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بح�شور م�شت�شار رئي�س الجهورية عبد الحفيظ عالهم ووزير المجاهدين 

ت�ضييع جنازة "جولييت اكومبورا" المنا�ضلة من اأجل الق�ضية الجزائرية

الفريق ال�شعيد �شنقريحة يدعو لتوحيد 

الجهود من اأجل اإحباط الموؤامرات وي�شّدد

 "اأوهـام المخربيـن
 لــــن تتحقق اأبـــدا 
على اأر�ض ال�ضهــداء"

02

رئي�ض الجمهورية ي�شتعر�ض ما حققته بالدنا في المجال التعليمي

رهان على "المعرفة" 
ل�ضتكمال م�ضار الإ�ضالح

02

 احتجاجا على عدم اإعادة النظر 

في النظام الجبائي المفرو�ض عليهم

المحامون يقررون �ضل 
المحاكم بداية من يوم غد

فيما �شجل نق�ض كبير في المادة عبر الم�شت�شفيات

 هذه الأ�ضباب دفعت 
عمليات التبرع بالدم 

للتراجع منذ بداية رم�ضان
04 0403

 م�شوؤولة بوزارة المالية تتحدث 

عن زيادات معتبرة في الأجور

كل �ضيء عن النقطة 
ال�ضتدلليــــــــــة

03

02

في اطار  نخبة واعية بالم�شالح العليا لوطنها 

وت�شاهم بفعالية في التنمية الوطنية، بن زيان:

 قال اإنها تعمل على المحافظة 

على مقومات الأمة، ق�شوم يوؤكد:

 "الجزائــــر تعـــــول
 على اطاراتها وعلمائهـــــا 
ل�ضتكمال م�ضار بن بادي�ض 
ورفـــــع التحديـــــات"

"جمعيــــة العلمــاء الم�ضلمين" 
م�ضتعـــــدة للم�ضاهمة في اإثراء 

اأدوار "جامــــــع الجزائــر"



الحدث2

�إميان. �س

الفريق ال�شعيد �شنقريحة يدعو لتوحيد اجلهود 

من اأجل اإحباط املوؤامرات وي�شّدد

 "اأوهام املخربني لن تتحقق 
اأبدا على اأر�ض ال�شهداء"

اأكد الفريق ال�شعيد شنڨريحة، رئي�ش اأركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي، 

اأم�ش، خالل زيارة عمل وتفقد قام بها اأم�ش، اإىل القطاع العملياتي برج 

باجي خمتار بالناحية الع�شكرية ال�شاد�شة " بتمرنا�شت" على اأّن بالدنا 

يف حاجة لتوحيد جهود كافة اأبنائها املخل�شني، لإحباط ما يحاك �شدها 

من موؤامرات ود�شائ�ش ت�شتهدف وحدتها الرتابية وال�شعبية.

�إميان. �س

أكد بيان لوزارة الدفاع 
الوطني أن الزيارة تأتي في 

سياق حرص القيادة العليا 
للجيش الوطني الشعبي 

على الوقوف على درجة 
الجاهزية العملياتية لوحداتنا 
المرابطة بهذه الناحية الهامة 
وكذا معاينة الظروف المهنية 
والمعيشية لألفراد المرابطين 

بأقصى حدودنا الجنوبية 
السيما خالل شهر رمضان 

المبارك، حيث كان في 
استقبال الفريق اللواء محمد 

عجرود، قائد الناحية العسكرية السادسة.
وكان للفريق لقاء مع إطارات الناحية العسكرية السادسة، ألقى خالله كلمة 
توجيهية بُثت إلى جميع وحدات الناحية، عبر تقنية التخاطب المرئي عن 

بعد، أكد من خاللها أّن بالدنا في حاجة لتوحيد جهود كافة أبنائها المخلصين، 
إلحباط ما يحاك ضدها من مؤامرات ودسائس تستهدف وحدتها الترابية 

والشعبية:
وقال الفريق السعيد شتقريحة "إنه وفي ظل التحديات األمنية الكبرى التي 

أفرزتها األوضاع الجيوسياسية الدولية واإلقليمية المستجدة، وفي عز 
األزمات التي تعصف بمنطقتنا وما تشهده من هشاشة أمنية مزمنة، السيما 

مع تمدد الظاهرة اإلرهابية بجوارنا اإلقليمي المباشر وانتشار الجريمة 
المنظمة العابرة للحدود، فإن بالدنا اليوم، في حاجة أكثر من أي وقت 

مضى، لتوحيد جهود كافة أبنائها المخلصين، إلحباط ما يحاك ضدها من 
مؤامرات ودسائس تستهدف وحدتنا الترابية والشعبية".

وتابع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قائال "جهود قوامها الوحدة 
واالنسجام والتالحم، بين مختلف شرائح أبناء الشعب الجزائري، وعمادها 
الثقة في مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، وااللتزام 

بواجب خدمة الوطن، والحفاظ على مصالحه العليا، وتعزيز أمنه واستقراره 
وسيادته، من أجل بناء الجزائر الجديدة، التي رسم معالمها رئيس الجمهورية 

القائد األعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني".
وبذات المناسبة شدد السعيد شنقريحة، على أن أوهام وتخيالت المخربين لن 

تتحقق أبدا على أرض الشهداء، ألن منبت الشعب الجزائري وجيشه طيب 
ومعدنهما أصيل، ال غاية لهما سوى مصلحة الوطن ومستقبل أبنائه:

وقال إن "هذا التالحم الذي بفضله تمكن الشعب الجزائري من تحرير 
بالدنا من قيود المستعمر. هذا التالحم الذي مكننا من دحر آفة اإلرهاب 
الهمجي، هذا التالحم الذي سيمكن بالدنا دون شك، من مواصلة مسيرة 

الرقي والتطور، وستبقى بإذن هللا واحة لألمن واألمان، رغم كيد الكائدين 
والمتربصين الحاقدين، الذين لم ولن ترضى نفوسهم المريضة والخبيثة 

الخير للجزائر ولشعبها"
واستطرد الفريق قائال "إن المشهد واضح كل الوضوح، ألن المتمعن في 
الحمالت المسعورة التي تتعرض لها بالدنا في اآلونة األخيرة، ال يحتاج 

لتفكير طويل وتحليل عميق، حتى يُدرك خبث نواياها ودناءة أهدافها 
وخساسة مروجيها، الذين خانوا وطنهم وباعوا ضمائرهم وشرفهم".

وأضاف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي" ففي الوقت الذي تحتاج 
الجزائر لتعزيز وحدتها الوطنية، والتفاف كل القوى الحية حول المصلحة 

العليا للوطن، تحاول هذه األطراف المأجورة، وعن قصد، زرع بذور 
التفرقة والفتنة بين أبناء الشعب الواحد، وبين الشعب وجيشه، وهي أوهام 
وتخيالت لن تتحقق أبدا على أرض الشهداء، ألن منبت الشعب الجزائري 

وجيشه طيب ومعدنهما أصيل، ال غاية لهما سوى مصلحة الوطن ومستقبل 
أبنائه".

يف انتهاك فا�شح لقد�شية وحرمة امل�شجد الأٌق�شى

 اجلزائر تدين االعتداءات
 اخلطرية على الفل�شطينيني 

أدانت الجزائر بشدة االعتداءات الخطيرة التي تعرض لها الفلسطينيون 
فجر أول أمس في المسجد األقصى من قبل قوات االحتالل الصهيوني 

"في انتهاك فاضح لقدسية وحرمة المسجد وتعد سافر على كل القرارات 
والمواثيق الدولية ذات الصلة"، حسب ما أفاد به بيان وزارة الشؤون 

الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وأضاف البيان أن الجزائر "تؤكد على ضرورة توفير الحماية الكاملة 

للمصلين المسلمين والسماح لهم بأداء شعائرهم في المسجد األقصى الذي 
يعد وقفا إسالميا خالصا للمسلمين".ودعت الجزائر - بحسب نفس المصدر 
- "المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس األمن لالضطالع بالمهام المنوطة 
به والتحرك من أجل وضع حد لهذه االستفزازات العدوانية وتوفير الحماية 

للشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة".
وأوضح البيان ذاته ان "االنتهاكات المتكررة في حق الشعب الفلسطيني 

وما ينجم عنها من حالة الالأمن والالاستقرار" التي يتسبب فيها االحتالل 
الصهيوني لألراضي الفلسطينية, "تؤكد من جديد الضرورة الملحة إلطالق 
عملية سالم جدية تفضي إلى إحالل سالم شامل وعادل في الشرق األوسط 
و تحقق انسحاب اسرائيل من كافة األراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
ع.ط

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في 
رسالة وجهها إلى الشعب بمناسبة ذكرى يوم 

العلم المصادف لـ16 أفريل من كل سنة، 
أكد من خاللها سعيه إلى استكمال االنجازات 

المحققة في المنظومة التربوية والجامعية 
ومواصلة برنامج تأهيل اإلطارات ورفع 

المستوى التعليمي من اجل النهوض باالقتصاد 
الوطني وتحقيق هدف اإلصالح.

وجاء في رسالة الرئيس التي نشرتها وكالة 
دنا، فـي كل سنة، أن  األنباء الجزائرية، "تعوَّ

نعيش فـي ظالل ذكرى يوم العلم، ذكرى 16 
أفريل التي شهدت وفاة رمز النهضة الجزائرية 
الـمباركة العالمة الشيخ عبد الحميد بن باديس، 
أسبغ هللا عليه شآبيب الّرحمات، وأسكنه فسيح 
جنّاته"، وذكر الرئيس باإلنجازات المحققة في 

المنظومة التربوية والجامعية والتي وصفها 
ائدة"، حين قال إنها " قطعت  بـ" الرائعة الرَّ

أشواًطا ملحوظة، فـي البناء والتشييــــد، 

وحققت مطامح عديدة فـي االعمار واالستثمار 
منذ استعادة السيادة الوطنية عام 1962 إلى 

اليوم، فأصبحت الجزائر، بتأييد هللا وعونه، في 
تطّور وتنمية مستمرة، وارتفع المستوى العلمي 
والثقافي للمواطنين، واستفادت الطبقات الفقيرة 

المحرومة من حّقها في الحياة الكريمة، ومن 
حّقها في التعليم بمختلف أطواره ومراحله.”

وفي هذا الشأن تحدث رئيس الجمهورية 
عن إحصاء 11 مليون تلميذ متمدرس في 
أطوار التعليم الثالثة، مقابل مليون و700 
ألف طالب في الجامعات، كما وصل عدد 

الملتحقين بالتكوين المهني 410 ألف متربص، 
ليضيف أنه "ومن نتائج سياسة الدولة في 

توسيع مؤسسات التعليم العالي وزرعها في 
كل ربوع الوطن"، تحصي بالدنا أكثر من 

60 جامعة ومركز جامعي و37 مدرسة عليا، 
منها المدرسة العليا للرياضيات والمدرسة 

العليا للذكاء اإلصطناعي، باإلضافة إلى 11 

مدرسة عليا لألساتذة، مع العلم أن نسبة األمية 
في بالدنا كانت 90 % سنة 1962، ولم يكن 
عدد الطلبة الجامعيين آنذاك إاّل حوالي 800 

طالب.
ولفتت رسالة الرئيس إلى أن تطوير مجال 

العلم الذي وصته بـ" المسلك الرائد الحكيم"، 
"مّكن من تلبية الطلب االجتماعي المتزايد 
وسمح بتكوين موارد بشرية عالية التأهيل 

تُساهم اليوم، بما تملكه من قدرات معرفية، 
في تطّور االقتصاد وتنمية المجتمع."، مذكرا 

بأن ذكرى يوم العلم تتزامن هذه السنة مع 
احتفاالت بالدنا بالذكرى الستون السترجاع 

السيادة الوطنية، ما يفرض علينا حسب رئيس 
الجمهورية وعلينا "التمعن في كل اإلنجازات 

التي حققتها بالدنا، وأن نستشرف المستقبل 
الذي يصبو إليه شعبنا”.

وتأكيدا منه على أن إصالح مجال العلم 
وتطويره خطوة هامة الستكمال رهان 

اإلصالح وكسبه، شدد الرئيس على ضرورة 
" جعل يوم العلم فرصة للذكرى، ومحّطة 

للعبرة، وحافزا للوعي، ودافعا للتأمل، 
ومسلكا لإلصالح والمراجعة، باستظهار الفهم 

األصيل، والفكر المتوازن النبيل، وتوّخي 
الوسطية في التعامل"، مذكرا بدور جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين، والمجهودات 

المباركة لشيوخ وأئمة الزوايا، "الذين عملوا 
في كل ربوع الوطن لتكون الزوايا مناراٍت 

للتعليم واإلشعاع الروحي والحضاري، وحصًنا 
للهوية الوطنية، كما علينا استشراف المستقبل 

من خالل فهٍم عميق لواقع العصر، ولمتطلبات 
الحياة، والتحكم في الـمعارف والـمهارات 

وتطبيقاتها التكنولوجية مع التشبث باألصالة 
والتّوق للعصرنة.”

واغتنم الرئيس المناسبة لتوجيه رسالة للشباب 
الجزائري، دعاهم من خاللها إلى " العمل على 

حسن التحصيل، وعمق التأصيل، والمبادرة 
إلى التواصل الحضاري، والتمسك بوطنيتنا 

العلمية، التي يجب أن تبقى على مستوى عال 
من اليقظة أمام الحركية التي يشهدها العالم، 

والعمل بكل ما أمكن لتفادي هزيمة الفكر 
واالنفتاح االيجابي على اللّغات والحضارات، 

والّسعي إلى التحكم في التقنيات، واستخدام 
آليات العصر، والتوجه بفعاليّة وهّمة، وبفكر 
نقدي راشد، إلى االبداع الّسامي، واالكتشاف 
الّراقي، بما تقتضيه حركة التنمية في وطننا 

المفدى”.

أكد رئيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين، عبد الرزاق قسوم، استعداد 
هيئته للمساهمة في إثراء أدوار "جامع 

الجزائر"، من خالل المساهمة فيما أسماه 
"إشعاع هذا القطب الديني"، مضيفا أنه 

تحدث إلى رئيس الجمهورية حول هذه النقطة 
وعرض خدمات الجمعية للمساهمة في بناء 

الدولة وتصحيح أخطاء الماضي.
�إميان. �س

قال رئيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين، عبد الرزاق قسوم، في حديث 

خص به إذاعة سطيف بمناسبة إحياء ذكرى 
يوم العلم، إنه أكد لرئيس الجمهورية عبد 

المجيد تبون، استعداد الجمعية للمساهمة في 
إشعاع القطب الديني متعدد االختصاصات 

والمتمثل في الجامع األعظم داخل وخارج 
الوطن، داعيا كل "األيادي الطيبة أن تمد 
النصح والنقد ليتم تصحيح األخطاء وبناء 

الدولة.”
ولفت قسوم إلى ان المناسبة تعد "يوما من أيام 

هللا والوطن والعلم، جّسده اإلمام ابن باديس 
الذي مات لتحيا الجزائر"، معتبرا إليه بمثابة 

"الغيث النافع الذي أحيا هللا به الجزائر بعد 
قحط عاشته لسنوات طويلة، وأن آثاره ومنهجه 

ال تزال إلى اليوم"، وواصل قسوم الذي قال 
إن العالمة بن باديس "لم يكن إنسانا عاديا بل 
كان متعدد االختصاصات، قدم المثل األعلى 

للتضحية في كل ما يملك من أجل وطنه.”
وعاد الدكتور قوسم للحديث عن دور جمعية 

العلماء المسلمين الجزائريين التي يرأسها، 
حين شدد على أنها " عملت وتعمل على 

المحافظة على مقومات األمة رغم التحديات 
الكبيرة التي تعترضها، وذلك من خالل 

تواجدها في 51 والية مهيكلة ومنظمة عبر 
البلديات"، ليضيف أنه وعلى الرغم من أن 

الجمعية "لم تحقق كل األهداف المرجوة لغاية 
اآلن"، غير أن الطريق "ال يزال طويال للحفاظ 
على الحصانة الذاتية"، مناشدا الجميع مساعدة 

جمعية العلماء بصفتها "عالمة الحياة والدار 
الجامعة.”

وفي هذا الشأن، قال الدكتور قسوم، إنه 
يسعى مستقبال إلى تشييد ما أسماه مقرا كبيرا 

يتسع للمعهد العلمي والمطبعة اإلعالمية 
وفندق االستضافة والمسجد والمكتبة وقاعة 
المحاضرات، حيث أوضح أنه ينتظر حاليا 
من السلطات العليا مساعدته في هذا المجال 

لتحقيق أهداف الجمعية والوصول إلى غاياتها.
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رئي�ش اجلمهورية ي�شتعر�ش ما حققته بالدنا يف املجال التعليمي

 رهـــــان على "املعرفـــــة" 
ال�شتكمــــال م�شار االإ�شـــالح

ت�شعى اجلزائر اإىل الرقي بالعلم وا�شتكمال الجنازات املحققة يف املنظومة الرتبوية واجلامعية، من اجل 

النجاح يف ك�شب رهان الإ�شالح القت�شادي وا�شتكمال بناء قواعد "اجلزائر اجلديدة" التي دعا اإليها رئي�ش 

اجلمهورية، ويف ر�شالة وجهها مبنا�شبة ذكرى يوم العلم، اأكد الرئي�ش تبون اأن رفع م�شتوى التاأهيل والقدرات 

املعرفية، من �شاأنه امل�شاهمة يف تطّور القت�شاد وتنمية املجتمع. 

قال اإنها تعمل على املحافظة على مقومات الأمة، ق�شوم يوؤكد:

"جمعية العلماء امل�شلمني" م�شتعدة للم�شاهمة يف اإثراء اأدوار "جامع اجلزائر "
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يف اطار  نخبة واعية بامل�سالح العليا لوطنها وت�ساهم بفعالية يف التنمية الوطنية، بن زيان:

"اجلزائر تعول على اطاراتها وعلمائها 
ال�ستكمال م�سار بن بادي�س ورفع التحديات"

اأكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان ، اأن اجلزائر تعول على اإطاراتها وعلمائها لرفع 

التحديات التي باتت تفر�سها عوملة خمرتقة للحدود و الثقافات، ال ترحم ال�سعفاء، وتفر�سها ثورة معلوماتية 

هائلة و انفجار معريف ، قائال يف هذا ال�سدد" اإننا ، ونحن نتكلم عن النه�سة النه�سة العلمية احلديثة يف اجلزائر ، 

و اإمنا ن�ستلهم فكر االإمام عبد احلميد بن بادي�س و ن�سري على دربه الأنه وا�سع اللبنة احلقيقية االأوىل يف نه�سة 

اجلزائر بكل مظاهرها العلمية و ال�سيا�سية و االجتماعية و االأخالقية«. 

مرمي عثماين

األحد 17  أفريلالحدث
 2022 المـوافق  

لـ 16 رمضان 1443 ه  

ودعا الوزير في تصريح له بمناسبة يوم العلم 
16 افريل  على ضرورة إعمال الفكر و النظر 
بمفهوم اإلصالح الذي كان ينشده عبد الحميد بن 
باديس ألمته ، إصالح ينطلق من قاعدة أساسية 

صالحة لكل زمان و مكان و هي " ال يغير هللا ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" ، فكانت كلها جهود 
اإلمام كلها منصبة على التربية و األخالق و نشر 
العلم و المعرفة ، و التمسك بالهوية الوطنية ، و 
االنفتاح على األخر ، والرفع من اليقظة الضمير 

الشعبي الجزائري. 
وابرز الوزير  ، أن العلم و المعرفة في الجزائر 

يسمو بعراقته و أصالته ، حيث واكب أعتى 
اإلمبراطوريات و عاصر أرق الحضارات ، 

وكان ملتقى للديانات و الثقافات ، و هذا منذ القرن 
الثالث ما قبل الميالد ، حيث أنه بلد سار مناكبه 

ملوك نوميديا العظماء ، و أبرزت مقاومتهم 
لكل الطامعين و الطامحين في االستيالء على 

هذا الوطن الغالي ، قائال " أنه لألمة الجزائرية 
أدوار تاريخية بارزة منذ دخول اإلسالم إلى 
شمال إفريقيا ، فشكل أبناؤنا طالئع الفاتحين 

، الذين مكنوا لدين هللا و نشره عبر العديد من 
بقاع المعمورة ، أين أسسوا لحضارة األندلس ، 

التي تبقى شاهدة على عظمتهم ، و على عطائهم 
المستمر في البناء و التعمير ، و على إنسانيتهم و 

ثقافاتهم و سمو أخالقهم. 
و أوضح الوزير عقب كلمة له احتفاء بيوم العلم 
، أننا انتقلنا من ساحات المعركة التقليدية ، إلى 

معركة اكتساب العلم و المعرفة ، و التحكم 
في التكنولوجيا ، و خوض عالم المعلوماتية 
لالتصاالت ، لذا يتوجب علينا أن نجعل من 
التكوين قاعدة علمية قادرة على إبداع طرق 
لصوغ مستقبل يحقق طموحات الجزائر في 

التنمية و في الرقي و االزدهار ، وكذا تحضير 
النخب في مجاالت الرقمنة و مهن الغد. 

و حث الوزير على ضرورة السعي لتوفير النخبة 
من العلماء في شتى الميادين ، نخبة تدرك ما 

تريد و ما يراد بها ، و تكون قادرة على مسايرة 
عصرها و المشاركة في أحداثه و تطوراته ، 

نخبة واعية بالمصالح العليا لوطنها ، و تساهم 
بفعالية في التنمية الوطنية و في حل المسائل 

المطروحة بإلحاح على المجتمع الجزائري ، على 
غرار توفير األمن الغذائي و األمن الصحي و 

األمن الطاقوي ، و التي تعتبر من أولويات البحث 
العلمي. 

و بخصوص إنشاء مدرستين وطنيتين عليتين 
للذكاء االصطناعي و الرياضيات في موسم 
الحالي ،واضاف  ذات المسؤول أنها ترمي 

لتكوين مورد بشري مؤهل يسهم في التكوين لمهن 
المستقبل ، و إكسابه مهارات علمية و تكنولوجية 
حديثة ، و من ثمة استغالل استثمارات مخرجات 

التكوين و البحث في الذكاء االصطناعي و 
الرياضيات ، و غيرها من التكنولوجيات الحديثة 

في حقول الصناعة ، و هذا بمرافقة هاتين 
المدرستين في التأطير النظري و التطبيقي قائال 

” سيتم تجهيز هاتين المدرستين ، و المدارس 
المرتقب انجازها بهذا القطب ، بكل الوسائل 

الضرورية التي تخدم أهداف و محتويات برامج 
التكوين الجديدة ، و العمل على خلق بيئة مالئمة 

للتكوينات و البحث فيه ، خاصة و أن الدولة 
ستقدم تحفيزات لطلبة هذه المدارس و ألساتذتها 

الستقطاب النخبة إليها ، و توفير نخبة من 
الكفاءات عالية التأهيل لتلبية احتياجات القطاع 

االقتصادي و االقتصادي و االجتماعي العمومي 
و الخاص ، و الرفع مختلف التحديات في هذا 

المجال ، و مسايرة التحوالت التي يعرفها العالم و 
خاصة ما تعلق منها بالتخصصات المستقبلية. 

ال تزال وعود وزارة التجارة وكذا وزارة البيئة 
بخصوص المنع التام الستخدام األكياس السوداء، 

مجرد حبر على ورق حيث ال تزال الجزائر تحصي 
ما يزيد عن 6 ماليير كيس بالستيكي يستخدم سنويا، 
في التعامالت التجارية بشكل يهدد الصحة العمومية.

