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�صاركت في "اإفطار" جماعي �صحبة الم�سنين بدار العجزة بعين الدفلى 

   كريكو تبرز الجهود التي تبذلها الجزائر لحماية كبار ال�سن

اأكد توفر الكتاب المدر�سي ومنها 

كتب البراي تح�سيرا للدخول 

"االنتهاء من مراجعة 
المناهج التربوية �سيكون في 
اآجاله وفق مخطط الحكومة"
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اإ�سافة اإلى ملف الأعوان الحائزين على  �سهادات لي�سان�س تقني �سامي 

الوظيف العمومي يك�شف"تدابير" تحويل عقود جهاز ن�شاطات االإدماج االجتماعي
 مما �صمح 

بخلق 33.794 من�سب عمل

589   م�شروعا ا�شتثماري 
يدخل حيز اال�شتغالل الفعلي

ذكر اإيتو بدور الجزائر في تنظيم الكان 

بالكاميرون، عمارة يوؤكد

"هنــــاك من اأ�شاء فهـــم 
ت�شريحات بلما�شي ومن حاول 
12اإخراجهــــا عن �شياقهـــــا"

05

03
09

 قال اإن الو�سع معقد

 ول بد من وقف اإطالق النار

 غوتيري�ش يدعو لحوار
  فعلي من اأجل التو�شل لحل 

�شلمي للنزاع في اأوكرانيا

فيما يطالب الجزائريون ب�سمان التزود بالمياه خالل هذه المنا�سبة 

ال نـــــدرة في مـــادتي"الخبز" 
و"الحليب"يــــومي العيـــــد
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ويأتي هذا حسب وزير التربية الوطنية تنفيذا 
لقرارات رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون، 

التي تحرص وزارة التربية الوطنية على 
تنفيذها في آجالها تنفيذا لمخطط عمل الحكومة.
وجاءت تصريحات وزير التربية، في تدخله 
حفل توزيع النظارات الطبية وأجهزة تحسين 
السمع لفائدة تالميذ والية الجزائر بعد  دعوة 

تلقاها  من والي والية الجزائر العاصمة، 

أحمد معبد، واليت حضرها وزير الصحة، 
البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد وبحضور 
األمين العام لوزارة التضامن الوطني واألسرة 

وقضايا المرأة، مساء أول أمس بمقر والية 
الجزائر.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة ثمن الوزير هذه 
المبادرة التي أطلقتها والية الجزائر والتي 

أصبحت تقليدا محمودا تستفيد فيه هذه 

الشريحة من تالمذتنا من هذه التجهيزات التي 
ستساعدهم ال محالة في تمدرسهم وستسهل 

عليهم الكثير من األمور المتعلقة بشتى جوانب 
الحياة اليومية. والتي تصب في المجهودات 
التي تبذلها الدولة الجزائرية لالهتمام بأبنائها 

والتكفل بهم.
وبعد أشاد وزير التربية الوطنية بهذه المبادرة 
معتبرا أنها دليل على اهتمام الدولة الجزائرية 
بالمدرسة وبكل جوانبها سواء على المستوى 

البيداغوجي أو التعليمي أو على مستوى 
الرعاية االجتماعية والصحية

من جهته قال والي الجزائر العاصمة أن 
هذه المبادرة التضامنية المقامة بمناسبة شهر 

رمضان "تم التكفل بها على عاتق ميزانية 
الوالية القتناء 3135 نظارة طبية و180 

جهاز سمعي"، وهذا بهدف "تحسين ظروف 
تمدرس هؤالء التالميذ وإعطائهم نفس الحقوق 

مع بقية أقرانهم.”
ونوه الوالي بالمكانة الهامة التي توليها الدولة 
الجزائرية للتعليم  وب المجهودات التي تبذلها 

السلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية 
لتحسين المنظومة التربوية والنهوض بمستوى 

التعليم  وتكفل الدولة بكل الجوانب الصحية 
للتالميذ .

وأضاف أن الدخول المدرسي المقبل 2022/ 
2023 "يرتقب أن يتجاوز مجموع أعداد 

التالميذ في األطوار الثالثة 824 ألفس يتم 
التكفل بهم على مستوى 1070 ابتدائية 

و383 متوسطة و167 ثانوية متواجدة على 
مستوى والية الجزائر العاصمة.“ 

وثمن من جهته أيضا وزير الصحة هذه 
المبادرة معتبرا أنها تدخل في إطار "تعليمات 

رئيس الجمهورية المتعلقة بالتكفل بصحة 
التالميذ وتوفير ظروف الراحة البيداغوجية 

والتعليمية والنفسية لهم.

مرمي عثماين

اأكد توفر الكتاب املدر�شي ومنها كتب الرباي حت�شريا للدخول املقبل، بلعابد يك�شف

"االنتهاء من مراجعة املناهج الرتبوية 
�سيكون يف اآجاله وفق خمطط احلكومة"

ك�شف وزير الرتبية الوطنية عبد احلكيم بلعابد عن ال�شروع يف مراجعة املناهج 

الرتبوية وتوفري الكتب املدر�شية ومنها كتب الرباي حت�شريا للدخول املدر�شي املقبل، 

وغريها من املحاور الكربى. 

بهدف اإعطاء دفع جديد للتبادالت القائمة واالرتقاء بها اىل �شراكة ا�شرتاتيجية

اتف�قية تع�ون بني البنك الوطني اجلزائري وال�شركة الوطنية للت�أمني

قرابة 8000 حمبو�س م�شجل باأق�شام حتفيظ وجتويد القراآن الكرمي

م�ش�بقة وطنية يف ترتيل وجتويد القراآن الكرمي لف�ئدة املحبو�شني

وقع البنك الوطني الجزائري والشركة 
الوطنية للتأمين على اتفاق شراكة قصد 

تعزيز تعاونهما، حسبما أشار اليه بيان للبنك 
أمس. وقد تم التوقيع باألحرف األولى على 

هذا االتفاق من طرف المدير العام للبنك 
الوطني الجزائري محمد لمين لبو والرئيس 
المدير العام للشركة الوطنية للتأمين ناصر 
سايس خالل حفل أقيم أمس بمقر الشركة 

بالعاصمة بحضور إطارات من كلتا الهيئتين 
العموميتين.

وأشار ذات البيان الى أن "االتفاق يأتي 
ليعطي دفعا جديدا للتبادالت القائمة 

واالرتقاء بها الى شراكة استراتيجية بين 
هذين الفاعلين الكبيرين في القطاع المالي 
الوطني.” وسيتجسد هذا االتفاق من خالل 
اطالق عملية بيع بعض منتوجات التأمين 

على االضرار للشركة الوطنية للتأمين قريبا 
عبر شبابيك البنك الوطني الجزائري في 
اطار بنك-تأمينات يضيف ذات المصدر. 
وبهذه المناسبة، أعرب مسؤوال الشركتين 

عن " قناعتهما بضرورة العمل سويا لتطوير 
التعاون وجمع مهارات فرقهما بهدف مواجهة 

التحدي المتمثل في التحسين المستمر لجودة 
الخدمات المقدمة لزبائنهما المشتركين”. وقد 

أكد المسؤوالن أن األمر يتعلق أيضا بالتوافق 
مع توجيهات السلطات العمومية المتمثلة 

في االقتراب أكثر من مستهلكي المنتوجات 
المالية و التأمين من خالل توفير خدمة 

جوارية.
ع.ط

قارب تعداد املحبو�شني امل�شجلني 

باأق�شام حفظ وجتويد القراآن الكرمي 

8000 حمبو�س عرب خمتلف املوؤ�ش�شات 
العقابية، ح�شب ما ورد، اأم�س، بيان 

لوزارة العدل.

ع.ط

أوضح نفس المصدر أنه "تم تسجيل 7923 
محبوس يدرسون في 381 قسم لحفظ 

وتجويد القرآن عبر مختلف المؤسسات 
العقابية, فيما بلغ عدد المؤطرين الدينيين 

المنتدبين من وزارة الشؤون الدينية واألوقاف 
بالمؤسسات العقابية إلى غاية شهر مارس 

المنصرم, 534 مؤطر من بينهم 294 إمام 
و 174 معلم قرآن و 66 مرشدة دينية".

وكشفت الوزارة في بيانها عن تنظيم هذه 
السنة وبالتنسيق مع مديريات الشؤون الدينية 
واألوقاف "مسابقة وطنية في ترتيل وتجويد 

القرآن الكريم لفائدة المحبوسين, أين تمت 
التصفيات األولية على مستوى كل المؤسسات 

العقابية".
وأضاف ذات المصدر أنه "تم ترشيح 
أحسن ثالثة متفوقين على مستوى كل 

مجلس قضائي من طرف لجنة تقييم محلية 
برئاسة أئمة ومعلمي القرآن الكريم المنتدبين 
بالمؤسسات العقابية, تأهل منهم 12 محبوس 

إلى التصفيات النهائية".
كما تم تنظيم خالل شهر رمضان الكريم 

احتفاالت ونشاطات دينية ومسابقات في حفظ 
وترتيل القرآن الكريم وحفظ األحاديث النبوية 
)األربعون النووية( ومسابقات ثقافية متنوعة 
بكل المؤسسات العقابية, تخللتها محاضرات 

وندوات حول السيرة النبوية أطرها أئمة 
ومرشدات دينيات.

وتندرج هذه النشاطات --يضيف البيان-- 
ضمن "البرامج البناءة التي يتم تنظيمها 

على مستوى المؤسسات العقابية لفائدة 
المحبوسين,على غرار التعليم العام والتكوين 

المهني والحرفي والنشاطات الرياضية, 
الثقافية والتربوية بهدف تقوية القدرات العلمية 

والفكرية للمحبوسين وتمكينهم من الحصول 
على شهادات ومهارات تساعدهم على 

االندماج في المجتمع بعد اإلفراج عنهم".
وفي ذات السياق, يشرف المدير العام إلدارة 
السجون وإعادة اإلدماج, زرب أسعيد, اليوم 
الخميس, على اختتام األنشطة المنظمة خالل 

شهر رمضان المعظم بكافة المؤسسات 
العقابية.

وسيتم في هذا الخصوص تنظيم احتفالية 
بمناسبة ليلة القدر المباركة للتصفيات النهائية 

الخاصة بالمسابقة الوطنية في حفظ وترتيل 
القرآن الكريم تحتضنها مؤسسة إعادة التربية 

والتأهيل القليعة )والية تيبازة(, يضيف 
البيان.

 قوجيل ي�شتقبل رئي�س

 املجل�س الوطني حلقوق االإن�شان وي�شرح

 رئي�س اجلمهورية يويل اأهمية 
 ق�شوى حلق املواطن يف العي�س 

الكرمي يف اجلزائر اجلديدة

استقبل رئيس مجلس األمة، صالح قوجيل، أمس، رئيس المجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان، عبد المجيد زعالني. وقد سمح هذا اللقاء الذي يندرج في 

إطار التواصل المؤسساتي بتدارس "سبل التنسيق بين مجلس األمة والمجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان في مجال التشريع المتعلق بحقوق اإلنسان والحريات 

الفردية والجماعية وفقا لما نص عليه دستور الفاتح من نوفمبر 2020، 
الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تجسيدا لبرنامجه الرئاسي 

وتعهداته االنتخابية الـ 54، تيمنا بثورة أول نوفمبر 1954 المظفرة وكذا 
ترقية العمل من أجل تعميم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان"، وفقا لما أورده بيان 

لمجلس األمة. وفي هذا السياق، نوه قوجيل باألهمية القصوى التي يوليها 
رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لحماية حقوق اإلنسان والحريات 

الفردية والجماعية وكذا حق المواطن في العيش الكريم في الجزائر الجديدة، 
باالستلهام من بيان أول نوفمبر .«1954

من جهته, أبرز زعالني "طريقة عمل كل المصالح التابعة للمجلس ومهامها"، 
مؤكدا أن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان "يسعى من خالل نشاطاته إلى 
ترقية وحماية مبادئ حقوق اإلنسان التي أسست عليها الدولة الجزائرية 

الضاربة في التاريخ والثورة التحريرية ابتداء من شرارتها األولى المجسدة 
في بيان أول نوفمبر نصا وروحا.« وذكر في ذات السياق أن "اإلطار 

القانوني لممارسة الحريات بشكل ديمقراطي مكفول في الجزائر" وأن المجلس 
"يعمل من أجل ترسيخ التمرس على ثقافة الحريات.«

ع.ط

 باملوازاة مع التحركات

 اجلزائرية ملراجعة االأ�شعار

 اأ�شع�ر الغ�ز يف اأوروب� 
توا�شل الإرتف�ع

تعرف بورصة الطاقة تقلبات كبيرة منذ بروز التوترات الجيوسياسية 
بين روسيا وأوكرانيا واطالق روسيا لعملياتها العسكرية على األراضي 

األوكرانية، منذ ال 25 فيفري الماضي.
تضاعفت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من خمس مرات منذ بداية العام 

الجاري، فيما أن أسعار النفط اقتربت من 140 دوالر للبرميل الواحد، مسجلة 
أعلى مستويات لها منذ سنوات عديدة.

وفي السياق ذاته، أقفلت أسعار الغاز في تعامالت يوم أمس األربعاء على 
ارتفاع جديد، حيث قفزت أسعار الغاز في البورصات األوروبية بأكثر من 
16 بالمئة، وتجاوزت مستوى 1300 دوالر لكل ألف متر مكعب، عقب 

اتخاذ شركة غازبروم الروسية قرارا يقضي بوقف إمدادات الغاز الروسي 
إلى كل من  بولونيا وبلغاريا، بسبب عدم قيام الدولتين بسداد ثمن اإلمدادات 
بالعملة الروسية الروبل، مثلنا طالبت به السلطات الروسية في وقت سابق.
وتغطي اإلمدادات الروسية من الغاز نحو 50 بالمئة من احتياجات السوق 

البولونية وما يقرب من 90 بالمئة من استهالك دولة بلغاريا، وشددت 
السلطات الروسية على أن توقيف امداداتها من الغاز، يهدف لدفع بعض الدول 

للدفع بالروبل لحماية اقتصادها من العقوبات، التي طالتها.
وفي هذا الصدد، شرعت بعض الدول األوروبية في مساعي للحصول على 

إمدادات بديلة من الغاز وضمان توفير احتياجاتها، من خالل البحث عن 
مصادر جديدة خارج أوروبا.

ووقعت خالل األيام القليلة الماضية السلطات اإليطالية اتفاقيات جديدة مع 
الجزائر تقضي برفع إمداداتها من الغاز الجزائري، حيث من المنتظر أن 

تستفيد من شحنات جديدة تصل ألكثر من 8 مليار متر مكعب سنويا، لتضاف 
ل 21 مليار متر مكعب التي تحصلت عليها سنويا في الوقت الراهن، وهو 
نفس الوضع بالنسبة إلسبانيا التي تسعى لرفع امداداتها من الغاز الجزائري.
وفي الوقت الذي تواصل أسعار الغاز االرتفاع، ينتظر أن تتوصل الجزائر 
واسبانيا التفاق يسمح بمراجعة العقد الذي يربط الطرفين وتستورد بموجبه 

إسبانيا أزيد من 10,5 مليار متر مكعب سنويا.
وأشارت في وقت سابق السلطات االسبانية، بأن المفاوصات بشأن مراجعة 

أسعار الغاز بدأت منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، وما زالت مستمرة 
لحد الساعة، في الوقت الذي  تواصل األسعار في السوق األوروبية المنحى 

التصاعدي لها، بالمقارنة مع السعر الذي اتفقت عليه الجزائر واسبانيا.
ودفعت المستويات القياسية ألسعار الغاز بالسوق األوروبية وتضاعف بشكل 
كبير، السلطات الجزائرية للعمل على مراجعة سعر البيع، خاصة وأن العقد 

الذي يربط الجزائر واسبانيا يسمح بمراجعة األسعار.
 ف.م



وحسب ذات الحصيلة فأن عدد المشاريع 
التي دخلت فعليا مرحلة االستغالل تمثل 

حوالي 70 بالمائة من المشاريع التي 
رفعت عنها القيود. والبالغ عددها إلى 

غاية 24 أفريل الجاري 854 مشروعا 
استثماريا من شأنها استحداث أكثر من 

51 ألف منصب عمل. وتستهدف اللجنة 

الوطنية واللجان المحلية إجماال رفع 
العراقيل عن 915 مشروعا استثماريا 

منتهي. لكنه بقي عالقا بالرغم من 
جاهزيته ألسباب ذات طابع إداري. وبعد 
دخول حيز االستغالل كل هذه المشاريع 

العالقة التي تقدر قيمتها االستثمارية 
االجمالية ب538 مليار و193 مليون 

دج. فسيتم إنشاء 52.187 منصب عمل 
حسب نفس المصدر. وتم رفع العراقيل 
على جميع المشاريع التي كانت عالقة 
على مستوى 26 والية. فيما يتراوح 

معدل رفع العراقيل بين 80 و98 بالمائة 
في 11 والية. وبين 50 و80 بالمائة في 

11 والية أخرى وأقل من 50 بالمائة 

في الواليات المتبقية. وأكدت وزارة 
الصناعة بخصوص آليات رفع العراقيل 

وجود "تكامل وتنسيق تام" بين اللجنة 
الوطنية واللجان الوالئية. وتتعلق أسباب 

عدم دخول هذه المشاريع حيز الخدمة 
أساسا بالتراخيص المتعلقة بعقود التعمير 

السيما رخصة البناء وشهادة المطابقة. 
يضاف إلى ذلك مشاريع بقيت عالقة 

صعوبات مالية أو كونها موضوع قضايا 
على مستوى العدالة. أو بسبب التعدي 

على األراضي الفالحية أو ألسباب خاصة 
بالمستثمر. وبخصوص المشاريع العالقة 

موضوع قضايا على مستوى العدالة 
فإن اللجنة الوطنية تعتبر أنها ليست من 
اختصاصها. غير أنه بالنسبة للمشاريع 

التي يستمر المستثمرون في انجازها 
رغم المتابعة القضائية. يتعين دراسة هذه 

الملفات من طرف اللجان الوالئية من 
أجل اتخاذ اإلجراءات التحفظية الالزمة 
قبل بلوغها مرحلة متقدمة من االنجاز. 

كما شرعت وزارة الصناعة في إحصاء 
المشاريع االستثمارية العالقة التي "الزالت 
قيد اإلنجاز" قصد رفع العراقيل عليها كما 

يجري بالنسبة للمشاريع العالقة المنتهية 
ا)البالغ عددها 915 مشروعا(. وتم لغاية 

اآلن تسجيل 746 مشروعا عالقا قيد 
االنجاز من شأنه توفير 48.206 منصب 

عمل آخر.

تفاجأ عديد المتعاملين االقتصاديين بقرار 
وزارة التجارة وترقية الصادرات بإلزامهم 

بالحصول على وثيقة من مصالح الوكالة 
الوطنية لترقية التجارة الخارجية -ألجكس، 
ليتم إدراجها في ملف طلب التوطين البنكي 

الستكمال إجراءات االستيراد.
قال أمس أمين بن زروق رئيس اللجنة 

للتّجارة الخارجيّة بالجمعية الوطنية  الوطنيّة 
للتجار والمستثمرين والحرفيين في اتصال 

لجريدة الرائد، بأن العديد من المتعاملين 
االقتصاديين الناشطين في مجال استيراد 

المواد األولية والمنتوجات والبضائع 
الموجهة إلعادة البيع على الحالة، تفاجأوا 
بطلب وزارة التجارة لهم بضرورة تقديم 

طلبات تسمح بالتحقق من عدم توفر المواد 
والمنتجات التي پبرمج استيرادها في السوق 

الوطنية.
وعبر أمين بن زروق عن استغرابه من 

طريقة تعامل وزارة التجارة مع المتعاملين 
االقتصاديين، مشيرا بأن الوزارة راسلت 

جمعية البنوك منذ أيام، والتي قامت بدورها 
بتوقيف عمليات التوطين، دون أن يتم اعالم 

المستوردين عن األسباب التي تقف ورائها، 
مشددا على أن األمر سيتسبب في تعطيل 

العجلة االقتصادية وخلق تداعيات سلبية على 
الوطنية. السوق 

وأضاف رئيس اللجنة الوطنيّة للتّجارة 
للتجار  الوطنية  بالجمعية  الخارجيّة 

والمستثمرين والحرفيين، بأن الوزارة تسعى 
من خالل القرار األخير لوقف استيراد السلع 
المتوفرة في السوق الوطنية، ولكنه أكد بأن 

أكثر من 80 بالمئة من المواد األولية والسلع 
غير متوفرة، ما يستدعي إعادة النظر في 

القرارات األخيرة المتخذة، لكونها غير مفيدة 
لالقتصاد الوطني، بهذا الشكل. 

ووصف محدثنا القرار األخير المتخذ من 
قبل وزارة التجارة وترقية الصادرات، 

باإلرتجالي، مشيرا إلى أن عمليات االستيراد 
التي يقوم بها المتعاملون االقتصاديون تتطلب 
على األقل 3 أشهر لالنتهاء منها، لذا ال يمكن 
إصدار قرارات وتطبيقها بين ليلة وضحاها، 

داعيا في هذا الصدد إلشراك الفاعلين في 
المجال من متعاملين ومستوردين في سن 

القرارات، مشددا على أن القرارات األخيرة 

بات يدفعها ثمنها االقتصاد الوطني، وستظهر 
آثارها على المدى المتوسط، من خالل ندرة 

بعض السلع وارتفاع أسعارها.
جدير بالذكر، فإن لوزارة التجارة طالبت 

المتعاملين االقتصاديين الناشطين في مجال 
استيراد المواد األولية والمنتوجات والبضائع 

الموجهة إلعادة البيع على الحالة، لتقديم 
طلبات التحقق حصريا على منصة إلكترونية 
خاصة بالمنتوج الوطني، بداية من 25 أفريل 

الجاري، للحصول على وثيقة من  ألجكس، 
إلدراجها في ملف طلب التوطين البنكي 

الستكمال إجراءات االستيراد.
وقال محدثنا، بأن تداعيات القرارات األخيرة 

المتخذة من قبل وزارة التجارة وترقية 
الصادرات، بدأت تظهر على السوق الوطنية، 

مشيرا بأن عدم منح المتعاملين رخص 
استيراد األدوات المدرسية، ستكون لها 

إنعكاسات سلبية خالل األشهر القليلة القادمة. 
ومن جانبه الخبير االقتصادي سليمان ناصر، 
أكد بأن عدم منح رخص االستيراد ألصحاب 

األدوات المدرسية لحد اآلن في إطار 
اإلجراءات التقييدية المستمرة على التجارة 

الخارجية وخاصة الواردات، قد تكون له آثار 
سلبية جداً على أسعار هذه المواد بارتفاعها 
بداية السنة المقبلة. وأضاف،  بأن إجراءات 

التوطين البنكي تأخذ وقتا، في ظل بعد المسافة 
بين الجزائر والصين باعتباره المصدر األول 

لوارداتنا من هذه المواد، وهو الوضع الذي 
سيتحمل تبعاته المواطن البسيط.

 وقال بأن اإلجراءات المتخذة من قبل وزارة 
التجارة وترقية الصادرات، تدخل في إطار 

مساعيها لتقليص الواردات وتحقيق فائض في 
الميزان التجاري بأي وسيلة، حتى ولو كانت 

تداعياتها خطيرة، مضيفا ألنه ال يعارض 
تنظيم التجارة الخارجية، ولكن األمر يتطلب 

التسيير االقتصادي والعقالني لها.
 وفي االتجاه ذاته، شدد رئيس اللجنة الوطنيّة 

للتّجارة الخارجيّة بالجمعية الوطنية للتجار 
والمستثمرين والحرفيين على ضرورة دراسة 
كافة جوانب القرارات المتخذة والجلوس مع 

المتعاملين االقتصاديين لنفس الطاولة الخروج 
بقرارات تفيد وتحمي االقتصاد الوطني 

والمواطن.
ف.م
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 �أغلبها �ساعت ب�سبب 

 �لتو�سع �لعمر�ين

 و�ال�ستثمار �لفالحي 

  128 منطقة
 تو�سع �سياحي عرب 

 الوطن بحاجة
 اىل اإعادة ت�سنيف

   
�سجل وزير �ل�سياحة و�ل�سناعة 

�لتقليدية, يا�سني حمادي, 

بال�سلف �أن 128 منطقة تو�سع 

�سياحي عرب �لوطن بحاجة 

الإعادة ت�سنيف و لت�سحيح 

�إد�ري ال�ستغاللها يف ترقية 

�ل�سياحة.

