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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

تعزيرا للتعاون  االقتصادي و التعليمي.. 
سفيرة الواليات المتحدة في قسنطينة 

الهندية  العاصمة  في  الشرطة  اعتقلت 
إجراءات  بخرقهما  يشتبه  نيودلهي شخصين 
السالمة من الحرائق السبت بعد مقتل ما ال 
بمبنى يضم  27 شخًصا في حريق  يقل عن 

المراقبة. كاميرات  لتصنيع  وحدة 
لتطهير  الليل  خالل  اإلنقاذ  فرق  وعملت 
طوابق  أربعة  من  المكون  المحترق  المبنى 
في  الحديدية  للسكك  محطة  من  بالقرب 

الغربية. الضواحي 
المبنى  في  شخصا   75 من  أكثر  وكان 
وقال  الجمعة.  مساء  الحريق  اندلع  عندما 
النوافذ  من  قفز  البعض  إن  عيان  شهود 
الزجاج  بكسر  اإلطفاء  رجال  وقام  للنجاة 

بالحبال. الناس  وإنقاذ 
مكتب  في  اندلع  حريقا  إن  السلطات  وقالت 
بسرعة.  وانتشر  األول  بالطابق  لشركة 
في  الشركة  مالكي  من  اثنين  اعتقال  وتم 
انتهاك  بأنه  يشتبه  ما  لتحديد  تحقيق  إطار 

السالمة. إلجراءات 
رويترز

سقوط مميت لشاب  من 
الطابق الخامس لعمارة 

في بوصوف بقسنطينة

سطيف  والية  أمن  مصالح  تمكنت 
إلى  الرامية  جهودها  إطار  وفي 
التصدي لجرائم االتجار بالمخدرات 
العقلية، من  وضع  والمؤثرات 
إجرامية  مجموعة  لممارسات  حد 
تتشكل من 7  أفراد يحترفون ترويج 
الجنوبية  بالجهة  العقلية  المؤثرات 

حجز  مع  جميعا  بتوقيفهم  سمحت  العملية  للوالية، 
الصنع  أجنبية  بريغابالين  دواء  من  كبسولة   2310
سالح أبيض محظور، ومبلغ مالي فاق الـ 22 مليون 
سنتيم هو من عائدات ترويج هذه السموم كما تم أيضا 
حجز دراجة نارية ومركبة سياحية تستعمالن لتمويه 

النشاط االجرامي ألفراد العصابة.
العملية أطرها أفراد فرقة الشرطة بأمن دائرة صالح 
استغالل  إثر   وجاءت  الوالية،  عاصمة  جنوب  باي 
باحتمال تورط  مجموعة إجرامية في  تفيد  معلومات 
بإقليم  العقلية  والمؤثرات  للمخدرات  ترويج   قضايا 
أبحاث  إطالق  ليتم  جاورها،  وما  باي  صالح  مدينة 

تلك  تأكيد  من  مكنت  وتحريات 
المشتبه  هويات  تحديد  مع  المعطيات 
مراقبة  لعمليات  وإخضاعهم  فيهم، 
مكنت من توقيف 06 منهم ثم الشخص 
السابع بعد محاولته التملص من قبضة 
معتبرة  الشرطة، وحجز كمية  أفراد 
بـ  قدرت  التي  العقلية  المؤثرات  من 
2310 كبسولة من دواء بريغابالين أجنبي الصنع ، 
مع حجز:  مبلغ مالي فاق الـ 22 مليون سنتيم  هو من 
عائدات الترويج، سالح أبيض،  دراجة نارية ومركبة 
سياحية كانتا تستعمالن لتمويه تعامالت أفراد العصابة. 
الضبطية القضائية وبعد استكمال اإلجراءات القانونية 
الالزمة، أعدت ملفا جزائي ضد المشتبه فيهم السبعة، 
مع  الصحة  لمهنة  الشرعية  الممارسة غير  تهمة  عن 
عرض للبيع دواء أجنبي الصنع، أحيلوا بموجبه أمام 
الذي أمر  ولمان  عين  محكمة  لدى  الجمهورية  وكيل 

بإيداعهم الحبس المؤقت.
عبد الحليم بالل

حجز ازيد من 2000 كبسولة مهلوسات وتوقيف
7 اشخاص بصالح باي بسطيف

تدخلت، أول أمس ، إسعافات الحماية المدنية للوحدة الثانوية 
الرحمان  عبد  مصنف  المتقدم  المركز  و  سليمان  سيساوي 
بلدية قسنطينة  بحي بوصوف عمارة 11 الشطر الثالث بلدية 
قسنطينة.من  أجل حادث سقوط شخص من الطابق الخامس 

. R+5 لعمارة متكونة من
الضحية ف-ب  من جنس ذكر يبلغ من العمر 35 سنة متعدد 
جناح  على  إجالؤه   وتم  اإلسعافات  له  قدمت  اإلصابات. 

السرعة وحالته خطرة إلى مستشفى البير.
طبيب  طرف  من  الوفاة  تأكيد  تم  الطبية  المعاينة  بعد 

اإلستعجاالت الطبية للمستشفى المذكور 

الضحية كان متجها
لحفلة زفاف شقيقته..

تفحم شاب في حادث مرور 
بعزابة في سكيكدة

شرقي  بعزابة  المدنية  الحماية  أمس،مصالح  أول  تدخلت، 
والية سكيكدة من أجل انتشال جثة شخص عسكري في عقده 
بمنطقة  مهول  حريق  في  سيارته  داخل  تفحم  قد  كان  الثالث 
داخل  قوية  نيران  اشتعال  عقب  نجم  الحادث  شرشال.  عين 
سيارة و الضحية المدعو “ع. ض” البالغ من العمر 27سنة 
المجند بوالية ورڨلة لنفسه من أجل حضور زفاف شقيقته بعين 
شرشال،حيث ركب سيارته من نوع سامبول متجها الى بيته 
ألجل حضور شقيقته بزواجها ورؤية والديه و عائلته، قبل أن 
يتفاجأ بنيران قوية داخل السيارة بمنطقة منزل األبطال بعزابة 
سكيكدة  بين  الرابط  رقم  44  الوطني  الطريق  على  الواقعة 
انحرفت  العائلي  مسكنه  من  قليلة  مسافة  بُعد  وعلى  عنابة  و 
و  السيارة  لتنفجر  بشجرة  واصطدمت  مسارها  عن  سيارته 
كانت  سيارته  أن  العلم  مع  بداخلها  الشاب  يحترق  و  تشتعل 
المدنية  الحماية  عناصر  تدخل  الفور  على  و  بالغاز،  مزودة 
لوحدة عزابة و أخمدوا النار، وقاموا بنقل الجثة إلى مصلحة 

حفظ الجثث بمستشفى عزابة.
نورالدين ب

شقيقان ضمن العصابة 
..توقيف9 أشخاص بتهم 

تحريض قاصرات على 
الفسق بتبسة

فككت فرقة الدرك الوطني ببلدية بوخضرة 45 كلم شمال تبسة 
تتكون من تسعة أشخاص من  الماضي شبكة  نهاية األسبوع 
بينهم شقيقين بعد ان تم ضبطهم في حالة تلبس بجرم تحويل 
األقراص  واستهالك   األخالق  وسوء  الفسق  على  قاصرات 
حول  بالغات  تلقت  المصالح  ذات  ان  علمنا  وقد  المهلوسة 
تحرك مجموعة مشبوهة اين اتخذت كل االجراءات القانونية 
بعد اشعار النيابة واثرها تم وضع مخطط محكم اين تم ضبط 
اليهم  المنسوبة  افراد هذه المجموعة في حالة تلبس بالجرائم 
محكمة  لدى  الجمهورية  وكيل  امام  الحقا  تقديمهم  سيتم  اين 

العوينات دائرة اختصاص بلدية بوخضرة .
هواري غريب

بدون تعليق

مقتل 27 شخصا 
إثر حريق بمبنى في 

نيودلهي

األمريكية  و  المتحدة  الواليات  سفيرة   زارت 
 11 يومي  قسنطينة  مدينة  أوبين  مور  إليزابيث 

و12 ماي من أجل التركيز 
الروابط  تعزيز  على 
في  الجزائرية  األمريكية 
والتعليم  االقتصاد  مجالي  

العالي.
برجال  السفيرة   التقت 
لمناقشة  محليين  أعمال 
بين  االقتصادي  التعاون 
زارت  كما   . البلدين 
الجزائرية  الشركة  كذلك 
اإلنتاج  منشأة  للجرارات/ 
وهو  فيرغسون  ماسي 
أمريكي  جزائري  مشروع 
بإنتاج  يقوم  مشترك 
الجرارات ذات االستعمال 

الزراعي.

المتحدة  »الواليات  ان  المسؤولة  ذات  اكدت  و 
الجزائر  في  مستثمر  أكبر  بالفعل  هي  األمريكية 
االستثمار  إجمالي  من  بالمائة   28 تفوق  بنسبة 
األجنبي المباشر حسب أخر إحصائيات صندوق 
لكن  أوبين«  السيدة  قالت  وقد  الدولي«.  النقد 
أهم  من  واحدة  و  للتطوير  مجال  دائما  هناك 
األمريكية  الشركات  تواجد  تعزيز  هي  أولوياتي 
الجزائر عن طريق تشجيع شراكات مربحة  في 

للطرفين.
التقت   1 قسنطينة  منتوري  اإلخوة  جامعة  وفي 
األمريكي   الركن  في   بطالب  أوبين  السفيرة 
تقدمها   تبادل  برنامج  ثالثين  عن  تكلمت  حيت 
إلى  جزائري   200 إلرسال  األمريكية  السفارة 
الواليات المتحدة األمريكية كل عام خالل برامج 

ثقافية وتعليمية ممولة بالكامل.
مريم.ب



ــد  ــة, الســيد عب ــس الجمهوري يشــرع رئي
المجيــد تبــون اليــوم  األحــد, فــي زيــارة 
أيــام,  ثالثــة  تــدوم  تركيــا  إلــى  دولــة 
ــة  ــان لرئاس ــبت بي ــه  الس ــاد ب ــبما أف حس

الجمهوريــة.
البيــان بدعــوة مــن أخيــه  وجــاء فــي 
ــس  ــان, رئي ــب أردوغ ــب طي ــيد رج الس
يشــرع  الشــقيقة,  تركيــا  جمهوريــة 
عبدالمجيــد  الســيد  الجمهوريــة  رئيــس 
تبــون, األحــد, فــي زيــارة دولــة إلــى 
وســيكون  أيــام  ثالثــة  تــدوم  تركيــا, 
أخيــه  مــع  محادثــات  الرئيــس  للســيد 
رئيــس جمهوريــة تركيــا تتمحــور حــول 
العالقــات الثنائيــة بيــن الجزائــر وتركيــا, 
وســبل دعمهــا وتعزيزهــا, بمــا يســهم 
فــي تحقيــق مصالــح الشــعبين الشــقيقين, 
ــة  ــة ودولي ــا إقليمي ــى قضاي ــة إل باإلضاف
ذات االهتمــام المشــترك, حســب نفــس 

المصــدر.
ربيع م

3عين على الحدث األحد 15 ماي 2022 م
الموافق لـ 14 شوال 1443 هـ

تدوم 3 أيام بدعوة من نظريه رجب الطيب أردوغان

الرئيس تبون يشرع اليوم في زيارة 
رئيــس دولة لتركيا وصــف 

الــوزراء اإليطالــي، 
دراغــي  ماريــو 
زيــادة  اتفاقيــة 
الغــاز  إمــدادات 
تــّم توقيعهــا خــالل 
للجزائــر  زيارتــه 

ــه«.  ــذى ب ــوذج يحت ــا »نم ــي بأنه ــهر الماض الش
ــا  ــة ألقاه ــي كلم ــي، ف ــؤول االيطال ــال المس  و ق
الجنــوب:  :نحــو  بمنتــدى  الجمعــة  أمــس  أول 
جيوسياســي  لموســم  األوروبيــة  اإلســتراتيجية 
واقتصــادي واجتماعــي ثقافــي جديــد فــي منطقــة 
البحــر األبيــض المتوســط- برومــا، إنــه »من أجل 
تعزيــز هــذه الشــراكات يجــب أن نعمــل مــن أجــل 
االســتقرار السياســي فــي منطقــة البحــر األبيــض 
الخصــوص«،  وجــه  علــى  وليبيــا  المتوســط، 
محــذرا مــن تداعيــات محتملــة لألزمــة األوكرانيــة 
علــى اســتقرار إفريقيــا والشــرق األوســط بســبب 

ــة.  ــة غذائي مخــاوف انفجــار أزم
أن  إلــى  اإليطالــي  الــوزراء  رئيــس  وأشــار 
خطــر  عــن  كشــفت  أوكرانيــا  فــي  »الحــرب 
اعتمادنــا علــى الغاز الروســي«، وقــال »تحركت 
ــاز  ــدادات الغ ــع إم ــا بأقصــى ســرعة لتنوي إيطالي
وتعتــزم االســتمرار فــي ذلــك. والجنــوب مركــزي 
فــي كل هــذا«. وبموجــب االتفاقيــة التــي وقعتهــا 
»إينــي« وســوناطراك خــالل زيــارة دراغــي 
ــر  ــارات مت ــو 3 ملي ــا نح ــتلم روم ــر، تس للجزائ
ــاز الطبيعــي، وســتصل  ــن الغ ــة م مكعــب إضافي
ــارات.  ــى 9 ملي ــام 2023 إل ــى ع ــدرج حت بالت
سناء-م 

خلفا للواء نور الدني مقري

الفريق شنقريحة يرشف 
عىل تنصيب اللواء جمال 
كحال مديرا عاما للوثائق 

واألمن الخارجي
ــي الشــعبي  ــش الوطن ــس أركان الجي أشــرف رئي
علــى  الســبت,  شــنقريحة,   الســعيد  الفريــق 
ــرا  ــال كحــال, مدي ــواء جم ــب الرســمي لل التنصي
عامــا للوثائــق واألمــن الخارجــي, خلفــا للــواء 
نــور الديــن مقــري, حســب مــا أفــاد بــه بيــان 

لــوزارة الدفــاع الوطنــي. 
وأوضــح ذات المصــدر, أنــه باســم الســيد رئيــس 
الجمهوريــة, القائــد األعلــى للقــوات المســلحة, 
ــق  ــيد الفري ــرف الس ــي, أش ــاع الوطن ــر الدف وزي
الســعيد شــنقريحة, رئيــس أركان الجيــش الوطنــي 
ــى  ــوم الســبت 14 مــاي 2022, عل الشــعبي, الي
ــرا  ــال كحــال, مدي ــواء جم ــب الرســمي لل التنصي
عامــا للوثائــق واألمــن الخارجــي وفــي كلمــة 
ــه  ــنقريحة   ان ــق ش ــال الفري ــبة, ق ــا بالمناس ألقاه
ــى  ــد األعل ــة, القائ ــس الجمهوري ــيد رئي ــم الس باس
للقــوات المســلحة, وزيــر الدفــاع الوطنــي, أنصب 
رســميا اللــواء جمــال كحــال, مديــرا عامــا للوثائق 
واألمــن الخارجــي, خلفــا للــواء نــور الديــن مقري 
, وتابــع بالقــول: »وعليــه, فإنــي آمركــم جميعــا, 
ــذ  ــره, وتنفي ــل تحــت ســلطته, وطاعــة أوام بالعم
تعليماتــه, بمــا يمليــه صالــح الخدمــة, تجســيدا 
للقواعــد والنظــم العســكرية الســارية, وقوانيــن 
الجمهوريــة, ووفــاء لتضحيــات شــهدائنا األبــرار 

ــدة« ــا المجي ــم ثورتن ــدا لقي وتخلي
وكانــت هــذه المناســبة فرصــة للفريــق شــنقريحة, 
للوثائــق  العامــة  المديريــة  إطــارات  للقــاء 
واألمــن الخارجــي, الذيــن أســدى لهــم جملــة مــن 
التعليمــات والتوجيهــات, تتعلــق أساســا بضــرورة 
التحلــي بأقصــى درجــات المهنيــة واالحترافيــة 
فــي أداء المهــام الموكلــة, وكــذا مضاعفــة الجهــود 
ــات  ــع التحدي ــة, مــن أجــل رف المخلصــة والمتفاني
األمنيــة التــي أفرزتهــا التحــوالت المتســارعة 

ــي. ــي والدول ــتويين اإلقليم ــى المس عل
 وفــي الختــام, صــادق الفريــق الســعيد شــنقريحة 

علــى محضــر تســليم الســلطة.

رئيس الوزراء اإليطايل، ماريو درايغ:

اتفاقية الغاز مع الجزائر 
نموذج يحتذى به

حول مؤتمر دويل لمكافحة داعش للرتويج ألطروحاته االستعمارية

الجزائر تدين توظيف المغرب الحرب على اإلرهاب
لحساباته الضيقة

أســدى، وزيــر الشــؤون الخارجيــة والجاليــة 
الوطنيــة بالخــارج، رمطــان لعمامــرة،  وفــي 
ــذه  ــاف له ــم االصطي ــر لموس ــار التحضي إط
الســنة،  تعليمــات مــن أجــل امتصــاص العــدد 
بتجديــد  والخاصــة  الطلبــات  مــن  الهائــل 
وثائــق الســفر، إلســتقبال كل المواطنيــن بمــا 
فيهــم الذيــن لــم يتســنى لهــم أخــذ موعــد لــدى 
المصالــح القنصليــة، وأكــد أن معــدل إصــدار 
جــوازات الســفر البيومتريــة يتــراوح بيــن 

ــا.  ــة ســفر يومي ــى 250 وثيق 150 إل
الجزائر:سناء-م

ــي  ــؤال كتاب ــى س ــي رده عل ــرة، ف ــان لعمام ــد رمط وأك
ــة  ــي، عــن الجالي ــد الوهــاب يعقوب ــي، عب ــب البرلمان للنائ
الوطنيــة بفرنســا، حــول مواعيــد تجديــد جــوازات الســفر 
لــدى القنصليــات الجزائريــة بفرنســا،  أن أخــذ المواعيــد 
ــد جــوازات  ــة بالخــارج لتجدي ــات الجزائري ــدى القنصلي ل
ســفرهم يتوقــف علــى رغبــة واختيــار التاريــخ الــذي 
يناســب المواطنيــن الجزائرييــن المســجلين لــدى المصالــح 
الســارية  القوانيــن  لهــم  تســمح  حيــن  فــي  القنصليــة، 
المفعــول بتجديــد جــوازات ســفرهم ســتة أشــهر قبــل 
انتهــاء مــدة صالحيتهــا،  وبالتالــي يتمتــع المواطنيــن 

الوقــت  مــن  كافــي  بقســط 
بتجديــد  القيــام  أجــل  مــن 
المواعيــد  واخــذ  وثائقهــم 

ــة.  ــكل أريحي ــك ب لذل
أنــه   ، الوزيــر  أضــاف   ،
ــذه  ــى ه ــك تتجل ــم ذل و«رغ
اقتــراب  مــع  الظاهــرة 
االصطيــاف  مواســم 
لــدى  خاصــة  والعطــل 
ــة وبعــض  ــات العام القنصلي
الموجــودة  القنصليــات 
بضواحــي باريــس، حيــث أن رعايانــا بتوفــدون فــي 
غالبيتهــم أيــام الســبت للقيــام باإلجــراءات اإلداريــة لــدى 
ــجل  ــم المس ــك التراك ــى ذل ــة ضــف إل ــح القنصلي المصال
منــذ فيفــري ،2019 بســبب جائحــة كورونــا مــا نتــج عنــه 
ــة«.  ــة المختلف ــق القنصلي ــة الوثائ ــر فــي عملي تأخــر معتب
العوامــل  الســياق، أن هــذه  فــي هــذا  لعمامــرة  وأكــد 
ــى  ــات عل ــي ضغوط ــبب ف ــد تتس ــة ق ــة أو متفرق مجتمع
المصالــح القنصليــة خاصــة بعــد الرجــوع التدريجــي 
ــد تحســن  ــة بع ــود الصحي ــع القي ــة أو رف للرحــالت الجوي
الوضعيــة الوبائيــة، إلــى جانــب كل هــذا، فــإن المصالــح 

القنصليــة تنقــل خدماتهــا بعيــدا عــن مقــرات البعثــات 
بفئــات  األمــر  يتعلــق  حيــت  والدبلوماســية  القنصليــة 
العجــزة والمرضــى مــن أجــل إعفائهــم مــن التنقــل إليهــا. 
ــدرج  ــد تن ــة المواعي ــى أن برمج ــارة إل ــدر اإلش ــا تج كم
ضمــن المســار العــام للعمليــة البيومتريــة، وهــو المطلــب 
ــى  ــت حت ــنوات مض ــة س ــه الجالي ــادي ب ــت تن ــذي كان ال
ــج المشــروع العــام الخــاص  ــة مــع ول أصبحــت ضروري

ــا.  ــق ورقمنته ــة الوثائ بعصرن
ــي،  ــس الشــعبي الوطن ــه، دعــا، النائــب بالمجل ومــن جهت
عبــد الوهــاب يعقوبــي، الجاليــة إلــى التحلــي بــروح 
التحضــر وعــدم تــرك آخــر لحظــة لتجديــد جوازاتهــم 
)6 أشــهر قبــل نهايــة الصالحيــة، وكــذا التأكــد مــن 
ــة  ــل الذهــاب ســيما S12 و بطاق ــف قب ــر كل المل تحضي
التســجيل القنصلــي إليــداع طلــب تجديــد الجــواز ، وكــذا 
تفهــم ضغــط الطلــب علــى اإلدارة القنصليــة الناجــم عــن 
ــة  ــة صالحي ــق ونهاي ــة الغل ــدد الجــوازات نتيج ــم ع تراك
أول دفعــات البيومتــري فــي 2020 و2021 و 2022. 
كمــا دعاهــم إلــى عــدم أخــذ األطفــال الذيــن يقــل أعمارهــم 
ــة  ــاركة الجماعي ــات، والمش ــى القنصلي ــنة إل ــن 12 س ع

فــي تجــاوز الضغــط بــروح التعــاون وااليجابيــة . 
س-م

المغــرب  تحويــل  الجزائــر  أدانــت 
لمحاربــة  الدولــي  المؤتمــر  لموضــوع 
الــذي  »داعــش«  اإلرهابيــة  الجماعــة 
انعقــد بمراكــش إلــى حــدث مخّصــص 
لقضيــة الصحــراء الغربيــة  كمــا انتقــدت 
المعركــة  تشــويه  المغــرب   محــاوالت 
ــن  ــا م ــاب وتوظيفه ــد االره ــة ض العالمي
ــدم  ــة ال يخ ــة وأناني ــابات ضيق ــل حس أج
المشــروعة  األهــداف  كان  وجــه  بــأي 

الدولــي. للمجتمــع 
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وأشــار بيــان لــوزارة الشــؤون الخارجيــة 
ــة بالخــارج، أول أمــس،  ــة الوطني والجالي
لمحاربــة  الدولــي  المؤتمــر  أن  إلــى 

الــذي  »داعــش«  اإلرهابيــة  الجماعــة 
بفعــل  ضجــة  أثــار  بمراكــش،  انعقــد 
المضيــف،  البلــد  إنتــاج  مــن  بيانــات 
ــع  ــذا التجّم ــل ه ــى تحوي ــل عل ــذي عم ال
إلــى حــدث مخّصــص لقضيــة الصحــراء 
عمليــة  أن  البيــان  وأضــاف  الغربيــة 
أشــغال  صاحبــت  التــي  المســاومة 
المؤتمــر، والتــي اســتهدفت عــددا مــن 
ــذه  ــادت به ــد ح ــب، ق المشــاركين األجان
المعلــن  هدفهــا  عــن  الدوليــة  المبــادرة 
ــة  ــة خبيث وصيرتهــا بوضــوح إلــى محاول
ــد تقديمهــا  ــاء صيغــة ميتــة حتــى عن إلحي

2007 ســنة 
البيــان  -يضيــف  المغــرب  عنــاد  إن 

الميتــة  لمبادرتــه  الترويــج  فــي  ذاتــه- 
ــه  ــى حيل ــوء إل ــع باللج ــاق واس ــى نط عل
ــة  ــي لمكافح ــع دول ــط تجم ــودة وس المعه
ــدد  ــل ع ــن تضلي ــفر ع ــد أس ــاب، ق اإلره
مــن المشــاركين وســلط الضــوء علــى 
تناقضــات بعضهــم والتــي يطمــح الجانــب 
خضــم  فــي  اســتغاللها  فــي  المغربــي 
مناوراتــه العبثيــة الراميــة لتشــويه قضيــة 
وال  كانــت  التــي  الغربيــة،  الصحــراء 
تحــت  اســتعمار  تــزال مســألة تصفيــة 

المتحــدة.   مســؤولية األمــم 
وذكــر البيــان بــأن تشــبث الدبلوماســية 
ــف  ــي الزائ ــم الذات ــبح الحك ــة بش المغربي
العالميــة  المعركــة  تشــويه  ومحاولتهــا 

أجــل  مــن  وتوظيفهــا  االرهــاب  ضــد 
حســابات ضيقــة وأنانيــة ال يخــدم بــأي 
وجــه كان األهــداف المشــروعة للمجتمــع 
الدولــي فــي هــذا المجــال كمــا أكــد البيــان 
أن الجزائــر التــي دفعــت ثمنــا باهظــا 
وتمكنــت  اإلرهــاب  ضــد  حربهــا  فــي 
ــات  ــن المغالط ــه، تدي ــن االنتصــار علي م
التــي يحــاول االحتــالل المغربــي الترويــج 
ــدول  ــم المتحــدة وال ــا تدعــو االم ــا، كم له
دائمــة العضويــة فــي مجلــس األمــن إلــى 
مضاعفــة الجهــود إلنهــاء االســتعمار فــي 
ــا  ــفافية ووفق ــكل ش ــة ب ــراء الغربي الصح

ــي. ــون الدول ــكام القان ألح
رـ م

لعمامرة يرد عىل تساؤالت  أبناء الجالية بالخارج  بخصوص:

أسدينا تعليمات المتصاص العدد الهائل
من طلبات تجديد جوازات السفر



عين على الحدث
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محمد  االتصال،  وزير  أكد 
إلطار  التأسيس  أن  بوسليماني، 
قانوني يراعي المستجدات الحاصلة 
واالتصال  اإلعالم  مجال  في 

بالجزائر بات حتمية ال مفر منها.
خالل  بوسليماني،  السيد  واعتبر 
دراسي  يوم  افتتاح  على  اشرافه 
لقطاع  القانونية  »المنظومة  حول 
إلطار  التأسيس  أن  االتصال« 
قانوني يراعي المستجدات الحاصلة 
واالتصال  اإلعالم  مجال  في 
مفر  ال  حتمية  بات  بالجزائر 
التنظيم  استحداث  خالل  من  منها 
االحترافي الالزم لتطوير المنظومة 
اإلعالمية الوطنية , وذكر الوزير ان 
اليوم ذي عرف حضور  هذا  تنظيم 
العديد من مسؤولي ومدراء وممثلي 
القطاعين  من  إعالمية  مؤسسات 
سياق  في  يندرج  والخاص،  العام 
مهنة  تطوير  على  يرتكز  برنامج 

بالجزائر،  االتصال  االعالم ووسائل 
والتي اكتسبت مفاهيم وأدوار جديدة 
استحدثها التطور التكنولوجي الذي 

يميز القطاع اليوم.
على  بوسليماني  الوزير   وشدد   
الذي  التطور  مسايرة  ضرورة 
مقاربة  خالل  من  القطاع  يميز 
احترافية تشاركية تساهم في تعزيز 
باعتباره  الوطني،  اإلعالم  دور 
في  الحق  لضمان  محورية  أداة 
بناء  ال جهد  ومرافقة  المعلومة 
والمبادئ  القيم  عن  لدفاع  ل الوطني 
وأضاف   , الجامعة  اإلنسانية 
الى  نسعى  هذا  »ألجل  قائال: 
وتنظيمي  قانوني  إطار  استحداث 
مالئمة  مهنية  بيئة  يضمن  محفز 
بين  وتوازن  الصحفي  حرية  تعزز 
بآداب  وترتقي  والمسؤولية  الحرية 
في  تساهم  كما  المهنة،  وأخالقيات 
اإلعالمية،  المؤسسات  نجاعة  رفع 

التي  المخاطر  ظل  في  خاصة 
تمثلها حروب الجيل الرابع«. ودعا 
المهنيين  الخصوص  بهذا  الوزير 
في  الفاعلين  وكافة  المختصين 
في  اإلسهام  الى  الصحفي  المجال 
تحقيق هذا المسعى من خالل تقديم 
كفيلة  وإيجابية  بناءة  اقتراحات 
مع  والفعال  السلس  م  تأقل ال بإحداث 
كما   , الجديد  اإلعالمي  المشهد 
تأكيد بأن إرساء منظومة  عاد الى ال
من  يعد  ومتكاملة  قوية  قانونية 
يعمل  التي  األساسية  الرهانات 
مشاريع  من  كسبها  على  القطاع 
وذلك  إثراؤها،  الجاري  القوانين 
تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، 
وهي  تبون،  المجيد  عبد  السيد 
سن  على  ترتكز  التي  التعليمات 
المهنيين  أمام  المجال  تفتح  قوانين 
التجديدية  النظرة  في  بإشراكهم 
وإرساء قطيعة مع مقاييس المشهد 

بأن  مضيفا   السابق  اإلعالمي 
النهوض بالقطاع يشمل بالضرورة 
القيم  وفق  اإلعالمي  العمل  أخلقة 
وأخالقيات  العالمية  اإلعالمية 
جودة  ترقية  جانب  الى  المهنة، 
خطاب  وبناء  اإلعالمية  الخدمة 
إعالمي مسؤول، فضال عن ضمان 

شفافية تمويل وسائل اإلعالم
هذا  أن  بوسليماني  السيد  وقال 
أحكام  من  اساسا  مستلهم  المسعى 
المادة  منه  السيما   ،2020 دستور 
الصحافة  حرية  تضمن  التي   54
البصرية  والسمعية  المكتوبة 
من  تشمله  وبما  وااللكترونية، 
وإبداع  التعبير  كحرية  حقوق 
الصحافة  ومتعاوني  الصحفيين 
والسر  الصحفي  استقاللية  وحماية 
تلفزيونية  قنوات  وإنشاء  المهني 

وإذاعية ومواقع إلكترونية.
لعملية  بالتفصيل  تطرقه  ولدى 
لقطاع  احترافي  تنظيم  استحداث 
االتصال، أوضح الوزير أن العملية 
ستشمل مختلف الجوانب ذات الصلة 
بالممارسة والتسيير المهنيين، على 
غرار توطين القنوات الخاصة التي 
لقانون األجنبي جراء  يا ل تخضع حال
فراغات قانونية نحرص على التكفل 
بها كإجراء سيادي وضروري يساهم 
البشرية  الموارد  في  االستثمار  في 
حد  وضع  وفي  الوطنية  والمادية 
مؤكدا    , الصعبة  العملة  الستنزاف 
التي  اإلضافات  بأن  يقين  على  أنه 
تعزيز  في  ستساهم  تقدمونها 
حقوق الصحفي وفي االرتقاء بدور 
منظومة  خالل  من  الوطني  االعالم 
تحقق  ومتطورة  منسجمة  قانونية 
الجزائرية  والصحافة  لإلعالم 
الموقع المستحق في مشهد إعالمي 

ربيع متنافسي.
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وزير االتصال، محمد بوسليماين يؤكد:

التأسيس إلطار قانوني يراعي المستجدات 
الحاصلة في قطاع اإلعالم بات حتميا

رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدين
عبد الرحمان حمزاوي :

نعمل عىل تصحيح الصورة 
السلبية للمجتمع المدين

بوالية  السبت  زغدار  أحمد  الصناعة,  وزير  أكد 
إمكانيات  على  تتوفر  الجزائر  بان  االغواط, 
صناعية و بشرية تؤهلها لتصبح رائدة في مجال 
تصنيع األلواح الكهروضوئية و الرفع من القدرات 

اإلنتاجية في هذا المجال.
و في كلمة ألقاها خالل يوم اعالمي حول »ادراج 
الوطني سوالر  البرنامج  المحلي ضمن  المحتوى 
اعتبر   ,»)SOLAR 1000( ميغاوات   1000
الوزير ان الرفع من نسبة المحتوى المحلي في هذا 
االقتصادية  التنمية  مسار  دفع  شأنه  من  المجال 
بيئية, داعيا الى توحيد كل الجهود  االجتماعية وال
رفع  و  محلية  صناعة  تجسيد  ديناميكية  لبعث 
التحديات التي تواجه قطاع الطاقات المتجددة من 

الصناعيين  المتعاملين  بانشغاالت  التكفل  أجل 
وخلق بيئة استثمارية جذابة.  و ذكر في هذا االطار 
بتوقيع, في افريل 2021, مذكرة تفاهم بين وزاتي 
الصناعة و االنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة 
لترشيد استهالك الطاقة في القطاع الصناعي, تم 
على إثرها إطالق عدد من المشاريع المشتركة و 
دعا الوزير الى تنمية الكفاءات البشرية للنهوض 
يتطلب وضع  القطاع االستراتيجي و هو ما  بهذا 
ميكانيزمات وتوفير الظروف المواتية التي تسمح 

بتأهيلها من خالل التكوين والبحث التطبيقي.
على  تعمل  الوزارية  دائرته  بان  زغدار  تابع   و 
الطاقوية  بالفعالية  يتعلق  عمل  مخطط  تهيئة 
بالتعاون  الصناعي  للقطاع  المتجددة  والطاقات 

مع وزارتي الطاقة و المناجم و االنتقال الطاقوي 
والطاقات المتجددة, من خالل تفعيل برنامج دعم 
الذي  األوروبي  االتحاد  مع  المتجددة  الطاقات 
بهدف  عمل  ورشات  عدة  تنظيم  خالله  من  تم 
لفعالية  تنسيق الجهود لتحقيق خطة عمل وطنية ل
بتوسيع  الوزير  2025-2021 و رحب  الطاقوية 
المشاورات بين مختلف الفاعلين في هذا المجال 
أهداف  بتحقيق  الدفع  اجل  من  العراقيل  لمواجهة 
برامج االنتقال الطاقوي في الجزائر, قصد تنويع 
مصادر الطاقة و االستغناء تدريجيا عن مصادر 
خالل  من  الواردات  تقليل  و  األحفورية  الطاقة 
المتعلقة  للتجهيزات  قواعد صناعة محلية  إرساء 
بهذا المجال.                           ربيع م

وزير الصناعة يكشف من والية األغواط

الجزائر تتوفر على إمكانيات تؤهلها لتصبح رائدة يف مجال 
تصنيع األلواح الكهروضوئية

عبد  المدني,  للمجتمع  الوطني  المرصد  رئيس  كشف 
رقمية  لمنصة  قريبا  إطالق  أمس  عن  الرحمان حمزاوي, 
والمرصد  الجمعيات  بين  للتواصل  فضاء  تكون  تفاعلية 

الوطني للمجتمع المدني
 وخالل إشرافه على افتتاح »منتدى وطني حول الديمقراطية 
المرصد, أوضح حمزاوي أن هذه  ينظمه  التشاركية »الذي 
المنصة ستكون بمثابة فضاء للتشاور ونقل االنشغاالت بين 
كافة الجمعيات والمرصد الوطني للمجتمع المدني, وتبادل 
التخصصات  مختلف  في  والتعاون  والتنسيق  التجارب 
بأن  وأبرز  نشاطها  الجمعوية  الحركة  فيها  تمارس  التي 
هو  المدني  المجتمع  عاتق  على  الملقى  األساسي  الرهان 
من  المجتمع  حماية  في  األساسي  األمان  صمام  يكون  أن 
وأفكارهم,  أبنائه  عقول  وتهدد  تنخره  التي  اآلفات  مختلف 
الدسائس  من  واليقظة  الحذر  مستوى  في  أيضا  يكون  وأن 
والمؤامرات التي تحاك ضد الجزائر بشعارات مختلفة تهدف 
بتاريخها ووحدتها  والمساس  أمنها واستقرارها  إلى ضرب 
,وتابع قائال: »نحن ندرك جيدا أن المجتمع المدني سيكون 
من  به  يزخر  لما  واألولويات  التحديات  هذه  مستوى  في 
والتطوع«,  المبادرة  الوطنية وروح  بالقيم  متشبعة  كفاءات 
مؤكدا على استعداد المرصد من أجل المساهمة على تذليل 
الصعوبات والتحديات التي تجابه عمل الجمعيات, وتقديم 
التشجيع والدعم والمرافقة لها وتثمين مبادراتها ومشاريعها 
بيئة  في  أهدافها  وتحقق  أدوارها  أداء  من  لتتمكن  الهادفة 
ومنظومة محفزة.  وبعد أن دعا إلى ضرورة تجاوز الصورة 
السابق  في  الجمعوي  العمل  تشوب  كانت  التي  بية  السل
أكد  حمزاوي على دور المجتمع المدني في إظهار صورة 
مدني  مجتمع  بها  ينشط  الجديدة  الجزائر  تعكس  جديدة 
على  أكد  أخرى,  جهة  من  الوطنية.   بالقيم  متحلي  واعي 
في  هامة  خطوات  المرحلة  هذه  خالل  تخطو  الجزائر  أن 
الشعبية  اإلرادة  عمق  عن  نابع  ال والتجديد  اإلصالح  مسار 
التي تطمح إلى المضي نحو بناء دولة على أسس العدالة 
والديمقراطية, دولة قوية بمؤسساتها, متماسكة في نسيجها 
قائال  واستطرد  وثوابتها«.  بتاريخها  متشبثة  االجتماعي, 
خالل  من  ترجمت  الشعبية  والمطالب  الطموحات  هذه  أن 
المبادرات والمشاريع التي باشرها رئيس الجمهورية, السيد 
بإصالحات  قيام  ل ل األصعدة  كافة  على  تبون,  المجيد  عبد 
بناء الجزائر الجديدة«. وأشار  كمية وشاملة لتعبد الطريق ل
رئيس  يوليها  التي  بالغة  ال األولوية  إلى  المنحى  ذات  في 
جوهرية  ركيزة  يعتبر  الذي  المدني  للمجتمع  الجمهورية 
استراتيجيا  شريكا  لكونه  وذلك  التغيير  إحداث  في  وفعالة 
في صناعة القرار وصياغة السياسات العمومية والمساهمة 
في التنمية الشاملة وبالمناسبة, كشف السيد حمزاوي عن 
الشروع في التحضير للجلسات الوطنية للمجتمع المدني, 
المزمع تنظيمها خالل أكتوبر القادم وذلك بمشاركة فعاليات 
المجتمع المدني ومنظمات واتحادات ونقابات وطنية لبلورة 
استراتيجية شاملة تعكس رؤية و إرادة رئيس الجمهورية في 

تعزيز مكانة ودور المجتمع المدني.
ربيع م

الدكتور فوزي  العام لمعهد باستور,  المدير  أوصى 
درار, أمس بوهران, بضرورة مواصلة تلقيح السكان 
لسيناريوهات  تفاديا  كوفيد19-  ضد  الجزائر  في 

خطيرة في المستقبل.
و أكد السيد درار  على هامش افتتاح المؤتمر الثالث 
 32 يقارب  تلقيح  ال معدل  ان  المعدية  لألمراض 
اآلن في  نحن  نسبة ضئيلة, مضيفا   بالمائة و هي 
حالة استقرار بفضل المناعة المكتسبة بعد االصابة 
بفيروس أوميكرون و هي مناعة ستضعف حتما بعد 

تلقيح,  ينا االستمرار في ال 3 الى 6 اشهر لذا وجب عل
و حسب ذات المسؤول فإنه من الضروري االستمرار 
تلقيح لتجنب موجات جديدة من الوباء خاصة  في ال
في ظل ارتفاع عدد حاالت االصابة بمتحورات جديدة 
درار  الدكتور  ابدى  و  افريقيا  جنوب  و  الصين  في 
جديدة  متحورات  بسبب  الجائحة  عودة  بشأن  قلقه 
فيها  تلقيح  ال نسبة  تبقى  التي  بلدان  ال في  سيما  ال 
ضئيلة و هو ما يعني مناعة أضعف, مبرزا في ذات 
السياق وجود متحورات جديدة مثلما نراه في جنوب 

افريقيا التي تعرف ارتفاعا رهيبا في حاالت االصابة 
بالمتحورين SBA4 و BA5 ألوميكرون.

