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تؤكد الجزائر في كل مناسبة أنها لن تحيد 
أبدا عن مبادئها ومواقفها الثابتة والداعمة 

للقضية الفلسطينية، وذلك بالنظر للعالقات 
الجزائرية الفلسطينية القديمة والمترسخة 
منذ زمن بعيد، حيث يعتبر دعم القضية 

الفلسطينية منذ وقت بعيد من الثوابت 
الجزائرية على المستويين الرسمي 

والشعبي، فمنذ بداية التصعيد والعدوان 
الصهيوني على المسجد األقصى خالل 
شهر رمضان الفضيل، بادرت الجزائر 

بدعوة المجموعة الدولية لنصرة المدنيين 
واإلسراع في إيجاد حل للقضية بموجب 

ما يقتضيه القانون الدولي، فجاءت رسالة 
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى 
األمين العام لمنظمة االمم المتحدة، التي 

دعا من خاللها المجتمع الدولي إلى تحمل 
مسؤولياته الكاملة تجاه الشعب الفلسطيني، 

لضمان الحماية الالزمة لهم ولدولتهم 
بموجب ما ينص عليه القانون الدولي، كما 

شدد على ضرورة "تحذير االحتالل من 

عواقب اتخاذ أي إجراء من شأنه تأجيج 
التوترات واستمرار دوامة العنف.«

ولدعم هذا المسعى، وحرصا منها على 
تجنيد المجموعة العربية وأنصار القضية 

الفلسطينية، باشرت الجزائر سلسلة 
من المباحثات مع دول عربية، قادها 
رئيس الدبلوماسية الجزائرية رمطان 

لعمامرة، الذي أجرى بدوره مشاورات 
مع نظرائه من كل من فلسطين واألردن 

وتونس وكذلك األمين العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبو الغيط، أبرز خاللها 
"الحاجة الملحة" لرد فعل سريع من 

المجموعة الدولية في مواجهة التصعيد 
الصهيوني ضد الفلسطينيين، كما أبرز 
لعمامرة عبر هذه االتصاالت الهاتفية، 
"الحاجة الملحة لرد فعل سريع وكاف 

من المجموعة الدولية في مواجهة 
تصعيد القمع )الصهيوني( وزيادة أعداد 

الضحايا الفلسطينيين"، حيث تركزت هذه 
المشاورات أيضا، حول دراسة سبل تنشيط 

آليات العمل العربي المشترك لتمكينها 
من الوفاء بواجب التضامن تجاه الشعب 
الفلسطيني واإلسهام في خلق ديناميكية 

مواتية على المستوى الدولي تفضي إلى 
استئناف المسار التفاوضي بغية ضمان 
تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية 

وفق مقتضيات القانون الدولي.«

وتتوقف المساعي الجزائرية لنصرة 
المدنيين الفلسطينيين، عند هذا الحد، فقد 
جددت البعثة الدائمة للجزائر لدى األمم 
المتحدة بدورها، دعوتها لبعثة المراقبة 
الدائمة لمنظمة التعاون اإلسالمي لدى 

األمم المتحدة في نيويورك من أجل عقد 
اجتماع للجنة القدس لدراسة الوضعية 
المأساوية التي يعيشها سكان القدس، 

وأشارت إلى مذكرتها الشفوية المؤرخة 
في 15 أفريل 2022 وعلى ضوء 

األوضاع الراهنة المأساوية في القدس، 
ال سيما في المسجد األقصى، والذي لم 

يعد يحتمل استمرار العبارات الخطابية 
والمدحية التي ال تعكس الحقيقة، خاصة 
وان المطلوب في بيان منظمة التعاون 

اإلسالمي هو اإلشادة ب"الدور المهم الذي 
تقوم به لجنة القدس برئاسة ملك المغرب ، 
محمد السادس" بينما يدرك الجميع أن هذه 
اللجنة التي تم تشكيلها عام 1975 عقدت 

اجتماعين فقط فقط خالل ال20 السنة 
الماضية، آخرها كان في عام .2014
وإدراكا منها بخطورة الوضع الراهن 

في مدينة القدس المقدسة، حيث يتعرض 
الشعب الفلسطيني الشقيق الى انتهاكات 

جسيمة لحقوق اإلنسان من قبل قوات 
االحتالل، اقترحت البعثة الدائمة للجزائر 

دعوة لجنة القدس لالنعقاد، في أقرب وقت 
ممكن، آلداء مهامها وتحقيق األهداف 
التي أنشئت من أجلها، مشيرة إلى أن 

"القضية األساسية والجوهرية هي دعوة 
لجنة القدس لالجتماع وأن أي شيء آخر 

ال يستدعي اي تعليق او مناقشة بل مجرد 
مناورات ومحاوالت لتضليل الرأي العام 
االسالمي والدولي والهروب الى األمام 

ومحاولة يائسة للتنصل من المسؤولية تجاه 
القضية الفلسطينية.«

وليس الموقف الجزائري تجاه القضية 
الفلسطينية بجديد، فلطالما ساعدت 

الفلسطينيين سواء على الصعيد 
الدبلوماسي، أو على الصعيد االقتصادي، 

من خالل تقديم ماليين الدوالرات كل 
سنة، والتي كان آخرها تقديم هبة لفلسطين 

بقيمة 100 مليون دوالر أمريكي، إلى 
جانب تقديم منح للطلبة الفلسطينيين 

وإعالن استضافة الفصائل الفلسطينية على 
أراضيها استمرارا لهذا الدعم.

�إميان. �س

ن�صاط دبلوما�صي حثيث لوقف العدوان على الأق�صى

اجلزائر تنتف�ض لن�سرة  فل�سطني

قال �صفري دولة فل�صطني باجلزائر 

الدكتور فايز حممد حممود 

ابوعيطة، اإن ر�صالة رئي�س 

اجلمهورية اىل المني العام للأمم 

املتحدة، توؤكد اأهمية اجلزائر يف 

املنطقة ونفوذها ومدى تاأثريها 

يف ال�صيا�صة القليمية والدولية، 

م�صيفا اأن مواقف اجلزائر تربهن اأن 

الق�صية الفل�صطينية هي اي�صا ق�صية 

جزائرية وق�صية عربية وق�صية كل 

احرار العامل. 

�إميان. �س

أكد السفير الفلسطيني بالجزائر، الذي حل 
أمس ضيفا على القناة اإلذاعية األولى، 
أن رسالة رئيس الجمهورية الى االمين 
العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، 
المتضمنة توفير الحماية الدولية للشعب 
الفلسطيني، "لسيت موجهة لهيئة االمم 

المتحدة فحسب بل هي موجهة ايضا 
للكيان الصهيوني وألطراف عديدة على 

المستوى الدولي وألطراف عربية مهرولة  
نحو التطبيع"، وهو ما يؤكد ان الجزائر 

دولة مهمة في المنطقة لها نفوذ وتؤثر في 
السياسة االقليمية والدولية وان القضية 

الفلسطينية هي ايضا قضية جزائرية 
وقضية عربية وقضية كل احرار العالم. 
ووأرد سفير دولة فلسطين بالجزائر ان" 

الموقف الجزائري العظيم" الذي تقوده 
الدبلوماسية الجزائرية وفي مقدمتها 
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 
"يعزي" ما قامت به بعض االنظمة 
العربية التي ادارت لألسف ظهرها 

للقضية الفلسطينية، فرئيس الجمهورية 
ادار العديد من الحوارات على المستوى 

الدولي اهمها الحوار الذي جمعه مع 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين اين 
درس معه االوضاع في فلسطين كما 

وجه ايضا رسالة الى االمين العام لألمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريس، طالبه فيها 

بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني 
وللمقدسات الفلسطينية من جرائم االحتالل 

واستنكر، كذلك الصمت الرهيب من 

العالم اتجاه القضية الفلسطينية مبرزا 
اهمية التنسيق بين وزارتي الخارجية 

الجزائرية والفلسطينية من اجل توحيد 
المواقف وتعزيز العالقة بينهما خاصة 

وان الدبلوماسية الجزائرية شجعت اطرافا 
دولية عديدة على اتخاذ مواقف داعمة 

للقضية الفلسطينية المستنكرة لالعتدءات 
االثمة الوحشية لالحتالل االسرائيلي على 

المسجد االقصى.
واعتبر سفير دولة فلسطين بالجزائر ان 
جرائم واعتداءات االحتالل االسرائيلي 

بحق الشعب الفلسطيني في شهر رمضان 
المبارك  والتي اسفرت عن سقوط 40 

شهيدا هي استفزاز لكل العرب والمسلمين 
في العالم خاصة وان هذه االعتداءات 

طالت المسجد االقصى، معبرا عن أسفه 
لقرارات مجلس االمن المخيبة آلمال 
الشعب الفلسطيني خاصة من جانب  

الدول العظمى التي تمتلك حق النقض 
)الفيتو( وفي مقدمتها الواليات المتحدة 

االمريكية التي تكيل بمكيالين  وتقف في 
الصف االول المعارض لحقوق الشعب 

الفلسطيني، كما أكد ان فلسطين ال تعول 
على مجلس االمن بل تعول اكثر على 

الجمعية العامة باعتبارها تضم عددا 
اكبر من دول العالم والتي دائما ما تكون 

قراراتها لصالح القضية الفلسطينية 
واالعتراف بفلسطين دولة عضو مراقب 

في االمم المتحدة من خالل حصولها على 
180 صوت.  

وعاد سفير دولة فلسطين بالجزائر 
الدكتور فايز محمد محمود ابوعيطة، 

للحديث عن القمة العربية التي ستحتضنها 
الجزائر شهر نوفمبر المقبل، حين قال إننا 
نعول كثيرا على القمة العربية المقبلة في 

الجزائر ألنها ستكون قمة استثنائية من 
اجل لم الشمل العربي وتوحيد المواقف 
العربية سواء اتجاه القضية الفلسطينية 
او من القضايا العربية االخرى، كما 

ستكون نتائج هذه القمة استثنائية بالنظر 
إلى اصرار الجزائر على توحيد الموقف 
العربي اتجاه القضية الفلسطينية سيما ما 

تعلق بموضوع التطبيع. 

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، اتصاال هاتفيا من 
رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، شكر من خالله الجزائر على 

موقفها "الثابت والمشرف" تجاه القضية الفلسطينية، حسب ما أورده 
بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان: "تلقى، رئيس الجمهورية، 
عبد المجيد تبون، اتصاال هاتفيا من أخيه رئيس السلطة الفلسطينية، 

محمود عباس، شكر فيه الجزائر، شعبا ورئيسا وحكومة، على موقفها 

الثابت والمشرف تجاه القضية الفلسطينية"، كما "أطلع محمود عباس 
رئيس الجمهورية على التطورات الخطيرة لألوضاع في فلسطين 

المحتلة واستهداف حرمة المقدسات اإلسالمية بباحة المسجد األقصى، 
إضافة إلى االتصاالت التي أجراها مع قادة الدول األعضاء في مجلس 

األمن الدولي"، وفقا للمصدر ذاته.
ع.ط

قام الفريق ال�صعيد �صنڨريحة، 

رئي�س اأركان اجلي�س الوطني 

ال�صعبي بزيارة عمل وتفتي�س 

اإىل قيادة الدرك الوطني، حيث 

عقد الفريق لقاء توجيهيا مع 

الإطارات وامل�صتخدمني، اأين 

األقى كلمة توجيهية، حذر 

خللها من ظاهرة الن�صياق 

وراء الإثارة والتهويل 

الإعلمي، الذي ي�صاحب بع�س 

الظواهر الجتماعية ال�صلبية، 

وما ينجر عنها، من جدل عقيم 

وقد يزيد من جتذير التناق�صات بني 

مكونات املجتمع الواحد.

ع.ط

قال الفريق شنقريحة "لقد أشرت في 
مناسبات سابقة إلى أن معركة اليوم هي 
معركة وعي بامتياز، وفي هذا السياق 

تحديدا، أود التطرق اليوم إلى قضية أخذت 
في اآلونة األخيرة أبعادا مقلقة، أال وهي 

ظاهرة االنسياق األعمى وراء اإلثارة 
والتهويل اإلعالمي، على مواقع وشبكات 

التواصل االجتماعي واإلعالم المرئي، 
الذي يصاحب بعض الظواهر االجتماعية 
السلبية، أو األحداث المعزولة، وما ينجر 

عنها، من جدل عقيم، ومزايدات من 
شأنها تهييج الرأي العام الوطني وتأجيج 

النعرات، وتجذير التناقضات بين مكونات 
المجتمع الواحد.

وهو ما نعتبره -يؤكد المتحدث- أمرا 
خطيرا يهدد السلم االجتماعي والنظام 

العام، ويندرج دون أدنى شك في سياق 
المؤامرات، التي تحاك ضد بالدنا، من 
أجل زرع بذور الفرقة وإدامة مسببات 
التخلف، وإشغال فئات المجتمع بعضها 

ببعض، وتفتيت مكوناته، بل وتفجيره من 
الداخل، ليسهل التغلغل فيه وتزداد قابليته 
للتهجين واالحتواء«. الفريق أّكد، أيضا، 
أن ما يزيد من تعقيد الوضع هو استعمال 
التكنولوجيا لتوجيه الرأي العام والتالعب 

به، عبر نشر كل ما يفرق ويخلق بلبلة 
بين مختلف مكونات الشعوب، مما يتطلب 
تضافر جهود  الجميع من أجل وأد الفتنة 

في المهد.
عالوة على ذلك، يوقل الفريق، يجزم 
معظم الخبراء في الفضاء السيبراني 

بوجود تطبيقات وبرمجيات من الذكاء 
االصطناعي، تم تصميمها على أساس 

دراسات نفسية جد متقدمة، لذهنية وعقلية 
الشعوب المستهدفة، غايتها توجيه رأيها 

العام والتالعب به، عبر نشر كل ما 
يفرق ويخلق بلبلة بين مختلف مكوناتها، 

من جهة، ومن جهة أخرى، 
التعتيم المقصود على كل ما هو 
إيجابي ويحقق توافقا ويوحد هذه 

المجتمعات.
وعليه، فإننا نعتقد أنه ينبغي 

على الجميع، من أعوان الدولة، 
وأعضاء المجتمع المدني، 

واألعيان وقادة الرأي والنخب، 
واألئمة ورجال الدين، استنهاض 
الهمم وتوعية الشباب، وأخذ مثل 
هذه الظواهر، على محمل الجد، 
والعمل بتضامن وتكاتف، على 

وأدها في المهد، لكي ال ينتشر لهيبها وتعم 
الفتنة البالد«. الفريق حث أبناء الجزائر 

من أجل التحلي بالمزيد من الوعي 
واليقظة، وأن يحرصوا على االبتعاد عن 

كافة أشكال ومظاهر التهويل واإلثارة، 
وتحكيم العقل بدل العاطفة: 

وختم بالقول "وأهيب بأبناء وطننا أن 
يتحلوا بالمزيد من الوعي واليقظة 
والتبصر، ويحرصوا على االبتعاد 
عن كافة أشكال ومظاهر التهويل 

واإلثارة، وتحكيم العقل بدل العاطفة، 
ونبذ التصرفات غير المسؤولة التي 

تهدم وال تبني، وال تخدم سوى مصالح 
أعداء الشعوب..هؤالء المتربصين الذين 

يحاولون تحويل أهم عوامل التالحم 
واالنسجام، بين جميع مكونات شعبنا، إلى 

أسباب للتناحر والفرقة والقطيعة، فكما 
يقال »الشعوب التي تفقد إيمانها بدورها 
الحضاري، تفقد بالضرورة إرادتها في 
الدفاع عن كيانها، فما بالك بالنصر!   

««.

قال اإن ما يزيد من تعقيد الو�صع هو ا�صتعمال التكنولوجيا لتوجيه الراأي العام والتلعب به

 الفريق �سنقريحة يحذر من ظاهرة 
الن�سياق وراء الإثارة والتهويل الإعالمي

�صكر �جلز�ئر على موقفها "الثابت وامل�صرف" جتاه الق�صية الفل�صطينية

عبا�ض يطلع رئي�ض اجلمهورية على التطورات 
اخلطرية لالأو�ساع يف فل�سطني املحتلة

 ال�صفري الفل�صطيني ي�صف موقف

 تبون بـ"ال�صجاع"، ويوؤكد:

 دعوة اجلزائر املجتمع 
الدويل لن�سرة فل�سطني يوؤكد 

اأهميتها يف املنطقة

اأبدت اجلزائر انخراطا ن�صطا يف امللف الفل�صطيني بعد ت�صاعد العدوان ال�صهيوين على امل�صجد الأق�صى، فقد �صارعت اإىل دعوة املجتمع 

الدويل ل�صرورة حتّمل م�صوؤوليته جتاه الق�صية الفل�صطينية، و�صمان حماية دولية للمدنيني الفل�صطينيني، كما كانت �صباقة لإدارة 

م�صاورات مع عديد الطراف العربية لل�صغط على املجموعة الدولية واإلزامها بوقف القمع ال�صهيوين.
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تابعة ملجمع �سوناطراك 

 تد�شني قاعدة
حياة بعني �أمينا�س

تم تدشين قاعدة الحياة التابعة لمجمع سوناطراك بإن أمناس 
بوالية اليزي، حسب ما أفاد به بيان للمجمع. 

و تم التدشين خالل زيارة إلى ناحية إن أمناس قام بها نائب 
الرئيس المدير العام المكلف بنشاط النقل عبر االنابيب بمجمع 

سوناطراك، أمين ماليكة، مرفوقا بإطارات هذا النشاط والمدير 
التنفيذي للموارد البشرية و الرئيس المدير العام  لشركة 

الهندسة المدنية و البناء- فرع سوناطراك . 
وأوضح البيان أن الزيارة, تندرج ضمن توجيهات الرئيس 

المدير العام للمجمع من أجل »تحسين ظروف الحياة و ظروف 
عمل مستخدمي المؤسسة«. 

وأنجزت قاعدة الحياة الجديدة من طرف الشركة الوطنية 
للهندسة المدنية و البناء ببلدية برج عمر إدريس بإن أمناس 

بوالية إليزي و هي ذات طاقة استقبال تتسع إلى 155 عامالي 
و تحتوي على غرف ومطعم باإلضافة إلى مساحات الترفيه 

ولواحق أخرى منجزة وفق المعايير المعمول بها والتي ستعمل 
على راحة العمال بعد فترات العمل, يضيف البيان. 

ق. اإ

 موازاة مع ارتفاع الإنتاج 

يف قطاع املحروقات باأكرث من 3 باملائة 

�لنمو خارج �ملحروقات بلغ 
ن�شبة 1ر5 باملائة يف 2021
�سجل اإنتاج قطاع املحروقات منوا باأزيد من 3 باملائة 

خالل العام املا�سي 2021، فيما �سجل النتاج ال�سناعي 

للموؤ�س�سات العمومية زيادة بن�سبة 5ر4 باملائة يف 

2021 ح�سب الديوان الوطني لالإح�سائيات الذي ك�سف 
باأن النمو خارج املحروقات بلغ ن�سبة 1ر5 باملائة

ع.ط

وحسبما علمته وكالة األنباء الجزائرية لدى الديوان الوطني 
لإلحصائيات، فإن قطاع المحروقات شهد في 2021 أداء 

متميزا إذ سجل نموا بـ1ر3 بالمائة في االنتاج مقارنة بالسنة 
التي قبلها، والتي تميزت بانخفاض نسبته 2ر8 بالمائة.

وتم تسجيل هذا التحسن في األداء ابتداء من الثالثي الثاني 
والذي بلغت فيه نسبة الزيادة 2ر3 بالمائة، ليتعزز هذا التحسن 

في الثالثي الرابع بـ 7ر9 بالمائة. وشهد فرع النفط الخام 
والغاز الطبيعي انتعاشا في االنتاج ابتداء من الثالثي الثاني 

بزيادات بلغت تواليا +1ر3 بالمائة و+5ر4 بالمائة و+4ر8 
المائة على التوالي، أي بنسبة ارتفاع متوسطة عند 2ر2 بالمائة 

بالنسبة لكامل السنة.
أما بالنسبة لفرع تمييع الغاز الطبيعي الذي ساهم بدوره في نمو 

قطاع المحروقات في 2021، فقد شهد زيادات في الثالثيات 
األربع للعام وباألخص الثالثي األول )+2ر16 بالمائة( 

واألخير )5ر17 المائة(، أي بزيادة متوسطة تبلغ + 4ر11 
بالمائة بالنسبة لكامل العام.

من جانبه، عرف فرع تكرير النفط الخام نموا سنويا سلبيا 
)- 5ر0 بالمائة( على الرغم من النمو المسجل ب +1ر8 
بالمائة خالل الثالثي األخير من العام. وفي مقابل ذلك، تم 

تسجيل انخفاض في الثالثي الثاني )-4ر2 بالمائة( والثالثي 
الثالث )-6ر8 بالمائة(، بعد زيادة تقدر ب +7ر0 بالمائة خالل 

األشهر الثالثة األولى من السنة الماضية.
وتظهر بيانات الديوان الوطني لإلحصائيات أن إنتاج قطاع 
الطاقة سجل ارتفاع قدره 2ر8 بالمائة في 2021 مقارنة 

بالسنة التي سبقتها والتي تميزت بانخفاض قدره 8ر2 بالمائة. 
وبدأ االنتاج في هذا القطاع يستعيد عافيته انطالقا من الثالثي 

الثاني من هذا العام مسجال زيادة بنسبة 13 بالمائة، ليعزز هذا 
االداء خالل الثالثي الثالث )6ر12 بالمائة( واألخير )9ر5 

بالمائة(.
وبعد تسجيل معدالت نمو سلبية في 2019 و2020، عرف 
قطاع المناجم والمحاجر زيادة في االنتاج بنسبة 1ر4 بالمائة 
في 2021، على الرغم من االنخفاض المسجل في الثالثيين 
األول والثالث ب -5ر4 بالمائة و-7ر1 بالمائة على التوالي، 
وذلك بفضل األداء المتميز الذي سجل خالل الثالثيين الثاني 
والرابع بنسبة + 8ر9 بالمائة و+3ر13 بالمائة. وباستثناء 
استخراج الحجر والطين والرمل، الذي عرف هبوط المعدل 
السنوي المتوسط لإلنتاج بنسبة 4ر5 بالمائة، وكذا استخراج 

المعادن الذي انخفض ب 5ر1 بالمائة، فإن باقي أنشطة القطاع 
سجلت معدالت نمو إيجابية.

وفي هذا اإلطار، تظهر بيانات الديوان أن استخراج الملح نما 
بنسبة +9ر4 بالمائة في 2021 مقارنة بالعام السابق.وسجل 

استخراج خام الفوسفات زيادة هامة بنسبة 3ر50 بالمائة.
أما بالنسبة الستخراج الخامات والمواد المعدنية، فقد عرفت 

زيادة خالل الثالثيات األربع لتختتم 2021 بزيادة سنوية قدرها 
1ر29 بالمائة. وإجماال، سجل االنتاج الصناعي للمؤسسات 
العمومية زيادة بنسبة 5ر4 بالمائة في 2021 حسب الديوان 

الذي كشف بأن النمو خارج المحروقات بلغ نسبة 1ر5 بالمائة، 
حيث عرفت عدة قطاعات تحسنا كبيرا مقارنة بـ 2020.

�ش.زمو�ش

وتعتبر المساحات التجارية الكبرى 
من أنماط التجارة التي تسمح بتوفير 
مختلف السلع في مكان واحد و هذا 

أمر إيجابي، ألنه يسمح بالمفاضلة بين 
عدد معتبر من  السلع الختيار المنتج 

المناسب من حيث النوع و السعر، 
غير أن هذه المساحات التجارية 

تحولت منذ بداية رمضان  من أماكن 
لترشيد النفقات إلى مساحات أو 

مراكز لحمى الشراء واالستهالك 
غير العقالني والهمجي فخالل جولة 

قادتنا لعدد من المساحات التجارية 
الكبرى وقفنا على هوس المواطنين 

بشراء كميات كبيرة من المواد 
الغذائية المتوفرة في رفوفها بمختلف 

األنواع واألشكال، حيث تسجل 
هذه المساحات حالة من االكتظاظ 

وتشكل طوابير خالل أيام رمضان 
ويشير عدد من مسيري هذه المراكز 

التجارية أن الطلب تضاعف أربع 
أو خمس مرات منذ بداية رمضان 

على عدد من المنتجات مقيمين 
السلوك االستهالكي لزبائنهم بالقول 
انه ال يعتمد على أي أولويات حيث 
هناك مواطنون يقتنون كميات كبيرة 
من منتج وحد في حين هناك زبائن 

يظهرون مشتتين عند التسوق 
وهو ما ينعكس على مقتنياتهم، 
بالمقابل يرى تجار التجزئة أن 

انتشار المساحات التجارية الكبرى 
بات يشكل أضرار حقيقا لمستقبل 

تجارتهم، حيث يعتقد هؤالء التجار 
أن انتشار "السوبيرات" بهذا الشكل 

سيؤدي إلى إغالق المتاجر الصغيرة 
خالل الفترات القادمة ، حيث باتت 

هذه األخيرة تشهد ضعفا في نشاطها 
التجاري من قبل المواطنين. 

