
حرية و مسؤولية   العدد : 349  الثمن 20 دج الثالثاء 10 ماي 2022 م الموافق لـ 09  شوال 1443 هـ      

ص2
مواطنون يحتجون لنرصة النبي  ثالث سنوات حبسا من بينها عام موقوف النفاذ  للميسء للرسول بالرشيعة يف تبسة

محمد   صىل اهلل عليه وسلم  

AI
N E

L D
JA

ZA
IR

سكيكدة                                                                          
تعليمة بتحويل عدد من الملفات 

المشبوهة ..رؤوس "فساد 
كبرية" أمام العدالة قريبا 

ص15

يف حال الفشل يمكنهم العودة إىل مناصب عملهم

شروط استفادة الموظفين من عطل استثنائية 
إلنشاء مؤسساتهم الخاصة

قال أن األمن القضايئ يتحقق بقرارات 
قضائية معللة

ص 3

سفري الجزائر بروما يكشف: 

تعزيز الرشاكة ومشاريع الطاقة 
يف صلب أجندة زيارة الرئيس 

تبون إىل إيطاليا قريبا

وزير المجاهدني العيد ربيقة:

رضورة إنجاز مجمع 
وطني للذاكرة للفرتة 

ما بني 1830 و 1962
ص 4

يأتي خلف بن زمية وليفاندوفسكي 

وزير العدل يحذر من املساس 
بكرامة وحقوق املتقاضني

رئيس يتراجع ويلتزم الصمت وأعضاء يستقيلون تباعا  ؟

ص 5

ص24

تبسة                                                         
عندما يتحول الجنس الناعم 
إىل مجرم محرتف ..جرائم قتل 

أبطالها نساء  

محرز ثالث أفضل العب في دوري 

أبطال أوروبا

ماذا يجري داخل بيت »الفاف«

باتنة                                                       
توقيف  05 موظفني تورطوا 

يف قضايا رسقة و تزوير 
ص24

ص12

ص 5



الثالثاء 10 ماي 2022 م
الموافق لـ 09 شوال 1443 هـ

 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم
2

ع س لنحلة
لـسع 

  تصدر عن شركة نور شمس للصحافة والنشر
ش.ذ.م.م رأس مالها :00. 100.000 دج

المقر االجتماعي : الوحدة الجوارية رقم 5 
تحصيص رقم 137 المدينة علي منجلي- 

قسنطينة –
 الرئيس المدير العام مسؤول النشر :

اليزيد سلطان
مدير التحرير: محمد مصباح

منسقة التحرير :مريم بحشاشي  
التحرير :

هاتف فاكس : 031741609

الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة اإلشهار: 

هاتف فاكس : 031741609
 البريداإللكتروني:

Soltanesama2014@gmail.com
aineldjazairpub@gmail.com

ANEP المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واالشهار
من أجل إشهاركم  توجهوا للمؤسسة الوطنية 
لالتصال والنشر واالشهار ANEP المتواجدة 

ب 01 نهج باستور الجزائر 
الهاتف الثابت:  021 71 16 64 – 021 73 71 28

الفاكس : 021 73 95 59 – 021 73 99 19
  البريد االلكتروني:

agence.regie@anep.com.dz 
Programmation.regie@anep.com.dz

SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق
 التوزيع : قربوعة للتوزيع 

موقع عين الجزائر على األنترنيت :
www.aineldjazair.dz

البريد اإللكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

ثالث سنوات حبسا من بينها عام موقوف النفاذ  
للمسيء للرسول بالشريعة بتبسة

أنالينا  األلمانية  الخارجية  وزيرة  تعرضت 
أحد  قام  عندما  محرج  لموقف  بيربوك 
حديثها  أثناء  بالبيض،  برشقها  الحاضرين 
في تجمع انتخابي في مدينة فوبرتال )شمال 

وستفاليا(.  - الراين 
متحدث  عن  أ« نقال  ب  وكالة »د  وذكرت 
البيانات  تسجيل  تم  أنه  الشرطة،  باسم 

جنائية. قضية  الشخصية للمعتدي وفتحت 
ركض  بيربوك،  على  البيض  إلقاء  وعند 
الوزيرة  لحماية  المنصة  األمن إلى  أفراد 

االنتخابي. حديثها  تابعت  ثم  ومن 
النتقادات  الفيدرالية  الحكومة  وتعرضت 
بسبب  وآخرين،  السالم  نشطاء  من 
إلى  الثقيلة  األسلحة  إرسال شحنات 

أوكرانيا.
وزير  تعرض  الماضي،  أبريل  نهاية  في 
في  المناخ  وحماية  االقتصادية  الشؤون 
استهجان  لصيحات  هابيك،  روبرت  ألمانيا، 
في  انتخابي  حدث  في  ألقاها  كلمة  خالل 

وستفاليا(.  - الراين  )شمال  بيليفيلد  مدينة 
)البرلمان  انتخابات  تجرى  أن  المقرر  ومن 
الراين  15 مايو بوالية شمال  اإلقليمي( في 
اكتظاظا  األكثر  وهي  الفيدرالية،  وستفاليا 

البالد. في  بالسكان 
نوفوستي

اعتقال 16 مهاجرا جزائريا 
بينهم نساء وقصر في إسبانيا

الطبعة  فعاليات  انطالق  تم،أمس، 
األولى لتظاهرة  المالية القسنطينية 
و  باي  أحمد  الحاج  بقصر  وذلك 
إلحياء  القديمة  المدينة  ازقة  جابن 
هاته العادة المندثرة و الحفاظ على 

االرث  القسنطيني. 
الثقافية  التعابير  قصر  احتضن 
الحاج أحمد باي  هذه التظاهرة ،و 
تقليدية  و  ثقافية  أعمال  بعرض  قام 

لدار عزي، كما تم عرض األلبسة التقليدية و الحلي  
للموروث الثقافي القسنطيني.

و في السياق ذاته صرح مدير الثقافة عريبي زيتوني  
التظاهرات  كل  غرار  على  و  التراث  شهر  انه  بما 
التي أقيمت في قسنطينة من معارض و محاضرات و 
انشطة كلها تعنى بالتراث الالمادي، قام قصر الحاج 
أعتبرها  و  األولى  الطبعة  هذه  باحتضان  باي  أحمد 
مميزة،  بطريقة  التراث  على  للحفاظ  مهمة  مبادرة 

عرفت  الطبعة  وأن  خصوصا 
مشاركة الشباب الذين ارتدو االلبسة 
المالية  ارتدين  الشابات  و  التقليدية 
مدى  للناس  ليرين  القسنطينية  
كانت  كيف  و  اللباس،  هذا  حالوة 
تللك  أثناء  تعيش  القسنطينية  المرأة 
تدفع  التظاهرة  هذه  أن  كما  الحقب 
حول  اتهم  استفسار  لطرح  الشباب 
حكاية المالية من جداتهم و امهاتهم 

اللواتي واكبن تللك الحقبة.
الجذير بالذكر أن هذه التظاهرة انطلقت من قصر الحاج 
أحمد باي لتجوب شوارع قسنطينة العتيقة على غرار 
شعار«احكي  تحت  السويقة  و  الجليس  سيدي  ساحة 
مدير  اعتبر  و  رواية«،  و  تراث  المالية  قسنطينة  يا 
الثقافة أن هذه الدورة البد منها ألن المواطن ليس دائما 
الذي يأتي لالطالع، بل  البد للذهاب الية و تحسيسه 
أكثر بهذا التراث الالمادي.              مريم بن جامع

تزامنا و االحتفاالت بشهر الرتاث

انطالق فعاليات الطبعة األولى لتظاهرة المالية 
لقسنطينية ا

للواء  التابعة   »UCRIF« مجموعة  من  عمالء  اعتقل 
إيبيزا  في  الوطنية  الشرطة  مركز  في  والحدود  الهجرة 
 6 بينهم  الجزائر  من  شرعي  غير  مهاجر   16 بإسبانيا، 

قاصرين وامرأتان.
كما تم أيضا اعتقال جزائريين اثنين وهما صاحب القارب 
مواطنين  حقوق  ضد  جرائم  ارتكاب  بتهمة  ومساعده، 

أجانب والتحريض على الهجرة غير الشرعية.
وتم اعتراض القارب الذي كانوا يعتزمون الوصول به إلى 
إيبيزا، كما ورد في مذكرة من قبل فيلق الشرطة الوطنية 

اإلسبانية.
من  وجميعهم  16 شخصا،  المسافرين  عدد  إجمالي  وكان 
قصر  وستة  وامرأتان  رجال  منهم  ثمانية  جزائري،  أصل 
يحملون  5 و14 سنة، وجميعهم ال  بين  أعمارهم  تتراوح 

وثائق رسمية.
القارب  أن  وفورمينتيرا  إليبيزا  البحرية  القيادة  وذكرت 
الحمولة  إلى  باإلضافة  األساسية  السالمة  تدابير  إلى  يفتقر 

الزائدة.
ق.م

 الفدرالية الوطنية  
لجمعيات األحياء بميلة 

ترافق  المقبلين على 
اجتياز شهادة البكالوريا 

األحياء  لجمعيات  الوطنية   الفدرالية  أمس  نهار  نظمت، 
اجتياز  المقبلين على  بالتالميذ  نفسية خاصة  بميلة مرافقة  
شهادة البكالوريا دورة جوان 2022. تحت إشراف مديرية 

الشباب والرياضة لوالية ميلة وديوان مؤسسات.
هذه  ميلة  أحياء  لجمعيات  الوالئية  الفدرالية  وأطلقت    
بالحركة  مكلف  ميلة  والية  والي  وبحضور  المبادرة 
الجمعوية، انطالق االيام التحسيسية لطلبة البكالوريا ولمدة 
و   سليمان  طوبال  بن  ثانوية  من  لكل  متتالية  أيام  ثالثة 
ثانوية مغالوة رمضان.و ثانوية عبد الحفيظ بوالصوف و 
نشط  هذه االيام التحسيسية اخصائيين نفسانيين في » علم 
النفس العيادي« تحت شعار« التحفيز االيجابي في صناعة 
رئيس  لهشيلي  محمد   حسب  الدراسي«،   و  التفوق 
من  الهدف  فإن  بميلة  األحياء  لجمعيات  الوالئية   الفدرالية 
هذه الحملة هو مرافقة التالميذ للتحضير الجيد لالمتحانات، 
مع تخفيف الضغط النفسي عنهم حتى يتجاوزوا االمتحانات 
الحملة توزيع مطويات على  بسهولة والنجاح ، كما تخلل 

بالمناسبة. التالميذ 

بدون تعليق

وزيرة خارجية ألمانيا 
تتعرض العتداء

تبسة  ،  غرب  كلم   50 الشريعة  لمدينة  الجنح   محكمة  امس  ،  اول  يوم  أدانت 
بسنتين  الدين،  من  بالمعلوم  واالستهزاء  )ص(  الكريم  للرسول  باإلساءة  المتهم 
الحادثة  10 ماليين سنتيم.  قدرها  مالية  النفاذ  وغرامة  نافذا وعام موقوف  حبسا 
وقعت نهاية األسبوع الماضي، بعد أن ارتكب المعني جرمه من خالل تعليق على 
إحدى المنشورات في موقع التواصل االجتماعي، ما خلّف موجة من الغضب لدى 
سكان المنطقة  هذا وقد نظم المئات من سكان بلدية الشريعة وقفة احتجاجية سلمية 
أفضل خلق  الكريم  قيمة رسولنا  والتقليل من  الصارخ  التعدي  بعد  المدينة،  بوسط 
الله ووصفه بأوصاف دنيئة. يذكر أن المتهم الذي يعمل موظفا ببلدية الشريعة في 
والية تبسة، تمت متابعته في هذه القضية بعد الكتابات المتعددة له، على صفحات 
مكذوبة  وأقوال  أحاديث  سرد  خالل  من  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع 
مشاعر  حرك  ما  باستهزاء،  عليها  التعليق  ثم  شخصه،  في  والطعن  الرسول  عن 
بلديات  ومختلف  الشريعة،  بمدينة  والتذمر  االحتجاج  من  موجة  وخلق  المواطنين 
الوالية، إلى أن قرر أبناء المنطقة التجمهر يوم الجمعة في حركة احتجاجية أمام 

مقر الدائرة بوسط المدينة، مطالبين الجهات القضائية بمعاقبته.  
هواري غريب

مواطنون يحتجون لنرصة النبي محمد صىل اهلل عليه وسلم  
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سفير الجزائر بروما يكشف:

تعزيز الشراكة ومشاريع الطاقة في صلب أجندة زيارة الرئيس 
تبون إلى إيطاليا قريبا

فــي  الجزائــر  كشــف ســفير   n
رومــا عبــد الكريــم طواهريــة ، عــن   
أبــرز  محــاور أجنــدة زيــارة رئيــس 
الجمهوريــة عبــد المجيــد تبــون إلــى 
إيطاليــا بدعــوة مــن نظيره ســيرجيو 
ــف  ــح مل ــيتم فت ــث س ــا، حي ماتاري
المشــاريع  وكــذا  والطاقــة  الغــاز 
كمــا  البلديــن،  بيــن  المشــتركة 
بمســتثمرين  الجزائــر  ستســتعين 
إيطالييــن فــي مجــال زراعــة القمــح 
الغذائــي  األمــن  تحقيــق  لضمــان 
خــال المرحلــة المقبلــة فــي ظــل 
ــة . ــة الســوق العالمي اســتمرار أزم
وأوضــح طواهريــة، فــي حــوار مــع 
وكالــة األنبــاء اإليطالية أن الرئيســين 

تبــون وماتاريــا، ســيثبتان المشــاريع 
ــى  ــة إل القائمــة بيــن البلديــن باإلضاف
ــدا أن  ــدة، مؤك ــات جدي ــع اتفاقي توقي
الجزائــر تريــد االســتفادة مــن خبــرة 
مجــال  فــي  اإليطاليــة  الشــركات 
مشــيرا  الصحراويــة،  الســياحة 
جميــع  ســتوفر  الحكومــة  أن  إلــى 
اإليطالييــن  للمســتثمرين  المزايــا 
الســيما  الغذائــي،  األمــن  لتحقيــق 
مــع اســتمرار الحــرب األوكرانيــة 

وانعكاســاتها علــى مــادة القمــح.
وتحــدث الدبلوماســي عــن مقتــرح 
الجزائــر بإنشــاء شــركة مشــتركة 
والتجاريــة  المدنيــة  الســفن  لبنــاء 
ــة  ــيتم مناقش ــث س ــر، حي ــي الجزائ ف

رئيــس  زيــارة  فــي  النقطــة  هــذه 
تبــون،  المجيــد  عبــد  الجمهوريــة 
التعــاون  إطــار  فــي  ســيتم  كمــا 
مناقشــة تبــادل الخبــرات الجامعيــة 
خاصــة  وإيطاليــا،  الجزائــر  بيــن 
فــي مجــال التكنولوجيــا كمــا أوضــح 
ســفير الجزائــر أن الجزائــر تريــد 
اإليطاليــة  الخبــرة  مــن  االســتفادة 
منوهــا  الســياحة،  مجــال  فــي 
ــا  ــي تزخــر به ــة الت باألماكــن الرائع
الجزائــر فــي حــال اســتغالها، ملفتــا 
القطاعــات  مــن  العديــد  أن  إلــى 
الزيــارة،  ضمــن  تدخــل  األخــرى 
واألشــغال  البنــاء  غــرار  علــى 
العموميــة وصناعــة وإنتــاج األدويــة 
ــات  ــا المعلوم ــت وتكنولوجي واإلنترن

واالتصــاالت.
ملفــات  أن  طواهريــة،  وقــال 
االتفاقيــات ســتكون ضمــن أجنــدة 
الحكوميــة  للقمــة  الـــ4  الــدورة 
ــر،  ــي الجزائ ــي ســتعقد ف ــة الت الدولي
المقبــل،  يومــي 17 و18 جويليــة 
وعلــى هامــش االجتمــاع، ســيكون 
هنــاك أيضــا لقــاء مــع شــركات مــن 
ــدى أعمــال فــي  البلديــن، ضمــن منت

ــه. ــهر ذات ــن الش الـــ18 م
األخيــرة  االتفاقيــات  وبخصــوص 
والجزائــر  إيطاليــا  بيــن  المبرمــة 
ــفير أن  ــد الس ــاز، أك ــاع الغ ــي قط ف

وإيطاليــا  الجزائــر  بيــن  العاقــة 
قويــة جــدا ونموذجيــة وطموحــة، 
فقــط،  الطاقــة  قطــاع  فــي  ليــس 
وإنمــا لــدى الجزائــر رغبــة صادقــة، 
الجديــدة  االستكشــافات  لتكثيــف 
فــي هــذا المجــال لتلبيــة حاجيــات 
ــواق  ــم األس ــة أوال، ث ــوق المحلي الس
الخارجيــة وفــي رده علــى ســؤال 
مجــال  فــي  رومــا  فــرص  حــول 
بعــد  خاصــة  النظيفــة،  الطاقــة 
إعــان الجزائــر إطــاق مشــروع 
»ســوالر 1000« إلنتــاج 1000 
ميغــاواط مــن الطاقــة الكهروضوئية، 
ومشــروع الهيدروجيــن األخضــر، 
دولــة  إيطاليــا  أن  الســفير،  أبــرز 
إســتراتيجية مــن حيــث التعــاون فــي 
مجــال الطاقــة مــع الجزائــر، مؤكــدا 
ــا  ــر وإيطالي ــن الجزائ ــة بي أن العاق
باالســتفادة مــن  ستســمح لألخيــرة 

الهامــة. المشــاريع  هــذه 
بيــن  الثنائيــة  العاقــات  أن  يذكــر 
فــي  عرفــت   إيطاليــا  الجزائــر 
كبيــرا  تقدمــا  األخيــرة،  الســنوات 
الدوليــة  المتغيــرات  مــع  تزامنــا 
ظــل  فــي  خاصــة  واإلقليميــة، 
ــي  ــة الت ــرب األوكراني ــرات الح تأثي
عاقــات  علــى  بظالهــا  ألقــت 

لبلديــن. ا
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n دعــت وزارة التعليــم العالــي 
والبحث العلمي الطلبة الجزائريين 
العائديــن من أوكرانيــا والراغبين 
فــي اســتكمال دراســتهم الجامعية 
بالجزائر، بمأل استمارة المعلومات 
المخصصــة لهم، قبــل تاريخ 15 

ماي الجاري.
وخصصت الوزارة رابطاإلكترونيا  
مــن  العائديــن  الطلبــة  لفائــدة 
أوكرانيــا لتقديــم طلباتهــم، مرفقة 
تخــص  التــي  الثبوتيــة  بالوثائــق 

المحصــل  البكالوريــا  شــهادة 
المــدروس  والتخصــص  عليهــا 
فــي أوكرانيا , وبناء عليه ســتقوم 
الــوزارة بدراســة ملفــات الطلبــة 
الراغبين باســتكمال دراســتهم في 
الجامعــات الجزائرية، وهذا بعدما 
ســبق للمعنييــن أن راســلوا وزير 
التعليم العالــي والبحث العلمي من 
أجــل التكفل بهم بعــد إجائهم من 
أوكرانيا بسبب الحرب مع روسيا .
                              ربيع م 

قبل تاريخ 15 ماي الجاري

وزارة التعليم العايل تدعو الطلبة العائدني 
من أوكرانيا االلتحاق بالجامعات الجزائرية

رزيق: إنشاء المناطق الحرة سيسمح بتخفيض 
فاتورة االسترياد

n أكــد وزيــر التجــارة وترقيــة 
الصادرات، كمال رزيق أن مشروع 
سيســمح  الحــرة  المناطــق  قانــون 

بخفـض فاتورة االستيراد.
عرضــه  خــال  رزيــق  وأشــار 
لمشــروع القانون أمام لجنة الشؤون 
االقتصاديــة بالبرلمــان، أن إنشــاء 
المناطــق الحــرة ســيلغي الرســوم 
الجمركية بين البلدان. باإلضافة إلى 

تعـزيز عملية التبادل التجاري.
مــن جهــة أخــرى، اعتبــر وزيــر 
التجــارة أن إنشــاء المناطــق الحرة 
من شأنه إحتواء اليد العاملة المحلية 

وكذا ترقية المؤسسات الناشئة.
وفــي ذات الصدد، كشــف المتحدث 
عن إنشــاء مؤسســة خاصة لتسيير 

المناطق الحرة.
                                   ق ـ و

الشــعبي  المجلــس  يحضــر   n
الوطنــي لبرنامــج تكوينــي لفائــدة 
األمــة,  مجلــس  وألعضــاء  نوابــه 
فــي إطــار برنامــج األمــم المتحــدة 
للتنميــة, حســبما أفــاد بــه, اإلثنيــن, 

بيــان عــن ذات المجلــس.
ــي إطــار  ــه, و ف ــان أن  وأوضــح البي
التحضيــر لبرنامــج تكوينــي لفائــدة 
الوطنــي  الشــعبي  المجلــس  نــواب 

اجتمــع  األمــة,  مجلــس  وأعضــاء 
ــز  ــس, ع ــام للمجل ــن الع ــوم األمي الي
العــام  واألميــن  خنــوف,  الديــن 
دريســي  محمــد  األمــة,  لمجلــس 
دادة, وبحضــور ممثــل عــن وزارة 
الوطنيــة  والجاليــة  الخارجيــة 
عــن  ممثليــن  وكــذا  بالخــارج 
للتنميــة,  المتحــدة  األمــم  برنامــج 
لدراســة و مناقشــة المحــاور التــي 

البرنامــج  هــذا  خــال  ســتدرج 
علــى  ويشــرف  ويمــول  التكوينــي 
هــذا التكويــن البرلمانــي --يضيــف 
المتحــدة  األمــم  البيان--برنامــج 
خــال  اقترحــت  حيــث  للتنميــة, 
مواضيــع  إليــه  المشــار  االجتمــاع 
ــيما  ــريعي, س ــل التش ــم العم ــدة ته ع
التشــريعية  اإلجــراءات  منهــا 
والصياغــة القانونيــة وكــذا تقنيــات 

البحــوث التشــريعية وباإلضافــة إلــى 
العاقــة  تخــص  اقتــراح مواضيــع 
اإلعــام  ووســائل  البرلمــان  بيــن 
والخطابــات  التدخــات  وتحريــر 
ــي,  ــول البرلمان ــية والبروتوك السياس
ســتقام ورشــات حــول دور وعمــل 
االنتخابيــة  دائرتــه  فــي  المنتخــب 

البرلمانيــة. المبــادرات  وكــذا 
                                   ربيع م 

يف إطار برنامج التعاون مع األمم المتحدة

التحضري لربنامج تكويني ألعضاء غرفتي الربلمان

n شــارك مجلــس األمــة, يــوم اإلثنين 
عن طريق التحاضــر المرئي عن بعد, في 
ورشة عمل نظمتها منظمة المرأة العربية 
حول موضــوع: »تعزيز مشــاركة المرأة 
العربية في الحياة السياســية«, حســب ما 

أفاد به بيان عن ذات المجلس.
وأوضــح البيان أن العضوة, نوارة ســعدية 
جعفر, مثلت مجلس األمة في ورشــة عمل 
خصصت لعرض ومناقشة المرحلة الثانية 
من المشــروع البحثي اإلقليمي الذي تتبناه 
منظمة المرأة العربية حول »تقييم سياسات 
التمييــز اإليجابــي لصالح المــرأة )الكوتا( 
فيما يتعلق بتعزيز مشــاركة المرأة العربية 

في الحياة السياسية«.
وأكدت الســيدة ســعدية جعفر في مداخلتها 
السياســي  التمكيــن  »ضــرورة  علــى 
واالقتصــادي للمــرأة العربيــة, وضرورة 
تفعيل دورها المحوري في التشريع وصنع 
القــرار مــن خــال تواجدهــا الفاعــل في 

البرلمانات الوطنية واإلقليمية والدولية«.
كما اعتبرت في ذات السياق - يضيف ذات 
المصــدر- أن »التشــريعات وحدهــا غير 
كافية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص, لكن المهم 
تحضير بيئة حاضنة للمشاركة السياسية«.
وذكــر بيان مجلــس األمة أن هذا النشــاط 
ينــدرج  فــي إطــار »الســعي إلــى تمكين 

المــرأة العربيــة وتفعيل دورها فــي الحياة 
السياسية«.

وتتناول الدراســات الميدانيــة التي أعدتها 
منظمة المــرأة العربية في إطــار المرحلة 
الثانية من المشــروع المذكور, تجارب كل 
من العراق وفلسطين وموريتانيا ومصر,و 
والخصائــص  للســمات  تحليــا  تتضمــن 
المميزة لكل تجربة باإلضافة إلى تحدياتها, 
على أن تختتم »بجملة من التوصيات ترفع 
لحكومات الدول العربية لاسترشاد بها«.

وذكــر المجلس بأن منظمــة المرأة العربية 
كانت قــد تناولــت تجربــة الجزائر ضمن 
إطاق المرحلة األولى من المشــروع عام 
2019, حيــث تــم عــرض نتائجها خال 
ورشــة عمــل بواســطة منصــة إلكترونية 
للتحاضــر المرئــي عــن بعــد فــي أكتوبر 

.2020
                                         ق ـ و

مجلس األمة يشارك يف ورشة عمل من تنظيم 
منظمة المرأة العربية

ــة  ــة والجالي ــر الشــؤون الخارجي ــاد وزي n أش
و  لعمامــرة،  رمطــان  بالخــارج،  الوطنيــة 
رئيــس  نائــب  تيركوفيتــش،  بيســرا  الســيدة 
مجلــس الــوزراء، وزيــرة الشــؤون الخارجيــة 

للبوســنة والهرســك بالقــرار المتخــذ مــن قبــل 
ــل  ــز التمثي ــا مــن الجانبيــن، لتعزي الســلطات العلي
فــي  الســفارات  فتــح  خــال  مــن  الدبلوماســي 
عاصمتــي البلديــن، حســب مــا افــاد بــه، يــوم 

للخارجيــة. بيــان  االثنيــن، 
ــوم  ــرة, ي ــيد لعمام ــتقبال الس ــال اس ــذا خ ــاء ه ج
ــوم  ــي تق ــش, الت ــن, الســيدة بيســرا تيركوفيت االثني
اجريــا  حيــث  الجزائــر,  إلــى  عمــل  بزيــارة 
محادثــات علــى انفــراد قبــل أن تتوســع لتشــمل 
وفــدي البلديــن, تــم خالهــا التأكيــد علــى عاقــات 
ــر والبوســنة  ــي تجمــع الجزائ ــة الت ــة القوي الصداق
ــاني  ــي و اإلنس ــن اإلرث الثقاف ــك, و تثمي والهرس

ــعبان. ــمه الش ــذي يتقاس ال

الوزيــران  أشــاد  فقــد  ذاتــه,  البيــان  بحســب  و 
ــن  ــا م ــلطات العلي ــل الس ــن قب ــذ م ــرار المتخ بالق
مــن  الدبلوماســي  التمثيــل  لتعزيــز  الجانبيــن, 
خــال فتــح الســفارات فــي عاصمتــي البلديــن, مــع 
ــاون  ــاق التع ــة آف ــل لترقي ــرورة العم ــه بض التنوي
الثنائــي ,كمــا ونوعــا, الســيما عبــر تعزيــز إطــاره 

القانونــي.
بهــذه  تنــاوال,  الطرفــان  أن  البيــان  أضــاف  و 
المناســبة أبــرز التطــورات السياســية واألمنيــة 
علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي, مبرزيــن 
ــن  ــن البلدي ــيق بي ــاور والتنس ــف التش ــة تكثي أهمي
ــا ذات االهتمــام المشــترك. حــول مختلــف القضاي
                                                   ق ـ و

لعمامرة و نظريته البوسنية يشيدان بتعزيز التمثيل الدبلومايس للبلدني

n اســتقبل رئيــس الجمهوريــة 
االثنيــن،  تبــون،  المجيــد  عبــد 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، 
البوســنة  خارجيــة  وزيــرة 
. توركوفيــك  والهرسك،بيســيرا 
وجــرى االســتقبال بمقــر رئاســة 

مــن  كل  بحضــور  الجمهوريــة، 
والجاليــة  الخارجيــة  وزيــر 
رمطــان  بالخــارج،  الوطنيــة 
ــة  ــوان رئاس ــر دي ــرة، ومدي لعمام
الجممهوريــة، عبــد العزيــز خلــف.
                                  ربيع م 

الرئيس تبون يستقبل وزيرة خارجية 
البوسنة والهرسك
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الصناعة  وزير  تباحث 
جمال  الرحمن  عبد  الصيدالنية، 
مسؤولي  مع  باحمد،  بن  لطفي 
على  واتفقا  سينوفاك،  شركة 
تعزيز وتنويع مجموعة المنتجات 
بين  الشراكة  إطار  في  المصنعة 
سيما  ال  صيدال،  ومجمع  الشركة 
ستمكن  والتي  ّدم،  ال مشتقات 
كمنصة  التموقع  من  المجمع 
المنبثقة  لألدوية  وتصدير  إنتاج 

على  الحيوية  التكنولوجيا  عن 
والقاري.  اإلقليمي  المستوى 

الوزير  أن  للوزارة،  بيان  أوضح 
من  وفداً  استقباله،  خالل  استمع 
الصينية  سينوفاك  مختبرات 
العاّمة،  المديرة  الرئيسة  برئاسة 
الرئيسة  وبحضور  يانغ،  هيلين 
صيدال  لمجمع  العامة  المديرة 
مجمع  و  الوزارة  إطارات  وكذا 
عرض  إلى  العمومي،  صيدال 
حول المشروع المشترك بين شركة 
العمومي  صيدال  مجمع  سينوفاك 

وإقامتها  الشراكة  إدامة  أجل  من 
القصير والطويل من  المدى  على 
تعبئة  تقنية  عبر  توطين،  خالل 
ذلك  مثل  لقاحات  ال إنتاج  وإنهاء، 
المضاد لألنفلونزا وشلل األطفال. 
تعزيز  على  الطرفان  واتفق 
المنتجات  مجموعة  وتنويع 
الشراكة  إطار  في  المصنعة 
مشتقات  سيما  ال  الطرفين،  بين 
إيمينوغلوبولين  مثل  ّدم  ال
 ،I m m u n o g l o b u l i n e s
واأللبومين l’albumine والعامل 

 facteurs Vlll والتاسع  الثامن 
مجّمع  ستمكن  والتي   ،– lX
كمنصة  التموقع  من  صيدال 
المنبثقة  لألدوية  وتصدير  إنتاج 
على  الحيوية  التكنولوجيا  عن 

والقاري.  اإلقليمي  المستوى 
 كما أعرب الطرفان عن رغبتهما 
مجال  في  لتعاون  ل واستعدادهما  
بغية  السريرية  التجارب  إجراء 
وسالمتها  األدوية  فعالية  مراقبة 
قواعد  على  والحصول  الحقيقية 
للدراسات  الاّلزمة  بيانات  ال
لتقدير  الصيدالنية  االقتصادية 
تكاليف  تقييم  وإعادة  أفضل 
العالجية  االستراتيجيات 

لمختلفة.  ا
إعادة  من  لقاء  ال هذا  ومكن   
االستراتيجي  الطابع  على  تأكيد  ال
تتميز  الذي  للجانبين،  والمربح 
صيدال  مجّمع  بين  الشراكة  به 
يتماشى  بما  سينوفاك  ومختبرات 
الصداقة  عالقات  حركية  مع 
التي  واإلستراتيجية  التاريخية 

والصين.  الجزائر  تربط 
الفترة  خالل  الجزائر  وتسعى   
صيدال  مجمع  خالل  من  األخيرة 
مشتقات  إلنتاج  منصة  تكون  ألن 
اإلفريقية  السوق  وجهتها  الدم، 
وشمال  األوسط  الشرق  ومنطقة 
وان  لها   سبق  حيث  إفريقيا، 
تعزيز  على  كوبا  مع  اتفقت 
التعاون ال سميا في هذا المجال. 
س-م
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لتعزيز وتنويع مجموعة المنتجات المصنعة يف إطار الرشاكة بينهما

اتفاق جديد بين وزارة الصناعة 
الصيدالنية وشركة »سينوفاك«

فيما يزتايد عددهن يف السلك من سنة ألخرى

كريكو تشيد باحرتافية المرأة 
يف سلك الحماية المدنية

الحقوق  وذوي  المجاهدين  وزير  أكد 
على  بقالمة،  االثنين  يوم  ربيقة،  العيد 
لذاكرة  ل وطني  مجمع  إنجاز  ضرورة 
أن  و  و1962   1830 بين  ما  لفترة  ل
وافية«  بدراسة  »ستحظى  إنجازه  فكرة 
بالفترة  المرتبطة  المحطات  لكل 

االستعمارية.
لمتحف  زيارته  خالل  الوزير,  وقال 
المجاهد ضمن برنامج إشرافه على اليوم 
باليوم  الرسمية  االحتفاالت  من  الثاني 
ال77  للذكرى  المخلد  لذاكرة  ل الوطني 
لمجازر 8 ماي 1945 التي تحتضنها 
والية قالمة, أنه »ال بد من الذهاب إلى 
لذاكرة تجتمع فيه  ل إنجاز مجمع وطني 
لفترة الممتدة ما  كل المراحل التاريخية ل
بين 1830 و1962«, موضحا أن فكرة 
بدراسة  ستحظى  المجمع  هذا  إنجاز 

المسائل  وكل  المحطات  لكل  وافية 
المرتبطة بالفترة االستعمارية.

