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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

الجزائر ضمن الدول األكثر إنتاجا للمنشورات 
العلمية المتعلقة بالطاقات المتجددة

ذات  المعطيات  لحماية  الوطنية  السلطة  أطلقت 
موقعها  رسميا  االثنين,  الشخصي,  الطابع 
يسعى  اإللكتروني www.anpdp.dz, الذي 
في مرحلة أولى إلى تحسيس وإعالم األشخاص 
المعطيات,  معالجة  عن  والمسؤولين  المعنيين 
السلطة  رئيس  وواجباتهم.  وأكد  بحقوقهم 
الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, 
لطفي بوجمعة, بمناسبة إعالن اإلطالق الرسمي 
بأنه  الهيئة  بهذه  الخاص  اإللكتروني  للموقع 
يناير  شهر  من  تمتد  أولى  مرحلة  في  يهدف 
وإعالم  تحسيس  إلى  أوت  المقبل  غاية  إلى 
المعالجة,  عن  والمسؤولين  المعنيين  األشخاص 
اإلطالع  خالل  من  وذلك  وواجباتهم,  بحقوقهم 
المتعلق  القانون  يتضمنه  ما  على  والتعرف 
بحماية األشخاص الطبعيين في مجال المعطيات 
يحدد  الذي  القانون  وهو  الشخصي  الطابع  ذات 
المساس  عن  المترتبة  والعقوبات  الواجبات 
بهذه المعلومات.  وقال السيد بوجمعة, في ذات 
في مرحلة  هيئته, ستصب جهودها  أن  اإلطار, 
ثانية إلدراج كافة االستمارات المتعلقة بالمعالجة 
طبقا ألحكام هذا القانون, حيث شرع فريق العمل 
في إعداد وتبسيط إجراءات اللجوء إلى السلطة 
ومعرفة  والطلبات  الطعون  تقديم  كيفية  وتحديد 
وفق  المعنية  المؤسسات  إحصاء  وكذا  الحقوق 

طريقة إلكترونية منظمة توضع على الموقع.
إلى  الهيئات  مختلف  بوجمعة  السيد   ودعا 
معلومات  من  الموقع  يتضمنه  ما  على  اإلطالع 
وذلك من أجل محاولة معرفة ما تضمنه القانون 
في هذا المجال بهدف اإلعداد والتحضير لمطابقة 
المعطيات  معالجة  من  الهيئات  هذه  به  تقوم  ما 
ذات الطابع الشخصي والتي يقصد بها مجموع 
الوطني,  التعريف  رقم  )مثل  األساسية  البيانات 
المعطيات  الجينية,  المعطيات  الميالد,  تاريخ 
البيومترية وغيرها. لالشارة, تم تنصيب أعضاء 
الطابع  ذات  المعطيات  لحماية  الوطنية  السلطة 
الشخصي رسميا في 11 أوت 2022 بالمحكمة 

ر ـ مالعليا لعهدة مدتها 5 سنوات.

اإلطاحة بشبكة إجرامية 
دولية في عين تيموشنت

أعلن الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، عبد 
الحركة خالل  لرئاسة  ترشحه  مناصرة،  المجيد 

المؤتمر الُمقرر  يومي 16 مارس المقبل.
صفحته  على  له  منشور  في  مناصرة  وكتب 
السائلين،  سؤال  على  »إجابة  فايسبوك:  بموقع 
واستجابة لمطلب عدد مقنع من قيادات وإطارات 
ومناضلي الحركة، وبعد االستشارة واالستخارة، 
أعلن ألعضاء الحركة ومحبيها ومناصريها، عن 
نية الترشح لمنصب رئيس حركة مجتمع السلم، 
الذي سيكون شاغرا في المؤتمر القادم في 16، 

17 و18 مارس 2023«.
المطالب،  هذه  أتجاهل  أن  لي  كان  »ما  وأضاف: 
وال أن أتنكر لتلك النداءات، التي وصلتني وال تزال 
تصلني، ممن أقّدر عالًيا وجهة نظرهم وصدق نياتهم، 
خاصة والحركة اليوم تزخر بالطاقات والكفاءات من 
أصحاب الخبرة، والسبق، وكذلك من األجيال الشابة 

المتميزة«.
للمنافسة  فرصة  القادم  المؤتمر  أن  المتحدث  واعتبر 
النزيهة التي من شأنها الحفاظ على الحركة، كما ترفع 
من قيمة الحركة وتعلي من رسالتها وتفّعل دورها في 

المجتمع والدولة واألمة، حسبه.
ق ـ و

المناصرة يترشح لخالفة مقري

صورة اليوم

السلطة الوطنية لحماية 
المعطيات ذات الطابع الشخصي 

تطلق موقعها اإللكتروني

إنتاجا  األكثر  الدول  ضمن  الجزائر  تصنيف  تم 
الطاقات  بتنمية  المتعلقة  العلمية  للمنشورات 
التي  المتخصصة  البحوث  بفضل  المتجددة، 

الطاقات  تنمية  مركز  ينتجها 
حسب  وذلك  المتجددة، 
بجامعة  أجريت  حديثة  دراسة 

الصينية. تيانجين 
بيان  االثنين  يوم  أشار  و 
للبحث  العامة  للمديرية 
التكنولوجي  والتطوير  العلمي 
العالي  التعليم  بوزارة 
أهم  إلى  العلمي,  والبحث 
الموسومة  الدراسة  هذه  نتائج 
والخصائص  »االتجاهات  بـ 
الطاقات  ألبحاث  التطورية 
خالل  أفريقيا  في  المتجددة 
 ,»1999-2021 الفترة 
البحث  مجلة  في  ونشرت 
 ,2022 سنة  خالل  والتلوث  البيئة  علوم  في 
المتجددة  الطاقات  تنمية  مركز  اعتبرت  حيث 

في  تأثيرا  واألكثر  العلمي  اإلنتاج  في  »نموذجا 
القارة اإلفريقية, باعتباره المؤسسة األكثر إنتاجية 

وتأثيرا«.
»من  الجزائر  أن  على  الدراسة  نتائج  أكدت  و 
كل  بعد  المجال,  هذا  في  المساهمة  الدول  أكثر 
األمريكية,  المتحدة  والواليات  إفريقيا  جنوب  من 
حيث  من  األولى  المرتبة  إفريقيا  جنوب  تحتل  إذ 
عدد المنشورات العلمية من خالل المساهمة بنسبة 
تليها  المنشورات,  إجمالي  من  بالمائة   14.5
بالمائة   9.18 بنسبة  األمريكية  المتحدة  الواليات 

بالمائة«.  8.47 بنسبة  والجزائر 
العلمية  المنشورات  تقييم  في  الجزائر  احتلت  كما 
ومؤشر  االستشهادات  إجمالي  تحليل  خالل  من 
من  كل  بعد  عالميا  الثالثة  »المرتبة  هيرش, 
الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا« -حسب ذات 

الدراسة-.
ق ـ و

بعين  بتامزورة  الوطني  للدرك  اإلقليمية  الفرقة  أفراد  تمكن 
تيموشنت، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية دولية متكونة 
المخدرات  ترويج  في  مختصة  فيهم  مشتبه  أشخاص   4 من 

الصلبة والمهلوسات.
أثناء  تعود  القضية  حيثيات  أن  الوطني،  للدرك  بيان  وأفاد 
انتباههم  لفت  الطريق، حيث  بخدمة شرطة  الفرقة  أفراد  قيام 
متوجهة  وهران  والية  من  قادمة  كانت  “أودي”  نوع  سيارة 
نحو بلدية تامزورة، وبعد تفتيش المركبة تم حجز 1.035 كلغ 
»كوكايين«، 14.591 قرص مهلوس من نوع “اكستازي”، 
7 كلغ من الكيف المعالج باإلضافة إلى مبلغ مالي يُقدر بـ 87 
مليون سنتيم وسالح أبيض من الصنف السادس، و4 هواتف 

نقالة.
وفور االنتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات 

القضائية المختصة.
ق ـ و

عدم تسجيل أي إصابة جديدة 
أو حالة وفاة بكورونا

لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة وال حالة وفاة بفيروس كورونا 
ال24  خالل  للشفاء   )2( مريضان  تماثل  فيما  )كوفيد19-(, 
ساعة األخيرة في الجزائر, حسب ما أفاد به, يوم االثنين, بيان 

لوزارة الصحة.
وبذلك, استقر عدد اإلصابات عند 271376 حالة, فيما بلغ 
مجموع المتماثلين للشفاء 182745 حالة, في حين بقي عدد 

الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.
كما لم يتم تسجيل أي مريض في العناية المركزة, مثلما أشار 

إليه المصدر ذاته.
ق ـ و

عمال عقود ما قبل التشغيل 
في وقفة احتجاجية بجيجل

نظم ،أمس،العشرات من عمال ما قبل التشغيل العاملين بالقطاع 
،ثم  اإلداري  الحي  أمام  احتجاجية  وقفة  والخاص  االقتصادي 
امتدت أمام الوالية للمطالبة بإدماجهم في مناصب دائمة سواء 
العمال الذين انتهت عقودهم في السابق وهم في حالة بطالة، 
البعض منهم مؤخرا من  الذين يشتغلون حاليا وتم توقيف  أو 
قبل لجان تفتيشية بعد المرور بمقرات العمل ولم تجدهم دون 
تقديم اعذارات لهم،سيما وأن البعض كانوا يعملون في الخارج 
كالمهندسين بالورشات والعمل بالتناوب بالصيدليات وغيرها .
القطاع  في  زمالئهم  إدماج  عملية  العمال  هؤالء  يهضم  ولم 
العام ،الذين كانوا يشتغلون في اإلدارات وقطاع التربية،حيث 
الذين  العملية  تشمل  أن  دون  من  زمالئهم  إدماج  اعتبروا 
في  حقهم،مطالبين  في  إجحافا  الخاص  القطاع  في  يشتغلون 
الوقت ذاته النظر في قضيتهم العادلة المتمثلة في إدماجهم في 

سوق العمل.
نصرالدين دربال تقلبات جوية ..رجال واقفون لراحة املواطنني ..الصورة من قسنطينة أمس 
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الرئيس تبون يوجّه رسالتين 
خطيتين إلى كل من خادم الحرمين 

الشريفين و أمير دولة الكويت

الـــ17 التحــاد  الــدورة  فــي  المشــاركون  أشــاد 
ــاون  ــة التع ــي منظم ــاء ف ــدول األعض ــس ال مجال
اإلســامي بمقترحــات رئيــس الجمهوريــة, الســيد 
عبــد المجيــد تبــون, الراميــة لتعزيــز الحــوار 
ــامي  ــم اإلس ــن دول العال ــن بي ــل والتضام والعم

لمواجهــة التحديــات الراهنــة.
 وفــي هــذا الصــدد, أفــاد رئيــس المجلــس الوطنــي 
دانســا  الســيد  غينيــا,  لجمهوريــة  االنتقالــي 
ــس  ــه الرئي ــا اقترح ــم م ــا تدع ــا, أن غيني كوروم
عبــد المجيــد تبــون, الســيما مــا تعلــق باســتحداث 
ــم  ــاكل العال ــل مش ــي ح ــاهم ف ــاء تس ــة للحكم لجن
الحــوار  أن  مؤكــدا  الحــوار,  بلغــة  اإلســامي 
ــال-- و نحــن  ــا ق ــة --كم وســيلة ســلمية وحضاري
مــع هــذا المقتــرح وندعــم أيضــا وحــدة العالــم 

اإلســامي وتضامنــه
حمــاس  حركــة  ممثــل  أكــد  جهتــه,  مــن 
الفلســطينية, محمــد عثمــان, أنــه تابــع مــا ورد 
فــي رســالة الرئيــس تبــون مــن مقترحــات, وهــي 
--كمــا وصفهــا-- صــوت حكيــم وعاقــل لحــل 
النزاعــات فــي العالــم اإلســامي عــن طريــق 
الحــوار, مشــددا علــى ضــرورة تطبيــق هــذه 
المقترحــات علــى أرض الواقــع للــم شــمل العالــم 
اإلســامي وأبــرز الســيد محمــد عثمــان فــي نفــس 
ــة مــن  ــس الجمهوري ــه رئي ــدم ب ــا تق الســياق أن م
مقترحــات يخــدم وحــدة العالــم اإلســامي ويعــزز 
ــة  ــتوى لمواجه ــي المس ــه ف ــن ويجعل ــم التضام قي

التحديــات الراهنــة
ــس الشــورى بســلطنة  ــدوره, أشــاد عضــو مجل  ب
عمــان, الشــيخ منصــور بــن زاهــر الحجــري, 
مــا  الســيما  الجمهوريــة  رئيــس  بمقترحــات 
المناعــة  لتعزيــز  بحــث  مركــز  بإنشــاء  تعلــق 
المتســارعة,  الرقميــة  التحــوالت  إزاء  الفكريــة 
مشــيرا إلــى أن المقتــرح يصــب فــي مصلحــة 
ــة  ــكار المتطرف ــة األف ــامية ومكافح ــدة اإلس الوح
التــي تحــاول عــدة أطــراف دســها فــي عالمنــا 
اإلســامي واعتبــر البرلمانــي العمانــي أن هــذا 
ــة  ــكار الدخيل ــة األف ــي مكافح ــاهم ف ــز سيس المرك
كمــا  المســلم,  الشــباب  وتحصيــن  وإنهائهــا 
ــر الحتضــان هــذا  رحــب أيضــا باســتعداد الجزائ
المركــز, وهــو --كمــا أضــاف-- مــن شــيم الكــرم 
ــم  ــا العال ــة قضاي ــر لخدم ــد الجزائ ــروف عن المع

واإلســامي. العربــي 
 ومــن جهتــه, ثمــن عميــد جامــع الجزائــر, الشــيخ 
مباركتــه  الحســيني,  القاســمي  مأمــون  محمــد 
للمقترحــات التــي طرحهــا رئيــس الجمهوريــة فــي 
هــذه الــدورة, مبــرزا أن هــذه المقترحــات تحمــل 
طابــع التعــاون الــذي ســيضاف إلــى العاقــات بين 
ــدورة ال17  ــرز أن ال ــامي وأب ــم اإلس دول العال
التحــاد مجالــس الــدول األعضــاء فــي منظمــة 
ــر تحــت  ــد بالجزائ ــي تنعق ــاون اإلســامي الت التع
الرعايــة الســامية لرئيــس الجمهوريــة, الســيد عبــد 
ــج  ــه نتائ ــر من ــز ينتظ ــدث ممي ــون, ح ــد تب المجي

ــي مســتوى تطلعــات األمــة اإلســامية. ف
 لإلشــارة, يشــارك فــي هــذه الــدورة ممثلــو أكثــر 
مــن 35 برلمانــا مــن بينهــم 22 رئيــس برلمــان, 
بقــرارات  الخــروج  إلــى  اللقــاء  هــذا  ويهــدف 
وتوصيــات تخــدم األمــة اإلســامية, وللدفــع إلــى 
أن تكــون المنظمــة المدافــع القــوي عــن الشــعوب 

ــة. ــل الدولي ــر المحاف اإلســامية عب
ربيع م

ممثلو اتحاد مجالس الدول األعضاء يف »التعاون 

اإلسالمي« يؤكدون:

مقرتحات الرئيس تبون 
تعزز الحوار والتضامن 

بني دول العالم اإلسالمي 
يف مواجهة التحديات 

وّجــه رئيــس الجمهوريــة، عبــد المجيــد تبــون، يــوم 
االثنيــن رســالة خطيــة ألخيــه خــادم الحرمين الشــريفين، 
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، ملــك المملكــة 

العربيــة الســعودية الشــقيقة.
الوطنيــة  والجاليــة  الخارجيــة  لــوزارة  بيــان  وأفــاد 
بالخــارج أن الرســالة تنــدرج فــي إطــار التواصــل الدائــم 

ــة  بينهمــا واســتعراض أوجــه التعــاون الثنائــي ومواصل
الجهــود للدفــاع عــن قضايــا األمــة العربيــة ومصالحهــا.
وأوضــح البيــان أن الرســالة ســلمها الســفير نــور الديــن 
خنــدودي، بصفتــه مبعوثــا خاصــا لرئيــس الجمهوريــة، 
ــل  ــن قب ــاض، م ــن بالري ــوم االثني ــتقباله ي ــم اس ــث ت حي
نائــب وزيــر الخارجيــة، المهنــدس وليــد بــن عبــد الكريــم 

الخريجــي.
ــة أخــرى  ــالة خطي ــة، رس ــس الجمهوري ــا وجــه رئي كم
ــمو  ــب الس ــقيقة، صاح ــت الش ــة الكوي ــر دول ــه أمي ألخي

ــاح. ــر الصب ــد الجاب ــواف األحم ــيخ ن الش
والجاليــة  الخارجيــة  الشــؤون  لــوزارة  بيــان  وأفــاد 
إطــار  فــي  تنــدرج  الرســالة  أن  بالخــارج  الوطنيــة 
التواصــل الدائــم بيــن قائــدي البلديــن وتعميــق العاقــات 
الشــقيقين  والشــعبين  البلديــن  تجمــع  التــي  األخويــة 
والحــرص علــى مواصلــة الجهــود للدفــاع عــن قضايــا 

األمــة العربيــة.
وأوضــح المصــدر أن الرســالة ســلمها الســفير عبــد 
لرئيــس  خاصــا  مبعوثــا  بصفتــه  عبــداوي،  الحميــد 
ــم اســتقباله يــوم االثنيــن بالكويــت  ــة، حيــث ت الجمهوري
مــن قبــل وزيــر الخارجيــة، الشــيخ ســالم عبــد هللا الجابــر 

ــاح. الصب
ق ـ و

عين على الحــــدث

أكــد وزيــر الخارجيــة االيطالــي ونائــب 
تايانــي،  أنطونيــو  الــوزراء،  رئيســة 
ــراكة  ــاء ش ــي إنش ــاده ف ــة ب ــى رغب عل
ــاق  ــة آف ــا بتغذي ــمح له ــر تس ــع الجزائ م
ــروع  ــر أن مش ــة، و اعتب ــو والتنمي النم
ــن  ــي بي ــاز الطبيع ــل الغ ــب نق خــط أنابي
الجزائــر وســردينيا االيطاليــة »عنصــر 
ولزيــادة  المســتدامة،  للتنميــة  حاســم 
ــا  ــا وربم ــى إيطالي ــة إل ــادرات الطاق ص

إلــى االتحــاد األوروبــي«. 
و قــال الوزيــر االيطالــي فــي مقابلــة 
مــع صحيفــة »كووتيديانــو ناتســيونالي« 
اإليطاليــة أمــس، ردا علــى ســؤال حــول 
خطــة »ماتـّـي« وكفايــة الطاقــة إليطاليا، 
أن الزيــارة التــي قــام بهــا مؤخــرا رفقــة 
ــي  ــا ميلون ــاده جورجي رئيســة وزراء ب
ــا وكــذا لتونــس  ــر، و بعدهــا لليبي للجزائ

ــة  ــة االيطالي ــة الحكوم ــر رغب ــا، تظه و مصــر وتركي
بتعزيــز العاقــات مــع دول حــوض المتوســط. 

ــز  ــي تعزي ــاده ف ــة ب ــي رغب ــؤول االيطال ــد المس وأك
هــذه العاقــة، و إنشــاء شــراكة مــع الجزائــر، قائــا:« 
ــة  ــا ومواكب ــة إليطالي ــن الطاق ــان أم ــو ضم ــدف ه اله
زيــادة رســّو المهاجريــن علــى ســواحلنا«. علــى وجــه 
الجزائــر  مــع  إنشــاء شــراكة  الخصــوص، »نريــد 

ــة«.  ــو والتنمي ــاق النم ــة آف ــا بتغذي تســمح لن
وأضــاف قائــا: »يُعــدّ مشــروع خــط أنابيــب نقــل 
ــى شــمال  ــر وســردينيا إل ــن الجزائ ــي بي ــاز الطبيع الغ
ايطاليــا ، الــذي لــن ينقــل الغــاز فقــط، بــل الهيدروجيــن 
حاســماً  عنصــراً  أيًضــا،  األخضــران  والكهربــاء 
ــى  ــة إل ــادرات الطاق ــادة ص ــتدامة، ولزي ــة المس للتنمي

ــي«.  ــاد األوروب ــى االتح ــا إل ــا وربم إيطالي

اتفقتــا  قــد  ايطاليــا  و  الجزائــر  كانــت  قــد  و  هــذا 
األســبوع الماضــي خــال زيــارة رئيســة الــوزراء 
ــا ميلونــي للجزائــر، علــى مــد خــط  االيطاليــة جورجي
أنبــوب جديــد لنقــل الغــاز والهيدروجيــن واألمونيــا 
ــة.  ــاد تســويق أوروبي ــه أبع ــا ل ــى إيطالي ــاء إل والكهرب
وقــال رئيــس الجمهوريــة عبــد المجيــد تبــون فــي 
الــوزراء  رئيســة  مــع  مشــترك  صحفــي  مؤتمــر 
ــة  ــى اتفاقي ــا عل ــا ووقع ــن اتفق ــأن الجانبي ــة، ب اإليطالي
بهــذا الشــأن علــى أســاس بدايــة الدراســة ثــم اإلنجــاز، 
ــا  ــن إيطالي ــل م ــدا ويجع ــم ج ــروع مه ــد أن المش وأك

مــوزع لهــذه الطاقــات عبــر أوروبــا. 
وأشــار إلــى أن مــدة إنجــاز هــذا األنبــوب ســتكون 
الغــاز  ســينقل  األنبــوب  أن  إلــى  الفتــا  قصيــرة، 

والكهربــاء.  واألمونيــا  والهيدروجيــن 
الرئيــس  بيــن  المشــروع  علــى  التوقيــع  وجــرى 

توفيــق  ســوناطراك  لمجمــع  المديــر 
ــة  ــي اإليطالي ــس شــركة إين حــكار ورئي
كاوديــو ديســكالزي، بحضــور الرئيــس 
االيطاليــة  الــوزراء  ورئيســة  تبــون 

 . ميلونــي 
ــر  ــإن األم ــوناطراك، ف ــان س ــق بي ووف
يتعلــق بمذكرتــي نوايــا اســتراتيجيتين 
مــن شــأنهما تحديــد المشــاريع المشــتركة 
المســتقبلية المتعلقــة بإمــدادات الطاقــة 
ــون.  ــد الكرب ــوي وتحيي ــال الطاق واالنتق
;تهــدف مذكــرة النوايــا االســتراتيجية 
ــارات  ــل الخي ــد أفض ــى تحدي ــى إل األول
لزيــادة صــادرات الجزائــر مــن الطاقــة 
ــن  ــان األم ــرض ضم ــا، بغ ــو أوروب نح
دعــم  علــى  التركيــز  مــع  الطاقــوي 

المســتدام.  الطاقــوي  االنتقــال 
علــى  المذكــرة  هــذه  تعتمــد  وســوف 
التاليــة: رفــع قــدرة نقــل  تقييــم المحــاور األربعــة 
الغــاز الحاليــة، مــد خــط أنابيــب غــاز جديــد لنقــل 
الغــاز الطبيعــي وكــذا الهيدروجيــن واألمونيــا الزرقــاء 
والخضــراء بالتنــاوب، مــد كابــل كهربائــي بحــري 

ورفــع قــدرة تمييــع الغــاز الطبيعــي الحاليــة. 
الثانيــة  االســتراتيجية  النوايــا  مذكــرة  ســتحدد  كمــا 
االحتبــاس  غــازات  انبعاثــات  مــن  الحــد  فــرص 
الحــراري فــي الجزائــر وأفضــل التقنيــات لتنفيــذ هــذا 

لتخفيــض.  ا
الجديــدة  االتفاقيــات  هــذه  أن  ســوناطراك  أكــدت 
وتؤكــد  والجزائــر  إيطاليــا  بيــن  الشــراكة  ســتعزز 
الــدور الرئيســي لســوناطراك كواحــد مــن مــوردي 

ألوروبــا.  الرئيســيين  الطاقــة 
سناء-م

رئيس الجمهورية يرتأس اجتماعا للمجلس األعلى لألمن
 

الجزائــر - تــرأس اليــوم االثنيــن، الســيد عبــد المجيــد تبــون، رئيــس الجمهوريــة، القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، وزيــر الدفــاع الوطنــي، اجتماعــا للمجلــس األعلــى لألمــن، 
حســب مــا أفــاد بــه بيــان لرئاســة الجمهوريــة.

وزير الخارجية االيطايل أنطونيو تاياين :

مشروع خط نقل الغاز بين الجزائر وسردينيا 
عنصر حاسم لزيادة صادرات الطاقة إلى 

إيطاليا و إلى أوروبا
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»سيماقو«  هيئة  صنفت   n
للمؤسسات  العالمي  للتصنيف 
38 مؤسسة تعليم عالي و بحث 
أحسن  ضمن  بالجزائر  علمي 
في  العالم  في  مؤسسة   500
أفاد  حسبما   ,2022 إصدارها 
به, يوم االثنين, بيان للمديرية 
العامة للبحث العلمي والتطوير 

التكنولوجي.
وأرجع ذات المصدر أن »التقدم 
الملحوظ« التي تشهده مؤسسات 
علمي  والبحث  العالي  التعليم 
النشر  بمجال  الترتيب  في 
العلمي الدولي إلى »استراتيجية 
الوصاية بتشجيع وتحفيز النشر 
السيما  المرموقة  المجالت  في 
من  الدولية  والمرئية  األثر  ذات 
جهة والسعي لالرتقاء بالتصنيف 
الدولي للجامعات الجزائرية من 
وجود  إلى  مشيرا  أخرى«,  جهة 
و  عالي  تعليم  مؤسسة   38«
 500 بحث علمي ضمن أحسن 

مؤسسة في
إذ تتصدر جامعة محمد  م,  العال
بجيجل  يحي  بن  الصديق 
 22 والمرتبة  الوطني  الترتيب 

إفريقيا«.
أن  بيان  ال ذات  وأضاف 
حققت  قد  الجزائرية  المؤسسات 
في  سواء  نوعية«  »قفزات 
العديد من  في  المحققة  المراتب 

ب«إدراج  العلمية  التخصصات 
أحسن  مراتب  في  مؤسسة   33
معتبرا  السابقة«,  النسخة  من 
األداء  لتحسين  »مؤشر  ب  إياه 
ورد  فيما  وباستقراء  تنافسية  وال
يخص  ما  في  التصنيف  في 

عامل االبتكار«.
للبحث  العامة  المديرية  وذكرت 
العلمي والتطور التكنولوجي أن 
 )Scimago( سيماقو  تصنيف 
والتحليل  تقييم  ل ل »أداة  يعتبر 
إلى  يهدف  إذ  ببليومتري«,  ال
البحثية«  المؤسسات  »توصيف 
بيانات  ال »معالجة  طريق  عن 
العلمية  والوثائق  الضخمة 
بيانات  ال قاعدة  في  المدرجة 
وذلك   ,»)Scopus( سكوبيس 
عديد  بين  »الجمع  خالل  من 
من المؤشرات المكونة في ثالثة 
أداء  على  بناء  محددة  عوامل 
ومخرجات  بالمئة,   50 البحث 
تأثير  وال بالمئة  االبتكار30 
المقاس  بالمئة   20 المجتمعي 
شبكة  على  المرئية  خالل  من 
مؤشر  كل  ويتضمن  األنترنت, 
المؤشرات  من  عددا  رئيسي 

الفرعية«.
لعامل  بالنظر  تصنيف,  تم  وقد 
 38« المجتمعي,  تأثير  ال
 250 أفضل  ضمن  مؤسسة 
وبحث  عالي  تعليم  مؤسسة 

م, تتقدمها جامعة  علمي في العال
هواري  والتكنولوجيا  العلوم 
بومدين«, و »38 مؤسسة بعامل 
البحث العلمي تتصدرها جامعة 
الجياللي اليابس بسيدي بلعباس 

ضمن األحسن 500 عالميا«.
بيان أنه وبتحليل  وأوضح ذات ال
يمكن  التصنيف  نتائج  ل معمق 
نتائج  ال بعض  استخالص 
الخصوص  بهذا  المميزة, مشيرا 
الى أنه »في ميدان علوم األرض 
والكواكب حلت جامعة أحمد بن 
بلة وهران 1 في وصافة الترتيب 
سبع  حلت  حين  في  االفريقي, 
من  كل  في  ممثلة  جامعات   7
األولى  بلعباس  سيدي  جامعة 
جامعة  من  كل  تليها  افريقيا 
سطيف1,  معسكر,  سعيدة, 
ضمن  وبجاية  األغواط  الشلف, 
إفريقيا  األفضل   50 الخمسين 

في ميدان الهندسة«.
أما في ميدان هندسة الطيران تم 
تصنيف كل من جامعتي سيدي 
ورابعا  ثانيا  وبومرداس  بلعباس 
 400 أحسن  بين  ومن  إفريقيا 

جامعة عالميا.
يشد  ما  أن  المديرية  وتشير 
مؤسسات  تصدر  هو  االنتباه 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
لترتيب ممثلة في 6  ل الجزائرية 
مؤسسات )مركز تنمية الطاقات 

بسكرة,  وجامعات  المتجددة 
عن  فضال  تلمسان  األغواط, 
على  بومدين(  هواري  جامعة 
 30 بين  من  اإلفريقي  المستوى 
أحسن مؤسسة في مجال هندسة 
إلى  إضافة  واالنشاءات,  بناء  ال
للمرتبة  بلعباس  جامعة  حيازة 
عالميا  ـ58  ال و  عالميا,  ـ70  ال
المدنية  الهندسة  مجال  في 
من  بكل  متبوعة  واإلنشاءات, 
تيارت  تبسة,  عنابة,  جامعات 
والشلف والمصنفة ضمن أحسن 

500 جامعة عالميا.
»بروز  أيضا  التصنيف  وحمل 
سطيف  عباس  فرحات  جامعة 
ـ40 عالميا في  ال المرتبة  في   1

ميدان الهندسة الصناعية
بيان  ال يشير  التصنيعية«,  و 
فيما  تصنيف,  تم  أنه  مبرزا   ،
والتطوير  البحث  مراكز  يخص 
»مركز  من  كل  الحكومية, 
تنمية الطاقات المتجددة ومركز 
المتقدمة  التكنولوجيات  تطوير 
ضمن أحسن 500 مؤسسة بحث 

و تطوير في العالم«.
مركز  تواجد  أخرى,  جهة  ومن 
في  المتجددة  الطاقات  تنمية 
لعامل  بالنسبة   19 المرتبة »ال 
 31 والمرتبة  االبتكار  مخرجات 
فيما  البحث«,  أداء  عامل  في 
 08 »ال  المرتبة  المركز  حقق 
المجتمعي  تأثير  ال إلى  بالنسبة 
على المستوى القاري في ترتيب 

مؤسسات البحث والتطوير«.
ضمن  المركز  صنف  كما 
بحث  مؤسسة   300 »أحسن 
وتطوير في مجالي علوم االعالم 
 )266( والرياضيات  اآللي 
المرتبة  وفي   ,»)272( الطاقة 
هندسة  مجال  في  عالميا   59«
الريادة وطنيا  بناء واإلنشاءات  ال

وعربيا وكذلك قاريا«.
تنمية  لمركز  بالنسبة  أما 
فضال  المتقدمة,  التكنولوجيات 
مرتبة  »تحقيق  من  تمكنه  عن 
مؤسسة   300 أحسن  بين  من 
المستوى  على  وتطوير  بحث 
العالمي في مجاالت الرياضيات 
)226( والهندسة )287( وعلوم 
اإلعالم اآللي )254(, صنف في 
المستويين  )08(  على  المرتبة 
مجال  في  واإلفريقي  العربي 

م الفلكي«. الفيزياء وعل
                                  ق ـ و

38  مؤسسة تعليم عايل وبحث علمي بالجزائر مصنفة ضمن أحسن 

500 مؤسسة عالميا

الوطنية  المنظمة  سجلت   n
ألولياء التالميذ جملة من األخطاء 
الصادر،  المنشور   في  الواردة 
للتعليم،  العامة  المديرية  عن 
تنظيم  إجراءات   المتضمن 
امتحان تقييم مكتسبات المرحلة 
ذات  انتقدت  حيث   ، اإلبتدائية  
الهيئة إلغاء امتحان »السكنيام« 
امتحان  يسمى   بما  وتعويضه 
المرحلة  في  المكتسبات   تقييم 

االبتدائية.
لها،  بيان  في  المنظمة  تساءلت  
المرحلة  نهاية  إمتحان  إلغاء  عن 
سمي  بما  وتعويضه  اإلبتدائية 
المكتسبات  تقييم  بإمتحان 
كيف   « قائلة  اإلبتدائية،  المرحلة 
واردا  قانوينا  نصا  منشور  يلغي 
 ،  04/08 التوجيهي  القانون  في 
من  أنه  البيان«  ذات  في  مشيرة 
المنشور  يتضمن  أن  التناقض 
من   49 المادة  إلى  االستناد  
القانون التوجيهي  والتي تضمنت  
 ، المنشور  ألغاه  الذي  القرار 
بإحكام  استشهد  أنه  قالت  والذي  
ال تتضمنا المادة 49 من القانون 
بيان،  التوجيهي ، مؤكدة في ذات ال
القانون  إلى  العودة  يمكن   أنه  
من  لتأكد  ل  08/04 التوجيهي 

ذلك«.
وأضافت المنظمة الوطنية ألولياء 
هذا  إن  لها،  بيان  التالميذ،في 
يعكس  المنشور  وهذا  اإلجراء  
 ، التربوية  بالمفاهيم  اإللمام  عدم 
حيث ترى ذات الهيئة أنه ال يمكن 
تسمية  علمي  تربوي  منظور  من 
المكتسبات«   تقييم  امتحان   «
مدلول  يخالف  األمر  أن  معتبرة 
ضبط  باألحرى   وكان  االمتحان 

المدلوالت.

ذات  في   « الهيئة  ذات  وأردفت 
إلى  اإلشارة  تمت  أنه  إلى  بيان،  ال
المكتسبات مما يدعو إلى الحيرة، 
تتجسد  هل   « بقولها  متسائلة 
وتتضح  المتعلمين   مكتسبات 
وإن  محددة  أسئلة   خالل  من  
شملت كل المواد لكنها عاجزة عن 

مالمسة الحقيقة«.
امتحان  إلغاء  أن  المنظمة،  وترى 
نهاية المرحلة اإلبتدائية الذي يدوم 
يوما واحدا، وتعويضه  بما سمي 
بتقييم  المكتسبات الذي يستغرق 
أكثر من 20 يوما، يجعل التالميذ 
تحت  سواء   حد  على  واألولياء  

ضغط  نفسي«.
كما انتقدت المنظمة ، ما ورد في 
هذا  أن  فيه  جاء  الذي  المنشور 
 ، باالنتقال  له  عالقة  ال  تقييم   ال
لكن إن غاب ولم يحضر  اإلمتحان 
وانتقدت  االنتقال،  من  يحرم  
أيضا  إلزامية تسجيل التالميذ في 
اإللزام  أن  معتبرة  االمتحان   هذا 
شكل من  أشكال اإلكراه يتناقض 

ومبادئ التربية.
الوطنية  المنظمة  ووصفت 
 « اإلجراء  هذا  التالميذ،  ياء  ألول
التربية  أن  معتبرة  بالمرتجل«، 
التحري   تقضي  دقيقة   عملية 
بعيدا  عن اتخاذ  قرارات ال أساس 
بيداغوجي،  وبعد  لها  علمي 
األمر  أن  المنظمة   ترى  حيث 
يقضي  التفكير المعمق وااللتزام  
وطالبت   ، القانونية  بالنصوص 
في  يا  العل الجهات  الهيئة  ذات 
مراعاة  العاجل،  بالتدخل  البالد 
وإعطاء  التالميذ   لمصلحة  
الهادف  التربوي  المنهجي  الوجه 

للمدرسة .
                                  صبرينة/د

فيما وصفت اإلجراء "بالمرتجل"

منظمة أولياء التالميذ تسجل أخطاء  يف 
منشور الخاص بتالميذ "السنكيام"

مّراد: نراهن عىل طريق رقان-برج باجي مختار- تيمياوني لرتقية التنمية المحلية
الداخلية  وزير  أكد   n
والتهيئة  المحلية  والجماعات 
يوم  مراد,  إبراهيم  العمرانية, 
مختار  باجي  برج  بوالية  اإلثنين 
-برج  رقان  الطريق  إنجاز  أن 
مشروع  تيمياوين  مختار-  باجي 
مسار  ترقية  في  عليه  يراهن 

التنمية بهذه الوالية الحدودية.
و أوضح الوزير خالل زيارة عمل 
باجي  برج  والية  إلى  فيها  شرع 
و  البريد  بوزير  مرفوقا  مختار 
المواصالت السلكية و الالسلكية, 
إنجاز  أن  تريكي,  بيبي  كريم 
الطريق رقان /برج باجي مختار/ 
م  كل  550 مسافة  على  تيمياوين 
األبرز  »الرهان  يشكل  مشروع 
مسار  لتعزيز  كسبه  ينبغي  الذي 
المحلية  الجماعة  بهذه  التنمية 

الحدودية«.

و شدد في هذا الجانب على ضرورة 
الالزمة  الميدانية  التدابير  اتخاذ 
الطريق  هذه  استالم  و  إلنجاز 
مع  المحددة،  اآلجال  في  الحيوي 
في  المعتمدة  المعايير  احترام 
التنمية  شريان  باعتباره  االنجاز 
بهذه  اإلجتماعية  و  اإلقتصادية 
المنطقة من أقصى جنوب الوطن.
إحدى  الوزاري  الوفد  وعاين 
الوطني  الطريق  إنجاز  ورشات 
كلم   140 مسافة  على   )  6( رقم 
من    60 الكيلومترية  بالنقطة 
هذا المحور الذي يشمل خط رقان 
تيمياوين  مختار-  باجي  برج   -
حسب  كلم،   550 مسافة  على 
الشروحات المقدمة بذات الموقع.