وفي هذا الصدد يري رئيس فدرالية 
حماية المستهلك زكي حريز في 

تصريح لـ"لرائد" أن انتشار المراكز 
التجارية قام بتغير العالقة بين 

المستهلك والتاجر ، بحث ساهمت 
هذه المراكز بشكل كبير في تغير 

النمط االستهالكي للمواطنين 
، ويعزو  حريز تغير النمط 

االستهالكي إلى العروض التي 
تقدمها المراكز التجارية على حزمة 
من السلع األساسية بأسعار مخفضة 

، إضافة إلى توفر أجواء تسوق 
حقيقية فيها ، مضيفا أن المراكز 

التجارية أدخلت مفهوما جديدا في 
عالم التسوق ، ويرى أن تحول هذه 
األخيرة إلى متنفس للمواطنين ساهم 
في ارتفاع وتيرة التسوق داخلها في 

ظل محدودية أماكن الترفيه.
 وأوضح حريز أنه نتيجة لتغير 

النمط االستهالكي وتفاوت القدرات 
المالية والتسويقية ، أصبحت المحال 

الصغيرة "البقاالت" مهددة في هذا 

المجال خصوصا مع غياب قدرة 
تلك المحال التخزينية واالستيرادية، 
مشيرا أن استمرار رواج المساحات 

الكبرى سيؤدي إلى انخفاض عدد 
المحالت التجارية الصغيرة إلى 

ما نسبته 25 بالمائة خالل األعوام 
القادمة، بالمقابل لم ينف حريز 

تسبب المساحات التجارية الكبرى 
في "تدني" الوعي االستهالكي أكبر 

عند الجزائريين مقدرا أن نسبة 
التبذير تزيد عند األسر التي تقتني 

مستلزماتها الغذائية من "السوبيرات" 
مقارنة بالعائالت التي تتسوق عند 

محالت البقالة الصغيرة.

لم تعدظاهرة التبذير المفرط خالل شهر رمضان 
مقتصرة على المستهلكين، حيث بات تجار الجملة 

والتجزئة والفالحين، وكذا الخبازين متورطون 
في التبذير، أين يرمي هؤالء يوميا األطنان من 

المواد الغذائية بسبب تلفها أو رغبة منهم في إبقاء 
أسعارها مرتفعة وهو ما يعني إلقاء ماليير الدعم 

في المزابل.
 انتشرت عبر مواقع التواصل االجتماعي هذه 
األيام صور لمظاهر التبذير ليس الذي يتورط 

فيه المستهلكون وإنما الذي يتسبب فيه تجار 
جملة وتجزئة وفالحون وكذا خبازون باتوا يلقون 
ماليير الدعم في المزابل، حيث تداولت العديد من 

الصفحات بالفيسبوك على وجه التحديد صورة 
ألطنان من الخبز المدعم مرمية في احدي مزابل 
العاصمة، أين أشارت تعليقات مصاحبة للصورة 
إلى أن عدد من الخبازين الذين يحضرون كميات 
تفوق الطلب على مادة الخبز في رمضان يلقون 

إنتاجهم المتبقي في المزابل.
 وبما أن مادة الفرينة مدعمة وأسعار الخبز 

أصال مقننة وتلقى دعما من الدولة فان مثل هذه 
الممارسات هي بمثابة استنزاف للخزينة العمومية 
ورمي لماليير الدعم في المزابل بغض لنظر إن 
مثل هكذا ممارسات ال تمت لدين اإلسالم بصلة 

وهي محرمة شرعا، وليس فقط الخبازين فقد 
عمد العديد من الفالحين وتجار الجملة في أسواق 
الخضر والفواكه مع بداية رمضان لرمي أطنان 

من أنواع من الخضر في المزابل أيضا بسبب 
تلفها رغم أن األسواق تقول العكس. فاألسعار 
الملتهبة منذ بداية الشهر الكريم تشير إلى أن 

الطلب يفوق العرض وهو ما يرجح فرضية تعمد 
هؤالء الفالحين رمي األطنان من هذه المنتوجات 
حتى يتم إبقاء األسعار مرتفعة في األسواق وهو 
ما يدخل في إطار االحتكار المفروض انه يعاقب 

عليه القانون التجاري.

كما يلقي بعض التجار يوميا في القمامة األطنان 
من المنتجات منها منتجات فاسدة وأخرى مدعمة 

مثل حليب األكياس، حيث رصدت جمعيات حماية 
المستهلك الفترة األخيرة صور لمئات اللترات من 

الحليب المدعم ملقاة في أحد المزابل في احدي 
واليات الوطن بينما يعيش المواطن أزمة في 

التزود بهده المادة.
 وفي هذا الصدد تبقي التساؤالت مطروحة حول 

دور أجهزة الرقابة في مثل هذه الظاهرة التي باتت 
تضرب "توازن" العرض والطلب في األسواق 

وتستنزف الخزينة العمومية فالتبذير الذي يتسبب 
فيه المواطن يتحمل مسؤوليته غير أن التبذير الذي 

يتورط فيه التجار والفالحين وأحيانا المنتجين 
تتحمل عبء الخزينة العمومية ما يستدعي التدخل 

وفرض الرقابة من أجل وقف هذه الممارسات.
�ش.زمو�ش

قامت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية 
"أناد" )أنساج سابقا( بقبول 207 ملفا جديدا 

لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة، حسبما أفاد 
به أمس بيان للوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات 

المصغرة والتي أكدت تواصل العملية إلى غاية 
استكمال دراسة جميع الطلبات.

وأوضح البيان أنه "تنفيذا لمحاور االستراتيجية 
الجديدة المتخذة إلعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية 

لدعم وتنمية المقاوالتية وكذا التكفل بالمؤسسات 
المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها 

أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة، 
تم عقد جلسة العمل السابعة )في سنة 2022( 

للجنة الضمان المكونة من ممثلي صندوق الكفالة 
المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة 
للشباب ذوي المشاريع والوكالة الوطنية لدعم 

وتنمية المقاوالتية والمكلفة بدراسة هذه الملفات، 
وذلك بمقر الوكالة".

وخالل هذه الجلسة، تمت دراسة 547 ملف مقدم 
من طرف ممثلي بنوك والية تيبازة، حيث تم قبول 

207 ملفا للتعويض بما يفوق 283 مليون دج. 

وحسب ذات المصدر، فقد تم تأجيل 339 ملفا، 
كون المؤسسات في حالة نشاط إلعادة دراستها 

وتقديم المرافقة الالزمة لها من طرف "أناد" عن 
طريق إعادة جدولة ديونها أو منحها مخططات 
أعباء إلعادة بعث نشاطها في إطار االتفاقيات 

المبرمة مع مختلف القطاعات، كما تمت تسوية 
وضعية ملف واحد حيث تمت الموافقة على تسديد 

كل االقساط البنكية، في حين لم يتم رفض اي ملفا، 
حسب البيان.

 ف.م

حولت امل�ستهلكني لآلة للت�سوق و�ساهمت يف ارتفاع م�ستوي التبذير يف رم�سان 

م�شاحات كربى ُتغذي ال�سلوك 
�ال�شتهالكي "�ملُ�شطرب" للجزائريني 

تعرف امل�ساحات التجارية الكربى منذ بداية رم�سان  اإقبال كبريا من طرف اجلزائريني حيث باتت هذه امل�ساحات قبلة 

للكثري من العائالت نظرا ملا توفره من وفرة ملختلف املنتجات غري اأن هذه الوفرة حتولت عند البع�ش من نعمة اإىل نقمة 

 اأين اأثرت على ال�سلوك ال�ستهالكي للجزائريني الذين بات غري متزن واأ�سبحت هذه امل�ساحات التجارية الكربى ت�ساهم 

يف "انحراف" اأكرب لهذا ال�سلوك ال�ستهالكي اأين يطغي على هذا الأخري التبذير بعيدا عن اأي ترتيب لالأولويات.

التبذير من طرف هوؤلء اأخذ اأبعادا خطرية يف رم�سان

جتار جملة، فالحون وخبازون ي�ستنزفون اخلزينة العمومية..!

بعد درا�ستها من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاولتية "اأناد"

قبول 207 ملفا �إ�شافيا لتعوي�س ديون �ملوؤ�ش�شات �ملتعرثة
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العملية تخ�ص �ستة مواقع

 6 �صركات تفوز ب�صفقات 
ا�صتك�صاف الذهب يف ال�صحراء

فازت اأم�س الأربعاء 6 �صركات، ب�صفقات ا�ستك�ساف مناجم الذهب يف اجلزائر، بهدف االنطالق يف مرحلة 

لحقة نحو ا�صتغاللها واإنتاج هذا املعدن النفي�س بطريقة �سناعية، ملدة 3 �سنوات قابلة للتجديد.

ف.م

الحدث الخميس 21 أفريل
 2022 المـوافق  

لـ 20 رمضان 1443 ه  

وقال مدير الوكالة الوطنية للنشاطات 
المنجمية، إسماعيل الجوزي، خالل إشرافه 
على فتح أظرفة العروض المالية للمزايدة 

الوطنية رقم 52 على مستوى وزارة الطاقة 
والمناجم، إن الشركات المعينة قدمت أفضل 

العروض المالية، حسب موقع الطاقة. وتلقت 
الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية 20 

عرضا ماليا، رفض منها اثنان، في إطار 
المناقصة الوطنية والدولية، التي أطلقت في 

20 ديسمبر الماضي، والخاصة بمنح رخص 
منجمية للتنقيب عن الذهب.

وتخص العروض المالية ستة مواقع، من 

بين التسعة المقترحة في بادئ األمر بوالية 
تمنراست )4 مواقع( وتندوف )2 مواقع( 

بمبلغ اجمالي قدره 746.999.000 دينار 
جزائري . وجرت عملية افتتاح األظرفة 

الخاصة بالدورة ال52 للمناقصة الخاصة 
بالسندات المنجمية، التي ترأسها اسماعيل 

الجوزي، رئيس اللجنة المديرة للوكالة، في 
جلسة علنية وبحضور المكتتبين أو ممثليهم 

اضافة الى محضر قضائي.
وسيُودع المتعاملون الذين يتم انتقائهم في 

المناقصة ملفات التنقيب في أجل قدره ثالثة 
أشهر.وأشارت الوكالة الوطنية النشاطات 

المنجمية، بأن المتعاملين المعنيين مطالبون 
بعد الحصول على رخصة التنقيب من الوكالة 

للشروع في أشغال التنقيب المنجمي في مدة 
أقصاها سنة، حسب التوضيحات التي قدمها 

اسماعيل الجوزي.
جدير بالذكر، فإن الوكالة تسلمت 79 ظرفا، 

وقبلت 64 عرضا في مرحلة العروض 
التقنية قبل شهر، وفقا لما ينص عليه القانون 

الجاري العمل به، و لم يشارك في تقديم 
العروض المالية سوى 20 شركة من بين 

الشركات المقبولة في المرحلة األولى، والتي 
تنافست على 6 مواقع من بين 9 مواقع.

خفض صندوق النقد الدولي، من توقعاته 
للنمو العالمي بنحو نقطة مئوية كاملة، 

جراء التداعيات اإلقتصادية، التي أفرزتها 
العمليات العسكرية الروسية على األراضي 

األوكرانية.
 وحذر الصندوق من ارتفاع نسبة التضخم، 

مؤكدا بأن الخطر بات واضحا وقائما بالعديد 
من البلدان، مشددا على أن المخاطر ال تزال 
تميل إلى اتجاه متصاعد، مع احتمال حدوث 

مزيد من االضطرابات من ليبيا، غير أنه 
شدد على أن احتمال حظر االتحاد األوروبي 

للنفط الروسي، يبقى أكبر تهديد.
تشهد أسعار النفط الخام العديد من التقلبات 

في اآلونة األخيرة، مدفوعة بتراجع توقعات 
اإلمدادات بعد العقوبات المفروضة على 

روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، 

على خلفية شروعها في عمليات عسكرية 
على األراضي األوكرانية منذ نهاية شهر 

فيفري الماضي، كما أن القيود التي فرضتها 
الصين لمحاصرة فيروس كورونا أضرت 

بشكل كبير على الطلب العالمي للنفط، وهي 
العوامل التي أضحت تؤثر في األسعار. 

ارتفعت أمس أسعار العقود اآلجلة لخام برنت 
الخاصة بتسليم شهر جوان بنسبة 0,8 بالمئة، 
لتصل إلى 108,15 دوالر للبرميل الواحد، 

بعدما المست 109 دوالر في وقت سابق 
من الجلسة. كما صعدت أسعار العقود اآلجلة 
لخام غرب تكساس الوسيط  الخاصة بتسليم 

شهر ماي بنحو 0,8 بالمئة، لتستقر عند 
103,50 دوالر للبرميل.

وفي المقابل، أقفلت أمس أسعار العقود 
العاجلة للنفط الخام الجزائري صحاري بالند 

عند انخفاض طفيف قدرت نسبته ب 0,39 
بالمئة، لتصل إلى 108,03 دوالر للبرميل 

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

وفي سياق متصل، أنتجت منظمة البلدان 
المصدرة للنفط "أوبك" الدول خارج 

المنظمة، نحو 1,46 مليون برميل يوميا 
دون أهدافها اإلنتاجية في شهر مارس 

الماضي، إذ بدأ اإلنتاج الروسي في التراجع 
في أعقاب العقوبات التي فرضتها بعض 

الدول على موسكو.وأظهر تقرير من تحالف 
المنتجين أن روسيا أنتجت نحو 300 ألف 
برميل يوميا دون المستوى المستهدف في 

شهر  مارس المنقضي عند 10,018 مليون 
برميل يوميا، حسبما ذكرت رويترز.

ف.م

أجل مجلس قضاء الجزائر، يوم األربعاء، 
إلى 4 ماي القادم، لالستئناف في األحكام 

االبتدائية الصادرة في قضية مجمع 
"متيجي"، والتي توبع فيها الوزير األول 
األسبق، عبد المالك سالل، مدير ديوانه، 
مصطفى عبد الكريم رحيال، وعدد من 

وزراء ومسؤولون سابقيو بتهم ذات صلة 
بالفساد. وجاء التأجيل بطلب من هيئة 

دفاع المتهمين بسبب وجود أحد المتهمين 
بالمستشفى.

وكان القطب الجزائي المتخصص في 
مكافحة الجرائم المالية واالقتصادية بمحكمة 

سيدي أمحمد )الجزائر العاصمة(, قد 
أدان, نهاية يناير المنصرم, الوزير األول 
األسبق, عبد المالك سالل, ب 5 سنوات 

حبسا نافذا ومدير التشريفات السابق برئاسة 

الجمهورية, مختار رقيق, ب 6 سنوات 
حبسا نافذا, بينما أدين الرئيس المدير العام 

لمجمع متيجي, منصور متيجي, ب 8 
سنوات حبسا نافذا في قضية مجمع متيجي.
وحكم على المدير السابق لديوان الوزارة 
األولى, مصطفى عبد الكريم رحيال, في 
ذات القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا, فيما 
استفاد كل من والي العاصمة السابق, عبد 

القادر زوخ, وزير النقل واألشغال العمومية 
السابق, عبد الغاني زعالن, والرئيس 

السابق لديوان الوزارة األولى, عمراني 
حفناوي, من البراءة. وأدين هؤالء بعدة تهم 

منها منح امتيازات غير مبررة والتمويل 
الخفي للحملة االنتخابية وسوء استغالل 
النفوذ والوظيفة وتبديد أموال عمومية.

ف.م

جوائز بني  500األف و3 ماليني دولر يف انتظار الفائزين

دعوة للباحثني اجلزائريني للرت�صح 

جلائزة"VinFuture"العاملية للعلوم والتكنولوجيا

دعت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الباحثين والمهندسين 
إلى تحديد الترشيحات المحتملة لجوائز VinFuture لسنة 2022.

أنهت المديرية العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إلى علم الباحثين 
والمهندسين الذين يستوفون معايير الترشح، أنه يمكنهم إرسال ترشحهم من خالل 
االستمارة إلى البريد اإللكتروني h.harik@mesrs.dz  قبل 8 ماي 2022، 

وسيؤدي عدم االمتثال الستمارة الترشح إلى الرفض اآللي للملف.
وتعتبر جائزة"VinFuture" جائزة عالمية للعلوم والتكنولوجيا نشأت في فيتنام 
لتكريم أحدث األبحاث العلمية واالبتكارات التكنولوجية التي تخلق تغييرات هامة 

في الحياة اليومية لماليين األشخاص، و كل بحث أو ابتكار تكنولوجي مؤهل 
للترشح للجائزة إذا كان يعالج المشاكل اليومية لألشخاص، ويتماشى مع أحد أهداف 

التنمية المستدامة لألمم المتحدة.
وتهدف جوائز VinFuture إلى تعزيز العلم من أجل اإلنسانية وتكريم المخترعين 
والباحثين البارزين من الجامعات ومخابر البحث والمخترعين المحليين حول العالم 

الذين قد ال يمارسون في بيئة بحث رسمية.
وتشمل جائزة VinFuture جائزة كبرى تبلغ قيمتها 3 ماليين دوالر أمريكي، 

تُمنح سنوًيا لألبحاث الرائدة واالختراعات التكنولوجية التي تعمل على تحسين جودة 
حياة اإلنسان بشكل إيجابي وخلق عالم أكثر إنصاًفا واستدامة.

كما ستُمنح ثالث جوائز خاصة إضافية بقيمة 500.000 دوالر أمريكي كل سنة 
للمبتكرين من البلدان النامية والنساء المبتكرات والمبتكرين اللذين حققوا إنجازات 

بارزة في المجاالت الناشئة.
وكشفت المديرية العامة للبحث العلمي أن المجاالت المعنية هي االحتياجات 

اإلنسانية والتغذية والفالحة الصحة واإلنقاذ; الكيمياء والمعادن، كيمياء، 
البيوتكنولوجيا والصيدلة، تكنولوجيا البنية الدقيقة و النانوتكنولوجيا، التكنولوجيا 
البيئية، المعادن، الهندسة الميكانيكية وهندسة الطرائق، تحويل المواد و النسيج 
والورق، اآلالت و األدوات و المحركات والمضخات والتوربينات، اإلضاءة 

والتدفئة، الهندسة المدنية والنقل، حماية األرض والتغيرات المناخية، الفيزياء" 
القياس والبصريات والتكنولوجيا الطبية والمراقبة و الكهرباء"، واآلالت واألجهزة 
الكهربائية والطاقة، التكنولوجيا السمعية والبصرية، تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ، 

نصف النواقل.
مرمي عثماين

  كان عددهم يف الأول 20 �ستاذ مت توجيه
 لهم  اتهامات ال�صبت وال�صتم ون�صر فيديوهات من غري اإذن

مديرة مدر�صة بالعا�صمة 
جتر 11 اأ�صتاذ اىل اأروقة العدالة

 
أقدمت المديرة السابقة لمدرسة العربي التبسي بعين البنيان بالعاصمة، على مقاضاة 

11 استاذ من المدرسة تهمة التحريض ونشر فيديوهات من غير إذن.
وحسب المعلومات الصادرة عن االستاذ قيواس بشير ، فان القضية برمجت ل 11 
من أساتذة مدرسة العربي التبسي يوم األحد 8 ماي 2022 في محكمة الشراڨة ، 
قائال  "انه "تعود أحداث القضية إلى الموسم الدراسي 2020/2019 حيث قامت 
المديرة السابقة بمنع األساتذة المضربين من الدخول إلى مدرستهم بعدما مارسوا 

حقهم في اإلضراب لمدة يومين وهو قرار احتج عليه األساتذة ونظموا وقفات 
أمام مديرية التربية لوالية الجزائر غرب، حيث القى هؤالء دعم كبير من طرف 

األساتذة في كل واليات الوطن وتعاطف مع قضيتهم األولياء والرأي العام.
وحسب المتحدث، فإنه بعد وقفات ناجحة ومسيرة، قامت مديرية التربية بإرسال 

لجنة تحقيق إلى المدرسة وتأسست هذه اللجنة كلجنة تأديبية فصلت في تحويل 
المديرة إلى مدرسة أخرى كعقوبة لها جراء تعديها على القانون وحق األساتذة، 

مؤكدا ان  قرار التحويل جاء بختم مؤسسة من مؤسسات الجمهورية )مديرية 
التربية... (  

وقال ذات  المتحدث" أنه منذ ذاك الحين، فان المدير قامت بإيداع شكاوي  ضد 
أكثر من عشرين أستاذ وأستاذة وهو منهم  بعد وقوفهم الى جانب زمالئهم من  هذه 
المدرسة"( بتهم تارة جماعية وتارة فردية ضدنا، تارة السب والشتم، وتارة أخرى 

التصوير من غير إذن والتشهير ، موضحا انه بعدما أُغلق ملف التهمة األولى 
)القذف والشتم( وفصل المحكمة فيه أنه غير مؤسس، رافعت المديرة  قضية أخرى 

وملف جديد بعنوان تهمة التحريض ونشر فيديوهات من غير إذن في حق 11 
استاذ«.

ودعا االستاذ قيواس، األساتذة وكل عمال التربية  إلى  الحرص على وقوفهم مع 
أساتذة العربي التبسي  ومساندتهم المعهودة لهم، مناشدا  مسؤولي التربية لوضع حد 

لهذه التصرفات التي تمنع األستاذ من تأدية مهامه في أكمل وجه.
مرمي عثماين

بن باحمد يبحث مع ال�صفري الإماراتي اآفاق تعزيز التعاون الثنائي

 نحو تعزيز ودعم ال�صراكة 
اجلزائرية-االإماراتية يف املجال ال�صيدالين

استقبل وزير الصناعة الصيدالنية،عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، سفير دولة 
اإلمارات العربية المتحدة بالجزائر، يوسف سيف خميس سبيع العلي، والذي تحادث 

معه حول سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في المجال الصيدالني، حسبما 
أفاد به أمس بيان للوزارة. وسمح هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، "بمراجعة 

تقدم الشراكة وآفاق تعزيزها من خالل توقيع اتفاقية بين الوكالة الوطنية للمواد 
الصيدالنية ونظيرتها اإلماراتية، لتبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بتسجيل 

واعتماد ومراقبة جودة المواد الصيدالنية"، حسب نفس المصدر، كما اتفق الطرفان 
على دعم وتشجيع التواصل بين المتعاملين الصيدالنيين من البلدين، ال سيما فيما 

يتعلق بتبادل الخبرات في مجال التصدير. ولتعزيز ودعم الشراكة الجزائرية-
اإلماراتية في المجال الصيدالني، "سيتم إرسال وثيقة شاملة من طرف السفارة 

إلى السلطات اإلماراتية، لتقييم حالة التبادالت والتعاون لعرض فرص االستثمار، 
السيما في مجال تصنيع المواد الصيدالنية المبتكرة وتصديرها"، حسب بيان 

الوزارة.
ع.ط

تقلبات اأ�صعار النفط اخلام متوا�صلة

حتذيرات من ارتفاع ن�صبة الت�صخم

 بهدف تقلي�س فاتورة ا�صترياد 

الأدوية وتعزيز النتاج املحلي

 اجلزائر تريد اال�صتفادة 
من التجربة الرو�صية يف جمال االأدوية

تم أمس بالصيدلية المركزية للمستشفيات استعراض مجاالت الشراكة 
بين الجزائر وروسيا، السيما المتعلقة منها بالتكنولوجيا الحيوية في ظل 
رغبة الجزائر في االستفادة من التجربة الروسية في مجال إنتاج المواد 

الصيدالنية. وفي هذا الصدد، استقبل المدير العام للصيدلية المركزية 
للمستشفيات، علي عون، وفدا روسيا يتكون من الممثل التجاري الروسي 

بالجزائر والمدير العام لشركة "ألجن فارم"، بحضور اطارات من 
الصيدلية، حيث تطرق الطرفان الى عدد من النقاط أبرزها "التحضير 

النطالق انتاج األدوية في اطار الشراكة الجزائرية-الروسية، سيما المتعلقة 
منها بالتكنولوجيا الحيوية وبعض االمراض النادرة كالهيموفيليا وداء 

السرطان والدم، إلى جانب االستفادة من التجربة الروسية في مجال اإلنتاج 
الصيدالني"، حسب ما أورده بيان للصيدلية المركزية للمستشفيات.

وأوضح نفس المصدر أن هذه العملية التي تدخل في اطار مهام الصيدلية 
المركزية للمستشفيات، "ستساهم في تقليص فاتورة استيراد االدوية وتعزيز 

االنتاج المحلي". وقد أبدى الوفد الروسي -يضيف البيان- "استعداده التام 
للتعاون مع الشريك الجزائري بهدف تطوير الشراكة بين البلدين في هذا 

المجال". وشدد عون من جهته على "ضرورة التحضير للشروع في هذه 
العملية في أقرب اآلجال في ظل وجود إرادة سياسية قوية لدى البلدين".

ع.ط

ب�سبب وجود اأحد املتهمني بامل�صت�صفى 

تاأجيل حماكمة املتابعني يف ق�صية جممع 
"متيجي" اإىل 4 ماي
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اأطنان من املواد التبغية املغ�سو�سة ت�سّنع يف ور�سات �سرية

"منتجون موازون" 
ي�سيطرون على �سوق التبغ يف اجلزائر 

االنتقال  وزارة  ديوان  رئيس  أمس،  ثمن 
الطاقوي والطاقات المتجددة أمحمد حمودي 
الجهود التي تبذلها السلطات العمومية في 
الجزائر  في مجال الطاقات النظيفة وانتقال 
في  الجزائر  "إمكانات  أن  معتبرا  الطاقة، 
وواسعة  استثنائية  المتجددة  الطاقة  مجال 
ومتنوعة، باإلضافة إلى ذلك، يتم توزيعها 
الوطني" وهو ما  التراب  أنحاء  في جميع 
يتيح استفادة شاملة من هذه الطاقة النظيفة.