إنجاز  بأن  ربيقة  السيد  وأضاف 
كل  تعني  مسألة  »هي  لذاكرة  ل مجمع 
المجمع  بأن  مضيفا  الجزائريين«, 
النوعية  ذات  اإلنجازات  ضمن  يدخل 
إنجازها  على  الدولة  تعكف  التي 
الذاكرة  على  المحافظة  مجال  في 
كبيرة  إضافة  »يمثل  أنه  كما  الوطنية, 
غرار  على  األخرى«,  الهياكل  بقية  ل
والية  مستوى  على  المنجز  المجمع 
المتعلقة  للمسائل  والمخصص  سطيف 
وزير  قال  1945.كما  ماي   8 بمجازر 
إشرافه  خالل  له  كلمة  في  المجاهدين 
متنوعة  ثقافية  و  فنية  نشاطات  على 
بمقر  الكبرى  المحاضرات  بقاعة 
الشهداء واجب  الوالية: »إن حفظ ذاكرة 

مقدس وميثاق غليظ يلزمنا جميعا وعلى 
ينا أن نصونه وأن نحفظه وأن  الدوام وعل
والدروس  العبر  الستخالص  نتذكره 
الوطنية  الهوية  م  معال رسم  و  وتحديد 
وترسيخ القيم الوطنية الحقة«. وأضاف 
لذاكرة  السيد ربيقة بأن »اليوم الوطني ل
المخلد لمجازر 8 ماي 45 الذي نحييه 
)شعب ضحى,  شعار  تحت  السنة  هذه 
عظيمة  سانحة  لهي  تمحى(  ال  ذاكرة 
في  خالدا  حدثا  خاللها  من  نستحضر 
األبي  الجزائري  الشعب  إنجازات  سجل 
الذي جسد روح التضحية والفداء وعبر 
المشروع  لعالم أجمع عن حقه  ل بصدق 
في استرجاع حريته المغتصبة وسيادته 
المنتهكة«. وبعدما جدد تأكيده على أن 
مظاهرات 8 ماي 1945 التاريخية وما 
إبادية  استعمارية  مجازر  من  واكبها 

شنيعة بكل من قالمة وسطيف وخراطة 
)بجاية( تعد نقطة انعطاف حاسمة في 
الشعب  تأكد  و  الوطنين  الكفاح  مسار 
بالقوة ال يسترجع  الجزائري أن ما أخذ 
هذه  أن  الوزير  اعتبر  بالقوة,  إال 
»جديرة  الهامة  التاريخية  المحاطات 
الستقراء  عندها  الوقوف  نطيل  بأن 
والوعي  التاريخي  وإطارها  نتائجها 
في  الثورة  به صناع  تمتع  الذي  الكبير 
مواجهته للمخطط االستعماري الهادف 

إلى تفتيت مقومات الهوية الوطنية«.
الدولة  بأن  المجاهدين  وزير  ذكر  كما 
لتجسيد  الالزمة  اإلمكانات  كل  وفرت 
إلحياء  المبرمجة  المتنوعة  البرامج 
ذكرى عيدي االستقالل والشباب يوم 5 
المناسبة  هذه  بأن  مبرزا  المقبل,  يوليو 
تأكيد على  ل ل العزيزة هي فرصة أخرى 

مواصلة الدرب لتحقيق الوفاء للشهداء.
زيارته  استهل  قد  ربيقة  السيد  وكان 
التي  المواقع  بعض  بتفقد  قالمة  لوالية 
والمجازر  الدامية  األحداث  شهدت 
االستعمارية الشنيعة شهر ماي 1945 
الجير  فرن  عند  مطوال  توقف  حيث 
هيليوبوليس  ببلدية  برادع  حمام  بقرية 
إلى  الفرنسي  االستعمار  حوله  والذي 
إلخفاء  الجزائريين  لجثث  محرقة 

جرائمه االستعمارية.
»كاف  بموقع  وقفة  للوزير  كان  كما 
شهد  والذي  بلدية  ال بذات  البومبة« 
تلك  في  للمشاركين  كثيرة  إعدامات 
الحركة  ومناضلي  السلمية  المظاهرات 
جماعيا  حثثتهم  دفنت  والذين  الوطنية 

بالموقع ذاته.
ق ـ و

وزير المجاهدني وذوي الحقوق العيد ربيقة:

ضرورة إنجاز مجمع وطني للذاكرة للفترة ما بين 1830 و 1962

الجمعّية الوطنّية للتّجار و المستثمرني و الحرفّيني:

ة قرارات مجلس الوزراء تهدف إلى ترقية األنشطة التجارّي
و تشجيع االستثمار

ة خالل اجتماع مجلس الوزراء الخاّصة بإعادة  ة القرارات التي أعلن عنها  رئيس الجمهوريّ ين أهميّ يّ لتّجار و المستثمرين و الحرف ة ل يّ ة الوطن أكدت الجمعيّ
ة و كذا تكليف الحكومة بإثراء القانون الجديد لالستثمار.  جاريّ تّ نّظر في مشروع قانون ممارسة األنشطة ال ال
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ة و تشجيع االستثمار و دعم اإلنتاج الوطني، وعبرت عن ارتياحها لقرار  ترى الجمعية-وفق بيان لها- أًن تلك القرارات تهدف إلى ترقية األنشطة التجاريّ
ة و كذا مراجعة قائمة  يّ ا و مدى احتياجات الّسوق الوطن يّ ة المتضّمن ضرورة استحداث بنك معلومات دقيقة خاص بالمواد المنتجة محل رئيس الجمهوريّ

المواد الممنوعة من االستيراد و تطوير نظام مراقبة الواردات. 
ين إلى استغالل هذه اإلجراءات للمساهمة في  ة و المتعاملين االقتصاديّ يّ ين، جميع المنّظمات المهن يّ لتّجار و المستثمرين و الحرف ة ل يّ ودعت الجمعية الوطن

ة و كذا نظرا لإلمكانات الكبيرة التي تزخر بها بالدنا.  بات الّسوق العالميّ لّ ق نمية خاّصة مع ت تّ ّدفع بعجلة ال تنويع االقتصاد الوطني و ال
س-م

المرأة,  وقضايا  واألسرة  الوطني  التضامن  وزيرة  أشادت 
الحماية  سلك  في  المرأة  باحترافية  االثنين,  كريكو,  كوثر 

المدنية سيما في مجال الطيران و الطب.
 وفي تصريح للصحافة, أوضحت الوزيرة أن هدف زيارة 
لتدريب والتدخل للحماية المدنية, الكائنة  الوحدة الوطنية ل
بالدار البيضاء, هو االطالع على تخصصات المرأة في هذا 
المجال مشيدة باحترافيتها سيما في مجال الطيران والغطس 
المجال  هذا  في  النساء  عدد  أن  وأشارت  والطب  والتسلق 
الزيارة  تزايد مؤكدة أن هذه  امرأة, في   1600 يفوق  والذي 
إبداعات  إبراز  أجل  من  قطاعها  نشاطات  إطار  في  تدخل 

ومؤهالت المرأة الجزائرية في جميع الميادين
لمختلف  زيارتها  أثناء  كركيو  السيدة  تلقت  فقد  لإلشارة,   
وحدات الحماية المدنية على غرار وحدة التعرف والتدخل 
في األماكن الوعرة والخطرة ووحدة إسعاف األشخاص وكذا 
وبعدها  العمل  كيفية  حول  وافية  شروحات  التسلق  وحدة 
للحماية  العام  بالمدير  التي كانت مرفوقة  الوزيرة  اتجهت 
تابعة  المدنية, العقيد بوعالم بوغالف, إلى وحدة الطيران ال
للمرأة  التكوين  مستوى  على  اطلعت  أين  المدنية  للحماية 

في هذا المجال.
ربيع م

بطلب من هيئة الدفاع يف قضية تمويل حملة العهدة الخامسة

تأجيل محاكمة سعيد بوتفليقة 
وعيل حداد ليوم 23 ماي

 
المالية  الجرائم  في  المتخصص  الجزائي  القطب  أجل 
رئيس  شقيق  قضية  أمحمد  سيدي  بمحكمة  واالقتصادية 
علي  المالي  وذراعه  بوتفليقة  السعيد  السابق   الجمهورية 
للحملة  الخفي  التمويل  أهمها  عدة  بتهم  المتابعين  حداد 
 2019 أفريل  في  مقررة  كانت  التي  للرئاسيات  االنتخابية 

لتاريخ 23 ماي القادم .
السعيد  دفاع  هيئة  من  بطلب  القضية   هذه  تأجيل  وجاء 
الى  عليه،  واالطالع  الملف  تحضير  أجل  من  بوتفليقة 
يقضي  الذي  حداد  علي  المتهم  دفاع  هيئة  غياب  جانب 
,ويتضمن ملف هذه  بباتنة  تازورت  السجن بسجن  عقوبة 
القضية وقائع ذات صلة بالحملة االنتخابية للعهدة الرئاسية 
ويتابع  بوتفليقة  العزيز  عبد  المتوفى،  للرئيس  الخامسة  
للحملة  الخفي  التمويل  جانب  الى  ثقيلة  بتهم  المتهمين 
السياسية,تبييض  األحزاب  عمل  في  والتدخل  االنتخابية 

األموال وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد.
ربيع م



يف حال الفشل يمكنهم العدة إىل مناصب عملهم

الكشف شروط استفادة
الموظفين من عطل استثنائية 

إلنشاء مؤسساتهم الخاصة
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قال أن األمن القضايئ يتحقق بقرارات 
قضائية معللة

وزير العدل يحذر من 
المساس بكرامة وحقوق 

المتقاضني
أكد وزير العدل حافظ األختام عبد الرشيد طبي، 
أن  تطبيق القانون على الناس ال يجب أن يمس 
كرامتهم أو حقوقهم األساسية، مشيرا إلى أن األمن 
القضائي ال يتحقق إذا لم تكن األحكام و القرارات 
القضائية معللة ويتماشى هذا مع المنطق القانوني 

والقضائي السليم.  
الجزائر ـ ربيع ـ م

في  ألقاها  التي  الكلمة  في   ، العدل  وزير  وأبرز 
الذين نظمهما  الدوليين  الدراسيين  اليومين  افتتاح 
برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر بالمدرسة 
المحاكم  قضاة  دور  حول  بالقليعة  للقضاء  العليا 
االلتماسات،  إعداد  القرارات و  تسبيب  العليا في 
يعتبر  القضائية  القرارات  و  األحكام  تسبيب  أن 
الوسيلة الفعالة لتحقيق اآلمن القضائي وعليه فان 
القاضي هو المسؤول األول عن شرعية الحكم أو 
القرار الذي يصدره باسم الشعب وأضاف الوزير 
القاضي  يكن  لم  ما  تتحقق  ال  الشرعية  هذه  أن 
في  الفصل  يمكنه من  تأهيل مهني  حاصال على 
النزاع بشكل منصف و بذلك يبعث االطمئنان في 
نفوس األفراد و الجماعات حتى األجانب منهم و 
وعلى  القضاء  أحكام  اتجاه  المستثمرين   السيما 

رأسه المحكمة العليا .
وأشار الوزير عبد الرشيد طبي إلى أن التشريعات 
األحكام  إحاطة  على  بشدة  تحرص  الحديثة 
أحكام  إلى  للوصول  الكافية  بالضمانات  الجزائية 
اقرب للحقيقة الواقعية و القانونية نظرا لخطورة 
على  المباشر  تأثيرها  و  وجزاءاتها  األحكام  هذه 
الجزائري  الدستور  أولى  وقد  األشخاص،  حرية 
مادته  في  القضائية  االحكام  لتسبيب  بالغة  أهمية 
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كما أن قانون اإلجراءات الجزائية يضيف الوزير 
، لم يستثن آية جهة قضائية من التسبيب  بما فيها 
محكمة الجنايات ، بحيث أصبح التسبيب مظهرا 
كرامة  احترام  و  العادلة  المحاكمة  مظاهر  من 
قصور  أو  انعدام  اعتبر  كما  اإلنسان،  حقوق  و 
أمام  بالنقض  الطعن  أوجه  من  وجها  األسباب 
المحكمة العليا .و أوجب على قضاة المحكمة العليا 

أن يسببوا قراراتهم .
وأكد وزير العدل حافظ االختام ، أن أهمية تسبيب 
تبرز في اعتبارها رقيبا  العليا  المحكمة  قرارات 
قانونيا على أحكام وقرارات المحاكم و المجالس و 
في إمكانية أن تكون قراراتها منشأة لقاعدة معيارية 
قانونية في حالة إبهام النص القانوني أو سكوته ، 
باعتبار أن االجتهاد القضائي هو مصدر التشريع، 
حساسة  مسؤولية  العليا  المحكمة  لقضاة  فان  لذا 
اتجاه المجتمع و عليهم الحرص على تأديتها بأمانة 
كما لفت عبد الرشيد طبي إلى أن المشرع أناط 
أيضا للنيابة العامة بالمحكمة العليا دور هام ، فإذا 
رأى المستشار المقرر في ملف الطعن أن القضية 
مهيأة للفصل فيها، أودع تقريره و أصدر قرارا 
المرحلة  هذه  في  و  عليه  العامة  النيابة  باطالع 
يأتي دورها في إيداع التماساتها المكتوبة ، ويشير 
الوزير إلى أن النيابة العامة هي الهيئة القضائية 
حماية  و  العدالة  حراسة  المشرع  بها  أناط  التي 
القانون و هي األمينة على الدعوى العمومية من 
باإلدانة  الدعوى  تنتهي  وقد  منتهاها،  إلى  بدءها 
النيابة  على  ينبغي  الحالتين  كلتا  وفي  البراءة  آو 
أن تقوم بدورها بكل نزاهة وحياد ، فمهمتها هي 
خدمة  و  العدالة  وتجسيد  الحقيقة  إلى  الوصول 
الصالح العام و ليس إدانة المتهم في كل األحوال، 
أما ظهورها في الدعوى العمومية كخصم فال يعدو 
أن يكون متطلبا إجرائيا تقتضيه المحاكمة العادلة .
فالنيابة العامة بوصفها حام القانون يؤكد الوزير ، 
يجب أن تحرص على صحة اإلجراءات المتخذة 
 ، العمومية  الدعوى  مراحل  من  مرحلة  كل  في 
كما من واجبها إبداء التماساتها المكتوبة المناسبة 
للوصول إلى تسبيب قانوني و منطقي و منصف 
للقرار وإال تكون التماساتها شكلية كما شدد  الوزير 
على الواجب القانوني والمهني لقضاة النيابة العامة 
بالمحكمة العليا  في حماية الحقوق ، ذلك أن تطبيق 
القانون على الناس ال ينبغي أن يمس كرامتهم أو 
أن  العامة  النيابة  حقوقهم األساسية و من واجب 
تتأكد في التماساتها أن القانون قد تم تطبيقه بشكل 

صحيح ، إحقاقا للحقيقة و تطبيقا للعدالة.
رـ م

والضمان  والتشغيل  العمل  وزير  قال 
سبب  إن  شرفة،  يوسف  االجتماعي، 
بالموظف،  استثنائية خاصة  إدراج عطلة 
مؤسسته  إلنشاء  له  السماح  بهدف  جاءت 
على  العمل  إطار  في  وهذا   الخاصة، 
تشجيع ودعم إنشاء المؤسسات اقتصادية. 
عرضه  خالل  أمس،  الوزير،  وأوضح 
المؤرخ   -11  90 رقم  القانون  لمشروع 
الموافق   1410 عام  رمضان   26 في 
21 أفريل سنة 1990 والمتعلق بعالقات 
والشؤون  الصحة  لجنة  أمام  العمل، 
المهني  والتكوين  والعمل  االجتماعية 
علي  برئاسة  الوطني،  الشعبي  بالمجلس 
الموظفين  استفادة  شروط  أن   ، ربيج، 
مشاريعهم  إلنشاء  استثنائية  عطلة  من 

في  تعديل  هناك  أن  إلى  مشيرا  الخاصة، 
العطلة  من  االستفادة  وهو  العمل  قانون 
بالنسبة  المقاوالتية  للمشاريع  للتفرغ 

للموظف والعامل على حد سواء. 
العامل  على  يمنع  أنه  شرفة،  وأضاف   
أن  الخاصة  شركته  إنشاء  بصدد  الذي 
ويجب  فيها،  يعمل  التي  الشركة  ينافس 
لم  حال  وفي  شريفة،  منافسة  تكون  أن 
مشروعه  في  الموظف  أو  العامل  ينجح 
العودة  يستطيع  الخاصة  مؤسسته  بإنشاء 

إلى عمله بصفة عادية. 
وبخصوص الشروط التي يجب أن تتوفر 
في الموظف، أوضح الوزير، أنه من بين 
الموظف  سن  يكون  أن  يجب  الشروط 
من  أقل  هو  شركته  إنشاء  بصدد  الذي 
55 سنة، وعمل في مؤسسته أكثر من 3 
سنوات، بينما عقد عمله غير محدد المدة 

وليس عقد سنوي. 
جاء  القانون  مشروع  شرفة،  وأضاف 
 90-11 رقم  القانون  أحكام  ليتمم 
 ،1410 عام  رمضان   26 في  المؤرخ 
الموافق 21 أفريل سنة 1990 والمتعلق 
جديدة  بنودا  ليضيف  العمل،  بعالقات 
للعمال  خالله  من  تتيح  العمل  قانون  في 
مدفوعة  غير  عطلة  من  االستفادة  فرصة 

الخاصة.  األجر إلنشاء مؤسساتهم 
ونوه الوزير إلى أنه يهدف المشروع إلى 
تكريس حق جديد لصالح العمال يتيح لهم 
االستفادة من عطلة غير مدفوعة األجر، 
الجزئي  بالتوقيت  العمل  إلى  اللجوء  أو 
ضمان  مع  مؤسساتهم  إنشاء  أجل  من 
مناصب  إلى  العودة  حق  العمال  لهؤالء 
مشاريعهم  إنجاز  عدم  حالة  في  عملهم 

مؤسسة.  إلنشاء 

المشروع  أن  إلى  الوزير،  أشار  كما 
رئيس  التزام  تجسيد  إلى  يسعى 
والمتعلق  -44ح،  رقم  الجمهورية 
لتنمية  مؤسسة  إلنشاء  عطلة  بتأسيس 
إطار  في  العمال  لدى  المبادرة  روح 
العطلة  مدة  وتحديد  االستثمار،  ترقية 
واحدة  بسنة  مؤسسة،  إنشاء  أجل  من 
أشه   6 بـ  للتمديد  قابلة  األكثر،  على 
تعليق  خاللها  يتم  ر،  الخاصة  مؤسسته 
اللجوء  فترة  تحديد  وكذا  العمل،  عالقة 
إلى العمل بالتوقيت الجزئي بنفس المدة، 
مع  يتناسب  أجر  العامل  فيها  يتقاضى 
والتنظيم  للتشريع  طبقا  المؤدى،  العمل 

بهما.  المعمول 
ليفصل  المشروع  جاء  السياق،  وفي 
في  يرغب  الذي  العامل  بخصوص 
استيفاء  يتطلب  حيث  مؤسسة،  إنشاء 
التنظيم  طريق  عن  ستحدد  شروط 
المهنية  والخبرة  بالسن  السيما  وتتعلق، 
النزيهة،  المنافسة  بقواعد  وااللتزام 
المهني،  العامل  مسار  على  وللحفاظ 
احتفاظ  على  القانون  مشروع  وينص 
المرتبطة  المكتسبة  بحقوقه  العامل 
العطلة  على  إحالته  عند  عمله  بمنصب 
استفادته،  مواصلة  وكذا  مؤسسة،  إلنشاء 
في  التغطية  من  الفترة،  هذه  خالل 
على  عالوة  االجتماعي،  الضمان  مجال 
المنصوص  واإلعالنات  االمتيازات 
لدعم  العمومية  األجهزة  إطار  في  عليها 
للتشريع  النشاطات، طبقا  إحداث وتوسيع 

بهما.  المعمول  والتنظيم 
الهدف من مشروع  وشدد شرفة على أن 
الدولة  جهود  تدعيم  في  المقترح  القانون 
المؤسسات  إنشاء  تشجيع  إلى  الهادفة 
الثروة  تولد  التي  االستثمارات  وترقية 
البطالة  من  الحد  بهدف  الشغل  ومناصب 
عمال  لدى  المقاوالتية  روح  وتنمية 

االقتصادي.  القطاع 
س-م

االقتصادي  التجديد  مجلس  رحب 
مجلس  اجتماع  بمخرجات  الجزائري، 
الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية 
وشدد  أمس،  أول  تبون  المجيد  عبد 
من  مسألة   38 تعديل  ضرورة  على 
أجل  من  باالستثمار  الخاص  القانون 
االقتصاديين  للواقعين  االستجابة 

والدولي.  الوطني 
الجزائر:سناء-م

و قال المجلس في بيان له  تحوز«عين 
إنه  منه،  نسخة  على  الجزائر«، 
أشغال  لنتائج  كبير  بإرتياح  »يرحب 
وتدل  أمس-  –أول  الوزراء  مجلس 
رئيس  عن  الصادرة  التعليمات 
في  الفعلية  رغبته  على  الجمهورية 
صحية  أشغال  ظروف  استرجاع 

بين  الالزمة  الثقة  استعادة  في  والمساهمة  وهادئة 
العمومية.«  والسلطات  االقتصاديين  المتعاملين 

إلثراء  كامل  يوم  تخصيص  قرار  أن  المجلس،  واعتبر 
مجلس  اجتماع  خالل  االستثمار  تطوير  قانون  مشروع 
الوطني،  الشعبي  المجلس  على  عرضه  قبل  الوزراء 

تشريعي  .نص  صيغة  في  مسبوق  غير  عزم  عن  يعبر 
لوطننا«.  االقتصادية  للتنمية  أهمية حيوية  ذي 

االقتصادي  التجديد  مجلس  »إن  البيان،  وأضاف 
وأنه،  األنجع  هو  النهج  هذا  بأن  يقين  على  الجزائري 
والتحديات  العالمي  الوضع  إلى  بالنظر  و  الواقع،  في 
الحكومة  على  يتعين  مواجهتها،  ينبغي  التي  االقتصادية 

والفعالة  المالئمة  الظروف  توفر  أن 
الوطني  االستثمار  محيط  لتحسين 
األجنبي  االستثمار  وجذب  .الخاص 

مستدامة.«  بطريقة  المباشر 
االقتصادي  التجديد  مجلس  وأكد 
بالضبط،  السياق  هذا  »في  الجزائري 
من  مسألة   38 تعديل  ضرورة  على 
من  وذلك  باالستثمار  الخاص  القانون 
.االقتصاديين  للواقعين  االستجابة  أجل 

والدولي«.  الوطني 
االقتصادي  التجديد  مجلس  حث  كما 
الجزائري على أهمية استقرار القوانين، 
مادة  تحرير  على  »يحث  أنه  قال  حيث 
لمدة  القانون  دوام  .في  يكمن موضوعها 
ال تقل عن 10 سنوات، معرفة بوضوح 

االستثمارات ذات أولوية. 
 وأوصى المجلس، وبغية ضمان األمن الغذائي والصحي 
والطاقوي في البالد، ، بتدوين البحث والتطوير، وتثمين 
للمدخالت،  الوطني  واإلنتاج  المحلية،  الخام  المواد 
أولوية.  الزراعية كاستثمارات ذات  الفوائض  ومعالجة 
س-م

الجزائر: سناء-م 

رحب بقرارات مجلس الوزراء ، مجلس التجديد االقتصادي الجزائري :

ال بد من تغيري 38 مسألة من القانون 
الخاص باالستثمار
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الذين  لألساتذة  الوطنية  التنسيقية  دخلت 
اضراب  في  التعاقد,  عليهم  فرض 
إلى  و  االثنين  يوم  من  بدء  وطني, 
ضمن  الحالي,  الشهر  من   14 غاية 
بإدماجهم  المطالبة  االحتجاجات  سلسلة 

بالتزامن  ذلك  العمومية,  الوظيفة  في 
بمحكمة  زمالئهم  بعض  محاكمة  مع 

الرباط. في  االستئناف 
في  االضراب  هذا  المتعاقدون  نظم  و 
مراكش,  مالل,  بني  أكادير,  مدن 

الى  باإلضافة  الحسيمة,  وجدة,  الرباط, 
وقت  في  عنه  سيعلن  احتجاجي  برنامج 

الحق.
تشبتها  التنسيقية,  جددت   , بالمناسبة  و 
جميع  وإدماج  التعاقد,  مخطط  بإسقاط 

أسالك  في  الدعم   وأطر  األساتذة 
على  أكدت  كما  العمومية,  الوظيفة 
خلفية  على  المتابعين  األساتذة  براءة 

احتجاجاتهم.
بمناسبة  نددت  قد  التنسيقية  كانت  و 
الشغل,  عيد  ذكرى  ماي,  الفاتح 
للمزيد  المخزن  بـ«استمرار وضع نظام 
الحقوق  أعناق  على  القانونية  القيود  من 
تزال  والحريات, من خالل نصوص ال 
وأخرى  للدستور,  مخالفتها  رغم  قائمة 

التكبيل«. من  للمزيد  إعدادها  يجري 
و قالت  في بيان, أن هذا اليوم العالمي 
األبرز  عنوانها  »ظرفية  في  يحل 
مقابل  لألسعار,  الصاروخي  ,االرتفاع 
منها,  و«السرقة«  األجور  تخفيض 
مشيرة إلى أن »عمال التربية من أبرز 

الظرفية«. هذه  من  المتضررين 
مطلبهم  على  التعاقد  أساتذة  وأكد 
التعاقد  إسقاط  في  المتمثل  األساسي 
العمومية  الوظيفة  أسالك  في  وإدماجهم 
خارج  أساسي  نظام  ألي  ورفضهم 
مجرد  باعتباره«  العمومية,  الوظيفة 
التعاقد«,  مخطط  لشرعنة  أساس 
الحوار  في  المشاركة  النقابات  محملين 
العمومية,  الوظيفة  إقبار  مسؤولية 
حق  في  المتابعات  بوقف  طالبوا  و 
األساتذة, و إطالق سراح كافة المعتقلين 

الرأي. ومعتقلي  السياسيين, 
ق ـ د

إضراب وطني من 9 إلى 14 ماي 
ألساتذة التعاقد في المغرب

البرلمان  رئيس  التونسية  »النهضة«  حركة  رئيس  أكد 
المحاسبة،  يخشى  ال  حزبه  أن  الغنوشي  راشد  المنحل 
مشيرا إلى أن 10 أشهر من البحث عن أشياء تدين حزب 

»النهضة« باءت بالفشل.
وجاء ذلك في حديث للغنوشي خالل احتفال نظمه حزبه 
8 ماي  لذكرى أحداث  إحياء  بالعاصمة تونس  في مقره 
1991 في الجامعة التونسية، وفق مقطع مصور نشرته 

»النهضة« على صفحتها بـ«فيسبوك«.
الحرم  داخل  طالبية  مظاهرات  هي  األحداث  وهذه 
وُقتل  والسياسي،  النقابي  العمل  بحرية  طالبت  الجامعي 
الشرطة  جهاز  برصاص  آخرون  وجرح  طالبان  فيها 

التي   2011 الجامعات، والذي جرى حله بعد ثورة  في 
أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

تفضلوا  المحاسبة..  نريد  »يقولون  الغنوشي:  وأضاف 
حاسبوا.. اآلن لكم 10 أشهر تفضلوا حاسبوا«.

وأردف: »هذا نور الدين البحيري )نائب رئيس النهضة( 
عاد إلينا من العالم اآلخر بعدا ما قالوا إن عليه ملفات فلم 
حركة  رئيس  وقال  سراحه«.  إطالق  سوى  شيئا  يجدوا 
في  معزوال  بات  سعيد  قيس  الرئيس  نظام  إن  النهضة 
العالم، واصفا األوضاع االقتصادية في تونس بأنها تسير 
الغنوشي  وأضاف  تعبيره.  بحسب  أسوأ،  إلى  سيئ  من 
العاصمة  في  حزبه  فروع  أحد  أعضاء  مع  لقاء  في 

التونسية أنه مستبشر بمستقبل تونس، معتبرا أن ما وصفه 
وستعود  فقط،  وقتية  مرحلة  إال  يكون  لن  بـ«االنقالب« 
تونس إلى العمل بالدستور شيئا فشيئا من أجل وضع حد 
دعا  األحد،  سابق  وقت  وفي  تعبيره.  وفق  للدكتاتورية، 
إلى  العاصمة  في  وقفة  خالل  سعيد  أنصار  من  المئات 
و«محاسبة  يوليو2021«   25 »مسار  أهداف  تحقيق 
شرف  توفيق  التونسي  الداخلية  وزير  وقال  الفاسدين«. 
الدين في تصريحات صحفية األحد إن »عددا كبيرا من 
ورؤساء  وسياسية  وطنية  تبدو  يسمها(  )لم  الشخصيات 

أحزاب نهبوا المال العام ويتاجرون بتونس«.
ق ـ د

راشد الغنوشي: 10 أشهر من البحث عن أشياء 
تدين »النهضة« باءت بالفشل

ليبيا،  تعيشها  »خانقة«  سياسية  انقسامات  وسط 
بعد تعنت الحكومة السابقة في تسليم السلطة، باتت 

األطراف المتنافسة تشحذ أسلحتها، للمواجهة.
أحد تلك األسلحة، كان المجلس األعلى للقضاء في 
ليبيا، الذي دأب تنظيم اإلخوان في الفترة األخيرة 
السياسي، خاصة  الشأن  في  بإقحامه  التلويح  على 
بعد محاولة رئيسه محمد الحافي الترشح لمنصب 
ورفض   ،2021 جانفي  في  الرئاسي،  المجلس 
محاوالت  تقتصر  ولم  المحاولة.  تلك  القضاء 
لمناصب  به  والدفع  الحافي  إغراء  على  اإلخوان 
سياسية، بل إن سيناريو أثير خالل األيام الماضية، 
و«األعلى  »البرلمان«  مجلسي  إقصاء  يتضمن 
للدولة« من الحياة السياسية في ليبيا –حال فشلهما 
في إعداد قاعدة دستورية-، والدفع باألعلى للقضاء 

إلعداد قاعدة دستورية تمهد إلجراء االنتخابات.
خطوة استباقية

 إال أن البرلمان الليبي اتخذ خطوة استباقية إلبعاد 
وكف  السياسية،  الصراعات  أتون  عن  القضاء 
األعلى  بالمجلس  العبث  عن  اإلخوان  تنظيم  يد 
أطماعهم  لتحقيق  سبيال  اتخذوه  والذي  للقضاء، 
بتعيين  قراًرا  الليبي،  البرلمان  وأصدر  السياسية. 
45 مستشاًرا بالمحكمة العليا؛ أبرزهم: محمد بشير 
وعبدالحكيم  البيباص،  المهدي  وإبراهيم  مروان، 

بشير الفرجاني، ومحمد سالم الفارسي، وغيرهم.
خطوة البرلمان فسرها مراقبون بأنها تقطع الطريق 
السياسة،  خط  على  القضاة  إدخال  محاوالت  أمام 
مشيرين إلى أنها أفقدت الحافي الورقة األهم لديه.

عصام  الليبي  والحقوقي  القانوني  قال  جانبه،  من 
اإلعالن  من   35 للمادة  وفقا  إنه  التاجوري، 
الدستوري الليبي المؤقت، فإن اختصاصات مؤتمر 
إلى  آلت  القذافي(  معمر  حكم  )فترة  العام  الشعب 
السلطة التشريعية الممثلة حاليا في مجلس النواب 
الذي أوكل إليه القانون رقم 6 لسنة 1982 بشأن 

تنظيم عمل المحكمة العليا.
ونصت المادة السادسة من القانون على أن يكون 
تعيين رئيس المحكمة العليا ومستشاريها بقرار من 
مؤتمر الشعب العام، مما يجعل القرار الصادر عن 
مجلس النواب قرارا صادرا عن الجهة المختصة، 

بحسب القانوني الليبي.
تصويب األوضاع

انتظاره  طال  القرار  أن  التاجوري،  وأوضح 
وأعضاء  لرئاسة  القانوني  الوضع  لتصويب 
المحكمة العليا الحالي والذين يشغلون هذا المنصب 
بموجب قرار صادر من جهة منتهية الوالية، أال 
قراًرا  أصدر  الذي  العام  الوطني  المؤتمر  وهي 
 25 في  واليته  انتهاء  عقب  المستشارين  بتكليف 
أن  إلى  الليبي  القانوني  وأشار   .2014 جوان 
القرار له شق سياسي، خاصة أن هناك ممارسات 
غير قانونية يمارسها رئيس المحكمة العليا المكلف 
بشكل  تمس  الوالية،  منتهي  الوطني  المؤتمر  من 
عديد  في  وتقحمها  القضائية،  المؤسسة  خطير 
بالبالد،  القائم  السياسي  بالنزاع  المناسبات  من 
يفقدها خصوصيتها كمؤسسة قضائية مستقلة  مما 

جامعة موحدة لكل الليبيين.
حصن أخير

وأشار إلى أن مؤسسة القضاء هي الملجأ األخير 
لليبيا لفض االشتباك، مؤكًدا أن تعليق عمل الدائرة 
 ،2016 عام  منذ  العليا  بالمحكمة  الدستورية 
من  كثيًرا  علق  مما  ببالده«،  حل  ما  »أسوأ  يعد 
الدعاوى الدستورية. من جانبه، قال جمال الفالح 
مجلس  رئيس  قرار  إن  الليبي،  السياسي  المحلل 
النواب بشأن إعادة تشكيل المجلس األعلى للقضاء 
يعود جذوره إلى العام 2018، إال أنه لم ير النور 
إال في الوقت الحالي. وأوضح أن مجلس النواب 
يحق له إصدار التشريعات المعنية التي تنظم عمل 
الدولة والسلطات، إال أنه أبدى تخوفاته مما وصفه 
القضائية،  السلطة  عمل  في  البرلمان  بـ«تدخل« 
للقضاء  األعلى  المجلس  أفعال  ردود  من  محذًرا 

على قرار البرلمان.
ق ـ د

قرار برلماين لتحصني قضاء 
ليبيا من الرصاع السيايس

ضد  جديدة  هجمات  ينفذ  الصحراوي  الجيش 
تخندقات قوات االحتالل املغربي بقطاع

 
االحتالل  جنود  تخندقات  ضد  جديدة  هجمات  أمس,  أول  الصحراوي,  الشعبي  التحرير  جيش  مقاتلو  نفذ 
المغربي بقطاع )أوسرد(, حسبما أفاد به البالغ العسكري رقم 528 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.
و ذكر ذات البيان الذي أوردته وكالة االنباء الصحراوية )واص(, أن وحدات جيش التحرير الشعبي استهدفت 

قوات االحتالل المغربي بمناطق )أسطيلة ولد بوكرين , وشمال وجنوب كلب النص(, بقطاع )أوسرد(.
وكانت مفارز متقدمة من مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي, قد ركزت »هجماتها أمس السبت ضد 

القوات المغربية الغازية بقطاع )حوزة( , وبمناطق )فدرة العش( و )فدرة لغراب(«.
ق ـ د

احتجاجية  وقفات  واألساتذة  المعلمين  من  عدد  نظم 
أمام مباني الواليات والمقاطعات بعدد من مدن الداخل 
المدرسين  إضراب  مع  بالتزامن  وذلك  الموريتاني، 

أيام.  6 بدأ يوم االثنين ويستمر  الذي 
ووفق إيجاز لهيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم 
هذه  في  في  المشاركون  رفع  والثانوي،  األساسي 
مقدمتها  »وفي  الرئيسية  مطالبهم  االحتجاجية  الوقفات 
لهم  يضمن  بما  المدرسين  وعالوات  رواتب  مراجعة 
فع  ور  السكن  وتوفير  واجباتهم،  وتأدية  الكريم  العيش 

المدرسون«. منها  يعاني  التي  المظالم  بعض 
األول  اليوم  في  المعطيات  فإن  نفسه،  المصدر   ووفق 
بلغت  حيث  كبير،  تجاوب  إلى  »تشير  اإلضراب  من 

.»85% اإلجمالية  نسبته 
ارتكبتها  »مخالفات  إنها  قالت  بما  الهيئة  ونددت   
المضربين«  المدرسين  ضد  وأعوانها  اإلدارة 
المضربين  تزيد  لن  اإلجراءات  تلك  أن  على  مشددة 
اإلضراب  في  قدما  المضي  على  وعزما  صالبة  إال 
التنسيق  هيئة  وطالبت  الضائعة.  حقوقهم  النتزاع 

التعليمي  النظام  وإصالح  الوطني  التهذيب  »وزارة 
وذلك  المدرسين؛  لحراك  التجاهل  سياسية  بإيقاف 
إلضراب  الستة  المطالب  تلبي  فورية  مفاوضات  بفتح 

الشموخ«.
بالشأن  والمهتمين  الوطني  العام  الرأي  ودعت   
إلضراب  الموضوعية  الدواعي  »تفهم  إلى  التربوي 
يجد  أن  دون  الرابع  للعام  يتواصل  الذي  المدرسين 

المعنية«. الحكومية  الجهات  طرف  من  جديا  تعاطيا 
ق ـ د

وقفات احتجاجية و إرضاب بقطاع التعليم يف موريتانيا
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ذكرت شبكة تلفزيون الصين أن بيانات 
للنقد األجنبي، أظهرت  الدولة  إدارة  من 
الصينية  األجنبي  النقد  احتياطيات  أن 
حتى  دوالر  تريليون   3.1197 بلغت 
نهاية أفريل، بانخفاض 68.3 مليار عن 

مارس.
وقال نائب رئيس اإلدارة وانغ تشون ينغ: 
تدفقات  تسجيل  في  الصين  »استمرت 
في  الخارج  من  المال  لرأس  صافية 
أبريل الماضي، وحافظ العرض والطلب 
في سوق الصرف األجنبي المحلي على 

توازنه«.
احتياطيات  تراجع  »سبب  أن  وأضاف، 
النقد األجنبي، يعود إلى التأثير المشترك 
لالرتفاع في مؤشر الدوالر واالنخفاض 
على  المالية  األصول  أسعار  في  الحاد 
منها  عوامل  بسبب  العالم،  مستوى 
الجيوسياسية  واألوضاع  كورونا 
وتوقعات السياسة النقدية في االقتصادات 

الكبرى«.

والتقلبات  اليقين  عدم  »تزايد  إلى  ونوه 
العالمي«،  المالي  السوق  في  المتزايدة 
القوية  االقتصادية  »المرونة  أن  مضيفا 
جهودها  عن  فضال  وإمكاناتها،  للصين 
التنمية  مع  بالتزامن  الوباء  لمكافحة 
مما  يتغير،  لن  واالجتماعية  االقتصادية 
النقد  احتياطيات  استقرار  على  سيساعد 

األجنبي في البالد«.
من جهته، أعلن البنك المركزي الصيني 
نسبة  »سيخفض  أنه  سابق،  وقت  في 
بالعمالت  للودائع  االحتياطي  متطلبات 
ابتداء  واحدة  مئوية  بنقطة  األجنبية 
تهدف  والتي  الجاري،  مايو   15 من 
في  األجنبية  العمالت  إدارة  تعزيز  إلى 

المؤسسات المالية«.
التجارة الخارجية ازدادت من جانفي 
إلى أفريل بنسبة ٪10.1 إلى 1.98 

تريليون دوالر
الصينية،  للجمارك  العامة  اإلدارة  قالت 
الخارجية  التجارة  إن حجم  االثنين،  يوم 

إلى  جانفي  من  الفترة  في  ارتفع  للصين 
أفريل على أساس سنوي بنسبة 10.1٪ 

ووصل إلى 1.98 تريليون دوالر
ويتبين من البيانات المنشورة على موقع 
البالد  صادرات  أن  الصينية،  الجمارك 
زادت خالل أربعة أشهر بنسبة 12.5٪، 
لتصل إلى حوالي 1.1 تريليون دوالر. 
إلى   7.1٪ بنسبة  الواردات  ونمت 

881.42 مليار دوالر.
وبلغ الرصيد اإليجابي للصين في الفترة 
مليار   212.93 أفريل  إلى  جانفي  من 
مقارنة   42.3٪ حوالي  بزيادة  دوالر، 

بنفس الفترة من عام 2021.
المنتجات  كل  الصين  تنتج  وعمليا 
الموجودة في العالم تقريبا وتحافظ على 
اتصاالت تجارية نشطة مع معظم البلدان. 
الرئيسيين  الشركاء  من  روسيا  تعتبر 
للصين في مجال توريد مصادر الطاقة.

