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عكرمة �سبري ي�ؤكد اأن الفل�سطنيين ال ينتظرون �سيئا من لجنة القد�س التي يراأ�سها المغرب 

حمالت الحتالل ال�صهيوني على الأق�صى تنك�صر اأمام �صمود المرابطين

 تمكنت من تحقيق

 3 اكت�سافات نفطية جديدة

الجزائر تت�صدر ا�صتك�صافات 

النفط والغاز في المنطقة 

العربية في 2022
02

عرفت زيادة كبيرة ت�سل اإلى 40 بالمائة مقارنة بال�سن�ات الما�سية 

العيد يقترب واأ�صعار المالب�س ت�صدم الجزائريين
مالب�س بـ"الفا�سيليتي" جديد عيد 2022

03

 انتعا�س "الدرو�س الخ�س��سية

" مع اقتراب االمتحانات الر�سمية

اأ�صاتذة يجنون مبالغ خيالية 
وال�صحية "جيوب الأولياء"

بع�سهم يتخلف�ن عن فتح محالتهم لغاية الظهيرة بحجة غياب الزبائن �سباحا 

ركود في الن�صاط التجاري �صباحا وتجار يعلنون "الع�صيان"!

03
04

05

المدير العام للدي�ان ال�طني المهني 

للحليب وم�ستقاته، خالد �س�المية ي�سرح

 "نملــــــك مخزونـــــــا
 اإ�صتراتيجيـــــا من بودرة 
الحليب ول اأزمة في الأفق"



الحدث2

�إميان. �س

 التقديرات ت�شري النخفا�ض 

بنحو 50 مليار مرت مكعب

نحو تراجع الطلب العاملي على الغاز
خّفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لنمو الطلب العالمي على الغاز 

بنحو 50 مليار متر مكعب، في الوقت الذي كانت التوقعات تحصي 
نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنحو 40 مليار متر مكعب.

تتوقع وكالة الطاقة الدولية انكماش الطلب العالمي على الغاز الطبيعي 
خالل العام الجاري، بسبب العمليات العسكرية الروسية على األراضي 
األوكرانية، التي شرعت فيها نهاية شهر فيفري من السنة الجارية، ما 

أفرز ضغوطا كبيرة على أسواق الغاز الطبيعي وزاد من حالة عدم 
اليقين داخل األسواق التي تشهد تشددا.

وترى وكالة الطاقة الدولية في تقريرها، بأن تراجع الطلب العالمي 
على الغاز الطبيعي سيحدث بنسبة ضئيلة خالل هذا العام، ليبلغ 
4.086 تريليون متر مكعب، مقارنة مع استهالك قدره 4.097 

تريليون متر مكعب العام الماضي، وسجل استهالك الغاز الطبيعي 
عالمًيا نمو قدر ب 4.5 بالمئة خالل عام 2021، وفق ذات التقرير.

 وقالت الوكالة، إن العديد من المناطق في العالم، على غرار 
األميركتين وأفريقيا والشرق األوسط لن تتأثر بشكل كبير من تقلبات 
سوق الغاز، بالنظر العتمادها بصفة أساسية على إنتاج الغاز محليا، 

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب على الغاز في 
أفريقيا قد يصل إلى 170 مليار متر مكعب هذا العام مقابل استهالك 

بلغ 167 مليارا العام الماضي، وفي المقابل فإن إنتاج الغاز في أفريقيا 
يتوقع أن يبلغ 268 مليار متر مكعب خالل 2022، مقابل 262 مليارا 

العام الماضي.
ومن جانب أخر، ينتظر أن يسجل تراجع في استهالك الغاز الطبيعي 

في أوروبا خالل العام الجاري بما يقارب 6 بالمئة بحسب تقديرات 
وكالة الطاقة الدولية، ووفق بيانات للوكالة، فإن إجمالي استهالك 

الغاز الطبيعي في أوروبا يتوقع أن يبلغ 524 مليار متر مكعب هذا 
العام، مقابل إجمالي الطلب العام الماضي والبالغ 557 مليارا، كما 

أن البيانات تتوقع نمو الطلب على الغاز في آسيا بنحو 3 بالمئة، وهو 
تباطؤ ملحوظ عن توقعات نمو بنسبة 7 بالمئة عام 2021.

ف.م

 مبت�ل ي�ؤكد اأهمية بئر تر�شيم

 ويطالب بال�شروع يف ا�شتغاللها وي�شرح

اجلديدة   اال�شتك�شافات 
بامكانها رفع اإنتاج اجلزائر من الغاز 

لـ 80 مليار مرت مكعب �سنويا
تشكل االستكشافات النفطية والغازية الجديدة، التي أعلن عنها مجمع 

سوناطراك خالل الربع من السنة الجارية، فرصة كبيرة لرفع اإلنتاج 
واالستفادة من عائدات تصديرها لألسواق العالمية، خاصة وأنها تواجه 

منافسة شديدة في السوق العالمية.
قال الخبير االقتصادي عبد الرحمن مبتول في دراسة تقيمية له عن بئر 

ترسيم المستكشف حديثا، بأن الجزائر بامكانها رفع إنتاجها من الغاز 
مع نهاية سنة 2027 لحوالي 80 مليار متر مكعب سنويا، ما سيمكن 

من زيادة صادرات الغاز الجزائري الموجه ألوروبا من 11 بالمئة إلى 
25 بالمئة من مجموع احتياجاتها.

وأضاف بأن االستكشافات النفطية الناجحة، التي من شأنها أن تحقق 
مردودا اقتصاديا، مرتبطة بحجم االستثمارات المسخرة لها من جهة، 

وتطور األسعار على الصعيد الدولي من جهة أخرى، بالموازاة مع 
تأثر األسعار بشكل مباشر باألحداث العالمية، والتي تجلت خالل 

األزمة الحاصلة شرق أوروبا.
ووصف مبتول االستكشافات الطاقوية الجديدة بالضخمة، غير أنه دعا 

القيام بأعمال حفر إضافية للتأكد من النتائج المسجلة، وتحويلها إلى 
إحصائيات وأرقام تعكس الواقع، وذلك بحفر من 4 إلى 5 آبار أخرى، 

ليمكن على ضوئها تحديد مساحة المنطقة وقيمة المخزون بدقة.
ودعا الخبير اإلقتصادي للشروع في أقرب وقت في استغالل المخزون 

المكتشف، مؤكدا في ذات السياق على أهمية وصل الحقل بشبكة 
األنابيب األقرب، ضمن خطة تضمن عدم استنزاف المخزون بشكل 
متسارع، مشيرا ألهمية اطالق دراسة معمقة لتحديد مخطط استغالل 

الحقل المكتشف وتطويره، بما في ذلك تحديد عدد اآلبار المراد 
حفرها، وحجم اإلنتاج اليومي، ومستويات ضخ الماء والغاز، وتوفير 

الهياكل الضرورية لتجهيز الموقع. ويشار إلى أن عملية تجربة اإلنتاج 
لبئر ترسيم كشفت عن متوسط بقيمة 46.4 متر مكعب/ساعة، ما 

يعادل 7 آالف برميل يوميا من النفط، باإلضافة إلى 140 ألف متر 
مكعب من الغاز يوميا.

ومن جانب أخر قال عبد الرحمن مبتول في دراسته، بأن إعالن 
مجمع سوناطراك لالستكشاف الجديد ببئر ترسيم يعني مواصلة 

السياسة الريعية، مضيفا بأن الوضعية الحالية تفرض التحلي بالمزيد 
من الموضوعية إلعادة هيكلة االقتصاد الوطني وتأهيله، خاصة وأن 

المحروقات تعد المورد األساسي للبالد.
وتوقع مبتول أن تحصل إيطاليا على ضمانات، من خالل مفاوضاتها 

مع الجزائر، برفع كمية واردات الغاز الجزائري بنحو 4 مليارات 
متر مكعب سنويا، باإلضافة إلى مشاركة مجمع  "إيني" في عمليات 

استثمارية في الجزائر تمتد لغاية 2027، للرفع من إنتاج الغاز، وفي 
المقابل فإن الجزائر تصدر إلى أوروبا -عبر خط أنابيب "ترانسمد" 

الرابط بين الجزائر وإيطاليا- ما بين 22 و23 مليار متر مكعب سنويا، 
بينما تتسع قدرات خطوط األنابيب لنحو 32 مليار متر مكعب من 

الغاز.
ف.م

قال ربيقة في ندوة تاريخية حول الشهيد 
سويداني بوجمعة المدعو "سي الجياللي" في 
ذكرى استشهاده اـ ل66، بأن مراحل النضال 

واالنتصار في تاريخ الثورة التحريرية " تعتبر 
صفحات خالدة على األجيال أن تعتني بها 

عناية بالغة من أجل تحقيق تواصل تاريخي 
يربط الماضي بالحاضر، و يبني جسور وطيدة 

بين السلف والخلف".
وأضاف الوزير أن قطاعه "يعمل على الحفاظ 

على التراث التاريخي والثقافي المرتبط 
بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول 
نوفمبر 1954، وصون الذاكرة الوطنية تنفيذا 
لمخطط الحكومة وتوجيهات رئيس الجمهورية 

الذي ما فتئ يحث على ايالء العناية بالذاكرة 
الوطنية باعتبار أن مسألة حمايتها هي اليوم 

أكثر من ضرورة ألن التاريخ يجب أن يستعيد 
مكانته في كل المواقع ومختلف المؤسسات".
وعند تطرقه الى مسيرة ومآثر الشهيد "سي 
الجياللي" ، أكد الوزير أن هذا األخير "كان 

رمزا للتضحية ومثاال للنضال وهو أحد رجال 
الجزائر األفذاذ الذين أدوا دورا رائدا في 

الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 1954 ، 
بالنظر الى ذكائه الخارق وعبقرتيه النادرة".

وتابع قائال": لقد كان سي الجياللي من طليعة 
المناضلين الشباب الذين ارتقوا بوعيهم 

السياسي ونضجهم العسكري إلى مستوى 
تحديات المرحلة في تلك الفترة ، فكان 

من أعضاء مجموعة الـ22 التاريخية التي 
حضرت وخططت النطالق معركة الحسم مـن 

أجل الحرية واسترجاع السيادة الوطنية في 
أول نوفمبر 1954، و أبلى البالء الحسن في 

المسؤوليات القيادية التي أوكلت له بالمنطقة 
الرابعة التاريخية ، أيـن أشـرف على عدة 
اجتماعات هامة في هذه المنطقة، وخطط 

العديد من العمليات الفدائية وقاد الكثير من 
المعارك الى أن نال شرف الشهادة".

وقد تميزت الندوة التي حضرها مجاهدون 
وشخصيات تاريخية وطلبة جامعيون بتقديم 

مداخلتين، االولى للبروفيسور نظيرة شتوان، 

أستاذة بجامعة علي لونيسي بالبليدة تحت 
عنوان: "سويداني بوجمعة، سيرة ومسيرة" 

والثانية بعنوان "قراءة مسار الشهيد" للدكتور 
عالل بيتور، أستاذ محاضر بجامعة الجزائر 

2، كما كانت الندوة التي احتضنها المركز 
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية 

وثورة أول نوفمبر مناسبة كرم فيها وزير 
المجاهدين أحفاد الشهيد سويداني بوجمعة.

استقبل الوزير األول، أيمن بن عبد الرحمان، 
أمس، بقصر الحكومة، وفدا عن مجلس تجديد 

االقتصاد الجزائري، برئاسة رئيسه كمال 
مولى, حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير 

األول.وقد سمح هذا اللقاء, حسب البيان, 
"بالتطرق إلى أبرز التحديات التي يتعين رفعها 
للدفع بعجلة التنمية االقتصادية، السيما، لبلوغ 

األمن الغذائي واألمن الصحي، وكذا إلى السبل 

الكفيلة باسترجاع سلم القيم، وبتعزيز قيمة 
ومكانة العمل داخل المجتمع.”

وبهذه المناسبة, يضيف البيان, أكد السيد الوزير 
األول استعداد الحكومة للعمل مع المتعاملين 
االقتصاديين من أجل تحقيق االكتفاء الذاتي، 
وتنويع االقتصاد الوطني، وترقية الصادرات.

وفي هذا السياق، "ألح الوزير األول، على 
ضرورة تضافر الجهود لتعزيز مركز الجزائر 

إقليميا بتشجيع الشراكات رابح - رابح، وتوطين 
االنتاج والرفع من نسبة االدماج، إضافة 

إلى االستفادة من المزايا التنافسية لالقتصاد 
الجزائري", حسب ذات المصدر. ويندرج هذا 

اللقاء ضمن سلسة المشاورات التي يعقدها السيد 
الوزير األول مع الشركاء االقتصاديين لبحث 

القضايا المتعلقة بإنعاش االقتصاد الوطني.
ع.ط

قالت منظمة أوابك بأنه قد جرى تحقيق 32 
اكتشافا جديدا للنفط والغاز خالل الربع األول 

من عام 2022، منها 13 استكشافا بالدول 
العربية لوحدها.

وتمكنت الجزائر من تحقيق 3 اكتشافات 
نفطية جديدة، األول منها في "زملة العربي"، 
وُقدر االحتياطي الجيولوجي فيها بنحو 140 

مليون برميل، وأنتجت البئر "إتش دي إل 
إي-1" عند اختبارها بمعدل 7 آالف برميل 

يومًيا، و142 ألف مترمكعب يومًيا من الغاز، 
فيما أن االستكشاف الثاني سجل في “غرب 

عقلة الناصر"، وأنتجت البئر "غرب أوجليه 
ناصر - 2" معدل 5 آالف و94 برميال يوميا 

من النفط و186 ألف متر مكعب من الغاز 
الطبيعي، في حين قدرت االحتياطيات فيه 

بنحو 415 مليون برميل.
وسمحت االستثمارات، من تحقيق استكشاف 

ثالث في منطقة "الوابد" عبر بئر "أوالد 
سيدي الشيخ-1"، التي أنتجت عند اختبارها 
ما معدله 925 برميل يوميا من النفط، و6 

آالف و456 متر مكعب يوميا من الغاز.
وقدرت المنظمة إجمالي حجم االكتشافات 

الجديدة بنحو 4.7 مليار برميل مكافئ نفط 
خالل 2021، مثّل النفط منها نحو 66 

بالمئة، في حين انعكس تراجع االكتشافات 
على تراجع احتياطيات النفط والغاز في 
العالم بنحو 1 بالمئة لكل منهما، مضيفة 

بأن البيانات المتاحة كشفت أن العالم مقبل 
على زيادة االستثمارات في مجال الصناعة 

النفطية، لتصل إلى 628 مليار دوالر، مقابل 
602 مليار دوالر عام 2021.

وفي السياق ذاته، شهد الربع األول من العام 
الجاري ارتفاع عدد الحفارات العاملة في 

العالم بنحو 33 بالمئة خالل الربع األول من 
العام الحالي، إذ وصل متوسط عدد الحفارات 
العاملة خالل الربع األول من عام 2022 إلى 
1632 حفارة، مقابل 1228 حفارة في الربع 

األول من عام .2021
وقالت منظمة أوابك، بأن النتائج اإليجابية 

المحققة خالل الربع األول من العام الجاري 

عالميا وعربيا، تؤكد أهمية ضخ االستثمارات 
في الصناعة النفطية عموًما، وفي مجال 

االستكشاف واإلنتاج بشكل خاص.وأشارت 
منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، 

بأن االستثمارات الطاقوية تهدف للحفاظ على 
توازن األسواق العالمية، وتغطية احتياجاتها 

وتلبية الطلب المتزايد على النفط والغاز، 
وهو الوضع الذي يستدعي البحث المستمر 

عن احتياطيات جديدة.
 وأضافت،  بأن االستثمارات ضرورية 

لمواجهة التراجع الطبيعي في معدالت إنتاج 
اآلبار، والحّد من تذبذب مصادر التوريد 

في األحوال الطارئة، والتي تبرز حاليا من 
خالل التوترات الجيوسياسية الحاصلة شرق 
أوروبا بين روسيا وأوكرانيا. يشار إلى أن 
الربع األول من سنة 2021 شهدت تحقيق 
18 استكشافا جديدا على مستوى العالمي، 
ليرتفع العدد خالل العام الجاري بأزيد من 

40 بالمئة.
ف.م

اإلثنين 18 أفريل
 2022 المـوافق  

لـ 17 رمضان 1443 ه  

قال اإن التاريخ يجب اأن ي�شتعيد مكانته يف كل امل�اقع وامل�ؤ�ش�شات

وزير املجاهدين يدعو اإىل اإيالء 
العناية بالذاكرة الوطنية وحمايتها
دعا وزير املجاهدين وذوي احلق�ق، العيد ربيقة، اأم�ض، اإىل ايالء العناية بالذاكرة ال�طنية 

وحمايتها، الأن التاريخ يجب اأن ي�شتعيد مكانته يف كل امل�اقع وخمتلف امل�ؤ�ش�شات.

ال�زير االأول ي�شتقبل وفدا عن جمل�ض جتديد االقت�شاد اجلزائري

 احلكومة توؤكد ا�ستعدادها للعمل مع املتعاملني االقت�ساديني من اأجل حتقيق االكتفاء الذاتي

متكنت من حتقيق 3 اكت�شافات نفطية جديدة

اجلزائر تت�سدر ا�ستك�سافات النفط والغاز يف املنطقة العربية يف 2022



3 اإلثنين 18 أفريلالحدث
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فيما اأعلن حوايل 80 باملائة من املنتجني

 املحليني اإفال�سهم ال�سنوات الأخرية 

اأ�سواق االأحذية تبقي رهينة اال�سترياد 
وبحث يف فائدة "االإنتاج الوطني"

تعرف أسواق االحذية مع اقتراب عيد الفطر نقصا فادحا في العرض حيث اكد عدد من  
التجار والمستوردين انهم لم يتمكنوا هذه السنة من استيراد الكميات المعتادة وهو ما خلق 
عرض ضئيل مقارنة بالطلب وبالتالي رفع األسعار لمستويات جنونية كل هذا في ظل 
نقص في اإلنتاج الوطني من األحذية الذي يغطي سوى اقل من 10 بالمائة من احتياجات 

السوق.
ال  حيث  الجزائر  في  األحذية  سوق  من  بالمائة   90 من  اكثر  على  االستيراد  ويستحوذ 
تنتج ورشات هذه الصناعة سوى 10 بالمائة أو اقل من احتياجات السوق وهو ما جعل 
هذا األخير رهينة لالستيراد وما يحمله من تقلبات في األسعار وعراقيل كل هذا كان له 
تأثير مباشر على األسعار حيث ارتفعت أسعار األحذية في األسواق بمعدل 100 بالمائة 
السنوات  منتوج  هو  حاليا  يعرض  الذي  المنتوج  ان  حين  في  يجل عرض ضئيل  بينما 
الماضية،  وفي هذا الصدد كشف رئيس لجنة األحذية على مستوى الجمعية الوطنية للتجار 
األحذية  من  الوطني  اإلنتاج  ان  لـ"الرائد"  تصريح  في  عمار  بن  مصطفى  والحرفيين، 
ضئيل جدا ويكاد ال يذكر مقارنة بحجم االستيراد مشيرا أن أكثر 4 أالف ورشة لصناعة 
أبوابها  الورشات أغلقت  بالمائة من هذه   80 الوطني أي حوالي  المستوى  األحذية على 
اإلفالس.  الى  أدى  ما  االستيراد  ومنافسة  التمويل  ونقص  البيروقراطية  العراقيل  بسبب 
وتعاني هي  النشاط  مازالت حاليا حيز  فقط  900 ورشة  الى   800 أن  بن عمار  قال  و 
األخرى من مشاكل بالجملة منها نقص المواد األولية وارتفاع حجم الضرائب ومشاكل في 
التسويق،  وأضاف بن عمار الى ان قدرات اإلنتاج الوطني من األحذية تقارب 120 مليون 
500.000 الف منصب عمل مباشر و غير  بإمكانها توفير  زوج من األحذية سنويا و 
مباشر موضحا ان اغلب الورشات افلست بسبب العراقيل البيروقراطية ومنافسة األحذية 
المستوردة التي تستفيد من امتيازات جمركية وجبائية افضل من تلك الموجهة الستيراد 
المحلية  الصناعة  ان  على  مشددا  لألحذية.  المحلي  اإلنتاج  في  المستغلة  األولية  المواد 
لألحذية بإمكانها تلبية حاجيات السوق الوطني بأسعار تنافسية وجودة عالية والتوجه كذلك 
والضرائب  الرسوم  ومراجعة  البنوك  من  الكافي  التمويل  تلقي  "شريطة  التصدير  نحو 
المفروضة عليها و كذا زيادة الضرائب على األحذية المستوردة لحماية المنتوج الوطني". 
بقيمة  سنويا  زوج  مليون   70 تقارب  األحذية  من  الوطنية  السوق  احتياجات  ان  مؤكدا 

اجمالية تقارب 150 مليار دينار.
�ش.زمو�ش

املدير العام للديوان الوطني املهني

 للحليب وم�ستقاته، خالد �سواملية ي�سرح

"منلك خمزونا اإ�سرتاتيجيا 
من بودرة احلليب وال اأزمة يف االأفق"

أكد المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، خالد سوالمية ضخ أكثر من 
5 ألف طن من بودرة الحليب وتوزيعها على الملبنات خالل السداسي األول من 2022"  
مشيرا الى  ان "الجزائر تملك مخزونا إستراتيجيا يسمح للسلطات بالتدخل لضخ كميات 

إضافية في السوق.
وأوضح سوالمية، في تصريحات لإلذاعة الوطنية أن "قيمة فاتورة استيراد بودرة الحليب 
لسنة 2021 تقدر بحوالي 600 مليون دوالر، وبأنها سترتفع ما بين 10 و 15 بالمائة 
لذلك  الدولية.«  األسواق  مستوى  على  األسعار  تعرفها   التي  الجديدة  المتغيرات  بسبب 
فقد أكد سوالمية أنه "أصبح من الضروري تطوير شعبة الحليب من خالل إنشاء مزارع 
نموذجية تتخصص في إنتاج الحليب وتربية األبقار الحلوب بطريقة احترافية باستعمال 
أحدث الوسائل من أجل التحكم في الكميات التي يتم إنتاجها". ليضيف أيضا ان "تطوير 
هذه الشعبة مرهون بنجاح اإلستراتيجية الجديدة التي تم وضعها والمتمثلة في دمج الحليب 
الطازج الذي ينتج محليا مع بودرة الحليب" والذي سيسمح -حسب المتحدث - بتوفير نوع 
جديد من الحليب للمستهلك بأسعار تنافسية وفي نفس الوقت سيساهم في تقليص فاتورة 
"الديوان  ان  المتحدث  أوضح  الحليب  بودرة  استيراد  عملية  يخص  وفيما  االستيراد.« 
الوطني المهني للحليب ومشتقاته يستورد قرابة 200 ألف طن سنويا، أي ما يعادل 47 
المادة، فيما تستورد المصانع الخاصة  بالمائة من االحتياجات الوطنية من هذه  إلى 50 
النسبة المتبقية.« وأضاف ذات المسؤول ان "بودرة الحليب المتوفرة على مستوى مخازن 
الحليب  إنتاج  أجل  من  والخاصة  العمومية  الملبانات  مستوى  على  توزيعها  يتم  الديوان 
لجنة وزارية مشتركة  تتم من طرف  التوزيع  "عملية  أن  إلى  مشيرا   المدعم"  المبستر 
تقوم بتحديد الحصص لكل ملبنة حسب احتياجات كل والية وتخص فقط الملبنات الخاصة 
"عملية  أن  كما كشف  دينار".    25 يباع ب  الذي  المدعم  الحليب  تنتج  التي  والعمومية 
التوزيع تمس 119 ملبنة، منها 15 عمومية و104 خاصة موزعة عبر القطر الوطني.« 
وفي سياق متصل، ثمن سوالمية اإلجراءات الجديدة التي اتخذت خالل مجلس الوزراء 
للمنتجين و  بالنسبة  الربح  المتمثلة في زيادة هوامش  الحليب  لفائدة مهنيي شعبة  األخير 
من  الرفع  على  الشعبة  هذه  مهنيي  ستحفز   القرارات   هذه  أن  الموزعين حيث صرح 

قدراتهم اإلنتاجية.«

�ش.زمو�ش

ومع بداية انتعاش سوق المالبس الجاهزة وبدء تركيز الجزائريين 
على مالبس العيد، بدأت حمى ارتفاع األسعار خاصة لدى محالت 
قبل  من  كبيرا  اقباال  األيام  هذه  تشهد  التي  األطفال  مالبس  بيع 
30و  بين  ما  تراوحت  كبيرة  األسعار زيادات  المواطنين وشهدت 
التي يعلقها أصحاب المحالت  الزيادة  بالمائة هذه السنة وهي   40
على انخفاض قيمة العملة الوطنية ما يجعل تكاليف االستيراد ترتفع 

وبالتالي ارتفاع السعر النهائي للمنتوج المسوق.
هذه هي بور�سة مالب�ش العيد يف الأ�سواق 

الجاهزة  المالبس  بيع  محالت  من  لعدد  أمس  قادتنا  جولة  وخالل 
ان  غير  األخيرتين  السنتين  عكس  العرض  في  وفرة  على  وقفنا 
األسعار ارتفعت بشكل كبير عن السنوات الماضية حيث بات من 
المستحيل على رب األسرة أن يدفع أقل من مليون سنتيم لكسوة طفل 
واحد بمالبس من النوعية عادية. فيما ال تقل عن الـ 18000دج إذا 
ما اختار اقتناء مالبس من النوعية الجيدة. و ال تقل أسعار البدلة 
الواحدة الخاصة باألطفال عن مستوى الـ8000دج بالنسبة للمالبس 
العادية فيما ال تنزل أسعار األحذية عن الـ2000دج  وفي محاولة 
اقتربنا  لألسعار  الجنوني  االرتفاع  هذا  أسباب  على  للوقوف  منا 
المالبس  في  اغلبهم  يشتغل  والذي  المحالت،  أصحاب  بعض  من 
سعر  انخفاض  أن  مجتمعين   هؤالء  ليؤكد  تركيا.  من  المستورة 
أن  كما  االستيراد  تكاليف  رفع  األجنبية  بالعمالت  مقارنة  الدينار 
في  المالبس  لمنتجي  كبيرة  خسائر  خلفت  والتي  الصحية  االزمة 
البلدان الموردة كان لها اثر كبير حيث عمدت أغلب المصانع لرفع 
األسعار هذه السنة لتعويض خسائر السنتين االخيريتين فيما تدفع 
األسواق المستهلكة على ما يبدو كالسوق الجزائرية الثمن، وأشار 
التجار بان رغم الوفرة المسجلة هذه السنة عكس السنتين األخيرتين 
اللتان اضطرتنا تجار المالبس إلخراج مخزون السنوات الماضة 
إال ان األسعار لم تنزل بسبب اإلقبال الكبير وارتفاع مستوى الطلب 

