يف ذكرى المعركة
الشهرية

مجهولون يخربون مقربة الشهداء بوادي زقار يف سكيكدة
ص24

جهود الجزائر دليل عىل
امتالك إفريقيا مقومات
فعلية لمكافحة الجائحة

ص  3حرية و مسؤولية

AIN EL DJAZAIR

الرئيس تبون يؤكد خالل قمة قارية إلنتاج اللقحات

أحبط إدخال قرابة  4قناطري من المخدرات
المغربية للرتاب الوطني

الجيش يوقف  6عنارص
لدعم اإلرهاب
ص4
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إدانات واسعة لجريمة االحتالل الصهيوين ومطالبات بتحقيق دويل

اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين
أبو عاقلة وهي تؤدي واجبها المهني

من خالل تحيني نصوص قانونية ووضع
نصوص أخرى جديدة

تسهيالت إضافية لتحفيز
املستثمرين الفالحيني

قسنطينة

ص5

أغلبهم عمال برشكة نفطال ..اصابة 13
شخصا يف اصطدام حافلة بشاحنة ومركبتني
ص9

جيجل
عاصمة الكورنيش تتأهب لموسم
االصطياف ..إعادة االعتبار للمدخل
الرشقي للمدينة
ص9

رئاسة الجمهورية تعزي في استشهاد مراسلة قناة « الجزيرة »

ص 3 / 10

سكيكدة
تصب فيه ..شاطئ
مياه الرصف الصحي ّ
"عني الدولة" مهدد بالغلق وينذر
بكارثة بيئية يف القل ص8

قصف سريع غيليزان بسباعية

الوفاق في مهمة شبه مستحيلة للتأهل على حساب األهلي في رابطة أبطال إفريقيا

«امليالن» يرفض التخلي عنه  ..بن ناصر ضمن
ص12

 5مرشحني لالنضمام إلى « ليفربول »

نحلة

النحلة
عسل يمينا شفاء
عـسل و يسارا ألم

الخميس  12ماي  2022م
الموافق لـ  11شوال  1443هـ

مقتل مراسلة قناة «الجزيرة» شيرين أبو
عاقلة برصاصة في الرأس خالل اقتحام
الجيش اإلسرائيلي لجنين

قتلت  ،أمس ،الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة
قناة «الجزيرة» ،برصاصة في الرأس خالل
اقتحام الجيش اإلسرائيلي مخيم جنين صباح اليوم

رياض محرز
رابع أغلى العب
في مانشستر سيتي
بإعالن نادي مانشستر
سيتي ،متصدر الدوري
اإلنجليزي لكرة القدم ،يوم
الثالثاء ،توصله االتفاق لضم
مهاجم بوروسيا دورتموند،
الدولي النرويجي إرلينغ
هاالند مقابل 51مليون جنيه
أسترليني ،يحتل هذا الوافد الجديد على ملعب
االتحاد المرتبة التاسعة مسبوقا بعدة نجوم من
بينهم الجزائري رياض محرز
وهذه هي أغلى  10صفقات في تاريخ مانشستر
ستي
 - 1اإلنجليزي جاك غريليش (من أستون فيال-
 100 - )2021مليون جنيه إسترليني.
 - 2البلجيكي كيفن دي بروين (من فولفسبورغ -
 68 -)2015مليون جنيه إسترليني.
 - 3البرتغالي روبن دياش (من بنفيكا - )-2020
 61مليون جنيه إسترليني.
 - 4الجزائري رياض محرز (من ليستر سيتي -
 61 - )2018مليون جنيه إسترليني.
 - 5البرتغالي جواو كانسيلو (من يوفنتوس -
 58.5 - )2019مليون جنيه إسترليني.
 - 6اإلسباني إيمريك البورت (أتلتيك بيلباو -
 58 -)2018مليون جنيه إسترليني.
 - 7اإلنجليزي رحيم ستريلينغ – (من ليفربول -
 57 – )2015مليون جنيه إسترليني.
 - 8اإلسباني رودري (من أتلتيكو مدريد -
 56 – )2019مليون جنيه إسترليني.
 - 9النرويجي إرلينغ هاالند (من دورتموند
 51 - )-2022مليون جنيه إسترليني.
 - 10الفرنسي بنجامين ميندي (من موناكو
 52 - )-2017مليون جنيه إسترليني.
عين الجزائر/وكاالت

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

األربعاء.
وقبل ذلك بقليل أعلنت
وزارة الصحة الفلسطينية
أن شيرين أبو عاقلة
أصيبت برصاصة حية
في الرأس ووضعها حرج
للغاية.
كما أفادت الوزارة بإصابة
الصحافي علي السمودي
مراسل صحيفة القدس،
برصاصة حية في الظهر،
موضحة أن وضعه مستقر
وذكرت وسائل إعالم
أن اشتباكات
فلسطينية
مسلحة اندلعت في مخيم
جنين بين مجموعة من المقاومين وقوات الجيش
اإلسرائيلي التي اقتحمت المدينة والمخيم بأكثر

من  40دورية معززة بالوحدات الخاصة ،من
عدة محاور ،وحاصرت عدة مناطق حول المخيم.
كما اقتحمت القوات حي الجابريات المطل على
المخيم وسمع الجنود اإلسرائيليون يرددون عبر
مكبرات الصوت نداء تطالب شبان بتسليم أنفسهم.
وحسب تقارير ،حاصر الجنود اإلسرائيليون أحد
المنازل في مخيم جنين وسط اشتباكات مسلحلة،
وأطلقوا النار بشكل عشوائي ما أدى إلى تسجيل
عدد من اإلصابات الخطيرة.
يشار إلى أن شيرين أبوعاقلة من الرعيل األول
من المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة .حيث
التحقت بالقناة عام  ،1997أي بعد عام من
انطالقها.
وقبل االلتحاق بالجزيرة عملت أبوعاقلة في
إذاعة فلسطين وقناة عمان الفضائية.
وسائل إعالم فلسطينية +الجزيرة

من هي األميرة السعودية التي استضافت
ميسي في جدة؟
خطفت األميرة السعودية
هيفاء بنت محمد آل سعود،
األنظار خالل استضافتها
األرجنتيني
للنجم
ليونيل ميسي وأصدقائه
واصطحابهم في جولة
في مدينة جدة .وظهرت
األميرة هيفاء التي تشغل
منصب مساعد زير السياحة ،برفقة نجم المنتخب
األرجنتيني ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي،
الذي أصبح سفيرا للسياحة السعودية ،في جولة أمس
الثالثاء داخل القسم التاريخي من مدينة جدة العريقة
المطلة على البحر األحمر.تحمل األميرة هيفاء شهادة
البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة نيو هافن

في الواليات المتحدة ،وشهادة
الماجستير في إدارة األعمال من كلية
لندن لألعمال في المملكة المتحدة.
وقد بدأت حياتها المهنية في القطاع
المالي في بنك « »HSBCفي
المملكة المتحدة ،قبل أن تقرر عام
 ،2009العودة إلى بالدها للعمل
في نفس البنك الذي يمتلك فرعا في
السعودية .وتشغل األميرة هيفاء منصب نائب وزير
السياحة االستراتيجية واالستثمار في وزارة السياحة
السعودية منذ مارس  ،2019باإلضافة لعملها كرئيس
للجنة المرأة في االتحاد السعودي للمباراة منذ سبتمبر
.2017
وكاالت

بدون تعليق

تخريب مقربة شهداء يف وادي زقاربسكيكدة أمس
المقر االجتماعي  :الوحدة الجوارية رقم 5
تحصيص رقم  137المدينة علي منجلي-
قسنطينة –
الرئيس المدير العام مسؤول النشر :
اليزيد سلطان
مدير التحرير :محمد مصباح
منسقة التحرير :مريم بحشاشي
التحرير :
هاتف فاكس 031741609 :

الحساب البنكي :
القرض الشعبي الجزائري CPA
00400371400002700825
مصلحة اإلشهار:
هاتف فاكس 031741609 :
البريداإللكتروني:
Soltanesama2014@gmail.com
aineldjazairpub@gmail.com
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االحتفال باليوم العالمي
للطيور المهاجرة بميلة
أحيت نهار أمس محافظة الغابات بشل َغوم العيد بميلة اليَوم
العالمي للطيور المهاجرة الموفق الل10ماي من كل عام
و الذي تم االحتفال به نهار أمس علي مستوي سد قروز
ببلدية واد العثمانية تحت شعار»خفت األضواء للطيور
في الليل « وذلك إلى مستوى سد حمام قروز بلدية واد
العثمانية بالمكان المسمى «ال كورنيش»»
حيث قام إطارات المقاطعة بإلقاء محاضرة حول موضوع
التلوث الضوئي على الحاضرين والتحسيس بأهمية الطيور
المهاجرة و أوساطها البيئية مع تنظيم حصة تطبيقية لمراقبة
الطيور المهاجرة  ٫و تنظيم زيارة سد حمام قروز لفائدة
تالميذ ابتدائية مانع رمضان بتاجنانت ،وذلك بمشاركة كل
من جمعية اإلرشاد واإلصالح واد العثمانية مدرسة عبان
رمضان جمعيات الصيادين وادي العثمانية وجبل أعقاب
والحماية المدنية واد العثمانية.
محمد بوسبتة

أمن بريكة بباتنة يوقف
عصابة األسلحة
قام ،نهار أمس االول ،عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن
دائرة بريكة بتوقيف  07أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19
و  54سنة على خلفية قيامهم بالمشاجرة في الطريق العام
باستعمال أسلحة بيضاء و سالح ناري عبارة عن بندقية
صيد تقليدية الصنع ،العملية جاءت على إثر بالغ تقدم به
أحد المواطنين لعناصر ذات المصلحة الذين تدخلوا في
الحين لفض المشاجرة مع انجاز ملفات جزائية ضد السالفي
الذكر و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
محمد دحماني

توقيف جمعية أشرار
تتكون  04أشخاص
يحترفون السرقة بالبرج
تمكنت مصالح األمن الحضري األول بأمن والية برج
بوعريريج من توقيف جمعية أشرار في قضية انتهاك
حرمة مسكن و التحطيم العمدي لجزء من عقار مملوك
للغير  ،الضرب و الجرح العمدي بواسطة أسلحة بيضاء
محظورة ،التهديد بواسطة أسلحة بيضاء ظاهرة وخلق جو
من انعدام األمن وسط حي سكني.
وقائع القضية تعود إلى تلقي نداء من قاعة اإلرسال مفاده
وقوع شجار عنيف بأحد أحياء المدينة  ،على الفور تم
التنقل إلى عين المكان ،ليتم الوقوف على وجود أشخاص
تتراوح أعمارهم بين  21و  34سنة حاملين أسلحة بيضاء
تتمثل في سكين و مقالع مسامير  ،فلمبو  ،قضيب حديدي ،
يقومون بانتهاك حرمة أحد المنازل السكنية ولدى مشاهدتهم
لعناصر الشرطة أبدو مقاومة عنيفة ،إال أنه بفضل عناصر
الشرطة تم إلقاء القبض على  04مشتبه فيهم ،فيما بقي
المشتبه فيه الخامس في حالة فرار.
استكماال لإلجراءات القانونية في حق الموقوفين األربعة
تم تقديهم أمام النيابة المحلية التي أمرت بإيداع ثالثة منهم
المؤسسة العقابية وأخر صدر في حقه استدعاء مباشر كما
تبقى األبحاث جاري لتوقيف المشتبه فيه الخامس.
مبروك بن الطيب

المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واالشهار ANEP
من أجل إشهاركم توجهوا للمؤسسة الوطنية
لالتصال والنشر واالشهار  ANEPالمتواجدة
ب  01نهج باستور الجزائر
الهاتف الثابت28 71 73 021 – 64 16 71 021 :
الفاكس 19 99 73 021 – 59 95 73 021 :
البريد االلكتروني:
agence.regie@anep.com.dz
Programmation.regie@anep.com.dz

الطبع  :مؤسسة الطباعة للشرق SIE
التوزيع  :قربوعة للتوزيع
موقع عين الجزائر على األنترنيت :
www.aineldjazair.dz
البريد اإللكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com
الوثائق والمقاالت التي تصل
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء
نشرت أم لم تنشر
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عين على الحدث

الرئيس تبون يؤكد خالل قمة قارية إلنتاج اللقحات

يرشف عليها الوزير األول

جهود الجزائر دليل على امتالك إفريقيا
مقومات فعلية لمكافحة الجائحة

الجزائر :ربيع ـ م
أكــد رئيــس الجمهوريــة ،عبــد المجيــد
تبــون ،أن الجهــود التــي بذلتهــا
الجزائــر وعــدة دول إفريقيــة فــي

مكافحــة كوفيــد -19أكبــر دليــل علــى
أن القــارة أصبحــت تمتلــك مقومــات
فعليــة فــي هــذا المجــال.
وفــي كلمــة لرئيــس الجمهوريــة
خــال قمــة مصغــرة للــدول اإلفريقيــة

المنتجــة للقــاح المضــاد لكوفيــد 19
حــول وصــول اللقاحــات المنتجــة
فــي إفريقيــا إلــى منصــات الشــراء
والتوزيــع العالميــة ،قرأهــا وزيــر
الشــؤون الخارجيــة والجاليــة الوطنيــة

بالخــارج ،رمطــان لعمامــرة ،عبــر
تقنيــة التواصــل المرئــي عــن بعــد
 ,شــدد رئيــس الجمهوريــة علــى
أن الجهــود التــي بذلتهــا الجزائــر
والعديــد مــن الــدول اإلفريقيــة الشــقيقة
والنتائــج المرضيــة التــي تــ ّم تحقيقهــا
رغــم مــا تحملــه هــذه العمليــة مــن
تعقيــدات ،ومــا تتطلبــه مــن تجهيــزات
ومعــدات حديثــة وعمالــة متخصصــة،
تعــد أكبــر دليــل علــى أن إفريقيــا
أصبحــت تمتلــك مقومــات فعليــة
فــي مجــال مكافحــة الجائحــة وإنتــاج
اللقاحــات.
وأضــاف الرئيــس تبــون أن مــا تحقــق
فــي هــذا المجــال يعــد مكســبا ليــس
فقــط لقارتنــا وإنمــا للعالــم أجمــع،
ســواء تعلــق األمــر بالجائحــة الحاليــة
أو أي خطــر مســتقبلي مماثــل ،وعلــى
شــركائنا الدولييــن أن يدركــوا ّ
أن لهــم
مصلحــة كبيــرة فــي نجــاح إفريقيــا
فــي هــذا المجــال ،وفــي قدرتهــا علــى
تقديــم مســاهمة معتبــرة مســتقبال فــي
التصــدي ألي وبــاء يهــدد البشــرية
مثلمــا هــو الحــال بالنســبة لجائحــة
كورونــا.
ربيع م

الرئيس تبون يعزي الشرطي شهيد الواجب الوطني بغليزان
تقــدم رئيــس الجمهوريــة ,الســيد عبــد المجيــد تبــون ،األربعــاء ،بتعازيــه الخالصــة وأصــدق مشــاعر المواســاة لعائلــة الفقيــد ,عــون الشــرطة خديــم محمــد ,شــهيد الواجــب ،الــذي
توفــي أمــس األول الثالثــاء بغليــزان نتيجــة تعرضــه لحــادث أثنــاء تأديــة مهامــه ,حســب بيــان لرئاســة الجمهوريــة.
كمــا تقــدم الســيد رئيــس الجمهوريــة بتعازيــه الخالصــة ألســرة الشــرطة ,فــي وفــاة المرحــوم خديــم محمــد ,شــهيد الواجــب ,راجيــا مــن المولــى عــز وجــل أن يســكنه فســيح جناتــه
ويلهــم ذويــه جميــل الصبــر والســلوان ,وكان عــون الشــرطة التابــع ألمــن دائــرة زمــورة (غليــزان) ,قــد توفــي صبيحــة الثالثــاء ,بعــد تعرضــه مســاء أول أمــس االثنيــن لحــادث
دهــس مــن طــرف ســائق شــاحنة ,أثنــاء تأديتــه لمهامــه.
ربيع م

رئاسة الجمهورية تعزي في استشهاد مراسلة قناة «الجزيرة» بفلسطين
المحتلة ،شيرين أبو عاقلة

تقدمــت المديريــة العامــة لالتصــال
برئاســة الجمهوريــة ،يــوم األربعــاء،
بتعازيهــا فــي استشــهاد مراســلة قنــاة
«الجزيــرة» فــي دولــة فلســطين
المحتلــة ،شــيرين أبــو عاقلــة ،برصــاص
االحتــال الصهيونــي.
و جــاء فــي برقيــة التعزيــة« :علــى إثــر
استشــهاد الصحفيــة القديــرة شــيرين أبــو
عاقلــة ،مراســلة قنــاة «الجزيــرة» فــي
دولــة فلســطين المحتلــة ،صبــاح أمــس،
برصــاص االحتــال الصهيوني الغاشــم،

تتقــدم المديريــة العامــة لالتصــال
برئاســة الجمهوريــة الجزائريــة
الديمقراطيــة الشــعبية ،بخالــص تعازيهــا
و أصــدق عبــارات المواســاة لعائلــة
الفقيــدة وللشــعب الفلســطيني الشــقيق،
وألســرة «الجزيــرة» ،راجيــن مــن
المولــى العلــي القديــر أن يتغمــد روحهــا
برحمتــه الواســعة ،ويلهــم ذويهــا جميــل
الصبــر والســلوان .إنــا للــه وإنــا إليــه
راجعــون».
قـو

المنظمة الوطنية ألبناء المجاهدين تعلن
دعمها لمبادرة لم الشمل للرئيس تبون
أكــد األميــن العــام للمنظمــة الوطنيــة ألبنــاء الشــهداء,
خليفــة ســماتي ,األربعــاء ببســكرة أن دعــم وتبنــي
مبــادرة لــم الشــمل التــي دعــا إليهــا رئيــس الجمهوريــة,
الســيد عبــد المجيــد تبــون ,فرصــه لخدمــة الوطــن وعــدم
إتاحــة أي فرصــة ألعــداء البــاد .
وأوضــح الســيد ســماتي فــي كلمــة ألقاهــا بمناســبة
انعقــاد المؤتمــر الجهــوي لــذات المنظمــة لواليــات
جنــوب البــاد ,أن منظمتــه ,علــى غــرار القــوى الحيــة
فــي المجتمع,تعلــن مســاندتها لهــذه المبــادرة التــي يجــب
اســتغاللها لصالــح الوطــن الــذي يتســع لــكل أبنائــه
الخيريــن وعــدم إتاحــة الفرصــة ألعــداء الوطــن ,مؤكــدا
علــى أهميــة االنســجام و الوحــدة والتآخــي للدفــاع عــن
القضايــا الوطنيــة والحفــاظ علــى مصالــح البــاد فــي
ظــل التغيــرات العالميــة.
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مــن جهــة ثانيــة ,أبــرز المتحــدث ان المنظمــة تبقــى
أبوابهــا مفتوحــة للجميــع وال تقصــي أحــدا ,وســتواصل
المســيرة فــي كنــف االنســجام والتخلــي عــن األنانيــة
لخــوض المعركــة ضــد أعــداء المنظمــة و أعــداء
الجزائــر مــن أجــل مصلحــه الوطــن.
لإلشــارة ,فــإن المؤتمــر الجهــوي لواليــات جنــوب
البــاد لهــذه المنظمــة الــذي حضــره مندوبــو  18واليــة,
ينــدرج ضمــن التحضيــر للمؤتمــر الوطنــي الســادس
المزمــع انعقــاده يومــي  25و  26مــن مــاي الجــاري
بالجزائــر العاصمــة ,قــد أســفرت أشــغاله عــن انتخــاب
أربعــة أعضــاء يمثلــون واليــات الجنــوب فــي المجلــس
الوطنــي لهــذا التنظيــم و تزكيــة خليفــة ســماتي أمينــا
عامــا للمنظمــة.
ربيع م

استحداث لجنة مختصة
تحض الحتفاليات الذكرى
ّ
الـ  60لالستقالل
كشــف وزيــر المجاهديــن وذوي الحقــوق,
العيــد ربيقــة األربعــاء ,أن عمليــة التحضيــر
لالحتفــاالت المخلــدة للذكــرى الـــ  60لعيــد
االســتقالل أوكلــت إلــى لجنــة مختصــة تحــت
إشــراف الوزيــر األول ،مؤكــدا أن الســلطات
العليــا للبــاد تولــي أهميــة بالغــة لهــذه العمليــة.
وقــال الوزيــر ربيقــة أن الســلطات العليــا
للبــاد أولــت أهميــة بالغــة للتحضيــر للذكــرى
الســتين لعيــد االســتقالل ,وأوكلــت عمليــة
التحضيــر لهــا للجنــة مختصــة تحــت إشــراف
الســيد الوزيــر األول  ,مضيفــا أن الــوزارة
ســطرت بالمناســبة برنامجــا متميــزا وفــق
رؤيــة جديــدة واكبــت مــن خاللهــا توجهــات
الجزائــر الجديــدة التــي جــاء بهــا برنامــج الســيد
رئيــس الجمهوريــة ومــن بيــن أهــم مــا يتضمنــه
البرنامــج --حســب الوزيــر --مجموعــة مــن
النشــاطات العلميــة واألكاديميــة التاريخيــة
الهامــة ,علــى غــرار الملتقــى الدولــي حــول
أصدقــاء الثــورة الجزائريــة الــذي ســينعقد
يومــي  17و 18مايــو  2022بحضــور أكثــر
مــن  70صديقــا للثــورة الجزائريــة مــن أكثــر
مــن  30دولــة ,باإلضافــة إلــى طبــع وإعــادة
طبــع الكتــاب التاريخــي ومذكــرات المجاهديــن
ورســائل الدكتــوراه فــي التاريــخ ,حيــث ســيتم
إصــدار  150عنوانــا مــن بينهــا كتــب مرجعيــة
لتاريــخ الجزائــر ســيتم ترجمتهــا إلــى اللغــة
اإلنجليزيــة وأخــرى بطريقــة البرايــل موجهــة
لــذوي الهمــم ,وتابــع أن وزارة المجاهديــن
ســتنجز بــذات المناســبة أعمــاال ســمعية
بصريــة تاريخيــة ترتكــز علــى إبــراز البعــد
اإلنســاني فــي مواضيعهــا المرتبطــة بفتــرة
المقاومــة الشــعبية والحركــة الوطنيــة وثــورة
التحريــر الوطنــي إلــى جانــب الكثيــر مــن
البرامــج األخــرى ســيتم اإلعــان عنهــا قريبــا
فــي نــدوة صحفيــة خاصــة بالذكــرى الســتين
لعيــد االســتقالل ,وســيتم خاللهــا توزيــع مدونــة
البرامــج الوطنيــة الخاصــة بــكل القطاعــات ,
وفــي ذات الســياق ,شــدد الوزيــر علــى أن
رئيــس الجمهوريــة ,ضمــن برنامجــه الوطنــي
الرائــد والتزاماتــه ال ,54أعطــى رمزيــة
خاصــة للتاريــخ الــذي صنعــه المجاهــدون
والشــهداء وأســدى توجيهــات خاصــة بتكثيــف
الزيــارات للمجاهــدات والمجاهديــن وأرامــل
الشــهداء وكبــار معطوبــي ثــورة التحريــر
الوطنــي ومتابعــة حالتهــم الصحيــة مشــيرا إلــى
أن هــذه المبــادرات لقيــت ارتياحــا كبيــرا لــدى
كل المجاهــدات والمجاهديــن وذوي الحقــوق.
وتطــرق الســيد ربيقــة إلــى مســألة الذاكــرة
التــي قــال أنهــا كانــت دومــا فــي صلــب
المحادثــات بيــن الجزائــر وفرنســا ,مضيفــا
أن رئيــس الجمهوريــة أوالهــا اهتمامــا خاصــا
لمعالجتهــا برصانــة وحكمــة ضمــن إطارهــا
المحــدد وتحــدث أيضــا عــن كتابــة التاريــخ
الوطنــي ,مؤكــدا أن وزارة المجاهديــن وذوي
الحقــوق تولــي «أهميــة خاصــة لهــذه المســألة
وذلــك وفــق مقاربــات أكاديميــة بحتــة داعيــا
الباحثيــن واألســاتذة المختصيــن الــى بــذل
المزيــد مــن العطــاء وتجليــة المزيــد مــن
الصفحــات الخالــدة لذاكرتنــا وأشــار إلــى وجــود
عمــل تنســيقي بيــن قطاعــه الــوزاري ووزارة
التربيــة الوطنيــة فــي ميــدان تدريــس التاريــخ
الوطنــي ضمــن البرامــج التربويــة ,إلــى جانــب
قطاعــات أخــرى علــى غــرار التعليــم العالــي
والبحــث العلمــي والتكويــن والتعليــم المهنييــن
والتضامــن الوطنــي واألســرة وقضايــا المــرأة.
وبخصــوص إحيــاء اليــوم الوطنــي للذاكــرة
المخلــد للذكــرى ال 77لمجــازر  08مــاي
 ,1945قــال ربيقــة أن هــذا التاريــخ الــذي
أقــره رئيــس الجمهوريــة يحتفــى بــه وفــاء
لرســالة الشــهداء وصــون وديعتهــم الخالــدة
ومحاربــة ثقافــة نســيان مآســي االســتعمار
البغيــض وعــدم التنكــر لتضحيــات األســاف
األمجــاد فــي ســبيل اســتعادة الحريــة المســلوبة.
ربيع م
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عين على الحدث

مجلس التجديد االقتصادي الجزائري :

أحبط إدخال قرابة  4قناطري من المخدرات المغربية للرتاب الوطني

ال بد من إزاحة العراقيل
و تسهيل منح قروض
االستغالل

الجيش يوقف  6عناصر لدعم
اإلرهاب

تمكنت مفارز للجيش الوطني
الشعبي ,في ظرف أسبوع,
من توقيف ستة عناصر دعم
للجماعات اإلرهابية ,وإحباط
ق رابة  4قناطير من
إدخال
عبر المغرب مع
المخد رات
توقيف  15تاج را لهذه السموم
خالل عمليات منفصلة عبر
الت راب الوطني ,حسب حصيلة
عملياتية أوردتها األربعاء وزارة
الدفاع الوطني .وجاء في بيان
الوزارة أنه في إطار مكافحة
اإلرهاب أوقفت مفارز للجيش
الوطني الشعبي 6 ,عناصر دعم

للجماعات اإلرهابية في عمليات
منفصلة عبر الت راب الوطني
وفي إطار محاربة الجريمة
المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة
الهادفة إلى التصدي آلفة االتجار
بالمخد رات ببالدنا أوقفت مفارز
مشتركة للجيش الوطني الشعبي
بالتنسيق مع مختلف مصالح األمن
بإقليمي الناحيتين العسكريتين
الثانية والثالثة  15تاجر مخد رات
وأحبطت محاوالت إدخال كميات
من المخد رات عبر الحدود مع
المغرب تقدر ب  3قناطير و 88
كيلوغ رام من الكيف المعالج في

حين تم توقيف  19تاجر مخد رات
آخرين وضبط  154كيلوغ رام من
نفس المادة وكذا  73886قرصا
مهلوسا خالل عمليات مختلفة
عبر النواحي العسكرية األخرى
يضيف المصدر ذاته.
من جهة أخرى أوقفت مفارز
للجيش الوطني الشعبي بكل من
تمن راست وبرج باجي مختار وعين
زام وجانت  178شخصا وضبطت
 15مركبة و 221مولدا كهربائيا
و 123مطرقة ضغط وكميات
من المتفج رات ومعدات تفجير
وتجهي زات أخرى تستعمل في

عمليات التنقيب غير المشروع
عن الذهب في حين تم توقيف 8
أشخاص وضبط مسدس رشاش من
نوع كالشنيكوف و  6بنادق صيد
ومسدسين ( )02آليين و33000
علبة من مادة التبغ و10500
وحدة من مختلف المشروبات وهذا
بكل من إن أمناس والوادي وبسكرة
وباتنة وتمن راست.
كما أحبط ح راس الحدود محاوالت
تهريب كميات كبيرة من الوقود
تقدر ب  6327لتر بكل من
تبسة والطارف وسوق أه راس في
سياق آخر أحبط ح راس السواحل
محاوالت هجرة غير شرعية
بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 172
شخصا كانوا على متن قوارب
تقليدية الصنع فيما تم توقيف 86
مهاج را غير شرعي من جنسيات
مختلفة عبر الت راب الوطني.
وتندرج هذه العمليات التي نفذتها
وحدات و مفارز للجيش الوطني
الشعبي في هذه الفترة ,في سياق
الجهود المتواصلة المبذولة
في مكافحة اإلرهاب ومحاربة
الجريمة المنظمة بكل أشكالها,
حيث أسفرت هذه العمليات عن
نتائج نوعية تعكس مدى االحت رافية
واالستعداد
واليقظة
العالية
الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل
الت راب الوطني ,وفقا لما جاء في
بيان وزارة الدفاع الوطني.
ربيع م

تشارك فيها وزارتا الرتبية الوطنية والشباب والرياضة

اجتماع اللجنة املشرتكة إليجاد آليات استحداث منصب
أستاذ تربية بدنية يف االبتدائي
عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لوزارتي التربية
الوطنية و الشباب و الرياضة المكلفة بتجسيد
مشروع بعث الرياضة المدرسية ،اجتماعا أمس،
لد راسة وو ترتيب ميكانيزمات وآليات تجسيد
تطبيق ما أمر به مسؤولو القطاعين بخصوص
تفعيل مادة التربية البدنية و الرياضية في
الطور االبتدائي».
الجزائر:سناء-م
و ذكرت وزارة الرياضة و الشباب في بيان لها
أمس ،أنه»تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية،
اجتمعت اللجنة الوزارية الثنائية (الشباب و
الرياضة،التربية الوطنية ) بمقر وزارة الشباب
والرياضة والتي عكفت على إيجاد و ترتيب
ميكانيزمات وآليات تجسيد تطبيق المحاور
التي أمر بها وزير الشباب والرياضة ووزير
التربية الوطنية ».و أضاف البيان ،أن النقاش
تمحور « حول إعادة تفعيل مادة التربية البدنية

و الرياضية في الطور االبتدائي ،و إيجاد كل
اآلليات الستحداث منصب أستاذ تربية بدنية
ورياضية في الطور االبتدائي وترسيمه مع توفير
وتهيئة وإعادة االعتبار لكل المنشآت الرياضية
والساحات الحاضنة لجميع النشاطات الرياضية
للطور االبتدائي».
كما تطرقت اللجنة إلعادة تفعيل أقسام رياضة
ود راسة بتوجه جديد ومعاصر مدروس مع د راسة
أمكانية فتح عدد جديد من الثانويات الرياضية
في كل من واليات ورقلة  ،قسنطينة  ،وه ران ،
العاصمة  ،بشار .لإلشارة ،فقد كان وزير التربية
الوطنية ،عبد الحكيم بلعابد قد أعلن سابقا ،عن
إنشاء لجنة مشتركة بالتنسيق مع وزارة الشباب
والرياضة تعمل على تجسيد مشروع إعادة بعث
الرياضة المدرسية» وخاصة في الطور االبتدائي
وذلك خالل لقاء جمعه مع وزير الشباب و
الرياضة عبد الرزاق سبقاق .