على  الشطر  هذا  إنجاز  يجري  و 
باجي  برج  والية  إقليم  مستوى 
كلم   550 مسافة  على  مختار 

والذي يربط بين رقان )والية أدرار( 
ووالية برج باجي و بلدية تيمياوين 
وهو  الجنوبية،  الحدود  بأقصى 
يكتسي أهمية بالغة لما يحمله من 
أبعاد تنموية اقتصاديا و اجتماعيا 
يشكل  المحور  هذا  بات  حيث 
مختلف  لتنمية  المشترك  القاسم 

القطاعات بالمنطقة.
وطنية  مؤسسات  خمس  تتكفل  و 
عصرنة  عملية  بإنجاز  عمومية 
الطريق بين برج باجي مختار و 
م بعد أن  رقان على مسافة 380 كل
بمؤسستين  الورشة  تدعيم هذه  تم 
الوزارة  طرف  من  وطنيتين 
السلطات  من  بطلب  الوصية 
وتيرة  تسريع  أجل  من  المحلية 
في  المشروع  لتسليم  األشغال 
أقرب اآلجال للشروع في تسجيل 
بقية  إنجاز  إلستكمال  عملية 

المشروع على مسافة تناهز 250 
م. كل

قاعدة  الطريق  هذا  يشكل  كما 
منطقة  محورية إلنشاء  لوجستية 
تيمياوين  ببلدية  حر  تبادل 
من  الجنوبية  الحدود  بأقصى 
حر  تبادل  مناطق  أربع  ضمن 
للبالد  يا  العل السلطات  أقرتها 
مما  حدودية،  أخرى  واليات  عبر 
سيساهم في فك العزلة عن بلدية 
بوابة  ستكون  التي  تيمياوين 
الجزائر على إفريقيا. كما أن هذا 
على  إيجابا  سينعكس  المحور 
الحيوية  القطاعات  باقي  تنمية 
الوالية  بتموين  يتعلق  فيها  سيما 
و  البضائع  و  السلع  بمختلف 
الوسائل و الخدمات، حسبما أشير 

إليه.
                                      ق ـ و
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وارداتها من األحذية فقط بلغت 180 مليون دوالر سنة 2021

الجزائر قلصت استيراد المنتجات النسيجية 
والجلدية بشكل محسوس منذ 2022

غرامات التأخر تكلف الخزينة العمومية 
أمواال باهظة بالعملة الصعبة

تجسيد المنصة الرقمية 
لنشاط الموانئ سيقلص مدة 

رسو سفن البضائع

االثنين  يوم  بلجود،  كمال  النقل،  وزير  أكد 
بوهران على »التجسيد الفعلي« للمنصة الرقمية 
للمجتمع المينائي لتقليص مدة رسو سفن البضائع 

بعرض البحر و معالجتها في أسرع وقت.
و دعا السيد بلجود في كلمة بعد متابعة عرض 
مسؤولي  وهران  ميناء  مؤسسة  نشاط  حول 
الجمهورية  رئيس  تعليمة  »تطبيق  إلى  الموانئ 
السيد عبد المجيد تبون القاضية بالتجسيد الفعلي 
مدة  لتقليص  المينائي  للمجتمع  الرقمية  للمنصة 
رسو سفن البضائع سواء بعرض البحر أو داخل 

الميناء و معالجتها في أسرع وقت«.
و أكد الوزير أن »التطبيق الفعلي لهذه المنصة 
تقليص  في  كبير  بشكل  أيضا  سيساهم  الرقمية 
التي  الحاويات  البضائع و  غرامات تأخير سفن 
بالعملة  باهظة  أمواال  العمومية  الخزينة  تكلف 

الصعبة«.
و أشار إلى أن دائرته الوزارية تسعى حاليا إلى 
المؤسسات  نشاط  في  التخصص  نحو  الذهاب 
الدور  مبرزا  الوطني،  المستوى  على  المينائية 
الهام الذي تلعبه الموانئ في تنمية اقتصاد البالد 

و تطوير التجارة الخارجية.
الوزارية تعمل  دائرته  بلجود أن  قال كمال  كما 
نشاط  بعض  إعادة  على  الجاري  العام  برسم 
 10 قيمته  ما  تصدير  لبلوغ  الوطنية  الموانئ 

مليار دوالر.
األماكن  »إحصاء  أهمية  على  الوزير  شدد  و 
قبل  من  الوطن  موانئ  مستوى  على  المشغولة 
مسؤولي  أخرى  جهة  من  حاثا  الخواص«, 
مختلف  تجسيد  أجال  تحديد  على  وهران  ميناء 
المشاريع المرتقب الشروع فيها على غرار خط 
السكة الحديدية الذي يربط بين المحطة البحرية 
و رصيفي »السنغال« و »داكار« المخصصين 
الكلينكر  الحديدية و االسمنت و  المواد  لتصدير 
على مسافة 700 متر طولي و كذا مشروع اقتناء 

تجهيزات و آليات لتفريغ و شحن الحاويات.
ق ـ و

أكد وزير التجارة كمال رزيق, االثنين, أن 
النسيجية  المنتجات  من  الجزائر  واردات 
خالل  محسوسا  تراجعا  عرفت  والجلدية 
العام الماضي 2022, مبرزا أن المنتجين 
لرفع  المؤهالت  كل  يملكون  المحليين 

حصتهم في السوق الوطني.
»الجلسات  أشغال  خالل  ألقاها  كلمة  وفي 
للنسيج  التحويلية  للصناعات  الوطنية 
السيد  أوضح  واالفاق«,  الواقع  والجلود, 
المنتجات  من  الجزائر  واردات  أن  رزيق 
 749 إلى  انخفضت  والجلدية  النسيجية 
األولى  ال11  األشهر  خالل  دوالر  مليون 
في  دوالر  مليار  1ر1  مقابل   ,2022 من 
لوحده,  األلبسة  لفرع  وبالنسبة   2021
قدرت واردات الجزائر خالل االشهر ال11 
ب42ر231  الماضي  العام  من  األولى 
الصادرات  بلغت  فيما  دوالر,  مليون 
التي  لألرقام  وفقا  دوالر,  مليون  31ر22 
ما  قيمة  بلغت  بينما  الوزير  استعرضها 

استوردته الجزائر من األحذية خالل الفترة 
بين جانفي ونوفمبر 2022 ب 44ر124 
 102 ب  صادرات  مقابل  دوالر,  مليون 

الف دوالر, حسب نفس المصدر.
واردات  تسجيل  تم  فقد   ,2021 سنة  وفي 
لأللبسة بقيمة 40ر295 مليون دوالر فيما 
دوالر,  مليون  32ر26  الصادرات  بلغت 
بأن  أضاف  الذي  التجارة  وزير  حسب 
ب  قدرت  األحذية  من  الجزائر  واردات 
180 مليون دوالر, مقابل صادرات بقيمة 
بذات  السيد رزيق  وأكد  دوالر  ألف   242
العمل بجد على  الخصوص على ضرورة 
تتمتع  التي  والمؤهالت  القدرات  استغالل 
بها الجزائر »لترقية المنتوج الجزائري من 
النسيج والجلود, على اختالف أنواعه, على 
متناول  في  هدف  وهو  الدولي,  المستوى 
العالية  الجودة  بحكم  الجزائرية  الشركات 

التي تمكننا من ولوج األسواق الخارجية.
والتنمية  الفالحة  وزير  أكد  جهته,  من   
الريفية محمد عبد الحفيظ هني على أهمية 
التنسيق بين قطاعي الفالحة والصناعة من 

عليها  تتوفر  التي  اإلمكانيات  تثمين  أجل 
النسيجية  الصناعات  مجال  في  الجزائر 
والجلدية, عن طريق توحيد الرؤى وتجسيد 
المجال.  هذا  في  مشتركة  استراتيجية 
يتوفر  الفالحة  قطاع  بأن  الوزير  وذكر 
تابعة  للمواشي  جهوية  ذبح  مركبات  على 
بكل  الحمراء  للحوم  الوطنية  للمؤسسة 
بحبح  البواقي( وحاسي  )أم  مليلة  عين  من 
إلى  تضاف  )البيض(  وبوقطب  )الجلفة( 
الخاص,  للقطاع  تابع  معتمد  مذبح   370
حيث تلعب كلها دورا هاما في تزويد قطاع 
الصناعة بالجلود الطبيعية والصوف بشكل 

أساسي.
 15 مليون رأس من المواشي ُتذبح 

سنويا
المواشي  رؤوس  عدد  أن  إلى  أشار  كما 
األصناف  مختلف  ومن  سنويا  تذبح  التي 
اليها  يضاف  رأس,  مليون   15 إلى  تصل 
ما بين 5ر3 و4 ماليين راس من األغنام 
تذبح بمناسبة عيد األضحى, وهو ما يفرض 
القطاعات, بهدف  وضع اطار عمل متعدد 

انشاء جهاز دائم ومبتكر, خاص باسترجاع 
وتثمين المادة األولية وحث بهذا الخصوص 
الفالحة  قطاعي  من  والمهنيين  المتعاملين 
فوج عمل مشترك  تشكيل  والصناعة على 
باسترجاع  للتكفل  جهاز  وضع  اجل  من 
خالل  مباشرة  والصوف  الجلود  واستغالل 
فترات عيد األضحى بتوجيهها الى التحويل 
مع مراعاة احترام المعايير التقنية للوصول 

الى منتوج نهائي ذو جودة
مستثمرون مهتمون بزراعة القطن في 

الجنوب
في  الفالحة  قطاع  دور  بخصوص  أما 
المساهمة في توفير القطن, عبر الوزير عن 
ارتياحه لالهتمام الذي عبر عنه مستثمرون 
وطنيون وأجانب بإطالق مشاريع في مجال 
زراعة هذه المادة األولية األساسية للنسيج, 
السيما بجنوب البالد وهو ما يبشر بمستقبل 
وزير  أكد  بدوره,  الشعبة.   لهذه  واعد 
التعليم والتكوين المهنيين ياسين ميرابي أن 
في  يوجد  والجلود  النسيج  »تطوير شعبتي 
صلب اهتمام القطاع«, حيث تحصي مدونة 
الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني 
الجلدية  الصناعة  شعبة  في  تخصصا   14
النسيج  لشعبة  بالنسبة  تخصصا  و31 
بضرورة  ميرابي  السيد  نوه  كما  وااللبسة 
اجراء دراسة نقدية للتخصصات المقترحة 
في مدونة القطاع لجعلها تساير المتغيرات 
وهذا  عالميا  الحاصلة  والتقنية  التكنولوجية 
ودعا  االقتصادية.  المؤسسات  باشراك 
االقتصاديين  المتعاملين  كافة  الشأن  بهذا 
التكوينات  من  احتياجاتهم  عن  لإلفصاح 
الشعب  تحيين  في  بفعالية  والمساهمة 
والجلود  النسيج  شعبتي  في  والتخصصات 

والتي يوفرها قطاع التكوين.
للصناعات  الوطنية  الجلسات  أن  يذكر 
التحويلية للنسيج والجلود, تناقش على مدار 
وورشات  عامة  جلسات  خالل  من  يومين 
بتنظيم  تتعلق  محاور  عدة  موضوعاتية, 
الصناعات,  هذه  في  القيم  سلسلة  وتعزيز 
وتنظيم  وحمايته,  الوطني  المنتوج  وترقية 

السوق الوطنية.

رـ م

 الجزائر: ربيع م

على  زغدار،  أحمد  الصناعة،  وزير  أّكد 
أهمية الصناعات التحويلية للجلود والنسيج،  
أمام حتمية  الصناعات  أن هذه  و شدد على 
العالمية  التطورات  على  االنفتاح  وضرورة 
في  الحديثة،   التكنولوجيات  مجال  في 
ومتطلبات  الموضة  ومواكبة  التصميم 
السيما  المتزايدة،  الجزائري  المستهلك 
عرض  وطرق  واإلتقان  الجودة  جانب  في 

المنتوج وتسويقه.  
الجزائر: سناء-م

أمس، على  إشرافه  وأوضح زغدار خالل  
وآفاق  واقع  حول  الوطنية  الجلسات  افتتاح 
تطوير الصناعات التحويلية للجلود والنسيج، 
أحد  تعد  الصناعة   من  الفروع  هذه  أن 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  محركات 

ومن الضروري تطويرها. 
للجلود  التحويلية  الصناعات  أن  وأضاف 
والنسيج تكتسي طابعا اقتصاديا واجتماعيات 
وتساهم  بكثافة،  العاملة  اليد  تستقطب  كونها 
الثروة  بخلق  وذلك  بقوة  المحلية  التنمية  في 
كل  بين  ما  والديناميكية  المضافة  والقيمة 
القيمة لهذه الصناعات  المتدخلين في سلسلة 
المحولين  إلى  األولية  المادة  موردي  من 
الصناعيين عبر تطوير المناولة المحلية إلى 

غاية عمليات التسويق.  
صناعات  واقع  إلى  أيضا  الوزير  وتطرق 
النسيج والمالبس والجلود التي الزالت ترتكز 
على مواد أولية ومدخالت أغلبها مستوردة، 
بالرغم من توفر الجزائر على كل مقومات 
نهضة هذه الصناعات، من مواد خام كالجلود 
تطوير  إمكانية  إلى  باإلضافة  والصوف، 
بــ  يسمى  ما  أو  الصناعية  الخيوط  صناعة 
بحكم   ،))Les fibres synthétiques
بترسخ  مالئمة  وبيئة  نفطي  بلد  الجزائر  أن 
المجتمع  ثقافة  في  الصناعي  النشاط  هذا 

الجزائري. 
هذه  بأن  الخصوص،  هذا  في  وأكد، 
أمام حتمية وضرورة  بالدنا  الصناعات في 
مجال  في  العالمية  التطورات  على  االنفتاح 
التصميم ومواكبة  الحديثة في  التكنولوجيات 
الجزائري  المستهلك  ومتطلبات  الموضة 
المتزايدة، السيما في جانب الجودة واالتقان 

وطرق عرض المنتوج وتسويقه.  
التي  الوطنية،  الجلسات  هذه  بأن  وأضاف 
اإلطار  هذا  في  تندرج  يومين،  ستدوم 
الفروع  الفرعين، على غرار  هاذين  لتنظيم 
الصناعية األخرى، والذي يعد أحد مخرجات 
اإلنعاش  حول  الوطنية  الندوة  وتوصيات 

الصناعي.  
وتكتالت  استراتيجية  وطنية  لجنة 
النسيج  صناعات  لتطوير  مهنية 

والجلود 
الوطني،  اللقاء  هذا  يندرج  كما 
سلسلة  بعد  الوزير،  السيد  يضيف 
الجلسات الجهوية التي تم عقدها في 
هذه  بها  تتمركز  التي  واليات  عدة 
وتنظيم  تحسيس  بغرض  الصناعات 
مؤسسات  تجمعات  في  المتعاملين 
لتكون  مهنية  وجمعيات  وتكتالت 
السلطات  مع  رسمية  وصل  همزة 
لجمعيات  غياب  ظل  في  العمومية 
وواقع  حقيقة  تعكس  موثوقة  تمثيلية 
في  والجلود  النسيج  صناعات 

الجزائر.  
لدى  الجلسات  هذه  صدى  زغدار  وأبرز  
رغبتهم  أبدوا  الذين  الخواص  المتعاملين 
بتكتالت  يسمى  ما  خلق  في  إرادية  بصفة 
خصوصا   )clusters( أو  المؤسسات 
الطبيعية  الجلود  من  األحذية  صناعات  في 
واألحذية الرياضية وكذا النسيج والخياطة. 

وطنية  لجنة  إنشاء  إلى  أيضا  وأشار 
لصناعات  القطاعات  متعددة  إستراتيجية 

جميع  إشراك  أجل  من  والنسيج  الجلود 
وتطوير  لبحث  المعنية  والهيئات  المتعاملين 

هاذين الفرعين. 
وتعد هذه اللجنة فضاء حوار وتشاور وتنسيق 
ممثلي  بين  ما  وشفافة،  تشاركية  بصفة 
والمتعاملين  المعنية  الوزارية  القطاعات 
ومنظمات  المهنية  والجمعيات  االقتصاديين 
والتطوير  البحث  ومراكز  العمل  أرباب 
الصناعية،  التنمية  مجال  في  وخبراء 

لهذه  العام  الوضع  وتشخيص  دراسة  بهدف 
الصناعات ومناقشة العراقيل والمشاكل التي 
الوطني،   الصناعي  اإلنتاج  أداة  تواجهها 
اإلنتاج  حجم  رفع  أهداف  تحقيق  سبيل  في 
احتياجات  لتلبية  ونوعا،  كما  الصناعي 
السوق الوطنية، وإحالل الواردات وتقليص 
التصدير  فرص  وبحث  االستيراد  فاتورة 

لألسواق الجهوية واإلقليمية. 
س-م

خالل إرشافه عىل افتتاح الجلسات الوطنية حول واقع وآفاق تطوير  هذه الصناعات

زغدار يشدد على حتمية انفتاح صناعة الجلود والنسيج على التطورات العالمية

عين على الحـــدث
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راسلت لجنة حماية الصحفيين المغربية االتحاد األوروبي 
المغربية  السلطات  على  الضغط  بتجديد  إياه  مطالبة 
المراقبة  ووقف  المحتجزين  الصحفيين  عن  لإلفراج 
التعسفية للصحفيين, وللدعوة لتعزيز حرية وسائل اإلعالم 

في البالد.
وتأتي هذه الرسالة, في أعقاب قرار البرلمان األوروبي 
األخير الذي أدان انتهاك المغرب لحقوق اإلنسان, وحرية 
المسجونين,  الصحفيين  بإطالق سراح  طالب  و  التعبير, 
وكافة معتقلي الرأي, معربا عن قلقه إزاء تدهور حرية 

اإلعالم  في المملكة.
الممثل  إلى  اللجنة  أرسلتها  التي  الرسالة  في  ورد  و 
األمنية,  والسياسة  الخارجية  للشؤون  لالتحاد  السامي 

جوزيب بوريل: »نود أن نلفت انتباهكم إلى األفراد التالية 
, وهم  الصحفي  بسبب عملهم  تم سجنهم  الذين  أسماؤهم 
عمر الراضي, و سليمان الريسوني, وتوفيق بوعشرين«, 
داعية إلى  استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية 

الممكنة ل«تأمين اإلفراج عنهم«.
و أشارت اللجنة في السياق , الى أن الصحافيين المغاربة 
اكتشفوا  الذين  العالم  أنحاء  في جميع  األوائل  بين  ,«من 
االستخدام الخبيث لبرامج /بيغاسوس/ للتجسس ضدهم , 
وكانوا قد كشفوا عن المراقبة الرقمية في وقت مبكر من 
عام 2015 », وحثت على تجديد الدعوات إلى الحكومة 

المغربية إلجراء تحقيق كامل ومستقل في هذا الشأن.
الدول  اللجنة,  دعت  األوروبي,  القرار  مع  تماشيا  و  

األعضاء في البرلمان الى »وقف تصدير« تكنولوجيا 
المراقبة »الضارة »إلى المغرب.

مسلسل  المغربية  السلطات  تواصل  فيما  هذا  يأتي 
حق  في  الجائرة  المحاكمات  و  التعسفية  االعتقاالت 
الدعوات  الحقوقيين, ضاربة  النشطاء  اإلعالميين, و 
االنسان, عرض  انتهاك حقوق  بالكف عن  المتكررة 

الحائط.
ياسين  الحقوقي  الناشط  أحيل  اإلطار,  هذا  في  و 
المحاكمة   الثوار« على  بـ »ياسين  الملقب  شقرون,  
هيئات منظمة«, على خلفية مجموعة  بتهمة »إهانة 

من التدوينات بمواقع التواصل االجتماعي.
و قررت المحكمة االبتدائية ب)آسفي(,  متابعة الناشط 
هيئة  »إهانة  و  القضاء«,  »تحقير  بتهمة  الحقوقي 
بسبب  دستورية«,   مؤسسات  »إهانة  و  منظمة«,  
وقضت  االجتماعي,  التواصل  مواقع  على  تدوينات 

بأجراء جلسة محاكمته في 3 فبراير القادم.
ب  اإلنسان  لحقوق  المغربية  الجمعية  فرع  وأدان 
األربعاء  يوم  اعتقل  الذي  شقرون  متابعة  )آسفي(, 
الوطنية  الفرقة  من  عناصر  حلت  أن  بعد  الماضي, 
الدار  من  قادمة  )آسفي(,  بمدينة  القضائية  للشرطة 

البيضاء لتوقيفه بدون معرفة التهمة الموجهة إليه.
بوقف  المطالب  تزايد  وسط  التوقيف  هذا  ويأتي 
النشطاء  وعلى  والتعبير,  الرأي  حرية  على  التضييق 
حد  ووضع  االجتماعي,  التواصل  بمواقع  والمدونين 
كل  سراح  إطالق  عن  فضال  الرأي,  بسبب  للمحاكمات 

المدونين ومعتقلي الرأي.
الماضي  الخميس  يوم  أدان  قد  األوروبي  البرلمان  وكان 
و  التعبير  حرية  و  اإلنسان,  لحقوق  المغرب  انتهاكات 
للتضييق  »الالأخالقية«  التهم  استخدام  و  الصحافة, 
على الصحفيين, و طالب باإلفراج الفوري المؤقت على 

الصحفيين و اطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

ق ـ د

لجنة حماية الصحفيين بالمغرب 
تراسل االتحاد األوروبي للضغط على 

المملكة لإلفراج عن سجناء الرأي

قال وزير الخارجية اإليطالي “أنطونيو تاياني” إن 
بالده تعمل على توثيق التعاون في عديد القطاعات 

والملفات التي من بينها الهجرة والنفط والغاز.
“تاياني” وفي مقابلة مع “األحرار” أضاف أن بالده 
ليبيا،  في  التنمية  وتحقيق  الدعم  لتوفير  مستعدة 
“نجالء  الخارجية  لوزير  مرتقبة  زيارة  كاشفا عن 
المنقوش” لروما مطلع فبراير ألخذ خطوات أخرى 

مهمة في مجال التعاون.
الطاقة  قطاع  في  التعاون  أن  “تاياني”  واعتبر 
جانب  إلى  البلدين  بين  األهمية  غاية  في  والنفط 
مذكرة التفاهم بشأن الهجرة التي تعد السبيل الوحيد 

للسيطرة على حركة الهجرة غير النظامية.
االتحاد  إشراك  في  بالده  الوزير عن رغبة  وعبر 
لمجابهة  أكبر  بشكل  العملية  هذه  في  األوروبي 

الحركة غير النظامية للمهاجرين.
األهمية  في  غاية  طرابلس  اجتماع  الوزير  وعد 
المحادثات  مستقبل  ورسم  العالقات  توطيد  بهدف 
الليبية  الشراكة  وتقوية  الطرفين  بين  بالزيارات 

واإليطالية.
قبيل تقديم تقريرها النهائي

بعثة تقصي الحقائق تدعو إلى تزويدها بمعلومات 
ووثائق تتعلق باالنتهاكات في ليبيا

باألمم  اإلنسان  لحقوق  السامية  المفوضية  أعلنت 
المتحدة عن إجراء خبراء بعثة تقصي الحقائق في 

ليبيا زيارة إلى طرابلس هذا األسبوع.
وقالت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان إن ضحايا 
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان في ليبيا بحاجة 

ماسة إلى العدالة ومساءلة الجناة وجبر الضرر.
أن  اإلنسان  لحقوق  السامية  المفوضية  وذكرت 
حقوق  مجلس  إلى  النهائي  تقريرها  ستقدم  البعثة 

اإلنسان في مارس القادم.
اإلنسان  حقوق  مجلس  أنشأ   2020 يونيو  وفي 
ارتكبت  التي  االنتهاكات  في  الحقائق  لتقصي  بعثة 
ليبيا منذ عام 2016 من قبل جميع األطراف  في 

المحلية.
لألفراد  دعوتها  الحقائق  تقصي  بعثة  وجددت 
ووثائق  معلومات  لتقديم  والمنظمات  والمجموعات 
في  العنف  أعمال  بجميع  تتعلق  تكميلية  أو  جديدة 

ليبيا.
بعثة  أكدت  ترهونة،  في  الجماعية  المقابر  وحول 
تقصي الحقائق أن مليشيات الكاني ارتكبت جرائم 
ضد اإلنسانية متمثلة في اإلبادة والسجن والتعذيب 
واالضطهاد واالختفاء القسري ضد سكان ترهونة.

يتحملون  األفراد  من  العديد  أن  البعثة  وتضيف 
الرتب  ذوي  من  عناصر  منهم  جنائية،  مسؤولية 

الدنيا في الكانيات والمليشيات المرتبطة بها.
إيذاء  إلى  أدت  ترهونة  جرائم  أن  البعثة  وتابعت 
األسرة  أفراد  قتل  خالل  من  بأكملها،  عائالت 
للدعم  الرئيسي  المصدر  كانوا  الذين  الذكور، 
االقتصادي لألسرة، وما ترتب على ذلك من صدمة 
فيهم  بمن  المتبقين  األسرة  ألفراد  وإفقار  وخوف 

األطفال.
من  إضافية  أدلة  جمعها  عن  أعلنت  البعثة  وكانت 
103 مقابالت مع ضحايا وشهود أدلوا بشهاداتهم 

عن انتهاكات حقوق اإلنسان في ليبيا.
االنتهاكات  بعض  تشمل  األدلة  أن  البعثة  وذكرت 
على  المباشرة  الهجمات  منها  توثيقها  تم  التي 
القسري  واالختفاء  التعسفي  واالحتجاز  المدنيين 
النوع  على  القائم  والعنف  الجنسي  والعنف 
االجتماعي والتعذيب وانتهاكات الحريات األساسية 

واالضطهاد واالنتهاكات ضد الصحفيين.
ق ـ د

حسب وزير الخارجية اإليطايل:

الهجرة والنفط و الغاز 
عىل رأس اهتمامات 

إيطاليا يف ليبيا

نفذ مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة استهدفت معاقل و تخندقات جيش االحتالل المغربي بقطاعي حوزة 
والمحبس، حسب ما أفاد به البيان العسكري رقم 723 الصادر أول أمس، عن وزارة الدفاع الصحراوية.

الصحراوي  الشعبي  التحرير  جيش  من  متقدمة  مفارز  أن  )واص(،  الصحراوية  االنباء  وكالة  أوردته  الذي  البيان  وأوضح 
الجيش  من  تشكيالت  استهدفت  كما  بقطاع حوزة.  التمات  فدرة  و  ديرت  بمنطقتي روس  االحتالل  جنود  تخندقات  استهدفت 

الصحراوي قوات االحتالل بمنطقة لعكد بقطاع المحبس.
وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق على مواقع قوات االحتالل 

المغربي بقطاعي حوزة والمحبس وبمناطق اربيب الكاعة وروس السبطي واكرارة الفرسيك واودي الظمران، حسب البيان.
التي تكبدت خسائر فادحة في  المغربي  التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات االحتالل  وتتوالى هجمات جيش 

األرواح والمعدات على طول الجدار الرملي )جدار الذل والعار(، يضيف ذات المصدر.
ق ـ د

وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات جنود االحتالل 
املغربي بقطاعي حوزة واملحبس

تونس  في  االنتخابات  هيئة  رئيس  أكد 
بعدد  تقدمت  الهيئة  أن  بوعسكر،  فاروق 
ضد  العمومية  النيابة  إلى  الشكايات  من 
زائفة  أخبار  نشر  بتهمة  سياسية  أطراف 

على وسائل التواصل االجتماعي.
وأكد فاروق بوعسكر أن نسبة المشاركة 
تبقى متواضعة، مشيرا إلى أن القانون لم 
الحصول على نسب  إلى وجوب  يتطرق 

محددة للتصويت. 
المستقلة  العليا  الهيئة  رئيس  أشار  كما 
الثاني  الدور  باستكمال  أنه  لالنتخابات 
إلى  المرور  تم  التشريعية  لالنتخابات 
عليها  دستورية نص  مؤسسة  أهم  تركيز 
انتظار  في   2022 جويلية   25 دستور 
والجهات  األقاليم  مجلس  تركيز  استكمال 

المحلية.  والسلطة 
ومن المنتظر أن يتم اإلعالن عن النتائج 
موفى  مع  التشريعية  لالنتخابات  األولية 

الشهر الجاري.
رمي  من  حذر  قد  الهيئة  رئيس  وكان 
نسبة  بتزوير  تتعلق  باتهامات  الهيئة 
المشاركة دون تقديم إثباتات، مشيرا إلى 
أن التشكيك في األرقام التي تقدمها دون 
العقوبات  طائلة  تحت  يدخل  دليل  تقديم 
التي ينص عليها القانون في هذا السياق.

الهيئة  أعضاء  أغلب  إن  بوعسكر  وقال 
وأنهم  القانون  ورجال  القضاة  من  هم 
أبعد ما يكون على شبهات التدليس، وفق 

تصريحه.
وأضاف »نحن على ذمة القضاء اإلداري 

الشكاوي  مختلف  في  للنظر  والجزائي 
التي ستقدم في هذا الخصوص«.

إثباتات  لديه  »من  بوعسكر:  وصرح 
إلى  بها  يتقدم  أو  فلينشرها  يقول  ما  على 
كالم  مجرد  ذلك  يكون  أن  أما  القضاء.. 
فحذار فنحن نحترم النقد ولكن لن نسكت 

عن الثلب والشتم«.
الهيئة  أن  ذاته  السياق  في  وأوضح 
والشتم  الثلب  من  يسلموا  لم  وأعضائها 
حسب  مهامهم،  تسلمهم  منذ  والقذف 

تصريحه.
القبض على زوجين مطلوبين بتهمة 

االنتماء لتنظيم إرهابي
مكافحة  أجهزة  تمكنت  أخرى،  جهة  من 
ببن  الوطني  للحرس  التابعة  اإلرهاب 

زوجين  ضبط  من  تونس،  في  عروس 
تنظيم  إلى  االنتماء  بتهمة  مطلوبين 

إرهابي.
الوطني  للحرس  العامة  اإلدارة  وذكرت 
أن الزوجين محكوم عليهما بالسجن لمدة 

7 سنوات.
أذنت  العمومية،  النيابة  وباستشارة 
والتفتيش  األبحاث  فرقة  على  بإحالتهما 
ما  التخاذ  عروس  ببن  الوطني  للحرس 

يتعين في شأنهما.
الوطني  للحرس  العامة  اإلدارة  وشددت 
العناصر  مالحقة  على  تعمل  أنها  على 
أمن  والتي تروع  والمفتش عنها  الخطرة 

المواطنين. وسالمة 
ق ـ د

رئيس هيئة االنتخابات يف تونس فاروق بوعسكر:

انطلقنا في متابعات قضائية ضد كل من اتهم 
هيئة االنتخابات بالتزوير
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السلبية  التأثيرات  من  مزيدا  األيام  تظهر 
لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي قبل 
استطالعات  تظهره  ما  وهو  سنوات،   3

للرأي وأرقام متراجعة.
الهجرة ونقص العمالة

عانى العديد من قطاعات االقتصاد البريطاني 
بسبب عدد من  العمالة،  في  نقص حاد  من 
من  بريطانيا  ذلك خروج  في  بما  العوامل، 
كورونا.  فيروس  ووباء  األوروبي  االتحاد 
األوروبي  االتحاد  في  أخرى  دول  عانت 

أيضا من مشاكل نقص العمالة.
إلى  األوروبيين  العمال  من  العديد  عاد 
ولم  المتحدة،  المملكة  من  األصلية  بلدانهم 
صرامة  األكثر  الدخول  شروط  تسهل 
سلبية  تأثيرات  األزمة  وأرخت  عودتهم، 
القطاعات، من الزراعة  عبر مجموعة من 

إلى الضيافة.
المملكة  في  الجديدة  الهجرة  قواعد  بموجب 
األوروبي  االتحاد  مواطنو  يعد  لم  المتحدة 
العديد  وأصبح  تفضيلية،  بمعاملة  يتمتعون 
متدنية  مهارات  تتطلب  التي  الوظائف  من 

محظورة عليهم اآلن.
الهجرة  مرصد  أجراها  دراسة  ذكرت 
بجامعة أكسفورد في أوت 2022 أن األدلة 
المملكة  في  الهجرة  سياسة  أن  إلى  تشير 
التي  المتعددة  العوامل  أحد  كانت  المتحدة 

تسهم في النقص في القوى العاملة.
أيضا  الحكوميون  الهجرة  مستشارو  يشير 
االتحاد األوروبي  بريطانيا من  إلى خروج 
االقتصادي،  النشاط  ارتفاع  جانب  -إلى 
الشاغرة،  الوظائف  معدالت  وارتفاع 
ضد  روسيا  وحرب  التضخم  وارتفاع 
أوكرانيا- للمساهمة في عدم استقرار سوق 

العمل.
مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، أشار إلى 
تراجع العمالة القادمة من االتحاد األوروبي 
حتى   2020 مطلع  عام  منذ   25% بنسبة 

نهاية جويلية 2022.
القطاع  في  المنشآت  عديد  تعاني  واليوم، 
الخاص من نقص العمالة لديها، خاصة في 
قطاعات اإلنتاج والسياحة والسفر، وهو ما 
يفسر إضرابات في وسائل النقل البريطانية 

في أكثر من مناسبة العام الماضي.
قال التقرير السنوي للجنة االستشارية للهجرة 
في ديسمبر 2022، إن نهاية الحركة الحرة 
»صدمة  في  تسببت  األوروبي  االتحاد  في 
في إمدادات العمالة لالقتصاد البريطاني«، 
اعتمادا على  األكثر  القطاعات  ال سيما في 
األوروبي  االتحاد  في  المولودين  العمال 
اللوجستية،  والخدمات   ، الضيافة  »مثل 

واإلدارة، والتصنيع، والزراعة«.
واليوم.. توجد أكثر من مليون وظيفة شاغرة 

في المملكة المتحدة، والتي تحتاج إلى عمالة 
رخيصة، قادمة من دول شرق أوروبا، إال 

أن شروط الهجرة تصعب عليهم ذلك.
من  بريطانيا  خروج  أن  دراسة  وكشفت 
االتحاد األوروبي أدى إلى زيادة النقص في 
يقول  إذ  المتحدة،  المملكة  في  األطباء  عدد 
إنهم  المتحدة  المملكة  في  المزارعين  بعض 
خروج  بعد  التأقلم«  أجل  من  »يكافحون 

بريطانيا من االتحاد األوروبي.
تذهب  المحاصيل  إن  المزارعون  ويقول 
المتحدة  المملكة  في  يكافحون  حيث  سدى، 

للعثور على عمال.
حركة التجارة

منذ عام 2021 كانت المملكة المتحدة حرة 
بموجب  مستقلة  تجارية  سياسة  اتباع  في 
األوروبي،  االتحاد  من  بريطانيا  خروج 
على  القدرة  عن  مؤيدوها  دافع  ما  وغالبا 

إبرام صفقات تجارية مع دول أخرى.
اتفاق  إلى  التوصل  يتم  لم  اآلن  حتى  لكن 
جائزة  وهي  المتحدة،  الواليات  مع  تجاري 
أيضا  يتم  لم  بينما  البعض،  بها  وعد  كبيرة 
تحقيق هدف التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة 

مع الهند.
من  العشرات  مع  الصفقات  توقيع  تم 
االتحاد  في  األعضاء  غير  األخرى  الدول 
»تجديد«  تم  معظمها  لكن  األوروبي، 

الدول  تلك  مع  األوروبي  االتحاد  اتفاقيات 
المتحدة كعضو  المملكة  استفادت منها  التي 
تعد  لم  لكنها  األوروبي،  االتحاد  في  سابق 

سارية بمجرد خروجها من الكتلة.
باالتفاقية  المتحدة  المملكة  حكومة  أشادت 
ووصفتها  اليابان  مع  أبرمت  التي  المبكرة 
بأنها »تاريخية«، لكنها لم تختلف كثيرا عن 
صفقة االتحاد األوروبي التي فقدت المملكة 
األرقام  وتظهر  إليها،  الوصول  المتحدة 
الرسمية أن الصادرات البريطانية إلى دول 
التكتل قد انخفضت بالفعل في عام 2022 

بنسبة 19بالمئة.
الخدمات والعلوم والتعليم

المملكة  لم يعد بإمكان مقدمي الخدمات في 
في  الوطنية  الحدود  عبر  العمل  المتحدة 
االتحاد األوروبي كما فعلوا من قبل، األمر 
الذي تسبب في قلق خاص في التعليم وتجارة 
الخدمات، إذ ال يوجد اعتراف تلقائي متبادل 

بالمؤهالت المهنية.
يعني خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 
الهاتف  شبكات  مشغلي  بعض  أن  أيضا 
تجوال  رسوم  تقديم  يعيدون  المحمول 
البيانات للمسافرين من المملكة المتحدة في 

االتحاد األوروبي، والعكس صحيح.
الذي يعترف  يعني قرار االتحاد األوروبي 
المملكة  في  البيانات  حماية  لنظام  باالمتثال 
األوروبي،  االتحاد  قانون  مع  المتحدة 
تستمر  أن  يمكن  الشخصية  البيانات  أن 
واالتحاد  المتحدة  المملكة  بين  التدفق  في 
األوروبي في حقبة ما بعد خروج بريطانيا 
هذا  مراجعة  يمكن  األوروبي.  االتحاد  من 

بعد أربع سنوات.
بدأت المملكة المتحدة إجراءات قانونية ضد 
بشكل  استبعاده  بدعوى  األوروبي  االتحاد 
مثل  للتكتل  العلمية  البرامج  من  عادل  غير 
Horizon Europe، وسط الخالف حول 

أيرلندا الشمالية.
األوروبي  االتحاد  من  بريطانيا  أثر خروج 
المملكة  تعد  لم  التعليم،  عالم  على  أيضا 
الطالبي  التبادل  برنامج  من  جزءا  المتحدة 
األوروبي،  لالتحاد  التابع   +  Erasmus

بل أنشأت مخطط االستبدال الخاص بها.
كان هناك انخفاض في عدد طلبات طالب 
المملكة  جامعات  إلى  األوروبي  االتحاد 
الماضي  العام  خالل   28% بنسبة  المتحدة 
المدرسية  الرحالت  عدد  وتراجع   ،2022

بين المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي.
ق ـ إ

بعد ثالث سنوات من مغادرة االتحاد األورويب

آثار »بريكست« على االقتصاد البريطاني

وصلت إمدادات الغاز المورد من إيران إلى العراق حاليا 
إلى الصفر، ما تسبب في نقص في معدالت إنتاج الطاقة 

الكهربائية.
قال وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل اليوم األحد، 
حاليا  متوقفة  اإليراني  الغاز  من  العراق  استيرادات  إن 
األراضي  داخل  األنبوب  صيانة  ألغراض  كامل  بشكل 

اإليرانية.
وأضاف خالل افتتاح معرض ومؤتمر الطاقة الثامن في 
العراق أن » تجهيز الغاز اإليراني لتشغيل محطات إنتاج 

الطاقة الكهربائية في العراق متوقف بشكل كامل«.
وأوضح أن »هذا التوقف تسبب بنقص في معدالت إنتاج 
الطاقة الكهربائية بمعدل 7500 ميغاواط منها في بغداد 
إيران  إلى  المرتقبة  4500 ميغاواط ونسعى في زيارتنا 

لحل مشكلة الغاز اإليراني«.
التعاون  مجلس  دول  بعض  مع  »مفاوضاتنا  إن  وقال 
الخليجي قطعت أشواطا متقدمة للوصول إلى الربط الثنائي 

للطاقة الكهربائية«.
وأكد أن »العراق عازم على حسم قضية الطاقة الكهربائية 
من خالل التعاقد مع كبريات الشركات العالمية فقط ولدينا 
وجنرال  األلمانية  سيمنس  شركة  مع  مهمة  عقود  حاليا 
سيدخل  بعضها  مهمة  مشاريع  لتنفيذ  األمريكية  الكتريك 

العام  خالل  التنفيذ  حيز 
الحالي«.