عن العرض.
مالب�ش بـ"الفا�سيليتي" جديد عيد 2022

عاتق  على  تضاعف  التي  اإلضافية  والتكاليف  الغالء  ولمواجهة 
الجزائريين وجدوا في صيغة جديدة  العديد من  فان  ارباب االسر 
رواجا  تلقي  والتي  بالتقسيط  المالبس  بيع  صيغة  وهي  لهم  منقذا 
كبيرا مع اقتراب العيد وبسبب تدهور القدرة الشرائية للجزائريين 
تصريف  قرروا  هؤالء  التجار  من  الكثير  فان  األسعار  وغالء 
سلعهم عن طريق البيع بالتقسيط فمن جهة يضمنون األرباح والبيع 
ومن جهة أخرى يضعون حلول للزبائن الذين يشتكون من الغالء 
أبنائهم  اكثر  كسوة  على  قدرتهم  وعدم  الشرائية  قدرتهم  وتدهور 

خاصة ممن يملكون أكثر من إبن. وفي هذا الصدد كشف صاحب 
أن  سنوات   3 حوالي  منذ  الصيغة  بهذه  يعمل  داي  بحسين  محل 
المواطن  يعيشها  التي  الصعبة  الظروف  ظل  في  جاءت  الفكرة 
كاهله خالل  أنهكت  كثيرة  يواجهه من مصاريف  وما  الجزائري، 
الغالء  أن  العيد مشيرا  الكريم واالستعداد الستقبال  شهر رمضان 
أثّر على ميزانية أغلب العائالت متوسطة الدخل والضعيفة، وعليه 
خصصت الصيغة للمعوزين والفقراء والذين يتقاضون أجرا زهيدا. 
ومن بين اإلجراءات المعمول بها لالستفادة من الصيغة هي التوقيع 
والمصادقة على عقد التزام مع الزبون يقّدمه المحل ويصادق عليه 
في البلدية محل اإلقامة يكون مرفوقا بصك بريدي مشطوب وكشف 
للراتب ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعني. ويسّدد المعني 
10 بالمائة من قيمة المبلغ على أن تسدد البقية على مدار 6 إلى 8 
أشهر مقبلة، وقد تمدد إلى أكثر من ذلك في حال كان المبلغ كبيرا، 

وفق ما أفاد به صاحب المحل.
حريز: بعث ال�سناعة الن�سيجية وا�سرتجاع ال�سوق 

اجلزائرية �سرورة ق�سوى

المستهلك زكي  لحماية  الوطنية  الفدرالية  رئيس  أوضح  من جهته 
بالعام  حريز أن المالبس الجاهزة تعد مرتفعة بشكل كبير مقارنة 
بالمائة،   30 عن  يقل  ال  بما  الزيادة  نسبة  قدرت  حيث  الماضي، 
مضيفا أن ضعف الصناعة النسيجية وتأخرها أدت إلى تدهور سوق 
العيد،  أسعار مالبس  أن غالء  وأكد حريز  الجزائر.  في  المالبس 
الوضع  ظل  في  للمواطن،  الشرائية  القدرة  مع  إطالقا  يتماشى  ال 
نسبة  إن  المتحدث  الدينار.  وأوضح ذات  قيمة  الراهن وانخفاض 
االستثمار في إنتاج المالبس واألحذية مازالت ضعيفة في الجزائر، 
اكتسحت  بينما  بالمائة،   20 من  أقل  الوطني  اإلنتاج  يمثل  حيث 
إلى  تصل  وقد  بالمائة،   80 بنسبة  األسواق  المستوردة  المنتجات 
90 بالمائة في بعض األنواع، مشددا على دور وزارة التجارة في 
والصناعات  المالبس  إنتاج  مجال  في  للولوج  المستثمرين  تشجيع 
الجزائرية  السوق  واسترجاع  الوطنية  الصناعة  لبعث  النسيجية، 
التي تقتسمها الصين وتركيا، هذه األخيرة يقول حريز، أنها نافست 
ألن  األخيرة  السنوات  في  األسواق  اكتسحت  و  الصيني  المنتوج 
عن  بالبعيدة  ليست  وأسعارها  األوروبية،  النوعية  تنافس  نوعيتها 
المنتجات الصينية –حسبه-. وأشار ذات المتحدث، إلى أن اإلقبال 
على المالبس المستعملة ارتفع خالل هذه السنة بسبب غالء األسعار 
في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطن، مضيفا بأن أكثر المالبس 
التي تعرف إقباال كبيرا هذه الفترة هي مالبس األطفال بنسبة 50 
بالمائة، لتليها مالبس النساء بـ نسبة 30 أو 35 بالمائة، أما النسبة 

المتبقية لمالبس الرجال.

عرفت زيادة كبرية ت�سل اإىل 40 باملائة مقارنة بال�سنوات املا�سية 

العيد يقرتب واأ�سعار املالب�س 
ت�سدم اجلزائريني

• مالب�س بـ"الفا�سيليتي" جديد عيد 2022
بداأت اأ�سواق املالب�ش اجلاهزة مع انتهاء الن�سف الأول من ال�سهر الكرمي تعرف حركية كبرية يف حني �سهدت 

الأ�سعار ارتفاعا جنونيا ككل �سنة ب�سبب بقاء هذه الأ�سواق رهينة لالإ�سترياد من ال�سني وتركيا  يف ظل 

نق�ش اأو بالأحرى انعدام للمنتوج املحلي.
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انتعا�س "الدرو�س اخل�سو�سية" مع اقرتاب االمتحانات الر�سمية

�أ�ساتذة يجنون مبالغ خيالية 
و�ل�سحية "جيوب �لأولياء"

دقت املفت�سة الرتبوية زهرة فا�سي، ناقو�س اخلطر، ب�سبب تف�سي الدرو�س اخل�سو�سية 

و�سط تالميذ املدار�س، واتهمت اأ�ساتذة بالبحث عن "الربح ال�سريع " موؤكدة اأن البع�س 

يجني مبالغ خيالية، ت�شل �إىل 40 مليون �شهريا.

مرمي عثماين

الحدث اإلثنين 18 أفريل
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وقالت المفتشة التربوية وخبيرة في تقويم 
النظام التربوي، زهرة فاسي إن الدروس 
الخصوصية أصبحت تلغي رسالة األستاذ 

المقدسة داخل القسم بعد أن غلب عليها طابع 
الربح والتجارة وغاب الدور التشخيصي 
العالجي المنتظر تدعيما لتعلمات التالميذ 

إال نادرا.
وسجلت فاسي أنه، مع إقتراب موعد 

االمتحانات الرسمية، كثر اللجوء إلى ما 
سمته "القاراجات" مقابل أسعار تم تضخيمها 

هي األخرى بعد النقاط خاصة في مادة 
الرياضيات والفيزياء والعلوم، ويأتي هذا 

–تقول  فاسي- في الوقت الذي يشتكى فيه 
األولياء من القدرة الشرائية ومع ذلك يدفعون 

ثمن الدروس الخصوصية التي التحقت 
بموجة الغالء الفاحش 3000.دح الساعة 
الواحدة، متسائلة "كيف يتصرفون لتوفير 

هذه المبالغ الكبيرة”.
واعتبرت فاسي، أن المؤسسة التربوية كافية 

لتقديم كل الدروس ضمن المقرر الدراسي 
طيلة السنة و مجانا، وهذا بعد أن حذرت  

من سلبيات الدروس الخصوصية على 
التالميذ، من التسبب في عدم اإلنتباه داخل 

القسم واإلتكالية على الدروس الخصوصية 
وتعرض التالميذ إلى التعب الفكري بسبب 

الجهد اإلضافي ، ناهيك عن ضعف المبادرة 
وغياب روح التنافس داخل القسم وضمان 
العالمة الجيدة وتسريب أسئلة االختبارات 

والفروض من تجار النقاط.
وحذرت المختصة التربوية، من لجوء 

أساتذة الدروس الخصوصية إلى إطالق 
إشاعات ضد األساتذة النزهاء، والتي ضللت 
–حسبها - أولياء التالميذ وزجوا بأبنائهم في 
الدروس الخصوصية، بأن األساتذة ضعاف 

المستوى ومستواهم العلمي وقدرتهم على 
إرساء المعارف والكفاءات ضعيف جدا 

وبأن التالميذ يصححون ألساتذتهم، وإنهم 
يتغيبون كثيرا و يقدمون معلومات غير 

صحيحة في كل المواد وبأنهم  ينحازون 
ألوالدهم وأوالد زمالئهم و مطلعون 

على األسئلة مسبقا ، كما أنهم يعانون من 
ضعف في المنهجية وتقنيات التبليغ، زيادة 
على  تهويل الحقيقة وهي وطول المنهاج 

وغموض بعض الدروس التي قد تقدم ضمن 
أسئلة االمتحانات الرسمية. 

وأكدت المتحدثة، أن الدراسة داخل األقسام 

كافية، وال داعي للدروس الخصوصية، 
إال إذا كانت عالجية للتأخر الدراسي وثقل 

الفهم  أي أن األستاذ طبيب قسمه يبحث عن 
الضعف ليعالجه آنيا حتى يستطيع التلميذ 

مسايرة األساتذة في األقسام.
ونوهت في ذات السياق باألساتذة من لهم 
الفضل في تقديم دروس إضافية تدعيمية 

ومراجعات ذكية بالمؤسسات التربوية 
إرضاء لضميرهم المهني، مؤكدة أن هناك 
أساتذة في صورة أمهات وآباء يحرصون 

على رفع المستوى " لوجه هللا ال ينتظرون 
ال مال  وال شكر من أحد ويدركون أن 

التعليم رسالة مقدسة والكثير منهم صانوا 
األمانة ونصرهم هللا.

واألخطر من ذلك –تقول فاسي- إن رواد 
التجارة المربحة يخرجون لإلحتجاج والتنديد 

والتشجيع على اإلضرابات حتى يهجرون 
األقسام وأغلبهم منخرطون في نقابات 

لتجهيل الجيل ويمتهنون ازدواجية المهنة 
الممنوعة في وقت يتحصلون على مبلغ " 

30 مليون إلى 40 مليون سنتيم" شهريا بال 
ضرائب وال تصريح وال تأمين التالميذ رغم 

أن المواد القانونية واضحة.

اعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد 
عن تعزيز  الديوان الوطني للمطبوعات 
المدرسية بآلة طبع جديدة تصل قدرتها 
الى حوالي نصف مليون كتاب يوميا، 

وهذا تجسيدا للقرارات التي اتخذها رئيس 
الجمهورية، عبد المجيد تبون، خالل 

االجتماع األخير لمجلس الوزراء، بخصوص 
ترقية وتعزيز الديوان باعتباره "أداة 

محورية" في طباعة الكتاب المدرسي.
واشار الوزير خالل زيارة تفقدية قادته امس  
إلى مقر الديوان، اطلع وزير التربية الوطنية، 

عبد الحكيم بلعابد، على خصوصيات هذه 
اآللة التي من شأنها تحسين وتيرة طبع 

الكتاب ونوعيته، وكشف انها قادرة على 
طبع 35 ألف نسخة في الساعة، أي ما 

يعادل نصف مليون نسخة في اليوم، بعد ان 
مكنته زيارته من االطالع الميداني والتجسيد 

الفوري لقرارات رئيس الجمهورية، عبد 

المجيد تبون، حيث ثمن بموجبها ما يقوم 
به الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية 
بخصوص طباعة كتب البراي الموجهة 

لفئة المكفوفين. وعاد  الوزير بالمناسبة الى 
القرارات "التاريخية واالستراتيجية" لصالح 

هذه المؤسسة، مؤكدا أن هذه القرارات تترجم 
"التزام الدولة إزاء شريحة المكفوفين"، 

باإلضافة الى التدابير واإلجراءات المتخذة 
لمرافقة هذه المؤسسة التي تعمل تحت وصاية 

وزارة التربية الوطنية بغية إعطائها --مثلما 
قال-- "بعدا عربيا وإفريقيا" في طباعة هذا 

النوع من الكتب.
وأضاف الوزير أن الكتاب المطبوع بتقنية 
البراي سيخصص قسط منه لطباعة القرآن 

الكريم والحديث النبوي الشريف وسيتم 
توزيعه مجانا على فئة المكفوفين، داعيا إلى 

"االلتزام باآلجال المحددة لطبع هذه الكتب مع 
مراعاة الجودة والنوعية".

واكد انع مع إنشاء مطبعة وطنية من الديوان 
الوطني للمطبوعات المدرسية تضع أسس 

طباعة كتب البراي في الدين والعلوم 
والرياضيات والفيزياء واألدب، باإلضافة 

الى الشروع في الطباعة عن طريق البراي 
للقرآن الكريم واألحاديث النبوية ولموطأ 

اإلمام مالك وإقرار مبدأ المجانية في توفير 
الكتب الصادرة بالبراي في كل التخصصات.

يجدر االشارة انه كان رئيس الجمهورية، عبد 
المجيد تبون، خالل اجتماع مجلس الوزراء 
ليوم 10 أبريل الجاري، قد كلف الحكومة 

باتخاذ التدابير الالزمة لتطوير الديوان 
الوطني للمطبوعات المدرسية باعتباره أداة 

محورية لترقية الطباعة والنشر بالبراي، كما 
أمر بالتوجه فورا نحو ترقية الطباعة بالبراي 
لمساعدة فئة المكفوفين وطنيا وعربيا وإفريقيا 

وحتى دوليا.
مرمي عثماين

 من �أجل �لعمل على توفري �شكن وظيفي

 لهذه �لفئة لتح�شني ظروف مهامهم

دعوة لبعابد لإعادة "مكانة هيئة �لتفتي�ش 
"على م�ستوى �ملوؤ�س�سات �لتعليمية

دعت تنسيقية مفتشي التعليم االبتدائي، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال 
التربية  وزارة التربية الوطنية، إلى إيجاد النصوص القانونية الالزمة لعودة 
مكانة هيئة التفتيش على مستوى المؤسسات التعليمية من خالل تحديد المهام 

المنوطة بهم وعالقتهم مع مختلف األطراف بالمؤسسة.
ودعت التنسيقية، في بيان لها – وقعه المكتب المحلي لوالية المدية - الى توحيد 
التصنيف لجميع المفتشين لألطوار التعليمية، الثالثة مع تثمين الشهادات العلمية 

المتحصل عليها ، وتوفير وسيلة نقل للمفتشين للقيام بمهامه مثل بقية أسالك 
الوظيف العمومي، خاصة أن المهام تتطلب التنقل اليومي باإلمكانيات الخاصة أو 
تخصيص منحة تتالئم مع الواقع المعاش، والعمل على توفير سكن وظيفي لهذه 

الفئة لتحسين ظروف مهامهم.
كما دعت التنسيقية،  إلى الغاء ترقية سلك التفتيش في الدرجة بالوتائر الثالثة 
التي نتج عنها تأخرا استيفاء جميع الدرجات ، مؤكدة ان نقص التكوين القبلي 
لالساتذة، أصبح يمثل هاجسا في أداء مهامهم وأثر سلبا على التحصيل العلمي 
للتالميذ،  مما يستوجب إيجاد اآلليات المناسبة للتكوين، فضال عن تفعيل مهام 

هيئة التفتيش الوالئية وفصلها عن الوصاية المباشرة لمديرية التربية. 
ومحليا دعت  ذات التنسيقية ، الى توفير مقرات للمفتشين مجهزة تسمع لهم بأداء 
مهامهم مع االخذ بعين االعتبار تقارير المفتشين المرسلة الى الوصاية حيث أن 

عدم األخذ، بها انعكس سلبا، على قيام المفتش بمهامه،  وعلى المؤسسة التربوية 
باطرافها، مشددة على اهمية ايضا تفعيل العمل بأمر بمهمة مما ينتج عنه تعويض 

المفتشين خالل تنقالتهم واعادة العمل ببطاقة زيادة المؤسسة لمفتشي المواد مع 
العمل بالحصيلة الفصلية بدل الشهرية كما هو سائد بمختلف المديريات.

مرمي عثماين

 اأكرث من 5.520 وحدة �شكنية 

جديدة من خمتلف �ل�شيغ لفائدة والية ورقلة

  بلعريبي يركد �أن �لدولة تويل �أهمية 
كبرية ل�سيغة �ل�سكن �لريفي

تدعمت الحظيرة السكنية بوالية ورقلة ببرنامج سكني جديد قوامه 5.525 وحدة 
من مختلف الصيغ برسم سنة 2022 و الذي من شأنه تلبية حاجيات الوالية من 

السكن.
 وتأتي هذه الحصة السكنية الجديدة، مثلما أوضح أمس وزير السكن والعمران 
والمدينة محمد طارق بلعريبي، "إلدراك الدولة مدى حاجة هذه الوالية لمزيد 

من الدعم بخصوص البرامج السكنية. ويتوزع هذا البرنامج على صيغة السكن 
العمومي اإليجاري )1.000 وحدة( و السكن الريفي )1.000 وحدة( والبناء 

الذاتي )3.525 سكن( . وكانت والية ورقلة قد استفادت ضمن البرامج السكنية 
السابقة من ما مجموعه 2.885 سكنا بصيغة العمومي اإليجاري منها 1.252 

وحدة تم استالمها، كما تم توضيحه.
وفي سياق متصل وزعت خالل مراسم أشرف عليها وزير القطاع عينة من 

مقررات استفادة من السكن الريفي وإعانات في إطار التجزئات اإلجتماعية من 
مجموع 672 مقرر ، لفائدة بلديات ورقلة وأنقوسة والرويسات. وبخصوص 

قطاع التعمير، فقد استفادت الوالية أيضا ومنذ 2010 برخصة برنامج قدرها 
12 مليار دج للتكفل بمختلف أشغال التهيئة األولية والثانوية لمختلف الصيغ 

السكنية، كما جرى شرحه.
وبمنطقة التوسع لمدينة ورقلة الكبرى، أشرف وزير السكن والعمران والمدينة 

على إطالق أشغال التهيئة والربط بمختلف الشبكات لـ 1.654 قطعة أرضية من 
بين 4.000 قطعة أرضية في إطار التجزئات اإلجتماعية.وتشمل تلك األشغال 

فتح الطرقات و إنجاز شبكتي التموين بالمياه الصالحة للشرب و الصرف 
الصحي، حسب البطاقة التقنية.

وبالمناسبة، أكد بلعريبي أن الدولة تولي أهمية كبيرة لصيغة السكن الريفي. 
وبذات الموقع قدمت للوفد الوزاري بطاقة تقنية حول مشروع 1.000 سكن 

ترقوي عمومي الجاري إنجازه بحي النصر، قبل أن يعاين السيد بلعريبي 
مشروع 280 سكنا موجها للمتضررين من فيضانات 2009 والذي استكملت 

ورشاته في انتظار أشغال التهيئة، ويتفقد أيضا مشروع إنجاز متوسطة.
وبالقطب العمراني 27 فبراير 1962 بالضاحية الغربية لعاصمة الوالية، دشن 

الوزير مجمعا مدرسيا صنف "د" يتكون من 12 قسما، قبل أن يتفقد ورشة إنجاز 
متوسطة قاعدة "6" ويعاين أشغال التهيئة لـ 748 سكنا بصيغة البيع باإليجار 

)عدل(.
وبذات الموقع وضع حجر األساس إلنجاز مشروع محطة ضخ المياه المستعملة 
موجهة لتغطية حاجيات 1.500 سكن.ويواصل وزير السكن والعمران والمدينة 
زيارته رفقة السلطات الوالئية بتفقد مشاريع سكنية أخرى ببلديتي عين البيضاء 

وسيدي خويلد.
 ع.ط

كريكو ت�ستعر�ش مع �ل�سفري �ل�سعودي جتربة 
�جلز�ئر يف جمال �لتكفل بالفئات �له�سة
استعرضت وزيرة التضامن الوطني واألسرة و قضايا المرأة، كوثر كريكو، 
رفقة سفير المملكة العربية السعودية، عبد هللا بن ناصر عبد هللا البصيري، 

تجربة الجزائر في مجال التكفل بالفئات الهشة، حسب ما أفاد به، أمس، بيان 
الوزارة.

وأوضح البيان أن الوزيرة استعرضت، لدى استقبالها سفير المملكة العربية 
السعودية، "تجربة الجزائر في مجال التكفل بالفئات الهشة، سيما ما تعلق منها 

بدعم األسرة المنتجة وتحقيق التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة ومساعدتها 
على ولوج عالم المقاوالتية وكذا رعاية المسنين، باإلضافة إلى التكفل بفئة ذوي 

االحتياجات الخاصة وآليات تحقيق اإلدماج االقتصادي لهذه الفئة".
وأبدى السفير السعودي بالمناسبة --يضيف نفس المصدر-- "رغبته في تعزيز 

التنسيق والتعاون بين الطرفين بما يخدم البلدين"، مشيدا ب"تجربة الجزائر 
الرائدة في المجال االجتماعي

 ع.ط

يف �طار  �لعمل على طبع كتب بتقنية �لرب�ي مع �لتز�م �لدولة �إز�ء �شريحة �ملكفوفني"

 بلعابد "ديو�ن �ملطبوعات يتعزز بالة 
جديدة لطبع ن�سف مليون كتاب يوميا"



5 المحلي

وفي العاصمة على سبيل المثال تحولت 
العديد من المحالت إلى شبه مهجورة 

منذ دخول شهر رمضان المعظم، خاصة 
خالل عطلة نهاية األسبوع حيث يفضل 
أصحابها إغالقها طيلة الفترة الصباحية 
وفتحها خالل الفترة المسائية فقط عقب 

صالة اظهر واحيانا حتى صالة العصر، 
وفيما يبدو أن بعض التجار قرروا الدخول 
في عطلة مفتوحة األجل إلى حين انقضاء 
الشهر الفضيل، مما أدخل المواطنين في 
حيرة وأجبرهم على اللجوء إلى األسواق 

القتناء حاجياتهم.
حمالت تفتح بعد الظهرية

 وزبائن يف رحلة "بحث«

 وفي جولة قادتنا لعدد من البلديات 
بالعاصمة على غرار السحاولة بابا 
علي وخراسية وبئر توتة وقفنا على 

حركية تجارية محتشمة نهاية األسبوع 
خاصة خالل الفترة الصباحية أي ما 

بين الساعة الثامنة صباحا للواحدة زواال 
حيث اوصدت اغلب المحالت أبوابها 

فحتي بعض محالت بيع المواد الغذائية 
كانت مغلقة في وجه الزبائن عبر عدد 
من البلديات باستثناء بعض الصيدليات 

ومحالت بيع الخضر والفواكه وحسب ما 
أكده مواطنون ببلدية خرايسية فان اغلب 
المحالت المتواجد في إقليم البلدية ال تفتح 
أبوابها صباحا ويتخلف اغلب التجار عن 
الفتح لغاية منتصف النهار وهو ما يجعل 
السكان يلجؤون لألسواق رغم ان هناك 

منتجات يمكن اقتناها من محالت بيع 
المواد الغذائية دون الحاجة للتنقل لألسواق 

التي تكون بعيدة المسافة بالنسبة لبعض 
السكان من جهتهم تحجج عدد من التجار 
الذين تحدثنا اليهم عن سبب عدم فتحهم 

لمحالتهم صباحا باكرا رغم أنهم كانوا 
يشتكون خسائر فادحة بسبب تراجع القدرة 

الشرائية والمضاربة بالقول ان الزبائن 
تغيب في الفترة الصباحية وهو ما يجعلهم 

يتأخرون في الفتح مؤكدين ان اغلب 
عمليات البيع والشراء تتم بعد العصر وهو 
وبالتالي فانه من غير الداعي فتح محالتهم 

باكرا وهو المبرر الذي وجدناه غير 
منطقي بتاتا كون شهر رمضان هذه السنة 

جاء في بداية فصل الربيع وفي خضم 
السنة الدراسية والعديد من العائالت لديها 
أطفال صغار وكبار في السن غير معنيين 

بالصوم ولهم احتياجات عديدة وال يمكن 
للتجار ان يبرمجوا عملهم على شريحة 

صغيرة من الجزائريين تتغير عاداتهم 
الشرائية خالل الشهر الكريم. 

بلنوار: التجار لي�سوا اأحرارا 

يف مواقيت العمل ...

ولمعرفة األسباب المنطقية لهذه الظاهرة 
اتصلنا برئيس جمعية التجار والحرفيين 

طاهر بلنوار الذي اعترف بوجود مثل هذه 
الممارسات عند شريحة من التجار في 

بعض البلديات وليس الجميع مشيرا لعدم  
وجود أي تعليمة تجبر التجار على فتح 

محالتهم باستثناء المتعلقة بأيام العيد الثالثة 
والتي تضم قائمة تلزمهم على العمل 

بالتناوب، غير أن التجار ليسوا أحرارا 
يضيف بلنوار، ومسئولين أمام المستهلك 

على تأمين حاجياته، مشيرا أن السبب 
وراء انتشار مثل هذه المظاهر هو النقص 

في الرقابة، حيث ال توجد تغطية كبيرة 
ويظل العدد المسخر من المراقبين غير 

كاف مقارنة بأصحاب المحالت التجارية، 
فعدد السجالت بلغ مليوني سجل تجاري 
منهم قرابة المليون متعلقة بتجارة المواد 

الغذائية والخضر والفواكه، وألن العاصمة 
بلدياتها كبيرة ليس بإمكانهم الوصول إلى 
هذه األحياء، ليعبر بلنوار عن استغرابه 

من وجود تجار بمثل هذه الالمباالة ونحن 
في شهر يعتبر ذروة النشاط التجاري داعيا 
التجار للتحلي بالمسؤولية والعمل وفق مبدأ 

إحترام الزبون.

اإلثنين 18 أفريل
 2022 المـوافق  
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بع�سهم يتخلفون عن فتح حمالتهم لغاية الظهرية بحجة غياب الزبائن �سباحا 

ركود يف الن�صاط التجاري �صباحا وجتار يعلنون "الع�صيان" ؟!
يتخلف العديد من التجار عرب بلديات املدن الكربى يف مقدمتها العا�سمة منذ بداية رم�سان عن فتح حمالتهم خالل الفرتة ال�سباحية خا�سة يف عطلة نهاية الأ�سبوع 

واأي�سا اذا تعلق المر باأن�سطة جتارية تعاين الركود خالل ال�سهر الكرمي حيث مثل ذلك حجة لهوؤلء التجار لإعالن اأ�سبه بع�سيان اأين يبقون حمالتهم مغلقة يف وجه 

الزبائن ملا بعد الظهر وهو ما اثر على احلركية التجارية يف العديد من املناطق وت�سبب يف معاناة للم�ستهلكني.

