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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

»الزيت من الزيتونة 
والحوت من البحر« 
.. السمك المشوي 
»باطل« لزوار جيجل

مع  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  تفاعل 
الصورة األخيرة التي نشرتها ابنة السيدة فيروز 
ريما الرحباني بشكل الفت، والتي جمعت السيدة 

فيروز بابنيها هلي وزياد الرحباني.
عبر  المبيض  سامي  السوري  المؤرخ  وعلق 
صفحته الشخصية على »فيسبوك«، على صورة 
السيدة فيروز وأوالدها، حيث كشف سر اعتذار 
في  الحفالت  إحدى  إحياء  عن  فيروز،  السيدة 

العاصمة السورية دمشق عام 1953.
عن  فيروز  السيدة  »اعتذرت  المبيض:  وكتب 
على  والغناء  الدولي،  دمشق  معرِض  حضور 
خشبة مسرحه يوم 23 أيلول 1958، وكان السبب 
كما قيل للجمهور السوري في حيِنها مرَض ابِنها 
الرضيِع »هلي« الذي أُِصيَب بمرِض السحايا«. 
وثاَرت  دمشق،  إذاعة  »ثارت  المبيض:  وتابع 
و«األيام«  و«الفيحاء«  المساء«  »دمشق  معها 
و«اإلنشاء،« غضب الفيروزيّون السوريّون من 
لة عن المعرض، وتجْمهروا  غياِب نجمِتهم الُمفضَّ
أمام ُشبّاك بيع التذاكر رافضين التعويَض الماّدي، 

ُمطالبين بحضور فيروز، وإاّل…«
وأضاف، كتَبت مجلُّة الصيّاد يوَمها: قامت الّدنيا 
فيروز  ترى  أن  تريُد  كلُّها  دمشق  بعد.  تقعد  ولم 
إنّهم  لها:  ليقولوا  جميعاً  سَيُهبّون  أهلُها  تغنّي. 
منشوره  في  المبيض  وأردف  طفلها.«  أنفسهم 
:«معظم من دفع ثمن تلك البطاقات لم يُعْد معنا 
طويلة،  سنوات  منذ  الموت  غيَّبهم  فقد  اليوم، 
تماماً… القّصَة  نسَي  الحياة  قيد  على  بقي  ومن 
ه  حتى ظهر »هلي الرحباني« يوم أمِس برفقة أّمِ
ذكرى  في  بكفيّا  كنائس  إحدى  في  زياد  وشقيِقه 
رحيل والده الموسيقار الكبير عاصي الرحباني، 
بيِد  ماسكاً  الِهَمم،  وهو من أصحاب  ُمقَعداً  ظهَر 
حفلة  عن  اعتذارها  أن  الجميَع  راً  ُمذّكِ والدِته، 
لسبب  عاماً…كاَن  وستّيَن  أربعٍة  دمشَق…قبل 
بتحية من  المبيض منشوره  ُمقِنع ونبيل«. وختم 

دمشق للسيدة فيروز األم، ولفيروز األسطورة.
وكاالت

27 جريحا في حادث تسبب 
فيه عراك »سوق أهراسيات« 

في سكيكدة

هجيرة  لسود  و  ربح  فاسخ  الطالبتين  من  كل  تمكنت 
،وتحت إشراف الدكتور خالد رايس من معهد المناجم 

من تصليح مصعد المكتبة المركزية بالجامعة.
المبادرة في إطار إعدادهما لمذكرة   وقد جاءت هذه 
»المساهمة  بعنوان  تخصص صيانة صناعية  ماستر 
في صيانة مصعد كهربائي بالمكتبة المركزية جامعة 
في  الطالبتين  نجحت  حيث  تبسة-  التبسي-  العربي 
إتمام عملية التصليح ،وهو األمر الذي استحسنه مدير 

المكتبة المركزية السيد حمة زروالي و الطاقم العامل 
في المكتبة ،باعتبار أن هذا االنجاز سيخفف من أعباء 
قام  المناسبة  وبهذه  المكتبة،  طوابق  بين  الكتب  نقل 
مدير المكتبة ونيابة عن كل الطاقم العامل معه بتكريم 
بأهمية  منهم  اعترافا  والطالبتين  المشرف  األستاذ 
البحث العلمي في تقديم حلول عملية لمختلف المشاكل 

التي قد تواجهنا.  
هواري غريب

طالبتان من جامعة تبسة تصلحان المصعد الكهربائي 
للمكتبة الجامعية

تدخلت، ليلة أول أمس، كل من الوحدة الثانوية رمضان جمال 
و  الحروش  الثانوية  بالوحدة  مدعمة  سكيكدة،  والية  جنوبي 
أطباء الحماية المدنية، ألجل حادث مرور يتمثل في إنحراف 
الطريق  المسمى  بالمكان  المسافرين   لنقل  حافلة  انقالب  و 

الوطني رقم 44 منطقة طرفاية .
أسفر الحادث عن إصابة 27 شخص تتراوح اعمارهم مابين 
)02-64اشهر( مصابين بحاالت صدمة و أالم مختلفة و بينهم 
االسعافات  لهم  قدمت  ،حيث  صدمة  حالة  في  اشخاص   08
األولية في عين المكان و نقلوا إلى العيادة متعددة الخدمات و 

مستشفى سكيكدة..
لعدد  فيه عراك جماعي  ،تسبب  بحسب مصادرنا  و  الحادث 
سوق  والية  خط  على  تعمل  التي  الحافلة  داخل  النسوة  من 
اهراس كانوا في رحلة اصطياف في سكيكدة ..مصالح األمن 

المختصة فتحت تحقيقا في مالبسات الحادث.
نورالدين ب

قطع مسافة 1200 كلم سريا عىل االقدام خالل 24 يوما

المربي الرياضي محمد  علي 
زرفاوي يصل الى والية وهران  

 
مربّي  علي  محمد  يفعلها  يوما   24 قاربت  سير  رحلة  بعد 
الّرياضة، وصل نهاية االسبوع الماضي  تزامنا مع لحظات 
المتوسط   االبيض  البحر  العاب  الفتتاح  الرسمي  االقتراب 
بوالية وهران وبداية وصول وفود الدول المشاركة  المربي 
الرياضي ابن والية تبسة محمد علي زرفاوي الى الباهية  وقد 
وهران،  لوالية  الجمهورية  وسيط  مندوب  استقباله  في  كان 
والّسيدة المكلّفة بديوان المجتمع المدني، وسفيرة ألعاب البحر 

األبيض المتوّسط.                              
محمد علي، الذي انطلق من والية تبسة في الثالثين من شهر 
ماي، وكلّه عزم واصرار على تحقيق هدفه المنشود، أال وهو 
األبيض  البحر  أللعاب  للتّرويج  وهران  والية  إلى  الوصول 
المتوّسط وفق خّطة سير استوقفتُه عند عّدة مؤسسات شبانية 

ورياضية. 
وبهذا يكون محمد علي مثاال لإلرادة والتحّدي، وسفيرا للشاب 
الهاوي الذي استطاع أْن يحقق هدفُه، ويساهم في ربط صلة 
رغم  بها  مّر  التّي  الشبانيّة  المؤسسات  مختلف  بين  التواصل 
تفوق  التي  المسافة  وبعد  الفصل،  لهذا  المرتفعة  الحرارة 

1200 كلم.            

أطفال عني قزام و "تايهوديت" المسؤولني.. الصورة لمعانة أطفال أرادوا البحر فوجدوا أنفسهم يف حافلة معّطلة

بدون تعليق

مؤرخ سوري يكشف سبب 
اعتذار السيدة فيروز عن إحدى 

الحفالت في دمشق

و  النزهة  الهواة  الصيادين  جمعية  نظمت  للسياحة  الوطني  باليوم  احتفاال 
من  »الزيت  شعار  ،تحت  المحلي  للسمك  مهرجانا  جيجل  لوالية  السياحة 
أطباق  مجانية  بصفة  و  تقديم  يتم  حيث  البحر«,  من  الحوت  و  الزيتونة 
المدينة   بوسط  القدس  بساحة  ،وذلك  الوالية  زوار  و  لسكان  السمك  من  متنوعة 
التقليدية  الصناعة  و  السياحة  مديرية  إشراف  تحت  جرى  هذا  المهرجان   ،

الكورنيش. لعاصمة 
د  - نصرالدين 

اقتحام مئات المغاربة لسياج مليلية المحتلة يسفر 
عن هالك 18 مغربيا  

في محاولة للهجرة والهروب من الوضع المعيشي المزري قام صباح أول أمس العشرات من المغاربة بمحاولة 
اقتحام لسياج مدينة مليلية المحتلة واللحاق بالجانب االسباني من المغرب بحثا عن العمل وظروف حياة أفضل 

أسفرت عن وفاة 18 مهاجرا غير شرعي وإصابة 140 من عناصر األمن
فيصل .ف



أبــرز رئيــس الجمهوريــة, الســيد عبــد 
المجيــد تبــون, أمــس مقاربــة الجزائــر 
نظــام  إلقامــة  الســعي  ضــرورة  حــول 
التكافــؤ  يضمــن  جديــد  اقتصــادي 
والمســاواة بيــن مختلــف الــدول مؤكــدا 
أن انعــدام التــوازن علــى الســاحة الدوليــة 
واســتمرار تهميــش الــدول الناميــة ضمــن 
العالميــة  الحوكمــة  مؤسســات  مختلــف 
يشــكل مصــدرا لعــدم االســتقرار وغيــاب 

والتنميــة. التكافــؤ 
ــه,  ــة ل ــي كلم ــة ف ــس الجمهوري ــال رئي وق
عبــر تقنيــة التحاضــر المرئــي عــن بعــد, 
المســتوى  رفيعــة  الحــوار  جلســة  فــي 
البدايــة أن  فــي  العالميــة: »أود  للتنميــة 
أقــول للســيد رئيــس جمهوريــة الصيــن 
الشــعبية الصديقــة وراعــي هــذا االجتمــاع, 

أن أهنئكــم وبلدكــم الصديــق بتولــي رئاســة 
بانتقائكــم  مشــيدا  البريكــس,  مجموعــة 
الموفــق للمواضيــع المدرجــة علــى جــدول 
أعمــال هــذه الجلســة التــي نعتبرهــا هامــة 

ــذا الظــرف«. ــي ه ــدا ف ــة ج وهام
ــهده  ــذي تش ــأزم ال ــر والت ــرز ان التوت وأب
ــوم يســتوقفنا جميعــا  ــة الي ــات الدولي العالق
الحوكمــة  لحجــم  بالنظــر  فقــط  ليــس 
العالميــة, بــل تحديــات األوضــاع الراهنــة 
التــي تواجــه الجهــود الراميــة إلحــالل 
ــة  ــع بالتنمي الســلم وإنهــاء النزاعــات والدف
ــا  ــد عنه ــا تول ــا أيضــا لم المســتدامة, وإنم
مــن مخاطــر اســتقطاب ومــا يعكســه مــن 
القــوى  موازيــن  تشــكيل  إعــادة  بــوادر 
علــى الســاحة الدوليــة ورســم معالــم النظام 
الدولــي الجديــد وتابــع رئيــس الجمهوريــة 
مــن  عايشــناه  مــا  أن  قائــال: »والشــك 
تجــارب ســابقة يثبــت ان انعــدام التــوازن 

علــى الســاحة الدوليــة واســتمرار تهميــش 
ــدول الناميــة ضمــن مختلــف مؤسســات  ال
الحوكمــة العالميــة يشــكل مصــدرا مؤكــدا 
لعــدم االســتقرار وغيــاب التكافــؤ والتنميــة
--يســتطرد  الصدفــة  قبيــل  مــن  وليــس 
هــذه  مثــل  تعيــد  أن  تبــون--  الرئيــس 
ــة  ــى الواجه ــان وال ــى األذه ــات إل التجاذب
ــذ  ــر من ــه الجزائ ــت ب ــذي تقدم ــرح ال الط
مــا يقــرب مــن 50 عامــا حــول ضــرورة 
الســعي نحــو إقامــة نظــام اقتصــادي جديــد 
ــف  ــن مختل ــاواة بي ــؤ والمس ــن التكاف يضم
الــدول. و مــن جانــب آخــر, تطــرق رئيــس 
تبــون  المجيــد  عبــد  الســيد  الجمهوريــة 
ــن  ــث األم ــى بع ــة إل ــود الرامي ــى الجه إل
ــم,  ــاء العال ــف أرج ــي مختل واالســتقرار ف
حيــث قــال فــي هــذا الســياق األكيــد اليــوم 
ــد  ــي العدي ــو االقتصــادي ف ــف النم أن تخل
ــة  ــألة داخلي ــس مس ــة لي ــدول النامي ــن ال م

فحســب وإنمــا يســتمد جــذوره مــن اختــالل 
فاضــح فــي بنيــة العالقــات االقتصاديــة 
الدوليــة والهيمنــة القائمــة لفائــدة مجموعــة 
مــن الــدول وأضــاف فــي هــذا اإلطــار 
ــم  ــن يت ــة ل ــة المفرغ ــذه الحلق ــر ه أن كس
إال عبــر االعتمــاد علــى روح ومبــادئ 
ــا  ــي تبنته ــة الت ــرارات الهام ــداف الق وأه
المجموعــة الدوليــة خــالل الجمعيــة العامــة 
لألمــم المتحــدة وعلــى رأســها القــرار رقــم 
المتعلــق  اإلعــالن  والمتضمــن   3201
بإقامــة نظــام اقتصــادي دولــي جديــد يقــوم 
ــيادة  ــي الس ــاواة ف ــاف والمس ــى اإلنص عل
وكــذا علــى المصالــح المشــتركة المتكاملــة 

ــدول ــع ال ــن جمي ــاون بي والتع
رئيــس  ذكــر  متصــل,  ســياق  وفــي 
التــي تحتفــل  الجمهوريــة  أن الجزائــر 
هــذا العــام بالذكــرى ال60 الســترجاع 
تؤكــد  وســيادتها,  الوطنــي  اســتقاللها 
اســتمرارية نضالهــا إلعــالء هــذه المبــادئ 
الهامــة وتحقيــق أهدافهــا الســامية نحــو 
بنــاء نظــام دولــي جديــد يتضمــن أمننــا 
الجماعــي انطالقــا مــن اســتقرار وازدهــار 
كل منــا , وتابــع بهذا الخصوص قائال: »ال 
أحــد منــا فــي أمــان حتــى نكــون جميعــا في 
أمــان هــي الجملــة التــي كررناهــا جميعــا 
والجماعيــة  الفرديــة  تجاربنــا  لتخليــص 
ــة  ــات الراهن ــف التحدي ــي مواجهــة مختل ف
مــن أوبئــة وتقلبــات مناخيــة ونــدرة الميــاه 
وأزمــة التغذيــة وتهديــدات أمنيــة متجــددة, 
مســؤولية  اليــوم  علينــا  تقــع  وبالتالــي 
ــا  ــق أهدافن ــال لتحقي ــا فع ــيد مضمونه تجس
المشــتركة فــي األمــن والرخــاء فــي ظــل 

التضامــن واالنســجام«.
رئيــس  أعــرب  المناســبة,  وبــذات 
الســيد  الشــعبية,  الصيــن  جمهوريــة 
ــة  ــه الخالص ــن تهاني ــغ, ع ــن بين ــي جي ش
بالذكــرى  احتفالهــا  بمناســبة  للجزائــر 
الوطنيــة. ســيادتها  الســترجاع  ال60 
رـ م
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يف جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية

الرئيس تبون يرافع من أجل
إقامة نظام اقتصادي جديد يضمن 

التكافؤ والمساواة
عقــد حــزب جيــل جديــد  أمــس  الســبت بالجزائــر 
العاصمــة، مؤتمــره الوطنــي العــادي الثانــي  تحــت 
ــة«،  ــة ومتضامن ــر قوي ــل جزائ ــن أج ــعار: »م ش
كــرس لتحديــد إمكانــات الحــزب وقدراتــه فــي 

ــالد. ــاء مســتقبل الب ــي بن المســاهمة ف
وأبــرز رئيــس الحــزب، جياللــي ســفيان، بمناســبة 
هــذا المؤتمــر أن جيــل جديــد يعــد اليــوم واقــع 
ــدها  ــي يجس ــم الت ــالل القي ــن خ ــرف م ــي يع سياس
والخطــاب الــذي يحمله ومــوارده البشــرية النوعية، 
ــك  ــي كل ذل ــرى ف ــه ي ــياق أن ــذا الس ــي ه ــدا ف مؤك
مؤهــالت لبنــاء حــزب سياســٍي قــوي، وطنــي، 
القــدرة  الوطنيــة األصيلــة ولــه  بالقيــم  ومشــبع 
علــى المســاهمة فــي تحديــث البــالد بخطــى وثابــة 
وأضــاف أن بنــاء جزائــر قويــة يكــون مــن خــالل 
التماســك الداخلــي للمجتمــِع والــذي يهــدف إلــى 
توحيــد كل طاقــات الجزائرييــن، لهــذا يجــب أن 
ينصــب مســعى الحــزب – علــى حــد قولــه – حــول 
ــع  ــالد والبحــث عــن قواســم مشــتركة مــع جمي الب
القــوى السياســية، مهمــا كانــت توجهاتها السياســية، 
ــي  ــي، والت ــط الوطن ــى الخ ــير عل ــا تس ــا أنه طالم
ــق سياســي يســمح  ــن أن تشــكل عناصــر تواف يمك
للجزائــر بدعــم أســس دولتهــا وتماســكها الداخلــي. 
ربيع م

لعمامرة يستقبل بوهران 
األمني العام لالتحاد من 

أجل المتوسط
   

والجاليــة  الخارجيــة  الشــؤون  وزيــر  اســتقبل 
يــوم  لعمامــرة,  رمطــان  بالخــارج,  الوطنيــة 
الســبت بوهــران,  األميــن العــام لالتحــاد مــن أجــل 
المتوســط )UPM(, كمــال ناصــر, الــذي يقــوم 
ــارة إلــى الجزائــر لحضــور فعاليــات االفتتــاح  بزي
الرســمي أللعــاب البحــر األبيــض المتوســط التــي 
بيــان  بــه  أفــاد  المدينــة, حســب مــا  تحتضنهــا 
للــوزارة. و أوضــح البيــان أن الجانبيــن اســتعرضا 
بهــذه بالمناســبة »آفــاق تعزيــز التعــاون الجهــوي, 
لتحقيــق  األورومتوســطية  الشــراكة  إطــار  فــي 
األهــداف المشــتركة مــن أمــن و اســتقرار وتنمية«. 
وفــي هــذا الســياق, أشــاد األميــن العــام لالتحــاد مــن 
أجــل المتوســط بــدور الجزائــر »الرئيســي والفعــال 
فــي المنطقــة المتوســطية إلقامــة شــراكة متوازنــة 
ومفيــدة لــكال ضفتــي المتوســط«, حســب نفــس 
المصدر.                                       ق ـ و

تحت شعار »من أجل جزائر قوية ومتضامنة«

حزب جيل جديد يعقد 
مؤتمره العادي الثاين

ــد الرحمــان، خــالل  ــن عب ــر األول، أيمــن ب أكــد الوزي
اســتالم اســتراتيجية تســويق وجهــة الجزائــر، المنجــزة 
بالتعــاون مــع منظمــة الســياحة العالميــة، وإطــالق 
بوابــة »مســارات الجزائــر الســياحية« أن الحكومــة 
ــف  ــالل التصني ــن خ ــزم وإصــرار، م ــكل ح ــت ب عكف
االســتراتيجي للطلــب فــي مجــال الســياحة الوطنيــة 
والدوليــة، تحديــد أنمــاط الســياحة الواجــب تســليط 

ــا. ــوء عليه الض
وتحــدث الوزيــر األول عــن وضــع خطــة »وجهــة 
الجزائــر« التــي ســتعتمد علــى أقطــاب التميز الســياحي 
وخطــة جــودة الســياحة والشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 
ــران  ــركات الطي ــدة لش ــوط جدي ــح خط ــاص وفت والخ
ــان   ــد الرحم ــن عب ــن ب ــة وأضــاف أيم منخفضــة التكلف
ــة  ــورة وجه ــويق ص ــتراتيجية لتس ــع إس ــم وض ــه ت أن
الجزائــر ومشــروع دليــل االســتثمار الســياحي فــي 
الجزائــر، بمشــاركة ومســاهمة كل الفاعليــن والشــركاء 
ــات  ــف الفدرالي ــام والخــاص ومختل ــن الع ــن القطاعي م
واإلتحــادات والجمعيــات المهنيــة وبمرافقــة ودعــم مــن 

ــة للســياحة. ــل المنظمــة العالمي قب
وعــن مشــروع دليــل االســتثمار الســياحي فــي الجزائر، 
ــي  ــود الت ــم الجه ــة أخــرى لدع ــكل لبن ــه يش أوضــح أن

ــة  ــة العالمي ــع المنظم ــاون م ــر بالتع ــا الجزائ ــوم به تق
للســياحة، والــذي ســيتم مواءمتــه مــع القانــون الوطنــي 
لالســتثمار، باإلضافــة كذلــك إلــى اإلطــار القانونــي 
الجديــد  اإلســتثمار  قانــون  فــي  والمتمثــل  المحفــز 
ــة تعتمــد  ــة إقتصادي ــر وفــق مقارب ــه الجزائ ــذي أعدت ال
علــى مبــدأ »رابح-رابــح« تضمــن للدولــة وللمســتثمر 

ــى حــد ســواء. ــا عل حقوقهم
وأكــد الوزيــر األول أن إطــالق البوابــة الرقميــة ينــدرج 
فــي إطــار »برنامــج رقمنــة قطــاع الســياحة والصناعــة 
التقليديــة 2024-2021، والــذي يقضــي برقمنــة كافــة 
 26 بإنشــاء  للقطــاع،  التابعــة  والهيــاكل  النشــاطات 
منصــة إلكترونيــة وحلــول رقميــة وتصميــم 58 موقعــا 
ــى وضــع نظــام  ــك إل ــة كذل ــا، باإلضاف ــا محلي الكتروني
والمواقــع  المناطــق  لتســيير  الجغرافــي  المعلومــات 

ــذ« ــز التنفي ــاكل الســياحية حي والهي
وقــال الوزيــر األول أن هــذه البوابــة اإللكترونيــة تعــد 
خطــوة هامــة فــي تجســيد مخطــط عمــل الحكومــة 
المتعلــق بالتحــول الرقمــي لــإدارة العموميــة مــن خالل 
ــى  ــرع إل ــوج أس ــمح بول ــة تس ــات حكومي ــاء بواب إنش
ــف اإلدارات ,  ــا مختل ــي تقدمه ــة الت ــات العمومي الخدم
كمــا أشــار الوزيــر األول إلــى أن الســياحة تحتــل حيــزا 

فــي برنامــج الحكومــة لتنفيــذ مخطــط وجهــة الجزائــر 
وعصرنــة القطــاع، حيــث تــم إنشــاء بوابــة إلكترونيــة 
لهــذا الغــرض ســيفتح بــال ريــب آفاقــا واعــدة النتعــاش 

الســياحة.
ــار  ــي إط ــدرج ف ــة ين ــذه البواب وأضــاف أن إطــالق ه
تجســيد إلتــزام رئيــس الجمهوريــة، عبــد المجيــد تبــون، 
ــة  ــات رقمي ــاج محتوي ــة وإنت ــة اإلدارة العمومي بعصرن
وطنيــة عاليــة الجــودة فــي إطــار التحــول الرقمــي 
لــإدارة العموميــة، وهــو مــا تعهــدت بــه الحكومــة 

فــي مخطــط عملهــا المصــادق عليــه أمــام 
ــي شــقه  ــي ســبتمبر 2021، ف ــان ف البرلم
تكنولوجيــا  اســتخدام  بتطويــر  المتعلــق 
ــف  ــيير مختل ــي تس ــال ف ــالم واالتص االع
النشــاطات، والتــي مــن ضمنهــا اســتحداث 
ــر  ــة وتطوي ــياحية موضوعاتي ــارات س مس
فــي  العموميــة  للخدمــة  رقميــة  منصــة 

ــياحة ــال الس مج
وأكــد الوزيــر األول أن بوابــة مســارات 
الجزائــر الســياحية تعــد منتجــا ســياحيا 
ــق  ــر الطري ــث تختص ــه، حي ــد ذات ــي ح ف
أمــام الســياح علــى اختــالف مشــاربهم فــي 

ــذي يالئمهــم، ســواء مــن  ــار الوجهــة والمســار ال اختي
حيــث االهتمامــات، أكانــت ثقافيــة أو أثريــة أو طبيعيــة 
أو دينيــة أو مــن حيــث قدراتهــم الماديــة أو اللوجســتية، 
كمــا تعــد نافــذة مفتوحــة للســائح حيثمــا كان ليتســنى لــه 
رســم مســاره بحســب إمكاناتــه، مــا مــن شــأنه تطويــر 
الســياحة الداخليــة بالدرجــة األولــى، والتــي تختلــف 

ــى آخــر وتتنــوع مــن منطقــة ألخــرى. مــن قطــاع إل
ربيع  م

الوزير األول أيمن نب عبد الرحمان يؤكد:

وضع إستراتيجية لتسويق صورة وجهة الجزائر و دليل 
االستثمار السياحي
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المشترك  الوزاري  القرار  نشر   n
المتعلق  الجديد  السلم  يحدد  الذي 
التكاليف  و  النقل  تكاليف  بتسديد 

الحبوب  بنقل  المرتبطة  اإلضافية 
بالعدد  الدولة،  طرف  من  المدعمة 

رقم 42 من الجريدة الرسمية. 
وحسب  القرار فإن تسعيرات تسديد 
تكاليف النقل قد حددت حسب طرق 

البر  طريق  عن  حددت  وقد  النقل، 
وفق سلم أسعار الوحدة خارج الرسوم 
من  المدعمة  الحبوب  لنقل  بالنسبة 
ميزانية الدولة، و قد حددت تكاليف 
الحديدية  السكة  طريق  عن  النقل 
قانونية  التي تحسب وفق التسعيرة ال
الشركة  طرف  من  بها  المعمول 
و  الحديدية  بالسكة  لنقل  ل الوطنية 
المطبقة على نقل الحبوب حسب كل 
الجو  أو  البحر  عربة، وعن  طريق 
القانونية  التسعيرة  حسب  تحسب 
ناقل  ال طرف  من  بها  المعمول 

العمومي المعني.  
و  الشحن  تكاليف  يخص  فيما  و 
فتسدد  بالنقل،  المرتبطة  التفريغ 
بنقل  المرتبطة  اإلضافية  التكاليف 
الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة 
لقنطار،  ل  ) دج   20( عشرين  بقيمة 
بأكياس  شاحنة  في  للشحن  بالنسبة 
بالنسبة  منها  التفريغ  أو  عربة  أو 
بشبكة  الموصولة  غير  للمواقع 

السكة الحديدية . 
بعمليات  الخاصة  التكاليف  وتسدد 
النقل االستثنائية المرخص بها قانونا 
و  مؤهلة  عمومية  سلطة  طرف  من 
التي تتم عبر المسافات التي تخضع 
تبريرية  لتبعات على أساس وثائق  ل

يقدمها المتعاملون المعنيون. 
االستثنائية  النقل  بعمليات  ويقصد 
عمليات  المنشور-كل  –يوضح 
خاصة  تبعات  لديها  التي  النقل 
لحساب  الممنوح  التخصيص  تعدل 
النقل  نفقات  ل بالتساوي  التوزيع 
المحددة ميزانيتها في قانون المالية 
للسنة المعنية، وكذا استعمال ل نمط 
بالنسبة  أو طريق مكلف  نقل مالئم 
للحبوب المدعمة من ميزانية الدولة.  
إطار  في  اإلجراءات  هذه  وتندرج 
المجهودات المبذولة من طرف الدولة 
لتأطير ومرافقة الفالحين والمنتجين 
اجل  من  الالزمة  التسهيالت  وتوفير 

الرفع من قدرات اإلنتاج والتخزين. 

حسب قرار وزاري مشرتك صدر بالجريدة الرسمية 

تحديد السلم الجديد المتعلق بتسديد تكاليف نقل الحبوب المدعمة من طرف الدولة

بالجزائر  األحد,  اليوم  تنطلق   n
الثانية  الطبعة  فعاليات  العاصمة, 
يدية  التقل السياحة,الصناعة  لصالون 
من  أكثر  بمشاركة  المحلية,  والمنتجات 
في  الفاعلين  وكذا  مصغرة  مؤسسة   40
يدية,  التقل الصناعة  و  السياحة  مجال 
حسبما افاد به, يوم السبت, بيان للوكالة 
المقاوالتية  وتنمية  لدعم  الوطنية 

»أناد«.
إطار  في  انه  المصدر,  نفس  أوضح  و 
لعيدي  الستين  بالذكرى  االحتفاالت 
الوطني  واليوم  والشباب  االستقالل 
لدعم  الوطنية  الوكالة  تنظم  للسياحة، 
مع  التنسيق  ب أناد«  المقاوالتية«  وتنمية 
يدية  تقل ال والصناعة  السياحة  مديرية 
لصالون  انية  ث ال الطبعة  الجزائر  ووالية 
والمنتجات  يدية  تقل ال السياحة,الصناعة 
ا  ن اب شب »بسواعد  شعار  تحت  المحلية 
نبني بالدنا« وذلك في الفترة الممتدة من 
ية 2022 بحديقة  ل 26 جوان إلى 07 جوي

التسلية والتجارب الحامة- الجزائر.
رعاية  تحت  المنظم  الصالون,  وسيعرف 
الوزير المنتدب لدى الوزير االول المكلف 
أكثر من  المصغرة, مشاركة  بالمؤسسات 
مجال  في  ناشطة  مصغرة  مؤسسة   40
والمنتجات  يدية  تقل ال السياحة,الصناعة 
المحلية والممولة من طرف وكالة »اناد« 
والوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر 

بيان. »اونجام«, يضيف ال
الفرصة  إعطاء  إلى  التظاهرة  وتهدف 
السياحة  لترقية  المشاريع  لحاملي 
نشاط  بعث  إعادة  جانب  إلى  ية،  المحل
جائحة »كورونا«,  بعد  السياحي  القطاع 

حسب وكالة »اناد«.
بيان-  ال -حسب  الصالون  يعد  كما 
الجديدة  باإلستراتيجية  لتعريف  ل فرصة 
المتاحة أمام حاملي  للوكالة، واإلمكانات 
الدعم  سبل  على  لإلطالع  المشاريع، 
مصغرة  مؤسسات  استحداث  وكيفية 
جودة  وتثمين   ، المجاالت  مختلف  في 
بين  الروابط  وتشجيع  المحلي  المنتوج 
تجارية،  مبادالت  إطار  في  المؤسسات 
مع خلق عالقات بين الفاعلين في المجال 
إنتاج  في  الناشطة  والمؤسسات  السياحي 

ية. المنتجات المحل
كافة  يضم  الصالون  أن  الوكالة  وذكرت 
الصناعة  و  السياحة  مجال  في  الفاعلين 
تشجيع  في  اشراكهم  بغرض  يدية  تقل ال
تنمية االقتصادية و دعم المسار الوطني  ال
إلنعاش  المسطرة  األهداف  تحقيق  نحو 
يدية،  تقل ال الصناعة  و  السياحي  القطاع 
تبادل الخبرات و  كما يعد فرصة سانحة ل
التجارب و ربط العالقات بين المؤسسات 
لتشجيع  الفاعلة  الهيئات  و  المصغرة 

النهوض بالقطاع.
                                            ق ـ و

بمشاركة أكرث من 40 مؤسسة مصغرة 

انطالق الطبعة الثانية لصالون السياحة،الصناعة 
التقليدية والمنتجات المحلية بالعاصمة 

رئيس الغرفة الجهوية للمحرضني القضائيني للوسط يؤكد

القانون اإلداري الجديد يضمن تنفيذ األحكام الصادرة ضد اإلدارة بسالسة أكرث

n  أكد رئيس الغرفة الجهوية 
للوسط,  القضائيين  للمحضرين 
السبت  أمس  عيساني,  فؤاد 
الجديدة  التدابير  أن  تيبازة  من 
اإلجراءات  قانون  في  المدرجة 
المدنية و اإلدارية المعدل تضمن 
الصادرة  اإلدارية  األحكام  تنفيذ 

ضد االدارة بأكثر سالسة.
هامش  على  المسؤول  وأوضح   
وطني  لملتقى  الغرفة  تنظيم 
الجامعي  المركز  مع  بالتنسيق 
القضاء  أحكام  تنفيذ  تيبازة حول  ل
القانون  أشخاص  فائدة  ل اإلداري 
تعديل  مشروع  وفق  الخاص 

أن   ,»2022 المدنية  اإلجراءات 
التعديل الجديد استحدث إجراءات 
األحكام  بتنفيذ  تسمح  جديدة 
العمومية  اإلدارات  ضد  الصدارة 
من  ما  مرونة  و  سالسة  بأكثر 
بعض  لتعنت  حد  وضع  شأنه 
عرقلتها  أو  رفضها  و  اإلدارات 

لتطبيق األحكام.
 و يتعلق األمر, كما سجل األستاذ 
 02/91 قانون  بإلغاء  عيساني, 
التعويض  أحكام  بتنفيذ  المتعلق 
المالي و إلحاقه بقانون اإلجراءات 
للمحضر  دور  إدراج  مع  المدنية 
المبالغ  تحصيل  في  القضائي 
أي  المدعي,  فائدة  ل بها  المحكوم 
المحكمة  حكمت  الذي  الطرف 
استحدث  كما  لصالحه.  اإلدارية 
القانون الجديد لإلجراءات المدنية 
استئناف  محكمة  اإلدارية,  و 
على  التقاضي  لمبدأ  تجسيدا 
و  العدل  تحقيق  لضمان  درجتين 
االنصاف, حسب االستاذ عيساني 
الذي يرى أن القانون الجديد حدد 
المكلفة  القضائية  الجهة  بوضوح 
تنفيذ  ال إشكاالت  في  بالفصل 

تفادي الغرق في متاهات قانونية  ل
أحكام  بصدور  تنتهي  ما  با  غال
في  وأبرز  االختصاص.  عدم 
الذي  الكبير  االهتمام  الصدد  هذا 
بمسألة  الجزائري  المشرع  أواله 
وأحاطها  القضائية  األحكام  تنفيذ 
من  بداية  قانونية  ضمانات  بعدة 
بمنظومة  التشريعي  الهرم  أعلى 
بسيطة  و  واضحة  تشريعية 
تنفيذ  تضمن  و  تسهل  وصارمة 

األحكام القضائية
القانون الجديد المصادق   ويأتي 
البرلمان  قبل  من  مؤخرا  عليه 
في  صدوره  انتظار  في  بغرفتيه 
الجريدة الرسمية, لتعزيز ضمان 
تنفيذ األحكام القضائية ولمطابقته 
مبدأ  الجديد, السيما  الدستور  مع 
الشرعية و المساواة أمام القضاء, 
التي  المشاورات  من  سلسلة  بعد 
مهنيي  مع  العدل  وزارة  أطلقتها 
القطاع من بينهم هم المحضرين 
في  ساهموا  الذين  القضائيين 
حسب  التعديل,  مشروع  إعداد 

نفس المصدر.
                                       ربيع م 

الجزائر:سناء-م 

األحد،  اليوم  صبيحة  يشرف   n
عبد  األختام،   حافظ  العدل  وزير 
الوطنية  بالمدرسة  طبي،  الرشيد 
لموظفي إدارة السجون القليعة على 
و  ضباط  دفعتي  تخرج  حفل  مراسم 

أعوان إعادة التربية. 
وأوضح بيان لوزارة العدل، أن الدفعتان 
 100 منهم  متربصا   437 تضمان  
عونا  و337  التربية  إلعادة  ضابطا 
إلعادة التربية تابعوا تكوينا لمدة 12 
تناوب بين الدراسات النظرية  ال شهرا ب
برامج  وفق  التطبيقية،  النشاطات  و 
تكوينية مكيفة بما يتماشى ومتطلبات 
إصالح السجون، قائمة على عصرنة 

التسيير اإلداري و المالي للمؤسسات 
العقابية و ترقية النشاطات التربوية و 

الصحية و النفسية للمحبوسين. 
التكوينية  البرامج  هذه  من  الهدف  و 
اإلدماج  إلعادة  الظروف  تهيئة 
ضمن  للمحبوسين  االجتماعي 
احترام  و  لحماية  الدولية  المعايير 

حقوق اإلنسان. 
للعمل  الدفعتين  خريجو  وجه  وسيُ
السياسة  وفق  العقابية  بالمؤسسات 
إعادة  على  قائمة  ال الحديثة  العقابية 
و  للمحبوسين  اإلجتماعي  اإلدماج  
ترسيخ قيم المواطنة و احترام القوانين. 
                                         سناء-م 

طبي يرشف اليوم عىل حفل تخرج دفعتي ضباط 
و أعوان إعادة الرتبية

الجمارك الجزائرية تطلق حملة وطنية للتحسيس بمخاطر المخدرات
تحسيسية  حملة  الجمارك  مصالح  تطلق    n
بمناسبة  المخدرات  مخاطر  و  أضرار  حول  وطنية 
المخدرات  استعمال  إساءة  لمكافحة  العالمي  اليوم 
و االتجار غير المشروع بها المصادف ل26 جوان  
من كل سنة, حسب ما جاء في بيان للمديرية العامة 

للجمارك أمس

»معا  شعار  تحت  تنظم  التي  الحملة  هذه  وتأتي 
اطار  في  مجتمعنا«  حماية  و  المخدرات  لمحاربة 
و  بأضرار  للتحسيس  الجمارك  مصالح  مساعي 
الحمائي  لدورها  تكريسا  و  المخدرات  آفة  مخاطر 
لألمم  العامة  الجمعية  أن  يذكر  بيان.  ال يضيف 
يوما  جوان    26 يوم   ,1987 منذ  اقرت,  المتحدة 

غير  االتجار  و  استعمال  إساءة  لمكافحة  يا  دول
المشروع بها من اجل تعزيز التعاون لزيادة الوعي 
بمخاطر المخدرات غير المشروعة على المجتمع و 
للتوعية والوقاية من مخاطر استهالك المخدرات و 

انعكاساتها السلبية على حياة المدمنين عليها.
                                                            ربيع م 

استقبل من طرف الرئيس تبون
أمري دولة قطر الشيخ تميم نب حمد آل ثاين يحل 
بوهران لحضور حفل افتتاح األلعاب المتوسطية

n  حّل يوم السبت بوهران, أمير 
دولة قطر الشقيقة, سمو الشيخ تميم 
كضيف  لحضور  ثاني,  آل  حمد  بن 
شرف, بدعوة من رئيس الجمهورية, 
مراسم  تبون,  المجيد  عبد  السيد 
البحر  أللعاب  ـ19  ال الدورة  افتتاح 
األبيض المتوسط التي تحتضنها هذه 

المدينة.