إن  العراقي  الوزير  وقال 
الكهربائية  الطاقة  إنتاج  معدل 
 15 هو  حاليا  العراق  في 
 24 أصل  من  ميغاواط  الف 
توقف  بسبب  ميغاواط  ألف 
للمحطات  الغاز  بتجهيز  إيران 

العراقية.
العراقية  الحكومة  أن  وذكر 
تعمل حاليا إلى معالجة مشكلة 
إيران  من  الغاز  استيراد 
مليون متر مكعب   40 بمعدل 
شركات  مع  بالتعاون  يوميا 
عالمية رصينة الستثمار الغاز 

العراقي.
 في الوقت نفسه، تسبّبت أزمة 

مدن   5 عن  اإلمدادات  انقطاع  في  اإليراني  الغاز  نقص 
في شمال شرق البالد، رغم الطلب القياسي على الوقود 
للتدفئة؛ إذ تُرك عشرات اآلالف من اإليرانيين دون غاز 
لتدفئة منازلهم، يوم السبت 14 جانفي، مع انتشار الطقس 

البارد بشكل غير عادي في جميع أنحاء البالد.
وجاء انقطاع إمدادات الغاز في المنطقة أيًضا بعد يومين 
بسبب  تركمانستان  من  الغاز  واردات  إيران  خسارة  من 

مشكالت في شبكة اإلمدادات المحلية هناك.
ق ـ إ

العراق بال كهرباء.. إيران توقف إمدادات الغاز

التعامالت  بداية  في  النفط  أسعار  قفزت 
في  بتوترات  مدعومة  اإلثنين،  اآلسيوية، 
الشرق األوسط في أعقاب هجوم بطائرات 
مطلع  في  بكين  وتعهد  إيران  في  مسيرة 
الذي  االستهالك  تعافي  بتعزيز  األسبوع 

سيدعم الطلب على الوقود.
 54 برنت  لخام  اآلجلة  العقود  وارتفعت 
سنتا أو %0.6 إلى 87.20 دوالر للبرميل 
غرينتش،  بتوقيت   0115 الساعة  بحلول 
في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 
مرتفعا  للبرميل  دوالر   80.22 األمريكي 

54 سنتا أو %0.7، بحسب رويترز.
وقال مسؤول أمريكي، األحد، إن إسرائيل 
الهجوم  عن  يبدو  ما  على  المسؤولة  هي 
بطائرات مسيرة على مصنع عسكري في 
إن  النفط  مجال  في  مسؤول  وقال  إيران. 
أي تصعيد في إيران يمكن أن يعطل تدفق 
يقوم  أن  المرجح  غير  ومن  الخام.  النفط 
وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول 
المعروفون  روسيا،  بقيادة  وحلفاء  )أوبك( 
باسم أوبك+ بتعديل سياستهم الحالية إلنتاج 
النفط عندما يعقدون اجتماعا افتراضيا في 
األول من فيفري. ومع ذلك فإن المؤشرات 
موانئ  من  الخام  صادرات  ارتفاع  على 
فيفري  أوائل  في  البلطيق  على  روسيا 
تكساس  وغرب  برنت  تكبد  في  تسببت 
أسبوعية  خسارة  أول  األمريكي  الوسيط 

لهما في ثالثة أسابيع األسبوع الماضي.
الصينية  والتلفزيون  اإلذاعة  هيئة  وذكرت 
يوم السبت أن مجلس الوزراء الصيني قال 
باعتباره  االستهالك  انتعاش  سيعزز  إنه 
وتعزيز  لالقتصاد  الرئيسي  المحرك 

الواردات.
ق ـ إ

أقوى اقتصاد يف أوروبا 
يسجل أداء أقل من 

توقعات الخرباء
التي  أللمانيا،  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نما 
تعد أكبر اقتصاد في أوروبا، وفقا للتقديرات 
أساس سنوي  %0.5 على  بنسبة  األولية، 

في الربع الرابع في 2022.
مكتب  نشرها  بيانات  بحسب  ذلك  وجاء 
 Destatis البالد  في  الفيدرالي  اإلحصاء 
يوم االثنين. وتوقع محللون الذين استطلعت 
النمو  في  زيادة   DailyFX بوابة  آراءهم 
االقتصاد  يكون  وبذلك   .0.8% بنسبة 
األلماني قد سجل نموا في الربع الرابع من 

العام 2022 بأقل من توقعات المحللين.
االقتصاد  انكماش  بيانات  أظهرت  كذلك 
الرابع  الربع  في   0.2% بنسبة  األلماني 
من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث من 

.2022
اإلجمالي  المحلي  الناتج  أن  المكتب  وذكر 
األول  الربع  منذ  األولى  للمرة  انكمش 
اإلنفاق  انخفاض  بسبب   2021 عام  من 
في  االقتصاد  دعم  والذي  االستهالكي، 

األشهر التسعة األولى من 2022.
اليوم  الصادرة  الرسمية  األرقام  ودفعت 
للعام  النمو  أرقام  لتعديل  اإلحصاء  مكتب 
بعد أن كانت   1.8% إلى  بأكمله  الماضي 

%1.9 في البداية.
ق ـ إ

ارتفاع أسعار النفط 
بعد هجوم بطائرات 

مسرية يف إيران
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دعتهم إلى التهوية  ومراقبة أجهزة التدفئة

مديرية الصحة بقسنطينة تحذر المواطنين من خطورة الغاز

حــذرت مديريــة الصحــة والســكان 
المواطنيــن  قســنطينة،  بواليــة 
بتوخــي الحــذر والحيطــة جــراء 
بالغــاز،  االختناقــات  حــوادث 
علــى اعتبــار أنهــا تســجل عــدة 
وفيــات باالختنــاق خاصــة، فــي  
األخيــرة  الجويــة  التقلبــات  ظــل 
واإلنخفــاظ المحســوس فــي درجــة 
ــن  الحــرارة ، ســيما وان المواطني
أجهــزة  الســتعمال  مضطريــن 

التدفئــة فــي هــذا الفصــل.
 دعــت  مديريــة الصحــة بواليــة 
لهــا،  بيــان  فــي  قســنطينة، 
جملــة  إتبــاع  إلــى  المواطنيــن، 
ــم  ــد مواجهته ــن اإلجــراءات  عن م
الختنــاق الغــاز الســام. ، مــن خالل 
إتبــاع اإلرشــادات الالزمــة لتفــادي  
أكســيد  أحــادي  بغــاز  االختنــاق 
مراقبــة  بينهــا  مــن   ، الكاربــون 
الدوريــة ألجهــزة التدفئة  وتســخين 
متخصــص  طــرف  مــن  الميــاه 
ــزل  ــة المن ــرورة تهوي ــل، ض مؤه
لمــدة 10 دقائــق  يوميــا مــع تــرك 
ثغــرات  لدخــول الهــواء حتــى عنــد 
ــة  ــي درج ــوس ف ــاظ المحس اإلنخف
ــزة  ــتخدام أجه ــدم اس الحــرارة ، ع
إال  المتنقلــة  اإلحتياطيــة  التدفئــة 
ــدة  ــة الجي ــرف ذات التهوي ــي الغ ف
عــدم  متقطعــة،  فتــرات  وعلــى 
فــي  الســيارة  محــرك  تشــغيل 
مــراب  مغلــق، إحتــرام معاييــر 
الســالمة عنــد اســتخدام أي أجهــزة 

بالتدفئــة والتســخين. خاصــة 
ــة  ــة بوالي ــة الصح ــرت مديري وذك
باالتصــال  مواطنيهــا،  قســنطينة 
فــورا بالحمايــة المدنيــة أو فــرق 
المســتعجلة  الطبيــة  االســتغاثة 
مركــز  أقــرب  إلــى  والتقــرب   ،
صحــي  جــواري لتلقــي اإلســعافات 

ظهــور  عنــد  الالزمــة،  األوليــة 
صحيــة  مشــاكل  أي  حــدوث  أو 
أحــادي  غــاز  استنشــاق   جــراء 
أكســيد الكاربــون والمتجليــة  عنــه 
والصــداع  بالغثيــان  اإلصابــة 
الشــديد، صعوبــة الحركــة، وفقــدان 

الوعــي
ــرات، بســبب  وجــاءت هــذه التحذي

ــات  ــا اإلختناق ــدد ضحاي ــاع ع ارتف
واليــات  مختلــف  عبــر  بالغــاز، 
فــي  تســبب  والــذي  الوطــن، 
،فــي  بأكملهــا  عائــالت  وفيــات 
األخيــرة  الجويــة  التقلبــات  ظــل 
فــي  المحســوس  واإلنخفــاض 
درجــة الحــرارة ، حيــث  تكثــر 
الحــوادث المنزليــة علــى غــرار 

اإلختنــاق بأحــادي أكســيد الكربــون 
ــة  جــراء الغــازات الســامة  المنبعث
مــن أجهــزة التدفئــة علــى إختــالف 
الطاقــة المســتعملة فــي تشــغيلها  
 ، البوتــان  »غــاز  غــرار  علــى 
 ، الكاربــون  الغــاز،  قــارورات 
بنزيــن ، بتــرول ، زيــت الوقــود 

وغيرهــا.

الوحــدة  تدخلت،أمــس،   n
أجــل  مــن  للقــل،  الثانويــة 
التي  امتصاص ميــاه األمطار 
حولت المنطقة إلى مسبح كبير 
بفعل التســاقط الغزير لألمطار 
في حي بوســطيل بتلــزة القل، 
غربي الوالية،وسط حالة تذمر 
للمواطنيــن و غضــب خاصة 
أمام اختفاء مصالح البلدية عن 
المنطقة رغم صراخ الساكنة و 
حتى مسؤولي عدد من المرافق 

العمومية .
و تشــهد، المنطقــة منــد أيــام 
انقطــاع للعديد من الطرقات و 
المسالك التي غرقت في سيول 
األمطار القوية خاصة في ظل 
افتقــار حــي بحجم بلديــة إلى 
شــبكة تصريف ميــاه األمطار 
و الصــرف الصحــي لوجوده 
منخفض على مســتوى ســطح 
البحــر ،فــي المقابــل يواصل 
للوحــدات  األمنــي  التشــكيل 
الثانويــة للحمايــة المدنية، لكل 

من عين قشــرة وأوالد أعطية 
والزيتونة وتمالوس، خصوصا 
علــى مســتوى منطقتــي حجر 
بــأوالد  وطــرس  مفــروش 
أعطيــة، فــي حالــة اســتعداد 
وتأهــب مــن أجــل التدخل في 
حــال وقوع طارئ، مــع القيام 
رفقــة المصالــح األخرى، من 
جيــش ودرك وشــرطة وبلدية 
ومصالــح األشــغال العمومية، 
إضافــة إلــى مواطنيــن، بفــك 
المســالك وتقديــم اإلرشــادات 
والتوجيهــات، حــول ضرورة 
توخي الحــذر والحيطــة أثناء 
السياقة بالخصوص، مع التأكيد 
أن حركة المرور على مستوى 
كل الطرق صعبــة للغاية، إلى 
جانب القيــام بعمليات التعرف 
واالســتطالع على مستوى كل 
المناطــق التي تعيش على وقع 
األمطار والثلوج في المصيف 

القلي.
                   نور الدين .ب

حي شاليب بوسطيل "تالزة " يغرف 
يف سيول األمطار و السلطات 

غائبة يف القل بسكيكدة

كل التقارير تؤكد أن القطاع بالوالية يعاين من نقائص عديدة

نقابات الصحة بجيجل تشتكي غياب الحوار وعدم التعاطي إيجابيا مع مطالبها

n كشفت تقارير رسمية، رصدتها 
لجنــة الصحــة والنظافــة وحماية 
البيئة بالمجلس الشعبي الوالئي، 
عن المعاناة التي تواجهها نقابات 
ــجيجل في عملها ،حيث  ـ الصحة ب
لم تعد تجد الجو المالئم لتجســيد 
مطالب مســتخدمي قطاع الصحة 
والدفــاع عــن حقوقهم أمــام غلق 
اإلدارة ألبــواب الحوار،مانجم عنه 
تدهور الخدمات الصحية المقدمة 
في مستشفيات ومصحات عاصمة 

الكورنيش.
ويتعلــق األمــر بــكل مــن نقابــة 
شــبه الطبييــن، نقابة الممارســين 
الطبييــن و نقابــة اإلتحــاد العــام 
نقابــة  ال الجزائرييــن،  للعمــال 
لمســتخدمي  المســتقلة  الوطنيــة 
نقابــة الوطنية  اإلدارة العموميــة، ال
ــبيين في  المســتقلة لألعــوان الطـ
نقابات  التخديــر واإلنعاش،وهــي ال
التي فرضت نفسها مند عدة سنوات 
فــي قطاع الصحــة بالواليــة بفعل 
نشاطها الدائم ،الذي اصطدم أحيانا 
بنزاعــات داخلية نتيجــة الختالف 

الرؤى فيما بين أعضائها. 
نقابــات على  وقــد أجمعــت هــذه ال
عدم التعاطــي اإليجابي مع ممثلي 
العمــال برغم تأكيد كل المعلومات 

ــواردة من الوزارة على الحوار مع  ال
الشــريك االجتماعي، كما يشــتكي 
نقابات من التضييق  أيضا ممثلو ال
نقابي،بســبب عدم  ــى العمــل ال عل
العمــال  لمطالــب  اإلدارة  تقبــل 
المشــروعة ،بل يرون  دعوة اإلدارة 
للحــوار وكأنــه تدخــل ســافر فــي 
صالحيــات اإلدارييــن ،بالرغم من 
تــي اعدت حول  تقارير الســيئة ال ال
تســيير المصحات والمستشــفيات 
عبــر الواليــة جيجــل مــن طــرف 
أطراف عديدة وفي مقدمتها ممثلي 
الشــعبي  ــس  المجل فــي  الســكان 

الوالئي.
ــم التطرق  وفي ســياق ذي صلة، ت
الطبيــة  التجهيــزات  نقــص  ــى  إل
وقدمهــا بالمؤسســات ،حيث أكدوا 
ــى عجــز المؤسســات الصحية  عل
الخدمــات  تغطيــة  عــن  يــة  الحال
ــى ظاهــرة  إل الصحيــة، وأشــاروا 
نقص األطباء واألخصائيين وذكروا 
بأن وسائل اســتقبال هؤالء األطباء 
يلة ومعظمها غير الئقة والنتيجة  قل
وصلــت حــد التصحر فــي بعض 
التخصصات إلى درجة أن مديرية 
الصحة لجأت إلى الحلول الســهلة 
ــة فــي اســتدراك النقائص  ل المتمث
من خــالل إبرام عقود مــع األطباء 
االخصايين الخواص وفرض عليهم 
المناولة في المستشــفيات عند فتح 

عياداتهم الخاصة.
ــق بقاعــات العالج،   أمــا فيما تعل
فيجب أن تتوفر على مسكنين واحد 
للطبيــب واآلخر للممرض حســب 
القانون وهذا غير متوفر حســبهم، 
وأشــاروا إلى نقص المســتخدمين 
شبه الطبيين كاختصاصي األشعة 
مــع غياب التنســيق بين الشــركاء 
المؤسســات  وإدارات  االجتماعيين 
الصحيــة يضيــف ذات المصــدر 
يا قاعات عديدة  لتذكير تعاني حال ،ل
في مختلف نواحي الوالية والســيما 
نائيــة منها من نقــص رهيب في  ال
الموارد البشرية والتجهيزات ،وهو 
ما يفســر بقاء العديــد منها مغلقة 
،فيمــا فتحــت أخرى ولكــن بتقديم 
خدمات ضئيلة التلبي حاجة سكان 
كل  أن  المعزولة،لإلشــارة  القــرى 
تــي أعدت مــن أطراف  تقاريــر ال ال
ــس  المجل مقدمتهــا  وفــي  عديــدة 
الشــعبي الوالئــي تؤكــد أن القطاع 
يعاني من نقائص عديدة تستوجب 
تعاون كل الجهات المعنية من أجل 
معالجتها قصد تحســين الخدمات 

المقدمة للمواطنين.
وبخصــوص جديد القطاع الصحي  
مــن  الجزائــر«  عيــن   « علمــت 
مديريــة الصحة للوالية جيجل ،أنه 
ســيتم إعادة االعتبار في المستقبل 
ــادات على  القريــب لعــدد من العي

مســتوى الوالية ،ريثما يتم إســناد 
األمــر  ــق  ،ويتعل يــات  العمل هــذه 
الخدمــات  المتعــددة  ــالعيادات  ـ ب
بــوراوي بلهادف،والعنصروعجنق 
يــة بالنظر لقدمها ومعاناتها  ل بالمي
من بعــض النقائص،العملية تدخل 
في إطار تحسين الخدمة العمومية 

للمرضى.

قسنطينة : صبرينة /د

جيجل : نصرالدين دربال

 ميلة ..بلدية سيدي مروان تتدعم بمرافق جديدة

n تدخلــت إســعافات الحماية 
المدنيــة لبلدية ديــدوش مراد هذا 
اليوم 30 جانفي 2023في حدود 
بشــارع  د   55 و   09 الســاعة 
زيغــود يوســف بلديــة ديــدوش 

مراد، ألجل إخمــاد حريق عداد 
كهربائي موجود بمسكن ارضي 
حيث تم اخمــاد الحريق و تهوية 
المــكان ، دون تســجيل خســائر 

بشرية .

..واحرتاق مسكن  بالكهرباء يف مسكن وسط 
بلدية  ديدوش مراد
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اجتماع المجلس التنفيذي لوالية خنشلة    

الوالي غير راض  على شركتي كوسيدار والهندسة الريفية

n عقدت والية خنشــلة اجتماع 
المجلــس التنفيذي بجــدول أعمال 
تضمــن عرض الخريطــة الخاصة 
بالمنطقة الجنوبية المتضمنة موقع 
المحيطات، اآلبار، القطع األرضية 
الخاصة بالشباب ووضعية التنمية 
وســير الخدمــة العموميــة بدائرة 

أوالد رشاش.
فبالنســبة لقطاع الفالحــة بالمنطقة 
الجنوبية وبعــد العرض الذي قدمه 
مديــر الفالحة ومناقشــة التفاصيل 
والخرائــط وجدول البيانــات الذي 
تم عرضهــم بالتدقيق ذكــر الوالي 
بأهميــة القطــاع وتوجيهات رئيس 
الجمهورية لهذا المجال استراتيجي 
مضيفــا بــأن البرنامــج التكميلــي 
للتنميــة جــاء لســد العجز بالنســبة 
لبعــض العمليات التــي تم تجميدها 
ســابقا وأن هناك عدة برامج جارية 

واستثمارات ضخمة للدولة في هذا 
المجــال تم تجســيدها من قبل مثمنا 
ما تم عرضــه والمنجز من طرف 
مديريــة الفالحــة حــول المنطقــة 
الجنوبية مؤكدا أن استكمال معالجة 
باقي الملفــات خاصة منها المتعلقة 
الســتغالل  الشــباب  بمحيطــات 
كلهــا يتطلب مواصلــة العمل بهذه 
الطريقة موجها جملة من التعليمات 
أهمهــا وجــوب اشــراك وتوزيــع 
المعلومــة علــى نطاق واســع بين 
مختلــف المديريــات خاصــة منها 
قطاعات : مســح األراضي، أمالك 
الدولة، الموارد المائية ، األشــغال 
العموميــة، الطاقــة مــع التأكد من 
المعلومات بإجراء تحقيقات معمقة 
وتكثيــف الخرجــات الميدانيــة من 
أجــل التوزيع الكلــي للقطع ببعض 
المحيطــات وفــك مشــكلة تداخــل 
المحيطات والفصل في هذه القضايا 
من طرف اللجنة الوالئية المختلطة 

واســتكمال عمليــة اإلحصــاء من 
إعــداد خريطــة واضحــة  خــالل 
على القطاع تشــمل حتى الفالحين 
المستغلين بدون سندات مع تقييم ما 
تم انجازه وما ســيتم استدراكه وفق 

جدول زمني محدد
االســتثمارات  بخصــوص  أمــا 
العمومية الخاصة بشعبة المحاصيل 
الكبرى المسندة إلى شركة كوسيدار 
وشركة الهندسة الريفية قال بأنه من 
غيــر الممكن قبول نتائج متواضعة 
ونسبة استغالل التتعدى 10 بالمئة 
من إجمال المســاحة الممنوحة لهذه 
المؤسســات العموميــة مقابل ما تم 
رصده من أغلفــة مالية وإمكانيات  
كبيــرة من طــرف الدولــة لتطوير 

الفالحة بالمنطقة
ومــن جهــة أخــرى ســيتم برمجة 
عقــد اجتماعات تخصــص للتكفل 
بالنقائص المســجلة في هذا القطاع 
كتداخل المحيطات وتحرير العقود 

اإلدارية المتبقية وااللتزام بالوعود 
التي تم التعهد بها أمام الفالحين

كمــا أعلن الوالي خــالل االجتماع 
بــأن الســلطات المركزيــة عازمة 
بقطــاع  شــعبة  كل  رقمنــة  علــى 
الفالحــة قبــل نهايــة الثالثي األول 
من السنة الجارية لتقييم اإلمكانيات 
والمقومــات الفالحيــة التــي تزخر 
بهــا كل واليــة ومنطقــة للحد من 
المضاربــة والتالعبــات في المواد 
الغذائيــة التــي لها عالقة مباشــرة 
بالقدرة الشــرائية للمواطن وضبط 
الســوق الوطنية من ناحيــة الوفرة 
يجــب  بأنــه  مضيفــا  واألســعار 
العمليــة  هــذه  لنجــاح  االســتعداد 
الوطنية اإلســتراتيجية وأن مصالح 
الســلكية  المواصــالت  مديريــة 
والالسلكية ســتقدم لكم يد المساعدة 
فــي إعداد قاعــدة البيانات الخاصة 

بالرقمنة.
وبالنسبة لملف التنمية بدائرة أوالد 
رشــاش وبعد العــرض المقدم من 
طــرف مديريــة البرمجــة ومتابعة 
الميزانيــة ومديرية اإلدارة المحلية 
بخصــوص وضعيــة التنميــة بهــا 
ومناقشــة بعــض العمليــات التــي 
تعرف تأخرا فــي اإلنجاز أعطيت 
جملة من التعليمات أهمها التســريع 
في اإلجــراءات اإلدارية خصوصا 
في عمليات الفســخ للمقاوالت التي 
لم تلتزم بإتمام بالمشــاريع ووجوب 
التنســيق بيــن مختلــف المصالــح 
والقطاعــات المعنيــة مــع تحييــن 
كل العمليــات واإلجراءات خاصة 
غلق العمليات المنتهية مع تســريع 
الوتيرة وطريقة عمل اللجان التقنية 
للدوائر مع الجديــة والتحلي بروح 
المســؤولية في تســيير المشــاريع 
التنمويــة ووجــوب تقديــم حصيلة 
حول كل العمليات المســجلة ضمن 
لــكل  التنمويــة  البرامــج  مختلــف 
القطاعات بداية من االجتماع القادم

متفرقات     
اختتام معرض بيع زيت الزيتون المحيل

 بالمسيلة بعد ساعتني 
من افتتاحه   

بهــو  العارضــون  غــادر    n
األروقة بغرفــة الصناعة التقليدية 
والحــرف مــن المشــاركين فــي 
لبيــع زيــت  المحلــي  المعــرض 
الزيتون من فالحين ومســتثمرين 
محليين مباشــرة بعدما غادر والي 
الواليــة المكان أين اشــرف على 
افتتاحــه رفقــة الســلطات المحلية 
،عارضــون فضلوا المغادرة دون 
ســابق إنــذار ما ترك الــزوار في 
حالة من االستياء والتذمر حيث لم 
يلتزم منهم ســوى ثالث عارضين 
عرفــه  الــذي  التوافــد  ،فرغــم 

المعــرض من طــرف المواطنين 
والمهتميــن نظرا لجــودة ونوعية 
زيــت الزيتــون خاصــة منطقــة 
مقرة التي تشــتهر بأجودها إال أن 
العارضيــن خيبوا  ظن المواطنين 
الذين نــددوا بمثل هذه التصرفات 
الالمســؤولة متســائلين عــن دور 
المديريــة الوصية وحــدة فرضها 
االنضباط و احترام المواطنين ،أم 
ان المعــرض أقيم مــن اجل تقديم 
عــرض أمام والــي الواليــة فقط 
رغم انه مبرمج استمراره من 30 

الى غاية 2 فيفري القادم .

الناطق باسم سونلغاز 

مناقصة دولية من اجل اقتناء كواشف الغاز السام بسطيف

n  أكد الناطق باســم مجمع شــركة سونلغاز 
، خليــل هدنة،أنه بعد قرار رئيس الجمهورية 
األخيــر المتعلــق بتزويد العائالت بكاشــفات 
أحادي أكســيد الكربون بالمنازل ، فان مجمع 
سونلغاز ســيطلق، خالل أيام ،مناقصة دولية 
أو وطنيــة القتنــاء هــذه األجهزة فــي أقرب 
وقت،ويتوقع ان يتم اقتناء على األقل 7 ماليين 

جهاز بعدد زبائن الشركة من العائالت.
 وأضاف في تصريح لإلذاعة المحلية بسطيف 
،أن هذه األجهــزة ذات جودة عالية وبمعايير 
دولية، ونسبة الضمان فيها من عامين ويصل 

إلى غاية تسع سنوات .
وســيتم  توزيــع هذه الكاشــفات علــى جميع 
زبائــن المجمــع بازيد من 7 ماليين مســتفيد 

وذلــك بصفــة مجانيــة، وبإمــكان كل منزل 
االســتفادة بأكثر من جهاز على حسب الحاجة 
،وهذا الكاشف  هو عبارة عن جهاز ببطارية 
متخصــص في الغــازات المحروقــة، يعطي 
إنــذارا صوتيــا ومرئيــا عند الخطــر ، وهو 
معمــول به في أمريــكا والصين ودول عديدة 

أخرى.
بعد اقتنــاء هذه الكاشفات،ســيتم ضع اآلليات 
العمليــة لتوزيــع هــذه األجهــزة بالتعاون مع 

المؤسسات التي تعمل مع ها الشركة..
 وان كل البنايات والمجمعات السكنية الجديدة 
مستقبال سيتم تزويدها بمثل هذه األجهزة ذات 

الفعالية الكبيرة .
وقد تم ضع رقم أخضر 3303 لهذه العملية، 
وحتــى اآلن تــم إجــراء 8500 عمليــة من 
أصل 7ماليين زبون.،فيما أطلقت ســونلغاز 
6 مخابــر علمية لمراقبــة األجهزة والمعدات 
خاصة المدفئات والمســخنات ،وهي منتشرة 
فــي الوطــن والعملية انطلقت فعليــا لمحاربة 

السلع المغشوشة. 
وأشــار المتحدث إلى أن  توفير هذه األجهزة 
ليــس بديــال إلجــراءات الوقايــة و الحمايــة 
والمراقبة اليومية من طرف المواطنين.  وان 
الشــركة جاهــزة لكل تغيــرات جوية بضمان 
توفيــر الغاز والكهرباء لجميــع الزبائن،رغم 
بعض االنقطاعات التي يتم إصالحها ونســبة 
التغطيــة بالغــاز وطنيــا وصلــت إلى 66% 

،وفاقت النسبة العالمية المقدرة ب 45%..
                                  نورالدين بوطغان

أم البواقي ..أسبوع كامل الستخراج شهادة مدرسية 
من إكماليات بعني البيضاء

n اســتنكر بعض أولياء التالميذ 
ومواطني مدينة عين البيضاء من 
التماطل واالستهتار الذي تمارسه 
بعــض المؤسســات التعليمية من 
ابتدائيــات ومتوســطات وثانويات 
في استخراج الشهادات المدرسية 
يحتاجــه أصحابهــا غالبــا  التــي 
بســرعة خصوصا وأنها مطلوبة 
مــن مختلــف اإلدارات األخــرى 
التي ال تســمح بدورها بأي تأخير 
في تقديم الملفات مما يشــكل عائقا 
لسير الملفات وضغطا للمواطنين 
وتأتــي إكماليــة ســعيدي الجمعي 
المؤسســات  هــذه  رأس  علــى 

بتماطلهــا المفــرط حيث تشــترط 
»مسافة« أسبوع كامل بين الطلب 
واســتالم الشهادة دون األخذ بعين 
االعتبار ضرورة ومصلحة طالب 
الشــهادة للمشاركة بها في مختلف 
المسابقات أو االنخراط باألسالك 
العسكرية وشبه العسكرية أو حتى 
عمليات التسجيل بمراكز التكوين 
المهني والتمهين التي تفتح مراكز 
اســتقبالها للملفات لمدد معينة وال 
تعتــرف بــأي تأخيــر فــي وضع 
الملفات ســببه تقاعس المؤسسات 

التربوية
                              فيصل .ف

حملة للوقاية من خطر غاز أحادي أكسيد
 الكربون بالطارف

الوقايــة  حملــة  إطــار  فــي   n
مــن خطر غــاز أحادي اكســيد 
الكربون ، قامت مديرية الحماية 
المدنيــة لواليــة الطــارف اليوم 
بحملة تحسيســية على مســتوى 

المركــب الرياضــي الجــواري 
بلديــة الطارف  تحــري الطاهر 
للوقاية من خطر هذا الغاز القاتل 

الصامت .
                                  ق.م

مسؤولون ببلدية عنابة يزورون مدرسة" دالفني هيبون" 
للمصابني بالتوحد 

n فــي إطار المرافقــة والمتابعة 
،تنقــل رئيــس المجلس الشــعبي 
البلدي لعنابة  السيد يوسف شوشان  
ووفــد من البلدية في زيارة تفقدية 
أمــس األحــد 29جانفي 2023، 
ســعدون  االبتدائيــة  للمدرســة 
محمــد، بالمدينــة القديمة بالقطاع 

الحضــري األول ،مرفوقا ببعض 
أعضاء الهيئة التنفيذية وإطارات 
البلدية ،تحسبا و تحضيرا للطابق 
المخصــص  للمدرســة،  الثانــي 
لجمعية دالفين هيبون لألشخاص 

المصابين بالتوحد بعنابة.
                                 ق.م

خنشلة : فيصل فارس
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شدد ممثلو مجالس الدول األعضاء بمنظمة 
بالجزائر  االثنين  يوم  اإلسالمي،  التعاون 
الصف  توحيد  ضرورة  على  العاصمة، 
الصهيوني  االحتالل  وجه  في  والكلمة 
الشعب  ضد  التعسفية  لممارساته  والتصدي 
الفلسطيني، والدفع نحو إقامة دولة فلسطينية 
ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشريف، 
اإلسالموفوبيا  لمواجهة  التعاون  الى  داعين 
كافة  في  بالتنمية  والنهوض  واإلرهاب 

المجاالت.
و ندد برلمانيو الدول اإلسالمية, في كلماتهم 
خالل اليوم الثاني من أشغال الدورة ال17 
في  األعضاء  الدول  مجالس  اتحاد  لمؤتمر 
الدولي  بالمركز  االسالمي,  التعاون  منظمة 
للمؤتمرات »عبد اللطيف رحال«, بالجرائم 
المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني, إلى جانب 
االعتداء على المقدسات, على غرار اقتحام 
المسجد األقصى المبارك والحرم االبراهيمي 

وغيرهما.
و أكد ممثل جمهورية غينيا, دانسا كوروما, 
للشعب  الالمشروط  الحق  على  كلمته,  في 
الفلسطيني في تقرير مصيره, في وقت تتميز 
»الفوارق  ب  االسالمية  الدول  مواقف  فيه 
الشعب  يتكبده  ما  أمام  واالختالفات« 
بالشرعية  تنادي  التي  وقيادته  الفلسطيني 
تخضع  »فلسطين  أن  الى  الفتا  الدولية, 

للمؤامرات والمناورات«.
الشورى  مجلس  رئيس  أعرب  جهته,  من 
اإليراني, محمد باقر قاليباف, عن دعم بالده 
لمبادرة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد 
مشيدا  الفلسطينية,  الفصائل  للم شمل  تبون, 
بما تبذله الجزائر من جهود في سبيل القضية 
الفلسطينية على اعتبارها القضية المركزية.

الزالت  الفلسطينية  القضية  أن  أبرز  و 
»المقاومة  أن  و  المسلمين,  اذهان  في  حية 
الذين  الصهاينة  خطط  أحبطت  الفلسطينية 
مشاكلهم  لتغطية  جنين  مخيم  على  هجموا 

السياسية والتنصل منها«.
المجلس  رئيس  دعا  المنطلق,  هذا  من  و 
الوطني الفلسطيني, روحي أحمد فتوح, دول 
الضرورية  اإلجراءات  اتخاذ  الى  االتحاد 
لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني, ومقاطعة 
المتطرف  اليميني  الصهيوني  االحتالل 
الفاشي فورا, وكذا ايقاف التطبيع معه وسن 
الدولة  قيام  حتى  معه  التعامل  تجرم  قوانين 

الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
كما طالب فتوح بدعم حصول فلسطين على 
العضوية الكاملة في األمم المتحدة, والعمل 
في  الصهيوني  االحتالل  محاسبة  على 

المحكمة الجنائية الدولية.
و شكر المتحدث, الرئيس تبون على مبادرة 

لم شمل الفصائل الفلسطينية, مؤكدا التوافق 
الجمعي على »اعالن الجزائر«.

عند  المتدخلون  توقف  أخرى,  جهة  من 
ضد  والكراهية  االسالموفوبيا  تصاعد 
العبارات«,  ب«أشد  و  مدينين  المسلمين, 
قيام متطرفين دنماركي-سويدي و هولندي, 
حيث  الشريف,  المصحف  على  باالعتداء 
لجمهورية  الوطنية  الجمعية  رئيسة  وصفت 
األمر  قافاروفا,  صهيبة  أذربيجان, 
غطاء  تحت  وقع  الذي  الشنيع«  ب«الفعل 

»الديمقراطية« التي يتبجح بها الغرب.
و في السياق, أكد رئيس مجلس النواب في 
ماليزيا, داتو جوهري عبدول, أن االعتداء 
على المصحف الشريف »يستهدف المسلمين 

وقيمهم, واالمر يتجاوز حرية التعبير, حيث 
أن األخيرة ال يمكن ان تكون موازية لحرية 

االعتداء على اآلخرين«.
كما كان لموضوع مكافحة اإلرهاب نصيبه 
رئيس  قال  حيث  المشاركين,  تدخالت  من 
الكاميرون,  لجمهورية  الوطنية  الجمعية 
مارسيل نيات جيفنجي, إن »العالم اإلسالمي 
أمام تحديات ومخاطر كبيرة, و امتنا مهددة 
من قبل أعداء اإلسالم الذين يدعون اإلسالم 
ولكنهم يقترفون أعماال مضادة له, وهو ما 
وحوض  الساحل  في  يحدث  ما  في  يتجلى 

بحيرة التشاد«.
األمة  تنظم  أن  ضرورة  على  شدد  و 
الهجمات  وتتوحد إلدانة  اإلسالمية صفوفها 

التضامن  الى  داعيا  وب«شدة«,  اإلرهابية 
على  اإلرهاب  وجه  في  للوقوف  والتآزر 

اختالف اشكاله.
الجمعية  رئيس  قال  الصدد,  هذا  في  و 
بوقوما:  عصمان  لبوركينافاسو,  الوطنية 
يقترفها  إرهابية  هجمات  من  نعاني  »إننا 
يتعلق  ال  األمر  القانون,  عن  الخارجون 
انما  و  وبوركينافاسو  والنيجر  بمالي  فقط 
دول  في  المسؤولين  مطالبا  ككل«,  بالعالم 
االجرامية  التصرفات  »ادانة  ب  االتحاد 
وااللتزام بالعمل على تجفيف مصادر تمويل 

الجماعات اإلرهابية«.
دعوات إلى التعاون لتحقيق التنمية في 

كافة المجاالت
العالم  تواجه  التي  التنمية  تحديات  حول  و 
اإلسالمي, قال رئيس الجمعية الوطنية لكوت 
ديفوار, آدم بيكتوغو, إن »العالم اإلسالمي 
والبد  ومختلفة,  صعبة  تحديات  يواجه 
لتحقيق  وفعال  حقيقي  وتجاوب  توعية  من 
سالم المجتمعات وحل المشاكل االجتماعية 
والسياسية  األمنية  وكذا  واالقتصادية, 
والثقافية وغيرها, خاصة مع ما خلفته أزمة 

كوفيد19- وكذا األزمة الطاقوية«.
و شدد على أنه »ال خيار لدول االتحاد اال 
التعاون لفتح افاق جديدة للتنمية االقتصادية, 
ومشاركة تجاربنا ومعارفنا بطريقة ناجعة, 
واالعتراف  البشرية  قدراتنا  كل  وتوحيد 

بهويتنا«.
نواب  مجلس  رئيسة  دعت  السياق,  في  و 
اندونيسيا, بوان مهاراني, الى توفير الفرص 
للشباب للتعليم والتكوين من خالل تكنولوجيا 
للمستقبل, وكذا تشجيع  متطورة واالستثمار 
المرأة للمشاركة في مختلف قطاعات الحياة, 
في  رائدة  تكون  لكي  السياسة,  غرار  على 

المجتمعات اإلسالمية.

ق ـ د

المؤتمر الـ17 التحاد مجالس منظمة التعاون اإلسالمي بالجزائر:

دعوات إلى توحيد الصف لمواجهة االحتالل الصهيوني

أعلن وزير الدفاع األلماني، 
بيستوريوس،  بوريس 
تدرس  برلين  أن  اإلثنين، 
لقواتها  مبكرا  انسحابا 
العسكرية المنتشرة في دولة 

مالي.
وقال وزير الدفاع األلماني، 
لصحيفة  تصريحات  في 
األلمانية  دويتشه«  »ذود 
إن الحكومة تفكر في سحب 
المشاركة  األلمانية  القوات 
المتحدة  األمم  بعثة  ضمن 

لتحقيق االستقرار في مالي في وقت أبكر مما هو مخطط له.
يمكنها  ال  األلمانية  »القوات  بأن  المبكر  االنسحاب  بيستوريوس  وعلل 

الوفاء بتفويضها في ظل الظروف الحالية«.
وكانت الحكومة أعلنت في نوفمبر ، أنه سيتم سحب القوات األلمانية من 
مالي في موعد أقصاه ماي 2024، لكنها قالت إنها قد تُنسحب في وقت 
أبكر إذا كان من المستحيل إطالق الطائرات بدون طيار التي تتيح للجنود 

أداء المهام خارج القواعد.
مغادرة  من  جنودنا  يتمكن  لم  »إذا  األلمانية  للصحيفة  قال  بيستوريوس 
القاعدة أو تمكنوا حتى من التحرك في دائرة نصف قطرها صغير ألن 
الطائرات بدون طيار ال تستطيع التحليق، فإنهم ال يقومون بمهمتهم، ثم 

تصبح المهمة مضيعة للمال والوقت.«
وقال إن الطائرات بدون طيار المرافقة للقوات األلمانية في مالي، تمكنت 
من التحليق آخر مرة قبل عيد الميالد، أي في ديسمبر الماضي، دون أن 

يذكر موانع تحليق هذه الطائرات.
 ،2012 عام  منذ  إرهابية،  تنظيمات  تنفذها  عنف  أعمال  مالي  وتشهد 
وبدأت باختطاف هذه التنظيمات انتفاضة انفصاليي الطوارق في الشمال.

وامتد العنف منذ ذلك الحين إلى دول أخرى في منطقة الساحل وغرب 
أفريقيا على الرغم من الرد العسكري الدولي المكثف.

ويأتي انسحاب القوات األلمانية بعد أن أنهت فرنسا وجودها في دولة مالي 
ق ـ دإثر خالف مع الحكومة العسكرية في األخيرة.