وكانت وزارة التجارة ووزارة البيئة قد وعدت 
بصدور قرار لمنع استعمال االكياس البالستيكية عقب 

تنظيم ورشة كبيرة، تشارك فيها وزارات الداخلية 
والجماعات المحلية والتجارة والصناعة والبيئة 

والطاقات المتجددة، فضال عن المنتجين وجمعيات 
التجار والحرفيين، للفصل نهائيا في مسألة األكياس 

البالستيكية التي تشكل خطرا حقيقيا على صحة 
المواطن، لكن رغم كل تلك الجهود والتصريحات 

والوعود، إال أن القرار لم ير النور بعد، واليوم 

الجزائر تحصي ما يزيد عن 6 ماليير كيس بالستيكي 
يستخدم سنويا، وفق إحصائيات الوزارات المعنية 

بشكل يهدد الصحة العمومية في حين يؤكد المختصون 
أن خطر األكياس البالستيكية، يكمن في كونها 

مصنوعة من مصادر الطاقة غير المتجددة، فالمادة 
األساسية المستخدمة في صنع أكياس البالستيك، هي 

البولي إثيلين، وهذه األكياس تصنع من النفط الخام 
أو الغاز الطبيعي اللذان يعدان من مصادر الطاقة 

غير المتجددة، مما يعني أن تصنيع أكياس البالستيك 
يؤدي إلى استهالك هذه الطاقة، وإهدارها في تصنيع 
منتج له بديل، باإلضافة إلى أن طرق تصنيعها تسبب 

تلوثا في البيئة، كما أن من خطر تلك األكياس أنها 
ال تتحلل، وهو ما جعل المختصون وحتى جمعيات 

حماية المستهلك  تدعو لوضع خطة وزارية صارمة 

تعمل على خلق اقتصاد تدويري يحترم البيئة وصحة 
المواطنين  وتطالب جمعيات حماية المستهلك بالتنسيق 

في المبادرة بين وزارتي البيئة والتجارة، وأن يتم 
إدراج وزارة الصناعة، على اعتبار أنها الجهة 

المخولة بتقديم معلومات إحصائية حول عدد المصانع 
التي تعد األكياس الورقية من جهة، واإلمكانيات 

المتاحة لها إلنتاج الكيس الورقي، فبلغة األرقام إذا 
فرضنا أن لدينا 8 ماليين عائلة، و4 ماليين فقط 
منها تقتني الخبز، إذن نحن بحاجة إلى 4 ماليين 

كيس ورقي يوميا، وهو ما ال تؤمنه المصانع، في 
وقت عاد استعمال األكياس البالستيكية بشكل كبير 

الفترة األخيرة  فرغم بعض المبادرات، هنا وهناك، 
في محاولة لمنع تقديمها للزبون ببعض المساحات 

الكبرى، وحمالت تحسيسية لتشجيع استعمال القفة، إال 

أنها كلها باءت بالفشل، في ظل غياب قرار حكومي 
صارم في هذا الصدد. وبالمقبل فان جمعيات حماية 

المستهلك ترى أن القضاء على الكيس البالستيكي من 
مسؤولية المواطن في المقام األول، ألن لديه قدرة 
إنجاح هذه المبادرة وبأقل التكاليف، بالرجوع إلى 

الكيس القماشي الذي يمكن لكل ربات البيوت أن تعده 
في المنازل، أو بإيكال المهمة لورشات الخياطة، حتى 

تعد الكمية المطلوبة للمخابز، كما أن أثمانها ستكون 
في المتناول، وتكون قابلة لالستعمال لمدة زمنية 

طويلة، مشيرين إلى أن هذا االقتراح الذي تعتقد أنه 
أحسن حتى من الكيس الورقي، في انتظار أن تحضر 
المصانع نفسها إلنتاج ما يحتاجه المجتمع من أكياس 

ورقية، وبالعدد المطلوب.
�س.زمو�س

 فيما �سجل نق�س كبري 

يف املادة عرب امل�ست�سفيات

هذه االأ�سباب دفعت عمليات 
التربع بالدم للرتاجع منذ 

بداية رم�سان 
تتراجع عمليا بالتبرع بالدم بشكل كبير والفت خالل 

شهر رمضان هو ما يطرح مشكلة حقيقة ببنوك الدم عبر 
المستشفيات ما جعل عدد من المختصين والجمعيات الخيرية 

تأخذ بزمام المبادرة من أجل تنظيم عمليات للتبرع ودعم 
بنوك الدم عبر المستشفيات من اجل انقاذ اراوح عدد كبير 

من المرضى.
وحسب عدد من مسيري مراكز حقن الدم بمستشفيات 

العاصمة، ان عمليات التبرع بالدم عرفت تراجعا خالل األيام 
األولى لشهر رمضان، رغم حملة التبرع الكبرى التي نظمت 
بداية الشهر الكريم وهو ما جعل بنوك الدم تعيش ازمة حقيقية 

حيث يحدق خطر الموت بكثير من المرضى بسبب نقص 
التبرع بالدم، خاصة وان شهر رمضان يعرف العديد من 

الحاالت االستعجالية منهم ضحايا حوادث المرور ما يجعل 
مصالح االستعجاالت تستقبل العشرات من المرضى قبل وبعد 
االفطار. من جانب اخر فان عمليات التبرع بالدم في مراكز 
الحقن بالمؤسسات االستشفائية بعد اإلفطار، والتي تكون بعد 

صالة التراويح، والخروج من المساجد تأتي متأخرة وفي 
وقت ضيق، يحس الكثير من المتبرعين بالتعب، وبعضهم 
يتعرض لحاالت إغماء، كما إن العربات التي تقوم خارج 
المراكز بجمع الدم ينفر منها الراغبون في التبرع أحيانا، 
ألنهم ال يطمئنون إليها. وأشارت مصادر من مراكز حقن 
الدم بمستشفيات العاصمة إلى ان هناك مشكال آخر يواجه 

عمليات التبرع بالدم خالل شهر رمضان، حيث إن الدم الذي 
يتم التبرع به مباشرة بعد اإلفطار يحتوي الكثير من الدهون، 
ويصبح غير صالح لحقنه للمريض، وذلك بسبب أكل أطعمة 

تحتوي على دهون وسكريات عالية جدا لما تحتويه مائدة 
رمضان لدى الجزائريين. بالمقابل فقد استنفر نقص الدم 
عبر العديد من المستشفيات العديد من الجمعيات الخيرية 
هذه االخيرة اطلقت عمليات تحسيسية لحث الجزائريين 

على التبرع بدمائهم كصدقة جارية خالل شهر رمضان من 
اجل انقاذ أرواح االخرين. من جهتها جندت الوكالة الوطنية 

للدم 40 شاحنة لجمع والتبرع بالدم يتم تنصيبها بمحاذاة 
المساجد خالل الشهر الفضيل عبر مختلف الواليات لتزويد 
المرضى الذين هم في حاجة ماسة الى هذه المادة الحيوية، 
وسبق  للمديرة العامة للوكالة الدكتورة ليندة ولد قابلية. أن 

اكدت  أن عدد المتبرعين قد انخفض بنسبة 13 بالمائة خالل 
سنة 2020 بسبب عزوف المواطنين عن االقبال على هذه 
العملية نتيجة تخوفهم من وباء كورونا ولكن وبفضل تجنيد 
الوسائل الالزمة واالجراءات المرافقة لطمأننه مستخدمي 

الصحة والمتبرعين عرفت هذه العملية انطالقة جديدة بالرغم 
من ظهور الموجة الثانية والثالثة  وأشارت ذات المسؤولة 

من جهة اخرى الى "تسجيل انخفاضا محسوسا" للمتبرعين 
خالل شهر جانفي بسبب الموجة الرابعة إال انه وبفضل 

الدور الذي لعبته وسائل اإلعالم خالل نهاية شهر فيفري 
عرفت هذه العملية قفزة جديدة. ودعت الدكتورة ولد قابلية 
بالمناسبة جميع المواطنين البالغين ما بين 18 و65 سنة 

والذين هم في صحة جيدة الى االقبال على مراكز حقن الدم 
المتواجدة بالمؤسسات االستشفائية عبر مختلف مناطق الوطن 

وكذا شاحنات جمع الدم من اجل التبرع بهذه المادة الحيوية 
عسى ان ينقذون بها من هم في حاجة ماسة اليها سيما 

النساء الحوامل والمصابين بالسرطان والذين يخضعون الى 
الجراحة.  لإلشارة جمعت الوكالة خالل شهر رمضان للسنة 

الماضية وخالل تفشى وباء كورونا 24 الف كيس دم في 
حين كانت تجمع خالل ذات الشهر في االيام العادية 40 الف 

كيس اي الضعف .
�س.زمو�س

منع ا�ستعمال االأكيا�س البال�ستيكية 

قرار يبقي جمرد حرب على ورق!



4

م�سوؤولة بوزارة املالية تتحدث عن زيادات معتربة يف الأجور

كل �سيء عن النقطة اال�ستداللية
اأو�شحت مديرة اأنظمة الرواتب باملديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة املالية، ن�شرية مو�شاوي، اأن ال�شبكة 

ال�شتدللية اجلديدة ملرتبات املوظفني املطبقة منذ الفاحت مار�س، �شت�شمح بزيادة معتربة يف الأجور متتد 

اإىل العالوات والتعوي�شات ال�شهرية وغري ال�شهرية ول تقت�شر فقط على الراتب الرئي�شي.

ر. ن

الحدث األحد 17  أفريل
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وأضافت موساوي أن الرفع في النقطة اإلستداللية 
"مس شقين: يتعلق الشق األول بالزيادة في الشبكة 
االستداللية للمرتبات والتي تخص زيادة عمودية 

في الرقم االستداللي األدنى لكل صنف وزيادة أفقية 
تخص في الزيادة االستداللية للدرجات.”

أما الشق الثاني، تضيف المسؤولة فيخص "الزيادة 
في العالوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية، 
على أساس أن هذه العالوات والتعويضات تحسب 
على أساس الراتب الرئيسي، بنسبة مئوية تختلف 
من قطاع آلخر )التربية، الصحة...(, ال تقل عن 
65 بالمائة, وعليه, فإن الزيادة ستمس كل هاته 

المنح.”
وبالتالي، تشرح موساوي، عند إضافة 50 نقطة 

في الرقم اإلستداللي في الراتب الرئيسي والزيادة 
في الدرجات التي تبلغ حتى 30 نقطة، فان الزيادة 

ستكون بمجموع 80 نقطة مضروبة في قيمة النقطة 
االستداللية )45 دج(. ومنه إذا كانت الزيادة بـ 

3.000 دج في الراتب الرئيسي مثال فسيضاف لها 
مجموع زيادة بـ 65 بالمائة في األجر والتي تمثل 

قيمة العالوات والتعويضات المحسوبة بنسبة مئوية 
من الراتب الرئيسي.

وبخصوص األسس التي أخذت بعين اإلعتبار عند 
مراجعة سلم النقطة االستداللية، قالت المسؤولة 

إن نظام الرواتب في الوظيف العمومي مبني على 
مستوى األساس التأهيلي لكل صنف، حيث أن 

التدرج في الصنف يترتب عنه الزيادة في الراتب 
الرئيسي.

ولهذا "أضفنا 50 نقطة لكل صنف للحفاظ على 
هذه الفوارق التي يصنعها النظام التعويضي لكن 
تبقى الزيادات بصفة عامة، موجهة لذوي الدخل 
المنخفض لرفع القدرة الشرائية"، تضيف ممثلة 

وزارة المالية. أما بالنسبة لألثر المالي لهذه الزيادات 
فيقدر بحوالي 220 مليار دج سنويا، وسيكون بأثر 

رجعى من 1 مارس 2022، تقول موساوي.

هذا متو�شط الزيادة يف الأجور

وفي احتساب الزيادة، تم كذلك األخذ بعين االعتبار، 
توضح المسؤولة، الزيادات التي مست األجور 

مؤخرا بتطبيق السلم الجديد للضريبة على الدخل 
اإلجمالي ابتداء من جانفي .2022

وعليه، فإن الزيادة في االجر، بفضل العاملين 

الجديدين )رفع النقطة االستداللية وخفض الضريبة 
على الدخل( "تبلغ في المتوسط 5.600 الى 

6.000 دج وتصل الى 10.000 دج في بعض 
الحاالت.”

وذكرت المسؤولة بشريحة ذوي الدخل األقل من 
30.000 دج الذين استفادوا من إلغاء كلي للضريبة 
على الدخل اإلجمالي. وعليه، فإن موظفا ينتمي لهذه 

الشريحة، الذي يمثل الصنف1 في شبكة األجور، 
يستفيد من زيادة بـ 4.300 دج بفضل رفع النقطة 
االستداللية ابتداء من الفاتح مارس، بعد أن استفاد 
من إلغاء نهائي للضريبة على الدخل اإلجمالي في 

السابق، مما يعني زيادة اجمالية قدرها 6.100 دج 
في األجر الشهري بفضل مراجعة السلمين.

وأوضحت موساوي ان تخفيض الضريبة على 
الدخل اإلجمالي يكلف الخزينة العمومية 180 مليار 

دج سنويا فيما يكلف الرفع من النقطة االستداللية 
220 مليار دج، لتقدر الزيادة السنوية في األجور بـ 

400 مليار دج في .2022
وقالت إن رفع النقطة االستداللية في قطاع الوظيف 
العمومي سيمس أكثر من 2.7 مليون موظفا وعونا 

متعاقدا، منهم 4ر2 مأخوذين على عاتق ميزانية 
الدولة وحوالي 360 ألف على عاتق ميزانية 

الجماعات المحلية )خزينة الواليات والبلديات(، لكن 
الفارق ستتحمله الخزينة العمومية.

وبخصوص رفع القدرة الشرائية وتحسينها، أشارت 
المسؤولة الى أنه زيادة على رفع األجور، هناك 
عوامل أخرى منها استحداث منحة البطالة حيث 

"سيستفيد الموظف في العائلة من الرفع في النقطة 
االستداللية أي في األجر والبطال في نفس العائلة 

من منحة البطالة وهو ما يعتبر رفعا للقدرة الشرائية 
للعائلة نفسها .”وفي هذا الصدد، قالت المسؤولة ان 
الغالف المالي المخصص لمنحة البطالة يبلغ 145 

مليار دج سنويا، مشيرة الى ان هذا الرقم مبدئي 
وقابل لإلرتفاع حسب عدد طالبي هاته المنحة.

أعلنت  24 نقابة تابعة لمختلف قطاعات 
الوظيف العمومي  الدخول في حركة احتجاجية 

وطنية تحت إسم "يومي الغضب"  من أجل 

المطالبة بتحسين القدرة الشرائية من خالل إعادة 
النظر في قيمة الزيادة في النقطة اإلستداللية 

وتحسين القدرة الشرائية، مشيرة الى شل مختلف 

القطاعات ليومي بتاريخ 26 و27 افريل 
الجاري.

م.ع

أصدر اإلتحاد الوطني لمنظمات المحامين، قرارا 
يقضي بشل المحاكم بداية من يوم غد االثنين، 

احتجاجا على عدم وفاء الوزارة الوصية بإلتزاماتها 
بخصوص إعادة النظر في النظام الجبائي المفروض 

على المحامين في قانون المالية لسنة .2022 
أفضى اجتماع االتحاد الوطني لمنظمات المحامين 

المنعقد نهاية األسبوع المنقضي، للتأكيد على 
التمسك بقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة 
بتاريخ 8 جانفي من السنة الجارية، والقاضي بعدم 
العمل بالنظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية 
لسنة 2022، على خلفية عدم رد المديرية العامة 
للضرائب على مراسلة االتحاد الوطني لمنظمات 
المحامين حول اقتطاع الضريبة من المنبع بتاريخ 

ال 9 مارس، يضاف لها عدم رد وزير المالية على 
المراسلة الموجهة له من قبل رئيس االتحاد بداية 

شهر أفريل الجاري.
وحمل بيان االتحاد الوطني لمنظمات المحامين، 

قرارات تقضي بمقاطعة العمل القضائي لمحكمة 
الجنايات االبتدائية واالستئنافية واألحداث كمرحلة 

أولى بداية من يوم غد االثنين وإلى إشعار أخر، 
باإلضافة إلى مقاطعة التعامل مع المديرية العامة 
للضرائب لتراجعها عن اإلتفاق الحاصل بين 

الطرفين بتاريخ ال 24 جانفي الماضي.
دعا االتحاد الوطني لمنظمات المحامين كل 

المحامين لإللتزام التام بقرار الجمعية العامة غير 
العادية المتعلق بعدم العمل بالنظام الضريبي الحالي 

تحت طائلة المساءلة التأديبية.
وعبر المحامون في اجتماعاتهم األولى عن 

استيائهم لعدم مراجعة وإعادة قراءة نصوص 
المادتين 12 و 31 من قانون المالية لسنة 2022 
المحدد للضريبة على المهن الحرة، والتي ارتفعت 

ألزيد 50 بالمئة عوض 12 بالمئة، قائلين بأن 
القانون استحدث إجراءات بيروقراطية وغير فعالة 

ومرهقة للمحامي.

ووصفوا التدابير التي حملها قانون المالية لسنة 
2022 بالمجحفة في حق المحامي، وجدد 

المجتمعون تأكيدهم على رفض الخضوع للنظام 
الجبائي الوارد في قانون المالية للسنة الجارية، 

بالموازاة مع تمسكهم باستحداث نظام الضريبة من 
المصدر، بالنسبة المحامين، لكونه إجراء عادل 
وفعال ويحقق العدالة الجبائية ومصلحة الخزينة 

العمومية.
يشار إلى أن االتحاد الوطني كان قد قرر وضع 

حد لسلسلة المقاطعات، التي شرع فيها نهاية العام 
الماضي وبداية العام الحالي، عقب توصله التفاق 

يقضي بإنشاء لجنة مختلطة إلعادة النظر في النظام 
الضريبي المبسط تماشيا مع خصوصيات مهنة 

يرتكز على دفع الضريبة في المنبع دون المساس 
بمبدأ الضريبة على الدخل تكريسا لإلنصاف 

الضريبي، وهذا نهاية شهر جانفي الماضي.
ف.م

اتهموها بكبح جهود املتعاملني القت�شاديني

م�ستوردون ب�سطيف ي�ستكون 
بريوقراطية غرفة التجارة

يعاني العديد من المستوردين بوالية سطيف من طريقة 
تعامل غرفة التجارة والصناعة معهم وتعسفها في استعمال 
القانون ضدهم، وتأخرها في دراسة ملفاتهم الخاصة بالرمز 

العمودي، الخاص بالمنتوجات المستوردة.
وقال أمس، أمين بن زروق رئيس اللجنة الوطنيّة للتّجارة 

الخارجيّة بالجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين 
في اتصال لجريدة الرائد، بأن العديد من المستوردين يشتكون 

في اآلونة األخيرة تعسف غرفة التجارة والصناعة لوالية 
سطيف في التعامل معم وضربها قوانين الجمهورية، إذا أن 

 ) code barre ( دراسة ملفاتهم الخاّصة بالّرمز العمودي
بالنّسبة للمنتوجات المستوردة باتت تعرف تأخرا، على خلفية 

فرض الغرفة لشروط اضافية ال يتم التعامل بها في بقية 
الغرف في الواليات األخرى على المستوى الوطني.

وأوضح أمين بن زروق، بأن الملف الذي تشترطه وزارة 
التجارة وترقية الصادرات يتكون من نسخة السجل التجاري 

ونسخة من بطاقة التعريف الوطني واستمارة معلومات 
عن المستورد واستمارة معلومات عن البضائع، لكن غرفة 

سطيف فرضت على المستوردين فاتورة موطنة، شهادة 
االحترام وصورة لمسيّر الشركة وتحديد انواع المنتوجات ب 

40 منتوج.
ووصف محدثنا، األمر الذي يحصل بغرقة التجارة والصناعة 

لوالية سطيف بالبيروقراطية، مشيرا إلى أن مدير الغرفة 
يتصرف من تلقاء نفسه بفرض إجراءات اضافية أثقل بها 

كاهل المستوردين وتحدى بها قوانين الجمهورية، مضيفا بأن 
اإلجراءات انفردت بها غرفة والية سطيف وكأنها في معزل 

عن باقي الغرف على المستوى الوطني.
وتساءل رئيس اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية بالجمعية 
الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، عن السر وراء 

انفراد غرفة التجارة والصناعة لوالية سطيف دون غيرها 
في تطبيق شروط اضافية على المتعاملين، وأضاف كيف 

يمكن لغرف التجارة أن تساهم في التنمية االقتصادية وتحفز 
وتشجع المتعاملين وهي نفسها تتعامل بطريقة تكبح أي تقدم.
وبخصوص تداعيات بيروقراطية غرفة التجارة والصناعة 

لوالية سطيف، أوضح رئيس اللجنة الوطنيّة للتّجارة 
الخارجيّة، بأن األمر سيتسبب في تعطل وصول سلع 

المستوردين وارتفاع تكاليفها، جراء تأخر شحنها، وهو 
الوضع الذي سيكبد المستوردين خسائر اضافية، ما سينعكس 
سلبا على السوق الوطنية، إذ أن أسعار المنتجات التي يشملها 
القرار سترتفع، مشيرا إلى أن بعض السلع المستوردة والتي 

تمول السوق الوطنية مصدرها مستوردون من والية سطيف، 
ما سيوسع تداعيات ما تقوم به غرفة التجارة ليمس مختلف 

واليات الوطن.
ف.م

 بعد �شنتني من التوقف ب�شبب

 انت�سار وباء "كوفيد-19"

وكاالت �سياحية تثمن قرار اإعادة 
فتح الت�سجيالت لعمرة رم�سان

رحبت العديد من وكاالت السياحة واألسفار بالقرار االخير 
للسلطات العليا في البالد القاضي بإعادة فتح التسجيالت 
لموسم العمرة في شهر رمضان الفضيل بعد سنتين من 
التوقف بسبب انتشار وباء "كوفيد-19" واعتبرته قرار 

"صائبا" ومهما لنشاطها.
وفي هذا االطار ثمن رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات 

وكاالت السياحة واالسفار, حسن كداش في تصريح لوكالة 
األنباء الجزائرية، هذا القرار الذي سيساهم في إعطاء 

نفس جديد للنشاط التجاري والسياحي للوكاالت التي عانت 
من ركود دام اكثر من سنتين ادى بمعظمها الى االفالس 

وتسريح عمالها". واعتبر رئيس االتحاد الوطني لوكاالت 
السياحة واالسفار, مولود يوبي, قرار فتح التسجيالت "مهما 
" لسيرورة وبقاء نشاط الوكاالت" التي "سجلت خسائر مالية 

كبيرة خالل السنتين الماضيتين".
وأكد أن اعادة فتح التسجيالت لموسم العمرة "صائبا", مشددا 
في نفس الوقت على ضرورة مواصلة هذا المسعى للمشاركة 

في موسم الحج المقبل. ورغم الجهود التي بذلتها هذه 
الوكاالت --يضيف ذات المتحدث -- بتنويع منتوجها السياحي 

لجلب الزبائن خالل موسم االصطياف وكذا في موسم 
السياحة الصحراوية اال انها "لم تتمكن لحد االن من تسجيل 

أرباح مالية مقبولة لتدارك خسائرها المسجلة بسبب كورونا", 
مبرزا اهمية اعادة فتح العمرة من اجل استرجاع الوكاالت 

السياحية عافيتها المادية.
وقال رئيس االتحاد بان معظم هذه الوكاالت السياحية 

اندمجت في هذا المشروع وباشرت في التسجيالت االولية 
للمعتمرين وارسال بعثات و لو بأعداد قليلة. وأشار في هذا 
االطار إلى ان هذه الوكاالت بصدد تحضير مراسلة لوزارة 

الشؤون الدينية واالوقاف من اجل اعادة النظر في المادة 
ال 13 من دفتر الشروط الخاص بالتحويل البنكي للمعتمر 

بالعملة الصعبة في احد البنوك السعودية وكذا للرفع من عدد 
الرحالت الجوية نحو البقاع المقدسة خاصة وان العرض 

الحالي ال يستجيب للطلبات الكثيرة على العمرة في هذا 
الشهر الفضيل.

ع.ط

احتجاجا على عدم اإعادة النظر يف النظام اجلبائي املفرو�س عليهم

للمطالبة بتح�شني القدرة ال�شرائية وتثمني القيمة ال�شتدللية

  24 نقابة تقّرر االإ�سراب يومي26 و27 اأفريل اجلاري

املحامون يقررون �سل املحاكم بداية من يوم غد



5 المحلي

الخاص  األرجواني  الفخار  قدر  على  فعالوة 
في  المرأة  تحرص  الذي  الشربة  بطبق 
تهافت  لوحظ  سنة،  كل  اقتنائه  على  البليدة 
األخرى  الفخارية  األواني  على  أيضا  النساء 
على شكل  األبيض  بالطين  كذلك  المصنوعة 
بالسلطة  خاصة  أطباق  عدة  تضم  طواقم 
وتقول  المقبالت.  وحتى  الرئيسي  والطبق 
النساء اللواتي اقتربت منهن وأج أنهن تفضلن 
عن  كثيرا  سمعن  ألنهن  فخارية  أواني  اقتناء 
إلعطاء  و  جهة،  من  صحي  ألكل  ضمانها 
مائدة رمضان ديكورا تقليديا أصيال من جهة 
األواني  بائعي  أحد  أكد  جانبه،  من  أخرى. 
بأوالديعيش  "الجواجلة"  سوق  مستوى  على 
أن األواني الفخارية تعرف في اآلونة األخيرة 
رواجا كبيرا في أوساط النساء مضيفا أنه يقوم 
بالترويج لها و ببيعها بشكل واسع على شبكات 
العديد  أن  يالحظ  و  االجتماعي.  التواصل 
االجتماعية،  التواصل  شبكة  صفحات  من 
نشرت  و  الديكور  و  بالطبخ  تهتم  الفيسبوك، 
في اآلونة األخيرة فيديوهات لعرض مختلف 
المنتوجات الفخارية المصنوعة محليا وحتى 
المتتبعات  من  العديد  لحمل  المستوردة  تلك 

والزبائن على اقتنائها.
هذه  بائعي  أحد  ذكر  السياق،  هذا  وفي 

المنتوجات من بلدية حمام ملوان الجبلية التي 
يملك  و  الفخارية،  األواني  بصناعة  تشتهر 
صفحة على الفايسبوك، أن منتوجاته أضحت 
في  الزبائن  طرف  من  كبيرا  اهتماما  تلقى 
اآلونة األخيرة بفضل االعتماد على الترويج 
لها عبر الصفحة التي لجأ إليها لمواكبة العصر 
من  المتأصلة  األجداد  حرفة  على  للحفاظ  و 
خطر االندثار. وقال أنه يحرص على عرض 
يقوم  و  الصفحة،  على  له  جديد  منتوج  كل 
بتوصيله إلى غاية باب الزبون بفضل خدمة 
للقاطنين  يضمنها  التي  المجاني  التوصيل 
بالواليات المجاورة باإلضافة إلى تقديم بعض 
ألول  منتوجاته  استعمال  كيفية  عن  النصائح 

مرة لتفادي انكسارها.
 اإقبال كبري على الأواين

 امل�صنوعة من الطني الأبي�ض 

في  التشكيلية  الحرفية  أكدت  جهتها،  من 
لوأج  فروج  رشيدة  الخزف  و  الزخرفة  فن 
الفخارية  األواني  على  الزبائن  من  فئة  إقبال 
أضحت  التي  األبيض  الطين  من  المصنوعة 
تلقى رواجا في اآلونة األخيرة بفضل جمالها 
التي  المنتوجات  هذه  بين  ومن  لونا.  و  شكال 
صناعتها  في  منهمكة  فروج  السيدة  وجدنا 
الحرف  و  التقليدية  الصناعة  دار  في  بمحلها 

الفخارية  الصحون  طواقم   ، بأوالديعيش 
األلوان  ذات  التوابل  علب  و  المزركشة 
الذهبية و غيرها من األواني و التحف الفنية 
حسبها.  الزبائن،  طلبات  وفق  تصنعها  التي 
أشارت ذات المتحدثة إلى مراحل إعداد هذه 
المنتوجات بدء من العجن الجيد لمادة الطين 
األبيض المستوردة مرورا بطهيها في فرن ال 
تقل درجة حرارته عن 1200 درجة، وصوال 
و  رسومات  عليه  تضيف  خام  منتوج  إلى 
أشكال يدويا لتزيينه، مؤكدة أنه رغم المراحل 
"إال  الفخارية  اآلنية  بها  تمر  التي  المتعبة 
عند  الزبون  استحسان  و  برضى  تسعد  أنها 
ظهور  من  بالرغم  أنه  واعتبرت  إقتنائها.»  
و  األبيض  غرار  على  للطين  أنواع  عدة 
الرمادي المستوردة ) الغير متوفرة في السوق 
شهر  خالل  يكثر  اإلقبال  أن  "إال  المحلية( 

المصنوعة  الفخارية  األواني  على  رمضان 
الرتباطها  األرجواني  األحمر  الطين  من 
بتقاليدنا وأصالتنا و لفوائدها الصحية أيضا.« 
األرجواني  الفخار"  "طاجين  أن  وأضافت 
الخاص بتحضير الخبز التقليدي أو ما يطلق 
مثال  خير  يبقى  المادون"  "خبز  محليا  عليه 
لما  المبيعات  يتصدر  أنه  باعتبار  ذلك  على 
له من وقع خاص لدى العائالت البليدية التي 
التزال الكثير منها تحافظ على تحضير خبز 
الدار في الطاجين بدال من اقتنائه من المخابز 
لفوائده  ونظرا  رمضان.  شهر  كل  العصرية 
في  المختصين  من  العديد  ينصح  الصحية، 
األواني  إلستخدام  بالعودة  العالجية  التغذية 
خاصة  المتعددة  الطبيعية  لفوائدها  الفخارية 
بعد تأكد عالقة ظهور عدة أمراض سرطانية 
من  أخرى  و  بالستيكية  أواني  باستعمال 

هذا  وفي  غيرها.  و  السليكون  و  األلمنيوم 
الصدد، عدد الدكتور إسماعيل شيليبان لوأج 
فوائد هذه األخيرة و التي من بينها، كما قال، 
و  قيمته  على  محافظ  صحي  أكل  ضمان 
ذلك  و  معادن  و  أمالح  من  الغذائية  مكوناته 
ألن الطعام يطهى على نار هادئة عالوة على 
استخدام  من  التقليل  في  البخار  يساعد  أنه 
الزيت أو السمن. كما تساهم مادة الفخار التي 
تعد مادة طبيعية و ال تفرز مواد سامة جراء 
حموضة  نسبة  تعديل  في  للحرارة  تعرضها 
الطعام  إعطاء  إلى  إضافة  الجسم  في  الدم 
الى  العودة  المختص  وحبذ  خاصة.  نكهة 
النها،  الطبخ  في  الفخارية  األواني  استخدام 
عدة  ظهور  منع  على  تساعد  أضاف،  كما 
أمراض كهشاشة العظام ونقص الكالسيوم و 

االلتهابات المنتشرة بكثرة في وقتنا الحالي.
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ت�صهد اقبال كبريا من طرف العائالت يف ولية البليدة

 الأواين الفخارية ت�ضفي مل�ضة تقليدية على املوائد الرم�ضانية
تف�صل العديد من العائالت بولية البليدة خالل �صهر رم�صان 

ا�صتعمال الأواين الفخارية والطينية يف اإعداد وتقدمي �صتى 

املاأكولت لإعطاء طاولة الإفطار مل�صة تقليدية، خا�صة اأنها اأ�صحت 

متوفرة يف كثري من نقاط البيع.