لدى  قطر,  دولة  أمير  سمو  وخص 
وصوله إلى مطار وهران الدولي أحمد 
بن بلة, باستقبال رسمي من قبل أخيه 

الرئيس تبون.
رئيس  استمع  المطار,  وبأرضية 
إلى  قطر  دولة  أمير  و  الجمهورية 

بلدين. ل النشيدين الوطنيين ل
                                        ق ـ و
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اعتربت أنها ستكون محطة الجذب االستثماري يف شتى المجاالت

منظمة حماية المستهلك
تدعو الستغالل ألعاب وهران للنهوض 

بالسياحة

وزير الرتبية الوطنية عبد الحكيم بلعابد يكشف:

نسبة إقبال التالميذ عىل 
شعبة الرياضيات ال تتجاوز 

2.68 بالمائة

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، يوم 
العاصمة، على ضرورة ترقية  بالجزائر  السبت 
الثالث  التعليمية  األطوار  في  الرياضيات  مكانة 
لمواكبة التطورات التكنولوجية في العالم. وأشار 
شعبتي  على  للتالميذ  الضئيل«  »االقبال  إلى 
رياضيات و تقني رياضي، إذ بلغ تعداد التالميذ 
على  بالمائة   10 و  بالمائة   2.68 نسبة  فيها،  

التوالي.
افتتاح  بمناسبة  ألقاها  كلمة  في  الوزير  وأوضح 
الرياضيات  »تعليم  حول  األول  الدولي  الملتقى 
و  تاريخها   ، الرياضيات  ،تعميم  وثقافتها 
للبحث  الوطني  المعهد  ينظمه  تعليميتها«،الذي 
بحضور  يومين,  مدار  على  ويمتد  التربية،  في 
الباقي  العلمي،عبد  والبحث  العالي  التعليم  وزير 
بن زيان, أن »ترقية تعليم الرياضيات وتشجيع 
رياضيات  بشعبتي  اإللتحاق  على  التالميذ 
التطورات  فرضتها  ضرورة  رياضي  وتقني 
التكنولوجية ». و ذكر السيد بلعابد, أنه بالرغم 
ساعي  حجم  الرياضيات  لمادة  تخصيص  من 
الثالث, اال أن »  التعليمية  مناسب في األطوار 
التأطير المتخصص في هذه المادة ال يلبي حاجة 
»االقبال  إلى  الصدد  هذا  في  وأشار  القطاع«. 
الضئيل« للتالميذ على شعبتي رياضيات و تقني 
رياضي, اذ بلغ تعداد التالميذ فيها , نسبة 2.68 
بالمائة و 10 بالمائة على التوالي, مؤكدا تفوق 

التالميذ في هاتين الشعبتين بجدارة وامتياز.
استراتيجية  الوزارة  سطرت  االطار,  هذا  وفي 
المعلمين  وتشجيع  الرياضيات  بتعليم  للنهوض 
للتوجه اليها, فبالنسبة للتالميذ --ذكر السيد بلعابد-- 
واالبداعية  الجمالية  المميزات  اظهار  بضرورة 
تنافسية  مسابقات  تنظيم  خالل  من  للرياضيات, 
نوادي  انشاء  وتشجيع  التعليمية  المواد  تفعيل  و 
الرياضيات. من جانب اخر, تتجه الوزارة--يقول 
توجيه  كيفيات  النظر في  الوزير-- نحو »اعادة 
التالميذ في شعبتي رياضيات وتقني رياضي في 
لهاتين  االولوية  واعطاء  الثانوي«  التعليم  طور 

الشعبتين في التخصصات في التعليم العالي.
بدوره ,اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, 
أن قطاعه يولي »أهمية لتعليم وتعلم الرياضيات 
مدرستين  احداث  إلى  مشيرا  مكانتها«,  وتعزيز 
للذكاء  وأخرى  للرياضيات  عليتين  وطنيتين 
 2020 الجامعي  الموسم  من  بدءا  االصطناعي 
وطنية  مدارس  ثالث  إلى  باإلضافة   ,  2021/
عليا في االعالم اآللي بكل من العاصمة وسيدي 
ما  إلى  الصدد,  هذا  في  واشار  وبجاية.  بلعباس 
هذا  على  الطلبة  إقبال  ظاهرة »ضعف«  أسماه 
التخصص والذي أصبح يشكل »تحديا حقيقيا«, 
إلى«تشجيع  يسعى  القطاع  أن  على  مؤكدا 
القطاع  كما سيسعى  الرياضيات«.  في  الباحثين 
--يضيف السيد بن زيان -- بمرافقة وزارة التربية 
الوطنية إلنشاء »قطب للترويج للرياضيات عبر 
المتوسط  الطورين  في  التعليمية  المؤسسات 
والثانوي على مستوى التربية الوطنية، والطور 
األول من التعليم العالي«. وفي ذات السياق, ذكر 
بخطة تطوير عملية العادة المكانة لهذه المادة من 
بينها »مراجعة كيفيات التوجيه« في الرياضيات 
لحاملي شهادة البكالوريا عموما و لحاملي شهادة 
احداث  واقتراح  خصوصا,  رياضيات  بكالوريا 
الطلبة  أولية  بصفة  منها  يستفيد  تميز«  »منحة 
لالشارة  االختصاص.  لهذا  توجيههم  الذين سيتم 
لعزوف  حلول  ايجاد  إلى  المنتدى  هذا  يهدف 
الطلبة على هذه المادة, كما يشكل فرصة العادة 
خالل  من  الرياضيات  تعليم  طرق  في  التفكير 
تحليل الممارسات الحالية لتعليمها في المنظومة 
)تعميم  محاور  ثالث  عبر  الوطنية  التربوية 

الرياضيات, تعليميتها وتاريخها(.
ق ـ و

الجزائر:سناء-م  

ألعاب  أن  المستهلك،  منظمة حماية  أكدت 
فرصة  بوهران  المتوسط  األبيض  البحر 
واالقتصاد  بالسياحة  للنهوض  ثمينة 

خاللها  من  يمكنها  انه  وترى  الوطني، 
أسمته«صناعة  ما  نحو  االنطالق 
كل  مع  التعامل  إلى  ودعت  السياحة«، 
رياضي وصحفي وكل مدرب أجنبي سيقيم 
ك«مسوق  التظاهرة  خالل  وهران  في 

محتمل لسمعة الجزائر«، ما يتطلب حسبها 
» التعامل مع كل شخص بدقة كبيرة جدا«. 
على  لها  منشور  في  المنظمة  واعتبرت 
التواصل  بموقع  الرسمية  صفحتها 
شاشات  أن  أمس،  الفايسبوك،  االجتماعي 

بمثاية  األولمبية،  القرية  في  التلفزيون 
»كتب وسيديهات تعريفية بالجزائر وبكل 
الجزائري  للتراث  والتسويق  أقطارها، 
الجزائري  واللباس  الجزائري  واألكل 
والفن الجزائري، كل هذا يجب أن يعمل 

على صناعة السياحة الجزائرية. 
 ودعت حماية المستهلك، في هذا السياق، 
ثالثي  افتراضي  متحف  تأسيس  إلى 
األبعاد يسوق لتاريخ الجزائر وإمكانياتها 
السياحة  أن  معتبرة  ذكية،  نظارة  عبر 
االستثماري  الجذب  محطة  هي  ستكون 
إلى  وأشارت  المجاالت،  شتى  في 
يمكن  أخرى  وثقافية  رياضية  تظاهرات 
أفريقيا  ككأس  الجزائر،  تستضيفها  أن 
لألمم ، مسابقات جمال ، طواف الجزائر 
الجزائر  رالي  الهوائية،  للدراجات 
الستقطاب  اإلبل  سباق  الصحراوي، 
 .. والمظليين  المناطيد  سباق  الخليجيين، 

وغيرها. 
السياحة  أن  ذاتها،  المنظمة  وأوضحت 
صناعة متكاملة، مدخالتها هي المدرسة 
والهندسة  المدنية  والهندسة  واإلعالم 
وبيئة  الخدماتي  والتكوين  المعمارية 
والفنون  والدراما  والتشريعات  االستثمار 
على  المستهلك  حماية  وأكدت  إلخ،   ..
يروج  أن  يمكن  ما  كل  استغالل  ضرورة 

للسياحة الجزائرية«. 
س-م

الوزارة  التربية،  ألساتذة  الجزائرية  المنظمة  دعت 
الوصية، بإشراك المنظمة وكل فعاليات المجتمع فعليا في 
مراجعة المناهج والبرامج باعتبار العملية شأن مجتمعي 
فئة مخصوصة دون غيرها، كما دعت  يقتصر على  ال 
بحذف  االبتدائي،  الطور  في  التلميذ  على  التخفيف  إلى 
بعض المواد على غرار الفرنسية واإلبقاء عليها كسائر 

اللغات في المتوسط والثانوي. 
الجزائر:سناء-م  

وأوضحت المنظمة في بيان لها،أنه تحضيرا لذكرى عيد 
وتزامنا  جويلية،  للخامس  المصادف  والشباب  االستقالل 
لمجلس  التربية  وزير  طرف  من  المقدم  العرض  مع 
االبتدائي  في  اإلنجليزية  تدريس  إدراج  حول  الوزراء 
قرارات  من  عنه  نتج  وما  والمناهـج  البرامج  ومراجعة 
في بيان المجلس، وكذا االنتهاء من االمتحانات الرسمية، 
اجتمع المكتب الوطني للمنظمة في دورة استثنائية لدراسة 

ومناقشة مستجدات الساحة التربوية. 
اللغة  بإدراج  الوزراء  مجلس  قرار  المنظمة  وثمنت 

اإلنجليزية في الطور االبتدائي، ودعوة الوزارة الوصية 
الدراسي  الموسم  من  ابتداء  تدريسها  في  االنطالق  إلى 
مشرفين  توظيف  مطلب  تحقيق  بقرار  مشيدة  المقبل، 
تربويين )مختص تربوي( للقيام بالمهام غير البيداغوجية 
لألساتذة في المدارس االبتدائية في انتظار تحقيق جميع 

المطالب المرفوعة ألساتذة التعليم االبتدائي. 
كما نوهت المنظمة ذاتها، إلى تعزيز مكانة اللغة العربية 
النصوص  لمراجعة  والدعوة  التربوية،  المنظومة  في 
سمي  ما  خالل  من  المدرسية  الكتب  في  أدرجت  التي 
بالجيل الثاني، داعية إلى التخفيف على التلميذ في الطور 
الفرنسية  غرار  على  المواد  بعض  بحذف  االبتدائي، 

واإلبقاء عليها كسائر اللغات في المتوسط والثانوي. 
وأشادت المنظمة ذاتها، بتجديد رئيس الجمهورية الدعوة 
إلى  الوزارة  داعية  لألستاذ،  األساسي  القانون  لمراجعة 
على  حفاظا  األساتذة  مطالب  جميع  تضمينه  وجوب 
كرامتهم ومكانتهم االجتماعية، مع ضرورة اإلسراع في 
اإلفراج عنه وجددت المنظمة دعوتها، للتعجيل بمراجعة 

الوطنية،  الثوابت  ويعزز  يحفظ  بما  والمناهج  البرامج 
باالهتداء  القاضية  الوزراء  مجلس  لقرارات  تحقيقا 
التوجيهي،  القانون  عليها  نص  التي  التربوية  بالروح 
االعتماد  بضرورة  الجمهورية  رئيس  لتوجيهات  وتنفيذا 
على المرجعية الدينية والتاريخية، وحذف كل ما من قيم 
المجتمع وثوابته من الكتب المدرسية، مع إعادة االعتبار 
اإلسالمية  العلوم  رأسها  وعلى  الوطنية،  الهوية  لمواد 
باعتبارها  الثانوي  التعليم  العلوم اإلسالمية في  في شعبة 
واستناد  الفنون،  شعبية  فتح  مع  تزامنا  المجتمع،  مطلب 
تدريس مادتها ألستاذ متخصص في التعليم المتوسط على 

غرار باقي العواد. 
المقدمة  بالمقترحات  األخذ  الوزارة  المنظمة  ودعت 
المقبل  المدرسي  الدخول  من  ابتداء  المحفظة  لتخفيف 
تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، و للتخفيف على التالميذ، 
المتعاقدين ورفع  األساتذة  بكل مطالب  التكفل  وضرورة 

الغبن عنهم. 
س-م

دعت إلرشاك كل فعاليات المجتمع يف مراجعة المناهج والربامج

املنظمة أساتذة الرتبية تقرتح حذف اللغة الفرنسية من الطور االبتدائي

كلية  عميد  النبي,  جار  جويد  عطية  ألقى 
بجامعة  اإلنسانية  والعلوم  والفنون  اآلداب 
محاضرة  بالتشاد  بأبشي«  بركة  »آدم 
بعنوان »تاريخ مجيد وعهد جديد -1962
2022: التاريخ دروس حية وليس أحداث 
ال60  الذكرى  بمناسبة  وذلك  منقضية«, 
الدور  فيها  مبرزا  الجزائر,  الستقالل 

المحوري للجزائر و ثقلها الدبلوماسي.
و استعرض الدكتور عطية جويد جار النبي 
التي  التاريخية  المراحل  المحاضرة,  خالل 
بمراحل  سماها  والتي  الجزائر,  بها  مرت 
الجزائر  أن  مؤكدا  الحضاري,  التراكم 
المحاضر  تطرق  كما  الحضارات,  أرض 
الى حقبة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة, 

السياق,  في  أبرز  و  القادر  عبد  االمير 
السياسة االستعمارية الفرنسية في الجزائر, 
الى  بالنظر  باإلستدمارية  وصفها  التي  و 

ممارسات االحتالل الفرنسي البغيض
جامعة  خريج  عطية,  الدكتور  وذكر   
الجزائر  ثورة  شهداء  عدد  أن  بوزريعة, 
شهيد,  المليون  ونصف  المليون  يفوق 
مردفا أن الثورة الجزائرية انتصرت بهمة 
وعزيمة رجال واقفين صامدين مجاهدين, 
جزائر  أجل  من  الشهادة  هو  الوحيد  همهم 
الدكتور عطية  ابية مستقلة و أضاف  حرة 
ان الجزائريين صناع تاريخ وليسوا أمثال 
يخدم  ما  التاريخ,  وسادة  على  ينامون  من 
مستطردا  واالستعمار  المستعمر  مصلحة 

الجزائرية لظلت جل  الثورة  : لوال  بالقول 
الثورة  افريقيا قابعة تحت وطأة االستعمار 
الجزائرية لم تحرر الجزائر فقط بل حررت 

الكثير من البلدان من براثن االستعمار.
 و في حديثه عن جزائر ما بعد االستقالل, 
من  سنة   60 أن  المحاضر  ذات  ذكر 
االستقالل حملت مشاريع صناعية وعلمية 
قيمة  على  مؤكدا  جدا,  ومتقدمة  متطورة 
الذي  وثقلها  المحوري  ودورها  الجزائر 
الجديد,  العهد  هذا  في  فأكثر  أكثر  سيتدعم 

برئاسة السيد عبد المجيد تبون.
كلية  عميد  حث  المحاضرة,  ختام  وفي   
بجامعة  اإلنسانية  والعلوم  والفنون  اآلداب 
التشاد, الجزائريين على ضرورة االلتفاف 

أول  ثورة  وروح  مبادى  حول  والتكاتف 
الدكتور  تطرق  المناسبة,  بذات  و  نوفمبر 
الى جودة عالقات  النبي  عطية جويد جار 

التعاون بين الجزائر و التشاد.
من  غفير  جمع  المحاضرة  حضر  وقد 
والطالب,  الباحثين  و  واالستاذة  الكوادر 
بعضهم درس بالجزائر, حيث أشادوا خالل 
الجزائر.  في  قضوها  التي  بالفترة  تدخلهم 
جار  جويد  عطية  الدكتور  أن  الى  يشار 
بالجزائر  بوزريعة  جامعة  خريج  النبي, 
الجاحظية,  جمعية  في  نشطا  وكان عضوا 
الجرائد  من  للعديد  مراسال  اشتغل  كما 

الجزائرية.
ربيع م 

بمناسبة ستينية اإلستقالل

جامعة التشاد تبرز الدور المحور والثقل الدبلوماسي للجزائر



 كشفت وزارة الداخلية التونسية عن مخطط إرهابي 
يستهدف حياة الرئيس قيس سعيد ومؤسسة الرئاسة مع 

إحباط هجوم إرهابي أمام مركز أمني حساس.

االتهام  أصابع  ووجهت 
وخارجية  داخلية  ألطراف 
ويأتي  عنها.  الكشف  دون 
أمني  استنفار  وسط  ذلك 
االستفتاء على  اقتراب  مع 

الدستور.
الداخلية  وزارة  وأعلنت 
مؤتمر  في  التونسية 
وجود  عن  صحفي 
»تهديدات جدية« تستهدف 
قيس  البالد،  رئيس  حياة 

سعيد.
أفادت  التفاصيل،  وفي 
بأنها  التونسية  الداخلية 
»مؤسسة  تستهدف  كانت  إرهابية  عملية  أحبطت 
الرئاسة«، وأنها اعتقلت »اإلرهابي« الذي قام بتنفيذ 

المحاولة.
وشددت الوزارة على وجود ما وصفتها بـ«تهديدات 

إرهابية خطيرة تستهدف تقويض األمن في البالد«.
لسان  على  التونسية  الداخلية  وزارة  وأوضحت 
المتحدث باسمها فصيلة الخليفي، أنها أحبطت عملية 
إرهابية جرت يوم الخميس، ضد قوات األمن أمام أحد 

المقرات المهمة في البالد.
وصفتها  معلومات  ورود  عن  الوزارة  وكشفت 
الرئيس  حياة  الستهداف  مخططات  تثبت  بالمؤكدة 
سعيد، مشيرة إلى أن هذه المعلومات جدية وارتفعت 

درجة خطورتها في اآلونة األخيرة.
التي  »التهديدات  أن  إلى  التونسية  الداخلية  ولفتت 
تحتم  مرحلة  إلى  البالد وصلت  رئيس  طالت سالمة 

اإلعالن عنها للرأي العام«.
اعتقال »خلية نسائية« انضمت لتنظيم إرهابي

في سياق متصل، كشفت وزارة الداخلية التونسية، يوم 

السبت، عن اعتقال 8 نساء يشتبه في انضمامهن إلى 
تنظيم إرهابي.

قوات  فإن  التونسية،  الداخلية  لوزارة  بيان  وبحسب 
تابعة لألمن الوطني بقرطاج نجحت في القبض على 
الكرم  أحياء  بأحد  نشب  خالف  بعد  الثمانية  النساء 

الغربي تحول لتراشق بمواد حارقة.
سيدتين  وإيقاف  للمنزل  القوات  مداهمة  عن  وكشفت 
في المرحلة األولى للعملية األمنية قبل اكتشاف غرفة 

سرية داخل المنزل بها 6 أخريات مطلوبات أمنيا.
ضربة أمنية جديدة بعد يوم من محاولة »ذئب منفرد« 
إرهابي استهداف كنيس يهودي بشارع الحرية وسط 

العاصمة تونس ليلة أمس.
التحقيقات  تواصل  التونسي  األمن  سلطات  تزال  وال 
سالمة  تستهدف  وداخلية  خارجية  مخططات  بشأن 

الرئيس قيس سعيد ومؤسسة الرئاسة.
ق ـ د

األحد 26 جوان 2022 م6
الموافق لـ 27 ذو القعدة 1443 هـ الحدث المغاربي

لقي 18 مهاجرا افريقيا حتفهم وأصيب 
اثر  امس,  أول  بجروح,  العشرات 
استعمال الشرطة المغربية القوة المفرطة 
جيب  عبور  منهم   2000 حوالي  لمنع 

مليلية اإلسباني, حسب حصيلة رسمية.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان 

بعد  جاء  »االقتحام  إن  الناظور(  )فرع 
أفراد  مع  المهاجرين  اشتباك  من  يوم 
يحاولون  كانوا  الذين  المغربي,  األمن 
قرب  غابة  في  أقاموها  مخيمات  إخالء 

مليلية«.
صفحتها  على  الجمعية  اظهرت  و 

صادمة  فيديوهات  »فايسبوك«  على 
و  بقسوة  المغربية  الشرطة  تدخل  تنقل 
استخدامها القوة المفرطة وبصورة غير 

متكافئة ضد المهاجرين.
إلى  الناظور  في  الجمعية  فرع  ودعا 
هذه  مالبسات  لتحديد  جاد  »تحقيق  فتح 

أن  على  تدل  التي  الفادحة«  الخسائر 
»سياسات الهجرة المتبعة مميتة, بحدود 

وحواجز تقتل«.
لدفن  محاولة  أي  من  الجمعية  وحذرت 
دول  من  النظاميين  غير  المهاجرين 
حتفهم,  لقوا  الذين  الصحراء,  جنوب 
سريع  قضائي  تحقيق  فتح  دون  بسرعة 
تحديد  الى  دعت  كما  وجاد.  وشامل 
المسؤوليات و أوجه القصور التي كانت 
ذلك  في  بما  الفادحة«,  »الخسائر  وراء 
الضحايا  المهاجرين  هؤالء  هوية  تحديد 

و إبالغ عائالتهم بمصيرهم.
السلطات  إهمال  أن  الجمعية  اعتبرت  و 
»أدى  للمهاجرين  واالسبانية  المغربية 
الوفيات«,  عدد  زيادة  إلى  شك  بال 
المجاني«  »العنف  سمته  ما  مستنكرة 
ضد الجرحى من المهاجرين الموجودين 
على األرض, مكدسين أمام الجثث, قائلة 
تتطلب  الجسيمة«  »االنتهاكات  هذه  إن 

فتح تحقيق لتحديد المسؤولية.
المهاجرين  عشرات  أن  أضافت  و 
المصابين بجروح خطيرة تركوا دون أي 
مساعدة لمدة 9 ساعات تقريبا, محاطين 
في  كانوا  وقت  في  العمومية  بالقوات 
وسيارات  إنقاذ  رجال  إلى  ماسة  حاجة 

إسعاف أو مسعفين في الموقع.

ق ـ د

خالل محاولتهم العبور إىل مليلية

مقتل 18 مهاجرا إفريقيا اثر 
استخدام الشرطة المغربية القوة 

المفرطة ضدهم

الداخلية التونسية تعلن عن إحباط مخطط الغتيال الرئيس

ليبيا ببيان  رحب رئيسا الحكومتين المتنافستين في 
انتخابات  إلجراء  الداعي  الخمس  الغربية  الدول 

رئاسية وبرلمانية »ذات مصداقية« في ليبيا.
النواب  مجلس  من  المكلفة  الحكومة  رئيس  وكتب 
الرسمية على  بيان على صفحته  باشاغا في  فتحي 
فرنسا  عن  الصادر  بالبيان  »أرحب  »فيسبوك«: 
والواليات  المتحدة  والمملكة  وإيطاليا  وألمانيا 
حكومة  إلى  الدعوة  سيما  وال  األمريكية،  المتحدة 
االنتخابات  الحكم وإجراء  قادرة على  ليبية موحدة 

في جميع أنحاء البالد«.
المنتخبة  الحكومة  تلك  رئيس  »بصفتي  وتابع: 
أتطلع  والدولة  النواب  قبل مجلسي  والمدعومة من 
وجميع  الدول  تلك  مع  جنب  إلى  جنبا  العمل  إلى 
أصدقائنا العرب واألفارقة إلعادة بناء ليبيا وقيادتها 

إلى االنتخابات الوطنية في أقرب اآلجال«.
الوحدة الوطنية عبد  من جهته، قال رئيس حكومة 
»البيان  إن  الصدد  بهذا  له  بيان  في  الدبيبة  الحميد 
للعنف  الرافض  المشترك ينسجم مع موقفه  الدولي 
أو االستيالء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام 
البيان  لتوافق  ارتياحنا  موازية«. وأضاف: »نبدي 
مع الموقف األممي، الذي حسم مسألة استمرار عمل 
السياسي  االتفاق  لمقررات  وفقا  الليبية،  األطراف 
وفقا  انتخابات  إجراء  تنفيذ  أهمية  على  نص  الذي 
لقاعدة دستورية«. وأكد: »نجدد التزامنا بمواصلة 
الحكومي  اإلنفاق  حول  والشفافية  اإلفصاح  سياسة 

وأن يكون هناك آلية وطنية واضحة لذلك«.
بيان أمريكي أوروبي يطالب قادة ليبيا بتنظيم 

انتخابات في أسرع وقت ممكن
وبريطانيا  وإيطاليا  وألمانيا  فرنسا  دعت  ذلك،  إلى 
إلى  الليبيين  القادة  األمريكية  المتحدة  والواليات 
إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية »ذات مصداقية 

وشفافة وشاملة« في أقرب وقت ممكن.
بالتقدم  ترحيبها  عن  المذكورة  الدول  وعبرت 
المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس 
التي  القاهرة  في  للدولة  األعلى  والمجلس  النواب 

تيسرها بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا.
للدولة  األعلى  والمجلس  النواب  مجلس  ودعت 
وقادتهما إلى وضع اللمسات األخيرة بشكل عاجل 
انتخابات  القانوني حتى يمكن إجراء  على األساس 
رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في 
أقرب وقت ممكن، على النحو المنصوص عليه في 
قرار مجلس األمن رقم 2570 )2021(، وخارطة 
في  االستقرار  تحقيق  ومؤتمر   ،LPDF طريق 
وإعالن  الثاني،  برلين  مؤتمر  ومخرجات  ليبيا، 

مؤتمر باريس حول ليبيا.
أن  يمكن  التي  اإلجراءات  بشدة  الدول  ورفضت 
إلى مزيد من االنقسامات في  العنف أو  إلى  تؤدي 
ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة 
االنتقال  رفض  أو  بالقوة،  السلطة  على  لالستيالء 
السلمي للسلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة يتم تشكيلها 

من خالل عملية مشروعة وشفافة.
على  الليبيين  السياسيين  القادة  بيانها  في  حثت  كما 
المشاركة البناءة في المفاوضات، معتبرة إن العنف 
والتحريض على العنف وخطاب الكراهية أمور ال 

تغتفر وغير مقبولة.
ق ـ د

أصيب األسير المدني الصحراوي ضمن مجموعة »أكديم 
بالسجن  المتواجد   الخفاوني  الوالي  هللا  عبد  إزيك«, 
المركزي القنيطرة شمال الرباط المغربية نهاية االسبوع 
الدواء و  الماضي بنزلة برد و حمى لم يتلق على إثرها 
العالج الالزمين من طرف إدارة السجن بالقنيطرة, حسبما 

أفادت به وكالة األنباء الصحراوية )واص( يوم الجمعة.
السجناء  حماية  رابطة  عن  نقال  الوكالة,  وأشارت 
األربعاء  يوم  تواصلت  األخيرة,  هذه  أن  الصحراويين 
الماضي بمعطيات مؤكدة من طرف عائلة األسير المدني 
هذا  بحرمان  ,تفيد  الخفاوني  الوالي  هللا  عبد  الصحراوي 
عقب  ممنهج  و  متعمد  بشكل  الطبية  الرعاية  من  األخير 
إصابته بنزلة برد و حمى دامت لمدة 5 ايام لم يتلق على 
إثرها العالج و الدواء الالزمين رغم مطالبة القائمين على 

المصحة السجنية بتقديم اإلسعافات األولية الالزمة.

ويضيف ذات المصدر ان األسير المدني الصحراوي عبد 
العام  المندوب  إلى  بشكوى  تقدم  قد  الخفاوني,  الوالي  هللا 
المتعلقة  التفاصيل  المغربية  تتضمن كل  السجون  إلدارة 
بسياسة اإلهمال الطبي المتبعة في حقه, فضال عن حيثيات 
التجاهل الكامل لحقه في الحماية من كافة المخاطر داخل 

السجن.
و نتيجة الوضع المقلق الذي يتواجد عليه األسير المدني 
األسرى  باقي  و  الخفاوني  الوالي  هللا  عبد  الصحراوي 
إزيك«,  »أكديم  مجموعة  ضمن  الصحراويين  المدنيين 
السجن  إدارة  تباشر  ان  دون  السجن  زنازين  داخل 
مخاطر  الية  تفاديا  وقائية  تدابير  اية  القنيطرة  المركزي 
المندوبية  يحمل  األخير  هذا  فإن  العواقب,  محمودة  غير 
تجاه  الكاملة  المسؤولية  المغربية  السجون  إلدارة  العامة 
التقصير المتعمد الناتج عن عدم أهلية المؤسسات السجنية 

و احترامها للمعايير الدولية التي تنص على توفير الحماية 
الالزمة للنزالء.

ق ـ د

أسري مدني صحراوي يف سجن مغربي يعاني اإلهمال الطبي 
رغم حالته الصحية الصعبة

باشاغا والدبيبة 
يرحبان بالبيان الخمايس 

الغريب بشأن ليبيا
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استقر سعر اليورو في الجزائر خالل تداوالت السبت، 
لدى البنك المركزي، بينما تراجع في السوق السوداء.
لدى  الجزائر  في  أمس  اليورو  سعر  يتغير  ولم 
للشراء،  دينار   153.41 مسجاًل  المركزي،  البنك 
الجزائر  بنك  موقع  بحسب  للبيع،  دينار  و153.44 

.»bank-of-algeria.dz« الرسمي
الجزائر  في  أمس  اليورو  سعر  هبط  حين  في 
)السوداء(،  الرسمية  غير  الموازية  السوق  لدى 
دينار  و191.81  للشراء،  دينار   189.70 إلى 

 )exchangerates247( منصة  بحسب  للبيع، 
في  العمالت  صرف  أسعار  رصد  في  المتخصصة 

)السوداء(. الموازية  الجزائرية  السوق 
واإلسترليني  الدوالر  سعر 

البنك  لدى  الجزائر  في  أمس  الدوالر  سعر  وبقي 
للشراء،  دينار   145.88 مستوى  عند  المركزي، 

للبيع. و145.89 دينار 
السوق  لدى  الجزائر  في  أمس  الدوالر  ثبت سعر  كما 
ديناًرا   180 عند  )السوداء(  الرسمية  غير  الموازية 

للبيع. للشراء، و182 ديناًرا 
في  أمس  اإلسترليني  الجنيه  سعر  واستقر 
مستوى  عند  المركزي،  البنك  لدى  الجزائر 
دينار  و177.75  للشراء،  دينار   177.66

للبيع.
في  أمس  اإلسترليني  الجنيه  سعر  تراجع  فيما 
الرسمية  غير  الموازية  السوق  لدى  الجزائر 
للشراء،  دينار   220.59 إلى  )السوداء(، 

للبيع. و223.04 دينار 
اإلماراتي  والدرهم  الريال  سعر 

والدينارالكويتي
استقر سعر الريال السعودي أمس في الجزائر 
لدى البنك المركزي ليصل إلى 38.87 دينار 

للبيع. للشراء، و38.88 دينار 
غير  الموازية  السوق  لدى  أيًضا  واستقر 
دينار   47.97 ليبلغ  )السوداء(  الرسمية 

للبيع. للشراء، و48.50 دينار 
وبلغ سعر الدرهم اإلماراتي أمس في الجزائر 
دينار   39.71 نحو  المركزي  البنك  لدى 

للبيع. للشراء، و39.72 دينار 
غير  الموازية  السوق  لدى  سعره  استقر  فيما 
دينارا   49.01 عند  )السوداء(  الرسمية 

للبيع. للشراء، و49.55 دينار 
وأظهرت شاشات التداول لدى بنك الجزائر المركزي 
 475.03 مستوى  عند  أمس  الكويتي  الدينار  سعر 

دينار للشراء، و476.01 دينار للبيع.
الرسمية  غير  الموازية  السوق  لدى  سعره  جاء  فيما 
للشراء،  دينار   587.29 مستوى  عند  )السوداء( 

للبيع. و593.81 دينار 
ق ـ إ

تراجع طفيف لسعر اليورو بالسوق 
الموازية في الجزائر

تلويح  مع  أوروبا  في  الرعب  الروسي  الغاز  نثر 
عبر  الكامل  اإلمداد  وقف  على  بقدرتها  موسكو 

خطوط األنابيب الرئيسية.
من  خوفهم  األوروبيون  الزعماء  يخف  لم  كذلك 
احتمالية تعرضهم إلغالق تام إلمدادات الغاز من 
روسيا، ويأتي على قمة األمم القلقة، إيطاليا، التي 

طالبت بعقد اجتماع لمناقشة األمر.
الروسي  الطاقة  مورد  غازبروم،  شركة  كانت 
المدعوم من الدولة، قد خفضت تدفقات الغاز إلى 
أوروبا بنحو %60 خالل األسابيع القليلة الماضية، 
ما دفع ألمانيا وإيطاليا والنمسا وهولندا إلى اإلشارة 

إلى أنها قد تعود إلى استخدام الفحم مرة أخرى.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه أوروبا -التي 
تتلقى ما يقرب من %40 من غازها عبر خطوط 
على  بسرعة  اعتمادها  تقليل  الروسية  األنابيب 
الهيدروكربونات الروسية ردا على هجوم الكرملين 

الذي استمر قرابة أربعة أشهر في أوكرانيا.
أنانبيب الخوف

شيًئا  الغاز  إمدادات  تقليص  على  روسيا  وتعمل 
فشيًئا -إلى بعض البلدان بـ %100 تقريبا، وقال 
االتحاد  في  الدبلوماسيين  كبير  بوريل،  جوزيب 
الجمعة،  يوم  سي  بي  إن  سي  لشبكة  األوروبي 

لآلخرين، خفض 10، 15بالمئة.
»ال أعتقد أنهم سيقطعون الغاز بين عشية وضحاها، 
خاصة أننا نذهب إلى الصيف وخالل الصيف الغاز 
ليس سالًحا استراتيجًيا. لكن الشتاء قد يكون صعًبا 

وعلينا أن نكون مستعدين في أوروبا«.
عندما سئل عما إذا كان يشعر بالقلق من أن روسيا 
قد تقطع إمدادات الغاز بالكامل، قال رئيس وزراء 
لوكسمبورج، كزافييه بيتيل لشبكة CNBC: »أنا 
إنه  يستطيعون.  ذلك.  بإمكانهم  أن  تماًما  مدرك 
الطبيعي. يمكنهم اإلغالق أو  اختيارهم، اختيارهم 

الفتح«.
وشدد على أهمية موافقة جميع الدول األعضاء في 
االتحاد األوروبي البالغ عددها 27 دولة على نهجها 
تجاه هذه القضية. »في موسكو يمكن لشخص واحد 

أن يقرر بنفسه قطع الطاقة عن أوروبا«.
الحاجة إلى حلول

وقالت رئيسة البرلمان األوروبي روبرتا ميتسوال 
يوم الخميس إن الوضع مثير للقلق.