أبرز أسباب االنسحاب 
المبكر لقوات ألمانيا 

من مالي

تتصاعد المخاوف في فرنسا من تحول إضرابات 
وكذلك  االقتصاد،  تهدد  آفة  إلى  العمالية  النقابات 

أمن واستقرار البالد.
من جانبه، قال وزير النقل وعدد من هيئات النقل 
العام في فرنسا، أول أمس، إن إضرابات النقابات 
الحكومة  احتجاًجا على خطة  البالد،  في  العمالية 
اضطراب  إلى  ستؤدي  التقاعد،  نظام  إلصالح 

شديد في وسائل النقل العام هذا الثالثاء.
على  ومظاهرات  إضرابات  إلى  النقابات  ودعت 
تكرار  في  وتأمل   ، الثالثاء  هذا  البالد  مستوى 
المشاركة الكبيرة في أول احتجاج يوم 19 جانفي 
الجاري عندما احتشد ما يزيد على مليون محتج 
على خطة اإلصالح. كما أوقفت اإلضرابات في 
المصافي وعرقلت  وأغلقت  القطارات  اليوم  ذلك 

توليد الطاقة.
)إل. لتلفزيون  بون  كليمان  النقل  وزير  وقال 
يتعلق  فيما  جًدا  صعًبا  يوًما  »سيكون  سي.آي( 

بالنقل العام.. نتوقع اضطرابات كبيرة«.
)إس. الحكومية  الحديدية  السكك  شركة  وقالت 
إن.سي.إف( في بيان إن حركة الرحالت ستتعطل 
بشكل كبير على امتداد شبكتها بالكامل هذا الثالثاء 
بسبب اإلضراب، وأوصت الناس بإلغاء أو تأجيل 

رحالتهم أو العمل من المنزل.
تعطيل رحالت الطيران

وقالت هيئة الطيران المدني الفرنسية في بيان إنها 
طلبت من شركات الطيران خفض برامج رحالتها 
 ، الثالثاء  هذا  أورلي  باريس  مطار  في   % 20
اإلجراء  هذا  من  الرغم  على  أنه  أضافت  لكنها 

الوقائي، يمكن توقع حدوث تأجيل لرحالت.
وقال وزير النقل بون إن الحكومة ال تزال منفتحة 

لكنه  النقابات،  مع  المحادثات  من  مزيد  على 
أضاف أنها ستحافظ على هدف اإلصالح الرئيسي 
المتمثل في زيادة سن التقاعد لمدة عامين إلى 64. 

فيما أوضح أن »جوهر اإلصالح لن يتغير«.
الحكومة ترفض التفاوض

ليوم  الفرنسية  العمالية  النقابات  استعداد  ومع 
إجراء  ضد  الثالثاء  هذا  االحتجاجات  من  آخر 
استبعدت  للجدل،  المثير  التقاعد  نظام  إصالح 
رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن التراجع 
عن خّطة رفع سّن التقاعد إلى 64 عاًما. فزيادة 
السّن األدنى للتقاعد من 62 عاما حالًيا إلى 64 
عاًما جزء من حزمة إصالحات رئيسية اقترحها 
الرئيس إيمانويل ماكرون لضمان التوازن المالي 

لنظام التأمين االجتماعي في فرنسا.
خرج  البرنامج،  ضد  النقابات  احتجاجات  وبعد 
 19 في  الشوارع  إلى  شخص  مليون  من  أكثر 

جانفي، وأشارت الحكومة إلى وجود مجال لتعديل 
بعض اإلجراءات.

ويشمل ذلك عدد سنوات المساهمة الالزمة للتأهل 
وشروطا  كامل،  تقاعدي  معاش  على  للحصول 
العمل في سّن مبكرة، وأخرى  بدأوا  خاصة لمن 
لرعاية  المهنية  أوقفن مسيرتهن  اللواتي  لألمهات 
بورن  إليزابيت  الحكومة  رئيسة  لكن  أطفالهن. 
التقاعد  لسّن  األدنى  الحد  أن  على  األحد  شددت 
)64 عاما( غير قابل للنقاش. وقالت بورن إلذاعة 

فرانس إنفو »هذا غير قابل للتفاوض«.
وفي توافق نادر بينها، وصفت أكبر ثماني نقابات 
وقالت  عادل«،  »غير  بأنه  اإلصالح  فرنسا  في 
تتجاوز  الثالثاء  أكبر«  »تعبئة  في  تأمل  إنها 
االحتجاجات التي نظمتها في وقت سابق من هذا 

الشهر.
ق ـ د

الثالثاء العاصف

إضرابات يف فرنسا احتجاجًا على خطة الحكومة
إلصالح نظام التقاعد
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حرية و مسؤولية 
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للمنتخبين

ص 13

الناخب الوطني مجيد بوقرة : »لدينا فكرتنا 
للفوز على النيجر يف نصف النهائي«
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سبب حجب 
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)سا  الثالثاء  اليوم   والنيجر  الجزائر  منتخبا  يلتقي 
00ر17( بملعب ›ميلود هدفي‹ بوهران لحساب نصف 
المحليين  القدم لالعبين  إفريقيا لألمم لكرة  نهائي بطولة 
)شان2022-( بشعار مشترك وهو الظفر بتأهل تاريخي 

للنهائي لكلتا التشكيلتين.

نهائي  نشط  وأن  المنتخبين  من  ألي  يسبق  لم  وبالفعل, 
هذه  في  الرابعة  للمرة  تشارك  التي  فالنيجر،   . ›الشان‹ 
إلى  2009، تصل  في عام  إنشاؤها  تم  الذي  المنافسة، 

المربع الذهبي من البطولة ألول مرة.
أما المنتخب الجزائري، فإنه يصل للمرة الثانية إلى نفس 

الدور، وذلك في ثاني مشاركة له أيضا في ›الشان‹، 
إلى  البطولة  في  له  نهائي  نصف  أول  يعود  حيث 
2011 خالل دورة السودان، عندما أقصي، بقيادة 
المدرب عبد الحق بن شيخة، من طرف تونس، قبل 

أن ينهي المسابقة في المركز الرابع.
وتوجب انتظار اثني عشر عاما كامال لرؤية الفريق 
›الشان‹،  في  الثانية  للمرة  للمحليين   الجزائري 
بصفته منتخب البلد المنظم، وهو ما يجعله يستفيد 
يحفز  الذي  األمر  والجمهور،  الميدان  عاملي  من 
التصميم  الوطني مجيد بوقرة على  المدرب  أشبال 

أكثر النتزاع التاج القاري.
بأقوى  يمر  منافس  سهلة ضد  المهمة  تكون  لن  و 
فتراته، حيث سيخوض مباراة المربع الذهبي بروح 
معنوية عالية، بعدما تمكن من إزاحة منتخبين اثنين 
وغانا(،  )الكاميرون  للتتويج  المرشحين  من  كانا 
المدرب  أشبال  عند  الثقة  حجم  من  زاد  ما  وهو 

هارونا دوال.
أيضا من  الذي يستفيد  النيجر،  واألكيد أن منتخب 
السابقة  مبارياته  كل  خاض  ألنه  الملعب  عامل 
بالملعب األولمبي ›ميلود هدفي‹، لن يواجه منافسه 
الذي  الطموح  الضحية.  وهو  الجزائري في ثوب 
منتخب  قاد  الذي  دوال،  هارونا  المدرب  عنه  عبر 
بعد  كبيرة  بثقة  تحدث  حيث   ،2011 نسخة  في  بالده 
التأهل الرائع لفريقه ضد غانا )0-2( في الدور السابق.

تاج الدين 

ستكون المواجهة التي تجمع مساء اليوم بملعب 
نيلسون مونديال ببراقي بين السينغال ومدغشقر 
قمة في التنافس واإلثارة  بالنظر ألهمية اللقاء 

وقوة الفريقين .

تاج الدين 
ويؤدي منتخب مدغشقر مشوارا مشرفا للغاية 
ببطولة  األولى  القارية  مشاركته  بمناسبة 
)الشان2022-(, حيث تصدر مجموعته الثالثة 

حساب  على  األول  الدور  في 
غانا وذلك قبل إقصاء يوم السبت 
الماضي منتخب الموزمبيق )-3
1( ضمن ربع النهائي للمنافسة, 

ليطيح بذلك بجميع التوقعات.
إلى  السنغالي  المنتخب   صعد 
المحطة قبل النهائية لدورة شان-
2022 بعد تغلبه على موريتانيا 
النهائي،  ربع  الدور  في   )1-0(
الملغاشي  الفريق  سيطر  بينما 
بمناسبة مشاركته القارية األولى 
بواقع  موزمبيق  منتخب  على 

.)3-1(
سجل  اإلحصائي،  الجانب  من 
أهداف   5 السنغالي  الهجوم 
بالمقابل تلقى دفاعه هدفا وحيدا 
في  خسرها  التي  مقابلته  خالل 
أوغندا،  أمام  المجموعات  دور 
قوة  أن  السنغالي  التقني  واعتبر 
المجموعة,  في  تكمن  فريقه 
بنك  وثراء  المجموعة  في  تمكن  فريقنا  »قوة 

االحتياط، كل العناصر مهمة«.

السنغال-مدغشقر مساء اليوم بملعب نيلسون مونديال  : 

الحظوظ ستكون متكافئة 
في مواجهة صعبة للطرفين

أصداء "للشان"

بمشوارنا  : فخورون  منتخب مدغشقر  مدرب 
القدم  إفريقي  كبير في كرة  بلد  والسينغال 

أيمن  الجزائري  المنتخب  مهاجم  أكد 
ما  أن  بوهران,  االثنين  أمس  محيوص, 
عدد  كان  مهما  الفوز  هو  ورفاقه  يهمه 
مواجهة  عشية  وهذا  المسجلة,  األهداف 
00ر17(  )سا  الثالثاء  اليوم  النيجر 
األفريقية  األمم  بطولة  نهائي  نصف  في 
 ، للمحليين  القدم  لكرة  )شان(  القدم  لكرة 
وشدد  )وهران(.  هدفي«  »ميلود  بملعب 
بين  من  أهداف  ثالثة  مسجل  محيوص, 
في  ›‹الخضر‹‹,  حصدها  التي  األربعة 
المباراة،  تسبق  التي  الصحفية  الندوة 
شيء  وال  الفوز  هو  ›‹األهم  أن  على 
بصعوبة  أقر  بالمقابل  الفوز‹‹.  غير  آخر 
مقتنع  أنه  مضيفا  النيجر،  ضد  المهمة 
في  ›‹الثغرة  سيجدون  وزمالءه  بأنه 
طمأن  كما  صالبته‹‹.  رغم  النيجر  دفاع 
األولى(  )الرابطة  الجزائر  اتحاد  العب 
عشية  لالعبين  المعنوية  الحالة  بخصوص 
»مصمم  الجميع  أن  إلى  مشيرا  المباراة، 
إلى  الديناميكية  بنفس  المواصلة  على 

الكأس«. انتزاع  غاية 
أجرى  قد  الوطني  المنتخب  كان  وإذا 
›‹نيلسون  بملعب  السابقة  األربع  مبارياته 
حيث  العاصمة(،  )الجزائر  مانديال‹‹ 
فإنه سيضطر  أصبح يعرف معالمه جيدا، 
هدفي‹‹،  ›‹ميلود  بملعب  النيجر  لمواجهة 
أجرى  الذي  المنافس  ›‹معقل‹‹  وهو 
المسابقة.  بداية  منذ  مقابالته  كل  به 
بأن  محيوص  اعتبر  الشأن،  هذا  وفي 
طموحات  من  شيئا  يغير  ال  العامل  هذا 
أنه  مضيفا  بوقرة،  مجيد  المدرب  أشبال 
الجمهور  دعم  على  يعتمدون  وزمالءه 
المنشود  الهدف  لتحقيق  الالعبين  لدفع 
أخرى،  جهة  من  بالبطولة.  الفوز  وهو 
بأن  عاما  ال26  صاحب  المهاجم  أكد 
هذه  في  شخصية  طموحات  أيضا  لديه 
ترتيب  يتصدر  وأنه  سيما  البطولة، 
الهدافين، حيث أرجع الفضل في ذلك إلى 
الذين يساعدونه كثيرا فوق أرضية  رفاقه 

تعبيره. حد  على  الميدان، 
الشأن  هو  »مثلما   : بالقول  حديثه  ليختتم 
خوض  في  أرغب  طموح،  العب  لكل 
عقدي  الوطن.  خارج  احترافية  تجربة 
أشهر،  ستة  بعد  ينتهي  الجزائر  اتحاد  مع 
في  التفكير  قبل  تشريفه  على  سأعمل 

الشخصي‹‹. مستقبلي 

شان  2022 : إجماع الوفود 
األجنبية على جودة الظروف 

التنظيمية بقسنطينة

 أجمع العديد من ممثلي الوفود اإلفريقية و الهيئات الكروية و الزوار األجانب 
الذي حلوا بقسنطينة بمناسبة بطولة افريقيا لالعبين المحليين )شان 2022( 
على ›‹جودة ظروف االستقبال و األمور التنظيمية المحكمة‹‹ بمدينة الصخر 
العتيق خالل هذه المنافسة القارية التي تحتضنها الجزائر من 13 يناير إلى 4 
فبراير المقبل. و وفقا لالنطباعات التي جمعتها /وأج من ضيوف الشان الذين 
المهمة  فإن ›‹قسنطينة نجحت في  الفترة األخيرة،  الوالية في  توافدوا على 
التي أوكلت لها من حيث تقديم صورة جميلة عن عاصمة الشرق الجزائري 
بجميع  التكفل  كذا  و  الترحيب  حفاوة  و  المميز  االستقبال  ذلك من خالل  و 
المتطلبات الالزمة إلنجاح البطولة باإلضافة إلى الدور الكبير و الفعال لسكان 
الزائرة قبل مغادرتهم لمدينة  الوفود  الذين تركوا انطباعا جيدا لدى  الوالية 
الجسور المعلقة«. و عقب زيارته للمعالم الثقافية و السياحية لمدينة الصخر 
العتيق صرح األمين العام للكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم، فيرون موسينجو 
أومبا، الذي حضر عدة مباريات بملعب الشهيد حمالوي )داودي سليمان( أن 
›‹والية قسنطينة ظهرت بمستوى الئق من حيث تحكمها في تسيير األمور 
و  إيوائهم  األجنبية،  للوفود  الجيد  االستقبال  غرار ضمان  على  اللوجيستية 
نقلهم في أحسن الظروف و كذا توفير المرافق الرياضية و الوسائل الالزمة 
لمسايرة مجريات البطولة وفقا للمعايير المعمول بها في المسابقات القارية 
و الدولية«. من جهته، أعرب دافيد كاستيلو، )ممثل وفد إعالمي مكون من 
مصوري المباريات و التقنيين و المهندسين التابعين لمؤسسة ميديا كورب 
اإلسبانية(، عن سعادة فريق عمله بالفترة التي قضوها بهذه الوالية لما وجدوه 
التظاهرات  تنظيم  مستوى  إلى  ترقى  تقنية  تسهيالت  و  ميدانية  مرافقة  من 
»انعكاس  هو  مهمتهم  نجاح  أن  أكدوا  حيث  األوروبية  بالدول  الرياضية 
لنجاح الجزائر في تنظيم هذه البطولة اإلفريقية. بدوره، أشاد مدرب منتخب 
السودان للمحليين، برهان تيا، بحفاوة االستقبال و التكفل المميز الذي حظي 
الرياضية  المنشآت  كذا  و  اإلطعام  و  اإليواء  ظروف  حيث  من  منتخبه  به 
إجراء  لبلده،  القدم  كرة  اتحادية  نية  عن  المحليين  للمسؤولين  كشف  حيث 
التربص التحضيري ل«صقور الجديان« في الصيف المقبل بقسنطينة تحسبا 
لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023. فيما أعرب مدرب المنتخب الملغاشي، 
روميالد راكوتون دراب، الذي حقق بملعب الشهيد حمالوي بقسنطينة تأهال 
هذه  في  له  مشاركة  أول  في  الشان  لمنافسات  الذهبي  المربع  إلى  تاريخيا 
البطولة، عن امتنانه الكبير للسلطات المحلية لوالية قسنطينة و الجهاز األمني 
و كذا القائمين على قطاعات الرياضة، الثقافة و السياحة لمجهوداتهم الحثيثة 
من أجل وضع منتخبهم في أحسن الظروف و هو ما مكنهم من تجسيد أهدافهم 

الرياضية بالتأهل إلى الدور ربع نهائي ثم نصف النهائي.
كما أبرز مناصرون لعديد المنتخبات اإلفريقية أن جمهور هذه الوالية »فريد 
من نوعه« حيث أبان عن »احترامه لضيوف البطولة و عن عشقه لكرة القدم 
بتسجيله لحضور قياسي في مباراة ربع النهائي رغم أنها ليست مقابلة منتخبه 

الوطني خاصة و أنها جرت في ظل برودة شديدة للطقس«.
كما ساهموا كثيرا -وفق ذات اآلراء- في إضفاء جو من المتعة على المباريات 
و كشفوا عن رغبتهم الكبيرة في احتضان بلدهم لكأس أمم إفريقيا 2025 
من خالل رفعهم لالفتة كتب عليها باللغة االنجليزية ›‹كان 2025 .. نعم 

نستطيع«.

الالعب قندوسي سيواصل مغامرته مع ›الخضر‹ حتى نهاية الشان
على  موافقتها  للمنافسات،  لجنتها  عبر  )كاف(،  القدم  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية  أكدت 
مواصلة الدولي الجزائري احمد قندوسي لمغامرته مع المنتخب الوطني في بطولة إفريقيا 
لألمم لالعبين المحليين )شان2022-، المؤجلة إلى 2023( المتواصلة في الجزائر، حسب 

ما أفادت به أمس االثنين االتحادية الجزائرية لكرة القدم )فاف( عبر موقعها الرسمي.
كل  أن  اللجنة  أوضحت  أدامو،  سامسون  من طرف  موقعة  المنافسات  للجنة  مراسلة  ففي 
العب تم قيده في فريق محلي لبالده قبل انطالق بطولة أمم إفريقيا لالعبين المحليين 2022 
يعتبر مؤهال للمشاركة في البطولة وأن الهدف األساسي الذي أطلقت ألجله هذه المنافسة، 
وهو ترقية مستوى الالعب المحلي في القارة. وأضافت لجنة المسابقات في مراسلتها: »أن 
هذا المبدأ يبقى قائما كذلك حتى في حال انتقاله إلى فريق غير محلي خالل فترة البطولة 
وحتى نهايتها«. وأشارت الكاف في ذات المراسلة بأن الوقوف ضد انتقال الالعبين المحليين 
األفارقة يتعارض بشكل مباشر مع الهدف األساسي الذي أطلقت ألجله هذه المنافسة، وهو 

ترقية مستوى الالعب المحلي في القارة.
المصري،  األهلي  في  توقيعه  بعد  قندوسي  احمد  الالعب  فإن  »الكاف«،  مراسلة  ووفق 
النهائي، التي تجمع بين الجزائر  سيكون بوسعه المشاركة بصفة عادية في مباراة نصف 

والنيجر، ثم المباراة النهائية في حال التأهل.
وكان نادي األهلي قد أعلن يوم السبت، عن تعاقده الرسمي مع أحمد قندوسي العب وفاق 

سطيف لمدة ثالث سنوات وذلك في فترة االنتقاالت الشتوية الجارية.
تاج الدين

بطولة أمم إفريقيا للمحليني / الجزائر- النيجر مساء اليوم بوهران  

من أجل تأهل تاريخي إلى النهائي 
للمنتخبين

لكرة  المحلي  الملغاشي  المنتخب  مدرب   أفاد 
االثنين  أمس   راكوتوندراب،  روميالد  القدم، 
السنغالي  نظيره  مواجهة  أن  على  بالجزائر، 
لبلوغ  يطمحان  فريقين  بين  متوازنة  ستكون 
النهائي للمرة األولى، وذلك يوم الثالثاء بملعب 
سا(،  )00ر20  ببراقي  مانديال«  »نيلسون 
لحساب الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا 
إلى  أجلت  )شان2022-  المحليين  لالعبين 

.)2023
وصرح مدرب تشكيلة »البيريا« خالل الندوة 
الصحفية التي نشطها بملعب نيلسون مانديال 
كبير  إفريقي  بلد  : »السنغال  قائال  ببراقي، 

في كرة القدم حيث فاز منتخبه األول مؤخرا 
فنشارك  نحن  أما  إفريقيا2022-.  أمم  بكأس 
للمرة األولى في بطولة الشان ونحن فخورون 
بالمشوار الذي حققناه لحد اآلن. المقابلة ستكون 
صعبة لكن الحظوظ ستكون متكافئة«. وأضاف 
: »حاليا مررنا لمرحلة أخرى ومستوى أعلى 
و  بدنيا  القوي  السنغالي  المنتخب  نواجه  حينما 
الذي يلعب بشراسة، علينا أن نكون أقوياء من 
طوال  تركيزنا  على  والحفاظ  الذهني  الجانب 

المقابلة. حضرنا جيدا لهذا الموعد من الناحية 
الذهنية. الدفاع السنغالي يمتلك أيضا دفاعا قويا 
السنغال  اعتقادي  حسب  وحيد(.  هدف  )تلقى 
لكن  النهائي  إلى  للتأهل  األبرز  المرشح  هو 
جزئيات  خالل  من  ستحسم  النهائية  الوضعية 
 . بسيطة

الذي  الفريق 
سيحافظ على تركيزه هو من سيفوز باللقاء«.

وبخصوص مفاتيح مقابلة الدور نصف النهائي، 
أفاد التقني روميالد راكوتوندراب، الذي عينته 
)الكاف(  القدم  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية 
أحسن مدرب خالل دور المجموعات، أنه من 

الضرورة تفادي الوقوع في الهفوات المميتة.
وأوضح : »يجب التحلي بالصرامة و التركيز 
األخطاء  تفادي  علينا  الفوز،  تحقيق  أجل  من 
قدر اإلمكان ألن أي هفوة ستكلفنا اإلقصاء من 
الدورة. نعتزم تقديم أحسن مستوياتنا. علينا إيجاد 
الكلمات الالزمة من أجل تحفيز الالعبين لتقديم 
الحالة  جديد.  إنجاز  وتحقيق  لديهم  ما  أفضل 
الذهنية مهمة جدا في مثل هذه المواعيد«. وفي 
رده عن سؤال يخص أحسن هداف في شان-
أحسن  رزافيندرانايفو،  كولونيا   ،2022
الجزائري  مع  مناصفة  الدورة  في  مهاجم 

أيمن محيوص برصيد 3 أهداف.
أهمية  على  الملغاشي  الوطني  الناخب  أبرز 
المجموعة داخل فريقه على حساب الفرديات، 
نكن  لم  الجزائر  إلى  مجيئنا  »قبل  موضحا: 
نمتلك العبين نجوم أو العب خارق للعادة يمكنه 
قبل اللقاء. سياساتنا تعتمد على اللعب الجماعي 
إلى  الساعة«، مشيرا  بثماره لحد  أتى  وهو ما 
أن السنغال استفاد من يوم راحة إضافي مقارنة 
لصالحهم  حاسما  يكون  قد  ما  وهو  بمدغشقر 

متمنيا أن يكون العبوه جاهزين بدنيا.

الناخب الوطني مجيد بوقرة : »لدينا فكرتنا للفوز على 
النيجر يف نصف النهائي«

الجزائري  المنتخب  مدرب   صرح 
للمحليين، مجيد بوقرة، يوم االثنين بوهران 
للفوز  عليها  سيعتمد  التي  فكرته  لديه  بأن 
 )17 )00ر  الثالثاء  اليوم   النيجر  على 
برسم  )وهران(  هدفي«  »ميلود  بملعب 
اإلفريقية  للبطولة  النهائي  نصف  الدور 
لألمم )شان( لكرة القدم لالعبين المحليين.

الندوة  في  الوطني  الناخب  اعترف  و 
›‹بقوة  المباراة  تسبق  التي  الصحفية 
جيد  يعرفه  أنه  إلى  منوها  المنافس‹‹، 
تقابال  وأن  للمنتخبين  سبق  بعدما  المعرفة 
لهذه  تحضيرا  الفارط  العام  وديا  مرتين 

المسابقة القارية.
و أضاف: »ندرك أننا سنواجه منتخبا قويا 
يمتلك في تعداده العبين ذوي بنية جسمانية 
هائلة. أعتقد أن هذا المنافس يستحق فعال 
لدينا  ولكن  الذهبي،  المربع  إلى  الوصول 

فكرتنا لتجاوز عقبته‹‹.
ألول  النهائي  نصف  إلى  النيجر  تأهل  و 
›‹الشان‹‹،  في  مشاركاته  تاريخ  في  مرة 
بالفوز  الخصوص  وجه  على  تألق  حيث 
مرحلة  في   )1-0( الكاميرون  على 
في   )2-0( غانا  على  ثم  المجموعات، 

الدور ربع النهائي.
و في تعليقه على هذا المشوار، قال القائد 
يتفاجأ  لم  بأنه  الوطني  للمنتخب  األسبق 
›‹مينا‹‹،  تشكيلة  بنتائج  اإلطالق  على 

»سيما بعدما وقفت على إمكانياتهم خالل 
لعبناهما ضدهم  اللتين  الوديتين  المباراتين 
واللتين فزنا بهما، ولكن مباراة الغد ستكون 

أمرا آخرا بالتأكيد‹‹.
طريقة  جيدا  درسنا  »لقد  بالقول:  تابع  و 
ذلك.  على  بناء  وحضرنا  الخصم،  لعب 
الذي  الحلم  لتحقيق  محفزين  الالعبين  كل 
يراودهم وهو التتويج بالكأس، لم يبق أمامنا 
إال خطوة واحدة لبلوغ النهائي. في كل مرة 
أقول لالعبين بأن هذه الفرصة قد ال تتكرر 
في  يزيد  ما  وهو  العب،  أي  مشوار  في 

تحفيزهم لتحقيق الهدف المنشود‹‹.
الملعب  تغيير  حول  سؤال  على  ردا  و 
الذين  العبيه  على  يؤثر  قد  كان  إذا  وما 
بملعب  السابقة  األربع  مبارياتهم  خاضوا 
نيلسون مانديال )الجزائر العاصمة(، لم يبد 

المتحدث أي قلق في هذا الشأن.
و أردف قائال: »لدينا معالمنا أيضا بملعب 
وهران حيث لعبنا مرتين. كما أن مواجهة 
سيكون  مكتظة،  مدرجات  أمام  المنافس 
الجمهور  حماس  يعرف  كلنا  لنا.  محفزا 
الوهراني وعشقه لمنتخب بالده، بدليل أنه 
غضون  في  النهائي  نصف  تذاكر  بيع  تم 
خمس ساعات، وهذا جعلنا سعداء للغاية‹‹.

»تجربة كأس العرب أفادتني كثيرا«
الجانب  فإن  أيًضا،  بوقرة  إلى  بالنسبة  و 
اللقاء،  هذا  في  حاسًما  سيكون  الذهني 

الحالة  بأن  الخصوص  هذا  في  مطمئنا 
›‹بعدما  للغاية  جيدة  لالعبيه  الذهنية 
تخلصوا، مع مرور المباريات، من التوتر 

الذي كانوا عليه في بداية المسابقة‹‹.
و اعتبر في هذا الصدد، أن كأس العرب 
المنتخب  مع   2021 عام  بها  فاز  التي 
الوطني، ساعدته شخصيا بشكل كبير على 
تسيير »ضغط ›‹الشان‹‹ وكذا تحضيرات 

العبيه في هذه البطولة«.
لفريقه،  الهجومية  المشاكل  إلى  بالعودة  و 
في   )1-0( ضئيل  بفوز  اكتفى  الذي 
المباريات األربع التي خاضها في المنافسة 
لحد اآلن، قال المسؤول التقني األول على 
النوع من  هذا  مثل  ›‹في  أنه  ›‹الخضر‹‹ 
األساسي هو عدم  الشيء  فإن  المنافسات، 
ذلك  ألن  األهداف،  من  الكثير  استقبال 

سالح قوي في السباق على الكأس«.
الكونفدرالية  برئيس  بوقرة  أشاد  كما 
باتريس  )كاف(،  القدم  لكرة  األفريقية 
أهمية  »يعطي  حسبه،  الذي،  موتسيبي، 
المحليين،  والالعبين  ل‹‹الشان‹‹  كبيرة 
كما يتضح من قراره برفع قيمة المكافآت 

المخصصة للمسابقة«.
األولى  القارية  الكروية  الهيئة  حددت  و 
المكافأة التي ستُمنح للفائز في هذه النسخة 
مليون   2 بمبلغ  ›‹الشان‹‹  من  السابعة 
مليون   1.2 حوالي  كانت  بينما  دوالر، 

دوالر في الطبعات السابقة.
االتحاد  لطلب  ›‹الكاف‹‹  قبول  حول  و 
الجزائري بالسماح لالعبين أحمد قندوسي 
مع  المنافسة  بمواصلة  عريبي،  وكريم 
›‹الخضر‹‹ بعدما أمضيا مؤخرا  لناديين 
أجنبيين )البطولة الحالية مخصصة لالعبين 
الذين ينشطون مع أندية بلدانهم فقط(، أبدى 
بوقرة سعادته الكبيرة بهذا القرار، واصفا 
إياه ب‹المنطقي‹‹، ألن منع الالعبين من 
في  إجحافا  سيعتبر  كان  المنافسة  إنهاء 

حقهما، على حد تعبيره.
انضم  قندوسي  الميدان  متوسط  أن  يذكر 
المصري  األهلي  إلى  األسبوع  نهاية  في 
قادما من وفاق سطيف، بينما وقع المهاجم 
منهيا  السعودي  القادسية  لصالح  عريبي 

المحلي مشواره مع شباب بلوزداد. السنغالي  المنتخب  مدرب  أصر 
بالجزائر،  يوم  ثياو،  بونا  بابي  القدم،  لكرة 
من  قويا  يكون  بأن  مطالب  فريقه  أن  على 
الملغاشي  بنظيره  لإلطاحة  الجوانب  جميع 
»نيلسون  بملعب  الثالثاء  يوم  القوي, 
لحساب  سا(،  )00ر20  ببراقي  مانديال« 
إفريقيا  أمم  لبطولة  النهائي  نصف  الدور 
إلى  المحليين )شان2022- أجلت  لالعبين 

.)2023
الندوة  خالل  ثياو  بونا  المدرب  صرح  و 
الصحفية التي نشطها بملعب نيلسون مانديال 
ببراقي، قائال : »في البداية أود تهنئة مدرب 
أحسن  جائزة  نيله  إثر  مدغشقر  منتخب 
يخص  فيما  المجموعات.  دور  في  مدرب 
باستحقاق  الذهبي  المربع  بلغنا  لقد  فريقي، 
في  المثلى  الطريقة  انتهاج  علينا  واآلن 

النهائي  إلى  التأهل  و  هدفنا  بلوغ  سبيل 
الملغاشي الجيد. سنحاول رفع  الفريق  ضد 
التحدي أمام منافسنا، حيث نمتلك األوراق 
دائما  ممكنة.  كيفية  بأحسن  سنوظفها  التي 
المغلوب  خروج  دور  مباريات  تتميز  ما 
بالتوازن من حيث القوى، فهي تلعب على 
جزئيات بسيطة ولهذا علينا أن نكون أقوياء 

في كل الجوانب«.
و أضاف : »نعلم أن مدغشقر يمتلك هجوما 
يسجل العديد من األهداف )أحسن هجوم في 
المباريات  لكن  أهدفا(,   8 المنافسة برصيد 
تتابع و ال تتشابه. أفضل طريقة للدفاع هي 
الهجوم, حيث سنعمل على منع خصمنا من 
تطبيق خطة لعبه المعتادة. أتمنى أن يكون 
إستراتيجيتنا فوق  لتطبيق  العبونا جاهزين 
أرضية الميدان«. و أوضح التقني السنغالي 

: »الملغاشيون يؤدون مشوارا جيدا خالل 
هجومية  خطة  يطبقون  حيث  الدورة  هذه 
عبر نسوج كروية جميلة, غير أنني أمتلك 

فكرة واضحة عن كيفية إيقافهم«.
ما  التي  الطيبة  النتائج  على  تعليقه  في  و 
السنغالية  المنتخبات  مختلف  تحققها  فتئت 
في االستحقاقات القارية والدولية، أثنى بابي 
بونا ثياو على العمل الذي تقوم به االتحادية 

السنغالية لكرة القدم.
و قال : »السنغال تشتغل على االستمرارية 
فكل المنتخبات نجحت في إحراز نتائج جيدة، 
اإلمكانيات  وضعت  التي  التحاديتنا  هنيئا 
الالزمة لدعم المنتخبات الوطنية، التي بدأت 
في جني ثمارها. سنواصل العمل والتطور 

فلبلدنا يستحق المزيد من اإلنجازات«.
ق.ر

مدرب منتخب السينغال : فريقي مطالب بأن 
يكون قويا من جميع الجوانب 

اإلثنين  أمس  دوال  هارونا  النيجر  منتخب  مدرب  أكد 
بوهران أن مباراة الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا 
لالعبين المحليين »شان 2022 » أمام الجزائر اليوم 
الثالثاء )00ر17( بملعب »ميلود هدفي« ستحسم على 

أرضية الميدان وليس في المدرجات.
بقاعة  نشطها  صحفية  ندوة  في  دوال  هارونا  قال  و 
المحاضرات بملعب »ميلود هدفي« أن العبي المنتخب 
للجمهور  المتوقع  القوي  الحضور  متخوفين من  ليسوا 
بالمنتخب  ستجمعهم  التي  المقابلة  خالل  الجزائري 
سيحدده  النتيجة  في  الفارق  أن  يدركون  و  الجزائري 

كانت  مهما  أخر  عامل  أي  ليس  و  الميدان  في  اللعب 
»العبيه  أن  النيجيري  التقني  أضاف  و  أهميته«. 
التقوا  قد  و  جيد  بشكل  بوقرة  المدرب  أشبال  يعرفون 
بهم في مباراتين وديتين منذ أقل من شهرين ،كما تابعوا 
 « 2022 األدوار األولى من »شان  مبارياتهم خالل 
و يحضرون أنفسهم نفسيا و بدنيا على هذا المنوال من 

أجل الفوز و التأهل إلى الدور النهائي«.
المنتخب  قوة  »يدرك  أنه  النيجيري  المدرب  ذكر  و 
من  يستفيد  و  المنظم  البلد  فريق  باعتباره  الجزائري 
لم  إلى كونه  أمام جمهوره إضافة  ميدانه و  اللعب في 

يتلق أي هدف منذ بداية البطولة, إال أن كل ذلك لن يمنع 
العبيه الذين يثقون في أنفسهم و في قدراتهم من بذل 
قصارى جهودهم و التركيز في الميدان و التحرر من 
الضغط السلبي من أجل الفوز و التأهل إلى الدور بع 
النهائي«. من جهة أخرى تمنى هارونا دوال أن »تبقي 
للمحليين  إفريقيا  بطولة  على  اإلفريقية  الكونفدرالية 
المحليين  لالعبين  تسمح  منافسة  باعتبارها  )الشان( 
باللعب دوليا و ابراز قدراتهم و طرق أبواب االحتراف 

مقارنة بالبطوالت و المنافسات الدولية األخرى.
ق.ر

مدرب منتخب النيجر : »المباراة ستحسم على أرضية الميدان
و ليس في المدرجات«

‘’ال يهم عدد األهداف 
المسجلة بقدر ما يهم 
الفوز’’أيمن محيوص



نابولي يهزم روما ويحكم قبضته 
على صدارة الدوري اإليطالي

عزز نادي نابولي صدارته للدوري اإليطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه روما يوم األحد بنتيجة 1-2، في قمة 
ـ20 من المسابقة. المرحلة ال

نابولي بحلول الدقيقة 17، وأدرك اإليطالي )المصري  وأحرز الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين هدف التقدم ل
التعادل  هدف  الشعراوي  األصل( ستيفان 
البديل  يسجل  أن  قبل   ،75 الدقيقة  في  لروما 
الفوز  هدف  سيميوني  األرجنتيني جيوفاني 
للفريق الجنوبي بتسديدة مركزة قبل أربع دقائق 

من نهاية المباراة.
ورفع نابولي رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة 
مبتعدا بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه إنتر.
نقطة   37 عند  روما  رصيد  تجمد  المقابل،  في 

وبقي في المركز السادس.
ق.ر

عين على الرياضة
الثالثاء 31 جانفي 2023 م
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ميسي يكشف سبب حجب حسابه على 
»إنستغرام« بعد الفوز بكأس العالم

ميسي، عن  ليونيل  األرجنتيني،  المنتخب  قائد  كشف 
حظر حسابه على موقع »إنستغرام« بعد تلقيه مليون 
رسالة بعد فوز منتخب بالده بلقب بطل كـأس العالم 

لكرة القدم »قطر 2022«.
للمرة  م  العال بكأس  للفوز  بالده  منتخب  ميسي  وقاد 
األولى منذ عام 1986، على حساب نظيره الفرنسي، 
المباراة  في   )4-2( الترجيح  بركالت  عليه  فوزه  إثر 
النهائية التي جمعتهما يوم األحد 18 ديسمبر 2022، 

على استاد »لوسيل«.
»لوسيل«  ملعب  أرضة  في  لميسي  صورة  والتقطت 
زميله  على أكتاف  محمول  وهو  العالم  كأس  يرفع 
»األلباسيلستي«  األرجنتيني  المنتخب  في  السابق 
مانشستر  هداف  أغويرو،  سيرخيو  المعتزل  المهاجم 

سيتي اإلنجليزي التاريخي.