التجارة  حجم  نما   ،2020 عام  في 
 4.64 )إلى   1.5٪ بنسبة  الصينية 

 2021 عام  وفي  دوالر(،  تريليون 
مستوى  إلى  ليصل   ،30.3٪ بنسبة   -

قياسي بلغ 6.05 تريليون دوالر.
حجم التجارة مع الواليات المتحدة 

ارتفع بنسبة %10,9 هذا العام
للجمارك  العامة  اإلدارة  أفادت  كما 
الصينية بأن التبادل التجاري بين الصين 
ما  الفترة  في  ارتفع  المتحدة  والواليات 
الجاري  العام  من  وأفريل  جانفي  بين 
 245,73 إلى  ليصل   10,9% بنسبة 

مليار دوالر.
اإلدارة  نشرتها  التي  المعلومات  وتدل 
على أن الصادرات الصينية إلى الواليات 
لتصل   14,9% بنسبة  ازدادت  المتحدة 
إلى 184,92 مليار دوالر، فيما ارتفع 
الصين  إلى  األمريكية  الواردات  حجم 
 60,81 إلى  ليصل  فقط   0,3% بنسبة 

مليار دوالر. 
في  للصين  التجاري  الفائض  وبلغ 
خالل  المتحدة  الواليات  مع  تجارتها 
األشهر األربعة األولى من العام الجاري 
إلى 124,11 مليار دوالر بعد ارتفاعها 
بنسبة %23,2 مقارنة مع الفترة نفسها 
الواردات  تشمل  الماضي.  العام  من 
فول  الصين  إلى  الرئيسية  األمريكية 
البترول  وغاز  الدقيقة  والرقائق  الصويا 
وسيارات  الكوك  وفحم  والنفط  المسال 
والنحاس  والذرة  والقطن  الرباعي  الدفع 

وخام النحاس.
بنشاط  المتحدة  الواليات  وتشتري 
والمعدات  الذكية  الهواتف  الصين  في 
وبطاريات  الكمبيوتر  وأجهزة  الخاصة 
البالستيكية  والمنتجات  أيون  الليثيوم 
المنزلية  واألجهزة  األمنية  والكاميرات 
عام  وفي  األطفال.  ولعب  واألحذية 
الصين  بين  التجارة  حجم  بلغ   2020
مليار   586.72 المتحدة  والواليات 
بنسبة  نما  كما   ،8.3% بزيادة  دوالر 
%28.7 في عام 2021 إلى 755.64 

مليار دوالر.
ق ـ إ

رقم خيايل رغم تراجعه

 الصين تكشف عن حجم احتياطياتها 
من النقد األجنبي

أطلقت وزارة النقل السعودية، االستراتيجية الوطنية 
من  مباشرة  وجهة   250 تستهدف  التي  للطيران 
جديد،  جوي  ناقل  وتدشين  المملكة،  مطارات  وإلى 
وفق  أضعاف،   3 إلى  الجوية  الحركة  ومضاعفة 

»سبق«.
قال  الطيران«،  مستقبل  »مؤتمر  هامش  وعلى 
وزير النقل السعودي، صالح الجاسر، إن »المملكة 
ستستقطب استثمارات بأكثر من 100 مليار دوالر 
العقد  نهاية  حتى  والخاص  العام  القطاعين  في 

الحالي«.
بن  سلمان  الملك  السعودي،  العاهل  رعاية  وتحت 
عبد العزيز، افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية 
مستقبل  »مؤتمر  أعمال  االثنين،  يوم  السعودي، 
الطيران« الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني 
العزيز  عبد  الملك  مركز  في  أيام،  ثالثة  مدى  على 

الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
هذا  فإن  السعودية »واس«،  األنباء  وكالة  وبحسب 
المؤتمر يعتبر »حدثا دوليا نوعيا وفريدا في قطاع 
لتبادل  سانحة  فرصة  يشكل  كونه  المدني،  الطيران 
التجارب  أفضل  على  والوقوف  واألفكار  المعارف 
في  المتسارعة  التطورات  لمواكبة  والممارسات، 
تحقيق  روافد  من  رافدا  يشكل  كما  الطيران،  سوق 
المستهدفات الوطنية في تنمية الموارد والقدرات«.

توقيع  سيشهد  »المؤتمر  أن  »واس«  وأوضحت 
فضال  تفاهم،  ومذكرة  اتفاقية    50 عن  يزيد  ما 
اإلستراتيجيات  و  السياسات  من  عدد  إطالق  عن 
كبير  عدد  وتوقيع  المدني،  الطيران  لقطاع  المهمة 
الحكومية  القطاعات  من  كل  بين  الشراكات  من 
والقطاعات الخاصة«، إذ بلغ عدد الدول المشاركة 
 2000 المشاركين  عدد  بلغ  فيما  دولة،   60 فيه 
فعاليات  في  مسجل   4000 من  وأكثر  مشارك 
محاور  ثالثة  على  المؤتمر  يركز  حيث  المؤتمر، 
أساسية هي: »االبتكار والنمو واالستدامة، بوصفها 
الطيران  صناعة  في  ومؤثرة  رئيسة  محاور 

المدني«.
ق ـ إ

تونس.. االستثمارات
األجنبية تصعد 73 بالمئة 

بالربع األول من 2022

أعلنت وكالة النهوض باالستثمار الخارجي في تونس 
عن ارتفاع نسبة االستثمارات األجنبية في البالد بنسبة 
األول  الربع  خالل  سنوي،  أساس  على  بالمئة   73

.2022
إن  أمس،  أول  باالستثمار،  النهوض  وكالة  وقالت 
الربع األول 2022،  االستثمارات األجنبية بلغت في 
نحو 596 مليون دينار )198.6 مليون دوالر(، مقابل 
على  دوالر(،  مليون   114.8( دينار  مليون   344.6

أساس سنوي.
 3.3 على  األجنبية  االستثمارات  مجموع  وتوزع 
ماليين دينار )1.1 مليون دوالر( في الحافظة المالية 
االستثمارات  بلغت  بينما  البورصة(،  في  )االستثمار 
 197.5( دينار  مليون   592.7 المباشرة  الخارجية 

مليون دوالر(.
البالد،  في  االقتصادي  التراجع  تدارك  جهود  وضمن 
تسعى وكالة النهوض باالستثمار الخارجي في تونس، 
التعريف بمناخ األعمال واالستثمار، وتنظيم »منتدى 
و   23 يومي  العشرين  دورته  في  لالستثمار«  تونس 

24 جوان المقبل.
ق ـ إ

يف »حدث دويل نويع وفريد«

»250 وجهة مبارشة«.. 
السعودية تطلق »االسرتاتيجية 

الوطنية للطريان«

وأسعار  التضخم  ارتفاع  أن  من  غيتس«  »بيل  حذر 
الفائدة في االقتصادات الغربية من شأنه دفع العالم نحو 

تباطؤ اقتصادي في نهاية المطاف.
أن  »مايكروسوفت«  لـ  المشارك  المؤسس  وصرح 
الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع 
الدين  دفع  الذي  الوباء  إلى  إضافة  تأتي  األساسية، 
بعض  وسبب  للغاية  مرتفعة  مستويات  إلى  الحكومي 
شبكة  مع  مقابلة  خالل  وذلك  التوريد،  سلسلة  مشاكل 

»سي إن إن«.
أضاف أن العديد من الدول بما في ذلك الواليات المتحدة 
الفائدة  أسعار  رفع  في  بدأت  والهند  المتحدة  والمملكة 
لمحاولة كبح جماح التضخم، وهو ما سيؤدي في النهاية 

إلى تباطؤ اقتصادي.
وفي األسبوع الماضي رفع االحتياطي الفيدرالي سعر 
الفائدة األساسي بمقدار %0.5 لمكافحة التضخم، ومن 
المتوقع أن يتخذ خطوات مماثلة في اجتماعيه المقبلين.

صدارة  احتل  قد  كان  الذي  »غيتس«  استعرض  كما 
قائمة أغنى أثرياء األرض لسنوات عديدة خالل المقابلة 
إن  قائال  التالية«  الجائحة  منع  »كيفية  الجديد  كتابه 
الدول بحاجة إلى االستعداد بشكل أفضل لألزمة الطبية 

العالمية المقبلة.
وكان غيتس قد أجرى مقابلة مع شبكة »بي بي سي« 
البريطانية خالل األسبوع الماضي، تحدث خاللها عن 

المؤامرة  نظريات  أن 
بأنها  به  تتعلق  التي 
كما  »مجنونة«  أفكار 
وصف الهتافات ضده في 
أمر  بأنها  العامة  األماكن 

»مروع«.
برنامج  في  وقال 
الشبكة  على  »توداي« 
مع  لقاءه  أن  البريطانية، 
األمريكي  الملياردير 
كان  إبستين  جيفري 
عن  وتحدث  »خطأ«، 
التنفيذي  الرئيس  انتقاد 
والرجل  تسال  لشركة 
األغنى في العالم »إيلون 
في  له  العلني  ماسك« 

الفترة األخيرة.
أن  من  غيتس«  »بيل  األمريكي  الملياردير  وحذر 
»إيلون ماسك« قد يجعل األوضاع أسوأ في »تويتر«.

واعتبر غيتس، أنه من غير الواضح ما إذا كانت عملية 
استحواذ على عمالق التواصل االجتماعي ستؤدي إلى 

تغيير إيجابي.
مجلس  قمة  خالل  »مايكروسوفت«  مؤسس  وحذر 

الرؤساء التنفيذيين التي تنظمها صحيفة »وول ستريت 
جورنال«، من أنه إذ حصل ماسك على ملكية »تويتر« 
المضللة على  المعلومات  انتشار  بشأن  فهناك مخاوف 
وسائل التواصل االجتماعي، في إشارة لنية ماسك التي 
أعلن عنها من قبل في التخلي عن الكثير من المحاذير 
التي يضعها تويتر بهدف محاربة المعلومات المضللة، 

معتبرا أن تلك المحاذير تعيق حرية التعبير.
ق ـ إ

بيل غيتس يحذر:

التباطؤ االقتصادي العالمي قادم بسبب ارتفاع التضخم
و أسعار الفائدة



   

n طالب، سكان حي« بوعصيدة 
الساسي« مســكن ببلدية تمالوس  
بسكيكدة، مصالح األمن، بتكثيف 
دورياتهــا بالحــي، الــذي أصبح 
بؤرة لالنحرافــات واالعتداءات 
المتكررة على السكان، مطالبين 
بتوفيــر مركــز أمنــي وتعزيــز 
تواجــد عناصر الشــرطة بالزي 
المدني للقضاء على كل أشــكال 
التجاوزات التي باتت هاجســهم 
الوحيد، حيث أكــد البعض منهم 
أنهــم صــاروا ال يؤمنــون على 
أنفســهم وممتلكاتهم، بالنظر إلى 
الغرباء الذين يقصدون الحي من 

األحياء المجاورة.
وحســب عــدد مــن المواطنين، 
المتكــررة  االشــتباكات  فــإن 
صــارت تعكــر صفــو حياتهم، 
آخرهــا التي وقعــت مطلع  هذا 
األسبوع، حينما جاءت مجموعة 
عصيــاً  يحملــون  شــباب  مــن 

وســواطير وهجمــوا علــى أحد 
العمــارات  بإحــدى  المواطنيــن 
التــي كادت تســقط بهــا أرواح، 
ويؤكــد المواطنــون المرحلــون 
من عــدة أحياء، أنهم لــم يكونوا 
يتوقعــون مثل هــذه االعتداءات 
منطقــة  داخــل  اليوميــة  شــبه 
حضريــة، وأشــار بعضهــم إلى 
أنهــم لم ينعموا لحد اآلن بالراحة 
التامــة، كونهــم صــاروا يرون 
مثل هذه االعتــداءات التي تنبئ 
بــأن األمور ليســت بخيــر، بعد 
الجديــدة،  بالســكنات  فرحتهــم 
إثر معاناة لســنوات فــي بنايات 
مهــددة باالنهيار في عــدة أحياء 
شعبية، وقد أبدوا تخوفهم الشديد 
من وقــوع جرائم بفعــل ظاهرة 
المخدرات ومشتقاتها طالبوا من 
مصالح األمــن تكثيف مجوداتها 
لمجابهتها و في القريب العاجل.
                      نورالدين .ب

عين على الشرق 8

سكان حي "بوعصيدة السايس"  
بتمالوس يطالبون بتوفري األمن  

متفرقات  

الثالثاء 10 ماي  2022 م
الموافق لـ 09 شوال 1443 هـ

المشروع لربط منزل عضو في المجلس البلدي  

مواطنون يعترضون على إنجاز حوض لصرف المياه القدرة قرب منبع 
مائي ببلدية الشرايع في سكيكدة

n  احتــج، أمس،  أعضاء من 
المجتمع المدني ببلدية الشــرايع 
غــرب واليــة ســكيكدة، و هــدا 
لالعتراض على مشــروع انجاز 

حــوض تقليــدي لتصفيــة المياه 
القــذرة خــاص بالبنــاء الريفــي 
و هــذا علــى مســتوى منطقــة 
»مفــدورة«، حيــث شــرع فــي 
انجاز حفرة كبيرة لصرف المياه 
القذرة في مكان يقع أعلى المنبع 

المائــي الــذي يــزود أكثــر مــن 
1000 نســمة بالمياه الصالحة 

للشرب.
   المحتجون ، اســتغربوا حسب 
ممثــل عنهم فــي اتصال مع عين 
الجزائر،عــن إصــرار  مصالح 

البلديــة على إقامة حوض تصفية 
المياه القدرة  بوسط تجمع سكاني 
قريب من خزان مائي يشرب منه 
الســكان، حيث أصبحوا مهددين 
بكارثــة وبائيــة وشــيكة، خاصة 
وأن العديــد من المســتفيدين من 
بنــاء الســكن الريفــي بالمنطقــة 
يعتزمــون إقامة أحــواض مماثلة 
لصرف المياه القذرة بعد االنتهاء 
من تشــييد ســكناتهم،و تأسفوا ان 
من قــام بهذا الخطــوة هو عضو 
فــي المجلــس البلــدي المنتخــب 
مطالبيــن بــردم المشــروع فورا 
التــي تهددهم  خاصة األضــرار 

مستقبل القريب جدا.
رئيس بلدية الشــرايع من جهته، 
أكد بأن التجمع الســكاني ســوف 
يتم ربطه قريبا بشــبكة الصرف 
الصحــي مــن خــالل مشــروع 
بســيط علــى مســافة 100 متر 
فقــط، ووقف لجوء الســكان الى 
األحــواض التقليدية لتفادي تلوث 
المنبع المائــي الذي يعد المصدر 
الوحيــد لتــزود الســكان بالمــاء 

الشروب.

أطفال  األمراض النادرة يف قسنطينة سكيكدة :نورالدين .ب
يعالجون تحت رعاية مستشفى محمد 

بوضياف الخروب

n تــم أمس  انطالق الطبعة الثانية 
العلمــي بجامعــة  البحــث  ألســبوع 
قســنطينة 3 صالــح بوبنيدر ووالذي 
ســيدوم إلى غاية  12 ماي و جاءت 
االنطالقــة مباشــرة من كليــة علوم 
الســمعي  و  االتصــال  و  االعــالم 

البصري
وتهــدف الطبعــة الثانيــة لألســبوع 
لترقيــة البحــث بجامعــة قســنطينة 
بوبنيديــر صالــح واالهتمــام علــى 
االنفتاح العلمي الدولي تحت شــعار 
» مــن أجــل أفق جديدة علــى العالم 

العلمي«.
كمــا ســتطلق جامعــة قســنطينة 3 
الطبعة الثانية ألســبوع ترقية البحث 

العلمــي المزمــع عقــده مــن 9-12 
مــاي 2022 بكليــة علــوم اإلعالم 
واالتصــال وبحضــور ممثليــن عن 
جامعــة فلوريــدا الواليــات المتحدة 
األمريكية (  ضيف شرف األسبوع.

هــذه  مجريــات  علــى  يشــرف  و 
التظاهــرة مجموعــة مــن الخبــراء 
األكفاء مــن داخل الوطــن ) جامعة 
قســنطينة 3 ، جامعة قســنطينة 1 ، 
جامعة بســكرة ، المدرســة الوطنية 
العليــا للبيوتكنولوجيا ، مركز البحث 
في العلوم الصيدالنية ، جامعة مسيلة 
، جامعــة ســطيف ( ومــن خــارج 

الوطن ) جامعة فلوريدا - أمريكا (
                                   مريم. ب

منحة البطالة 

استفادة أزيد من 18 ألف من حاميل الشهادات الجامعية بقسنطينة

n أكــد مديــر الوكالــة الوالئية 
برئاســة  والمكلــف  للتشــغيل 
اللجنة الوالئيــة لإلدماج المهني 
لقمات  بقســنطينة  واالجتماعــي 
مســعودان أنــه تم تســجيل  أزيد 
من 25800 مســتفيدا من منحة 
البطالة بقســنطينة ،ووصل عدد 
المســتفيدين من منحــة البطالة 
إلى 18347 من حاملي الشهادات 
الجامعيــة ،و 4980 من خريجي 
مراكــز ومعاهد التكوين المهني ، 

12476 دون مستوى علمي.
 ومن جهة أخرى أكد ذات المسؤول 
فيــن  يــة التســجيل للمتخل أن عمل
ــة  البطال منحــة  مــن  لالســتفادة 
حسب الشروط المنصوص عليها 
عبــر  عــادي  بشــكل  ــة  متواصل

المنصــة اإللكترونية المخصصة 
للعملية ،حيث  بلغ عدد المسجلين 
بالمنصة الرقمية بوالية قســنطينة 

يا. 34473 مسجال اول
و معدل عدد االســتقباالت اليومية 
حســب مواعيــد المعنييــن بإيداع 
لتشــغيل  الملف بالوكالة الوالئية ل
بقســنطينة مــا بيــن و400 200 

معني بالمنحة.
و مــن جهــة أخــرى و فيما يخص 
م الشغل و عملية االدماج  دائما عال
أكد رئيس مصلحة المســتخدمين 
بمديرية التربية لوالية قســنطينة 
يــة اإلدماج  ــى محمــد ان عمل بلعل
المهنــي بقطــاع التربيــة بواليــة 
ــود مــا قبــل  فئــة عق قســنطينة ل
يــوم 5151  التشــغيل بلغ لحــد ال

مستفيدا.
ــى ثالث  المعنيــون مقســمون عل

دفعات من أصحاب الخبرة المهنية 
التي تفوق الثماني سنوات.

ــود الشــبكة االجتماعيــة   فئــة عق
العدد ي 204 مستفيدين منذ سنة 

2019 الى غاية أفريل الماضي.
يــة اإلدمــاج   و أضــاف بــان عمل

المهنــي بقطاع التربية ســتنتهي 
قبل نهاية شهر ماي 

توظيــف  يــة  عمل بــان  اقــر  و   
المدمجين ستكون بمراعاة القرب 
من مقر ســكناهم حسب الخارطة 

التعليمية بالوالية.

حرق النفايات االستشفائية كارثة بيئية تهدد السكان يف سكيكدة

n دقت،أمــس مــن جديــد، جمعيــات 
محلية في والية سكيكدة، ناقوس الخطر 

بســبب الدخــان المنبعــث جــراء حرق 
النفايــات االستشــفائية لمــا تطرحه من 

مواد كيماوية خطيرة أثرت بشــكل كبير 
على البيئــة و الصحة العمومية ،خاصة 
بالنســبة للســكان المجاوريــن للمراكــز 
االستشــفائية التــي تعمد حــرق نفاياتها 

بواسطة أجهزة ترميد مبتورة.
تشــكل النفايــات االستشــفائية كابوســا 
حقيقيــا لســكان  بلديات والية ســكيكدة، 
بســبب الدخــان الضــار المنبعــث مــن 
المداخــن وفقــا لتقاريــر صــادرة عــن 
جمعيات محليــة، تناولت حجم المخاطر 
التي  يعيشها السكان المجاورين للمراكز 
االستشفائية في شكاوى وجهت للمصالح 
المعنيــة، والتــي ركز فيهــا هؤالء على 
حجم المخاطــر الناجمة عن هذا الدخان 

الناتج عن إتالف النفايات االستشفائية.
وأفــادوا فــي هــذا الســياق أن المصالح 
االستشــفائية تقوم بحرق نفاياتها  بطرق 
غيــر صحيــة و داخــل أجهــزة ترميــد 

تقليديــة، حيــث كثيــرا مــا تتســبب في 
انتشــار بعض األمراض مثل السرطان 
والربــو  التنفســي  الجهــاز  وأمــراض 

وأمراض أخرى.
  وبحســب مصــدر استشــفائي بمديرية 
الصحة رفض الكشــف عن هويته، فإن 
المصالــح االستشــفائية و لمعالجــة هذه 
النفايــات تقــوم بوضعها داخــل أكياس 
بالســتكية بحســب درجــة خطورتهــا،  
فمنها ما توضع داخل أكياس بالســتكية 
ســوداء اللــون وهــي أقل ضــررا على 
المحيــط و اإلنســان وتحــول للحــروق 
النفايــات  أمــا  العموميــة،  المفرغــات 
األخرى توضــع داخل أكيــاس صفراء 
و حمــراء وهي األكثر تضــررا فتوجه 
إلى أجهزة الترميد الكائنة داخل المراكز 

االستشفائية  ليتم التخلص منها .
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n كشــفت رئيســة قسم األطفال 
بوضيــاف  محمــد  بمستشــفى 
بالخروب الدكتورة فريدة خالص 
، عــن عــدد األطفــال المرضى 
الذيــن يتم عالجهم من األمراض 
النادرة في قســمها ، مشــيرة إلى 
أن األخيــر يتولــى حاليــا رعاية 
20 حالــة مــن األطفــال الذيــن 
يعانون من هذه األمراض- تسمى 
األمراض »اليتيمة« ، والتي تتم 
مراقبتهــا طبياً في المنزل والذين 
يأتــون بانتظام إلــى الخدمة لنقل 
الدم أو لعالج نوبات األلم الحادة.
الحــاالت  نفــس  وبخصــوص   
علــى مســتوى الواليــة ، قالــت 
إن  خــالص  فريــدة  الدكتــورة 
األطفــال المصابيــن بالهيموفيليا 
تتم متابعتهم في قســم الهيموفيليا 
في مستشــفى بن باديس الجامعي 
، باإلضافــة إلى حاالت قليلة من 
نقــص اإلنزيــم الخلقــي  ، قبــل 
التأكيد على 80 ٪ من األمراض 
النادرة لها أسباب وراثية. كما أن 
هناك أيًضا حــاالت تندرج تحت 
نقــص المناعة )المناعــة الذاتية( 
، قبل اإلشــادة بظــروف رعاية 
هــذه الفئة من المرضى ، خاصة 
بعــد البــادرة األخيــرة لرئيــس 
الجمهوريــة الــذي اتخــذ مؤخًرا 

إجراءات لتوفيــر الرعاية لذلك. 
فئة المرضى المهمشين لسنوات. 
من ناحية أخرى في نفس القطاع 
، تم اإلعالن عن مشــروع جديد 
للمستشــفى األخضر الذي يتمثل 
في إنشاء مســاحات خضراء في 
المستشــفى  الجامعي ابن باديس 
في قســنطينة ، من قبل الدكتورة 
نادية كرميش ، أخصائية أمراض 
الجهاز التنفسي وفي نفس الوقت 
رئيسة الجمعية » أصدقاء سيرتا 
»، موضًحــا أن هــذا المشــروع 
يتعلق بإنشــاء وتطوير مساحات 
جديدة داخل مؤسســة المستشفى 
هــذه ، للترفيــه عــن المرضــى 
والــزوار والعامليــن. وأضــاف 
المبادريــن  أن  ذاتــه  المصــدر 
نشــاطهم  أطلقــوا  بالمشــروع 
بشــكل فعال على مستوى خدمة 
األطفــال بوضع بعــض النباتات 
، مــع مطالبة المرضــى وكذلك 
العامليــن بالعناية بها قبل تطوير 
هذه المســاحة. في مرحلة الحقة 
، مــن خالل عملية كبرى تتطلب 
الكثيــر من الوقت والموارد ، مع 
وجود خطط لتعميــم هذه العملية 
على جميع أقســام المستشفى في 

المستقبل القريب.
                            مريم. ب

انطالق الطبعة الثانية ألسبوع البحث 
العلمي جامعة قسنطينة 3
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أمن باتنة  يفك خيوط قضية رسقة سيارة 
ويسرتجعها يف ظرف وجزي

متفرقات 
انتشار واسع للمواقف العشوائية للمركبات بالوالية                              

مطالب بالتدخل لوضع حد لفوضى تحويل 
الطرقات الى باركينغ بتبسة

n  ال تــزال أزمــة مواقــف 
الســيارات بمدينة تبسة قائمة 
المتناهيــة  فوضــى  وســط 
الجهــات  غيــاب  ظــل  ،وفــي 
المعنية تحولــت كل الواجهات 
والطرقــات الرئيســية ومداخل 
المؤسسات التربوية والعيادات 
الــى  المقابــر  الطبية،وحتــى 
مواقــف للســيارات يحرســها 
عصــي   يحملــون  شــباب 
وقضبــان حديديــة ومــا علــى 
صاحب الســيارة أو الشــاحنة 
فــي التوقف اال دفــع ما يطلب 

منه  دون أي احتجاج.
  عوامل نتج عنها على مستوى 
والوالئيــة  البلديــة  المجالــس 
المواطنين،خاصــة  غضــب 
بــات شــباب األحيــاء  بعدمــا 
يغتنمون فرصة وجود مســاحة 
فارغة الستغاللها وتحويلها إلى 
حظيرة، معتمدين في ذلك على 
األســعار التي تناســب جيوبهم 
قانونــي  رادع  وجــود  دون 
يمنعهم من تلك التصرفات التي 
يفرضونهــا علــى المواطنيــن 
الذين يقصدون عاصمة الوالية 
لقضاء حاجياتهم مثلما نالحظه 
يوميا على الرغم من أنها ليست 
حظائر شــرعية، األمــر الذي 
المواطنيــن،إال  يثيــر غضــب 
أن خيارهــم الوحيــد دفع الثمن 
الذي يفرضه أصحاب الحظائر 
غير الشــرعية بهدف حراســة 
مركباتهــم التــي قــد تتعــرض 
للســرقة في أية لحظة ،خاصة 
المشــهورة  األحيــاء  ببعــض 
بهــذه اآلفــة و نظــرا لغيــاب 
ســلطة رقابية تضع حدا نهائيا 

النتشار المواقف غير الشرعية 
للســيارات، فــإن الظاهــرة ال 
تــزال تجد طريقهــا داخل  جل 
أحيــاء  مدينــة تبســة، حيــث 
يســتولي الشــباب البطال على 
مساحات، فضاءات  أرضيات، 
شــاغرة وحتــى علــى أرصفة 
الطرقات ليحولوها إلى حظائر 
لركن الســيارات، كما لم تســلم 
المســاحات المتواجدة بأحيائهم 
من أيادي الشباب الذين يبتزون 
لقضــاء  القاصديــن  الغربــاء 
حاجياتهم وأغراضهم  المتعددة  
ومــا يســجل االنتشــار الكيــر 
لهــذه المواقف المحروســة من 
طرف الشباب وهي أصال غير 
شــرعية  اختــالف كثرتها من 
حي إلى أخر، ويزداد انتشارها 
بهــا  تتواجــد  التــي  باألحيــاء 
أسواق شعبية ، مرافق عمومية  

وتجارية  هامة  .
وقــد أكــد بعــض المواطنيــن 
المتضررين مــن هذه الظاهرة 
أن هــذه الحالة باتت في ازدياد 
يومــا بعــد يــوم، متســببة في 
مشــاكل كثيــرة للقاطنين داخل 
عنــد  األحيــاء، خاصــة  تلــك 
نهاية األســبوع، حيث يصعب 
عليهــم ركــن ســياراتهم، علما 
أن األولويــة لهــم فــي ركــن 
الســيارات، غيــر أن اإلقبــال 
الكبير الذي تشهده تلك األحياء 
المتســببة في انتشــار الحظائر 
غيــر الشــرعية حــرم األطفال 
من اللعب بحرية وسط األحياء 
التــي يقطنون بهــا وما زاد من 
اســتياء الســكان هــو انتشــار 
المواقف بجل األحياء الســكنية 
لمســاحات  منافســتها  وبقــدر 
لعــب األطفال خالل الســنوات 

الماضيــة  وأمــام صمــت كل 
الجهــات المعنية تم االســتيالء 
لألطفــال  فضــاءات  علــى 
وتحويلهــا إلــى مواقــف غيــر 
شــرعية ليــال ونهــارا  خاصة 
على مســتوى األحياء الســكنية 
التــي  بالعمــارات  الخاصــة 
يكتشفون مســاحات شاغرة بها 
خاصة بســكان الحــي او للعب 
األطفال  الســتغاللها وتحويلها 
يفرضــون  حظائر،كمــا  إلــى 
أســعارا من تلقاء أنفسهم، وهذه 
الظاهرة أبطالها شباب تتراوح 
أعمارهم ما بين 18 و 35 سنة 
األمر الذي يؤرق المســؤولين، 
ألن مثل هؤالء الشباب مكانهم 
بالمدارس والعمل اال ان الواقع 
فرض عليهم  الشــوارع همهم 
الوحيــد البحث عن مســاحات 
لتحويلهــا إلــى حظائر وغيرها 
من الظواهر التي يســترزقون 
من ورائها لكســب قوت يومهم 
رغــم خروجهــا عــن النطــاق 
القانونــي بدءا بالمســاحة غير 
المســجلة بالبلدية األمــر الذي 
يعــود ســلبا علــى المواطنيــن 
الذين يغامرون بترك سياراتهم 
لــدى هــؤالء الشــباب الذين ال 
يتحملون حتى مســؤوليتهم عند 

وقوع السرقة
أصحاب السيارات الخاصة  

يزيدون الطين بلة و 
يساهمون في انتشار الظاهرة

ولتســليط األضــواء أكثــر أكد 
اتســاع  ان  المهتميــن  بعــض 
الظاهــرة يتحملــه الجميــع فاذا 
كان واقع الحال لهؤالء الشباب 
البحث عــن مصدر رزق حتى 
بطريقــة غيــر شــرعية ،فــإن 
أصحــاب الســيارات الخاصــة 

ساهموا في تفشي هذه الظاهرة 
بركن ســيارتهم بتلــك الحظائر 
الالشــرعية رغم علمهم باألمر 
،حيــث يعلمــون أن ممتلكاتهم 
ليســت فــي أمــان والخســارة 
الكبيــرة تعــود علــى صاحب 
الســيارة الــذي ال يمكنــه تقديم 
شكوى ضد شخص ليس مسجل 
بالبلديــة، خاصــة وأن ظاهرة 
الســرقة منتشــرة على مستوى 

تلك الحظائر غير الشرعية .
 من جهتهــم بعض حراس هذه 
المواقــف الغير شــرعية  يقول 
أحدهــم فضل عدم ذكر اســمه  
ســيخضع  نشــاطه  تقنيــن  أن 
الشباب لدفع الضرائب ،كما أن 
ذلك سيقنع حسبه السائقين بدفع 
حقــوق الركن مقابل دفع وصل 
التوقف  لصحاب السيارة  دون 
حدوث إشــكالية حول شــرعية 
الموقــف من عدمــه الى جانب 
ذلك أن تقنين النشــاط في إطار 
قانونــي ونصب الفتــات تحدد 
مواقع التوقــف، وكذا تزويدهم 
بوثائق تثبت شــرعية نشــاطهم 
والبطاقــات  الشــارات  مثــل 
الخاصــة بتنظيم هذا النشــاط، 
إنهــم يواجهون  حيث يقولــون 
صعوبــات كبيــرة فــي عملهم 
اليومي بســبب عدم تفهم بعض 
الســائقين الذيــن يرفضون دفع 
إتــاوات التوقــف مقابــل خدمة 
الحراسة التي يضمنونها األمر 
الذي يؤدي إلى نشوب شجارات 
حادة بين المواطنين وأصحاب 

المواقف غير الشرعية.
مسؤولون ببلدية تبسة أكدوا أن 
الظاهرة ال يمكن السكوت عنها 
،وانهم يســعون إليجــاد حلول 

لها .

تبسة :هواري غريب 

n      اســتطاع، نهار أمس األول، 
عناصــر األمن الحضــري الـ 12 
أن تفك خيوط قضية سرقة السيارة 
الســياحية التي تم ســرقتها مؤخرا 
مــن بلدية وادي الشــعبة وهذا بعد 
أن تــم  توقيــف الجاني الــذي يبلغ 
مــن العمر 20 ســنة  الذي صرح 
بأنــه قد قــام ببيــع المركبــة ألحد 
األشــخاص بمدينة الجزار و قيامه 
بشــراء دراجــة نارية مــن إحدى 
الواليات الجنوبية ليتم استرجاعها 
من قبل عناصر ذات المصلحة مع 

تقديمه أمام النيابة المحلية
وفي ســياق ذي صلة ، تمكن،أمس 

األول ، عناصر امن دائرة نقاوس 
مــن توقيــف مركبــة نفعيــة كانت 
بموكــب زفــاف علــى متنهــا 04 
أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 
و 36 سنة من بينهم مسبوق قضائيا 
حيــث تفطــن عناصــر المصلحة 
لوجود ســالح ناري تقليدي الصنع 
لدى الســالفي الذكر بدون رخصة 
و بعــد إخضــاع المركبــة للتفتيش 
تــم العثــور علــى 3.5 كلــغ مــن 
مادة البارود و 110 كبســولة ليتم 
اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 
فــي القضية بالتنســيق مع الجهات 

القضائية المختصة إقليميا.

n     أشــرف أول  أمــس رئيس 
المجلس الشــعبي الوالئي الشــاب 
حمزة تــوات رفقة والــي الوالية 
محمــد البركــة داحــاج ورئيــس 
المجلــس الشــعبي الوالئــي عبد 
والســلطات  داحــاج  الرحمــان 
المحلية  ونواب البرلمان بغرفتيه  
بالمجلــس  االجتماعــات  بقاعــة 
أمــس   يــوم  الوالئــي   الشــعبي 
بمناســبة ذكرى مجــازر 8 ماي 
45 على تكريم األسرة اإلعالمية 
لوالية تبســة فــي أول مبادرة من 
طــرف المجلس الشــعبي الوالئي 
منذ تاريخ اســتالل الجزائر وفي 
كلمــة لوالــي الوالية  اكــد محمد 
البركة داحــاج على دور اإلعالم 
المحلي وخدمة التنمية مع اعتبار 
قطــاع اإلعــالم كشــريك فعــال 

واألحــداث  األنشــطة  لمختلــف 
المحليــة بتــراب الواليــة واضعا 
يده في يــد الجميع من اجل تثمين 
مــا وصلنــا اليــه ورفــع التحدي 
لمواصلة  أداء الرسالة اإلعالمية 
النبيلة كما كانت المناســبة لرئيس 
المجلس الشــعبي الوالئي الشــاب 
حمــزة توات احد إطــارات والية 
ثمــن دور رســالة  الــذي  تبســة 
اإلعالم عبر كل القطاعات داعيا 
الجميــع لمواصلة المشــوار رغم 
الصعــاب التي تشــهدها الجزائر 
والعالم ككل ن كما كانت المناسبة 
ايضا لتكريم حفظة القران الكريم 
بحضــور مديــر الشــؤون الدينية 
واألوقــاف وإمام مســجد انس بن 

مالك االستاذ محمد قريب . 
                   هواري غريب 

تكريم اإلعالميني ي ذكرى 8ماي بتبسة 

إدماج 1325 موظفا يف قطاع الرتبية بسطيف

n      تتواصل المجهودات المبذولة 
لتجسيد قرارات السلطات العمومية 
من اجــل إدماج حاملي الشــهادات 
المنتميــن لجهــاز المســاعدة على 
اإلدماج المهنــي في وظائف قارة، 
خاصة في الوظيف العمومي بوالية 
ســطيف ،حيــث أحصــت مديرية 
التربية للوالية الى حد اآلن توظيف 
وإدمــاج 1325 موظفا في القطاع 
من جملــة 3500 موظــف معني 
بالعملية ،فــي العديد من المناصب 

المتوفرة والذين سبق وأن استفادوا 
من اإلجراءات الخاصة باإلدماج .

