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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

يف أول محاكمة عىل مستوى محكمة برئ مراد رايس

التماس 10 سنوات سجنا في حق العسكري 
السابق محمد بن حليمة

الملك  أن  األردني،  الملكي  الديوان  أكد 
الله  العبد  رانيا  الملكة  وعقيلته  الثاني  عبد 
»الطريق  جائزة  االثنين،  اليوم  سيتسلمان 
إلى  عمل  زيارة  ضمن  السالم«،  إلى 

الواليات المتحدة. 
مؤسسة  قبل  من  تمنح  التي  الجائزة،  وتأتي 
»الطريق إلى السالم« التابعة لبعثة الفاتيكان 
لدور جاللتيهما  »تقديرا  المتحدة،  األمم  في 
األديان،  بين  والوئام  الحوار  تشجيع  في 
وجهود  السالم،  تحقيق  فرص  وتعزيز 

األردن اإلنسانية في استضافة الالجئين«.
وسيلتقي الملك عبد الله الثاني في نيويورك، 
مع رئيس وأعضاء جمعية األطباء األردنيين 
األردنيين  األطباء  من  وعدد  أمريكا،  في 
المتميزين في الواليات المتحدة، حرصا على 
التواصل مع األردنيين المغتربين واالطالع 

على إنجازاتهم واالستماع لمقترحاتهم.
العاهل  أن  إلى  الملكي  الديوان  وأشار 
القيادات  من  عددا  أيضا  سيلتقي  األردني 
للتأكيد  المتحدة  الواليات  في  المسيحية 
المسيحي  الوجود  على  الحفاظ  أهمية  على 
األراضي  في  حقوقهم  وحماية  المنطقة  في 

المقدسة.
واشنطن،  إلى  الثاني  عبد  الملك  وسيتوجه 
لمتابعة زيارة العمل التي بدأها يوم الجمعة.
وكاالت

المفوضة الوطنية لحماية الطفولة تنزل 
عاصمة الزيبان

 ضرورة ترسيخ قيم 

الوطنية لدى الطفولة

كشفت صحيفة »إنسايدر« عن ارتفاع في عدد األثرياء 
األمريكيين الذين يشترون »جوازات سفر ذهبية« بشكل 
لتغير  تحسبا  الماضية،  الثالث  السنوات  خالل  كبير 
شركات للصحيفة إن  عدة  وقالت  العالمية.  الظروف 
المتقدمين في الواليات المتحدة يستشهدون بأحداث كوفيد 
الصحيفة  نقلت  السياسي.كما  واالنقسام  المناخ  وتغير 
عدد  أن  االستثمارية،  الهجرة  شركات  من  العديد  عن 
الجنسية  للحصول على  المتقدمين  األثرياء  األمريكيين 
أو اإلقامة في البلدان األجنبية قد ارتفع بشكل كبير خالل 
السنوات الثالث الماضية حيث يتطلع األغنياء ورجال 
»خطة  وضع  إلى  والمشاهير  التكنولوجيون  األعمال 
بديلة« لعائالتهم. وتقدم أكثر من اثنتي عشرة دولة ما 
التي  والتأشيرات  الذهبية«  السفر  بـ »جوازات  يسمى 
أو  الجنسية  على  بالحصول  األثرياء  لألجانب  تسمح 
اإلقامة مقابل االستثمار في البالد. تتراوح أغلى البرامج 
من 1.1 مليون دوالر في مالطا إلى 9.5 مليون دوالر 

في النمسا، وفقا لمجلة فوربس.

إن  قابلتها الصحيفة  التي  الشركات  من  اثنتان  وقالت 
والذي  سنوات،  لمدة خمس  البرتغالي  اإلقامة  تصريح 
االتحاد  في  دولة   26 إلى  تأشيرة  بدون  بالسفر  يسمح 
المستثمرين  بين  طلبا  األكثر  البرنامج  هو  األوروبي، 
للبرتغال  الذهبية«  »التأشيرة  وتتطلب  األمريكيين. 
أمريكي  دوالر   200000 عن  قليال  يزيد  استثمارا 
ومتوسط   إقامة سبعة أيام في السنة في البرتغال. وعند 
انتهاء صالحية التصريح، يمكن للمقيمين التقدم بطلب 
قد  الذي  األمر  كامل،  بدوام  الجنسية  لى  ع للحصول 

يستغرق ثالث سنوات إضافية.
أن  إلى  الخبراء،  أحد  عن  نقال  صحيفة  ال ولفتت 
في  جذورهم  يريدون زرع  الثراء  فاحشي  ين  األمريكي
إذ »يشعر  وأحفادهم.  ألبنائهم  إرث«  أوروبا »كخطة 
الكثير منهم بخيبة أمل فيما يحدث في الواليات المتحدة 
أو ال يرون الفرص التي رأوها ذات مرة في الواليات 

المتحدة«.
وكاالت

أثرياء أمريكا يشترون »جوازات سفر ذهبية« 
تمهيدا لتنفيذ خطة »ب«

المفوضة  األحد   وأمس  السبت  أمس   أو  مساء   قامت، 
بزيارة عمل  السيدة مريم شرفي،  الطفولة  لحماية  الوطنية 
والي  استقبالها  في  كان  حيث   ، بسكرة  والية  إلى  وتفقد 
المجلس  رئيس  بمعية  نوار  أبي  الله  عبد  السيد  ية  الوال
الشعبي الوالئي ، أعضاء اللجنة األمنية ، أعضاء البرلمان 

المحلية. بغرفتيه ،السلطات 
استهلت رئيسة المفوضية الوطنية لحماية الطفولة زيارتها 
قامت  كما   ، بسكرة  ببلدية  المسعفة  الطفولة  مؤسسة  د  بتفق
السالم  مسجد  امام  مقرها  الكائن  البراعم  جمعية  رة  بزيا

ببسكرة .
زهور  ماما  روضة  بتفقد  األحد  أمس  زيارتها  صلت  وتوا
ابتدائية  بتفقد  بسكرة  ببلدية  المجاهدين  بحي  مقرها  ئن  الكا

رقاز محمد ببلدية بسكرة .
أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي اليوم 
لدى  الوطنية  قيم  ترسيخ  »ضرورة  على  ببسكرة  د  األح

الطفولة لتحضير أجيال متشبعة بحب الوطن«.
وأوضحت السيدة شرفي في تصريح للصحافة على هامش 
معاينتها ألقسام مدمجة لذوي االحتياجات الخاصة بمدرسه 
محمد رقاز بحي العالية في إطار اليوم الثاني من زيارتها 
الوطنية على  التاريخية  المحطات  أن  الوالية  لهذه  فقدية  الت
غرار إحياء اليوم الوطني للذاكرة ومجازر 8 ماي 1945 
تمثل نقاط إشعاع يجب استغاللها لغرس حب الوطن وقيم 

ومبادئ الهوية الوطنية.
والبيداغوجي  النفسي  للمركز  زيارتها  لدى  أشادت  د  ق و 
يتم  الذي  للمدينة  الغربية  بالمنطقة  ذهنيا  المعاقين  لألطفال 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  طفال   145 ب  التكفل  ه  في
الخيرية  والمبادرات  الرسمية  الهيئات  بين  لتنسيق  با
مؤكدة  الفئة،  هذه  مساعدة  إطار  في  تعمل  التي  محسنين  لل
تحسن ظروف  التي  اإليجابية  التجارب  تثمين  أهمية  ى  عل

هذه الفئة الهشة.
وفي مداخلة لها على أمواج اإلذاعة المحليه، أكدت السيدة 
التي  الهيئة  بدور  التعريف  إلى  تهدف  أن زياراتها  شرفي 
تشرف عليها في حماية حقوق الطفل وترقيته وكذا اآلليات 
المعتمدة في مرافقة هذه الفئة إلى جانب التعريف بالترسانة 
كما  التجاوزات  من  حمايته  على  تعمل  التي  قانونية  ال
تكفل  لضمان  القطاعات  كل  بين  الشراكة  أهميه  رزت  أب

أمثل بالطفولة.
االثنين  اليوم  الطفل  لحقوق  الوطنية  المفوضة  تقوم  وس

بزيارة مماثلة إلى والية أوالد جالل. 
حسان درنون التونسية أنس جابر ..أول عربية تتوج بكأس عالمية يف تنس المحرتفات  

بدون تعليق

الملك عبد اهلل الثاني 
وعقيلته الملكة رانيا 

يتسلمان جائزة »الطريق 
إلى السالم« في نيويورك

التمس وكيل جمهورية محكمة بئر مراد رايس األحد ، 10 سنوات حبسا نافذة في حق 
العسكري السابق محمد بن حليمة، على خلفية متابعته بعدة تهم منها تهمة االنخراط في 
جماعة إرهابية والمساس بأمن وسالمة التراب الوطني ونشر معلومات كاذبة وإحباط 

روح معنويات الجيش واإلضرار باألمن.
وجاء فتح أول ملف قضائي لهذا المتهم الذي تسلمته الجزائر من السلطات االسبانية قبل 
أسابيع بعد معارضته للحكم  الغيابي الصادر ضده والقاضي بإدانته بعقوبة 10 سنوات حبسا 
 نافذا، وهي العقوبة التي التمسها وكيل الجمهورية لقسم الجنح لدى محكمة بئر مراد رايس.
وقد أودع العسكري السابق بن حليمة الحبس المؤقت بتاريخ 5 أفريل الفارط ، بأمر 
من قاضي التحقيق بالقطب المتخصص في مكافحة اإلرهاب والجريمة العابرة للحدود 
بسيدي أمحمد، عقب تسليمه من قبل السلطات اإلسبانية وسيتم النطق بالحكم في حق 

هذا المتهم األسبوع القادم .
ربيع م
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الترخيص للجوية الجزائرية باقتناء 15 طائرة جديدة

الرئيس تبون يأمر الحكومة بمراجعة قائمة المواد الممنوعة 
من االستيراد وتطوير نظام مراقبة الواردات

استحداث بنك معلومات حول المنتوج الوطني

الموافقة على انطالق المرحلة األولى من مشروع غار جبيالت

الجمهوريــة  رئيــس  كلــف   n
عبــد المجيــد تبــون أمــس الحكومــة 
الحكومــة بمواصلــة إثــراء مشــروع 
ــرا  ــتثمار  نظ ــد لالس ــون الجدي القان
ألهميتــه وحرصــا علــى ديمومتــه 
ــواد  ــة الم ــة قائم ــر بمراجع ــا أم كم
ــر  الممنوعــة مــن االســتيراد وتطوي
نظــام مراقبــة الــواردات  للحفــاظ 
مــع  الوطنــي  المنتــوج  علــى 
يتيــح  معلومــات  بنــك  اســتحداث 
الدقيقــة  اإلحصائيــات  توفيــر 
محليــا  المنتجــة  المــواد  لمختلــف 
وخــالل هــذا المجلــس تــم الترخيــص 
 15 باقتنــاء  الجزائريــة  للجويــة 
ــذا  ــدة وك ــوط جدي ــح خط ــرة لفت طائ
الموافقــة علــى انطــالق المرحلــة 
األولــى مــن مشــروع غــار جبيــالت.
وجــاء فــي بيــان لرئاســة الجمهوريــة 
أن الســيد  عبــد المجيــد تبــون رئيــس 
ــوات  ــى للق ــد األعل ــة القائ الجمهوري
الوطنــي  الدفــاع  وزيــر  المســلحة 
اجتماعــا لمجلــس الــوزراء خصــص 
ــون  لدراســة ومناقشــة مشــروع القان
الجديــد لالســتثمار ومشــروع قانــون 
ــطة  ــة األنش ــروط ممارس ــص ش يخ
التجاريــة وكــذا عرضيــن يتعلقــان 
الحديــد  منجــم  مشــروع  بمتابعــة 
الواليــات  وملــف  اجبيــالت  بغــار 
ــاح الجلســة مــن  ــدة  وبعــد افتت الجدي
قبــل رئيــس الجمهوريــة واالســتماع 
لعــرض الوزيــر األول حــول حصيلة 
األســبوعين  فــي  الحكومــة  نشــاط 
الرئيــس  الســيد  وجــه  األخيريــن 
األوامــر والتعليمــات والتوجيهــات 
مشــروع  فبخصــوص  التاليــة 
ــف  ــد لالســتثمار  تكلي ــون الجدي القان

الحكومــة بمواصلــة إثــراء المشــروع 
ــى  ــا عل ــه وحرص ــى أهميت ــرا إل نظ
فــي  يعــرض  أن  علــى  ديمومتــه 
اجتمــاع خــاص لمجلــس الــوزراء 
يــوم الخميــس 19 مــاي القــادم و 
ــق  ــون يتعل ــروع قان ــوص مش بخص
بشــروط ممارســة األنشــطة التجارية 
طلــب الرئيــس تبــون  إعــادة النظــر 
فــي المشــروع ألجــل رؤيــة واضحــة 
تكــون مشــجعة ومحفــزة للمتعامليــن 
االقتصادييــن وإعــداد تصــور شــامل 
لمختلــف المــواد والســلع المســتوردة 
ــواد  ــة الم ــة قائم ــالل مراجع ــن خ م
الممنوعــة مــن االســتيراد وتحديدهــا 
ــرها  ــة ونش ــات الحكوم ــي اجتماع ف
بمرســوم تنفيــذي كمــا تــم التأكيــد 
المــواد  قائمــة  ضبــط  أن  علــى 
والســلع الممنوعــة مــن االســتيراد 
هدفــه الحفــاظ علــى اإلنتــاج الوطنــي 
وتشــجيعه وكــذا الدفــع بخلــق نســيج 
صناعــي قــادر علــى تلبيــة احتياجات 

الســوق الوطنيــة.
تطوير نظام مراقبة الواردات  

واستحداث بنك معلومات
 للمنتجات المحلية

كمــا أمــر  تطويــر نظــام مراقبــة 
يتعلــق  فيمــا  خاصــة  الــواردات 
البنــد  فــي  المجمركــة  بالســلع 

يفــي لتعر ا
ــة  ــون الحكوم ــس تب ــا وجــه الرئي كم
بضــرورة اغتنــام تقلبــات الســوق 
المــواد  أســعار  وغــالء  الدوليــة 
األوليــة بالتوجــه إلــى اســتغالل وفــرة 
ــر  ــي تطوي ــا ف ــة محلي ــواد المنتج الم

الوطنــي. اإلنتــاج 
رئيــس  أمــر  الســياق  نفــس  وفــي 
المجلــس  هــذا  فــي  الجمهوريــة 
يتيــح  معلومــات  بنــك  باســتحداث 

الدقيقــة  اإلحصائيــات  توفيــر 
محليــا  المنتجــة  المــواد  لمختلــف 
ــة ــا الحقيقي ــة احتياجاتن تســمح بمعرف
الواليــات  ملــف  وبخصــوص   
ــد  ــد المجي ــس عب ــد الرئي ــدة أك الجدي
تبــون  أن اســتحداثها يهــدف إلــى 
المواطــن  علــى  العــبء  تخفيــف 
ــى  ــددا عل ــه مش ــب اإلدارة من وتقري
توجيــه  إعــادة  عمليــة  مواصلــة 
المــوارد البشــرية لفائــدة الواليــات 
الجديــدة واســتحداث أرضيــة تتيــح 
تحديــد المناصــب تماشــيا مــع الكثافــة 
ــة فــي  الســكانية. نــع إعطــاء األولوي
فــي  المســتحدثة  الشــغل  مناصــب 
الواليــات الجديــدة وذلــك بمراعــاة 
للموظفيــن  الــرأس  مســقط  عامــل 
المحوليــن مــن الواليــات األم مــع 
إمكانيــة فتــح بــاب التوظيــف عنــد 

الحاجــة عــن طريــق المســابقة.
الموافقة على انطالق المرحلة 
األولى من مشروع غار جبيالت

و بخصــوص منجــم الحديــد غــارا 
المشــروع  هــذا  تنفيــذ  جبيــالت 
مقاربــة  ضمــن  االســتراتيجي 
مدمجــة بشــكل تكاملــي مــع مختلــف 
المشــاريع الصناعيــة والبنــى التحتيــة 
أجنــدة  إطــار  فــي  بــه  المرتبطــة 
زمنيــة محــددة التشــديد علــى األهمية 
االســتراتيجية للمشــروع فيمــا يتعلــق 
بعمليــات اإلنتــاج والتصديــر وتقليــل 
المــواد  اســتيراد  علــى  االعتمــاد 
ــاهمة  ــى مس ــد عل ــع التأكي ــة م األولي
ــب  ــتحداث مناص ــي اس ــروع ف المش
حركيــة  وخلــق  جديــدة  عمــل 
تحديــث  جانــب   الــى  اقتصاديــة 
ــة  ــر خاص ــق معايي ــل وف ــبكة النق ش
ــروع  ــة للمش ــات مواكب ــر الطرق عب
وتســريع االنطــالق فــي إنجــاز خــط 

للســكة الحديديــة يربــط بيــن واليتــي 
ــه وافــق  ــاء علي تنــدوف وبشــار  وبن
مجلــس الــوزراء علــى االنطــالق 
فــي المرحلــة األولــى مــن المشــروع 
ــام  ــن مصــدر ه ــه م ــا يمثل نظــرا لم
أهميتــه  وكــذا  البــالد  لمداخيــل 
الحيويــة فــي تحريــك وتيــرة التنميــة 

محليــا ووطنيــا
 أمــا بخصــوص وضعيــة التكفــل 
العالقــة  االســتثمارية  بالمشــاريع 
ــف  ــن لمختل ــرض المحي ــن الع تضم
المشــاريع االســتثمارية التــي رفعــت 
عنهــا العراقيــل ارتفــاع عددهــا إلــى 
ــروعا  ــي 915 مش ــن إجمال 861 م
بزيــادة 07 مشــاريع جديــدة تســلمت 
شــغل  منصــب  و820  الرخــص 
ليصــل مجمــوع الوظائف المســتحدثة 
إلــى 34.614 منصبــا وبعــد تنويــه 
الســيد الرئيــس بمجهــودات كل الذيــن 
ســاهموا فــي رفــع العراقيــل عــن 
هــذه المشــاريع أكــد علــى أهميــة 
مــن عمليــة  الــدروس  اســتخالص 
رفــع التجميــد عــن المشــاريع مــن 
ــل  ــاكل والعراقي ــر المش ــالل حص خ
التــي تســببت فــي التجميــد والتعطيــل 
وكــذا  مســتقبال  لتكرارهــا  تفاديــا 
مراجعــة  فــي  منهــا  االســتفادة 
المؤطــرة  القانونيــة  النصــوص 
ــي  ــي و اإلســراع ف لالســتثمار المحل
تهيئــة المناطــق الصناعيــة وتنظيمهــا 

ــدة. ــة جدي ــق رؤي وف
الترخيص للجوية الجزائرية باقتناء 

15 طائرة لفتح خطوط جديدة 
وبواخر جديدة للنقل 

الترخيــص  أخــرى  توجيهــات   
لشــركة الخطــوط الجويــة الجزائريــة 
بشــراء 15 طائــرة لفتــح خطــوط 
بلــدان  نحــو  ســيما  وال  جديــدة 
إلــى  باإلضافــة  وآســيوية  إفريقيــة 
المســافرين  لنقــل  بواخــر  اقتنــاء 
والســلع والحبــوب الموافقــة علــى 
برنامــج الرحــالت الجديــد للخطــوط 
الجويــة الجزائريــة تحســبا لموســم 
االصطيــاف علــى أن ينشــر بمرســوم 
تنفيــذي. - تطهيــر األوعيــة العقاريــة 
فــي محيــط مركــب الحجــار مــن 
ــات الحديديــة ألجــل اســتغاللها  النفاي
كمــواد أوليــة فــي نشــاط المركــب 
ــا سيســمح باســتحداث صناعــات  مم

أخــرى. ونشــاطات 
صــادق  الجلســة  اختتــام  وقبــل 
مجلــس الــوزراء علــى عــدد مــن 
التــي تتضمــن  الفرديــة  القــرارات 
تعيينــات وإنهــاء مهــام فــي وظائــف 

عليــا فــي الدولــة.

n أشــاد االتحــاد العــام للعمــال 
الجزائريين األحد على لسان أمينه 
العام ســليم لباطشــة باإلجراءات 
التــي اتخذها رئيــس الجمهورية 
الســيد عبد المجيد تبــون لصالح 
العمال ال ســيما تلك المتعلقة برفع 

األجور.
لباطشــة علــى هامــش   وأعلــن 
اجتمــاع مــع االطــارات النقابيــة 
لالتحــاد العام للعمــال الجزائريين 
اتخــذت  العموميــة  الســلطات  أن 
العديــد من القرارات« على الرغم 
مــن الظــرف االقتصــادي الناجم 
عــن الوضــع الصحــي المرتبــط 
بكوفيــد19-. واسترســل قائال لقد 

عملنا على تحسين القدرة الشرائية 
للعمــال ويمكننــا القول اليــوم إننا 
حققنــا نجاحا كبيرا على الرغم من 

بعض النقائص.
 مــن ناحيــة أخــرى أكد لباطشــة 
أنــه حتى لــو كان اإلضــراب حقا 
دســتوريا فــان الحــوار يظــل هو 
المشــاكل  الحل األنســب لمختلف 
التــي يمكن أن تظهر ال ســيما في 
عالم الشغل وأشار إلى أن اجتماعه 
مع االطــارات النقابية كان فرصة 
إلجراء حصيلة لنشــاطات االتحاد 
الجزائرييــن منــذ  للعمــال  العــام 
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يف اجتماع لإلطارات النقابية

االتحاد العام للعمال الجزائريني يشيد 
بإجراءات الرئيس تبون لفائدة العمال

تحضريا للعرض العسكري المقرر يف ستينية اإلستقالل

الفريق شنقريحة يرشف عىل تنفيذ تمرني للقفز 
المظيل بالقاعدة العسكرية لعني وسارة

الســعيد  الفريــق  أشــرف   n
شــنقريحة، رئيــس أركان الجيــش 
الوطني الشــعبي علــى تنفيذ تمرين 
للقفــز المظلي الرياضــي. بالقاعدة 
بالناحيــة  وســارة  لعيــن  الجويــة 
نفــذه  والــذي  األولــى  العســكرية 
أعضــاء الفريق الوطني العســكري 

رجال وسيدات االختصاص.
كما أشــرف الفريق السعيد شنقريحة  
حســب بيان لــوزارة الدفاع الوطني 
علــى التدريــب النهائــي للعــرض 
باالســتعراض  المتعلــق  الجــوي 
العســكري المقرر تنظيمه في إطار 
لعيــد  الســتين  بالذكــرى  االحتفــاء 

االستقالل
وحســب نفــس المصدر أشــاد ونوه 
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي 
الفريق السعيد شنقريحة، باالحترافية 
العاليــة التي تحلى بها الطيارون في 
العــرض الجــوي وذلك مــن خالل 
العاليــة، واحتــرام  بالدقــة  تحليهــم 
بيــن  التــام  والتنســيق  المســافات، 
مختلف أنواع الطائرات، في تكوين 
األشــكال الجوية االستعراضية، مما 
ينــم عــن كفاءتهم العاليــة، وقدرتهم 
الفائقــة، فــي التحكم فــي الطائرات 

الحديثة، ذات التكنولوجيا المتقدمة.
                                    ربيع م 

الوطنــي  التجمــع  أكــد   n
ه   ييــد تأ ألرندي«، طي«ا يمقرا لد ا
لمبــادرة لــم الشــمل، ودعمه وســعيه  
للمشــاركة فــي حوار سياســي شــامل 
والملفــات،  القضايــا  كافــة  ُيعالــج 
ــي  ــات، وينه ــاوز العقب ــن تج ويضم
األحقــاد والفتــن، ويفتــح اآلفــاق، 
الجديــدة  الجزائــر  أن   أكــد  كمــا 
تحتــاج لتعــاون وثيــق بيــن مكونــات 
الطبقــة السياســية والقــوى الحيــة 
الخالفــات  ونبــذ  المجتمــع،  فــي 
ــؤدي  ــو وي ــر الصف ــا يعك ــاوز م وتج

إلــى الفرقــة وتشــتيت الصفــوف بيــن 
أبنــاء الوطــن الواحــد فــي الداخــل 

والخــارج. 
ــه نشــره  ــن ل ــي بي ــع، ف ــال التجم و ق
الرســمية  صفحتــه  علــى  أمــس، 
ذكــرى  بمناســبة  فايســبوك،  علــى 
إن   ،1945 مــاي   8 مجــازر 
المجــازر الفظيعــة المرتكبــة بحــق 
إدانــة  تســتوجب  أعــزل،  شــعب 
لالســتعمار  ومتواصلــة  شــديدة 
الفرنســي الغاشــم، ومطالبــة مســتمرة 
وأضــاف  والتعويــض،  باالعتــذار 

حســمت  المأســاوية  األحــداث  أن 
لمرحلــة  بتأسيســها  الخيــارات، 
الكفــاح المســلح والتخطيــط للثــورة 
التحريريــة المجيــدة، بعــد اســتنفاذ 
ســبل النضــال السياســي فــي مواجهــة 

البغيــض.  المســتعمر 
وأكــد  التجمــع الوطنــي الديمقراطــي، 
مــن  تســتدعي  الذكــرى  هــذه  أن 
قيــم  عنــد  التوقــف  الجزائرييــن 
والمصيــر  الوطنــي  النضــال 
المشــترك وااللتفــاف حول المشــروع 
الوطنــي، القتــالع جــذور االســتعمار 

ــز الســيادة  ــة وتعزي ــة والتبعي والهيمن
الوطنيــة.  الوحــدة  وتمتيــن 

وفــي ســياق ذي صلــة، أكــد التجمــع 
الوطنــي الديمقراطــي، أن الجزائــر 
ــن  ــق بي ــاون وثي ــاج لتع ــدة تحت الجدي
ــوى  ــية والق ــة السياس ــات الطبق مكون
الحيــة فــي المجتمــع، ونبــذ الخالفــات 
ــؤدي  ــو وي ــر الصف ــا يعك ــاوز م وتج
إلــى الفرقــة وتشــتيت الصفــوف بيــن 
أبنــاء الوطــن الواحــد فــي الداخــل 

ــارج.  والخ
                                   سناء-م

قال إن الجزائر الجديدة تحتاج لتعاون وثيق و إىل نبذ الخالفات

"األرندي" يؤكد دعمه وسعيه للمشاركة يف حوار سيايس شامل

n أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع 
المدنــي, عبــد الرحمان حمــزاوي, األحد 
بعنابــة بــأن المجتمع المدنــي لعب دورا 
هاما وحاســما في نشــر الوعــي والحس 
الوطنييــن و أيقــظ شــعلة التحــرر مــن 
هيمنة االســتعمار في نفوس الجزائريين 
االســتعمار  حقبــة  إبــان  والجزائريــات 
وعبــر مختلف مراحــل المقاومة والكفاح 

المسلح.
 و خالل إشــرافه على أشغال ندوة بعنوان 
»المجتمــع المدنــي والذاكــرة مســارات 
وتحــوالت« نظمــت من طــرف المنظمة 
الوطنيــة للمحافظــة على الذاكــرة وتبليغ 
رســالة الشــهداء بمناســبة إحيــاء اليــوم 
الوطنــي للذاكرة المخلد لمجــازر 8 ماي 
1945 أوضــح حمــزاوي بــأن المجتمع 
المدنــي كان دومــا حاضــرا وفعــاال في 
مسيرة النضال واإلعداد للثورة التحريرية 

وبناء الجزائر المستقلة  وأضاف المتدخل 
بأن المجتمــع المدني الذي تعززت مكانته 
باســتحداث المرصــد الوطنــي للمجتمــع 
المدني كهيئة دســتورية ليصبح حلقة هامة 
في مسيرة التغيير واإلصالح التي تشهدها 
الجزائــر , مدعــو اليوم إلــى االضطالع 
بدوره في مســيرة النمو وبناء جزائر قوية 
قــادرة على مواجهــة التحديات و إفشــال 
محاوالت زعزعــة اســتقرارها ولتعزيز 

الدور اإليجابي للمجتمع المدني.
                                   ربيع م 

رئيس المرصد  عبد الرحمن حمزاوي يؤكد:

المجتمع المدين كان دوما حارضا وفعاال يف مسرية 
النضال واإلعداد للثورة التحريرية

 الجزائر: ربيع ـ م
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الوطني  اليوم  األحد  يوم  الجزائر  أحيت 
الثامن  ـ77 لمجازر  ال لذاكرة المخلد للذكرى  ل
أنها  المؤرخون  يؤكد  والتي   ،1945 ماي 
وضد  اإلنسانية  ضد  الجرائم  أفظع  من  واحدة 
رغم  تقادم  بال تسقط  ال  التي  الحضارية  القيم 

المحاوالت المتكررة لطمسها.
ونكران  تغاضي  من  عقود  ثمانية  قرابة  وبعد 
يصفها  التي  الجرائم  لهذه  الفرنسي  الطرف 
الحقوقيون »حرب إبادة جماعية حقيقية تدخل 
في خانة الجرائم ضد اإلنسانية«، فإن الجزائر 
الجديدة جعلت من الحفاظ على الذاكرة الوطنية 
مثلما  مقدسا«  وطنيا  »واجبا  عنها  والدفاع 
شدد عليه مرارا رئيس الجمهورية، السيد عبد 
المجيد تبون، الذي أقر قبل عامين يوم الثامن 
لذاكرة«،  ل وطنيا  »يوما  سنة  كل  من  مايو 
طليعة  في  سيظل  »تاريخنا  أن  خاللها  وأكد 
الجديدة وانشغاالت شبابها  الجزائر  انشغاالت 

ولن نفرط فيه أبدا في عالقاتنا الخارجية«.
وعلى هذا األساس، فإن عالقة الجزائر بفرنسا 
أضحت تخضع لرؤية متجددة تنطلق من مبدأ 
احترام السيادة وتوازن المصالح التي يتقاسمها 
وبالعالقات  بالذاكرة  يتعلق  فيما  بلدان  ال
واالستشراف  السياسية  والمشاورات  اإلنسانية 

جاء  ما  االقتصادي، حسب  والتعاون  االستراتيجي 
رئيس  مؤخرا  بها  بعث  التي  التهنئة  رسالة  في 
بمناسبة  ماكرون  إيمانويل  السيد  إلى  الجمهورية 

إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية.
كافة  على  الجهود  بذل  الجزائرية  الدولة  وتواصل 
تجلى  وقد  األمة،  ذاكرة  حماية  بهدف  المستويات 
ذلك في التعديل الدستوري الذي أكد على تكريس 
بيان أول نوفمبر 1954 و على احترام رموز الثورة 
وتعليمه  الوطني  التاريخ  كتابة  وترقية  التحريرية 

لناشئة. ل
الثامن  مجازر  ذكرى  إحياء  بمناسبة  رسالة  وفي 
إن  تبون  الرئيس  قال  الماضي،  العام  ماي  من 
»الرسالة المقدسة التي ورثناها عن شهدائنا الذين 

عبدوا بدمائهم الزكية طريق الحرية، رسالة ثقيلة 
نحو  جميعا  والتوجه  الصفوف  رص  منا  تتطلب 
المستقبل«، مبرزا أن ذلك »ال يتأتى إال بالتمسك 
يا التي كرسها نضال  نبيلة والمثل العل بتلك القيم ال

شعبنا على مر السنين والعصور«.
والتضحية  الذات  نكران  القيم،  تلك  أبرز  ومن 
يجمع  حيث  الوطن،  سبيل  في  والنفيس  بالنفس 
المؤرخون على أن مجازر ال8 ماي 1945 شكلت 
منعرجا حاسما في تغيير فكر المقاومة الجزائرية 
وأسست لتوجه جديد قائم على قاعدة ما أخذ بالقوة 
الكاذبة  الوعود  كشفت  كما  بالقوة،  إال  يسترجع  ال 
التي قطعتها فرنسا االستعمارية للشعب الجزائري 

ثانية. بغية استعطافه خالل الحرب العالمية ال
يحتفلون  الفرنسيون  كان  الذي  الوقت  ففي 

انتهاء  مع  النازية  ألمانيا  على  الحلفاء  بانتصار 
ثانية، خرج عشرات اآلالف من  ال العالمية  الحرب 
وقالمة  سطيف  من  بكل  الشوارع  إلى  الجزائريين 
وخراطة وكذا في مدن أخرى من الوطن، استجابة 
استقالل  أجل  من  سلمية  مسيرة  تنظيم  لنداء 
كان  االستعمارية  اإلدارة  فعل  أن رد  الجزائر، غير 
القمع  من  موجة  أطلقت  أنها  بحيث  وعنيفا  شرسا 
الدامي ضد متظاهرين عزل راح ضحيتها أزيد من 

45 ألف جزائري.
االستعمارية  القوات  استعملت  عدة  أسابيع  فخالل 
تقتيل  عمليات  مع  العنف  أنواع  كل  وميليشياتها 
مكثفة لم تستثن ال األطفال وال النساء وال الشيوخ، 
نقل  وتم  بالرصاص  رميا  عزل  أشخاص  قتل  وتم 
المنحدرات  في  لرميهم  متن شاحنات  آخرين على 

لقتلهم  المدن  خارج  آخرين  نقل  تم  فيما 
وبعدها تم حرق جثثهم في خنادق مشتركة.
وإلخفاء جريمته الشنعاء، استعمل الجيش 
جثث  من  للتخلص  الجير  أفران  الفرنسي 
الضحايا، غير أن هذه األفران ظلت شاهدة 
على واحدة من أفظع األعمال اإلجرامية في 

التاريخ.
تحقيق  لجنة  تقرير  اليوم  إلى  ويبقى 
حول  الوحيد  المهم  المصدر  »توبير« 
رغم  المجازر،  هذه  خالل  جرى  ما  حقيقة 
تمكن  لعدم  تأسفوا  التقرير  محرري  أن 
بشكل  بمهمتها  االضطالع  من  اللجنة 
من  جزء  سوى  معرفة  تتم  م  ل حيث  فعلي، 
العراقيل  إلى  بالنظر  التاريخية  الحقيقة 
التي واجهتها لجنة التحقيق الرسمية التي 
نصبت من قبل الجنرال شارل ديغول بقيادة 
إلى  تنقله  أثناء  توبير  بول  الدرك  جنرال 
طي  طويلة  لمدة  بقي  أن  فبعد  الجزائر. 
الكشف  سنوات  بضع  قبل  تم  النسيان، 
عن مضمون تقرير لجنة توبير حول هذه 
بيار  جان  المؤرخ  مقدمته  كتب  األحداث، 

بيرولو.
ويؤكد التقرير أن اللجنة قد خلصت إلى أن 
العديد من المظاهرات قد جرت في الجزائر ما بين 
1 و 8 ماي وطغى على جميعها الدافع السياسي، 
مصالي  سراح  بإطالق  المتظاهرون  طالب  حيث 

الحاج واستقالل الجزائر.
فرانسوا  الفرنسيين  المثقفين  من  كل  اعتبر  وقد 
وآالن  ريسيبوتي  وفابريس  مونسيرون  وجيل  جيز 
فرنسا  »مغامرة  أن  مشترك  مقال  في  روتشيو، 
االستعمارية أفضت إلى غزوات وقمع إجرامي على 
لقيم«، مضيفين  نطاق واسع تشكل انتهاكا صارخا ل
لديها  »الزال  الفرنسية  للدولة  يا  العل السلطات  أن 
لتقولها من أجل االعتراف مثال  الكثير من األمور 

بمجازر ماي و جوان 1945 بالجزائر«.
ق ـ و
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الجيش الفرنيس استعمل أفران الجري للتخلص من جثث الضحايا

مجازر 8 ماي 1945.. جرائم ضد اإلنسانية
ال تسقط بالتقادم

أجمع مشاركون في ندوة نظمت بخراطة )والية بجاية( 
الجيش  مارسه  الذي  المسبوق  غير  العنف  أن  على 
االستعماري الفرنسي ضد السكان المحليين ردا على 
خروجهم لشوارع خراطة و ضواحيها السيما أموشة و 
تيزي نبشار يوم 8 ماي 1945 للمطالبة باالستقالل 

بطريقة سلمية, هو »جريمة ضد االنسانية«.
االستعمارية  فرنسا  ارتكبته  ما  أن  المتدخلون  وأكد 
ضد مواطنين عزل في سطيف و قالمة و خراطة يوم 
8 ماي 1945 يحمل كل مواصفات الجرائم االنسانية 

التي ينص عليها القانون الدولي االنساني.
وقدم الجامعي محمد قدومي عرضا استند فيه على 
إن  وقال  الدولية,  والمحاكم  الهيئات  وأحكام  قانون 
ال  واعتداءات  جرائم  »ارتكب  الفرنسي  االستعمار 
عدد  على  الضوء  وسلط  المدنيين,  ضد  توصف« 
من الجرائم التي اقترفتها يومها فرنسا االستعمارية 
منها اإلعدام والقتل الجماعي والتعذيب و غيرها من 
سياسة  راية  تحت  »ارتكبت  التي  البشعة  الجرائم 