ونشر ميسي، الفائز بجائزة أفضل العب في المونديال 
موقع  في  الشخصي  حسابه  عبر  الصورة  تلك  أيضا، 
»إنستغرام«، لتحصل على أكثر من 75 مليون عالمة 
المنصة،  تاريخ  في  صورة  أكثر  جعلها  ما  إعجاب، 
تحصل على عالمات إعجاب متخطية صورة البيضة 

الشهيرة.
أيام  وكشف ميسي: »تم حظري في إنستغرام لبضعة 
بكأس  الفوز  بعد  تلقيتها  التي  الرسائل  عدد  بسبب 

العالم«، وذلك وفقا لصحيفة »ديلي ميل«.
وكشف أيضا عن تشغيل »إنستغرام« الخاص به بنفسه 
إلدارة  آخر«  أي شخص  أو  استخدام »أي شركة  وعدم 
»إنستغرام«  على  ميسي  حساب  ويتابع  المنشورات 

أكثر من 425 مليون شخص.
وقال ميسي في حوار مع صحيفة »موندو ديبورتيفو« 

العالم  كأس  لتسليم  الوقت  حان  »عندما  اإلسبانية: 
شعرت أن الكأس تناديني وتقول »تعال وأمسك بي اآلن 

يمكنك أن تلمسني«
قال  العالم؟  كأس  نهائي  مشاهدة  أعدت  هل  وبسؤاله 
بعض  أو  البارزة  األحداث  أشاهد  أحيانا  ميسي: »نعم 

المقاطع، لكن المباراة بأكملها ال«.
نحن  ذلك  نقول  أن  يمكننا  ديسمبر   18 »منذ  وتابع: 
م، لقد كان يوما رائعا حلمت به كثيرا في  أبطال العال
جيدا وشعرت  نمت  ذلك،  تحقق  النهاية  وفي  مسيرتي 

براحة أكبر«.
وواصل: »أراد الكثيرون فوز األرجنتين، من الواضح 
أوال،  بطال  بالده  منتخب  يكون  أن  أراد  واحد  كل  أن 
أرادوا  ألنهم  األرجنتين  شجعوا  فقد  استبعدوا  وألنهم 
م. لقد كان شيئا سمعته لفترة  لعال مني أن أكون بطال ل
طويلة، قبل أن يبدأ أيضا، أراد الناس مني الفوز بكأس 
العالم، ال أعتقد أن أي شيء من هذا القبيل حدث على 

اإلطالق، كل هذه الطاقة جعلته يحدث في النهاية«.
واستطرد: »أخبرت عائلتي أن األمر انتهى بعد الكثير 
من الوقت، الكثير من المعاناة ألنها كانت هناك أوقات 
أمل  الوطني، خيبات  المنتخب  كثيرا مع  فيها  عانيت 
كثيرة، كانت دائما قريبة جدا ولم تحدث أبدا. لقد تلقيت 
أن  أعلم  وأنا  طويلة  لفترة  األلوان  جميع  من  انتقادات 
عائلتي عانت من نفس الشيء مثلي أو أكثر، لقد أرادوا 

دائما أن يظهروا لي أنهم أقوياء«.
يعانون  كانوا  أنهم  م  أعل ليونيل ميسي: »لكنني  وختم 
كثيرا في الداخل، ليس فقط ألنه لم يحدث، ولكن بسبب 
تجاوزت  والتي  نحوي،  قالوها  التي  القاسية  األشياء 
كرة القدم، كان هذا ما أزعجني حقا وجرحني، لقد فزنا 
لم  شيء،  كل  هذا  العالم،  بكأس  وفزنا  أمريكا،  بكوبا 

يتبق شيء، لقد انتهى األمر«.
وكاالت

أسفرت قرعة الدور قبل النهائي لمسابقة كأس ملك 
مقر  في  االثنين،  اليوم  سحبها  جرى  التي  إسبانيا، 
االتحاد اإلسباني بالعاصمة مدريد، عن نهائي مبكر 

يجمع بين الغريمين لاير مدريد وبرشلونة.
وستقام المباراة األولى بين لاير مدريد وبرشلونة يوم 
»سانتياغو  ملعب  على   ،2023 فبراير   8 األربعاء 

لقاء  يجري  على  مدريد،  العاصمة  في  برنابيو، 
اإلياب يوم 1 مارس المقبل، على ملعب »سبوتيفاي 

كامب نو« معقل برشلونة.
ثانية في الدور قبل النهائي لمسابقة  أما المواجهة ال
فريقي  فستجمع  القدم،  لكرة  إسبانيا  ملك  كأس 
الذهاب  بيلباو، وستجري مباراة  أوساسونا وأتلتيك 
يوم الخميس 16 فبراير المقبل، على ملعب األول، 
ملعب  على   ،2023 مارس   2 يوم  اإلياب  ولقاء 

ثاني. ال
نتيجة قرعة الدور قبل النهائي لمسابقة كأس ملك 

إسبانيا:
أوساسونا – أتلتيك بيلباو

لاير مدريد – برشلونة
مواجهتي  مواعيد  يختلف  أن  المنتظر  ومن 
لاير  بين  اإلسبانية  الكرة  قطبي  بين  »الكالسيكو« 
الملكي  الفريق  مشاركة  بسبب  وبرشلونة،  مدريد 
في كأس العالم لألندية بالمغرب خالل شهر فبراير 

.2023

بن ناصر يوجع ميالن 
قبل ديربي الغضب

تلقى المدير الفني لفريق ميالن، ستيفانو 
المواجهة  قبل  قوية  ضربة  بيولي، 
في  إنتر،  األزلي  الغريم  أمام  المنتظرة 
ديربي الغضب، المحدد موعده يوم األحد 
من   21 الجولة  منافسات  ضمن  المقبل، 

عمر مسابقة الدوري اإليطالي. 
وذكرت شبكة سبورت ميدياست اإليطالية، 
أن الجزائري إسماعيل بن ناصر، نجم خط 
وسط ميالن، تعرض إلصابة عضلية في 

أوتار الركبة اليسرى. 
وأضافت أن بن ناصر بشكل كبير يواجه 
خطر الغياب عن لقاء الديربي، الفتة إلى 
أن النادي سيحاول استعادته بكل الطرق 

الممكنة. 
سيخضع  الجزائري  النجم  أن  وتابعت 
يلة  قل ال األيام  خالل  جديدة  لفحوصات 
لهذه  النهائي  التشخيص  لتحديد  القادمة 

اإلصابة.
ميالن  أن  على  نفسها  الشبكة  وشددت 
يبدو متشائما للغاية من قدرة إسماعيل بن 

ناصر على التعافي واللحاق بالديربي. 
جدير بالذكر أن ميالن يمر بفترة صعبة 
في األسابيع األخيرة، حيث تعرض لخسارة 
 ،)5-2( بنتيجة  ساسولو  أمام  عريضة 
تراجع على إثرها للمركز الخامس برصيد 

38 نقطة.
كأس ملك إسبانيا.. نهائي مبكر بني ريال 

مدريد وبرشلونة

   

بعقد يمتد إىل غاية 
2026..مولودية الجزائر 

يخطف نجم مدغشقر
مع  تعاقده  إجراءات  الجزائر،  مولودية  استكمل 
المهاجم الدولي الملغاشي سولومامبيونونا كولوينا 
صيف  غاية  إلى  يمتد  بعقد  فيندراناييفو،  رازا 

.2026
صفحته  عبر  بيان  في  العاصمي  النادي  وقال 
يضم  »المولودية  »فيسبوك«:  على  الرسمية 
المهاجم الدولي الملغاشي سولومامبيونونا كولوينا 

رازا فيندراناييفو، لمدة 3 سنوات ونصف«.
منتخب  رفقة  لالنتباه  ملفت  بشكل  رازا  وبرز 
تاريخه  في  مرة  ألول  مشاركته  خالل  مدغشقر، 
بالجزائر،  المقامة  للمحليين،  أفريقيا  أمم  ببطولة 
حيث قاد فريقه لبلوغ نصف النهائي، بعد أن سجل 

4 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.
في  الملغاشي  المنتخب  هداف  أن  كووورة،  وعلم 
»الشان«، وأحسن العب في البطولة لحد اآلن، قد 
على  حصوله  بعد  رسمية،  بصفة  عقده  على  وقع 
منتخب  ومدرب  الملغاشي،  االتحاد  من  ترخيص 
العاصمة،  مولودية  فريق  مقر  إلى  تنقل  ل ل بالده، 

إلتمام اإلجراءات.

بعد رحيل كانسيلو…
مانشسرت سيتي تتغنى 

برياض محرز لهذا السبب
كانسيلو  جواو  البرتغالي  الالعب  غادر 
فترة  خالل  سيتي  مانشستر  فريقه 
ميونيخ  بايرن  نحو  الشتوية  االنتقاالت 
االسباني  المدرب  مع  له  مشاكل  بسبب 
كرسي  على  الذي وضعه  غوارديوال  بيب 
االحتياط في المباريات االخيرة للسيتي .

على  الجلوس  فكرة  كانسيلو  يتقبل  م  ل و 
جعل  الذي  ــر  ـ ـ ـ األمـ االحتياط  كرسي 
على  تهاجمه  سيتي  مانشستر  جماهير 
تذكره  و  اإلجتماعي  التواصل  مواقع 
جلس  الذي  محرز  رياض  الخضر  بقائد 
دون  المناسبات  العديد من  في  احتياطيا 

أن يحدث اي مشاكل داخلية في الفريق.

أدم زرقان مطلوب
يف الدوري الفرنيس

أن  بلجيكية  إعالمية  تقارير  كــشفت 
الالعب الدولي الجزائري و متوسط ميدان 
زرقان  أدم  البلجيكي  شارلوروا  نادي 
مطلوب في أندية أولمبيك ليون و النس .
تقارير بأن أندية النس و  ال و أكدت ذات 
مع  الالعب  وضع  يراقبان  ليون  اولمبيك 
في  معه  لتعاقد  ل مستعدان  هما  و  فريقه 
الميركاتو  من  المتبقية  االخيرة  الساعات 

الشتوي الحالي.
المشكلة  بأن  التقارير  نفس  ذكرت  و 
ادارة  هي  الصفقة  حدوث  في  الوحيدة 
شارلوروا التي تتطالب بمبلغ 15 مليون 

يورو من أجل التخلي عن الالعب.



أقـوى"  "شـباب  مشـروع  يهـدف 
بـأوالد  الشـبانية  لجمعيـة األنشـطة 
عبـد القـادر إلـى ترقيـة النشـاطات 
البلديـة  شـباب  لـدى  الرياضيـة 
وخاصـة النسـاء واألشـخاص ذوي 

الخاصـة. االحتياجـات 
القاعـة  بتهيئـة  المشـروع  قـام 
فـي  الرياضـي  للمركـب  الرياضيـة 
مسـاحة  خلـق  أجـل  مـن  البلديـة 
تهيئـة  تـم  كمـا  للنسـاء  مخصصـة 

الصغـار  لألطفـال  للعـب  مسـاحة 
المرافقيـن ألمهاتهـم إلـى الحصـص 

ضيـة يا لر ا
االنضمـام  تشـجيع  وقصـد 
الرياضـي  المركـب  وتفعيـل 
جمعيـات  مـع  المشـروع  تعـاون 
فـي  تنشـط  التـي  النسـائية  منهـا 
الحـرف  مثـل  أخـرى  مجـاالت 
والثقافـة وجمعيـة لألشـخاص ذوي 
إعـداد  وتـم  الخاصـة  االحتياجـات 

برنامـج مخصـص لتشـجيع انضمام 
تحسيسـية  حملـة  وتنظيـم  اإلنـاث 
علـى مسـتوى المركـب الرياضـي.
تـم  المشـروع  أنشـطة  وبفضـل 
جديـدة  كرياضـة  الجمبـاز  إدراج 
فيهـا  سـجلت  بالنسـاء  خاصـة 
ثالثـون امـرأة يحضـرن الحصـص 
قفـز  وقـد  الـدوام  علـى  الرياضيـة 
عـدد عضـوات األنشـطة الرياضيـة 
بالمائـة   234 نسـبة  إلـى  النسـائية 
المشـروع  قبـل  مـن "81" عضـوة 
إلـى "190" عنـد اكتمالـه في جميع 

الرياضيـة. التخصصـات 

برنامـج  مقاربـة  يخـص  وفيمـا 
الداخليـة  لـوزارة  التابـع  "كابـدال" 
يقـول عنـه مسـير المشـروع "معمر 
إعطـاء  فـي  سـاهم  أنـه  معمـوري" 
الجمعيـة تجربـة رياديـة مـن خـالل 
يسـتجيب  تسـيير مشـروع جمعـوي 
بالبلديـة  المحليـة  التنميـة  لمتطلبـات 
مـا جعـل الجمعيـة تكتسـب احتـرام 
مسـتوى  علـى  وتتجـذر  السـكان 
مـن  الجمعيـة  طـورت  كمـا  اإلقليـم 
مقاربـة  إلـى  اسـتنادا  عملهـا  نهـج 

الحكوميـة كابـدال 
                           فيصل فارس

15عين على المجتمع الثالثاء 31 جانفي  2023 م
الموافق لـ 09 رجب 1444 هـ

جمعية األنشطة الشبانية للمركب الرياضي الجواري لبلدية أوالد عبد القادر بالشلف
   

... متفرقات ...
رشطة أمن دائرة القنادسة تحسس تالميذ 

ثانوية " محمد دادة "

n تجسيدا للمخطط االتصالي المعتمد من 
طــرف المديرية العامة لألمــن الوطني، 
لفائــدة تالميذ المدارس، بــادرت مصالح 
أمن دائرة القنادسة بوالية بشار بالتنسيق 
مــع مديريــة التربيــة بالواليــة، تجســيد 
محــاور البرنامج االتصالــي المعتمد من 
طــرف المديرية العامة لألمــن الوطني، 
لتحســيس وتوعيــة النــشء ووقايتهم من 

مختلف اآلفات االجتماعية.
النشــاط المنفَّــذ لفائــدة تالميــذ ثانويــة " 
محمد دادة " بأمن دائرة القنادســة ،شمل 
محوريــن رئيســين: مخاطر االســتعمال 
الســلبي لإلنترنيت ومخاطــر المخدِّرات 
على الفــرد والمجتمع، وذلــك من خالل 
تقديــم توجيهات عامة الســتعماٍل حســن 
تطبيقــات  خاصــة  األنترنيــت،  لشــبكة 
التواصــل االجتماعــي، التوعية بمخاطر 
الولــوج لمواقــع غيــر آمنــة، أو الدخول 
فــي دردشــات مع أشــخاص غربــاء أو 
إرســال صور خاصــة، مخاطــر وقوع 
لفعــل  كمرتكــب  أو  كضحيــة  الطفــل 
الســيبراني،  الفضــاء  عبــر  إجرامــي، 

خطورة األلعاب اإللكترونية، مع اإلشارة 
لتأثير االســتعمال المفــرط للتكنولوجيات 
الحديثة لإلعالم واالتصال، على الصحة 
النفســية والجســدية للمتصفِّح، وكذا على 
التحصيــل الدراســي للتلميذ، كما شــمل 
برنامج التحسيس أيضا، التذكير بمخاطر 
المخــدِّرات على الفرد والمجتمع وواجب 
االبتعــاد عــن كل ما من شــأنه أن يضع 
الطفــل فــي حلقة اســتهالك هــذه المواد 
جهــود  معاســتعراض  جــدا،  الخطيــرة 
مجابهــة هذه الجرائــم الخطيرة الماســة 

باالقتصاد الوطني والصحة العمومية.
برنامــج التحســيس المعتمد يشــمل أيضا 
تقديــم نصائــح وتوجيهات عامــة لتفادي 
الســلوكات الســلبية وكل أشــكال العنف 
المدرســي، مع الدعوة لضــرورة احترام 
اآلخر ســواء داخل الحرم المدرســي أو 
خارجــه. ختــام النشــاط شــمل التعريف 
بالدعائم االتصالية للمديرية العامة لألمن 
الوطني والدعوة لتعزيز ثقافة التبليغ عن 
كل مســاس أو محاولة للمســاس بالنظام 

العام بكل أركانه.

كيم كارداشيان تقايض رجال يديع أنها زوجته
n حصلــت نجمــة تلفزيــون 
الواقــع كيم كارداشــيان على 
أمــر تقييــدي ضــد معجــب 
مهــووس، دخل إلــى منزلها 
أنهــا  زاعمــا  عــدة  مــرات 
زوجتــه، كمــا قــام بإرســال 

طرود مشبوهة إلى منزلها.
 42( كارداشــيان  وقالــت 
مســتندات  فــي  عامــا(، 
المحكمــة، إن الرجــل الــذي 

يدعــى جومينــي فيكتــور زيجلر 
)28 عامــا( بدأ فــي االتصال بها 
منذ الشهر الماضي، ونشر رسائل 
بذيئة عنها عبر اإلنترنت ووصفها 

بزوجته.
وذكرت أيضا، أن زيجلر أرســل 
مجموعــة مــن األغــراض إلــى 
منزلهــا، مثــل خاتم مــن األلماس 
ومفاتيح غرفة فندق، مشــيرة إلى 
أنــه لديــه خلفيــة إجراميــة تتعلق 

باألسلحة والتهديدات الموجهة.
وكتبت كارداشيان وهي أم ألربعة 
أطفــال: "لــم أعطه عنوانــي ولم 
أطلــب منــه أن يرســل لــي هــذه 
الطــرود.. أنــا قلقــة بشــأن مدى 
اعتقــاده الوهمي بأننــا في عالقة 
حميمة، ال ســيما ألنــه يبدو أنه قد 
أنفق أمواال كثيرة في شراء أشياء 

إلرسالها إلي".
ومنحت المحكمة كارداشيان أمرا 
تقييديــا مؤقتا ضــد زيجلر، ومن 
المقرر عقد جلسة رسمية للمحكمة 
الشــهر المقبل. يذكر أنها ليســت 
المــرة األولــى التي تتعامــل فيها 
نجمة تلفزيــون الواقع مع مطارد 

مزعوم.
ففــي الشــهر الماضــي، حصلت 
كارداشــيان علــى أمــر تقييــدي 
لمدة خمس ســنوات ضــد أندريه 
بيرســود، الذي ظهر فــي منزلها 
ثالث مرات في أغسطس 2022 

وادعى أنه مسلح. 
في مايو 2021، منحت كيم أمرا 
تقييديا ضد تشارلز بيتر زيلينوف 
البالغ من العمر 32 عاما، بعد أن 

ضايقها ألشهر متتالية.
                                  ق.ث

توقيف لص المساكن بمدينة سطيف
n تمكنت،مؤخــرا، مصالح أمن والية 
ســطيف من وضع حد لنشــاط شخص 
خطير يحترف ســرقة المســاكن بأحياء 

متفرقة من مدينة سطيف.
جــاءت العمليــة بعــد إطــالق تحريات 
قادهــا أفــراد األمن الحضــري الحادي 
عشــر، إثر تســجيل ســرقة اســتهدفت 
منزال ســلب صاحبــه مبلغــا ماليا قدر 
بــ 70مليون ســنتيم، ليتــم بفضل دعم 
المصالح التقنية المختصة التعرف على 

بعض مالمحه وحتى لباســه، تم تكثيف 
التحريــات واألبحــاث والتعــرف عــن 
هويتــه الحقيقية ،رغم أنــه غريب عن 

المنطقة ،ومن ثم توقيفه.
انجــزت الضبطيــة القضائيــة باألمــن 
الحضــري الحادي عشــر ملفــا جزائيا 
ضــد المشــتبه فيه، عن قضية الســرقة 
أحيل بموجبه أمــام النيابة المحلية للبت 

فيه.
                             نورالدين بوطغان

البحرين تستضيف 14 عرسا في الربع األول من 2023

للسـياحة  البحرينيـة  الهيئـة  أعلنـت 
جهودهـا  تكّثـف  أنهـا  والمعـارض 
السـتقطاب المزيـد من حفـات الزفاف 
مـن الـدول األجنبيـة، سـواء لمواطني 
تلـك الـدول أو الجاليـات المقيمة فيها.
قائـدي،  علـي  الهيئـة،  رئيـس  وأّكـد 
أن الهيئـة تكثـف جهودهـا السـتقطاب 
مـن  الزفـاف  حفـالت  مـن  المزيـد 
كآسـيا  والقـارات  الـدول  مختلـف 
واألمريكيتيـن  وإفريقيـا  وأوروبـا 

وأسـتراليا، سـواء لمواطنـي تلك الدول 
أو الجاليـات المقيمـة فيهـا، بمـا يسـهم 
البحريـن  مملكـة  مكانـة  تعزيـز  فـي 
األعـراس  السـتضافة  مثاليـة  كوجهـة 
واالحتفـاالت، وذلـك من خـالل الخطة 
علـى  تشـتمل  والتـي  الموضوعـة 
اسـتقطاب حفـالت األعـراس الكبـرى 
واسـتضافة منظمـي حفـالت األعراس 

الدولييـن.
البحريـن  أن  إلـى  قائـدي  وأشـار 

مـن  األول  الربـع  فـي  اسـتضافت 
 2023 عرسـا   14 الجـاري  العـام 
عـدة  فـي  تقيـم  أو  تتحـدر  لعائـالت 
دول مثـل المملكـة العربيـة السـعودية، 
المتحـدة،  العربيـة  اإلمـارات  ودولـة 
األردنيـة  والمملكـة  الكويـت،  ودولـة 
الهاشـمية، ولبنـان، والواليـات المتحدة 
األمريكيـة، والمملكـة المتحدة، والهند، 
الصيـن،  إلـى  إضافـة  وباكسـتان، 
وأسـتراليا، وكنـدا وغيرها مـن الدول.
ونـّوه رئيـس الهيئـة إلـى أن البحريـن 
فيهـا  السـياحي  الجـذب  أماكـن  هيـأت 
التصانيـف  ذات  السـياحية  كالمرافـق 
الجـزر  وكذلـك  العاليـة  العالميـة 
والمواقـع التراثيـة والشـواطئ وحلبـة 
مـن  وغيرهـا  الدوليـة  البحريـن 
المواقـع لتقـام فيهـا حفـالت األعراس، 
المنشـآت  مـع  تعمـل  الهيئـة  وأن 
مـن  الخـاص  القطـاع  فـي  السـياحية 
فنـادق ومنتجعـات علـى تقديـم جميـع 
الالزمـة  والخدمـات  التسـهيالت 
إلقامـة حفـالت الزفـاف، وتنّسـق مـع 

الناقلـة الوطنيـة شـركة طيـران الخليج 
جميـع  توفيـر  أجـل  مـن  وغيرهـا 

المطلوبـة. الخدمـات 
ومـن جهتـه أشـار علـي حسـن فـوالذ، 
البحريـن  بهيئـة  مستشارالسـياحة 
أن  إلـى  والمعـارض  للسـياحة 
زمنيـة  فتـرة  خـالل  تمكنـت  الهيئـة 
الترويـج  فكـرة  تحويـل  مـن  قياسـية 
سـياحية  كوجهـة  البحريـن  لمملكـة 
واألعـراس  الزفـاف  لحفـالت  رائـدة 
إلـى عالمـة  االجتماعيـة  والمناسـبات 
تجاريـة بـارزة تشـكل المقصـد األبرز 
للمناسـبات علـى الخريطـة اإلقليميـة، 
وذلـك عـن طريق اسـتهداف األسـواق 

والعالميـة. الخليجيـة 
وتجدر اإلشـارة إلـى أن هيئة البحرين 
اسـتضافت  والمعـارض  للسـياحة 
الفتـرة  خـالل  عرسـاً   54 مـن  أكثـر 
مـا بيـن2017 ونهايـة عـام 2022، 
 20000 مجموعـه  مـا  حضرهـا 

المملكـة. خـارج  مـن  مدعـو 
                            صحيفة األيام

مداهمات مشتركة بين األمن والدرك

عمليات"اللكمة " تسفر عن تأطير 258 عملية بسطيف

أكـد رئيـس خليـة االتصـال والعاقـات 
محافـظ  سـطيف  واليـة  بأمـن  العامـة 
أن  الوهـاب  عبـد  عيسـاني  الشـرطة 
مداهمـات مصالـح األمـن  قـد أضحـت 
أن  بعـد   ، يومـي  تقريبـا تؤطـر بشـكل 
المنصرمـة  أشـهر  الثاثـة  عرفـت 
 )2022( وديسـمبر  نوفمبـر  أكتوبـر 
تأطيـر 258 مداهمـة واسـعة النطـاق، 
شـهدت فـي مجال محاربـة ظاهرة حمل 
توقيـف  المحظـورة  البيضـاء  األسـلحة 
حسـب  األمـر  شـخصا.ويتعلق   169
المتحـدث بمـا يعـرف بعمليـات اللكمـة.
المتحـدث  ذات  يضيـف  األمـر  ويتعلـق 
بمـا يعـرف بعمليـات اللكمة   التي تكون 
عـادة مداهمـات بشـكل واسـع النطـاق، 
الشـرطية  العمليـات  عـن  فضـال  وهـذا 
بـاآلالف،  أحصيـت  التـي  األخـرى 
ماديـة،  إمكانـات  لهـا  تسـخر  حيـث 

أفـراد  ،بمسـاندة  هامـة  وتقنيـة  بشـرية 
الـدرك الوطنـي الذيـن أضحـوا مرافقين 
ألفـراد الشـرطة خالل عملياتهـم األمنية 
وحتـى  التحسيسـية  الردعيـة،  الوقائيـة، 

والثقافيـة. والرياضيـة  التكوينيـة 
وأكـد عيسـاني أن هـدف تلـك العمليـات 
عرقلـة  و  المواطـن  إحـراج  ليـس 
تعامالتـه اليوميـة، بـل فـرض انضبـاط 
تضييـق  مـع  للقانـون،  تـام  واحتـرام 
والمجرميـن  اإلجـرام  علـى  الخنـاق 
منهـا  يتخـذ  التـي  الفضـاءات  بمختلـف 
المنحرفـون مـالذا لهـم، كمـا تصبوا إلى 
توقيـف أكبـر عـدد ممكـن مـن الفاريـن 
مـن العدالـة، مـن خـالل  إجـراء أكبـر 
عـدد ممكـن مـن المراقبات لألشـخاص، 
علـى أمـل أن يتفهـم المواطـن ذلـك وال 
يعتبـر أمـرا سـلبيا، كمـا تمكـن عمليـات 
اسـترجاع  مـن  تلـك  الخاطفـة  الشـرطة 
المركبـات المسـروقة، كمـا تـم مؤخـرا 
بإقليـم دائـرة قجـال، أيـن اسـتطاع أفراد 

الشـرطة مـن اسـترجاع مركبيتيـن محل 
فاخـرة. إحداهمـا  بحـث 

بالنتائـج  المذكـور  المسـؤول  واسـتدل 
التـي  المداهمـات  آخـر  شـهدتها  التـي 
والتـي  الواليـة،  عاصمـة  بإقليـم  تمـت 
مبحـوث   21 توقيـف  ب  سـمحت 
أمـام  شـخصا   200 تقديـم  مـع  عنهـم 
مختلفـة  قضايـا  فـي  لتورطهـم  العدالـة 

شـملت الحيـازة والمتاجـرة بالمخـدرات 
والمؤثـرات العقليـة، االسـتهالك، حمـل 
السـكر  محظـورة،  بيضـاء  أسـلحة 
العلنـي السـافر، مـع رفـع 222 مخالفـة 
مروريـة و 8 جنـح مروريـة تنـم عـن 
ال وعـي تـام مـن قبـل بعـض السـائقين 
بأماكـن ال تكثـر فيهـا عمليـات المراقبـة 

األمنيـة.

سطيف:نورالدين بوطغان
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20 عاما على تحّطم »كولومبيا« 
الكارثة التي أحالت مكوكات أمريكا على التقاعد

n في مطلع فيفري 2003 تحّطم مكوك »كولومبيا« 
فوق والية تكســاس، مخلّفــاً ضباباً كثيفاً ومحدثاً صوتاً 

قوياً جداً.
أودت الكارثــة بحيــاة ســبعة رواد فضاء وســاهمت في 

تسريع تقاعد المكوكات الفضائية األمريكية.
وانقطــع االتصــال مــع مكــوك »كولومبيا« فــي أثناء 
رّد قائــده على نــداء قال مطلقه حينهــا: »كولومبيا، هنا 

هيوستن. لم تصلنا الرسالة األخيرة منكم«.
ومــا إن رّد قائد المكوك بـ«تلقينا الرســالة« حتى انقطع 

االتصال.
كانــت الســاعة 8.59 صباحــاً على الســاحل الشــرقي 
للواليــات المتحــدة عندما اقتــرب مكــوك »كولومبيا« 
الفضائــي األمريكي من األرض بســرعة تزيد على 21 

ألف كيلومتر في الساعة.
وبعــد بضــع دقائق، تحّطــم مخلّفاً وميضــاً برتقالياً كان 
مرئياً على بعد الـ61 كيلومتراً التي كانت تفصل المكوك 

عن سطح األرض.
وتناثــرت بقايا »كولومبيا« في ســماء الواليات المتحدة 

بين تكساس ولويزيانا.
وأظهر شــريط فيديو ُعثــر عليه الحقاً مع الحطام، رواد 
الفضاء وهم ينظرون عبر نوافذ المكوك قبل نحو عشــر 

دقائق من وقوع الحادثة.

وقــال أحدهــم: »اللون برتقالــي ســاطع، أصفر، حول 
الجهــة األمامية للمكوك«. ثم يدخل »كولومبيا« الغالف 
الجوي، ُمحاطاً بكرة من البالزما ذات حرارة عالية جداً.

خمسة رجال وامرأتان
وأصبحت المشــاهد غيــر واضحة ثم ســوداء قبل أربع 
دقائق من اكتشــاف مركز التحكــم بالمهمة الفضائية في 

هيوستن )تكساس( مشكالت أولى في أجهزة المكوك.
وأشــار التقرير النهائي لوكالة الفضاء األمريكية )ناسا( 
إلى أّن رواد الفضاء حظوا بالوقت الكافي ليدركوا وجود 
مشــكلة ما، إذ حاول قائد المكوك استعادة السيطرة »قبل 
أن يفقد عناصر الطاقم الوعي« بســبب انخفاض ضغط 

المقصورة.
وكان فــي المكــوك ســبعة رواد فضــاء: خمســة رجال 

وامرأتان بينهم ستة أمريكيين وإسرائيلي واحد.
ويُعتبــر هــؤالء حتى اليــوم آخر الضحايــا الذين قضوا 
بحادثــة مرتبطة بالفضاء، بعد ســبعة عشــر عاماً على 

تحطم مكوك »تشالنجر« األمريكي عام 1986.
انتقاد الذع لناسا

وأُطلــق »كولومبيــا« فــي منتصــف جانفي مــن كيب 
كانافيــرال، فــي مهمــة علميــة فضائيــة كانــت الثامنة 

والعشرين للمكوك.
وبعد 81,7 ثانية على إقالعه انفصلت قطعة من الدرع 

الحراريــة الواقية بحجم حقيبة ســفر عن خــزان الوقود 
المركــزي، واصطدمت بحافة الجناح األيســر، مما أدى 

إلى تصّدع الدرع الحراري.
وكان متخصصــون تقنيــون طالبوا مــرات عدة بإجراء 
فحص بصري للمكــوك قبل عودته إلى األرض، إال أّن 

طلبهم لم يلق آذاناً صاغية.
وبعد ســتة عشــر يوماً أتاحت الثغرة التي تشّكلت دخول 
غازات شــديدة السخونة )أكثر من 1000 درجة( ناتجة 
عن احتكاك المكوك بالطبقات العليا من الغالف الجوي، 
وبــدأ الجــزء المكّون مــن األلمنيوم في الجناح األيســر 

يذوب ويتحّطم.
وبعد ســبعة أشــهر على الكارثة، كتب المحققون الثالثة 
 ،)CAIB( عشر في مجلس التحقيق في حادثة كولومبيا
»نحــن مقتنعــون بــأّن الممارســات اإلداريــة الخاصة 
ببرنامج مكوك )كولومبيا( الفضائي تشــكل سبباً للحادث 
بقدر ما تمثله مشكلة العزل التي طالت الجناح األيسر«.
وســلّط تقريرهم الــذي تألّف مــن 250 صفحة الضوء 
علــى »األســباب التنظيمية المتجذرة فــي تاريخ الوكالة 

وثقافتها« تحديداً.
ونّدد معــدو التقرير بـ«الموارد المحــدودة، واألولويات 
المتقلبــة، والضغــوط الخاصة بعمليــات اإلقالع، وغير 
ذلــك من األمــور«، موجهين انتقــاداً لوكالة ناســا لعدم 
احترامهــا إجراءات الســالمة وميلها إلــى االتّكال على 

نجاحاتها السابقة.
العودة مع شركة »سبايس إكس«

وتمثــل المكــوكات األمريكية نظام نقــل فضائي مميزاً، 
وتتكــّون مــن طائــرة فضائية يمكنهــا أن تحمــل طاقماً 
وأقمــاراً اصطناعيــة، باإلضافــة إلــى معززين يعمالن 
بالوقــود الصلــب وخــزان خارجي، وهي قابلــة إلعادة 

االستخدام.
وأُرســلت خمســة مكوكات فضائية أمريكية إلى الفضاء 
هي كولومبيا وتشالنجر وديسكوفري وأتالنتس وإنديفور.
وبعد حادثة تحطم كولومبيا عام 2003، اتّخذت اإلدارة 
األمريكية -التي كانت برئاسة جورج دبليو بوش آنذاك- 
قــراراً بإيقــاف المكــوكات الثالثــة التي كانــت ال تزال 
تُستخدم في مهمات عن العمل عام 2011 بمجرد إنجاز 

محطة الفضاء الدولية.
وكانــت الواليــات المتحــدة تعتمــد حتــى عــام 2020 
واستئناف المهمات مع شركة »سبايس إكس« الخاصة، 
على روسيا لنقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.
                                                       ق ـ م

طيان اإلمارات تسّي أول رحلة جوية 
تجريبية بالوقود المستدام

n أعلنت صحيفة الخليج أن شركة 
طيــران اإلمارات نجحت بتســيير أول 
رحلة جوية تجريبية لها بطائرة تعتمد 

على الوقود المستدام.
وجــاء فــي منشــور علــى الصحيفــة 
يــوم  اإلمــارات  طيــران  »نجحــت 
االثنيــن 30 جانفي الجاري بتشــغيل 
طائراتهــا  بإحــدى  تجريبيــة  رحلــة 
 ،777-300ERمــن طــراز بوينــغ
العاملة بمحركي GE90، باســتخدام 
وقود طيران مســتدام )SAF( بنســبة 

%100 في أحد المحركين.
وتبعــا للصحيفة فإن الطائرة المذكورة 
أقلعــت االثنيــن 30 جانفــي الجاري 
مطار دبي الدولي، بقيادة القبطان خالد 
ناصر أكرم والقبطــان فالي فاجيدار، 
وحلّقــت ألكثر من ســاعة على طول 

ساحل دبي.
وأشارت الصحيفة إلى  أن الخطوة التي 
تقــوم بها طيران اإلمارات بالشــراكة 

مع رواد في الصناعة تســاهم في دفع 
جهود قطــاع الطيــران التجاري نحو 
العمليات المســتدامة وتقليــل االعتماد 
على الوقود التقليدي، وتســاعد الرحلة 
على إطالق جهود الصناعة الجماعية 
لتمكين مستقبل الطيران بوقود مستدام 
%100، كما تســاهم أيضاً في تحقيق 

أهداف االستدامة لدولة اإلمارات. 
كمــا أوضحت الصحيفــة »أن الرحلة 
تعــّد  التجريبيــة لطيــران اإلمــارات 
األولى من نوعها في الشــرق األوسط 
وشــمال إفريقيــا التــي تعمــل بوقــود 
مستدام بنسبة %100، وتدعم الرحلة 
الجهود للحد من انبعاثات ثاني أكســيد 
الكربــون، حيث تتطلــع الصناعة إلى 
توســيع نطاق اســتخدام هذا النوع من 
الوقــود للمســاعدة في تحســين منهاج 
التشــغيل لعــروض الوقود المســتدام 

مستقبال«.
                                   وكاالت

رغــم تزايد موجة تســريحات الموظفين بوادي 
السيليكون)ســيليون فالــي( الشــهير بالواليات 
المتحــدة، لكن ما تــزال هناك وظائــف مطلوبة 

ومهمة.
ومــن بين أهم تلــك الوظائــف، وظيفة »مطور 

برامج متكامل«.
وحصل مطــورو البرامج الكاملــة على المركز 
األول في التصنيف السنوي لـ«أفضل الوظائف« 

فــي الواليات المتحــدة، وذلك بفضــل التوقعات 
القوية لمســتقبل الوظيفة خالل الســنوات الـ10 
القادمــة والطلــب المتزايد على هــؤالء المهنيين 

المهرة في العديد من الصناعات.
كما أنها حصلت على درجات مرتفعة فيما يتعلق 
بالراتب ونســبة المهنيين الذين يمكنهم العمل عن 
بعــد، أو في بيئة عمــل مختلطة تجمع بين العمل 

المكتبي والعمل عن بعد.

مميزات عديدة
وتتمتــع تلك الوظيفــة بمزايا عديــدة، فاألمر ال 
يقتصــر فقــط علــى أن متوســط راتــب وظيفة 
»مطور برامج متكامل« هو 129637 دوالرا، 
وفقاً لشركة األبحاث »إنديد«، لكن الوظيفة توفر 
أيضــاً قدراً كبيراً من المرونــة في مكان العمل، 

كما أنها ال تتطلب شهادة جامعية.
وتســمح نحــو %50 علــى األقل مــن إعالنات 
الوظائف التي تعرض في قاعدة بيانات »إنديد« 
لوظيفــة »مطور متكامل«، بخيارات العمل عن 

بعد أو العمل المختلط.
وتجــاوز الطلب على مطــوري البرامج الكاملة، 
الذين تشــمل مسؤولياتهم الرئيســية بناء الواجهة 
األماميــة والخلفيــة لموقع »ويــب« أو تطبيق، 
وكتابــة التعليمات البرمجية وصيانــة البرنامج، 
قطاع التكنولوجيا في األشــهر األخيرة، وفقاً لما 

.»CNBC« ذكرته شبكة
ضعف أي وظيفة أخرى

مــن جانبها قالت، الخبيــرة المهنية في »إنديد«، 
كريســتين شــاه »نشــهد أعلى إتاحــة للوظائف 
وفــرص التوظيف لمطــوري البرامــج الكاملة، 
ويعادل تقريبــاً ضعف أي وظيفة أخرى في هذه 

القائمة«.
وأضافــت: »عندمــا يتعلق األمر بذلــك فإن كل 
شــركة اليوم هي شــركة تقنية، ويمتلك مطورو 
البرامج المتكاملة مجموعة مهارات فريدة يمكن 

أن تفيد الشركات خارج مجال التكنولوجيا«.
وحتــى شــركات الرعايــة الصحيــة، والتعليم، 
والتمويــل، والتجارة اإللكترونية، والمؤسســات 
الحكومية، جميعها بحاجة إلى مطورين متكاملين 

لبناء وجود أعمالهم عبر اإلنترنت.
                                               ق ـ م

وظيفة براتب 100 ألف دوالر وبدون شهادة جامعية

روبوت رويس بدأ العمل كمعلم 
يف مدرسة هندية

n أعلنت شركة Promobot أن 
 Promobot الروســي  الروبوت 
V.4 بــدأ عمله في مدرســة هندية، 
وســوف يقــوم بتدريس عــدة مواد 

تعليمية.
وجاء في بيان الشركة »بدأ الروبوت 
الروســي Promobot V.4 عمله 
في مدرســة »Heritage« بمدينة 
نيودلهي الهندية، حيث ســيقوم بتعليم 
التالميــذ عدة تخصصات وســيكون 
بمثابــة منصــة مختبر »حيــة« في 
إطار الدروس التعليمية اإلضافية«.

وتشــير الشــركة، إلى أنه بمســاعدة 
التالميــذ  ســيتعلم  الروبــوت 
البرمجــة وااللكترونيــات وهندســة 
برمجــة  وكذلــك  ميكاترونيكــس 

الروبوتات.
ويقول أوليغ كيفوكورتســيف، مدير 
تطوير الروبوت Promobot: »إن 
خصوصية دراســة تقنية الروبوتات 
باستخدام روبوت Promobot هو 

أنه روبوت« حقيقــي« يعمل بالفعل 
في 43 دولة في العالم اليوم. يتعرف 
األطفال بمســاعدته على عمل الذكاء 
االصطناعــي في مثال حــي، وليس 
من خــالل نمــاذج افتراضيــة. إنها 
فرصة فريدة: روبوت روسي، تعمل 
نســخ طبــق األصــل منه فــي جميع 
أنحاء العالم - مــن الواليات المتحدة 

األمريكية إلى أستراليا«.
والروبــوت Promobot V.4 هو 
روبــوت خدمــي مصمــم للعمل في 
أماكــن مزدحمة، ويمكنه القيام بمهام 
مختلفة- مستشــار، موظــف مطار، 

مرشد أو إداري.
ويذكــر أن هــذه ليســت أول تجربة 
فــي   Promobot لشــركة  عمــل 
المؤسســات التعليميــة الهنديــة، فقد 
سبق أن عملت مع مدارس مهاريشي 
فيديــا مانديــر الخاصــة فــي مدينــة 

تشيناي الهندية.
                              وكاالت



17عين على الثقافة والفن الثالثاء 31 جانفي  2023 م
الموافق لـ 09 رجب 1444 هـ

في ذكرى ميالد دريد لحام  

من »الكيمياء« إلى »كاسك يا وطن«.. ما هى أهم أعماله؟                                                                                                                                         

n فــي ذكرى ميــاد دريد لحام 
إليــك قائمــة بأهــم أعمــال الفنان 
الســوري الذي اتجه إلــى التمثيل 
بدعــوة من صديق، وقــدم أعمااًل 

انشغلت بهموم الوطن.
يعتبــر دريد لحــام واحــد من أهم 
الممثلين الســوريين، الذي كشــفت 
الصدفــة عــن موهبته، فاســتطاع 
أن يقــدم أعمــاال متنوعــة تعبــر 
عن المواطن الســوري والعربي، 
يعرض لشــقائه وسعادته، ويكشف 
عن آماله ومخاوفه، التحم بالسياسة 
وعبّر عن رأيــه الذي اختلف معه 
أفالمــه  ظلّــت  ولكــن  كثيــرون، 
ومسرحياته المؤنس الوحيد ألجيال 
عاشت أحالم الريادة والتغيير الذي 
لــم يتحقق، في ذكــرى ميالد دريد 

لحام نتعرف إلى أهم أعماله.
ذكرى مياد دريد لحام

ولــد دريد لحام فــي 31 يناير عام 
1934 في حي األمين في دمشــق 
القديمة، أقدم عاصمة في التاريخ، 
ولــد ألب ســوري وأم لبنانيــة، لم 
يضع التمثيل هدفا يسعى له، ولكنه 
درس العلــوم، ونــال إجازة العلوم 
الكيميائيــة من جامعة دمشــق في 
1958، عكــف بعدهــا علــى نَيل 
دبلوم فــي التربية، ليتخذ المســار 
المعتاد كمــدرس للعلوم ومحاضر 

في الجامعة.
دريد لحام والتمثيل

كانت بداية دريــد لحام مع التمثيل 
من خالل دعوة من الدكتور صباح 
قبانــي مديــر التلفزيون الســوري 
حينهــا، وبالفعل لبــى ُدريد الدعوة 
وترك ااتمثيل ليتجــه إلى التمثيل، 
وكان أول أعمالــه المشــاركة في 
مسلســل »ســهرة دمش«، ثم قرر 
أن يقــدم شــخصية مختلفة ومميزة 
تجــذب  أن  يمكــن  أنهــا  معتقــدا 

الجمهــور، فاختــار »كارلــوس« 
اإلسباني.