اليوم،  نهاية  في  األول.  اليوم  منذ  مخاوف  »لدينا 
الغاز  على  غيرها  من  أكثر  الدول  بعض  تعتمد 
المدى  على  فقط  »ليس  وأضافت  الروسي«. 
حلول  إيجاد  إلى  بحاجة  نحن  والمتوسط،  القصير 

لذلك«.
في غضون ذلك، طلبت إيطاليا عقد اجتماع على 
لمناقشة  المقبل  الشهر  األوروبي  االتحاد  مستوى 
بشكل  االقتصادية  واألوضاع  الطاقة  أوضاع 
األوروبي  االتحاد  في  لثالثة مسؤولين  وفًقا  أكبر، 
لم يرغبوا في الكشف عن أسمائهم بسبب حساسية 

األمر.
مخاوف الركود

المخاوف  تعميق  إلى  الغاز  تدفقات  انخفاض  أدى 
وشك  على  يكون  قد  األوروبي  االتحاد  أن  من 
هذا  محللون  قال  صعبة.  اقتصادية  فترة  مواجهة 
األسبوع إن التخفيضات األخيرة في الغاز تعني أن 

الحالة األساسية الجديدة ألوروبا هي الركود.
قال المحللون في Berenberg في مذكرة: »لقد 
تضررت بشدة من الواليات المتحدة بسبب صدمة 
منطقة  اقتصاد  يدخل  أن  نتوقع  الطاقة،  أسعار 

اليورو الركود قبل الواليات المتحدة«.
التحدث  اآلن  حتى  األوروبي  االتحاد  قادة  رفض 
عن احتمال حدوث ركود أو أزمة اقتصادية جديدة، 

لكنهم أقروا بأن الشتاء المقبل سيكون معقًدا.
ماجدالينا  السويدية،  الوزراء  رئيسة  وقالت 
سي،  بي  إن  سي  لشبكة  حديث  في  أندرسون، 
الجمعة، إنها مستعدة للقاء القادة مرة أخرى الشهر 
المقبل، بشرط أن يعلن التكتل عن خطوات لمعالجة 

الضغوط االقتصادية.
اقتصادي صعب  في وضع  بالتأكيد  وقالت »نحن 

مع التضخم ونقص الغاز والكهرباء«.
ووافق ميتسوال من البرلمان األوروبي على ذلك: 
»ستكون األشهر القليلة المقبلة صعبة للغاية ونحن 
قلقون من أننا نواجه، على سبيل المثال، شتاًء مكلًفا 

وصعًبا من منظور الطاقة«.
ق ـ إ

قد تعود إىل استخدام الفحم مرة أخرى

أوروبا متخوفة من احتمال 
إغالق تام إلمدادات

الغاز الرويس

أكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين على 
إلى  الحبوب  لتصدير  مستعدة  بالده  أن 
األسواق العالمية، كما شدد على أن الدول 
مشكلة  مصطنع  بشكل  تضخم  الغربية 

اإلمدادات.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الروسي 
»بريكس+«،  اجتماع  في  الفيديو  عبر 
»تعزيز  هو  االجتماع  موضوع  وكان 
في  العالمية  التنمية  أجل  من  الشراكات 

عصر جديد«.
سيكون  روسيا  أن  إلى  بوتين  وأشار 
50 مليون طن من  قرابة  توريد  بإمكانها 
في  وقال  العالمية،  األسواق  إلى  الحبوب 
إن  وفيرا،  محصوال  »نتوقع  االجتماع: 
يرام،  الله سيكون كل شيء على ما  شاء 

وسنكون على األرجح قادرين على توريد 
50 مليون طن من الحبوب إلى األسواق 

العالمية هذا العام«.
مستعدة  روسيا  أن  الرئيس  أكد  كذلك 
التزاماتها  بجميع  حي  بضمير  »للوفاء 
التعاقدية« ليس فقط في محاصيل الحبوب، 
ولكن أيضا في مجاالت األسمدة والمنتجات 
و«المنتجات  الطاقة  وموارد  الزراعية 

الهامة« األخرى.
األوكرانية،  الحبوب  بمسألة  يتعلق  وفيما 
على  تعمل  الغربية  الدول  أن  إلى  أشار 
مشاكل  بشأن  هستيرية  نوبات  اصطناع 
أن  مؤكدا  األوكرانية،  الحبوب  توريد 
الحبوب  صادرات  تعرقل  ال  روسيا 

األوكرانية.

األمم  وحذرت 
مرارا  المتحدة 
خطر  من 
أزمة  حدوث 
عالمية  غذاء 
نقص  بسبب 
 ، ب لحبو ا
الدول  وزعمت 
أن  الغربية 
تعرقل  موسكو 
تصدير الحبوب 

هذه  روسيا  رفضت  فيما  أوكرانيا،  من 
االتهامات.

كييف  سلطات  أحدثت  نفسه،  الوقت  في 
فباإلضافة  الحبوب،  تصدير  أمام  عقبات 

ماريوبول،  ميناء  في  الحبوب  حرق  إلى 
في  ألغام  بزرع  األوكرانية  القوات  قامت 
دخول  من  السفن  لتعيق  األسود  البحر 
الموانئ األوكرانية من أجل شحن الحبوب.
ق ـ إ

بوتين: روسيا قادرة على توريد 50 مليون طن من الحبوب
إلى األسواق العالمية هذا العام

لشركة  التنفيذي  الرئيس  إيلون ماسك  قال 
تسال،.في مقابلة مع مجموعة مستثمرين، 
إن مصانع تسال في ألمانيا وتكساس تخسر 

مليارات الدوالرات.
وأضاف ماسك في المقابلة »شهدت شركة 
تسال في العامين الماضييين كابوسا جراء 
تلو  مشكلة  اإلمداد،  انقطاع سالسل  أزمة 
ما  بعد،  األمر  من  نخرج  ولم  األخرى، 
على  نحافظ  كيف  هو  كبير  بشكل  يقلقنا 
عمل المصانع حتى نتمكن من الدفع للناس 

دون إفالس«.
يخسر  يحدده-  -لم  المصنع  »هذا  وتابع 
يجب  الراهن،  الوقت  في  جنونية  مبالغ 
هذا  من  السيارات  من  الكثير  نخرج  أن 
المصنع، لكن نخرج كمية ضئيلة جًدا من 

السيارات«.
وقال، سيتم اآلن إصالح كل هذا بسرعة 
كبيرة، كما تعلمون، لكنه يتطلب الكثير من 
وأوستن  برلين  مصنعي  تشغيل  االهتمام، 
وإعادة مصنع شنغهاي إلى المسار بشكل 

كامل يشغلنا بشكل كبير«.
آلية  األخيرة  السنوات  في  ماسك  وانتُقد 
اإلعالم  وسائل  مع  النادر  تسال  تعامل 

التقليدية في الواليات المتحدة.
وال يمكن التحقق من حديث ماسك بشكل 
األصعب  كان  الحالي  الربع  لكن  مستقل، 

مادًيا لتسال منذ أكثر من عامين.
الشركة  إن  قال  ماسك  إيلون  أن  يذكر 
 10% بنحو  الموظفين  عدد  ستخفض 

خالل األشهر الثالثة المقبلة.

إلى  ستصل  التخفيضات  إن  ماسك  وقال 
الموظفين  عدد  إجمالي  من   3.5% نحو 

في الشركة.
وتقدر ثروة الملياردير إيلون ماسك )أغنى 
مليار   227.7 بنحو  العالم(  في  رجل 
دوالر، بحسب قائمة فوربس ألثرياء العالم 

في2022 
هل سيتخلى ماسك عن تسال؟

وباع إيلون ماسك رئيس شركة »تسال«، 
في أفريل الماضي ما قيمته أربعة مليارات 
السيارات  دوالر من أسهم شركة صناعة 
موافقة  تلت  التي  األيام  خالل  الكهربائية 
على  استحواذه  على  تويتر  إدارة  مجلس 
 44 مقابل  االجتماعي  التواصل  منصة 

مليار دوالر.

وباع ماسك 4,4 مليون سهم يومي الثالثاء 
من  العديد  وفق  الماضيين،  واألربعاء   
األوراق  لجنة  لدى  الخميس  التسجيالت 

المالية، الجهة الناظمة للسوق األمريكية.
وبعد عمليات البيع هذه، أصبح ماسك الذي 
يعتبر أغنى شخص في العالم يملك ما يزيد 
قليال على 168 مليون سهم في »تسال« 

عبر صندوق ائتماني.
ق ـ إ

الرئيس التنفيذي للرشكة إيلون ماسك، قال إنها تخرس مليارات الدوالرات

شبح اإلفالس يطارد مصانع سيارات 
»تسال« الكهربائية
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متفرقات

األحد 26 جوان  2022 م
الموافق لـ 27 ذو القعدة 1443 هـ

خالل زيارة لعدة وحدات إنتاجية بقسنطينة   

وزير الصناعة الصيدالنية يؤكد على تطور و جودة الصناعة 
الصيدالنية بالجزائر

n  أكد وزير الصناعة الصيدالنية 
عبــد الرحمــان جمــال لطفــي بــن 
باحمد علــى تطور وارتفــاع جودة 
الصناعة الصيدالنيــة في الجزائر، 

مشــيرا أن العاصمة قسنطينة تضم 
طاقــات هائلــة رائدة فــي الصناعة 
الصيدالنية موضحا للذهاب لمختلف 

األصناف األدوية.
وأجرى، يوم أمس، وزير الصناعة 
الصيدالنيــة عبــد الرحمــان جمــال 

لطفــي بــن باحمــد زيــارة تفقديــة 
الصيدالنيــة  المؤسســات  لبعــض 
بواليــة قســنطينة التي تعتبــر قطبا 
للصناعــة الصيدالنيــة بالبالد،وذلك 
في إطار االحتفال بالذكرى الســتين 
لعيد اإلستقالل، حيث كانت المحطة 
لمؤسســة  الزيــارة  مــن  األولــى 
»بيوغالينيك« المتخّصصة في إنتاج 
مجموعة من المنتجات المبتكرة، بما 
ال يقــل عــن 12 تخّصًصــا عالجًيا 
للمرضى، وبتشــكيلة واسعة متكّونة 
مــن 154 منتًجا، بإنتاج ســنوي ال 

يقل عن 30 مليون وحدة بيع.
كمــا تحتــوي المؤسســة علــى عّدة 
خطــوط لإلنتــاج، منهــا 7 خطوط 
لألشكال الجافة، 5 خطوط لألشكال 
الســائلة وخّطين اثنين 2 على شكل 
أكياس.وهــي حاليــا تواصــل العمل 
لتصبح شركة تصدير رئيسية للمواد 
الصيدالنيــة لفائدة البلــدان اإلفريقية 

على وجه الخصوص.
فيمــا كانــت المحطــة الثانيــة مــن 
زيــارة وزير الصناعــة الصيدالنية 
الســيد عبدالرحمان جمال لطفي بن 
باحمــد بمعية والي والية قســنطينة 
السيد مسعود جاري والوفد المرافق 
لمؤسســة LDM التي تعد مؤسســة 
رئيســية في مجــال تصنيــع المواد 
الصيدالنيــة وشــبه الصيدالنيــة في 
الجزائــر، وبمعايير دولية باإلضافة 

إلى شبكة توزيع كبيرة.
وتقّدر الطاقات اإلنتاجية للمؤسســة 
بــ 50 مليون وحدة في السنة بالنسبة 
لألشكال الجافة و6 ماليين في السنة 
أشكال المعجنات، وتملك 8 خطوط 
لإلنتــاج وخــط مخّصــص للبحــث 
والتطوير، توّفر للمريض مجموعة 
من األدوية االصلية و الجنيسة على 
شــكل أقراص وكبســوالت وأكياس 
ومراهم، تغطي 12 مجااًل عالجًيا.

n عــرف ،أمس، الســوق األســبوعي 
للمواشي في حبال السدمة بتمالوس غربي 
والية ســكيكدة، إقباال كبيــرا من الموالين 
وكذلــك المواطنيــن ،غيــر أن البيــع ظل 
متوقفا بســبب الغالء الفاحــش و الرهيب 
لألســعار حســب العديــد مــن المواطنين 
القاصدين  للســوق، الدين قــال عدد منهم 
لـ«عين الجزائر« بأن االسعار تبقى غالية 
وباألخص الكباش على غرار باقي مناطق 
الوطن، حيث شهد سعر الخروف زيادة ما 
بين مليون إلى مليونين بالمقارنة مع العام 

الماضــي،و هو ما دفع بالمواطن للعزوف 
عن الشــراء، رغم أن ســوق تمالوس يعد 
من أكبر أســواق غرب والية ســكيكدة و 
يقصدوه الموالون بقوة و مواطنو أزيد من 

17 بلدية و حتى الواليات المجاورة.
نشــير بأن الجميع ينتظر شروع المصالح 
الفالحيــة فــي ســكيكدة بعمليــة البيع في 
ســوق الرحمة الذي تعتزم فتحه نهاية هذا 
األســبوع لعله يتســبب في نزول األسعار 

التي ال تزال ليست في متناول الجميع .
                               نورالدين ب

سوق تمالوس للموايش ..لهيب األسعار 
يقابله  عزوف المواطنني  

الداعية عمر عبد الكايف يقدم خطبتي الجمعة بمسجد جامعة األمري عبدالقادر  بقسنطينة 
المصري  الداعية  حط     n
الدكتور عمر عبد الكافي لمدينة 
الجمعة  ليقدم خطبتي  قسنطينة 
بمسجد االمير عبد القادر. وهذا 
في اطار زيارته للجزائر  والذي 
بقوله  للجزائر  حبه   عن   عبر 
ينشرح  الجزائر  يدخل  من  بأنه 
صدره، تعظم همته ويرى الحب 

في كل مكان. 
و خالل زيارته لمدينة قسنطينة 
صرح : »هدفي من زيارة الجزائر  
هي لقاء ورؤية إخواننا وأحباءنا 
يتابعونني  الذين  الجزائريين 
المؤمنين  لكن   ، تلفزة  ال عبر 
وإن تباعدت أجسادهم ، تتقارب 
قلوبهم وأرواحهم وهدفنا األسمى 
يظل  خدمة دين هللا عز وجل.«

الجزائر  بان   الدكتور  صرح  و 
تمتلئ وتكتظ بأهل العلم والعلماء 

والفقهاء و ما أنا إال رجل متطفل 
قدم   أنه  و  علمهم.  موائد  على 
إلى الجزائر من أجل أخذ الكثير 
من بحور علمهم و هذا بالنسبة 
العامة  فائدة  خاصة.وال فائدة  لي 

هي مالقاة محبينا في الجزائر.
و أضاف بانه ما رأى  في الجزائر  
أناس يحبون العلم و العلماء وهم 
أهل الفضل.  الجميع يتعلم منهم 
و يقتبس من أنوارهم و أرواحهم 
الفتية في خدمة هذا الدين و عدم 

ذوبان هذه األمة.
بان  أكد  ذاته  السياق  في  و 
تجاوزت  التي  مسيرته  خالل 
منابر  اعتالء   من  قرن  نصف 
موضوعا  يجهز  لم  المساجد. 
ولخطبتي  للدروس  معينا 
من  يستلهم   وإنما  الجمعة، 
قسم  قائيا.كما  تل الحضور 
عامل  داعية   ، لقسمين  الدعاة 

وعامل داعية. وأكد بانه ال يريد 
عامل الداعية وإنما يستمع إلى 

الداعية العامل.
 واضاف بانه  ليس له  سلطان 

إال  المنتصح  غير  األخ  على 
بالموعظة الحسنة، و النصيحة 

على المأل فضيحة.
                               مريم.ب

n   تدخلت،أمــس، فــرق اإلنقــاذ و 
االطفاء للوحــدة الثانوية الحروش جنوب 
ســكيكدة، مدعمــة بــكل مــن الوحــدات 
الثانويــة  عزابــة و رمضــان جمــال  و 
الوحدة الرئيسية ،وكذا فرق الرتل المتنقل 
لمكافحــة حرائــق الغابــات و المحاصيل 
الزراعيــة الحماية المدنية و بالتنســيق مع 
مصالح الغابات،وهذا  ألجل عملية إخماد  
حريــق  أحراش و أدغــال  و بقايا حصاد  
و أشــجار مثمــرة و خاليــا نحــل  و إنقاد 
عــدد من التجمعات الســكنية الفالحين في 

المنطقة .
الحريق المهول الــذي إندلع فجرا إنطالقا 

من  المكان المسمى حي مصباح برمضان 
جمالو أتى على العديد من أمالك الفالحين 
فــي تلــك المناطــق و فحمها قبــل أن يتم 
الســيطرة علــى النيــران القويــة من قبل 
الفرق المتدخلة ،أين  تمكن أعوان الحماية 
المدنيــة من إنقاذ حوالــي 20 هكتار قمح 
غير  محصود و العشــرات من األشــجار 
المثمرة و تجمعات ســكنية كبيرة ..فيما ال 
تــزال حالة اإلســتنفار متواصلة خوفا من 
عودة إشــتعالها من جديد ..مصالح األمن 
المختصــة فتحــت تحقيقــا في مالبســات 

الحريق المهول .
                                 نورالدين ب

حريق مهول يحارص تجمع سكاين 
يف رمضان جمال بسكيكدة

تمكنــت     n
القضائيــة  الضبطيــة 
الحضــري  لألمــن 
الثالــث بأمــن دائــرة 
مــن  منجلــي  علــي 
شــخصين  توقيــف 
يبلغان من العمر 20 
و 25 سنة ، لتورطهم 
تكويــن  قضايــا  فــي 
جمعيــة أشــرار قصد 
الرتــكاب  اإلعــداد 

جنايات وجنح ضد األشــخاص ، الســرقة 
تحت طائلة التهديد باألســلحة البيضاء مع 

تعدد الجناة.
حيثيات العملية  حســب بيــان صادر عن 
خلية اإلتصال ألمن والية قســنطينة تعود 
إلــى تحقيــق مفتــوح مــن قبــل الضبطية 
القضائية لــذات المصلحة، حول شــكوى 
من قبل شــخصين بخصــوص تعرضهما 
لفعل السرقة تحت طائلة التهديد باألسلحة 
البيضــاء مــن قبــل شــخصين يجهــالن 
هويتهمــا، حيــث كانا قرب أحــد المراكز 
التجاريــة و بعد أن اقتنيا بعض الحاجيات 
و توجهــا للســيارة مــن أجــل المغــادرة 
اقترب منهما الفاعــالن، و طلبا منهما أن 
يقالهمــا في طريقهما لمكان قريب، و بعد 
انطالقهما تفاجآ بهما يهددانهما باألســلحة 

البيضاء و ســلبا منهما مبلغ مالي و سلسلة 
مــن المعدن االبيض، و كذا كيس به لباس 

رياضي اشتراه أحد الضحيتين
األبحــاث و التحريــات وفــق المواصفات 
المقدمــة مــن الضحيتيــن قــادت قــوات 
الشــرطة لهوية الفاعلين، أين تم توقيفهما 
فــي نفس اليــوم في مكانيــن متفرقين، مع 
اســترجاع كل المســروقات، كمــا أفضى 
التحقيــق لتورطهما فــي قضيتين مماثلتين 
بنفــس الطريقــة و بنفس المــكان،  حيث 
يتقربان من اصحاب المركبات التي تحمل 

ترقيما غير ترقيم والية قسنطينة.

بعد االنتهاء من مجريات التحقيق تم تقديم 
المعنييــن  أمــام النيابة المحليــة وفق 03 

ملفات إجراءات جزائية.
                                      دالل.ب

   توقيف لصني كانا يستهدفان الغرباء 
بعيل منجيل

قسنطينة :دالل بوعالم 

بعد اإلحتجاجات التي صاحبت نرش قائمة 445مسكنا
وايل سكيكدة تفتح تحقيقا 

صادر  بيان  أمس،  كشف،     n
تحوز  سكيكدة،  دائرة  رئيس  عن 
بأن  الجزائر، على نسخة منه،  عين 
تحقيقا  فتحت   قد  الوالية  مصالح 
وجهها  التي  االتهامات  حول 
ذكرها  ورد  أسماء  لعدة  مواطنون 

للمستفيدين  االولية  القائمة  في 
بساكني  الخاصة  445مسكنا،  من 
الضيق بقلب المدينة سكيكدة والتي 
أفرجت عنها مؤخرا سلطات الدائرة.

التحقيق جاء على خلفية االستياء   
القائمة  صاحبا  اللذان  والتذمر 
تستوفي  ال  أسماء  تضمنها  ،بسبب 

الشروط القانونية. 

قائمة  من  المقصين  أن  إلى  يشار 
السكن العمومي اإليجاري في صيغة 
الضيق،قد طالبوا والي الوالية حورية 
وصفوها  التي  القائمة  بإلغاء  مداحي 
بخصوص  تحقيق  فتح  و  بالكارثية 
سكنا   445 حصة  من  المستفيدين 
سيتم  التي  ،و  مؤخرا  نشرت  التي 
و  االستقالل  عيد  بمناسبة  توزيعها 

الشباب.
أمام  منهم  العشرات  تجمع  خالل  و   
مقر الدائرة، عبر هؤالء عن غضبهم 
بالمحسوبية  وصفوها  ما  من  الشديد 
القائمة،  إعداد  عملية  سادت  التي 
التي  العائالت  جل  بأن  أكدوا  حيث 
من  االستفادة  شروط  فيهم  تتوفر 
السكن العمومي االيجاري في صيغة 
الضيق لم يجدوا أسماءهم، في الوقت 
أشخاص ال عالقة  منها  استفاد  الذي 
عدد  غرار  على  الصيغة،  بهذه  لهم 
الذين  الغاضبين  المقصيين  من 
فاتهم السنوات االخيرة، فيما  اودعوا مل
الحاالت  القدامى،و  ملفات  تجاهل  تم 
غرار  على  الصعبة  االجتماعية 
العازبات بدون مأوى والالتي مالذهن 
الصعب،  الظرف  هذا  في  الشارع 

،وأيضا  الكبير  العدد  ذات  العائالت 
اعمارا  أفرادها  بلغ  التي  العائالت 
لفتيات االختالط  كبيرة ال يمكن فيها ل

مع أشقائهم الذكور في غرفة واحدة.
 و وصل الحد بالمحتجين على قائمة 
السكن إلى حد توجيه أصابع االتهام 
الراتب  كشوف  بتزوير  للمستفيدين 
من أجل الحصول على السكن، حيث 
الشخصية  مسؤوليتهم  تحت  و  أكدوا 
عائالت  أرباب  تضم  القائمة  أن 
يشتغلون في الصحراء بأجور مرتفعة 
أيضا  سنتيم،  مليون   20 حتى  تفوق 
من المتقاعدين الذي لهم منحة تقاعد 
تام  ال استعدادهم  مؤكدين  مرتفعة، 
تقديم األدلة في هذا الشأن والتي قالوا  ل
عنها انها قاطعة ،و تؤكد تورط اإلدارة 
أنها  أدلة أضافوا  الكولسة،  من خالل 

توجد حتى بالصور .
لإلشارة فإن االحتجاج أمام مقر دائرة 
الجنسين  كال  شمل  الذي  سكيكدة 
استدعاء  تطلب  اغماءات  وقوع  شهد 
الوقت  في  المدنية،  الحماية  مصالح 
الدائرة  مقر  محيط  عزز  الذي 
و  المدني  الزي  في  أمنية  بتشكيالت 

الرسمي للحفاظ على األمن العام.

سكيكدة :نورالدين.ب



عين على الشرق 
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الموافق لـ 27 ذو القعدة 1443 هـ

    
متفرقات 

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية بباتنة  

 أزيد من 1300 معني بمنحة البطالة يستفيدون من بطاقة الشفاء

n  كشــف ، مؤخــرا ،المكلــف بخلية 
اإلصغــاء للصنــدوق الوطنــي للتأمينات 
االجتماعيــة للعمل االجــراء كناس باتنة 
أن أزيدمــن1300 معنــي بمنحة البطالة 

استفادوا من بطاقة الشفاء .
ذات  ان  عدوانــي  كمــال  الســيد  وقــال 
المصلحة ومنذ إصدار قرار منح الشــباب 
العاطل عن العمل منحة الى أن يتم توجيهه 
مع استفادته من التامين االجتماعي أين تم 
منح أزيــد من 1300 بطاقة شــفاء عبر 
كل الوكاالت المتوزعة عبر تراب الوالية 
تقدم فيها أزيد من 235 شــخص لســحب 
هاته البطاقات لالستفادة من كل االداءات 

العينية التي تمنحها هاته الوكالة .

وقد فتحــت، الوكاالت التابعــة للصندوق 
أبوابهــا مع تســخير كل إمكانياتها المادية 
والبشرية إلنجاح اســتقبال هاته الفئة بعد 
قبولهم من قبل فروع وكاالت التشغيل أين 
يقدم الشباب المستفيدون من منحة البطالة 
علــى تقديــم الملف المطلوب الســتخراج 

بطاقات الشفاء .
وقد أوضح، مدير الفرع الوالئي للتشغيل 
بباتنــة الســيد »بــالل قرزيز« فــي لقائه 
معنا بمكتبه أن عدد المســتفيدين من منحة 
البطالــة والتــي تــم قبولهــم فــي المنصة 
الرقمية التــي فتحتها الوزارة الوصية مع 
نهاية شــهر ماي المنصــرم أزيد من 52 
ألف مستفيد تم صب رواتبهم بشكل نهائي 
حيث سيكون لهاته الفئة الحق في الضمان 

االجتماعي . .

جمعيات رياضية بتبسة تناشد تدخل
 وايل الوالية

n  رفعــت العديــد مــن الجمعيــات 
الرياضيــة ومنهــا جمعيــات الكراتي 
دو بوالية تبســة  بالتنسيق مع انصار 
اتحاد تبسة نداءات عاجلة للسيد والي 
الواليــة  ورئيــس المجلــس الشــعبي 
الوالئــي بالتدخــل ،بعــد ان رفضــت 
بلدية تبســة تقديم اي مســاعدة لتكريم 
قدمــاء الرياضييــن المحليين في عدة 
فروع رياضيــة على غرار كرة القدم 

والكراتي دو.
  وحسب عريضة موجهة لرئيس بلدية 
تبســة الســيد عبد الرحمان عوايشــية 
موقعــة بتاريــخ 09/06/2022 من 

أجــل المســاعدة فــي تكريــم االبطال 
الذيــن قدمــوا للوالية وافنوا شــبابهم 
من أجــل الرياضة التبســية، رغم ما 
تلقوه مــن عروض مــن اندية وطنية 
اخرى علــى غرار » حميــد مقراني 
» عمــار عيســى » بلمريم حمادي » 
فيصل ضوايفيــة الذي فارقنا إلى دار 
الخلــود مؤخرا ،وهم مــن نجوم جيل 
تبســة االتحاد حاليا ،اال ان بلدية تبسة 
رفضت أي مســاعدة للتكريم بمناسبة 
ذكــرى 5 جويليــة عيدي االســتقالل 

والشباب .
                             هواري غريب

باتنة :محمد دحماني

يوم درايس حول دور االعالم والحركة الجمعوية 

يف مرافقة التنمية المحلية
n      نظــم ،نهار أمس، المكتب الوالئي 
التحــاد  الصحافييــن و االعالميين بميلة 
يومــا دراســيا بعنــوان  دور االعــالم  و 
الحركــة الجمعويــة فــي مواكبــة التنمية 
المحليــة بإلقــاء محاضــرات و مداخالت 
مــن طــرف إعالمييــن واســاتذة  منهــم 
االعالمــي الحاســن بلخير حــول اصول 
و ضوابــط العمــل الصحفــي المحتــرف 
االحترافيــة المهنية للعمــل الصحفي ،كما 
تناولــت االســتاذة مرابــط نــوارة عرضا 
ألهداف العمل الصحفي من خالل األعالم 
االلكتروني و استعماله في مجاالت التنمية 
االقتصاديــة ،كمــا عرضت جمعيــة ميلة 
تقــرأ الثقافيــة تجربتها االعالميــة الرائدة 

في مجــال اإلعالم و الحركــة الجمعوية، 
إضافة إلى عرض خاص لنادي الصحفي 
محمــد   لــدرع  الشــباب  لــدار  الصغيــر 
للصحفيــة احالم زواغــي، و تم هذا اليوم 
الدراســي بالتنســيق مع هيئــات عمومية 
وبمشــاركة جمعيــات محلية ناشــطة في 
الميدان وصحفييــن وإعالميين ، حضرته 
مختلــف الجمعيات الناشــطة فــي المجال 
واالســرة االعالمية بالوالية، وكذا ممثلي 

مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية . 
 كما تــم خالل هذا اليوم الدراســي تكريم 
الصحفييــن    ، المحاضريــن  االســاتذة 

وبعض الفاعلين في المجتمع .
                                    محمد.ب

اختتام الدورة التكوينية لرؤساء المجالس البلدية بأم البواقي  
n   أشــرفت الســيدة األمينــة نهايــة 
األســبوع الماضــي األمينــة العامــة 
للوالية نيابة عن زين الدين تيبورتين 
رئيــس  مــن  كل  بحضــور  أم  ــي  وال
المجلس الشــعبي الوالئــي والمفتش 
العــام للواليــة بمعيــة مديــر اإلدارة 
يــة ومديــر التنظيم والشــؤون  المحل
العامــة وبعــض المــدراء الوالئييــن 
بلدية  ال ورؤســاء المجالس الشــعبية 
فائدة  ــدورة  التكوينية ل على اختتام ال

بلديــة  ــس الشــعبية ال رؤســاء المجال
المكتبــة  بمقــر  البواقــي  أم  لواليــة 
الرئيســية العموميــة للمطالعة مالك 

بن نبي بالوالية.
فائدة  األيام التكوينيــة كانت موجهة ل
ــس الشــعبية وتضــم  رؤســاء المجال
عــدة محاور هامة لتحســين وتطوير 
قــدرات المعرفية وأســاليب تســيير  ال

بلديات. ل الخدمة العمومية ل
                                 فيصل .ف

الوالية استفادت من 17 جهازا   

إتصاالت الجزائر بتبسة توسع خدماتها عرب مناطق الظل

ــادت والية تبســة مؤخرا  ـ ـ n   استف
مــن 17 تجهيز وضعتهــا المديرية 
ياتية التصاالت الجزائر بتبسة   العمل
االحيــاء  مختلــف  مســتوى  ــى  عل
ات  ـ ـ ولوج الى الخدمـ ـ ـ ـ ـ ،تسمح  بال
المتعــددة للهاتــف و االنترنت ،وهذا 
ــها و  ـ ـ ـ ــار توســيع شبكت ـ ـ ــي اطـ ف
تعميــم خدماتهــا عبــر كامــل اقليم 

ة. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الوالي
يــة  توفيــر   وقــد شــملت هــذه العمل
مراكــز هاتفيــة من نوع »أمســان«، 
ــاديس و  ـ ـ ـ ـ ـ فــي  كل من حــي ابن ب
ــخ العربي التبسـي سكانسـكا  ـ ـ الشي
حــي  و  العمرانــي   )تبســة(،حي 
ــة  المطار )بئر العاتر(،حي المزرعـ
سكن)ثليجان(،طريـق  )فركان(،140 

رقم 04 )بئر مقدم(وحي 100 ســكن 
تســمح  حيــث  )الونــزة(  الحشــانة2 
ــة للزبائــن القاطنين  ـ ـ ـ ـ هذه الخدمـ
ــادة  ـ ـ ـ ــاء المذكورة من االستف باألحي
من خدمات الهاتف و االنترنت عالي 
ـــس الوقت.                                                                                                                                ـ التدفق في نف
يتيــة  هــذا و تعتــزم المديريــة العمل
التصاالت الجزائر تبسة اطالق خدمة 
ــالل  ـ ـ ـ االنترنت  للجيل الرابع من خـ
محطاتها المتوفرة على مســتوى كل  
مــن بلدية بئر العاتر، ســطح قنتيس، 
قابل كمالل)قريقر(،كيســة،كاليتوس   
بعيــن  قســطل  و  )الونزة(،القرقــار 
ــى قدرة  تــى تتوفــر  عل الزرقــاء و ال
استيعاب 4200 وصلة.  كما تم اعادة 
ــوكاالت التجارية  ــة كل مــن  ال هيكل
للحمامات،العوينــات و بئــر العاتر. 
ياتيــة  هــذا و تنظــم المديريــة العمل

يــات بيــع  التصــاالت الجزائــر عمل
ــامل  ـ كـ ــة  عبــر  جواريــة متواصل
ــاطق الوالية  فــي اطار ضمان  ـ ـ ـ ـ من
استفادة كل الراغبين في االشتراك من  

الخدمات التي تعرضها المؤسسة . 
مــن جهــة أخــرى، تواصل مؤسســة 
اتصــاالت الجزائــر بتبســة مكافحة 

يــات التخريــب و الســرقة التي  عمل
طالــت شــبكة الكوابــل النحاســية و 
التي انعكســت  سلبا على استثمارات 
المؤسســة من خالل تعميــم و تغيير 
يــاف  االل تقنيــة  ــى   ال ــكة  ـ ـ ـ الشب
البصرية و انهاء اســتهدافها من قبل 

عصابات سرقة الكوابل. 

أكرث من 3 االف شجرة زيتون وصنوبر حلبي تتعرض 

للتلف ببلدية مرسط 

n  يشــتكي العديد من سكان منطقة غار 
الطين الكائنة ببلدية مرسط 34 كلم شمال 
تبســة من تعرض  االف أشجار الزيتون 
والصنوبر الحلبي الى التلف والفســاد في 
ظل عــدم حمايتهــا ومراقبتها من طرف 
الجهات المعنية وحســب هــؤالء ان هذه  
المنطقــة الريفيــة التــي تزخر بأشــجار 
الزيتون ، الصنوبر الحلي واللوز وبعض 
أشــجار المشــمش  كلهــا تعانــي التردي 
واإلهمــال وتحتاج إلى تدخل الدولة، وأن 

تمــارس مديرية الفالحة دوًرا أكثر جدية 
فــي  المحافظة على هذه الصورة النباتية 
الغابيــة والتي تتعــرض باســتمرار الى 
التخريــب وتحطيم األشــجار من طرف 
عشــرات العابثيــن فــي غيــاب الجهات 
المعنية  وطالب العديد من سكان المنطقة 
بتدخل كل الجهات المعنية  للمحافظ على 
هــذه الثروة المرشــحة للــزوال ان بقيت 

االمور على حالها . 
                                هواري غريب    

تبسة :هواري غريب

يف انتظار تدعيم المنطقة بمحطة لتصفية مياه سد سوبلة 

 الجزائرية للمياه بمقرة تراهن عىل صيف آمن والعمال يرفعون التحدي

ــاه  لمي ــة ل n   يعكــف مســؤولو الجزائري
ــى تحســين الخدمــة  ــة المســيلة عل بوالي
ــة تجــاه الزبائن بمناســبة حلول  العمومي
فصــل الصيف وعيد األضحــى المبارك، 
اه الشــرب، عبر  اين يرتفع الطلب على مي

ــات التي تســير  دي ل ب ال
من طرف الوحدة.