الدولة«.
بدوره, شدد لوسيف سفيان من جامعة سطيف قائال: 
»نعم, كان القمع بشعا و وحشيا«, واستعرض أمام 
مائة  أسامي  تحمل  بحوزته  كانت  وثيقة  الحضور 
باإلعدام  االستعمارية  فرنسا  عليهم  حكمت  شخص 
مستعجلة  ب«محاكمات  أحيانا  و  محاكمة  دون 
عائلة  مأساة  يسرد  أن  قبل  سجل,  كما  عاجلة«, 
عليق المروعة التي أبادت قوات االستعمار الفرنسي 
شهره  في  رضيع  بينهم  من  يا,  كل تقريبا  أعضاءها 

السادس.
الصفوف  ناحية  واضح  بتأثر  ينظر  هو  و  وأضاف 

األولى بالقاعة أين كان يجلس المجاهد سعيد عليق, 
الذي كان يمسح في صمت دموع ذرفتها عيناه: »هذه 
الذكرى األليمة و غيرها من المجازر الوحشية التي 
الزالت  سنة   77 منذ  االستعمارية  فرنسا  ارتكبتها 

تقشعر لها األبدان بمجرد ذكرها أو تذكرها«.
يا  من جانبه, اعتبر علي بن حرات من المدرسة العل
لوالية سطيف, أن »كل العنف والجرائم التي ارتكبها 
من  جزءا  كان  آنذاك  الفرنسي  االستعماري  الجيش 
خطة مدبرة ذات هدف واحد هو اغتيال الحس الوطني 
مشروع  أمام  عقبة  يقفون  ال  حتى  المواطنين  لدى 
تبنوا  قد  سكانها  كان  التي  خراطة  منطقة  استعمار 
فرنسا  استكملت  الذي  الوقت  في  التحرير  انتفاضة 
االستعمارية كل شيء من أجل استقبال مستوطنين 

جدد بالمنطقة«.
و ذكر في هذا الشأن أن »اإلدارة االستعمارية كانت 
الذي    9 رقم  السريع  الطريق  تشييد  من  انتهت  قد 
سد  بناء  في  شرعت  و  بسطيف  بجاية  ميناء  يربط 
إيغيل عمدة, كما شيدت مجموعة من الهياكل منها 
و  مدرسة  و  الدرك  لقوات  ومقر  ومحكمة  مستشفى 
كانت كلها مكرسة الستقبال وتوطين مستوطنين جدد 

في أحسن الظروف الممكنة«.
مجازر  بارتكابه  االستعماري  الجيش  أن  وأضاف 
»مصمما  كان  بخراطة  الجزائريين  المواطنين  ضد 
على منع أي شكل من أشكال اإلزعاج سواء كان ذا 
طابع سلمي أو غير ذلك«, وأن المظاهرات أزعجت 

مشاريع فرنسا االستعمارية.
جامعة  من  فياللي,  العزيز  عبد  المؤرخ  وقدم 
قسنطينة, أدلة ملموسة على وسائل »االغراء« التي 

استعملها المستعمر الفرنسي لجذب مستوطنين إلى 
خراطة من سويسرا, فلقد سعا إلى ذلك بكل الوسائل, 
الشعوب  بها  يقنع  ل »التبشير«,  عمليات  فيها  بما 
مؤكدا  المحليين,  السكان  ب«تحضر«  األوروبية 
خاصة  جدوى,  »بال  كانت  المساعي  تلك  كل  أن 
وأن الشيخ اإلبراهيمي والشيخ سيد أحمد بن إدريس 
وترسيخ  القرآنية  المدارس  زيادة  على  معا  عملوا 

تعاليم االسالم«.
و قال المؤرخ في هذا الموضوع: »في الواقع, كانت 
حملة جلب مستوطنين أجانب تخص منطقة خراطة 

ومناطق مجاورة لها مثل جيجل وسطيف«, مسجال 
أن سكان كل هذه المناطق »قاوموا بشدة إلفشال هذه 
االحتفال  إلى  تسعى  كانت  التي  الشيطانية  الخطة 

بجنازة اإلسالم«.
اليسارية  دورال  هنري  سمعة  »رغم  أضاف:  و 
الحرية  حق  إلنكار  شيء  كل  فعل  فقد  أوروبا,  في 
بإلهام  االستعمار,  ولتعزيز  الجزائريين  للمواطنين 
من الجنرال سانت أرنو, و قام شخصيا بالبحث في 

سويسرا عن مرشحين لالستيطان بالجزائر«.
ق ـ و

مجازر خراطة .. وحشية ال توصف
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مجلة الجيش تحذر من مؤامرات 
ودسائس إلحباط المشروع األصيل 

والطموح للجزائر
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حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني

لجنة الشؤون االقتصادية 
تضبط رزنامة

دراسة مرشوع قانون 
المناطق الحرة

والتنمية  االقتصادية  الشؤون  لجنة  ضبطت 
بالمجلس  والتخطيط،  والتجارة  والصناعة 
مشروع  دراسة  رزنامة  الوطني،  الشعبي 
القانون الذي يحدد القواعد العامة المطبقة على 

المناطق الحرة. 
الوطني،  الشعبي  للمجلس  بيان  وأوضح   
على  الرسمية  صفحتها  على  نشرته  أمس، 
االقتصادية  الشؤون  لجنة  أن  الفايسبوك، 
والتخطيط،  والتجارة  والصناعة  والتنمية 
قوادرية،  إسماعيل  رئيسها  برئاسة  عقدت 
رزنامة  لضبط  ،خصص  أمس  اجتماعا 
القواعد  يحدد  الذي  القانون  مشروع  دراسة 
الذي  الحرة،  المناطق  على  المطبقة  العامة 
يندرج في إطار توجيهات السلطات العمومية 
الرامية إلى تعزيز االستثمار واإلنتاج وتنويع 
اإلنتاج  تحفيز  جانب  إلى  الوطني  االقتصاد 
الوطني وترقية الصادرات مع تخفيض فاتورة 

االستيراد. 
تأسيس  إلى  القانون  هذا  مشروع  ويهدف 
الحرة،  المناطق  على  المطبقة  العامة  القواعد 
إطار  في  النص  هذا  يندرج  هذا  جانب  إلى 
تعزيز  إلى  الرامية  العمومية  السلطات  توجيه 
االستثمار واإلنتاج وتنويع االقتصاد الوطني،  
للحكومة  الجديد  التوجه  أن  البيان  وأضاف 
والذي  الحرة،  المناطق  سياسة  تطبيق  نحو 
يتزامن بدوره مع دخول اإلستراتيجية الوطنية 
وكذا  قريبا،  التنفيذ  حيز   »SNE« للتصدير 
الحرة  التجارة  منطقة  اتفاقية  على  المصادقة 
يعد  حيث   ،  »ZIECAF« األفريقية القارية 
كبيرة  فرصة  االتفاقية  هذه  إلى  االنضمام 
لتطوير االقتصاد الوطني من منظور األهمية 
تستخدمها  التي  المناطق  لهذه  اإلستراتيجية 
التنمية  سياسات  أدوات  من  كأداة  الحكومات 
توفرت  إذا  السيما  الوطنية،  االقتصادية 
البنى  شكل  في  الحوافز  من  واسعة  مجموعة 
التحتية والضرائب واإلعفاءات الجمركية وكذا 

اإلجراءات اإلدارية المبسطة. 
سناء-م 

خدمة  بجائزة  تفوز  للجزائر  السريع  البريد 
الزبائن للمرة الرابعة على التوالي

التي  للجزائر,  السريع  البريد  مؤسسة  فازت 
هي أحد فروع بريد الجزائر, بجائزة »خدمة 
الزبائن« التي يمنحها االتحاد البريدي العالمي, 
حسب  التوالي,  على  الرابعة  للمرة  وهذا 
والمواصالت  البريد  وزارة  عنه  كشفت  ما 
الرسمية  صفحتها  عبر  والالسلكية  السلكية 
أن  المصدر  نفس  وأوضح  الفيسبوك.  على 
للجزائر أحرزت على  السريع  البريد  مؤسسة 
هذه الجائزة »ضمن البرنامج الدولي الذي يتم 
تنظيمه سنويا من قبل تعاونية البريد السريع, 
العالمي,  البريدي  لالتحاد  تابعة  هيئة  وهي 
لخدمة  المتميز  األداء  ومكافأة  تشجيع  بهدف 
البريد السريع المقدمة من قبل متعاملي البريد.
البريد  مؤسسة  أن  المصدر  ذات  وأضاف   
سنة  مدار  على  استوفت  للجزائر  السريع 
2021 مجمل شروط االستحقاق الخاصة بهده 
الجائزة, بالنظر للتقييم الذي تم من خالل أنظمة 
معلومات االتحاد البريدي العالمي مشيرا الى 
بالمناسبة  هنأ  العالمي  البريدي  االتحاد  أن 
مسيري وعمال مؤسسة البريد السريع للجزائر 
العام  المدير  وقعها  مراسلة رسمية  من خالل 
لالتحاد وبهذا المكسب, تحافظ مؤسسة البريد 
السريع للجزائر --حسب نفس المصدر-- على 
مكانتها الرائدة على مستوى المغرب العربي, 
الرابعة إفريقيا والخامسة عربيا, باالستناد إلى 
التقارير السنوية التي ينشرها االتحاد البريدي 
العالمي حول أداء الدول األعضاء البالغ عددها 
السريع  البريد  تعاونية  تحصيها  دولة   173

اليوم.
خالل  من  التقارير  هذه  إعداد  يتم  لإلشارة, 
تم  التي  واألنظمة  المنصات  من  العديد 
تطويرها لمراقبة البريد والطرود المنقولة في 

شبكة مؤسسة البريد السريع لمدة عام
ربيع م

التي  التحديات  أن  الجيش  مجلة  أكدت 
التحلي  تستدعي  الجزائرية  األمة  تواجه 
بروح الوحدة بين شرائح الشعب واالنسجام 
الكاملة  الثقة  بين صفوفه ووضع  والتالحم 
في مؤسسات الدولة كما أبرزت أن معركة 
يجب  التي  األخطر،  المعركة  هي  الوعي 
على شباب الجزائر أن يظفر بها  لمواجهة 
مجددة  الجزائر  تستهدف  التي  المؤامرات 
التأكيد أن الجزائر ستنتصر على كل الخونة 

والمتربصين.
المؤسسة  حال  لسان  المجلة    وأوضحت 
العسكرية  في افتتاحيتها لشهر ماي الجاري 
أن تحديات األمة الجزائرية تستدعي التحلي 
الشعب  شرائح  مختلف  بين  الوحدة  بروح 
الجزائري واالنسجام والتالحم بين صفوفه 

الدولة  الكاملة في مؤسسات  الثقة  و وضع 
العديد  تخللته  بالدنا  تاريخ  بأن  مضيفة   ,
بفترات صعبة  ومر  والمحن  األزمات  من 
ألبشع  عبرها  الجزائري  الشعب  تعرض 
طيلة  حقه  في  المقترفة  اإلجرام  صور 
ذلك  بعد  وعانى  الفرنسي  االحتالل  فترة 
اإلرهاب  ويالت  من  شديدين  وصبر  بجلد 
الشعب  بأن  االفتتاحية  وتابعت  الهمجي, 
اسمه  المحن  هذه  خالل  سجل  الجزائري 
التضحية  روح  بفضل  التاريخ  سجل  في 
أفراده,  بها  يتحلى  التي  الذات  ونكران 
عودتنا,  كما  ستنتصر,  الجزائر  أن  مبرزة 
ذات  وفي  والمتربصين  الخونة  كل  على 
السياق, أكدت مجلة الجيش أن بلد الشهداء 
سيبقى وفيا لمبادئه وعقيدته يقف إلى جانب 
التحرر,  حركات  يساند  المضطهدين, 
في  والسالم  األمن  إرساء  على  حريص 

المنطقة والعالم وال يتدخل في شؤون الغير.
 وأكدت االفتتاحية أن الجزائر ستتمكن من 
ومواصلة  الحساسة  المرحلة  هذه  اجتياز 
الشعب  تطلعات  وتجسيد  التطور  مسيرة 
التي وضع  الجديدة  في جزائره  الجزائري 
لبناتها السيد رئيس الجمهورية, القائد األعلى 
  , الوطني  الدفاع  وزير  المسلحة,  للقوات 
الى  االفتتاحية  وفي سياق متصل, تطرقت 
الجزائر,  تواجهها  التي  المختلفة  التحديات 
مشيرة الى أن القيادة العليا للجيش الوطني 
قبل  من  سديد  بتوجيه  شرعت  الشعبي, 
للقوات  األعلى  القائد  الجمهورية,  رئيس 
تنفيذ  في  الوطني,  الدفاع  وزير  المسلحة, 
برنامج واسع لعصرنة وتجديد قدرات قوام 
وتجسيده  الشعبي  الوطني  للجيش  المعركة 
على أرض الواقع بغرض بلوغ الكفاءة على 
كافة المستويات ومن ثم الجاهزية العملياتية 

يتيح  الطموح  المسعى  هذا  أن  وأضافت 
التخطيط  تم  التي  المرجوة  النتائج  تحقيق 
التحضير  برامج  ضمن  فائقة  بعناية  لها 
الجانب,  مهابة  بالدنا  تبقى  حتى  القتالي 
الذين  والخونة  األعداء  على  عصية 
يحاولون عبثا, كما في كل مرة, النيل منها 
بما  دنيئة  ومخططات  ملتوية  طرق  عبر 
فيها محاولة بث الفوضى وزرع الفتنة بين 
بهؤالء  االمر  المجتمع وقد وصل  أوساط 
--تضيف  النفوس  ومرضى  المتربصين 
االفتتاحية-- حد االستغالل الخبيث لمواقع 
االجتماعي ومن خاللها  التواصل  وسائط 
وتهويلها  معزولة  أحداث  في  االستثمار 
واالسترسال في نقاشات عقيمة والخوض 
في لغو عبثي يراد به تأجيج النعرات بين 
إلثارة  المجال  وفسح  الواحد  الوطن  أبناء 
الرأي العام الوطني وتهييجه عبر الترويج 
ألخبار كاذبة ومغرضة من شأنها المساس 
باألمن والنظام العموميين وبسالمة ووحدة 
وطننا وتابعت بأن المعركة الحقيقية التي 
هي  اليوم  بها  الظفر  شبابنا  على  يتعين 
أركان  رئيس  أكده  مثلما  وعي  معركة 
السعيد  الفريق  الشعبي,  الوطني  الجيش 
حيث  مناسبة,  من  أكثر  في  شنقريحة, 
تستعمل فيها أسلحة مستحدثة وغير تقليدية 
لها  االفتراضي مسرحا  القضاء  من  وتتخذ 
في محاولة للتالعب بأفكار الشباب والزج 

بهم في أتون الفوضى واالضطرابات
حري  أنه  القول  الى  االفتتاحية  وخلصت   
بشبابنا ونحن نحتفي باليوم الوطني للذاكرة 
المصادف للثامن ماي من كل سنة, والذي 
أن  ألسالفنا,  الجسام  التضحيات  يخلد 
رفعها,  ينبغي  التي  التحديات  يدركوا حجم 
التحرير  ثورة  شهداء  وديعة  على  حفاظا 
عبر  الوطني,  الواجب  وشهداء  المظفرة 
والعمل  النافع  والعلم  الدائم  بالوعي  التسلح 
العمل على حشد  المخلص وكذا من خالل 

كل اإلمكانيات المتوفرة ورص الصفوف.
رـ م

محمد  والمناجم،  الطاقة  وزير  قدم 
الهيكلي  المشروع  عن  لمحة  عرقاب، 
جبيالت،  بغار  الحديد  منجم  الستغالل 
للمدير العام للشركة الصينية إلنشاءات 
وقد   ،»CCECC»المدنية الهندسة 
متكون  عمل  فريق  تكوين  اقتراح  تم 
الوزارة ومن وزارة  إطارات من  من 
النقل وكذا من الشركة الصينية لوضع 

المشروع.  لتجسيد هذا  خريطة عمل 
على  نشرته  للوزارة،  بيان  وأوضح   
فايسبوك،  على  الرسمية  صفحتها 
أمس،  استقبل  عرقاب،  الوزير  أن 
الشركة  من  وفد  الوزارة،  بمقر 
المدنية«   الهندسة  إلنشاءات  الصينية 
العام  مديرها  بقيادة   ،»CCECC
مجال  في  والمتخصصة  بانفنغ،  زونغ 

االحديدية،  السكك  غرار  على  المشاريع  وإنجاز  البناء 
الموانئ والمطارات.  الطرقات،  األنفاق، 

 وأضاف البيان أن الطرفان استعرضا العالقات الثنائية 
مثمر  الجد  وبالتعاون  والجزائر  الصين  بين  الممتازة 
في مجال  البلدين السيما  بين مؤسسات  الدائم  والتنسيق 

والمناجم.  الطاقة 
عن  لمحة  اللقاء،  خالل  والمناجم،  الطاقة  وزير  وقدم 
المشروع الهيكلي الستغالل منجم الحديد بغار جبيالت، 
الجمهورية  رئيس  التزامات  ضمن  يندرج  الذي 
للبالد،  المنجمية  القدرات  واستغالل  حشد  بخصوص 
وأنه يُرتقب في إطار هذا المشروع، إنجاز عدة هياكل 

والصلب  الحديد  إلنتاج  قاعدية  ومنشآت 
الُمجمع  الخام  المعدن  تخزين  وهياكل 
شحنها  بهدف  االستغالل  مواقع  من 
كهربائية  شاحنات  باستعمال  وتصديرها 
المنطلق  هذا  ومن  خاصة،  وقطارات 
بإنشاء  الجزائر  عزم  على  الوزير  أكد 
واليتي  تربط  حديدية  سكك  خطوك 
الحديد  خامات  لنقل  وبشار  تندوف 

ومنتجاتها.  
وفي هذا اإلطار تم اقتراح تكوين فريق 
الوزارة  من  إطارات  من  متكون  عمل 
الشركة  من  وكذا  النقل  وزارة  ومن 
لتجسيد  عمل  خريطة  لوضع  الصينية 

المشروع.  هذا 
الصينية  للشركة  العام  المدير  أبدى  قد 
استعداد  المدنية، عن  الهندسة  إلنشاءات 
الهام  المشروع  هذا  في  للمشاركة  الشركة  ورغبة 
المجال  هذا  في  والتعاون  التقارب  من  المزيد  لتحقيق 
الالزمة  الخبرات  وتقديم  المشتركة  المصالح  يحقق  بما 

والتكوين. 
سناء-م

 الجزائر: ربيع ـ م

»CCECC« استقبل المدير العام للرشكة الصينية إلنشاءات الهندسة المدنية

عرقاب يبحث ملف استغالل منجم الحديد بغار جبيالت
 مع شركة صينية
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تعهدت عدة فعاليات شاركت أول أمس, في 
بالمغرب,  بمدينة مراكش  احتجاجية  وقفة 
بمواصلة االحتجاج والتعبئة ضد مشاركة 
بطولة  في  الصهيوني  الكيان  عن  فرق 
التي  للمحامين  الخاصة  القدم  لكرة  العالم 
تجري فعالياتها بذات المدينة, والتي تندرج 
لنظام  الخطير,  التطبيع  مسلسل  إطار  في 

المخزن مع الكيان الصهيوني الغاصب.
فلسطين  لدعم  المغربية  الجبهة  ونددت 
االحتجاجية  الوقفة  خالل  التطبيع  وضد 
بمشاركة  بمراكش,  نظمتها  التي  الحاشدة 
نظام  باستمرار  مغربية,  فعاليات  عدة 
مع  الخياني  التطبيع  مسلسل  في  المخزن 
الكيان الصهيوني في العديد من المجاالت 

ومحاوالته اليائسة اقحام المحامين فيه.
من  قوية  شعارات  المحتجون  ورفع 
للتطبيع  صامدون,  »المحامون  قبيل: 
رافضون« ,«فلسطين لن تنهار, يا عمالء 
تنسى,الجرائم  لن  »مراكش  االستعمار«, 

في األقصى«.
»المغرب  أيضا:  الشعارات  ومن 
وفلسطين شعب واحد مش شعبين«. وفي 
في  مشاركته  خالل  بها  أدلى  تصريحات 
الوقفة االحتجاجية, أوضح جمال العسري, 
لدعم  المغربية  للجبهة  الوطني  المنسق 
تأتي  »الوقفة  أن  التطبيع,  وضد  فلسطين 
للتنديد بتسونامي تطبيع نظام المخزن مع 
التي  الردة  وخطوات  الصهيوني  الكيان 

منذ  بالمملكة  والنظام  الحكومة,  تمارسها 
توقيع اتفاق العار الذي تم رفضه من قبل 

الشعب المغربي«.
نظام  »استمرار  العسري,  واستنكر 
طال  الذي  التطبيع  مسلسل  في  المملكة 
جسم  اقحام  ومحاولة  المجاالت  جل 
فرق  أمام  الباب  فتح  عبر  فيه,  المحاماة 
تدنس  أن  أجل  من  الصهيوني  الكيان  من 
أرض المغرب«. ودعا ذات المتحدث إلى 
الملعونة   الرياضية  التظاهرة  »مقاطعة 
الجاري  مايو   15 الى   7 من  المقررة   -
هيئات  جانب  إلى  والوقوف   - بمراكش 
المحامين  هيئة  رأسها  وعلى  المحامين 

بمراكش«.

نجاح مناهضو التطبيع و«مونديال 
المحامين« يجري وراء الستار

»مناهضي  أن  العسري,  جمال  وأكد 
مشاركة  نضالهم ضد  في  نجحوا  التطبيع 
الصهيوني في )مونديال  الكيان  فرق عن 
الدورة  أن  حيث  بمراكش,  المحامين( 
تجري في سرية تامة ووراء الستار حيث 
لم يتم تنظيم حفل افتتاح كما تجري العادة 

في مثل هذه التظاهرات الرياضية«.
المغربية  للجبهة  الوطني  ,المنسق  وناشد 
سكان  التطبيع,  وضد  فلسطين  لدعم 
ومناضلوها,  المدينة  ومحامو  مراكش 
رفضهم  عن  األسبوع  هذا  طيلة  التعبير 
لهذه التظاهرة, مؤكدا أن التطبيع الجاري 
على »مستوى المسؤولين ال يمكن أبدا أن 

يكون على مستوى الشعب المغربي«.
المغربي  من جانبه, أدان منسق االئتالف 
لحقوق االنسان, عبد االله بن عبد السالم, 
سلوك الدولة المغربية التي قال إنها لم تقم 
من خالل خطوات التطبيع األخيرة سوى 
ب »الكشف عن وجهها الحقيقي«, مبرزا 
أن هذا التطبيع المشؤوم يجري »في وقت 
ألبشع  الفلسطيني  الشعب  فيه  يتعرض 

الجرائم«.
كما أكد بن عبد السالم, »استمرار النضال 
يمس  الذي  الخياني  التطبيع  إسقاط  لغاية 
للشعب  النبيلة  والقيم  االنسانية  القيم  كل 
أحد  استنكر  جهته,  ومن  المغربي«. 
المغربية  للجبهة  الوطنية  األمانة  أعضاء 
قلب  من  تصريحات  في  اإلنسان,  لحقوق 
»الكارثة  أسماه ب  ما  االحتجاجية  الوقفة 
منظمو  أن  أوضح  حيث  العظمى«, 
يكونوا  للمحامين »لم  الرياضية  التظاهرة 
الصهيونية,  الفرق  دعوة  على  موافقين 
تم  المغربية  السلطات  إصرار  تحت  لكن 
استدعاءهم لذلك«,  في صورة من صور 
استمرار نظام المخزن في جريمة التطبيع.
ق ـ د

مشاركة فرق عن الكيان الصهيوين يف مونديال المحامني بمراكش :

فعاليات مغربية تتوعد بالتصدي 
للتطبيع

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي 
المصالحة  مشروع  مصراتة  وأعيان  حكماء  مع 
وكيفية  الرئاسي،  المجلس  أطلقه  الذي  الوطنية 

تجاوز مرحلة االنسداد السياسي الراهن.
إن  الرئاسي  المجلس  عن  صادر  بيان  وقال 
المجلس  جهود  الللقاء  خالل  استعرض  المنفي 
واستمرار  البالد،  استقرار  على  »المحافظة  في 
والوصول  الدولة،  مؤسسات  توحيد  على  العمل 
إلى حل ينهي األزمة الليبية، وإنهاء كافة المراحل 
الوطنية  المصالحة  مشروع  خالل  من  االنتقالية، 
إلجراء  وصواًل  للسالم،  الطريق  يمهد  الذي 

المناطق  »كل  أن  البيان  وأضاف  االنتخابات«. 
المصالحة  مشروع  من  هي جزء  والقرى  والمدن 
إلنجازه،  الرئاسي  المجلس  يسعى  الذي  الوطنية، 
ضمن استحقاقات المرحلة، لرأب الصدع وتحقيق 
في  الدائم  السلمي  والتعايش  واالستقرار  السالم 
البالد«. بدورهم، أكد حكماء وأعيان المدينة خالل 
الرئاسي  للمجلس  دعمهم  »استمرار  على  اللقاء، 
لتحقيق االستقرار، من خالل جهوده المتواصلة في 
المشهد  في  الفرقاء  جميع  مع  والتواصل  التهدئة، 

السياسي«.
ق ـ د

ليبيا.. المنفي يناقش مع حكماء مرصاتة 
كيفية تجاوز االنسداد السيايس

بودن،  نجالء  التونسية  الحكومة  رئيسة  قالت 
الداخلية  الديون  »سداد  في  نجحت  حكومتها  إن 
المرحلة  أن  على  مؤكدة  للبالد«،  والخارجية 

المقبلة ستكون مرحلة »اإلصالحات العميقة«.
وأكدت بودن في كلمة ألقتها خالل فعالية نظمتها 
وزارة الشؤون االجتماعية بالعاصمة، أول أمس، 
على أن حكومتها ‘’رغم التحديات والتراكمات إال 
أجل  من  جهودها  كل  تركيز  على  أنها حرصت 
أزمتها  من  بتونس  للخروج  مسؤولياتها  تحمل 

واإليفاء بااللتزامات التي تعهدت بها«.
وأضافت: »ال نبالغ حين نقول إننا قد نجحنا في 
سداد الديون الداخلية والخارجية )لم تحدد قيمتها(، 
توضيح  دون  آجالها«،  في  األجور  وفي صرف 
الديون  أقساط  كانت  إن  المسددة  الديون  طبيعة 
نجحنا  بودن: »كما  وتابعت  كاملها.  أم  المستحقة 
في تأمين الحاجيات الضرورية من المواد الغذائية 
األساسية في نفس الوقت الذي واجهنا فيه التهريب 

عبر الحدود والمضاربة غير المشروعة«.
من  األدنى  الحد  تأمين  في  »نجحنا  وقالت: 
احتياطي  توفير  وفي  االجتماعية،  اإلعانات 
رئيسة  وأشارت  األجنبية«.  العملة  من  مقبول 
الحكومة إلى أن »المرحلة القادمة ستكون مرحلة 
أعلنته  ما  على  وتعليقا  العميقة«.  اإلصالحات 
التونسية  الجامعة  في  االقتصاد  أستاذ  قال  بودن، 
بسداد  تقوم  حاليا  »تونس  إن  الشكندالي:  رضا 
دفعات من ديونها الداخلية والخارجية، فيما هناك 
يحن«.  لم  سدادها  توقيت  زال  ما  أخرى  ديون 
وأضاف: »بودن تتكلم عن نجاح في سداد الديون، 
لكن تونس منذ االستقالل )1956( إلى اليوم لم 
تتأخر في سداد ديونها، فهذا أمر عادي وال يمكن 
»تونس  أن  إلى  ولفت  خارقا«.  نجاحا  اعتباره 
ديونها،  سداد  مرحلة خطر عدم  في  ليست  حاليا 
ألن هناك مدخرات كافية من العملة الصعبة في 
خزينة البنك المركزي تسمح لنا بسداد ديوننا هذا 
العام«. واستدرك: »لكن خالل السنوات المقبلة قد 
تشهد عجزا في سداد الديون أمام تراجع ملحوظ 
متوقف  البلد  ألن  الصعبة،  العملة  مدخرات  في 
اقتصاديا«. وبلغ إجمالي الدين العام التونسي في 
يعادل  ما  أو  دوالر،  مليار   16 حوالي   2010
55 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ليرتفع إلى 
مليارا   29 ثم   ،2017 في  دوالر  مليار   20.6
العامة  الموازنة  في  العجز  أما   .2020 بنهاية 
التونسية، فقد بلغ حوالي 7 مليارات دوالر، و8.5 
بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبالد في 2021.
كما تواجه المالية العامة عبئا آخر، إذ عليها توفير 
حوالي 15.5 مليار دينار )5.6 مليارات دوالر( 
 3.6( دينار  مليارات   10 منها  الدين،  لخدمة 

ق ـ دمليارات دوالر( بالنقد األجنبي.

رئيسة الحكومة التونسية نجالء بودن:

 نجحنا يف تسديد ديوننا 
الداخلية والخارجية

التعليم  تصدر االتحاد الوطني لطلبة موريتانيا االنتخابات التي جرت يوم األحد في كليات جامعة نواكشوط ومعاهد 
العالي الختيار ممثلي الطالب في مجال الكليات والمعاهد، وفي مجلس رئاسة الجامعة.

واكتسح الوطني لطلبة موريتانيا – وهو أكبر وأقدم نقابة طالبية في البالد - ممثلي الطالب في كلية الطب بحصوله على 
نسبة فاقت %70، فيما تصدر نتائج بقية الكليات. وحل ثانيا االتحاد العام للطالب الموريتانيين.

لنتائج أولية، فقد حصل االتحاد الوطني على مقعدي تمثيل الطالب في مجلس كلية الطب، كما حصل على   ووفقا 
مقعد في كليات العلوم والتقنيات، والقانون واالقتصاد، واآلداب، 
والمعهد الجامعي المهني. كما حصل على أكثر من نصف مقاعد 

تمثيل الطالب في مجلس الجامعة.
 وبدأ أنصار االتحاد الوطني احتفاالتهم مبكرا في محيط الكليات 

بالتزامن مع بدية الفرز بعيد انتهاء الوقت المخصص للتصويت.
الكليات  مجالس  في  ممثليهم  الختيار  أمس،  الطالب  وصوت   
والمعاهد، وفي مجلس الجامعة، وذلك بعد نحو ثماني سنوات من 

تعليق هذه االنتخابات.
ق ـ د

»الوطني« يتصدر االنتخابات الطالبية
بموريتانيا

الجيش الصحراوي ينفذ هجمات مركزة ضد تخندقات قوات 
االحتالل املغربي بقطاع حوزة

 
قوات  تخندقات  استهدفت  مركزة  هجمات  أمس،  أول  الصحراوي،  الشعبي  التحرير  جيش  وحدات  نفذت 
الدفاع  وزارة  عن  الصادر   ،527 رقم  العسكري  البالغ  به  أفاد  حسبما  حوزة،  بقطاع  المغربي  االحتالل 

الصحراوية.
الصحراوي  الجيش  وحدات  ان  )واص(،  الصحراوية  األنباء  وكالة  أوردته  الذي  العسكري،  البيان  وذكر 

استهدفت قوات االحتالل المغربي بأقصاف مركزة بمنطقتي فدرة العش، و فدرة لغراب بقطاع حوزة.
وكانت مفارز متقدمة من وحدات الجيش الصحراوي قد ركزت هجماتها، أمس الجمعة، على قوات االحتالل 

المغربي بقطاع حوزة.
وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضد معاقل قوات االحتالل المغربي، التي تكبدت خسائر 
فادحة في األرواح والمعدات على طول الجدار الرملي )جدار  الذل والعار( منذ إستئناف الكفاح المسلح ، 

ردا على الخرق المغربي السافر التفاق وقف إطالق النار في 13 نوفمبر 2020 .
ق ـ د
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تشير األرقام واإلحصاءات الصادرة من 
كبريات المؤسسات الدولية إلى أن ألمانيا 
من  تضررا  األوروبية  الدول  أكثر  هي 

الحرب بين روسيا أوكرانيا.
مرحلة  أوروبي  اقتصاد  أكبر  ويعيش 
تاريخية فاصلة، في ظل ركود متوقع في 
حال قطع إمدادات الغاز من روسيا، حيث 

ارتفعت معدالت التضخم بشكل كبير.
السلبية،  األرقام  هل  السؤال..  لكن 
تعني  ألمانيا،  القاتمة القتصاد  والتوقعات 
في  األوروبية  الدولة  أن  بالضرورة 

طريقها لإلفالس.
إجابة صادمة جاءت على لسان، مانفريد 
كنو رئيس مجلس إدارة »كومرتس بنك« 
ألمانيا  والذي قال إن إمدادات الطاقة في 
في  يحمل  الذي  األمر  للخطر،  معرضة 
اإلفالس  حاالت  من  المزيد  خطر  طياته 

في البالد.
وقال كنو، في تصريحات صحفية لموقع 
handelsblatt، إن إمدادات الطاقة في 
تنكسر،  اإلمداد  وسالسل  مهددة،  ألمانيا 

باإلضافة للتضخم المرتفع في البالد.
وأضاف أن البنك يعمل بنشاط مع العمالء 
مثل  تحديات  لمواجهة  الشركات  من 
والصعوبات  الخام  المواد  أسعار  ارتفاع 

في الطرق اللوجستية.
وتابع قائال: »ولكن ال ينبغي لنا أيضا أن 
نخدع أنفسنا، من المرجح أن يزداد عدد 

حاالت اإلفالس في أسواقنا«.
الطاقة  ارتفاعا في أسعار  ألمانيا  وتواجه 
فرض  بسبب  التضخم  في  وارتفاعا 
عملية  بدء  بعد  روسيا  على  عقوبات 
خاصة لنزع السالح من أوكرانيا، وأثرت 
القطاع  على  أساسي  بشكل  اإلجراءات 
التكنولوجيا  منتجات  وتوريد  المالي 

الفائقة.
لكن الدعوات لتقليل االعتماد على موارد 
في  أعلى  أصبحت  الروسية  الطاقة 

أوروبا.
االتحاد  غاز  من   40% روسيا  وتزود 
األوروبي و%26 من احتياجاتها النفطية.
ودفعت دول االتحاد أكثر من 46 مليار 
لروسيا  دوالر(  مليار   47.43( يورو 
التدخل  بدء  منذ  والنفط  الغاز  مقابل 
لمنظمة  وفًقا  فيفري،   24 في  العسكري 
والهواء  الطاقة  أبحاث  »مركز  األبحاث 

النظيف«.
الغاز  عن  التخلي  ألمانيا  تستطيع  هل 

الروسي؟
الغاز  في  تكمن  أللمانيا  بالنسبة  األزمة 
كبير،  بشكل  عليه  تعتمد  والذي  الروسي 
داخل  المعارضين  أشد  من  كانت  لذلك 
الروسي،  الغاز  استيراد  لحظر  االتحاد 
أعلنت  أن  بعد  تمام،  تغير  المشهد  لكن 
فوري  حظر  لقبول  استعداداها  مؤخرا 

إلمدادات النفط والغاز الروسي.

النفط  مشتري  أكبر  من  ألمانيا  وتعد 
ثلث  على  برلين  وتعتمد  الروسي، 
وارداتها من النفط الروسي، و%45 من 
مشترياتها من الفحم، و%55 من واردات 

الغاز من روسيا، وفقا لـ«فوربس«.
وتوقعت المعاهد االقتصادية األلمانية أن 
الطاقة  لواردات  الفوري  الوقف  يؤدي 
البالد  في  حاد«  »ركود  إلى  الروسية، 
العام  خالل   1.9% إلى  النمو  وتراجع 

الجاري.
اقتصادية  معاهد  أصدرتها  تقارير  أكدت 
إلى  الروسي  الغاز  واردات  وقف  أن 
ألمانيا في منتصف أفريل 2022 سيؤدي 
عام  في   1.9% إلى  النمو  انخفاض  إلى 
2022 ودفع ألمانيا إلى مزيًدا من الركود 
في عام 2023، مما يتسبب في انكماش 

االقتصاد بنسبة 2.2%.
للنمو  توقعاتها  المجموعة  وخفضت 
من   2.7% إلى   2022 في  ألمانيا  في 
في   4.8% البالغة  السابقة  تقديراتها 
رفعت  بينما  الماضي،  العام  أكتوبر 
 3.1% إلى   2023 لعام  للنمو  توقعاتها 
من %1.9 وذلك حال استمرت شحنات 

الطاقة إلى أوروبا.
أرقام التضخم

ارتفع مؤشر التضخم العام في ألمانيا إلى 
%7.3 في مارس 2022، من 5.1% 
في فيفري، و%4.9 في جانفي 2022.

