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كمية  بحجز  الجزائر  بميناء  الجمارك  مصالح  قامت 
بسبب  للتصدير،  الموجهة  الغذائية  المواد  من  معتبرة 
التصريح الخاطئ من حيث تعيين البضائع وكذا الكميات 
العامة  للمديرية  بيان  في  جاء  حسبما  بها،  المصرح 
للجمارك. وأوضح البيان أنه “في إطار ممارسة المهام 
المنوطة بجهاز الجمارك الجزائرية، والمتعلقة بمراقبة 
الموجهة  وتلك  المستوردة  للبضائع  الحدودية  الحركة 
للتصدير، وعلى إثر معالجة ملفات التصاريح الجمركية 
تم  للتصدير،  موجهة  لبضائع  جمركة  عمليات  لثالث 
خاطئ  بتصريح  تتعلق  جمركية  مخالفات  ثالث  رفع 
بها،  المصرح  الكميات  البضائع وكذا  تعيين  من حيث 
العمليات  لمراقبة  الرئيسية  المفتشية  مصالح  سجلتها 
للجمارك  األقسام  مفتشية  لمصالح  التابعة  التجارية 
الجهوية  المديرية  اختصاص  بإقليم  بالجزائر-تجارة، 

للجمارك بالجزائر ميناء”.
العمليات  هذه  إطار  في  تم  أنه  ذاته  المصدر  وأضاف 
الغذائية و400 طرد  العجائن  1235 طرد من  حجز 
و106  بسكوت  طرد  و383  المصبرة  الطماطم  من 
كلغ  و189  طرد  و160  العصير  مسحوق  من  طرد 
من الفالن )flan( و18 طرد من الحلوى و126 الف 

حزمة من ورق الديول و840 لتر من زيت الزيتون 
من  كلغ  و133،2  السمن  مادة  من  كلغ  و529،5 
مسحوق مادة األرز و80 طرد من مسحوق الشكوالتة 

و10 علب من قوالب صنع الحلوى.
الجمارك  مصالح  جاهزية  العمليات  هذه  وتكرس 
الجزائرية وتجند أعوانها التام في سبيل حماية االقتصاد 
العمومية، وهذا  الخزينة  الوطني والحفاظ على حقوق 
على  الصارمة  الرقابة  آليات  كافة  إعمال  خالل  من 
التسهيالت  مع  بالموازاة  الخارجية  التجارة  عمليات 

الممنوحة للمتعاملين االقتصاديين.
ق ـ و

الجمارك تحجز كمية معتبرة من المواد 
الغذائية الموجهة للتصدير بميناء العاصمة
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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

الحكم بـ 5 سنوات سجنا 2 منها نافذة في حق 
التلميذ الذي اعتدى على أستاذته في باتنة 

نشر حمزة يوسف رئيس وزراء إسكتلندا الجديد 
صورتين عبر تويتر ذاكرا أنه قضى أول ليلة له 
يوسف  عائلته.وأم  مع  الوزراء  رئاسة  مقر  في 
شهر  خالل  اإلفطار  بعد  الصالة  في  بعائلته 
رمضان. وكتب عبر تويتر أنه قضى ليلته األولى 
مع العائلة في مقر رئيس الوزراء بعد التصويت 
خاصة”  “لحظة  بأنها  إياها  واصفا  البرلماني، 
المعتاد،  كما  كإمام،  جماعة  الصالة  أدى  عندما 
استمرت  حامية  منافسة  وبعد  اإلفطار.  بعد 
تم  بارزين،  مرشحين  ثالثة  بين  أسابيع  خمسة 
للحزب  اختيار حمزة يوسف زعيما  االثنين  يوم 
الوطني اإلسكتلندي، ليصبح بذلك أول مسلم يقود 

حزبا رئيسيا في المملكة المتحدة.
ويسعى  إسكتلندا،  في  األكبر  الحزب  ويعتبر 

الستقاللها عن المملكة المتحدة.
وتنافس وزير الصحة اإلسكتلندي حمزة يوسف 
ووزيرة المالية اإلسكتلندية كيت فوربس ووزيرة 
سالمة المجتمع السابقة آش ريجان للفوز بمنصب 

رئيسة وزراء إسكتلندا نيكوال ستورجون.
ليثجوي  غايل  من  متزوًجا  يوسف  حمزة  وكان 
اإلسكتلندي  الوطني  الحزب  في  السابقة  العاملة 
بنتا.  منها  وأنجب   ،2016 إلى   2010 من 
النفسي  العالج  أخصائية   2019 عام  وتزوج 
الفلسطينية األصل نادية النخلة، والتي ما زالت 
أسمياها  بنتا  منها  وأنجب  غزة،  في  عائلة  لها 
آمال. ونادية النخلة هي أيضا ناشطة في الحزب 
المجلس  في  عنه  االسكتلندي، وعضوة  الوطني 
زوجها  مع  تقيم  حيث  دندي،  لمدينة  البلدي 

وابنتهما.
وكاالت

سفارة الجزائر في موسكو تنظم 
»أمسية رمضانية«

صورة اليوم

في أول يوم بمقر 
رئيس وزراء إسكتلندا.. 

حمزة يوسف يؤم 
عائلته في الصالة

أصدر قاضي األحداث بمحكمة باتنة حكما يقضي بإدانة المتهم الذي اعتدى على 
أستاذته ببلدية تاكسالنت بخمس سنوات حبسا سنتان منها نافذة و3 سنوات موقوفة 

النفاذ، وفق ما علم يوم األربعاء من مصدر قضائي.
وفق  والترصد  اإلصرار  سبق  مع  العمدي  القتل  محاولة  بجناية  المتهم  و حوكم 

نفس المصدر.
و تعود وقائع االعتداء الى 11 يناير الماضي حوالي الساعة منتصف النهار عندما 
تلقت مصالح الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني بتاكسالنت بالغا مفاده تعرض أستاذة 
بمتوسطة ببلدية تاكسالنت ويتعلق األمر بالمدعوة )ب.ش.ر( لضربة خنجر على 
مستوى الظهر من طرف قاصر المسمى )ع.ه( تلميذ بالسنة الرابعة متوسط بنفس 
المؤسسة. و تم بعد ذلك توقيف المتهم حينها وصدر في حقه أمرا باإليداع رهن 
الحبس المؤقت بجناح األحداث، حسب بيان صدر آنذاك عن وكيل الجمهورية لدى 

محكمة نقاوس التابعة لمجلس قضاء باتنة.
ق ـ و

دعت سفارة الجزائر في موسكو أفراد الجالية الجزائرية في 
أمسية رمضانية  إلى  الخصوص،  والطلبة على وجه  موسكو 

يوم الجمعة 7 أفريل الداخل.
وحسب بيان لمصالح السفارة فإن األمسية ستكون اعتبارا من 
تقديم وجبة خفيفة في  أنـه سيتم  إلى  21:30، مشيرا  الساعة 

هذه المناسبة.
كما سيكون هذا اللقاء فرصة لمناقشة الوضع الخاص للطلبة 

الجزائريين في روسيا. -يضيف البيان-
عليهم  الدعوة،  تهمهم  “لمن  أنه  إلى  السفارة  وأشارت 
إلى  إلكتروني  بريد  إرسال  طريق  عن  مشاركتهم  تأكيد 
السفارة: embalg@mail.ru مع نسخة من بطاقة التسجيل 

القنصلي«ّ.
ق ـ و

األمير هاري يتّهم العائلة الملكية 
بحجب معلومات عنه حول تنصّت 

الصحافة على هاتفه
اتّهم األمير هاري، العائلَة الملكية بحجب معلومات عنه بشأن 
عمليات تنّصت على هاتفه أجرتها صحف بريطانية، في إفادة 
له نُشرت ضمن إطار الدعوى التي رفعها على الدار الناشرة 

لصحيفة “ديلي ميل”.
ولليوم الثاني على التوالي، شارك االبن األصغر للملك تشارلز 
في  جلسات  تُعقد  حيث  لندن،  في  العليا  للمحكمة  جلسة  في 
دعاوى ضد دار “أسوشيتد نيوزبيبر” )إيه ان ال( التي يتهمها 

مشاهير عدة بجمع معلومات عنهم بشكل غير قانوني.
وتناول هاري في إفادته الموقّعة بتاريخ 24 فيفري، عالقاته 

المتوترة مع اإلعالم منذ وفاة والدته ديانا.
الصحافة  مداعاة  عن  ردعته  الملكية  العائلة  أن  إلى  وأشار 
ألن “ذلك كان سيشعل سلسلة من األحداث وردود الفعل غير 

المرغوب بها”.
عني  تحجب  كانت  الملكية  العائلة  أن  في  شّك  “ال  وتابع: 
معلومات تتعلق باختراق هاتفي، ولم يتّضح لي األمر إال في 

السنوات األخيرة عندما رفعت دعوى بصورة شخصية”.
المتحدة،  للمملكة  استثنائية  بزيارة  يقوم  الذي  هاري  وحضر 
دار  فيها  تحاول  جلسة  في  للمشاركة  لندن  إلى  مفاجئ  بشكل 
“ايه ان ال” إسقاط دعاوى قضائية رفعها ضدها االبن األصغر 

للملك تشارلز والمغني التون جون والممثلة ليز هيرلي.
محققين  باستخدام  ال”  ان  “ايه  دار  الستة  المدعون  ويتّهم 

للتنصت عليهم.
وكانت المجموعة اإلعالمية قد “دحضت بشكل قاطع وال لبس 
لها  مخطط  محاولة  أنه  يبدو  الذي  السخيف  التشهير  هذا  فيه 
إلقحام المنشورات الصادرة عن صحيفة ديلي ميل في فضيحة 
التنصت على المكالمات الهاتفية المتعلقة بمقاالت تعود إلى 30 
عاماً”. واهتزت الصحافة الشعبية البريطانية قبل حوالى عشر 
بداية  منذ  تُمارس  قانوني  غير  تنصت  فضائح  بسبب  سنوات 

العقد األول من القرن الحادي والعشرين.
ويأتي الظهور المفاجئ لألمير هاري في لندن قبل شهر ونيّف 
من تتويج والده الملك في السادس من ماي. وقد انتقل هاري 
وزوجته ميغان للعيش في الواليات المتحدة بعد انسحابهما من 
كانا  إذا  ما  بعد  يعلنا  لم  لكنهما   ،2020 عام  الملكية  األسرة 

سيلبيان الدعوة.
وبعد عرض فيلم وثائقي عن هاري على نتفليكس في ديسمبر، 

كتاب  األمير  أصدر 
للجدل  المثير  مذكراته 
)االحتياطي(  “سبير” 
أوائل شهر جانفي،  في 
تحدث فيه عن تفاصيل 
بوالده  عالقته  انهيار 

وشقيقه وليام.
وكاالت

الفلسطينيون يحيون اليوم 30 مارس يوم األرض ..
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االسـتـقـرار.. معركـة الـتحديـات 
الـكبـرى في الـجزائـر الـجديـدة

صــادق أعضــاء مجلــس األمــة، يــوم األربعــاء، 
ــة الحــق  ــق بممارس ــون المتعل ــى مشــروع القان عل

ــي. النقاب
وجــرى التصويــت, فــي جلســة علنيــة ترأســها 
ــل بحضــور  ــح قوجي ــس, الســيد صال ــس المجل رئي
وزيــر العمــل, التشــغيل والضمــان االجتماعــي, 
فيصــل بــن طالــب. و تمــت المصادقــة أيضــا علــى 
ــس  ــم المجل ــون العضــوي المحــدد لتنظي نــص القان
ــذا  ــا وك ــة وعملهم ــس األم ــي ومجل الشــعبي الوطن

ــا. ــة بينهم ــات الوظيفي العالق
وعقــب المصادقــة, أكــد الوزيــر أن النص “ســيعزز 
المنظمــات  دور  ويفعــل  النقابــي  العمــل  حريــة 
األساســية  الحقــوق  عــن  الدفــاع  فــي  النقابيــة 
للعمــال مــن خــالل مبــدأ التنافــس الــذي أرســته 
أحــكام القانــون لبلــوغ المســتوى الــذي يتطلــع إليــه 

المجتمــع”.
ونــوه الوزيــر بهــذا الخصــوص بأهميــة العمــل 
ــر  ــرى بالنظ ــات الكب ــة الرهان ــي مواجه ــي ف النقاب
المختلفــة  الســريعة والتحديــات  إلــى “التغيــرات 
هــذا  أن  مضيفــا  الشــغل”,  عالــم  يعرفهــا  التــي 
القانــون سيشــكل لبنــة فــي التشــريع للمرحلــة التــي 
انطلقــت فيهــا البــالد والراميــة إلــى بنــاء الجزائــر 

الجديــدة.
ــة،  ــة، باألغلبي ــس األم ــاء مجل ــادق أعض ــا ص كم
علــى نــص القانــون العضــوي المحــدد لتنظيــم 
المجلــس الشــعبي الوطنــي ومجلــس األمــة وعملهما 

ــا. ــة بينهم ــات الوظيفي ــذا العالق وك
ترأســها  علنيــة  جلســة  فــي  التصويــت  وجــرى 
رئيــس المجلــس, الســيد صالــح قوجيــل, بحضــور 
ــزوار. ــمة ع ــان, بس ــع البرلم ــات م ــرة العالق وزي
وعقــب ذلــك, أكــدت الســيدة عــزوار أن المصادقــة 
علــى نــص مشــروع القانــون يعــد بمثابــة “اســتكمال 
ــا التشــريعية مــع  ــات تكييــف منظومتن إلحــدى حلق
دســتور نوفمبــر 2020”, كمــا يعتبــر “لبنــة جديــدة 
فــي إرســاء قواعــد واضحــة المعالــم فــي عمــل 

المؤسســة التشــريعية”.
وأضافــت فــي الســياق ذاتــه ان النــص الــذي حظــي 
بالمصادقــة ينــدرج أيضــا ضمــن “المســعى الرامــي 
إلــى تعزيــز منظومتنــا التشــريعية, ســيما تلــك التــي 
ــة بيــن الحكومــة والبرلمــان  ــة الوظيفي تنظــم العالق
لمــا تضمنــه مــن أحــكام تهــدف أساســا إلــى تحقيــق 
التشــريعية  الســلطتين  بيــن  واالنســجام  التكامــل 
والتنفيذيــة بغيــة ضمــان نجاعــة أكبــر وتــوازن أكثر 

بينهمــا فــي إطــار مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات«.
ق ـ و

مجلس األمة:

المصادقة عىل مرشويع 
قانوين ممارسة الحق 
النقايب و تنظيم عمل 

الربلمان بغرفتيه

صــار ثابتــا بمــا ال يــدع أدنــى مجــاال للشــك أن الجزائــر 
الجديــدة تحولــت إلــى حقيقــة ســاطعة لــم تســتطع عقليات 
ــم  ــة ول ــاليب بالي ــها بأس ــادي التشــويه طمس الظــالم وأي
تعــد تنطلــي أيضــا علــى الجزائريــات والجزائرييــن 
الذيــن يــرون بلدهــم يســتعيد هيبتــه ومكانتــه وقوتــه 

ــا. ــا ودولي إقليمي
مــن بيــن أكبــر اإلنجــازات التــي تحققــت فــي الجزائــر 
ــد  ــة، الســيد عب ــادة رئيــس الجمهوري ــدة، تحــت قي الجدي
ــة  ــذي أضحــى عالم ــتقرار ال ــو االس ــون، ه ــد تب المجي
مســجلة فــي كل المســتويات والمجــاالت، رغــم بعــض 
ــض  ــي بع ــة ف ــزات الخفيف ــاك، واله ــا وهن ــرات هن العث
القطاعــات التــي ال يفوتهــا الســيد الرئيــس، فيســرع 

ــا. ــا وتصحيحه ــى تداركه ــه إل ــه وتعليمات بتوجيهات

ولــم يعــد االســتقرار فــي ثقافــة الجزائــر الجديــدة، ذلــك 
العنــوان العريــض الــذي يخفــي وراءه الفشــل والعجــز، 
واســتغالله للتمويــه وصــرف األنظــار، بــل االســتقرار 
أصبــح ملموســا وواضحــا فــي بلــد ال يعيــش وحــده، بــل 
ــن  ــر م ــوم أكث ــي الي ــر ف ــرب يتغي ــم مضط ــي لعال ينتم
مــرة، فيتحــول فيــه الثبــات والتحــدي والصمــود، أمــرا 
يصعــب علــى كثيــر مــن الــدول تحملــه، لكــن الجزائــر، 

القويــة بشــعبها، اســتطاعت فعــل ذلــك.
فــي الخــارج كمــا فــي الداخــل، المنهــج واحــد لــدى 
رئيــس الجمهوريــة، فاالســتقرار المحقــق هــو ثمــرة 
الحــوار الــذي كرســه وحــرص علــى رعايتــه شــخصيا، 
فــال يتوانــى فــي كل ســانحة أن يدعــو إليــه، ســواء 
وزراءه بفتــح قنــوات النقــاش مــع الشــركاء االجتماعيين 

بالتحــاور  الدبلوماســية  البعثــات  رؤســاء  أو 
ــة بالخــارج  ــة الوطني ــراد الجالي ــى أف ــاء إل واإلصغ
الذيــن يشــكلون القواعــد الخلفيــة الصلبــة لبالدهــم.
يمثــل  الجديــدة  الجزائــر  ثقافــة  فــي  االســتقرار 
معركــة التحديــات الكبــرى، ذلــك أنــه يتجــاوز 
مفهومــه التقليــدي بأنــه عكــس الفوضــى، وإنمــا 
هــو منهــاج وضعــه رئيــس الجمهوريــة لتحقيــق 
ــه، ألن  ــن وراحت ــى المواط ــرى، رض ــة الكب الغاي
الســيد الرئيــس يــدرك أن االســتقرار الــذي يتطلــب 
برامــج وسياســات اقتصاديــة واجتماعيــة واضحــة 
ومضبوطــة، تدفعــه دائمــا إلــى توجيــه الحكومــة في 
مجالــس الــوزراء إلــى جعــل المواطــن فــي صلــب 
ــج والمشــاريع  ــذ البرام ــا مــن خــالل تنفي اهتماماته
ــه، تماشــيا مــع  ــة لدي التــي تهمــه وتحظــى باألولوي
البرنامــج الرئاســي المحــدد فــي االلتزامــات ال54.
درايــة رئيــس الجمهوريــة بــأن االســتقرار هــو 
ركيــزة اإلصالحــات تجلــت مــن خــالل التوجيهــات 
األخيــر  االجتمــاع  فــي  الصارمــة  والتعليمــات 
ــة  ــن تتحقــق هــذه الغاي لمجلــس الــوزراء، بحيــث ل
ــرى إال بالتقــرب مــن المواطــن، فجــاء األمــر  الكب
إال  الحكوميــة  االجتماعــات  بتقليــص  الرئاســي 
الميــدان  إلــى  الجهــود  كل  وتوجيــه  للضــرورة 
ضمــن  الواليــات  إلــى  الحكومــة  أعضــاء  ونــزول 
رزنامــة محــددة، بنــاء علــى األولويــة، فــي التنميــة 

للمواطنيــن. اليوميــة  الحيويــة  واالنشــغاالت 
ــق  ــا يعي ــود دون تنفيذه ــالق الوع ــويف وإط وألن التس
ــرا  ــة وجــه تحذي ــس الدول ــإن رئي ــق االســتقرار، ف تحقي
شــديد اللهجــة لوزرائــه مــن إطــالق وعــود للمواطنيــن 
غيــر مؤسســة وضمــن آجــال غيــر معقولــة وآليــات غير 
ــن  ــرام الصــارم للمواطني ــى االحت ــددا عل ــة، مش مفهوم
ــاس  ــو المقي ــعب ه ــون رضــى الش ــام، ك ــعور الع والش

ــة. ــة وقوي ــر مهاب ــاء جزائ األوحــد لحســن األداء لبن

وأج

عين على الحــــدث

تــم خــالل اجتمــاع الحكومــة الــذي ترأســه 
يــوم األربعــاء الوزيــر األول، الســيد أيمن 
بــن عبــد الرحمــان، تقديــم عــرض حــول 
إنشــاء الوكالــة الوطنيــة للطيــران المدني، 
حســب مــا أفــاد بــه بيــان لمصالــح الوزيــر 

األول.
و خــالل هــذا العــرض الــذي قدمــه وزيــر 
ــة  ــذه الوكال ــداف ه ــراز أه ــم إب ــل, ت النق
ــي  ــران المدن ــط نشــاط الطي ــة بضب المكلف

ــه. ــه واإلشــراف علي ومراقبت
ــة للبــالد  كمــا سيســمح إنشــاء هــذه الوكال
الدوليــة  المعاييــر  إلــى  »باالرتقــاء 
المدنــي  الطيــران  منظمــة  وتوصيــات 
حســب  المجــال«,  هــذا  فــي  الدولــي 

البيــان.
نفــس  النقــل, خــالل  قــدم وزيــر  كمــا 
بمشــروع  يتعلــق  عرضــا  االجتمــاع, 
ــام لشــركة  ــات اإلطع ــز خدم إنجــاز مرك

الجزائريــة. الجويــة  الخطــوط 
ــام  ــات اإلطع ــز خدم ــي إنجــاز مرك و يأت
»مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات المعبــر 
ذاتــه,  الوقــت  فــي  ولضمــان,  عنهــا 
مــع  الســيما  جــودة,  ذات  خدمــات 
الطيــران  لرحــالت  الكلــي  االســتئناف 
الجويــة  للخطــوط  الوطنيــة  للشــركة 
بفتــرة كوفيــد19-,  الجزائريــة مقارنــة 

وإطــالق 
علــى  ســواء  جديــدة  جويــة  خطــوط 
الصعيــد الوطنــي أو الدولــي«, حســب 

ذاتــه. المصــدر 
عرض المقاربة الجديدة المعتمدة لقطاع 

المؤسسات المصغرة

ــاع،  ــذا االجتم ــالل ه ــم خ ــا ت كم
تقديــم عــرض حــول المقاربــة 
لقطــاع  المعتمــدة  الجديــدة 
المؤسســات المصغــرة، والراميــة 
إلــى جعــل أداء أجهــزة المســاعدة 

أكثــر نجاعــة.
العــرض  هــذا  خــالل  و 
اقتصــاد  وزيــر  قدمــه  الــذي 
الناشــئة  والمؤسســات  المعرفــة 
تــم  المصغــرة,  والمؤسســات 
التأكيــد أن هــذه المقاربــة الجديــدة 
الســيما  »القيــام,  إلــى  تهــدف 
بتعزيــز  الرقمنــة,  خــالل  مــن 
الرشــيدة  والحوكمــة  الشــفافية 
وكــذا  هــذه  الدعــم  ألجهــزة 
بتطويــر خدمــات جديــدة تتماشــى 

المؤسســات  اســتغالل  واحتياجــات 
ــة  ــذه المقارب ــمل ه ــا تش ــرة«. كم المصغ
ــي  ــاريع ف ــي المش ــن حامل ــز تكوي »تعزي
ــات,  ــيير المؤسس ــة وتس ــال المقاوالتي مج
مــن أجــل مرافقتهــم بشــكل أمثــل وترقيــة 
البيــان. وفــق  المقاوالتيــة«,  قدراتهــم 
و فــي هــذا اإلطــار, »فــإن إعــداد خارطــة 
وطنيــة للمناولــة مــن شــأنه أن يســمح 
بتوجيــه أفضــل للمشــاريع االســتثمارية 
لإلمكانــات  تســتجيب  نشــاطات  نحــو 
االقتصاديــة المحليــة«, يضيــف المصــدر 

ــه. ذات
تكريس دمج مهنتي المحضر القضائي 

ومحافظ البيع بالمزايدة
يكــرس المشــروع التمهيــدي المتضمــن 
ــذي  ــي، ال ــة المحضــر القضائ ــم مهن تنظي

تمــت دراســته مــن طــرف الحكومــة، 
دمــج هــذه المهنــة مــع مهنــة محافــظ البيــع 

ــدة. بالمزاي
و أشــار البيــان إلــى أن الحكومــة درســت 
الوزيــر  برئاســة  اجتماعهــا  خــالل 
ــان,  ــد الرحم ــن عب ــن ب ــيد أيم األول, الس
ــم  ــدل ويتم ــون يع ــا لقان ــروعا تمهيدي مش
ــي 20  ــم 03-06 المــؤرخ ف ــون رق القان
فيفــري 2006 والمتضمــن تنظيــم مهنــة 
المحضــر القضائــي، قدمــه وزيــر العــدل، 
ــام. و يكــرس مشــروع هــذا  ــظ األخت حاف
»دمــج  البيــان-  أوضحــه  النص-مثلمــا 
ومهنــة  القضائييــن  المحضريــن  مهنــة 
إطــار  فــي  بالمزايــدة  البيــع  محافظــي 
ــة وتحســين جــودة  ــة قطــاع العدال عصرن

ونجاعــة المرفــق العــام للعدالــة«.
ق ـ و

خالل اجتماعها الدوري برئاسة الوزير األول، أيمن نب عبد الرحمان

الحكومة تستمع لعرض حول إنشاء الوكالة الوطنية
للطريان املدني

الجزائر وواشنطن تناقشان جهود تعزيز االستقرار يف المنطقة
تلقــى وزيــر الشــؤون الخارجيــة والجاليــة الوطنيــة بالخــارج، أحمــد عطــاف، اتصــاال هاتفيــا مــن 

نائــب وزيــر الخارجيــة األمريكــي وينــدي شــيرمان.
ــن  ــة بي ــات الثنائي ــت العالق ــات تناول ــإن المحادث ــة، ف ــة األمريكي ــوزارة الخارجي ــان ل وحســب بي

ــترك. ــام المش ــائل ذات االهتم ــن والمس البلدي
ــية  ــى رأس الدبلوماس ــه عل ــر تعيين ــى إث ــاف عل ــد عط ــيرمان، أحم ــدي ش ــأت وين ــبة هن بالمناس

الجزائريــة.
ــي  ــنطن ف ــر وواش ــن الجزائ ــات بي ــة العالق ــي أهمي ــي األمريك ــؤول الدبلوماس ــدت المس ــا أك كم

ــتركة. ــات المش ــن التحدي ــعة م ــة واس ــة مجموع معالج
عــالوة علــى ذلــك، ناقــش الطرفــان الجهــود المبذولــة لتعزيــز االســتقرار فــي المنطقــة، بمــا فــي 
ــة ســتافان  ــن العــام لألمــم المتحــدة  فــي الصحــراء الغربي ــك دعــم المبعــوث الشــخصي لألمي ذل

دي ميســتورا.
ق ـ و
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أمر وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، 
تربية  و  البحري  الصيد  غرف  بداني،  أحمد 
المائيات على مواصلة عملية تسويق منتوجات 
الصيد البحري وتربية المائيات من المنتج إلى 
المستهلك  في شهر رمضان، دعا إلى  التكاتف 
في  المتدخلين  جميع  بين   الجماعي  العمل  و 
اقتصاديين  ومتعاملين  مهنيين  من  القطاع، 
من  المنتظرة  األهداف  لتحقيق  مدني،  ومجتمع 
الغذائي  األمن  تحقيق  في  للمساهمة   ، القطاع 

للبالد.
بداني،  الوزير  أن  أمس،  للوزارة،  بيان  وأوضح 

تنسيقيي، بحضور  لقاء  أول أمس، على  أشرف 
المركزية  المصالح  من  القطاع،  إطارات  كل 
البحري،  للصيد  الوالئيين  المدراء  للوزارة، 
رؤساء  الوصاية،  تحت  المؤسسات  مسؤولي 
وتربية  البحري  للصيد  الوالئية  الغرف  ومدراء 
الحاضرين على  ضرورة  فيه  ، حث  المائيات 
مخطط  تنفيذ  أجل   من  الجهد  وبذل  العمل  
عمل الحكومة، في شقه المتعلق بقطاع الصيد 
عن  المنبثق  الصيدية،  المنتجات  و  البحري 
التزامات رئيس الجمهورية والمتمثلة في إنعاش 
تصليح  و  صيانة  و  وبناء  المائيات،  تربية 

تنمية  وطنية،  بقدرات  البحري  الصيد  سفن 
االستثمارات  توجيه  البحار،  أعالي  في  الصيد 
لتطوير الصناعة التحويلية، وتحسين الظروف 
االقتصادية و االجتماعية للمهنيين، إضافة إلى 
اليومية  رقمنة قطاع الصيد البحري، والمتابعة 

النشغاالت المهنيين ومرافقتهم.
العمل  و  التكاتف  ضرورة  على  الوزير  وألح 
القطاع  في  المتدخلين  جميع  بين   الجماعي 
ومجتمع  اقتصاديبن  ومتعاملين  مهنيين  من 
 ، القطاع  المنتظرة من  لتحقيق األهداف  مدني، 

للمساهمة في تحقيق األمن الغذائي للبالد.
تربية  و  البحري  الصيد  الوزير  غرف  وحث  
المائيات على مواصلة عملية تسويق منتوجات 
الصيد البحري وتربية المائيات من المنتج إلى 

المستهلك  في هذا الشهر الفضيل.
والية،  لكل  أهداف  تحديد   سيتم  أنه  إلى  وأشار 
الكبرى  األهداف  تحقيق  إلى  الوصول  قصد 
سيكون   و  الطريق،  ورقة  إطار  في  المسطرة 
المبرمجة  النشاطات  لكل  دوري  تقييمي  عمل 
قصد اتخاذ اإلجراءات الضرورية بصفة فورية 

و مستمرة .
التركيز  ضرورة  على  الوزير  أكد  األخير  وفي 
لتكفل باالنشغاالت اليومية  على العمل الميداني ل
الحقيقية  للمهنيبن والمتعاملين و االبتعاد عن 
تسهيل  على  والسهر  اإلعالمي،   االستعراض 
في  ومرافقتهم  وتبسيطها   اإلدارية  اإلجراءات 

الميدان.

س-م
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الوزير بداين يشدد عىل تكثيف العمل للرفع من مساهمة قطاعه يف تحقيق األمن الغذايئ

أوامر بمواصلة تسويق منتجات 
تربية المائيات طيلة رمضان

انطالق أشغال 
إنجاز محطة تحلية مياه 

البحر برأس جنات يف 
بومرداس

ان  على  ومختصون,   أطباء  أجمع 
في  االستقالل  بعد  نجحت  الجزائر 
فاعلة  صحية  سياسة  وإرساء  تبني 
المواطنين,  بصحة  األمثل  لتكفل  ل
عدة  على  القضاء  من  مكنتها 
عدد  من  وتقليص  معدية  أمراض 

الوفيات الناجمة عنها.
 وبمناسبة تنظيم مركز المحفوظات 
الوطنية ليوم دراسي حول المنظومة 
األمس  بين  الجزائر  في  الصحية 
استرجاع  ستينية  إطار  في  واليوم 
السيادة الوطنية, أكد مدير اإلسكان 
نيابة  والي,  عمر  الصحة,  بوزارة 
عن األمين العام للوزارة, أن إنجازات 
تعلق  سواء  الجزائر  حققتها  كثيرة 
والهياكل  الصحية  بالتغطية  األمر 
توفير  جانب  إلى  التجهيزات,  او 
صحية  وبرامج  البشري  المورد 
ملموسة.  نتائج  بتسجيل  سمحت 
كان  االستقالل,  بعد  ان  وأضاف 
األمراض  على  القضاء  هو  الرهان 
الوفيات  نسب  وتقليص  المعدية 
عمليات  من  تقليل  وال األطفال  لدى 

الخارج  الى  المرضى  تحويل 
لتداوي, مشيرا إلى أنه في السنوات  ل
 )1960-1970( لالستقالل  االولى 
 600 سوى  الجزائر  تحصي  لم 
جراح  و86  صيدلي  و186  طبيب 

و4834 شبه طبي.
 وقد اتخدت الجزائر إثر ذلك -حسب 
المواطن  لصالح  قرارات  المتحدث- 
منها إنشاء المعهد الوطني للصحة 
العمومية في 1964 ومعهد باستور 
في السنة الموالية إضافة الى حمالت 
التراب  كامل  عبر  الواسعة  تلقيح  ال
ووضع  الصحة  ومجانية  الوطني 
قانون الصحة 05-85 والشروع في 
جامعية  استشفائية  مؤسسات  بناء 
تميزت  كما  جوارية.  وعيادات 
والي,  السيد  يقول  األلفين,  سنوات 
تدعيم  في  ملموس  تحسن  بتسجيل 
واقتناء  والمادية  البشرية  الموارد 
قطاع  تنظيم  وإعادة  الطبي  العتاد 
الصحة بإنشاء المؤسسات الجوارية 
الصحية  الخدمات  تقريب  بهدف 

الى المواطن.

م  عل في  المختص  أكد  جهته,  من 
وترقية  الوقاية  عام  ومدير  األوبئة 
فورار,  جمال  الدكتور  الصحة, 
استئصال  من  تمكنت  الجزائر  أن 
 2016 في  األطفال  شلل  مرض 
الصحة  منظمة  باعتراف  وذلك 
الكزاز  على  القضاء  وتم  العالمية, 
وعلى   2018 في  والطفل  األم  عند 
في  نحن  يا  وحال الماالريا  مرض 
الحبيبي  الرمد  على  القضاء  طور 
مخطط  أن  فورار  السيد  اعتبر  كما 
الوقاية الذي تبنته الجزائر للحد من 

انتشار فيروس كورونا )كوفيد19-( 
اي  مواجهة  مستقبال  لها  يسمح   ,
لفيروسات التي قد تطرأ  تهديد آخر ل
على الساحة الصحية العالمية وذلك 
والدروس  المتراكمة  الخبرة  بفضل 
الكوفيد«  تجربة  من  المستخلصة 
نا  التي وصفها بالناجحة بحيث وصل
إصابة  حاالت   3 تسجيل  إلى  اليوم 
تسجيل  وعدم  خطر  دون  يوميا 

وفيات منذ أبريل 2022.
ربيع م

مكنتها من القضاء عىل عدة أمراض معدية وتقليص الوفيات

الجزائر نجحت في إرساء سياسة فاعلة للتكفل األمثل 
بصحة المواطنين

محطة  إنجاز  أشغال  ببومرداس  الثالثاء  يوم  انطلقت 
بصب  جنات-شرق  رأس  ببلدية  البحر  مياه  تحلية 
الطاقة  وزير  بحضور  الخرسانة  من  مكعب  متر  أول 
اإلنجاز  مؤسسات  ومسؤولي  عرقاب،  محمد  والمناجم، 

الوالئية. والسلطات 
الجزائرية  للمؤسسة  العام  المدير  الرئيس  وقال 
خالل  زنادي،  لطفي  سوناطراك،  مجمع  فرع  للطاقة 
انطالق  حضوره  لدى  للوزير  قدمها  التي  التوضيحات 
صب  عملية  أن  الحيوي،  المشروع  هذا  إنجاز  أشغال 
بمضاعفة  وستتبع  »مهمة  اليوم  تمت  التي  الخرسانة 

التعاقدية«. اآلجال  في  المشروع  إلتمام  الجهود 
شهر  تسليمه  ينتظر  الذي  المشروع  هذا  إنجاز  وأدرج 
ضمن  المتحدث،  إليه  أشار  كما   ،2024 ديسمبر 
بين  الممتد  الجمهورية  لرئيس  التنموي  المخطط 
خمسة  إنجاز  يتضمن  والذي  و2024   2022 سنتي 
والطارف  وبجاية  وهران  واليات  عبر  ثلة  مما محطات 
يوميا  مكعب  متر  ألف   300 بقدرة  وتيبازة  وبومرداس 

محطة. لكل 
يتربع  المكان،  بعين  المقدمة  الشروحات  نفس  وحسب 
بعيد  ليس  هكتارا،   16 تقدر ب  مساحة  على  المشروع 
بلدية  ال نفس  بساحل  البحر  مياه  تصفية  محطة  عن 

.2011 سنة  االستغالل  حيز  دخلت  التي 
زهاء  الجديدة  للمحطة  اإلنتاجية  القدرة  وتصل 
المحالة  المياه  من  يوميا  مكعب  متر   300.000
الشرب  بمياه  التزود  قدرات  تحسين  في  ستساهم  التي 

العاصمة. والجزائر  بومرداس  واليتي  لسكان 
تعقيبه  لدى  والمناجم  الطاقة  وزير  قال  جانبه،  من 
»مهم  المشروع  هذا  أن  المقدمة،  التوضيحات  على 
وهو  المجاورة  والواليات  بومرداس  لوالية  وحيوي« 
عبر  ليا  حا إنجازها  يجري  التي  المحطات  أكبر  »من 
الوطن«، مشددا على ضرورة دعم وإسناد فرق العمل 

والتسليم. آجال  تقليص  يتم  حتى  المشروع  في 
مشاريع  شأن  من  أن  الذكر  عرقاب  السيد  وجدد 
عبر  إنجازها  الجاري  البحر  مياه  تحلية  محطات 
مجمل  من  لمائة  با  65 إنتاج  »ضمان  ليا،  حا الوطن 

المجال.« في  الوطن  احتياجات 
ق ـ و

مناقشة العقود المربمة
 بني مجمع سوناطراك

و »أنجي« الفرنيس
 

لسوناطراك،  العام  المدير  الرئيس  حكار،  توفيق  استقبل 
لمجمع  العامة  المديرة  ماكغريغور  كاترين  الثالثاء،  يوم 

“أنجي”.
للطرفين  فرصة  “شكل  لقاء  ال فإن  للمجمع  بيان  وحسب 
سوناطراك  مجمع  بين  القائمة  العالقات  حالة  الستعراض 
وانجي وكذلك مناقشة العقود المبرمة التي تربطهما، كما تم 

مناقشة فرص تعزيز هذه العالقة في المستقبل”.
بيان- وجهات النظر حول تطور  وتبادل الطرفان -يضيف ال
اسواق الغاز والطاقة بشكل عام والتحديات التي تواجه أسرة 

الطاقة العالمية اليوم.
ق ـ و.