 و أشار المدير العام لمعهد باستور في نفس السياق 
التي  الدول  في  حتى  االصابة  حاالت  ارتفاع  الى 
اوروبا  و  فرنسا  غرار  على  قوية  مناعة  اكتسبت 
عموما لكن دون ان يشكل هذا ضغطا على منظومتها 
أن  تلقيح, موضحا  ال الصحية مشددا  على ضرورة 
الهدف منه ليس القضاء على حاالت اصابة جديدة و 
انما لتجنب االشكال الخطيرة لإلصابة و النقل الى 

المستشفيات و هو امر هام جدا لمنظومة الصحية 
الوطنية. و عرف المؤتمر الثالث للجمعية الجزائرية 
بوهران  الجمعة  امس  افتتح  الذي  المعدية  لالمراض 
مشاركة اكثر من 150 مختص في علم األوبئة,كما 
أيام  لثالثة  سيستمر  الذي  المؤتمر  اشغال  سجلت 
العديد من المداخالت على غرار »كوفيد19-: تقييم 
الوضع«, »التحاليل للمضادات الجينية للكشف عن 
سارس-كوف2-« و »كوفيد19: تشخيص بيولوجي و 
متابعة«.                                           ربيع م 
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تسجيل 223 عملية ناجحة لزرع الكلى و 334 عملية زرع لخاليا جذعية خالل سنة    

بن بوزيد: عمليات  زرع األعضاء من المتبرع الحي 
ال تلبي الطلب المتزايد

n  قــال وزيــر الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، 
إنــه »بالرغم مــن كل المجهــودات المبذولة من 
طــرف الوكالة الوطنية لزرع األعضاء و الطواقم 
الطبيــة و الجراحية إال أن عمليــات  الزرع على 
اختــاف أنواعها من المتبــرع الحي ال يمكنه أن 
يلبي كافة الطلب الذي هو في تزايد من ســنة إلى 

أخرى« .  
وأوضح  الوزير، أمس، خالل إشرافه على افتتاح 
أشــغال اللقــاء العلمي المخصص لتقييم نشــاطات 
زرع األعضــاء، األنســجة و الخاليــا  بمشــاركة 
أخصائييــن  في  هذا المجال، وذلــك بمقر المعهد 
الوطنــي للصحــة العمومية بالعاصمــة، أن تنظيم 
هــذا اللقاء يأتــي في ظل التراجــع  الملحوظ لعدد 
حــاالت اإلصابة بداء كورونــا كوفيد19-، األمر 
الذي ســمح بإعادة بعث و استئناف جميع األنشطة 
الطبيــة والجراحيــة بمــا فيها زراعــة األعضاء، 

األنسجة والخاليا. 

وأضــاف أنــه »وعمال بهذا المبدأ باشــرت معظم 
الفــرق الطبية العاملة في مجــال زرع األعضاء، 
األنســجة والخاليا في بعث نشاطاتها واستطاعت 
فــي مــدة وجيــزة تحقيــق نتائــج تضاهــي تلــك 
المتحصــل عليهــا قبل بدء الجائحة تحت إشــراف 
الوكالــة الوطنية لزرع األعضــاء التي أوكلت لها 
مهمــة التنظيم و التطويــر و متابعة نزع  و زرع 
األعضاء  و األنسجة و الخاليا الجذعية عبر كامل 

التراب الوطني«.  
وأشــار في هذا الصدد إلى النتائج المحققة في هذا 
المجــال مــن خالل تســجيل 223 عمليــة ناجحة 
لــزرع الكلــى و 334 عمليــة زرع خاليا جذعية 
خــالل ســنة 2021 رغم توقف األنشــطة الطبية 
الجراحيــة بســبب موجــات جائحة كوفيــد 19-، 
واعتبر أن هذا اإلنجاز بمثابة التحدي الذي رفعوه 

وتمكنوا من تحقيقه. 
غيــر أنه قــال إنه »بالرغــم مــن كل المجهودات 
المبذولــة مــن طــرف الوكالــة الوطنيــة لــزرع 
األعضــاء و الطواقــم الطبيــة و الجراحية إال أن 

عمليات  الزرع على اختالف أنواعها من المتبرع 
الحــي ال يمكنه أن يلبي كافــة الطلب الذي هو في 

تزايد من سنة إلى أخرى« .  
أكــد أن  الوكالــة الوطنية تعمــل  حاليا على إعادة 
بعــث عمليات الزرع من المتبرع الميت دماغيا و 
ذلك عن طريق إشــراك جميع الفرق و القطاعات 
الفاعلة التي يمكنها المشــاركة في عملية التحسيس 
على غرار  قطاع الشؤون الدينية الذي يعد شريكا 
هاما في هذا المشــروع من خالل تحسيس وتأطير 
المواطــن الجزائري في عمليــة التبرع باألعضاء 

من الميت دماغيا«. 
كمــا شــدد علــى ضــرورة« تحســيس وإشــراك 
مهنيــي قطاع الصحة وفي الريادة  أطباء اإلنعاش 
والتخديــر الذيــن يمثلــون  اللبنة األولــى في بعث 
التبــرع مــن الميــت دماغيا«مع إشــراك« مهني 
الصحافــة واإلعــالم في المســاهمة فــي عمليات 
التحسيس على إعتبار أنه شريكنا  الهام و الدائم«.  
وأكد البروفيســور بن بوزيــد أن قطاع الصحة » 
يصبو و يرمي إلى مواكبة  الدول المتقدمة بإدماج 
الرقمنة في الممارســة اليومية لمهنيي الصحة من 
خالل مباشــرة   الوكالــة الوطنية لزرع األعضاء 
بتجسيده  عن طريق إنشاء القائمة الوطنية الرقمية 
لالنتظار بإشراك جميع الفاعلين في الميدان خاصة 
وأن البحــث العلمي الذي توليــه الدولة الجزائرية 
اهتماما كبيرا ســواء عن طريــق الدعم المادي أو 
المالي، يجســد على أرض الواقع من خالل تفعيل 

نشاط وحدة البحث النتزاع وزرع األعضاء. 
وأكد أن« الوكالــة الوطنية لزرع األعضاء عليها 
مســؤوليات كبيــرة وينتظــر منهــا الكثيــر نظرا 
للكفاءات و التخصصات التي تتوفر عليها وكونها 
مؤسســة تتمتــع بوحدة بحــث علمي، كمــا يتنظر 
الكثيــر أيضا مــن مهني الصحــة والمختصين في 
زرع األعضاء واألنســجة والخاليــا لتحقيق آمال 
آالف الجزائرييــن«، مذكرا  أن الدولة الجزائرية 

ترافقهم في هذا المجال.  

n يشــارك فريقــان جزائريــان 
فــي النهائــي العالمــي لمســابقة 
»هواوي« لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصــاالت المقــرر تنظيمها في 
شــهر يونيو المقبــل بالصين, بعد 
ظفرهمــا بالمركز األول )الشــبكة 
والســحابة( من المسابقة الخاصة 
بشــمال إفريقيا, حســب ما أفادت 
به,  يوم السبت, الشركة الصينية 

في بيان لها.
الفريقيــن  أن  الشــركة  وأفــادت 
الجزائريين, وبعد النهائي الوطني 
لتكنولوجيــا  هــواوي  لمســابقة 
الــذي  واالتصــاالت  المعلومــات 
أقيم في شــهر ديســمبر مــن العام 
الماضــي, »شــاركا فــي النهائــي 
اإلقليمي المنظم عبر تقنية التواصل 
عن بعد ليواجها إثره 19 فريقا من 
12 دولة إفريقية ويحتالن المركز 
األول, األمــر الذي سيســمح لهما 
بتمثيل الجزائر في النهائي العالمي 
الذي ســيقام في الصين في شــهر 

يونيو المقبل«.
وتمت اإلشــارة إلــى أن »هواوي 
الجزائــر«, وتحــت رعاية وزارة 
التعليــم العالــي والبحــث العلمي, 
نظمت النســخة الثالثة من المسابقة 
العالميــة لموســم 2021-2022 
بمشــاركة 130 طالبا يمثلون 20 
جامعــة ومعهــدا تابعيــن لقطاعي 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
الســلكية  والمواصــالت  والبريــد 

والالسلكية.

وكانت هذه المســابقة قــد انطلقت 
في ســبتمبر مــن العــام الماضي, 
زار خاللهــا فريق مــن »هواوي 
الجزائــر« أكثــر مــن 32 جامعة 
عبــر مناطــق مختلفــة مــن البالد 
»لتحفيز الطلبة على المشــاركة« 
--حســب القائمين على الشــركة-- 
الذين اعتبروا بأن المنافسة »ولدت 
حماســا قويا لدى الطالب الذي بلغ 
عــدد المســجلين منهــم أكثــر من 
3000, اجتــاز أكثــر من 1000 
منهم االختبار األولــي ليتم اختيار 
130 طالبا شــاركوا فــي النهائي 

الوطني«.
الصينيــة  الشــركة  وكانــت 
االتصــاالت  فــي  المتخصصــة 
السلكية والالسلكية واإللكترونيات 
قد وقعت اتفاقية شراكة مع وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي ومع 
جامعــات ومؤسســات فــي قطاع 

التعليم العالي.
وقد احتلــت ثالث فــرق جزائرية 
مكونة من 3 طالب المركز األول 
مــن بيــن 61 فريقا مشــاركا من 
حوالــي 100 دولــة وذلــك خالل 
مــن   2020 و   2019 نســختي 

مسابقة هواوي العالمية.
»هــواوي«   مســابقة  وأطلقــت 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
عبــر 85 دولــة مــن 9 مناطــق 
بإجمالي 125177 طالبا مسجال, 
فيما أكملت 71 دولة في 9 مناطق 

المنافسة على المستوى الوطني.

فريقان من طلبة جزائريني يف المسابقة 
النهائية العالمية لمسابقة "هواوي" 

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالصني

n كشف وزير الفاحة و التنمية 
الريفيــة، محمــد عبــد الحفيظ،  أن 
المزروعــة  اإلجماليــة  المســاحة 
بالحبوب خال هذا الموســم2022 
قــدرت بـــ 2 مليــون و 900 ألف 
هكتــار، منهــا 54 % مــن القمح 
الصلــب، و %29مــن الشــعير، و 
%14 من القمح اللين و 3 % من 

الشوفان. 
وقال الوزير، خالل إشــرافه أمس، 
على مراســم انعقاد الــدورة األولى 
للمجلــس الوطني لإلتحــاد الوطني 
للفالحين الجزائريين، إنه وللوقوف 
على إنجــاح هــذه الحملــة الَواِعَدة 
،تـَــمَّ تجنيــد أكثــر مــن 11.000 

آلــة حصــاد، مــن بينهــا 1.100 
تابعــة لتعاونيات الحبــوب والبقول 
الجافة، ورفع قــدرات التخزين إلى 
44.5 مليون قنطــار وإدراج نقاط 
تخزين إضافية عند الحاجة وأماكن 
للتخزيــن والتجميع والتي ســتمكن 
برفــع قدرات التخزيــن ، كما أنه تم 
تخصيــص 2.000 شــاحنة تابعــة 
التحــاد تعاونيات النقل من أجل نقل 

المحاصيل وتحويلها 
وأشــاد الوزيــر، من جانــب آخر، 
بالمســتوى الجيــد للتنســيق القائــم 
بين الــوزارة واإلتحــاد على جميع 
المســتويات، وعــن الهــدف الــذي 
يصبــو إليه الجميــع والمتعلق برفع 
اإلنتــاج واإلنتاجيــة، والعمــل على 
تقليص فاتــورة االســتيراد ومن ثم 

تحقيــق اإلســتقرار ألمــن العام، و 
اعتبــر أنه  ال يمكــن تحقيق ذلك و 
الوصــول إليه إال مــن خالل تعزيز 
المكتســبات من األنشــطة الفالحية 
التــي حققهــا الفالحــون والمربون 
فــي الميــدان، والســتغالل األمثــل 
لــكل األراضي الفالحية مهما كانت 
طبيعتها القانونية، السيما األراضي 
الفالحيــة فــي المناطــق الجنوبية، 
المســاحات  رفــع  علــى  والعمــل 
المسقية، وتشجيع استعمال األنظمة 
المقتصــدة للمياه، وتشــجيع البحث 
العلمــي، والبحــوث التطبيقية التي 
تساهم في تطوير وعصرنة القطاع، 
وبنك الجيني الذي يرمي إلى السيادة 
الوطنية في مجــال الفالحة و تربية 

األنعام. 
كمــا ذكر  الوزير، بأهــم التعليمات 
التــي أســداها رئيــس الجمهوريــة 
حول ترشيد النفقات، والعمل جميعا 
على  تعزيز اإلنتاج الوطني وتثمين 
واالســتغالل  المحليــة  المنتجــات 
الفالحيــة  لألراضــي  األمثــل 
وحمايتهــا، من خالل وضع مخطط 
وطني لعصرنــة وتحديث الفالحة، 
طبقــا لبرنامــج الحكومــة، كون أن 
الهــدف األساســي مرتبطــا بصفــة 
وثيقة مع التزامات انتعاش االقتصاد 
الفالحي والمشاركة الفعالة في رفع 

قيمة الناتج الداخلي الخام .  
وقد أعطى الوزير، مع  بداية حملة 

الحصــاد والــدرس فــي المناطــق 
الجنوبيــة للبالد، تعليمــات صارمة 
إلى كافــة المصالــح المعنية التخاذ 
جميــع التدابيــر المرافقــة الفالحين 
إلنجــاح العمليــة من خــالل تجنيد 
الوســائل الالزمة للحصاد و الدرس 
لنقــل وكذا رفــع قــدرات التخزين، 
ولهذا الغــرض قام القطاع بتنصيب 
لجــان محليــة علــى مســتوى كل 
واليــات الوطــن والتــي يترأســها 
الســيدات والســادة الــوالة، المكلفة 
بمتابعة حملة الحصاد والدرس لسنة 

 .2022
كما أنه ســيتم الشــروع فــي عملية 
الفالحيــة  المســاحات  إحصــاء 
المحاصيــل  إلنتــاج  المخصصــة 
المســتوى  علــى  االســتراتيجية 
وزارة  مــع  بالتعــاون  الوطنــي، 
المحليــة  والجماعــات  الداخليــة 
وتهيئة اإلقليم، عــن طريق التحديد 
الجغرافــي، وتحديد الُمْنِتِجين وتقييم 

المستثمرات.  
وتهــدف هــذه العمليــة إلــى تقديــم 
بـبـــيانات إحصائية دقيقة للوزارة، 
التــي ستســمح بتعديــل السياســات 
العموميــة لتنميــة الشــعب الفالحية 
ذات االســتهالك الواســع، ووضــع 
مقاربة جديدة التي ســتمكن بتحديث 
القطــاع، ورفــع المــردود ووضع 
علــى  يرتكــز  منطقــي  تصــور 

اإلمكانيات الحقيقية للبالد. 

رفع قدرات التخزني إىل 44.5 مليون قنطار وإدراج نقاط تخزني إضافية عند الحاجة

هني : المساحة اإلجمالية المزروعة بالحبوب  تقدر بـ 2 مليون 
و 900 ألف هكتار

الجزائر:سناء-م 

n أمــر قاضــي التحقيــق بمحكمــة 
ســيدي امحمــد مســاء أمــس األول 
إيــداع األمين العــام الســابق لاتحاد 
العــام للعمال الجزائرييــن عبد المجيد 
سيدي السعيد، الحبس المؤقت بسجن 
الحراش بعد ســماعه في قضية فساد  

ال يزال التحقيق فيها  متواصا.
وجــاء إيــداع األميــن العــام الســابق 
الجزائرييــن  للعمــال  العــام  لالتحــاد 
الحبــس المؤقت بالحــراش بعد مثوله 

أمــام وكيــل الجمهورية لــدى محكمة 
ســيدي أمحمد بالجزائر العاصمة رفقة 
نجليه، حيث وجه لهم اســتدعاء مباشر  

لالستماع إليهم في قضية فساد.
لإلشــارة فان عبد المجيد ســيدي سعيد 
تولــى أمانــة االتحــاد العــام للعمــال 
الجزائريين مباشــرة بعد اغتيال أمينه 
العام عبد الحق بــن حمودة والى غاية 

سنة 2019 .
                                      ربيع م 

يف قضية فساد ال يزال التحقيق فيها متواصال

سيدي السعيد يف سجن الحراش

الجزائر:سناء-م 
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األمم  لدى  للجزائر  الدائم  الممثل  أكد 
ممثلو  كذا  و  العرباوي  نذير  المتحدة، 
الدول المشاركة في المنتدى السنوي للجنة 
تصفية  بقضايا  المكلفة  األممية   24 الـ 
الملحة  الضرورة  على  مجددا  االستعمار 
في  االستعمار  تصفية  مسار  الستكمال 

الصحراء الغربية.
للمنتدى السنوي للجنة  الثاني  اليوم  خالل 
لوسيا,  سانت  بعاصمة  المنظم   24 الـ 
كاستريس, من 11 إلى 13 ماي الجاري 
للمشاركين  الساحقة  األغلبية  أكدت 
لمكافحة  الداعمة  الثالث  المناطق  من 
أمريكا  و  آسيا  و  افريقيا  االستعمار: 
الصحراوي  الشعب  حق  على  الالتينية 
مداخالتهم  خالل  من  مصيره  تقرير  في 
الصحراء  لقضية  المخصصة  الجلسة  في 

الغربية.

»مسار  أن  المشاركة  الدول  ممثلو  أجمع 
بعد«,  يستكمل  لم  االستعمار  تصفية 
قلق  مصدر  يُمثل  »األمر  أن  مؤكدين 
حقيقي« في الوقت الذي تستهل فيه األمم 
الدولية  للعشرية  الثانية  السنة  المتحدة 

الرابعة للقضاء على االستعمار.
في كلمته بالمناسبة, أكد السفير العرباوي 
صنع  أمة  »باعتبارها  الجزائر  أن 
مصيرها نضال مؤسسيها من أجل الحرية 
و  الراسخة  قناعتنا  كون  و  التحرر  و 
بالدفاع دون هوادة عن حق كل  التزامها 
الشعوب في تقرير مصيرها بحرية لطالما 
تصفية  بمهمة  متمسكة  ستظل  و  تمسكت 

االستعمار النبيلة«.
كما ذّكر بتجذر قيم الحرية و النضال من 
أجل القضايا العادلة عبر تاريخ الجزائر, 
معربا عن أسفه لعدم احراز أي تقدم فيما 

الصحراء  في  حر  استفتاء  تنظيم  يخص 
الغربية مثلما تنص عليه الالئحة األممية 
بالرغم  االستعمار  تصفية  حول   1514
منذ  مصنفة  الغربية  الصحراء  كون  من 
وضع  هو  و  مستقل  غير  كإقليم   1963
من   1966 سنة   2229 الالئحة  أكدته 
الحق  الصحراوي  الشعب  منح  خالل 

الثابت في تقرير المصير و االستقالل.
و ذكر أيضا ب  »الدور الحاسم« لالتحاد 
االفريقي الذي »سعى دوما للمساهمة في 
جهود السالم في الصحراء الغربية و آخر 
 2021 مارس  في  كان  ذلك  على  مثال 
خالل انعقاد قمة رؤساء دول و حكومات 
مجلس السلم و األمن الخاصة بالصحراء 

الغربية«.
في ذات السياق, ركز على »عجز و عدم 
قدرة المينورسو على مراقبة وضع حقوق 

االنسان في الجزء المحتل من الصحراء 
الغربية و تبقى البعثة األممية الوحيدة التي 
حقوق  بمراقبة  خاصة  تشكيلة  إلى  تفتقر 

االنسان«.
يكون  أن  يمكن  ال  أنه  إلى  أشار  كما 
هناك »سوى سبيل واحد يجب اتباعه أال 
بنية  المباشرة  المفاوضات  استئناف  وهو 
حسنة بين طرفي النزاع, المغرب وجبهة 
عادل  سياسي  حل  أجل  من  البوليساريو 
تقرير  يضمن  الطرفين  من  ومقبول  دائم 
عبر  الغربية  الصحراء  شعب  مصير 

تنظيم استفتاء تقرير المصير«.
الدعوة إلى تسريع مسار انهاء 
االستعمار في الصحراء الغربية

وبوليفيا  كوبا  وفود  دعت  جهتها  من 
وبليز  وأنغوال  وفنزويال  الشرقية  وتيمور 
ناميبيا  والمكسيك  وبوتسوانا  وإندونيسيا 
الندوة الى ضرورة تسريع  الحاضرة في 
الصحراء  في  االستعمار  انهاء  مسار 
الغربية عبر اجراء استفتاء تقرير المصير, 
و   .1514 بالالئحة  تمسكهم  مؤكدين 
البوليساريو  النزاع  طرفي  الوفود  دعت 
دون  المفاوضات  استئناف  إلى  والمغرب 
تحت  أكثر  تأخير  ودون  مسبقة  شروط 

رعاية األمم المتحدة.
النار في  و أكدت أن خرق وقف اطالق 
نوفمبر 2020 من طرف المغرب يعرقل 
المسار السياسي للتسوية  السياسية للنزاع 

ويمثل تهديدا الستقرار المنطقة.
في  الصحراوي  الشعب  بحق  ذكروا  و 
بموجب  الطبيعية  مواره  من  االستفادة 

لوائح األمم المتحدة في هذا المجال.
المشاركة  االفريقية  الدول  ممثلو  شدد  و 
وهي ناميبيا وبوتسوانا وأنغوال على جهود 
لنزاع  حل  إيجاد  في  االفريقي  االتحاد 
الصحراء الغربية وهي آخر مستعمرة في 

إفريقيا.
ق ـ د

الجزائر و لجنة الـ 24 األممية 
تدعوان إلى استكمال مسار تصفية 

كتب راويل مصطفين، في »نيزافيسيمايا غازيتا«، االستعمار في الصحراء الغربية
حول عودة التوتر إلى ليبيا على خلفية الصراع في 

أوكرانيا.
تقدر  التي  الشحنات  تشكل  المقال:  في  وجاء 
الغربية،  األسلحة  الدوالرات من  بمليارات  قيمتها 
أوكرانيا خطرا  إلى  المقام األول،  واألمريكية في 
وفي  الخطأ  األيدي  في  األسلحة  لوقوع  حقيقيا 
 Monde تماما. فوفقا لمجلة  أماكن غير متوقعة 
تسمها  لم  مصادر  عن  نقاًل  Afriqueالفرنسية، 
في مجتمع الخبراء الدولي، فإن األمر يخص في 
المقام األول ليبيا، حيث الوضع بعيد عن االستقرار 

ويمكن أن تبدأ أعمال قتالية جديدة في أي لحظة.
فقد حدث أكثر من مرة أن انتهى المطاف باألسلحة 
في  لها،  المعدة  أو  أوكرانيا  في  المصنوعة 
الجماهيرية السابقة. تقدم المجلة مثااًل عندما انتهى 
المطاف بشحنة كبيرة من األسلحة إلى أوكرانيا في 
العام 2012، أواًل في ألبانيا، ثم في أيدي جهاديين 
من القاعدة والدولة اإلسالمية في ليبيا. وبعد ذلك، 
الليبيين اإلسالميين، الذين ال  كان على »الثوار« 
يتقبلون الغرباء، وعلى قوات المشير خليفة حفتر، 
مدينتي  تحرير  أجل  من  الدماء  من  كثير  إراقة 

بنغازي وسرت الكبيرتين من اإلرهابيين.
الوضع الحالي في ليبيا أبعد ما يكون عن الهدوء، 
مقررا  كان  التي  الوطنية  االنتخابات  فشل  بعد 
الماضي،  العام  من  ديسمبر  نهاية  في  إجراؤها 
وتكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا برئاسة 
حكومة جديدة، في مارس 2022،  باإلضافة إلى 
حكومة الوحدة الوطنية المنتخبة التي يرأسها عبد 
تسليم  عدم  على  األخير  وإصرار  الدبيبة،  الحميد 
صالحياته قبل االنتخابات التي وعد بإجرائها في 
ليبيا قوانين من  يونيو المقبل. حتى اآلن، لم تتبن 
االنتخابات،  إجراء  آلية  بوضوح  تنظم  أن  شأنها 
المرشحون.  بها  يتمتع  أن  يجب  التي  والشروط 
للمرشحين.  النهائية  القوائم  وضع  بعد  يتم  لم 
المركزية، عماد  االنتخابات  لجنة  وبحسب رئيس 
من  جديدة  بموجات  محفوف  األمر  فإن  السايح، 
أعمال العنف والقتال، حيث يهدد العديد من القادة 
هذه  إعداد  يتم  لم  إذا  السالح  باستخدام  الميدانيين 

القوائم لالنتخابات الجديدة.
ق ـ د

الرئيس التونيس يؤكد عىل 
دور الخرباء المحاسبني يف 

محاربة الفساد
 

دور  على  سعيد،  قيس  التونسي،  الرئيس  أكد 
الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات في محاربة 
رئيس  لقائه  وخالل  األموال.  وتبييض  الفساد 
ومراقبي  المحاسبين  للخبراء  الدولية  الجامعة 
الزحاف،  الدين  الفرنكوفونيين، صالح  الحسابات 
في  الحديثة  التكنولوجيات  أهمية  على  سعيد  شدد 
تيسير عمل الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات 
في التصّدي لمحاوالت االستيالء على المال العام.
المحاسبين  للخبراء  الدولية  الجامعة  هنأ  كما 
نجاح  على  الفرانكوفونيين  الحسابات  ومراقبي 
دعمه  عن  معربا  بتونس،  نظمته  الذي  الملتقى 

للجهود التي تقوم بها.
ق ـ د

هل يمكن إمداد 
أوكرانيا باألسلحة 

زعزعة استقرار ليبيا

الصحراوي  الشعبي  التحرير  جيش  وحدات  نفذت 
االحتالل  قوات  تخندقات  استهدفت  مركزة  هجمات 
فادحة  خسائر  مخلفة   ، المحبس  بقطاع  المغربي 
البيان  به  أفاد  ما  حسب  والمعدات,  األرواح  في 
عن  أمس،  أول  الصادر   ,)532 ( رقم  العسكري 

الصحراوية. الدفاع  وزارة 
تقرير  في  جاء  ما  وفق  العسكري,  البيان  وأبرز 
مفارز  أن  )واص(,  الصحراوية  االنباء  وكالة 
قصفها  شددت  الصحراوي  الجيش  من  متقدمة 
لعكد،  بمناطق  اإلحتالل  جنود  تخندقات  على 
المحبس  بقطاع  تنوشاد،  وسبخة  أبالل  ولد  أكويرة 
المعدات  في  خسائر  االحتالل  جنود  »مكبدة 

واألرواح ».
الصحراوي,  الجيش  من  متقدمة  مفارز  وكانت 
على  الخميس  أمس  اول  هجماتها  ركزت  قد 
حوزة،  بقطاع  المغربي  االحتالل  جنود  تمركزات 
روس  العش،  فدرة  لغراب،  فدرة  مناطق  مستهدفة 

والربيب. لكطيطيرة  روس  تركانت، 
الشعبي  التحرير  جيش  هجمات  وتتوالى 
اإلحتالل  قوات  معاقل  مستهدفة  الصحراوي, 
األرواح  في  فادحة  خسائر  تكبدت  التي  المغربي 
حسبما  والعار,  الذل  جدار  طول  على  والمعدات 

البيان. ذات  في  جاء 
ق ـ د

الجيش الصحراوي يكبّد القوات املغربية باملحبس خسائر يف األرواح واملعدات

مجلس النواب الليبي يعد مذكرة لتغيير ستيفاني ويليامز
 

أكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبد هللا بليحق، أن عددا من أعضاء المجلس يجهزون مذكرة إلرسالها إلى األمين العام لألمم المتحدة للمطالبة بتغيير 
المستشارة األممية ستيفاني ويليامز.

وأضاف فى تصريحات صحفية أن »ستيفاني ويليامز لم تحترم قرارات السلطة التشريعية وتفتح مسارات حوار ال عالقة لها باألطراف الفاعلة«.
وشدد على أن »فشل التوافق مع مجلس الدولة سيكون نتيجة لتوجهات ستيفاني ولييامز«. 

من جانبها أكدت ستيفاني ويليامز، التزام البعثة األممية بمواصلة الجهود إليجاد حل لألزمة السياسية الراهنة في ليبيا.
وأطلعت ويليامز رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خالل لقاء جمعهما على االستعدادات الجارية لعقد جولة المشاورات الثانية بين لجنتي مجلس النواب 

والدولة بالعاصمة المصرية القاهرة، منتصف شهر ماي الجاري، والخطوات المتبعة في اتجاه التوافق حول المسار الدستوري.
كما استعرض اللقاء جهود المجلس الرئاسي، والجهود األممية مع األطراف المشاركة في العملية السياسية، خاصة الدور اإلفريقي في عملية المصالحة 
الوطنية، ومناقشة الخيارات المختلفة إلنجاحها، والمحافظة على االستقرار في البالد، للوصول إلى االستحقاقات االنتخابية، من أجل إنهاء المراحل االنتقالية.
وجدد المنفي دعوته لجميع المشاركين في العملية السياسية، بضرورة تغليب مصلحة الوطن، معتبرا أن التوافق هو مفتاح الوصول إلى حل نهائي لألزمة 

الليبية مؤكدا في الوقت نفسه حرص المجلس الرئاسي على تنفيذ كل التزاماته وفي مقدمتها إنجاز ملف المصالحة الوطنية واالنتخابات.
ق ـ د
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في  المحلي  المحروقات  إنتاج  تراجع 
لتعديل  الحكومة  تستعد  بينما  تونس، 
وفقا  شهري  بشكل  الوقود  أسعار 

لوزيرة الصناعة والطاقة.
والطاقة  الصناعة  وزيرة  وأعلنت 
ندوة  ختام  في  نويرة  نائلة  والمناجم 
للشغل،  التونسي  العام  االتحاد  نظمها 
سيكون  المحروقات  أسعار  تعديل  أن 
بصفة شهرية طيلة سنة 2022، طبقا 

لما نص عليه قانون المالية التونسي.

وأكدت الوزيرة على أن قانون الميزانية 
حدد قيمة هذا التعديل بـ3 % مستبعدة 
إمكانية تعديل هذه النسبة مجددا، بعد أن 
وصلت إلى %5 جراء االرتفاع الكبير 

ألسعار النفط العالمية.
قطاع  مؤشرات  مختلف  أن  وأكدت 
ملحوظا  تراجعا  شهدت  المحروقات 
الطبيعي  والغاز  الخام  النفط  إلنتاج 
تسجيل  تم  حيث   2010 بسنة  مقارنة 
 38 من  لآلبار  اإلجمالي  العدد  تراجع 

)19 استكشافية و19 تطويرية( إلى 7 
آبار )3 استكشافية و4 تطويرية(.

كما تم تسجيل تراجع تدريجي لإلنتاج 
الفترة  خالل  للمحروقات  الوطني 
الممتدة من 2010 إلى 2020 نتيجة 
تراجع نشاط البحث وعدم العثور على 
التراجع  على  عالوة  جديدة  اكتشافات 

الطبيعي للحقول.
وأكدت أنه تم تسجيل منحى تصاعدي 
لإلنتاج منذ سنة 2020 راجع لدخول 

حقلي نوارة وحلق المنزل حيز اإلنتاج.
وأوضحت أن كل هذه المؤشرات أدت 
الى تصاعد عجز ميزان الطاقة األولية 
مقابل   2021 سنة   %  48 بلغ  الذي 
على  واالعتماد   2010 سنة   %  10
على  وانعكاساته  الطاقية  المواد  توريد 
تقلبات  ضوء  في  التونسي  االقتصاد 
الدولي  المستوى  على  الطاقة  أسعار 
لتوازن  التمويل  حاجيات  وارتفاع 
منظومة المحروقات والكهرباء والغاز 
بحوالي 5137 م.د طبقا لقانون المالية 
دوالرا   75 أساس  على  ضبط  الذي 

لبرميل النفط.
الماضي،أعلنت  أفريل   14 ويوم 
أسعار  رفع  التّونسية،  الحكومة 
تعديل  برنامج  إطار  في  المحروقات، 

أسعار المواد البترولية.
وأكدت الحكومة ان أسعار النفط الخام 
الربع  خالل  بلغت  العالمية  باألسواق 
مستويات  الحالية  السنة  من  األول 
دوالر   101 عتبة  بتجاوز  قياسية 
بدوالر  زيادة  كل  وأن  علما  للبرميل، 
واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات 
المحروقات  لمنظومة  إضافية  تمويل 
والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون 
في  دوالر(  مليون   46.82( دينار 

السنة.
ورفعت الحكومة خالل فيفري الماضي 
الكهرباء والمحروقات، في  من أسعار 
النفط  أسعار  ارتفاع  في ظل  مناسبتين 

وتجاوزه 100 دوالر للبرميل.
ق ـ إ

الحكومة التونسية تستعد لتعديل 
أسعار الوقود بشكل شهري

يوم  للنفط  المصدرة  للدول  أوبك  منظمة  وافقت 
بداية  النفط  من  العراق  إنتاج  زيادة  على  السبت، 

من شهر جوان المقبل.
العراق  ممثل  عن  العراقية  األنباء  وكالة  ونقلت 
إن  السبت  يوم  قوله  سعدون  محمد  أوبك  بمنظمة 
إلى  بالبالد  النفط  إنتاج  المنظمة وافقت على زيادة 

4.5 مليون برميل يوميا بدءا من جوان.
خالل  أخرى  زيادة  هناك  أن  سعدون  وأضاف 
ألف   50 بواقع  وسبتمبر  أوت  و  جويلية  أشهر 

برميل يوميا عن كل شهر.
العراقية  النفط  تسويق  لشركة  بيانات  وأظهرت 
أن  ماي   11 يوم  رويترز  عليها  اطلعت  )سومو( 
النفط  من  يوميا  برميل  مليون   4.43 أنتج  العراق 
الخام في أفريل، وهو أعلى بواقع 16 ألف برميل 
لذلك  أوبك+  اتفاق  بموجب  حصته  عن  يوميا 

الشهر.
السبت  يوم  برنت  خام  النفط  برميل  سعر  وسجل 
 111.55 إلى  ليصل   3.79% قدرها  زيادة 
نايمكس  النفط خام  برميل  ارتفع سعر  دوالر، كما 

بنسبة %4.09 ليصل إلى 110.49 دوالر.
توقعاتها تخفض  أوبك 

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( 
 2022 في  النفط  على  العالمي  للطلب  توقعاتها 

التوالي. لثاني شهر على 
تأثير  إلى  الشهري  تقريرها  في  المنظمة  ولفتت 
التضخم  وزيادة  األوكرانية  الروسية  الحرب 
كورونا  فيروس  من  أوميكرون  الساللة  وانتشار 

الصين. في 
وقالت إن الطلب العالمي على النفط سيزيد بمقدار 
بانخفاض   2022 في  يوميا  برميل  مليون   3.36
310 آالف برميل نفط يوميا عن توقعات سابقة.