وساهم عدم اليقين في أسواق الطاقة وقلة 
باإلضافة  الطبيعي  الغاز  من  المعروض 
في  األوكرانية،  الروسية  الحرب  إلى 

ارتفاع أسعار الطاقة.
في  المستوردة  الطاقة  تكلفة  زادت  وقد 
فيفري بنسبة %129.5 عن نفس الشهر 
من العام الماضي، وارتفعت أسعار الطاقة 
المنتجة في ألمانيا بنسبة %68، واضطر 
المستهلكون إلى دفع %22.5 أكثر مقابل 
مقارنة  السيارات  ووقود  المنزلية  الطاقة 
للمكتب  وفًقا   ،2021 فيفري  بشهر 

.)Destatis( الفيدرالي لإلحصاء
وواصل معدل التضخم في ألمانيا ارتفاعه 
وسجل أعلى مستوياته في أكثر من 40 
أسعار  تفاقم  بسبب  أفريل،  خالل  عاًما 
الحرب  استمرار  عن  الناجمة  الطاقة 

الروسية األوكرانية.
في  الفيدرالية  اإلحصاءات  مكتب  وأعلن 
المستهلكين  أسعار  مؤشر  ارتفاع  ألمانيا 
سنوي،  أساس  على  أفريل  في   % 7.4
مقابل   ،1981 منذ  مستوى  أعلى  وهو 

%7.3 في مارس.
األوكرانية  الحرب  تداعيات  ودفعت 
األلمانية  الحكومة  الروسي،  والعقوبات 
الجاري  للعام  للتضخم  توقعاتها  إلى رفع 
إلى %6.1، مقابل %3.3 كانت متوقعة 

في جانفي.
في حال توقف الغاز الروسي

يجب أن يتوافر دعم حكومي كبير، لحماية 
األسعار  ارتفاع  من  األلمان  المستهلكين 

ولتشجيع التحول إلى الطاقة المتجددة.
في  خبراء   9 فيها  شارك  دراسة  ذكرت 
يتم  لم  إذا  أنه  رويترز،  بحسب  المجال 
قبل  من  بالكامل  الروسي  الغاز  تعويض 
األسر  على  سيتعين  آخرين،  موردين 
 30% بنسبة  انخفاض  قبول  والشركات 
إجمالي  وسينخفض  اإلمدادات،  في 

استهالك الطاقة في ألمانيا بنحو 8%.
اإلجمالي  المحلي  الناتج  ينخفض  وقد 
العقوبات  %3 وستكلف  إلى   0.2 بنسبة 
يورو  و1000   80 بين  ما  ألماني  كل 
سنوًيا، اعتماًدا على كمية الغاز الروسي 

التي يمكن استبدالها.
ألمانيا  أن  إلى  أيًضا  المراقبون  وأشار 
النووي،  خروجها  تأخير  خيار  لديها 
برلين  أن  علًما  العام،  نهاية  له  المخطط 
النووية  الطاقة  على   12% بنسبة  تعتمد 

إلنتاج الكهرباء.
ق ـ إ

تتوقع حدوث المزيد من حاالت اإلفالس

ألمانيا هي أكثر الدول األوروبية تضررا 
قالت صحيفة El País اإلسبانية، إن المفوضية اقتصاديا من الحرب في أوكرانيا

 18 في  خطة  على  للموافقة  تخطط  األوروبية 
المحتمل  المفاجئ  التوقف  حالة  لمواجهة  مايو 

إلمدادات الغاز الروسي.
األوروبية  الدول  على  سيتعين  للخطة،  ووفقا 
التي تملك مصادر أخرى إلمدادات الغاز، مثل 
إسبانيا، تقاسم هذا الغاز مع الدول األخرى التي 

بانقطاع اإلمدادات من روسيا. ستتأثر 
تطبيق  أيضا  األوروبية  السلطات  وستطلب 
الصناعي،  بالقطاع  سيبدأ  والذي  الطاقة،  تقنين 
األقل  البلدان  في  الشركات  تتمتع  ال  بحيث 
في  الموجودة  تلك  على  تنافسية  بميزة  تضررا 
الغاز  توريد  توقف  من  تضررا  األكثر  الدول 

الروسي.
ستستخدم  بروكسل  أن  الصحيفة،  وذكرت 
منذ  السارية  اإلمدادات،  بأمن  الخاصة  اللوائح 
إمدادات  لضمان  تدابير  إلدخال   ،2017 عام 
والشقق  للبيوت   – معينين  لعمالء  الكافية  الغاز 
جميع  في   – األساسية  االجتماعية  والخدمات 
حالة  عواقب  من  والتخفيف  االتحاد  دول 

المحتملة. الطوارئ 
فرض  متأثرة  دولة  لكل  يمكن  للقواعد،  ووفقا 
الدول  ستتمكن  كما  بالتقنين.  الخاصة  قواعدها 
اللجوء  من  اإلمداد  مشاكل  من  تعاني  التي 
الدول  سيجبر  الذي  األمر  التضامن،  بند  إلى 

دعمها. المجاورة على 
تيمونين،  إيفان  اعتبر  متصل،  سياق  في 
 ،Vygon Consulting المستشار في شركة
يمكن  أوروبا،  إلى  المصدر  الروسي  الغاز  أن 
والمحيط  آسيا  منطقة  إلى  بالكامل  تحويله 
الهادئ، بشرط تطوير البنية التحتية التصديرية.
»نوفوستي«:  لوكالة  حديث  في  الخبير  وقال 
»إمدادات الغاز الروسي التي تصدر حاليا إلى 
أوروبا، من المحتمل تحويلها بشكل كامل باتجاه 
الهادئ، لكن هذا سيتطلب  منطقة آسيا والمحيط 
بما في  التصديرية،  التحتية  للبنية  تطويرا نشطا 
ومصانع  جديدة  غاز  أنابيب  خطوط  إنشاء  ذلك 
الذي  األمر  المسال،  الطبيعي  الغاز  إلنتاج 

وقتا«. سيستغرق 
الروسية  اإلمدادات  تحويل  أن  المحلل  وأضاف 
المستهلكين  رغبة  إلى  فقط  يرجع  ال  آسيا  إلى 
األوروبيين في التخلي عن الهيدروكربونات من 
فبحلول  السوق.  عوامل  إلى  أيضا  لكن  روسيا، 
نصف  من  أكثر  يكون  أن  يتوقع   ،2025 عام 
الطبيعي  الغاز  على  العالمي  الطلب  في  الزيادة 
من حصة الدول اآلسيوية، وفي مقدمتها الصين 

والهند.
وأوضح تيمونين أن إجمالي استهالك الغاز في 
منطقة آسيا والمحيط الهادئ سيزداد بنحو 160 
مقارنة   2025 عام  بحلول  مكعب  متر  مليار 

الحالي. بالمستوى 
ق ـ إ

بحسب صحيفة »El País«  اإلسبانية

االتحاد األورويب سيطلب من 
أعضائه تقاسم الغاز إذا قطعت 

روسيا اإلمدادات

التركية  الزراعية  الصادرات  قيمة  سجلت 
دوالر  مليار   2.7 الماضي،  أفريل  في 
الشهر  مع  مقارنة   17.6% زيادة  بنسبة 

نفسه من 2021.
مجلس  عن  صادر  بيان  بحسب  ذلك  جاء 
الموقع  نشره  األحد،  األتراك،  المصدرين 

اإلخباري الرسمي »تي آر تي خبر«.
الزراعة  قطاع  أن  على  البيان  وشدد 
القوي  أدائه  الماضي  أفريل  في  واصل 
الرغم  »على  مضيًفا:  الصادرات،  في 
التوسع  ساهم  الجيوسياسية،  المخاطر  من 
في  الزراعي،  القطاع  لممثلي  المستمر 

شبكة تصديرهم مع أسواق جديدة«.
الزراعية  الصادرات  أن  البيان  وأوضح 
في أفريل 2022 سجلت مليارين و765 
الرقم يرتفع  مليون دوالر، مشيرة أن هذا 
في  المسجل  مثيله  عن   17.6% بنسبة 

الشهر نفسه من العام الماضي.
وذكر أن الصادرات الزراعية في األشهر 

األربع األولى من العام الجاري، بلغت 8 
أكبر  وهو  دوالر  مليون  و374  مليارات 
ربع  خالل  البالد  بتاريخ  تسجيله  يتم  رقم 

واحد من العام.
كل  في  الزراعة  صادرات  قيمة  أن  وبيّن 
العام  األولى من  األربع  األشهر  شهر من 
الجاري كانت أكثر من 2.5 مليار دوالر، 
مليارين  الصادرات  سجلت  جانفي  ففي 
بلغت  فيفري  وفي  دوالر،  مليون  و558 
مليارين و773 مليون دوالر، وفي مارس 

سجلت 3 مليارات و30 مليون دوالر.
الزراعية  الصادرات  قيمة  أن  لفت  كما 
من   11.8% شكلت  الماضي  أفريل  في 

إجمالي صادرات البالد في الشهر نفسه.
الصادرات  أن  البيان  أوضح  عام  وبشكل 
 23 الماضي  أفريل  في  سجلت  التركية 
ملياًرا و363 مليون دوالر بزيادة نسبتها 
%24.6 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 

.2021

 225.4 تركيا  صادرات  إجمالي  وبلغ 
محققاً  الماضي،  العام  خالل  دوالر  مليار 
بالعام  مقارنة  بالمئة،   32.9 بنسبة  نمواً 

.2020
صادرات  إجمالي  أن  المعطيات  وأشارت 
)باستثناء  الواليات  صعيد  على  تركيا 
 206.6 بلغ  الحرة(  المناطق  صادرات 
نمواً  محققاً   ،2021 خالل  دوالر  مليار 

وصلت نسبته إلى 32.2 بالمئة.
وخالل هذه الفترة، استطاعت 77 من أصل 
صادراتها  زيادة  من  تركية،  والية   81
فيما  العائدات،  أو  الكمية  حيث  من  سواء 
تراجعت صادرات 4 واليات فقط، بنسب 

ضئيلة.
التي  التركية  الواليات  عدد  ارتفع  كما 
تخطت صادراتها عتبة المليار دوالر خالل 
العام الماضي، إلى 21 والية بعد أن كان 

هذا الرقم 16 في عام 2020.
ق ـ إ

الصادرات الزراعية التركية تقفز إلى أعلى مستوياتها مع األزمة األوكرانية



   

واليــة  والــي  أمــس  قــام   n
قســنطينة  مســعود جاري بمعية 
رئيــس المجلس الشــعبي الوالئي 
المدنيــة،  المحليــة  ،والســلطات 
نــواب  و  العســكرية  األمنيــة 
األســرة  و  بغرفتيــه  البرلمــان 
الثوريــة، باإلضافة مديــر الثقافة 
والفنــون ومديرة دار الثقافة مالك 
حداد، على إحياء اليوم التاريخي 
المصادف لذكرى مجازر 8 ماي 

.1945
 توجهت السلطات في البداية من 
مقبرة الشــهداء بالكيلومتر السابع 
أيــن تم رفع العلم الوطني وقراءة 
فاتحة الكتاب ترحما على الشهداء 
مــن  اكليــل  وضــع  و  األبــرار 
الزهــور على النصــب التذكاري 

المخلد. 
ليتوجهــوا بعدها إلــى دار الثقافة 
مالك حــداد حيث شــهدت العديد 

مــن االســتعراضات المســرحية 
على غرار استشهاد البطل الشهيد 
الرمز أحمد زبانة، والمظاهرات 
الســلمية التــي تحولــت لمجازر 
مروعة ،باإلضافــة إلى معرض 
فنــي لطلبــة المدرســة الجهويــة 
للفنون الجميلة ومعرض تاريخي 

لمتحف المجاهد
و مداخلــة حــول مجــازر الثامن 
مــاي 1945 باألدب الجزائري، 
قــراءات شــعرية لألســتاذ  مــع 

األديب محمد شايطة
 و فــي الســياق ذاتــه تم تشــغيل 
فيديو بعنوان فيا اربعا وخمســين 
أعيــدي... تاريخ شــعبي وذاكرة 
وطني، إنتاج دار الثقافة 2022

لالشارة تم تكريم االسرة الثورية 
مــن طرف الســيد والــي الوالية 

بمعية الوفد المرافق له
                                    مريم. ب

عين على الشرق 8

أنشطة وتكريمات يف ذكرى مجا زر 
8 ماي1945 بقسنطينة 

متفرقات  

اإلثنين 09 ماي  2022 م
الموافق لـ 08 شوال 1443 هـ

بعد سنوات من االنتظار 

الشروع في توسعة طريق شارع دماغ العتروس في الحروش بسكيكدة

n  شــرعت، قبــل أيام، أشــغال 
توســعة وتهيئة شــطر من شــارع 
دماغ العتــروس ببلديــة الحروش 
جنوبي والية سكيكدة،وهذا انطالقا 
من مفتــرق الطرق على مســتوى 
الوطني رقم 3 الذي يربط قسنطينة 
وعنابة باتجاه وسط المدينة، وذلك 
بهدف فك االختناق المروري الذي 
تعرفــه المدينة طوال اليــوم، بينما 
يطالــب مواطنــون بإنجــاز طريق 

مزدوج إلى غاية حي اإلخوة كافي، 
يكون أفضل وأنجع و يضفي لمسة 

جمالية على البلدية.
المجلــس  عضــو  وأوضــح     
البلدي المكلف باألشــغال، يوســف 
بوالشيخ،في لقاء مع عين الجزائر، 
أن المشــروع يأتي في إطار التنمية 
المحلية و يشــمل توســعة شطر من 
الطريــق انطالقا من مفترق الطرق 
بمحاذاة مقر الجديد للمحكمة، حيث 
يهــدف لفــك االختنــاق المــروري 
المدينــة،  تشــهده  الــذي  الرهيــب 

الســيما و أن الشــارع يعرف يوميا 
حركة مرور كثيفــة، خاصة باتجاه 
محطــة المســافرين، و قد تقرر هذا 
المشروع، حســب المتحدث، عقب 
الزيارة التي قامــت بها الوالي  إلى 
الحــروش مؤخــرا، أيــن وجهــت 
تعليمــات للمجلــس البلدي بتوســعة 
شطر من الطريق، لتخفيف الضغط 
وإعطــاء مســحة جماليــة لمدخــل 
المدينة من الجهة الجنوبية. و نظرا 
لألشــغال الجاريــة و ما قد تســببه 
مــن ازدحــام مــروري، ســارعت 

البلدية حسب ذات المصدر، التخاذ 
إجراءات لتسهيل حركة النقل، منها 
غلــق الشــارع المؤدي إلى وســط 
المدينة انطالقا مــن مفترق الطرق 
وتعيين مســارات أخــرى للحافالت 
العاملة على خطوط ما بين البلديات 
امجاز الدشــيش وسيدي مزغيش و 
أم الطــوب و بني والبان، من خالل 
سلك طريق ســكيكدة مرورا بأحياء 

100، 460 و 500 مسكن.
وأضــاف المتحدث، بأن المشــروع 
يبقى قائمــا إلنجازه مســتقبال، لكن 
مواطنيــن ســجلوا اعتراضــا على 
إزالة أشــجار معمــرة، في حين أن 
جذورها امتدت إلى أسفل البنايات و 
ســببت، بحسبه، أضرارا للمنازل و 
هذا ما يذهب إليه العديد من السكان 
الذي يــرون أن أشــجار الكاليتوس 
أصبحــت غيــر صالحــة تماما في 
وتعويضهــا  الحــروش  شــوارع 
بأخرى دائمــة االخضرار وتضفي 
منظرا جماليا على المدينة، ويقترح 
الطريــق  يكــون  أن  مواطنــون 
مزدوجــا، خاصــة أن البلدية ســبق 
وأن قامت في 2003 بدراســة بهذا 
الخصوص تنطلق من شــارع دماغ 
العتــروس مــرورا بوســط المدينة 
بمحــاذاة مقر الدائــرة، وصوال إلى 
حــي اإلخــوة كافي على المســتوى 
الوالئي رقــم 33 المؤدي إلى بلدية 
امجــاز الدشــيش، الســيما أن هــذا 
المحور يعرف حركة مرور كثيفة.

سكيكدة :نورالدين .ب

 ميلة تحي ذكرى مجازر 8ماي45

n أشــرف، نهــار أمــس، والي 
والية ميلة   مــوالي عبد الوهاب  
بحضــور الســلطات  المدنيــة و 
بروضــة  و  للواليــة  العســكرية 
الشهداء بعين الصياح وسط مدينة 
ميلة علي  مراسيم االحتفال باليوم 
الوطنــي للذاكرة المخلــد لمجازر 
08 مــاي 1945 -فــي  ذكراهــا 
ال77  ،حيث  تم االستماع للنشيد 
الوطنــي مع رفع الرايــة الوطنية 
الزهــور  مــن  اكليــل  وضــع  و 
ارواح شــهداء  الترحــم علــى  و 

.و  المجيــدة  التحريريــة  الثــورة 
بمتحف المجاهد تواصل االحتفال 
بإلقــاء محاضــرات تاريخيــة من 
طــرف مجاهديــن حــول أحداث 
مجازر8ماي45. و توزيع السجل 
الذهبي المنجــز من طرف  والية 
ميلــة ،حيث تــم بالمناســبة تكريم  
بعــض المجاهدين  مــن قبل طلبة 
من المركــز الجامعي عبد الحفيظ 
بوصــوف للحفظ علــي التواصل 

بين جيل الشباب و جيل الثورة.
                              محمد بوسبتة 

بلدية عزابة  بسكيكدة تقرر مواصلة  غلق أسواقها إلعادة كرائها 
n جــدد، أمس، رئيس المجلس 
بلديــة عزابــة شــرقي  الشــعبي ل
والية ســكيكدة، قراره بغلق كافة 
األسواق األســبوعية القارة و هذا 
ــس  ــدا القــرار كانــت المجل تمدي
بلــدي قد اتخذه بداية من الرابع  ال

من ماي من أجل إعادة كرائها.
ـــ »عين  بلديــة ل و أكــد رئيــس ال
الجزائر«، أن األســواق األسبوعية 
تــي تقام على مســتوى المدينة،  ال
ــى غــرار ســوق الســيارات و  عل
المركبــات يــوم الخميس، ســوق 
وســوق  األحــد  يــوم  المواشــي 
النشاطات المختلفة ليوم االثنين، 
قــد أمر بغلقها بصفة رســمية من 
أجــل إعــادة كرائهــا عــن طريق 
هــذا  المقــرر  نــي  العل المــزاد 
األســبوع، وأضــاف »الميــر« أن 
األولويــة حاليا هي إعــادة كرائها 
و بعدهــا ســتكون األمور ســهلة، 
ــى حد قوله. وأثــار القرار ردود  عل
أفعــال متباينــة بيــن المواطنيــن 
و خاصــة التجار الذيــن اعتبروا 
أنــه سيتســبب فــي شــل الحركة 
التجارية بالمنطقة، الســيما و أن 
هذه األســواق تســتقطب أسبوعيا 

مواطنين مــن مختلف المناطق و 
حتــى من واليات مجاورة، كما هو 
الحال بالنســبة لســوق السيارات 
و كــذا المواشــي.و قال عــدد من 
المواطنون  ، أن ســوق النشاطات 
فــة كان فضــاء يســتقطب  المختل
أعــدادا كبيــرة مــن المتســوقين، 
السيما أصحاب الدخل الضعيف، 

المنخفضــة،  األســعار  بســبب 
متمنين أن ال تطول فترة الغلق.

ســوق  قضيــة  بــأن  لإلشــارة، 
الســيارات كانت محل تحقيق من 
طرف مصالح األمن و جرّت العديد 
من األشــخاص إلى أروقة العدالة 
بلدية األسبق  وعلى رأسهم رئيس ال
وأعضــاء بالمجلــس و موظفون، 

بجنحــة اختالس أمــوال عمومية، 
إساءة استغالل الوظيفة على نحو 
يخــرق القوانيــن و التنظيمــات، 
ــى منافــع  بغــرض الحصــول عل
غير مستحقة، و اإلهمال الواضح 
المتسبب في ضياع و سرقة أموال 

عمومية و جنحة المشاركة.
                          نورالدين ب

المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بميلة توقف شخص وتسرتجع مرسوقات
n تمكــن أفــراد الفرقــة اإلقليميــة 
للدرك الوطنــي بتالغمة من توقيف 
شــخص يبلغ مــن العمر 32 ســنة، 
الكوابــل  مــن  قنطــار   79 حجــز 
واألسالك النحاسية، الكوابل المتعلقة 
باأللياف البصرية ومختلف النفايات 
النحاســية مــع نقلهــا دون فاتورة أو 

وثيقة أو سند.
بنــاء  على معلومــات تحصل عليها 
أفراد الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني 
بالتالغمة مفادها وجود شاحنة، على 
متنهــا كمية مــن الكوابــل والنفايات 

النحاســية معــدة للتنقــل مــن أحــد 
أحيــاء بلديــة التالغمــة إلــى وجهة 
غير معلومة، على الفور تم تشــكيل  
دوريــة والتنقــل إلى عيــن المكان، 
أيــن تم العثــور على الشــاحنة محل 
المعلومات بمحاذاة مســكن المسمى 
)س-ج( ليتم التأكــد من ملكيتها عن 
طريــق الوثائــق اإلداريــة المقدمــة 
مــن صاحب المنزل، وعند تفتيشــها 
تــم العثور علــى كمية مــن الكوابل 
األنــواع  مختلــف  مــن  النحاســية 
واألحجام ونفايات نحاسية، على إثر 

ذلــك تم اقتياد المعني والشــاحنة إلى 
مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

 بعد التحقيق المعمق، تبين أن السلع 
المحملة على متن الشــاحنة هي ملك 
للمســمى )س-ج(، وأنه يملك ســجل 
تجاري يسمح له بممارسة هذا النوع 
من النشاط، ولكنه يقوم باالحتيال كل 
مرة بتقديم نفس الوثائق لسلع مختلفة 
غيــر مطابقــة للســلعة التــي تكون 

محمولة.
للتحقيــق حــول مصــدر  مواصلــة 
المحجــوزات، تم إســتدعاء كل من 

الممثلين القانونيين للشــركة الوطنية 
للنقــل بالســكك الحديديــة، الوكالــة 
الترقية  التجارية ســونلغاز، ديــوان 
والتســيير العقــاري ومديرية أمالك 
الدولــة مــن أجــل معاينــة الكوابــل 
المحجوزة، الذيــن أكدوا بدورهم أن 

المحجوزات تخص مصالحهم.
بعــد اســتكمال التحقيــق تــم تقديــم 
المعني أمام الســيد وكيل الجمهورية 
لــدى محكمة شــلغوم العيد وتســليم 
المحجوزات لمديرية أمالك الدولة. 
                                   محمد ب 
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أمن سطيف يتلقى 4371 اتصاال من المواطنني 
يف الشهر المايض

متفرقات 
تم فيه تقديم توجيهات تتعلق باإلجراءات التنظيمية والتحضيرية                             

ثانوية الكندي بجيجل تحتضن ملتقى رؤساء 
مراكز إجراء االمتحانات الرسمية

n  احتضنــت ، نهاية األســبوع الماضي 
يومــا  بجيجــل  الكنــدي  ثانويــة  ،قاعــة 
تكوينيــا لفائــدة رؤســاء مراكــز امتحاني 
شــهادتي البكالوريــا و التعليــم المتوســط 
دورة 2022،وهــذا تحــت إشــراف مدير 
التربيــة للوالية ورئيس الديــوان الوطني 
لالمتحانات والمسابقات فرع بجاية ،حيث 
تــم تقديم توجيهات عامة وعروض تخص 
مختلف اإلجراءات التنظيمية والتحضيرية 
لهذيــن الموعدين التقويميــن الهامين في 

مسار تالميذ األقسام النهائية.
  قــدم مديــر التربيــة الســيد محمد بشــير 
زيــد كلمــة فــي بداية األشــغال ركــز فيها 
على تقديم توجيهات وإرشــادات لرؤســاء 
مراكز إمتحاني شهادتي البكالوريا والتعليم 
المتوســط مــن بــاب تذكيرهــم بضــرورة 
االستمرار في العمل بالبروتوكول الصحي 
لثالــث دورة على التوالــي طالما أن اللجنة 
المختصة التزال تســجل حــاالت اإلصابة 
بمــرض كورونا ،الذي لم يتالشــى بشــكل 
نهائــي ، مبــرزا تعهد والــي الوالية بتقديم 
مســاعدات إلقتناء بعض المستلزمات ذات 

الصلة بالوقايــة من الفيروس كوفيد – 19 
،كمــا ألــح على حتميــة الحــرص واليقظة 
داخــل المراكــز إلجــراء اإلمتحانيــن في 
ظــروف عادية ومالئمة ، الســيما في ظل 
الظــروف التي تجرى فيهــا إمتحانات هذه 

الدورة سواء إقليميا أو دوليا.
وكشف رئيس الديوان الوطني لالمتحانات 
والمســابقات فرع بجاية ،بأن هــذا الملتقى 
التكوينــي يأتــي تطبيقا للمنشــور الوزاري 
288/2022 ،الــذي يتضمــن كيفية تنظيم 
اإلمتحانــات ، داعيــا رؤســاء المراكز الى 
التقيــد التام بالنصوص التشــريعية المتعلقة 
بتنظيم اإلمتحانات الرسمية ، وهذا من خالل 
تجســيد مضمون المنشــور 288/2022 
ودليل تسيير المراكز وتطبيق البروتوكول 
الصحــي ،الذي اليزال ســاريا المفعول به 
، ناهيــك عــن االطــالع علــى مخططات 
المهام ذات الصلة بالفئات المســخرة داخل 
المراكــز، كما قدم توجيهــات تخص كيفية 
التعامــل مع مترشــح معاق وكــذا األوراق 

البيضاء وأوراق المترشحين الغائبين .
ومــن جانب آخــر، أوضح مفتش مســخر 
كرئيــس مركــز التجميــع علــى ضرورة  
تجنــب بعض األخطاء التقنية التي ارتكبت 

في الســنوات الفارطة التــي تتصل بالملء 
الخاطــئ لبعــض الوثائــق علــى غــرار 
محاضــر فــك األختــام أو محاضر ســير 
اإلختبار ، حيث أن بياناتها تســتدعي الدقة 
والتركيــز ، ناهيــك علــى تنبيه األســاتذة 
الحراس بعدم تغيير توقيعاتهم على أوراق 
اإلجابات وعلى الوثائق المختلفة ، كما قدم 
توجيهــات بخصوص كيفيــة التصرف مع 
المترشــحين أصحاب  اإلعاقة البصرية او 
الحركية ، وكذا فيما يتعلق بالورقة البيضاء 
أو ورقة المترشح الغائب ، وحاالت الغش 
واألوراق اإلضافية والمترشــح المعفي من 
مــادة مــا والمواضيع الزائــدة ومخططات 
الجلــوس ورخص الخروج الــى العيادة او 

دورات المياه .
وأكــد منيغر صالح رئيس مركز التصحيح 
،على ضــرورة التقيد باإلجــراءات التقنية 
والتنظيميــة المعمــول بها داخــل المراكز 
منبهــا الــى احترام تــدرج األلــوان  اثناء 
توزيع أوراق اإلجابــات ،والصاق أوراق 
اإلجابــات اإلضافية بطريقــة محكمة حتى 
التضيع وتدوين رئيس المركز لمالحظاته 
علــى ورقــة الغائــب او الورقــة البيضاء 
لتأكيــد وضعيــة المترشــحين ، ناهيك عن 
توجيه الشــهادات الطبية التي يقدمها بعض 
المسخرين في المراكز الى مديرية التربية 

للقيام باإلجراءات المعمول بها .
وأختتم ملتقى رؤساء المراكز بالكلمة التي 
قدمها المفتش »بوالخضرة فريد » ، حيث 
نبه رؤســاء المراكز الى ضــرورة تجنب 
بعض النقائــص التي ســجلها المالحظون 
في الســنوات األخيرة ،كما دعا الى توفير 
الظروف المالئمة للسادة المالحظين للقيام 
بمهامهــم الرقابيــة في اطــار الصالحيات 
المخولــة لهم ،وهذا من أجــل اعانة رئيس 
المركــز علــى آداء مهامــه أيــام إجــراء 
االمتحــان فــي ظــروف عادية ومناســبة 
،مذكــرا رؤســاء المراكــز بأهميــة تأطير 
االمتحانــات الرســمية حيــث أن اإلخالل 
بها يعتبر فعله مجــرم يعاقب عليه القانون 

بالسجن.

جيجل : نصرالدين دربال

n      تلقــت مصالــح امن والية 
ســطيف، خالل شــهر »أفريل 
مــن  هامــا  عــددا   »2022
االتصــاالت التي بلغت 4371 
اتصــاال وردت عبــر خطوطها 
المجانية، والتي ساهمت بعضها 
فــي تحقيــق نتائــج إيجابية، مع 
إضفــاء فعالية لتدخالت أفرادها 
حيث تم استقبال:     2239 نداء 
عبــر الرقم األخضــر 1548.   
و  778 نــداء عبر خط النجدة 
17 وكــذا   48 نداء عبر الخط 
الخاص بالفئات الهشة والقصر 
104،اضافــة الــى    1306 
نداء عبر الموزع الهاتفي،و12 
إفادة عبر صفحتها على شــبكة 

»فايسبوك«
 وتلخصت مجمــل االتصاالت 
المســتقبلة في المطالبة بتقديم يد 
المساعدة، االستعالم والتوجيه، 

التبليــغ عــن حــوادث مــرور، 
التبليــغ عــن ســرقات، التبليــغ 
عــن حرائق، التبليغ عن حاالت 
االختفــاء، التبليــغ عن تعرض 
والمطالبــة  للخطــر  أشــخاص 

بتدخالت.
إلــى  وتســعى هــذه المصالــح 
تعزيــز األمــن وتوفيــر أرقــى 
للمواطــن  األمنيــة  الخدمــات 
،بما فــي ذلك ضمــان جاهزية 
الميدانيــة،  وحداتهــا  لمختلــف 
لضمان تدخالت سريعة وناجعة 
فور تلقيها بالغــات المواطنين 
عبر رقميهــا األخضر 15 48 
،وكــذا رقم النجدة 17 ،أو حتى 
اتخاذ ترتيبات أو إطالق أبحاث 
وتحريــات بموجــب االفــادات 
التــي قد ترد عبر صفحتها على 

شبكة » فايسبوك.
                    نورالدين بوطغان

n     بمناســبة الذكــرى 91 
العلمــاء  جمعيــة   لتأســيس 
المســلمين الجزائريين  نظمت 
شــعبة والية بسكرة و بالتنسيق 
مــع دار الثقافــة أحمــد رضــا 
حوحو  بأسكرة يوم السبت 07 
مــاي 2022  معرضــا حمل 
عنوان ) رجال و أعمال ( و قد 
شمل على لوحات تبرز مسيرة 
جمعية العلماء منذ تأسيسها في 
05 ماي 1931 بنادي الترقي 
بالجزائر العاصمة ،مع  تراجم 
و  أعالمهــا  مــن   لمجموعــة 
أعمالهم يتقدمهم رئيس الجمعية 
الشيخ عبد الحميد بن باديس ،

 باإلضافــة الــى جنــاح خاص  
بالكتــب التي تناولــت التاريخ  
المشــرق لجمعيــة العلمــاء و 
دورهــا التربــوي و األدبــي و 
اإلجتماعيــة و النضالــي الذي 
ســاهمت بــه في نهضــة األمة 
الجزائريــة ، كمــا شــمل على 
نسخ من  الجرائد الورقية التي 
أصدرتها جمعية العلماء ســابقا 
كالسنة و الصراط و الشريعة و 
البصائر ،و  المنشــورات التي 
تصدرهــا  في عهدهــا الجديد 
مثل مجالت : التبيان و الشاب 
المســلم و المقدمــة و الربيئــة 
.وعرف المعرض إقباال مقبوال 
مــن طــرف المهتمين بالشــأن 
الثقافي و اإلجتماعي بالوالية .  
كمــا برمجــت بقاعــة الفكــر 
و األدب نــدوة علميــة لفائــدة 

الطلبــة المقبلين علــى اجتياز 
شــهادة  البكالوريا  اســتقطبت 
مجموعة مــن طلبة  الثانويات 
مــن الجنســين  ، و قد أفتتحت 
الجلسة بكلمة ترحيبية لألستاذ 
حثروبــي  الصالــح  محمــد 
عضو المكتــب الوالئي و قدم 
فيهــا  توجيهــات تربوية لفائدة 
الطلبة  باعتباره مفتشا للتربية 
األســتاذ  أعقبــه   ، الوطنيــة 
الدكتور عبد الــرؤوف دبابش 
رئيس الشعبة الوالئية ببسكرة 
في تدخل مختصــر توقف فيه 
عند محطات بارزة في  تاريخ 
الجمعية و الدور التربوي التي 
قامت به ســابقا و حاضرا من 
أجل ترشــيد األمة و المحافظة 
علــى القيم النبيلــة ،و محاربة 
الجهل و الخرافات و مســاعدة 

المجتمع .. 
لإلشــارة  ،حضــرت فعاليات 
هــذا اليوم اإلحتفالي األســتاذة 
إعتــدال دبابــش رئيســة لجنة 
بالمكتــب  المــرأة  و  األســرة 
العلمــاء  لجمعيــة  الوطنــي 
و  الجزائرييــن.   المســلمين 
السيد سليم بوخبلة نائب رئيس 
المجلس الشــعبي البلدي لبلدية 

بسكرة. 
  كما تم تكريم األســتاذ ســعيد 
عولمي نظيــر جهوده المبذولة  
في تشــجيع الجمعيات الفاعلة 

بالوالية.
                            االخضر .ر

شعبة والية بسكرة تحتفل بالذكرى 
91 لتأسيس جمعية العلماء  

المسلمني الجزائريني  

مسؤولو سيدي معروف بجيجل بتفقدون وضعية بعض 
المشاريع التنموية

ــرة  دائ ،أمس،رئيــس  قــام     n
ســيدي معروف بجيجــل بخرجة 
ــى مناطــق المنتاية،  ميدانية إل
بــركان،  غــز،  وادي  دفالــن، 

ــد، مدغــن و الدرجــة ،و  قنامايي
ــي مــن خاللها تمــت معاينة  الت
مشــروع تعبيد الطريق المؤدي 
ــى مســافة 1،5  ــى دفالــن عل إل

كلم،حيث بلغت نســبة األشــغال 
40 بالمائة ،ومدرســة بوشاقور 
ــم تفقد  أحمــد بــوادي غــز ،إذ ت
ظــروف تمــدرس التالميذ بها و 

ــى بعــض النقائص  الوقــوف عل
بمطعم المؤسسة المنجز حديثا.
وفــي إطــار الزيــارات الميدانية 
لرئيــس الدائــرة والوفــد المرافــق 
ــه خصــوا الموقــع المخصــص  ل
بنــاء خزان مائي ذو ســعة 300  ل
ــذي يدخــل ضمن مشــروع  م3 ال
تزويد المنتايــة بالمياه الصالحة 
قطاعــي  للشرب،وهومشــروع 
ينتظر منــه الكثير للقضاء على 
نقص المــاء الشــروب بالمنطقة 
،مــع العلم أن نســبة األشــغال لم 
ــذي ســيتم  تتعــد بعــد %35، ال
تزويده مستقبال بالمياه من منبع 

قناماييد.
كمــا كانــت لرئيس الدائــرة على 
هامش الخرجة الميدانية االطالع 
ــى مشــروع إنجاز متوســطة  عل
ومدرســة  بمدغــن،   06 قاعــدة 
ببركان،وكذا  الصيفــي  بوشــمال 
الوقوف على وضعية خزان المياه 
الصالحة للشــرب ببويزاي و هو 

يا. غير مستغل حال
                        نصرالدين - د



العـــــــــــالم اإلثنين 09 ماي 2022 م10
الموافق لـ 08 شوال 1443 هـ

دعا منسق األمم المتحدة لعملية السالم 
وينسالند،  تور  األوسط  الشرق  في 
عمليات  وقف  إلى  االحتالل  سلطات 
هدم المنازل و إخالءها من سكانها في 
تعقيبا  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي 
اليوم  الصهيوني  الجيش  هدم  على 
عمر  الفلسطيني  األسير  منزل  السبت 

جردات.

المقيمة  المنسقة  حذرت  جانبها،  ومن 
اإلنسانية في األرض  الشؤون  ومنسقة 
في  هاستينغز،  لين  المحتلة  الفلسطينية 
رفض  أن  من  منفصل،  صحفي  بيان 
ضد  االلتماسات  الصهيوني  االحتالل 
»تؤدي  القبيل  هذا  من  إخالء  أوامر 
إلى  ترقى  أن  يمكن  التشريد  إلى 
يتعارض  بما  القسري،  النقل  مستوى 

لألمم  التابع  األمن  قرارات مجلس  مع 
المتحدة والقانون الدولي«.