املديرية العامة لل�سرائب تعلن

متديد اآجال اكتتاب الت�صريحات 
ال�صنوية للنتائج واملداخيل

   
أعلنت المديرية العامة للضرائب في بيان لها عن تمديد 
اجل اكتتاب التصريحات السنوية للنتائج و المداخيل الى 
غاية 31 ماي المقبل بالنسبة للمكلفين بالضريبة التابعين 

لمديرية كبريات المؤسسات وإلى 30 جوان بالنسبة للتابعين 
للمديريات الوالئية للضرائب.

وجاء في البيان :"ينهى إلى علم جميع المكلفين بالضريبة 
التابعين لمديرية كبريات المؤسسات أنه تم تمديد أجل 

اكتتاب التصريح السنوي للنتائج إلى غاية الثالثاء 31 ماي 
.«2022وفيما يخص ا لمكلفين بالضريبة التابعين للمديريات 

الوالئية للضرائب، "يمدد أجل اكتتاب التصريحات السنوية 
للنتائج و المداخيل إلى غاية الخميس 30 جوان .«2022

و"يتم اتخاذ هذه االجراءات االستثنائية لمرافقة المكلفين 
بالضريبة لتأدية التزاماتهم الجبائية المتعلقة بالتصريح و 

الدفع ،وذلك لمراعاة الوضع الصحي الذي مرت به البالد 
خالل شهر جانفي 2022 ".

اإ.�س

�س.زمو�س

بهدف حتديد مدى قابلية الهيئة لتو�سيع ميادين 

العرتاف الدويل بها اإىل تخ�س�سات جديدة

 وفد اأوروبي يحل باجلزائر الأ�صبوع اجلاري 
لتقييم الهيئة الوطنية لالعتماد

جمل�س الأمة: 

 جل�صة علنية حول م�صروعي
 قانونني يتعلقان بتنظيم ال�صلطة العليا 

لل�صفافية والقانون التجاري
   

يستأنف مجلس األمة اليوم أشغاله، في جلسة علنية، يخصصها 
لتقديم ومناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بتنظيم السلطة العليا 
للشفافية وكذا القانون التجاري، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن الجلسة ستخصص لتقديم ومناقشة 
مشروعي قانونين يتعلقان على التوالي ب "مشروع قانون 

يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 
وتشكيلتها وصالحياتها وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم األمر 

رقم 75-59 المؤرخ فـي 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 
سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري.«

وبهذه المناسبة, سيتم "تقديم مشروعي القانونين من قبل ممثل 
الحكومة و تقديم التقريرين التمهيديين للجنة الشؤون القانونية 

واإلدارية وكذا االستماع إلى تدخالت أعضاء مجلس األمة إلى 
جانب رد ممثل الحكومة على تدخالت أعضاء المجلس".

ع.ط

يحل بالجزائر، خالل األسبوع الجاري، وفد 
من خبراء هيئة التعاون التقني األوروبي 

إلجراء تقييم أولي ألنشطة الهيئة الجزائرية 
لالعتماد "ألجيراك"، حسبما أفاد به لوكالة 
األنباء الجزائرية، المدير العام لهذه الهيئة، 

نور الدين بوديسة.
ف.م

أوضح بوديسة أن هذه العملية التي ستمتد 
على مدى 15 يوما, ستسمح بتحديد مدى 

قابلية "ألجيراك" لتوسيع ميادين االعتراف 
الدولي بها إلى تخصصات جديدة, وبوضع 

برنامج عمل يسمح بتعزيز نظام النوعية 
وطريقة تسيير الهيئة. ويأتي هذا التقييم 

األولي تحضيرا لعملية تقييم شامل من طرف 
الهيئة األوروبية لالعتماد, ينتظر أن تتم في 

فبراير .2023
وتستهدف الهيئة حاليا الحصول على 

االعتراف الدولي في سبعة مجاالت إضافية, 
مواكبة للتطورات التي تشهدها قطاعات 

النشاط االقتصادي, من بينها مخابر الطب 
والصيدلة.وفي هذا السياق, كشف السيد 
بوديسة أن الهيئة ستشرع خالل السنة 

الجارية 2022 في دراسة أولى الطلبات 
للحصول على شهادة االعتماد الخاصة 

باألجهزة الطبية )معيار إيزو- 13485( 
وهي األولى من نوعها في الجزائر.

وتحوز "ألجيراك" حاليا على االعتراف 
الدولي في ثالثة معايير تتعلق بالمخابر 
والتحاليل, ومعايير التقييس, والتفتيش 

والمراقبة, مما يسمح للشركات بالحصول 
على شهادات مطابقة جزائرية تكون صالحة 

على المستوى الدولي, وبالتالي تعزيز 
إمكانيات تصدير المنتج الوطني.

وأكد المدير العام لـ "ألجيراك" على ضرورة 
تكييف الجانب التشريعي مع متطلبات تطوير 

االعتماد السيما من خالل فرض إجبارية 
هذه الشهادة, مبرزا أن هذه األداة باتت تشمل 
كل القطاعات في الدول المتقدمة بما في ذلك 

الرياضة والسياحة والثقافة.
ودعا بوديسة, في هذا الجانب, مختلف 
القطاعات العمومية والخاصة للمساهمة 

في دعم "ألجيراك" بخبراء جزائريين من 
مختلف التخصصات للتمكن من تغطية 

الطلب على شهادات االعتماد, و"الحفاظ على 
مكاسب الجزائر في هذا المجال, فيما يتعلق 

باالعتراف الدولي.«
ويتوجب -حسب المسؤول- تشجيع أكبر عدد 

من هيئات التقييم والمطابقة في الجزائر, 
والبالغ عددها 2000 هيئة, على االنخراط 
في عملية االعتماد لدى "ألجيراك", وتوفير 

دعم مالي لمساعدتها على ذلك.وفي هذا 
اإلطار, اقترح السيد بوديسة استحداث 

صندوق خاص لمرافقة هذه الهيئات فيما 
يتعلق بطلب الحصول على شهادات 

االعتماد.
وأضاف أن عدد المخابر الحائزة على شهادة 

االعتماد من طرف "ألجيراك" في الجزائر 
"غير كافي", حيث لفت على سبيل المثال 
إلى وجود 12 مخبر فقط متخصص في 

مراقبة المواد الغذائية على المستوى الوطني, 
متحصل على شهادة االعتماد )ثمانية مخابر 

تابعة لقطاع التجارة وأربعة مخابر في 
القطاع الخاص.)

وقد أبرمت الهيئة ما بين 2020 و2021 
عدة اتفاقيات شراكة مع مؤسسات وطنية 

من القطاعين العمومي والخاص, ومنظمات 
أرباب العمل, بغرض تشجيع مجال االعتماد 

وتطويره, في انتظار ضبط الجانب التشريعي 
ليتالءم مع االحتياجات المعبر عنها.

وإجماال, بلغ عدد الهيئات التي تحصلت على 
شهادات االعتماد 130 هيئة في حين تصبو 

"ألجيراك" إلى رفع هذا العدد ليبلغ 240 
هيئة في مختلف التخصصات, على مدى 

السنوات األربع المقبلة.
ويحضر أكثر من 60 مخبر للحصول على 
شهادات االعتماد من طرف "ألجيراك", إلى 
جانب 75 مخبر في مجال التفتيش, يضيف 

المدير العام. ومن جهة أخرى, أشار بوديسة 
إلى أن "ألجيراك" تعمل على تعزيز عالقاتها 

مع هيئات االعتماد االفريقية, وعرض 
خدماتها لصالح هيئات تقييم المطابقة في 
القارة, مذكرا بأهمية هذا السوق الواعد.

مراكز الردم التقني قل�ست ب�سكل كبري انبعاثات الغازات ال�سامة

اإزالة اأكرث من 3 اآلف مفرغة ع�صوائية خالل 20 �صنة
تطرق كريم بابا مدير السياسة البيئية 
الحضرية بوزارة البيئة، إلى الجهود 

المبذولة من أجل إزالة المفرغات العشوائية 
التي كانت لها آثار سلبية على البيئة 

والمحيط والصحة العمومية بشكل عام، 
حيث كشف بأنه تم إزالة أكثر من 3000 

مفرغة عشوائية منذ سنة 2000، عن 
طريق استحداث مراكز الردم التقني التي 

تلعب دورا هاما في تقليص انبعاثات 
الغازات السامة.    

ولدى نزوله ضيفا أمس، على برنامج 
ضيف الصباح للقناة اإلذاعية الثانية ، 

أشار كريم بابا إلى المشروع الذي أطلقته 
وزارة البيئة إلنجاز33  محطة معالجة 
النفايات المنزلية موزعة على مختلف 
الواليات الساحلية  الهضاب العليا في 

إطار إستراتيجيتها لمعالجة سائل عصارة 
النفايات المعروف بـ”ليكسيفيا” للحد من 

أخطاره على البيئة والمياه الجوفية وحتى 
الصحة العمومية والتي يمكن استغاللها في 
إنتاج الطاقة الكهربائية واألسمدة الفالحية، 
منوها بالمشاريع الناجحة فيما يخص تهيئة 

المفرغات العشوائية على غرار تهيئة 
مفرغة وادي السمار بالعاصمة وتحويلها 

إلى حديقة  بعدما  تسببت في مشاكل صحية 
عديدة  للساكنة.  

وفي معرض حديثه أرجع المتحدث، التلوث 
الحضري إلى ارتفاع عدد المركبات، إلى 

جانب تواجد مؤسسات صناعية في المناطق 
الحضرية، داعيا إلى تشديد الرقابة على 

حجم هذه االنبعاثات نظرا لخطورتها على 
صحة المواطنين.

وأشار المتدخل إلى الحمالت التحسيسية 
التي تقوم بها الوزارة لتوعية الجميع 

بضرورة الحفاظ على البيئة، مبرزا بعض 
النماذج الناجحة في منطقة القبائل على 

غرار تنظيم مبادرة أنظف قرية سنويا 
إلى جانب دور الـ "تاجمعت" في تسيير 

واسترجاع النفايات.
و فيما يتعلق  بتسيير النفايات اعتبر 

المسؤول أن القضية مسألة تربوية و قال  
إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التربية 

الوطنية لتنظيم حمالت تحسيسية لفائدة 
األطفال إضافة إلى إنشاء نوادي خضراء ، 
سعيا منها لالستثمار في النشء الذي سيكون  
مستقبل الغد  عمال بتجربة ألمانيا التي تعتبر 

من الدول الرائدة في تسيير النفايات.
اإ. �س



بهذا  المولودة  فاطمة"  "خالتي  وتعتبر 
لهذه  الجماعية  الذاكرة  هذه  من  جزءا  الحي 
العالمي  التراث  ضمن    المصنفة  المدينة 
اليونسكو حيث عاشت مآسي حرب  لمنظمة 
التحرير وفرحة االستقالل. والى يومنا هذا, 
حافل  ماض  طياتها  في  فاطمة  خالتي  تحمل 
سكان  هوية  صنعت  التقاليد  و  بالمعتقدات 
المتعلقة بشهر  تلك  العتيق على غرار  الحي 
"يرتقب حلولها  مناسبة  يعتبر  الذي  رمضان 
ادراك  يمكن  كان  حيث  جمر  من  احر  على 

قدوم هذا الشهر المبارك عدة أسابيع من قبل 
من خالل مختلف التحضيرات و االستعدادات 
محيط  في  المناسبة  بهذه  الترحيب  من  بدءا 
من  تبييضها  و  المباني  دهن  مثل  نظيف 
التقليدية(  )المنازل  الدويرات  وكذا  الداخل 
للمدينة العتيقة, حسب قولها. و تتم هذه المهمة 
بشكل جماعي و في جو بهيج مثلما هو الشأن 
بالنسبة لتحضير المكونات والتوابل المشكلة 
لألطباق الخاصة بهذا الشهر الفضيل بما في 
ذلك تجفيف الطماطم وتقشير الثوم وتحضير 

الكسكس. وغالًبا ما يكون سطح المنزل بمثابة 
فضاء تلتقي فيه النسوة للقيام بهذه المهام. و 
تروي هذه الجدة كيف كانت تستعمل الحمير 
الجير  كميات  لنقل  بحيها  الضيقة  األزقة  في 
والفحم المستعملين لتحضير طبق "الشوربة" 
األساسي و أطباق مميزة أخرى خاصة بهذا 
الشهر. و تعمل "خالتي فاطمة" على تكريس 
بعض عادات الماضي مثل اعداد الكعك الذي 
و   " "المقروط  مثل  رمضان  أمسيات  يزين 
"السامسا" بالعسل و كذلك "حلوة الطابع" التي 
تُقدم في غالب األحيان يومي العيد. و نشأت 
كريمة, من جيل آخر, في جو يتسم بالعادات و 
التقاليد حتى و ان تراجعت بعض منها بمرور 
الزمن سيما مع ظهور التكنولوجيات الجديدة 
مثل الهوائية المقعرة و الهاتف المحمول, على 
حد قولها. في هذا الصدد, قالت كريمة "أتذكر 
تغمرني  كانت  الكريم  الشهر  لهذا  تحسبا  أنه 
فرحة شديدة عندما اقوم بدهن الدويرة التي كنا 
نسكن بها بمادة البرنيق الذي حل محل الجير 
في الماضي.«وعلى الرغم من صغر سنها, 
تحاول كريمة قدر اإلمكان الحفاظ على بعض 
"العادات الجيدة" على مائدة "اإلفطار" ، بما 

في ذلك سلطة الفلفل الحار المشوي و " اللحم 
الى  تضاف  المخمر.  العجين  خبز  و  الحلو" 
حول  األسطح  على  النسائية  السهرات  ذلك, 
"البوقاالت"  تتخللها  والشاي  الكعك  موائد 
و  الدينية  المدائح  و  المتنوعة  القصص  و 
الحديث عن التراث العاصمي و القرع على 
الفرح عند  التي تضفي جوا من  "الدربوكة" 
الطفل  يصوم  عندما  أما  الصغار.  الفتيات 
ألول مرة فان هذا "الحدث" يتميز بتحضير 
"الشربات" من عصيرالليمون لكسر الصوم 

عند وقت "اإلفطار" فوق سطح المنزل.
�ضهرات رم�ضانية مطولة

جمعية  رئيس  عودية  آيت  لونيس  وصرح 
"سكان  أن  أرزقي"  لوني  منحدر  "أصدقاء 
كبير  بشكل  الحنين  اليوم  ينتابهم  القصبة" 
أين  المقاهي  في  الطويلة  األمسيات  الى 
كانوا يمضون وقتهم في لعب الدومينو وسط 
حلويات "قلب اللوز" و الشاي بالنعناع و هم 
التي تؤديها  يستمعون بنغمات أغنية الشعبي 
"استذكر  يقول  اضاف  كما  مشهورة.  فرق 
في  مريزق  حاج  و  العنقى  امحمد  سهرات 

تراث  بمثابة  يعتبر  الذي  "ماالكوف"  مقهى 
الى  تحويله  يجب  الذي  و  للقصبة  حقيقي 
و  بالثقافة  الشغوف  هذا  يساهم  و  متحف. 
التاريخ من خالل مقاالت صحفية "في الحفاظ 
على الذاكرة الجماعية" لهذا الحي داعيا الى 
"تشبع الجيل الجديد بعادات األجداد و االباء 
التي ينقلها الشهر الفضيل.« غير أن ما يميز 
كانت  القصبة  من  عائلة  كل  أن  هو  طفولته 
تخصص "مائدة" للمحتاجين و عابري السبيل 
عند مدخل كل بيت لتقديم لهم وجبة "االفطار" 
حسب قوله  مشيدا بالحرفي حميد بلوط, ابن 
حي القصبة و صانع " قلب اللوز" المشهور 
على  له  مثيل  ال  الذي  و  اسمه  يحمل  الذي 
مستوى العاصمة. و اذا ال يزال سكان القصبة 
يحافظون على شيم الكرم و التضامن حسب 
أكد  فقد  منهم  فرد  لكل  االجتماعي  الوضع 
"أكثر  كانت  النبيلة  األعمال  هذه  أن  البعض 
التي  العفوية  وتعكس  الماضي  في  انتشارا 
كانت تميز تلك الفترة مما يضفي على شهر 
رمضان الكريم اإلحساس العميق باإليمان و 

الروحانية التي تصنع جوهره.
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املحيل

عادات وتقاليد اندثرت واأخرى ال تزال تقاوم 

الق�سبة العتيقة تر�سم 
جوا متميزا وا�ستثنائيا 

خالل ال�سهر املعظم

باتنة: 

 رخ�ص ا�ستثنائية لدفع م�ساريع �سناعية

وقف مدير التربية بوالية المدية زين الدين بن بوزيد خالل كلمته 
بقطاع  المحققة  االنجازات  على عتبة  العلم  يوم  احتفالية  بمناسبة 
التربية بالوالية، حيث سيستفيد القطاع في غضون الدخول المدرسي 
قسم  مدرسي،27  مجمع   16 غرار  هياكل على  عدة  من  المقبل 
توسعة، متوسطات، إنصاف داخليات و3 ثانويات باإلضافة إلى ما 
تم تسجيله برسم البرنامج القطاعي للتجهيز. بن بوزيد أضاف أنه تم 
خالل هذا الموسم توفير ما يربو عن 435 حافلة نقل مدرسي على 
مستوى حظائر البلديات فضال عن إبرام اتفاقيات مع الخواص لتدعيم 
حظيرة النقل، حيث تم تسجيل بكل ارتياح انطالق النقل المدرسي 
بدءا من أول يوم دراسى إلى جانب تقديم الوجبات الساخنة بمطاعمنا 
المدرسية التي بلغت نسبة التغطية باإلطعام المدرسي 86.14 بالمئة.
مضيفا ذات المتحدث انه وأمام هذه االنجازات المحققة يبقى الرهان 
المشرفة  المدرسية  النتائج  مع  ارقي، السيما  نتائج  تحقيق  الحقيقي 
التي جعلت الوالية في مصاف الواليات األكثر تميزا خالل الموسم 
من  والتعليم  التربية  ونساء  رجال  بدور  مشيدا  الفارط.  الدراسي 
إداريين وأساتذة وتربويين وعمال مهنيين وأولياء تالميذ وشركاء 
بناء  استكمال  سواعد  بأنهم  مرة  برهنوا ككل  الذين  اجتماعيين 
وما  الجزائرية  المدرسة  على  كثيرا  تعول  الجديدة، التي  الجزائر 

على  كانت  المدية  والية  أن  أكد  التربية  مدير  إطارات  من  تنتجه 
دكتور  أول  أنجبت  التي  فالوالية  واإلبداع.  للعلم  حاضنة  الدوام 
على  تسير  ان  بها  حري  شنب،  بن  محمد  العالمة  وهو  جزائري 
نفس الدرب لتسليم مشعل العلم ألبناء الجيل الجديد الذين ال يزالون 
يبهروننا في جميع الميادين التعليمية واألدبية والثقافية، جيل متمسك 
بالهوية ومعتمد على طاقاته، في ظل استراتيجية الدولة للتعامل مع 
إشكاالت الحاضر وتحديات الغد، التي قوامها االستثمار الحقيقي في 
اإلنسان، باكتساب العلم والمعرفة والتحكم في التكنولوجيا وخوض 
أحد  بوزيد  بن  أضاف  التوجه  هذا  كان  ولقد  المعلوماتية...  عالم 
أهم تعهدات رئيس الجمهورية التي ترجمت بالسعي إلى استجماع 
شروط نهضة حقيقية، عمادها الثروة األساسية في البالد، ثروة تتمثل 
محليا في أزيد من 259 ألف تلميذ يتابعون دراستهم في المؤسسات 
الذي  للشباب  األعلى  المجلس  ببعث  كذلك  التربوية.استثمار جسده 
يبقى مكسبا لهذه الفئة دون أن نغفل االهتمام األكبر بها عبر اإلدماج 
بقطاع  مدمجا  983 موظفا  يربو عن  ما  إدماج  أين سجلنا  المهني 
التربية والقائمة الزالت طويلة في ظل تعليمات رئيس الجمهورية 

بإدماج جميع المعنيين قبل نهاية شهر ماي القادم.
ع. بكريي

غلق  عن  لبراقي  اإلدارية  المقاطعة  أعلنت 
طلحة  بن  بمحول  العمومي  للطريق  مؤقت 
“مخرج سيدي موسى بالعاصمة نحو الطريق 
نشرته  تنبيه  “شرق-غرب.“وحسب  السيار 
المقاطعة اإلدارية لبراقي عبر صفحتها على 
تسجيل  تم  أنه  خالله  من  أفادت  الفايسبوك، 
إنزالق جزئي للتربة بمحاذاة الطريق بمحول 
المؤدي  للطريق  بالنسبة  تحديدا  طلحة.  بن 

بلدية سيدي موسى نحو الطريق  من مخرج 
والية  اتجاه  في  غرب”   _ “شرق  السيار 
األشخاص  لدار  المحاذي  بالمنعرج  قسنطينة 
إلى  التنبيه،  أشار  كما  طلحة.  لبن  المسنين 
بوضع  المسار  لهذا  المؤقت  الغلق  تم  أنه 
الحواجز المرورية لتوجيه حركة المركبات. 
على أن تتم بصفة استعجالية تدخالت مختلف 
الضرورية  التهيئة  إلجراء  المعنية  المصالح 

الطريق  من  المتضرر  الجزء  وإصالح 
العمومي. وأضافت ذات المصالح، أنه بإمكان 
مستعملي الطريق إستكمال السير من مخرج 
سيدي موسى في اتجاه بن طلحة عبر الجسر. 
قرب  الدوران  محور  طريق  عن  والعودة 
مسافة  )على  الوطني  لألمن  الثابت  الحاجز 

قريبة( ألخذ اتجاه والية قسنطينة.
�س.ز

�س.ز/واج

تزامنا مع ت�ساقط االأمطار االأخرية 

حملــــة جـــــديـــــدة لتنظيف 
الأودية مبقاطعة بئر توتة بالعا�سمة 

التي  الغزيرة  االأمطار  ت�ساقط  مع  تزامنا  االأودية،  تنظيف  عملية  توتة  بئر  مبقاطعة  انطلقت 

تهاطلت على العا�سمة خالل االأ�سبوع الثاين من �سهر ال�سيام، تفاديا حلدوث اأي في�سانات حمتملة، 

وهذا بالتن�سيق مع مديرية املوارد املائية.و خ�س�ست م�سالح املقاطعة االإدارية لبئر توتة، برناجما 

انطلق وي�ستمر عرب اإقليم بلدياتها، يخ�س تنظيف وتطهري ال�سوارع مبا يف ذلك البالوعات، وقطع 

االأ�سجار، تفاديا الأي في�سانات حمتملة، تزامنا مع االأمطار التي تعرفها العا�سمة، اإ�سافة اإىل حماية 

موؤ�س�سة  اأعوان  يوا�سل  الفي�سانات،  خطر  من  الوقاية  اإطار  ويف  اأخرى.  حوادث  اأي  من  املواطنني 

"اأ�سروت" تدخالتهم خالل وبعد ت�ساقط االأمطار، لتنظيف ال�سوارع من االأتربة، ونزع النفايات 
من البالوعات على م�ستوى املقاطعة. ولتفادي �سقوط االأ�سجار قام اأعوان موؤ�س�سة "اأوديفال" بقطع 

اإغالقها  وتفادي  الطريق،  م�ستعملي  ل�سالمة  ال�سريع  الطريق  جنبات  على  املتواجدة  االأ�سجار 

توتة  لبئر  االإدارية  للمقاطعة  املنتدب  الوايل  لتعليمات  وتنفيذا  االأمطار.  مياه  ت�سريف  قنوات 

"اأ�سروت" بتنظيم عملية خا�سة  املتعلقة بنظافة املحيط واالعتناء بالبيئة، قام اأعوان موؤ�س�سة 

بجمع العجالت املطاطية على م�ستوى بلديات املقاطعة االإدارية بئر توتة، واأوالد �سبل، وت�سالة 

باأمر  "اأ�سروت"  الوالئية كلفت موؤ�س�سة  امل�سالح  املرجة. كما مت تنظيف وتقليم االأ�سجار. وكانت 

وحماية  مبراقبة  بالتكفل  االأخرى،  الوالئية  املوؤ�س�سات  من  عدد  ومعها  معبد،  اأحمد  الوايل  من 

مو�سم  كل  يف  الظاهرة  بهذه  مهددة  "البهجة"  اأن  خا�سة  حمتملة،  في�سانات  اأي  من  "العا�سميني" 
�ستاء، باعتبار اأن العديد من قنوات املياه وجماري االأمطار قدمية وه�سة، بدون اأن نن�سى الوديان 

تنقية  على  ت�سهر  جلنة  بتن�سيب  املقاطعة  م�سالح  قامت  وعليه  العا�سمة.  ت�سمها  التي  النائمة 

التي  ال�سوداء  النقاط  يف  خا�سة  االأمطار،  ت�ساقط  وبعد  قبل  املياه،  وجماري  البالوعات  وتطهري 

تعرف جتمعا للمياه بكثافة، ما ي�سل الطرقات يف العديد من املرات.