ف.م

قال حمادي على هامش زيارة عمل 
و تفقد لقطاعه بالشلف, أن مناطق 

التوسع السياحي بالشلف و على غرار 
باقي واليات الوطن, بحاجة إلعادة 

تصحيح حدودها وعدد من اإلجراءات 
اإلدارية وكذا إعادة تصنيفها.

وأوضح أن "من بين أهم أهداف وزارة 
السياحة تطهير العقار السياحي )..(" 

مضيفا أن "128 منطقة توسع سياحي 
عبر الوطن تواجه أخطاء إدارية بسبب 
أوضاع جديدة منها إعادة رسم للحدود 

ما بين البلديات والتوسع العمراني, 
السيما أن قانون إنشائها يعود إلى سنة 

1988”.
وأكد حمادي أن بعض مناطق التوسع 

السياحي التي فقدت هذا الطابع من 
خالل التوسع العمراني واالستثمار 

الفالحي "يجب أن يلغى تصنيفها إما 
كليا أو جزئيا" مع رفع جميع العراقيل 

اإلدارية بما يسمح بتسهيل إجراءات 
استغاللها, الفتا بالمناسبة إلى تحضير 

دائرته الوزارية لمرسوم خاص 
باستغالل و تنظيم هذه المناطق.

وخالل زيارته لقرية العطل ببلدية 
سيدي عبد الرحمان و فندق دار اإلكرام 

ببلدية بني حواء, دعا وزير السياحة 
والصناعة التقليدية إلى مراجعة 

األسعار الخاصة باإلقامة وتطوير 
الخدمات الفندقية المقدمة خاصة 

بالنسبة لإلطعام . كما وقف على أشغال 
مشاريع إنجاز شاليهات وفندق بواد 

تيغزة ببلدية بني حواء.
وكان وزير السياحة والصناعة التقليدية 

قد أشرف في مستهل زيارته على 
انطالق فعاليات الدورة التكوينية األولى 

لفائدة متصرفي الشواطئ لمتابعة 
مجريات موسم االصطياف الخاص 
و استمع لعرض حال القطاع بفندق 

"الفالي”، كما زار معرضا للصناعة 
التقليدية و الحرف بغرفة الصناعة 
التقليدية بحي بن سونة, حيث أثنى 

على منتجات الحرفيين ودعا إلى تثمين 
مجهوداتهم وتقديم لهم الدعم والمرافقة 

السيما في مجال التسويق والتكوين.

�ش.زمو�ش

مما �سمح بخلق 33.794 من�سب عمل

  589 م�سروعا ا�ستثماري يدخل حيز اال�ستغالل الفعلي
ك�سفت ح�سيلة لوز�رة �ل�سناعة, عن دخول 589 م�سروعا ��ستثماريا حيز �ال�ستغالل �لفعلي بعدما مت رفع 

�لعر�قيل عنه مما �سمح بخلق 33.794 من�سب عمل.

وز�رة �لبيئة تر�هن على دعم �ملوؤ�س�سات �لنا�سطة يف هذ� �ملجال

الر�سكلة وتثمني النفايات من اأجل اقت�ساد اأخ�سر مولد للرثوة

�مل�ستوردون يطالبون باإعادة �لنظر يف قر�ر�ت وز�رة �لتجارة 

القرارات �ستكون لها اإنعكا�سات واآثار وخيمة على ال�سوق الوطنية
�الأدو�ت �ملدر�سية ندرة قادمة..

حظيت والية �سيدي بلعبا�ش مب�ساريع 

هامة يف جمال �لبيئة ما ي�ستدعي �سرورة 

"تفعيل" عمليات �لر�سكلة وتدوير 
�لنفايات وتثمينها من �أجل �مل�ساهمة يف 

خلق �قت�ساد �أخ�سر مولد للرثوة, ح�سبما 

�أكدته ب�سيدي بلعبا�ش وزيرة �لبيئة 

�سامية مو�لفي.

ع.ط

وشددت الوزيرة خالل زيارتها التفقدية إلى الوالية 
على أهمية إشراك الشباب الراغبين في االستثمار في 

مجال رسكلة وتدوير النفايات المنزلية من خالل دعمهم 

ومرافقتهم من أجل استحداث مشاريع خاصة بهم تكون 
مربحة ومولدة للثروة ومناصب الشغل.

وأبرزت أن والية سيدي بلعباس حظيت بمشاريع هامة 
في مجال البيئة ما يستدعي "تفعيل" عمليات الرسكلة 

وتثمين النفايات, داعية في هذا السياق الشباب الراغبين 
في االستثمار في مجال رسكلة النفايات إلى التقرب من 
المصالح المعنية من أجل استحداث مشاريعهم الخاصة.

كما دعت موالفي, من جهة أخرى, إلى ضرورة "إرساء 
شراكة فعالة" بين قطاع البيئة والمجتمع المدني من 

أجل تنسيق الجهود لتعزيز حماية البيئة وتحقيق التنمية 
المستدامة, مؤكدة على أهمية تقوية "االحترافية البيئية" 

ونشر ثقافة المشاريع التنموية واالجتماعية الناجحة 
وتشجيع المهن البيئية المدرة للدخل.

وأشارت إلى أن "الدولة تعمل دائما على إشراك كافة 

المعنيين بمسألة البيئة والتنمية المستدامة وفي مقدمتهم 
المجتمع المدني من خالل إشراكه في مختلف الفعاليات 

والبرامج والتظاهرات المنظمة على المستوى المحلي أو 
المركزي", منوهة في ذات السياق " بالدور الريادي" 

للمجتمع المدني المتعلق أساسا بالتحسيس والتوعية والتربية 
البيئية وإنجاز مشاريع تنموية تساهم في المحافظة على 
البيئة والموارد الطبيعية في المناطق الحضرية والريفية.

لإلشارة أشرفت وزيرة البيئة خالل هذه الزيارة على تدشين 
مركز الردم التقني لبن عشيبة الشيليا الذي تستفيد منه سبع 

بلديات ما سيسمح بالقضاء على المفارغ العشوائية بهذه 
المناطق. كما تفقدت ببلدية سيدي بلعباس مركز الردم 
التقني ومحطة تصفية عصارة النفايات, حيث أعطت 

تعليمات من أجل وضعهما حيز الخدمة قبل شهر جويلية 
المقبل.

وعلى مستوى بحيرة سيدي امحمد بن علي ذكرت سامية 
موالفي أن إنجاز حظيرة هذه البحيرة يكون من خالل 

توحيد جهود كافة القطاعات المعنية بالمشروع من أجل 
استغالل هذا الفضاء البيئي الهام. وبحديقة الشهداء وسط 

مدينة سيدي بلعباس زارت الوزيرة معرضا لمنتجات 
تقليدية خاص بحرفيين ينشطون في مجال البيئة. 

واختتمت موالفي زيارتها بعقد لقاء مع فعاليات المتجمع 
المدني وكذا اإلشراف على إبرام اتفاقيات إطار ما بين 
قطاعات البيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين 
والتعليم المهنيين في مجال الفرز االنتقائي للنفايات، كما 
أشرفت الوزيرة على تنصيب اللجنة التي ستشرف على 
المخطط الوالئي للتكيف مع التغيرات المناخية الخاص 

بسيدي بلعباس الممول من الصندوق الوطني للبيئة 
والساحل.
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فيما يطالب اجلزائريون ب�سمان التزود باملياه خالل هذه املنا�سبة 

ال ندرة يف مادتي "اخلبز" 
و"احلليب" يومي العيد

يطرح عادة خالل يومي عيد الفطر املبارك العديد من الإ�سكاليات املتعلقة 

بتزويد املواطنني مبختلف املواد ال�ستهالكية خا�سة مادتي احلليب واخلبز وهو 

ما جعل ممثلي اخلبازيني وحتي جممعات انتاج احلليب تتعهد مب�ساعفة الإنتاج 

خالل هاذين اليوميني من اجل تلبية طلب املواطن املتزايد.
�ش.زمو�ش
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وتعتبر ندرة حليب االكياس خالل 
يومي العيد من بين اكثر المنغصات 

خالل هذه المناسبة الدينية حيث يشتكي 
الجزائريون كل سنة من تذبذب في 

التوزيع والعرض لهذه المادة األساسية 
وهو ما يجعلهم يدخلون في رحلة 

بحث عن كيس الحليب المدعم بينما 
يشير المسؤولون في وحدات اإلنتاج 

ان سبب الندرة خالل العيد هو ذهنيات 
المواطنين و"اللهفة" المعهودة والتي 

تجعل الطلب يتضاعف اليوميين اللذان 
يسبقان العيد. 

"لونايل": م�ساعفة الإنتاج تفاديا 
لأي ا�سطرابات اأو ندرة

وفي هذا الصدد تعهدت إدارة مجمع 
الحليب ببر خادم بضمان تزويد 

المواطنين بكميات كافية من الحليب 
المدعم للعاصمة والواليات المجاورة 

خالل عيد الفطر مؤكدة انها ستضاعف 
اإلنتاج عشية العيد وستضمن الحد 

األدنى من الخدمات يومي العيد من 
اجل مواجهة أي ندرة محتملة وقد 

لجأت إدارة مركب الحليب لبئر خادم 
إلى مضاعفة اإلنتاج عشية عيد الفطر 

المبارك، تفاديا ألي اضطرابات أو 
ندرة في هذه المادة األساسية التي يكثر 

عليها الطلب تحسبا للمناسبة، حيث 
سترفع من طاقة اإلنتاج من 500 ألف 

إلى 550 ألف لتر يوميا وذلك خالل 
الثالثة أيام األخيرة التي تسبق العيد، 

المتصاص الطلب الذي يكثر عادة في 
هذه الفترة ما يؤدي إلى أزمة حقيقية 
تعود في األصل إلى قضية التكديس 

وليس نقصا في اإلنتاج. وطمأن موزعو 
الحليب على مستوى العاصمة وما 

جاورها بتوفر هذه المادة عبر مختلف 
نقاط البيع المعهودة بعد ما ضاعفت 
المصانع المعنية طاقة اإلنتاج على 

خالف المعمول به خالل األيام العادية، 
وأكد بهذا الخصوص مصدر من مجمع 

الحليب ببر خادم إن طاقة اإلنتاج 
بمركب الحليب ارتفعت من 450 

و480 ألف لتر خالل األيام العادية إلى 

550 ألف لتر عشية العيد أو الـ3 أيام 
األخيرة التي تسبق العيد بزيادة 100 
ألف لتر لضمان التغطية السيما وأن 

الفترة المذكورة تعرف كثرة في الطلب 
يتسبب فيها الزبائن لتكديسه خوفا من 

الندرة التي تتكرر كل أيام العيد. مضيفا 
انه يمكن تسجيل بعض التذبذب أو 

النقص وعادة ندرة في الحليب يومي 
العيد، غير أن األمور تعود إلى مجراها 

بانتهاء تاريخ االحتفال، لتعود مظاهر 
تكدس وتراكم أكياس الحليب بالصناديق 

عبر مختلف محالت بيعه في مشاهد 
تتكرر كل سنة،.  أما بشأن يومي العيد 
فإن المركب سيضمن الحد األدنى من 
الخدمات، كما سينخفض اإلنتاج من 

30 إلى 40 بالمائة مقارنة باأليام 
العادية أو تلك التي تسبق العيد نظرا 

لقلة الطلب في الفترة المذكورة. 
 قلفاط: اخلبازون

 �سيداومون بان�سباط

من جهته طمأن رئيس االتحادية 
الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط ، 
الجزائريين بتوفر مادة الخبر على 

مستوى المخبازات صبيحة العيد مشيرا 
ان الخبازيين باشروا اتخاذ إجراءات 

تنظيمية من اجل ضمان الخدمة 
وتوفر هذه المادة األساسية  خالل هذه 

المناسبة . وقال قلفاط في تصريح 
لـ"الرائد" أن الخبازيين سيضمنون 
الحد األدنى من الخدمة مشيرا انه 

سيتم فتح محالت الخبازيين خالل فترة 
الصباح عبر االحياء من اجل ضمان 

تزود المواطنين بهذه المادة مطمئنا 
الجزائريين انه لن يكون هناك نقص في 
توفر الخبر عبر كل االحياء وقال قلفاط 

ان اغلب الخبازيين اتخذوا إجراءات 
تنظيمية من اجل ضبط عملهم خالل 

هذه المناسبة مشيرا ان هناك خبازيين 
سيداومون بمحالتهم طيلة يومي العيد 
من اجل ضمان تزود المواطنين بهذه 

المادة األساسية دون انقطاع، خاصة في 
االحياء التي تعرف كثافة سكانية عالية، 
وذكر قلفاط الخبازين بالعقوبات المتربة 

عن عدم احترامهم لبرنامج المداومة 

مشيرا انه على االغلب فان البرنامج 
الذي حدد سيكون محترم بنسبة اكثر 
من 99 بالمائة حيث أشار قلفاط ان 

الخبازين عادة ال يخرقون هذا النظام 
رغم العراقيل والمشاكل التي يقع فيها 
مسيرو المخبزات خالل األعياد الدينية 

كون اغلب اليد العاملة التي يعتمد عليها 
عبر  هذه األخيرة هي يد عاملة خارج 
الواليات واغلب العمال يرغبون خالل 
العيد في الذهاب لواليتهم االصلية. من 

جانب اخر قال قلفاط انه وككل رمضان 
يسجل تراجع في انتاج واستهالك مادة 

الخبز، وذلك، بسبب غلق محالت األكل 
السريع أبوابها خالل شهر رمضان 

وتوجه الجزائريين نحو استهالك الخبز 
المعد منزليا او الخبز التقليدي الذي بات 
يباع عبر المحالت التجارية والطرقات، 

وأشار قلفاط أن  حجم إنتاج الخبز  
يوميا تراجع من 23 مليون خبزة يوميا 
في السنوات الماضية، إلى 16 مليون 
خبزة بينما ارتفع حجم التبذير بشكل 

كبير حيث تقدر نسبة اهدار الخبز خالل 
رمضان هذه السنة بمعدل 80 بالمائة 

من الكميات المنتجة.
مواطنون يدعون لو�سع برنامج 

خا�ش للتزود باملياه يومي العيد

من جهتهم يتخوف العديد من سكان 
بلديات العاصمة، من انقطاع مياه 

الشرب يومي العيد وفي هذا اإلطار، 
دعا سكان عدة بلديات بالعاصمة، 

وزارة الموارد المائية وشركة “سيال”، 
إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة  لضمان 
تزويد االحياء بالماء صبيحة يوم العيد، 

خاصة أن البرنامج المتعلق بالتزود 
اليومي والذي امر الرئيس شخصيا 

بوضعه خالل شهر رمضان لم يطبق 
دون توضيح أسباب ذلك من طرف 
المسؤولين ، وحسب ما رصدناه من 
عدد من السكان في بلديات العاصمة 

فأنه ال يمكنهم االستغناء عن هذه المادة 
الحيوية بهذه المناسبة الدينية، وهو ما 

جعلهم يدعون مؤسسة سيال لوضع 
برنامج خاص يضمن تزود يومي خالل 

مناسبة العيد.

 �ساركت يف "اإفطار" جماعي �سحبة

 امل�سنني بدار العجزة بعني الدفلى 

    كريكو تربز اجلهود
 التي تبذلها اجلزائر حلماية كبار ال�سن

شاركت وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، مساء أول أمس في 
"إفطار" جماعي صحبة المسنين المقيمين في دار العجزة بحمام ريغة )55 كلم شمال شرق 

عين الدفلى( بمناسبة اليوم الوطني المخصص لهذه الفئة من المجتمع المصادف لـ 27 أفريل 
من كل عام.

وفي مداخلة لها بهذه المناسبة، أبرزت الوزيرة الجهود التي تبذلها الجزائر لحماية كبار 
السن مؤكدة أن هذا المسعى يهدف إلى تعزيز التماسك االجتماعي والنسيج األسري.من 

جهة أخرى، أشارت السيدة كريكو إلى حرص وزارتها على حماية هذه الشريحة الهشة من 
المجتمع من أجل تعزيز مكانتها االجتماعية من خالل عدد من القوانين.

كما شارك في هذا االفطار كل من والي عين الدفلى السيد مبارك البار والمنتخبون المحليون 
والجمعيات الناشطة في مجال التضامن وحماية المسنين.وتضمن برنامج السهرة المنظمة 

بهذه المناسبة أغاني الشعبي و المديح لتختتم بتقديم الهدايا لهؤالء المسنين.
ولدى وصولها الى دار المسنين لحمام ريغة ، زارت الوزيرة هياكل هذه المؤسسة كما 

استمعت إلى انشغاالت المقيمين بها. وفي هذا الشأن، أكدت الوزيرة أن مصالحها "تعمل من 
أجل التكفل الجيد بهذه الفئة من المجتمع" مشجعة المقيمين بها على االنضمام إلى الورشات 

البيداغوجية التي وضعها المركز بهدف تمكينهم من تعلم حرفة و بالتالي تحقيق استقاللية 
مالية.

من جانب آخر، يستطيع المقيمون االستفادة من التكوين المهني من خالل االتفاقيات الموقعة 
مع هذا القطاع، حسب قولها.ويضم حاليا هذا المركز التي تقدر سعته بـ 60 سريرا و التابع 

لمديرية النشاط االجتماعي 41 مقيما تتراوح أعمارهم بين 40 و 80 )24 امرأة و 17 
رجال( حسب البطاقية الفنية.وفي بداية زيارتها للوالية، أطلقت السيدة كريكو إشارة انطالق 
قافلة محملة بالمواد الغذائية لفائدة عدد من العائالت المعوزة المقيمة بمختلف بلديات الوالية.

وبهذه المناسبة أشادت السيدة كركو بخاليا التضامن الجوارية نظير العمل الذي تقوم به 
مشيرة إلى أهمية التحقيقات الميدانية لتحديد العائالت المعوزة.وبحي شوال بمقر الوالية 

توجهت السيدة كريكو إلى ورشة خياطة تديرها سيدة حصلت على قرض من الوكالة 
الوطنية لتسيير القرض المصغر.

ودعت الوزيرة التي أشادت بهذا المشروع الذي سمح بتوفير مناصب شغل الى االستمرار 
في هذا المسعى مذكرة  بجهود الدولة في التمكين من إنشاء مشروع منفعة عامة.وبمحطة 

الخدمات بوراشد )15 كلم جنوب غرب عاصمة الوالية( زارت السيدة كريكو فضاء 
مخصصا لإلفطار بهدف االطالع عن سير األعمال التضامنية  خالل شهر رمضان.

وخلصت كريكو الى القول: "على غرار السنوات الماضية، تميز رمضان 2022 بحركة 
تضامن واسعة من خالل عدة أعمال خيرية منها موائد اإلفطار الجماعي المنظمة على 

المستوى الوطني وهو تقليد يشهد توسعا من سنة الى أخرى و يجسد قيم المساعدة المتبادلة 
والعيش معا في سالم المتجذرة في المجتمع الجزائري.«

مبنا�سبة اليوم الوطني لالأ�سخا�ش امل�سنني

 الدعوة اإىل �سمان 
تكفل �سحي متخ�س�ص بهذه الفئة

دعت جمعيات وطنية إلى إنشاء مصلحة لطب المسنين بغية ضمان تكفل صحي متخصص 
بهذه الفئة من المجتمع وتوفير فضاء يسمح لهم بممارسة بعض النشاطات التي تساهم في 

تحسين ادماجهم االجتماعي.
أوضح رئيس جمعية مساعدة األشخاص المسنين "وفاء"، سعيد حواس، أن الجمعية تحضر 
لتدشين نادي المسنين ببوسعادة يكون بمثابة فضاء للتالقي ويضم ورشات تسمح لهذه الفئة 
القيام بنشاطات يدوية، مضيفا أنه سيتم تخصيص مساحة من هذا الفضاء لتحقيق مشروع 

انجاز مركز في مجال طب المسنين.
وأضاف حواس أن جمعية "وفاء" ستطلق، بمناسبة إحياء اليوم الوطني لألشخاص المسنين 
)27 أفريل(، مسابقة لفائدة األشخاص المسنين حول أحسن حكاية لذكريات الطفولة، مبرزا 
أنه سيتم تكريم المشاركين في هذه المنافسة.من جهتها، دعت رئيسة جمعية مشعل الشباب، 

سماح شنوف، السلطات العمومية إلى أهمية إطالق مهن في مجال الرعاية المنزلية لفئة 
المسنين لتقديم خدمات لهذه الفئة التي يتعذر عليها القيام ببعض النشاطات التي تتعلق بالحياة 

اليومية، مضيفة أن هذه المهن من شأنها أن تساهم في خلق مناصب شغل.
بدورها، أشادت رئيسة الجمعية الوطنية للشيخوخة المسعفة "إحسان"، سعاد شيخي، بالعناية 

التي توليها السلطات العمومية لهذه الشريحة من المجتمع، السيما فيما يتعلق بالتدابير 
واإلجراءات المتخذة في مجاالت التكفل والمرافقة واالدماج االجتماعي والعائلي، داعية الى 
إنشاء مصالح لطب المسنين ببعض المؤسسات الصحية بغية ضمان تكفل طبي وشبه طبي 
متخصص بهذه الشريحة، سيما ما يتعلق بالعالج والوقاية من بعض األمراض التي تصيب 

خصيصا هذه الفئة.
كما دعت الى وضع آلية استشارية تساهم في إعداد سياسات التكفل بفئة المسنين، على أن 

تكون لها فروع محلية وتضم مختلف الفاعلين من القطاعات المعنية والحركة الجمعوية.وفي 
ذات السياق، طالبت هذه الجمعيات بإنجاز دراسات سوسيولوجية وأبحاث ميدانية خاصة 
بكبار السن لتأسيس قاعدة بيانات تتضمن مؤشرات حول الوضعية االجتماعية والصحية 
لهذه الفئة بغية تعزيز التكفل بها، مع الدعوة الى مزيد من التنسيق بين مختلف القطاعات 

والجمعيات في مجال العناية  بالفئات الهشة على غرار فئة المسنين.
وبالمقابل، تولي السلطات العمومية عناية خاصة لألشخاص المسنين عن طريق اتخاذ تدابير 

للتكفل بهم وتوفير وسائل الرعاية بغية تعزيز مكانتهم االجتماعية ودعم حضورهم في 
الوسط العائلي وضمان ادماجهم االجتماعي، حيث وضعت وزارة التضامن الوطني واألسرة 

وقضايا المرأة عدة اجراءات تهدف الى ادماج االشخاص المسنين في محيطهم األسري 
مع السهر على ترقية المساعدات االجتماعية والمرافقة النفسية لهذه الشريحة، خاصة الذين 

يعانون الهشاشة االجتماعية واالقتصادية.ومن هذا المنظور، تعمل الوزارة على تعزيز 
الوساطة االجتماعية واألسرية كأداة فعالة في دعم اللحمة االجتماعية والنسيج األسري، سيما 

في اطار الجهود الرامية الى تثبيت المسن في وسطه العائلي.
وفي ذات السياق، تقوم مصالح النشاط االجتماعي على المستوى المحلي بإحصاء ومتابعة 
الحاالت االجتماعية التي تستدعي التدخل واالعانة والمرافقة، حيث تم خالل سنة 2021 