»ابتديت غلط.. اخترت شــخصية 
كارلــوس لكن ما حبوهــا الناس.. 
وبلشــت )بــدأت( افكــر ليــش؟« 
يــروي دريــد لحــام أن اختيــاره 
للظهــور علــى النــاس ألول مرة 
من خالل شــخصية كارلوس الذي 
يعــزف الجيتــار عــام 1960، لم 
يكن قرارا صائبــا خاصة أن دعم 
تقبــل الجمهــور لهذه الشــخصية، 
رغم تقديرهــم لموهبة ُدريد وخفة 

دمه وتلقائيته.
دريد لحام متهم بـ«تحريف القرآن 

الكريم«.. ما السبب؟
غوار الطوشة

من هنا، جاءت الشخصية األشهر 
التي قدمها دريد لحام في أكثر من 
نصف األعمال التي قدمها، ســواء 
الســينما أو المســرح والتلفزيــون 
كذلــك، وهي »غوار الطوشــة«، 
التــي ابتكرهــا لتكــون قريبــة من 
النــاس وتشــبههم، وتعتبر ســفير 
للمواطن الســوري فــي كل أقطار 
الوطــن العربــي، بدايــة من الزي 
والمظهــر الــذي اختاره لــه، من 
والقبقــاب،  للشــروال  الطربــوش 

وحتى أفكاره وأحالمه.
كانت شــخصية »غوار الطوشة« 
هــي محاولة الســتنكار األوضاع 
الســوريين،  علــى  الضاغطــة 
والتعبيــر عــن حبهــم ألوطانهــم 
وتعاطيهم مع الحياة اليومية، فكان 
غــوار يجمع بين الذكاء وســرعة 
البديهة واالستســالم أحيانا، يسخر 
مــن كل مــا هــو ســلبي وينتقــد 
األوضاع، كما أنه يســعى ويحاول 
رغم ضعفه في كثير من األحيان.

 
وكان الممثــل نهــاد قلعــي رفيــق 

مشــوار غوار ودريد، حيث ظهر 
مــرة  ألول  الطوشــة«  »غــوار 
عــام 1968 مــن خالل مسلســل 
»مقالب غوار«، وتوالت األعمال 
التي تمحــورت حول شــخصيته، 
السياســية  القضايــا  وانعــكاس 
وطريقــة  عليــه،  واالجتماعيــة 
تفاعلــه معهــا، وكان آخــر ظهور 
لــه مــن خــالل مسلســل »عــودة 
غــار: األصدقاء« عــام 1992، 
ويبدو أنه ال أمل في رجوعه على 

الشاشة مرة أخرى.
ومن بين أبرز األعمال التي ظهر 

بها »غوار الطوشة«، نذكر:
• فيلم »عقد اللولو«- 1964.

• فيلم »الصديقان« 1970.
• مسلسل »صح النوم«- 1972.

• مســرحية »ضيعــة تشــرين«- 
.1974

• فيلم »المزيفون«- 1974
• فيلــم »عندما تغيب الزوجات«- 

.1975
المســك«-  »وادي  مسلســل   •

.1982
من اشهر اعمال دريد لحام؟

وعلى مدار ســنوات نشاطه الفني 
المستمر حتى اآلن، استطاع دريد 
لحــام أن يخلــق شــعبية اجتــازت 
ســوريا والشــام وغمــرت العالــم 
العربي، مــن خالل أعمال صادقة 
ومتنوعــة، وتأتــي من بيــن أبرز 

أفالمه وأشهرها:
• »لقاء في تدمر«- 1965.

• »الصعاليك«- 1968.
• »خياط السيدات«- 1969.
• »اللص الظريف«- 1970.

• »الحدود«- 1984.

• »كفرون«- 1990.
• »اآلباء الصغار«- 2006.

مسلسات دريد لحام
علــى شاشــة التلفزيون، اســتطاع 

دريد لحام أن يقدم أعماال تلفزيونية 
كان  وتمثيليــات  مسلســالت  مــن 
الســوريون يلتفــون حولهــا، تعبر 
عنهــم وتحاكــي حياتهــم، فوجدوا 
ما يشــغلهم يتم التعبير عنه بأعمال 
حقيقية، جمعت الكوميديا والدراما 
االجتماعية، ومن أشهر مسلسالت 

دريد لحام:
• صح النوم- 1972.
• ملح وسكر- 1973.
• وين الغلط- 1979.

• عائلتي وأنا- 2000.
• أيام الولدنة- 2006.

• سنعود بعد قليل- 2013.
• بواب الريح- 2014.

مسرحيات دريد لحام
وفي ذكرى ميــالد دريد لحام نجد 
أنــه جاءت كثير مــن أعمال دريد 
لحام المسرحية وبعضا من أفالمه 
بالتعــاون علــى الكاتب والشــاعر 
الســوري محمــد الماغــوط، الذي 
كان يحمل الهم الوطني الســوري 
ويعبــر عنه بساللســة ودقة، غير 
أن دريد لحام نفسه قدم مسرحيات 
وأفــالم من تأليــف وإخراج، ومن 
أهم المســرحيات التي قدمها دريد 

لحام نذكر:
• قضية وحرامية- 1974
• ضيعة تشرين- 1974

• غربة- 1976
• كاسك يا وطن- 1979.
• شقائق النعمان- 1987
• صانع المطر- 1992.

رغم اســتمرار دريد لحــام القامة 
الفنية السورية والعربية األهم يقدم 
أعماال لهــا جماهيرتها الواســعة، 
وتملــك القدرة على تجســيد معاناة 
الشــعب الســوري وأملــه باألمن 
واالســتقرار، مــا زالــت أعمالــه 
القديمــة لهــا الشــعبية والحضور 

األكبر في قلوب المشاهدين.

نعت وزارة الثقافة السورية الشاعر 
والقاص شــوقي بغدادي الذي وافته 
المنية مســاء األحد عــن عمر ناهز 

94 عاما.
ولد شــوقي جمــال بغــدادي في 26 
يوليــو عام 1928 في بانياس ونشــأ 

فيها، وفي طرابلس والالذقية.
أنهــى تعليمه العالــي في كلية اآلداب 
في جامعة دمشــق وفــي كلية التربية 
معا عام 1951، عمل مدرســا للغة 
العربية وآدابها في المدارس السورية 
وفــي الجزائر ضمن كليــة التعريب 
التــي كانــت قد نشــطت هنــاك بعد 

االستقالل عن فرنسا.
وعاد إلى دمشــق عام 1972، حيث 

شــارك في تأســيس رابطــة الكتاب 
الســوريين عام 1951 وفي تأسيس 

اتحاد الكتاب العرب عام 1969.
نشــر بغدادي العديد من المجموعات 
الشــعرية والقصصيــة التــي تركت 
أثراً مهمــاً فــي األدب العربي منها: 
أكثــر من قلــب واحــد 1955، لكل 
ال  أشــجار   ،1962 قصــة  حــب 
تحــب 1968، بين الوســادة والعنق 
1974، ليلــى بال عشــاق 1979، 
قصص شعرية قصيرة جداً 1981، 
عــودة الطفل الجميــل 1985، رؤيا 
يوحنا الدمشقي 1991، شيء يخص 
الــروح 1996، البحث عن دمشــق 

2002 وغيرها.

وفاة األديب السوري شوقي بغدادي

شــهدت تونس األســبوع الماضي يوم 
األبــواب المفتوحــة واللغة الروســية 
والذي نظم تحت شــعار« من موسكو 

إلى المهدية مع الحب«.
وقال مدير الدار الروسية في العاصمة 
التونســية، يوري زايتســيف:« أجرت 
الدار الروســية في تونس يوم األبواب 
لتالميــذ  الروســية  المفتوحــة واللغــة 
مدرســة »طاهر ســفر« فــي المهدية 
والتي تعد من إحدى مؤسســات التعليم 
الرائدة فــي المنطقة. وأقيمــت الفعالية 
بالتعــاون مــع جمعيــة مدّرســي اللغة 
الروســية والمجلس التنسيقي لمنظمات 
أعضــاء الجالية الروســية فــي تونس 
وبدعــم مــن وزارة التربيــة التونســية 

والسفارة الروسية في تونس.
وشــاهد تالميــذ المدرســة مقاطــع من 
مســرحيات البالــي الروســية قّدمتهــا 
مدرســة »دياغيليف« للباليه، بصفتها 
من أقدم وأشــهر مــدارس الرقص في 
شــمال أفريقيــا والتي تم تأسيســها عام 

تالميــذ  أداء  شــاهدوا  كمــا   .1993
المدرسة الثانوية لدى السفارة الروسية 
ومدرســة »الفسيفســاء« مــن مدينــة 
سوسة التونســية، ما ساعد التالميذ في 

االطالع على تاريخ روسيا وثقافتها.
وأوضح أن يوم األبواب المفتوحة مّكن 
األطفال الذين يدرســون اللغة الروسية 
من أظهــار إنجازاتهم والحصول على 

خبرات إضافية.
وأعــاد إلــى األذهــان أن الفعالية التي 
أقيمــت فــي المهديــة هــي جــزء من 
برنامج واســع النطاق من شأنه ترويج 
اللغــة الروســية تحققه الدار الروســية 
فــي تونــس بدعــم مــن وزارة التربية 

التونسية.
يذكــر أن مدرســة »طاهر ســفر« تم 
تأسيســها عام 1967 ويدرس فيها كل 
عام نحــو 1000 تلميــذ. وقد أدرجت 
اللغــة الروســية على مناهج المدرســة 

كلغة أجنبية إضافية يدرسها التالميذ.
                                         تاس

يوم اللغة الروسية يف تونس

قالت الممثلة المصرية أروى 
جودة إن فريق عمل مسلسل 
»اإلمــام الشــافعي« يعيــش 
حالة من التركيز حتى يخرج 

العمل في أفضل صورة.
وتشــارك أروى جــودة فــي 
»اإلمــام  مسلســل  بطولــة 
الشافعي« المقرر عرضه في 
موسم دراما رمضان المقبل.

وأضافــت أروى في مقابلــة مع برنامج 
»عــرب وود« علــى شاشــة »روتانــا 
ســينما« أن مؤسســة األزهر الشــريف 
تراجع ســيناريو المسلسل وتصحح »أي 

حاجة مش صحيحة«.
وتابعــت: »فيه تركيز كبير، واحنا بنهتم 
إننا ندي صــورة حقيقية، دي مش حاجة 
هنهزر فيها«، مشــيرة في الوقت نفســه 
إلــى وجــود جوانــب خياليــة أو مواقف 
درامية »لكــن هناك تدقيق فــي التاريخ 

واألحداث«.
يضــم  الشــافعي«  »اإلمــام  مسلســل 
مجموعة كبيرة من النجوم على رأســهم 
خالــد النبــوي، نضــال الشــافعي، خالد 
أنــور، محمد الشــرنوبي، أروى جودة، 

حمزة العيلي، أحمد الرافعي.
ويتناول المسلسل ســيرة اإلمام الشافعي 
)-767 820( ويؤدي دوره النجم خالد 
النبــوي، ســيناريو وحــوار مريــم نعوم 

وإخراج الليث حجو.
                                      ق.ث

األزهر يراجع سيناريو "اإلمام الشافعي"

عين الجزائر - ُتشــارك وزارة الثقافة 
والفنون تحت إشراف الوزيرة ُصورية 
ُمولوجــي في معــرض القاهرة الدولي 
للكتــاب 2023 فــي دورتــه الرابعــة 
والخمســين، عبر المؤسســة الوطنية 
للفنــون المطبعــة “لينــاغ” من خال 
41 دار نشــر و448 عنوان و2865 

نسخة.
وتم إعطاء إشارة افتتاح ذات المعرض 
الــذي تتواصــل فعالياتــه إلــى غايــة 
الســادس من فيفري المقبل تحت شعار 
“على اســم مصر نقرأ…نفكر ونبدع” 
أول أمس أمــام الجمهور، حيث عرف 
جنــاح الجزائر إقباال معتبرا من طرف 

الزوار.
وستكون مشاركة الوزارة في المعرض 

المصريــة،  الثقافــة  وزارة  وحســب 
الُمنّظمــة للمعــرض، فإن هــذه الدورة 
تعرف مشــاركة 1047 ناشًرا مصرًيا 
وعربًيــا وأجنبًيــا، يُمثلــون 53 دولة، 
وتنظيم عدة فعاليات ثقافية تضم لقاءات 
مع مبدعين وكتاب ومفكرين من مصر 

ودول عربية وأجنبية.
ويعد معــرض القاهــرة الدولي للكتاب 
مــن أكبر معارض الكتاب في الشــرق 
األوســط،  بدأ في عــام 1969، آنذاك 
كانــت القاهــرة تحتفل بعيدهــا األلفي، 
فقرر وزير الثقافة آنذاك ثروت عكاشة 
االحتفــال بالعيد ثقافًيا، فعهد إلى الكاتبة 
والباحثــة ســهير القلماوي باإلشــراف 

على إقامة أول معرض للكتاب.
                                        ق.ث

الجزائر حارضة بقوة يف معرض القاهرة
 الدويل للكتاب 
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ديانا كرزون تخطف األنظار يف أحدث ظهور لها

n شــاركت الفنانــة ديانــا كــرزون متابعيها 
وجمهورها بصــورة جديدة لها،وذلك من خالل 
حســابها الرســمي على موقــع تبــادل الصور 

والفيديوهات »إنستجرام«.

إطاللة ديانا كرزون 
وظهــرت ديانــا وهــي ترتــدي فســتان باللون 
البرتقالي، ونســقت معه شال يحمل نفس اللون، 
واعتمدت على تســريحة الشعر الذيل الحصان، 

ووضعت مكياًجا يتناسب مع إطاللتها.
وطرحت النجمة األردنية ديانا كرزون،  أحدث 
اغنياتهــا التي تحمل اســم »نجــم مصر« على 
موقــع الفيديوهــات »يوتيــوب«، واألغنية من 
كلمــات وألحــان محمــد مصطفى ملــك، توزيع 

وميكس وماستر توما.
آخر أعمال ديانا كرزون 

وطرحــت الفنانة األردنية ديانا كرزون مؤخًرا، 
أغنيــة بعنــوان »هيــه علــى هللا« علــى موقع 
»يوتيــوب« ومواقــع التواصــل االجتماعــى، 
واألغنيــة من كلمــات عباس عبــد هللا، وألحان 

كرار شريف، توزيع ميثم عالء الدين.
تقــول كلمات األغنيــة: » ما توقــف الدنيا على 
مثلــك افهمهه عايفني متونس كل ضنك ارجعلك 
لك انت تتحلم يابه إنه مو الول اهتملك شبيه يله 
الحك القبلك هيه ع هللا الدنيه ع هللا العافين يروح 
من بالي يله هيه ع هللا ال مو ع احد فرغته كلبي 
مابي ولحد ال كلفت نفسك تسألني شخباري منك 
امنشيطان ماجاي استوعب خاف آنت متوهم مو 

انــي تقصدني من وره اهمالك لي هســه مكتئب 
هيه وهللا اذبحه وله اخســر يــل اضلمت روحي 
تاليهــه تعثر هيه ع هللا صارتلي عبره الزم ملح 

بيدي ارشه ع عشره«.
جديــر بالذكر، قــررت ديانا كــرازون الظهور 
إلــى األضواء من خالل برنامــج الغناء اللبناني 
الشــهير “ســوبر ســتار” عام 2003 الذي يقدم 
المواهــب تمكنــت مــن الحصول علــى المركز 
األول، وأصبحت ديانا واحدة من أكثر األصوات 
المعروفــة في الوطن العربــي، وأصدرت ديانا 
أول ألبــوم غنائي لها عام 2003 وعرف باســم 

» ديانا سوبر ستار العرب«.
وفــي عــام 2005 طرحــت ألبومهــا الثانــي 
بعنوان« العمر ماشي« وتعاونت من خاللها مع 
مجموعــة من كبار الشــعراء والملحنين أبرزهم 
أميــر طعيمة، حميد الشــاعري، األلبوم باللهجة 
المصرية والخليجية واللبنانية، وفي عام 2010 
وقعــت عقًدا مع المنتج األردنــي محمد المجالي 
صاحب شــركة األمــل لإلنتاج الفنــي أصدرت 
ألبومهــا الثالــث “ديانــا 2010” لكنها انفصلت 
عنه بســبب خالفات وطلبه الــزواج منها عرفيا 
وشــرعيا إضافــة لتهديدهــا، وفي عــام 2012 

طرحت ألبومها الخليجي.

فيلم شاروخان »باتان« يحطم األرقام القياسية لإليرادات في الهند

n حطــم الفيلــم الهنــدي الجديــد 
»باتان« الذي يؤدي الدور الرئيسي 
فيه النجم شاروخان األرقام القياسية 

في شباك التذاكر الهندي.

وأنعــش الفيلم الذي انطلقت عروضه 
الصناعــة  الماضــي،  األســبوع 
البوليوودية التي عانــت أخيراً نتائج 

سيئة.

وحقق »باتان« للمخرج ســيدهارت 
أنانــد أعلــى مداخيل علــى اإلطالق 
لفيلم هندي في اليومين األول والثاني 

من عروضه في الهند.
وأفــاد المحلــل تــاران أدارش عبــر 
»تويتــر«، األحــد، بــأن الفيلم حقق 
مليــون   30( روبيــة  مليــار   2.5
دوالر( فــي األيــام الخمســة األولى 

لعرضه في دور السينما.
وتجاوزت قيمة مبيعــات التذاكر في 
العالــم مليــار روبيــة )13.7 مليون 
دوالر( في ثالثة أيام، بحســب شركة 
»يــاش راج فيلمــز« التــي أنتجــت 

الفيلم.
إطــالق  يترقــب  الجمهــور  وكان 
»باتــان«، وهــو أول فيلم من بطولة 

شاروخان منذ أربع سنوات.
ويــؤدي الممثــل البالــغ 57 عامــاً، 
والذي يطلــق عليه معجبــوه في كل 
أنحــاء الهنــد لقبــي »الملــك خان« 
و«بادشاه«، دور البطولة إلى جانب 
الممثلة ديبيــكا بادوكون وممثل أفالم 

الحركة جون أبراهام.

وتعاني أفالم بوليوود الناطقة بالهندية 
صعوبات كبيــرة منذ إعادة فتح دور 

السينما بعد الجائحة.
وقــال أكشــاي راتي، وهــو صاحب 
شــبكة دور ســينما، لوكالــة األنبــاء 
الفرنســية، اإلثنين، إن »النجاح غير 
المســبوق لـ)باتان( مؤشــر مهم إلى 
االتجاه الذي تســلكه صناعة السينما 

الهندية«.
والحظ أن »ثمة عودة إلى المدرســة 
القديمــة التــي تقوم على الســينما في 
الصاالت كتجربة مجتمعية«، مشيراً 
إلــى أن دور الســينما تعــّول علــى 

األفالم الهندية.
وفي المقابل، ســيطرت أفالم جنوب 
الهنــد وأبرزهــا »آر آر آر« علــى 

شباك التذاكر العام الماضي.
علــى  آر«  آر  »آر  كوفــئ  كذلــك 
المســتوى العالمــي، إذ حصــل على 
جائــزة »غولــدن غلــوب« ألفضل 
موســيقى أصليــة، ورّشــح لجائــزة 

أوسكار في الفئة نفسها
                                      وكاالت.

أصالة تعتذر عن "سيجارة سعودي آيدول".. 

ماذا قالت؟

n اعتــذرت المطربــة الســورية 
أصالة عــن صورة لها كان تداولها 
رواد مواقــع التواصــل االجتماعي 
وهي تدخن ســيجارة فــي كواليس 

برنامج »سعودي آيدول«.
وأظهــرت الصــورة أصالــة وهي 
تدخــن ســيجارة بحضــور زمالئها 
في لجنــة تحكيم البرنامــج، المغنية 
اإلماراتيــة أحالم، والمغني العراقي 
ماجــد المهندس، والمغنــي العراقي 

أصيل أبو بكر.
علــى  الســورية  الفنانــة  وعلقــت 
الصــورة، عبر حســابها الرســمي 
بموقــع »تويتر«، قائلة: »كنت رح 
رد وأعتذر على تصرفي، وطبًعا ما 
كان المفروض أشرب قدام الناس«.
وأضافــت: »كان وقــت التصويــر 
طويل وأخــدت من صديقة موجودة 
ولألســف  شــوي  منّــه  وشــربت 
صّورونــي، بكرر اعتــذاري ورح 
كون أحــرص على صورتــي اللي 

كلنا سوا شكلناها«

وفــي عــام 2017 أعلنــت أصالة 
إقالعهــا عن التدخيــن، حيث أكدت 
وقتهــا أنها توقفت عــن التدخين مع 

دخول عامها الـ48.
وقالــت أصالــة حينهــا: »على عيد 
ميــالدي كان بـــ15 مايــو، قررت 
أهدي لحالي شــي جديــد، والحقيقة 
كانــت الســيجارة ضيقتنــي كتيــر، 
نفســي، وصرت أجيــب الكثير من 
األدويــة، وصــرت كتيــر قلقانــة، 
وقبــل عيد ميالدي بثالث أيام بطلت 
ســجاير، وأطلب من الناس إذا لعب 
الشــيطان براســي وطلبــت من أي 
أحــد يعطيني ســيجارة، بتمنى أنهم 
مــا يعطونــي ســيجارة، بتمنــى ما 

أضعف«.
وكانت أصالــة واجهت موجة انتقاد 
بســبب التدخيــن مــن جمهورها في 
أثنــاء تقبــل التعازي بشــقيقها أيهم، 
التقطتهــا عدســات الكاميرا  حيــث 

وهي تدخن وتشرب القهوة.
                                   ق.ث

غادة عبد الرازق تعود لموسم رمضان 
بمسلسل تلت التالتة

n عــادت النجمــة غــادة عبــد الرازق 
لبطولــة مسلســل »تلت التالتــة« المقرر 
عرضــه ضمــن المسلســالت المصريــة 
لموســم رمضــان 2023، بعــد االعتذار 
عــن بطولتــه أكثــر مــن مرة، وحســب 
تأكيــد منتــج العمل، تم التنســيق مع غادة 
لبــدء التصويــر مطلع شــهر فبراير على 
أن تقتصــر حلقات العمــل على 15 حلقة 
فقط، لصعوبة تصوير 30 حلقة في الفترة 

المتبقية على بدء الشهر الكريم.
المنتج ممدوح شــاهين، أصــدر توضيحاً 
حول حقيقة وجود خالفات بينه وبين غادة 
عبد الرازق بســبب المغــاالة في طلباتها، 
وأكــد أنــه بالفعل وصــل إلى اتفــاق مع 
غادة عبــد الرازق، وتم االســتقرار على 
كل التفاصيل الخاصة بالمسلســل، وسيتم 

انطالق التصوير خالل أيام قليلة للغاية.
وقــال مسلســل تلــت التالتــة لغــادة عبد 
الــرازق، مــن تأليــف هبــة الحســيني، 
وإخراج محمد هشــام الرشيدي، وينتمي 
المسلســل لنوعيــة الدرامــا االجتماعيــة 
المليئة باإلثارة والغموض، وسيتم الكشف 

عن أسماء نجوم العمل خالل أيام قليلة.
غادة اعتذرت عن »تلت التالتة«

وكانت غــادة عبد الرازق، قــد اعتذرت 
بشــكل مفاجئ في شهر ديسمبر الماضي 
عن التواجــد في المسلســل والغياب عن 
موســم رمضــان، قبل التراجــع عن هذا 
القــرار، وتم ترشــيح عــدد مــن النجوم 
لمشاركتها البطولة على أن يبدأ التصوير 
في النصف الثاني من شهر يناير الجاري.
ولكــن عــادت غــادة وأعلنت انســحابها 
للمــرة الثانيــة من موســم رمضان وعدم 
»تلــت  مسلســل  ببطولــة  مشــاركتها 
التحضيــرات  أن  وأكــدت  التالتــة«، 
الخاصة بالمسلســل توقفــت بالفعل، ولن 
يُعرض في موســم المسلسالت المصرية 
لرمضــان 2023، بعد خالفــات أثيرت 
مؤخراً حول المسلســل تسببت في توقف 
المشــروع، وذلك بالتزامــن مع مواصلة 
المخــرج محمد هشــام الرشــيدي اختيار 
باقــي األبطــال، حيث كانــت نجالء بدر 

مرشحة للمشاركة.
                                            ق.ث

أفاتار 2.. رابع األفالم األعىل دخال يف تاريخ السينما

n بقيــت صــدارة شــباك التذاكــر الصــاالت 
األمريكيــة الشــمالية من نصيــب »أفاتار: ذي 
واي أوف ووتــر« إذ وصلت إيراداته في نهاية 

األسبوع لـ15 مليون دوالر
ريليشــنز«  »إكزبيتــر  شــركة  وأوضحــت 
المتخصصــة في اإليرادات عبــر تويتر أن فيلم 
جيمس كاميرون: »يحتــل المركز األول منذ 7 
أسابيع.. وهو إنجاز لم يسبقه إليه«، أي فيلم منذ 
فيلم »أفاتار« األول للمخرج نفسه عام 2009.
وساهمت اإليرادات القوية في بقية أنحاء العالم، 
ومنهــا 237 مليــون دوالر في الصين، في دفع 
الفيلــم إلــى المرتبــة الرابعة في ترتيــب األفالم 

ذات المداخيــل األعلــى على مســتوى العالم، إذ 
بلــغ إجمالي مــا حققه 2,117 مليــار )من دون 

تصحيح العائدات بحسب نسب التضخم(.
وبالتالي أصبــح لجيمس كاميرون 3 من األفالم 
األربعــة األعلى دخــاًل في تاريخ الســينما، هي 
أوف  واي  و«ذي  و«تايتانيــك«  »أفاتــار« 
ووتر«. ويخترق هذه الثالثية فيلم »أفنجرز: إند 
جايم« من إنتاج »ديزني« و«مارفل«، إذ يحتل 

المركز الثاني.
وتــدور أحداث »أفاتــار: ذي واي أوف ووتر« 
فــي فضاء مائي وبعد أكثر من عقد على أحداث 
فيلــم الخيال العلمــي األول »أفاتار« الذي حقق 

نجاحاً جماهيرياً كبيراً عام 2009.
واحتفــظ فيلــم األطفــال »بــوس إن بوتس: ذي 
الست ويش« المنبثق من عالم سلسلة »شريك« 
بالمرتبــة الثانية على شــباك التذاكــر األمريكي 
الشمالي هذا األســبوع، إذ بلغت إيراداته 10,6 
مالييــن دوالر خــالل عطلــة نهايــة األســبوع 

األخيرة.
وتقّدم فيلــم »إيه مان كالد أوتو« من بطولة توم 
هانكــس إلى المركز الثالــث محققاً 6,8 ماليين 

دوالر.
)ميغــان(   »M3GAN« فيلــم  رابعــاً  وحــّل 
و«بلومهــاوس  »يونيفرســال«  إنتــاج  مــن 
بروداكشــنز«، مع إيــرادات بلغت 6,4 ماليين 
دوالر. ويروي الفيلم قصة دمية بشــكل بشري، 

مصممة لتكون رفيقة لفتاة يتيمة صغيرة.
أمــا الوافد الجديد فيلم الحركــة الهندي »باتان« 
فنال المركز الخامس محققاً 5,9 ماليين دوالر.
وحــل سادســا فيلــم »ميســينغ« )5,7 مالييــن 
دوالر(، وجاء في المركز الســابع فيلم »بالين« 
)3,8 ماليين دوالر(، فيما ذهب المركز الثامن 
إلــى »إنفينيتــي بــول« )2,7 مليــون دوالر(، 
والتاســع إلى »لِفت بيهايند: رايز أوف ذي آنتي 
كرايســت« )2,3 مليون دوالر(، والعاشــر إلى 
»ذي وانديرينغ إيرث 2« )1,4 مليون دوالر.(
                                              وكاالت
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
مكتب األستاذ : نعيجة صحراوي نسيم 
محضر قضائي بمحكمة برج بوعريريج

إختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج 
حي 05 جويلية شارع » ت« رقم 10 برج بوعريريج

الهاتف : 22 40  76 35 0
الهاتف النقال : 0774943090
huissim@ gmail.com

إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني 
) المادة 749. 750 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية(

ــج الواضــع ختمــه  ــدى محكمــة ومجلــس قضــاء بــرج بوعريري ــي ل نحــن األســتاذ نعيجــة صحــراوي نســيم محضــر قضائ
ــوان المذكــور أعــاه. ــه بالعن ــن مكتب ــاه ، والكائ وتوقيعــه أدن

ــوم 2018/01/11 عــن محكمــة راس  ــم الفهــرس 18/00071 الصــادر ي ــم الجــدول 17/02808 رق ــذا: للحكــم رق تنفيـ
ــي 2018/04/09 .  ــة المؤرخــة ف ــح – والممهــور بالصيغــة التنفيذي ــوادي- قســم الجن ال

- لفائـدة : دراج محمد بن الشريف.
العنوان : حي05 جويلية حوزة 473 شارع هواري بومدين رقم 72 برج بوعريريج .

ضد: بن زيوش مراد بن عبد الحميد.
العنوان : 49 حوزة بن زيوش برج بوعريريج .

ــة  ــم مهن ــق بتنظي ــي 2006-02-20 المتعل ــؤرخ ف ــم 06-03 الم ــون رق ــن القان ــواد 02 ، 12م ــى الم ــد االطــاع عل - بع
المحضــر
القضائي.

- بعد االطاع على المواد من 749 ، 750 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
- بعد االطاع على قائمة شروط البيع المودعة لدى أمانة ضبط محكمة برج بوعريريج يوم 2022/07/24 تحت

رقم الجدول : 22/84 إيداع رقم 22/105.
- بعــد االطــاع علــى أمــر بتحديــد جلســة البيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج 

بتاريــخ2022/09/15
تحت رقم الترتيب 22/2780 .

نعلـــــــــن
- عن بيع الحقوق العقارية العينية المحجوزة بالمزاد العلني المتمثلة في :

- الحقــوق العينيــة العقاريــة المقــدرة بـــ : 120/14 فــي حصــة بالطابــق األرضــي فــي بنايــة ســكنية واقعــة بتجزئــة بــن زيوش 
ــاء ، حمــام، مرحاضيــن،  نهــج شــيبان حســين رقــم 49 بــرج بوعريريــج ، تتكــون مــن أربــع مرائــب ، غرفــة ، بهــو ، فن

مخزنيــن بمســاحة 235.90 متــر مربــع تنتمــي للقســم 78 مجموعــة ملكيــة 11 حصــة . 03
التي حدد ثمن بيعها األساسي بمبلغ 1926516.66 دج )مليون وتسعمائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة

وستة عشر دينار جزائري وستة وستون سنتيم(.
الحقــوق العينيــة العقاريــة المقــدرة بـــ : 120/14 فــي حصــة بالطابــق األول فــي بنايــة ســكنية واقعــة بتجزئــة بــن زيــوش نهــج 
شــيبان حســين رقــم 49 بــرج بوعريريــج ،تتكــون مــن أربــع غــرف ، حمــام ، مرحــاض ، بهــو ، ســطح ، ســالم ، بمســاحة 

244.55 متــر مربــع تنتمــي للقســم 78 مجموعــة ملكيــة 11 حصــة 04.
التي حدد ثمن بيعها األساسي بمبلغ 1141233.33دج )مليون ومائة وواحد وأربعون ألف ومائتان وثاثة

وثاثون دينار جزائري وثاثة وثاثون سنتيم( 
وذلك يوم : 2023/02/14 بـ : قاعة الجلسات رقم 02 بمقر محكمة برج بوعريريج ، على الساعة )10:00( صباحا

ــرج  ــة ب ــط محكم ــة ضب ــاه أو بأمان ــور أع ــي المذك ــر القضائ ــب المحض ــال بمكت ــى االتص ــات يرج ــن المعلوم ــد م ولمزي
بوعريريــج.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب االستاذ أمحمد مكور محضر قضائي بدائرة اختصاص مجلس قضاء 

برج بوعريريج
ساحة الحرية رقم : 10 البرج مركز برج بوعريريج 

الهاتف/ الفاكس: 044.29.13.75
مستخرج قائمة شروط البيع

طبقا للمادة 748 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

بتاريــخ  الموثــق  مصطفــى  مباركيــة  االســتاذ  بمكتــب  المحــرر  وديعــة  لعقــد  تنفيــذا 
2019/01/06 عــدد 2019/22 بيــن منصــور عبــد الحــق ابــن اســماعيل )المــودع( و بــن 

ــه(. ــودع لدي ــح )الم ــن راب ــي ب ــد الغان ــت عب ثاب
الممهور بالصيغة التنفيذية المؤرخة في: 2019/09/08.

بموجــب امــر بالحجــز علــى عقــار المديــن الصــادر عــن رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج 
ــم 2022/3526 ــخ 2022/11/02 رق بتاري

لفائدة و بسعي من/
الســيد منصــور عبــد الحــق ابــن اســماعيل الســاكن بحــي عبــد المومــن شــارع س رقــم 08 

واليــة بــرج بوعريريــج..
ــو  ــرج ب ــاء ب ــس قض ــاص مجل ــرة اختص ــدى دائ ــر ل ــور محضـ ــد مك ــتاذ أحم ــن األس يعل

ــالعنوان ــا بـ ــن مكتبنـ ــج الكائ عريري
المذكور أعاه و الموقع أسفله.

بأنــه تــم إيــداع قائمــة شــروط البيــع بتاريــخ : 2023/01/17 بامانــة ضبــط محكمــة بــرج 
بوعريريــج ايــداع رقــم .2023/15

المتعلقــة بالعقــار المتمثــل فــي حقــوق عقاريــة مقــدرة ب 11/13 فــي شــقة ســكنية بالطابــق 
االول ذات واجهــة واحــدة تقــع بــواد

ــة 398 ســعة المســح  ــج تنتمــي للقســم 071 مجموعــة ملكي ــة بــرج بوعريري الصليــب بلدي
134 متــر مربــع الحصــة رقــم 02 تتكــون مــن قاعــة اســتقبال 03- غــرف -مطبخ-حمــام-

مرحــاض- بهــو و 05 شــرفات.
حــدد الســعر االفتتاحــي بـــ : 6.618.000.00 دج ســتة ماييــن و ســتمئة و ثمانيــة عشــرة 

الــف دينــار جزائــري.
و تقــدم االعتراضــات بموجــب عريضــة إلــى الســيد رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج قبــل 
جلســة االعتراضــات بثاثــة أيــام و المحــددة بموجــب محضــر اإليــداع ليــوم الثاثــاء الموافــق 

لـــ : 2023/02/14 . علــى الســاعة الثانيــة زواال
و لكل االستعامات االتصال بمكتب األستاذ أحمد مكور أو بأمانة ضبط المحكمة.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
االستاذ بن الطيب عبد الغني

محضر قضائي لدى محكمة برج بوعريريج
مجلس قضاء برج بوعريريج

حي 05 جويلية شارع p برج بوعريريج
رقم الهاتف: 0696960098

اعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني بعد انقاص العشر
-بموجب االحكام المواد / 749 - 750  من قانون االجراءات المدنية و االدارية.

طالب البيع/- علوي عمر بن محمد . العنوان / بلدية بئر قاصد علي والية برج بوعريريج.
باقي االطراف المالكين

ورثة علوي محمد بن الشريف و هم: - بلعيفة العالية بنت رمضان ، علوي الحسين بن محمد ، علوي العارم بنت محمد .
- ورثــة علــوي مســعودة بنــت محمــد و هــم : نصــر الديــن ســاعد بــن علــي ، نصــر الديــن عيــاش بــن علــي، نصــر الديــن خامســة 
ــن  ــي، نصــر الدي ــت عل ــة بن ــن مليك ــي ، نصــر الدي ــت عل ــيرة بن ــن بش ــي، نصــر الدي ــت عل ــة بن ــن فطيم ــي ، نصــر الدي ــت عل بن

ســعاد ابنــة علــي.
ــم 21/01758 فهــرس  ــخ : 21/12/2021 جــدول رق ــاري بتاري ــوادي القســم العق ــذا للحكــم الصــادر عــن محكمــة رأس ال - تنفي

ــم 21/03025. رق
تعييــن العقــار: العقــار يقــع بتجزئــة 127 قطعــة ببلديــة بئــر قاصــد علــي الحامــل للرقــم 05 مجموعــة f مــن مخطــط التجزئــة الحامــل 

للمراجــع المســحية مجموعــة ملكيــة رقــم 119 قســم 26 مــن مخطــط المســح لبلديــة بئــر قاصــد علــي.
ــق  ــة بطاب ــا بناي ــيد عليه ــاء مش ــة ذات شــكل هندســي منتظــم و هــي صالحــة للبن ــة ترابي ــارة عــن قطع ــزاع عب ــار محــل الن _ العق

ــث أن: ــن حي ــن علويي ــي  و طابقي االرض
- الطابق األرضي يتكون من مرأب و أربعة غرف و مطبخ و رواق و مرحاض.

-الطابق األول يتكون من ستة غرف و رواق و حمام و قفص الدرج هو غير مكتمل االشغال.
 - الطابــق الثانــي و هــو فــي طــور االنجــاز علــى مســتوى الجــدران الخارجيــة و أن االشــغال متوقفــة بــه منــذ مــدة و ذلــك حســب 

ــم 20/132. الخبــرة المودعــة بتاريــخ 12/03/2020 تحــت رق
المساحة االجمالية للعقار تقدر ب 288 م2 حسب البطاقة العقارية.

- أصــل الملكيــة: الــت ملكيــة العقــار لورثــة المرحــوم علــوي محمــد بــن الشــريف ، بموجــب اإلجــراء االولــي لاشــهار التقييــد بالســجل 
العقــاري ترقيــم نهائــي تطبيقــا الحــكام المــادة 12 مــن المرســوم 76/63 المعــدل و المتمــم.