ق.م

بالعديد  باتنة  بوالية  اإلستثمار  قطاع  تدّعم 
من المشاريع االستثمارية الخاصة التي من 
خاصة  المحلية،  التنمية  حركة  دفع  شأنها 
بعد أن رفعت السلطات العمومية من عدد 
لتوطين  منح رخص االستغالل االستثنائية 
 70 إلى   15 من  االستثمارية،  المشاريع 
رخصة موزعة عَبر مختلف مناطق للنشاط 
الصناعي بالوالية بغالف مالي معتبر يفوق 
الـ12 مليار دج.وتتوّزع هذه المشاريع عبر 
كل مناطق النشاطات بالوالية وتوفر 2324 
مشاريع  دخول  انتظار  في  شغل،  منصب 
والنشاط، على  الخدمة  أخرى حيز  خاصة 
التي  الرخص  منح  عملية  تتواصل  أن 
بلغت 70 رخصة منذ بداية السنة الجارية 
الغذائية  الصناعات  مشاريع  بين  تتوزع 
بكل  أصحابها  انتظار  طال  والتحويلية 
أريس،  وبريكة،  بباتنة  النشاط  مناطق  من 
عين ياقوت، المعذر وجرمة، وهي مناطق 
ينتظر  كما  معتبرة.  تنموية  حركية  تشهد 
المتعثرة  المشاريع  أصحاب  من  مجموعة 
الوالية  مصالح  تدّخل  البيروقراطية  بسبب 
الخاصة  التجميد عن بعض الرخص  لرفع 
بمشاريع تنموية استثمارية أخرى، بعضها 
ضمن صيغ الدعم التي تقدمها الدولة خاصة 
ببعض مناطق النشاط الجديدة التي هي قيد 

بكل  مناطق  بـ7  عددها  والمقدر  اإلنجاز 
البيضاء، الجزار،  بلديات سقانة، زانة  من 
أوالد سالم  و  تكوت  التوتة،  المعذر، عين 
تعاني  التي  المالية  الضائقة  ساهمت  والتي 
منها الجزائر في تأخر دخولها حيز الخدمة، 
خاصة ما تعلّق بربط هذه المناطق بمختلف 
هو  بالذكر،  والجدير  الحيوية.  الشبكات 
وتوسيع  بباتنة  العمومية  السلطات  اقتراح  
الصناعي  النشاط  مناطق  بعض  مساحة 
خاصة تلك المتواجدة ببعض البلديات النائية 
النشاط  حركة  تفعيل  بغية  الظل  ومناطق 
اإلقتصادي على غرار ما تّم اقتراحه بكل من 
التي  التوتة،  بلدية أوالد سالم، تكوت، عين 
من  المناسبات  من  العديد  في  سكانها  طالب 
السلطات العمومية التدخل لضّخ أغلفة مالية 
النشاط  مناطق  وتتوفر  المناطق.  هذه  لفائدة 
الصناعي المستحدثة بوالية باتنة حسب آخر 
صناعية  وحدات  على  قدمتها  إحصائيات 
مشروعا  بـ266  عددها  يقدر  مصغرة 
يُوفر 25 ألف منصب عمل. وقد استحسن 
من  استفادوا  الذين  الخواص  المستثمرون 
للقرار بعد معاناة  هذه الرخص االستثنائية 
طويلة مع اإلدارة خاصة وأن البعض منهم 

تزيد مدة انتظارهم عن 10 سنوات.  
ق.م

ينتاب �سكان حي الق�سبة العتيق بالعا�سمة الذي يتميز بعادات وتقاليد 

اأجواء  اىل  احلنني  هذا  ع�سرنا  يف  الف�سيل  رم�سان  �سهر  خالل  خا�سة 

متميزة وا�ستثنائية يلتزم البع�س منهم باحلفاظ على جوانبها.

العا�سمة:

ك�سف عنها مدير الرتبية مبنا�سبة احتفالية يوم العلم

غلــــق موؤقــــــت للطريــق املوؤدي 
من خمرج �سيدي مو�سى نحو الطريق ال�سّيار

هياكل تربوية جديدة يتعزز بها قطاع الرتبية باملدية



أطباق رمضانية

كرات اللحم يف ال�ضل�ضة البي�ضاء
املقادير:

 كوب من الكريمة الخفيفة.
 ثالثة أكواب من مرق اللحم.

النباتي،  الزيت  الطحين،  من:  كل  من  كبيرتان  ملعقتان   
الزبدة.

 كيلو غرام من اللحمة المفرومة.
 نصف كوب من الحليب. 

الفلفل  الطيب،  جوزة  من:  كل  من  صغيرة  ملعقة  ربع 
األسود، كوب ونصف من البقسماط، ملعقة صغيرة ونصف 

من الملح، ربع كوب من البصل المفروم.
 التح�ضري:

األسود،  الفلفل  البقسماط،  الطيب،  جوزة  من:  كل  وضع   
الملح، البصل المفروم ونصف كوب من الحليب في طبق 
تشّرب  حتى  جانبا  تركه  ثّم  جيدا  الخليط  وتقليب  عميق 

البقسماط للحليب.
 إضافة اللحمة المفرومة إلى خليط البقسماط وتقليب الخليط 

حتى اندماج المكونات مع بعض وتشكيل عجينة.
 تقسيم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم وترتيبها في طبق 

واسع. 
نار  على  وكبيرة  واسعة  مقالة  في  والزيت  الزبدة  وضع 
النار  على  وتركها  فيه  اللحمة  كرات  ترتيب  ثّم  متوسطة 
حتى تحّمرها من كل الجهات مع تحريك المقالة بين الحين 

واألخر.
في  وترتيبها  المقالة  من  الُمحّمرة  اللحمة  كرات  إخراج   

صينية الخبز مناسبة الحجم وتركها جانباً.
 حت�ضري ال�ضل�ضة البي�ضاء:

 إضافة الطحين إلى المقالة التي ُحّمرت فيها اللحمة وتقليب 
الطحين مع العصائر الموجودة بالمقالة حتى الغليان. 

إضافة الكريمة ومرق اللحم إلى الطحين في المقالة وتركه 
على النار مع التقليب المستمر حتى الحصول على صلصة 

سميكة القوام ثّم تركها على النار لمّدة دقيقة أخرى.
في  اللحمة  كرات  فوق  وصبّها  النار  عن  الصلصة  رفع 

صينية الخبز.
 إدخال صينية اللحمة بالصلصة البيضاء إلى فرن مسّخن 
من  لمّدة  وخبزها  مئوية  درجة   160 حرارة  درجة  على 

خمس وثالثين دقيقة إلى خمس وأربعين دقيقة. 
الفرن  من  البيضاء  بالصلصة  اللحم  كرات  صينية  إخراج 

وتقديمها مباشرة مع األرز األبيض أو مع الخبز العربي.

حلويات رمضانية 
الرفي�ضة بالتمر 

املقادير:

كيلوغرام من التمر َمنزوع النوى.
كيلو سميد. 

معلقة كبيرة زبدة.
ملعقة كبيرة سمن.

 قليل من الفستق واللوز. 
التح�ضري:

 نشوح السميد في قدر عميق، حتى يصبح لونه ذهبياً. 
نضع الزبدة على التمر المنزوع النوى، ثم نخلطه جيداً حتى تتكون لدينا عجينة ملساء ، وال 

تلتصق باليد.
 نقطع عجينة التمر بعّدة أشكال حسب الرغبة، فيمكننا َتقطيعها بشكل أعواد، أو بشكل ُمكّعبات، 

أو َدوائر َصغيرة. 
نُضيف السميد إلي عجينة التمر ببطء، ثّم نعجن المكّونات إلى تصبح لدينا عجينة متماسكة.

 نفرد العجينة، ثّم نقّطعها على شكل مربعات، أو بشكل قلوب حسب القطاعات الموجودة لدينا.
 نزيّن قطع الرفيسة بالمكسرات، بحيث نضع على كّل قطعة حبة من اللوز، أو الفستق.
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رمضانيات

 ترطيب الب�ضرة:

كميات  فقدان  من  والبشرة  الجلد  يعاني 
دون  الصيام  أثناء  المياه  من  كبيرة 
المهم  من  لذا  عنها،  التعويض  يتم  أن 
من  مياه،  من  فقدته  ما  البشرة  تعويض 
أكواب   10 يقل عن  ما ال  خالل شرب 
وحتى  اإلفطار  وقت  من  المياه  من 
المرطبة  الماسكات  واستخدام  السحور، 
المكونة  الصيام،  ساعات  أثناء  للبشرة 
وغيرها  والزبادي  والعسل  الحليب  من 
من مرطبات البشرة، مع المداومة على 
بشكل  للبشرة  المرطب  الكريم  استخدام 

يومي.
 تغذية الب�ضرة:

من المهم الحصول على التغذية الصحية 
السليمة للبشرة أثناء الصيام، حيث تفقد 
والمعادن  الفيتامينات  من  العديد  البشرة 
وبريقها،  صحتها  على  المحافظة 
في  الجديدة،  الخاليا  نمو  في  والمهمة 
الفواكه  تناول  الصائم  إهمال  حال 
بهذه  الغنية  والبقوليات  والخضروات 
ساعات  خالل  والفيتامينات  المعادن 
اإلفطار، كما سيعاني من ظهور بعض 
الحبوب غير المرغوب فيها على البشرة 
في حال إقباله على تناول األطعمة الغنية 
بالدهون والحلويات الرمضانية الدسمة.

التق�ضري:

من المهم التخلص من الجلد الميت على 
البشرة، لمنع تراكمه فوق بعضه البعض 
مسبباً جفاف البشرة وتقشرها، من خالل 
مع  الوجه،  لمقّشر  الدوري  االستخدام 
اختيار النوعيات المالئمة لنوع البشرة، 
التي قد  والخالية من الحبيبات الصغيرة 

تؤذي خاليا الجلد حديثة النمو. 
االهتمام  مبختلف مناطق الب�ضرة:

الهاالت  تظهر  العينين،  حول  منطقة 
التعرض  بسبب  العينين  تحت  السوداء 
واختالف  الصيام،  خالل  الشديد  للتعب 
طويلة  لساعات  بالسهر  الحياة  نمط 
بهذه  االهتمام  المهم  من  الليل،  خالل 

المشكلة  هذه  ظهور  لتجنّب  المنطقة 
ومنع تفاقمها، من خالل النوم لساعات 
النوم  بأن  العلم  مع  الليل،  خالل  كافية 
الفائدة  يقدم  ال  النهار  ساعات  في 
نفسها، واستخدام مستحضرات التجميل 

الخاصة بالعناية بمنطقة تحت العين.
 الشفاه، كثيراً ما تتعرض الشفاه للتشقق 
ونزول الدم أثناء الصيام، يمكن تجنب 
الشفاه  مرطب  باستخدام  ذلك  حدوث 
خالل ساعات اإلفطار، وشرب كميات 
كبيرة من المياه، أما في ساعات الصيام 
البشرة  ترطيب  على  المحافظة  فيمكن 
من خالل تمرير اللسان عليها من فترة 

إلى أخرى.

صحتك يف رمضان

العناية بالب�ضرة يف �ضهر رم�ضان
 

يت�ضبب النظام املتقلب للحياة يف �ضهر رم�ضان بالعديد من امل�ضاكل للب�ضرة، في�ضبح اجللد اأكرث جفافًا وت�ضققًا حول 

الداكنة واحلبوب غري املرغوب بها، وحتتاج  العينني، والبقع  ال�ضوداء حول  الهاالت  ال�ضفاه، كما تظهر  الفم وعلى 

فرتة  خالل  بها  ال�ضرر  اإحلاق  ومنع  ورونقها،  �ضحتها  على  للمحافظة  خا�ضة  عناية  اإىل  رم�ضان  �ضهر  يف  الب�ضرة 

ال�ضيام، خا�ضًة مع اقرتاب عيد الفطر، وذلك من خالل االهتمام بالتايل:

من اإعداد:حياة م�ضباحي

أطباق السحور
تارت ال�ضبانخ باجلنب

املقادير:

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل األسود.
باكيت من عجينة البف باستري مربعات.

ملعقة صغيرة من كٍل من: البهار المشكل، الملح، 
الكزبرة الناعمة.

حبّة كبيرة من الفلفل األحمر الحلو مقّطعة شرائح 
رقيقة دائرية.

أو  الرومي  كٍل من: جبنة  كبيرتان من  ملعقتان 
البارميزان، زيت الزيتون.
كوبان من جبنة الموزريال.
نصف كوب من الكريمة.

ربع كوب من البقدونس المفروم.
بيضتان كبيرتا الحجم. 

قرن من الفلفل األخضر الحار المفروم.
أربعة فصوص من الثوم مهروسات.

بصلة متوسطة مفرومة. 
كيلو غرام من السبانخ.

التح�ضري: 

تسخين الفرن على 180 درجة مئوية ووضع الرف الشبكي في المنتصف.
تجهيز قوالب التارت الفردية ذات الحواف العالية.

إخراج عجينة البف باستري المربعات من الفريزر ووضعها جانباً حتى ذوبان الثلج.
وضع قطعة من العجينة في كل قالب من القوالب بحيث تغطي القاع والحواف. 

فرم السبانخ باستخدام سكينة حاّدة فرماً خشناً ووضعها في الوعاء ووضعها جانباً.
وضع زيت الزيتون في مقالة على نار متوسطة حتى تسخينه ثّم إضافة الفلفل، الثوم والبصل 

وتقليب المكونات بملعقة خشبية حتى ذبول البصل.
إضافة السبانخ المفرومة إلى خليط المقالة وتقليبها بملعقة خشبية حتى ذبولها وجفاف ماؤها.

رفع السبانخ عن النار وتركه جانباً ليبرد تماماً.
وضع البيض في وعاء عميق وخفقه بالمشبك اليدوي حتى تجانسه ثّم إضافة البهار، الفلفل األسود، 

الملح، الجبنة، الكريمة والبقدونس إليه وتقليب الخليط جيداً حتى تجانس المكونات.
إضافة خليط السبانخ إلى خليط الجبنة والبيض وتقليب الخليط جيداً.

توزيع خليط السبانخ والبيض فوق العجينة في القوالب وتزيين كل قالب بشريحة من الفلفل الحلو 
األحمر. 

وضع القوالب الفردية في صينية حوافها قصيرة وخبزها في الفرن المسّخن لمّدة عشرين دقيقة 
حتى نضوج الحشوة واكتسابها اللون الذهبي.

إخراج تارت السبانخ من الفرن وتقديمها مباشرة.

الحامل ورمضان
اأطعمة ُمهّمة يف بداية احلمل 
يوصى بتناول هذه األطعمة وخاّصة في األشهر األولى الثالث من الحمل:

- الحليب ومشتقاته، بما في ذلك الزبدة والجبنة والقشطة، وخاّصة جبنة القريش، ويفضل أن تكون 
هذه المنتجات قليلة الدسم.

- البطاطا، واألرز، والمعكرونة، والكعك، وخبز التوست.
- الخضروات الورقية، بما في ذلك السبانخ، والملوخية، والجرجير، والبقدونس. 

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

- اللحوم وخاّصة الحمراء، والكبدة.
- البروكلي.

- المأكوالت البحريّة، واألسماك كالسلمون. 
- البقوليّات مثل العدس، والحّمص، والفاصولياء، والفول.

- زيت الزيتون.
- المشروبات الطبيعيّة العشبية، على رأسها كل من الشاي األخضر، والنعناع، واليانسون، والبابونج.

- الماء، حيث يوصى بتناول ما ال يقل عن ثمانية أكواب يوميّاً.
- العسل كبديل طبيعّي عن السكر والحلويات.
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 قال عبد اإلله اإلبراهيمي المتحدث الرسمي 
تعرض  ناديه  إن  البيضاوي  الرجاء  باسم 
لظلم تحكيمي واضح أمام األهلي في ذهاب 
وانتصر  إفريقيا،  أبطال  دوري  نهائي  ربع 
األهلي في ملعبه على الرجاء بهدفين مقابل 
هدف أول أمس، في مباراة شهدت احتساب 
األهلي،  لصالح  للجدل  مثيرة  جزاء  ركلة 
المغرب  في  ستقام  العودة  مباراة  بأن  علًما 

يوم الجمعة المقبل.
تصريحات  في  اإلبراهيمي  وأضاف 
على  اللوم  وكل  حقنا،  نترك  "لن  صحفية: 
عبيد  مهدي  الجزائري  الفار  غرفة  حكم 
لدينا  كان  خيالية،  احتساب ركلة جزاء  بعد 

تخوف قبل المباراة من التحكيم وقلنا عليها 
إعالمية  بمتابعة  تحظى  إفريقية  عربية  قمة 
فعل شيء،  الحكام على  يجرؤ  ولن  كبيرة، 
ما  سنسلك  للظلم،  تعرضنا  لألسف  لكن 
بالطرق  مصالحنا  عن  للدفاع  مناسبا  نراه 

القانونية المتاحة".
إهدار  لوال  التعادل  نستطيع  "كنا  وواصل: 
ومع  دقيقة،  آخر  في  سهلة  كرة  الهبطي 
ذلك حظوظنا قائمة في مباراة اإلياب، التي 
ستلعب أمام جماهيرنا وفي ظروف مختلفة، 
التهنئة  يستحقون  الالعبون  المجمل  وفي 

على ما قدومه أمام األهلي".
وسخر نادي الرجاء البيضاوي، من أحداث 

عبر  الرجاء  ونشر  األهلي،  أمام  مباراته 
التواصل  مواقع  على  الرسمية  صفحته 
جان  الساحة  حكم  تضم  االجتماعي صورة 
جاك ناداال وحكم الفار مهدي عبيد ومخرج 
المباراة محمد نصر الدين، واعتبرهم نجوم 

مواجهة األهلي.
الصفحات  بعض  سخرت  جانبها  من 
الجماهيرية األخرى مما حدث وقالت: "كي 
الفار يلزم  تحتسب ركلة مثل هذه في زمن 
أن تكون قدم العب الرجاء قد تحولت ليده 
أو أن تأثير الصيام هو من أوحى بذلك لحكم 

الفار".
الوكاالت

م�س�ؤول� الرجاء البي�ساوي يحمل�ن التحكيم م�س�ؤولية الهزيمة اأمام االهلي:

"احت�ضبت �ضدنا ركلة جزاء
 خيالية ولن نترك حقنا"

كان من بين اأ�سباب الهزيمة اأمام ليفرب�ل اأول اأم�س

غوارديوال يو�ضح موقفه
 من حار�س مان�ض�ضتر �ضيتي بعد الخطاأ الكارثي

فضل بيب غوارديوال، مدرب 
عن  الدفاع  سيتي،  مانشستر 
حارسه زاك ستيفن بعد خطئه 
في  ليفربول  مواجهة  خالل 
االتحاد  كأس  نهائي  نصف 

اإلنجليزي.
لليفربول  األول  الهدف  وبعد 
الذي أحرزه إبراهيما كوناتي 
خطأ  منح  رأسية،  بضربة 
األمريكي،  المرمى  حارس 
في  الثاني  الهدف  ليفربول 
غضون 17 دقيقة بعدما تباطأ في تمرير الكرة، لينقض عليها ساديو ماني ويحولها 
إلى داخل الشباك.وقال غوارديوال للصحفيين بعد المباراة "كان حادثا غير مقصود، 
لكننا بحاجة إليه ألن هذه هي طريقتنا في لعب كرة القدم، يستحق االستمرار في 
اللعب، ألنه قدم مباراة جيدة في المجمل. وأنقذ كرات بطريقة جيدة وهو حارس 
استثنائي، أحيانا يرتكب المهاجمون أخطاء أمام المرمى وفي أحيان أخرى يرتكب 
الحراس أخطاء".وخاض غوارديوال مباراة السبت بعد أن أجرى 7 تغييرات على 
التشكيلة التي بدأت مباراة المان سيتي ضد أتلتيكو مدريد اإلسباني في إياب ربع 
نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف األسبوع الماضي، مفضال إراحة عدة العبين 
الدوري  بصدارة  سيتي  مانشستر  إيدرسون.وينفرد  الحارس  بينهم  من  أساسيين 
اإلنجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على مالحقه المباشر 
ملعبه  في  السماوي  الفريق  وسيلتقي  الموسم،  من  جوالت   7 أخر  قبل  ليفربول 

"االتحاد" مع برايتون في الدوري اإلنجليزي األربعاء المقبل.
الوكاالت

الجماهير عا�ست م�ساعر متناق�سة

عودة الملك ديل بييرو 
اإلى جوفنتو�س في ليلة التعّثر الموؤلم

جوفنتوس  جماهير  عاشت 
في  المشاعر  متناقضة  أمسية 
مسابقة  من  الـ33  األسبوع 
القدم،  لكرة  اإليطالي  الدوري 
بعدما شهدت فرحة في البداية 
أمام  اللقاء  نهاية  في  وخيبة 

بولونيا.
أسطورة  عودة  اللقاء  وشهد 
بييرو  ديل  أليساندرو  النادي 
بعدما  جوفنتوس،  ملعب  إلى 
ليرفع  سنوات،   10 قبل  تركه 

هذه المرة يديه كما فعل حين ترك النادي الذي قّدم له الكثير وساهم في حصد 
العديد من األلقاب معه، وأهمها آخر تتويج بدوري أبطال أوروبا لليوفي موسم 
1995-1996.ويعد ديل بييرو واحداً من أشهر الشخصيات والالعبين في تاريخ 
البيانكونيري، بعدما بقي معه في موسم فضيحة الكالتشيو بولي، حين أُسقط النادي 
إلى  عودته  في  النجوم  من  أخرى  مجموعة  مع  ساهم  لكنه  الثانية،  الدرجة  إلى 
مصاف الكبار، على غرار مواطنه الحارس جيانلويجي بوفون واإليطالي اآلخر 
ماورو كامورانيزي والتشيكي بافل نيدفيد والفرنسي ديفيد تريزيغيه.فرحة جماهير 
يوفنتوس بحضور ديل بييرو الذي رفع الرقم 10 الشهير، لم تكتمل بعدما تعادل 
يوفي بهدٍف لمثله، إثر تقّدم بولونيا في الدقيقة 52 عبر ماركو أرناوتوفيتش قبل أن 
ينقذه دوشان فالهوفيتش في الدقيقة 85 من الهزيمة.وبهذا التعادل رفع يوفنتوس 
رصيده إلى 63 نقطة في المركز الرابع، لتتضاءل حظوظه في المنافسة على لقب 

السكوديتو، إذ يتصدر المسابقة ميالن برصيد 71 نقطة.
الوكاالت

بعد ت�سجيله الهاتريك الـ60 في م�سيرته الكروية

رونالدو يتغنى باإنجازه في مباراة نوريت�س
أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بعدما قاد فريقه مانشستر يونايتد 
للفوز على نوريتش ستي 3-2، في الجولة الـ33 من الدوري اإلنجليزي الممتاز.

وتكفل "الدون" بتسجيل كافة أهداف فريقه في المباراة، ليضعه على بعد ثالث 
المراكز  الدوري، وهي آخر  الرابع في  المركز  توتنهام، صاحب  فقط من  نقاط 
المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.ونشر رونالدو على حسابه 
في موقع "إنستغرام"، صورة له من لقاء نوريتش، وعلق قائال: "سعيد جدا بهذا 
الفوز الذي أعادنا إلى المسار الصحيح في الدوري اإلنجليزي الممتاز".وأضاف: 
"كما قلت من قبل، فإن اإلنجازات الفردية تستحق العناء فقط، عندما تساعدنا في 
الوصول إلى أهدافنا كفريق، والثالثية رقم 60 في مسيرتي أكثر أهمية، ألنها جلبت 
لنا النقاط الثالث"، وختم: "أحسنتم يا شباب، جهد هائل من الجميع، لن نستسلم، 
وسنقاتل حتى النهاية!".وبحسب شبكة "سكواكا" لإلحصاءات، فإن رونالدو أصبح 
في  ينجح  عاما،   36 يزيد عمره عن  اإلنجليزي  الدوري  تاريخ  في  أول العب 
تسجيل 15 هدفا في موسم واحد بالمسابقة، كما أشارت في الوقت ذاته إلى وصول 
رونالدو، صاحب الـ37 عاما، لـ"الهاتريك" الـ50 له على مدار مسيرته مع األندية.

أما شبكة "أوبتا"، فقد أفادت بأن رونالدو وصل إلى 60 "هاتريك" في مسيرته 
االحترافية مع األندية ومنتخب البرتغال.

الوكاالت

في اأكبر تنقل للم�سجعين 

في تاريخ النادي

فياريال يذهب 
اإلى ليفربول باأكبر 

بعثة جماهيرية
يريد فياريال أن يحضر ثالثة آالف مشجع 
للفريق مباراة ذهاب نصف نهائي دوري 
الجاري  أفريل   27 في  أوروبا  أبطال 
سيمثل  ما  ليفربول،  أمام  "أنفليد"  بملعب 
أكبر بعثة مشجعين في تاريخ "الغواصات 
اآلن  يمتلك  أنه  النادي  الصفراء".وأكد 
قرر  لذلك  للمباراة،  تذكرة  آالف  ثالثة 
تنظيم رحلة في يوم اللقاء لنقل األعضاء 
والمشجعين مقابل مبلغ 300 يورو سيكون 
النادي.وسيكون  قبل  من  جزئيا  مدعوما 
التسجيل  عند  األولوية  فياريال  ألعضاء 
سيفتح  النادي  لكن  ليفربول،  إلى  للسفر 
اآلخرين  المشجعين  أمام  المجال  أيضا 

الذين يرغبون في مرافقة الفريق.
وستبدأ فترة التسجيل للرحلة يوم األربعاء 
من  وابتداء  فياريال  ألعضاء  المقبل 
الجمعة لغير األعضاء، باإلضافة إلى ذلك 
للبيع  فردية  تذاكر  أيضا  النادي  سيطرح 
بسعر 60 يورو للجماهير الذين يرغبون 

في حضور المباراة بمفردهم.
الوكاالت

 جدد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، 
الثقة في اإليطالي كارلو أنشيلوتي، المدير 

الفني للميرنغي، حتى الموسم المقبل.
وزعمت تقارير عقب خسارة ريال مدريد 
أنشيلوتي  أن  نظيفة،  برباعية  للكالسيكو 
الموسم  بنهاية  الميرنغي  عن  يرحل  قد 

الحالي.
فإن  اإلسبانية،  "ماركا"  لصحيفة  ووفًقا 
وإدارة  أنشيلوتي  بين  مستمر  التواصل 
للموسم  التخطيط  أجل  من  مدريد  ريال 
عقد  بيريز  أن  إلى  وأشارت  الجديد، 
اجتماًعا مع المدرب اإليطالي، يوم الجمعة 
الماضي، للتحدث عن صفقات الفريق في 

الموسم المقبل، وعمليات البيع المحتملة.

باريس  نجم  مبابي،  كليان  أن  وأوضحت 
ميركاتو  في صدارة  يأتي  جيرمان،  سان 
هاالند  إيرلينك  بينما  مدريد،  ريال 
بعيد،  هدف  بمثابة  دورتموند(  )بوروسيا 
أي  وجود  عدم  حالة  في  أنه  وذكرت 
مبيعات في الفريق، لن يتعاقد ريال مدريد 

مع أي العبين آخرين.
ريال  في  ثقة  هناك  إن  "ماركا"  وقالت 
مدريد بأن النادي قادر على توفير من 75 
إلى 100 مليون يورو، من خالل التخلي 
وإيسكو،  بيل  وغاريث  مارسيلو  عن 
كوبو  "تاكيفوسا  المعارين:  إلى  باإلضافة 

وإبراهيم دياز ورينير جيسوس".
الوكاالت

اجتمع به ي�م الجمعة الما�سي

 وتحدثا عن الت�سريحات واال�ستقدامات

بيريز يجدد الثقة في اأن�ضيلوتي 
ويحدد �ضفقات ال�ضيف



أمس  فرنسية  إعالمية  تقارير  كشفت 
الشاب  الجزائري  الالعب  اقتراب 
لفائدة  التوقيع  من  حيماد  اللي  عبد 
الدرجة  في  ينشط  الذي  أونجيه  نادي 

المحترفة األولى.
الالعب  أن  المصادر  ذات  وأوضحت 
جمال  طرف  من  ُمتابعا  كان  الذي 
بلماضي لتدعيم المنتخب الوطني يعتبر 

المميزين  الجزائريين  الالعبين  من 
الناشطين في الدرجة الثانية الفرنسية، 
حيث يحمل ألوان نادي لوهافر، والذي 
رياض  مواطنه  نجم  بزوغ  وراء  كان 

محرز منذ سنوات مضت.
الفرنسي،  فوت"  إن  "مايد  موقع  وأكد 
أن متوسط الميدان صاحب الـ22 عاما، 
قد وقع وبشكل سري مع أونجيه، على 

أن يتم اإلعالن عن الصفقة ُمباشرة بعد 
افتتاح الميركاتو الصيفي القادم.