وأكد أن دائرته الوزارية تعكف على تجسيد
مشروع إعادة بعث الرياضة المدرسية بهدف
ترقية التربية البدنية والرياضية في الوسط
المدرسي و بالخصوص في التعليم االبتدائي،
معتب را هذا المشروع «إست راتيجي» سيما و أنه
يسمح باالكتشاف المبكر للمواهب الرياضية
خدمة للرياضة المدرسية والنخبة”.
كما أشار بلعابد إلى أن هذا الملف جاء ضمن
الت زامات رئيس الجمهورية  ،عبد المجيد تبون
وأسس له في مخطط عمل الحكومة وكذا في
مخططات عمل الوزارتين ،مشي را إلى أن هذا
الملف سيكون له امتداد في التعليم الثانوي من
خالل الثانوية الرياضية للتأسيس لمنظومة
رياضية في الوسط المدرسي مدعمة بالصحة
واللياقة الالزمة للتالميذ و ذلك بم رافقة وزارة
الشباب والرياضة».
س-م

دعا مجلس التجديد االقتصادي الج زائري إلى «ضرورة
إزاحة الع راقيل البيروق راطية التي تؤثر بشكل كبير على
التنمية االقتصادية و تؤدي إلى صعوبات في التصدير،
وتسهيل البنوك حصول المستثمرين على قروض
االستغالل.
ذكر رئيس مجلس التجديد االقتصادي الج زائري ،كمال
مولى ،في بيان له نشره على صفحته الرسمية على
الفايسبوك ،أنه وخالل زيارة ألعضاء المجلس لوالية
قسنطينة ،أول أمس ،كان هناك لقاء مع  70متعامال
اقتصاديا من واليات قسنطينة ،سطيف وجيجل ،ينشطون
في قطاعات مختلفة منها الصناعة الصيدالنية وصناعة
الحديد والصلب والصناعات الميكانيكية العامة والورق
والسليلوز وكذا الزراعة وزراعة الحبوب.
وأضاف أنه وخالل هذا اللقاء كان هناك نقاش و تبادل لآل راء
حول الوضع االقتصادي العام ونشاط الشركات في المنطقة
صريحة ومثمرة ،و قد سجل أعضاء المجلس مالحظة
مشتركة بشأن التأثير السلبي للبيروق راطية على التنمية
االقتصادية والصعوبات في التصدير.
و في منشور آخر ،قال مولى أنه كان لقاء ألعضاء مجلس
التجديد االقتصادي الج زائري ،خالل هذه الزيارة ،مع شركة
«جانيس ماد»  ، »JANIS MEDو أكد أنه « استثمار
ضخم للغاية بمعايير دولية يمكنها تجنيب البالد من
استي راد عدد كبير من المنتجات الصيدالنيةَّ ،إل أنها تالقي
صعوبات في الحصول على قروض استغالل».
و أكد مولى أنه وبالرغم من اإلرادة القوية للمستثمرين،
فبدون دعم البنوك في االستغالل ال يمكن أن تكون التنمية
االقتصادية في طاقتها القصوى.
هذا وأشار مولى من جانب أخر ،إلى تدشين مكتب
المجلس الجهوي ،حيث قدم أعضاء المجلس لوالي
قسنطينة الذي استقبلهم ،أهداف ومهام مجلس التجديد
االقتصادي الج زائري ،و أكد مولى أن هذا المكتب تمثيل
المركزي للمجلس لغرض السماح للمتعاملين االقتصاديين
المتواجدين في المنطقة بالتمتع من جميع االتفاقيات التي
وقعها المجلس مع السلطات العمومية.
سناء-م

غالم اهلل يؤكد يف ملتقى ديني بالرياض

األمير عبد القادر نموذج رائد في حماية أتباع
مختلف األديان

أكد رئيس المجلس اإلسالمي األعلى ,بوعبد هللا غالم هللا,
بالعاصمة السعودية ,الرياض ,أن األمير عبد القادر
يعتبر النموذج ال رائد في حماية واحت رام أتباع األديان
حسب ما أفاد به يوم األربعاء بيان لذات المجلس.
وأبرز السيد غالم هللا ,خالل تدخله في أشغال المنتدى
اإلسالمي حول «القيم المشتركة بين أتباع األديان»
المنظم من طرف رابطة العالم اإلسالمي ,أن األمير

عبد القادر الج زائري يعتبر النموذج ال رائد في حماية
واحت رام أتباع األديان ,مستشهدا بالرسائل التي جاءت
إلى األمير عبد القادر من ملوك ورؤساء الدول العربية
وقادة الديانات الذين شكروه ومنحوه أعلى األوسمة
ج راء جهوده في إطفاء الفتنة وحماية المسيحيين في
جبل لبنان سنة  1860وأضاف بوعبد هللا ,في السياق
ذاته ,أن األمير عبد القادر رد على تلك الرسائل بأن

موقفه ناتج من عقيدته اإلسالمية وما توجبه عليه
أحكام الشريعة اإلسالمية التي من مقاصدها األساسية
والكبرى حماية النفس البشرية ,وهو ما بينه في رده
على رسالة أسقف الج زائر أوغست بافي.
كما أشار رئيس المجلس إلى أن التفاهم و االحت رام
والتعايش بسالم هو القاعدة بين أتباع األديان مشي را
الى أن اإلسالم يفرض على أتباعه االعت راف باألديان

واإليمان باألنبياء جميعا ودعا في هذا الصدد إلى
توسيع نشر قيم التعايش والتفاهم واالحت رام بين أتباع
األديان لمواجهة األخطار التي تنشرها بعض الجهات
التي تستغل تكنولوجيات االتصال الحديثة لنشر
الصدام واألحقاد بين الشعوب في الوقت الذي يفترض
أن تكون األديان عامال للتنمية واالزدهار والسالم.
ربيع م
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من خالل تحيين نصوص قانونية ووضع نصوص أخرى جديدة
وفد من رجال األعمال األردنيني يف زيارة
تسهيالت إضافية لتحفيز المستثمرين الفالحيين
عمل للجزائر خالل شهر جوان
الجزائر:سناء-م
 nكشف وزير الفالحة والتنمية الريفية
محمــد عبــد الحفيــظ هنــي ،أن دائرتــه
الوزارية بصــدد تحيين نصوص قانونية
ووضــع نصــوص أخرى جديــدة لتمكين
المســتثمرين من االستفادة من تسهيالت
إضافيــة والقضــاء علــى البيروقراطية،
وأكــد أن االســتثمار في إنتــاج وتحويل
المنتجــات الفالحيــة ،مــن أولويــات
قطاعه ،السيما المواد التي تكتسي طابع
استراتيجي مثل الحبوب والزيت والسكر
والبقول الجافة ،واللحوم وغيرها.
وقــال هنــي ،أول أمس ،خالل اســتقباله
لرئيس الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء
الزراعــي ،محمد بــن عبيــد المزروعي
والوفــد المرافــق لــه ،إن االســتثمار في

إنتــاج وتحويل المنتجات الفالحية يعد من
أولويــات قطاع الفالحة والتنمية الســيما
المواد التي تكتســي طابع استراتيجي مثل
الحبوب والزيت والسكر والبقول الجافة،
واللحــوم وغيرها من المواد التي تســعى
الســلطات العمومية إلى توسيع مساحات
اإلنتاج وتحسين المردودية من أجل تلبية
االحتياجات الوطنية وتقليص الواردات.
وأشــار ،في هذا الصــدد ،إلى أن الوزارة
فــي صــدد تحييــن نصــوص قانونيــة
ووضــع نصــوص أخرى جديــدة لتمكين
المســتثمرين من االســتفادة من تسهيالت
إضافية والقضاء على البيروقراطية.
هــذا وقد تم خالل هــذا اللقاء التطرق إلى
موضوع االســتثمار الزراعي ،والفرص
المتاحة مــن طرف الهيئة للمســاهمة في
انجاز مشــاريع شــراكة في مجــال إنتاج

وتحويل المنتجات الفالحية بالجزائر.
مــن جهته أعــرب رئيس الهيئــة العربية
لالستثمار واإلنماء الزراعي عن استعداد
المؤسســة للمساهمة في تجســيد مشاريع
اســتثمارية كبــرى فــي الجزائــر وتقديم
المرافقــة التقنيــة ونقل الخبــرات في هذا

المجال.
تجدر اإلشــارة إلى أن الهيئــة التي يوجد
مقرها الرئيســي في العاصمة الســودانية
الخرطوم ،تأسست ســنة  1976وتساهم
فــي  55شــركة تتواجــد فــي  12دولــة
عربية.

المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي محمد بوهيشة:

الجزائر تسعى لتصنيف بعض جامعاتها يف قائمة أفضل الجامعات عرب العالم يف آفاق 2024
الجزائر:سناء-م
 nتهــدف الجزائــر إلى تصنيف
عدد مــن جامعاتها في قائمة أفضل
الجامعات في العالم آفاق .2024
وقــال المديــر العام للبحــث العلمي
والتطويــر التكنولوجــي محمــد

بوهيشــة ،أمس ،فــي تصريح للقناة
االذاعية الثالثة ،إن الترتيب الوطني
( )CEESAالــذي أنشــأته وزارة
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي،
يهــدف إلــى تصنيــف الجامعــات
الجزائريــة وفق المعاييــر المعتمدة
عالميا.

وقــال بوهيشــةّ ،
إن هــذا الترتيــب
الوطنــي ســيعتمد فــي تصنيــف
للجامعــات الجزائريــة على معايير
البيداغوجيــا ،البحــث العلمــي،
االبتــكار ،الحوكمــة ،واالنفتــاح
الدولي ،وسيســمح الترتيب الوطني
بالحصــول علــى فكــرة دقيقة عن

فرص الجامعــة الجزائرية لمواكبة
التصنيفات الدولية ،حسب المتحدث.
وأضــاف المســؤول ذاتــه ّ
أن هدف
القطــاع ،هــو دخــول عــدد مــن
الجامعــات الجزائريــة ضمن قائمة
أفضل  500جامعــة في العالم ،مع
حلول العام .2024

يف قضية عرقلة السري الحسن للعدالة

إدانة وزير العدل السابق الطيب لوح وطارق كونيناف بسنتني حبسا نافذا
 nأدان مجلــس قضاء الجزائر،
األربعــاء ،وزيــر العــدل األســبق
الطيــب لــوح ,بعقوبــة ســنتين
حبســا نافــذا لمتابعته بتهــم ذات
صلــة بســوء اســتغالل الوظيفية
واســتعمال النفوذ وعرقلة الســير
الحســن للعدالــة لفائــدة طــارق
كونينــاف الــذي كان محــل أمــر
بالقبــض خالل ســنة  2014على
مستوى والية مستغانم.
كما تــم ادانة رجــل األعمال طارق
نــوا كونينــاف بنفــس العقوبــة فيما
تــم إقــرار عقوبة  18شــهرا حبس

موقوفة النفاذ فــي حق المفتش العام
األســبق لوزارة العــدل الطيب بن
هاشم.
وكان النائــب العــام لمجلــس قضاء
الجزائــر قــد التمس خــال اطوار
جلســة لمحاكمــة هذه القضيــة التي
تمــت األســبوع الفــارط عقوبــة
 10ســنوات حبســا نافــذا فــي حق
المتهميــن الثالثة مع مصادرة جميع
المحجــوزات من ممتلــكات عقارية
ومنقولة وحســابات بنكية تم حجزها
في إطار هذه القضية.
ربيع م

 nمن المرتقب أن يحل وفد من
رجال إعمال أردنيين بالجزائر في
الفترة الممتــدة من  13الى 18
جوان المقبل ،بمناســبة معرض
الجزائر الدولي ،اين سيتم تنظيم
لقــاءات وزيــارات بيــن أعضاء
الوفــد األردنــي و نظرائهــم من
الشركات الجزائرية ،حسبما افاد
به ،اليوم الثالثــاء ،بيان للغرفة
الجزائرية للتجارة و الصناعة.
وأوضــح البيــان أن المديــرة
العامــة للغرفة الجزائرية للتجارة
و الصناعــة ،وهيبــة بهلــول،
اســتقبلت اليــوم الثالثاء ،ســفير
االردن بالجزائر ،شاكر عطا هللا
العموش ،اين استعرض الطرفان
العالقــات االقتصادية بين البلدين
و آفــاق تطويرهــا فــي مختلــف
القطاعات.
و فــي هذا الســياق ،يضيف نفس
المصــدر ،اكــدت الســيدة بهلول
على «اهمية تفعيل مجلس رجال
االعمــال الثنائــي و التحضيــر
لزيــارة وفــد رجــال اعمــال من
غرفة الصناعة االردنية المرتقب
فــي الفتــرة الممتــدة مــن 13
إلــى  18جــوان المقبل بمناســبة
معــرض الجزائــر الدولــي ،اين
سيتم تنظيم لقاءات وزيارات بين
أعضاء الوفد األردني و نظرائهم
من الشركات الجزائرية».
من جهة أخرى ،اســتقبلت السيدة

بهلول ،يــوم الثالثاء بمقر الغرفة
الجزائريــة للتجــارة و الصناعة،
القائــم باألعمــال لــدى ســفارة
ســلطنة عمــان بالجزائر ،ســيف
بن علــي بــن ســلطان الكلباني،
حســب نفس البيــان ،موضحا ان
اللقــاء ينــدرج في إطــار تطوير
العالقــات التجارية و االقتصادية
بين الجزائر و سلطنة عمان.
وتــم خــال اللقاء «اســتعراض
العالقــات االقتصادية بين البلدين
و توضيــح الفرص االســتثمارية
المتاحــة خاصــة فــي القطاعات
الواســعة التــي يمكن ان تشــكل
سوقا ثنائية مهمة للبلدين» ،يقول
البيان.
وبهــذه المناســبة ،اقترحــت
الســيدة بهلول تنظيــم لقاء ،بتقنية
التحاضــر المرئي عــن بعد ،مع
غرفة التجارة و الصناعة لسلطنة
عمان ،بغــرض تقديــم عروض
حول منــاخ االســتثمار بالجزائر
و ســلطنة عمــان ،و كذا عرض
حــول دور الموانــئ و اهميتهــا
في الخدمات اللوجســتيكية ،قصد
االســتفادة مــن خبرة الشــركات
العمانية في هذا المجال ،الســيما
الموانئ ،للمشاركة في المعرض
الدولــي للوجســتيك المنظــم من
طــرف الغرفة الجزائرية للتجارة
و الصناعة.
قـو

الرشوع يف دفع اشرتاك األنرتنت وفواتري
الهاتف الثابت عرب تطبيق بريدي موب

المنتجات الصيدالنية:

 215طلبا للمصادقة عىل أجهزة طبية مصنوعة محليا خالل السنة الماضية

 nســجلت الوكالــة الوطنيــة
للمنتجــات الصيدالنيــة  215طلبا
للمصادقــة علــى أجهــزة طبيــة
مصنوعــة محليــا خــال الســنة
الماضيــة ,حســبما أفــاد بــه يوم
األربعاء بوهــران مدير المصادقة
على مستوى الوكالة ،نبيل غريب.
وذكر ذات المســؤول على هامش

افتتاح الطبعة  24للصالون الدولي
لألثــاث االستشــفائي والتجهيزات
الطبيــة بمركــز االتفاقيات «محمد
بــن أحمــد» بوهــران « أن هــذا
العدد من الطلبات يضاف الى أزيد
من  600طلــب اســتقبلته الوكالة
الوطنية للمنتجــات الصيدالنية في
السنوات الثالثة األخيرة.

وأبــرز الســيد غريب انــه من بين
 215ملفا اســتقبلته الوكالة الســنة
الماضيــة تمــت الموافقة على 80
منهــم وتتواصــل عمليــة معالجــة
الملفــات المتبقية  ،مشــيرا إلى أن
التأخر ناجم عن انعكاســات جائحة
كورونا.
وأكــد مــن جهــة أخــرى أن هناك
إرادة الســتئناف العمــل «بوتيــرة
أســرع» في معالجــة ملفات طلب
المصادقة الســيما عقــب تعليمات
الســلطات العليا في البالد لتشجيع
التصدير .
يذكــر أن اإلطــار التنظيمــي الذي
يحــدد كيفيــات المصادقــة علــى
األجهــزة والمســتلزمات الطبيــة
ذات االســتخدام الطبــي البشــري
تــم وضعه ســنة  2020من خالل
المرســوم التنفيذي  . 20-234أما
شــروط المصادقة علــى األجهزة
الطبية المصنوعة محليا والموجهة

للتصديــر فقد حــددت ضمن قرار
وزاري في يونيو .2021
ومن جهة أخــرى  ,وقعت الوكالة
الوطنيــة للمنتجــات الصيدالنيــة
اتفاقيــة تعاون مع الهيئة الجزائرية
لالعتمــاد في إطــار تطوير هياكل
النوعيــة الســيما مخابــر رقابــة
النوعيــة التابعــة لقطــاع الصناعة
الصيدالنية.
وتهــدف كل هذه اإلجــراءات إلى
تنظيــم مطابقــة التصنيــع ورقابة
النوعية للمواد الجزائرية إلعطائها
فرص أكبر للتسويق داخل وخارج
البالد  ,وفق السيد غريب.
وتنظم الطبعة  24للصالون الدولي
لألثــاث االستشــفائي والتجهيزات
الطبيــة فــي الفتــرة مــن  11إلى
 14مايو الجاري بمشــاركة 174
عارضا للتجهيزات والمواد يمثلون
 442مؤسسة من  27دولة.
قـو

 nأعلنت مؤسستا بريد الجزائر
واتصاالت الجزائر ,يوم األربعاء,
عــن الشــروع فــي عمليــة دفــع
اشتراك األنترنت وفواتير الهاتف
الثابت ,باســتعمال تطبيق الهاتف
بريــدي موب ,حســب مــا أفاد به
بيان التصاالت الجزائر.
وأوضــح نفس المصدر أن «بريد
الجزائــر واتصــاالت الجزائــر,
تعلم زبائنها أنــه اعتبارا من اليوم
األربعــاء ,أصبــح بإمكانهــم دفــع
اشــتراك األنترنت وفواتير الهاتف
الثابــت ,باســتعمال تطبيق الهاتف

بريدي موب».
ويتعيــن علــى الزبــون أن يقــوم
بتحديــث تطبيق الهاتــف «بريدي
مــوب» ,ليتســنى لــه --يضيــف
البيان»--تعبئــة رصيــد األنترنت
() ADSL FIBRE 4GLTE
وتسديد فواتيره الهاتفية».
وأشــار ذات البيــان ,أن هــذه
«الطريقــة الجديــدة للدفــع تهدف
إلى تســهيل الحياة اليومية للزبائن
من خالل تزويدهم بوســيلة ســهلة
االســتخدام وآمنــة للغايــة للتعبئة
والدفع عبر األنترنت».
قـو
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الحدث المغاربي
ممثلها يف أوروبا أيب برشايا البشري:

المدينة شهدت أعماال وحشية واسعة النطاق

جبهة البوليساريو تمكنت من
تأسيس مشروع تحرري يزاوج بين تحرير
األرض واإلنسان

أكد أبي بشرايا البشير ،ممثل جبهة
البوليساريو في أوروبا ،بمناسبة
الذكرى الـ  49لتأسيس الجبهة الشعبية
لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
(البوليساريو) ،أن أكبر انجاز يسجل
للجبهة ،هو نجاحها في التأسيس لمشروع
تحرري وطني يزاوج بين تحرير األرض
واالنسان.
و قال ابي بشرايا في تصريح خاص
لوكالة األنباء الجزائرية ,أن البوليساريو,
نجحت في المعركة العسكرية الميدانية
مع االحتالل المغربي بالرغم من الفارق
الكبير في العدة والعتاد في الماضي
والحاضر ,مضيفا انها حررت أجزاء
كبيرة من التراب الوطني في مراحل
معينة.
و اضاف انه بالمقابل ,وهذا استثناء في
تاريخ حركات التحرر ,تمكنت من وضع
القواعد االساسية للدولة الصحراوية

العصرية بمؤسساتها و التي أدت الى
نتائج رائعة خاصة على مستوى التعليم
و الصحة و ترقية المرأة والممارسة
الديمقراطية.
أما االستثناء اآلخر المسجل لجبهة
البوليساريو  -يضيف السيد ابي بشرايا-
«كونها حركة التحرير الوطنية الوحيدة
تقريبا التي حافظت على وحدتها ووحدة
الشعب من ورائها طيلة العقود الماضية»,
وبالتالي «فنحن ال نتفاجأ بأن الهدف
الرئيس لالحتالل المغربي اآلن هو ضرب
وحدة الجبهة وضرب تمثيلها للشعب
الصحراوي».
و في اطار االنجازات التي حققتها الجبهة
كذلك ,أكد السيد ابي بشرايا على أن
«جبهة البوليساريو جعلت الشعب الصغير
كبيرا بصموده وشجاعته وعدالة قضيته».
و بخصوص المعارك التي قادتها جبهة
البوليساريو مع االحتالل المغربي ,أوضح

السيد ابي بشرايا ,انها تمتد على اربعة
جبهات رئيسة ,وهي الجبهة العسكرية
منذ  13نوفمبر  ,2020و جبهة انتفاضة
االستقالل والمقاومة السلمية تحت
االحتالل ,و جبهة بناء وتوطيد دعائم
الدولة الصحراوية وأخيرا جبهة العمل
الدبلوماسي.
و في هذا السياق ,تابع قائال« :نظرة
سريعة على التطورات االخيرة ,تؤكد أن
القضية تسجل مكاسب بشكل مضطرد
على مستوى الجبهات االربع ,والنتيجة
النهائية ستكون حاصل انصهار العمل
في النطاقات االربع ,والذي لن يكون اال
االستقالل الوطني».
و أكد المسؤول الصحراوي على أن
الدرس االكبر وراء  49سنة على تأسيس
البوليساريو و 46سنة على االحتالل
العسكري المغربي ,هو أن «الرهان على
القضاء على الشعب الصحراوي أو تخليه

عن قضيته هو رهان فاشل اآلن وغدا».
و أضاف أن السلطات المغربية و ككل
الدول االستعمارية في آخر فتراتها تحاول
مصادرة حقوق الشعوب المقهورة بتقديم
مقترحات بأنصاف الحلول المشبوهة.
و أشار الى أن «المغرب يحاول اآلن,و
لألسف الشديد بدعم من قوى دولية نافذة,
االلتفاف على الحق في تقرير المصير
من خالل الترويج بمقترح ما يسمى
بخطة»الحكم الذاتي» ,المزعومة ,والذي
ولد ميتا ويروج به منذ  2007ولم ولن
يتقدم خطوة واحدة ألسباب نعرفها».
و شدد في هذا االطار ,على انه «ال يجب
ان يسقط المجتمع الدولي و األمم المتحدة
ومجلس االمن الدولي تحديدا,في خطأ
الرهان على تعب الشعب الصحراوي
أو القضاء عليه,و يجب عليه قانونيا
واخالقيا ,دعم ميثاق االمم المتحدة وفرض
تطبيق ما اتفق عليه الطرفان سنة 1991
وهو استفتاء تقرير المصير».
و قال أن حالة االنسداد الحالية تعود الى
احجام مجلس االمن الدولي عن تحمل
مسؤولياته ,و»فك االنسداد يبدأ من خالل
تصحيح تلك الوضعية» ,مشددا على ان
«البوليساريو والشعب الصحراوي باقيان
ومصممان على مواصلة الكفاح من أجل
الحق» ,و أكد انه ينبغي على مجلس االمن
مباشرة خطوات عملية وسريعة ,على
أساس القانون والشرعية الدولية.
و بخصوص موقف الدول الداعمة
للمغرب ,و على راسهم فرنسا  -قال السيد
ابي بشرايا,-انه «لم يحسم ولن يحسم
النزاع لصالحه ولن يؤدي اال الى اطالة
امد النزاع ومعاناة شعوب المنطقة»,مؤكدا
على ان اسبانيا ,تحديدا« ,هي المسؤولة
عن كل معاناة الشعب الصحراوي
وتأجيل حلم شعوب المنطقة في التكامل
والوحدة بسبب إدارتها الظهر في الماضي
والحاضر لمسؤولياتها الدولية».
قـد

تحذيرات من تسرب األسلحة الغربية من أوكرانيا إىل ليبيا
حذر تقرير لمجلة «موند أفريك» الفرنسية من خطر
محتمل يحدق بليبيا مصدره الحرب األوكرانية،
وذلك في ظل الدعم العسكري الهائل من الواليات
المتحدة والغرب لكييف.
وقال التقرير إنه من المحتمل أن تتدفق األسلحة من
أوكرانيا إلى ليبيا.
وأشار إلى أن الغرب يساعد كييف بإرسال معدات
دفاعية وهجومية تقدر بمليارات الدوالرات ،وقد
تصل هذه األسلحة إلى ليبيا.
وأشارت المجلة الفرنسية إلى ما نشرته شبكة «سي
إن إن» األمريكية في  19أفريل الماضي نقال عن
مسؤولين أمريكيين ومحللي دفاع بأن األمر سينتهي،

ببعض األسلحة التي تستلمها أوكرانيا ،إلى أماكن
غير متوقعة وفي أيدي جيوش وميليشيات أخرى،
وذلك على المدى البعيد.
وحسب مصدر عسكري ،سيؤول وضع هذه األسلحة
بالفعل في البلقان ،مشيرا إلى أنه في العام ،2012
انتهى األمر باألسلحة الموجودة في ألبانيا ،أنها
وصلت إلى بنغازي ،مضيفا« :هذه األسلحة تكفي
لتغذية زعزعة االستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل».
وأفادت المجلة بأن األيام القليلة الماضية تميزت
بوقف إنتاج النفط في شرق ليبيا واتهامات بارتكاب
انتهاكات من قبل الميليشيات المسلحة في غرب
البالد.