وقالت :« إنه نظرا الستنفاد جميع سبل 
أصبح  المحلية،  القانونية  االنتصاف 
ومعرض  محمي  غير  اآلن  المجتمع 

لخطر النزوح الوشيك«.
األمين  دعوة  هاستينغز،  لين  وجددت 
العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 

من  االحتالل  حكومة  إلى  وجهها  التي 
أجل وقف عمليات الهدم واإلخالء في 

األرض الفلسطينية المحتلة.
جيش  من  معززة  قوات  وأقدمت 
مسكن  هدم  على  الصهيوني  االحتالل 
بعد  جردات  عمر  الفلسطيني  االسير 
الغربية  بالضفة  جنين  بلدة  اقتحامها 
مداخلها  اليوم وأغلقت جميع  قبل فجر 
وطوقت حي الجرادات وداهمت منزل 
ذويه  ومنازل  جرادات  عمر  األسير 
تقوم  أن  قبل  منها  وأخرجتهم  وأشقائه 
المنزل  جدران  داخل  حفر  بأعمال 
 ، المتفجرات  لزرع  لساعات  استمرت 

حسب وكالة االنباء الفلسطينية )وفا(.
ويتهم االحتالل عدد من عائلة جرادات 
االحتالل  مقاومة  في  بالمشاركة 
ديسمبر   16 في  وقعت  عملية  وتنفيذ 
الماضي في نابلس وقتل فيها مستوطن 
األمم  لمكتب  تقرير  ويؤكد  صهيوني. 
اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة 
)أوتشا( »ارتفاع معدل هدم ومصادرة 
منازل الفلسطينيين في أرضهم المحتلة 
منذ عام 1967 بنسبة 21 بالمائة في 
األشهر التسعة األولى من عام 2021، 
مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، مع 
تزايد عدد المشردين الفلسطينيين بنسبة 

28 في المائة خالل نفس الفترة«.
ق ـ د

األمم المتحدة تطالب إسرائيل
بوقف عمليات هدم المنازل

في األراضي الفلسطينية المحتلة

استهدف  الذي  اإلرهابي  الهجوم  لقي 
بقناة  المياه  رفع  نقاط  إحدى   ، أمس  أول 
السويس غرب سيناء بمصر, والذي خلف 
القوات  صفوف  في  وجرحى  قتيال   11
واسعة,  عربية  إدانة  المصرية,  المسلحة 
وتأكيدا على دعم جهود مصر في مكافحة 
الجهود  تكاثف  ضرورة  وعلى  اإلرهاب, 
الدولية وتعزيز آلية مكافحة هذه اآلفة التي 

تهدد السلم واألمن العالميين.
وقد أدانت الجزائر »بأشد العبارات الهجوم 
اإلرهابي الذي استهدف محطة لرفع المياه 
بقناة السويس في جمهورية مصر العربية 
الشقيقة« يوم السبت, والذي أسفر عن مقتل 
خمسة  وإصابة  مجندين,  وعشرة  ضابط 

أفراد من قوات الجيش المصري.
لوزارة  بيان  في   - الجزائر  وأعربت 
الوطنية  والجالية  الخارجية  الشؤون 
بالخارج - عن » تضامنها التام مع مصر 
حكومة وشعبا » وأكدت »دعمها الكامل« 

لجهود السلطات المصرية الرامية لمكافحة 
اإلرهاب.

كما جددت دعوتها ل« تعزيز آليات مكافحة 
اإلرهاب على المستويين اإلقليمي والدولي 
من أجل ضمان رد مشترك وفعال ضد هذه 
اآلفة التي تهدد السلم واألمن الدوليين فضال 
عن عرقلة جهود التنمية االقتصادية«. من 
األردنية,  الهاشمية  المملكة  أدانت  جهتها, 
الناطق باسم وزارة الخارجية,  على لسان 
الجبان«,  اإلرهابي  الهجوم  هذا  »بشدة« 
مع  المطلق  ووقوفها  »تضامنها  مؤكدة 
األشقاء في مصر ودعم جهودها للتصدي 

لخطر اإلرهاب.
إدانتها  عن  قطر  دولة  أعربت  وبدورها, 
, مجددة  للهجوم  واستنكارها »الشديدين« 
موقفها »الثابت الرافض للعنف واإلرهاب 

مهما كانت الدوافع واألسباب«.
الليبية,  الوطنية  الوحدة  حكومة  وأدانت 
هي األخرى, العملية االرهابية, وأكد بيان 

لوزارة الخارجية والتعاون الدولي لحكومة 
مع  التام  الليبي  الشعب  »وقوف  الوحدة 
مصر تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها, 
ودعم ليبيا لمصر في جهودها في التصدي 

لمثل هذه األعمال اإلرهابية الخطيرة«.
واستنكاره  إدانته  عن  العراق  وعبر 
موقفه  وأكد  للهجوم,  »الشديدين« 
»الرافض لإلرهاب بكل أشكاله وصوره, 
ووقوفه مع المجتمع الدولي في مواجهة هذا 
اآلفة, ودعمه جميع الجهود الخيرة الرامية 
 , لعنف«  و  التطرف  على  القضاء  إلى 

حسب بيان لوزارة الخارجية.
المستنكرة  الدول  الى  الصومال  وانضم 
شيخ  الياس  السيد  أدان  حيث  للجهوم, 
الصومال  جمهورية  سفير  بكر  أبو  عمر 
الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى 
جامعة الدول العربية , »الهجوم اإلرهابي 
الخسيس« , مشددا على »تضامن ووقوف 
التي  الحرب  في  مصر  جانب  إلى  بالده 
جهودها  ودعم  اإلرهاب,  ضد  تخوضها 

للتصدي لخطر اإلرهاب والتطرف«.
تأكيد على دعم جهود مصر في مكافحة 

اإلرهاب
الهيئات  من  عديد  أجمعت  جهتها  ومن 
العملية  إدانة  على  العربية  والمنظمات 
اإلرهابية التي استهدفت أحدى نقاط محطة 

مياه غرب سيناء, شرق قناة السويس.
وقد أدان األمين العام لجامعة الدول العربية 
أحمد أبو الغيط »بشدة«, الهجوم اإلرهابي 
الذي استهدف مصر, معربا عن »مساندة 
التي  المتواصلة  للجهود  القوية  الجامعة 
تبذلها السلطات المصرية من أجل مكافحة 
أمنها  لصون  واستئصال جذوره  اإلرهاب 
ضرورة  على  وشددا   ,« استقرارها  و 

الدولية  المساعي  »تكاتف 
الخطيرة  اآلفة  هذه  لمكافحة 

على مختلف األصعدة«.
رئيس  أدان  جهته,  ومن 
البرلمان العربي عادل بن عبد 
»الهجوم  العسومي,  الرحمن 
مؤكدا  الجبان«,  اإلرهابي 
العربي  البرلمان  تضامن   «
التام مع مصر فيما تتخذه من 
أمنها  على  حفاظا  إجراءات 

واستقرارها ».
النائب  استنكر  جانبه,  من 
األول لرئيس البرلمان العربي 
ورئيس لجنة مكافحة اإلرهاب 
 , عابد  عالء  والتطرف 
استهداف نقطة رفع مياه غرب 

سيناء, وأكد أن »الجماعات اإلرهابية تلفظ 
أنفاسها األخيرة في مصر وأن اإلرهاب لن 
التنمية  مسيرة  عن  المصرية  الدولة  يثني 
رأسها  وعلى  مصر  ربوع  تشهدها  التي 

سيناء«.
لمنظمة  العامة  األمانة  أعربت  بدورها  و 
التعاون اإلسالمي عن »إدانتها واستنكارها 
مصر,  في  اإلرهابي«  للحادث  الشديدين 
إبراهيم  للمنظمة حسين  العام  األمين  وأكد 
اإلرهاب  ضد  »الثابت  هيئته  موقف  طه, 
مصر  مع  التام  و«تضامنها  والتطرف« 
ودعمها لجهود الحكومة المصرية في كل 
اإلرهاب  لمقاومة  إجراءات  من  تتخذه  ما 
أمن  يهدد  ما  لكل  والتصدي  والتطرف 

مصر واستقرارها«.
نفس الموقف عبرت عنه المنظمة العربية 
لحقوق اإلنسان بإدانتها ل«الجريمة اآلثمة 
التي تستهدف أحد أهم منجزات التنمية في 

اإلنجاز  إلفساد  شك  بال  وتسعى  مصر, 
الدولة والمجتمع في  التنموي, الذي حققته 
شبه جزيرة سيناء«, مؤكدة أن » اإلرهاب 
لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات  مصاف  يتقدم 
الجناة  مالحقة  تستوجب  التي  اإلنسان, 

ومنع إفالتهم من العقاب«.
وبدوره, أدان األمين العام لمجلس التعاون 
الحجرف,  فالح  نايف  الدكتور  الخلجي 
»الهجوم اإلرهابي الجبان« الذي استهدف 
سيناء,  غرب  المياه  رفع  محطات  إحدى 
الرسمي  الموقع  نشره  بيان  في  وأكد 
التعاون  مجلس  دول  »تضامن  للمجلس 
العربية  مصر  جمهورية  مع  الخليجي 
العنف والتطرف  لمواجهة  والوقوف معها 
لهذه  التام  »الرفض  مؤكدا  واإلرهاب«, 
األعمال اإلرهابيين التي تتنافى مع المبادئ 

الدينية واإلنسانية والقيم األخالقية«.

ق ـ د

خلف 11 قتيال بني الجنود المرصيني

إدانة عربية للهجوم اإلرهابي بقناة السويس ودعوة
إىل تكاثف الجهود ملكافحة اإلرهاب

مدير وكالة المخابرات 
المركزية األمريكية يدعو 

للتعامل بجدية مع موقف بوتني 
حيال توسع »الناتو«

دعا مدير وكالة المخابرات المركزية األمريكية وليام بيرنز 
فالديمير  الروسي  الرئيس  رفض  مع  بجدية  التعامل  إلى 
بوتين توسع »الناتو«، والسيما التوجه لضم السويد وفنلندا 

للحلف.
وقال بيرنز خالل منتدى عقد في واشنطن نظمته صحيفة 
بجدية  نتعامل  أن  البريطانية: »يجب  تايمز«  »فاينانشيال 
فالديمير  الروسي  الرئيس  يثيرها  التي  القضايا  جميع  مع 

بوتين« حيال توسع حلف »الناتو«.
وأضاف: »لكنني أعتقد أن أيا من هذا لن يصبح رادعا إذا 
الحلف  للحلف، وإذا قرر  فنلندا والسويد االنضمام  قررت 

زيادة عدد أعضائه وضم هاتين الدولتين«.
الدفاع الروسية: اإلعالم العالمي يتجاهل جرائم النازيين 

في أوكرانيا
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائل 
اإلعالم العالمية تتجاهل الحقائق الدامغة حول الجرائم التي 
يرتكبها النازيون في أوكرانيا وال تكترث للوضع الحقيقي 

على األرض.
ميخائيل  الروسي  الدفاع  مراقبة  مركز  رئيس  وقال 
مسبقا  المتحضر  بالغرب  يسمى  ما  »نحذر  ميزينتسيف: 
األوكرانية  السلطات  تفتعلها  التي  الالإنسانية  األعمال  من 
وفقا لسيناريو »بوتشا«، وستتهم بها القوات الروسية. ومن 
المقرر نشرها على نطاق واسع في المستقبل القريب عن 

طريق وسائل اإلعالم الغربية وشبكات اإلنترنت«.
وأضاف: »تواصل وسائل اإلعالم العالمية تجاهل الحقائق 
األوكرانيين،  المتطرفين  يرتكبها  التي  للجرائم  الواضحة 
مهمة  ينفذون  ببساطة  الحقيقي...  بالوضع  يهتمون  ال  فهم 
مواصلة التحريض على العداء لروسيا بسبب أحداث ملفقة 

بشكل واضح«.
موسكو  العاصمة  في  الروسية  األمن  قوات  اعتقلت  كما 
قتل  إرهابية وعمليات  لهجمات  نازية خططوا  أفراد خلية 

جماعي في روسيا بعيد النصر في الـ9 من ماي الجاري.
وورد في بيان عن هيئة األمن الفدرالي الروسية: »احتجز 
عناصر هيئة األمن ووزارة الداخلية الروسية في موسكو 
أثناء  القتل«  »عبدة  من  النازيين  من  جماعة  أنصار 

محاولتهم قتل مشردين بإحراقهم أحياء«.
وأشارت الهيئة إلى أنهم نفذوا مهمة أوكلها لهم متزعمهم 
لتنفيذ  يخططون  وكانوا  أوكرانيا،  في  كراسنوف  إيغور 
األراضي  على  جماعية  قتل  وعمليات  إرهابية  هجمات 

الروسية بحلول عيد النصر في 9 ماي.
على  جرائمهم  فيديوهات  لنشر  »خططوا  وأضافت: 

اإلنترنت بغرض الترهيب«.
على  الهجمات  من  بسلسلة  متورطون  أنهم  إلى  ولفتت 

األجانب باستخدام أسلحة بيضاء ووسائل أخرى.
ق ـ د
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السالم  بملعب  أمس،  أول  ليلة  انهزم، 
بالقاهرة فريق وفاق سطيف، بنتيجة ثقيلة 
رد  دون  نظيفة  أهداف  اربعة  في  تمثلت 
،أمام فريق األهلي المصري، بمناسبة لقاء 

منافسة  من  النهائي  نصف  للدور  الذهاب 
لقاء  رابطة أبطال إفريقيا ،على ان يكون 
العودة يوم السبت المقبل بملعب 5 جويلية 

1962 بالجزائر العاصمة.

بوطغان سطيف:نورالدين 
للجميع ،حيث  اللقاء مفاجئة  نتيجة  وتعتبر 
الشوط  في  خاصة  جابو  رفاق  انهار 
 3 خذايرية  الحارس  تلقى  اين  الثاني، 

المذكور  الحارس  أهداف كاملة ،ولم يكن 
في يومه،و هذا عكس اللقاءات السابقة أين 
شباكه  وأنقذ  حقيقية  ومهارة  بطولة  اظهر 

من عدة مناسبات حقيقية للتهديف.
جد  وضعية  في  نفسه  الوفاق  يجد  وهكذا 
صعبة  ومعقدة،ولكن ليست مستحيلة الن 
في  االستحالة  تعرف  ال  المستديرة  الكرة 
يتعين  األمر  تدارك  اجل  ومن  النتائج، 
نوفيتش  داركو  الصربي  المدرب  على 
خطة  ووضع  مكثفة،  بتحضيرات  القيام 
على  النتيجة  بنفس  الفوز  بتحقيق  كفيلة 
امام  االضاف،ي  للوقت  للدخول  األقل، 
والفنية  البدنية  بقوته  جدا  قوي  فريق 
الوفاق  جعل  ما  والتحكم،  اللعب  وسرعة 
يحدث  لم  ،حيث  اللقاء  في  بالتيه  يشعر 
في  اال  المنافس  على  خطيرة  لقطات 

مناسبات قليلة .
العبين  بعشرة  الجزائري  الفريق  ولعب 
أمير  الـ35 عقب طرد العبه  الدقيقة  منذ 

قراوي.
استياء  حالة  الكبيرة  الهزيمة  خلفت  وقد 
الوفاق  ومعاقل  أنصار  لدى  حقيقية 
بإعادة  األنصار  طالب  ،حيث  بسطيف 
خاصة  الفريق  وضعية  في  كليا  النظر 
وكذا  الفني،  والطاقم  اإلدارة  جوانب  من 
ومرافقة  لرعاية  كبيرة  شركة  عن  البحث 

الفريق ماديا.

فنربخشه  ضيفه  انتفاضة  بشكتاش  أوقف 
معه  تعادل  بعدما  التركي،  الدوري  في 
المرحلة  إطار  في  األحد،  اليوم   ،1/1

السادسة والثالثين للمسابقة.
مبارياته  في  فاز  الذي  فنربخشه،  وبقي 
المركز  في  بالمسابقة،  الماضية  السبع 
الذي  البطولة،  ترتيب  بجدول  الثاني 
لمرحلة  المؤهلة  لألدوار  بصاحبه  يصعد 

مجموعات دوري أبطال أوروبا.
في المقابل، رفع بشكتاش رصيده إلى 55 

نقطة، في المركز السابع.
توقيع  مبكر، حمل  بهدف  فنربخشه  وتقدم 
التشيكي فيليب نوفاك، في الدقيقة السادسة.
رشيد  المخضرم،  الجزائري  النجم  لكن 
بشكتاش،  لمصلحة  التعادل  أدرك  غزال، 

في الدقيقة 31 من ركلة جزاء. 

نب رحمة يوقع ثنائية 
ضد نورويتش 

الجزائري  الوطني  المنتخب  شارك العب 
ناديه  مباراة  سعيد بن رحمة كأساسي في 
ويست هام ضد ضد نادي نورويتش سيتي 
أمس  ضمن مباريات الدوري اإلنجليزي 

الممتاز .
وتمكن الالعب الجزائري سعيد بن رحمة 
يقوم  أن  قبل  اللقاء  في  هدفين  تسجيل  من 

ديفيد مويس بإستبداله في الدقيقة 76
المختص  العالمي  هوسكورد  موقع  وكان 
الالعب  منح  قد  القدم  كرة  إحصائيات  في 
تقييم 8،6 من  الجزائري سعيد بن رحمة 

.10

بوالية يسجل مع ميزت 
ويسقط ليون 

الجزائري  الوطني  المنتخب  العب  تمكن 
مباراة  في  هدف  تسجيل  من  بوالية  فريد 
ناديه ميتز ضد نادي ليون ضمن مباريات 

الدوري الفرنسي.
فريقه  بين أحسن العبي  بوالية من  وكان 
كرات  وبمنحه  بتحركاته  تألق  ،حيث 

لزمالئه وكان مؤثرا في الفوزعلى ليون 
جمعها : تاج الدين

الفني  المدير  بلماضي،  جمال  أكد 
إلى  حضر  أنه  الجزائر،  لمنتخب 
في  سطيف  وفاق  لدعم  مصر، 
بذهاب  المصري،  األهلي  لقاء 

دوري  نهائي  نصف 
أفريقيا. أبطال 

سطيف،  وفاق  وخسر 
على  نظيفة  برباعية 
األهلي  مضيفه  يد 
ما  السالم،  بإستاد 
مباراة  من  يصعب 
الفريق  أمام  اإلياب 

الجزائري.
بلماضي  وحرص 
المباراة  حضور  على 
سطيف. لوفاق  دعًما  الملعب؛  في 
»أون  قناة  عبر  بلماضي  وقال 
عقب  المصرية،  سبورتس«  تايم 

صعبة  كانت  المباراة  إن  اللقاء، 
فرق  أعظم  أحد  اللعب ضد  بسبب 

األهلي. وهو  أفريقيا،  قارة 
مواجهة  »بالطبع  وأضاف: 
بعد  فقط  العبين   10 بـ األهلي 
طرد أمير قراوي، زادت صعوبة 
القدم«. كرة  لكنها  الوفاق،  مهمة 

خسارة  أتوقع  »لم  وتابع: 
ثاني  شوط  هناك  لكن  الفريق، 
ماذا  يعلم  أحد  وال  الجزائر،  في 

سيحدث؟«.
السبت  يوم  الفريقان  ويلتقي 
بجولة  الجزائر،  في  المقبل 

اإلياب.

أحرز فريق نانت لقبه الرابع في مسابقة كأس 
النهائية  المباراة  في  بفوزه  القدم  لكرة  فرنسا 
التي  المباراة  في  مقابل  دون  بهدف  نيس  على 

في  فرانس«  دو  »ستاد  ملعب  على  جمعتهما 
باريس.

لودوفيك  قائده  إلى  »الكاناري«  فريق  ويدين 

بالس الذي سجل الهدف الوحيد في 
المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 

الـ47 من عمر اللقاء.
وهذا اللقب هو الرابع لفريق نانت 
في كأس فرنسا بعد أعوام 1979 
بشكل  واألول  و1999 و2000، 
في  الثامن  بلقبه  توج  أن  منذ  عام 

الدوري الفرنسي عام 2001.
مركز  بحجز  الفوز  هذا  له  وسمح 
له في دور المجموعات في مسابقة 
ليغ«  »يوروبا  األوروبي  الدوري 

في الموسم المقبل.
للنسخة  النهائية  المباراة  وأقيمت 
الـ105 من كأس فرنسا بقيادة حكم 
إمرأة للمرة األولى منذ أن أبصرت  
مدرجات  وأمام  النور،  المسابقة 
القيود  من  التحرر  بعد  ممتلئة 
المتعلقة  الصارمة  واإلجراءات 
للمرة  وذلك  كورونا،  بفيروس 
األولى منذ عام 2019، وبمواكبة 

حوالي 80 ألف متفرج.
أ ف ب

أسطورة  فيرغسون  أليكس  السير  بأن  األحد،  اليوم  صحفية  تقارير  أفادت 
مانشستر يونايتد، قد يلعب دورا في إبقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 

في الفريق.
وأجرى فيرغسون محادثة مع رونالدو مؤخرا بهذا الشأن، علما بأن كريستيانو 
 أمضى 6 سنوات يلعب تحت قيادة المدرب االسكتلندي في »أولد ترافورد«.
وأشارت صحيفة »ميرور« البريطانية، إلى أن رونالدو وفيرغسون اجتمعا 

مؤخرا لتناول الشاي في منزليهما بمنطقة شيشاير.
وأضافت الصحيفة، أن المدرب األسكتلندي المعتزل، أخبر العبه السابق أنه 

يشعر بأنه يجب أن يبقى في مانشستر من أجل »حماية إرثه«.
وتدور شكوك حول إمكانية استمرار رونالدو مع اليونايتد، بعد فشل الفريق في 

التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
كما أن تقارير أخرى، أشارت إلى أن مستقبل النجم البرتغالي مع »الشياطين 
الحمر«، بات اآلن في يد المدرب الجديد إريك تن هاج، الذي يستلم المهمة 

ابتداء من الموسم المقبل.
واستمر  الماضي،  الصيف  في  رونالدو  مع  التعاقد  يونايتد  مانشستر  وأعاد 

الالعب البرتغالي الدولي في تسجيل 24 هدفا بجميع المسابقات.
ميرور

محادثات خاصة بين فيرغسون 
ورونالدو حول مستقبل »الدون« 

مع مانشستر يونايتد

كأس فرنسا: نانت يحرز لقبه 
الرابع على حساب نيس

بلماضي: لم أتوقع خسارة وفاق سطيف برباعية 
أمام األهلي

باالتحاد  اإلدارة(  )مجلس  الفيدرالي  المكتب  بات 
اتخاذ  عقب  حقيقية،  ورطة  في  القدم،  لكرة  الجزائري 
األعضاء  عدد  ليرفع  باالستقالة،  قراره  قاسمي،  رشيد 

المستقيلين، إلى سبعة أعضاء.
لينضم  باستقالته رسميا،  تقدم  قاسمي،  أن   ، أمس  وعلم 
لمهمتهم،  حد  وضع  قرروا  الذين  األعضاء،  قائمة  إلى 
من  الجزائري  للمنتخب  المر  اإلقصاء  خلفية  على 
تصفيات المونديال، وخالفهم مع الرئيس الحالي شرف 

الدين عمارة.
وانضم قاسمي، إلى قائمة المستقيلين في الفترة األخيرة، 
وعلى رأسهم جياللي طويل، وياسين بن حمزة، ورشيد 
عوقلي، الذين فضلوا االحتفاظ بمناصبهم في الرابطات 
الوالئية لكرة القدم، بعد فرض وزارة الشباب والرياضة 
لتعليمات  امتثاال  المناصب،  ازدواجية  منع  قانون 

»الفيفا«.

الحالي  الفيدرالي  المكتب  حل  قاسمي،  رحيل  ويعني 
أعضاء،   7 المستقيلين  عدد  بلغ  أن  بعد  بصفة رسمية، 

فيما رفض 6 أعضاء االستقالة من مناصبهم.

برايتون يكتسح مانشستر 
يونايتد برباعية نظيفة 

ويحرمه من دوري األبطال
نظيفة في  برباعية  يونايتد  مانشستر  فوزا عريضا على ضيفه  برايتون  حقق 
المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ36 من الدوري اإلنجليزي 

الممتاز لكرة القدم »البريميرليغ«.
وتناوب على تسجيل رباعية أصحاب األرض كل من اإلكوادوري مويسيس 
غروس والبلجيكي  باسكال  كوكوريال واأللماني  مارك  كايسيدو واإلسباني 

لياندرو تروسارد في الدقائق 15 و49 و57 و60 على الترتيب.
وبهذا الفوز، رفع برايتون رصيده إلى 47 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد 
رصيد مانشستر يونايتد عند 58 نقطة في المركز السادس لتتالشى آماله في 
احتالل المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم 

المقبل.

ميتز يخطف الفوز من ليون

خطف ميتز الفوز من ضيفه ليون 2-3 أمس األحد ضمن المرحلة 36 من 
الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وصار رصيد ميتز 28 نقطة في المركز 19 بينما ابتعد ليون عن المراكز 
األوروبية حين توقف رصيده عند 55 نقطة في المركز السابع.

الكاميروني ديديه المكل زي 40 و  للفائز أهدافه فانسون باجو 27،  وسجل 
الجزائري فريد بوالية 90.

بـ10  ليون  ولعب   .84  ،43 ديمبيلي  موسى  الخاسر  ثنائية  على  وقع  بينما 
العبين ابتداء من الدقيقة 68 بعد طرد البرازيلي تياغو مينديز.

عين الجزائر

بيتيس  ريال  مضيفه  على  برشلونة  تغلب 
بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم 
من  الـ35  الجولة  منافسات  ضمن  السبت، 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
فاتي في  أنسو  برشلونة عن طريق  وتقدم 

الدقيقة الـ76 من عمر اللقاء.
بعدها  سريعا  التعادل  بيتيس  ريال  وأدرك 

بثالث دقائق برأسية مارك بارترا.
عمر  من  األخيرة  اللحظات  وفي 
الرابعة  الدقيقة  في  وبالتحديد  المباراة 

عن  بديال  المحتسب  الوقت  من  واألخيرة 
الثاني  الهدف  ألبا  جوردي  سجل  الضائع 
الثالث  المباراة  نقاط  فريقه  ليهدي  لبرشلونة 
التي ضمنت له المشاركة في دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل.
وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 69 
نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد 
المركز  في  نقطة   58 عند  بيتيس  ريال 

الخامس على جدول ترتيب فرق »الليغا«.
عين الجزائر

جوردي ألبا يقود برشلونة لفوز قاتل على ريال بيتيس

 ...  أخبــار محرتفينا 

ضيفه  مع  بتعادله  ثمينتين  نقطتين  ليفربول  أضاع 
توتنهام هوتسبير 1-1 في المباراة التي جمعتهما يوم 
السبت، ضمن الجولة الـ36 من الدوري اإلنجليزي 

الممتاز لكرة القدم »البريميرليغ«.
توتنهام باب  افتتح  النتيجة،  سلبي  أول  شوط  وبعد 
التسجيل عن طريق نجمه الكوري الجنوبي هيونغ 
مين سون في الدقيقة الـ56، وأدرك ليفربول التعادل 
عن طريق نجمه الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 

الـ74 من عمر اللقاء.
واحدة،  نقطة  على  فريق  كل  التعادل حصل  وبهذا 
ليرتقي  نقطة   83 إلى  رصيده  ليفربول  رفع  حيث 
سيتي  مانشستر  عن  األهداف  بفارق  الصدارة  إلى 
الذي سيستضيف نيوكاسل يونايتد في الجولة ذاتها 

غدا األحد.
كما رفع توتنهام رصيده إلى 62 نقطة في المركز 
الخامس على جدول ترتيب فرق الدوري اإلنجليزي 

الممتاز.

ليفربول يهدر 
نقطتين ثمينتين أمام 

توتنهام هوتسبير

غزال يقود بشكتاش 
إليقاف طوفان فرنبخشه 

قرار قاسمي يعجل بحل مجلس 
االتحاد الجزائري

تقرير  في  ميركاتو«  كشفت صحيفة »كالتشيو 
برشلونة  ناديي  نية  عن  األحد،  اليوم  لها 
ويوفنتوس عقد صفقة تبادلية جديدة خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وحسب الصحيفة اإليطالية، فإن برشلونة مستعد 
للتخلي عن ظهيره اإلسباني جوردي ألبا البالغ 
الحصول  مقابل  يوفنتوس،  لصالح  عاما   33
على المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت البالغ 

22 عاما.
العمر وتراجع  في  ألبا  جوردي  تقدم  وبسبب 
مستواه مؤخرا بدأ برشلونة في البحث عن بديل 
له، وتردد اسم ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي، 

لتعزيز صفوف »البلوغرانا«.
كما يعتبر دي ليخت هدفا لبرشلونة منذ أن كان 
في أياكس أمستردام الهولندي، وسيكون بمثابة 

تعزيز قوي لدفاعات الفريق الكتالوني.
وأشار التقرير إلى أن برشلونة يمكنه التعاقد مع 
دي ليخت مقابل 50 مليون يورو، مع تضمين 

جوردي ألبا في الصفقة.
يذكر أن برشلونة ويوفنتوس أبرما صفقة تبادلية 
البرازيلي  انتقال  شهدت   ،2020 صيف  في 
آرثر ميلو إلى »السيدة العجوز«، مقابل انتقال 
البوسني ميراليم بيانيتش إلى الفريق الكتالوني.

موندو ديبورتيفو 

صفقة تبادلية تلوح في األفق
بين برشلونة ويوفنتوس

الدوري اإليطايل 

أتاالنتا يتخّطى سبيتسيا ويواصل مسعاه 
لمشاركة أوروبية

واصل نادي أتاالنتا كفاحه إلى حجز مقعد أوروبي الموسم المقبل، بفوزه األحد 1-3 على مضيفه 
من  والثالثين  السادسة  المرحلة  منافسات  الهبوط، ضمن  من  نفسه  تحصين  إلى  الساعي  سبيتسيا 

الدوري اإليطالي لكرة القدم.
والكرواتي   )73( دجيمسيتي  بيرات  األلباني   ،)16( مورييل  لويس  الكولومبي  من  كل  وتناوب 
ماريو باساليتش )87( على تسجيل ثالثية أتاالنتا، فيما أحرز دانييلي فيردي هدف أصحاب األرض 

الوحيد )30(.
وبهذا الفوز، رفع فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني رصيده إلى 59 نقطة في المركز السابع 
متساوياً بالنقاط مع روما السادس، على بعد ثالث نقاط من المركز الخامس المؤهل إلى الدوري 

األوروبي )يوروبا ليغ( والذي يحتله التسيو.
في المقابل تجّمد رصيد سبيتسيا عند 33 نقطة في المركز السادس عشر.

األهلي يسعى للتعاقد 
مع جوهرة الوفاق 

العب  أن  أمس،  مصرية  صحفية  تقارير  كشفت 
محل  يتواجد  القندوسي  أحمد  سطيف  وفاق  نادي 
معه  للتعاقد  تحسبا  المصري  األهلي  نادي  اهتمام 
الكرة  شركة  وأّكدت  المقبل.  الصيفي  الميركاتو  في 
المهاجم  صالح،عرضت  محسن  برئاسة  النادي،  في 
إبرام  طلب  ما  بعد  موسيماني،  علي  الجزائري، 
االنتقاالت  فترة  خالل  الثقيل  العيار  من  صفقات 
لضم  للتحرك  الكرة،  شركة  وتسعي  المقبلة،  الصيفية 
لمواصلة  الهجوم،  لتعزيز خط  ومؤثرة  هامة  صفقات 
ويعد  المحلي.  واللقب  اإلفريقي  اللقب  على  المنافسة 
للتعاقد  المطروحة  األسماء  أبرز  قندوسي  احمد 
مهاجم  أن  مشيرة  الصيفي،  الميركاتو  في  معها 
األحمر  القميص  الرتداء  بقوة  مرشح  سطيف  وفاق 
خط  مستوي  علي  الفريق  لدعم  المقبل  الصيف  في 
األهلي  بالنادي  التخطيط  لجنة  وتري  الهجوم، 
األلعاب  مع  رائع  بشكل  ويتعامل  مميز  العب  انه 
ومازال  والسرعة،  البدنية  بالقوة  ويتميز  الهوائية، 
وقام  عاًما،   22 العمر  من  ويبلغ  السن  في  صغير 
بمتابعة  أمس،  موسيماني  بيتسو  إفريقي  الجنوب 
بين  إفريقيا  أبطال  نهائي  نصف  ذهاب  في  الالعب 

واألهلي. الوفاق 
الدين  تاج 



المضرب. بكرة  لألساتذة  مدريد  بطولة  بلقب  تتويجها  بعد  جابر  أُنس  التونسية  التنس  نجمة  سعيد  قيس  التونسي  الرئيس  هنأ 
التهاني  بأحر  جابر  أُنس  التونسية  البطلة  إلى  يتوجه  سعيد  قيس  الجمهورية  »رئيس  »تويتر«:  في  التونسية  الرئاسة  صفحة  ونشرت 
التحديات  رفع  وعلى  النجاح  على  اإلصرار  أن  على  ويؤكد  بمدريد   2022 مايو   7 السبت  أمس  مساء  حققته  الذي  الباهر  االنتصار  إثر 

واالنتصار«. الفوز  إلى  الطريق  هما 
بمجموعتين  بيغوال  جيسيكا  األمريكية  على  النهائي  في  بفوزها  لألساتذة  مدريد  بطولة  كأس  من رفع  عاما   27 البالغة  وتمكنت جابر 

دقيقة. و54  واحدة  و2-6، خالل ساعة  و0-6   7-5 نتائجها:  واحدة،  مجموعة  مقابل 

عين على الرياضة

بلقب  جابر  أنس  التونسية  تّوجت 
للتنس  المفتوحة  مدريد  بطولة 
النهائي  في  السبت  بفوزها 
بيغوال  جيسيكا  األميركية  على 
 7-5 بواقع  لواحدة  بمجموعتين 

و6-0 و6-2.
جابر،  أنس  التونسية  حققت 

اللقب  عالمًيا،  عاشرة  المصنفة 
االحترافية  مسيرتها  في  األكبر 
مدريد  بدورة  السبت  بتتويجها 
الترابية  المالعب  على  لأللف 
بفوزها في النهائي على األميركية 
عشرة  الرابعة  بيغوال  جيسيكا 

5-7، صفر6-، 6-2.

في  لجابر  الثاني  اللقب  وهذا 
برمنغهام  دورة  بعد  مسيرتها 
على  الماضي  العام  اإلنكليزية 
أصبحت  عندما  العشبية  المالعب 
أول العبة عربية تحقق لقًبا ضمن 

دورات رابطة المحترفات.
قبل  عاًما(   27( لجابر  يسبق  ولم 

إحدى  نهائي  بلغت  أن  مدريد 
أول  في  ونجحت  األلف  دورات 

محاولة بتحقيق اللقب.
السادس  النهائي  هذا  وكان 
االحترافية،  مسيرتها  في  لجابر 
تشارلستون  دورة  خسرت  إذ 
العام  سابق  وقت  في  األميركية 
الفائت،  العام  في  ونفسه  الحالي 
األميركية  شيكاغو  إلى  باالضافة 

2021 وموسكو 2018.
العديد  »خسرنا  الفوز  بعد  قالت 
أننا  سعيدة  أنا  لذا  النهائيات،  من 
األمر  كان  اليوم.  الفوز  من  تمكنا 
في  األخيرة  المرة  خاصة  صعًبا 
تشارلستون. أشكر كل من دعمني 

اليوم«.
أن  »أعدكم  للجماهير  وأضافت 
أتعلم المزيد من الكلمات اإلسبانية 

وأعود العام المقبل«.
وكانت التونسية، أول عربية تدخل 
العالم،  في  األوليات  العشر  الئحة 
الرومانية  النهائي  أقصت في ربع 
سيمونا هاليب األولى عالمًيا سابًقا 
مدريد  في  مرتين  اللقب  وحاملة 
أن  قبل  و2017   2016 عامي 
إيكاتيرينا  الروسية  على  تتفوق 

ألكسندورفا في نصف النهائي.