للمستوى  اللي  عبد  انتقال  وسيفتح 
المنتخب  أبواب  فرنسا،  في  األول 
ُمتابعا  كان  الذي  وهو  أمامه،  الوطني 
من طرف جمال بلماضي.وكان العب 
خطوات  بعد  على  الجزائري  الوسط 
بالخضر في مارس  االلتحاق  فقط من 
تعرض  ولكنه  الماضي،  الموسم  من 
ُمبكرا،  موسمه  أنهت  خطيرة  إلصابة 
والتي  المصادر،  ذات  كشفته  حسبما 
أضافت أنه ضيع مكانته لصالح رامز 
زروقي، والذي تحول لعنصر أساسي 
بشكل سريع، ولكنه يتجه لفقدان مكانته 
قريبا في تشكيلة "األفناك"، بعدما ظهر 
مخيبا لآلمال في أدغال أفريقيا، سواء 
أو في   2021 نهائيات كأس األمم  في 
الدور الحاسم من التصفيات المونديالية 
منذ  زروقي  الكاميرون.وتعرض  أمام 
أسابيع مضت إلنتقاد صريح من جمال 
بلماضي، والذي اعترف بأن العبه لم 
يكن في الُمستوى المطلوب أمام األسود 

غير الُمروضة.
ق.ر

منحا �شربة جزاء غير �شرعية

 لممثل كرة القدم الم�صرية

الإعادة التليفزيونية تورط مهدي 
عبيد وندال بلقاء الأهلي والرجاء

جدال  المغربي،  والرجاء  المصري  األهلي  مباراة  شهدت 
واسعا، حول ركلة الجزاء التي تسببت في هدف تقدم المارد 
األحمر، خالل لقاء أول أمس، ضمن جولة ذهاب الدور ربع 
أفريقيا.وتقدم األهلي بهدف من ضربة  أبطال  النهائي لدوري 
جزاء سجله عمرو السولية في الدقيقة 11 بعدما احتسب الحكم 
الكونغولي جان جاك نداال ضربة جزاء بداعي لمسة يد ضد 

مدافع الرجاء.
الحكم  الفيديو،  تقنية  حكم  عبيد،  مهدي  الجزائري  واستدعى 
اإلعادة  أظهرت  بينما  اللعبة،  لمراجعة  نداال  الكونغولي 
ولكن  الرجاء،  العب  يد  من  قريبة  الكرة  أن  التليفزيونية 
أذيعت  اللعبة كضربة جزاء،  الحكم  أنه بعد احتساب  المفاجأة 
بقدم  اصطدمت  الكرة  أن  وأظهرت  آخرى  تليفزيونية  إعادة 

العب الرجاء وليس يده.
عصام  التونسي  المعلق  استغراب  األخيرة  اإلعادة  وأثارت 
بين  أكد  األسبق،  األهلي  نجم  جمعة  وائل  أن  كما  الشوالي، 
اللقطتين وهو  إعادة  بين  فارقا كبيرا  أن هناك  اللقاء،  شوطي 
المباراة من  إخراج  ويتولى  اللعبة،  هذه  الجدل حول  يزيد  ما 
عبيد  مهدي  الدين.وتصدر  نصر  محمد  المصري  التليفزيون 
حيث  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  الجماهير  أحاديث 
سبق أن تم إيقاف الحكم الجزائري، بعد احتسابه ضربة جزاء 
لألهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018 وتحديدا خالل 
لقاء الذهاب أمام الترجي التونسي، رغم استدعاء حكم الفيديو 

له لمراجعة اللعبة ولكنه أصر على احتسابها.
ق.ر
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 عادت الصحف الفرنسية أمس لتزجيه 
الجزائري  للدولي  انتقاداتها  سهام 
يوسف باليلي، بعد ظهوره الباهت في 
أمس  اول  فريقه  التي خسرها  المباراة 
أمام نادي سانت إيتيان صاحب مؤخرة 
مقابل هدف،  وبنتيجة هدفين  الترتيب، 
لحساب الجولة الـ23 من بطولة الدرجة 

الفرنسية المحترفة األولى.
الفرنسية،  "ليكيب"  تتردد صحيفة  ولم 
العبي  كأسوأ  باليلي  تصنيف  في 
للمرة  يتكرر  سيناريو  في  المباراة، 
شارك  ُمباريات   8 أصل  من  السادسة 
في  إليه  انتقل  الذي  فريقه،  مع  فيها 

حيث  األخير،  الشتوي  الميركاتو 
 ،10 من  درجات   3 بلغ  تقييما  منحته 
أمس،  الصادرة  الورقية  نسختها  في 
ووصفته بأنه "فاقد للتركيز وال يمتلك 

طريقة لعب واضحة".
نقطة  أكبر  على  الصحيفة  شددت  كما 
رغبته  وهي  لباليلي،  بالنسبة  ضعف 
في  فشله  رغم  الُمراوغة  في  الدائمة 
بإحصائياته  مستدلة  محاولة،  كل 
خالل الـ60 دقيقة التي لعبها حيث قام 

بُمراوغة واحدة ناجحة من أصل 4.
وسارت صحيفة "ويست فرانس" على 
"الخضر"  نجم  مصنفة  النهج،  نفس 

كأسوأ العبي "القراصنة"، معتبرة بأنه 
الذي  المستوى  عن  جدا  بعيدا  "مازال 
يسمح له باللعب في الدوري الفرنسي".
أسوأ  السابق  قطر  نادي  العب  ونال 
جرت  التي  بريست  مباراة  في  تنقيط 
اليوم أمام سانت ايتيان بملعب جيوفري 
موقع  أورده  وحسبما  ريتشارد، 
باليلي  فإن  المتخصص،  "هوسكورد" 

األسوأ  تعتبر  التي   5.9 تنقيط  نال 
لالعبين الذين شاركوا في لقاء الجولة 
32 من البطولة الفرنسية.يشير متتبعو 
البطولة الفرنسية لضرورة تخلي مهاجم 
المنتخب الوطني عن اللعب الفردي من 
التي  األزمة  نفس  وهي  التطور،  أجل 
عانى منها مع منتخب الجزائر مؤخرا.
ق.ر

اأكد ثقته الكاملة

 في بونجاح �صليماني وبن يطو

بلعمري يعار�ض فكرة عودة 
ديلور للمنتخب الوطني

يبدو أن عودة الدولي الجزائري أندي ديلور لحمل ألوان المنتخب 
بلماصي  الوطني جمال  الناخب  تالقي معارضة  الوطني مجددا ال 
فحسب، بل حتى بعض الالعبين ال يريدون مزاملته مجددا، بدليل 

الخرجة األخيرة للمدافع جمال بلعمري.
المنتخب  في  السابق  زميله  من  موقفا صريحا،  بلعمري  أبدى  فقد 
الوطني أندي ديلور، وَمن يقفون خلفه إِلعادته إلى صفوف المنتخب 
الوطني، الذي اكد لم يعد بحاجة إليه نظرا لوجود عناصر قادرة على 

تقديم أفصل منه في مركزه.
التواصل  موقع  عبر  له  ظهور  أحدث  في  بلعمري  جمال  وقال 
يطو،  وبن  وسليماني  بونجاح  “"نملك  "إنستغرام":  االجتماعي 
للمنتخب  التاريخي  الهّداف  سليماني  ذلك،  في  جدال  ال  جزائريون 
الوطني. ولكن هناك بعض الناس يجرون خلف َمن قال ذات مّرة: 
ثم  لِمّدة سنة،  الجزائري  الوطني  المنتخب  ألوان  تمثيل  أتوّقف عن 

أعود، وهو أمر ال يحتاج إلى تفسير"
ق.ر

نال اأ�صوء تنقيط في مواجهة

 فريقه ل�صانت اإيتيان

باليلي مطالب بالتركيز 
والتخلي عن اللعب 

الفردي للتاألق في فرن�سا

كوت  منتخب  نجم  تراوري  حامد  قال 
ديفوار، أن الدولي الجزائري إسماعيل 
بالجزائر  جدا  متعلق  ناصر  بن 
وبالمنتخب الوطني، بدليل تأثره الشديد 
األول  الدور  من  الخضر  إقصاء  بعد 
جرت  التي  إفريقيا  كأس  نهائيات  في 
العب  تراوري،  بالكاميرون.وأكد 
للقناة  حديث  في  اإليطالي،  ساسولو 
بن  أن  اإليطالي،  للدوري  الرسمية 
يمكن  ال  لدرجة  الجزائر  يحب  ناصر 
تصورها، وهو ما يفسر االندفاع الكبير 
الذي يظهره في جميع الُمباريات التي 

يشارك فيها رفقة الخضر.
وصرح الالعب اإلفواري: "بن ناصر 
كوت  فوز  بعد  كثيرا،  الجزائر  يحب 
أمم  كأس  في  الخضر  على  ديفوار 
أفريقيا األخيرة، توجهت صوب غرف 
وأواسيه،  معه  أتحدث  لكي  المالبس 

لم  شديد،  حزن  حالة  في  وجدته  لقد 
من  للجزائر  المبكر  اإلقصاء  يتجرع 
هذه الُمنافسة، لقد كان بصدد اإلجهاش 
اللقطة  تلك  شاهدت  عندما  بالبكاء، 
ناصر  بن  إسماعيل  تعلق  مدى  فهمت 

بمنتخب بالده".
الحالي، كان رفقة  وكان العب ميالن 
زميله إسالم سليماني، الوحيدين اللذين 
في  الفشل  بعد  اإلنتقادات  من  نجيا 
باعتبار   ،2022 العالم  لكأس  التأهل 
قدما  أنهما  على  اتفقوا  الجزائريين  أن 
أفضل ما لديهما أمام الكاميرون ذهابا 

وإيابا.
ق.ر

تراوري يروي لقائه بنجم الخ�صر بعد الإق�صاء في الكان

"�ساهدت بن نا�سر يبكي وفهمت مدى تعلقه ببالده"

�صباب بلوزداد

 ي�صقط اأمام الوداد 

البي�صاوي، وباكيتا ي�صرح

"فر�ستنا قائمة 
ون�ستطيع ح�سم 

التاأهل في المغرب"

ابدى مدرب شباب بلوزداد كارلوس 
الفوز  تحقيق  في  الكبير  تفائله  باكيتا 
نهائي  نصف  إلى  والتأهل  بالمغرب 
التي  الهزيمة  بعد  األبطال،  رابطة 
جويلية   5 بملعب  فريقه  بها  مني 
أول أمس بهدف دون رد أمام ممثل 
المدرب  المغربية.وقال  القدم  كرة 
الوداد  أمام  الخسارة  عن  البرازيلي 
البيضاوي: "نملك فرصة العودة إلى 
االمور  ان  أؤكد  الصحيح.  الطريق 
في  قائمة  وفرصتنا  بعد  تحسم  لم 
أخطأنا  أنّنا  صحيح  اإلياب،  مباراة 
لكن هذه هي كرة القدم"وأضاف ذات 
المتحدث: "لعبنا جيدا، ومباراة شبيبة 
الساورة في البطولة أتعبتنا كثيرا. لذا 
سنلعب على الجانب الذهني كثيرا في 
لقاء اإلياب، وأريد أن أشكر األنصار 

الذي حضروا بملعب 5 جويلية:.
ق.ر

بلما�صي كان قد اأبدى اهتمامه ب�صمه للخ�صر

عبد اللي حيماد يقترب
 من التوقيع لأونجيه الفرن�سي
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ف.م

العاملمنتدى الأخوة اجلزائرية الفل�صطينية يوجه ر�صالة �صريحة اإىل اأحرار 

 هبة من اأجل م�ساعدة الفل�سطينيني
 يف مواجهة بط�ش االحتالل ال�سهيوين الغا�سم

خن�صلة:

مدرج الإقالع وهبوط طائرات اإخماد حرائق الغابات

أعرب منتدى األخوة الجزائرية الفلسطينية عن ادانته 
العتداءات قوات االحتالل على المقدسات الفلسطينية 

وانتهاكاتها الصارخة للحرمات على مرأى ومسمع من 
الجميع, داعيا أحرار العالم والشعوب العربية واإلسالمية 
الى "هبة من أجل مساعدة الفلسطينيين في مواجهة بطش 

االحتالل الصهيوني الغاشم.”
وقال المنتدى في بيان أمس السبت وقعه رئيسه, محمد 
المأمون القاسمي الحسني, وتلقت "واج" نسخة منه, انه 

"يتابع, بألم ومرارة, ما يجري من عدوان غاشم على 
المقدسات, وانتهاكات صارخة للحرمات, ترتكبها يوميا 

قوات االحتالل الصهيوني, على مرأى ومسمع من العالم, 
دون أن تجد لها رادعا, باستثناء أصوات خافتة هنا 

وهناك.”
وجدد المنتدى "دعوة الضمير اإلنساني, وكافة أحرار 
العالم والشعوب العربية واإلسالمية أن تهب لمساعدة 

األشقاء الفلسطينيين بكل ما يستطيعون", مناشدا أيضا 
"الدول العربية واإلسالمية مؤازرة مقاومتهم ودعم 

صمودهم في مواجهة بطش االحتالل الصهيوني الغاشم.”
وجاء في البيان : "نشاهد, مع ذلك, بفخر و اعتزاز, 

ارتقاء الشهداء الذين تصعد أرواحهم الطاهرة إلى باريها, 
وصمود األشقاء في فلسطين, الذين يعطون دروسا في 

الثبات واالستبسال, ويضربون المثل بتضحياتهم الجسام" . 
وشدد على ان الفلسطينيين "أثبتوا قدرتهم على إحياء األمل 
في األمة من جديد, وعززوا اإليمان في الشعوب العربية 

واإلسالمية بعدالة القضية األولى للمسلمين.”
وأمام ما يكابده الفلسطينيون على يدى االحتالل, قال 

المنتدى في بيانه : "تظل قلوبنا مشدودة إلى األشقاء في 
أرض الرباط, في األقصى المبارك, وفي غزة الصمود", 

معتبرا ان "عشرات الشهداء سيخلفهم األبناء واألحفاد, 
يثبتون على نهجهم, ويسيرون على دربهم.”(...)  وبعد 

ان اكد على ان تحرير فلسطين مرهون بإرادة الشعب 
الفلسطيني وصموده,  وتمسكه باختيار المقاومة سبيال 

السترجاع حقوقه.
وأوضح منتدى األخوة الجزائرية الفلسطينية إن "ما أخذ 
بالقوة ال يسترجع إال بالقوة, وحوافز األمل حاضرة في 

الشعب الفلسطيني, الذي قاوم االحتالل, وكافح في سبيل 
تحرير األرض, ورواها بدمائه, وسيظل, بإذن هللا, صامدا 

صابرا مرابطا, كما كان شقيقه الشعب الجزائري, الذي 
قاوم احتالال استيطانيا, على مدى قرن وثلث قرن, فما 

وبالمناسبة, وهن وال هان, وال النت له قناة.”
اعتبر منتدى األخوة الجزائرية الفلسطينية ان بيان وزارة 
الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج "عبر بصدق 

عن مواقف الجزائر المبدئية الثابتة من مناصرة قضية 
فلسطين, والدفاع عن حق شعبها في المقاومة المشروعة 

من أجل استرجاع وطنه السليب.”

انطلقت أمس، ببلدية قايس والية خنشلة أشغال إنجاز 
مدرج إقالع وهبوط طائرات إخماد حرائق الغابات، 

حسب ما استفيد أمس، من مصالح الوالية.
وأوضح ذات المصدر بأنه تجسيدا للمعطيات الواردة 

في مخطط حرائق الغابات لسنة 2022 والذي 
تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف والي خنشلة 
علي بوزيدي، شرعت أمس عدة مقاوالت متطوعة 
بالتنسيق مع مديرية األشغال العمومية لوالية خنشلة 

في عملية إنجاز مدرج إلقالع وهبوط طائرات إخماد 

حرائق الغابات بالمنطقة المسماة الكورص بقرية بئر 
مرجان ببلدية قايس.

وأضافت مصالح والية خنشلة أنه و بعد استشارة 
مهندسين وخبراء في ميدان الطيران وكذا 

الطوبوغرافيا سيبلغ طول مدرج إقالع وهبوط 
طائرات إخماد حرائق الغابات 1,5 كلم في حين أن 

عرضه سيكون 40 مترا، حيث سيسمح بانطالق 
الطائرات في االتجاهين.

وأكد ذات المصدر أن أشغال إنجاز هذا المدرج 

ستنتهي قبل حلول فصل الصيف، بعدما أسدى رئيس 
الجهاز التنفيذي المحلي إلى مدير األشغال العمومية و 
مسؤولي مختلف القطاعات المتدخلة بالموقع تعليمات 
تقضي بضرورة تسريع العملية واالنتهاء من األشغال 

التي انطلقت اليوم في أقرب اآلجال.وقد تسببت 
الحرائق التي اندلعت عبر غابات والية خنشلة خالل 

سنة 2021 في إتالف 9.290 هكتارا من الغطاء 
النباتي الغابي المتواجد بإقليم 7 بلديات.

 ق. م

ANEP : 2216007089 ANEP : 2216007139

 اأ�صعارها و�صلت ببع�ض 

الوليات ل 180 دج

 املنظمـــــة اجلزائريـــــة
  حلمايــــة امل�ستهلك تدعـــــو
 ملقاطعـــــة ظرفية للبطـــاطا

وقالت أمس المنظمة الجزاىرية لحماية وإرشاد المستهلك 
ومحيطه في بيان لها، بأن االرتفاع غير المسبوق ألهم 
منتوج فالحي للمستهلك الجزائري، والمتمثل في مادة 

البطاطا، دفعها إلطااق حملة مقاطعة ظرفية لها.
وأشارت بأنها قد حذرت منذ أسابيع عدة من ارتفاع أسعار 

البطاطا وتنبأت لوصول سعرها إلى ما هو عليه اآلن، 
وأضافت بأن مناشدة الكثير من المواطنين لها بضرورة  
التحرك وتحمل مسؤوليتها األخالقية، دفعها إلتخاذ قرار 

المقاطعة الظرفية، على الرغم قلة حيلتها في ظل الظروف 
العصيبة التي نعيشها، جراء التغيرات االقتصادية العالمية 

وارتفاع تكلفة المنتوجات الفالحية، عالوة على إختالل 
السوق وصعوبة ضبطه وتنظيمه، إال أنها تؤكد على أهمية 

تطبيق قرار المقاطعة الظرفية، تحت شعار "إذا شريت..
نشري قيسي.«

اقترحت المنظمة تفعيل مقاطعة ظرفية للمنتوج كامال أو 
جزئيا حسب حالة كل أسرة و استطاعتها، من خالل إقتناء 
كميات قليلة و عدم االعتماد على مادة البطاطا بشكل كبير 
في الوجبات إلى غاية اعتدال السوق، خاصة وأنها وصلت 

لمستويات قياسية ببعض األسواق، إذ تعدى سعرها في 
بعض المناطق 180 دج، مشيرة إلى أنها تدرك صعوبة 
وفيها المقاطعة، لكون منتج البطاطا يعتبر مادة أساسية، 

غير أنها أكدت ألنها تعتمد على وعي المواطنين، صبرهم 
و تآزرهم.

كما  طالبت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك 
ومحيطه السلطات الوصية بالتدخل من أجل وضع سعر 

مرجعي لمادة البطاطا، التي تعتبر من أكثر المنتجات التي 
تلقى اقباال من قبل العائالت الجزائرية.

وأضافت بأن وضع سعر مرجعي لها، يتطلب سن  آليات 
مضبوطة حتى ال يظلم فيها أحد، مشيرة بأنها مستعدة 

للمساهمة في وضع ورقة طريق لهذه العملية التي يمكن 
تطبيقها في أيام معدودات فقط.

جدير بالذكر، فإن أسعار البطاطا تعرف ارتفاعا بمختلف 
أسواق واليات الوطن وال تزال في أغلبها فوق ال 100 دج 

للكيلوغرام الواحد، وتعرف صعود بين الحين واألخر، إذا 
عرضت ببعض األسواق بأسعار تراوحت بين 160 و180 

دج للكيلوغرام الواحد.
ف.م
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أفالم  الطبعة  هذه  برنامج  ويتضمن    
"هيليوبوليس" أول فيلم لجعفر قاسم و"ارغو" 
)حلم(، العمل الجديد الذي كرم مؤخرا للمخرج 
عمر بلقاسمي، و "وقائع سنين الجمر" لمحمد 
الذهبية  بالسعفة  فاز  الذي  حامينا  األخضر 
عرض  وسيتم    .1975 عام  كان  بمهرجان 
فيلم "هيليوبوليس" الذي أنتج في عام 2020 و 
يتناول األوضاع المعيشية للمجتمع الجزائري 
في سنوات 1940 التي سبقت مجازر 8 مايو 
1945 بحضور المخرج و الممثلة سهيلة معلم.
  كما سيقدم المخرج عمر بلقاسمي خالل هذا 
المهرجان، أول أفالمه الطويلة "ارغو" الذي 
الجامعة  من  وكرم   2021 عام  في  إنتاجه  تم 
القائمون  السينمائي.وأعلن  للنقد  اإلفريقية 
على هذه التظاهرة المخصصة لسينما البلدان 

العرض  عن  األوسطية  والشرق  المغاربية 
للمخرجة  لبنان"  برافا  "كوستا  لفيلم  األولي 
مثل  أفالم  عن  فضال  عقل،  مونة  اللبنانية، 
"فرحة" لدارين .ج. سالم )األردن( و "وادينا 

سماؤنا" لميسون بشاشي )العراق( و "ستريمز" 
لمهدي هميلي )تونس( أو أيضا "سعاد" اليتن 
"سينما  مهرجان  يقترح  كما  )مصر(.   امين 
الجنوب" الذي أسس في عام 1999، كل سنة 
القنوات  في  البث  قليلة  األفالم  من  مجموعة 
العادية، حتى يمنح للجمهور الفرصة الكتشاف 

عمل السينمائيين على المستوى العربي.
فنانين جزائريين  و  لسينمائيين  قد سبق     و 
السابقة  الطبعات  في  شاركوا  أن  مرموقين 
بوشارب  رشيد  و  علواش  مرزاق  بينهم  من 
ومالك بن إسماعيل أو أيضا الراحل رشيد طه، 
ورشات  ومؤسسة  التونسية  المنتجة  وستكون 
إحدى  بوشوشة،  دورا  الجنوب"،  "كتابة 
على  السابع  الفن  في  المعروفة  الشخصيات 

المستوى المغاربي، عرابة هذه الطبعة 22.

من  عاما،   29 معاش  األمين  محمد  استطاع   
شغفه  يحول  أن  وجيز  ظرف  في  مستغانم 
ثقافي  مشروع  إلى  بالكتاب  وولعه  بالقراءة 
ورغبته  الذاتية  موارده  على  ذلك  في  معتمدا 

الجامحة في النجاح.
العصامي من جعل مكتبته  الشاب  وتمكن هذا 
والواقعة  الغرب"  "ياسمين  عليها  أطلق  التي 
الكتاب  لمحبي  مقصدا  مستغانم،  مدينة  بوسط 
رفوف  عدة  على  لهم  موفرا  القراءة  وعشاق 
كتب منشورة بمختلف مناطق العالم وبمواضيع 
لمختلف  "جسرا"  تكون  أن  يريدها  متنوعة 

الحضارات، على حد تعبيره.
بدأ محمد األمين الذي توقف عن الدراسة في عام 2010 وهو في السنة 
األولى ثانوي، مشروعه قبل أربع سنوات مبتعدا عن مسار رسمه لنفسه 
من قبل بعد أن نال شهادتين في التكوين المهني في تخصصي صناعة 
الحلويات والفندقة.  ومن بين هوياته الكثيرة على غرار تربية العصافير 
وتدريب الكالب والغطس الحر، اختار محمد األمين هوايته لقراءة الكتب 

لتكون محل اهتمامه األول، و صارت فيما بعد مشروعا يقتات منه.
  و بدأت رحلة محمد األمين مع الكتاب كبائع متجول تحولت مشاركته 
في إحدى المعارض المنظمة بوالية األغواط إلى رغبة جامحة في أن 
يكون له مشروعه الخاص، يقول أن الصدفة هي من حولته إلى صاحب 
مكتبة بعد أن عاش تجربة فريدة وهو يبيع الكتب متسائال عن سعادة 
القراء وهم يقتنون هذا الكم من المؤلفات ومتعتهم وهم ينهلون من هذه 

األسطر السوداء.
يالحظ  األمين  بدأ محمد  البيض  بوالية  في معرض  وبعد مشاركته    
باألفكار  يعج  بدأ  الذي  في رأسه  ولمعت  واهتماماتهم  القراء  اتجاهات 
العالمي  واألدب  الرواية  في  متخصصة  تكون  مكتبة  يؤسس  أن  فكرة 

المعرفية  القيمة  وذات  النادرة  للكتب  ومالذا 
الكبيرة في المجاالت الفلسفية والفكرية.  يقول 
محمد األمين أن زوجته هي من اختارت تسمية 
المكتبة "ياسمين الغرب" ال بل وزاحمت كتبه 
من  جزءا  أصبحت  التي  النباتات  بعشرات 
ديكور هذا الفضاء الثقافي مثلها مثل العصافير 
حديقة  داخل  بأنه  يشعر  الزائر  تجعل  التي 

ساحرة وهو يبحث عن ضالته بين الرفوف.
  ولقد واجهت المكتبة في البداية تحدي منافسة 
الوسائل التكنولوجية الحديثة، التي جعلت البشر 
ولكن  الورقية،  الكتب  قراءة  إلى  أقل  يلجؤون 
جائحة  هي  واجهتها  التي  التحديات  أصعب 
فيروس كوفيد-19 التي أثرت على مبيعات الكتب وخاصة في فترات 
الحجر الصحي الطويلة ما دفع بمحمد األمين إلى إعالن اإلفالس وغلق 
القراء والمثقفين والروائيين  "ياسمين الغرب".  وبتحفيز من عدد من 
إلى  األمين  محمد  عاد  الثقافي،  الفضاء  هذا  استمرار  إلى  سعوا  الذين 
النشاط من جديد وشجعه على ذلك بوادر انتهاء الجائحة، وبالرغم من 

أن المحل الجديد للمكتبة ال يبتعد كثيرا عن المكان القديم.
   تبنى محمد األمين هذه المرة خطة جديدة للحفاظ على مشروعه من 
الفايسبوك  والسيما  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  االعتماد  خالل 
دائما  في خدمتهم  المكتبة  لتكون  بعناية شديدة  القراء  يريده  ما  واقتناء 
فضال عن كتبه المخصصة للمطالعة دون البيع والتي يسعى من خاللها 

إلى المساهمة في التشجيع على القراءة.
  وأكد محمد األمين معاش، أنه يحرص على استمرار رسالة المكتبة 
في نقل العلم ومد جسور المعرفة، مصرا على المضي قدما مهما كانت 
الظروف ولو ببيع الكتب عن بعد أو بإنشاء مقهى ثقافيا تكون فيه الرواية 

أو المسرحية أو األدب بشكل عام جزءا أساسيا في قائمة الطلبات.