التكفل ب 1.255 مسن في الوسط العائلي مع تقديم مساعدات تتمثل في تجهيزات ومعدات 
ترتبط بحاجيات المسنين في وضع صحي واجتماعي صعب.وبخصوص التكفل المؤسساتي 

الذي يتم على مستوى ما يزيد عن 30 دارا للمسنين على المستوى الوطني، تم مؤخرا 
اطالق مشروع الحدائق والمزارع البيداغوجية كوسيلة عالجية لما لها من أثر ايجابي في 

تحسين الحالة النفسية لهذه الفئة، الى جانب فتح 154 ورشة بيداغ.
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عبد الكرمي �شلغ�م ي�ؤكد ان اجلزائر 

تعي�س اثار االحتبا�س احلراري ب�شدة 

دعوة لإدارة دقيقة للموارد املائية 
لتخفيف "الإجهاد املائي"

يف اإطار برنامج التبادل الطالبي بني البلدين

فتح الرت�سيحات للطلبة اجلزائريني يف املا�سرت والدكتوراه بتون�س

الكبرى عبد  المخاطر  نادي  أكد أمس رئيس 
الكريم شلغوم أن اإلجهاد المائي الذي تعرفه 
الجزائر له اثار اقتصادية واجتماعية وخيمة 

داعيا لضرورة إدارة دقيقة للموارد المائية.
وقال شلغوم في تصريحات لإلذاعة الوطنية 
على  وخيمة  آثار  المناخ  لتغير  أن  أمس 
أنه   المجتمع مشيرا  تؤثر على  االقتصاد كما 
في السنوات األخيرة ، كان لبعض الظواهر 
سيما  وال   ، المتطرفة  المناخية  أو  الجوية 
الجفاف ، تأثير خطير على السكان،  ويشير 
الفقيرة  "البلدان  أن  إلى   ، الكريم شلغوم  عبد 
األكثر  هي  التنمية  طور  في  التي  والبلدان 
بالقول  مضيفا  الظاهرة"  هذه  من  تضررا 
"لسوء الحظ ، فإن البلدان التي تعاني ليست 
هي سبب هذه التغييرات ، ألن البلدان المتقدمة 
هي المسؤولة بشكل أساسي.“  وأشار شلغوم 
كظاهرة  المتطرفة  المناخية  التغيرات  أن 
وكان   1830 عام  في  تحديدها  تم  طبيعية 

الكبيرة  الصناعية  بمراكزها  أوروبا  األصل 
التي بدأت في توليد تطور هذا الخطر الكبير  
أن  مشيرا  الحراري  االحتباس  في  المتمثل 
هذا  أثار  تعيش  سنوات  منذ  بدأت  الجزائر 
أفرز  االحتباس بشكل كبير ومباشر وهو ما 
ما يعرف حاليا باإلجهاد المائي حيث قال ذات 
المتحدث أن هذا اإلجهاد المائي يشكل تهديًدا 
حقيقًيا يؤثر على األمن القومي ألي بلد ، لهذا 
السبب دعا شلغوم لضرورة على إدارة دقيقة 
تملك  الجزائر  أن  ، موضًحا  المائية  للموارد 
موارد مختلفة ، ال سيما المياه الجوفية و مياه 
الضروري  "من  أنه  شلغوم  ويرى  األمطار. 
تسريع  تقنية تجميع المياه المتدفقة عن طريق 
خزانات التالل ، والتطوير التقني لألحواض 
واألنهار"  والسدود  الفرعية  واألحواض 
هدرا  تذهب  أمطار  مياه  "هناك   أن  مضيفا 
كل سنة بسبب عدم التحكم في هذه التقنيات".
�س.زم��س

الجامعي  والتبادل  التعاون  مديرية  أعلنت 
بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن 
برنامج  في  للقبول  الترشيحات  باب  فتح 
التبادل الطالبي الجزائري التونسي بحصة 
50 مقعدا في طور الماستر و50 مقعدا في 

طور الدكتوراه.
مديرية  عن  الصادرة  المراسلة  في  وجاء 
التعاون والتبادل الجامعي  بوزارة التعليم 
العالي "انه تنفيذا لبرنامج التبادل الطالبي 
المقاعد  إطار  في  التونسي  الجزائري 
 2023/2022 سنة  برسم  البيداغوجية 
الموجهة لفائدة الطلبة المسجلين في السنة 
الثالثة ليسانس أو السنة الثانية ماستر أو ما 
يعادلهما بفتح مجال الترشيحات للتحضير 
الدكتوراه  وشهادة  الماستر  لشهادة 
مقعد   50 بحصة  التونسية  بالجمهورية 

بيداغوجي لكل طور بدون منحة.
الطلبة  علم  إلى  الوصاية  وأنهت 
التقدم  المحددة  القبول  لشروط  المستوفين 
لتأكيد  األصلية  الجامعية  مؤسساتهم  إلى 

من  منهم  يطلب  ما  وإيداع  ترشيحاتهم 
انتقاء  عملية  تتم  أن  على  ثبوتية،  وثائق 
الجهوية  الندوات  قبل  من  المترشحين 
يكون  أن  القبول  شروط  للجامعات.ومن 
المترشح لتحضير شهادة الدكتوراه مسجال 
 ، يعادلها  ما  أو  ماستر  الثانية  السنة  في 
شهادة  لتحضير  المترشح  يكون  وأن 
ليسانس  الثالثة  السنة  في  مسجال  الماستر 
أو ما يعادلها رسم السنة الجامعية الحالية 
إن  الشروط،  بين  2022/2021.ومن 
األوائل  بين  من  مرتبا  المترشح  يكون 
التسجيل  سنوات  كامل  خالل  دفعته  على 
للمترشحين  بالنسبة  األول،  الطور  في 
األول  والطور  الماستر  شهادة  لتحضير 
لتحضير  للمترشحين  بالنسبة  والثاني 
شهادة الدكتوراه، على أن يكون المترشح 
من ضمن تخصصات الميادين التالية "أمن 
اإلعالم اآللي "التشفير واألمن السيبراني" 
الصيداللية،  الكمياء  والبيوتكنولوجيا، 
الغذائي،  األمن  المبتكرة،  التكنولوجيا 

وعن  واالنجليزية  الصناعية  والصيادلة 
مكونات ملف الترشح، استمارة معلومات 
المترشح  طرف  من  الكترونيا  تعبأ  حيث 
مدير  نائب  قبل  من  عليها  التأشير  ويتم 
الخارجية،  بالعالقات  المكلف  الجامعة 
شهادة ترتيب الطالب، نسخة من الشهادات 
للمترشحين  بالنسبة  ليسانس  "البكالوريا، 
لكامل  النقاط  من كشوف  نسخ  الدكتوراه، 
الجامعي،  الدراسي  المسار  سنوات 
الشهادات  أو  التسجيل  شهادات  من  نسخ 
الدراسي  المسار  سنوات  لكامل  المدرسية 
لطلبة  بالنسبة  بحث  مشروع  الجامعي، 
المرشحين الدكتوراه، شهادة حسن السيرة 
نسخة  شمسيتين،  صورتين  والسلوك، 
لجواز  الشخصية  المعلومات  صفحة  من 
السفر، نسختين الكترونيتين لملف الترشح 
مضغوطين  قرصين  في  مدمجة  كامال 
على  المترشح  معلومات  كافة  تسجيل  مع 
واجب كل قرص، نسخة ورقية من الملف.
مرمي عثماين

بح�ش�ر عدد من اأع�شاء احلك�مة

العالن عن اأ�سماء الفائزين باملراتب الأوىل يف م�سابقة "حادي الأرواح"
تم سهرة أول أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” 
بالجزائر العاصمة، االعالن عن أسماء الفائزين بالمراتب األولى 
للطبعة السابعة للمسابقة اإلنشادية حادي األرواح، والتي نظمتها قناة 

القرآن للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.
برعاية  تمت  التي  المسابقة  هذه  في  الفائزين  االعالن عن  تم  وقد 
مؤسسة “إتصاالت الجزائر” من طرف لجنة التحكيم خالل سهرة 
رمضانية حضرها وزير االتصال محمد بوسليماني، ووزير الشؤون 

الدينية واألوقاف يوسف بلمهدي وعدد من أعضاء الحكومة.

وتوج بالجائزة األولى من هذه المسابقة المنشد زين العابدين بش 
باهلل  معتز  للمنشد  الثانية  الجائزة  عادت  فيما  ورقلة،  والية  من 
براجي من والية تبسة، أما الجائزة الثالثة فقد توج بها المنشد خير 
الدين محبوب من والية الوادي، فيما نال الجائزة الرابعة و جائزة 
جمهور التلفزيون الجزائري معا المنشد شرف الدين غلوس من 
والية تقرت. وقد تنافس على المراتب األولى في السهرة الختامية 
لمسابقة حادي األرواح، 6 منشدين تأهلوا بعد شهر من التكوين 

والتنافس.

اإ�شافة اإىل ملف االأع�ان احلائزين

 على  �شهادات لي�شان�س تقني �شامي 

الوظيف العمومي يك�سف 
"تدابري" حتويل عقود جهاز 
ن�ساطات الإدماج الجتماعي

ك�شفت مرا�شلة �شادرة عن املديرية العامة لل�ظيفة العم�مية حتت رقم 

5226 م�ؤرخة يف21  اأفريل 2022 عن تدابري عملية حت�يل عق�د جهاز 
ن�شاطات االإدماج االجتماعي.

مدى  حول  توضيحات   المراسلة،  وقدمت 
إمكانية تحويل العقود بالتوقيت الجزئي في 
مناصب الشغل التي تخضع للعمل بالتوقيت 
الكامل وكيفية التعامل مع األعوان الحائزين 
على  شهادات ليسانس ، تقني سامي وتقني 
الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لتحويل 

عقود عملهم.
للوظيفة  العامة  المديرية  وأوضحت 
الشغل  للمناصب  بالنسبة  أنه  العمومية، 
والتي  الكامل  بالتوقيت  للعمل  تخضع  التي 
تنحصر  فقط في منصب شغل عامل مهني 
مختلف  مستوى  على  األول  المستوى  من 
المفعول في  التنظيم ساري  مؤسسات، فان 
رقم  الرئاسي  المرسوم  السيما  المجال  هذا 
308/07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 قد 
ترك تحديد طبيعة العقود ومدتها الى تقدير 
وزاري  بقرار  ذلك  وتكريس  قطاع  كل 
المالية  المعني ووزير  الوزير  بين  مشترك 

والسلطة المكلفة.
وأكدت المديرية أن عقود التوقيت الكامل، 
تكون إلزامية فقط في حالة توظيف األعوان 
مخصصة  شغل  مناصب  في  المتعاقدين 
بالتوقيت  العقود  فإن حصر  لذا  للموظفين، 

الجزئي على منصب شغل عامل مهني من 
قانونا،  مؤسسا  غير  فقط  األول  المستوى 
مذكرة ان تحويل عقود المنتسبين إلى جهاز 
نشاطات اإلدماج االجتماعي الى عقود غير 
قطاع   في  الجزئي  بالتوقيت  المدة  محددة 
في  يتم  العمومية  واإلدارات  المؤسسات 

مناصب الشغل .
الوالئية  اللجنة  أن  المراسلة  وأضافت 
نشاط  جاهز  في  المسجلين  بتوزيع  مكلفة 
الشغل  لمناصب  وفقا  االجتماعي  اإلدماج 
رقم  المشتركة   الوزارية  التعليمة  وفق 
001 المؤرخة في 10 مارس2022، ولهذا 
الغرض فإنه يتعين على هذه اللجان إعداد 
ارسالها  يتم  و  رئيسها،  يوقعها  محاضر 
الى اللجنة المركزية إلعداد حصيلة شاملة 
بوزارة  المختصة  المصالح  الى  وإرسالها 
المالية لمنح توفير المناصب المالية الالزمة 
إلنجاز هذه العملية وفقا لإلجراءات القانونية 

المتبعة في هذا المجال.
المناصب  يخص  فيما  أخرى  جهة  ومن 
المالية الواجب تحويلها من التوقيت الكامل 
المالية  مدونات  في  الجزئي  التوقيت  إلى 
أن  التعليمة  أوضحت  فقد  المقبلة،  للسنة 

المناصب  ضوء  على  تتم  التحويل  عملية 
المخصصة لهذا الغرض.

وفيما يخص األعوان الحائزين على شهادة 
من  فالبد  وتقني،   سامي  تقني  ليسانس 
اإلشارة إلى أن المعنيين ال ينتمون إلى جهاز 
هذا  أن  إذ  االجتماعي،  اإلدماج  نشاطات 
بدون دخل  الشباب  فئة  فقط  الجهاز يخص 
الذين  اجتماعية ال سميا  وفي حالة هشاشة 
يتعرضون للتسريبات المدرسية خاصة وان 
مآالت  حصري  بشكل  يخص  الجهاز  هذا 
العمومية واالجتماعية  المنفعة  النشاط ذات 
المحددة في المادة 3 من المرسوم التنفيذي 
سبتمبر   10 في  المؤرخ   305/09 رقم 

,2009
العمومية  للوظيفة  العام  المديرية  وذكرت 
أن  المفروض  من  الشهادات  حاملي  أن 
يخضعوا إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
 2008 أفريل   30 في  المؤرخ   127/08
المتعلق بجهاز اإلدماج االجتماعي للشباب 
الفئة من  العليا، وأن هذه  حاملي الشهادات 
في  وضعيتهم،  تسوية  تمت  قد  المستفيدين 
 336/19 رقم  التنفيذي  المرسوم  إطار 
المتضمن   2019 ديسمبر   8 في  المؤرخ 

المساعدة  جهازي  من  المستفيدين  إدماج 
االجتماعي  واإلدماج  المهني  اإلدماج  على 

لحاملي الشهادات.
يكن  مهما  أنه  المصادر،  ذات  وأوضحت 
األمر وفي حالة وجود مثل هذه الوضعيات 

ساري  للتنظيم  مخالفتها  من  وبالرغم 
تحويل  فينبغي  المجالس  هذا  في  المفعول 
المرسوم  ألحكام  وفقا  المعنيين  عقود 
 29 في  المؤرخ   308/07 رقم  الرئاسي 

سبتمبر 2007.

مرمي عثماين
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مكنت ال�شحفيني من التعرف عن قرب على هذا ال�شرح التك�يني

و�سائل الإعالم يف زيارة للمدر�سة العليا 
ل�سالح املدرعات بباتنة

إلى  موجهة  زيارة  األول،  أمس  نظمت، 
الشهيد  المدرعات  لسالح  العليا  المدرسة 
محمد قادري ببلدية واد الشعبة بوالية باتنة، 
لفائدة وسائل اإلعالم الوطنية، حيث مكنت 
هذه الزيارة الصحفيين من التعرف عن قرب 
للناحية  التابع  التكويني  الصرح  هذا  على 
يوسف. زيغوت  الشهيد  الخامسة  العسكرية 

بلقاسم قصيصة،  العميد  المدرسة  قائد  وأكد 
التظاهرة  هذه  افتتاح  على  إشرافه  خالل 
نيابة عن السيد اللواء قائد الناحية العسكرية 
تندرج  الموجهة  الزيارة  هذه  أن  الخامسة، 
لقيادة  لالتصال  القطاعي  المخطط  ضمن 
بهدف  وذلك   2022-2021 البرية  القوات 
تعريف ممثلي وسائل اإلعالم الوطنية بهذه 
المدرسة واالطالع على مختلف هياكلها و 

اإلمكانات البيداغوجية التي تتوفر عليها.
في  كذلك  تندرج  الزيارة  هذه  بأن  وأضاف 
القيادة  تبنتها  التي  االتصال  سياسة  إطار 
إلى  الرامية  الشعبي  الوطني  للجيش  العليا 
المجتمع  على  العسكرية  المؤسسة  انفتاح 
المدني، كما من شأن هذه المبادرة أن تعكس 
الشعبي  الوطني  للجيش  الحقيقية  الصورة 
خبرتها  تضع  عصرية  جمهورية  كمؤسسة 
في خدمة األمة و الدفاع عن الوطن وسيادته 
ووحدته الترابية.وذكر أيضا بأن تنظيم مثل 
النشاطات يهدف إلى توطيد و تقوية العالقة 

مع وسائل اإلعالم الوطنية و التعريف بمهام 
المعارض  خالل  من  المدرسة  ونشاطات 
والورشات المقامة، وتضمن برنامج الزيارة 
تقديم عرض و شريط وثائقي حول المدرسة 
و التعريف بها كأحد الهياكل النوعية للتكوين 

التابعة للجيش الوطني الشعبي.
بعد ذلك زار ممثلو وسائل اإلعالم الوطنية 
المرافق  مختلف  المدرسة  إطارات  برفقة 
البيداغوجية و الحياتية التي تتوفر عليها، ثم 
تنقلوا إلى حظيرة الدبابات و ميدان السياقة و 

بعض المرافق العلمية و الرياضية.
واختتمت الزيارة الموجهة بتقديم عروض في 
رياضة الكوكسول و الكاراتي دو، و تجدر 
اإلشارة إلى أن هذا الصرح التكويني للجيش 
تحت   1963 عام  أنشئ  الشعبي  الوطني 
المدرعات  لسالح  الوطنية  المدرسة  تسمية 
والخيالة، وفي عام 1990 أصبحت المدرسة 
تضم سالح الدبابات فقط بعد فصل كل أسلحة 
تطبيقية  مدارس  لديها  أصبحت  التي  القتال 
من  انتقلت   1995 عام  وفي  سالح.   لكل 
وسط مدينة باتنة إلى موقعها الحالي ببلدية 
واد الشعبة، ليطلق عليها في عام 2014 اسم 
الشهيد البطل محمد قادري، قبل أن تصبح 
تسمى بداية منذ عام 2016 المدرسة العليا 

لسالح المدرعات.
حياة م�شباحي



أقعدتهم  الذين  المسنين  عكس  وعلى 
ظروفهم الصحية أو اختاروا المكوث 
آخرون من  اليوم, فضل  بالبيت طيلة 
الجنسين مواصلة حياتهم بشكل عادي 
و محاولة ملئ فراغهم , حسبما وقفت 
الوطني  اليوم  إحياء  عشية  وأج  عليه 
أفريل   27 ليوم  المصادف  للمسنين 
عمي  هؤالء,  بين  ومن  سنة.  كل  من 
الذي  أجرة,  سيارة  صاحب  أحمد, 
إحالته  عقب  العمل  مواصلة  اختار 
سنه  تجاوز  من  بالرغم  التقاعد  على 
ال 70 سنة, مؤكدا أنه لم يتقبل رتابة 
بعد  عليه  فرضت  التي  اليومية  الحياة 
مشواره  من  محطة  آخر  إلى  وصوله 
للعمل.  الخروج  قرر  و  المهني 
مشوار  بعد  أنه  أحمد  عمي  وقال 
العمومية  المؤسسات  بإحدى  طويل 
غير  الذي  األمر  التقاعد,  على  أحيل 
أضحى  إذ  بالكامل  اليومي  برنامجه 
المنزل  بين  ما  الطويل  يومه  يقضي 
الروتين  هو  و  المسجد  و  السوق  و 
أثر على  و  يستطع مواصلته  لم  الذي 
أن  المتحدث  وأضاف  النفسية.  حالته 
الحل  كونه  بالعمل  نصحه  له  صديق 
التي وجد  الدائرة  الوحيد للخروج من 
ليختار ممارسة مهنة  فيها  نفسه عالقا 
ال  نشاط  باعتباره  أجرة  سيارة  سائق 
يحتاج إلى جهد كبير. وإلى جانب ملئ 
على  العمل  هذا  ساعده  فراغه,  وقت 

تحسين أوضاعه المادية باإلضافة إلى 
اليه,  أشار  كما  جديدة,  ربط صداقات 
عمل  عن  بالبحث  المتقاعدين  ناصحا 
التي  الفراغ  دوامة  من  للخروج  جديد 
بعد  فيها  عالقا  نفسه  شخص  كل  يجد 
التقاعد. وإذا كان الدافع وراء مواصلة 
تقدمه  من  بالرغم  العمل  أحمد  السيد 
في السن هو ملء أوقات فراغه, فإن 
بدافع  كان  للعمل  باية  خالتي  خروج 
وحيدها  أبناء  و  نفسها  إلعالة  الحاجة 
التي  السيدة  هذه  وقالت  المتوفي. 
تتخذ حيزا صغيرا من سوق "بالصة 
لبيع  المدينة  وسط  الواقع  العرب" 
تغطي نصف  قماش  )قطعة  "العجار" 
و  الشعير  بيع  إلى  باإلضافة  الوجه(, 
وجدت  أنها  يدويا,  المفتول  الكسكس 
وفاة  عقب  العمل  على  مجبرة  نفسها 
الوحيد. وقالت  الذي كان معيلها  ابنها 
خالتي باية المحبوبة من طرف الجميع 
كما وقفت عليه "وأج" بهذا السوق, أن 
النساء  السيما  األوفياء  زبائنها  لديها 
الواليات  من  حتى  يقصدنها  اللواتي 
المجاورة على غرار تيبازة و الجزائر 
العاصمة , مشيرة إلى أنه بالرغم من 
تقدمها في السن حيث قاربت 80 سنة, 
إال أنها مجبرة على العمل إلعالة نفسها 
إحدى  التزال  وبدورها,  عائلتها.  و 
سنة   75 العمر  من  البالغة  المسنات 
بتخصصها  المدينة  في  المعروفة  و 

مختلف  و  "الرشتة"  تحضير  في 
تزاول  التقليدية,  المعجنات  أنواع 
و  الذي ورثته عن جدتها  النشاط  هذا 
حالتها  ودعم  عائلتها  لمساعدة  والدتها 
بمرض  إصابتها  فرغم  لها.  المادية 
أنها  إال  جسدها,  أنهك  الذي  السكري 
النشاط,  هذا  بمزاولة  متمسكة  التزال 
و تؤكد على أنها لم تتجاوب مع طلب 
أبنائها األربعة الذين نصحوها بالتوقف 
ألن  صحتها  على  حفاظا  العمل  عن 
بذلك.  لها  تسمح  المادية ال  أوضاعهم 
وبالنسبة لهذه األرملة التي تعيش رفقة 
ابنيها المتزوجين و أحفادها قائلة, فأن 
التي  الفترة  هي  يومها  أوقات  أفضل 
تقوم فيها بتحضير "الرشتة" التي يكثر 
عليها الطلب في األعياد و المناسبات 
و  "المعارك"  كذا  و  خاصة  الدينية 
تشعر  أنها  إلى  مشيرة  "الكسكس", 
القيام بأي عمل  بالتعب في حالة عدم 

و ليس العكس.
الدولة توفر احلماية 

االجتماعية و ال�سحية للم�سنني

وأكد المدير المحلي للنشاط اإلجتماعي 
التزام  بهاليل,  محمد  التضامن,  و 
و  االجتماعية  الحماية  بتوفير  الدولة 
ضمان  قصد  المسنين  لفئة  الصحية 
الجهود  هي  و  بهم  التكفل  و  رعايتهم 
بحمايتهم  خاصة  قوانين  تدعمها  التي 

من   6 الفقرة   17 المادة  غرار  على 
"واجب  على  تنص  التي  الدستور 
الدولة في مساعدة و حماية المسنين.« 
وقال السيد بهاليل أن المديرية المحلية 
الفئة و  بهذه  للتكفل  بالغة  أهمية  تولي 
صون كرامتها السيما تلك التي تعاني 
من ظروف مادية أو اجتماعية صعبة, 
من خالل برمجة زيارات دورية لمقر 
لمعاينة وضعيتهم  أطباء  إقامتهم رفقة 
الصحية خاصة و أن غالبيتهم يعانون 
من أمراض مزمنة. و تكون الزيارات 
المساعدة  يطلبون  الذين  لالشخاص 
تحقيقات  تؤكد  للذين  أيضا  و  مباشرة 
حاجتهم  المدني  المجتمع  جمعيات 
المدير. ومن  لذلك, حسب توضيحات 
فئة  منها  تستفيد  التي  المساعدات 
ألبسة  في  المتمثلة  العينية  المسنين, 
باإلضافة  غذائية  مواد  و  أفرشة  و 
التكفل  بغية  احتياجاتهم  كافة  تفقد  إلى 
إمكانيات  و  صالحيات  به  تسمح  بما 
المديرية, كما اشار اليه ذات المسؤول. 
و إلى جانب التكفل الصحي و المادي, 
التكفل  على  أيضا  المديرية  تحرص 
خاصة  بمكانة  تحظى  التي  الفئة  بهذه 
في المجتمع من الناحية النفسية سواء 
من خالل تواصل مساعدين اجتماعيين 
و أطباء نفسانيين معهم أو عن طريق 
برمجة زيارات استجمام للذين تسعفهم 

وضعيتهم الصحية على ذلك.
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البليـــــــــــدة: 

�أ�سخا�ص م�سنون 
يتحدون الزمن مبوا�صلة العمل

اختار العديد من االأ�سخا�ص امل�سنني بوالية البليدة موا�سلة العمل بالرغم من تقدمهم يف ال�سن الإعالة اأنف�سهم اأو 

لتم�سية الوقت بدل البقاء طيلة اليوم دون القيام باأي ن�ساط.