شباب جزائريون يبتكرون »تطبيق عابر السبيل«
خالل الشهر الفضيل

فائدة عابري السبيل يسمى “تطبيق عابر السبيل خريطة طريق للصائمين ”  يعمل على توجيه الصائم للبحث  ابتكر شباب جزائريون حلوال رقمية ل
تناول وجبة اإلفطار خالل الشهر الفضيل. وكشفت في هذا الصدد عائشة صالحي منهدسة أنظمة معلوماتية ذكية من الفريق  عن أقرب مطعم رحمة ل
المطور لنظام تطبيق عابر السبيل أن الهدف من هذاالتطبيق هو مساعدة عابري السبيل البعيدين عن أهاليهم أثناء وقت اإلفطار حيث يتم الدخول 
الى إعداد المواقع ومن ثمة البحث عن أقرب مطعم لعابري السبيل. وأضافت عائشة صالحي أن تطبيق عابر السبيل إلفطار الصائم يحدد نقاط مواقع 

لتأكد منها ويمكن المحسنين وأصحاب مطاعم الرحمة المتطوعين من  تنزيل التطبيق والتسجيل فيه مباشرة. مطاعم الرحمة كما يوفر كل األرقام ل
ويسعى فريق العمل إلى تطوير التطبيق وجمع أكبرعدد من مطاعم الرحمة لترسيخ الفكرة وضمان التكافل والتضامن االجتماعي.

ق ـ و
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بينها قسنطينة، سكيكدة، قالمة و تبسة

تحديد رزنامة التوزيع واالنطالق في المشاريع 
السكنية عبر 7 واليات

n أجرى وزير السكن والعمران 
والمدينة, محمد طــارق بلعريبي, 
يوم الثالثــاء, بالجزائر العاصمة, 
اجتماعــا مــع إطــارات القطــاع, 
لتقييم سير المشاريع خالل الثالثي 
األول من الســنة الجارية 2023, 
وتحديد رزنامة التوزيع واإلنطالق 
في المشــاريع السكنية الخاصة بـ 
5 جويلية المقبل, حســبما أفاد به 

يوم األربعاء بيان للوزارة.
وحســب البيان, فإن هذه الرزنامة 
تشــمل 7 واليــات هي:  ســكيكدة 
, بجايــة , تيبــازة , تبســة , قالمة 

,قسنطينة والبليدة.
وخــال االجتمــاع الذي تــم بقاعة 
الوطنــي  للبنــك  المحاضــرات 
لاســكان, تــم النظر,عــن كثــب, 
فــي البرنامــج المســطر للواليات 
التــي تتضمنهــا رزنامــة التوزيع 
واإلنطاق في المشــاريع الســكنية 

المقبــل,  يوليــو   5 ب  الخاصــة 
حيث اســتفادت والية ســكيكدة من 
36887 وحــدة  برنامــج قوامــه 
 24 الصيــغ,  بمختلــف  ســكنية 
بالمائة منها غير منطلقة االشــغال 
بها, وقســنطينة ب 43783 وحدة 
ســكنية , 43ر8 بالمائة منها غير 
منطلقة, وتيبازة ب 82188 وحدة 
ســكنية  58ر5 بالمائــة منها غبر 
منطلقــة, والبليدة بقــوام 99530 
وحدة سكنية بمختلف الصيغ, منها  
8 بالمائــة غيــر منطلقــة, وتبســة 
ب 25563 وحــدة ســكنية , منها 
92ر28 بالمائــة غيــر منطلقــة, 
وبجاية بقــوام ب 63.961 وحدة 
ســكنية , منهــا 14 بالمائــة غيــر 
 23655 ب  وقالمــة   , منطلقــة 
وحدة سكنية, منها 24 بالمائة غير 

منطلقة.
وأســدى الســيد بلعريبي, تعليمات 

إلعطــاء دفــع ونفــس جديــد لهذه 
المشــاريع كما حدد اآلفاق الواجب 
بضــرورة  أمــر  حيــث  بلوغهــا, 
اإلنتهــاء كليــا مــن البرامــج التي 
بلغت نســبة إنجازها أزيد من 60 
بالمائة, وبرمجتها للتوزيع بمناسبة 
5 يوليــو المقبــل, وإعــادة بعــث 
المشــاريع المتوقفة قبل نهاية شهر 
مــاي, مع إعــداد تقاريــر مفصلة 
حول المشــاريع وإباغهــا للمدير 

العام للسكن.
كما وجــه الوزير, حســب البيان, 
غيــر  البرامــج  إنجــاز  بمتابعــة 
المنطلقــة قبــل 30 يونيو كأقصى 
حد وفــق رزنامة تضبط شــهريا, 
والتحكم في آجال الدراسات, وكذا 
اإلنجاز بإعداد دفاتر شــروط تحدد 

بموجبها هذه اآلجال.
وأمر الوزيــر, أيضا, بالعمل على 
ضبــط قوائم الســكن الريفي بدقة, 

الســلطات  مــع  بالتنســيق  وذلــك 
المحليــة بغيــة تفــادي التأخــر في 
إعــداد قرارات منــح اإلعانات من 
طــرف البنــك الوطني لإلســكان, 
المبلغــة,  اإلعانــات  كل  وســحب 
والتي لــم تعرف توزيع من طرف 
البلديات وإعادة منحها إلى واليات 
أخرى, التي سجلت تقدما ملحوظا 
في تجسيد هذه الصيغة من السكن.
علــى  بلعريبــي,  ,الســيد  وشــدد 
إطــارات القطــاع ب :”ضــرورة 
مختلــف  بيــن  التنســيقي  العمــل 
المدراء المحليين, وذلك للتحكم في 
وتيرة المشاريع الســكنية بمختلف 
صيغها, مع وجــوب احترام آجال 
إنجــاز المشــاريع والمــدة الزمنية 
مادامت الدولة الجزائرية قد وفرت 
ورصــدت كل اإلمكانيــات المالية 
وهــذا لتحســين اإلطار المعيشــي 

للمواطن”.
وذكــر ,فــي هــذا الصــدد, بجهود 
الســنة الماضيــة والتي أفضت الى 
توزيــع قرابــة 400 ألــف وحــدة 
ســكنية خــال ســنة 2022, أين 
نــوه بالدعــم الكبيــر الــذي منحته 
الدولة الجزائرية في قطاع الســكن 
والعمــران والمدينة, والذي يندرج 
فــي اطــار تنفيــذ برنامــج رئيس 
الجمهوريــة بتســليم مليــون وحدة 
ســكنية خــال الفترة الممتــدة بين 

2019 و 2024.
واســتمع الوزير خــال االجتماع 
إلــى عرض مفصل عــن البرنامج 
عبــر  للســكنات  االجمالــي 
التــراب الوطنــي الــى غايــة 31 
ديســمبر 2022,  البالــغ قوامــه 
ســكنية  وحــدة   1.326.174
بمختلف الصيغ, قدمه المدير العام 

للسكن على مستوى الوزارة.
وحســب األرقــام التي جــاءت في 
البيــان, فقد تم تســجيل 365 ألف 
وحدة ســكنية بعنوان سنة 2023 
مــن ضمنهــا 200 ألــف إعانــة 
موجهة للسكن الريفي و 100 ألف 

للتجزئات االجتماعية.
                               ق ـ و

عين على الحدث

من المقرر تنظيمه يف الفرتة الممتدة 

من 30 أفريل إىل 25 ماي

مواضيع التقييمات الكتابية 
الخاصة بامتحان "السانكيام" 

الجديد قيد اإلعداد

n تتواصل لغاية األسبوع القادم 
عمليــة إعداد مواضيــع التقييمات 
الكتابيــة الخاصة بامتحــان تقييم 
مكتسبات مرحلة التعليم االبتدائي، 
المقــرر تنظيمه في الفترة الممتدة 
من 30 أفريل إلى 25 ماي، على 
أن تنتهي قبل منتصف شهر أفريل 
القــادم، فيمــا تنطلــق التقييمــات 

الشفوية مع بداية الفصل الثالث.
ويجري إعــداد مواضيع التقييمات 
وإجاباتهــا  لامتحــان  الكتابيــة 
النموذجية، مفتشــو اللغــة العربية 
والفرنســية  األمازيغيــة  واللغــة 
بإشــراك أساتذة من المقاطعة ذوي 
الكفاءة وااللتزام، وذلك بعد االنتهاء 
من عمليــة تكوينهم، وتتــم العملية 
وفق دليل بنــاء التقييم الكتابي لكل 
ماّدة على تنتهي العملية وجوبا قبل 
تاريــخ 13 أفريل 2023 كأقصى 
أجــل، يتــم طبــع مواضيــع هــذه 
التقييمات الكتابيــة في أجل أقصاه 

25 أفريل 2023.
وتكون عملية تقييم التعبير الشفوي 
والتواصل بالنســبة للغــات إضافة 
لتقييم األداء القرآني بالنسبة للغات 
وحســن اســتظهار القــرآن الكريم 
وتاوته بالنسبة للتربية اإلسامية، 
متزامنة مع الفصــل الثالث، وذلك 
وفق المعايير المحددة في الشــبكة 
التحليليــة المعــّدة لهــذا الغــرض 
وتجرى مــع بداية الفصــل الثالث 
علــى أن تنتهي وجوبا قبل االنتهاء 

من التقييمات الكتابية.
وقد كانــت وزارة التربية الوطنية 
قد فصلت في وقت سابق، المبادئ 
العامة التي يقوم عليها امتحان تقييم 
مكتســبات مرحلة التعليم االبتدائي 
الخاصة  التنظيميــة  واإلجــراءات 
به، بحيــث أكدت بأن امتحان تقييم 
مكتســبات مرحلة التعليم االبتدائي 
يهدف إلى تقييم مكتســبات التاميذ 
انطاقا من الكفاءات المستهدفة في 
المناهج وتحديد مســتوى اكتســاب 
الكفــاءات المرصــودة فيهــا وكذا 
تشــخيص وكشــف النقائــص فــي 
تعلمــات كل تلميذ لعاجها وتفادي 
آثارها السلبية على مساره الدراسي 
قصــد ضمان حظ أوفر لنجاحه في 
المراحــل التعليميــة الموالية وهو 
األمر الذي لم يكن يفي به االمتحان 

في صيغته السابقة.
ويُمتحــن تاميذ الســنة الخامســة 
إبتدائــي فــي كل المــواد التعليمية 
المقــررة في الســنة الخامســة من 

التعليم االبتدائــي من اللغة العربية 
واللغة االمازيغية واللغة الفرنســية 
والرياضيــات والتربية اإلســامية 
والتربيــة  والجغرافيــا  والتاريــخ 
والتربيــة  التكنولوجيــة  العلميــة 
التربيــة  المدنيــة باســتثناء مــواد 
التشــكيلية  والتربيــة  الموســيقية 
والتربية البدنية والرياضية بالنسبة 

للسنة الدراسية 2022-2023.
ويجتــاز التاميــذ االمتحــان فــي 
مؤسساتهم وتحت إشراف أساتذتهم 
علــى أن يكــون مفتــش المقاطعة 
للغة العربية المســؤول األول على 
تنظيم هذا االمتحان على مســتوى 
المقاطعــة التفتيشــية التي يشــرف 
عليها، بالتنســيق مع مفتــش اللغة 
األمازيغية ومفتش اللغة الفرنســية 
ومديري المدارس االبتدائية التابعة 
للمقاطعة تحت المســؤولية الكاملة 

لمدير التربية.
وتجــرى التقييمات الكتابية في أيام 
غيــر متتالية خال الفتــرة الممتدة 
مــن 30 أفريــل إلــى 25 مــاي 
المقبل، وذلك بتنظيم تقييم واحد في 
اليوم خــال الفتــرة الصباحية مع 
ضمان استمرارية تمدرس التاميذ 

بصفة عادية.
ويتــم إعداد جدول ســير التقييمات 
الكتابية لكل مقاطعة أو المقاطعات 
التي تشــترك فــي مواضيع موحدة 
وتبلغ نسخة منه للتاميذ وأوليائهم 
بوقت ال يقل عن أسبوع من تاريخ 
إجرائهــا بــكل الوســائل المتاحــة 
السيما الفضاء المخصص لألولياء 
ضمــن النظــام المعلوماتي لوزارة 
التربيــة الوطنيــة علــى أن تبقــى 
الدراسة مستمرة بشكل عادي لكل 

األقسام بجميع المستويات.
وينظــم االمتحــان علــى مســتوى 
المقاطعة التفتيشية للغة العربية مع 
إلزاميــة إجراء االمتحان لكل تلميذ 
يزاول دراســته في مســتوى السنة 
الخامســة مــن التعليــم االبتدائــي، 
ويتــم اإلنتقــال إلى الســنة األولى 
متوسط باحتســاب المعدل السنوي 
للتقويم المســتمر دون سواه إضافة 
لعدم احتســاب نتائج احتساب نتائج 
امتحــان تقييم المكتســبات مرحلة 
التعليــم االبتدائي في قبــول التلميذ 
فــي الســنة األولــى مــن التعليــم 

المتوسط.
وأكدت بــأن عدم مشــاركة التلميذ 
في امتحان تقييم مكتســبات مرحلة 
التعليم االبتدائي يحرم من اإلنتقال 
مهما كان معدله السنوي في التقويم 

المستمر.
n تمكنــت المصلحــة الوالئيــة 
للشرطة القضائية بأمن بومرداس 

مــن إحبــاط محاولة للهجــرة غير 
الشــرعية لـ 16 شــخصا من أحد 

شــواطئ المدينة، حسبما علم يوم 
األربعاء من األمن الوالئي.

و أوضحت مسؤولة خلية االتصال 
األول  المــازم  الجهــاز,  بــذات 
كرجانــي هاجر, لوأج بــأن الفرقة 
المتنقلة للشرطة القضائية بالتنسيق 
مــع فرقــة مكافحــة الهجــرة غير 
الشرعية بأمن الوالية أفشلتا مؤخرا 
مخطــط هجــرة غير شــرعية عبر 
البحــر و أوقفت 16 عنصرا ) 19 
إلى 44 سنة( ينحدرون من مناطق 
مختلفة من الوالية من بينهم منظمو 

هذه العملية.
و أضاف المصدر أنه تم إفشال هذه 
العملية و تفكيك الشــبكة اإلجرامية 
اســتغال  بعــد  فيهــا  المتورطــة 
معلومات وردت إلى مصالح األمن 
حول التخطيط لهذه الهجرة السرية, 
مشــيرا إلى حجــز مبلــغ مالي من 
العملــة الصعبــة يقــدر ب 2170 
أورو و قــارب نزهة يســتعمل في 

العملية و هواتف نقالة.
إلــى  الموقوفيــن  تحويــل  بعــد  و 
المصلحة األمنيــة المعنية من أجل 
إنجاز ملفــات قضائية و اســتكمال 
إجراءات التحقيق , تم تقديمهم أمام 

العدالة, استنادا للمصدر.
                                ق ـ و

إحباط محاولة للهجرة غري الرشعية لـ 16 شخصا يف بومرداس

الجزائر:سناء-م
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مجموعة  عن  السويسري  البرلمان  في  النائب  قدم 
المجلس  إلى  طلبا  مولينا،  فابيان  اإلشتراكيين، 
فعال  بشكل  المساهمة  أجل  من  )الحكومة(  اإلتحادي 
الغربية  الصحراء  في  السالم  تحقيق  نحو  الدفع  في 
المصير،  تقرير  في  الصحراوي  الشعب  حق  وضمان 
خالل فترة عضوية سويسرا في مجلس األمن الدولي.

االنباء  وكالة  نقلته  ما  حسب  الطلب،  نص  وأوضح 
الصحراوية )وأص(، أن المبادرة تأتي من أجل اتخاذ 
»بإحالل  المتحدة  لألمم  ستسمح  التي  الالزمة  التدابير 
الغربية،  والصحراء  المغرب  بين  ودائم  عادل  سالم 
الشعب  لحق  ومراعاة  األمن،  مجلس  لقرارات  وفقا 

المصير«. تقرير  الصحراوي في 
وقال مولينا إن »هذه القرارات الصادرة عن المجلس، 

الوقت  في  االستعمار  إلنهاء  الالزمة  الموارد  توفر 
سويسرا  أن  مبرزا  الغربية«،  الصحراء  في  المناسب 
»تتاح  األمن،  مجلس  في  دائم  غير  عضوا  وبصفتها 
لها الفرصة للعب دور نشط في البحث عن السالم في 
االتحادي  المجلس  يجعل  ما  وهذا  الغربية،  الصحراء 
لألمم  التابع  األمن  مجلس  لقرارات  وفقا  مسؤوال، 
المتحدة، عن المشاركة بنشاط لصالح إنهاء اإلستعمار 
للمبعوث  الفعال  الدعم  وعن  الغربية  الصحراء  في 

المتحدة في جهوده«. العام لألمم  الشخصي لألمين 
الموارد  على  يتوفر  االتحادي  المجلس  أن  وأضاف 
سويسرا،  في  الحميدة  المساعي  ذلك  في  بما  الالزمة، 
األطراف  جميع  مع  الدبلوماسية  لعالقاته  إضافة 
إنهاء  و  ومنصف  دائم  سالم  تحقيق  بهدف  المعنية، 

الغربية. الصحراء  في  االستعمار 
ونبه النائب مولينا إلى الوضع  في الصحراء الغربية، 
اإلستفتاء  لتنظيم  المتحدة  األمم  بعثة  »فشل  ظل  في 
مهمتها  تأدية  في  )المينورسو(  الغربية  الصحراء  في 
المتمثلة في ضمان حق تقرير مصير الشعب  الرئيسية 

الصحراوي من خالل تنظيم االستفتاء«.
الماضي،  جوان   9 في  انتخبت  قد  سويسرا  بأن  يذكر 
في  دائم  غير  كعضو  تاريخها،  في  األولى  وللمرة 
 2023 عامي  تشمل  التي  للفترة  الدولي  األمن  مجلس 
إلظهار  »مصداقية«  لها  سيجلب  ما  وهو   ،2024 و 
ما تقوم به من أجل السالم واالستقرار، وفق ما صرح 
به وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس، في ندوة صحفية 

اإلنتخاب. عشية  بنيويورك 
بقطاع  االحتالل  جنود  يكبد  الصحراوي  الجيش 

فادحة المحبس خسائر 
الشعبي  التحرير  جيش  وحدات  استهدفت  ميدانيا، 
المغربي  االحتالل  قوات   ، أمس  أول  الصحراوي 
األرواح  في  فادحة  خسائر  مخلفة  المحبس،  بقطاع 

والمعدات .
عن  الصادر   755 رقم  العسكري  البالغ  وأبرز 
جيش  من  متقدمة  مفارز  أن   ، الوطني  الدفاع  وزارة 
التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تمركزات جنود 

المحبس بقطاع  لعكد  بمنطقة  االحتالل 
التحرير  جيش  ضراغم  من  مفارزمتقدمة  وكانت 
الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق 
بقطاع حوزة   المغربية  الغازية  القوات  مواقع  مستهدفة 

لكليتة. وبمنطقة 
الشعبي  التحرير  جيش  اسود  هجمات  وتتوالى 
المغربي  االحتالل   قوات  معاقل  الصحراوي مستهدفة 
التي تكبدت خسائر فادحة في االرواح والمعدات على 

طول جدار الذل والعار. 

ق ـ د

النائب يف الربلمان السويرسي عن مجموعة اإلشرتاكيني، فابيان مولينا:

سويسرا مطالبة بالمساهمة في ضمان 
حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير 

خالل فترة عضويتها بمجلس األمن

قال ولي العهد الليبي السابق األمير محمد 
»الدعوات  إن  السنوسي  الرضا  الحسن 
تتزايد لعودة النظام الملكي حال للمأزق في 
ليبيا«، وأشار إلى أنه يحاول توضيح هذا 

الخيار للمجتمع الدولي.
جريدة  مع  حوار  في  السنوسي،  وأضاف 
المطالبات  إن  اإليطالية،  “الستامبا« 
بالعودة إلى النظام الملكي تأتي من »قبائل 
من  ضباط  وحتى  وميليشيات  ومحامين 
معمر(  الراحل  الليبي  )الرئيس  نظام 
القذافي«، مردفا »هناك جيل جديد لم يكن 
القذافي.  قبل  ليبيا  تاريخ  قبل  من  يعرف 

2011 اتخذت  ودعونا ال ننسى أن ثورة 
علم ونشيد النظام الملكي رموًزا لها«.

أوضح  المستقبلية،  خطته  ركائز  وعن 
بمثابة  هي  الملكية  »عودة  أن  السنوسي 
االستمرارية التاريخية الوطنية، والدستور 
اإلنسان  وحقوق  المؤسسات،  لتثبيت 

كبوصلة في العالقات الدولية«.
وأشار ولي العهد الليبي السابق في الحوار 
دستور  أن  إلى  اإليطالية،  الجريدة  مع 
االستقالل الصادر العام 1951 »ال يزال 
ساري المفعول«، مؤكدا أن الليبيين »كان 
لديهم حق االقتراع العام قبل العام 1969، 

وانتخابات  مستقل،  بقضاء  ويتمتعون 
والتعبير  الصحافة  وحرية  دورية، 
الليبية تحظى  واالعتقاد. كما كانت المرأة 
سويسرا  في  مثيالتها  قبل  التصويت  بحق 
بحاجة  »نحن  وأضاف  والبرتغال«. 
دستورية  بآلية  البالد،  توحيد  إعادة  إلى 
أن  ما هو مكسور«، وحذر من  إلصالح 
»البديل هو حرمان الليبيين من االنتخابات 
وحالة عدم استقرار سياسي دائم ومواجهة 
أو  سنتين  كل  مرة  األهلية  الحرب  خطر 

ثالث سنوات«.
ق ـ د

المتعلق  سجله  عن  األوروبي  االتحاد  دافع 
حقوقيين  اتهامات  بعد  ليبيا،  في  بالمهاجرين 
حقوق  انتهاكات  على  بالتحريض  له  أمميين 
اإلنسان وجرائم أخرى ضد المهاجرين في ليبيا.
بعثة  من  الماضي  االثنين  صدر  تقرير  وفي 
إلى  المتحدة  األمم  من  مفوضة  حقائق  تقصي 
مساعدة  إن  بياني،  شالوكا  المحقق  قال  ليبيا، 
االتحاد األوروبي للسلطات الليبية وقسم الهجرة 
وخفر السواحل ساعدت وحرضت على ارتكاب 

التي تضمنت جرائم ضد اإلنسانية. الجرائم 
وبعضهم  المهاجرين  أن  التقرير  في  ورد  كما 
الجئ،  صفة  على  للحصول  مؤهال  كان  ربما 
في  إنزالهم  وتم  واالحتجاز  لالعتقال  تعرضوا 
مباشرة  كنتيجة  أوروبا  دخولهم  لمنع  فقط  ليبيا 
االقتصادية  واألجندة  األوروبية  الهجرة  لسياسة 
واستغاللهم  اعتقالهم  خالل  من  ليبيا  في  للهجرة 

النهاية. في 
إنها  المفوضية األوروبية  وردا على ذلك، قالت 
تأخذ االتهامات بجدية شديدة، لكنها أشارت إلى 
بالتنسيق  يتم  ما  وعادة  مهم  ليبيا  في  عملها  أن 
الدولية  المنظمة  مثل  المتحدة  األمم  وكاالت  مع 

الالجئين. لشؤون  السامية  والمفوضية  للهجرة 
ستانو،  بيتر  المفوضية  باسم  المتحدث  وقال 
وهدفنا  الحل..  ليس  شيء  بأي  القيام  »عدم  إن 
الناس  تحسين وضع  في  المساعدة  هو  المشترك 

ليبيا«. في  العالقين 
هناك  »بالطبع  بروكسل  في  للصحفيين  وأضاف 
للقلق..  مصدرا  تشكل  مشكالت  هناك  حوادث.. 
مع  ليبيا،  في  الشركاء  مع  معها  التعامل  نحاول 

دوليين«. شركاء 
وأكد أن البعثة األوروبية في ليبيا تعاونت أيضا 

المحققين. مع 
يعتقدون  المحققين  أن  أيضا  التقرير  أوضح  كما 
بشكل  األعضاء  والدول  األوروبي  االتحاد  أن 
المالي  الدعم  قدموا  مباشر  غير  أو  مباشر 
خفر  لقوات  الزوارق  مثل  والمعدات  والتقني 
غير  الهجرة  مكافحة  ومديرية  الليبية  السواحل 
واعتقال  العتراض  استخدمت  وكلها  الشرعية، 
أن  إلى  اإلشارات  نفى  ستانو  لكن  المهاجرين، 
االتحاد األوروبي يدفع أمواال إلبقاء المهاجرين 

ليبيا. في 
أي  نمول  »ال  المفوضية  باسم  المتحدث  وقال 
في  للشركاء  حرفية  أمواال  نقدم  ال  ليبي..  كيان 
المال،  من  الكثير  تخصيص  هو  نفعله  ما  ليبيا.. 
والكثير  شركاؤنا..  بعدها  عادة  يستخدمه  والذي 

منه يمر عبر األمم المتحدة«.
وتعد ليبيا نقطة عبور رئيسية بالنسبة لألشخاص 
المستعدين  أخرى  وأماكن  إفريقيا  شمال  من 
المتوسط  البحر  لعبور  خطرة  رحلة  لخوض 
على متن زوارق متهالكة بحثا عن مالذ أو حياة 

أفضل في أوروبا.
وسجل مصرع 529 مهاجرا وفقد 848 آخرين 
الدولية  للمنظمة  وفقا  الماضي،  العام  ليبيا  قبالة 

للهجرة.
واعترضت قوات خفر السواحل الليبية 24680 

المغادرة، وتمت إعادتهم. شخصا فيما حاولوا 
ق ـ د

بعد اتهامات أممية.. 
االتحاد األورويب 

يدافع عن تعامله مع 
المهاجرني يف ليبيا

بحسب ويل العهد الليبي السابق:

الدعوات تتزايد إىل عودة النظام امللكي يف ليبيا

موريتانيا.. 25 حزبا تتنافس
في انتخابات 13 ماي

شهدت مقار اللجنة الوطنية لالنتخابات في نواكشوط اكتظاظا يوم األربعاء، مع بدء لجنة 
االنتخابات استالم ملفات مرشحي األحزاب الموريتانية لالنتخابات العامة المقررة في 13 
ماي المقبل. وافتتحت اللجنة الموريتانية المستقلة لالنتخابات باب الترشح مع منتصف الليلة 
الماضية إيذانا ببدء السماح بإيداع لوائح الترشح لالنتخابات البرلمانية في عموم موريتانيا.

وقالت مصادر حزبية إن اإلقبال الكثيف الذي حصل مع ساعات الفجر األولى يعود إلى 
رغبة مرشحي اللوائح في الحصول على الترتيب األول على الالئحة االنتخابية.

ويتنافس مرشحون يمثلون 25 حزبا سياسيا معترفا بهم النتخاب برلمان من 176 عضوا 
في أول انتخابات برلمانية تشهدها البالد في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني 

الذي وصل سدة الحكم في األول من أوت 2019.
وكانت لجنة االنتخابات الموريتانية قد أغلقت الخميس الماضي الترشح لالنتخابات البلدية 
والجهوية وأعلنت استالم 1324 الئحة، لخوض االنتخابات البلدية والتنافس على 237 
عموم  في  جهويا  مجلسا   13 على  للتنافس  الئحة  و145  مستشار   4500 يمثلها  بلدية 
موريتانيا. وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات في فبراير الماضي أن عدد الناخبين 
المسجلين في اإلحصاء اإلداري ذي الطابع االنتخابي في موريتانيا وصل إلى 1006049 

ناخبا.
ق ـ د

موريتانيا تُفنّد مشاركتها يف برنامج 
تكويني منظم يف إسرائيل

  
قناة  موقع  نشره  “ما  األربعاء  يوم  الموريتانية،  الحكومة  في  البيئة  وزارة  فندت 
ممثل  مشاركة  بخصوص   2023 مارس   26 األحد  يوم  الصهيونية   i24news
عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة في الجمهورية اإلسالمية الموريتانية في برنامج 

تكويني منظم في إسرائيل”.
المقال  “هذا  سمته  ما  تنفي صحة  أنها  األربعاء  نشرته  بيان  في  الوزارة  وأضافت 
المزعوم بشكل قاطع”، مؤكدة “أنها تندد بتضليل الرأي العام بنشر المقاالت الكاذبة”.
في  الموريتاني  الوفد  مشاركة  حول  لخبر  المذكورة  اإلسرائيلية  القناة  نشر  وأعاد 
البرنامج اإلسرائيلي، طرح األسئلة حول التطبيع بين موريتانيا وإسرائيل، بالرغم 

من أن حكومة نواكشوط سبق لها أن نفته بشدة، قبل أسبوع من اآلن.
وأثار هذا الخبر احتجاج المبادرة الطالبية الموريتانية لمناهضة االختراق الصهيوني 
وللدفاع عن القضايا العادلة، التي أكدت “أنه خيانة صريحة لثوابت األمة ومقدساتها، 
التطبيع مع  لكل أشكال  الرافض  الموريتاني األصيل  الشعب  وخرق سافر إلجماع 

الكيان الصهيوني”.
ق ـ د
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أول  بايدن،  جو  األمريكي  الرئيس  قال 
لعالج  ممكن  هو  ما  كل  يفعل  إنه  أمس، 
ينته  »لم  األمر  لكن  المصرفية  األزمة 

بعد«.
ولدى سؤاله عما إذا كانت إدارته لن تتخذ 
أي إجراء تنفيذي آخر لمعالجة األمر، قال 
بايدن »ال، لم ينته األمر بعد. نحن نراقب 

عن كثب«.
بأيام  وبعده  فالي  سيليكون  بنك  وانهار 
بنك سيجنتشر مما أدى لتراجع كبير في 
الذي  المصرفي  بالقطاع  المستثمرين  ثقة 
هوت أسهمه وثارت مخاوف من حدوث 

أزمة مالية شاملة.
وأسهمت صفقة إنقاذ بنك كريدي سويس 
وإعالن  الماضي،  األسبوع  السويسري 
أنه  بانكشيرز  سيتيزنز  فيرست  بنك 
بنك  وقروض  ودائع  على  سيستحوذ 
سيليكون فالي، في استعادة بعض الهدوء 
لألسواق، لكن المستثمرين ما زالوا قلقين 
في  الكامنة  المشكالت  من  المزيد  من 

النظام المالي.
سوء إدارة المخاطر تهوي 

بـ »سيليكون فالي«
مايكل  قال  اليوم،  من  سابق  وقت  وفي 

بالبنك  المصرفي  اإلشراف  مسؤول  بار 
بمجلس  لجنة  أمام  األمريكي  المركزي 
أقدم على  فالي  بنك سيليكون  إن  الشيوخ 
بإدارة  يتعلق  فيما  السوء  بالغة  إجراءات 

المخاطر قبل انهياره.
في  فالي  سيليكون  بنك  انهيار  وتسبب 
 ،2008 عام  منذ  مصرفية  أزمة  أسوأ 
مما دفع أسهم البنوك على مستوى العالم 
انهيار  من  مخاوف  وأثار  الترنح  إلى 
شامل ووضع البنوك المركزية والجهات 

التنظيمية في حالة تأهب قصوى.
بانكشيرز،  سيتيزنز  فيرست  بنك  وقال 

ودائع  على  سيستحوذ  إنه  اإلثنين، 
المنهار،  فالي  سيليكون  بنك  وقروض 
تسببت  ثقة  أزمة  من  فصال  بذلك  ليختتم 
في اضطراب أسواق المال العالمية؛ حيث 
بقيمة  فالي  سيليكون  من  أصوال  اشترى 
72 مليار دوالر، إذ منحته مؤسسة تأمين 
 16.5 قدره  خصًما  الفيدرالية  الودائع 
الصفقة. وأعلن  مليار دوالر، كجزء من 
أيًضا  ستشهد  الصفقة  أن  بيانه  في  البنك 
مليار   56 بقيمة  ودائع  على  سيطرته 

دوالر.
سيبدأ 17 فرًعا قديًما لبنك سيليكون فالي 
أحد  فالي،  »سيليكون  اسم  تحت  العمل 
ومع   ،»First Citizens بنك  فروع 
تغييرات  العمالء  حسابات  تشهد  لن  ذلك 

فورية.
وستبقى نحو 90 مليار دوالر من السندات 
الحراسة  تحت  األخرى  واألصول 
مؤسسة  تصرف  تحت  لتظل  القضائية 
كما   ،)FDIC( الفيدرالية  الودائع  تأمين 
حقوق  على  الفيدرالية  الوكالة  ستحصل 
انتفاع من ارتفاع قيمة أسهم بنك فيرست 
مليون   ٥٠٠ إلى  يصل  بمبلغ  سيتيزنز 

دوالر.
الودائع  تأمين  مؤسسة  تقديرات  وبحسب 
فالي  سيليكون  بنك  فشل  فإّن  الفيدرالية، 
لها  التابع  الودائع  تأمين  سيكلّف صندوق 

نحو 20 مليار دوالر.
والجهات  السياسات  صانعو  ويشدد 
أن  على  المركزية  والبنوك  التنظيمية 
بنكي  انهيار  أعقبت  التي  االضطرابات 
الواليات  في  وسيجنتشر  فالي  سيليكون 
المتحدة هذا الشهر ليست تكرارا لألزمة 

المالية العالمية.