  تعززت رفوف المكتبات خالل شهر أبريل 
الجاري، بإصدار جديد تحت عنوان »الصوت 
والعبارة« لكاتبه الطيب عبادلية، والذي يتناول 
التراثية  األغنية  مطرب  سيرة  طياته  ضمن 
الفلكلورية المحلية بتبسة قدور كالع المعروف 
ب »قدور الكويفي«.   وأوضح السيد عبادلية 
للنشر"  السعيد  "دار  الصادر عن  الكتاب  بأن 
يتطرق ضمن 120 صفحة لسيرة الفنان قدور 
الكويفي، الذي ظل يسعى طيلة مسيرته الفنية 
التي تجاوزت 40 عاما، للحفاظ على الموروث 
الثقافي الشعبي لوالية تبسة، من خالل األغاني 
وألحانها  الرنانة  بكلماتها  المعروفة  التراثية 
عبادلية،  والشاعر  األديب  وأضاف  الشعبية.  
بأنه فضل التوثيق لسيرة الفنان قدور الكويفي 
في حياته بهدف الحصول على شهادات حية 
فيها،  التشكيك  تقبل  ال  مصدرها  من  موثوقة 
مبرزا بأن الكتاب يضم مجموعة من الفصول 
الكويف  ببلدية  "قدور كالع"  نشأة  تنطلق من 

التحاقه  ثم  وتمدرسه،  وطفولته  الحدودية 
خالل  الجزائرية  اإلسالمية  الكشافة  بصفوف 
فترة االستعمار الفرنسي ومشاركاته العديدة في 
إحياء مناسبات وطنية قبل الحديث عن الفترة 

التي قضاها في تونس.
وعن الجانب الفني في حياة "قدور الكويفي"، 
يبرز مؤلف الكتاب رحلته بداية مع عدة فرق 
فنية وأدائه ألغاني شرقية لكل من عبد الحليم 
لكل  جزائرية  وأخرى  األطرش  وفريد  حافظ 
وغيرهم،  الهواري  وبالوي  وهبي  أحمد  من 
قبل أن يتغنى بالحب والحياة مستلهما إحساسه 
اسم  ارتباط  تبسة.  وقد ترجم ذلك  من تراث 
التي  والتراثية  الفلكلورية  باألغاني  الفنان  هذا 
عبرت جليا عن حبه وشغفه بهذا اللون الفني، 
حيث كان يوفق في الجمع بين الكلمات التبسية 
الشعبية واللحن األصيل واللذان ينسجمان مع 
نبرات صوته الشجي مما جعل عدة فنانين ال 

يتمكنون من تأدية أغانيه بنفس طريقته.

كما يروي الكتاب قصة الحب "غير االعتيادية" 
لم  والتي  "دليلة"  الراحلة  وزوجته  الفنان  بين 
تدم طويال، حيث انتهت بوفاتها بعد زواج دام 
ثالثة )3( أشهر و10 أيام في إحدى الليالي التي 
ويوثق  المبارك،  األضحى  عيد  إحياء  سبقت 
معاناته لفقدان الحبيبة التي تغنى بها في معظم 
يضم  الذي  الجديد  المولود  هذا  أغانيه.ويعد 
توضع  الكويفي"  "قدور  للفنان  نادرة  صورا 
بين يدي محبيه ألول مرة، العمل الثامن للكاتب 
"أوالد  مؤلف  آخرهم  كان  عبادلية  الطيب 
بوحبة".  وكشف الكاتب بأنه يعمل حاليا على 
وضع اللمسات األخيرة على روايتين جديدتين 

بعنوان "حنيني إليها" و"الحب يعيد نفسه".
  لإلشارة يزخر رصيد  الفنان "قدور كالع" 
المولود عام 1949 ببلدية الكويف )شرق تبسة( 
بأزيد من 120 أغنية أشهرها "خالي األسمر" 
عقب  ساري  و"يا  مهموم"  راني  عمي  و"يا 

الليل" و"وحش قليبي"على وجه الخصوص.
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نظرة على ال�سينما اجلزائرية 
يف مهرجان "�سينما اجلنوب" بليون

من املنتظر اأن تخ�س�ض الطبعة 22 من مهرجان »�سينما اجلنوب«، نظرة على ال�سينما اجلزائرية، من خالل عر�ض 

ثالثة اأفالم خيال مطولة خالل هذه التظاهرة التي ت�ستمر من 27 اإىل 30 اأفريل اجلاري مبدينة ليون يف فرن�سا، 

ح�سبما علم من املنظمني.

 حممد الأمني معا�ض �ساحب مكتبة مب�ستغامن

عندما يتحول �سغف القراءة اإىل م�سروع ثقايف

خالل فعاليات ال�سمر الثقايف بالوادي 

فرقة "مل�سنطح" 
امل�سرحية ت�سنع احلدث 

المسرحية  العروض  صنعت 
لفرقة »لمسنطح« الحدث األبرز 
فن  عشاق  من  العائالت  لدى 
الذين  الوادي  الخشبة بوالية 
األول،  أمس  ليلة  حضروا 
ليالي  الثقافي  فعاليات السمر 
محمد  الثقافة  رمضان بدار 

األمين العمودي.
الحاضر  الجمهور  واستمتع   
طيلة أزيد من ساعتين بعروض 

مسرحية مستوحاة من الواقع اليومي ارتكزت لغة األداء على اللهجة العامية 
مونولوج  شكل  على  أديت  العروض التي  هذه  أحداث  والفصحى، حرك 
التي  الفرقة  الثقافية "لمسنطح"، واعتمد أعضاء هذه  الجمعية  فكاهي ثالثي 
بدار  العروض  بفضاء  حضرت  التي  الجماهير،  وسط  الفكاهة  صنعت 
الثقافة محمد األمين العمودي، في أدائهم المسرحي على التعبير الجسماني 

"الكوريغرافي"، والصوتي الذي صنع الفرجة والفكاهة للجمهور الحاضر.
التحسيسي  البعد  ذات  الفكاهية  المسرحية  العروض   هذا  أحداث  ودارت    
الوعي  تشكيل  في  تساهم  التي  الفنون،  أهم  من  المسرح  باعتبار  التوعوي 
المظاهر  من  العديد  انتشار  حول  المجتمعات  والثقافي لدى  االجتماعي 
أهمية  كإبراز  لألسرة  االجتماعية  البنية  على  سلبا  أثرت  التي  االجتماعية، 
التكافل االجتماعي وثقافة التطوع والتطرق إلى انتشار المخدرات والمؤثرات 

العقلية وتناول ثقافة االستهالك لدى العائالت وإلزامية ترشيد النفقات.
شكل  في  كانت  التي  "لمسنطح"  لفرقة  المسرحية  العروض  وركزت    
سكاتشات فكاهية متعددة على مواضيع تهدف إلى تنمية الذوق العام وتهذيب 
سلوك الفرد داخل األسرة والمجتمع  وهو ال يتأتى إال من خالل تشبع المعني 
بشعور التضحية الذي يجب أن يكون قناعة راسخة وإيمان متأصل  كعربون 
لتحقيق مآرب  للتسلق  "المحيط" وسيلة  ليس  لمحيطه  وهو  إخالص ووفاء 

ضيقة ومصالح شخصية .
محاكاتها  العروض  هذه  مع  الحاضر  الجمهور  تفاعل  حدة  من  زاد  وما    
التي تتزامن مع  الحميمية لقضايا مرتبطة ارتباطا وثيقا بيومياته المواطن، 
اقتراب كل المواسم الدينية واالجتماعية )األعياد الدينية، الدخول المدرسي، 

شهر رمضان(.

"ذاكرة طبخ اجلزائر" 
كتاب يغو�ص يف اأ�سول فن الطبخ اجلزائري

دعت ياسمينة سالم قراءها، في 
طبخ  »ذاكرة  المعنون  كتابها 
الوصفات«،  تاريخ  الجزائر، 
الستكشاف فن الطبخ الجزائري، 
الطعام  تاريخ  منظور  من خالل 
ومن  العالمي  الطبخ  فن  وأدب 
التراث  أصالة  تاريخ  منظور 
إثراؤه  تم  الذي  الغني  المحلي 
إلى  الرجوع  الوقت، مع  بمرور 
العصور  في  الطبخ  فن  غاية 

القديمة.  و تم نشر هذا الكتاب في إصدارات الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار، 
بمناسبة صالون الجزائر الدولي 25 للكتاب )سيال(، الذي نُظم مؤخرا، حيث 
ثري  وثائقي  عمل  إلى  110 صفحة،  من  المكون  الجميل  الكتاب  هذا  يستند 
في  الصحي  الغذاء  وقواعد  التاريخ  قبل  ما  منذ عصور  الطعام  تاريخ  حول 
روما  أو  الميالد(  قبل  الخامس  )القرن  الصينية  كونفوشيوس  إمبراطورية 
ألبيسيوس، وصوال إلى إمكانات فن الطبخ المعاصر.  واختارت المؤلفة نشر 
ما كان يأكله أسالفنا البعيدون وإعطاء القراء الرغبة في استكشاف هذه التغذية 
معتبرة " أن الطبق هو قصة منطقة )...( وأن ثراء الطبخ في الجزائر هو نتيجة 
العبقرية المحلية وبصمات الحضارات األخرى".  ياسمينة سالم، التي ابتعدت 
التراث  هذا  جعلت  التي  األسباب  عن  تتساءل  البسيط،  الوصفات  كتاب  عن 
الموروث من جيل إلى جيل "مجهوال كلية"، كما تعرض المؤلفة الحاصلة على 
شهادة في الهندسة الزراعية ملخصات للكتابات القديمة حول فن الطبخ، مثل 
األلواح البابلية التي يعود تاريخها إلى 400 سنة قبل الميالد، التي تعتبر أول 

وثائق حول الطبخ، والتي تقدم "وصفات يمكن صنعها اليوم".
المهدي، وهو أول  ابن  الطبخ" إلبراهيم  المؤلفة ب "كتاب    كما استشهدت 
كتاب طبخ باللغة العربية ، وكتاب آخر البن سيار الوراق وهو "أول كتاب 
يصل إلينا برمته"، و تقترح ياسمينة سالم تتبع مسار فن الطبخ الجزائري، بناء 
أوال على أقدم األواني المكتشفة في الكتابات واألبحاث القليلة المتوفرة والتي 
تقدم معلومات عن تغذية النوميديين أو عن األمويين والعباسيين واألندلسيين 

أو حتى العثمانيين.
الطبخ  لفن  المعروفة  اإلنجازات  أقدم  المؤلفة  تقدم  الوصفات،  حيث  من    
الجزائري مثل "الدجاج النوميدي" و "التمر المحشي" ، نقال عن أبيسيوس، 
يعد  لم  الذي  الجزائري،  الكسكس  و  الراقي،  الروماني  المجتمع  رموز  أحد 
بحاجة إلى إظهار تنوعه وأصالته وأصوله منذ تصنيفه كتراث إنساني عالمي.
كما قدمت ياسمينة سالم مجموعة صغيرة من الوصفات األصيلة واختارت 

أيضا إبراز إثراء فن الطبخ الجزائري تحت تأثير الثقافات المختلفة.

"ال�سوت والعبارة" اإ�سدار جديد يتناول �سرية الفنان قدور الكويفي



تزويد املبعوث ال�سخ�سي للأمني العام الأممي بالو�سائل الكفيلة لأداء مهمته

"جمموعة نيويورك" تدعو جمل�س الأمن 
اىل اإيجاد و�سيلة ت�سمح لبعثة مينور�سو بالقيام مبهمتها

تعهد لفئة متورطة يف الف�ساد 

بت�سريع قوانني حتميها

وزير العدل املغربي يواجه 
اتهامات ب�سونه للف�ساد 

يواجه وزير العدل المغربي, عبد اللطيف وهبي, اتهامات 
بصونه للفساد عبر تقديم التطمينات ألشخاص تحوم 

حولهم الشبهات بالفساد والتعهد لهم بإدراج تعديل في 
قانون "المسطرة الجنائية" )قانون اإلجراءات الجنائية(  

يحميهم من المساءلة والمتابعة القضائية , حسب ما كشف 
عنه ,محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية 

المال العام.
وأتهم الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع 
التواصل "فيسبوك", وزير العدل ، "باستعمال مؤسسات 

الدولة للدفاع عن متهمين بالفساد ونهب المال العام" , 
مؤكدا أنه "أساء كثيرا لدوره كوزير للعدل.”

وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن 
تصريحات أدلى بها وهبي لبعض األشخاص الذين تحوم 
حولهم شبهات فساد، تعهد فيها "بإدراج تعديل في قانون 

المسطرة الجنائية، يمنع جمعيات حماية المال العام 
والمنظمات الحقوقية من تقديم شكايات للقضاء بخصوص 
افتراض وجود شبهات فساد في بعض المرافق العمومية، 

والتي يتولى تدبيرها أشخاص أسندت لهم مهام التدبير 
العمومي.”

وأضاف موضحا أن وهبي اشترط أن تحال الشكايات 
المقدمة في هذا اإلطار على وزارة الداخلية إلبداء رأيها 

في الموضوع، والتأكد من صحة المعطيات الواردة 
بالشكاية، قبل فتح أي بحث قضائي، واصفا األمر 

ب"االنتكاسة الحقوقية.”
وتساءل الغلوسي : "هل ستسمح الدولة ومؤسساتها 

والفرق البرلمانية للوزير بأن يستعمل منصبه الوظيفي، 
للتشريع لفئة متورطة في الفساد والرشوة وحمايتها من 
الرقابة المجتمعية، التي يشكلها المجتمع المدني الجاد، 

في انتهاك تام لمقتضيات الدستور والقانون واالتفاقيات 
الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والتي صادق عليها 

المغرب.”
وحذر المتحدث من أن هذا التعديل يجعل السلطة 

القضائية "تفقد أحد مقومات وجودها وهو استقالليتها 
عن باقي السلط، بجعلها تحت سلطة وزارة الداخلية، 

وهو أمر لم يسبق ألي مسؤول أن دافع عنه". وأضاف : 
"تصريحات وزير العدل كانت بلغة اليقين بكون التعديل 
سيدرج في المسطرة الجنائية المقبلة، وهي تصريحات 

تحتقر البرلمان، وتستبطن كون هذه المؤسسة التشريعية 
هي فقط واجهة لتمرير قرارات السلطة التنفيذية.”

واعتبر الغلوسي أن وزير العدل لم يكن يتحدث من تلقاء 
نفسه "بل إنه يمثل رجع الصدى لبعض األصوات التي 
تخشى المحاسبة، والمتورطة في قضايا الفساد المالي، 

والتي يزعجها الدور الحيوي للمجتمع المدني الجاد، لذلك 
فإنه خضع لتلك األصوات النشاز، والمستفيدة من واقع 

الريع والفساد".
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دولي
تنديد بجرائم الكيان ال�سهيوين املتوا�سلة �سد الفل�سطنيني

ت�سعيد باملغرب للن�سال
 من اأجل اإ�سقاط التطبيع

�سعد مناه�سو التطبيع باملغرب من ن�سالهم لإ�سقاط "جرمية اخليانة" حيث دعوا للخروج بقوة لتجديد رف�سهم لكافة مظاهر 

التقارب مع الكيان ال�سهيوين، والتنديد بجرائمه املتوا�سلة �سد ال�سعب الفل�سطيني ومقد�ساته، وعدوانه على امل�سلني املرابطني 

يف امل�سجد الأق�سى املبارك.

الصحراء  استقالل  لدعم  نيويورك  مجموعة  دعت 
وسيلة   إيجاد  إلى  األممي  األمن  مجلس  الغربية 
استفتاء  تنظيم  أجل  من  المتحدة  األمم  لبعثة  تسمح 
بمهمتها  للقيام  )مينورسو(  الغربية  الصحراء  في 
تقرير  حول  استفتاء  تنظيم  في  المتمثلة  الرئيسية 

المصير بآخر مستعمرة في أفريقيا.
األمن  مفتوحة وجهتها ألعضاء مجلس  ففي رسالة 
في  األعضاء   308 الـ  المنظمات  دعت  األممي, 
إلى  األمن  مجلس  "أعضاء  نيويورك  مجموعة 
بمهمتها  بالقيام  مينورسو  لبعثة  تسمح  طريقة  إيجاد 
المتمثلة في تنظيم استفتاء حر ونزيه يسمح للشعب 
الصحراوي بممارسة حقه الثابت في تقرير المصير 

و االستقالل.”
اعادة  عملية  قرب  بمناسبة  المكتوبة  رسالتهم  وفي 
تقييم مينورسو, المقررة يوم 20 فريل الجاري, دعا 
المبعوث  الموقعون أيضا مجلس األمن إلى "تزويد 
الشخصي لألمين العام األممي ستيفان دي ميستورا 

مينورسو  بعثة  أمام  الطريق  بفتح  الكفيلة  بالوسائل 
حتى تتمكن من القيام بمهمتها الرئيسية.”

كما دعا الموقعون مجلس األمن الى "التحرك وفق 
من   2-24 )المادة  المتحدة  األمم  ومبادئ  أهداف 
ميثاق األمم المتحدة( للنظر في ادراج, ضمن عهدة 
البعثة, فصوال تتعلق بحقوق اإلنسان والقانون وفي 
نقل مسألة الصحراء الغربية من الفصل السادس إلى 

الفصل السابع من الميثاق.“ 
الخصوص,  هذا  في  نيويورك,  مجموعة  وذكرت 
بأن "ميثاق األمم المتحدة يقوم على أساس المساواة 
إلى احترام  السيادة لجميع أعضائها. كما دعت  في 
مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير مصير الشعوب", 
المعايير”،  هذه  بتقويض  السماح  يمكننا  "ال  مضيفة 
لالئحة  طبقا  أنه  الى  الـ308  المنظمات  وأشارت 
من  كان  فقد   )1991/04/29( األمن  لمجلس   690
وبداية  فبراير  نهاية  بين  االستفتاء  تنظيم  المقرر 
مارس 1992 وأنه كان من المقرر اجراء االستفتاء 

نهاية سنة 1993 على أكثر تقدير طبقا لالئحة 809 
)1993/03/02( لمجلس االمن.

على  المصادقة  من  سنة  ثالثين  "بعد  أنه  وأضافت 
بإمكان  يعد  لم  فانه   1991 ابريل  في   690 الالئحة 
الدولي, االستمرار في غض  اعضاء مجلس االمن 
الطرف عن مبادئ ميثاق االمم المتحدة فيما يخص 
المستقل  غير  االقليم  من  االستعمار  تصفية  مسار 
الطموحات  تلبية  اجل  من  الغربية  للصحراء 
التوسعية لقوة محتلة )المملكة المغربية( التي طلب 
منها مجلس االمن الدولي )الالئحة 380( و الجمعية 
االنسحاب   ,)19/35 و   37/34 )الالئحتين  العامة 
مجلس  أعضاء  أن  المجموعة  االقليم.”وترى  من 
األمن الدولي ال يمكنهم مواصلة غض الطرف عن 
االنتهاكات الممنهجة والمتواصلة والخطيرة لحقوق 
الدولي  للقانون  التلقائية  االنتهاكات  وكذا  االنسان 
االنساني التي يمكن تصنيفها في خانة جرائم حرب 
و جرائم ضد االنسانية, اقترفتها المملكة المغربية في 

الصحراء الغربية منذ غزوها في سنة 1975.
كما تم التأكيد على ان "اعضاء مجلس االمن الدولي 
العسكري  الدعم  تجاهل  مواصلة  بإمكانهم  يعد  لم 
دائمين  عضوين  يقدمه  الذي  واالقتصادي  والمالي 
المتحدة  الواليات  اال وهما  الدولي  االمن  في مجلس 
يضمنان  الذين  و  المغربية  المملكة  لحساب  وفرنسا 
عدم معاقبة جميع المسؤولين السياسيين و العسكرين 
و  المحتل  االقليم  في  ارتكبت  بجرائم  المغربيين 
مجموعة  الغربية.”ودعت  للصحراء  المستقل  غير 
نيويورك من جانب اخر اعضاء مجلس االمن الدولي 
الى "عدم استعمال أي تصريحات غير متناسقة على 
للتطبيق"  القابل  و  الواقعي  السياسي  "الحل  غرار 
الدولي و ميثاق االمم  القانون  يتماش مع  الذي ال  و 
المتحدة و اللوائح 1514 و 1803 و 2625 للجمعية 
العامة االممية.”ودعوا في االخير مجلس االمن الى 
"تذكير القوة المديرة )اسبانيا( بمسؤوليتها طبقا للفقرة 
على  "المساعدة  كذلك  و  المتحدة"  االمم  لميثاق   11
تطبيق الئحة االتهام الصادرة عن القاضي بابلو رويز 
 2019 ابريل   19 في  االسبانية  الوطنية  بالمحكمة 
بتهمة االبادة الجماعية و االمر الدولي بالقبض ضد 
احد عشر عسكريا و امنيا مغربيا رفيعي المستوى.”

الوكالت

التطبيع",  وضد  فلسطين  لدعم  المغربية  "الجبهة  جددت  فقد 
النداء لكافة القوى الديمقراطية والحية إلى النضال الوحدوي, 
المبدئي والمتصاعد لمواجهة التغلغل الصهيوني االستعماري 

للملكة وإسقاط كل أشكال التطبيع الخياني معه.
مختلف  مع  تعاونها  "استمرار  المغربية,  الجبهة  وأكدت 
اإلجرام  كيان  مع  للتطبيع  المناهضة  الحية  المجتمعية  القوى 
والنضال  جرائمه,  كشف  أجل  من  النضال  في  الصهيوني, 
المتواصل من أجل استصدار قانون تجريم التطبيع ومناهضة 
كل أشكال التعاون مع المجرمين الصهاينة, وتكثيف كل أشكال 
الفلسطيني,ومقاومته  للشعب  والمناصرة  والدعم  المساندة 

الصامدة,من أجل حقوقه العادلة والمشروعة.”
وفي هذا اإلطار, دعت كافة فروعها وكل الهيئات المناهضة للتطبيع والمناصرة 
للقضية الفلسطينية, إلى الخروج في مظاهرات اليوم األحد بمدن المغرب, تخليدا 
لـ17 أفريل من كل عام, لتجديد رفضها  الفلسطيني" المصادف  ل"يوم األسير 
لتطبيع نظام المخزن المغربي مع الكيان الصهيوني المغتصب, ولتأكيد على دعم 
النضال الشعب الفلسطيني المشروع ضد االحتالل السترجاع أرضه المغتصبة.

تحت  رقمية  ندوة  المناسبة,  لذات  وإحياء  اليوم,  المغربية  الجبهة  ستنظم  كما 
عنوان: "واقع األسرى الفلسطينيين وتداعيات عملية الهروب من نفق جلبوع", 
اسرى  مشاركة  "فيسبوك",  االجتماعي  التواصل  موقع  عبر  صفحتها  على 

على  الفلسطيني,  الشعب  مع  سابقين.وتضامنا  فلسطينيين 
إثر الهجمة الشرسة التي تعرض لها المصلون في المسجد 
األقصى المبارك, شهد مقر البرلمان المغربي بالرباط, أول 
أمس الجمعة, وقفة احتجاجية كانت قد دعت لها "مجموعة 
لدعم  المغربية  والجبهة  فلسطين,  أجل  من  الوطنية  العمل 

فلسطين وضد التطبيع.”
شعارات  ورددوا  الفلسطينية,  األعالم  المحتجون  وحمل 
مناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني من قبيل "ال تطبيع 
يريد تجريم  الحل", و"الشعب  المقاومة هي   .. المحتل  مع 
و"نضال  خيانة"  والتطبيع  أمانة  و"فلسطين  التطبيع", 

متواصل إلسقاط التطبيع.”
كما أعربوا عن إدانتهم استمرار الكيان المحتل "في ممارسة لما يسمى باالعتقال 
الجنائية  بالمحكمة  العام  المدعي  مطالبين  باألسرى",  التنكيل  وسياسة  اإلداري 
الدولية والمجتمع الدولي بـ "التحرك الفوري للجم االحتالل عن مجازر الهدم التي 
ينفذها ضد الفلسطينيين في القدس, واستمراره في جرائم التطهير العرقي للشعب 
انتهاكات,  من  واألسيرات  األسرى  له  يتعرض  "ما  أن  واعتبروا  الفلسطيني.” 
وجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية تستوجب المتابعة والمحاكمة وعدم اإلفالت 
من العقاب", وطالبت باإلطالق الفوري لسراح كل األسرى واألسيرات القبعين 

بسجون االحتالل.

تون�س:

ارتفاع العائدات 
ال�سياحية 48.2 باملئة

أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع المداخيل السياحية لتونس 
الجاري. 10أفريل  حتى   2022 مطلع  منذ  بالمئة   48.2
منذ  المداخيل  حجم  وصل  المركزي،  البنك  بيانات  ووفق 
إلى   ،2022 أبريل   10 حتى  الثاني  كانون  يناير/  مطلع 
600.8 مليون دينار )199.6 مليون دوالر(، بعدما بلغت 
الفترة  في  دوالر(  مليون   134.6( دينار  ماليين   405.4

نفسها من .2021
وتسعى الحكومة إلى تحقيق بين 50 و60 بالمئة من النتائج 
المسجلة قبل جائحة كورونا التي أدت إلى تراجع العائدات 
السياحية إلى أكثر من 65 بالمئة.وفي 2019، بلغت عائدات 
بزيادة  دوالر(  مليار   1.82( دينار  مليارات   5.5 القطاع 
35.7 بالمئة، وتجاوز عدد السياح الوافدين 9 ماليين.كما 
أظهرت البيانات، ارتفاع مداخيل الشغل )العمل( إلى 1.89 
مليار دينار )629.2 مليون دوالر(، مقابل 1.6 مليار دينار 
)545.3 مليون دوالر( في نفس الفترة 2021 أي بزيادة 

15.3 بالمئة.
ووفق البيانات، بلغ حجم احتياطي النقد األجنبي حتى 15 
 130 أو  دوالر(  مليار   14.1( دينار  مليار   24.2 أبريل 
يوم توريد، مقارنة بـ 21.7 مليار دينار )7.23 مليارات 

دوالر( أو 152 يوم توريد خالل نفس الفترة 2021.