بوادي  المسنين  األشخاص  دار  تضمن 
التابعة  الشلف(  شرق  كلم   20( الفضة 
تكفال  بالشلف  الوطني  التضامن  لقطاع 
داخل  من  فقط  ليس  المسنين,  لفئة  مرضيا 

الوالية بل من الواليات المجاورة أيضا.
 80 إلى  نظريا  تصل  استيعاب  فبطاقة 
أبوابه  التضامني  المرفق  هذا  فتح  شخصا, 
الظروف  تسعفها  لم  التي  الفئة  هذه  أمام 
بشريا  طاقما  لتجد  العائلية,  و  اإلجتماعية 
تحت  معتبرة  مادية  إمكانيات  و  مؤهال 
وسعيا  بها  األمثل  للتكفل  ضمانا  تصرفها 
إلدماجها في الوسط العائلي و اإلجتماعي. 
و تزامنا مع اليوم الوطني للمسنين الموافق 
كل  من  أفريل  شهر  من  والعشرين  للسابع 

سنة, وقفت وأج على أجواء التكفل النفسي 
واإلجتماعي والطبي الذي يوفره طاقم هذا 
المكون من أخصائيين  اإلجتماعي,  الهيكل 
نفسانيين و مساعدين و وسطاء اجتماعيين 
و كذا أطباء, لفائدة 47 فردا بما فيهم 26 
الشلف,  واليات  من  مسنة   21 و  مسنا 
المدية.  و  الدفلى  عين  تيارت,  تيسمسيلت, 
المقدمة  الخدمات  النزالء  من  عدد  وثمن 
بالرعاية  يتعلق  ما  السيما  المرفق  بهذا 
اإلجتماعية,  و  الطبية  والمتابعة  الصحية 
باإلضافة إلى المعاملة الجيدة التي يتلقونها 
ورشات  تشكل  كما  العمال.   طرف  من 
لفئة  المخصصة  البيداغوجية  المزرعة 
لفئة  الموجهة  والطبخ  الخياطة  و  الرجال 

في  قدما  للمضي  لهم,  بديال  عالما  النساء 
الحياة والتمسك ببصيص األمل في اإلدماج 
كشف   , جهته  من  واإلجتماعي.  األسري 
عبد  والتضامن,  اإلجتماعي  النشاط  مدير 
منذ  مصالحه  إدماج  عن  دهيمي,  القادر 
في  حاالت  لخمس  الجارية  السنة  بداية 
معتبرا  مجاورة,  بواليات  األسري  الوسط 
مقارنة  "إيجابية"  تعد  الحصيلة  هذه  أن 
أن  وأكد  الفارطة.  السنة  من  الفترة  بنفس 
في  المسنين  إدماج  عملية  يضع  قطاعه 
التكفل  و  اإلجتماعي  و  األسري  الوسط 
أولى,  كمرحلة  بهم  اإلجتماعي  و  النفسي 
من األولويات التي من شأنها لم شمل األسر 
و ترسيخ قيم الصلح و التسامح بين مختلف 

الهدف,  هذا  ولتحقيق  المجتمع.  فئات 
مع  بالتنسيق  اإلجتماعيون  الوسطاء  يعمل 
إجراء  على  المسنين  األشخاص  دار  طاقم 
التواصل  و  التنسيق  و  اجتماعية  تحقيقات 
في  استقبالهم  يتم  الذين  األفراد  أسر  مع 
األسري  )اإلدماج  المسعى  هذا  إطار 
دار  مدير  أفاد  جانبه,  من  واإلجتماعي.) 
األشخاص المسنين بوادي الفضة, إبراهيم 
فرشولي, أن إدارته تسجل عددا معتبرا من 
و  استعجاليا  بها  التكفل  يتم  التي  الحاالت 
بالوسط األسري في غضون يوم أو  تدمج 
تنسيق  و  بتضافر  بالمناسبة  مشيدا  يومين, 
التضامن  قطاع  في  الفاعلين  جميع  جهود 
وبخصوص  المجال.  هذا  في  اإلجتماعي 

الرعاية  توفير  و  الوقاية  شروط  مراعاة 
جائحة  أزمة  خالل  المسنين  لفئة  الصحية 
أن  المتحدث  ذات  أوضح  كوفيد-19, 
مصالحه لم تسجل أية إصابة بهذا الفيروس 
الخطير بفضل التقيد الصارم بالبروتوكول 
المفعول.  ساري  يزال  ال  الذي  الوقائي 
وأشار السيد فرشولي الى أن الدار ستنظم 
هذه  لفائدة  ثريا  برنامجا  و  تكريميا  حفال 
لهذه  الوطني  بالعيد  اإلحتفال  بمناسبة  الفئة 
مع  المباركة  القدر  لليلة  إحياء  كذا  و  الفئة 
الحرص على اإللتزام باإلجراءات الوقائية, 
مذكرا بأن الحضور سيقتصر على طاقم و 

نزالء دار األشخاص المسنين.
واج

دار االأ�سخا�ص امل�سنني بوادي الف�سة:  مرفــــق ت�صامــني هــام للتكفل بفئــة كبــار ال�صن

لفائدة تالميذ موؤ�س�سات تربوية

توزيع نظارات طبية 
واأجهزة حت�صني ال�صمع بالعا�صمة 
بالجزائر  سمع،  تحسين  وأجهزة  طبية  نظارات  توزيع 
العاصمة، لفائدة تالميذ األطوار الثالثة للمؤسسات التعليمية 

لوالية الجزائر.
وأشرف على حفل التوزيع والي والية الجزائر أحمد معبد 
بلعابد  الحكيم  عبد  الوطنية  التربية  وزير  من  كل  بحضور 
العام  األمين  وكذا  بوزيد  بن  الرحمان  عبد  الصحة  ووزير 
لوزارة التضامن واألسرة وقضايا المرأة. وقال والي الجزائر 
بمناسبة شهر  المقامة  التضامنية  المبادرة  هذه  أن  العاصمة 
القتناء  الوالية  ميزانية  عاتق  على  بها  التكفل  "تم  رمضان 
بهدف  وهذا  سمعي"،  جهاز  و180  طبية  نظارة   3135
نفس  وإعطائهم  التالميذ  هؤالء  تمدرس  ظروف  "تحسين 
الهامة  الوالي ب "المكانة  أقرانهم.« ونوه  بقية  الحقوق مع 
للتعليم )..( وب "المجهودات  الدولة الجزائرية  التي توليها 
رئيس  السيد  رأسها  وعلى  العليا  السلطات  تبذلها  التي 
بمستوى  والنهوض  التربوية  المنظومة  لتحسين  الجمهورية 
التعليم )..( وتكفل الدولة بكل الجوانب الصحية للتالميذ.«..  
وأضاف أن الدخول المدرسي المقبل 2022/ 2023 "يرتقب 
أن يتجاوز مجموع أعداد التالميذ في األطوار الثالثة 824 
ألف )..( سيتم التكفل بهم على مستوى 1070 ابتدائية و383 
متوسطة و167 ثانوية متواجدة على مستوى والية الجزائر 
بهذه  الوطنية  التربية  وزير  جهته  من  وأشاد  العاضمة.»  
الجزائرية  الدولة  "اهتمام  على  دليل  أنها  معتبرا  المبادرة 
البيداغوجي  المستوى  على  سواء  جوانبها  وبكل  بالمدرسة 
التعليمي أو على مستوى الرعاية االجتماعية والصحية  أو 
.«.. وثمن من جهته أيضا وزير الصحة هذه المبادرة معتبرا 
المتعلقة  الجمهورية  رئيس  "تعليمات  إطار  في  تدخل  أنها 
بالتكفل بصحة التالميذ وتوفير ظروف الراحة البيداغوجية 

والتعليمية والنفسية لهم.
�ص.ز

مبنا�سبة عيد الفطر :

 برنامج خا�ص لت�صهيل 
تنقل املواطنني بالعا�صمة

الشبه  و  الحضري  للنقل  العمومية  المؤسسة  سطرت 
برنامجا  )ايتوزا(  ضواحيها  و  الجزائر  لمدينة  الحضري 
خاصا لتسهيل تنقل المواطنين بين االحياء و مختلف البلديات 
المبارك,  الفطر  عيد  ايام  خالل  المقابر,  زيارة  جانب  الى 
حسبما افادت به في بيان لها.و عليه, تنطلق رحالت النقل 
الحضري بداية من الساعة ال 6 و 45 دقيقة)د(, لتستمر الى 
غاية السابعة مساءا ) 19سا 00( بالنسبة لفترة النهار, فيما 
تنطلق خدمة الفترة الليلية بداية من السابعة مساءا الى غاية 
الساعة الواحدة واربعين دقيقة ) 1سا 40 د( بمعدل رحالت 
من 20 الى 40 د, يضيف نفس المصدر. و في هذا االطار, 
أوضحت المؤسسة العمومية أنها تغطي 122 خطا ب 125 
حافلة خالل اليوم االول من عيد الفطر, فيما ستوفر خالل 
اليوم الثاني من هذه المناسبة المباركة, 192 حافلة موزعة 
فقد خصصت  الليلية,   للفترة  بالنسبة  اما  122 خطا,  على 
 , 19 خط. و من جهة اخرى  19 حافلة موزعة على  لها 
خصصت "ايتوزا", 10 حافالت لتغطية 5 خطوط نحو عدة 
مقابر هي : خط محطة أول ماي نحو مقبرة العالية, محطة 
ساحة الشهداء نحو مقبرة العالية, محطة شوفالي نحو مقبره 
دالي براهيم,  محطة باش جراح نحو مقبرة سيدي رزين, 
العالية  مقبرة  نحو  الحراش  اخيرا محطة  و  ببراقي  مرورا 

مرورا بباش جراح, الحراش وسيدي طيب.
�ص.ز

�ص.ز/واج



أطباق عيد الفطر
الك�سك�س بلحم الغنم

 املقادير
- ثالثة أرباع الكأس من الحمص مسلوق.

- ثالثة فصوص مهروسة من الثوم. 
- عود من القرفة. 

- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
- كيلوغرام ونصف من لحم الغنم ُمقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم.

- ملح -حسب الرغبة-.
- فلفل أسود -حسب الرغبة.

- بصلة مفرومة.
- خمس مالعق صغيرة من رأس الحانوت.
- ملعقة كبيرة من الزنجبيل المفروم ناعماً.

- كأس من الطماطم ُمعلبة.
- كأسان ونصف من مرق الدجاج.

- كزبرة مفرومة للتزيين. 
-  بيضات مسلوقة.

 مكّونات الك�سك�س: 

- كأسان من الكسكس.
- كأسان من الماء المغلي.

- ملح -حسب الرغبة-. 
- ملعقتان صغيرتان من الزيت النباتي.

 طريقة التح�سري

-  نُسخن الزيت في قدر على نار عالية.
-  نُنكه اللحم بالملح، والفلفل، ثّم نُضيفه إلى القدر، ونُحرك بين الحين واآلخر إلى أن يتغير لونه. 

- نضع قطع اللحم في طبق جانباً، ثّم نُضيف البصل، ونتركه على نار متوسطة، ونُنكهه بالملح والفلفل.
- نُحرك البصل لمدة خمس دقائق كي يتغير لونه. 

- نُضيف الثوم، والزنجبيل، ورأس الحوت، ونُحرك لدقيقة إضافية.
- نُضيف الطماطم واللحم، ونترك المزيج إلى أن يغلي، ثّم نسكب المرق ونغلي المزيج مرة أخرى.

- نُخفف النار ثّم نُغطي القدر، ونتركه لمدة ساعة ونصف كي ينضج اللحم. 
- نُضيف الحمص، ونترك المزيج على النار لمدة عشر دقائق أخرى.

- نُحِضر الكسكس فنضعه في وعاء، ونُضيف فوقه الماء المغلي ورشة الملح. 
لمدة خمس دقائق. نُزيل الغطاء ونُضيف الزيت، ثّم نضع الكسكس في طبق  - نُغطي الوعاء، ونتركه جانباً 

التقديم، ومزيج اللحم إلى جانبه، ثّم نُزين الوجه بالبيض المسلوق الُمقطع، ورشة من الكزبرة.

حلويات كعك العيد
كعك العيد بالعجوة

 لتحضير كعك العيد بحشوة العجوة، يجب إتباع الخطوات التالية:

املقادير

- كوبان من السمن الساخن.
- سبعة أكواب من الطحين. 

- ملعقتان صغيرتان من روح الكعك.
- ملعقتان كبيرتان من السمسم.
- نصف كوب من الماء الفاتر.

- ملعقتان صغيرتان من الخميرة.
- نصف ملعقة كبيرة من السكر.

- نصف كوب من الحليب.
- كمية من السكر الناعم للزينة. 

مكونات احل�سوة:

- نصف كيلوغرام من العجوة.
- نصف ملعقة كبيرة من القرفة.

طريقة التح�سري:

- البدء بتحضير العجينة، وذلك من خالل مزج كل من الطحين، والسمسم، وروح الكعك في العجانة الكهربائية، 
وتشغيلها على سرعة بطيئة لعدة ثواني.

- إضافة السمنة إلى الخليط السابق، ومزج المكونات مع بعضها البعض لمدٍة تتراوح ما بين 4 إلى 5 دقائق. 
ترك العجينة في الوعاء حتى تبرد بشكٍل كامل.

- مزج كل من الماء الفاتر، والخميرة والسكر في كوب، وتغطيته، ومن ثم تركه جانباً حتى تتفاعل المكونات 
وتشكل رغوة. 

إضافة الحليب، ومزيج الخميرة إلى الطحين، وإعادة تشغيل الخالط لمدٍة تتراوح ما بين 2 إلى 3 دقائق على 
سرعة بطيئة.

- ترك العجينة حتى ترتاح جانباً لمدة ساعة من الزمن. البدء بتحضير الحشوة، وذلك من خالل مزج القرفة 
مع العجوة جيداً.

قصيرة  في صواني  وترتيبها  الكعك  كرات  بالعجوة. زخرفة  كراٍت صغيرة، وحشوها  إلى  العجينة  تقطيع   -
الحافة، ومن ثم تركها لترتاح لساعٍة إضافية.

- إدخال الصينية في الفرن على حرارٍة متوسطة، وتركها لمدة ربع ساعة أو ثلث ساعة حتى تحمر. 
ترك الكعك جانباً حتى يبر، وتزيينه بالسكر.
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يف ظل امل�ساربة وارتفاع الأ�سعار

التح�سريات امل�سبقة لعيد الفطر 
بني املا�سي واحلا�سر

كانت التح�سريات التي ت�سبق الحتفال بعيد الفطر املبارك يف �سنوات �سابقة، تقوم اأ�سا�سا �سيما يف املدا�سر 

والقرى، على جمع اأفراد الأ�سرة قبل العيد بفرتة وجيزة، وذلك من اأجل التخطيط للعيد وا�ستقباله، 

والحتفال به، وجتهيز لوازمه على غرار اللبا�س، الهدايا، وحت�سري ُمتطلبات كّل فرد، وتعيني الأوقات 

املُنا�سبة لزيارة اجلريان والأقارب، وال�ستماع اإىل وجهات النظر، وعدم ال�سخرية منها، وهذا بهدف حتقيق 

التاآلف واملحبة بني اأبناء الأ�سرة الواحدة.

من اإعداد:حياة م�سباحي

امل�ساربة تقمع نكهة احتفال 

املواطن بعيد الفطر 

المعيشية  التغيرات واألوضاع  إن 
البسيط  للمواطن  بالنسبة  الحالية 
في  يواجهها  التي  الصعوبة  و 
توفير لقمة العيش جراء االرتفاع 
مختلف  في  لألسعار  الجنوني 
بات  التي  المضاربة  وكذا  المواد 
الكثير ممن يدعون أنهم من التجار 
يمارسونها، غير آبهين بالقانون أو 
الشرع، ساهمت في تراجع تفكير 

الجنوني  واالرتفاع  خصوصا  باألعياد،  باالحتفال  األسر  أرباب 
لأللبسة و مواد صنع الحلويات إلى ثالث أضعاف ما كانت عليه 

قبل أشهر.
منها  الحد  األمن  مصالح  تسعى  التي  المضاربة  أمثلة  ومن 
ومحاربتها نجد ما قامت به عناصر أمن دائرة عين التوتة بباتنة، 
عندما ضبطت كمية معتبرة من مادة السميد بوزن 10 قناطير غير 
مفوترة، كانت لدى شخص بصدد نقلها إلى إحدى الواليات الشرقية 

المجاورة، لبيعها بالسوق السوداء.
وتعدى األمر بهؤالء إلى مادة القمح بنوعيه، حيث تمكن عناصر 
األمن الحضري الثالث بباتنة، من اكتشاف ورشة سرية بطريق 
تازولت، لمالكها البالغ من العمر 31 عاما، الذي يستغلها لتوضيب 
تجارية  تحمل عالمات  أكياس  في  اللين  و  الصلب  القمح  مادتي 
ذات جودة عالية، حيث تم حجز 28.4 قنطار من مادة السميد و 
258.20 قنطار من مادة الفرينة بمجموع 1331 كيس من مختلف 

األوزان و العالمات التجارية.
كما تم استرجاع مجموعة من األختام التي تحمل بعض العالمات 

كبيرة  خياطة  آلة  و  التجارية 
ميزانين  و  طاولة  الحجم، 
الكترونيين ليتم اتخاذ اإلجراءات 
صاحب  ضد  الالزمة  القانونية 
النيابة  مع  بالتنسيق  الورشة 
المحلية و مصالح مديرية التجارة 

لوالية باتنة.
التبليغ عن امل�ساربني و�سيلة 

للحد من ارتفاع الأ�سعار

األمنية  السلطات  دعت  ما  كثيرا 
إلى  بياناتها  خالل  اختالفها  على 
ضرورة التبليغ عن كل من سولت له نفسه أن يرفع أسعار السلع 
بتبليغ  قاموا  عندما  البعض  انتهجه  الذي  األمر  وهو  والبضائع، 
عناصر أمن دائرة مروانة بباتنة، حول قيام صاحب محل تجاري 
بأسعار  للبيع  عرضها  خالل  من  السميد  أسعار  في  بالمضاربة 
 241 حجز  و  المكان  عين  إلى  التنقل  الفور  على  ليتم  مرتفعة، 
اتخاذ  ليتم  الذكر،  السالفة  المادة  للوحدة من  كيس بوزن 25 كلغ 
اإلجراءات القانونية ضد صاحب المحل البالغ من العمر 45 عاما، 
إقليميا و مصالح  بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة  وذلك 
يوم  كل  في  البسيط  المواطن  يعيشها  مأساة  التجارة.هي  مديرية 
تقريبا نتيجة سياسة المضاربة التي ينتهجها من سولت لهم أنفسهم 
متاعب  من  زاد  الذي  األمر  بها،  والتالعب  العيش  بلقمة  العبث 
المبارك،  الفطر  أبواب عيد  األسر خصوصا ونحن على  أرباب 
لتتقهقر بذلك القدرة الشرائية ألصحاب الدخل المتوسط ويرفع الكل 
أصواتهم بفعل هذا االحتيال الذي أصبح الكثير من مجرمي التجارة 

يتهافتون إليه دون وازع ديني أو إنساني يضبطهم.

الحامل والعيد
كيــف اأنظف بيتــي واأنـا حامــل

االبتعاد عن بعض المنظفات:هناك العديد من المنظفات التي يُمكن استعمالها خالل فترة 
الحمل، والتي تُعتبر آمنة وغير ُمضرة، طالما يتم استعمالها بالطريقة الصحيحة، ويجب 

إتباع هذه الخطوات عند استخدامها في التنظيف كما يأتي: 
التنظيف في منطقة جيدة التهوية؛ وذلك ألن الغثيان المرتبط بالحمل يجعل روائح الُمنظفات 

ال تُطاق بالنسبة للمرأة الحامل.
تجنب محاولة مزج المنظفات مع بعضها؛ وذلك ألن مواد التنظيف تحتوي على ُمركبات 

كيميائية قد ينتج عن مزجها تفاعالت خطرة.
إن  المطبخ(  المئزر )مريول  أو حتى  بأكماٍم طويلة،  المطاطية ومالبس  القفازات  ارتداء 

أمكن.
 تجنب منظفات الفرن، وذلك ألن الفرن َسيُِّئ التهوية، مما قد يؤدي إلى انتقال أبخرة هذه 

المواد إلى السيدة الحامل.
 تجنب استخدام المبيدات الحشرية، ويُمكن استعمال الُطعم والفخاخ كبديل آمن.

 االبتعاد عن رفع األثاث الثقيل: من أهم األمور التي يجب االنتباه إليها أثناء فترة الحمل، 
وخاصة عند تنظيف المنزل تحضيرا لعيد الفطر المبارك، هي عدم رفع األثاث أو األشياء 
الثقيلة، بل يُفضل طلب المساعدة من شخص آخر ليقوم بذلك، وهذا ال يعني أن ال تُمارس 
الحامل أي مجهود، بل عليها فقط أن تتجنب المجهود البدني الشديد، واالبتعاد عن رفع أي 

شيء يزن أكثر من 9 كلغ.
 ينصح الحامل أن تنتبه إلى ظهرها، إذ يتغير مركز الثقل لدى الحامل بعد الشهر الرابع، 
وقد يكون من الصعب عليها أن تفعل بعض المهام التي كان يمكن لها أن تفعلها في السابق.
 تغيير الروتين الخاص بتنظيف المنزل في الثُلث األول والثالث من الحمل، والتي تعد فترة 
المنزل مرة في األسبوع  بتنظيف  المتمثل  الروتين  تغيير  يُفضل  لذا  للحامل،  ُمرهقة جدا 
مثاًل، إلى توزيع المهام على طول األسبوع على فترات تنظيف على تبلغ مدتها ربع ساعة 

في الصباح، وأخرى في المساء. 