المســيلة : عبد الحليم 
بالل 

الجهــات  ســارعت  و 
المســؤولة الى إطالق 
ــادرات هادفة  عــدة مب
اثمــرت نتائجهــا فــي 
بينهــا  مــن  ــدان  المي
ــة  التطوعي الحمــالت 
للقضاء على االعطاب 
ــي  ت ال والتســربات 
بلديات  مســت جميع ال
ــة  محارب ــة  حمل ــم  ث
التوصيالت العشــوائية ومرافقتها بحملة 
ــل الديون العالقة » ســدد فاتورتك  تحصي
ــم الشــروع بعدها  نحــن فــي خدمتك » ث
لتموين لكل  ــوري ل ف في مباشــرة القطع ال
ــه من ديــون ،ويعد  ي م يســدد ما عل مــن ل
ــرة مقرة من  اه بدائ لمي ــة ل مركــز الجزائري

يها المديرية  ــي تراهن عل ت بين المراكز ال
ــة لمواكبة ما حققته بعض المراكز  الوصي
ــى غــرار مركز حمــام الضلعــة الذي  عل
المقدمة فــي كل المجاالت ،حيث  ــرد ب نف ي
يعكف إطــارات وعمال مركــز مقرة على 
ــدة للمركــز مــن خــالل  ضــخ دمــاء جدي
يــر اإلمكانيات  ــد كل الطاقــات وتوف ي تجن
ــة والبشــرية للقضــاء على بعض  المادي
بيات مــن بينها التســربات واطالح  الســل
بعض االعطاب من خــالل تجنيد العمال 
لتحدي وهو ما جسده  ليال ونهارا ورفعهم ل
تواجدهــم الميداني حيث مكنت تدخالتهم 
ية التوزيع الى  مــن إعادة التوازن في عمل
ــف المناطــق التي تخضع لتســيير  ل مخت
لمياه ، يراهن مسؤولو المركز  الجزائرية ل
المياه الصالحة  على تقليص مدة التزود ب
ــى 4 أيام رغم نقص  للشــرب من 8 أيام ال
يا في انتظار تجسيد  مصادر التموين حال
المشــاريع الجــاري إنجازهــا بــكل مــن 
تنقيبات  ــرة من خالل ال بلديتي برهوم ومق

ا  ي الجديدة التي ســتمكن من القضاء نســب
على التذبذب وتحســين الخدمة العمومية 
ــى  عل ــاه  لمي ل ــة  الجزائري تراهــن  ،كمــا 
المشــروع القطاعــي المتمثل فــي انجاز 
محطــة تصفية المياه على مســتوى ســد 
ــذي يبقى مصيــره على  ــرة ال ســوبلة بمق
ــوزارة الوصية ،هذا  مســتوى الحكومة وال
المشــروع الحيوي الذي ينتظره الســكان 
بفــارغ الصبر ســيمكن من إعــادة احياء 
اه  ــاة البحث عن مي المنطقــة وتوديع معان
الشــرب لســبع بلديات في الجهة الشرقية 
ــرة  ــك اال ان مركــز مق ــة ،ورغــم ذل للوالي
لمياه ال يزال عماله يجتهدون  للجزائرية ل
تقديم خدمــة عمومية مالئمــة لمواطني  ل
ــرة حيث يتنظر إعــادة تجديد بعض  دائ ال
ــة التوصيالت  شــبكات التوزيــع ومحارب
العشــوائية ومواكبتها بتركيــب العدادات 
المظاهــر  ــى كل  القضــاء عل ــي  ال ت ال وب
ــة على صيف امن  بية ومنه المراهن الســل

وتوزيع عادل لمياه الشرب.

المسيلة : عبد الحليم بالل 
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مطالب  وسط  الروسية  القوات  تتقدم  دونباس  في 
فيما تعود حليفة  النار«،  بتأمين »تكافؤ قوة  أوكرانية 

موسكو للمشهد مجددا.
الروسية  القوات  أعلنت  السبت،  سابق  وقت  وفي 
االستراتيجية  سيفيرودونيتسك  على  الكاملة  سيطرتها 
القوات  فيه  انسحبت  في وقت  وذلك  أوكرانيا،  شرقي 

األوكرانية من المدينة.
الغنية  المنطقة  على  بهيمنتها  آماال  موسكو  يمنح  تقدم 
قتال  جبهات  يفتح  الذي  الشرقي  المحور  بالمناجم، 
بالتزامن مع بعض المعارك في الجنوب، وذلك بعد أن 
العاصمة كييف والسيطرة  تخلت موسكو عن حصار 

عليها.
سابق،  وقت  في  كشف  فرنسي،  عسكري  مسؤول 
األوكرانية  الوحدات  أن  هويته،  كشف  عدم  مفضال 
تحييده  تم  وبعضها  فادحة  خسائر  وتكبدت  منهكة 

بالكامل.
الميداني  الوضع  إحداثيات  تفسر  مختلة  قوى  موازين 
بالجبهات في اليوم الـ122 للعملية العسكرية الروسية 
المتواترة  التصريحات  أسباب  وتوضح  أوكرانيا،  في 

للمسؤولين في كييف.
المدينة  سيفيرودونيتسك؛  من  قواتها  انسحاب  فبعد 
منذ  الروسية  المدفعية  تقصفها  التي  االستراتيجية 
دعم  إلى  بحاجة  كييف  أن  الواضح  من  بدا  أسابيع؛ 
التوازن على خطوط  بعض  لها  يحقق  أكبر  عسكري 

النار.
ولتحقيق ذلك، دعت كييف حلفاءها إلى تأمين »تكافؤ 
ناري« بين جيشها والقوات الروسية، حيث ناشد القائد 
واشنطن  زالوجني،  فاليري  المسلحة،  لقواتها  العام 

»ضرورة تحقيق التكافؤ في القوة النارية مع العدو«.
وأشار المسؤول العسكري إلى أن منطقة لوهانسك في 
ضمني  إقرار  في  تهديد«،  ألكبر  »تتعرض  دونباس 
بإمكانية خسارتها لصالح الروس، ما يعني بداية الحسم 

في المنطقة التي تشكل محور الحرب حاليا.
من جانبه، قدم سيرغي غايداي حاكم منطقة لوهانسك 
حيث تقع سيفيرودونيتسك، كشفا عن حصيلة المعارك، 
دمرت  بأكملها  األساسية  التحتية  »البنية  أن  إلى  الفتا 
و90 بالمئة من المدينة تضرر و80 بالمئة من المنازل 

يجب هدمها«. 
مواقع  في  البقاء  المنطقي  من  يعد  »لم  أنه  واعتبر 
المدينة  أصبحت  وبينما  ألشهر«  باستمرار  قصفت 
القصف  عمليات  بسبب  كامل«  شبه  بشكل  »مدمرة 

المستمرة.
إلى  أدت  المكثفة  القصف  عمليات  أن  خبراء  ويرى 
من  ذلك  يعنيه  ما  مع  األوكرانيين  الجنود  إخضاع 
الوقت  عامل  أن  كما  األرض،  على  جذرية  تغييرات 

يمضي لصالح موسكو، ولكن ليس لبقية العالم.
كييف تناور؟

لم ينجح الغرب في تقديم قراءة سليمة حول إحداثيات 
الحرب في جميع مراحلها، حيث بات التقدم الروسي 

أكبر من أن تخفيه مساحيق الخبراء الموالين لكييف.
الحرب  نتائج  اعتبار  على  الغرب  يصر  ذلك،  ومع 
الحالية، بما في ذلك انسحاب بعض القوات األوكرانية 
»تكتيكيا من أجل تعزيز مواقع ستكون أكثر قدرة على 

الدفاع عنها«.
لكن على األرض، ال يبدو األمر مثيرا للتفاؤل بالنسبة 
لكييف، حيث يعاني الجيش من حالة استنزاف في إطار 

مواقع  تستهدف  بطيئة  حرب 
محددة.

تتوقع  ذلك،  غضون  وفي 
على  جديدة  هجمات  كييف 
المجاورة  ليسيتشانسك  مدينة 
لسيفيرودونيتسك والمطوقة بشكل 
الروسية،  القوات  من  كامل  شبه 

وسط توقعات بسقوطها.
لـ«فرانس  ليقول  عاد  غايداي 
التي  ميكواليفكا  بلدة  إن  برس« 
جنوب  كيلومترا   20 نحو  تبعد 
تحت  باتت  ليسيتشانسك،  غرب 
مشيرا  الروسي،  الجيش  سيطرة 
اآلن  يحاولون  الروس  أن  إلى 
السيطرة على بلدة مجاورة تسمى 

»غيرسكيه«.
حليفة موسكو »مينسك«

الواجهة مجددا تعود مينسك  إلى 
اتهامات  عقب  موسكو،  حليفة 
في  إقحامها  بمحاولة  لألخيرة 
كييف  بإعالن  وذلك  الحرب، 
بيالروس  أراضي  من  أُطلقت  روسية  صواريخ  أن 

المجاورة على بلدة أوكرانية.
وبحسب القيادة العامة لالستخبارات األوكرانية التابعة 
بشكل  مرتبطة  اليوم  »الضربة  فإن  الدفاع،  لوزارة 
بيالروس  لجّر  الكرملين  يبذلها  التي  بالجهود  مباشر 
إلى الحرب في أوكرانيا كطرف مشارك في النزاع«.

من  طائرات  إن »6  األوكرانية  االستخبارات  وقالت 
جرى  كروز،  صاروخ  و12  إم،  يو22-  تي  طراز 

طالقها من مدينة بيتريكاو« في جنوب بيالروس.
تختزل  كييف  تصريحات  أن  يعتقدون  مراقبين  لكن 
الضغوط التي تواجهها على األرض، وتعكس مناورة 
تستهدف إقحام طرف ثالث يستقطب االهتمام ويحوله 

عن خساراتها الميدانية.
واكتفت  الحرب،  في  مينسك  تنخرط  لم  اآلن،  فحتى 
المعارك في مارس  بداية  لموسكو مع  لوجستي  بدعم 
لدخولها  منطقي  سند  أي  وجود  ينفي  ما  الماضي، 
على خط النار. سبب آخر قد يفسر توقيت االتهامات، 
هو أن كييف قد تريد قطع الطريق إعالميا على لقاء 
مرتقب، السبت، بين الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
ونظيره البيالروسي ألكسندر لوكاشنكو السبت في سان 

بطرسبرغ.
فأوكرانيا قد تكون استبقت اللقاء في محاولة لوأد أي 
»مصداقية« لمخرجاته المحتملة، أو لخطف األضواء 
منه، لكن المؤكد هو أن التوازنات على األرض هي 
من تتربع حاليا على عرش اهتمام عالم يحبس أنفاسه 

خوفا من ارتدادات الحرب الدائرة شرقي أوروبا.
ق ـ د

فيما عادت »مينسك« إىل الواجهة

122 يوما من المعارك
بأوكرانيا.. القوات الروسية تزحف 

على »دونباس« 
الروسية  الخارجية  وزارة  باسم  الرسمية  الناطقة  وصفت 
أنالينا  األلمانية  الخارجية  ماريا زاخاروفا تصريح وزيرة 
كذب  بأنه  كسالح«  الجوع  »تستخدم  روسيا  بأن  بيربوك 

وجهل وانتهازية.
وكتبت وزيرة الخارجية األلمانية على قناتها في تيليغرام 

أن روسيا »تستخدم الجوع كسالح«.
من  كسالح  الجوع  استخدام  »تاريخيا  زاخاروفا  وردت 
عام  بداية  منذ  »ألمانيا  أن  إلى  مشيرة  األلمانية«.  التقاليد 
2022، ضاعفت وارداتها من السلع الزراعية، واشترت 
بنشاط الفائض في سوق الغذاء العالمي. ففي مارس وحده 
من هذا العام، استوردت ألمانيا كمية قياسية من المنتجات 
وأضافت  يورو«،  مليار   3.4 عن  قيمتها  تزيد  الزراعية 
مستشهدة بالبيانات اإلحصائية األلمانية، يبدو أن السلطات 
األلمانية قلقة فقط بالكلمات وليس باألفعال بشأن المجاعة 
المحتملة. من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي 
الفروف، في وقت سابق، إن أزمة الغذاء في العالم بدأت 
في  الخاصة  العسكرية  العملية  بدء  من  طويل  وقت  قبل 
أوكرانيا، وقد نجمت بسبب جائحة فيروس كورونا وسوء 
نفسه  الوقت  في  الفروف  وأشار  الغربية.  الدول  تقدير 
وجاءت  المشكلة،  تفاقم  في  ساهم  الحالي  الوضع  أن  إلى 
لتعثر  الرئيسية  األسباب  من  كواحد  الغربية  العقوبات 

اإلمدادات الغذائية، وتعميق األزمة.
ق ـ د

بوريس جونسون يعزتم قيادة 
»المحافظني« باالنتخابات المقبلة

 
يوم  جونسون،  بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  أعلن 
االنتخابات  في  المحافظين  حزب  قيادة  عزمه  السبت، 
المقبلة. حديث جونسون جاء بعد ساعات من تقديم رئيس 
استقالته على  داودن،  أوليفر  البريطاني  المحافظين  حزب 

إثر هزيمة قاسية تلقاها الحزب في االنتخابات الفرعية.
ومني حزب المحافظين بهزيمتين ساحقتين في االنتخابات 
في  المحافظون  وخسر  الخميس.  أجريت  التي  الفرعية 
في جنوب غرب  انتخابية  دائرة  تيفرتن وهي  آند  هونيتن 
ستزيد  نتائج  وهي  )شمال(،  ويكفيلد  في  وكذلك  إنجلترا، 
بوريس  الحزب  وزعيم  الوزراء  رئيس  على  الضغط 
وقت  في  أكد  كان  عاماً(   58( جونسون  لكّن  جونسون. 
قائاًل  الفشل،  حال  في  حتى  االستقالة،  يرفض  أنه  سابق 
للصحفيين المرافقين له في رواندا، حيث يشارك في قمة 
الكومنولث »هل أنتم مجانين؟«. وأضاف »بشكل عام ال 
سيما  ال  الفرعية  االنتخابات  في  الحاكمة  األحزاب  تفوز 
في منتصف فترة حكمها«، مؤكدا »أنا متفائل«. وال يبدو 
التضخم  نسبة  بلغت  إذ  جونسون،  لحكومة  مواتيا  الوضع 
أعلى مستويات منذ أربعين عاما -أكثر من -%9 ما يثير 
مؤخرا  فشلت  بينما  االجتماعية،  التحركات  من  مزيدا 

محاولة مثيرة للجدل لترحيل مهاجرين إلى رواندا.
ويأتي كل ذلك بعد أشهر من مسلسل فضيحة الحفالت الذي 
أضيفت إليه فضيحة أخرى سميت »كاري جيت« وتتعلق 
بمحاوالت متكررة مفترضة من جانب جونسون للحصول 

على وظائف مدفوعة األجر لزوجته كاري.
ق ـ د

قالت أن ذلك »كذب وجهل وانتهازية«

زاخاروفا ترد عىل اتهامات وزيرة 
الخارجية األلمانية لروسيا 

بشأن »سالح الجوع«

تايمز«  »آسيا  في  المحلل  بريان  ستيفن  قال 
تتقلص  الغربية  الدول  أسلحة  ترسانات  إن 
تهديدا  يشكل  مما  بسرعة،  تجديدها  يتم  ولن 
ويضعهما  والناتو  المتحدة  للواليات  خطيرا 

كبيرين. تهديدين  أمام 
وذكر المؤلف أن الواليات المتحدة، إلى جانب 
حلفائها، قادرون على المشاركة في صراعات 
العدائية  األعمال  لكن  قصيرة،  عسكرية 
المطولة تدمر ترساناتهما، والتي تستغرق وقتا 

الستعادتها. طويال 
العالمية  الحرب  الوضع خالل  بريان  واستذكر 
أن  المتحدة  الواليات  على  كان  حينها  الثانية، 

تحل مشكلة إمدادات األسلحة بشكل عاجل.
يقول  كثيرا.  الوضع  تغير  اآلن  حين  في 

المؤلف، إذ تشتري الدول الغربية األسلحة من 
ناحية  من  وقت.  كل  في  وليس  آلخر،  وقت 
أخرى، ال تعمل المصانع بشكل مستمر، ولكن 
الشركات  تظل  أوامر،  هناك  تكون  عندما  فقط 
موردوها  ويقوم  الخمول،  وضع  في  المتبقية 
مشاريع  إلى  التحول  أو  أنشطتهم  بتعليق  إما 

أخرى.
إلى  المتحدة،  الواليات  أن  إلى  بريان  ولفت 
كبيرين.  خطرين  واجهت  حلفائها،  جانب 
األول هو إطالة أمد األزمة األوكرانية: »إنهم 
لمواصلة  كافية  ترسانة  يملكون  ال  ببساطة 
أن  من  محذرا  الطريقة«.  بنفس  أوكرانيا  دعم 
المصنعة لن يكون بمقدورها مواكبة  الشركات 
الطلب، ومن أجل القتال في منطقة كبيرة يجب 

العمل بعدد صغير من األسلحة. وشدد المؤلف 
تغيير  توقع  يتم  حتى  أنه  على  نفسه  الوقت  في 
العجز  تجاوز  الممكن  من  يكون  فلن  الوضع، 

المقبلة. السنوات  في 
العدائية  األعمال  خطر  فهو  الثاني  التهديد  أما 

في آسيا، مثل كوريا أو تايوان.
يطاق  ال  عبئا  هذا  »سيصبح  المؤلف  وقال 
القوات  المتحدة.  الواليات  على  تقريبا 
األمريكية في كوريا واليابان تعاني بالفعل من 

نقص حاد في العتاد العسكري«.
حذرت  أن  سبق  أمريكا  أن  إلى  أشار  كما 
من  معينة  بأنواع  تايوان  إمداد  استحالة  من 

األسلحة.
ق ـ د

صحيفة تكشف عن تهديدين كبيرين يواجهان الواليات 
المتحدة والناتو على خلفية الصراع في أوكرانيا
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أللعاب  الـ19  الدورة  رسميا  أمس  انطلقت 
حدث  وهران.  في  المتوسط  األبيض  البحر 
انتظره الجميع في الجزائر ومناطق أخرى 
منذ أن ُمنحت عاصمة الغرب شرف تنظيم 

هذا الحدث في عام 2015.
وهران : حنان.م

ويأتي تنظيم هذه التظاهرة بعد 47 عاًما من 
المرة الوحيدة التي استضافت فيها البالد هذا 
ضفتي  بلدان  يجمع  الذي  الرياضي  الحدث 
عام  في  المتوسط  األبيض  البحر  حوض 
وهران  لتحمل  العاصمة,  بالجزائر   1975
األلعاب  بريق  استرجاع  مهمة  عاتقها  على 

الذي افتقدته منذ عدة سنوات.
وتراهن اللجنة الدولية أللعاب البحر األبيض 
إلعادة  النسخة  هذه  على  بقوة  المتوسط 

23 دولة و ثالث  الذي يجمع  الحدث  بعث 
إمارات، فيما يمثل تحديا كبيرا, حيث رفعت 
الجزائر التحدي والتأكيد مرة أخرى على أن 

المستحيل ليس جزائرياً.
بحضور  المبهر  االفتتاح  حفل  إقامة  ومع 
سمو  الشرف  ضيف  يتقدمهم  ضيوف 
من  العقبات  كل  أصبحت  قطر,  عهد  ولي 
على  منصب  حاليا  التركيز  فكل  الماضي, 
تظهر  النجاح  بوادر  وبدأت  الحدث.  إنجاح 
بالفعل بعد وصول الوفود الرياضية المختلفة 
بشهادة  جيدة«  »ظروف  في  وهران  إلى 

المعنيين أنفسهم.
يقرب من 2.000 رياضي  ما  حاليا  ويقيم 
شيدت  التي  الضخمة  المتوسطية  بالقرية 
بمقاييس القرى األولمبية, في انتظار التحاق 

في  دخولهم  اقتراب  مع  الرياضيين  بقية 
يقارب  وعددهم  بهم  الخاصة  المنافسات 

إجماال 3.400 رياضي ورياضية.
المستقاة  األولى  اإليجابية  األصداء  وتمثل 
ألعاب  لنجاح  مؤشرا  الجزائر  ضيوف  من 
الدولية  اللجنة  تأمله  مثلما  تماًما  وهران 

ورئيسها الجديد, اإليطالي دافيد تيزانو.
من  الكبير  العدد  في  اآلخر  النجاح  ويتمثل 
شخصا   5.400 تجاوز  الذي  المشاركين 
دولة   23 يمثلون  ومؤطرين  رياضيين  بين 
و ثالث إمارات منخرطة في اللجنة الدولية 

لأللعاب المتوسطية.
الجميع  ينتظره  الذي  الكبير  النجاح  لكن 
بملعب  أقيم  الذي   االفتتاح  حفل  بتألق  كان 
ميلود  الجديد  األولمبي  للمركب  القدم  كرة 

هدفي, وهو واجهة أي حدث رياضي دولي 
بين  الموعد حماسة كبيرة  يثير  كبير, حيث 
سكان وهران وكل الجزائريين في كل مكان 

بالبالد.
من  أكثر  نفاذ  الحماسة  هذه  يبرز  ما  ولعل 
االفتتاح  بحفل  خاصة  تذكرة   20.000
يوم  اإلنترنت  عبر  للبيع  طرحها  تم  والتي 
واحدة,  ساعة  غضون  في  الماضي  األحد 

وفق المشرفين على العملية.
والواقع أن شغف الجزائريين ال يقتصر على 
الحفل المذكور فقط, حيث أصبحت وهران 
منذ بضعة أيام قبلة الجزائريين من مختلف 

المناطق وحتى األجانب.
مستوى  على  بسهولة  ذلك  مالحظة  ويمكن 
البحر  بواجهة  الوطني  التحرير  جيش  نهج 
الذي أضحى يغص بالمواطنين من واليات 

مختلفة إلى ساعات متأخرة من الليل.
األجانب  السياح  يسجل  جهتهم,  من 
حضورهم في الموعد, مستفيدين من حسن 
ضيافة ساكنة وهران الذين يضعون أنفسهم 
لخدمة زوارهم مجسدين بالمناسبة قيم الكرم 
بكونها  تشتهر  مدينة  في  بها  المعروفين 
تستقطب  التي  الجزائرية  المناطق  إحدى 
واألجانب,  المحليين  السياح  من  عدد  أكبر 
كان  الحفل  الصيف.  فصل  خالل  خاصة 
مبهرا وناجحا بمدرجات مكتظة عن آخرها 
بأزيدمن40ألف متفرج ولوحات فنية ساحرة 
المفاجآت  التشويق  عنصر  من   زاد  وما 
الكثيرة التي وعد بها المشرفون على الحفل 
االفتتاح  حفلي  لجنة  رئيس  مقدمتهم  وفي 
صرح  الذي  دادة,  سليم  الفنان  واالختتام,  
مؤخرا بأن الحفل سيكون األجمل في تاريخ 

الجزائر منذ االستقالل.

)أقل  القدم  لكرة  الجزائري  المنتخب  يسعى 
األلعاب  في  موفقة  بداية  لتحقيق  سنة(   18 من 
المتوسطية بوهران  رافعا التحدي, أمام المنتخب 
عبد  بملعب  األحد  اليوم   اللقب   اإلسباني, حامل 
إجراء  بمناسبة  )00ر17(  بسيق  كروم  الكريم 

األولى. للمجموعة  األولى  الجولة 
خارج  اثنان  منها  تربصات  عدة  إجراء  فبعد 
لرفقاء  بالنسبة  الجدية  األمور  تبدأ  الوطن, 
رانجرس  بارك  كوين  بنادي  األيسر  الجناح 
إنجاز  في  أمل  كلهم  و   , دوغي  ادم  )انجلترا( 
في  و  المرشحين,  مقارعة  و  ايجابي  مشوار 
نسخة  بلقب  المتوج  إسبانيا  منتخب  مقدمتهم 

اإلسبانية. بتارغونا   2018
سالطني  مراد  الوطني  الناخب  --لواج--  أوضح  و 
الذي يعيش أول تجربة له كمدرب أساسي قائال:« لقد 
خاصة  بصورة  و  منافسينا  دراسة  في  مدة  منذ  بدأنا 
دون  نلعب  أن  علينا  تعريف.  كل  عن  الغنية  إسبانيا 

لدينا. ما  أفضل  إعطاء  و  نقص  مركب 
مرتاح  أنا  بالعكس  ضغط,  بأي  أشعر  ال  شخصيا, 

الالعبين ». نفوس  في  الروح  هذه  ادخال  وسأحاول 
ضمن  الجزائر  ستواجه  إسبانيا,  إلى  باإلضافة  و 
اللذين  المغرب  و  فرنسا  منتخبي  األولى,  المجموعة 
00ر20( بملعب سيق. سيلتقيان مساء يوم االحد )سا 
في  حسابات  دائما  هناك    »: سالطني  يضيف  و 
جيدا  مركزين  نكون  ان  علينا  االفتتاحية.  المباراة 
أمام  جيدة  نتيجة  تحقيق  أمل  على  الجوانب  كل  من 
موفقة. بداية  تسجيل  أجل  من  بسالحنا  سنقاوم  إسبانيا. 

القدم لكرة  الجزائري  المنتخب  قائمة 
من  )أقل  القدم  لكرة  الجزائري  المنتخب  قائمة   -
المتوسطية  األلعاب  دورة  في  المشارك  سنة(   18

 6 إلى  يونيو   25 من  المقررة    / /وهران2022- 
يوليو:

الجزائر(  )اتحاد  حمزة  بوعالم  المرمى:  حراس   -
الفاف( )أكاديمة  بومنقوش  الدين  شمس    -

صالح   - )أجاكسيو/فرنسا(  إيفان  شقرة  الالعبون:   -
)شباب  حنفوق  فؤاد   - الفاف(  )أكاديمة  زاوي  الدين 
آدم   - )تولوز/فرنسا(  زولياني  إيدي   - بلوزداد( 
الصمد  عبد   - براس/فرنسا(  أن  )بور  جادي  غيريل 
بوناصر )اتحاد الجزائر( - وانيس بوزحزاح )أكاديمة 
بالس  براهيم   - )بارادو(  لعالم  الغني  عبد   – الفاف( 
)شباب بلوزداد( - محمد إسالم عبد القادر )بارادو( - 
هارانز  بوش  مهدي   - )آميان/فرنسا(  نيتبياير  جبريل 
)أولمبيك  العيد  محمد  األمين   – )أجاكسيو/فرنسا( 
الفاف(  )أكاديمة  عمر  رفيق  محمد   - ليون/فرنسا( 
حمزة   - الجزائر(  )اتحاد  معزوز  بن  زائد  محمد   -
موالي )بارادو( - لحلو أخريب )شبيبة القبائل( - آدم 

رانجرس/أنجلترا(. بارك  )كوين  دوقي 

أشاد البرتغالي كارلوس كيروش، برئيس اللجنة 
بينما  مجاهد،  أحمد  المصري،  األسبق  الثالثية 
شن هجوما الذعا على االتحاد الحالي، متهما إياه 
بالجماهير  بتعمد تشويه صورته وتدمير عالقته 

المصرية.
منتخب  تدريب  مهمة  كيروش  كارلوس  وتولى 
مصر في عهد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثالثية 

األسبق.
ورحل المدرب البرتغالي عن تدريب مصر في 
أعقاب الفشل في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس 
العالم »قطر 2022« إثر الهزيمة أمام السنغال 

بركالت الترجيح.

20 مباراة فاز  وقاد كيروش منتخب مصر في 
في 13 وخسر خمس مرات وتعادل مرتين.

وبلغ المدرب البرتغالي مع منتخب مصر نهائي 
 »2021 الكاميرون  إفريقيا »  أمم  بطولة كأس 

وخسر أمام السنغال بركالت الترجيح أيضا.
خاصة  تصريحات  في  كيروش  كارلوس  وقال 
لـ«أهل مصر«: اتحاد الكرة الحالي تعمد تدمير 
صورتي  وتشويه  المصرية  بالجماهير  عالقتي 
داخل البالد، ويستخدمون وجهين عندما يتعاملون 

معي واحد في األمام واآلخر خلف كتفي«.
تعبئة  أنا لست عامل  البرتغالي: »أوال  وأضاف 
أنا مدرب محترف وقعت عقدا مع الرئيس السابق 

القدم، أحمد  لالتحاد المصري لكرة 
مجاهد، بناء على الشرفاء والشرف 
مجاهد  مع  التواصل  ويمكنك 
أي  في  أجادل  لم  أنني  وسيخبرك 
عقدي  في  اإلطالق  على  شيء 
ذلك  في  لكن  المساعدين،  ورواتب 

الوقت كنت أتعامل مع الشرفاء«.
السماء  أشياء  »تتغير  وواصل: 
مع  تتعامل  أنت  واآلن  المؤسفة 
عن  شيئا  يعرفون  ال  أشخاص 

االحترام والشرف والتكامل«.
قوله  يمكنني  كيروش:«ما  وتابع 
وحقول  حقوقي  أجل  من  سأقاتل 
بكل  لي  المساعدين  المدربين 
لوجه  وجها  النهاية  حتى  إمكانياتي 
الدولي  االتحاد  وفي  القاهرة،  في 
لكرة القدم )FIFA( وفي الملعب«.

بسؤال  حديثه  البرتغالي  واختتم 
لصحفي »أهل مصر«: » إذا كنت 
يمكنك  لك هل  لدي سؤال  تمانع  ال 
ينقسمون في وجهك  الذين  العمل مع األشخاص 
سؤال  مجرد  إنه  كتفيك،  في  األنوار  ويضعون 
عودتي  سؤالك عن  على  ردي  وهذا  لك،  شكرا 

لتدريب منتخب مصر مجددا«.
سابق  حديث  في  البرتغالي  المدرب  وقال 
االتحاد  يتقدم  »لم   :»FilGoal.com« لموقع 

المصري لكرة القدم، بعرض لي حتى اآلن«.
وكشف كارلوس كيروش: »لم أحصل حتى اآلن 
على مستحقاتي كاملة من اتحاد الكرة رغم رحيلي 
منذ ثالثة أشهر عن تدريب المنتخب المصري«.
وسائل إعالم

الجنوبية يد كوريا  ثقيلة على  يتكبد هزيمة  منتخب مصر 
تحركاته المدرب إيهاب جالل :  أنا حزين للخسارة وسأترك منصبي يباشر  بريست 

بباليلي لالحتفاظ 
كيروش يشيد بأحمد مجاهد.. 

المصري  االتحاد  ويهاجم 
الحالي لكرة القدم

كرة القدم : مساء اليوم بسيق

»الخضر« من  أجل بداية موفقة  أمام حامل
اللقب إسبانيا

أن  صن«  البريطانية،  »ذا  صحفية  أفادت 
ليفربول يفكر في السماح للنجم المصري محمد 
خالل  الفريق  صفوف  عن  بالرحيل  صالح 
سوق االنتقاالت الصيفية الجارية، في ظل تعثر 

المفاوضات تجديد عقده.
مع  عاما(   30( صالح  محمد  عقد  وينتهي 
ووصلت   ،2023 عام  صيف  في  ليفربول 
مسدود  طريق  إلى  الطرفين  بين  المفاوضات 
بشأن التجديد، مع وجود ريال مدريد في حالة 

تأهب.
ليفربول  أن  صن«  »ذا  صحيفة  وذكرت 
الصيف  خالل  صالح  محمد  برحيل  سيسمح 
الحالي، في حال تلقى عرضا بقيمة 60 مليون 
السابق  زميله  خطى  على  ليسير  إسترليني، 
قبل  الذي رحل  السنغالي ساديو ماني  المهاجم 
األلماني،  ميونخ  بايرن  إلى  »أنفيلد«  أيام عن 
مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وذلك قبل عام 

من انتهاء عقده.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة »الريدز« تخشى 
من رحيل نجمها المصري في الصيف المقبل 
التفاق  التوصل  عدم  ظل  في  مجاني،  بشكل 

نهائي معه من أجل التوقيع على عقد جديد.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول يرغب في بقاء 
محمد صالح في صفوفه، ولكنه ال يريد تنفيذ 
مطالبه المادية، خوفا من تحطيم هيكل رواتب 
الالعبين، في ظل رغبة الالعب في الحصول 

على مبلغ 400 ألف إسترليني أسبوعيا.
مدريد  ريال  إدارة  أن  صن«،  »ذا  وأكدت 
تقديم  على  قادرا  وسيكون  التطورات  تراقب 
الرغم  على  صالح،  لمحمد  ضخمة  صفقة 
الريال  ونجوم  بين صالح  العالقات  سوء  من 
نهائي دوري  قبل  التصريحات  بعد مشاجرات 
المواسم  مدار  على  مرتين  أوروبا  أبطال 

الخمسة الماضية. 
وكاالت

 العناصر الوطنية لتنس 
الطاولة مستعدون 

لخوض المنافسة
تخوض العناصر الوطنية في رياضة تنس الطاولة الدور 
البحر  العاب  دورة  في  الفرق  حسب  منافسات  من  االول 
 ، 26 جوان   األحد  اليوم  من  ابتداء   ، المتوسط  االبيض 
وضد  للسيدات  بالنسبة  مصر  و  تونس  منتخبي  بمواجهة 

مصر ثم ليبيا بالنسبة لمنتخب الرجال .
الدور  الى   المجموعة  المتصدرين  المنتخبين  اول  ويتأهل 
الدور  مواجهات   وستجرى  المنافسة  من  النهائي  ربع 
نصف النهائي و النهائي يوم االثنين 27 يونيو، فيما تنطلق 

منافسات الفردي رجال وسيدات يوم الثالثاء 28 يونيو.
و سيشارك 12 منتخبا في فئة الرجال بتعداد ثالثة رجال 
في كل منتخب ، فيما تشارك 9 منتخبات في فئة السيدات 

بتعداد ثالثة العبات في كل فريق ايضا .
واضح مدرب المنتخب الوطني لألكابر )رجال وسيدات( 
ست  من  المتكونة  الوطنية  العناصر  ان  بلحسن  مصطفى 
االستعداد  اهبة  على   ، سيدات  ثالث  بينهم  من  رياضيين 

للمشاركة في الطبعة 19 من االلعاب المتوسطية.
وتعول تنس الطاولة الجزائرية على الالعب بولوسة مهدي 
للتتويج باحدى الميداليات نظرا لمستواه الجيد والذي طالما 
نافس دوليا كبار الالعبين بصفته العب ينشط في صفوف 

احدى الفرق الفرنسية بالدرجة االولى , حسب مدربه.
بالمنتخب  التحق  الذي  سنة   27 صاحب  بولوسة  ويعد 
الرياضيين  افضل  بين  من  مؤخرا  الطاولة  لتنس  الوطني 

المصنفين دوليا.