اإلثنين 09 ماي 2022 م
الموافق لـ 08 شوال 1443 هـ

14
للمحرتفاتتنس  التنس  رابطة 

تدخل  جابر  أنس  التونسية 
بطولة  بلقب  وتتوّج  التاريخ 

للتنس المفتوحة  مدريد 

ألكاراز يقيص دجوكوفيتش ويصعد 
إىل نهايئ بطولة مدريد

تاسعا  المصنف  ألكاراز  كارلوس  بقوة  الصاعد  اإلسباني  اليافع  أقصى 
عالميا نظيره الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أوال، من الدور نصف 

النهائي لبطولة مدريد لألساتذة بكرة المضرب.
النتيجة  ألكاراز  قلب   ،7-6 األولى  بالمجموعة  دجوكوفيتش  فوز  وبعد 
بفوزه بمجموعتين متتاليتين، بواقع 5-7 و6-7، ليحسم المباراة لمصلحته 

خالل ثالث ساعات و35 دقيقة.
من  أكثر  جوائزها  مجموع  البالغ  البطولة  نهائي  في  ألكاراز  وسيواجه 
اليوناني  بين  الثانية  الذهبي  مباراة المربع  من  الفائز  يورو،  مليون   6.5

ستيفانوس تسيتسيباس واأللماني ألكسندر زفيريف.
الـ19 أمس األول، بمواطنه اإلسباني  الذي احتفل بعامه  ألكاراز  وأطاح 
رافائيل نادال من ربع النهائي أمس الجمعة، وأصبح أصغر العب على 

اإلطالق يبلغ دور األربعة في مدريد.
في  ودجوكوفيتش  نادال  يسقط  اإلطالق  على  العب  أول  ألكاراز  وبات 
مباراتين تواليا على المالعب الترابية، وأول مراهق يسقطهما في مباراتين 
تواليا في أي بطولة، وأصغر العب يفوز على مصنف أول في العالم منذ 
17 عاما منذ أن حقق ذلك نادال ضد السويسري روجر فيدرر عام 2005 

في روالن غاروس.
أ ف ب

سّجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 42 نقطة 
ليقود  تمريرات حاسمة  متابعة وثماني  و12 
حامل اللقب ميلووكي باكس إلى فوزه الثاني 
على بوسطن سلتيكس 101-103 في نصف 
نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة 
غولدت  غرار  على  للمحترفين،  األميركي 
ممفيس  ضيفه  أسقط  الذي  ووريرز  ستايت 

غريزليز 112-142 في المنطقة الغربية.
سلسلة  في   2-1 ميلووكي  تقدم  وبالتالي، 
الرابعة  المباراة  قبل  المواجهات مع بوسطن 

على أرضه االثنين.
وقلّص سلتيكس الفارق من 14 نقطة إلى ثالث 
نقاط مع تبقي 4.6 ثوان، قبل أن يحرز ماركوس 
ليصبح  حّرتين  اثنتين  أصل  من  رمية  سمارت 
الحرة  الرمية  سمارت  وأضاع  نقطتين.  الفارق 
الثانية عن قصد أماًل بمتابعة كرة مرتدة وتسجيل 
أخطأ  وليامس  روبرت  لكن  رفاقه،  من  نقطتين 
فعاد آل هورفورد وسجل  المحاولة األولى،  في 
الكرة في الثانية، غير أن الحكام اعتبروها دخلت 
بفوز  المباراة  لتنتهي  النهاية،  جرس  قرع  بعد 
بأن  لوبيس  باكس بروك  ميلووكي. وأقر العب 

األمور كانت »قريبة جداً«.
الخطأ  أن  سلتيكس  مدرب  أودوكا  أيم  واعتبر 
كان  سمارت  على  هوليداي  جرو  ارتكبه  الذي 
يجب احتسابه خطأ برميتين حرتين، وهو ما كان 

سيعطي سمارت فرصة تعديل النتيجة.
وقال أودوكا »كان في طريقه )سمارت( للتسديد. 
ُحكم ضعيف. إنها تسديدة. كان يتحضر للتسديد«.

من جهته، اعتبر مايك بادنهولزر مدرب باكس 
رميتين  باحتساب  »محظوظاً  كان  فريقه  إن 

حرتين فقط لكننا لم نحاول ارتكاب خطأ«.
غير أن أودوكا اعتبر أنه لم يكن ينبغي أن تصل 
الربع  في  سيئين  »كنا  وقال  ذلك.  إلى  األمور 
الثالث وسمحنا لهم بالحصول على تلك الصدارة، 
ثم قاتلنا مرة أخرى في الرابع. لكن يمكننا اللعب 

بشكل أفضل بكثير«.
وسجل هوليداي 25 نقطة، بينما أضاف لوبيس 

13 نقطة و10 متابعات لباكس.
من  يعود  أنتيتوكونمبو  كان  ذلك،  غضون  في 
نقطة   42 ليسّجل  الثانية  المباراة  في  سيئة  ليلة 
هذه المرة. وقال اليوناني »أعرف ما هي نقاط 
وألعب  أمامي  هو  ما  قراءة  فقط  أحاول  قوتي. 

بغرائزي«.
المسجلين  أفضل  براون  جايلن  كان  المقابل  في 
متابعة،  و12  نقطة   27 برصيد  بوسطن  لدى 
متابعة،  و16  نقطة   22 هورفورد  سجل  بينما 

فيما أحرز جايسون تاتوم عشر نقاط فقط.
ستايت  غولدن  تقدم  غرباً،  خطاه  وعلى 
سان  في  قاسية  بنتيجة  ممفيس  على   2-1
الذي  لغريزليز  األقسى  وهي  فرانسيسكو، 
تلقى نجمه جا مورانت إصابة في الركبة في 
نقطة   34 تسجيله  بعد  الرابع  الربع  أواخر 

وثالث متابعات وسبع تمريرات حاسمة.
أحرز  الذي  كوري  ستيفن  سيطرة  أن  غير 
مع  كعباً،  األعلى  كانت  ورفاقه  نقطة،   30
27 نقطة لجوردان بول البديل، و21 نقطة 
العبين  ثالثة  إلى  إضافة  تومسون،  لكالي 
هذا  في  نقاط  عشر  من  أكثر  سجلوا  آخرين 

االنتصار الصريح.
 13 بفارق  تقدم  مع  قوية  ممفيس  بداية  وكانت 
نقطة، قبل أن ينهي الربع األول بتقدم 28-26.

غير أن غولدن ستايت عاد وتقدم في الربع الثاني، 
ليحقق نتيجة 57-64 مع انتصاف المباراة.

وتقدم فريق ووريورز بفارق 21 نقطة في الربع 
األخير ولم يتعرض للتهديد أبداً.

كنا  »لقد  المباراة  بعد  الفريق  نجم  كوري  وقال 
أكثر اتزاًنا قلياًل«.

وأضاف »لقد بدأوا بداية قوية، فقد سجلوا ست 
ثالثيات في الربع األول. كان علينا االستقرار. ال 

يزال لدينا الكثير من التحوالت«.
الكرة،  وتحريك  للتسديد،  اختيارنا  »لكن  وتابع 
وساعدنا  قلياًل،  المباراة  في  االستقرار  لنا  أتاح 
دفاعنا، وتمكنّا من الخروج فائزين من المباراة«.
بيين سبورت

الدوري األمريكي للمحرتفني 

ميلووكي وغولدن ستايت يتقدّمان على بوسطن وممفيس

رقم خجول بال منشطات.. 
األمريكي كولمان يحرز 

أول سباق 100م بعد 
عودته من اإليقاف

كريستيان  األمريكي  العداء  حقق 
عودة  أول  في  األول  المركز  كولمان 
من  شهرا   18 بعد  100م  بسباق  له 
مكافحة  قواعد  النتهاكه  اإليقاف 
المنشطات، مسجال 10.9 ثوان اليوم 

األحد في طوكيو.
عاما   26 كولمان البالغ  وحصد 
من  كل  على  متقدما  األول  المركز 
 10.22( كويكي  يوكي  الياباني 
براونينغ  روهان  واألسترالي  ثوان( 

)10.23 ثوان(.
أداء  إذ ال يزال بعيدا جدا عن أفضل  العالم  العودة خجولة لبطل  وتعد هذه 
أومانياال  فيرديناند  الكيني  سجله  والذي  هذا،  السرعة  سباق  في  العام  لهذا 
في نيروبي )9.85 ثوان(. وقال كولمان الذي استأنف المنافسات في يناير 
الماضي، وكان أبرز الغائبين عن أولمبياد طوكيو الصيف الماضي: »شعرت 
بحالة جيدة للغاية. أنا متحمس ألنني افتتحت موسمي بتوقيت جيد. إنه شيء 
يمكنني البناء عليه. كان لدي الكثير من التوقعات في ما يتعلق بهذا السباق«.
أ ف ب

الروسي بيفول يهزم 
المكسيكي ألفاريز 

ويحافظ على لقب بطل 
العالم للمالكمة

احتفظ المالكم الروسي دميتري بيفول بلقب بطل العالم حسب تصنيف رابطة 
المالكمة العالمية WBA، بفوزه على متحديه المكسيكي ساوول »كانيلو« 

ألفاريز في النزال الذي جمعهما اليوم األحد.
وفاز بيفول على ألفاريز بالنقاط في النزال الذي أقيم في مدينة الس فيغاس 
و115-113   115-113 بواقع:  الحكام،  األمريكية، بإجماع  نيفادا  بوالية 

.WBA و111-115، ليحافظ على حزامه في رابطة المالكمة العالمية
ورفع بيفول البالغ 31 عاما عدد انتصاراته خالل مسيرته االحترافية إلى 20 
انتصار على التوالي، منها 11 بالضربة القاضية، ولم يتجرع مرارة الهزيمة 
حتى اآلن. بينما مني ألفاريز البالغ 31 بالهزيمة الثانية في مسيرته، مقابل 

57 انتصارا منها 39 بالضربة القاضية وتعادل في نزالين.
وكاالت

الرئيس التونسي يهنئ ُأنس جابر بعد إنجازها التاريخي



بقسـنطينة  بـاي  صالـح  منطقـة  تعـرف 
منافسـة  )الغـراب(  باسـم  المعروفـة 
ملفتـة بيـن باعـة الـورد والزهـر خـال 
إلـى  تتحـّول  حيـث  التقطيـر،  موسـم 
النباتـات  اقتنـاء  فـي  للراغبيـن  قبلـة 
العطريـة الخاصـة بالتقطيـر لمـا توفـره 
مـن منتـوج ذي جـودة وأسـعار مغريـة 

المناطـق. بباقـي  مقارنـة 
"الواقعـة  "الغـراب  منطقـة  وتشـتهر 
لمدينـة  الغربـي  الشـمال  فـي 
بـودراع  لقطـاع  والتابعـة  قسـنطينة، 

"المنيـة"،  لمنطقـة  والمحاذيـة  صالـح 
ببسـاتينها الغنـاء التـي جعلـت صالـح 
بـاي وعائلتـه والكثيـر مـن العائـات 
يختارونهـا  بعـده  مـن  القسـنطينية 
كمنتجـع وفضـاء لاسـتجمام والعطـل 
كمـا  المدينـة،  ضوضـاء  عـن  بعيـدا 
اشـتهرت ببناياتهـا المتميـزة بطرازها 
تواجـد   وكـذا  العثمانـي،  المعمـاري 
ضريـح "سـيدي محمـد الغـراب" بهذه 
تطـل  الضفـة  علـى  الواقعـة  المنطقـة 
منطقـة  بيـن  الرمـال"  "وادي  علـى 

كمـا  كرمـة"،  و"عيـن  زيـاد"  "ابـن 
يقـع المعلـم علـى بنايـة مربعـة الشـكل 
تعلوهـا قبـة بداخلهـا ضريـح "سـيدي 
قبـور  ومجموعـة  الغـراب"  محمـد 
نفـس  تحمـل  بـاي"،  "صالـح  لعائلـة 
الشـكل والتصميم فضـا عن مزرعته 
الشـخصي  وحمامـه  بيتـه  فيهـا  يقـع 

تاريخيـة. أهميـة  يكتسـي  الـذي 
علـى  المنطقـة  هـذه  حافظـت  وقـد 
الـذي  الكبيـر  التدهـور  مكانتهـا رغـم 
شـهدته فـي السـنوات األخيـرة، ويعود 
بنشـاط  السـكان  تمسـك  إلـى  الفضـل 
الـورد  تقطيـر  وكـذا  وجنـي  غـرس 
شـهري  فـي  تزدهـر  التـي  والزهـر 
أفريـل ومـاي وما يرافقهـا من طقوس 
خاصة...حيـث تتخصـص الكثيـر مـن 
النباتـات  هـذه  قطـف  فـي  العائـات 
العطريـة التـي تعبـق روائحهـا الزكية 
باكـرا  يسـتيقظون  والذيـن  بيوتهـم 
كافيـة  كميـات  مـن  أمكـن  مـا  لجنـي 
الزهـر  قـارورات  وتعبئـة  لتقطيـر 
باسـم  محليـا  والمعروفـة  الـورد  أو 

"المغلفـة".
الظـروف  بـأن  الباعـة  بعـض  وقـال 
كسـبا  تحقيقهـم  دون  حالـت  المناخيـة 

الماضيـة  السـنوات  فـي  كمـا  كبيـرا 
تفـرض  األزهـار  هـذه  باعتبـار 
الصحـو لقطافهـا، غيـر أن اسـتمرار 
متتاليـة  أيـام  عـدة  األمطـار  تسـاقط 
أدى إلـى سـقوط الكثيـر منهـا، إضافـة 
الـورد  لشـراء  الزبائـن  رفـض  إلـى 
ألن  الممطـرة  األيـام  فـي  الزهـر  أو 
رائحتـه ال تكـون بـذات القـوة والعبـق 
الـذي تكـون عليه فـي األيام المشمسـة 
وبالتالـي يؤثـر ذلك علـى رائحة الماء 

لمقطـر. ا
لـم يحالفهـم  بـأن الحـظ  الباعـة  وقـال 
هـذه السـنة ألن الكثيـر مـن العائـات 
بسـبب  التقطيـر  عـادة  علـى  تخلـت 
شـهر  مـع  القطـف  موسـم  تزامـن 
رمضـان مـن جهـة وتسـاقط األمطـار 
وهـو  ثانيـة  جهـة  مـن  الغزيـرة 
األسـعار  لتخفيـض  اضطرهـم  مـا 
بيعـت  حيـث  رمضـان،  شـهر  طيلـة 
يطلـق  كمـا  "الكبـة"  أو  "التجويـزة" 
علـى الكميـة المحـددة للتقطيـر بسـعر 
لـم يتجـاوز 1500دج فـي حيـن أنهـا 
حـد  الماضيـة وصلـت  السـنوات  فـي 

فـوق. فمـا  دج   4000
                                     مريم/ب    
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وفاة 3 أمريكيني بظروف غامضة جني الورد والزهر نشاط يزدهر بمنطقة "الغراب" بقسنطينة
يف فندق بجزر الباهاما

أعلنــت ســلطات جــزر      n
الباهاماس، العثور على جثث 
ثاثة سائحين أميركيين، توفوا 
ــي ظروف غامضــة في فندق  ف

فخم.
ــوزراء  ال رئيــس  نائــب  وقــال 
بيــان:  فــي  كوبــر  تشيســتر 
"تبلغــت لألســف بوفــاة ثاثة 
أميركييــن، هــم رُجــان  زوار 

وامرأة، في فندق في إكسوما".
وأضــاف أن "الشــرطة تحقــق 
الوفاة غيــر معروف"،  وســبب 
لكن "ال يوجد اشــتباه في أن ما 

حصل عمل إجرامي".
وتابع المسؤول أن امرأة أميركية 
رابعة نقلت جوا إلى المستشفى، 
بــدون الخــوض فــي مزيد من 

التفاصيل.
فنــدق  فــي  الواقعــة  حدثــت 
ــد بــاي" الفخم  "ســاندالز إميرال
المطل على الشاطئ في جزيرة 

غرايت إكسوما.
"ســاندالز  مجموعــة  وعلقــت 
ــم اإلباغ  ريزورتــس" قائلة: "ت
عــن حــال طــوارئ صحية في 
ــا،  بدايــة، ووفــق بروتوكوالتن ال
بتنبيــه  ــور  ف ال ــى  عل ــا  قمن
الرعايــة  فــي  المتخصصيــن 

الصحية والســلطات المحلية"، 
مــن  مزيــد  تقديــم  رافضــة 
التفاصيل "احتراما لخصوصية 

ضيوفنا".
وقالت الشرطة إنه بعيد الساعة 
التاسعة صباحا بقليل )الواحدة 
بعــد الظهــر ت غ(، الجمعــة، 
تم إباغهــا بالعثور على رجل 

"فاقد الوعي" في الفندق.
بمجرد وصولهم، وجد المحققون 
رجــا  الفيــات  إحــدى  فــي 
فاقــدا للوعــي طريــح األرض، 
م يتم  وأوضحت الشــرطة أنه "ل
رصد آثار صدمة"، وأُعلنت وفاة 

الضحية بعد ذلك.
وفي فيا ثانية، عثرت الشــرطة 
ــى رجــل آخــر "ممــد قرب  عل
حائط"، وكذلك امرأة ممددة على 

سرير ومتوفاة.
هذيــن  أن  الشــرطة  وأضافــت 
الزوجين اشتكيا من معاناتهما 
مــن "مرض" في اليوم الســابق 
و"عولجا" قبل العودة إلى مكان 
إقامتهما، بدون أن تحدد طبيعة 

"المرض".
أنهــم  ــون  المحقق وأوضــح 
نتائج تشريح الجثث  ينتظرون 
لتحديد سبب الوفيات الغامضة.

اكتشاف مذهل قد يعيد السمع للصم

حاسـة  فقـدان  يكـون  مـا  عـادة 
عاجهـا،  يمكـن  ال  علـة  السـمع 
لكـن علمـاء توصلـوا إلـى اكتشـاف 
مذهـل قـد يغّيـر ذلـك ويسـاعد علـى 
الميتـة. األذن  خايـا  نمـو  إعـادة 

ففـي  "الحـرة"،  موقـع  وحسـب 
"نيتشـر"  بمجلـة  نُشـرت  دراسـة 
توصـل العلمـاء إلـى أن جيناً رئيسـاً 
خايـا  برمجـة  عـن  المسـؤول  هـو 
شـعر األذن إلـى خايـا خارجيـة أو 

الخايـا الضروريـة  داخليـة، وهـي 
. للسـمع

وخايـا الشـعر الخارجيـة والداخلية 
وعندمـا  السـمع،  عـن  مسـؤولة 
تضـرب الموجـات الصوتيـة األذن، 
الخارجيـة  الشـعر  خايـا  تتوّسـع 
وتتقلّـص اسـتجابة للضغـط، ثم تقوم 
بتضخيـم الصـوت للخايـا الشـعرية 
االهتـزازات  تنقـل  التـي  الداخليـة، 

الدمـاغ. إلـى  كإشـارات 
واكتشـاف هـذا الجيـن قـد يعيـد نمـو 
الخايـا المفقـودة؛ مـا يعيـد السـمع، 
بحسـب األبحـاث التـي أجريت على 

الفئران.
ويقـول العلمـاء مـن جامعـة نـورث 
شـيكاغو  مدينـة  فـي  وسـترن 
هـذا  باسـتعمال  إنـه  األمريكيـة، 
إنشـاء  إعـادة  يمكـن  قـد  الجيـن 

المختبـر. فـي  الخايـا 
تمـوت خايـا  السـمع عندمـا  ويفقـد 

نتيجـة  الخارجيـة  األذن  شـعر 
أو  العمـر  فـي  والتقـدم  الشـيخوخة 

األمـراض. بعـض  نتيجـة 
 ،TBX2 الرئيـس  الجيـن  ويسـّمى 
خايمـي  األعصـاب،  عالـم  ويقـول 
جامعـة  مـن  أنيوفيـروس؛  غارسـيا 
إن  شـيكاغو،  فـي  وسـترن  نـورث 
التغلـب  يشـكل  الجيـن  "اكتشـاف 

كبـرى". عقبـة  علـى 
األبحـاث  أن  أنيوفيـروس  وأوضـح 
االكتشـاف  أن  إال  جاريـة،  التـزال 
الجديـد قـد يسـاعد يومـاً علـى إعادة 
واسـتعادة  األذن  شـعر  خايـا  نمـو 
السـمع أو معرفـة مزيـد عن أسـباب 

الصمـم.
شـعر  خليـة  إنتـاج  الممكـن  ومـن 
لكـن  المختبـر،  فـي  اصطناعيـة 
التمايـز  تسـتطيع  ال  ألنهـا  نظـرا 
إلـى خايـا داخليـة أو خارجيـة، فلن 
السـمع. إنتـاج  علـى  قـادرة  تكـون 

ــح أمــن والية  n  تمكنــت مصال
ســطيف،أمس، في ظرف قصير 
خطيــر  شــخص  توقيــف  مــن 
يحتــرف الســرقة بالخطــف في 
الطريــق العــام، مع اســترجاع  

الغرض المسروق. 
الضبطيــة  أطرتهــا  يــة  العمل
الحضــري  باألمــن  القضائيــة 
ثاني بســطيف، وجاءت عقب  ال
تلقيهــا شــكوى أودعتهــا ســيدة 
تعرضت لعملية سرقة بالخطف، 
طالت ســوارا ذهبيا كانت ترتديه 

ــم إطاق أبحاث  يت بمعصمها، ل
وتحريــات موســعة مكنــت من 
تحديــد هوية الفاعل ،مع توقيفه 

في ظرف زمني قياسي.
اإلجــراءات  اســتكمال  ــور  ف
أنجــزت  الازمــة،  قانونيــة  ال
الضبطية القضائية ملفا جزائيا 
ضد المتورط عن تهمة الســرقة، 
قدم بموجبــه أمام القضاء والذي 
الحبــس  رهــن  بإيداعــه  أمــر 

المؤقت.
              نورالدين بوطغان

توقيف لص خطري يف ظرف قيايس بسطيف

الطبعة األولى ليوم الماليا القسنطينية: قصيدة ورمز للسمو واألصالة
يحتضـن المتحف العمومي الوطني 
للفنـون والتعابيـر التقليديـة قصـر 
مسـاء  منـذ  بقسـنطينة  أحمد-بـاي 
أمـس السـبت الطبعـة األولـى ليـوم 
ترمـز  التـي  القسـنطينية  المايـا 
الشـاعرة،  بـه  وتغنـت  للسـمو 

قوقـة. راضيـة 
ففـي مجموعتهـا بعنـوان "ذكريـات 
الشـاعرة  تناولـت  زهيـرة"  اللـة 
وهـي أيضـا فنانـة تشـكيلية "حكايـة 
شـعبي  شـعر  خـال  مـن  المايـا" 
باللهجـة القسـنطينية، حيـث تطرقت 
رمـز  وهـو  اللبـاس  هـذا  لتاريـخ 
للسـمو واألصالـة وطريقـة ارتدائـه 

ولواحقـه. 
الكلمـة  مـع  التعامـل  خـال  ومـن 
بالفـن واألسـلوب، قامـت الشـاعرة 
الحجـاب  هـذا  "العجـار"  برسـم، 
أو  األبيـض  باللـون  بدقـة  المطـرز 
البنـي الفاتـح أو حتى "الشـيبريا"، 
وهـي نعـال تقليديـة ال كعـب لهـا، 
التـي كانـت ذات يـوم اإلكسسـوار 
التقليديـة  اللبـاس  لهـذا  النهائـي 

األصيـل.
وفـي حكايتهـا عن المايا، تسـتذكر 
لغـة  تبلـور  وهـي  قوقـة،  راضيـة 
شـعرية آسـرة، المايـا التـي ذكرت 

فـي قصـة "نجمـة" والشـاعر جـاب 
مـن  حبـه  قصـة  خلـدت  الـذي  هللا 
خـال قصيـدة "البوغي'' الشـهيرة، 
مطربـي  مـن  العديـد  ألهمـت  التـي 

المالـوف.
ثريـا  نقاًشـا  القصيـدة  أثـارت  وقـد 
وطـاب  جامعييـن  أسـاتذة  بيـن 
المايـا  أصـول  حـول  تمحـور 
والفـرق بين مايا قسـنطينة وسـوق 

وعنابـة. وقالمـة  أهـراس 
المايـا  "قسـنطينة،  شـعار  فتحـت 
كذلـك  تميـزت  وقصـة"،  تـراث 
المايـا  ليـوم  األولـى  الطبعـة 
حـول  جلسـة  بتنظيـم  القسـنطينية 
الـذي  اللبـاس  هـذا  ارتـداء  فـن 
أن  واإلغـواء رغـم  الهويـة  يجسـد 
ارتداءهـا أصبـح نـادرا جـدا اليـوم 

قسـنطينة. شـوارع  عبـر 
لوحـات  يضـم  معـرض  يقـام  كمـا 
وصـور خاصـة بالمايـا مـن زوايا 
عديـد  رسـمها  فـي  أبـدع  متعـددة 
الفنانيـن وذلـك بأروقـة قصـر أحمد 

بـاي.
ليـوم  األولـى  الطبعـة  وسـتتواصل 
تنظـم  التـي  القسـنطينية  المايـا 
التـراث  شـهر  إحيـاء  بمناسـبة 
)18أبريـل 18- مايـو( إلـى غايـة 

الثاثـاء المقبـل مـن خـال افتتـاح 
معـرض لألزيـاء والحلـي التقليديـة 
لــ "دار عزيـز" التـي تعتبـر أقـدم 
المطـرزة  القنـدورة  دار  وأشـهر 
بالخيـط الذهبـي والمجبـود والفتلـة.
تنظيـم  البرنامـج  يتضمـن  كمـا 
اسـتعراض لفتيـات يرتديـن المايـا 
وذلـك انطاقـا من قصـر أحمد باي 
إلـى غايـة الحنفية العمومية بسـيدي 
باإلضافـة  العتيقـة  بالمدينـة  جليـس 
إلـى عـرض فيلم وثائقي مـن إنجاز 
قصـة  يـروي  بـاي  أحمـد  متحـف 

القسـنطينية. المايـا 
بتسـليم  التظاهـرة  هـذه  وسـتختتم 
أحسـن  بمسـابقة  للفائزيـن  جوائـز 
صـورة  وأحسـن  للمايـا  تصميـم 
العمومـي  للمتحـف  بمبـادرة  وذلـك 
الوطنـي للفنـون والتعابيـر الثقافيـة 
التقليديـة قصـر أحمـد بـاي بهـدف 
والخياطيـن  الحرفييـن  تشـجيع 
بهـذا  االهتمـام  علـى  والمصوريـن 
فـي  والمسـاهمة  األصيـل  اللبـاس 

التـراث. هـذا  علـى  الحفـاظ 
n  تدخلت  نهار امس إسعافات                                    د.ب

وحــدة القطاع للحماية المدنية 
لواليــة ميلة على الســاعة 21  
حــادث  ألجــل  دقيقــة   00 و 
مرور تمثل فــي اصطدام بين 
سيارتين سياحيتين، بالطريق 
ــم 5أ مشــتة عين  الوطنــي رق
قاضــي بلديــة وادي العثمانية 
دائــرة شــلغوم العيــد ، خلــف 

الحادث إصابة 05 أشــخاص 
تتــراوح  فــة  ل مخت بإصابــات 
أعمارهم بين 20 و 36 ســنة. 
قدمــت لهم اإلســعافات األولية 
ــح  ــوا مــن طــرف مصال و نقل
الحمايــة المدنية إلى مصلحة 
اإلســتعجاالت بمستشفى وادي 

العثمانية.
                     محمد بوسبتة

 اصابة 5اشخاص يف حادث مرور بميلة



أعلــن جاليــري برلين للفــن الحديث أن 
المخرجة التجريبية والرسامة الليتوانية 
إيميليــا شــكارنوليت لــن تقبــل جائــزة 

جازاج الفنية الممنوحة لها.
يشار إلى أن جاليري برلين هو المسؤول 
عــن الجائزة التي تمنحها شــركة الطاقة 

األلمانية.
وقالــت إن الســبب هو الغزو الروســي 
ألوكرانيا. وتريد الرســامة جذب االنتباه 
إلــى اعتماد ألمانيا علــى إمدادات الطاقة 

الروسية.
وقــال مديــر جاليــري برليــن، توماس 
كولــر، في بيان، إن الجائــزة الفنية ذات 
أهمية كبيرة للمدينة والمتحف والرسامين 

الذين يحصلون عليها.
وأضــاف “على خلفيــة تاريــخ موطنها 

)ليتوانيا( والحرب الروسية في أوكرانيا، 
أتفهم قرار الرسامة بعدم قبول الجائزة”.

وقال إنه كعالمة على االحترام، ســوف 
تظل المساحة المخصصة ألعمالها الفنية 

بالمتحف، شاغرة.
ويصاحــب جائــزة جازاج الفنيــة، التي 
تمنــح ألعمال فنية تعد تفاعال بين العلوم 
والتكنولوجيا، عرض في جاليري برلين 
للفن الحديث، وبيان مصور و10 آالف 

يورو )10 آالف و547 دوالراً(.
وجــاء في البيان أن مانح الجائزة يحترم 
قــرار الرســامة الفنانــة وســوف يجعل 
المبلــغ المالــي الخاص بالجائــزة متاحاً 
للرســامين  للترويــج  لجاليــري برليــن 

الشباب.
                                   )د ب أ(

اإلثنين 09 ماي  2022 م16
الموافق لـ 08 شوال 1443 هـ

عرف مشاركة 40 فنانا وفنانة ... الصالون الوطني للفن 
التشكيلي يسدل ستاره اليوم بسطيف

عين على الثقافة والفن
فنانة ليتوانية ترفض جائزة جازاج 

الفنية األلمانية بسبب الغزو الرويس  

n تختتــم اليوم بســطيف فعاليات 
الصالــون الوطني للفن التشــكيلي 
الــذي افتتح أول أمس بمقر ديوان 
مؤسســات الشباب بوســط مدينة 

سطيف تحت شعار »شعب ضحى، 
ذاكرة ال تمحى« والذي شارك فيه 
نحو40 فنانا وفنانة تشــكيلية من 

مختلف مناطق الوطن.
 وشهدت التظاهرة المنظمة بمناسبة 
ذكــرى مجــازر 8مــاي 1945، 

إقباال ملفتا لعشــاق الفن التشــكيلي 
والمهتمين بتاريخ الجزائر وبشكل 

خاص بحرب التحرير.

وتخللــت التظاهــرة التــي بادرت 
بتنظيمها رابطة النشــاطات الثقافية 
والعلمية للشباب بسطيف بالتنسيق 
مع ديوان مؤسسات الشباب مسابقة 
وطنية في الفن التشــكيلي »السنبلة 
الذهبية« التي فتحت أمام الشــباب 
الناشــطين فــي الحركــة الجمعوية 
والمنخرطين في مؤسسات الشباب 
والهــواة على المســتوى الوطني، 
حيــث شــارك كل واحــد بلوحتين 

تخص مواضيع حرة.
إلى جانب تنظيم رحلة سياحية إلى 
منطقة بابور )شمال سطيف( لفائدة 

الفنانين المشاركين.
ويهــدف الصالــون الوطنــي إلــى 

مــاي   8 مجــازر  ذكــرى  تخليــد 
الوطنيــة  الــروح  ونشــر   1945
فــي أوســاط الشــباب، فضال عن 
اكتشــاف مواهب شــابة مبدعة في 
المجال الفني والثقافي وخلق فضاء 
للتواصــل والتعارف بيــن الفنانين 
المشاركين وتشجيع التبادل الثقافي 

والسياحي فيما بينهم.
كمــا كانــت التظاهرة التي شــارك 
فيها فنانون بمواضيع حرة تشــمل 
جميــع المدارس واألســاليب الفنية 
فضاء سانحا للجمهور المحب للفن 
التشــكيلي للتعّرف أكثــر على هذا 

النوع من الفنون.
وقــد التزمت في هذا اإلطار اللجنة 
المنظمة للصالون بتوفير الوســائل 
الضروريــة للعمــل، علــى غرار 
القمــاش الخــاص بالرســم الزيتي 

واأللوان بأنواعها وغيرها.

سليمان الصباغ  يف "طالئع أدباء عرص النهضة يف فلسطني"

»أدبــاء عصــر  كتــاب  يشــكل   n
النهضة في فلسطين« الصادر عن 
الــدار العربيــة للعلوم/ ناشــرون، 
قــراءة في حيــاة وِشــعر وكتابات 
ومدونــات واحــد مــن أهــم طالئع 
أُدبــاء عصر النهضة في فلســطين 
هو نعمة ســليمان الصباغ شــاعر 
الناصــرة األول )1885 1971-( 
يضعــه هانــي الصباغ الــذي تولى 

بيــن  وتحقيقــه  وجمعــه  تقديمــه 
يــدّي النصراوييــن، تخليــداً ألحــد 
أدبائهــم من طالئــع عصر النهضة 

الفلسطينية.
عاش الشاعر نعمة سليمان الصباغ 
حياتــه إبــان الحكــم العثمانــي ثــم 
االنتدابي؛ حيث كانت أمالك الدولة 
العثمانيــة في أواخر القرن التاســع 
عشــر محط أطماع الدول األجنبية. 

وكان إنشــاء المــدارس فــي غرب 
المتوسط إحدى وســائل تحقيق تلك 
األطماع. أنشــأت الدولة الروســية 
الســيمنار الروســي فــي الناصــرة 
للصبيان، وبيت لحم للبنات. تخرج 
منها العديد مــن المعلمين في العهد 
العثمانــي ثــم االنتدابــي، حيث بلغ 
عــدد مــدارس الجمعيــة الروســية 
وكان  مدرســة،   114 الفلســطينية 
للســيمنار الفضل األول في تخريج 
العديــد مــن أســاتذة وأدبــاء عصر 
أمثــال،  مــن  والمهجــر  النهضــة 
ميخائيل نعيمة، نعمة الصباغ، سليم 
قبعين، عبد المســيح حــداد وناصر 

رزق.
يمتــاز شــعر الصبــاغ بالميــل إلى 
التجديد واســتخدام المفردات السهلة 
القريبــة إلــى اإلفهــام. كان ينّظــم 
الشــعر، بل يرتجلــه أحيانــاً دونما 
تحضير مســبق. أما نثــره فيتصف 
بالرصانة والســهولة فــي آن. نظم 
الشــعر العمودي وشــعر الموشــح 
وأتقنهما وبرع في اســتخدام حساب 
ــل لتأريــخ بعض المناســبات،  الُجمَّ

ما يدل على ســعة اطالعــه وإتقانه 
أســاليب القدمــاء وتمّكنــه من علم 
العــروض. ابتعد فــي كتابــة النثر 
عن أســلوب الســجع القديــم مجدداً 
فأتبع أســلوب نثر الحداثة الذي أخذ 
بالظهــور مع بدايــة عصر النهضة 

في فلسطين.
نظم الصباغ في الكثير من أغراض 
الشــعر كالمديــح والتهنئــة والغزل 
والمواضيــع  والمــرأة  والرثــاء 
االجتماعية، فكان الشاعر من أوائل 
من ســاهموا في إثراء شعر العربية 
المعاصــر، بمــا جادت بــه قريحته 
ومخيلته من صور موشــاة باأللوان 
وكان مــن أوائل طليعة أدباء عصر 

النهضة الفلسطينية.
يتألــف الكتاب من قســمين: القســم 
األول جاء تحت عنوان »الشــعر« 
ويعرض قصائد الشــاعر، والقســم 
»النثــر«  بعنــوان  جــاء  الثانــي 
ويعرض مصادر الديوان والكتابات 
والمدونات والصور الخاصة بحياة 

الشاعر ونشاطاته الثقافية.
                       القدس العربي

اكتشف علماء اآلثار أنقاض منزل تم 
بناؤه قبل 800 عام في امبراطورية 
األزتــك فــي حــي ســنترو بمدينــة 
مكســيكو ســيتي المكســيكية أثنــاء 

أعمال لتحديث المنطقة.
وتــم اكتشــاف المســكن الــذي يعود 
تاريخــه إلى قــرون من قبــل علماء 
اآلثــار وعمــال البنــاء أثنــاء مبادرة 
لتحديــث محطات الطاقــة الكهربائية 

الفرعية.
ويُعتقــد أن المســكن يعــود تاريخــه 
إلى أواخــر فترة ما بعد الكالســيكية 
ومــن  م(   1521 إلــى   1200(
المفتــرض أنه يقع علــى حدود حيين 
فــي مدينــة تينوختيتــالن، عاصمــة 
ووفًقــا  األزتــك،  إمبراطوريــة 
لبيــان صــادر عــن المعهــد الوطني 
تمتــد  والتاريــخ  لألنثروبولوجيــا 
مســاحته على أكثر مــن 4300 قدم 
مربع )400 متــر مربع( أي حوالي 

نصف حجم ماسة البيسبول.
بعــد  مــا  فتــرة  أواخــر  وخــالل   
الكالسيكية كانت المنطقة التي يجري 
فيهــا اآلن مركــًزا ســكنًيا  التنقيــب 
وزراعًيــا ، حيث عثــر علماء اآلثار 
فــي الموقــع أيًضا على بقايــا قنوات 
ورصيف حيث كانت تتوقف القوارب 
المستخدمة في أسلوب أزتك تشينامبا 

الزراعي وهو أســلوب يتبنى زراعة 
المحاصيل على مساحات صغيرة من 
األراضــي االصطناعية )يشــار إليها 
أحياًنا بالحدائــق العائمة( على قيعان 

بحيرات ضحلة.
واكتشــف علماء اآلثــار أيضا الكثير 
مــن القطــع األثريــة التى تعــود إلى 
األزتــك في المنطقة الســكنية الواقعة 
في المكسيك حيث عثر فريق التنقيب 
تحت األرضيات السميكة من الطوب 
اللبــن في مبنى األزتك على زوج من 
األواني الجنائزيــة التي تحتوي على 
بقايــا عظــام ألطفــال، باإلضافة إلى 
العديد من المدافــن المرتبطة بقرابين 
مــن المباخــر )أوانــي يُحــرق فيهــا 
البخور(، وألواح ومغازل وذلك وفقا 

لموقع اليف ساينس.
واكتشف الباحثون أيًضا تمثااًل حجرًيا 
يبلــغ ارتفاعه أكثر من 23.5 بوصة 
)60 ســم(. يعــود أيًضا إلــى أواخر 
فترة ما بعد الكالسيكية، يصّور رجاًل 
يرتدي مئزًرا يبدو وكأنه يرمي شــيًئا 
مــا ويعتقد علمــاء اآلثــار أن التمثال 
قــد يكون غير مكتمــل ألنه يفتقر إلى 
تلميع الجسم، وتكهنوا أنه ربما يكون 
قد تم إخفاؤه إبان التدخل اإلسباني في 
المكسيك الذي بدأ حوالي عام 1521 

ميالدية.