ا، 9 منهم بطلقات نارية احلادث اأ�سفر عن اإ�سابة 14 �سخ�سً

القب�س على م�ستبه به يف اإطالق نار
 بـ "كارولينا اجلنوبية" الأمريكية

أعلنت الشرطة األمريكية، أمس، إلقاء القبض على 
بمركز  نار  إطالق  بحادث  صلة  على  به  مشتبه 
أسفر عن  الجنوبية"،  "كارولينا  والية  في  تجاري 

إصابة 14 شخًصا.
مركز  في  امس،  أول  النار،  إطالق  ووقع 
"كولومبيا"  في  المزدحم  التجاري  "كولومبيانا" 
الجنوبية"، بحسب وكالة  عاصمة والية "كارولينا 
شرطة  رئيس  وقال  األمريكية.  برس"  "أسوشيتد 
"المشتبه  إن  بيان،  في  هولبروك،  ويليام  كولومبيا 
وكان  عاًما،   22 برايس،  إم  جوين  يدعى  به، 
واحدا من 3 أشخاص اعتقلتهم السلطات المختصة 
لدى  االحتجاز  رهن  حالياً  يزال  وال  البداية،  في 
الشرطة، ومن المتوقع أن يتهم بحمل مسدس بشكل 

برس".وأضاف  "أسوشيتد  بحسب  قانوني"،  غير 
إطالق  خالل  أصيبوا  شخصا   14" أن  هولبروك 
أعمار  وتراوحت  كولومبيانا،  مركز  في  النار 

الضحايا بين 15 و73 عاما".
وأكد المسؤول األمني أنه "لم ترد أنباء عن سقوط 
قتلى، إال أن 9 أشخاص أصيبوا بالرصاص، و5 
بجروح أثناء محاولتهم الفرار من المركز التجاري 
طلبا لألمان".ويعتقد المحققون أن 3 مشتبه بهم على 
األقل حملوا أسلحة نارية داخل المركز التجاري، 
إال أنهم يعملون حالياً على تحديد عدد المشتبه بهم 
الذين أطلقوا النار، فيما أكدت الشرطة ضبط سالح 
الوكالة األمريكية  ناري واحد على األقل، بحسب 

نفسها.



املرابطون يوا�صلون الذود عن امل�صجد الأق�صى

انتهاكات �صهيونية خطرية تنذر بالت�صعيد

خطيب امل�صجد الأق�صى عكرمة �صربي

"جلنة �لقد�س �لتي يرت�أ�سها 
�ملغرب م�سلولة وال ننتظر منها �سيئا"

قال رئيس الهيئة االسالمية العليا للقدس وخطيب المسجد األقصى عكرمة صبري 
"إن لجنة القدس التي يترأسها المغرب مشلولة وال ننتظر منها شيئا بعد تطبيعه مع 

الكيان الصهيوني«
اللجنة  هده  أن  صبري  عكرمة  أكد  أمس،  األولى  االذاعية  للقناة  تصريح  وفي 
الكيان  أحضان  في  المغرب  ارتماء  بعد  مشلولة  أضحت  ألنها  منها  جدوى  ال 
الصهيوني وسط التصعيد الخطير الذي يشهده القدس من اقتحام المستوطنين للمسجد 

االقصى وتدنيس قوات االحتالل الصهيوني لباحاته. 
وأوضح خطيب األقصى أن العنف الممارس ضد المصلين أسفر عن أزيد من 400 
500 شاب، مضيفا أن "ما حصل كان مبيتا من قوات االحتالل،  جريح واعتقال 

إلفساح المجال لدخول المستوطنين.
المسجد  أمس  اقتحمت  الصهيوني  االحتالل  قوات  أن  إعالمية  مصادر  وأفادت 
أطلقتها  لدعوات  تلبية  للمستوطنين  الجماعية  االقتحامات  لتأمين  المبارك  األقصى 

منظمات الكيان الصهيوني بمناسبة "عيد الفصح العبري.«
اقتحمت  االحتالل  قوات  أن  القدس  في  عيان  وشهود  محلية  مصادر  وذكرت 
بأعداد كبيرة المسجد األقصى واعتدت على المعتكفين فيه والمرابطين في باحاته 
واعتقلت أربعة من المتواجدين في المسجد وسط إطالق مكثف لقنابل الصوت والغاز 
في محاولة إلخراج المصلين من باحاته تهيئة القتحامات المستوطنين االستفزازية 
.ويحاول الوفد المغربي من خالل لجنة القدس التي يرأسها التنصل من مسؤوليته 
اتجاه القدس وعرقلة جهود المجموعة العربية وتجاهل الوضع السائد في األقصى.

ولجنة القدس التي أنشئت تحت اشراف منظمة التعاون االسالمي لم تجتمع إال مرتين 
في الـ 20 سنة وهي اللجنة التي تواجه دعوات للتحرك وتحمل مسؤولية الدفاع عن 

القدس بدل التنصل من مسؤولياتها التاريخية واالنسانية واألخالقية.

"فتح" توؤكد اأن الفل�صطينيني
 �صيف�صلون املخططات ال�صهيونية

�الحتالل ي�سعى لتق�سيم �مل�سجد 
�الأق�سى وجر �ملنطقة حلرب دينية

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن ما تتعرض له المدينة المقدسة 
أيام  عدة  منذ  الصهيوني  االحتالل  سلطات  تشنها  ومتصاعد  ممنهج  عدوان  من 
الحكومة  لمخططات  تنفيذا  يأتي  الطاهرة  وباحاته  المبارك  األقصى  المسجد  على 
الصهيونية المتطرفة لتقسيم المسجد األقصى زمانيا ومكانياً.وقال الناطق باسم حركة 
"فتح" في القدس محمد ربيع، إن سلطات االحتالل حولت األقصى إلى ساحة حرب، 
قطعان  وساندت  باألسلحة،  المدعمة  العسكرية  بالقوة  المصليين  باستهداف  وقامت 
المستوطنين المتطرفين بتدنيس باحاته، وتحاول جر المنطقة إلى حرب دينية في ظل 
انشغال العالم في األزمة الروسية األوكرانية.وأضاف "أن شعبنا سيفشل مخططات 
االحتالل بإرادته الصلبة، ولن يسمح بالمساس بالمقدسات وسيبذل كل غال ونفيس 
للتصدي لعدوان االحتالل البربري، مؤكدة أن فلسطين والقدس قبلة الثائرين وأيقونة 
الصامد  الفلسطيني  الشعب  أبناء  "فتح"  حركة  وحيّت  األحرار.«  لكل  الصامدين 
الهجمة  وجه  في  العارية  بصدورهم  األقصى  المسجد  عن  والمدافعين  والمرابط 
الشرسة التي يشنها االحتالل.وحّملت "فتح" حكومة االحتالل المتطرفة المسؤولية 
مسؤولياته،  بتحمل  الدولي  المجتمع  مطالبة  وتداعياته،  التصعيد  هذا  عن  كاملة 
الوصول  وحرية  وممتلكاته،  مقدساته  الفلسطيني، وصون  للشعب  الحماية  وتوفير 
إلى األماكن المقدسة، وحرية العبادة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي 
اإلنساني، واتفاقيات جنيف، ومبادئ العهود الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان، التي 

ينتهكها االحتالل الصهيوني.

حذر من خمطط الحتالل تغيري الو�صع التاريخي 

والقانوين يف احلرم القد�صي ال�صريف 

�الأردن يدين �لت�سعيد �ل�سهيوين على �الأق�سى 
حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين األردنية، أمس، من أن استمرار الكيان 
في  القائم  والقانوني  التاريخي  الوضع  تغيير  المستهدفة  خطواتها  في  الصهيوني 
المسجد األقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وفرض التقسيم الزماني والمكاني 
الدولي ومسؤوليات  للقانون  مدانا ومرفوضا  يمثل تصعيدا خطيرا وخرقا  ما  فيه، 

إسرائيل بصفتها القوة القائمة باالحتالل.
أن  على  الفول،  أبو  هيثم  السفير  األردنية  الخارجية  باسم  الرسمي  الناطق  وشدد 
االحتالل يتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يقوض 
كافة الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد األمن 

والسلم.
وأكد الناطق الرسمي ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك الفوري 
للضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات. وأدانت الوزارة قيام القوات الصهيونية 
مجددا باقتحام المسجد األقصى المبارك وإخراج المصلين منه بالقوة، أمس، والسماح 

باقتحامه من قبل المتطرفين تحت حمايتهم.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على أن المسجد األقصى المبارك بكامل مساحته 
القدس  أوقاف  إدارة  وأن  للمسلمين،  خالص  عبادة  مكان  هو  دونما   144 البالغة 
وشؤون المسجد األقصى المبارك األردنية هي الجهة القانونية صاحبة االختصاص 

الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
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فلسطين

المسجد  في  المرابطون  وهتف 
قوات  انسحاب  عقب  األقصى 
االحتالل منه: "بالروح بالدم نفديك 
يا أقصى.« ووثقت مقاطع مصورة 
عناصر  اعتداء  المسجد  داخل  من 
على  بوحشية،  االحتالل  شرطة 
واعتقال  والمرابطات،  المرابطين 

عدد منهم.
من  االحتالل  قوات  وانسحبت 
محاصرة  بعد  األقصى  المسجد 
القبلي،  المصلى  داخل  المرابطين 
المطاطي  الرصاص  وإطالق 

فلسطينيا،   19 من  أكثر  إلصابة  أدى  مما  تجاههم،  الغاز  وقنابل 
إلى  األقصى  المسجد  من  المواجهات  آخرين.وامتدت   9 واعتقال 
مناطق مختلفة في البلدة القديمة في القدس المحتلة، بينها باب حطة 
هجوم  خالل  بجروح  مستوطنين  خمسة  وأصيب  األسباط،  وباب 
بالحجارة على حافالتهم.ونقلت مصادر إن أكثر من 700 مستوطن 
اقتحموا المسجد األقصى، خالل الفترة الصباحية، وحذرت فعاليات 
لتثبيت واقع جديد في  سياسية واجتماعية من مخططات االحتالل 
للجماعات  والسماح  للمرابطين  الوحشي  القمع  خالل  من  المسجد 

االستيطانية بمزيد من االنتهاكات.
وقالت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إن المسجد األقصى خط 
المصلين والسماح  اعتدائه على  يتحّمل مسؤولية  أحمر واالحتالل 
االحتالل  "حماس"  حركة  وحملت  باحاته.  بتدنيس  للمستوطنين 
مسؤولية اعتدائه على المعتكفين والمصلين داخل المسجد األقصى 
المبارك فجر أمس، كما حملته تداعيات السماح للمستوطنين باقتحام 
وتدنيس باحات األقصى، وهو الذي يشّكل استفزاًزا لمشاعر الشعب 

الفلسطيني والعرب والمسلمين كافة .

هنية: الأق�صى م�صجدنا لوحدنا 

ول حق لليهود فيه

حركة  رئيس  هنية،  إسماعيل  وقال 
"لقد  "حماس":  اإلسالمية  المقاومة 
تواصلت  التي  األطراف  لكل  دنا  أكَّ
ولنا  مسجدنا،  األقصى  أن  معنا، 
لليهود  مطلًقا  حق  وال  وحدنا، 
الوصول  شعبنا  حق  ومن  فيه، 
فيه،  واالعتكاف  والصالة  إليه، 
القمع  إجراءات  لكل  نخضع  ولن 

واإلرهاب الصهيوني.«
الشعب  أن  أكد  حماس،  حركة  وزعتها  لهنية،  تصريحات  وفي 
الفلسطيني يدافع عن نفسه وأرضه، ومن حقه الطبيعي أن يستمر 
في مقاومته، والقدس هي محور الصراع، متعهدا باستمرار الدفاع 
لصالحنا  نحسمها  وسوف  المحتلين،  مع  مفتوحة  معركة  في  عنها 

مهما طال الزمن
للمسجد  الصهاينة  المستوطنين  "اقتحام  إن  الشعبية،  الجبهة  وقالت 
األقصى برعايٍة وحمايٍة من قوات االحتالل، غير بعيٍد عن مخطط 
فرض السيادة عليه، والذي يشّكل ناظًما ومحّرًكا لكل االقتحامات 

التي يشهدها األقصى منذ سنوات.«
وأكد خطيب المسجد األقصى، عكرمة صبري أن "هذه الجرائم في 
حول  االحتالل  كذب  على  واضح  دليل  المبارك  األقصى  المسجد 

نيته للتهدئة.«
االقتحامات  تجدد  أن  على  اإلسالمي  الجهاد  حركة  وشددت 
واالعتداءات على المسجد األقصى منذ صباح اليوم تكشف "النوايا 
الحقيقية لالحتالل الذي يمارس التضليل والخداع لتمرير مخططات 

اإلرهاب اليهودي"، كما جاء في بيانها.

19 اإ�صابة و9 معتقلني يف عدوان وقمع �صهيوين همجي

حمالت �الحتالل على �الأق�سى
 تنك�سر �أمام �سمود �ملر�بطني

ف�صلت قوات الحتالل باإخراج املرابطني من امل�صجد الأق�صى املبارك، اأم�س، رغم حملة القمع العنيفة

 التي �صنتها عليهم تزامنًا مع اقتحام جمموعات من امل�صتوطنني للم�صجد.

والمعتكفين  المرابطين  صمود  أفشل 
األقصى  المسجد  باحات  في  الفلسطينيين 
االحتالل  مخطط  اللحظة،  حتى  المبارك 
الصهيوني والمستوطنين المتطرفين إدخال 
رغم  للمسجد،  الفصح"  "قرابين  يسمى  ما 
التي  والتنكيل  واالعتداء  القمع  عمليات 
المسجد.وصباح  اقتحام  إثر  لها  تعرضوا 
المقتحمين  مسار  المرابطون  أغلق  أمس، 
األقصى  للمسجد  الشرقية  الساحة  في 
بالمخلفات والردم الذي يمنع قوات االحتالل 
إخراجه من المسجد، ما أجبرها على تأخير 
ساعة. نصف  لمدة  المستوطنين  اقتحامات 

أداء  من  المستوطنين  المرابطون،  ومنع 
من  الشرقية  المنطقة  في  تلمودية  طقوس 
األقصى أو التوقف أثناء االقتحام، مع اتخاذ 

مسار أسرع وأقصر من مسارهم المعتاد.
جسر  أمام  دورهم  المتطرفون  وانتظر 
بعدما  األقصى،  القتحام  تمهيًدا  المغاربة، 
أمنت القوات الخاصة لهم طريًقا بدياًل عن 
طريقهم المعتاد في الساحة الشرقية، والذي 

أغلقه المرابطون تماًما.
انتهاك خطري

عمر  الشيخ  األقصى  المسجد  مدير  وقال 
الكسواني: إن "حشود المصلين والمرابطين 
المتطرفين  خطوة  أفشل  األقصى  داخل 
المبارك.«  للمسجد  القرابين  إلدخال 
هذه  مثل  على  االحتالل  أقدم  "إذا  مضيف 
مسؤولية  يتحمل  فإنه  والحماقة،  الخطوة 
التصعيد ليس فقط بالقدس، بل في كل أنحاء 
العربي  العالم  فلسطين، وربما من شعوب 
من  حصل  "ما  قائال   واإلسالمي.«وتابع 
المصلين  على  واعتداء  لألقصى  اقتحام 
له  ننظر  القبلي،  المصلى  ومحاصرة 
حرمة  انتهاًكا  يشكل  ألنه  الخطورة،  بعين 
األقصى على مسمع ومرأى العالم أجمع.«

اليوم  تحول  األقصى  المسجد  أن  ويوضح 

شرطة  اقتحام  عقب  عسكرية،  ثكنة  إلى 
ومهاجمة  باحاته،  كبيرة  بأعداد  االحتالل 
ومحاصرة  عليهم،  واالعتداء  المصلين، 
من  السن  كبار  ومنع  القبلي،  المصلى 
االقتراب منه، كما أغلقت أبواب المسجد، 
السلسلة  أبقت على ثالثة هي "حطة،  فيما 

والمجلس.«
يثبت  أن  يريد  "االحتالل  أن  ويؤكد 
بقوة  المعادلة  يفرض  من  أنه  لمستوطنيه 
شرعية  أي  يعطيه  ال  وهذا  السالح، 
وبحسب  األقصى"،  المسجد  على  إطالًقا 
المتطرفة تريد  الكسواني، فإن" الجماعات 
المسجد  كامل  على  فشيًئا  شيًئا  تحصل  أن 
من  المعادلة  فرض  ويريدون  األقصى، 
والصلوات  والطقوس  االقتحامات  خالل 
ذلك.«ويتابع  في  فشلوا  لكنهم  التلمودية، 
صهيونية  انتهاكات  من  يحدث  ما  "رغم 
والسالح،  االحتالل  بقوة  األقصى  بحق 
فهو  وعروبته،  إسالميته  من  يغير  لن 
وال  القسمة  يقبل  ال  للمسلمين  خالص  حق 

الشراكة، سيبقى قبلة المسلمين األولى.«
ردع الحتالل

ناصر  القدس  شؤون  في  المختص  وأما 
وحالة  المقاومة،  تهديد  إن  فيقول  الهدمي، 
رًدا  فلسطين،  كل  في  اتسعت  التي  التوتر 
االحتالل  وضعت  األقصى،  اقتحام  على 
للمتطرفين  السماح  في مأزق، ومنعته من 

بإدخال القرابين للمسجد.
ويضيف أن صمود المرابطين والمعتكفين 
وتواجدهم في األقصى، ُرغم أنف االحتالل، 
وكل ما شاهدناه من قمع وإجرام وعنف في 
المسجد، شكل حالة بطولية وأسطورية لدى 
عالقات  تواصل  أن  ويؤكد  شعبنا.  أبناء 
أبناء  مع  والتحامهم  المحتل  الداخل  أهالي 
طريقة  في  كبيًرا  تغييًرا  حمل  شعبهم 
تغييبهم  الذي حاول  االحتالل،  التعامل مع 

الهدمي،  الفلسطيني.وبحسب  المشهد  عن 
االحتالل،  ردع  في  أيًضا  ساهم  ما  فإن" 
أحداث الضفة الغربية المحتلة، وما شهدته 
من وحدة بين الفصائل وأبناء شعبنا، ومن 
تغيير واضح على األرض، وكذلك تصدي 
اإلسرائيلية.«ويرى  لالعتداءات  المقاومة 
أن كل األحداث في المسجد األقصى تدلل 
مركزًيا  محوًرا  تهويده  مشروع  أن  على 
وإمكانياته،  أولوياته  كل  االحتالل  يعطيه 
لذلك باعتقادي فأن األمور تتجه شيًئا فشيًئا 

نحو مزيد من التوتر بشأن األقصى.
أجل  من  يصارع  االحتالل  أن  ويؤكد 
مشروع  في  واالستمرار  مخططه  تنفيذ 
ألنه  األقصى،  وتدنيس  االقتحامات، 
هذه  توقف  قد  سابقة  أي  بخلق  معني  غير 
االقتحامات، لذلك يمارس كل أشكال القمع 

واإلرهاب ضد المقدسيين والفلسطينيين.
تطور الأدوات

وحول إعاقة المرابطين لالقتحامات اليوم، 
على  تدلل  الخطوة  هذه  إن  الهدمي  يقول 
باتوا  بحيث  المرابطين،  أدوات  تطور 
الهتافات  غير  آخر  أسلوب  إلى  ينظرون 
بالعمل  األقصى،  ساحات  في  والمواجهة 
في طريق  والعوائق  الحواجز  على وضع 
المقتحمين، ما جعل مسار االقتحامات أقصر 
تلك  تطوير  بضرورة  وأسرع.ويطالب 
األدوات وأن يكون لها تأثيًرا أكبر، للتصدي 
لالقتحامات خالل األيام المقبلة، خاصة أن 
االحتالل رغم كل التنكيل والقمع لم يستطع 
كامل. بشكل  باألقصى  مشروعه  ينفذ  أن 
والمطلوب-وفًقا للناشط المقدسي-مزيًدا من 
باالعتكاف، ألن  وااللتزام  والصبر  الثبات 
التي  األدوات  أحد  هذا  أن  يعي  االحتالل 
مخططاته،  إلفشال  المرابطون  يستخدمها 
فكلما زاد عدد المعتكفين ازداد الضغط على 

سلطات االحتالل والمستوطنين.
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�إنا �أنزلناه يف ليلة مباركة

هلل سبحانه أن يفضل زمانا على آخر، أو مكانا أو قوما أو رسوال أو 
كتابا؛ فله الشأن كله، وهو أحكم الحاكمين، سبحانه. ونعيش في هذا 
الشهر أياما وليالي لعلها األكثر بركة وفضال؛ فيها ليلة القدر، وقد 
ورد في شأنها ما جاء في سورة القدر فقد قال تعالى: } إِنَّا أَنَزْلَناُه 
ْن أَْلِف  ِفي لَْيلَِة اْلَقْدِر * َوَما أَْدَراَك َما لَْيلَُة اْلَقْدِر * لَْيلَُة اْلَقْدِر َخْيٌر مِّ
ن ُكلِّ أَْمٍر * َسالٌم  وُح ِفيَها ِبإِْذِن َربِِّهم مِّ ُل اْلَمالِئَكُة َوالرُّ َشْهٍر * َتَنزَّ

ِهَي َحتَّى َمْطلَِع اْلَفْجِر{ )سورة القدر(. 
َواْلِكَتاِب  : } حم *  تعالى  قال  الدخان،  وما جاء في صدر سورة 
اْلُمِبيِن * إنا أنزلناه في ليلة مباركة إِنَّا ُكنَّا ُمنِذِريَن * ِفيَها يُْفَرُق ُكلُّ 
بَِّك إِنَُّه  ن رَّ ْن ِعنِدَنا إِنَّا ُكنَّا ُمْرِسلِيَن * َرْحَمًة مِّ أَْمٍر َحِكيٍم * أَْمًرا مِّ
ِميُع اْلَعلِيُم { )الدخان، اآليات 1-6(. إذ تحدثت سورة القدر  ُهَو السَّ
عن إنزال القرآن في ليلة القدر، وهو النزول من اللوح المحفوظ 
إلى بيت العزة جملة واحدة؛ فمن بركة هذه الليلة نزول القرآن فيها، 

ويذكرنا هللا سبحانه بذلك. 
وهي المرة الثانية التي يُحتفى بالقرآن فيها في شهر الصيام، فحين 
عّرف هللا شهر رمضان عرفه بأنه الذي أُنِزل فيه القرآن، وهنا في 
سورة القدر تنويه آخر، فليلة القدر هي ليلة إنزال القرآن. ونأخذ 
من هذا أهمية القرآن في حياتنا، ال ألنه معجزة فقط، بل ألنه قوام 
تعالى، وهو  أنه كالم هللا  حياتنا ودستورنا ومنهج حياتنا، ويكفي 
النور والروح والهدى والبركة والفرقان والشفاء والذكر والرحمة، 
وحق على المسلمين أن يكون للقرآن شأن مهم في حياتهم. وتأتي 
صيغة االستفهام الدالة على تعظيم الليلة “َوَما أَْدَراَك َما لَْيلَُة اْلَقْدِر”. 

ويأتي الجواب بأنها خير من ألف شهر. 
وهذه منة من هللا تعالى، أعطاها لعباده المؤمنين؛ فالعبادة فيها تعدل 
أو تربو على ألف شهر، مضاعفة للحسنات والبركات. فيها تتنزل 
الرحمات، إذ تنزل المالئكة يتقدمهم جبريل عليه السالم، ويخبرنا 
تعالى أنها سالم حتى مطلع الفجر. وهي فرصة لكل مسلم أن ينال 
شرفها وفضلها، فهي ليلة كاملة من الغروب إلى الفجر، ال ساعة 

ما مخفية، بل ليلة متواصلة كلها بركة وفضل ورحمة.
 وللعلماء آراء في سبب تسميتها بالقدر. فمن قائل بأنها ذات قدر 
وقيمة وعظمة، أو أن محييها ذو قدر. وقيل إن األرض تضيق من 

كثرة ما ينزل من المالئكة، وقيل بأن هللا يقدر األمور في هذه الليلة 
لما يكون في العام كله… وغير ذلك. 

فيخبرنا  أيضا،  واضحة  الكلمات  فدالالت  الدخان،  سورة  في  أما 
تعالى أنه أنزل القرآن في ليلة مباركة. والقرآن يفسر بعضه بعضا، 
فهي ليلة القدر، وجاء ذكرها هنا بأنها ليلة مباركة كثيرة الخير. 
والعجيب أن يقرن هللا تعالى بين هذا الخبر وبين اإلنذار؛ فهو ينذر 
عباده أن يقصروا في شأن عبادته واتباع منهجه، ويخبر تعالى أنه 
يفرق في هذه الليلة كل أمر حكيم. والحكمة وضع الشيء في نصابه 
الصحيح، وهو الحكيم ال إله إال هو، ويضع األمور في نصابها وفق 
حكمته وإرادته. واآلية تتحدث عن “كل أمر حكيم”، فال نقصر على 
أرزاق أو شؤون خاصة، بل كل أمر حكيم أحكمه هللا تعالى مما له 
عالقة بخلقه. ويخبر تعالى بأن األمور وفق إرادته وعلمه، فهي من 
عنده، وهو الذي يرسل المرسلين، وكل شأن يريده، المتصرف في 
خلقه، ال راد لقضائه، وال يعجزه شيء سبحانه. إنها ليلة عظيمة 
ال يمكن أن ندرك كنهها وبركاتها. ولعل ما أخبرنا به تعالى قليل 
بالنسبة لحقيقتها. والمؤمن وحده يدرك مثل هذه المعاني، فعالقته 
بعبودية هللا  دائم  والمراقبة؛ شعور  الرضى  فيه  تبعث  تعالى  باهلل 

سبحانه واللجوء إليه. 
بل  عبادته،  يستقل  أنه  إال  تعالى  هللا  على  إقدامه  رغم  والمؤمن 
يخشى على نفسه أن يكون مقصرا في حقه تعالى. يريد هللا أن يقيم 
الحجة علينا جميعا بما أسبغ علينا من نعم كثيرة، ومنها نعمة ليلة 
تغيِّر حال أحدنا  القدر، ولعلها توافق حالة رضى من هللا تعالى، 
كليا نحو الصالح والرضى والعبودية هلل سبحانه، وال فوز أعظم 
من شعور الطمأنينة تجاه هللا تعالى، أنه قد رضي عنك وأحبك، 
فأنت في معية  له، وحينها ال خوف عليك وال حزن،  فأنت ولي 

هللا سبحانه.
 نريد من ليلة القدر أن نستغلها طاعة هلل تعالى، لعلها ترفع قدرنا 
وشأننا، ولعلها توقظ ضمائرنا وأحاسيسنا، وتبعث فينا همة العمل 
من أجل هذا الدين وهذه األمة، ولن يكون هذا إال إن كنا صادقين 
في توجهنا نحو هللا، مخلصين له الدين، بائعين األنفس له سبحانه، 

ال هّم وال غاية أسمى من رضاه تعالى واأُلنس به. 

