العمر 70سنة توفي غرقا ببركة مائية 

المتواجدة بالمكان المسمى بوخميسة 
بلدية و دائرة المسيلة.

ف. م

 م�سرع 5 اأ�صخا�ص وجرح 192 اآخرين

 في حوادث مرور خالل 24 �صاعة

�إنقاذ 14 �صخ�صا من �لموت 
ب�سبب غاز �أحادي �لكربون
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