علماء اآلثار يكتشفون مزناًل عمره 800 عام 
يعود إىل إمرباطورية األزتك بالمكسيك 

عني الجزائر

إنتاج فيلمني وثائقيني حول الشهيدني عباس لغرور وعمار نرصاوي

n أنتجت مديرية المجاهدين وذوي 
الحقوق لوالية خنشلة بالتنسيق مع 
المتحــف الجهوي للمجاهــد وخلية 
اإلعالم واالتصال للوالية ومؤسسة 
»ديجيتال آرتس« فيلمين وثائقيين 
حول الشهيدين عباس لغرور وعمار 
نصراوي، حسبما أفاد به أول أمس 

المدير الوالئي للمجاهدين.

وكشف السعيد شريخي لوأج أنه وفي 
إطار إحياء اليوم الوطني للذاكرة )8 
مايو من كل ســنة(، تم إنتاج فيلمين 
وثائقيين حول حياة الشــهيدين عباس 
لغرور وعمار نصراوي موســومين 
ب »عباس لغرور ...هواجس شهيد 
ثائــر« و«عمــار نصــراوي، أســد 

جبال النمامشة«.
فيلــم  أن  المســؤول  ذات  وأضــاف 

»عباس لغــرور ...هواجس شــهيد 
ثائر« الذي أخرجه هشــام رماضني 
وأنتجته مؤسســة »ديجيتال آرتس« 
لإلنتاج الســمعي البصري ومديرية 
الجهــوي  والمتحــف  المجاهديــن 
للمجاهد بالتنســيق مع خلية االعالم 
واالتصال لوالية خنشــلة بمســاهمة 
من المتعامل االقتصادي الشــافعي، 
ســيتم عرضــه بقاعــة المحاضرات 
بالمتحف الجهوي للمجاهد بمناســبة 

إحياء اليوم الوطني للذاكرة.
وقــال المتحدث أن مدة عرض الفيلم 
هــي 22 دقيقة يتــم خاللها تســليط 
الضوء على شــخصية الشهيد البطل 
عباس لغــرور من مرحلــة الطفولة 
إلى تاريخ استشهاده في 25 جويلية 
الجزائريــة  الحــدود  علــى   1957
-التونســية من خالل شــهادات حية 
لرفقــاء الشــهيد في العمــل الثوري 
إبان حرب التحرير الوطنية والعمل 
السياسي قبيل اندالع ثورة الفاتح من 

نوفمبر1954.
وبخصوص الفيلــم الوثائقي »عمار 

نصــراوي، أســد جبال النمامشــة« 
الذي سيتم عرضه بثانوية »قنطري 
الصديــق« ببلدية بابــار خالل ذات 
المناســبة التاريخيــة، كشــف مدير 
المجاهديــن وذوي الحقــوق أنه أنتج 
الجهــوي  المتحــف  مــع  بالتنســيق 
للمجاهــد وأخرجــه توفيق شــربال 
وهو فيلم يؤرخ على مدار 19 دقيقة 
لحياة الشهيد عمار نصراوي المدعو 
»عمار الرافال« )1930-1959( 
وبطوالتــه ومختلف المعــارك التي 
شــارك فيهــا إبــان ثــورة التحرير 
الوطنيــة مــن خــالل شــهادات حية 
لرفاقه في حمل الســالح وأفراد من 

عائلته.
وأكد الســعيد شريخي أن الهدف من 
إنتــاج الفيلمين الوثائقيين هو التأريخ 
لحياة رجلين ثوريين من أبناء والية 
خنشــلة وهبــا نفســيهما فــي ســبيل 
استقالل الجزائر والتذكير ببطوالت 
الشــهداء والعمل على نقل رســالتهم 
إلــى جيــل االســتقالل لتعزيز روح 

الدفاع عن الوطن في نفوسهم.
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وفاة رسام الكوميكس واألبطال الخارقين جورج بيريز 
بعد صراع مع السرطان 

رويب تقدم أول حفل غنايئ لها يف تونس
n تستعد الفنانة روبي إلحياء حفل 
غنائــي ألول مرة فــي دولة تونس، 
وذلك يوم 28 ماي الجاري، في أحد 

الفنادق الكبرى في مدينة سوسة.
وروجــت روبي للحفــل، من خالل 
نشــر بوســتر الحفل، عبر حســابها 
الشــخصي علــى موقع انســتغرام، 
وعلقــت قائلــًة: مســتنياكوا يوم 28 
ماي ألول مرة في تونس.. موفينبيك 

سوسة.
يذكــر أن روبــي تتصدر إيــرادات 
موسم أفالم عيد الفطر بتعاونها األول 
مع النجم أحمد حلمي في فيلم »واحد 
تاني« الذي حقــق حتى اللحظة 30 
مليــون جنيــه، ويشــاركهما البطولة 
سيد رجب، نسرين أمين، عمرو عبد 
الجليل، أحمد مالــك، محمد التاجي، 

محمــود حافظ، نور إيهــاب، عمرو 
وهبــة، والفيلم من تأليف هيثم دبور، 
وتحت قيــادة المخرج محمد شــاكر 

خضير.
كمــا شــاركت روبــي فــي موســم 
لرمضــان  المصريــة  المسلســالت 
رانيــا  مسلســل  ببطولــة   ،2022
وســكينة بالمشاركة مع مي عمر في 
أول تعــاون بينهن، وضم المسلســل 
العديــد من الفنانين منهــم أحمد خالد 
وصبــا  رضــوان  ومحمــد  صالــح 
الرافعــي ومــراد مكــرم وســليمان 
عيــد وعمــر الشــناوي ونبيــل نور 
الدين ومحمد أوتــاكا وأحمد كرارة، 
والمسلســل من تأليف محمد صالح 

العزب، واخراج شرين عادل.
                                ق.ث

أنوشكا تحصل عىل حكم قضايئ بإدانة 

جارها بعد "معركة كالب"

n قضــت محكمــة جنــح أكتوبر، 
بتغريم المتهم بســب وقذف الفنانة 
أنوشــكا، إثــر خالف نشــب بينهما 
بعدمــا قــام كلُبــه بمهاجمــة كلبها، 
فــي كومباونــد ســكني بمدينــة 6 
أكتوبــر مبلــغ 10 آالف جنيــه عن 
التهمــة األولــى، و100 جنيه عن 
التهمة الثانية، و5000 آالف جنيه 

تعويض مؤقت بالحق المدني.
وطلب فريــق الدفاع عــن المطربة 
أنوشــكا، أقصــى عقوبــة لجارهــا 
المتهــم بمحاولــة االعتــداء عليهــا 

بالســب والقــذف... بعدمــا عاتبتــه 
بسبب قيام كلبه بمهاجمة كلبها، أثناء 
سيرهما بتجمع سكنى خاص بمدينة 

6 أكتوبر.
الفنانــة  أن  التحقيقــات،  وكشــفت 
أنوشــكا حّررت محضرا في شــهر 
نوفمبــر الماضــي، اتهمــت فيه أحد 
جيرانهــا باالعتــداء عليها بالســب 
والقذف داخل كمبوند ســكنى بمدينة 
6 أكتوبــر، بعدمــا عاتبتــه نتيجــة 
اعتداء أحد كالبــه على الكلب الذي 

تملكه.

n توفي جورج بيريز، أحد أشهر 
فنانــي »الكوميكــس المصــورة« 
واألبطال الخارقين، بعد صراع مع 
سرطان البنكرياس عن عمر يناهز 

67 عاًمــا، حيث توفى جورج أول 
أمس في منزله مع زوجته، بحسب 
ما نشر موقع »أن بي سي نيوز«

وعبــرت العائلــة عــن حزنها، من 

خالل بيان عبر حساب جورج على 
»فيــس بــوك«، قالت فيــه، »نحن 
جميًعا نحزن كثيًرا ولكن في الوقت 
نفســه نحن ممتنون للغايــة للفرحة 
التــي جلبها لحياتنــا.. أصبح العالم 
أقــل حيويــة اليــوم بدونــه، يعرف 
الجميع إرث جورج.. ســيتم تبجيل 
فنه وشــخصياته وقصصه لسنوات 
قادمة.. ســتقام مراسم تأبين جورج 
يــوم األحــد 22 مــاي.. ســنفتقده 

دائما«.
فى أواخــر العام الماضى، كشــف 
بســرطان  مصــاب  أنــه  بيريــز 
البنكريــاس فــي المرحلــة الثالثة.. 
وكتب فى منشــور فى ديســمبر أنه 

ُمنح 6 أشهر إلى عام ليعيش.
وقال بيريز في هذا الـ »بوســت«، 
العــالج  خيــار  أعطيــت  »لقــد 
الكيميائــي أو العــالج اإلشــعاعي، 
ولكــن بعــد تقييم جميــع المتغيرات 
وتقييم مقدار األيــام المتبقية لى من 
خالل زيــارات الطبيب والعالجات 
واإلقامة فــى المستشــفى والتعامل 

مع األمور المرهقــة والمحبطة فى 
كثيــر مــن األحيــان وبيروقراطية 
النظــام الطبــي، اختــرت أن أترك 
الطبيعــة تأخذ مجراها وسأســتمتع 
بأي وقت بقيت فيه على أكمل وجه 
ممكن مع زوجتي الجميلة منذ أكثر 
من 40 عاًمــا وعائلتي وأصدقائي 

ومعجبيني«
قــال جيم لــي الناشــر والمســؤول 
اإلبداعــي الرئيســي فــي DC فى 
بيان، »كان لجورج بيريز أســلوب 
فنــي ديناميكــي ومعبّــر بشــكل ال 
يصــدق.. كان فنه اللوحــة المثالية 
أهــم  لبعــض  القصــص  لروايــة 
األحداث فــي تاريخ العاصمة.. في 
حين أنه سيفتقد بشدة، سيستمر عمله 
مــع عدد ال يحصى مــن المعجبين، 
باإلضافــة إلــى كل المواهــب التي 
تأثروا به على مر الســنين«، بينما 
علقــت »مارفل« علــى وفاة بيريز 
بمنشــور جاء فيــه »عائلتنا حزينة 

على خسارته«.
                                                 ق/ف

إحساس الروح" دويتو غنايئ يجمع بني إيساف وآية خفاجي

n يتعاون المطرب إيســاف في دويتو غنائي مع 
المطربة آية خفاجي يحمل اســم »إحساس الروح« 

من كلمات أحمد عرفان وألحان محمد أنيس وتوزيع 
أحمد امين، وتنتمي إلى األغاني الرومانسية، ومن 
المقرر طرحه خالل األســبوع الحالي على عدد من 

القنوات الفضائية.
يذكــر أن المطرب إيســاف يشــارك بأغنيــة تحمل 
اســم »بحبــك« مــن كلمات عــادل ســالمة وألحان 
أحمــد محيي وتوزيــع مونتي ضمن أحــداث الحلقة 
األخيــرة من حكاية »بنات الســباعي« من مسلســل 
»حــد فاصل« المقرر طرحه خــالل الفترة المقبلة، 
وتخــوض من خاللــه الفنانــة ريم البــارودي أولى 
بطوالتهــا في الدراما خــالل هذه الحدوتة التي تدور 

في 5 حلقات ويشارك في بطولتها محمود حجازي، 
أحمد جمال ســعيد، محمد التاجي، هناء الشوربجى، 

هبة حسن، مارتينا عادل، واخراج تامر حمزة.
كما أنتهي مؤخًرا المطرب إيساف من تسجيل أغنية 
جديدة تحمل اســم »عشان راجل«، من كلمات أحمد 
عــادل توفيــق، وألحان أحمــد البرازيلــي، وتوزيع 
محمــود صبري، ومن المقــرر طرحها خالل األيام 
المقبلــة، وطــرح مؤخــًرا المطــرب إيســاف أغنية 
»قلبهــا« وهي من كلمات رمضــان محمد، وألحان 
محمــد جمــال، وتوزيــع محمود صبــري، وإخراج 

أحمد جيالني.

إعالن جوائز صندوق دعم أيام مالمو لصناعة السينما

n كشــف مهرجان مالمو عن المشــروعات الفائزة 
بجوائــز صندوق دعــم أيام مالمو لصناعة الســينما، 
والتــي يزيــد مجموع قيمتها علــى 200 ألف دوالر، 
تتــوزع بين أربع فئــات تنافس عليها 21 مشــروًعا 

ألفالم عربية جديدة.
 وقد جاءت جوائز صندوق الدعم كما يلي:

فئة تطوير األفالم الروائية الطويلة
لجنة التحكيم: ســها عراف، أوليفر جيربيللون، فيصل 

بالطيور 
معهــد الفيلــم الســويدي )الســويد( جائزة ماليــة بقيمة 
150.000 كرون ســويدي: كولونيا؛ المنتج العربي: 
مارك لطفي، المنتج الســويدي: فادي عطاهلل، إخراج: 

محمد صيام وهو إنتاج مشترك بين مصر والسويد.
مهرجان البحر األحمر الســينمائي )الســعودية( جائزة 
مالية بقيمة 150.000 كرون ســويدي: هديل؛ المنتج 
العربي: مي عودة، المنتج الســويدي: شــاكر تحرير، 

إخراج: آالء القيسي.
تطوير سيناريو وخدمات ما بعد إنتاج بقيمة 15.000 
دوالر أمريكي: كولونيا؛ المنتج العربي: مارك لطفي، 
المنتج الســويدي: فادي عطاهلل، إخــراج: محمد صيام 

إنتاج مشترك بين مصر، والسويد.
الموســيقار هشــام جبــر )مصــر( خدمــات موســيقى 

تصويريــة بقيمــة 15.000 دوالر أمريكي: عائشــة 
ال تســتطيع الطيران بعد اآلن؛ المنتج العربي: سوسن 
يوســف، المنتج السويدي: باسل مولوي، إخراج: مراد 

مصطفى إنتاج مشترك بين مصر، والسويد.
خدمات ما قبل اإلنتاج بقيمة 10.000 دوالر أمريكي: 
حشيشســتان؛ المنتــج العربــي: ميس ســلمان، المنتج 

السويدي: ليندا مطاوع، إخراج: سعيد زاغة.
الهيئة الملكية لألفالم )األردن( معدات تصوير تستخدم 
داخــل األردن بقيمة 10.000 دوالر أمريكي: هديل؛ 
المنتــج العربــي: مي عودة، المنتج الســويدي: شــاكر 

تحرير، إخراج: آالء القيسي.
فئة تطوير األفالم الوثائقية الطويلة

لجنة التحكيم: ندى دوماني، ساشــا فولشر، رامي عبد 
الرازق 

معهــد الفيلــم الســويدي )الســويد( جائزة ماليــة بقيمة 
75.000 كــرون ســويدي: نســاء حياتــي؛ المنتــج 
العربي: سمير، المنتج السويدي: لويز أبيرج، إخراج: 

زهراء غندور.
مهرجان البحر األحمر الســينمائي )الســعودية( جائزة 
مالية بقيمة 75.000 كرون ســويدي: برزخ؛ المنتج: 

ميليسا ليندجرين، إخراج: لينا سنجاب .
استشــارات بيئيــة بقيمــة 10.000 دوالر أمريكــي: 
خــارج المكان؛ المنتجان: مانولو دياز رامو، بياتريس 

بورباجير جارثيا، إخراج: محمد المجدالوي.
فئة تطوير األفالم القصيرة

لجنــة التحكيم: نضال قيقة، يوهان سيمونســن، فاطمة 
البنوي

فيلم آي ســكونه )السويد( جائزة مالية بقيمة 30.000 
كرون سويدي: رياح الخماسين؛ المنتج العربي: أمجد 
أبو العالء، المنتج الشــمالي: تومــاس برينان، إخراج: 
محمود عاصي، وهو عمل إنتاج مشــترك بين مصر، 

السويد، السودان.
فيلم ســينترم ســيد )الســويد( خدمات تطوير سيناريو 
وإشــراف إنتاجــي بقيمــة 20.000 كرون ســويدي: 

ســليق؛ المنتج العربي: مريم خيّاط، المنتج الشــمالي: 
كالرا ليفاين، إخراج: أفنان باويان.

فئة المشروعات في مرحلة ما بعد اإلنتاج
خدمــات ألوان بقيمــة 10.000 دوالر أمريكي: ثالثة 
وعــود؛ المنتــج: ماريــل أولنتايــن، إخراج: يوســف 

سروجي 
دوالر   10.000 بقيمــة  إعالنــي  ترويــج  خدمــات 
أمريكي: ق؛ المنتج: جود شهاب، إخراج: جود شهاب 
خدمات شريط صوت بقيمة 15.000 دوالر أمريكي: 

ق؛ المنتج: جود شهاب، إخراج: جود شهاب 
خدمات ما بعد اإلنتاج مؤثرات خاصة بقيمة 10.000 
دوالر أمريكي: ق؛ المنتج: جود شــهاب، إخراج: جود 

شهاب 
خدمــات براندنــج بقيمــة 10.000 دوالر أمريكــي: 
ثالثة وعود؛ المنتج: ماريل أولنتاين، إخراج: يوســف 

سروجي 
جائــزة توزيــع في العالــم العربي لفيلــم روائي طويل 
بقيمــة 10.000 دوالر أمريكــي: المرهقون؛ المنتج: 
أمجد أبو العالء ومحسن الخليفي، إخراج: عمرو جمال 
جائــزة توزيــع في العالــم العربي لفيلــم روائي طويل 
بقيمــة 10.000 دوالر أمريكــي: صيــف في بجعد؛ 

المنتج: محمد نظيف، إخراج: عمر مولدويرا 
جائــزة توزيــع في العالــم العربي لفيلــم روائي طويل 
بقيمة 10.000 دوالر أمريكــي: المرهقون؛ المنتج: 
أمجــد أبــو العالء ومحســن الخليفي، إخــراج: عمرو 

جمال 
دوالر   10.000 بقيمــة  وترويــج  دعايــة  خدمــات 
أمريكي: المرهقون؛ المنتج: أمجد أبو العالء ومحسن 

الخليفي، إخراج: عمرو جمال 
خدمات تلوين بقيمة 10.000 دوالر أمريكي: المنتج: 

جود شهاب، إخراج: جود شهاب 
خدمات تصميم صوت بقيمة 5.000 دوالر أمريكي: 
ثالثة وعود؛ المنتج: ماريل أولنتاين، إخراج: يوســف 

سروجي.
                                                               ق/ف

عيل ربيع يعود للدراما مع "نيص الثاين" 

والبطولة النسائية من لبنان
n اســتقر الفنان على ربيع على 
العــودة إلى مجال الدراما لتعويض 
غيابــه عــن موســم المسلســالت 
المصرية لرمضان 2022، وتعاقد 
بالفعل على بطولة مسلسل بعنوان 
»نصي الثاني« ومــن المقرر بدء 
تصويــره خــالل الفتــرة القادمــة 
لعرضه في الموسم الشتوي بنهاية 

العام الجاري.
علــي ربيــع لم يكشــف عــن نجوم 
العمــل إال اســم بطلتــه الرئيســية 
واختــار كالعــادة نجمــة مــن لبنان 
وهي سابين خالد التي ستسجل أول 
ظهور لهــا فى الدرامــا المصرية، 
ومــن المنتظــر أن يبــدأ ربيع عقد 
سلســلة مــن جلســات العمــل مــع 
الشــركة المنتجــة لالســتقرار على 

فريق عمل المسلسل.
وســبق أن تعــاون علــي ربيع مع 
جيســي عبــده مــن نجمــات لبنان، 

حيث شاركته بطولة مسلسل »سك 
على اخواتك« الذي عرض بموسم 
رمضــان 2018، كمــا تعاون مع 
المغربية جيهان خليل في مسلســل 

»أحسن أب« عام 2021.
يذكر أن علي ربيع غاب عن موسم 
المسلســالت المصريــة لرمضــان 
2022 من أجل التفرغ للمشــاركة 
في موســم أفالم عيد الفطر ببطولة 
يحتــل  الــذي  »زومبــي«  فيلــم 
المركــز الثالث واألخيــر في قائمة 
اإليــرادات، بإجمالــي 12 مليونــا 
و48 ألفــا و726 جنيهــا فــي أول 

اسبوع عرض.
فيلــم زومبي تأليــف وليد أبو المجد 
عمــرو  إخــراج  جمــال،  وأميــن 
صــالح، بطولة علي ربيــع، كريم 
عفيفــي، حمــدي الميرغني، هاجر 
أحمــد، عمــرو عبــد الجليــل، دينا 

محسن، محمد أوتاكا.
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صاحب الفكرة يكشف لـ »عين الجزائر« 

تأسيس اإلتحاد الوطني للموضة واألزياء ألول مرة بالجزائر 

n كشــف جمال تمين وهو صاحب 
ورشــة خياطــة عــن إنشــاء اتحاد 
وطني للموضــة واألزياء، موضحا 
بأن المبــادرة تعد األولى من نوعها 

في الجزائر.
و قــال تميــن فــي لقاء مــع »عين 
الجزائــر« بأنه تم عقد اجتماع بهذا 
الخصوص في مركز الترفيه العلمي 
الباز بوالية سطيف بحضور ممثلين 
عن 13 والية أبرزها سطيف، برج 
بوعريريج ،باتنــة، الجزائر، ميلة، 
خنشــلة، االغواط، تقــرت، ورقلة، 

قسنطينة، تبسة ،عنابة وجيجل.
وأكد رئيس اإلتحاد الوطني للموضة 
واألزيــاء بــأن فكرة انشــاء اإلتحاد 
فرضت نفسها بعد  المشاكل المسجلة 

الخياطــة  ورشــات  مختلــف  فــي 
بالجزائــر والصعوبــات التي يتخبط 
فيهــا أصحابهــا مقارنــة بورشــات 
الخياطة بتونس وتركيا، وما الحظه 
من تنظيم في طريقة العمل المنتهجة 
فــي ســبيل تحســين أداء الورشــات 
والوســائل التي تلعب الــدور األكبر 
والطاقــات البشــرية المؤهلة والمادة 
األوليــة المتنوعــة، مؤكــدا وجوب 
التركيز على توفير هذه الوسائل من 
خالل تأســيس هذا االتحاد، مشــيرا 
إلــى أن ما يقــارب 10 آالف حرفي 
النشاطات لالنخراط  ينتظرون بداية 
مؤسســات  جانــب  إلــى  باالتحــاد، 
ومصمميــن  ورشــات  وأصحــاب 

ومبدعين ومصممين وحرفيات..

الفكــرة  بدايــة  أن  تميــن  وأوضــح 
انطلقت بفتح صفحة على الفيســبوك 
وطرح الفكرة على زمالئه أصحاب 
الورشــات والمؤسسات والمصممين 
والحرفيين حــول األهداف المرجوة 
مــن هــذا اإلتحــاد األول مــن نوعه 
فــي الجزائــر، أين تم تحديــد موعد 
بالجزائــر العاصمــة بــدار الشــباب 
بالحــراش بالجزائر العاصمة ،وذلك 
قبــل اجتيــاح وباء كورونا وبســبب 
الوباء اضطروا لتوقيف االجتماعات 
ما أدى إلــى التواصل عبر منصات 
التواصل اإلجتماعي لشــرح أهداف 
اإلتحــاد إلى غاية إعــادة فتح قاعات 
االجتماعات، حيث ســارعوا بإيداع 
طلــب عقد اجتماع تأسيســي لالتحاد 
الوطنــي للموضــة واألزيــاء لــدى 
مصالــح والية ســطيف، و خالله تم 
التطّرق إلى المشــكل الرئيســي في 
تدنــي مســتوى الصناعة النســيجية 
العاملــة  اليــد  وهــو  أال  بالجزائــر 
المؤهلة مما حال دون إنتاج المالبس 
ذات النوعية وبالكميات المطلوبة في 
الوقت المحدد، مسترســال حديثه عن 
المؤطرين والمشرفين على ورشات 
الخياطة بحيث يعتبر مصمم االزياء 
الورشــة  للجــودة ورئيــس  مراقبــا 

وصاحب الورشة الحلقة األهم. 
وأشــار تمين إلــى تركيزه من خالل 
هــذا اإلتحاد على التكوين في شــتى 
االختصاصــات مــن خــالل عزمه 
علــى فتح مدرســة دوليــة بالجزائر 
الجزائريــة  بالكــوادر  واالســتعانة 
المتوفرة واالســتنجاد بكــوادر ذات 
مســتوى عالــي جــدا مــن خــارج 
الجزائــر لتكويــن مكونيــن محليين 
قادرين على تحسين مستوى التكوين 
وعمل الورشــات، والسعي لتأسيس 
ورشــة وطنيــة لإلبداع باالســتعانة 
بــكل المواهــب الجزائريــة، فضال 
على التركيــز على اللبــاس الجاهز 
إلعطاء فرصة أكبــر للمرأة الماكثة 

بالبيت وتشجيعها، ألن أغلب النساء 
الماكثــات بالبيــت تجدهن مختصات 
باللبــاس التقليــدي حســبه، لذا يجب 
منحهــم الفرصة وفتــح المجال لهن 
لكسب قوتهن من خالل توجيه أغلب 
الورشــات للباس الجاهز، مؤكدا في 
ذات السياق على الحفاظ على اللباس 

التقليدي.
وأردف محدثنــا بأن االتحاد الوطني 
للموضة واألزيــاء يركز أيضا على 
تأسيس لجان مهمتها توجيه و مرافقة 
أصحــاب القروض بــكل الصيغ في 
مجــال الصناعــة النســيجية، وفتــح 
لجــان مختصــة على شــكل ورشــة 
خاصــة بمصممي األزيــاء تتضمن 
لجنــة تأهيل تكون مصــدر أهلية كل 

مصمم أزياء.
وتابــع بأن اإلتحاد ســينظم معارض 
وطنيــة ودوليــة خاصــة بورشــات 
الخياطة والحرفيين، ملتقيات وطنية 
ودولية لحث تجــار الجملة بالتعامل 
مــع الورشــات الجزائرية وتشــجيع 

االقتصاد الوطني.
ويتكــون االتحاد الوطنــي من: تمين 
،مباركــي  رئيســا  جمال)ســطيف( 
زين الدين نائــب أول للرئيس )برج 
بوعريريــج( ،بوزاعــة لطيفــة نائبة 

ثانية للرئيس )قسنطينة( 
العــام  الكاتــب  خالــف  شــرفة 
)سطيف(،صدوقي مريم أمينة المال 
)الجزائــر(، أما األعضــاء جدواني 
فاطمة )تبسة(،فراجي ليلى )تقرت(، 
بجرة نضيرة )األغواط(، كريد مليكة 

)جيجل( غنية من والية )عنابة(. 
وكل هــؤالء األعضاء هم مصممي 
أزياء وأصحاب ورشــات، حســب 
تمين دائما الذي أكد بأنهم في انتظار 
استكمال بعض اإلجراءات اإلدارية 
لبدايــة العمــل وأن المقــر متواجد 
حاليا بوالية سطيف وسيتم نقله إلى 

الجزائر العاصمة في أقرب وقت.

                            دالل بوعالم 

حي القصبة العتيق، القلب النابض 

لقرص القنادسة

n ال يزال حي القصبة العتيق، القلب 
النابض لقصر القنادســة )والية بشار(، 
شــاهدا على جمال عمران وثراء تاريخ 
قصــور الســاورة، بمســجديه وزاويته 
ودروبه وأضرحته، رغم هجرة الساكنة 
لمنازله التقليدية وانهيار أجزاء من هذا 
القصــر العتيق المصنــف كتراث وطني 
منــذ 1999 والــذي يزيــد تاريخه على 

الثمانية قرون.
ويضم حي القصبة العتيق مســجدين 
همــا »المســجد العتيق ســيد الحاج 
بن أحمد« الذي تأســس مع تأســيس 
القصر ومســجد »ســيدي امحمد بن 
بوزيــان« الذي تأســس بعده بقرون 
،باإلضافــة إلــى ضريــح »اللــة أم 
كلثوم« والعديد من الدروب الضيقة.
اليــوم  إلــى  المســجدان  يــزال  وال 
واجتماعيــا  دينيــا  عهدهمــا  علــى 
وثقافيا فالمســجد العتيق أو »مســجد 
الخطبة« كما يســمى تقام فيه صالة 
الجمعة واألعياد وجميع المناســبات 
الدينيــة كالمولد النبوي، كما تشــد له 
الزيارات إضافة لكونه مكانا للصلح 
بيــن النــاس، وأما مســجد »ســيدي 
امحمد بــن بوزيان« فيتميز بعمارته 
الرائعــة وبزاويتــه الزيانيــة )زاوية 

الشيخ امحمد بن بوزيان(.
ســلطاني توفيــق وهو من »ســكان 
أن  يقــول  األصلييــن«  القصــر 
الصحراويــة  »بهندســته  القصــر 
الجزائريــة له أهميــة تاريخية كبيرة 
فمنه تأسســت مدينة القنادســة ومنه 
خرج أبــرز فقهائها، كما كان فضاء 
للتالقــح الحضــاري والدينــي عبر 
التاريــخ.. »، ضاربا المثل بعمارته 
التــي »تضــم عناصر مــن العمارة 
الكاتبــة  »إقامــة  وب  العثمانيــة« 
إيزابيــل  السويســرية  والمستكشــفة 

إيبرهارت به.. ».
وعلــى غــرار جميع قصور بشــار 
والســاورة يتميز هــذا القصر بأزقته 
البــاردة صيفــا والدافئة شــتاء، كما 
يعــرف ببناياتــه المشــيدة بالطــوب 
والحجــر وبأســقفها المبنية بالقصب 
والجريد )سعف النخل( ونبات الدفلة 

المقاوم للحشرات.
وكان القصــر فــي الماضــي يضــم 
العديــد من المنازل الكبيــرة إال أنها 
منهــارة اليــوم ولــم يبــق منهــا إلى 

الركام.
كمــا يالحظ إدخــال مــواد عصرية 
للبناء من طرف مالك بعض المنازل 

كاإلسمنت واآلجر،
وكذا بناء منازل جديدة عصرية، في 
تعــد صارخ على حرمة مكان ينطق 
تراثــا وتاريخا وعلــى قوانين حماية 

التراث الثقافي.
في هذا القصــر الذي يخلو اليوم من 

أغلــب ســاكنته الذيــن هجــروه إلى 
مبانــي عصرية ال يلتقــي الزائر إال 
بعض الســياح الذين يتبعون مســلكا 
ســياحيا محــددا متمثــال فــي الحي 
العتيــق والــدروب المؤديــة إليه أو 
بعض ساكنته الذين يزورون مبانيهم 

القديمة بين الفينة واألخرى.
يقــول دادة بوزيان، وهو من ســكان 
القنادســة وصاحــب فضاء ســياحي 
بجانب القصر، أنه »يســتقبل زوارا 
مــن الجزائــر وخارجها فــي خيمته 
عليهــم  يعــرض  حيــث  التقليديــة 
الشــاي واألكل التقليدي كما يعرفهم 

بالقصر.. » .
ويــرى دادة أن »الترميمــات التــي 
عرفها القصر لم تكن مجدية«، غير 
أنه يعتبر بــدوره أن »خروج الناس 
مــن بيوتهــم هــو الســبب األول في 
انهيارهــا«، مضيفا أيضا أن »كون 
المنازل ملكيــات خاصة صعب من 
تدخل الســلطات وخصوصا في ظل 

مشاكل الميراث.. ».
لحســن تركي، مدير الثقافة والفنون 
لوالية بشار، يقول أن عوامل تدهور 
القصــر متعــددة ومنهــا »التدخالت 
العشــوائية والتوســع العمرانــي إلى 
جانــب العوامل الطبيعيــة«, مضيفا 
أن القصر »شهد عدة عمليات ترميم 
وإعادة تأهيل مســت بعض العناصر 
كالمســجد  المشــتركة  المعماريــة 

والمدرسة القرآنية ...«. 
تاريخ عريق

يقول نيمانســي محمد، محافظ تراث 
ومســؤول متحف التراث للقنادســة 
وهو أيضا مرشد سياحي، أن القصر 
»تأســس منذ أزيد مــن ثمانية قرون 
من طرف ســيد الحاج بن احمد الذي 
بنى مســجدا يحمل اسمه هو المسجد 
العتيــق، ومن ثــم بدأ يتّوســع، ومع 
ظهــور بن بوزيان أقــام هذا األخير 
مســجده أيضا ومعه ظهرت الزاوية 
الزيانيــة التــي تعرف بها القنادســة 
اليوم حيــث كان لها صدى كبير في 
أوج قوتها فقــد كان لها مريدون في 
تمبكتو ومنطقة الساحل وفي الجزائر 

إلى غاية البليدة«.
ويشير المتحدث إلى أن هذا القصر، 
مســاحة »17  عــل  يتربــع  الــذي 
هكتارا«، يتكّون من دروب معروفة 
ك درب »الفخــارة« و«الحجــاوة« 
وحــي  »العبيــد«  كحــي  وأحيــاء 
»اليهــود«، باإلضافــة للعديــد مــن 
المنازل الفخمة التي ملكها مرابطون 
وشــرفاء وغيرهــم، وقــد ازدهرت 
فيــه الثقافــة والعلم فضــم العديد من 
المــدارس القرآنية وتــم فيه تدريس 
علــم الفلك كما خــرج منه العديد من 

الفقهاء.

خرضوات تساعد عىل تعزيز صحة العظام

العظمــي  الهيــكل  يعطــي   n
لإلنسان شــكله المميز والصلب 
للجسم وتتصل بالهيكل العظمي 
العضــالت واألربطــة واألوتار، 
وتعتبــر العظام محــور الحركة 

في جسم اإلنسان.
وتبــدأ العظام مع التقــدم بالعمر 
الخبــراء  وبحســب  بالضعــف، 
فــإن هــذا الضعــف يحــدث في 
عمر مبكــر وهو الثالثينيات من 
العمر، مما يعني أهمية االهتمام 
بصحــة العظام وتنــاول األغذية 

التي تدعم الهيكل العظمي.
تعتبــر  الدراســات  وبحســب 
بانتظــام،  الرياضــة  ممارســة 
وتناول طعام صحي، والحصول 
الغذائيــة  العناصــر  علــى 
أن  يمكــن  أشــياء  الصحيحــة، 
تســاعد في الحصول على عظام 

أقوى.
 EAT THIS وبحســب موقــع
NOT THAT الصحــي فــإن 
الخضروات الورقية الداكنة هي 
واحــدة من أفضــل الخضروات 

التي يمكن تناولها للمســاعدة في 
منع أو إبطاء فقدان العظام.

وأشار أخصائيو التغذية إلى عدة 
أنواع  من الخضر الورقية التي 
يمكن االعتمــاد عليها في الغذاء 
اليومــي كـــ الســبانخ الكرنــب، 
والســلق  الروماني،  الملفــوف، 
والخضــراوات  السويســري، 

الورقية الداكنة.
وتشــمل الخضــروات الورقيــة 
علــى  تحتــوي  التــي  الداكنــة 
مســتويات عالية من الكالسيوم: 

والملفــوف  والبروكلــي  اللفــت 
والبوك تشوي.