- تحديــد ثمــن العقــار المشــاع: يبقــى الســعر المــراد بــه للبيــع يخضــع للمزايــدة انطاقــا مــن الســعر االفتتاحــي المقــدر ب/ 
22.106.250.00 دج إثنــان و عشــرون مليــون و مائــة و ســتة آالف و مائتيــن و خمســون دينــار جزائــري ، وفقــا لتقريــر 
ــخ:  ــوادي بتاري ــة رأس ال ــط محكم ــة ضب ــة بأمان ــران المودع ــريف اصفي ــتاذ الش ــر االس ــرف الخبي ــن ط ــزة م ــة منج ــرة قضائي خب
08/09/2022 رقــم 22/457، المعيــن بموجــب االمــر الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ 03/08/2022 

تحــت رقــم 22/1307.
ــتمائة  ــف و س ــعون أل ــة و تس ــة و خمس ــون و ثمانمائ ــر ملي ــعة عش ــر 19.895.625.00 دج ) تس ــاص العش ــد انق ــع بع ــن البي ثم

ــري. ــار جزائ ــرون دين و عش
بموجــب امــر تحديــد جلســة بيــع عقــار مشــاع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ 09/11/2022 تحــت 

ــم 22/2050. رق
يعلــن االســتاذ/ بــن الطيــب عبــد الغنــي محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبــه بحــي 05 

جويليــة تجزئــة 473 بــرج بوعريريــج و الموقــع ادنــاه.
بانه سيشرع في بيع العقار بالمزاد العلني المشارع لفائدة/ علوي عمر بن محمد ، العنوان بئر قاصد علي.

- يجرى المزاد يوم 15/02/2023   على الساعة 11:00 صباحا بقاعة الجلسات بمقر محكمة رأس الوادي.
- شــروط البيــع إضافــة الــى البنــود المذكــورة فــي دفتــر الشــروط فــان الراســي عليــه المــزاد يتحمــل كافــة المصاريــف و االلتــزام بدفــع  
خمــس الثمــن )1/5( و المصاريــف و الرســوم المســتحقة فــور رســو المــزاد و يدفــع المبلــغ المتبقــي فــي ثمانيــة أيــام )08(، و لاطاع 

علــى دفتــر شــروط البيــع االتصــال بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي او بمكتــب المحضــر القضائــي بالعنــوان المذكــور اعاه.
المحضر القضائي

األستــاذ/ بوشلــوخ محمــد األميــــن
محضـــر قضائــي بمحكــمة الخـــروب

إختصاص مجلس قضاء قسنطينة
الكائن مكتبه/بالوحدة الجوارية 07 رقم 16 أ
المدينة الجديدة علي منجلي الخروب قسنطينة

الهاتــف/0659.90.83.23
BOUCHLOUKH  MOHAMED  LAMINE  H . J

محضـر تكليــف بالوفــاء عــن طريــق النشــر
)المــادة:412/04 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية(

-لفائدة السيد)ة(/سقـاش ساسي - محضر قضائي -.
-العنـــــــــــــــــــــــــــــــوان/02 نهج بوغابة عمار قسنطينة.
-ضـد المدعـو)ة(/سحنـــــــــــــــون زيـــــــــــن العابديــــــن. 

-العنــــــــــــــــــــــــــــوان/سيدي مبروك  قسنطينة.
بتاريــخ:13/01/22                                   العقاريــة،  البيــوع  القســم:  قســنطينة،  محكمــة  عــن:  الصــادر  مــزاد  رســو  حكـــم  علــى  -بنــاء 
رقــم الفهــرس: 02/22. الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة رقــم:2022/611. القاضــي فــي منطوقــه بـ:))..علــى الراســي عليهمــا المــزاد 
ــغ: ثمــان  ــة للمحضــر القضائــي ســقاش الساســي بمبل جعفــر عفريــت وســحنون زيــن العابديــن بالتضامــن أداء المصاريــف القضائي
ــر  ــا المــزاد جعف ــى الراســي عليهم ــري )879.233دج(.- عل ــار جزائ ــون دين ــة وثاث ــان وثاث ــف ومائت ــة وتســعة وســبعون أل مائ
عفريــت وســحنون زيــن العابديــن بالتضامــن أداء الحقــوق التناســبية للمحضــر القضائــي ســقاش الساســي بمبلــغ: ســت مائــة وســبعة 

ألــف دينــار جزائــري)607.000دج(...((. 
-بناء على محضر تكليف بالوفاء المحرر والمبلغ بتاريخ:23/08/2022.

-بناء على محضر تبليغ تكليف بالوفاء المحرر والمبلغ بتاريخ:23/08/2022.
-بناء على محضر تبليغ السند التنفيذي المحرر والمبلغ بتاريخ:23/08/2022. 
المرسلين عن طريق البريد المضمن الوصول، وصل رقم:01211125525.

-بناء على محضر تكليف بالوفاء عن طريق التعليق على لوحة اإلعانات بالمحكمة بتاريخ:02/10/2022.
-بناء على محضر تكليف بالوفاء عن طريق التعليق على لوحة اإلعانات بالبلدية بتاريخ:02/10/2022.

-بناء على محضر تبليغ السند التنفيذي عن طريق التعليق على لوحة اإلعانات بالمحكمة بتاريخ:02/10/2022.
-بناء على محضر تبليغ السند التنفيذي عن طريق التعليق على لوحة اإلعانات بالبلدية بتاريخ:02/10/2022.

-بنــاء علــى أمــر االذن بالنشــر فــي جريــدة يوميــة وطنيــة، الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة: قســنطينة، بتاريــخ:25 ديســمبر2022 
رقم الترتيــب:3920/22.

ــن  ــنطينة، الكائ ــس قضــاء قس ــروب، اختصــاص مجل ــة الخ ــي بمحكم ــن المحضــر القضائ ــد األمي ــلوخ محم ــتاذ/ بوش ــن األس    نح
ــوان أعــاه. ــه بالعن مكتب

 -تــــم تكليــف:
-المدعـو)ة(/سحنون زين العابدين. 

-العنـــــــــوان/سيدي مبروك قسنطينة.
*-أن يدفع بين أيدينا المبالغ التالية مقابل وصل عن األداء:

-1مبلغ:879.233,00دج المصاريف القضائية للمحضر القضائي سقاش الساسي.
-2مبلغ:607.000,00دج الحقوق التناسبية للمحضر القضائي سقاش الساسي.

-3مبلغ:96.919,55دج أتعاب تناسبية للقائم بالتنفيذ.              
ــغ  ــاء + 1.570,80دج م تبلي ــف بالوف ــغ تكلي ــاء + 1.570,80دج م تبلي ــف بالوف ــغ:8.597,20دج)1.927,80دج م.تكلي -4مبل

ــة(. ــل + 600دج صفحــات مرفق ــاع 1.000+دج نق ــذي أو م.امتن ــذي  + 1.927,80دج تنفي ــد التنفي السنـ
*المجمـوع:1.591.749,75دج)مليـــــــون وخمســمائة وواحــد وتســعون ألــف وســبعمائة وتســعة وأربعــون دينــارا جزائريا وخمســة 

ــنتيما(. وسبعون س
ــه)ا(  ــذ علي ــخ تبليغــه)ا( بهــذا المحضــر وإال نف ــاء تســري مــن تاري ــا للوف ــة خمســة عشــر )15( يوم ــه)ا( مهل ــأن ل ــاه)ا( ب     ونبهن

ــة. ــة الطــرق القانوني ــرا بكاف جب
 إثباتا لما تقـدم حررنا هـذا المحضر فـي اليوم و الشهر والسنة و الساعة المذكورين أعاه طبقا للقانون.

األستاذ المحضر القضائي

المكتب العمومي للمحضر القضائــي
 األستــاذ سنوسي محمــد

  االختصاص:  محكمة ومجلس قضاء بســكرة
  حي 252 مسكن  محل رقم08 عمارة رقم03  خلف مقر محكمة بسكرة

   الهاتف:  33  53  11  76  06  - 00  10  53  033
إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني جلسة :21/02/2023 

 المواد: 749. 750  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية     
بطلب مـن األستاذ)ة(:أوالم حنان  القائمة في حق  ورثة المرحوم فرجاوي  عمار  وهم:

فرجاوي فطيمة الزهرة - فرجاوي وسيرة - فرجاوي مصطفى
ورثة المرحوم فرجاوي  صالح وهم : فرجاوي  فاكية  ـ  فرجاوي  نوفل ـ فرحاوي                                       
  محمد شراد ـ فرجاوي حمزة ـ فرجاوي عائشة ـ فرجاوي  احميدة ـ -فرجاوي مروى                                                  

فرجاوي عبد الحميد -فرجاوي  عبد الغني قاصر في حقه اخوه  نوفيل        
  العنوان: شارع  الزعاطشة  رقم 16  بسكرة.

ضـــــــــــــــــــــــــــــد                                                                                                             
  السادة:

بلعمري  الوازنة - فرجاوي عبد الرزاق  - فرجاوي عبد الرحمان - فرجاوي الخير             
 العنوان:  شارع الزعاطشة  رقم 16 بسكرة   

 تنفيــذا للســند التنفيـــــذي المتمثــل فــي القــرار الشــخصي الصــادر عــن مجلــس قضــاء بســكرة  بتاريــخ 
ــة                                          ــة والتكميلي ــن األصلي ــاد الخبرتي ــرس00787/21 ، القاضــي باعتم ــم الفه ــت رق 02/06/2021 تح
  للخبيرة بن ريف سعاد                                                                                                                              
منطوق الحكم المؤيد ) 21/06/2017(                                                                                                  
في الموضوع: اعتماد  الخبرة المنجزة من طرف الخبير كحول كمال وبحسبها صرف                                       
  األطراف غالى إجراءات البيع بالمزاد العلني للعقارات الخمسة                                                                                                              

 العقار الثاني
مسكن عائلي يقع بطريق  تقرت  ـ بسكرة  مساحته  179.55 م2 مشهر بالمحافظة العقارية  

بسكرة بتاريخ 14/11/1995 حجم 161رقم 15
ــا  ــر، جنوب ــك الغي ــا مل ــماال غرب ــر، ش ــك الغي ــرقا مل ــا ش ــر ، جنوب ــك الغي ــرقا: مل ــماال ش ــدود : ش الح

ــارع                                                     ــا : ش غرب
مشــتماته : يحتــوي علــى طابــق أرضــي بــه 02 غــرف و  غرفــة اســتقبال  بهــو، مطبــخ ، حمــام  مــر

حاض                                                                                          
الثمـن األساسي االفتتاحي :  الثمن األساسي  يقــدر  بـ: .17.057.250.00 دج

شــاغل العقــار : يشــغل العقــار ورثــة  فرجــاوي الصالــح   تاريــخ جلســة البيــع والمحكمــة  مــكان البيــع  : 
حــددت جلســة بيــع العقــار يــوم:21/02/2023 علــى الســاعة 13:30: بالقاعــة رقم 02   بمحكمة بســكرة                                                                                                                                            
يمكــن االطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع بمكتــب المحضــر القضائــي أو أمانــة ضبــط المحكمــة بمــكان 

عمومــي.
 المحضر القضائــــــي                                         

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب االستاذ بوناب سمير محضر قضائي

لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
محكمة رأس الوادي

الكائن مقره شارع صالح مازوز رأس الوادي
الهاتف : 0796699387

اعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني
بموجب احكام المواد 749/750 من قانون االجراءات المدنية و االدارية

- بطلــب مــن المدعــوة/ بــن جــدو خليصــة المولــودة بتاريــخ 28/11/1981 بــأوالد ثايــر ألبيهــا أحمــد و امهــا الواســع زينــب 
بالتصــرف بالبيــع فــي نصيــب ابنتيهــا القاصرتيــن المقــدر ب 120/08 جــزء.

- ثوابــت ســناء المولــودة بتاريــخ 15/01/2006 بلديــة بئــر قاصــد علــي البيهــا يوســف و امهــا بــن جــدو خليصــة ، ثوابــت الهــام 
المولــودة بتاريــخ 19/07/2011 بلديــة خليــل البيهــا و امهــا بــن جــدو خليصــة الســاكنة بلديــة خليــل.

السند التنفيذي:
تنفيــذا للســند التنفيــذي المتمثــل فــي رخصــة التصــرف فــي امــوال قاصــر الصــادر عــن رئيــس قســم شــؤون االســرة بمحكمــة 
رأس الــوادي بتاريــخ 09/10/2022 تحــت رقــم 22/407 المتضمنــة الترخيــص للمســماة بــن جــدو خليصــة المولــودة بتاريــخ 
ــدر  ــن المق ــا القاصرتي ــب ابنتيه ــي نصي ــع ف ــب بالتصــرف بالبي ــا الواســع زين ــد و امه ــا أحم ــر ألبيه ــأوالد ثاي 28/11/1981 ب

ــزء. 120/08 ج
ثوابــت ســناء المولــودة بتاريــخ 15/01/2006 بلديــة بئــر قاصــد علــي ألبيهــا يوســف و امهــا بــن جــدو خليصــة ، ثوابــت الهــام 

المولــودة بتاريــخ 19/07/2011 بلديــة خليــل ألبيهــا يوســف و امهــا بــن جــدو خليصــة الســاكنة ببلديــة خليــل.
تعييــن العقــار: حقــوق عقاريــة مشــاعة المقــدر ب 120/08 جــزء فــي 56/16 جــزء فــي قطعــة أرض تقــع ببلديــة عيــن تاغــروت 

تنتمــي إلــى قســم 20 مجموعــة ملكيــة 15 فــي المــكان المســمى »قــارف« بســعة مســح 01 هكتــار 00 ار.
أصــل الملكيــة: الــت ملكيــة اإلجــراء االولــي لإلشــهار: ترقيــم بالســجل العقــاري تطبيقــا الحــكام المــادة 14 مــن المرســوم 63/76 

المعــدل و المتمــم تقييــد فــي 02/01/2002 إيــداع حجــم 06 تربيعــة 746.
تحديد الثمن االساسي لمناب القاصرتين/ 01/ ثوابت سناء المولودة بتاريخ 15/01/2006 بئر قاصد علي.

يبقــى الثمــن االساســي الــذي يبــدأ بــه البيــع بالمــزاد العلنــي لنصيــب القاصــرة » ثوابــت ســناء« المقــدر ب 120/08 جــزء فــي 
06/16 جــزء فــي قطعــة أرضيــة تقــع ببلديــة عيــن تاغــروت تنتمــي إلــى قســم 20 مجموعــة ملكيــة 15 فــي المــكان المســمى 
ــار  ــون دين ــان و اربع ــة و إثن ــف و مائ ــو 57.142.85 دج ســبعة و خمســون أل ــار 00 ار ه ــارف« بســعة مســح 01 هكت »ق

جزائــري و خمســة و ثمانــون ســنتيم.
ــي  ــزء ف ــي 56/16 ج ــزء ف ــدر ب 120/08 ج ــل و المق ــة خلي ــخ 19/07/2011 ببلدي ــودة بتاري ــام المول ــت اله - 02/ ثواب
ــارف« بســعة  ــي المــكان المســمى »ق ــة 15 ف ــى قســم 20 مجموعــة ملكي ــن تاغــروت تنتمــي إل ــة عي ــع ببلدي ــة تق قطعــة أرضي
مســح 01 هكتــار 00 ار هــو 57.142.85 دج ســبعة و خمســون ألــف و مائــة و إثنــان و اربعــون دينــار جزائــري و 
ــط المحكمــة  ــة ضب ــدى امان ــال المودعــة ل ــر اقمــوم كم ــرة المنجــزة مــن طــرف الخبي ــا للخب ــا وفق ــون ســنتيم وفق خمســة و ثمان
ــخ  ــوادي بتاري ــة رأس ال ــس محكم ــن رئي ــادر ع ــر الص ــب االم ــن بموج ــم 22/573 المعي ــت رق ــخ 02/11/2022 تح بتاري

23/10/2022 تحــت رقــم 22/1872.
ــخ 02/01/2023 و تحــت  ــوادي بتاري ــة رأس ال ــس محكم ــار مشــاع الصــادر عــن رئي ــع عق ــد جلســة بي ــر تحدي بمقتضــى أم

ــم 23/54. رق
يعلــن االســتاذ/ بونــاب ســمير محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج محكمــة رأس الــوادي الكائــن 

مكتبــه بشــارع صالــح مــازوز رأس الــوادي.
بانــه يجــري المــزاد يــوم األربعــاء 15/02/2023 علــى الســاعة الحاديــة عشــر صباحــا بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة رأس 

الــوادي.
شــروط البيــع إضافــة الــى البنــود المذكــورة فــي دفتــر الشــروط فــان الراســي عليــه المــزاد يتحمــل كافــة المصاريــف و االلتــزام 
ــام و  ــة أي ــغ المتبقــي فــي ثماني ــع المبل ــع )1/5( خمــس الثمــن و المصاريــف و الرســوم المســتحقة فــور رســو المــزاد و يدف بدف
ــوان  ــي بالعن ــب المحضــر القضائ ــوادي أو بمكت ــة رأس ال ــط محكم ــة ضب ــع االتصــال بأمان ــر الشــروط البي ــى دفت لاطــاع عل

المذكــور اعــاه.
المحضر القضائي 

األستــاذ/ بوشلــوخ محمــد األميــــن
محضـــر قضائــي بمحكــمة الخـــروب

اختصاص مجلس قضاء قسنطينة
الكائن مكتبه/بالوحدة الجوارية 07 رقم 16 أ
المدينة الجديدة علي منجلي الخروب قسنطينة

الهاتــف/0659.90.83.23
  H.J BOUCHLOUKH  MOHAMED  LAMINE

محضـر تكليــف بالوفــاء عــن طريــق النشــر
المــادة:412/04 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

-لفائدة السيد)ة(/سقـاش ساسي - محضر قضائي -.
-العنـــــــــــــــــــــــــــــــوان/02 نهج بوغابة عمار قسنطينة.

-ضـد المدعـو)ة(/ جعفـــــــر عفريــــــــــــــــــــــــــــــت. 
-العنــــــــــــــــــــــــوان/المنظر الجميل قسنطينة.

-بناء على حكـم رسو مزاد الصادر عن: محكمة قسنطينة، القسم: البيوع العقارية، بتاريخ:13/01/22      
 رقــم الفهــرس: 02/22. الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة رقــم:2022/611. القاضــي فــي منطوقــه بـ:))..علــى الراســي عليهمــا المــزاد 
جعفــر عفريــت وســحنون زيــن العابديــن بالتضامــن أداء المصاريــف القضائيــة للمحضــر القضائــي ســقاش الساســي بمبلــغ: ثمــان 
ــر  ــى الراســي عليهمــا المــزاد جعف ــري )879.233دج(.- عل ــار جزائ ــون دين ــة وثاث ــان وثاث ــف ومائت ــة وتســعة وســبعون أل مائ
عفريــت وســحنون زيــن العابديــن بالتضامــن أداء الحقــوق التناســبية للمحضــر القضائــي ســقاش الساســي بمبلــغ: ســت مائــة وســبعة 

ألــف دينــار جزائــري)607.000دج(...((. 
-بناء على محضر تكليف بالوفاء المحرر والمبلغ بتاريخ:11/10/2022.

-بناء على محضر تبليغ تكليف بالوفاء المحرر والمبلغ بتاريخ:11/10/2022.
-بناء على محضر تبليغ السند التنفيذي المحرر والمبلغ بتاريخ:11/10/2022. 
المرسلين عن طريق البريد المضمن الوصول، وصل رقم:01211124725.

-بناء على محضر تكليف بالوفاء عن طريق التعليق على لوحة اإلعانات بالمحكمة بتاريخ:15/11/2022.
-بناء على محضر تكليف بالوفاء عن طريق التعليق على لوحة اإلعانات بالبلدية بتاريخ:15/11/2022.

-بناء على محضر تبليغ السند التنفيذي عن طريق التعليق على لوحة اإلعانات بالمحكمة بتاريخ:15/11/2022.
-بناء على محضر تبليغ السند التنفيذي عن طريق التعليق على لوحة اإلعانات بالبلدية بتاريخ:15/11/2022.

-بنــاء علــى أمــر االذن بالنشــر فــي جريــدة يوميــة وطنيــة، الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة: قســنطينة، بتاريــخ:26 
الترتيــب:3919/22. رقــم  ديســمبر2022 

ــن  ــنطينة، الكائ ــس قضــاء قس ــة الخــروب، اختصــاص مجل ــي بمحكم ــن المحضــر القضائ ــد األمي ــلوخ محم ــتاذ/ بوش ــن األس    نح
ــوان أعــاه. ــه بالعن مكتب

 -تــــم تكليــف:
-المدعـو)ة(/جعفر عفريت. 

-العنـــــــــــــــــــــــــــوان/المنظر الجميل قسنطينة.
*-أن يدفع بين أيدينا المبالغ التالية مقابل وصل عن األداء:

-1مبلغ:879.233,00دج المصاريف القضائية للمحضر القضائي سقاش الساسي.
-2مبلغ:607.000,00دج الحقوق التناسبية للمحضر القضائي سقاش الساسي.

-3مبلغ:96.919,55دج أتعاب تناسبية للقائم بالتنفيذ.              
ــغ  ــاء + 1.570,80دج م تبلي ــف بالوف ــغ تكلي ــاء + 1.570,80دج م تبلي ــف بالوف ــغ:8.597,20دج)1.927,80دج م.تكلي -4مبل

ــاع 1.000+دج نقــل + 600دج صفحــات مرفقــة.( ــد التنفيــذي    + 1.927,80دج تنفيــذي أو م.امتن السنـ
*المجمـــوع:1.591.749,75دج)مليون وخمســمائة وواحــد وتســعون ألــف وســبعمائة وتســعة وأربعــون دينــارا جزائريــا وخمســة 

وســبون ســنتيما(.
ونبهنــاه)ا( بــأن لــه)ا( مهلــة خمســة عشــر )15( يومــا للوفــاء تســري مــن تاريــخ تبليغــه)ا( بهــذا المحضــر وإال نفــذ عليــه)ا( جبــرا 

بكافــة الطــرق القانونيــة.
 إثباتا لما تقـدم حررنا هـذا المحضر فـي اليوم و الشهر والسنة و الساعة المذكورين أعاه طبقا للقانون.

األستاذ المحضر القضائي

 المكتب العمومي للمحضر القضائــي
 األستــاذ سنوسي محمــد

  االختصاص:  محكمة ومجلس قضاء بســكرة
  حي 252 مسكن  محل رقم08 عمارة رقم03  خلف مقر محكمة بسكرة

الهاتف:  33  53  11  76  06  - 00  10  53  033
إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني جلسة :21/02/2023 *
المواد: 749. 750  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

 بطلب مـن األستاذ)ة(:أوالم حنان  القائمة في حق  ورثة المرحوم فرجاوي  عمار  
  فرجاوي فطيمة الزهرة - فرجاوي وسيرة - فرجاوي مصطفى

ورثة المرحوم فرجاوي  صالح وهم : فرجاوي  فاكية  ـ  فرجاوي  نوفل ـ فرحاوي
محمد شراد ـ فرجاوي حمزة ـ فرجاوي عائشة ـ فرجاوي  احميدة ـ -فرجاوي مروى

فرجاوي عبد الحميد -فرجاوي  عبد الغني قاصر في حقه اخوه  نوفيل
العنوان: شارع  الزعاطشة  رقم 16  بسكرة.

ضـــــــــــــــــــــــــــــد
السادة:

بلعمري  الوازنة - فرجاوي عبد الرزاق  - فرجاوي عبد الرحمان - فرجاوي الخير.
العنوان:  شارع الزعاطشة  رقم 16 بسكرة.                                                                                                        

 تنفيذا للسند التنفيـــذي المتمثل في القرار الشخصي  الصادر عنمجلس قضاء بسكرة  بتاريخ     
02/06/2021 تحت رقم الفهرس00787/21 ، القاضي باعتماد الخبرتين األصلية والتكميلية                                         
  للخبيرة بن ريف سعاد                                                                                                                              
   منطوق الحكم المؤيد ) 21/06/2017(                                                                                                  
 في الموضوع: اعتماد  الخبرة المنجزة من طرف الخبير كحول كمال وبحسبها صرف                                       
  األطراف غالى إجراءات البيع بالمزاد العلني للعقارات الخمسة                                                                                                              

العقارالثالث                                                                                        
ــم 74 القســم 192،  مســاحته  ــة رق ــة بســكرة مجموعــة  ملكي ــوراري  بلدي ــع بحــي  ق ــى ســكني  يق مبن

70 م2 ،             
حدوده يحده من الشمال ملك الغير ومن الجنوب ملك الغير ومن الشرق ملك الغير ومن  

الغرب شارع:مشتماته : يحتوي على طابق أرضي به 02 غرف بهو ، حمام ، مرحاض 
وطابق أول  به 01 غرفة وسطح      

الثمـن األساسي االفتتاحي :  الثمن األساسي  يقــدر  بـ: . 6.370.000.00  دج                                                
  شاغل العقار:  ـ فرجاوي الخير      

تاريخ جلسة البيع والمحكمة  مكان البيع  :                                                                                              
 حددت جلسة بيع العقار يوم:21/02/2023 على الساعة 13:30: بالقاعة رقم 02  

بمحكمة بسكرة                                                                                                                                                
 يمكن االطاع على قائمة شروط البيع بمكتب المحضر القضائي أو أمانة ضبط المحكمة                                                  
المحضر القضائــــــي

الجمهوريــــة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة 
مجلس قضاء:  ميلة

محكمة : شلغوم العيد
 القسـم: شؤون األسرة

رقم الجدول: 22 /03132 
رقم الفهرس: 23 /00153 

تاريخ الحكم 23 /01 /10
حكم بالحجر

حكمــت المحكمــة حــال فصلهــا فــي قضايــا شــؤون األســرة علنيــا ، 
حضوريــا  فــي أول درجــة فــي الشــكل : قبــول الدعــوى.

قايــدي حســين  عليــه  المدعــى  علــى  الحجــر  الموضــوع:  فــي 
المولــود بتاريــخ 1978-01-11 بغــرارة ألبيــه ســليمان و أمــه 
بولمــخ مســعودة ، و تعييــن شــقيقه المدعــى عليــه قايــدي أحمــد بــن 
ــة و  ــه و إدارة شــؤونه المالي ــه مــن أجــل رعايت ســليمان مقدمــا علي
ــة  ــدة يومي ــم بجري ــة ، مــع األمــر بنشــر منطــوق هــذا الحك اإلداري
وطنيــة، و ذلــك بســعي مــن المدعــى عليــه قايــدي احمــد ، و 
تحميلــه المصاريــف القضائيــة بمــا فيهــا مبلــغ الرســم المقــدرة بمبلــغ 

أربعمائــة و خمســون دينــار جزائــري )450دج(
ــدة  ــة المنعق ــة العلني ــي الجلس ــارا وصــرح ف ــم جه ــذا صــدر الحك ب

ــط . ــن الضب ــس و أمي ــن الرئي ــاه كل م ــه أمض ــاه و لصحت أع
الرئيس )ة(  أمين الضبط  www.aineldjazair .dz

facebook :  عني الجزائر اون الين
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عين على الصحة الثالثاء 31 جانفي  2023 م20
الموافق لـ 09 رجب 1444 هـ

n التغيــر الهرموني الذي يحدث 
في جسم المرأة منذ اللحظة األولى 
من بدايــة الحمل..ويســتمر معها 
طــوال التســعة أشــهر..وحتى إلى 
مــا بعد أســابيع مــن والدة الطفل، 
يظهر في صورة أعراض عدة مثل: 
الغثيان والشــعور بالتعب الشديد، 
مــع زيــادة تدفــق الدم في الجســم 
ــف جهــاز المناعــة لحمايــة  وتكّي
ــى تفاصيل  الجنيــن. وللتعــرف عل
تأثير هرمونات الحمل على جســم 
الحامــل، ومتاعــب الحمــل بعامة 
اللقــاء  الحمــل..كان  ــرة  فت خــال 
واستشاري النسا والوالدة الدكتور 

محمد أحمد خلوصي.
في األسابيع األولى من الحمل يفرز 
جسم الحامل هرمون البروجسترون 
فــي مبيــض الحامل، وقــد يتواصل 
ثامــن وحتــى  ذلــك مــن األســبوع ال
ــز  األســبوع 12 مــن الحمل...ويحّف
البروجسترون نمو األوعية الدموية 
تــي تغطــي بطانــة الرحــم، ممــا  ال
ــق بيئة مالئمة لــزرع البويضة  يخل
بعــد الحمل...كما أنه مســؤول عن 
تحفيز بطانة الرحم إلفراز العناصر 
فــي  للجنيــن  الالزمــة  الغذائيــة 
األســابيع األولى، بجانــب أنه يمنع 

تقلص العضالت الملساء للرحم.
تعرّفي إلى المزيد: انتبهي لعالمات 

اإلجهاض الكاذب!
االستروجين

ــى نمــو  يســاعد هــذا الهرمــون عل
الرحم مع تنظيم مســتويات هرمون 
البروجسترون، للحفاظ على بطانة 

االســتروجين  أن  عتقــد  الرحم..ويُ
يســاعد على تدفق الدم، الضروري 
لتغذيــة الجنين، ولكن التدفق الزائد 
ــم في  أل ــدم قــد يشــعر الحامــل ب ل ل

الثديين، أو احتقان األنف .
الحمــل،  هرمــون  باســم  ويعــرف 
ــاء الحمل،  فرزه إال أثن والجســم ال يُ
ــم بواســطة المشــيمة بعد زرع  ويت
البويضة، وهو يعزز وظيفة الجسم 
األصفر..وتزيد مستويات إفراز هذا 
الهرمــون -الذي تلتقطــه اختبارات 
تتأكــد المرأة من  يــة ل الحمــل المنزل
أنهــا حامــل- بســرعة منــذ بدايــة 
الحمــل، ويبلغ ذروته بين األســبوع 

الثامن وال11 من الحمل.
ترتفــع مســتويات هرمــون الريــال 
كســين بشــكل كبير خــالل الثالثة 
أشــهر األولى من الحمل،الذي يمنع 
عضــالت الرحم مــن االنقباض عن 
طريــق توســيع األوعيــة الدمويــة 
ــى  الكل ــى  إل ــدم  ال تدفــق  ــادة  وزي

والمشيمة.
حتى يمكن لجســم األم أن يتأقلم مع 
حاجة الجنين المتزايدة لألكســجين 
والعناصــر المغذيــة، كما يســاعد 
على االستعداد للوالدة، بتليين عنق 
الرحــم وتوســيعه وإرخــاء مفاصل 

الحوض.
ــي إلى المزيــد: معلومات تهم  تعرّف

الحامل في شهرها األول.
البروالكتين

البروال كتيــن.. الهرمون الرئيســي 
إلدرار الحليب من ثدي األم

إلدرار  الرئيســي  الهرمــون  ويعــد 

يــب في ثــدي األم، كما يوســع  الحل
الغدد الثديية لتحضيرها للرضاعة..
ويساهم أيضاً في نمو رئتي الجنين 
ودماغه، ويســاعد الجهاز المناعي 

للمرأة الحامل على تحمل الجنين.
األوكسايتوسين

يفرز هرمــون األوكسايتوســين في 
نهاية الحمل، على الرغم من وجوده 

طوال فترة الحمل.
 متاعب الحمل

التمدد الشــديد للبطــن أثناء الحمل 
من المتاعب

 عامات التمدد
 ال تستطيع األنسجة الموجودة تحت 
ــد التعامل مع التمديد الشــديد  الجل

للبطــن  أثناء الحمــل، وهو ما يؤدي 
ــاء  فترة  ــى ظهــور العالمــات أثن إل
بدايــة بلون  الحمــل، وتظهــر في ال
ــم تختفي  مع مرور  مائــل للزرقة، ث

الوقت.
 يمكــن وضع مرهم على  البشــرة في 
منطقة البطــن أو الخصر أو الفخذ 
بعيداً عن  الجسم، ومع مرور الوقت 
يصبح الجلد أكثر مرونة ونعومة...
وفي حال  دهن الجلد بالزيت، يجب 
مراعــاة أن يوضع على بشــرة  رطبة 
بعد االســتحمام، حتى ال يتسبب في 

جفافها.
ــي إلى المزيــد: من هو »طفل  تعرّف

قوس قزح«؟
  مشاكل األسنان

ــدورة  الدمويــة وتتراخــى   تتغيــر ال
األنســجة خالل فترة الحمل، وهو ما 
لثة؛ حيث تتغلغل  باً على ال يؤثر سل
لثة بسهولة   البكتيريا أســفل حافة ال
وتتكاثر فــي هذه المنطقة..ما يؤدي 
ــى  حدوث االلتهابــات أو اإلصابة  إل
ثــة أو حــدوث عــدوى  ل بأمــراض ال

عميقة في دواعم  األسنان.
  الغثيان

الشــعور  مــن  الحوامــل  تعانــي 
بالغثيــان أو القــيء خالل الشــهور 
 الثالثــة األولى مــن الحمل، ويمكن 
تجنــب ذلك من  خــالل االبتعاد عن 

تنــاول الوجبات الكبيرة والدســمة، 
وكذلك تجنــب األطعمة الحمضية..
ويتعيــن على الحامل مضغ الطعام 
جيداً، وتجنّب  الروائح قدر اإلمكان، 
و مواجهــة الشــعور بالغثيــان من 
خالل تناول  الشاي المحلى قلياًل أو 

الماء الدافئ في الصباح.
 آالم الظهر

ــدى الحوامــل  تظهــر آالم الظهــر ل
نظــراً الرتخاء األنســجة  الضامة ما 
يتســبب بمشكالت  في منطقة أسفل 
الظهر، وتغيير هيئة الجســم بسبب 
البطن..ويتعين على  الحوامل   وزن 
التحرك كثيراً، وثني الســاق بداًل من 

الظهر، والمشي والجلوس في وضع 
ــم، كمــا يمكــن اســتعمال الماء   قائ

الدافئ لتخفيف آالم الظهر.
اإلمساك

خــالل  اإلمســاك  أعــراض   تظهــر 
ثانــي واألخيــر مــن  فترة  ثيــن ال ل ث ال
ــك إلى  الحمــل، وترجع أســباب ذل
ارتخــاء األنســجة الضامة واتســاع 
األمعــاء  وإتبــاع نظــام غذائي غير 
ــة النشــاط والحركــة..  مناســب وقل
يمكن التخلص من أعراض  اإلمساك 
فــي معظــم الحــاالت بإتبــاع نظام 
يــاف  الغذائيــة  غذائــي غنــي باألل
والكثير مــن الخضــراوات، وتناول 

السوائل وممارسة الرياضة . 
  تساقط الشعر

 تســاقط الشــعر عامة على سوء 
التغذية

ال يمكن تجاهل تساقط الشعر أثناء 
فتــرة الحمل، ألنه قــد يكون عالمة 
 على ســوء التغذية، وهناك ســببان 

شــائعان لهذا التســاقط هما: نقص 
اليود والحديد...تســاقط الشــعر يعد 
مــن العالمات المبكــرة على نقص 

 الحديــد، وإذا تأكدت هذه الشــكوك 
من خالل فحص الدم، ويجب تناول 
 المكمالت الغذائية الغنية بالحديد.

 التعب والرغبة باالسترخاء
 تعــب وإرهــاق مســتمر والحاجــة 

للراحة واالسترخاء
 يعانــي كثير من الســيدات الحوامل 
من التعب واإلرهاق بشــكل مستمر، 
 بســبب انخفاض ضغــط الدم بعض 
الشــيء، كمــا أن التعــب قــد يكون 
مؤشــراً على نقص الحديــد واليود.. 
للراحــة  الحاجــة  كانــت  ولهــذا 

واالسترخاء.
يــود يمكــن أن يــؤدي إلى  نقــص ال
خمول الغدة  الدرقية، ونقص الحديد 
قد يتســبب في اإلصابــة بفقر الدم، 
ــي فــإن الدم ينقــل كمية أقل  ال ت ال  وب
من األكســجين، مما يؤدي للشعور 
الحامــل  ــدى  ل بالتعــب  واإلرهــاق 
وحدوث اضطرابات في نمو الجنين.
                           عن سيدتي نت

تأثير هرمونات الحمل على جسم الحامل

أعرف جسمك

بنكريــاس )باإلنجليزيــة:  n ال
أو  ــة  لَ َك ْث َع ُم ال أو    )Pancreas
َوة أحــد أهم الغدد  ْل ُح ــد أو ال َق ْع ِم ال
ثدييات ولها  الموجودة في جســم ال
دور مــزدوج حيــث يعمــل كغــدة 
ــراز  إف ب ــوم  تق ــراز  اإلف ــة  خارجي
بنكرياســية المحتوية  العصــارة ال
على أنزيمات هاضمة وغدة صماء 
ــراز  إف ــوم ب ــراز تق ــة اإلف ي أو داخل
هرموني اإلنســولين والجلوكاجون 

الذان ينظمان مستوى السكر في الدم.
بنكرياس ما يقارب ســبع  ــغ حجم ال ل ب ي
بوصــات ويتصل مع األمعــاء الدقيقة، 
اً  ب بنكرياسية ويقع قري اة ال قن بواسطة ال
اً فــي الجزء العلوي  ق مــن المعدة وعمي
لبطن مقابــل العمود الفقري.  الخلفي ل
ــة  ي لعمل جــداً  بنكريــاس ضــروري  ال
ــرازه للعصارة  الهضــم وذلك بســبب إف
بنكرياســية في االثني عشــر، والتي  ال
ــى االنزيمات التي تســاعد  تحتوي عل
ــات، والدهــون  ن ي البروت ــى هضــم  عل
يتســنى  أن  بــل  ق ــدرات  والكربوهي
امتصاصهــا من األمعــاء؛ كما يحتوي 
ــى غدد صمــاء تعرف  بنكريــاس عل ال
ا  بجزر النغرهانــس تحتوي على خالي
ــي تفرز هرمــون اإلنســولين  ت ــا ال ت ي ب
الذي يخفض مســتوى الســكر في الدم 
فا التي  ــا أل ــوي أيًضــا على خالي وتحت
ــذي له  ــرز هرمــون الغلوكاجــون ال تف
مفعول معاكس لمفعول اإلنســولين أي 

يزيد من تركيز السكر في الدم.
بنكريــاس مــن رأس، وعنق،  يتكــون ال
بنكرياس يقع خلف  وجسم، وذيل. كل ال
الغشــاء البريتوني عــدا الجزء األخير 

ــاط بين  مــن الذيــل فإنه يقــع في الرب
الكلية والطحال. الشــريان الذاهب إلى 
الطحال هو شــريان متعرج يمر أعلى 
بنكرياس ويغذيه بواســطة الشــريان  ال

بنكرياسي. ال
ــة،  خارجي غــدة  بنكريــاس  ال ــل  يمث
ــرز العصارة  ــة خارجية ألنه يف ي وداخل
قناة  ــي يصبها فــي ال ت بنكرياســية ال ال
ــي بدورها تصبها في  ت بنكرياســية ال ال
الجــزء األول من االثنا عشــر. أما غدة 
داخلية ألن خالياه في جزر النغرهانس 
تفرز هرموني األنسولين والجلوكاجون 

إلى الدم مباشرة دون قناة.
بنكرياس قناة رئيســية وقناة صغيرة  ل ل
تصب فيها أو تصب وحدها في اإلثني 
اة الرئيسية تنفتح  قن عشــر. في نهاية ال
بنكريــاس  ــاة ال ــى قن ــاة المــرارة عل قن
الرئيســية فيكونان قناة مشتركه تسمى 
ــذي وصفهــا. وهــي  باســم الجــراح ال
تفتــح في الجهة اليســرى في منتصف 
ثاني من اإلثني عشــر. تحيط  الجــزء ال
ــوات والفتحــة المشــتركة  قن ــة ال بنهاي
تنظيم  عضالت ملســاء تعمل كصمام ل
خــروج المواد ومنــع رجوعها باالتجاه 

المعاكس، وتسمى بصمام أودي.