وينتظــر ان تتواصــل فــي القريب 
العاجــل، خاصة مع القرارات التي 
أصدرتها الــوزارة الوصية بإدماج 
عــدد كبير منهم في الســلك الجديد 
المحدث في المؤسســات االبتدائية، 
بعنوان مشــرف تربوي، من جملة 
30 ألــف منصب على المســتوى 

الوطني.
                  نورالدين بوطغان
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إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  شدد 
اإلثنين، على ضرورة وقف  ماكرون 
السالم  وإحالل  أوكرانيا  في  الحرب 

دون »إذالل« روسيا.
مؤتمر صحفي  خالل  ماكرون،  وقال 
في البرلمان األوروبي: »غًدا سيكون 
ننسى  ال  دعونا  نبنيه،  سالم  لدينا 
بذلك  القيام  علينا  سيتعين  أبًدا.  ذلك 
الطاولة،  حول  وروسيا  أوكرانيا  مع 
لكن ذلك لن يحصل من خالل رفض 

حتى  وال  بعًضا،  بعضنا  استبعاد  أو 
باإلذالل«

دعمه  عن  الفرنسي  الرئيس  وأعلن 
لمناقشة  مؤتمر  بعقد  الدعوات، 
التي  للمعاهدات  المحتملة  التغييرات 

تحكم االتحاد األوروبي.
وأوضح ماكرون في كلمة ألقاها أمام 
ستراسبورج  في  األوروبي  البرلمان 
اإلصالح  هذا  »يؤيد  إنه  قائال 

المؤسسي«.

مقترحات  ماكرون  كلمة  وكررت 
المواطنين بإصالح االتحاد األوروبي 
أفريل  أواخر  في  تقديمها  جرى  التي 
لمدة  المواطنين  مع  مهم  لحوار  نتيجة 
ما  وهو  التكتل،  مستقبل  بشأن  عام 

يطلق عليه مؤتمر مستقبل أوروبا.
وتابع ماكرون قائال: إنه يريد مناقشة 
االتحاد  لمعاهدات  محتملة  تغييرات 
االتحاد  قادة  قمة  في  األوروبي 

األوروبي المقبلة.

والتزم الرئيس الفرنسي بتقليد فرنسي 
زيارة  أول  في  برلين  بزيارة  ألماني 
لوالية  مجددا  انتخابه  بعد  خارجية 

ثانية.
العاصمة  إلى  ماكرون  ويتوجه 
اإلثنين  اليوم  مساء  برلين  األلمانية 
أوالف  األلماني  المستشار  لمقابلة 
خارجية  زيارة  أول  وهذه  شولتز. 
لماكرون بعد بدء فترة واليته الثانية.

الطيف  إلى  المنتمي  شولتز  ويعتزم 
وماكرون  الديمقراطي  االشتراكي 
تبادل  الليبرالي  الطيف  إلى  المنتمي 
من  قضايا  عدة  حول  النظر  وجهات 
أوكرانيا  على  الروسية  الحرب  بينها 
والسيادة األوروبية، ومن المنتظر أن 
تتركز المحادثات على الدفاع وقضايا 

الطاقة.
قضايا  إلى  الجانبان  سيتطرق  كما 
األوروبي  االتحاد  عالقة  مثل  دولية 
منطقة  في  والموقف  الصين  مع 
الساحل األفريقي، والعالقة مع منطقة 
تتعلق  إلى جانب موضوعات  البلقان، 
والسفر  الغذائي  واألمن  المناخ  بتغير 

إلى الفضاء.
ماكرون  انتخاب  أعيد  أسبوعين  وقبل 
الزيارة  وتعكس  لفرنسا،  رئيسا 
مدى  السريعة  التقليدية  االفتتاحية 
أهمية الترابط الفرنسي-األلماني، وفقا 

لمصادر في قصر اإلليزيه.

ق ـ د

قال »سيكون لدينا سالم نبنيه«

ماكرون يؤكد على ضرة إنهاء 
الحرب و يرفض »إذالل« روسيا

دعوة  االثنين،  يوم  برهم صالح،  العراقي  الرئيس  وجه 
تتعلق بمبادرة لـ«إنعاش« بالد الرافدين في وقت تحذر 
التقارير من احتمالية تعرض العراق للتصحر والجفاف.

الموارد  وزير  استقبل  »صالح  أن  رئاسي،  بيان  وذكر 
المائية مهدي رشيد وبحث معه تطورات الوضع المائي 

في البلد وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات«.
يجب  المياه  »ملف  إن  قوله،  الرئيس  عن  البيان  ونقل 
األمن  مرتكزات  أحد  باعتباره  أولوية قصوى  يكون  أن 
دول  مع  للتواصل  ضرورة  وهناك  العراقي،  القومي 
الجوار لتنظيم العالقات المائية على مبادئ حسن الجوار 
اإلضرار  وعدم  للجميع،  المشتركة  المصالح  ومراعاة 

بالعراق«.

وأشار إلى »الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة الموارد 
المائية في هذا الصدد«.

وأكد أهمية »حماية المسطحات المائية وصيانة السدود، 
مؤسسات  كل  فيها  تشترك  استراتيجية  خطط  ووضع 
الدولة وبالتنسيق مع الخبرات الدولية في مجال مواجهة 
بات  الذي  المناخي  والتغير  والتصحر  الجفاف  أزمات 
منطقة  في  وخصوصا  الدول  منها  تعاني  عالمية  أزمة 

الشرق األوسط«.
وأوضح صالح ضرورة أن »يكون التصدي لتغير المناخ 
إنعاش  مبادرة  في  والشروع  العراق  في  وطنية  أولوية 

بالد الرافدين«.
ق ـ د

الفلسطينية  السلطة  تمويل  إلى  الدولي  البنك  دعا 
بانخفاض  مرتبطة  كبيرة  موازنة  أزمة  تواجه  التي 

»تاريخي« في المساعدات يهدد استقرارها.
مؤتمر  افتتاح  عشية  اإلثنين،  يوم  نُشر  تقرير  في 
والذكرى  بروكسل  في  للفلسطينيين  األجانب  المانحين 
األولى للحرب األخيرة على غزة، يرسم البنك الدولي 
عن  ويتحدث  الفلسطيني،  لالقتصاد  متناقضة  صورة 
الغربية  الضفة  أرياف  في  الجدد«  »الفقراء  ظاهرة 
من  عام  بعد  االقتصادي،  النمو  عودة  رغم  المحتلة 

االنكماش المرتبط بالوباء.
يأتي نشر هذا التقرير في الوقت الذي يبحث فيه رئيس 
مع  ماليته  ووزير  اشتية  محمد  الفلسطيني  الوزراء 
الدعم  إنعاش  سبل  بروكسل  في  أوروبيين  مسؤولين 

األوروبي للسلطة الفلسطينية.
وأعربت الحكومة الفلسطينية عن أملها بأن تتمكن من 
إحداث » اختراق« في تفعيل المساعدات المالية خاصة 

من الدولة المانحة في اجتماع المقبل.
فيه  يشهد  الذي  الوقت  في  المانحين  اجتماع  ويأتي 
شهور  منذ  توترا  اإلسرائيلي  الفلسطيني-  الصراع 
أودى بحياة قرابة 45 شخًصا في الجانبين ومن بينهم 
أهداف  ضد  هجمات  تنفيذهم  أثناء  قتلوا  فلسطينيون 

إسرائيلية.
مع   ،2021 عام  في  الفلسطيني  االقتصاد  انتعش 
زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل والمستوطنات 
للفلسطينيين في الضفة الغربية، مما ساهم في تسجيل 
نمو بنسبة %7,8 من الناتج المحلي اإلجمالي في هذه 

األراضي المحتلة.
حماس  حركة  عليه  تسيطر  الذي  غزة  قطاع  في 
والمنفصل تماما عن الضفة الغربية، قال البنك الدولي 
إن النمو »تباطأ« بسبب الحرب في ماي 2021 بين 
إلى  ذلك  مع  لكنه وصل  وإسرائيل،  فلسطينية  فصائل 

3,4بالمئة.
عائدات  زيادة  من  االقتصادي  االنتعاش  هذا  مّكن 
ناحية  من  والتي  الفلسطينية،  للسلطة  الضرائب 

إنفاقها مع زيادة  أخرى حدت من 
وزارة  اكدت  كما  اإليرادات، 

المالية في بياناتها.
هذه  من  الرغم  على  لكن 
األوضاع  تزال  »ال  اإلجراءات، 
المالية هشة للغاية بسبب المستوى 
للمساعدات«،  للغاية  المنخفض 
الدولي،  البنك  تقرير  يؤكد  كما 
إلى  األجانب  المانحين  دعا  الذي 
للسلطة  مالية  مساعدات  »منح 

الفلسطينية«.
 ،2021 عام  في  التقرير،  ووفق 
الفلسطينية  السلطة  عجز  بلغ 
أمريكي،  دوالر  مليار   1,26
في  تاريخي«  »انخفاض  بسبب 
الفلسطينية  السلطة  ميزانية  دعم 

وانعدام المساهمات من بعض دول الخليج و«التأخير« 
في المدفوعات من االتحاد األوروبي.

ولكن العجز الحقيقي بلغ 940 مليون دوالر بعد تلقي 
دفعة مساعدات خارجية فعلية بنحو 317 مليون دوالر 

من أصل 657 مليون قدرت في الموازنة العامة.
واضُطر هذا العجز السلطة الفلسطينية إلى تقليص دفع 
رواتب موظفيها، وسط حالة من التذمر بين الموظفين 

وبخاصة المعلمين.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم 
يجري  اشتية  محمد  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  إن 
محادثات مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل اإلثنين 
أمال في إقناعهم باتخاذ »خطوة إلى األمام في الموقف 

األوروبي بشأن دعمه للسلطة الفلسطينية«.
وقال ملحم لوكالة فرانس برس: »نحن نأمل أن تسهم 
اللقاءات الفنية أو السياسية قبيل انعقاد االجتماع الرسمي 
من  األوروبي  الموقف  في  اختراق  بإحداث  الثالثاء، 

دعمه للسلطة الفلسطينية«.
إسرائيلية  دبلوماسية  مصادر  أكدت  جهتها،  من   

اإلقليمي  التعاون  وزير  حضور  برس  فرانس  لوكالة 
اإلسرائيلي عيساوي فريج مؤتمر بروكسل.

ق ـ د

البنك الدولي يدعو املانحني لزيادة املساعدات
للسلطة الفلسطينية

موسكو تتحدث عن 
مخزون روسيا من الذخرية 

والصواريخ عالية الدقة

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أنه 
توجد لدى روسيا كمية كافية من الصواريخ والذخيرة عالية 

الدقة لتنفيذ كل المهام المطروحة أمام القوات الروسية.
وأشار إلى أن كل أنواع األسلحة الروسية عالية الدقة أكدت 

ميزاتها القتالية أثناء النزاع في أوكرانيا.
المجمع  »يزود  »إنترفاكس«:  لوكالة  حديثه  في  وأكد 
الضرورية  الصواريخ  بجميع  جيشنا  العسكري  الصناعي 

بالكميات المطلوبة«.
اإلعالم  وسائل  لدى  المتوفرة  المعلومات  أن  وأضاف 
الغربية حول استنفاد الموارد العسكرية الروسية ال تتفق مع 
الواقع وأن مخزون األسلحة في القوات الروسية المسلحة 

سيكون كافيا لتنفيذ جميع المهام المطروحة أمامها.
وأوضح: »أكدت جميع أنواع األسلحة الروسية عالية الدقة 
منشآت  إصابة  الممكن  من  جعل  مما  القتالية،  خصائصها 
بدقة  أوكرانيا  أنحاء  جميع  في  العسكرية  التحتية  البنية 
عالية«، مشيرا إلى أن روسيا تعمل حاليا على تحديث هذا 

النوع من األسلحة.
ق ـ د

قال أنه سيعمل يف المرحلة المقبلة بطريقة مختلفة

»حزب اهلل«: لن نقبل أن يبقى 
مصري لبنان رهينة بيد أعدائه

أكد عضو المجلس المركزي في »حزب هللا« اللبناني، نبيل 
بطريقة  المقبلة  المرحلة  في  سيعمل  »الحزب  أن  قاووق، 
التحريض  لسفارات  المسمومة  التدخالت  لوقف  مختلفة 
والفتنة«. وخالل احتفال تكريمي، قال نبيل قاووق: »شعار 
نزع سالح المقاومة هو شعار للمواجهة ال للمعالجة، وأن 
مسبوق،  غير  حدا  بلغت  للسفارات  المسمومة  التدخالت 
والمسؤولون مطالبون بوضع حد لها، واألسوأ من كل ذلك 

هو شرعنة المسؤولين للتدخالت األمريكية والسعودية«.
المقبلة  المرحلة  في  سيعمل  »الحزب  قاووق:  وأضاف 
لسفارات  المسمومة  التدخالت  لوقف  مختلفة  بطريقة 
التحريض والفتنة«..نفوس شعبنا أبية ال تباع وال تشترى، 
ماي   15 وفي  بترغيب،  تسقط  وال  لتهديد  تخضع  وال 
محطة  وستكون  معها،  سار  ومن  إسرائيل  أحالم  سندفن 
في  للحلول  »نتطلع  وتابع:  المقاومة«.  لجمهور  جديدة 
المرحلة القادمة فيما يعمل خصوم المقاومة على إطالة أمد 
األزمة، والمسؤولون ال زالوا ينتظرون الضوء األخضر 
وكوريا  وإيران  كوبا  تحاصر  التي  األميركي..أمريكا 
لبنان،  على  قلبها  يرق  لم  السنين،  عشرات  منذ  الشمالية 
والسعودية التي تجوع 15 مليون يمني، ال ننتظر منها أن 

يرق قلبها أيضا على لبنان«، على حد قوله.
وأكمل: »لن نقبل أن يبقى مصير لبنان رهينة بيد أعدائه، 
وفي المرحلة المقبلة سنتعاطى بطريقة مختلفة في معالجة 

األزمات الداخلية«.
ق ـ د

الرئيس العراقي يوجه دعوة تتعلق بمبادرة لـ »إنعاش« بالد الرافدني
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تاج الدين 

المكتب  أعضاء  مدان  واليوم  قاسمي  أمس 
القدم  لكرة  الجزائرية  لالتحادية  الفدرالي 
يستقيلون تباعا ، والرئيس الذي أعلن عن 
الصمت  يلتزم  تراجع  أنه  ويبدو  استقالته 
بيت  داخل  يجري  :ماذا  الكبير  ..السؤال 

»الفاف«. 
وبعد استقالة حكيم مدان اليوم، ارتفع عدد 
الفيدرالي  المكتب  في  المستقيلين  األعضاء 
إلى 9 أعضاء، و لم يتبق سوى 4 أعضاء 

من أصل 13 عضو.
جدير بالذكر أنه تبقى في المكتب الفيدرالي 

كل من الرئيس شرف الدين عمارة، محمد 
لغواطي.  ونسيبة  منصوري،  معوش، 
الفدرالية  المكتب  ضعف  يبرز  وهوما 
وضرورة عقد جمعية عامة  طارئة وعاجلة 
إليجاد مخرج خالل  هذه األيام قبل تحديد 
برئيس  تتوج  فاصلة  لجمعية  نهائي  موعد 
جديد. والغريب في األمر أن الرئيس شرف 
الدين عمارة الذي لم يجد مخرجا بعد نكسة 
ثم  إفريقيا  أمم  كأس  نهائيات  من  الخروج 
التي  إستقالته  بإعالن  إال  المونديال  خيبة 
لقيت الترحاب من قبل عشاق المستديرة ي 
الذين   « الخضر   « أنصار  خاصة  بالدنا 
كاريزما  يحمل  وال  عاجز  رجل  يرونه 

لرئاسة هيئة كروية هامة في بالدنا والدفاع 
عن حق الجزائر.. ويكفي ما حدث للفريق 
تحكيمية  حقرة  من  داره  عقر  في  الوطني 
عمارة  أن  رغم   ، ذلك  تبع  وما  مفضوحة 
الضائع  بدل  الوقت  في  الوقت  ربح  حاول 
ليمهد بسياسة ماكرة العودة للفاف والتراجع 
اآلمر  هو  بأنه  والظهور   ، االستقالة  عن 
بشكل  تزعزعت  مكانته  أن  رغم  الناهي 
الفدرالي  المكتب  أعضاء  أوساط  في  كبير 

أو اإلعالم وحتى أنصار »الخضر« 
اليوم لم يبق لعمارة سوى الرحيل إن أراد 
أن  نستبعد  ال  فإننا  وإال  وجهه،  ماء  حفظ 
 ، بتاتا  تشرفه  ال  بطريقة  خروجه  يكون 

خاصة وأن المكتب الفدرالي لم يعد موجودا 
خاصة   ، والمصداقية  بالثقة   يحظى  وال 
بعد استقالة 9 أعضاء ولم يبق سوى أربعة 

باحتساب عمارة .     
متاعب  من  لتزيد  االستقاالت  هذه  وتأتي 
سيما  ال   ، القدم  لكرة  الجزائرية  االتحادية 
وأن  الكرة الجزائرية تعيش  فترة حرجة 
بالمنتخب  حلت  التي  الخيبة  ،فمنذ  للغاية 
أفريقيا  أمم  كأس  نهائيات  في  الوطني 
2022 بالكاميرون حتى صارت الصدمات 
ممثلي  على  األخرى  تلو  الواحدة  تنهال 
الكرة الجزائرية حيث كان إخفاق المنتخب 
وعدم قدرته على التأهل إلى مونديال قطر 
قبل   ، بالجميع  ألمت  كبيرة  صدمة  بمثابة 
أن يخرج بطل الجزائر شباب بلوزداد من 
وقبله  الجناحين  مكسور  األبطال  رابطة 
 ، الكاف  كأس  منافسة  الساورة  غادرت 
لتكون إهانة األهلي المصري لوفاق سطيف 
صدمة أخرى ليس من السهل تجاوزها .وال 
وفاق  وأنصار  الجزائري  الجمهور  ينتظر 
سطيف حدوث المعجزة ي ملعب 5جويلية 
األمر  ي  فصل  األهلي  أن  اعتبار  على 
الوفاق.يضاف  من  بكثير  أقوى  أنه  وأبان 
إلى كل ذلك ضياع بصيص األمل في إعادة 
مباراة الجزائر – الكاميرون بعد قرار الفيا 

األخير.
اليوم لم يبق أمام عمارة سوى حزم حقائبه 
والرحيل ألنه فشل رغم قصر مدة ولوجه 

إلى  قصر دالي براهيم.    
لالتحادية  الفيدرالي  المكتب  عضو 

الجزائري حكيم مدان يستقيل من منصبه
استقال صبيحة، أمس، االثنين، حكيم مدان 
الفيدرالي  المكتب  في  كعضو  منصبه  من 

لالتحادية الجزائرية لكرة القدم.
التي  األسباب  عن  مدان  حكيم  يكشف  ولم 
جعلته يستقيل من المكتب الفيدرالي للفاف.

الجزائري  الوطني  المنتخب  قائد  اختير 
رياض محرز العب مانشستر سيتي ضمن 
أبطال  دوري  في  الالعبين  أفضل  قائمة 

أوروبا خالل الموسم الحالي.
زيمة  بن  كريم  األول  المركز  في  وحل 
وجاء  اإلسباني  مدريد  ريال  نادي  مهاجم 
بايرن  مهاجم  ليفاندوفسكي  روبرت  ثانيا 

ميونخ األلماني.
في حين حل قائد المنتخب الوطني الجزائري 

رياض محرز في المركز الثالث.
رياض  الجزائري  اليساري  اختيار  وجاء 
محرز بعد المستويات الكبيرة التي قدمها مع 
السيتي، أين قاد الفريق للوصول إلى نصف 
أحسن  أوروبا.وكان  أبطال  دوري  نهائي 
سجل  ،حيث  الريال  ضد  فريقه  في  العب 
الريال  مدافعي  كثيرا  وأقلق  خرافي  هدف 
بتحركاته وتوغالته وتمريراته السحرية قبل 
أن يستبدل بطريقة حيّرت المحللين وخبراء 
سباق  من  ويخرج  فريقه  لينهار  المستديرة 

رابطة أبطال أوروبا.

عمورة يتألق مع 
فريقه السويرسي 

ويسجل ثنائية 
األمين  محمد  الجزائري  المهاجم  يواصل 
عمورة تقديم أفضل المستويات في الدوري 
السويسري حيث كان بطال لريمونتادا مثيرة 
التي  المواجهة  بويز وهي  يونغ  نادي  على 
من   33 الـ  األسبوع  إطار  اندرجت ضمن 

الدوري السويسري .
األول  لوغانو  فريقه  هدفي  عمورة  وحقق 
في  و70(   49( الدقيقتين  في  والثاني 
الدقيقة  من  بهدف  متأخراً  فريقه  كان  وقت 
قوية  عودة  الالعب  بذلك  ليُسجل  الـ)46(، 
للمنافسة، إذ تعتبر أول مشاركة أساسية له 
كأس  منافسة  من  عودته  منذ  الفريق،  مع 

أفريقيا بالكاميرون مع منتخب الجزائر
في  عمورة  األمين  محمد  عودة  وجاءت 
وقت هام وحساس بالنسبة له، وذلك قبل أيام 
لقائمة  بلماضي،  جمال  المدرب  إعالن  من 
المنتخب الجزائري المعنية بخوض مباراتي 
من  جولتين  أول  لحساب  وتنزانيا،  أوغندا 
تصفيات كأس أفريقيا 2023 بساحل العاج

قد  بلماضي  جمال  الوطني  الناخب  وكان 
استدعى عمورة لخوض منافسات كأس أمم 
دكة  حبيس  بقي  حيث  بالكاميرون  أفريقيا 

البدالء ولم يشارك في أي مواجهة 
جمعها :تاج الدين

عبدالحكيم  دافع 
عن  بقوة  سرار 
الصربي  المدرب 
لوفاق  الجديد 
أنه  مؤكدا   ، سطيف 
مسؤولية  يتحمل  ال 
في  المذلة  الهزيمة 
األهلي  أمام  القاهرة 
على  يمر  لم  كونه 
سوى  للنادي  قدومه 

. 20يوما 
الدين  تاج 

الحكيم  عبد  وقال 
المصري  األهلي  إن  سطيف،  وفاق  رئيس  سرار، 

عاًما.  50 بنحو  الجزائرية  األندية  على  يتقدم 
رد،  دون  برباعية  وفاق سطيف  على  األهلي  وتغلب 
دوري  نهائي  نصف  ذهاب  في  الماضي،  السبت 

أفريقيا. أبطال 
الجزائرية  لإلذاعة  تصريحات  في  سرار  وأضاف 
في  دوليين  العبين  يمتلك  قوًيا  فريًقا  »واجهنا 

صفوفه«.
أفضل  في  كان  األهلي  أن  حظنا  سوء  »من  وتابع 
عن  تماًما  سطيف  وفاق  غاب  حين  في  حاالته، 

اللقاء«.

 10 بـ  »لعبنا  ونوه 
 60 العبين ألكثر من 
أمير  طرد  بعد  دقيقة 
يسهل  لم  هذا  قراوي، 
تعرضنا  مهمتنا، 

مهينة«. لخسارة 
يجب  »ال  وأوضح 
فيما  المدرب  نلوم  أن 
يمض  لم  ألنه  حدث، 
مهامه  استالم  على 
إذا  يوًما،   20 سوى 
مسئولون  هناك  كان 
الهزيمة،  هذه  عن 

نحن«. علينا  األولى  بالدرجة  تقع  فالمسئولية 
األهلي،  إليه  وصل  الذي  بالمستوى  سرار  وأشاد 
بنحو  الجزائرية  األندية  أفضل  على  يتقدم  إنه  قائاًل 

50 عاًما.
مؤسسة  فهو  فريق،  من  أكثر  »األهلي  وأضاف 
شركات  ترعاها  التي  الجزائرية  الفرق  حتى  كبيرة، 

المستوى«. هذا  عن  البعد  كل  بعيدة  حكومية، 
في  سطيف  وفاق  مهمة  بصعوبة  سرار  واعترف 
أن  مؤكًدا  يوليو،   5 ملعب  على  اإلياب  مباراة 
ماء  لحفظ  لديهم  ما  أفضل  تقديم  سيحاولوا  الالعبين 

الوجه.

العاصمة  »ديربي«  مدريد  أتلتيكو  فريق  حسم 
بهدف  اإلسباني  الدوري  بطل  مدريد  ريال  أمام 

 35 الجولة  اليوم األحد، ضمن منافسات  نظيف 
من المسابقة.

جزاء  ركلة  المباراة  حكم  واحتسب 
كونيا  سقوط  إثر  مدريد،  ألتلتيكو 
بعد  »الروخيبالنكوس«  مهاجم 
ريال  مدافع  فاييخو  مع  التحام 
البلجيكي  للتنفيذ  وانبرى  مدريد، 
بنجاح  الذي سجلها  كاراسكو  يانيك 
على يمين الحارس لونين في الدقيقة 

.40
وثأر أتلتيكو مدريد من الملكي كون 
الدور  بديربي  فاز  مدريد  ريال 
الدوري  من  الجاري  للموسم  األول 
ملعب  على  اإلسباني 2-1 
ديسمبر  في  بيرنابيو«،  »سانتياغو 

من العام الماضي.
الليغا  لقب  مدريد  ريال  وحسم 
رسميا، في ظل تربعه على صدارة 
الليغا برصيد 81 نقطة، فيما يقاتل 
أتلتيكو لحجز تذكرة مؤهلة لدوري 
تواجده  ظل  في  أوروبا،  أبطال 

بالمركز الرابع برصيد 64 نقطة.
روسيا اليوم

بشأن  التطورات  آخر  شوبير،  أحمد  المصري  الرياضي  اإلعالمي  كشف 
الملعب الذي سيستضيف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لموسم -2021

2022، الذي قد يجمع بين األهلي المصري والوداد المغربي.
وكان األهلي قد تغلب على ضيفه وفاق سطيف الجزائري برباعية دون رد في 
ذهاب الدور نصف النهائي للمسابقة القارية، بينما عاد الوداد بفوز ثمين من 

ملعب مضيفه بيترو أتلتيكو األنغولي بنتيجة 3-1.
البيضاء  الدار  الخامس في مدينة  أنباء مؤخرا عن أن ملعب محمد  وترددت 
المغربية، معقل الوداد، يعد الخيار األقرب الستضافة نهائي البطولة القارية، 

وهو ما اعترض عليه رسميا األهلي واتحاد الكرة المصري.
وفي هذا الصدد، قال شوبير في تصريحات إذاعية، اليوم االثنين: »كل كلمة 
أقولها أنا مسؤول عنها، واألهلي أرسل خطابا للعب المباراة النهائية في بلد 

محايد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الكاملة«.
اإلفريقي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  في  بارز  مع عضو  »تواصلت  وأضاف: 
)كاف( والدولي لكرة القدم )فيفا(، وأبلغني بأن مصر لم تتقدم بطلب الستضافة 
المباراة النهائية وكان أمامنا طلبان من السنغال والمغرب، وأقمنا تصويتا وفاز 

به المغرب«.
وواصل: »علمت أيضا بأن أعضاء الكاف يفضلون إقامة المباريات والبطوالت 
في مصر أو المغرب، لسهولة التنظيم والتنقل لذا فاز المغرب بشرف تنظيم 

نهائي النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا على حساب السنغال«.
وأكمل شوبير: »مع ضغط األهلي إلقامة اللقاء في أرض محايدة، أصبحت 

قطر مطروحة كحل وسط إلنهاء هذه األزمة«.
أعضاء  قبل  من  من جديد  الملف  فتح  تم  »لو  قائال:  وأتم شوبير تصريحاته 
المكتب التنفيذي للكاف، سيتم منح التنظيم لقطر، وهذه ستكون خطوة مهمة جدا 
للنادي األهلي، وننتظر القرار النهائي خالل الساعات أو األيام القليلة المقبلة«.
وكاالت

دولة عربية مرشحة الستضافة نهائي 
دوري أبطال إفريقيا بدال من المغرب أتلتيكو مدريد يحسم ديربي 

العاصمة ويثأر من ريال مدريد

دافع عن المدرب الجديد للوفاق 

سرار: األهلي المصري يتقدم على األندية 
الجزائرية بـ 50 عاما  

مقابل راتب أسبوعي ضخم.. 
هاالند يوافق على االنضمام 

لمانشستر سيتي
اإلنجليزي  سيتي  مانشستر  نادي  توصل 
المهاجم  بانتقال  يقضي  اتفاق  إلى 
من  هاالند  إرلينغ  الدولي  النرويجي 
بوروسيا دورتموند األلماني إلى صفوفه، 
بريطانية،  تقارير  ذكرت  ما  بحسب 
أن  التقارير،  وكشفت  االثنين.  اليوم 
مواسم  خمسة  لمدة  عقدا  سيوقع  هاالند 
 500 قدره  ضخما  مبلغا  وسيتقاضى 
أن  على  أسبوعيا،  إسترليني  جنيه  ألف 
يدفع »السيتي« لدورتموند البند الجزائي 
64 مليون جنيه  الالعب وقدره  في عقد 

إسترليني مقابل الصفقة.
وسجل هاالند )21 عاما(، 85 هدفا في 
88 مباراة دافع فيها عن ألوان دورتموند 
في مختلف المسابقات منذ انتقاله إليه في 

يناير 2020 في سوق االنتقاالت الشتوية قادما من سالزبورغ النمساوي.
وللمفارقة، سبق لوالد هاالند، آلف إينغه، أن لعب في صفوف مانشستر سيتي 

بين 2000 و2003، وخاض معه 38 مباراة على مدى ثالثة أعوام.
وال يضم »السيتي« في صفوفه مهاجما صريحا باستثناء البرازيلي غابريال 
جيزوس، علما بأن مدربه اإلسباني بيب غوارديوال يلعب معظم األوقات من 

دون مهاجم صريح.
وكان »السيتي« حاول الحصول على خدمات هداف توتنهام ومنتخب إنجلترا 
هاري كين الموسم الماضي من دون أن يتوصل إلى اتفاق مع النادي الذي يقع 

في شمال لندن.
وكان مانشستر سيتي ودع هذا الموسم مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور 
نصف النهائي بشكل دراماتيكي على يد ريال مدريد، لكن حظوظه تبقى وافرة 
في الفوز بمسابقة الدوري اإلنجليزي حيث ينفرد بالصدارة بفارق ثالث نقاط 

عن أقرب منافسيه ليفربول.
وكاالت

فشل بايرن ميونيخ للمرة الثانية تواليا بتحقيق 
الفوز بعد تتويجه بطال قبل أسبوعين، بسقوطه 
في فخ التعادل أمام مضيفه شتوتغارت المهدد 

بشبح الهبوط إلى الدرجة الثانية 2-2 األحد.
سيرجي  طريق  عن  البايرن  ثنائية  وجاءت 
فيما  و44(،   35( مولر  وتوماس  جنابري 
كالدزيتش  وساشا  توماس  تياجو  أحرز 

هدفي شتوتغارت )8 و52(.
 76 إلى  الصدارة  في  رصيده  بايرن  ورفع 
بفارق  دورتموند  بوروسيا  على  متقدما  نقطة 
األخيرة من  قبل  المرحلة الـ33  في  نقاط   10

بطولة ألمانيا لكرة القدم.
له  مباراة  آخر  وفي  أرينا  أليانز  ملعب  على 
بالتعادل مع  ميونيخ  بايرن  تعثر  على أرضه، 

شتوتغارت 
في  البقاء  في  الضئيلة  آماله  على  أبقى  الذي 
سيخوض  األرجح  على  لكنه  األولى  الدرجة 

الملحق ضد ثالث دوري الدرجة الثانية لمعرف 
الموسم  النخبة  أندية  ضمن  سيلعب  منها  من 

المقبل.
الفريق  احتفاالت  بالتالي  شتوتغارت  وأفسد 
البافاري الذي رفع العبوه درع الدوري بعد 

المباراة.
ماينتس  أمام  خسر  البافاري  الفريق  وكان 
العبيه  انتقاد  وتم  السابقة  المرحلة  في   1-3
ألنهم ذهبوا مباشرة بعدها في إجازة إلى إيبيسا 
االسبانية علما أنه لم يعد لديهم أي شيء يلعبون 
من أجله بعد خروجهم المبكر من كأس ألمانيا 
ثم من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد 

فياريال االسباني.
وكاالت

يف ليلة التتويج.. شتوتغارت املهدد بالهبوط يفسد احتفاالت بايرن

 ...  أخبــار محرتفينا 

على   2-2 اإليجابي  التعادل  تروا،  نادي  فرض 
جمعت  مباراة  جيرمان خالل  سان  باريس  مضيفه 
من  الـ36  الجولة  ضمن  األحد،  أمس  الفريقين 

الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ونيمار  لماركينيوس،  بهدفين  جيرمان  سان  وتقدم 
و25،   6 الدقيقتين  في  جزاء(  ركلة  )من  جونيور 
قبل أن يدرك الضيوف التعادل بهدفي إيك يوجبو، 

وفلوريان تارديو في الدقيقتين 30 و49.
وبهذا التعادل، رفع سان جيرمان، الذي ضمن قبل 
لهذا  الفرنسي  الدوري  بلقب  تتويجه  جوالت  عدة 
الموسم، رصيده إلى 80 نقطة في الصدارة، بينما 

بقي تروا في المركز الـ15 مع 37 نقطة.
الدوري  منافسات  ختام  على  فقط  مرحلتان  وتتبقى 

الفرنسي لهذا الموسم.
عين الجزائر

محرز ثالث أفضل 
العب يف دوري أبطال 

أوروبا

بلقب  االحتفاظ  نحو  سيتي  مانشستر  اقترب 
األحد  مساء  بفوزه  الممتاز  اإلنجليزي  الدوري 
نظيفة،  بخماسية  يونايتد  نيوكاسل  ضيفه  على 

ضمن الجولة السادسة والثالثين.
سترلينغ  رحيم  من  كل  أهداف المباراة  وأحرز 
 )38( البورت  وإيميريك  و90+3(   19(

ورودري )61( وفيل فودين )90(.
إلى  الفوز  بهذا  سيتي  مانشستر  رصيد  وارتفع 

86 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مطارده ليفربول 
الذي تعادل مساء السبت مع توتنهام 1-1 ضمن 
عند  نيوكاسل  رصيد  تجمد  فيما  ذاتها،  الجولة 

43 نقطة في المركز الثالث عشر.
سيتي  من مانشستر  لكل  مباريات   3 وتبقت 
لحسم  الترتيب  جدول  على  ليفربول  ومالحقه 

لقب »البريمرليغ«.
من  كل  مواجهة  »السيتي«  أمام  وسيكون 
وولفرهامبتون ووست هام يونايتد وأستون فيال، 
فيال  أستون  من  كل  »الريدز«  سيواجه  فيما 

وساوثهامتون ووولفرهامبتون.
الفوز  فرصة  السبت،  ليفربول أمس  ووضيع 
بالتعادل  انتهت المباراة  حيث  توتنهام،  على 

هدف لكل فريق.
روسيا اليوم

مانشستر سيتي يكتسح نيوكاسل بخماسية

تحديد موعد اجتماع جديد بين 
ممثلي مبابي وريال مدريد

أكد خبير انتقاالت العبي كرة القدم، الصحفي اإليطالي فابريزيو رومانو، أن ممثلي نجم باريس سان 
جيرمان، كيليان مبابي، سيستأنفون خالل األسبوع الجاري مفاوضاتهم لنقل الالعب لريال مدريد.

وقال رومانو عبر حسابه في موقع »تويتر«، إن مبابي لم يتخذ أي قرار حتى اآلن بشأن مستقبله، 
لكن المصادر المقربة من ريال مدريد، تشعر بالثقة واالسترخاء بشأن هذه الصفقة، كما هو الحال 
دائما. وأشار إلى أن باريس سان جيرمان حسن عرضه المقدم لمبابي من أجل التجديد، قبل أيام 

قليلة، وال يزال على طاولة الالعب.
وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ويحيط الغموض بمستقبل المهاجم الدولي 
الفرنسي حيث يسعى الفريق الباريسي جاهدا إلقناعه بتجديد عقده، فيما تشير عدة تقارير القترابه 

من ريال مدريد في صفقة انتقال حر.
وكشف مبابي في وقت سابق، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيجدد عقده مع فريقه الحالي أو االنتقال 

إلى ناد آخر.
 فابريزيو رومانو

مدرب الميالن يشيد
 بنب نارص و أهميته يف 

تشكيلة الفريق
التي  األسباب  عن  بيولي  ميالن  نادي  مدرب  كشف 
الجزائري إسماعيل بن  الميدان  دفعته إلشراك متوسط 

. كبديل  متتاليتين  لمبارتين  ناصر 
إسماعيل العب  تصريحات صحفية:”  في  بيولي  وقال 
في  مجهدة  عضلية  إصابة  من  عاد  لقد   ، لنا  جدا  مهم 

وقت سابق ”
عن  ناصر  بن  يبتعد  أن  أريد  ال  قائال:”  حديثه  وتابع 
الفريق مرة أخرى ألننا نحتاجه دائما ، إنه وسط ميدان 

متكامل حقا ”
بلقب  التتويج  من  قريب  ميالن  نادي  أن  بالذكر  جدير 

الدوري اإليطالي ألول مرة منذ عام 2011 .