لإلذاعة  تصريحات  في  حمودي  وأضاف 
عن  فقط  تحدثنا  "إذا  أنه  أمس،  الوطنية 
الكهروضوئية  الشمسية  الطاقة  إمكانات 
 235.700 من  بأكثر  تقديرها  فيمكننا   ،
تيراواط / ساعة / (TWH) السنة مشيًرا 
يركز  ال  التي   ، الرياح  توربينات  أن  من 
تيراواط   12940 ستتجاوز  البعض  عليها 
من  اإلمكانيات  أن  مشيرا  سنة.   / ساعة 
الطاقة النظيفة في الجزائر ال تزال واسعة 
وتشمل أيضا اإلمكانات الحرارية الشمسية 
، والتي تبلغ 169،880 تيراواط ساعة / 
سنة.، وهو ما يجعلنا حسب ذات المتحدث 
 400،500 من  أكثر  إلى  ببساطة  نصل 

تيراواط ساعة / سنة.  "وهو رقم مذهل ألن 
15 ضعف الطلب  الرقم سيتوافق مع  هذا 
ما  ويشكل  العالمية  الكهرباء  على  الحالي 
لدينا"  الغاز  احتياطي  ضعف   39 يعادل 
ويؤكد حمودي أن هذه األرقام يتم تقييمها 
ومن  وموضوعي  علمي  بشكل  وتقديرها 
مدعومة  جزائرية  بحثية  مجموعات  قبل 
الكبرى.  الدولية  البحث  مراكز  قبل  من 
 ، بالدليل   ، نثبت  "سوف  الطريقة  وبهذه 
استغاللها  يمكن  تقنية  إمكانات  لدينا  أن" 

اقتصادًيا. وهو أمر مهم للغاية.» حسبه.
تملك  الجزائر  أن  حمودي  قال  بالمقابل   
لالهتمام  جًدا  مثيرة  رياح  إمكانات  أيضا 
الجزائر  في  مناطق  "هناك  أن  كاشفا 
 5500 من  أكثر  إلى  تصل  أن  يمكن 
مساحة  على  سنوًيا  الرياح  من  ساعة 
ال   ، مربع  كيلومتر   145000 تتجاوز 
سيما في جنوب البالد )أدرار وتمنراست( 
وخنشلة(  )الجلفة  المرتفعة  والهضاب 
الشماليةالظروف  الواليات  في  وايضا 
مواتية جًدا لتوليد طاقة الرياح "، موضًحا 
أن" 80٪ من هذه اإلمكانات موجودة في 

9 واليات ".
هناك  إن  حمودي  قال  أخرى  جهة  من 
جهود الستعادة الطاقة من النفايات ويقول 
في هذا الصدد: "لدينا إمكانات قياسية مع 
 ٪53 النفايات/ سنة ،  14 مليون طن من 
 ، بالتالي   ، يعطينا  وهذا  عضوية  منها 
حوالي 7.5 مليون طن يمكن استخدامها "، 
مشيرا أن الطن الواحد من النفايات يعادل 
أنه  الغاز كل عام.  مؤكدا  3 من  180 م 
يمكن للجزائر استغالل هذه الكميات الهائلة 
ما يسمى  أو  الكهرباء  وإنتاج  النفايات  من 
بالميثان ، أو إنتاج الهيدروجين الحيوي أو 
الوقود الحيوي.« ليختتم أن وزارة  االنتقال 
الجزائر  إمكانات  كل  تعمل على  الطاقوي 
قادر  قادرة على خلق مزيج طاقة  "لتكون 

على تحقيق األهداف المسطرة.
�ش. زمو�ش

يعتبر سوق التبع في الجزائر من بين أكثر 
حقيقية  لرقابة  الخاضعة  غير  األسواق 
المواد  من  أطنان  السوق  بهذا  تنتشر  حيث 
سرية  ورشات  في  تصنع  التي  المغشوشة 
يشكل  ما  وهو  قانونية  غير  بطريقة  وتباع 
على  وحتى  مستهلكيها  صحة  على  خطر 
االقتصادي الوطني الذي يضيع قيمة مالية 

بالماليير جراء هذا النشاط غير القانوني.
للشركة  سابقة  وإحصائيات  أرقام  وكانت 
السوق  أن  أكدت  والكبريت  للتبغ  الوطنية 
تصل  المغشوشة  التبغ  لمواد  الموازية 
تنتج  مرخصة  غير  علبة  مليون   200 إلى 
الشروط  خارج  الموازية  بالسوق  وتباع 
والمقاييس الصحية، دون أن يدفع أصحابها 
وتتمثل  سنويا  الدولة  لخزينة  ضرائب  أي 
الضرائب المفروضة على التبغ في ضريبة 
االستهالك الداخلي التي تقدر بـ 15 دينارا 
جزائريا على كل علبة، والضريبة المضافة 
زائد ضريبة  دنانير جزائرية   6 بـ  المقدرة 
من  بالمائة   19 بـ  المقدرة  المضافة  القيمة 

سعر العلبة.
تسويق  أن  نجد  بسيطة  حسابية  وبعملية   

200 مليون علبة تبغ مقلدة بالسوق الموازية 
والسوداء يساوي تهربا ضريبيا قدره على 
األقل 400 مليار سنتيم، وهي كلها خسائر 
تتكبدها الخزينة العمومية، وحسب مصادر 
فأن  والكبريت،  للتبغ  الوطنية  الشركة  من 
وكذا  سجائر  شاكلة  على  التبغ  من  أطنان 
أطنان من مادة "الشمة" تحضر في ورشات 
رغم  انه  المصادر  إشارات  حيث  سرية 
اجل  من  األمن  لمصالح  المكثف  النشاط 
انتشارها  أن  أال  الورشات  هذه  عمل  وقف 
الواسع وعملها الممتد عبر عدد من الواليات 
ضمن لها االستمرارية في تموين األسواق 

باألطنان من المواد التبغية المغشوشة.
مرة  من  أكثر  تم  أنه  المصدر  ذات  وأكد 
إجراء تحاليل على مسحوق "الشمة"  الذي 
يباع خارج القانون لمعرفة المواد المستعملة 
من طرف هذه الورشات التي غزت السوق 
تتضمن  األخيرة  هذه  أن  وتبين  الوطنية، 
مواد مسببة للسرطان، حيث كشفت التحاليل 
أنها تحتوي على بودرة الرخام، ومسحوق 
الجير، وهما مادتان تلجأ إليهما تلك الورشات 
إلعطاء اللون الطبيعي ، وتعبئها في أكياس 

تتضمن  ملصقات  على  تحتوي  صغيرة 
تاريخ اإلنتاج، لتبدو وكأنها ملصقات رسمية 
الصناعات  هذه  أن  رغم  مرخصة،  أو 
الصغيرة كلها تنشط خارج القانون. وأوضح 
الورشات  هذه  انتشار  أن  المصدر  ذات 
المفعول  السارية  للقوانين  مخالفة  بطريقة 
هذه  إنتاج  أن  إلى  مرده  للسوق،  والمنظمة 
المادة الواسعة االستهالك سهل وال يتطلب 
الكثير  أصبحت  ولهذا  عالية،  تكنولوجيا 
كمورد  المنزل  في  تصنعها  العائالت  من 
الكثيرون  قام  بينما  مضمون،  يومي  دخل 
بإنشاء ورشات صغيرة لصناعتها دون أن 
على  ساعدهم  وما  للضرائب،  شيئا  يدفعوا 
السوق.  في  األولية  المادة  توفر  هو  ذلك، 
عقودا  وّقعت  الوطنية  الشركة  أن  فرغم 
مختلف  في  للتبغ  المنتجين  المزارعين  مع 
الواليات حتى ال يبيعوا إنتاجهم ألي شخص 
آخر ما عدا الشركة العمومية، إال أن منتجي 
ويوجهون  االتفاق  هذا  يحترمون  ال  التبغ 
جزءا من إنتاجهم للسوق الموازية وهو ما 

يغذي اإلنتاج في هذه السوق.
�ش.زمو�ش

يهدف اإىل حتديد التوجهات الكربى لل�سيا�سة الطاقوية للبالد

خرباء يوؤكــــدون اأهميــــــة املجل�س الأعلى للطاقــــــة
أبرز خبراء و مختصون في مجال الطاقة دور المجلس األعلى للطاقة الذي تم تنصيبه، 
أهمية  تكتسي  الهيئة  أن  مؤكدين  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  قبل   من  أمس 
قصوى في رسم السياسات الطاقوية، مما سيعطي دفعا لإلستراتيجية الطاقوية بما يتماشى 
والتحوالت في األسواق الدولية لتحقيق تحدي االنتقال الطاقوي بالجزائر.و في تصريح 
للقناة اإلذاعية األولى، أكد الخبير اإلقتصادي أحمد طرطار، أن تنصيب المجلس جاء 
ضمانا لألمن الطاقوي و حفاظا على المخزون اإلحتياطي، من المحروقات من أجل رسم 
سياسات التحكم الناجع في مجال الطاقة .من جهته، رحب الخبير الدولي في الطاقة عبد 
الرحمن مبتول، بإنشاء المجلس األعلى للطاقة، الذي من شأنه إعطاء دفعا لإلستراتيجية 
الطاقوية.  وأضاف  قائال إن من مهام  المجلس التخطيط لإلستراتيجية الطاقوية للجزائر 
التي تتماشى مع التحوالت العالمية خالل الفترة الممتدة من 2030 إلى 2040، مشيرا  
لتطوير   البعيد  المدى  ذات  المخططات  تنفيذ  وتقييم  بمتابعة  سيتكفل   المجلس  أن  إلى 
الهياكل القاعدية إلنتاج المواد الطاقوية ونقلها والتزود بها وتخزينها  وتوزيعها واستحداث 

الطاقات  المتجددة  على غرار طاقة الهيدروجين وتطويرها مع ضمان الموارد  المنجمية 
الالزمة لتنميتها.ويهدف المجلس األعلى للطاقة، الى تحديد التوجهات الكبرى للسياسة 

الطاقوية للبالد و ضمان متابعتها و تقييمها، من أجل تجسيد تحدي االنتقال الطاقوي.
فحسب الجريدة الرسمية )رقم 19( التي تضمنت مرسوما رئاسيا )22-122( يتم بموجبه 
إنشاء، لدى رئيس الجمهورية، مجلس أعلى للطاقة "مكلف بتحديد التوجهات في مجال 
السياسة الطاقوية الوطنية، وضمان متابعتها"، فإن هذه الهيئة تقرر في "االستراتيجيات 
الواجب اتباعها فيما يتعلق باألمن الطاقوي للبالد وخصوصا من خالل المحافظة على 

االحتياطات الوطنية من المحروقات وتجديدها وتطويرها".
ويتكفل المجلس بمتابعة وتقييم تنفيذ المخططات ذات المدى البعيد لتطوير الهياكل القاعدية 
إلنتاج المواد الطاقوية ونقلها والتزويد بها وتخزينها وتوزيعها واستحداث الطاقات الجديدة 

والمتجددة وتطويرها مع ضمان الموارد المنجمية الالزمة لتنميتها.
ف. م    

وزارة العمل تلزم القطاعات باإح�ساء "اجلميع" واإعداد تقارير "مف�سلة"

هذه "م�ستجدات" اإدماج 
اأ�سحاب عقود ما قبل الت�سغيل
 وزارة املوارد املائية ترا�سل هيئاتها لل�سروع يف "الدماج"

اأبرقت وزارة العمل والت�سغيل وال�سمان االجتماعي، تعليمة اإىل خمتلف قطاعات الوظيف العمومي لل�سروع يف عملية اإح�ساء 

اأ�سحاب عقود ما قبل الت�سغيل، ق�سد اإنهاء عملية اإدماجهم، وهذا بناءا على قرار ال�سلطات العليا للبالد القا�سي باالإدماج النهائي 

للم�ستفيدين من هذا اجلهاز قبل نهاية �سنة 2022.

وزارة  وجهتها،   التي  اإلرسالية،  ووفق 
االجتماعي  والضمان  والتشغيل  العمل 
أفريل   14 بتاريخ  المعنية   القطاعات  إلى 
الجاري، حول إدماج أصحاب عقود ما قبل 
التشغيل فإنه تعمل على إعداد بطاقية نهائية 
إلدماجهم  تحضيرا  المعنيين  كل  إلحصاء 
في  العمل  وزارة  .وأوضحت،    النهائي 
التعليمة ، رقم 409 المؤرخة في 14 أفريل 
2022 أنه يلزم  بإعداد تقرير مفصل حول 
الذي  وهو  الجهاز،  هذا  منتسبي  وضعية 
كشفته وزارة الموارد المائية واألمن المائية 
الموارد  مديري  إلى  وجهتها  تعليمة  في  
المائية للواليات ومختلف مدراء المجمعات 
الشروع في  المائية من أجل  لقطاع  التابعة 

إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل.
حسني  كريم  المائية  الموارد  وزير  وأكد 

أمس   أول  بتاريخ  وقعها  التي  التعليمة  في 
19 افريل  2022 تحت رقم 342 وجهها 
إضافة إلى مديري الموارد المائية للواليات، 
 gerhyd لمجمع  العام  المدير  الرئيس 
لمؤسسات  العامون  المدراء  مع  باالتصال 
للمدرسة  العام  والمدير  المجمع  وشركات 
والمدير  المائية  الموارد  للمناجمنت  العليا 
في  المستوى  لتحسين  الوطني  للمعهد  العام 
التجهيز ، " انه نظرا لما شكلته فئة أصحاب 
حقيقية  إضافة  من  التشغيل  قبل  ما  عقود 
للمؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الموارد 
السلطات  قرار  المائي وبعد  المائية واألمن 
النهائي  باإلدماج  القاضي  للبالد  العليا 
سنة  نهاية  قبل  الجهاز  هذا  من  للمستفيدين 
2022 ، وجب التذكير بأن مصالح وزارة 
العمل والتشغيل والضمان االجتماعي تعمل 

كل  إلحصاء  نهائية  بطاقية  إعداد  على 
المعنيين تحضيرات إلدماجهم النهائي ."

وجاء هذا حسب تعليمة وزير الموارد المائية 
 409 العمل رقم  إرسالية وزارة  كرد على 
المؤرخة في 14 أفريل 2022 بإعداد تقرير 
مفصل حول وضعية منتسبي هذا الجهاز في 
قطاع المائية وعملية إعداد البطاقية النهائية 
التكفل بهذه  هي جاري حاليا وهذا بغرض 
الطلب  التي ال طالما عبرت عن هذا  الفئة 
هيئات  كل  من  القطاع  وزير  أمر  حيث   ،
قطاع المائية اتخاذ كل اإلجراءات والتدابير 
ومؤسسته  هيئته  حسب  كل  الالزمة، 

للتحضير الجيد لهذه العملية.
ويتصدر قطاعا التربية والجماعات المحلية 
حصة األسد من العدد اإلجمالي للمستفيدين، 
ألف   104" أن  حيث   اإلدماج  عملية  من 

موظف في قطاع التربية سيكون معنيا بهذه 
تخص  اإلدماج  "عملية  أن  حيث  العملية"، 
إلى  نشاط  حالة  في  الموجودين  المستفيدين 
غاية 31 أكتوبر 2019 وفق ما نص عليه 
المرسوم التنفيذي 19- 336 الصادر في 8 
المعنيين  بإدماج  والمتعلق   2019 ديسمبر 
مستوى  على  نشاط  حالة  في  المستفيدين 

القطاع اإلداري واالقتصادي".
العمل  وزارة  عن  الصادرة  األرقام  وبلغة 
تم  فقد   االجتماعي،  والضمان  والتشغيل 
إدماج أكثر من 174 ألف من أصحاب عقود 
ما قبل التشغيل في مناصب دائمة من أصل 
مارس  نهاية  غاية  إلى  مستفيد  ألف   340
الفارط، وترى الوصاية "نجاح هذه العملية 
بعد  الوالئية خاصة  اللجان  بفعالية  مرهون 
تطبيقا  وذلك  المالية  الموارد  رصد  تم  أن 

المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  لتعليمات 
تبون التي تقضي بضرورة إدماج أصحاب 
دائمة،  مناصب  في  التشغيل  قبل  ما  عقود 
خاصة أن"قطاع العمل والتشغيل والضمان 
استثنائية  بإجراءات  قام  االجتماعي، 
الوطني"  البعد  ذات  العملية  هذه  إلنجاح 
وفق تصريحات سابقة لمدير العام للتشغيل 
واإلدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان 

االجتماعي، شرف الدين بوضياف
والتشغيل  العمل  وزير  أن  بالذكر،  جدير 
والضمان االجتماعي، يوسف شرفة، كشف 
في جانفي الماضي  أن 2023 ستكون سنة 
نهاية الملف بعد أن رصدت حسبه  الدولة 
للتكفل  الالزمة  المالية  االعتمادات  رصدت 
سنتي  خالل  للجهاز  المنتسبين  كل  بإدماج 

2022 و2023.

مرمي عثماين

5

وزارة االنتقال الطاقوي جتري درا�سات 

الإح�ساء كل القدرات الوطنية 

هذه هي اإمكانيات اجلزائر
 من الطاقات "النظيفة" 



وقد شملت عمليات المعاينة، سواء تلك المنجزة 
والمحالت  األسواق  الليل،  أو  النهار  في 
كبيرا  إقباال  تشهد  التي  التجارية  والمراكز 
رمضان،  سهرات  في  خاصة  للمواطنين، 
وأخرى  العصائر  إلنتاج  وحدة  إلى  باإلضافة 

لتحويل الحليب.   
وترقية  التجارة  مديرية  مصالح  وحسب 
األسبوع  تم  الجزائر،  لوالية  الصادرات 
ألعوان  التدخالت  من  عدد  تنظيم  المنصرم 
المفتشية  منها  اإلقليمية،  المفتشيات  مختلف 
اإلقليمية للتجارة بالحراش، والمفتشية اإلقليمية 
لزرالدة، ومفتشية باب الوادي، ومفتشية الدويرة، 
وبراقي،  البيضاء،  والدار  توتة  بئر  ومفتشية 
الحراش  بلديات  أحياء  المعاينات  هذه  وطالت 
والدار  الوادي  وباب  وسطاوالي  وزرالدة 
وبوروبة.  وباش جراح  الزوار  وباب  البيضاء 
وسطاوالي،  زرالدة  بلديتي  مستوى  على  تم 
الوقوف على عدد من التجاوزات  تخص عدم 
احترام النظافة والنظافة الصحية، حيث اتخذت 
المخالفين.  ضد  قانونية  إجراءات  إثرها  على 
الرقابة  ألعوان  ميداني  تدخل  خالل  تم  كما 
مداهمة  الدويرة،  اإلقليمية  للمفتشية  التابعين 
ملبنة لتحويل الحليب، تنشط على مستوى بلدية 
المدعم  الحليب  الدويرة، يقوم صاحبها بتحويل 
بسعر  بقر  لبن  أساس  على  وتسويقه  لبن،  إلى 
المفتشية  أعوان  ورصد  الواحد.  للتر  دج   70
خالل  جهتهم،  من  البيضاء،  الدار  اإلقليمية 
تدخلهم على مستوى األسواق الجوارية بمختلف 
المخالفات  من  العديد  المقاطعة،  بلديات  أحياء 
المرتبطة بالمعامالت مع المستهلكين، من حيث 
عرضها،  وكيفية  للبيع  الموجهة  المواد  نوعية 
غذائية  مواد  وإتالف  سحب  إثرها  على  وتم 
ألعوان  خرجة  وفي  لالستهالك.  صالحة  غير 
مفتشية الدار البيضاء رفقة أعوان األمن، خالل 
األسبوع الماضي، تم حجز حوالي 500 لتر من 
ببلدية باب  الحليب المدعم داخل أحد المحالت 

والممارسات  الغش  محاربة  إطار  في  الزوار. 
المفتشية  أعوان  وقف  القانونية،  غير  التجارية 
مشتركة  عملية  في  لدرارية،  للتجارة  اإلقليمية 
مع مصالح الشرطة على مستوى بلدية الدويرة، 
على وجود وحدة إنتاج للمشروبات والعصائر، 
ال يحترم صاحبها القوانين المعمول بها، حيث 
يقوم باستعمال مواد أولية منتهية الصالحية في 
إنتاج العصائر، وتم على إثر ذلك، إتالف 500 
غذائي  ملون  من  لترات  و3  العصائر  من  لتر 
منتهي الصالحية، و3 لترات من ملون مجهول 
الهوية والمصدر.يفيد نفس المصدر، أن تدخل 
مراد  بئر  للتجارة  اإلقليمية  المفتشية  أعوان 
الوطني  الدرك  مصالح  مع  بالتنسيق  رايس، 
لمراقبة  بيطري،  طبيب  وحضور  خادم،  لبئر 
وحدة تحضير أنواع اللحوم المجمدة والمفرومة 
بطريقة غير شرعية، أفضى إلى حجز وإتالف 
130 كيلوغرام من اللحم المفروم، وحجز 245 
لالستهالك  صالح  غير  اللحم  من  كيلوغرام 
البشري، ُحول لحديقة الحيوانات، وتم بموجب 
بها  المعمول  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  ذلك 

ضد صاحب الوحدة. حسب المعطيات الخاصة 
بمختلف التدخالت التي تم إنجازها وتسجيلها، في 
إطار قمع الغش ومحاربة الممارسات التجارية 
حلول رمضان  من  أسبوع  قبل  القانونية،  غير 
رايس،  مراد  بئر  مفتشية  أعوان  داهم  الكريم، 
اإلدارية  للمقاطعة  األمن  مصالح  مع  بالتنسيق 
على  قسنطينة  جسر  ببلدية  محال  المذكورة، 
الساعة السادسة صباحا، يقوم صاحبه ببيع مادة 
السميد المدعم من وزن 25 كيلوغراما، ومادة 
الفرينة المدعمة من وزني 25 و50 كيلوغراما 
بسعر غير قانوني، حيث تم حجز ما يقارب 15 
طنا من مادة السميد، و3 أطنان من مادة الفرينة، 
ضد  بها  المعمول  القانونية  اإلجراءات  واتخاذ 
صاحب المحل. تم خالل قيام المفتشية اإلقليمية 
للتجارة بالحراش بعملية مراقبة، بمعية مصالح 
بالطريق  حاجز  مستوى  على  الوطني،  الدرك 
كيلوغراما   55 توجيه  وإعادة  سحب  الوطني، 
من مواد غذائية غير مطابقة من حيث الوسم، 
مواد غذائية غير مطابقة  كيلوغراما من  و16 

من حيث شروط الحفظ.
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املحيل

املفت�صيات الإقليمية للتجارة باجلزائر العا�صمة

مراقبة م�ستمرة للأ�سواق 
وا�ستنفار ملحاربة التجاوزات 

توا�صل املفت�صيات الإقليمية للتجارة لولية اجلزائر، تدخالتها على م�صتوى الأ�صواق اجلوارية واملغطاة، واملحالت وامل�صاحات 

التجارية الكربى، ملعاينة ومراقبة الن�صاطات واملمار�صات التجارية، وكيفية عر�ض ال�صلع وخمتلف املنتوجات ذات ال�صتهالك 

الوا�صع، كما �صبطت ممار�صات غري قانونية لإنتاج الع�صائر وحتويل احلليب بالولية.