لأللعاب  الطائرة  الكرة  دورة  تنطلق 
األحد  اليوم    2022 وهران  المتوسطية 
حمو  الرياضة  قصر  و  الجير  بئر  بقاعات 
بوتليلس بمشاركة 11 منتخبا لدى الرجال و 
نفس العدد لدى السيدات, في منافسة مفتوحة 

على كل االحتماالت و التكهنات.
المباريات  الذكور, ستقام كل  بالنسبة لدورة 
بحلة  تزينت  التي  بوهران  الرياضة  بقصر 
جديدة بمناسبة التظاهرة المتوسطية, بحضور 
في  و  المتوسطي  الحوض  منتخبات  أحسن 
كرواتيا  و  اللقب(  )حاملة  إيطاليا  مقدمتها 
األوروبية  المنتخبات  كانت  فإذا  فرنسا.  و 
مرشحة للفوز, فإن منتخبات الضفة الجنوبية 
على غرار تونس و الجزائر التي ستلعب أمام 
البحث  و  الدورة  في  كلمتها  لها  جمهورها, 
»البوديوم«.  فوق  الصعود  امكانية  عن 
ثالث  على  الموزعة  المنتخبات  ستلعب  و 
يتأهل  حيث  التمهيدي  الدور  مجموعات, 
الثالث  و  األولى  المجموعة  عن  األوالن 
الثالثة  و  الثانية  المجموعتين  عن  األوائل 
للدور ربع النهائي المبرمج يوم الخميس 30 
الدور  بإجراء  المنافسة  يونيو. و ستتواصل 
المبرمج يوم السبت 2 جويلية  النهائي  ربع 
 4 االثنين  يوم  النهائية  المباراة  حددت  فيما 
للسيدات, ستجرى  بالنسبة  الشهر.  من نفس 
بمشاركة  للرجال  الصيغة  بنفس  الدورة 
تتقدمها  النسوية,  للطائرة  الكبيرة  المنتخبات 
تركيا  و  إيطاليا  و  كرواتيا,  اللقب,  حاملة 
بالقاعة  المباريات  ستدور  و  اليونان.  و 
وهران(  شرق  )بلدية  الجير  بئر  الرياضية 
تتحول  أن  قبل  النهائي  ربع  الدور  حتى 
نصف  الدورين  لتنشيط  الرياضة  قاعة  إلى 

النهائي و النهائي.
للجنسين  الجزائريان  المنتخبان  ويشارك 
حسب  النهائي  ربع  الدور  بلوغ  بطموحات 

المدير الفني الوطني سليم عاشوري.
وأج

كرة الماء: رصبيا تستهل 
المنافسة بالفوز عىل 

سلوفينيا 22-6
حامل  الماء,  لكرة  صربيا  منتخب  حقق 
ألعاب  منافسات  في  موفقا  دخوال  اللقب, 
بتغلبه  المتوسط2022-,  األبيض  البحر 
 ,)22-6( سلوفينيا  على  عريضة  بنتيجة 
اليوم السبت, بمسبح الحديقة العامة بوهران, 

لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية.
وتغلبت التشكيلة الصربية التي كانت معفاة 
أمس الجمعة من الجولة األولى على نظيرتها 
السلوفينية في كامل أرباع اللقاء بواقع: )-3

2(, )2-3(, )1-7( و )9-1(.
وبهذا تحتل صربيا -المتوجة بذهبية األلعاب 
المتوسطية تاراغونا-2018- المركز الثاني 
الثانية  المجموعة  ترتيب  جدول  في  مؤقتا 
مونتينغرو  مع  مناصفة  نقاط   3 برصيد 
عقب  ن(   4( المتصدرة  سلوفينيا  وخلف 
فوزها أمس الجمعة ضد البرتغال )18-5(, 

ضمن الجولة االفتتاحية.
فازت  الثانية,  المجموعة  نفس  ولحساب 
 ,15-10 بواقع  البرتغال  على  فرنسا 
األولى  الخرجة  خالل  هزيمتها  لتتدارك 
وتصعد للصف الرابع )4 ن(, بينما تعرض 
البرتغاليون للهزيمة الثانية تواليا, التي تبقيهم 

في ذيل الترتيب )2 ن(.
األحد  اليوم  الماء  كرة  دورة  وتتواصل 
الثانية,  للمجموعة  الثالثة  الجولة  بإجراء 
األولى  المجموعة  منتخبات  تلعب  بالمقابل 

مباريات الجولة الثانية.
وكاالت

بايرن ميونخ يرد عىل عرض 
برشلونة الجديد

»ذا صن«: ليفربول يحدد سعر محمد صالح.. 
وريال مدريد يتأهب!

بايرن  بأن  اإلسبانية،  »ماركا«  صحيفة  أفادت 
أجل  من  الجديد  برشلونة  عرض  رفض  ميونخ 
ليفاندوفسكي،  روبرت  البولندي  النجم  مع  التعاقد 

البافاري. الفريق  مهاجم 
وينتهي عقد روبرت ليفاندوفسكي )33 عاما( مع 

.2023 بايرن ميونخ في صيف 
عن  الرحيل  في  رغبته  البولندي  النجم  وأعلن 
التقارير أن  العديد من  البافاري، وزعمت  الفريق 

برشلونة. مع  بالفعل  اتفاق  لديه  المهاجم 
ميونخ  بايرن  فإن  »ماركا«،  لصحيفة  ووفقا 
يبلغ  والذي  لبرشلونة،  الثاني  العرض  رفض 
 5 بقيمة  متغيرات  إلى  إضافة  يورو،  مليون   35

ماليين.
علم  على  برشلونة  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
وأن  الثاني،  العرض  رفض  بايرن  أن  بالفعل 
النادي البافاري يشترط الحصول على 50 مليون 

البولندي. المهاجم  عن  للتخلي  يورو 
المحاولة  أن  اإلسبانية  الصحيفة  وأوضحت 
ليفاندوفسكي  مع  للتعاقد  برشلونة  من  الجديدة 
عقد  أول  تفعيل  بعد  المقبل،  األسبوع  ستكون 

الكتالوني. النادي  دخل  لزيادة  اقتصادي 
وكاالت

أمس   أول  السويسرية  العليا  المحكمة  أصدرت 
 »beIN« الجمعة حكًما بتبرئة رئيس مجموعة
اإلعالمية ناصر غانم الخليفي بشكل كامل من 

المحكمة  هيئة  حكم  ويعّد  إليه.  المنسوبة  التهم 
لناصر غانم  ومطلقة  تامة  براءة  بمثابة  العليا 
 2026 العالم  الخليفي من قضية حقوق كأسي 
مارك  السويسري  المحامي  وكشف  و2030. 
غانم  ناصر  عن  الدفاع  وكالء  أحد  بونانت 
تتّم  التي  الثانية  المرة  وهي  النبأ.  عن  الخليفي 

فيها تبرئة ناصر غانم الخليفي.
من  اليوم  الصادر  الحكم  »إّن  بونانت:  وقال 
تامة  براءة  بمثابة  العليا هو  المحكمة  قبل هيئة 
لسّت  استمّرت  شرسة  حملة  فبعد  ومطلقة. 

سنوات من قبل االدعاء جرى غّض النظر فيها 
عن الحقائق وتجاهل القوانين عند كل منعطف 
اليوم  موكلي  ها هو  المحكمة،  من عملية سير 
بشكل  اسمه  يبرؤ  التوالي  على  الثانية  وللمرة 

كامل مما هو منسوب إليه«.
الثانية،  وللمرة  اليوم،  ثبت  »لقد  وأضاف: 
الباطلة  االدعاءات  من  الماضية  السنوات  أن 
واالتهامات الوهمية والتشويه المستمر ال أساس 

لهم من الصحة تماما«.
بيين سبورت

الكرة الطائرة: أحسن 
المنتخبات المتوسطية 
يف السباق نحو التتويج 

بالمعدن النفيس

تبرئة ناصر غانم الخليفي من التهم المنسوبة إليه

المتوسط  األبيض  البحر  ألعاب  فعاليات  تساير  يومية  صفحة 

العب  باليلي،  يوسف  الجزائري  الدولي  أن  فرنسية،  تقارير صحفية  أكدت 
نادي بريست، يتجه إلى البقاء لموسم آخر مع فريقه، الناشط في دوري الدرجة 

األولى الفرنسية »ليج 1«.
وكشف موقع »تيليجرام سبورت« المقرب من إدارة بريست، اليوم السبت، أن 

يوسف باليلي سيكون العبا في صفوف بريست الموسم المقبل.
العقد،  تمديد  أجل  من  وإدارة  الالعب  بين  المحادثات  أن  المصدر،  وأضاف 
تسير في الطريق الصحيح، وقد بلغت مراحل متقدمة بين الطرفين، ولم يتبق 

سوى تحديد مدة العقد، وقيمته.
وانضم باليلي إلى صفوف بريست الفرنسي شهر جانفي الماضي، بعقد ينتهي 
االحتفاظ  وتقرر  رأيها،  الفرنسي  النادي  إدارة  تغير  أن  قبل  الموسم،  بنهاية 

بخدماته، بعد ظهوره بمستوى مميز.

يهاجم  فرنسي سابق  العب 
الجزائر بسبب  حسام عوار 

نادي  ميدان  متوسط  روثان  جيروم  السابق  الفرنسي  الدولي  الالعب  انتقد 
أولمبيك ليون حسام عوار بعد إنتشار أخبار رغبته في تمثيل المنتخب الوطني 

الجزائري .
وقال جيروم روثان عبر إذاعة “آر. آم. سي” حسام عوار اختار اللعب لفرنسا 

في وقت سابق ألنه عاش في فرنسا و تكون في فرنسا”
وتابع حديثه قائال :” فليتحمل عوار مسؤولية قراره، كان بإمكانه إختيار اللعب 

للمنتخب الجزائري، لماذا لم يفعل ذلك؟”.
ليختتم روثان حديثه قائال : “عوار ليس العباً جيداً وال يملك عقاًل ليفكر به”.

يتلقى عرضا  طوبة  أحمد 
فالفيك لمغادرة  جديدا 

كشفت تقارير صحفية هولندية اليوم أن المدافع الجزائري أحمد طوبة مرشح 
للرحيل عن ناديه فالفيك خالل الميركاتو الصيفي القادم .

وأكدت ذات التقارير أن نادي بورنموث الصاعد حديثا إلى الدوري اإلنجليزي 
الممتاز قدم عرض رسمي لالستفادة من خدمات أحمد طوبة

يريدون  أيضا  التركي  شهير  باشاك  إسطنبول  نادي  مسؤولي  أن  أضافت  و 
التعاقد مع النجم الجزائري طوبة

جدير بالذكر أن طوبة ينتهي عقده مع ناديه فالفيك االهولندي في 30 جوان 
. 2023

تاج الدين

ينافسه يف ضمه شباب قسنطينة 

مولودية الجزائر في 
مفاوضات متقدمة مع 

مدافع البنزرتي
من  المزيد  استقدام  أجل  من  تحركاتها  الجزائر  مولودية  نادي  إدارة  تواصل 
الالعبين خالل فترة االنتقاالت الصيفية الحالية، استعدادا للموسم المقبل -2022

.2023
وعلم كووورة من مصادره أن النادي العاصمي يتصدر سباق التعاقد مع الالعب 
أشرف بودرامة، مدافع نادي البنزرتي الناشط في دوري الدرجة األولى التونسي.
المدافع  المفاوضات مع  الجزائري لمرحلة متقدمة في  الفريق  ووصل مسؤولو 

بودرامة، من أجل ارتداء ألوان المولودية خالل الموسم المقبل.
ويواجه النادي العاصمي منافسة شرسة للحصول على خدمات بودرامة، في ظل 

رغبة أندية وفاق سطيف، وشباب قسنطينة في ضمه أيضا.
إذ ضم عبد  الصيف،  أبرم ثالث صفقات هذا  قد  الجزائر  نادي مولودية  وكان 
القادر نزلة متوسط ميدان اتحاد بلعباس، بعدما تعاقد مع الثنائي هواري فرحاني 

من وفاق سطيف، وعبد المالك عمار مهاجم أمل األربعاء السابق.

تاج الدين

األلعاب المتوسطية - وهران2022- 

حفل افتتاح مبهر.. »الباهية« تضيء 
حوض المتوسط



عين على الرياضة

بقي الصربي نوفاك دجوكوفيتش متشبثاً بموقفه 
الرافض لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، 
فالشينغ  بطولة  عن  بالغياب  مهدداً  يجعله  ما 
األربع  البطوالت  آخر  األميركية،  ميدوز 

الكبرى في كرة المضرب.
وسبق للصربي أن دفع ثمن رفضه تلقي اللقاح 
أستراليا،  من  الحالي  العام  بداية  في  بترحيله 
وبالتالي ُمِنَع من خوض أولى البطوالت األربع 
العاشر  بلقبه  الفوز  محاولة  من  وُحِرَم  الكبرى 
الـ«غراند  في  والعشرين  والحادي  ملبورن  في 

سالم«.
تكهنات متزايدة

السلطات  بأن  مؤشر  أي  وجود  عدم  ظل  وفي 
مسألة  في  تشددها  من  تخفف  قد  األميركية 
اعترف  الزوار،  جميع  على  اللقاح  فرض 
أن  عاماً،   35 العمر  من  البالغ  دجوكوفيتش، 

بطولة ويمبلدون التي تبدأ االثنين، ستكون آخر 
بطوالته الكبرى لهذا العام.

بموقفه  متمسكاً  كان  إذا  عما  ُسئل  وعندما 
للقول  دجوكوفيتش  سارع  للقاح،  الرافض 
من  سيحرمه  ما  تردد،  أي  دون  من  »نعم« 
فالشينغ  بطولة  في  الرابع  بلقبه  الفوز  محاولة 
 2011 أعوام  لها  بطاًل  توج  التي  ميدوز 

و2015 و2018.
وبعد حرمانه من الدفاع عن لقبه في أستراليا، 
استفاد غريمه اإلسباني رافاييل نادال من غيابه 
لكي يتوج بلقبه الكبير الحادي والعشرين وينفرد 
الصربي  يتقاسمه مع  كان  الذي  القياسي  بالرقم 
والسويسري روجيه فيدرر، قبل أن يضيف لقباً 

آخر بتتويجه بطاًل لروالن غاروس الفرنسية.
الواليات  إلى  السفر  على  قدرته  عدم  ونتيجة 
إنديان  دورتي  المتحدة، غاب دجوكوفيتش عن 

ويلز وميامي األلف نقطة للماسترز.
التركيز على الفوز بلقب ويمبلدون 

فالشينغ  في  المشاركة  بأن  منه  وإدراكاً 
طرأ  حال  في  إال  الحسابات  خارج  ميدوز 
األميركية  السلطات  قبل  من  مستبعد  تغيير 
دجوكوفيتش  سيحاول  اللقاح،  يخص  ما  في 
للمرة  ويمبلدون  بلقب  يفوز  أن  جاهداً 

السابعة.
من  اليوم،  من  »اعتباراً  دجوكوفيتش  وقال 
غير المسموح لي أن أدخل الواليات المتحدة 
إضافي  دافع  هذا  الظروف.  هذه  ظل  في 
أخوض  أن  في  آمل  هنا.  جيد  بعمل  للقيام 

بطولة جيدة«.
الى  الذهاب  بإمكاني  لو  »أتمنى  وتابع 
الواليات المتحدة، لكن هذا األمر غير ممكن 
اليوم. ليس هناك الكثير الذي بإمكاني فعله. 
األمر متروك لحكومة الواليات المتحدة من 
أجل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت تسمح أم 
ال لألشخاص غير الملقحين بدخول البالد«.
 وما يزيد من رغبة دجوكوفيتش في إحراز 
لقب ويمبلدون هو أنه سينضم إلى ثالثة العبين 
أربع  اإلنكليزية  بالبطولة  الفوز  لهم  سبق  فقط 
بورغ  بيورن  السويدي  وهم  متتالية،  مرات 

واألميركي بيت سامبراس وفيدرر.
تصنيف  في  تراجع  الذي  الصربي  وتحدث 
المحترفين من األول إلى الثالث خلف الروسي 
زفيريف،  ألكسندر  واأللماني  مدفيديف  دانييل 
عن أهمية البطولة اإلنكليزية بالنسبة له، قائاًل: 
من  الثامنة  أو  السابعة  في  طفاًل  كنت  »عندما 
ببطولة ويمبلدون  أفوز  بأن  أحلم  عمري، كنت 
سامبراس  بيت  فوز  واحد.  الرقم  أصبح  وأن 
المباراة  كانت  األولى،  للمرة  ويمبلدون  ببطولة 
شاشة  على  أشاهدها  المضرب  لكرة  األولى 

التلفزيون«. 
بيين سبورت
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ويمبلدون 

دجوكوفيتش متشبث برفضه 
تلقي لقاح كورونا

الروسي توكوف يهزم
األمريكي محمد عبد اهلل 
بالضربة الفنية القاضية..

الله  عبد  محمد  األمريكي  منافسه  على  توكوف  أناتولي  الروسي  فاز 
بالضربة الفنية القاضية، في النزال الذي جمعهما فجر السبت، ضمن 

.)MMA( للفنون القتالية المختلطة »Bellator 282« بطولة
وأسقط توكوف منافسه محمد عبد الله على أرض الحلبة، وانهال عليه 
المواجهة  ويوقف  الحكم  يتدخل  أن  قبل  القوية  الضربات  من  بوابل 
معلنا فوز المقاتل الروسي بالضربة الفنية القاضية في الجولة األولى 
من النزال الذي أقيم في منطقة »Uncasville« بمدينة مونتفيل في 

والية كونيتيكت بالواليات المتحدة األمريكية.
وحقق أناتولي توكوف )32 عاما( بذلك انتصاره السابع على التوالي 
مسيرته  خالل  والثالثين  والحادي   »Bellator« بطوالت  ضمن 

االحترافية حتى اآلن، مقابل هزيمتين.
في  السادسة  بالهزيمة  عاما(   36( الله  عبد  محمد  مني  المقابل،  في 

مسيرته االحترافية حتى اآلن، مقابل 10 انتصارات.

األميركي فريتز يتوج بلقب 
دورة إيستبورن

على  للتنس  إيستبورن  بطولة  لقب  فريتز  تايلور  األميركي  أحرز 
كريسي  ماكسيم  مواطنه  على  السبت  فوزه  عقب  العشبية  المالعب 

بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
وفاز فريتز بالمجموعة األولى )2-6( قبل أن يتعادل كريسي ويحرز 

المجموعة الثانية 7-6 )7-4(.
وفي المجموعة الثالثة حسم فريتز اللقب لصالحه عقب تغلبه بصعوبة 

.)7-4( 7-6
بعد   ،2022 عام  في  عالمياً   14 المصنف  لفريتز  الثاني  هو  واللقب 
إحرازه للقب بطولة إنديان ويلز للماسترز 1000 نقطة كما أنه الثاني 

في إيستبورن عقب فوزه بكأس البطولة للمرة األولى عام 2019.

اإليطالي بانيايا أول المنطلقين 
في جائزة هولندا الكبرى

جائزة  في  المنطلقين  أول  بانيايا  فرانشيسكو  اإليطالي  الدراج  سيكون 
هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم للـ«موتو جي بي«.

حامل  على  متفوقا  األسرع  الزمن  تسجيل  من  دوكاتي  دراج  وتمّكن 
فيما سيكون  فابيو كوارتارارو  الفرنسي  العالم  اللقب ومتصدر بطولة 

اإلسباني خورخي مارتن في المركز الثالث.
بفارق  العام  الترتيب  يتصدر  كوارتارارو  الفرنسي  الدراج  أن  يذكر 
34 نقطة عن أقرب مالحقيه اإلسباني أليكس إسبارغارو وذلك عقب 

نهاية نصف الموسم. 

»النمر« الروسي محمدوف يخنق 
الب يروفي بارزوال

جبر الروسي محمد محمدوف منافسه إنريكي بارزوال من بيرو على 
بطولة  السبت، ضمن  أمس  فجر  جمعهما  الذي  النزال  في  االستسالم 

.)MMA( للفنون القتالية المختلطة »Bellator 282«
على  وأجبره  بارزوال  على  بـ«النمر«،  الملقب  محمدوف  وانقض 
أقيم  الذي  النزال  من  الرابعة  الجولة  في  الخنق  بطريقة  االستسالم 
كونيتيكت  والية  في  مونتفيل  بمدينة   »Uncasville« منطقة  في 

األمريكية.
وتأهل محمد محمدوف بذلك إلى الدور نصف النهائي للبطولة.

مسيرته  خالل  التاسع  انتصاره  بذلك  عاما(   30( محمدوف  وحقق 
االحترافية حتى اآلن، مقابل هزيمتين.

في  السادسة  بالهزيمة  عاما(   33( بارزوال  إنريكي  مني  المقابل،  في 
مسيرته االحترافية حتى اآلن، مقابل 20 انتصارا.

سبور 24

توج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف 
المالعب  على  األول  بلقبه  عالمياً،  سادساً 
العشبية بفوزه على اإلسباني روبرتو باوتيستا 
أغوت 4-6 و6-3 و6-7 )2-7( السبت في 

نهائي دورة مايوركا اإلسبانية.
خالل  نهائية  مباراة   20 إلى  وصوله  ورغم 
العام  غاروس  روالن  بطولة  بينها  مسيرته، 
نوفاك  الصربي  أمام  خسر  حين  الماضي 
 23 البالغ  اليوناني  ينجح  لم  دجوكوفيتش، 
المالعب  على  نهائي  أي  خوض  في  عاماً 

العشبية قبل اليوم.
خسرت  التي  مايوركا  بلقب  تتويجه  ويأتي 
مدفيديف،  دانييل  الروسي  بطلها  الخميس 
باوتيستا  أمام  بسقوطه  عالمياً،  أول  المصنف 
على  يومين  قبل  النهائي،  ربع  في  أغوت 
انطالق بطولة ويمبلدون المقامة على مالعب 
عشبية والتي خرج من دورها األول في ثالث 

األربع  مشاركاته  من 
انتهت  فيما  السابقة، 
عام  األخرى  المشاركة 
الدور  عند   2018

الرابع.
تسيتسيباس،  وفاز 
في  ثانياً  المصنف 
الثاني  بلقبه  مايوركا، 
أربع  أصل  من  للموسم 
بعدما  نهائية،  مباريات 
بطاًل  توج  أن  له  سبق 
األلف  كارلو  لمونتي 

للماسترز. نقطة 
وكانت مواجهة النهائي الثالثة بين تسيتسيباس 
لقبه  إحراز  في  فشل  الذي  أغوت  وباوتيستا 
الثاني هذا الموسم والحادي عشر في مسيرته، 
بعدما فاز  مجدداً  اليوناني منتصراً  وقد خرج 

أيضاً في اللقاءين األولين عام 2019 في ربع 
نهائي بطولة أستراليا المفتوحة وعام 2021 

في دور المجموعات لكأس »أيه تي بي«.

وكاالت

تسيتسيباس يحرز لقب دورة مايوركا

منع االتحاد الدولي للمالكمة إجراء تصفيات أولمبياد 2024
 )IBA( كيث ماكونيل، أن االتحاد الدولي للمالكمة )IOC( أعلن المدير الرياضي للجنة األولمبية الدولية

منع من إجراء التصفيات المؤهلة إلى دورة األلعاب األولمبية الصيفية 2024، في باريس.
ونقلت وكالة »تاس« الروسية لألنباء عن كيث ماكونيل، قوله: »من أجل مصلحة الرياضيين، لن يتم 
إجراء التصفيات األولمبية تحت رعاية االتحاد الدولي للمالكمة IBA. ستقوم اللجنة األولمبية الدولية 

)IOC( مع اللجنة المنظمة ألولمبياد 2024 بإجراء التصفيات«.
يذكر أن اللجنة األولمبية الدولية اتخذت هذا القرار بسبب أزمة إدارية بعد إعادة انتخاب الروسي عمر 
كريمليف رئيسا التحاد المالكمة الدولي »IBA« أواسط شهر مايو الماضي، في مدينة إسطنبول التركية.
وكان كريمليف، المرشح الوحيد لهذا المنصب، بعدما قضت وحدة النزاهة في االتحاد الدولي للمالكمة بعدم 

أهلية المرشح اآلخر الوحيد الذي كان يتنافس معه، الهولندي بوريس فان دير فورست.
محكمة  الدولي وأعلنت  االتحاد  رئيس  انتخاب  في  المشاركة  من  المتنافسين  استبعاد  قانونية  عدم  لوزان  في   )CAS( للرياضة  التحكيم 

للمالكمة.
روسيا اليوم



المولـودة  باليسـترو  سـامية  اشـتغلت 
حـواس لسـنوات طويلة في نـادي الغوص 
"القرن الذهبي" بتيبازة فكانت أول سـيدة 
تخـوض تجربـة فتـح نـاد للغطـس بتيبـازة 
فأثـارت االهتمـام بفضل شـخصيتها وروح 
النضـال التـي تتسـم بهـا فضـا عـن روحها 
محـل  كانـت  التـي  ومبادراتهـا  المرحـة 
إعجـاب وقـدوة للكثيريـن ممـن حولهـا في 

أوسـاط الشـباب وحتـى الكهـول.
فـي  السـاحر  الغـوص  عالـم  اكتشـفت 
طفولتهـا رفقـة والدهـا الـذي كان يأخذهـم 
رياضـة  ممارسـتها  عـن  فضـا  للسـباحة 
السـباحة، حينـا هـكان يعـرض فيلـم ملحمـة 
الغـوص لكوسـتو على الشاشـة ممـا حفزها 
السـتار  وراء  مـا  واستكشـاف  للمغامـرة 
نـادي  خـال  ومـن  البحـار(.  )أعمـاق 
حيـث  سـيف(،  أبـو  "إيسبادون")سـمك 
خضعـت لتكويـن مـن درجـة أولى ثـم ثانية 

فثالثـة وذلـك فـي ثمانينـات القـرن الماضي 
علـى يـد مؤطرين فرنسـيين. فكانـت المرأة 
فريـق  بيـن  الوحيـدة  الهاويـة  الغطاسـة 

. فيـن للمحتر
بدلـة  ترتـدي  عندمـا  أنهـا  سـامية  وتقـول 
وتتصـّرف  امـرأة  بأنهـا  تنسـى  الغـوص 
شـجاعة  بـكل  الرجـال  العناصـر  كباقـي 
واصلـت  مدربيهـا  مـن  فبتشـجيع  وحـزم، 
ممرنـة  وأصبحـت  بالخـارج  تكوينهـا 
تمكنـت بفضـل ذلـك من فتـح ناديهـا الرائد 

تيبـازة. بمدينـة  الغـوص  مجـال  فـي 
وتـرى سـامية بأن هذا النشـاط يليـق للمرأة 
وتعتبـر النسـاء أكثـر شـجاعة فـي خـوض 

غمـار المغامـرة فـي األعماق.
سـامية  تؤكـد  تجربتهـا  خـال  ومـن 
الائـي  النسـاء  بـأن نسـبة عـدد  باليسـترو 
يجـدن السـباحة يبقـى ضئيـا جـدا مقارنـة 
التنشـئة  إلـى  ذلـك  وأرجعـت  بالرجـال 

الماضـي. فـي  خاصـة  االجتماعيـة 
البيئـة  ولحمايـة  الرياضـة  هـذه  وألجـل   
طيلـة  المناضلـة  المـرأة  هـذه  بقيـت 
مشـوارها المتميّـز تنقـل مـا تعلمته لعشـاق 
الغـوص مـن تقنيـات غطـس ولغـة إشـارة 

المـاء وإسـعاف مـن هـم  للتواصـل تحـت 
حرجـة... حـاالت  فـي 

وقـد سـلّط عليهـا برنامـج طاالسـا الشـهير 
الـذي يعنـى بعالـم البحار وبيئتـه من وجهة 
وإنسـانية  ورياضيـة  إيكولوجيـة  نظـر 
هـذه  مسـيرة  علـى  الضـوء  وتاريخيـة، 
التـي ال يوجـد  النشـطة والمبـادرة  المـرأة 
بقامـوس عباراتهـا كلمـة يـأس وتنـازل بـل 

االسـتمرارية. ألجـل  وتحـدي  عزيمـة 
وللتذكيـر أسسـت سـامية باليسـترو جمعيـة 
"هـوم" البيئيـة سـنة 2015 لتلبيـة حاجـة 
ملحـة" حمايـة البحـر والشـاطئ" بعـد أن 
الشـريط  تغـزو  وهـي  النفايـات  شـاهدت 
التصـرف  وضـرورة  تدريجيـاً  السـاحلي 
وبسـرعة فقامـت بذلـك مـن خـال الكتابـة 
أنتجـت  حيـث  اإلذاعيـة،  والبرامـج 
برنامجيـن أحدهمـا عـن البيئـة واآلخر عن 
البحـر، بعنـوان )صـوت البحـر(. والذيـن 
قامـت  كمـا  جـداً،  مشـجعة  ردوداً  لقيـا 
أصدقـاء  جهـود  لتوحيـد  جمعيـة  بإنشـاء 
تفكيـر  طريقـة  لتغييـر  والبيئـة  البحـر 
المجتمـع وأفعالـه. وقـد أطلقـت عليهـا اسـم 

هـوم. 
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مغامرون

  سيدة الغوص سامية باليسترو...قصة امرأة من فالذ 

حسب األساطير واألدلة التاريخية 
اليونانية، تم ابتكار المنارات قبل 
مئات الســنين في فترة ما ق.م، 
وتم ذكر اســتعمالها خالل الكثير 
من الحضــارات القديمــة، حيث 
كانت عبارة عــن هياكل مرتفعة 
ضخمــة يتــم إنشــائها قريًبا من 
كنظــام  والمحيطــات،  األنهــار 

توجيه لحركة السفن.
قــام األشــخاص قديًمــا بإشــعال 
النيــران علــى طــول الخطــوط 
الساحلية لتوجيه حركة القوارب، 
لكن ضوء النار ال يمكن مشاهدته 
من مســافات بعيــدة، وكان ال بد 
مــن العثــور على طــرق أخرى 
حركــة  وإرشــاد  توجيــه  ليتــم 
الســفن وتمكينهم من رؤية النور 
مــن مســافات بعيدة، تــم العثور 
علــى أول منــارة تعــود لفتــرة 
280 ق.م، فــي مصــر تحديــًدا 
فــي اإلســكندرية، وهــي منــارة 
 Pharos of( اإلســكندرية 
وضــع  وتــم   ،)Alexandria
شــعات من النار في أعلى قمتها 
كمصدر للنور، وُعّدت من أطول 

منارة في العالم.
ولــم يعد األشــخاص فــي الواقع 
يقومــون باســتعمالها فــي وقــت 
وذلــك  ميــادي   14 القــرن 
بســبب الزالزل التي تســببت في 
تدميرهــا، حتــى أواخــر القــرن 
18 الميــادي، أصبح يتم إضاءة 
المنــارة باســتعمال إّما الشــموع 
والخشب والفحم، وبسبب ازدهار 
حركة التجارة بين الدول، أصبح 
يتــم بنــاء الكثير مــن المنارات، 
 )Eddystone( عــّدت منــارة
في إنجلترا أول منــارة يتم بنائها 
بدقــة عالية.حيــث تــم تصميمها 
بطريقــة أكثــر متانــة بكثير من 
المنارات السابقة، في الواقع كان 
 )Eddystone( منــارة  بنــاء 
أمــًرا متقًنــا للغاية، حيــث كانت 

الصخــور التي تقع عليها ضخمة 
للغاية، صمــم مصمميها قاعدتها 
مــن شــجرة البلــوط، أصبحــت 
طرق تصنيــع مثل تلك المنارات 
معيــاًرا يتــم االعتمــاد عليه عند 
بناء المنارات، تم بناء أول منارة 
أمريكيــة في عــام 1716م، في 

ميناء بوسطن.
وتــم تشــييد العديد منهــا في هذا 
الوقــت تقريًبا على طول ســاحل 
شــمال شــرق الواليات المتحدة. 
كانــت المنــارات األمريكيــة يتم 
صناعتها بشكل عام من الخشب، 
مع اختــراع المصباح الكهربائي 
تم تغيير إضاءة المنارات بشــكل 
أفضل بكثير من الســابق، تم بناء 
المنــارات حول العالم باســتخدام 
متعــددة،  عاكســات  أو  مرايــا 
حيث أصبح يمكــن رؤية المنارة 
بواسطة السفن على بعد أكثر من 

30 كيلومتًرا.
كان القــرن التاســع عشــر بداية 
تطّور بناء وتصميم المنارات، قام 
المصمــم جورج هالبين، بتشــييد 
العديــد مــن المنارات وتحســين 
المنــارات التــي تم بنائهــا قديًما، 
اليوم تستعمل العديد من المنارات 
العدســات  مــن  نظاًمــا  اليــوم 
الــدوارة مّما يجعــل المنارة أكثر 
وضوًحا في الظام، تم اســتخدام 
الكيروسين والبارافين على نطاق 
واسع في أيرلندا لزيادة إشعاعات 

الضوء المبعوث منها.
منــارة  واعتبــرت 
)Donaghadee( في مقاطعة 
داون أول منــارة تعمل بالكهرباء 
فــي عــام 1934م. مــع التقــدم 
فــي التكنولوجيــا، أصبــح هناك 
نظــام يُســّمى التعــرف التلقائــي 
اإللكتروني للســفن )AIS( الذي 
يتتبــع موقــع وحركة الســفن في 
البحار والمحيطات ويقوم بتحديد 

موقعها.

قصة وتاريخ 
تاريخ اخرتاع المنارات عرب 

الحضارات القديمة 

صحتك في الصيف

نصائح لحماية أعيننا في موسم الحر 

ثمـة أمـراض عديـد قـد تصيـب الكبـار 
مثـل  الصيـف  فصـل  خـالل  واألطفـال 
الملتحمـة  والتهـاب  العيـن  حساسـية 
بسـبب  القرنيـة  والتهـاب  الجرثومـي 
والتعـّرض  الحـرارة  درجـات  ارتفـاع 
إلـى أشـعة الشـمس الفـوق بنفسـجية. 
وهـذه بعـض الطـرق البسـيطة لحمايـة 

أعيننـا:
تجنب الشمس

الرياضـة  ممارسـة  عنـد  خصوصـا 
يجـب أن تكـون فـي أماكـن تحـت الظل 
مباشـرة  التعـرض  عـدم  مراعـاة  مـع 

. للشـمس
كريمات العيون

مـن  تقـي  عيـون  كريمـات  اسـتخدام 
أشـعة الشـمس البنفسـجية وبالتالـي تقي 
وحـول  للجفـون  الشـمس  حـروق  مـن 
هـذه  فـي  الجلـد  لرقـة  نظـرا  العيـن 

. لمنطقـة ا
الشمسية  النظارات 

عنـد التعـّرض المباشـر للشـمس تغلـق 
حتـى  تلقائيـة  جزئـي  بشـكل  العيـون 
التعـّرض  مـن  العيـن  عدسـة  تحمـي 
فـوق  واألشـعة  الشـمس  لضـوء 
فـي  كامـل  بشـكل  وتتسـع  البنفسـجية 
غيـر  هـذا  ولكـن  المسـاء،  أو  الظـل 
كافـي لحمايـة العيـن مـن األشـعة فـوق 
ارتـداء  يجـب  لـذا  نهـارا  البنفسـجية 
عاليـة  جـودة  ذات  شمسـية  نظـارات 
حتـى تحمـي العيـن مـن األشـعة الفـوق 
بنفسـجية ولكـن مـا يحـدث عنـد ارتـداء 
نظـارات شمسـية مقلـدة هـو أن عدسـة 
النظـارة تسـمح لحدقـة العيـن باالتسـاع 
البنفسـجية  فـوق  األشـعة  إليهـا  فيدخـل 
فتلتهـب  الطبيعـي  مـن  أكبـر  بكميـة 
العيـن وقـد تصـاب بأمـراض الشـبكية 
إلـى حـرق الشـبكية . التـي قـد تصـل 

 الماء 
الشـيء  فهـي  جـدا  هـام  المـاء  شـرب 
ليدخـل  الجسـم  يدخـل  الـذي  الوحيـد 
كل خايـا الجسـم بمـا فيهـا العيـن، لـذا 
كبيـرة  بكميـات  المـاء  شـرب  يفضـل 

مـع  اليـوم،  فـي  أكـواب   8 مـن  أكثـر 
أو  العصيـر  أن  االعتبـار  فـي  األخـذ 
شـرب  عـن  تغنـي  ال  الغازيـة  الميـاه 
المـاء فهو الزم لترطيـب العين حتى ال 
تصـاب بجفـاف نتيجة التعرض ألشـعة 
الشـمس، هـذا فضـا عـن أهميـة المـاء 

الجسـم. جميـع وضائـف  تنظيـم  فـي 
 التغذية

الصحيـة،  بالتغذيـة  االهتمـام 
الطازجـة  والفاكهـة  فالخضـروات 
الفيتامينـات  علـى  تحتـوي  حيـث 
ضـد  مـواد  إلـى  باالضافـة  والمعـادن 
األكسـدة الواقية للشـيخوخة والسـرطان 
تحتـوي  التـي  والفاكهـة  الخضـروات 
علـى فيتاميـن C، ممـا يزيـد مـن كفاءة 
العيـن عـن طريـق ضـخ المخ للـدم إلى 
جميـع  لتـؤدي  جيـدة  بصـورة  العيـن 

سـليم. بشـكل  وظائفهـا 
النظافة

متكـرر  بشـكل  والوجـه  اليديـن  غسـل 
يقلـل  يوميـا  مـرات   5 حوالـي  يوميـا 
العيـن  إلـى  تصـل  التـي  البكتريـا  مـن 
مـن األتربـة فـي الجـو أو عـن طريـق 

األيـدي. 