تبدو أبواب نهائي ألماني النكهة في مسابقة 
الدوري األوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم 
مشّرعة على كافة االحتماالت وذلك عندما 
غالسكو  ضيفه  األلماني  اليبزيغ  يستقبل 
مواطنه  يحّل  فيما  االسكتلندي،  رينجرز 
وست  على  ضيفاً  فرانكفورت  أينتراخت 
هام اإلنجليزي اليوم في ذهاب الدور نصف 
المربع  إلى  النهائي.فاز اليبزيغ في طريقه 
في  األوروبية  األندية  أبرز  على  الذهبي 
سوسييداد  ريال  فأخرج  اإلقصائية  األدوار 
اإلسباني في دور الـ16، ثم أتاالنتا اإليطالي، 
في ربع النهائي، لكنه اضطر إلى بذل جهود 
فخ  في  سقط  بعدما  عرينه  خارج  مضاعفة 
التعادل على أرضه في المباراتين.ورغم أن 
مهاجمه  دون  اللقاء من  رينجرز سيخوض 
المصاب،  موريلوس  ألفريدو  الكولومبي 
يدرك مدرب اليبزيغ دومينيكو تيديسكو جيداً 
جيوفاني  الهولندي  المدرب  فريق  قدرات 
فان برونكهورست.في المقلب اآلخر، يعود 
أبرز انتصار أوروبي لفريق وست هام أمام 
نهائي كأس  1965 في  إلى عام  ألماني  ناٍد 
على  فاز  عندما  وذلك  األوروبية  الكؤوس 
ملعب  على  2-صفر  بنتيجة   1860 ميونيخ 

ويمبلي الشهير.
وفي حال أراد فريق "الهامرز" إضافة كأس 
أن  ربما  فعليه  سجله،  إلى  جديدة  أوروبية 

فرانكفورت  بداية  ألمانيين،  ناديين  يتخطى 
وثم المرشح لبلوغ المباراة النهائية اليبزيغ، 
وست  تشكيلة  في  الدفاع  خط  عن  ويغيب 
الفرنسيان كورت زوما وعيسى ديوب  هام 
مقابل  لالصابة،  أوغبونا  أنجيلو  واإليطالي 
كريسويل  آرون  المخضرم  مدافعه  عودة 
)32 عاماً( للتشكيلة بعد اإليقاف اثر طرده 

أمام ليون ذهاباً.
الكرة  عالم  فرانكفورت  أدهش  المقابل،  في 
برشلونة  إقصاء  في  نجح  عندما  المستديرة 
الكأس،  لرفع  المرشحين  أبرز  اإلسباني، 

في ربع النهائي ، وغم ذلك اإلنجاز الكبير، 
غالسنر  أوليفر  النمسوي  المدرب  حّذر 
نُبقي  أن  "علينا  قائاًل  فرانفكورت  فريقه 

أقدامنا على األرض".
الناجح  سجله  على  فرانكفورت  ويعتمد 
حيث تشير األرقام إلى عدم خسارته سوى 
ملعبه،  خارج  األخيرة  العشر  من  مباراتين 
خمس  في  الخسارة  طعم  يذق  لم  حين  في 
من مبارياته األوروبية في "يوروبا ليغ" في 

عقر دار منافسيه هذا الموسم.
الوكاالت
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ن�صف نهائي �أوروبا ليغ

غال�سكو رينجرز وو�ست هام لمنع نهائي �ألماني
�أحرز هدفين للريال في مو�جهة �ل�صيتيزن�س

بن زيمة يدخل قائمة �أ�ساطير ريال مدريد
المتألق  الفرنسي  المهاجم  حقق 
تاريخيا  إنجازا  زيمة  بن  كريم 
مدريد  ريال  فريقه  مباراة  خالل 
أول  سيتي  مانشستر  مضيفه  أمام 
امس، في ذهاب الدور قبل النهائي 

لدوري أبطال أوروبا.
للفريق  هدفين  زيمة  بن  وأحرز 
الملكي في الدقيقتين )33، و82 من 
ضربة جزاء( من زمن اللقاء الذي 

أقيم على ملعب "االتحاد"، وبات أول العب يسجل 40 هدفا أو أكثر بقميص ريال 
كريستيانو  البرتغالي  النجم  منذ رحيل  المسابقات  مختلف  في  "الميرينغي"  مدريد 

رونالدو عن الفريق الملكي في صيف 2018 إلى يوفنتوس.
وأصبح كريم بن زيمة بذلك خامس العب في تاريخ ريال مدريد يسجل 40 هدفا 
أو أكثر في موسم واحد بكل المسابقات بعد األساطير فيرينك بوشكاش وألفريدو 
دي ستيفانو وهوغو سانشيز وكريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للفريق الملكي 

برصيد 450 هدفا.
وشارك المهاجم الفرنسي مباراته رقم 600 مع الفريق الملكي، في كل المسابقات، 

ووصله إلى هدفه رقم 319 بقميص ريال مدريد.
كما انفرد كريم بن زيمة )34 عاما( بصدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 
روبرت  البولندي  النجم  هدف  بفارق  متجاوزا  هدفا،   14 برصيد  الحالي  للموسم 

ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، الذي ودع البطولة على يد فياريال.
الوكاالت

رغم تاأكيد�ت م�صوؤولي �لبايرن ببقائه في وقت �صابق

�جتماع فا�سل ب�ساأن �سفقة
 ليفاندوف�سكي وبر�سلونة

ألماني،  صحفي  تقرير  كشف   
يقرب  جديد  تطور  عن  أمس، 
ليفاندوفسكي،  روبرت  البولندي 
نجم بايرن ميونخ، من االنتقال إلى 

برشلونة، في الصيف المقبل.
 33( ليفاندوفسكي  اسم  وارتبط 
في  برشلونة  إلى  باالنتقال  عاًما( 
عقده  وأن  خاصة  المقبل،  الموسم 
مع بايرن ينتهي في صيف 2023، 
ولم يتم التوصل التفاق بشأن التجديد، وعلى الرغم من إعالن بايرن ميونخ، متمثاًل 
في مديره الرياضي حسن صالح حميديتش، بأن ليفاندوفسكي سيستكمل عقده في 

أليانز آرينا، إال أن الملف لم يتم غلقه بعد.
وبحسب صحيفة "بيلد" األلمانية، فإن بيني زاهافي، وكيل ليفاندوفسكي، سيحضر 
اجتماًعا مع إدارة بايرن، قد يكون اليوم، بعرض من أحد األندية، والذي يقال إنه 
برشلونة، ويرتبط زاهافي بعالقة صداقة مع خوان البورتا، رئيس برشلونة، الذي 

يضع عليه آمااًل كبيرة في حسم الصفقة.
وأضافت الصحيفة، أن ممثلي الالعب اعترفوا بالفعل بأن ليفاندوفسكي يرغب في 
تغيير وجهته خالل الموسم المقبل، بعد أن قدم كل شيء مع بايرن ميونخ خالل 
النادي على عرض  الحق في تقرير مصيره، لو حصل  لديه  8 مواسم، وبالتالي 

مناسب.
الوكاالت

علل قر�ره بمنطق �لحر�س على �صالمة جميع �لم�صاركين

تجريد رو�سيا من ��ست�سافة
 بطولة �لعالم لهوكي �لجليد

لهوكي  الدولي  االتحاد  أعلن 
الجليد، تجريد روسيا من استضافة 
لعام  الجليد  لهوكي  العالم  بطولة 
في  الدولي  االتحاد  وذكر   ،2023
"تم  أمس:  موقعه  نشره على  بيان 
اتخاذ قرار نقل البطولة في المقام 
على  الحرص  منطلق  من  األول 
المشاركين  الالعبين  جميع  سالمة 
وسائل  وممثلي  والمسؤولين 

اإلعالم والمشجعين".وأضاف: "كما هو الحال مع القرار السابق لمجلس االتحاد 
في  ستقام  كانت  التي   ،2023 للناشئين  العالم  بطولة  بإلغاء  الجليد  لهوكي  الدولي 
بشأن  كبيرة  مخاوف  أبدى  المجلس  الروسيتين،  ونوفوسيبيرسك  أومسك  مدينتي 

سالمة وحرية حركة الالعبين والمسؤولين في روسيا".
وسيتم اتخاذ القرار بشأن الدولة التي ستستضيف البطولة بدال عن روسيا في مؤتمر 

االتحاد الدولي لهوكي الجليد الذي سيعقد الشهر المقبل في فنلندا.
وكان من المفترض أن تقام بطولة العالم 2023 لهوكي الجليد في سان بطرسبورغ 

خالل الفترة بين 5 و21 ماي.
وكان االتحاد الدولي لهوكي الجليد، قد جرد روسيا مؤخرا أيضا من حق استضافة 
العملية  وذلك على خلفية  المقبل،  العام  مقررة  كانت  التي  للناشئين،  العالم  بطولة 

العسكرية الروسية في أوكرانيا.
الوكاالت

أشاد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديوال، 
خالل  فريقه  قدمه  الذي  المميز  بالمستوى 
فوزه على ضيفه ريال مدريد بنتيجة أربعة 
أهداف مقابل ثالثة، في ذهاب نصف نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
عقب  تصريحات  في  غوارديوال  وقال 

"كانت  سبورت":  تي  "بي  لشبكة  المباراة 
من  العديد  قدمنا  للفريقين،  رائعة  مباراة 
األمور الجيدة، ولسوء الحظ استقبلت شباكنا 
األهداف ولم نتمكن من تسجيل المزيد، ولكن 
مواجهة  وأمامنا  مباراتين  من  مواجهة  هذه 

أخرى بعد أسبوع".

وأضاف: "قدمنا مباراة مذهلة أمام فريق ال 
خاللها  استفاقوا  التي  اللحظات  في  يصدق، 
وعادوا إلى المباراة في الشوط األول، كان 
بسبب التوتر الذي عانينا منه في بناء اللعب، 
للغاية  جيد  بشكل  يضغطون  الريال  العبو 
مانشستر  في  للغاية  فخورون  نحن  وبقوة، 
النهائي،  إلى  بالوصول  يتعلق  األمر  سيتي، 
وسنذهب إلى مدريد وسنحاول الفوز باللقاء".
أرادا  "الفريقان  اإلسباني:  المدرب  وأردف 
القدم  كرة  للعب،  الجودة  ويملكان  الهجوم 
أنشيلوتي  لكارلو  تهانينا  للمشاهدة،  متعة 

وفريقه فهم جيدون للغاية".
بالنظر  المزيد  طلب  يمكنني  "ال  وأكمل: 
وفي صناعة  وبدونها  بالكرة  قدمناه  ما  إلى 
مباراة  بالراحة،  الالعبين  طالبت  الفرص، 
األهم  هي  اإلنجليزي(  الدوري  )في  ليدز 
أجل  من  مدريد  إلى  سنذهب  وبعدها  اآلن، 

الفوز".
الوكاالت

غو�رديوال ي�صيد بم�صتوى مو�جهة مان�ص�صتر �صيتي للريال وي�صرح:

�أن�صيلوتي يعلق على �صقوط �لنادي �لملكي �أمام �ل�صيتي:

"هذه �لهزيمة �ستبقينا على قيد �لحياة 
ولدينا فر�سة كبيرة في �لإياب "

"قدمنا مبار�ة مذهلة �أمام فريق 
ل ي�سدق و�سنحاول �لفوز في مدريد"

أعرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي المدير 
الفني لريال مدريد عن عدم رضاه عن 
الهزيمة من مانشستر سيتي، مساء أول 
دوري  نهائي  نصف  ذهاب  في  أمس، 

أبطال أوروبا، على ملعب االتحاد.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي "لقد 
بدأنا المباراة بشكل سيئ للغاية، واستقبلنا 
على  كبيرة  قدرة  أظهرنا  لكننا  هدفين، 
رد الفعل ونافسنا حتى النهاية".وأضاف 
أفضل،  بشكل  ندافع  أن  يجب  "كان 
في  الفرص.  من  العديد  لنا  وتهيأت 
مباراة اإلياب يجب الدفاع بشكل أفضل 

ألنه أمر مهم للغاية"، وتابع "هزيمة مع شعور بالنصر؟ ال هي 
هزيمة تبقينا على قيد الحياة للمباراة الثانية في برنابيو".

وأوضح "شعرت بالقليل من اإلحباط في 
الشوط األول، حيث سجلوا هدفين كان 
من الممكن تفاديهما بقليل من االهتمام، 

ولدينا فرصة كبيرة في اإلياب".
رائعة  مباراة  لعب  "بنزيما  وصرح 
كالعادة، وكان لديه الشخصية في تسديد 
ركلة الجزاء بشكل مذهل، ومودريتش 
بعض  في  لكن  رائعة،  مباراة  لعب 
 10 لمدة  جديد  بالعب  الدفع  األحيان 
الحصول  على  يساعد  دقيقة   15 أو 
بسيبايوس"،  دفعت  ولذلك  الكرة  على 
وأتم "رسالة للبرنابيو؟ يجب أن تكونوا 

جاهزين، سنقاتل من أجل ليلة سحرية أخرى".
الوكاالت



تاألقه مع بري�ست �سيفتح له باب البقاء في الليغ 1

الزمالك الم�صري يريد التعاقد 
مع باليلي ال�صيف المقبل

 يفا�سلون بين ملعبي ال�سالم

 والقاهرة الدولي لمباراة الذهاب

 م�صوؤولو الأهلي الم�صري متخوفون 
من مواجهة الوفاق في �صطيف

أبدى مسؤولو نادي األهلي المصري تخوفهم من برمجة مواجهة وفاق 
سطيف في إياب نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا بملعب الثامن ماي، في 

الوقت الذي مازالوا لم يفصلوا في مكان مباراة الذهاب، حيي أنهم يفاضلون 
بين ملعب السالم والقاهرة الدولي.

ويرغب الطاقم اإلداري لألهلي تفادي اللعب في ملعب 8 ماي بسطيف 
بسبب أرضية الميدان المعشوشبة اصطناعيا، حيث أكدوا في تصريحات 

إعالمية أنها تسببت في وقت سابق في إصابات عديدة لالعبين، نظرا 
لتعودهم على المالعب المعشوشبة طبيعيا.

كما كشف مصدر من نادي األهلي المصري عن آخر التطورات الخاصة 
بالملعب المنتظر أن يستضيف مباراة األحمر ضد الوفاق سطيف، وأكد أن 
"ملعب األهلي بالسالم هو األقرب الستضافة اللقاء حتى اآلن، لكننا ننتظر 

تأكيدا نهائيا من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني".
وأضاف "حددنا ملعبي األهلي بالسالم وستاد القاهرة الدولي الستضافة 

مبارياتنا في دوري األبطال، وأبلغنا الكاف بذلك منذ انطالق البطولة. ال 
توجد أي مشكلة لكن األقرب هو ملعب السالم".

وحول الحضور الجماهيري أوضح "سنطلب تغطية السعة الكاملة للملعب 
مثلما حدث ضد الرجاء المغربي في ربع النهائي، حتى نضمن أكبر مساندة 

ممكنة من أجل التأهل للمباراة النهائية".
ق.ر
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ق.ر

رد شرف الدين عمارة رئيس 
االتحادية الجزائرية لكرة 
القدم على تهديدات نظيره 

الكاميروني صامويل إيتو، ِبرفع 
شكوى ضد "الفاف" والناخب 

الوطني جمال بلماضي إلى 
"الفيفا"، وأكد ان مدرب الخضر 

لم يتعرض بأي شكل لمنتخب 
الكاميرون، مذكرا إيتو بدور 

الجزائر في تثبيت إجراء كأس 
إفريقيا األخيرة في بالده.

وصرح عمارة سهرة أول 
أمس: "ال يوجد ما يُسيء 

إلى اتحاد الكرة الكاميروني وهذا البلد، في آخر تصريحات للناخب 
الوطني جمال بلماضي، لقد استعمل حّقه في التنديد ِبحكم، نظر إليه 

على أنه أساء إدارة مواجهة العودة بين الجزائر والكاميرون، وهناك 
َمن أساء فهم تصريحات بلماضي، وهناك أيضا َمن حاول إخراج 

التصريحات عن سياقها"
وأضاف ذات المتحدث: "نظرتنا في اتحاد الكرة الجزائري هي النظرة 

ذاتها الخاّصة ِببلماضي، حيث 
نعتبر أن طريقة إدارة الحكم 

الغامبي غاساما لِمباراة العودة 
غير عادلة، كما ارتكب أخطاء 
جسيمة وفاضحة.، عموما هو 
حكم لم يكن في مستوى مباراة 

تصفوية مونديالية كبيرة"

كما أكد رئيس الفاف على 
العالقة التي تربطه بمسؤولي 

االتحادية الكاميرونية: "نحترم 
اتحاد الكرة الكاميروني، بل 

كل اتحادات اللّعبة عبر القاّرة 
الّسمراء، كنا في اتحاد الكرة 

الجزائري السباقين إلى دعم الكاميرون الحتضان كأس أمم إفريقيا 
2022، لما حاولت بعض األطراف تجريد البلد من تنظيم البطولة 

القارية. وصامويل إيتو يعرف هذا جيّدا"
أما فيما يخص تظلم الفاف لدى الفيفا بخصوص مباراة الجزائر 

الكاميرون، أضاف: "ال يوجد جديد من قبل االتحاد الدولي لِكرة القدم، 
ِبخصوص ملف مباراة العودة، ونحن على مستوى "الفاف" ما زلنا 

ننتظر الرد الحاسم"

 بعد زيارة والي 

�سطيف لالعبي الوفاق بملعب 8 ماي  

الولية �صتتكفل بمنحة التاأهل للدور 
ن�صف النهائي لرابطة اأبطال اإفريقيا

 

أكدت سلطات والية سطيف ليلة أول أمس التكفل بتسديد منحة تأهل وفاق 
سطيف إلى الدور نصف النهائي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكشف والي الوالية كمال عبلة خالل الزيارة التي قام بها إلى ملعب 8 ماي 
1945 بسطيف لتشجيع رفقاء المتألق سفيان خذايرية عقب تأهلهم على حساب 

الترجي التونسي إلى الدور نصف النهائي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة 
القدم أن السلطات الوالئية ستتكفل بتسديد منحة التأهل دون تحديد قيمتها .

وأضاف نفس المسؤول بأن ما حققه و أبانه الالعبون من حرارة و تضحية 
على الميدان من أجل تشريف الوطن يستحق التشجيع، مؤكدا بأن السلطات 
الوالئية "ستبقى دائما تساند الفريق بكل اإلمكانات المتاحة و أن هذا التأهل 

سيفتح اآلفاق أمام الفريق" .
 كما اعتبر تأهل الوفاق إلى هذا الدور رسالة إلى كل من كان يرغب في إعانة 
النادي على غرار المؤسسات اإلقتصادية المحلية الناجحة ألجل مرافقة الفريق، 

ودعا الوالي بالمناسبة المؤسسات االقتصادية المحلية لمساعدة الوفاق بعد أن 
أدى ما عليه .

 من جهته، قال رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف عبد الحكيم سرار: "إن التأهل 
إلى الدور النهائي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا إن تحقق سيفتح آفاقا واعدة أمام 

الفريق".
ق.ر/واج

ذكر اإيتو بدور الجزائر في تنظيم الكان بالكاميرون، عمارة يوؤكد

 "هناك من اأ�صاء فهم ت�صريحات 
بلما�صي ومن حاول اإخراجها عن �صياقها"

شارك الدولي الجزائري رياض محرز نجم 
مانشستر سيتي كأساسي خالل مباراة فريقه 

أمام ضيفه ريال مدريد في دوري أبطال 
أوروبا، وكان من أحسن العناصر فوق 

أرضية الميدان، رغم تضييعه لثالث فرص 
سانحة للتسجيل، تسببت في غضب مدربه 

بيب غوارديوال.
ولعب قائد الخضر المباراة كاملة، وحصل 

على تقييم مرتفع بلغ 8 من 10 بحسب موقع 

"هوسكورد" الشهير لإلحصائيات، بعد كل 
من بن زيمة ودي بروين، وقام محرز بثالثة 

تسديدات على المرمى، منها كرة في القائم 
وأخرى في الشباك الخارجية لمرمى ريال 

مدريد.
 وبلغت دقة تمريرات محرز في المباراة 

%86، واستطاع صناعة هدف فريقه األول 
الذي سجله البلجيكي كيفن دي بروين، فضال 
عن ذلك، استطاع محرز المراوغة بطريقة 
صحيحة في 3 مناسبات، واستخالص الكرة 

من الخصم في مناسبتين.
وشارك محرز في 43 مباراة مع مانشستر 
سيتي في مختلف البطوالت، سجل خاللها 

23 هدفا وأهدى 9 تمريرات حاسمة، ويحتل 
صدارة ترتيب هدافي مانشستر سيتي في 

الموسم الحالي، علما بأنه في النصف األول 

من الموسم كان ال يشارك بصورة أساسية.

وخالل المباراة، أهدر رياض محرز فرصة 
ثمينة في منتصف الشوط األول، عندما 

كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق السماوي 
2-0، وهو ما تسبب في غضب كبير من 

غوارديوال.
من جهته، علق سيرجيو أغويرو علق على 
تلك الفرصة عبر قناته بشبكة "تويتش" التي 

تقوم بنقل المباريات، حيث أبدى تعاطفه 
من النجم الجزائري، وتمنى أن ينجح في 

التسجيل، ولكنه لم يفعل.
وقال المهاجم األرجنتيني السابق: "ال أحب 

أن يغضب بيب هكذا، لقد وبخ رياض، 
وأتمنى أن يسجل"

ق.ر

اأغويرو ت�سامن معه بعد غ�سب غوارديوال منه

 محرز ثالث اأف�صل لعب
 في مباراة مان�صي�صتر �صيتي والريال

 مو�سم مميز

 يقدمه متو�سط ميدان الخ�سر

بن نا�صر ثاني اأف�صل 
مراوغ في الكالت�صيو

يلقى الدولي الجزائري إسماعيل بن 
ناصر الثناء من متتبعي البطولة الفرنسية 
المحترفة، بسبب المستوى المتميز الذي 
ظهر به خالل الموسم الحالي، ما جعله 

يتواجد ضمن قائمة أفضل المراوغين في 
الكالتشيو اإليطالي.

واحتل متوسط ميدان الخضر المركز الثاني 
في ترتيب أحسن المراوغين في إيطاليا، 

وتفوق عليه فقط العب فريق بولونيا، 
جيردي شوتن، الذي بصم على 35 

مراوغة ناجحة من أصل 40 محاولة.
كما بلغت نسبة المراوغات الناجحة بالنسبة 

لمتوسط ميدان الخضر 87.5 بالمائة.
ق.ر

كشفت مصادر 
إعالمية 

مصرية أمس 
أن نادي 
الزمالك 

المصري 
أبدى اهتمامه 

بالتعاقد 
مع الدولي 
الجزائري 

يوسف باليلي، 
وأشارت إلى 
أن مسؤولي 
النادي دخلوا 

في مفاوضات 
مع الالعب 

دون تقديم توضيحات أكثر.
وأوضح موقع "أهل مصر" أن مسؤولين 

من إدارة نادي الزمالك تواصلوا مع 
الالعب في الفترة األخيرة، من خالل 
محاولة جس نبضه لمعرفة رأيه في 
التوقيع للنادي خالل فترة التحويالت 

الصيفية المقبلة، مشيرة إلى أن الالعب لم 
يرفض الفكرة، ولديه ترحيب باللعب في 

البطولة المصرية.