الوكالة  مع  بالتعاون  البيئة  وزارة  حاليا 
بدراسة  بالجزائر  الدولي  للتعاون  األلمانية 
)شرق  المرسى  منطقة  تصنيف  إلى  تهدف 
األرض  جهة  في  طبيعية  كمحمية  سكيكدة( 
والبحر, حسبما علم من مديرية البيئة لوالية 
نحل  خلية   50 تسليم  هامش  سكيكدة.وعلى 
البيئة  حماية  مشروع  ضمن  لمستفيدين 
أكد  الساحلي  للشريط  البيولوجي  والتنوع 
ميلود  عامر  سكيكدة،  لوالية  البيئة  مدير 
أجل   من  اإلنجاز  قيد  دراسة  حاليا  توجد  أنه 
سكيكدة(  )شرق  المرسى  منطقة  تصنيف 
والبحر,  األرض  جهة  في  طبيعية  كمحمية 
تندرج  النحل  خاليا  تسليم  عملية  أن  مضيفا 
في إطار استحداث محميات طبيعية بالوالية. 
أوضح  نحل  خلية  ال50  تسليم  عملية  وعن 
مشروع  ضمن  تندرج  العملية  أن  ميلود 
للشريط  البيولوجي  والتنوع  البيئة  حماية 
وزارة  قبل  من  المسطر  الجزائري  الساحلي 
للتعاون  األلمانية  الوكالة  بمرافقة  البيئة 
لوالية  البيئة  مدير  وأشار  بالجزائر.  الدولي 
أيضا  تميزت  النحل  خاليا  تسليم  أن  سكيكدة 
زيوت  لتقطير  أجهزة   )4( أربعة  بتسليم 
النباتات العطرية والطبية بمقر مديرية البيئة, 
هم   العملية  هذه  ضمن  المستفيدين  أن  مضيفا 
بموجب  استحدثت  لتعاونيات  المنضوين  من 
البيئة  مديرية  بين  مؤخرا  المبرمة  االتفاقية 
بالجزائر  الدولي  للتعاون  األلمانية  والوكالة 
هو  العملية  من  الهدف  أن  ميلود  وذكر   .

تطوير  على  الريفية  المناطق  قاطني  حث 
بصفة  الغابية  الموارد  واستغالل  النشاطات 
التنمية  إطار  في  وذلك  ودائمة  عقالنية 
المستقبل  في  سيتم  أنه  مؤكدا  المستدامة، 
إنشاء  بعد  أخرى  وأجهزة  نحل  خاليا  توزيع 
الريفيات  النساء  وانخراط  أخرى  تعاونيات 
وقاطني األرياف فيها. كما تعمل مديرية البيئة 
"حماية  مشروع  خالل  من  سكيكدة  لوالية 
الساحلي  للشريط  البيولوجي  والتنوع  البيئة 

الطبيعية  الثروات  تثمين  على  الجزائري" 
خالل  من  واستغاللها  الوالية  بهذه  الموجودة 
إنشاء تعاونيات في مجال تربية النحل وإنتاج 
الزيوت الطبيعية واستغالل الموارد الطبيعية 
المتواجدة عبر ساحل سكيكدة وتوفير مناصب 
شغل ومشاركة المجتمع المدني في االستغالل 
المدير  ذكره  حسبما  الثروات،  لهذه  العقالني 
ديسمبر  في  تم  فقد  للتذكير،  للبيئة.  الوالئ 
بين  تعاون  اتفاقية  على  التوقيع  المنصرم 
مديرية البيئة لوالية سكيكدة والوكالة األلمانية 
على  نصت  والتي  بالجزائر  الدولي  للتعاون 
توزيع أجهزة تقطير زيوت النباتات العطرية 
والطبية على التعاونيات المحلية المختصة في 
لهذه  المنتسبين  انتهاء  فور  وذلك  المجال  هذا 
التعاونيات من التكوين في هذا النشاط وقضاء 
الحصول  على  عالوة  الالزمة  التربص  فترة 

على االعتماد.
�ض.ز/واج

بالتنسيق  بالشلف  المائيات  وتربية  البحري  الصيد  مديرية  شرعت 
المائيات  تربية  مزارع  أسماك  تسويق  في  البحري  الصيد  غرفة  مع 
البحرية بالسوق الجواري بالمطعم الجامعي المركزي وسط المدينة، 

بأسعار تنافسية تراعي القدرة الشرائية للمواطن.
أن  لوأج,  تصريح  في  محمد,  سيدي  قدار  القطاع,  مدير  أوضح  و 
شرعت  رمضان,  شهر  خالل  التضامني  النشاط  في  منها  مساهمة 
المديرية في تسويق أسماك مزارع تربية المائيات البحرية, التي تعد 
الشرائية  القدرة  متناول  في  معقولة  بأسعار  فيها,  رائدة  الشلف  والية 
الجامعي  بالمطعم  الجواري  السوق  مستوى  على  وهذا  للمواطن 
المركزي. و أبرز ذات المسؤول أن هذه العملية تتم مباشرة من المنتج 
إلى المستهلك إذ يتم تسويق في مرحلة أولى أسماك القاجوج الملكي 
من النوعية الرفيعة التي يتراوح وزنها ما بين 260 إلى 320 غرام 
بسعر 1.000 دج للكيلوغرام الواحد, بينما يصل سعرها في األسواق 
المحلية ما بين 1.700 إلى 2.000 دج. و لفت السيد قدار إلى إمكانية 
المائيات  تربية  مزارع  منتجات  و  األسماك  من  أخرى  أنواع  تسويق 

البحرية وفقا لطلبات المستهلكين, حيث تعول مديرية الصيد البحري 
وتربية المائيات على هذه الشعبة لتعويض إنتاج الموانئ الذي يعرف 
أن  ينتظر  كما  الجوية  األحوال  إضطراب  بفعل  تراجعا  األيام  هذه 
بقية  طيلة  تتواصل  التي  التضامنية,  و  التجارية  المبادرة  هذه  تشهد 
في  المستزرعة  األحمر  البلطي  أسماك  تسويق  رمضان,  شهر  أيام 
المياه العذبة, وكشف في هذا اإلطار مدير القطاع أن مصالحه تسعى 
لجلب كميات معتبرة من هذه األسماك التي تنتج على مستوى عدد من 
سمك  تسويق  عملية  لقيت  و  المجاورة.  الداخلية  بالواليات  المزارع 
القاجوج الملكي بالسوق الجواري استحسان الوافدين على هذا الفضاء 
التجاري التضامني آملين أن تتواصل هذه المبادرة من خالل عرض 
و بيع مختلف المنتجات الصيدية خاصة أن الوالية تتوفر على شريط 
ساحلي غني بالثروة البحرية و مزارع تربية المائيات البحرية فضال 
عن منتجات الصيد القاري, وهو ما سيتيح للمستهلك, حسبهم, خيارات 

متعددة و يطور ثقافة إستهالكها لديه
�ض.ز/واج

�ض.ز/واج

 �صكيكدة:

اطالق درا�ضة من اأجل ت�ضنيف
 منطقة املر�ضى كمحمية طبيعية

اجلزائر العا�صمة:

ت�ضويق 8 اأطنان من الدوراد و البلطي باأ�ضعار منخف�ضة منذ بداية رم�ضان
 8 يقارب  ما  تسويق  رمضان  بداية  منذ  تم 
سمك  و  )دوراد(  الملكي  القاجوج  من  أطنان 
"جد  بأسعار  بالعاصمة  األحمر  البلطي 
معقولة" تتالءم و القدرة الشرائية للمواطنين، 
مما سمح بكسر أسعار السمك بصفة عامة و 
القضاء على المضاربة، حسبما أكده المدير 
و  البحري  للصيد  الجزائرية  للغرفة  العام 

تربية المائيات، مصطفى إلياس.
على  صحفية  ندوة  خالل  إلياس,  قال  و 
بساحة  الرمضاني  الجواري  السوق  مستوى 
البيع  نقطة  توجد  اين  بالعاصمة,  الشهداء 
البلطي  و  القاجوج  السماك  رواجا  األكثر 
تسويقها  تم  التي  الدوراد  كمية  أن  األحمر, 

و  أطنان   3 بلغت  رمضان  شهر  بداية  منذ 
400 كلغ فيما بلغت كمية البلطي األحمر التي 
وصف  و  كلغ.   500 و  أطنان   4 تسويقها  تم 
الملكي  القاجوج  سمك  بيع  عملية  المسؤول 
إلى  المنتج  من  مباشرة  األحمر  البلطي  و 
من  األولى  و  "الناجحة"  بالعملية  المستهلك 
نوعها، مؤكدا بأنها "استطاعت القضاء على 
تأثير الوسطاء الذين يلعبون دورا بارزا في 
نجاح  على  الدليل  و  األسماك.«  اسعار  رفع 
هذه العملية, يضيف, هو "االقبال الكبير الذي 
تعرفه نقاط البيع في مختلف البلديات القتناء 
وأضاف  معقولة.«  جد  بأسعار  األسماك  هذه 
خالل  متواصلة  العملية  أن  السياق  ذات  في 

عديدة  بيع  نقاط  مستوى  على  الشهر  هذا 
المائيات  تربية  عن  الناتجة  األسماك  لهذه 
و  الشهداء  ساحة  غرار  على  بالعاصمة 
الحراش و درارية و حسين داي, مضيفا أنه 
تم فتح نقاط بيع كذلك بالمسمكات المتوزعة 
عبر موانئ التراب الوطني لبيع هذا المنتوج 
مباشرة من المنتج إلى مستهلك بأثمان تتراوح 
ما بين 900 دج/كغ و 1000 دج/كغ بالنسبة 
بالنسبة  دج   500 حدود  في  و  الدوراد  لسمك 
للبلطي األحمر. و ال تقتصر عملية بيع هذه 
نقاط  يوجد  بل  الجزائر  والية  على  االسماك 
بيع متعددة بكل من واليات وهران و تيبازة 
و  الدفلى  عين  و  غليزان  و  بلعباس  سيدي  و 

المسؤول  نفس  حسب  الواليات,  من  غيرها 
أصحاب  و  المنتجين  انخراط  ثمن  الذي 
بشكل  ساهموا  الذين  المائيات  تربية  مزارع 
كبير في انجاح هذه العملية, مذكرا بان حجم 
 5000 يبلغ  المائيات  بتربية  المتعلق  االنتاج 
طن/سنويا و أشار الى أن هناك عدة مشاريع 
االستغالل  حيز  وضعت  المائيات  لتربية 
مؤخرا بكل من واليات سكيكدة و تلمسان و 
بومرداس و التي ستسمح برفع حجم االنتاج, 
مذكرا أن االستراتيجية التي سطرتها وزارة 
الصيد البحري و المنتجات الصيدية تستهدف 

انتاج 50 الف طن سنويا. 
�ض.ز

تراعي القدرة ال�صرائية للمواطن

تربية املائيات باأ�ضعار تناف�ضية يف ال�ضوق اجلواري بال�ضلف



تالميذ يجدون �صعوبة يف التفاعل مع الدرو�س

"اخلمول" هاجـــ�س الأ�ضاتـــــذة يف رم�ضان
إلى  الماضي  األحد  عودتهم  منذ  التالميذ  معظم  يجد 
األساتذة  مع  التفاعل  في  صعوبة  الدراسة،  مقاعد 
الناتج عن  الدروس، وذلك بسبب اإلرهاق  واستيعاب 
رمضان  شهر  من  االولى  األيام  هذه  في  النوم  قلة 
الفضيل، حسب أساتذة ومختصين في الشأن التربوي 
التربوية  األسرة  أعضاء  من  عدد  والنفسي.واشتكى 
في  التالميذ  تفاعل  قلة  من  "وأج"،  لـ  تصريحات  في 
إليهم  المقدمة  الدروس  مع  الثالثة  التعليمية  األطوار 
الفصل  بحساب  الدراسة  بمقاعد  التحاقهم  بعد  مباشرة 
الكثير  الثالث من السنة الدراسية الحالية، مؤكدين أن 
والتركيز  الدراسة  في  صعوبة  "يجدون  التالميذ  من 
نتيجة اإلرهاق والعطش والجوع مما يدفعهم إلى النوم 
إلى عدد من مراسالت مديري  القسم.”واستنادا  داخل 
مؤسسات تربوية وردت إلى مديريات التربية، الحظ 
متابعة  وعدم  القسم  في  التالميذ  تركيز  قلة  هؤالء 
الدروس إلى درجة أن بعض التالميذ يخمدون مباشرة 
إلى النوم على الطاوالت دون إيالء االهتمام لألستاذ، 
المتوسط والثانوي.وفي هذا  التعليم  سيما في مرحلتي 
)معظمهم(  التالميذ  أن  األساتذة  بعض  السياق، الحظ 

التركيز  على  القدرة  لديهم  وليس  ذهنيا  "غائبون 
محالة  ال  سيؤثر  مما  الشديد  النعاس  بسبب  والمتابعة 

على مردودهم الدراسي في هذا الفصل القصير.”
أسماء  النفسية،  األخصائية  أكدت  الصدد،  هذا  وفي 
مزهود، أن من أسباب خمول التالميذ في شهر رمضان 
"التغيير المفاجئ في مواعيد الوجبات الغذائية وتراجع 
نسبة السكريات في الدم وانخفاض المياه في الجسم"، 
وجبة  على  التالميذ  بعض  مواظبة  "عدم  إلى  إضافة 
السحور المهمة"، مما يتسبب في عدم الحصول على 
األكالت  تناول  أن  أكدت  كافية.كما  حرارية  سعرات 
والمهدرجة  بالدهون  الغنية  وتلك  والمعلبة  المالحة 
والسكريات المصنعة "تشعر الجسد بالتعب"، الفتة إلى 
أن عدم شرب كمية كافية من الماء خالل فترة اإلفطار 

"يؤثر بشكل كبير على وظائف الدماغ.”
للحصص  الساعي  "الحجم  قائلة:  مزهود  وتابعت 
الدراسية التي تفوق 25 دقيقة لكل مادة يؤثر سلبا على 
ناهيك  والخمول،  باإلرهاق  وشعوره  التلميذ  استيعاب 

عن كثرة الواجبات خالل شهر الصوم.”
وبالنسبة للمهتمة بالشأن التربوي، األستاذة المتقاعدة، 

على  المالحظة  الخمول  ظاهرة  أن  بوراوي،  تحية 
الراحة  من  الكافي  القسط  نيلهم  "عدم  مردها  التالميذ 
وخروج األطفال إلى الشوارع وكأنهم في عطلة، مما 

يؤثر على استعدادهم ومردودهم التحصيلي.”
يرتبط  ال  الذي  "المشكل  بأن  بوراوي  واعتبرت 
بالضرورة بشهر رمضان، أعمق بكثير "ويتعلق بنفور 
أبنائنا من المؤسسات التعليمية وبحبهم أم ال لها، حيث 
التعليمية  األنشطة  كثرة  "يعانون  التالميذ  أن  أكدت 

وحصصا تدوم لساعات طويلة.”
وأضافت أن التلميذ خاصة في الطور االبتدائي "بحاجة 
إلى الترويح عن النفس، لكنه ال يستطيع بسبب كثافة 
--حسب  مملة  تدريس  طرائق  على  عالوة  المناهج 
قولها-- ال تجذب المتمدرسين فما بالك في هذا الشهر 
واالهتمام"،  التركيز  نسبة  فيه  تقل  الذي  الفضيل 
مشيرة إلى أن "قلة النوم وإضاعة الوقت في مشاهدة 
التواصل  مواقع  ومتابعة  واللعب  التلفزيونية  القنوات 
االجتماعي بزيادة عن الحد المسموح به وعدم تنظيم 
أوقات الدراسة كلها من سلبيات تهاون الوالدين وليس 
الموضوع،  عن  تعقيبه  الصيام.”وعند  لشهر  نتيجة 

خالد  التالميذ،  ألولياء  الوطنية  الجمعية  رئيس  اعتبر 
سيئة  وممارسات  عادات  اكتسبوا  التالميذ  أن  أحمد، 
للغاية باستعمالهم للهواتف النقالة واأللعاب اإللكترونية 
ولمواقع التواصل االجتماعي.وقال بأن هذا االستخدام، 
على الرغم من تأثيراته االيجابية في هذا العصر، إال 
أنه تحول إلى إدمان يشكل خطرا على صحة ونفسية 
التالميذ ومصدر قلق، خاصة إذا ما تخلى اآلباء عن 
لعب دورهم من خالل متابعة أبنائهم لمعرفة توجهاتهم 
من  وغيرها  االجتماعي  التواصل  لمواقع  تداولهم  في 
األلعاب التي تدعو إلى العنف.كما دعا وسائل اإلعالم 
في هذا اإلطار، إلى التحسيس بالظاهرة، ألن التالميذ 
المقبلين على امتحانات نهاية السنة يحتاجون في هذه 
النفسية والجسدية، معبرا  التركيز والراحة  الفترة إلى 
"يتحملون  األولياء  بأن  قناعته  عن  الوقت  نفس  في 
مسؤولية إخفاق أبنائهم بقدر كبير ألنهم يلعبون دورا 
حاسما وفعاال في مشوارهم الدراسي، ليس فقط بتوفير 
الجسدي  بحضورهم  بل  لتمدرسهم،  المادية  الظروف 

واهتمامهم ورعايتهم لكل كبيرة وصغيرة".
ف. م

اأكدوا على اأنه يقي 

من ا�صطرابات �صحية خطرية

خمت�صون ين�صحون 
ب�أخذ الق�صط الوافر 
من النوم يف رم�ص�ن 

شددت الدكتورة حفيظة لطافي، مختصة في 
النوم بالمؤسسة االستشفائية العمومية لبئر 
طرارية بالجزائر العاصمة، على ضرورة 

أخذ القسط الالزم من النوم خاصة خالل 
شهر رمضان الكريم، "حفاظا على التوزان 

الجسدي والذهني للفرد.”
وأكدت ذات المتحدثة أنه عادة ما تحدث 

تغييرات على نمط الحياة اليومية للمواطن 
خالل شهر رمضان، سيما فيما تعلق 

باحترام أوقات نومه، حيث ال ينام في غالب 
األحيان إال بين 3 إلى 4 ساعات، مما يحدث 

تغيرات على الساعة البيولوجية لجسمه قد 
ينجم عنها اضطرابات.

وأوضحت ذات األخصائية أن هذه 
االضطرابات صنفين، بعضها ظاهري 

يبرز في السلوكات اليومية للفرد سواء كان 
ذلك في الشارع أو الوسط المهني أو خالل 

السياقة والجانب األخر باطني هرموني 
يؤثر في عدة إفرازات منها االنسولين وكذا 

التأثير على الذاكرة ويظهر ذلك في عدم 
التركيز.

كما ذكرت بالمناسبة أن مخ اإلنسان يفرز 
هرمونا خاصا بتنظيم النوم والنمو، حيث 

ينام اإلنسان عند الظالم ويستيقظ مع النور 
ويساعد هذا الميكانيزم الطبيعي على توازن 

الفرد الجسدي والذهني، وعند حدوث 
العكس خصوصا خالل شهر رمضان 

المعظم --كما أضافت-- فتحدث اختالالت 
جمة قد تؤثر سلبا على حياة اإلنسان.

وتتسبب هذه االختالالت -حسبها-- في 
مقاومة هرمون االنسولين واضطرابات في 
ارتفاع ضغط الدم، داعية األشخاص الذين 
لديهم الفرصة للقيام بالقيلولة بأخذ قسط من 

الراحة لتفادي هذه االختالالت.
كما يعاني األطفال المتمدرسون خالل الشهر 

الفضيل، الذي يتزامن مع الفصل األخير 
للموسم الدراسي، من نقص فادح في النوم 

مما يعرضهم خالل الدروس إلى التعب 
الشديد وعدم تحملهم لذلك قد يؤدي -حسب 
ذات األخصائية- إلى عدم التركيز والفشل 
الدراسي، مشددة على الخلو إلى النوم في 

ساعات محددة والنهوض في ساعات محددة 
مع احترام مدة النوم التي تتراوح بين 6 إلى 
7 ساعات، حسب توصيات المنظمة العالمية 

للصحة.
ق. و

حاوره حممد قرين

ال�صيخ عز الدين حمديني يف حوار جلريدة "الرائد"

يجب تف�دي الربامج التي ال تراعى ال�صوابط ال�صرعية
لرم�ص�ن قد�صية ينبغي تعظيمه�    ال�صوم بريء من االنفع�ل وم� يرتتب عنه 

الليل، ال�صدقة،  اإىل  قراءة القراآن، قيام  اإىل اهلل يف الثلث الثاين من �صهر رم�صان ، حيث تطرق  حدثنا ال�صيخ عزالدين حمديني يف هذا احلوار، عن التقرب 

الإح�صان اإىل ال�صعفاء ، بالإ�صافة اإىل الأعمال امل�صتحبة يف اأوا�صط هذا ال�صهر معرجا على ال�صلوك الذي يتعني على ال�صائم انتهاجه مع اهل بيته ، وكذا �صبط 

النف�س وتروي�صها اأثناء ال�صوم، كما تف�صل ال�صيخ عزالدين باإبداء راأيه فيما يخ�س ال�صائم الذي ل ي�صلي.