ق. م

تمكن أعوان الرقابة للجنة الصحة والنظافة العمومية بوالية وهران، من 
حجز كميات كبيرة من أحشاء البقر المتعفن والذي تنبعث منه رائحة جد  

كريهة. كما تم العثور –في المكان على ماء حفظ الجثث.
وحسب منظمة حماية المستهلك فإن كمية المحجوزات بلغت  3 طن من 
مندوبية  برفقة  العملية  تمت  كما  تعفن ورائحة كريهة.  البقر مع  أحشاء 
والية  ألمن  األول  الحضري  واألمن  البيطرة  ومصالح  البشير  سيدي 
وهران، لسوق الخضر والفواكه المدينة الجديدة. في غياب ممثلي مديرية 

التجارة.
من جهتها تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة سيق بمعسكر، من حجز 
وقدرت  لالستهالك.  صالحة  غير  البيضاء  اللحوم  من  معتبرة  كمية 
إثر  على  العملية  وجاءت  كلغ.  و20  قناطير  بـ05  المحجوزات،  كمية 
فبعد  للمدينة.  الغربي  بالمدخل  أمني  بحاجز  نفعية  لمركبة  تفتيش  عملية 
تم  للمركبة.  اإلدارية  و  األمنية  المراقبة  بعملية  الشرطة،  عناصر  قيام 
العثور بالمقاعد الخلفية والصندوق الخلفي للمركبة على اللحوم البيضاء. 
و التي قدرت إجماال بـنحو 05 قناطير و 20 كلغ دون مراعاة شروط 
التخزين والنظافة.وبعد معاينة اللحوم من قبل الطبيب البيطري أكد أنها 
غير صالحة لإلستهالك البشري نتيجة انعدام شروط النظافة والصحة. 
ليتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة وبالتنسيق مع المصالح المختصة 
لدى محكمة سق،  الجمهورية  تم إخطار وكيل  فيما  إتالفها.  محليا. وتم 
مديرية  مستوى  على  مطلعة  كشفت، مصادر  بالمقابل  إخباري.  بتقرير 
التجارة في الشلف بأن أعوان فرق قمع الغش ومراقبة الجودة قد قامت 
مختلفة  غذائية  مواد  معتبرة  كميات  بسحب  األخيرة،  الساعات  خالل 
إتالفها  ليتم  التجارية  المحالت  الصالحية على مستوى عدد من  منتهية 

بالتنسيق مع الجهات الوصية في مركز الردم التقني النفايات.
و تأتي هذه الخطوة في إطار اإلجراءات والتدابير المتخذة للحفاظ على 

من  نشاطها  الغش  قمع  فرق  تواصل  فيما  المستهلكين،  وسالمة  صحة 
عبر  المنتشرة  البيع  ونقاط  التجارية  المحالت  المراقبة  دوريات  خالل 

تراب الوالية.
�ض.ز

ب�صار 

�أول رحلة للمعتمرين 
نحو �لبقاع �ملقد�سة

غادر أول فوج من المعتمرين مطار بشار بعد ظهر أول أمس، ألداء 
بسبب  لمدة سنتين  متوقفة  كانت  التي  الرحالت  العمرة وهي  مناسك 
تفشي جائحة كورونا )كوفيد -19(، حسبما استفيد لدى خلية االتصال 

بالوالية.
و يتعلق األمر بـ 302 معتمرا من الجنوب الغربي للوطن ضمن هذه 
الرحلة األولى التي انطلقت من مطار »بودغن بن علي لطفي« ببشار 
السعودية(، كما  العربية  )المملكة  الدولي  )الجزائر( نحو مطار جدة 

جرى تأكيده.
مستوى  على  الدولية  بالرحالت  المتصلة  الترتيبات  كافة  تنفيذ  تم  و 
شباك الخطوط الجوية الجزائرية والجمارك وشرطة الحدود مع إلزام 

المعتمرين باستصدار الجواز الصحي، استنادا إلى نفس المصدر.
بحضور  المقدسة  البقاع  نحو  المعتمرين  مغادرة  مراسم   جرت  و 

السلطات المحلية وأقارب المعتمرين، كما أشير إليه.
ر. ن

كانت موجهة لالإ�صتهالك 

حجز مــــــو�د غذ�ئيـــــة تالفة يف 3 واليـــــات 

البليدة:

ربط مدينة بوعينان
 وقطب �سيدي �سرحان باملاء �ل�سروب

أكد مدير الموارد المائية لوالية البليدة عبد الكريم علواش، بأن أشغال تموين 
قدم  على  جارية  سرحان  سيدي  السكني  والقطب  بوعينان  الجديدة  المدينة 
السكن  بها وزارة  القيام  تعتزم  السكنات  لتوزيع  لعملية كبرى  وساق تحسبا 

خالل األشهر القليلة المقبلة.
للموارد  اجتماعا مع نظيرتها  بأنها ستعقد  أيام قالئل  قبل  الوصاية  وأعلنت 
آالف  بربط  المتعلقة  النقاط  أهم  إبراز  أجل  من  المائي  واألمن  المائية 
السكنات المزمع توزيعها مستقباًل بشبكات المياه وقنوات الصرف الصحي 
لها. المحاذي  سرحان  سيدي  قطب  أو  الجديدة  بالمدينة  سواء  بوعينان  في 

الجديدة  المدينة  لتموين  برنامج خاص  بتنفيذ  »نقوم  قائال:  علواش  وصّرح 
بوعينان بالماء الشروب بحفر 10 أنقاب مائية جديدة واألشغال جارية على 
في  تنتهي  أن  ويفترض  واإلدارية  التقنية  العراقيل  كل  بعد رفع  قدم وساق 
بالماء  الجديدة  بوعينان  مدينة  تزويد  تكلفة  قليلة.»وبلغت  أسابيع  غضون 
الشروب 120 مليار سنتيم، ويتضمن تهيئة 12 نقب مائي موجود وانجاز 
10 أنقاب جديدة، وإنجاز ثالث محطات ضخ وقنوات رئيسية للشبكة قدرها 
آالف   7 يضّم  الذي  سرحان  سيدي  قطب  طولي.وبخصوص  كيلومتر   25
وحدة سكنية بصيغة البيع باإليجار أوضح ذات المسؤول: »كما هو معلوم لقد 
رصدنا 400 مليون دينار لتموين سيدي سرحان بالماء الشروب من أنقاب 
مائية تقع بمنقطة مقطع لزرق )بلدية حمام ملوان( واألشغال تسير كما هي 
مخطط لها.»وطمأن المتحدث ساكنة والية البليدة بضمان توفير المياه بشكل 
منتظم خالل فصل الصيف الذي يزداد خالل استهالك هذه المادة الحيوية: 
»لن يكن هناك مشكال في فصل الصيف بعد تحسن المناخ وسقوط األمطار 
فمنسوب المياه في السدود ارتفع عكس الصيف الماضي الذي تأثرنا كثيرا 
خالله من الجفاف.»وتعتمد والية البليدة في إنتاج الماء الشروب على حشد 
المياه الجوفية بنسبة 83 بالمائة عن طريق ما يقارب 400 نقب مائي، وبنسبة 
17 بالمائة من المياه السطحية والينابيع )15 منبعا( والتي سيتحسن انتاجها 

بفضل تساقط األمطار الوفيرة مؤخرا.
ق.م

البي�ض:

��سرتجاع عقار�ت �سناعية غري م�ستغلة
قامت اللجنة الوالئية المكلفة بمتابعة العقار الصناعي باسترجاع 20 عقارا 
تقارب  يمتد على مساحة  والذي  البيض  بتراب والية  صناعيا غير مستغل 
70 هكتارا وذلك في إطار متابعة ملف االستثمار وتسوية وضعية المشاريع 
المستثمرين  من  الصناعي  العقار  تطهير  ومنها  المبرمجة  اإلستثمارية 

الوهميين بوالية البيض.
حسب مدير الصناعة لوالية البيض، فان  استرجاع العقارات المشار إليها 
العقار الصناعي والتي أشارت الى  اللجنة المكلفة بمتابعة  جاء تبعا لتقرير 
التسهيبالت  رغم  مشاريعهم  إطالق  في  العقارات  من  المستفيدين  تقاعس 
والدعم المقدم لهم من طرف مختلف أجهزة الدولة  .وقامت اللجنة برفع القيود 
عن 14 مشروعا استثماريا كانت مجمدة لسنوات، وبالتحديد منذ سنة 2017  
بلديات  بعض  افتقار  الى  نظرا  وهذا  االدارية  الوثائق  في  تعطيالت  بسبب 
تقّرر  حيث  العمومية،  المشاريع  إلنجاز  الالزمة  العقارية  لألوعية  البيض 
بالنسبة للقطع الترابية والموجهة الي االستثماروالمتواجدة داخل المحيطات 
العمرانية المسترجعة تخصيصها  لمشاريع التجهيزات العمومية على غرار 
بناء المدارس ومراكز العالج وغيرها، وجاء ذلك بعد اقرار السلطات بإنشاء 
لجان والئية لرفع القيود عن المشاريع االستثمارية.وقد تّم إعادة دراسة ملفات 
هاته المشاريع وتّم رفع جميع القيود عنها مع إعطاء مهلة لمختلف اإلدارات 
المعنية من مديرية أمالك الدولة والبلديات وكذا اإلدارات المحلية المختلفة 
لمباشرة إجراءات رفع القيود وهي المشاريع المرتبطة بإنجاز مطاحن أغذية 
البناء  الوقودومصانع مواد  المعدنية محطات خدمات  للمياه  االنعام، مصنع 

التي بإمكانها توفير ما يقارب 600 منصب شغل على المستوى المتوسط.
�ض.ز

باتنة:

�كت�ساف خمزن 
للم�ساربة باملو�د �لغذ�ئية 

المواد  في  والمضاربة  تدليسية  ورشة  باتنة  بمدينة  األمن  مصالح  اكتشفت 
الغذائية األساسية بقيام صاحبها بتوضيب السميد والفرينة في أكياس تحمل 

عالمات تجارية ذات جودة عالية وانعدام الفوترة.
وأوردت إذاعة باتنة الجهوية نقال عن ذات المصالح، بتمكن عناصر األمن 
الحضري الثالث من اكتشاف ورشة سرية بطريق تازولت لمالكه الذي يبلغ 
من العمر 31 سنة والذي يقوم بممارسات تجارية تدليسية والمضاربة في 
المواد االساسية وانعدام الفوترة من خالل توضيب مادتي السميد من القمح 
الصلب واللين والفرينة في أكياس تحمل عالمات تجارية ذات جودة عالية.

وأضاف نفس المصدر إنه تم خالل هذه العملية حجز 28 قنطارا من مادة 
1331 كيس من مختلف األوزان  الفرينة بمجموع  السميد و258 من مادة 
بعض  تحمل  التي  االختام  من  إلى مجموعة  باإلضافة  التجارية  والعالمات 
العالمات التجارية والة خياطة كبيرة الحجم، وطاولة وميزانين إلكترونيين.

وقد تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضد صاحب الورشة بالتنسيق مع 
النيابة المحلية ومصالح مديرية التجارة لوالية باتنة.

�ض.ز
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رمضانيات

صحتك يف رمضان

ن�ضائح لتجّنب ا�ضطرابات النوم يف رم�ضان
أطباق رمضانية 

اللحم مع الفطر 
املقادير:

- حبّتان من الفليفلة 
الحلوة الحمراء. 

- ملعقتان كبيرتان 
من زيت الّزيتون. 

- كيلوغرام ونصف 
من لحم الكتف، 

الخالي من العظم 
والمقطع إلى قطع 

كبيرة. 
- عشرون غراماً من الّزبدة. 

- ستة فصوص من الثوم المهروس.
- رأس من الشومر المقطع إلى شرائح.

- مئتا غرام من الفطر الطازج المقطع إلى أربع قطع.
- كوبان من مرق اللحم. 

- مائتا غرام من السبانخ المفروم خشناً.
- ملعقة صغيرة من الفلفل األسود.

- نصف ملعقة كبيرة من الملح.
 طريقة التح�ضري

- نقّطع الفليفة إلى أربعة أجزاء، وننزع البذور والعرق األبيض. 
- نشوي الفليفلة بحيث تكون القشرة الخارجيّة موّجهة إلى النار، 

إلى أن تتشكل الفقاقيع السوداء على القشرة.
- نقّشرها ونقّطعها إلى شرائح سميكة، ونضع نصف كميّة الزيت 

في مقالة كبيرة. 
- نضعها على النار، وعندما يسخن الزيت نضيف قطع اللحم، 
ونقلّب بين الحين واآلخر حتى يتحّمر اللحم، ونرفعه من المقالة. 
- نضيف بقيّة الزيت والزبدة إلى المقالة، وعندما يسخن الزيت 

نضيف الثوم، والشومر، والفطر، والفلفل، والملح.
- نحّرك حتى يصبع الشومر طريّاً ونُعيد اللحم إلى المقالة. 

- نضيف الفليفلة المشويّة، والمرق وعندما يغلي المزيج نغّطي 
المقالة ونتركها فوق نار هادئة مدة ساعة، أو حتى ينضج اللحم.
- نضيف السبانخ، ونترك المقالة فوق النار حتى يذبل السبانخ.

حلويات رمضانية
هري�ضة البندق

املقادير:

مكونات خليط 
الهريسة:

- ثالثة أكواب من 
السميد الخشن. 

- نصف كوب من 
جوز الهند الناعم. 

- كوب ونصف من 
السكر. 

- كوب وربع من اللبن الزبادي.
- ربع كوب من السمن. 

- ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.
- ربع كوب من البندق المطحون. 

- كوب من البندق المقطع أنصاف. 
نات القطر: مكِوّ

- كوب من الماء. 
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

- كوبان من السكر. 
- عود من القرفة.

- شريحة من الليمون.
التح�ضري 

الطحينة  من  وفيرة  بطبقة  ودهنها  مستديرة  صينية  إحضار   -
باستخدام الفرشاة، ووضعها جانباً. 

الهند،  جوز  الزبادي،  اللبن  السمن،  السكر،  السميد،  وضع   -
التقليب،  مضرب  وتثبيت  المطحون،  البندق  باودر،  البيكنج 
ناعماً  الخليط  يصبح  أن  إلى  متوسطة  سرعة  على  وتشغيله 

وكريمي القوام.
- توزيع الخليط داخل الصينية، وترك الهريسة في مكان دافئ 

لمدة ساعة إلى أن تتخمر ويتضاعف حجمها.
- تسخين الفرن إلى درجة حرارة 180ْم وتثبيت الرف الشبكي 

األوسط. 
لتلتصق  البندق  أنصاف  على  قلياًل  والضغط  البندق،  توزيع   -

بخليط الهريسة كي ال تخرج من مكانها أثناء الخبز.
- خبز الهريسة لمدة ثالثين دقيقة إلى أن تصبح ذهبية اللون.

- إخراج الهريسة من الفرن وسكب القطر عليها وهي ساخنة، 
وتركها تبرد تماماً قبل التقطيع للتقديم.

الليمون،  القرفة، عصير  السكر،  الماء،  القطر: وضع  تحضير 
نار  على  ووضعه  الحجم  متوسط  قدر  في  الليمون،  شريحة 
متوسطة لمدة خمس عشرة دقيقة، والتخلص من القرفة والليمون.

من اإعداد:حياة م�ضباحي

االبتعاد عن تغيير مواعيد النمو بشكٍل كلّي، ومحاولة الخلود إلى النوم في وقٍت 
مبكر، والحرص على النوم ساعات كافية خاّصًة خالل الليل، علماً أّن ساعة 

من ساعات الليل تعادل نوم 3 ساعات من النهار. 
محاولة أخذ قيلولة خالل النهار، لزيادة قدرة الجسم على تحّمل أعباء الصيام. 

التقليل من تناول المنبهات أو تجنّبها، مثل: القهوة، والشاي وغيرها من المشروبات.
االبتعاد عن تناول األغذية التي تحتاج إلى وقت حتى يتم هضمها، ألن ذلك 
يزيد من الشعور باألرق نتيجة زيادة نشاط الجسم وارتفاع درجة حرارة الجسم 
الجسم  أّن درجة حرارة  إلى  اإلشارة  بّد من  األيض، وال  نشاط عملية  نتيجة 

تنخفض في حال لم يتناول الشخص الطعام، وهذا يفّسر سبب الشعور بالنعاس 
خالل ساعات النهار في حال كان الشخص صائماً.

بالماء  االستحمام  الممكن  من  حيث  للنوم،  الذهاب  قبل  االسترخاء  محاولة 
الدافئ، والقيام ببعض التمارين البسيطة المريحة لألعصاب. 

إتباع بعض األعمال الروتينية قبل الذهاب للنوم، مثل تفريش األسنان، وترتيب 
المكان، وتعتيمه، لتهيئة العقل بأن موعد النوم قد اقترب.

والتعب  بالقلق،  الشعور  ومن  السلبي،  التفكير  مسببات  من  التخلص  محاولة 
النفسي.

املقادير

- ثماني شرائح من خبز التوست السميك.
مكونات خليط البيض:

- بيضتان كبيرتان. 
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.

- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل األسود. 
- نصف كوب من الحليب.

مكونات خليط الجبن:
- كوب ونصف من جبنة الشيدر المبروشة 

وجبنة الموزاريلال المبروشة. 
مكونات احل�ضو:

التركي  أو  بيف  الروست  من  شرائح  اني  ثمَّ  -
المدخن.

- ربع كوب من شرائح الزيتون.
طريقة التح�ضري

- تسخين شواية الفرن، وإحضار صينية قصيرة 
دهنها  ثَم  األلومنيوم  بورق  وتبطينها  الحافة، 

بالقليل من الزيت.
حت�ضري خليط البي�ض:

- وضع البيض والحليب في طبق عميق وتتبيله 
بالملح والفلفل، وتقليبه جيداً باستخدام الشوكة. 

حت�ضري خليط اجلنب: 

- وضع جبنة الموزاريال وجبنة الشيدر في طبق 
واسع وتحريكهم جيداً باستخدام الشوكة.

البيض  خليط  في  توست  شريحة  وضع   -
لعدة ثواني ثم وضعها في الصينية، وتكرار 

الخطوة مع أربع شرائح من التوست. 
- وضع القليل من خليط الجبن على شرائح 
التوست، باإلضافة إلى شريحتين من اللحم، 
ثمَّ بعض  الجبن  القليل من خليط  فوقها  ومن 

شرائح الزيتون.
- وضع بقية شرائح التوست في خليط البيض 
للحصول  الحشو  فوق  ووضعها  ثواٍن  لعدة 

على ساندويشات.
- توزيع الكمية المتبقية من خليط الجبن على 

سطح التوست.
- وضع الصينية في الفرن، وتركها لمدة خمس 
إلى سبع دقائق، أو إلى أن يتحمص الخبز جيداً 

ويتم تحويل لون الجبن إلى ذهبي.
وتقديمها  الفرن،  من  الساندويشات  إخراج   -

مباشرة مع العصير الطبيعي.

بكميات  واللبن  التمر  من  كل  تناول  يمكن 
معتدلة ضمن نظام غذائي متوازن للتنحيف، 
إلنقاص  منها  كل  فوائد  يأتي  فيما  ونوضح 

الوزن:
على  التمر  يحتوي  للتنحيف  التمر  فوائد 
امتصاص  تبطئ  والتي  الغذائية،  األلياف 
السكر في مجرى الدم، وتُؤخر إفراغ المعدة.

في  الموجودة  األلياف  تساعد  أن  يمكن  كما 
وتقليل  الغذائي  بالنظام  االلتزام  على  التمر، 

الحصص الغذائية.
ولكن يجب تناول التمر باعتدال، مثل أي نوع آخر من الفواكه المجففة.

إذ يمكن للكميات الكبيرة من التمر تزويد الجسم بكميات كبيرة من السكر، 
وهذا قد ال يكون مناسباً لألشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن.

حول  المعلومات  من  مزيد  على  ولالطالع 
فوائد التمر إلنقاص الوزن يمكنك قراءة مقال 

فوائد التمر للرجيم.
فوائد اللبن للتنحيف يوفر اللبن كمية جيدة من 
البروتين، الذي يدعم عملية التمثيل الغذائي، 
عدد  أو  الطاقة،  إنفاق  زيادة  طريق  عن 
السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم على 

مدار اليوم.
نشرتها  التي  المراجعات  إحدى  أشارت  وقد 
  International Journal of Obesityمجلة
الجسم  كتلة  بانخفاض مؤشر  يرتبط  اللبن  استهالك  أّن  إلى  2015؛  عام 
في  الدهون  وانخفاض  الخصر،  الجسم، ومحيط  وانخفاض وزن   ،BMI

الجسم.



ودية  مباراة  األسترالية  ملبورن  تستضيف 
 11 في  األرجنتين  وغريمتها  البرازيل  بين 
لنهائيات  استعداداتهما  ضمن  المقبل  جوان 
السياحة  وزير  إلعالن  وفقا  قطر  مونديال 

المحلي مارتن باكوال أمس.
المحلية  دبليو"  أي   3" إلذاعة  باكوال  وقال 
لنا بأنها مباراة تحضيرية هامة لكأس  "قيل 
فريقين  يرسال  أن  بالتالي  ونتوقع  العالم 
قويين جدا"، وسبق للبرازيل واألرجنتين أن 
أعوام  خمسة  قبل  ملبورن  في  وديا  تواجها 
في  متفرج  ألف   95 قرابة  احتشد  حيث 
لمشاهدة "ال  "أم سي جي"  مدرجات ملعب 

ألبيسيليستي" يفوز 0-1.
وال تزال هناك مباراة "عالقة" بين الغريمين 
لتصفيات  السادسة  الجولة  من  التقليديين 
سبتمبر  في  توقفها  بعد  الجنوبية  أميركا 
الصحية  السلطات  دخول  نتيجة  الماضي، 
البرازيلية إلى الملعب التهامها أربعة العبين 
فيروس  بروتوكوالت  بمخالفة  أرجنتينيين 

كورونا.
في  "فيفا"  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  وأمر 
التي  مباراتهما  بإعادة  المنتخبين  فيفري 
يمِض على  لم  والتي  باولو  استضافتها ساو 
بدايتها سوى سبع دقائق حتى اقتحم ممثلون 
من السلطات الصحية البرازيلية الملعب، ما 
العبو  إثره  على  دخل  كبير  جدل  إلى  أدى 
إلى  يعودوا  ولم  المالبس  غرفة  األرجنتين 
المباراة  توقف  إلى  أدى  ما  الملعب  أرض 

نهائيا، وأنهى المنتخبان التصفيات من دون 
غريمه  على  "سيليساو"  تقدم  مع  هزيمة 

بفارق 6 نقاط.
 4 على  أن  وقتها  الصحية  السلطات  وقالت 
الدوري  في  محترفين  أرجنتينيين  العبين 
يدخلوا  أن  حينها  الممتاز  اإلنجليزي 
لمخالفتهم  فورا"  الصحي  الحجر  "في 

بروتوكوالت جائحة كورونا.
وقال فيفا إن "توقف المباراة كان جراء تقصير 

مسؤولياتها"،  تجاه  المعنية  األطراف  من 
مقررا إيقاف الالعبين األرجنتينيين األربعة 
االتحاد  لقوانين  امتثالهم"  "لعدم  لمباراتين 
بعد  الدولية  بالمباريات  المتعلقة  الدولي 
على  مالية  غرامات  فرض  كما  الجائحة، 
ألف   590 قرابة  بلغت  الوطنيين  االتحادين 
دوالر أميركي للبرازيلي و270 ألف دوالر 

لألرجنتيني.
الوكاالت
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�سبق لهما واأن تقابال في نف�س الملعب منذ خم�س �سنوات

البرازيل �سيواجه الأرجنتين 
وديا في ملبورن يوم 11 جوان

دفعت اقل من ثلث المبلغ المتفق عليه وعلقت الباقي

"الفيفا" يتخذ اإجراء بحق رو�سيا ب�ساأن 
م�ستحقات كاأ�س العالم 2018

باالتحاد  التطوير  مدير  صرح 
مكسيم  القدم  لكرة  الروسي 
االتحاد  بأن  ميتروفانوف 
علق  "فيفا"  القدم  لكرة  الدولي 
لروسيا  المدفوعات  تسديد 
لمونديال  باستضافتها  المتعلقة 

روسيا 2018.
"يجب  ميتروفانوف:  وقال 
 100 مبلغ  الفيفا  من  نتلقى  أن 
مليون دوالر، وحصل االتحاد 
الروسي بالفعل على 30% من 

المبلغ اإلجمالي، وتم تعليق بقية المدفوعات من قبل الفيفا، لكن لم يتم إلغاؤها".
واستضافت روسيا كأس العالم لكرة القدم ألول مرة في تاريخها، في الفترة بين 
 11 في  ملعبا   12 على  البطولة  مباريات  2018، وجرت  يوليو  و15  يونيو   14
مدينة، وحقق المنتخب الروسي أفضل نتيجة له بوصوله ألول مرة في تاريخه إلى 
الدور ربع النهائي للمونديال، بينما توج باللقب منتخب فرنسا بعد تغلبه على نظيره 

الكرواتي في المباراة النهائية بنتيجة 2-4.
الوكاالت

على خلفية الحرب الدائرة في اأوكرانيا

حرمان لعبي التن�س الرو�س
 من بطولة ويمبلدون

"سبورتيكو"  موقع  ذكر 
السماح  يتم  لن  أنه  الرياضي 
في  بالمنافسة  الروس  لالعبين 
بطولة ويمبلدون للتنس هذا العام 
العسكرية  العملية  خلفية  على 

الروسية في أوكرانيا.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال 
نادي عموم إنجلترا الذي ينظم 
المالعب  على  المقامة  البطولة 
محادثات  "يجري  إنه  العشبية 
بشأن  البريطانية  الحكومة  مع 

مشاركة العبين من روسيا وبيالروس".
وحظر مشاركة الالعبين الروس قد يحرم دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميا 
وأندريه روبليف المصنف الثامن من المنافسة في قرعة الرجال. وتحتل أنستازيا 
بافليوتشنكوفا المركز 15 في تصنيف السيدات، وبحسب المصدر، سيصبح نادي 
عموم إنجلترا أول منظمة تنس تمنع الرياضيين الروس من المشاركة في المسابقات.
التنس روسيا وبيالروس من المشاركة في  وحظرت الجهات المشرفة على لعبة 
مسابقات الفرق الدولية. ويتم السماح لالعبين بالمشاركة بشكل فردي في بطوالت 

المحترفين لكن ليس تحت اسم أو علم بلديهما.
يشعر  لن  إنه  الماضي  الشهر  هادلستون  نايجل  البريطاني  الرياضة  وزير  وقال 
بالراحة بمشاهدة "أي العب روسي يرفع علم بالده أو يفوز ببطولة ويمبلدون في 

لندن".
الوكاالت

خالل حديثه مع رئي�س التحاد الإ�سباني

بيكيه طلب الم�ساركة في اأولمبياد طوكيو
طالب مدافع برشلونة، جيرارد 
بيكيه، رئيس االتحاد اإلسباني 
روبياليس،  لويس  القدم  لكرة 
للمنتخب  العودة  في  بمساعدته 
والمشاركة في أولمبياد طوكيو 
بحسب  الماضي،  الصيف 
تسجيل صوتي نشرته صحيفة 
"إل كونفيدنثيال" اإلسبانية في 
الجانبين  بين  محادثات  إطار 
كأس  إقامة  مفاوضات  بشأن 
السوبر اإلسباني في السعودية.

ويبدو من خالل التسجيل الصوتي صوت بيكيه، الذي كان قد أعلن اعتزاله اللعب 
أن  عليك  يا روبي،  أجلي،  من  هذا  تفعل  أن  "عليك  يقول  سابق،  وقت  في  دوليا 
تحققه لي، اللعنة عليك. أنا متحمس للمشاركة في األلعاب األولمبية" ويطلب من 

روبياليس السرية.
وفي رد الحق، أكد رئيس االتحاد اإلسباني لكرة القدم أن المدير الفني للمنتخب هو 

من يتخذ القرارات، على الرغم من أنه سيكون "سعيدا" بمشاركة بيكيه.
وأجاب روبياليس "لقد أخبرت المدرب بالفعل، وأصبح على دراية بالمسألة. يجب 
المساعدة في  لتقديم يد  أنني سعيد  القرارات، وبالطبع أنت تعلم  عليه أيضا اتخاذ 
ذلك. بالطبع، يتعين بقاء األمر سرا. إذا وثق المدرب وأراد، فإلى األمام. يروق لي 

أن تعود إلى المنتخب األول، واألمر اآلخر، أننا بحاجة إليك أكثر".
الوكاالت

توقعات بتجاوز قيمته ال�ست 

ماليين جنيه ا�سترليني

انطالق مزاد 
في لندن لبيع قمي�س 

مارادونا التاريخي
القمي�س  لبيع  مزاد  اأم�س،  لندن  في  انطلق   

القدم  كرة  اأ�سطورة  يرتديه  كان  الذي 

مباراة  في  مارادونا  دييغو  الأرجنتيني 

منتخب بالده اأمام نظيره الإنجليزي، في دور 

المك�سيك  في  العالم  كاأ�س  لبطولة  الثمانية 

1986، وقد يتم بيع القمي�س بنحو �ستة  عام 

ماليين جنيه اإ�سترليني )9ر7 مليون دولر(.