لالرتفاع  النفط  أسعار  األوكرانية  الحرب  ودفعت 
لفترة  للبرميل  دوالر   139 مستوى  متجاوزة 
منذ  مستوى  أعلى  وهو   ، مارس  في  وجيزة 

2008، مما زاد من الضغوط التضخمية.
التي  الصين،  بأن  توقعات  إلى  أوبك  وأشارت 
الحتواء  صارمة  إغالق  إجراءات  تفرض 
كوفيد19-، تواجه أكبر صدمة للطلب منذ 2020 

النفط. انخفض بشدة استهالك  عندما 
يتأثر  أن  المتوقع  »من  التقرير  في  أوبك  وقالت 
الجارية  السياسية  بالتطورات   2022 في  الطلب 
في شرق أوروبا باإلضافة إلى قيود احتواء جائحة 

كوفيد19-«.
االستهالك  يتجاوز  أن  تتوقع  زالت  ما  أوبك  لكن 
العالمي مستوى مئة مليون برميل يوميا في الربع 
 2022 الثالث، وأن يتجاوز المتوسط السنوي في 

الجائحة. على  السابقة  المستويات 
ق ـ إ

"أوبك" توافق عىل زيادة 
إنتاج العراق من النفط

قال السيناتور الجمهوري األمريكي، مات غويتز، إن المسؤولين األوكرانيين 
سيسرقون 40 مليار دوالر تقترح إدارة الرئيس األمريكي، جو بايدن منحها 

.CNS News لكييف كمساعدات، بحسب ما نقلت
وأضاف غويتز، قائال: »إنهم مستعدون إلرسال المليارات إلى كييف وملء 
جيوب المسؤولين الفاسدين. نحن ننزلق تدريجيا إلى الحرب، ويظل الشعب 
األمريكي في الظالم. قبل عام واحد فقط، هزمنا الرعاة ببنادق في أفغانستان. 

اآلن نحن نسارع إلى معركة مع قوة لديها ستة آالف رأس نووي«.
الحزب  في  مصادر  عن  نقال  جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  وأفادت 

40 مليار  بقيمة  النواب األمريكي سيصوت قريبا على حزمة مساعدات  الديمقراطي، قبل أسبوع، بأن مجلس 
دوالر ألوكرانيا. وقالت الصحيفة: »يخطط مجلس النواب للتصويت هذا األسبوع على حزمة مساعدات بقيمة 

تقارب الـ40 مليار دوالر ألوكرانيا«على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ق ـ إ

بحسب سيناتور أمريكي:

المسؤولون األوكرانيون سينهبون 40 مليار 
دوالر طلبها بايدن مساعدات لهم

نمت قيمة أسواق المال اإلماراتية في عهد الراحل الشيخ 
قيمة  لتقفز   ،846% بنسبة  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

رأسمال الشركات المدرجة.
وبلغت قيمة رأسمال الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي 
تريليون   2.296 نحو  أمس  أول  تداوالت  بنهاية  ودبي 
درهم، مقابل 242.5 مليار درهم في نهاية تداوالت 3 
نوفمبر 2004، بزيادة 2.053 ترليون درهم وفي عهد 
رأسمال  قيمة  ارتفعت  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
الشركات المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية من 
 1.868 إلى   2004 نوفمبر  في  درهم  مليار   153.6
تريليون درهم في 13 ماي 2022، كما ارتفعت القيمة 
من  المالي  دبي  سوق  في  المدرجة  للشركات  السوقية 
 427.4 إلى   2004 نوفمبر  في  درهم  مليار   88.89

مليار درهم بنهاية تداوالت أول أمس
وخالل عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قاربت قيمة 
المالية  األوراق  أسواق  في  المدرجة  الشركات  أسهم 
وسجلت  الماضي،  أفريل  في  درهم  تريليون   2.5 نحو 
مستويات  الماضي  الشهر  بنهاية  المحلية  المال  أسواق 
قياسية للمرة األولى في تاريخها، إذ تجاوز سوق أبوظبي 
دبي  وسوق  نقطة،   10166 حاجز  المالية  لألوراق 

حاجز 3720. 
وشهدت أسواق المال المحلية في عهد فقيد الوطن الكثير 
وبقيم  والخاصة  الحكومية  للشركات  اإلدراجات  من 
سوقية كبيرة كان أحدثها في 12 أفريل الماضي، حيث 
هيئة  أسهم  تداول  جرس  قرع  المالي،  دبي  سوق  شهد 
كهرباء ومياه دبي »ديوا« التي أصبحت شركة مساهمة 
شركة  أكبر  لتصيح   ،»DEWA« الرمز  تحت  عامة، 
مدرجة في دبي من حيث القيمة وثاني أكبر إدراج في 
المنطقة، وأكبر طرح أولي على مستوى اإلمارات، لتقفز 
إلى أكثر من 150 مليار درهم  السوقية للشركة  القيمة 

خالل الدقائق األولى للتداول.
ومقياساً  حقيقية  مرآة  اإلماراتية  المال  أسواق  وشكلت 
خليفة  الشيخ  عهد  خالل  االقتصادية  للتطورات  مباشراً 
بن زايد آل نهيان والتي حملت عنوان »التمكين«، كما 
الثقة  في معدالت  ارتفاعاً  المالية  األسهم  أسواق  شهدت 
والسيولة وزيادة كبيرة في عدد الشركات المدرجة خالل 

الـ18 عاماً الماضية.

من  ومزيدا  مستمراً  تطوراً  المالية  األسواق  وحققت 
اإليجابيات، إذ نجحت اإلمارات في إثبات مكانتها على 
ستانلي«  »مورغان  باعتراف  العالمية  األسهم  خريطة 
و«ستاندرد آند بورز« في العام 2014 لترتقى أسواق 

المال المحلية إلى مؤشر األسواق الناشئة.
يشار إلى أن شهر فيفري من عام 2000 شهد إصدار 
هيئة  بإنشاء   2000 لسنة   /4/ رقم  االتحادي  القانون 
في  وذلك  والسلع،  المالية  لألوراق  اإلمارات  وسوق 
خطوة باالتجاه الصحيح لتقنين عمليات التداول وتنظيمها.
وأصدرت وزارة االقتصاد قرار رقم /14/ لعام 2000 
العام،  نفس  من  مارس  في  المالي  دبي  سوق  بانطالق 
ظبي  أبو  إمارة  في   /3/ رقم  القانون  صدور  وكذلك 
من  نوفمبر  في  المالية  لألوراق  ظبي  أبو  سوق  بإنشاء 

عام 2000.
وعملت أسواق المال المحلية خالل عهد الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان على خلق سوق استثماري لألوراق المالية 
يعزز االقتصاد الوطني، ويضمن حماية المستثمرين من 

الممارسات الضارة ويحقق أعلى درجات السيولة.
إلمارة  التنفيذي  المجلس  قرر   ،2005 ديسمبر  وفي 
دبي تحويل سوق دبي المالي إلى شركة مساهمة عامة 
برأسمال قدره 8 مليارات درهم، وتم طرح نسبة 20% 
لالكتتاب  درهم  مليار   1.6 يعادل  بما  المال  رأس  من 

العام، ويعد سوق دبي المالي أول سوق مالي يتم طرح 
أسهمه لالكتتاب العام في الشرق األوسط.

ق ـ إ

قيمة أسواق المال اإلماراتية تقفز 846%



   

n تمكنــت مصالح أمن والية 
ســطيف ،نهايــة االســبوع،في 
إطــار جهودهــا الراميــة إلــى 
حمايــة المســتهلك، مــن حجز 
كمية هامة من اللحوم البيضاء 
ناهــز وزنهــا الـــ 1 قنطــار، 
والتي كانت معدومة من شهادة 
وبيانــات  البيطــري  الطبيــب 
الوســم التجــاري، وهــذا على 

مستوى مدينة سطيف.
 العملية أطــرت من قبل أفراد 
مجموعــة التطهيــر والنظافــة 
الوالئيــة  للمصلحــة  التابعــة 
لألمن العمومــي، وجاءت إثر 
توقيــف مركبــة نفعيــة مهيــأة 
أخضعــت للمراقبــة القانونية، 
ليتضح أنها محملة بكمية هامة 

مــن اللحــوم البيضــاء ناهزت 
الـــواحد قنطار، كانت موجهة 
لالســتهالك البشــري ال يحوز 
صاحبهــا شــهادة تثبــت ذبحها 
)شــهادة  المرخصــة  بالنقــاط 
للذبــح  البيطــري(  الطبيــب 
الصحــي ،إضافــة إلــى عــدم  
توفــر بيانات الوســم التجاري 
،ما قــد يترتــب عنــه مخاطر 

كثيرة بالنسبة للمستهلكين.
اإلجــراءات  اســتكمال  بعــد   
أعــدت  الالزمــة،  القانونيــة 
الضبطية القضائية ملفا جزائيا 
ضــد المخالــف، أرســل إلــى 
المختصة  القضائيــة  الجهــات 

للبت فيه.
               نورالدين بوطغان                                   
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حجز قنطار من لحوم الدجاج بدون 
شهادة يف سطيف

متفرقات  

األحد 15 ماي  2022 م
الموافق لـ 14 شوال 1443 هـ

تدخل في إطار تثمين المقومات السياحية والثقافية بالوالية   

أزيد من 20 ألف شخصا يحضرون فعاليات تظاهرة أرياف 
جيجل بالشقفة

n  حققــت فعاليات  تظاهرة أرياف 
جيجــل التي افتتحــت الجمعة الماضي 
نجاحا كبيرا ، حيث تحولت الى عرس  
ربيعي ،إذ تمتع سكان مختلف بلديات 
الواليــة بالمناظــر الطبيعيــة الجبلية 
والغابية لموقــع آياليان بقرية لعزيب 
الواقعة ببلدية الشقفة ، التي احتضنت 
هــذه التظاهــرة ، وقد عرفــت توافدا 
فــاق التوقعــات للعائالت قدر حســب 
المنظمين بأزيد من 20 الف شــخص 
قدموا من مختلف المناطق  وحتى من 
واليات أخرى كســطيف ، ميلة ، باتنة 

، قسنطينة . 
 لقــد كانت التظاهــرة  فرصة اللتقاط 
الصــور من قبــل العائــالت وخاصة 
عشــاق وســائل التواصــل االجتماعي 
،إضافــة إلــى حضــور عــدة وســائل 
إعالمية مرئية ومكتوبة وكذا صفحات 
فايســبوكية وقنــوات علــى اليوتــوب 
وغيرها ، خاصة مع  تنظيم لوزيعة أو 
السهمة التضامنية التقليدية التي اشتهر 

بها اجدادهم وابائهم مند القدم. 
وقــد زاد من متعة األجواء االســتقبال 
الطيب ألهالي المنطقة وشبابها ،الذين 
أبــدوا تفاعــال إيجابيا مع الــزوار ينم 
عــن ســلوكهم الراقــي فــي التواصل 
االجتماعي ، خاصة وأن أغلب شــبابه 
مغتربين بالمهجر سيما بفرنسا، امريكا 
، إســبانيا ، كنــدا انجلتــرا ، إيطاليــا 
واإلمارات العربية المتحدة وقطر، كما 
قام الشــباب المنظم بإنشاء عدة حظائر 
مجانية لتوقف السيارات تسع أكثر من 
ألفي سيارة بإشــارات واضحة إضافة 
إلــى تعليق إشــارات أخــرى لدورات 

المياه بمسجد القرية المتواجد على بعد 
أمتار فقط من الموقع. 

صخور رومانية ومناظر مغرية 
بمربط الفرس والجرن 

ســعادتهم  عــن  الحرفيــون  وأعــرب 
بالمشــاركة فــي التظاهرة ســيما وأن 
أغلــب الســلع والمنتجــات تــم بيعهــا 
، كمــا جلبــت هاتــه التظاهــرة أنظار 
الباعــة المتجوليــن الذين وجــدوا فيها 
ســوقا مهمــة وخاصة بائعــي الخضر 
والفواكــه، وعلــى هامــش التظاهــرة 
أيضا قــام مجموعة من الشــباب منهم 
مهــدي عبينة و الشــاعر ابــن المنطقة 
جمــال بوملطــة، وكــذا الســيد عصام 
ايجيلجلــي  جمعيــة  رئيــس  مخنــاش 
للســياحة والصناعــة التقليديــة لوالية 
جيجل الى زيــارة الصخور الرومانية 
بمنطقــة اطــروي على بعــد أمتار من 
موقــع أياليــان ،أيــن تم العثــور على 
حجرة ضخمة ملساء غريبة عن بيئتها 
تبدو وكأنها سقطت من السماء )نيزك-
شــهاب( وكذلــك وجود صخــور من 
العهد الرومانــي بالمنطقة يطلق عليها 
اسم مربط الفرس و الجرن في انتظار 
إجــراء تحقيق من طــرف المختصين 

في هذا المجال، 
التظاهــرة هــذه تــم تنظيمها مــن قبل 
جمعيــة ايجيلجلي للســياحة والصناعة 
التقليدية تحت إشراف مديرية السياحة 
والصناعة التقليدية والحرف وبرعاية 
والــي الواليــة وبالتنســيق مــع بلديــة 
الشــقفة ومديريات الشــباب والرياضة 
الثقافــة والتربيــة والتشــغيل والتكوين 
المهنــي والمصالــح الفالحيــة وغرفة 
الصناعــة التقليدية والجمعيات المحلية 
والحرفييــن، حيث تم تســطير برنامج 

متنــوع علــى مدار 03 أيــام تمثل في 
عــرض المنتوجات الزراعــة الجبلية 
والريفيــة التــي تزخــر بهــا المنطقة، 
وكــذا الصناعــات التقليدية من ألبســة 
واوانــي فخارية وخشــبية إضافة إلى 
معارض للكتــب والصــور التاريخية 
لمجاهدي و شــهداء الثورة التحريرية 
وكذا المعارك الثورية ضد المســتعمر 
الفرنســي بالمنطقة ،التي تعتبر احدى 
قــالع الثوار من قبــل حماية فضاءات 
ثقافية بالشــقفة، كما شــملت التظاهرة 
معرض لألطباق التقليدية ،التي تشتهر 
بهــا المنطقــة كلغرايــف و لمعــارك 
والبربوش والطمينــة بالفول والزرير 
ولبــراج وأربيــط ولفطيــر بســردوك 

لعرب وغيرها.
 جماليات موقع آياليان وأكالت 

تقليدية مميزة 
وقــد شــهد موقــع آياليــان المعروف 
بأشــجار الزيتــون المتناســقة والكثيفة 
والمتعانقة في شكل هندسي مبهر يعود 
للعهد الروماني بطبيعة خضراء خالبة 
وغابــة مــن الزيتون ،التــي تنام تحت 
ســفح جبل احاللة إقبال كبير للعائالت 
واألطفال ،الذين عاشوا لحظات للفرح 
والبهجة مع العاب المهرجين والتحول 
بالخيول ومختلف المسابقات في الرسم 
والثقافــة العامة وغيرهــا، إضافة إلى 
اســتعراض في رياضــة الكراتي لعدة 
فــرق بالبلديــة ومــن بلديــات أخــرى 
ودورة فــي الكــرة الحديديــة ، تنــس 
الطاولة ، كرة القدم ، وامسيات شعرية 
ونــدوات فكرية وعــروض فلكلورية 
وتســابيح شــغبية فــي الهــواء الطلق 
تحت ظالل أشــجار الزيتون الباســقة، 
و شــعر الزوار بمتعة الجلوس وســط 
الخضرة لتناول الشــواء والشاي وقلب 
اللوز في أجواء عائلية حميمية، ســيما 
وأن التظاهرة جمعت األهل واألقارب 
،الذيــن ابعدتهــم ظــروف العمــل أو 
اإلقامة البعيدة ليكون الحنين والشــوق 
والتالقــي بيــن العائالت،كمــا كانــت 
الفرصــة للجمهــور للتمتــع بلوزيعــة 
أو الســهمة التي تم تنظيمها بالمناســبة 
وهي دبــح عدة عجول علــى أن تأخذ 
كل عائلة ســهمتها من اللحم في أجواء 
مميــزة خــالل عملية التوزيــع ويكون 
للفقراء والمحتاجيــن نصيبهم بالمجان 
من خالل ادراجهم ســريا فــي القوائم 
ليأخذوا ســهمتهم مثــل اآلخرين وهي 
خصلة من خصال آباء وأجداد المنطقة 

في إطار التكافل االجتماعي

 للتذكير،فقــد كان للــزوار والعائالت 
بالخصــوص التمتع بالمناظر الطبيعية 
والســهول  المــروج  وســط  الخالبــة 
الخضراء من خالل اختيارهم للمسلك 
المــؤدي إلــى منطقــة أياليــان التابعة 
لقرية لعزيب والواقعة على بعد حوالي 
03 كلم جنوب مقر بلدية الشــقفة ،كما 
مكن البعض من اختيار مسلك الطاهير 
طريق السبت بوحداد مرورا باعشوشة 
أو طاحونة«مانــي« ، علما وان موقع 
أياليــان الــذي هو عبــارة عــن غابة 
متشابكة من أشجار الزيتون مزروعة 
على مساحة واســعة في شكل تناسقي 
جذاب علــى أرضية مســطحة ويعود 
تاريخها للعهد العثماني ،ويتوسط موقع 
أياليــان عــدة مناطق أخــرى ويتعلق 
األمر باعشوشــة، لبــراوك والبلوطة، 
إضافة إلى منطقة لعزيب ،التي يطالب 
ســكانها بمشــروع التطهيــر إضافــة 
إلــى ملعــب بالمنطقة وتهيئــة مختلف 
المســالك للتجمعات الســكانية وغيرها 

من االنشغاالت التنموية.
هــذا وقد حضر هــذه  التظاهرة رئيس 
المجلس الشــعبي الوالئــي بمعية عدد 
مــن أعضــاءه وعضو مجلــس األمة 
»بوشــرمة »إضافة إلى المنظمين من 
مديــر الســياحة ،رئيس دائرة الشــقفة 
ورئيــس بلدية الشــقفة ومديــر ديوان 
مؤسســات الشــباب ،مــدراء المراكز 
والمعاهد التكوين المهني وغيرهم من 
مســؤولي مختلف الهيئــات واإلدارات 
فــي  لالنتبــاه  والملفــت   ، المشــاركة 
هــذه التظاهــرة هــو التنظيــم المحكم 
واالنضبــاط بيــن الشــباب المنظم من 
منطقــة لعزيــب وضواحيهــا، والذين 
اثبتــوا في أول تظاهــرة تقام بمنطقتهم 
بأنهــم قــادرون على التحــدي وتنظيم 
التظاهــرة  يرغبونهــا،  تظاهــرة  أي 
هــذه تدخل في اطار  فــي إطار تثمين 
المناطق الريفية و مقوماتها الســياحية 
االقتصاديــة و الثقافية, وهي ســياحية 
للتنفيــس عن الــذات وقهــر االكتئاب 
والتعــرف علــى جمال واليــة جيجل 
،و هي أيضــا نفضا للغبار عن أريافنا 
و الترويــج للخيــرات الموجــودة بهــا 
،والتي ستصبح تقليدا لمديرية السياحة 
والصناعة التقليدية ســنويا أين يتم كل 
ســنة اختيار موقع آخر ببلدية أخرى ، 
وقــد انبهر الجمهور بجمــال المكان ، 
كما عبروا عــن فرحهم وبهجتهم بهذه 
التظاهــرة المتميزة واألولى من نوعها 

على مستوى إقليم الوالية.

n تمكنت قوات الشــرطة لألمن 
الحضــري التاســع مــن توقيــف 
05 أشــخاص بينهم فتــاة تتراوح 
أعمارهم بين 23 و 34 ســنة، تم 
تقديمهــم أمام النيابــة وفق ملفات 

جزائية منفصلة.
العملية الشــرطية تمت مساء يوم 
أســفرت  حيث   ،10/05/2022
على توقيف شــخصين في مكانين 
متفرقيــن متورطين فــي قضيتي 
حيازة مهلوســات بغــرض البيع، 
منهمــا  كل  بحــوزة  حجــز  مــع 
كميات من المواد الصيدالنية ذات 
الخصائص المؤثرة عقليا، و مبالغ 
مالية من عائــدات البيع، في حين 
الموقــوف الثالــث فهو محل بحث 

مشــتكى منه فــي قضيتي ضرب 
و جرح عمدي بالســالح األبيض، 
و الرابــع بحوزته ســالح أبيض، 
أمــا الفتــاة فتــم توقيفها فــي كوخ 
مهجــور يســتغل عادة فــي إخفاء 
المسروقات، و موجود معها كلب 
من نــوع الراعــي األلماني ، أين 
بعد تحويل المعنية للمصلحة تبين 
أنها محل بحث تنفيذا لصورة حكم 
نهائــي للحبس في قضيــة تحطيم 

عمدي لملك الغير.
 بعد االنتهاء من مجريات التحقيق 
تــم إنجاز ملف إجــراءات جزائية 
فــي حق المعني قــدم بموجبه أمام 

النيابة المحلية.    
                             دالل.ب

تهيئة قاعة لإلنعاش الطبي  وحملة تنظيف واسعة بمستشفى االخوة طوبال بميلة
n يشــهد مستشــفى االخــوة 
طوبــال  بميلــة اعمــال صيانــة 
و تنظيــف بمبــادرة مــن  ادارة 
المستشــفى و مشــاركة  العمال 
يــات  و الموظفيــن شــملت عمل
طال  الجــدران و تنظيف المحيط  
و  الحشــايش  مــن  التخلــص  و 
ــي تشــوه  االشــجار القديمــة الت
قاعــات  تنظيــف   و  المحيــط 

العالج.
 وكشــف بغــدادي جمــال مديــر 
المستشفى عن  فتح قريب لقاعة 
االنعــاش الطبــي علي مســتوى 
إلغاثــة  الطبيــة   اإلســتعجاالت 
المســتعجلة  المرضية  الحــاالت 
تتطلــب  تــي  ال و  الخطيــرة  و 
المــكان.  بعيــن  ســريعا  تكفــال 
المستشــفى  ادارة  ســطرت  كمــا 
مشــروعا واعــدا فــي حــال توفر 
الدعم المالي  إلعادة تأهيل إحدى 

بنايــات الفارغــة    و تحويلهــا  ال
الي مقر بنــك لجمع لدم و حفظه 
بالمستشفى ،و هو المشروع الدي 
قدر ب400مليون سنتيم لتحقيق 

اكتفاء ذاتي للمرضى و 
يتم تجســيد ه حــال توفر الغالف 

المالي من الجهات  الوصية.
وتجدر االشــارة إلى أن مستشفى 
مــن  ــة  ل بمي طوبــال  االخــوة 
المؤسســات االستشــفائية الرائدة 
بالواليــة الحتوائهــا علي أقســام 
يــة  الداخل و  المعديــة  االمــراض 
ــة المرضى علي  ل ب ممــا يجعله ق
ضعــف  رغــم  الواليــة  مســتوى 
ميزانية التسيير وقلة االمكانيات 
فــي انتظار الدعم الدي ســيمكنه 
بية الخدمات و تقديم تكفل  من  تل
احســن بالمرضي و اعادة تأهيل 

مختلف اقسام المستشفى. 
                         محمد بوسبتة

توقيف خمسة أشخاص بينهم فتاة 
متورطني يف عدة قضايا بقسنطينة  

جيجل :نصرالدين دربال 
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اإلعالمي محمد الصغري لزعر يوارى الرثى

متفرقات 
تم الموافقة مبدئيا على انجاز المشروع                                

مركز للتكوين المهني مطلب سكان دائرة 
سقانة بباتنة

n  رفــع مواطنــون  ورؤســاء 
التــي  جمعيــات  بدائــرة ســقانة 
تبعــد عــن عاصمة الواليــة بـ65 
كلم انشــغالهم للســلطات الوالئية 
والمحليــة بضــرورة االلتفاتة لهم 
لمركــز  مقــر  بتجســيد مشــروع 
التكويــن المهنــي تحقيــق حلمهم 

الذي طال لسنوات عدة .
  جــاء هذا المطلب عقــب الزيارة 
التي قــادت أعضاء اللجنة الوالئية 
للتربية والتكوين بالمهني بالمجلس 
الشــعبي الوالئي بواليــة باتنة الى 
دائرة ســقانة نهاية األسبوع الفارط 
والتــي افرج فيهــا ســكان بلديات 
وتيالطــو وتازغــت وســقانة االم 
حول هذا االنشــغال الذي  بقي قائم  
لعهدات فارطة ،حيث أن شــريحة 
الشــباب اللذيــن لم يســعفهم الحظ 
فــي مواصلة دراســتهم يضطرون 
مــن ســنة الــى أخــرى أن يتابعوا 
مرحلة التكوين المهني في الدوائر 
المجاورة لدائرة ســقانة على غرار 

عين التوتة ونقاوس وبريكة
واستنادا الى البيان اإلعالمي الذي 
أصــدره المجلس الشــعبي ألوالئي 
لواليــة باتنة واطلعنا عليه أن ثمرة 
تنقــل أعضــاء المجلــس الشــعبي 
ألوالئي الى دائرة سقانة أتت أكلها 
،وهــذا بعد أن تعهد رئيس المجلس 
ســقانة  لبلديــة  البلــدي  الشــعبي 
بمنــح قطعة أرض صالحــة للبناء 
والتعمير مقابلة المدرسة االبتدائية 

»ســعيد بــن حــرز هللا« والعمــل 
على إدراج هذا المشروع كأولوية 
اإلجــراءات  ومباشــرة  قصــوى 
القانونيــة فــي أقرب اآلجــال لكي 
يصبــح هــذا الحلم حقيقــة وتنتهي 
معاناة فئــة المتربصين في مراكز 
التكويــن اللذيــن يقطعــون أميــال 
كبيرة للوصول الى مقاعد التكوين

وتعتبــر، مراكز التكويــن المهني 

حلقة أساســية في مرحلــة التكوين 
يخــرج  بعدمــا  المهنــي  والتعليــم 
التلميــذ من مقاعد الدراســة ،حيث 
تعمــل هاته المقــرات على احتواء 
هاته الفئة الهامــة من المجتمع من 
خالل تكوينهم وتعليمهم في مختلف 
التخصصات التــي تطرحها إدارة 
التكويــن المهني بالوالية من ســنة 
الى أخرى وتمنحهم شهادة تؤهلهم 

لولوج سوق الشغل
والجديــر بالذكــر فــي األخير، أن 
واليــة باتنة بهــا  21 دائرة تتوفر 
20 دائــرة علــى مراكــز التكوين 
وبقيت دائرة سقانة بدون مركز الى 
أن جاءتهــا هاتــه الموافقة األخيرة 
التــي تمخضت عقب زيــارة لجنة 
التربيــة والتكوين المهني بالمجلس 

الشعبي ألوالئي لوالية  باتنة .

n     ودعــت ،أول أمس ، األســرة 
اإلعالمية لوالية تبسة احد أعمدتها 
الصحافــي المتقاعد بجريدة النصر 
المرحــوم محمــد الصغيــر لزعر 
طيــب هللا ثــراه  وذلــك بعد مرض 
عضال الزمه الفراش لفترة  ويعتبر 
المرحــوم لزعر محمد الصغير من 
مواليد ســنة 1946 تابع دراســته 
فــي ليبيا ليتمها فــي الجزائر، وبعد 
عودته من ليبيا  تمدرس في مدرسة 
أشبال الثورة والتحق بالمعهد العالي 

للصحافــة ببوزريعة اشــتغل بعدها 
لوكالة األنباء الجزائرية ثم صحافيا 
بجريــدة النصــر إلى مديــر مكتب 
النصر بتبسة  إلى غاية التقاعد سنة   
2000 عــرف بكتابــات  محليــة 
ووطنية وكســب ثقة سكان الجزائر 
العميقــة بــكل بلديات والية تبســة 
من خــالل وفائــه لنقل انشــغاالت 
السكان المتعلقة بضروريات الحياة 

اليومية.  
                             هواري غريب 

n     تمكنــت مصالــح األمــن 
الحضري الســادس بأمــن والية 
بــرج بوعريريــج مــن توقيــف 
ســارق مســجد فــي حالــة تلبس 
اســتهدف صندوق الــزكاة، حيث 
تعــود الوقائع الى نــداء من قاعة 
أحــد  تعــرض  مفــاده  اإلرســال 
مســاجد المدينــة لفعل الســرقة ، 
الــذي اســتهدف صنــدوق الزكاة 
عناصــر  تنقــل  الفــور  ،علــى 
الشــرطة إلــى عين المــكان ،أين 
باشــروا عملية البحث والتحري، 

ليتبيــن أن المشــتبه فيــه و البالغ 
من العمر 33 ســنة تســلق جدار 
المســجد إلى الداخل وقام بسرقة 
محتويات صندوق الــزكاة ، ليتم 
توقيفه في حالة تلبس واســترجاع 
المسروقات . كما تبين أنه متورط 
فــي قضايا مماثلــة، كما تم إنجاز 
ملــف قضائــي ضد المشــتبه فيه 
قــدم بموجبه أمــام النيابة المحلية 
، وبعد إحالته على جلســة المثول 
الفــوري ، صــدر في حقــه أمر 

إيداعه الحبس.  

استهدف صندوق الزكاة بربج بوعريريج ..سارق 
المساجد يف قبضة االمن 

األمن الطاقوي، األمن الغذايئ، وصحة المواطن

األسبوع العلمي الوطني ابتداء من اليوم بجامعة فرحات عباس  بسطيف

جامعــة  يــوم،  ال تشــهدت،     n
سطيف 1 فرحات عباس ،فعاليات 
تنصيب اللجنة الوطنية لإلشراف 
وتنظيم الطبعة الثانية لألســبوع 
العلمي الوطني  بجامعة سطيف 
ــرة الممتدة من 15 إلى  ،في الفت
19 مــاي 2022،  بمشــاركة كل 
المؤسســات الجامعيــة الوطنية 
،وحضــور االســاتذة والباحثيــن 
الجامعييــن والطلبة ،وبإشــراف 
من وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمــي، حيــث يركــز األســبوع 
ــى موضوع  العلمــي الوطني عل
التنمية المســتدامة في المحاور 
الكبــرى التالية: األمن الطاقوي، 
األمن الغذائي، وصحة المواطن.

الخــاص  البرنامــج  ويضــم 
بالتظاهرة ،المحاور والنشــاطات 

تالية: ال
محاضــرات:  تقديــم   )1
ذات قيمــة علمية وأثر واضح في 
)4محاضرين  المستدامة  التنمية 
عن كل ندوة جهوية، أي بمجموع 

12 محاضر(.
تــي  وال المعــارض:   )2
تنقسم إلى 3 أجنحة بما يتضمن:

الجناح الخاص بمؤسسات التعليم 
لمشــاريع  5معــارض  ــي:  العال

إبتكاريــة فــي كل موضــوع، أي 
ــكل نــدوة  بمعــدل 15 معــرض ل
جهويــة بمجمــوع 45 معــرض.
الجناح الخــاص بمراكز ووحدات 
البحث خارج الجامعة: معرضان 
فــي كل موضــوع، أي بمجموع 6 
معارض،الجناح الخاص بالنوادي 
فــي   )02( معرضــان  العلميــة: 
ــكل نــدوة جهوية،  كل موضــوع ل
ــكل  ل معــارض   06 بمعــدل  أي 
ندوة جهويــة، بمــا مجموعه 18 

معرض.
 180 فــي  أطروحتــي   )3
ثانية: وهذا بعد فتح باب الترشــح 

للمسابقة بالنسبة لطلبة الدكتوراه 
الذيــن ناقشــوا أطروحاتهــم فــي 
فتــرة الممتــدة مــن 02 جانفي  ال
إلى غايــة 31 ديســمبر 2021، 
وذلك الختيــار 03 دكاترة في كل 
ــا أي بمجموع 09  موضــوع وطني
دكاتــرة  ) أي بمعــدل دكتور في 
كل موضوع على مستوى كل ندوة 

جهوية(.
مؤسســات  ترتيــب   )4
الجزائــر  فــي  ــي  العال يــم  التعل
2022: وهي المبادرة التي ســيتم 
العمل بها ألول مــرة في الجزائر، 
تقييم على 05  حيــث يرتكز هذا ال

والتكويــن  يــم  هي:التعل محــاور 
)25نقطة(.البحــث العلمــي )35 
التكنولوجــي  نقطة(.التطويــر 
نقطة(.االنفتــاح   20( واالبتــكار 
ــى المحيط الدولي )10 نقاط(. عل

الحوكمة )10نقاط(.
تخصص  التكريمات:   )5
لتكريم أصحاب أحسن اإلنتاجات 
العلميــة ذات قيمــة وتأثيــر فــي 
 03 متوفيــن،   03( المجتمــع 
متقاعدين و 03 في حالة نشاط(.

العلمي الوطني  سيتخلل األسبوع 
تنظيم نشــاطات رياضية، ثقافية 

وترفيهية. 