تروا يفرض التعادل 
على سان جيرمان 

في عقر داره

مدرب 
الميالن 

يشيد بنب 
نارص و 

أهميته يف 



عين على الرياضة

لتنس  الجزائريان  المنتخبان  توج 
بلقبي  وسيدات(  )رجال  الطاولة 
بلدان  لدورة  الفرق  منافسات حسب 
للبطولة  المؤهلة  إفريقيا،  شمال 
بالجزائر  المقررة   2022 اإلفريقية 
بجنوب   2023 العالمية  والبطولة 
األولى  المرتبة  باحتاللهما  إفريقيا، 
األحد  يوم  جرت  التي  المنافسة  في 

بالقاعة متعددة الرياضات بتيبازة.
التوالي  الرجال على  و فاز منتخب 
المغرب  و   )3-2( تونس  أمام 
المنافسة  لينهي   ,)3-0( وموريتانيا 
الثاني(  )الصف  تونس  أمام 

والمغرب )الصف الثالث(.
على  السيدات  تغلبت  بدورهن, 
المغرب )0-3( في المباراة الوحيدة 
أن  باعتبار  مبرمجة,  كانت  التي 
المنتخبات األخرى )مصر وتونس( 
حسب  منافسات  في  تشارك  لم 
منافسات  إلى  تأهلها  بحكم  الفرق, 
البطولة اإلفريقية من خالل تصنيفهم 
المباشر في ترتيب االتحاد اإلفريقي 

لتنس الطاولة
العناصر  ومردود  المنافسة  عن  و 
مدرب  أكد  المنافسة,  في  الوطنية 
وسيدات(  )رجال  الوطني  المنتخب 

أنه  »وأج«,  لـ  بلحسن  مصطفى 
الجزائرية  االتحادية  »تسعى 
مجموعة  تكوين  إلى  الطاولة  لتنس 
العبين ينافسون في أقوى البطوالت 
وارجع  الجزائر.  راية  لتشريف 
الدور  في  الوطنية  العناصر  تفوق 
 2022 إفريقيا  لبطولة  التأهيلي 
ونجاعة  الرياضيين  عزيمة  إلى 
المغلقة  التحضيرية  التربصات 
إلى  منها,  استفادوا  التي  المكثفة 
االتحادية  ودعم  مرافقة  جانب 
جهة  من  لالختصاص  الجزائرية 

أخرى«.

المنتخب  مدرب  أشاد  جهته,  من 
بمستوى  حمام,  قدارة  التونسي 
إفريقيا  شمال  دور  رياضيي 
الحاضرين, مشيدا » بالتنظيم الجيد 
الذي  المميز  وباالستقبال  للمنافسة 
حظيت به جميع الوفود المشاركة«.
كما أشار حمام إلى أن هذه المنافسة 
للمشاركة  تحضيرية  محطة  تعد 
المتوسط  األبيض  البحر  ألعاب  في 
المقبل بوهران, حيث يعتزم  الشهر 
الطاولة  لتنس  التونسي  المنتخب 
منهم  رياضيين   4 بـ  المشاركة 

العبتين )حسب الفرق و فردي(.
المنتخب  مدرب  يخف  لم  بدوره, 
إعجابه  غونيم,  هشام  المغربي 
التنظيم  و  االستقبال  »بحسن 
للبطولة  المؤهلة  للدورة  المحكم« 
اإلفريقية المنتظرة من 11 إلى 18 
العاصمة.  بالجزائر  المقبل  سبتمبر 
عناصره  رفقة  »سيعمل  أنه  وأكد 
لتشريف  المكثفة  التحضيرات  على 
المنافسات  مختلف  خالل  بالده 

الدولية المقبلة«.
الفردي  منافسات  وانطلقت  هذا 
شمال  بلدان  لدورة  واناث(  )ذكور 
تأهل  على  أسفرت  التي  إفريقيا 
والثاني  األول  المركز  صاحبي 
المجموعات  من  مجموعة  كل  عن 
انطالق  بعدها  ليتم  األربعة, 
الترتيبية في وقت الحق  المنافسات 
النتائج  جاءت  و  األحد  يوم  من 

كالتالي :
 وأج
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هيمنة جزائرية على بطولةتنس الطاولة    

شمال إفريقيا 
التصنيف العالمي لالعبات التنس.. 
التونسية أنس تعود للمركز السابع

عادت التونسية أنس جابر، اليوم االثنين، إلى المركز السابع األفضل لها 
في تصنيف رابطة المحترفات للتنس، بفضل تتويجها بدورة مدريد لأللف 

نقطة على المالعب الترابية.
وتقدمت أنس ثالث مراتب بعد فوزها السبت ببطولة مدريد على حساب 
األمريكية جيسيكا بيغوال، محققة اللقب األكبر في مسيرتها، والثاني بعد 
عندما  العشبية،  المالعب  الماضي على  العام  اإلنجليزية  برمنغهام  دورة 
محترفات  رابطة  دورات  ضمن  لقبا  تحقق  عربية  العبة  أول  أصبحت 

التنس.
ولم يسبق ألنس )27 عاما( قبل مدريد أن بلغت نهائي إحدى دورات التنس 

لفئة األف نقطة، ونجحت في أول محاولة بتحقيق اللقب.
وتبدلت كل المراكز في قائمة الـ18 األوليات في التصنيف العالمي الجديد 
لالعبات التنس المحترفات، باستثناء الصدارة التي حافظت عليها الشابة 
إلى  كرايتشيكوفا  باربورا  التشيكية  عادت  فيما  شفيونتيك،  إيغا  البولندية 

الوصافة على حساب اإلسبانية باوال بادوسا.
وفي ما يلي تصنيف الالعبات العشر األوليات:

1 - البولندية إيغا شفيونتيك 
2 - التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 

3 - اإلسبانية باوال بادوسا 
4 - اليونانية ماريا ساكاري 

5 - اإلستونية أنيت كونتافيت 
6 - التشيكية كارولينا بليشكوفا 

7 - التونسية أنس جابر 
8 - البيالروسية أرينا سابالينكا 

9 - األمريكية دانيال كولينز 
10 - اإلسبانية غاربينيي موغوروسا.

أ ف ب

مرة  ونجح  ثالثية   20 مافريكس  داالس  سّجل 
جديدة في إيقاف صانع األلعاب كريس بول ليفوز 
ويعادل  صنز  فينيكس  ضيفه  على   111-101
المنطقة  نهائي  نصف  في  األحد   2-2 السلسلة 
الغربية لدوري كرة السلة األميركي للمحترفين، 
الشرقية  في  سيكسرز  سفنتي  فيالدلفيا  فعل  كما 

بفوزه 108-116 على ضيفه ميامي هيت.
في المباراة األولى، سجل النجم السلوفيني لوكا 
فيني- دوريان  وأضاف  نقطة   26 دونتشيتش 
سميث 24 لداالس الذي حقق فوزه الثاني على 

أرضه بعد خسارته أول مباراتين في 
فينيكس.

الموسم  أنهى  الذي  صنز  وسيسعى 
في  الدوري  صدارة  في  المنتظم 
يلتقي  عندما  التقدم  هذا  استعادة 
الخامسة  المباراة  في  الفريقان 
داالس  الى  يعودا  أن  قبل  الثالثاء، 

للسادسة الخميس.
نجح مافريكس في الحد من خطورة 
التسديد  نسبة  ضعف  رغم  صنز 
تسع  في  نجح  الذي  دونتشيتش  من 
وثالثية   25 أصل  من  محاوالت 

واحدة من 10.
مميًزا  داالس  كان  عام،  بشكل  لكن 

من المسافات البعيدة، إذ ساهمت ثالثياته الثماني 
أنهى  فيما   ،37-25 التقدم  في  االول  الربع  في 
الشوط االول بـ14 ثالثية وهو رقم قياسي للنادي 
في شوط واحد في مباراة في االدوار االقصائية. 
كما أنهى فيني-سميث المباراة مع ثماني ثالثيات.
وما  االستراحة  عند   68-56 مافريكس  تقدم 
الخطأ  ارتكابه  هو  لبول  بالنسبة  بلّة  الطين  زاد 
الرابع قبل 1.1 ثانية من نهاية الربع الثاني، قبل 
الثالث  من  مبكر  وقت  في  الخامس  يرتكب  أن 

ويتوجه الى مقاعد االحتياط.
عاد في أوائل الربع االخير وسرعان من خرج 

باألخطاء الستة بعد خطأ على جايلن برونسن.
كان ديفن بوكر االفضل في صنز مع 35 نقطة، 

تمريرات  وسبع  نقاط  بخمس  بول  اكتفى  فيما 
نقطة   15 كراودر  جاي  أضاف  فيما  حاسمة، 

ودي أندري أيتون 14 من جانب الفائز.
قال دونتشيتش »هذا الفريق رائع. كل من يدخل 
على أرض الملعب يقدم كل ما لديه. إذا لعبنا بكل 

قوة ونجحنا في ايقافهم، فنحن فريق خطير«.
ورغم معاناته في التسديد، إال أن دونتشيتش حقق 
11 تمريرة حاسمة باالضافة الى أربع متابعات، 

كما خطف الكرة أربع مرات.
هاردن يتألق         

في فيالدلفيا، سجل جيمس هاردن 31 نقطة ليقود 
فريقه لمعادلة السلسلة في مباراة وصل فيها ستة 
العبين من سيكسرز الى عتبة العشر نقاط أقله.

أما الكاميروني جويل إمبيد الذي غاب عن أول 
في  وكسر  المخ  في  ارتجاج  بسبب  مباراتين 
دفاعه  صّعب  كما  نقطة   24 سجل  فقد  الوجه، 

المحكم االمور على ميامي مجدًدا.
قال زميله داني غرين بعد الفوز »وجوده يساعد 
مرتبكين  نبدو  دونه،  من  الهجوم.  تنظيم  في 
مذهال  كان  »جيمس  أن  مضيًفا  ومفككين«، 
تمريرات  تسع  أضاف  االخير  أن  علًما  الليلة« 

حاسمة وسبع متابعات.
أما  االول،  في  الربع  نقطة   15 إمبيد  سجل 

 13 سجل  فيه،  سلة  أي  يحرز  لم  الذي  هاردن 
في الثاني ودخل فيالدلفيا إلى االستراحة متقدماً 
بين  للتقدم  تبادال  شهد  أول  شوط  بعد   64-56

الفريقين 17 مرة.
األخير  الربع  إلى  دخل  الذي  سيكسرز  ونجح 
متقدماً بفارق أربع نقط في توسيعه إلى 10 قبل 
نجح  المباراة.  نهاية  على  دقائق  ست  من  أقل 
يتوغل  أن  قبل  خمس  إلى  تقليصه  في  ميامي 
هاردن إلى السلة مسجال ثنائية ومن بعدها ثالثية.
سجل هاردن 16 نقطة في الربع األخير لينجح 
ميامي  على  التفوق  في  سيكسرز 
أنهى  الذي  باتلر  جيمي  ونجمه 

المباراة مع 40 نقطة.
ميامي  في  المباراة  عن  غرين  قال 
الثالثاء »ندرك أنها ستكون أصعبة 
نكون  أن  يجب  أرضهم.  على 

مركزين أكثر ونلعب بحدة أكبر«.
من جانب ميامي، أضاف بام أديبايو 

21 نقطة وسبع متابعات.

بيين سبورت

الدوري األمريكي للمحرتفني 

داالس وسيكسرز يعادالن صنز وميامي
فورموال1

فريستانب يحرز المركز األول يف جائزة 
ميامي الكربى

الهولندي  بول  ريد  سائق  أحرز 
في  األول  المركز  فيرستابن  ماكس 
سباق جائزة ميامي الكبرى المرحلة 
الخامسة من بطولة العالم للفورموال 
شارل  على  متقدماً  االحد  واحد 

لوكلير من موناكو )فيراري(.
اآلخر  فيراري  سائق  ثالثاً  وحل 

اإلسباني كارلوس ساينس.
السباقات  على  السائقان  وسيطر 
لوكلير  فحقق  الموسم،  هذا  الخمسة 
في  وفيرستابن  اثنين،  في  الفوز 

ثالثة.
ونجح فيرستابن الذي انطلق من المركز الثالث في تجاوز ساينس الثاني عند 
الربع األول من  السيناريو على لوكلير في  المنعطف األول، قبل أن يكرر 

السباق.

مالكمة/االحداث المخلدة لمجازر 8 مايو 1945 

دورة دولية من 9 إلى 12 مايي بالدار البيضاء
تنظم االتحادية الجزائرية للمالكمة في إطار االحداث المخلدة لمجازر 8 مايو 1945, دورة دولية من 9 الى 12 مايو, بمدرسة 

الحماية المدنية بالدار البيضاء )الجزائر العاصمة(, حسبما علم اليوم االحد من الهيئة الفديرالية.
وسجلت المنافسة الدولية مشاركة العديد من البلدان الجارة, على غرار مصر وتونس, حيث تتواجد وفودها منذ يوم امس السبت 
بالجزائر العاصمة. وبرمجت االدوار التصفوية , ايام 9 و10 و 11 مايو , ابتداء من الساعة 00ر14سا , بينما تجرى النهائيات 

يوم 12 مايو , ابتداء من الساعة 00ر10سا , حسب المنظمين .
وبتاريخ 8 مايو 1945 خرج  مئات االالف من الجزائريين إلى الشارع, خاصة بسطيف وقالمة  وخراطة للمطالبة باالستقالل. 
و قد سلط الجيش االستعماري الفرنسي عنفا غير مسبوق على المتظاهرين السلميين ما خلف حصيلة ثقيلة من القتلى في صفوف 

الشعب الجزائري االعزل.
وأج



منـذ  تبسـة  هـزت  التـي  الجريمـة 
فيهـا  أقدمـت  والتـي  قليلـة،  أيـام 
زوجـة علـى قتـل زوجهـا ودفنـه في 
الجبـل ليسـت األولـى بهـذه الواليـة 
الحدوديـة التـي تحـّول فيهـا الجنـس 

محتـرف.  مجـرم  إلـى  الناعـم 
فقـد شـهدت واليـة تبسـة العديـد مـن 
نسـاء  أبطالهـا  المماثلـة  الجرائـم 
حدثـت  التـي  سـكينة  قضيـة  ومنهـا 
بحـي الميـزاب بمدينـة تبسـة وتعـود 
وقائـع هـذه القضيـة إلـى مسـاء يـوم 
14 أكتوبـر 2015 ببيـت الضحيـة 
وبطلهـا  الجـرف  حـي  فـي  الكائـن 
زوجتـه وشـريكها فـي الجريمـة. ولم 
يقتصـر األمـر على قتـل الضحية بل 
الطـرق التـي تـم بهـا إخفـاء الجريمة 

نهائيـا. معالمهـا  وطمـس 
الصـادر  اإلحالـة  قـرار  وحسـب   
بتاريـخ  فإنـه  االتهـام  غرفـة  عـن 
22 أكتوبـر 2015 أي بعـد وقـوع 
الجريمـة بحوالـي 10 أيـام قـام والـد 
خاصـا  سـكنا  يملـك  الـذي  الضحيـة 
عـن  بالتبليـغ  الضحيـة  بيـت  مقابـل 
والتـي  األمـن  مصالـح  لـدى  ابنـه 
القضيـة  بدورهـا فتحـت تحقيقـا فـي 
فـي وقـت صرحـت فيـه الزوجـة أن 
زوجهـا غـادر البيـت مسـاء يوم 14 
أكتوبـر وعـاد بعد فترة رفقة شـخص 
آخـر كان علـى متـن سـيارة وطلـب 
ومبلـغ  السـفر  جـواز  زوجهـا  منهـا 
قـدره  األورو  الصعبـة  العملـة  مـن 
" 400 أورو " ومبلـغ مـن الدينـار 
 30.000.00  " قـدره  الجزائـري 
دج ثالثـون ألـف دج ثـم حمـل معـه 
وغـادر  رياضيـة  ألبسـة  بهـا  حقيبـة 
يتصـل  وهـو  تونـس  نحـو  البيـت  
بهـا بيـن الحيـن واآلخـر عـن طريـق 
رسـائل نصيـة مـن الهاتـف النقـال " 

." .أس  .أم  أس 

حـول  قضائـي  تحقيـق  فتـح  وبعـد   
المتهمـة  بيـن  الرسـائل  اسـتعمال 
رسـائل  مصـدر  أن  تبيّـن  وزوجهـا 
زوجهـا مـن حي الجـرف بجوار بيته 
وأن التحقيـق كشـف أن الضحيـة لـم 
يغـادر التـراب الوطنـي نحـو تونس. 
أن  تبيّـن  التحقيقـات  وبمباشـرة 
المتهمـة تملـك شـريحة هاتـف المتهم 
وتضعهـا داخـل هاتفهـا وترسـل منها 
الرسـائل إلـى هاتفهـا ألجـل تضليـل 
ليتـم  والقضائـي  األمنـي  التحقيـق 
توقيفهـا رسـميا ومواجهاتهـا باألدلـة 
الحقيقـة  وتكشـف  لتنهـار  القاطعـة 
ليـوم  السـماع خالفـا  لـدى محاضـر 
المحاكمـة التـي أنكـرت فيهـا قضيـة 

القتـل.
وضعت لزوجها شـبه منوم لتخلو 

بعشيقها
لـم تكـن تـدري الزوجـة الخائنـة أن 
المنـّوم الـذي وضعتـه فـي مشـروب 
لزوجهـا قـد ال يفلـح إذ بعـد مـرور 
الـزوج  تفطـن  البيـت  أمـام  شـاحنة 
وتّوجـه للبحـث عـن زوجتـه ليجدهـا 
عشـيقها  رفقـة  مخـل  وضـع  فـي 
الـكالب تزنـوا رانـي  فصـاح" والد 
جايكـم" وحمـل بندقيـة صيـد إال أن 
مـن  بحجـر  باغتـه  الـزوج  عشـيق 
الطـوب علـى الـرأس أسـقطه أرضـا 
لتغتنـم هـي الفرصـة وتحمـل البندقية 
وتطلـق عليـه النـار أيـن سـقط جثـة 
هامـدة عندهـا تـم وضعـه جانبـا فـي 
البيـت وفـي اليـوم الموالـي اتصلـت 
منـه  وطلبـت  بشـقيقها  الزوجـة 
 " مـن  البنـاء  مـواد  بعـض  إحضـار 
بـالط أحمـر ورمـل واسـمنت لترميم 
جـزء فـي البيـت وهـو مـا تـم فعـال 
لتقـوم بوضـع سـرير خشـبي داخـل 
جثـة زوجهـا  البيـت وتضـع  ٍمـرآب 
فوق السـرير ويشـارك معها عشـيقها 
باإلسـمنت  وتلبيسـه  قبـر  بنـاء  فـي 

قامـت  ثـم  يحـدث،  لـم  شـيئا  وكأن 
لتنهـي  زوجهـا  سـفر  جـواز  بحـرق 
أي دليـل يقـود إلى اكتشـاف الجريمة 
وتمـر األيـام ووالـد الـزوج يأتي إلى 
أنـه  فتـرد  يسـأل زوجتـه  ابنـه  بيـت 
بعـث إليهـا رسـائل نصية وأنـه بخير 
يجلـس  األب  وكان  تونـس...  فـي 
يـدري...   ال  وهـو  ابنـه  قبـر  فـوق 
الزوجـة  أنكـرت  المحاكمـة  ويـوم 
أن  مؤكـدة  القتـل  بجريمـة  صلتهـا 
الضحيـة  مـن ضـرب  هـو  شـريكها 
الطلقـة  رأسـه...وأن  علـى  بطـوب 
الناريـة مـن البندقية خرجـت لوحدها 
وتمسـكت بذلـك خالفـا لتصريحاتهـا 
القضائيـة  الضبطيـة  أمـام  السـابقة 
أنكـر  فيمـا  التحقيـق..  قاضـي  أو 
شـريكها ضربـه لزوجهـا مؤكـدا أنها 
هـي من قامـت بذلك وتواصـل تبادل 
يرمـي  الطرفيـن وهـذا  بيـن  االتهـام 
تحمـل  مـن  تهربـا  ذاك  الكـرة علـى 
روح  إلزهـاق  الجزائيـة  المسـؤولية 

بشـرية.
تقتل زوجها بمسـاعدة ابنتيها وابن 

شقيقها وصديقه
وفـي قضيـة أخـرى نجحـت عناصر 
الشـرطة القضائيـة والعلميـة التابعـة 
ألمـن دائـرة الشـريعة بالتنسـيق مـع 
عناصـر الشـرطة القضائيـة والعلمية 
ألمـن واليـة تبسـة  فـي فـك  خيـوط 
جريمـة مروعـة ارتكبتهـا امـرأة فـي 
حـق زوجهـا بمسـاعدة ابنتيهـا وابـن 
شـقيقتها المسـبوق قضائيـا و صديقـه  
ضحيتهـا  راح  والتـي  بـرودة  بـكل 
هـو  و  أحمـد  عكـروم  المرحـوم 
مواطـن مـن مدينـة الشـريعة و يعمل 
كقابـض بريـد بلديـة الزقيـق النائيـة، 
الشـرطة  مصالـح  فتحـت  حيـث  
تحـت  معمقـا  تحقيقـا  بالشـريعة 
رئيـس  للسـيد/  المباشـر  اإلشـراف 
كان  التحقيـق  بدايـة  الواليـة   أمـن 

علـى إثـر تلقـي مصالـح أمـن الدائرة 
مكالمـة هاتفيـة مفادهـا نقل المسـمى/
االسـتعجاالت  إلـى  أحمـد  عكـروم 
مـن  العتـداء  تعرضـه  بعـد  الطبيـة 
العـدد  مجهولـة  مجموعـة  طـرف 
عائلتـه   مزاعـم  حسـب  والهويـة، 
مدينـة  إلـى  مباشـرة  نقلـه  تـم  حيـث 
اإلصابـة  لخطـورة  نظـرا  قسـنطينة 
الطريـق  فـي  وافتـه  المنيـة  ولكـن 

. خنشـلة  مدينـة  بتـراب 
الضبطيـة  باشـرته  الـذي  التحقيـق 
السـيد  إخطـار  بعـد  القضائيـة 
محكمـة  لـدى  الجمهوريـة  وكيـل 
االختصـاص  تـم بالمعاينـة التقنيـة و 
العلميـة لمسـرح الجريمـة من طرف 
الشـرطة العلميـة ألمـن واليـة تبسـة 
بالتنسـيق مـع نظيرتهـا بالشـريعة و 
رسـم  فـي  المحققيـن  سـاعدت  التـي 
أطوارهـا  تحديـد  و  الجريمـة  معالـم 
القضائيـة  الضبطيـة  باشـرت  ،ثـم 
ألهـل  بالسـماع  التحقيـق  مجريـات 
بدايـة  فـي  حيـث  الضحيـة  وجيـران 
الضحيـة  زوجـة  حاولـت  التحقيـق 
التحقيـق  مسـار  تضليـل  ابنتيـه  و 
تعـّرض  منزلهـم  أن  بتصريحاتهـم 
أشـخاص  ثـالث  قبـل  مـن  لسـطو 
ملثميـن قامـوا باالعتـداء علـى أبيهـم 
 160 قـدره  مالـي  مبلـغ  سـرقة  و 
مليـون سـنتيم ولكـن خبـرة المحققيـن 
الجريمـة  مسـرح  تمثيـل  إعـادة  و 
ثغـرات  الكشـف علـى  فـي  سـاهمت 
تصريحاتهـم،  فـي  وتناقضـات 
انهـارت  المسـتمر  التحقيـق  وأمـام 
زوجـة الضحيـة واعترفـت بتفاصيل 
وتداعيـات الجريمـة وأنهـا خططـت 
للعمليـة لكـن دون قصـد قتـل الـزوج 
حسـب تصريحاتهـا، حيـث اتفقت مع 
ابنتيهـا و ابـن أختهـا المعتـاد قضائيـا 
قتـل  جريمـة  فـي  سـابقا  والمتـّورط 
تـم  حيـث   ، إلـى صديقـه  باإلضافـة 

والتخطيـط  الجريمـة  علـى  االتفـاق 
لهـا، أيـن دخل ابـن األخـت وصديقه 
الزوجـة  مـن  البـاب  فتـح  تـم  بعدمـا 
و إدخالـه علـى الضحيـة الـذي كان 
مـن  بضربـات  عليـه  لينهـال  نائمـا، 
عصـى )مـاش( األولـى أثنـاء نومـه 
علـى الجهـة اليسـرى للـرأس، حيـث 
بالضربـة  متأثـرا  الضحيـة  اسـتيقظ 
وسـط  كانـت  الثانيـة  أمـا  القويـة 
الـرأس وهـي الضربـة القاتلـة حيـث 
وجـد  و  نصفيـن،  العصـا  انقسـمت 
نصفهـا بمسـرح الجريمـة والنصـف 
بعـد  المحققـون  اسـترجعه  اآلخـر 
عمليـات بحـث وتحـري مـن مركـز 
التكويـن حيـث رماها المشـتبه فيهما.
ليلـي  حـارس  أيضـا  شـمل  التحقيـق 
مـن  بالقـرب  سـيارات  لحظيـرة 
بعـدم  توبـع  والـذي  المعنـي  منـزل 
التبليـغ عـن جنايـة نظـرا ألنـه رأى 
منـزل  مـن  يفـران  فيهمـا  المشـتبه 
الضحيـة... التحقيقـات مكنـت أيضـا 
مـن اسـترجاع أداة الجريمـة والمبلـغ 
المالـي المسـروق ليتـم إحالـة الملـف 
وقاضـي  الجمهوريـة  وكيـل  أمـام 
التحقيـق لـدى محكمـة الشـريعة بتهـم 
ثقيلـة بعـد توقيـف جميـع المتورطين 
بتهمـة  للعدالـة  لتقديمهـم  السـتة 
اإلصـرار  سـبق  مـع  العمـدي  القتـل 
أشـرار  جمعيـة  وتكويـن  والترصـد 
مـن أجـل ارتـكاب جنايـات والسـرقة 
الموصوفـة في ظـرف الليـل والتعدد 

ويبقـى  الجريمـة.   معالـم  وطمـس 
التضـارب   حـول األسـباب الحقيقـة 
الرتـكاب الجريمـة المقـززة لألبـدان 
أن  بالمدينـة  األلسـن  تداولـه  ومـا 
بإعـادة  التلويـح  لـه  سـبق  الـزوج 
الـزواج وهـو مـا أثـار غضـب أفراد 
األسـرة فـي انتظـار ما ستكشـف عنه 

العدالـة.
يجـدر التذكيـر بـأن مصالح الشـرطة 
قامـت بتقديـم الملـف و06 أشـخاص 
أمـام السـيد وكيـل الجمهوريـة لـدى 
سـيحول  الـذي  الشـريعة  محكمـة 
لـذات  التحقيـق  أمـام قاضـي  الملـف 
المحكمـة باعتبـار الوقائع تشـكل جن

اية.                                               
زوجـة تقتل زوجها بخنجر لحظات 

قبـل اإلفطار بحي أول نوفمبر 
بوالية تبسة

كمـا شـهدت مدينـة تبسـة قبـل فتـرة 
زوجهـا  طعـن  علـى  امـرأة  إقـدام 
بالسـالح األبيـض فـي البيـت العائلي 
نهايـة  فـي  أدى  عـادي  شـجار  إثـر 
متأثـرا  الـزوج  وفـاة  إلـى  المطـاف 
باإلصابـات التـي تعّرض لها لتسـجل 
األخيـرة  الفتـرة  فـي  تبسـة  واليـة 
حـاالت  عـدد  فـي  قياسـية  أرقامـا 
الـذي  النسـوي  للعنصـر  اإلجـرام 
المخـدرات  بدخـول عالـم  يكتـف  لـم 
إلـى  والخلـع  المهلوسـة  واألقـراص 
عالـم الجرائـم البشـعة فـي حق أقرب 

إليهـن. النـاس 
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عندما يتحوّل الجنس الناعم إلى مجرم محترف

جرائم قتل أبطالها نساء في تبسة

                 ... متفرقات ...

الدرك الوطني بالمسيلة يفكك شبكة 
إجرامية مختصة يف رسقة الموايش

ــي إطار مكافحة مختلف أنــواع الجرائم، تمكنت إحدى وحدات  n    ف
المجموعــة اإلقليمية للدرك الوطني بالمســيلة، نهاية هذا األســبوع 
من تفكيك شــبكة إجرامية مختصة في ســرقة المواشــي تنشط عبر 

إقليم واليتي المسيلة ووالية الجلفة، مكونة من )04( أفراد.
 العملية مكنت من اســترجاع 26 رأســا من الغنم وحجز مركبة نفعية 
قانونية تم تقديم  تســتعمل كوســيلة نقل. وبعد اســتكمال اإلجــراءات ال

المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة.
 وفــي ســياق منفصــل تمكنت ذات الوحــدات من حجز كميــة معتبرة 
ـ3240 قــارورة من مختلف األنواع  ـ من المشــروبات الكحولية تقدر ب
بلدية  واألحجــام صنع محلي، كانت مخبأة في إحدى الحقول الزراعية ل
حمام الضلعة، تم توقيف شــخص وحجز مركبة وفتح تحقيق وتســليم 

المحجوزات لمديرية أمالك الدولة. 
                                                                عبد الحليم بالل 

تبسة : هواري غريب



دعــت مديرية تنظيم توزيع اإلنتاج 
الثقافــي والفنــي، بــوزارة الثقافة 
والفنــون، الجمعيــات والتعاونيات 
الثقافيــة والفنيــة، الراغبيــن في 
الحصــول علــى اإلعانــة الماليــة 
لتغطية جزء من نشــاطهم الثقافي 
والفني، التســجيل لالســتفادة من 
الدعم المالي السنوي، بعد أن فتحت 
الوزارة، دورة ثانية لعملية تمويل 
المشــاريع الثقافيــة والتظاهــرات 
لفائدة  والســينماتوغرافية،  الفنية 
الجمعيــات والتعاونيــات الثقافيــة 

والفنية، لرسم سنة 2022.
وحسب بيان لوزارة الثقافة والفنون، 
فإن التسجيالت لالستفادة من الدعم 
الســنوي في إطار اإلعانات المالية 
التي تمنحها للجمعيات والتعاونيات 
يــوم  انطلقــت  والفنيــة،  الثقافيــة 
الخميس الفــارط ، والتي تدوم إلى 

غاية 31 ماي الجاري.
المشــاريع  الــوزارة،  وحــددت 
الثقافيــة  والتظاهــرات 

والســينماتوغرافية المقترحــة مــن 
طرف الجمعيــات الثقافيــة والفنية 
والتعاونيات والمؤسســات الناشطة 
فــي المجــال الثقافــي، والتي يجب 
أن تدخــل في إطــار البرنامج العام 
للقطاع المتمثــل في محاور حددها 
الــوزارة فــي البيــان ذاتــه، منهــا 
المســاهمة فــي تثميــن المــوروث 
والالمــادي  المــادي  الثقافــي 
والمحافظة عليهما، تقديم نشــاطات 
ثقافية وفنية هادفة، تكوين األطفال 
الفنــون:  مختلــف  فــي  والشــباب 
“موســيقى، مسرح، سمعي بصري 

ورسم”.
ومــن أهــم المحــاور أيضــا التــي 
ســطرتها وزارة الثقافــة والفنون، 
االهتمــام والعناية باألعمال الثقافية 
والفنيــة الموجهــة للطفــل وتربيــة 
الذائقــة الفنية لديه، وتقديم عروض 
فنية هادفة بالواليات ومناطق الظل 

على الخصوص.
                                       دالل.ب
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الدورة  الرابعة المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج

  الجزائر حاضرة بـ ”قارئ الفنجان” للمسرحي نبيل مسعي أحمد

عين على الثقافة والفن
وزارة الثقافة والفنون تفتح دورة ثانية 

لتمويل مشاريع ثقافية وسينماتوغرافية 

n ســتكون الجزائــر حاضــرة في 
المهرجــان الدولــي للمونودرامــا 
بتونــس  والــذي مــن المرتقــب 
الخميــس  عالياتــه  تنطلــق  أن 
المقبلة وتســتمر علــى مدار ثالثة 
ايام  بـــمسرحية » قــارئ النجان 

أحمــد  مســعي  نبيــل  للمســرحي 
من إنتــاج جمعية الســتار لإلبداع 

المسرحي .
 واختــارت الهيئة المديرة لعضوية 
لجنــة تحكيــم المهرجــان الدولــي 
للمونودرامــا بقرطاج فــي دورته 
الرابعــة، تكريــم الكاتــب ومديــر 

واألســتاذ   عنابــة  لواليــة  الثقافــة 
أحســن تليالني رفقــة كل من: عز 
الديــن المدنــي من تونــس، الفنانة 
منــى نور الدين مــن تونس أيضا، 
األســتاذ غنــام غنام من فلســطين، 
الممثل فتحي كحلول من ليبيا وكذا 

اللبناني مارسيل خليفة.
الحدث الــذي يرتقب تنظيمه خالل 
الفتــرة الممتــدة مــن 13 إلى 16 
ماي الجاري، وستكون ليبيا ضيف 
شــرف الطبعــة، يشــهد حضــور 
المســرحي عمــر فطمــوش الذي 
ســيكون عضوا فــي لجنــة تحكيم 
المهرجــان للــدورة الرابعــة، إلى 
جانــب الدكتور جبــار الجودي من 
العــراق رئيســا للجنــة، رفقــة كل 
من األعضــاء الدكتور عبد الكريم 
بن جواد من ســلطنة عمان، الناقد 
الموريتاني الدكتور احمدو حبيبي.

ويشارك بالمسابقة الرسمية للدورة 
الرابعــة مــن المهرجــان الدولــي 
للمونودرامــا بقرطاج، 14 عرًضا 
مســرحًيا من مختلف دول العالم ، 

هي “قهــوة زعتر” من فلســطين، 
“الخنازيــر” من إيــران، “الغراب 
األبيــض” الســودان، و”الغريبــة” 
من تونس، وكذلك “المنســية ” من 
المغــرب ، و “الكمــاش الخطيــر” 
من ســوريا ، و”إلــي أين” من ليبيا 
، و”قــارئ الفنجان” مــن الجزائر 
للمســرحي نبيــل مســعي أحمــد، 
مــن إنتــاج جمعية الســتار لإلبداع 
المســرحي، و”صفية” من األردن، 
و”الطبول والحجارة” من العراق، 
مــن   ”Dent Reueuge”و
رومانيــا، و”Elene” من إيطاليا، 
و”Spam studio Sofia” من 
بلغاريــا، وعــرض “حتي إشــعار 

أخر” من البحرين.
وســتكون جوائــز الــدورة الرابعة 
جائــزة  كاآلتــي:  للمهرجــان 
للمونودرامــا  الدولــي  المهرجــان 
بقرطاج للنــص، جائزة المهرجان 
بقرطــاج  للمونودرامــا  الدولــي 
للتمثيل، الجائزة الكبرى للمهرجان 

الدولي للمونودراما بقرطاج.