قيمة  "�سوذبيز"  المزادات  دار  وو�سعت 

الإلكتروني،  المزاد  اإجراء  قبل  القمي�س 

ماي  من  الرابع  حتى  وي�ستمر  اأم�س  بداأ  الذي 

المقبل.

الأرجنتين  منتخب  هدفي  مارادونا  و�سجل 

في المباراة الأ�سطورية، ليقود منتخب بالده 

للتاأهل للدور قبل النهائي في المونديال، بعد 

فوزه 2 / 1 على اإنجلترا.

الم�ستديرة  ال�ساحرة  جماهير  ومازالت 

تتذكر هدفي مارادونا حتى وقتنا هذا، حيث 

الحار�س  مرمى  في  بيده  الأول  الهدف  جاء 

الهدف  �سجل  فيما  �سيلتون،  بيتر  الإنجليزي 

بعدما  فردي،  بمجهود  "الخرافي"  الثاني 

اأكثر  مراوغا  مترا،   50 لم�سافة  بالكرة  رك�س 

بطريقة  الإنجليزي  المنتخب  في  لعب  من 

رائعة.

في  م�سيرته  الأرجنتين  منتخب  ووا�سل 

للمرة  باللقب  توج  حيث  بنجاح،  البطولة 

على   2  /  3 فوزه  عقب  تاريخه،  في  الثانية 

المباراة  في  وقتها  الغربية  األمانيا  منتخب 

النهائية.

عاًما   60 عمر  عن  توفي  الذي  مارادونا،  وقام 

اإثر نوبة قلبية في نوفمبر 2020 ، با�ستبدال 

لعب  هودج  �ستيف  قمي�س  مع  قمي�سه 

رقم  القمي�س  عر�س  وتم  اإنجلترا،  منتخب 

القدم  لكرة  الوطني  اإنجلترا  متحف  في   10
في مدينة مان�س�ستر الإنجليزية قبل اأن يقرر 

هودج بيعه.

الوكاالت

فاز إنتر على ميالن في الديربي، بثالثية 
نظيفة، على ملعب سان سيرو، ليؤكد تأهله 
أداء  الفريقان  وقدم  إيطاليا،  كأس  لنهائي 
استغالل  في  بامتياز  إنتر  وتفوق  مميًزا، 
من  ميالن  وعانى  المرمى،  أمام  الفرص 
سوء حظ هجومي، وأخطاء دفاعية، كلفته 
كثيًرا.واعتمد الفريقان على خطة مختلفة، 
-3-2-4( لخطة  بيولي  ستيفانو  لجأ  حيث 
مدرب  إنزاغي  سيموني  أبقى  بينما   ،)1
إنتر على خطة )5-3-2(.وبأقل عدد ممكن 
من الفرص، سجل "األفاعي" هدفين عبر 
مهاجمه الوتارو مارتينيز بعد تعاون مثمر 

من ماتيو دارميان وخواكين كوريا.
بثالثي  إنزاغي  بناه  الذي  الجدار  ورغم 
وبروزوفيتش  كالهانوجلو  الوسط  ارتكاز 
دارميان  الجناحين  مع  وباريال 
باستوني  الدفاع  ثالثي  مع  وبيريسيتش، 
ودي فري وسكرينيار، إال أن ميالن كان 
يستحق الخروج بنتيجة أفضل خاصة في 
إلى  كثيًرا  ميالن  األول.ووصل  الشوط 
اختراق  من  بأكثر  هاندانوفيتش  مرمى 
تسديدات  بخالف  لياو،  ورافائيل  لتونالي 
خارج  من  وساليمكرس  كيسي  فرانك 
دياز  إبراهيم  وبمشاركة  الجزاء،  منطقة 
تونالي وساليمكرس مع  وميسياس، مكان 

الثاني، لم تتغير حيلة بيولي  بداية الشوط 
المنطقة  خارج  من  التسديدات  وسالح 
هرنانديز  وثيو  ناصر  بن  إلسماعيل 
وكيسي، بينما اختفى جيرو فترات طويلة، 
وظهر بضربة رأس في الثواني األخيرة، 
وماتيو  كرونيتش  رادي  البدالء  يقدم  ولم 

جابيا وماركو الزيتش البصمة المطلوبة.
 70 توليفته  على  حافظ  إنزاغي  أما 
5 بدالء في  بـ  الدفع  يقرر  أن  قبل  دقيقة، 
أليكسيس  بإشراك  دقائق   10 غضون 
دامبروزيو  ثم  وفيدال  ودجيكو  سانشيز 
كوريا،  الوتارو،  مكان  جوسنس  وروبن 

كالهانوجلو، باستوني وبيريزيتش.
الفارق  به  قلص  هدفا  ناصر  بن  وسجل 
لميالن، لكن لم يسعد به كثيًرا، بل تسبب 
زميله بيير كالولو في إلغائه بسبب حجب 
يكتف  ولم  إنتر،  حارس  عن  الرؤية 
في  التركيز  عنه  غاب  بل  بذلك  كالولو 
الرقابة والتمركز بهجمة سجل منها إنتر، 
ثيو  الدفاعي  الرباعي  الثالث.وكان  هدفه 
هيرنانديز، فيكايو تيموري، كالولو ودافيد 
كاالبريا قبل استبداله، هًشا ومرتبًكا للغاية 
على  إنتر  ومحاوالت  فرص  قلة  رغم 

مرمى الحارس مايك ماينان.
الوكاالت

في مباراة عرفت تفوق المدرب اإنزاغي 

على غريمه بيولي

الإنتر يطيح بميالن في داربي الغ�سب 
ويتاأهل لنهائي كاأ�س اإيطاليا



ت�صفيات كاأ�س �إفريقيا للأمم 2023 :

الجزائر في المجموعة ال�ساد�سة 
رفقة اأوغندا النيجر وتنزانيا

أوقعت قرعة تصفيات كأس إفريقيا لألمم لكرة القدم 2023 المقرر 
سحبت  والتي  جويلية   23 جوانالى   23 من  ديفوار  بكوت  تنظيمها 
أول أمس باستوديوهات" قناة "سوبر سبورت" بجوهانسبورغ بجنوب 
من  كل  رفقة  السادسة  المجموعة  ضمن  الوطني  المنتخب  إفريقيا 

أوغندا ، النيجر و تنزانيا.
و تأتي قرعة المجموعات ال12 كالتالي :

بيساو، ساو تومي،  نيجيريا ، سيراليون ،غينيا   : المجموعة األولي 
 ، الطوغو   ، االخضر  الرأس   ، فاسو  بوركينا   : الثانية  المجموعة 
إسواتيني، المجموعة الثالثة : الكاميرون ، كينيا ، ناميبيا ، بوروندي، 
المجموع  إثيوبيا،   ، مالوي  غينيا،  مصر،   : الرابعة  المجموعة 
المجموعة  الوسطى،  إفريقيا  أنغوال،  مدغشقر،  غانا،  الخامسة: 
السابعة:  المجموعة  تنزانيا،  النيجر،   ، أوغندا   ، الجزائر  السادسة: 
مالي ، الكونغو ، غامبيا ، جنوب السودان، المجموعة الثامنة : كوت 
ديفوار ، زامبيا ، جزر القمر ، ليزوتو، المجموعة التاسعة: جمهورية 
المجموعة  السودان،   ، موريتانيا   ، الغابون   ، الديمقراطية  الكونغو 
العاشرة : تونس ، غينيا االستوائية، ليبيا ، بوتسوانا، المجموعة الحادية 
عشر: المغرب ، جنوب إفريقيا ، زيمبابوي ، ليبيريا، المجموعة الثانية 

عشر: السنغال ، البنين ، الموزمبيق ، رواندا.
الى  مجموعة  كل  في  الثاني  و  االول  المركزين  صاحبا  ويتأهل 

النهائيات.
وتنطلق التصفيات القارية بإجراء الجولتين األولى و الثانية من مرحلة 
المجموعات في الفترة الممتدة من 30 ماي الى 14 يونيو المقبل، فيما 
ستقام الثالثة و الرابعة ة من 19 الى 27 سبتمبر و الجولتين االخيرتين 

في الفترة ما بين 20 و 28 مارس 2023 .
وتجدر االشارة ان المنتخب الوطني كان قد اقصي في الدور االول 
من الطبعة السابقة من كاس افريقيا )2021 المؤجلة الى 2022( التي 

اقيمت بالكاميرون، والتي عاد لقبها لمنتخب السنغال.
ق.ر/و�ج

�لجولة �لـ27 من �لر�بطة �لمحترفة �لأولى:

�شبيبة القبائل لتقلي�ص 
الفارق عن الرائد 

وقمة ا�شحاب القاع في المدية

 يسعى فريق شبيبة القبائل، الذي يعيش على وقع النتائج االيجابية، إلى تقليص 
الشلف،  جمعية  يستقبل  عندما  بلوزداد،  شباب  المتصدر  عن  مؤقتا  الفارق 
الجمعة  يومي  المقررة  المحترفة  االولى  الرابطة  من   27 الجولة  لحساب 
والسبت، التي تشهد قمة المهددين بالنزول والتي ستجمع بين أولمبي المدية 

وسريع غليزان.
تسع  سجلت  وانها  سيما  الديناميكية  نفس  على  البقاء  الى  الشبيبة  وتطمح 
مباريات دون خسارة، أمام "الشلفاوة" الذين يعيشون فترة جيدة بست مباريات 
دون اي سقوط، وفي حال فوز "الكناري" فسيقلصون الفارق الى ثالث نقاط 

عن الرائد شباب بلوزداد.
امل  على  ضيفة  تحل  عندما  صحوتها  تأكيد  الى  الجزائر  مولودية  وتعول 
الخطأ سيكون  فإن  في حين،  التوالي،  لها على  فوز  ثاني  األربعاء وتسجيل 

ممنوعا على األمل الساعي من اجل تحقيق البقاء ضمن قسم النخبة.
عندما  إضافية  نقاط  ثالث  لحصد  مواتية  فرصة  أمام  الساورة  شبيبة  وتبدو 
تستضيف متذيل الترتيب وداد تلمسان كون هذا االخير وضع قدما في الرابطة 
الثانية، ويشد شباب قسنطينة الرحال الى العاصمة لمواجهة نصر حسين داي 

الذي بات في مهمة حصد أكبر عدد من النقاط لتفادي السقوط.
وفي وسط الترتيب، يلتقي اتحاد بسكرة بالضيف نجم مقرة حيث يطمح كل 

طرف الى الفوز من اجل ترسيم البقاء واالبتعاد نهائيا عن دائرة الحسابات.
أما في ذيل الترتيب، فتسجل هذه الجولة "قمة" بين أولمبي المدية والضيف 
سريع غليزان، والتي ستكون بمثابة مباراة ب"ست نقاط" بالنظر لحاجة كل 
فريق للفوز بهدف مغادرة المنطقة الحمراء، نفس الشيء ينطبق على المقابلة 
كل  يرغب  حيث  وهران  مولودية  بالضيف  العيد  شلغوم  ستجمع هالل  التي 
فريق في الفوز لالبتعاد عن الخطر، سيما بالنسبة للهالل الذي ال تفصله سوى 

نقطتين عن اول المهددين بالسقوط.
وستكون هذه الجولة مبتورة من مباراتين ويتعلق االمر ب: وفاق سطيف-نادي 
في  والشباب  الوفاق  مشاركة  بسبب  بلوزداد،  الجزائر-شباب  اتحاد  بارادو، 

منافسة رابطة ابطال افريقيا )اياب ربع النهائي(.
ق.ر/و�ج

09 الخميس 21 أفريل
 2022 المـوافق  

لـ 20 رمضان 1443 ه  

الرياضي  الجمهور  ينتظر 
ستسفر  ما  اليوم  الجزائري 
االنضباط  لجنة  اجتماعات  عنه 
لكرة  الدولية  لالتحادية  التابعة 
بخصوص  وقراراتها  القدم، 
المنتخب  بين  السد  مباراة  إياب 
الوطني ونظيره الكاميروني التي 
انصار  بالبليدة.ويرتقب  جرت 
تتخذ  أن  الصبر  بفارغ  الخضر 
الكثيرون،  يتمناه  إجراء  الفيفا 
المباراة  بإعادة  االمر  ويتعلق 
الذي  التحكيمي  الظلم  بسبب 
رياض  القائد  رفقاء  لها  تعرض 
الغامبي  الحكم  محرز من طرف 
أسالت  حيث  غاساما،  باكاري 
هذه القضية الكثير من الحبر في 
بتدخل  ودفعت  األخيرة،  الفترة 
جهته،  األطراف.من  من  العديد 

كشف شرف الدين عمارة رئيس 
القدم،  لكرة  الجزائرية  االتحادية 
قرار  صدور  عدم  إمكانية  عن 
نهائي بخصوص مباراة الجزائر 
بأن  مؤكدا  اليوم،  والكاميرون، 

الفاف،  قدمته  الذي  الثاني  التظلم 
بسبب  الفيفا،  حسابات  أربك 
التحكيم  لجنة  بتدخل  المطالبة 
الدولية، أثناء النظر في الشكوى.
قال  تلفيزيونية،  تصريحات  وفي 

عمارة أمس: "من الممكن جدا أال 
المباراة،  بشأن  قرار  أي  يصدر 
نستبق  أال  علينا  الخميس،  يوم 
األحداث، سنرى ما الذي ستقرره 
لجنة  وموقف  االنضباط،  لجنة 
سنحدد  وبعدها  الدولية،  التحكيم 
بها". سنقوم  التي  الخطوات 
ويطالب الجمهور الرياضي بفعل 
إنصاف  أجل  من  يجب  ما  كل 
الخضر وإعادة حقهم، من خالل 
نتيجة  إللغاء  للفيفا  األدلة  تقديم 
لم  وإذا  األخيرة،  البليدة  مباراة 
تفصل الهيئة الدولية في القضية، 
المسؤولين  من  العديد  فإن 
يؤكدون أنهم قد يلجؤون للمحكمة 
بحق  للمطالبة  الدولية  الرياضية 

المنتخب الوطني.
�أمير.ل

�صارك �أ�صا�صيا في د�ربي �لغ�صب �أمام �لإنتر

بن نا�شر يتاألق ويق�شى 
من ن�شف نهائي كاأ�ص اإيطاليا

خالل  بإيطاليا  الغضب  داربي  في  ناصر  بن  إسماعيل  الجزائري  الدولي  تألق 
مواجهة فريقه ميالن لنادي إنتر ميالن في إطار نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة 

القدم، رغم إقصاء فريقه من المنافسة.
وأشعل بن ناصر المواجه القوية التي جرت على ملعب جوزيبي مياتزا، وفي 
الدقيقة سجل متوسط ميدان المنتخب الوطني هدفا لتقليص الفارق لصالح ميالن 
مدافع  لوجود  الهدف  استبعدت  بالفيديو  التحكيم  تقنية  لكن  صاروخية،  بتسديدة 
ميالن كالولو في موقع التسلل.ودخل بن ناصر المباراة كأساسي، وقدم ما عليه 
حيث حصل على متوسط تقييم 6.4 من 10، ومرر الالعب الجزائري 60 كرة 
طوال المباراة بدقة 83٪ منها عرضية، وقام بن ناصر بخمسة تدخالت دفاعية 
ناجحة، وتمكن من المراوغة بطريقتين صحيحتين، وقرر ستيفانو بيولي مدرب 

ميالن استبداله في الدقيقة 74.

رئي�س �لفاف يوؤكد �أن �لتظلم �لأخير �أربك ح�صابات �لهيئة �لدولية

لجنة االن�شباط للفيفا تنظر اليوم 
في ق�شية الجزائر الكاميرون

لشرف  األخيرة  التصريحات  زادت 
االتحادية  رئيس  عمارة  الدين 
الغموض  من  القدم  لكرة  الجزائرية 
الوطني  الناخب  مستقبل  بخصوص 
له  يظهر  لم  الذي  بلماضي،  جمال 
أي أثر رغم أن قرعة تصفيات كأس 
أمس،  أول  جرت   2023 إفريقيا 
المنتخبات في دراسة  وشرعت بعض 

خصومها والتحضير لمواجهتها.
بلماضي  من  طالبت  قد  الفاف  وكانت 
قراره  عن  اإلعالن  سابق  وقت  في 
بعدما  أسرع وقت ممكن،  في  النهائي 

تقدمت له بعرض جديد يمتد إلى غاية 2026 
سيكون  انه  المصادر  من  العديد  وأشارت   ،

حاضرا في الجزائر خالل األيام القليلة القادمة.
إال ان تصريحات عمارة التي أطلقها اول أمس 
مدرب  وبين  بينه  تواصل  يوجد  ال  أنه  بينت 

ال  الساعة  "لحد  قال:  حيث  الخضر، 
يوجد أي جديد، نحن ننتظر رده النهائي، 
هذه  عن  للحديث  مناسبا  ليس  الوقت 

المسألة، ليس لدي أي تعليق".
ويلقى بقاء بلماضي على رأس العارضة 
بين  اإلجماع  الوطني  للمنتخب  الفنية 
وحتى  واإلعالم  الكروية  الجماهير 
بالدنا،  في  القدم  كرة  على  المسؤولين 
مع المطالبة بالتغيير في طريقة التفكير 
وتشبيب المنتخب من خالل منح الفرصة 
تقديم  على  قادرة  شابة  جديدة  لعناصر 
اإلضافة المرجوة، سيما وأن العديد من 

كوادر الفريق تجاوزت سن الثالثين عاما.
�أ.ل

عمارة يزيد �لغمو�س بخ�صو�س م�صتقبل �لناخب �لوطني

"لي�ص لدي جديد يتعلق بم�شير بلما�شي ونحن ننتظر رده النهائي"

ربع نهائي ر�بطة �أبطال �فريقيا:

مهمة �شعبة ل�شباب بلوزداد ووفاق 
�شطيف في المغرب وتون�ص

في مأمورية تبدو صعبة للغاية، سيسعى ممثال الجزائري في رابطة 
ابطال افريقيا لكرة القدم، شباب بلوزداد و وفاق سطيف الى تصحيح 
االوضاع و محاولة التدارك من اجل بلوغ المربع الذهبي من المنافسة 
القارية االبرز، وذلك عند مواجهتهما يومي الجمعة و السبت -على 
الرياضي  والترجي  المغربي  البيضاوي  الوداد  من  –لكل  التوالي 

التونسي، في الدور ربع النهائي اياب من المسابقة .
فبعد تجرعه لهزيمة مرة و مفاجأة داخل الديار بنتيجة )0-1(، سيكون 
فريق شباب بلوزداد امام حتمية توظيف كل اوراقه الرابحة و المتاحة 
من اجل استدراك بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء و من ثم بلوغ 

الدور نصف النهائي من المنافسة القارية االغلى.
أما وفاق سطيف فريق الذي فرض عليه التعادل السلبي بقواعده )0-
0(، ما يجعله هو اآلخر مجبر على التحلي بالشجاعة والصالبة من 
الدور  بلوغ  و  التونسي  الرياضي  الترجي  تشكيلة  تجاوز عقبة  اجل 
نصف النهائي من المنافسة ألول مّرة منذ تتويجه بلقبها سنة 2014.

ماميليودي  فريقا  سيستقبل   ، النهائي  ربع  الدور  مقابالت  بقية  وفي 
خارج  المنهزمان  البيضاوي،  الرجاء  و  افريقي  الجنوب  ساندوانس 
من  كل  التوالي  على   ،)1-2  ( بنتيجة  الذهاب  مقابلة  في  قواعدهما 
اتليتيكو االنغولي و االهلي المصري، في مواجهتين سيسعى  بيترو 
فيها كل فريق الى تحقيق نتيجة تؤهله الى الدور نصف النهائي من 

المنافسة القارية .
ق.ر/و�ج



                                                                                                    ق�سنطينة

 موائد الإفطار اجلماعية تعرف ديناميكية خالل �ضهر رم�ضان
   

تعرف العمليات التطوعية لإقامة موائد الإفطار اجلماعية منذ بداية �سهر رم�ضان ديناميكية ملحوظة عرب خمتلف بلديات والية 
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القارئ اأبو بكر عبد الهادي راجع يطمح اإىل موا�سلة ت�سريف اجلزائر يف م�سابقات حفظة القراآن الكرمي

وتم في إطار العمليات التطوعية إلقامة موائد اإلفطار 
الجماعية منذ بداية الشهر الكريم, فتح 28 مطعما للرحمة 
من طرف المديرية المحلية للنشاط االجتماعي والتضامن 
لفائدة الفئات الهشة السيما األشخاص دون مأوى وعابري 

السبيل، حسبما أكدته لوأج المكلفة باإلعالم واالتصال 
بالمديرية، روميسة حمالوي.

وتقوم مطاعم الرحمة التي يدير أغلبيتها محسنون بتكييف 
قوائم الطعام من خالل أطباق خاصة وكاملة خالل الشهر 

الفضيل، حسبما ذكرته السيدة حمالوي التي أوضحت أن ما 
بين 2.500 و 3.500 وجبة ساخنة مقدمة أو محمولة يتم 
تسجيلها يوميا من طرف مصالح المديرية المحلية للنشاط 

االجتماعي والتضامن.
واستنادا لحمالوي، فإن أزيد من 40 ألف وجبة مماثلة قد تم 

تقديمها منذ بداية شهر رمضان عبر مجموع هذه المطاعم 

من بينها 27 ألف وجبة تم تقديمها على موائد اإلفطار 
باإلضافة إلى 13 ألف وجبة أخرى محمولة.

وأفاد من جهته رئيس جمعية قدماء الكشافة اإلسالمية 
الجزائرية بقسنطينة، فاروق بوضياف, بأن مطاعم أخرى 
موجهة لدعم الفئات االجتماعية المحرومة وكذا المسافرين 
قد تم فتحها أيضا خالل هذا الشهر الكريم بمبادرة لجمعية 
قدماء الكشافة اإلسالمية الجزائرية بقسنطينة، مضيفا بأن 
ما ال يقل عن 2.500 وجبة قد تم توزيعها منذ 2 أبريل 

الجاري بمعدل 140 وجبة في اليوم.
كما بادرت عدة جمعيات ذات الطابع االجتماعي واإلنساني 

وغيرها بوالية قسنطينة بإطالق عمليات خيرية عديدة 
)وجبات إفطار( لفائدة عابري السبيل والمحتاجين. وفي 

إطار العمليات التطوعية أيضا, هيأ المكتب المحلي للجمعية 
الوطنية اإلصالح واإلرشاد نقاط توزيع وجبات ساخنة على 

مستوى الطرق الوالئية والبلدية بمعدل 130 وجبة يوميا 
لفائدة المسافرين والعائالت المحتاجة، حسبما أكده لوأج 

رئيس المكتب الوالئي للجمعية، نعيم هاروني, الذي أوضح 
أن أزيد من 2.200 وجبة قد تم تقديمها منذ بداية شهر 

رمضان.
كما يتم من جهة أخرى تنظيم عمليات مماثلة يوميا من 

طرف أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
بقسنطينة، حيث تم تخصيص فضاءات لتوزيع وجبات لفائدة 
المسافرين على وجه الخصوص السيما بأعالي جبل الوحش 

على مستوى شطر الطريق السيار شرق –غرب وتحديدا 
بمحاور الطرقات المؤدية إلى بلديات ديدوش مراد وزيغود 

يوسف والخروب.
وبالموازاة مع مطاعم الرحمة التي بادرت إليها المديرية 
المحلية للنشاط االجتماعي والتضامن، تقدم مجموعة من 

الشباب المتطوعين وجبات لفائدة األشخاص المحتاجين 
وكذا لجميع الذين ال يستطيعون البقاء أمام الطاولة وقت 
اإلفطار. فبالقصبة، أحد األحياء العتيقة بمدينة قسنطينة, 

تقوم مجموعة من الشباب المتطوعين وعددهم حوالي 15 
فردا بتقديم المساعدة لألشخاص األكثر حرمانا والعائالت 

المعوزة. 
وتضمن هذه الحملة التضامنية التي تسمى "مائدة الخير" 
يوميا ما بين 120 و150 وجبة ساخنة للعائالت الفقيرة 

واألشخاص دون مأوى قار، حيث يتم تحضير هذه 
الوجبات بمطعم حمزة بونعاس، أحد قاطني هذا الحي. ومن 

بين المتطوعين، الربيع بوكرزازة الذي قال: "أنا مقتنع 
بمسؤولية كل مواطن اتجاه هؤالء األشخاص الذين يعانون" 

مثل مسؤول المطبخ الذي يخصص وقتا كل يوم من أجل 
تحضير الوجبات قبل االلتحاق بأسرته لإلفطار.

يطمح القارئ أبو بكر عبد الهادي راجع, الحائز على 
جائزة دبي الدولية للقران في طبعتها االخيرة, الى 

إتمام القراءات العشر للقرآن الكريم ومواصلة تشريف 
الجزائر في المسابقات الدولية لحفظة كتاب هللا.

وفي تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، أبرز القارئ 
راجع البالغ من العمر 24 سنة  المنحدر من والية 

البيض الذي تحصل على المركز األول في جائزة دبي 
الدولية للقرآن الكريم في طبعتها الخامسة والعشرون 

أنه سيعمل على مواصلة مشواره في حمل وترتيل 
كتاب هللا وتشريف الجزائر في المحافل الدولية وجمع 

القراءات العشر للقرآن الكريم.
وذكر أبو بكر عبد الهادي الحائز على جائزة حفظ 
القرآن الكريم أن "شعوره بعد تتويجه بهذه الجائزة 
الدولية للقرآن الكريم ورفع الراية الوطنية عاليا، ال 

يوصف".وبالنسبة له فقد كانت هذه المسابقة التي 
جرت االسبوع الماضي بمشاركة أزيد من 60 متنافسا 

حلما منذ إتمامه حفظ كتاب هللا وهو ذو 18 سنة.
وكان وزير الشؤون الدينية واألوقاف, يوسف بلمهدي, 

قد كرم أمس الثالثاء بالجزائر العاصمة, الطالب 
أبوبكر عبد الهادي راجع بعدما افتك المرتبة األولى 
في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في طبعتها ال 

.25
وقد بدأت مسيرة القارئ أبو بكر عبد الهادي راجع 
في حفظ وترتيل القرآن الكريم في سن مبكرة وهو 

ابن ست سنوات وأتمه في سن 18 سنة على مستوى 
مدرسة الفرقان بحي اللوز بمدينة البيض على يد شيخه 

عدة العيد. كما أخذ أحكام التجويد وتتلمذ على يد عدد 
من المشايخ والقراء من واليتي البيض وقسنطينة.