يف البداية كيف يعرف ال�صيخ 

عزالدين حمديني نف�صه  للقراء ؟

أبي  بمسجد  أستاذ  إمام  حمديني  عزالدين 
مقرة  دائرة  الخضراء  بعين  الصديق  بكر 
مقرة  لدائرة  الدينية  الشؤون  ومعتمد 
بلدية  بلقاسم  وشيخ زاوية سيدي أحمد بن 
اإلسالمي  المعهد  خريج  الخضراء  عين 
دفعة  ميلة  بالتالغمة  الدينية  لإلطارات 

.1999
كيف يتقرب ال�صائم اإىل ربه يف 

الع�صر الثانية من  رم�صان؟

من  الثانية  العشر  في  هللا  الى  التقرب 
أن  للمرء  يمكن  عدة  خصال  رمضان 
العشر  هذه  في  تعالى  هللا  إلى  بها  يتقرب 

الثانية أهمها:
الصدقة،  الليل،  قيام  القرآن،  قراءة 
اإلحسان إلى الضعفاء واإلكثار من الدعاء 
في  الدعاء  آية  ذكر  تعالى  أن هللا  خاصة 
قبول  إلى  منه  إشارة  الصيام  آيات  وسط 
الصيام  أيام  األيام  فهذه  الصائم  دعوة 
وجل  عز  هللا  من  حاجاتنا  لطلب  فرصة 
والتجليات  اإليمانية  النفحات  هذه  في ظل 

الربانية.
ماهي الأعمال امل�صتحبة يف اأوا�صط 

هذا ال�صهر؟

كما سبق وأن ذكرنا على المرء أن يثبت 
اللحظات  كل  ويغتنم  القربات  كل  على 
والنفحات بيد أن رسول هللا صلى هللا عليه 
الفرصة  هذه  يغتنم  ال  الذي  وصف  وسلم 
السؤال  وكثرة  والقال  القيل  في  ويضيعها 
أنفه  فقال:)رغم  بالخاسر  المال  وإضاعة 

من أدرك رمضان ولم يغفر له(
ما هو ال�صلوك الذي يتعني على 

ال�صائم انتهاجه مع اهل بيته؟

الخلق على كل مسلم أن يكون  بعد حسن 
وكل  راع  فكلكم  أوالده  و  ألهله  قدوة 
في  أحوجنا  وما  مسؤول عن رعيته  راع 

منا  فالكثير  بالقدوة  للدعوة  الزمن  هذا 
و  األفعال  تخونه  ولكن  العبارات  يحسن 
التصرفات، فرب داعية بأخالقه خير من 
أن  علينا  يفرض  والواقع  بكالمه  داعية 
رآنا  إذا  وأخالقنا  بأفعالنا  واقعيين  نكون 
الناس رأوا قرآنا يمشي فما انتشر اإلسالم 
الفاضلة  باألخالق  وإنما  الكالم  بكثرة 
والمعامالت الطيبة ولعل من حكم الصيام 
تغيير سلوك المرء من السيء إلى الحسن 
الصيام  )ليس  والسالم  الصالة  عليه  لقوله 
عن  الصيام  إنما  والشراب  الطعام  على 

اللغو والرفث(
هل يقبل �صيام ممن ل ي�صلي؟

المسلمين  نجد  المجتمع  إلى  نأتي  لما 
يحرصون على الصيام دون الصالة وذلك 
دليل على أن رمضان له حرمة كبرى في 
نفوسهم ومع أن الصالة أعظم من الصيام 
العباد  أول عبادة فرضت على  أنها  بحكم 
ال  الذي  للصائم  فنقول  وعليه  السماء  في 

يصلي: "جزاك هللا خيرا على صومك فقط 
عليك أن تكمل إسالمك بالصالة وصيامك 
صحيح إن شاء هللا تعالى" ونسأل هللا أن 
يتقبل منا ومنكم الصالة والصيام وصالح 

األعمال.
بع�س النا�س يغ�صبون كثريا يف النهار 

بداعي ال�صوم ما يدفعهم اإىل دخول 

يف م�صاحنات وعراك مع الغري، مب 

تن�صحهم؟

منه ضبط  الحكمة  الصيام  أن  الحقيقة  في 
االنفعال  عدم  على  وترويضها  النفس 
وتكسر  فتغضب  العنان  لها  يترك  ال  لكي 
تأثير  تحت  أنه  ذلك  تبرر  ثم  وتشتم 
من  بريء  الصيام  أن  والحقيقة  الصيام 
سلوك  يهذب  الصيام  ألن  التصرفات  هذه 
هللا  صلى  قوله  ذلك  ودليل  ويعقله  المرء 
عليه وسلم)الصوم جنة( بمعنى وقاية فيقيك 
نبي  أرشدنا  وقد  الطائشة  التصرفات  من 
وتذكير  الصيام  أثناء  التعقل  إلى  اإلسالم 

النفس بعظم عبادة الصيام في قوله صلى 
فال  أحدكم  كان صوم  )إذا  وسلم  عليه  هللا 
يرفث وال يسخب وإن سابه أحدهم أو شتمه 

فليقل اللهم إني امرؤ صائم(
هناك من يجعل �صهر رم�صان �صهر 

امل�صل�صالت والربامج الرتفيهية بدل 

التعبد وقراءة القراآن، ما تعليقك؟

األصل أن رمضان موسما رابحا للتجارة 
مع هللا والصفقة الرابحة هي تحقيق الصيام 
الحقيقي ألن الصيام ينقسم إلى ثالثة أقسام:
والشراب  الطعام  عن  العوام  صيام 
الجوارح  صيام  وهو  الخواص  وصيام 
الخواص  خواص  وصيام  المعاصي  عن 
المعصية  خاطرة  الفكرعلى  صيام  هو 
من  وأخواتنا  إخواننا  نحذر  وبالمناسبة 
التلفزيونية  المسلسالت  بعض  مشاهدة 
والبرامج الترفيهية خاصة منها تلك التي ال 
تراعى فيها الضوابط الشرعية واألخالقية 
أن  ينبغي  خاصة  قدسية  له  رمضان  ألن 
نعظمها لقوله تعالى "ومن يعظم شعائر هللا 

فإنها من تقوى القلوب "
ر�صالة لل�صعب اجلزائري؟

بمناسبة الشهر الكريم نشكر جريدة الرائد 
على استضافتنا في هذا الحوار الشيق الذي 
نأمل أن ينتفع به القراء ومن خاللهم أتوجه 
على  يثبتوا  أن  المفدى  وطننا  أبناء  إلى 
هذا الدين في رمضان وبعد رمضان كما 
الرومان  أيام  طيلة  وأجدادكم  آباؤكم  ثبت 
القرآن  أبناءكم  فعلموا  االستدمار  وأيام 
الحياة  في  ورافقوهم  للصالة  وأيقظوهم 
حتى نحقق رسالة وأمانة الشهداء المتمثلة 
كما  والوطن  الدين  على  المحافظة  في 
تفاءل بكم رائد اإلصالح والنهضة الشيخ 
ذكراه  نحيي  الذي  باديس  بن  الحميد  عبد 

ومآثره هذه األيام
شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب

من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب
يا نشء أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب
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حلويات رمضانية 
الهري�سة

املكّونات

كأسان من السكر.
ثّماني كؤوس من السميد.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة المذابة.
أربع كؤوس من اللبن الرائب.

 ملعقتان كبيرتان من بيكربونات الصوديوم. 
كأس وربع من الزيت النباتي.

قطر بارد حسب الرغبة. 
حبّات لوز حسب الحاجة.

طريقة التح�ضري

ضعي الزبدة، والسكر، والسميد، وبيكربونات 
الصوديوم، والزيت النباتي، واللبن الرائب في إناء، ثّم اخلطيها مع بعضها حتّى تتجانس.

افردي العجينة في صينيّة مستطيلة الشكل، وقّطعيها لمربعات بالحجم الذي ترغبينه.
ضعي حبة لوز في كّل مربّع.

دعي العجينة كي ترتاح لمدة عشر دقائق.
سّخني الفرن على حرارة مائتين وخمسين درجة مئوية، وضعي فيه صينيّة الهريسة لمدة ربع 

ساعة تقريباً أو إلى أن يحمّر وجهها وتنضج.
أخرجي الهريسة من الفرن، وصبّي عليها القطر البارد فوراً.

دعي الهريسة جانباً لمدة ساعة على أقل تقدير حتّى تتشّرب القطر جيّداً وتبرد. 
أعيدي تقطيع الهريسة بتمرير السكين على خطوط المربعات، ثّم قّدميها.
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زيادة  لتجنب  اإلفطار؛  وجبة  في  الشبع  عدم  إلى  - االنتباه 
الوزن، ولمضغ الطعام بشكل جيد تسهياًل لعمليّة الهضم، خاصة 
لألشخاص الذين يُعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي، 
وآالم في المعدة، فاإلطالة في فترة المضغ تجعل الشخص يشعر 

بالشبع، وتزيد نسبة استفادته من إفرازات الغدد اللعابيّة.  
- الحرص على تأخير وجبة السحور إلى آخر وقت في الليل 
والعطش  بالجوع  الشعور  من  للتقليل  وذلك  الفجر؛  قبل  أي 
أثناء الصوم، ويُفضل أن تكون وجبة السحور مليئة بالنشويات 
البطيئة االمتصاص، كخبز القمح، والبرغل األسمر؛ للمحافظة 

على معدالت السكر في الدم.
- تناول كميات كبيرة من الماء والسوائل في وجبتي اإلفطار 
نتيجة  ُفِقدت  التي  السوائل  كميات  لتعويض  وذلك  والسحور؛ 

التعرق، وللقضاء على اإلمساك الناتج عن نقص السوائل. 
- التخفيف من كميات القهوة المتناولة قبل بداية شهر رمضان 
خالل  والتعب  بالصداع  الشعور  لتجنب  وذلك  بأسبوعين؛ 

فترات الصيام.
- االبتعاد عن العصائر الُمحالة؛ منعاً لزيادة الشعور بالعطش. 
كبيرة؛  بكميّات  الطازجة  والخضروات  الفواكه  تناول   -
الجسم،  يحتاجه  الذي  الماء  من  عالية  نسب  على  الحتوائها 

وعلى الفيتامينات، واألمالح الضرورية للجسم.
والتوابل،  والبهارات،  الطعام،  ملح  وضع  من  التقليل   -
أضرارها  إلى  فباإلضافة  المأكوالت،  على  والمخلالت 

الصحيّة، فهي تزيد الشعور بالعطش.
بالتلبك  لإلصابة  منعاً  الدسمة،  األطعمة  تناول  من  التقليل   -
من  منخفض  مستوى  على  وللمحافظة  والسمنة،  المعوي، 

الدهون فيه.
بساعة  اإلفطار  بعد  الحركيّة  األنشطة  بعض  ممارسة   -
المواد  تراكم  ومنع  الهضم،  على  الجسم  لمساعدة  كالمشي؛ 

الضارة في الجسم. 
من  وبكأس  اإلفطار،  عند  التمر  من  حبات  بتناول  البدء   -
الماء، أو اللبن، ثّم بطبق من الشوربة، ثّم السلطة قبل البدء 
بتناول الوجبة الرئيسيّة، فالمعدة تكون فارغة طيلة اليوم، مما 

يستوجب تليينها عند البدء باألكل.
- عدم شرب الماء المثلج مباشرة عند اإلفطار؛ فذلك يُسبب 

مغصاً حاداً ناتجاً عن تقلص عضالت جدار المعدة.
عند  خاصة  مباشرة،  اإلفطار  وجبة  تناول  بعد  النوم  عدم   -
وخمول  كسل  إلى  يؤدي  فذلك  ودسمة؛  كبيرة  وجبة  تناول 

الشخص.
- عدم إهمال وجبة السحور؛ فإهمالها ال يعني فقدان الوزن، 
اليوم  لقضاء  جداً  ضروريّة  فهي  ذلك  من  العكس  على  بل 
بنشاط وحيويّة، حيث تُعادل أهميتها أهميّة وجبة اإلفطار في 

األيام العاديّة.
- تناول كأس من الماء بالنعناع الطازج بعد وجبة السحور؛ 

ألنّه يقضي على رائحة الفم طيلة النهار.

صحتك يف رمضان

ن�سائح �سحية يف رم�سان 
من اإعداد:حياة م�صباحي

أطباق رمضانية
مقلوبة الدجاج 

املقادير:

كوبان ونصف من األرز قصير الحبة.
حبة كبيرة من الباذنجان. 

كيلو غرام من الدجاج المسلوق.
ثالثة أكواب ونصف من مرق الدجاج. 

ملعقتان صغيرتان من الملح. 
ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
ربع ملعقة صغيرة من الهيل الناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل األسود.
نصف ملعقة صغيرة من الكركم.
نصف ملعقة صغيرة من القرفة. 
ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.

للقلي: زيت. 
للتقديم: الصنوبر المقلي.

طريقة التح�ضري:

غسل األرز لعدة مرات ونقعه بالماء الدافئ ربع ساعة تقريباً. 
الباذنجان إلى شرائح، ونثر طبقة خفيفة من الملح عليه، وتركه لعدة دقائق ثّم مسح  تقطيع 

الملح جيداً عنه، وعدم غسله.
تسخين الزيت في مقالة عميقة، وقلي الباذنجان الكتسابه اللون الذهبي، وتركه جانباً.

تقطيع الدجاج إلى قطع صغيرة حسب الرغبة.
وضع القليل من األرز في قدر متوسط الحجم، ثّم إضافة شرائح الباذنجان، وقطع الدجاج ثّم 

باقي األرز. 
وضع مرق الدجاح في طبق، ثّم إضافة الملح، والكركم، والبهارات، والهيل، والقرفة، والفلفل 

إليه، وصب المرق على األرز، وإضافة الزيت. 
وضع القدر على نار قوية حتى غليانه ثّم تخفيف النار وتغطية القدر، وتركه يطهى بهدوء 

لمّدة ثالثين دقيقة لنضوج األرز تماماً.
قلب المقلوبة على طبق التقديم ثّم نثر الصنوبر فوقها.

أطباق السحور
ال�سبانخ مع البي�ض

املقادير

أربع بيضات.
ثالثة فصوص من الثوم المهروس.

خمسمائة غراٍم من السبانخ األوراق. 
ملعقتان كبيرتان من كٍل من: زيت الزيتون، 
البقسماط،  المبشورة،  البارميزان  جبنة 

الزبدة اللينة، فلفل وملح.
التح�صري:

وضع زيت الزيتون في مقالة على النار، ثم 
إضافة إليها أوراق السبانخ مع تقليبها قلياًل 

إلى أن تذبل.
إضافة الثوم للمقالة، ثم رفعها عن النار وتصفيتها في وعاء وتتبيلها بالفلفل والملح وتقليبهم 

معاً.
وضع خليط السبانخ في طبق للفرن، ووضع كٍل من: الجبنة، البقسماط والزبدة في وعاء آخر 

وتقليبهم معاً.
إضافة خليط الجبنة للسبانخ في الطبق، ثم عمل أربعة حفر صغيرة فيه وإضافة بيضة في 

كل حفرة، ثم إدخاله إلى الفرن لخبزه حتى ينضج البيض.

الحامل ورمضان

اأعرا�ض ت�صيب احلامل خالَل ال�صوم 
هناَك بعُض األعراض التي تصيُب الحامل خالَل نهار الصوم، حيُث عليها اإلفطاُر مباشرة، واللجوء الستشارة الطبيب 

المختّص إن لزم األمر، ومنها ما يلي:
- اإلرهاق والتعب التي يتمثُّل بانخفاض الضغط أو ارتفاعه، والشعور بالغثيان والتقيّؤ، وببرودة األطراف، وبعدم القدرة 

على القيام بأّي مجهود أو نشاط. 
- الشعور بألم في البطن والظهر، و التي يترتّب عليها الوالدة المبّكرة واإلجهاض. 

- قلّة حركة الجنين خالَل نهار الصوم
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ناديي  القدم،  لكرة  اإليطالي  االتحاد   برأ 
إيطالية  أندية  وتسعة  ونابولي،  جوفنتوس، 
بعد محاكمة  ارتكاب مخالفات،  أخرى، من 

بتهمة ارتكاب جرائم مالية.

األندية  هذه  كانت  إذا  فيما  المدعون  وحقق 
من  قانونية  غير  عموالت  من  استفادت 
المدعون  نظر  كما  الالعبين،  وإعارة  نقل 
اعتبارها  يمكن  موجودة  غير  معامالت  في 

حسابات زائفة.
أندريا  ونابولي،  جوفنتوس،  رئيسا  وكان 
بين  من  لورينتيس،  دي  وأوريليو  أنيلي، 
ذلك،  ومع  معهم،  التحقيق  تم  الذين  األفراد 
أصدر االتحاد اإليطالي لكرة القدم، بيانا أول 

الجميع  "برأت  محكمته  إن  فيه  قال  امس، 
بشكل نهائي«.

وكانت األندية الـ11 التي أحيلت إلى اللجنة 
األولى  الدرجة  دوري  أندية  هي  التأديبية، 
وسمبدوريا،  ونابولي،  يوفنتوس  اإليطالي، 
إمبولي،  األدنى  الدوري  وأندية  وجنوى، 
وكييفو،  وبيزا،  وبارما،  فرتشيلي،  وبرو 

ونوفارا، وبيسكارا.
الوكاالت

الق�ضاء الإيطالي كان قد حقق مع عدد من الأندية 

تبرئة يوفنتو�س ونابولي 
بعد محاكمة ب�شاأن جرائم مالية

بعد خروج فريقه من دوري اأبطال اأوروبا

مدرب بايرن ميونيخ 
ي�ؤكد تلقيه تهديدات بالقتل 

ميونيخ،  بايرن  مدرب   أعلن 
تلقى  أنه  ناغلسمان،  يوليان 
وسائل  على  بالقتل  تهديدات 
بعد  االجتماعي،  التواصل 
من  لفريقه  المفاجئ  اإلقصاء 
أمام  أوروبا  أبطال  دوري 

فياريال، الثالثاء الماضي.
مؤتمر  في  ناغلسمان  وقال 
صحفي عقده عشية المواجهة 
التي ستجمع اليوم بين بايرن 
في  بيليفيلد  وأرمينيا  ميونيخ 
الدوري األلماني: "أعلم أنني سأتلقى انتقادات دائما من جميع األطراف، هذا أمر 
طبيعي ويمكنني التعامل معه. لكن مع وجود 450 تهديدا بالقتل على إنستغرام، 

فإن األمر ليس بهذه السهولة«.
وأضاف: "إذا أراد الناس قتلي فهذا شيء، لكنهم يهاجمون أيضا والدتي التي ال 
تهتم حتى بكرة القدم، أنا ال أفهم ذلك. بمجرد إطفاء التلفزيون، ينسى الناس كل 

اآلداب. ويعتقدون أنهم على حق، هذا هو الشيء الجنوني«.
ولدى سؤاله عما إذا كان قد فكر في اتخاذ إجراء قانوني، قال ناغلسمان إن هناك 

ببساطة تهديدات كثيرة بحيث ال يمكن أن يكون ذلك واقعيا.
وودع البايرن، الذي كان أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 
هذا الموسم، المسابقة القارية من الدور ربع النهائي، إثر خسارته أمام فياريال، 

بنتيجة 1-2 في مجموع مباراتي الذهاب واإلياب.
الوكاالت

الم�ضلمون ي�ضكلون ثلثي عنا�ضر الت�ضكيلة 

مدرب �شانت اإيتيان 
يطالب العبيه بعدم �ضيام رم�ضان

إيتيان،  سانت  فريق  يحاول 
دوبراز،  باسكال  ومدربه 
تفادي شبح الهبوط من الدوري 
دفع  ما  شكل،  بأي  الفرنسي 
إجراءات  التخاذ  باألخير 
انتقاد كبير، سيما  جعلته محل 
نسبة  بمعتقدات  تمس  وأنه 

كبيرة في المجتمع الفرنسي.
"ليكيب"  صحيفة  كشفت  فقد 
العبيه  طالب  دوبراز  أن 
المسلمين بالتوقف عن الصيام 

في شهر رمضان، وذلك من خالل مناقشة فردية.وأضافت أن مدرب سانت إيتيان 
قرر تغيير نهجه مع الالعبين بعد السقوط المدوي أمام لوريان بنتيجة ستة أهداف 
الفرنسي، وأوضحت الصحيفة أن  الدوري  السابقة من  مقابل هدفين في الجولة 

الالعبين المسلمين يشكلون حوالي ثلثي فريق سانت إيتيان.
ولفتت إلى أن باسكال دوبراز انتقد العبيه علنا، وعلى رأسهم النجم التونسي، 

وهبي الخزري، قائد الفريق.
الثامن عشر بجدول  المركز  يقبع في  إيتيان  بأن سانت  ليكيب تقريرها  وختمت 

الترتيب، واستقبل مرماه 10 أهداف في آخر مباراتين.
الوكاالت

بوكيتينو يثمن تطور م�ضتوى نجم البي اأ�س جي ويوؤكد 

"عالقتي مع مبابي تط�رت
 مع ال�قت وه� �ضعيد معي"

بوكيتينو،  ماوريسيو   قال 
مدرب باريس سان جيرمان، 
بمهاجم  عالقته  إن  أمس، 
جيدة  مبابي،  كيليان  الفريق، 

للغاية.
خالل  بوكيتينو،  وأضاف 
"عندما  صحفي:  مؤتمر 
عام  قبل  المسؤولية  توليت 
يمر  مبابي  كان  ونصف، 
واآلن  للغاية..  صعبة  بفترة 
وهدوًء،  سعادة  أكثر  أصبح 

بفضل العمل المخصص له«.
وتابع "عالقتي جيدة به وبجميع الالعبين.. لقد تطورت عالقتي بمبابي مع الوقت، 
ونالحظ أنه تحسن كثيرا.. وسعيد للغاية بالطفرة والتطور في مستواه، بخالف 
إمكانياته، فإن مبابي يضع كامل تركيزه في التدريبات، ويتسم بتواضع واحترافية 

شديدة، ورغبة في أن يكون أفضل يوما بعد يوم«.
وينتهي تعاقد المهاجم الشاب مع بي إس جي، بنهاية الموسم الجاري، بينما يمتد 

عقد ماوريسيو بوكيتينو حتى صيف 2023.
الوكاالت

بعد الح�ضور الكبير 

لجمهور فرانكفورت 

اإلى معقل الفريق الكتالوني

الب�رتا يتخذ قرارا 
�ضارما بعد "ف�شيحة" 

م�ضجعي البار�ضا 
 

اأعلن رئي�س نادي بر�ضلونة، خوان لبورتا، 

اأن تذاكر المباريات القارية التي �ضيحت�ضنها 

ملعب فريقه "كامب نو"، �ضتكون با�ضم 

ال�ضخ�س الذي �ضيح�ضر المباراة.

واتخذ رئي�س بر�ضلونة هذا القرار، بعد 

ح�ضور اأعداد كبيرة من جمهور فريق 

اأينتراخت فرانكفورت الألماني اإلى معقل 

الفريق الكتالوني، "كامب نو" الخمي�س 

الما�ضي، لموؤازرة فريقهم الذي اقتن�س 

بطاقة العبور اإلى ن�ضف نهائي الدوري 

الأوروبي، بعد التفوق على "البار�ضا" بنتيجة 

.2-3
ون�ضر نادي بر�ضلونة اأعداد الجماهير التي 

ح�ضرت المباراة، والتي قدرت بـ37746 

م�ضجعا، ح�ضروا بتذاكر مو�ضمية، وتم بيع 

34440 تذكرة اإلى الجمهور ب�ضكل عام، كما 
تم اإر�ضال 5 اآلف تذكرة اإلى نادي اأينتراخت 

فرانكفورت، ح�ضبما تن�س عليه لوائح 

التحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، 

وتخ�ضي�س 2425 دعوة لـ"يويفا".

واأدلى لبورتا بت�ضريحات اإلى �ضبكة تلفزيون 

كتالونيا "تي في 3"، قال فيها: "الـ34440 

تذكرة التي طرحها النادي للبيع كانت عبارة 

عن تذاكر ت�ضمنت قيودا بعدم القدرة على 

�ضرائها ببطاقات ائتمان األمانية اأو عبر اأي 

عنوان رقمي اإلكتروني األماني«، واأ�ضاف اأن 

هذه التذاكر كانت مخ�ض�ضة اإلى مدرجات 

الدرجة الثالثة من الملعب، التي �ضهدت 

ح�ضورا طاغيا من جمهور الفريق الألماني.

واأ�ضار لبورتا، اإلى اأن هذه التذاكر قد بيعت 

بخ�ضم 50 بالمئة للأع�ضاء قبل 24 �ضاعة من 

فتح بيع التذاكر اإلى الجمهور ب�ضكل عام، 

معبرا عن ا�ضتيائه قائل: "اأولئك الذين 

ا�ضتروا التذاكر هم من اأعطوها اإلى الجمهور 

الألماني، وهذا دليل".

وبراأ لبورتا نادي بر�ضلونة من الح�ضور 

الطاغي للجمهور الألماني خلل المباراة، 

لكنه اعترف في الوقت نف�ضه باأن اإدارة 

النادي "م�ضوؤولة" عن تنظيم المباراة، وباأنه 

ل يود اأن "يتكرر" ما عا�ضه النادي في لقاء 

الدوري الأوروبي �ضد اأينتراخت.