وذكرت أن حرب  2011لم تنته بعد ولمدة  11عاما
طويلة حتى اآلن ،تم دمج اسم هذا البلد مع كلمة
الفوضى ،وتم تنظيم مؤتمرات ال تعد وال تحصى
لمحاولة إصالح ما مزقه حلف الناتو.
وتابعت قائلة« :هناك عدد ال يحصى من المبعوثين
الخاصين لألمم المتحدة الذين فشلوا في أداء
مهمتهم».
وأكدت أن ليبيا دولة إستراتيجية من خالل موقعها
الجغرافي وثروتها الكبيرة من الطاقة ،عالقة في
شبكة العنكبوت من التدخل الخارجي الذي يؤدي إلى
تفاقم التوترات الداخلية وتفاقم األزمة.
قـد

الداخلية التونسية :البالد تعرضت لتهديدات
إرهابية يف شهر رمضان
كشفت وزارة الداخلية التونسية أن البالد تعرضت خالل شهر رمضان الماضي «لتهديدات إرهابية» جدية.
وجاء هذا في تصريحات للمتحدثة باسم الوزارة ،فضيلة الخليفي ،خالل اللقاء الدوري الذي عقدته الوزارة ظهر أول أمس ،بحسب صحيفة «الشروق»
التونسية.
وقالت المسؤولة التونسية إن األخبار المؤكدة عن وجود تهديدات إرهابية خالل شهر رمضان استنفرت كافة إطارات الوزارة وأجهزتها للحد من مختلف
التجاوزات.
وأوضحت أنه جرت متابعة كافة التهديدات اإلرهابية التي يتم رصدها من قبل الوحدات المختصة لمكافحة اإلرهاب.
وشددت على أن «الوضع األمني في البالد مستقر» ،الفتة إلى أن الوحدات األمنية في كامل يقظتها لحماية أمن المواطنين التونسيين.
قـد

المبعوثة األممية
ستيفاين وليامز تزور
مدينة ترهونة الليبية

زارت المبعوثة األممية إلى ليبيا ،ستيفاني وليامز،
يوم األريعاء ،مدينة ترهونة الليبية التي شهدت
عمليات قتل جماعي وأعماال وحشية واسعة
النطاق.
وخالل زيارة المدينة الواقعة على بعد 90
كيلومترا بجنوب شرق العاصمة طرابلس ،التي
جرت بتيسير من رابطة «ضحايا ترهونة»
في جامعة الزيتونة ،استمعت ستيفاني وليامز
بشكل مباشر إلى عائالت الضحايا والناجين من
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي ارتكبتها
جماعة «الكانيات» المسلحة ،بما في ذلك القتل
خارج نطاق القانون والتعذيب واالختفاء القسري
والمعاملة القاسية ضد المحتجزين.
وزارت المبعوثة الخاصة مقبرتين جماعيتين
تم حتى اآلن استخراج  220جثة منهما ،بينهم
 8نساء و 3أطفال ،فضال عن مركزي احتجاز
احتجز فيهما عشرات الرجال والنساء بشكل
تعسفي وتعرضوا فيهما للتعذيب الوحشي بما في
ذلك في زنزانات الحبس االنفرادي.
وقالت ستيفاني وليامز أثناء لقائها بأفراد عائالت
الضحايا« :رأيت اليوم في ترهونة مقابر
جماعية وزنزانات حبس انفرادي غير إنسانية
تعرض فيها مئات الضحايا للتعذيب والقتل..أتقدم
بأحر التعازي ألسر الضحايا وأعرب عن تضامني
معهم..ليس ثمة ما يمكنني قوله يمكن أن يعيد إليكم
أحباءكم ،لكن بوسعي أن أؤكد لكم أن األمم المتحدة
ستدعم سعيكم لتحقيق العدالة والمساءلة ووضع حد
لإلفالت من العقاب كي ال يفلت الجناة من العقاب،
فقد بذلت األمم المتحدة وآليات العدالة الدولية
جهودا كبيرة من خالل البعثة المستقلة لتقصي
الحقائق في ليبيا للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات
حقوق اإلنسان في جميع أنحاء ليبيا والتي ارتكبتها
جميع األطراف منذ بداية عام  2016ومن خالل
عمل المحكمة الجنائية الدولية ،وأتعهد بإيصال
أصواتكم ومطالبتكم بالعدالة والمساءلة».
وشددت المستشارة الخاصة لألمين العام لألمم
المتحدة على «أهمية ضمان التوثيق الكامل
النتهاكات حقوق اإلنسان في ترهونة بما في
ذلك مطابقة األدلة من المقابر الجماعية وتحديدها
وجمعها بما يتوافق والمعايير والممارسات
الدولية» ،مؤكدة «الحاجة العاجلة لتقديم الدعم
النفسي واالجتماعي ألفراد أسر الضحايا ولألطفال
والنساء في المقام األول».
وأضافت أن «أطفال هؤالء الضحايا وزوجاتهم
وأخواتهم وأخوانهم وأمهاتهم وآباءهم وأجدادهم
بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي فوري» ،الفتة
إلى «الصلة بين العدالة والسالم في البلد برمته»،
حيث أوضحت قائلة« :هناك حاجة للمساءلة
والعدالة االنتقالية المبنية على المصالحة الوطنية
الشاملة التي تركز على الضحايا والقائمة على
حقوق اإلنسان في جميع أنحاء ليبيا».
قـد
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عين على االقتصاد

بينها الحليب والبيض واللحوم البيضاء

تونس تقرر رفع أسعار المواد
الغذائية

أعلنت حكومة تونس اعتزامها زيادة
أسعار مواد غذائية من بينها الحليب
والبيض والدواجن هذا األسبوع عقب
احتجاجات للفالحين على غالء العلف.
وقال وزير الفالحة التونسي إن الحكومة
التونسية تعتزم زيادة أسعار مواد غذائية
السترضاء الفالحين الذين احتجوا على
ارتفاع أسعار العلف الحيواني جراء
الحرب في أوكرانيا.
وتحذر النقابات من أن موجة الزيادات
المتكررة في األسعار وتراجع القدرة

الشرائية بشكل حاد في ظل أزمة
اقتصادية خانقة تهدد باحتجاجات
وانفجار اجتماعي قد ال تتمكن السلطة
من السيطرة عليه.
غالء العلف
وخالل اليومين الماضيين احتج
مزارعون في عدة مناطق على غالء
العلف الحيواني وقطع بعضهم الطرق
بينما سكب آخرون الحليب في الشوارع
مطالبين برفع األسعار لتغطية التكلفة.
وهددوا بقطع اإلنتاج اذا لم تتدخل الدولة.

والشهر الماضي رفعت الحكومة أسعار
الوقود بنسبة  5%للمرة الثالثة هذا العام.
وقالت مصادر حكومية لرويترز إن
المتوقع أن يكون رفع أسعار الوقود
شهريا هذا العام مما قد يصل بإجمالي
الزيادة في العام بالكامل إلى  30بالمئة
على األقل.
أسعار الحليب والبيض
وقال وزير الفالحة محمود إلياس حمزة
يوم األربعاء «سيقع يوم الخميس 12
ماي مراجعة سعر البيض والدواجن

والحليب بما يضمن هامش الربح
للمنتجين».
وأضاف «المستهلك التونسي عليه
مساندة الفالح التونسي في هذا الوضع
االقتصادي الحساس عبر العالم ألن
الفالح ركيزة لألمن الغذائي التونسي».
وكان وزير االقتصاد سمير سعيد قال
لرويترز الشهر الماضي إن ارتفاع
أسعار النفط والحبوب بسبب تداعيات
الحرب في أوكرانيا تكلف ميزانية الدولة
خسارة بحوالي  1.7مليار دوالر.
وتضررت تونس ،التي تعاني أزمة مالية
حادة ،من زيادة في أسعار القمح العالمية
ناتجة عن الحرب في أوكرانيا.
وسيًمكن النمو المتوقع في اإلنتاج البالد
من تقليل وارداتها من الحبوب.
وبلغ المتوسط السنوي لمحصول القمح
في تونس حوالي  1.5مليون طن
على مدار العقد الماضي ،في حين أنها
تستهلك حوالي  3.4مليون طن سنويا.
ورفعت تونس الشهر الماضي سعر
شراء القمح والشعير من المزارعين
المحليين لتشجيع اإلنتاج وتعزيز األمن
الغذائي.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز
الشهر الماضي أن مشتريات تونس من
الحبوب في الفترة المتبقية من 2022
ستبلغ  1.185مليون طن ليصل إجمالي
حاجاتها من الواردات هذا العام إلى
 2.680مليون طن .وتقدر قيمة واردات
تونس من الحبوب للعام  2022بحوالي
مليار دوالر.
قـإ

رغم معارضة الجمهوريني

«ليزا كوك» ..أول سيدة سوداء تنضم إلى مجلس حكام
«المركزي األمريكي»
أصبحت الخبيرة االقتصادية ليزا كوك أول سيدة
سوداء تنضم إلى مجلس حكام االحتياطي الفيدرالي
(المركزي) رغم اتهامها بالترويج لنظرية المؤامرة.
وأمس الثالثاء ،صدق مجلس الشيوخ األمريكي على
ً
حاكمة في االحتياطي الفيدرالي لتصبح
تعيين كوك
بذلك أول امرأة سوداء تتولى هذا المنصب ،رغم
معارضة الجمهوريين.
ويتكون مجلس االحتياطي الفيدرالي من رئيس ومجلس
من الحكام.
ً
صوتا مؤيّ ًدا مقابل
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 51
ً
معارضا ،للمرشحة التي اختارها الرئيس جو
50
بايدن .وسمح صوت نائبة الرئيس كاماال هاريس ببلوغ
الغالبية.
واصطدم تعيينها بمعارضة شديدة .ولم يتمكن أعضاء
مجلس الشيوخ في أبريل نيسان من تنظيم تصويت
نهائي للمصادقة ،إذ إن الجمهوريين عارضوا تعيينها.
واتّهم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش
ماكونيل ليزا كوك بأنها «روجت لنظريات مؤامرة»
بشأن العنصرية والشرطة.
وليزا كوك كانت من بين المستشارين االقتصاديين
للبيت األبيض في عهد الرئيس باراك أوباما ،وكذلك
في الفريق االنتقالي لبايدن.
بالنسبة ألنصارها ،ستجلب كوك معها نهجً ا جدي ًدا إلى
قيادة االحتياطي الفدرالي.
خبيرة «التمييز»
وخصصت أستاذة االقتصاد والعالقات الدولية في
ّ
جامعة والية ميشيغن جزءًا كبيرً ا من أبحاثها لآلثار
االقتصادية المترتبة عن التمييز والتي لم يت ّم قياسها
حتى اآلن ،على القدرة على انتاجية أكبر قوة اقتصادية

في العالم.
وتحمل كوك شهادة في االقتصاد من جامعة أوكسفورد
ودكتوراه من جامعة كاليفورنيا في بيركلي وتتقن
خمس لغات بينها الفرنسية والروسية .وعملت ً
أيضا
على إنعاش رواندا بعد اإلبادة الجماعية عام .1994
وقالت في الثالث من فبراير شباط أثناء جلسة استماع
لها أمام لجنة مصرفية في مجلس الشيوخ «قناعاتي
ّ
تشكلت أثناء طفولتي في ميلدجفيل في جورجيا (جنوب
شرق)» .وأضافت «كان طرفا عائلتي يروّجان للتغيير
الالعنفي إلى جانب صديق العائلة مارتن لوثر كينغ».
وأشاد السناتور عن جورجيا رافاييل وارنوك بكوك
التي كانت «إحدى أوائل األطفال السود الذين دخلوا
إلى مدرسته الرسمية ،وأمضت حياتها في كسر
الحواجز العنصرية والجندرية».
تحمل ليزا كوك وهي ابنة قس معمداني وأستاذة في كلية
تمريض ،تحت عينها اليمنى ندبة جسدية للعنصرية
بعدما تعرّ ضت لهجوم عندما كانت طفلة ،في وقت
كانت تذهب إلى مدرسة مخصصة للتالميذ البيض.
في مسقط رأسها ،ت ّم تدمير المسابح العامة ً
بدل من
السماح لألشخاص ذوي البشرة السوداء بارتيادها ،ما
دفع هذه الخبيرة االقتصادية إلى تركيز أعمالها على
تداعيات هذا التمييز الذي أبطأ بحسب قولها ،المجتمع،
ليس فقط الضحايا المباشرين للظلم.
تعيينات أخرى
تستمرّ واليتها حتى يناير كانون الثاني  2024ويأتي
تعيينها في وقت ينبغي على االحتياطي الفدرالي أن
ّ
تضخمًا قويًا ،بدون التأثير على النمو االقتصادي
يكافح
والتوظيف.
وقال السيناتور الديموقراطي شيرود براون في بيان إن

«الدكتورة كوك تدرك كيف تؤثر السياسة االقتصادية
على جميع األمريكيين .تعرف أن العمال هم محرك
نموّنا االقتصادي وتدرك أن عندما يشارك كل العالم
في اقتصادنا ،ينمو هذا األخير بشكل أسرع وأقوى».
ومنصب كوك هو واحد من عدد كبير من المناصب
التي كان على جو بايدن تأمينها لالحتياطي الفدرالي،
ما أعطاه فرصة إعادة تشكيل مجلس حكام المصرف.
أواخر أبريل نيسان ،تمّت المصادقة على تعيين اليل
برينارد التي كانت الديموقراطية الوحيدة في مجلس
الحكام منذ  ،2014في منصب نائبة رئيس المصرف.
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أسعار الذهب تستفيد
من تراجع الدوالر

ارتفع سعر الذهب ،يوم األربعاء ،مدعوما بتراجع
الدوالر وعوائد سندات الخزانة األمريكية ،في حين
يترقب المستثمرون بيانات التضخم الشهرية.
وتحدد بيانات التضخم الشهرية األمريكية إلى أي مدى
سيرفع مجلس االحتياطي االتحادي سعر الفائدة.
ارتفع الذهب في المعامالت الفورية  % 0.7إلى
 1851.26دوالر لألوقية (األونصة) بحلول الساعة
 1144بتوقيت غرينتش ،بعدما انخفض إلى أدنى
مستوياته منذ  11فيفري شباط في وقت سابق من
الجلسة.
وزادت العقود األمريكية اآلجلة للذهب  % 0.6لتصل
إلى  1851.50دوالر.
وانخفض الدوالر  ،% 0.3لكنه لم يكن بعيدا عن أعلى
مستوى له في عقدين والذي المسه يوم االثنين ،في
حين تراجعت عوائد سندات الخزانة األمريكية ألجل
 10سنوات من أعلى مستوياتها التي سجلتها مؤخرا.
ويتوقع المحللون تراجعا حادا في االرتفاع الشهري
لمؤشر أسعار المستهلكين األمريكي في أفريل نيسان
الذي تعلن نتائجه في الساعة  1230بتوقيت غرينتش،
إذ يتوقعون انخفاضه إلى  % 0.2من  % 1.2في
الشهر السابق في حين يتوقعون زيادته على أساس
سنوي بنسبة  8.1بالمئة.
والذهب شديد الحساسية لرفع سعر الفائدة األمريكية في
األمد القصير الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة
المعدن الذي ال يدر فائدة.
وأول أمس ،قالت المتحدثة باسم البيت األبيض جين
ساكي إن تعليقا مؤقتا للضريبة االتحادية على البنزين
هو خيار يبقى على الطاولة للتصدي لألسعار التي
وصلت إلى مستويات مرتفعة تاريخيا.
وزادت أسعار البنزين في محطات الوقود في الواليات
المتحدة أمس وسجلت مستوى قياسيا آخر ،متجاوزة
المستوى الذي وصلت إليه في مارس آذار
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى زادت الفضة في
المعامالت الفورية  % 2.3إلى  21.72دوالر
لألوقية .وارتفع البالتين  % 8.2إلى 59.990
دوالر لألوقية .بينما تراجع البالديوم  % 0.7إلى
 2051.52دوالر لألوقية.
قـإ

ال يزال ينبغي على الجمعية العامة لمجلس الشيوخ
أن تصوّت على إعادة تعيين جيروم باول رئيسً ا
لالحتياطي الفدرالي ،بعدما سمّاه بايدن لتولي والية
ثاني تمت ّد على أربع سنوات ،وكذلك فيليب جيفرسون
حاكمًا وهو أستاذ اقتصاد من أصول إفريقية.
ويُفترض أن يقترح البيت األبيض حاليًا اسم مرشح
جديد لمنصب نائب الحاكم المكلف اإلشراف على
المصارف ،بعدما انسحبت ساره بلوم راسكين التي ت ّم
كاف.
اختيارها ،بسبب عدم وجود دعم ٍ
قـإ
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أخبار روسيكادا
يحتطبون ويستعملون «الكانكي»

مداشر بلدية قنواع ال تزال بال كهرباء وال غاز في سكيكدة

ربورتاج :نورالدين .ب
 nال يزال ســكان قرى ومداشــر
بلديــة قنواع غربي والية ســكيكدة،
يعانــون مرارة التهميش و النســيان
وقلــة التنميــة المحلية مند ســنوات
طويلــة ،حيــث ال تــزال العديــد من
مداشــرها بــا شــبكة طرقــات وال
كهرباء و ال غاز مند سنوات طويلة،
و هــو ما يدفــع المواطنين الى نهب
الغابــة و تعريتها ،وهــذا بالرغم من
مخاطــر و تهديــدات حــرس الغابات
التــي وصلــت الــى حــد المتابعــات
القضائيــة ،غير ان واقعهــم المرير
يجبرهــم على نهب الغابــة لمواجهة
قساوة البرد شتاء.
رافعــت جمعيــات المجتمــع المدني
المحلي لبلدية قنواع غربي ســكيكدة،
صراخهــا إلى والــي الواليــة و كذا
الوزير األول من أجل التدخل العاجل
النتشــالهم من التخلف التنموي الدي
تعرفــه البلدية مند ســنوات طويلة ،و

هــي التي ال يــزال ســكانها القروين
لــم يلمســوا بعد أدنى شــروط التنمية
فأغلبية مداشرها و قراها التي عادت
اليها الحياة بعدما عاد األمن أليها من
جديد بعد ســنوات الجمر و اإلرهاب
الــدي «عشــعش» فــي المنطقة التي
تحــررت بفضــل تضحيــات أبنائهــا
من المجاهديــن و المقاومين و قوات
الجيش ،غير أن الجميع كان يأمل في
التفاتة من السلطات إلعادة بعث الحياة
مــن جديد في تلك القرى و التجمعات
التــي تمســك ســكانها بــاألرض و
الفالحــة الجبلية و تربية المواشــي و
النحــل ،غير ان ال شــيء تحرك مند
أزيــد من عقدين فالبلدية ال تزال غير
مزودة بشــبكة الغاز الدي بات مطلبا
رئيســيا لســكان وهذا على اعتبارهم
أجبروا على نهب الغابة ،حيث تحول
أغلبية ســكانها الى مســبوقين قضائيا
بالغرامات و األحــكام القضائية التي
وصلت الى غاية الحبس بسبب تكرار
نهبهــم لثــورة الغابية قصــد مواجهة

البــرد القارس شــتاء و أمــام الغالء
الفاحش لقارورات الغاز التي حرقت
جيوبهــم ،كمــا أن أغلبيــة التجمعات
الســكانية مــن أقصى البلديــة بهاللة
الــى أقصاها «بالســعادنية» ال تزال
شــبكة طرقاتها بدائية و كارثية ،مما
دفــع بالعديد من أصحــاب الحافالت
علــى وقف نشــاكهم و األمتناع حتى
علــى نقل التالميــذ و المرضى الدين
يحملــون فــي الغالب فــي الجرارات
و الشــاحنات و كــم مــن «حامــل»
وضعت مولودها في الطريق نتيجة،
هذه الوضعية الخطيرة ،ثالث مطالب
لسكان هده البلدية سواء في التجمعات
الريفيــة الجديــدة حتى بوســط البلدية
أو بأطرافهــا بأزقــاور و أزردز و
«المينا « هي اســتفادتهم من توســيع
شــبكة اإلنــارة الريفية التــي ال تزال
خــارج الخدمــة ،حيث يجبــر أغلبية
السكان على التزود بالربط العشوائي
مــن بيوت األهل و األقــارب و حتى
مــن مســافات طويلة و فــي ظروف

خطيرة تتسبب في الكثير من األحياء
في حرائق و أضــرار خطيرة ،بينما
ال يــزال العديــد من مواطنــي قنواع
العميقة في غاباتها البعيدة يستنجدون
«بالكنكــي» التقليــدي و حتــى
بمحــركات الطاقــة الكهربائيــة ،أما
بخصوص الجانــب الصحي ،فالبلدية
تداعمت قبــل ســنتين بمرفق صحي
ممثلــة في عيادة متعــددة الخدمات ال
تزال هيكال بال روح في ظل افتقارها
ألدنــى اإلطــار المســير لهــا ،و هذا
بالرغــم مــن الشــكاوى المرفوعة و
االحتجاجــات خاصة فــي اختصاص
طب النساء و التوليد و كذا األطفال.
و أمام هده المعاناة لم يجد سكان قرى
و مداشــر بلدية قنــواع أال ان يرفعوا
احتجاجاتهــم و مطالبهــم إلــى والــي
الوالية على أمل تحريك عجلة التنمية
المتوقفة و المشلولة و التي لم تتحرك
ســنوات البذخ و البحبوحــة المادية،
و اليــوم و أمام لغة التقشــف فأنها ال
يطلبــون أال التنمية البســيطة ســواء
كانــت شــبكة الكهربــاء أو مشــروع
الغاز الدي هو حلمهم األكبر.
« المير»يعترف بصعوبة الدفع
ببرنامج التنمية في بلدية
عاجزة ماليا
نشــير بأن رئيس البلديــة  ،أكد على
صعوبــة الدفــع ببرامــج التنمية في
بلديــة تعــرف عجــزا ماديــا كبيرا،
حيــث قال بان البلدية اســتفادت من
رفع التجميد عن مشروع شبكة الغاز
و التدابيــر اإلدارية تســارع مديرية
الطاقــة فــي التعجيل بهــا خاصة و
متابعــة الملف من قبــل والي الوالية
شــخصيا عقــب نجاح خليــة األزمة
لغــرب واليــة ســكيكدة مــن إقنــاع
الوزير محمــد عرقاب برفع التجميد
عن المشــروع ووضــع بلدية قنواع
علــى رأس االهتمامــات فــي ظــل
واقعهــا البارد شــتاءا و قاســي ،الى
جانــب عزلتها عــن العالم الخارجي
حيث يراهــن المير علــى االنطالق
في تجسيد المشروع قبل نهاية السنة
الجارية.

تصب فيه و البلدية يف وضع المتفرج
مياه الرصف الصحي ّ

شاطئ "عني الدولة" مهدد بالغلق ينذر بكارثة بيئية يف القل بسكيكدة
سكيكدة :نورالدين .ب
 nال تزال المياه القذرة بمجرى
وادي الســيال بمدينــة القل في
والية ســكيكدة ،تصب بشــاطئ
«عيــن دولة» المعــروف محليا
بشــاطئ «الفتيات الصغيرات»
مخلفــة روائــح كريهــة و تلوتا
خطيرا ظاهرا للعيان ،و هذا رغم
تحذيــرات اللجنــة الوالئية لري
و البيئة و حتــى الوزارية التي
كانت قــد حلت فــي البلدية قبل
سنة ،حيث أن القاصد لكورنيش
عين دولة أول ما يســتقبله هو
تســرب الميــاه القــذرة ،حيــث
لم تســلم رمالــه الذهبيــة التي
تحولــت إلــى قــذارة فــي مــرأى
الســلطات المحليــة التــي تقف
موقــف المتفــرج ،أمــام هــذه
الكارثــة التــي يعرفها الشــاطئ
منذ عدة سنوات .
حولت الميــاه القذرة التي تصب
بشــكل يومي شــاطئ عيــن دولة
بمدينة «شــولو» الســياحية ،إلى
منطقــة قــذارة ســوداء بامتيــاز،
وأصبحــت منطقــة محرمة على

المصطافيــن فــي كل موســم
صيفــي مــن الدخول إليهــا ،وفي
فصــل الربيع يحــرم على األبناء
االســتمتاع برمالــه الذهبيــة ،و
تفضــل الســلطات المحليــة في
كل موســم اصطيــاف ،بوضــع
الفتة تشــير إلى خطر الســباحة
على جانبي مصــب الوادي على
مســافة 100متــر ،وكأن الميــاه
القــذرة تحترم هذه المســافة ،في
الوقــت الذي يحتل فيه الكثير من
المصطافيــن أماكــن بالقرب من
مصــب الميــاه القذرة فــي وضع
منفــر  ،ويبعــث إلــى التقــزز و
االشــمئ زاز ،وأشــار الســكان إلى
انعــدام محطــة لتصفيــة الميــاه
القذرة التي تصــب بمجرى وادي
الســيال ،هذا األخير الذي يصب
بشــاطئ عين دولة ،مؤكدين أنهم
رفعوا عدة شــكاوى إلى السلطات
المحلية غير أنها لم تف بوعودها
واستمر الوضع على حاله بنذور
كارثة بيئيــة خطيرة..و حمل احد
ممثلــي اســرة المجتمــع المدني
بلديــة القــل كل المســؤولية فــي
تخلفهــا باتخــاذ التدابير الوقائية
بسد كل شبكات الربط العشوائية

متفرقات

سكان أوالد الزاحي يف بني زيد يطالبون
بحقهم يف التنمية المحلية

 nناشد ،سكان مناطق عرش
أوالد الزاحــي ببلديــة بني زيد
غربي والية ســكيكدة  ،رئيس
والي الوالية النظر بعيناالعتبار
لتضحيات الجســام التي قدمها
شــهداء و مجاهدي و مواطني
المنطقــة لثــورة التحريــر و
للوطن مند االستقالل ،مطالبين
بأبسط مقومات التنمية المحلية
الغائبــة عنهــم فــي مقدمتهــا
ازدواجيــة الطريق الرابط بين
التجمعات الســكنية ناحية القل
و تعميم شــبكة الغاز الغائبة و
الماء الشــروب الــدي ال يزال
صعــب المنــال فــي المنطقــة
ناهيــك عن العديد من النقائص
التــي يعانــون منها منــد فجر
االستقالل.
ممثــل عــن المجتمــع المدنــي
المحلــي و األســرة الثوريــة
كشــف لعيــن الجزائــر ،بــأن
قــرى و تجمعــات ســكنية في
عرش أوالد الزاحي الذي كان
له الشــرف قيــادة معركة 20
أوت  55وقدم قوافل الشــهداء
والمجاهديــن و المســبلين

والمعطوبيــن ،و حتى الرضع
و األطفال الذيــن أنتقمت منهم
فرنســا االســتعمارية نظيــرة
شجاعتهم في معركة العشرين
أوت و معــارك عديــدة منهــا
زقار األولــى و الثانية  ،تحت
قيــادة عمــار شــطايبي و أبن
المنطقــة بكــوش لخضــر ،و
كل المخلصيــن مــن الساســي
نطور عبد العزيز نطور ســي
الحسين بشيخي في معركة ال
يــزال أبناء الزاحــي يفتخرون
بانتمائهم الــى ذاك الجيل الذي
فجر الثورة وكانوا من السباقين
و صنعوا االستقالل.
اليوم تلك المناطق و «بحســب
محدثنا» و بكل مرارة ال تزال
تعيش اإلقصاء و التهميش من
أبسط مقومات التنمية المحلية،
فالعشــرات مــن الســكان ال
يزالون يشــربون مــن الوديان
و الينابيــع و العيــون القديمــة
مــع الــدواب و حيواناتهــم ،و
غالبيتهــم ال تــزال تســكن في
بيوت من طين وســط حالة من
التهميش والفقر

احتجاجات لتخلف مرشوع ترميم الطريق
الواليئ رقم 132

الفوضوية التي تصب مباشرة في
مجــرى الوادي الدي هو لألمطار
فقط حيــث جدد ص راخــه للبلدية
بضــرورة التدخــل العاجــل قبل
حلول موسم الصيف.
في المقابل ،تمسك مدير الموارد
المائيــة قاســمي رمضــان ،فــي
تصريح عيــن الج زائر ،بأن على
الســلطات المحليــة ببلديــة القل
التدخــل مــن خــال غلــق تلــك
الشــبكات الفوضوية التي تصب