حجز كميات من اللحوم الفاسدة بسوق 
اللحوم بوسط مدينة تبسة

n     تمكنــت مصالــح قمع الغش 
بمديريــة التجــارة لواليــة تبســة 
رفقة المصالــح الفالحية وفصيلة 
االبحاث للــدرك الوطنــي بمدينة 
تبســة يــوم اول امس فــي خرجة 
للسوق الرئيسي للحوم بوسط مدينة 
تبسة من حجز كميات معتبرة من 
اللحوم الحمراء الفاســدة » متعفنة 
» والتــي كانــت معروضــة للبيع 

بمحالت قصابة بذات الســوق كما 
تم خالل نفــس العملية حجز كمية 
من اللحوم البيضــاء وكبد الدجاج  
الفاســدة قدت الكمية االجمالية ب 
118 كلغ حيــث تم اتالف كميات 
اللحوم و عليه تم اتخاذ اإلجراءات 
القانونيــة الالزمة ضــد المخالف 
حسب القانون المعمول به.                                                                            
                      هواري غريب

المسيلة : عبد الحليم بالل  

سطيف :نورالدين بوطغان 

األمــن  تمكنــت مصالــح       n
الحضــري األول بأمن والية برج 
بوعريريــج مــن معالجــة قضيــة 
تتعلــق بتكويــن جمعيــة أشــرار ، 
السرقة الموصوفة المقترنة بظرف 

الليل والتعدد والكسر.
  وقائــع القضيــة تعــود إلــى تقدم 
الضحية الى مقر المصلحة لترسيم 
شكوى مفادها تعرضه لفعل السرقة 
الذي طال محله التجاري المعد لبيع 
المجوهرات الغير الثمينة ، حســب 
تصريحــات الضحيــة ان  الفاعل 
المدعــو »ي ن« قام بكســر أقفال 
الباب الحديدي للمحل واالســتيالء 

علــى بضاعة متمثلة في ســاعات 
يدويــة ومجموعــة مــن الطواقــم 
والخواتــم من المجوهــرات الغير 
ثمينــة باإلضافة إلى إكسســوارات 
نســائية ومبلــغ مالي ،وتــم توقيف 
اثنيــن مــن المشــتبه فيهــم الثالثة 
المســروقات  بعــض  واســترجاع 
في الحين الذا المشــتبه فيه الثالث 
إلجــراءات  اســتكماال  بالفــرار. 
التحقيــق تــم إنجاز ملــف قضائي 
ضد المشــتبه فيهما قدمــا بموجبه 
أمــام النيابــة المحلية التــي أمرت 

بإيداعهما الحبس.
                 مبروك بن الطيب    

..و توقيف شابني قاما برسقة محل 
بيع المجوهرات
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دولة  في  الرئاسة  شؤون  وزارة  أعلنت 
صاحب  انتخاب  المتحدة  العربية  اإلمارات 
ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  ظبي,  أبو  عهد 
لدولة اإلمارات,  المسلحة, باإلجماع, رئيساً 
الذي  نهيان,  آل  زايد  بن  خليفة  للشيخ  خلفاً 

وافته المنية أمس الجمعة.
وأوضحت وكالة األنباء اإلماراتية )وام( أن 
اإلمارات  دولة  في  لالتحاد  األعلى  المجلس 
عقد اجتماعاً اليوم السبت في قصر المشرف 
الشيخ  السمو  صاحب  برئاسة  بأبوظبي 
محمد بن راشد آل مكتوم, نائب رئيس دولة 
مجلس  رئيس  المتحدة,  العربية  اإلمارات 
المجلس  انتخب  حيث  دبي,  حاكم  الوزراء 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  باإلجماع 
من   51 المادة  بموجب  نهيان,  آل  زايد 
االمارات  اإلمارات  لدولة  رئيساً  الدستور, 

العربية المتحدة.
رئيس  منصب  شغل  قد  خليفة  الشيخ  وكان 
بعد   2004 أبو ظبي عام  اإلمارات وحاكم 
نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  والده  وفاة 

الذي أسس الدولة عام 1971.
العين  بمدينة  زايد  بن  خليفة  الشيخ  ولد  وقد 
النجل  وهو   ,1948 عام  أبو ظبي(  )إمارة 
نهيان,  آل  سلطان  بن  زايد  للشيخ  األكبر 
ممثل  بصفته  رسمي,  منصب  أول  وشغل 
حاكم أبو ظبي في المنطقة الشرقية ورئيس 

المحاكم فيها, في سبتمبر 1966.
يشغل  اإلمارات,  دستور  بموجب  أنه  يذكر 
نائب الرئيس ورئيس الوزراء, الشيخ محمد 
منصب  دبي(  )حاكم  مكتوم  آل  راشد  بن 
المجلس  اجتماع  غاية  الى  البالد  رئيس 
السبع  اإلمارات  حكام  يضم  الذي  االتحادي 
في غضون 30 يوما النتخاب رئيس جديد 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  كان  و 
المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قد 
انتقل إلى جوار ربه يوم الجمعة، بعد مسيرة 
حافلة بالبذل والعطاء قضاها في خدمة شعبه 

ووطنه واألمة العربية واإلسالمية.
الشيخ خليفة قد شغل منصب رئيس  و كان 
بعد   2004 أبو ظبي عام  اإلمارات وحاكم 
نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  والده  وفاة 

الذي أُسس الدولة عام 1971.
و قد ولد الشيخ خليفة بن زايد بمدينة العين 
النجل  وهو   ,1948 عام  أبو ظبي(  )إمارة 
نهيان,  آل  سلطان  بن  زايد  للشيخ  األكبر 

ممثل  بصفته  رسمي,  منصب  أول  وشغل 
حاكم أبو ظبي في المنطقة الشرقية ورئيس 

المحاكم فيها, في سبتمبر 1966.
و مع تشكيل الحكومة االتحادية عام 1973, 
مجلس  رئيس  نائب  منصب  إليه  أسند 

الوزراء, إلى جانب مسؤولياته المحلية.
القوات  إدماج  وبعد   ,1976 سنة  في  و 
المرحوم  عين  السبع,  لإلمارات  المسلحة 
لدولة  المسلحة  للقوات  األعلى  للقائد  نائبا 
أبرز  بين  من  و  المتحدة.  العربية  اإلمارات 
انجازاته, إنشاؤه لدائرة الخدمات االجتماعية 
»لجنة  باسم  المعروفة  التجارية  والمباني 
ساهمت  والتي   ,1981 عام  خليفة«  الشيخ 

في توزيع الثروة على المواطنين في إمارة 
أبوظبي عبر تقديم تمويالت دون فوائد لبناء 
المستوى  رفع  في  أسهم  ما  تجارية,  مبان 
وفي  للمواطنين  واالجتماعي  االقتصادي 

النهضة العمرانية في اإلمارة.
التحتية  البنية  بتطوير  اهتمامه  إطار  في  و 
خليفة  كان  بالده,  في  الخدماتية  والمرافق 
برج  أعلى  بناء  داعمي  أهم  من  زايد  بن 
 828 بارتفاع قدره  العالم )برج خليفة(  في 
وفاة  أشهر من  قبل  تشييده  بدأ  والذي  مترا, 
والده عام 2004 ليتم افتتاحه في مطلع عام 

.2010
أنشأ  واإلنساني,  االجتماعي  المجال  في  و 

2007 »مؤسسة خليفة بن زايد  الفقيد عام 
تتكفل  والتي  اإلنسانية,  لألعمال  نهيان«  آل 
بمصاريف العالج والدراسة وتأمين المأوى 
والغذاء للمعوزين في عدة مناطق من العالم.
يذكر أنه بموجب دستور اإلمارات, سيشغل 
نائب الرئيس ورئيس الوزراء, الشيخ محمد 
منصب  دبي(  )حاكم  مكتوم  آل  راشد  بن 
المجلس  اجتماع  غاية  الى  البالد  رئيس 
السبع  اإلمارات  حكام  يضم  الذي  االتحادي 
في غضون 30 يوما النتخاب رئيس جديد 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
خليفة  الشيخ  وفاة  خبر  عن  االعالن  اثر  و 
السيد  الجمهورية,  رئيس  بعث  زايد,  بن 
عبد المجيد تبون, برسالة تعزية أعرب فيها 
باسمه الخاص وباسم الشعب الجزائري, عن 
خالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة 

اإلمارات العربية الشقيقة قيادة وشعبا.
العربية  واإلمارات  الجزائر  فإن  لإلشارة, 
بحكم  وطيدة  عالقات  تربطهما  المتحدة 
إرادة  وجود  ظل  في  التاريخية,  الروابط 
سياسية قوية من أجل تعميقها واالرتقاء بها 

الى مستويات أعلى.
و ما يترجم هذه اإلرادة تبادل الزيارات بين 
المناسبات,  من  العديد  في  البلدين  مسؤولي 
على غرار زيارة العمل التي قام بها وزير 
الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, 
الماضي,  يناير  في  لعمامرة,  رمطان  السيد 
بصفته  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إلى 
مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, السيد عبد 
المجيد تبون, بهدف اضفاء ديناميكية جديدة 
على آليات التعاون الثنائي ومواصلة التشاور 
العربي  العمل  أهداف  لتحقيق  والتنسيق 

المشترك.
ق ـ د

خلفا للراحل الشيخ خليفة نب زايد آل نهيان

انتخاب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
آل نهيان رئيسا لدولة  اإلمارات العربية

ال يزال الشعب الفلسطيني يعاني من أثار جريمة النكبة 
التي حلت به سنة 1948 حتى اآلن, في ضوء تصاعد 
ومشاريعه  االستيطانية  الصهيوني  الكيان  مخططات 
للمدن  والسيما  المحتلة  الفلسطينية  لألراضي  التهويدية 
العربية  الحضارية  الهوية  معالم  لطمس  التاريخية, 

واإلسالمية.
 ,4 نسبة  الصهيوني  الكيان  احتل  فلسطين,  نكبة  ومنذ 
بتهجير  وقام  التاريخية  فلسطين  أرض  من  بالمائة   77
نحو 950 ألف فلسطيني من أصل مليون و400 ألف 
كانوا يقيمون في أرض فلسطين, وارتكب أكثر من 75 
مذبحة ومجزرة خالل النكبة وقبلها, إضافة إلى استشهاد 
أكثر من 15 ألف فلسطيني, وكان الفلسطينيون يقيمون 
في أكثر من ألف و300 قرية لكن االحتالل الصهيوني 
774 قرية  تدميرا كامال واحتل  531 منها  بتدمير  قام 
أخرى, حسب الدكتور الجامعي الفلسطيني, ياسر أبولوز 

بكلية فلسطين التقنية.

األنباء  معوكالة  حوار  في  أبولوز,  الدكتور  ووقف 
للنكبة  الـ74  الذكرى  إحياء  بمناسبة   - الجزائرية 
الفلسطينية - على المشاريع التهويدية للكيان الصهيوني 
في مدينة القدس المحتلة, لتغير معالمها وطابعها العربي 
وعزلها  والدينية  التاريخية  هويتها  وطمس  واإلسالمي 
مدينة  إلى  تحويلها  ثم  ومن  الفلسطيني,  محيطها  عن 

يهودية.
القضية  تاريخ  في  المختص  تطرق  اإلطار,  هذا  وفي 
منذ  وضعه  تم  الذي   2020 مشروع  إلى  الفلسطينية, 
التعليم  قطاع  لتهويد  الماضي  القرن  تسعينيات  أوائل 
الواليات  من  بمساهمة  تحتها  وما  األرض  فوق  وما 
المتحدة األمريكية في دعم هذا المخطط الذي تم تجسيده 
 ,2050 إلى جانب مشروع  بالمائة.   95 بنسبة حوالي 
والترويج  القدس  مدينة  حدود  توسيع  يستهدف  الذي 
الفلسطينيين  السكان  يتجاهل  فيما  دولية,  كمدينة  لجعلها 
واحتياجاتهم ويرى الدكتور, أن قرار الرئيس األمريكي 

»عاصمة  بالقدس  »االعتراف«  ترامب  دونالد  السابق 
السفارة  نقل  وقرار   ,  2017 سنة  الصهيوني«  للكيان 
األمريكية من قرى يافا إلى مدينة القدس سنة 2018 له 
دور في تنفيذ مخططات تهويدها, إلى جانب إقامة أكثر 
من 29 مستوطنة في المدينة, وسحب هويات المقدسيين, 
وإبعادهم عنها والتضييق على السكان في التعليم واجبار 
لالستفادة من  الصهيوني  المنهاج  تطبيق  المدارس على 
دعم حكومة االحتالل لهم ناهيك عن تهويد االالف من 

اسماء المواقع الفلسطينية في مدينة القدس.
الماضية  السنوات  خالل  الصهيوني  االحتالل  أقدم  كما 
أنها غير  القدس بحجج  بمدينة  المنازل  مئات  على هدم 
االحتالل  هدمها  التي  المنازل  عدد  وقدر  مرخصة, 
إلى   1948 عام  منذ  منزل  ألف   170 ب  الصهيوني 
ترميم  من  المقدسيين  منع  إلى  باإلضافة  هذا,  يومنا 
بيوتهم القديمة وفرض أسلوب التقسيم الزماني والمكاني 

والعمري للمسجد األقصى المبارك.
وأوضح ذات المتحدث, أن التقسيم الزماني يتم من خالل 
المسجد  إلى  الدخول  في  للعرب  معينة  أوقات  تحديد 
الدينية  طقوسهم  ألداء  لليهود  أخرى  وأوقات  األقصى, 
, كما يتم من خالل التقسيم المكاني تحديد أماكن معينة 
يتم  العمري  للتقسيم  وبالنسبة  لليهود,  وأخرى  للعرب 
أحيانا تحديد أعمار معينة للمصلين في المسجد األقصى, 
مشيرا إلى أن االحتالل الصهيوني سعى قبل عدة سنوات 
هبة  ولوال  الرحمة/  /باب  مصلى  على  السيطرة  إلى 
المقدسيين وتمسكهم به كمصلى إسالمي لتم تحويله إلى 

كنيس يهودي.
وذكر األستاذ الجامعي الفلسطيني, بأن الكيان الصهيوني 
المبارك,  القدس والمسجد االقصى  لمدينة  ومنذ احتالله 
وضع العديد من الخطط والمشاريع لتهويد المدينة بطرق 

وتدميره  التاريخي  المغاربة  حي  بهدم  فقام  مختلفة, 
بالكامل وتهجير أهله عام 1967 .

الديمغرافي  الواقع  لتغيير  العنصري  الفصل  جدار 
والجغرافي للقدس

كما   - القدس  في  العنصري  الفصل  جدار  إنشاء  ويأتي 
الديمغرافي  الواقع  لتغيير   - الفلسطيني  الخبير  أوضح 
االحتالل  لممارسات  تجسيدا  للمدينة,  والجغرافي 
من  فلسطيني  ألف  مائة   300 حوالي  لمنع  الصهيوني 
التواصل والترابط الجغرافي, حتى يزداد عدد الصهاينة 
ديموغرافية  أغلبية  ذات  لتكون  التاريخية  المدينة  في 
لصالح اليهود, وفي المقابل تقليل نسبة عدد العرب التي 

وصلت حاليا قرابة 38 في المائة في القدس.
كما لفت في هذا اإلطار إلى تشجيع االحتالل والجماعات 
األقصى  المسجد  اقتحام  على  للمستوطنين  الصهيونية 
المقتحمين  المستوطنين  عدد  وصل  حيث  المبارك, 
 34 الى   2021 الماضي  العام  االقصى خالل  للمسجد 
القسري  التهجير  سياسة  وبخصوص  مستوطن.  ألف 
للفلسطينيين من أرضهم التاريخية, أكد الدكتور أبولوز, 
أن الكيان الصهيوني عمد منذ سنة 1948 على تهجير 
 300 تهجير  إلى  باإلضافة  فلسطيني,  ألف   950 نحو 
العربي  الوطن  إلى   1967 حرب  في  فلسطيني  ألف 

ودول العالم, وتم إحالل مكانهم مستوطنين صهاينة.
واستطرد المختص في تاريخ القضية الفلسطينية, قائال: 
يحاول االحتالل ومنذ سنوات تهجير سكان حي /الشيخ 
 900 إلى  تاريخه  الذي يعود  القدس,  جراح/ في مدينة 
سنة . ويسعى بذلك إلى انشاء تواصل جغرافي استيطاني 
صهيوني وتقطيع أي ترابط جغرافي فلسطيني واستهدف 

28 منزال من هذا الحي يسكنه 500 فلسطيني.
ق ـ د

الذكرى الـ 74 للنكبة

تصاعد مخططات الكيان الصهيوني االستيطانية والتهويدية
ألرض فلسطني التاريخية
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أن  إعالمية  مصادر   ، أمس   ، كشفت 
قد  القدم  لكرة  الجزائري  اإلتحاد  ملف 
تدعم بأدلة جديدة تم إيداعها على مستوى 

وزارة الشباب والرياضة
تاج الدين 

الوزارة  فإن  المصادر  ذات  وحسب 
التي  الجديدة  باألدلة  تفاجأت  قد  الوصية 
عليها  ستعتمد  حيث  مؤخرا  وصلتها 
لصالح  الملف  لتدعيم  أخرى  خطوة  في 
الفاف  عزم  ظل  في  خاصة  الجزائر 
في  بعيدا  الذهاب  على  والمسؤولين 
على  الفساد  تطهير  أجل  من  القضية 

مستوى اإلتحاد األفريقي لكرة القدم.
الجديد  الملف  بأن  المصادر  ذات  وقالت 

قانونية  وخروقات  ملموسة  أدلة  يتضمن 
خالل  عقب  على  رأس  األمور  تقلب  قد 

األيام القليلة المقبلة.
لكرة  الجزائري  االتحاد  نشر  ذلك  إلى 
القدم بيانا جديدا، كشف فيه كافة تفاصيل 
الطعن الذي تقدم به لـ »الفيفا« فور نهاية 
إياب  في  والكاميرون،  الجزائر  مباراة 
الدور الفاصل المؤهل لمونديال 2022.

في  فشل  الجزائري  المنتخب  وكان 
التأهل إلى مونديال »قطر 2022« بعد 
بهدفين  الكاميروني  نظيره  أمام  خسارته 
على  أقيمت  التي  المباراة  في  لواحد، 
العاصمة  في  تشاكر«  »مصطفى  ملعب 
الجزائر، في شهر مارس الماضي، وذلك 

تصفيات  من  الفاصل  الدور  إياب  ضمن 
بأن  علما  العالم،  لكأس  المؤهلة  إفريقيا 
منتخب الجزائر فاز ذهابا بهدف دون رد.
االتحاد  تقدم  اإلياب،  مواجهة  وبعد 
رسمي  باحتجاج  القدم  لكرة  الجزائري 
لالتحاد الدولي للعبة »فيفا«، يطالب فيه 
بسبب  والكاميرون،  الجزائر  لقاء  بإعادة 
حكم  ارتكبها  التي  الفادحة«  »األخطاء 

تلك المباراة، الغامبي بكاري غاساما.
نشره  بيان  في  الجزائري  االتحاد  وقال 
الرسمي  موقعه  عبر  السبت،  اليوم 
عام،  بشكل  الرياضي  الرأي  »لتنوير 
وأنصار المنتخب الوطني بشكل خاص، 
ووضع حد للتكهنات التي تجاوز بعضها 

بشأن  والتنظيمي،  الرياضي  اإلطار 
الجزائر  مباراة  بتحكيم  المتعلق  الطعن 
الماضي،  مارس   29 في  والكاميرون 
يود االتحاد الجزائري تقديم التوضيحات 

التالية«.
وتابع »في اليوم التالي للمباراة، قدم االتحاد 
الجزائري ملف شكوى إلى األمانة العامة 
المباراة،  هذه  تحكيم  بخصوص  للفيفا، 
المرجعي  الرقم  تحت  برسالة  مصحوبا 
 »)SG /. FAF / 2022 / 442 رقم( 
الفيفا  أشعر  الطلب،  هذا  »بعد  وأضاف 
االتحاد الجزائري من خالل رسالة على 
 5 الثالثاء  بتاريخ  اإللكتروني،  البريد 
N ° FDD-( أبريل 2022 تحمل رقم
10810( تشير إلى أن الشكوى المقدمة 
تقديمها  تم  قد  الجزائري  االتحاد  من 
موعد  تحديد  تم  التي  التأديب،  لجنة  إلى 

مراجعتها في 21 أفريل 2022«.
»فيفا«  الـ  أن  الجزائري،  االتحاد  وذكر 
أنه  يقصد  لم  المراسلة  هذه  خالل  من 
وهذا  التاريخ،  هذا  في  حكما  سيصدر 

عكس ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم.
وختم »بعدها، تواصل االتحاد الجزائري 
البريد  عبر  الفيفا،  مع  أخرى  مرة 
SG//452 رقم  )المرجع  اإللكتروني 
وكالة  خبرة  لتقديم   )FAF/2022
نفس  مع  بتعاونها  تشتهر  متخصصة 
القدم،  لكرة  األوروبي  واالتحاد  الهيئة، 
المباراة  هذه  في  التحكيم  وصفت  التي 
مقاييس  ثالثة  إلى  باالستناد  بالمشبوه، 
به،  المشتبه  والتحكيم  العادي،  )التحكيم 

والتحكيم غير الطبيعي«(
يشار إلى أن نهائيات كأس العالم ستنطلق 
من  الـ21  في  القطرية  المالعب  في 
المباراة  حتى  وستتواصل  القادم  نوفمبر 

النهائية في الـ18 من ديسمبر المقبل.
وكاالت

قائد  اليوم األحد   يلتقي  أن  المرتقب  من 
سعيدبن  وزميله  محرز  رياض  الخضر 
القسمة على  يقبل  لقاء هام ال  رحمة في 
المباراة  لقيمة  بالنظر   ، يقال  كما  اثنين 

بالنسبة لتشكيلتي غوارديوال ومويس .
المنتظر أن يشارك كل من محرز  ومن 
وبن رحمة في اللقاء الذي ينتظره عشاق 
الدوري اإلنجليزي وأنصار الفريقين في 

إنجلترا وخارجها 
و يطمح رفقاء الالعب الدولي الجزائري 
و  االنتصار  لتحقيق  محرز  رياض 
االقتراب من حسم لقب البريمرليغ. فيما 
يبحث زمالء بن رحمة على تحقيق نتيجة 

إيجابية بحثا عن مشاركة أوروبية .

زرقان يواصل التألق 
يف البطولة البلجيكية 

ويحرج بلمايض

زرقان  آدم  الجزائري  الدولي  يتواجد 
مع  األسابيع  هذه  عالية  فورمة  في 

لوروا  شارل  البلجيكي  فريقه 
نادي  مع  تألقه  زرقان  آدم  وترجم 
الجمعة،  يوم  بحصوله،  لوروا،  شارل 
صفوف  في  العب  أفضل  جائزة  على 
أفريل  شهر  خالل  البلجيكي  الفريق 
شارل  نادي  أعلنه  ما  حسب  الماضي، 
على  الرسمي  حسابه  عبر  لوروا 

“تويتر”.
الخضر  ميدان  متوسط  تتويج  وجاء 
األربع  المباريات  في  قدمه  لما  بالنظر 
لوروا  شارل  مع  كأساسي  لعبها   التي 
الشهر  خالل  البلجيكية  البطولة  في 
هدافا  فيها  كان  والتي  الماضي، 

حاسما. وممررا 
يتّوج  التي  الثانية  المرة  هذه  وتعتبر 
منذ  الجائزة  بهذه  زرقان  آدم  فيها 
سبق  حيث  البلجيكي،  بالنادي  التحاقه 
أوت  لشهر  العب  كأحسن  اختياره 
“الفورمة”  يعكس  ما  وهو  الماضي، 
الدولي  فيها  يتواجد  التي  العالية 
الموسم،  هذا  نهاية  مع  الجزائري 
للمواعيد  بالنظر  وقتها  في  تأتي  والتي 
الوطني  المنتخب  تنتظر  التي  الهامة 

المقبل. جوان  شهر 
الدين تاج 

الفني لفريق  المدير   أكد اإلسباني بيب غوارديوال، 
بن  سعيد  الجزائري  الدولي  أن  سيتي،  مانشستر 
هام  وست  نادي  العبي  أخطر  أحد  يعد  رحمة 

المرتقبة. الفريقين  مواجهة  عشية  وذلك  يونايتد، 
يونايتد  ويحل مانشستر سيتي ضيفا على وست هام 
منافسات  ضمن  هامة  مباراة  في  األحد،  اليوم 
لكرة  الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  من   37 الجولة 

القدم.
بطل  لقب  لحسم  للفوز  سيتي  مانشستر  ويسعى 
في  التوالي،  على  الثاني  للموسم  »البريميرليغ« 
يونايتد  مانشستر  فريق  »الهامرز«  ينافس  حين 
الدوري  مسابقة  إلى  المؤهل  السادس  المركز  على 

ليغ«. األوروبي »يوروبا 
الرسمي  للموقع  تصريحات  في  غوارديوال  وقال 
موسما  يقدم  هام  »وست  سيتي:  لمانشستر 
منافس  أي  على  الخطر  يشكل  وهو  مميزا، 
بن  أمثال  نجومه  بها  يتميز  التي  الجودة  بفضل 

وفوالنس«. والنزيني،  رحمة، 
بمؤهالت  اإلسباني  المدرب  إشادة  تشكل  وقد 
مويس  لديفيد  كبيرا  إحراجا  الجزائري  الجناح 
االستفادة  من  يتمكن  لم  الذي  هام،  وست  مدرب 

الفارق. قدرة بن رحمة على صناعة  من 
خالل  البريطانية،  التقارير  من  العديد  وأشارت 
يفكر  مويس  ديفيد  أن  إلى  الماضية،  األسابيع 
الميركاتو  خالل  رحمة  بن  عن  التخلي  في  جديا 
المنتظر  المردود  يقدم  ال  باعتباره  المقبل،  الصيفي 
خالل  عاما(،   26( رحمة  بن  سعيد  وتمكن  منه. 
تسجيل  من  يونايتد،  هام  وست  مع  له  موسم  ثاني 
جميع  في  أخرى،   6 في  والمساهمة  هدفا   11

الموسم. هذا  المسابقات 
الدوري اإلنجليزي  ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب 
ثالث  بفارق  متفوقا  نقطة،   89 برصيد  الممتاز 
فقط  قبل جولتين  وذلك  ليفربول،  نقاط على وصيفه 

الدوري.  نهاية  من 
وكاالت

حسم اليبزيغ تأهله إلى دوري أبطال أوروبا 
الموسم المقبل بخطفه آخر البطاقات السبت 
بعد تعادل كان بطله المجري ويلي أوربان 
في الوقت بدل الضائع أمام مضيفه أرمينيا 
 ،1-1 الثانية  الدرجة  إلى  الهابط  بيليفيلد 
والثالثين  الرابعة  المرحلة  منافسات  ضمن 

األخيرة من الدوري األلماني لكرة القدم.
موسمه  اليبزيغ  أنهى  التعادل،  وبهذا 
بايرن  البطل  خلف  الرابع  المركز  في 

الوصيف  دورتموند  بوروسيا  ميونيخ، 
الذين كانوا حاجزين  الثالث  ليفركون  وباير 
القارية  للمسابقة  األولى  الثالث  للبطاقات 
ألرمينيا  التسجيل  سيرا  ياني  وافتتح  األم. 
يدرك  أن  قبل   ،70 الدقيقة  في  بيليفيلد 
اليبزيغ التعادل برأسية أوربان )90+3(.

في  نقطة   58 إلى  رصيده  اليبزيغ  ورفع 
بيليفيلد  أرمينيا  لحق  فيما  الرابع،  المركز 
بإنهائه  الثانية  الدرجة  إلى  فورث  بغرويتر 

الموسم في المركز السابع عشر 
قبل األخير مع 28 نقطة.

من  كل  تأهل  المقابل،  في 
في  وفرايبورغ،  برلين  أونيون 
والسادس  الخامس  المركزين 
الدوري  إلى  التوالي،  على 
فيما  ليغ«،  »يوروبا  األوروبي 
ليغ«  »كونفرنس  بطاقة  كانت 
خسر  الذي  كولن  نصيب  من 
ليضمن   1-2 شتوتغارت  أمام 
األخير مكانه في دوري الدرجة 

المقبل. الموسم  األولى 
خسر  الذي  برلين  هرتا  أما 
في  فبقي   ،1-2 دورتموند  أمام 
السادس عشر، وصّعب  المركز 
عليه  سيتعين  إذ  بالبقاء،  مهمته 
والهبوط  الصعود  ملحق  لعب 
 19 مع ثالث الدرجة الثانية في 

و23 أيار مايو الحالي.
بايرن  مع  فولفسبورغ  وتعادل 
ليفربكوزن  وفاز   2-2 اللقب  حامل  ميونيخ 
يونيون  وانتصر   2-1 فرايبورغ  على 
ومونشنغالدباخ   3-2 بوخوم  على  برلين 
ماينتس  تعادل  كما   ،5-1 هوفنهايم  على 
وانتصر   2-2 فرانكفورت  آينتراخت  مع 

.2-1 أوغسبورغ على فورث 

سبورت بيين 

إيفرا،  باتريس  السابقين،  يونايتد  مانشستر  نجمي  على  غوارديوال  بيب  رد 
وديميتار برباتوف، النتقادهما شخصية فريقه مانشستر سيتي بعد الخروج 

القاسي من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
واستشاط مدرب مانشستر سيتي، غوارديوال، غضبا من تصريحات الدوليين 
السابقين بشأن خروج »السيتي« من الدور نصف النهائي أمام ريال مدريد.

وبدا »السيتي« في طريقه لبلوغ النهائي الثاني تواليا في المسابقة القارية بعد 
الدقيقة  3-4 ذهابا على أرضه وتقدمه بهدف نظيف في مدريد حتى  فوزه 
90 و90+1  الدقيقتين  في  البرازيلي رودريغو  البديل  ثنائية  قبل  األخيرة، 
ليأخذ المباراة إلى شوطين إضافيين، حسمهما الريال لصالحه بركلة جزاء 

للفرنسي كريم بنزيما.
فريق  أن   ،2008 في  يونايتد  مع  القاري  باللقب  توج  الذي  إيفرا  ورأى 
بتركيز  برباتوف  شكك  فيما  القيادة،  وروح  للشخصية  يفتقد  غوارديوال 

الالعبين.
وكان غوارديوال، الذي تعرض أيضا النتقادات من العب وسط ريال مدريد 

السابق الهولندي كالرنس سيدورف، الذعا في رده على المشككين.
دوري  نهائي  في  فوزه  إلى  أشار غوارديوال  نفسه،  الدفاع عن  موقع  وفي 
عامي  اإلسباني  لبرشلونة  مدربا  كان  عندما  بالذات  يونايتد  على  األبطال 

2009 و2011.
وقال المدرب اإلسباني في مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة: »لعبت ضدهم 
)إيفرا وبرباتوف عندما كانا يلعبان في مانشستر يونايتد(، لم أر هذه الشخصية 
عندما دمرنا يونايتد في نهائي دوري األبطال. ال يمكن أن تتحلى بشخصية 
ألنك تلقيت هدفين في دقيقة بعد أن أتيحت لك العديد من الفرص للتسجيل؟«.
شيء  أي  القدم،  كرة  هي  هكذا  األحيان،  بعض  :«في  غوارديوال  وتابع 
إلى  دائما  عندما تصل  ولكن  كثيرة،  أشياء  في  التحكم  يمكننا  يحدث. ال  قد 

المراحل األخيرة خالل أربع أو خمس سنوات، فهذا أمر ال يصدق«.
اإلطالق.  على  أوافق  ال  ولكن  آسف،  أنا  مذهلة.  شخصية  »لدينا  وأكمل: 
جميع  في  أيام،  ثالثة  كل  األخيرة،  الخمس  السنوات  في  أظهرنا شخصيتنا 

المسابقات«.
أ ف ب

غوارديوال يرد على نجمي 
يونايتد بشأن خروج 

»السيتي« من دوري األبطال

الدوري األلماين

 اليبزيغ إلى دوري األبطال 
وأرمينيا بيليفيلد يودّع األضواء

غوارديوال يحذر من خطورة سعيد
 بن رحمة

 ...  أخبــار محرتفينا 

الفني  المدير  أنشيلوتي،  كارلو  اإليطالي  تحدث 
إيدين  البلجيكي  العبه  مستقبل  عن  مدريد،  لريال 
المصري  النجم  تصريحات  على  وعلق  هازارد، 
محمد صالح األخيرة، بأنه أفضل العب في العالم 

بمركزه.
المكرس  الصحفي  المؤتمر  في  أنشيلوتي،  وقال 
لمباراة مضيفه قادش غدا األحد، ضمن الجولة 37 
من الدوري اإلسباني: »سيبقى إيدين هنا في ريال 

مدريد خالل الموسم المقبل«.
وأضاف المدرب اإليطالي المخضرم )62 عاما(: 
إظهار  يريد  إنه  للغاية..  واضحة  هازارد  »خطة 

كفاءته مع الفريق«.
صالح  محمد  تصريحات  على  أنشيلوتي  وعلق 
نجم ليفربول: »قال صالح إنه األفضل في العالم 
بمركزه، وأعتقد أنه على حق.. أنا أتفق معه، إنه 

األفضل في العالم بمركزه«.
 28 يوم  ليفربول  سيواجه  مدريد  ريال  أن  يذكر 
أوروبا،  أبطال  لدوري  النهائية  المباراة  في  مايو، 

بالعاصمة الفرنسية باريس.
وحسم ريال مدريد لقب بطل الدوري اإلسباني هذا 
نهاية  من  4 جوالت  قبل  مبكرا  لصالحه  الموسم، 

الدوري.
وكاالت

محرز ونب رحمة
وجها لوجه ..األول 

للتتويج والثاين 
لمشاركة أوروبية

ساهم النجم  النرويج، إرلينغ هاالند، في آخر 
مباراة له بالدور األلماني لكرة القدم، في فوز 
هيرتا  ضيفه  دورتموندعلى  بوروسيا  فريقه 
 34 الجولة  في  السبت،  اليوم   )2-1( برلين 

»للبوندسليغا«.
يوم  أعلن  قد  سيتي  مانشستر  نادي  وكان 
الثالثاء الماضي، توصله إلى اتفاق مع بروسيا 
إلى صفوف  هاالند  بانتقال  يقضي  دورتموند، 
االنتقاالت  فترة  خالل  اإلنجليزي  الفريق 

الصيفية المقبلة.
بداية  قبل  دورتموند  بروسيا  نادي  وحرص 
على  النرويجي  هدافه  تكريم  على  المباراة، 
»أسود  فريق  في صفوف  قضاها  التي  الفترة 

الفيستيفال«.
الالعب،  باسم  الفريق  جماهير  هتفت  كما 

ليتوجه هاالند إليهم ويتبادل التحية معهم.
لبوروسيا  التعادل  هدف  إرلينغ  وأدرك 
 ،68 الدقيقة  عند  جزاء  ركلة  من  دورتموند 
قبل أن يقتنص زميله المهاجم يوسوفا موكوكو 
في   )2-1( األرض  ألصحاب  الفوز  هدف 
»سيغنال  ملعب  على  جمعتهما  التي  المباراة 

الجولة  منافسات  ضمن  وذلك  بارك«،  ايدونا 
الرابعة والثالثين واألخيرة من الدوري.

إلى  انتقل  عاما(   21( هاالند  إرلينغ  أن  يذكر 
صفوف بوروسيا دورتموند في يناير 2020، 
ليقدم أفضل مستوياته في المالعب األوروبية، 

ويكون محط اهتمام العديد من األندية الكبرى، 
قبل أن يخطفه نادي مانشستر سيتي.

بروسيا  بقميص  هدفا   86 هاالند  وأحرز 
 89 خالل  الفيستيفال«  »أسود  دورتموند 
مباراة، على مدار موسمين ونصف، بمختلف 

المسابقات، وصنع 23 هدفا.
وكاالت

دورتموند يكرم هاالند في يوم الوداع .. 
والنرويجي يرد الجميل!

ليفربول يتلقى ضربة موجعة.. صالح يخرج 
من نهائي كأس إنجلترا مصابا

تلقى النجم المصري محمد صالح مهاجم ليفربول إصابة خالل المباراة النهائية لمسابقة كأس 
االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم، أمام فريق تشيلسي مساء اليوم السبت، على ملعب »ويمبلي« 
بالعاصمة لندن. وسقط صالح على أرض الملعب في الدقيقة 30 من دون تدخل من أي شخص، 
واشتكى من إصابة. وهرع الجهاز الطبي لليفربول إلى الملعب لتقديم اإلسعافات األولية لصالح 
لعدة دقائق قبل أن يقرر استبداله، بزميله المهاجم البرتغالي ديوغو 
جوتا. وتلقى ليفربول بذلك ضربة موجعة، وخاصة أنه يخوض 
من  كل  أمام  الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  في  هامتين  مباراتين 
ساوثامبتون وولفرهامبتون، ويحتل »الريدز« المركز الثاني في 
بفارق  متأخرا  نقطة،   86 برصيد  »البريميرليغ«  ترتيب  جدول 

ثالث نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.
ويواجه ليفربول منافسه ريال مدريد يوم السبت 28 مايو الجاري 

في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وكاالت

منتخبات عالمية تطلب 
»الخضر« تحضيرا 

لمونديال قطر 
المنتخب  لمواجهة  العالمية   المنتخبات  بعض  تسعى 
قطر  لمونديال  تحضيرا  وديا،  الجزائري  الوطني 
2022. أفادت  مصادر إعالمية، أن المنتخب البلجيكي 
المنتخب  لمواجهة  تخطط  التي  المنتخبات  رأس  على 
الوطني في المواعيد القادمة من التواريخ الفيفا، منتخب 
“الشياطين الحمر”، ثاني تصنيف االتحاد الدولي لكرة 
القدم، يعتبر أن االلتقاء بالخضر في فترة التحضيرات 
لكأس العالم هو أفضل امتحان ودي من أجل االستعداد 
السادسة،  المجموعة  في  المغربي  المنتخب  لمواجهة 
الالعبين  بين  ما  المتقاربة  الفنية  المميزات  إلى  نظرا 

الجزائريين والمغاربة. ..
كما أضافت ذات المصادر، أن المنتخب األورغوياني 
المنتخب الوطني وديا،  هو اآلخر يرغب في مواجهة 
الدور  قرعة  أن  علما  العالم.  لكأس  تحضيراته  خالل 
األول للمونديال القطري وضعته في المجموعة الثامنة، 

التي تضم منتخبات غانا وكوريا الجنوبية والبرتغال. 
الجزائري  االتحاد  تصل  التي  الكثيرة  الطلبات  وأمام 
من  المقبلة  الفترة  في  وديا  الوطني  المنتخب  لمواجهة 
المنتخبات المونديالية، تعود الكلمة األولى واألخيرة في 
إعداد رزنامة مباريات المنتخب الوطني خالل المرحلة 
هذا  بلماضي.  جمال  الوطني،  الناخب  إلى  المقبلة 
األخير، ووفق مصادر مقربة من”الفاف”، يركز فكره 
انطالق  اقتراب  مع  فقط،  الرسمية  المواجهات  على 
2023بكوت  إفريقيا  أمم  لكأس  المؤهلة  التصفيات 

ديفوار.
تاج الدين  

 مدرب ريال
 مدريد: أتفق مع
 صالح.. وسيبقى

هازارد هنا

الدوري الرويس 

دينامو يتعادل مع 
لوكوموتيف في »ديربي« 

موسكو
لقاء  اإليجابي  التعادل  ساد 
موسكو،  العاصمة  »ديربي« 
وضيفه  لوكوموتيف  فريق  بين 
السبت،  اليوم   )3-3( دينامو 
الـ29  الجولة  منافسات  ضمن 
الروسي  الدوري  قبل األخيرة من 

الممتاز لكرة القدم.
وأرسين  سمولوف،  فيودور  من،  كل  موسكو  دينامو  ثالثية  على  ووقع 
زاخاريان، ودانييل فومين في الدقائق )9، 33، 38 من ضربة جزاء( على 
الترتيب. بينما سجل ثالثية لوكوموتيف موسكو كل من، المدافع الكرواتي تين 
يدفاي، والمهاجم التشيكي يان كوختا، والمهاجم الهولندي كيرك غيرانو في 

الدقائق )28، 65، 72( على الترتيب.
ورفع دينامو موسكو رصيده بعد هذا التعادل إلى 53 نقطة، وتقدم إلى المركز 
الثاني على سلم ترتيب الدوري، متجاوزا بفارق األهداف فريق سوتشي الذي 
سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فريق نيجني نوفغورود، في المباراة 

التي جمعتهما يوم أمس الجمعة، في افتتاح كنافسات هذه الجولة.
 في المقابل، رفع فريق لوكوموتيف موسكو رصيده بعد هذا التعادل إلى 45 

نقطة، وبقي في المركز السادس على سلم الترتيب.
روسيا اليوم 



عين على الرياضة

إلى  ووريرز  ستايت  غولدن  تأهل 
دوري  في  الغربية  المنطقة  نهائي 
للمحترفين،  األميركي  السلة  كرة 
بحسمه الجمعة سلسلة نصف النهائي 
فيما   ،4-2 غريزليز  ممفيس  أمام 
مباراة  سلتيكس  بوسطن  فرض 
أمام  الشرقية  في  حاسمة  سابعة 

ميلووكي باكس حامل اللقب.
ضيفه  على  ووريرز  وتغلب 
المباراة  في   110-96 غريزليز 
نهائي  إلى  ليتأهل  بينهما،  السادسة 
بين  الفائز  سيالقي  حيث  الغربية 
في  فريق  أفضل  صنز،  فينيكس 
مافريكس  وداالس  المنتظم،  الموسم 

المتعادلين 3-3.
استعادة  في  ستايت  غولدن  ويأمل 
الماضي،  العقد  حققها  التي  أمجاده 
 2015 في  اللقب  أحرز  عندما 
نهائي  وبلغ  و2018  و2017 

2016 و2019.
وساهم في فوز غولدن ستايت العائد 
تومسون  كالي  إصابات  سلسلة  من 
ونجم  ثالثيات(   8 بينها  نقطة   30(
 29( كوري  ستيفن  ألعابه  صناعة 

نقطة(.
ديلون  للخاسر  سجل  المقابل،  في 
باين  وديزموند  نقطة   30 بروكس 

.25

جايسون  قاد  الثانية،  المباراة  وفي 
إلى  بوسطن  نقطة(   46( تايتوم 
ميلووكي  ومعادلة   108-95 الفوز 
باكس 3-3، برغم 44 نقطة سجلها 
يانيس  اليوناني  ميلووكي  عمالق 

أنتيتوكونمبو.
في  الحاسمة  السابعة  المباراة  وتقام 
الذي  الفريق  لتحديد  األحد،  بوسطن 
نهائي  في  هيت  ميامي  سيواجه 

الشرقية.
ميامي إلى نهائي المنطقة الشرقية

تأهل ميامي هيت إلى نهائي المنطقة 
الشرقية بفوزه على مضيفه فيالدلفيا 
ليحسم   99-90 سيكسرز  سفنتي 

فرض  فيما   ،4-2 لصالحه  السلسلة 
داالس مافريكس مباراة سابعة بفوزه 
على ضيفه فينيكس صنز 113-86 
ليعادل الكفة 3-3 في الغربية ضمن 
االقصائية  لألدوار  الثاني  الدور 
»بالي أوف« من دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفين.
على ملعب »ويلز فارغو سنتر« في 
فيالدلفيا، ساهم جيمي باتلر صاحب 
تسجيل  في  متابعات  و8  نقطة   32
 25 الثالث  الربع  في  ميامي  فريقه 
أن  قبل  للمضيف،   15 مقابل  نقطة 
يعمد إلى المحافظة على تقدمه البالغ 
األخير  الربع  بداية  مع  نقطة   20
وجد  الذي  باتلر  قال  فائزاً.  ليخرج 
نقطة   20( ستروس  ماكس  بزميله 
تمريرات حاسمة(  متابعة و5  و11 
أفضل مساند له »كان يجب أن نفوز 
ذلك  فعلنا  ملعبنا.  خارج  بمباراة 
كما  وندافع  جيد  بشكل  نلعب  ونحن 
سبويلسترا  إيريك  أثنى  يتوجب«. 
قائاًل  باتلر  على  ميامي  مدرب 
المنافسين  أبرز  بين  أنه من  »أعتقد 
مضيفاً  اللعبة«،  هذه  في  الرائعين 

»لقد كان رائعاً طوال السلسلة«.
أن هناك فرصة  وأردف »لقد رأى 
ولم  األمسية  هذه  )السلسلة(  إلنهاء 
 يكن يريد السماح بخوض السابعة«.
المنطقة  نهائي  إلى  ميامي  وتأهل 
ثالثة  غضون  في  الثانية  للمرة 
وصل  أن  له  سبق  حيث  أعوام، 
 2020 الدوري في عام  نهائي  إلى 

ليخسر أمام لوس أنجليس ليكرز.
بيين سبورت

األحد 15 ماي 2022 م
الموافق لـ 14 شوال 1443 هـ

14
الدوري األمريكي للمحرتفني 

ووريرز إلى نهائي الغربية 
وسلتيكس يفرض مباراة سابعة 

على حامل اللقب

اتحادية الرياضة للجميع
عىل موعد مع نشاطات رياضية  

هامة 

السنوي  للبرنامج  تنفيذا  و  الوطنية  األعياد  و  المناسبات  لمختلف  تخليدا 
العديد من  للجميع، نظمت  للرياضة  الوطنية  االتحادية  قبل  المسطرة من 
الرابطات الوالئية انشطة عديدة تتماشى و مناسبتي يوم الذاكرة المصادف 
ل 8 ماي من كل سنة تخليها المجازر الثامن ماي 1945، و كذلك إحياء 

لعيد الطالب  19 ماي 1956  . 
التكوين و  التنافسي و كذا عمليات  الترفيهي و  حيث تنوعت بين الطابع 
رياضة  السيما  الجديدة  الرياضات  و  األلعاب  نشر  و  المستوى  تحسين 
التكبول التي تعرف رواجا كبيرا و متابعة معتبرة من قبل الشباب الغير 
مهيكل ، حيث برمجت االتحادية تربصين جهويين بكل من واليتي مسيلة 
و ورقلة يضم كل واحد خمس واليات األول يشارك فيه متربصون من 
واليات برج بوعريريج، مسيلة ؛ باتنة الجلفة و بسكرة بينما يشارك في 
تمنرست   ، الوادي  اليزي،  غرداية،  واليات  من  منطوق  ورقلة  تربص 
و الوالية المنظمة ورقلة و يدوم من 12الى غاية 14  ماي الجاري و 
يشرف عليه مختصين في هذه الرياضة   تلقوا تكوينا خاصا من االتحاد 
تربصا  الوادي  رابطة  تنظم  كما  الوقت  بنفس  يجرى  للعبة.كما  الدولي 
لمستفيدي السباحة يوم أكثر من خمسين مشاركا سيكونون على موعد مع 
العمل بمسابح الوالية مع بداية موسم االصطفاف إضافة  البطولة الوطنية 
لرياضة الصامبو ذكور وإناث بقاعة مدرسة الرياضات األولمبية  بسطيف 

بمشاركة رياضيين من مختلف ربوع الوطن .
إضافة إلى عديد الدورات الرياضة في كرة القدم الجوارية. 