الوكاالت

الدوري  ترتيب  صدارة  ميالن  استعاد 
أمس  فوزه  بعد  القدم،  لكرة  اإليطالي 
بهدفين  جنوى،  ضيفه  على  الجمعة، 
الـ33  الجولة  ضمن  لقاء  في  رد،  دون 
األول  ميالن  هدف  الدوري.وجاء  من 
 ،11 الدقيقة  في  لياو،  رفائيل  طريق  عن 
وأضاف جونيور ميسياس، الهدف الثاني، 

في الدقيقة 87. 
رصيده  "الروسونيري"  رفع  وبانتصاره 
إلى 71 نقطة في صدارة الترتيب، وبفارق 
انتصر  الذي  ميالن،  إنتر  عن  نقطتين 
لكن   ،)1-3( سبيزيا  على  أيضا  أمس 
مباراة  جعبته  في  يملك  "النيراتزوري" 
جنوى  تجمد رصيد  المقابل،  في  مؤجلة، 

عند 22 نقطة في المرتبة الـ18.
تجري شركة استثمارات خاصة مقرها في 

نادي  لشراء  البحرين، محادثات حصرية 
الشرق  من  مستثمر  أول  لتصبح  ميالن، 
األوسط في الدوري اإليطالي، بحسب ما 
نقلت "أسوشيتد برس" عن مصدر مطلع 

على األمر.
وقال المصدر المطلع لـ"أسيوشيتد برس"، 
إن شركة "إنفستكورب" قد تستحوذ على 
بطل دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة 
قيمتها نحو  تبلغ  القدم )ميالن( في صفقة 

مليار يورو.
نادي ميالن  ملكية  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
مانجمنت"  "إليوت  لشركة  حاليا  تعود 
الفريق  على  استحوذت  التي  األمريكية، 
المالك  أخفق  أن  بعد   ،2018 العام  في 
الصيني السابق في سداد جزء من قرض.
الوكاالت

�ضركة ا�ضتثمار عربية 

تجري محادثات ل�ضراء النادي العريق

ميالن يهزم جن�ى وي�ضتعيد 
�ضدارة الدوري االإيطالي



عاد للت�صكيلة بعد غيابه ب�صبب الإ�صابة

بن نا�صر يطيح بجنوى 
في مئويته الأولى مع ميالن

 شارك الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر في المباراة رقم 100 
بالنسبة له مع ناديه ميالن اإليطالي اول أمس، وكانت الفرصة مواتية 
بالنسبة له للمساهمة في الفوز امام جنوى بملعب سانسيرو لحساب 

الجولة الـ33 من الكالتشيو، بنتيجة هدفين دون مقابل.
ميدان  متوسط  مشاركة  أمس  اول  جرت  التي  المواجهة  وعرفت 
الخضر، أساسيا، قبل أن يستبدل بابراهيم دياز في الدقيقة 86، وغاب 
بسبب  اإليطالي  الكالتشيو  في  الماضية  الجولة  لقاء  عن  ناصر  بن 

اجهاد عضلي، كما واصل ميالن صدارته للكالتشيو.
وخاض بن ناصر بمناسبة مواجهة جنوى المباراة رقم 100 ِبألوان 
فريقه اإليطالي، وهو ما يعتبر إنجازا، خاصة وأنه أصبح من ركاز 

الفريق مع المدرب بيولي وتميز بأداء راق في المباريات األخيرة.
واستعاد ميالن صدارة ترتيب الدوري اإليطالي بعد فوزه على ضيفه 
في  نقطة   71 إلى  "الروسونيري" رصيده  رفع  وبانتصاره  جنوى، 
صدارة الترتيب، وبفارق نقطتين عن إنتر ميالن، الذي انتصر أمس 
أيضا على سبيزيا )3-1(، لكن "النيراتزوري" يملك في جعبته مباراة 
مؤجلة، في المقابل، تجمد رصيد جنوى عند 22 نقطة في المرتبة 

الـ18.
ق.ر
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ان  أمس  إعالمية  مصادر  كشفت 
مسؤولين في االتحادية الجزائرية لكرة 
الوطني  الناخب  مع  تواصلوا  القدم 
نبضه  جس  أجل  من  بلماضي،  جمال 
للتوقيع على عقد جديد يربطه بالمنتخب 
إياه  مطالبة  إضافية،  لفترة  الوطني 
إلى  والحضور  الرد  في  باإلسراع 

الجزائر لترسيم االتفاق.
وأوضحت ذات المصادر ان مسؤولي 
الحضور  بلماضي  من  طالبوا  الفاف 
على  المقبل  األسبوع  الجزائر  إلى 
رده  تقديم  أجل  من  تقدير،  أقصى 
النهائي، والتوقيع على عقده الجديد في 
حال قبله، حتى يتمكن من الشروع في 
العمل من اآلن.ويبدو أن الوقت لم يعد 

في صالح المنتخب الوطني مع اقتراب 
تصفيات  وأولها  الرسمية،  المواعيد 
كأس إفريقيا لألمم 2023 بكوت ديفوار 
حيث ستلعب مقابلتين من التصفيات في 
جوان القادم، وهو ما يحتم الشروع في 
العمل من اآلن يكون الالعبون والطاقم 

الفني في أحسن األحوال.
وتوقعت المصار نفسها قبول بلماضي 
لكن،   ،2026 حتى  له  المقدم  للعرض 
أن  إلى  أشار  الوقت،  نفس  وفي 
الحسبان  في  يضعون  الفاف  مسؤولي 
وهو  البقاء،  ورفضه  اعتذاره  إمكانية 
يتم  لم  بديلة  خطة  يضعون  جعلهم  ما 

الكشف عنها.
اأمير.ل

 اأنطوني ماندريا حار�س اأونجيه

 ينتظر ات�صال الفاف وي�صرح

"اأتمنى اأن توجه لي 
الدعوة لتمثيل منتخب 

الجزائر واأنا م�ستعد وجاهز"

 أبدى أنطوني ماندريا حارس مرمى نادي أنجيه الفرنسي رغبته في 
اللعب للمنتخب الوطني، وأكد أنه لم يتلق أي اتصال من االتحادية 
الجزائرية لكرة القدم، مشيرا إلى أنه استعد للعب تحت قيادة الناخب 

الوطني جمال بلماضي وأنه سيكون فخورا بذلك.
وصرح ماندريا، لموقع "ال غازيتا دو فينك": "أنا سعيد للغاية، ألنني 
اللعب  وأتمنى  الفرنسي،  الدوري  في  اللعب  فرصة  على  حصلت 
لمزيد من الوقت مع الفريق، فخور بأن الجماهير ووسائل اإلعالم 
الجزائرية، تتحدث عّما أفعله في الدوري الفرنسي، وأتمنى أن توّجه 
لي الدعوة لتمثيل منتخب الجزائر، وأنا مستعد وجاهز، ألنه شرف 

بالنسبة لي، وأرجو أن أكون مع المنتخب في يوم ما".
معي،  بالتواصل  الجزائري  االتحاد  يقم  "لم  أونجيه:  حارس  وأكد 
وما يجري هو مجرد أخبار تطلقها الجماهير الجزائرية، لكنني أود 
شكرها على ذلك، وأنا أنتظر اتصال االتحاد المحلي، خاصة إذا قام 

المدرب جمال بلماضي بوضعي في خطته. أنا جاهز".
أقربائي من  "لدي عالقتي مع  قال:  بالجزائر،  وبخصوص عالقته 
طرف والدتي في الجزائر، ولم أقم بزيارة بلدي، وشعرت بخيبة أمل 
بعد إقصاء منتخب الجزائر على يد الكاميرون في التصفيات المؤهلة 
لكأس العالم في قطر"، وأضاف ذات المتحدث بأن رحيل بلماضي 
أو قدوم مدرب جديد لمنتخب الجزائر، لن يغيّر رغبته باللعب مع 
الخضر، وقال: "بالطبع أريد اللعب مع المنتخب رغم كل ما حدث 

معهم خالل الفترة الماضية"
ق.ر

ل يريدون ت�صييع الوقت مع اقتراب ت�صفيات كان 2023

م�سوؤولو الفاف يطالبون بلما�سي بالقدوم 
الأ�سبوع المقبل لتجــــديــــد عقده

 كشفت تقارير إعالمية إنجليزية أمس 
ان جماهير نادي مانشستر سيتي تترقب 
رياض  الجزائري،  الدولي  موقف 
محرز، الذي تنتظره إدارة الفريق من 
يوافق  حتى  رده،  على  الحصول  أجل 
كي  له،  المقدم  الجديد  العرض  على 

يبقى مع النادي األزرق السماوي.
سيتي"  "إكسترا  موقع  وكشف 
البريطاني أن إدارة مانشستر سيتي ال 
تزال تنتظر رد قائد المنتخب الوطني، 
وسط  الجديد،  عقده  على  يوقع  حتى 
شكوك ومخاوف بشأن مستقبله القريب.
إدارة  أن  ذاته  الموقع  وأضاف 
بعض  تمديد  في  نجحت  السيتيزنس 
عقود العبيها، بعدما وافق كل من جون 
كانسيلو،  وجواو  ورودري،  ستونز، 
بروين،  دي  وكيفين  دياس،  وروبن 

على التجديد مع الفريق اإلنجليزي.

سيتي،  مانشستر  إدارة  أن  وأضاف 
النجم  األهم:  الثالثي  رد  تنتظر 
الجزائري، رياض محرز، والبرازيلي، 

ستيرلينغ،  ورحيم  جيسوس،  غابرييل 
هو  "الخضر"،  منتخب  قائد  يبقى  لكن 

األهم بالنسبة للفريق اإلنكليزي.

من  تمّكن  محرز  رياض  أن  وأردف 
فرض نفسه على تشكيلة المدرب بيب 
وقاتل  الحالي،  الموسم  في  غوارديوال 
مع  خاضها  دقيقة  كل  في  كبير  بشكل 
البطوالت  جميع  في  سيتي  مانشستر 
المحلية والقارية، حتى يتمكن من إثبات 

نفسه للجميع.
واختتم بأن رياض محرز بات أحد أهم 
للمدرب  األساسية،  التشكيلة  عناصر 
الموسم  في  غوارديوال  بيب  اإلسباني 
مانشستر  هّداف  أصبح  ألنه  الحالي، 
سيتي في الموسم الحالي، بعدما سجل 
جميع  في  أهداف   7 وصنع  هدفاً   22
البطوالت، والجماهير تترقب رده على 

العرض المقدم له.
ق.ر

قائد الخ�صر يتجه للبقاء مع ال�صيتيزن�س

مان�س�ستر �سيتي ينتظر رد محرز لتجديد عقده

يتهمه بفقدان الروح 

القتالية والحرارة في اللعب

مدرب هيرتا برلين 
ي�ستبعد بلفو�سيل 

من مواجهة اأوك�سبورغ
تعر�س الدولي الجزائري اإ�صحاق 

بلفو�صيل لال�صتبعاد عن قائمة فريقه 

هيرتا برلين قبل مواجهة اأوك�صبورغ 

اأم�س، في الدوري الألماني.

ويعاني فريق مدينة برلين الأمرين 

خالل المو�صم الحالي، حيث يحتل 

المركز الأخير في جدول ترتيب 

الدوري الألماني، كثاني الُمهددين 

بال�صقوط للبوند�صليغا 2، في الأ�صابيع 

القليلة المقبلة.

وك�صفت �صحيفة "بيلد" الألمانية اأن 

المدرب الُمخ�صرم فيليك�س ماغات قرر 

التخلي عن بلفو�صيل، ب�صبب انعدام 

"الروح القتالية والحرارة في اللعب" 
لديه، وجاء هذا القرار مفاجئا بالن�صبة 

للنجم الأ�صبق لفريق بارما الإيطالي، 

خا�صة اأنه كان ُي�صارك ب�صفة منتظمة 

منذ بداية العام الجديد 2022، مما �صمح 

له با�صترجاع مكانته مع منتخب بالده.

وكان بلفو�صيل تعر�س لحملة انتقادات 

في الجزائر، بعد الف�صل في التاأهل 

لنهائيات كاأ�س العالم 2022، وذلك 

رغم اأنه �صارك لب�صع دقائق فقط في 

مباراتي الذهاب والإياب اأمام الكاميرون 

في الدور الفا�صل الموؤهل للمونديال.

وعابت جماهير الخ�صر على نجمها 

نف�س ما يعيبه عليه ُمدربه حاليا، 

األ وهو غياب الندفاع فوق اأر�صية 

الميدان، خا�صة اأنه كان يعو�س في كل 

مرة المحارب اإ�صالم �صليماني.

ق.ر

الجزائري  الدولي  خضع 
العب  عطال  يوسف 
لعملية  الفرنسي.  نيس 
على  مستعجلة  جراحية 
بعد  الكتف  مستوى 
مباراته  خالل  إصابته 
األخيرة مع فريقه، حسبما 
إعالمية  مصادر  أكدته 
أن  إلى  مشيرة  فرنسية، 
سبعة  عن  يقل  لن  غيابه 
أسابيع، ما يعني أنه أنهى 
كشف  مبكرا.فقد  موسمه 
كريستوف غالتييه مدرب 

التي أجريت على  الجراحية  العملية  الفرنسي أن  نادي نيس 
ومسامير  معدنية  صفيحة  بتثبيت  الجزائري  األيمن  الظهير 
على مستوى عظمة الترقوة بسبب هشاشتها جرت في أحسن 
المنتخب  مباريات  عن  رسميا،  عطال  الظروف.وسيغيب 
تنطلق  التي   2023 لسنة  افريقيا  كأس  تصفيات  في  الوطني 

نهاية شهر ماي المقبل.
إن عطال،  الفرنسية  ماتان  "نيس  قالت صحيفة  من جهتها، 
نهاية  يعني  ما  الترقوة،  عظمة  في  جراحية  لعملية  خضع 
موسمه مع النادي الفرنسي بتضييعه لباقي جوالت "الليغ 1" 
)7 مباريات قبل اختتام الموسم(، ونهائي كأس فرنسا المرتقب 

أمام نادي نانت، يوم 7 ماي المقبل.

وكان عطال قد تعرض 
الكتف  في  لإلصابة 
النس  مواجهة  خالل 
ونيس في المرحلة 31 
الفرنسي،  الدوري  من 
وهي  الماضي،  األحد 
التي  الثالثة  المرة 
الالعب  فيها  يصاب 
األولى  الكتف،  في 
الوطني  المنتخب  مع 
عام 2019 خالل كأس 
لمصر،  إفريقيا  أمم 
نادي  مع  ومرتين 
نيس، وكشفت الصحيفة الفرنسية أن الطاقم الطبي لنادي نيس 
الفرنسي والالعب عطال، توصال إلى اتفاق يقضي بضرورة 
خضوعه لعملية جراحية لعالج مشكلته المتكررة في الكتف 
بشكل نهائي بعد أن كان اتبع طريقة عالج مختلفة في المرتين 

السابقتين.
واضطر عطال، حسب مصادر إعالمية فرنسية أخرى، إلى 
اللجوء إلى خيار التدخل الجراحي في هذه المرحلة الحساسة 
من الموسم، حتى يتمكن من اإلعداد للموسم المقبل في الوقت 
بعد  الموسمية  التحضيرات  لمرحلة  جاهزا  ويكون  المناسب 

استنفاذ الوقت الكافي لعالج هذه اإلصابة المتكررة معه.
ق.ر

بعد اإ�صابته في الكتف للمرة الثالثة

عطال يخ�سع لعملية جراحية 
وينهـــــي مو�سمــــه مبكـــــرا
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مرمي عثماين

"فارغة"�سركاء اجتماعيون يتخوفون من "جل�سات مراطونية 

 "تفا�صيل" عمل جلنة القانون اخلا�ص 
مع نقابات الرتبية واأهم "القرارات"

واصلت  اللجنة الوطنية المكلفة بالقانون األساسي 
الخاص  لالسبوع الثاني على التوالي في عقد 

اجتماعاتها مع نقابات التربية دون االنطالق بعد في 
بنود تعديل هذا القانون ،  بالنظر الى انشغال اللجنة 

في إعداد النظام الداخلي والذي بات يثير مخاوف 
الشركاء االجتماعيين من النقابات من ان تتحول هذه 

اللقاءات الى جلسات مراطونية "فارغة.”
وبناء على مصادر  عليمة، فان لقاء يوم الخميس 14 

أفريل 2022 والذي  جمع نقابات  التربية الوطنية 
مع رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بالقانون األساسي 

الخاص  واألعضاء الٌمعينين من طرف وزير التربية 
الوطنية،  في االسبوع الثاني لم يرق إلى ٌمستوى 

تطلّعات النقابات وخاّصة نقابات األسالك المتضّررة 
من أحكام القانون األساسي الخاص بموظفي التربية 
الوطنية والذي تضّمنه المرسوم التنفيذي 240-12 

والتي كانت تنتظر أن تكون الجلسة للتّصويت 
والتّصديق على النظام الداخلي للجنة الوطنية 

المشتركة الٌمكلّفة بمشروع القانون األساسي الخاص 
لتشرع في أشغال إنجاز المشروع. 

وافادت ذات المصادر، أّن  ما دار وجرى في اللقاء 
واتّسم بجّدية الّطرح والنّقاش لكـــن لم  يتعّد دراسة 

وٌمناقشة المحاور الٌكبرى لنظام عمل اللجنة الوطنية 
الٌمشتركة المكلفة بالقانون األساسي الخاص خاّصة ما 
تعلّق بـصالحية اللجنة ومهامها و آلية عملها و آجال 
انجازها للمشروع  وكيفية إجراء المداوالت ،خاّصة 

عند التصويت في الجلسة النهائية على مشروع 
القانون األساسي الخاص قبل تحويله إلى المديرية 

العاّمة للوظيفة العمومية وفق ما  تنص عليه التعليمة 
الحكومية المؤرخة في 06 جانفي 2007 والمتعلّقة 

بإعداد  القوانين األساسية الجديدة.  
هذا وانتهى اللقاء بابالغ  ٌرؤساء النّقابات أو أمناؤها 

العامون الذين حضروا الجلسة بأّن هناك جلسة 
أخرى يوم الخميس 21 أفريل للتصويت النهائي على 

مشروع النظام الداخلي للجنة والذي ستعّده الوزارة 
انطالقا من الٌمقترحات الٌمسلمة من طرف النقابات 

وعلى ضوء ما دار من نقاش في جلسة يوم الخميس 
14 أفريل  بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 

بالحراش. 
وامام هذا  حتى وان التمس  العديد من الشركاء 
االجتماعيين    جّدية في  اللقاءات المنعقدة  لحد 

الساعة، أبدى معظمهم   التّخوف   من أن تتحّول 
اللقاءات إلى جلسات ماروطونية،  ومن ثم شّددوا  

على رئيس اللجنة بضرورة الشروع في  عملها في 
األمد المنظور خدمة للمدرسة الجزائرية واألسرة 

التربوية التي تنتظر الفصل النهائي في هذا الملف قبل  
نهاية الموسم الدراسي.  

يأتي هذا فيما يرفض المجلس الوطني المستقل 
لمدراء الثانويات فلسفة التوازي والتساوي المعتمدة 

في المرسوم التنفيذي 240/12  والتي اعتبرها 
فلسفة خاطئة وغير قانونية بالنظر  إلى أن  بعض 

القوانين المرجعية سواء تعلق االمر األمر الرئاسي 
03/06 المتضمن قانون الوظيفة العمومية أو القانون 

04/08 المتضمن القانون التوجيهي للتربية تتحدث 
بطريقة واضحة على ضرورة اعتماد فلسفة البناء 

والمسؤوليات،؛ الهرمي للقوانين الخاصة بالمناصب 
وأنا مدير المؤسسة يمارس مهامه وسلطته على جميع 
الموظفين والعاملين بالمؤسسة وهو المسؤول عن كل 

صغيرة وكبيرة بهذه المؤسسة.

 جمل�س مدراء الثانويات يحذر 

من من فل�سفة "التوزاي" بني اال�سالك

وشدد المجلس، أن  أي دعوة أو تحذير لعدم المساس 
بفلسفة التوازي المعتمدة في القانون الخاص بأسالك 

التربية منذ 2012 والتي أحدثت اختالالت كبيرة 
هي دعوة غير قانونية ومتناقضة مع روح ومضمون 

العديد من المواد في النصوص القانونية المرجعية 
التي يجب اعتمادها في اي تعديل لهذا القانون، وأدت 

إلى عزوف الكثير من اإلطارات واألساتذة عن 
المشاركة في الترقية إلى هذا المنصب أو ذاك مما 

انتج عجزا كبيرا في هذه المناصب وصل وهو ما أثر 
سلبا على السير الحسن للمؤسسات التربوية خاصة 

الثانويات والمتوسطات.
كما اشار انه سمحت للكثير من األساتذة الترقية إلى 
مناصب إدارية وهم يفتقرون إلى الخبرة الضرورية 

والحنكة التي تمكنهم من أداء مهامهم في هذه 

المناصب الجديدة وحرمت بالمقابل الكثير من األساتذة 
من ذوي الخبرة والتجربة من تقلد هذه المناصب بل 

وفرضت عليهم ضرورة البقاء في مهنة التدريس 
بالرغم من أن بعضهم لهم الرغبة والقدرة واإلمكانيات 
لتولي هذه المناصب بامتياز و بامكانهم تقديم إضافات 

نوعية لها.
وشدد أنه على  النقابات الدفاع  على مسارات مختلفة 

ومتعددة ومتقاطعة للترقية وتصنيفات ومنح تعويضات 
محترمة  وبتقديم رؤية أكثر نفعا وفائدة لعمال القطاع 

والتركيز على العناصر واالقتراحات التي تلزم 
الوصاية بتحسين أوضاع القطاع وليس على القضايا 

التي تبقي اإلطارات والموظفين والعمال يعيشون الفقر 
والفاقة ويتساوون أو يتوازون فيها.

كما اكد أن "النقابات المعتمدة في قطاع التربية مطالبة 
بإيجاد أرضية مشتركة من أجل إعادة االعتبار لجميع 
العمال والموظفين واإلطارات؛ أما التعنت والنرجسية 

والمقارنات والتهديد بعدم المساس بالمكتسبات مثل 
فلسفة التوازي فإنه لن يقدم ولن يؤخر في األمر شيئا؛ 

ألنه إذا كان هناك نقابة أو بعض النقابات تهدد بعدم 
المساس بفلسفة التوازي -وأضافوا لها التساوي- فإن 

هناك الكثير من النقابات تهدد بالمقابل بضرورة 
تصحيح هذه الفلسفة ألنه خاطئة وغير قانونية وظالمة 

وليست عادلة ؛ وحينها فإن الوزارة سوف تمرر ما 
تشاء ألنها ستستثمر في هذا الخالف كما يحلو لها ان 

تستثمر.   

ANEP : 2216007089
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"فارس  مسلسل  وجذب 
على  يُعرض  الذي  القمر" 
انتباه  بلس،  ديزني  منصة 
من  واحدا  بوصفه  المشاهدين 
الممتد  مارفيل  عالم  مسلسالت 
الصيغة  عن  قلياًل  المختلفة 
األكشن،  لمشاهد  الجاهزة 
واألبطال الذين يحاربون الشر 
هو  بطل  هنا  لدينا  بقبضاتهم، 
شخصية  وهو  إيزاك،  أوسكار 
إلى  معقدة ترجع أصول قوتها 

الحضارة المصرية القديمة.
يلعب الممثل أوسكار إيزاك في مسلسل "فارس القمر" شخصية 
غرانت، الذي يعمل في متجر الهدايا في متحف لندن، شاب لطيف 
بالنهار، يحاول أن يجد لنفسه مكاًنا في المتحف يتناسب أكثر مع 
معلوماته الواسعة، لكن تجبره مديرته على وظيفته متدنية المكانة، 
وفي الليل نجده يربط ساقه بفراشه وينثر الرمل حوله، في إشارة 

إلى محاولة منع نفسه من المشي خالل النوم.
الليل  ففي  النوم،  المشي خالل  علة  مجرد  يتجاوز  األمر  لكن    
يقوم  جرأة،  أكثر  آخر،  شخص  إلى  البريء  غرانت  يتحول 
بمغامرات خطرة، وفي إحدى الليالي استيقظ ليجد نفسه في جبال 
أوروبا، فاقًدا عدة أيام من حياته العادية. هذا ليس كل شيء، فقد 
أصبح في مواجهة مع جماعة متعصبة ذات أسرار ترجع أصولها 
أن يستخدم  البطل  القديمة، ويكون على  المصرية  الحضارة  إلى 
هذه.وبينما  حربه  في  لتعينه  حياته  طوال  جمعها  التي  معلوماته 
يعيش غرانت في صراع مع الجماعة التي تطارده ولها قناعاتها 
الدينية حول الخير والشر، يصبح عليه أن يتعامل مع شخصيته 
األخرى مارك سبيكتور التي تحاول السيطرة عليه خالل نومه، 
ويعلم الحًقا أنها متصلة بإله القمر في الحضارة المصرية القديمة 
"خونشو"، وتعطيه القوة على التحول إلى ما يسمى "فارس القمر" 
غرانت  يستطيع  ال  حين  في  الخارقة،  بالقوة  البيضاء  البدلة  ذا 

التحول إال إلى "مستر غرانت" األقل عنًفا.
منهما سماته  لكل  نفسه،  الجسد  داخل  ثنائية  هنا  لدينا    ويصبح 
الشخصية حيويتها، وجعلها محل  ما أضفى على  المميزة، وهو 
كانفصام  نفسية  بعلة  مصاب  صاحبها  إن  إذ  الكثيرين،  تفسير 
مارفيل  مسلسالت  سمات  وجود  يمنع  ال  ذلك  لكن  الشخصية.  
مع  مختلف،  بشكل  تتميز  هنا  األكشن،  مشاهد  خاصة  المعتادة، 
كذلك  أعداؤه،  أو  القمر"  "فارس  يمتلكها  التي  الخارقة  القدرات 

الجمع بين الكوميديا والخطر.
  وهذا المزيج هو السمة المميزة 
ومثير،  مضحك  فهو  للمسلسل، 
المألوفة  مارفيل  أعمال  وينقل 
إلى شكل غير متوقع في بعض 
األحيان، مع لمسة من الرعب، 
يظهر  التي  المشاهد  في  خاصة 
على  الغاضب  خونشو  فيها 
التغييرات  هذه  تتشابه  الدوام.  
العام  والجو  المسلسل،  نوع  في 
الخاص به، مع شخصية غرانت 
بتعقيداتها  تتميز  التي  المتقلبة 
الخاصة، وعلى الجانب اآلخر فإن السيناريو والمؤثرات البصرية 
والمونتاج اجتمعت كلها لتجعل "فارس القمر"، تجربة فريدة عن 
أعمال مارفيل المعتادة، وارتكز ذلك باألساس على أداء أوسكار 
اإلله  ممثل  هارو  آرثر  شخصية  في  هوك  إيثان  ومقابله  إيزاك 

المصري القديم "آميت.«
   هذه هي المرة األولى التي يتقاطع فيها عالم مارفيل السينمائي 
من  كبيرا  جزءا  أن  كما  القديم،  المصري  التاريخ  مع  الممتد 
األحداث يدور في مصر.  وتجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم تصوير 
لقطة واحدة من مسلسل "فارس القمر" في مصر ألسباب ترتبط 
وصعوبات  الرقابية  التصريحات  على  بالحصول  -كالمعتاد- 
منذ  هوليود عن مصر  أستوديوهات  أبعد  الذي  األمر  التصوير، 
وبالنسبة  األردن،  أو  المغرب  في  بدائل  تجد  وجعلها  سنوات، 

لفارس القمر تم تصويره في المجر.
الكالسيكية  من  بخليط  المسلسل  في  نزيه  موسيقى  وتميزت    
والشرقية والحداثة، إذ مزج األغاني القديمة بالحديثة، ففي الحلقة 
األولى نجد أغنية للفنانة نجاة وموسيقى أغنية لعبد الحليم حافظ، 
في حين جاءت نهاية الحلقة الثانية على نغمات أغنية "مهرجان 
الملوك" ألحمد سعد وعنبة ودوبل زوكش، في استخدام مميز لهذا 
النوع الغنائي الشعبي الذي يُحارب في مصر من نقيب الموسيقيين 

هاني شاكر.
إلى  يستند  مارفيل  أعمال  باقي  مثل  القمر"  "فارس  مسلسل    
ظهرت  والتي  الشخصية،  هذه  قدمت  التي  المصورة  القصص 
كبطل  وأخرى  كشرير  فمرات  صفحاتها،  على  متعددة  بأشكال 
مناصر للخير. وإذا استمر نجاح العمل بالوتيرة ذاتها، فإن يُتوقع 
مع  خاصة  القادمة،  "المنتقمون"  أفالم  في  الشخصية  تظهر  أن 

ربطها بأحد ممثلي الصف األول مثل أوسكار إيزاك.