مباشــرة فــي مجــرى الــوادي ،
كمــا أن البلديــة اســتفادة كذلــك
من مشــروع ضخم تجديد شــبكة
التطهيــر و ربــط كل المناطــق
العلوية للبلدية التي تربط مباشرة
بالمجرى بغالف مالي هام وجديد
بالمناســبة طلبه البلديــة باتخاذ
كل التدابير الالزمة لوقف عملية
صب شبكات التطهير الفوضوية
في المجرى إلنقاذالشــاطئ أوال و
الحفاظ على الصحة العمومية.

 nاحتــج  ،أمس،عدد من ممثلي
أسرة المجتمع المدني بلديات غربي
والية ســكيكدة ،و معهم العشرات
من الناقلين الخــواص ،و بالتحديد
القــل أوالد اعطيــة وادي الزهور
و قنــواع على التأخــر الكبير الذي
يعرفــه مشــروع ترميــم وإصالح
الطريق الوالئي رقم  132الرابط
بيــن القل وواد الزهــور على عدة
نقاط ما بين الشرايع الزيتونة ،وما
بين القل الشرايع والزيتونة منطقة
الطــرس ،يدفع الناقلــون الخواص
للدخــول في احتجــاج وتوقف عن
العمــل بســبب وضعيــة الطريــق
المهترئــة ،التــي ال تســمح بالتنقل
اليومي ،على هذا المحور.
االحتجاجــات تأتي عقب الوضعية
الخطيــرة التــي أرقــت وأقلقــت
الجميع و خاصة أصحاب حافالت
النقــل والمواطنيــن وأصحــاب
الســيارات ،ســيما وأنها أستمرت
ألشــهر طويلــة ،و هــذا أمــام

تماطــل وتأخر المقــاوالت المكلفة
باألشــغال في تســليم المشــروع،
الــذي اســتفاد من مبلــغ  30مليار
ســنتيم ،منذ شــهر جانفي ،2019
ويــرى «المحتجــون» بأنــه بات
من الواجــب اليوم التحرك تحريك
وتيــرة األشــغال بهــذا المحــور
ووضعه قيد اإلستغالل ،ألنه يشكل
مصــدر إزعاج وقلق كبيرين ،لكل
سكان البلديات الغربية.
نشــير بــأن ،والي الواليــة حورية
مداحــي ،كانــت قــد قامــت نهاية
األســبوع الماضي ،بزيارة سريعة
للمنطقــة  ،ووقفــت على الوضعية
الخطيرة لهذا الطريق رغم محاولة
مديريــة األشــغال العمومية إجراء
تحســينات علــى مطبــات الطريق
لسيارة الوالي التي قصفت الجميع
و توعدتهم و دعت بالمناســبة الى
التعجيل بغلق هذا المشــروع الدي
بات صداع في رأس الجميع.
نورالدين .ب
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عين على الشرق

بعد فحصهم لألسماء المدرجة في القائمة االولية لحصة  1049مسكن بالمسيلة

احتجاجات ومحاوالت انتحار واعتداءات وحوالي
 1500طعن في اليوم األول
المسيلة  :عبد الحليم بالل
 nأطلــق ،أمس  ،المقصون من
حصة  1049وحدة سكنية ايجارية
ببلدية المســيلة العنان لسلســلة من
االحتجاجــات جابت مختلف الهيئات
واالدارات العمومية المعنية من مقر
الوالية إلى البلدية والدائرة ،مرورا
بالتجمعات في الساحات العمومية.
رغــم االجراءات االمنيــة الكبيرة
التي باشــرتها االجهــزة االمنية قبل
اإلفصاح عن األسماء ،المقصون من
القائمة االوليــة اكدوا ان اللجنة التي
تكفلت بدراســة ملفات طالبي السكن
قــد ارتكبــت جملــة مــن الخروقات
وحرمــت الكثيــر من الفئات الهشــة
من االســتفادة خاصــة اوالئك الذين
اودعــوا ملفاتهم منذ عشــرية كاملة
،ويضيــف المحتجــون ان القائمــة
المفــرج عنها قد ضمــت العديد من
االسماء الميسورة الحال منهم من هم
في ديــار الغربة ،وآخرون موظفون
واســماء من خــارج بلدية المســيلة
،وحتــى من خــارج الواليــة وابناء
مسؤولين ورؤساء جمعيات والكثير
مــن المطلقات ،باإلضافــة للعازبات
،كمــا تأســف المحتجــون علــى أن

القائمة اقصت فئة محرومة من دوي
االحتياجــات الخاصــة ،المقصــون
ورغــم محاصرتهم من طرف أفراد
الشــرطة إال ان بعــض المحتجيــن
تمكنــوا مــن صعــود مقــر بلديــة
المســيلة ،اين حاول شابان االنتحار
من فوق البناية ،كما اقدم شــاب اخر
على محاولــة حرق نفســه بالبنزين
غير ان تدخــل المواطنين حال دون
تحقيق غرضه ،حيث اصيب اصابة
خفيفــة على مســتوى الــذراع واليد
،افــراد وجماعــات مــن المقصــون
ظلــوا طيلة يوم امس يحاولون ولوج
مقــري الواليــة والدائــرة ،اال ان
مصالح الشرطة كانت لهم بالمرصاد
ومنعتهــم مــن االقتراب ،فــي حين
فضل عــدد كبير منهــم التوجه نحو
القاعــة المتعددة الرياضات الشــهيد
ســالم معيون اليداع الطعون ،حيث
علمنا مــن مصادر مطلعــة أن عدد
الطعــون قــد بلــغ فــي اليــوم االول
 1500طعــن فــي القائمــة االولية
والعمليــة ال زالــت مســتمرة طيلــة
ثمانية ايام حيث يرتقب حســب ذات
المصــدر أن يرتفع العدد بالنظر إلى
االقبال الكبير للمواطنين على اللجان
المكلفة باستقبال الطعون .

 nشهدت أسعار لحوم الدجاج
وبعــض الخضــر والفواكــه
بأســواق مدينــة ســطيف،في

 nســجلت مصالــح الحمايــة
المدنيــة أمس حــادث مرور عند
الســاعة  07و 26د،تمثــل فــي
انحراف حافلة لنقل عمال شــركة
نفطــال واصطدامهــا بشــاحنة
صغيــرة مع اصطــدام المركبتين
بالحاجز اإلسمنتي.
خلف الحادث 13جريحا اصيبوا
بجروح متفاوتــة الخطورة ووقع
على مستوى الطريق الوطني رقم

 280دج للكيلوغــرام ،بينما ن زلت
أســعار الصــدر الــى  500دج
،واألحشاء (كبد الدجاج) الى 700
دج ،وهي أســعار منخفضة بشكل
كبيــر مقارنــة مــع تلــك المطبقة
في شــهر رمضان المبارك ،حيث
لــم ينزل الدجــاج عــن  420دج،
واألحشــاء عــن  900دج،غير أن
البيض مازال محافظا على سعره
المرتفــع ب 430دج لصفيحة من
 30وحدة.
وعرفــت أســعار بعــض الخضر
انخفاضا ملموســا عكس البعض
األخــر ،فمثال ن زا الفلفــل الحلو و
الحــار الــى  50دج للكيلوغــرام،
والخس بنفس السعر ،والكوسا بين
 40الــى  60دج حســب النوعي،

عاصمة الكورنيش تتأهب لموسم االصطياف ..إعادة
اإلعتبار للمدخل الرشقي لمدينة جيجل
جيجل :نصرالدين دربال
 nتتأهــب عاصمــة الكورنيش
الستقبال موسم االصطياف،حيث
تــم عقــد اجتماعــات تحضيــرا
لهــذا الموعد الــذي تراهن عليه
السلطات المحلية ليكون ناجحا
فــي إطــار التحضيــر لموســم
اإلصطياف تمت أول أمس برمجة
خرجــة ميدانيــة تحــت إشــراف
رئيــس دائــرة جيجــل بحضــور
رئيــس المجلس الشــعبي البلدي،
مديــر األشــغال العمومية ،ممثل

مديــر الموارد المائية ،رئيس فرع
المــوارد المائية لدائــرة جيجل و
رئيس فرع األشغال البحرية حيث
تم معاينة النقاط التالية:
إعــادة اإلعتبار للمدخل الشــرقي
لمدينــة جيجــل و للرصيف على
مستوى جسر واد القنطرة .
التحضيــر و التنســيق تمهيــدا
إلنطالق أشــغال تمديــد و تغطية
قنــاة صرف مياه واد القنطرة على
مســتوى شــاطئ كتامة.توســيع
مدخــل الطريــق المــؤدي إلــى
منطقة التشــالوة تسهيال لحركة
المرور.

الحماية المدنية تنقذ شخص من الموت
بمجرى مايئ بتبسة
العاتر،الشــاحنة جرفتها سيول
األمطــار المتدفقة (فيضانات)
وجــدت مغمــورة بالميــاه إلى
الســقف ،أيــن تمكنــت الفرق
المتدخلــة مــن إخــراج وإنقاذ
الشــخص وتحويلــه إلــى
اســتعجاالت مستشــفى بئــر
العاتر.
هواري غريب

اصابة  13شخصا يف حادث
مرور بقسنطينة

إلــى ذلك من المنتظر أن تشــمل
عمليات إعــادة االعتبار لمناطق
ســياحية وشــواطئ حتــى تكــون
مهيأة الســتقبال ضيــوف جيجل
 ،الواليــة الســاحلية التي صارت
من سنوات تستقطب أعدادا هائلة
من المصطافيــن الذين يفضلون
شــواطئها لجمالهــا وكذا لســحر
المناظــر الطبيعيــة المتواجــدة
بعديد مناطق الوالية ،وكذا توفرها
على فضاءات لل راحة واالستجمام
وكذا حدائــق للحيوانــات وأماكن
للتســلية تفتقد لهــا عديد واليات
القطر.

 20في محور الــدوران بمخرج
الخــروب باتجاه بلدية بن باديس.
الضحايــا من الجنســين وتتراوح
أعمارهــم بين  26و  50ســنة.
تم اســعافهم ونقلهم الى مستشفى
محمد بوضياف بالخروب.
وقــد جنــدت مصالــح الحمايــة
المدنيــة  15عونا وضابطا و03
سيارات اسعاف وشــاحنة اطفاء
الحريق.

..استفاد أزيد من  400شخص من منحة
المعاقني بالوالية

انخفاض يف أسعار الدجاج وبعض الخرض

سطيف:نورالدين بوطغان

متفرقات

دخلــت فــرق التدخــل
n
بالوحــدة الثانويــة للحمايــة
المدنيــة بدائــرة بئــر العاتــر
ليلــة أول أمــس ألجــل إنقاذ
شخص،الشــخص يبلــغ مــن
العمــر حوالي  54ســنة وجد
عالق بأعلى شــاحنته بمجرى
واد على مســتوى واد عدوان
بدوار عيشــة بعڨلة أحمد ببئر

انفراج يف أزمة الحليب بسطيف

اليوميــن األخيريــن ،انخفاضــا
محسوســا بعــد انتهاء أســبوع
عيد الفطر المبارك الذي يشــهد
خموال تجاريا كالعادة.
وقــد ن زلــت أســعار الدجــاج إلى
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والطماطــم الــى  60دج  ،بينمــا
حافظت البطاطا على سعر 110
الى  120دج ،والجزر ارتفع سعره
الــى  85دج ،والبصــل وصل الى
حــد  85دج ايضــا ،ونــزل ســعر
فاكهــة الف راولة المطلوبــة كثي را،
خــال فصــل الربيع ،الــى 160
دج للكيلوغــرام وســط اقبال كبير
عليها.
مــن جهة اخــرى ،تتعين اإلشــارة
الــى انف راج كبير فــي أزمة حليب
األكياس الذي أصبح متوف را بشكل
مقبــول ،وان كان باشــت راط كيــس
مــن حليب البقرة مع كيســين من
الحليــب المدعــم ،فيمــا تتواصل
أزمــة ندرة زيت المائــدة الى اجل
غير محدد.

 nكشف مدير العمل والتضامن
االجتماعي بوالية قســنطينة السيد
صيــاد مــراد  ،أن مــا ال يقل عن
 400شخص استفادوا من عالوة
المعاقيــن خــال شــهري فيفري
ومارس .2022
و قــد وجــه ذات المســؤول نداء
للمعنيين تجديــد وتحديث الملفات
التي قدموها في  ، 2020من أجل
االستفادة من هذه المنحة .
ً
ووفقــا لبيان
وفي هــذا الصــدد ،
صحفي نُشر مؤخرً ا على موقعها
الرســمي  ،أصــدرت وزيــرة
التضامــن الوطنــي واألســرة
وقضايــا المرأة مؤخــرً ا تعليمات
صارمــة لمتابعة متابعــة مختلف
الملفــات مــن هــذا النــوع .وبناء
على هــذه التعليمــات  ،عقد والي
قســنطينة اجتماعــا بحضــور

مختلــف المديريــن القطاعييــن
التجــاه التضامــن  ،فضــا عــن
األخصائيين االجتماعيين  ،وتقرر
إبالغ جميع المواطنين المستحقين
لهــذه العــاوة لتحديــث الملفات.
التــي قدموهــا في عــام .2020
لذلك ُطلب منهم تحديث شــهادات
اإلقامــة ألولئك الذين غيروا محل
إقامتهم في هذه األثناء لإلقامة في
علي منجيلي  ،على سبيل المثال.
مــن هذا المنظور  ،ســيتعين على
بلديتي الخروب وقسنطينة تنسيق
جهودهمــا من أجل الســماح لمن
هم من ذوي االحتياجات الخاصة
ممن بلغوا ســن التاســعة عشــرة
بإيــداع ملفاتهــم بأســرع ما يمكن
لالســتفادة منها دون مشــاكل .من
هذه المنحة.
مريم.ب
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الخميس  12ماي  2022م
الموافق لـ  11شوال  1443هـ

العـــــــــــالم

إدانات واسعة لجريمة االحتالل الصهيوين ومطالبات بتحقيق دويل

اغتيال الصحفية الفلسطينية
شيرين أبو عاقلة
أثارت جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية،
مراسلة قناة «الجزيرة» شيرين أبو عقلة
من قبل قوات االحتالل الصهيوني ،يوم
األربعاء ،باألراضي الفلسطينية المحتلة،
إدانات واسعة على المستويين الفلسطيني،
العربي والدولي ،وتعالت المطالب بفتح
تحقيق دولي في استهداف الحركة الصحفية
واالعالمية الفلسطينية ل «اسكات الحقائق
والتغطية على الجرائم» الصهيونية
المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني و
مؤسساته ومقدساته.
فعلى الصعيد الداخلي ,أدانت الرئاسة
الفلسطينية والحكومة ومنظمة التحرير
الفلسطينية ,واإلعالم الرسمي والمؤسسات
والمنظمات الحقوقية ,الجريمة التي نفذها
جنود االحتالل بحق أبو عاقلة ,خالل قيامها
بواجبها الصحفي لتوثيق الجرائم المروعة
المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
و قالت الرئاسة الفلسطينية :إن «جريمة
إعدام شيرين أبو عاقلة ,وإصابة الصحفي
علي السمودي ,هي جزء من سياسة
االحتالل باستهداف الصحفيين لطمس
الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت».
و نعى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد
اشتية ,ومجلس الوزراء « فارسة اإلعالم
وأيقونة الصحافة الوطنية الشهيدة شيرين
أبو عاقلة» ,التي قضت برصاص جنود
االحتالل ,وهي ترتدي جميع معدات
وعالمات التعريف بالصحافة.
و أدانت وزارة الخارجية والمغتربين
الفلسطينية « الجريمة الصادمة البشعة»
التي ارتكبتها قوات االحتالل «بشكل
مقصود ومتعمد» ,والتي تشكل «امتدادا
لجرائم االعدامات الميدانية المتواصلة»
ضد أبناء الشعب الفلسطيني وضد
الصحفيين بشكل خاص ,في محاولة
ممنهجة من قبل سلطات االحتالل إلسكات
صوت الحقيقة وللتغطية على جرائمها.
ونعى اإلعالم الرسمي الفلسطيني أبو عاقلة,
وقال المشرف العام على القطاع الوزير
أحمد عساف« :إن استهداف االحتالل
للزميلة أبو عاقلة ,هو جزء من استهداف
الحركة الصحفية واإلعالمية الفلسطينية,
الذي لم يتوقف يوما وتسبب باستشهاد
وإصابة واعتقال مئات الصحفيين» ,الفتا

إلى أن االحتالل «يهدف من هذه الجريمة
إلى طمس الحقيقة واسكات صوت الحق
ليرتكب جرائمه بصمت».
و قالت وزارة اإلعالم الفلسطينية «إن
هذه الجريمة «تستدعي تكثيف الجهود
الفلسطينية والعربية والدولية لتحقيق
العدالة لروح شيرين ولضحايا االحتالل,
خصوصا الصحفيين ونشطاء حرية
المعلومة والرأي».
من جهتها استنكرت نقابة الصحفيين
الفلسطينيين« ,العمل المقصود والمدبر
وعملية االغتيال الحقيقة كاملة األركان»,
داعية إلى «تحرك واضح لحماية
الصحفيين من استمرار التحريض والقتل
الممارس من قبل االحتالل ضد الفلسطينيين
على اختالف انتماءاتهم و اعمارهم».
و أكدت النقابة ,أنها ماضية في إجراءاتها
في مالحقة قادة االحتالل على جريمة
االغتيال أمام المحاكم الدولية ,والمحكمة
الجنائية الدولية ,مطالبة المنظمات الدولية
واألمم المتحدة ب»وقفة جادة تجاه هذه
الجريمة البشعة».

و أعلنت النيابة العامة الفلسطينية ,أنها
باشرت إجراءات التحقيق في جريمة
إعدام قوات االحتالل لشيرين أبو عاقلة,
واستهداف الصحفي علي السمودي في
مخيم جنين ,وأنها «ستتابع القضية من
خالل نيابة الجرائم الدولية المختصة
بتوثيق الجرائم الداخلة باختصاص المحكمة
الجنائية الدولية ,تمهيدا إلحالتها لمكتب
المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.
إجماع على ضرورة محاسبة المسؤولين
عن الجريمة وتقديمهم للعدالة
أما على المستوى الدولي ,فقد توافقت
ردود الفعل على اعتبار جريمة إعدام
الصحفية الفلسطينية « ,تعد سافر على
حرية االعالم» ودعت إلى التدخل لحماية
الصحفيين الفلسطينيين ومحاسبة االحتالل
على هذه الجريمة.
فقد اعتبرت وزارة الخارجية القطرية,
في بيان صحفي ,ما جرى «جريمة
شنيعة ,وانتهاكا صارخ للقانون اإلنساني
الدولي ,وتعد سافر على حرية اإلعالم
والتعبير ,وحق الشعوب في الحصول على

المعلومات» .ودعت المجتمع الدولي إلى
«تحرك عاجل» لمنع سلطات االحتالل من
ارتكاب المزيد من االنتهاك لحرية التعبير
والمعلومات ,واتخاذ كافة اإلجراءات لوقف
العنف ضد الفلسطينيين والعاملين في
وسائل اإلعالم ,وضرورة حمايتهم.
و بدورها ,وصفت شبكة «الجزيرة»
اإلعالمية القطرية ,اغتيال مراسلتها
بـ «جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين
واألعراف الدولية» ,وطالبت المجتمع
الدولي بـ «إدانة ومحاسبة» قوات االحتالل
«لتعمدها» استهداف وقتل الصحفية
الفلسطينية.
و انضمت الحكومة االردنية إلى األطراف
المنددة بجريمة اإلعدام هذه ,حيث قال
وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق
الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول:
«ندين هذه الجريمة النكراء التي ارتكبت
بدم بارد بحق صحفيين يرتدون اللباس
الرسمي المميز للصحفيين واإلعالميين» ,
داعيا المجتمع الدولي إلى «التحرك» من
أجل حماية الصحفيين والعاملين في وسائل

الكرملني :بوتني ال ينوي فرض األحكام العرفية على خلفية
العملية يف أوكرانيا
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين ال
ينوي فرض األحكام العرفية في عموم البالد أو أجزاء
منها على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
ردا على سؤال من الصحفيين بهذا الخصوص
اليوم األربعاء« :ال ،هذا األمر ليس ضمن الخطط
المطروحة».
وجاء ذلك تعليقا على تصريح مديرة االستخبارات
الوطنية األمريكية أفريل هاينز أمام مجلس الشيوخ
بأن بوتين قد يفرض األحكام العرفية بهدف «تحويل
القطاع الصناعي في روسيا إلى المسار العسكري»
بغية تحقيق أهداف موسكو خالل عمليتها في أوكرانيا.
كما وصف بيسكوف الوضع داخل روسيا بأنه مستقر،
مشددا على أنه ال يعلم البراهين التي يعتمد عليها
المستشار السابق للرئيس الروسي سيرغي غالزييف
الذي اتهم مؤخرا الغرب بالتخطيط لتدبير انقالب
سلطوي في البالد.
سيناتور روسي :رفض الغرب لنموذج العالم متعدد
األقطاب قد ينتهي بكارثة نووية

حذر السيناتور الروسي أليكسي
بوشكوف ،من أن عدم قدرة الغرب على
القبول بعالم متعدد األقطاب ،قد يؤدي إلى
وقوع كارثة نووية ،مشيرا إلى إمكانية
تجنب ذلك.
وأكد عضو مجلس االتحاد على تيليغرام،
أن البشرية في العقود القادمة ،لن تشهد
انسجاما وال منافسة متحضرة.
وأوضح بوشكوف أنه «نظرا إلى أن
النخب الغربية غير قادرة على القبول
بنشوء عالم متعدد األقطاب حقيقي ومع
نماذج أخرى للنظام االجتماعي مخالفة
لما يسمى بـ»الديمقراطية الليبرالية» ،فإن
تراجع الغرب سوف يكون مصحوبا بصراعات شديدة،
سيقع فيها االقتصاد مرارا وتكرارا ضحية للقرارات
السياسية» ،مشيرا إلى أن النتيجة اإليجابية الوحيدة
«في ظروف مثل هذه النزاعات ،هي منع وقوع كارثة
نووية».
كما أعرب عن ثقته بأنه في النصف األول من القرن

الحادي والعشرين ،سيواجه العالم معركة شرسة من
أجل التفوق بين مراكز القوة الرئيسية على الخريطة
السياسية.
وأشار إلى أن المواجهة بينها ستكون معقدة بشكل كبير
بسبب التناقضات الحادة في القيم واأليديولوجيات.
قـد

اإلعالم في االراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهتها أدانت الجامعة العربية هذه
الجريمة« ,التي تستدعي المساءلة الدولية
ومالحقة مرتكبيها أمام جهات العدالة
الدولية المختصة بكل ما تمثله من أركان
كجريمة حرب وانتهاك جسيم لقواعد
القانون الدولي».
و قالت الهيئة العربية في بيان لها « :إن
قوات االحتالل تستهدف وأد صوت الحق
والحقيقة وصوت الحرية والدفاع عن قضايا
العدل والعدالة اإلنسانية ,وذلك من خالل
العدوان المستمر واالستهداف المتواصل
لمحافظة جنين وحرب االحتالل المعلنة
المتصاعدة على الشعب الفلسطيني».
بدورها ,أعربت بعثة االتحاد األوروبي
في فلسطين عن «صدمتها» الستشهاد
االعالمية الفلسطينية خالل أدائها لواجبها
المهني ,ودعت إلى» إجراء تحقيق سريع
ومستقل لتقديم الجناة إلى العدالة» ,مؤكدة
ضرورة ضمان سالمة وحماية الصحفيين.
كما أدان منسق األمم المتحدة الخاص لعملية
السالم في الشرق األوسط تور وينسالند,
«جريمة» إعدام أبو عاقلة  ,ودعا عبر
حسابه على «تويتر» إلى «إجراء تحقيق
فوري وشامل ومحاسبة المسؤولين».
وشيرين أبو عاقلة ( 51عاما) ولدت
وترعرعت في مدينة القدس المحتلة،
درست الهندسة المعمارية في جامعة العلوم
والتكنولوجيا في األردن ،ثم انتقلت إلى
تخصص الصحافة المكتوبة ,وحصلت على
درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في
األردن.
و عادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت
في عدة مواقع مثل وكالة «األونروا»
وإذاعة صوت فلسطين ،وقناة عمان
الفضائية ،ثم مؤسسة مفتاح ،وإذاعة
مونت كارلو ،والحقا انتقلت للعمل في عام
 1997مع قناة «الجزيرة» الفضائية حتى
هذا اليوم.
و بمقتل شيرين أبو عاقلة ,يرتفع عدد
الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلوا
برصاص جيش االحتالل منذ سنة 2000
إلى  55صحفيا ،بحسب نقابة الصحفيين
الفلسطينيين.
قـد

بعد انسحاب فرنسا ..ألمانيا
ترفع عدد قواتها يف مايل
أعلنت ألمانيا ،األربعاء ،أنها وافقت على زيادة عدد
قواتها ضمن بعثة «مينوسما» التابعة لألمم المتحدة لحفظ
السالم في مالي.
وقالت الناطقة باسم الحكومة األلمانية كريستيان هوفمان
«تمت زيادة الحد األقصى بـ 300عنصر لتصبح 1400
جندي ،مقارنة بـ.»1100
وأوضحت أن «الهدف من ذلك هو التعويض عن
اإلمكانيات التي كانت توفرها سابقا القوات الفرنسية»،
مضيفة أنه تم تمديد تفويض مهمة مالي حتى  31ماي
.2023
ومنتصف فبراير/شباط الماضي ،أعلنت فرنسا وحلفاؤها
في «قوة تاكوبا» «انسحابا منسقا» من مالي ،وذلك بعد
تسع سنوات من تدخل ضد المتطرفين بالمنطقة.
وتدهورت العالقات بين باريس وباماكو منذ تراجع
المجلس العسكري عن اتفاق لتنظيم االنتخابات في
فيفري ،واقتراحه االحتفاظ بالسلطة حتى عام .2025
ونشر المجلس العسكري أيضا متعاقدين خاصين من
روسيا ،األمر الذي قالت عنه بعض الدول األوروبية إنه
يتعارض مع مهمتها.
قـد
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عين على الرياضة

أخبــار محرتفينا ...

قصف رسيع غيلزيان بسباعية

الوفاق في مهمة شبه مستحيلة للتأهل
على حساب األهلي في رابطة أبطال إفريقيا

سطيف :نورالدين بوطغان
تفوق،مساء أول أمس ،فريق وفاق سطيف
بنتيجة ساحقة أمام فريق سريع غليزان
بملعب  8ماي  1945بسطيف ،وذلك
بسباعية نظيفة في اطار بطولة الرابطة
المحترفة االولى في انتظار استقبال سهرة

يوم السبت القادم ،بملعب  5جويلية 1962
بالعاصمة ،فريق االهلي المصري ،في
اطار مقابلة اإلياب للدور نصف النهائي
لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا ،وهذا على
الساعة الثامنة مساء ،في ظروف نفسية
صعبة لالعبين والطاقم الفني وحتى

المسيرين.
لوال جرعة االكسجين التي تحصل عليها
الفريق من فوزه الساحق على سريع
غليزان ،نظرا للهزيمة الثقيلة التي مني
بها رفاق جابو في القاهرة ،يوم السبت
الماضي،في ملعب السالم بالعاصمة

المصرية ،والمتمثلة في أربعة أهداف
نظيفة في شباب الحارس خذايرية الذي لم
يتمكن ،على غير العادة ،من صد الهجمات
القوية لالعبي االهلي المصري الذي بدا
جد قوي في المباراة .لبقي الفريق يتخبط
أكثر،وقد يكون للوز الكاسح على غيليزان
األثر اإليجابي لحفظ ماء الوجه على األقل
والفوز على األهلي.
وهكذا فان المدرب الصربي داركو نوفيتش
بحاجة الى معجزة فنية وبسيكولوجية
كبيرة لشحن أشباله للعودة في النتيجة،
والتي تبدو شبه مستحيلة مع فريق قوي،
مع نتيجة سريع غليزان التي اثبتت أن خط
الهجوم غير عقيم  ،وفي غياب الالعب
قراوي المعاقب بالبطاقة الحمراء في اللقاء
السابق ،وعليه فإن فوز الوفاق بنتيجة غير
مؤهلة للدور النهائي سيكون كافيا لحفظ ماء
الوجه ،إال إذا بين الميدان أمرا آخرا ألنه ال
يوجد مستحيل في كرة القدم ،حيث سيتطلب
التأهل  5اهداف كاملة نظيفة أو على األقل
 4أهداف من اجل لعب الوقت اإلضافي،
وربما ضربات الترجيح.
وقد شرعت التشكيلة في التحضيرات للقاء
بملعب  8ماي  1945بسطيف،منذ أول
أمس ،بعد إلغاء التحضيرات في تربص
الجزائر العاصمة ،وهذا بعد يوم راحة منح
لالعبين ،قصد االسترجاع وستكون المهمة
جد صعبة إذا لم يتمكن الالعبون من تجاوز
اآلثار النفسية للهزيمة الثقيلة.