ووفقا لجمعيــة الصحة الوطنية، 
علــى الرغــم مــن أن الســبانخ 
صحيــة للغايــة، إال أنها تحتوي 
على األوكســاالت التي يمكن أن 
تؤثر ذلك ســلبا على امتصاص 
الكالســيوم، لذا فإن السبانخ ليس 
مصدرا جيدا للكالســيوم للعظام 

دائما.
يخزن الجســم معظم الكالســيوم 
في األســنان والعظــام ، لذا فإن 
للحفــاظ  ضــروري  الكالســيوم 
على صحة وقوة العظام، وتشير 
الدراســات إلــى انــه مــع التقدم 
بالعمــر إذا لم يحصل اإلنســان 
على نســبة كافية من الكالســيوم 
ســيقوم الجســم بشــكل طبيعــي 
بسحبه من العظام و األسنان مما 
يؤدي إلــى تراجع صحة الهيكل 

العظمي
إلى جانــب الكالســيوم، تحتوي 
العديد مــن الخضروات الورقية 
والملفــوف  الكرنــب  مثــل 
والبروكلي على نســبة عالية من 
فيتاميــن K أيضا. ويشــتهر هذا 
الفيتاميــن بقدرتــه علــى الحفاظ 
علــى تخثر الدم بشــكل صحي، 
باإلضافــة إلــى المســاعدة فــي 

الحفاظ على قوة  العظام.
                             وكاالت



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

والیة قسنطینة 

المجلس الشعبي البلدي ابن زیاد 

طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا 

2022/ 03 رقم

097125129220822 بلدیة ابن زیاد :  NIF  رقم التعریف الجبائي

المجلس الشعبي البلدي ابن زیاد یعلن عن طلب العروض المفتوح مع اشتراط قصد انجاز مشروع :  

 أقسام مدرسة خلفاوي أحسن-ابن زیاد " 04" إنجاز  

فما فوق بإمكانھا سحب دفتر الشروط مقابل دفع مبلغ قدره 03كل المقاوالت التي ي حوزتھا شھادة التأھیل والتصنیف المھني في بناء القطاع كنشاط رئیسي من الدرجة الثالثة (- (
دج یسدد لدى أمین الخزینة البلدیة.  2000

 یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام یجب أن تشمل العروض على ملف 2015 سبتمبر سنة 16 مؤرخ في 15-247 من المرسوم الرئاسي رقم 67طبقا للمادة 
الترشح وعرض تقني ومالي .یوضع ملف الترشح  والعرض التقني والعرض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بأحكام ، یبیّن  كل منھا تسمیة المؤسسة  ومرجع طلب العروض 

وموضوعھ تتضمن عبارة "ملف الترشح " أو "عرض تقني " أو "عرض مالي " حسب الحالة وتوضع ھذه األظرفة في ظرف آخر مقفل بأحكام ومغلق یحمل عبارة " ال یتح إال من 
 موضوع طلب العروض . 03 طلب العروض رقم –طرف لجنة تح األظرة وتقییم العروض 

ابن زیاد "  -  أقسام مدرسة خلفاوي أحسن04" إنجاز  

یتضمن ملف الترشح :  

مملوء مؤرخ وممضي   - حسب النموذج المرفق في دفتر الشروط ) تصریح بالترشح (

مملوء مؤرخ وممضي   - تصریح بالنزاھة (حسب النموذج المرفق في دفتر الشروط )

القانون األساسي للشركات   -

الوثائق التي تتعلق بالتفویضات التي تسمح لألشخاص بإلزام المؤسسة   -

فما فوق)  03نسخة من شھادة التأھیل والتصنیف المھني ساریة المفعول(قطاع البناء كنشاط رئیسي من الدرجة الثالثة ( - (

للنشاط مؤشر علیھ من طرف مصالح الضرائب  2019/2020الحسابات المالیة للسنتین األخیرتین ( - (

 نسخة التأمین ساریة المفعول )+قائمة الوسائل المادیة (مرفقة بالبطاقات الرمادیة أو كل الوثائق التنظیمیة المعمول بھا ساریة المفعول  -

أقل من +والشھادات – ساریة المفعول CNAS- قائمة الوسائل البشریة مدعومة بنسخة من شھادة أداء المستحقات الضمان االجتماعي  بالنسبة 03 شھادات االنتساب (  أشھر )
.للمھندسین والتقنیین

. المصادق علیھا2020- شھادة من نسخة اإلیداع القانوني للحسابات اإلجتماعیة التجاریة مع شخصیة قانونیة بموجب القانون الجزائري لسنة 

.- مذكرة اتفاق في حالة تجمع ممضي ومختوم

یتضمن العرض التقني :  

 التصریح باالكتتاب مملوء وممضي ومؤرخ-
 دفتر الشروط مؤشر یحتوي على عبارة " قرئ وقبل" مكتوبة بخط الید -
المذكرة التقنیة التبریریة  -

یتضمن العرض المالي :  

مملوءة، مؤرخة وممضیة. - رسالة التعھد (حسب النموذج المرفق في دفتر الشروط )
جدول األسعار الوحدویة مملوء، مؤرخ وممضي  -
الكشف التقدیري مملوء، مؤرخ وممضي  -

مالحظة  

 یسجل أنھ ال یسمح بأي شطب أو زوائد أو أي  نوع كان على القطع المكتوبة للعرض لكن المعارض یمكن لھ مرافقة كل ھذا بمالحظات مكتوبة .•
لدى مقر المجلس الشعبي البلدي ابن زیاد مكتب الصفقات العمومیة  نھج - ولیس إرسالھا )  ابن زیاد استقبال العروض سیوافق آخر یوم إلیداع 54نوفمبر 1یجب إیداع العروض (

  دقیقة كحد أقصى.00 سا و10العروض . أیداع العروض یكون في آخر یوم من أیام تحضیر العروض على الساعة  
   أو الجرائد الیومیة.BOMOP أیام ابتداء من أول ظھور على 08مدة تحضیر العروض حدد بـ -
 نوفمبر 1 دقیقة  بمقر المجلس الشعبي البلدي ابن زیاد قاعة االجتماعات نھج 00 سا و 10فتح ملف الترشح والعروض التقنیة والمالیة یكون  ي نفس یوم إیداع العروض على الساعة -

 ابن زباد .54
 إذا توافق ھذا الیوم مع طلة أو یوم راحة رسمي یمدد یوم ایداع العروض إلى یوم العمل الموالي.-
ابتداء من آخر یوم تحضیر العروض.90مدة صالحیة العروض تساوي مدة تحضیر العروض زائد ثالثة أشھر (-  یوم)
  المتضمن تنظیم الصفقات 2015 سبتمبر سنة 16 من المرسوم الرئاسي المؤرخ في 70تبعا ألحكام المادة -
 العمومیة،تدعو المصلحة المتعاقدة كل المتعھدین لحضور جلسة فتح األظرف. -

رئیس المجلس الشعبي البلدي 
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اإلثنين 09 ماي 2022 م
الموافق لـ 08 شوال 1443 هـ

الجمهورية الجزائرية الديمـقراطـية الشعبــية
األستاذ نوفل اسماعيل محضر قضائي
لدى اختصاص مجلس قضاء سطيــف

الكائن مقره بحي 80 مسكن - بيزار –
رقم 02 مقابل مديرية التربية سطيف

رقـم الهاتـف 036749515
المحــمـول 0554162228

اعالن عن بيع مناب عقاري لقاصر بالمزاد العلني

لفائــــــــدة : عباســي مســعودة بنــت عبــد الحفيــظ باعتبارهــا وليــــة القاصـــــر مويــات 
يونـــــس بــن البشــير الســاكنة بـــ 08 شــارع حفيــظ محمــد )المحطــة( ســطيف.

بنــاء علــى رخصــة التصــرف فــي امــوال قاصــر الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة 
ســطيف بتاريــخ 08/09/2021 تحــت رقــم 555/21 . 

بنــاء علــى محضــر ايــداع قائمــة شــروط البيــع المودعــة بكتابــة ضبــط محكمــة ســطيف 
بتاريــخ 12/12/2021  تحــت رقــم االيــداع  75/2021 . 

ــس قضــاء  ــدى اختصــاص مجل ــي ل ــماعيل محضــر قضائ ــل اس ــتاذ / نوف ــن االس يعل
ســطيف انــه ســوف يتــم البيــع بالمــزاد العلنــي بقاعــة الجلســات بمحكمــة ســطيف يــوم 
:31/05/2022 علــى الســاعة التاســعة صباحــا 09:00  للعقــار المعيــن كمــا يلــي : 
عبــارة عــن منــاب مقــدر بـــ 14/65 مــن عقــــار للســــكن و الكائــن بســطيف حــي 12 
ــح 187  ــعة المس ــة 136 س ــة ملكي ــم 213 مجموع ــة قس ــد المحط ــظ محم ــج حفي نه

متــر مربــع يتكــون مــن : 
اوال: الطابــق األرضــي يتكــون مــن : قبــو، مدخــل، رواق، 04 غــرف، 03 مطابــخ، 

مرحاضــان، فنــاء، ديبــارة. 
ثانيا: الطابق األول يتكون من : 03 غرف، مطبخ، سطح مستعمل.

و الثمــن االفتتاحــي النطــاق عمليــة البيــع بالمــزاد العلنــي : ألعلــى عــارض و أخــر 
مزايــد

شــروط البيــع : اضافــة الــى الشــروط المذكــورة فــي دفتــر الشــروط فــان الراســي عليــه 
ــف والرســوم المســتحقة  ــن والمصاري ــاد الجلســة خمــس الثم ــع حــال انعق ــزاد يدف الم
ويدفــع المبلــغ المتبقــي فــي اجــل اقصــاه ثمانيــة )08( أيــام بأمانــة ضبــط المحكمــة . 
ــط  ــة الضب ــر الشــروط االتصــال بكتاب ــى دفت ــات ولاطــاع عل ــن المعلوم ــد م ولمزي

ــي.  ــب المحضــر القضائ ــة ســطيف او بمكت ــدى محكم ل
المحضـر القضائـــي

الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين لدى مجلس قضاء برج بوعريريج 
االستاذين /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 االجراءات المدنية واإلدارية
ــس قضــاء  ــدى مجل ــن ل ــن القضائيي ــة للمحضري ــان فيصــل عضــو الشــركة المدني ــن زي ــتاذ ب نحــن االس

ــج  ــرج بوعريري ب
االســتاذين مباركيــة عبــد وبــن زيــان فيصــل الموقــع ادنــاه الكائــن مقرهــا بحــي 05 جويليــة شــارع طيبــي 

احمــد بــرج بوعريريــج 
ــان  ــي ايم ــد ياســين وثعالب ــي محم ــن ثعالب ــي حــق القاصري ــة ف ــزة ســامية القائم ــن الســيدة: مع ــب م بطل

ــج  ــرج بوعريري ــم 15 ب ــارع و رق ــكن ش ــوزة 260 مس ــاكنين بح الس
بمقتضــى رخصــة بالتصــرف فــي امــوال قاصــر الصــادر عــن رئيســة قســم شــؤون األســرة بمحكمــة بــرج 

بوعريريــج بتاريــخ 2022/02/27 , تحــت رقــم 22/170 
نعلــن بانــه تــم ايــداع قائمــة شــروط البيــع بتاريــخ 2022/05/05  برئاســة امانــة ضبــط محكمــة بــرج 
بوعريريــج تحــت رقــم الجــدول 22/55 ايــداع رقــم 22/67 المتعلقــة بالحقــوق العقاريــة المقــدرة ب 

أوال/بالنســبة للقاصــر ثعالبــي محمــد ياســين بــن جمــال المنــاب االول المقــدر ب: 2016/238 والمنــاب 
الثانــي مقــدر ب: 45/10 مــن 2016/336.

ثانيــا: بالنســبة للقاصــر ثعالبــي ايمــان بنــت جمــال المنــاب االول مقــدر ب :2016/119 والمنــاب 
الثانــي المقــدر ب:45/05 مــن 2016/336 وذلــك فــي قطعــة ارض كائنــة بتجزئــة 482 قطعــة بــرج 
بوعريريــج مســاحتها 183 م² تنتمــي الــى قســم 09 مجموعــة ملكيــة 235 مــن مخطــط مســح االراضــي 

لبلديــة بــرج بوعريريــج وقــد حــدد الســعر االفتتاحــي لبيــع هــذه الحقــوق العقاريــة 
-1 بالنســبة للقاصــر ثعالبــي محمــد ياســين بمبلــغ : 1.616.840.27 مليــون وســتمائة وســتة عشــر الــف 

وثمانيــة واربعــون دينــار جزائــري وســبعة وعشــرون ســنتيم 
-2 بالنســبة للقاصــر بــدار ثعالبــي ايمــان بمبلــغ 808.420.13 دج ثمانمائــة وثمانيــة االف واربعمائــة 

وعشــرون دينــار جزائــري وثاثــة عشــر ســنتيم
بمبلــغ اجمالــي يقــدر ب : مليونــان واربعمائــة وخمســة وعشــرون الــف ومئتــان وســتون دينــار جزائــري 

وواحــد واربعــون ســنتيم ) 2.425.260.41 دج( 
وحــدد تاريــخ تاريــخ جلســة االعتراضــات يــوم الثاثــاء الموافــق ل: 2022/05/17 علــى الســاعة الثانيــة 

زواال قســم البيــوع العقاريــة بمحكمــة بــرج بوعريريــج 
ــى االقــل قبــل جلســة االعتراضــات  ــام عل ــة اي تقــدم االعتراضــات بعريضــة الــى رئيــس المحكمــة بثاث
ــة  ــوع العقاري ــس البي ــب رئي ــة زواال بمكت ــى الســاعة الثاني ــق ل 2022/05/17 عل ــاء المواف ــوم الثاث ي
بمحكمــة بــرج بوعريريــج ولــكل االســتعامات االتصــال بمكتــب الشــركة المدنيــة المهنيــة للمحضريــن 
ــان فيصــل او  ــن زي ــد هللا وب ــة عب ــتاذين مباركي ــج االس ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــدى مجل ــن ل القضائيي

ــط المحكمــة.  ــة ضب بامان
المحضر القضائي

مكتب االستاذ شالبي عبد الغاني محضر قضائي 
لدى محكمة برج بوعريريج ومجلس قضاء برج بوعريريج 
الكائن مكتبه بشارع محمد المقراني رقم 15 برج بوعريريج 

الهاتف: 035.73.93.69
اعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني 

طبقا للمادة 750,749 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 
نحن األستاذ شابي عبد الغاني محضر قضائي

ــه  ــج الموجــود مكتب ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــج ومجل ــرج بوعريري ــدى محكمــة ب  ل
ــوان المذكــور اعــاه  بالعن

بطلب من السيد )ة( بلعربي فريد بن عمار 
العنــوان ب: المتخــذ مكتــب محاميــه عنوانــا لــه الكائــن 08 شــارع العقيــد عميــروش 

بــرج بوعريريــج 
بموجــب الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج القســم العقــاري بتاريــخ 
 19/02349 الفهــرس  19/02173 رقــم  الجــدول  تحــت رقــم   2019/05/13

الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 23 فيفــري 2020.
بنــاء  علــى األمــر بتحديــد جلســة البيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن رئيــس محكمــة 
ــة  ــق ببناي ــم 20/996 والمتعل ــخ  2020/06/18  تحــت رق ــج بتاري ــرج بوعريري ب

ســكنية تتكــون مــن طابــق أرضــي وطابــق أول وثانــي فــي  
طور اإلنجاز  تقع بشارع حي الحدائق ببرج بوعريريج

تنتمــي للقســم 84 مجموعــة ملكيــة 16 ببلديــة بــرج بوعريريــج مســاحتها 467 متــر 
مربــع )اربعمائــة وســبعة وســتون متــر مربــع( 

بأعلــى عــرض )) وقــد حــدد الســعر االفتتاحــي للعقــار بالخبــرة المنجــزة  بمبلــغ 
دج((  90.000.000.00

يكــون البيــع يــوم : 2022/05/17 علــى الســاعة )10.00( العاشــرة صباحــا بقاعــة 
الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج 

المحضــر  الغانــي  بمكتــب األســتاذ شــابي عبــد  ولــكل االســتعامات االتصــال 
بــرج بوعريريــج. بأمانــة ضبــط محكمــة  او  القضائــي 

المحضر القضائي 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـــــــــة
والية: برج بوعريــــريــــــــج

دائــــــرة: مجانة
بلديـــــة : مجانة

مصلحة التنظيم و الشؤون العامة
الرقـــــــــــم:  15  / 2021 

وصل تسجيل التصريح بتأسيس الجمعية الرياضية والثقافية
نسائم شباب عين السلطان 

طبقــا ألحــكام المــادة 09 مــن القانــون رقــم : 06-12 المــؤرخ فــي : 18 صفــر 1433 هـــ 
الموافــق لـــ : 12 ينايــر 2012 المتعلــق بالجمعيــات.

تــم هــذا اليــوم : 13/12/2021 تســليم وصــل التصريــح بتأســيس مكتــب الجمعيــة الرياضيــة 
و الثقافيــة »نســائم شــباب عيــن الســلطان« المســماة:

الجمعية الرياضية والثقافية »نسائم شباب عين السلطان« 
الكائن مقرها : بعين السلطان بلدية مجانة

يترأسها السيد: بوديسة مراد.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية برج بوعريريج

دائرة: مجانة
بلدية : حسناوة
رقم 2022/01

وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية ذات طابع اجتماعي

بمقتضــى القانــون رقــم 12-06 المــؤرخ فــي 18 صفــر عــام 1433 الموافــق ل 12 
جانفــي 2012 المتعلــق بالجمعيــات تــم هــذا اليــوم 2022-03-16 وصــل التصريــح 

بتأســيس الجمعيــة المحليــة ذات الطابــع االجتماعــي المســماة:
جمعية الخيل والبارود لقرية الزعامشة 

الكائن مقرها : منزل السيد : قاسيمي النذير حي سليمان عميرات بلدية حسناوة
اسم الرئيس : بوقرة المسعود بن احمد



n      سورة يس من سور القرآن المكية العظيمة، عدد 
آيات ســورة يس ثالث وثمانون آية، فواصل سورة يس 
القصيرة لها أثر قوي في النفوس المؤمنة، موضوعاتها 
الرئيســية هي موضوعات السور المكية، تحدثت سورة 
يــس عن توحيــد األلوهية والربوبيــة، وعاقبة المكذبين 
بهما، والقضية التي يشــتد عليها التركيز في سورة يس 
هي قضية البعث والنشور، وروى في فضل سورة يس 
العديد مــن األحاديث المختلف فى مدى صحتها، إال أن 
جميعها يؤكد على فضل سورة ياسين في مغفرة الذنوب 

وتكفير السيئات وغير ذلك من الفضائل العظيمة.  
وورد حديث عن فضل ســورة يس ، فعن أنس بن مالك 
رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم قال: 
»إِنَّ لِــُكلِّ َشــْيٍء َقْلًبا، َوَقْلُب الُقْرآِن يــس، َوَمْن َقَرأَ يس 
اٍت« رواه  َكَتــَب هللاُ لَُه ِبِقَراَءِتَها ِقَراَءَة الُقْرآِن َعْشــَر َمرَّ

الترمذي.
 سورة يس بعد الفجر 

 قال العلماء عن فضل ســورة يس ، إنه ورد في الســنة 
النبويــة المطهرة الحث على ذكــر هللا تعالى بعد صالة 
الفجر، ومن ذلك ما رواه اإلمام الترمذي في جامعه من 
حديث أنس بن مالك -رضي هللا عنه- قال: قال رســول 
ـى اْلَغَداَة ِفي  هللا صلــى هللا عليه وآله وســلم: »َمْن َصلَـّ
ــْمُس ثُمَّ َصلَّى  َجَماَعــٍة ثُــمَّ َقَعَد َيْذُكــُر هللاَ َحتَّى َتْطلَُع الشَّ
ة«.  ٍة َتامَّ ٍة َتامَّ ٍة َوُعْمَرٍة؛ َتامَّ َرْكَعَتْيِن َكاَنْت لَُه َكأَْجِر َحجَّ
ومن أعظــم الذكر قراءة القرآن الكريم، وقد ورد األمر 
الشــرعي بقراءته مطلًقا، واألمر المطلق يقتضي عموم 
الزمان والمكان واألشخاص واألحوال، فامتثاله يحصل 
ا أو جهًرا، وال يجوز  بالقراءة فرادى أو جماعات، ســّرً

تقييده بهيئة دون هيئة إال بدليل.
وورد الشــرع بفضل ســورة يس وِعَظِم ثواب قراءتها 
في نحــو ما أخرجــه الدارمي والترمــذي والبيهقي في 
»شــعب اإليمان« من حديث أنس بن مالك -رضي هللا 
عنــه- عن النبي -صلى هللا عليه وآله وســلم- قال: »إِنَّ 
لُِكلِّ َشيٍء َقْلًبا، َوَقْلُب اْلُقْرآِن )يس(، َمْن َقَرأَ )يس( كَتَب 
اٍت«، وأخرج  هللاُ لَــهُ ِبِقَراَءِتَهــا ِقَراَءَة اْلُقْرآِن َعْشــَر َمرَّ

الطبراني وابن مردويه من حديث أنس -رضي هللا عنه- 
مرفوًعــا: »َمْن َداَوَم َعلَى ِقَراَءِة يــس ُكلَّ لَْيلٍَة ثُمَّ َماَت، 

َماَت َشِهيًدا.«
وأفادت دور اإلفتاء بناًء على ذلك وفي واقعة السؤال ما 
فضل قراءة ســورة يس بعد الفجر : فال مانع من قراءة 
سورة )يس( بعد صالة الفجر، وال بأس بالمواظبة على 
ذلــك، ولكن الجهــر بذلك في جماعة مشــروط بموافقة 
القائمين على المسجد؛ تنظيًما لزيارة هذا المقام الشريف؛ 
وتأدًبا في حضرة صاحبه اإلمام الحســين عليه السالم، 
ليتــم ذلك بشــكل ليس فيه تشــويش على بقيــة الذاكرين 
وُقّراء كتاب هللا تعالى؛ استرشاًدا باألدب النبوي الكريم 
في قوله -صلى هللا عليه وآله وسلم-: »اَل َيْجَهْر َبْعُضُكْم 
َعلَــى َبْعٍض ِباْلُقــْرآِن« رواه اإلمام مالك في »الموطأ« 

واإلمام أحمد في »المسند.«
فضل سورة يس

يتّفق أهل العلم على أّن القرآن الكريم بكّل سوره وآياته 
محُض خير وبركة، وســورة يس من السور التي ُروي 
بشــأنها روايات كثيــرة، وجاء في بعــض الروايات أّن 
قــراءة ســورة يس ســبب في مغفــرة الذنــوب وتكفير 
الســيئات، وما ذلك على هللا بعزيز، فعن جندب -رضي 
هللا عنه- قال: قال النبي -عليه الصالة والســالم-: »َمن 
قــَرأ يس في ليلــٍة ابتغاَء وجِه هللاِ ُغِفر لــه«، وجاء في 
روايــة أخرى الوصيــة بقراءتها على من حان أجله من 
المسلمين؛ فعن معقل بن يسار -رضي قراءة سورة يس 
على المحتضر هلل عنه- عن رســول هللا -عليه الســالم- 

أنّه قال: »اقَرؤوا على موتاكم يس.«
 كمــا رأى جمهــور علمــاء األمــة ومنهــم الشــافعية 
والحنفية والحنابلة أّن قراءة ســورة يس على المحتضر 
ُســنّة، واســتدلوا على ذلك بحديث النبــي -عليه الصالة 
والســالم-: »اقرءوا يــس على موتاُكم«، والســبب في 
استحباب العلماء لقراءة هذه السورة عند المحتضر أنّها 
تشتمل على التوحيد والمعاد، كما أّن فيها بشارة للمؤمن 
الــذي يموت علــى التوحيد بالجنة والعاقبة الحســنة في 
اآلخــرة، ومن ذلك قولــه- تعالى-: »ِقيَل اْدُخــِل اْلَجنََّةۖ  

َقاَل َيا لَْيَت َقْوِمي َيْعلَُموَن ِبَما َغَفَر لِي َربِّي َوَجَعلَِني ِمَن 
اْلُمْكَرِميــَن«، فســماع هذه اآلية فيه بشــارة للمؤمن في 
حال احتضاره، واالستبشــار فيه تسهيل لخروج الروح 

من الجسد.
الموضوعات الرئيسية في سورة يس

 يغلب على سورة يسين طابع موضوعات الّسور المكية 
التي تهدف إلى بناء أســس العقيدة الصحيحة واإليمان؛ 
ولكــّن هــذه الموضوعــات تُعــَرض فــي ســورة يــس 
مصحوبة بتأثيٍر يناســب ظاللها، ويتناســق مع إيقاعها، 
لذا فإّن القارئ المتدبّر يجد في ثناياها المباركة ما يأتي:
 أواًل:- تناول سورة يس طبيعة الوحي وصدق الرسالة؛ 
ففــي بدايتها يقول المولى – ســبحانه-: »يس، والقرآن 

الحكيم، إنك لمن المرسلين«.
 ثانًيا:- تســوق آيات سورة يس قصة أصحاب القرية إذ 
جاءها المرســلين، تحذيًرا من عاقبة التكذيب بالرســالة 

وجحود الوحي اإللهّي. 
 ثالًثا:- تتعّرض سورة يس لقضية األلوهيّة والوحدانيّة، 
ويظهر ذلك من اســتنكار اإلشــراك باهلل ســبحانه على 
لسان الرجل المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة، وهو 
يقــول: »َوَما لَِي اَل أَْعبُُد الَِّذي َفَطَرِنــي َوإِلَْيِه تُْرَجُعوَن، 
ْحَمـُن ِبُضرٍّ الَّ تُْغِن َعنِّي  أَأَتَِّخُذ ِمن ُدوِنِه آلَِهًة إِن يُِرْدِن الرَّ
َشــَفاَعتُُهْم َشــْيًئا َواَل يُنِقُذوِن«، وقبل نهاية السورة يأتي 
ذكــر هذه القضية من جديد، قــال – تعالى-: »َواتََّخُذوا 

ِه آلَِهًة لََّعلَُّهْم يُنَصُروَن«. ِمن ُدوِن اللَـّ
 رابًعا:- ترّكز ســورة يس على مسألة البعث والنشور، 
حيــث ترد فــي أكثر من موضع في ذات الســورة، ففي 
بدايات السورة يقول –سبحانه-: »إِنَّا َنْحُن نُْحِيي اْلَمْوَتى 
ُموا َوآَثاَرُهْم َوُكلَّ َشــْيٍء أَْحَصْيَناُه ِفي إَِماٍم  َوَنْكتُــُب َما َقدَّ
ِبيــٍن«، ثّم يأتي ذكرها في قصة أصحاب القرية، وفي  مُّ
وســط الســورة تنقل مشــهًدا متكاماًل من مشــاهد اليوم 
اآلخر، وفي ختام الســورة يقول – تعالى-: » َوَضَرَب 
لََنا َمَثاًل َوَنِســَي َخْلَقُه َقاَل َمــن يُْحِيي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميٌم، 
ٍة َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعلِيٌم.« َل َمرَّ ُقْل يُْحِييَها الَِّذي أَنَشأََها أَوَّ

دالالت من سورة يس 
تضمنّــت ســورة يس العديــد من المقاصــد والدالالت، 

وأبرزها:
 أواًل:- بــدأت الســور ببيــان إعجــاز القــرآن الكريــم، 
والتحــدي فــي اإلتيــان بمثلــه بالحــروف المقطعة في 
البداية، وأقسم هللا -سبحانه- في السورة بالقرآن الكريم؛ 

تنويًها لمكانته ولفًتا لألنظار.
ثانًيا:- حّققت الســورة قاعدًة متينًة للعقيدة، فبيّنت طبيعة 
الوحي، وصدق الرسالة وإنكار الشرك، وترسيخ معنى 

الربوبية والوحدانية.  
ثالًثــا:- لفتت األنظار إلى إبداع هللا -ســبحانه- في خلق 
الكــون، واآليات التي بثّها التي تــدّل على وحدانية هللا، 

وتدعو إلى التفّكر بتلك اآليات.
                                      عن صدى البلد بتصرف

إسالميات

َمَواِت َوَربَّ األْرِض َوَربَّ  اللَُّهمَّ َربَّ السَّ
الَعْرِش الَعِظيِم، َربََّنا َوَربَّ ُكلِّ شيٍء، َفالَِق 

الَحبِّ َوالنََّوى، َوُمْنِزَل التَّْوَراِة َواإِلْنِجيِل َواْلُفْرَقاِن، 
أَُعوُذ بَك ِمن َشرِّ ُكلِّ شيٍء أَْنَت آِخٌذ بَناِصَيِتِه، 
ُل فليَس َقْبلََك شيٌء، َوأَْنَت اآلِخُر  اللَُّهمَّ أَْنَت األوَّ
اِهُر فليَس َفْوَقَك  فليَس َبْعَدَك شيٌء، َوأَْنَت الظَّ

شيٌء، َوأَْنَت الَباِطُن فليَس ُدوَنَك شيٌء، اْقِض َعنَّا 
ْيَن، َوأَْغِنَنا ِمَن الَفْقِر. الدَّ

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية
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n  قــال تعالــى : )لَِيْأُكلُــوا ِمــْن َثَمــِرِه َوَما َعِملَْتــُه أَْيِديِهــْمۖ  أََفَل 
َيْشُكُروَن(اآلية 35 سورة يس 

n  قال رســول هللاـ  صلَّ هللا عليه وســلمـ  : } َقْلُب القرآن يس ، 
ال يقرؤهــا رجل يريد هللا والدار اآلخرة إال غفر هللا له ، اقرؤوها 

على موتاكم { رواه أحمد والنسائي .

n النصيحــة : هــي اإلبداء بالرأي الصحيــح والتوجيه الي 
الطريق الصحيح الذي يجب اتباعه فالنصيحة تعني التوجيه 
واإلرشــاد الــي األمــر الصحيــح الغافل عنه الشــخص فإنَّ 
يــن وقوامه، وِبها  للنَّصيحــة أهميــًة عظيمة، فهي عماُد الدِّ

خاء في البلد.  َيصلح العباد، ويسوُد األمن، ويعمُّ الرَّ

n  »ما اســترعى هللا عبدا رعية فلم يحطها بنصحه إال 
حرم هللا عليه الجنة«

                      محمد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 

فوائد القرآن 
 - يشــفي اإلنســان مــن الحيرة التي تصيبــه، كما أّن قراءتــه تبعد عن اليأس 

واإلحباط.
- يبين المساواة بين الرجل والمرأة في التكليف، والتشريف، والمسؤولية.

- يبعد اإلنسان عن الخوف، والخرافات، واألوهام.
- يقدم تفسيًرا دقيًقا للحياة، والكون، واإلنسان.

- يبعد اإلنسان عن جميع انواع الشبهات.
- يلقي في قلب القارئ الطمأنينة والسكينة. 

 آثار هجر القرآن الكريم
 - كثرة الهّم والحزن في الحياة، فالحياة مليئة بالمشاكل والهموم، ومن فقد نور 

القرآن لن يتمكن من الوقوف في وجه هموم الحياة.
- إظالم النفس، ووحشــة القلب، حيث يشــعر المسلم الهاجر لكتاب هللا بظلمة 

في نفسه، تنعكس على سلوكه اليومي، وعلى مزاجه العام.
- قلَّة بركة الرزق، فيشعر أنَّ الرزق رغم وفرته باستمرار ال بركة فيه أبًدا، 

وأنَّه ال يكفي حتى معاشه اليومي.
- نفور في العالقات االجتماعيَّة.

- اضطراب النفس، والشعور بالتوتر.- حرمان العبد من فضل التالوة والتعبد 
بها: فقد فوت العبد على نفســه بهجرانه للقرآن أجًرا عظيًما، وفضاًل كبيًرا.- 
الحرمان من شــفاعته له يــوم القيامة: فقد جاء في الحديــث: »اقرؤوا القرآن 
فإنه يأتي يوم القيامة شــفيعا ألصحابه«- تغلب الشيطان وأعوانه من شياطين 
الجــن واإلنس: فذكر هللا تعالى خير حافــظ للعبد، فاهلل خير حافًظا وهو أرحم 

الراحمين.
إعداد :  إيناس شروانة

اإلثنين 09 ماي  2022 م
الموافق لـ 08 شوال 1443 هـ

سورة يس قلب القرآن ..  فضلها ودالالتها 

تفقه في دينك
 دعاء اليوم  فوائد قراءة القرآن الكريم وآثار هجره



جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية  

ندوة علمية وتاريخية بمناسبة ذكرى مجازر 
08ماي 1945

عين على الجامعة
21 اإلثنين 09 ماي  2022 م

الموافق لـ 08 شوال 1443 هـ

يوم دراسي حول الجامعة وسونطراك 
بجامعة سكيكدة 

n نظمت، نهاية األسبوع المنصرم 
جامعة 20أوت 1955بسكيكدة يوم 
دراسي »الجامعة،سونطراك« وذلك

الجامعــة  دور  لتفعيــل  تجســيدا 
تنميــة االقتصاديــة للوطن و  فــي ال
االســتثمار فــي األمــن الطاقوي من 
خــال باحثيها بقاعــة المحاضرات 
بمجمــع مســعود بوقادوم بمشــاركة 
وفد من شركة سوناطراك على رأسها 
المديــر المركزي للبحث و التطوير 
مصطفــى بــن عمــارة رفقــة مدير 

الجامعة بوفندي توفيق
قــاء فرصة لعــرض تاريخ  ل ويعــد ال
التطويــر  و  البحــث  فــي  الشــركة 
فتــرة الممتدة مــن 1972 الى  فــي ال
1018 و اســتراتيجيتها بعد إنشــاء 
و  لبحــث  ل المركزيــة  المديريــة 
التطويــر و التي نظمــت عملها في 
لباحثين  07 محاور أساســية يمكن ل
المساهمة فيها نذكر منها حسب ما 
جاء في الصفحة الرســمية للجامعة 
،المحور األول فــي الحفر و اإلنتاج 
ثانــي فــي  و الهندســة، المحــور ال
لنفط  طرق االســتخاص المحســن ل
و طــرق محســنة الســتخراج النفط 

الثالث في  )IOR/EOR(.،المحور 
بيئية،  ال البيوتكنولوجيا البترولية و 
والمحور الرابع حول المواد ، التآكل 

و التفتيش
والمحــور مــا قبــل األخيــر حــول 
يــة  الفعال و  المتجــددة  الطاقــات 
الطاقوية أما المحور األخير فيخص 
المحــاكاة ، الرقمنــة ، النمدجــة و 
التحســين كما أبرز العرض المهام 

األساسية للمديرية المركزية .
وقدم عدد من األســاتذة الباحثين من 
جامعة ســكيكدة حول هذه المحاور 
خالهــا  مــن  شــرحوا  مداخــات 
مشــاريعهم البحثيــة ذات العاقــة 
محــاور  فــي  بالشــركة  المباشــرة 

مختلفة.
نقــاش بناء و ثري أعقب المداخات 
كما أســدى الســيد المدير المركزي 
للبحث و التطويــر و مرافقيه جملة 
لباحثيــن إلبــراز  مــن التوجيهــات ل
نقــاط القوة فــي هذه المشــاريع من 
حيث األهمية اإلقتصادية للمشــروع 
و تخفيض تكاليــف اإلنتاج ، تقدير 
تكاليف المشــروع و تحديد الوسائل 

المستخدمة فيه و غيرها .

تــه  ــول فــي مداخل n    وأضــاف األســتاذ بهل
التي ألقاها يوم أمس في فعاليات الندوة العلمية 
تــي أقيمت بجامعــة األمير عبد  والتاريخيــة ال
القادر للعلوم اإلسامية بمناسبة ذكرى مجازر 
08ماي 1945إلى أن الصحف الفرنسية حاولت 
تقزيم اإلطار الزماني والمكاني لهذه المظاهرات 
وحصرهــا فــي مدينة قســنطينة وإغفــال باقي 
 la  المــدن الجزائريــة، مضيفــا أن صحيفــة
croix اعتبــرت المظاهــرات انتفاضــة الجياع 
بــة بتحســين  وأن الجزائرييــن خرجــوا للمطال
ظروفهم اإلجتماعية وعلى نفس المنهج ســارت 
 new york time الصحــف األميركية ومنهــا
تــي تبنــت الطرح الفرنســي ونقلــت ما يريد  وال

الفرنســيون إيصاله رغــم محاولة رؤســاء هذه 
الجرائــد إيصــال الحقيقــة إال أن الضغوطــات 
الممارســة ضدهــم حالــت دون ذلك ،هــذا وقد 
ذكرت الصحــف األمريكية القصــف الذي كان 
ــه المتظاهرون وبررتــه بأن الطرف  يتعرض ل
الجزائري هو من كان يفتعل المشاكل وقد اتخذ 
التاريخيون هذه المقاالت كشــواهد على بشاعة 
المســتعمر ،متابعة أما الصحــف العربية فقد 
ســاهمت مســاهمة كبيرة في تنوير الرأي العام 
وتقديــم المعلومــات الصحيحــة حول بشــاعة 
الجرائم وخاصــة الصحــف المصرية صحيفة 
تــي أصــدرت العديد من  الوفــد والمصــري وال
المقــاالت التي حاولت من  خالها إبراز فظاعة 

الفرنسيين دعم قضية الشعب الجزائري األعزل 
الذي طالب فرنسا بتحقيق وعودها بعد مشاركته 

ثانية.  في الحرب العالمية ال
ــوظ شــراك في  مــن جهتــه أكــد المجاهــد محف
تــه أن هذه االنتهــاكات وضعت منظومة  مداخل
ــى المحك ،كما  القيم والشــعارات الفرنســية عل
قانونيــة للدولة  حمل المســؤولية المعنويــة وال
الرســمية التي أشــرفت على هــذه االنتهاكات ، 
إضافــة إلى أن هــذه المجازر شــكلت منعرجا 
حاســما في إذكاء الروح الوطنيــة والتفكير في 
النضال المســلح للتحرر من االســتعمار ، كما 
ــود الذي  ــوا الوق اعتبــر أن 45000 شــهيد كان
أشــعل الثورة التحريرية وأسمع صوت الشعب 

في المحافل الدولية.
ودعا األســتاذ عزيز حداد نائب رئاسة الجامعة 
ــم التي  ــى ضــرورة إعتــراف فرنســا بالجرائ إل
قامــت بها ضد اإلنســانية في الجزائــر، معتبرا 
أن االســتعمار الفرنسي في حد ذاته جريمة وما 
يشــهد على ذلك متحف اإلنسان بباريس والذي 
تتفاخــر به هاتــه األخيــرة والذي يحمــل رفات 

الشهداء الجزائريين.
وأجمع المشاركون في الندوة العلمية التاريخية 
حــول مجــازر  الثامن مــاي، أن المجازر التي 
قامــت بها فرنســا ضــد الشــعب الجزائري تعد 
بــوا  وطال حقــه،  فــي  األركان  ــة  كامل جريمــة 
ــة واألحــداث إلرغام  المؤرخيــن بقديــم كل األدل

فرنسا على االعتذار واالعتراف بجرائمها.