انجاز جدارية تخليدا لذكرى بوزيد سعال
n أنجــز فنانــون أول أمس بتيــزي وزو لوحة 
أول  ســعال،  بوزيــد  للبطــل  تخليــدا  جداريــة 
شــهيد مجازر 8 ماي 1945 بســطيف وقالمة 
وخراطة، بمناســبة الذكرى 77 لهذه المأســاة 

الوطنية.
ورافــق انجاز هــذه الجدارية التــي أبدعت فيها 
أنامل المنخرطين في ورشــات الرســم والتلوين 
بــدار الثقافــة مولــود معمري، توزيــع المتحف 
الجهــوي للمجاهــد لمطويــات تضمنت الســيرة 

الذاتية لهذا الشهيد.
وفــي كلمته لــدى وقوفه بمقبــرة مدوحة للترحم 
علــى أرواح شــهداء هذه المجــزرة وأرواح كل 
شــهداء الفترة االستعمارية، أشار الوالي جياللي 

دومي أن مجــازر 8 مايو 1945 هي »جريمة 
ال تســقط بالتقــادم« مؤكدا أن »المجــازر التي 
اقترفتهــا فرنســا فــي ذلــك اليوم بحق الشــعب 
الجزائــري جريمة ال تســقط بالتقــادم وال يمكن 

محوها أو نسيانها«.
كما انتقل الوالي بالمناســبة إلى متوســطة مولود 
فرعون بمدينة تيزي وزو أين حضر درســا في 
التاريخ حول هذه المجازر، ودعا إلى »مضاعفة 

الجهود لنقل التاريخ والحفاظ على الذاكرة«.
وشــهدت مختلف بلديات الوالية بالموازاة تنظيم 
العديد من األنشــطة للترحم على أرواح شــهداء 

هذه المجازر المأساوية.
                                                  ق.ث

الوطنــي  المتحــف  يحتضــن 
لآلثــار بمدينة ســطيف، اليوم 
وغــدا ،فعاليات ملتقــى وطني 
القبليــة  التحــركات  يتنــاول 
فــي  الديمغرافيــة  والتحــوالت 
القديــم  الجزائــري  الشــرق 
والوسيط،الظروف، المسارات، 
واالنعكاسات بالتنسيق مع قسم 
التاريــخ بجامعــة محمد األمين 
دباغيــن بســطيف، تقــدم فيــه 
العديــد مــن المحاضــرات على 
الجمهــور مــن طرف اســاتذة 

جامعيين ومختصين.
وحســب وثيقــة صــادرة عــن 
المتحــف، فان إشــكالية الملتقى 
تتلخــص فــي كــون التحركات 
القبليــة لطالمــا شــكلت معطى 
مهمــا علــى مســتوى التركيبة 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
والثقافيــة لبــالد المغــرب عبر 
للظــروف  نظــرا  العصــور، 
إلــى  تدفــع  التــي  التاريخيــة 
التحــرك في اتجاهــات مختلفة، 
كانــت  المنطقــة  وأن  خاصــة 

مجال اســتقطاب مهم، إذ عرف 
الشرق الجزائري عموما وريفه 
خصوصا، تعميرا بشريا باكرا، 
مــن خــالل االنتشــار الواســع 
لمواقــع ما قبــل التاريخ، والتي 
ارتقت الحقا التنظيمات صغيرة 
تحولــت إلــى تجمعــات قبليــة 
انتهت إلى تشّكل أولى الكيانات 
الماســيل  كمملكتــي  السياســية 

ونوميديا الموحدة.
كما شهد ريف الشرق الجزائري 
خالل الفترة الرومانية تحركات 
قبلية نتيجًة للسياسات الرومانية 
التي استهدفت إخضاع ثم تفكيك 
القبيلة وتهجيرها. مما أثر على 
انتشــارها الجغرافــي ووعاءها 
الديمغرافــي، فانعكس ذلك على 
الجوانــب السياســية مــن خالل 
تلــك الثورات والتمــردات التي 
عرفتها منطقة الشرق الجزائري 
إلــى مجموعــة من  باإلضافــة 
التأثيــرات االجتماعية والثقافية 

واالقتصادية.
                     نورالدين بوطغان

التحركات القبلية والتحوالت الديمغرافية 
يف الرشق الجزائري القديم والوسيط 

موضوع ملتقى وطني بسطيف
عرض أعمال فنية نادرة حول المناظر الطبيعية بمتحف الفنون الجميلة بالعاصمة

n يحتضــن المتحــف العمومــي الوطنــي 
للفنون الجميلــة بالجزائر العاصمة معرضا 
يضم قرابة 40 عمال فنيا لفنانين جزائريين 
وأوروبيين تنتمي لفترة ما بين بداية القرن 
العشــرين وبدايــات األلفية الحاليــة، تمثل 
أعمــال فنية زيتية ومائية محورها المناظر 
الطبيعيــة في موســم الربيــع بالجزائر من 
رصيــد مجموعات المتحف النــادرة، وذلك 
فــي إطار برنامــج االحتفاء بشــهر التراث 

)18 أفريل 18- ماي(.
ويضــم هــذا المعــرض - الــذي تحتضنــه 
قاعــة محمــد اســياخم - 35 لوحــة زيتيــة 
بتقنيــة األكواريــل تأخــذ الزائر فــي رحلة 
إلى ألــوان روائح الربيع فــي الجزائر عبر 
مختلــف مناطقها وتراثهــا العمراني وتمثل 
إبداعــات راقية من إنجــاز نخبة من الفنانين 
الجزائرييــن المعاصرين ومن فناني أوروبا 

العالمييــن منذ بداية القــرن الماضي تعكس 
تنــوع وثــراء المناظــر الطبيعية فــي فترة 
الربيــع بعيون فنانين انبهروا بســحر طبيعة 
الجزائــر وبســواحلها ومدنهــا الداخليــة أو 

صحراءها الشاسعة.
وتتمحور األعمــال الفنيــة المعروضة أمام 
زوار المتحــف بمختلف األحجــام والتأطير 
حــول موضوع الربيع حيــث اقتنص هؤالء 
الفنانيــن من مختلــف التيــارات والمدارس 
الفنيــة لحظات مضيئة من فصل الربيع عبر 
مختلف مناطق الجزائر ليخلدوها في أعمال 
تشــع بباقات الــورود واألزهار واألشــجار 

والطيور والشمس.
»حديقة التجارب الحامة« للفنان التشــكيلي 
بيــار دوفــال )-1897 1993( وهــو من 
رواد الفن الحديــث, »حديقة مليانة »للفنان 
التشكيلي الفرنسي هنري كليمانص )1869 

1954-( ,«منظــر طبيعــي مــن األبيار« 
للتشــكيلي الفرنسي الشــهير هنري شوفالييه 
)1945-1845(, »قــوس النصر روماني 
بمدينة قالمة »للتشــكيلية األلمانية بتينا هنين 
عيــاش المقيمــة بالجزائر لغاية وفاتها ســنة 
2020, لوحة بدون عنوان للفنان التشكيلي 
الجزائــري الراحــل كمال نــزار )-1951
2002(، »علــى حواف النهر »للتشــكيلية 
الجزائريــة هوادف جهيــدة، »منظر ربيعي 
»للفنان التشكيلي رشيد جمعي، هي من أهم 
ما يميز هذا المعرض الذي سيستمر فعالياته 

إلى غاية أكتوبر المقبل.
كما تــزدان قاعة محمد إســياخم بالعديد من 
اللوحــات المائية والزيتية التي تمثل مختلف 
أنــواع األزهار بمــا فيها أزهــار األقحوان 
وشــقائق النعمان واألشــجار التي تزخر بها 
الطبيعة في الجزائر في فترة موســم الربيع 
بمختلــف األلــوان والتشــكيالت على غرار 
تشــكيلة من باقــات ورد وطبيعة صامتة من 
توقيع فنانين تشكيلين فرنسيين ضمنهم لوي 
ريــو، ماريوس دوفوزان، موريس بوفيول، 
جــاك دونييــه، فيــراري، رونــي لوفريل، 
اندريه بوســييه، نيللي باتي، دوشمان، ايميل 

كالرو بوكيه، جونفييف ريوش.
وبالمناســبة، أشــار محافظ التــراث الثقافي 
ورئيس مصلحة التنشيط بالمتحف، بوطيش 
ســمير، في تصريــح لــواج أن »المعرض 
يشــمل أعمال فنية نــادرة تيمتها األساســية 
الطبيعــة وفصــل الربيــع تــم انتقاؤهــا من 
رصيــد المجموعــة المتحفيــة النــادرة ذات 
القيمــة العاليــة بالمتحف العمومــي الوطني 
للفنون الجميلة لعرضها أمام الزوار بمناسبة 
االحتفال بشهر التراث« مضيفا أن »الهدف 

من المعرض هو إخراج إلى النور لعدد من 
األعمــال البديعــة ليعاد اكتشــافها من جديد 
مــن طرف الزوار وهــو التقليد الذي الزال 
المتحف يرسخه بانتظام لجذب الجمهور«.

»األعمــال  أن  المتحــدث  ذات  وأوضــح 
الفنيــة المعروضــة تعكس نمــاذج قيمة من 
إبداعــات فنانين عالميين علــى غرار فناني 
مدرســة الجزائر ومــن الفنانيــن األوربيين 
الذين اســتقروا بالجزائر أو مروا بها خالل 
بدايــات القرن الماضــي وأيضا لوحات فنية 
أنجــزت في إطار اإلقامــات الفنية بفيال دار 
عبــد اللطيــف مــا بيــن )1907-1962( 
إضافــة إلى مجموعة فنانــي الجزائر والفن 

المعاصر«.
وأكد الســيد بوطيــش أن المتحــف »يحافظ 
علــى األعمــال الفنيــة النــادرة مــن خالل 
الصيانــة الوقائيــة الدورية وكــذا إذا تطلب 
األمر عمليــات الترميم التي يشــرف عليها 
دوريا فريــق مختص تابــع لمخبر المتحف 
لتفــادي مخاطــر التلــف جــراء الرطوبــة 
وغيرها من عوامل الطبيعة وذلك من خالل 

وسائل وتقنيات جد حديثة«.
وأضاف السيد بوطيش، أنه يرتقب مساهمة 
المتحف مــن خالل معرض مشــترك ينظم 
على مســتوى المتحــف العمومــي الوطني 
لآلثار القديمة والفنون االســالمية بمناســبة 
شهر التراث إضافة إلى تنظيم قريبا معرض 
خــاص بالفــن االيطالــي يضــم مجموعــة 
اللوحات االيطالية مــن رصيد المتحف إلى 
جانــب تنظيــم معــرض للفن العربي شــهر 
نوفمبر المقبل يشــمل جزء منه أعمال لرواد 

الفن التشكيلي الجزائري والعربي.
                                     ق/ث/وأج
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حسب استطالع قام به موقع جزائري

بنت البالد ضمن أفضل مسلسالت المغرب العربي

تحطم حافلة نقل موسيقيني من فرقة

" يب أن أل" يف فرنسا

n تسبب انقالب السيارة بالقرب 
من فير ســور لــوار في فرنســا، 
والذي تعرض له موســيقيو فرقة 
الــراب الفرنســية. Pnl في ثالث 
إصابــات طفيفة بحســب المصادر 

األولى.
وانقلبــت حافلة تقل موســيقيين من 
 ،PNL مجموعة الراب الفرنســية
 Ademo المكونة من شقيقين هما
الحقيقــي  واســمهما   .N.O.S و 
طارق ونبيل أندريو، على الطريق 
السريع A11 بالقرب من فير سور 
لــوار أون لــوار أول أمس األحد. 

ثالث إصابات طفيفة.
ووقــع الحــادث حوالــي الســاعة 
الطريــق  علــى  صباحــا   7:30

الســريع A11 فى اتجاه باريس – 
نانت.

وحســب اإلعــالم الفرنســي، فإن 
الحافلة كانت تقل عشــرة أشخاص 

وكانت »بمفردها في الخندق«.
كمــا أضــاف المصدر أنــه تم نقل 
ثالثــة رجــال فــي الثالثينيات من 
العمر إلى مركز مستشفى أنسينيس 
فــي حالــة خفيفة. وســبعة ضحايا 

آخرين لم يصابوا بأذى.
ووفًقــا لقــوات الدرك فــي« لوار 
أتلنتيــك« ، والتي تؤكد المعلومات 
الواردة من »ويست فرانس«. فإن 
الحافلة المســجلة فــي ألمانيا كانت 
تنقل موسيقيين من مجموعة الراب 

.PNL

التونسية آمال المثلويث تحرض لحفل 

غنايئ بالقاهرة 

n تحيــي المطربة التونســية آمال 
مثلوثــي حفال غنائيا فــي مصر يوم 
18 مــاي الحالي، ومــن المقرر أن 
تقــدم لجمهورهــا باقــة كبيــرة مــن 

أغانيها .
وتعــد هــذه اإلطاللــة أولــى حفالت 
مثلوثي المنفردة في القاهرة بعد غياب 
دام أكثر من سنة، كما تأتي بعد قرابة 
سنتين من إحيائها حفل ختام مهرجان 
الجونة الســينمائي، وتطل آمال خالل 
هــذا الحفل على مســرح كايرو جاز 

.Cairo Jazz Club
جمهورهــا  مــع  مثلوثــي  وتحتفــل 
المصري بالذكرى العاشــرة إلطالق 
أشهر وأقدم أغنياتها »كلمتي حرة«،  
تزامنــا مع جوالتهــا الفنيــة العالمية 
أللبومها األخيــر« يوميات تونس«، 
مــرت خاللهــا بيــن فرنســا وألمانيا 
وإيطاليا والنرويج،  مع اعتبارها أول 
مطربة تونسية تقدم جولة حفالت في 
اليابــان،  أحيت فيها 11 حفل متتالي 
بيــن طوكيــو واوســاكا وناراشــيمو 

وماتسوموتو.
تقديــم  مغامــرة  مثلوثــي  وخاضــت 
ألبومين في ألبوم واحد خالل«يوميات 
تونــس  Tunis Diaries«، حيث 
ضــم في جعبتــه 18 أغنيــة، يحوي 

النصف األول تســع أغنيــات أصلية 
مــن تأليفهــا وتلحينها وغناهــا، منها 
»حلم« و«م الــروح« و«ما لقيت« 
 »Princess Melancholy»و
و«فــي كل يوميــن«، بينمــا يشــمل 
أغنيــات  تســعة  الثانــي  النصــف 
»كوفرز«، تعيد خاللها تقديم أشــهر 
تفضلهــا  التــي  العالميــة  األغنيــات 
علــى طريقتها الخاصــة، منها أغنية 
 Something In The Way
 ،Nirvana لفرقة الروك األمريكية
 The Man Who Sold وأغنيــة
The World للمغنــي البريطانــي 
David Bowie، إلــى جانب أغنية 
اآليرلنديــة  للفرقــة   War Child

.The Cranberries
جدير بالذكــر أن آمال مثلوثي تحتفل 
مــع جمهورهــا المصــري بالذكرى 
العاشرة إلطالق أشهر وأقدم أغنياتها 
»كلمتــي حرة«،  تزامنا مع جوالتها 
الفنيــة العالميــة أللبومهــا األخيــر« 
يوميــات تونس«، مــرت خاللها بين 
فرنســا وألمانيا وإيطاليــا والنرويج،  
مع اعتبارها أول مطربة تونسية تقدم 
جولة حفالت في اليابان،  أحيت فيها 
11 حفل متتالي بين طوكيو واوساكا 

وناراشيمو وماتسوموتو.

n كشــف استطالع أعدته إحدى 
المواقع اإلخبارية الفنية الجزائرية 
بأن مسلســل »بنت البالد« والذي 
تم بثه على قنــاة تلفزيونية خاصة 
مسلســالت  أفضــل  ضمــن  جــاء 

المغرب العربي.
 « الموقــع  ذات  علــى  ونشــر 
تابعنــا منافســة كبيــرة بيــن الكثير 
مــن مسلســالت المغــرب العربي 
والمسلسالت العراقية. بعد النصف 
األول مــن رمضــان، بأعمال منها 
من تصــدر الترنــد ومنها مــا أثار 

الجدل«.
»بنــت  أن  اإلســتطالع  وكشــف 

البالد« من أفضــل األعمال ضمن 
المسلســالت التاليــة »ســلمات أبو 
البنات«، »بيت وال بيك«، »براءة 

»،« كان ياما كانش«.
أما بالنسبة للنجوم فقد تم اختيار كل 
من محمد خيي، عمر لطفي، حمزة 
الطاهــري، أميــن الناجــي ورفيق 

بوبك.
وفيمــا يخــص النجمــاّت، فقــد تــم 
اختيــار كل مــن الســعدية لديــب، 
جيهان كيــداري، فاطمــة الزهراء 
بلدي، ســلمى صــالح الدين ومريم 

الزعيمي.
                               دالل.ب

مي عز الدني تعّلق عىل أنباء ارتباطها بطليق ياسمني صربي
n انتشــرت علــى مواقــع التواصــل االجتماعي 
مؤخرا أنباء تشــير إلــى أن رجل األعمال المصري 
أحمد أبو هشــيمة قد ارتبــط بالممثلة مي عز الدين 

بعد انفصاله عن زميلتها الممثلة ياسمين صبري.
وشــاركت الخبــر الناقــدة الفنيــة ماجــدة خير هللا، 
وكتبت عبر حســابها الخاص: »أحمد أبو هشــيمة 

يخطب مي عز الدين«.
من جهتها نفت الفنانة ياســمين صبري األخبار التي 
تّرددت حول حصولهــا على هدايا بقيمة 15 مليون 

جنيه من طليقها رجل األعمال أحمد أبو هشيمة.
وقالــت ياســمين إنها تزوجت أبو هشــيمة في أفريل 
2020 ، مــن دون مهــر أو مؤخر صــداق، مؤكدة 

في تصريحات صحافية، أن أبو هشــيمة كان بالفعل 
زوجــاً كريما معها للغاية خالل فتــرة الزواج وكان 
يفاجئها بالهدايا، ولكن ما قيل عن الـ15 مليون جنيه 

كالم غير صحيح.
ونفــت تمامــا صحة ما تــردد حــول حصولها على 
مصنع للعدســات أو مصنع للمالبس وامتالكها 24 
سيارة، مؤكدة أن هذا الكالم غير صحيح. وقالت إن 
فترة الزواج كانت سلسة، وأنها تكن له كل االحترام، 
مشــيرة إلــى أن االنفصال تم في هــدوء وتم التوافق 

عليه.
وكان الطــالق قد حدث خالل األيام الماضية بعد أن 

اتفق الطرفان على االنفصال بكل هدوء.

وكانت ياســمين صبري قــد قالت في أول تعليق بعد 
انفصالهــا: »كل شــيء قســمة ونصيــب والحمد هلل 

االنفصال تم في هدوء«.

كاظم الساهر ينرش أغنية من حفلته يف الرياض 
n نشــر الفنــان كاظم الســاهر مقطــع فيديو عبر 
حســابه في موقع التواصل االجتماعي إنســتجرام، 
وثَّــق فيــه جانباً مــن حفلته، التــي أحياها أمس في 
مسرح أبو بكر سالم بالرياض، العاصمة السعودية، 

بتنظيٍم من شركة »بنش مارك«.
وحمــل الفيديو مقطعــاً من أغنية »مدرســة الحب« 
التي غنَّاها الســاهر خــالل الليلة الطربيــة المميَّزة، 
وعلَّق عليه: »مدرســة الحب، حفل كاظم الساهر في 

الرياض 7 ماي 2022«. 
يذكــر أن الفنــان العراقي كاظم الســاهر أحيا الحفلة 

الثالثــة من حفــالت العيد، بتنظيٍم من شــركة »بنش 
مارك«، ضمن برنامج فعاليات العيد، الذي أشــرفت 

عليه الهيئة العامة للترفيه السعودية.
وودَّع الفنــان كاظــم الســاهر جمهوره فــي الرياض 
بطريقٍة فريــدة، فبعد انتهاء حفلتــه الغنائية المميَّزة، 
التــي أحياهــا في العاصمــة الســعودية، وتحديداً في 
مســرح أبــو بكر ســالم، طلب الســاهر مــن الفرقة 
الموســيقية عــزف ألحــان أغنيتــه الشــهيرة »قولي 
أحبك«، ليغادر المسرح وهو يغني أغنية قولي أحبك، 
وأثناء توديعه جمهوره بهذه الطريقة، فاجأه الحضور 

بالوقوف جميعاً، والتصفيق لــه بقوٍة وحرارة تعبيراً 
عــن شــكرهم له على تقديمــه ليلًة طربيًة ال تنســى، 
ما دفع الســاهر إلى تأجيل خروجه، والوقوف دقائق 

لتحيتهم وشكرهم
لإلشــارة يحيى القيصر كاظم الســاهر، حفاًل غنائًيا، 
فــي مدينة جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية، يوم 
الخميس الموافق 12 من شــهر ماي الجارى، ويقدم 
خــالل الحفل باقــة مميزة من أشــهر أغنياته المحببة 
لدى جمهور، وذلك ضمن الحفالت التي يحييها نجوم 

الغناء والطرب في مختلف الدول.

أحمد حلمي يتفوق عىل أحمد السقا يف سباق ايرادات موسم عيد الفطر

n رغم كل االنتقادات التي وجهت لفيلم أحمد 
حلمــي الجديــد »واحــد تانــي«، وأبرزهــا أنه 
مأخــوذ من فيلم »جوناثــان«، إال أنه نجح في 
تصــدر إيرادات شــباك تذاكر أفالم موســم عيد 
الفطــر الســينمائي في مصر، بفــارق كبير عن 
أقرب منافســيه وهو »العنكبــوت« للنجم أحمد 

السقا.
وحقــق فيلم »واحــد تاني« ايــرادات بلغت 32 
مليون حنيه في أســبوعه األول، وهو من بطولة 
أحمــد حلمــي، روبــي، نســرين أميــن، عمرو 
عبدالجليل، ســيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب 
وعــدد آخر مــن الفنانيــن، ومشــاركة عدد من 

ضيوف الشــرف، منهم عمــرو وهبة من تأليف 
هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج 
شــركات« ســينرجي فيلمز«، و«ماجيك بين« 

وأفالم مصر العالمية و«أوسكار« .
تــدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل إخصائًيا 
اجتماعًيــا فــي مصلحة الســجون، حيث يجري 
مقابــالت مــع المســاجين ويكتــب تقاريــر عن 
حاالتهم النفســية، وفي السجن يقابل أحد زمالء 
دراسته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال 
ناجًحــا، وعقــب خروجــه يدعــوه لحفــل يجمع 
زمــالءه القدامى، ليكتشــف الموظف أنه أفشــل 

زمالء جيله ويعيد التفكير في حياته مجدًدا.

بينما وصلت إيرادات فيلم »العنكبوت« إلى 21 
مليــون جنيــه ليواصل الفيلم االحتفــاظ بالمركز 

الثاني في سباق اإليرادات.
فيلــم »العنكبــوت« بطولــة أحمد الســقا، ومنى 
زكي، وظافر العابدين، ويســرا اللوزي، وأحمد 
فــؤاد ســليم، وزكــي فطيــن عبــد الوهــاب في 
آخر أعمالــه الفنية قبل رحيلــه، وريم مصطفى 
ومحمود غريب، وعدد من ضيوف الشرف وهو 
من إخراج أحمد نادر جالل، وتأليف محمد ناير.
وتــدور أحداث فيلم »العنكبــوت« في قالب من 
األكشن والرومانسية، إذ يواجه السقا صراعات 
مــع رجــال المافيا بســبب أفعــال شــقيقه ظافر 
العابدين غير المشــروعة، ويتمرد صناع العمل 
على أدوارهم الســابقة ويحاولــون تقديم صورة 
مختلفة، إذ يرتدي الســقا القناع في عدد كبير من 
المشاهد، ويرســم تاتو على شكل عنكبوت على 

رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.
وحقق فيلم »زومبــي« إيرادات تقترب من 12 
مليونا، ليســتمر في المركز الثالث، وهو بطولة: 
علي ربيــع، كريــم عفيفي، حمــدي الميرغني، 

هاجر أحمد، عمرو عبدالجليل، دينا محسن.
وتدور أحداث الفيلم حول فرقة غناء شعبية بقيادة 
علي ربيع، ويقدم شخصية مطرب يدعى حمادة 
بطة، بينما يجســد حمــدي الميرغني شــخصية 
شــاعر يكتب األغاني، ومع مرور الوقت يسافر 
علــي ربيع وحمدي الميرغنــي بصحبة فرقتهما 
الغنائيــة إلى المنصورة، وتتعطل الســيارة بهما 

في الطريق، ويدخالن مدينة مليئة بالزومبي.
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نادي الصحفي الصغير بميلة يختتم نشاطاته المبرمجة 
للشهر الفضيل

n وحســب المشــرفة على النادي 
المنشــطة أحالم زواغي فقد تضمن 
البرنامج فــي محتواه عديد األركان 
منهــا ركــن الحكواتــي الصغير من 
ســرد للقصص والحكايات الشعبية 
الترفيهيــة والهادفة كقصة »النملة 
الطيبــة والنملــة البخيلــة«، حكاية 
» لونجــة بنــت الغــول« وحكايــة 
»الغنجة » الذي يستخلص األطفال 
من خاللهــا العبر التــي تفيدهم في 
حياتهــم اليومية...إلــى جانب ركن 
»قالــو ناس زمــان« والذي يتناول 
فــي كل مــرة مثــل شــعبي وركــن 

»البوقاالت« و »األلغاز«.
كمــا تخلّلت هذه القعدة ترتيل ســور 
مــن كتاب هللا من طــرف عضوات 
النادي وفقرات ترفيهية تمثلت أساسا 
في أناشــيد تتغنى بالشــهر الفضيل، 
هــذا وتــم تكريــم عضــوات النادي 

تثمينــا لمجهوداتهــن المبذولة طيلة 
هذا الشهر الكريم. 

وصّرحــت المشــرفة علــى النادي 
في هذا الســياق كاشــفة عن اقتراب 
موعد انطالق إذاعة نادي الصحفي 
الصغيــر االفتراضية لدار الشــباب 
محمــد لــدرع بواليــة ميلــة والتــي 
الصفحــة  علــى  برامجهــا  ســتبث 
الرســمية للدار عبر موقع التواصل 

االجتماعي فايس بوك.
 و أضافــت المشــرفة علــى النادي 
أنها ســتطل علــى متابعيها بباقة من 
البرامج الهادفة و المتنوعة من تقديم 
براعــم النــادي و إعداد و إشــراف 
المنشــطة التي تعمــل كإطار بقطاع 
الشــباب و الرياضــة بواليــة ميلة، 
حيث ســتكون هــذه اإلذاعــة منبرا 
الكتشــاف المواهــب و خاصــة من 
شــريحة األطفــال واالســتثمار فيها 

لجعلهــا تحمل مشــعل الصحافة في 
المســتقبل، كما أكدت ذات المتحدثة 
أن هــذه البرامــج ســتكون محليــة 
بالدرجــة األولــى و هــذا لتعريــف 
المتابعيــن بواليــة ميلــة فــي مجال 
الســياحة و ذلــك من خــالل برنامج 
»ســياحة واليتي« و الذي ســتقدمه 
عضوتي نــادي الصحفــي الصغير 
فــلا و وصــال أيــن ســيبرز هذا 
األخيــر المناطــق الســياحية التــي 

تشتهر بها الوالية .
كمــا يعتبــر هــذا البرنامــج بوابــة 
إشــهارية لمختلف المعالم الســياحية 
واألثريــة بميلة والذي من شــأنه أن 
يســمح للســياح بزيارة هذه المنطقة 
خاصــة ونحن علــى أبــواب فصل 

الصيف.
وتتضمــن الشــبكة البرامجيــة لهذه 
اإلذاعــة االفتراضيــة كذلــك علــى 

برنامج يعنى بعــادات وتقاليد والية 
ميلــة والموســوم »تقاليــد أجدادنا« 
حيث ســتعّرف عضوات النادي كل 
مــن إخــالص وآالء ومــرام المتابع 
الكريــم بمــا تتميــز به هــذه الوالية 
العريقــة الضاربــة بجدورهــا فــي 
أعمــاق التاريخ مــن ألبســة تقليدية 
لحمايــة  كمبــادرة  شــعبية  وأكالت 
تــراث ميلة مــن االندثــار وتعريفه 
لشــريحة األطفــال في ظل انتشــار 
الموضة واألكل السريع الفاست فود 
والذي أثر بشــكل ســلبي على موائد 
الجزائريين وحتى على اللمة العائلية 

على حد تعبير محدثتنا.
 وثمــة حصة أخرى تحمــل عنوان 
»حاجيتكم ماجيتكم« والتي ســتكون 
فضاءا للحكايات الشعبية المستوحاة 
مــن تراثنــا الجزائري مــع كل من 
شــدا ويارا، فضال عن برنامج يعنى 
بتاريخ الواليــة »حدث في مثل هذا 
اليوم« مــن تقديم انصــاف وإيالف 
وبرنامج من أنــا والذي يعرض في 
كل عدد شخصية معروفة سواء في 

مجال الفنون أو العلوم.
وتعتبر هذه المبادرة رائدة في قطاع 
الشــباب والرياضة وفي المؤسسات 
الشــبانية بواليــة ميلــة وحتى على 

المستوى الوطني.
 وقالــت المشــرفة على النــادي بأن 
الصغيــر  الصحفــي  نــادي  نشــاط 
أصبح نشاطا له مكانته بين األنشطة 
القاعدية في قطاع الشباب والرياضة 
وخاصــة أن اإلقبال عليه من طرف 
األطفال في تزايد مســتمر لشــغفهم 

الكبير للحديث بالميكرفون. 
وتجدر اإلشــارة إلــى أن هذا النادي 
بنشــاطه في شــهر مارس الماضي 
من خالل قيامه بعدة تقارير صحفية 
وربورتاجــات وحــوارات في حقل 

الصحافة المكتوبة.
                       محمد بوسبتة

كامريا صغرية طائرة بديال لعصا

 الـ "السيلفي"

n في مواجهة المنافســة الشرسة 
من منصات الفيديو والصور األخرى 
مثــل »تيك تــوك« و«إنســتغرام«، 
التواصــل  تطبيــق  شــركة  تســعى 
االجتماعي »سناب شات« إلى تقديم 
خاصية جديدة تماماً الستعادة اهتمام 
المستخدمين بالتطبيق، حسب وكالة 
األنبــاء األلمانيــة وتختبــر شــركة 
التطبيق الذي يستطيع حذف وتدمير 
الصــور المتبادلة بين المســتخدمين 
تلقائيــاً، كاميرا صغيرة للغاية طائرة 
لتســهيل التقاط وتبــادل الصور بين 

المستخدمين.
وقال إيفان شــبيجل الشريك المؤسس 
لشــركة »سناب شــات« إن الشركة 
فــي محاولــة لجعــل عصــا تصوير 
النفس )سيلفي( شيئاً من الماضي في 
عصر تكنولوجيا الطائرات من دون 
طيار، تطــور الكاميرا بالغة الصغر 
بيكسي المدمج الخاصة بسناب شات 
والقــادرة على العمل مــع العديد من 
بشــكل  المحــددة  الطيــران  برامــج 
مســبق. وتــدور الكاميــرا الطائــرة 
حــول المســتخدم وتلتقــط الصــور 
والفيديوهــات ثــم تضعها فــي راحة 

يده.
وتقول شركة »سناب« إن سعر هذه 
الكاميــرا الطائرة ســيصل إلى 229 
وستكون متاحة في الواليات المتحدة 
وفرنســا فقط في الوقت الراهن. كان 
تطبيق »سناب شات« قد حقق شعبيته 
فــي البداية من خــالل خاصية تدمير 
الصــور المتبادلة بين المســتخدمين 
تلقائيــاً بعــد مشــاهدتها. ولكــن هذه 
الخاصيــة المميــزة لــم تعــد كذلــك 
بظهور خواص مماثلة على منصات 
التواصــل االجتماعــي األخرى مثل 

»إنستغرام« و«واتساب«.
ومنذ ذلك الوقت تحاول إدارة شركة 
اعتمــاداً  التطبيــق  تطويــر  ســناب 
علــى تقنيــات الواقع المعــزز »إيه 
آر«. وباســتخدام تكنولوجيــا الواقع 
المعزز، يتيح تطبيق »سناب شات« 
للمســتخدمين رؤية الصــور الرقمية 
والعناصــر األخرى فــوق ما يمكنهم 
رؤيتــه باســتخدام كاميــرا هواتفهــم 
الذكية. ويقول شــبيجل إنه مقتنع بأن 
اســتخدام تكنولوجيا الواقــع المعزز 
سيســتمر فــي النمــو، والكثيــر من 
الشركات تستثمر في هذه الخاصية.

تفاعل واسع مع قضية شاب سعودي تائه يف المغرب وال يتذكر سوى اسمه

n تداول ناشــطون على مواقع 
التواصل االجتماعي مقطع فيديو 
لشاب سعودي يعيش في شوارع 
المغــرب بعد أن فقد كل ممتلكاته 

وال يتذكر سوى اسمه.
وقال المغردون إن الشاب يدعى 
فهد وهو من منطقــة الباحة في 
المملكة العربية الســعودية، وال 

يتذكر شيئا آخر سوى ذلك.
وظهر الشاب في مقطع الفيديو في 
حالــة يرثى لها بعد أن فقد أمواله 

وأوراقه الثبوت الشخصية.
وأكد مســتخدمو مواقع التواصل 
االجتماعــي أن فهــد يعيــش في 

شوارع مدينة المحمدية المغربية، 
ســوق المالبس المستعملة بجانب 
ســوق الحمــرا في المغــرب منذ 

أشهر.
وتفاعل الناشطون مع الفيديو وتم 
تداوله بشكل كبير وواسع محاولة 
منهم لمســاعدة الشاب والوصول 

إلى أهله.
ووســط مطالبات كبيــرة بالبحث 
عن أهالــي الشــاب التائه، تدخل 
أميــر الباحــة األميــر حســام بن 
ســعود ووجه بالمتابعــة العاجلة 
الســعودي  المواطــن  لحالــة 
المتواجد في المغرب، والتواصل 

مــع الجهــات ذات العالقة لحين 
عودته إلى ذويه.

ســيمون  المغربــي  وأوضــح 
الزايدي الذي ساهم في نشر فيديو 
الســعودي التائه، أنه “شعر باأللم 
والوجع لحالــة فهد” ما حثه على 

التفكير بمساعدته.
وأضاف أنــه قرر نشــر المقطع 
علــى منصــة تويتر لكــي يصل 
إلى أكبر عــدد ممكن من الناس، 
لمعرفته الســابقة بأن أهل الخليج 

يستخدمون هذه المنصة أكثر.
وقــال إن “كمية التجاوب والحب 
الســعوديون  عنــه  عبــر  الــذي 

تجاهــه صدمته”، مشــيراً إلى أن 
ذلك “أثبــت أنهم فعال يــد واحدة 
وال يفرطــون بأهلهم”، مؤكداً أن 
ســفارة الســعودية تفاعلت كذلك 

بشكل سريع جداً.
وكشــفت وســائل إعالم سعودية 
تفاصيــل جديــدة بشــأن الرجل، 
ونقلــت عــن شــيخ قبيلــة بنــي 
حســن في منطقة الباحة، مبارك 
بن منســي بــن عصيــدان، قوله 
إن الشــاب الســعودي المتداولــة 
صورتــه عبر مقطــع فيديو وثقه 
ناشــطون مغاربة ينتســب لقرية 
الصغرة، التابعة لقبيلة بني حسن.
وأوضــح أن الشــاب الظاهر في 
الفيديــو “يعانــي متاعــب صحية 
ونفســية، وأن أخبــاره انقطعــت 
منذ عام كونــه غادر إلى المملكة 
أوراقــه  وأضــاع  المغربيــة، 

الثبوتية”.
وأكد أن “أســرة الشاب تواصلت 
مع عدد من المعارف السعوديين 
إثــر نشــر مقطــع الفيديــو، وتم 
الوصول إليــه، ونقله لمنزل أحد 

المواطنين السعوديين”.
هذا وكشف عريفة قرية الصغرة، 
محمد أحمد أبو ستة، للصحيفة أن 
“عــددا من قرابة الشــاب وصلوا 
إليــه ونقلــوه معهم”، وأنــه اليوم 
ســيتم التواصل مع السفارة، الفتا 
إلــى أن “ســفر الشــاب كان بعلم 
أســرته، التي بــادرت بالتواصل 

فور وصول المقطع”.

العثور عىل تمثالني من العرص الحديدي 

يجسدان مالكمني يف رسدينيا

n في مقبرة مونتي براما في كابراس 
بجزيــرة ســردينيا، عثر علمــاء اآلثار 
على جذعي تمثالين من الحجر الجيري 
يعودان إلــى العصر الحديــدي ويمثالن 
الصحافــة  وكالــة  حســب  مالكميــن، 

الفرنسية.
وكان قــد وصف وزيــر الثقافة اإليطالي 
داريــو فرانشيســكيني اكتشــاف هذيــن 
التمثالين بأنه »اســتثنائي«، مشــيراً إلى 
أن من شــأنه أن يوفــر معطيات إضافية 
عن ثقافة العصــر الحديدي )قرابة العام 
950 إلــى 730 قبــل الميــالد( الــذي 
اكتشــفت مدافــن وتماثيــل عائــدة له في 
موقــع مونتي براما األثــري خالل عدد 
من حمالت التنقيب منذ ســبعينات القرن 

العشرين.
وأفيــد بأن الجذعيــن العاريين وســواها 
من أجزاء تماثيل أخرى تمثل مالكمين، 
نظــراً إلــى أن درعاً يغطي جســديهما. 
وأوضحت الوزارة أن التمثالين مشابهان 
آلخرين اكتشــفا على بعد أمتار قليلة عام 

2014، وهما معروضان حالياً في أحد 
متاحف سردينيا.