ق ـ إ

تداعيات األزمة مازالت مستمرة

»بايدن« يطلق تحذيرًا بشأن القطاع 
المصرفي األمريكي

خبراء يحذرون مصر من بيع أصول الدولة

أظهرت دراسة أن الصين أنفقت 240 مليار دوالر 
نامية  دولة   22 إلى  يصل  لما  المالي  اإلنقاذ  على 
في  زاد  المبلغ  وأن  و2021،   2008 عامي  بين 

السنوات القليلة الماضية.
وبحسب تقرير أعده البنك الدولي وكلية »كنيدي«، 
فقد ارتفع هذا المبلغ خالل السنوات القليلة الماضية 
وسط مواجهة المزيد من الدول مصاعب في سداد 
لمبادرة  التحتية  البنية  على  أنفقت  التي  القروض 

الحزام والطريق.
هذا وتركز %80 من قروض اإلنقاذ بين 2016 
و2021، وكان معظمها للدول ذات الدخل المتوسط.
تواجه  التي  للدول  الصين  قروض  ارتفعت  كما 
الديون من مستويات أقل من %5 من  مشاكل مع 
محفظة إقراضها الخارجية في 2010 إلى 60% 
العام الماضي. وجاءت األرجنتين على رأس القائمة 
وسط حصولها على قروض بـ111.8 مليار دوالر، 
ثم باكستان بواقع 48.5 مليار دوالر، ومصر عند 
أخرى  دولة   9 حصلت  كما  دوالر،  مليار   15.6

على مبالغ أقل من مليار دوالر.
وتتفاوض الصين إلعادة هيكلة الديون مع دول من 
انتقادات  وواجهت  وسريالنكا  وغانا  زامبيا  بينها 
لتعطيلها هذه العمليات. وردا على ذلك، دعت البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي إلى تقديم إعفاءات من 

الديون أيضا.
كبيرة  راينهارت  كارمن  أشارت  جانبها،  من 
مؤلفي  وأحد  الدولي  بالبنك  السابقة  االقتصاديين 
وهذا  بنوكها،  إنقاذ  تحاول  بكين  أن  إلى  الدراسة 
بالمخاطر  المحفوفة  األعمال  في  دخولها  سبب  هو 

المتمثلة في قروض اإلنقاذ المالي الدولي.
ق ـ إ

حسب دراسة: 

الصني أنفقت 240 مليار 
دوالر عىل اإلنقاذ المايل لـ22 

دولة نامية

المصرية من  الحكومة  اقتصاد  حذر خبراء 
مؤكدين  للدولة  مملوكة  أصول  بيع  سياسة 
السياسة هي حل مؤقت فقط ألزمة  أن هذه 

الدوالر.
وقال تقرير لصحيفة »الشروق« المصرية، 
إنه فيما تسعى الحكومة المصرية لحل أزمة 
نقص النقد األجنبي، من خالل اعتمادها على 
العديد من البرامج، فى مقدمتها بيع حصصها 
فى 32 شركة سواء بالبورصة أو لمستثمر 
هذا  أن  الخبراء  من  عدد  يرى  استراتيجى، 
الحكومة  وعلى  مؤقتا،  حال  يمثل  البرنامج 
األجنبي  االستثمار  ورفع  الصادرات  تنمية 

المباشر لعدم تكرار أزمة نقص العملة.
رئيس  كشف  الماضى،  ديسمبر   12 وفي 
مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولى، 
أن الحكومة لديها خطة لتدبير النقد األجنبي 
يعقبها  ثم  الجاري،  المالي  العام  نهاية  حتى 
العديد من البرامج لتوفير النقد األجنبي، منها 
الكشف عن قائمة تضم 32 شركة لطرحها 
استراتيجي،  لمستثمر  بيعها  أو  بالبورصة 
باإلضافة إلعطاء مزيد من التسهيالت على 
منح الجنسية المصرية مقابل وديعة دوالرية 
أو شراء عقار، كذلك مبادرة السماح باإلعفاء 
استيراد  عند  بالخارج  للمصريين  الجمركي 

سيارات مقابل وديعة دوالرية.
لكن الحكومة تعتمد على برنامج طروحات 
احتياجاتها  سد  في  بالبورصة،  الشركات 
توصيات  ضمن  من  يعد  حيث  الدوالرية، 
الجديد  برنامجه  في  الدولي  النقد  صندوق 
الماضي،  أكتوبر  في  مصر  مع  وقعه  الذي 
متوقعة أن يحقق إيرادات بـ2.5 مليار دوالر 

بنهاية يونيو المقبل، ما يساعد الحكومة في 
سد الفجوة الدوالرية البالغة 16 مليار دوالر 

سنويا خالل األربع سنوات القادمة.
برنامج  إن  شفيع،  مصطفى  الخبير  وقال 
حل  من  جزءا  يمثل  الشركات  طروحات 
األزمة التي يعانيها االقتصاد من نقص النقد 
عليه  تعول  كما  األزمة  يحل  ولن  األجنبي، 

الحكومة بشكل كامل.
من  حصص  بيع  أن  شفيع،  وأضاف 
الشركات، ليس الحل العاجل لألزمة الراهنة 
إذ يتطلب تنفيذه وقتا من الزمن، لطول مدة 
الصفقات،  هذه  تستغرقها  التي  المفاوضات 
المخصصة  الحصص  ونسبة  سعرها  حول 
للبيع، لذلك ال يعد هذا البرنامج األساس الذي 
يمكن أن تراهن عليه الحكومة لمعالجة أزمة 

نقص النقد األجنبي، وسد الفجوة الدوالرية.
الرقابة  وأوضح شريف سامي، رئيس هيئة 
المالية السابقة، أن برنامج الطروحات يعول 
عليه أكثر من أجل فتح االقتصاد أمام القطاع 
الدولة  إدارة  وكفاءة  وتحسين  الخاص، 
نقص  أزمة  حل  أجل  من  وليس  ألصولها، 

الدوالر.
وأضاف أن الحكومة المصرية تتبنى مثل تلك 
البرامج منذ أكثر من 30 عاما، حيث منحها 
محفظتها  إدارة  حرية  األعمال  قطاع  قانون 
في  تنفيذه  من  كثفت  ولكنها  االستثمارية، 
االقتصادية  للظروف  نظرا  الحالي  التوقيت 
في  يساعدها  أن  على  البالد  بها  تمر  التي 
توفير نقد أجنبى عاجل لسد الفجوة الدوالرية 
واستجابة  الخارجية،  االلتزامات  وسداد 

بموجب  الدولي  النقد  صندوق  الشتراطات 
القرض الجديد، مشيرا إلى أن تنفيذه كان البد 
القرض  اتفاق  مع   2016 عام  منذ  يبدأ  أن 
السابق الموقع مع صندوق النقد، وليس في 
آثاره  تظهر  حتى  األزمة،  ظهور  توقيت 
المستهدف  بتحقيق  االقتصاد  على  اإليجابية 
أمام  االقتصاد  بفتح  إطالقه  من  األساسي 
أجنبية  استثمارات  وجذب  الخاص  القطاع 

لتوسيع نشاط تلك الشركات.
وتوقع سامى، أن يساهم برنامج إدارة أصول 
على  األجنبى  النقد  أزمة  حل  فى  الدولة، 
المدى القصير، »بينما على المدى المتوسط 
مواردنا  تنمية  إلى  بحاجة  نحن  والطويل 
الميزان  فى  العجز  ومعالجة  الدوالرية 
المصادر  من  إيراداتنا  بزيادة  التجارى، 

واالستثمار  الصادرات،  ومنها  المستديمة 
األجنبى المباشر، ورفع إيرادات السياحة«.

بنشر  ملزمة  تكن  لم  الحكومة  أن  وأوضح 
بل  التعامل؛  محل  بالشركات  محددة  قائمة 
لها  األفضل  من  كان  ربما  العكس  على 
بعيدا  عامة  بصفة  البرنامج  عن  تعلن  أن 
ما  بعينها،  شركات  أسماء  على  اقتصاره 
فشلت  إذا  مستقبلية،  لمخاطر  يعرضها 
التى  الشركات  على  االستثمارية  المعاملة 

كانت ضمن القائمة.
إن  االقتصادى،  الخبير  نافع  مدحت  وقال 
الحكومة لجأت لبرنامج بيع األصول، بعدما 
أصبح ال مجال لالقتراض فى الوقت الحالى؛ 
معدالت  ارتفاع  بعد  الدوالرية  الفجوة  لسد 
الديون الداخلية والخارجية التى أصبحت فى 
الدولي،  النقد  لصندوق  بالنسبة  مقلقة  نسب 
احتياجات  تمويل  يفضل  ال  أنه  مضيفا 
بعائد  القصير  المدى  على  أو  للبالد  آنية 
الحالية  األزمة  ظل  في  ولكن  أصول،  بيع 
االلتزامات  تلبية  في  منها  االستفادة  يمكن 
أو  خارجية  مديونية  سداد  من  الضرورية 
تنفيذ عمليات االستيراد، مشيرا إلى أنه ليس 

حال مستداما لألزمة النقد األجنبي.
الهدف األسمى من برنامج  أن  نافع،  ويرى 
بيع األصول ليس توفير الدوالر، بل العمل 
على تنمية ورفع إيرادات تلك الشركات بعد 
إضافة مستثمر جديد فى رأسمالها، وهو ما 
فى  العامة،  الموازنة  إيرادات  من  سيرفع 
على خفض  بالتالى  ويساعد  القصير  األجل 

عجز الموازنة.
ق ـ إ
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طالبــت جمعيــة حســن الجــوار حــي بوحــارة 
ــة  ــدل 2 ،ببلدي ــكن  ع ــرزاق 6000 س ــد ال عب
ديــدوش مــراد فــي واليــة قســنطينة، بإعــادة 
النظــر فــي كيفيــة فوتــرة اســتهالك المــاء  وهــذا 
بعدمــا قامــت  مؤسســة ســياكو احتســاب مــا 
ــي  ــة  ف ــادة الحيوي ــذه الم ــن ه ــتهالكه م ــم اس ت

ــنة . ــاوزت الس ــدة تج ــي م ــدة ف ــورة واح فات
رفعــت جمعيــة حســن الجــوار حــي بوحــارة 

 ،2 عــدل  ســكن    6000 الــرزاق  عبــد 
بقســنطينة  الميــاه  مؤسســة  لمديــر  شــكوى  
تطالبــه فيهــا بإعــادة النظــر فــي  كيفيــة فوتــرة 
الســكان  أن  إلــى  مشــيرة   ، المــاء  اســتهالك 
وبعــد  الفاتــورة  ســعر  تفاجــاؤا  بارتفــاع 
مراجعــة هــذه األخيــرة  تبيــن أنــه  تــم احتســاب 
فــي  المــاء  الســكان  مــن  تــم اســتهالكه  مــا 
فاتــورة واحــدة فــي مــدة تجــاوزت الســنة، ممــا 
جعــل كميــة اســتهالك المــاء ترتفــع وتتعــدى 
»25م3  بتســعيرة  بهــا  المســوح  الكميــة 

الشــطر الرابــع المرتفعــة  بقيمــة 40.95 دج 
للمتــر المكعــب ونفــس الشــيء بالنســبة للتطهيــر 
ليصبــح الســكان فــي خانــة المبدريــن، مــع أنــه  
لــو تــم رفــع الدليــل فــي وقتــه مــن طــرف 
مصالــح ســياكو لــن يتعــدى اإلســتهالك الشــطر 

األول.
ــة  مؤسســة ســياكو،  ــب ســكان حــي الرتب وطال
بإعــادة النظــر فــي كيفيــة الحســاب  بتقســيم  
الكميــة المســتهلكة علــى عــدد الفواتيــر ، ثــم 
إعــادة حســاب كل فاتــورة  علــى حــدا ألنــه 
مــن حــق الســكان  إســتهالك 25م3 مــن المــاء 
بتســعيرة الشــطر األول لــكل ثالثــي ،ومصالــح 
ســياكو حرمــت  الســكان مــن هــذا الحــق ألنهــم 
ــم  ــل ت ــي ب ــكل ثالث ــل ل ــع الدلي ــوا برف ــم يقوم ل

ــدة . ــورة واح ــي فات ــتهالك ف ــع  االس جم
كمــا اشــتكى الســكان أيضــا  مــن عــدم تركيــب 
ــع 02  ــاء بالمجم ــدادات الم ــياكو لع ــح س مصال
الــذي تــم تســليمه منــذ أكثــر مــن 5 أشــهر وهــو 
ــم 01  ــع رق ــق بالمجم ــا يتعل ــس المشــكل فيم نف

الــذي ســيوزع عــن قريــب.
أن   ، شــكواهم  فــي  الرتبــة  ســكان  وأضــاف 
بإرســال  تقــوم  لســياكو  التجاريــة  المصالــح 
ــدادات لبعــض  ــوق الع ــى شــكل  حق ــر عل فواتي
ــم يســتلم أصحابهــا المفاتيــح  ــي ل الســكنات ، الت
ــوزع  ــم ت ــاك بعــض الســكنات ل لحــد اآلن  وهن
ــذا  ــول له ــاد حل ــكان بإيج ــب الس أصــال ، وطال

ــل. ــب العاج ــي القري ــغال ف االنش

أعابوا عليها عدم معاينتها للعدادات يف بداية األشغال

سكان الرتبة  مستاءون من 
الفواتير الخيالية لـ »سياكو«

... متفرقات ...

جيجل : نصرالدين دربال

يشــهد الســوق المغطــى بحــي أيــوف 
طوابيــر  تشــكل  جيجــل  بمدينــة 
ــاح  ــن كل صب ــن المواطني ــة م طويل
،وهــذا مــن أجــل الظفــر بالمــواد 
يتــزود  ،التــي  الغذائيــة األساســية 
بهــا الســوق بيــن الحيــن واآلخــر،أو 
مــن أجــل اقتنــاء اللحــوم المســتوردة 
ــاع بأســعار منخفضــة عــن  ــي تب الت
،حيــث  المحــالت  فــي  ســعرها 
التتعــدى 1200دج،أو مــن أجــل 

ــاج. ــم الدج ــاء لح إقتن
وقــد خلفــت هــذه الطوابيــر الطويلــة 
ــواد  ــذه الم ــويق ه ــي تس ــة ف صعوب
الــذي  الهائــل  للعــدد  ،بالنظــر 
مــن  المســتهدف  الســوق  يــزور 
ــى  ــا عل ــة يومي ــي المدين ــل مواطن قب
انخفــاض أســعار مختلــف  خلفيــة 
ــم  ــع العل ــه ،م ــاع ب ــي تب ــواد الت الم
ــف  ــك مختل أن الســوق يعــرض كذل
والفواكه،ونظــرا  الخضــراوات 
ألهميتــه وطبيعــة المــواد التــي تبــاع 
فيــه ،حيــث تســتقطب عــدد هائــل 
الواليــة  أمــن  فقــد ضمــن  يوميــا 
ــن  ــرطة م ــن الش ــراد م ــور أف حض
أجــل توفيــر كل الظــروف المالئمــة 

ــة  ــى غاي ــراء إل ــع والش ــة البي لعملي
نهايــة شــهر رمضــان المعظــم.

،نظمــت  صلــة  ذي  ســياق  وفــي 
مديريــة التجــارة و ترقية الصادرات 
علــى  تحسيســة  عمليــة  للواليــة 
مســتوى مركــز التكويــن المهنــي 
و التمهيــن للبنــات »زيغــة محمــد« 
بمركــز  ،وكــذا  جيجــل  ببلديــة 
التكويــن قيســوم مســعود بتاكســنة 
بقــاوس  عمــار  قميحــة  ومركــز 
والعمليــة متواصلــة لتشــمل عديــد 
الواليــة  مســتوى  علــى  المراكــز 
،وتهــدف إلــى مكافحــة التبذيــر و 
العقالنــي  باالســتهالك  التحســيس 
للمــواد الغذائية،وذلــك فــي إطــار 
األيــام الوطنيــة لإلعالم و التحســيس 
المنظمــة مــن طــرف المديريــة فــي 
 ،2023 مــارس   20 مــن  الفتــرة 
إلــى نهايــة شــهر رمضــان تحــت 

ومانرميــش«، شــعار«ناكل 
حــول  الحملــة  تمحــورت  وقــد 
الــذي  الغذائــي،  التبذيــر  مكافحــة 
خــالل  تصاعــدي  منحــى  يشــهد 
شــهر رمضــان المعظم،حيــث يزيــد 
ــا  ــف الســلع ،كم ــى مختل ــب عل الطل
تــم التحســيس أيضــا باالســتهالك 
ــة، خاصــة  ــواد الغذائي ــي للم العقالن

ــل  ــب التقلي ــى جان األساســية منها،إل
البيضــاء  الســموم  اســتهالك  مــن 
و  الســكروالملح  فــي  المتمثلــة 
األغذيــة  فــي  الدســمة  المــواد 
تســببها  التــي  لألضــرار  بالنظــر 
وذكــرت  المواطنين،هــذا  لصحــة 
بــدور  حملتهــا  ،خــالل  المديريــة 
أســواق الرحمــة كوســيلة لحمايــة 
للمواطــن،أي  الشــرائية  القــدرة 
إرشــادات  و  نصائــح  تقديــم  تــم 
ــات  ــع مطوي ــع توزي للمتربصــات م
ــا  ــب م ــوع حس ــة بالموض ذات صل
التجــارة وترقيــة  ذكرتــه مديريــة 

الصــادرات.

وبخصــوص مــادة الســميد ،التــزال 
الهيئــات الوصيــة بالواليــة تعمــل 
ــالل  ــن خ ــذرة م ــة الن ــى مواجه عل
دوريــا  الســميد  أكيــاس  توزيــع 
نحــو جميــع بلديــات الواليــة مــن 
ســيدي معــروف شــرقا إلــى زيامــة 
ــات  ــن كمي ــا ،وتتباي ــة غرب منصوري
التوزيــع حســب الكثافــة الســكانية 
لــكل بلديــة ،وهــو مــا ينطبــق علــى 
زيــت المائــدة الــذي بــدأ يظهــر علــى 
ــالت  ــض المح ــوف بع ــتوى رف مس
بالنظــر لتراجــع لهفــة المواطنيــن 
عليــه قبيــل مجــيء شــهر رمضــان.

ــة  ــة ميل ــاء والغــاز لوالي ــة توزيــع الكهرب شــرعت،  نهــار أمــس، مديري
فــي  أولــى عمليــات تزويــد زبائنهــا  بخدمــة جهــاز كاشــف غــاز أحــادي 

أكســيد الكاربــون حســب مصــدر مــن خليــة االتصــال للشــركة 
ــم  ــث يت ــاز بحي ــي الغ ــة متخصصــة ف ــرق تقني ــا ف ــة تشــرف عليه العملي
فيهــا تزويــد وتركيــب جهازيــن لكاشــف غــاز أحــادي أكســيد الكاربــون 
ــي  ــة ف ــذه العملي ــم ه ــم تعمي ــى أن يت ــون إل ــزل كل زب ــى مســتوى من عل
األيــام القليلــة المقبلــة علــى كل زبائــن الواليــة والتــي ســتمس أكثــر مــن 

969 144 زبــون.
ــة مــن اإلجــراءات المســبقة  ــة وجمل ــة جــاءت بعــد دراســة مفصل العملي
لضمــان ســيرها بــكل فعاليــة ونجاعــة، حيــث يتــم تركيــب هــذه الكواشــف 

حســب نظــام التفويــج المعمــول بــه لــدى المديريــة.
اإلشــراف علــى تركيــب هــذه األجهــزة هــو كذلــك فرصــة لمعاينــة 
ومراقبــة الشــبكة الداخليــة للغــاز وكــذا كل األجهــزة التــي تعمــل بالغــاز 
الطبيعــي ،  حيــث ســيتم تقديــم جملــة مــن النصائــح واإلرشــادات حــول 
ــة عمــل الجهــاز والســلوكيات الواجــب إتباعهــا للحــد مــن حــوادث  كيفي

ــون. ــيد الكارب ــاز أول أكس ــات بغ االختناق
لإلشــارة فــإن هــذه العمليــة جــاءت  تنفيــذا لتعليمــات وتوجيهــات رئيــس 
الجمهوريــة  وتحــت إشــراف  الرئيــس المديــر العــام لمجمــع ســونلغاز.
محمد بوسبتة

قاملة ..مدير جديد للتقنني 
والشؤون العامة 

فــي إطــار الحركــة األخيــرة التــي مســت ســلك المفتشــين العاميــن، 
مديــري التقنيــن والشــؤون العامــة، و مديــري اإلدارة المحليــة، أشــرفت 
صبــاح أمــس األربعــاء والــي الواليــة الســيدة »حوريــة عقــون« بمعيــة 
رئيــس المجلــس الشــعبي الوالئــي، واألميــن العــام للواليــة، علــى مراســم 
تنصيــب الســيد »أحمــد شــيباني« مديــر التقنيــن و الشــؤون العامــة 
ــس  ــغل نف ــول لش ــذي ح ــور« ال ــد الن ــيد« ياســف عب ــا للس ــد، خلف الجدي
ــر اإلدارة  ــة ،مدي ــام للوالي ــش الع ــة، بحضــور المفت ــة بجاي ــام بوالي المه
المحليــة ، مديــرة المواصــالت الســلكية والالســلكية الوطنيــة، و رئيــس 

ــوان. الدي
الوالــي رحبــت بالوافــد الجديــد، مؤكــدة دعمهــا و مرافقتهــا ألداء مهامــه 
ــن  ــام بي ــى التواصــل والتشــاور والتنســيق الت كمــا يجــب، كمــا دعــت إل

مختلــف القطاعــات بمــا يخــدم المصلحــة العامــة.
المســؤولية و  المبذولــة وعلــى روح  المجهــودات  اثنــت علــى  كمــا 
المبــادرة، متمنيــة كل التوفيــق و الســداد إلــى الســيد المديــر المغــادر ، و 
الســيد »فريــد مســيخ« رئيــس الديــوان الــذي تمــت ترقيتــه لشــغل منصــب 

ــة قســنطينة. مفتــش عــام بوالي
ق.م

عين على الشرق

قسنطنية : صربينة دلومي

مديرية التجارة بجيجل تواصل حملتها التحسيسية »ناكل ومانرميش«

إقبال كبير على سوق »أيوف« المغطى القتناء
اللحوم المستوردة 

تــرأس ، أمــس ، والــي عنابــة الســيد جمــال الدين 
بريمــي فــي إطــار سلســلة االجتماعــات التقييميــة 
ــة  ــة عناب ــر بلدي ــة عب ــج التنموي ــف البرام لمختل
رئيــس  بحضــور  الواليــة  لمجلــس  اجتماعــا 
المجلــس الشــعبي الوالئــي و الســيد األميــن العــام 

للواليــة و جميــع أعضــاء المجلــس.
تــم تخصيــص جــدول األعمال لعــرض الوضعية 
الفيزيائيــة و الماليــة لمختلــف العمليــات التنمويــة 

ــادات  ــتهالك اعتم ــبة اس ــذا نس ــة ،و ك المبرمج
ــة مــن  ــف العــروض المقدم ــم مختل ــع وتقدي الدف
قبــل : مديــر البرمجــة و متابعــة الميزانيــة و 
البرامــج  حــول  المحليــة  اإلدارة  مديــر  كــذا 
التنمويــة المســجلة لفائــدة بلديــة عنابــة البرامــج 
البلديــة للتنميــة ، البرامــج القطاعيــة أو العمليــات 
ــل  ــن قب ــة م ــج الممول ــزة و البرام ــر الممرك غي

ــة  ــن للجماعــات المحلي ــدوق التضام صن

وبعــد العــرض و المناقشــة  أكــد الوالــي على أنه 
مــن الضــروري العمــل علــى تجســيد البرنامــج 
المســطر مــن أجــل الدفــع بعجلــة التنميــة المحلية 
بعاصمــة الواليــة و تــدارك التأخــر المســجل 
فــي معظــم العمليــات التــي تترجمهــا الوضعيــة 
الفيزيائيــة و الماليــة غيــر المرضيــة و ال ترتقــي 

لتطلعــات المواطــن العنابــي.
ق.م

ميلة .. سونلغاز تباشر عملية 
تزويد جهاز كاشف غاز أحادي 

أكسيد الكاربون على زبائنها

عنابة ..لقاء تقييمي للبرامج التنموية للبلدية 



 أشــرفت، مســاء أول أمــس، والــي واليــة ســكيكدة حوريــة 
ــى  ــاز عل ــبكة الغ ــة لش ــز الخدم ــى وضــع حي مداحــي، عل
فــي غــرب  الشــرايع و عيــن قشــرة  بلديــات  مســتوى 
الواليــة، حيــث تــم ربــط 1314 عائلــة بالغــاز الطبيعــي، 
ــي  ــى مســتوى بلديت ــاء عل ــة إلــى91 أخــرى بالكهرب إضاف
ــن قشــرة و هــذا بعــد ســنوات مــن االنتظــار، و هــي  وعي
العمليــة التــي تدخــل فــي إطــار برنامــج الواليــة و فــي إطار 
التكفــل بمناطــق الظــل كانــت مناســبة إلدخــال الفرحــة فــي 
ــود. ــاة اســتمرت لعق ــن، خاصــة بعــد معان ــوب المواطني قل
ــى إعطــاء  ــي مداحــي، عل ــة بإشــراف الوال ــت البداي و كان
الغــاز  بشــبكة  عائلــة   1221 تزويــد  انطــاق  إشــارة 
التجميــد  الــذي رفــع عنــه  المشــروع  الطبيعــي ،وهــو 
وتمــت مباشــرة إنجــازه ســنة 2021 بغــاف مالي يفــوق 
حصتيــن،  علــى  يتــوزع  حيــث  دينــار،  مليــون   283
األولــى تتمثــل فــي 736 توصيلــة بمنطقــة الشــرايع مركــز 
 والثانيــة تضــم 485 توصيلــة بمنطقــة عيــن أغبــال مركــز.
ــن قشــرة  ــة عي ــى مســتوى بلدي ــت عل ــة كان المحطــة الثاني

التــي تمتــاز ببرودتهــا الشــديدة شــتاء، تــم ربــط 102 
عائلــة بالغــاز الطبيعــي بمنطقــة الــزان الواقعــة مــع الحــدود 
ــوق 56  ــك بغــاف مالي يف ــة جيجــل، وذل ــة لوالي اإلقليمي
ــع 11.52  ــبكة التوزي ــغ طــول ش ــا بل ــار، بينم ــون دين ملي
ــة حجــر  ــة بمنطق ــط 91 عائل ــم رب ــة ت ــم، وبنفــس البلدي كل

ــاء. ــروش بالكهرب مف
ــة  ــى أهمي ــد شــددت عل ــة مداحــي ق ــي حوري ــت الوال وكان
الناحيــة  لســكان  مكســبا  اعتبارهــا  و  المشــاريع  هــده 
،خاصــة أنهــا رفعــت مــن نســبة التغطيــة بالغــاز والكهربــاء 
ــل  ــن أج ــود م ــة الجه ــر كاف ــت تظاف ــة، وثمن ــم الوالي بإقلي
ــة ومواصلتهــا دعــم تمويــن  تجســيدها، مؤكــدة عــزم الدول
ــد  ــال رص ــن خ ــي م ــاز الطبيع ــاء والغ ــكان بالكهرب الس
ميزانيــات هامــة لتنفيــذ هــذه المشــاريع بهــدف تحســين 
ــي  ــن قاطن ــن ع ــع الغب ــن و رف ــي للمواط ــار المعيش اإلط
القــرى والمشــاتي النائيــة، فيمــا لــم تهمــل الوالــي ضــرورة 
علــى  العمليــات  كل  لغلــق  صارمــة  تعليمــات  توجيــه 
ــة  ــاردة« و خاص ــي »الب ــف القل ــات المصي ــتوى بلدي مس
ببلديــات أوالد عطيــة، واد زهــور، وخنــاق مايــون بشــبكة 
الغــاز الطبيعــي شــهر جــوان المقبــل، قبــل أن تســتمع 

لهــم  أكــدت  أيــن  المواطنيــن  انشــغاالت 
مــن  بطلباتهــم  التكفــل  مســعى  مواصلــة 
المتعلقــة  المشــاريع  عديــد  إدراج  خــال 
التهيئــة،  الصحــي،  الصــرف  بشــبكات 
التغطيــة الصحيــة، وتعزيــز أداء المرفــق 
العــام، ناهيــك عــن توفيــر ماعــب جواريــة 
للشــباب مــع تأكيدهــا علــى إيجــاد حــل 
 للتمويــن بالمــاء المشــروب بصفــة منتظمــة.
ودعــت مداحــي، المســؤولين المحلييــن إلــى 
تكثيــف الجهــود مــن أجــل اســتقبال طلبــات 
االســتفادة مــن عمليــات الربــط وتحييــن 
ــة  ــم النهائي ــط القوائ ــات المودعــة لضب الملف
المشــاريع  دراســة  قصــد  للمســتفيدين 
وتخصيــص األغلفــة المالية لتجســيدها قبــل 
ــي هــذا  شــهر ديســمبر 2023، وشــددت ف
اإلطــار علــى إلزاميــة ربــط كافــة المرافــق 
الخدماتيــة بالغــاز الطبيعــي علــى غــرار 
والمرافــق  العــاج،  قاعــات  المــدارس، 

العموميــة.
بــكل الضروريــات  إداري مجهــز  ملحــق 

بحجــر مفــروش
وتخلــل هــذه الزيــارة تدشــين ملحــق إداري 
بمنطقــة حجــر مفــروش ببلديــة عيــن قشــرة، 
الضروريــة  الوســائل  بمختلــف  مجهــز 
كاالنترنــت واألليــاف البصريــة والــذي يهــدف أساســا إلــى 
تعزيــز وتحســين الخدمــات العموميــة، والتوفيــر علــى 
المواطــن مشــقة التنقــل لمســافة 20 كلــم إلــى مقــر البلديــة، 
لربــط  والعمــال  الموظفيــن  لطلــب  الوالــي  واســتجابت 
ــياق متصــل أعطــت  ــي س ــي، و ف ــاز الطبيع ــق بالغ المرف
الوالــي إشــارة وضــع حيــز الخدمــة لمشــروع طريــق 
»الــدكارة« بعيــن القشــرة، والــذي ينــدرج ضمــن مســاعي 
ــافة 1.1  ــى مس ــة عل ــق المعزول ــن المناط ــة ع ــك العزل ف
ــار  ــدر ب 1 ملي ــاف مالي ق ــطره األول، بغ ــم فــي ش كل
و 300 ســنتيم، وأبــدت الواليــة اســتعدادها للمرافقــة قصــد 
اســتكمال الشــطر الثانــي، فيمــا يأمــل الســاكنة فــي غــرب 
ــي ال  ــة الت ــن المشــاريع القطاعي ــة م ــك جمل ــة تحري الوالي
تــزال تــراوح مكانهــا أمــام معضلــة الوعــاء العقــاري الــذي 
ــار  ــي إط ــات و ف ــكل البلدي ــاري ل ــك عق ــاء بن ــر إنش ينتظ
المخططــات العقاريــة مــن أجــل غلــق تلــك البرامــج و منهــا 
مناطــق النشــاط و برامــج الســكن التــي ال تــزال أزيــد مــن 

ــة. ــكنية معلق ــدة س 7 آالف وح
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يف انتظار تعميم الشبكة لكامل بلديات المصيف القيل

ربط 1314 عائلة بالغاز بالشرايع و 
عين قشرة في سكيكدة

،أول  ســطيف  بلديــة  إدارة  أطلقــت 
أمس،مزايــدة علنيــة ثانيــة لكــراء الســوق 
األســبوعية للســيارات الواقعــة بحــي المذبــح 
ــة  ــنة كامل ــدة س ــطيف، لم ــة س ــدي بمدين البل
غيــر قابلــة للتجديــد ،وهــذا آلخــر مزايــد 
الســاعة  علــى  المقبــل  األربعــاء  ،يــوم 

صباحــا. العاشــرة 
سطيف: نورالدين بوطغان

وقــد عرضــت البلديــة التــي قامــت قبــل 
أســابيع بغلــق الســوق النتهــاء عقــد اإليجــار 
يقــدر  افتتاحــي  بســعر  السابق،الســوق 
تكــون  أن  ،علــى  ســنتيم  مليــار  ب16.5 

مليــون   150 ب  مــرة  كل  فــي  الزيــادة 
ســنتيم فــي المزايــدة العلنيــة ، ويتعيــن علــى 
المعنييــن بالمزايــدة تقديــم ملــف يتضمــن 
ــب  ــرار الطل ــى غ ــق، عل ــن الوثائ ــة م جمل
 30 بقيمــة  عليــه  مؤشــر  بنكــي  وصــك 
بالمائــة مــن الســعر االفتتاحــي، ووثائــق 
والضرائــب  القضائيــة  الســوابق  تخــص 
والحالــة المدنيــة  وشــهادة إقامــة ووصــل 
دفــع خاصــة بســحب دفتــر الشــروط والترقيم 
ــف  ــدو أن المل ــث يب ــا ،حي ــي  وغيره الجبائ
ثقيــل حتــى تتفــادى البلديــة أي مفاجــأة غيــر 
ــد  ــة ق ــت البلدي ــن. وكان ــن المزايدي ــارة م س

ــر  ــان، غي ــس اإلع ــام نف ــل أي ــت، قب طرح
انــه يبــدو كان غيــر مجديــا، ممــا اضطرهــا 
إلــى اإلعــان الثانــي ،الــذي يتوقــع أن يفصل 
ــون  ــل. وينتظــر المواطن ــه األربعــاء المقب في
مــن داخــل ســطيف وخارجهــا بفــارغ الصبر 
رســو المــزاد علــى جهــة معينــة، حتــى 
يتواصــل النشــاط التجــاري الــذي تشــهده 
الســوق، مــن مســاء كل أربعــاء إلــى صبــاح 
الجمعــة، حيــث تعــرض فيــه المركبــات وكل 
أنــواع الســلع ،حيــث يفــوق عــدد المنتفعيــن 
الممارســين فــي الســوق المئــات مــن مختلــف 

األعمــار، وخاصــة الشــباب.

بعد غلقها منذ عدة أسابيع

مزايدة علنية لكراء سوق السيارات بسطيف

... متفرقات ...