رئيس وفاق سطيف رسار يف ندوة صحفية

على الوفاق الفوز لحفظ ماء الوجه والنظر إلى المستقبل

اعترف رئيس مجلس ادارة وفاق سطيف ،عبد الحكيم سرار ،بالهزيمة الثقيلة التي تلقاها فريقه بالقاهرة في ذهاب الدور نصف النهائي لرابطة ابطال افريقيا المتمثلة في  4أهداف نظيفة .
وبرر سرار الهزيمة ،في ندوة صحفية عقدها ،مساء أول أمس ،قبيل لقاء سريع غليزان بقوة الفريق المصري الذي نشط ،حسبه  14،نهائيا في هذه المنافسة وفاز ب 10كؤوس ،وكان في
يومه عكس رفاق جابو الذين كانوا غائبين عن اللقاء ،واعتبر سرار أن االهلي تصالح مع جمهوره ولم يجد اي صعوبة في الفوز ،وكان وكأنه في حصة تدريبية ،وكانت له سهولة تامة في
الوصول الى شباك الحارس خذايرية .وعن المستقبل ،ذكر سرار أن مهمة فريقه في لقاء العودة هي الفوز من أجل حفظ ماء الوجه ،وسمعة النادي ،والعودة في النتيجة ،وان كانت كرة
القدم ليست علوما دقيقة  ،وانه يتعين النظر الى المستقبل فالوفاق تنتظره  5لقاءات في البطولة المحترفة منها لقاء غليزان -الذي لعب أول أمس  -والتحضير للموسم القادم .
نورالدين بوطغان

حارس مولودية
الجزائر يزور نجم
األهلي
خص فريد شعال حارس مرمى نادي مولودية الجزائر
العب النادي األهلي المصري أليو ديانج ،بزيارة ،بمناسبة
حضوره رفقة بعثة حامل لقب دوري أبطال أفريقيا للجزائر
العاصمة.
وتربط شعال وديانج عالقة صداقة متينة منذ سنوات،
إذ لعبا سويا في نادي مولودية الجزائر ،موسم
 ،2018-2019قبل انتقال الالعب المالي لألهلي.
ومولودية
األهلي
قمصان
الالعبان
وتبادل
الجزائر تجديدا لعالقة التواصل الممتدة بينهما.
ويعد نادي مولودية الجزائر أول محطة احترافية للنجم
المالي ،حيث انتقل إلى صفوفه شتاء  ،2018من صفوف
فريقه المحلي دجوليبا ،قبل أن ينتقل إلى النادي األهلي
صيف .2019
تاج الدين
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الرابطة األوىل

شباب بلوزداد لالقتراب من اللقب ،وداربي واعد
بملعب  5جويلية
سيسعى رائد البطولة الوطنية للرابطة األولى لكرة القدم،
فريق شباب بلوزداد إلى االقتراب أكثر من اللقب ،عندما
يستضيف أولمبي الشلف ،في الوقت الذي سيكون في
الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر،
مفتوحا على كل االحتماالت ،لحساب الجولة ال 30
المبرمجة على مدى ثالثة أيام (الجمعة والسبت واألحد).
الشباب البلوزدادي (المرتبة االولى  54 -ن) الذي تعثر
بميدانه أمام أمل االربعاء ( )1-1في لقاء متأخر ،ستكون
له فرصة سانحة لخطو خطوة حاسمة نحو لقبه الثالث على
التوالي ،عند استقباله ألولمبي الشلف (الـ 45 - 6ن)،
الفريق الذي يمر بفترة ممتازة للغاية ،مثلما تؤكده سلسلة
 9مباريات بدون انهزام.
فإذا كان فريق حي «العقيبة» سيستفيد من عامل الميدان،
فإن األولمبي يطمح من جهته ،إلى تحقيق نتيجة معتبرة
خارج مواقعه.
أما المالحق نادي شبيبة الساورة ( 50 - 2ن) ،فسيتنقل
إلى الجزائر العاصمة لمالقاة نادي بارادو ( 47 - 5ن)
في مباراة شيقة بين فريقي من كوكبة مقدمة الترتيب،
حيث سيكون الرهان هاما بالنسبة لهما .فنادي الجنوب
الجزائري سيسعى إلى الحفاظ على مركز الوصافة ،بينما
‹الباك› بقيادة مدربه الجديد-القديم ،البرتغالي فرانسيسكو
شالو ،سيستهدف بدون أدنى شك النقاط الثالث بغية
الصعود على «البوديوم».

وستعود األجواء الحماسية للملعب األولمبي  5جويلية،
بمناسبة «كالسيكو العاصمة» بين المولودية (49 - 3
ن) واالتحاد ( 42 - 8ن) في لقاء سيكون الجديد فيه،
حضور الجمهور.
هذا اللقاء رقم  24بين الناديين في تاريخ البطولة ،سيكون
مفتوحا على كل االحتماالت ،حيث يطمح «العميد» إلى
اإلبقاء على حظوظه في «البوديوم» ،بينما تسعى تشكيلة
«سوسطارة» التي عادت لسكة االنتصارات بعد سلسلة
 9مباريات دون فوز ،وبالتالي بعث حظوظها من جديد
للتأهل لمنافسة دولية.
شباب قسنطينة يستضيف بسكرة في لقاء من أجل التقدم
أكثر .بالمقابل ،يستضيف شباب قسنطينة ( 44 - 7ن) جاره
اتحاد بسكرة ( -41 9ن) بنية العودة لسكة االنتصارات
واإلبقاء على آماله في التأهل لمنافسة دولية في الوقت
الذي يوجد فيه أبناء ‹الزيبان› في منحى تصاعدي و إنهاء
الموسم في أحسن مرتبة ممكنة.
وفي أسفل الترتيب ،يلتقي فريقا أولمبي المدية (31 - 15
ن) و أمل االربعاء ( 36 - 12ن) في مباراة بست نقاط
من أجل ضمان البقاء ،أما سريع غليزان ( 16 - 17ن)
و وداد تلمسان ( 13 - 18ن) ،اللذين سقطا رسميا للقسم
األسفل ،فسيلعبان مباراة شكلية أمام على التوالي مولودية
وهران ( 34 - 13ن) وهالل شلغوم العيد ( 34 - 13ن).

ثالثة فرق يونانية
تريد بالييل

بعد اختيار المغرب الستضافة
نهائي دوري األبطال ..األهلي
يصعد «دوليا» ويلجأ إلى
المحكمة الرياضية الدولية

كشفت تقارير صحفية فرنسية ،اليوم
األربعاء ،أن الجزائري يوسف باليلي ،نجم
نادي بريست الفرنسي ،مرشح فوق العادة
للبقاء في أوروبا خالل الفترة المقبلة.
وذكر موقع «  »le10sportالفرنسي،
أن نجم المنتخب الجزائري مطلوب بقوة
في أندية أولمبياكوس ،وآيك أثينا ،وآريس
سالونيكا ،التي ستفعل ما في وسعها للتعاقد
معه خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وأضاف أن حظوظ النجم الجزائري في
البقاء في نادي بريست أصبحت ضئيلة جدا،
رغم تألقه في الفترة األخيرة في الدوري
الفرنسي ،مما حمس األندية لمحاولة
االستفادة من خدماته.

نب سبعيني يقرتب
أكرث من دورتموند
بات انتقال الالعب الدولي الجزائري
رامي بن سبعيني من نادي بوروسيا
مونشنغالدباخ الى بوروسيا دورتموند
مسألة وقت فقط ،حيث ،لن تتخطى الصفقة
حدود الـ  12مليون يورو فقط حسب ما
كشفت عنه تقارير إعالمية ألمانية .
وأكد موقع “روهر  ”24في تقرير له ،
أن إدارة نادي بوروسيا دورتموند استقرت
على التخلص من المدافعين الحاليين للنادي
على الجهة اليسرى ،البرتغالي رافييل
غيريرو الذي ينتهي عقده العام المقبل
بسبب تراجع مستوياته الفنية ،حسب
المتابعين ،واأللماني نيكو شولز  ،لذات
ً
فسح المجال لضم
األسباب
أيضا ،حتى تُ ِ
رامي بن سبعيني.

الميالن يرفض التخيل
عنه  ..نب نارص ضمن
5مرشحني لالنضمام
إىل ليفربول
يتواجد الالعب الدولي الجزائري إسماعيل
بن ناصر المحترف في صفوف نادي
ميالن اإليطالي ضمن الئحة خمسة
مرشحين لالنضمام إلى ليفربول في الفترة
القادمة.
وذكر موقع “أش.إي.تي.سي” اإلنجليزي،
أن متوسط ميدان “الخضر” سيكون خيارا
جيدا بالنسبة للريدز خاصة وأن عمره ال
يتعدى  24عاما ناهيك عن قيمته المالية
مقبولة في سوق اإلنتقاالت وهي معطيات
ستحفز مسؤولي ليفربول للدخول في
مفاوضات مع وكيل أعمال الالعب بشان
خطفه من أحضان قلعة السان سيرو.
واضاف ذات المصدر  ،أن بن ناصر منذ
انتقاله إلى سان سيرو أصبح مؤثرً ا في
ميالن وكان هذا الموسم منافسً ا ألهم العب
في الرّ وسونيري وحتما ستكون عودته الى
البريمرليغ مفيدة بالنسبة لالعب ولنادي
ليفربول.
جمعها :تاج الدين

عين على الرياضة

أعلن األهلي المصري تصعيد األزمة المرتبطة
بالملعب الذي سيحتضن نهائي النسخة الحالية
لدوري أبطال إفريقيا ،إلى المحكمة الرياضية
الدولية.

ريال بيتيس
يحافظ على
حظوظه بمقعد
في دوري األبطال

حافظ ريال بيتيس على حظوظه في نيل مقعد في
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه العريض
على مستضيفه فالنسيا بثالثية دون رد في الجولة
السادسة والثالثين من الدوري اإلسباني.
وبدا فريق بيتيس متماسكا ومتحكما في الكرة ،
حيث سيطر على مجريات اللقاء وقدمت التشكيلة
أداء مبهرا  ،ما يجعل الفريق يقترب أكثر من ضمان
مشاركة أوروبية
عين الجزائر

وكان االتحاد اإلفريقي لكرة القدم «الكاف»،
أعلن االثنين الماضي ،أن المباراة النهائية
للنسخة الحالية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا،
ستقام في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار

البيضاء المغربية.
ومن المقرر أن يجمع النهائي بين
المتأهل من لقاء األهلي المصري
ووفاق سطيف الجزائري في الدور
نصف النهائي األول ،والمتفوق
من مواجهة الوداد المغربي وبترو
أتلتيكو األنغولي في المباراة الثانية
بالدور نصف النهائي.
وقال النادي األهلي في بيان نشره
على موقعه« :قرر النادي األهلي
المصري االحتكام إلى المحكمة
الرياضية الدولية طلبا للعدالة
في أزمة الملعب الذي يستضيف
المباراة النهائية لدوري أبطال
إفريقيا؛ ردا على رفض االتحاد
اإلفريقي لكرة القدم إقامة المباراة
المشار إليها على ملعب محايد،
بعيدا عن الفرق األربعة التي
تتبارى في الدور قبل النهائي
للبطولة ،فضال عن أمور أخرى
تخل بالميثاق األولمبي ولوائح الفيفا ولوائح
االتحاد اإلفريقي ذاته».
تاج الدين

هنري يستفز ريال مدريد بعبارة شهيرة ويكشف
مرشحه للفوز بدوري األبطال والكرة الذهبية
استعان مهاجم برشلونة السابق ،النجم الفرنسي
المعتزل تييري هنري ،بعبارة راجت مؤخرا
وسط جماهير الفريق الكتالوني ،للتعليق على
مستوى ريال مدريد هذا الموسم.
وقال هنري ،الذي خاض  80مباراة مع
نادي برشلونة بين العامين  2007و2010
وأحرز  35هدفا ،في تصريحات نقلتها صحيفة
«ماركا» اإلسبانية« :كل األندية األوروبية
تخشى ريال مدريد  ..ومدريد يخشى برشلونة».
وراجت هذه العبارة مؤخرا عقب تأهل ريال
مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ،بعد
تفوقه بسيناريوهات دراماتيكية على أندية
عمالقة على غرار باريس سان جيرمان،
وتشيلسي ،ومانشستر سيتي ،في حين أن الفريق
الملكي كان قد تلقى خسارة قاسية في الدوري
اإلسباني هذا الموسم على يد غريمه برشلونة
برباعية دون رد.
وسيشهد نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا
الموسم مواجهة نارية بين ليفربول وريال
مدريد ،بالعاصمة الفرنسية باريس ،في 28
مايو الجاري.

وعن المرشح للفوز باللقب القاري قال هنري:
«شخصيا أعتقد أن ليفربول سيفوز بدوري
األبطال .إنهم أقوى من ريال مدريد».
وأضاف الدولي الفرنسي السابق «سيصبح
نهائي دوري أبطال أوروبا أكثر إثارة ،فهو

سيشهد مواجهة فردية أخرى بين المرشحين
المفضلين هذا العام للفوز بجائزة الكرة الذهبية،
وهما ساديو ماني وكريم بنزيما».
ولم يذكر هنري النجم المصري محمد صالح
هداف الدوري اإلنجليزي هذا الموسم كمرشح
محتمل للفوز بالجائزة المرموقة.
ماركا

الخليفي يرفض الرد عن سؤال صحفي عن مصري مبايب يف أحد شوارع مدريد
فاجأ أحد الصحفيين ،رئيس نادي باريس سان جيرمان ،القطري ناصر الخليفي ،في أحد شوارع مدريد ،بسؤاله عن مصير نجم الفريق الباريسي ،كيليان
مبابي وفرص انتقاله إلى ريال مدريد هذا الصيف.
وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ،ويحيط الغموض بمستقبل المهاجم الدولي الفرنسي حيث يسعى الفريق الباريسي جاهدا إلقناعه
بتجديد عقده ،فيما تشير عدة تقارير القترابه من ريال مدريد في صفقة انتقال حر.
وخالل تواجد الخليفي في اليومين األخيرين في مدريد .للمشاركة في اجتماع اتحاد األندية األوروبية ،طاردت كاميرات الصحفيين رجل األعمال القطري
وراقبت تحركاته في العاصمة اإلسبانية .ونشر البرنامج اإلسباني الشهير «الشيرنغيتو» على حسابه في موقع «تويتر» ،فيديو ألحد صحفييه وهو يسأل
الخليفي في أحد شوارع مدريد عما إذا كان مبابي سيلعب لريال مدريد في الموسم المقبل.
وقال المراسل للخليفي« :مساء الخير ،هل مبابي سينضم إلى ريال مدريد في الموسم القادم؟» ،ليضحك الخليفي ويرفض الحديث.
ثم كرر المراسل سؤاله مرة أخرى للخليفي ،ليرد القطري« :يا له من سؤال!».
ثم تهرب رئيس باريس سان جيرمان عن اإلجابة بعد سؤال آخر عن مبابي وسبب تواجده في مدريد ،حيث
قال« :ال أجيد اللغة اإلسبانية».
والمفارقة أن مبابي يتواجد حاليا بدوره في مدريد ،وذكرت تقارير إعالمية إسبانية ،أن السبب الرئيسي
لزيارة المهاجم الفرنسي هو رغبته في إمضاء بعض الوقت في العاصمة اإلسبانية حيث يملك الكثير من
الفراغ قبل مواجهة باريس سان جيرمان القادمة.
ولكن إذاعة «كادينا كوبي» تصر على أن الزيارة تأتي بسبب رغبة مبابي في استكشاف مدريد.
الشيرنغيتو
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العب مصري أخبره كلوب
بأنه أفضل من صالح
بـ 100مرة ..تعرف عليه

يوصف محمد صالح حاليا بأنه أفضل العب أنجبته الكرة
المصرية على مر تاريخها حيث فرض نفسه كواحد من أفضل
نجوم الساحرة المستديرة إن لم يكن أفضلهم على اإلطالق منذ
التحاقه بليفربول.
ومنذ انضمامه إلى ليفربول صيف العام  2017قادما من روما،
حقق صالح إنجازات مبهرة وأرقاما غير مسبوقة ألي العب
مصري وعربي ،فقد سجل  155هدفا في  251مباراة ،لكن
العبا مصريا آخر يدعي أن المدير الفني الحالي لنادي ليفربول،
األلماني يورغن كلوب ،قال له إنه أفضل من صالح بـ  100مرة.
وسلطت صحيفة «ذا صن» البريطانية الضوء على تصريحات
للنجم المصري المعتزل محمد زيدان ،كشف فيها أن كلوب،
الذي أشرف على تدريبه في فريقي بوروسيا دورتموند وماينز
األلمانيين ،قال له إنه يعتقد أنه أفضل من صالح بـ  100مرة.
وقالت الصحيفة إن زيدان الذي يبلغ  40عاما اآلن ،قال في
حديثه لقناة «أون سبورت» المصرية في يناير « 2020أخبرني
كلوب أنني أفضل من صالح بـ  100مرة لكنني بحاجة إلى أن
أكون أكثر احترافا».
وأضاف «قال لي كلوب إن لدي موهبة ومهارات رائعة لكنني
بحاجة إلى التركيز أكثر .لو فعلت ذلك ،لكنت أحد أفضل
الالعبين في العالم».
ورغم المسيرة المميزة لزيدان سواء مع األندية األلمانية التي
مثلها على غرار دورتموند وماينز وهامبورغ وفيردر بريمن
(من  2005حتى  ،)2012أو مع منتخب مصر الذي توج معه
ببطولة كأس أمم إفريقيا في مناسبتين متتاليتين  2008و ،2010
فإنه يعترف بأنه «يفتقر إلى أخالقيات العمل الجيدة ،مما يعني
أنه لم يصل إلى المستويات التي ارتقى إليها صالح في المواسم
األخيرة».
واعترف زيدان بذلك قائال «في الماضي ،كان علي أن أكون
أكثر تخصصا في التدريب وأن أكون أكثر احترافا للوصول إلى
مستوى صالح ..صالح أكثر احترافا مني وأكثر تكريسا لكرة
القدم مثل رونالدو وميسي».
وسجل زيدان  102هدفا في  294مباراة طوال مسيرته التي
استمرت  16عاما (من  1999إلى  ،)2015لكنه لم يتمكن قط
من تسجيل  20هدفا في موسم واحد.
في المقابل ،سجل صالح  44هدفا في موسمه األول مع ليفربول
وتبعه بـ  31ثم  30هدفا في آخر موسمين.
وعند وصوله إلى ملعب «أنفيلد» ،معقل ليفربول ،قال زيدان
مرة أخرى في نوفمبر  ،2018إن صالح كان يحمل إرثا طويال
من المصريين الذين لعبوا في الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وفي حديثه إلى موقع «غول» العالمي ،قال زيدان« :إنه (صالح)
مثال جيد ،كما كنا من قبل  -أنا وزمالئي المصريين اآلخرين
الذين لعبوا في أوروبا -مثل ميدو ،وأحمد حسن ،والعديد من
الالعبين اآلخرين الذين لعبوا في الدوريات األوروبية الكبرى».
وتابع» اآلن محمد صالح يواصل إرث الالعبين المصريين في
أوروبا ليجعل األطفال المصريين يحلمون ،ألنه واحد منا ..اليوم
هو وقت محمد صالح ،إنه يسير على ما يرام ،إنه يعطي األمل
لجميع المصريين وبعد ذلك في المستقبل سيكون هناك أطفال
آخرون من مصر سيلعبون في أوروبا».
صحيح أن زيدان لم يرق إلى مستوى صالح باعتراف من الالعب
نفسه ،ولكن على مستوى اإلنجازات مع منتخب مصر تميل الكفة
بقليل لزيدان الذي توج مع «الفراعنة» بلقبين قاريين ،في حين
لم يتذوق صالح حالوة األلقاب على الصعيد الدولي رغم بلوغه
نهائي كأس أمم إفريقيا في مناسبتين في العامين  2017و .2021
في المقابل ،شارك صالح مع منتخب مصر في نهائيات مونديال
روسيا  ،2018بينما لم يظهر زيدان في أي بطولة كأس عالم
مع منتخب بلده.
ذا صن
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عين على الرياضة
الدوري األمريكي للمحرتفني

ميامي وفينيكس على بعد فوز
من النهائيات

بات فريقا ميامي هيت وفينيكس
صنز على بعد فوز واحد من
التأهل إلى نهائي المنطقتين الشرقية
والغربية في دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين توالياً ،بفوز
األول على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
 120-85والثاني على داالس
مافريكس .110-80
في ميامي ،سجل جيمي باتلر 23
نقطة في جهد هجومي متوازن،
حيث سحق هيت فيالدلفيا ليتقدم
في سلسلة «بالي أوف» المنطقة
الشرقية  ،3-2على غرار فينيكس
غرباً.
وبات الفريقان في حاجة فقط إلى
فوز واحد من آخر مباراتين للتأهل
إلى النهائيات.
وكان داالس عاد إلى المنافسة

بإدراكه التعادل في السلسلة 2-2
األحد ،بعد خسارة المباراتين
األولى والثانية في فينيكس األسبوع
الماضي.
غير أن فينيكس استعاد زمام األمور
أمام جماهيره ،بقيادة ديفين بوكر
الذي أحرز  28نقطة ،إلى جانب
دياندري أيتون مع  20نقطة وتسع
متابعات.
في المقابل قاد السلوفيني لوكا
دونتشيتش هدافي مافريكس برصيد
 28نقطة و 11متابعة ،مع دعم من
جالين برونسون بـ 21نقطة.
انهيار سيكسرز
في المنطقة الشرقية ،بدا ميامي على
أهبة االستعداد للعبور إلى الدور
التالي بعد السيطرة على فيالدلفيا.
قلة هم من قد يراهنون على ميامي

في إنهاء السلسلة في المباراة
السادسة الخميس ضد فريق فيالدلفيا
الذي تم التفوّق عليه في كل النواحي.
كان باتلر واحداً من سبعة العبين
لميامي أنهوا المباراة بأرقام
مزدوجة ،حيث ساهم ماكس
ستروس بـ 19نقطة واستحوذ على
 10متابعات ،فيما أضاف غابي
فنسينت  15نقطة .وأحرز أيضاً
البديل فيكتور أوالديبو  13نقطة
بينما أضاف بام أديبايو .12
في تلك األثناء ،عانى فيالدلفيا في
مواصلة السعي للتدارك ،مع تراجع
أداء الكاميروني جويل إمبيد الذي
كان يرتدي قناعاً على وجهه للتعافي
من اإلصابة.
أنهى إمبيد المباراة برصيد  17نقطة
على رأس الئحة أفضل المسجلين

لفريق سيكسرز ،فيما أحرز جيمس
هاردن  14نقطة فقط.
وقال باتلر بعد المباراة «لقد فعلنا
ما كان من المفترض أن نفعله مرة
أخرى ،فزنا على أرضنا».
وأضاف «نحن فريق مختلف عندما
نقوم بالتسديدات .لكني ال أحب ذلك،
أريد أن نوقف الهجمات مهما كان
األمر ثم نقلق بشأن التسديدات».
ورداً على سؤال عما يتطلبه األمر
النتزاع السلسلة في المباراة السادسة
يوم الخميس ،أجاب باتلر بالقول
«علينا أن نواصل لعب كرة السلة
بالطريقة الصحيحة ،علينا أن نوقف
الخصم وال نعتمد على التسديدات».
وتابع «أعدك إذا لم نهتم بالتسديدات
ّ
وركزنا فقط على الدفاع،
فسننتصر».
وكان مدرب فريق فيالدلفيا دوك
ريفرز غير قادر على شرح فشل
فريقه في المباراة.
قال ريفرز عن ميامي «لقد كانوا
ً
تفاعال وأكثر قدرة جسدية.
أكثر
هناك الكثير من خيبة األمل منا
جميعاً الليلة».
وتابع مدرب سيكسرز «لقد لعبنا
بوتيرة بطيئة ،وكان لدينا  85تسديدة
فقط .كل ما فعلوه الليلة كان أصعب
وأفضل منا .كانت طاقتهم أفضل،
كانت صالبتهم أفضل».
وعند سؤاله عن جوانب اللعبة التي
حدثت بشكل خاطئ ،أجاب ريفرز
«يجب أن أشاهد الشريط ،أو أحرق
الشريط .ربما أشاهده ألنني مضطر
لذلك ،وبعد ذلك سأحرقه .لكننا
سنكون جاهزين للمباراة المقبلة ألننا
يجب أن نكون كذلك».

مالكمة (بطولة العالم سيدات:)-2022

إقصاء الجزائرية فتيحة منصوري من الدور األول
أقصيت المالكمة الجزائرية فتيحة منصوري
من الدور األول لوزن  48كلغ ،من الطبعة الـ
 12من البطولة العالمية للمالكمة النسوية ،يوم
الثالثاء لحساب الدور  ،16بمدينة اسطنبول
التركية.
و انهزمت منصوري ,التي تشارك للمرة الثانية
في المونديال بعد طبعة  2019بروسيا ,امام
الفنزويلية كادينو روخاس تايونيس (.)0-5
من جهتها ,ستنازل ايمان خليف ( 63كلغ) ,يوم
غد االربعاء في حدود الساعة ال00ر12سا
(بتوقيت الجزائر) ,الكازاخستانية ابيكيفا عايدة
لحساب الدور السادس عشر .وفي حالة التأهل,
ستواجه المالكمة الجزائرية ,صاحبة المشوار

المشرف في العاب طوكيو االولمبية (المركز
الخامس) ,يوم األحد المقبل ,الليتوانية روزينتاال
بياتريس المعفاة من الدور األول.
بدورها ,ستصعد المالكمة الجزائرية األخرى,
رميساء بوعالم ( 51كلغ) فوق الحلبة يوم
الخميس في حدود الساعة الرابعة عصرا
(00ر16سا بتوقيت الجزائر) ,من اجل تحدي
اليابانية شينوهارا هيكارو في منازلة الدور
السادس عشر .وفي حالة الفوز ,ستالقي
المالكمة الجزائرية ,المتفوقة من النزال الذي
سيجمع بين المنغولية بالسان مانغونسران و
التركية كاكيروغلو بوز ناز.
أما المالكمة الجزائرية الرابعة واألخيرة

المدرجة في هذه المنافسة ,إشراق شايب (66
كلغ) ,فستتحدى يوم الخميس (00ر12سا
بتوقيت الجزائر) ,الفنزويلية بيرز كاماكارو,
لحساب الدور ال .16و في حالة الفوز ستالقي
الجزائرية يوم الخميس ,الفائزة من المواجهة التي
ستجمع بين الجنوب افريقية داويتي سيفوسيثو و
الكورية شوا اونغان.
و افتتحت فعاليات بطولة العالم النسوية للمالكمة
أمس األحد من قبل رئيس االتحادية الدولية للعبة,
أومار كريمالف ,بمشاركة قياسية بلغت 310
مالكمة تمثلن  73دولة منها الجزائر و تتنافسن
عبر  12فئة وزنية.