كذلك عثــر علماء اآلثــار الذين يجرون 
حفريــات في الجزء الجنوبي من المقبرة 
الشاســعة التي اكتشــفها مزارعون عام 
1974، على امتداد لممر جنائزي يضم 
مقابر تعود إلى ما بين العامين 950 قبل 

الميالد و730 قبل الميالد.
ويعــود الموقع إلى الحضــارة النوراجية 
التــي ســادت في ســردينيا مــدى قرون 
عــدة منذ العصر البرونزي. وتتميز هذه 
الثقافة بما يســمى النوراك، وهي نصب 
حجرية غامضة تنتشر اليوم في المناظر 
تــزال  ال  ســردينيا  لجزيــرة  الطبيعيــة 
وظيفتها األوليــة غير معروفة. وجمعت 
اآلالف من الشظايا والقطع األكبر حجماً 
التي اكتشــفت خالل العقــود المنصرمة 
في موقع مونتي براما إلعادة بناء تماثيل 
يبلغ ارتفاعها مترين، تجسد محاربين أو 

رماة أو مصارعين.
                                )أف ب(
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المادة 748 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
احمــد  بنــت  عائشــة  رعــواش   : الســيد)ة(  مــن  الســعي  و  بالمتابعــة  بطلــب 
بوعريريـــج                                                                                                                     بــرج  مجانــة  بلديــة  الســلطان  عيــن  قريــة   : بـــ   ) ة   ( الســاكن 
ضـــــــــد : زيتونــي لخضــر ، زيتونــي نــوارة ، زيتونــي ســامية ، زيتونــي احمــد ، زيتونــي 
نصيــرة ، زيتونــي ســمير ، زيتونــي رضــا ، زيتونــي صبيــرة ، زيتونــي نســيمة ، زيتونــي 
ــم 09   ــر شــارع – AF – رق ــا بحــي 17 اكتوب ــاء رمضــان ، الســاكنون جميع عاشــور ابن

يــج .        بــرج بوعريــر 
بناء على /                                                                                                                                            الحكم 
ــخ : 25/10/2021 ،  ــاري ، بتاري ــم العق ــج ، القس ــرج بوعريري ــة ب ــن محكم ــادر ع الص
فهــرس رقــم : 04789/21 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة بتاريــخ : 07/02/2022 ، تحــت 

رقم 294/21 .                                                 
قمنا بتحرير مستخرج من قائمة شروط البيع للعقار التالي :  

تعييــن العقــار  : بنايــة ســكنية تتكــون مــن طابــق ارضــي و طابــق اول ، تقــع بحــي الســوق 
نهــج – أ – رقــم 24 بلديــة بــرج بوعريريــج تنتمــي الــى القســم 136 مجموعــة ملكيــة رقــم 

42 مســاحتها االجماليــة تقــدر بـــ : 92 متــر مربــع .
ــد و  ــعمائة و واح ــن و تس ــتة ماليي ــدره : س ــمبلغ ق ــار بـ ــع العق ــي لبي ــعرها االفتتاح ــدد س ح
ــري  ) 6.991.520.00 دج (....... ــار جزائ ــرون دين ــمائة و عش ــف و خمس ــعون ال تس

ــة(  ــرة تقييمي ــب خب ) بموج
يعلــن  األســتاذ طيــري صالــح محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج 
بوعريريــج ، الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاله بأنــه تــم  إيــداع قائمــة شــروط البيــع 
بأمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ  : 05/05/2022 تحــت رقــم ايــداع : 
69/22 . تقــدم االعتراضــات بعريضــة إلــى رئيــس المحكمــة بثالثــة  )03( أيــام علــى 
ــة  ــاعة الثاني ــى الس ــوم : 17/05/2020 عل ــددة لي ــات المح ــة االعتراض ــل جلس ــل  قب األق
زواال )14:00 ( بمكتــب رئيــس قســم البيــوع العقاريــة بمحكمــة بــرج بوعريريــج  .                                                                
و لــكل االســتعالمات االتصــال بالمكتــب : 035.76.45.10  / 0551.24.89.82 أو 

ــج . ــرج بوعريري ــة ب ــط محكم ــة ضب بأمان
المحضر القضائي

الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين لدى مجلس
قضاء برج بوعريريج 

األستاذين /مباركية عبد هللا وبن زيان فيصل 
العنوان :بحي 05 جويلية شارع طيبي احمد برج بوعريريج 

الهاتف: 0661.62.61.07//0774.77.71.09//
035.76.49.79

مستخرج قائمة شروط البيع 
المادة 748 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 

ــس  ــدى مجل ــن ل ــن القضائيي ــة للمحضري ــان فيصــل عضــو الشــركة المدني ــن زي ــتاذ ب نحــن االس
ــج  ــرج بوعريري قضــاء ب

األســتاذين مباركيــة عبــد وبــن زيــان فيصــل الموقــع أدنــاه الكائــن مقرهــا بحــي 05 جويليــة شــارع 
طيبــي أحمــد بــرج بوعريريــج 

ــت  ــار شــهيناز بن ــي حــق القاصــرة خي ــة ف ــة القائم ــان الشــريف حوري ــن الســيدة: بورن ــب م بطل
ــج  ــرج بوعريري ــم 05  ب ــهداء ب رق ــي الش ــاكنة بح ــين الس حس

بمكتــب رخصــة بالتصــرف فــي أمــوال قاصــر صــادر عــن رئيســة قســم شــؤون األســرة بمحكمــة 
بــرج بوعريريــج بتاريــخ 2022/02/20 تحــت رقــم :22/86 المصححــة بموجــب األمــر 

ــم 22/171  ــت رق ــخ 2022/02/27 تح ــادر بتاري الص
نعلــن انــه تــم ايــداع قائمــة شــروط البيــع بتاريــخ 2022/05/05 برئاســة امانــة ضبــط محكمــة 
المتعلقــة ب: حقــوق  ايــداع رقــم: 22/66  الجــدول 22/52  بــرج بوعريريــج تحــت رقــم 
بنــت حســين والمقــدرة ب: 1560/208 جــزء  للقاصــرة خيــار شــهيناز  عقاريــة مملوكــة 
ــه  ــق ارضــي ب ــن طاب ــون م ــكني تتك ــع س ــكنية ذات طاب ــة س ــي بناي ــن 205632/11270 ف م
ــم 09  ــارع برق ــي 14 ش ــة بح ــاحتها 1835م² كائن ــة مس ــة غــرف ، مطبخ،حمام،فناء،حديق ثالث
ــن مخطــط مســح  ــم 70, م ــة رق ــى قســم 103 مجموعــة ملكي ــي ال ــج تنتم ــرج بوعريري ــة ب بلدي
األراضــي لبلديــة بــرج بوعريريــج وقــد حــدد الســعر االفتتاحــي لبيــع هــذه الحقــوق العقاريــة بمبلــغ 
ــري وتســعة  ــار جزائ ــف وتســعة وســتون دين ــون ال ــة وثالث 738.069.39 دج ســبعمائة وثماني
ــق ل :2022/05/17  ــاء المواف ــوم الثالث ــة االعتراضــات ي ــخ جلس ــدد تاري ــنتيم وح ــون س وثالث

ــج  ــرج بوعريري ــة ب ــة بمحكم ــوع العقاري ــم البي ــة زواال قس ــاعة: الثاني ــى الس عل
تقــدم االعتراضــات بعريضــة الــى رئيــس المحكمــة بثالثــة ايــام علــى االقــل قبــل جلســة 
االعتراضــات يــوم الثالثــاء الموافــق ل 2022/05/17 علــى الســاعة الثانيــة زواال بمكتــب رئيــس 
البيــوع العقاريــة بمحكمــة بــرج بوعريريــج ولــكل االســتعالمات االتصــال بمكتــب الشــركة المدنيــة 
المهنيــة للمحضريــن القضائييــن لــدى مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج األســتاذين مباركيــة عبــد هللا 

و بــن زيــان فيصــل او بأمانــة ضبــط المحكمــة. 
المحضر القضائي
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ــرج  ــدودة ) ش ذ م م ( ب ــؤولية المح ــركة ذات المس ــيد)ة( : الش ــن الس ــعي م ــة و الس ــب بالمتابع بطل
ميديــك الطبيعــة الصناعيــة ممثلــة بمســيرها بــن طويلــة توفيــق الكائــن مقرهــا بـــ : المنطقــة المتعــددة 

النشــاطات قســم 162 مجموعــة ملكيــة رقــم 15  بــرج بوعريريـــج 
ضـــــــــد : شــركة تضامــن االخــوة موســاوي لصناعــة االدوات الكهربائيــة شــركة ذات طابــع صناعي 
ممثلــة فــي مســيرها موســاوي العربــي ، الكائــن مقرهــا بـــ : المنطقــة متعــددة النشــاطات قســم 162 

مجموعــة ملكيــة 16 بــرج بوعريريــج                                        
بنــاء علــى / 01/ القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج ، الغرفــة العقاريــة ، بتاريــخ 
: 16/01/2020  ، فهــرس رقــم : 00208/2020 قضيــة رقــم : 01388/2019  الممهــور 

ــم 129/2020  . ــخ : 28/01/2020  ، تحــت رق ــة الصــادرة بتاري ــة التنفيذي بالصيغ
 : بتاريــخ  بوعريريــج  بــرج  محكمــة  رئيــس  عــن  عقــار صــادر  علــى  بالحجــز  امــر   /02  
10/02/2021 ، تحــت رقــم الترتيــب : 446/2021 .    قمنــا بتحريــر مســتخرج مــن قائمــة 

شــروط البيــع للعقــار التالــي :                                              
ــم 16  ــة رق ــى القســم 162 مجموعــة ملكي ــاز فــي قطعــة ارض تنتمــي ال ــار  : حــق امتي تعييــن العق
مســاحتها االجماليــة : 5001  متــر مربــع عليهــا بنايــات تقــع بمنطقــة المتعــددة النشــاطات و التخزيــن 
بــرج بوعريريــج يحتــوي علــى ســور االحاطــة ، مســتودع االنتــاج ، جنــاح خــاص بالفــرن ، جنــاح 

االدارة ، مركــز الحراســة و محــول كهربائــي اضافــة الــى بئــر ارتــوازي .
حــدد ســعرها االفتتاحــي لبيــع العقــار بـــمبلغ قــدره : اربعمائــة و ســتة و ســتون مليــون و خمســمائة و 
ــار جزائــري ) 466.581.645.00 دج   واحــد و ثمانــون الــف و ســتمائة و خمســة و اربعــون دين

.......) بموجــب خبــرة تقييميــة (.
يعلــن  األســتاذ طيــري صالــح محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج ، 
الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاله بأنــه تــم  إيــداع قائمــة شــروط البيــع بأمانــة ضبــط محكمــة 
بــرج بوعريريــج بتاريــخ  : 05/05/2022 تحــت رقــم ايــداع : 68/22 . تقــدم االعتراضــات 
بعريضــة إلــى رئيــس المحكمــة بثالثــة  )03( أيــام علــى األقــل  قبــل جلســة االعتراضــات المحــددة 
ليــوم : 17/05/2020 علــى الســاعة الثانيــة زواال )14:00 ( بمكتــب رئيــس قســم البيــوع العقاريــة 

بمحكمــة بــرج بوعريــر يــج  .                                    
و لــكل االســتعالمات االتصــال بالمكتــب : 035.76.45.10  / 0772.41.80.42 أو بأمانــة 

ــج  ــرج بوعريري ــة ب ــط محكم ضب
 المحضر القضائي
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بطلــب بالمتابعــة و الســعي مــن الســيد)ة( : بوخليــف يحــي ليلــى الســاكن ) ة ( بـــ : بلديــة مجانة 
برج بوعريريـج                                ضـــــــد :  - فركوس نور الدين ، فركوس يوسف ،  
فركــوس نعيمــة ، فركــوس وهيبــة ، فركــوس خالد ،  فركوس غنية ، فركوس فايزة ،  فركوس 
صالــح ،  فركــوس فرحــات ، فركــوس احمــد ، عبــادة تاســعديت الســاكنون بـــ : بلديــة ثنيــة 
النصــر واليــة بــرج بوعريــر يــج . – بنــك الفالحــة و التنميــة الريفيــة وكالــة بــرج بوعريريــج 
ــج                                                                                                                                        ــرج بوعريري ــا بـــ: ب ــن مقره ــن الكائ ــن مرته ــا دائ ــيرها بصفته ــي شــخص مس ــة ف ممثل
 : بتاريــخ   ، العقــاري  القســم   ، الصــادر عــن محكمــة منصــورة  الحكــم  علــى  بنــاء   -
28/12/2017 ، فهــرس رقــم : 01365/17 جــدول رقــم : 00994/17 . المؤيــد و 
المعــدل بالقــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج فــي : 08/11/2018 فهــرس 

رقــم : 01869 /18 قضيــة رقــم : 00994/18  الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة :                                         
تعييــن العقــار  : قطعــة ارض عليهــا بنايــة ســكنية غيــر مكتملــة تتكــون مــن طابــق ارضــي + 
طابقيــن تقــع فــي الوســط العمرانــي لبلديــة ثنيــة النصــر مســاحتها االجماليــة 268.70 متــر 
مربــع و هــي جــزء مــن فــوج ملــك رقــم 122  مــن مخطــط مجلــس الشــيوخ لــدوار بوقطــن .
حــدد ســعرها االفتتاحــي لبيــع العقــار بـــمبلغ قــدره : )12.832.000.00 دج ( ‘ اثنتــا عشــر 
مليــون و ثمانمائــة و اثنــان وثالثــون الــف دينــار جزائــري ............ )بموجــب خبــرة 

ــة ( . تقييمي
يعلــن  األســتاذ طيــري صالــح محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج 
بوعريريــج ، الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاله بأنــه تــم  إيــداع قائمــة شــروط البيــع 
ــداع : 04/22  ــم اي ــخ  : 06/04/2022 تحــت رق ــة بمنصــورة بتاري ــط محكم ــة ضب بأمان
. تقــدم االعتراضــات بعريضــة إلــى رئيــس المحكمــة بثالثــة  )03( أيــام علــى األقــل  قبــل 
ــف   ــدة و النص ــاعة الواح ــى الس ــوم : 17/05/2020 عل ــددة لي ــات المح ــة االعتراض جلس

ــورة. ــة منص ــاء )13:30 ( بمحكم مس
و لــكل االســتعالمات االتصــال بالمكتــب : 035.76.45.10  / 0772.41.80.42 أو 

ــة منصــورة. ــط محكم ــة ضب بأمان
المحضر القضائي

مكتب األستاذ دفاف البشير
محضر قضائي لدى محكمة برج بوعريريج
حي 287 مسكن عمارة 01 الطابق األول

مقابل مقر الوالية برج بوعريريج
035.76.56.50

نشر مستخرج من قائمة شروط البيع لعقار بالمزاد العلني 

بطلب من معمري العارم بنت التواتي 
العنوان :بلدية بليمور والية برج بوعريريج 

القائم في حقها االستاذ)ة( : لحول بوبكر المحامي
ضد: معمري الطاهر بن السعيد 

العنوان : بلدية بليمور والية برج بوعريريج 
بمقتضــى الحكــم الصــادر عــن محكمــة رأس الــوادي القســم العقــاري بتاريــخ 2021/01/20 
ــة  ــة التنفيذي ــور بالصيغ ــم 20/01269 الممه ــدول رق ــم 21/00244 ج ــرس رق ــت فه تح

المؤرخــة فــي 2021/07/12 تحــت رقــم 2021/1064 
التعييــن : قطعــة األرض الواقعــة بالمــكان المســمى »كــركار« بلديــة بليمــور المنتميــة 
الــى القســم 14 مجموعــة ملكيــة 108 والمشــهر دفترهــا العقــاري ببــرج الغديــر فــي 
2002/01/02 مســاحتها 01 هكتــار و70 آر تقييــد فــي 2002/01/02 ايــداع حجــم 05 

ــر  ــرج الغدي ــة ب ــا العقاري ــا ومحافظته ــور دائرته ــة بليم ــة المدني ــة 1701 بلدي تربيع
الســعر االفتتاحــي لهــا :حــدد ب :)) 3.700.000.00 دج (( ثالثــة مليــون وســبعمائة الــف 

دينــار جزائــري. 
نحــن االســتاذ)ة(  دفــاف البشــير محضــر قضائــي لــدى اختصــاص محكمــة ومجلــس قضــاء 

بــرج بوعريريــج، الكائــن مكتبــه بالعنــوان اعــاله والموقــع ادنــاه 
نعلــم عامــة الجمهــور بأنــه تــم ايــداع قائمــة شــروط البيــع بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي 

بتاريــخ :2022/04/27 تحــت رقــم 22/ا.ق.ش.ب/2022.
ــاعة  ــى الس ــوم : 2022/05/24  عل ــددت لي ــة ح ــات المحتمل ــر االعتراض ــة نظ وإن جلس

الحاديــة عشــر ))11.00(( بمحكمــة رأس الــوادي 
لمزيــد مــن المعلومــات ولالطــالع علــى دفتــر الشــروط االتصــال بمكتــب المحضــر القضائــي 

المذكــور اعــاله او كتابــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي. 
المحضر القضائي 

حكم بالحجر
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون االسرة علنيا ابتدائيا حضوريا:

في الشكل : قبول الدعوى.
فــي الموضــوع: إفراغــا لألمــر الصــادر عــن محكمــة الحــال بتاريــخ: 24/02/2022 
دقيــش  الخبيــر  مــن طــرف  المنجــزة  الخبــرة  اعتمــاد  تحــت رقــم: 028/2022 
اســماعيل المودعــة لــدى أمانــة ضبــط المحكمــة بتاريــخ 09/03/2022. تحــت رقــم: 
68/2022. و بنــاء عليهــا توقيــع الحجــر علــى المدعــى عليــه ونداجــي مخلــوف بــن 
ــي  ــه المدع ــن أخي ــع تعيي ــر، م ــة النص ــخ 21/02/1966 بثني ــود بتاري ــم المول براهي
ونداجــي فــارس مقدمــا عليــه لرعايتــه و القيــام بشــؤونه اإلداريــة و القانونيــة و الماليــة 
مــع األمــر بالتأشــير بهــذا الحجــر علــى شــهادة ميــالد المحجــور عليــه ونداجــي 
مخلــوف و نشــر هــذا الحكــم فــي جريــدة وطنيــة يوميــة لإلعــالم. مــع تحميــل المدعــي 

ــة. ــف القضائي المصاري
بــذا صــدر الحكــم و أفصــح بــه جهــارا فــي اليــوم و الشــهر و الســنة المذكوريــن أعــاله و 

لصحتــه أمضــي علــى اصلــه كل مــن الرئيــس )ة( و أميــن الضبــط )ة(
أمين الضبط. الرئيس )ة(    

حكم بالحجر 

حكمــت المحكمــة حــال فصلهــا فــي قضايــا شــؤون األســرة علنيــا ابتدائيــا 
حضوريــا

في الشكل:قبول الدعوى 
فــي الموضــوع: اســتبدال المقــدم لفقيــر عاشــور المعيــن بموجــب الحكــم الصــادر 
ــخ 05/05/2004  ــج قســم شــؤون األســرة بتاري ــرج بوعريري ــة ب عــن محكم
تحــت رقــم 309/04الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة بالمدعيــة بــن ربيــع مربوحــة 
كمقــدم علــى المحجــور عليهــا لفقيــر فريــدة لرعايتهــا ووالقيــام بشــؤونها وتحميــل 
ــدر ب  ــوى المق ــجيل الدع ــم تس ــا رس ــا فيه ــة بم ــف القضائي ــة بالمصاري المدعي

450 دج )اربعمائــة وخمســون دينــار جزائــري(.
بــذا صــدر الحكــم الحالــي بالجلســة العلنيــة المنعقــدة بالتاريــخ المنــوه عنــه اعــاله 

وامضينــا اصلــه نحــن الرئيســة وامينــة الضبــط
امينة الضبط الرئيس)ة(    



n      مــع اقتــراب ثلــث الليل األخيــر يكثر البحث عن 
ثمــرات قيام الليــل وفضل الذكــر قبل الفجر بســاعة، 
وكيف يتحقق للمســلم والمســلمة ما يتمنــون في هذا 

الوقت المبارك من أوقات الغفلة.
ثمرات قيام الليل

يعــد قيــام الليل من العبادات التــي ثوابها عظيم عند هللا 
تعالى، فقال عنه رســول هللا صلى هللا عليه وسلم عليكم 
بقياِم الليِل فإنَُّه دأُب الصالحين قبلَكم فإنَّ قياَم الليِل ُقْربٌة 
إلــى هللاِ عزَّ وجلَّ , وتكفيٌر للذنوِب , ومطردٌة للداِء عن 
الجســِد ومنهاٌة عن اإلثِم، وقال تعالى عن قيام الليل في 
كتابــه الكريم في ســورة المزمل يقــول هللا تعالى : ) يا 
ُل ُقِم اللَّْيَل إِلَّ َقلِيًل ِنْصَفُه أَِو اْنُقْص ِمْنُه َقلِيًل﴾. مِّ أَيَُّها اْلُمزَّ
وعدد الركعات المســتحبة عند الصلة في جوف الليل، 
لكن قبل ذلك فإن صلة قيام الليل ممتدة من بعد العشاء 
وحتــى قبل أذان الفجر وصلة ركعتين في أي وقت من 
بعد صلة العشــاء وحتى قبل رفــع أذان الفجر يعد قيام 
الليــل، وورد فــي األحاديث النبوية الشــريفة أن أفضل 
وقــت لقيــام الليل هو الثلــث األخير من الليــل، لكن لو 
صلى المسلم في أي وقت في الليل من بعد العشاء وحتى 
الفجــر فهو بذلك أدى ســنة صلة قيام الليل ونال األجر 

إن شاء هللا تعالى.
حديث شريف عن ابِن ُعمَر َرِضَي هللاُ عنهما، أنَّ رجًل 
ســأَل رســوَل هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم عن صلِة اللَّيِل، 
فقال رسوُل هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم »صلُة الليِل َمْثَنى 
ـى ركعًة واحدًة  بَح، صلَـّ َمْثَنــى، فإذا خِشــي أحُدكم الصُّ

تُوِتُر له ما قْد صلَّى ، ويصلي اإلنســان في قيام الليل ما 
شاء من الركعات، فالعدد فيها مطلق، والسنة القتصار 
علــى إحدى عشــرة ركعــة أو ثلث عشــرة ركعة كما 
ورد فــي صفــة صلة النبــي صلى هللا عليه وســلم في 

قيام الليل...
وتتعدد ثمرات قيام الليل ومعجزاته ومن ذلك:

-1 تكفير الذنوب: قال رســول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
)ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل اآلخر يقول: من يدعوني، فأســتجيب له 

من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.(
-2 استجابة الدعاء: قال رسول هللا صلى هللا تعالى عليه 
وآله وســلم: )إنَّ من اللَّيل ســاعة ل يوافقها عبد مســلم 

يسأل هللا خيًرا إل أعطاه إياه، وذلك كل ليلة.(
-3 طــرد العجز والكســل وداء الجســد: قــال صلى هللا 
تعالــى عليه وآله وســلم: »عليكم بقيام الليــل؛ فإنَّه دأُب 
الصالحيــن قبلكم؛ فإنَّ قيــاَم الليل ُقْرَبٌة إلى هللا عز وجل 
نــوب وَمْطَرَدٌة للدَّاء عن الجســد ومنهاة عن  وتكفيــٌر للذُّ

: إسناُده حسٌن. اإلثم« وقال العراقيُّ
-4 صلح األبناء واألسرة: فعندما يراك أهلك وأولدك 
تقوم الليل فإن هذا الســلوك ســيؤثر فيهم، ويحبب إليهم 
الدين والعبادة فيقتدون بك، وهللا ســبحانه وتعالى يتولى 
ــا اْلِجَداُر َفَكاَن  ذريتــه حتى بعد مماتــه قال تعالى: )َوأَمَّ
لُِغَلَمْيــِن َيِتيَمْيِن ِفي اْلَمِديَنــِة َوَكاَن َتْحَتُه َكْنٌز لَُهَما َوَكاَن 
ُهَما َوَيْســَتْخِرَجا  أَبُوُهَما َصالًِحا َفأََراَد َربَُّك أَْن َيْبلَُغا أَُشــدَّ

َكْنَزُهَما َرْحَمًة ِمْن َربَِّك.(
-5 سبب الرحمة: قال صلى هللا تعالى عليه وآله وسلم: 
»َرحــم هللاُ رجــًل قام مــن الليل فصلَّى وأيقــَظ امرأَته، 
فــإن أََبْت نضح في وجهها الماَء، ورحم هللاُ امرأًة قامت 
مــن اللَّيل فصلَّت وأيقظت زوَجها، فإن أبى نضحت في 

وجهه الماء.«
-6 دخول الجنة: قال صلى هللا تعالى عليه وآله وســلم: 
»يا أيها الناس أفشــوا السلم، وأطعموا الطعام، وصلوا 
األرحــام، وصلــوا بالليل،والنــاس نيام، تدخلــوا الجنة 

بسلم«.
ماذا يقرأ في صلة قيام الليل ؟

يقوم المســلم بأداء ركعتين ركعتين، والمقصود أن يسلّم 
بعــد كّل ركعتين يؤّديهما، ثــّم يؤّدي الوتر، وذلك اقتداًء 
بفعل رســول هللا -صلّى هللا عليه وسلّم- في قيامه، وإن 
خاف المســلم أن يدرك صــلة الّصبح وهو لم يوتر بعد 
فيجــوز له أن يوتر بركعٍة واحدٍة، يتلو فيها بعد ســورة 

الفاتحة سورة اإلخلص، ثّم يدعو دعاء القنوت.
وصــلة قيام اللّيــل تكون فــي أّول اللّيل، أو أوســطه، 
أو آخــره، لكن فــي اآلخر أفضل، وهــو الثّلث األخير، 
وعددها من حيث األفضل أن تصلّى إحدى عشر ركعة، 
أو ثلثة عشر ركعة، ومن الّسنة أن يقوم المسلم بترتيل 
اآليــات الكريمة عنــد القراءة، وقراءة ما تيســّر له من 
القرآن الكريم، ومن المســتحّب عند القراءة أن يســتعيذ 
بــاهلل عند قــراءة اآليات التي فيها وعيد، وأن يســأل هللا 
الرحمــة عند اآليات التي فيها رحمة، وأن يســبّح حينما 
تمّر به آية تســبيح، وأن يطمئّن في صلته، ويخشع في 

ركوعه وسجوده.
والوتــر إما أن يكون ركعًة واحدًة، أو ثلًثا، أو خمًســا، 
أو سبًعا، أو تسًعا، فعدد ركعات الوتر فرديّة، وقد ُروي 
، فمن  عــن أبي أيّوب األنصارّي أنّه قــال: » الوتُر حقٌّ
شاَء أوتَر بخمٍس، ومن شاَء أوتَر بثلٍث، ومن شاَء أوتَر 
بواحدٍة«، وفيما يأتي تفصيل لما ورد في صلة الوتر:

-1 أن يصلّــى الوتــر ركعــًة واحــدًة، كمــا كان يؤّديها 
رسول هللا- صلّى هللا عليه وسلّم-.

-2 أن يصلّى الوتر ثلث ركعات، فيقوم المسلم بصلة 
الثّلث ركعات متصلت، بحيث يسلّم في نهاية الصلة، 
كمــا كان يفعــل الّســلف، ويقــرأ فيهم: ســورة األعلى، 
وسورة الكافرون، وسورة اإلخلص، أو يصلّي ركعتي 

شفع ويسلّم، ثّم يتبعها
بركعة وتٍر منفصلة عن أّول ركعتين، فيشاء له ذلك مع 

ضرورة النّية من بداية الّصلة.
-3 أن يصلّى الوتر خمس أو سبع ركعات، ويكون ذلك 
بتشــّهٍد واحٍد كما كان يفعل رسول هللا، فقد ُروي عن أّم 
ســلمة -رضي هللا عنها- أنّها قالت: » كان رسوُل هللاِ - 
صلَّى هللاُ عليه وســلم- يوتُر بســبٍع أو بخمٍس، ل يفصُل 

بينهنَّ بتسليٍم ول كلم.«
-4 أن يصلّى الوتر تسع ركعات، ويجلس المسلم للتّشهد 
في الّركعة الثّامنة، ثّم يتّم الّركعة التّاســعة، بعدها ينهي 

صلته بالتّشهد والّسلم.
وبصلة الوتر تُختم صلة اللّيل، لكن يجوز للمســلم أن 
يصلّــي بعد ذلك ما يشــاء من عدد ركعــات القيام، على 
أن تكــون الّصلة ركعتين ركعتين، ول يعيد الوتر، فقد 
ُروي عن قيس بن علّي أنّه قال: »َل وتراِن في ليلٍة«.

فضل صلة قيام الليل
عّد الُعلماُء بضعة فضائل لصلة قيام اللّيل، منها:

-1 عناية النبّي - عليه الّصلة والّســلم - بـ صلة قيام 
اللّيــل حتى تفّطــرت قدماه، فقــد كان يجتهُد فــي القيام 

اجتهاًدا عظيًما.
-2 صلة قياُم اللّيل من أعظم أسباِب دخول الجنّة.

-3 صلة قياُم اللّيل من أسباب َرفع الّدرجات في الجنّة.
-4 المحافظوَن على صلة قيام اللّيل ُمحسنوَن ُمستحّقون 
لرحمــة هللا وجنّته، فقد مــدح هللا أهل قيام اللّيل، وعدَّهم 

في جملة عباده األبرار.
-5مدح هللا أهل قيام اللّيل في جملة عباده األبرار، فقال 

ًدا َوِقَياًما.) - عزَّ َوَجل -: ) َوالَِّذيَن َيِبيتُوَن لَِربِِّهْم ُسجَّ
-6 صلة قيام اللّيل أفَضُل الّصلة بعد الفريضة.
-7 صلة قياُم اللّيل ُمكفٌِّر للّسيئاِت ومنهاٌة لآلثام.

-8شرُف الُمؤمن صلة قيام اللّيل.
-9 صلة قياُم اللّيل يُْغَبُط عليه صاحبه لعظيم ثوابه، فهو 

خير من الّدنيا وما فيها.
                                    محمد الغريب صدى البلد 

إسالميات

اللّهم عّوضني عن كل شيء أحببته 
فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته 

فكذب، استأمنته فغدر.
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n  قــال تعالــى: ) إِنَّ َربَّــَك َيْعلَُم أَنََّك َتُقــوُم أَْدَنى ِمْن ُثلَُثــِي اللَّْيِل 
َوِنْصَفُه َوُثلَُثُه َوَطاِئَفٌة ِمَن الَِّذيَن َمَعَك( سورة المزمل اآلية 20

n  قــال الرســول صلــى هللا عليه وســلم : )عليكم بقيــام الليل؛ 
فإنَّــه دأُب الصالحيــن قبلكم؛ فإنَّ قياَم الليل ُقْرَبٌة إلى هللا عز وجل 
اء عن الجسد ومنهاة عن اإلثم( وقال  وتكفيٌر للذُّنوب وَمْطَرَدٌة للدَّ

: إسناُده حسٌن. العراقيُّ

n يعــّرف قيام الليل اصطالحاً بقضاء الليل أو جزٍء منه في 
عبادٍة مشروعة؛ كالصالة، والذكر، وقراءة القرآن، وسماع 

الحديث، والصالة على النبي، ونحوها من العبادات. 

n  مــا بقــي من لذات الدنيا إّل ثالث: قيــام الليل، ولقاء 
اإلخوان، والصالة في الجماعة

                                                    ابن المنكدر

 

السؤال:
المســتمع نفســه يســأل ويقول: شــيخ عبدالعزيــز كيف أقــوم الليل؟ وفي أي ســاعة 
بالتحديد؟ علًما بأنني أنتهي من عملي الساعة العاشرة والنصف في الليل، ثم كم عدد 

الركعات التي أصليها لقيام الليل بالتفصيل. جزاكم هللا خيًرا. 
الجواب:

تقوم من الليل حسب التيسير، ما يسر هللا لك تقوم، األفضل في آخر الليل الثلث األخيرـ 
وإذا صليــت في وســط الليل، أو في أول الليل كله طيــب، وتصلي ثنتين ثنتين، ثم تختم 
ُ أََحٌد ]اإلخلص:1[ وليس في هذا حد  بواحــدة، تقرأ فيها اْلَحْمُد ]الفاتحــة:2[ وُقْل ُهَو هللاَّ
محدود، صل ما تيســر لك من ثلث، خمس، ســبع، تسع، إحدى عشر، ثلثة عشر، هذا 
أكثر ما فعله النبي ثلثة عشــر، وإن صليت أكثر من ذلك عشــرين أكثر، وتوتر بواحدة 

كله طيب.
فالمقصــود: مثلمــا قال: اكلفوا من العمل ما تطيقــون، فإن هللا ل يمل حتى تملوا ويقول: 
أحب األعمال إلى هللا ما دام عليه صاحبه، وإن قل ولو قليًل، بعد صلة العشــاء تصلي 
واحدة، ركعة واحدة وتًرا بعد الراتبة، أو تصلي ثلًثا، تسلم من ثنتين، ثم تصلي واحدة 
وتًرا، أو تصلي خمًسا، تسلم من كل ثنتين، أو تسردها جميًعا، كله ل بأس، على حسب 

التيســير، ل تكلف، اتق هللا ما اســتطعت، وهي نافلة، ليست واجبة، واألفضل إذا تيسر 
لك أن تكون الصلة في آخر الليل، في الثلث األخير؛ فهذا أفضل؛ لقوله: ينزل ربنا إلى 
ســماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل اآلخر، فيقول ســبحانه: من يدعوني؛ فأستجيب 
له؟ من يسألني؛ فأعطيه؟ من يستغفرني؛ فأغفر له؟ حتى ينفجر الفجر فإذا تيسر لك آخر 
الليل؛ فهذا أفضل، ويقول: من خاف أل يقوم في آخر الليل؛ فليوتر أوله، ومن طمع أن 
يقــوم آخــر الليل؛ فليوتر آخر الليل، فإن صلة آخر الليل مشــهودة، وذلك أفضل ويقول 
أبــو هريرة أوصاني رســول هللا بثلث: بصلة ركعتي الضحــى، وصيام ثلثة أيام من 

كل شهر، وأن أوتر قبل النوم.
وهكذا أوصى أبا الدرداء، والسبب -وهللا أعلم- أنهما كانا يدرسان الحديث في أول الليل، 
ويخشيان أل يقوما من آخر الليل، فأوصاهما بالقيام والوتر في أول الليل، أما الذي يطمع 

إعداد :  إيناس شروانةفي آخر الليل، ويستطيع؛ فهو أفضل، كما تقدم، وفق هللا الجميع.

الثالثاء 10 ماي  2022 م
الموافق لـ 09 شوال 1443 هـ

ثمرات قيام الليل وفضلها والذكر في أوقات الغفلة

تفقه في دينك
 دعاء اليوم ما وقت قيام الليل واألفضل فيه؟



عــد ارتفــاع ضغــط الــدم  n ُي
من المشــكالت الصحية التي 
ُتســبب العديد مــن األمراض، 
الكثيــرون،  يجهلهــا  ــي  الت
خاصــة وأن معظم األشــخاص 
ال يهتمــون بقياس ضغط الدم 
ويعتبرونه أمرا غير ضروري 
ســوى في وقــت المــرض وال 
يتصــوروا مدى خطورته، رغم 
أنه قــد ُيهدد الحياة ألنه يؤدي 
لإلصابة بالعديد من األمراض.