صفات الرجل النرجسي
صحة نفسية 

n اضطــراب الشــخصية النرجســية ..هو 
يــة، يكــون يشــعر فيهــا  ــة صحيــة عقل حال
ــول بأهميتــه  المريــض بإحســاس غيــر معق
الخاصة؛ فالنرجســيون يحتاجون ويســعون 
ــى الكثير من االهتمام ويريــدون أن يُظهر  إل
ــدوام، وقد يفتقر  الناس اإلعجــاب بهم على ال
األشــخاص المصابون بهــذا االضطراب إلى 
القدرة على فهم مشــاعر اآلخرين أو االهتمام 
بهم، لكــن وراء هذا القناع من الثقة المفرطة، 
ال يكــون النرجســيون متأكدين مــن تقديرهم 
لذواتهم ويمكن أن ينزعجوا بســهولة من أدنى 

انتقاد يوّجه إليهم.
صفات الشخصية النرجسية عموماً

يظهر اضطراب الشــخصية النرجســية لدى 
كل من الرجال والنساء مع عالمات متشابهة، 
ولكــن يمكــن أن تختلــف بعــض ســلوكيات 
النرجســيين بيــن الذكــور واإلنــاث، إذ يميل 
النرجســيون الذكور إلى عدم احترام النســاء 
والســيطرة عليهم وفرض آرائهم والتحكم بهم 
يــه. ومن الســمات األكثر  على نحــو مبالغ ف
شيوعاً الضطراب الشخصية النرجسية والتي 
يشــترك بها كل من الرجال والنســاء على حد 

سواء، اآلتي:
-إخفاء قلة احترام الذات؛

-تقديم نسخة مضخمة عن النفس؛
-األنانية؛

-االعتقــاد بأنهم أفضل مــن غيرهم ويعاملون 
اآلخرين بازدراء؛

-الحرمان العاطفي؛
-الرغبة في الحصول على االهتمام واإلعجاب.
والنرجسيون ليســوا عنيفين في الغالب، فهم 
جيــدون فــي التحكم في عواطفهــم والتالعب 

باآلخرين، وتسليط الضوء على عيوب الطرف 
م تكــن موجودة. وقد يصبح  اآلخــر حتى وإن ل
األشخاص النرجسيون غير سعداء بشكل عام 
ويصابون بخيبة أمل عندما ال يحصلون على 

ما يريدون.
                                                    ق.م

البنكرياس

إعداد :  إيناس شروانة
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n    الجزء  األخير 
تذوق الدعاء قبل السالم  وختام الصالة 

بالتسليم 
شــرع للمصلــي أن يتخير مــن الدعاء 
مــا يختاره مــن مصالح دنيــاه وآخرته، 
والدعــاء في هذا المحل قبل الســام من 
أنفــع الدعــاء. وقد ســئل النبــي- صلى 
هللا عليــه وســلم – أي الدعــاء أســمع؟ 
فقال: “جــوف الليل، وأدبــار الصلوات 
جزؤهــا  الصــاة:  ودبــر  المكتوبــة”. 
األخير. وقد يراد بدبرها ما بعد انقضائها 
بقرينة تدل عليه، كقوله: “يُســبحون هللا 
ويحمدونه ويكبرونه دبر كل صاة ثاًثا 

وثاثين”، فهنا دبرها بعد الفراغ منها.
كيفيــة التســليم فــي ختــام الصــاة من 
المسائل التي اختلف فيها العلماء، فذهب 
المالكية والشــافعية إلى أن التسليم يكون 

بأن يبتدئ المصلي ســامه هو مستقبل 
القبلــة، ثــم يلتفــت، وأثنــاء التفاتــه يتم 
سامه، أما القول المشهور للحنابلة فهو 
أن يبتدئ الســام مع االلتفات، وجماعة 
أخرى منهم ذهبوا إلى أنه يقول )السام 
عليكم( وهو مستقبل القبلة، ويلتفت بلفظ 
)ورحمة هللا(، ومســألة التســليم فرعية 
الخاف فيها ســائغ، والواجب كما نص 
العلماء هو التســليم، فــي حين أن كيفية 
التســليم ســنّة، وكيف جاء بها الُمصلي 

فإن صاته تصح.
والواجــب فــي التســليم تســليمة واحدة 
عن اليمين، وهــو قول الجمهور، ولكن 
وإن  بالتســليمتين،  يأتــي  أن  األصــح 
كان ذلــك خــاف ما قال بــه الجمهور، 
ألن النبــي عليــه الصاة والســام كان 
يســلم تســليمتين، فالواجب على اإلمام، 

والمأموم، والمنفرد أن يأتوا بالتسليمتين.
أمــا االلتفات عــن اليمين واليســار عند 
الســام حتــى يُرى خــد المصلــي فهو 
مسنون، وهو مذهب الجمهور األحناف، 

والحنابلة والشافعية.
 ِصيغ التسليم 

األفضــل أن يقتصر المصلي على قول 
)الســام عليكم ورحمــة هللا(، ألن هذه 
الصيغــة هــي المحفوظة عن الرســول 
عليــه الصاة والســام، أما زيادة لفظة 
)وبركاتــه(، فقد اختلف أهــل العلم في 
ثبوتهــا، وتركهــا أفضــل، فــإن قالهــا 

المصلي لم تبطل صاته
 التسليم من الصالة

 إن التســليم مــن الصاة هــو ركن من 
أركانهــا، فــا يحصــل انتهــاء الصاة 
والتحلــل منها إال بالتســليم، وذهب إلى 

ذلك جمهور العلماء، واألئمة الشافعي، 
ومالك، وأحمد، فينوي باألولى الخروج 
مــن الصــاة والســام علــى الحفظة، 
وينــوي بالتســليمة الثانية الســام على 
الحفظة وعلى من على يســاره، وينوي 
المصلي بالتســليم الخروج من الصاة، 
والسام على الحفظة من اليمين والشمال 
وهم المائكة، والســام على المصلين 
إخوتــه إن كان فــي جماعــة، وإذا كان 
منفرًدا فالســام يعني نيــة الخروج من 

الصاة والتسليم على الحفظة.
واإلجماع أن  الصاة  تختتم بالتســليم، 
وُجعــل تحليــًا لها يخرج بــه المصلي 
منهــا كمــا يخــرج بتحليل الحــج منه، 
وجعــل هــذا التحليل دعــاء اإلمام لمن 
وراءه بالســامة التي هــي أصل الخير 
وأساســه، فشــرع لمن وراءه أن يتحلل 
بمثل ما تحلل به اإلمام. وفي ذلك دعاء 
لــه وللمصلين معه بالســام، ثم شــرع 
ذلك لــكل مصــل، وإن كان منفرًدا فا 
أحســن من هذا التحليل للصاة، كما أنه 
ال أحســن من كون التكبير تحريًما لها. 
وهــذا التحليل المتضمن اإلحســان إلى 
إخوانه المؤمنين. فافتتحت باإلخاص، 
وختمت باإلحسان”. تذوق ختام الصاة 
بالتســليم وفي ختام هذه الرحلة؛ أســأل 
هللا الرحمن الرحيم أن يرزقنا الخشــوع 
فــي الصــاة وذوقهــا وأن يجعلنــا من 
المفلحيــن. كمــا أســأله أن يرضى عنا 
وعــن اإلمام ابــن القيم ويجزيــه خيًرا 
علــى هذه الفوائد الذوقيــة الراقية، وأن 
يجــزي الدكتــور َعــادل عبد الشــُكور 
الزرقــي الــذي دلنا علــى هــذه الفوائد 
بجمعها في كتيــب صغير الحجم عظيم 
ــَاة ِعْند اْبن  الفائــدة بعنوان “َذْوُق الصَّ
اْلقيم َرحَمه هللا”، والذي قال في مقدمته: 
“فهــذا فصــل نفيــس في جــزء لطيف، 
تكلم فيــه ابن القيــم الجوزية رحمه هللا 
عن صفة الصاة في مواضع من كتبه، 
بطريقة مبتكرة، لم يسبق إليها فيما أعلم. 
حيث تكلَّم عن لُبَّ الصاة ومخها، وهو 
الخشــوع من التكبير إلى التسليم، فأتى 
فيــه بكل عجيب ومفيد… ولما كان هذا 
الفصل على نفاســته مغمــوًرا بين تلك 
الصفحــات، كان من المفيــد جداً إفراده 
ليعمَّ نفعه المسلمين كافة”. كتاب ” َذْوُق 
َاة ِعْند اْبن اْلقيم” تأليف َعادل عبد  الصَّ
الشــُكور الزرقي والكتيــب متوفر على 
الشبكة العنكبوتية وفي المكتبة الشاملة، 
وقــد نقلت هــذه الفوائد منــه بتصرف، 
وال ســيما في الترتيب والعناوين، أمًا 
في زيادة إبراز الفوائد الذوقية وتيســير 
االســتفادة منها.  والحمد هلل الذي بنعمته 

تتم الصالحات
       إسالم أون الين / موقع موضوع.

     

ياكريم اللهم ياذا الرحمة الواسعة يا مطلعا 
على السرائر و الضمائر و الهواجس و 

الخواطر، ال يعزب عنك شيء أسئلك فيضة من 
فيضان فضلك، و قبضة من نور سلطانك، وأنسا 

وفرًجا من بحر كرمك أنت بيدك األمر كله و 
مقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا و تغنينا 
عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، 
حسن الشيم، فببابك واقفون و لجودك الواسع 

المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم..

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال

ــن نَّْجَواُهــْم إاِلَّ َمْن  n  قــال تعالــى-: )الَّ َخْيــَر ِفــي َكِثيٍر مِّ
أََمــَر ِبَصَدَقــٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصــاَلٍح َبْيَن النَّــاِس َوَمن َيْفَعْل 
ــِه َفَســْوَف ُنْؤِتيِه أَْجًرا َعِظيًما( سورة  َذلَِك اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللّـَ

النساء، آية: 114.

دقَة على  n  قــال الرســول صلــى هللا عليــه وســلم :  ) إنَّ الصَّ
حِم اثنتاِن صَدقٌة وِصلة( المْسكيِن صدقٌة وعلى ذي الرَّ

                                    رواه األلباني، في صحيح النسائي

n  صلــة الرحــم في االصطالح الشــرعّي ُتطلق على من تجمع 
م النكاح فيما بينهم، وبناًء على ما ســبق فإّن  بينهم القرابة، وُيحرَّ
أبنــاء األعمــام، وأبناء األخــوال، ال يدخلون في ُمســّمى األرحام، 
وِقيــل إّن الرحم لَفٌظ ُيطلَق على َمــن بينهما ميراٌث، وِقيل بل على 

كّل َمن تجمع بينهم قرابة،

n   مكارم األخالق عشر: صدق اللسان، وصدق البأس، 
وإعطاء الســائل، وحســن الخلق، والمكافــأة بالصنائع، 

وصلة الرحم …
                             الحسن بن علي بن أبي طالب

موقع طريق اإلسالم : حسين أحمد عبد القادر
إنَّ اإلصاح بين الناس، وحل النزاعات، وإشاعة طمأنينة النفس، ونبذ العداوة 
-مــن أُســس األخاق الحميدة في اإلســام، قال هللا تعالى: }اَل َخْيــرَ ِفي َكِثيٍر 
ِمــْن َنْجَواُهْم إاِلَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقــٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصَاٍح َبْيَن النَّاِس َوَمْن َيْفَعْل 
َف نُْؤِتيِه أَْجًرا َعِظيًما{ ]النســاء:114[. وعن أبي  ِ َفَســوْ َذلَِك اْبِتَغاَء َمْرَضاِة هللاَّ
الدرداء رضي هللا تعالى عنه قال: قال النبي صلى هللا عليه وسلم: »أال أُخِبُركم 
بأفضــل من درجــة الصياِم والصاِة والصدقِة؟«، قالــوا: بلى، قال: »صاُح 
ذاِت الَبْيِن؛ فإنَّ فساد ذاِت الَبْيِن هي الحالقُة«؛ )الترمذي(، والسعي لإلصاح 
يكــون بالحكمة لَنــزع فتيل الغضب من المواقف، وبــذر المحبَّة والتآلف، مع 
إعطــاء الحقوق وتحقيق المصلحة الشــرعية لجميع األطــراف. ثامًنا: توثيق 
عي الحثيث لتوثيق  الصلة باألرحام بكل سبيل: ويتبيَّن من وصايا أهل العلم السَّ
لة باألرحام؛ وذلك بكل طريق مشــروع؛ مثل الزيارة، والسؤال، والدعم  الصِّ
ة واحترام وإخاص، وأعظم صلة  المالي والمعنوي، وذلك با َتعاٍل وبكل مودَّ
لة بالوالدين، فلنكثر من الدعاء واالستغفار لهما، وليكن الهدف  للرحم هي الصِّ
العظيم واألجر الكريم نصب عيَنْي كلِّ مسلم يقدر الفضل حقَّ قدره، َمن وصل 

حم وصله هللا الكريم، فكل البشرى والفاح لمن وصله هللا َملُِك الملوك. إعداد :  إيناس شروانةالرَّ

رحلة لتذوق الصالة مع اإلمام أبن القيم رحمه اهلل 

تفقه في دينك
 دعاء اليوم حل النزاعات بين ذوي األرحام 



إعداد : حسان.ب تسلية
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إستراحة

n  كان قميص جحا  منشــوراً على الحبل، فهبت الريح وقذفته إلى األرض فقال 
لنفسه: يلزمنا أن نذبح فديًة وقرباناً فسألته زوجته: ولماذا؟! فقال: العياذ باهلل لو كنت 

ألبسه لتحطمت.

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

حسن كامل الصباح.. المخترع األول في لبنان 
يف رحاب العلم واإلميان  

n حســن كامــل الصبّــاح النبطيــة )16  أوت  
1894  - 31مارس 1935 (هو مخترع لبناني، 
تنســب إليــه عشــرات االختراعات التي ســجلت 
فــي 13 دولة منها: الواليــات المتحدة األمريكية، 
وبلجيكا، وكنــدا، وبريطانيا، وفرنســا، وإيطاليا، 
وأســتراليا، والهنــد، واليابــان، وإســبانيا، واتحاد 
دول أفريقيــا الجنوبيــة، باإلضافة إلــى العديد من 
النظريات الرياضية في مجال الهندسة الكهربائية، 
األمر الذي أكســبه لقب »أديســون الشرق« وكان 
يعمل فــي البالونات واغترب في أمريكا لدراســة 

الهندسة الكهربائية.
اعتبر الكاتب اللبناني قاســم محمد عثمان أن حسن 
كامل الصباح من المخترعين الذين تم نسيانهم من 
قبــل الدولــة اللبنانية من حيث إظهاره كشــخصية 
علمية لبنانية من جهــة وتقيمه وإظهاره للعلن من 

جهٍة أخرى.
ظهــر اهتمامه وهو فــي االبتدائية في الرياضيات 
والهندســة وقد ذكرت والدته قصة أول اختراعات 
الطفولة لحســن إذ طلب منهــا بضعة نقود وذهب 
لشــراء بعض الحاجيات ودخل للعمل في حجرته 
وعند خروجه كان قد اطلق في الحي بالون ورقي 
يطير بواســطة الغاز. انتقل الصباح من المدرسة 
االبتدائيــة في النبطية إلــى االعدادية في بيروت، 
ثــم دخل الكليــة اإلنجيلية الســورية وهي الجامعة 
األمريكيــة حالياً وفي الكلية ذهــب لإلطالع على 
علــم الفلــك فــي مقابل دراســته للفيزيــاء في عام 
1916 دخــل فــي صفــوف الخدمــة العســكرية 
اإلجبارية للجيش العثماني فالتحق بقســم الالسلكي 
واختلط بالمهندســين األلمــان وتعلم منهم األلمانية 
وتابع ابحاثه في الكهرباء وتمت ترقيته إلى مرتبة 

مالزم أول.
وبعد انتهاء الحرب غادر إلى دمشــق حيث ســكن 
هنالــك فترة ثم غــادر إلى بيروت فعمل مدرس ثم 

هاجر إلى بوسطن لالنتساب بالجامعة هناك بسبب 
سوء وضعه المالي ترك الدراسة الجامعية وعمل 
كمهنــدس عام 1921 في شــركة جنرال الكتريك 

رغم عدم حصوله على شهادة الهندسة.
التحق بســرية التلغراف الالسلكي عام 1916 ثم 
عمل مدرســاً للرياضيات في دمشق عام 1918. 
اّطلــع علــى نظريــات العلمــاء في مجــال الذرة 
والنســبية، وكتب حولها المقاالت فشرح موضوع 
الزمان النســبي والمكان النسبي واألبعاد الزمانية 
والمكانيــة والكتلــة والطاقــة. عــام 1921 غادر 
دمشــق وعاد إلى الجامعــة األمريكية مرة أخرى 
لتدريــس الرياضيــات. وعــام 1927 توجه إلى 
أمريــكا حيث التحق بشــركة الكهربــاء العامة في 
والية نيويورك والتي كانت تعتبر أعظم شــركات 
الكهربــاء في العالــم. وهناك تفتقــت قريحته عن 
العديــد من االختراعات فما كان من رؤســائه في 
العمل إال أن خصصوا لــه مختبراً ومكتًبا وعينوا 
عدًدا من المهندســين الذين يعملــون تحت إدارته. 
عــام 1928 اخترع جهازاً للتلفزة يســتخدم تأثير 
انعــكاس اإللكترونيــات مــن فيلم مشــع رقيق في 
أنبوب األشــعة المهبطيــة الكاثوديــة، وهو جهاز 
إلكترونــي يمكن من ســماع الصوت فــي الراديو 
والتليفزيــون ورؤيــة صاحبــه فــي آن واحد. كما 
اخترع جهاًزا لنقل الصورة عام 1930، ويستخدم 
اليــوم في التصوير الكهروضوئي، وهو األســاس 
الذي ترتكز عليه السينما الحديثة، وخاصة السينما 
ســكوب باإلضافة إلى التليفزيون. وفي العام نفسه 
اختــرع جهاًزا لتحويل الطاقة الشمســية إلى طاقة 
كهربائية مســتمرة، وقد عرض الصباح اختراعه 
هذا على الملك فيصــل األول ملك العراق ليتبناه، 
ولكنــه مــات ثم عرضــه على الملك عبــد العزيز 
بن ســعود الســتخدامه في صحراء الربع الخالي، 
ولكــن الصباح مات بعد فترة وجيــزة. تم تكريمه 

حيــث كان العربــي الوحيــد الذي حــاز لقب فتى 
العلم الكهربائي من معهد المهندســين الكهربائيين 

األمريكيين.
بلغ مجموع ما ُســجل للصبّــاح من اختراعات في 
مجال إلكترونيّــات القدرة 26 اختراعا، منفرًدا و 
9 اختراعات أنجزها بالتشــارك مع بعض زمالئه 

المهندسين الكهربائيين،
فــي يوم األحد 31 مارس 1935 توفي عن عمر 
41 عامــاً في حــادث ســيارة دارت حوله بعض 
الشــكوك حيــث عجز األطبــاء عن تحديد ســبب 
الوفاة خاصة وأن الصباح وجد على مقعد السيارة 
دون أن يصاب بأية جروح مما يرجح وجود شبهة 
جنائيــة. ونقلت جثته من أمريكا ليدفن في مســقط 

رأسه في لبنان.

23
    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

هل تعلم أن اإلمبراطور الصـيـني الذي قام ببناء 
سور الصين العظيم هو : هـوانج تي.

هل تعلم أن العرب قديماً كانوا يطلقون على الذهب اسم 
األصفر الرنان.

هل تعلم أن الذبابة تهز جناحها حوالي )32( مرة في الثانية 
الواحدة

 هل تعلم أن اللغة المالطية هي أكثر اللغات تأثراً باللغة العربية.

1958 -إطالق القمر الصناعي إكسبلورر 1، أول األقمار 
الصناعية للواليات المتحدة.

1978 - أمير دولة الكويت الشيخ جابر األحمد الصباح 
يعلن تزكيته للشيخ سعد العبد هللا السالم الصباح لمنصب 

ولي العهد.
1990 -تفجر الصراع على السلطة في الشطر الشرقي من بيروت 

بين رئيس الحكومة العسكرية ميشال عون والقوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع. 
-2010 المنتخب المصري يفوز بكأس األمم األفريقية للمرة الثالثة على التوالي والسابعة 
في تاريخه بعد تغلبه على المنتخب الغاني بهدف لصفر وذلك في البطولة التي أقيمت في 

أنغوال.

معتوه له أوجاع في الرأس  
قصد الطبيب   قال له الطبيب، 

عندك سرطان في المخ. قال 
المعتوه : منين جاني هذا المخ.

سهرت أعين ونامت عيون .. في أمور تكون وال تكون .. فادرأ 
الهم ما استطعت عن النفس  فحمالنك الهموم جنون .. إن رّباً كفاك 

باألمس ما كان .. سيكفيك في غد ما يكون.
                                                            اإلمام الشافعي 

يرقد بعني واحدة كي الذئب

يضرب للشخص الفطن جدا ال يأمن
 غره و لو لحظة.

       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.

الثالثاء 31 جانفي  2023 م
الموافق لـ 09 رجب 1444 هـ

ميشال أونفراي.. فيلسوف ما بعد احلداثة 

n ميشال أونفراي هو فيلسوف فرنسي معاصر 
من مواليد 1 يناير 1959 في أورن، فرنسا،

يعتبر ميشــال أونفــراي امتــداًدا لفالســفة ما بعد 

الحداثــة في فرنســا و قد أســهم بصفــة جديّة في 
الفلســفة الفرنســيّة المعاصــرة , و هــو معروف 
بغزارة مؤلّفاته التي تُعدُّ بالعشرات . لم يبدأ الكتابة 
إال أواخــر الثمانينيات، لتتوالى اإلصدارت بمعدل 
كتــاب فــي العام على األقــّل، فاســتحّق لقب أكثر 
الفالسفة غزارًة وظهوراً في اإلعالم. كان يحلم بأن 
يكون ســائق قطار فإذا به من أبرز مفكري الجيل 
الجديد في فرنســا ومن وجوه » اليســار المعادي 
لليبرالية «. بنى خطابه على فلســفة المتعة، وأعاد 
قراءة المعلّمين الكبار . يرى أونفراي أّن الفلســفة 
فــّن للوجــود وأّن غايتهــا الوصول إلى الّســعادة 
القصــوى عبــر المتــع الحســيّة والفكريّــة . و قد 
أعاد قراءة تاريخ الفلســفة تحــت عنوان » تاريخ 
مضاد للفلســفة » . يحمل هذا الفيلسوف مشروًعا 
فكرًيا تحّررًيا يطمح إلى إنزال الفلســفة من فضاء 
النخــب الجامعيّــة إلى الفضاء العمومــي، وقد قام 
بتأســيس » الجامعة الشعبية » تحت شعار الفلسفة 
للجميــع . هذه الجامعة أّسســها مــع أصدقائه عام 
2002، لتستقبل كل من يرغب بحضور صفوف 
في الفلســفة والفن والتاريــخ مجاناً، ومن دون أي 
شــروط كالشــهادة أو حتــى القدرة علــى القراءة 
والكتابة!. النجاح االســتثنائي للجامعة الشعبية دفع 

إلــى تكرار التجربة في مدن فرنســية أخرى. أثار 
جداًل واسًعا في األوســاط الفكريّة الفرنسيّة بسبب 
نقده الاّلذع لســيغموند فرويد و دعوته إلى تأسيس 

تحليل نفسي بعيًدا عن فرويد .
يقــول ميشــال أونفــراي فــي ســياق حديثــة عن 
فلســفة المتعــة : - نعثــر، في المتحــف الهيدوني 
علــى العــراة، الســكارى، الشــواذ، الملحديــن، 
الموســيقين المتســكعين، األطبــاء المغتربيــن، .. 
الشعراء المتوحدين .. الفالســفة المهمشين... كل 
هــؤالء فضلــوا المأدبــة والحانة علــى األكاديمية 
والجامعة، والســجن على المؤسســة، والشارع أو 
الســاحة على المكتبة أو الكنيسة.. هاجسهم هو أن 
يعيشوا فلسفتهم وأن يفكروا في حياتهم ويتأملوها. 
األخالق فــي نظرهم هي فن العيش اليومي وليس 
علم التقنينات والنواهي و األوامر الكابحة ... وفي 

مركز اهتمامهم نجد الجسد.
لــه حضــور الفت في اإلعــالم إذ تتّم اســتضافته 
باســتمرار فــي التلفــزات الفرنســيّة للحديث عن 
فلســفته أو آرائه في الشأن العام أو للتعريف بآخر 

إصداراته .
مــن بيــن أعماله :قــوة الوجود ، بطون الفالســفة 

،تاريخ مضاد للفلسفة ...

اللباس الطائر: 



n كشــف الناطــق الرســمي لمجمــع 
ســونلغاز، خليل هدنــة، يوم االثنين، عن 
التحضيــر إلطالق مناقصة وطنية ودولية 
القتناء أجهزة إنذار كاشــفة عن تســرب 

الغاز.
إلذاعــة  تصريــح  فــي  هدنــة  وأوضــح 
ســطيف، أن اإلجــراء يأتــي بعــد قــرار 
بتزويــد  المتعلــق  الجمهوريــة  رئيــس 
العائالت بكاشــفات أحادي أكسيد الكربون 

مجانا. بالمنازل 
وحســب المتحدث فإن أزيد من 7 ماليين 
زبون لدى ســونلغاز سيســتفيدون من هذه 
الخدمــة المجانيــة، في حين فتــح المجال 
أمــام اســتفادة كل منزل بأكثــر من جهاز 

الحاجة. حسب 
وأضــاف: “إن هــذه األجهــزة ذات جودة 
عاليــة وبمعابيــر دولية، ونســبة الضمان 
فيها تتراوح ما بين ســنتين و9 سنوات”.

وأشــار المســؤول فــي ســونلغاز إلى أن 
عملية توزيع هذه األجهزة ســتكون وفـــق 
آليــات عملية يضعهــا المجمع، محذرا في 
ذات الصــدد مــن التهــاون علــى اعتبار 
أن هــذه األجهزة ليســت بديال إلجراءات 
الوقايــة والحمايــة والمراقبــة اليومية من 

المواطنين. طرف 
وبخصوص مواصفات الجهاز الكاشــف، 
قال إنـــه مــزود ببطاريــة متخصص في 

المحروقــة،  الغــازات 
إنــذار  يعطــي  حيــث 
عنــد  ومرئــي  صوتــي 
أنـه معمول  الخطر، كما 
به فــي أمريــكا، الصين 

ودول عديدة أخرى.
مــن جهــة أخــرى، أكد 
مجمــع  جاهزيــة  هدنــة 
تغيــرات  ســونلغاز ألي 
جويــة في إطــار ضمان 
توفيــر الغــاز والكهرباء 
لجميــع الزبائن، مشــيرا 
إلــى أنــه رغــم بعــض 

االنقطاعــات التــي يتم إصالحها ونســبة 
التغطيــة بالغــاز وطنيا وصلــت إلى 66 
بالمائة فيما فاقت النســبة العالمية المقدرة 

45 بالمائة. بـ 
وتجدر اإلشــارة أن آخــر اجتماع لمجلس 
الــوزراء شــهد تكليف شــركة ســونلغاز 
بتزويــد بيــوت المواطنين بأجهــزة انذار 
صوتــي وضوئــي فــي حال تســرب غاز 
أكســيد الكربون ضمن عدة قرارات للحد 
من حوادث الوفيات بســبب تســرب غاز 

الكربون. أحادي 

هالك 54 شــخصا بـ«القاتل الصامت« 
في شهر جانفي

 
في سياق متصل، أعلنت مصالح الحماية 
فــي صفحتهــا  اإلثنيــن،  يــوم  المدنيــة، 
الرســمية علــى موقــع الفايســبوك عــن 
وفاة 54 شــخصاً منذ بداية شــهر جانفي 
الجاري جراء التســمم بغاز أحادي أكسيد 
الكربــون، ” القاتــل الصامــت” الذي ال 

رائحة وال لون له.
وكشــف المكلــف باإلعالم لــدى المديرية 
نســيم  النقيــب  المدنيــة  للحمايــة  العامــة 
برناوي عن إنقاذ وإســعاف 700 شخصا 
تعرضــوا لحــوادث اختناق بغــاز أحادي 
أكســيد الكربــون حيــث تــم نقلهــم إلــى 

المؤسســات االستشفائية و التكفل بهم . 
غيــاب  مــن  اســتياءه  برنــاوي  وأبــدى 
الحــس الوقائــي في صفــوف المواطنين، 
حيــث أرجــع الســبب الرئيســي لالختناق 
بهذا الشــبح الشــفاف إلى غيــاب التهوية، 
وحّث المواطنين علــى الوقاية واالحتياط 
التدفئــة  لوســائل  اليوميــة  والمراقبــة 
بأنواعهــا، وعــدم إغفال عنصــر التهوية 

حتــى  بفتحة صغيرة في غرف المنازل.
لإلشارة تكثف مصالح الحماية المدنية من 
حمالتها تحسيســية في مختلــف األماكن، 
لتحســيس المواطنيــن بالخطــر الذي يهدد 
حياتهــم من خالل  األجهزة غير المراَقبة.
                                      ق ـ و
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مناقصة دولية القتناء كواشف »القاتل الصامت«

تأكيــد رئيــس الجمهورية الســيد عبد 
العاصمــة  بالجزائــر  تبــون  المجيــد 
مرافقــة  علــى  الدولــة  حــرص 
وترقيــة  الجزائرييــن  المســتثمرين 
اإلنتاج الوطني دليل قاطع على السير 
قدمــا نحــو تلبيــة احتياجات الســوق 

الوطنيــة والتوجه نحو التصدير .
ويبــدو واضحــا أن الوقــت قــد حان 
الوطنــي ، الســيما  لترقيــة اإلنتــاج 
فــي ظــل اإلرادة السياســية وحرص 
القاضــي األول فــي البــالد شــخصيا 
علــى دفــع اإلنتــاج الوطنــي وجعله 
ينافس المنتوج األجنبي الذي يستورد 
بالعملــة الصعبــة ، والجزائر الجديدة 
اليوم قادرة علــى تجاوز هذا الوضع 
المنتــوج  تصديــر  نحــو  واالتجــاه 
الوطنــي الــذي بــدأ يشــق طريقه في 

العالمية. األسواق 
لقــد أثبــت الكثيــر مــن المســتثمرين 
الجزائرييــن الجادين بأنهم يســيرون 
التخلــص  نحــو  ثابتــة  بخطــوات 
مــن االســتيراد فــي مجــاالت كثيرة 
اإللكترونيــك  قطــاع  أبرزهــا  لعــل 
والصناعــات الصيدالنيــة، وحتى في 
المجــال الفالحــي، ويكفــي أن الكثير 
مــن المنتوجــات الجزائريــة صارت 
متواجــدة في أســواق دولية ، خاصة 
في القارة الســمراء التي يلقى فيها » 

صنع بالجزائر« اإلقبال المشــجع .
وأمــس أكــد وزيــر التجــارة كمــال 
رزيــق, , أن واردات الجزائــر مــن 
المنتجــات النســيجية والجلدية عرفت 
تراجعا محسوسا خالل العام الماضي 
2022, مبرزا أن المنتجين المحليين 
يملكــون كل المؤهالت لرفع حصتهم 

في السوق الوطني.
ومــا تجديــد  الرئيس تبون, بمناســبة 
لمعــرض  ال30  للطبعــة  تدشــينه 
المعارض  بقصر  الجزائــري  االنتاج 
بالصنوبــر البحــري مؤخــرا حرص 
المســتثمر  »مرافقــة  علــى  الدولــة 
الجزائري للنهوض بالمنتوج الوطني 
الــذي بات يمتلــك ســمعة ممتازة في 
االســواق العالميــة«, دليل آخر قوي 

الدولة  على مسعى 
و التــزم الرئيس  بتوفير التســهيالت 
الالزمة للمســتثمرين بمناطق الجنوب 
من أجــل النهوض بالقطــاع الفالحي 
هــذا  فــي  الشــعب  وتنميــة مختلــف 
المجال«, مبرزا أن ‘’فرص الشراكة 
متاحــة ايضا مع مســتثمرين من دول 
الخليــج لدعم ســبل تنويــع االقتصاد 
الوطني, على غرار النهوض بشــعبة 

االبقار«. وتربية  الحليب 
آخــر الــكالم .. الجزائر حققــت فعليا 
إلنتــاج  بالنســبة  الذاتــي  االكتفــاء 
الخضر والفواكــه,  والمطلوب اليوم 
كمــا قــال الرئيــس الحفــاظ علــى ما 
تمتلكــه الجزائر من منتجــات طبيعية 
مــع تثمينها, على غرار مادة العســل 

وغير ذلك كثير.
                       يزيد ســلطان   

ترقية اإلنتاج 
الوطني

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
باقة األخبار                                                           

n   توفي  ،أمس ،المجاهد 
و المحامي ،سعد بوعطيط 
عن عمر قارب 80 ســنة و 
هــذا بعد صراع مع المرض 
ــى منه  العضــال الذي عان

مند اشهر .
فقيد وهو أحد أبرز إطارات  ال
ــة ســكيكدة و  الدفــاع بوالي
منظمــة المحاميــن ،توفي  
الجامعــي  بالمستشــفى 
ســاعة  فــي  بقســنطينة 

متأخرة من مســاء أول أمس ،حيث شــيعت جنازته بمســقط 
رأسه القل وسط حضور قياسي ألسرة العدالة و العشرات من 
الحقوقيين و المجتمع المدني إلى جانب الســلطات المدنية 

و العسكرية و القضائية لوالية سكيكدة .
فقيد كان من أبرز الشــباب الذيــن التحقوا بثورة التحرير  ال
بــل أن ينضم إلى ســلك الشــرطة ،لينظم بعدها  المباركــة ق
ألســرة الدفاع كمحامي ألزيد من 40 ســنة .و يعد من أبرز 
نشطاء مجلس قضاء سكيكدة و رفيق الزوالية في المصيف 

القلي.
                                                      نورالدين .ب

وفاة المجاهد و المحامي سعد 
بوعطيط يف القل بسكيكدة 

العدالة تقيض بعدم رشعية التوقف عن العمل عىل مستوى
 بعض المكاتب الربيدية

البيضــاء  الــدار  محكمــة  أصــدرت 
يا يقضــي  بالعاصمــة أمــرا اســتعجال
بعــدم شــرعية التوقــف عــن العمــل 

الذي تم تســجيله على مستوى بعض 
المكاتــب البريديــة حســبما أفــاد به 

الجزائر. بيان مؤسسة بريد 

بيان أنــه تبعا للتوقف عن  وجــاء في ال
العمل الذي تم تســجيله على مســتوى 
بعــض المكاتــب البريديــة أصــدرت 
محكمة الدار البيضاء اليوم األحد 29 
يا يقضي  جانفي 2023 أمرا اســتعجال
المصــدر  أضــاف  و  شــرعيته  بعــدم 
نتائج  فضال عما ستقرره العدالة وفقا ل
التحقيقات التي تمت مباشــرتها بشأن 
ــى  عل المصــدر  ــة  مجهول نــداءات  ال
وســائل التواصــل االجتماعي ســتتخذ 
المديريــة العامــة لبريــد الجزائر كل 
المنصــوص  تدابيــر  ال و  اإلجــراءات 
قانونيــة  ال النصــوص  فــي  عليهــا 

المفعول. السارية  والتنظيمية 
                                   ربيــع م 

ــح األمن الحضري الســادس بأمن دائرة  n تمكنــت مصال
ــر يبلغ من  ــي من توقيف مــروج مخدرات خطي ــي منجل عل
ــة المحلية عن قضية  اب ي ن العمــر 33 ســنة و تقديمه أمام ال
عن قضية حيازة ، تخزين مخدرات صلبة من نوع كوكايين 
بيع و  ــوع قنب هندي لغرض ال و اكســتازي ، مخدرات من ن

حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي .
ــى معلومــات وردت للمصلحة  ــة تعــود ال ــات القضي ي ث حي
ــام أحد األشــخاص بترويج المخــدرات بمختلف  ي مفادهــا ق
يتم تكثيــف األبحاث و  ــة 14 ، ل أنواعهــا بالوحــدة الجواري
ــة محكمة كللت  ي ــة مع وضع خطة مهن ي ــات الميدان التحري
يــف المعني و بتفتيش مســكنه بعد اســتصدار اذن من  بتوق
بيع  ل ــأة ل الســلطة المختصــة تم حجــز 05 كبســوالت مهي
يــن فيما بعد أنه كوكايين  ب تحتوي على مســحوق أبيض ) ت
( ، أقــراص مخــدرات صلبة من نوع اكســتازي و كمية من 
ــج ) قنب هندي ( على شــكل قطــع ، كما تم  الكيــف المعال
ــغ مالي يقــدر بقرابة 60 مليون ســنتيم من  ل اســترجاع مب
بيع باإلضافة الى ميزان صغير و أســلحة بيضاء  عائدات ال
عبارة عن سكين من الحجم الكبير ، خنجرين و قواطع ورق 
ــي تم تحويله على الفور رفقة المحجوزات الى مقر  . المعن

االمن الحضري الستكمال االجراءات .
                                                           تاج الدين

اإلطاحة بمروج خطري و حجز كوكايني ، كيف 

ومهلوسات بمزنله يف مدينة عيل منجيل 

األجهزة ُتعطي إنذارا صوتيا ومرئيا عند الخطر

الغاز بمنزلهمــا الواقع بحي  ــا ب اق ن n  توفي شــخصين اخت
ــة  ــة الخــروب فــي والي دي ل ب يقا ب 900 مســكن االخــوة ســب
ــح  من إنقاذ إمراة بعد  قســنطينة، فيما تمكنت ذات المصال
تعرضها  لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بحي بوصوف.
ــح الحماية  المدنية ،  في بيان لها »بتدخل  وأوردت  مصال
يــن   فــي حــدود الســاعة  ن إســعافاتها صبيحــة أمــس اإلث
09و00د مــن أجل إجالء جثتي الشــخصين من جنس ذكر 
اقا بغاز أحادي  ن ــا إخت ي أعمارهما حوالي 30 و60 ســنة توف
أكســيد الكاربــون المنبعث من ســخان المــاء  بحي 900 
يقا بلدية الخروب، حيث تم تحويلهما إلى  مســكن االخوة سب

مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الخروب.
ــة المدنية للمركــز المتقدم   فيمــا تدخلت إســعافات الحماي
مصنــف عبد الرحمان أول أمس األحد 29 جانفي  في حدود 
الساعة 21 و 55د بحي بوصوف في والية قسنطينة، و ذلك 
ألجل إسعاف  أنثى تبلغ من العمر 47 سنة تعرضت لتسمم 
بغــاز أحادي أكســيد الكربون المنبعث من ســخان الماء ، 

تنفس و غثيان حيث كانت تعاني من ضيق في ال
بيان، أن مصالح الحماية ،قدمت لها اإلســعافات  وأضاف ال

بير. ية الالزمة بعين المكان و نقلها إلى مستشفى ال األول
                                                           صبرينة د

فيما تم إنقاذ إمراة تعرضت لالختناق  
بحي بوصوف..وفاة شخصني اختناقا 

بالغاز بالخروب
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