 27 بتاريخ  الداخلية  وزارة  مراسلة  على  بناء 
مارس الجاري تم مساء أمس تسليم مهام تسير 
شؤون بلدية عين مليلة لرئيس دائرة عين مليلة 
الحلول  سلطة  إقرار  رسميا  تم  حيث  بالنيابة 
منذ  الحاصل  االنسداد  بعد  القرار  هذا  وجاء 
أشهر بالمجلس البلدي لعين مليلة وفشل جميع 
محاوالت الوساطة وتقريب وجهات النظر وتم 
بحضور  المفتش  الدائرة  لرئيس  المهام  تسليم 
 ، العامة  والشؤون  التقنين  مدير  للوالية  العام 
رئيس دائرة عين مليلة بالنيابة ، رئيس المجلس 
رئيس   ، مليلة  لعين  السابق  البلدي  الشعبي 
أقسام  رؤساء   ، تنفيذيين  مدراء   ، الدائرة  أمن 
للبلدية.ومعلوم  العام  األمين   ، التقنية  الفروع 
أن ترأس  البواقي سبق  أم  نفلة والي  أن سمير 
مساء األحد المنصرم اجتماعا بمقر الوالية مع 
أعضاء المجلس الشعبي البلدي لعين مليلة لتقييم 
رضاه  عدم  عن  حينها  ،حيث أبدى  الوضعية 
حال  على  وتأسف  البلدية  إليه  آلت  ما  على 
المحليين  المنتخبين  لهجته ضد  ،مشددا  المدينة 
جهود  تكاتف  ضرورة  على  أكد  أنه  ورغم 
المصلحة  لتغليب  اقتراحات  وتقديم  الجميع 
والصراعات  الشخصية  الخافات  على  العامة 
برمجة  على  الوقت  نفس  في  ،ملحا  الجوفاء 
تعنت  أن  إال  الجميع  بمشاركة  تشاوري  لقاء 
البلدية  بتعطيل شؤون  وتمسكهم  األطراف  كل 
بتجميد  عجل  المواطنين  مصالح  وتضييع 
المجلس وتكليف رئيس الدائرة بتسييرها وتنفيذ 

القانون في هذا الشأن.

.. والشروع يف تركيب 
كواشف غاز »أول كسيد 

الكاربون« ببلديات الوالية 
 « تركيب  عملية  البواقي  أم  بوالية  انطلقت 
الكاربون  أكسيد  أول  غاز  كاشف   »2940
الموزعة على سبع وكاالت حسب عدد الزبائن 
منازل  بكل  القريبة  األيام  في  تعمم  أن  على 
بحضور  العملية  تمت  حيث  العاديين  الزبائن 

مديري الطاقة وسونالغاز والسلطات المحلية
الوالي من جهته أوضح أن أم البواقي  استلمت 
2940 وحدة من الكواشف كحصة أولى على 
أن تستفيد تباعا من حصص أخرى وقد تم ابتداء 
الكواشف  تركيب  في  الشروع  أمس  يوم  من 
من  انطاقا  العاديين  الزبائن  بمنازل  المستلمة 

الوكاالت السبع )07( المتواجدة بالوالية
لتعليمات  تنفيذا  جاءت  العملية  أن  المعلوم 
منازل  بتزويد  المتعلقة  للباد  العليا  السلطات 
المواطنين بكواشف غاز أحادي أكسيد الكربون 
الموزعة مجانا ويتم تركيبها من طرف أعوان 

مديرية سونالغاز المؤهلين.

سوق أهراس ..ترقية 
رئيس مصلحة التخطيط 
إىل مدير اإلدارة املحلية 

بغرداية
بعد ترقيته مديرا لإلدارة المحلية لوالية غرداية 
تكريم  أهراس  سوق  والية  بمقر  مؤخرا  تم 
البرامج  ومتابعة  التخطيط  مصلحة  رئيس 
»حاتم زراري« من طرف الوالي »عبد الكريم 

زيناي«
السلطات  بحضور  تم  والتوديع  التكريم  حفل 
المحلية وبعض المدراء ،حيث تقدم الوالي نيابة 
ومواطنيها  أهراس  سوق  وموظفي  عمال  عن 
طرف  من  بها  حظي  التي  الثقة  على  بتهانيه 
خال  لمجهوداته  مثمنا  للباد  العليا  السلطات 
التمني  مع  أهراس  سوق  بوالية  عمله  فترة 

بالنجاح في مهامه الجديدة بغرداية.
جمعها : فيصل فارس

والفضاءات  بالساحات  الخارجية  التهيئة  لمشاريع  معاينة 
محيوت  يوسف  خنشلة  والي  أمس  أول  تنقل،  العمومية 
إلى العديد من المواقع عبر تراب بلدية خنشلة حيث كانت 
أولى النقاط معاينة مشروع التهيئة الخارجية لملعب »حمام 
عمار« متفقدا سير األشغال به أين التقى بالتجار المحاذين له 
مقابل المركز التجاري النافورة والذي بعد سماع انشغاالتهم 
أوضح بأن محاتهم التجارية ستكون محل خبرة تقنية قبل 
لن  أجل  في  واجهاتها  وتزيين  ترميمها  أشغال  في  البدء 
يتعدى »15« يوما مؤكدا للقائمين على المشروع إضفاء 

الطابع الجمالي في تهيئة الساحات المتواجدة بوسط المدينة 
والتي تعرف إقباال كبيرا. أما بالنسبة لملعب حمام عمار فقد 
أفاد بأن هناك عملية مسجلة الستكمال إعادة تأهيله للموسم 
القادم ضمن برنامج  قطاعي بمبلغ 16 مليار سنتيم تشمل 

األضواء الكاشفة وأرضية الملعب وكراسي المدرجات
البلدية  بتفقد ساحة  العمومية بخنشلة  الساحات  بعدها عاين 
القديمة مقابل مقر وساطة الجمهورية وحدائق الحسناوي و 
20 أوت والفاتح نوفمبر للوقوف على العوائق التي حالت 
لمدير  تعليمات  بعدها  ليسدي  الخدمة  حيز  وضعها  دون 

أوت وحديقة   20 الدولة بخصوص كل من حديقة  أماك 
أول نوفمبر بتسريع إجراءات تقييم العتاد وأماك مؤسسة 
الهندسة الريفية المستغلة سابقا للفضائين وتعليمات أخرى 
لكل من رئيسي الدائرة والبلدية بتحضير إجراءات المزايدة 

في أقرب اآلجال لوضعها حيز اإلستغال .
وبخصوص حديقة حي الحسناوي وساحة البلدية القديمة فقد 
أسدى تعليمات لرئيسي الدائرة والبلدية بإعداد بطاقة تقنية 
إلعادة تأهيلهما وفتحهما أمام المواطنين مع تقديم مقترحات 
جديدة في كيفية االستغال.                     فيصل فارس

أم البواقي ..وزارة 
الداخلية تتدخل وتسلم 

مهام تسيري البلدية 
لرئيس الدائرة

خنشلة ..معاينة الفضاءات العمومية لبلدية خنشلة وتخصيص 16مليار 
سنتيم لملعب حمام عمار
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يحيي الفلسطينيون هذا الخميس، الذكرى الـ47 لـ«يوم 
االرض« الذي يصادف 30 مارس من كل عام، حيث 
استشهد و أصيب و اعتقل في هذا اليوم من عام 1976, 
الفلسطينية  األراضي  داخل  الفلسطينيين  من  العشرات 
أراضيهم  عن  يدافعون  وهم   ,1948 عام  المحتلة 
الكيان الصهيوني مصادرتها بالقوة, وسط  التي حاول 
والصمود  النضال  معركة  الفلسطيني  الشعب  مواصلة 

من أجل استرجاع الحقوق المغتصبة.
خطة  عن  الصهيوني  الكيان  كشف  التاريخ,  ذلك  ففي 
لليهود  سكنية  تجمعات  وبناء  الجليل,  منطقة  لتهويد 
أقدمت  وعليه,  لفلسطينيين.  ملكيتها  تعود  أراض  على 
من  دونما  ألف   21 مصادرة  على  االحتالل  سلطات 
وعرابة  »سخنين  بلدات  في  الفلسطينيين  أراضي 
ودير حنا وعرب السواعد«, في الجليل و في المثلث 
والنقب, ضمن عملية تهويد كاملة للمنطقة, أضيفت إلى 
أراض أخرى صودرت سابقا بغرض بناء مستوطنات 

يهودية هناك.
عن  دفاعا  و  االستيطاني  المشروع  لهذا  ورفضا 
أرضهم, اندلعت في اليوم ذاته انتفاضة شعبية عارمة 
في أراضي 1948 وتوسعت شرارتها الى باقي القرى 
واجهتها  التي  المظاهرات  وهي  الفلسطينية,  والمدن 
 6 استشهاد  عن  أسفرت  شديد  بقمع  االحتالل  قوات 
فلسطينيين وجرح 49 آخرين و اعتقال أكثر من 300.
وتحول يوم 30 مارس منذ ذلك التاريخ الى يوم وطني 
عن  للدفاع  رمزا  اعتبر  الذي  األرض«,  »يوم  خالد 
النضال  تاريخ  في  وبارزة  مهمة  ومحطة  االرض 

الفلسطيني, وتحول إلى مناسبة يؤكد فيها الفلسطينيون 
االستيطان  لسياسة  وتصديهم  بأرضهم  تمسكهم 

الصهيونية.
الفلسطيني  الباحث  المدني,  رشاد  الدكتور  وشدد 
والمدن  والقرى  الفلسطيني  التاريخ  في  والمتخصص 
التاريخي  اليوم  هذا  المدمرة, على »أهمية  الفلسطينية 
والوطني« باعتبار أن ما حدث في ذلك اليوم »جريمة 
والمواطنين  األرض  ضد  حقيقية  ومجزرة  بشعة 

الفلسطينيين«.
و لهذا -يضيف الباحث الفلسطيني- »أصبح يوما مخلدا 
بحب  يذكرنا  عام,  كل  بامتياز  وطنيا  ويوما  وتاريخيا 
استعادة  و  ووطنهم  بأرضهم  وتمسكهم  الفلسطينيين 

الحق الفلسطيني المغتصب«.
تواصل معركة الصمود في مواجهة جريمة االستيطان
يواصل  فيما  االرض«,  لـ«يوم  الـ47  الذكرى  وتأتي 
الكيان الصهيوني نهب المزيد من أراضي الفلسطينيين 
التي  الدولي  المجتمع  مواقف  الحائط  عرض  ضاربا 
شرعي«,  »غير  االستيطان  اعتبار  على  أجمعت 
الى  باالحتالل  القائمة  القوة  تكرارا  و  مرارا  دعت  و 
معركة  فيه  تستمر  الذي  الوقت  في  فورا«,  »وقفه 
مقدساته  و  أرضه  عن  الدفاع  في  الفلسطيني  الشعب 
االستعماري  المشروع  إلفشال  المغتصبة  حقوقه  و 

الهادف الى تصفية الوجود الفلسطيني.
لإلحصاء  المركزي  للجهاز  تقرير  أحدث  ويظهر 
الفلسطيني )حكومي( أن الكيان الصهيوني بات يستولي 
على أكثر من 85 بالمئة من أراضي فلسطين التاريخية 

أراضي  من  المزيد  مصادرة  ويواصل 
ومن  االستيطاني  البناء  بهدف  الفلسطينيين 

ورائه تهويد المدن الفلسطينية.
في  عوض,  عال  الجهاز,  رئيسة  أكدت  و 
 ,2022 ديسمبر  في  صدرت  لها  مقابلة 
أكثر  »يستغل  الصهيوني  االحتالل  أن 
ألراضي  الكلية  المساحة  من   85% من 
في  اليهود  بأن  علما  التاريخية«,  فلسطين 
ما  فقط  استغلوا  البريطاني  االنتداب  عهد 
نسبته %6.2 من أرض فلسطين التاريخية.
وفي اطار سياسة نهب االراضي الفلسطينية, 
إجراءاتها  من  االحتالل  سلطات  كثفت 
لطمس  وذلك  للقدس  المتسارعة  التهويدية 
من  الفلسطينيين  وتشريد  االسالمية  المعالم 
شتى  من  القادمين  اليهود  إحالل  و  المدينة 
بقاع االرض مكانهم, حيث صادقت خالل 
المشاريع  من  سلسلة  على  الماضي  العام 
االستيطانية  الوحدات  من  مزيد  لبناء 
غالبيتها في القدس. كما كثفت من عمليات 
وهدم  الفلسطينيين  منازل  على  االستيالء 

وطرد سكانها االصليين.
االرض«,  ل«يوم  ال47  الذكرى  وعشية 
أكدت بعثة االتحاد االوروبي لدى فلسطين 
منزال   1000 قرابة  بهدم  قام  الصهيوني  الكيان  أن 
خالل  الشرقية  القدس  و  الغربية  الضفة  في  فلسطينيا 
تسبب  ما   ,2016 عام  منذ  رقم  أعلى  في   ,2022
من  العديد  بأن  علما  شخصا,   28.446 تهجير  في 
الذي  االوروبي  االتحاد  قبل  من  ممولة  البنايات  هذه 
طالما استنكر بشدة مثل هذه العمليات وطالب االحتالل 

بوقفها, دون جدوى.
الصمود  الفلسطيني  الشعب  يواصل  ذلك,  مقابل  في 
بحقوقه  تمسكه  على  تأكيدا  أرضه  على  الثبات  و 
بأن  منه  ايمانا  و  التاريخية,  فلسطين  في  المشروعة 
الرد األمثل على جريمة االستيطان والتهويد  ذلك هو 
فلسطين  دولة  رئيس  أكده  ما  وهو  بحقه,  الممارسة 
األرض  على  »الصمود  إن  قال  الذي  عباس  محمود 
الصعاب  بلغت  مهما  عليها  والبقاء  بها  والتمسك 
والتعقيدات وجرائم االحتالل الوحشية, هو الرد األمثل 
على سياسة االستيطان و التهويد وعلى عقلية التطهير 

العرقي«.
وشدد الرئيس عباس على أن المشروع الصهيوني »ال 
الفلسطينيين  يمنح  أن  يريد  وال  شيئا  للفلسطينيين  يبقي 
على  والسيطرة  القسري  التهجير  ويمارس  شيئا 
األراضي, لكن رسالة الشعب الفلسطيني في هذا اليوم 
الصراع  محور  هي  األرض  أن  على  يؤكد  أنه  هي 

وستبقى محور الصراع«.

ق ـ د

الروسية  القوات  إن  »آر.تي«،  لقتاة  مطلع  مصدر  قال 
من  المئات  استلمت  الخاصة  العسكرية  العملية  منطقة  في 
من  لتوها  هناك  إلى  توجهت  التي  جدا  الحديثة  الدبابات 

مصانع اإلنتاج.
من  الجديدة،  الدبابات  هذه  غالبية  أن  إلى  المصدر  وأشار 

طراز T-90M )بروريف(.
الدبابات  مصانع  سلمت  اآلن،  »حتى  المصدر:  وأضاف 
العملية  منطقة  في  العاملة  الروسية  للقوات  الروسية، 
العسكرية الخاصة، عدة مئات من الدبابات الجديدة وغالبيتها 
من طراز T-90M )بروريف(، باإلضافة إلى دبابات من 

طراز و T-72B3M المطورة بشكل عميق«.
وشدد المصدر على أن هذه الدبابات »من حيث خصائصها 
النارية  وقوتها  تسليحها  ذلك  في  بما  والفنية،  التكتيكية 
والحماية التي تتمتع بها وقدرتها على التنقل وغيرها، تعادل 

أحدث الدبابات األجنبية الحديثة«.
القول  يمكننا  نفسه،  الوقت  »في  القول:  المصدر  وتابع 
بثقة إن T-90M و T-72B3M تتفوقان تماما من حيث 
الخصائص القتالية على تلك الدبابات، التي تم تزويد القوات 
األوكرانية بها أو سيتم تزويدها بها في المستقبل القريب من 

جانب دول الناتو«.
و   T-90M دبابات  تجهيز  يتم  أنه  إلى  المصدر  وأشار 
T-72B3M التي بحوزة القوات العاملة في منطقة العملية 
يسمح  مما  إضافية  ديناميكية  بحماية  الخاصة،  العسكرية 
للدبابات الروسية بمقاومة األسلحة المضادة للدبابات بشكل 
العيار  من  والقذائف  التراكمية  الذخيرة  )وخاصة  فعال 

الخارق للدروع( من كل الزوايا تقريبا.
ق ـ د

رغد صدام حسني تثري 
جدال حول انخراطها 

بالحياة السياسية
صدام  الراحل  العراقي  الرئيس  ابنة  حسين  رغد  ألمحت 
لتكون »جزءا من مرحلة وطنية  أنها ستعود  إلى  حسين، 
قادمة«، مشيرة إلى أنها تمتلك »إرادة قوية« لهذا األمر، ما 

أثار جدال عبر وسائل التواصل.
ليس  »أنا  تلفزيونية:  مقابلة  في  رغد صدام حسين  وقالت 
لدي طموح، أنا لدي إرادة قوية ألن أكون جزءا من مرحلة 
وطنية قادمة ليس بعيدا بإذن هللا .. الطموح قد ينتهي لكن 
هناك  رغبة،  وليس  المضمار  هذا  في  قوية  إرادة  لدي  أنا 
فرق بين أن تكون لديك رغبة أو أن تكون لديك إرادة عالية 
أو إصرار، نعم، متابعتي للشارع جزء من اهتمام كبير«. 

وأضافت: »الوالد عندما سيعود إلى أرضه، ستعود رفاته 
واستقبال  مهيب  عسكري  وباستقبال  به،  تليق  بطريقة 

جماهيري كبير«.
وكتب مغرد ساخرا: »ليش خايفين من مرة، مالمح وجها 

ما توحي للعنف ��...«.
وشوارب  عروش  تهز  حرة  عراقية  »امرأة  آخر:  وقال 
بظهورها  حسين  صدام  رغد  ومليشياتهم  الرجال  أشباه 
أظهرت  والعربي  العراقي  الشعب  أمام  لإلنتباه  الملفت 
عجز المتسلطين وفشل أصحاب الكراسي أمام شعبنا الحر 
كانت  التي  الوطنية  ومبادئ  قيم  وتمثل  تحمل  ألنها  األبي 
تسود ويعيش في ظلها المواطن العراقي األصيل فلهذا هي 
باألرض  عاثوا  عاما  عشرون  مدار  على  ألنهم  ارعبتهم 
لم  ألنهم  اخافتهم  وتجويع  وتشريد  ونهب  قتل  من  فسادا 

يتمكنوا من بناء دولة رغم االمكانيات«.
ق ـ د

يف الذكرى الـ47 لـ »يوم األرض«

الفلسطينيون يواصلون الصمود
في وجه المشروع االستيطاني 

الصهيوني

تزويد القوات الروسية 
يف منطقة العملية 
العسكرية بمئات 
الدبابات الحديثة

بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  قرارات  الثالثاء، من مخاطر  مساء  الفلسطينية  والمغتربين  الخارجية  حذرت وزارة 
نتنياهو ومحاوالته المستمرة لحل أزمات ائتالفه الحاكم على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه. وأشارت الخارجية في بيان 
لها  إلى اتفاق نتنياهو مع وزير األمن القومي إيتمار بن غفير على تشكيل وحدة حرس تحت إمرته تحت مسمى “الحرس 
الوطني” ومنحه صالحيات كاملة في إصدار التعليمات”.  واعتبرت أن “تشكيل هذه الميليشيا يثير العديد من المخاوف بشأن 
الدور الذي ينوي بن غفير منحه لهذه القوات ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات صمودهم وحقوقهم في أرض وطنهم 

في ظل مواقفه القائمة على الحقد والكراهية والعنصرية”.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن “إطالق نتنياهو يد بن غفير ضد الفلسطينيين سيشعل ساحة الصراع ويوسعها، األمر الذي 
سيخّرب أية جهود مبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة”. وبحسب وسائل إعالم إسرائيلية أبرم نتنياهو اتفاقا مع بن غفير 
تقضي بموافقة األخير على تعليق تشريعات خطة الحكومة إلضعاف جهاز القضاء، مقابل الموافقة على إقامة حرس قومي 

يخضع لوزارة بن غفير.
وأصدر حزب “عوتسما يهوديت” الذي يتزعمه بن غفير وثيقة جاء فيها أنه “سيتم إجراء التعديالت القانونية المطلوبة من أجل إقامة الحرس”.

ق ـ د

الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر “حرس بن غفري” 
على ساحة الصراع

االحتالل يستغل أكرث من 85 % من المساحة الكلية ألرايض فلسطني التاريخية
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  صح صيامك 
بلمسة الماستر شاف نصيرة فصيح 

يف ضيافة شاف

n اقتحــم عالــم الطبــخ رفقة والد 
زوجتــه الــذي يعد من أكبــر الطهاة 
المعروفين، وأرجع له الفضل في أن 
يصبح شاف ناجح على كل األصعدة، 
ويعتبــره أول معلم لــه منحه فرصة 
النهــل من فنــون الطبــخ الجزائري 
التقليدي، ليشــق طريقه اليوم حامال 
مختلــف الخبرات التي اكتســبها منه 
و من مختلف المهرجانات التي حط 
الرحال بها ليصبح حاليا مختص في 
الطبــخ العصري، إنه الشــاف عادل 
منــور الذي تغلب علــى الصعوبات 
التي واجهته، وفضل أن يحجز مكانا 
له وســط كبار الطهاة الذين قدموا له 
التشــجيع المســمتر بعدما تذوفوا ألذ 
األطباق التي حضرها، الشاف عادل 
منور حدَّث عين الجزائر عن بعض 
المحطات األساســية التي جعلت منه 
شــاف متمكن افتــك ميداليات برهن 
للجميــع مــن خاللهــا أنــه يســتحق 

وبجدارة إرتداء طاقية الشاف.
فضل الشــاف عــادل منــور أن يبدأ 
حديثــه معنــا بتأليفــه لكلمة الشــاف 
واصفا إياها بالكلمة الكبيرة المتكونة 
من أربعة حروف، ومعناها إن يكون 
الطاهي متحصل على عدة شــهادات 

عليا من مدارس فود، وضيافة.
وســرد الشــاف عادل لعين الجزائر 
عــن بدايته في عالم الطبخ رفقة والد 
زوجتــه وهــو من أحد كبــار الطهاة 
أين نهــل منه مختلــف التجارب في 
هذا الفن الذي يجد فيه منور ســعادته 
الكاملــة، فأول خطواته درســا تميز 
فيه واستطاع أن يثبت قدراته وصقل 
موهبتــه التي كانــت كامنــة بداخله 
إلى أن وجــد من يأخذ بيــده ويعلمه 
خبايا هاته المهنة التي تتطلب حسبه 
الصبر والقوة واإللمام بكل قواعدها 
وأساسياتها، وفي حال توفرت يمكن 

للطباخ أن يدعى شاف حقيقي.
يعتبــر الشــاف عــادل أن الطبخ هو 
الحيــاة الســعيدة التــي تمــده بالقــوة 
وخاصــة عندما تمتــزج تلك األفكار 
اإلبداعيــة لتنتــج طبقا يســر الزبون 
والضيــوف، بحيث يقــول:« الطبخ 
فعندمــا  وســعادتي،  حياتــي  هــو 

مئــزري  وأرتــدي  قبعتــي  أضــع 
وأقبــض الســكين تغمرني الســعادة 
الالمتناهيــة«.، وعن إذا كان الطبخ 
يســتحق كل هذا الحــب أجاب عادل 
كيــف ال وخاصة أنه قدم لــه العديد 
من المكتســبات التي يعتبرها إضافة 
له جعلته يحقق نجاحات عدة، ســيما 
وأنه تعرف على ثقافات مختلفة منها 
األجنبيــة والعربية من خالل خوضه 
لمنافســات وطنية نال مبتغاه عبرها، 
تفنــن الشــاف عــادل فــي تخصص 
الطبخ العصري ألن بحوزته شــهادة 
تقنــي طبخ عصــري نالها من خالل 
تكوينــه المهنــي فــي بــرج منايــل 
بومــرداس، وإجتهــاده فــي مهنتــه 
مكنتــه من بلوغ أهداف أخرى كانت 
حلمه وهب مشاركته في مهرجانات 
متنوعة،أهمهــا مهرجانــات ڨوالدن 
شــيف الدولي بمصر إفتك ميداليتين 

ذهبية وأخرى فضية.
منــور  عــادل  الشــاف  ينســى  لــم 
الصعوبــات التي ســاهمت في شــل 
نشــاطه وهي فتــرة الجائحــة وهي 
الفتــرة العصيبة التي مــر بها نتيجة 

غلق المطاعم.
ويتابع ضيــف »عين الجزائر » أن 
أكبر نجــاح هو قدرته علــى التغلب 
على ضعفه وكل مــن إجتاح طريقه 
الذي رســمه ســنينا طويلة، وخاصة 
أن فــن الطبخ هو الذي علمه اإلرادة 

والعزيمة والثقة بالنفس.
شارك شــاف منور في برنامج قعدة 
جزائرية والذي بث على قناة سميرة 
أين طبخ أرز بالسمك تذوق منها كل 
الفنانين منهم الفنــان محمد عجايمي 
و منشــطة البرنامج منــال غربي و 
السيدة مختارية زرقي و شاف حكيم 
سلمون و شاف حكيم العلمي و شاف 
أنســلي بالعيد و شاف نصيرة فصيح 
... كمــا تذكــر فــي ختامــه الحديث 
معنا حادثة طريفــة وهي الخلط بين 
علبتي الملح والسكر نظرا لتشابهمها 
، أين وضع في الشــربة السكر خلفا 
للملح لكنه ســرعان ماتــدارك خطأه 

وأصلحه فورا.
                    إعداد: دالل بوعالم 

الشاف عادل منور... تفنن يف تنويع 
األذواق ونحت اسمه يف عالم الطبخ

تعتبر الماستر شاف نصيرة فصيح واحدة من النساء اللواتي برزن في فن 
الطهي في الجزائر والعالم العربي، سفيرة الطبخ وحكم دولي أوصلت مختلف 

األطباق التقليدية القسنطينية والجزائرية إلى العالم فمثلت الجزائر أحسن تمثيل 
وحازت على شهادات كبرى في فن الطبخ.

السيدة نصيرة فصيح فحلة من فحالت الجزائر ابنة قسنطينة عاصمة الجسور 
المعلقة ومدينة الصخر العتيق ترافق قراء “جريدة عين الجزائر” طيلة الشهر 

الفضيل بإطالالت عالم الطبخ وبأطباق متنوعة ومتميزة 

وصفات من توقيع الشاف عادل منور

بطاطا مشوية بسمك دوراد. فييل

 n المقادير: 
1كلغ بطاطا متوسطة الحجم. نصف 
كلغ ســمك دوراد. قرعة خضراء ، 
جزر، ليمون، ملح فلفل أسود، تابل 
سمك، ثوم ،صلصة طماطم ،كريمة 
طازجــة أو حليب،معدنوس، الحار 

إختياري 
طريقة التحضير :

نضــع حبــات البطاطا بعد غســلها 
فــي الفــرن، ســمك ينقــى وينــزع 
العضــم والشــوك تماما ثــم نحضر 

درســة السمك ثوم تابل زيت زيتون 
معدنــوس عصــرة ليمــون والحار 
إختيــاري. يلــف فلي دوراد بشــكل 
الــذي في الصورة ويقلي في مقالت 
بملعقة ويسكب الزيت حتى تنضج ثم 
نقشــر حبات البطاطا وتضاف إليها 
الزبــدة وملح ، فلفل أســود وكريمة 
طازجــة أو حليــب وتقــدم بطريقة 
عصرية في قالــب مع الخضروات 

مفورة ومقالت في الزبدة 
                         شهية طيبة

مقبلة كويرات األرز بسمك البونيط 
n  المقادير: 

نصــف كلــغ أرز نوعية بســمتي. 250غرام 
ســمك بونيط.1 بياض البيض ، ملعقة صغير 
ملــح ربــع ملعقة فلفل أســود. قشــور ليمون، 
معدنــوس، طماطــم كرويــة للتزيــن، زيتون 

بنفسجي، نعناع و ليمون وفتات الخبز
طريقة التحضير:

األرز فــي اناء ماء ســاخن حتى الغليان نضع 
كميــة من الزيت والملح ونضــع االرز نتركه 
حتى يســتوي ونفــرغ عليه ماء بــارد ونتركه 
جانبا و الســمك يطهي في الفرن أو في مقالت 
إختيــاري نخلــط الســمك مــع األرز وبياض 
البيض فلفل أســود ملــح معدنوس مقطع رقيق 
ونشكله على شــكل كريات ونضعه في بياض 
البيض وثم في فتات الخبز وتقلى وتزين بحباة 

الطماطم وزيتون وتقدم كمقبلة.

زالبية البنان
n  المقادير:

1كلغ فرينة، كأس زيت نباتي، نصف ملعقة كبيرة ملح، ملعقة 
كبيرة افاني، 8حبات بيض، لتر ماء، عسل، زيت للقلي 

طريقة التحضير :
يوضع الماء في اناء حتى الغليان نضيف الزيت والملح ولفاني، 

حتى الغليان نضيف الفرينة ونحرك جيدا
تتــرك حتــى تبرد بعــد ذلك نضيــف البيض وتعجــن جيدا في 

العجانة حوالي نصف ساعة. 
توضع في كيس حلواني 

نضــع الزيت علــى النار حتــى الغليان ونخفــض درجة النار 
ونشــكل قطع كما في الصورة ، عندما تقلى ننزع الزالبية من 
الزيت مباشــرة إلى العســل تغمس حتى يشــرب العسل وتقدم 

كتحلية.
                                                            شهية طيبة
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أجواء رمضانية جعلت من الليل نهارا في خنشلة  
مساجد الوالية تتزين بصالة التراويح و مداخيل برواتب إطارات من مشروع األكالت التقليدية

n  عين الجزائر - تحيي العائالت الخنشلية على غرار باقي 
العائــالت الجزائريــة في شــهر رمضان من كل عــام بعاداتها 
الشــرقية المتنوعة بتنــوع األطباق التقليدية التــي تزخر بها 
المنطقة ، كذلك شــراء جميع المســتلزمات مــن أواني منزلية 

و مــواد غذائيــة متنوعة ،إال أنه و بمجــرد التطرق لموضوع 
المواد الغذائية نضطر للحديث عن أزمة الندرة المفتعلة لبعض 

المواد و أهمها مادة الزيت و الدقيق .
ال تكاد تذكر أي أكلة أو وصفة طبخ إال و كان الســميد والزيت 
والفرينة  ضمن قائمة المســتلزمات ،الســيما مــا يتعلق بحلوى 
الزالبية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بهذا الشهر من حيث العادات 

و التقاليد مما سيؤدي حتما إلى ارتفاع سعر الكيلوغرام .
و بعيــدا عن موضــوع الندرة و تكملة لعادات و تقاليد العائالت 
الخنشــلية الســتقبال الشــهر الفضيل و عالوة على األكالت و 
األطباق التقليدية تجد العائالت الخنشلية سباقة األعمال الخيرية 
كفتح مطاعم لإلفطارعابري السبيل و الفقراء و المساكين ،أين 
تســاهم هــذه العائــالت من رجال و نســاء من تقديــم يد العون 
إلنجــاح الحملــة من جميــع الجوانب فتجد النســاء الخنشــليات 
يتسارعن لتحضير و إعداد اإلفطار يوميا و للرجال نصيب في 
اقتناء و توفير جميع المســتلزمات من مواد غذائية و معدات و 
تنظيم و توزيع ،دون أن ننســى حمــالت التنظيف و الزيارات 
اليوميــة لدور العجزة » دار مركيش« و كذا دار المســنين إال 
أن يشــاركن بما لذ و طاب من األكالت و بما جادت به أيديهم 

من ملبس و هدايا عساها تنسيهم قساوة السنين و فقد األحبة.
طلبيات األكالت التقليدية باألجندة 

وإلثراء األجواء الرمضانية بوالية خنشلة ارتأت عين الجزائر 
الوقوف عند ماكثة بالبيت بعاصمة الوالية و التي صرحت على 
أنها اتخذت من مطبخها مصنع صغير لصنع الذيول و المطلوع 
و تحضير للشــربات و الحميص، والتــي تعمل من خالله وفق 
أجنــدات مضبوطة بقوائم لزبائــن دائمين تحت عملية التوصيل 
لجميع الواليات،و هذا حسب الطلب كما نوهت على زبائن من 
فرنسا، في نفس السياق  لمحت هذه األخيرة عن أهم ما تتقنه في 
األكالت الشــعبية التقليدية وهو الذيول ذات استهالك واسع في 
طاولــة رمضان، باإلضافة إلى المطلوع و المتحدثة عن الواقع 
لندرة الدقيق إلى أن مشروعها الصغير أوجبها عن البحث عنه 
فــي كل المحــالت لقولها »من جد وجد« و يجب أن أجتهد ألن 

هذا المشروع  اتخذته مصدر رزق إلعالة عائلتي.

اعداد أزيد من 200 وجبة افطار على الصائمين و عابري 
السبيل و المعوزين 

تهيــأت مختلف الجمعيات بوالية خنشــلة و التي وصلت قرابة 
10 جمعيات خيرية ناشــطة و بالتنســيق مع العديد من الهيئات 
المتضامنة في هذا العمل الخيري من شــباب و نسوة و الذي تم 
مــن خاللها إعــداد مائدة رمضان لفائدة أزيــد من 200  وجبة 
إفطــار يوميــا ،و هذا حســب ما صــرح به العديد من رؤســاء 
الجمعيــات الخيرية لجريــدة عين الجزائر،و الــذي يأتي لفائدة 
عابــري الســبيل خالل الشــهر الفضيــل، إضافة إلــى وجبات 

السحور  بفضل تجنيد الشباب لهذه المبادرة.
أسواق الوالية في رمضان..قبلة الصائمين

تشــهد البعــض مــن أســواق الواليــة إقبــاال كبيرا مــن طرف 
المواطنيــن الذي دفعتهم نيران الغالء إلى فضاءات ما ســميت 
بأســواق الزواولة التــي تضع في الرصيــف ،و هذا ما صرح 
بــه أحد المواطنين على أن هاته األســواق تعرض مواد غذائية 
واسعة االستهالك ذات أسعار منخفضة مقارنة باألسواق الحرة 
،أو لدى أصحاب المحالت، كما أشار على أن أكثر سوق يشهد 
اإلقبال   هي الســوق المســماة بزقاق السوافة هو سوق بشارع 

 rue d’Alger الجزائر
  اجواء رمضانية جعلت سهراته الليلية نهارا و مساجد 

تتزين بصالة التراويح 
تتصــف والية خنشــلة هذه األيــام بهدوء نســبي صباحا، على 
عكــس الليل الــذي أصبح نابضا بالحياة ،خاصة الفئة النســوية 
التــي ال يتســنى لهــا قضاء حاجاتهــا في ســاعات النهار بحكم 
أشغالها المنزلية وتحضير  للفطور، إذ يعد السهر حتى منتصف 
الليل أمرا اعتياديا، كما تغيرت أوقات عمل المجمعات التجارية 
و التــي شــهدت إقباال متزايد على شــراء مالبــس العيد و هذا 
بحكــم الغالء الذي ستشــهده الوالية في أواخر شــهر رمضان، 
مــع العلم أن المحالت فتحــت أبوابها من 10:00 صباحا حتى 
05:00 مســاء، و كذا من بعد صالة العشاء حتى 02:00 بعد 
منتصــف الليل، عالوة لهذا لوحظت العديد من مســاجد الوالية 
إقبــاال كبيرا مــن المصلين و خاصة صالة التراويح  التي  أقدم 

عليهــا عدد كبير جدا لفئتي الرجال و النســاء و كذا الشــباب و 
األطفال الصغار، و باإلضافة للبرامج الثقافية أعدت دار الثقافة 
علي ســوايعي برنامجا للعديد من النشاطات و التي تتضمن في 

جلسات أدبية و مسابقات دينية و ترتيل للقران الكريم  .