الهادي  الجزائرية  األولمبية  اللجنة  عضو  و  االتحادية  رئيس  حسب  و 
مصاب فإن هذه النشاطات النوعية و المتعددة جاءت بعد االغالق الذي 
الشباب على االنخراط في هذه  فرضته جائحة كورونا ،وبالتالي تشجيع 
الرياضات الجديدة و اإلقبال على الممارسة الرياضية حيث ستكون بعض 
هذه الرياضات في العاب البحر المتوسط التي ستقام بظهران نهاية شهر 

جوان المقبل .
موسى توامة

البقالي،  سفيان  المغربي،  األولمبي  البطل  فاز 
أمس الجمعة، بسباق 3000 متر موانع، ضمن 
أللعاب  الماسي  الدوري  من  األولى  الجولة 
القطرية  العاصمة  احتضنتها  التي  القوى، 

الدوحة.
الميدالية  على  الحائز  المغربي،  العداء  وحل 
الذهبية لذات السباق في أولمبياد طوكيو األخير، 
توقيت  أفضل  بعدما سجل  األول  المركز  في 
عالمي في مسافة 3000 متر موانع هذه السنة، 
قدره 8:09.66 دقيقة، فيما حل اإلثيوبي الميشا 
كيبيووت  والكيني   ،)8:09.67( ثانيا  جيرما 

أبراهام ثالثا )8:16.40(.
فرغم  كبيرين،  وتشويقا  إثارة  السباق  وعرف 

أن  إال  أغلب مجرياته،  البقالي سيطر على  أن 
يحرمه  أن  كاد  جيرما،  الميشا  اإلثيوبي  العداء 
من الصدارة في آخر ثوان، لكن البطل المغربي 
تدارك األمر وأنهى السباق متقدما على منافسه 
الثانية.ولجأ  من  واحد  جزء  بفارق  اإلثيوبي 
منظمو السباق لتقنية »الفوتوفينيش« لتأكيد فوز 

البقالي.
 12 على  الماسي  الدوري  منافسات  وتدور 
جولة، تقام في عدة مدن في مختلف العالم، بينها 
ستستضيف  التي  لندن،  اإلنجليزية  العاصمة 
الجولة الثانية، والعاصمة المغربية الرباط، التي 

ستحتضن الجولة الرابعة.
وكاالت

الدوري الماسي.. البقالي يفوز بسباق 3000 متر موانع
له في الدوحة نهائي  أول  عالمياً  خامساً  المصنف  تسيتسيباس  ستيفانوس  اليوناني  بلغ 

في دورة روما لماسترز األلف نقطة في كرة المضرب بفوزه على األلماني 
ألكسندر زفيريف 6-4، 3-6 و3-6 السبت في مباراة حامية تواصلت على 

مدى ساعتين ونصف في أولى مواجهات نصف النهائي لدى الرجال.
و2022،   2021 للماسترز  كارلو  مونتي  دورة  بطل  تسيتسيباس،  وأثار 
هيمنته  مواصاًل  إيتاليكو«،  »فورو  ملعب  في  الحاضرة  الجماهير  إعجاب 
و2021(   2018( الختامية  الماسترز  ببطولة  مرتين  الفائز  زفيريف  على 
ليبلغ أول نهائي له على  ودورة روما عام 2017 )خسر نهائي 2018(، 

اإلطالق في العاصمة اإليطالية.
وكانت مواجهة السبت هي الثالثة في نصف النهائي بين الثنائي في غضون 
في طريقه  4-6 و6-4  اليوناني  فاز  كارلو عندما  مونتي  دورة  بعد  شهر، 
األلماني  الماضي عندما رد  قبل  األسبوع  اللقب، ودورة مدريد  إحراز  الى 
اإلسباني  أمام  النهائي  يخسر  أن  قبل  و6-2  و3-6   6-3 بفوزه  االعتبار 

الظاهرة كارلوس ألكاراس الغائب عن روما.
مع  مواجهة   11 أصل  من  سبع  في  فوزه  بعد  المباراة  تسيتسيباس  ودخل 
على  األلماني  أمام  واحدة  خسارة  مقابل  في  الثالث  فوزه  وسّجل  زفيريف 

المالعب الترابية.
خسارته  وبعد 
للمجموعة األولى، عاد 
اليوناني ليحسم المباراة 
المجموعتين  في 
ليحجز  الالحقتين، 
المباراة  في  مكانه 
قد  التي  النهائية 
المصنف  فيها  يواجه 
الصربي  عالمياً  أول 
في  ديوكوفيتش  نوفاك 
على  الحقاً  فوزه  حال 
النرويجي كاسبر رود.
بيين سبورت

إختتام البطولة الوطنية للكانوي كاياك بجيجل
الجزائرية لجمعيات  الفيدرالية  بمعية رئيس  القادر كلكال والي جيجل  أشرف،أمس، عبد 
،والتي  كياك  للكانوي  الوطنية  البطولة  فعاليات  اختتام  على  كاياك  الكانوي  و  التجديف 

انطلقت يوم الجمعة 13 ماي 2022 على مستوى سد كيسير ببلدية العوانة. 
العاصمة ،وهران، عنابة ،  البطولة 120 رياضيا من واليات الجزائر  وشارك في هذه 
بجاية و ميلة ، باإلضافة إلى الفريق الوطني العسكري ، فريقي األمن الوطني و الحماية 

المدنية للتجديف لوالية عنابة. ،و
في ختام هذه التظاهرة تم تكريم الرياضيين الفائزين في البطولة الحاصلين على المراتب 
األولى في كل الفئات ذكورا و اناث، كما تم بالمناسبة تكريم السيد والي الوالية و مدير 
الكانوي  و  التجديف  لجمعيات  الجزائرية  الفدرالية  الرياضة من طرف رئيس  و  الشباب 

كاياك » شوقي ادريس« نظير نجاح تنظيم هذه الطبعة بعاصمة الكورنيش.
نصرالدين - د

تسيتسيباس يُسقط 
زفيريف ويبلغ نهائي روما



دعـا أخصائيـون فـي حديثهـم مـع عيـن الجزائـر األوليـاء لضـرورة المرافقـة السـليمة للتالميـذ المقبليـن علـى اجتيـاز شـهادتي البكالوريـا والتعليـم 
المتوسـط، واعتبـار االمتحانـات التجريبيـة فرصـة لتجنـب الوقـوع فـي األخطـاء يـوم االمتحـان الحقيقـي واسـتدراكها ، وخاصـة أن اليوم يسـتعد التالميذ 
المقبليـن علـى اجتيـاز شـهادتي البكالوريـا والتعليـم المتوسـط إلجـراء االمتحانـات التجريبيـة بهـدف وضـع المرشـحين فـي أجـواء امتحانـات رسـمية،و 

تحضيرهـم نفسـيا وفكريـا لالمتحـان الرسـمي المقـرر إجراؤهـا بتاريـخ 12جـوان المقبـل.
امتحـان التجريبـي هدفـه عـدم الوقـوع فـي االرتبـاك والخـوف اللذيـن قـد يؤثـران سـلبا علـى إجاباتهـم مسـتقبال، وبهـذا الخصـوص يبـدو أن أجـواء التوتـر 

والقلـق بـدأت فـي نفـوس األوليـاء قبـل التالميـذ ممـا جعـل البعـض منهـم يـزداد توتـرا ويباشـر بممارسـة التضييـق عليهـم، 
الشـيء الـذي يؤثـر سـلبا علـى نفسـيتهم ويزيـد مـن مخاوفهـم تجـاه االمتحـان، وخاصـة أن هاتـه اإلمتحانـات تجريبيـة فقـط، وبهـذا الخصـوص يتحـدث كل 

مـن األخصائـي النفسـاني رابـح لوصيـف ومفتـش التربيـة صـادق حفايظيـة حـول الموضـوع.

15عين على المجتمع

 

األحد 15 ماي  2022 م
الموافق لـ 14 شوال 1443 هـ

... متفرقات ... دعوة للمرافقة السليمة للتالميذ المقبلين على اجتياز 
حبس 7 مروجني للمخدرات شهادتي البكالوريا والمتوسط 

بصالح باي يف سطيف
ــح  مصال أطاحــت      n
،نهايــة  ســطيف  واليــة  أمــن 
إجراميــة  االســبوع،بمجموعة 
تتشــكل من 7  أفراد يحترفون 
يــة  العقل المؤثــرات  ترويــج 
للواليــة،  الجنوبيــة  بالجهــة 
بتوقيفهــم  ســمحت  يــة  العمل
جميعا مع حجز 2310 كبسولة 
يــن أجنبيــة  ال مــن دواء بريغاب
الصنع ،وسالح أبيض محظور، 
ـ 22 مليون  ــغ مالي فاق ال ل ومب
ســنتيم هو من عائدات ترويج 
هذه السموم ،كما تم أيضا حجز 
دراجــة نارية ومركبة ســياحية 
النشــاط  لتمويــه  تســتعمالن 

االجرامي ألفراد العصابة .
أفــراد فرقــة  يــة أطرهــا  العمل
ــح  الشــرطة بأمــن دائــرة صال
ــوب عاصمة  بــاي الواقعة جن
الوالية، وجاءت إثر  إســتغالل 
معلومات تفيــد باحتمال تورط  
مجموعــة إجرامية فــي قضايا 
ترويج  للمخــدرات والمؤثرات 
يــم مدينــة صالح  يــة بإقل العقل

يتم إطالق  باي وما جاورهــا، ل
أبحــاث وتحريــات مكنت من 
مــع  المعطيــات  ــك  تل تأكيــد 
تحديد هويات المشــتبه فيهم، 
يــات مراقبة  وإخضاعهــم لعمل
مكنــت مــن توقيــف 06 منهم 
ــم الشــخص ثم ســابعهم بعد  ث
تــه التملــص من قبضة  محاول
أفراد الشــرطة، وحجــز  كمية 
معتبــرة من المؤثــرات العقلية 
ـ 2310 كبســولة  التي قدرت ب
يــن أجنبــي  ال مــن دواء بريغاب
الصنع ، مع حجز:  مبلغ مالي 
ـ 22 مليون ســنتيم  هو  فاق ال
مــن عائــدات الترويج، ســالح 
أبيض،  دراجــة نارية ومركبة 
تســتعمالن  ــا  كانت ســياحية 
أفــراد  تعامــالت  لتمويــه 

العصابة.
ــوا أمام وكيل  ل المتهمــون  أحي
الجمهوريــة لدى محكمة عين 
ــذي  أمــر بإيداعهــم  ولمــان ال

الحبس المؤقت.
                      نورالدين بوطغان

صناعة الحلي التقليدية بتمنراست...تثمين الرصيد التراثي 
الحرفي لضمان استدامته

تتجـه جهـود الفاعلين بقطـاع الصناعة 
التقليديـة بوالية تمنراسـت إلـى تحقيق 
صناعـة  تثميـن  مكاسـب  مـن  المزيـد 
الحلـي التقليديـة وترقيـة هـذا الرصيـد 
اسـتدامته  لضمـان  الحرفـي  التراثـي 
أحـد  باعتبـاره  األجيـال  بيـن  وتداولـه 
أهـم مميـزات التـراث الثقافـي للمنطقـة 

لهويتهـا. ورمـزا 
غرفـة  تعمـل  الصـدد،  هـذا  وفـي 
الصناعـة التقليديـة والحرف بتمنراسـت 
ومنـذ نشـأتها فـي 2003 علـى تطويـر 
إنتـاج صناعـة الحلـي التقليديـة المحليـة 
سـيما مـن خالل االهتمام بتسـيير سـجل 
الصناعـة التقليديـة والحـرف، وإعطـاء 
مهـارات  وتحسـين  للتكويـن  أهميـة 

الحرفييـن.
ذات  تقتـرح  التوجـه  هـذا  وضمـن 
الهيئـة برنامجـا خاصـا لتنمية نشـاطات 
الصناعـة التقليديـة إلـى جانـب ضمـان 
منتجـات  علـى  التصديـق  عمليـات 
بحرفيـي  الخاصـة  التقليديـة  الصناعـة 
الحلـي  صناعـة  منهـا  سـيما  المنطقـة 
التقليديـة التـي يبلـغ عـدد الناشـطين فيها 
221 حرفيـا مـن أصـل 7.000 حرفيا 
تحصيـه الغرفـة، مثلما أوضـح لـ)وأج( 
إطـار  فـي  هللا  عبـد  لقـراوي  مديرهـا 

 18( التـراث  شـهر  إحيـاء  فعاليـات 
تمنراسـت  بواليـة  مـاي(  أفريـل18- 
والـذي يحمـل هـذه السـنة شـعار" تراثنا 

وأصالـة". هويـة  المـادي.. 
الصناعـة  دار  جهتهـا  مـن  وتحصـي 
هيـكل  تعـد  التـي  بتمنراسـت  التقليديـة 
دعـم لقطـاع الصناعـة التقليديـة والتـي 
دشـنت فـي 2008، حاليـا 224 حرفيا 
التقليديـة  الحلـي  صناعـة  مجـال  فـي 
واليـات  مسـتوى  علـى  ناشـطين 
تمنراسـت وعيـن صالـح وعيـن قـزام.
التقليديـة  الصناعـة  دار  وسـاهمت 
فضـاءات  ضمـان  فـي  بتمنراسـت 
خـالل  مـن  التقليديـة  الحلـي  لتسـويق 
مـن  محـالت   )9( تسـعة  تخصيـص 
مجمـوع 20 محـال، إلى جانـب توفرها 
علـى 12 ورشـة خاصـة بالتكوين، مما 
عـدد  أكبـر  احتضـان  فـي  ذلـك  سـاهم 
مـن حرفيـي صناعـة الحلـي التقليديـة، 
حيـث  الحرفـي،  النشـاط  هـذا  وترقيـة 
مبيعـات  مـن  بالمائـة   85 نسـبة  أن 
الحلـي  مـن  تتكـون  التقليديـة  الصناعـة 

شـرحه. جـرى  مثلمـا  التقليديـة، 
وضمـن ذات الجهـود دائمـا تـم ضبـط 
المنتجـات  لتلـك  تسـويقية  سياسـة 
مختلـف  فـي  المشـاركة  خـالل  مـن 

إلـى  والوطنيـة،  المحليـة  التظاهـرات 
مجالـي  فـي  الحرفييـن  مرافقـة  جانـب 
اإلسـتثمار والتصديـر والتركيـز أيضـا 
علـى التكويـن وتحسـين نوعيـة الحلـي 

يـة. لتقليد ا
للنحـت  النموذجيـة  المدرسـة  وتشـكل 
بتمنراسـت  الكريمـة  األحجـار  علـى 
بيـن  التعـاون  ثمـار  إحـدى  تعـد  التـي 
انطـالق  ومنـذ  والبرازيـل  الجزائـر 
نشـاط التكويـن بهـا فـي مـارس 2016 
دعامـة أساسـية لجهـود تطويـر صناعة 

جودتهـا. وتحسـين  التقليـدي  الحلـي 
فـي  التكوينيـة  المنشـأة  هـذه  وسـاهمت 
 10 بينهـم  مـن  مكونـا   81 تخـرج 
مكونـات مـن 18 واليـة، فيمـا اسـتفاد 
فـي  تكميلـي  تكويـن  مـن  حرفيـا   26
مـن  مكونـا   38 أن  علمـا  البرازيـل، 
دورات  يضمنـون  تمنراسـت  واليـة 
عمـل  برنامـج  إطـار  فـي  تكوينيـة 
فـي  المتخصصـة  الحرفيـة  التعاونيـات 

التقليديـة. الحلـي  صناعـة  مجـال 
وقـد تخـرج 63 متكونـا حرفيـا من هذه 
المدرسـة مـن بينهـم 27 فتاة ممـن تلقوا 
وتطويـر  بتحسـين  لهـم  سـمح  تكوينـا 

المنتجـات مـن الحلـي التقليديـة.
أكثـر مـن  وتحصـي منطقـة تمنراسـت 

60 نوعـا مـن األحجـار الكريمـة التـي 
لـم تكـن تسـتغل من قبل، ولكـن وبفضل 
التكويـن  مـن  المكتسـبة  التقنيـات  هـذه 
األوليـة  المـواد  أهـم  أحـد  أصبحـت 
المسـتعملة فـي المنتجـات التقليديـة التي 
تسـاهم فـي تنويـع المداخيـل اإلقتصادية 
للمنطقـة وإحـداث ديناميكيـة فـي ميـدان 

التقليديـة. الحلـي  صناعـة 
كمـا يسـاهم المنخرطـون فيها فـي تلقين 
الشـباب مختلـف تقنيـات صناعـة الحلي 
التقليديـة، وذلـك بالمـوازاة مـع حياتهـم 
العاديـة، ذلـك أن أغلـب أعضـاء هـذه 
إداريـة،  بهيئـات  عاملـون  التعاونيـة 
بمقـر  الفـراغ  أوقـات  يقضـون  حيـث 
التقليديـة،  الحلـي  إنتـاج  فـي  التعاونيـة 
معتبريـن أن "الوفـاء لهـذه الحرفـة أمـر 

فـي غايـة األهميـة".
التقليديـة  الحلـي  صناعـة  وتواجـه 
بينهـا  مـن  تحديـات  عـدة  بالمنطقـة 
المـواد  علـى  الحصـول  إشـكالية 
لمعـدن  بالنسـبة  وخاصـة  األوليـة 
الصـدد،  هـذا  فـي  الفضة،ويقترحـون 
الوطنيـة  للوكالـة  فـرع  فتـح  إعـادة 
والتـي  بالمنطقـة  "أجنـور"  للمعـادن 
كانـت فـي السـابق تضمن توفيـر المواد 

للحرفييـن. األوليـة 

تفكيك شبكة دعارة وتوقيف أربعة متهمني  
ببلدية رأس الوادي بالربج 

ــح امن دائرة  n    تمكنــت مصال
رأس الوادي في الجهة الجنوبية 
بــرج  واليــة  بأمــن  الشــرقية 
بوعريريج من معالجة احتراف 
الدعارة باالعتياد على ممارســة 
الفســق ســرا فــي مــكان غيــر 
مســتغل من طــرف الجمهور و 
قتــل و كــذا انتهاك  ال التهديــد ب
حرمــة مســكن متبــوع بالتهديد 
والعنــف، حيــث تعــود حيثيات 
ــى تقــدم الضحيتين  القضيــة إل
و هما شــقيقين لترســيم شكوى 
مفادها تحويل منزلهما الى وكر 
للفسق والدعارة وانتهاك حرمته 

بالتهديد والعنف.
ــح االمن   و حســب بيــان مصال
تنقلــت عناصــر الشــرطة إلى 
ــى  ــوج إل عيــن المــكان و بالول

ــم توقيف 04  داخل المســكن، ت
أشخاص مشــتبه فيهم في حالة 
تلبــس، تتــراوح أعمارهم ما بين 
مســبوقين   ، ســنة  و29   26
قضائيا في قضايا مماثلة ،وبعد 
تفتيــش مركبــة تعود للمشــتبه 
فيهم كانــت مركونة بالقرب من 
المســكن ،تم العثور على كمية 
من المشــروبات الكحولية، في 
حيــن تم إنجــاز ملــف قضائي 
باحتراف الدعارة باالعتياد على 
ممارســة الفسق ســرا في مكان 
غير مستغل من طرف الجمهور 
و التهديــد بالقتل،انتهاك حرمة 
مســكن متبوع بالتهديد والعنف 
. قدمــوا بموجبه أمــام الجهات 
ــا  إقليمي المختصــة  القضائيــة 

والتي أمرت بإيداعهم الحبس.

وجـه األسـتاذ النفسـاني رابح لوصيـف في حديثه 
مع "عين الجزائر" رسـالة ألولياء التالميذ الذين 
أن  وخاصـة  التالميـذ  علـى  الضغـط  يمارسـون 
فـي السـنوات األخيـرة حسـبه تضاعـف التركيـز 
التضاعـف  وهـذا  والدراسـة  اإلمتحانـات  علـى 
الضغـط،  يولـد  السـنة كاملـة ممـا  يكـون خـالل 
البيضـاء  البكالوريـا  أو  التجريبـي  واالمتحـان 

هـي لألوليـاء والتالميـذ واألسـاتذة فالتالميـذ مـن 
أنفسـهم وإزالـة  خـالل تجريـب وضعيـة وتقييـم 
التوتـر والقلـق والخـوف مـن البكالوريـا، ونفـس 
الشـيء بالنسـبة لألوليـاء فهـو امتحـان تجريبـي 
يـوم  فـي  أبنائهـم  مـع  التعامـل  كيفيـة  فـي  لهـم 
وتغييـر  أنفسـهم  لتحضيـر  التجريبـي  االمتحـان 
وتفـادي  البكالوريـا،  إمتحـان  يـوم  التصرفـات 
تكـرار األسـئلة للتالميـذ حـول المـادة والمقيـاس 
الـذي اجتـازه، وأكـد الدكتـور رابـح لوصيـف أن 
هاتـه السـلوكيات حيـن يبـدأ األوليـاء بتعديلها في 
البكالوريـا  اجتيـاز  فيـوم  التجريبيـة،  البكالوريـا 

سـيطبقها الولـي مـع ابنـه.
كمـا حـث  األسـتاذ لوصيـف التلميـذ المقبـل على 
اجتيـاز شـهادة البكالوريـا لتفـادي التصحيـح عند 
االنتهـاء مـن االمتحـان رفقـة زمالئـه أو أسـتاذه 
ودعـا لضـرورة التفكيـر بالمـادة التي تلـي المادة 
مراجعـة  فـي  الوقـت  واسـتغالل  اجتازهـا  التـي 
يقـع  األخطـاء  هاتـه  أن  وذكـر  آخـر،  مقيـاس 
فيهـا األوليـاء والتالميـذ ومـن الضـروري بدايـة 

تصحيحهـا مـن خـالل البكالوريـا التجريبيـة.

بهاتـه  معنيـون  أيضـا  هـم  األسـاتذة  أن  وأشـار 
األخطـاء فحـث علـى تجنـب االتصـال بتالميذهم 
أو  جيـد  االمتحـان  اجتزتـم  مـاذا  عـن  وسـؤالهم 
للتفكيـر  دعوتهـم  الضـروري  فمـن  العكـس، 

القادمـة. بالمـادة 
ووجـه الدكتـور رابـح لوصيف نصيحـة لألولياء 
والتالميـذ بضـرورة وضـع الثقـة فـي التالميـذ، 
بحـذر  مرافقتهـم  مـع  لهـم  كافيـة  حريـة  وتـرك 
والحديـث معهـم لخمـس دقائـق أو نصـف سـاعة 
التكلـم  فـي مواضيـع جانبيـة دون  علـى األكثـر 
البكالوريـا  تلميـذ  ألن  االمتحـان  موضـوع  عـن 

علـى درايـة تامـة.
متوسـط  الرابعـة  السـنة  لتالميـذ  بالنسـبة  أمـا 
بطريقـة  تنبيههـم  خـالل  مـن  المرافقـة  فتختلـف 
المـادة  بمراجعـة  لهـم  والتلميـح  مباشـرة  غيـر 
سـتجتازها  التـي  المـادة  ماهـي  وسـؤاله  المقبلـة 
غـدا... ومحاولـة التخفيـف مـن الضغـط وبعـث 
بكلمـات  وتحفيزهـم  للتالميـذ  اإليجابيـة  الطاقـة 
ايجابيـة مـن أجـل إزالـة التوتـر وقلـق وضغـط 

االمتحـان.

النفساني رابح لوصيف 

مـن جهتـه أوضـح المفتـش التربـوي صادق 
حفايظيـة فـي حديثـه مـع "عيـن الجزائـر " 
اقتـراب  ومـع  أنـه  الموضـوع  ذات  حـول 

موعـد االمتحانـات يـزداد ضغـط وارتبـاك 
فـي  األوليـاء  بعـض  ويسـاهم  التالميـذ، 
المضاعفـة مـن وتيرتـه وذلـك خوفـا علـى 
المفتـش  وأشـار  الرسـوب،  مـن  أوالدهـم 
صـادق حفايظيـة أن الولـي يعد هـو المرافق 
األول البنـه فـي هاتـه الفتـرة بالتحديـد، فمن 
الضـروري أن يحـرص األوليـاء على إبعاد 
تهدئـة  ومحاولـة  ضغـط  أي  عـن  التلميـذ 
و  لـه  األمـور  تبسـيط  خـالل  مـن  الوضـع 
عـادة  النهائيـة  االمتحانـات  أن  لـه  شـرح 
االمتحانـات  مـن  بكثيـر  أسـهل  تكـون  مـا 
يراعـي  بوضعهـا  يقـوم  مـن  ألن  الفصليـة 
فيهـا التلميـذ الضعيـف والمتوسـط، كما حث 
المفتـش التربـوي صـادق حفايظيـة األوليـاء 
أبنائهـم  لـدى  الرغبـة  علـى ضـرورة خلـق 
لهـم  توضيـح  ومحاولـة  صحيحـة،  بطـرق 

رسـوب  ليـس  االمتحـان  فـي  الرسـوب  أن 
األسـتاذ  وأعطـى  عـام،  بشـكل  الحيـاة  فـي 
يلجـون  التالميـذ  أن بعـض  حفايظيـة مثـاال 
قاعـة اإلمتحـان وصـورة والديـه معـه فـي 
عليـه،  الضغـط  مـن  يزيـد  ممـا  لحظـة  كل 
إلـى ضـرورة رفـع مسـتوى  فدعـا محدثنـا 
الثقـة بالنفـس، والثقـة بقـدرات التلميـذ، وأن 
فرصـة  هـو  التجريبـي  البكالوريـا  امتحـان 
األوليـاء  أن  أشـار  و  الضغـط  مـن  للتقليـل 
عليهـم بعـدم الحديث عـن االمتحانـات كثيرا 
وعـدم مالحقتهـم أمـام بـاب المؤسسـة وهـذا 
مـا يؤثـر علـى عزيمتهـم ويشـتت تركيزهـم 
وهـذه أخطـاء شـائعة يقع فيهـا األولياء ومن 
إيجابيـة  بسـلوكات  تعويضهـا  الضـروري 
كتركهـم ألخـذ قسـط مـن الراحـة والحـرص 
علـى الجانـب الصحي والغذائـي والعقائدي.

مفتش التربية صادق حفايظية 

دالل بوعالم 



ســتحتضن دار الثقافــة للقليعة )تيبازة( 
مــن 16 إلى 18 ماي الجــاري الملتقى 
الوطنــي األول لألدب الشــعبي وذلك في 
إطــار االحتفال بشــهر التراث، حســبما 
علــم أول أمــس لــدى هــذه المؤسســة 

الثقافية.
ويشــارك في هــذا اللقــاء الذي ســينظم 
بالتنســيق مع الجمعيــة الجزائرية لألدب 
الشــعبي تحت شــعار »األدب الشــعبي 
هويــة وتاريــخ« أكثر من 40 شــاعرة 
وشــاعرا مــن مختلف واليــات الوطن، 
يمثلــون التنوع الثقافي والحضاري الذي 
تزخر به الجزائــر، وفق ما ذكرته لوأج 
حدة فراحي، المكلفة باإلعالم بدار الثقافة 

والفنون للقليعة »احمد عروة«.
كمــا ســتتضمن هــذه المبــادرة الثقافيــة 
محاضرات ومداخالت ينشــطها أســاتذة 
ودكاتــرة مختصــون فــي مجــال األدب 
الشــعبي فضــال عــن نشــاطات أخــرى 
كمعرض للصناعــات التقليدية وعرض 
للفروســية بســاحة دار الثقافــة وحفالت 

فنية.
وسيشــمل البرنامــج افتتــاح التظاهــرة 
االثنيــن المقبــل بإقامة معــرض خاص 
واســتعراض  التقليديــة  بالصناعــات 
للفروســية قبــل أن يســفح المجــال أمام 
قراءات شعرية للشاعرين الحاج سحنون 

من تيبازة وعمر زيعر من سعيدة.

البرنامج بمحاضرة ينشطها  وسيتواصل 
البروفيســور خالــد العيقون مــن جامعة 
تيزي وزو بعنــوان »الوطنية والمقاومة 
في الشــعر الشــعبي« ثم محاضرة ثانية 
تنشــطها الدكتــورة، زينــب خوجة، من 
جامعة باتنة بعنــوان »خصائص األدب 
الشــعبي ومقوماته« قبــل أن يختتم اليوم 
األول بتنظيــم أمســية شــعرية تتضمــن 
قــراءات شــعرية وأمثــال وبوقاالت من 
التــراث الجزائري وحفــل فني في طبع 

القناوي.
وفــي اليــوم الثانــي، ســيكون الجمهور 
على موعد مــع محاضرتين اثنتين حول 
»دور المتاحــف الوطنية فــي المحافظة 
علــى الهويــة والشــخصية الوطنيــة«، 
ينشطها البروفيســور، محمد زوقاي من 
جامعة المدية، ومحاضرة أخرى ينشطها 
الدكتور ســفيان لشــهب من جامعة برج 
»األدب  موضــوع  حــول  بوعريريــج 
الشــعبي في منظور الدراسات الثقافية« 
ثــم يختتــم اليوم الثاني بأمســية شــعرية 

وقراءات لبوقاالت وأمثال شعيبة.
وسيســدل الســتار علــى هــذه التظاهرة 
األربعاء 18 مايو، موعد اختتام فعاليات 
االحتفــال بشــهر التــراث الــذي ينطلق 
كل ســنة يوم 18 أفريــل، باإلعالن عن 
توصيــات هــذا الملتقى الوطنــي األول 

لألدب الشعبي.

األحد 15 ماي  2022 م16
الموافق لـ 14 شوال 1443 هـ

أكثر من 7 آالف زائر للمتحف »أحمد زبانة »خالل أربعة 
شهور األخيرة 

عين على الثقافة والفن
القليعة تحتضن الملتقى الوطني األول 

لألدب الشعبي ابتداء من الغد

العمومــي  المتحــف  اســتقطب   n
الوطنــي »أحمد زبانــة » 7.418 
زائــرا من مختلف الفئــات العمرية 
األخيــرة  شــهور  األربعــة  خــال 
مــن الســنة الجارية للتعــرف على 
المجموعــات األثريــة التــي تزيــن 
وجهات العرض بمختلــف قاعاته، 
حســبما أســتفد أول أمس لدى هذه 

المؤسسة الثقافية.
وقد ســجل المتحــف »أحمد زبانة« 

الكائــن بالحــي الشــعبي »المدينــة 
الجديــدة« انخفاضا في عدد الزوار 
خالل شــهر فبرايــر الماضي الذي 
بلغ 1.425 زائرا مقارنة مع شــهر 
ينايــر حيث بلــغ عددهــم 2.886 
شــخص، حســبما أبرزته لـــ )وأج( 
رئيسة قســم االتصال بذات المرفق 

الثقافي، ليلى بوطالب.
ويعــود هــذا التراجع إلــى الظرف 
الصحــي الناتج عــن ارتفاع حاالت 

اإلصابة بفيروس كورونا المســتجد 
خــالل فبرايــر الماضــي ممــا أدى 
بالمتحــف إلــى توقف عن اســتقبال 
الــزوار مرتيــن خالل نفــس الفترة 
أحداهما دامت عشرة أيام واألخرى 
أسبوعا، كما أضافت ليلى بوطالب.

اإلقبــال علــى هــذه  تراجــع  كمــا 
المؤسســة المتحفية في شــهر أبريل 
الــذي تزامــن مــع شــهر رمضان 
المبــارك حيــث وصــل العــدد إلى 

529 زائرا مقابل 2.578 شخص 
في مارس الماضي الذي عرف هذا 
األخير انتعاشا في عدد الزوار وفق 

السيدة بوطالب.
وتمثــل شــريحة األطفــال والقصر 
حصة األســد مــن العــدد اإلجمالي 
لــزوار المتحف حيث وصل عددهم 
إلــى 3.513 خــالل أربعة شــهور 
الماضيــة ويقبلون أكثر على »قاعة 
العلــوم الطبيعيــة« الكتشــاف عالم 
الحيوانــات فيمــا بلــغ عــدد الطلبة 
الجامعيين 255 زائرا قدموا للتزود 
بالمعطيــات واالطــالع على الكتب 
من أجل تحضير لرسائلهم الجامعية 

ومذكراتهم كما أشير إليه.
يضــم متحــف »أحمد زبانــة« عدة 
قاعــات منهــا »الفنــون الجميلــة« 
و »العلــوم الطبيعيــة« و »اآلثــار 
القديمــة« و »الفنــون اإلســالمية« 
و »االتنوغرافيــا المغاريبــة« التي 
كانــت مغلوقــة أمــام الجهور خالل 
تجســيد  بغيــة  الماضيــة  الشــهور 
مشــروع إعادة عرض القطع الفنية 
داخل الخزائن مع تخصيص القاعة 

للفنون الشعبية الجزائرية فقط.