مريم/ب

"الشاطئ الكبير" و "واد بيبي" شواطئ سكيكدة الساحرة

يبعـد عـن مدينـة سـكيكدة بحوالـي 17 كلم، 
ويعـد واحـدا مـن الشـواطئ التـي تشـهد كل 
لمسـاحته  للمصطافيـن  كبيـرا  توافـدا  سـنة 
المعـروف  الكبيـر  الشـاطئ  إنـه  الشاسـعة 
بمناظـره النـادرة، بفضـل التنـّوع الكبير في 
الغطـاء النباتـي الكثيـف الـذي حبـا هللا بـه 

هـذه المنطقـة.
ويعـد الشـاطئ الكبيـر مـن أجمل الشـواطئ 

التـي تتميـز بهـا المنطقة الغربية مـن مدينة 
سـكيكدة، مـن رمـال ذهبيـة، تـزاوج مياهـه 
المنطقـة  غابـات  مـن  األخضـر  بالبسـاط 
جعلتـه قطعـة مـن جنـة، ناهيك عـن الهدوء 
جماليـة  عليـه  يضفـي  الـذي  والسـكون 
العـذراء  الطبيعـة  محبـي  مقصـد  تجعلـه 
التـي لـم تنتهكهـا أيـادي المفسـدين، لوقوعه 
ولكنـه  إليـه  الوصـول  َيصعـب  مـكان  فـي 

العنـاء. يسـتحق 
 إلـى جانـب هدوئـه وخلـوه مـن الضجيـج، 
غايـة  فـي  منظـراً  الشـاطئ  هـذا  يوفـر 
الجمـال والروعـة لغابـات كثيفـة تحيـط بـه 
الـوادي، ويعـد الطريـق  ويخترقـه مصـّب 
الكبيـر  الشـاطئ  إلـى  المـؤدي  الجبلـي 
انطاقـا مـن أعالـي سـطورة مسـلكا صعبـا 
المنحـدرات  و  بالمنعرجـات،  مليئـا  لكونـه 
حيـث يجـد أصحاب المركبـات صعوبة في 
اجتيـازه، إال أن رونـق الطبيعة العذراء، و 
الجمـال البـري للمواقـع المحيطـة بـه تزيل 

مشـقة. كل 
حركـة  وجـه  فـي  مفتـوح  الشـاطئ 
مـن  قويـا  إنـزاال  ويعـرف  االصطيـاف، 
قبـل رواده، خاصـة أيـام نهايـة األسـبوع، 
يعتبـر  وسـلكه  الطريـق  تدهـور  متحديـن 
المغامـرة، لضيقـه واهترائـه،  ضربـا مـن 
أنّـه  الزويـت،  عيـن  بلديـة  سـكان  ويـرى 
مـن الضـروري فـك العزلـة عـن منطقتهـم 
النهـوض  مقومـات  كل  علـى  لتوفرهـا 
علـى  والشـاطئية  منهـا  الجبليـة  بالسـياحة 
سـاحليا  شـريطا  المتاكهـا  السـواء،  حـّد 
فـي غايـة الجمـال، وثـروة غابيـة متنوعة، 

سـاحرة. بمناظـر  رمليـة  وشـواطئ 
و مـن جهتـه يعد شـاطئ " واد بيبـي "بعين 

الزويـت، لوحـة فنيـة طبيعيـة، ومـن أجمل 
الشـواطئ، يـزوره المئـات بـدًءا من موسـم 
االصطيـاف للتمتـع برؤية مناظـره الخابة 
التـي تمـزج بيـن البحر والغابـات في لوحة 

نادرة.
اآلثـار  جمـااًل  المـكان  هـذا  زاد  مـا   
فهـذا  شـريطه،  علـى  المنتشـرة  الرومانيـة 
المواقـع  مـن  بالكثيـر  يزخـر  الشـاطئ 
فيمـا سـبق  ناشـد  فقـد  الرومانيـة،  األثريـة 
سـكان المنطقـة، السـلطات الوالئيـة العناية 
بالوضعيـة غيـر السـوية للشـاطئ المصنف 
ضمـن أهـم وأبرز الشـواطئ على مسـتوى 
وضعيـة  فـي  يوجـد  والـذي  الوطـن، 
كارثيـة يميزهـا اإلهمـال والتهميـش الـذي 
الرغـم  منـذ سـنوات طويلـة، علـى  يطالـه 
الذيـن  للمصطافيـن  الهائلـة  األعـداد  مـن 
جهـات  مختلـف  مـن  سـنة  كل  يقصدونـه 
الطبيعيـة  ومناظـره  بمياهـه  للتمتـع  البـاد 

الفاتنـة.
"الـذي  طنجـي  "واد  شـاطئ  يعتبـر  كمـا 
الجنـة  بحـق  الحـدود،  سـمعته  تجـاوزت 
االسـتثمار  يدخلهـا  لـم  التـي  المنسـية 
عـذراء،  منطقـة  وظلـت  بعـد،  السـياحي 
واالسـتثمار  الرعايـة  مـن  حظهـا  تنـل  لـم 

حي. لسـيا ا
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اكتشاف بكترييا عمالقة حديقة »الحامة« فردوس الجزائر 
يف مستنقعات الكاريبي

n تعيد أكبــر بكتيريا معروفة، التي 
اكُتشــفت فــي مســتنقعات المانغروف 
الكاريبــي  البحــر  بمنطقــة  الضحلــة 
وهــي كبيرة بما يكفــي لرؤيتها بالعين 
المجردة، تعريــف الخصائص الممكنة 
للبكتيريا، أقدم شــكل من أشكال الحياة 

على األرض.
وقــال علمــاء إن البكتيريــا، المســماة 
جديــرة  ماغنيفيــكا،  ثيومارغريتــا 
بالمالحظــة ليس فقط لحجمها - الضخم 
لكائن وحيد الخلية يصل طوله إلى نحو 
ســنتيمترين - ولكــن أيضــا ألن بنيتها 
الداخلية تختلف عن أي بكتيريا أخرى.

وقــال عالم األحياء البحرية جان ماري 
فوالنــد مــن معهــد الجينوم المشــترك 
ومختبــر األبحاث فــي النظــم المعقدة 
بكاليفورنيــا والتابــع لــوزارة الطاقــة 
األميركيــة: »إنها أكبــر آالف المرات 
البكتيريــا ذات الحجــم العــادي.  مــن 
اكتشــاف هــذه البكتيريا يشــبه مواجهة 

إنسان بطول جبل إيفرست«.
وُعثــر علــى البكتيريا فــي مواقع عدة 
في غوادلوب، األرخبيل الفرنســي في 
منطقة البحر الكاريبي. ورصدها ألول 
مرة في مياه البحر الغنية بالكبريت في 

مســتنقع وادلوب عالم األحيــاء الدقيقة 
بجامعــة جــزر األنتيل والمشــارك في 
قيــادة فريــق إعــداد الدراســة أوليفييه 

جروس.
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن 
طول أنواع البكتيريا العادية يتراوح من 
ميكرومتر إلى خمسة ميكرومترات. أما 
متوســط طول ثيومارغريتــا ماغنيفيكا 
فيبلغ عشرة آالف ميكرومتر )سنتيمتر 
واحــد(، مع وصول بعض أنواعها إلى 

ضعف هذا الطول.
والبكتيريا كائنــات وحيدة الخلية تعيش 
في كل مكان تقريباً على الكوكب، وهي 
حيوية ألنظمتها البيئية ومعظم الكائنات 
الحيــة. ويُعتقــد أن البكتيريا كانت أول 
الكائنات الحية التي تعيش على األرض 
وال يــزال هيكلهــا بســيطاً للغايــة بعد 
مليارات الســنين. وتعج أجســاد الناس 
بالبكتيريا، التي يســبب عــدد قليل منها 

نسبياً المرض.
وثيومارغريتا ماغنيفيكا ليس أكبر كائن 
وحيد الخلية معــروف، وإنما الطحالب 
المائيــة المعروفــة باســم الزوحيفــان 
الزرنبــي األوراق، التي يتراوح طولها 

من 15 إلى 30 سنتيمتراً.

n تعد حديقــة التجارب العلمية 
الحامة الواقعــة في قلب العاصمة 
أزيــد  تضــم  إذ  طبيعيــا،  متحفــا 
مــن 2500 نــوع مــن النباتــات 
واألشجار التي يفوق عمرها مئات 
الســنين، وأكثر من 25 نوعا من 
أشــجار النخيل، فضال عن حديقة 
على الطراز الفرنســي الكالسيكي 

وأخرى بالطابع البريطاني.

أقيمــت الحديقة التجريبيــة الفريدة 
من نوعها في الجزائر عام 1832 
أي بعد عاميــن على بدء االحتالل 
الفرنسي للجزائر وكانت تعتبر من 

بين أجمل حدائق العالم.
تبلغ مســاحة الحديقــة الواقعة قبالة 
خليج الجزائر على بعد كيلومترات 
قليلة من وسط المدينة، 32 هكتارا 
وتضم حديقة على الطراز الفرنسي 

وأخــرى على الطــراز البريطاني 
للحيوانــات  حديقــة  عــن  فضــال 
ومدرســة لتعليــم زراعــة الحدائق 
مخصصــا  ومركــزا  والبســاتين 

لالختبارات.
تشــكل هــذه الحديقة متحفــا حقيقيا 
للطبيعــة، إذ تحوي أشــجارا يفوق 
عمرهــا 150 عاماً ونباتات نادرة 
وفريــدة اســتوردت مــن مختلــف 

أرجاء العالم. من بين تلك األشجار 
نذكر شجرة واشــنطونيا التي يبلغ 
ارتفاعهــا 30 متــرا، وتعــود إلى 
مائة ســنة تقريبا، وأشــجار النخيل 
من نوع البلميط وأشــجار البيلسان 
العريقــة التي قــد ترتفع 30 مترا، 
إضافة إلى شــجرة الكافور ونبات 
الخيــزران، فضــال عــن شــجرة 
الجنكة )شــجرة الكزبرة أو عشــبة 
الذكاء(، وهي أحد أنواع األشــجار 
التــي تحملــت التقلبــات المناخيــة 

القاسية لعدة قرون.
تعتبــر حديقة التجارب بالحامة من 
أجمل وأروع الحدائــق في العالم، 
حيــث صنفــت في المركــز األول 
إفريقيــا والثالث عالميــا من حيث 
شســاعتها وقدرة ســعتها لألشجار 
والنباتــات النادرة التي أحاطت بها 
فأعطتهــا طابعا جماليا خاصا، كما 
يعتبــر موقعها في قلــب العاصمة 
ميزة جعلتها تســتقطب الزوار من 
كل مكان فــي الوطن وتتحول قبلة 
للعائــالت فــي األعيــاد وإجازات 

نهاية األسبوع.
وقــد تــم تصويــر الفيلــم العالمي 
الشــهير » طــرزان » ألول مــرة 
عــام 1938فــي حديقــة الجزائر 
إعجــاب  الفيلــم  ونــال  العاصمــة 
ماليين المشــاهدين وحصد شــهرة 
فاقــت الحــدود وأشــاد العديــد من 
مــكان  بروعــة  الســينما  صنــاع 

التصوير. 

بينها االسكندرية.. مدن عمالقة معرضة بشدة لتسونامي

n  نبــه تقرير صادر عن منظمة 
والعلــم  للتربيــة  المتحــدة  األمــم 
والثقافــة »اليونيســكو«، مؤخرا، 
إلــى أن موجــات »تســونامي« قد 
تضــرب مدنــا كبــرى علــى البحر 

األبيض المتوســط، أو على مقربة 
منــه، مثــل مرســيليا فــي فرنســا 
واإلســكندرية في مصر وإسطنبول 

في تركيا.
»غارديــان«  صحيفــة  وبحســب 

البريطانية، فــإن هناك احتماال قويا 
يقــارب 100 في المئــة ألن يصل 
طول الموجة إلــى متر في غضون 

الثالثين سنة المقبلة.
ويرجــح الخبــراء أن يــزداد خطر 
حدوث تسونامي على سواحل البحر 
المتوســط في ظل ارتفاع منســوب 
المياه بالبحار من جراء تغير المناخ.
واعتــاد الناس أن يســمعوا بحدوث 
ســواحل  فــي  تســونامي  موجــات 
المحيطيــن الهــادئ والهنــدي، لكن 
البحــر المتوســط لــن يظــل بمنأى 
عن الظاهرة في المســتقبل، بحسب 

»اليونيسكو«.
وذكرت »اليونيســكو« أن خمســة 
مناطق في البحر المتوســط ستنضم 
إلــى قائمــة مــن 40 بلــدة ومدينــة 
مســتعدة للتســونامي في 21 دولة، 

خالل السنة المقبلة.
وتشــمل القائمــة أيضا مدينــة كان 

جنوبي فرنســا إلى جانب تشيبيونا، 
وهي بلدة إسبانية مطلة على المحيط 
األطلســي علــى مقربة مــن منطقة 

قادش.
ويعد برنامج »جاهز للتســونامي« 
جــزءا مــن جهــد ترعــاه منظمــة 
»اليونيســكو« وجــرى إطالقه قبل 
أســبوع مــن مؤتمر األمــم المتحدة 
للمحيطــات فــي لشــبونة األســبوع 

المقبلة.
 وتســعى المنظمة ألن تكــون كافة 
الدول على أهبة االســتعداد للتعامل 
مــع التســونامي فــي حــال حدوثه 

بحلول سنة 2030.
موجــات  فــي  الخبيــر  وقــال 
»تسونامي« لدى منظمة اليونيسكو، 
برناردو ألياغا، إن موجتي تسونامي 
اللتيــن حصلتا في 2004 و2011 
كانتا بمثابة جرس إنذار للعالم حتى 

يتأهب.

نموذج مختربي يحاكي قرشة الدماغ
 يف التطور

n نجــح فريــق بحثي مــن معهد 
ماكــس بالنك في ألمانيا، ألول مرة، 
في إنتاج دماغ مصغر معملياً يحاكي 
القشــرة المخيــة البشــرية. ويعتمد 
تطور القشــرة المخية البشرية على 
نــوع مــن الخاليا الجذعيــة للجهاز 
العصبــي، تعــرف باســم »الخاليــا 
الخارجيــة«،  الشــعاعية  الدبقيــة 
التــي كان مــن الصعــب إنتاجها في 
المختبر، ولكــن فريق ماكس بالنك 
نجــح فــي إنتــاج عضيــات دماغية 

غنية بهذه الخاليا الجذعية.
مــزارع  عــن  عبــارة  والعضيــات 
خلويــة ثالثية األبعاد متقدمة تشــكل 
نســخاً مصغرة من أنســجة أعضاء 
مثــل الكبد أو األمعــاء أو الدماغ أو 
أنواع معينة من الســرطانات، وتتيح 
البحث على نطاق واسع في المرض 
والعالجات المســتقبلية دون الحاجة 

إلى االعتماد على كائن حي كامل.
وفي دراسة نشرت أول من أمس في 
دورية »نيتشر سيل بيولوجي«، أفاد 
العلمــاء بأنهم »نجحوا فــي زراعة 

أشباه عضويات تشبه القشرة المخية 
البشرية بجودة وثبات غير مسبوقين؛ 
حيث قامــوا بتجهيز الخاليا الجذعية 
بمزيــج من ثالث جرعــات كيميائية 
لفتــرة قصيرة في مرحلة مبكرة جداً 
مــن تطورهــا، وهذا ســاعد الخاليا 
الجذعية على تكوين تجمعات خلوية 
خالل األسابيع التالية تحاكي تشريحياً 
طبقات القشــرة البشــرية، ومن بين 
تلــك الطبقــات نمت الخاليــا الدبقية 
الشعاعية الخارجية )oRG(، وهي 
خاليا جذعيــة متخصصة ضرورية 
للتوســع المميز لنصفي الكرة المخية 
في البشــر والقردة، وهذه هي المرة 
األولــى التي يتم فيها إنشــاء وإثراء 
وتمييز هــذه الخاليا بنجاح في نظام 

زراعة الخاليا«.
ونــادراً مــا تكــون العقــول النامية 
للقرود والبشر على وجه الخصوص 
متاحة للباحثين، وبالتالي فإن الخاليا 
الدبقية الشعاعية الخارجية المستنبتة 
هي فرصة عظيمــة للبحث التنموي 

وللتطبيقات العالجية المستقبلية.

فيديو ألعمق حطام سفينة.. مدمرة أمريكية غرقت بنريان يابانية

على حطام سفينة موجودة في أكبر n  تمكن مستكشفون من العثور 

عمــق تحت الميــاه، وهــي مدمرة 
تابعــة للبحريــة األميركية، أغرقت 

خالل الحرب العالمية الثانية.
وعثــر على المدمــرة »يو إس إس 
إي- )دي  روبرتــس  صاموئيــل 
413(«، يــوم األربعــاء، في بحر 

الفلبين.
أكتوبــر  فــي  المدمــرة  وأصيبــت 
جزيــرة  قبالــة  بمعركــة   1944
سامار ببحر الفلبين، بنيران يابانية، 
واســتقرت على عمق 22600 قدم 

تحت سطح الماء.
ويعــود الفضل في اكتشــاف حطام 
والمغامــر  المليارديــر  المدمــرة 
األميركــي فيكتور فيســكوفو، الذي 
اســتطاع بفضــل غواصــة يمتلكها 
للغــوص العميــق، مــن الوصــول 
للســفينة التي كانت ســليمة إلى حد 
كبير، وفق ما ذكرت صحيفة »ديلي 

ميل« البريطانية.

البريطانيــة  الصحيفــة  وبحســب 
فــإن 224 رجــال كانــوا على متن 
المدمــرة، قتــل 89 منهــم عندمــا 
غرقــت، بينمــا نجا الباقــون بفضل 

قوارب النجاة.
وتعليقــا علــى اكتشــاف الحطــام، 
قال فيســكوفو: »اســتغرق األمر 6 
غطســات للعثور عليها. إنه لشرف 
غير عــادي تحديــد موقع الســفينة 
المفقــودة ومــن خــالل القيــام بذلك 
تتاح لنا الفرصة إلعادة سرد قصتها 

المذهلة عن البطولة والواجب«.
ال  »الحديــد  فيســكوفو:  وأضــاف 
يكذب، وحطام الســفينة آخر الشهود 
علــى المعارك التــي خاضها جنود 

البحرية بشرف وتضحية«.
المدمــرة  هيــكل  الفيديــو  وأظهــر 
عليهــا  المركبــة  واألســلحة 
والطوربيدات، هــذا إلى جانب آثار 

للقذائف اليابانية التي تلقتها.
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الــزاوي  أميــن  األديــب  يــزج 
الجديــدة  روايتــه  خــال  مــن 
»شــوينغوم« بالقــارئ في بحر 
والفكرية  النفســية  الصراعــات 
التــي يواجههــا اإلنســان عبــر 
مختلــف مراحل حياتــه، ويتركه 
كالغريــق في محيط التســاؤالت 

الوجودية التي ال حدود لها.
تنطلــق القصة من ســنة 1942 
أثنــاء الحــرب العالميــة الثانية، 
الوقــت  غايــة  إلــى  وتتواصــل 
خــال  مــن  حاملــة  الحالــي 
شــخصياتها وأحداثهــا التغيرات 
المجتمع  التي عرفها  والتحوالت 
الجزائــري على عديــد األصعدة 
السيما السياسية والثقافية والدينية 
منها، وما نتــج عنها من ظواهر 
وســلوكات جديــدة لــم تكــن في 
الحســبان ولــم تكن فــي توقعات 

وطموحات النخبة المثقفة.   
تأخــذ  أرجوحــة  القصــة  وكأن 
بالقــارئ إلى الماضــي وتأتي به 
إلــى الحاضر في جــو يخيم فيه، 
فــي آن واحــد، األلــم والخــوف 
والتحسر والشعور بالذنب وحتى 
الحــب، بمــا يرويه وما يعيشــه 
هامان بن زياد، الصحفي الشاعر 
ذو الشــخصية الغامضــة المعقدة 
داخلــي  يواجــه صــراع  الــذي 

يراوده منذ سنوات المراهقة.
الشــخصية  زيــاد،  بــن  هامــان 
الرئيســية، يعيــش آالم وجروح 
لفتــرة  تختفــي  عميقــة  داخليــة 
وتظهر فجــأة لتعيده فــي أوحال 
النــدم وخيبــة األمــل وتنمي فيه 
رغبــة اإلنتقام وتحييهــا إلى حد 
الرغبــة فــي القتــل...كل كامه 
وحركاتــه توحي بأنه شــخصية 
معقدة ذو نفســية مذبذبة يســكنها 

هاجس »المستقبل الخائن«.
نص الرواية هــو مد وجزر بين 
الماضــي والحاضــر وآفاق ذاك 
المســتقبل المخيــف مــن خــال 
مســرحية »هيت لك« المقتبســة 
مــن قصــة النبــي يوســف عليه 
الســام، التي تؤدي فيه مســيكة 
بنت الرومية زوجته، دور زليخة 
امــرأة العزيــز، والتــي يحضر 
عروضهــا يوميــا منــذ العرض 

الشرفي األول.

لعــرض  حضــوره  وخــال 
المســرحية، يســتحضر هامــان 
واقعه المعاش وحياته الشخصية 
وعاقاتــه العائليــة منــذ طفولته 
خاصــة مــع أخيــه األكبــر عبد 
المومن وأمــه وأبيه »المهزوم« 
وخالتــه صفية عمــران، الجميلة 
الفاتنــة، التي خلفــت فيه صدمة 
بقيــت تتبعــه فــي كل لحظة من 
حياتــه بعدمــا أن ذبحــت تحــت 
انظاره ديكها المفضل بكل برودة 
دم، وجعلته يتســاءل مــن الحين 
واآلخــر: »ديــك خالتــي صفية 
عمــران النواري ينتفض في دمه 

أم في رأسي؟«.
شــخصية هامــان تثيــر االهتمام 
ممــا تحمله مــن غموض وتجعل 
القــارئ يتســاءل مــاذا يراوض 
مــن أفكار في ذهن هذا اإلنســان 
المصــدوم الذي يكتســي نفســيته 
نــوع مــن الحقــد والرغبــة في 
الثــأر، والــذي بداخلــه جراح ال 
تشــفى تاحقه ليــا ونهارا...إنه 
يتألم بصمت ويريــد، كما يقول، 
أن يعــوض عن هزيمة لحقت به 
منذ ســنوات المراهقة وال زالت 
تجــرح داخله بآلة حادة، ال تحفى 
وال تصــدأ، تدمــي الــروح قبــل 

الجسد.
هامان الذي كان له أخ توأم مات 
أو، كمــا يعتقــد، قتله في الســن 
السادســة من عمــره دون البوح 
بالسبب الحقيقي، يحاول الهروب 
من جراحــه لكن رغبــة اإلنتقام 
تاحقه أين ما حل، ويشعر بالندم 
والحصــرة علــى وقــت مضــى 
وعلــى أحام لــم تتحقــق وعلى 
آمــال تبخرت في هواء النســيان 
المادية، لكن  واألنانية واألطماع 
يحــاول فرض وجــوده رغم كل 

األحوال.
عنــوان الروايــة الصــادرة عن 
منشــورات »ضفــاف« اللبنانية 
الجزائريــة،  و«االختــاف« 
يثيــر كثير من الفضــول، ويدفع 
بالقــارئ إلى التســاؤل هل أراد 
الكاتب من خاله اإلشارة إلى أن 
الحيــاة كالعلكــة تمضغ دون ملل 
حتى وإن فقــدت طعهما ونكهتها 

وحاوتها...

المخرج السينمائي حسان بوعبد اهلل في ضيافة المقهى 
األدبي الثقافة في الجزائر: واقع وآفاق

رواية "شوينغوم" ...عندما تفقد الحياة 
طعمها وحالوتها كالعلكة

 في إطار النشاطات المسطرة من 
طــرف المقهى األدبي ببســكرة، 
وبالتنســيق مع لجنــة الحفات 
اتحــاد  وفــرع  بســكرة  لبلديــة 
الكتاب الجزائريين لوالية بسكرة 
نظمت ســهرة أمس جلسة أدبية 
مع الكاتب والمخرج الســينمائي 
وحــارس مرمى فريــق االتحاد 
الرياضي البسكري سابقا حسان 
بوعبــد هللا، احتضنــت فعالياتها 
للمطالعــة  الرئيســية  المكتبــة 
العموميــة محمــد عصامي، من 
تنشــيط اإلعامــي عبــد الحميد 
زكيــري. وبحضور نواب رئيس 
المجلس الشعبي البلدي ببسكرة 
وأعضائه ومشاركة عدة وجوه 

ثقافية وفنية.
حيــث طــرح المخــرج حســان 
بوعبــد هللا قضيــة واقــع الثقافة 
فــي الجزائــر من وجهــة نظره 
مداخلتــه  بــدأ  قــد  الفكريــة..و 
باالعتذار للحضور عن مخاطبته 
)إذا  بعبــارة  الفرنســية  باللغــة 
كنت قــد ضيعت لغتــي العربية 
ألســباب تاريخيــة و اجتماعية، 
فإنني لم أضيــع وطني األصلي 
الجزائــر(، ثــم تأســف للوضع 
الثقافي عندنا، خاصة وأن مجال 
الكتــاب والفنون والثقافة يعد من 
بين اهتماماته األولى منذ أن كان 
شابا ،فرغم وجود هياكل فنية و 
ثقافية منجــزة ،غير أنها ال تقدم 
الفاعلية المطلوبة في المجتمع، و 
ال تؤدي دورها الريادي، مرجعا 
ســبب ذلك إلى عدم إسنادها إلى 
أهــل االختصــاص مــن رجال 
الثقافة و الفن ،و ألن المســؤول 
يفتقد إلى سياسة ثقافية واضحة، 

مطالبــا أن تكــون وزارة الثقافة 
من بين الوزارات الســيادية في 
الحكومــة ، فهــي األســاس في 
المجتمعــات المتحضرة، و حتى 
ال تبقــى تابعــة فقــط ، ال تصنع 
الحدث و تعمل بتطبيق األوامر، 
و رغــم االقتراحات المقدمة من 
طرفه و مراسلته الجهات المعنية 
،إال أنــه لم يتحصل على الردود 
االيجابية ،و طالب بحوار واسع 
و شجاع يشــمل رجال المهنة و 
الميدان من ذوي الخبرة ،قد تدوم 
المناقشات أسبوعا، و لكن يمكن 
مــن خالها الخــروج بتوصيات 
لفائــدة القطاع الثقافي و إنعاشــه 
،و قــال إن الفنــان اليــوم فــي 
حاجة ماســة إلى جمهور متذوق 
يتجاوب مع أعمالــه و انجازاته 
،ويعطــي لها قيمتها المســتحقة، 
فالجمهور هو من يكون الفنان و 
يشجعه بالنقد البناء و االيجابي، 
و ليــس العكــس ،حتــى يتمكــن 
مــن المقاومــة و الصمــود أمام 
التحديــات الراهنــة  ..وضرب 
مثاال بالرســام التشــكيلي محمد 
إسياخم ،و قدم شــهادة شخصية 
حول مســيرته، و هو الذي بقي 
يبــدع لوحــده في ورشــته حتى 
كاد أن يصــاب بانهيار عصبي، 
مطالبــا مــن القطــاع التربــوي 
فتح القاعات متعددة النشــاطات 
بالثانويــات للتاميذ بهدف إبراز 
و  الفنيــة  قدراتهــا  و  مواهبهــا 
المعرفية ،على غــرار ما فعلت 
فرنســا بالقاعــات الرياضية في 
بدايــة القرن الماضي ،و أشــار 
أن فيلمــه )مواليــد 05 جويليــة 
1962( لو تمــت قراءته بعمق 
وبقراءة صحيحــة في وقته، لما 

شــهدت الجزائــر صور مأســاة 
العشــرية الحمــراء ،ألنه طرح 
بجــرأة القضيــة و حلولهــا من 
الجــذور ،متمنيا أن يعاد عرضه 
الذكــرى  بمناســبة  جديــد  مــن 
االســتقال  الســتعادة  الســتين 
الوطني ،متأســفا على أن أغلب 
أفامــه القديمة تم نســيانها. لهذا 
دعا إلــى بعــث روح جديدة في 
الصناعة السينمائية في الجزائر 
لتأخــذ مكانتهــا الائقة، ودورها 
فــي الترويج الثقافي والســياحي 

والعمراني.   
 كمــا طالب من مســؤولي بلدية 
إدارة  مــع  التواصــل  بســكرة 
بغيــة  الجزائــري  التلفزيــون 
الحصول على نســخة من فيلمه 
)بســكرة عروس الزيبان( الذي 
أنجــزه حول مدينتــه التي أحبها 
فــي األعماق ،و تقديمه لشــباب 
اليوم، و قال إذا كانت الحيوانات 
تولد في منطقة معينة، ثم تهاجر 
بحثا عــن العيش اآلمن، فإنها ال 
محالة تعود إلى موطنها األصلي 
بعد سنوات الغربة، حتى تموت 
بــه، و أنــا أتمنــى أن تتحقق لي 
هــذه الرغبــة ..و حــول ســبب 
توقف إنجاز فيلم ) مجزرة األحد 
األســود( الذي يصور األحداث 
الدمويــة التــي عرفتها بســكرة 
يــوم 29 جويلية 1956، وكان 
شــاهد عيــان عليهــا، وقــد كان 
تلميذا بمدرســة التربية و التعليم 
بحي ســوق الحشــيش، ذكر أن 
المشــروع توقف بســبب تحويل 
الغاف المالــي المخصص إليه 
إلنجاز فيلم آخر من طرف إدارة 
التلفزيون، و عبر عن  استعداده 
لمواصلــة هــذا الفيلم مــن جديد 

إن وجد المســاعدة و القبول من 
طرف السلطات المحلية الحالية.
ثــم فتح بــاب النقــاش حيث رد 
المخرج الســينمائي على أســئلة 

الحضور.     
لإلشــارة، فإن الكاتب والمخرج 
السينمائي حســان بوعبد هللا من 
مواليــد 31 أوت 1947 بحــي 
الزمالــة بمدينــة بســكرة، بعــد 
دراســته فــي معهــد اآلداب ثــم 
علم االجتماع بجامعة قسنطينة، 
واصل تكوينه في مجال اإلخراج 
السينمائي بمعهد الدراسات العليا 
السينمائية بموسكو، وتخّرج منه 
متحصــا علــى شــهادة مخرج 
ســينمائي. بعــد رجوعــه إلــى 
أرض الوطــن، درس بمدرســة 
بالعاصمــة،  الجميلــة  الفنــون 
ثــم انتســب إلــى طاقــم التلفزة 
الجزائرية، وأنجز لها ولشركته 
الخاصة العديد من األفام منها: 
بربروس يا أخواتي سنة 1985 
- الكاردينال دوفال باســم إيماني 
- نــوال أو الزلــزال - حــراس 
المتحف أو الوحدة - باية جزيرة 
العصافير - صباح الخير اشبيليا 
- إســياخم قوة النجــاة - ذهبيات 
األرخبيل األندونيسي –وغيرها 

من العناوين. 
كما صدرت له كتب في فرنســا 
منها: - انتفاضــة الجراثيم- و - 
مارتن المســكين البؤس الفقير - 
و - ثقافة وفن وعنف-. باإلضافة 
إلى العديد من المقاالت المنشورة 
في المجات والصحف الوطنية 
 - خاصــة  الفرنســية،  باللغــة 
الجزائر األحــداث- و – الوطن 
- تناولــت مواضيع الفن والثقافة 

واإلبداع.

متابعة: األخضر رحموني
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أبرز احدات 2021

رانيا يوسف تقدم دراما الرعب فى مشاركة 21 فنانا في الطبعة الخاصة لمهرجان أغنية الراي بوهران
فيلمها الجديد "ملك"

n بدأت الفنانة رانيا يوسف تصوير 
المشــاهد األولــى فــى فيلمهــا الجديد 
»ملــك« مــن تأليــف وإخــراج أيمــن 
رفاعــي، وتقدم رانيا فــى العمل دراما 
الرعب من خالل شخصية »ملك« التى 
تمتلــك هبة من هللا بــأن ترى األحداث 
المستقبلية، وذلك يتســبب لها بالكثير 
مــن المشــاكل فــى حياتها، ويشــارك 
رانيا فى بطولة الفيلم نضال الشــافعى 

ومحمد الشنقيري.
وانتهــت رانيــا يوســف مؤخــراً مــن 
تصوير مسلسلها »عالم تانى« والمقرر 
عرضــه قريباً، ويشــارك فــى بطولته 
نضال الشــافعى، فلاير يوسف، فراس 
ســعيد، ســميرة صدقــي، ديانا هشــام، 
صوفيــة، تميم عبده، إلهــام عبد البديع، 
مروة عبد المنعم، حســام فارس، أيمن 
عــزب، مصطفى حشــيش وعــدد آخر 

من الفنانين، تأليف اسالم يوسف، ومن 
اخراج عبد العزيز حشاد.

األســبوع  يوســف  رانيــا  واحتفلــت 
الماضــى، بتخــرج ابنتهــا نانســي من 
صفحتهــا  علــى  ونشــرت  المدرســة 
الرســمية بموقع إنســتجرام عدة صور 
تجمعها بابنتهــا وهي تحتضنها وتظهر 

فرحتها بالتخّرج.
وعــرض لرانيــا يوســف قبــل شــهر 
رمضــان الماضي، مسلســل »شــارع 
9« وشــارك في بطولته نرمين الفقي، 
محمــود عبد المغني، نضال الشــافعي، 
هــدى االتربــي، صبا الرافعــي، أحمد 
ســالمة، ياســر علــي ماهــر، عهــدي 
صادق، ســميرة صدقــي، رانيا مالح، 
حســام فاروس، مفيد عاشــور، حمدي 
هيكل، يســرا مســعودي، كلوديا، إيمي 

إسالم، عبير منير.

n أكــد 21 فنانــا مشــاركتهم 
فــي الطبعــة الخاصــة للمهرجان 
الثقافــي الوطنــي ألغنيــة الــراي 
بمدينة وهران الذي سينطلق اليوم 
حسبما علم لدى محافظ المهرجان 

محمد بوسماحة.
وذكر الســيد محمد بوســماحة في 

نــدوة صحفيــة نظمــت أول أمس 
الجمعــة بقصــر الثقافــة والفنــون 
بمدينــة وهــران تحضيــرا للطبعة 
الـ 12 للمهرجــان الثقافي الوطني 
ألغنيــة الراي )طبعــة خاصة( أن 
»21 فنانــا بينهــم نجــوم معروفة 
وطنيا ودوليا أكدوا مشــاركتهم في 

المهرجان الذي يدوم 5 أيام«.
وقال محافظ المهرجان أن »الطبعة 
الـ 12 لمهرجان أغنية الراي تأخذ 
خصوصيتها هذه الســنة من كونها 
تنظم بمدينة وهران بعد 15 ســنة 
من الغياب حولت خاللها إلى والية 
ســيدي بلعباس وبالتنسيق مع لجنة 
تنظيم الطبعــة 19 لتظاهرة ألعاب 
البحر األبيض المتوســط )وهران 
النشــاط  فــي  مســاهمة   )2022
الثقافــي والفنــي الكبيــر المبرمــج 
على هامــش التظاهــرة الرياضية 

المتوسطية«.
وأشــار نفــس المتحــدث إلــى أنه 
تــم اختيار مســرح الهــواء الطلق 
الحتضــان  شــقرون«  »حســني 
التــي  الوطنيــة  الفنيــة  التظاهــرة 
تنظــم تحت شــعار »وهــران في 
القلــب« بســبب موقعــه الممتــاز 
وســط المدينــة وإمكانية اســتيعابه 

لعدد كبير مــن محبي أغنية الراي 
وعامــة المواطنيــن وزوار مدينة 
وهران الذين سيسمح لهم بحضور 

السهرات الفنية بشكل مجاني.
أنــه  بوســماحة  الســيد  وأضــاف 
»ســتنظم 5 ســهرات فنيــة خالل 
المهرجــان بمعــدل مــرور 4 إلى 
5 فنانيــن في كل ســهرة مع تنظيم 
ثنائيات فنية كل ســهرة بمســاهمة 
المايســترو أميــن دهــان إضافــة 
إلــى برمجة تكريم كل ســهرة أحد 
الفنانين الراحلين الذين ساهموا في 
ترقية أغنية الراي والفن الجزائري 

عامة«.
وهــران  طبعــة  فــي  وستشــارك 
للمهرجان الثقافــي الوطني الـ 12 
ألغنية الراي حسب نفس المتحدث 
وجــوه فنية بارزة منها بن شــنات 
والزهوانية والشيخ النعام وهواري 

الدوفان وفرقة »راينا راي«.