كما شارك في عدد من المسابقات الدولية والوطنية 
حصد خاللها المراتب األولى على غرار مسابقة 

بورسعيد الدولية بمصر  ومسابقة األسبوع الوطني 
للقرآن الكريم وتاج القرآن، وجائزة الجزائر الدولية 

للقرآن الكريم )فرع القارئ الفائز المتميز( وغيرها من 
المشاركات التي حقق من خاللها القارئ أبو بكر نتائج 

متميزة في حفظ وتجويد وترتيل القرآن الكريم ومثل 
خاللها الجزائر أحسن تمثيل.

وللتذكير جرت مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم 
"دورة اليوبيل الفضي" في الفترة الممتدة من 2 إلى 
14 أفريل الجاري وضمت نخبة من القراء وحفظة 
القرآن الكريم بلغ عددهم 69 مشاركا من 69 دولة 

وجالية مسلمة عبر العالم.
اإ.�س

ANEP : 2216007539

إشـهـــار
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من اإعداد: حياة م�صباحي

التي  الندوة  خالل  المتدخلون  وأكد 
بشهر  االحتفال  إطار  في  نظمت 
ماي(،   18  - أفريل   18( التراث 
على  غفير،  جمهور  وبحضور 
مولود  ألعمال  الكبيرة"  "المساهمة 
التراث  على  الحفاظ  في  معمري 
الثقافي غير المادي، و ذلك من خالل 
العادات  عن  الكتابات  من  مجموعة 
األخرى  الثقافية  والجوانب  والتقاليد 

بالجزائر.
الباحث  أبرز  الشأن،  هذا  وفي   
واللغة  الثقافة  وفي  اآلثار  علم  في 
"الدور  بيالك،  حميد  األمازيغيتين، 
في  معمري  مولود  للكاتب  الريادي 
المادي  غير  التراث  على  الحفاظ 
لكل  ضروريا  باعتباره  وتثمينه، 

حضارة إنسانية"، كما قال.
عبر  نجح  قد  معمري  أن  وأضاف    
"أهليل  أعماله على غرار  العديد من 
قورارة" )1984(، والقصائد الشعرية 
والربوة   ،)1980( القديمة  القبائلية 
والعصا  واألفيون   ،)1952( المنسية 

)1965(، في "إعادة االعتبار للروح الجزائرية، أي التراث الثقافي غير 
المادي"، مذكرا في نفس السياق بأن الجزائر تعتبر أول دولة صادقت 

على اتفاقية اليونسكو لحماية التراث غير المادي عام 2004.
  كما خلف مولود معمري "إرثا عظيما" من خالل سرده للحياة وللعادات 
هام  مادي  تراثا غير  تشكل  التي  وأبحاثه،  أعماله  في  الثقافية  والتقاليد 

السيد  وفق  وشعبها،  الجزائر  لتاريخ 
بيالك الذي أكد "أن التراث غير المادي 
الحضارات  روح  يمثل  كونه  جدا  هام 

وتاريخ األمم عبر العالم".
  ونوه أيضا بأهمية اللغات األم "التي 
تعد عامال رئيسيا في الحفاظ على هذا 
التراث غير المادي"، وقال أن الجزائر 
تتوفر على العديد من المواقع المصنفة 
طرف  من  لإلنسانية  مادي  كتراث 
اليونسكو على غرار تيمقاد و الطاسيلي 
ناجر، وباإلضافة إلى ذلك، فهي "تزخر 
هام،  جد  مادي  ال  ثقافي  بتراث  أيضا 
بلغ  الذي  قورارة  أهليل  غرار  على 

العالمية".
اليونسكو  لجنة  اعتماد  الباحث  وأكد    
على أبحاث و تحليالت مولود معمري 
اتفاقية  إلعداد  قورارة  أهليل  حول 
من  الالمادي،  التراث  على  للحفاظ 
اللسانيات  في  الباحث  أبرز  جهته، 
حسان حلوان، الذي شارك في الندوة، 
في  أساسي  كعنصر  األم  اللغة  دور 

الحفاظ على التراث غير المادي.
التي  البالد  ومدن  المواقع  من  للعديد  الجغرافية  لألسماء  تطرق  كما    
تعبر، كما قال، "عن حضارة وتاريخ وأصل أمة بأكملها"، وأكد السيد 
والسكان،  األماكن  توفر معلومات عن هوية  التي  األسماء  "أن  حلوان 
الباحث  يرى  األساس  هذا  على  و  هام"،  وتراث  معرفية  ثروة  تنقل 

"ضرورة مساهمة الجميع في الحفاظ على هذا الموروث".

سينظم عيد الحلي التقليدية آلث يني بوالية 
وإلى  جويلية   28 ابتداء من  وزو  تيزي 
غاية 6 أوت  المقبل، بعد أكثر من عامين 
لكوفيد-19،  فيروس  بسبب  التوقف  من 

وفق ما علم أمس األول، من المنظمين.
البلدي آلث  الشعبي  المجلس  وأفاد رئيس 
إعادة  قرار  باتخاذ  جنان،  هللا  عبد  يني، 
بعث هذه االحتفالية التي تسلط الضوء على 
الحلي التقليدية وخبرة وحرفية صائغي آث 
يني في المجال، بمشاركة جميع المعنيين 
بما فيهم المجلس الشعبي البلدي آلث يني 

واللجنة البلدية للحفالت والحرفيين المتخصصين في المجال بهذه المنطقة.
  كما أشار إلى الشروع، عقب تحديد تاريخ هذا الحدث الجمعة الفارط، في 

التحضيرات لتنصيب اللجان الخاصة التي 
ستتكفل بمختلف المهام المتعلقة بتنظيم عيد 
االحتفالية  هذه  وتعتبر  التقليدية.   الحلي 
التي تستقطب في كل مرة الزوار من كافة 
البالد،  مناطق  من  والعديد  الوالية  أنحاء 
المتعطشون للتقاليد واألصالة، بمثابة "نفس 
جديد" للحرفيين الذين يعانون من ضعف 
للحلي  النزيهة  غير  والمنافسة  المبيعات 
المقلدة، وارتفاع تكاليف المواد األولية بل 

وحتى عدم توفرها )الفضة والمرجان(.
فرصة  يني  آلث  الحلي  عيد  يعد  كما    
سانحة للحرفيين للدفاع عن هذا التراث، على أمل تحقيق نسبة كبيرة من 

المبيعات، وفق ما ذكره صائغي المنطقة.

قال رئيس فريق التنقيب بمدينة كنيدوس القديمة أرتكين دوقسانالتي أنه تم 
اكتشاف 27 نقشا حتى اآلن تحمل كتابات بالعربية وتعود للعصر األموي، 
وتسلط النقوش المكتشفة الضوء على الفتوحات اإلسالمية المبكرة وفتوحات 
غرب األناضول.عثرت مجموعة من اآلثاريين األتراك في مدينة "كنيدوس" 
القديمة بوالية موغال غربي البالد، على نقوش عربية أموية توفر بيانات 

مهمة عن الفتوحات اإلسالمية غربي األناضول وتاريخ المنطقة.
التي  العام في كنيدوس،  الحفريات على مدى  أنشطة  المجموعة  وتواصل 
التقاء بحر إيجة بالمتوسط، والتي تذكر الروايات  تتمتع بموقع مميز عند 
أنها كانت مقر إقامة عدد كبير من علماء اإلغريق في مقدمتهم عالم الفلك 
والرياضيات "إيودوكسوس" والطبيب "أوروفون" والرسام "بوليغنوتوس"، 

و"سوستراتوس" مهندس منارة اإلسكندرية إحدى عجائب الدنيا السبع.
وخالل أعمال الحفر والتنقيب، عثر اآلثاريون في كنيدوس، بمنطقة داتشا 
في موغال، على نقوش تسلط الضوء على معلومات مهمة عن تاريخ المدينة 

القديمة والفتوحات اإلسالمية في غرب األناضول.
وقال رئيس فريق التنقيب أرتكين دوقسانالتي، لألناضول، إن األعمال في 
المدينة القديمة تجري بدعم من المديرية العامة للتراث الثقافي والمتاحف، 
وجامعة سلجوق التركية، ومجمع التاريخ التركي، ووالية موغال، ووكالة 

تنمية جنوب إيجة.

كورينث  منطقة نصب  في  مستمرة  العام  هذا  التنقيب  أعمال  أن  وأضاف 
التذكاري وهيكل مدخل بروبيلون الضخم ومنطقة المسرح، وأن اكتشافات 
في  المنفذة  األعمال  خالل  أنه  دوقسانالتي  وذكر  تظهر،  بدأت  قد  جديدة 
منطقة نصب كورينث التذكاري والكنيسة، عثرت مجموعة اآلثاريين على 
نماذج جديدة من النقوش والكتابات العربية التي تعود إلى العصر األموي.

وأفاد بأن العلماء عثروا في سبعينيات القرن الماضي على 7 نقوش عربية 
العاملة حاليا  المنطقة، وأن مجموعة اآلثاريين  للعصر األموي في  ترجع 
أموية  عربية  نقوش  على  كنيدوس  كنيسة  في  عثروا  القديمة  المدينة  في 

جديدة توفر معلومات مهمة للغاية، ال سيما فيما يتعلق بالفتوحات اإلسالمية 
المكتشفة  النقوش  أن  إلى  األناضول.وأشار  في غرب  والفتوحات  المبكرة 
انطلقت  التي  اإلسالمية  الجيوش  فتوحات  عن  مهمة  معلومات  تحوي 
غرب  ومناطق  ورودس  كوس  جزر  سواحل  باتجاه  ولبنان  فلسطين  من 

األناضول، وأسماء الجنود والقادة الذين شاركوا فيها.
األولى  اآلثار  كونها  للغاية من حيث  مهمة  المكتشفة  النقوش  أن  وأوضح 
بلوغ  استمرت حتى  التي  الحمالت  هذه  في  المشاركة  اإلسالمية  للجيوش 
القسطنطينية )إسطنبول(، ولفت إلى أن عدد النقوش العربية األموية التي 
في  اإلجمالي  يرتفع  وبذلك  نقشا،   20 بلغ  مؤخرا  اآلثاريون  عليها  عثر 

المنطقة إلى 27 نقشا.
وأكد دوقسانالتي أنه عندما جاء األمويون إلى كيندوس أدركوا أن المدينة قد 
تركت أيام مجدها وراءها، وبدأت تفرغ تدريجيا من سكانها، كما لفت إلى 
أن العرب استقروا حول كنيسة المدينة، وأن النقوش تدل على أن األمويين 

مكثوا في كنيدوس لمدة 30 عاًما تقريبا.
وزاد "كنيدوس هي البوابة والمدخل إلى بحر إيجة، لذلك سعى األمويون إلى 
التمكن من اعتراض  االحتفاظ بمثلث كوس- رودست- كنيدوس، بغرض 
البحرية البيزنطية خالل حمالت الفتح الموجهة نحو القسطنطينية، وكذلك 

حماية السفن الصديقة في بحر إيجة.«

تعود اإىل الع�صر الأموي  اكت�ساف نقو�ش ت�سلط ال�سوء على الفتوحات الإ�سالمية غربي تركيا

ملوؤلفه جمال حويل

"معركة خميم جنني الكربى 2022 : 
التاريخ احلي" يف كتاب جديد

"معركة  كتاب  الفلسطينية  الدراسات  مؤسسة  عن  حديثا  صدر 
جمال  تأليف  من  الحي"  التاريخ   :2002 الكبرى  جنين  مخيم 

حويل، وتقديم األسير مروان البرغوثي.
  ويراوح الكتاب بين الموضوعي التحليلي والشخصي ليبحث 
عن معنى معركة مخيم جنين، ومعنى النصر، ومعنى الهزيمة.

من  شديد  قرب  عن  تأمل  لحظة  الوقوف  إلى  يسعى  وعليه    
المعركة، تاريخيا ومكانيا وروحيا، لإلجابة عن األسئلة التالية: 
ماذا فعل المنتصرون بالنصر؟ وماذا فعل المهزومون بالهزيمة؟ 
وكيف استطاع الفلسطينيون المزاوجة بين فهم تجربة مخيم جنين 
وبين  انتصروا،  قد  كونهم  ناحية  من  وتصدٍّ"  صمود  "كملحمة 
ولَِم  والتضحيات؟  الخسائر  حجم  حيث  من  "كمجزرة"،  فهمها 
بالغ المبالغون الذين لم يشاركوا في المعركة في الكتابة عنها عن 
بعد؟ ولَِم زهد الزاهدون الذين خاضوا غمارها في الكتابة عنها؟

  ويستمد الكتاب أهميته القصوى من 3 عناصر أساسية: أولها 
أن  إلى خصوصية  نظرا  نفسه؛  بالحدث  لصيقا  تاريخا  يُعد  أنه 
المقاوم صار الكاتب، وثانيهما أنه يبيّن مدى النقص في عملية 
الرسمي  المستويين  على  كهذه  تجارب  من  العبر  استخالص 

والشعبي.
بالتحليل  مشفوع  تفصيلي  تاريخ  تدوين  أن  فهو  ثالثهما  أما    
السياسي والعسكري والثقافي لمعركة مخيم جنين، من شأنه أن 
المتواصل،  الصهيوني  االحتالل  ظل  في  المقاومة  ثقافة  يعزز 

وفي ظل قناعة البعض باستنفاد خيار المقاومة المسلحة.
  وينقسم الكتاب الذي جاء في 190 صفحة من القطع المتوسط، 
جنين  مخيم  بتناول  األول  الفصل  يبدأ  رئيسية؛  فصول   5 إلى 
في األدبيات، ومن ثم يضع الفصل الثاني مخيم جنين في سياقه 
الفلسطيني التاريخي واالجتماعي والعسكري والسياسي، ويتناول 
الفصل الثالث "عملية اإلعداد للمعركة: الخريطة والميدان"، وما 
قبل "السور الواقي"، أما الفصل الرابع فجاء بعنوان "الصورة 
الخامس  الفصل  ويتضمن  المعركة"،  يوميات  واألسطورة: 

واألخير خالصة معركة جنين ومالحظات نقدية.
  و لإلشارة فإن الكاتب جمال حويل حائز على درجة دكتوراه 
في العالقات الدولية من جامعة القاهرة، وماجستير في الدراسات 
في  وبكالوريوس  بيرزيت،  جامعة  من  المعاصرة  العربية 
االقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة األردنية، ويعمل أستاذا 
للعلوم السياسية والعالقات الدولية بالجامعة العربية األميركية في 
جنين، وهو عضو في مجلس أمنائها، وسبق أن انتخب عضوا 
2006، وهو عضو في  الفلسطيني عام  التشريعي  المجلس  في 
المجلس الوطني الفلسطيني، وفي المجلس الثوري لحركة "فتح"، 

وقد اعتقل عدة مرات.

خمت�صون يف الل�صانيات خالل ندوة اأدبية 

اأعمال مولود معمري �ساهمت 
يف احلفاظ على الرتاث غري املادي

اأبرز خمت�صون يف الل�صانيات وباحثون خالل تن�صيطهم لندوة اأم�صية اأم�س الأول، بامل�صرح اجلهوي عمار 

الع�صكري مبدينة البويرة، دور اأعمال الكاتب وعامل الأنرثوبولوجيا والل�صانيات مولود معمري، يف احلفاظ

 على الرتاث الوطني غري املادي.

يف الفرتة بني 28 جويلية و6 اأوت 

اآث يني بتيزي وزو حتت�سن عيد احللي التقليدية



مبني على مبداأ الأمة الواحدة للدفاع عن حقوقها

ممثل جبهة البولي�صاريو بالأمم املتحدة واملن�صق مع بعثة املينور�صو ي�صرح

حزب "البا�صك" ينتقد انحدار

 املمار�صة ال�صيا�صية يف اإ�صبانيا

"تغيري موقف �شان�شيز
 من ال�شحراء الغربية انحراف مبهم"

الموقف  ان  أرثوتار  أندوني  إسبانيا  في  الباسكي  القومي  الحزب  زعيم  أكد 
يشكل  الغربية  الصحراء  في  النزاع  من  اإلسبانية  الحكومة  لرئيس  األخير 
انحرافا مبهما، كما يعكس مستوى االنحدار الذي وصلت إليه أساليب الممارسة 
من  األدنى  الحد  غياب  عن  ناهيك  المؤسسات،  دور  وانحصار  السياسية، 

مستوى الشفافية التي يتطلبها العمل الديمقراطي.
عن  أرثوتار  دافع  فقد  "واص"،  الصحراوية  األنباء  وكالة  نقلته  ما  ووفق 
عدالة ونزاهة القضية الصحراوية وقال " لتصل صرخات تضامننا من هنا 
الالجئين  مخيمات  والى  المحاصرة  الصحراوية  المدن  إلى  الساحة  هذه  من 

الصحراويين... عاشت الصحراء حرة.. الحرية للصحراء الغربية .."
مع  تضامننا  على  نؤكد  اإلسبانية،  الحكومة  موقف  تغيير  بعد  وأضاف:" 
إلى  الساحة  هذه  من  هنا  من  تضامننا  لتصل صرخات  الصحراوي  الشعب 
المدن الصحراوية المحاصرة والى مخيمات الالجئين الصحراويين... عاشت 

الصحراء حرة.."
من  بالده  موقف  تغيير  على  اإلسبانية  الحكومة  رئيس  أقدم  أن  فمنذ  للتذكر 
النزاع في الصحراء الغربية بتعبيره عن دعمه لخطة الحكم الذاتي المغربية، 
معارضا بذلك اإلجماع الحاصل منذ 46 عاما بهذا الخصوص، شهدت المدن 
وبيانات  توصيات  الوقفات، واصدار  من  العديد  تنظيم  الباسكية  والمقاطعات 
البرلمان  وأعضاء  المدني  المجتمع  حركات  السياسية،  األحزاب  جل  عن 
الحكومة االسبانية، وللتضامن مع  المخزي لرئيس  بالموقف  للتنديد  اإلقليمي 
الشعب الصحراوي في نضاله المشروع لنيل حقوقه السياسية وحقه غير القابل 

للتصرف في تقرير المصير و االستقالل. 
الباسك  ببالد  البرلمانية  لألغلبية  الممثلة  السياسية  األحزاب  طالبت  كما 
حكومة بالدها بضرورة إعالن إعترافها الفوري رسمياً بالجمهورية العربية 
الصحراوية الديمقراطية. ونددت باإلنحراف الخاطئ والخطير لموقف رئيس 
الحكومة اإلسبانية بيدرو سانشيز بخصوص الصحراء الغربية، وحثته على 
مراجعة الخطوة عشية تقديمها لمقترح تشريعي أمام نواب البرلمان الباسكي 
يؤكد على ضرورة إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل الطرفين، 
بما يتماشى مع قرارات األمم المتحدة ويضمن حق تقرير المصير  للشعب 

الصحراوي، أواخر شهر مارس الفارط.

جراء النزاع يف اأوكرانيا

�شندوق النقد الدويل يخف�ض
 توقعاته لنمو االقت�شاد العاملي

 2022 عامي  العالمي  االقتصاد  لنمو  توقعاته  الدولي،  النقد  خفض صندوق 
و2023 بواقع 0.8 و0.2 نقطة مئوية على التوالي، مقارنة بتوقعات سابقة، 

جراء النزاع في أوكرانيا.
إنه  نيسان،  أبريل/  العلمي لشهر  تقريره آلفاق االقتصاد  الصندوق في  وقال 
و2023،   2022 عامي  في  بالمئة   3.6 إلى  العالمي  االقتصاد  نمو  يتوقع 
انخفاضا من 4.4 و3.8 بالمئة على الترتيب، توقعاته السابقة في يناير/ كانون 

الثاني الماضي.
لتقرير  وفقا   ،2021 في  بالمئة   6.1 بنسبة  نموا  العالمي  االقتصاد  وسجل 
االقتصادية  "األضرار  إلى  العالمي  النمو  تباطؤ  الصندوق  وعزا  الصندوق. 

الناجمة عن النزاع الروسي األوكراني وارتفاع مستويات التضخم".
وقال النقد الدولي إن "أسعار الوقود والغذاء شهدت زيادة سريعة، يقع تأثيرها 
األكبر على الفئات السكانية الضعيفة في البلدان منخفضة الدخل". وأفاد بأن 
التنبؤات بعد عام 2023 تشير إلى تراجع النمو العالمي إلى حوالي 3.3 بالمئة 

على المدى المتوسط.
وبين التقرير، أن "ارتفاع أسعار السلع األولية واتساع دائرة الضغوط السعرية 
نتيجة الحرب سيؤديان إلى زيادة معدالت التضخم المتوقعة لعام 2022 إلى 
األسواق  اقتصادات  في  بالمئة  و8.7  المتقدمة،  االقتصادات  في  بالمئة   5.7

الصاعدة والنامية".
 1.8 بواقع  يناير،  في  السابق  التقرير  تقديرات  التضخم  توقعات  وتتجاوز 
النامية،  لالقتصادات  مئوية  نقطة  و2.8  المتقدمة،  لالقتصادات  مئوية  نقطة 
وفق التقرير.وقال الصندوق إن "الجهود متعددة األطراف ستكون ضرورية 
لالستجابة لألزمة اإلنسانية، والحيلولة دون استمرار حالة التشتت االقتصادي، 
والحفاظ على مستويات السيولة العالمية، وإدارة المديونية الحرجة، ومواجهة 

تغير المناخ، والقضاء على جائحة كورونا".
العام  خالل  العالمي  االقتصاد  لنمو  توقعاته  االثنين،  الدولي،  البنك  وخفض 

الحالي إلى 3.2 بالمئة من 4.1 بالمئة بالتقديرات السابقة.
ويعتزم البنك حشد حزمة تمويل بقيمة 170 مليار دوالر للتعامل مع تداعيات 
جائحة فيروس كورونا للدول التي تتعامل مع نتائج مختلفة وأزمات مستمرة.       
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عادل  األستاذ  العربي  البرلمان  رئيس   أدان 
بها  يقوم  التي  الخطيرة  االنتهاكات  العسومي 
األقصى،  المسجد  في  الصهيوني  االحتالل 
األمة  جهود  تكاثف  ضرورة  على  مشددا 
العربية  والمجتمع الدولي لوقف هذه التجاوزات 
المنافية لكل المعايير الدولية واالنسانية معتبرا 
الدولي دليال على ازدواجية  الموقف  الصمت 
في  العسومي  عادل  األستاذ  والخطاب.وأكد 
أن  الدولية،  الجزائر  إلذاعة  خاص  حوار 
المنظمات  جميع  العربي  خاطب  البرلمان 
ألن  الدولي  المجتمع  ودعا  الدولية  والهيئات 
يقوم بدوره لوقف هذه االنتهاكات غير المقبولة 
حقه  عن  يدافع  الذي  الفلسطيني  الشعب  ضد 
وعن أرضه وقضيته.  واسترسل المتحدث ذاته 
بالقول "نحن كبرلمان عربي نقف قلبا وقالبا مع 
اإلخوة الفلسطنيين في هذه الظروف االستثنائية 
وهذا المنحنى الخطير يجب على الجميع ادانته 

والعمل على عدم تكراره." 
وقوفه  و  الدولي  المجتمع  بصمت  تعلق  وفيما 
االحتالل  يرتكبه  ما  في  المتفرج  موقف 
أقام  الذي  الوقت  في  فلسطين  في  اإلسرائيلي 

األزمة  في  حدث  ما  على  يقعدها  ولم  الدنيا 
ازدواجية  إن  العسومي  األوكرانية  قال 
الدولي  للمجتمع  بالنسبة  والخطاب  المواقف 
التي  الشعارات  فضحت  والهيآت  األممية 
على  الضغط  ويوظفونها  في  دائما  يرفعونها 
الدول العربية "أزمة أوكرانيا أثبتت ازدواجية 
التي  القوى  فضح  بمكيالين   والكيل  المعايير 

كانت تتغنى بحقوق اإلنسان." 
عادل  األستاذ  العربي  البرلمان  رئيس   وشدد 
العسومي على ضرورة مراجعة الدول العربية 

لها  يكون  وان  الدولي  المجتمع  في  لموقعها 
دور أكبر في الدفاع عن القضايا العربية وفق 
إستراتيجية جديدة في التعامل مع هذه المرحلة 
من خالل تكتل عربي قوي مبني على مبدأ أننا 
لدينا مصير مشترك واحد "وعلينا  أمة واحدة 
مختلف  بشكل  نتعامل  وان  حساباتنا  نعيد  أن 
الدولي من  المستوى  السياسية على  القوى  مع 
ومن  معه  نقف  معنا  يقف  من  ندعمه  يدعمنا 
العربية  الحقوق  يتجاهل  ومن  نحاربه  يحاربنا 
يجب أن نتعامل معه على أنه ليس بحليف لنا."