ومن تلك األمراض 
1. الجلطات الدموية

عــد الجلطــات الدمويــة مــن  تُ
سببها  األمراض الخطيرة التي يُ
ــدم، عندمــا  ارتفــاع ضغــط ال
بالجلطــة  اإلنســان  يُصــاب 
ــك يمنع تدفق  الدمويــة فإن ذل
تالي ال  ــى الدمــاغ، وبال الدم إل
يصل األكسجين إلى هذا الجزء 

عني حدوث تلف فيه. مما يُ
ســبب زيادة  مكــن أن يُ كذلك يُ
ــى األوعية الدموية  الضغط عل

نزيف في الدماغ.
وينتــج عن الســكتة الدماغية، 
أو الجلطــة، أو النزيــف فقدان 
اإلدراك والنطــق، وقــد يحــدث 
مكن  ــي، ويُ شــلل جزئــي أو كل
أن يصل األمر إلى الغيبوبة أو 

الوفاة.
2. الدوار والدوخة

إنــه ألمــر صعــب أن يعيــش 
الشــخص ُمعظــم وقتــه وهــو 
عيــق  يشــعر بــدوار ودوخــة تُ
مسار حياته الطبيعي، وهذا ما 
مكن حدوثه في حالة اإلصابة  يُ
ــدم، حيــث  بارتفــاع ضغــط ال
ــدم بصــورة كافية  ال يصــل ال
ــى الدماغ أو جميــع أعضاء  إل

الجسم.
ــدوار من األمــراض التي  إن ال
لها إذا حدثت بشكل  يمكن تحّم
مؤقت، أما في حالة استمرارها 
وتكررها فســوف يُصبح األمر 

ؤثر على الحياة. ا ويُ صعًب
3. أمراض الكلى

هناك عالقــة وثيقة بين ارتفاع 
ــدم وأمــراض الكلى،  ضغــط ال
حيث يــؤدي هذا االرتفــاع إلى 
تدهــور ســريع فــي وظائــف 

الكلى.
سبب تلف الشرايين  مكن أن يُ يُ ف
يتيــن  تــي تمــد الكل الكبيــرة ال
ــب  بالدمــاء مــن جهــة، وتصلّ
الصغيــرة  الدمويــة  األوعيــة 
ــى مــن جهــة أخرى،  فــي الكل
ــي ال تتمكن من تصفية  تال ال وب
ــدم بشــكل كامل،  ال فضــالت 
وتراكم الفضالت والســوائل قد 

يؤدي إلى الفشل الكلوي.
كمــا يمكــن أن يحــدث تمــدد 
بشــريان  الدمويــة  األوعيــة 
ــى، والذي ينتــج أيًضا عن  الكل

ارتفاع ضغط الدم.
4. تسمم الحمل

ــدم  يتســبب ارتفــاع ضغــط ال
المفاجــئ خــالل الحمــل فــي 
العديــد مــن المشــكالت على 
مكن أن  يُ صحــة األم والجنين، ف
ؤدي إلى حدوث تســمم الحمل  يُ
ســبب  تــي قد تُ ومضاعفاتــه ال

اإلجهاض.
كمــا أن ارتفــاع الضغط خالل 
ــى حدوث  الحمــل قد يــؤدي إل
يجــب  ولذلــك  ــرة،  ّك ب ُم والدة 
قياس ضغط الدم خالل الحمل 
باستمرار والمتابعة الدائمة مع 

الطبيب.
5. فقدان البصر

فقــدان البصــر مــن أمــراض 
ســببها ارتفاع ضغط الدم، في  يُ

ــة اإلصابــة بارتفاع ضغط  حال
ــدم تتأثر األوعية الدموية في  ال
ؤدي إلى مشــاكل  العين، مما يُ
في الرؤية وفقــدان البصر مع 

مرور الوقت.
الســوائل  تراكــم  يحــدث  وقــد 
أســفل شــبكية العيــن بســبب 
تســّرب وعاء دمــوي في طبقة 
من األوعيــة الدموية الموجودة 

أسفل الشبكية.
األيــض  متالزمــة   .6
 M e t a b o l i c (

)syndrome
هــي مجموعــة مــن الحــاالت 
ارتفــاع  وتشــمل:  المرضيــة 
ــدم، وارتفــاع نســبة  ضغــط ال
الســكر في الدم، وارتفاع نسبة 
الكوليســترول في الدم، وتراكم 

الدهون في منطقة الخصر.
وهذه المجموعــة من األمراض 
تزيــد مــن خطــورة اإلصابــة 
الدماغيــة، وأمراض  بالســكتة 
ســبب  وتُ والســكري،  قلــب  ال
اكتســاب المزيــد مــن الوزن، 

وزيادة محيط الخصر.
ــم بمســتوى  ــذا يجــب التحكُّ ل
ــب حــدوث  ــدم لتجنُّ ضغــط ال

متالزمة األيض ومضاعفاتها.
7. هشاشة العظام

ــؤدي ارتفاع ضغــط الدم إلى  يُ
زيادة طرح الكالسيوم في البول، 
قلل نســبة الكالسيوم في  مما يُ
سبب حدوث هشاشة  الجســم ويُ
العظام، والذي يجعلها ضعيفة 

سّهل كسرها. ويُ
8. الخرف

هناك صلة بيــن ارتفاع ضغط 
الدم واإلصابــة بالخرف، حيث 
ــدم يؤدي  أن ارتفــاع ضغــط ال
ــدم الواصل إلى  ــى انقطاع ال إل
ســبب ضمور في  الدماغ مما يُ

خاليا المخ وحدوث الخرف.
9. اضطرابات النوم

ــؤدي ارتفاع ضغــط الدم  قــد يُ
س أثناء النوم،  تنفُّ إلى توقــف ال
مما يســبب حاالت متكررة من 
ــى  األرق، وعــدم الحصــول عل

القسط الكافي من النوم.
حيــث أن ارتفــاع ضغــط الدم 
ــى صعوبــة وصــول  يــؤدي إل
األكسجين إلى مجرى التنفس، 
تالي حدوث مشــكالت في  وبال
تنفــس وخاصًة خالل  طبيعة ال

النوم.
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أمراض يُسببها ارتفاع 
ضغط الدم

القناة الصفراوية 
المشتركة

أعرف جسمك

الصفراويــة  القنــاة   n

العلمــي  )االســم  المشــتركة 
 :)ductus choledochus
هــي جــزء تشــريحي شــبيه 
باألنبوب في الجهاز الهضمي 
البشــري. تتشــكل من اتحاد 

قناة الكبدية المشــتركة  من ال
وقناة المرارة. تجتمع بعد ذلك 
ــاة المعثكلة لتشــكيل  مــع قن
ــة فاتــر. هنــاك تحيط  أمبول
يــة  عضل عاصــرة  قناتيــن  ال

اسمها عاصرة أودي.

الميسوفونيا
صحة نفسية 

n ينزعــج بعــض األشــخاص من 
األصــوات المحيطــة، مثــل: صوت 
الطنين، أو مضغ العلكة، أو تناول 
األصــوات  هــذه  وتســبب  الطعــام 
االمتعــاض والضيــق لــدى هــؤالء 
األشــخاص لكن كيــف يمكن عالج 

الميسوفونيا؟
ــي  نهائ عــالج  ــاك  هن يوجــد  ال 
أحــد  عــادًة  فهــي  يا  لميســوفون ل
ــي تواجه  ت ال ــة  المشــكالت الصحي
ــه، ولكن فيما  ات الشــخص طوال حي
ا  ي ــي أهم طرق عالج الميســوفون أت ي
التي تساعد على التحكم بالمرض :

3. تطبيق إعادة تدريب الطنين
العــالج  ــاء  األطب بعــض  يســتخدم 

 Tinnitus retraining( يــن بإعــادة تدريــب الطن
therapy(، وهو أحد أنواع العالج الذي يعتمد على 
تدريب اإلنسان في كيفية تحّمل األصوات الخارجية 

لفة. المخت
2. العالج السلوكي المعرفي

ــه  يســاعد العــالج الســلوكي المعرفــي فــي توجي
بية المرتبطة باألصوات المزعجة لدى  األفكار الســل

الشخص.
ــم تركيبها  ت ــوم بعض الخبراء باســتخدام أجهزة ي يق
فــة كصوت  ل ــي تبث أصــوات مخت ت ــى األذن وال عل
المطر، أو الطبيعية، أو أي من األصوات التي تبعث 
يتها في عالج  على الراحة، وأثبتت هذه الطريقة فعال

األعراض لدى %85 من األشخاص.
3. الحصول على االستشارة النفسية

نفســية للشــخص المصــاب  تســاعد االستشــارة ال
ــه واألشــخاص  ت ل ــراد عائ ــع أف الميســوفونيا وجمي ب

المحيطين في عالج األعراض بشكل كبير.
ــه ال يوجد هناك أي دواء إلى  أن مــن الجدير بالذكر ب
اآلن مــن أجل عــالج هذه الحالة، وتعــّد جميع أنواع 

العالج إما سلوكية أو نفسية. 
ــدة والفعالة من أجل  ي ــي بعض الطرق المف أت فيما ي

ا : ي التعامل مع الميسوفون

ارتداء الســماعات أو سدادات األذن في   •
األماكــن التي تحتوي على أصــوات مزعجة وتحفز 

على االضطراب.
اســتخدام أجهزة الضوضاء التي تساعد   •

على التخفيف من حّدة األصوات المحيطة.
لفاز  ت االســتماع إلى صوت الراديو أو ال  •

من أجل تقليل حّدة األصوات المزعجة.
باع اســتراتيجيات وطرق تساعد على  اتّ  •
ــى أصوات  ــر عند االســتماع إل التخلــص مــن التوت

تسبب اإلزعاج.
ــذي يتواجد به الصوت  تغيير المكان ال  •

من أجل تقليل حّدة األصوات المحيطة.
تأمل واالســترخاء،  ممارســة تماريــن ال  •

إضافة إلى أخذ نفس عميق من فترة ألخرى.
ــار اآلخريــن قــدر اإلمكان  يمكــن إخب  •
بأن األصوات التي يقومــون بإصدارها مزعجة مثل 

صوت العلكة أو الصفير. 
كيف يمكن البحث عن عالج الميسوفونيا األمثل؟

يقوم بعض األشــخاص بإجبار أنفسهم إلى االستماع 
ا منهم  ــى األصــوات المزعجة مــرارًا وتكــرارًا ظًن إل
ــى تخفيف حّدة  ــأن هذ األمر يعّد مفيد ويســاعد عل ب
األصــوات المزعجة، في الحقيقة إن االســتمرار في 

ــى الصــوت مزعج يجعــل الحالة  االســتماع إل
أكثر سوًءا.

ا  ي نصح األشخاص الذي يعانون من الميسوفون يُ
نفســي من  الذهــاب إلى الطبيب أو المعالج ال ب

أجل الحصول على العالج األمثل للمشكلة.
ــم  ــة بتقدي ــوم بعــض المجموعــات العالجي تق
المســاعدة إمــا مــن خــالل الهاتف أو بشــكل 
تعامــل مع المشــكلة،  ــة ال ي ــى كيف مباشــر عل
فــة  ل ــى إقامــة االجتماعــات المخت إل إضافــة 
ألشخاص يعانون من نفس المشكلة والتي تعّد 

فائدة.  بدورها بالغة األهمية وال
كيف يصاب األشخاص بالميسوفونيا؟

األشــخاص  ــه  ب ــدأ  ب ي ــذي  ال العمــر  يعــّد  ال 
ا إلى اآلن، إذ تتطور هذه  بالميســوفونيا معروًف
ا ما  ًب ا بين عمر 9 – 13 عام، وغال ًب الحالة غال
الميســوفونيا بشكل أكبر من  فتيات ب تصاب ال

الذكور وألسباب غير معروفة.
ــة  ــاء ســبب حقيقــي لإلصاب ال يعــرف األطب
ا إلى هذا اليوم، وال تعّد المشكلة  ي الميســوفون ب
ــاألذن على اإلطــالق، بل يعتقــد بعضهم  قــة ب متعل
ــة أو عقلية، ويرّجح  ي ائ ــا إما فيزي ًب أن المشــكلة غال
األطباء أن األصوات التي يســمعها هؤالء األشخاص 
ــر والقلق  ــز أماكــن فــي الدمــاغ تســبب التوت تحّف

واالنزعاج.
إن داء الميسوفونيا يصنّف كأحد المشكالت النفسية 
ــدة وال يعــّد باألمــر الصحيح ربطــه بأمراض  الفري

أخرى، مثل: مرض الفصام أو الذهان العقلي. 
ما هي مضاعفات الميسوفونيا؟

من أهم مضاعفات الميسوفونيا هي تحّول األشخاص 
يــن أو دفاعييــن ضــد المواقــف  ي ليصبحــوا عدوان
يام هؤالء األشخاص بتجنب المواقف  المختلفة، أو ق

والفعاليات التي تحفز هذا النوع من االضطراب.
تجنــب  ــى  إل األشــخاص  ببعــض  األمــر  ينتهــي 
ــاء،  ــة أو اجتماعــات األصدق ي ل العائ االجتماعــات 
ا إلى إحداث العديد  ي بحيث تؤدي مشــكلة الميسوفون
من المشكالت في المنزل، أو الحياة االجتماعية، أو 

داخل بيئة العمل.
لحسن الحظ فإن نســبة %80 من األشخاص الذين 
ــون العــالج وتخلصــون مــن معظــم أعــراض  ق ل ت ي
يــرة وتحســن  يا يواجهــون الراحــة الكب الميســوفون

اة.  مالحظ في جميع جوانب الحي
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إستراحة

n وقع نحوي في كنيف، فجاء كناس ليخرجه، فصاح به الكناس ليعلم أهو حي أم ال، فقال له النحوي: 
اطلب لي حبال دقيقاً وشــدني شــداً وثيقاً واجذبني جذباً رفيقاً، فقال الكناس: امرأتي طالق إن أخرجتك 

منه، ثم تركه ورحل.

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

العالم الفقيه عبد الكريم زيدان
يف رحاب العلم واإلميان  

n  عبــد الكريــم بن زيدان بن بيج العاني )1921 
- 2014 م ( فقيه عراقي يعد أحد علماء أهل السنة 
فــي العراق، وأحد علمــاء أصول الفقه والشــريعة 
اإلســامية ، ومراقب عام ســابق لجماعة اإلخوان 
المســلمين في العراق ووزير أوقاف عراقي ســابق 

عام 1968 م . 
ولــد في بغداد بجانب الكرخ في منطقة ســوق حمادة 
وذلــك في عــام 1917م - كما هو مدون في الوثائق 
الرســمية - لكّن والدته الحقيقية كانت عام 1339هـ 
)1921م(، ونشأ فيها فقد توفي والده وهو في الثالثة 
مــن عمره تدرج في مراتب العلم إذ ابتدأ بتعلم قراءة 
القرآن الكريم في مكاتب تعليم القرآن األهلية. وتلقى 
العلــم بطريقيــه األكاديمــي والتقليــدي مســتفيدا من 
المشــايخ واألساتذة العراقيين والمصريين، من أمثال 
الشــيخ أمجد الزهاوي، والشيخ عبد القادر الخطيب، 
والشــيخ نجم الديــن الواعظ، والشــيخ محمد محمود 
الصواف، والشــيخ علي الخفيف، والشــيخ محمد أبو 
زهرة، والشــيخ حســن مأمون، والشــيخ عبد الكريم 

الصاعقة. 
بعد تخرجــه حصوله على شــهادة )الثانوية( آثر أن 
يلتحــق بمهنــة التعليم االبتدائــي لحاجــة عائلته إلى 
كســبه. وفي ســنة 1946م التحق بالدراسة المسائية 
في كلية الحقوق ألنه كان موظفاً بالتعليم، وقد تخرج 
في كلية الحقوق في ســنة 1950م وكان من األوائل 
بين الناجحين في الســنوات األربعة في الدراســة في 
كليــة الحقوق وقد حصل على درجة )ليســانس( في 
الحقــوق بتقديــر جيد. ثــم ُعيِّن بعدها مديــرا لثانوية 
النجيبية الدينية. ثم التحق بمعهد الشــريعة اإلسالمية 
في جامعــة القاهرة ونال شــهادة الماجســتير بتقدير 
ممتاز. ثم حصل على شــهادة الدكتــوراه من جامعة 

القاهــرة ســنة 1962 بمرتبــة 
الشرف األولى. 

شــغل عــدة مناصــب تعليميــة 
منها: أســتاذ الشريعة اإلسالمية 
ورئيس قســمها في كلية الحقوق 

بجامعة بغداد سابقا
الشــريعة ورئيس قسم  وأســتاذ 
الدين بكلية اآلداب بجامعة بغداد 

سابقا
وأستاذ الشريعة بكلية الدراسات 

اإلسالمية وعميدها سابقا
أستاذ متمرس في جامعة بغداد

أستاذ الشــريعة اإلسالمية بقسم 
الدراســات اإلســالمية ودراسة 
بجامعة  والدكتوراه  الماجســتير 

صنعاء حتى وفاته.
أستاذاً بقسم الفقه وأصوله بجامعة اإليمان بصنعاء.

المجامع العلمية
كان الدكتــور عبد الكريم زيدان عضــوا بالعديد من 

المجامع العلمية اإلسالمية منها: 
مجلس علماء الجامعة اإلسالمية منذ السبعينيات،

عضــو مجلس المجمــع الفقهي التابــع لرابطة العالم 
اإلسالمي منذ عام 2000،

عضــو مجلــس المجمع الفقهــي اإلســالمي بجامعة 
اإليمان بصنعاء.

مؤلفاته
لــه مؤلفات علمية كثيرة فــي مختلف االختصاصات 
الشــرعية والقانونيــة والفكريــة والدعويــة التــي تم 
اعتمادهــا كمواد دراســية في العديد مــن الجامعات 

العربية واإلسالمية. 

كمــا كانــت له عدة برامــج في إذاعة القــرآن الكريم 
من الســعودية ومحاضرات ودرر مضيئة وجمهور 

واسع جدا.
منــح جائزة الملك فيصل العالمية ســنة 1417 هـ / 
1997م في الدراسات اإلسالمية التي تناولت مكانة 
المرأة في اإلســالم بســبب تأليفه كتابه الموســوعي 
المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة 

اإلسالمية.
وفاته

توفي يوم اإلثنين 26 ربيع األول 1435 هـ الموافق 
27 جانفــي 2014م، في العاصمــة اليمنية صنعاء 
عــن عمــر ناهز 97 عامــا ونقل جثمانــه إلى بغداد 
حيث دفن فيها وقام باســتقباله عدد شــخصيات دينية 
وسياســية وأرســلت الحكومة موفدها أيضا الستقبال 

الجثمان، ودفن بمقبرة الكرخ اإلسالمية. 
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

*أن الفراعنة هم أول من مارسوا الرياضة وكانوا يعتبرونها 
وسيلة لتدريب المحاربين لذلك كانوا يمارسون رياضة 

المصارعة وصيد األسود. 
* أنه تم بناء الملعب األولمبي خال العصر اليوناني واشتهرت فيه ممارسة العديد من 

الرياضات مثل رياضة القفز ورياضة العدوة والرماية ورياضة السباحة ورياضة سباق الخيل. 
*أن الصينيين هم أول من مارسوا لعبة كرة القدم قبل آالف السنين وكانوا يستخدمون الحديد 

في صنع الكرة. 
* أن مصر هي أول دولة استطاعت المشاركة في دورة األلعاب األوليمبية وكان ذلك في عام 

.1924

1497 - البحار اإليطالي أمريكو فسبوتشي يخرج على رأس 
مجموعة من السفن في رحلة البحث عن طريق جديد إلى 
الشرق األقصى وآسيا غير الطريق الذي كان معروًفا حول 

أفريقيا، وعندما إصطدم باليابسة تصّور أنه وصل بالفعل إلى 
الهند إال أنه كان قد اكتشف أرًضا جديدة لم تطأها قدم أوروبية 

من قبل وهي أمريكا الجنوبية، لذلك فإن األوروبيين أطلقوا عليها 
اسم »أمريكا«.

1529 - سليمان القانوني يبدأ بحملة من أجل حصار فيينا في قلب أوروبا.
1774 - لويس السادس عشر يعتلي عرش فرنسا.

1862 - إمبراطور روسيا ألكسندر الثاني يقر خطة إعادة توطين الشركس في الدولة العثمانية.
1869 - تدشين أول خط لسكة حديدية عابرة للقارة وذلك في الواليات المتحدة.

1877 - عبد الرحمن الكواكبي يصدر في حلب صحيفة »الشهباء« وكانت أول صحيفة تصدر 
باللغة العربية في سوريا.

1940 - -ألمانيا النازية تغزو بلجيكا وهولندا وذلك في الحرب العالمية الثانية.

مصرية تنادي جارتها ألحقيني يا أم علي 
بعت جوزي يجيبلي ملوخية راح خبطو 

أتوبيس،
قالت جارتها يا لهوي وعملتي إيه طيب، قالت 

عملت بامية وأمري هلل .

ليس باستطاعتنا أن نكتشف محيطات جديدة ما لم تكن لدينا الشجاعة 
بأن نخسر منظر الشاطئ. 

                                                              ويليام شكسبير 

أكل البخيل ال يشمه جار وال يأكله فار
يضرب هذا المثل في الطعام القليل الذي يقدم للضيف 

وال يكفي المدعوين. 

       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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آالن دو بوتون

n آالن دو بوتــون كاتــب وفيلســوف بريطاني، 
ُولد في 20 ديســمبر 1969، في سويســرا ألبوين 
القضايــا  مختلــف  مؤلفاتــه  ُتناقــش  بريطانييــن. 
المعاصــرة، مؤكدًة على أهمية الفلســفة في حياتنا 
اليوميــة. نشــَر بوتون عــدًدا من المؤلفــات، منها 
مقــاالٌت فــي الحــب )1993(، والــذي بيعــت منه 

مليونــي نســخة حينئــذ، وأيًضا كيف لبروســت أن 
يغيــر حياتــك )1997(، وقلق الســعي إلى المكانة 
)2004(، وصــدر له مؤخًرا مؤلــف بعنوان دورة 

الحب )2016( 
شارك بوتون في تأسيس مدرسة الحياة في 2008، 
كما ساهم بتأسيس مشروع البُنيان الحّي في 2009. 
ُمنحــت جائزة »زمالة شــوبنهاور« لبوتــون تقديًرا 
ألعمالــه، وهــي جائــزة ســنويّة تُمنــح للُكتــاب في 

مهرجان ملبورن للُكتّاب. 
درس دو بوتــون التاريــخ فــي جامعــة كامبريدج، 
وتحديــًدا في كليــة غنفيل وكيوس، ثم أكمل دراســة 
الماجستير في الفلسفة بكلية الملك في لندن )-1991
1992(. بعد ذلك بدأ دراســة درجــة الدكتوراه في 
الفلسفة الفرنسية بجامعة هارفارد، لكنه قرر التوقف 

ليتفرغ للتأليف والكتابة. 
نشــر دو بوتون روايته األولــى، مقاالٌت في الحب، 
بعــام 1993، وفيهــا يتحــدث عــن رحلــة الوقوع 
فــي الحّب والخــروج منه. ُحولت الروايــة إلى فيلم 
ســينمائي تحت عنوان: »فتياتي الخمس األخيرات« 
فــي عــام 2010. وفــي عــام 2016، نشــر تتمًة 

لروايته األولى بعنوان دورة الحّب. 
نشــر دو بوتون أولــى مؤلفاته غير الروائية في عام 
1997 تحــت عنوان كيف يمكن لبروســت أن يغير 
حياتــك، وكان الكتــاب مبنًيــا علــى ســيرة الروائي 

مارسيل بروست وأعماله. 

بعــد ذلك بثــالث أعوام، في عــام 2000، صدر له 
كتــاب عزاءات الفلســفة، وهو الكتاب الذي اســتلهم 
عنوانه من العمل الفلســفي للروماني بوثيوس عزاء 
الفلســفة، وفي كتاب بوثيوس تظهر الفلسفة كأمثولة 
رمزيــة تُعّزي بوثيوس وتواســيه في فتــرة انتظاره 
تنفيذ حكم اإلعدام. يحاول بوتون في كتابه، عزاءات 
الفلســفة، اســتعراض الطريقة التي يمكن بها لتعاليم 
فالســفة كإبيقور، ومونتين، ونيتشــه، وشــوبنهاور، 
وسينيكا، وسقراط أن تعيننا على حّل مشاكلنا اليومية. 
تلقى الكتاب اإلشادات على طريقة استخدامه للفلسفة 

كعالٍج لمشاكلنا، وعلى ذات الفكرة اُنتقَد أيًضا. 
أعماله التلفزيونية

فتياتــي الخمس األخيرات )فيلم ســينمائي مبنّي على 
كتاب مقاالٌت في الحّب(

الفلســفة: دليلك إلى الســعادة )برنامج تلفزيوني من 
6 حلقات(: 

سقراط عن الثقة بالنفس
أبيقور عن السعادة
سينيكا عن الغضب

مونتين عن تقدير الذات
شوبنهاور عن الحّب
نيتشه عن الصعوبات

قلق السعي إلى المكانة: فيلم وثائقي مبنّي على كتابه 
الذي يحمل نفس العنوان، ُعرض على شبكة بي بي 

إس في 2008.

النحوي والكناس



n علمــت، »عيــن الجزائر«، من 
مصادرهــا المطلعــة بــأن األجهزة 
بالتنســيق  و  المختصــة  األمنيــة 
المســتمر مع وكالء الجمهورية لدى 
محاكم والية ســكيكدة، أغلقت العديد 
بخصــوص  التحقيــق  ملفــات  مــن 
مــن  العديــد  فــي  الفســاد  شــبهات 
القطاعــات و اإلدارة جــرت إليهــا 
عدد مــن المســئولين منهم ســابقين 
وحالييــن ومــدراء تنفيذيين ، رجال 
أعمال ومقاوليــن من داخل وخارج 
الوالية، نواب ســابقين وحاليين في 

البرلمان.
و كانت تلك األجهــزة االمنية ممثل 
فــي فرق الشــرطة القضائيــة لقيادة 

الدرك الوطني و الشــرطة قد ُشرع 
فــي التحقيق الموســع بالتنســيق مع 
مصالح أمنية أخــرى و تحت رقابة 
النيابــة المختصــة ، فــي ملفات لها 
إرتباطات بكبار مســئولي في النظام 
الســابق ،حيث شــمل التحقيق العديد 
فــي  المؤسســات االقتصاديــة  مــن 
الوالية منها ســوناطراك، المؤسسة 
المينــاء  بســكيكدة،ملف  المينائيــة 
المنهــوب  العقــار  ملــف  الجــاف، 
واألراضــي الفالحيــة التــي منحت 
بطــرق ملتويــة ومشــبوهة بعنــوان 
حــق االمتيــاز، إلى جانب شــبهات 
الفاســد المرتبطــة ببلديات الوالية و 
عدد مــن اإلدارات التــي تفوح فيها 

صفقــات مشــبوهة كانــت ألزيد من 
ســنوات محل اتهامــات و تحريات 
و الدعــم الفالحــي و ملــف فيــالت 
بلدية ســكيكدة التي منحت لمسئولين 
ماليــة  بمبالــغ  بطــرق مشــبوهة و 
رمزيــة و كانــت المصالــح االمنية 
قــد تلقت تعليمــات نيابية بخصوص 
التدقيــق و التحقيق فــي تلك الملفات 
المبــارك  الحــراك  انفجــار  غــداة 
واســتمرت في مهام التحقيق قبل ان 
يتــم منــح الضوء األخضــر لتحويل 
تلــك الملفات علــى العدالــة للفصل 
فيها حســب مصادرنــا المطلعة التي 

حتما ســتجر العديد من الرؤوس.
                            نورالدين ب

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 19/ 08
الجزائر : 21/ 11
وهران : 24/ 12 

الفجر  : 03.51
الظهر   : 12.30
العصر  : 16.18
املغرب  : 19.34
العشاء : 21.03

مواقيت الصالة 
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ع.ق

تعليمة بتحويل عدد من الملفات المشبوهة   

رؤوس »فساد كبيرة« أمام العدالة 
قريبا بسكيكدة 

ال يجــب أن تمر الذكــرى ال77لمجازر 
الثامــن ماي  1945مــرور الكرام على 
بالدنا المســتقلة وشــعبنا األبــي ،لكونها 
أحداث دموية لم يشهد العالم بأسره مثلها 
اال القليــل مند ما قبــل التاريخ إلى يومنا 
هذا ،بالنظر لبشاعتها وخروجها عن كل 

االنسانية. القيم 
لقــد خســرت الجزائر أزيــد من 45الف 
شــهيد،هذا اذا لم نقل أكثر من ذلك بكثير 
في ظل التعتيم الفرنسي عن كل جرائمها 
وعــدم  لبالدنــا  احتاللهــا  ســنوات  فــي 
فتحها لألرشــيف أمام باحثينا واســاتذتنا 
كتابــة  فــي  المتخصصيــن  الجامعييــن 
التاريــخ والبحث العلمــي ،لقد أن األوان 
للدولــة أن تشــجع باحثينا بالمنــح المالية 
،قصــد تحيزهم على البحــث والتمحيص 
في وقائــع هــذه الجرائم غير االنســانية 
الصحــف  ومقــاالت  الشــهادات  بجمــع 
الدول،التــي  مختلــف  فــي  الصــادرة 
غطت تلــك المجازر البشــعة،ناهيك عن 
ضــرورة فتــح أرشــيف فرنســا لكتابــة 
علميــة  وبــروح  بموضوعيــة  التاريــخ 

وليس ألهداف مغرضة.
الرئيــس  يســعى  الــذي  الذاكــرة  ملــف 
الفرنسي ماكرون إلى القفز عليه واللهث 
وراء إقامــة عالقــات مــع الجزائر ألنه 
يــدرك جيدا قيمــة بلدنا ومــا يحوزه من 
إمكانــات طبيعيــة وبشــرية الزالت تثير 
لعــاب الفرنســيين اليــوم  الذيــن أرتكب 
أباؤهــم وأجدادهــم مجــازر لــن تنســى 
بالتقــادم وفي مقدمة هذه الجرائم البشــعة 
التي لم يعرف العالم مثيال لها في التاريخ 
،وفــي مقدمتها  مجازر 8ماي 1945 ، 
وسياســة القتل الجماعي والتنكيل ي حق 
جزائريين أبرياء وبوحشــية غير مسبوقة 

أيضا ي تاريخ البشرية .
اليــوم وأكثر من أي وقت مضى ال يمكن 
الســكوت عن هذه الجرائم التاي ســتبقى 
بمثابــة وصمــة عــار فــي جبين فرنســا 
اســتعمارية والفرنســيين الســاعين إلــى 
التنكــر لملــف الذاكرة التــي تبقى منحق 
األجيــال الصاعدة في الجزائــر ومنحق 

كل أبناء هذا الوطن األبي.     
آخــر الكالم..علــى فرنســا أن تعــي بان 
للجزائرييــن  الجماعيــة  الذاكــرة  ملــف 
لــن يســقط بالتقادم،وســيبقى هــذا الملف 
مــن ثوابــت هذه األمــة ،فالجيــل الجديد 
ســيظل يذكــر تضحيات ســلفه،التي نجم 
عنها استشــهاد الماليين مــن للجزائريين 
دفاعــا عــن الشــرف وابتغاء للســيادة و 
الحرية،كمــا ان بناء المســتقبل يمر حتما 
علــى الحفــاظ عــن الذاكــرة والموروث 
التاريخــي لبالدنــا المتجذرة فــي أعماق 
الماضي،فملف الذاكرة هو ملف حســاس 
ألنه حــق أساســي للجزائريين ال ســيما 

الصاعدة. االجيال 
           

نصرالديــن دربــال 
                             

ملف الذاكرة حق 
االجيال الصاعدة

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 تمكــن، نهار أمس االول، عناصر امن دائرة بريكة 
بواليــة باتنة ، من توقيف 05 موظفين تتراوح أعمارهم 
ــى خلفية قيامهــم بالتزوير و  بيــن 30 و 57 ســنة عل
اســتعمال المزور فــي البطاقات الرماديــة مع عرض 
بيــع دون وثائــق و انتحــال هويــة شــخص  ل مركبــة ل
يتم تقديم المشــتبه بهم أمام الجهات القضائية  متوفى ل

المختصة إقليميا.
في سياق آخر تمكن عناصر ذات المصلحة من توقيف 
شــابين يبلغان من العمر 19 و 21 سنة قاما باالعتداء 
ـ 5 ماليين سنتيم  على مواطن وسلبه مبلغ مالي يقدر ب
يتبين أن أحد المشتبه بهما  و مفتاح مركبته الســياحية ل

مبحوث عنه.
                                               محمد دحماني

 حجز 7500 قرص مهلوس بشلغوم 
العيد يف ميلة 

n تمكن عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة 
الوالئيــة للشــرطة القضائية بأمن واليــة ميلة أول أمس 
من توقيف شــخص  وحجز 7500 وحدة من المؤثرات 

العقلية بشلغوم العيد.
ــى تلقــي عناصــر الفرقة  تعــود تفاصيــل  القضيــة إل
ــى إدخال  كمية من  معلومات مفادها عزم شــخص عل
يــة إلى مدينة شــلغوم العيــد، عليه تم  المؤثــرات العقل
بالغ  وضع خطة ميدانية تكللت بتوقيف المشــتبه فيه  ال
من العمر 35 ســنة على متن ســيارة ســياحية متلبسا 
يــة من نوع  ــازة 7500 وحــدة من المؤثــرات العقل بحي
ــأة بإحكام  ــغ أجنبية الصنع، مخب يــن 300 مل ل بريغاب
داخــل الصندوق الخلفي  للســيارة متأتيــة عن طريق 
ــاده إلى مقــر الفرقة  ــم توقيفه واقتي التهريــب، حيــث ت

لمباشرة التحقيق.
بعد اســتكمال اإلجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه 
أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد.
                                                         أبو نوفل

أمن باتنة يوقف 05 موظفني 
تورطوا يف قضايا رسقة و تزوير  

ــي  الوطن المعهــد  مديــر  قــال 
االســتراتيجية  للدراســات 
الشــاملة، عبد العزيــز مجاهد، 
إن للجزائر ومصــر دورا رياديا 
هامــا ونموذجا ناجحا ُيحتذى به 

في مكافحة اإلرهاب.
وأبــرز مجاهــد فــي تصريحات 
ــوكالة أنباء الشــرق األوســط،  ـ ل
الرائدة في  الجزائريــة  التجربــة 
والتطــرف  اإلرهــاب  مكافحــة 
ــة  دول أول  باعتبارهــا  الدينــي، 
عربية تعرضت إلى هذه الظاهرة 

“البشعة”. ـ  ب بطريقة وصفها 
وحســب المتحــدث فــإن مصــر 
والجزائــر تتشــاركان فــي جهود 
كان  أينمــا  اإلرهــاب  مكافحــة 
وحيثما وجد، معربا عن ثقته في 
ــى اقتالع جذور  بلدان عل قــدرة ال
ــا بفضــل تالحــم  اإلرهــاب نهائي

الداخلية. جبهتهما 
ــرى عبد العزيــز مجاهد أن  ـ وي
اإلرهــاب ظاهــرة عالمية تفرض 
ــدول االتحــاد من  ــى كافــة ال عل
أجــل تســليط األضواء الكاشــفة 

ويمــول  يســاعد  مــن  كل  ــى  عل
ــم  العال فــي  اإلرهــاب  ويشــجع 
اإلرهابييــن  “إن  قائــال:  أجمــع، 
يعملون فــي الخفــاء ويعتمدون 
ــى عنصر المفاجــأة، ويرتبط  عل
بالجريمة  ارتباطا وثيقا  تمويلهم 
المخــدرات”.  وتجــارة  المنظمــة 
ــا في ذات الصــدد المجتمع  داعي
ــى التكاتــف لتجفيف  ــي إل الدول

تمويله. منابع 
يــة فــي  ــوى الدول وعــن دور الق
مكافحــة اإلرهاب، تســاءل مدير 
للدراســات  الوطنــي  المعهــد 
“أليــس  الشــاملة  اإلســتراتيجية 
اإلرهاب هو عــدو الجميع، ولكن 
يــة  هــل الجميــع يتصــدى بفعال
ــى أهمية  لإلرهاب؟”، مشــددا عل
ــوم بتمويل  كشــف وفضح من يق
ومســاعدة اإلرهاب على الصعيد 

الدولي.
والجزائــر  مصــر  أن  واعتبــر 
اإلرهــاب  دحــر  ــى  عل قادرتــان 
بيــن  ــوي  الق التالحــم  بفضــل 
الوطنــي،  وجيشــهما  شــعبيهما 
ــوي جبهتهما  وهو األمر الذي يق
يــة لمواجهة آفــة اإلرهاب  الداخل
ســيما  األصعــدة،  جميــع  ــى  عل
ــرؤى بين بين  فــي ظــل توافق ال

الملف. الجزائر والقاهرة حول 
                                     ق ـ و

مدير المعهد الوطني للدراسات اإلسرتاتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد 

الجزائر ومرص نموذجان ناجحان يف مكافحة اإلرهاب االعتداء عىل السفري الرويس 
يف وارسو

n تعــرض الســفير الروســي لدى بولندا، ســيرغي 
أندرييــف، العتــداء يوم االثنين، أثناء مراســم وضعه 
يــال مــن الزهور على قبــر الجنود الســوفييت في  إكل

وارسو.
ورشــق متظاهــرون الدبلوماســي الروســي وزوجته 
ــه بالطالء األحمــر، كما لم  ودبلوماســيين مرافقيــن ل

يسمحوا لهم باالقتراب من النصب التذكاري.
وقام رجال الشرطة الذين وصلوا إلى موقع الحادث في 
غضون دقائق، بفرض طوق أمني حول الدبلوماسيين 

ورافقوهم إلى سياراتهم.
من جهتها، علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، 
ــول: “مناصري  ـ ق ال ــى الحادثة ب ــا زاخاروفــا عل ماري
النازيــة الجديدة كشــفوا عن وجههم مــرة أخرى وهذا 

وجه دموي”.
وأضافــت: »هــدم النصب التذكاريــة ألبطال الحرب 
ثانية، وتدنيس القبور، واآلن تعطيل مراسم  العالمية ال
وضع الزهور في يوم مقدس لكل شــخص محترم، كل 
هذا يثبت أمرا بديهيا – لقد اتخذ الغرب مسارا إلعادة 
بعــث الفاشــية« وتابعت: »لكــن ال يمكــن تخويفنا. 
مــن عليه أن يخاف هم ســكان أوروبا لمــا يرونه في 

المرآة«.
                                                              وكاالت
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