تكريم جمال سليمان ودرة ونوري بوزيد بمهرجان ربيع الفنون الدويل بالقريوان 

n  كرم أول أمس الفنانين جمال سليمان 
ودرة والمخــرج النــوري بوزيــد والفنانة 
التونســية ريم الرياحي وأسامة رزق خالل 
حفــل افتتــاح الــدورة الرابعة والعشــرين 
لمهرجان ربيع الفنــون الدولي بالقيروان، 
والذي يديــره الفنان حمادي الوهايبي فيما 
تترأســه الشاعرة جميلة الماجري ويستمر 

المهرجان حتى 29 جوان.
المهرجــان يرفــع شــعار »كيــف نصنــع 
المســتقبل«، وهو مهرجان عريق كرم من 

قبــل نزار قباني، أدونيس، ســميح القاســم، 
كمــال الشــناوي، محمــود ياســين، يحــي 
الفخراني، عزت العاليلي، ســميحة أيوب، 
ســهير المرشــدي، ســلوم حــداد، صبــاح 
فخــري، وديع الصافــي وغيرهم الكثير من 
نخبة الفكر واإلبداع، الذين زاروا القيروان 

واحتفوا بربيع فنونها.
المهرجان كما أكــد مديره المخرج والممثل 
حمــادي الوهايبــي يعــود بقوة فــي دورته 
الرابعة والعشــرين بعد سنتين من االنقطاع 

بســبب جائحة كورونــا، والمهرجــان يهتم 
بالثقافتين الجماهيرية والنخبوية، كما حافظ 
المهرجــان على تقاليد حفــل افتتاحه بتكريم 
عدد من الوجــوه الثقافية والفنية واختار في 
هذه الــدورة كل مــن النــوري بوزيد، درة 
زروق، جمال ســليمان، البشير القهواجي، 
ريم الرياحي، أسامة رزق والشعراء يوسف 

وغليسي، سهام شعشاع، وراشد عيسى.
ومــن العــروض الفنيــة المقترحــة علــى 
جمهــور القيروان مــن 24 إلى 29 جوان 
2022 فــي مهرجان ربيــع الفنون الدولي 
فيلــم »الكاهــن« بحضــور كل مــن جمال 
»عرايــس  فيلــم  زروق،  ودرة  ســليمان 
الخــوف« للنــوري بوزيــد، مجموعة من 
األفــالم القصيــرة مبرمجــة بالتعــاون مع 
البصــري  للســمعي  الوطنيــة  المدرســة 
الوئــام«  »حديقــة  مســرحية  بقمــرت، 
للمركــز الوطني للفنون الدرامية والركحية 
القيروان، مســرحية »ربع وقت« لسيرين 
قنون ومســرح الحمــراء ومســرحية لمين 
النهدي »نمــوت عليك« وذلــك في اختتام 

المهرجان.

ومــن جهتهــا، اعتبــرت رئيســة جمعيــة 
مهرجــان ربيــع الفنــون الدولي الشــاعرة 
جميلة الماجري الدورة الرابعة والعشــرين 
محاولــة جــادة الســتعادة بريــق وإشــعاع 
المهرجان، الذي اشتهر باستضافته ألسماء 
كبيــرة فــي عالــم الشــعر، الفكــر والفنون 
مشيرة أن الجمعية رفعت التحديات لتحقيق 
النجاح والتميز رغم ضيق الوقت مع العمل 
علــى ضبط رزنامة الموســم القادم إذ يعود 
المهرجــان فــي 2023 لموعــدة الربيعي 

المعتاد. 
الدورة الرابعة والعشــرون لمهرجان فنون 
الربيع الدولي شهدت أمس كذلك تنظيم حفل 
ضخــم لـ«ديفا« أمينة فاخــت بملعب حمدة 
العوني إلــى جانب برمجة ترفيهية تشــمل 
رحالت سياحية بالمواقع اأُلثرية بالقيروان 
وجوالت اكتشاف للبرك التقليدية عن صنع 
الزربيــة، معــارض للصناعــات التقليدية، 
الشعر الشعبي، الفروسية، الجحفة، وتذوق 
األكالت القيروانيــة ويدعــم هــذا الجانــب 
والصناعــات  الســياحة  وزارة  الترفيهــي 

التقليدية.

عودة مهرجان جالستونربي يف إنجلرتا 
بعد توقف 3 سنوات

n حقق مهرجان »جالستونبري« 
عــودة مجيــدة بعــد 3 ســنوات من 
التوقف، حيث قــاوم المحتفلون من 
جميــع أنحــاء البالد المخــاوف من 
العواصــف الرعدية لدفــن ذكريات 
مهرجــان  فــي  كورونــا  فيــروس 
الموســيقى األكثر شهرة في العالم، 
وفًقــا لموقع صحيفــة »ديلى ميل« 

البريطانية.
توافد ما يقدر بـ 200 ألف من عشاق 
الموسيقى إلى مزرعة وورذي فارم 
في جنوب غــرب إنجلترا، الجمعة، 
مع عودة أكبر مهرجان على العشب 
فــي العالــم للمــرة األولى منــذ عام 
وكاتبــة  المغنيــة  وكانــت   ،2019
األغاني بيلي إيليش )20 عاماً( أبرز 

نجوم المهرجان في يومه األول.
دخلــت إيليــش، البالغــة مــن العمر 
20 عاًمــا، التاريــخ كأصغر نجمة 
علــى اإلطــالق تتصــدر عناويــن 

جالستونبري، حيث قدمت مجموعة 
مهرجــان  وعــاد  األغانــي،  مــن 
جالســتونبري في ذكراه الـ 50، إذ 
ألغــت جائحة كورونا فعالياته عامي 

2020 و2021.
وقالــت منظمــة المهرجــان إيميلي 
إيفيــس، ابنــة مؤســس المهرجــان 
مايــكل إيفيــس، لدى اإلعــالن عن 
حضــور بيلــي إيليش فــي أكتوبر: 
»نشعر بأن هذه هي الطريقة المثلي 

أمامنا للعودة وال أطيق االنتظار«.
ألــف   138 مــن  أكثــر  وبيعــت 
تذكــرة للمهرجــان الــذي ينظم منذ 
عــام 1970 فــي مزرعــة إيفيس، 
الحضــور  إن  تقاريــر  وأوضحــت 
تجــاوز 200 ألــف، وظهــر علــى 
المســرح، أمس، بــول مكارتني بعد 
أسبوع من عيد ميالده الثمانين بينما 
تظهر اليــوم، ديانا روس وكيندريك 

ليمار.

صيفيات

نجوم فرقة إيوال تصنع االستثناء عىل خشبة مرسح قسنطينة 

n  عاش مسرح قسنطينة محمد الطاهر الفرقاني 
ســهرة الخميس الماضي حفال موســيقيا اســتثنائيا 
أحيته فرقة »إيوال« المعروفة بأداء الطابع الشاوي 

الحفل  وشــهد  العصــري، 
حضورا فنيا قويا للجمهور 
الفرصــة  اســتغل  الــذي 
لالســتمتاع بسحر األجواء 
المســتوحاة من الموسيقى 

التراثية بطابع عصري.
وفي تناغــم جمع مجموعة 
من اآلالت الموسيقية على 
خشــبة واحــدة وفــي وقت 
واحد بين آلــة الهارمونيكا 
والقيتار والسانتي والقصبة 

أمتعت الفرقة الحضور 
بــأداء أغاني ولوحات موســيقية مســتوحاة من عمق 
التــراث الغنائــي الشــاوي األصيل الثــري بعناصره 

الجماليــة حيث يتــم تطعيمها بــروح عصرية حديثة 
تجمــع بين الفولــك والروك، لينتج مزيــج بين طبوع 

مختلفة. 
واستطاعت فرقة “إيوال” من تقديم نموذج ونفس فني 
جديــد ومغاير لألغنية الشــاوية يمــازج بين األصالة 
والحداثة، اعتمادا على تقديم مقاطع موسيقية على آلة 
الغيتــار والهارمونيكا وهي بمثابة رحالت موســيقية 
إلى عمــق التراث الشــاوي، وهو ما جــذب جمهور 
الشــباب الذي يبحث عن أشكال موسيقية جديدة حيث 
كانــت بدايتهما بإعادة أغاني كبــار هذا اللون الغنائي 

التراثي ثم قفزوا لنسج مقاطع من إبداعهما.
الحضــور صفــق طويال للفرقة مؤكــدا في حديثه مع 

عين الجزائر عن إعجابهم بأداء الفرقة.
                                                    دالل. ب

حفل يجمع جورج وسوف وصابر الربايع يف جدة.. هذا األربعاء 

n  يحيــي ســلطان الطــرب جــورج 
وّســوف وأمير الطرب صابر الرباعي، 
حفــال غنائيا واحدا، وذلك يوم األربعاء 

الموافق 29 جوان الجاري علي مسرح 
ليالينا، ضمن فعاليات موسم جدة.

وكانــت آخر أعمــال ســلطان الطرب 

جورج وســوف أغنية »ياه ع الزمن« 
التى طرحهــا باللهجة المصرية، والتى 
ظهــر جــورج وســوف خــالل الفيديو 

كليب الخاص بها بلوك مختلف.
وكتب األغنية الشــاعر أحمــد المالكى 
الــذي يتعاون للمرة األولى مع ســلطان 
وقدمهــا  وســوف،  جــورج  الطــرب 
بإحســاس مختلــف، حيث يصــف فيها 
الغــدر الــذي يمكن أن يلحق باإلنســان 
من أقرب األشــخاص له، وكيف يمكن 
الحيــاة أن تبعــد األحبــاب  لمغريــات 
واألقــارب واألصحاب مثلما يظهر في 

كلمات األغنية.
األغنية تم تصويرها فى لبنان، وتعاون 

فيهــا المطــرب جــورج وســوف مــع 
المخــرج فادى حداد، مــن كلمات أحمد 
المالكــى، ألحــان مصطفــى شــكري، 

توزيع أحمد أمي.
ومن المقــرر أن يقدم صابــر الرباعي 
أشــهر أغانيــه التــي تألــق بهــا طوال 
مشــواره الفنــي منها: يا عســل، مثلت 
الجديــد،  عمــري  عالطايــر،  الحــب، 
أتحــدى العالــم، ماتخافش منــي، على 
نــار، هللا يحميك، عزة نفســي، ضاقت 
بيــك، خلص تارك، أعز الحبايب، يللى 
بجمالــك، جرحي ماشــفي، علــي اللي 
جــرى، ومن التراث التونســي ســيدي 

منصور.



إشهـــار 
19 األحد 26 جوان 2022 م

الموافق لـ 27 ذو القعدة 1443 هـ

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   
االستاذ خالف عبد هللا 

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج 
حتى عبد المؤمن شارع سماتي السعيد رقم 11 برج بوعريريج 

الهاتف: 035.76.86.79 
مستخرج من قائمة شروط البيع

بناء على المادة  748 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية
بطلــب مــن الســيد بــن زيــوش رضــوان بــن عبــد الحميــد العنــوان  : حــي  03 حــوزة بــن زيــوش رقــم 
49  بــرج بوعريريــج.  و بيــن : بــن زيــوش مــراد بــن عبــد الحميــد  العنــوان  : حــي  03 حــوزة بــن 

زيــوش رقــم 49 بــرج بوعريريــج  
بمقتضــى عقــد اعتــراف بديــن محــرر علــى يــد الموثــق جــدي الربيــع بتاريــخ: 13/12/2021 تحــت 

الرقــم : 603/21 , ممهــور بالصيغــة التنفيذيــة بتاريــخ: 21/12/2021 .
يعلــن األســتاذ خــاف عبــد هللا بأنــه تــم إيــداع قائمــة شــروط البيــع لــدى محكمــة بــرج بوعريريــج فــي:  
ــة  ــدى محكم ــط ل ــة الضب ــم:84/22 بأمان ــداع رق ــدول:  70/22 إي ــم الج ــت رق 01/06/2022 تح
بــرج بوعريريــج و المتعلقــة بالعقــار: 1( حقــوق عقاريــة مقــدرة ب  014/120 فــي حصــة بالطابــق 
األرضــي فــي بنايــة ســكنية واقعــة بتجزئــة بــن زيــوش نهــج شــيبان حســين رقــم 49 بــرج بوعريريــج 
تتكــون مــن أربــع مرائــب، غرفــة، بهــو، فنــاء، حمــام، مرحاضيــن، مخزنيــن بمســاحة 235.90 متــر 

مربــع.  تنتمــي للقســم 78 مجموعــة ملكيــة 11 حصــة 03.
2( حقــوق عقاريــة مقــدرة ب 014/120 فــي حصــة بالطابــق األول فــي بنايــة ســكنية واقعــة بتجزئــة 
بــن زيــوش نهــج شــيبان حســين رقــم 49 بــرج بوعريريــج تتكــون مــن أربــع غــرف حمــام، مرحــاض، 
ــة 11  ــة ملكي ــم 78 مجموع ــي للقس ــع.  تنتم ــر مرب ــاحة 244.55 مت ــالم  بمس ــطح  ، س ــو  ، س به

حصــة 04.
3( و حســب تقريــر الخبــرة : المعــدة مــن قبــل الخبيــرة عريبــي عفيفــة إيــداع 527/20 فــي  
08/09/2020 فــي فقــرة التعييــن الدقيــق  إن العقــار المشــاع يتمثــل فــي قطعــة ارض مشــيد عليهــا 
بنايــة ســكنية عبــارة عــن طابــق ارضــي + طابــق اول + طابــق ثانــي. البنايــة تقــع بتجزئــة بــن زيــوش 
نهــج شــيبان حســين رقــم49 قســم 78 مجموعــة ملكيــة 11 واليــة  بــرج بوعريريــج يحدهــا شــماال: 

ــة  10  ــا : القطع ــق     غرب ــرقا  : طري ــة  17  ش ــا: القطع ــق    جنوب طري
حــدد الثمــن األساســي لبيــع الحقــوق العقاريــة المقــدرة ب 014/120 بالطابــق األرضــي بثمــن قــدره  
: 1.926.516.66 دج ) مليــون و تســعة مائــة و ســتة و عشــرون ألــف و خمســمائة و ســتة عشــر 
ــة المقــدرة  ب 014/120 فــي حصــة  ــار جزائــري و ســتة و ســتون ســنتيم(  .و الحقــوق العقاري دين
بالطابــق األول بثمــن قــدره 1.141.233.33 دج ) مليــون و مائــة و واحــد و اربعــون ألــف و مائتــان 
و ثاثــة و ثاثــون دينــار جزائــري و ثاثــة و ثاثــون ســنتيم (. و ممــا ســبق يتــم تقديــم االعتراضــات 
فــي شــكل عريضــة إلــى رئيــس المحكمــة بثاثــة أيــام علــى األقــل قبــل جلســة االعتراضــات المحــددة 

يــوم الثاثــاء 28/06/2022 علــى الســاعة الثانيــة زواال. 
ولكل المعلومات، يمكن االتصال بمكتب المحضر القضائي او كتابة ضبط المحكمة. 

المحضر القضائي 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
والیة خنشلة 

مدیریة اإلدارة المحلیة 
/ 41081الرقم الجبائي للمصلحة المتعاقدة : 

0984400190001 
 

02إعذار رقم   
 

 

 الصادر بجریدة المحترف 01نظرا لعدم إبداي أي استجابة لإلعذار رقم 
  16/06/2022بتاریخ 

 إلى السید رغیس ولید تجارة بالجملة للمكتبة والوراقة 02إعذار  رقم یوجھ 
منتجات اإلعالم أدوات  

 قصد التقرب  من  –خنشلة –التأثیث لالستعمال المنزلي والمكتبي  المحمل 
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تحسيسـي  يـوم  أمـس،  أول  نظـم، 
بمدينـة  المروريـة  السـامة  حـول 
تسـتعد  التـي  معسـكر(  )واليـة  سـيق 
الحتضـان جانبـا مـن منافسـات األلعاب 

.2022 ـ  وهـران  المتوسـطية 
حـول  التحسيسـي  اليـوم  وعـرف 
سـيق  بمدينـة  المروريـة  السـامة 
)واليـة معسـكر( المنظـم بمبـادرة مـن 
مـع  بالتنسـيق  الواليـة  أمـن  مديريـة 
والمكتـب  المدنيـة  الحمايـة  مديريـة 
للسـامة  الوطنيـة  لألكاديميـة  الوالئـي 
المروريـة وأمـن الطرقـات تجاوبـا مـن 
طـرف سـائقي مركبات الـوزن الخفيف 
والغربـي  الشـرقي  بالمدخليـن  والثقيـل 
الحتضـان  تسـتعد  التـي  سـيق  لمدينـة 
البحـر  ألعـاب  منافسـات  مـن  جانبـا 
 2022 ـ  وهـران  المتوسـط  األبيـض 

اليـوم. مـن  بـدءا 
وهـو  محمـد،  ثمـن  اإلطـار  هـذا  وفـي 
لخـط  المسـافرين  نقـل  حافلـة  سـائق 
المبـادرات  هـذه  مثـل  وهـران  ـ  سـيق 
التـي مـن شـأنها، علـى حد قولـه »الحد 
مـن حـوادث المـرور السـيما بالمحيـط 
العمرانـي نتيجـة اإلفـراط فـي السـرعة 

فـي كثيـر مـن األحيـان«.
سـيارة  سـائق  القـادر،  عبـد  ويشـاطر 
بـأن  محمـد  رأي  سـيق  بمدينـة  أجـرة 
»بشـكل  تسـاهم  المبـادرات  هـذه  مثـل 
كبيـر« فـي تحلـي مسـتعملي الطرقـات 

»بالوعـي«.

وتـم ضمـن هـذه التظاهـرة التحسيسـية 
إقامـة معـرض علـى مسـتوى المدخـل 
خالـه  تـم  سـيق  لمدينـة  الغربـي 
لحـوادث  فوتوغرافيـة  صـور  عـرض 
مـرور وكـذا معـدات خاصـة بالسـامة 

رادار. جهـاز  منهـا  المروريـة 
ومـن جهتهـم قـام منخرطـون بالمكتـب 
للسـامة  الوطنيـة  لألكاديميـة  الوالئـي 
بتوزيـع  الطرقـات  وأمـن  المروريـة 
تتضمـن نصائـح وإرشـادات  مطويـات 
السـلوكات  مختلـف  تفـادي  إلـى  تدعـو 

السـلبية علـى غـرار السـرعة المفرطـة 
والتجـاوزات الخطيـرة والسـياقة تحـت 

واإلرهـاق. التعـب  تأثيـر 
ولإلشـارة ينـدرج هـذا اليوم التحسيسـي 
فـي إطـار برنامـج الوقايـة مـن حـوادث 
أمـن  مديريـة  قبـل  مـن  المعـد  المـرور 
األلعـاب  سـيرافق  والـذي  الواليـة 
التـي   2022 وهـران-  المتوسـطية 
ستسـتقبل مدينـة سـيق بدايـة مـن اليـوم 

منافسـاتها. مـن  جانبـا 
ويضـم البرنامـج لقـاءات جوارية داخل 

المحيـط الحضـري للمدينـة وكـذا إقامـة 
فضـا  العموميـة  بالسـاحات  معـارض 
عـن توزيـع مطويـات تحسيسـية حـول 
المتفرجيـن  علـى  المروريـة  السـامة 

الرياضـي لسـيق. بالقطـب 
ويرمـي هـذا البرنامـج الذي سـيتواصل 
طيلة أيام منافسـات األلعاب المتوسـطية 
ثقافـة  ترسـيخ  إلـى   2022 ـ  وهـران 
إنجـاح  فـي  يسـاهم  بمـا  سـليمة  مـرور 
وفـق  المتوسـطي،  الرياضـي  الحـدث 

مديريـة أمـن واليـة معسـكر.

يوم تحسيسي حول السالمة المرورية 
بمدينة سيق

  
... متفرقات ...

حبس متورط يف رسقة الهواتف
 النقالة بسطيف

ــح أمــن والية  n  تمكنــت مصال
ســطيف ،نهايــة األســبوع ،مــن 
وضع حد لممارسات شخص من 
معتــادي اإلجــرام، بعــد أن ثبت 
ضلوعه في عدة عمليات ســرقة 
تســتهدف فــي غالــب األحيــان 
الهواتف الخلوية بمدينة سطيف. 
الضبطيــة  أطرتهــا  يــة  العمل
الحضــري  باألمــن  القضائيــة 
وجــاءت  بســطيف،  الســادس 
عقب تســجيلها شــكوى أودعها 
شــخصان تعرضا لفعل الســرقة 
هاتفيهمــا  اســتهدفت  تــي  ال
نقالين، وبعــد تكثيف األبحاث  ال
يــه وهــذا وفــق  عــن المشــتبه ف
قدمتهــا  تــي  ال المواصفــات 

الضحيتان ،والتي سمحت بإعداد 
صورة مقربة لوجه المشتبه به ، 
تم بعدها مداهمة أحد الفضاءات 
تــي يتداول عليهــا المنحرفون  ال
ــم توقيف المشــتبه فيه الذي  ،وت
يــه الضحيتــان مــن  تعرفــت عل

الوهلة األولى.
قانونية  بعد استكمال اإلجراءات ال
الضبطيــة  أنجــزت  الازمــة، 
ضــد  جزائيــا  فــا  مل القضائيــة 
ــورط عن تهمة الســرقة في  المت
مكان عمومي، قدم بموجبه أمام 
الجهــات القضائيــة المختصة، 
التي أمــرت بإيداعه رهن الحبس 

المؤقت.
                 نورالدين بوطغان

حجز أزيد من 1 كلغ من المخدرات و547 قرصا 

مهلوسا بالمسيلة 
n     تمكــن عناصــر فرقــة 
البحــث والتدخــل بالمصلحة 
الوالئيــة للشــرطة القضائيــة 
بأمن والية المســيلة من حجز 
15 صفيحــة مــن المخدرات 
ــج( بوزن إجمالي  )كيف معال
ــغ، باإلضافــة  قــدره 1.48 كل
إلى 547 قــرص مهلوس من 
مختلــف األنواع، مــع توقيف 
تتــراوح  أشــخاص  أربعــة 
أعمارهم ما بين 35 و43 سنة 
يمتهنون المتاجرة بالمخدرات 

والمؤثرات العقلية.
يــة  العمل هــذه  جــاءت  وقــد 
معلومــات  إثــر  الشــرطية 
ــى المصلحة مفادها  وردت إل
وجود شــبكة إجرامية تنشــط 
فــي مجال ترويــج المخدرات 
بإحــدى  يــة  العقل والمؤثــرات 

بلديــات الواليــة، حيث مكنت 
فريــق التحقيق مــن اإلطاحة 
بهذه الشبكة اإلجرامية وحجز 
الكميات المذكورة التي كانت 
مخبأة داخل مســاكن المشتبه 

فيهم.
تم تقديم المشتبه فيهم األربعة 
القضائيــة  الجهــات  أمــام 
المختصة إقليميا ليصدر في 
حــق ثاثــة )03( منهــم أمر 
إيداع بمؤسســة إعادة التربية 
تأهيــل ببوســعادة ووضــع  وال
الشخص الرابع تحت إجراءات 
الرقابــة القضائيــة عن تهمة 
والمتاجرة  التخزيــن  الحيازة، 
غيــر المشــروعة بالمخدرات 
يــة في إطار  والمؤثــرات العقل

شبكة إجرامية منظمة.
                 عبد الحليم بال 

قادة العالم ينتقدون قرار المحكمة األمريكية العليا بإلغاء الحق في اإلجهاض 

انتقـد العديـد مـن قـادة العالـم قـرار المحكمـة العليـا 
عامـا   50 عمـره  تاريخـي  حكـم  بإلغـاء  األمريكيـة 
ونـددوا  اإلجهـاض،  بحظـر  للواليـات  والسـماح 
بماييـن  سـتضر  الـوراء  إلـى  خطـوة  باعتبـاره  بـه 

النسـاء.
بايـدن يصـف قـرار المحكمـة العليـا حـول اإلجهـاض 

بأنـه يـوم حزيـن للمحكمـة وللبـاد
وانتقـد الرئيـس األمريكـي جو بايـدن، الجمعة، القرار 
الـذي أصدرتـه المحكمـة بإبطـال حكـم تاريخـي فـي 
قضيـة حملـت اسـم )رو ضـد وايد( بشـأن اإلجهاض، 
النسـاء فـي بـاده أصبحـت  وقـال إن صحـة وحيـاة 

اآلن فـي خطـر.
بالبيـت األبيـض بعـد صـدور  وأضـاف فـي خطـاب 
الحكـم “إنـه يـوم حزيـن للمحكمـة وللبـاد” وقـال إنـه 

يعـود بالبـاد 150 عامـا للـوراء.
الحقـوق  أجـل  مـن  الكفـاح  بمواصلـة  بايـدن  وتعهـد 
اإلنجابيـة وقـال إنـه ليـس هنـاك أمـر تنفيـذي يمكنـه 

فـي االختيـار. المـرأة  ضمـان حـق 
النـواب  لصالـح  التصويـت  علـى  الناخبيـن  وحـث 
الذيـن سـيعملون فـي الكونجـرس علـى تقنيـن حقـوق 

البـاد. عمـوم  فـي  أساسـي  كقانـون  اإلجهـاض 
رو.  علـى  التصويـت  الخريـف  “هـذا  بايـدن  وقـال 
الحريـات الشـخصية هـي محـل التصويت” في إشـارة 
لقضيـة رو ضـد وايـد التـي صـدر عليهـا الحكـم الذي 
قنـن لحـق اإلجهـاض على مسـتوى البـاد في 1973 

والـذي أبطلتـه المحكمـة العليـا اليـوم الجمعـة.
وشـدد بايـدن علـى أن تكـون الدعـوة ألي احتجاجـات 
سـلمية وقـال “ال ترهيـب. العنـف ليـس مقبـوال علـى 

اإلطاق”.
ووصفـت ميشـيل باشـيليت، مفوضـة األمـم المتحـدة 

السـامية لحقوق اإلنسـان حكـم المحكمة بأنه “انتكاسـة 
كبيـرة بعـد خمسـة عقود مـن حماية الصحـة والحقوق 

الجنسـية واإلنجابيـة فـي الواليـات المتحدة”.
وقالـت باشـيليت إنهـا “ضربـة قويـة لحقـوق اإلنسـان 
أن  إلـى  مشـيرة  الجنسـين”،  بيـن  والمسـاواة  للمـرأة 
الوصـول إلـى اإلجهـاض اآلمـن والقانونـي والفعـال 
متجـذر بقـوة فـي القانـون الدولـي لحقـوق اإلنسـان.

وأضافـت المسـؤولة األمميـة أن قـرار إلغـاء الحكـم 
الصـادر عـام 1973، الـذي ضمـن الحصـول علـى 
اإلجهـاض فـي جميـع أنحـاء البـاد، سـيكون لـه أكبر 
الذيـن  تأثيـر علـى “ذوي الدخـل المنخفـض وأولئـك 
حسـاب  علـى  وإثنيـة،  عرقيـة  أقليـات  إلـى  ينتمـون 

األساسـية”. حقوقهـم 
دولـة   50 مـن  أكثـر  قامـت  باشـيليت:”  وتابعـت 
بتحريـر  التقييديـة  القوانيـن  مـن  سـابق  تاريـخ  لهـا 
تشـريعاتها المتعلقـة باإلجهـاض علـى مـدى السـنوات 
فـإن  اليـوم،  حكـم  صـدور  ومـع  الماضيـة.   25 الــ 
االتجـاه  هـذا  عـن  لألسـف  تبتعـد  المتحـدة  الواليـات 

التقدمـي”.
ودعـا الرئيـس األمريكـي السـابق بـاراك أوبامـا فـي 
تغريـدة لـه على موقع التواصـل االجتماعي »تويتر« 
إجـراءات،  واتخـاذ  النشـطاء  إلـى  لانضمـام  النـاس 

مـن خـال االحتجـاج والتطـوع والتصويـت.
فـي  تـرودو  الكنـدي جاسـتن  الـوزراء  وقـال رئيـس 
تغريـدة لـه “تويتـر«: » األخبار القادمـة من الواليات 
المتحـدة مروعـة … إن قلبـي مع ماييـن األمريكيات 
فـي  القانونـي  حقهـن  فقـدان  أعتـاب  علـى  الائـي 
اإلجهـاض. ال أسـتطيع أن أتخيـل الخـوف والغضـب 

الـذي يشـعرن بـه اآلن«.
وقـال الرئيـس الفرنسـي إيمانويل ماكـرون في تغريدة 

لجميـع  أساسـي  إن اإلجهـاض حـق  علـى »تويتـر« 
النسـاء، وإنـه “ينبغـي حمايتـه… أود أن أعـرب عـن 
تضامنـي مـع النسـاء الائـي تقـوض المحكمـة العليـا 

للواليـات المتحـدة حرياتهـن«.
بوريـس  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  ووصـف 
إلـى  كبيـرة  بأنـه “خطـوة  المحكمـة  قـرار  جونسـون 
فـي  المـرأة  بحـق  آمنـت  »لطالمـا  وقـال:  الـوراء«. 
السـبب  ولهـذا  الـرأي،  بهـذا  متمسـك  وأنـا  االختيـار 

تفعلهـا. التـي  القوانيـن  المتحـدة  المملكـة  لـدى 
نيكـوال  األولـى  الوزيـرة  غـردت  اسـكتلندا،  وفـي 
سـتيرجن علـى تويتـر قائلة إن إلغاء الحمايـة القانونية 
لإلجهـاض فـي الواليـات المتحـدة يمثـل “أحـد أحلـك 

األيـام لحقـوق المـرأة”.
وقوبـل قـرار المحكمـة األمريكيـة بـرد ضعيـف مـن 
بـادئ  البابـا عليـه فـي  الفاتيـكان، رغـم عـدم تعليـق 

األمـر.
وقالـت األكاديميـة البابويـة للحيـاة فـي بيـان لهـا »بعد 
نبـدأ مـرة أخـرى  أن  المهـم  50 عامـا، مـن  مـرور 
نقاشـا خاليـا مـن األيديولوجيـات بشـأن المكانـة التـي 
وأن  المدنـي،  المجتمـع  فـي  الحيـاة  حمايـة  تحتلهـا 
نسـأل أنفسـنا عن نـوع التعايـش والمجتمع الـذي نريد 

بنـاءه«.
مـن جانبهـا أدانـت رئيسـة مجلـس النـواب األمريكي، 
بكلمـات  العليـا  المحكمـة  قـرار  بيلوسـي،  نانسـي 
حـادة، وقالـت اليـوم الجمعـة: »إنـه صفعـة على وجه 

النسـاء«.
 وقـد اتخـذت المحكمـة العليـا فـي الواليـات المتحـدة، 
تاريخيـا  أمـس، خطـوة جذريـة وأبطلـت حكمـا  أول 
المـرأة  بحـق  اعتـرف   1973 عـام  فـي  صـدر 
الدسـتوري فـي اإلجهـاض وقننه على مسـتوى الباد، 
الذيـن  والمحافظيـن  للجمهورييـن  نصـرا  شـكل  بمـا 

يريـدون الحـد مـن األمـر أو حظـره كليـا.
ثاثـة  رفـض  مقابـل  سـتة  بتأييـد  حكـم صـدر  وفـي 
أعضـاء، أيـدت المحكمـة بأغلبيتهـا المحافظـة قانونـا 
الجمهوريـون  ودعمـه  مسيسـيبي  واليـة  فـي  صـدر 
وتـم بموجبـه حظـر اإلجهـاض بعـد 15 أسـبوعا مـن 

الحمـل.
وجـاء فـي حيثيـات الحكـم الصـادر اليـوم أن الحكـم 
1973 فـي قضيـة )رو ضـد وايـد(،  الصـادر عـام 
وسـمح باإلجهـاض قبـل أن يتمكـن الجنيـن مـن الحياة 
خـارج الرحـم، بيـن 24 و28 أسـبوعا مـن الحمـل، 
كان خاطئـا، ألن الدسـتور األمريكـي ال يأتي بالتحديد 

علـى ذكـر حقـوق اإلجهـاض.
                                              )وكاالت(

منظمة الصحة: تسجيل أكرث من 900 إصابة 

محتملة بالتهاب الكبد الحاد لدى األطفال 

الصحــة  منظمــة  قالــت      n
العالمية يوم الجمعة إن 33 دولة 
محتملــة  إصابــة   920 ســجلت 
بالتهاب الكبد الحاد لدى األطفال 
حتى اآلن بزيــادة 270 حالة عن 

ماي.
وأضافت منظمة الصحة العالمية 
ــة  المحتمل الحــاالت  نصــف  أن 
ُســجلت في المنطقــة األوروبية، 
ــا،  مــن بينهــا 267 فــي بريطاني

في حين تم تســجيل ثلث الحاالت 
المحتملة في الواليات المتحدة.

وتحقــق الســلطات الصحية على 
االرتفــاع  فــي  ــم  العال مســتوى 
الغامــض في حاالت التهاب الكبد 
الحاد لدى األطفــال الصغار. وتم 
تســجيل تفشــي المرض ألول مرة 
فــي أفريل في بريطانيا وبعد ذلك 

أصاب عشرات الدول األخرى.
                              )رويترز(
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شــعيرة  هــي   .. األضحيــة        n
إســامية يتقــرب بها العبــد لربه عز 
وجل من ذبــح الخراف  والبقر واإلبل 
والماعــز وفضل األضحيــة من أعظم 
األعمــال التي حث عليها ديننا في عيد 
األضحــى، حيث ضحى النبي صلى هللا 
عليه وســلم في ســنواته فــي المدينة 
عليــه الصــاة والســام: كان يضحي 
بكبشين أملحين أقرنين، يذبح أحدهما 
عــن محمــد وآل محمد، يعنــي أهله-
ويذبح الثاني عمن وحد هللا من أمته.

شروط المضحي
الشــرط األول من شــروط المضحي : 
نية التضحية؛ ألن الذبح قد يكون للحم، 
وقد يكون للقربــة، والفعل ال يقع ُقربًة 
إال بالنيــة؛ لقول النبــي صلى هللا عليه 
وآله وســلم: »إِنََّمــا اأَلْعَمــاُل ِبالنِّيَّاِت، 
َوإِنََّمــا لِــُكلِّ اْمــِرٍئ َمــا َنــَوى« رواه 

البخاري.
الشــرط الثاني من شــروط المضحي: 
أن تكــون النية مقارنة للذبح أو مقارنة 
للتعيين الســابق على الذبح؛ سواء أكان 
هذا التعيين بشــراء الشــاة أم بإفرازها 
ممــا يملكه، وســواء أكان ذلك للتطوع 
أم لنــذر في الذمــة، ومثله الَجعل؛ كأن 
يقول: جعلت هذه الشــاة أضحية، فالنية 

فــي هذا كله تكفي عن النية عند الذبح، 
وهذا عند الشافعية وهو المفتى به.

وقت األضحية
يدخــل وقت ذبح األضحيــة بعد طلوع 
شــمس اليوم العاشر من ذي الحجة بعد 
دخول وقــت صالة الضحــى وُمضي 
زمــاٍن من الوقت يســع صالة ركعتين 
وخطبتيــن خفيفتيــن، وينتهــي وقــت 
األضحية بغروب شــمس اليوم الثالث 
مــن أيام التشــريق، أي أن أيــام النحر 

أربعة: يوم العيد وثالثة أيام بعده.
وأفضــل وقــت لذبــح األضحيــة هــو 
اليــوم األول وهــو يــوم األضحى بعد 
فــراغ الناس من الصــالة؛ لما في ذلك 
مــن المســارعة إلــى الخيــر، وقد قال 
هللا تعالــى: »َوَســاِرُعوا إِلَــى َمْغِفــَرٍة 
ــَماَواُت  ـٍة َعْرُضَها السَّ ِمــْن َربُِّكْم َوَجنَـّ
ْت لِْلُمتَِّقيَن« آل عمران:  َواأْلَْرُض أُِعــدَّ
133، والمقصود المسارعة إلى العمل 
الصالح الذي هو سبٌب للمغفرة والجنة.