بطولة روما للتنس

أنس جابر تعرب إىل ثاين أدوار
البطولة

لم تجد النجمة التونسية أنس جابر صعوبة في التغلب على الرومانية
سورانا كريستيا 6-صفر و )7-1( 7-6لتعبر إلى الدور الثاني في دورة
روما للتنس.
وبعد أن حسمت المجموعة األولى بسهولة بالغة ،واجهت التونسية صمودا
كبيرا من الرومانية التي كسرت إرسالها مرتين لتجرها إلى شوط فاصل
حسمته بسهولة .7-1
وتلتقي جابر في الدور التالي مع األسترالية ايال تومليانوفينش.
في المقابل ،عانت األميركية جيسيكا بيغوال ،وصيفة دورة مدريد االسبوع
الماضي ،لتخطي الروسية ليودميال سامسونوفا  4-6و 6-3و.6-4
واضطرت البريطانية ايمي رادوكانو الى االنسحاب من مباراتها ضد
الكندية بيانكا اندرييسكو بطلة فالشينغ ميدوز  2019إلصابة في ظهرها
علما بأنها كانت متخلفة في النتيجة  2-6و.1-2
وكانت رادوكانو طلبت تدخل الطبيب خالل المجموعة االولى للعالج قبل
ان تضطر الى االنسحاب في مطلع الثانية.
وخرجت الالتفية ييلينا اوستابنكو على يد األميركية المغمورة لورين
ديفيس المتأهلة من التصفيات  2-6و.3-6

البيالروسيتان أزارينكا
وسوبولينكو إلى ثمن
نهائي بطولة
صعدت البيالروسيتان ،فيكتوريا أزارينكا وآرينا سوبولينكو ،إلى الدور ثمن
النهائي لبطولة روما اإليطالية للتنس لفئة األلف نقطة.
وجاء تأهل فيكتوريا أزارينكا على حساب الكولومبية كاميال أوساريو ،إثر
فوزها عليها بمجموعتين من دون رد ،بواقع )6-2( :و( )6-4في المباراة
التي جمعتهما اليوم األربعاء.
وستكون الالعبة البيالروسية المصنفة  ،16في الدور ثمن النهائي للبطولة،
بانتظار الفائزة من المواجهة التي ستجمع البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة
األولى ،والرومانية يلينا غابرييال روز ،في وقت الحق من اليوم أيضا.
بينما صعدت آرينا سوبولينكو على حساب الصينية شواي تشانغ ،بعد تغلبها
بمجموعتين
عليها
أيضا،
متتاليتين
بنتيجة )6-2( :و(6-
.)0
وستواجه سوبولينكو
في الدور السادس
عشر للبطولة ،الفائزة
من المباراة التي
األوكرانية
ستجمع
كالينينا
أنغيلينا
واألمريكية جيسيكا
المصنفة
بيغوال،
الـ 13في البطولة.

نادال يهزم إيسنر ويصعد إلى ثمن
نهائي الدورة
تأهل اإلسباني رافائيل نادال ،حامل اللقب ،بسهولة إلى ثمن نهائي دورة روما اإليطالية للماسترز للتنس ،بفوزه اليوم األربعاء على األمريكي
جون إيسنر ،بمجموعتين دون رد  6-3و.6-1
ونجح المخضرم اإلسباني المصنف ثالثا ،في تخطي عمالق اإلرساالت الساحقة في ساعة و 17دقيقة ،في سعيه للقبه الحادي عشر في
العاصمة اإليطالية.
وسيواجه نادال في الدور المقبل ،الكندي دنيس شابوفالوف المصنف .16
ويمكن لنادال ،الذي يلقب بـ»ملك» المالعب الترابية ،االستفادة من انسحاب مواطنه الظاهرة كارلوس ألكاراز ،الذي هزمه في ربع نهائي
دورة مدريد األخيرة على أرض ترابية ،لرفع حظوظه بإحراز لقب دورة روما اإلعدادية لروالن غاروس ،ثانية البطوالت األربع الكبرى
المقررة في مالعب فرنسا خالل الفترة بين  22مايو الجاري و 5يونيو المقبل.
وكاالت

الخميس  12ماي  2022م
الموافق لـ  11شوال  1443هـ

عين على المجتمع
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 ...متفرقات ...

تتوفر على منطقة توسع سياحي بمساحة  8.600هكتار

استحداث منطقة نشاطات مصغرة لفائدة الشباب بجانت حوادث المرور ..وفاة  6أشخاص وإصابة
المسـتثمرين الخـواص عـن طريـق
 179آخرني خالل  24ساعة األخرية
عقـود االمتيـاز ،حيـث تتكفـل

تجسـيدا لرهـان تطويـر اإلسـتثمار
بواليـة جانـت الفتيـة ،تم اسـتحداث
منطقـة نشـاطات مصغـرة لفائـدة
الشـباب حاملـي المشـاريع والتـي
تجـري بهـا حاليـا أشـغال التهيئـة
والتـي تشـمل تسـوية األرضيـة
وإنجـاز طرقـات داخليـة واإلنـارة

العموميـة وشـبكات الكهربـاء
والميـاه
الصحـي
والصـرف
الصالحـة للشـرب فضلا عـن
مكاتـب إداريـة.
وتتربـع هـذه المنطقـة التـي خصص
لهـا اسـتثمارا عموميـا بقيمـة 45
مليـون دج علـى مسـاحة إجماليـة

قوامهـا  20.000متـر مربـع
وتضـم  40قطعـة أرضيـة ،حسـب
مصالـح الواليـة.
كمـا تتوفـر واليـة جانـت علـى
منطقـة توسـع سـياحي بمسـاحة
قوامهـا  8.600هكتـار ،موجهـة
لالسـتغالل والنشـاط مـن قبـل

مديريـة الصناعـة باسـتقبال طلبـات
المسـتثمرين الراغبيـن فـي النشـاط
بتلـك المنطقـة وتوجيههـم إلـى
مصالـح الوكالـة الوطنيـة للتنميـة
السـياحية للحصـول علـى الموافقـة
النهائيـة وتمكيـن المسـتثمرين مـن
إجـراءات الحصـول علـى رخصـة
البنـاء.
وتتواصـل الجهـود الميدانيـة
المبذولـة علـى مسـتوى واليتـي
إيليـزي وجانـت للنهـوض بواقـع
اإلسـتثمار وتشـجيع الشـباب
لالسـتفادة مـن مختلـف آليـات الدعم
والمرافقـة السـتحداث مشـاريع
اسـتثمارية ،حيـث تـم بالواليتيـن
أيضـا تنصيـب خليـة محليـة متعـددة
القطاعـات تضطلـع بمهـام مرافقـة
المسـتثمرين الشـباب وحاملـي
المشـاريع واإلصغـاء النشـغاالتهم
وتطلعاتهـم قصـد بلـورة خطـة
مشـتركة مـن شـأنها تفعيـل آليـات
جديـدة أكثـر نجاعـة فـي النهـوض
بقطـاع اإلسـتثمار وتطويـره علـى
مسـتوى هـذه المنطقـة الحدوديـة.

نجوم وإعالميون ينعون شيرين أبو عاقلة
شـكل مقتـل اإلعالميـة الصحفيـة
شـيرين أبـو عاقلـة صدمـة كبيـرة،
فـي األوسـاط اإلعالميـة والفنيـة،
عقـب اسـتهدافها برصـاص الجيـش
اإلسـرائيلي خلال عملهـا فـي مخيـم
جنيـن بالضفـة.
وشـارك نجوم الفـن والصحافة العرب،
بنعـي الصحفيـة أبـو عاقلـة التـي نقلـت
األحـداث واألخبـار من أرض فلسـطين
علـى مـدار سـنوات طويلة.
وكتبـت الفنانـة السـورية أصالـة
نصـري بتغريـدة علـى "توتيـر" معلقـة
علـى مقتـل أبـو عاقلـة "شـو فيه شـهادة
أكبـر مـن هيـك شـهادة ،بنـت فلسـطين
الجريحـة بالجنـة بـإذن هللا ،آمنـت
بوطنهـا وعملهـا ودفعـت روحهـا تمـن
ّ
ّ
"كل بيـت
الحـق" وتابعـت نصـري:
عربـي بيدعـي لـك بالرّ حمـة يـا بطلـة
مـن وطـن أبطـال".
وشـاركت الفنانـة اللبنانيـة إليسـا مقطـع
فيديـو لتشـييع جثمـان الشـهيدة شـيرين
أبـو عاقلـة ،وقالـت" :هللا يرحمـا ،الظلم
بشـع كتيـر".
الفنانـة اإلماراتيـة أحلام والتـي عودت

متابعيهـا علـى المشـاركة فيمـا يخـص
المجتمـع العربـي شـاركت بنعـي
الصحفيـة الراحلـة وكتبـت" :رحمكـي
هللا يـا صـوت فلسـطين".
الموسـيقي مارسـيل خليفة شـارك بنعي
أبـو عاقلـة بكلمـات مؤثـرة تفاعـل معها
متابعـوه على "فيسـبوك":
وشـارك المطـرب الفلسـطيني محمـد
عسـاف تغريـدة عبر حسـابه على موقع

"تويتـر" يثنـي فيهـا علـى الصحفيـة
الراحلـة وكتـب" :الصحفيـة شـيرين أبو
عاقلـة تنضـم لقافلـة الشـهداء .عرفناهـا
صحفيـة شـجاعة صاحبـة صـوت حـر
وقـوي ..كل التعـازي لعائلتهـا وللعائلـة
الصحفيـة ولـكل الشـعب الفلسـطيني..
طريقنـا إلـى الحريـة ملـيء بالتضحيات
والدمـوع… لكننـا سـنصل ال محالـة..
عاشـت فلسـطين".

بينمـا ذهبـت الفنانـة نسـرين طافـش،
للحديـث عـن اسـتهداف الجيـش
اإلسـرائيلي لـكل مـن يحـاول كشـف
حقيقتـه ووصفـت الجيـش اإلسـرائيلي
بأنـه "كيـان مجـرم" ،كمـا قالـت إن
الكثيـر مـن المشـاهير يخشـون البـوح
بالحقيقـة ،مكتفيـن بتعاطفهـم فقـط.
ونشـرت اإلعالميـة رابعـة الزيـات
علـى حسـابها عبـر "تويتـر" صـورة
لــ شـيرين أبـو عاقلـة أرفقتهـا بالتعليـق
التالـي" :الحـزن كبيـر وكبيـر جـداً".
وشـارك اإلعالمـي زاهـي وهبـي
صـورة لــ أبـو عاقلـة علـى "تويتـر"
وصـورة صفحـة مـن كتابـه "حبـر
وملـح" كان قـد تحـدث فيهـا عـن عمـل
الصحفيـة الراحلـة علـى مـدار  20عام
وكتـب:
" وتحولـت صفحـات وحسـابات
الصحفييـن عبـر وسـائل التواصـل
االجتماعـي إلـى صفحـات عـزاء ،إثـر
مقتـل الصحفيـة شـيرين أبـو عاقلـة "
وسـلط العديـد مـن زملاء الرحلـة
الضـوء علـى مسـيرة مراسـلة الجزيـرة
ووصفوهـا بــ "صـوت الضميـر".

الجرعة التنشيطية الرابعة توفر حماية كبيرة من كوفيد 19 -

أشـارت دراسـة جديـدة إلـى أن
جرعـة رابعـة مـن اللقاحـات
المضـادة لكوفيـد -19تمنـح
األشـخاص حمايـة أعلـى مـن تلـك
التـي توفرهـا الجرعـات الثلاث.
لتقييـم
األبحـاث
وتتواصـل
مسـتويات الحمايـة التـي يتمتـع بهـا

األشـخاص بعـد التطعيـم ،وطـول
الفتـرة الزمنيـة التـي تسـتمر فيهـا
هـذه الحمايـة ،بحسـب وكالـة
األنبـاء البريطانيـة (بي إيـه ميديا).
وقـام فريـق مـن األكاديمييـن
بقيـادة جامعـة سـاوثهامبتون
بتتبـع مجموعـة مـن األشـخاص

ومسـتويات األجسـام المضـادة
والخاليـا التائيـة الخاصـة بهـم،
وكالهمـا مقياسـان يشـيران إلـى
مسـتوى حمايـة الشـخص مـن
ا لفيـر و س .
وشـارك نحـو  166شـخصا فـي
الدراسـة وقدمـوا عينـات مـن الدم،
ممـا يعنـي أن العلمـاء يمكنهـم
فحـص تركيـز األجسـام المضـادة
فـي الـدم.
وجـرى الفحـص فـي نقـاط زمنيـة
مختلفـة ،بمـا فـي ذلـك بعـد 28
يومـا مـن إعطـاء الجرعـة الثالثـة،
ومـرة أخـرى قبـل إعطـاء الجرعة
الرابعـة مباشـرة ،وهـو مـا حـدث
فـي المتوسـط بعـد مـا يزيـد قليلا
عـن  200يـوم ،ثـم بعـد  14يومـا
مـن تلقيهـم الجرعـة الرابعـة.
وتضاءلـت مسـتويات األجسـام
المضـادة فـي الفتـرة بيـن الجرعـة

والجرعـة

التنشـيطية

الثالثـة
الرابعـة.
ولكـن بعـد أسـبوعين مـن الجرعـة
التنشـيطية الرابعـة ،ارتفعـت
مسـتويات األجسـام المضـادة أعلى
مـن المسـتويات التـي شـوهدت بعد
الجرعـة الثالثـة.
وفحـص الباحثـون بيانـات عـن
األشـخاص الذيـن تلقـوا جرعتيـن
مـن لقـاح أسـترازينيكا ،ثـم جرعـة
تنشـيطية ثالثـة مـن فايـزر ،والذين
تلقـوا بعـد ذلـك إمـا جرعـة فايـزر
أو نصـف جرعـة مـن لقـاح
موديرنـا فـي الجرعـة التنشـيطية
الرابعـة.
ولـم يتـم تسـجيل أي آثـار جانبيـة
حـادة بيـن المشـاركين ،حيـث أبلـغ
البعـض عـن الشـعور باأللـم أو
التعـب.
(د ب أ)

n
لقــي  6اشــخاص حتفهــم
واصيــب  179آخــرون بجــروح
مختلفــة ومتفاوتــة الخطورة خالل
حوادث مرور ســجلت خالل الـ 24
ســاعة االخيرة على مســتوى عدة
واليــات ،حســب حصيلــة اوردتها
أمــس االربعــاء مصالــح الحماية
المدنية.
كمــا ســجلت ذات المصالح ،خالل

نفس الفتــرة ،وفاة اربعة اشــخاص
اختناقا بغاز احادي اكسيد الكربون
(ثالثة اشخاص بوالية تبسة وشخص
آخر ببلدية الســوقر بوالية تيارت)،
باإلضافــة الــى تقديــم اإلســعافات
األوليــة لـ  8اشــخاص عبر كل من
واليات تبسة ،قالمة والنعامة ،حيث
تــم تكفــل بهــم بعيــن المــكان قبل
تحويلهم الى المستشفيات المحلية.

توقيف  03أشخاص وحجز قرابة  500كبسولة
من المؤثرات العقلية بقسنطينة

 nتمكنت قوات الشرطة بفرقة
مكافحــة المخــد رات التابعــة
للمصلحــة الوالئيــة للشــرطة
القضائيــة  ،مــن توقيــف 03
أشــخاص تتــراوح أعمارهم ما
بين  43و 54ســنة  ،لتورطهم
فــي قضيــة حيــازة المؤثــرات
العقلية بصورة غير مشــروعة
قصــد البيــع  ،التخلــي عــن
أدويــة مصنفة لصالــح الغير
عديم الصفة باســتعمال طرق
احتياليــة ووصفــات طبيــة
صوريــة فــي إطــار جماعــة
إج رامية منظمة.
وقائــع القضيــة حســب بيــان
صــادر عــن خليــة االتصــال
ألمن والية قســنطينة تعود إلى
استغالل معلومات مفادها تردد
أشخاص مشبوهين قادمين من
واليات مجاورة على صيدليات
وســط مدينة قســنطينة القتناء

المؤثــرات العقليــة بطــرق
مشبوهة  ،على إثرها تم تكثيف
األبحاث والتحريات التي كللت
بتحديــد هوية المشــتبه فيهم ،
الذيــن تم توقيفهــم بأحد أحياء
وســط المدينــة  ،بإخضاعهــم
لعمليــة المالمســة الجســدية
ضبــط بحوزتهــم علــى كمية
مــن المؤث رات العقلية قدرت ب
 472كبســولة مختلفــة األنواع
 ،باإلضافــة إلــى  05قنينــات
لمحلــول مخدر  ،وكذا وصفات
طبيــة صورية  ،ليتم اقتيادهم
إلــى مقــر الفرقــة الســتكمال
اإلج راءات القانونية الالزمة.
بعــد االنتهــاء مــن مجريــات
التحقيــق تــم إنجــاز ملــف
إجــراءات ج زائيــة فــي حــق
المعنييــن قدمــوا بموجبه أمام
النيابة المحلية.
دالل.ب

توقيف شخص و حجز مؤثرات عقلية ومخدرات
بفرجيوة يف ميلة
 nأوقــف عناصــر الفرقــة
المتنقلــة للشــرطة القضائية
فرجيــوة واليــة ميلــة أول
أمس شــخصا بحوزته أقراص
مهلوســة ،مخدرات وأســلحة
بيضاء.
تفاصيــل القضيــة تعــود إلى
تلقي عناصــر الفرقة المتنقلة
للشــرطة القضائيــة بفرجيــوة
لمعلومات مفادها قيام شخص
بترويج المؤث رات العقلية بحي
الصومــام فرجيــوة ،عليــه تم
وضع خطة ميدانية أسفرت عن

توقيف شخص يبلغ من العمر
 22ســنة بحوزتــه  62قرصــا
مهلوســا ،مخــد رات ،أســلحة
بيضــاء عبــارة عــن قاطعات
ورق تســتعمل فــي تهيئــة
المخــد رات ،عصا (بيســبول)
ومبلــغ مالــي مــن عائــدات
الترويــج قــدره 67850,00
دج.بعــد اســتكمال اإلج راءات
القانونيــة تــم تقديم المشــتبه
فيــه أمــام النيابــة المختصــة
بفرجيوة.
محمد ب
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عين على الثقافة والفن
الشروع في ترميم ضريح امد غاسن قريبا

مشاريع ترميم واسعة لمعالم أثرية وثقافية عبر الوطن

انطالق فعاليات مهرجان الشارقة القرايئ
يف دورته الـ 13

للمحافظة على الموروث الثقافي والتراثي لكل منطقة

باتنة :محمد دحماني
 nكشــفت نهار أمس األول ،وزيرة
الثقافة والفنون« ،صورية مولوجي
« ،بأنــه تمت الموافقــة نهائيا على
الشــروع فــي إجراء دراســة خبرة
وتقييــم للضريح األثري امدغاســن
المتواجــد ببلديــة بوميــة بواليــة
باتنة ،نهاية الشــهر الجــاري ،من
أجل انطالق أشــغال الترميم والدعم
وإعــادة الصيانــة واالعتبــار لهــذا
المعلم األثــري والتاريخي المصنف
كتراث عالمي.

وفي زيارتها التي قادتها إلى عاصمة
األوراس باتنــة ،أشــارت مولوجي
خــال معاينتهــا للمعلم ،إلــى أهمية
الحفــاظ علــى الممتلــكات التراثيــة
والمواقــع األثريــة التــي تزخر بها
الجزائر من خالل عمليات الترميم،
مؤكــدة أن عمليــة ترميم امدغاســن
ســتكون وفق طــرق وتقنيات حديثة
وعلمية للحفاظ على المعلم وتاريخه
وذلــك بالتنســيق مــع الصنــدوق
العالمــي للتراث وبإشــراف خبراء
من الواليات المتحدة األمريكية عبر
السفارة األمريكية بالجزائر.

وبخصــوص بعــض المشــاريع
التنمويــة المزمــع انجازهــا بالقرب
من المعالــم األثرية فأكدت مولوجي
حرصهــا علــى دفــع عجلــة التنمية
المحليــة مع الحفاظ على هذه المعالم
مشــددة علــى ضرورة األخــذ بعين
االعتبــار المحافظــة عليهــا ضمــن
برمجــة مختلــف المشــاريع علــى
المســتوى المحلي كاشــفة عن إيجاد
حل تقني بشــأن الطريق الذي سيمر
بمحــاذاة الضريــح للمحافظــة عليه
ويتعلّــق األمر بمشــروع ازدواجية
محور الطريق الرابط بين الطريقين

الوطنييــن رقم  88و 3بيــن بلديتي
الشمرة وبومية على مسافة  56كلم
كمــا شــددت الوزيــرة اللهجــة مع
المســؤولين المحلييــن بالواليــة
بضــرورة القيــام بكل مــا يلزم من
إجراءات وتدخــات لرفع العراقيل
علــى المشــاريع التنمويــة وعــدم
عرقلتها بحجة الحفــاظ على المعالم
الثقافية واألثريــة ،مؤكدة أن التنمية
والثقافــة عنصــران متكامــان في
خدمة الوطن وتطويره.
وقد عرجــت ،الوزيرة بجامعة باتنة
 1علــى االفتتــاح الرســمي للقافلــة
الوطنيــة «شــاب فكــرة» بحضور
جمــع غفير من الطلبة ،بهدف نشــر
ثقافة المقاوالتية لدى الشباب ،مؤكدة
دعمها لكل المبادرات التي من شأنها
المضي قدما باالســتثمار في القطاع
خاصة من طرف الشباب الجامعي.
وبالمدرســة الجهويــة والفنــون
الجميلة عاينت مولوجي قاعة سينما
األوراس أين اســتمعت لشــروحات
حول العروض السينمائية المقدمة به
مؤكدة ضرورة اإلســراع في تجهيز
مثــل هــذه القاعــات بــكل التقنيات
وأحدثهــا لتمكيــن الجمهــور مــن
مشــاهدة أحدث اإلنتاجات السينمائية
وطنيا وعربيا وعالميا.

 ....والرشوع يف إجراءات رفع التجميد عن عملية صيانة وإعادة تأهيل مرسح باتنة الجهوي

 nكشــفت وزيرة الثقافة والفنون،
صوريــة مولوجــي ليلــة الثالثــاء
إلــى األربعاء بباتنة عن الشــروع

رســميا في إجــراءات رفع التجميد
عن عمليــة صيانة وإعــادة تأهيل
وتجهيــز مســرح باتنــة الجهــوي

الدكتور صالح لمباركية.
وأضافــت الوزيرة خالل إشــرافها
على افتتاح الطبعة الثانية لمهرجان
امدغاســن الســينمائي الدولي للفيلم
القصير «أن هــذه العملية تأتي بعد
الحصول على الموافقة المبدئية من
المصالح المختصة في هذا الشأن».
وكانت أجزاء من مبنى مسرح باتنة
الجهوي الذي يعود تاريخ بنائه إلى
حوالي ســنة  1890قــد تضررت
خالل شــهر مارس المنقضي بفعل
تســرب ميــاه األمطار المتســاقطة
على المنطقــة مما دفع باإلدارة إلى
غلــق قاعة العــروض مؤقتــا أمام
الجمهور.
وقد اتخذت على إثرها حســبما أكده
لــوأج مديــر الثقافة والفنــون عمر

كبــور إجــراءات مســتعجلة للتكفل
بهــذا الصــرح الفني العتيــق تنفيذا
لتوصيــات وزارة الثقافــة والفنون،
حيــث أطلقــت بموجبهــا إدارة
المسرح استشارة ودراسة مستعجلة
جــدا لتقييــم الجانب المالــي للعملية
واألشــغال التي باإلمــكان المبادرة
بهــا والمتعلقــة خاصــة بإصــاح
الســقف والكتامة وبعــض الجدران
الداخلية.
يذكر أن مســرح باتنــة الجهوي قد
اســتفاد ســنة  2014مــن تســجيل
عملية إلعــادة تهيئته لكــن التجميد
طالهــا فــي الســنة المواليــة رغــم
المســاعي الحثيثة لرفع هذا التجميد
نظرا لقدم مبنى هذا المرفق الثقافي
وحاجته للعملية.

معرض فني "أرسم وهران" للرتويج أللعاب البحر األبيض المتوسط
 nافتتح أول أمس الثالثاء بالمتحف
الوطنــي العمومــي «أحمــد زبانة»
لوهران معرض لرســومات التالميذ
تحــت شــعار «أرســم وهــران»
للترويــج لمدينــة وهــران التــي
ســتحتضن الــدورة ال  19أللعــاب
البحر األبيض المتوسط في الصيف
القــادم حســبما أســتفيد لــدى هــذه
المؤسسة المتحفية.
ويتضمن هــذا المعرض الذي يدخل
فــي إطار المســابقة الوالئيــة تحمل
عنــوان «أرســم وهــران» المنظمة
من طرف المديريــة الوالئية للتربية
 55لوحة من إنجــاز  57تلميذا من
مختلف المؤسســات التربوية للطور
المتوســط ،وفــق مــا أبرزتــه لوأج
رئيسة قسم االتصال ليلى بوطالب.

كمــا يتم خالل هــذه التظاهــرة التي
تتواصل إلى غاية  17مايو الجاري
عرض العشر لوحات الفائزة في هذه
المســابقة التــي أشــرفت عليها لجنة
تحكيم متخصصــة علما أن الفائزين
تم تكريمهم خالل حفل نظمته مديرية
التربيــة يــوم  16أبريــل الماضــي
بمناسبة إحياء يوم العلم.
وتتنــاول جميــع هــذه الرســومات
المعروضــة المعالــم األثريــة
والتاريخية والمناظــر الطبيعية التي
تزخــر بهــا عاصمــة غــرب البالد
وبألوان متنوعة ومتناسقة ومنسجمة
مع المواضيــع المطروحة والتي تنم
على مهــارة التالميذ في فن الرســم
وقدرتهم علــى اإلبــداع وحبهم لهذا
النوع من الفنون البصرية.

أطلقت هيئة الشارقة للكتاب ،أمس،
فعاليات الدورة الـ 13من «مهرجان
الشــارقة القرائي للطفــل» ،والذي
يســتمر ألول مــرة على مــدار 12
يومــاً ،فى مركز إكســبو الشــارقة،
ليجمع بذلك األطفــال واليافعين فى
عالم من المعرفة والتعلم والترفيه،
تحت شعار «كوّ ن كونك».
ويستضيف المهرجان الذي تتواصل
فعالياتــه حتــى  22مــاي المقبــل،
الناشرين والفنانين وأصحاب األفكار
اإلبداعية ،ويتحوّل إلى فضاء مفتوح
يعيد من خالله الصغار بناء عالمهم
الخــاص ،وذلــك من خــال الكتب،
والورش العملية ،والمعارض الفنية،
والعروض المسرحية واألدائية التى
يقدمهــا فنانــون متخصصــون مــن
مختلف أنحاء العالم.
وقــال أحمــد بــن ركاض العامري،
رئيس هيئة الشــارقة للكتاب «يجسد
مهرجــان الشــارقة القرائــي للطفل
رؤى الشــيخ الدكتــور ســلطان بن

محمــد القاســمي ،عضــو المجلــس
األعلــى حاكم الشــارقة ،وتوجيهات
قرينة حاكم الشارقة ،الشيخة جواهر
بنت محمد القاسمي ،رئيسة المجلس
األعلى لشؤون األسرة ،الرامية إلى
بنــاء أجيال متعلمة مبدعة ،شــغوفة
باالبتــكار والمعرفة ،وقــادرة على
استكمال مسيرة بناء بالدها وتحقيق
تطلعاتها وطموحاتها».
وأضــاف العامــري نحــرص مــن
خالل المهرجان علــى تقديم فضاء
كبيــر وواســع وغير محــدود أمام
األطفــال واليافعيــن ،ليكتشــفوا
بأنفســهم ويتعلموا وينموا مواهبهم،
فاألمــم والبلــدان اليــوم ال تقيــس
حجم تفوقها بمــا تملك من مقدرات
وثــروات فقــط ،وإنمــا تنظــر إلى
ً
وخاصة
طموحات أبنائها وطاقاتهم،
األجيال الجديدة ،فال يمكن لمســيرة
تنموية أو مشــروع ثقافي أن يحقق
رؤاه وتطلعاته من دون االســتثمار
باألجيال الجديدة».

يف ذكرى ميالده الـ  ..118هل كان سلفادور
دايل مجنونا؟

مــرت أمــس الذكــرى الـــ  118علــى
ميــاد ســلفادور دالــي أحد أهــم فناني
القرن العشــرين ،وأحد أعالم المدرسة
الســريالية ،حيــث ولــد فــى  11مــاي
 ،d 1904ورغــم مــا تحظــى بــه
أعمالــه الفنيــة التــى تصدم المشــاهد
بموضوعاتها أو تشكيالتها أو غرابتها،
إال أن الســؤال الذي يثار دوما :هل كان
سلفادور دالي مجنونا أم ال؟
المعروف والمشهور عن سلفادور دالي
شخصيته الغريبة وتعليقاته وكتاباته غير
المتوقعــة أو المألوفــة ،والتى تصل حد
الالمعقول واالضطراب النفسي.
ففى كتاب «التصوير فى القرن العشرين
دراســة فنية جمالية» لـ مروان العالن،
يشــير إلى أنه فى حياة دالي وفنه يختلط
الجنون بالعبقرية ،لكن دالي يبقى مختلفا
واســتثنائيا فــى فوضاه فــى إبداعه فى
جنون عظمته وفى نرجسيته الشديدة.
المعروف أيضا أن سلفادور دالي لم يكن
طالبا جادا ،فــكان يفضل أحالم اليقظة،

وبــدا غريــب األطوار ،ســواء بمظهره
ومالبســه الغريبة التي كان يرتديها ،أو
بسلوكه المريب ،وهو ما يتضح حتى في
تعامله مع وفاة شــقيقه ،فمثلما حدث مع
الرســام الهولندي الشهير فان جوخ ،فقد
أطلق على ســلفادور دالي اسم شقيق له
كان قد توفى قبل والدته بثالث سنوات.
وعن هذا يقول ســلفادور دالي :لقد كنت
فى نظر والدي نصف شخص ،أو بديل،
وكانــت روحي تعتصر ألما وغضبا من
جراء النظرات الحادة التى كانت تثقبني
دون توقــف بحثا عن هذا اآلخر الذي قد
غاب عن الوجود.
أيضا عرف عن ســلفادور دالي ســلوكه
الطائــش ،كدفعه لصديقه من أعلى حافة
عاليــة كادت أن تهــى حياته ،أو رفســه
رأس شــقيقته «آنــا ماريــا» التى كانت
تصغــره بثــاث ســنوات ،أو تعذيــب
هرة حتى المــوت ،وهي تصرفات كان
ســلفادور دالي يشعر بالمتعة أثناء القيام
بها.