     خارج الحدود 
رمضان يف اليمن.. ألغام الحرب تحارص زراعة "الذهب األحمر" وتحرس عىل أيام زمان

n عيــن الجزائر –  فقد رمضان 
الكثيــر مــن حالوتــه  اليمــن  فــي 
أفســدت  حيــث  ن  وخصوصياتــه 
الحرب يوميات الســكان في مختلف 
بقاع هذا البلــد الضارب في أعماق 
التاريــخ والحضــارات ،فكل شــيئ 

تأثر بما فيها رزق اليمنيين . 
عاد المزارع اليمني ســليم المرادي 
شــهر  خــالل  أرضــه  لزراعــة 
رمضــان، لكنه تفاجــأ باأللغام التي 
خلفتها المليشيات بالحقول الزراعية 

في تعز جنوبي اليمن.
يتذكــر المــرادي الصعوبــات التي 

واجهها كمزارع في حقول »الرمة« 
الواقعة شــرق مديريــة المخا غربي 
تعــز، عندمــا كانــت أرضــه قاحلة 
ولم تعد تنتــج نفس المحاصيل مثلما 
كانــت من قبــل، لم يكــن لديه خيار 
ســوى التخلي عنها واختيار طريق 

النزوح.
لكــن حياته اليوم انقلبت عن وضعها 
الســابق، إذ عاد المرادي إلى حقوله 
ليعمــل بجــد ويزرعهــا بالبصــل، 
ويســتقبل كل يــوم بابتســامة تعكس 
فرحتــه ورضــاه خصوصــا خالل 

شهر رمضان.

رحلة ليست سهلة
لم تكــن رحلــة العودة إلــى زراعة 
األرض ســهلة، إذ جعلــت األلغــام 
التــي زرعــت بكثــرة فــي المنطقة 
خطــرا على المزارعيــن، ومع ذلك 
فــإن إزالة هذه األلغام من قبل الفرق 
الهندســية للتعامل مع األلغام مكنت 
المزارعين من العــودة بأمان خالل 

الشهر الفضيل.
 يقول المرادي لـ«العين اإلخبارية« 
كان النشــاط الزراعــي فــي أوديــة 
الســاحل الغربي لليمــن بما في ذلك 
وادي الرمــة فــي المخــا، أحــد أهم 
مصادر الدخل للسكان، إال أن حرب 
مليشــيات الحوثــي أدت إلــى نزوح 
لخســائر  وتعرضهــم  المزارعيــن 

اقتصادية كبيرة.
يضيــف أن زراعة البصــل تأثرت 
بشدة، وهي الزراعة األكثر ازدهارا 
فــي الوديان الخصبة، وغالبا ما كان 
المزارعــون غير مدركيــن للخطر 

المحتمل الكامن تحت أقدامهم.
وفاة مزارعين

عــاد الكثيرون مــن المزارعين بعد 
طرد الحوثيين وهم غير مدركين أن 
حقولهم مألتها المليشــيات باأللغام، 
كان من بين أولئك يوســف دربوش 
الذي لم يفقد قدميه فحســب، بل ستة 
مــن إخوانه بعد أن داس أحدهم على 
لغم مضاد لألفراد زرعته مليشــيات 

الحوثي.
اللحوح والشفوت والسحاوق 

والقشمي أكالت مفضلة 
 وتحرص األســر اليمنية على القيام 
ببعض التحضيرات قبل حلول شهر 
الصوم من خالل شــراء احتياجاتها 

ومستلزماتها الخاصة بمائدة اإلفطار 
إلــى تزييــن  الرمضانــي، إضافــة 
الشوارع والحارات بأشرطة اإلنارة 

والفوانيس.
رغــم الحرب والوضــع االقتصادي 
علــى  حــرص  فهنــاك  الصعــب، 
روحانيــة رمضــان، شــهر الخيــر 
والتراحــم، و أّن  النــاس تتوافد إلى 
األسواق لشراء مستلزمات رمضان 

رغم الواقع الصعب.
وتقول الطفلة عائشة الصالحي إنها 
توجهت للسوق لشراء زينة رمضان 
مع أفراد أســرتها ليزينــوا منزلهم، 
فالكثيــر من األطفال في الحي علقوا 
الفوانيس وهي متشــوقة جــداً للعب 

واالحتفال بقدوم هذا الشهر.
طعام الصائمين تحوي أطعمة يمنية 
مــن »اللحــوح« )خبــز رقيــق من 
جريش الذرة( و«الشفوت«  )طبقات 
من اللحوح مغطــى باللبن المخلوط 
بالنعناع والبهارات( و«الســحاوق« 
)طماطــم مفرومة مــع فلفل أخضر 
وثوم( و«الحلبــة الحامضة« )حلبة 
مع الليمون والسكر( مع »القشمي« 
)فجــل( وعصيــر الزبيــب والقديد 

)المشمش( وغيرها.
 

يذكــر الحــاج أحمــد الحيمــي )80 
عامــاً(، وهــو أحد ســاكني صنعاء 
القديمة، أن مدفع رمضان كان يُطلَق 
من على جبل نقم المطل على صنعاء 
من الجهة الشــرقية ومن قلعته التي 
كان ال يصل إليها أحد غير ُحراسها 
أو القاضــي عبــد هللا العمري، كبير 
وزراء األمام يحيى حميد الدين )في 
عهد الدولــة المتوكلية(. كان المدفع 

يُحشــى بالبــارود وخــرق بالية من 
القماش ويُطلِق عند التيّقن من رؤية 

هالل رمضان ثالث طلقات.
ويســتمر المدفــع طيلــة رمضان، 
يطلــق ثالث طلقات عند الســحور 
وثــالث أخــرى عنــد اإلمســاك، 
وطلقة عند دخول وقت كل فريضة 

من الفرائض الخمس.
الحــرب  قبــل  اليمنيــون  وكان 
يفضلــون اإلفطــار فــي بيوت هللا 
يقــول محمد«وقبــل أن يفطــر أي 
واحــد منّــا«، يتابــع، »يلتفت إلى 

َمــن حولــه فيوزع عليهــم ما عنده 
من فطور فيتبادلــون زبيباً بزبيب 
وتمــراً بتمر وقطعة رغيف بقطعة 
أخرى. والدعوات على كل لســان: 
اللهــم لــك صمــت وعلــى رزقك 
أفطرت، تقبل هللا صيامنا وصالتنا 

واغفر لنا«.
واليوم يتحّســر اليمنيــون على أيام 
زمان ويتمنــون أن تتوقف الحرب 
ويتحــد اليمنيون لبنــاء بلدهم حتى 
يكون سعيدا كما كان في السابق .
      عن العين اإلخبارية بتصرف

زقاق السوافة ..السوق المفضلة لسكان خنشلة 

خنشلة : ابتسام سكيو
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   شخصيات إسالمية
n قال الرســول صلى هللا عليه وســلم : » ما من شــيء أثقل في أبو عبيدة عامر ابن الجراح أمين األمة

ميــزان المؤمن يــوم القيام من خلِق حســن وأن هللا يبغض الفاحش 
البذيء« متفق عليه

حديث اليوم 

 n نسبه ، قصة إسالمه ، جهاده ومناقبه 
ــِة أَبُو ُعَبْيَدَة  ــٍة أَِمْيًنا، َوأَِمْيُن َهِذِه اأُلمَّ »إِنَّ لِــُكلِّ أُمَّ
اِح« رواه البخاري ومســلم ، هذه شــهادة  بُن الَجرَّ
رســول هللا وخيرتــه مــن خلقــة ألبي عبيــدة بن 
الجراح فأنعم بها من شهادة، فمن هو أبو عبيدة بن 
الجراح أمين هذه األمة وصاحب رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم؟
نسبه وكنيته:

هو أبو عبيدة عامر بن عبد هللا بن الجراح الفهري 
القرشي رضي هللا عنه، أبو عبيدة، مشهور بكنيته 
وبالنســبة إلى جده، وأمه أميمة بنت غنم]الطبقات 
الكبرى البن ســعد )3/409(، ولد ســنة 40 قبل 
َنِحيًفــا َمْعــُروَق  الهجــرة، 584م. وكان رجــًا 
الوجه، َخِفيَف اللِّْحَيِة، ُطَوااًل، أََحَنى أَْثَرَم الثَِّنيََّتْيِن.

وبالرغم أن المصادر التاريخية لم تذكر شيًئا كثيًرا 
عــن حياة أبي عبيدة قبل اإلســام أو عن أســرته 
برغم كونه قرشيًّا، إال أنَّ ذلك ربما يشير أنَّ حياة 
ذلك الصحابي الحقيقية ربما بدأت مع إسامه؛ فقد 
ســارع أبو عبيدة رضي هللا عنه لإلسام في أيامه 

األولى ليكون من السابقين األولين.
قصة إسالم أبي عبيدة

 كان أبو عبيدة عامر بن الجراح -رضي هللا عنه- 
من الّســابقين لإلسام؛ فقد أسلم على يد الّصحابي 
أبي بكــر الّصديق -رضي هللا عنــه-، والذي كان 
يتخيّر من يــرى فيه النّضج والحكمة ليدعوه لدين 
اإلســام، وكان من بين هؤالء أبي عبيدة -رضي 
هللا عنه-؛ فقد توّســم فيه صفاء ســريرته ورجاحة 
عقلــه، وقــام من أجل ذلــك بدعوته إلى اإلســام 
وســرعان ما اســتجاب أبــو عبيدة لــه ولدعوته، 
وبعدها ذهب مع أبي بكر الصديق وجماعة آخرين 
مــن بينهــم عبد الّرحمــن بن عــوف، وعثمان بن 
مظعــون وغيرهم إلى رســول هللا -صلّى هللا عليه 
وســلّم-، والذي حّدثهم عن دين اإلسام وتعاليمه، 

فمــا كان منهم إال أن أســلموا جميعاً في آٍن واحد، 
ولــم يكن النّبــي -عليه الّصاة والّســام- قد دخل 
دار األرقــم بــن أبي األرقم بعــد، وكان أبو عبيدة 
حينها يبلغ من العمر خمســًة وعشــرين عاماً؛ أي 
أنَّه كان في ســّن اكتمــال العقــل والنّضج.] احمد 
شرباصي، امين االمة ابو عبيدة عمر بن الجراح، 
صفحــة 17-16. بتصّرف.[  وقد واجه أبو عبيدة 
بن الجراح -رضي هللا عنه- ما واجهه المســلمون 
فــي بدايــة الّدعوة من الصــّد واألذى، وهاجر مع 
الّصحابة -رضوان هللا عليهم- عندما هاجروا إلى 
الحبشة في الهجرة الثّانية، ولّما علم بمبايعة رسول 
هللا -صلّى هللا عليه وســّلم- لألنصار عاد إلى مّكة 
المكّرمة، ليهاجر بعدها مع رســول هللا -صلّى هللا 
عليه وسلّم- والّصحابة إلى المدينة المنورة، ونزل 
عند كلثوم بن الهدم، وآخاه الّرسول -عليه الّصاة 
والّســام- مع محمد بن مســلمة -رضي هللا عنهم 
جميعاً-.]عبد العزيز الشــناوي، صديقان في الجنة 
الزبيــر بــن العوام ابو عبيدة بــن الجراح، صفحة 

34. بتصّرف.[.. 
من مناقب أبي عبيدة بن الجراح:

هــو أحد العشــرة المشــهود لهم بالجنــة، وهاجر 
الهجرتين وشــهد بدراً وما بعدها وهو الذي انتزع 
حلقتي المغفر من وجه رســول هللا صلى هللا عليه 
وســلم فسقطت ثنيتاه بسبب ذلك وثبت يوم أحد مع 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين انهزم الناس. 
كان النبي صلى هللا عليه وســلم يُثني عليه، روى 
الترمــذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال 
جُل أبو  رســول هللا صلى هللا عليه وسلم: »ِنعَم الرَّ
جُل أبو ُعَبْيدَة بُن  جُل عمُر، ِنعــَم الرَّ َبْكــٍر، ِنعَم الرَّ
جُل  ُد بُن ُحَضْيٍر، ِنعَم الرَّ جُل أَُســيْ اِح، ِنعَم الرَّ الجرَّ
جــُل معاُذ بُن  اٍس، ِنعَم الرَّ ثابــُت بــُن َقيِس بِن شــمَّ
جُل معاُذ بُن عمــِرو بِن الجموِح«.  جبــٍل، ِنعَم الرَّ

رواه الترمدي 

وعــن عبــد هللا بن شــقيق قال: قلــُت لعائشــَة أيُّ 
ُ علَيِه وسلََّم كاَن أحبَّ إلى  أصحاِب النَّبيِّ صلَّى هللاَّ
ُ علَيِه وسلََّم قالت أبو َبْكٍر قلُت  ِ صلَّى هللاَّ رسوِل هللاَّ
ثمَّ َمن قالَت عمُر قلُت ثمَّ من قالت ثمَّ أبو ُعَبْيدَة بُن 

اِح قال قلُت ثمَّ من قال فَسَكَتت. الجرَّ
قصة جهاد أبي عبيدة وشجاعته 

ُعرف أبو عبيدة -رضي هللا عنه- بالّشجاعة وحّب 
الجهاد، وكان يُلّقبه النّبي -عليه الصاة والســام- 
بالقوّي األمين، وقد شــهد أبو عبيدة مع رسول هللا 
-عليه الّصاة والّســام- المشــاهد والغزوات كلّها 
ولــم يتخلّف عن أحدها، وكان يُؤّمر على الّســرايا 
فــي عهد النّبــي -صلّى هللا عليه وســلّم- لِما يتمتّع 
بــه من ذكاٍء عســكري وقيادة ناجحــة. وقد روي 
أّن أبــا عبيــدة قتل أباه في غزوة بــدر، وكان أبوه 
مشركاً حينئذ، فأنزل هللا -تعالى- فيه قوله: )ال َتِجُد 
 َ ِ َواْلَيْوِم اْلِخِر يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ هللاَّ َقْوماً يُْؤِمنُوَن ِباللَّ
َوَرُســولَُه َولَْو َكانُوا آَباَءُهــْم أَْو أَْبَناَءُهْم أَْو إِْخَواَنُهْم 
أَْو َعِشيَرَتُهْم أُولَِئَك َكَتَب ِفي ُقلُوِبِهُم اأْلِيَماَن(،سورة 
المجادلــة الية 26، غير أّن هــذه القّصة لم يثبت 
صّحة ســندها ولم يرد فيها حديث صحيح أو حتّى 
حديث ضعيف، وقد رّجح بعض العلماء وفاة والده 
قبل اإلســام.] محمد شــراب، أبو عبيدة عامر بن 
الجراح أمين األمة وفاتح الديار الشــامية، صفحة 
73-71. بتصّرف.[ اســتمّر أبو عبيــدة في قتاله 
واستبساله في عهد الخلفاء الّراشدين، وشارك في 
حروب الّردة وحرب مســليمة الكّذاب، وكان أحد 
أمراء األجناد الّذين ذهبوا لفتح الّشــام، وقد شارك 
في وقعة أجنادين، ووقعة الّسماوة، ومرج الّصفر، 
وفــي عهــد الخليفة عمر بــن الخطاب -رضي هللا 
عنه- جعله قائداً مكان خالد بن الوليد لفتح دمشق، 
فكان النّصر حليفاً للمســلمين، وقد صالحهم القائد 
أبو عبيدة حينها على نصف ممتلكاتهم وكنائسهم..

                             إعداد : إيناس شروانة

n أن النخلــة شــجرة مباركــة 
وردت فــي العديــد مــن اليــات 
واألحاديث الشــريفة. تمورها تهم 
المســلمين جميعاً خاصة في شهر 
رمضــان المبارك. وتتميز التمور 
بأنها تحتوي على عناصر غذائية 
هامة من بوتاسيوم وحديد وألياف 
إن  حيــث  مختزلــة.  وســكريات 

التمــور تحتوي على نســبة عالية 
مــن الســكر )تصل إلــى 70%( 
فإنهــا تعطــي ســعرات حراريــة 
عاليــة )حوالــي 300كيلو ســعر 
حراري لــكل 100غم تمر(. كما 
تتميــز التمور بأن فترة صاحيتها 
طويلة قد تســتمر إلى عدة سنوات 

حسب ظروف التخزين.

 دواؤك يف غذائك      

النخلة شجرة مباركة

هلموا إىل المعرفة 
n س = فى أية سنة ميادية بدأ 

التاريخ الهجرى؟
 ج =  بداء التاريخ الهجرى ســنة 

622م
س =أحد األنبياء صام عن الطعام 
والكام أياما ثاثة ليرزقه هللا ولدا 

فمن هو ؟
 ج = هو زكريا عليه السام
س = ماهى قبة الصخرة  ؟ 

ج = هــى الصخــرة التــي عــرج 
النبــي صلــى هللا عليه وســلم منها 

إلى السماء

وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنني

n قال ســيدنا محمد )صلى هللا عليه 
وسلم( :«  ثاثة ال يقبل هللا منهم صرفا 
وال عــدال : عــاق ؛ ومنــان ؛ ومكذب 

بالقــدر . وقــال كذلك : ثاثــة ال ينظر 
هللا إليهــم يوم القيامــة : العاق لوالديه ؛ 

والمرأة المترجلة ؛ و الديوت .«
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 n هــو هيئــه فــي النفــس يظهــر 
منهــا على الجــوارح ســكون وتواضع 
نتيجة اســتقرار اليقين فــي القلب بلقاء 

هللا تعالى. 
والخشوع في الصالة معناه :هو حضور 
الذهن فيما يقوله ويفعله المصلى ومعرفه 
حق من يقف أمامه ويناجيه مما يؤدى إلى 
تذلــل القلب وخضوعه إقراراً لهذا الحق 
ومــن ثم اطمئنــان الجوارح وســكينتها. 
وقيــل هو ليــن القلــب ورقته وســكونه 
وخضوعه وانكســاره فإذا خشــع القلب 
تتبعه خشوع جميع الجوارح واألعضاء.
ولذلــك ثبت عن النبــي صلى هللا عليه و 
سلم في صحيح مســلم انه كان يقول في 
صالته "خشــع لك ســمعي و بصري و 
مخــي و عظمي و عصبي وما اســتقلت 
به قدمــي هلل رب العالمين". فالصالة إذاً 
صلة بين العبد وربه ينقطع فيها اإلنسان 
عن شــواغل الحيــاة ويتجــه بكيانه كله 

لربه يستمد منه الهداية والعون والتسديد 
ويســأله الثبات على الصراط المســتقيم 
ولكــن النــاس يختلفون في هــذه الصلة 
فمنهــم من تزيده صالتــه إقبااًل على هللا 
ومنهــم ال تؤثــر فيــه صالته إلــى الحد 
الملموس بل هو يؤديها بحركات وقراءه 
وذكر وتســبيح ويؤديها من غير شــعور 
كامل لما يفعل وال اســتحضار لما يقول 
والصــالة التي يريدها اإلســالم ليســت 
مجرد أقــوال يلوكها اللســان  وحركات 
تؤديهــا الجوارح بال تدبــر من عقل وال 

خشوع من قلب. 
    ولعل ســائل يســأل لماذا نخشــع في 

الصالة ؟* فالجواب :
ألن الصــالة تعنــى لقاء مع   )1
ه  رب األرباب الذي خلق الكون وســخرَّ
لإلنســان واصبــغ علينــا نعمــه ظاهرة 
وباطنه فكيف ال نخشــع ونذل شكراً لهذا 

الرب الكريم العظيم. 

ألن القلــب إذا كان يطــرب   )2
لمقابله شــخص عزيز أو كان يضطرب 
لمقابلــه رئيســه في العمل مثــاًل أو يهفو 
الحبيــب فكيــف ال يطــرب وال  للقــاء 
يضطرب وال يهفو للقاء من بيدِه ملكوت 
كل شــيء وهو أحب إلينا من كل حبيب 

وأقرب إلينا من كل قريب. 
ألن الصــالة اتصال روحي   )3
بــاهلل القدير الذي يَُســيَُّر أمور الكون كله 
هذا االتصال يمد الخاشع في صالته)هو 
وحده دون غيره( بقوة روحية ال تعادلها 
قــوة علــى مواجــة متاعــب ومصاعب 

وشدائد الحياة اليومية.
4(  ألن الصالة عماد الدين من 
أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين.

هللا  صلــى  الرســول  ألن   )5
عليه و ســلمأوصى بها في مرض موته 
قائاًل:"الصــالة الصالة" وبدون خشــوع 
أنــت تفســد وتضيع هــذه الصــالة التي 

وصاك الرسول بها.  
الصــالة  فــي  الدعــاء  ألن   )6
والقلــب خاشــع يجعــل الذهــن حاضرا 
وهو أول شروط قبول الدعاء فقد أخرج 
الترمــذي والحاكم وصححه االلباني من 
حديــث أبــى هريرة أن النبــي صلى هللا 
عليه و سلمقال : "أدعو هللا وأنتم موقنون 
باإلجابــة واعلمــوا أن هللا ال يســتجيب 

دعاًء من قلٍب غافٍل اًله".
ألن الرســول صلى هللا عليه   )7
و ســلم قال كما عند أبى داود والنســائي 
وأحمد: "أول ما يحاســب عليه العبد يوم 
القيامــة صالتــه. "يقول ربنــا عز وجل 
لمالئكته )وهــو أعلم(انظروا في صالة 
عبــدي أتمها أم نقصهــا، فإن كانت تامة 
كتبــت لــه تامــة وإن كان انتقــص منها 
شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ 
فــإن كان لــه تطوع قــال: أتِمــوا لعبدي 
فريضتــه. ثم تؤخذ األعمال على ذلكم". 
وجدير بالذكــر أن تمام الصالة هو تمام 

الخشوع في الركوع والسجود والقيام. 
ألن الخشــوع هو مــا يغاير   )8
ويفــرق بين صالة هــذا وذاك في األجر 
ففــي الســنن أن النبي صلــى هللا عليه و 
سلمقال: "إن العبد لينصرف من صالته 
ولم يكتب له منها إال نصفها إال ثلثها إال 
ربعها إال خمســها إال سدسها  إال سبعها 

إال ثمنها إال تسعها إال عشرها".
ألن الخشوع يجعل المصلى   )9
يقتــرب بروحه مــن خالقه فيشــعر بلذة 
الصــالة التي قال عنها ابــن تيميه ))إن 
في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة 

اآلخرة(( 
وأخيراً ألن هللا َوَعَد – وهو   )10
ال يخلف الوعد – الخاشعين في صالتهم 
بالفــالح أى النجــاة في الدنيــا واآلخرة 
حيــن قــال ســبحانه}َقْد أَْفلَــَح اْلُمْؤِمنُوَن 
َ)1( الَِّذيــَن ُهْم ِفي َصاَلِتِهْم َخاِشــُعوَن {
سورة المؤمنون 1 : 2،  فبعد أن مدحهم 
هللا علــى الصالة والخشــوع فيها وعدد 
أوصــاف لهــم وختمهــا بالصــالة أيضاً 
فقال تعالى: }َوالَِّذيَن ُهــْم َعلَى َصلََواِتِهْم 
يَُحاِفُظــوَن{ المؤمنــون 9 ،ثــم وعدهــم 
بالفردوس حين قال}أُْولَِئَك ُهُم الَواِرثُوَن 
)10( الَِّذيــَن َيِرثُوَن الِفــْرَدْوَس ُهْم ِفيَها 

َخالُِدوَن{.
                     سليم عبد السالم بيدي

     

 اللّهم إّني أعوذ بك من يوم السوء، ومن 
ليلة السوء ومن ساعة السوء، ومن صاحب 

السوء، ومن جار السوء في دار المقامة.

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال

n قــال تعالى : )لَْيــَس َعلَْيُكْم ُجَناٌح أَْن َتْدُخلُوا ُبُيوًتا َغْيَر 
ُ َيْعلَُم َما ُتْبُدوَن َوَما َتْكُتُموَن(  َمْســُكوَنٍة ِفيَها َمَتاٌع لَُكــْمۚ  َوهللاَّ

سور النور اآلية 29

n قال الرسول صلى هللا عليه وسلم : " إَِذا َماَت اإلْنَساُن اْنَقَطَع 
عْنــه َعَملُُه إِلَّ ِمن َثاَلَثٍة: إِلَّ ِمن َصَدَقــةٍ َجاِرَيٍة، أَْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، 

أَْو َولٍَد َصالٍِح َيْدُعو له"رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 

n التضــرع : التضــرع معناه إظهــار الضراعة، و الضراعة هي 
الحاجة الشــديدة، و التضرع في الدعاء هو إظهار الحاجة و التذلل 

الى هللا عز وجل مع اللحاح في التوسل و الطلب.

n ادفع الهم والبالء بالتضرع والدعاء
                                                    قول عربي 

الجزء الثاني
ُ َمْن َينُصُرُه  قــال تعالى: )َولََينُصــَرنَّ هللاَّ
نَّاُهْم  * الَِّذيــنَ إِْن َمكَّ يٌّ َعِزيــزٌ َ لََقــوِ إِنَّ هللاَّ
َكاَة  الَة َوآَتُوا الزَّ ِفي اأَلْرِض أََقاُمــوا الصَّ
 ِ َوأََمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوهلِلَّ

َعاِقَبُة اأُلُموِر( سورة الحج:40-41.
ُ الَِّذيــنَ آَمنُوا ِمْنُكْم  قال تعالــى: )َوَعَد هللاَّ
ِفــي  لََيْســَتْخلَِفنَُّهم  الَِحــاِت  الصَّ َوَعِملُــوا 
اأَلْرِض َكَمــا اْســَتْخلََف الَِّذيَن ِمــْن َقْبلِِهْم 
ـِذي اْرَتَضى لَُهْم  َنــنَّ لَُهــْم ِديَنُهُم الَـّ َولَيَُمكِّ
لَنَُّهْم ِمْن َبْعــدِ َخْوِفِهْم أَْمًنا َيْعبُُدوَنِني  َولَيَُبدِّ
ال يُْشِرُكوَن ِبي َشــْيًئا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذلَِك 
َفأُْولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن ( سورة النور:55. 
قــال تعالى : ) َولَــْو أَنَّ أَْهَل اْلُقَرى آَمنُوا 
ــَماِء  َواتََّقــْوا لََفَتْحَنا َعلَْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ
بُوا َفأََخْذَناُهْم ِبَما َكانُوا  َواأَلْرِض َولَِكْن َكذَّ

َيْكِسبُوَن ( سورة األعراف:96.
وقــد بيََّن ســبحانه في آيــات كثيرات أن 
الذي أصــاب األمم الســابقة من العذاب 
العقيــم  والريــح  بالطوفــان  والنــكال 
والصيحة والغرق والخســف وغير ذلك 

كله بأســباب كفرهم وذنوبهــم، كما قال 
عــز وجل: )َفُكاّلً أََخْذَنــا ِبَذْنِبِه َفِمْنُهْم َمْن 
أَْرَســْلَنا َعلَْيــِه َحاِصًبا َوِمْنُهْم َمــْن أََخَذْتُه 
ْيَحــُة َوِمْنُهْم َمْن َخَســْفَنا ِبِه اأَلْرَض  الصَّ
ُ لَِيْظلَِمُهْم  َوِمْنُهْم َمْن أَْغَرْقَنــا َوَما َكاَن هللاَّ
َولَِكــْن َكانُوا أَْنُفَســُهْم َيْظلُِموَن ( ســورة 

العنكبوت:40.
قــال تعالى: )َوَمــا أََصاَبُكْم ِمــْن ُمِصيَبٍة 
َفِبَمــا َكَســَبْت أَْيِديُكْم َوَيْعُفوا َعــْن َكِثيٍر ( 

الشورى:30.
وأمر عباده بالتوبة إليه، والضراعة إليه 
عند وقــوع المصائب، فقال ســبحانه .) 
ِ َتْوَبًة  َيــا أَيَُّها الَِّذيــَن آَمنُوا تُوبُوا إِلَــى هللاَّ
َنُصوًحــا َعَســى َربُُّكــْم أَْن يَُكفِّــَر َعْنُكْم 
َسيَِّئاِتُكْم َويُْدِخلَُكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها 

اأَلْنَهاُر ( سورة التحريم:8.
ِ َجِميًعا  قــال تعالــى:  )َوتُوبُــوا إِلَــى هللاَّ
 ) تُْفلُِحــوَن  لََعلَُّكــْم  اْلُمْؤِمنُــوَن  أَيَُّهــا 

سورةالنور:31.
قال تعالــى: )َولََقْد أَْرَســْلَنا إِلَــى أَُمٍم ِمْن 
اِء لََعلَُّهْم  رَّ َقْبلَِك َفأََخْذَناُهْم ِباْلَبْأَســاِء َوالضَّ

َبْأُســَنا  إِْذ َجاَءُهــْم  َفلَــْوال  ُعــوَن*  َيَتَضرَّ
ُعوا َولَِكْن َقَســْت ُقلُوبُُهْم َوَزيََّن لَُهُم  َتَضرَّ
ــْيَطاُن َمــا َكانُوا َيْعَملُوَن(  .  ســورة  الشَّ

األنعام:42-43.
وفــي هــذه اآليــة الكريمة حــث من هللا 
ســبحانه لعباده، وترغيب لهــم إذا حلت 
بهــم المصائب من األمــراض والجراح 
والقتــال والــزالزل والريــح العاصفــة 
وغيــر ذلك من المصائب، أن يتضرعوا 
إليه ويفتقروا إليه فيســألوه العون، وهذا 
هو معنى قوله ســبحانه:  َفلَْوال إِْذ َجاَءُهْم 
ُعوا  والمعنى هل إذ جاءهم  َبْأُســَنا َتَضرَّ

بأسنا تضرعوا.
ثم بين ســبحانه أن قسوة قلوبهم، وتزيين 
الشــيطان لهم أعمالهم الســيئة، كل ذلك 
بســبب صدهم عــن التوبــة والضراعة 

واالستغفار، فقال عز وجل: َولَِكْن َقَسْت 
ــْيَطاُن َمــا َكانُوا  ـَن لَُهُم الشَّ ُقلُوبُُهــْم َوَزيَـّ

َيْعَملُوَن
وقد ثبت عــن الخليفة الراشــد – رحمه 
هللا – أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز 
أنــه لما وقع الزلزال في زمانه كتب إلى 
عمالــه في البلــدان وأمرهــم أن يأمروا 
المسلمين بالتوبة إلى هللا والضراعة إليه 
واالســتغفار من ذنوبهم، وقد علمتم أيها 
المســلمون ما وقع فــي عصرنا هذا من 
أنواع الفتن والمصائب، ومن ذلك تسليط 
الكفــار علــى المســلمين في أفغانســتان 
والفلبين والهند وفلسطين ولبنان وأثيوبيا 

وغيره.
مجموع فتاوى ومقاالت الشــيخ ابن باز 

إعداد :  إيناس شروانة2/ 126

الخشوع في الصالة وفوائده

تفقه في دينك
وجوب الرجوع إلى اهلل والضراعة 

إليه عند نزول المصائب
 دعاء اليوم 
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والسـتين  الثالثـة  للذكـرى  تخليـدا 
الستشـهاد البطلين الرمزيـن، العقيد 
لطفـي،  المدعـو  دغيـن  علـي  بـن 
المدعـو  لـواج  محمـد  والرائـد 
فـراج، ورفقائهمـا، فـي 27 مـارس 
1960، بجبـل بشـار، إثـر معركـة 
متكافئـة،  وغيـر  الوطيـس  حاميـة 
ضـد العـدو المسـتدمر، شـارك أمن 
تخليـد  مراسـم  فـي  بشــــار  واليـة 

هـذه الذكـرى، بإشـراف مـن معالي 
وزيـر المجاهديـن وذوي الحقـوق، 
واء،  اللِـّ سـيادة  بممثـل  مرفوقـا 
و  الثالثـة  العسـكرية  الناحيـة  قائـد 
المحليـة  السـلطات  الواليـة،  والـي 

بالواليـة. الثوريـة  واألسـرة 
د  المخلِـّ التـذكاري  فبالمعلـم   
جبـل  معركـة  أبطـال  الستشـهاد 
بشـار، حضـر رئيـس أمـن الواليـة 

الجهـوي  المفتـش  بممثـل  مرفوقـا 
الغربـي، مراسـَم  الجنـوب  لشـرطة 
رفـع األلـوان الوطنيـة، وضع إكليل 
مـن الـورود وقـراءة فاتحـة الكتـاب 
الشـهداء  أرواح  علـى  ترحمـا 
البـررة، بحضـور مميـز لمربعـات 
الوطنـي  للجيـش  التشـريفات 
الـدرك  الواليـة،  أمـن  الشـعبي، 
الجزائريـة  الجمـارك  الوطنـي، 

المدنيـة.   والحمايـة 
الوفـد  توجـه  مباشـرة،  بعدهـا 
حيـث  بالواليـة،  المجاهـد  لمتحـف 
قـام السـيِّد الوزيـر والوفـد المرافـق 
زيـارة  جداريـة،  بتدشـين  لـه، 
علـى  والتعـرف  المتحـف  أجنحـة 
وكـذا  التاريخيـة  مقتنياتـه  مختلـف 
دة ألحداث الثورة  ـمات المخلِـّ المجسَّ
تلقِّـي  مـع  المباركـة،  التحريريـة 
شـروحات من طرف السـيّدة مديرة 
المحطـة  بعدهـا  لتكـون  المتحـف، 
الثالثـة مـن البرنامـج والتـي شـملت 
تنظيـم زيـارة معايـدة للمجاهـد  عبد 
الوالئـي  األميـن  الرحمـن مومنـي، 
للمجاهديـن،  الوطنيـة  للمنظمـة 
علـى  لالطمئنـان  العائلـي،  بمنزلـه 

الصحيـة. حالتـه 
البرنامـج،  مـن  الرابعـة  المحطـة   
كانت بتدشـين مقبرة الشـهداء لبلدية 
بشـار، بعـد عمليـة إعـادة ترميمهـا، 
ليتوجـه بعدهـا الوفـد مباشـرة، إلـى 
»السـيكتور«  التاريخـي  الَمعلَـم 
الـذي كان معتقال اسـتعملته السـلطة 
المجاهديـن  لتعذيـب  االسـتدمارية 

والثـوار إبـان الثـورة المظفَّـرة.

المناسـبة،  هـذه  تخليـد  برنامـج 
موغـل،  بمدينـة  أيضـا  شـمل 
الخـاص  التـذكاري  الَمعلَـم  تدشـين 
»شـال  لخطـي  الشـائكة،  لألسـالك 
بعدهـا  ليتوجـه  وموريـس«، 
الوفـد، لقصـر موغـل، حيـث تلقـوا 
المحـوري  الـدور  عـن  شـروحات 
المنطقـة  سـكان  ونضـال  للقصـر، 
ضـد المسـتدمر الغاشـم، إبـان ثورة 
لتُختتـم  الخالـدة،  نوفمبـر  الفاتـح 
الفعاليـات، بتكريـم عائـالت شـهداء 
معركـة جبـل بشـار وتسـليم حصـة 
للمدرسـة  التاريخيـة  الكتـب  مـن 

ببشـار. لألسـاتذة  العليـا 
                                   ق.م
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نشاطات مكثفة ألمن والية بشـــار لتخليد 
ذكرى استشهاد البطلين ورفقائهما    

   
... متفرقات ...