األضحية فرض أم سنة
اختلــف الفقهاء في حكم اأُلْضِحيَّة على 
مذهبين: المذهب األول: اأُلْضِحيَُّة سنٌة 
مؤكــدٌة في حق الموســر، وهــذا قول 
جمهور الفقهاء وهو أرجح القولين عند 
مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، 

وهــذا قول أبي بكر وعمر وبالل وأبي 
مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد 
بن المســيب وعطاء وعلقمة واألســود 
وإســحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو 

المفتي به في الديار المصرية.
واســتدل الجمهور علــى أن األضحية 
سنة مؤكدة بما يلي: َعْن أُمِّ َسلََمَة رضي 
هللا عنها أَنَّ النبي صلى هللا عليه وســلم 
َقــاَل: »إَِذا َدَخلَِت اْلَعْشــُر َوأََراَد أََحُدُكْم 
ِرِه َوَبَشِرِه  َى َفاَل َيَمسَّ ِمْن َشــعَ أَْن يَُضحِّ

َشْيًئا«، أخرجه مسلم في صحيحه.
ووجــه الداللــة فــي هــذا الحديث أن 
رســول هللا صلى هللا عليه وســلم قال: 
ضا إلى  »وأراد أحدكــم« فجعلــه ُمَفوَّ
إرادتــه، ولــو كانت األضحيــة واجبة 
القتصــر علــى قوله: »فــال يمس من 

شعره شيئا حتى يضحي«.
وعمــر رضــي  بكــر  أبــا  أن  وورد 
هللا عنهمــا كانــا ال يضحيــان الســنة 
والســنتين؛ مخافة أن يَُرى ذلك واجبا. 
أخرجه البيهقي في سننه. وهذا الصنيع 
منهما يدل على أنهما َعلِما من رســول 
هللا صلى هللا عليه وسلم عدم الوجوب، 
ولــم يرو عن أحد من الصحابة خالف 

ذلك.
والمذهــب الثاني: أنهــا واجبة، وذهب 

إلــى ذلك أبو حنيفة، وهو المروي عن 
محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي 
يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد 
واألوزاعــي والثــوري ومالك في أحد 

قوليه.
كيفية توزيع األضحية

كيفية توزيع األضحية.. يشرع للمسلم 
أن يأكل من أضحيتــه، ويتصدق منها 
علــى الفقــراء، ويهــدي منهــا أيًضا، 
ويظهر ذلك في قول هللا تعالى: )َفُكلُوا 
ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقيَر(،  ويجوز 
للمضحــي أيًضــا أن يدخــر شــيًئا من 
أضحيته ولــو كان كثيــًرا، كما يجوز 
لــه أن يأكلها كلّهــا، فالُقربة المقصودة 
منهــا متعلقــٌة بإهــراق الــدم، إاّل أن 
العلمــاء اســتحبوا للمضحــي أن يأكل 
ثلث أضحيته، ويتصّدق بثلثها، ويُهدي 
ثلثهــا أيًضــا، وذهب بعضهــم إلى أن 

يأكل نصفها، ويتصدق بنصفها.
ثواب األُضحية

هللا  شــعائر  مــن  شــعيرٌة  اأُلضحيــة 
ْم  -سبحانه- قال -تعالى: )َذلَِك َوَمن يَُعظِّ
ــِه َفإِنََّها ِمن َتْقَوى اْلُقلُوِب(،  َشــَعاِئَر اللَـّ
كمــا أّن النبي-عليه الصالة والســالم- 
حــرص على اأُلضحيــة، وحّث عليها 
المســلمين، أخرج اإلمام البخاري في 
صحيحه عن البراء بن عازب -رضي 
هللا عنه- عن الرســول -صلّى هللا عليه 
اَلِة فإنَّما  وسلّم- قال: )َمن َذَبَح َقْبَل الصَّ
اَلِة  َيْذَبُح لَِنْفِســِه، وَمــن َذَبَح َبْعــَد الصَّ
فَقْد َتمَّ نُُســُكُه وأََصاَب ُســنََّة الُمْسلِِميَن( 
ب إلى هللا -تعالى- باأُلضحية من  فالتقرُّ
أعظــم العبادات والطاعــات، وأجلّها، 
ويــدّل على ذلــك َقْرنهــا بالصالة في 
عــّدة مواضع بياًنــا لمنزلتها العظيمة، 
ومكانتها الجليلة، قال -تعالى-: )َفَصلِّ 

لَِربَِّك َواْنَحْر(
وبيــن العلمــاء أّن اأُلضحيــة أفضــل 
مــن التصــدُّق بثمنهــا، كمــا صــرح 
بذلك الشــافعية، والحنفيــة، والمالكيّة، 
والحنابلة؛ اســتدالاًل بأن ترك شــعيرة 
ل إلى التصدُّق بثمنها  اأُلضحية والتحوُّ
يــؤّدي إلــى تــرك ُســنّة النبــّي -عليه 
الصــالة والســالم-؛ إذ إنّــه ضّحى هلل 
-تعالــى-، وضّحى الصحابة من بعده، 
ولــو كان التصــدُّق أفضــل؛ لتصّدقوا 
بثمنها، كمــا أّن اأُلضحية يفوت وقتها 
بخالف التصدُّق بالثمن؛ إذ إّن وقته ال 
يفوت، باإلضافة إلى أّن اأُلضحية فيها 
جمٌع بين إراقة الدم والتصدُّق؛ لتحقيق 
الُقرب من هللا، والجمع بينهما أفضل.

                               مواقع بتصرف 

  

بِّ اْغِفْر لِي َولَِوالَِديَّ َولَِمن َدَخَل َبْيِتَي ُمْؤِمًنا  )رَّ
الِِميَن إِلَّ َتَباًرا(. َولِْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َوَل َتِزِد الظَّ
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ٌة َقآِئَمــٌة َيْتلُوَن آَياِت  ــْن أَْهِل اْلِكَتــاِب أُمَّ n قــال تعالــى : )مِّ
ُدوَن * ُيْؤِمُنوَن ِبالّلِ َواْلَيْوِم اآلِخِر  هللّاِ آَنــاء اللَّْيِل َوُهْم َيْســجُ
َوَيْأُمــُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيَســاِرُعوَن ِفي 
الِِحيَن، َوَمــا َيْفَعلُوْا ِمْن َخْيٍر َفلَن  اْلَخْيَراِت َوأُْولَـــِئَك ِمَن الصَّ

ُيْكَفُرْوُه َوهللّاُ َعلِيٌم ِباْلُمتَِّقيَن( آل عمران: 113 – 115

n   قــال الرســول صلــى هللا عليه وســلم : »خيــر الناس 
أنفعهم للناس« متفق عليه

n  الخير شرعا :  كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية 
واألخروية، وتخرج المنهيات ألن اسم الخير ل يتناولها .

n   الرعد الذى ل ماء معه ل ينبت العشب، كذلك العمل 
الذى ل إخاص فيه ل ُيثمر الخير.

                                              مصطفى السباعي

َن َقاَم َناٌس ِمْن أَْصَحــاِب النَِّبيِّ َيْبَتِدُروَن  ُن إَذا أَذَّ - َعــْن أََنــٍس َقاَل: َكاَن اْلُمــَؤذِّ
ــَواِرَي، َحتَّى َيْخــُرَج النَِّبيُّ َوُهْم َكَذلَِك يَُصلُّوَن َرْكَعَتْيــِن َقْبَل اْلَمْغِرِب، َولَْم  السَّ

. َيُكْن َبْيَن اأْلََذاِن َواإْلَِقاَمِة َشْيٌء. َوِفي ِرَواَيٍة: إالَّ َقلِيٌل. َرَواُه أَْحَمُد َواْلبَُخاِريُّ
ِس َقْبَل  ــمْ ِ َرْكَعَتْيِن َبْعَد ُغُروِب الشَّ َوِفي لَْفٍظ: ُكنَّا نَُصلِّي َعلَى َعْهِد َرُســوِل هللاَّ
ُهَما؟ َقاَل: َكاَن َيَراَنا نَُصلِّيِهَما  ِ َصالَّ َصاَلِة اْلَمْغِرِب. َفِقيَل لَُه: أََكاَن َرُســوُل هللاَّ

َفلَْم َيْأُمْرَنا َولَْم َيْنَهَنا. َرَواُه ُمْسلٌِم َوأَبُو َداُود.
ِ َقاَل: َصلُّوا َقْبَل اْلَمْغِرِب َرْكَعَتْيِن، َقاَل:  ِ ْبِن ُمَغفٍَّل: أَنَّ َرُسوَل هللاَّ - َوَعْن َعْبِدهللاَّ
َصلُّوا َقْبَل اْلَمْغِرِب َرْكَعَتْيِن، ثُمَّ َقاَل ِعْنَد الثَّالَِثِة: لَِمْن َشــاَء، َكَراِهَيَة أَْن َيتَِّخَذَها 

النَّاُس ُسنًَّة. َرَواُه أَْحَمُد َواْلبَُخاِريُّ َوأَبُو َداُود.
َوِفــي ِرَواَيــٍة: َبْيَن ُكلِّ أََذاَنْيِن َصاَلٌة، َبْيــَن ُكلِّ أََذاَنْيِن َصاَلٌة، ثُمَّ َقاَل ِفي الثَّالَِثِة: 

لَِمْن َشاَء َرَواُه اْلَجَماَعُة.
بَُك ِمْن أَِبي َتِميٍم:  - َوَعْن أَِبي اْلَخْيِر َقاَل: أََتْيُت ُعْقَبَة ْبَن َعاِمٍر، َفُقْلُت لَُه: أاََل أَُعجِّ
َيْرَكُع َرْكَعَتْيِن َقْبَل َصاَلِة اْلَمْغِرِب؟! َفَقاَل ُعْقَبُة: إنَّا ُكنَّا َنْفَعلُُه َعلَى َعْهِد َرُسوِل 

. ْغُل. َرَواُه أَْحَمُد َواْلبَُخاِريُّ ِ ، ُقْلُت: َفَما َيْمَنُعَك اْلَن؟ َقاَل: الشَّ هللاَّ
ِ: َيا ِباَلُل، اْجَعْل َبْيــنَ أََذاِنَك َوإَِقاَمِتَك  َوَعــْن أَُبيِّ ْبِن َكْعٍب َقاَل: َقاَل َرُســوُل هللاَّ
ُئ َحاَجَتُه ِفي َمَهٍل َرَواُه  َنَفًسا َيْفُرُغ اْلِكُل ِمْن َطَعاِمِه ِفي َمَهٍل، َوَيْقِضي اْلُمَتَوضِّ

ِ ْبُن أَْحَمَد ِفي »اْلُمْسَنِد«. َعْبُدهللاَّ
هذه األحاديث كلها تدل على أنه يُشــرع أن يُصلي ركعتين بين أذان المغرب 

وبيــن اإلقامة؛ ألن الرســول أمــر بهذا، قال: صلوا قبــل المغرب، صلوا قبل 
المغرب ركعتين، ثم قال: لمن شــاء في الثالثــة، وقال: بين كل أذانين صالة، 
بيــن كل أذانيــن صالة، ثم قال في الثالثة: لمن شــاء، وكان الصحابة يفعلونها 
والنبــي يراهم، أما قــول أنس: »فلم يأمرنا ولم ينهنــا« فقد خفي عليه األمُر، 
فقــد ثبت األمر؛ قــال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبــل المغرب، ثم قال: لمن 
شاء كراهية أن يتَّخذها الناُس سنًة الزمًة؛ لئال يظنوا وجوبها؛ ولهذا قال: لمن 
شاء حتى يعلموا أنها سنة، وليست واجبًة؛ ولهذا قال في اللفظ الخر: بين كل 
أذانيــن صــالة، بين كل أذانين صالة، ثم قال في الثالثة: لمن شــاء؛ ليعلم أنها 
ســنة، وليســت واجبًة، بعد أذان المغرب ركعتان، بعد أذان العشــاء ركعتان؛ 

ألنها سنة، ليست واجبًة.
ويقصــد قبل المغرب أي بعد الذان وقبل األمة ألن الصالة بعد العصر ينهى 

عنها.  
إعداد :  إيناس شروانة                                                                    من فتاوى أبن باز

شروط المضحي واألضحية .. أمران مهمان قبل الذبح

تفقه في دينك
 دعاء اليوم جَوَازِ الرَّْكعَتَيِْن َقبَْل اْلمَغِْرِب



إعداد : حسان.ب تسلية
األحد 26 جوان 2022 م22
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إستراحة

n كان أحمــد بن المدبر إذا مدحه شــاعر لم يرضه شــعره قــال لغالمه؛ امض به 
إلى الجامع وال تفارقه حتى يصلي مائة ركعة، ثم خله، فتحاماه الشــعراء إال األفراد 
المجيدون، فجاءه الجمل المصري واســمه حســين فاســتأذنه في النشــيد فقال له: قد 

عرفت الشرط؟ قال: نعم قال: فهات إذن، فأنشده:
أردنا في أبي حسن مديحا...كما بالمدح تنتجع الوالة
فقلنا أكرم الثقلين طرا.......ومن كفاه دجلة والفرات

فقالوا يقبل المدحات لكن....جوائزه عليهن الصالة
فقلت لهم وما يغني عيالي....صالتي إنما الشأن الزكاة

فيأمر لي بكسر الصاد منها....فتضحي لي الصالة هي الصالت
فتضاحك ابن المدبر وقال : من أين لك هذا ؟قال: من قول أبي تمام الطائي:

هن الحمام فإن كسرت عيافة...من حائهن فإنهن حمام
فأعطاه مائة دينار.   

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

مطّور نظام تعمية اللوجريتمات المتقطعة طاهر الجمل
يف رحاب العلم واإلميان  

n الدكتــور طاهــر الجمــل، أمريكــي 
الجنســية مصري األصل؛ نشرت له عام 
1985 مقالــة علميــة بعنــوان »نظــام 
التشفير و التوقيع اإللكتروني على أسس 
خوارزميات »  طّور على أساســها نظام 
تعمية اللوجريتمات المتقطعة الذي سجل 
باســمه والــذي يعتبر أســاس خوارزمية 
التوقيــع الرقمــي )DSA( التــي تبناها 
للمقاييــس  األمريكــي  القومــي  المعهــد 
والتقانــة )NIST( كمواصفــة قياســية 
للتوقيع الرقمي )DSS(؛ كما ســاهم في 
تطوير بروتوكول الدفع ببطاقات االئتمان 

.  )SET(
يحمل د. الجمل شهادة بكالوريوس العلوم 
من جامعة القاهرة، وشــهادتي الماجستير 
والدكتــوراة فــي الهندســة الكهربائية من 

جامعة ستانفورد. 
عمــل فــي الفترة مــا بين عامــي 1995 
و1998 م كرئيــس للعلمــاء في شــركة 
نتســكيب لالتصاالت، حيث كان المحّرك 
الرئيــس لبروتوكــول SSL، كما شــغل 
 RSA منصب موجه الهندســة في شركة
لألمــن قبل أن يؤســس في عــام 1998 
شــركة ســيكيورفاي ويصبح مديرا عاما 
لها. عندما اشــترت شركة كرول-أوجارا 
شركة سكيوِرفاي أصبح رئيسا لمجموعة 
أمــن المعلومات بهــا. حاليا ســكيوِرفاي 
شــركة مســتقلة ويشــغل فيهــا د. الجمل 
منصــب الرئيــس التقنــي ونائبــا لرئيس 
مجلس اإلدارة فيهــا باإلضافة إلى أنه قام 

بتأسيس شركة فيرســت ألمن المعلومات 
ويعد مستشار أمن المعلومات فيها.. ومن 
بداية عــام 2014 أصبــح عضو مجلس 
إدارة شــركة Sales Forces الشهيرة 
وأيضــا عضو فــي مجالــس إدارات عدة 

شركات أخرى. 
ولــد البروفيســور طاهر الجمــل في 18 
أوت 1955 في القاهرة ألســرة مصرية 
غنيــة، وكان والده يشــغل منصباً حكومياً 

مرموقاً في وزارة الصحة المصرية. 
الخاصــة  القاهــرة  مــدارس  فــي  درس 
ج مــن الثانوية عام 1972، وأبدى  وتخرَّ
منذ طفولته اهتماماً باألرقام والرياضيات 
ـز فيها مع ضعف فــي المواد األدبية  وتميّـَ
واللغوية، وكان شغفه بعلم الرياضيات هو 
الدافع الرئيسي وراء دخوله لكلية الهندسة 
ج منها عام 1977.  الكهربائية والتي تخرَّ
هاجــر طاهر الجمل إلى الواليات المتحدة 
األمريكيــة عــام 1979، والتحــق بكلية 
الهندســة في جامعة ســتنافورد حيث كان 
يــدرس أخوه األكبر والذي كان له الفضل 
في حصوله على منحة الماجستير في هذه 
الجامعة العريقة، كانت رســالة ماجســتير 
طاهر الجمل حول علم النظم الحاســوبية 
تحت إشــراف البروفيسور هوارد مارتي 
رئيس قســم البرمجيات في كلية الهندســة 
والــذي كان أحــد أبــرز الشــخصيات في 

مجال علم التشفير في ذلك الوقت.
علــى الرغم من اإلنجازات واالختراعات 
التــي حققهــا الجمل فــي مجال دراســته 

وخصوصــاً براءة االختــراع التي حصل 
عليها خالل سنوات الدكتوراه إال أنه واجه 
صعوبــة فــي مجــال األعمال بســبب قلة 
الشــواغر وفرص العمل فــي هذا القطاع 
الحساس، ومع ذلك فقد حصل على وظيفة 
 HP متواضعــة فــي مختبــرات شــركة
وعمل في مجال التصميم وأشياء أخرى. 
حدثــت النقلــة النوعية في مســيرة طاهر 
الجمل المهنية عام 1985 عندما نشــرت 
مقالته الشــهيرة »نظام التشــفير والتوقيع 
اإللكترونــي على أســس خوارزميات«، 
والتي تعتبر عالمة فارقة في علم التشفير 
حتى أنَّ المعهد القومي األمريكي للمقاييس 
والتقانة )DSA( قد جعلها معيار قياســي 

للتوقيع الرقمي. 
حصــل البروفيســور طاهــر الجمل عام 
2009 علــى جائــزة اإلنجــاز األمريكي 
مــدى الحيــاة فــي مجــال معاييــر أمــن 
الشركات تكريماً له على إنجازاته العديدة 

في هذه المجال. 
وفي 17 ماي عام 2019 حصل كلٌّ من 
البروفيســور طاهر الجمل والبروفيســور 
بول كوشــر على جائزة ماركوني تكريماً 
لتطويرهما أنظمة TLS / SSL لتشــفير 
البيانات، وإلنجازاتهما الهامة األخرى في 

مجال أمن االتصاالت. 
وفي حفــل التكريــم قال الدكتــور فينتون 
ســيرف رئيس جمعية ماركوني المشرفة 
علــى الجائزة: » لقد لعبت جهود كوشــر 
والجمل دوراً كبيراً في فتح المجال لتطوير 

اإلنترنت وتوسيع نطاقها، من خالل تلبية 
الحاجة إلى الســرية واألصالــة«. ويقول 
الدكتور جيمــس كالرك عالــم الكمبيوتر 
الذي أسس العديد من شركات التكنولوجيا 
في وادي الســيليكون بما في ذلك شــركة 
فيهــا  تــمَّ  Netscapeالتــي  نيتســكيب 
أنظمــة  تؤمــن   »:SSL نظــام  تطويــر 
التشــفير اليــوم فعليــاً جميــع االتصاالت 
الحساســة والتجارة عبــر اإلنترنت، وقد 
مكنت هــذه البروتوكوالت مــن التواصل 
العالمي على نطاق واسع مع درجة كبيرة 
من األمن والثقة عبر قنوات االتصال غير 
اآلمنــة، إنَّ هذا اإلنجاز يعكس مزيجاً من 

البصيرة واالبتكار التقني«. 
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

* أن الطيور الطنانة يمكنها الطيران إلى 
الوراء.

العالم، *أن طائر النحل هو أصغر الطيور الحية في 
بطول 5 سم فقط )2 بوصة(.

*أن أكبر أنواع الغزالن هي الغزالن األيرلندية العمالقة التي انقرضت منذ 
11000 عام، يصل طول أقدامها إلى 7 أمتار، ويمكن أن تمتد قرونها 

إلى 12 قدًما.

1097 - الحملة الصليبية األولى اآلتية من أوروبا 
تدخل األراضي اآلسيوية عبر القسطنطينية وتجبر حامية 

السالجقة في نيقيا على اإلستسالم.
1818 -المخترع األلماني كارل درايس يحصل على 

تسجيل براءة اختراع الدراجة الهوائية.
1853 - التوقيع على »معاهدة المقطع« بين الفرنسيين واألمير 

عبد القادر الجزائري.
1862 - بدء »حرب األيام السبعة« أثناء الحرب األهلية األمريكية في عهد أبراهام 

لينكون.
1879 - تنصيب األمير محمد توفيق خديوي على مصر بعد خلع والده الخديوي 

إسماعيل.
1940 - تركيا تعلن الحياد في الحرب العالمية الثانية.

1945 - التوقيع على ميثاق األمم المتحدة في سان فرانسيسكو.
1974 - رفع العلم السوري في مدينة القنيطرة بعد استعادة السيادة السورية عليها عقب 

توقيع اتفاقية فك االشتباك بين سوريا وإسرائيل.

سأل مدرس تالميذه في الفصل ماذا 
فعل الرومان بعدما تخطوا البحر 

األبيض المتوسط؟ فرد عليه أحدهم ظلوا 
واقفين لتجف مالبسهم المبللة.

قد تأتيك النصيحة النافعة على لسان مجنون. 
                                                                   برنارد شو

عمرك ما تقول للعريان وني ثوبك  
يضرب المثل للنصيحة بعدم التدخل 

في شؤون اآلخرين.

       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.
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»هان فاي زي« الفيلسوف الصيين املبجل

n »هان فاي« هو اسمه، بينما »زي« ) تعني 
األســتاذ( وتضاف عادة ألسماء الفالسفة لتعني 
المبجــل — مثل كونغ فيوزي  لـ كونفوشــيوس 
— لذلــك يمكن لـ »هان فاي زي« أن يدل على 

الكتاب الذي كتبه بنفســه، ولكنها تستخدم أيضا 
لإلشارة إلى الشخص نفسه. 

ينتمي هان فاي لمدرســة الفلسفة الصينية القديمة 
وتســمى الشــرعوية يفترض القانون أن الشــعب 
كان شــريًرا بطبيعته ودائًمــا ما يحاول التصرف 
لتجنــب العقــاب بينما كانوا يحاولــون في الوقت 
نفســه تحقيق األربــاح؛ لذلك يجب علــى القانون 
معاقبــة كل األفعال غير المرغوبة بقســوة، وفي 
الوقت نفســه مكافأة الملتزمين به. جمع هان فاي 
أفكار شــانغ يانغ وشن بيهاي وشن داو، فاستعار 
أفــكار شــانغ يانغ للتركيز علــى القانون، وأفكار 
شــن بيهاي للتركيز على التقنيات وأفكار شن داو 
في السلطة والتنبؤ. وكان تفسير هان فاي للفلسفة 
الشــرعوية يركز على أن الطاغية سيكون قادًرا 
على تحقيــق النهايات الختامية للفلســفة القانونية 
والســيطرة الصارمــة علــى الدولــة والخضوع 
للمفاهيــم الثالثــة: موقفه من الســلطة، »شــي« 
والتقنيــات المحددة ، »شــو« والقوانين ، »فا » 
كمــا هو موضــح في عمله الكالســيكي هان فاي 

زي )كتاب(. 
بصــرف النظــر عــن الكونفشيوســي زون زي 
)Xun Zi(، الــذي كان أســتاًذا لـ لي ســي، كان 
المصدر الرئيســي اآلخر لنظرياته السياســية هو 
عمل الو زي الطاوي، المعروف باسم »داو دي 
جنغ«، الذي فســره على أنه نص سياسي، والذي 
كتب تعليًقا عليه )الفصول 20 و21 من كتابه،« 
هان فاي زي«. فلقد كان يرى أن الطاوية عبارة 
عن قانون طبيعي يُجبر كل شــخص وكل شــيء 
علــى اتباعها. وفي الســياق ذاتــه، اعتقد هان أن 
الحاكــم المثالي يســن قوانين، مثــل القوة الحتمية 

للطبيعة، التي ال يمكن للشعب مقاومتها. 
وكان لفلســفته األثــر الكبير علــى الملك األول لـ 
تشــين واإلمبراطور األول للصين، »تشــين شي 
هوانــج«، حيــث أصبحت واحــدة مــن المبادئ 
التوجيهية لسياســات الحكام. وبعد انتقال السلطة 

الملكية في مملكة تشين.
عــت كل أعمال هان فاي المســجلة في هان  وُجمِّ

فاي زي، وهو كتاب يحتوي على 55 فصاًل.

باملدح تنتجع الوالة



n  صرحــت المفتشــة العامــة لــدى وزارة 
الصناعــة الصيدالنيــة, لويــزة لعجــاج, أمس  
األدويــة  أربــاع  ثالثــة  أن  بســطيف  الســبت 

المتداولــة في الجزائر هي من إنتاج وطني.
 و أوضحت ذات المسؤولة على هامش فعاليات 
لقــاء وطني بعنوان »األدوية الحيوية المماثلة« 
المنظــم بالمركــز التجاري »بــارك مول« من 
مهنــة  الوطنــي ألخالقيــات  المجلــس  طــرف 
الصيادلــة في إطار تجســيد البرنامج الســنوي 
للتكوين المتواصل لذات المجلس برعاية وزير 
الصناعة الصيدالنية, أن الجزائر حققت »قفزة 
نوعية« في مجال الصناعــة الصيدالنية بإنتاج 
ما يمثــل ثالثة أرباع األدوية المتداولة وطنيا .

و أفادت ذات المســؤولة بأنه بالرغم من 
حداثــة وزارة الصناعــة الصيدالنية إال 
أنهــا تمكنت في ظرف وجيز منذ جوان 
2020 مــن تحقيق األهداف المســطرة 
،فباإلضافــة إلى بلوغ نســبة معتبرة في 
مجــال صناعة و إنتاج األدوية محليا تم 
كذلــك خالل نفس الفترة اعتماد أزيد من 
60 نصــا تنظيميــا لمراقبة كل ما يحيط 

الصيدالنية بالصناعة 
 و أكــدت فــي ذات الســياق أنه تم فتــح الباب 
علــى مصراعيه أمام المتعاملين في هذا المجال 
لتصديــر منتجاتهم خاصــة نحو الدول اإلفريقية 
الفتــة الى أن العمل جار بالتنســيق مع الجهات 
األمنيــة لتكثيــف محاربة األدوية المغشوشــة و 

البيــع اإللكترونــي و البيــع المتــالزم و تطهير 
الممارســات  كل  مــن  الصيدالنيــة  الســوق 
غيــر المشــروعة و تحديــد المتعامليــن قصــد 
تحديــد المســؤوليات لضمــان وفــرة األدوية و 

الطبية. المستلزمات 
                                           ربيع م 

آخرالكالم
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ثالثة أرباع األدوية المتداولة في الجزائر من إنتاج وطني

إنطلقت ،أمــس، فعاليات ألعــاب البحر األبيض 
المتوســط التي ستحتضنها مدينة وهران الباهية، 
حتــى يــوم 6  جويلية مــن الشــهرالمقبل ، وقد 
أبهــر حفل اإلحتفال ليلة أمــس كل المتتبعين من 
الرســميين  المشــاركين والضيوف  الرياضييــن 
وعامــة الجماهير ،التي أبت إال أن تقضي  الليلة 
فــي جو مــن البهجة واالســتمتاع بمختلف ألوان 
الفنون والعروض المجســدة لتاريخ وثقافة البالد 
وتقاليــد الشــعوب المحيطــة بالبحر المتوســط ، 
وهــي األمســية الخالدة التــي أعلنت عــن بداية 

المنافسة الشــريفة بين البلدان المشاركة.
وبالعــودة إلى تاريــخ هذه البطولــة، فقد جاءت 
فكرتهــا بعدمــا اقترحها رئيس اللجنــة األولمبية 
المصرية محمد طاهر باشا، أثناء دورة األلعاب 
األولمبيــة الصيفية لعام 1948، وهو ما يُفســر 
أن أول دورة كانــت فــي مصــر، وبالتحديد في 
مدينة اإلســكندرية، عــام 1951، كما دعمه في 
الفكــرة عضو اللجنة األولمبيــة اليونانية لوانيس 
كيتســياس، الــذي كان أيضا من أشــد المدافعين 

عن انطالق البطولة بشــكلها الحالي.
وانتظمــت مجموعــة مــن المســابقات المختلفة، 
قبل تأســيس األلعاب المتوســطية، مثــل التنافس 
علــى بطولــة البحــر األبيض المتوســط أللعاب 
القــوى، قبل أن يتقرر تجميعها كلّها في مســابقة 
واحــدة، تضــّم البلــدان التي تطــل على حوض 
البحــر األبيــض المتوســط، في قــارات أفريقيا 

وآسيا وأوروبا.
وشــهدت البطولة في نســختها األولى مشــاركة 
734 رياضيــاً مــن 10 دول، يتنافســون فــي 
13 رياضــة، ثم في عام 1955 في برشــلونة، 
خالل األلعاب الثانية تقرر إنشــاء هيئة للمراقبة 
والتحكــم فــي األلعــاب، وهــي أشــبه باللجنــة 
التنفيذيــة، وقد أطلــق عليها اســم اللجنة الدولية 
أللعــاب البحــر األبيــض المتوســط ، وانتظمت 
البطولــة حتــى اآلن فــي 18 دورة، ولم يســبق 
ألي مدينــة ال تملــك حــدوداً بحرية تطــّل على 
البحــر األبيــض المتوســط اســتضافة األلعاب، 
باســتثناء مدينة الدار البيضــاء في المغرب التي 
تقع على ســاحل المحيط األطلســي واســتضافت 
12 دولة ألعاب البحر المتوسط، من بينها  أربع 
مــن أفريقيا، مصر فــي عام 1951 وتونس في 
عامــي 1967 و2001، والجزائــر فــي عــام 

1975 والمغرب في عام 1983.
آخــر الكالم..وبغــض النظــر عــن تاريــخ هذه 
المنافســة من نافلة القول أن الدولة بدلت جهودا 
جبارة للتحضير الجيد لهذه األلعاب وهذا بوضع 
مرافــق رياضية بمقاييــس عالمية تحت تصرف 
يقــول  المحدد،وكمــا  الوقــت  فــي  المشــاركين 
الفالســفة فإن المقدمــات الصحيحة غالبا ماتفرز 
النتائــج الصحيحــة ،إذ عبرت الوفــود والبعثات 
منــد دخولهــا وهران عــروس البحر المتوســط 
بــال منازع عن ســعادتها بســبب الكرم وحســن 
الضيافة واالســتقبال ،وهذا من شيم الجزائريين 
علــى كل حال،وكــذا إعجابهــا بــكل مــا رأت 
عيونهــا ،دون نســيان مــا صنعه حفــل اإلفتتاح 
مــن التميز، معلنا عن بداية األلعاب المتوســطية 
التي الريب ستشــكل إضافــة لنجاحات الجزائر 
الجديدة لكون الديبلوماســية الرياضية التقل شيئا 
عــن ديبلوماســية السياســة واالقتصــاد، واليوم 
الباهية عروس المتوســط ترحب بــكل ضيوفها 

، و«طريق وهران راهومعلوم«. 

                          نصرالديــن دربــال

"طريق وهران 
راهو معلوم"

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

التاليين : 
031741609

 0550303249

طالعوا جريدة عني الجزائر عىل الرابط 
www.aineldjazair.dz

باقة األخبار                        

n شــهدت المنطقة الجنوبية لوالية ســطيف ،نهاية 
األســبوع ، وبالضبــط مســاء يــوم الخميس،حادثيــن 
تا انتحــار لمراهقين اثنين  اليميــن ،يرجح إنهمــا حال
بلدية  تابعة ل بنت وولد ،حيث شــهدت قرية لفريقات ال
عين ولمان، جنوب الوالية ،حادثة العثور على مراهق 
في 14 ســنة مــن عمره معلقا بحبل في إســطبل  من 
طــرف عائلته ،و أبلغت الحمايــة المدنية التي تنقلت 
لتحويــل الضحية نحو مستشــفى المدينــة، بحضور 

الدرك الوطني.
يلة  كمــا شــهدت بلديــة اوالد تبــان بنفس المنطقــة ،ل
الخميس،حادثة انتحار مراهقة في الخامسة عشرة من 
عمرها ،حيث عثر عليها االهل مشنوقة ومعلقة بسقف 
بواســطة خمارها ،في غياب والدتها التي حضرت احد 
ــذي كان خــارج البيت لحضور  األعــراس ،ووالدهــا ال
توديــع احد الحجاج المتوجه الى البقاع المقدســة،وقد 
ــدرك الوطنــي التخــاذ  تدخلــت الحمايــة المدنيــة وال
االجــراءات الالزمة،  ونقل الضحية الى المستشــفى، 
مع فتح تحقيق لمعرفة الخلفيات وراء الحادث المؤلم.

العثور عىل مراهقني مشنوقني 
جنوب والية سطيف

المفتشة العامة بوزارة الصناعة الصيدالنية تؤكد من سطيف:

n اهتــزت منطقــة ريفيــة بالشــريط الحــدودي 
بلدية بكارية جنوب تبســة، نهاية األســبوع  تابعة ل
ــى وقع جريمة قتل وراءها شــيخ في  الماضــي. عل
العقد الســابع من عمره. أطلق عيارا ناريا بواسطة 
بندقية صيد على شــاب في العقد الثالث من عمره 

أصابه في القفص الصدري فأرداه قتيال.  
وحســب مصــادر “مطلعــة ”، فإن األســباب تعود 
ــى نــزاع متكــرر بيــن الضحيــة وأبناء الشــيخ  إل
ــذي رفــض مــرور الضحيــة فوق قطعــة أرضه  ال
ــى الشــريط الحــدودي، وأمــام تعنت  للوصــول إل
الضحيــة، قام ابــن الشــيخ بغلق مداخــل القطعة 
األرضية بواســطة األحجار الضخمــة، األمر الذي 
أثــار غضب الضحية ودخل في مناوشــات مع ابن 
ــى إصابته بســالح أبيض ليتدخل  الجانــي، أدت إل
ــده الذي اســتعمل بندقيته ذات عيــار 12 ملم،  وال
وصــوب طلقة نارية أصابــت الضحية في القفص 
الصدري لتســارع عناصر الفرقة اإلقليمية للدرك 
تابعــة للحماية  الوطنــي رفقة ســيارة اإلســعاف ال
المدنية، أين تم تحويل جثة الشــاب إلى قسم حفظ 
الجثث بالمستشــفى العمومي عاليا صالح بتبسة، 
بعد إخطــار نيابة وكيل الجمهوريــة لدى محكمة 
ــم خاللها  يت تبســة وإتمــام إجــراءات المعاينــة، ل
توقيف الكهل وحجــز بندقية الصيد أداة الجريمة، 
والتحقيــق جاري مع الشــهود والجاني قبل تقديمه 
أمــام نيابة وكيــل الجمهورية لدى محكمة تبســة 

الحقا.              
                                          هواري غريب

شيخ يقتل شابا ببندقية بسبب 
نزاع عىل قطعة أرض يف تبسة 

n تدخلــت فــرق النجــدة لوحــدة الحمايــة المدنية 
بمدينة بني عزيز ،شمال شرق عاصمة والية سطيف 
،مساء أول أمس،لحادث عمل مرتبط بالنشاط الفالحي 
لهذا الموسم، خلف وفاة رجل بالغ من العمر 48 سنة، 
متأثــرا باإلصابــات الخطيــرة التي تعــرض لها أثناء 
تــي كانت  تشــغيل ماكينــة جمــع وربــط رزم التبن ال

متصلة بمحور الدوران للجرار الفالحي.
 الحــادث وقع في حقل قمح محصــود بدوار الروابحة 
بلدية الدهامشــة، شــمال الواليــة ،والضحية توفي في 
عيــن المــكان ،حيــث نقل جثتــه إلى مستشــفى بني 
عزيز، بعــد اتمام مصالح الدرك الوطنــي لتحقيقاتها 
ثاني بعد  ــذي يعد ال في ظــروف هذا الحادث األليم، ال
حــادث أول مماثل ســجل ، منذ أســبوع بمشــتة كاف 
ــة ،والذي كان ضحيته كذلك رجل  ل قريش ببلدية جمي
بالغ من العمر 38 سنة،االمر الذي يتطلب اليقظة من 

طرف الفالحين لتفادي حوادث مؤلمة مماثلة.

..وفاة فالح أثناء تشغيل آلة 
التنب ببني عزيز

ANEP GRATUIT

إشهــار
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