بعــد الكثير من الترقب لم تخيب مبيعات 
12 عمــًا فنيــا تنتمــي إلــى مجموعة 
جامعة التحــف واللوحات الراحلة »آن 
باس« الظنون فقد حققت مبيعات بقيمة 

ضخمة في مزاد كريستيز.
في كريستيز تم بيع األعمال االنطباعية 
والحديثــة المعروضــة مــن مجموعــة 
الزوجة الســابقة لمليارديــر النفط مقابل 
363 مليــون دوالر أي أعلــى بقليــل 
مــن التقدير المرتفــع البالغ 361 مليون 

دوالر.
بعــد هــذا الحــدث مباشــرة عقــد مزاد 
كريســتيز عملية بيع أخــرى لفن القرن 

العشرين والتي جذبت الماليين أيضا.
الفنــان  للوحــة  األعلــى  الســعر  وكان 
الفرنســى كلــود مونيــه للوحــة غروب 
الشــمس والــذي يُنظر إليــه على نطاق 
واسع على أنه أحد أرقى اللوحات حيث 
ُقــدرت قيمة اللوحة بـ 40 مليون دوالر 
إلــى 60 مليون دوالر، وبعــد أن افتتح 

أدريــان ماير الحدث بمبلــغ 22 مليون 
دوالر بيــع العمــل مقابــل 66 مليــون 
دوالر، وبذلــك يُصنف العمل اآلن على 
أنــه خامس أغلى لوحة مونيــه تُباع في 
المــزاد، وفًقــا لقاعــدة بيانــات أســعار 

.Artnet
روثكــو  مــارك  لوحتــا  حققــت  كمــا 
المعروفتان باســم ظــالل األحمر والتي 
تجســدان درجتيــن مختلفتين مــن اللون 
األحمــر بمقابــل وصل إلــى 71 مليون 

دوالر.
بعدهــا طرحــت العطــاءات بمزيــد من 
الحيويــة لعروض مثل تمثــال برونزي 
إلدجــار ديجا، وهو تمثــال صغير نادر 
من عام 1927، بنحو 20 مليون دوالر 
إلى 30 مليون دوالر وقد بيع في النهاية 
مقابــل 36 مليون دوالر، وفــى النهاية 
حقق بيع كريســتيز الثانــي لفنون القرن 
العشــرين مــا مجموعــه 468 مليــون 

دوالر.

مبيعات بقيمة 831 مليون دوالر للوحات 
انطباعية فى مزاد مزدوج لكريستزي 

صدور رواية "كأنني لم أكن" للسوري هوشنك أويس

n عن دار »سؤال« في بيروت 
صــدرت رواية جديدة للشــاعر 
والروائــي الســوري هوشــنك 
أوسي بعنوان »كأنَّني لم أكن«.
فنّــان  حيــاة  الروايــة  تتنــاول 
تشــكيلي مقيــم فــي دمشــق، ال 
عالقــَة لــُه بالسياســة والثــورة 
وكّل ما جرى في ســوريا، فقط 
يرّكــز علــى فنّــه، ومنهمك في 
تحضيــر معرضــه المؤلّف من 

اثنتي عشــرة جداريّة مســتوحاة 
من 12 قصيدة قصيــرة، كتبها 
جــّدُه، من جهة أّمــه. ينجز 11 
لوحة، واللوحة الثانية عشرة، لم 
يكملها، بســبب إصابتِه المفاجئة 
بالعمــى. يراجــع األطبــاء فــي 
دمشــق، يقولــون لــه: ال توجد 
أّي مشــكلة في عينيه، والجهاز 
بالبصــر.  المتعلّــق  العصبــي 
يقترحون عليه مراجعة األطباء 

في موسكو ولندن، لزيادة التأّكد 
واالطمئنان. يتلّقى هناك اإلجابة 
نفســها. يقتــرح األطبــاء عليــه 
الخضوع لجلسات عالج نفسي، 
لربّمــا تكــون مشــكلته نفســيّة 
وليســت عضوية. يقيم معرضه 
بإحــدى عشــرة لوحــة ونصف 
لوحة. ثم يأخذ موعدا مع طبيب 
نفســي، ويبــدأ جلســات العالج 
أثناءها؛  النفســي فــي دمشــق. 
يســتحضر ذاكرة والــدِه الريفي 
الــذي التحــق بمقاتلــي الزعيــم 
الكــردي مصطفــى بارزانــي، 
وذهــب إلى إيــران لالشــتراك 
في إعالن جمهورية كردســتان 
في مهاباد سنة 1946، كمقاتل 
انهيــار  وعقــب  بيشــمركة.  ـ 
الجمهوريّــة الكرديّــة، يتّجه مع 
زعيمــِه ورفاقُه إلى »طشــقند« 
ســنة 1947. ثــم يعــود معهم 
إلــى العــراق ســنة 1959 بعد 
تولي عبد الكريم قاســم الســلطة 
فــي العــراق، وإصــداره عفواً 
عن البارزاني ومقاتليه، ويكون 
شــاهداً على عودة الصراع بين 
الكــرد وبغداد ســنة 1961، ثم 
الصــراع بيــن الكرد أنفســهم. 
والسياســة،  الحــزب  فيتــرك 
وصــواًل إلــى االســتقرار فــي 
دمشــق ســنة 1962، وينصح 
السياســة  باالبتعــاد عــن  ابنــه 
والتحــّزب والثورات. يُقتل والد 
الفنان التشكيلي سنة 1981 في 
دمشق، ألنه كان ضمن المدنيين 
الموجودين بالصدفــة في مكان 
إبــان الصراع  انفجــار كبيــر، 
الدمــوي بيــن اإلخــوان ونظام 
حافظ األسد، مطلع الثمانينيات.

فجــأًة، يســترد الفنــان بصــره. 
لكنه يفقد الســمع. أيضاً، يراجع 
ال  نفســها:  اإلجابــة  األطبــاء، 
توجد مشكلة عضوية في جهازه 
العصبي السمعي. يغادر دمشق 
ســنة 2014 إلى فرنســا. يعود 
إلــى الرســم مجــدداً، ويحّضر 
لمعــرض في باريــس. لكن هذا 
الفنان يُقتــل أثناء الهجمات التي 

تستهدف باريس ســنة 2015. 
بالصدفــة  وجــد  ألنــه  أيضــاً، 
في مســرح »باتــاكالن« الذي 

استهدفه اإلرهابيون.
المساحة الجغرافيّة التي تتحّرك 
فيها أحداث الرواية متنّوعة، تبدأ 
من دمشــق 2011، وتعود إلى 
1946 في كردســتان العراق، 
ثــم كردســتان إيــران، فاالتحاد 
الســوفييتي الســابق، البصــرة، 
بغداد، كركوك، حاجي عمران، 
هولير )أربيل( فدمشق، وتنتهي 

في باريس 2015.
مــن فاتحــة الروايــة يظهر أن 
»كأنَّنــي لــم أكن« هــي رواية 
النــدم والخيبة. إذ يقول أوســي 
فيها: »ســيأتي اليــوم الذي أندُم 
فيــِه علــى كلِّ األشــياء التي لم 
اقترفها، أكثر ِمن التي اقترفتُها. 
لذا، علــيَّ ارتكاُب المزيد، حتّى 
يكون هناك توازن أو تعادل. إْن 
ــيَء أو لــم تقترفوه،  اقترفتم الشَّ
في كلتا الحالتين، أنتم أبناُء النَّدم 
رعُي  الّشرعيون، وهو االبن الشَّ
للحياة. مهما أخذتنا العّزُة بالتكبّر 
وأمعنــا  والخيــالء،  والتجبّــر 
فــي نفيــه عــن أنفســنا، أفعالنا 
ومشــاعرنا، فنحــن كاذبون. ما 
ِمــن أحٍد دخَل الحيــاة، إاّل وكان 
النَّدُم في اســتقبالِه. وما ِمن أحٍد 
خرَج منها، إاّل وهو في وداعِه، 
كي يســتقبل وافداً آخــر، ينوي 
دخوَل الحياة، ألنه أحد األبطال 
األبدييــن علــى مســرح الحياة، 
كومبــارس؛  محــُض  ونحــن 
إلــى  عــود  الصُّ علــى  نتنــاوُب 
خشــبة المســرح والنزول منها. 
لكنَُّه ليَس بمعلٍّم، والحياُة ليســت 
مدرســًة، ولســنا تالميذ أبديين. 
ال  روايــات  حيــوات؛  الحيــاُة 
حصــر لهــا، ال ولــن تنتهــي، 
يرويهــا كاتــٌب واحــٌد يحتــرم 
نفسُه، وقّراءُه، ونصوصُه، وال 
نحترمُه. إنه ذلك الكاتب العظيُم 
الذي فــي داخل كّل واحــٍد منّا؛ 

واسمُه النَّدم«.
                    القدس العربي
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الموافق لـ 14 شوال 1443 هـ

الفاتنة اإليطالية »إيالريا بيالر باتاسيني« توّقع 
السهرة ما قبل األخيرة لمهرجان ديما جاز 

سنوب دوج يمازح إيلون ماسك بعزمه رشاء 
"تويرت" بعد تعليق األخري صفقة االستحواذ 

n مــازح نجــم الــراب ســنوب 
األعمــال  ورجــل  متابعيــه  دوج، 
إيلــون ماســك بعد إعــان األخير 
توقفــه مؤقًتــا عن متابعــة صفقة 
االســتحواذ على شــبكة »تويتر« 
للتواصــل االجتماعى، حيث نشــر 
ســنوب دوج، تغريده عبر حسابه 
على »تويتر«، أشار فيها إلى أنه 
ربما يضطر لشراء شبكة التواصل 
االجتماعــى بعدما توقفــت صفقة 
إيلون ماســك، البالغــة 44 مليار 

دوالر.
وقال ســنوب، أيًضا، إنه »سيمنح 
الجميــع عالمــة اختبــار زرقــاء 
على الفور، حتــى تلك الروبوتات 
التي تحتوي علــى 10 أحرف فى 
أســمائها«، وذلــك وفقا لمــا نقلته 

صحيفة »ديلى ميل« البريطانية.
جاء هذا بعدما أعلن إيلون ماســك، 
أغنــى رجل فــى العالــم، أنه يعلق 
محاولتــه لالســتحواذ علــى موقع 
تويتــر، وذلــك بعــد أســابيع مــن 
الحصــول علــى  الموافقــة علــى 
الشــركة الخاصة فــى صفقة بلغت 

قيمتها 44 مليار دوالر.
وكتب ماسك على »تويتر«، أمس 
الجمعة، إن صفقة »تويتر« معلقة 
مؤقتا فــى انتظــار التفاصيل التى 
تدعــم الحســابات بأن الحســابات 
الزائفــة وغيــر المرغــوب فيهــا 
والمزيفة تمثل بالفعل أقل من 5% 
من المســتخدمين، فيما قالت شبكة 
ســى إن إن األمريكيــة، إن هــذه 
األنبــاء أدت إلــى انخفاض أســهم 
تويتــر أكثر مــن %20 فى تداول 

ما قبل بدء السوق.
وكان إيلون ماسك، قال - فى وقت 
سابق - على تويتر، إن التغريدات 
الزمنيــة تبــدو أفضــل بكثيــر مما 
تقترحه »الخوارزمية«، كما أشار 
إلــى الميــزة التــى تتيح لــك رؤية 
أحــدث التغريــدات المنشــورة في 
الجزء العلوي من الجدول الزمني 
الخــاص بــك، بــداًل من الســماح 
لخوارزميــة تويتر بتحديد الترتيب 
من خالل اختيــار التغريدات التى 
تعتقــد أنــك ســتجدها أكثــر إثارة 

لالهتمام.

وفاة فنان الحوزي بجاي الغافور
n توفي أول أمس الجمعة بمدينة 
ندرومة )والية تلمسان( الفنان في 
الطابــع الحــوزي بجــاي الغافور 

شقيق الفنان محمد الغافور.
ويعد الفنان بجاي الغافور وهو من 
مواليد سنة 1948 بمدينة ندرومة 
أحد أعمدة الجوق الموسيقي لمدينة 
ندرومة في الطابــع الحوزي رفقة 
أخيه الحاج محمد الغافور حســبما 
أفاد بــه لواج ناصــر الغافور نجل 

المرحوم.
وقد بدأ الراحل بجاي الغافور رحلته 
مع موســيقى الحوزي في سن 16 
رفقة أخيه من خالل احتكاكه بكبار 
الفنانيــن في هذا الطابع الموســيقي 
وانخــرط فــي الجــوق الموســيقي 
الــذي كان يترأســه أخــاه الحــاج 
محمــد الغافــور كعــازف على آلة 
»البانجو« رفقة كل من عبد السالم 
خياط علــى آلة »الدربوكة« وزين 
العبيديــن علــى آلــة »الموندول« 
وخير الدين ميدون وغيرهم بحيث 
شاركوا سنة 1962 بعد االستقالل 
في مهرجان موسيقى الحوزي بعدة 
قصائد في الجزائر العاصمة، منها 
قصيدة »ولفي مريم« التي يشــتهر 
بهــا الحاج محمد الغافور وفق ذات 

المصدر.
وفي سنة 1979 خلف الفنان بجاي 
الغافــور أخــاه فــي تــرأس الجوق 
الموســيقي لمدينة ندرومة وشارك 
في عــدة تظاهــرات ثقافيــة داخل 
وخــارج الوطن في كل من فرنســا 
وكندا واســبانيا وقطر وغيرها من 
الدول األخرى كمؤدي للقصائد في 
هذا الطابع الموسيقي باعتماده على 
قصائــد ديــوان قدور بن عاشــور 
الزرهونــي الندرومــي على غرار 
»موالت السالف الطويل« و »من 
ســال على كحل العيــن »وغيرها 

يضيف نفس المصدر.
الغافــور 11  وقــد ســجل بجــاي 
شريطا موسيقيا طيلة مشواره الفني 
فــي الطابــع الحوزي وشــارك في 
عدة لقاءات عبر اإلذاعة الجزائرية 
الوطنيــة  العموميــة  والمؤسســة 

للتلفزيون الجزائري.
وقد وافتــه المنية اليوم الجمعة عن 
عمــر يناهز 74 ســنة بعد إصابته 
بعــدة امراض مزمنــة بحيث وري 
جثمانــه الثــرى بمقبــرة ندرومــة 
بحضور ممثلين عن مديرية الثقافة 
والفنون لوالية تلمســان واألســرة 

الفنية كما أشير إليه.

قبــل عاصفــة  »الهــدوء   n
جــاز«  ديمــا  الســهرة-  هــذه 
كلمــات نشــرها أحــد أعضــاء 
تشــكيلة »ليتــل أوديتــا« على 
صفحته الخاصة بفيسبوك قبيل 
انطاق الســهرة الفنيــة الثالثة 
لمهرجــان ديما جــاز في طبعته 
الـــ 17 التــي كانــت بالفعل كما 
وصفها سهرة مفعمة بالحماس 
والموســيقى الراقيــة على وقع 
صوت الفاتنة اإليطالية الكاتبة، 
إياريــا  والمؤديــة«  الملحنــة 
بيار باتاسيني« التي اصطحبت 
جمهــور قاعة العروض الكبرى 
أحمــد بــاي فــي رحلــة نغميــة 

ساحرة.
 النجمــة التــي حظيــت باهتمام 
كبــار الشــعراء ممن كتبــوا لها 
أمثــال بونغارو، جــو باربيري، 
مــاورو إرمانــو جيوفانــاردي، 
ستاســي... وفابيــو  باســيفيكو 
وغيرهم ركبت بســاطها الطائر 

ونثرت أنغامها الســاحرة آســرة 
قلوب الحضــور الذين لم يفوتوا 
بالســهرة  االســتمتاع  فرصــة 
مــا قبــل األخيــرة لديمــا جــاز 
المرصع هذه الســنة باألصوات 
النســائية المتأللئــة، حيث كانت 
االنطالقة مــع صاحبة الصوت 
اآلســر للبريطانية جــو هارمان 
التــي أمتعت عشــاق موســيقى 
الجــاز والبلوز والســول وحتى 
الكونتري بمقتطفات من مختلف 
ألبوماتهــا المطعمــة بإحساســها 
الموســيقي العالــي المنبثــق من 
عشــقها لكل األلوان الموســيقية 

والطبوع الراقية.
الطبعــة الـ 17 لديمــا جاز التي 
اختــارت شــعارها هــذه الســنة 
»نســاء الجــاز« كانــت متميزة 
أيضا في ســهرتها الثانية بفضل 
صاحبة الحنجرة الذهبية المغنية 
النمســاوية أندريــا فرينزل التي 
وتوليفاتهــا  بنوطاتهــا  وقعــت 
الفرديــة التــي أدتهــا علــى آلة 
البــاص ســهرة متميــزة مفعمة 

بالحب واألمل وتجــارب الحياة 
والتوقعات المؤلمة وخيبة األمل 
... وهي المعروفة بمزجها لشتى 
كالجــاز  الموســيقية  التأثيــرات 
والبوب والبلوزروك والسول...
التــي تضعهــا بعنايــة فائقة في 
طبــق مغــر تضفي عليــه دوما 
بهــارات من خبرتها وأســفارها 
الكثيــرة في مختلــف دول العالم 

وبشكل خاص الهند.

وعبّــر المشــاركون فــي ديمــا 
جاز عــن إعجابهم الكبير بمدينة 
الســياحية  قســنطينة ومواقعهــا 
ونشــروا  المعلّقــة  وجســورها 
الســياحية  لجوالتهــم  صــورا 
عبــر صفحاتهــم الخاصــة على 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
االســتقبال  بحفــاوة  مشــيدين 
وبــذوق الجمهور وكذا احترافية 

المنظمين.

ماليني شخص يطالبون بإبعاد أمرب هريد من فيلم أ"كوامان2" بسبب 
نزاعها مع جوين ديب 

n يبــدو أن القضية الشــهيرة بين 
آمبر هيــرد وجوني ديــب لن تنتهي 
خال الفتــرة المقبلة، ولن تقف عند 

المحاكــم فقط، إذ تواجــه آمبر هيرد 
مشاكل وازمات عديدة حالياً، وصلت 
إلــى حد المطالبة من اســتبعادها من 

فيلم Aquaman 2، بصورة فاقت 
كل المرات الســابقة، حيث وقع أكثر 
مــن 4 مايين شــخص علــى وثيقة 
تطالب القائمين على الفيلم بضرورة 
ســحبها مــن العمــل واســناد الدور 

لممثلة أخرى.
وذلك على خلفية التعاطف الكبير مع 
جوني ديــب مؤخــراً، حيث خرجت 
دالئــل جديدة في القضية الذي يطالب 
فيهــا ديــب بالحصــول علــى 100 
مليــون دوالر كتعويــض فــي قضية 
التشهير به من جانب زوجته السابقة.
موقع الديلي ميــل باإلضافة لعدد من 
المواقــع األخرى أكــد على أن األمر 
لن يمر مرور الكرام، وربما تستجيب 
الشركة المنتجة للفيلم لتلك الضغوط.

جديــر بالذكــر ان تلك ليســت المرة 
األولــى الــذي يحــدث فيها ذلــك، إذ 
ســبق فى عــام 2020، أن حصدت 
العريضــة التي دشــنها عدد كبير من 
عشــاق النجــم العالمــي جونــي ديب 
أكثــر مــن 1.5 مليــون توقيــع مــن 
أجل اســتبعاد زوجته الســابقة النجمة 
العالمية آمبر هيرد، من بطولة فيلمها 
القــادم Aquaman 2، ويأتــي هذا 
علــى خلفية اســتبعاد جوني ديب من 
 Fantastic Beasts بطولة فيلــم
بعــد خســارته لقضية التشــهير التي 

.the sun أقامها ضد صحيفة
إال أن األمر وقتهــا لم يتطور لما هو 
ابعد من ذلك، وظلت الشركة المنتجة 

تقف داعمة لـ آمبر هيرد.

إيمان العايص تتربأ من أغنية "أنا تمام": تم التعدي عىل حقوقي وسألجأ للقانون

n نفت الفنانة إيمان العاصي، أي 
صلة بينها وبين أغنية فيلمها الجديد 
»فــارس« مؤكدة أن إطاق األغنية 
الدعائيــة للفيلم باســمها يمثل تعديا 
علــى حقوقها، وهّددت بمقاضاة من 
يقوم بترويج مقطع الفيديو منســوبا 
إليها، كما حذرت من حســاب ينتحل 

اسمها على موقع الفيس بوك.

إيمان العاصي تبرأت من أغنية »أنا 
تمــام« التــي يغنيها مطــرب الراب 
شــاهين عبــر منشــورين متتالييــن 
بخاصيــة االســتوري على حســابها 
بموقع انســتغرام، ونشــرت صورة 
من صفحة عبــر الفيس بوك، تحمل 
اسمها وتنشر رابط األغنية، وعلقت 
قائلــة: دي مش صفحتي وال األغنية 

دي تخصني خالص شكرا.
يذكــر أن األغنية تم إطالقها للدعاية 
للفيلم المقــرر عرضه يوم 18 مايو 
الجــاري، وتــدور أحداثــه في إطار 
مــن األكشــن اإلثــارة والغمــوض، 
وتتمحــور األحداث حول » فارس« 
الذي يجســده أحمد زاهر و »وعد« 
التــى تقــوم بدورهــا الفنانــة ايمان 

العاصي.
فيلــم فــارس، بطولــة أحمــد زاهر، 
حســين فهمي، إيمان العاصي، نهال 
عنبــر، أحمد صفــوت، ملــك أحمد 
زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميال 
الكيك، وضيف الشــرف صالح عبد 
هللا، من انتاج شــركة الجذور، ومن 

تأليف حسام موسى.

مريم/ب

فجر السعيد ترفع حذاءها بوجه أصالة
الكويتيــة  اإلعاميــة  انضمــت   n
فجر الســعيد إلــى مواطنتهــا وزميلتها 
مــي العيدان في الهجــوم على المطربة 
السورية أصالة نصري، مهددًة األخيرة 

باستخدام الحذاء.
وظهرت السعيد وهي تمسك بيدها حذاء، 
وتقول: »أنا ودي أستعملها، وهللا انشاهلل 
بســتعملها قريباً، في وحدة في بالي بس 

أصادفها، رح يجيها رد غير الئق«.
وكانــت العيدان قد ســاندت الســعيد في 
تغريــدة كتبــت فيها: »صدقينــي ماراح 
اتــرد ما تملك الشــجاعة اتالقينها قاعده 
تغنــي عراقــي… أيــام الذهبــي كانــت 
تغنّي ســوري، لما خذت طارق العريان 

ركــزت علــى المصــري، ولمــا خذت 
الجــواز البحرينــي انقلبت على األســد 
وركــزت علــى الخليجي، الحيــن تغني 
جوبي وتركز على الدنابك والكواسير«.
وكانــت العيــدان قد ردت علــى تغريدة 
نصري قائلــًة: »األصنــام ضلت آالف 
الســنين حول الكعبة قبل اإلسالم وكانوا 
يعبدونهــا هل معناها إنهــا كان وضعها 
ســليماً وحقيقة وشــيئاً إيجابيــاً؟ ال طبعاً 
إلــى أن جاءهــا الحق بالدين اإلســالمي 
وكســروا هاألصنام شــر تكسير… قال 
إيه موجودة طول هالســنين… يا شيخة 
مــا حــد جابلــي األذن الوســطى غيــر 

صوتك”.
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التراث المغمور بالمياه... عنصر إضافي يثري 
القيمة العالمية لتيبازة

n يعتبــر الموقــع األثــري لمدينــة 
تيبــازة القديمــة، المصنــف كموقع 
تراث عالمي من قبل اليونســكو في 
1982، حوضــا أثريا غنيا بالتراث 
المغمور بالميــاه، وهو جانب يثري 
القيمــة العالميــة االســتثنائية لهذا 
الممتلــك الثقافي، األمر الذي يتطلب 
تدابيــر جديــدة اســتعجالية للحفــظ 

ونظرة جديدة في علم اآلثار.
أشــار  وأج،  مــع  مقابلــة  وفــي 
البروفيســور توفيــق حمــوم، رئيس 
المجلس االستشاري والعلمي والتقني 
حمايــة  بشــأن  اليونســكو  التفاقيــة 
التراث العالمي المغمور بالمياه لعام 
2001، إلــى أن الجزائــر بصفتهــا 
»دولة طرف« فــي هذه االتفاقية قد 

»أدخلت هذا البعــد المتعلق بالتراث 
المغمور بالمياه في تقريرها الدوري 
ســنة 2020عــن حالــة حفــظ هذا 
الممتلــك« حيث ينص بوضوح على 
»نية توسيع المنطقة االثرية المحددة 
ســابقا لتشــمل المجال البحري، وفقا 

لقرار مركز التراث العالمي«.
ويوضــح هــذا الخبيــر فــي التراث 
العالمــي  التــراث  الثقافــي بمركــز 
لليونســكو واإليسيسكو بأنه »يجري 
حاليــا إعداد مشــروع للتعرف على 
بالمياه«  المغمــورة  الموارد األثرية 
تحت إشراف المركز الوطني للبحث 
فــي علــم اآلثــار والديــوان الوطني 
لتسيير واســتغالل الممتلكات الثقافية 
في إطــار اتفاقيات تعاون مع جامعة 

إيكــس مرســيليا )فرنســا( والبيــت 
المتوســطي لعلوم اإلنســان )فرنسا( 

ووزارة الثقافة والفنون.
الســاحلي  الموقــع  لهــذا  وبالنســبة 
الجزائري الوحيد الُمدرج في التراث 
العالمي لليونســكو يذكــر حموم بأنه 
قام فــي عام 2019, لمــا كان على 
رأس المركــز الوطنــي للبحــث في 
علم اآلثار، بمهمــة لتقييم اإلمكانات 
األثرية المتواجدة تحت الماء )تحقيق 
أثــري وجيــو رادار متعــدد الحــزم 
الموجيــة( فــي منطقــة الجزيرتيــن 
الصغيرتيــن، وهو مكان يشــتبه في 
أنــه كان يأوي هيــاكل مينائية قديمة 

للمدينة.
غير أن حموم يشــير من جهة أخرى 
إلــى وجــود ميناء بحري مــن العهد 
الروماني )القرن الرابع( مستشــهدا 
بمصــدر تاريخي قديــم يروي قصة 
فتــاة شــابة أصيلــة المكان تــم قتلها 
تدعى »سالســا« وصــارت تعرف 
بالقديسة فيما بعد لدى سكان المنطقة 

آنذاك«.
نصوصــا  أن  حمــوم  ويضيــف 
أخــرى علــى  تاريخيــة  ومصــادر 
غرار البكري )القرن الثاني عشــر( 
ومارمول كارفاخال )القرن السادس 
عشــر( وتوماس شــو )القرن الثامن 
عشــر( تتحــدث بدورها عــن وجود 
أماكــن أخــرى لرســو الســفن ممــا 
يجعل، حســب األكاديمي، كل خليج 

شــنوة »منطقة تــراث محتمل تحت 
الماء نشطة منذ العصور القديمة«.

أن  الخبيــر  يعتبــر  ذلــك  ومــع 
»التحقيقــات فــي الميــدان والتوثيق 
بصفة منهجية وجادة ما زالت مفقودة 

باستثناء بضع محاوالت محدودة«.
وردا على ســؤال حــول اإلمكانات 
األثريــة لســاحل مدينــة شرشــال، 
العاصمــة الملكيــة القديمــة لجوبــا 
الثانــي ملــك موريتانيــا القيصرية، 
أكد حمــوم أن المنطقة »لديها تراث 

مغمور بالمياه، لكنه أقل تثمينا«.
وفــي هــذا الصــدد دعا حمــوم إلى 
إجراء »دراسة عاجلة لتقييم األثر« 
مشــروع  إنجــاز  يكــون  ال  حتــى 
الميناء الكبيــر للحمدانية الذي يعتبر 
»ضروريا للتنمية االقتصادية« على 
حســاب التراث الذي »يمكن حفظه 

قبل الشروع في هذا االنجاز«.
ويختم حموم بالقول بأن مهمة تنقيب 
أثرية على كامل منطقة اليابسة التي 
حول الميناء وتوثيق للموقع المغمور 
بالميــاه المحــدد قــد تــم تنفيذها من 
طــرف المركز الوطنــي للبحث في 
علم اآلثار في عام 2018 مع فريق 
مــن علمــاء اآلثــار المتخصصين، 
موضحــا فــي ســياق كالمــه بــأن 
توصيات قد تمت صياغتها وإحالتها 
إلــى الدوائــر المعنية مــن أجل أخذ 
قــرارات وتدابيــر تتعلــق بالصون 

والحفظ.

لبنان.. مهندسون يبتكرون سيارة 

تعمل بالطاقة الشمسية

n انتهــى فريق من المهندســين 
الجامعــة  مــن  التخــّرج  حديثــي 
األميركيــة في بيروت، مــن إنجاز 
ســيارة »صديقــة للبيئــة« تعمــل 
إطــار  فــي  الشمســية،  بالطاقــة 
مشــروع التخّرج الــذي تقدموا به 

مؤخرا.
وبدأت الســيارة تجول في شــوارع 
الجامعــة كخطوة أولــى، حيث يقع 
نظر الــزوار على مركبــة صغيرة 
تعلو ســقفها خاليا للطاقة الشمسية، 
تســير بهدوء وبصمــت وال تزعج 
حركــة الطــالب أو تلــوث الجــو، 
ويســتخدمها رجــال أمــن الجامعة 
للتنقــل بيــن المبانــي البعيــدة عــن 

بعضها.
وهذه الســيارة الكهربائيــة الصديقة 
للبيئــة التي أطلق عليها اســم »إيكو 
هيلز«، مشروع تخرج لفريق عمل 
مهندســين تخرجوا قبل أســبوع من 
قسم الهندســة الميكانيكية، استغرق 

العمل عليه نحو عام.
ويتألــف الفريــق من 5 مهندســين، 
علي فرحــات ونصر ضو وفيكتور 
وإيلــي  ديــاب  وحســين  فيــاض 
زردان، عملــوا بتجانس على جمع 
الميكانيكيــة ومنظومة  التجهيــزات 
الطاقة، وتثبيتها إلى هيكل الســيارة 

المعدني.
وعن المشروع االقتصادي الصديق 
للبيئة، يقول فرحات لموقع »سكاي 
نيوز عربية«: »كانت هذه السيارة 
العاملة بالطاقة الشمســية مشــروع 
تخرجنا مــن الجامعة، وهــي حاليا 

تؤدي دورها فــي نقل رجال األمن 
بهــدوء  الجامعــة  أســوار  داخــل 

وبصمت مع صفر تلويث للبيئة«.
وتابــع فرحــات: »تعمــل ســيارتنا 
االختبارية بالطاقة الشمسية بواسطة 
ســطحها،  علــى  المثبتــة  األلــواح 
والمؤلفــة مــن خاليا تقــوم بتحويل 
أشــعة الشــمس إلى طاقة كهربائية 
تخزن في بطارية كبيرة من الليثيوم 
ذات الجــودة العالية«، مشــيرا إلى 
أن عمــر البطاريــة »يتعــدى 10 

أعوام«.
شــكل  يكــون  »قــد  ويضيــف: 
ســيارتنا إيكو هيلــز العاملة بالطاقة 
الشمســية تقليديــا بعــض الشــيء، 
لكنها عملية وتمتاز بالقوة، وتتســع 
ألربعــة ركاب، وبإمكانهــا الســير 
بســرعة 25 كيلومترا في الســاعة 
ولمدة 4 ســاعات، بحســب طريقة 

استخدامها«.
ويتابع فرحات: »في الشــتاء أو في 
ظل وجــود الغيــوم وعدم ســطوع 
أشــعة الشــمس، باإلمــكان شــحن 
الســيارة بالطاقة الكهربائية المنزلية 
عبــر قابس كهربائــي. تحتاج بضع 

ساعات لشحنها«.
وأشــار المهنــدس إلى أن الســيارة 
وال  الخلفيــة،  بعجالتهــا  »تندفــع 

يتعدى وزنها 450 كيلو غراما«.
وعــن كلفة المشــروع قال فرحات: 
»بلغت حوالــي 8 آالف دوالر ألن 
سعر بطارية الليثيوم مرتفع كما هو 
معروف، ويشكل النسبة الكبيرة من 

كلفة بناء السيارة«.

بعد اإلعصار.. عربة ذهبية غامضة تظهر عىل الساحل الهندي
القويــة  الريــاح  دفعــت   n
واألمــواج العاتية عربــة ذهبية 
اللــون يعتقــد أنهــا مــن دولــة 
مجاورة إلى شواطئ والية أندرا 
براديــش جنــوب شــرقي الهند 

األسبوع الماضي.
وجرفت العربة الذهبية الغامضة، 
التــي يعتقــد أنهــا قد تكــون من 
إحدى دول جنوب شــرق آســيا، 
إندونيســيا أو ميانمار أو تايالند، 
علــى شــاطئ مينــاء ســونابالي 
البحري في منطقة سريكاكوالم، 
وأنها ربما ضلت طريقها بســبب 
إعصــار »أســاني« فــي خليــج 

البنغال.

وصيــادون  قرويــون  وشــوهد 
محليون يســحبون العربة الذهبية 
من المياه بمساعدة حبال مربوطة 
حولها، بحسب ما ذكرت صحيفة 

االندبندنت البريطانية.
 وأظهرت مقاطع فيديو نشــرت 
على وسائل التواصل االجتماعي 
أشــخاصا مــن جميــع األعمــار 
يتجمعــون حول العربــة ويبدون 

دهشتهم وإعجابهم ببنيتها.
وقــال مفتش مســاعد، في منطقة 
ناوبادا في المقاطعة، إنه تم إبالغ 

السلطات العليا وبدأوا التحقيق.
 وقــال الشــرطي لوكالــة األنباء 
»آنيــا« إن العربــة ربما جاءت 

من دولــة أخرى، مضيفا »أبلغنا 
المخابرات ومسؤولين كبار«.

يشــار إلى أن الواليــة تعرضت 

األسبوع الماضي لهطول أمطار 
اإلعصــار  بســبب  متواصلــة 

»أساني«.

تزويد زرافة صغرية يف حديقة سان دييغو 

األمريكية بدعامة لتصحيح تشوه بساقها 

n زودت ســلطات حديقــة ســان 
دييغــو بواليــة كاليفورنيا األمريكية 
زرافــة عمرها ثالثة أشــهر بدعامة 

في الساق لتصحيح تشوه طرفي.
الصغيــرة  الزرافــة  تزويــد  وتــم 
مســيتوني بدعامــة تقويمية لســاقها 
األماميــة لتصحيح هذا التشــوه الذي 
جعــل من الصعــب عليهــا الوقوف 

والمشي.

وصنعت هــذه الدعامة من الغرافيت 
الكربونــي والمزخــرف بنفــس لون 
ونمــط جســم الزرافــة للســماح لها 

باالندماج مع محيطها.
وقال تحالف ســان دييغو للحيوانات 
البريــة في بيان إنه بدون هذا العالج 
كانت فرص بقاء مســيتوني على قيد 

الحياة ستصبح ضعيفة للغاية.
                                    )رويترز(

أمريكية عمرها 83 عاما تخوض تجربة مثرية.. جري وتسلق 
جدران وزحف تحت األسالك 

n أثبتت امرأة أمريكية تبلغ من 
العمــر 83 عاًمــا أن العمــر ليس 
ســوى مجرد رقم، ولفتت األنظار 
إليهــا عندمــا شــقت طريقها عبر 
الوحل وتســلقت الجدران وزحفت 
أثنــاء  الشــائكة  األســالك  تحــت 

مشاركتها في سباق »تاف مادر« 
الثالث.

مــن  ويلســون،  ميلدريــد  كانــت 
ميســوري،  بواليــة  سيكيســتون 
أكبر شــخص ينهي المسار الشاق 
علــى اإلطالق عندمــا عبرت خط 

النهايــة في حدث التحمل الذي أقيم 
فــي واليتهــا األصلية فــي 1 ماي 
الماضــي، وفقــا لـ »ديلــى ميل« 

البريطانية.
 Tough Mudder وتفتخر لعبة
5K بـــ 13 عقبــة غــادرة، وقــد 
تدربــت الســيدة الثمانينيــة علــى 
ســباق ثالثة أميال من خالل لعب 
كرة والمشــي، قالت: »أنا أستمتع 
بها فقــط«. »لقد اســتمتعت دائًما 

بالمنافسة.«
اســتوحيت ويلســون من المنافسة 
في أول ســباق »تاف مــادر« لها 
في عام 2019، في سن الثمانين، 
بعد أن شاهدت ابنها داني ويلسون 
وهو يخــوض تحدي مســار عقبة 
»تــاف مــادر« العالمــي في الس 

فيجاس.
وقالــت عندمــا ســألها ابنهــا داني 
عما إذا كانت تريد تجربة السباق، 

قالت: »نعم، ولكن، إذا فعلت ذلك، 
فأنــا أريــد أن أكــون قــادرة على 
فعل ذلك حًقــا، ليس فقط أن أكون 

هناك«.
وانضمــت ويلســون إلــى جمعية 
الشــبان المســيحيين وأمضت عدة 
أشــهر في الحصول على الشــكل 
المناســب للحــدث بعــد الحصول 
على تصريح من طبيبها للمنافسة، 
وقالــت فــي ذلك الوقــت: »أردت 
التأكد من أنه شــعر بأنني قوية بما 

يكفي للقيام بذلك«. 
ابن ويلســون كان بجانبهــا عندما 
أكمال أول لعبة »تاف مادر« مًعا، 
وكان لديهــا عائلتهــا وأصدقائهــا 
ليهتفــوا لها، بما فــي ذلك زوجها 
فاريل ويلسون، وقالت عن فاريل: 
»إنه أفضل داعم لي«. »أي شيء 
أقرر القيام به، فهو يسمح لي بفعله 

إلى حد كبير«.
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    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

أنا أختكم نادية بحري من مواليد 04 ديسمبر 1995 ببرج 
بوعرريــج وأقيم في بلدية العــش تعرضت لحادث مرور في 
حافلــة نقل الطلبة الجامعين ســنة 2019 حينما كنت طالبة 
جامعية مما أدى الى بتر يدي اليســرى وتشــوهات في اليد 
اليمنــى نتيجة الكســور والجروح ما تســبب في دخولي في 
حالة نفســية رهيبة وقمت بمختلــف العالجات لكن الظروف 

المادية الصعبة حالت دون تكملتها .
اناشــد اهل الخير وذوي البر واالحســان على مساعدتي في 

تركيب يد اصطناعية متحركة وعملية تأهيل 
للعلم كنت تواصلت مع عيادة خاصة في تونس  تطلب مبلغ 

العملية 300 مليون سنتيم ولدي كل الوثائق واالثباتات 
للتواصــل معي قصد التأكد ومســاعدتي يرجى االتصال على 

االرقام 0657.45.95.09 او 0562.42.10.97 
وهذا رقم الحســاب الجــاري 0020543425 مفتاح 45 . 