                                          دالل بوعالم 

أكد األستاذ هشام بهلول في مداخلته بعنوان مجازر 08 ماي 1945 في الصحافة الخارجية أن الصحف 
الفرنسية على غرار صحيفتي la croix  و le parisien حاولت تغليط الرأي العام من خالل

 استعمال التعتيم اإلعالمي وتقزيم عدد القتلى.

n افتتحــت يــوم أمــس بجامعــة 
عبــد الحميد مهري فعاليات الطبعة 
الســابعة لمعرض الكتاب الجامعي 
تقنــي المنظــم مــن قبل  العلمــي وال
ــذات الجامعة  المكتبــة المركزيــة ل
الخميــس  يــوم  اختتامــه  والمقــرر 
يــة التكنولوجيات  المقبــل ببهــو كل

الحديثة للمعلومات واالتصال.
وتشهد هذه الطبعة السابعة حضور 
اثني وعشــرين )22( ناشرا وموردا 
لكتــاب الجامعي العلمــي والتقني  ل

كما تتضمن مشــاركة نوادي علمية 
تابعــة للمديرية الفرعية لألنشــطة 
يــة والرياضيــة من  ثقاف العلميــة وال
خال ورشــات ومداخات وأنشــطة 
ومسابقات فكرية ذات صلة بالكتاب 

والقراءة.
كمــا ســيعرض أســاتذة جامعة عبد 
الكتب  مهري-قســنطينة2  الحميــد 
ــام  ــة أي ل تــي ألفوهــا طي العلميــة ال

المعرض.
                                        دالل.ب

بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 02

افتتاح الطبعة السابعة لمعرض الكتاب الجامعي العلمي والتقني 

األســبوع  نهايــة  نظــم     n
الفارط مختبــر lerica مؤتمرا 
الباحــث  نشــطه  ــا  موضوعي
عميــروش  فريــد  الجزائــري 
المتخصــص في جراحة العظام 
الميكانيكيــة الحيويــة بجامعة 
شــيكاغو، وذلك بمســمع قاتي 
عبد الصمــد بالقطب الجامعي 
ســيدي عمار حســب ما نشرته 

جامعة باجي مختار عنابة.
وقدم األستاذ الدكتور عميروش 
قــاء الذي  ل فريــد خــال هــذا ال
جمعــه مــع عــدد من األســاتذة 
بــة لمحــة مختصــرة عن  والطل
مســاره التعليمــي واالكاديمــي 
بدايــة من مزاولة تعليمه العالي 
بجامعة قســنطينة وتخرجه من 
جامعة سينسيناتي، أين حصل 
البكالوريــوس  درجــة  ــى  عل
والماجستير والدكتوراه في علوم 
الهندســة والفضــاء والهندســة 
الميكانيكيــة مــع التركيز على 
الميكانيــكا الحيويــة، وصــوال 
ــي كأســتاذ  ــى منصبــه الحال إل
ومديــر أبحاث جراحــة العظام 
في جامعة إلينوي في شيكاغو، 
ومدير الميكانيــكا الحيوية في 
 Northshore University
أبحــاث  معهــد   ،  Systems
لجامعــة  تابــع  ال العظــام 
شــيكاغو. وهــو أيًضــا باحــث 
أول في مستشــفى جيسي براون 

للمحاربين القدامى ، شيكاغو ، 
إلينوى. 

عميــروش  ــور  الدكت وأكــد 
فــي  الواســعة  خبرتــه  ــى  عل
لتقويــم  الحيويــة  الميكانيــكا 
العظام والمجــاالت ذات الصلة 
ــول جديدة  حيــث يعمل على حل
ومبتكــرة وإدراكهــا، من مرحلة 
المفهوم إلى اســتعداد الســوق. 
البحثيــة  اهتماماتــه  وتتركــز 
الخاصة في مجــاالت الركبتين 
/ الوركين، والميكانيكا الحيوية 
واألنســجة  الفقــري،  للعمــود 
البيولوجيــة، وواجهــة العظام / 
م الحركــة / حركية  الــزرع، وعل
يــل  البشــرية، وتحل المفاصــل 
والمحدودة  التجريبية  العناصر 
لتوصيــف  المســتخدمة 
الســلوك الميكانيكي لألنســجة 
البيولوجيــة واألجهزة الترميمية 

طب العظام.
وحاز األستاذ الدكتور عميروش 
ــى العديد مــن براءات  فريــد عل
االختراع بما في ذلك فئة مبتكرة 
وثورية مــن المضخات الدقيقة 
مــع ردود الفعــل الحســية التي 
يمكــن أن تقــدم أكثر مــن دواء 
االصطناعــي(  )البنكريــاس 
لمساعدة مرضى السكري. كما 
ابتكــر الركبــة الذكيــة وأجهزة 

تقويم العظام األخرى.
                                ق.ث

مؤتمر موضويع من تنشيط الباحث فريد 
عمريوش من جامعة شيكاغو بعنابة  

n شــهدت مؤخــرا جامعــة صالــح 
بوبنيدر، قسنطينة 3 ،زيارة تفتيشية 
بدراســة  مكلفــة  الوزاريــة  للجنــة 
معاييــر ترتيب و تصنيــف الجامعات 

الجزائرية .
الها ، الســيد  ب اللجنة التي كان في اســتق
مدير جامعة قسنطينة 3، األستاذ أحمد 
بــوراس باشــرت أعمالها بجلســة عمل 
مطولة على مســتوى قاعة اإلجتماعات 
بمديرية الجامعة ، وحســب بيان نشــر 
ــى الصفحــة الرســمية للجامعــة تم  عل
فحص و تدقيق كل الوثائق و المحاضر 
و المقررات الخاصــة بمختلف مصالح 
يابة مديرية  ن ــة ، بداية ب اإلدارة المركزي
ابة المديرية  ي م ن بيداغوجيا، ت ل الجامعة ل
ابة  ي يا و البحث العلمي، فن لدراسات العل ل

تعــاون و العاقات  ل ــة الجامعة ل مديري
الخارجية، و أخيرا مختلف المديريات ، 
ــح الفرعية، إضافة إلى بعض  و المصال
ــات المتواجــدة بالجامعــة كخلية  ئ الهي

الجودة ، و خلية اإلعام و االتصال .
وقامت اللجنة رفقة مســؤولي الجامعة، 
بداية  ــارات تفقدية ميدانية و كانت ال بزي
ية الطب، و شــملت قســم الصيدلة،  لكل
و قســم جراحة األســنان ، و بعد انتقلت 
دار  ــم  ت  ، يــل  التحال ــر  لمخب ــة  اللجن
ــة، تم كلية هندســة الطرائق،  ي المقاوالت
ــوم اإلعــام و االتصال و  ــة عل ي ــم كل ت
ــارة لمركز،  ــم زي الســمعي البصــري، ت
ية الفنون  ــارة لكل Data Center و زي
ثقافة ، تم مديرية الفرعية لألنشــطة  و ال
ثقافية والرياضية ، تم مركز  العلمية وال

يم المكثف للغات جامعة قسنطينة  تعل ال
م  تقنيات الحضرية ، ت تم معهد تسيير ال

ية الهندسة المعمارية و التعمير . كل
ــوف على مــدى احترام و  م الوق حيــث ت

يــر  ــات و المعهــد لمعاي ي تطابــق الكل
و  أعمالهــا  فــي  الحوكمــة  و  الجــودة 

بيداغوجية و اإلدارية . نشاطاتها ال
                                            دالل.ب
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إستراحة

n كان أبو نواس خارًجا من دار الخالفة، فتبعه الشاعر الرقاشي وقال له: أبشر يا علي إن الخليفة قد 
والك في هذه الساعة والية، قال أبو نواس وما هي ويلك؟ قال الرقاشي: والك على القردة والخنازير، 

فقال أبو نواس: إذن اسمع وأطع.

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

العالمة البريطانية المسلمة ميريل وين ديفيز 
يف رحاب العلم واإلميان  

n  ميريــل ويــن ديفيــز )23 جــوان 1948 
/1فيفــري 2021( عالمــة وكاتبــة ومذيعة من 
ويلز متخصصة في اإلســام، وشاركت في تأليف 
الكتــب والمقاالت مــع ضياء الدين ســردار. من 
دعــاة األنثروبولوجيــا اإلســامية، كانــت مديرة 

المعهد اإلسامي بلندن. 
ولــدت ميريــل وين ديفيز فــي 23 جوان 1949 
فــي ميرتيــر تيدفيــل ويلــز. التحقــت بمدرســة 
قواعــد ســيفارثفا للمســتويات. وبعــد أن قــرأت 
األنثروبولوجيــا في يونيفرســيتي كوليــدج بلندن، 
بــدأت حياتها المهنية فــي اإلذاعة والصحافة. بعد 
عملــه مع الصحف الويلزية المحلية، وقضت فترة 
مــع راديو بي بي ســي، قضــت ديفيز عقــًدا من 
الزمن مع برامج بي بي ســي الدينية، حيث عملت 
على برامج حائزة على جوائز مثل »إفري مان« 
و«هــارت أو ذا ماتــر« و«غلوبــال ريبــورت« 

ومسلسل »لقاءات مع اإلسالم«. 
اعتنقــت اإلســالم عــام 1981 عن عمــر يناهز 
31 عاًمــا. فــي عام 1985 تركــت هيئة اإلذاعة 
البريطانية لتكتب بشــكل مســتقل وتعمل في مجلة 
إينكويري اإلســالمية التي تتخذ من لندن مقراً لها. 
عملت خالل التسعينيات كمستشارة وكاتبة خطابات 
ألنور إبراهيم نائب رئيس وزراء ماليزيا األسبق، 

وزعيــم المعارضــة فيما بعد. 
»وجــوه  مسلســل  وأنتجــت 
اإلســالم« لصالح قناة تي في 
3 الماليزيــة. عندما تم القبض 
على إبراهيم هربت وين ديفيز 
وانتقلت إلى سنغافورة. عادت 
إلــى المملكة المتحــدة في عام 
مســؤولة  وأصبحــت   1996
اإلعالم في المجلس اإلسالمي 
البريطانــي. في عــام 2009 
انضمت إلى المعهد اإلسالمي 
في لنــدن لتتولى منصب مدير 

المعهد. 
كانت ديفيز رائــدة في مقاربة 

جديدة لألنثروبولوجيا اإلسالمية ونقد أصيل للغاية 
ألمريــكا يعتمد علــى أفالم هوليوود. فــي كتابها، 
معرفــة بعضنــا البعــض: تشــكيل أنثروبولوجيا 
إســالمية، طورت ديفيز أســلوًبا جديًدا في البحث 
وصفتــه، »بعد ابن خلدون باســم علم العمران«: 
خطــاب جذري شــكله الحــوار بيــن الحضارات 
والثقافــات وقائًمــا على فهم شــامل لمــا يعنيه أن 

تكون إنساًنا. 
فــي ثالثــة كتــب عــن الواليــات المتحــدة كتبتها 

باالشــتراك مع ضياء الدين ســردار، كتبت ديفيز 
)»الخــوف  األمريكيــة«  األســاطير  »قوانيــن 
أساســي«، »الهروب ســبب الوجود«، »أمريكا 
هي فكرة األمــة«، »أمريكــي للديمقراطية الحق 
فــي أن تكــون إمبريالية وأن تعبر عن نفســها من 
خــالل اإلمبراطوريــة«، »الســينما هــي محرك 
اإلمبراطوريــة«، إلــخ( والتي كمــا جادلت ديفيز 

ضرورية لفهم سيكولوجية الواليات المتحدة. 
توفيت ميريل وين ديفيز في 1 فيفري 2021 عن 

عمر يناهز 71 عاًما. 

23

    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

*أن إنسان واحد من بين 20 يعيش في نطاق 
خطر البراكين النشطة. 

البحر *أن هناك 1500 بركان نشط فوق مستوى سطح 
في العالم.

*أنه يحدث انفجار بركاني ضخم مرة كل 50 ألف عام، لكن آخر واحد وقع 
قبل 75 ألف عام.

 *أن منطقة الحزام الناري في المحيط الهادي تضم 450 بركانا. 
*أن أندونيسيا موطن أكثر البراكين النشطة، إذ تضم أراضيها 130 بركانا 

نشطا.

1876 - افتتاح حديقة أوينو في طوكيو، وهي تعتبر أول 
حديقة عامة في اليابان.

1927 - نقل عاصمة أستراليا إلى مدينة كانبرا بداًل من 
ملبورن.

1941 - الغواصة األلمانية »U-110« تقع بيد القوات 
البريطانية، وأدى ذلك لحصول اإلنجليز على جهاز الشفرة 

األلماني مما مكن الحلفاء من فك الشفرة األلمانية.
 - 1945

-انتصار االتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية.
-جاء ألمانيا عن تشيكوسلوفاكيا وإعان الجمهورية فيها.

-اإلعان عن استقال إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية.
1946 - الملك فيكتور عمانويل الثالث يتنازل عن عرش إيطاليا إلبنه أومبرتو الثاني.

1947 - اإلعان عن استقال رومانيا.
1955 - ألمانيا الغربية تنضم إلى حلف شمال األطلسي / الناتو.

مرة واحد خليجي دخل يحلق عند حاق 
مصري طلع أقرع ليش؟ عشان كل ما 

الحاق يقوله كويس كدا؟ الخليجي يرد عليه: 
وهللا ما قصرت.

أجمل األشياء هي تلك التي يقترحها الجنون ويكتبها المنطق. 
                                                                  أندريه جيد

اليل يخاف مطر الربيع عمره يضيع
ويضرب هذا المثل فيمن ال يستغل الفرص الجيدة، تماما مثل من 

يقبع في البيت خوفا من المطر فيفّوت جمال وبهجة أجمل الفصول.

       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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فرانسيس هاتشسون )فيلسوف(

n كان فرانســيس هاتشسون )8 أوت 1694 
- 8 أوت 1746( هــو فيلســوف اســكتلندي ُولد 
في أولســتر لعائلة مؤلفة من مشيخو األسكتلندية 
الذيــن أصبحــوا معروفيــن كواحــد مــن اآلبــاء 
المؤسسين للتنوير اإلسكتلندي. يتم تذكره لكتابه 
»نظــام الفلســفة األخاقيــة«. كان لهاتشســون 
تأثيًرا مهًما على أعمال العديد من مفكري التنوير 

البارزين، بمن فيهم ديفيد هيوم وآدم سميث. 
 أنشأ أكاديميته الخاصة في دبلن، حيث دّرس لعشر 
ســنوات، كما درس الفلســفة وأخــرج خالل العام 
1725 كتــاب »تحقيق في أصــل أفكارنا وجمالنا 
وفضيلتنــا«. والذي كتبه على شــكل أطروحتين؛ 
تناولــت األولى موضوع الجماليــات )كانت تعنى 

بالجمــال واالنتظام والتناســق والتصميــم(، بينما 
تمحــورت الثانيــة حــول األخــالق )كانــت تعنى 
بالخلق الفضيل والشر(. في دبلن، أكسبه تحصيله 
األدبــي مودة العديد من الفئات االجتماعية البارزة 
من األوســاط الدينيــة والطبقــات المجتمعية العليا 
وكنيســة إيرلندا ورئيس أساقفة دبلن، الذي رفض 
مقاضــاة هاتشســون ضمــن المحكمــة األســقفية 
إلبقائه مدرســته دون شــهادة كنســية. بدت عالقة 
هاتشسون مع رجال الدين، خاصة رئيس األساقفة 
وآخرين وديّة، كما أشــار كاتب سيرته الذاتية إلى 
»ميــل أصدقائه إلى تقديم الخدمــة له، إضافة إلى 
المخططات التي ُقدمت له للحصول على ترقية«. 
خــالل حياتــه في دبلن، نشــر هاتشســون بشــكل 
مجهــول أربعــة مقــاالت اشــتهر بهــا: تحقيــق 
بخصــوص الجمال والنظام والتناســق والتصميم، 
وتحقيق بخصوص الشر والفضيلة، عام 1725، 
ومقــال عــن طبيعة وســلوك العواطــف والعطف 
والرســوم التوضيحية على الحــس األخالقي عام 
1728. نُشــرت التعديــالت واإلضافــات ضمن 
اإلصــدار الثاني لتلك المقاالت في صيغة منفصلة 
عام 1726. أيًضا خالل فترة إقامته في دبلن نشر 
»أفكار حول الضحك« )1725( منتقًدا فيه أفكار 
توماس هوبس، ومالحظات حول أسطورة النحل، 
كانوا بمجموعهم ســت رسائل ساهمت في تشكيل 
مــا ُدعي بـ »رســائل هيبرنيكوس«، وهي دورية 
ظهــرت في دبلن بين عامــي )1725 و1727(، 
والطبعة الثانية في عام )1734(. في نفس الفترة 
الزمنية، حصل جدال في صحيفة لندن مع جيلبرت 
بيرنت، حول »األساس الحقيقي للفضيلة أو الخير 
األخالقي«. ُجمعت كل تلك الرســائل ضمن مجلد 

واحد تحت اسم »غالسكو، 1772«.
تبًعا لهاتشسون، يمتلك الفرد مجموعة من الحواس 

داخلية وخارجيــة، تنعكس كيفما اتجهنا، التعريف 
العــام لحاســة مــا هــو »أي رغبــة لــدى عقولنا 
باستقبالها أفكاًرا باستقاللية تحت رغبتنا، وامتالك 
تصورات حــول المتعة واأللم« )مقال عن طبيعة 
وســلوك العواطــف، المقطــع األول(. ال يقصــد 
هاتشســون هنا إعطاء تعداد شــامل لهذه الحواس، 
إنمــا يخصص في أجزاء متعــددة من أعماله، إلى 
جانــب الحــواس الخارجية الخمس التــي نعرفها، 

حواًسا أخرى: 
الوعــي، وهو الذي يوضح التصــور الذي يمتلكه 

كل شخص حول نفسه وكل ما يدور في باله.
حاســة الجمــال )أحياًنــا مــا تلقب بـ »اإلحســاس 

الداخلي«(.
الفطرة الســليمة، »الرغبة في االســتمتاع بسعادة 

اآلخرين والشعور بتعاستهم«.
الحــس األخالقــي، أو »الحس األخالقــي للجمال 
فــي الفعل والعاطفــة، والتي نتصــور من خاللها 
الفضيلــة، والعكــس صحيــح، ضمــن أنفســنا أو 

اآلخرين«.
حس الشــرف، أو الثناء واللــوم، »وهو ما يجعل 
االستحســان واالمتنــان غرًضا رئيســًيا للشــعور 
بالمتعــة، وعلــى النقيــض من ذلك، علــى اإلدانة 

واالستياء الذي يتولد بداخلنا أن يشعرنا بالعار«.
الشــعور بالّسخف. إنه واضح، كما يّدعي الكاتب، 
يمكن أن يكون هنــاك »حواس أخرى، تتميز عن 
كل هــذه الفئات،« وفــي الواقع، يبدو أنه ال وجود 
لعــدد محدود مــن الحــواس، ما يقضــي بحدوث 

انقسام نفسي بخصوص هذا الموضوع.
من بين هذه الحواس، يلعب الحس األخالقي الدور 
األهم ضمــن النظام األخالقي لهاتشســون. إذ إنه 
يلقي برأيه مباشــرة حول األفعال والعواطف، فإما 

يتقبل الفضيلة منها، أو يرفض الفاسد.

والية القردة والخنازير



n كشــفت وزارة التربيــة الوطنيــة عــن 
انطالق عملية ســحب اســتدعاءات المقبلين 
المتوســط  علــى اجتيــاز امتحانــي شــهادة 
والبكالوريا بداية من العاشــر ماي الجاري. 
أمــس،   لهــا،  بيــان  فــي  الــوزارة،  وقالــت 
التالميــذ  اســتدعاءاتهم  ســحب  عمليــة  إن 
المتمدرســين المقبليــن على اجتيــاز امتحاني 
شــهادة التعليم المتوســط وشــهادة البكالوريا 
دورة 2022 وكافــة المترشــحين األحــرار 
لهذيــن االمتحانيــن، تكون ابتداء من يوم 10 

ماي الجاري. 
ســحب  يتــم  أنــه  الــوزارة  وأوضحــت   
للمترشــحين  بالنســبة  االســتدعاءات 
المتمدرســين مــن األرضيــة الرقميــة عبــر 
الحســاب اإللكترونــي لمديــري المؤسســات 
التربويــة، من فضــاء األولياء على األرضية 
الرقمية لــوزارة التربية الوطنية، من موقعي 
الديــوان الوطنــي لالمتحانــات والمســابقات 
شــهادة  امتحــان  اآلتييــن،  الرابطيــن  علــى 
https://bem.onec.:المتوســط التعليــم 

dz ابتــداء مــن يــوم 10 ماي 
الجــاري إلــى غايــة يــوم 08 
جــوان المقبــل امتحان شــهادة 
https://bac. لبكالوريــا: ا
onec.dz ابتداء من يوم 10 
ماي إلى غايــة يوم 16 جوان 

المقبل. 
للمترشــحين  بالنســبة  أمــا   
ســحب  فيتــم  األحــرار 
موقعــي  مــن  االســتدعاءات 
لالمتحانات  الوطنــي  الديــوان 
علــى  والمســابقات 

الرابطيــن اآلتييــن، امتحــان شــهادة التعليــم 
 https:/ /bem.onec.dz لمتوســط: ا
ابتــداء من يــوم 10 ماي الجــاري إلى غاية 
يــوم 08 جــوان المقبــل، وامتحــان شــهادة 
 https ://bac.onec.dz:البكالوريــا
ابتــداء مــن يوم 10 ماي إلــى غاية يوم 16 

البيان.  المقبل، يضيف  جوان 
 يذكــر أنــه الوزارة قد أعلنت فيما ســبق بأن 

 2021 جــوان  دورة  بكالوريــا  امتحانــات 
ســتنطلق ابتــداًء من يــوم األحــد 20 جوان 
المقبل وســتدوم إلى غاية 24 جوان 2021. 
كمال أكدت الــوزارة أن رزنامة االمتحانات 
المدرســية بعنــوان 2022 قد حــددت تاريخ 
إجــراء امتحان شــهادة التعليم المتوســط من 
يــوم االثنيــن 6 إلــى يوم األربعــاء 8 جوان 

القادم. 
                                         سناء.م 

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 20/ 07
الجزائر : 22/ 12
وهران : 26/ 13 

الفجر  : 03.52
الظهر   : 12.30
العصر  : 16.18
املغرب  : 19.33
العشاء : 21.02

مواقيت الصالة 

اإلثنين 09 ماي  2022 م/الموافق لـ 08 شوال  1443 هـ

ع.ق

العملية تستمر إلى غاية يوم 08 جوان المقبل  

سحب استد عاءات المقبلين على اجتياز«الباك« 
و »البيام« بداية من 10 ماي

الجزائــر منتبهــة جيدا لمــا يُحاك حولهــا، و تتابع 
بمنتهــى اليقظــة و الحــذر مســتجدات و تطورات 
األوضــاع في جوارهــا اإلقليمي الذي يشــهد حالة 

شــبه مزمنة من االضطرابات و االستقرار.
و تتوفر الدبلوماســية الجزائرية، على كل األدوات 
لمعرفة و متابعــة » كواليس« التواطؤ المعلن بين 
الحكومة اإلسبانية التي يرأسها  بيدرو سانتشيز، و 
حكومة نظام المخزن بقيادة عزيز أخنوش؛ السيما 
بعد الصفقة المشــبوهة بيــن الطرفين، و التي أعلن 
سانشــيز بموجبها عن دعمه الستمرار المغرب في 
احتاللــه للصحــراء الغربية تحت غطاء ما يســميه 
الحكــم الذاتــي المقتــرح علــى الصحراوييــن، في 
إطار الســيادة المغربية المزعومة على هذا اإلقليم 
المحتل، و ذلك في مقابل أن تقوم ســلطات المخزن 
بتوقيف أمواج المهاجرين غير الشــرعيين... ورقة 
االبتــزاز التي اســتعملتها الرباط لحمل مدريد على 
التنصــل مــن مســؤوليتها و التزاماتهــا األخالقية 
و التاريخيــة تجــاه مســتعمرتها القديمــة، التي قام 
المغــرب بضمها إلــى ترابه منــذ 1975 غير آبٍه 

بكل قوانين و لوائح الشــرعية الدولية.
و قــد تفطنت الدبلوماســية الجزائريــة إلى الصفقة 
الجديدة التــي كانت حكومة أخنــوش بصدد عقدها 
مــع حكومة سانشــيز، و ذلك من خــالل الحصول 
علــى جزء من الغاز الذي تقــوم الجزائر بتصديره 
إلى إســبانيا، بموجب العقود طويلة المدى المبرمة 
معهــا. و كانــت الحكومــة المغربية عبــر مثل هذه 
الطــرق الملتوية و االحتيالية، تحاول إيجاد مخرج 
لألزمــة الطاقويــة الخانقــة التي تعيشــها، و قفزت 
معها أســعار الوقود إلى أعلى مستوياتها، و جعلت 
ســعر المــازوت يتجاوز ألول مرة ســعر البنزين. 
و ذلــك بعــد أن أصبحــت المملكــة ال تســتفيد من 
خدمات أنبوب الغاز الــذي كان يعبر ترابها باتجاه 
اســبانيا، في أعقاب الموقف الســيادي الذي اتخذته 
الجزائــر بتحويــل صادراتهــا الغازية إلى إســبانيا 

البحري »ميدغاز«. عبر األنبوب 
و قــد كان الســفير الجزائــري بروما عبــد الكريم 
طواهرية في منتهــى الصرامة، حينما حذر مدريد 
بعبــارات صريحة، بأن الجزائر لن تتردد في قطع 
إمــدادات الغــاز الطبيعــي عن إســبانيا إذا أصرت 
علــى  عدم احترام االتفاقيات الموقعــة بين البلدين 
وتحويــل الغــاز الجزائري إلــى وجهــة ثالثة، في 
إشــارة واضحــة إلى المغــرب.   و أدركت مدريد 
جديــة التحذيــر الجزائري، فســارعت عن طريق 
وزير خارجيتها خوســيه مانويل ألباريس إلى طلب 
وســاطة ومساعدة ممثل السياسة الخارجية والدفاع 
في المفوضية األوروبية جوســيب بوريل، من أجل 
القيــام بوســاطة مــع الجزائر لتجاوز هــذه األزمة 
وتفــادي أزمة وقود بإســبانيا الســيما وان الجزائر 
تضمن احتياجات اســبانيا من الغاز الطبيعي بأكثر 

مــن 70 بالمائة منذ عقود .
الحكومة اإلســبانية ردت علــى التحذير الجزائري 
وقالــت أنها لــن تعيد بيــع الغاز الجزائــري لجهة 
أخرى وخاصة المملكــة المغربية من خالل الضخ 

العكســي عبر األنبوب الذي توقف قبل أشهر.
ونقلت وكالة األنباء اإلسبانية عن مصادر حكومية 
تأكيدهــا أن ما تم هو اســتجابة لطلــب مغربي، في 
إطــار تجــاري بحت، من أجل مســاعدته في ســد 
حاجاته الطاقوية بضخ عكســي للغاز الذي يشتريه 

الدولية. من السوق 
آخــر الكالم.. إذا كان الغاز الذي يصل إلى المملكة 
المغربيــة، يتــم فعال اقتنــاؤه من الســوق الدولية، 
فأقــل ما يثبت ذلك هــو الوثائق القانونيــة لعمليات 
الشــراء، ثم التزام مدريد بعدم الضخ العكسي عبر 
األنبــوب المتوقف.. الغاز ســريع االلتهاب والذي 

يلعب بالنار ســيحترق بها هو أوال.
           

محمــد مصبــاح 
                             

اللعب بالنار

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 تمكنت قوات الشــرطة باألمن الحضري الخارجي 
ديــدوش مراد بأمن دائــرة حامة بوزيان، من حل قضايا 
ســرقة مركبات من نوع داسيا لوغان مع ايقاف المشتبه 
يــه الرئيســي الذي يبلغ من العمر 39 ســنة، قدم أمام  ف
نيابــة المحلية بمحكمة زيغود يوســف االبتدائية رفقة  ال

بالغين من العمر 34 و 37 سنة.  شريكيه ال
 وقائع القضية حســب بيان صــادر عن خلية االتصال 
ألمن والية قســنطينة تعود لشكاوى ثالث ضحايا اثنان 
ثالــث تعــرض  منهــم تعرضــا لســرقة مركبتيهمــا و ال
لمحاولة ســرقة مركبتــه )كل المركبات من نوع داســيا 
لوغــان (، أين باشــرت الضبطية القضائيــة تحقيقاتها 
بالتنســيق مــع الفرقــة الجنائيــة بالمصلحــة الوالئية 
للشــرطة القضائية بعد قضايا عالجتها هاته األخيرة ، 
أيــن تمكنت من وضع حد لشــبكة وطنيــة اختصت في 
ســرقة هاته المركبات، من ضمن أفرادها شخصين بعد 
اطالع الضبطيــة القضائية لذات األمن الحضري على 
صورهما اشتبهت في تورطهما في قضايا السرقة محل 
التحقيق، تم تحديد هويتهما في وقت ســابق باستغالل 
بــة، كما مكــن التحقيق مــن الوصول إلى  كاميــرا مراق
ــذي تم توقيفه مــن قبل قوات  المشــتبه فيه الرئيســي ال

الشرطة لألمن الحضري الخارجي ديدوش مراد.
                                                                  دالل.ب

أمن والية سكيكدة  يطيح بشبكة 
إجرامية متورطة يف عدة رسقات 

بمدينة القل  يف سكيكدة 
n تمكنت،أول أمس، مصالح أمن دائرة القل من وضع 
حد لشــبكة إجرامية خطيرة مكونة من أربعة أشــخاص 
تورطــوا في عدة ســرقات اســتهدفت منــازل ومحالت 

تجارية لمدينة القل.
ــى تســجيل فرقة الشــرطة  تعــود حيثيــات القضيــة إل
القضائيــة بأمــن دائــرة القل لعــدة شــكاوي من طرف 
يــات ســرقة طالت  المواطنيــن مفادهــا تعرضهــم لعمل
ــى عيادة طبية  منازلهــم ومحالتهــم التجارية إضافة إل
خاصة  حيث استهدف الفاعلون  مبالغ مالية ، حاسوب 
، قارورات غاز البوثان ، باب حديدي إضافة الى أشياء 
أخــرى وهدا خالل فترات متباينــة و بعدة أحياء بمدينة 
قــل من بينهــا حي الشــطي عبد الحميد حي الشــيخ  ال

محمد،شارع فلسطين ،حي بوالسكين .
فرقة الشــرطة القضائيــة تنقلت رفقــة عناصر تحقيق 
الشــخصية إلجراء معاينات ميدانية للمنازل والمحالت 
التجاريــة محل الســرقة  ورفــع كل ما من شــأنه إفادة 
التحقيق ، حيث بينت المعاينات األولية انتهاج أسلوب 
متشابه في عمليات  السرقة عن طريق الكسر والتسلق 

ليل . وفي ساعات متأخرة من ال
عناصــر الشــرطة القضائيــة  كثفــت مــن التحريات 
الميدانيــة مــع العمــل على الترصــد لهــده المجموعة 
اإلجراميــة في أوقــات ومناطــق مختلفة حيــث تكللت 
هــذه المجهودات بتشــخيص هوية الضالعيــن فيها  و 
توقيف 04 أشــخاص وتحويلهم لمقر الفرقة الستكمال 

التحقيق.
بعد اســتكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم 
ــدى محكمة القــل عن قضية  نيابــة المختصة ل امــام ال
ليل  »تكوين جمعية أشــرار ،لسرقة بالكســر بظرفي ال

والتعدد، ،تحطيم العمدي لملك الغير .
                                                            نورالدين ب

رشطة ديدوش مراد 
بقسنطينة تحل قضايا رسقة 

مركبات "داسيا لوغان"

بــاو اإلســبانية أمس  ل شــهدت مدينــة ب
األحــد »حــرب شــوارع« بين مشــجعي 
فريــق »هبوعيــل حولون« اإلســرائيلي 

لكرة الســلة، وعدد من سكان المدينة.
بــل وقــت قصيــر مــن   وحــدث األمــر ق
مواجهــة بين الفريــق ونظيــره األلماني 
ــث في  ال ث ــى المركــز ال لودفيســبورغ عل

دوري أبطال أوروبا لكرة السلة.
ــة، بينها  وبحســب وســائل إعــالم عبري
كان  الرياضــي،   »one« موقــع 
بنفســجي اإلســرائيلي  مشــجعو الفريق ال
ــاراة عندما  فــي طريقهــم لحضــور المب

يــن  بــل مواطن ق للهجــوم مــن  تعرضــوا 
فلســطينيين، اختبأوا  ل إســبان مؤيديــن ل
في األزقة ورشقوهم بالكراسي وزجاجات 

المياه وأغراض أخرى.
وجاءت أعمال الشغب في الشوارع عقب 
اعتقال مشجع، في وقت سابق اليوم، إثر 
مواجهــة سياســية لفظية مع أحد ســكان 
المدينة، قبل أن يتم إطالق سراحه الحقا.
بعدمــا  اإلســرائيلي،  المشــجع  واعتقــل 
انية،  ــة إســب صاحــت فــي وجهــه مواطن
بــل أن  ــة: »فلســطين فلســطين«، ق ل قائ
يتطــور األمر إلى مواجهــة لفظية عنيفة 

. بينهما
                                                ق.د

ألجل فلسطني ..حرب شوارع" بني مشجعي فريق 
إرسائييل وسكان بلدة إسبانية

لــة الســبت –األحــد  الشــاعرة  ي توفيــت ل
يــة والمترجمة أمينة مكاحلي عن  والروائ

ــر مرض عضال،  عمر ناهز 55 ســنة، إث
أقاربها. حسبما علم من 

ــي  مكاحل ــة  ن أمي المرحومــة  وفــازت   
اتهــا الشــعرية، في ســنة  اب المعروفــة بكت
ــود  ــة للشــعر ليوب ي ــزة الدول 2017 بالجائ
ــا منك«،  ســيدار ســنغور عن شــعرها »أن
ــم في  وفــي 2018 عــن مجمــل عملهــا، ث
ــع  2019 عــن شــعرها »شــفتان دون طاب

بريدي«.
وعرفت أعمال أمينة مكاحلي، ســفيرة هذه 
ــد أعمالها  الجائــزة، ترجمــة ونشــرا لعدي

األنطولوجيات. في عديد  الشعرية 

وكانــت المرحومة قد نشــرت عــدة روايات 
ــة المحتــرق« فــي 2017  ســيما »الرحال
فيلة ال تموت  ــة »ال ومجموعتهــا القصصي

.2018 النسيان« في  ب
كما نشــرت فــي 2015 نصــوص الكتاب 
ــارت، الخيــل واألســاطير« في شــكل  ي »ت
صور من أعمال المصور ناصر وضاحي.
وترجمــت مجموعتهــا القصصية »حصى 
ية الشــاعرة  الصمت الصغيرة« إلى االيطال
يا في بداية  ســينزيا دامي ونشرت في ايطال

السنة.
                                            ق.ث

تركت رصيدا ثريا وغادرت يف قمة العطاء 

وفاة الشاعرة والكاتبة أمينة مكاحيل
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