الخميس  12ماي  2022م
الموافق لـ  11شوال  1443هـ

عين على الثقافة والفن

بحضور الممثلين السوريين عباس النوري ونزار أبو حجر

انطالق فعاليات مهرجان امدغاسن في طبعته الثانية

 nانطلقــت مســاء أول أمس،
فعاليات الطبعة الثانية لمهرجان
امدغاســن الســينمائي الدولــي
وذلك بحضــور وزيــرة الثقافة
والفنون «صوريــة مولوجي»
التــي أشــرفت علــى انطــاق
التظاهرة ،و حضــور نخبة من
الفنانين الجزائريين والعرب.
التظاهــرة الثقافيــة التي بادرت
إلــى تنظيمهــا تعاونيــة اللمســة
بقيادة مجموعة من الشباب الذي
آمــن بفكرة مهرجان دولي للفيلم
السينمائي القصير وجسدها على
أرض الواقــع هــذا المهرجان و
مــن خــال طبعته األولــى وقع
تأشــيرة النجــاح والمــرور إلى
دور ثــان ينتظــر أن يكون أكثر
تميزا مــن الطبعــة األولى التي
عرفت هــي األخــرى حضورا
فنيــا مميزا ألبــرز الوجوه التي
أنجبتها الساحة الجزائرية.
هــذا وعقدت صبيحة أول أمس،

يــوم اإلفتتــاح نــدوة صحفيــة
بفندق شــاكر بوسط مدينة باتنة،
بحضــور مجموعة مــن الفنانين
العــرب مــن عمالقــة الســينما
والدراما ،وعلى رأســهم الممثل
القديــر «عبــاس النــوري» و
«نــزار أبــو حجــر» والفنانــة
القديــرة الجزائريــة « بيونــة»
 ،حيــث صرّ ح الفنــان «عباس
النــوري» بأنــه ســعيد بتواجده
ببلــده الثانــي ،وأن الجزائر لها
الصــدارة في الموقــف الوطني
والمعرفي على كل المســتويات.
كمــا ذكــر أنــه حضــر لهــذا
المهرجــان لســببين ،األول أن
فعاليــات هذا المهرجان مســتقلة
والثانــي للوقوف إلــى جاب ابنه
المشــارك في مسابقة المهرجان
بفيلم قصير.
من جهته صرّ ح الممثل «نزار
أحمد أبو حجر» هو اآلخر بكلمة
قيمة ،حيث قال لسنا مقيدين ولم

نتأثر بالظروف التي نعيشها فقد
واصلنــا اإلنتــاج رغــم القذائف
التي كانت تســقط أمامنا نختبيء
ثم نعود للعمل بمعنى أن الدراما
السورية لم تتأثر إنتاجيا..؟
أما الممثلة محبوبة الدراما الفنانة
«بيونــة «فقــد وجهــت رســالة
معبــرة لــكل المعنيين بالســينما
والدرامــا ،لكن معبــرة معبرة،
وفيهــا الكثير من التأســف لحال
الفنانيــن والشــباب خاصة حيث
قالت حان الوقت لفتح وتســهيل
الفرص أمام شبابنا وهذا بتوفير
لهــم اإلمكانيات من اجــل إنتاج
متنوع وهادف وفيــه الكثير من
اإلبداع.
هــذا ويشــارك فــي الطبعــة
الثانيــة التــي تمتد الــى غاية ال
 14مــن الشــهر الجــاري 29
،فيلمــا ممثــا ل  24دولة على
غرار إيران ،الصين ،اســبانيا،
مصــر ،الســعودية ،أوكرانيــا،

تونس ،تركيا ،العراق ،ســوريا،
روســيا وغيرها،يتنافسون ألجل
الحصول على واحدة من جوائز
المهرجــان المبرمجــة علــى
غرار جائزة أحسن فيلم قصير،
أحســن إخراج ،أحسن سيناريو،
أحســن تصوير سينمائي ،أحسن
مونتــاج ،أحســن أداء رجالــي،
أحســن أداء نسائي وجائزة لجنة
التحكيــم ،التــي ســتقيم األعمال
المشاركة المشــكلة من المخرج
التونســي حمزة العوني،الممثلة
الجزائرية إيمان نوال والمخرج
الجزائري فاتح رابيا.
وســتنظم على هامــش التظاهرة
الثقافيــة ورشــات تكوينية لفائدة
الشــباب المولع بالفن والســينما
مــن تأطير مجموعة من الفنانين
في المجال ،منها ورشــة ســينما
التحريــك مــن تأطيــر محمــد
الطاهــر شــوقي مــن الجزائر،
ورشــة فــن التمثيــل للفنــان
التونســي خالــد بوزيد ،ورشــة
كادر وصــورة لخالــد خميــس
مــن الجزائر وورشــة اإلخراج
السينمائي للتونسي وليد الدبوني.
وإلــى جانــب ذلــك فقــد برمج
لحفلي االفتتــاح واالختتام عديد
العروض والنشــاطات من بينها
العــرض األول للفيلم الجزائري
إلــى
«عرفان»،باالضافــة
العــرض األول للفيلم الجزائري
«ســيعود» ونشــاطات أخــرى
يتخللهــا تكريم لوجوه ســينمائية
هامة على غرار المخرج الكبير
أحمد راشــدي ،الممثلــة بيونة،
عبــاس النوري نــزار أبو حجر
مــن ســوريا وآخريــن ،حيــث
ينتظــر أن يســتقبلهم المهرجان
على السجاد األحمر ،وبالموازاة
مع المهرجان الذي حمل لطبعته
هذه شعار «ثقافة وسياحة» .
دالل .ب

إصابة عايدة عبابسة عىل مستوى الرأس بعد سقوطها وهذه حالتها الصحية
 nنقلــت الفنانــة عايدة عبابســة
السرعة
مســاءأول أمس ،على وجه ُ
إلــى أحد المستشــفيات إثر تعّرضها
لسقوط من ُسلم بيتها.
وحســب الفيديو المتداول على مواقع
التواصــل االجتماعــي قالــت عايدة
عبابســة «ال تقلقــوا علــي أنــا بخير
والحمــد هلل .ســقطت مــن الســلم في
البيــت خــال قيامي برفــع الحقائب
حتى أرحل من البيت».

وأضافــت عايــدة عبابســة «أصبت
على مســتوى الــرأس وكدمات على
مســتوى اليد اليســرى .ســأمكث في
المستشفى لـ  24ساعة ،حيث سيقوم
األطبــاء بمراقبتي مخافــة أي نزيف
داخلي».
وتابعت متأثرة «شــكرا لكل من سأل
عني ،أنتم جمهورنا ونحن موجودون
من أجلكم».
دالل .ب
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النجم اللبناين ملحم زني يطرح أغنيته الجديدة
"اسأل عاللبناين"

 nطــرح النجم اللبناني ملحم زين
أغنية جديدة منفردة بعنوان «أســأل
عاللبنانــي» مع فيديــو كليب خاص
بها عبر قناته الرســمية على تطبيق
«يوتيوب».
واألغنية وطنية بامتياز تعكس غيرة
ومحبــة وعنفوان وشــهامة الشــعب
اللبنانــي الــذي يعاني مــا يعانيه من
ويالت وأزمــات وصعوبات لم تقدر
أن تهزمــه أو أن تلــوي من عزيمته
ونخوته.
األغنيــة باللهجة اللبنانية ومن كلمات
عامــر الونــد وألحــان وتوزيع علي
حسون ،ميكس وماستر غدي سليمان
وحــرص الفنــان اللبنانــي من خالل
الفيديــو كليــب علــى إظهــار جمال
لبنان وغناه الطبيعي ببحره وســهوله
وجبالــه ووديانــه وتراثــه الثقافــي
والفني واإلبداعــي من خالل ظهور
مجموعــة مــن أهــم رجاالتــه الذين
أبدعــوا فــي حقول عديــدة ومتنوعة
وتركوا بصمة مشــرّ فة ومجداً
ّ
وعزة
للبنــان في المحافــل الدولية .وتوالت
صــور المبدعين في الكليب الذي بدأ
بالعلــم اللبناني المرفــوع والمرفرف

عالياً بدءاً بمي زيادة ،نصري شمس
الدين ،ميشــال شــيحا ،ميشال تامر،
ســعيد عقــل ،كارلوس ســليم ،فادي
الخطيــب ،ســلمى حايــك ،جورجينا
رزق ،أميــن الريحانــي ،مكســيم
شعيا ،شــاكيرا ،مايكل دبغي ،ماريو
قصار ،فيروز ،حسن كامل الصباح،
ريــاض شــرارة ،رونــي صيقلــي،
منصور وعاصــي الرحباني ،رمال
حسن رمال ،صباح ،زكي ناصيف،
جبــران خليــل جبــران ،إيليــا أبــو
ماضــي ،ميخائيــل نعيمــة ،أمل علم
الديــن ،فيلمون وهبــي ،عبد الرحمن
الباشــا ،نيكــوال حايــك ،عبــد الحليم
كــركال ،الياس عايدي ،ايلي صعب،
ملحم بركات ووديع الصافي.
ونالت األغنية أصداء إيجابية الكتمال
عناصــر نجاحهــا مــن جمــال وقوة
الصــوت واألداء واللحــن والكلمات
فضــا عــن صــور مبدعــي وطــن
األرز لبنــان ومناظره الخالبة لتؤكد
عاللبناني كما ما ورد في األغنية “ما
في قوة بتكسر قلب الشعب اللبناني..
اســأل عاللبناني”  .أما إخراج الكليب
فحمل توقيع المخرج سام كيال.

نقيب المهن التمثيلية يدافع عن أحمد حلمي

عايص الحالين يكشف ألول مرة عن إصابته بمرض خطري وسبب انتفاخ وجهه
 nتحدث النجم عاصي الحالني للمرة
األولى عن معاناته لسنوات طويلة من
مرض صعب يســبب الكثيــر من اآلالم
واستدعى متابعة دقيقة من األطباء.
وأوضــح خالل اســتضافته في برنامج
« »40مع اإلعالمية جيســيكا عازار،
أنه يعاني من مرض “النخر الالوعائي”
والمعــروف باســم “نكــروز العظم”،
مؤكــداً أن فترة إصابتــه بهذا المرض
كانــت من أصعــب الفتــرات التي مر
بها في حياته وذلك بســبب طول مدتها
ومــا عانى منه من آالم ،مما اســتدعى
عرض نفســه على الكثيــر من األطباء
في لبنان ولندن وألمانيا وفرنســا بهدف
الوصول إلى عالج دائم لحالته.
وأضــاف أنــه اضطر إلجــراء عملية

زرع للعظــم ولكنهــا باءت بالفشــل ثم
تكللت بالنجاح بعد تكرارها لمرتين.
وأشــار إلــى أنــه اضطر لالســتمرار
بنشــاطه الفني على الرغم من مرضه
ألنه كان ملتزمــاً بعدد كبير من العقود
ومنها ظهــوره في الموســم الثاني من
برنامج (ذا فويس) ولجأ إلى المسكنات
وحقن الكورتيزون لتخفيف آالمه.
وتابع أن حقن الكورتيزون تســببت في
انتفاخ وجهه الذي كان شــبيها بالبالون
في تلك الفترة ،وتسبب ذلك في تعرضه
للتنمر من جانب الكثيرين الذين اتهموه
بالخضوع لحقــن البوتوكس في منطقة
الوجــه واإلكثــار مــن ذلــك ،وهو ما
أحزنــه وجعلته تلك االتهامات يشــعر
بالقهر.

وصــف نقيــب المهــن
n
التمثيليــة في مصر أشــرف زكي،
حملــة االنتقــادات الموجهــة إلى
النجــم أحمــد حلمــي عقب عرض
فيلمــه الجديــد «واحــد تاني» ب
«المأجورة» واشار إلى أنها تأتي
ضمــن حملــة ممنهجة تســتهدف
نجوم الفن المصري ،الفتا إلى أن
الفيلم تم عرضه بعد الحصول على
كل الموافقات الرقابية المطلوبة.
وأضاف خالل مداخلــة هاتفية مع
برنامــج «حضرة المواطن» الذي
يُقدمــه اإلعالمي ســيد علي ،عبر
شاشة «الحدث اليوم»ّ ،
إن الرقابة

على المصنفات الفنية هي صاحبة
قرار إجازة أو منع العمل.
وتابع مؤكــدا أن صناعة الســينما
تقــوم علــى المنافســة ،التــي تقوم
بدورهــا علــى ضــرب المنافس،
معتبــرً ا أن تشــويه المنتج من أجل
ضرب السوق لغة غير جديدة.
وأوضــح ّ
أن هنــاك حمــات يتــم
شــنها من الخارج الستهداف الفن
المصــري ونجومــه ،مستشــه ًدا
بالحمالت التــي أطلقت في أعقاب
مسلسل االختيار ،وأضاف :سنزيد
جنونهــم جنونــا بما هــو أقوى من
االختيار.
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منوعات

مبادرة لتحويل منزل فيروز في بيروت إلى متحف
ثقافي تراثي

 nمبــادرة ثقافية تراثية بامتياز خاصة بالســيدة
فيروز تقضي بتحويل منزلها الطفولي في منطقة
زقــاق البالط فــي العاصمــة بيروت إلــى متحف
ثقافي تراثي.
وأكــد وزيــر الثقافة اللبناني القاضي محمد وســام
المرتضــى خالل تفقده البيــت التراثي الذي كانت
تقيم فيه فيروز ،برفقة وزير العدل القاضي هنري
خــوري ومحافــظ مدينة بيــروت القاضي مروان
عبــود ،باالطــاع على أعمــال الترميــم الجارية
للمنزل العائلي في المحلة.
وطمأن الوزير مرتضى “أن منزل الســيدة فيروز
التــي حملــت الهــم الوطنــي وغنّتــه ،وحملت ه ّم
القضية العربية الفلســطينية حيــث غنّتها ودافعت
عنهــا في كل محفل وفي كل مناســبة ،لن ينهار”.
واعتبر “أن من يراهن على أن هذا المنزل ســوف
يتــرك لمصيــره لينهار واهــم” ،مشــيراً إلى “أن
وزارة الثقافــة ســتعمل بالتعاون مــع جهة مانحة،

علــى إعــادة ترميــم المنــزل
وتحويلــه إلــى متحــف يختزن
كل المــوروث الثقافــي المتعلق
بالسيدة فيروز”.
وأكدت رئيسة “ديوان أهل القلم”
الدكتورة ســلوى الخليل األمين
بشــأن هذه المبادرة ّ
أن “لفيروز
في يومياتنا المكانة األرفع ،فهي
الصورة المشــرقة للبنان في كل
األوقــات وعبــر كل األزمنــة،
وهي التي غنّت العشق لألرض
والوطــن ولكل بلد عربي له في
حنايا الذاكرة مكانه األرفع .فهي
مــن غنّت فلســطين وعاصمتها
القــدس زهــرة المدائن ،والشــام حيــث المجد في
الكتــب ،ومكــة وأهلهــا الصيــدا ،ولبنــان حيــث
الحضارات ارتمت على ضفافه في الليالي العتاق،
التــي تقطف الســحر مــن جنائن الخلــود ،الملوّنة
بألوانهــا القرمزية التي زرعــت المجد للبنان فوق
صحائف التاريخ”.
وأشــادت األمين بقرار وزيــر الثقافة بتكريم كبار
الفــن قائلة“ :قرار الوزير مرتضى وهو األول من
نوعــه في تكريــم كبارنا وتخليدهــم بحفظ آثارهم
الدالة على عظمة ما أنتج هذا الوطن من عبقريات
ومــا أنتجوه هــم لهذا الوطن من حضــارة ومجد،
بدأ بالعظيمة الســيدة فيروز وببيتها الذي تنفســت
فيــه الحياة حين أبصرت النور ،واســتراحت على
إيقاعــات الفجــر ،كي ترســم على دروبنــا أحلى
األغاني ،وأجمل األلحان بصوتها المالئكي ،الذي

هو هبة السماء على األرض”.
وأضافــت األميــن“ :أن منــزل فيــروز يعكــس
لحاضرنــا أهميــة هــذه اإلنســانة العظيمــة التي
اختصرت اإلبداع ،واخترقت المســافات ،وحطت
الرحــال على أمكنة ،ما كانــت لتعلو وتذكر ،لوال
صوتها الذي رســم حدود الفجــر الطالع من عجز
الزمــان المــر ،إشــراقات دهر لمواســم الهنيهات
المرصعة باألمنيات ،التي سطعت فوق تالل لبنان
أغنيات وألحان ،مجدت الخالق العظيم ،الذي منح
فيروز هذه الموهبة الرائعة”.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن فيــروز عاشــت في هذا
المنــزل طفولتهــا وصباهــا مــع أخيهــا جوزيف
وأختهــا هدى منذ الثالثينــات ،وتجرّ عت فيه حبها
األول للموسيقى ،وخرجت منه عروساً يوم زفافها
من الموســيقار الراحل عاصــي الرحباني في عام
.1955
ويعــود هذا المنــزل الذي قــررت بلديــة بيروت
تحويلــه إلى متحف منذ ســنوات إلــى حقبة الحكم
العثماني في القرن التاســع عشر ويتألف من ثالث
طبقات ،وكانت فيروز تسكن في الطابق األرضي
منــه .ويتــراوح طابعــه بيــن اللبنانــي والعثماني
وتتميــز أســقفه بالعقــد والقناطر المســتوحاة من
العمارة اللبنانية التراثية ،وقســم من أرضه مغطى
ببــاط الموزاييك .وكان المنزل يشــكل جزءاً من
مخافر الشرطة التي شيّدتها السلطات العثمانية في
األحياء الرئيسية في المحلة التي تُعرف بالكركول
العثماني ،أما مساحته فتبلغ نحو  100متر ويتألف
من غرفتين وتوابعهما.
عن القدس العربي

عالمات يف األصابع والكفني تشري إىل أمراض القلب

أعلــن األطبــاء ،أن حالــة
n
األصابــع واليدين تحــذر من أمراض
القلــب الخطيــرة .ويشــير موقــع
 ،doctorpiter.ruإلى أن اليدين
تســاعدان علــى تشــخيص أمراض
القلــب .ولكن ليســت لبعض أمراض
القلــب أعراض واضحة مثل الخفقان
وألــم فــي الصــدر وضيــق التنفس.
ولكن األطباء يؤكدون على أن اليدين
يمكــن أن تكشــف وتحــذر مــن هذه
األمــراض .لذلك يجــب االنتباه دائما
إلى حالة األصابع واليدين.
ويضيف ،يجب عــدم إهمال وتجاهل

ظهــور النتــوءات على راحــة اليدين
وأطراف األصابع .ألنها قد تشير إلى
اإلصابــة بالتهاب الشــغاف المعدي،
حيــث يعانــي الشــخص المصــاب
بالتهــاب األوعية الدمويــة وحجرات
القلب.
وتصل البكتيريا المسببة لهذا المرض
عبــر مجرى الــدم وتلتصق بالمناطق
الضعيفة للقلب ،وعنــد غياب العالج
تسبب تلف صمامات القلب.
وتحــذر الدكتورة الكندية غيتا ياداف،
أخصائية األمــراض الجلدية ،من انه
حتى فــي حالة اختفاء النتوءات فجأة،

من الضروري استشارة الطبيب وأخذ
خزعة من الجلد لدراستها.
وقــد تظهــر تحــت األظافــر خطوط
بنفســجية أو حمراء اللون أو بقع على
األظافــر ،وهــذه يتجاهلهــا الجميــع.
ولكن يجــب االنتباه إلى هذه الخطوط
وعدم تجاهلها.
فقــد أظهــرت نتائج دراســة نشــرت
فــي Journal of Travel
 ،Medicineأن هــذه الخطــوط ،قد
تشــير إلى عــدوى مرضية أو مرض
القلــب ،لذلك يجــب اســتبعاد العالج
الذاتي ،خاصة إذا رافق هذه الخطوط
ارتفــاع درجــة حرارة الجســم وعدم
انتظام ضربات القلب.
وتضيــف الدكتورة يــاداف موضحة،
النزيــف الشــظوي هو عالمــة على
وجود خلل خطير في الجسم .ويحدث
هذا عادة بسبب جلطات صغيرة تتلف
الشــعيرات الدمويــة تحــت األظافر.
هناك ثالثة أسباب لظهورها:
 عــدوى صمامــات القلــب (التهابالشغاف).
 -تلــف األوعية الدموية بســبب تورم

األوعيــة الدمويــة (التهــاب األوعية
الدموية)
 ظهــور جلطــات صغيــرة تتلــفالشــعيرات الدمويــة الصغيــرة
(ميكروبولي).
وهنــاك أعــراض تعجــر األصابــع
وتســمى «أصابع إيبوقــراط» ،التي
تتــورم فيهــا نهايــات األصابــع .هذه
الحالة قد تشــير إلى مشكالت خطيرة
في القلب ،ألن الجسم يعاني من نقص
مزمن باألكسجين.
وتوضــح الطبيبــة الروســية آنــا
كورينيفيتــش ،أخصائيــة أمــراض
القلــب ،أن هــذه الحالــة تالحظ عادة
لــدى المدخنين الشــرهين .وقد يكون
الســبب أمراض القلب الخلقية ،حيث
يقوم الجســم بإعادة توزيع األكسجين
بسبب نقصه .لذلك ال تحصل األنسجة
المحيطيــة  -عنــد أصابــع اليديــن
والقدمين  -على الكمية الكافية منه.
والمــرض الخطيــر اآلخــر هــو داء
القلب النشواني ،الذي تشير له مطبات
ناعمة تشبه الشمع ،التي تتكون نتيجة
تراكم البروتين في القلب.

راكب يهبط بنجاح بطائرة بعد تعرض قائدها لوعكة صحية
 nهبــط راكب ليس لديه خبرة
بالطيــران بنجاح بطائرة صغيرة
في فلوريدا ،بعد ظهر أمس ،بعد
أن عانــى قائدها مــن حالة طبية
طارئة.
وحصــل هذا اإلنجــاز في مطار
بالــم بيتــش الدولــي بمســاعدة
مراقبــي الحركــة الجوية ،وفقا لـ
.WPBF-TV
وفــي التفاصيل ،أن راكب طائرة
،Cessna
Caravan
تواصــل مــع مراقبــي الحركــة
الجويــة ،قائــا إنــه يعانــي من
وضع خطير ،مضيفا« :طائرتي
أصبحــت غيــر متماســكة .ليس

لدي أي فكرة عــن كيفية التحليق
بالطائرة».
وتم الــرد على الراكــب من قبل
المراقبيــن ،بالقول« :حافظ على
مســتوى األجنحــة وحــاول فقط
اتباع الســاحل ،إما باتجاه الشمال
أو الجنــوب .نحن نحــاول تحديد
موقعك».
وســاعد المراقبون الطائرة على
الهبوط بسالم ،على بعد  25ميال
شمال بالم بيتش في بوكا راتون.
وذكــرت المحطــة أن المراقبين
الجوييــن وجهــوا الراكــب إلــى
األرض ،الذي اســتطاع أن يؤمن
هبوطا آمنا وثابتا.

وعلق خبير الطيران جون نانس،
علــى الحادثة بالقــول« :هذه هي
المــرة األولــى التي أســمع فيها

عــن إحدى طائرات سيســنا التي
هبطت من قبل شخص ليس لديه
خبرة في الطيران».

زواج شقيقتني من "الرجل الخطأ"
يف الهند

 nواقعــة غريبــة شــهدها حفــل
زفــاف جماعــي فــي الهنــد ،عندما
أقدمــت شــقيقتان على الــزواج من
العريــس «الخطأ» بســبب انقطاع
الكهرباء.
وأقيم حفــل الزفاف في قرية أصالنا
في والية ماديا براديش بالهند ،عندما
تســبب انقطاع التيــار الكهربائي في
إحداث فوضى في اإلجراءات.
وفــي حالة االرتبــاك التي شــهدتها
مراســم الحفــل ،اســتمر الكاهن في
الطقــوس لكنه أربــك الزوجين عن
طريق الخطأ.
وقــال والــد العروســتان إن الكاهن
أخطأ بتزويج كل فتاة للرجل الخطأ،
ألنهمــا كانتــا ترتديــان زيــا أحمرا

مشــابه بغطــاء علــى الــرأس ،وفقا
لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
ومــن التقاليــد أن يرتــدي الرجــال
الهنــود أيضــا حجابــا مــن الزهور
خالل الزفاف.
وعلــى الرغم من تصحيح الخطأ في
وقــت الحــق ،إال أنه ســلط الضوء
على انتشار انقطاع التيار الكهربائي
في الهند بسبب الطلب المتزايد على
الطاقة ،بسبب ارتفاع درجة الحرارة
في البالد.
وارتفعت درجات الحرارة في شمال
الهنــد إلــى  47درجة مئويــة ،كما
عانــت باكســتان المجاورة من أشــد
درجات الحــرارة في شــهر مارس
منذ  61عاما.