قسنطينة ..سارق الـ 100 مليون يف شباك 
األمن الحرضي الـ 11 

القضائيــة  الضبطيــة  تمكنــت   n
لألمــن الحضــري الحادي عشــر، 
من توقيف مسبوق قضائيا يبلغ من 
العمر 25 ســنة، عن تهمة السرقة 
بالعنف باســتعمال أســلحة بيضاء 

والغاز المسيل للدموع.
حيثيات القضية تعود لتقدم ضحيتين 
إلــى المصلحة بخصــوص تدوين 
شــكوى رســمية إثــر تعرضهمــا 
لفعــل الســرقة بالعنف باســتعمال 
أســلحة بيضــاء محظــورة والغاز 
المسيل للدموع من طرف مجهول، 
اســتهدف الفاعل مبلــغ مالي يفوق 
100 مليون ســنتيم ،باإلضافة إلى 
بعض الوثائق ، مباشــرة تم تكثيف 
األبحاث والتحريات التي كللت بعد 
عــرض صــور معتــادي اإلجرام 
على الضحيتين مــن التعرف على 
المشــتبه فيه مقترف فعل الســرقة 
، بعد اســتصدار إذن مــن الجهات 
القانونية المختصــة الناص بتفتيش 

مســكن المشــتبه فيه تــم التنقل إلى 
عيــن المكان، أين تــم العثور على 
جزء من المبلغ المالي محل السرقة 
، وكذا على أسلحة بيضاء محظورة 
من مختلــف األحجام واألنواع قدر 
عددها إجماال بـ10 أســلحة بيضاء 
،وكذا عصي وقناع صوفي أســود 
اللون )كاغول(، باإلضافة إلى 04 
أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 
دج ، ليتــم توقيفــه وتحويلــه لمقر 
المصلحــة الســتكمال اإلجــراءات 

القانونية الالزمة.
بعد االنتهاء مــن مجريات التحقيق 
تــم تقديم المشــتبه فيه أمــام النيابة 
المحلية وفــق 03 ملفات إجراءات 
جزائية منفصلة عن تهمة الســرقة 
بالعنف باســتعمال أســلحة بيضاء 
والغــاز المســيل للدمــوع و حيازة 
أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر 
شــرعي و حيازة أوراق نقدية ذات 

سعر قانوني وطرحها للتداول.

..و حملة تحسيسية للتوعية من أخطار االستعمال 
المفرط للرسعة قبيل اإلفطار

n   تجســيدا للمخطط االتصالي 
للمديريــة العامــة لألمــن الوطني 
الوطنيــة  ــة  الحمل إطــار  وفــي   ،
التحسيسية التي أطلقتها المديرية 
العامــة لألمن الوطنــي في مجال 
الســالمة المروريــة تحت شــعار 
»معليش التأخيــر ...المهم نوصل 
بخيــر«، مــوازاة مع حلول الشــهر 
الفضيل والذي يعرف حركة مرور 
كبيــرة و ازدحامــا بســبب الوقوف 
ــوع خاصــة قــرب المحالت  الممن
التجارية فــي الطرقات، باإلضافة 
ــى ســلوك الســرعة المفرطة مع  إل
قيادة رغم  اقتراب وقت اإلفطار ، وال
التعب و اإلرهــاق، نظمت مصالح 
أمن والية قسنطينة خرجة ميدانية 
فائــدة ســواق المركبات  توعويــة ل
تحسيســهم  خاللهــا  ــم  ت حيــث   ،

تقيــد بقواعد الســياقة  بضــرورة ال
السليمة  و تجنب السرعة المفرطة 
خاصة مــع اقتراب وقــت اإلفطار، 
ــى تحســيس ســائقي  باإلضافــة إل
المسافات الطويلة بضرورة تجنب 
ــاء التعــب و اإلرهاق و  ــادة أثن قي ال
ــذي ينجــر عنــه حــوادث مرور  ال

خطيرة .
التوعويــة  التحسيســية  يــة  العمل
تخللها عمل ميداني على مســتوى 
الحواجــز ونقاط المراقبة باإلضافة 
ــرادار و التي تم  ــى إقحام فرقة ال إل
تســجيل من خاللها عدة مخالفات 
تتعلق بتجاوز الســرعة القانونية، 
كذلك تم خاللها تحســيس الســواق 
بضــرورة تجنــب هذه الســلوكات 
السلبية و احترام إشارات المرور. 
                                تاج الدين

أخصائية التغذية منال عمران ل "عني الجزائر "
ال تكرثوا من تناول المقليات يف رمضان

أوضحــت أخصائيــة التغذية منــال عمران في 
حديثهــا مع عين الجزائر أنه ومع دخول شــهر 
رمضــان المبــارك تتــوج العديد مــن طاوالت 
اإلفطــار بتنوع شــتى أنواع الطعــام و خاصة 
األطباق التي يتصف طهوها بالقلي و االستعمال 
المفــرط للزيت و الذي يمكن أن تســتعلمه ربة 

المنزل و العديد مــن األمهات لعدة مرات دون 
العلم أن اســتعمال الزيت الذي قامت بتســخينه 
ألكثر مــن مرة يصبح ضارا جــدا على صحة 
أفراد عائلتهــا ،و خاصة األطفال الذين يميلون 
إلــى أكل البطاطا المقلية و غيرها من األكالت 
سريعة الطهي ،و لهذا نصحت أخصائية التغذية 
منــال عمران بعدم اســتعمال او االمتناع الكلي 
عن اســتعمال الزيــت المغلى ألكثــر  من مرة 
و كذا تجنب اســتعمال الزبــدة أو زيت الزيتون 
في قلي األكل ألنها ســتصبح آنذاك سموم على 
جسم االنسان بدل من أن تنفعه  ومن األضرار  
ومــن أهم أضرار األطعمــة المقلية على صحة 
اإلنســان أنها تزيد من نســبة الكولســترول في 
الدم و بالتالي إمكانية اإلصابة بأمراض القلب، 
إلــى جانب الزيادة من دهــون البطن والخصر 
واألرداف مسببة السمنة للعديد من األشخاص، 
باإلضافــة إلــى صعوبــة هضم الطعــام المقلي 
وبالتالــي اإلصابــة بعســر الهضــم و بالتالــي 

اإلصابة بالقولون العصبي و أالم المعدة. 
كذلك انعــدام فوائد الطعــام المقلي من عناصر 
وفيتامينــات بمجرد غليه فــي الزيت، وضعف 
المناعــة وضعف وقاية الجســم من األمراض، 
باإلضافــة لإلصابة باإلمســاك نتيجــة اإلصابة 
بســوء الهضم واإلصابة باإلســهال بسبب سوء 
الهضم أيضا، اإلصابة بمرض الســكري بسبب 

حرق السكر من خالل القلي.
و حثــت عمران على ضــرورة أن تكون موائد 
رمضان متنوعة، وتتوفر بها مختلف العناصر 
مــن فيتامينات ومعادن وألياف لدورها الهام في 
المحافظــة علــى الجهاز الهضمــي، وضرورة 
الحــرص على عدم اإلكثار من اإلطباق المقلية 
للحفــاظ علــى صحتنا و صحة غيرنــا ،و ذلك 

بضمان الحصول على التنوع الغذائي للجسم
                                      دالل بوعالم 

سطيف ..حجز كميات هامة من الشمة المقلدة 
جنوب الوالية 

ــح  مصال تمكنت،أمــس،    n
أمــن والية ســطيف ،وخالل عملية 
جــد نوعية مــن تفكيك 3 ورشــات 
ســرية تحترف تقليد ما يعرف بـ » 
الشــمة » مع حجز كميات معتبرة 
ــى شــكل  تبغيــة عل مــن المــواد ال
مواد أولية أخــرى مصنعة ومعلبة 
وجاهزة للتسويق، مع حجز معدات 

وماكنات.
االعــالم،  يــة  خل العملية،حســب   
أطــرت مــن قبــل أفــراد الشــرطة 
تابعيــن ألمــن دائــرة صالح باي  ال
ــوب عاصمــة الوالية،  الواقعــة جن
وجــاءت إثــر اســتغالل معلومات 
تفيد بتواجد ورشــات سرية تحترف 
يــد مادة »الشــمة« التبغية بكل  تقل
من بلدية الرصفــة وقصر األبطال 
ــم إطالق أبحاث وتحريات  ،حيث ت
مــع تأطيــر عمليات تدخــل فعالة 

مكنــت مــن تفكيك ثالث ورشــات 
األبطــال  قصــر  ببلديــة  واحــدة 
وورشــتين بلديــة الرصفــة، كمــا 
يــة بجــز كميــة إجمالية من  العمل
ـ 200  مادة الشــمة المقلدة قدرت ب
قنطــار، 10 قناطيــر مــن المــواد 
األولية التي كانت على شكل أعواد 
لتبغ ، 51560 كيســا ذا سعة 35  ل
لتســويق، 240 كلغ من  غ جاهز ل
مــادة الجيــر، 314 كلغ مــن مادة 
ــد المكنــات واآلليات  ــح  وعدي المل
يــب  التعل يــات  عمل تكفــل  تــي  ال

والتغليف والوسم وغيره.
 الضبطية القضائية وبعد اتخاذها 
لكافة اإلجــراءات القانونية، أعدت 
ملفا جزائيا ضد أصحاب الورشــة، 
ــى الجهــات القضائية  ليحــال عل

المختصة للبت فيه.
              نورالدين بوطغان

فضاء أنرتنت لتقريب مصالح مديرية التضامن الوطني واألرسة من المواطنني
أعلنــت مديريــة التضامــن الوطني 
واألســرة بوالية ســوق أهراس أنه 
ولعصرنــة ورقمنة قطاعها أنشــأت 
الــوزارة الوصيــة فضــاء خاصــا 
بالمواطنيــن عبــر شــبكة االنترنت 
»التضامن الوطني يصغي« لتسهيل 
اإلجــراءات وتقريــب المواطن من 
اإلدارة حيث يمكن للمواطن الولوج 

للموقع عن طريق الرابط
https://service-solidarite.

gov.dz/eservice/se

إذ وبعد إنشــاء حســاب خاص به 
علــى األرضيــة الرقميــة يمكنه 
االستفادة من الخدمات االجتماعية 
قطــاع  طــرف  مــن  المســيرة 
كالخدمــات  الوطنــي  التضامــن 
المعــاق  للشــخص  االجتماعيــة 
للشــخص  االجتماعية  والخدمات 
المسن مع التسجيل األولي لطلب 
إنشــاء مؤسسة اســتقبال الطفولة 

الصغيرة
                          فيصل فارس
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بسبب التغيرات المناخي

تونس تخسر عشرات الكيلومترات من شواطئها سنويًا
أكاديمية العلوم الروسية ُتطلق برنامجا 
خاصا بدراسة األجسام الطائرة المجهولة

الرياضيــات  معهــد  أطلــق   n
التطبيقيــة التابــع ألكاديمية العلوم 
الروســية برنامجــا علميا ســيعمل 
على دراســة ما يســمى باألجســام 

الطائرة المجهولة.
جــاء ذلــك في بيــان نشــره في27 
مارس الجاري على قناة »تليغرام« 
التابعة له. كما جاء في البيان:« إننا  
نُطلق اليوم البرنامج العلمي الخاص 
بدراسة األجسام الطائرة المجهولة. 
فإذا شــهدتم ظاهــرة غريبــة ما أو 
جسما مجهوال يطير في السماء، أو 
بدا لكم أن شــكل أو نوع أو حركات 
هذا الجســم أو الظاهــرة غريب أو 
الحظتم شــيئا مثيرا وغامضا وغير 
مفهــوم، نرجو أن ترســلوا الصور 
الخاصة  والفيديوهات  الفوتوغرافية 
بتلك األجســام والظواهر إلى بريدنا 

.ufo@keldysh.ru اإللكتروني
وطلب المعهد بأن يُذكر في الرسالة 
مــكان وموعــد ظهــور األجســام 
ومالبســات رصدها. وقــال البيان 

»سندرس كل ذلك معا«.
يُذكر أن وكالة »ناســا« األمريكية 
كانت قد أفادت فــي يونيو الماضي 
خاصــة  دراســة  ســتُجري  بأنهــا 
لألجســام الطائــرة المجهولــة مــن 
وجهــة النظر العلميــة. وأوضحت 
الطائــرة  باألجســام  المقصــود  أن 
المجهولــة أو »الظواهــر الجويــة 
المجهولــة«، كما تســميها الهيئات 
واإلدارات الحكوميــة، هــو رصــد 
ظواهــر جويــة  يســتحيل التعرف 
كظواهــر  أو  كطائــرات  عليهــا  

طبيعية معروفة.
                               وكاالت

n تعيش تونس على وقع تغيرات 
مناخيــة تســببت باختفــاء عديد من 
الشــواطئ بفعل عوامل التآكل لتهدد 

مباشرة قطاع السياحة.
لجمــال  تونــس  الســياح  ويقصــد 
شواطئها وكثبان رمالها البيضاء لكن 
بفعــل التغيرات المناخية تغير شــكل 
هذه الشواطئ وتقلص حجمها كثيرا.

عشــرات  ســنوياً  تونــس  وتخســر 
الكيلومتــرات من شــواطئها مع تقّدم 

مستوى البحر في اتجاه اليابسة.
ويقلص تآُكل الشواطئ من مساحاتها 
ليقتــرب البحــر أكثــر مــن النــزل 

والمطاعم والمنازل القريبة منه.
و وضعــت تونــس خطــة  لحمايــة 
ســواحلها التــي تمتــد علــى 1100 
كيلومتر من آثار تغير المناخ حتى ال 
تختفي الشواطئ بفعل عوامل التآكل.
ويرى خبــراء البيئة وعلم المناخ في 
تونــس بأن تغيــر المنــاخ أدى أيضا 
إلى ارتفاع درجــات الحرارة وتفاقم 
الجفــاف وانخفاض هطــول األمطار 
علــى تونــس، وهو ما يضــر بجميع 

القطاعات من بينها السياحة .
كمــا يؤكد الخبراء أّن أكثر من 300 
كيلومتر من السواحل التونسية مهّددة 

بالزوال بسبب االنجراف البحري.
والناشــط  البيئــي  الخبيــر  وقــال 
الجمعياتــي رشــدي بــن عائشــة إن 

تونــس مهــددة بالتغيــرات المناخية 
على المدى الطويل واختالل العوامل 
المناخية المعتــادة كمعدالت درجات 

الحرارة والرياح.
وأكد فــي تصريحــات لموقع«العين 
االخبارية« أن تونــس مهددة بحلول 
ســنة 2030، بارتفاع مستوى سطح 
البحر على الشــريط الســاحلي، على 
)تابعــة  قرقنــة  جزيرتــي  مســتوى 
لمحافظــة صفاقــس( وجربــة )تابعة 
لمحافظة مدنيــن( الواقعتين بالجنوب 

الشرقي.
وأكــد أن جزءاً مــن جزيرتي جربة 
وقرقنة ســيكونان تحت الماء في سنة 
2030 بســبب ارتفاع مستوى سطح 

البحار.
وأكد أن دراســة علمية أعدتها وزارة 
البيئــة التونســية توقعــت أن يــؤدي 
ارتفاع مستوى البحر بـ50 سنتيمتًرا 
إلى تكبد خسائر اقتصادية في مختلف 
المجاالت قّدرت بـــ3،6 مليار دينار 
)مليــار دوالر( فــي قطاع الســياحة 

فقط.
وأكد أن هذه الدراســة أفادت بأن هذا 
القطــاع، الــّذي يمثّــل %14،2 من 
الناتــج الداخلي الخــام، يواجه خطر 
فقدان ما يقارب 1000 موطن شغل 

سنوًيا.
وأشــار إلى أن الدراســة بينت شــّدة 

تعّرض تونس النعكاســات التغيّرات 
المناخية بأن يكون طقسها أكثر حرارة 
وجفافــا مــع حــدوث تغيّــرات على 
مســتوى أهم التســاقطات الموســميّة 
وارتفاع مستوى سطح البحر ودرجة 

ملوحة المياه وحموضتها.
من جهة أخرى، قالت حليمة ساســي 
الباحثــة فــي علــم المنــاخ أن قطاع 
السياحة يتأثر بالتغيرات المناخية؛ إذ 
ســيؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر 

إلى تقليص مساحات الشواطئ .
وأكــدت فــي تصريحــات لـ«العيــن 
االخبارية« أن تغير المناخ ســيؤدي 
إلــى تغيير المواســم الســياحية، مما 
يجعل فترات الذروة في الصيف أقل 

جاذبية.
وتوقعــت نفور الســياح مــن جنوب 
البحر األبيض المتوسط والتوجه إلى 
أماكــن ســياحية تكون فيهــا درجات 
الحــرارة منخفضة بســبب التغيرات 

المناخية.
عشــرات  أن  إلــى  وأشــارت 
الكيلومترات من السواحل في تونس 
مهّددة بالزوال بسبب ارتفاع منسوب 

مياه البحر.
البحر قد يغرق نحو 16 ألف هكتار 

من المساحات 
 وسبق أن أجرت وكالة حماية وتهيئة 
الشريط الســاحلي )حكومية ( دراسة 

علميــة أثبتت أّن البحر قد يغرق نحو 
16 ألف هكتار من المساحات القريبة 
مــن خليــج الحّمامــات وغــار الملح 
وبنــزرت )شــمال( وجزيــرة جربة 
وقرقنة )جنوب( وسوســة الساحلية، 
كذلــك فإّن نحو 700 ألف هكتار من 
األراضي السكنية المتاخمة للسواحل 

التونسية مهّددة بالخطر.
وتابعت »من المتوقع أن يبلغ ارتفاع 
مســتوى البحر بمعدل 30 ســنتمتراً 
عــام  ســنتمتراً  و50   2030 عــام 

.»2050
وعمــدت بعض البلديــات إلى وضع 
كميــات كبيــرة مــن الحجــارة على 
أمــام  حاجــزاً  لتكــون  الشــواطئ، 
امتــداد أمــواج البحر إلــى الطرقات 
التي شــيّدت بالقرب من الشــواطئ، 
فــي إطــار برنامــج حماية الشــريط 

الساحلي.
كذلك شــيّدت جدران على مســافات 
طويلة لتمثل حاجزاً يحمي الطرقات 
والمقاهــي وبعض البيوت من أمواج 
البحر. إال أن المياه غمرت العديد من 
تلك الصخور، فيما انهارت الجدران 
مــن جراء األمواج. وعلى الرغم من 
تشــييد غيرهــا وترميم العديــد منها، 
إال أنهــا تنهار مجدداً بســبب ارتفاع 

منسوب مياه البحر وسرعة الرياح.
وأفــادت الوكالــة الوطنيــة لحمايــة 
المحيط بأنّه بســبب التغيــر المناخي 
الــذي أّدى إلى ارتفاع مســتوى مياه 
البحر، عملت على متابعة المعطيات 
المتعلقــة بارتفــاع مســتوى البحــر، 
وأطلقــت برنامجــاً لحماية الشــريط 
الســاحلي فــي مناطق عدة، وإنشــاء 
مختبرات عائمة ثابتة وأخرى متنقلة 
وأدوات لقيــاس المــد والجزر. كذلك 
بــدأت تنفيــذ برنامــج بالتعــاون مع 
ألمانيــا بكلفة تقــّدر بحوالــى ثالثين 
مليون دوالر )تمويل مشــترك بنسبة 
75 فــي المائة مــن ألمانيا و25 في 
المائــة مــن ميزانية الدولــة( لحماية 
شواطئ عدة بجزيرة قرقنة وشواطئ 
ببنزرت وصفاقس وسوسة، وحماية 
الكثبــان الرملية والعمــل على إيقاف 

االنجراف.
ويعيــش ما ال يقــل عن 85 في المئة 
من ســكان تونس البالــغ عددهم نحو 
من 12 مليون نســمة على الســاحل، 
مقارنة بمتوســط عالمي يبلغ حوالي 

40 في المئة، وفقا للبنك الدولي.
                                    ق ـ م

رجل محظوظ يعرث عىل كتلة ضخمة من الذهب 
تبلغ قيمتها أكرث من 160 ألف دوالر

n اكتشــف باحــث أســترالي هــاو 
البحث عــن الكنوز كتلــة صلبة ضخمة 
من الذهب تبلغ قيمتها 240 ألف دوالر 
أسترالي )160.700( دوالر أمريكي(.
وكان الرجــل، الــذي لــم يرغــب فــي 
الكشــف عن اســمه، يبحث عــن الذهب 
فــي »المثلــث الذهبــي« فــي فيكتوريا، 
حيث عثر منقبون على الذهب منذ القرن 

التاسع عشر.
وباســتخدام جهاز الكشــف عن المعادن 
عثــر الرجل علــى الكتلة الصلبــة التي 
يبلــغ وزنهــا 4.6 كيلوغرامــا، وأخذها 
 Lucky Strike Gold إلــى متجــر
المتخصص في المعادن الثمينة في مدينة 

جيلونغ، لتقييمها.
الذهــب  تاجــر  وأفــاد داريــن كامــب، 
 Lucky Strike متجــر  وصاحــب 
Gold، أن مــا يزيــد قليــال عن نصف 
وزن الصخــرة يتكــون مــن الذهب، ما 
يعادل 2.6 كغ. وقّدر الصخرة بأكملها بـ 
240 ألف دوالر أسترالي )160.700 

دوالر أمريكي(.
وقــال إنــه ُذهــل عندمــا أخــرج الرجل 
الصخرة من حقيبته وســأل عما إذا كان 
فيها ما يساوي 10000 دوالر أسترالي 
)6700 دوالر أمريكــي(. فــرد قائــال: 
»بمجــرد أن ســقطت فــي يــدي، قلت: 

جرب 100 ألف دوالر أسترالي«.
وحينها أخبره الرجل بأنه أحضر نصف 
الصخــرة فقــط، وترك النصــف اآلخر 

»في المنزل«.
وقــال كامــب إن الرجــل كان محظوظا 
ووصف اكتشــافه بأنه اكتشاف »يحدث 

مرة واحدة في العمر«.
وأوضح السيد كامب أن اكتشاف الرجل 
دليل على أنه ال يزال هناك ذهب موجود 
فــي فيكتوريا فــي ما يســمى بـ«المثلث 
الذهبــي«، وقــال إن المنقبين الناشــئين 

يجب أن يكونوا مثابرين على البحث.
ويقــع »المثلــث الذهبــي« فــي شــمال 
وســط فيكتوريا بيــن بــاالرات وبنديغو 
وسانت أرنود، ويغطي عددا من البلدات 

الصغيرة.
خمســينيات  فــي  المنطقــة  واشــتهرت 
القرن التاســع عشــر بالذهــب من حيث 
الكمية والنقــاء. وخالل هذا الوقت، كان 
المنقبون يعثرون بسهولة على الذهب في 

الجداول أو مجاري األنهار.
وقــد توافــد عمــال المناجــم والمنقبــون 
المتحمسون إلى المنطقة بحثا عن الثروة 
وقاموا ببناء مــدن جذابة، حيث يتم اآلن 
استخدام العديد من المباني فيها كمتاحف 

وصاالت عرض ومقاٍه.
                                      وكاالت

علماء فلك يكتشفون ثقبا أسود تبلغ كتلته 33 مليار ضعف كتلة الشمس

n اكتشــف علمــاء فلــك في 
بريطانيا، ثقبا أسود كبيرا جدا، 
تبلغ كتلته نحو 33 مليار ضعف 

كتلة الشمس، بحسب ما أوردته 
وكالــة أنبــاء “بي إيــه ميديا” 

البريطانية، اليوم األربعاء.

وقال علماء من جامعة دورهام، 
إن الثقــب األســود الضخم، هو 
أحد أكبر الثقوب الســوداء التي 

تم اكتشافها على اإلطالق.
ووصــف فريق العلمــاء النتائج 
خــالل  إليهــا  توصلــوا  التــي 
البحث، والذي نُشــر في “دورية 
التابعة  الشــهرية”  اإلخطــارات 
لـ”الجمعية الملكية لعلوم الفلك”، 

بأنها “مثيرة للغاية”.
وقــال المعــد الرئيســي للبحث، 
قســم  مــن  نايتنجيــل،  جيمــس 
الفيزيــاء فــي جامعــة دورهام: 
“هــذا الثقــب األســود تحديــدا، 
والذي تبلغ كتلته نحو 30 مليار 
ضعــف كتلة شمســنا، هــو أحد 
أكبــر الثقوب التي تم اكتشــافها 
علــى اإلطالق… إنه اكتشــاف 

مثير للغاية”.
جدير بالذكر أن الثقوب السوداء 
هائلة الضخامة، هي أكبر أجسام 
في الكــون، حيث تتراوح كتلتها 
ما بين 10 مليارات و40 مليار 

ضعف كتلة الشمس.
                                وكاالت
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أحمد ندا.. مؤسس دولة التالوةتقديم العرض الجديد »الحلقة« تكريما لعبد القادر علولة بالعاصمة
 وشيخ القراء

n يمكــن القــول إن فــن التالوة 
في مصر ظهر على يد القارئ أحمد 
نــدا، فهــو مؤســس دولــة التالوة 
وشــيخ قراء الرعيــل األول ومعلم 

الشيخ محمد رفعت.
وبخلطة نادرة، اجتمعت مواصفات 
القارئ الفذ في شــخص الشيخ أحمد 
نــدا، ويمكــن إيجازها فــي الصوت 
التالوة،  الجميــل، واإللمام بأحــكام 

ومراعاة علم النغم والمقامات.
وفي حياته، لم يجد الشــيخ أحمد ندا 
منافًســا له في عالم التالوة، والواقع 
أنه كان في منافسة مع نفسه، بفضل 
تفوقه الكاســح وظهوره على جميع 
أقرانه، وكان خير نموذج لشخصية 

قارئ القرآن.
القارئ الشيخ أحمد ندا

ولــد الشــيخ أحمد أحمد عبدالســالم 
أحمد، وشهرته أحمد ندا، في منطقة 
العباسية بالقاهرة نحو عام 1865، 
ويقال إن والده كان مؤذنا في مسجد 
الســيدة زينــب، وأتــم حفــظ القرآن 

الكريم في سن مبكرة.
التــالوة، كان  وحيــن دخــل عالــم 
أشــهر قراء عصره: الشيخ محمود 
القيســوني والشيخ حســن الصواف 
والشــيخ حنفي برعي، وكان األول 
مــؤذن القصر، وســرعان ما تفوق 
القارئ الشــاب على ثالثتهم وأصبح 

أكثرهم صيًتا.
وفــي وقــت قصير، أصبــح القارئ 
المجتمــع  فــي  نجًمــا  نــدا  أحمــد 
المصــري، وصارت لــه مكانته في 
الساســة والزعمــاء، وكان  دوائــر 
شــديد الحرص واالهتمــام بمظهره 
وســلوكياته، وكذلك ألحــكام التالوة 

واالقتداء بخلق القرآن
مؤسس دولة التالوة

ومــع تزايد اإلقبــال عليه في حلقات 
الذكر وأمســيات التالوة التي أقامها 
األعيان وكبــار رجال الدولة، تمكن 
»ندا« من بناء قصره قرب مســجد 
الســيدة زينب، ليتحول ســريًعا إلى 
منــارة للعلــم والديــن وملتقى ألهل 

الدين والفن.
ويقــول الكاتب شــكري القاضي في 
كتابــه »عباقــرة التالوة فــي القرن 
العشرين«: »أجمع كل المعاصرين 
للشيخ أحمد ندا من كتاب وصحفيين 
وأدبــاء وشــعراء على قامة الشــيخ 
نــدا وعظيم دوره في تأســيس دولة 

التالوة«.
المصــري  الكاتــب  عنــه  وقــال 
عبدالعزيز البشــري: »صوت أحمد 
ندا كان سيد األصوات وأقواها، وإنه 
ليكــون فــي أعلى طبقــات الصوت 
حتى ليخيل إليك أن شــرايين رأســه 
ســتنفجر، فإذا به يحــوم حول طبقة 
أعلى يلتمس إليها الوســائل وينصب 
لهــا الشــباك والحبائل حتــى يتمكن 
منها ويرسل بها إلى عنان السماء«.

حنطور و6 خيول
بينمــا قــال عنــه الصحفــي الراحل 
حافــظ محمــود: »كانــت نافذتنا في 
بيتنا القديم تطل على مســجد السيدة 
زينب، وكان صوت القارئ الشــيخ 
أحمــد ندا يصلني على بعد نحو 90 
متًرا تقريًبا رغم عدم وجود مكبرات 
صــوت حينهــا، وكان الشــيخ يقرأ 
فيجّود وكأنه يخطب، وكانت تمتزج 

في صوته القوة والحالوة معا«.
ويصــور »القاضــي« حيــاة األبهة 
والفخامة التي عاشها الشيخ أحمد ندا 
في حي السيدة زينب بالقاهرة، فيقول 
إنــه امتطى حنطور تجره 6 خيول، 
وأصبح ملء السمع والبصر، وكان 
ينتظــره جمهور المســتمعين بفارغ 
الصبــر فــي أي مكان يذهــب إليه، 
ويتوافد آالف المصلين على مســجد 
الســيدة زينب وما حوله لالســتماع 

إلى تالوته..
جنازة شعبية ورسمية

وتوفي الشيخ أحمد قبل عام 1935 
عــن عمر ناهــز 70 عاًما، وشــيع 
جثمانه في جنازة رســمية وشعبية، 
تقدمهــا كبار رجــال الدولة وبعض 
المبعوثيــن مــن الــدول اإلســالمية 
وشــارك فيها عشــرات اآلالف من 
مريديــه ومحبيه، وجاءت وفاته قبل 
افتتاح اإلذاعة المصرية، ولم يسعفه 
الوقت لتسجيل قراءاته في الراديو.

ووفًقــا للكاتــب شــكري القاضــي، 
أنجــب القارئ الشــيخ أحمــد ندا 5 
أبنــاء، ثالثة ذكور هم: أحمد، محمد 
ومحمــود، وابنتــان همــا: ســكينة 
وزينــب، وتوفــوا جميعهــم، ومــن 
أحفــاده المطربة فوقية محمود أحمد 
الشهيرة بـ«شريفة فاضل« وتوفيت 
هذا العــام، ورجــل األعمال جالل 
المعتزلة  محمود أحمد، والمطربــة 

ثناء ندا.
        عن العين اإلخبارية بتصرف

n  تــم مؤخــرا بالعاصمــة عرض 
»الحلقــة« وهــي مونتاج مســرحي 
مســتمد من مســرحيات عبــد القادر 
تكريمــا   )1939-1994( علولــة 
لهذا الرجل والكاتب المســرحي الذي 
ترك بصمته في المســرح الجزائري 
بممارســة فريدة مســتلهمة من عدة 

أشكال من التعابير المحلية.

ويأتــي هــذا اإلنتاج الجديد للمســرح 
الجهوي لمدينة وهران الذي احتضنه 
المســرح الوطنــي الجزائري »محي 
الدين بشطارزي« تكريما لعبد القادر 
علولــة الــذي اغتيل فــي 10 مارس 
1994 و كذلك بمناســبة إحياء اليوم 

العالمي للمسرح.
ويتناول عــرض »الحلقة« الذي ألفه 

و أخرجــه أحمــد ســفيان مقاطع من 
مســرحيات عبد القادر علولة منها » 
لجــواد« و »القــوال« و » اللثام« و 

»حمق سليم« و » الخبزة«.
وتطرق هــذا العرض الذي قدمه 19 
ممثال من هواة و محترفين إلى مقاطع 
ميــزت العمل الوفير لعلولة الذي كان 
يهتم بالفنون الشــعبية و اشكالها على 

غرار القــوال والحلقة كقاعدة للبحث 
والتفكير.

وفي مشــهد مجرد و بســيط يســيطر 
عليه الســواد، قــام ممثلون محترفون 
مثل أمينة بلحسين و مصطفى مراتية 
و أميــر عــراب بإحيــاء مقاطــع من 
خمس مســرحيات تمكن مــن خاللها 
الجمهور التجول عبــر أعمال علولة  
التي تالمس جوانب مختلفة من الحياة 
الحقبة  لتلــك  االجتماعية والسياســية 

التي تطرق إليها الكاتب المسرحي.
وتميــز العــرض الــذي كان مرفوقا 
بعزف موســيقي و أغانــي من تأليف 
عبــد القــادر علولــة و أداء رميســاء 
شــيخي و أورابح ياســين بأداء رائع 
للممثليــن و الموســيقيين مــن بينهــم 

عازف الكمان ناصر باي.
»رؤيــة  المخــرج   اختــار  وقــد 
معاصرة« لخلق صور و االنتقال بين 

المقاطع المسرحية و األغاني.
للعلــم، قام الفنان و المخرج و الكاتب 
المســرحي عبد القــادر علولة بتأليف 
وإخراج عدة عروض منها »الخبزة« 
و »حمــام ربي« و »القــوال« و » 

لجواد« و »اللثام«.
ويفتح هذا العرض برنامج المســرح 
الوطنــي الجزائــري الخاص بشــهر 
رمضان الذي يستمر حتى 18 أبريل 

المقبل.

عدة مسارح جزائرية تفتح ابوابها خالل شهر رمضان

n عــاد الفــن الرابــع تدريجيــا 
إلــى  األخيــرة،  الســنوات  فــي   ،
صدارة المشهد الثقافي خالل شهر 
رمضــان، حيث فتحت هذه الســنة 
عدة مسارح جزائرية أبوابها خالل 

الشــهر الكريــم مــن خــالل تقديم 
برنامجا ثريا.

و قررت مسارح الجزائر ووهران 
وقســنطينة وعنابة وبسكرة افتتاح 
برامجهــا الرمضانية يــوم االثنين 

27 مــارس بالتزامــن مــع اليــوم 
العالمي للمسرح.

وسيقوم المسرح الوطني الجزائري 
»محي الدين باشطرزي« بعرض 
مســرحية »الحلقــة« مــن إنتــاج 
المسرح الجهوي بوهران في اطار 
االحتفاء بأعمال الكاتب المسرحي 
والممثــل عبــد القــادر علولة الذي 
اغتيــل يــوم 14 مــارس 1994 

بأيادي ارهابية.
وبخصوص السهرات الموسيقية ، 
فســيكون الجمهور الجزائري على 
موعــد مــع مجموعة مــن الفنانين 
المشــهورين من مختلف الطبوع، 
السيما موسيقى األندلسية والشعبي 
والعاصمي، على غرار عبد القادر 
شــاعو وحســيبة عمــروش وليلى 
بورســلي وعبــاس ريغــي ومنال 
غربــي، باإلضافــة الى مســرحية 
??موســيقية بقيــادة جمعية »أهل 

الفن«.

وبالمســرح الجهــوي عبــد القادر 
علولة بوهران ، ســيكون للجمهور 
»قبــل  مســرحية  مــع  موعــدا 

الضوء«.
من جهته، اختار المسرح الجهوي 
محمد الطاهــر فرقاني بقســنطينة 
االحتفــال باليوم العالمي للمســرح 
بمســرحية »قلــوب« ، مــن تقديم 
طالب مدرســة هذه المؤسســة، و 

اخراج عبد النور يسعد.
الجهــوي  المســرح  يحتفــل  كمــا 
عزالديــن مجوبي بعنابة بهذا اليوم 
بعــرض مســرحية »فرجة شــو« 

للمخرج توفيق مزغاش.
وببســكرة، اعلن المسرح الجهوي 
شــباح مكــي عــن عــدة عروض 
على غــرار »الفلوكــة« للمخرج 
أحمد العقون، و مســرحية »صحا 
الرتيســت«، مــن إخــراج عمــر 

فتموش.
                                              ق.ث

سهرات رمضان بالبويرة: المرسح الجهوي يفتح أبوابه للجمهور
n فتــح المســرح الجهــوي »عمار 
لعســكري« بالبويرة أبوابــه للجمهور 
منذ أول أمس األحــد في إطار برنامج 
ثقافي وفني ثري هدفه تنشيط السهرات 
الرمضانيــة بهــذه المدينــة، وفــق مــا 

الحظته »وأج«.
و أفادت مديرة الثقافة والفنون، ســليمة 
قــاوا ببرمجة 10 عروض مســرحية 
ومونولوجــات إلى جانــب حفالت فنية 
على مســتوى هذه المؤسسة الثقافية في 

إطار تنشيط ليالي رمضان.
و احتضــن المســرح الجهوي أمســية 
العــرض  فــي هــذا اإلطــار،  األحــد 
األول لمســرحية »صحا الرتيســت« 
مــن  و  فطمــوش،  عمــر  للمســرحي 
إنتــاج تعاونيــة »مســرح الســنجاب« 
ببرج منايــل )بومــرداس(. وقام بأداء 
هــذا العــرض الفنان أحســن لعزازني 
بحضور جمهــور غفير ابــدي إعجابا 
كبيــرا بهذا العمل الفكاهي الذي يتناول 

سيرة فنان في الجزائر.