بحري نادية 
انقذو شبابي بارك هللا فيكم انا اختكم

نداء إستغاثة

األستــــــــاذ/ سقــــاش ساســــي
محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء قسنطينة

الكائن مكتبه/ 02 نهـج بوغابـة عمـار قسنطينـة
هاتف/فاكس: 0770.95.44.92 - 031.93.85.37
محضر تبليغ شهادة عدم الدفع مع احتجاج لعدم الوفاء 

عـن طريـق النشـر فـي جريـدة يوميـة وطنيـة

)المــادة: 412/04 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية(
-بناء على طلب/ خلفة عمر. العنوان/ 05 نهج غيموز سليمة، قسنطينة.

–المختار)ة( موطنا له)ا( للتنفيذ بمكتبنا الكائن بالعنوان أعاله.
-ضد المدعو)ة(/ خطابي كمال. العنوان/ حي االخوة فراد رقم 25 عين الباي، قسنطينة.

ــنطينة.  ــي:15/02/2022 بقس ــؤرخ ف ــال. الم ــي كم ــاحبه/ خطاب ــم 8267152 لس ــك رق ــى الص ــاء عل -بن
المســحوب علــى بريــد الجزائــر، وكالــة 99999 )المركــز الوطنــي للصكــوك البريديــة(. بمبلــغ قــدره: 

5.000.000,00 دج )خمســة مالييــن دينــار جزائــري(. ألمــر/ خلفــة عمــر. 
ــي للصكــوك  ــة 99999 )المركــز الوطن ــر، وكال ــد الجزائ ــع. الصــادرة عــن بري ــى شــهادة عــدم دف ــاء عل -بن
البريديــة(. المحــررة بالجزائــر فــي: 15/03/2022. المختومــة والموقعــة مــن طــرف دكــوش عبــد الوهــاب. 

قســنطينة –م.ر. ســبب عــدم الدفــع: رصيـــد غيـــر كـــاف.  
ــخ: 02/04/2022.  ــغ بتاري ــاء المبل ــدم الوف ــع احتجــاج لع ــع م ــغ شــهادة عــدم الدف ــى محضــر تبلي ــاء عل -بن

ــن الوصــول. ــد مضم ــق البري والمرســل عــن طري
ــخ:  ــة الصــادر عــن رئيــس محكمــة قســنطينة. بتاري ــة وطني ــدة يومي ــى أمــر االذن بالنشــر فــي جري ــاء عل -بن

04/05/2022. رقــم الترتيــب: 1232/22.
-بناء على المواد: 536-534-533-532-530 من القانون التجاري.

-بناء على المادة: 412 الفقرة 04 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري.
  نحن األستاذ/ سقاش ساسي المحضر القضائي لدى مجلس قضاء 

قسنطينة الكائن مكتبه بالعنوان أعاله، والموقع أدناه.
-قمنا بتبليغ شهادة عدم الدفع مع احتجاج لعدم الوفاء إلى المدين)ة(:                           

-المدعو)ة(/ خطابي كمال. العنوان/ حي االخوة فراد رقم 25 عين الباي، قسنطينة.
-وذلــك فــي )وجــود( أو )غيــاب( .......................... الملــزم بالوفــاء. الــذي صــرح لنــا بــأن ســبب االمتنــاع 

عن الوفــاء: ............................... 
-كلفناه)ا( بأن يدفع بين أيدينا المبالغ التالية مقابل وصل عن األداء: 

-1مبلـــغ: 5.000.000,00 دج قيمـة الصــك.
-2مبلـــغ:204.680,00 دج أتعـاب تناسبيـة.

-3مبلـــــغ: 5.610,00دج )2255دج م.تبليــغ شــهادة عــدم الدفــع إلنعــدام الرصيــد مــع احتجــاج لعــدم 
وتنقــل(. نقــل  مرفقــة900+دج  م.تنفيــذي200+دج صفحــات  )أو(  م.امتنــاع  الوفــاء2255+دج 

*المجمـــوع: 5.210.290,00 دج ))خمســة مالييــن ومائتــان وعشــرة آالف ومائتــان وتســعون دينــار 
جزائــري((.

ــذ  ــذا المحضــر وإال نف ــه)ا( به ــخ تبليغ ــن تاري ــري م ــاء تس ــرين)20(يوما للوف ــة عش ــأن له)ا(مهل -انذرناه)ا(ب
ــة. ــة الطــرق القانوني ــرا بكاف ــه)ا( جب علي

إثباتا لما تقدم حررنا هذا المحضر للعمل بموجبه قانونا.
األستاذ المحضر القضائي

األستــــــــاذ/ سقــــاش ساســــي
محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء قسنطينة

الكائن مكتبه/ 02 نهـج بوغابـة عمـار قسنطينـة
هاتف/فاكس: 0770.95.44.92 - 031.93.85.37
محضر تبليغ شهادة عدم الدفع مع احتجاج لعدم الوفاء 

عـن طريـق النشـر فـي جريـدة يوميـة وطنيـة
)المــادة: 412/04 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية(

-بناء على طلب/ خلفة عمر. العنوان/ 05 نهج غيموز سليمة، قسنطينة.
–المختار)ة( موطنا له)ا( للتنفيذ بمكتبنا الكائن بالعنوان أعاله.

-ضد المدعو)ة(/ خطابي كمال. العنوان/ حي االخوة فراد رقم 25 عين الباي، قسنطينة.
ــي:20/02/2022 بقســنطينة.  ــؤرخ ف ــال. الم ــي كم ــم 7207154 لســاحبه/ خطاب ــى الصــك رق ــاء عل -بن
ــدره:  ــغ ق ــة(. بمبل ــوك البريدي ــي للصك ــز الوطن ــة 99999 )المرك ــر، وكال ــد الجزائ ــى بري ــحوب عل المس

ــر.  ــة عم ــر/ خلف ــري(. ألم ــار جزائ ــف دين ــة أل ــن وثمانمائ ــة ماليي 4.800.000,00 دج )أربع
-بنــاء علــى شــهادة عــدم دفــع. الصــادرة عــن بريــد الجزائــر، وكالــة 99999 )المركــز الوطنــي للصكــوك 
البريديــة(. المحــررة بالجزائــر فــي: 15/03/2022. المختومــة والموقعــة مــن طــرف دكــوش عبــد الوهــاب. 

قســنطينة –م.ر. ســبب عدم الدفع: رصيـــد غيـــر كـــاف.  
-بنــاء علــى محضــر تبليــغ شــهادة عــدم الدفــع مــع احتجــاج لعــدم الوفــاء المبلــغ بتاريــخ: 02/04/2022. 

والمرســل عــن طريــق البريــد مضمــن الوصــول.
-بنــاء علــى أمــر االذن بالنشــر فــي جريــدة يوميــة وطنيــة الصــادر عــن رئيــس محكمــة قســنطينة. بتاريــخ: 

ــب: 1229/22. ــم الترتي 28/04/2022. رق
-بناء على المواد: 536-534-533-532-530 من القانون التجاري.

-بناء على المادة: 412 الفقرة 04 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري.
  نحن األستاذ/ سقاش ساسي المحضر القضائي لدى مجلس قضاء 

قسنطينة الكائن مكتبه بالعنوان أعاله، والموقع أدناه.
-قمنا بتبليغ شهادة عدم الدفع مع احتجاج لعدم الوفاء إلى المدين)ة(:                           

-المدعو)ة(/ خطابي كمال. العنوان/ حي االخوة فراد رقم 25 عين الباي، قسنطينة.
ــبب  ــأن س ــا ب ــرح لن ــذي ص ــاء. ال ــزم بالوف ــاب( .......................... المل ــود( أو )غي ــي )وج ــك ف -وذل

االمتنــاع عــن الوفــاء: ............................... 
-كلفناه)ا( بأن يدفع بين أيدينا المبالغ التالية مقابل وصل عن األداء: 

-1مبلـــغ: 4.800.000,00 دج قيمـة الصــك.
-2مبلـــغ:199.920,00 دج أتعـاب تناسبيـة.

ــدم  ــاج لع ــع احتج ــد م ــدام الرصي ــع إلنع ــدم الدف ــهادة ع ــغ ش ــغ: 5.610,00دج )2255دج م.تبلي -3مبلـــ
الوفــاء2255+دج م.امتنــاع )أو( م.تنفيــذي200+دج صفحــات مرفقــة900+دج نقــل وتنقــل(.

*المجمـوع: 5.005.530,00 دج ))خمسة ماليين وخمسة االف وخمسمائة وثالثون دينار جزائري((.
-انذرناه)ا(بــأن له)ا(مهلــة عشــرين)20(يوما للوفــاء تســري مــن تاريــخ تبليغــه)ا( بهــذا المحضــر وإال نفــذ 

عليــه)ا( جبــرا بكافــة الطــرق القانونيــة.
إثباتا لما تقدم حررنا هذا المحضر للعمل بموجبه قانونا.

األستاذ المحضر القضائي

حكم بالحجر

ــرة  ــؤون األس ــا ش ــي قضاي ــا ف ــال فصله ــة ح ــت المحكم حكم
علنيــا ابتدائيــا حضوريــا
في الشكل:قبول الدعوى 

فــي الموضــوع: افــراغ الحكــم الصــادر بتاريــخ -29-11
 1361 فهــرس  رقــم  تحــت   2021

والمصادقــة علــى تقريــر الخبــرة الطبيــة المودعــة لــدى امانــة 
ــداع  ــم االي ضبــط المحكمــة بتاريــخ 2021-12-13 تحــت رق

211وبالنتيجــة:
ــخ  ــود بتاري ــر المول ــى المســمى مياســة عم ــر بالحجــر عل االم
ــة  ــهمانة لدمي ــه ش ــد وام ــه احم ــة ألبي 1940-12-17 بوقاع

تعييــن زوجتــه المدعيــة عشاشــة فطيمــة مقدمــا عليــه لرعايتــه 
والقيــام بشــؤونه 

االمــر بالتأشــير بمنطــوق هــذا الحكــم علــى هامــش عقــد ميــالد 
المحجــور عليــه بســجالت الحالــة المدنيــة لبلديــة بوقاعــة بســعي 

مــن النيابــة العامــة 
تحميــل المدعيــة بالمصاريــف القضائيــة بمــا فيهــا الرســم 

دج   450 ب  المحــدد  القضائــي 
ــخ  ــدة بالتاري ــة المنعق ــي بالجلســة العلني ــذا صــدر الحكــم الحال ب
المنــوه عنــه اعــاله وامضينــا اصلــه نحــن الرئيســة وامينــة 

ــط الضب
امينة الضبط الرئيس)ة (   

األستــــــــاذ/ سقــــاش ساســــي
محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء قسنطينة

الكائن مكتبه/ 02 نهـج بوغابـة عمـار قسنطينـة
هاتف/فاكس: 0770.95.44.92 - 031.93.85.37
محضر تبليغ شهادة عدم الدفع مع احتجاج لعدم الوفاء 

عـن طريـق النشـر فـي جريـدة يوميـة وطنيـة

)المــادة: 412/04 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية(
-بناء على طلب/ خلفة عمر. العنوان/ 05 نهج غيموز سليمة، قسنطينة.

–المختار)ة( موطنا له)ا( للتنفيذ بمكتبنا الكائن بالعنوان أعاله.
-ضد المدعو)ة(/ خطابي كمال. العنوان/ حي االخوة فراد رقم 25 عين الباي، قسنطينة.

ــنطينة.  ــي:07/03/2022 بقس ــؤرخ ف ــال. الم ــي كم ــاحبه/ خطاب ــم 8267153 لس ــك رق ــى الص ــاء عل -بن
المســحوب علــى بريــد الجزائــر، وكالــة 99999 )المركــز الوطنــي للصكــوك البريديــة(. بمبلــغ قــدره: 

3.000.000,00 دج )ثالثــة مالييــن دينــار جزائــري(. ألمــر/ خلفــة عمــر. 
ــي للصكــوك  ــة 99999 )المركــز الوطن ــر، وكال ــد الجزائ ــع. الصــادرة عــن بري ــى شــهادة عــدم دف ــاء عل -بن
البريديــة(. المحــررة بالجزائــر فــي: 15/03/2022. المختومــة والموقعــة مــن طــرف دكــوش عبــد الوهــاب. 

قســنطينة –م.ر. ســبب عــدم الدفــع: رصيـــد غيـــر كـــاف.  
ــخ: 02/04/2022.  ــغ بتاري ــاء المبل ــدم الوف ــع احتجــاج لع ــع م ــغ شــهادة عــدم الدف ــى محضــر تبلي ــاء عل -بن

ــن الوصــول. ــد مضم ــق البري والمرســل عــن طري
ــخ:  ــة الصــادر عــن رئيــس محكمــة قســنطينة. بتاري ــة وطني ــدة يومي ــى أمــر االذن بالنشــر فــي جري ــاء عل -بن

04/05/2022. رقــم الترتيــب: 1231/22.
-بناء على المواد: 536-534-533-532-530 من القانون التجاري.

-بناء على المادة: 412 الفقرة 04 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري.
  نحن األستاذ/ سقاش ساسي المحضر القضائي لدى مجلس قضاء 

قسنطينة الكائن مكتبه بالعنوان أعاله، والموقع أدناه.
-قمنا بتبليغ شهادة عدم الدفع مع احتجاج لعدم الوفاء إلى المدين)ة(:                           

-المدعو)ة(/ خطابي كمال. العنوان/ حي االخوة فراد رقم 25 عين الباي، قسنطينة.
-وذلــك فــي )وجــود( أو )غيــاب( .......................... الملــزم بالوفــاء. الــذي صــرح لنــا بــأن ســبب االمتنــاع 

عن الوفــاء: ............................... 
-كلفناه)ا( بأن يدفع بين أيدينا المبالغ التالية مقابل وصل عن األداء: 

-1مبلـــغ: 3.000.000,00 دج قيمـة الصــك.
-2مبلـــغ:157.080,00 دج أتعـاب تناسبيـة.

-3مبلـــــغ: 5.610,00دج )2255دج م.تبليــغ شــهادة عــدم الدفــع إلنعــدام الرصيــد مــع احتجــاج لعــدم 
وتنقــل(. نقــل  مرفقــة900+دج  م.تنفيــذي200+دج صفحــات  )أو(  م.امتنــاع  الوفــاء2255+دج 

ــار  ــف وســتمائة وتســعون دين ــان وســتون ال ــة واثن ــن ومائ ــة ماليي ــوع: 3.162.690,00 دج ))ثالث *المجمـ
ــري((. جزائ

ــذ  ــذا المحضــر وإال نف ــه)ا( به ــخ تبليغ ــن تاري ــري م ــاء تس ــرين)20(يوما للوف ــة عش ــأن له)ا(مهل -انذرناه)ا(ب
ــة. ــة الطــرق القانوني ــرا بكاف ــه)ا( جب علي

إثباتا لما تقدم حررنا هذا المحضر للعمل بموجبه قانونا.
األستاذ المحضر القضائي

األستــــــــاذ/ سقــــاش ساســــي
محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء قسنطينة

الكائن مكتبه/ 02 نهـج بوغابـة عمـار قسنطينـة
هاتف/فاكس: 0770.95.44.92 - 031.93.85.37
محضر تبليغ شهادة عدم الدفع مع احتجاج لعدم الوفاء 

عـن طريـق النشـر فـي جريـدة يوميـة وطنيـة

)المــادة: 412/04 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية(
-بناء على طلب/ خلفة عمر. العنوان/ 05 نهج غيموز سليمة، قسنطينة.

–المختار)ة( موطنا له)ا( للتنفيذ بمكتبنا الكائن بالعنوان أعاله.
-ضد المدعو)ة(/ خطابي كمال. العنوان/ حي االخوة فراد رقم 25 عين الباي، قسنطينة.

-بنــاء علــى الصــك رقــم 5329173 المســطر لســاحبه/ خطابــي كمــال. المــؤرخ فــي:27/02/2022 
ــغ  ــة(. بمبل ــي للصكــوك البريدي ــة 99999 )المركــز الوطن ــر، وكال ــد الجزائ ــى بري بقســنطينة. المســحوب عل

ــر.  ــة عم ــر/ خلف ــري(. ألم ــار جزائ ــن دين ــة ماليي ــدره: 3.000.000,00 دج )ثالث ق
ــي للصكــوك  ــة 99999 )المركــز الوطن ــر، وكال ــد الجزائ ــع. الصــادرة عــن بري ــى شــهادة عــدم دف ــاء عل -بن
البريديــة(. المحــررة بالجزائــر فــي: 15/03/2022. المختومــة والموقعــة مــن طــرف دكــوش عبــد الوهــاب. 

قســنطينة –م.ر. ســبب عــدم الدفــع: رصيـــد غيـــر كـــاف.  
ــخ: 02/04/2022.  ــغ بتاري ــاء المبل ــدم الوف ــع احتجــاج لع ــع م ــغ شــهادة عــدم الدف ــى محضــر تبلي ــاء عل -بن

ــن الوصــول. ــد مضم ــق البري والمرســل عــن طري
ــخ:  ــة الصــادر عــن رئيــس محكمــة قســنطينة. بتاري ــة وطني ــدة يومي ــى أمــر االذن بالنشــر فــي جري ــاء عل -بن

28/04/2022. رقــم الترتيــب: 1230/22.
-بناء على المواد: 536-534-533-532-530 من القانون التجاري.

-بناء على المادة: 412 الفقرة 04 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري.
  نحن األستاذ/ سقاش ساسي المحضر القضائي لدى مجلس قضاء 

قسنطينة الكائن مكتبه بالعنوان أعاله، والموقع أدناه.
-قمنا بتبليغ شهادة عدم الدفع مع احتجاج لعدم الوفاء إلى المدين)ة(:                           

-المدعو)ة(/ خطابي كمال. العنوان/ حي االخوة فراد رقم 25 عين الباي، قسنطينة.
-وذلــك فــي )وجــود( أو )غيــاب( .......................... الملــزم بالوفــاء. الــذي صــرح لنــا بــأن ســبب االمتنــاع 

عن الوفــاء: ............................... 
-كلفناه)ا( بأن يدفع بين أيدينا المبالغ التالية مقابل وصل عن األداء: 

-1مبلــغ: 3.000.000,00 دج قيمـة الصــك.
-2مبلــغ: 157.080,00 دج أتعــاب تناسبيـة.

-3مبلــــغ: 5.610,00دج )2255دج م.تبليــغ شــهادة عــدم الدفــع إلنعــدام الرصيــد مــع احتجــاج لعــدم 
وتنقــل(. نقــل  مرفقــة900+دج  صفحــات  م.تنفيــذي200+دج  )أو(  م.امتنــاع  الوفــاء2255+دج 

ــار  ــف وســتمائة وتســعون دين ــان وســتون ال ــة واثن ــن ومائ ــة ماليي ــوع: 3.162.690,00 دج ))ثالث *المجمـ
ــري((. جزائ

ــذ  ــذا المحضــر وإال نف ــه)ا( به ــخ تبليغ ــن تاري ــري م ــاء تس ــرين)20(يوما للوف ــة عش ــأن له)ا(مهل -انذرناه)ا(ب
ــة. ــة الطــرق القانوني ــرا بكاف ــه)ا( جب علي

إثباتا لما تقدم حررنا هذا المحضر للعمل بموجبه قانونا.
األستاذ المحضر القضائي



n      قيام الليل  يدخل صاحبه الجنة وهو سبب من 
أسباب دخول الجنة، وقيام الليل عالمة من عالمات 
المتقيــن الذيــن  النفاق وال رياء فــي أعمالهم، قال 
ْن ُهَو َقاِنٌت آََناَء اللَّْيِل َساِجًدا َوَقاِئًما َيْحَذُر  تعالى أَْم مَّ
اآَلِخــَرَة َوَيْرُجو َرْحَمــَة َربِِّه ُقْل َهْل َيْســَتِوي الَِّذيَن 
َيْعلَُمــوَن َوالَِّذيَن اَل َيْعلَُموَن كمــا أن فوائد قيام الليل 
أنها تعين العبد على ترك الذنوب والمعاصي، ومن 
يحرص على قيام الليل فهو شــخص موفق من قبل 
هللا عز وجل واإلكثار من ذكر هللا قوة لإلنسان ، و 

في هذا التوقيت يستجاب فيه الدعاء.
فوائد قيام الليل

أنه صفة من صفات عباد الرحمن، يدعوا المسلم هللا 
عــز وجل أن يعينه علــى أداء صالة قيام الليل وأن 
يتوقف عن ارتكاب الذنوب قيام الليل عرس كبير ال 
يدعــو له إال من يعمــل الصالحات كما أن قيام الليل 
هو صفــة من صفات هللا المتقيــن الذين ذكرهم في 
كتابــه الكريم وال يقدر على قيــام الليل إال من وّفقه 
ِن الَِّذيَن  ْحَمٰ هللا -تعالــى- له، قال تعالــى: »َوِعَباُد الرَّ
َيْمُشــوَن َعلَى اْلَْرِض َهْوًنا َوإَِذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهلُوَن 
ًدا َوِقَياًما«   َقالُوا َســاَلًما* َوالَِّذيَن َيِبيتُوَن لَِربِِّهْم ُســجَّ
كمــا أن في قيــام الليــل إجابة  للدعــاء، فيه أفضل 
أوقات اســتجابة الدعاء وسبب من أسباب رحمة هللا 
ســبحانه وتعالى، قال صلى هللا عليه وســلم: »رحم 
هللا رجــاًل قــام من الليــل فأيقظ امرأتــه...« فصلَّيا 

جميًعا أو صلَّى كل واحد منهما لوحده.
كمــا أّن قيــام الليــل من العمــال التــي يُمتَحن بها 
إخــالص العبد؛ فال منافق يقوم الليــل، وهذا العمل 
هو أحد العمال التي تميّزت بها الّمة اإلســالميّة، 
وتربّى عليها جيل الصحابة اُلَول؛ فقد ُفِرض عليهم 

قيام الليل بداية الدعوة مّدة سنة كاملة، وعلى الرغم 
مــن أّن هللا -تعالــى- رفع عنهــم وجوبــه، إاّل أنّهم 

استمّروا يقومونه.
فوائد قيام الليل في استجابة الدعاء

 فوائد قيام الليل في استجابة الدعاء هو من الوقات 
المهمة في اســتجابة الدعاء ومــن فضائل قيام الليل 
أنَّهــا مــن عالمــات المتَّقيــن، يقــول هللا تعالــى إنَّ 
الُمتَِّقيــَن ِفي َجنَّاٍت َوُعيُوٍن * آَِخِذيــَن َما آََتاُهْم َربُُّهْم 
إِنَُّهْم َكانُوا َقْبَل َذلَِك ُمْحِســِنيَن،  وهللا سبحانه يصفهم 
)َكانُوا َقلِياًل ِمَن اللَّْيِل َما َيْهَجُعوَن(، ووعد هللا تعالى  
مــن يقومون الليل بالجــزاء الوافي في قوله تعالى« 
)َتَتَجاَفٰى ُجنُوبُُهْم َعــِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربَُّهْم َخْوًفا 
ِة أَْعيٍُن  ــن ُقرَّ ا أُْخِفَي لَُهم مِّ َوَطَمًعا*َفــاَل َتْعلَــُم َنْفٌس مَّ
َجــَزاًء ِبَمــا َكانُــوا َيْعَملُــوَن(، :«أيُّها النَّاُس أفشــوا 
عاَم وصلُّوا والنَّاُس نياٌم تدخلوا  ــالَم وأطِعموا الطَّ السَّ
الجنََّة بســالٍم«وال تكــون ثمرة قيام الليل في اآلخرة 
فقط؛ فالذي يقوم الليل يشعر بحالوة، ولَّذة، وراحة، 

نيا أيضاً. وسكينة في الدُّ
عدد كبير من جمهور  العلماء والفقهاء من الحنفيّة، 
دَســين:  والشــافعيّة، والحنابلة قالوا إّن القيام في السُّ
الرابــع، والخامــس من الليــل أفضل؛ لقــول النبّي 
 ِ ــاَلِة إِلَى هللاَّ -عليــه الصالة والســالم-: »أََحبُّ الصَّ
 ِ َيــاِم إِلَى هللاَّ ــاَلُم، َوأََحبُّ الصِّ َصــاَلُة َداُوَد َعلَْيِه السَّ
ِصَيــاُم َداُوَد َوَكاَن َيَنــاُم ِنْصــَف اللَّْيل، َوَيُقــوُم ثُلَُثُه، 
َوَيَناُم ُسُدَســُه َوَيُصوُم َيْوًما َويُْفِطــُر َيْوًما«، وذهبوا 
إلــى أّن الصــالة في الثُّلث الخير مــن الليل أفضل 
لَِمن اعتاد االســتيقاظ فيه، أّما َمن اعتاد الرقود آخر 
الليل وعدم االســتيقاظ، فالفضل أن يحتاط ويُصلّي 
في أّول الليل ، ومن فوائد قيام الليل أنه سبب لطرد 

المــراض من الجســم، لقول النبــي -عليه الصالة 
والسالم عليكْم بقياِم الليِل فإنَّه دأُب الصالحيَن قبلكْم، 
وقربــٌة إلــى هللاِ تعالــى، ومنهاٌة عِن اإلثــِم، وتكفيٌر 

للسيئاِت، ومطردٌة للداِء عِن الجسِد.
وقت قيام الليل

 وقــت قيام الليل وفقــا لدار االفتاء إن قيام الليل يبدأ 
مــن بعد صالة العشــاء وينتهى بــأذان الفجر، وأن 
التهجــد من ضمــن القيام لكنه أخص مــن القيام أنه 
يتــم بعد القيام من النوم وأفضل وقت لهذه المدة هو 
الثلث الخير من الليل ويتم حســاب اقســم الوقت ما 
بين الفجر إلى المغرب على ثالثة ويتبين لنا في هذا 
الحالة الثلث الول من الثاني من الثالث ، وفي اآلية 
]20[ مــن الســورة يقول هللا تعالــى: ﴿إِنَّ َربََّك َيْعلَُم 
أَنََّك َتُقــوُم أَْدَنى ِمْن ثُلَُثِي اللَّْيِل َوِنْصَفُه َوثُلَُثُه َوَطاِئَفٌة 

ِمَن الَِّذيَن َمَعَك﴾. 
ويجتهــد في ترتيل القــراءة، ويوتــر بواحدة وليس 
هناك شــيء محدود، يقرأ ما تيسر: من أول القرآن، 
من أوسط القرآن، من آخره، أو ينظم ختمه يبدأ من 
أول القرآن إلى أن يختم ، لكن الســنة أن يرتل كما 
قال هللا جل وعال: )َوَرتِِّل اْلُقْرآَن َتْرِتياًل ( المزمل:4 
كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ قراءة واضحة يرتلها حتى يستفيد 
من يســمعها، أمــا عن وقت قيام الليل فوســط الليل 
أفضل  لقوله صلى هللا عليه وســلم لما ســئل : )أى 
الصــالة أفضــل بعد المكتوبــة ؟ فقـــال : » صالة 
جــوف الليل « ولن العبادة فيــه أثقل ، والغفلة فيه 
أكثــر والنصف الخير من الليــل أفضل من الول 
؛ لقولــه تعـــــالى : ) َوِباْلَْســحاِرُهْم َيْســَتْغِفُروَن ( 
الذاريــات )18( ولنه وقت نزول المولى ســبحانه 
وتعالى وهــــــو نزول قـــدرة ومع هذا ، فوقت قيام 
الليــل يبدأ من بعد صــالة المغرب إلى طلوع الفجر 
، قــال اإلمام أحمــــــد : » قيام الليــل من المغرب 
إلــى طلــوع الفجر » وقد ثبت عنــه صلى هللا عليه 
وســلم أنه صلــى بين المغرب والعشــاء فعن ُحذيفة 
رضى اللــــه عنه قـــــال : » أتيت النبى صلى هللا 
عليه وسلم فصليت المغـــرب فصلى إلى العشـاء » 

رواه النسـائى«.
معجزات قيام الليل

قال  ســيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :«َيْنِزُل 
ْنَيا ِحيَن  ــَماِء الدُّ َربَُّنــا َتَباَرَك وَتَعالَى ُكلَّ لَْيلٍَة إلى السَّ
َيْبَقى ثُلُُث اللَّْيِل اآلِخُر يقوُل: َمن َيْدُعوِني، فأْسَتِجيَب 
له َمن َيْســأَلُِني َفأُْعِطَيُه، َمن َيْسَتْغِفُرِني فأْغِفَر له.« 
وقيام هذه الساعة فيه خير كثير كما أن في قيام الليل 
طاعة هلل عز وجل وارتبط قيام الليل بالمقام المحمود 
عند هللا والدعاء  كما أن من يســتيقظ في هذا الوقت 
للصالة وفقا لعدد من الطباء فإنه يحمي نفســه من 
حدوث ارتفاع في مســتوى ضغط الدم وهذا يحمي 
الفرد من حدوث أزمات وجلطات قلبية والســكتات 
الدماغيــة ، كما أن  التهجد لياًل بمثابة عالج طبيعي 
لمــن يعانــي من أمــراض تصلب المفاصــل، وهذا 
بسبب أن الفرد عندما يقوم للوضوء يعتبر بأنه يقوم 
بفــرك المفاصل بالماء باإلضافة إلى حركة الركوع 

والسجود الخفيف الذي يعمل على ليونة المفاصل.
                                  محمود ضاحي الجالد صدى البلد

إسالميات

اللَّهمَّ رحمَتك أَرجو فال َتِكلني إلى َنفِسي 
طرفَة عيٍن، وأصلِح لي َشأني كلَّه ل إلَه إلَّ 

أنَت ِ

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال
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ــَماَواِت  َ ُيَســبُِّح لَُه َمن ِفي السَّ n  قــال تعالــى : ﴿ أَلَــْم َتــَر أَنَّ للاَّ
ُ َعلِيٌم  يَحُه ۗ َوللاَّ ْيُر َصافَّاٍت ۖ ُكلٌّ َقْد َعلَِم َصاَلَتُه َوَتْســبِ َواْلَْرِض َوالطَّ

ِبَما َيْفَعلُوَن﴾ سورة النور اآلية  41

n   قال الرســول -صلّى للا عليه وســلّم-: »ما شــيٌء أثقُل في 
َ تعالى لُيبِغُض  ميزاِن المؤِمِن يوَم القيامِة ِمن ُخلٍُق حَسٍن، فإنَّ للاَّ

الفاحَش الَبذيَء« رواه اللباني

n  الخــالق : يعتبــر اإلســالم أن الخالق هــي عبارة عن 
القواعد والخالقيات المنّظمة للسلوك اإلنساني، وهي التي 
يحّددهــا الوحــي؛ من أجل تنظيــم حياة اإلنســان، وتحقيق 
الهــدف مــن وجوده في الحيــاة، وهناك نوعــان من الخلق 
هما: الخلق الحسن، وهو الخلق المتمّثل بالفضيلة والدب، 

والخلق السيء: وهو الخلق الرذيل، والقبيح.

n  إن للا جعــل مكارم الخالق و محاســنها وصال بيننا 
و بينه

                                               علي بن أبي طالب

 

الســؤال: هل يجوز أن يختار صيام ســتة أيام في شــهر شوال، أم أن 
صيام هذه اليام لها وقت معلوم؟ وهل إذا صامها تكون فرًضا عليه؟
الجواب: ثبت عن رسول هللا أنه قال: »من صام رمضان ثم أتبعه سًتا 
من شــوال كان كصيام الدهر«خرجه اإلمام مســلم في الصحيح. وهذه 
اليام ليســت معينة من الشــهر بل يختارها المؤمن من جميع الشــهر، 
فإن شاء صامها في أوله، أو في أثنائه، أو في آخره، وإن شاء فرقها، 
وإن شــاء تابعها، فالمر واســع بحمد هللا، وإن بــادر إليها وتابعها في 
أول الشــهر كان ذلك أفضل؛ لن ذلك من باب المســارعة إلى الخير. 
وال تكــون بذلــك فرًضا عليه، بل يجــوز له تركها في أي ســنة، لكن 
االســتمرار على صومها هــو الفضل والكمل؛ لقــول النبي: »أحب 

العمل إلى هللا ما داوم عليه صاحبه وإن قل« رواه مسلم وهللا الموفق.