حـــــــدث يف مثـــــــل هـــــذ� �ليـــــوم 17 رم�ضان
- 1غزوة بدر الكبرى في 17 رمضان 2 هـ، الموافق 
المسلمين  بين  بدر  معركة  م، حدثت   623 مارس   13
بقيادة رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ، ويطلق عليها 

“غزوة الفرقان.“
-2  وفاة السيدة رقية رضى هللا عنها في 17 رمضان 
رقية  السيدة  توفيت  623م،  مارس   13 الموافق  2هـ، 

بنت النبي صلى هللا عليه وسلم.  
-3استشهاد اإلمام على بن أبى طالب في 17 رمضان 
اإلمام  استشهد  م،   660 يناير  24 من  الموافق  هـ   40
على بن أبى طالب، رابع الخلفاء الراشدين، الذى أسلم 
مبكًرا، وشهد الغزوات مع النبي صلى هللا عليه وسلم، 
والفصاحة  بالشجاعة  واشتهر  فاطمة،  ابنته  وتزوج 
والبالغة، وقد اغتاله الخارجي “عبد الرحمن بن ملجم 

الحميرى”، وهو ابن ثماٍن وخمسين.

 -4  االنتصار على الدولة البيزنطية في معركة عمورية 
أغسطس  12 من  الموافق  هـ،   223 17 رمضان  فى 
في  البيزنطية  الدولة  على  المسلمون  انتصر  838م، 

معركة عمورية بقيادة الخليفة المعتصم العباسي.
 -5  وفاة الحجاج بن يوسف الثقفي في السابع عشر 
وقيل الحادي والعشرين من شهر رمضان عام 95هـ، 
يوسف  بن  الحجاج  توفى  م،   714 جوان  الموافق 
الملك  عبد  بن  الوليد  خالفة  مدة  انتهاء  قبل  الثقفي، 
عمره  وكان  بالعراق،  وفاته  وكانت  سنة،  من  بأقل 

54 عاًما.
السابع عشر  بيبرس عن عرش مصر في  6-تنازل    
فبراير   17 الموافق  709هـ،  عام  رمضان  شهر  من 
1310م، تنازل السلطان بيبرس عن عرش مصر، بعد 

مرور عام ونصف على حكمه.

فتح بالد �ل�سند
 يف رم�سان بقيادة �أ�سغر فاحت

جاءت الرسالة المحمدية لتنشر اإلسالم بين الناس جميعاً؛ وتدعوهم إليه، على أيدي 
شبابها وكهولها كمحمد بن القاسم، وقتيبة بن مسلم، وعقبة ابن نافع وموسى بن نصير، 
لم يكن هؤالء القادة األبطال إال خلفاء لسعد بن أبي وقاص، وخالد ابن الوليد، وأبي 
عبيدة، وغيرهم من أولئك األبطال رضي هللا عنهم، فالرسالة النبوية لم تأت لتظل في 
مكة أو في المدينة، أو تكون مقصورة على جزيرة العرب، بل جاءت إلى الناس كافة، 
قال تعالى: }وما أرسلناك إال كافة للناس بشيراً ونذيراً{ ]سبأ: 39[. ]الغامدي، الفتح 

اإلسالمي لبالد السند، ص 81[. 
كان انتصار المسلمين في معركة القادسية في عهد عمر بن الخطاب إيذاناً لهم بفتح 
السند، فقد استنجد كسرى الفرس ببعض ملوك البالد المجاورة؛ ومنها: مملكة السند؛ 
حيث أمده ملك السند بالمال والرجال، األمر الذي اضطر المسلمين بمهاجمة السند 
رداً على تدخلهم ضدهم في معركة القادسية، ولذلك فإن البالذري يحدثنا عن حمالت 
إسالمية مبكرة على السند كان أولها في عهد عمر بن الخطاب، وكان ثانيها في عهد 
علي بن أبي طالب، كما نفهم من رواية البالذري: أن عثمان بن عفان كان أيضاً مهتّماً 
بتقصي تحركات السند، كما أن البالذري يوضح األسباب التي حولت هذه الحمالت 

إلى فتح منظم للسند في األسباب االتية. 
ما هي أسباب فتح بالد السند؟ 

ـ اكتشاف تحالف اخر بين السند والترك؛ حيث لقي المهلب في عهد معاوية بن أبي 
سفيان ثمانية عشر فارساً من الترك ببالد القيقان بالهند، لذلك تالحقت حمالت معاوية 
فأغار عبد هللا بن سوار وسنان بن سلمة بن المحبق الهذلي، فأتى الثغر ففتح مكران 

رها وأقام بها .  عنوة ومصَّ
ـ أعمال القرصنة البحرية التي كان يقوم بها الهنود؛ حيث يذكر البالذري أن البوارج 
الهندية قد استولت على سفينة كانت تحمل نساء مسلمات أرسلهن ملك جزيرة الياقوت 
هدية إلى الحجاج بن يوسف، فنادت امرأة من تلك النسوة وكانت من يربوع: يا حجاج، 
وبلغ الحجاج ذلك فقال: يا لبيك، فأرسل إلى داهر يسأله تخلية النسوة. فقال: أخذهن 
لصوص ال أقدر عليهم، لذلك أرسل الحجاج بن يوسف عبيد هللا بن نبهان إلى الديبل 
)كراتشي اليوم( فقتل، فكتب إلى بديل بن طهفة البجلي وهو بعمان يأمره أن يسير إلى 

الديبل، لكن الهنود استطاعوا محاصرته وقتله أيضاً .
 1 ـ تعيين محمد بن القاسم على ثغر الهند وتجهيزات الحجاج لجيشه: تبّدى للحجاج 
األمر،  هذا  على  هو سكت  إن  المسلمين وخطورتها  بهيبة  تلحق  التي  اإلهانة  مدى 
فرّده  )الرّي(،  إلى  يسير  أن  أمره  قد  وكان  بفارس،  وكان  القاسم  بن  محمد  فاختار 
إليه، وعقد له ثغر )السند(، وضّم إليه ستة االف من جند أهل الشام، وجّهزه بكلِّ ما 
احتاج اليه حتى الخيوط واإلبر والمال، وأمره أن يقيم بشيراز حتى يكمل حشد رجاله 
ويوافيه ما أعّد له، واهتّم الحجاج اهتماماً بالغاً في إنجاز استحضارات جيش محمد 
بن القاسم حتى بلغ بذلك حّد الروعة حقاً؛ فلم ينس أصغر التفاصيل اإلدارية إلكمال 
استحضارات هذا الجيش، حتى إنه عمد إلى القطن المحلوج فنُقع في الخل األحمر 
ند( فإن الخل بها ضيِّق،  الحاذق، ثم ُجفِّف في الظل، وقال لهم: إذا صرتم إلى )السِّ
فانقعوا هذا القطن في الماء، ثم اطبخوا به واصطبغوا. ويقال: إن محمداً لما صار إلى 
ند، كتب يشكو ضيق الخلِّ عليهم، فبعث الحجاج إليه بالقطن المنقوع في الخل. ثغر السِّ

 2 ـ المعارك التي خاضها محمد بن القاسم: 
أياماً، ثم أتى فنزبور ففتحها، ثم أتى )أرمانيل(  فأقام بها  مضى محمد إلى مكران، 
ففتحها أيضاً، فقدم )الديبل( يوم جمعة، فوافته هناك سفنه التي كانت تحمل الرجال 
الح والعتاد والمهمات، فخندق حيث نزل )الديبل(، وأنزل الناس منازلهم، ونصب  والسِّ
منجنيقاً يقال له: العروس، الذي كان يعمل لتشغيله خمسمئة من الرجال ذوي الكفاية 
المدربين على استخدامه، فدّك بقذائفه معبد الهنادكة األكبر )البد(، وكان على هذا البد 
دقل عظيم، وعلى الدقل راية حمراء إذا هبّت الريح أطافت المدينة، وحاصر محمد 
الديبل وقاتل حماتها بشّدة، فخرجوا إليه، ولكنه هزمهم حتى ردهم إلى البلد، ثم أمر 
بالساللم فنصبت وصعد عليها الرجال، وكان أولهم صعوداً رجل من بني مراد من 
أهل الكوفة، ففتحت المدينة عنوة، فاستباحها محمد ثالثة أيام، ولكّن عامل )داهر( ملك 
السند عليها هرب عنها سالماً، فأنزل فيها محمد بن القاسم أربعة االف من المسلمين، 
وبنى عليها جامعها، فكان أول جامع بني في هذه المنطقة، وسار محمد عن الديبل 
إلى النيرون، وكان أهلها بعثوا إلى الحّجاج فصالحوه، فلقوا محمداً بالميرة وأدخلوه 

مدينتهم ووفوا بالصلح . 
دون  نهراً  عبر  حتى  فتحها  إالَّ  بمدينة  يمر  ال  وجعل  )نيرون(،  عن  محمد  وسار 
إلى  عنهم  وسار  الخراج  عليهم  ففرض  وصالحوه،  )سربيدس(،  أهل  فأتاه  مهران، 
)داهر(،  وبلغ خبره  في وسطه،  فنزل  )مهران(  نهر  إلى  ثم سار  ففتحها  )سهبان(، 
فاستعّد لمجابهته، وبعث محمد إلى )سدوستان(، فطلب أهلها األمان والصلح، فأمنهم 

محمد وفرض عليهم الخراج أيضاً.
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 6 قتلى و142 جريح �ساركت في يوم تح�سي�سي حول “محاربة الأمية الرقمية”
في حوادث مرور 

هذه ح�صيلة تدخالت الحماية 
المدنية خالل الـ 24 �صاعة الأخيرة

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 142 آخرون في 
حوادث مرور وقعت بعدة واليات من الوطن خالل الـ 
24 ساعة األخيرة، حسب ما أوردته، أمس، حصيلة 

لمصالح الحماية المدنية.
ومن جهة أخرى سجلت الحماية المدنية وفاة شخص 

واحد يبلغ )28( سنة جراء استنشاقه لغاز أحادي أكسيد 
الكربون المنبعث من سخان الماء داخل منزل بالجزائر 

العاصمة, إلى جانب تدخل ذات المصالح من أجل 
انتشال جثتي  طفلين يبلغان من العمر )14( و)16( سنة 

متوفين غرقا ببركة مائية بوالية برج بوعريريج.
كما تدخلت ذات المصالح، خالل نفس الفترة، من أجل 

إسعاف )7( أشخاص أصيبوا باختناق, جراء استنشاقهم 
لنفس الغاز المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة وسخانات 

المياه داخل منازلهم وذلك بكل من والية ميلة )4( 
أشخاص, سطيف )2( والجزائر العاصمة )1(.

وتدخلت ذات المصالح أيضا من أجل إخماد )3( حرائق 
حضرية مختلفة بكل من بجاية, البويرة وعين تموشنت, 

حيث خلفت هذه الحرائق إصابة شخصين بحروق من 
الدرجة األولى جراء حريق شب داخل مسكن بوالية 

البويرة, إلى جانب إسعاف )3( أشخاص في حالة صدمة 
جراء حريق شب داخل مسكن بوالية بجاية.

ر. ن

اأطلقتها المديرية العامة للأمن 

الوطني تزامنا مع ال�سهر الف�سيل

حملة تح�صي�صية حول مخاطر 
ال�صير على �صكك »الترامواي«

أطلقت المديرية العامة لألمن الوطني بمناسبة شهر 
رمضان  حملة توعوية تحسيسية وطنية لمواجهة مخاطر 

السير على السكك الحديدية خاصة سكك »الترامواي« 
وذلك نظرا لتفشي هذه الظاهرة الخطيرة خالل السهرات 

الرمضانية.
وفي هذا الصدد، كشف المكلف باإلعالم لدى مديرية 

األمن العمومي عميد أول شرطة رابح زواوي في 
تصريح للقناة األولى، أمس، أن المديرية العامة لألمن 

الوطني تسعى من خالل هذه الحملة إلى توعية سلوكيات 
وتصرفات مستعملي الطريق وتنبيههم بأن السير على 

السكك الحديدية وسكك ترامواي تعتبر من المخاطر 
المرورية.

وأكد زواوي أن المديرية العامة لألمن الوطني ستعمل 
بالتنسيق مع كل األطراف لتنظيم وتهذيب سلوكيات 

المواطنين خاصة على مستوى الخطوط الحديدية نظرا 
لخطورتها، مشيرا إلى أهمية هذه الخطوط التي تساعد 

في تنقل المواطنين في السهرات الرمضانية.
جدير بالذكر أن مصالح الدرك الوطني كانت قد أطلقت 

بداية من 3 إلى غاية 23 أفريل الجاري، حملة تحسيسية 
للوقاية من حوادث المرور بمناسبة الشهر الفضيل والتي 

تحمل شعار »لرمضان آمن، سوقوا بحذر«. وتندرج 
هذه الحملة في اطار مواصلة العمل التحسيسي في مجال 

السالمة المرورية المسطر خالل الشهر الفضيل.
ف. م

بعد غرق �سفينة وقود قبالة �سواحلها

تون�س تحاول تفادي كارثة بيئية 
ودول تعر�س الم�صاعدة 

قالت وزارة الدفاع التونسية أمس، إن عدة دول عرضت 
المساعدة على تونس للسيطرة على الوضع بعد غرق 
سفينة تجارية تحمل ما يصل إلى ألف طن من الوقود 

قبالة سواحل قابس في محاولة لتجنب كارثة بيئية.
وغرقت السفينة المتجهة من غينيا اإلستوائية إلى مالطا 

الجمعة المنصرم، وأنقذت البحرية جميع أفراد الطاقم 
السبعة. وقال مسؤولون إن السفينة كانت تحمل ما بين 
750 طنا وألف طن من الوقود وأرسلت نداء استغاثة 

على بعد سبعة أميال من قابس استجابت له البحرية 
التونسية.

وفي بيان، قالت وزارة الدفاع إن البحرية التونسية 
ستتدخل مع الدول التي أبدت رغبتها في المساعدة 

للحيلولة دون وقوع تلوث بحري وتجنبا لكارثة بيئية 
بحرية. وقالت إذاعة موزاييك في تونس إن إيطاليا 

عرضت المساعدة وإنه من المتوقع أن ترسل بارجة 
متخصصة في التعامل مع الكوارث البحرية.

وبدأ فريق من الغواصين عمله حول هيكل السفينة للتأكد 
مما إذا كان حدث تسرب نفطي.وقال وزير النقل ربيع 

المجيدي بعد انتهاء عملية الغوص »الوضع مطمئن 
وتحت السيطرة ولم يتم تسجيل تسرب لمادة الغازوال 

)البنزين( من خزان السفينة الغارقة«. وقال إن المرحلة 
المقبلة دقيقة وحساسة ويجب خاللها انتشال السفينة، 

مضيفا أن الخطأ ممنوع لتفادي التسرب.
وفتحت النيابة العامة أول أمس، تحقيقا لتحديد 

المسؤوليات واالستماع إلى طاقم السفينة. وأكدت وزيرة 
البيئة ليلى الشيخاوي أن جهود تونس منصبة حاليا على 
منع أي كارثة بيئية لكنها ستطالب بتعويض بعد تحديد 

الخسائر الحقا.
وكاالت

ب�سبب عطب وقع في ال�سبكة

 تذبذبات في التزود بالماء 
بهذه البلديات في العا�صمة

 
أعلنت شركة المياه والتطهير 

“الجزائر”، عن تذبذبات في عملية 
التزود بالماء الشروب على مستوى 
أحياء بلديات الدويرة وتسالة المرجة.

 وجاء ذلك، تبعا لعطب وقع في شبكة 
المياه الشروب. حيث تقوم شركة 
المياه والتطهير للجزائر بأشغال 
إصالح تسرب على مستوى قناة 

رئيسية للتوزيع. كما تقام هذه األشغال 
بالقرب من حي محمد بن محمد ببلدية 

الدويرة. وستخلق تذبذبات في عملة 
التزود بالمياه الشروب على مستوى 
أحياء البلديات التالية: بلدية الدويرة 

كليا وبلدية تسالة المرجة بحي 1310 
مسكن، 932 مسكن و1032 مسكن. 

هذا وتؤكد سيال لزبائنها القاطنين 
في األحياء المعنية بأن عملية إعادة 

التزويد بالمياه الشروب ستستأنف 
تدريجيا بعد نهاية األشغال. كما تسخر 

شركة سيال تجهزات متنقلة لضمان 
تزويد المستخدمين ذوي األولوية 

“المؤسسات العمومية والمستشفيات 
بالمياه الشروب.

 �س.ز

 باتنة

حجز 2 كلغ من الكيف 
وتوقيف المتورطين

 
تمكنت عناصر فرقة مكافحة االتجار 
غير المشروع للمخدرات بباتنة، من 

توقيف مركبتين سياحيتين على متنهما 
شخصين يبلغان من العمر 42 و 57 
عاما، مسبوقين قضائيا بمدينة باتنة، 
كانا بصدد عقد صفقة بيع لكمية من 

المخدرات، حيث تم حجز 20 صفيحة 
بوزن 2 كلغ و 40 غرام ليتم تقديم 

المشتبه بهما أمام النيابة المحلية.
 

.. وتوقيف م�سبوق ق�سائي تورط  

في ال�سطو على م�سكن 

 
تقدم، مواطن بشكوى لدى عناصر 

األمن الحضري الثاني بباتنة، مفادها 
تعرض مسكنه للسرقة بحي بوزوران، 
ليباشر أعوان المصلحة بفتح تحقيق في 

القضية،حيث تم تحديد هوية المشتبه 
به في ظرف قياسي و توقيفه والبالغ 

من العمر 24 عاما، مسبوق قضائيا و 
بعد استصدار إذن بتفتيش مسكنه، تم 
العثور على صفيحة مخدرات بوزن 

78 غرام، ليتم تقديمه أمام النيابة 
المحلية الستكمال باقي اإلجراءات 

القانونية.
 باتنة: حياة م�سباحي

البليدة 

القب�س على مروجي 
الأقرا�س المهلو�صة بمفتاح 

ألقى أفراد الفرقة اإلقليمية للدرك 
الوطني بمفتاح في والية البليدة 

بالتنسيق مع فصيلة األمن والتدخل 
القبض على شخصين بجنحة 
حيازة أقراص مهلوسة قصد 

الترويج.
حيثيات قضية الحال حسب ذات 

المصالح، تعود لورود  معلومات 
مؤكدة مفادها وجود أشخاص 

يقومون بترويج وبيع األقراص 
المهلوسة، على إثر ذلك تنقل أفراد 

الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني 
بمفتاح مدعمين بأفراد فصيلة 

األمن والتدخل إلى عين المكان بعد 
وضع خطة أمنية محكمة، أسفرت 

العملية عن إلقاء القبض على 
شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 

)33-41( سنة، ليتم نقلهما إلى 
مقر  الفرقة اإلقليمية للتحقيق بتهمة 

الترويج وبيع األقراص المهلوسة 
مع حجز 51 قرص مهلوس، 

ومبلغ مالي قدره 47000 
دج من عائدات بيع األقراص، 
وسيارة سياحية كانت تستعمل 

في نقل األقراص المهلوسة، ليتم 
تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات 
القضائية المختصة في انتظار 

محاكمتهما.
اأ�سماء. ب

”اأوريدو” تحيى يوم العلم 
” وتوؤكد دعمها لجمعية ”اإقراأ

وفاة المجاهد مختار �صرون عن عمر ناهز الـ 85 عاما

بعد ر�سد من�سور تحري�سي على«الفاي�سبوك«

الأمن يحبط محاولة »حرقة« بم�صتغانم

ع. ط

أحيت »أوريدو« يوم العلم الذي يصادف 
الـ 16 أفريل من كل سنة، من خالل 
المشاركة في يوم إعالمي وتحسيسي 

تحت شعار: »محاربة األمية الرقمية«، 
الذي نظمته الجمعية الجزائرية لمحو 

األمية »إقرأ« بالشراكة مع وزارة 
الرقمنة واإلحصائيات، أمس، بمنتدى 

يومية المجاهد بالجزائر العاصمة.
خالل مداخلته في هذا اللقاء، عرض 

رمضان جزايري، مدير الشؤون 
المؤسساتية لدى Ooredoo، أهم 

المشاريع لمحاربة األمية في الجزائر 
التي جسدتها جمعية »اقرأ« منذ 

2006، بدعم منOoredoo  في إطار 

شراكتهما اإلستراتيجية.  
شراكة مواطنة تجسدت في العديد من 
المشاريع التربوية واالجتماعية، حيث 
ساهمت Ooredoo بتوفير المعدات 

البيداغوجية والتكنولوجية لمراكز تعليم 
وإدماج المرأة والفتاة »عفيف«  في 

الخروب )قسنطينة(، تيماسين )ورقلة( ، 
والد يحيى خدروش )جيجل(، تيزي وزو 

وعين بسام )البويرة(. وبفضل البرامج 
المقدمة في هذه المراكز، تمكنت العديد 
من النساء والفتيات في المناطق النائية 

من التخلص من األمية والفقر.
 Ooredoo كما أطلق الشريكان جائزة

لمحو األمية في عام 2013، والتي 
تكافئ األفراد والمؤسسات والمنظمات 

والجمعيات، العامة أو الخاصة، الذين 
يساهمون في محاربة األمية ونشر العلم 

والمعرفة في الجزائر.
وقد منحت جائزة في عام 2015 

لتطبيقين نقالين: »حروف الهجاء« لتعلم 
اللغة العربية لنزيه دحوش و »أزول« 
لتعلم اللغة األمازيغية الذي طوره كريم 

ولد والحاج.
وفي إطار أنشطتها التضامنية، تبرعت 

مؤخرا Ooredoo بالشراكة مع جمعية 
»اقرأ« بـ 1000 محفظة مدرسية في 

سبتمبر 2021 للتالميذ المتضررين في 
الواليات المتضررة من حرائق الغابات، 

ال سيما: تيزي وزو، البليدة، جيجل، عين 
الدفلى، البويرة، بومرداس والمدية.

انتقل الى رحمة الله المجاهد وعضو جيش 
التحرير الوطني، مختار شرون، عن عمر 
ناهز الـ 85 عاما، حسب ما علم أمس لدى 

وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
وقد بدأ الفقيد، الذي ينحدر من منطقة أوالد 

رحمة بوالية بسكرة، مسيرته النضالية 
سنة 1956، حيث شارك في العديد 

من المعارك والعمليات العسكرية ضد 
العدو الفرنسي بالمنطقة الثالثة للوالية 

السادسة التاريخية.وقد أهله نضاله وكفاحه 

المستميت بالسالح وبالكلمة من تقلد عدة 
رتب في جيش التحرير الوطني إلى غاية 

استرجاع السيادة الوطنية.
وبعد االستقالل، أوكلت للمرحوم عدة مهام 

بمكتب منظمة المجاهدين لوالية الجلفة 
التي اصبح فيما بعد أمينها الوالئي.

وكانت له مساهمات في التعريف بتاريخ 
الوالية السادسة التاريخية من خالل 

مشاركته في نشاطات تاريخية من ندوات 
وملتقيات، إلى جانب شهادات حية حول 

مساره النضالي والكفاحي. وأمام هذا 
المصاب الجلل، يتقدم وزير المجاهدين 
وذوي الحقوق، العيد ربيقة، إلى أسرة 

الفقيد ورفاقه في الجهاد بتعازيه الخالصة 
المشفوعة بأصدق مشاعر التضامن 

والمواساة، راجيا من المولى العلي القدير 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر 
والسلوان.

ع.ط

 تمكنت مصالح الشرطة بمستغانم من 
إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية عن 

طريق البحر، حسبما أفادت به أمس، 
مديرية األمن الوالئي.وأوضح المصدر 
أن العملية تمت من طرف فرقة مكافحة 

تهريب المهاجرين بالتنسيق مع فرقة 
مكافحة الجريمة اإللكترونية ألمن والية 

مستغانم بعد رصد منشور تحريضي على 
مواقع التواصل االجتماعي )الفايسبوك( 

يدعو إلى الهجرة غير الشرعية عن طريق 
البحر انطالقا من شواطئ الوالية.

وبعد تحديد هوية صاحب الحساب الذي 

ينحدر من إحدى الواليات الغربية للوطن 
تم إخطار وكيل الجمهورية المختص 

إقليميا واستدعاء المشتبه فيه والذي تبين 
أنه وسيط في تدبير وتنظيم للهجرة غير 
الشرعية على متن قارب مزود بمحرك 

مقابل مبلغ مالي.
كما أظهرت التحقيقات أنه يعمل مع 

شريكين آخرين يتكفالن بتوفير كل العتاد 
البحري الالزم لهذه الرحلة غير الشرعية، 

حسب نفس المصدر.وقد قامت الشرطة 
بتوقيف أحد المشتبه فيهما الذي اعترف 

باألفعال المنسوبة إليه وذكر أنه كان بصدد 

التحضير للهجرة غير الشرعية مقابل 
300 ألف دج للشخص الواحد بالتواطؤ 

مع الوسيط )صاحب الحساب(.
وبتهمة التدبير والتنظيم للخروج غير 

المشروع من التراب الوطني عبر منفذ 
غير حدودي وباستعمال وسيلة تكنولوجية 

تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد 
الموقوفين وقدما أمام وكيل الجمهورية 

بمحكمة مستغانم الذي أحالهما على قاضي 
التحقيق وأصدر في حقهما أمر بإيداع 

الحبس.
ق. و

الواليات المتحدة االأمريكية في ال�سدارة

اأكثر من 500 مليون اإ�صابة بكورونا حول العالم
أصيب أكثر من 502.2 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على 

مستوى العالم وتوفي 6592734 شخصا طبقا إلحصاء »رويترز«.
واكتشفت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دولة ومنطقة منذ رصد 

الحاالت األولى في الصين في ديسمبر كانون األول 2019. وجاءت 
الواليات المتحدة في صدارة دول العالم من حيث عدد اإلصابات التي 
بلغت هناك 80641214 إصابة، وكذلك من حيث عدد الوفيات التي 

سجلت 989866 حالة.
وكاالت

الق�صاء على اإرهابي في عملية 
تم�صيط بمنطقة فوزار

في إطار مكافحة اإلرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة فوزار 
بالميول الغربية لجبل اللوح ببلدية طارق بن زياد بالقطاع العسكري 

عين الدفلى بالناحية العسكرية األولى، تمكنت أمس، مفرزة من الجيش 
الوطني الشعبي من القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس )01( 

رشاش من نوع كالشنيكوف وثالثة)03( مخازن ذخيرة مملوءة ومنظار 
)01( ميدان وأغراض أخرى.

ع.ط
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