الوكالت

وقد أطلع ممثل الجبهة باألمم المتحدة والمنسق 
مع المينورسو المبعوث الشخصي لألمين العام 
عملية  بشأن  البوليساريو  جبهة  موقف  على 
الغربية  الصحراء  في  للسالم  المتحدة  األمم 

وقضايا أخرى ذات الصلة.
وسيعقد مجلس األمن الدولي جلسة مشاورات 
حول بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء 
مع  تماشياً  وذلك  اليوم،  )المينورسو(  الغربية 
الفقرة 10 من منطوق القرار 2602 )2021( 
الذي تبناه مجلس األمن في 29 أكتوبر 2021 
يقدم  أن  العام  األمين  من  فيه  طلب  والذي 

إحاطات إلى المجلس على فترات منتظمة بما 
في ذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ تجديد 

والية بعثة المينورسو.
الشخصي  المبعوث  يقدم  أن  المتوقع  ومن 
الغربية  للصحراء  المتحدة  لألمم  العام  لألمين 
إلى  بها  قام  التي  الزيارة  نتائج  حول  إحاطه 
سيقدم  بينما  الماضي،  يناير  شهر  في  المنطقة 
الممثل الخاص لألمين العام للصحراء الغربية 
ورئيس بعثة المينورسو إحاطة حول التطورات 
الميدانية في منطقة البعثة في ظل حالة الحرب 
المغربية  االحتالل  دولة  قيام  بسبب  الجارية 

للعام 1991  النار  بنسف وخرق وقف إطالق 
يوم 13 نوفمبر 2020.

أن  على  أكدت  قد  البوليساريو  جبهة  وكانت 
السبيل الوحيد للمضي قدماً في سبيل التوصل 
إنهاء  لمسألة  ودائم  وعادل  سلمي  حل  إلى 
تمكين  هو  الغربية  الصحراء  من  االستعمار 
غير  حقه  ممارسة  من  الصحراوي  الشعب 
في  للمساومة  القابل  وغير  للتصرف  القابل 
تقرير المصير واالستقالل بحرية وديمقراطية 
األمم  ولقرارات  الدولية  الشرعية  لمبادئ  وفقاً 

المتحدة واالتحاد األفريقي ذات الصلة. 

البعثة االممية  المتحدة والمنسق مع  البوليساريو باالمم  قال ممثل جبهة 
لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية )مينورسو(, محمد 
سيدي عمار, إنه ال يمكن أبدا قيام أي عملية سالم ما دامت دولة االحتالل 
مستمرة في أعمالها الترهيبية والقمعية ضد المدنيين الصحراويين، حيث 
دعا مجلس األمن إلى ضرورة الوعي الجدي بخطورة التطورات الناجمة 

عن العدوان الذي يشنه االحتالل المغربي على األراضي الصحراوية. 
و في تصريح لـ"وكالة األنباء الجزائر", عشية انعقاد جلسة مشاورات 
لمجلس األمن الدولي حول المينورسو يوم غد األربعاء, أوضح سيدي 
عمار ان جلسة المشاورات هذه تأتي تطبيقا للفقرة 10 من منطوق القرار 
2602 )2021( الذي اتخذه مجلس األمن في 29 أكتوبر الماضي,  والذي 
فترات  على  المجلس  إلى  إحاطات  يقدم  أن  العام  األمين  من  فيه  طلب 
منتظمة, بما في ذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ تجديد والية بعثة 
المينورسو, حول تنفيذ هذا القرار وعن التحديات التي تواجهها عمليات 
البعثة والخطوات المتخذة للتصدي لها.ولفت المسؤول الصحراوي إلى 
العام لألمم المتحدة  أنه من المتوقع أن يقدم المبعوث الشخصي لألمين 
للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, أول إحاطة له منذ تعيينه في هذه 
المهمة في شهر أكتوبر من العام الماضي, حيث يرجح أن يخطر المجلس 
حول نتائج الزيارة التي قام بها إلى المنطقة في شهر يناير من هذا العام 
ولقاءاته أوال مع طرفي النزاع, الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء 
البلدين  مع  ذلك  بعد  ثم  والمغرب,  البوليساريو(  )جبهة  الذهب  ووادي 

المجاورين الجزائر وموريتانيا.

وحسب ممثل البوليساريو, يتوقع أن يقدم الممثل الخاص لألمين العام 
خالل  إفانكو,  ألكسندر  المينورسو,  بعثة  ورئيس  الغربية  للصحراء 
ظل  في  البعثة  منطقة  في  الميدانية  التطورات  حول  إحاطة  الجلسة 
استمرار حالة الحرب بسبب قيام دولة االحتالل المغربية بنسف  وقف 
إطالق النار لعام 1991 يوم 13 نوفمبر 2020, مما فرض على الشعب 

الصحراوي استئناف كفاحه التحريري المشروع.
ارتكان املجل�س اإىل �صيا�صة "ترك الأمور على حالها املعهود" 

تت�صبب يف تعقيد الو�صاع

ظرف  في  يعقد  االمن  مجلس  اجتماع  كون  عمار  سيدي   وتأسف 
الموازية وأعمالها  المغربية في حربها  يطبعه استمرار دولة االحتالل 
الترهيبية واالنتقامية ضد المدنيين والنشطاء الصحراويين في األراضي 
المحتلة من الجمهورية الصحراوية. وهو االمر الذي يتطلب, كما قال, 
أعضاء  دوال  هناك  أن  خاصة  األمن,  مجلس  طرف  من  قويا  "ردا 
حقوق  لموضوع  الالزمة  العناية  إيالء  بضرورة  تتمسك  المجلس  في 
من  أساسي  كجزء  االتجاه  هذا  في  ما  بعمل  القيام  وضرورة  اإلنسان 

عملية السالم.«
قيام أي عملية سالم ما دامت  أبدا  أنه "ال يمكن  الوقت  وأكد في نفس 
دولة االحتالل المغربية مستمرة, في ظل اإلفالت التام من العقاب في 
الصحراويين ونشطاء حقوق  المدنيين  والقمعية ضد  الترهيبية  أعمالها 

اإلنسان وكذلك حربها العدوانية المستمرة على الشعب الصحراوي.«

بريطانيا: الق�شاء ي�شمح بت�شليم موؤ�ش�ض "ويكيليك�ض" اإىل الواليات املتحدة

جمل�س الأمن يعقد جل�صة م�صاورات 

حول بعثة الأمم املتحدة لال�صتفتاء يف ال�صحراء الغربية

ممثل البولي�شاريو باالأمم 
املتحدة يلتقي مبعوث "املينور�شو"

التقى، اأول اأم�س، مبقر الأمانة العامة لالأمم املتحدة بنيويورك �صيدي حممد عمار، ممثل جبهة البولي�صاريو بالأمم املتحدة 

واملن�صق مع املينور�صو، مع �صتافان دي مي�صتورا، املبعوث ال�صخ�صي لالأمني العام لالأمم املتحدة لل�صحراء الغربية "املينور�صو".

رسمياً  أمس،  البريطاني  القضاء  سمح 
جوليان  ويكيليكس  موقع  مؤسس  بتسليم 
تريد  التي  المتحدة  للواليات  أسانج 
محاكمته بتهمة التجسس، بعد سنوات من 

الخالف القضائي.
لندن  في  وستمنستر  محكمة  أصدرت 

اآلن  األمر  وأصبح  بالتسليم  رسمياً  أمراً 
متروًكا لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي 
زال  ما  كان  وإن  عليه،  للموافقة  باتيل 
بإمكان محامي الدفاع استئناف الحكم أمام 

المحكمة العليا.
تريد الواليات المتحدة محاكمة األسترالي 

نشر  بتهمة  عاًما    50 العمر  من  البالغ 
اعتبارا  سرية  وثيقة  ألف   700 من  أكثر 
عسكرية  بأنشطة  تتعلق   2010 عام  من 
العراق  في  سيما  ال  أميركية  ودبلوماسية 

وأفغانستان.
الواليات  في  حوكم  حال  في  مهدد  وهو 

 175 إلى  تصل  بالسجن  بعقوبة  المتحدة 
عاما. وتمثل هذه القضية في رأي مؤيديه 
اعتداء خطرا للغاية على حرية الصحافة. 
المحكمة  رفضت  آذار/مارس،    14 في 
العليا البريطانية النظر في االستئناف الذي 

قدمه لتجنب تسليمه.

رئي�ض الربملان العربي يدعو اإىل تكتل عربي قوي 

"ال ميكن قيام اأي عملية �شالم ما دام 
االحتالل املغربي م�شتمر يف اأعماله الرتهيبية" 



العفو الدولية:

"انتهـــاكـــــات الحتالل جرميـــــة �ســـــد الإن�سانيـــــة"

خمت�ص�ن ي�ؤكدون

 اأن "ما ح�صل جتاوز للخط�ط احلمراء"

امل�ستوطنون ُيخططون 
لال�ستيالء على كامل الأق�سى 

منذ فجر الجمعة، والمسجد األقصى يتعرض القتحامات واستفزازات من 
قبل شرطة االحتالل، يتخللها اعتداءات على المرابطين والمعتكفين بداخله، 

بعدما أفشل هؤالء المرابطين مخطط المستوطنين لتدنيس المسجد.
يسعون  المستوطنين  إن  يقول  عمرو  جمال  القدس  شؤون  في  المختص 
لالستيالء على كامل المسجد األقصى، فهم يستغلون األعياد اليهودية لتثبيت 

طقوسهم التوراتية، ومحاولة إدخال القرابين للمسجد.
ويوضح أن االحتالل وجماعاته المتطرفة باعتدائهم على المسجد األقصى 
المسجد  يعتبرون  فهم  الحمراء،  الخطوط  كل  تجاوزوا  قد  فيه،  والمصلين 
"جبل الهيكل" وحق اليهود الصالة فيه، ويتجاوزون عقدة االعتراف بأنه 

مسجد خالص للمسلمين وحدهم.
مخططات  مواجهة  في  عنه  يدافع  ومن  وأهل  حماة  "لألقصى  ويضيف 
المقدسي  والتواجد  الرباط  وسيبقى  المتطرفين،  ومستوطنيه  االحتالل 
الفلسطيني مستمًرا، رغم القمع واالعتداء والتنكيل". وبنظره، فإن الصدام 
الحتمي مع االحتالل بات مجرد مسألة وقت، في ظل مواصلة ممارساته 
ترسيخ  على  إصراًرا صهيونيا  هناك  أن  األقصى.ويؤكد  لحرمة  وانتهاكه 
مفهوم "الهيكل" مكان المسجد األقصى، ولو كان تأسيًسا معنوًيا ونظرًيا، 
فهم يخططون لالستيالء على كامل المسجد على مراحل."لكن- وفًقا لعمرو- 
المعادلة قد تغيرت، وبات الرباط والتواجد المكثف للفلسطينيين والمقدسيين 
االحتالل  أحالم  تحقيق  إعاقة  في  ومهًما  أساسًيا  عنصًرا  األقصى  داخل 
على  القدس  شؤون  في  المختص  القرابين".ويشدد  إدخال  مخطط  وإفشال 
العظيم  الفجر  الرباط في األقصى ومواصلة إحياء صالة  ضرورة تكثيف 
دون أي تواني أو تراجع، وبالرغم من الحواجز واالعتداءات والعقبات التي 

تضعها سلطات االحتالل للوصول إلى األقصى.
تجاوز  االحتالل  إن  فيقول  عبيدات  راسم  السياسي  والمحلل  الكاتب  وأما 
الخطوط الحمر في اقتحامه المسجد األقصى والمصلى القبلي منذ الجمعة 
وتدنيس جساد  بطريقة وحشية،  والمرابطين  المعتكفين  واعتقال  الماضية، 

المسجد، تكسير للزجاج واألبواب والثريات التاريخية.
من  ومدروسة  ممنهجة  إطار خطة  في  تأتي  اإلجراءات  هذه  أن  ويضيف 
قبل حكومة االحتالل لقياس ردة فعل الشارع المقدسي والفلسطيني، تمهيًدا 
لقياس مشاريعها ومخططاتها وتوجهاتها القادمة باستمرار عمليات االقتحام 

وتصعيدها.

طالبت الأمتني العربية

 والإ�صالمية، بن�صرة فل�صطني و�صعبها

الف�سائل الفل�سطينية تعلن رفع حالة 
ال�ستنفار حماية لالأق�سى والقد�س

في  العام  االستنفار  حالة  رفع  غزة،  قطاع  في  الفلسطينية  الفصائل  أعلنت 
صفوفها، وعلى كل المستويات، تحسًبا ألي عدوان جديد على المسجد األقصى 

المبارك، أو ارتكاب حماقات جديدة من االحتالل والمستوطنين.
جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع عقدته الفصائل، مساء أول أمس، وأوضحت 
الفصائل في بيان صحفي، أن اجتماعها جاء ضمن حالة االنعقاد الدائم التي 
أعلنت عنها األسبوع الماضي، ولتقييم الفترة السابقة، وكيفية مواجهة التحديات 

خالل األيام القادمة، وما قد تحمله من خطورة شديدة على شعبنا ومقدساته. 
كل  في  لالحتالل  تتصدى  التي  الفلسطيني  الشعب  جماهير  الفصائل  وحيّت 
المسجد  في  والمرابطين  المرابطات  خاصة  والقدس،  الغربية  بالضفة  مكان 
األقصى؛ الذين يمثلون الجدار األول في الدفاع عن األقصى وكل المقدسات 
العربية في القدس. كما تقدمت الفصائل بالتحية ألهالي الشهداء، "الذين قدموا 
الفلسطيني  الشعب  كرامة  عن  ودفاعاً  لألقصى،  حماية  الجسام  التضحيات 

وأرضه ومقدساته".
في  االحتالل،  مع  أشكالها  بكل  الدائمة  االشتباك  حالة  استمرار  إلى  ودعت 
لالحتالل  ورفضاً  المقدسات،  عن  دفاعاً  والخليل  والقدس  الغربية  الضفة 

واالستيطان والتهويد.
كما دعت الفصائل الفلسطينيين في كل مكان، إلى النفير العام، وشد الرحال 
والنهار، حماية  الليل  مدار ساعات  فيه على  والرباط  األقصى،  المسجد  إلى 
له من اقتحامات المستوطنين، وتحسباً ألي محاولة إلقامة الطقوس التلمودية 
الفاشية،  الحكومة  "بحماية  إقامتها  المتطرفة  اليهودية  الجماعات  تحاول  التي 

وجيشها اإلرهابي".
من  محذرة  العالية،  الجاهزية  حالة  في  ستبقى  أنها  على  الفصائل  وشددت 
دعوات اليمين اإلرهابي المتطرف لتنظيم مسيرة األعالم االستفزازية، التي 

كانت أحد الدوافع لمعركة "سيف القدس" العام الماضي. 
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قوات  أن  فلسطينية،  إعالم  مصادر  وأفادت 
االحتالل أعادت فتح أبواب المسجد األقصى، 
مجدداً.  إليه  بالدخول  للمصلين  وسمحت 
القدس،  في  اإلسالمية  األوقاف  وقالت وزارة 
األقصى  باحات  اقتحموا  مستوطًنا   1180 إن 
"عيد  يسمى  ما  أيام  رابع  في  أمس،  صباح 

الفصح" العبري.
األقصى،  المسجد  االحتالل،  قوات  واقتحمت 
"القبلي"،  المصلى  في  المعتكفين  واستهدفت 
وحاصرت النساء في صحن "قبة الصخرة"، 
إجبارهّن  بهدف  بالضرب،  عليهن  واعتدت 
القتحامات  استعدادا  المسجد،  إخالء  على 

المستوطنين لباحاته.
على  التضييق  االحتالل  شرطة  وتواصل 
القدس  داخل  الحواجز  ونصب  الفلسطينيين، 
أبواب  إلى  المؤدية  الطرقات  وعند  القديمة 
األقصى، وُمنع الكثير من المواطنين، خاصة 

صالة  ألداء  لألقصى  الدخول  من  الشباب، 
الشيخ  األقصى  المسجد  الفجر.واعتبر خطيب 
عكرمة صبري، أمس، استمرار االحتالل في 
"لعب  األقصى  للمسجد  واقتحاماته  اعتداءاته 
على  صحفية،  تصريحات  في  وأكد  بالنار". 
استمرار الرباط وحماية المسجد األقصى، وقال 
الغدر".  صفته  ألن  االحتالل  نأمن  ال  "نحن 
وحدهم،  للفلسطينيين  ليس  المسجد  أن  وشدد 

داعياً كل العرب والمسلمين ألخذ دورهم.
وتوقع خطيب المسجد األقصى أن تؤدي كثرة 
أن "كل شيء  االنفجار، مؤكدا  إلى  الضغوط 
لليوم  المرابطون  القدس".وتصدى  محتمل في 
التوالي، القتحامات المستوطنين،  الرابع على 
وصدحوا  مسارها،  تشويش  على  وعملوا 
تجمع  جانب  إلى  االقتحام،  أثناء  بالتكبيرات 

المرابطات في باحات المسجد.
ال�كالت

قالت الخارجية الفلسطينية، إن حالة من الفشل المتواصل تعيشها السياسة 
الصهيونية التهويدية في القدس وبلداتها وأحيائها ومقدساتها ومؤسساتها، 
شهدت عليها جميع المراحل التي أعقبت المواجهات والمعارك المتعاقبة 
 1967 عام  منذ  المقدسيين  المواطنين  االحتالل ضد  قوات  شنتها  التي 
وحتى اليوم.وأضافت الخارجية في بيان صحفي، أمس، أن ذلك يظهر 
جليا فيما نشهده من إخفاق صهيوني واضح في فرض السيطرة والسيادة 
على الحرم القدسي الشريف، وهو ما تحاول سلطات االحتالل إخفاءه 
من خالل تصعيد عدوانها وإجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق المواطنين 
المقدسيين والمصلين والمعتكفين في الحرم والتضييقات والتقييدات التي 

تشهدها البلدة القديمة بالقدس، بما فيها الطرق المؤدية إلى الحرم.
وأشارت إلى أن ذلك يعني أن سلطات االحتالل تلجأ في كل مرحلة للقوة 
للتغطية على فشلها في ضم  المقدسة  المدينة  احتالل  العسكرية وإعادة 
القدس، وتستنجد بقبضتها العسكرية كأبواب هروب من التسليم بحقائق 
السياسة والتاريخ والجغرافيا التي يجسدها صمود المقدسيين بأن القدس 
الشرقية جزء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة 
دولة فلسطين، وأيضا كمسارات للهروب من استحقاقات السالم والحلول 

السياسية للصراع.
وشددت على أن الشعب الفلسطيني والمنطقة والعالم، يدفعون ثمن هذه 

العقلية االستعمارية التي ترفض االعتراف بحقوقنا، وفي مقدمتها حق 
تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض وطننا بعاصمتها 

القدس الشرقية، كحل وسط تاريخي متفق عليه دوليا.
وأكدت أن جميع مظاهر التصعيد التي تشهدها األرض الفلسطينية المحتلة 
والقدس بشكل خاص، وما تمارسه قوات االحتالل والمستوطنون، هي 
امتداد مباشر لهذا العناد الصهيوني ولعقلية التمسك باالحتالل، وهو ما 
يدفع ثمنه حاليا المصلون والمعتكفون في "األقصى" من أطفال وشيوخ 

ونساء.
التي يطلقها المستوطنون وقادتهم بمن فيهم "بن  التهديدات  وتابعت أن 
غابير" وأمثاله من "زعماء منظمات الهيكل" بتفجير األوضاع، ما هو 
لدولة  القدس وضمها  تهويد  تأكيد مستمر على فشل جميع عمليات  إال 

االحتالل.
وطالبت الخارجية، مجلس األمن الدولي باحترام قراراته، واالعتراف 
المحتلة،  الفلسطينية  األرض  من  يتجزأ  ال  جزء  القدس  بأن  العملي 
إلجبار  الدولي  القانون  يفرضها  التي  اإلجراءات  من  يلزم  ما  واتخاذ 
سلطات االحتالل على وقف جميع أشكال األسرلة والتهويد ضد القدس 
نتائج  عن  والمباشرة  الكاملة  المسؤولية  االحتالل  وتحميل  ومقدساتها، 

وتداعيات استمرار احتالله ألرض دولة فلسطين.

املرابط�ن يت�صدون لقتحامات امل�صت�طنني وان�صحاب ق�ات الحتالل

عكرمة �سربي: العتداءات 
على امل�سجد الأق�سى لعب بالنار 

ان�صحبت ق�ات الحتالل وامل�صت�طنني املقتحمني، اأم�س، من باحات امل�صجد الأق�صى املبارك، بعد �صاعات من 

اقتحامه، واإفراغه من امل�صلني واملرابطني.

اخلارجيـة الفل�صطينية تطالب جمل�س الأمن الدويل باحرتام قراراته وت�ؤكد

الحتالل يختار الت�سعيد لتغطية ف�سله يف تهويد القد�س 

تطالب  عريضة  على  أميركي  آالف   3 وّقع 
كاماال  ونائبته  بايدن  جو  األميركي  الرئيس 
بلينكن،  أنتوني  خارجيته  ووزير  هاريس 
االعتداءات  لوقف  االحتالل  على  بالضغط 
الصهيونية في مدينة القدس، وضرورة حماية 
على  شروط  ووضع  الفلسطينيين،  حقوق 

المساعدات األميركية إلسرائيل.
وجاء في العريضة التي أطلقتها منظمة "كود 
الفلسطينية،  للحقوق  المؤيدة  النسائية  بينك" 
من  العديد  قتل  رمضان  شهر  "بحلول 
الفلسطينيين، وجرح المئات على أيدي القوات 
على  الحية  الذخيرة  أطلقت  التي  الصهيونية، 

األقصى  المسجد  كذلك  وداهمت  المتظاهرين، 
وأطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت 
اعتقال  تم  وقد  الفلسطينيين،  المصلين  على 
بدون  محتجزون  منهم  وكثير  منهم،  مئات 
تهمة أو محاكمة".وأضافت: أن فشل إداراتكم 
ترمب  إلدارة  الخطيرة  السياسات  عكس  في 
فيما يتعلق بالكيان الصهيوني وفلسطين يبعث 
أن يستمر في  يمكن  الكيان  أن  مفادها  برسالة 
الفلسطينيين  لحقوق  جسيمة  انتهاكات  ارتكاب 
الموقعون  العقاب.وأدان  من  اإلفالت  مع 
الحالي  الصهيوني  التصعيد  العريضة،  على 
المساعدة  تكون  أن  وطالبوا  المستمر،  والقمع 

العسكرية األميركية مشروطة بالتجميد الفوري 
للمستوطنات، ورفع الحصار عن غزة، وضمان 
األراضي  في  الناس  لجميع  متساوية  حقوق 
عن  فوراً  بالتراجع  بادين  المقدسة.وطالبوا 
سياسات حقبة ترمب، وأكدوا أن المستوطنات 
بموجب  حرب  جرائم  بمثابة  هي  الصهيونية 
"لقد  العريضة:  في  وجاء  الدولي،  القانون 
واستولوا  أراضيهم،  من  الفلسطينيين  جردوا 
تحتية  بنية  وأقاموا  الطبيعية،  الموارد  على 
عدة  من  سلسلة  إلى  فلسطين  منفصلة وحولوا 
جيوب غير متصلة "البانتوستانات"، من خالل 

الضم الذي ال هوادة فيه.

والتعذيب  القتل  عمال  إن  الدولية،  العفو  منظمة  قالت 
الفلسطينيين  بحق  الصهيوني  االحتالل  يمارسها  التي 
اإلنسانية".  ضد  "جريمة  حقوقهم  من  وحرمانهم 
غير  القتل  حول  التقارير  "تراقب  أنها  إلى  وأشارت 

التعسفية، والتعذيب، والعقاب  المشروع، واالعتقاالت 
عّد  هو  العنصري  الفصل  "نظام  الجماعي".وتابعت: 
ويبقي  أخرى،  مجموعة  حياة  من  أهم  مجموعة  حياة 
خالل  من  العنصري  الفصل  نظام  على  االحتالل 

وحرمانهم  الفلسطينيين  بحق  والتعذيب  القتل،  أعمال 
من حقوقهم األساسية". وأكدت المنظمة الدولية: "إنها 
في  تنتهي".ونبهت  أن  ويجب  اإلنسانية،  ضد  جريمة 
العفو  لمنظمة  جديد  تحقيق  "يُظهر  لها،  سابق  تقرير 

القمع والهيمنة  من  الدولية أن االحتالل يفرض نظاماً 
ضد الفلسطينيين في جميع المناطق التي يحتلها من أجل 
مصلحة اليهود الصهاينة. ويرقى هذا النظام إلى مستوى 

الفصل العنصري، الذي يحظره القانون الدولي".