ورغم تأكيدات 
المصريين 

بإمكانية 
الحصول على 
توقيع باليلي، 

إال أن تألقه 
في المباراة 
األخيرة مع 

ناديه بريست 
الفرنسي، 
وتسجيله 

لهدف الفوز 
امام ماتز الذي 
مكن فريقه من 

ضمان البقاء 
في الليغ 1 قد 

يغير المعادلة بشكل جذري.
فالنادي الفرنسي كان قد أكد أن تجديد 

عقد العب الخضر مرتبط بالمستوى الذي 
سيقدمه خالل الفترة القادمة، وإذا واصل 

باليلي التألق فإنه باق في البطولة الفرنسية 
المحترفة على األقل لموسم إضافي، 
لمحاولة فرض نفسه من جديد وتأكيد 

إمكانياته.
ق.ر

رياضي
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ع. بكريي

ونحن  نعد  هذا العمل  ومن خالل األمهات والزوجات 
تبين لنا عزوف بنات اليوم عن إعداد  بعض األطباق 

التقليدية التي كانت ضرورية  خاصة خالل الشهر الفضيل 
حيث بدأت  يغيب عن مائدة إفطار األزواج خاصة منهم 

الشباب ،خالتي مريم سألناها عن سبب عزوف فتيات اليوم 
عن تعلم كيفية إحضار شربة الفريك والمرمز فقالت بان 

العملية تتطلب جهدا بدنيا كبيرا وفتيات اليوم اليقدرن  عن 
التحمل ولكن ال بد من الصبر وتحمل الصعاب للمحافظة 

على هذا الطبق التقليدي خاصة وانه يتزامن والشهر 
الفضيل وال بد على كل امرأة أن تورث كيفية إعداد هذا 

الطبق لمعارفها من بنات وشابات اليوم, من جهتها  "حنان 
"شابة في مقتبل العمر 22 سنة تدرس بالجامعة  سألناها 

عن كيفية إعداد طبق المرمز فقالت أنها تجهل كيفية إعداده  
معللة ذلك  باالنشغال بدراستها في الجامعة  وأنها ستحاول 
تعلمه حفاظا على تقاليدنا،ومن أجل راحة أسرتها مستقبال.
السيدة "سعاد"ماكثة بالبيت سألناها عن كيفية إعداد شربة 

الفريك فحدثتنا  بالتالي –شربة الفريك وبالرغم من بنتها إال 
أن الكثير من النسوة يعزفن عن إعدادها بالنظر إلى مشقتها 

والجهد البدني الذي تبذلنه النسوة إلعداداها، فتراهن يملن 
إلى إعداد شربة المرمز على شربة الفريك أما أنا فزوجي 

يلح عليا كل شهر رمضان إعداد شربة الفريك وارضاء 
لرغبته أقوم بتعداد كمية قليلة خاصة به في حين حدثتنا 

آسيا زوجة منذ سنتين قائلة زوجي دائما يلح أن تكون هذه 
األطباق على مائدة اإلفطار مما يسبب لى إحراجا كبيرا 

ألني أجهل تحضيرها فاستعين بأمي  في تلبية طلبه ،كذلك 
طلب زوجي  لهذه األطباق جعلني ابذل جهدا لتعلم كيفية 

تحضيرها. 

 رحلة �شاقة يف حت�شري �شربة الفريك

 واملرمز تتطلب فنا ودراية

 لمعرفة كيفية تحضير هذين الطبقين  "الرائد" اقتربت من 
السيدة " خديجة  "ربت بيت ساكنة ببلدية  تابالط شمال 
شرقي المدية أين يكثر استهالك هذه المادة سألناها عن 

كيفية تحضير هذين الطبقين الرمضانيين   فأجابت ’شربة 
الفريك تحضر من سنابل القمح األخضر بدال من سنابل 

الشعير التي تحضر بها شربة المرمز حيث يتم قطف 
سنابل القمح من الحقل وهي خضراء ليتم "تشويطها" على 

النار ومن ثم نقوم بفركها وتخليصها من السفا أو بقايا 
السنابل ولما يتم تصفيتها نقوم بنشر حبات القمح األخضر 

في الظل كي تجف ليتم في آخر المطاف طحنها بالطاحونة 
التقليدية وتصفيتها لتقدم كطبق رئيسي طيلة شهر رمضان.

وحسب ذات المتحدثة فان الكثير من الزبائن ينخدعون 
بالفريك الذي يباع إذ يضاف للقمح المرحي صبيغة 

خضراء ويباع على شكل فريك في الوقت الذي البد أن 
يكون القمح الذي يتشكل منه الفريك اخضر على طبيعته ، 

أما تحضير ><المرمز<< يكون بعد نهاية الموسم الفالحي 
حيث يتم  تخزين كميات من الشعير األخضر الذي لم 

ينضج بعد وغسله وتجفيفه يتم وضعه على مراحل ودفعات 
في ><الكسكاس<< تحت نار هادئة وهي العملية التي 

يطلق عليها اسم "التفوار " ثم نلجأ إلى وضع الشعير على 
بساط في الهواء الطلق وعرضه تحت أشعة الشمس حتى 

يجف ثم نقوم بعملية "التغياز "عن طريق وضع حبات 
الشعير في المهراز للتخلص من بقايا "السفا " وهي بقايا 
السنابل كآخر مرحلة قبل طحنه باستعمال ><الرحى<< 
أو<<الطاحونة<< التقليدية المصنوعة من الحجر وبعد 

عملية تنقيته وتصفيته والتي تشارك فيها العديد من 
النسوة عادة تتم غربلته ليكون بعدها جاهزا ليأخذ تسمية 

المرمز<< وهو على أنواع فهناك تشيشة المرمز الرقيقة 
والتي عادة ما تأكل ناشفة عن طريق طبخها في الماء مع 

مفيدة صحيا قليل من السمن والسكر وثبت علميا أنها 
للكثير من األمراض أما النوع اآلخر فهو الذي يتم طبخه 

على شكل شربة والتي ال تستغني عنها النسوة في رمضان 
ويكون حجمها اكبر من حجم النوع األول.

وحسب العديد من العائالت فان مذاق شوربة 
><المرمز<< له نكهة خاصة وحلوة إذا ما تم طحنه في 
الرحى التقليدية حتى أن العائالت الفقيرة تلجأ إلى إعداد 
شربة المرمز ألن المذاق الحلو لهذا األخير يغنيهم عن 

التفكير في اللحم وبالنظر لألهمية التي صار يكتسيها 
><المرمز<< في أوساط العائالت بالمدية فإنه ظل دوما 
محافظا على استقرار أسعاره والحقيقة أن سعره ال يمكن 

تقديره بثمن بالنظر إلى العملية الشاقة التي يتم إعداده 
فيها حيث يتراوح سعره ما بين 800 و1000دج حسب 

النوعية والجودة ،جدير بالذكر أن العائالت الريفية تعودت 
على توزيع كمية ال بأس بها من تشيشة المرمز على األهل 

واألحباب قبيل حلول الشهر الفضيل وهي عادة مستمرة 
على مر السنين.

اآخر الكالم

األكيد أن هذه األطباق تحضيرها متعب وشاق ومكلف 
أحيانا لكنها ومع تطور العصر وظهور العديد من القنوات 
الفضائية المختصة بالطبخ  تظل صامدة شامخة فوق موائد 

اإلفطار والسحور والمناسبات كتقليد جميل تحافظ عليه 
ربات البيوت من أجل راحة األزواج واألوالد

ANEP : 2216008094 ANEP : 2216007920

إشـهـــار

ربات بيوت بني مطرقة طلبات الأزواج و�شندان م�شاق حت�شري الأطباق التقليدية

 اأزواج يطــــــــالبــــــون بهـــــــذه 
الأطبــــــــاق وزوجــــــــات يف حــــــرج

كثري من الأطباق التقليدية باتت اليوم غري مرغوب يف اإعدادها من بنات اليوم وكل لها اأ�شبابها يف ذلك ، لتبقى اأمهاتنا ول�شنوات طوال حمافظات 

على مثل هذه الأكالت ال�شهية والتقليدية وال�شحية على غرار  �شربة املرمز والفريك والبغرير والك�شك�شى والبكبوكة و الرفي�س والبوزلوف وغريها 

.لتبقى زوجات اليوم بني مطرقة طلبات الأزواج  وحتى الأولد و�شندان جهل وم�شاق التح�شري.

 تكرمي حفظة كتاب اهلل
 يف ليلة القدر املباركة باجللفة

إحياء لليلة القدر المباركة، قامت ><الجمعية الوالئية 
اسكندر للتضامن والتثقيف بالجلفة<< بتنظيم حفل 
تكريمي على شرف براعم حفظة كتاب هللا الكريم 

بقاعة >< برستيج ><، كما كانت كذلك مناسبة الى 
استعراض أطفال الختان من المحتاجين والمعوزين .

وكان افتتاح هذه االمسية بتالوة ما تيسر من كتاب هللا 
، ثم التعريف بنشاطات الجمعية المختلفة وأهدافها وهذا 
بعرض شريط مصور من طرف مسؤول القسم الثقافي 

> لبلوبة صهيب > ثم تال هذا العرض وصالت انشادية 
من احياء فرقة > مجد > لالنشاد و التي تفاعل معها 

الحضور .
ثم قام اعضاء الجمعية تحت اشراف رئيستها ><عايدة 

بوزيدي >< بتقديم و تكريم حفظة القران الكريم و 
الذين قاموا باستعراض جزء مما حفظوه امام الملىء 
و ثم تبع هذا التشريف باستعراض اطفال الختان من 

العائالت المعوزة و المحتاجة و الذين بلغ عددهم 20 
طفال .كما كان للشعر نصيب من هذا الحفل الرمضاني 
تقديم الشاعرين >< رقاب جمال<< و ><حميدة ساعد 

.><
وشهد هذا الحفل حضور عدد كبير من المدعوين من 

ممثلي السلطات الوالئية و الدينية للوالية باالضافة لكل 
المساهمين و الممولين الذين سهروا على تنظيم و نجاح 

هذه االمسية . كما عبر هؤالء البراعم عن فرحتهم 
الكبيرة بحفظ احزاب من كتاب هللا و ماله من انطباع 

ايجابي على حياتهم اليومية و المدرسية .
ومن خالل تغطية جريدة الرائد الجزائرية  لهذا الحدث 

و الحوار الدي دار بيننا ، تقدم  االولياء بالشكر 
الخالص للجمعية و اعضاءها على المجهودات المبذولة 

في تحفيظ ابنائهم كتاب هللا  وعلى ختانهم وإدخال 
الفرحة والبهجة الى بيوتهم خاصة وأنها ليلة خير من 

الف شهر .
وفي االخير تتوجه رئيسة الجمعية الى السلطات 

الوالئية و المحلية و كل الفاعلين بوالية الجلفة بتقديم 
يد المساعدة و المساهمة في احياء مختلف النشاطات و 

تذويرها .
لعجاج حمود عزيز
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من اإعداد: حياة م�صباحي

الإعالن عن الفائزين باملراتب الأوىل

اختتام الطبعة ال�سابعة للم�سابقة 
الإن�سادية حادي الأرواح

رحال«  اللطيف  »عبد  للمؤتمرات  الدولي  بالمركز  األول،  أمس  سهرة  أعلن 
بالجزائر العاصمة، عن أسماء الفائزين بالمراتب األولى للطبعة السابعة للمسابقة 
اإلنشادية حادي األرواح، والتي نظمتها قناة القرآن للمؤسسة العمومية للتلفزيون 
برعاية  تمت  التي  المسابقة  هذه  في  الفائزين  عن  اإلعالن  تم  وقد  الجزائري. 
مؤسسة " اتصاالت الجزائر "، من طرف لجنة التحكيم خالل سهرة رمضانية 
و  الدينية  الشؤون  وزير  و  بوسليماني،  محمد  السيد  االتصال   وزير  حضرها 
بالجائزة  .  وتوج  الحكومة  بلمهدي و عدد من أعضاء  السيد يوسف  األوقاف 
األولى من هذه المسابقة المنشد زين العابدين بش من والية ورقلة، فيما عادت 
الجائزة  الثانية للمنشد  معتز باهلل براجي من والية تبسة، أما الجائزة الثالثة فقد 
توج بها المنشد خير الدين محبوب من والية الوادي، فيما نال الجائزة الرابعة 
و جائزة جمهور التلفزيون الجزائري معا المنشد شرف الدين غلوس من والية 
حادي  لمسابقة  الختامية  السهرة  في  األولى  المراتب  على  تنافس  وقد  تقرت.  

األرواح، 6 منشدين تأهلوا بعد شهر من التكوين والتنافس.

الفني  مشواره  غزال  العربي  استهل  وقد 
منذ صغره، حيث كان تلميذا للراحل الشيخ 
الذي   ،)2005-1909( تومي  القادر  عبد 
يعد مرجعا لموسيقى المالوف و على يده 
تعلم حب هذه الموسيقى العريقة و أهمية 
العربي  الراحل  عليها.وكان  المحافظة 
جمعية  رئيس  و  مؤسسا  عضوا  غزال 
شمل  للم  أنشئت  التي  المالوف"  ><بيت 
جميع مطربي الموسيقى األندلسية بمختلف 
الفني  اإلرث  هذا  نقل  مدارسها و ضمان 

لألجيال الشابة.
 .. و وفاة املغني و املو�سيقار 

�سكيب بوزيدي

انتقل إلى رحمة هللا أمس األول، في سن 
المتكامل  الفنان  بوزيدي،  شكيب  مبكر، 
لكنه  قصير  مسار  بعد  إبداعا  الناضح  و 
واللقاءات  األبحاث  حيث  من  ثري 
تثير  كانت  التي  الموسيقية  واإلبداعات 
ينتقل  كان  حيث  الجمهور،  إعجاب 
موسيقي  نوع  من  وأريحية  سهولة  بكل 

المسارح  كبريات  من  و  آخر،  إلى 
الفنية. التعبيرية  الفضاءات  أبسط   إلى 
  فبعد صراع طويل مع المرض و آخر 
يعشقها  كان  التي  تاغيت  بواحة  عمل 
إنجاز  في  فيها  شرع  و  خاص،  بشكل 
في  اإلبداع  إقامة  في  المتمثل  مشروعه 
فرقة  مؤسس  فارق  األخير،  مارس 
الحياة،  "إفريقيا سبيريت" )روح إفريقيا( 
أصيلة  بذرة  بذلك  الفنية  الساحة  لتفقد 
له. مثيل  ال  فني  ثراء  و  إلهام   ومصدر 
أولى  في  بوزيدي  شكيب  رافق  وقد 
خطواته الفنية في عالم الموسيقى، الراحل 
-1965( بهاز  عيسى  بن  الديوان،  معلم 
قبل  الوحيد  تلميذه  كان  الذي   ،)2008
الخاصة  الموسيقية  تشكيالته  يؤسس  أن 
المهرجان  في  جوائز  على  يتحصل  و 
حيث  ببشار،  الديوان  لموسيقى  الوطني 
من  الفنانين  بعديد  االلتقاء  إلى  سعى 
في  إلهامه  ليجد  الوطن،  مناطق  مختلف 
العريق. تاغيت  قصر  سكينة  و   هدوء 

شكيب  الشاب  المهرجان  هذا  ومكن 
تنظيم  بمناسبة  البروز  من  بوزيدي، 
الثقافي  المهرجان  من  الثانية  الطبعة 
2009، حيث  عام  الجزائر  في  اإلفريقي 
أفقه  مع  الساحة  تقاسم  و  لاللتقاء  ذهب 
اإلبداعي  مشروعه  و  الجديد  الموسيقي 
الساحل. موسيقى  في  المتمثل   المستقبلي 
اإلفريقي،  الثقافي  المهرجان  كما شكل    
الفرقة  سبيريت"،  "إفريقيا  لبروز  مناسبة 
الفنية التي خرجت من التقاليد و موسيقي 
الدولية  الساحة  إلى  تتحول  و  الطقوس 
الفرقة  وهي  الموسيقى،  عالم  تطور  و 
تصبح  و  بوزيدي،  شكيب  أسسها  التي 
على  العزف  في  بإبداعاتها  مشهورة 
الجامبي  و  نغوني  و  الكورا  و  الغمبري 
اختصار  بكل  إنه  غيرها،  و  الطبل  و 
الجزائر. في  فريد  اركسترا   رجل 
وفي عام 2015 أنتجت الفرقة أول البوم 
عالم  في  انصهار  عن  عبارة  هو  و  لها، 
كمعلم  الديوان  مع  الساحل،  موسيقى 
عديد  شملت  جولة  في  ليشرع  رئيسي، 
على  الدولية  المشاريع  و  المهرجانات 
و  تنزانيا  في  بوزارا  زا  سوتي  غرار 
ديما جاز بقسنطينة و البرنامج األمريكي 
اإلبداع. إقامة  كذلك  أو  ستايج   "سانتر 
الفنية  المغامرات  هذه  وبفضل    
العالم  إثراء  الراحل  استطاع  الجديدة، 
و  الركح  على  مواهبه  صقل  و  الفني 
دور  في  العروض  بتقديم  االستمتاع 
بفضل  النجاحات  يحقق  و  العرض 
أمام  أظهرها  التي  الكبرى  طاقاته 
و  االحترام  كل  له  كن  طالما  جمهور 
القرقابو. اللة  مداعباته  أولى  منذ   التقدير 
آخر مشروع  و  تحقيقه آلخر عمل  وبعد 
نجح في إنجازه، رحل شكيب بوزيدي عن 

عمر ناهز 38 عاما.

نظمت الجمعية السينمائية » أضواء » سهرة أمس 
األول، بالجزائر العاصمة وقفة تأبينية تكريما لروح 
فقيدة السينما الجزائرية المخرجة يمينة بشير شويخ 
التي توفيت بتاريخ 3 أبريل الجاري عن عمر ناهز 

68 عاما بعد رحلة سينمائية حافلة.
و استهلت الوقفة التكريمية التي بادرت بها الجمعية 
المستشار  وبحضور  بمقرها  أضواء  السينمائية 
السمعي  و  بالثقافة  المكلف  الجمهورية  رئيس  لدى 
"رشيدة"  فيلمها  بعرض  راشدي،  أحمد  البصري 
من  الفنية  األسماء  من  نخبة  وبحضور  وذلك 

مخرجين والممثلين و مهني القطاع السينمائي ليتم بعدها استحضار 
بدايتها  منذ  شويخ،  بشير  يمينة  الراحلة  للمخرجة  الفني  المسار 
السبعينيات و بعدها خوضها تجربة  في مجال تركيب األفالم منذ 
الجوانب  مختلف  أبرزت  حية  شهادات  تقديم  تم  حيث  اإلخراج، 

اإلنسانية والنضالية والمهنية العالية للراحلة.
فيلم  في  الفقيدة  تجربة  راشدي  بهية  الممثلة  استحضرت  وقد    
التحفة عام  الفيلم  إنتاج وتصوير  أين استرجعت ظروف  "رشيدة" 
2002 الذي يشكل عالمة بارزة في تاريخ السينما الجزائرية، وفي 
كلمتها المؤثرة استرجعت الكثير من الذكريات والمحطات الفنية التي 
ذات روح  فنانة شاملة  الفقيدة  الراحلة  أن  مبرزة  بالفقيدة،  جمعتها 
وطنية وشكلت صوتا نسائيا منفردا في مجال السينما"، مضيفة أن 
الراحلة " امتلكت الموهبة والصرامة والتفوق في مسارها الفني كما 

تميزت بجوانب إنسانية راقية".
من  الجديد  الجيل  تكوين  في  الفقيدة  بدور  المتحدثة  ذكرت  كما    
وتوجيهاتها  بنصائحها  عليهم  تبخل  لم  حيث  السينما،  ممارسي 
لتطوير السينما والقطاع السمعي البصري متمنية أن " تواصل ابنتها 

المخرجة ياسمين شويخ مسيرتها الفنية ".

على  رابية  الحميد  عبد  الممثل  تحدث  جهته  من 
شويخ   بشير  يمينة  السينما  أليقونة  الذاتية  السيرة 
التي ولدت عام 1954 بحي القصبة العريق، حيث 
اقتحمت المجال وتحدت الواقع معتبرا إياها " عالمة 

بارزة في السينما الجزائرية ".
بشير  يمينة  الفقيدة   " أن  المتحدث  ذات  وأضاف 
الحركة  عن  للدفاع  وملتزمة  نقابية  كانت  شويخ، 
األعمال  معظم  رافقت  كما  الجزائرية،  السينمائية 
على  شويخ  محمد  زوجها  وقعها  التي  السينمائية 
النائم  أسطورة  يوسف..   "  ،)1989( القلعة  غرار 
السابع " )1993(، " سفينة الصحراء" )1997( ،" دوار النساء" 
)2005(، إلى جانب أعمال المخرج عكاشة تويتة كفيلم "صرخة من 
الرجال" )1994(، إلى جانب فيلم قصير" لويزة سيد عمي " )فيلم 

قصير( عام 2003 .
  وأبرز ذات المصدر أن أول فيلم روائي طويل من إخراج الفقيدة 
في  السوداء  العشرية  يتناول  الذي   )2002( عام  "رشيدة"  هو 
في عدة  الجوائز  من  العديد  ونال  دولي  تأثير  له  كان  و  الجزائر، 
كان  في مهرجان  ما"  "نظرة  لنيل جائزة  مهرجانات، حيث رشح 
لعام 2002 وغيرها من التتويجات، متمنيا أن تكمل ابنتها المخرجة 
لم  وثائقي  فيلم  في  المتمثل  األخير  بشير شويخ مشروعها  ياسمين 

تكمله بعنوان " أمس واليوم ".
الراحلة  كلمته أن  في  شلوش  النور  عبد  الممثل  بدوره  واعتبر    
تركت نخبة من األعمال الفنية الراقية ذات جودة و أثرت بأعمالها 

السينمائية في الساحة الثقافية الجزائرية .
  كما تميز اللقاء التأبيني بتقديم قراءات شعرية من طرف الشاعرة 
فوزية الرادي التي تفاعل معها الحضور كونها تتحدث عن التراث 

والثقافة الشعبية.

 ديبيكا بادكون ع�سو جلنة حتكيم 
يف مهرجان كان ال�سينمائي الدويل

اختيرت نجمة بوليوود، الممثلة "ديبيكا بادوكون" لتكون جزءاً من لجنة التحكيم الرئيسية 
في مهرجان كان السينمائي المقرر عقده في الفترة من 17 إلى 26 ماي المقبل.

"فينسينت  الفرنسي  الممثل  للمهرجان   75 الدورة  تحكيم  لجنة  وسيترأس 
  The Measureفيلم عن  ممثل  أفضل  جائزة  على  حصل  الذي  ليندون"، 
العمل. بهذا  دولية  بشهرة  فاز  حيث   ،2015 عام  كان  مهرجان    of  a Manفي 
  باإلضافة إلى "بادكون"، ستضم لجنة التحكيم المكونة من تسعة أعضاء؛ المخرج 
)ممثلة  ترينكا"  و"ياسمين  راباس"  "نعومي  السويدية  الممثلة  فرهادي"،  "أصغار 
ومخرجة من إيطاليا( وستكون الكاتبة والمخرجة والممثلة البريطانية "ريبيكا هول" في 

هيئة المحلفين من بين آخرين.
الشخصية  فيه  لعبت  الذي   Canada Aishwarya بعمل السينمائية  وبدأت مسيرتها    
الفخرية، وقد نجحت مع النجم شاروخان في فيلم Om Shanti Om عام 2007، حيث 
حصل على جائزة Film Fare في وقٍت الحق، عززت أفالم "سانجاي ليال بهنسالي؛» 
وكذلك   ،Goliyon Ki Raasleela Ram-LeelaوPadmaavat  ،Bajirao Mastani

 Pikuمع الراحل "عرفان خان" و"أميتاب باتشان"، مكانتها في السينما الهندية.
  XXX: Return of   Xander Cageعملت أيضاً في إنتاج هوليوود السلسلة الناجحة 

مع "فين ديزيل.»

مطرب املالوف العربي غزال

 يف ذمة اهلل
باملركز  املنية  وافته  اأن  بعد  اخلروب  بلدية  مبقربة  غزال،  العربي  ال�سهري  املالوف  مطرب  الرثى  وري 

ال�ست�سفائي بق�سنطينة عن عمر ناهز 63 عاما، اإثر معاناة طويلة مع املر�ض، ح�سبما علم لدى عائلته.