الموسوم  الفني  العرض  نجح 
 « زمان  في  رحلة  الجزائر   «
الهندسة  طلبة  نشاطات  لنادي 
التقنيات،  المتعددة  بالمدرسة 
الذي عرض سهرة أمس األول، 
بسايح  بوعالم  الجزائر  بأوبرا 
لدى  بهيجة  أجواء  خلق  في 
الجمهور الذي تفاعل مع األداء 
و  األندلسي  للجوق  الموسيقي 
البديعة  المسرحية  اللوحات 
التي تحكي محطات مضيئة من 
ما  مدار  الجزائر.وعلى  تاريخ 

يزيد عن ساعتين من الزمن الفني الرفيع سافر هذا العمل الفني 
التاريخي ذو األهداف الخيرية وفي طبعته الثانية )الطبعة األولى 
2020( بالجمهور إلى حقب ومحطات جد هامة من تاريخ الجزائر 
تروى أحداث ووقائع تاريخية بداية من القرن الثامن للميالد إلى 
غاية 1962.وكانت هذه المراحل حافلة بشخوص وبطوالت التاريخ 
منذ بدايات الفتوحات اإلسالمية مرورا بسقوط غرناطة وهروب 
االستقالل  غاية  إلى  العثمانية  المرحلة  ثم  األندلس  من  المسلمين 
العرض  تميز  التاريخ.وقد  في  الراسخ  الجزائر  وتعكس حضور 
المتعددة  المدرسة  من  جامعيين  طلبة  وأحياه  صممه  الذي  الفني 
مختلف  بالعزف على  األندلسي  الجوق  التقنيات سواء من خالل 
اآلالت الموسيقية التقليدية الخاصة بالطابع األندلسي أو من خالل 
الركح بفضل  "الحكواتي" في رسم صورة جميلة على  شخصية 
موهبتهم وحيويتهم الكبيرة وافتخارهم بموروثهم الثقافي األصيل.

األحداث  هذه  تقديم  في  العرض  في  المشاركين  الطلبة  وفق  وقد 

فني  قالب  البارزة في  التاريخية 
المسرحية  المشاهد  بين  جمع 
األندلسي  الموسيقي  واألداء 
من  باقة  أداء  خالل  من  الراقي 
والصنعة  الحوزي  طابع  روائع 
والمالوف على غرار " هلل يابن 
يا   "  ،" ترى  قم   "  ،" الورشان 
آسفي على ما مضى " و "قالو 
الفرجة  صنع  ما   " قالو  لعرب 
صفق  الذي  الجمهور  وسط 
للعرض مطوال كونه يعكس قيم 

جمالية وفنية تراثية راقية.
الحكواتي  صوت  بتوظيف  الفسيفسائي  الفني  العرض  تميز  كما 
على خلفية لوحات فنية منتقاة بعناية حيث جال عبر فضاء الركح 

ليسترجع أحداث تاريخية بصورة متدرجة كرونولوجيا.
في  رحلة  الجزائر   " المشروع  رئيس  أوضح  السياق،  هذا  وفي 
العرض  من  الثانية  الطبعة  أن  الدين،  عماد  عدمان   ،" زمان 
شارك  إبداعي  جماعي  عمل  وهو  والخيري  الثقافي  الطابع  ذي 
يخص  فيما  جديدة  بأجزاء  تطعيمه  تم  الطلبة  جميع  في صياغته 
فيديو  و   1954 نوفمبر  اول  بيان  على غرار  التاريخية  األحداث 
حول الشهيد بوعالم رحال أصغر شهيد تم إعدامه بالمقصلة خالل 
الثورة التحريرية وغيرها من التفاصيل التاريخية المضيئة التي تم 

صياغتها ونسجها من طرف الطالب.
وأشار ذات المتحدث بأن هذا النادي الذي تأسس في 2010 بمبادرة 
من طلبة الهندسة بالمدرسة المتعددة التقنيات يم حاليا أكثر من 300 

عضو ويزخر بالعديد من األعمال الفنية و الخيرية.

م�سل�سل "فار�س القمر" 
يوا�سل جذب امل�ساهدين 

يتوا�صل عر�س م�صل�صل "فار�س القمر (Moon Knight)  التي اأخرج منها املخرج امل�صري حممد دياب 

4 حلقات، يف وقت �صارك يف �صناعته العديد من امل�صريني على راأ�صهم املو�صيقار ه�صام نزيه يف 
املو�صيقى الت�صويرية، واملونتري اأحمد حافظ.

 "اجلـــزائــر رحلــة يف زمــان".. 
ف�سيف�ساء تاريخية على اإيقاع روائع الرتاث الأندل�سي

الجزائري  الوطني  المسرح  احتضن 
بالعاصمة  بشطارزي«  الدين  »محي 
عرض مونودراما »كميشة« الذي يتطرق 
إلى اليوميات الصعبة لألشخاص المعاقين 

وعزمهم على تجاوز اإلعاقة الجسدية.
التي  "كميشة"  مسرحية  تروي  و    
عن  المقتبسة  و  مزغاش  توفيق  أخرجها 
عنصر  يوسف  و  منصور  لموباني  نص 
شابة  امرأة  معاناة  دقيقة،   60 مدار  على 
تعيش حياة الرتابة ملئها األشغال المنزلية 
"غير العادية" التي تكلفها بها والدتها رغم 

إعاقتها.
  و تسرد كميشة التي أدت دورها الممثلة 
نسيبة عطوط التي تعاني أيضا من إعاقة 
حياتها  المسرح  خشبة  على  جسدية، 
اليومية الروتينية بين التنظيف في المنزل 
ودراستها الجامعية التي عرقلتها الذهنيات 
الضيقة لوالديها و نظرات المجتمع السلبية.
كانت واعية  التي  قد رفعت كميشة     و 
التحدي في  إلى قوة  التي حولتها  بإعاقتها 
انجاز جميع األشغال المنزلية التي كلفتها 
ال  التي  و  القسوة  من  بنوع  والدتها  بها 

تتماشى في بعض األحيان مع إعاقتها.
نسيبة عطوط  أخرى، نجحت    من جهة 
الفكاهة  بين  المزج  من  تمكنت  التي 
خاص  عرض  "تقديم  في  السخرية  و 

بشخصها"، من خالل مشاهد حقيقية مثل 
الذي  اآلخر  التحدي  بالجامعة،  دراستها 
إعاقتها  رغم  رفعه  كميشة  استطاعت 

الحركية.
متن  على  بالجامعة  التحاقها  زاد  كما     
و  المعاقين  لألشخاص  مكيفة  غير  حافلة 
الثاني  الطابق  في  توجد  بقاعة  دراستها 
يوميات كميشة تعقيدا، و قد ساهم المخرج 
يتكون  بسيطا  ديكورا  اختياره  خالل  من 
المنزلية  األواني  بعض  و  كرسي  من 
بإبراز إبداع الممثلة و طاقتها و فنها سواء 

بالحركة أو بالكالم.
اهتمام  جذب  في  كميشة  نجحت  قد  و     
العرض  طوال  رافقها  الذي  الجمهور 
هذه  لمالقاة  الحارة حيث ذهب  بتصفيقاته 
كثيرا"  "تأثرت  التي  الكوميدية  الممثلة 
تقول  الممثلة  صرحت  و  معها،  بتعاطفه 
"العرض يكتسي قيمة فنية عالية ألنه يبرز 
الصادقة  األحاسيس  كذا  و  حقيقي  معنى 
المجسدة هي فعال شخص  الشخصية  ألن 

معاق".
  للعلم فان مونودراما "كميشة" من إنتاج 
تعاونية فنون و ثقافة لمدينة سطيف، يقدم 
للمسرح  الفني  النشاط  برنامج  إطار  في 
الوطني الجزائري الخاص بشهر رمضان 

الذي يستمر إلى غاية 27 أبريل القادم.

امل�صرح الوطني اجلزائري

 عر�س مـــــونودرامــــا "كمي�سة" 
الذي ي�سرد اليوميات ال�سعبة للمعاقني

حتت�صنها قاعة املحا�صرات "برمو�صيم" بو�صط مدينة البليدة

ح�سور لفت للعائالت يف افتتاح 
تظاهرة ليايل املديح 

افتتحت  التي  المديح  ليالي  تظاهرة  عرفت 
نهاية األسبوع الفارط، بوالية البليدة حضور 
بباقة  استمتعت  التي  البليدية  للعائالت  الفت 
التي  والغنائية  اإلنشادية  الوصالت  من 
هذه  غنائية.وافتتحت  وجمعيات  فنانين  أداها 
المحاضرات  قاعة  تحتضنها  التي  السهرات 
"برموسيم" بوسط المدينة ابتداء من الساعة 
العاشرة مساء و على مدار أربعة أيام، بأداء 
براعم  متميز  بشكل  قدمها  غنائية  وصالت 
الجهة  بالبليدة  المطربية  الثقافية  الجمعية 
مع  بالتنسيق  الثقافية  التظاهرة  لهذا  المنظمة 
و  الشباب  و  الفنون  و  الثقافة  مديريتي  كل 

الرياضة.
كما أحيا سهرة أمس األول، الجمعية الزيرية 
الدفلى( التي  من مدينة مليانة العريقة )عين 

حظي أداؤها بتفاعل كبير من طرف الجمهور من محبي الطابع األندلسي األصيل والمديح 
ليختم أولى سهرات ليالي المديح الفنان حمزة عبار أحد خريجي جمعية المطربية الثقافية.
و في هذا الصدد عبر أكد األمين العام للجمعية الثقافية المطربية محمد فورة عن سعادته 
بالحضور القوي للعائالت التي أكدت بذلك بتمسكها بموروثها الثقافي الفني، مشيرا إلى 
كذا  و  الموسيقية  والجمعيات  الكبار  للفنانين  فرصة  تشكل  الفنية  اللقاءات  هذه  مثل  أن 

المواهب الشابة لالحتكاك و التواصل فيما بينهم.
واستنادا للبرنامج المسطر سيحيي ابن مدينة البليدة الفنان سمير لعالق و كذا جمعية "نسيم 
الصباح" من مدينة شرشال )تيبازة(، فيما سيكون محبي الفنان القدير عبد القادر شاعو 
على موعد مع جمهوره للتمتع بأجمل أغانيه و كذا الوصالت الطربية لجمعية "رحيق 

األندلس" من والية وهران.
وبحسب السيد فورة سيكون محبي الطابع األندلسي األصيل و المديح الديني في اليوم 
األخير من هذه التظاهرة الثقافية على موعد مع سهرة خاصة للتمتع بأجمل أغاني الفنانة 
نسيمة حفاف و الفنان عبد القادر شرشام لتختتم بتكريم الفنان القدير عبد المجيد مسكود.



الأمم املتحدة تعلق على اإر�سال طالبي اللجوء من اململكة املتحدة اإىل رواندا

"اخلطة الربيطانية انتهاك للقانون الدويل"

املغرب: 

اإعالميون يوجهون �سيال
 من االنتقادات لأداء احلكومة

وجه اعالميون مغاربة سيال من االنتقادات لحكومتهم التي 
الصحف  في  االفتتاحيات  كتاب  من  عدد  قبل  من  اتهمت 
المطبوعة ومقاالت رأي في الكثير من المواقع اإللكترونية 
اإليجابي  التفاعل  »عدم  ب  االجتماعي،  التواصل  ومواقع 
مع مطالب المواطنين« في المملكة، والذين اشتكوا التهاب 

أسعار المواد االستهالكية والمحروقات.
ونقل موقع القدس العربي افتتاحية صالح بوسريف, الذي 
أمام  أخنوش(  )عزيز  الوزراء  رئيس  »تصريح  أن  كتب 
عصا  عندها  ليست  الحكومة  بأن  المختلفة,  اإلعالم  وسائل 
هذه  أن  فيه  الباطل  حق.  هو  المشاكل  كل  لحل  سحرية 
وصبغت  بالكثير,  وعدت  االنتخابية  وعودها  في  الحكومة 
لم  ما  وقالت  النهار,  ثوب  ألبسته  والليل  باألبيض,  األسود 
جماهري،  حميد  سخر  جهته،  الخمرة.»من  في  مالك  يقله 
وجهته  الذي  الطلب  من  له  افتتاحية  في  صحيفة،  مدير 
في  مسؤولياتهم  ب«تحمل  للمواطنين  المغربية  الحكومة 
كل ما يستعملونه«, ليعلق بالقول إنه »سيكون عليهم تحمل 
مسؤولية السيارات التي يسوقونها كما قال الناطق الرسمي 

باسم الحكومة , وال يلقون بالالئمة على وزرائنا. »
عليه  المغربي  المواطن  إن  قائال  جماهيري  حميد  وأردف 
البطن  مسؤولية  تحمل  ثم  اليوم،  السيارة  مسؤولية  »تحمل 
من  نتخلص  حتى  وهكذا  الحلقوم،  استعمال  وبعدها  غدا، 
كل ما يمتد فينا كمسارات لالستهالك! ونعفي الحكومة من 
مشاكلنا، ونعفي رئيسها باألساس من التناقض بين أن يطلب 
منه إيجاد حل وأن يعمل من أجل إيجاد األرباح الضرورية 

من األزمة في نفس الوقت.»!
و في مقال رأي لكاتبه اسماعيل الحلوتي, بعنوان »بايتاس 
انتقاد  تم  العربي,  القدس  أورده  اإلفالس«,  درب  على 
»التي  المغربية  الحكومة  باسم  الناطق  الوزير  تصريحات 
ال تليق بشخص في منصب المسؤولية, وال سيما أنه مكلف 
بمهمة التواصل واالتصال التي تقتضي من صاحبها التحلي 

بنوع من الحكمة واللباقة«.

�سملت رئي�س الوزراء

 بوري�س جون�سون 

قائمة جديدة مل�سوؤولني بريطانيني 
ممنوعني من دخول رو�سيا

أنها أدرجت اسم  الروسية، أمس،  الخارجية  أعلنت وزارة 
من  وغيره  جونسون،  بوريس  البريطاني،  الوزراء  رئيس 
كبار الوزراء البريطانيين، في قائمة الممنوعين من دخول 
أراضي روسيا "بسبب ما وصفته "موقف بريطانيا العدائي 

من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".
وحسب ما نقلته عديد وكاالت االنباء العالمية أمس، فقد طال 
الحظر الروسي المفروض على المسؤولين وزيرة الخارجية 
البريطانية، ليز تروس، ووزير الدفاع بن واالس، وعشرة 

من كبار الساسة، معظمهم من أعضاء مجلس الوزراء.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن القرار جاء ردا على 
عقوبات فرضتها لندن ضدها منذ غزوها أوكرانيا. وكانت 
موسكو قد فرضت في مارس/آذار الماضي، حظرا مماثال 
الرئيس  قال  بايدن.وبالمقابل  جو  األمريكي  الرئيس  على 
بالده  خسرت  روسيا  إن  زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني 
في  ذلك  جاء  مكان.»  أي  في  مقبولة  تعد  "ولم  األبد،  إلى 
رسالة مرئية نشرها في حسابه على منصة "تلغرام.» وأكد 
الجد"،  يأخذ روسيا على محمل  األوكراني ال  "الشعب  أن 
روسيا  األبد،  إلى  أوكرانيا  روسيا  خسرت  "لقد  مضيفاً: 
العالم بأسره ولم تعد مقبولة في أي مكان.» وأكد  خسرت 
أن  مشدداً  بالده،  في  السالم  إحالل  أهمية  على  زيلينسكي 

الجيش األوكراني أنجز مهمته بنجاح في هذا الصدد.
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دولي
ممثل جبهة "البولي�ساريو" بالأمم املتحدة واملن�سق مع "املينور�سو" ي�سدد

"املغرب هي االأقل اأهليــــة للحديـــث 
عن حقوق االن�سان نظرا لنظامها القمعي"

الأقل  "هي  املغربية  اململكة  اأن  عمار،  حممد  �سيدي  املينور�سو،  مع  واملن�سق  املتحدة  بالأمم  البولي�ساريو  جبهة  ممثل  اأكد 

اأهلية يف العامل للتحدث عن حقوق الإن�سان نظرا لنظامها ال�سيا�سي القمعي وال�ستبدادي" وا�ستمرار احتاللها الع�سكري 

غري ال�سرعي للجمهورية ال�سحراوية.

لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  وصفت 
اللجوء  إرسال طالبي  إلى  الرامية  الخطط  الالجئين 
من المملكة المتحدة إلى رواندا بأنها انتهاك للقانون 
الدولي. وقالت المفوضية إن محاولة "نقل المسؤولية" 
عن المطالبات بوضعية الالجئ أمر "غير مقبول.»

جونسون  بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  وكان 
القانون  مع  تتوافق  الخطة  أن  يعتقد  إنه  قال  قد 
الدولي. من ناحية أخرى، اتضح أن وزيرة الداخلية 
وزارياً"  "توجيهاً  أصدرت  باتل  بريتي  البريطانية 
تساور  مخاوف  وسط  السياسة  بإطالق  يقضي 
موظفي الوزارة، حسبما ما نقلته  الـ "بي بي سي" 
أمس، التي أوضحت أن موظفي وزارة الداخلية لم 
أن  كما  بدقة،  السياسة  هذه  فوائد  تحديد  يستطيعوا 
الداخلية  وزيرة  أن  يعني  التكاليف  بشأن  الغموض 
اضطرت إلى تحمل المسؤولية الشخصية عنها من 

خالل إصدار التوجيه.
وبموجب الخطة التجريبية التي ستتكلف 120 مليون 
جنيه استرليني، فإن األشخاص الذين اعتبروا بأنهم 

منذ  شرعية  غير  بصورة  المتحدة  المملكة  دخلوا 
إلى  األول من يناير/ كانون الثاني يمكن نقلهم جواً 
رواندا، حيث سيسمح لهم من هناك بالتقدم بطلبات 
شرقي  الواقع  البلد  في  اإلقامة  حق  على  للحصول 

أفريقيا.
وقالت الحكومة البريطانية إن أولى الرحالت الجوية 
على  البداية  في  التركيز  مع  أسابيع،  خالل  تبدأ  قد 
اإلنجليزي  القنال  عبروا  الذين  الرجال  من  العزاب 

في قوارب صغيرة أو داخل شاحنات.
160 منظمة خيرية وجماعة من  أكثر من  وطالبت 
بإلغاء  الحكومة  المجال  هذا  في  الناشطين  جماعات 
وبعض  المعارضة  أحزاب  انتقدت  بينما  الخطة، 
األعضاء في حزب المحافظين الحاكم تلك السياسة.

وقالت غيليان تريغز، وهي مساعدة لألمين العام في 
الالجئين،  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية 
"تصدير"  بشدة  أدانت  المفوضية  إن  سي  بي  لبي 
دولة  إلى  الالجئين  وضعية  بحث  عن  المسؤولية 

أخرى.

للمفوضية  سابقة  رئيسة  وهي  تريغز،  وقالت 
االسترالية لحقوق اإلنسان، إن هذه السياسات- كما 
استخدمت في استراليا- قد تكون ناجعة كرادع ولكن 
لتحقيق  بكثير  أكثر  فاعلة  قانونية  "وسائل  هناك 

النتيجة نفسها.»
وقد استخدمت أستراليا مراكز احتجاز خارجية منذ 
إلى  اللجوء  طالبي  من  اآلالف  نُقل  حيث   ،2001

خارج البالد منذ ذلك الحين.
ولقد انتقدت مراراً من جانب األمم المتحدة وجماعات 
حقوقية بسبب الظروف السيئة في مراكزها. وتشير 
مليون   811.8 ستنفق  أنها  إلى  الخاصة  توقعاتها 
في  اللجوء  طلبات  معالجة  عمليات  على  دوالر 

الخارج خالل السنة المالية 2021-.2022
ستواجه  الخطة  أن  من  المحامين  من  عدد  وحّذر 
القسرية"  اإلعادة  "عدم  مبدأ  مثل  قانونية،  عوائق 
إعادة  عدم  يضمن  -الذي  اإلنسان  لحقوق  الدولي 
يمكن  ال  ضرراً  فيه  يواجه  قد  بلد  إلى  شخص 

إصالحه.

  «Ipsos-Sopra أعده  جديد  استطالع  أشار 
»Steriaالخميس المنصرم إلى تقدم الرئيس الفرنسي 
من  الثانية  الدورة  ماكرون، خالل  إيمانويل  الحالي 
التجمع  منافسته مرشحة  الرئاسية، على  االنتخابات 

الوطني مارين لوبان، بفارق 10 نقاط.
وحافظ الرئيس على النسبة التي نالها في استطالع 
التصويت  نوايا  55% من  إذ حصد  سابق األربعاء، 
هامش  أن  التذكير  يجب  لكن  للوبان.   %45 مقابل 
الخطأ في مثل هذه االستطالعات يكون حوالي 3.3 
هذه  نتيجة  أن  على  الخبراء  جميع  يتفق  كما  نقطة. 

االنتخابات غير مؤكدة.
وكانت لوبان قد تمكنت من تقليص الفارق بينها وبين 
ماكرون في استطالعات أجريت قبل الدورة األولى، 
االستطالع  وبحسب  نقاط.   6 حدود  إلى  وصلت 
لصالح  صوتوا  الذين  من   %18 يعتزم  الجديد، 
في  ميالنشون  لوك  جان  األبية"  "فرنسا  مرشح 
الدورة األولى اختيار لوبان في الدورة الثانية. فيما 
)اليمين  بيكريس  لفاليري  صوتوا  ممن   %16 أبدى 
الجمهوري( االقتراع لصالح لوبان، مقابل 25% في 

استطالع اليوم السابق.

الوكالت

عن  الجمعة  اليوم  صدر  بيان  في  التأكيد  هذا  جاء 
فيه  رد  المتحدة،  باألمم  البوليساريو  جبهة  تمثيلية 
التي  الكاذبة  المزاعم  على  الصحراوي  الدبلوماسي 
األمم  لدى  المغربية  اإلحتالل  دولة  بعثة  أطلقتها 
المتحدة خالل المناقشة المفتوحة السنوية التي عقدها 
الجنسي  "العنف  الدولي حول  مؤخرا مجلس األمن 

في حاالت النزاع.»
وقال الدبلوماسي الصحراوي، بحسب وكالة األنباء 
المغربية  االحتالل  "دولة  ان  )واص(،  الصحراوية 
هي األقل أهلية في العالم للتحدث عن حقوق اإلنسان 
نظرا لنظامها السياسي القمعي واالستبدادي بطبيعته 
الشرعي  غير  العسكري  احتاللها  استمرار  وبسبب 
سلطات  ماتزال  حيث  الصحراوية  للجمهورية 
إلى  الهادفة  حربها  في  مستمرة  المغربية  االحتالل 
الشعب الصحراوي ومصادرة أرضه  القضاء على 

وخيراته.»
و في هذا السياق -يضيف سيدي محمد عمار- "تكفي 
أفريل   9 في  الصادر  القضائي  األمر  إلى  اإلشارة 
2015 عن قاضي المحكمة العليا اإلسبانية بابلو روث 
بارتكاب  مغربيا  ساميا  مسؤوال   11 فيه  اتهم  الذي 
استنادا  الغربية  الصحراء  في  جماعية  إبادة  جرائم 
إلى حقيقة ثابتة مفادها أنه في الفترة من 1975 إلى 
1991 كان هناك هجوم منهجي ضد السكان المدنيين 
وقوات  المغربي  الجيش  جانب  من  الصحراويين 

الشرطة المغربية.»
و عالوة على ذلك، فإن تقارير منظمة العفو الدولية 

لم  الذي  التقرير  وحتى  ووتش  رايتس  وهيومن 
إلى  اإلنسان  لحقوق  السامية  المفوضية  لبعثة  ينشر 
 ,2006 لعام  الالجئين  ومخيمات  الغربية  الصحراء 
عن  بيانات  جميعها  "تقدم  أخرى,  تقارير  بين  من 
ارتكبتها  التي  الوصف  عنها  يعجز  التي  الفظائع 
دولة االحتالل المغربية ضد المدنيين الصحراويين 
في األراضي الصحراوية المحتلة", يؤكد المسؤول 

ذاته.
المغربية  االحتالل  دولة  بعثة  محاولة  إن  وأوضح 

"اليائسة لتشويه النضال السلمي الذي تقوم به الناشطة 
التي  وعائلتها  خيا  إبراهيم  سيد  سلطانة  الحقوقية 
يتعرض منزلها في مدينة بوجدور المحتلة لحصار 
إلى جزء من عملية  2020 ما هي  نوفمبر   19 منذ 
الترهيب  أعمال  حقيقة  إخفاء  إلى  الهادفة  التضليل 
عناصر  تمارسه  الذي  والنفسي  الجسدي  والعنف 
األمن المغربية يوميا ضد الناشطة الحقوقية سلطانة 
سيد إبراهيم خيا وعائلتها وغيرهم من المدافعين عن 

حقوق اإلنسان في المناطق الصحراوية المحتلة.»
القسري  "التجنيد  بوجود  االدعاء  بخصوص  أما 
لألطفال" في مخيمات الالجئين الصحراويين، فقال 
سيدي عمار بأن "هذا جزء من االفتراءات السخيفة 
التي دأبت دولة االحتالل المغربية على الترويج لها 
حيث غالبا ما تلجأ إلى التالعب بالصور واستخدام 
صور ملتقطة من مناطق نزاع مختلفة لدعم مزاعمها 

الكاذبة.»
المغربية  االحتالل  دولة  روجته  ما  على  رده  وفي 
خالل زيارة المبعوث الشخصي لألمين العام لألمم 
الالجئين  لمخيمات  الغربية  للصحراء  المتحدة 
الصحراوي  الدبلوماسي  ذكر  الصحراويين، 
األممي  العام  لألمين  الرسمي  الناطق  بتصريحات 
التي فند فيها وجود أي أطفال جنود هناك. "وعالوة 
المتحدة  األمم  وكاالت  من  العديد  فإن  ذلك،  على 
في  موجودة  الدولية  والوكاالت  األوروبي  واالتحاد 
مخيمات الالجئين الصحراويين منذ عقود، ولم يدعم 

يوما أي أحد منها االدعاءات المغربية الكاذبة.»