كما اســتمتع الجمهــور البويــري ليلة 
أمــس االثنيــن بعــرض الفرقــة الفنية 
»ثــادارث إفهــالل« من بلديــة أغبالو 
)شــرق البويرة(، التــي أدى أعضاءها 
المتمثلين في حوالي 20 فتاة مجموعة 
من األغاني القبائلية الجميلة المعروفة.
و شــهدت نفس األمســية تقديم شــباب 
من نفس الفرقة الفنية لعرض مسرحي 

هزلي بعنوان »لي حيطيست«.
و عرفت هــذه العــروض توافد أعداد 
كبيــرة من المواطنين خالل هذه الليالي 
األولى من الشــهر الكريــم بالرغم من 
األجواء الباردة السائدة خالل هذه األيام 
األولــى من فصل الربيع بالبويرة، فيما 
تمت برمجة عروض أخرى ســتقدمها 

فرق من بجاية والمسيلة وعنابة.
كما ســتكون جمعية األنشــطة الشبابية 
لألخضريــة فــي الموعــد ســهرة يوم 
الثالثاء بمسرح عمار لعسكري، لتقديم 
مســرحيتها المعنونة »حتى 62«، من 
إنتــاج الفنانيــن بــالل زيــان ومحفوظ 

نوي.
و إلــى جانب العــروض المســرحية، 
يتضمــن برنامج مديرية الثقافة حفالت 
فنية من تنشيط كوكبة من المطربين في 
الفن الشــعبي واألندلسي وفرق اإلنشاد 

و المديح الديني، وفقا للسيدة قاوا.

و في ســياق متصــل، يرتقب احتضان 
للبويــرة  لعســكري  عمــار  مســرح 
لفعاليات »شــهر التــراث« ابتداء من 
18 ابريل المقبل تحت شعار »التراث 
الثقافــي الجزائري وامتــداده في القارة 

اإلفريقية«.
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الطفــان ســطيحي إســحاق ومحمــد البالغــان مــن العمــر 
التوالــي   خمــس )5(  ســنوات وســنتين ونصــف  علــى 
ــا يدعــى :  ــدد حياتهم ــات يه ــر ب ــرض خطي ــن م ــان م يعاني
ــر  ــن أمــراض فق ــادر م ــوع ن ــة« وهــو ن ــا المنجلي »األنيمي
الــدم ومــرض مزمــن ال  يمكــن الشــفاء منــه  لألســف و لكــن 
ــف  ــاج مكث ــة وع ــات جراحي ــراء عملي ــه بإج ــن عاج يمك

ــن. ــارج الوط خ
ــقيقين  ــد الش ــا وال ــلمها لن ــي س ــق الت ــب الوثائ ــة وحس العملي
 Médical Park Florya et تركيــا  فــي  لمستشــفى 
1مليــار  حوالــي  تكلــف     Bahcelievler Istanbul

و800 مليــون ســنتيم، الوالــد طــاف بهمــا كل مستشــفيات قســنطينة والعاصمــة بمبالــغ مكلفــة وجــه إلــى 
المستشــفى المذكــور فــي تركيــا، وهــو اليــوم يوجــه نــداء إلــى كل الخيريــن وذوي القلــوب الرحيمــة والمتبرعيــن 

ــتطاع ..  ــدر المس ــاعدته كل ق ــه مس ــاء وطن ــن أبن م
لمن يهمه األمر اإلتصال بوالد الطفلين عبد الحكيم عبر رقم هاتفه : 

   CCP  0023227787 CLE 93 0792365434 أو التبرع عبر حسابه الجاري
مالحظة: ملف  الطفلين المريضين كاما متوفر لدى الجريدة لمن يريد اإلطاع عليه.

وهللا ال يضيع أجر المحسنين

الطفلة بوعبيد أميمة البالغة من العمر 12 سنة 
تعاني من مرض خطير نادر يدعى : » فقر 

الدم الاتناسجي« والذي يستوجب إجراء عملية 
جراحية مستعجلة لزرع النخاع بمستشفى بتركيا
 MEDICAM PARK FLORYA ET

BAHÇELIRVLER ما يتطلب مبلغ مليار 
و930 مليون سنتيم.

للخيرين وكل كم ينوي مساعدة هذه البرعمة 
عليه االتصال برقم هاتف الوالد بوعبيد بال: 
0550289557 حسابه البريدي الجاري رقم 

CCP 92392 97 CLE 80
*ماحظة ملف المريضة كاما متوفر لدى الجريدة 

لمن يريد اإلطاع عليه.
إن هللا ال يضيع أجر المحسنين

نداء وطلب مساعدة

نــــداء استغاثــة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية برج بوعريريــــج
مديريـــــة البيئـــــــــة

قــرار رقــم:-580 2023  مــؤرخ فــي :  15 مــارس 2023 يتضمــن فتــح تحقيــق 
عمومــي لدراســة التأثيــر علــى البيئــة، لمشــروع إنشــاء محجــرة )مكمــن الصلصــال 
( لفائــدة: الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة المســماة » بريــك اليــف« بالمــكان 

ــة القصــور. ــار، بلدي ــة االبي المســمى كودي
باقتراح من السيـــد مديرة البيئـــــة

يقــــــــــــرر
الـــــمادة األولـــــــى: يعلــن عــن فتــح تحقيــق عمومــي لدراســة التأثيــر علــى البيئــة، 
لمشــروع إنشــاء محجــرة )مكمــن الصلصــال( لفائــدة: الشــركة ذات المســؤولية 
المحــدودة المســماة » بريــك اليــف« بالمــكان المســمى كوديــة االبيــار، بلديــة 

القصــور. بمســاحة 07 هكتــار.
الـــــمادة الثانيــة: يعيــن الســيد :بريكــي عبــد الــرؤوف ، كمحافــظ محقــق للقيام بتســجيل 
كل الماحظــات الكتابيــة أو الشــفوية التــي يمكــن أن يبديهــا المواطنــون أو المصالــح 

المعنيــة بخصــوص المشــروع فــي ســجل مرقــم ومؤشــر عليــه يفتــح لهــذا الغــرض.
الـــــمادة الثالثــة: يفتــح الســجل علــى مســتوى بلديــة القصــور فــي فتــرة أوقــات العمــل 
ــذا  ــخ إشــهار ه ــن تاري ــداء م ــوم ابت ــدة ال تتجــاوز خمســة عشــر )15(ي الرســمية لم

القــرار لتمكيــن المواطنيــن مــن إبــداء آرائهــم وماحظاتهــم.
الـــــمادة الرابعــــة: يقــوم المحافــظ المحقــق بإجــراء كل التحقيقــات وجمــع المعلومــات 
التكميليــة الراميــة إلــى توضيــح العواقــب المحتملــة للمشــروع علــى البيئــة علــى أن 

يختــم التحقيــق بــرأي صريــح حــول المائمــة أو عــدم المائمــة.
الـــــمادة الخامســة: يشــهر هــذا القــرار عــن طريــق التلصيــق بمقــر الوالية،وبدائــرة 
ــن  ــن م ــن المواطني ــن لتمكي ــن يوميتي ــهر بجريدتي ــا يش ــة القصوركم ــة وبلدي الحمادي

ــه. االطــاع علي
الـــــمادة السادســة: يكلــف الســيد األميــن العــام للواليــة، الســيدات و الســادة:  مديــرة 
ــس  ــس المجل ــة، رئي ــرة الحمادي ــس دائ ــة، رئي ــر البيئ ــة، مدي ــن والشــؤون العام التقني
ــذا  ــذ ه ــه بتنفي ــا يخص ــق كل فيم ــظ المحق ــة، المحاف ــة الحمادي ــدي لبلدي ــعبي البل الش

ــة. ــة للوالي ــرارات اإلداري ــن الق ــيدرج  ضم ــذي س ــرار ال الق
الوالي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
مكتب األستاذ دفاف البشير

محضر قضائي لدى محكمة برج بوعريريج
حي 287 مسكن عمارة 01 طابق أول

مقابل مقر الوالية برج بوعريريج
035.76.56.50  الهالف:

نشر مستخرج من قائمة شروط البيع بالمزاد العلني مناب قاصر
ــي  ــزوز )يح ــر ع ــا القص ــق أوالده ــي ح ــة ف ــي القائم ــت الدراج ــة بن ــيد)ة(: داود نعيم ــن الس ــب م بطل

ــب ( ــر زين - كوث
أبناء الطاهر بموجب أمر بالتصرف.

الساكن )ة( حي الحدائق شارع ج رقم 14 والية برج بوعريريج
بمقتضى تحت رقم 21/509 

رخصــة بالتصــرف فــي أمــوال قاصــر صــادر عــن رئيــس قســم شــؤون األســرة بمحكمــة بــرج 
509/21 رقــم:  تحــت   2021/05/30 بتاريــخ  بوعريريــج 

تعيين الحقوق العقارية والسعر اإلفتتاحي
- تمتلــك القاصــرة عــزوز كوثــر زينــب بنــت الطاهــر : حقــوق عقاريــة مقــدرة ب 72/07 فــي قطعــة 
أرض عليهــا بنايــة ســكنية فــي طــور االنجــاز )ط( + 01( تقــع بتجزئــة 19 قطعــة مســاحتها مقــدرة ب 
173 متــر مربــع تحمــل القســم 132 مجموعــة ملكيــة 122 ، تقييــد فــي 2018/02/15 ايــداع حجــم 
ــج بســعر افتتاحــي  ــرج بوعريري ــة ب ــا العقاري ــة ومحافظته ــا المدني ــة و دائرته ــة 1912 بلدي 59 تربيع
ــري و  ــار جزائ ــون دين ــة وثاث ــة و ثاث ــف وثاثمائ ــبعة أل ــة و س ــدره : 807.333.32 دج )ثمانمائ ق
اثنــان وثاثــون ســنتيم (. .                               يمتلــك القاصــر عــزوز يحــى ابــن الطاهــر : حقــوق 
ــع  ــي طــور االنجــاز )ط 01+( تق ــة ســكنية ف ــا بناي ــي قطعــة أرض عليه ــدرة ب 72/14 ف ــة مق عقاري
بتجزئــة 19 قطعــة مســاحتها مقــدرة ب 173 متــر مربــع تحمــل القســم 132 مجموعــة ملكيــة 122 ، 
تقييــد فــي 2018/02/15 ابــداع حجــم 59 تربيعــة 1912 بلديــة و دائرتهــا المدنيــة وحافظتهــا العقاريــة 
بــرج بوعريريــج بســعر افتتاحــي قــدره : 1.614.666.66 دج )مليــون وســتمائة و أربعــة عشــر ألــف 

وســتمائة و ســتة و ســتون دينــار جزائــري و ســتة ســتون ســنتيم (.
ــرج  ــاء ب ــس قض ــة ومجل ــاص محكم ــدى اختص ــي ل ــر قضائ ــير محض ــاف البش ــتاذ)ة( دف ــن األس  نح

ــاه ــع أدن ــاه والموق ــوان أع ــه بالعن ــن مكتب ــج الكائ بوعريري
نعلــم عامــة الجمهــور بأنــه تــم إيــداع علــى التوالــي قوائــم شــروط البيــع لــدى محكمــة بــرج بوعريريــج 
ــم 23/16  ــم 23/83 ، وجــدول رق ــداع رق ــم 23/15 إي ــخ 2023/03/21 جــدول رق ــخ : بتاري بتاري
إيــداع رقــم : 23/84 . جلســة نظــر االعتراضــات المحتملــة حــددت ليــوم 2023/04/18 علــى الســاعة 
))14.00 زواال بنفــس المحكمــة.  أمــام الســيد رئيــس قســم البيــوع العقاريــة .   لمزيــد مــن المعلومــات 
ولاطــاع علــى دفتــر الشــروط االتصــال بمكتــب المحضــر القضائــي المذكــور أعــاه أو كتابــة ضبــط 

محكمــة بــرج بوعريريــج.
المحضر القضائي األستاذ وفاف بشير

حكم بالحجر
ــا شــؤون االســرة  ــي قضاي ــا ف ــة حــال فصله قضــت المحكم

ــا  ــا غيابي ــا ابتدائي علني
في الشكل : قبول الدعوى شكا 

فــي الموضــوع : افــراغ الحكــم الصــادر بتاريــخ:   04 / 09 
ــم  ــوادي قس ــة راس ال ــن محكم ــرس 1936 ع / 2022 فه
شــؤون االســرة والمصادقــة علــى تقريــر الخبــرة المنجــزة من 
الخبيــر بــن شــيخ عبــد الحليــم والمودعــة لــدى امانــة ضبــط 
المحكمــة بتاريــخ 20 / 09 / 2022 تحــت رقــم 482 
وبالنتيجــة الحكــم بالحجــر علــى المرجــع ضــده يحيــاوي 
العيــد وتعييــن ابنــه يحيــاوي طاهــر مقدمــا عليــه للقيــام 
ــر  ــع االم ــاص ، م ــابه الخ ــة لحس ــة والمالي ــؤونه االداري بش
ــه  ــير ب ــام و التاش ــة لإلع ــدة يومي ــم بجري ــذا الحك ــر ه بنش
علــى هامــش عقــد ميــاد المحجــور عليــه وابقــاء المصاريــف 
القضائيــة علــى عاتــق المرجعــة بمــا فيهــا مصاريــف الخبــرة 
ــا  ــار اليه ــة المش ــة العلني ــارا بالجلس ــم جه ــذا صــدر الحك . ب
ــاه نحــن  بالتاريــخ المذكــور اعــاه ولصحــة مــا ذكــر امضين

ــط . ــن الضب ــس وامي الرئي
الرئيس )ة(                       أمين الضبط

حـــكــــــــــــــــــــــــم بالحـــــــجــــــــــر
** ولهذه األسباب ** 

قضت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا ابتدائيا حضوريا 
 في الشكل : قبول الدعوى شكا وقبول إعادة السير فيها 

فــي الموضــوع : إفــراغ الحكــم الصــادر بتاريــخ الصــادر 04/09/2022 فهــرس 1925 
ــط  ــة الضب ــة بأمان ــم المودع ــد الحلي ــن الشــيخ عب ــر ب ــن الخبي ــرة م ــى الخب ــة عل و المصادق
بتاريــخ 02/10/2022 رقــم 504 وبالنتيجــة الحكــم بالحجــر علــى المرجــع ضــده و تعييــن 
إبنــه المرجــع بلفقــاس عبــد الباقــي مقدمــا عليــه لتســيير شــؤونه اإلداريــة والماليــة لحســابه 
الخــاص مــع نشــر الحكــم بجريــدة يوميــة لإلعــام و التأشــير بــه علــى هامــش عقــد ميــاد 

المحجــوز عليــه األصليــة .
تحميل المرجع بالمصاريف القضائية بما فيها مصاريف الخبرة .

بــذا صــدر الحكــم جهــارا بالجلســة العلنيــة المشــار إليهــا بالتاريــخ المذكــور أعــاه ولصحــة 
ماذكــر أمضينــاه نحــن الرئيــس و أميــن الضبــط 

الرئيس                                                              أمين الضبط

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية : ميلة 

دائرة :فرجيوة
بلدية :فرجيوة

المصلحة : الشؤون االجتماعية 
الرقم : 03 /2023

نموذج إشهاري لتأسيس جمعية بلدية ذات طابع اجتماعي

طبقا ألحكام القانون رقم : 12/06 المؤرخ في 12 يناير2012 المتعلق بالجمعيات .
لقد تم هذا اليوم :27/03/2023 تأسيس الجمعية المحلية ذات طابع اجتماعي .

المسماة : جمعية حي مكتتبي عدل حصة 350+300 مسكن –فرجيوة
الرئيس :بوالسكك ياسين 

المقر : حي الشهيد مرمول عبد المجيد ¬¬) حي 147 قطعة ( –فرجيوة
رئيس المجلس الشعبي البلدي

  لكل إشهاراتكم و إعالناتكم  جريدة  
إحرتافية .. إخراج متميز وأسعار  تنافسية 

لإلتصال : 

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

   TEL :  031 74 16 09 
  FAX :  031 74 16 09aineldjazaircne2020@gmail.com
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الخميس 30 مارس 2023 م20    
الموافق لـ 08 رمضان 1444 هـ 

بعد موقعتــي النيجر.. »الخضر« 
مرشــحون للتقدم فــي  تصنيف الفيفا؟

يُنتظر أن يحقق منتخب الجزائر قفزة نوعية خالل التصنيف 
لكرة  الدولي  االتحاد  سيصدره  الذي  للمنتخبات،  الشهري 

القدم يوم 6 أفريل المقبل.
تاج الدين

في  النيجر  أمام  الفوز  حقق  الوطني قد  وكان منتخب 
مناسبتين، بنتيجة 1-2 و0-1، في الجولتين الثالثة والرابعة 

من تصفيات كأس أمم أفريقيا »كوت ديفوار 2023«.
فترة  في  جديدا  وجها  مرتين   2019 أفريقيا  بطل  وقدم 

بـ5 مواهب  الدولي األخيرة، بعد أن دعم صفوفه  التوقف 
الواعد  الثنائي  بينهم  المزدوجة، من  الجنسية  من أصحاب 
بوعناني،  الدين  وبدر  شايبي  فارس  الفرنسي  الدوري  في 

بجانب ريان آيت نوري الظهير األيسر لولفرهامبتون.
فإن منتخب  رانكينج«،  »فوتبول  موقع  لحسابات  وفقا 
الشهري  التصنيف  في   33 المركز  حاليا  الجزائر يحتل 
التوقف  فترة  مباريات  استكمال  انتظار  في  للمنتخبات، 

الدولي لشهر مارس.

عالميا  الـ40  المركز  يحتل  كان  »الخضر«  منتخب 
أصدره  للمنتخبات  تصنيف  آخر  في  أفريقيا  والسابع 

االتحاد الدولي لكرة القدم.
بعد  في 2022،  عاما صعبا  الجزائر  منتخب  وعاش 
أفريقيا  أمم  كأس  من  الثاني  للدور  التأهل  في  فشله 
أدى  ما  وهو   ،2022 العالم  ونهائيات كأس   ،2021

لتراجعه بشكل كارثي في تصنيف »الفيفا«.
في  له  ترتيب  أفضل  حقق  أفريقي  الشمال  المنتخب 
ترتيب االتحاد الدولي لكرة القدم عام 2014، باحتالله 

المركز 14 عالميا.
في  ترتيبه  تحسين  مواصلة  الجزائر  منتخب  بإمكان 
دوريا  يصدره  الذي  للمنتخبات  الشهري  التصنيف 

االتحاد الدولي للعبة.
شهر  في  الصحراء«  »محاربي  منتخب  ويخوض 
الخامسة  الجولة  في  أوغندا  ضد  مباراة  المقبل  جوان 
من تصفيات كأس أمم أفريقيا »كوت ديفوار 2023«، 
أوروبي  أو  أفريقي  منتخب  أمام  ودية  مباراة  بجانب 

سيتم تحديده الحقا.
نظيره  الجزائر  منتخب  سيواجه  أشهر،  بـ3  بعدها 
التنزاني ضمن الجولة السادسة واألخيرة من التصفيات 
منافس  أمام  ودية  مواجهة  يخوض  أن  قبل  األفريقية، 

سيتم تحديده الحقا.
أكتوبر  توقفي  القدم  لكرة  الجزائري  االتحاد  وسيستغل 
أفريقية  منتخبات  مع  التفاق  التوصل  أجل  من  ونوفمبر 
لمنافسات  تحسبا  قوية،  ودية  مباريات  لخوض  وأوروبية 
مع  خاصة   .»2023 ديفوار  »كوت  أفريقيا  أمم  كأس 
من  مؤثرين  آخرين  العبين  وممكن  عوار  حسام  التحاق 

مواهب مزدوجي الجنسية.

في  األولمبي،  الجزائري  المنتخب  فشل 
 23 من  ألقل  أفريقيا  أمم  نهائيات  بلوغ 
 ،)1-0( غانا  أمام  خسارته  عقب  عاًما، 
من  الفاصل  الدور  إياب  في  الثالثاء،  يوم 

التصفيات.
هدفه  تسجيل  في  الغاني،  المنتخب  ونجح 
العبه  عبر  فقط،  دقيقة   12 مرور  بعد 

إسحاقو فتاوو. 
في  الجزائري  المنتخب  آمال  انتهت  بذلك 
عجز  أن  بعد  باريس،  بأولمبياد  المشاركة 
المقررة  أفريقيا  لبطولة  الوصول  عن 
بالمغرب، سنة 2023، والمؤهلة ألولمبياد 

.2024
وعليه، ورغم المجهودات الكبيرة و الفرص 
في  الوطنية  التشكيلة  خلقتها  التي  العديدة 
كتيبة  أن  إال  اللقاء،  من  األخيرة  الفترات 
العودة  من  تتمكن  لم  علي  ولد  المدرب 
تجرع  على  ثمأجبرت  ومن  النتيجة  في 
مرارة اإلقصاء الذي جعلها تندم بشدة على 
في  أحسن  نتيجة  تحقيق  لفرصة  تضييعها 
فيها  كان  حيث  بالجزائر  الذهاب  مقابلة 
المجال متاحا لتسجيل أهداف أهدرت بسبب 

سوء التركيز و نقص النجاعة.
وكانت مباراة الذهاب، التي جرت بملعب 
عنابة، قد انتهت بالتعادل اإليجابي )1-1(

كأس افريقيا لألمم 
2025 : حلول لجنة 
من الكاف لمعاينة 

ملعب الشهيد حمالوي 
بقسنطينة

من  لجنة  الثالثاء  أمس  أول  حلت 
القدم »كاف«  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية 
جاهزية  مدى  لمعاينة  قسنطينة  بوالية 
التابعة  المرافق  و  حمالوي  الشهيد  ملعب 
الجزائر  ترشح  ملف  دراسة  اطار  في  له 
)كان  لألمم  افريقيا  كأس  لالحتضان 
2025( وفق ما صرح به األربعاء مدير 

الشباب والرياضة لوالية قسنطينة.
تصريح  في  حقاص  السعيد  أوضح  و 
خبراء  ثالث  من  مكونة  اللجنة  أن  لوأج 
ألمان و ممثلين)2( عن االتحادية  مفتشين 
عن  ممثل  و  القدم  لكرة  الجزائرية 
حيث  القدم  لكرة  االفريقية  الكونفدرالية 
بوالية  الرياضية  المنشآت  بتفتيش  قاموا 
ملف  في  الجزائر  اعتمدتها  التي  قسنطينة 

ترشحها الحتضان »كان 2025«.
شاهدت  قد  البعثة  ان  حقاص  السيد  أكد  و 
عليها  تتوفر  التي  االمكانات  يبرز  فيديو 
الوالية تحسبا الحتضان مباريات النهائيات 
األصعدة  مختلف  على  ذلك  و  االفريقية 
الضوء  تسليط  الصدد  هذا  في  مفصال 
و  ملحقاته  و  الشهيد حمالوي  ملعب  على 
المرافق الصحية وشبكة النقل الحديثة و كذا 

المؤسسات الفندقية المصنفة.
للتذكير قدمت الجزائر ملف ترشحها لتنظيم 
كان2025- بعد قرار الهيئة القارية بسحب 
تنظيم الدورة من غينيا بسبب التأخر الكبير 

المسجل في بناء مختلف المنشآت.
وأج

الوطني  المنتخب  أنهى 
القدم  لكرة  الجزائري 
 17 من  أقل  لفئة 
الدورة  منافسات  سنة, 
الرباعية  الودية  الدولية 
إلى   22 من  المنظمة 
بالجزائر,  مارس   28
الثاني  المركز  في 
نظيره  مع  تعادله  عقب 
2-( بنتيجة  المالي 
الثالثة  المقابلة  في   ,)2
لعبت  التي  واألخيرة 
الثالثاء  أمس  سهرة 
مانديال  نيلسون  بملعب 

-الجزائر(. )براقي 
فيها  افترقا  التي  الودية  المقابلة  هذه  واتسمت 
بندية   )2-2( التعادل  نتيجة  على  المنتخبان 
على  التشكيلتين  بين  شديد  وتنافس  كبيرة 
و  الضغط  جانب  من  خاصة  االصعدة  جميع 

البدني. االندفاع 
المرحلة  في  المقابلة  اهداف  كل  جاءت  و 
الجزائر  هدفي  سجل  حيث  اللقاء,  من  الثانية 
 ,78 و  ال62  الدقيقتين  في  اناتوف  الالعب 
فيما سجل هدفي منتخب مالي كل من دايانغين 

سيدي بي )64د( و أبو بكر ديارا )76د(.
تمكن  المقابلة,  نهاية  عن  دقائق  خمس  وقبل 
الذي  الثالث  الهدف  إضافة  من  »الخضر« 
قبل  التسلل,  وضعية  بسبب  الحكم  رفضه 
كانت  جيدة  لمباراة  النهائية  لصفارة  إطالقه 
بالخروج  التشكيلتين  كلتا  لمدربي  الفرصة  فيها 
لالستحقاقات  تحسبا  مفيدة  جد  بمعلومات 

. لمقبلة ا
كان  الجزائري  الوطني  المنتخب  أن  ومعلوم 
جزر  منتخب  على  بالفوز  الدورة  استهل  قد 
قبل  األولى,  الجولة  في  ب)3-1(  القمر 
بنتيجة  اليابان  أمام  الثانية  الجولة  في  التعادل 

.)3-3(

فاز  الثالثة,  للجولة  الثانية  المقابلة  وفي 
القمر  جزر  منتخب  على  الياباني  المنتخب 
المركز  في  الدورة  لينهي   )4-1( بنتيجة 

باللقب. متوجا  األول 
المنتخب  كان2023-, سيلعب  نهائيات  وخالل 
المجموعة  سنة ضمن   17 الجزائري ألقل من 
مانديال«  »نيلسون  بملعب  المبرمجة  األولى 
السنغال  و  الصومال  منتخبات  رفقة  ببراقي, 
أمام  له  خرجة  أول  ستكون  حيث  والكونغو, 
يوم  المقررة  االفتتاحية  المباراة  في  الصومال 

)00ر20سا(. أبريل   29 السبت 
منتخبات  كان2023-,  موعد  في  وتشارك 
مجموعات  ثالث  على  توزيعها  تم  بلدا   12
تجري  حيث  منتخبات,   4 مجموعة  كل  تضم 
)براقي(,  مانديال«  »نيلسون  بمالعب 
ماي  و19  )قسنطينة(  حمالوي«  و«الشهيد 

)عنابة(.  1956
منشطو  سيمثل  القارية,  المنافسة  نهاية  وعقب 
في  السمراء  القارة  النهائية  نصف  المباريات 
 10( بالبيرو  سنة(   17 من  )أقل  مونديال 

.)2023 ديسمبر   2  - نوفمبر 

وأج

مواجهة نارية تنتظره السبت المقبل 

شباب بلوزداد يشد الرحال إىل 
تونس لمواجهة الرتجي

دورة الجزائر الدولية ألقل من 17 سنة 

المنتخب الجزائري وصيف منتخب 
اليابان المتوج باللقب

تونس،  إلى  الرحال  األربعاء،  أمس  ظهر  بلوزداد،  شباب  فريق  شد 
تحسبا لمواجهة الترجي، في إطار الجولة األخيرة من دور المجموعات.
وأعلن مدرب شباب بلوزداد عن القائمة المعنية بسفرية تونس، وهي 

القائمة التي ضمت 24 العبا.
ويغيب عن القائمة كل من بلخيثر وسالمي، في وقت عرفت فيه تواجد 
لمباراة  التحضير  في  مؤخرا  بلوزداد  شباب  فريق  وشرع  ربيعي. 
ببراقي، وخاض  مانديال  نيلسون  ملعب  ملحق  في  التونسي،  الترجي 
أشبال الكوكي، سهرة الثالثاء آخر التدريبات بالجزائر قبل التنقل إلى 
تونس. ويواجه شباب بلوزداد، مضيفه الترجي التونسي يوم  السبت 
بداية من الساعة الحادية عشرة ليال، في إطار الجولة السادسة من دور 

مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.
ق.ر

مأمورية صعبة أمام الوداد ..
شبيبة القبائل يف المغرب وعينها 

عىل  الصدارة 
المباراة  الكناري، سيلعب  القبائل ميلود حمدي، أن  أكد مدرب شبيبة 
األخيرة أمام الوداد المغربي من أجل الفوز وإنهاء دور المجموعات 
في الصدارة. وأضاف حمدي: ” المباراة ستكون معقدة، أما فريق كبير 
النهائي في  إلى ربع  للتأهل  مدعم بجماهيره، وسنبذل كل مجهوداتنا 
الصدارة”. وتابع حمدي في تصريحات له قبل التنقل إلى المغرب: ” 
رابطة أبطال إفريقيا، ليست الهدف األول، وهدفنا األول هو ضمان 
البقاء، لكن سنعمل على تحقيق نتيجة أمام الوداد والبقاء في الصدارة، 

ربع  في  نفكر  ذلك  بعد  ثم 
النهائي”. وتنقل فريق شبيبة 
إلى  الثالثاء،  مساء  القبائل، 
لمواجهة  تحسبا  المغرب، 
البيضاوي،  الوداد  نادي 
لحساب  المقبل،  السبت 
دور  من  األخيرة  الجولة 
أبطال  رابطة  مجموعات 

إفريقيا.
تاج الدين

الرياضة  على  عين 
لن يحرضوا كأس إفريقيا لألمم 

بالمغرب 

أولمبيو »الخضر« 
يخسرون في غانا

وينهون آمالهم  في بلوغ 
أولمبياد باريس
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العيــار  فجــر منتخــب إســكتلندا مفاجــأة مــن 
الثقيــل بفــوزه علــى ضيفــه اإلســباني )2-0( 
ــن  ــة م ــة الثاني ــي الجول ــاء، ف ــوم الثالث ــاء ي مس
ــا  ــم أوروب ــة كأس أم ــة لبطول ــات المؤهل التصفي

لكــرة القــدم 2024.
فــي هــذا  بالفضــل  ويديــن أصحــاب األرض 
االنتصــار الكبيــر لالعــب ســكوت مكتومينــاي، 
ــن )7  ــد الدقيقتي ــالده عن ــي ب ــرز هدف ــذي أح ال

ــى ملعــب  ــاراة عل و51( مــن عمــر المب
 Hampden  - بــارك  »هامبــدن 

غالســكو. بمدينــة   »Park
انتصــاره  اســكتلندا  منتخــب  وحقــق 
تصفيــات  فــي  التوالــي  علــى  الثانــي 
علــى  األول  بعــد   ،»2024 »يــورو 
ضيفــه القبرصــي )0-3( يــوم الســبت 
االفتتاحيــة  الجولــة  فــي  الماضــي، 
 6 إلــى  رصيــده  ليرفــع  للتصفيــات، 
المجموعــة  بصــدارة  وينفــرد  نقــاط، 
األولــى )A(، مبتعــدا بفــارق ثــالث نقــاط 

اإلســباني. وصيفــه  عــن 
المركــز  جورجيــا  منتخــب  ويشــغل 
الثالــث برصيــد نقطــة، حصــل عليهــا 
ــه النرويجــي )-1 ــه مــع ضيف ــر تعادل إث
1( مســاء يــوم الثالثــاء أيضــا، وتراجــع 
األخيــر إلــى المركــز الرابــع برصيــد 

ــن. ــن مباراتي ــا، م ــدة أيض ــة واح نقط
وتتذيــل قبــرص ترتيــب المجموعــة مــن دون 

ــد. رصي
تاج الدين

هيرفيــه  الفرنســي  تخلــى 
رينــارد عــن منصبــه كمديــر 
الســعودي  للمنتخــب  فنــي 
ــي  ــل تول ــن أج ــدم، م ــرة الق بك
ــالده  ــب ب ــب منتخ ــة تدري مهم

للســيدات.
الســعودي  المنتخــب  ونشــر 
لكــرة القــدم بيانــا عبــر حســابه 
الرســمي علــى »تويتر«، جــاء 
إدارة  مجلــس  »وافــق  فيــه: 
االتحــاد الســعودي لكــرة القــدم 
الفنــي  المديــر  طلــب  علــى 
هيرفيــه  الوطنــي  للمنتخــب 

رينــارد برغبتــه عــدم إكمــال المــدة المتبقيــة مــن عقــده«.
مضيفا: »علــى ضــوء ذلــك، تــم تســوية اإلجــراءات القانونيــة الرســمية بيــن 
ــه فــي  ــق ل ــد. وتمنــى رئيــس وأعضــاء المجلــس التوفي ــن إلنهــاء العق الطرفي

مســيرته القادمــة«.
ونشــر المنتخــب الســعودي فيديــو للمــدرب الفرنســي يعبــر فيــه عــن مشــاعره 
تجــاه المنتخــب واالتحــاد وفتــرة تواجــده فــي الســعودية بعيــد تقديــم اســتقالته.