من تنظيم اجلمعية ال�سينمائية "اأ�سواء"

وقفة تاأبينية لروح املخرجة الراحلة ميينة ب�سري �سويخ



جراء �صدمة احلرب يف اأوكرانيا

البنك الدويل يتوقع بقاء ارتفاع الأ�سعار 
الأ�سا�سية لـ 3 �سنوات على الأقل

توقع البنك الدولي أن تبقى أسعار السلع الغذائية والطاقة مرتفعة لثالث 
سنوات قادمة على األقل، جراء صدمة الحرب في أوكرانيا. وجاء ذلك 
في أحدث إصدار من تقرير "آفاق أسواق السلع األولية"، أصدره البنك 

الدولي أول أمس الثالثاء. وقال البنك في ملخص للتقرير نشره عبر موقعه 
اإللكتروني، إن الزيادة التي شهدتها أسعار الطاقة على مدى العامين 

الماضيين "هي األكبر من نوعها منذ أزمة النفط في 1973"، حين قطعت 
دول الخليج اإلمدادات عن الغرب ردا على دعمه إلسرائيل في حرب 

أكتوبر/ تشرين األول.
وأضاف أن الزيادات األخيرة في أسعار السلع الغذائية، حيث تمثل روسيا 

وأوكرانيا أكبر المنتجين، وفي أسعار األسمدة التي تعتمد إنتاجها على الغاز 
الطبيعي، تعد األكبر منذ عام 2008. ووصف البنك الدولي االرتفاعات 

المتتالية في األسعار بأنها "أكبر صدمة ألسعار السلع األولية نشهدها 
منذ سبعينيات القرن الماضي". وتابع: "تتفاقم الصدمة بسبب زيادة القيود 

المفروضة على تجارة السلع الغذائية والوقود واألسمدة، وقد بدأت هذه 
التطورات بالفعل بزيادة إمكانية حدوث ركود تضخمي.«

وتوقع البنك ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 50 بالمئة في 2022، قبل 
أن تتراجع قليال عامي 2023 و2024، وأن ترتفع أسعار السلع األولية 

غير المتصلة بالطاقة، بما في ذلك السلع الزراعية والمعادن، بحوالي 20 
بالمئة في 2022، لكنها ستتراجع أيضا في السنوات التالية. ولفت إلى أنه 
"من المتوقع أن تظل أسعار السلع األولية أعلى بكثير من متوسطها خالل 
فترة السنوات الخمس األخيرة". وحذر من أنه "في حالة طول أمد األزمة 
األوكرانية أو فرض عقوبات إضافية على روسيا، من الممكن أن تواصل 
األسعار ارتفاعها وأن تكون أكثر تقلبا مما هو متوقع في الوقت الحالي.«

حول اإ�صابة قافلة مركبات تابعة للبولي�صاريو

 كانت تنقل اأ�صلحة يف غارة جوية

الأمم املتحدة تفند اأكاذيب الإعالم 
املغربي ب�ساأن ت�سريحات 

ن�سبتها لرئي�س بعثة املينور�سو
فندت األمم المتحدة، المعلومات المضللة التي روجت لها وسائل إعالم 
مغربية والتي زعمت أن ألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص لألمين العام 
لألمم المتحدة للصحراء الغربية ورئيس بعثة "المينورسو"، صرح أن 
"غارة جوية أصابت قافلة مركبات تابعة لجبهة البوليساريو كانت تنقل 

أسلحة.«
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم االمين العام االممي، في تصريح 
له أن الهيئة األممية تلقت توضيحا من بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في 

الصحراء الغربية )المينورسو( "بشأن عدد من التقارير في وسائل اإلعالم 
المغربية التي تشير إلى أن الممثل الخاص ورئيس البعثة، ألكسندر إيفانكو، 

ذكر أن غارة جوية أصابت قافلة مركبات تابعة لجبهة البوليساريو كانت 
تنقل أسلحة"، مؤكدا ان "الممثل الخاص لم يدل بشيء من هذا القبيل.«

وتابع : "تمكنت بعثة المينورسو من زيارة موقع الهجوم المزعوم في 13 
أبريل ووجدت ثالث مركبات، شاحنتين ومركبة خفيفة، يبدو أنها أصيبت 

بذخائر موجهة من الجو. ولم تستطع بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في 
الصحراء الغربية تأكيد ما إذا كانت هناك إصابات في الحادث. وقد أبلغ 

مجلس األمن بهذه المعلومات على النحو الواجب في 20 أبريل.«
يذكر أن الناطق الرسمي باسم األمم المتحدة، ستافان دوجاريك، كان قد نفى 

الخميس الماضي، ما نسب إلى المبعوث الخاص لألمين العام للصحراء 
الغربية، ستافان دي مستورا، في مقال زعم، بأن هذا األخير يكون قد 

عبر عن "رضاه" بإعالن إسبانيا مؤخرا عن تغيير موقفها إزاء القضية 
الصحراوية. وقال دوجاريك: "سأكرر ما قلته من قبل وهو أن كل تصريح 
عن موقف السيد دي ميستورا أو أنشطته لم ينشره هو أو ينشره مكتبي هو 

في أغلب األحيان تشويه للحقائق.«

وحدات اجلي�س ال�سحراوي
 ت�ستهدف تخندقات قوات الإحتالل

 املغربي مبنطقتني بقطاع املحب�س
نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت 

تخندقات قوات االحتالل المغربي بمنطقتي "أكرارة العطاسة"  و "أودي 
الظمران" بقطاع المحبس, مخلفة خسائر فادحة في األرواح والمعدات, 
حسبما أفاد به بيان عسكري صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية, أول 
أمس. ونقلت وكالة األنباء الصحراوية )واص( عن البيان,  "أن مفارز 

متقدمة من الجيش الصحراوي  ركزت هجماتها على تخندقات قوات 
اإلحتالل المغربي بمنطقتي )أكرارة العطاسة(,  و )أودي الظمران( بقطاع 

)المحبس(".وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي 
قد ركزت هجماتها أمس اإلثنين, على تخندقات قوات االحتالل المغربي 

بقطاع )حوزة( , مستهدفة مناطق )فدرة العش(, و )فدرة لغراب( .وتتوالى 
هجمات  جيش التحرير الشعبي الصحراوي , مستهدفة معاقل قوات 

اإلحتالل المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في األرواح والمعدات على 
طول الجدار الرملي, جدار الذل والعار.
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قالت شركة الطاقة الروسية العمالقة غازبروم 
بلغاريا  إلى  الغاز  إمدادات  تماما  أوقفت  إنها 
مدفوعات  البلدين  سداد  عدم  بسبب  وبولندا 
أن  أمس،  الشركة  وذكرت  بالروبل.  الوقود 
اإلمدادات ستتوقف حتى يتم سداد المدفوعات، 

بحسب ما أوردت رويترز.
وأظهرت بيانات من شبكة مشغلي خدمات نقل 
الغاز باالتحاد األوروبي أمس، توقف إمدادات 
الغاز الروسية التي ينص عليها عقد يامال إلى 

بولندا.
لتعدين  البولندية  الشركة  أكدت  جانبها  من   
غازبروم  مجموعة  أن  أمس،  والغاز  النفط 
بولندا  إلى  الغاز  إمدادات  بالكامل"  "أوقفت 
عبر خط أنابيب يامال، وفق ما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.

وقف  سابق  وقت  في  غازبروم  وأعلنت 
إمدادات الغاز إلى كل من بولندا وبلغاريا التي 
بعد  الروسية،  الطاقة  على  كبير  بشكل  تعتمد 
عدم حصولها على دفعات بالروبل. وفي وقت 
سابق أمس، أظهرت بيانات من شبكة مشغلي 
أن  األوروبي  باالتحاد  الغاز  نقل  خدمات 
إمدادات الغاز الروسية التي ينص عليها عقد 
نزولها  بعد  مجددا  زادت  بولندا  إلى  "يامال" 
البلغارية  الطاقة  وزارة  الصفر.وكانت  إلى 
قالت أول أمس، إن شركة غازبروم أخطرت 
بأنها  بلغاريا  للدولة في  المملوكة  الغاز  شركة 
أمس.  من  اعتبارا  الغاز  إمدادات  ستوقف 
وأضافت الوزارة أنها اتخذت خطوات إليجاد 
الطبيعي،  الغاز  من  إلمدادات  بديلة  ترتيبات 
مضيفة أن البرنامج الجديد للدفع الذي اقترحته 

الحالي.وذكرت  للعقد  خرقا  يشكل  غازبروم 
لفرض  الحالي  الوقت  في  حاجة  توجد  ال  أنه 
في  الواقع  البلد  في  الغاز  استهالك  على  قيود 
حاجاته  من   %90 من  أكثر  يلبي  الذي  البلقان 
من الغاز بالواردات من غازبروم. وقال وزير 
أطلع  إنه  نيكولوف  ألكسندر  البلغاري  الطاقة 
المفوضية األوروبية على مخاوف بالده بشأن 
كما  غازبروم،  شركة  إلى  الغاز  دفعات  سداد 
بيتكوف  كيريل  البلغاري  الوزراء  رئيس  قال 
إن تغيير شركة غازبروم الروسية في طريقة 
دفع مستحقات الغاز يعد انتهاكا للعقد الحالي. 
من جهة أخرى قال وزير الطاقة النمساوي إن 
بال  مستمرة  الروسية  الطبيعي  الغاز  شحنات 
في  تغيير  أي  على  مؤشرات  يوجد  وال  قيود 

ذلك.

ب�صبب عدم ال�صداد بالروبل

رو�سيا تقطع اإمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا

الوكاالت

العام  واألمين  بين الفروف  موسكو  في  التي جرت  المباحثات  وخالل 
غوتيريش  قال  أوكرانيا،  في  األوضاع  تطورات  حول  المتحدة،  لألمم 
أن الوضع "معقد"، مؤكدا "ضرورة وقف إطالق النار و إيجاد الحلول 
"نحن  السياق:  هذا  في  وقال  ممكن.  وقت  أسرع  في  للنزاع  السلمية" 
مهتمون للغاية بإيجاد سبل لتهيئة الظروف لحوار فعال، وتهيئة الظروف 
لوقف إطالق النار في أسرع وقت ممكن، وتهيئة الظروف لحل سلمي"، 
مضيفا : "أعلم أن لدينا تفسيرات مختلفة لما يحدث ولكن هذا ال يحد من 
الدائر  النزاع  السبل لحل  للغاية حول أفضل  إمكانية إجراء حوار جاد 

في اوكرانيا.«
محادثات  أن موسكو ستواصل  اللقاء على  أكد خالل  فقد  أما الفروف 
السالم مع كييف شريطة ان تكون النوايا الحسنة متبادلة، مشددا على ان 
بالده تؤيد مبادرة األمم المتحدة إلجراء حوار للتوصل الى حل سلمي.

وأضاف أن موسكو مهتمة بالتعاون مع الزمالء في األمم المتحدة، وهيئة 
الصليب األحمر الدولية، لتأمين إيصال المساعدات إلى المدنيين، قائال إن 
االتصاالت جرت بين غوتيريش و وزارة الدفاع الروسية منذ شهرين.

واشار إلى تأسيس مجموعة عمل موجودة في روسيا، على أساس وزارة 
الدفاع وممثلي األمم المتحدة، للمساعدة على تقديم المساعدات اإلنسانية 
ألوكرانيا، وإرسالها إلى مناطق مختلفة، مؤكدا أن المساعدات اإلنسانية 

تقدم بشكل يومي ودائم للمواطنين األوكرانيين.
أوكرانيا،  في  القائم  النزاع  إلنهاء  التوسط  تركيا  تواصل  جهتها،  من 
واألوكرانيين  الروس  المفاوضين  بين  اجتماعات  استضافت  حيث 
سيرغي  الروسي،  الخارجية  وزير  بين  آخر  واجتماعا  إسطنبول،  في 
أنقرة  أنطاليا.وتسعى  في  كوليبا  دميترو  األوكراني  ونظيره  الفروف، 
حاليا إلى تنظيم قمة في إسطنبول بين الرئيس الروسي، فالديمير بوتن، 
ونظيره األوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رغم إقرار تركيا بأن احتمال 
ذكرت  المنطلق،  هذا  "ضعيفا.«ومن  يزال  ال  مماثلة  محادثات  إجراء 
اتصال  شدد خالل  أردوغان  الرئيس رجب طيب  أن  التركية  الرئاسة 

هاتفي اجراه اليوم مع نظيره الروسي فالديمير بوتين على أهمية وقف 
إطالق النار و كذا أهمية اإلدارة الفعالة للممرات اإلنسانية.

تركيا  أن   - بوتين  مع  االتصال  خالل   - قال  أردوغان  أن  وأوضحت 
ستواصل بذل الجهود إلحالل سالم دائم في المنطقة و أنه جدد اقتراحه 
ان  مضيفة  القادة،  مستوى  إلى  إسطنبول  مفاوضات  مستوى  برفع 
الرئيس التركي أبلغ نظيره الروسي بأن الحفاظ على "الزخم اإليجابي" 
في  الشهر  هذا  أوائل  أوكرانيا وروسيا  بين  المحادثات  في  تحقق  الذي 

إسطنبول، سيكون في مصلحة جميع األطراف.
وقالت الرئاسة ان أردوغان أشار إلى أن تركيا ستواصل بذل قصارى 
تحقق سالم  و  اوكرانيا  في  الدائرة  لألحداث  جهدها إليجاد حل سلمي 
دائم.وبحسب ذات المصدر، فقد كرر أردوغان كذلك عرضا الستضافة 
الرئيسين الروسي واألوكراني إلجراء محادثات سالم. ومن المقرر أن 
العام لألمم المتحدة،  يستقبل الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، األمين 
المرجح  ومن  اليوم،  الحق  وقت  في  موسكو  في  غوتيريش،  أنطونيو 
أكبر  دبلوماسي  دور  على  الكرملين  في  الرجلين  اجتماع  يركز  أن 
لألمم المتحدة في إنهاء النزاع في أوكرانيا، وكذلك على إتاحة وصول 

مساعدات األمم المتحدة اإلنسانية وفتح ممرات آمنة.
وكانت الجولة االولى من المفاوضات الروسية األوكرانية قد بدأت في 
 24 يوم  موسكو  اطالق  من  قليلة  أيام  بعد  الماضي،  فبراير   28 يوم 
فالديمير  الروسي  الرئيس  قال  أوكرانيا،  في  عسكرية  عملية  فبراير، 
بوتين بأنها جاءت ردا على "التهديدات الجوهرية" من قبل حلف شمال 
األطلسي )الناتو( الذي توسع إلى أوروبا الشرقية و"جلب بنيته التحتية 
العسكرية قرب الحدود الروسية.«وتتضمن أجندة التفاوض بين روسيا 
و أوكرانيا عددا من القضايا منها "نزع السالح  واالعتراف بالحقائق 
اإلقليمية الجديدة"، بحسب قناة "روسيا اليوم.« وتشترط روسيا إلنهاء 
العملية العسكرية ضد أوكرانيا، تخلي كييف عن أي خطط لالنضمام إلى 

كيانات عسكرية، بينها الناتو، والتزام الحياد التام.

قال اإن الو�صع معقد وال بد من وقف اإطالق النار

غوتريي�س يدعو حلوار فعلي من اأجل 
التو�سل حلل �سلمي للنزاع يف اأوكرانيا

 

  دعا االأمني العام لالأمم املتحدة، انطونيو غوتريي�س، خالل لقائه، اأول اأم�س، بوزير اخلارجية الرو�صي، 

�صريغي الفروف، مبو�صكو، اإىل ال�صروع يف حوار فعلي من اأجل التو�صل لوقف اإطالق النار بغية التو�صل 

حلل �صلمي للنزاع الدائر يف اأوكرانيا.
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الهيكل"  بـ"منظمات  تسمى  ما  ودعت 
للمسجد  الكبير  االقتحام  وصفته  ما  إلى 
"االستقالل"،  يسمى  ما  يوم  في  األقصى، 
 .2022 ماي   5 الموافق  الخميس  والمقرر 
إقامة  تنوي  االستيطانية  الجماعات  وكانت 
في  وذلك  المحتلة،  بالقدس  أعالم  مسيرة 
المستوطنون  فيها  يقتحم  التي  األيام  رابع 
جنود  من  بحماية  األقصى  المسجد  باحات 
الفصح”،  بـ”عيد  يعرف  فيما  االحتالل، 
دفعت  الفلسطينية  المقاومة  تهديدات  أن  إال 
بهذه  السماح  عدم  إلى  االحتالل  حكومة 
جيش  بين  مواجهات  واندلعت  المسيرة.  

حاولوا  الذين  والمستوطنين،  االحتالل 
االحتالل  قيادة  متهمين  المسيرة،  تنظيم 
باالنصياع للمقاومة الفلسطينية واالستسالم 
لها.بدورهم، دعا ناشطون ومقدسيون أمس، 
والعشرين  السابع  ليلة  إحياء  ضرورة  إلى 
المسجد  باحات  في  رمضان  شهر  من 
في  بكثافة  المشاركة  جانب  إلى  األقصى، 
على  وشددوا  االنتصار.  عيد  فجر  جمعة 
بالمسجد األقصى في  الرباط  تكثيف  أهمية 
مخططات  إلحباط  المباركة،  األيام  هذه 
االعتداء  في  االحتالل  وجيش  المستوطنين 
الباحث  وقال  اإلسالمية.  المقدسات  على 

"إحياء  إن  عمرو  جمال  القدس  شؤون  في 
يعتبر  األقصى  المسجد  في  العظيم  الفجر 
عمرو:  وتابع  المسجد".  في  ورباط  عبادة 
سيأتون  الفلسطينيون  االحتالل  أنف  "رغم 
فجر  وجمعة  القدر  ليلة  ألداء  للمشاركة 
معتبرا  األقصى"،  المسجد  في  االنتصار 
أن إحياء الفجر العظيم وليلة القدر وصالة 
العيد مناسبات تحمل في طياتها أسمى آيات 
الثبات والرباط في األقصى. وذكر الباحث 
المقدسي أن إحياء الفجر العظيم في المسجد 
في  للفلسطينيين،  انتصار  يعد  األقصى، 
ظل تزايد انتهاكات االحتالل ومستوطنين. 
من  المواطنين  من  اآلالف  أمس،  وتوجه 
مختلف المحافظات الفلسطينية، إلى المسجد 

األقصى المبارك إلحياء ليلة القدر.

الصهيوني  االحتالل  سلطات   وفرضت 
بيت  معبر  على  المواطنين  على  تضييقا 
التأخير  من  المواطنون  واشتكى  لحم، 
القدس.  لمدينة  لوصولهم  االحتالل  وإعاقة 
وتحولت حملة “الفجر العظيم” إلى تظاهرة 
دينية سياسية أسبوعية في المسجد األقصى، 
من خالل تسمية كل جمعة باسم معين يشير 
الشارع  تواجه  التي  القضايا  إحدى  إلى 

المقدسي.
األقصى  ومصليات  أروقة  وشهدت 
الداخل  من  جاءوا  الذين  للمصلين  تواجًدا 
والبيعة  العهد  ليجددوا  والقدس  المحتل 
رسالة  ويوصلوا  األسير،  المسجد  مع 
الى  وقوفهم  تؤكد  اإلسرائيلي  لالحتالل 
مخططات  كافة  ورفضهم  األقصى،  جانب 

وأذرعه  االحتالل  يسعى  التي  التقسيم 
األمنية إليها. وتحولت باحات األقصى إلى 
للمصلين  الرمضانية  الخيام  لنصب  ساحة 
المحتل  والداخل  القدس  من  الوافدين 
العشر  ليالي  في  االعتكاف  سنة  إلحياء 
على  إصرار  من رمضان، وسط  األواخر 
إجراءات االحتالل وقيوده.وانطلقت  تحدي 
اإلبراهيمي  المسجد  من  مرة  ألول  الحملة 
بمدينة الخليل في نوفمبر 2020، لمواجهة 
قوات  واقتحام  بالمسجد  المحدقة  المخاطر 
االحتالل وقطعان المستوطنين المتكرر له، 
ومحاوالت تهويده، وأداء الطقوس التلمودية 
األقصى  المسجد  إلى  انتقلت  ثم  ومن  فيه، 
المبارك، حتى عمت هذه الحملة بقية المدن 

الفلسطينية.

جماعات يهودية متطرفة 

تخطط ملحاولة تدني�سه جمددا

نا�سطون مقد�سيون 
ي�سددون على تكثيف 

الرباط بامل�سجد الأق�سى
جددت جماعات يهودية متطرفة، دعوتها اإىل تنظيم اقتحام جديد 

للم�سجد الأق�سى، وذلك بعد الإخفاق املدّوي يف م�سرية الأعالم 

ال�ستيطانية مبدينة القد�س املحتلة، فيما دعا نا�سطون مقد�سيون اإىل 

�سرورة تكثيف الرباط بامل�سجد الأق�سى ل�سد حماولت تدني�سه.

مرزوق،  أبو  موسى  الخارج  في  "حماس"  حركة  رئيس  نائب  أكد 
للجم  ومتواصلة  مستمرة  األطراف  من  العديد  مع  االتصاالت  أن 

اعتداءات االحتالل واستفزازاته في مدينة القدس المحتلة.
وأشار "أبو مرزوق"، في تصريحات صحفية، أمس، إلى أن االحتالل 
الصهوني هو الذي طلب من العديد من األطراف أن يتواصلوا مع 
الحركة لتهدئة الشارع الفلسطيني. وقال، إنه في حال لم تتمكن هذه 
المحتلة،  القدس  بمدينة  االحتالل  استفزازات  إنهاء  من  االتصاالت 
فإن جميع أشكال مقاومة شعبنا مشرعة للردِّ على هذه االستفزازات، 

وللدفاع عن المسجد األقصى ومدينة القدس.
والقطريين،  المصريين،  من  اتصاالت  حركته  تلقي  عن  وكشف 
واألمم المتحدة، واألتراك، والعديد من الدول األوروبية بطرق غير 
مباشرة، وقال: "أوصلنا رسالتنا بأننا غير معنيين بالحرب، ولكن إذا 
استمر العدوان على القدس، وأهلنا في الضفة الغربية فنحن سندافع 
قيادة  أن  أبو مرزوق  النتائج".وأكد  عن مقدساتنا وأهلنا مهما كانت 
دولية  أطراف  مع  واللقاءات  االتصاالت  من  العديد  أجرت  الحركة 
عدوانه  ولجم  الصهيوني  العدو  على  الضغط  بهدف  فاعلة  وإقليمية 
على المدينة المقدسة، والمسجد األقصى، والضفة الغربية وخصوًصا 
مدينة جنين، ورفض سياسة العقاب الجماعي المفروضة على أهالي 
المقاومين األبطال.وقال "أبو مرزوق": "مواقفنا ورسائلنا واضحة، 
في  الصهيونية  االستفزازات  ونرفض  أحمر،  خط  القدس  أن  وهي 
وشعبنا  االستفزازات،  هذه  أمام  األيدي  مكتوفي  نقف  ولن  المدينة، 

إلى  تهدف  محاولة  أي  على  سترد  مقاومته  ورائه  ومن  الفلسطيني 
زمانًيّا  األقصى  المسجد  تقسيم  إلى  أو  القدس،  في  األوضاع  تغيير 
ومكانًيّا كما حدث في المسجد اإلبراهيمي".وأكد أن الشعب الفلسطيني 
"يخوض معركة مستمرة مع العدو، ويؤمن بالمقاومة الشاملة، على 
المسلحة، وكذلك  المقاومة  منها  القلب  األدوات وفي  صعيد مختلف 
مواجهة المشروع الصهيوني في جميع الساحات في داخل فلسطين، 
لمحاصرة  األنسب  واألداة  ساحة،  كل  خصوصية  وفق  وخارجها، 
النفوذ الصهيوني ومحاربته". وبين أن الفلسطيني في الخارج منتشر 
مع  الصراع  إدارة  في  بأدوار محورية  ويقوم  البلدان،  في عشرات 
الحركة الصهيونية.وحول عالقات حركة "حماس" مع دول المنطقة، 
أكد أبو مرزوق حرص حركة حماس على تطوير عالقاتها الرسمية 
لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني، ولتحقيق هدف التحرير والعودة، 
مؤكدا على سياسة الحركة بعدم التدخل في شؤون الدول األخرى. 
ونبه بأن دوال غربية تتصل بالحركة دون إعالن، احتراًما لرغبتها 
إبقاء هذه االتصاالت سريّة، وقال: "نحن نعمل باستمرار على  في 
قطع حبل الناس عن هذا الكيان، ونعمل على بناء معادالت سياسية 
تزحزح موقف هذه الدول".وحول حصار غزة، أكد أبو مرزوق أن 
يخلو  يكاد  "وال  الحركة،  لدى  أولوية  غزة  قطاع  عن  الحصار  فك 
لقاء مع أطراف خارجية دون التأكيد على ضرورة فك الحصار عن 
قطاع غزة"، مشيرا إلى أن هناك جهودا مستمرة لتقليل حّدة آثار هذا 

الحصار الظالم.