                                     مجموع فتاوى ومقالت الشيخ ابن باز 15/390(.
إعداد :  إيناس شروانة

األحد 15 ماي  2022 م
الموافق لـ 14 شوال 1443 هـ

فوائد قيام الليل .. تعرف على المعجزات الربانية واحرص عليها

تفقه في دينك
هل يجوز أن يختار صيام أي ستة 

أيام في شوال؟

 دعاء اليوم 



أسباب سقوط الحضانة
عين على القانون

21 األحد 15 ماي  2022 م
الموافق لـ 14 شوال 1443 هـ

n    الحضانة هي رعاية الطفل، 
وتربيته، تعليمه وتنشــئته على 
حمايتــه  وضمــان  األب  ديانــة 
ــى صحتــه وأخالقه  والحفــاظ عل
ــي  )المــادة 62 قانــون األســرة ف

الجزائر 2021(.
فــي حالة إهمــال األســرة من قبل 
األب يمكــن للقاضــي أن يســمح 
ــاًء على طلبهــا بالتوقيع  لــأم، بن
على جميع الشــهادة اإلدارية ذات 
الطابــع المدرســي أو اإلجتماعي 
الخاصــة بالطفــل داخــل أراضي 
ــة الجزائريــة، قبــل إجــراء  الدول

الحكم.
وفقا للمادة 64 من قانون الطالق 
فــي الجزائر 2021 فــإن حضانة 
الطفــل فــي المقــام األول تمنــح 

تالي: حسب الترتيب ال
أم  

األب  
جدة األم  
جدة ألب  

الخالة  
العمة  

ــون  قان مــن   65 المــادة  حســب 
األسرة، تنتهي مدة الحضانة الولد 
عند بلوغه 10 سنوات أما بالنسبة 
ــاة فــإن الحضانــة تبقى حتى  فت ل ل
الزواج ويحق للقاضي تمديد فترة 
الحضانــة للولد إلى 16 ســنة إذا 

م تتزوج ثانية. كانت الحاضنة ل
في حالة الطالق سيكون على األب 
توفير الســكن المناسب للحضانة 
يــه ذلك يجب  وفي حــال تعذر عل
عليه دفع اإليجــار. باإلضافة إلى 
بقاء في  أن للحاضنــة الحق فــي ال
بيــت الزوج حتى ينفــذ األب قرار 

المحكمة المتعلق بمحل اإلقامة.
البند األول:

لقد ذكر المشرع الجزائري أسباب 

ــة لما لها  ـ توجب ســقوط الحضان
من أهميـة كبرى فقد نصت المادة 
ــة  ـ ــى أنه تســقط الحضان 66 عل
ــى المــرأة إن كانــت هــي من  عل
ــة أو ســقط حقها  ـ تولــت الحضان
تــزوج بغير قريب محرم،  فيها بال
ــة  تنــازل مالم يضر بمصلحـ ال وب

المحضون.
ــة  ـ المعدل  67 المــادة  أن  كمــا 
بموجب األمر -05 02 بينت أنها 
ــة -تســقط باختالل  ـ -أي الحضان
أحد الشــروط المنصــوص عليها 
ــة  ـ ثاني في المادة 62 وأن الفقرة ال
فقد أضافــت بأنــه ال يمكن لعمل 
المرأة أن بشــكل ســببا من أسباب 
ــة  ســقوط الحق عنها في ممارسـ

الحضانـة.
تأكيــد فــي فقرتهــا  وزادت فــي ال
ثـة بأنه في كل الحاالت يجب  ثال ال

مراعاة مصلحـة المحضون.
ــة  ـ فالمادة 62 ذكرت بأن الحضان
ــه  هــي أوال رعاية الولد ثم تعليمـ
ــه،  ـ قيام بتربيته على دين أبي ثم ال
ــه وحفظـه  ـ ثم السهر على حمايت
قا فإذا اختل شرط من  ــة وخل صحـ
ــة  ـ هذه الشــروط سقطت الحضان
وليس هذا ألن الشــخص الذي ثبت 
ــة إذا لم  ـ ــه الحق عــن الحضان ـ ل
ــة  ـ يطلبها خالل مدة تزيد عن سن
ــة  ـ بــدون أســباب أو أعذار قانوني

ا. تسقط حقه فيهـ
ــة أخــرى  ـ وأضــاف المشــرع حال
ــة عن الجدة أو  ـ لســقوط الحضان
ـة وهي عندما تسكن إحداهن  الخال
ــه أي أم الولد  بمحضونهــا مع أمـ
المحضون، إذا ما كانت متزوجـة 

بغير قريب محرم.
ــة فــإن  ـ وبخصــوص هــذه الحال
ــم يبين مراده  المشــرع الجزائري ل
من ذكر مثل هذا السبب، وحصره 

ــة وسكنه  ـ بالذات في الجدة والخال
ــة  ـ حال فــي  المحضــون  أم  مــع 

ا مع غير قريب محرم. زواجهـ
ــي: الحاالت التي تعود  البند الثان

ة. ـ ـ فيها حق الحضان
نصــت المــادة 71على أنــه يعود 
زال  إذا  ــة  ـ الحضان فــي  الحــق 
ــه غيــر االختياري  ســبب سقوطـ
أي بمعنــى أن يكــون مجبرا على 
ذلك وليس بملء إرادته كأن يكون 
ــه من ممارسـة  هناك سبب يمنعـ
ــة كعدم القدرة على  ـ حق الحضان
ــة ورعاية الولد لعجزه  ـ حسن تربي
عن العمل أو توفيــر المصاريف 
لذلــك،  ــة  ـ الضروري ــة  ـ المعيشي
فــإذا مازال منها مثل هذا الســبب 
زال بســبب ســقوط هــذا الحق في 

الحضانـة.
ســقوط  أســباب  مــن  كان  فــإذا 
ــة زواج األم من شــخص  ـ الحضان
غريب عن المحضــون أو أجنبي 
عنه، فإنه بمجرد زوال هذا السبب 
يعود لها هذا الحق والسبب يتمثل 
في حدوث طالقهــا منه أو بوفاته 

عنها.. الخ 
نســتخلص مــن كل مــا ســبق أن 
ــة ســواء  ـ ــه بالحضان ـ المحكوم ل

أكان األب أو األم أو غيرهما
ــة بموجب  ـ ومن انتقلت إليه الوالي
يســأل  فإنــه  ــة  ـ الحضان حكــم 
ــة مدنيـة وذلك بتعويض  ـ ي مسؤول
كل ضرر ســببه الولد المحضون 
ــة فتــرة وجوده  ـ ل لغيــره وذلــك طي
ــه وقبل سقوط الحضانـة ألي  ـ لدي

سبب.
كمــا أنه كذلك تجدر اإلشــارة إليه 
ــه بالنسبـة  إلى أن األمر هو نفسـ
بحــق  ــه  ل المحكــوم  للشــخص 
ــه  الزيــارة وأخــذ المحضون معـ
ــى أماكن غيــر مكان مقر  مثال إل

ــة، وارتكب هذا  ـ ممارسة الحضان
األخيــر أو أحــدث ضــررا بالغير 
ــه وذلك  ـ ي ــة تقع عل ـ ي فإن المسؤول
فــي  ــه  ـ لحق ــة الســتعماله  نتيجـ
الزيارة وليس بالضرورة الشخص 
ــى الحضانــة بموجــب  ــذي تول ال

الحكم القضائي.
ــة التي كانت قد حلت  وهذه النقطـ
قــا كــون  ــذي كان عال المشــكل ال
ــا مســؤوال عن  أن األب يبقى دائمـ
ــه  ـ أفعــال أوالده القصر رغم طالق
ــه مع الوالد  ـ من والدته وعدم سكن
أو الســكن العائلي بمفهوم المادة 
ــا -،  135 مــن ق. م- قبل إلغائهـ
ألن الفقهــاء اعتبروا كما ذكرنا أن 
ــه لأب يكون  حق الزيارة أو منحـ
ــة الرقابـة عليـه  من أجل ممارسـ
، وحرصــا على رعايتــه وتربيته 
ــة  ـ ي ــه يســأل مسؤول ـ ي ــاءا عل وبن
ــة ، والســيما قبل  ـ ــي الرقاب ـ متول
تعديــل هــذه المــادة ويضيف لها 
المشــرع هذه الفقرة األخيرة لتؤكد 

ــى انتقــال الواليــة لمــن تولى  عل
ــة  ـ ــة ، ومع انتقال الوالي ـ الحضان
ينتقل واجب الرقابـة ، وتبعا لذلك 
ــة بقيامها كلما  ـ ي تنتقــل المسؤول

ــر . أضر الولد القاصر بالغي
المدنــي  ــون  قان ال صــدور  كان 
مخــاص  فتــرة  بعــد  الجزائــري 
ــة، إال أن رأى النور بتاريخ  ـ ل طوي
أن  شــك  وال   ،29/09/1975
ــة  صــدوره كان فــي مراحل هامـ
مــن تاريــخ الجزائر التشــريعي، 
جــزأرة  إطــار  فــي  يدخــل  وكان 
تــي ظلت  ال ــة  ـ الفرنسي القوانيــن 
تحكم في عالقات األفراد حتى بعد 

االستقالل. 
ــة أولى  ـ وال شــك أنه وككل محاول
تصــدر فــي ظــل نقــص الخبرة 

ــوب ـ والتسرّع، فقد يشـ
التزيــد  الكثيــر مــن  ــة  ـ المحاول
ونقص في الصياغـة التشريعيـة 
وتناقضا في األحكام ناهيـك عــن 
ــة  ـ األخطاء الشــكلية والموضوعي

تناقــض  الكثيــرة، ناهيــك عــن ال
بيــن النصين العربي والفرنســي 
لكثيــر من األحــكام، وإضافة إلى 
العاملين المذكورين هناك عامل 
هــام ســاهم فــي هــذا االضطراب 
التشريعي أال وهو النقل العشوائي 
الفرنســي  القانونين المدني  عــن 
والمصــري رغــم أن هــذا األخير 
زه عن  ــه خصوصيته نظــرا لتميّ ل
باقــي القوانيــن المدنيــة العربية 
ــة وطول  ـ ـ ـ ـ ـ في حســن الصياغـ
ــة وكفاءة اللجان المكلفـة  ـ التجرب

بذلك.
وإذا كانــت المســؤولية المدنيــة 
أحكامــا  المشــرع  خصهــا  قــد 
ــة سماها )العمل المستحق  خاصـ
ولأســباب  فــإن  لتعويــض(  ل
المذكــورة فقــد عابــه كثيــر من 
ــرح على ما وقع  ـ ـ ـ ـ ـ نقــاد والشـ ال
ــة  فيه من ثغرات وأحكام متناقضـ
من شــأنها أن تخلق إضظرابا في 

فهم النصوص المذكورة.

n بوزيد لزهاري، من مواليد جانفي 1953 
بخنشلة، شغل منصب عضو   بمجلس األمة، 
وقبلها مارس التدريس بجامعة قســنطينة، 

في مجال تخصصه.  
تحصل بوزيد لزهاري على درجة الماجستير 
ــي القانــون الدولي مــن جامعة لنــدن عام  ف
1979، ثم على شهادة الدكتوراه في القانون 

من جامعة غالسكو عام 1990.
حاز بوزيــد لزهاري على عضويــة البرلمان 

الجزائري من سنة 1997 إلى 2013.
كما أنه عضو بلجنة حقوق اإلنســان بجنيف 

حتى اآلن.
ــه عدة أبحاث ومقاالت فــي مجاالت القانون  ل

الدستوري وحقوق االنسان والقانون الدولي.
كان عضــوا فــي لجنــة مراجعــة الدســتور 
الجزائــري في عام 1996، كما تم تعيينه من 
قبل الرئيس الســابق بوتفليقة عضوا في لجنة 

مراجعة الدستور في عام 2013.
تم انتخابه على رأس المجلس الوطني لحقوق 

فافا بن زروقي. فا ل اإلنسان خل

البروفيسور بوزيد لزهاري

صفحة أسبوعية تعني  
بشؤون القانون 

   رجال القانون 
  

ــى كّل مواطــن أن يــؤّدي بإخــالص  n   المــادة 76:  عل
ة .  واجباته تجاه المجموعة الوطنيّ

ّدفاع  ة المشاركة في ال التزام المواطن إزاء الوطن وإجباريّ
عنه، واجبان مقّدسان دائمان.

ــورة، وأرواح الّشــهداء،  ثّ ــة احتــرام رموز ال تضمــن الّدول
وكرامة ذويهم، والمجاهدين . 

وتعمــل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه لأجيال 
الناشئة .       

                                             من الدستور 1996 

من الدستور

استشارات قانونية 
n س/هل يلتزم المتسبب في 
العــدول بتعويــض المضرور 

في حالة فسخ الخطوبة
ج/ ينبغي أن يتم التعويض عن 
الضرر المــادي والمعنوي في 
ــة العدول عن الخطبة وهذا  حال
ما تبناه المشــرع الجزائري في 
الفقرة 2 من المادة 5 من قانون 
ــول: »إذا ترتب  األســرة التى تق
عن العدول عن الخطبة ضرر 
مادي أو معنوي ألحد الطرفين 

جاز الحكم له بالتعويض«. 
يــه ينبغي على الشــخص  وعل
طالــب التعويــض أن يقوم أوال 
بإثبــات الخطبة وذلــك بجميع 
ــا أن يثبت  وســائل اإلثبات ثاني
ــذي لحق  للقاضــي الضــرر ال
به مــن جراء العــدول ومن هنا 
تكون المســؤولية المقررة لهذا 
التعويــض مبنية على أســاس 
المســؤولية التقصيرية ســواء 

كان مادي أو معنوي. 

وإن القاضــي عند تقديره لذلك 
يكــون  أال  ينبغــي  التعويــض 
ــم إثراء  تقديــر جزافيا ومن ث ال
ــى حســاب  أحــد الطرفيــن عل

اآلخر. 
وينبغــي أن نفــرق فيما يتعلق 
ناتجة  ال المعنويــة  باألضــرار 
عــن العــدول بيــن نوعين من 
للضــرر  بالنســبة  ف االضــرار 
ناتــج عن مرور مــدة معينة  ال
كســنة او ســنتين بعد الخطبة 

أو فقــدان المخطوبــة لعملهــا 
أو لدراســتها ففي هــذه الحالة 
كان ســببا في حــدوث الضرر 
تــزم صاحبــه بتعويض  وأن يل

المضرور. 
ناتجــا  الضــرر  كان  إذا  أمــا 
فــة احكام الشــريعة  عــن مخال
االســالمية كاختــالط الخاطب 
بالمخطوبــة والذهاب معه في 
نزهاته ال يلتزم بشــأنه العادل 

بالتعويض. 



إعداد : حسان.ب تسلية
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إستراحة

n قال رجل لهشام بن عمرو القرظّي: كم تعّد؟ قال: من واحد إلى ألف ألف وأكثر،قال لم 
أرد هذا! قال: فما أردت؟ ،قال: كم تعّد من الســّن؟ قال: اثنتين وثالثين ســنة، سّت عشرة من 
أعلى وســّت عشــرة من أسفل،قال: لم أرد هذا قال: فما أردت؟ قال: كم لك من السنين؟ قال: 
ما لي منها شــيء كلها هلل -عّز وجّل- قال: فما ســنّك؟ قال: عظمقال فابن كم أنت؟ قال: ابن 
اثنين أب وأم ،قال : فكم أتى عليك؟ قال: لو أتى علّي شيء لقتلني،قال: فكيف أقول؟قال: قل 

كم مضى من عمرك؟ 

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

محمد أديب صالح
يف رحاب العلم واإلميان  

n  الشــيخ األســتاذ الدكتــور محمــد أديــب صالــح 
)1926م - 8 شــوال 1438 هـ / 2 جويلية 2017م(
أســتاذ ورئيس قســم القرآن والســنة بجامعة دمشــق، 
وأســتاذ أصــول الفقــه بكليــة الحقــوق فيها، وأســتاذ 
ورئيس قســم الســنة وعلومها بجامعة اإلمام محمد بن 
سعود في الرياض سابقا، رئيس تحرير مجلة«حضارة 

اإلسالم« .
عالــم وأديب وأكاديمي تخــّرج على يديــه آالف الطلبة 
الجامعييــن، ومئات من أســاتذة الجامعات في ســورية، 
مصطفــى  الدكتــور  صحــب  والســعودية.  واألردن، 
الســباعي، وأفاد منه الكثير، وخلفــه في مجلة )حضارة 

اإلسالم(. 
من مواليد عام 1926م في قطنا جنوب غرب دمشــق، 
في ســوريا. توفي والده وعمره ســتة أشــهر فتولت أمه 
رعايتــه، عــرف عليه االلتزام بحلقــات العلم على أيدي 
نخبة من العلماء األفاضل وفي مقدمتهم األســتاذ الشــيخ 
إبراهيــم الغالييني مفتي قطنا ـ والتي مهدت للقدرة على 
إمكان التعامل مع بعض من أمهات الكتب في الشــريعة 
واللغــة العربية ، ســاعد على ذلك حفــظ عدد ال بأس به 

من المتون .
حصــل علــى إيفــاد مــن وزارة المعارف يومــذاك إلى 
الجامعــة األزهريــة، وكان الحصــول على شــهادة تلك 
الجامعــة عام 1949م. كما حصــل على إجازة الحقوق 

من كلية الحقوق بجامعة دمشق عام 1950م.
دخل كلية الشــريعة معيداً بمسابقة شرعية عام 1956 ـ 
1957م وذلك بعد التدريس خمس ســنوات أو تزيد في 

ثانويات ودور المعلمين بدمشق وحلب .
اســتفاد من إيفــاد من جامعة دمشــق إلى كليــة الحقوق 
بجامعة القاهرة عام 1959م بعد تدريس مادة »أحاديث 

األحكام« سنة دراسية بكلية الشريعة بدمشق.
تحصــل على شــهادة معهد الشــريعة في كليــة الحقوق 

بجامعة القاهرة )وهي مع رسائلها الموجزة بمثابة درجة 
الماجستير( عام 1961.

1964 ـ 1969م : مدرس بكلية الشــريعة والمشــاركة 
بوضــع المناهج مــع تدريس مادة أصــول الفقه في كلية 
الحقــوق ومواد علــوم القرآن وعلــوم الحديث والبالغة 

النبوية في كلية اآلداب بجامعة دمشق.
1964 ـ 1974م : تولــي رئاســة قســم علــوم القرآن 
والســنة بكليــة الشــريعة بجامعة دمشــق وتدريس آيات 
األحكام وأحاديث األحكام وأصول الفقه بكلية الشــريعة 

وأصول الفقه بكلية الحقوق.
 المؤلفات والتحقيق: 

» تخريــج الفــروع على األصــول » لإلمــام الزنجاني 
المتوفي سنة 656 هـ ـ تحقيق. وقد طبعته جامعة دمشق 

في مطبعتها الطبعة األولى. 
» تفســير النصــوص في الفقــه اإلســالمي » مجلدان: 

دراسة مقارنة لمناهج االستنباط. 
» لمحات في أصول الحديث ». 

» مصادر التشريع اإلسالمي ومناهج االستنباط »  
» مع الجامع ألحكام القرآن » منهج القرطبي ودراســة 

تحليلية لنصوص من تفسيره. 
» علــى الطريــق » مجموعــة مقاالت فكريــة وبحوث 

تتعلق بالعلوم اإلسالمية . 
» هكذا يعلم الربانيون ». 

» أدعياء الهيكل ». 
 » القيامــة »: مشــاهدها وعظاتها فــي الحديث النبوي. 

3 أجزاء. 
 » التقوى في هدي الكتاب والســنة وســير الصالحين » 

4 أجزاء في مجلدين. 
 » معالــم فــي الغاية والمنهــج » مجموعة افتتاحيات » 
حضارة اإلســالم » بوصفي رئيس التحرير، وعدد من 

المقاالت والبحوث العلمية والفكرية. مجلدان. 

» القصص في السيرة النبوية ». 
» علــم أصــول الفقه« للشــيخ عبــد الوهــاب خالف« 

)تحقيق وتخريج وتعليق(. 
» شذرات و قطوف ». 

» الكشكول ». 
» رحلة مع الشــامي المرابط شــيخ اإلســالم اإلمام أبي 

عمرو األوزاعي ». 
 وفاته

توفي الشيخ محمد أديب الصالح بمدينة الرياض مع أذان 
ظهر يوم األحد 8 شــوال 1438 هـ الموافق 2 جويلية 

2017م. 
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

*أن اللغة المالطية هي أكثر اللغات تأثراً باللغة 
العربية.

دامت * أن الحملة الفرنسية على المكسيك 
خـمـس سنوات.

* أن بحر ساراغاسو ليس له شواطئ وذلك لكونه بحر داخل المحيط األطلسي.
* أن العواميد الفرعونية تسمى مسـلة.
* أن اإلسكندر المقدوني توفي في بابل.

1571 - التتار يحرقون موسكو بعد استيالئهم 
عليها.

1919 - انتصار قوات ملك الدولة السعودية 
الثالثة عبد العزيز آل سعود في معركة تربة على 

قوات الشريف الحسين بن علي حاكم مكة والمدينة 
المنورة.

1923 - تأسيس إمارة شرق األردن.
1932 - اغتيال رئيس وزراء اليابان إينوكاي تسويوشي.

1940 - تأسيس شركة الوجبات السريعة ماكدونالدز.
1948 - الجيوش العربية تدخل فلسطين أبان حرب فلسطين، واإلعالن عن 

قيام دولة إسرائيل، ويعرف هذا اليوم بيوم النكبة.
1957 - المملكة المتحدة تفجر قنبلتها الهيدروجينية في المحيط الهادي.

-اإلعالن عن استقالل النمسا.
1972 - إعادة أوكيناوا إلى السلطة اليابانية وتأسيس محافظة أوكيناوا.

قالك واحد البنت فسخت الخطوبة سألتها 
أمها عن السبب؟ قالتلها: الخاطر هاد 

الراجل كافر وماياَمنش بجهنم قالتلها: يا بنتي 
عالش تقلقي ُكنِت تركتيه حتى بعد الزواج 

يشوفها وياَمن بها.

»ال تخشى الرفض من يرفضك بصدق أفضل ممن يقبلك كاذبا«
                                                                تشارلز ديكنز

"كم من قبة تزنار وموالها يف النار"
يضرب هذا المثل في تقديس أشخاص 

ال يستحقون التقدير.

       نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفوّي 
األمثــال  الجزائري بمئــات 
الشعبية، التي ال يعرف أحد 
أليــة فتــرة تعــود، لكّن 
ورغم أّنهــا ضاربة في 
عمق التاريخ إال أنها ال 
تــزال صالحة لكل 

زمان ومكان.

األحد 15 ماي  2022 م
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الفيلسوف املسامل جودت سعيد 

n جــودت بــن ســعيد بــن محمد مفكر ســوري 
شركســي ولد بقرية بئر عجــم التابعة للجوالن في 
ســوريا عام 1931م. وهو مفكر إسالمي معاصر، 
يعتبــر امتــداًدا لمدرســة المفكريــن اإلســالميين 
الكبيريــن، األســتاذ مالك بن نبي ومــن قبله محمد 

إقبال .
أتــم جــودت ســعيد دراســته االبتدائيــة فــي مدينة 
القنيطرة، ثم أرســله والده لمتابعة دراسته في مصر 
)األزهر الشــريف( فــي عــام 1946م. فأتم هناك 
المرحلــة الثانويــة، والتحــق بكلية اللغــة العربية، 

ليحصل على إجازة في اللغة العربية منها. 

تعرف على األســتاذ مالك بــن نبي في آخر مراحل 
وجوده في مصر من خالل كتاب شــروط النهضة، 
فشعر بنكهة جديدة تقدمها كتابات الرجل، ثم كان له 
حظ التعرف عليه شخصياً قبل مغادرة مصر نهائياً. 
يعرف جودت ســعيد بأنه داعية الالعنف في العالم 
اإلســالمي أو غاندي العالم العربــي. وقد عبر عن 
ســعادته بهذا الوصف في مناسبات عدة، وكان أول 
مــا كتبه في مطلع الســتينيات كتابه )مذهب ابن آدم 
األول، أو مشــكلة العنف في العمل اإلسالمي( وهو 
يناقــش مبــدأ الالعنف وعالقته الجذرية باإلســالم، 
لكــن يمكــن للبعض أن يــرى أن القصــد من وراء 
االمتناع عن اســتخدام العنــف أو القوة هو في واقع 
األمر اللجوء إلى العقل والتفكير. لذلك كانت دعوته 

إلى الالعنف دعوة للعقل في أساسها. 
من مؤلفاته

» مذهــب ابــن آدم األول ـ أو مشــكلة العنــف في 
العمل اإلسالمي » الذي قدم جودت سعيد من خالله 
تصــوره لفكــرة نبذ العنــف في العمل اإلســالمي، 
وقد اهتم بشــرح قصة ابنــي آدم الواردة في القرآن 
واســتنباط فكــرة الالعنــف في اإلســالم منها ومن 
أحاديــث نبوية أخــرى. ومفاد القصــة أن ابني آدم 

قربا قرباناً، فتم قبول قربان أحدهما ورفض قربان 
اآلخــر، فهــدد األخيــر بقتل صاحبــه، بينما رفض 
األول الــرد علــى عنــف أخيه أو حتــى الدفاع عن 

نفسه. 
وقد بين جودت ســعيد في كتابه الفروق بين الجهاد 
في مرحلة بناء الدولة، وبين الجهاد بعد ذلك، وكان 
هذا في معرض رده على بعض الشبه المثارة حول 
فكرة الالعنــف وتناقضها مع الجهاد بمعنى القتال، 
وهــو ما ثبت أن الرســول )صلى هللا عليه وســلم( 
قــد مارســه أثناء دعوته. ويأتــي الجهاد في مرحلة 
بناء الدولة أو الحكم الراشــد أو الديمقراطية جهاداً 
ال عنفيــاً حصراً حســب جودت ســعيد، فال يجوز 
الوصــول إلى الســلطة والحكــم بالقوة وبالســيف، 
فكل من أخذ بالســيف يهلك، والتغيير بالقوة ال يغيّر 
المجتمــع وإنما يذهب هرقل ويأتــي هرقل، ولذلك 
فقد منع الرســول )صلى هللا عليه وســلم( أصحابه 
من الدفاع عن أنفسهم أثناء وجودهم في مكة، وإنما 
ســمح لهم الجهاد بالســيف بعد أن تشــكل المجتمع 
الراشد في المدينة بدون ممارسة عنف وإنما بإقناع 
الناس، وعندما يتشــكل المجتمع الراشد يصبح من 

واجبه نصرة المظلومين والدفاع عن سالمته.

سؤال دقيق



n كشــف وزير الشؤون الدينية و األوقاف  
يوســف بلمهــدي أمــس أن جامــع الجزائــر 
ســيكون له ســبعة أئمة مفتين و أن كل والية 

ســيكون لها إمام مفت واحد.
 و قال الوزير في تصريح صحفي على هامش 
زيــارة تفقد و معاينــة للقطاع عبر الوالية, أن 
عمليــة تحضيــر التأســيس لألطــر و اآلليات 
لمنصــب االمــام المفتــي الذي يخــول له دور 
حمايــة المرجعيــة الدينية و المحافظــة عليها, 
متواصلــة وأشــار الى تنصيب لجنــة تأهيل و 
انتقاء األئمة و العلماء الذي سيختارون االئمة 
المفتيــن بجامــع الجزائر الذي ســيضم لوحده 
ســبعة مفتيــن باإلضافة إلى تعييــن مفت واحد 

بكل والية من واليات الوطن.
و تضم اللجنة أئمة و علماء و مشايخ و أساتذة 
و أعضاء اللجنة الوزارية للفتوى, بالنظر إلى 
العــدد الكبير من الكفاءات الوطنية المرشــحة 
و ذات القــدرة على اإلشــراف علــى منصب 
اإلمــام المفتي حســب الســيد بلمهدي وأضاف 
بأن اللجنة ســتختار و تنتقي األئمة المفتين في 

جلســات علمية, وفق 
مقاييــس  و  معاييــر 
محــددة التــي توحــد 
الفتــوى ضمن األطر 
التــي  المرجعيــة 
تحمي الوطن من كل 
و  فكريــة  انزالقــات 

ثقافية و غيرها.
 وفي إطار التحضير 
تنصيــب  لعمليــة 
المفتيــن  األئمــة 
بجامــع الجزائر, قال 

الوزيــر أن خالل زيارة عمل قــام بها مؤخرا 
إلــى جمهوريــة مصر, عقد جلســة مــع مفتي 
مصــر مــن أجل ربط جســور تعــاون لتكوين 
األئمــة المفتيــن الجزائرييــن فــي مؤسســات 
اإلفتــاء بمصــر خاصــة, مســجال ان للبلديــن 
نفــس المرجعية الدينية المالكية واعتبر الســيد 
بلمهــدي المســاجد, بمثابــة مركــز للحيــاة و 
اإلعمار و لها دور وطني باعتبارها مؤسســة 

تعمــل على ترقيــة و تربية و تعليم و تماســك 
ككل. المجتمع 

 لإلشــارة, أشــرف الوزير خالل هذه الزيارة 
على افتتــاح الندوة الجهوية األولى للمفتشــين 
بالقطاع لواليات الوسط و الجنوب ببومرداس  
بحضــور مفتشــين و أئمــة و شــيوخ زوايا و 
مؤطري المســاجد و التعليــم القرأني من 22 

والية .
                                           ربيع م 

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 32/ 15
الجزائر : 26/ 16
وهران : 24/ 17 

الفجر  : 03.45
الظهر   : 12.30
العصر  : 16.19
املغرب  : 19.38
العشاء : 21.09

مواقيت الصالة 

األحد 15 ماي  2022 م/الموافق لـ 14 شوال  1443 هـ

ع.ق

فيما سيكون لكل والية مفتيها، بلمهدي يكشف   

تعيين 7 أئمة مفتين بجامع الجزائر

لــم نتفاجأ قط من إقدام جنــود بني صهيون 
علــى قتــل اإلعالمية الشــهيرة شــيرين أبو 
عاقلة في مشــهد ال يمت بأي صلة لإلنسانية 
،لكــون مثــل هــذه الســلوكات اإلجراميــة 
ال يرتكبهــا إال محتــل جبــان يحتــرف قتل 
األبريــاء مجردين من الســالح أثناء قيامهم 
بعملهم اإلعالمــي المكرس في كل القوانين 
المتعلقــة بمهنة المتاعــب ،التي تحولت الى 
مهنــة الموت مع كيان محتل اليزال محصنا 
من طــرف الغرب في رتبة » فوق القانون 

الدولي » .
لقد اغتيلت اإلعالمية المخضرمة  »شيرين 
» ببرودة أثناء أداء شــغلها رغم أن المكان 
الذي تمركزت به لم يشهد معارك بين جيش 
االحتــالل والمقاوميــن الفلســطينيين ، كما 
أنها كانــت ترتدي مالبســها الخاصة ،التي 
تجعل مــن جنود العدو المدججين بالســالح 
من الخطأ في حقها ،بل كان األمر مقصودا 
إلســكات صــوت الحــق ،الــذي ألــف بــه 
الفلسطينيون قرابة 20 سنة في الميدان الى 
درجــة أن تقاريرها المرســلة لقناة الجزيرة 
صــارت مرجعا ونافــذة لمعرفــة كل جديد 
يخــص األفعال اإلجراميــة لجنود االحتالل 
اإلســرائيلي، غير أنه من الخطأ أو السذاجة 
أن يعتبر الكيان الفلســطيني موت شرين أبو 
عاقلة بمثابة شــهادة وفاة القضية الفلسطينية 
المتجــذرة في نفوس الفلســطينيين ومؤمنيها 
من العرب والمســلمين ولئــن كانت مواقف 
عديــد البلــدان العربيــة واإلســالمية  حول 
مقتــل بنت بيــت لحم مدعمــة للفلســطينيين 
ولــو معنويــا وذلــك مــن أضعــف اإليمان 
،فــإن العــار ســيالزم بــال شــك المطبعين 
العــرب ،الذيــن أرتموا في أحضــان الكيان 
فالهــم  مقابــل  وبــال  مجانــا  اإلســرائيلي 
اســتفادوا من الصهاينة في اطار براغماتي 
مــادي ، وال هم خدموا القضية الفلســطينية 
كمــا ادعــوا لما وقعــوا علــى اتفاقياتهم مع 
الكيان اإلســرائيلي ، أمــا موقف الغرب فقد 
أجمــع حول ضــرورة فتح تحقيــق للحادثة 
،يذكرنــا بنفــاق الغرب وعلى رأســهم قوة 
الشــر الواليــات المتحــدة األمريكيــة التي 
تكيــل بمكياليــن للقضايــا العالميــة ،وآخــر 
ذلــك مــا تقوم به من دعم عســكري ومادي 
ومالــي ألوكرانيا فــي حربها ضد روســيا 
،كمــا أنها أقامــت الدنيا ولــم تقعدها للدفاع 
عــن الالجئين األوكرانييــن وتوفير لهم كل 
شــروط الحيــاة رغم أن هذا الســلوك لســنا 

ضده من الجانب اإلنساني .
آخر الكالم....للفلســطينيين نقول :عليكم  أن 
تعــوا وفيكم الكثير مــن المثقفين والمفكرين 
أخــذ  مــا  أن  المخضرميــن  والسياســيين 
بالقــوة ال يســترجع إال بالحديد والنار ،وأن 
المفاوضات السياسية ســتصاب بالعقر ولن 
تحقق للفلســطينيين أي مكاســب سياسية إذا 
لــم تكن وراءها ثورة مشــتعلة تدخل الذعر 
فــي نفس كل إســرائيلي وتجعــل المفاوض 
الصهيونــي يدخــل فــي مفاوضــات جديــة 
للشــعب  تحقــق  الفلســطيني  الطــرف  مــع 
الفلســطيني طموحــه فــي الحرية والســيادة 
مفروضــة  باتــت  الفلســطينية  ،فالوحــدة 
لمواجهة التحديــات في عالم صار ال يرحم 

والمتفرقين. الضعفاء 
        

نصرالديــن دربــال
                             

قاتل " شريني " فوق 
القانون الدويل..

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

التاليين : 
031741609

 0550303249

طالعوا جريدة عني الجزائر عىل الرابط 
www.aineldjazair.dz

باقة األخبار  

n أحبــط، أول أمــس، عناصر الدرك الوطني في 
ســكيكدة بالتنسيق مع فرقة خفر السواحل  ببلدية 
المرسى أقصى شرق والية سكيكدة ،محاولة هجرة 
غير شــرعية ل 16 شخصا بينهم شباب من دولة 

المغرب بمنطقة رأس الحديد.
الموقوفين كانوا بصدد الهجرة غير الشــرعية الى 
ــم مداهمتهم من قبل عناصر   ســردينيا، قبل أن يت
ــدرك الوطني و هــذا بعد معلومــات مؤكدة عن  ال
تحرك أشــخاص على الشاطئ في محاولة لركوب 
ــى الجهات  ــم توقيفهــم و احالتهــم عل يت البحــر، ل
القضائيــة، التي فرضــت على المغاربــة غرامة 
يــة مــع إصــدار أمــر بطردهــم مــن الجزائر  مال
لتواجدهم غير القانوني. هذا و كان خفر السواحل 
قــل، حيث  قــد أحبــط محاولة هجرة ســرية من ال
ــى متنه 25 حراڨــا من بينهم  حاصــروا قاربا عل
نساء، بعضهم من بلديات والية سكيكدة و البعض 
يتم تسليمهم إلى فرقة  اآلخر من والية قســنطينة ل

الدرك الوطني بالقل، في انتظار محاكمتهم.
                                                                  نورالدين .ب

عادا مؤخرا من ديار الغربة..وفاة 
امرأة واصابة زوجها اختناقا 

بالغاز يف سطيف
لوحــدة  المدنيــة  الحمايــة  فــرق  تدخلــت   n
بوعنداس،شمال غرب والية سطيف، يوم الخميس 
ــة ،جــراء استنشــاق  ل الماضي،لنجــدة أفــراد عائ
غازات االحتراق الســامة، في شــقتهم بحي سوق 
االثنيــن بلدية آيت تيزي في أقصى شــمال غرب 
ســطيف، حيث اتضح وفاة إمــرأة بالغة من العمر 
52 سنة، وإصابة زوجها شيخ يبلغ من العمر 80 
سنة الذي كان فاقدا للوعي، حيث يرجع سبب ذلك 
إلى استعمال موقد الطهي )الطابونة( في التدفئة، 
تا ،يوما من قبل، من ديار  علمــا أن الضحيتين حل

الغربة )فرنسا(.
 تولت الفرق المتدخلة إسعاف وإجالء الضحيتين 

إلى العيادة الصحية ببوعنداس.
                                            نورالدين بوطغان

الدرك الوطني يوقف  حراقة 
بينهم مغاربة بالمرىس

 يف سكيكدة

قــال، أمــس، وزيــر الســياحة و الصناعة 
ــي  ف ياســين حمــادي وزيــر   ، يديــة  التقل
ــى هامش زيارته  لقاء مــع الصحفيين، عل
اســتفادة  الواليــة  بــأن  لواليــة ســكيكدة، 
رســميا من أول مركز للعــالج بمياه البحر 
بــالد و هدا  ــي شــرق ال ــد ف ــي هــو الوحي ف
على مســتوى بلدية القــل بالتحديد بفندق 
بوقــارون التابــع لقطاعــه و الدي خصص 
لــه ميزانية ب 7 ماليير ســنتيم لتجهيزه و 
توفيــر له فريق مختص مــع العالج الطبي 

بالتنسيق مع وزارة الصحة.
المناســبة تعليمات قصد تسخير  كما وجه ب
يــن  المصطاف ــواء  ــة إلي الجامعي اإلقامــات 
ــات الداخلية و الجنوب  قادميــن من الوالي ال

التحديد. ب الكبير 
تصريــح الوزيــر يؤكد إصــرار الدول على 
تحريك كل امكانات الدولة النعاش الجانب 
ــى ما بعــد الكوفيد و  ــرا ال الســياحي تحضي
ــي، مــا ســيجعل  إلغــاء الحجــر بشــكل كل

اإلقبال على الشــواطئ كبيرا جدا.
ــرار بفتــح أربــع شــواطئ  و كشــف عــن ق
جديدة في والية ســكيكدة تضاف للشــواطئ 
المســموح بالســباحة ، و هــي بشــاطئ واد 
ــوس وعيــن الزويت،  يبــي في شــقيه تمال ب
و شــاطئ الميرامــار، إضافــة الى شــاطئي 

 3 ــة  ل الرمي و  عــزوز،  ببــن  فاطمــة  كاف 
بلدية المرســى،و بهذا يصل عدد الشواطئ  ب
ا.  المفتوحة للســباحة بالوالية إلى 34 شاطئ
ــة في  ي فندق ــرة ال ــم الحظي كمــا ســيتم تدعي
ــدة ســتدخل حيز  ــادق جدي ــة ب 3 فن الوالي

الخدمة هذا الموسم .

قرار بفتح أربعة شواطئ جديدة بسكيكدة

وزير السياحة يؤكد فتح مركز للعالج بمياه البحر بفندق بوقارون 

قضية مقتل شاب من طرف زوجته .. 
ايداع 5 متهمني الحبس من بينهم 

الزوجة وشقيقاتها وشقيقها بتبسة 
n اودع نهاية االســبوع الماضي قاضي التحقيق 
لدى محكمة تبســة 5 اشــخاص الحبــس المؤقت  
قتــل العمدي مع  بتهــم تكوين جمعية اشــرار وال
م  ســبق االصرار والترصــد ومحاولة اخفــاء معال
تبليغ عن جناية  الجريمة لتضليل العدالة وعدم ال
فــي قضيــة مقتــل » ق .ك » من طــرف زوجته 
ثاني  والتي كشفت عنها مصالح االمن الحضري ال
بمدينة تبســة قبل اســبوع اين قــادت التحقيقات 
الكشــف عن طالســم هذه الجريمة الشنعاء التي 
اهتز لها ســكان والية تبسة والتي تطرقت اليها » 
يوميــة عين الجزائر في حينها » اثر اقدام ســيدة 
ــى قتــل زوجها منــذ حوالي 4 اشــهر وحملها  عل
داخل برميل للمازوت على متن ســيارة هيليكس 
والتوجه للجبل رفقــة بقية افراد  العصابة  ودفنه 
بــذات البرميل ووضع صندوق نحــل فوق مكان 
القبر لتضليل اي شبه تحوم حول ذات المكان  ثم 
ــي لمصالح االمن وتقديم  التوجــه في اليوم الموال
بالغ حــول غيابه ورغم مســاعي عائلة الضحية 
البحث المســتمر وكــذا تحقيقــات مصالح االمن 
التي قادت في النهاية الى كشــف قبر الضحية » 

من عائلة قتال »  في جبل الدرمون.
                                                هواري غريب   

دورة تكوينية بالجزائر لفائدة إطارات من إدارة السجون الليبية
ــر العاصمة  تنطلــق اليوم االحــد بالجزائ
اطــارات  تأطيــر  مــن  يــة  تكوين دورة 
ادارة  ــي  لموظف يــة  الوطن المدرســة 
اطــارا   15 لفائــدة  يعــة,  بالقل الســجون 
يبيــة العاملين  من الشــرطة القضائية الل
بإدارة الســجون حول موضــوع »تكوين 
المكونيــن«, حســب مــا أفاد به  الســبت 

بيان لوزارة العدل.

ــان أن المدير العــام إلدارة  ي ب وجاء فــي ال
الســجون واعــادة االدمــاج, زرب أســعيد 
سيشــرف, رفقة الممثل المقيم لنظام االمم 
فاريــز,  ــدرو أل ــر أليخان المتحــدة بالجزائ
ــى افتتاح الدورة التكوينية المقررة بين  عل
فائدة 15 اطارا  15 و26 مــاي الجــاري, ل
ــة العاملين  ي ب ي ل ــة ال ي من الشــرطة القضائ
ــإدارة الســجون حــول موضــوع »تكوين  ب

ــدورة التكوينية,  يــن وتدخل هذه ال المكون
تعــاون مع  ــان, فــي اطــار ال ي ب يضيــف ال
المكتب االقليمي للشــرق االوســط وشمال 
ــا لمكتــب االمــم المتحــدة المعني  ي ق افري
ONUDC وســيتم  بالمخدرات والجريمة 
تأطيرهــا مــن طــرف اطــارات المدرســة 
قليعة. ال الوطنية لموظفي ادارة الســجون ب
                                          ربيع م

سكيكدة : نورالدين.ب
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