قال اإنها �ست�سهد تن�سئة علماء ومفكري وباحثي امل�ستقبل

اأردوغان يفتتح مدر�سة "الفاحت اآيا �سوفيا" يف اإ�سطنبول
ا�ستطالع جديد للدورة الثانية من النتخابات الرئا�سية الفرن�سية

ماكرون يتقدم بفارق ع�سر نقاط عن لوبان
أول  أردوغان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس  افتتح 
أمس، مدرسة "الفاتح آيا صوفيا" الكائنة بجوار مسجد 

آيا صوفيا الكبير في مدينة إسطنبول.
مدرسة  افتتاح  "مع  إنه  المراسم  في  أردوغان  وقال 
إسطنبول  مدينتنا  إلى  أضفنا  اليوم  صوفيا  آيا  الفاتح 
صرحا آخر كان يُراد محوه.» وشدد أن العقليات التي 
بتحويله  آيا صوفيا عن هويته األصلية  سلخت مسجد 
إلى متحف ال تطيق إعادة افتتاح مدرسة الفاتح أيضا.

صوفيا"  آيا  "الفاتح  مدرسة  بأن  إيمانه  عن  وأعرب 
ستشهد تنشئة علماء ومفكري وباحثي المستقبل. ولفت 

لخدمة  وضعت  صوفيا"  آيا  "الفاتح  مدرسة  أن  إلى 
فتح  أعقاب  في  إسطنبول  في  مدرسة  كأول  الناس 

المدينة )1453(، بجوار مسجد آيا صوفيا الكبير.
ولفت إلى أن أول مدّرس قدم خدماته في المدرسة كان 
 1924. سنة  حتى  للتعليم  منارة  وظلت  خسرو،  المال 
استخدمت  المدرسة  أن  التركي  الرئيس  وأوضح 
الحقا إليواء اليتامى، ثم ُهدمت بزعم أنها تشكل تلوثا 
بصريا، قائال إن "العقلية التي سلخت مسجد آيا صوفيا 
هذه  تطق  لم  متحف  إلى  بتحويله  األصلية  هويته  عن 

المدرسة أيضا.»



"عا�ص�ا حلظات ع�صيبة وم�ؤملة"

معتقلو الأق�ضى تعر�ضوا لل�ضرب 
والتنكيل وُحرموا من الإفطار

املرابط�ن يت�صدون للمخططات ال�صهي�نية 

القد�س تنت�ضر لهويتها.. 
المقدسيين  إن  الفلسطيني  االستيطان  ومقاومة  األرض  عن  للدفاع  الوطني  المكتب  قال 
أحبطوا في هبة جماهيرية عارمة مخطًطا كان يتم اإلعداد له من منظمات يهودية يمينية 
متطرفة بالتواطؤ من الباطن مع حكومة االحتالل، يستهدف تغيير الوضع القائم في المسجد 

األقصى المبارك.
حرب  ساحة  إلى  الجمعة،  تحولت  األقصى  ساحات  أن  "إلى  الوطني  "المكتب  وأشار 
الصوتية والهراوات  بالقنابل  الصائمين  المصلين  باستباحته من االحتالل واالعتداء على 
إخالء  بهدف  منهم  المئات  واعتقال  الفلفل  وغاز  الحي  والرصاص  المطاطية  واألعيرة 

االقصى من المصلين.
المشرفة،  الصخرة  قبة  مسجد  في  البعض  ومحاصرة  االقصى  اخالء  وبعد  أنه  وأوضح 
اقتحمت القوات الخاصة والشرطة المكان واعتدت بشكل وحشي على المتواجدين وأجبرتهم 

على الجلوس أرًضا وقيدتهم ثم اقتادتهم إلى ساحة باب المغاربة لنقلهم لمراكز التوقيف.
واعتبر أن هذه الممارسات الوحشية لم تبلغ هدفها بفعل صمود المقدسيين، ما دفع حكومة 
بينيت إلى مراجعة حساباتها. وفي موازاة المحاوالت المتكررة، والتي تتخذ أشكااًل متعددة 
لتغيير الوضع القائم في المسجد األقصى، تتواصل سياسة تغيير معالم المدينة المحتلة دون 

توقف.
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فلسطين

وبدا المسجد األقصى فجر الجمعة، كساحة 
االحتالل  قوات  هاجمت  بعدما  حرب، 
المتواجدين  والمرابطين  المعتكفين  آالف 
المسجد، واعتدت عليهم بالضرب والقمع، 
وقنابل  المطاطي  الرصاص  وإطالق 
أّدى  ما  للدموع،  المسيل  والغاز  الصوت 
واعتقال  متفاوتة،  بجراح   152 إلصابة 

نحو 400 آخرين.
وتعمدت عناصر الشرطة إخالء الساحات 
بضرب المتواجدين بالهراوات، ولم تستثن 
النساء،  السن،  كبار  ذلك  أي شخص من 
الصحافة. اإلسعاف،  طواقم  األطفال، 

على  واالعتداء  األقصى  اقتحام  وأثار 
المرابطين موجة إدانات عربية وإسالمية 
ودولية واسعة، باعتبار أنه يشكل استفزاًزا 
صارًخا  وانتهاًكا  المسلمين،  لمشاعر 
المبارك.وما حصل يؤكد  المسجد  لحرمة 
المرحلة،  خيار  االعتكاف  أن  جديد  من 
وأن شرطة االحتالل تخشاه وتريد كسره 
كي يخلو لها وجه المسجد من يوم األحد 
حتى الخميس المقبل، إلتاحة المجال أمام 

اقتحامات المستوطنين المتطرفين.
اإلرادة  كسر  إلى  يسعى  االحتالل  وكان 
الشعبية بضربة أولى حاسمة، بحيث ينهي 
القتحام  التصدي  ومحاوالت  االعتكاف 
المستوطنين وإدخال القرابين، فيفسح بذلك 
الفصح"  "عيد  خالل  لالقتحامات  فرصة 

العبري.

ك�صر االعتكاف

اإلسالمية  األوقاف  دائرة  مدير  نائب 
"إن  قال  بكيرات  ناجح  الشيخ  القدس  في 
المسجد األقصى يشهد هدوًء  الوضع في 
والمصلين  للمعتكفين  ملحوًظا  وتواجًدا 
أحداث  من  شهده  ما  رغم  باحاته،  في 

واعتداءات خطيرة".
ويوضح أن االعتكاف في األقصى سيبقى 
مستمًرا لنهاية شهر رمضان المبارك، ألن 
ما تخشاه سلطات االحتالل هو االعتكاف، 
تهيئة  ألجل  وإنهاءه،  كسره  تريد  لذلك 
األجواء القتحامات المستوطنين وطقوسهم 
التلمودية. "لكن نؤكد أن المسجد األقصى 
وستبقى  وحدهم،  للمسلمين  خالص  حق 
الشعائر اإلسالمية مستمرة بداخله، مهما 

فعل االحتالل واعتدى على المصلين".
في  التدخل  يجوز لالحتالل  ويضيف "ال 
وعقائدنا،  الرمضاني  وبرنامجنا  شعائرنا 
حكومة  وعلى  لنا،  خالص  حق  ألنها 
االحتالل أن تتحمل كامل المسؤولية عما 

يحدث في األقصى.«
شرطة  تُعاود  أن  أخشاه  "ما  ويتابع 
االحتالل اقتحام المسجد األقصى مجدًدا، 
المتواجدين  المعتكفين  على  تعتدي  وأن 
بالوقت  داعًيا  باحاته"،  من  وتُخرجهم 
نفسه، إلى تكثيف االعتكاف والرباط في 

المسجد المبارك.

نية ُمبيتة

وحول ما حدث باألقصى، يقول بكيرات: 
"واضح تماًما أن االحتالل لديه نية ُمبيتة 
القتحام األقصى، منذ بدء االعتكاف داخل 
فرض  من  المعتكفون  وتمكن  المسجد، 
اإلسرائيلية  المحاوالت  رغم  وجودهم 

لمنعه.«
أرادت  االحتالل  سلطات  أن  ويوضح 
إيصال عدة رسائل إذا اقتحامها لألقصى 
والمعتكفين  المرابطين  على  واعتدائها 
اإلسرائيلي،  للمجتمع  رسالة  أواًل:  فيه، 
"أننا  مفادها  المتطرف  اليمين  وخاصة 
داخل  وجودنا  فرض  على  قادرون 
الطريق  تسهيل  على  وسنعمل  المسجد، 

لالقتحامات المقبلة.«
على  تحريض  "رسالة  فهي  وبذلك 
المصلين  قمع  وعلى  األقصى،  اقتحام 
عليهم  واالعتداء  واعتقالهم  والمرابطين 
مثلما حصل باألمس، حينما تحول المسجد 
المرابطين  إلى ساحة حرب، لكن هؤالء 
تحدي  استطاعوا  وإرادتهم  بصمودهم 

االحتالل وإفشال مخططاته.«
بكيرات،  بحسب  الثانية،  الرسالة  وأما 
المقدسيين  وخاصة  للفلسطينيين، 
والمعتكفين الذين يشكلون األداة األساسية 
للصراع  تكون عنواًنا  أن  لها  يمكن  التي 
سلطات  تخشاه  ما  وهذا  األقصى،  على 
االحتالل، لذلك تريد إيصال رسالة مفادها 
"أننا سنعمل على طرد وقمع واعتقال كل 

من يعتكف في األقصى.«
أن شرطة  الثالثة،  الرسالة  أن"  ويضيف 
وتمنع  روايتها،  تُقدم  ستبقى  االحتالل 
تشاء  ومن  الغربية  الضفة  سكان  دخول 
القرابين  إدخال  منعت  مثلما  لألقصى، 

للمسجد في يوم الجمعة.«
بأن"  واضحة،  كانت  الرسالة  أن  ويؤكد 
موضوع  لحسم  تسعى  االحتالل  سلطات 
والوضع  األقصى،  المسجد  في  السيادة 
تشاء،  ما  تفعل  أن  تستطيع  وأنها  القائم، 
أمام  العربة  تضع  أن  أرادت  لذلك 

الحصان.«
ال�كاالت

اإدانات دولية وا�صعة �صد االنتهاكات ال�صهي�نية

هدوء حذر بالأق�ضى 
واملعتكفون يتحدون الحتالل 

بعدما �صهد امل�صجد االأق�صى املبارك من اأحداث دامية، عقب اقتحام ق�ات االحتالل ال�صهي�ين املدججة 

بال�صالح �صاحاته، واالعتداء على امل�صلني واملعتكفني بطريقة وح�صية، ما يزال االعتكاف م�صتمًرا يف 

باحاته وم�صلياته، يف حتد وا�صح لالحتالل الذي يريد ك�صره بالق�ة.

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بمواقف الدول 
على  الصهيوني  للعدوان  واستنكارها  إدانتها  عن  عبرت  التي 
والتي  فيه،  والمعتكفين  والمصلين،  المبارك،  األقصى  المسجد 
على  الخطيرة  نتائجه  عن  المسؤولية  االحتالل  حكومة  حملت 

ساحة الصراع وطالبتها بوقفه فورا.
وأعربت الوزارة، في بيان لها، أمس، عن استغرابها من مستوى 
األجنبية  الخارجيات  بعض  التي صدرت عن  األخيرة  البيانات 
التي  اللغة  مستوى  مستهجنة  األقصى،  المسجد  أحداث  حول 
استعملت فيها كونها لم تصل لمستوى الحدث وتوقعاتنا، خاصة 
االحتالل  قوات  بها  قامت  التي  البشعة  االنتهاكات  ضوء  في 
لم  بمجملها،  البيانات  أن  الوزارة  المقدسة.ورأت  األماكن  بحق 
ترتِق لمستوى الحدث والتوقعات، ولم تالمس الحقيقة أو تعكس 
يدين مجهول ويطالب  اختبأت وراء كالم عام  ما حدث، وإنما 
الجميع بالهدوء.وشددت على ضرورة تسمية األمور بمسمياتها، 
واالعتراف أن الكيان الصهيوني تحتل أرض دولة فلسطين، وأن 
ما قامت به شرطة االحتالل من أعمال فاشية، تجلت في طبيعة 
االعتداءات على المواطنين والمصلين والمتواجدين في باحات 

الحرم القدسي الشريف.

وأكدت وجوب إدانة هذا العدوان من قبل الجميع، وليس التستر 
العنصرية،  التصرفات  لتلك  الحماية  توفر  عامة  بجمل  عليه 
الفتة إلى أن ما تم باألمس يعتبر انتهاكا إسرائيليا لحرمة المكان 
المقدس، وللقانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي، وللحق في 
التنقل والوصول ألماكنها، كذلك لحرمة شهر  العبادة، ولحرية 

رمضان.
وقالت الخارجية "إن مثل هذه البيانات ال تمارس اي ضغط على 
سلطات االحتالل لوقف انتهاكاتها وجرائمها، بل تستغلها للتمادي 
في تعاملها وتصرفاتها كدولة فوق القانون والمساءلة والمحاسبة، 

وتدفعها الرتكاب المزيد من االنتهاكات.«
الكيل  يتبعون  البيانات ال زالوا  تلك  أن مصدري  إلى  وأشارت 
الموضوع  مع  التعامل  في  المعايير  وازدواجية  بمكيالين، 
يوميا من تصريحات وبيانات عن  نقرأه  بما  الفلسطيني مقارنة 
مواقفهم تجاه أوضاع عالمية أخرى تحدث في قارة ليست ببعيدة 
عنا. وذكرت الخارجية أن دولة فلسطين تنتظر من هذه الدول 
لمستوى  لترقى  بياناتها،  مستوى  في  النظر  إعادة  والمنظمات 
تاريخي  ظلم  من  الفلسطيني  الشعب  له  يتعرض  وما  الحدث، 

الزال مستمرا.

ا�صتغربت م�صت�ى بع�ض البيانات رغم االنتهاكات ال�صهي�نية الب�صعة

اخلارجية الفل�ضطينية ترحب مبواقف الدول
 التي اأدانت العدوان على الأق�ضى 

المقدسيين  األسرى  أهالي  لجنة  رئيس  قال 
خالل  المعتقلين  إن  عصب  أبو  أمجد 
األقصى  المسجد  شهدها  التي  األحداث 
تعرضوا  المنصرم،  الجمعة  المبارك، 
االعتقال،  أثناء  الشديد  والتنكيل  للضرب 
المطاطي في  بالرصاص  وبعضهم أصيب 

الرأس والرقبة.
اعالمي  في تصريح  أبو عصب،  وأوضح 
 476 اعتقلت  االحتالل  شرطة  أن  أمس، 
بطريقة  األقصى  باحات  من  فلسطينًيا 
وحشية، أفرجت عن معظمهم بشرط اإلبعاد 
عن المسجد األقصى، ومددت اعتقال 130 
آخرين، يكون قد تم عرضهم على محكمة 

"الصلح" مساء أمس.
تعرضوا  المعتقلين  من  عدًدا  أن  وأوضح 
وأعقاب  بالهراوات  العنيف  للضرب 
الرأس  منطقة  في  وأصيبوا  البنادق، 
المطاطي،  بالرصاص  والرقبة  واأليدي 
وتم احتجازهم في ظروف صعبة، مع عدم 
ووضعهم  للجلوس،  مناسبة  أماكن  توفير 
األرض.  وعلى  باألشواك  مليئة  ساحة  في 
توفر  لم  االحتالل  سلطات  أن  وأضاف 
طعام اإلفطار لكل المعتقلين الصائمين، بل 
تكتفي  ال  صغيرة  وجبات  لبعضهم  وفرت 

لسد رمقهم.
وبين أن شرطة االحتالل احتجزت هؤالء 
بمعتقل  صعبة  ظروف  في  المعتقلين 
األيدي  مكبلي  القدس  غربي  "المسكوبية" 
على  أثاًرا  تركت  ما  بالستيكية،  بقيود 

أيديهم.
تبين  المعتقلين،  بعض  عن  اإلفراج  وبعد 
أو  قنابل  بأعيرة مطاطية وشظايا  إصابتهم 
واضحة  اإلصابات  آثار  وبدت  هراوات، 
والجروح،  واالنتفاخ  الدماء  حيث  عليهم، 
ومنعت شرطة االحتالل تحويلهم للعالج أو 

عرضهم على الطبيب.
وأشار أبو عصب إلى أن من بين المعتقلين 
أوروبا  دول  من  قادمين  أجانب  مسلمين 
وأمريكا تعرضوا أيًضا للضرب والتنكيل، 

أثناء تواجدهم في المصلى القبلي.
األقصى  المسجد  في  حدث  ما  أن  وأكد 
االحتالل  يخطط  حيث  مبيتة،  جريمة 
لحسم قضية القدس واألقصى وتفريغه من 
ولديه  والمقدسيين،  الفلسطينيين  المصلين 

هدف سياسي وديني.
وقال: إن "االحتالل وجد أن الفرصة سانحة 
لبث  عليهم  ويعتدي  بالمواطنين  ينكل  كي 
الخوف في قلوبهم من أجل تسهيل السيطرة 

عليهم، وهذه وسائل إجرامية.«
وأضاف أن االحتالل يحاول استعمال مزيد 
أبناء  على  يسيطر  كي  والقمع  القوة  من 

مبيًنا  القدس،  مدينة  في  الفلسطيني  شعبنا 
الستهداف  ذريعة  المواطنين  استهداف  أن 

االعتكاف في المسجد األقصى.
وبحسب أبو عصب، فإن" سلطات االحتالل 
والمرابطين،  المعتكفين  تُدين  أن  تريد 
ووجدت أن الفرصة مناسبة لمحاولة إفشال 
المعتكفين،  مشروع االعتكاف بقمع هؤالء 
بالخوف  سواء  عليهم  ضغًطا  يشكل  ما 
أداة  عائالتهم  تصبح  أن  أو  والترهيب 

ضاغطة عليهم بعدم التوجه لألقصى.«
المسجد  ساحات  تحولت  الجمعة،  وفجر 
اقتحامه  عقب  حرب،  ساحة  إلى  األقصى 
من قوات االحتالل بأعداد كبيرة، ومهاجمة 
فيه،  المتواجدين  والمعتكفين  المصلين 
وخاصة في المصلى القبلي، تخللها ضرب 
وقمع وحشي وإطالق للرصاص المطاطي 

والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.
القبلي  المصلى  داخل  المعتكفون  وعاش 
األعيرة  جراء  وقاسية،  عصيبة  لحظات 
عليهم  انهالت  التي  والقنابل  المطاطية 
بكثافة، وسط صراخ المئات منهم من هول 

المشهد وتدنيس حرمة المكان المقدس.
بالضرب  الخاصة  القوات  أفراد  واعتدت 
المصلى،  في  المتواجدين  على  المبرح 
والرأس،  الظهر  منطقتي  على  وخاصة 
أرًضا  الجلوس  على  البعض  وأجبروا 
والبعض اآلخر النوم على بطنه، ووضعوا 
ضربهم  وتعمدوا  للخلف،  بأيديهم  القيود 

على ظهورهم بأحذيتهم.
وذكر محامي مركز معلومات وادي حلوة 
نقلت  االحتالل  قوات  أن  الجبريني  فراس 
من  "إيجد"،  خاصة  بحافالت  المعتقلين 
بلدة  بالقرب من  إلى معسكر  البراق  ساحة 

العيسوية، ومنه إلى مركز "المسكوبية.«
االحتالل  شرطة  أن  الجبريني  وأضاف 
للمعتقلين،  قانونية  استشارات  تقديم  منعت 
عن  أفرجت  االحتجاز  من  ساعات  وبعد 
القديمة  البلدة  عن  اإلبعاد  بشرط  معظمهم 
واألقصى لفترة تتراوح بين أسبوعين حتى 

شهرين.
وأفرجت شرطة االحتالل عن البعض من 
فتية الضفة الغربية باتجاه الحواجز المقامة 
على مداخل القدس، فيما مددت اعتقال بقية 

المعتقلين ونقلوا إلى سجن "الرملة.«
مستشفى  في  التمريض  قسم  رئيس  أما 
فأوضح  التركمان،  سليمان  المقاصد 
العناية  غرفة  إلى  حولت  إصابات   8 أن 
الفًتا  العمليات،  إلى  حولت  و5  المكثفة، 
إلى أن اإلصابات كانت في الرأس، والفك، 
والصدر، والجمجمة، وإصابة بالغة بالعين، 

إضافة إلى كسور باألطراف.
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رم�شان �شهر االجتهاد يف الطاعات

إن أعظم ما في شهر رمضان هو اقتران العبادات فيه باألعمال، وهما 
يجتمعان في القيمة الروحية والتعبدية والممارسة اإليمانية الخالصة التي 
من  جزء  وهو  القرآن  أهل  لغة  فالعمل  وحده.  إال هللا  عليها  يجزي  ال 
اإليمان، فال نجد آية غيها عمل إال ويتبعها أو يوافقها مفهوم اإليمان باهلل 
الَِحاِت أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت َتْجِري  ْر الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ كقوله تعالى:َ”َبشِّ

ِمْن َتْحِتَها اأَلْنَهاُر” )البقرة: 25(. 
وأعظم ما اقترن به شهر رمضان المبارك، بأن القرآن الكريم نزل فيه، 
َوَبيَِّناٍت  لِلنَّاِس  ُهًدى  اْلُقْرآُن  ِفيِه  أُْنِزَل  الَِّذي  َرَمَضاَن  }َشْهُر  تعالى:  قال 
ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن{ ]البقرة: 185[، والمقصود بالنزول هنا هو نزوله 
األول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وذلك كان في ليلة واحدة، 
ُمْنِذِريَن{ ]الدخان: 3[؛  ُكنَّا  إِنَّا  ُمَباَرَكٍة  لَْيلٍَة  أَْنَزْلَناُه ِفي  إِنَّا  قال تعالى: } 
وهي ليلة القدر، قال تعالى: }إِنَّا أَْنَزْلَناُه ِفي لَْيلَِة اْلَقْدِر{ ]القدر: 1[ وتحّدث 
المولى عّز وجّل في كتابه عن عظمة القرآن الكريم، ومن خالل آياته 
الصالبي،  متتاليين. )علي  مقالين  العظمة من خالل  نبيّن هذه  الحكيمة 
الرابحة، وذلك في  التجارة  القرآن هي  فقراءة  الكريم(  بالقرآن  اإليمان 
الدُّهور، وعلى مدى األيام والشهور؛ لكنَّ لها في رمضان شأًنا  جميع 
أعظم وأكد؛ فإن النبيَّ صلى هللا عليه وسلم كانت تزيد عنايته بالقرآن في 
رمضان )سلمان العودة، مجالس رمضانية( وقد مّن هللا على المسلمين 
بتفضيل بعض األوقات على غيرها وبدعوتهم فيها للتقّرب منه والتزلّف 
نقيَّ  القلب  طاهَر  العبد  فيبقى  لقلوبهم؛  وتطهيراً  لنفوسهم،  تهذيباً  إليه، 
النفس، فينال أعظم غاية؛ رضى هللا والفوز بمحبته، كما جاء عن عبد هللا 
بن عمرو، قال: قيل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ 
اللسان،  صدوق  قالوا:  اللسان«،  صدوق  القلب،  مخموم  »كل  قال: 
نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: »هو التقي النقي، ال إثم فيه، وال بغي، 
وال غّل، وال حسد« ]أخرجه ابن ماجه، )1409/2(، وإسناده صحيح[. 