وّقع�ا على عري�صة تطالب الرئي�س بايدن بال�صغط على الحتالل

3 اآلف اأمريكي يطالبون بوقف العتداءات ال�سهيونية يف القد�س
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من هو أبو عبيدة؟ 
أبي عبيدة بن الجراح )40 ق.ه 18ه( )584-

الجراح  بن  639م(، هو عامر بن عبد اهلل 
بأمين  يكنى  القرشي،  الفهري  هالل  بين 
األمة، وأمير األمراء، وفاتح الديار الشامية، 
المبشرين  العشرة  أحد  جليل،  صحابي 
من  الجراح  بن  عبيدة  وأبو  بالجنة. 
أسلم  فقد  اإلسالم،  إلى  األولين  السابقين 
سنة  ولد  بكر،  أبي  إلسالم  التالي  اليوم  في 
نحيفا  رجال  وكان  584م،  الهجرة  قبل   40
أجنأ  اللحية، طواًل،  الوجه، خفيف  معروق 
)أي  أثرم  صدره(،  على  انْحِناء  كاهله  )في 

أنه قد كسرت بعض ثنيته(. 
وهو قائد مسلم شجاع مشهود له بالتقوى 
والزهد وحسن العبادة، روى 14 حديثا عن 
النبي صلى اهلل عليه وسلم، الذي قال عنه: 
النبي  وفاة  بعد  عبيدة.  أبو  الرجل  نعم 
يبايعه  من  جاء  وسلم  وعليه  اهلل  صلى 
على الخالفة لكنه رفض، وقال: أتبايعونني 
الصديق؟ عندما علم خالد  بكر  أبو  وفيكم 
أبي  وولية  بعزله  المؤمنين  أمير  بقرار 
عبيدة قال: أيها الناس بعث عليكم أمين 
خالد:  عن  عبيدة  أبو  وقال  األمة.   هذه 
سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
نعم  اهلل،  سيوف  من  سيف  خالد  يقول: 

فتى العشير. 
إسالمه وهجرته إلى المدينة 

الحبشة  إلى  مرة  مرتين:  عبيدة  أبو  هاجر 
يُعرف  ول  المنورة.  المدينة  إلى  ومرة 
إلى  السابقين  بين  عبيدة  أبي  ترتيب 
اإلسالم، ولكن ابن هشام في السيرة ذكره 
في عُصبة أسلمت بعد ثمانية نفر سبقوا 
يُسلموا في  لم  أنهم  واألرجح  اإلسالم،  إلى 
يوم واحد، بل أسلموا متفرّقين في أيام، 
الثمانية  بعد  بأجمعهم  ترتيبهم  وكان 
السابقين، وقبل مَن ُذكر بعدَهم. ويُعد 
إلى  األولين  السابقين  من  عبيدة  أبو 
محمدٌ  النبيُّ  التقاهم  ممن  فهو  اإلسالم، 
المسلمون  يبلغ  أن  قبل  األرقم  دار  في 
أول  من  النبي  صاحبُ  وهو  رجاًل،  أربعين 
فجره  تباشير  منذ  القرآن  وحفظ  الدعوة، 
األولى، وأوذي في سبيل اهلل فصبر، ونقل 
ابن سعد أنه هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة 

الثانية في رواية محمد بن إسحاق ومحمد 
بن عمر، ولم يذكره موسى بن عُقبة. وقال 
فإنه  الحبشة  إلى  هاجَرَ  كان  “إن  الذهبي: 

لم يُطل بها اللَّبث”.
المدينة  إلى  مكة  من  عبيدة  أبو  هاجر 
الهدم  بن  كلثوم  على  فنزل  المنورة، 
دار  إلى  محمد  النبي  وصول  وبعد  األوسي، 
الهجرة، آخى بين المهاجرين واألنصار، وقد 
روى مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك: 
بن  عبيدة  أبي  بين  آخى  اهلل  رسول  أن 
)زيد بن سهل بن  أبي طلحة  الجراح وبين 

األسود الخزرجي(. 
أخالقه وصفاته 

مالك  بن  أنس  عن  والمسلم  البخاري  روى 
أن النبي محمدًا قال: “إن لكل أمة أمينًا، وإن 
الجراح”.  بن  عبيدة  أبو  األمة:  أيتها  أميننا 
هو  “واألمين  العسقالني:  حجر  ابن  وقال 
كانت  وإن  الصفة  وهذه  الرضي،  الثقة 
السياقَ  لكنَّ  غيره  وبين  بينه  مشتركة 
لكن خَصَّ  ذلك،  مزيدًا في  له  بأن  يُشعر 
النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم كلَّ واحد من 
بقدر  فأشعر  بها،  ووصفه  بفضيلة  الكبار 
لعثمان،  كالحياء  غيره،  على  فيها  زائد 
والقضاء لعلي ونحو ذلك”. وروى مسلم عن 
أنس: أن أهل اليمن قدموا على رسول اهلل 
السنة  يعلمنا  رجاًل  معنا  “ابعث  فقالوا: 
واإلسالم”، قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: 
“هذا أمين هذه األمة”. وروى ابن سعد عن 
مالك أن عمر أرسل إلى أبي عبيدة بأربعة 
آلف أو بأربعمئة دينار، وقال للرسول: “انظر 
عبيدة،  أبو  فقسمها  قال:  بها”،  يصنع  ما 
قال: ثم أرسل إلى معاذ بمثلها، فقسمها إل 
شيئًا قالت له امرأته نحتاج إليه، فلما أخبر 
الرسول عمر قال: “الحمد هلل الذي جعل في 

اإلسالم من يصنع هذا”.
 أبو عبيدة..القوي األمين 

سمى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أبو 
عبيدة بن الجراح “أمين الناس واألمة” حيث 
قال عليه الصالة والسالم: “لكل أمة أمين، 
 ” الجراح  بن  عبيدة  أبو  األمة  هذه  وأمين 
اليمن  من  نجران  وفد  جاء  ولما   . ]البخاري[ 
إلى الرسول صلي اهلل عليه وسلم طلبوا منه 
أن يرسل معهم رجال أمينا يعلمهم، فقال 

لهم: ” ألبعثن معكم رجال أمينا، حق أمين 
يكون  أن  الصحابة  من  واحد  كل  فتمنى   ”
 ” فقال:  عبيدة،  أبا  اختار  النبي  ولكن  هو، 
قم يا أبا عبيدة ” ]البخاري[ . وروى الترمذي 
عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل: “ِنعْمَ 
الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل 
أسيد  الرجل  نعم  الجراح،  بن  عبيدة  أبو 
بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن 
نعم  جبل،  بن  معاذ  الرجل  نعم  شماس، 

الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح”. 
قلت  قال:  شقيق  بن  عبداهلل  وعن 
لعائشة رضي اهلل عنها: أيُّ أصحاب رسول 
أبو  قالت:  اهلل؟  رسول  إلى  أحب  كان  اهلل 
ثم  قلت:  عمر.  قالت:  مَن؟  ثم  قلت:  بكر. 
من؟ قالت: ثم أبو عبيدة بن الجراح. قلت: 
ثم من؟ قال: فسكتت. يذكر أنه في السنة 
بن  عمرو  الرسول  أرسل  للهجرة  الثامنة 
غزوة  في  وعُْذرة  بَلِيّ  أرض  إلى  العاص 
العاص  بن  عمرو  ووجد  السالسل،  ذات 
الرسول  إلى  فأرسل  كبيرة،  أعدائه  قوة  أن 
يستمده، فندب النبي الناس من المهاجرين 
األولين، فانتدب أبو بكر وعمر في آخرين، 
مددًا  الجراح  بن  عبيدة  أبا  عليهم  فأمّر 
العاص، فلما قدموا عليه، قال  لعمرو بن 
عمرو: أنا أميركم، فقال المهاجرون: بل أنت 
أمير أصحابك، وأبو عبيدة أمير المهاجرين، 
أبو  ذلك  رأى  فلما  مددي.  أنتم  إنما  فقال: 
ألمر  متبعًا  الخُلق،  حسن  وكان  عبيدة، 
رسول اهلل وعهده، فقال: تعلم يا عمرو أن 
رسول اهلل قال لي: “إن قدمت على صاحبك 

فتطاوعا”، وإنك إن عصيتني أطعتك.
جهاده وأعماله أيام الخالفة

في  عنه-  اهلل  -رضي  عبيدة  أبو  شارك   
غزوتيّ بدٍر وُأحُدٍ والحديبية، أرسله رسول 
اهلل -صّلى اهلل عليه وسّلم- على سريَّة 
جيِش ذات الخبط، كما أرسله واليًا إلى أهل 
ام بعد  نجران، وكان أحد األمراء في بالد الشَّ
اب -رضي اهلل عنه-  أن عزل عمر بن الخطَّ
خالد بن الوليد -رضي اهلل عنه-، فوضع 
أبا عبيدة -رضي اهلل عنه- مكانه، وكان 
هلل”.  “الخُمُس  عبيدة:  أبي  خاتم  نَقش 
فتح  “كان  اهلل-:  -رحمه  حجر  ابن  وقال 
أبو  كما جعله  يده”،  على  ام  الشَّ بالد  أكثر 
على  خالفته  في  عنه-  اهلل  -رضي  بكر 

بن  عمر  وجعله  المسلمين،  مال  بيت 
األمراء  أمير  عنه-  اهلل  -رضي  اب  الخطَّ
فتح  يوم  الجيش  أمير  وكان  ام،  الشَّ في 
اهلل  -صلى  اهلل  رسول  وبعثه  دمشق، 
في  العاص  بن  عمرو  خلف  وسلم-  عليه 
ا  ولمَّ بالجيش،  ه  ليمدَّ السالسل  ذات  غزوة 
اهلل  رسول  من  يطلبون  اليمن  أهل  جاء 
-صلى اهلل عليه وسلم- أن يرسل معهم 
أبي  بيد  أخذ  نَّة  والسُّ القرآن  مَن يعلمهم 

عبيدة أمين األمّة واختاره لهم. 
طاعون عمواس ووفاة أبو عبيدة 

أمير  أن  عرف  الكتاب  عبيدة  أبو  قرأ  فلما 
المؤمنين يريد إنقاذه من الطاعون فتذكر 
مسلم”  لكل  شهادة  “الطاعون  النبي:  قول 
]متفق عليه[ .فكتب إلى عمر يقول له: إني 
عزيمتك،  من  فحللني  حاجتك  عرفت  قد 
فإني في جند من أجناد المسلمين ، ل أرغب 
بنفسي عنهم . فلما قرأ عمر الكتاب، بكى، 
، وكأن  فقيل له: مات أبو عبيدة؟! قال: ل 
قد )أي : وكأنه مات( . فكتب أمير المؤمنين 
إليه مرة ثانية يأمره بأن يخرج من عمواس 
الجيش  يهلك  ل  حتى  الجابية  منطقة  إلى 
كله، فذهب أبو عبيدة بالجيش حيث أمره 
أمير المؤمنين، ومرض بالطاعون، فأوصى 
بإمارة الجيش إلى معاذ بن جبل، ثم توفي 
عمواس  طاعون  في   – عنه  اهلل  رضي   –
بن  معاذ  عليه  وصلى  سنة،   58 وعمره 
جبل، ودفن ببيسان بالشام. سنة )18( هـ 
عنه  اهلل  رضي   – الخطاب  بن  عمر  أرسل 
– جيشًا إلى األردن بقيادة أبي عبيدة بن 
باألردن،  الجيش في عمواس  الجراح، ونزل 
وجود  أثناء  الطاعون  مرض  بها  فانتشر 
أبي  إلى  فكتب   ، عمر  بذلك  وعلم  الجيش 
عبيدة يقول له : إنه قد عرضت لي حاجة ، 
ول غني بي عنك فيها ، فعجل إلي . ويوجد 
الجراح في بلدة دير  أبي عبيدة بن  ضريح 
عال في منطقة األغوار الوسطى شمال غرب 
عبيدة”  أبي  “مزار  حاليا  يوجد  كما  األردن. 
في “غور البالونة” على الطريق العام الذي 
يقطع غور األردن من الشمال إلى الجنوب، 
وعلى بعد أربعين كياًل من مدينة السلط. 
وكان الظاهر بيبرس قد بنى على قبر أبي 
ريعه  وقفًا  عليه  وأوقف  مَشهدًا،  عبيدة 

للمؤّذن واإلمام.
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المـوافق   لـ 20 رمضان 1443 

وهران:افتك المرتبة الأولى في جائزة دبي الدولية للقراآن الكريم

الإطاحة ب�صبكة اإجرامية مخت�صة 
في تنظيم رحالت "الحرقة"

تمكنت مصالح الشرطة بوهران من اإلطاحة 
بشبكة إجرامية متكونة من خمسة أشخاص 

مختصة في تنظيم رحالت للهجرة غير 
الشرعية، حسبما أستفيد أمس، من مديرية 

األمن الوالئي.
وأوضحت خلية االتصال والعالقات العامة، 

أن عملية التوقيف جاءت اثر معلومات 
مؤكدة وردت لمصالح الشرطة ألمن دائرة 

عين الترك مفادها قيام أفراد هذه الشبكة 
بتنظيم رحالت إبحار غير شرعية على 
مستوى إقليم االختصاص. وقد أسفرت 

التحريات عن تحديد مكان تواجد أفراد هذه 
الشبكة وتوقيفهم مع حجز ثالثة قوارب 

مجهزة بمحركات، كما أشير إليه. 
وقد تم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوفين 
الخمسة سيحالون بموجبه الحقا أمام العدالة 

بتهمة اإلعداد والتدبير لمغادرة التراب 
الوطني بطريقة غير شرعية عبر البحر 

لشخص أو عدة أشخاص مقابل الحصول 
على منفعة مالية، وفق ذات المصدر.

ق. و

اإ�صابات كورونا حول العالم 

تقترب من 506 مليون حالة

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد 
اإلصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 
يقترب من 506 ماليين حالة إلى غاية يوم 
أمس، بينما وصل عدد اللقاحات التي جرى 

إعطاؤها لـ 11.19 مليار.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على 

موقع جامعة جونز هوبكنز األمريكية، عند 
الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي 
اإلصابات وصل إلى 505 ماليين و 975 

ألف حالة.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ماليين و 
203 آالف وفاة. ىكما ارتفع عدد جرعات 
اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 

إلى 11 مليارا و 191 مليون جرعة. تجدر 
اإلشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي 

توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول 
العالم، وقد يكون بينها بعض االختالفات.

وكالت

"اأوريدو" تنظم �سهرة ثقافية 
مخ�س�سة للأمير عبد القادر

بو�صامة يروي تفا�صيل الجزء 
الأخير من حياة موؤ�ص�س الدولة 

الجزائرية الحديثة

نّظمت "أوريدو" بمناسبة شهر رمضان 
المبارك سهرة ثقافية مخصصة لألمير عبد 

القادر، أحد أبرز الشخصيات الجزائرية 
في التاريخ المعاصر، حيث نشط هذا اللقاء 
الثقافي تحت موضوع: "األمير عبد القادر، 

المرحلة األخيرة في بالد الشام" كامل 
بوشامة الوزير األسبق والكاتب واألديب، 
الذي تناول الجزء األخير من حياة مؤسس 
الدولة الجزائرية الحديثة التي قضاها في 

المنفى في بالد الشام.
وفي مستهل عرضه، حدد بوشامة مرحلتين 
رئيسيتين في حياة األمير عبد القادر كقائد. 

األولى دامت 20 عاما من 1832 إلى 
1853 في الجزائر وفي سجون فرنسا 
والثانية امتدت إلى غاية 30 عاما من 
1853 إلى 1883 بالمنفى في تركيا 

وسوريا. وتطرق المحاضر إلى المراحل 
الرئيسية للمسار المجيد لرجل الدولة. بداية 

من مقاومته ضد غزو جيش االستعمار 
الفرنسي، مروراً بمنفاه في سوريا، ووفاته 

في دمشق، وإعادة جثمانه إلى الجزائر. 
وحسب بوشامة، فإن "مؤسس الدولة 

الجزائرية الحديثة جمع صفات مستوحاة 
من الكمال. كان متصوًفا، مؤمنا، وشاعًرا، 

وقائًدا، وأميًرا منصًفا، وفارًسا شهًما، 
ومقاتاًل إنسانًيا، مقداًما وشجاًعا ". وفي ختام 
السهرة الثقافية، وّقع كمال بوشامة على كتابه 

للصحفيين: "كفاحات شعب، ميالد أمة"، 
 Ooredoo الصادر سنة 2013 برعاية

بمناسبة االحتفال بالذكرى الخمسين الستعادة 
السيادة الوطنية.

ع.ط

الجي�ش يوقف 7 عنا�سر دعم للجماعات الإرهابية

  اإحباط محاولت اإدخال
 نحو 13 قنطارا من "الكيف المغربي"

ف�سل عن 8 ملبنات و7 مطاحن

ت�صخير اأزيد من 3 اآلف تاجر
 للمداومة يومي العيد بالعا�صمة

 قال ممثل مديرية التجارة وترقية الصادرات بالعاصمة العياشي دهار، بأن مصالحه ستقوم
 بتجنيد 3690 تاجر  و480 مخبرة خالل مداومة عيد الفطر لضمان تموين سكان العاصمة

.بالمواد األساسية
 وكشف أمس دهار في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، بأنه تم تجنيد 3690 تاجر للمداومة

 من أصل 6536 تاجر مسجل بوالية الجزائر، وهو ما يمثل نسبة 57 بالمئة وكذا 480
 خباز من أصل 651 خباز مسجل بالعاصمة، ما يعادل 74 بالمئة من اجمالي ما تحصيه

.العاصمة
 وينقسم التجار المعنيون بالمداومة إلى 1647 تاجر مختص في بيع المواد الغذائية والخضر
 والفواكه من أصل 3088 تاجر مسجل، فيما يبلغ عدد التجار المسخرين بخصوص نشاطات

 أخرى، على غرار المقاهي، المطاعم، محالت التبغ وكذا الحالقة والقصابة وغيرها
 ل 1548 من أصل 2780 تاجر مسجال لدى مصالح مديرية التجارة لوالية الجزائر

.العاصمة
 كما تم في ذات السياق، تسخير 7 مطاحن من أصل 9 مطاحن متواجدة بالعاصمة فيما تم
 تجنيد كل الملبنات العمومية والخاصة المتواجدة بإقليم والية الجزائر والتي يبلغ عددها 8

.ملبنات
 وأشار، إلى أن مصالحه ستقوم بتسخير 172 عونا مختصا في قمع الغش وكذا مراقبة

 األسعار والتحقيقات االقتصادية يومي العيد بوالية الجزائر لمتابعة مدى تنفيذ مخطط
.المداومة، وذلك من خالل 68 فرقة

 وشددت مديرية التجارة، على أن التجار والمتعاملون االقتصاديون المعنيون بالمداومة
 والذين لم يحترموا االلتزام سيتعرضون لعقوبات مالية تتراوح ما بين 30 ألف دينار و300

.ألف دينار
ف.م

أعلنت رئيسة الغرفة الجزائية لدى 
مجلس قضاء بومرداس، أمس، عن 

تأجيل النطق بالحكم في قضية محاكمة 
عبد الغاني هامل، المدير العام السابق 
لألمن الوطني وابنه شفيق و عدد من 

المسؤولين السابقين بوالية تيبازة سابقا، 
إلى تاريخ 27 أفريل القادم.

أرجعت رئيسة هيئة المحاكمة في هذه 
القضية, التي تواصلت على مدار 3 أيام 

)من 3 إلى 6 أبريل الماضي(، سبب 
هذا التأجيل في النطق باألحكام لكون 

"ملف هذه القضية مستمر في المداولة" 
من طرف هيئة الغرفة الجزائية لدى 

مجلس قضاء بومرداس.
وكان ممثل الحق العام  قد التمس في 
مرافعته أثناء جلسة المحاكمة، تشديد 

العقوبة على كل المتهمين المدانين في 
القضية وإلغاء حكم البراءة في حق 
المتهم جمال خزناجي, المدير العام 
ألمالك الدولة سابقا, وإدانته بخمس 

سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر 
ب 500.000 دج.

وأعيد فتح هذه القضية من جديد 

وبتشكيلة قضائية جديدة, بعد قبول 
الطعن بالنقض في األحكام السابقة أمام 
المحكمة العليا, بطلب من هيئة الدفاع, 

وقد برمجت جلسة إعادة المحاكمة ألول 
مرة بتاريخ 22 سبتمبر 2021 بمجلس 
قضاء بومرداس, غير أنها تأجلت لعدة 

مرات متتالية من طرف الغرفة الجزائية 
لدى نفس المجلس بطلب من هيئة الدفاع 

في كل مرة.
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 و تأثير 

أعوان الدولة من أجل الزيادة في 
األسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات 

أو آجال التسليم.”
وسبق وأن أصدرت المحكمة االبتدائية 

ببومرداس بتاريخ 4 يونيو 2020, 
في هذه القضية, أحكاما ضد كل من 

عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق 
موسى غالي وإدانتهما ب 12 سنة 

سجنا نافذا.ونطقت المحكمة االبتدائية 
أيضا بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا 
ضد كل من الواليين السابقين لتيبازة 

عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي 
و3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من 

شفيق هامل )ابن المدير العام لألمن 
الوطني سابقا( وسليم جاي جاي رئيس 

أمن والية تيبازة سابقا.
وأدانت نفس المحكمة حاجي بابا عمي 
وزير المالية السابق بـ 4 سنوات سجنا 

مع وقف التنفيذ ومدير أمالك الدولة 
لتيبازة سابقا علي بوعمريران، بـ 5 
سنوات سجنا نافذا وكل من حدو عبد 

الرزاق مدير الصناعة و المناجم لوالية 
تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة محافظ 
عقاري سابقا بالقليعة بنفس الوالية 

بسنتين جسا نافذا.ونطقت ذات المحكمة 
في نفس اإلطار, بحكم سنة حبسا نافذا 

ضد المستثمر الخاص عبد الحكيم 
زراد وبرأت جمال خزناجي المدير 

العام ألمالك الدولة سابقا من كل التهم 
المنسوبة إليه.

ف.م

اإ.�ش

أبرز الوزير، أن الطالب بوبكر 
عبد الهادي راجع وبحصوله 

على المرتبة األولى لجائزة دبي 
الدولية للقرآن الكريم قد "شرف 
الجزائر"، مشيرا إلى أن فوزه 

بهذه المسابقة التي شاركت 
فيها أكثر من ستين دولة تدل 
على "قمة فعاليات األسبوع 

الوطني للقرآن الكريم وقمة ودقة 
شيوخنا في لجنة القرآن"، كما 
ذكر إن هذه المرتبة األولى، 

هي نفسها"المرتبة األولى التي 
نالها الطالب راجع في األسبوع الوطني 

للقرآن الكريم".
ومن جهته، عبر الفائز بالجائزة عن 

شعوره، الذي كما قال، "ال يوصف"، 
مبرزا أن جائزة دبي كانت حلم له 

وتحققت واستطاع بفضلها "رفع راية 
الجزائر"، كما عبر عن شكره للوزارة 

وللوزير على وضع الثقة 
في شخصه وترشيحه 

لهذه الجائزة وكذا لوالديه 
ومشايخه الذين كانوا أيضا 

سبب نجاحه.
وقد جرى هذا التكريم على 

هامش فعاليات المسابقة 
التصفوية الوطنية لجائزة 

الجزائر لحفظ القرآن 
والتراث اإلسالمي المنعقدة 

بدار اإلمام بمشاركة 58 
متنافسا.الطالب بوبكر عبد 
الهادي راجع )24 سنة( 
ينحدر من والية البيض، 

وهو حاصل على "ماستر 2" في 
المعامالت المالية المعاصرة في جامعة 

األمير عبد القادر بقسنطينة.

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي 
من إحباط محاوالت إدخال نحو 13 

قنطارا من المخدرات عبر الحدود 
مع المغرب, خالل الفترة الممتدة من 

13 إلى 19 أفريل الجاري، باإلضافة 
إلى توقيف 7 عناصر دعم للجماعات 

اإلرهابية في عمليات منفصلة عبر 
التراب الوطني، حسب حصيلة عملياتية 

أوردتها أمس وزارة الدفاع الوطني.
أوضح المصدر ذاته أنه "في سياق 

الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة 
اإلرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة 

بكل أشكالها, نفذت وحدات ومفارز للجيش 
الوطني الشعبي خالل الفترة الممتدة من 13 
إلى 19 أبريل 2022, عديد العمليات التي 

أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى االحترافية 
العالية واليقظة واالستعداد الدائمين لقواتنا 

المسلحة عبر كامل التراب الوطني".وأشارت 
الحصيلة إلى أنه "في إطار مكافحة اإلرهاب, 

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 7 
عناصر دعم للجماعات اإلرهابية في عمليات 

منفصلة عبر التراب الوطني".
وفي إطار "عمليات محاربة الجريمة المنظمة 
ومواصلة 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 ضخمة من 

المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر بـ12 
قنطارا و 76 كيلوغرام من الكيف المعالج، 

في حين تم توقيف 19 تاجر مخدرات آخرين 
وضبط 7 كيلوغرام من نفس المادة وكذا 

11842 قرص مهلوس خالل عمليات مختلفة 
عبر النواحي العسكرية األخرى".

من جهة أخرى, "أوقفت مفارز للجيش الوطني 
الشعبي بكل من تمنراست, برج باجي مختار, 

عين قزام, جانت وتندوف, 58 شخصا 
وضبطت 24 مركبة, 36 مولدا كهربائيا, 21 
مطرقة ضغط, كميات من المتفجرات ومعدات 
تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات 
التنقيب غير المشروع عن الذهب, فضال عن 

22 طنا من خليط خام الذهب والحجارة".

وعلى صعيد آخر، "أوقفت مفارز 
للجيش الوطني الشعبي بكل من 

تمنراست وبرج باجي مختار 
وعين قزام وجانت وتندوف 58 

شخصا وضبطت 24 مركبة و36 
مولدا كهربائيا و21 مطرقة ضغط 

وكميات من المتفجرات ومعدات 
تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل 

في عمليات التنقيب غير المشروع 
عن الذهب, فضال عن 22 طنا من 

خليط خام الذهب والحجارة, في 
حين تم توقيف 9 أشخاص وضبط 
4 بنادق صيد و46 قنطارا من مادتي النحاس 

واألليمنيوم و67970 علبة من مادة التبغ و34 
طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب وهذا 
بكل من برج باجي مختار وعين قزام وورقلة 

وإن أمياس والوادي وسطيف وباتنة".كما أحبط 
حراس الحدود "محاوالت تهريب كميات كبيرة 
من الوقود تقدر بـ 24064 لتر بكل من تبسة 
والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار".

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

الوطنية وأنقذوا 62 شخصا كانوا على متن 
قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 405 

مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة 
بكل من جانت وتمنراست وتلمسان وغليزان 

والنعامة وبشار".

بلمهدي يكرم الطالب بوبكر عبد الهادي
 

حظي الطالب بوبكر عبد الهادي راجع، الذي افتك المرتبة الأولى في جائزة 

دبي الدولية للقراآن الكريم في طبعتها الـ 25 بتكريم من طرف وزير ال�سوؤون 

الدينية والأوقاف، يو�سف بلمهدي، الذي اعتبره "ت�سريف للجزائر".

اإلى تاريخ 27 اأفريل الجاري

تاأجيل النطق بالحكم في ق�صية محاكمة عبد الغاني هامل
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