الوكالت

رئي�س الوزراء الفل�سطيني

 يرد على مفو�س "الأونروا" 

"ل يجب اتخاذ اأي اإجراءات 
من �ساأنها امل�سا�س بحقوق الالجئني"

لوكالة غوث وتشغيل  العام  المفوض  اشتية،  الفلسطيني محمد  الوزراء  طالب رئيس 
المساس  أية إجراءات من شأنها  إلى  الولوج  الفلسطينيين "األونروا"، بعدم  الالجئين 

بحقوق الالجئين، أو إحالة أي من خدمات "األونروا" لمؤسسات دولية أخرى.
وقال اشتية في كلمته في اجتماع للحكومة الفلسطينية أمس، إن ذلك سيكون خرقا للقرار 
المسؤوليات  الذي حدد  الوكالة بموجبه والتفويض  أنشأت  الذي  الدولي رقم )302(، 
الملقاة على عاتقها.وفي شأن آخر، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن الحكومة 
الذي  الصعب  المالي  الوضع  واالتحادات ضمن  النقابات  مع مطالب  إيجابا  تجاوبت 
نعيشه، والذي تسببت به اإلجراءات الصهيونية والخصومات وقرارات سياسية دولية 

أخرى، أهمها "صفقة القرن"، التي ال زلنا نعيش االثار التي ترتبت عليها.
وطالب الجميع بتفهم الظرف الوطني العام الذي نعيشه، لكي نتجنب مثل هذه القضايا 
المطلبية مستقبال، وأعلن عن تشكيل لجنة مختصة من وزارة المالية وديوان الموظفين 
وهيئة التقاعد ووزارة العدل واإلدارة المالية العسكرية لدراسة رواتب جميع الموظفين 

وتقديم التوصيات الالزمة بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء.

اخلارجية تطالب جمل�س الأمن احرتام التزاماته 

ب�ساأن عدم �سرعية ال�ستيطان

"ال�ستيالء على الأرا�سي الفل�سطينية 
ي�ستظل بازدواجية املعايري الدولية"

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس األمن الدولي باحترام التزاماته 
واتخاذ ما يلزم من اإلجراءات لتنفيذ قراراته، خاصة القرار 2334 بشأن عدم شرعية 

االستيطان.
وقالت الخارجية في بيان لها، أمس، إن حكومة االحتالل الصهيوني ماضية على سمع 
العالم وبصره في تعميق االستيطان بأشكاله كافة، وتخريب فرصة تطبيق مبدأ حل 
الدولي في تجاهله لمخاطر ونتائج االستيطان  الدولتين. ورأت أن استمرار المجتمع 
الغطاء  يوفر  المنطقة،  في  واالستقرار  واألمن  السالم  تحقيق  فرصة  على  الكارثية 
واتفاقيات جنيف وانقالبه  الدولي،  القانون  لجرائم االحتالل، وتعدياته على  والحماية 

المستمر على االتفاقيات الموقعة.
وأوضحت أن التصعيد الحاصل في االستيالء على األراضي الفلسطينية واعتداءات 
المستوطنين يستظل بازدواجية المعايير الدولية، وحالة الخوف من توجيه االنتقادات 
الفظة  انتهاكاتها وجرائمها وخروقاتها  المسؤولية عن  تحميلها  أو  االحتالل  لسلطات 
للقانون الدولي.وأدانت عمليات نهب وسرقة األراضي الفلسطينية واسعة النطاق، التي 
تتم في األغوار المحتلة تحت ُمسميات مختلفة، لتخصيصها لتعميق وتوسيع االستيطان 
والتهجير،  العرقي  التطهير  عمليات  مع  يترافق  بشكل  األغوار،  في  كافة  بأشكاله 

ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني ومحاصرته في األغوار.
ونددت الخارجية الفلسطينية باعتداءات المستوطنين المتواصلة في عموم الضفة، كما 
حدث في اعتداءاتها على منازل المواطنين في برقة وعلى المقامات والمواطنين في 

بلدة كفل حارس وفي مسافر يطا وغيرها.

نائب رئي�س حركة "حما�س" يف اخلارج مو�سى اأبو مرزوق

"ات�سالتنا م�ستمرة للجم عدوان الحتالل يف الأق�سى"

ثالثة  وأصيب  فلسطيني  شاب  ستشهد 
االحتالل  قوات  برصاص  آخرون، 
مواجهات  بعد  أمس،  فجر  الصهيوني، 
وقالت  ومخيمها.  جنين  مدينة  في  اندلعت 
مصادر طبية، إن الشاب أحمد مساد )18 
متأثًرا  استشهد  جنين،  مخيم  من  عاًما( 
بجراٍح خطيرة، أصيب بها برصاص قوات 

االحتالل خالل اقتحام المخيم.
االحتالل  برصاص  مواطنين   3 وأصيب   
بـ  وصفت  حالة  منهم  الصهيوني، 
"الخطيرة"، وصلوا إلى مستشفى ابن سينا 

في مخيم جنين، وفق المصادر ذاتها.
االحتالل  قوات  اقتحمت  التفاصيل،  وفي 
محاور   5 من  جنين  مخيم  اليوم،  فجر 

ونفذت  عسكريا،  جيبا   70 من  بأكثر 
عمليات مداهمة واعتقال، وانتشرت قناصة 
وتمركزت  الحرية،  مسرح  على  االحتالل 
قوة كبيرة من الجيش على دوار عياش في 

جنين.
جيش  بين  عنيفة  اشتباكات  واندلعت   
صوت  وسمع  ومسلحين،  االحتالل 

انفجارات في المكان، بحسب المصادر.
عدد  ارتفع  الجاري،  العام  بداية  ومنذ 
االحتالل  برصاص  الفلسطينيين  الشهداء 
إلى جانب "مساد"، 50 شهيًدا، منهم 4 من 
الداخل الفلسطيني المحتل، بينما ارتقى 21 

شهيًدا منذ بداية شهر أفريل الجاري.
الصهيوني،  االحتالل  قوات  واستهدفت 

غزة،  بحر  في  الصيادين  مراكب  أمس، 
خزاعة،  بلدة  شرق  المزارعين  وهاجمت 
قطاع  جنوب  يونس  خان  محافظة  شرق 
جنود  بأن  محلية  مصادر  وأفادت  غزة. 
رشاشاتهم  نيران  أطلقوا  االحتالل  بحرية 
مدينة  بحر  في  الصيادين  مراكب  تجاه 
االنسحاب.وفي  على  وأجبروهم  غزة، 
االحتالل  قوات  أطلقت  ذاته،  السياق 
شرق  العسكرية  األبراج  في  المتمركزة 
للدموع  المسيل  الغاز  وقنابل  النار  القطاع 
ما  خزاعة،  بلدة  شرق  المزارعين  تجاه 
يشار  أراضيهم.  مغادرة  إلى  اضطرهم 
إلى أن بحرية قوات االحتالل اعتقلت فجر 

اليوم 6 صيادين في بحر رفح.

21 �سهيدا فل�سطينيا يرتقون يف �سهر اأفريل

ا�ست�سهاد �ساب من جنني بر�سا�س قوات الحتالل ال�سهيوين
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ديني

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.ويزيد التآلف بين الناس وتكثر مساعدة الناس لبعضهم

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

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

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

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

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

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

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

)رواه البخاري (.

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

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

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

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

إلى هللا عز وجل.

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

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

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

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

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

القدر.

اأنواع النف�س الب�شرية 
و�ضبل االرتقاء بها
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المـوافق   لـ 27 رمضان 1443 

بمنا�سبة عيد الفطر المبارك

الأول والثاني من �شوال 
عطلة مدفوعة الأجر

سيكون اليومان األول والثاني من شهر 
شوال عام 1443 هجري عطلة مدفوعة 

األجر لكافة مستخدمي المؤسسات واإلدارات 
العمومية بما في ذلك المستخدمون باليوم أو 
الساعة، وهذا بمناسبة عيد الفطر المبارك، 

حسب ما أفاد به، أمس، بيان مشترك 
للمديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح 
اإلداري ووزارة العمل والتشغيل والضمان 

االجتماعي. 
وأوضح المصدر ذاته أنه "يومي األول 

والثاني من شهر شوال عام 1443 هجري، 
يكونان يومي عطلة مدفوعة األجر لكافة 

مستخدمي المؤسسات واإلدارات العمومية 
والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، 
وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية 
والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان 

قانونها األساسي، بما في ذلك المستخدمين 
باليوم أوبالساعة". 

وأضاف البيان أنه "يتعين على المؤسسات 
واإلدارات العمومية والهيئات والدواوين 

والمؤسسات المذكورة أعاله اتخاذ التدابير 
الالزمة لضمان استمرارية الخدمة في 

المصالح التي تعمل بنظام التناوب"، مذكرا 
بأن هذا اإلجراء يأتي طبقا لـ " أحكام 

القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 
1963 المتضمن قائمة األعياد القانونية 

المعدل والمتمم". 
ق. و

مجل�س ق�ساء بومردا�س ي�سدر حكما في 

ق�سية تحويل عقار وا�ستغالل النفوذ

بطالن اإجراءات المتابعة في 
حق عبد الغاني هامل وابنه 

حكمت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء 
بومرداس، أمس، ببطالن إجراءات المتابعة 

في حق عبد الغاني هامل المدير العام السابق 
لألمن الوطني وابنه شفيق في قضية ارتكاب 

جنح تتعلق أساسا بتحويل عقار فالحي 
واستغالل النفوذ.

واستفاد أيضا في ذات القضية كل من 
الواليين السابقين لتيبازة، قاضي عبد القادر 
وموسى غالي من إجراءات تخفيض الحكم 

السابق إلى ثالث سنوات سجنا لكل واحد 
منهما، فيما استفاد الوالي السابق لنفس 

الوالية مصطفى العياضي من إجراءات 
انقضاء الدعوة بسبب التقادم.

واستفاد باقي المتهمين في القضية من حكم 
بطالن إجراءات المتابعة، وهم سليم جاي 

جاي رئيس أمن والية تيبازة سابقا وحاجي 
بابا عمي وزير المالية السابق ومدير أمالك 

الدولة لتيبازة سابقا، علي بوعمريران، 
وحدو عبد الرزاق مدير الصناعة والمناجم 
لوالية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة محافظ 
عقاري سابقا بالقليعة والمستثمر عبد الحكيم 
زراد وجمال خزناجي المدير العام ألمالك 

الدولة.
وكان ممثل الحق العام قد التمس في مرافعته 

في هذه القضية التي تواصلت على مدار 
ثالثة أيام )من 3 إلى 6 أبريل الجاري(، 

تشديد العقوبة على كل المتهمين المدانين في 
القضية و إلغاء حكم البراءة في حق المتهم 
جمال خزناجي، وإدانته بـ 5 سنوات سجنا.
وتتعلق التهم المنسوبة إلى مجمل المتهمين 

في القضية ب "تغيير الطابع الفالحي ألرض 
مصنفة فالحية أو ذات وجهة فالحية" 

و"تبديد أمالك عمومية" و"إساءة استغالل 
الوظيفة" و"استغالل النفوذ" و"االستفادة من 
سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة 

في األسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات 
أو أجال التسليم".

ف. م

في ذكرى تاأ�سي�سه الـ 40

 مجمع "�شيدال" يك�شف 
عن هويته المرئية الجديدة 

كشف مجمع "صيدال" عن هويته المرئية الجديدة 
المتمثلة في تحديث الرمز وتغيير الشعار بما يعكس 

التطورات االستراتيجية التي عرفتها الشركة.
وفي بيان له, اكد مجمع صيدال ان الهوية المرئية 
الجديدة التي تضم شعار "في صيدال, صحتك هي 

رأسمالنا" تتزامن مع الذكرى األربعين إلنشاء الشركة.
وأنشئت الشركة في سنة 1982 "بهدف تلبية حاجيات 

الدولة لضمان وفرة األدوية للمواطنين الجزائريين 
بأسعار في متناول جميع شرائح المجتمع", حيث 

عرفت, طوال 40 سنة من الوجود, تطورات دائمة 
بهدف واحد و هو ضمان صحة الجزائريين, حسبما 

ذكره المجمع العمومي.
"وبفضل دعم الدولة, وال سيما وزارة الصناعة 

الصيدالنية, أصبحت صيدال اليوم مجمعا صناعيا هاما 
يضم 8 وحدات إنتاج مجهزة بأحدث المعدات التي تبلغ 
طاقتها اإلنتاجية اإلجمالية أكثر من 250 مليون وحدة 

سنويا", يضيف البيان.
كما يضم المجمع أكثر من 150 منتجا موزعا على 20 

فئة عالجية ومركزا للبحث والتطوير, باإلضافة إلى 
مركز التكافؤ الحيوي )EquivalBiocenter( الذي 
يقوم بدراسات إلثبات تكافؤ األدوية الجنيسة واألدوية 

المرجعية من حيث الفعالية والسالمة.
وأكدت صيدال أنها طورت باستمرار مجموعة منتجاتها 

لتلبية احتياجات السوق الجزائري والمشاركة في 
جهود الدولة لضمان السيادة الصحية.ويعمل المجمع 

الصيدالني حاليا على توسيع نطاق منتجاته من خالل 
دمج العالجات المبتكرة.

ولتحقيق ذلك, يقيم المجمع شراكات مع كبرى شركات 
األدوية العالمية بهدف إنتاج األدوية المشتقة من 

التكنولوجيا الحيوية مثل اللقاحات واألدوية المضادة 
للسرطان وهذا لضمان تصنيعها محليا وتقليل فاتورة 
االستيراد.وأشار المصدر ذاته إلى أن "صيدال تسعى 

كذلك إلى تصدير منتجاتها خاصة للسوق اإلفريقي 
والعالم العربي".

ف.م

اإيمان. �س

أشارت حصيلة وزارة الدفاع الوطني 
األسبوعية إلى أنه وفي إطار مكافحة 

اإلرهاب، "أوقفت مفارز للجيش 
الوطني الشعبي 13 عنصر دعم 
للجماعات اإلرهابية في عمليات 

منفصلة عبر التراب الوطني".أما 
في إطار محاربة الجريمة المنظمة 
و"مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة 

إلى التصدي آلفة االتجار بالمخدرات 
ببالدنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش 
الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف 

مصالح األمن، بإقليمي الناحيتين 
العسكريتين الثانية والثالثة، 6 تجار 
مخدرات وأحبطت محاوالت إدخال 
كميات من المخدرات عبر الحدود 
مع المغرب، تقدر بقنطارين و70 

كيلوغرام من الكيف المعالج".
كما تم, في ذات السياق, "توقيف 

16 تاجر مخدرات آخرين وضبط 
148 كيلوغرامات من نفس المادة 

وكذا )56076( قرصا مهلوسا 
خالل عمليات مختلفة عبر النواحي 

العسكرية األخرى".ومن جهة أخرى، 
"أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 
بكل من تمنراست وبرج باجي مختار 
وعين قزام وجانت وتندوف، )480( 

شخصا وضبطت )25( مركبة 
و)110( مولدا كهربائيا و)60( 

مطرقة ضغط و)8( أجهزة للكشف 
عن المعادن وكميات من المتفجرات 

ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى 
تستعمل في عمليات التنقيب غير 

المشروع عن الذهب فضال عن 14 
طنا من خليط خام الذهب والحجارة".

كما تم أيضا "توقيف 12 شخصا 
وضبط 8 بنادق صيد و)353485( 

علبة من مادة التبغ و)104( طن 
من المواد الغذائية الموجهة للتهريب 

وهذا بكل من الوادي وورقلة وبسكرة 
وسطيف وعين قزام".وعلى صعيد 

ذي صلة, "أحبط حراس الحدود 
محاوالت تهريب كميات كبيرة من 

الوقود تقدر بـ )51489( لتر بكل 
من تبسة والطارف وسوق أهراس 

وتمنراست والوادي", يتابع المصدر 
ذاته.

وفي سياق آخر، "أحبط حراس 
السواحل محاوالت هجرة غير شرعية 

بسواحلنا الوطنية وأنقذوا )101( 
شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية 

الصنع، فيما تم توقيف )254( 
مهاجرا غير شرعي من جنسيات 

مختلفة بكل من جانت وتلمسان 
وإيليزي والبيض وبشار".

وتندرج هذه العمليات المنفذة من 
طرف وحدات ومفارز للجيش الوطني 
الشعبي, في سياق "الجهود المتواصلة 

المبذولة في مكافحة اإلرهاب 
ومحاربة الجريمة المنظمة بكل 

أشكالها", حيث أسفرت هذه العمليات 
عن "نتائج نوعية تعكس مدى 

االحترافية العالية واليقظة واالستعداد 
الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل 

التراب الوطني".

نظمت، أول أمس، المجموعة اإلقليمية 
للدرك الوطني بقسنطينة بالتنسيق مع 

مديرية الحماية المدنية مناورة تطبيقية 
لـ"انفجار متبوع بحريق " والتدخل لعملية 
عزل وإجالء وذلك بموقع نفطال بونوارة 

ببلدية أوالد رحمون.
أوضح قائد المجموعة اإلقليمية للدرك 

الوطني بقسنطينة، العقيد محجوب 
عرايبي كمال على هامش المناورة أنه 

تنفيذا لتعليمات القيادة لتجسيد ثقافة تسيير 
األزمات و األخطار الكبرى قررت قيادة 
المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني إجراء 
تمرين افتراضي يتمثل في وقوع انفجار 

متبوع بحريق على مستوى مقاطعة الوقود 

ببونوارة بهدف اختبار مدى جاهزية 
مختلف الوحدات المتدخلة في حال حدوث 

كوارث كبرى.  وأضاف أنه عمال بالقانون 
رقم 04-20 المؤرخ في 25 ديسمبر 

2004 و المتعلق بالوقاية من األخطار 
الكبرى و تسيير الكوارث و بالتنسيق مع 

مختلف الشركاء على غرار الحماية المدنية 
و قطاع الصحة تم تسخير كل اإلمكانات 
المادية و البشرية الالزمة، حيث تصور 

سيناريو قريب من الحقيقة بهدف التخطيط 
و التحضير لمجابهة أي أزمة محتملة 

على مستوى مثل هذه المنشآت االقتصادية 
الكبرى . كما أشار في ذات السياق إلى أن 
هذا التمرين سيسمح باختبار مدى جاهزية 

الوسائل المادية والبشرية لمجابهة المخاطر 
الكبرى وكذا التأكد من صالحية الوسائل 

الذاتية داخل وحدة نفطال فضال عن معرفة 
قدرات األفراد في الميدان و تحديد النقائص 
المسجلة.وبخصوص مراحل عملية التدخل 
ضمن هذا السيناريو، أوضح المتحدث أنه 

يتمثل في وقوع انفجار متبوع بحريق على 
مستوى مؤسسة توزيع و تسويق الوقود و 
الغاز نفطال ببونوارة ببلدية أوالد رحمون 
على الساعة منتصف النهار والتي تضمن 
التوزيع لكامل واليات الشرق الجزائري، 
حيث تم تسجيل افتراضيا خسائر بشرية 

متمثلة في 3 وفيات و 15 جريحا.
ق. و

نظمها مجموعة الدرك بق�سنطينة بالتن�سيق مع مديرية الحماية المدنية

مناورة تطبيقية لنفجار متبوع بحريق بموقع نفطال ببونوارة 

وفاة المدير العام ال�شابق 
 ليومية "الجمهورية" 

بن عامر بوخالفة

انتقل اإلى رحمة اهلل اأم�س بوهران المدير 

العام ال�سابق ليومية "الجمهورية" بن 

عامر بوخالفة اإثر وعكة �سحية عن 

عمر ناهز 74 �سنة، ح�سبما علم لدى ذات 

الموؤ�س�سة الإعالمية العمومية.واأدى الفقيد 

جل م�سواره المهني الإعالمي بجريدة 

"الجمهورية" ال�سادرة بوهران حيث 
التحق بطاقمها في مار�س من �سنة 1969 

و�سغل من�سب اأمين للتحرير ثم مخرج 

تقني.

وقد عين بن عامر بوخالفة بدءا من �سنة 

1997 كمدير عام ليومية "الجمهورية" 
اإلى غاية اإحالته على التقاعد في نوفمبر 

من �سنة 2012، كما كانت له تجربة 

في ال�سحافة الخا�سة حيث �سارك في 

ت�سعينيات القرن الما�سي رفقة مجموعة 

من ال�سحفيين في تاأ�سي�س جريدة 

"لوبينيون" الناطقة باللغة لفرن�سية.وقد 
عرف عن الراحل كفاءته واحترافيته 

وقد �ساهم في تكوين جيل من ال�سحفيين 

على مدار م�سيرته المهنية.

توقيف 13 عن�سر دعم للجماعات الإرهابية وتجار مخدرات

الجي�ش ي�شّيق الخناق على 
مهربي الح�شي�ش المغربي

تمكنت مفارز للجي�س الوطني ال�سعبي، في الفترة ما بين 20 و 26 اأفريل الجاري من توقيف 13 عن�سر دعم 

للجماعات الإرهابية عبر الوطن، مع اإحباط محاولة اإدخال اأزيد من قنطارين من الكيف المعالج عبر الحدود 

مع المغرب، ح�سب ح�سيلة عملياتية اأوردتها اأم�س وزارة الدفاع الوطني.

أعلنت منظمة "أوسبور دي زاد" في بيان 
لها أنه وبمناسبة شهر رمضان المبارك 

2022 ، يتم تنظيم حدث األلعاب الرمضاني 
وهذا خالل الفترة الممتدة من 21 أفريل 

الجاري وحتى نهاية الشهر، حيث يتم تنظيم 
مسابقات ترفيهية وألعاب كل مساء بالشراقة 

مع جوائز للفوز بها.
وفي هذا السياق دعت ذات المنظمة 
الرياضية، جميع الالعبين وعشاق 

ألعاب الفيديو للمشاركة في مسابقتين 

تم تنظيمهما خالل الحدث في ألعاب 
 Street Fighter V )PlayStation(

 ،League of Legends )PC(..و
كما أن المشاركين مدعوون للحضور للعب 
خالل الحدث وربما الفوز بالعديد من الهدايا 

بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة 
وسماعات الرأس وحقائب الظهر والجوائز 

األخرى. تتوفر أنشطة أخرى مثل ألعاب 
الليزر وطاولة كرة القدم والبلياردو باإلضافة 

إلى مساحات VR و LAN التي يمكن 

للجميع الوصول إليها.
وقد أعلن ممثل منظمة "أوسبور دي زاد" 

ياسين طهاري، أن شهر رمضان الكريم هو 
الفترة المفضلة لكل الالعبين الجزائريين 
وينتظر قدوم الكثيرين للمشاركة في هذه 

الفترة للعب األلعاب احتفظوا بها لهذه 
المناسبة لتمضية الوقت ونسيان الصوم. 

وسيتم تنظيم نهائيات المسابقات يوم 
الجمعة 29 أفريل في منطقة األلعاب 

 Laser Strike DZمن الساعة 10 

مساًء، حيث سيتم التعرف على أبطال 
  League ofالدوري الجزائريين للعبة

 Legendsو Street Fighter خالل  
.Ramadan Gaming 2022

يشار إلى أن  ESPORTDZ تأسست منذ 
عام 2016، وهي منظمة مستقلة لتطوير 

الرياضات اإللكترونية وتهدف المنظمة إلى 
تطوير ممارسة الرياضة اإللكترونية في 

الجزائر
ف. م

بمنا�سبة �سهر رم�سان  

 تنظيم م�شابقتين
 في الريا�شة اللكترونية
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