ــام  ــى ع ــده حت ــد عق ــم تمدي ــر، رغ ــن »األخض ــل ع ــارد الرحي ــار رين واخت
2027 ووضــع خطــة لــكأس العالــم 2026، األمــر الــذي كان صادمــا، فكيف 
لــه أن يضحــي بمــا بنــاه مع المنتخــب الســعودي منــذ عــام 2019 وبــدأ فــي 
ــم قطــر  ــي كأس العال ــن ف ــوز تاريخــي أمــام األرجنتي ــق ف ــي ثمــاره بتحقي جن
ــب  ــا أن الرات ــيا 2023، كم ــي كأس آس ــاركة ف ــى المش ــه عل 2022، وإقبال
ــع  ــاه م ــا يتقاض ــف م ــن نص ــل م ــية أق ــر فرنس ــب تقاري ــه بحس ــق علي المتف

األخضــر؟
بدايــة سيســتهل رينــارد مشــواره مع ســيدات فرنســا بخــوض منافســات كأس 

العالــم أســتراليا ونيوزيلندا بيــن يوليــو وأغســطس المقبــل.
مــن جهــة أخــرى ســتكون فرصــة تدريب ســيدات فرنســا هــي تجربــة هيرفــي 
األولــى فــي بــالده بشــكل عــام، وهــي فرصــة حقيقــة لالقتــراب مــن مســؤولي 
ــذي  ــك، ال ــن منتخــب الرجــال كذل ــه وبي ــب المســافات بين ــدم وتقري اتحــاد الق
يعاني مــن عديــد الخالفــات بقيــادة مدربــه ديدييــه ديشــامب ســواء مــع العبيــن 

أو مــع مســؤولي االتحــاد الفرنســي.
وتولــى رينــارد البالــغ 54 عامــا تدريــب الســعودية فــي يوليــو 2019 بعقــد 
ــو الماضــي بعــد مشــوار  ــده فــي ماي ــد لعاميــن ونصــف العــام ومــدد تعاق يمت

ــم. ــات كأس العال ــي تصفي ناجــح ف
ولــم يعمــل رينــارد ســابقا كمــدرب للســيدات لكنــه كتــب تاريخــا ناجحــا بقيــادة 
ــي 2012 و2015  ــة ف ــم اإلفريقي ــكأس األم ــوز ب ــاج للف ــا وســاحل الع زامبي
علــى الترتيــب، كمــا تولــى تدريــب منتخــب المغــرب قبــل العمــل فــي 

ــعودية. الس
وكاالت

لماذا ضحى رينارد بتجربته الناجحة 
مع السعودية؟!.. أول تصريح لمدرب 

»األخضر بعد االستقالة

مفاجأة كبيرة في تصفيات 
»يورو 2024«

ــن  ــن م ــوز ثمي ــي بف ــب الكروات ــرج المنتخ خ
ملعــب مضيفــه التركــي )0-2( فــي اللقــاء الذي 
جمعهمــا مســاء اليــوم الثالثــاء، فــي الجولــة 
ــة كأس  ــة لبطول ــات المؤهل ــن التصفي ــة م الثاني

ــدم 2024. ــرة الق ــا لك ــم أوروب أم
ويعــود الفضــل فــي انتصــار منتخــب كرواتيــا، 
 ،2022 قطــر  مونديــال  ببرونزيــة  الفائــز 
لالعبــه ماثيــو كوفاتشــيتش، الــذي أحــرز هدفيه 
فــي الدقيقتيــن )20، و45( مــن زمــن الشــوط 
األول للمبــاراة علــى ملعــب »بورســا اتاتــورك 
- Bursa Ataturk Stadyumu« بمدينــة 

بورصــا التركيــة.
ــه  ــورة انتصارات ــا باك ــب كرواتي ــق منتخ وحق

بعــد   ،»2024 »يــورو  تصفيــات  فــي 
عقــر  فــي  التعــادل  فــخ  فــي  ســقوطه 
داره أمــام نظيــره الويلــزي )1-1( يــوم 
ــة  ــة االفتتاحي ــي الجول الســبت الماضــي، ف
للتصفيــات، ليرفــع رصيــده إلــى أربــع 
المجموعــة  ترتيــب  ويتصــدر  نقــاط، 
ــداف  ــارق األه ــاوزا بف ــة )D( متج الرابع
وصيفــه الويلــزي، الــذي تغلــب بــدوره 
ــد اليــوم  علــى ضيفــه الالتفــي بهــدف وحي

أيضــا.
بينمــا تعــرض منتخــب تركيــا للهزيمــة األولــى، 
بعــد فــوزه علــى مضيفــه األرمنــي )1-2( يــوم 
الســبت الماضــي، فــي الجولــة األولــى، ليتجمــد 

رصيــده عنــد 3 نقــاط، ومــن ثــم منتخبــا أرمينيا 
والتفيــا، فــي المركزيــن الرابــع والخامــس مــن 

دون نقــاط، بعــد مبــاراة واحــدة لــكل منهمــا.
ق.ر

كرواتيا تهزم تركيا في عقر دارها

بايرن ميونخ ..ماني كلمة السر 
في اإلطاحة بناجلسمان

ــالب ســاديو  ــاء، عــن ســر انق ــوم األربع ــي، الي ــي ألمان ــر صحف كشــف تقري
مانــي، نجــم بايــرن ميونــخ، علــى المــدرب جوليــان ناجلســمان، قبــل إقالتــه 

ــاري.  ــق الباف مــن تدريــب الفري
ــد مــع تومــاس  ــل ناجلســمان، والتعاق ــام، رحي ــل أي ــخ قب ــرن ميون ــن باي وأعل

ــي الســابق لتشيلســي.  ــر الفن ــل، المدي توخي
ــع أداء  ــة بتراج ــرار اإلقال ــرن، لق ــؤولي باي ــر مس ــن تبري ــم م ــى الرغ وعل
ــن  ــن الالعبي ــدد م ــالب ع ــن انق ــفت ع ــر كش ــض التقاري ــق، إال أن بع الفري

ــاب. ــدرب الش ــى الم ــار عل الكب
وبحســب صحيفــة »بيلــد« األلمانيــة، فــإن النجــم الســنغالي ســاديو مانــي، هــو 

الســبب الرئيســي فــي إقالــة ناجلســمان مــن تدريــب بايــرن ميونــخ.
وأشــارت الصحيفــة، إلــى أن مانــي انفعــل بشــدة علــى ناجلســمان أمــام 
ــاب دور ال 16  ــي إي ــان، ف ــان جيرم ــس س ــة باري ــب مواجه ــن، عق الالعبي

ــط.  ــق فق ــي 8 دقائ ــل ف ــارك كبدي ــه ش ــا، ألن ــال أوروب ــدوري أبط ل
وأضافــت الصحيفــة، أن هــذا الموقــف هــو ســبب إقالــة ناجلســمان مــن تدريــب 
ــب،  ــد تعــرض للترهي ــدرب ق ــدوا أن الم ــن اعتق ــخ، ألن الالعبي ــرن ميون باي
ــام  ــرة أم ــة مباش ــاراة التالي ــي المب ــنغالي ف ــم الس ــع بالنج ــد أن دف خاصــة بع

أوجســبورج. 
ــد  ــدرب فق ــت أن الم ــد أن أدرك ــمان، بع ــة ناجلس ــرن إلقال ــأت إدارة باي ولج

ــس. ــة المالب ــى غرف ــيطرة عل الس

ــد، قائمــة  ــال مدري ــي الســابق لري ــر الفن ــدان، المدي ــن زي ــن الدي دخــل األســطورة الفرنســية زي
المرشــحين علــى منصــب مــدرب المنتخــب الســعودي، خلفــا لمواطنــه هيرفــي رينــارد. وأعلــن 
االتحــاد الســعودي لكــرة القــدم، أمــس الثالثــاء، رحيل رينــارد عــن تدريــب األخضــر، وعــدم 
ــيدات. ــالده للس ــب ب ــب منتخ ــة تدري ــي مهم ــل تول ــن أج ــن عقده م ــة م ــدة المتبقي ــال الم  إكم
ــاك 4 مرشــحين لقيادة الســعودية خــالل  ــإن هن ــة« الســعودية، ف ــة »الرياضي وبحســب صحيف
الفتــرة المقبلــة، مــع إمكانيــة دخــول أســماء جديــدة ضمــن قائمــة الترشــيحات. وأضافــت 
ــي  ــي خورخ ــد البرتغال ــا يتواج ــدان، كم ــماء، زي ــك األس ــى رأس تل ــرز عل ــه يب ــة، أن الصحيف
ــن  ــابق ضم ــكا الس ــعودي وبنفي ــالل الس ــي، واله ــي الحال ــة الترك ــدرب فنربخش ــوس، م جيس

ــة. القائم
كمــا ضمــت الترشــيحات أيضــا اإليطالــي روبرتــو مانشــيني، رغــم ارتباطــه بعقــد مــع منتخــب 

إيطاليا.أمــا االســم الرابــع، هــو ســعد الشــهري، المديــر الفنــي للمنتخــب الســعودي األولمبــي.
وسائل إعالم سعودية

زيدان يتصدر 4 مرشحني لقيادة السعودية

نجــح المنتخــب التونســي فــي تحقيــق 
فــي   1-0 ليبيــا  علــى مضيفــه  الفــوز 
مبــاراة مثيــرة للغايــة شــهدت غضــب 
ــاءات  ــن لق ــة، ضم ــي النهاي ــر ف الجماهي
الجولــة الثانيــة مــن دور المجموعــات 
.2024 إفريقيــا  أمــم  كأس  لتصفيــات 

المبــاراة  هــدف  وجــاء 
الوحيد عبر رأســية هيثــم الجويني عنــد 
ــاراة  ــن الشــوط األول للمب ــة 16 م الدقيق
معلــول. علــي  مــن  رائعــة  بصناعــة 
وحــاول المنتخــب الليبــي العــودة فــي 

المبــاراة مــن جديــد عــدة مــرات لكنــه فشــل فــي 
ــاراة. ــوال المب ــاج ط ــور قرط ــباك نس ــز ش ه

وشــهدت المبــاراة غضبــت كبيــرا مــن الجماهيــر 

ــاه  ــوات المي ــي أمطــرت الملعــب بعب ــة، الت الليبي
ورشــقت بهــا الالعبيــن، ســواء مــن منتخــب 
بالدهــا احتجاجــا علــى الخســارة علــى أرضهــم، 

ــوف. ــي الضي ــى العب أو حت

األلعــاب  الليبيــة  الجماهيــر  أشــعلت  كمــا 
الناريــة بكثافــة حيــث غلــب الدخــان الكثيــف 
ــرات المواجهــة، مــا تســبب  ــى بعــض فت عل
ولحكــم  لالعبيــن  الرؤيــة  صعوبــة  فــي 
المبــاراة. وبهــذا الفــوز، عــزز المنتخــب 
العاشــرة  للمجموعــة  صدارتــه  التونســي 
ــه  ــي حســم تأهل ــاط ونجــح ف ــد 10 نق برصي

لبطولــة كأس أمــم إفريقيــا 2024.
ــة  ــتوائية وصاف ــا االس ــل منتخــب غيني ويحت
المجموعــة برصيــد 9 نقــاط، فيمــا تأتــي 
ليبيــا ثالثــا بـــ 3 نقــاط، أمــا منتخــب بوتســوانا 
فــودع التصفيــات عقــب احتاللــه المركــز الرابــع 

بصفــر مــن النقــاط.
ق.ر

في ليلة غضب الجماهير الليبية.. تونس تخطف 
فوزا مثيرا وتتأهل ألمم إفريقيا 2024
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إستراحة

n يقول اإلمام الشافعي: كنا في سفر بأرض اليمن، فوضعنا الطعام للعشاء، فحضرت صالة 
المغــرب والطعام جاهــز، فتركنا الطعام وأقمنــا الصالة، وكان الطعــام دجاجتين، فأتى ثعلب 
ونحن نصلي، وأخذ دجاجة وهرب. فلما انتهينا من الصالة، أسفنا على الدجاجة...وقلنا: حرمنا 
طعامنا. وبينما نحن كذلك إذ جاء الثعلب وفي فمه الدجاجة، نراه من بعيد، فوضعها بعيدا عنا.. 
ووقف بعيدا عنها، يقول اإلمام: فهجمنا عليها.. فهرب الثعلب... فلما وصلنا إليها. فإذا هي ليفة 
على شكل دجاجة وليست دجاجة ... وبينما نحن نضحك على ذلك، كان الثعلب قد ذهب وأخذ 

الدجاجة الثانية وهرب بها ...فضحك علينا الثعلب...ونحن من كبار العلماء

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

العالم األديب المؤرخ الخطيب الشيخ أمين الكيالني 
يف رحاب العلم واإلميان  

n هــو العالمــة الشــيخ المؤرخ 
األديب الشــاعر الخطيب أبو مروان 
أميــن بــن مصطفــى زيــن الديــن 
الكيالنــي الحمــوي. ولد فــي مدينة 
حماة العريقة، ونشــأ بها، في أسرة 
عريقــة ذات حســب ونســب وعلــم 

وفضل وأدب.
توفَي والده ولم يكد يتم الســنة الثالثة 
من عمره، فنشــأ يتيمــاً، فقامت أمه 
واســتطاع  بــه،  والعنايــة  بتربيتــه 
بصبره وجــده أن يتغلّب على اليأس 

والعقبات ومصاعب الحياة.
تلقــى تعليمه في حماة فــي المرحلة 
)عنــوان  مدرســة  فــي  االبتدائيــة 
مــدارس  إحــدى  وهــي  النجــاح(، 
جمعيــة أعمــال البر اإلســالمية، ثم 
دخل المدرســة اإلعداديــة التركية، 
ونال شــهادتها، ثم انتقل إلى دمشــق 
إلكمال تحصيله الدراسي في مدرسة 
عنبر التركية الثانويــة، وقبل انتهاء 
الكبــرى  الحــرب  قامــت  دراســته 
)1914( فدعي إلــى الجندية برتبة 
ضابــط احتياطي، فانتظم في ســلك 
الضباط، فــي الجيــش العثماني، ثم 
التحــق بالجيش العربــي عند اندالع 
الثــورة العربيــة الكبــرى 1916 م 

برتبة ضابط.
جهاده وشجاعته:

وفي أكتوبر األول من سنة )1918( 
كان فــي طليعة الجيش العربي الذي 
دخــل حماة، واســتقبل فيهــا بحفاوة 
المعارك  وحماس وإكــرام. خــاض 
الحربيــة، وارتقى إلــى رتبة مالزم 
أول، واشــترك في معركــة )تلكلخ( 
يــوم االحتالل الفرنســي، في )24( 
جويلية من عــام )1920م(، وأبدى 

فــي  واشــترك  مشــهودة،  شــجاعة 
معركة ميســلون عــام )1920 م(، 
بقيــادة البطل يوســف العظمة، وبعد 
دخول الفرنســيين إلى سورية، هجر 
الجيــش واســتقال منــه. وانصرف 
للدراسة والعلم، ووهب حياته لخدمة 
العلم وطالبه، وشــارك في النهضة 
التمثيلية بحمــاة )1920ـ »1925 
م«1925 م(، فكتــب لهــا قصصــاً 
طبــع  رائعــة،  تمثيليــة  وروايــات 
أكثرهــا.. فقد كان متعــّدد المواهب، 
أديبــاً ومؤرخــاً، وشــاعراً وخطيباً 

مفوهاً، وروائياً وموسيقياً.
وفي ســنة )1933(، تعمم بالعمامة 
البيضــاء، وبدا له أن يــدرس العلوم 
الشــرعية، فتلقى الحديث والتفســير 
والفقــه واألصــول علــى صاحــب 
الفضيلــة مفتــي حماة الشــيخ محمد 
سعيد النعســاني، وبمدة وجيزة حذق 
هــذه العلوم، وتــدرج فيهــا، وطفق 
يدرســها ويطالــع ويلخــص، ويلقي 
الــدروس فــي الزاويــة الكيالنيــة، 
وتولــى الخطابة المنبريــة في جامع 
الشــيخ إبراهيــم في حــي الحاضر، 
وغــصَّ  األنظــار،  إليــه  فاتَّجهــت 
المسجد ورحباته الواسعة بالمصلين 
ق لســماع  أيــام الجمع، وكلٌّ متشــوِّ
درر ألفاظــه ووعظه، وهو ال يترك 
موضوعــاً يتعلّــق بالمصلحة العامة 
إال وطرقــه، وتكلــم عنــه بصراحة 
وجــرأة من فوق منبره، وقد شــجعه 
إخوانــه الخلّــص ورحبــوا بفكرتــه 
وعملــه، وكانوا ينتظــرون له مقاماً 
رفيعــاً، وكان إذا اجتمــع إلى أقاربه 
يبعث فيهم روح النشــاط، ويدعوهم 

أن ينهجوا مناهج العلم.

للغة العربية  عيّن أســتاذاً 
فــي مدرســة دار التربية 
بحماة  الوطنيــة  والتعليــم 
عام)1920( ، وبقي فيها 
أربعة عشر عاماً بذل فيها 
مــن الجهود ما كان له أثر 
فعال في إنعاش المدرســة 
ســنة  وفــي  وتقدمهــا، 
مدرســاً  عيــن   )1934(
فــي تجهيز حمــاة، وبقي 
فيها ثالث ســنوات، وفي 
سنة)1937( عين مدرساً 
المدرســة  فــي  للعربيــة 
التجهيزيــة ) المأمــون ( 
بحلــب، ثم لم يلبث أن نقل 
إلــى المدرســة التجهيزية 
لإلناث، أستاذاً للعربية في 
صفوفها العالية، ثم طلبته 
المدرســة الفاروقية ســنة 
)1941( مدرســاً لآلداب 
صفوفهــا  فــي  العربيــة 

العالية، وطلبته المدرســة الخسروية 
فــي أوائــل عــام )1941(، معلمــاً 
لدروس اإلنشاء في بعض صفوفها، 
فأحدث تطــوراً فــي تالميذها، وهو 
بالرغم مــن تكاثر التدريس عليه في 
المدارس، ما كان يفتر عن المطالعة 
والكتابــة، والخطابــة فــي النــوادي 

والمساجد التي يُدعى إليها.
مؤلفاته وآثاره:

تــرك رحمــه هللا عــزَّ وجــل ـ رغم 
فراغه الضيق، وعمله الشاق، وأجله 
المباغــت ـ آثــاراً جليلــة، ومؤلفات 
كثيــرة، بعضهــا مطبــوع، وأكثرها 

مخطوط، فالمطبوع منها: 
1ـ روايات وادي موسى )جزءان(،

2ـ واقعة الحسا، 
3ـ واقعة معان،
4ـ حول الحمى،

5ـ يا فتى العرب،
6ـ جد بالطلب،

7ـ ســر فبالتعب تبلــغ األمل، وكلها 
مطبوعة في حلب عام )1920 م(.

وتدور أحداثهــا حول معارك الثورة 
العربية، بقيادة الملك فيصل.

8ـ رواية علي بك )فكاهية هزلية( ، 
طبعت في حماه.

9ـ دروس التاريخ، وهو جزآن طبع 
في حماه سنة )1929( 

10ـ منهج القراءة الجديد،
11ـ قواعد التحرير واإلمالء، وهي 

كتب مدرسية مطبوعة أيضاً.
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

* أن أصغر إمارات دولة اإلمارات، هي إمارة عجمان 
وتبلغ مساحتها ما يقرب مائتين وخمسين كيلو متر 

مربع. 
*أن نهر النيل يمتد بسبعة دول، دولة إثيوبيا، والكونغو، ومصر، والسودان، وأوغندا، 

وكينيا، وتنزانيا.
 * أن الدولة األولي في صناعة النبيذ عالميا، هي دولة فرنسا، وأنها الثانية في إنتاج 

الطاقة الكهربائية، والنووية. 

30 مارس: يوم األرض الفلسطيني  • يوم األطباء 
الوطني في الواليات المتحدة

1842 - استعمال اإليثر ألول مرة كمادة مخدرة من 
قبل الطبيب األمريكي كروفورد لونغ.

1856 - انعقاد مؤتمر باريس الذي أفضى إلى نهاية 
حرب القرم وتحييد البحر األسود وحماية الدولة العثمانية 

وبعض المضائق، وإلى تخلي روسيا عن أفواه نهر الدانوب لصالح الدولة العثمانية.
1867 - الواليات المتحدة تشتري أالسكا من روسيا بـ7.2 مليون دوالر.

1912 - سلطان المغرب عبد الحفيظ بن الحسن يوقع معاهدة فاس، ويجعل بذلك 
المغرب تحت الحماية الفرنسية.

1997 - وزراء خارجية الدول العربية يتفقون في القاهرة على تجميد العالقات 
السياسية والتجارية مع حكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل وذلك رًدا على سياسة 

األخيرة في مجال االستيطان وتهويد القدس الشرقية.
2018 - مقتل 16 وإصابة أكثر من 1,400 مواطن فلسطيني أثناء إحياء ذكرى 

يوم األرض الفلسطيني.

سائق أبله كاد يصدم شابة بعربيته. 
فقالت له ما شفتنيش. رد عليها: وهللا 

شايفك بصح وين ربي ليعلم؟

من الجيد االحتفال بالنجاح ولكن األهم استخالص العبر والدروس من 
الفشل.

                                                                  بيل غيتس

باباك بصل وأمك الثوم، منني تجيك الريحة الطيبة يا مشوم

يضرب المثل في قلة البخت المتوارث.

       نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفوّي 
األمثــال  الجزائري بمئــات 
يعــرف  ال  التــي  الشــعبية، 
أحد ألية فترة تعود، لكّن 
ورغــم أّنهــا ضاربة في 
عمــق التاريــخ إال أنها 
ال تــزال صالحة لكل 

زمان ومكان.

الخميس  30 مارس  2023 م
الموافق لـ 08 رمضان 1444 هـ

أول فيلسوف يقطن أثينا »أناكساغوراس«

فيلســوف  أناكســوغوراس   n
يوناني )500 ق.م.– 428 ق.م.( 
قام بعرض فكرة نيوس باليونانية، 

األصــل؛  فلســفة  إلــى  »العقــل« 
الفالسفة السابقين درسوا العناصر 
)التــراب والهواء والنــار والماء( 

بأنها الحقيقة النهائية. 
ولد أناكسوغوراس في كالزوميناي 
)قرب ازمير الحديثة، تركيا(، كان 
الفيلســوف األول ليقطن فــي أثينا، 
في وقــت الحــق مركــزا مزدهرا 
للفلسفة. تالميذه وشــملوا بريكليس 
رجل الدولــة اليونانية، ويوريبيديز 
كاتــب مســرحي يونانــي، وربمــا 
سقراط. كان أناكسوغوراس يدرس 
في أثينا لمدة نحو 30 عاما، ســجن 
لمعصية ليدل على أن الشــمس هي 
حجر ســاخن والقمــر مصنوع من 
األرض وليســت آلهــة. فــي وقت 

الحق انه ذهب إلى إيونيا )في آسيا 
الصغرى(، واستقر عند المبسكس، 
مســتعمرة ميلتثــس، حيــث توفــي 

هناك. 
أناكســوغوراس شرح فلســفته في 
المناطــق المحيطة بفيســوس على 
الطبيعــة، ولكــن فقــط شــظايا من 
الكتب قد نجت. ورأى أن كل المواد 
كانــت موجــودة أصال كــذرات أو 
جزيئات؛ أن هذه الذرات، ال نهائية 
العــدد، المتناهية في الصغر، كانت 
موجودة منذ األزل، وهذا النظام كان 
أول خروج له من هذه الفوضى من 
خالل تأثيــر العقل األبدي )نيوس(. 
وهو يعتقد أيضا أن جميع األجســام 
هي مجرد تجمعات من ذرات، على 

ســبيل المثال، أن شريط من الذهب 
أو الحديــد أو النحــاس يتكــّون من 

جسيمات دقيقة من نفس المادة. 
اتفــق أناكســوغوراس أن األرض 
أرخيلــوس  وتلميــذه  مســطحة، 
أعتقد أن األرض المســطحة كانت 
مثــل  المنتصــف  فــي  منخفضــة 
الصحن، للسماح لحقيقة أن الشمس 
ال تشرق وال تغرب في الوقت نفسه 

على الجميع. 
أناكســوغوراس يمثــل نقطة تحّول 
كبيرة في تاريخ الفلســفة اليونانية، 
مذهبــه العقــل )نيــوس( اعتمد من 
الــذرات  قبــل أرســطو، ومذهبــه 
مهــدت الطريــق لنظريــة الذريــة 

لديموقريطوس الفيلسوف. 

دجاجتا الشافعي



الوطنــي  للجيــش  n تمكنــت مفــارز مشــتركة 
الشــعبي, بالتنســيق مــع مختلــف مصالــح األمن, 
فــي عمليات مختلفــة خالل األســبوع الماضي, من 
توقيــف 41 تاجر مخدرات وإحباط محاوالت إدخال 
أزيد من 18 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود 
مع المغرب, حســب حصيلــة عملياتية أوردتها يوم 

األربعاء وزارة الدفاع الوطني.
وأوضــح ذات المصــدر أنــه »فــي ســياق الجهود 
المتواصلــة المبذولة فــي مكافحة اإلرهاب ومحاربة 
الجريمــة المنظمــة بــكل أشــكالها, نفــذت وحــدات 
ومفــارز للجيــش الوطنــي الشــعبي, خــال الفتــرة 
الممتــدة مــن 22 إلــى 28 مــارس 2023, عديــد 
العمليات التي أســفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى 
االحترافيــة العاليــة واليقظــة واالســتعداد الدائميــن 

لقواتنا المســلحة في كامل التراب الوطني«.
وأشــارت الحصيلــة إلــى أنــه فــي إطــار مكافحــة 
اإلرهــاب, »أوقفت مفارز مشــتركة للجيش الوطني 
الشــعبي 5 عناصــر دعــم للجماعــات اإلرهابية في 
عمليــات منفصلــة عبــر التــراب الوطنــي, فيما تم 
كشــف وتدميــر مخبــأ )01( للجماعــات اإلرهابية 
يحتــوي علــى 5 قنابل, خال عملية بحث وتمشــيط 

بتيزي وزو«.

وفــي إطار »محاربــة الجريمــة المنظمة ومواصلة 
للجهــود الحثيثــة الهادفة إلى التصــدي آلفة االتجار 
بالمخــدرات ببادنا, أوقفت مفارز مشــتركة للجيش 
الوطنــي الشــعبي, بالتنســيق مــع مختلــف مصالح 
األمــن خال عمليات عبر النواحي العســكرية, 41 
تاجر مخــدرات وأحبطت محــاوالت إدخال كميات 
ضخمــة من المخــدرات عبر الحدود مــع المغرب, 
تقــدر بـــ18 قنطــارا و76 كيلوغراما مــن الكيف 
المعالــج, فيما تم ضبط 63730 قرص مهلوس«.

وفي ذات الســياق, أوقفــت مفارز للجيــش الوطني 
الشــعبي »بكل من تمنراســت وبرج باجــي مختار 
وإن قــزام, 87 شــخصا وضبطت 33 مركبة و84 
مولــدا كهربائيا و46 مطرقة ضغط وجهازي )02( 
كشــف عن المعادن و 2 طن مــن خليط خام الذهب 
والحجــارة, باإلضافــة إلــى كميات مــن المتفجرات 
ومعــدات تفجيــر وتجهيــزات أخــرى تســتعمل في 

عمليات التنقيب غير المشــروع عن الذهب«.
وتم أيضا »توقيف 18 شــخصا آخر وضبط بندقيتي 
)02( صيــد وكميــات ضخمة مــن المــواد الغذائية 
الموجهــة للتهريــب والمضاربــة تقدر بـــ367 طن 
وكــذا 17 قنطــارا من مادة التبــغ و72000 وحدة 
مــن مختلف األلعــاب النارية, وهذا خــال عمليات 

الوطني«. التراب  متفرقة عبر 
كمــا أحبط حــراس الحدود، بالتنســيق مــع مصالح 
الــدرك الوطنــي والجمــارك، »محــاوالت تهريب 
كميــات كبيــرة من الوقــود تقدر بـــ 147485 لتر 
بكل من برج باجي مختار وسوق أهراس والطارف 

وتبسة«.
من جهة أخرى, أحبط حراس الســواحل »محاوالت 
هجرة غير شــرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 177 
شــخصا كانوا على متن قــوارب تقليدية الصنع, فيما 
تم توقيف 928 مهاجرا غير شــرعي من جنســيات 

الوطني«. التراب  مختلفة عبر 
                                               ق ـ و

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 27/ 08
الجزائر : 21/ 11
وهران : 25/ 17

الفجر  : 04.55
الظهر   : 12.38
العصر  : 16.12
املغرب  : 18.59
العشاء : 20.17

مواقيت الصالة 
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ع.ق

الجيش يحبط محاوالت إدخال أزيد من 18 قنطارا من المخدرات المغربية

مــن بين أكبــر اإلنجــازات التــي تحققت 
فــي الجزائــر الجديدة، تحــت قيادة رئيس 
الجمهورية، الســيد عبــد المجيد تبون، هو 
االستقرار الذي أضحى عامة مسجلة في 
كل المســتويات والمجــاالت.. فالجزائري 
يحــس أنــه مرتــاح وآمــن في بلــده الذي 
يخطــو خطوات ثابتة كل يوم على مســار 
التنميــة والتطور والنهضة لبلوغ األهداف 
المرجــوة في دولة القانون ، وهو ربما ما 
أربــك الحاقدين إن في الداخل أو الخارج. 
وال ننكــر أن هنــاك بعــض العثــرات ، 
والهــزات الخفيفــة في بعــض القطاعات 
التــي ال يفوتهــا الســيد الرئيس، فيســرع 
تداركهــا  إلــى  وتعليماتــه  بتوجيهاتــه 
وتصحيحهــا، وهــو الــذي أكــد فــي أكثر 
من مناســبة أنه ال مكان فــي جزائر اليوم 
للفاشــلين والمتقاعســين ، وهو ما يستلزم 
إحــداث تغييرات في مناصب المســؤولية 
بمــا فيها العليا ، كمــا حدث مع التعديات 
فــي الحكومــة والتغييرات على مســتوى 

الوالة والمدراء وفي ســلك العدالة ..
فرئيــس الجمهوريــة القاضــي األول فــي 
البــاد يعــي جيــدا أن التطــور والتقــدم 
مرهون باالســتقرار وبالعدالــة على كافة 
المســتويات ، وان المســؤول وجد أساسا 

لخدمة شعبه .
الجزائــر اليوم بفضل السياســة الرشــيدة 
المتبعــة مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة ، 
وبفضــل ســهر قــوات الجيــش ومختلف 
البــاد  عــن  للــدود  األمنيــة  األســاك 
ومحاربة كل أشكال الجريمة ،وكذا نتيجة 
التحســن االقتصــادي الملمــوس وارتفاع 
المداخيــل بالعملــة الصعبــة مــن خــارج 
المحروقــات تســير علــى طريــق التنمية 
الشــاملة والمســتدامة ، وهو ما أهلها ألن 
تســتعيد مكانتهــا وهيبتهــا وقوتها إن على 
المســتوى اإلقليمــي أو الدولــي ..ويكفــي 
أن الــدول العظمــى صارت تحســب ألف 
حســاب للجزائر في كل القضايا وتعتبرها 
مرجعا في االســتقرار وحّل النزاعات.    

إن فــي  الخارج كما في الداخــل، المنهج 
واحد لدى رئيس الجمهورية، فاالســتقرار 
المحقــق هــو ثمرة الحــوار الذي كرســه 
وحــرص علــى رعايتــه شــخصيا، فــا 
يتوانــى فــي كل ســانحة أن يدعــو إليــه، 
ويوجــه الوزراء بفتح  قنــوات النقاش مع 
الشــركاء االجتماعيين أو رؤساء البعثات 
الدبلوماسية بالتحاور واإلصغاء إلى أفراد 
الجاليــة الوطنيــة بالخارج الذين يشــكلون 
القواعــد الخلفية الصلبــة لبادهم.كما حث 
الوالة على التواصل مــع المواطنين أكثر 

.
آخر الكالم ..االســتقرار في ثقافة الجزائر 
الجديــدة يمثل معركة التحديــات الكبرى، 
ذلــك أنه يتجــاوز مفهومــه التقليــدي بأنه 
عكــس الفوضى، وإنمــا هو منهاج وضعه 
رئيس الجمهوريــة لتحقيق الغاية الكبرى، 
رضى المواطن وراحته، وبلوغ األهداف 
المســطرة  تماشــيا مع البرنامج الرئاسي 

المحدد في االلتزامات ال54.
                         يزيد ســلطان

بلد يستعيد هيبته 

إعالن ألصحاب األكشاك 
إلى كل أصحاب األكشاك المتواجدة بكافة 
واليات شــرق البــاد  والذيــن يريدون 
تواجــد  جريدة » عيــن الجزائر« على 
رفوف أكشــاكهم أو الذيــن يطلبون رفع 
النســخ الموزعة اإلتصال على الرقمين 

التاليين : 
031741609

 0550303249
باقة األخبار                                                                

ــة للمركــز المتقدم بئر  ي ــة المدن ــت فــرق الحماي n تدخل
العــرش، شــرق ســطيف، مســاء أول أمس، لحــادث مرور 
ــة آخرين  خطيــر خلــف وفاة شــخص واحــد ،وإصابة ثاث
بدرجــات متفاوتة مــن الخطورة، نتيجة اصطدام ســيارتين 
سياحية )بولو ورونو كليو( على طريق غيرمصنف بنواحي 

بلدية الولجة دائرة بئر العرش.
تم إســعاف وإجاء المصابين الثاثة )51،51،33سنة( إلى 
ــة الضحية  ــة، وتم نقل جث ل انــت والية مي اســتعجاالت تاجن
ــى مصلحة حفظ الجثث لمستشــفى العلمة،بعد  ــاة إل المتوف
اســتكمال المصالح المعنية لتحقيقاتها في ظروف الحادث 

يم. األل
                                                 نورالدين بوطغان

قتيل وجرحى يف حادث
 مرور بسطيف

n أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن اللغة األمازيغية 
يبية بعد حظرها في  عادت لتدرس في صفوف المدارس الل

عهد الزعيم الراحل معمر القذافي على مدى عقود.
لغة األمازيغية في إحدى  وقالت أســيرم الشواشــي معلمة ال
يبيا على  ــة زوارة الواقعة في شــمال غــرب ل ن مــدارس مدي
شــواطئ البحــر األبيــض المتوســط، والقريبة مــن الحدود 
التونســية، إن »األطفــال يحبون هذه المــادة ألنهم يجدون 

هويتهم وثقافتهم مكتوبة في الكتب«.
فتــت »فرانس برس« إلى أن الحكومــة المعترف بها من  ول
األمــم المتحدة تحــرص على إرضاء المجتمــع األمازيغي، 
ــة، دون جعلها لغة  ي يــر كتب مدرســية بلغتهــم األصل بتوف

رسمية بعد.
ــت إن ســكان زوارة يجاهرون بلغتهــم األمازيغية كما  وقال
ــم األمازيغي فــي أماكن عدة، كمــا حصل في  يرفــرف العل
قذافي بعد االنتفاضة  بيا منذ مقتل ال ي مناطق أخرى عدة في ل

الشعبية العارمة ضده.
قذافــي، كان  ــى أنه خــال أربعــة عقود مــن ال وأشــارت إل
ــغ يتكلمون لغتهم في المنزل أو في الشــارع بشــكل  األمازي
ســري، وبعيدا عن آذان الشــرطة أو المؤسســات الحكومية 

أو اإلعام.
                                                              أ ف ب

األمازيغية تعود إىل 
مدارس ليبيا

ANEP GRATUIT

أوقف 5 عنارص دعم للجماعات اإلرهابية

n علمت ،أمس،عين الجزائر  ،من مصادر مطلعة ،بأن 
رئيس المجلس الشــعبي الوالئي في ســكيكدة ،الدكتور عبد 
ــس بحل الهيئة  نية ،قــد أخطر أعضاء المجل ــد بن ال الحمي
ــة و كل اللجــان مع الشــروع الفوري في اســتدعاء  تنفيذي ال
أعضائه من أجل عقد جمعية عامة إلستكمال جدول أعمال 
ــوم االثنين المقبل  ــة  األولى لســنة الجديدة ي ــدورة العادي ال
تنفيذية التي  ــة ال ئ ــى أن يتم مناقشــة التعديات في الهي عل
ية إنتخابية مفتوحة لكل  أقرها شخصيا و   الشروع في عمل

اللجان .
ــد من الموالين  موقــف الرئيــس المفاجئ  الذي أعتبره العدي
ــه باالنقاب األبيض  عليهم و ســيعملون على التصعيد  ي إل
م لرغبة بعــض األطراف التي  ،خاصــة و أن الرئيس استســل
تسببت في أكثر من مرة في الفوضى داخل هياكل المجلس 
ــة مند وصول الرئيس  الذي يعرف باســتمرار  هزات ارتدادي
األفاني ، في الوقت الذي تمسكت المعارضة بحيازتها على 
يها للضغط على الرئيس . بية النسبية التي راهنت عل األغل
                                                            نورالدين .ب

المجلس الشعبي الواليئ يف سكيكدة

 الرئيس يحل الهيئة التنفيذية 
و جميع اللجان 
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