في الصيـام حكـم وفوائـد كثـيرة، مدارهـا عـلى التقـوى، فالصيـام يـؤدي 
إلى قهـر الشـيطان، وكـسر الشـهوة، وحفـظ الجـوارح، ويـربي اإلرادة 
عـلى اجتنـاب الهـوى وفيه كذلك اعتياد النظام، ودقة المواعيد )المنجد، 
هللا  جعل  العظمى  الغاية  ولهذه    .)7 ص  الصيام،  في  مسألة  سبعون 
الليل هو خير  فآخر  إليه،  تقرب من عباده  زيادة  في كل وقت فرصَة 
اليوم، ويوم الجمعة خير أيام األسبوع، وفي السنة جعل شهر رمضان 

من  تقدم  ما  له  غفر  واحتساباً  إيماناً  فمن صام رمضان  الشهور؛  خير 
ذنبه، وفي العمر كله حج بيته، فمن حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم 
ولدته أمه، وفي رمضان جعل خيره آخره، وجعل فيه خير الليالي على 
اإلطالق وهي ليلة القدر، وتأكيداً على قْدر تزكية النفوس في العبادات 
من  الكبرى  الغاية  جعل  سبحانه  هللا  أّن  نرى  تعالى،  هللا  شرعها  التي 
َياُم  ُكِتَب َعلَْيُكُم الصِّ آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  الصيام )التقوى(، قال تعالى:  }َيا 
183[. ” وهكذا  ]البقرة:   } َتتَُّقوَن  لََعلَُّكْم  َقْبلُِكْم  ِمْن  الَِّذيَن  َعلَى  ُكِتَب  َكَما 
تبرز الغاية الكبيرة من الصوم، إنها التقوى، فالتقوى هي التي تستيقظ 
في القلوب وهي تؤدي هذه الفريضة، طاعة هلل وإيثارا لرضاه، والتقوى 
هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية، ولو تلك التي 
تهجس في البال، والمخاطبون بهذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند هللا، 
ووزنها في ميزانه، فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم، وهذا الصوم أداة 
من أدواتها، وطريق موصل إليها، ومن ثم يرفعها السياق أمام عيونهم 
الصيام” )قطب، سيد، في ظالل  إليه عن طريق  يتجهون  هدفاً وضيئاً 

القرآن، 194/1(. 
إّن الذي يلتزم بالصيام ويعمل بمقاصده وغاياته، تتهّذب وتتجمل أخالقه 
إلى  السيئ  تتغير منظومة أخالقه من  المجتمع  ويحسن سلوكه، وكذلك 
الحسن، وبالتالي تتحقق الغاية المرجوة )التقوى(، والمتأمل في فريضة 
الصوم يجد أنها ذات صلة كبيرة بكل القيم واألخالق الجميلة والحسنة، 
والحياء  والحلم  الظن،  وحسن  والتسامح،  واإلنصاف،   ، كاإليثار 
والرضا… فال يمكن بأّي حال من األحوال أن نستغني عن هذه األخالق 
ما دمنا نصوم هلل تعالى امتثااًل ألمره وتأسيا واقتداء برسوله صلى هللا 
نفوس  في  األخالق  هذه  ليرسخ  هللا  فرضه  الصيام  إن  بل  وسلم  عليه 
الصائمين ويحولها فيما بعد إلى سلوك ممارس في حياتنا وعالقتنا، فال 
قيمة لصوم دون خلق الحياء واإليثار واإلنصاف، والتسامح والرضا… 

)العطار، حسني، الصيام وتهذيب النفس، ص 10(. 
أباح  مما  وحرمانهم  الصائمين  تجويع  الصيام  غاية  لحظة  في  تكن  لم 
هللا لهم بمعزل عن القيم النفسية والروحية واالجتماعية، بل إن تهذيب 
اإلنسان عقله وخلقه وسلوكه، ونظرته للحياة هو المقدم على كل المقاصد 
والغايات، من هنا حق لنا أن نقول إن فريضة الصوم من أعظم فرائض 

الدين وعبادته، وعلى مستوى كل الشرائع؛ اإلسالم وما سبقه. 

حدث 16 رمضان: 
وفاة ال�شيدة عائ�شة اأم امل�ؤمنني

فى مثل هذا اليوم من شهر رمضان الُمبارك لعام 
58هـ للعام الميالدى 678، توفيت السيدة عائشة أم 

المؤمنين }رضى هللا عنها{ زوجة النبى ُمَحّمد صلى 
هللا عليه وسلم. توفيت بعد انتقال الرسول الكريم 

إلى الرفيق األعلى بسبعة وأربعين عاماً، وُدفنت فى 
البقيع، وكان عمرها آنذاك سبعة وستين عاماً.

كانت من أحب نساء الرسول إليه، وتحكى )رضى 
هللا عنها( عن ذلك فتقول ))فضلت على نساء 

الرسول بعشر وال فخر: كنت أحب نسائه إليه، وكان 
أبى أحب رجاله إليه، وتزوجنى لسبع وبنى بى لتسع 
)أى دخل بي(، ونزل عذرى من السماء )المقصود 

حادثة اإلفك(، واستأذن النبي نساءه في مرضه 
قائاًل: إني ال أقوى على التردد عليكن، فأذّن لى أن 

أبقى عند بعضكن، فقالت أم سلمة: قد عرفنا من 
تريد، تريد عائشة، قد أذنا لك، وكان آخر زاده فى 

الدنيا ريقي، فقد استاك بسواكي، وقبض بين حجري 
ونحري، ودفن فى بيتى.))

لقد عاشت السيدة بعد رسول هللا لتصحيح رأى الناس 
في المرأة العربية، فقد جمعت )رضى هللا عنها( بين 
جميع جوانب العلوم اإلسالمية، فهى السيدة المفسرة 
العالمة المحدثة الفقيهة. وكما ذكرنا سابقاً فهى التي 
قال عنها رسول هللا أن فضلها على النساء كفضل 

الثريد على سائر الطعام، فكأنها فضلت على النساء.
كما أن عروة بن الزبير قال فيها:))ما رأيت أعلم 
بفقه وال طب وال شعر من عائشة((، وأيضا قال 

فيها أبو عمر بن عبد البر:)) إن عائشة كانت وحيدة 
بعصرها فى ثالثة علوم علم الفقه وعلم الطب وعلم 

الشعر.))
وهكذا فإننا نلمس عظيم األثر للسيدة التي اعتبرت 
نبراساً منيراً يضئ على أهل العلم وطالبه، للسيدة 
التي كانت أقرب الناس لمعلم األمة وأحبهم، والتي 

أخذت منه الكثير وأفادت به المجتمع اإلسالمي، فهي 
بذلك اعتبرت امتدادا لرسول هللا.

ف�شل قيــــام ليـــــايل رم�شان
ورد في فضل قيام ليالي رمضان 
حديث أبي هريرة رضي 

هللا عنه قال : 
” كان 

رسول 
هللا 

صلى هللا 
عليه وسلم 

يُرغب في قيام 
رمضان، من 
غير أن يأمرهم 

بعزيمة”، ثم يقول : ” 
من قام رمضان إيمانا 

واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذنبه “. 

وعن عمرو بن مرة 
: جاء رسول هللا صلى هللا الجهني قال 

عليه وسلم رجل من قضاعة فقال : يا رسول هللا ! 
أرأيت إن شهدت أن ال إله إال هللا، وأنك محمد رسول 

هللا، وصليت الصلوات الخمس، وصمت الشهر، 
وقمت رمضان، وآتيت الزكاة ؟ فقال النبي صلى هللا 
عليه وسلم : ” من مات على هذا كان من الصديقين 

والشهداء. 
إن أفضل ليالي رمضان هي ليلة القدر، لقوله صلى 
هللا عليه وسلم : ” من قام ليلة القدر } ثم ُوفقت له {، 

إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه “.
 وهي ليلة سابع وعشرين من رمضان على األرجح، 
وعليه أكثر األحاديث منها حديث زر بن حبيش قال 

: سمعت أبي ابن كعب يقول – وقيل له : إن عبد 
هللا بن مسعود يقول : من قام السنة أصاب ليلة القدر 
! – فقال أُبي رضي هللا عنه : رحمه هللا، أراد أن ال 
يتكل الناس، والذي ال إله إال هو، إنها لفي رمضان 

– يحلف ما يستثني – ووهللا إني ألعلم أي ليلة هي ؟ 
هي الليلة التي أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
بقيامها، هي ليلة صبيحة سبع وعشرين وأمارتها أن 
تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء ال شعاع لها. 
ورفع ذلك في رواية إلى النبي صلى هللا عليه وسلم. 

أخرجه مسلم وغيره.

حديث اأوله رحمة واأو�شطه مغفرة
 ( قال:  أنه  الفارسي رضي هللا عنه  سلمان  عن 
خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في آخر 
يوم من شعبان فقال : أيها الناس قد أظلكم شهر 
عظيم مبارك ، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر 
، جعل هللا صيامه فريضة ، وقيام ليله تطوعاً ، 
من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى 
فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن 
أّدى سبعين فريضة فيما سواه ، وهو شهر أوله 
رحمة وأوسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار … 
الحديث هذا الحديث المنتشر عن شهر رمضان 
جزء من حديث طويل، أخرجه اإلمام ابن خزيمة 
وضعفه  والطبراني،  والبيهقي   ، صحيحه  في 

المحدثون. هو حديث ضعيف سندا ومتنا. 
أما السند، ففيه انقطاع، ألن سعيد بن المسيب لم 

يحفظ له رواية عن سلمان الفارسي. الثاني أن في 
الحديث علي بن زيد بن جدعان، وضعفه غير 
واحد من المحدثين، منهم الحافظ ابن حجر وأحمد 
وابن معين والنسائي وابن خزيمة والجوزجاني، 
وحكم عليه آخرون بأنه حديث منكر، كأبي حاتم 

الرازي واإلمام العيني، والشيخ األلباني .
خزيمة  ابن  بإيراد  السند  ناحية  من  يحتج  وال   
الحديث قال: إن  لما ساق  فإنه  له في صحيحه، 
من  أما  بصحته.  القطع  عدم  يعني  وهذا  صح، 
في  الرحمة  يحصر  الحديث  فإن  المتن،  ناحية 
عشر،  في  والعتق  عشر،  في  والمغفرة  عشر، 
وعتقه  تنقطع،  ال  ومغفرته  تعالى  هللا  ورحمة 
من  الدوام  على  موجود  هو  النار  من  له  لعباد 
األخذ  يجوز  فال  رمضان،  ليالي  من  ليلة  أول 

تعالى  فيما وسعه هللا  فيه تضييقا  بالحديث، ألن 
الواسع.  هللا  فضل  على  وحكرا  عباده،  على 
الدعاة لضعف حديث ” شهر أوله  انتباه  ويجب 
رحمة وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار”، 
بصحتها،  القطع  يمكن  ال  أمور  من  يشمله  وما 
بل الواجب التنبيه على ضعفه وبيان رحمة هللا 
تعالى الواسعة . وقد جاء في حديث الترمذي عن 
أبي هريرة أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال :” 
إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين 
ومردة الجن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها 
باب،  منها  يغلق  فلم  الجنة  أبواب  وفتحت  باب، 
أقبل ، ويا  الخير  يا باغي  ليلة  وينادي مناد كل 
النار وذلك  أقصر ، وهلل عتقاء من  الشر  باغي 

كل ليلة” حديث حسن.
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رئي�س االتحاد الوطني للزوايا بح�شور م�شت�شار رئي�س الجهورية عبد الحفيظ عالهم ووزير المجاهدين 

الجزائرية في ذمة اهلل

 الفقيد محمود �شعالل.. 
رحيل الطبيب المت�شوف

شيعت أمس، بمقر زاوية "آل شعالل" بالسوقر في 
والية تيارت، جنازة الفقيد الدكتور محمود شعالل 

رئيس االتحاد الوطني للزوايا الجزائرية، الذي 
وافته المنية أول أمس، بمدينة مستغانم عن عمر 

ناهز 73 سنة بعد مرض الومه الفراش.
وولد الراحل الذي يعد أيضا رئيس االتحاد الدولي 
للتصوف، في 1949 بالسوقر وبدأ تعليمه الديني 

بمقر زاوية أجداده قبل أن ينتقل إلى فرنسا لمزاولة 
تعليمه الجامعي وينال شهادة الطب في تخصص 

طب القلب والشرايين.
وبعد عودته إلى أرض الوطن زاول الفقيد مهنته 

كأخصائي في الطب بمستغانم بجانب اهتمامه 
الكبير بالتراث الديني والتعليم القرآني والزوايا 

مما دفعه في 2003 رفقة شخصيات أخرى إلى 
تأسيس االتحاد الوطني للزوايا الجزائرية، حسب 

ذات المصدر، كما شغل الفقيد منصب رئيس 
االتحاد الدولي للتصوف الذي ساهم في تأسيسه 

سنة 2016 بمستغانم ويضم طرقا صوفية وزاويا 
دينية من 40 بلدا إسالميا.

اإ. �س

ب�شار

الجمارك تحجز كميتين 
معتبرتين من الكيف المعالج 

تمكن أعوان الفرقتين المتعددتي 
المهام ببني عباس و العبادلة التابعتين 
اقليميا لمصالح مفتشية أقسام الجمارك 

ببشار, من حجز كميتين معتبرتين 
من الكيف المعالج, قدرتا على التوالي 

ب174,800 كغ و 350 كغ, 
ضمن عمليتين, نفذتهما بالتنسيق مع 

أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك 
الوطني,  حسب ما أفاد به أمس بيان 
للمديرية العامة للجمارك. ويأتي هذا 

الحجز "في سياق الجهود الميدانية 
المتواصلة للمصالح العملياتية للفرق 

الجمركية", حسب البيان الذي أوضح 
ان هاتين العمليتين "تندرجان ضمن 
المهام الحمائية للجمارك الجزائرية 
المبذولة في إطار مكافحة التهريب 
بشتى أشكاله، وسعيها الحثيث في 

سبيل المساهمة في إقرار أمن الوطن 
واستقراره, ومحاربة تجارة وترويج 

المحظورات التي تشكل تهديدا لصحة 
المواطن وسالمته”.

ق.و

في بيان لوزارة ال�شوؤون الدينية

 120  دينار زكاة 
الفطر لهذا العام

حددت وزارة الشؤون الدينية 
واألوقاف زكاة الفطر لهذا العام بـ 

120 دج، داعية األئمة إلى الشروع 
في جمعها ابتداء من منتصف شهر 

رمضان، حسب ما أورده، بيان 
للوزارة.

ودعت وزارة الشؤون الدينية 
واألوقاف إلى المبادرة بإخراج زكاة 

الفطر عن شهر رمضان الفضيل، 
والتي قدرتها هذه السنة بـ"120 دج 
وهي قيمة صاع )2 كلغ( من غالب 

قوت بلدنا”.
وكلفت الوزارة أئمة المساجد، 

بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينية 
المسجدية عبر الوطن، بالشروع 
في جمع زكاة الفطر "ابتداء من 
منتصف شهر رمضان، على أال 

توزع على مستحقيها الذين أحصتهم 
لجان صندوق الزكاة إال يوما أو 

يومين قبل عيد الفطر المبارك". كما 
ذكرت، في ذات اإلطار، بأن زكاة 

الفطر "تجب على كل مسلم ومسلمة، 
صغير أو كبير، غني أو فقير، إن 
كان يملك ما يزيد عن قوت يومه، 
يخرجه المكلف عن نفسه وعن كل 

من تجب عليه نفقته”.
ق. و

علماء يخو�شون �شباقًا لدرا�شة 

جرعات جديدة �شد كورونا

ال�شين توافق على اختبار 
 لقاحين مر�شحين

 لمكافحة "اأوميكرون"

قالت المجموعة الوطنية الصينية 
للتكنولوجيا الحيوية التابعة لشركة 

Sinopharm إن لقاحين لكوفيد-19 
تم تطويرهما لمكافحة أوميكرون قد 

حصال على الموافقة على إجراء 
التجارب السريرية لالستخدام 

كجرعات تنشيطية في هونغ كونغ.
هذا ويخوض العلماء في أنحاء العالم 

سباقاً لدراسة جرعات جديدة ضد 
أوميكرون، بعد أن أشارت البيانات 
إلى أن األجسام المضادة المتكونة 
من اللقاحات التي أُنتجت لمكافحة 
السالالت القديمة تسفر عن نشاط 

أضعف في مجال القضاء على ساللة 
أوميكرون.

وقالت المجموعة الوطنية الصينية 
للتكنولوجيا الحيوية في بيان إن 

اللقاحين المرشحين اللذين يحتوي 
كل منهما على فيروس أوميكرون 

معطل أو "مقتول" والمماثلين 
للقاحي"سينوفارم" المستخدمين 

في الصين، سيتم اختبارهما على 
الراشدين الذين تلقوا بالفعل جرعتين 

أو 3 جرعات من أحد اللقاحات.
الوكاالت

 ت�شييع جنازة "جولييت اكومبورا" 
المنا�شلة من اأجل الق�شية الجزائرية

لمحاربة ا�شكالية عزوف المتمدر�شين عن اق�شامهم مع بداية الف�شل الثالث

"ال�شفر" ممنوع في امتحان "الريا�شة" لتالميذ الباك "المتغيبين"

تم أمس بالمقبرة المسيحية ببولوغين )الجزائر العاصمة( تشييع جنازة المناضلة من أجل القضية الجزائرية, جولييت 
اكومبورا ،التي توفيت يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 92 سنة بمنزلها الكائن بالجزائر العاصمة, بحضور 

مستشار رئيس الجهورية المكلف بالعالقات الخارجية, عبد الحفيط عالهم, و وزير المجاهدين وذوي الحقوق ,العيد 
ربيقة, ووالي الجزائر العاصمة, احمد معبد, الى جانب أقارب ورفقاء الراحلة.

ع.ط

أكد ربيقة خالل مراسم تشييع الجنازة، 
أن المناضلة, جولييت اكومبورا, كرست 

حياتها لخدمه قضية التحرر الوطني 
من االستعمار الفرنسي وان التزامها 

المشرف "يعكس البعد الدولي لثورة أول 
نوفمبر 1954 المجيدة لكونها قامت على 

مبادئ العدالة والقيم اإلنسانية النبيلة".
وأضاف الوزير أن "جميع محبي الحرية 
عبر العالم مدينون للراحلة, نظير الكفاح 

الذي قامت به لدعم القضية الجزائرية 
وان المبادئ التي التزمت بها وجميع 
اصدقاء الثورة ستواصل انارة طريق 

الحرية في جميع ارجاء العالم"، كما أكد 
خالل تقديم "تعازيه الخالصة" لعائلة 
الراحلة, أن هذه االخيرة هي "بنت 

الجزائر بمولدها ونضالها والمبادئ التي 
دافعت عنها", مذكرا بالكفاح ذاته الذي 

قام به زوجها الراحل جورج  اكومبورا 
الذي وافته المنية في سنة 2012. وتابع 
يقول انه في اطار احياء الذكرى الـ 60 

الستقالل الجزائر "سيتم تخصيص جانب 
الصدقاء الثورة الجزائرية, سواء أولئك 
الذين ناضلوا في الجزائر أو في بلدان 

اخرى عبر العالم وذلك تكريما واعترافا 
لهم بتضحياتهم الجسيمة".

من جانبها صرحت المجاهدة لويزة ايغيل 
احريز, التي حضرت مراسم التشييع أن 
"جولييت من بين اخوات األمس واليوم, 

حيث تقاسمنا المحن من اجل الحرية 
وبعد االستقالل اختارت الجزائر ايضا, 
لقد كانت احدى المناضالت االوروبيات 
االخيرات المتبقيات بالجزائر واالخيرة 

في الجزائر العاصمة التي تفارقنا".
أما المجاهد وعضو المنطقة الحرة 

للجزائر العاصمة, الطاهر الحسين, فقد 

اشار الى كفاح الزوجين اكومبورا في 
صفوف جبهة التحرير الوطني, مؤكدا 

خاصة على التحاق جورج بالمنطقة 
الحرة للجزائر العاصمة في سنة 1956 
ثم الحكم عليه باالعدام في سنة 1957.

وكان رئيس الجمهورية, عبد المجيد 
تبون, قد تقدم "بخالص تعازيه" 

و"مواساته" لعائلة المناضلة جولييت 
أكومبرا, مشيدا بذات المناسبة بـ 

"تاريخها النضالي من أجل القضية 
الجزائرية ومناهضة االستعمار 

الفرنسي". للتذكير ان الراحلة جولييت 
أكومبورا, المولودة بحي زغارة بباب 

الوادي قد التحقت بصفوف الثورة 
الجزائرية منذ شبابها لتناضل كعون 

اتصال, وقد كلفها التزامها الكبير الى 
جانب زوجها, عدة اعتقاالت على يد 

السلطات االستعمارية الفرنسية.

 قرر مدراء الثانويات 
اعتماد  اجراءات ردعية 
في حق تالميذ "الثالثة" 
ثانوي" المقبلين، على 

امتحان شهادة البكالوريا،  
وهذا لمحاربة  اشكالية 

عزوف التالميذ عن 
اقسامهم في الفصل الثالث، 

كما قررت الجهات 
الوصية بقطاع التربية 

ايضا حرمان التالميذ من 
اجتياز امتحان البكالوريا 

التجريبي في حالة تسجيل 
الغيابات.

وقد جه مدراء الثانويات 
عبر مختلف واليات 

الوطن إنذارات لجميع 
تالميذ االقسام النهائية المقبلين عن امتحان 

شهادة البكالوريا ، اين تم تحذيرهم 
من تسجيل اي غياب عن الدراسة في 

أوساطهم خالل الفصل الثالث ، وهددوا 
بتطبيق إجراءات الشطب ومنح عالمة 

الصفر في امتحان التربية البدنية.
ويأتي هذا القرار،  بعد بات فعل الغياب 

في صفوف التالميذ و التلميذات عن 
األقسام الدراسية مع بداية الفصل الثالث 
، يعرف مسارا خطيرا ومقلقا ، وأمسى 
ظاهرة استوجب من قبل مصالح وزارة 

التربية والمسؤولين المحليين  اتخاذ قرار 
ردعي،   لكونها فرضت نفسها خاصة 

مع انتشار ظاهرة "الدروس الخصوصية”  
. ولجأت وزارة التربية ، الى إعطاء 

تعليمات صارمة لمدراء التربية من اجل 

اتخاذ التدابير الالزمة لضمان مواظبة 
التزام التالميذ باالنتظام في الحضور 

للمؤسسة ومتابعة الدراسة طبقا للتنظيم 
المدرسي الجاري به ، عبر إلزام  التالميذ  

المقبلين عن االمتحانات الرسمية خاصة 
، البكالوريا الحضور في جميع الدروس 
وحصص األعمال التطبيقية المقررة في 
جدول التوقيت الرسمي، والمشاركة في 

كل األنشطة المكملة المبرمجة بصفة 
قانونية.

وأمام هذا قرر  مدراء الثانويات عدم 
التساهل" مع غيابات تالميذ النهائي 

الذين باتو يهجرون اقسامهم ، مع 
بداية كل فصل ثالث، من خالل تطبيق 

الشطب والذي قد يؤدي الى حرمانهم من 
اجتياز امتحان شهادة البكالوريا ، علما 
انه وفق اإلجراءات المعمول، بها في 

حالة الغياب فانه  يترتب عن 
التأخرات والغيابات المتكررة 
غير المبررة ثالث مرات في 

الشهر،  إنذار مكتوب يبلغ إلى 
األولياء وتحفظ نسخة منه في 
ملف التلميذ، على أن  تعرض 
التأخرات والغيابات المتكررة 

غير المبررة التلميذ إلى 
عقوبات أخرى قد تؤدي به إلى 

المثول أمام مجلس التأديب.
كما  يتعرض التالميذ 

الداخليون في حالة الغياب غير 
المبرر عن قاعة المذاكرة أو 
المداومة أو المطعم أو المرقد 
إلى عقوبات يمكن أن تؤدي 

إلى حرمانهم من الداخلي بعد 
مثولهم أمام مجلس التأديب، 
وينجر عن الغياب غير الحصول على 
عالمة صفر في امتحان التربية البدنية 
وفق التهديد الصادر عن تعليمة مدراء 

الثانوي.
يجدر االشارة انه ،   إذا غاب التلميذ 
ثالثة أيام متتالية يشعر األولياء كتابيا 

ويتوجب عليهم تبرير الغياب، وإذا استمر 
الغياب بعد ذلك مدة أسبوع يبعث إلى 
األولياء بإشعار ثاني، وفي حالة عدم 
الرد والتمادي في الغياب مدة أسبوع 

آخر ترسل المؤسسة إلى األولياء إعذارا 
مضمونا يحدد مهلة أسبوعين لتبرير 

الغياب أو االلتحاق بالمؤسسة، وإذا لم 
يلتحق عند انقضاء مدة اإلعذار يعتبر 

مفصوال ويشطب عليه.
مريم عثماني

�شدر في حقه 9 اأوامر ق�شائية بالقب�س

 القب�ض على م�شبوق
 ق�شائيا ببومردا�ض

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية ألمن 
دائرة دلس بعد قيامها بعملية مداهمة من أجل 
توقيف األشخاص محل بحث من قبل الجهات 

القضائية من توقيف شخص بالغ مشبوه ومسبوق 
قضائيا ينحدر من المنطقة.

وأشارت مصالح أمن والية بومرداس في بيان 
لها، بأن العملية سمحت بعد تحويل الشخص 

المشتبه به إلى المصلحة إلى اكتشاف بأنه محل 
نشرة بحث بناء على 9 أوامر بالقبض صادرة 
عن عدة جهات قضائية. وأضافت ألنها وبعد 

استكمال جميع اإلجراءات القانونية الالزمة، تم 
تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

ف. م

59  قتيال و1742 جريح في حوادث مرور

ح�شيلة مروعة لإرهاب 
الطرقات في رم�شان

لقي 59 شخصا مصرعهم وأصيب 1742 
آخرون بجروح في حوادث مرور، احصتها 

مصالح الحماية المدنية منذ بداية شهر رمضان، 
حسب ما ورد في بيان أمس، لذات المصالح، 

وأوضح نفس المصدر، أنه خالل الـ 48 ساعة 
األخيرة، خلفت حوادث المرور عبر عديد 

الواليات وفاة 5 أشخاص وإصابة 220 أخرين 
بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

كما تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل 
إسعاف وإنقاذ 21 شخصا أصيبوا باختناق جراء 

استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث 
من أجهزة التدفئة المختلفة وسخانات المياه 

داخل منازلهم بكل من واليات البيض، برج 
بوعريريج، هران وقسنطينة، حيث قدمت لهم 

اإلسعافات األولية بعين المكان قبل تحويلهم إلى 
المراكز الصحية المحلية، كما تدخلت مصالح 

الحماية المدنية لوالية غليزان إثر انهيار جزئي 
لغرفة مسكن ببلدية زمورة، والذي خلف إصابة 

شخص بجروح خفيفة تم إسعافه ثم نقله إلى 
المستشفى المحلي.

ر. ن


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