استخدام الكالب المسنة نموذجا لمرض
"ألزهايمر" لدى البرش

 nوجد فريق بحثي من جامعة نورث
كارولينــا األميركيــة ،أن مجموعة من
االختبــارات يمكــن أن تحــدد التغيرات
فــي الــكالب المشــتبه بمعاناتهــا مــن
متالزمة الخلــل المعرفي ،وهذا النهج،
الذي نشــرت تفاصيلــه أول من أمس،
فــي دوريــة «ألزهايمــر» ،إضافة إلى
أنــه يســاعد المالكين فــي إدارة رعاية
كالبهــم المســنة ،فإنه يمكــن أن يكون
خطوة أولى جيدة نحو العمل مع الكالب
كنموذج لمرض ألزهايمر لدى البشر.
ومتالزمــة الخلــل المعرفــي للــكالب
( ،)CCDSتشــبه مــرض ألزهايمــر
فــي البشــر ،إذ يرتبــط هــذا التدهــور
المعرفي بتطــور لويحات «األميلويد»،
وكذلك الضمور القشري ،وهو انحطاط
تدريجي ألنسجة المخ ،ويشخص تقليدياً
من خــال إجابات مالكــي الكالب على
استبيان يوجد لدى الطبيب البيطري.
وتقــول ناتاشــا أولبي ،من قســم العلوم
الســريرية فــي كليــة الطــب البيطري،
بجامعــة واليــة كارولينــا الشــمالية،
فــي تقريــر نشــره الموقــع اإللكتروني
للجامعــة ،بالتزامن مع نشــر الدراســة:

«هــذه اإلجابــات قد ال تقود لتشــخيص
دقيــق ،فيمكــن أن تكون هناك أســباب
أخرى لما قد يراه المالك على أنه تدهور
معرفــي ،مثل عدوى غير مشــخصة أو
ورم في المخ».
ولهــذه الغاية ،جنــد الباحثــون  39كلباً
من  15ساللة ،وكانت جميعها في الفئة
العمرية لكبار السن ،لكنها تتمتع بصحة
جيدة بشــكل عام ،ويعتبر الكلب «كبير
الســن» إذا كان في آخــر  25في المائة
من العمر المتوقع على أســاس الســالة
والحجم.
وخضعــت الكالب لفحوصات جســدية،
باإلضافــة إلــى فحــص الدم الــذي يعد
عالمة على موت الخاليا العصبية ،ومأل
أصحابها استبيانين تشخيصيين شائعين،
ومن ثم شــاركت الكالب في سلسلة من
االختبــارات المعرفيــة المصممة لتقييم
الوظيفة التنفيذية والذاكرة واالنتباه.
وجــد الفريــق أن نتائــج االختبــارات
المعرفيــة ونتائج اختبارات الدم مرتبطة
جيداً بنتائج االستبيان ،مما يشير إلى أنه
يمكن استخدام نهج متعدد األبعاد لتحديد
التدهور المعرفي للكالب المسنة.
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حكم بالحجر
حكمــت المحكمــة حــال فصلهــا فــي قضايــا شــؤون األســرة علنيــا
حضوريــا ي أول درجــة
في الشكل  :قبول الدعوى شكالفــي الموضــوع :الحكــم بالحجــر علــى المدعــي عليــه ذيــبعمــر المولــود بتاريــخ  15/03/2001ببســكرة ،وتعييــن
المدعــي ذيــب عبــد الكريــم مقدمــا عليــه لرعايتــه والقيــام
بشــؤونه اإلداريــة والماليــة  ،مــع األمــر بنشــر هــذا الحكــم
لإلعــان فــي جريــدة يوميــة باللغــة العربيــة والتأشــير بذلــك
علــى شــهادة ميــاد المدعــي عليــه مــع تحميــل المدعيــة
المصاريــف القضائيــة .
بــدا صــدر الحكــم وأفصــح بــه جهــارا بالتاريــخ أعــاه  ،وأمضي
مــن طــرف الرئيــس وأميــن الضبط
أمين الضبط
الرئيس(ة)

عني الجزائر اون الين facebook :

عين الجزائرعدد2022 - 05 - 12 / 351 :

ANEP N° : 2225002215

www.aineldjazair .dz

لكل إشهاراتكم و إعالناتكم جريدة
إحرتافية  ..إخراج متميز وأسعار تنافسية
حرية ومسؤولية
عني على الوطن و املواطن
لإلتصال :

TEL : 031 74 16 09
FAX : 031 74 16 09

aineldjazaircne2020@gmail.com
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إسالميات

قرآننا شفاؤنا

أذكار النوم ..توضأ وضع يدك تحت رأسك مستقبال القبلة كما فعل النبي

 nيســتحب للمســلم ترديــد أذكار النــوم كما وردت
عن الرســول محمــد -صلــى هللا عليه وســلم -وترديد
أذكار النــوم الصحيحة لــه فوائد عظيمة ،منها تحصين
للنفس من شر الشيطان والمخلوقات ،وشعور اإلنسان
بالطمأنينة بعد ترديد اذكار المساء والنوم.
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب
يســتحب للمســلم أن يقول صيغة دعاء قبــل النوم الذي
يغفر الذنوب  3مرات إذا أوى إلى فراشه ،كما ورد عن
النبي -صلى هللا عليه وســلم -في الحديث الصحيح الذي
ّ
النبي -صلى هللا
روي عَ ن أَبي َسعي ٍد رضي هللا عنه عَ ن
ّ
ْ
عليه وسلم -قال:« َم ْن َ
اش ِه أَسْ َت ْغ ِفرُ
قال ِحينَ يَأ ِوي إِلى ِف َر ِ
َ
ّ
َ
ُ
َ
ُ
الح ّي القيّــو ُم َوأت ُ
وب إِل ْي ِه
هللا العظيــم الّــ ِذي ال إل َه إال ه َو َ
ْ
َ
َ
َث َ
َ
َ
َ
ات َغ َف َر هللا لَ ُه ُذنُو َب ُه ْ
وإن كانت ِمثل ز َب ِد البحْ ِر،
ال َث َمرّ ٍ
ّ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
وإِن كانت عَ َد َد َو َر ِق الش َج ِر ،وإِن كانت عَ َد ِد َرم ِْل عَ الِ ٍج
ٌ
ْ َ َ ْ
حديث َح َس ٌن.
ّام ال ّد ْن َيا» ،رواه الترمذي
َوإِن كانت عَ َد َد أي ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
«باسْ ِم َك َربِّـــي َو َ
ضعْـــت َجنـــبيَ ،و ِبك أرْ فعُـــه ،فإِن
ِ
َ
ْ
ْ
أَم َْس ْ
َ
َ
ْ
ـــك َت َن ْفسـي فارْ َحـمْها َ ،وإِن أرْ َسلتـها فاحْ فظـها ِبمـا
َتحْ َف ُ
الصـالِحـين» .مرة واحدة
ـظ ِبه ِعبـاد ََك ّ

أذكار النوم مكتوبة
يجمــع كفيــه ثم ينفــث فيهما والقــراءة فيهمــا:«قل هو
» و«قل أعوذ برب
هللا أحــد» و«قــل أعوذ برب الفلــق 
الناس» ومســح ما اســتطاع من الجســد يبــدأ بهما على
رأسه ووجه وما أقبل من جسده .
ســورة البقــرة :أَعُ ُ
الشــي َ
ــن َّ
وذ ِباهللِ ِم ْ
يم« :آ َمنَ
ج
ان
ْط
الرَّ
ِ
ِ
ِ
ٌّ
ْ
الرَّ سُ ُ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
ــول ِب َمــا أُ ْن ِز َل إِل ْي ِه ِمــن َربِّ ِه َوالمُؤ ِمنــونَ ۚ كل آ َمنَ
َ
ب َّ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ْ
اللِ َو َم َل ِئك ِت ِه َوكت ِب ِه َورُ سُ ِــل ِه ل نفرِّ ق َبيْنَ أ َح ٍد ِمن رُ سُ لِ ِه
ِ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
صيرُ  .لَ
ُ
َ
َ
َ
َ
ۚ َوقالوا َســ ِم ْعنا َوأط ْعنا ۖ غف َرانك َربَّنا َوإِليْك ال َم ِ
ف َّ
للاُ َن ْفسً ا إ َّل وُسْ َع َها لَ َها َما َك َسب َْت َوعَ لَ ْي َها َما ْ
ي َُكلِّ ُ
اك َت َسب َْت
ِ
ُ
َ
َاخ ْذ َنا إِ ْن َن ِســي َنا أَوْ أَ ْخ َط ْأ َنا َربَّ َنا َو َل َتحْ ِم ْل عَ لَ ْيناَ
َربَّ َنا ل تؤ ِ
ْ
َّ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
صــرً ا َك َما َح َملته عَ لى ال ِذينَ ِمن ق ْبلِنا َربَّنا َول ت َحمِّلنا َما
إِ ْ
َل َط َاق َة لَ َنا ب ِه َواعْ ُ
ف عَ نَّا َو ْ
اغ ِفرْ لَ َنا َوارْ َح ْم َنا أَ ْن َت مَوْ َل َنا
ِ
صرْ َنا عَ لَى ْال َقوْ ِم ْال َكا ِف ِرينَ ».
َفا ْن ُ
َ
الشــي َْطان الرَّ جيم ّ
ُ
ــن َّ
«للاُ الَ
ْ
آيــة الكرســى :أعُ وذ ِباهللِ ِم
ِ
ِ ِ
إلَـــ َه إ َّ
ال َت ْأ ُخ ُذ ُه ِس َن ٌة َو َ
ال ُه َو ْال َح ُّي ْال َقيُّو ُم َ
ال َنوْ ٌم لَّ ُه َما ِفي
ِ
ِ
ات َو َما ِفي َ
األرْ ض َمن َذا الَّ ِذي ي َْشــ َفعُ ِع ْن َد ُه إالَّ
السَّ ــ َما َو ِ
ِ
ِ
َ
ال ي ُِح ُ
ْ
َ
يه ْم َو َما َخ ْل َف ُه ْم َو َ
ــي ٍء
يطونَ ِب َش ْ
ِبإِذ ِن ِه َيعْل ُم َما َبيْنَ أ ْي ِد ِ
َ
ْ
ُ
َّ
َ
ُ
ْ
ات َواألرْ َ
ض
مِّن ِعل ِم ِه إِال ِب َما شــاء َو ِس َ
ــع كرْ ِس ُّيه السَّ َما َو ِ
َو َ
ال َي ُؤو ُد ُه ِح ْف ُظ ُه َما َو ُه َو ْال َعلِ ُّي ْال َع ِظي ُم».البقرة 255
أذكار من قلق في فراشه ولم ينم
عــن بريــدة رضي هللا عنه ،قال: شــكا خالــد بن الوليد
رضــي هللا عنه إلى النبي صلى هللا عليه وســلم فقال: يا
رســول هللا! ما أنــام الليل من األرق ،فقــال النبي صلى
هللا عليه وســلم:»إذا أويت إلى فراشــك فقل :اللهم رب
السموات الســبع وما أظلت ،ورب األرضين وما أقلت،
ورب الشياطين وما أضلت ،كن لي جارا من خلقك كلهم
جميعــا أن يفــرط علي أحد منهــم أو أن يبغي علي ،عز
جارك ،وجل ثناؤك وال إله غيرك ،وال إله إال أنت»
عمرو بن شــعيب ،عن أبيه ،عن جده :أن رســول هللا
صلــى هللا عليــه وســلم كان يعلمهم من الفــزع كلمات:
»أعوذ بكلمات هللا التامة من غضبه وشــر عباده ،ومن
همزات الشياطين وأن يحضرون»
أذكار األحالم
/1عَ ْن أَبي َســلَ َم َة َق َ
ال ُك ْن ُت أَ َرى الرُّ ْؤيَا أُعْ َرى ِم ْن َها َغي َْر
ِ

يت أَبَا َق َتا َد َة َف َذ َكــرْ ُت َذلِ َك لَ ُه َف َق َ
أَنِّــي ال أُ َزم َُّل َحتَّــى لَ ِق ُ
ال
ُ
َّ
َّ
ــول َّ
ُ
َ
ْت َرسُ َ
َس ِمع ُ
ْ
صلَّى للا عَ ل ْي ِه َو َسل َم يَقول « :الرُّ ؤيَا
للاِ َ
ِمنَ َّ
الش ْــيطَ
للاِ َو ْالحُ ْل ُم ِمنَ َّ
ان َفإِ َذا َحلَ َم أَ َح ُد ُك ْم حُ ْلمًا ي َْك َر ُههُ
ِ
الثا َو ْل َي َت َعو َّْذ ب َّ
َف ْل َي ْن ُف ْث عَ ْن ي ََســار ِه َث ً
اللِ ِم ْن َشرِّ هَ ا َفإِنَّ َها لَنْ
ِ
ِ
َت ُ
ضرَّ هُ» رواه مسلم .2261
َ
َّ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
صلى للا عَ ل ْي ِه
/2عَ ــن أ ِبي ُه َري َْرة قال  :قال َرسُ ــول للاِ َ
َو َســلَّ َم « :إِ َذا َرأَى أَ َح ُد ُك ْم رُ ْؤيَــا ي َْك َر ُه َها َف ْل َي َت َحو َّْل َو ْلي َْت ُف ْل
عَ ْن ي ََســار ِه َث َل ًثا َو ْليَسْ ــأَل َّ
للاَ ِم ْ
ــن َخي ِْرهَ ــا َو ْل َي َت َعو َّْذ ِم ْن
ِ
ِ
َشرِّ هَ ا» .صحيح سنن ابن ماجه .
صلَّى َّ
/3عَ ْن َجابر عَ ْن َرسُ ول َّ
للا عَ لَ ْي ِه َو َسلَّ َم أَنَّ ُه َق َ
ال:
للاِ َ
ِ
ٍِ
ْ
ْص ْق عَ ْن ي ََسار ِه َث َلثاً
«إ َذا َرأَى أَ َح ُد ُك ُم الرُّ ْؤيَا ي ْ
َ
ُ
ب
ي
ل
ف
ا
ه
ه
ر
َك
ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ْ
ْ َّ
َّ َ
ان َث َل ًثا َو ْل َي َت َحو َّْل عَ ْن َج ْن ِب ِه الَّ ِذي
َوليَسْ ــ َت ِعذ ِباللِ ِمنَ الشيْط ِ
َ
َكانَ عَ ل ْي ِه» رواه مسلم .2262
/4وقــد بيــن لنا النبي صلــى هللا عليه وســلم الفرق بين
الرؤيــا وبيــن الحلم ف َع ْ
ــن أَ ِبي َســ ِعي ٍد ْال ُخ ْد ِريِّ أَنَّ ُه َســ ِم َع
للا عَ لَ ْي ِه َو َسلَّ َم ي َُق ُ
صلَّى َّ
ول َّ
ول « :إ َذا َرأَى أَ َح ُدك ُمُ
َرسُ َ
للاِ َ
ِ
ْ
ْ
َّ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
الرُّ ْؤيَــا ي ُِح ُّب َها فإِن َها ِمنَ للاِ فليَحْ َم ِد للا عَ ل ْي َها َولي َُح ِّدث ِب َها
َّ َ
َوإ َذا َرأَى َغي َ َ َ
ْ َ
ان
ْــر ذلِــك ِممَّــا يَك َر ُه فإِنَّ َما ِه َي ِمنَ الشــيْط ِ
ِ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ْ
َف ْليَسْ ــ َت ِع ْذ ِم ْن َشــرِّ هَ ا َوال يَذكرْ هَ ا ِل َحــ ٍد فإِن َها لن تضرَّ هُ»
رواه البخاري .7045
صلَّى َّ
ــن َجابــر عَ ْن َرسُ ــول َّ
للا عَ لَ ْي ِه َو َس َّــل َم أَنَّ ُه
للاِ َ
ِ
/5عَ ْ ِ ٍ
ال َ
ألعْ َراب ٍّي َجا َء ُه َف َق َ
َق َ
ال  :إِنِّي َحلَم ُ
ْت أَ َّن َر ْأ ِسي ُق ِط َع َفأَناَ
ِ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
صلى للا عَ ل ْي ِه َو َســل َم َوقال« :ال
أَتَّ ِبعُــه  ،فز َج َ
ــر ُه الن ِب ُّي َ
ْ
َ
َّ
َ
َ
َ
ام» رواه مسلم .2268
تُ ْخ ِبرْ ِب َتلع ِ
ُّب الشيْط ِ
ان ِبك ِفي ال َمن ِ
أذكار تغفر الذنوب
ً
أول -:ورد من األذكار التي تغفر الذنوب دعاء يقال عند
األذان حيــث قال رســول هللا  -صلى هللا عليه وســلم :-
ال ِحينَ يَسْ َمعُ ْال ُمؤ َِّذنَ  :أَ ْش َه ُد أَ ْن َل إلَ َه إ َّل َّ
« َم ْن َق َ
للاُ َوحْ َد ُه
ِ ِ
َ
ُ
َّ
َ
َ
َ َ
ُ
ُ
ُ
َّ
ضيت ِباللِ َربًّا
ــريك له َوأن م َُح َّم ًدا عَ ْب ُد ُه َو َرسُ وله َر ِ
لش ِ
ْ
ً
َ
َ
َ
ُ
ْ
ً
ُ
ُ
السْ ل ِم ِدينا غ ِف َر له ذنبُه».
َو ِبم َُح َّم ٍد َرسُ ول َو ِب ِ
ثانيًــا -:أن األذكار عقــب الصالب تغفــر الذنوب روى
َ
ول
مسلم ( )597عَ ْن أ ِبي ُه َري َْر َة رضي هللا عنه عَ ْن َرسُ ِ
صلَّى هللاُ عَ لَ ْي ِه َو َس َّــل َم قالَ « :م ْن َسب ََّح هللاَ ِفي ُدبُر ُكلِّ
هللاِ َ
ِ
ص َل ٍة َث َل ًثــا َو َث َل ِثينَ َ ،و َح ِم َد هللاَ َث َل ًثا َو َث َل ِثينَ َ ،و َكب ََّر هللاَ
َ
َث َل ًثا َو َث َل ِثينَ َ ،ف ْتلِ َك ِتسْ َع ٌة َو ِتسْ ُعونَ َ ،و َق َ
ال َت َما َم ْال ِما َئ ِةَ :ل
إلَ َه إ َّل هللاُ َوحْ َد ُه َل َش ِــر َ
يك لَ ُه ،لَ ُــه ْالم ُْل ُك َولَ ُه ْال َح ْم ُد َو ُه َو
ِ ِ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ــي ٍء َق ِديرٌ ُغ ِف َرت خطايَا ُه َوإِن كانت ِمثل ز َب ِد
عَ لَى ُك ِّل َش ْ
ْالبَحْ ِر».
ً
ثالثــا -:وورد دعــاء يقال قبــل النوم يغفــر الذنوب قال
رســول هللا صلى هللا عليه وآله وســلم« :مــن قال حين
يــأوي إلى فراشــه :ال إله إال هللا وحده ال شــريك له ،له
الملك وله الحمد وهو على كل شــيء قدير ،ال حول وال
قوة إال باهلل العلي العظيم ،ســبحان هللا والحمد هلل وال إله
إال هللا وهللا أكبر ُ -غ ِفرت له ذنوبُه أو خطاياه وإن كانت
مثل َز َب ِد البحر» أخرجه ابن حبان في صحيحه.
رابعًــا :فــي صحيح البخاري ما يقــرب منه ،وهو قوله
صلَّى َّ
للاُ عَ لَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ « :م ْن َت َعارَّ ِم ْن اللَّي ِْل َف َق َ
الَ :ل إِلَ َه إِ َّل
َ
يك لَ ُه لَ ُه ْالم ُْل ُك َولَ ُه ْال َح ْم ُد َو ُه َو عَ لَى ُكلِّ
َّ
للاُ َوحْ َد ُه َل َش ِــر َ
للاُ
للاَُ ،و َّ
للاَِ ،و َل إلَ َه إ َّل َّ
َش ْي ٍء َق ِديرٌ ْ ،ال َح ْم ُد ِ َّلَِ ،وسُ ب َْحانَ َّ
ِ ِ
َّ
أَ ْكبَــرُ َ ،و َل َحوْ َل َو َل ُق َّو َة إ َّل ب َّ
ُ
َ
َ
ْ
اللِ ،ث َّم قال :الل ُه َّم اغ ِفرْ لِي
ِ ِ
َّ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
يب لَ ُهَ ،فإِ ْن َت َو َّ
ُ
صلته».
أَوْ َدعَ ا ،اسْ تُ ِج َ
صلى ق ِبلت َ
ضأَ َو َ
خامسً ــا :عــن عبد هللا بــن عمرو قال :قال رســول هللا
صلى هللا عليه وسلم« :ما على األرض أحد يقول ال إله
إال هللا ،وهللا أكبر ،وال حول وال قوة إال باهلل ،إال كفرت
عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر» .رواه الترمذي.
سادسً ــا :ثبت أن من ردد سُ ــب َْحانَ َّ
للاِ َو ِب َح ْم ِد ِه  100مرة
تغفر لها ذنوبه ،روى عن رســول هللا – صلى هللا عليه
ال سُ ــب َْحانَ َّ
وســلم – قولــهَ «: :م ْن َق َ
للاِ َو ِب َح ْم ِد ِه ِفي يَوْ ٍم
ْ
ْ
َ
َ
ِما َئ َ
َ
ْ
ــة َمرَّ ٍة حُ َّط ْ
َ
َ
ــت َخ َطايَا ُه َولوْ كانت ِمثــل ز َب ِد البَحْ ر»،
رواه البخاري ومسلم.
عن صدى البلد بتصرف

 nقــال تعالــى  :و ََل َت َتم ََّنوْ ا مَا َف َّض َل َّ
للاُ ِب ِــه َبع َ
ْض ۚ
ْض ُك ْم عَ لَ ٰى َبع ٍ
اء َن ِصيبٌ ِممَّا ا ْك َتسَ ب َْن ۚ وَاسْ أَلُوا
ال َن ِصيبٌ ِممَّا ا ْك َتسَ بُوا ۖ َول ِِّلنسَ ِ
لِلرِّجَ ِ
للاَ م ِْن َف ْضلِ ِه ۗ إ َّن َّ
َّ
للاَ َك َ
ان ِب ُك ِّل َش ْي ٍء عَ لِيمًا سورة النساء اآلية 32
ِ

السنة منهاجنا

 nعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي هللا عنهما أنهما شهدا على
رســول هللا صلى هللا عليه وســلم أنه قال «ال يقعــد قوم يذكرون
هللا إال حفتهم المالئكة وغشــيتهم الرحمة ونزلت عليهم الســكينة
وذكرهم هللا فيمن عنده»

مفاهيم إسالمية

 nيقــول ابــن تيميــة فــي مجمــوع الفتــاوى()10/661
ُ
هللا»»:ث َّم َيعْلَ ُم أَ َّن ُك َّل مَا
«مالزمــة الذكر وأفضلــه ال اله اال
ــان َو َت َص َّو َر ُه ْال َق ْلبُ ِممَّا ي َُقرِّبُ إلَى للاَّ ِ م ِْن َتعَلمُّ
َت َكلَّ َم ِب ِه اللِّ َس ُ
ِ
َ
ْ
ُوف و ََنهْ ٍي عَ ْن م ُْن َك ٍر َف ُه َو م ِْن ِذ ْك ِر
ر
ْــ
ع
م
ب
ْر
م
َأ
و
ــم َو َت ْعلِي ِم ِه ٍ ِ َ
ِ
عِ ل ٍ
للاَّ ِ .)10/661(».

حكم وأقوال

n

مَا َت َن َّع َم ال ُم َت َن ِّعم َ
ُون ِبم ِْث ِل ِذ ْك ِر هللا َتعَالى
مالك بن دينار رحمه

دعاء اليوم

تفقه في دينك

حكم اإلئتمام بمن قام ليتم
ما فاته من الصالة

السؤال:
ً
ركعة أو ركعتين ،ثم ســلَّم اإلما ُم ،ثم قام ليت َّم
إذا أدرك المأموم مع اإلمام
ٌ
رجل آخر؟
ما فاته ،هل يجوز أن يأت َّم به
الجواب:
األفضــل أنــه ال يأت َّم به أح ٌد ،كل واح ٍد يُصلي لنفســه ،هــذا األفضل ،فإذا
ُ
اإلنســان بشي ٍء من الصالة وسلَّم اإلما ُم يقوم ويقضي ما فاته وحده،
ــب َق
سُ ِ

فــإن اقتــدى به أح ٌد وصــار إمامًا له فال حرج ،والصــواب أنها صحيحة،
فــإذا اقتدى به وجعله إمامًا لــه فالصالة صحيحة ،لكن األفضل أن يقضي
ألن النبي لما َّ
لنفســه؛ َّ
تأخر في بعض الغزوات عن صالة الفجر -يقضي
النبي
عــوف بالناس صالة الفجــر ،فجاء
حاجتــه -صلَّــى عب ُدالرحمن بن
ٍ
ُّ
ً
ركعة ،فصلوا معه الركعة
ومعه المغير ُة بن ُشــعبة وقد صلَّى عب ُدالرحمن
النبي والمغيرة وقضيا ما فاتهمــا ،كل واح ٍد قضى ما
التــي بقيت ،ثم قــام
ُّ
يتــأس المغير ُة بالنبــي  ،بل كل واح ٍد قضى مــا فات ،هذا هو
عليــه ،ولم
َّ
المعروف في الحديث ،والنبي عليه الصالة والسالم قال :إذا أتيتُم الصالة
فأتوها وعليكم السَّ ــكينة والوقار ،وما أدركتم فصلُّوا ،وما فاتكم فأتمُّوا كل
واح ٍد يُ ِت ُّم لنفسه.
من فتاوى ابن باز

اسم َِك َربِّـي وَ َ
ضع ُ
ْـت جَ ْنـبي ،وَ ِب َك
«ب ْ
ِ
أَرْ َفعُـهَ ،ف ِإن أَمْ َسـ ْك َت َن ْفسـي فارْ حَ ـمْ ها ،
وَ إ ْن أَرْ َس ْل َتـها فاحْ َف ْظـها بمـا َتحْ َف ُ
ـظ ِبه عِ بـا َد َك
ِ
ِ
الصـالِحـين».
ّ
إعداد  :إيناس شروانة

الخميس  12ماي  2022م
الموافق لـ  11شوال  1443هـ

عين على التكنولوجيا

«فيرجن جاالكتيك» تؤجل اإلطالق التجاري لخدمة السياحة الفضائية

أرجــأت «فيرجــن
n
جاالكتيــك» اإلطــاق التجــاري
لخدمــة الســياحة الفضائيــة
شــبه المدارية بسبب «تصاعد
سلســلة التوريــد والقيود على
العمالة».
وقالت الشركة إنه ً
بدال من إطالق
الخدمة في نهايــة هذا العام كما
خططــت لهــا ،فإنهــا تتوقــع أن
تضــع أول ركاب يدفعــون على
متــن طائرتهــا الفضائيــة التي
تعمــل بالطاقــة الصاروخية في

الربع األول من عام .2023
وفــي بيــان صــدر مؤخــرًا ،قال
الرئيس التنفيذي لشــركة فيرجن
جاالكتيك ،مايــكل كولجالزيير:
«إننــا ننفــذ خططنــا لتوســيع
نطــاق األعمال من خالل تطوير
أسطولنا المستقبلي ،واالستثمار
فــي تقنيــات التصنيــع الرقمــي
كذلك بناء إست راتيجيتنا التجارية
لتقديم تجربة جيدة للمستهلك»
:Colglazier
وأضــاف
«علــى خلفيــة سلســلة التوريد

المتصاعدة والقيــود المفروضة
على العمالــة ،فإن فرقنا تحتوي
علــى غالبيــة هــذه المشــكالت
لتقليــل التأثيــر علــى الجــداول
الزمنيــة ،نتطلع إلــى العودة إلى
الفضاء في الربع ال رابع وإطالق
الخدمة التجارية في الربع األول
مــن العام المقبل « حســبما نقل
موقع .Digitartlends
ً
الحق ا عن مشــكالت
وفي حديثه
سلســلة التوريــد ،قــال الرئيس
التنفيــذي إن المعــادن عاليــة
األداء المطلوبــة كانــت تشــهد
أوقات تســليم ممتدة ،فيما يتعلق
بالتوظيــف ،تســتعين الشــركة
بالمزيد من المهندســين ،لكنهم
يقضــون وقتهــم عبر مشــاريع
متعددة تشــمل الجيل التالي من
طائ رات الفضاء.
رحلة الفضاء شبه المدارية
يُطلــب مــن العمــاء األثريــاء
تســليم  450ألــف دوالر لتجربة
مدتهــا  90دقيقة ســتأخذهم إلى
حافة الفضاء والعودة.

كان مقطع فيديو أصدرته شــركة
فيرجن جاالكتيك في وقت سابق
من هذا العام للعمالء المحتملين
بالضبط ما يمكنهم توقعه مقابل
أموالهم.
وأظهرت اللقطات بــدء التجربة
بطائــرة  VSS Unityالفضائية
التــي تنقلها طائــرة حاملة أكبر
نحو الســماء ،عندمــا تصل إلى
ارتفــاع  50000قــدم ،تطلــق
الطائرة الحاملة الوحدة ،وعندها
تطلــق محركهــا الصاروخــي
لتزويدهــا بالطاقــة باتجــاه خط
كارمــان ،النقطة التــي تقع على
ً
ميــا فــوق األرض
ارتفــاع 62
والتــي يُنظــر إليها علــى نطاق
واســع علــى أنها نقطــة انطالق
الفضاء.
ويمكــن للمســافرين بعــد ذلــك
مغادرة مقاعدهــم لتجربة انعدام
الوزن لعدة دقائق أثناء االستمتاع
بالمناظــر الخالبــة لألرض وما
وراءها ،ســتنزل الوحدة بعد ذلك
إلى األرض لتهبط على المدرج.

صحيفة أمريكية تتحدث عن هاكرز صينيين يسرقون أسرار المعدات الحربية الغربية

 nتســتخدم المقاتلــة الصينية
مــن الجيــل الخامــس J-20
 Mighty Dragonتقنية واحدة

على األقل سرقت من طائرة F-35
 Lightning IIاألمريكيــة التي
تنتمي إلى صنف الطائرات نفسه.

وقالــت بوابــة Fortyfive 19
اإللكترونية األمريكية إن الهاكرز
الصينيين في أســت راليا قد ســرقوا
ســر نظام التوجيــه الكهروضوئي
األمريكي.
وأوضحت أن لــدى طائرتي J-20
الصينيــة و F-35األمريكية ميزة
مشــتركة واحدة وهي هــرم صغير
مــن الزجــاج فــي الجزء الســفلي
مــن مقدمــة الطائرة .وهــو النظام
الكهروضوئــي المســتخدم للبحث
عن األهــداف وتوجيــه الصواريخ
بالليزر.
يذكر أن وســائل اإلعــام الغربية،
بمــا فيهــا معلومــات نشــرها عام
 2007الموظف في االســتخبا رات
اإللكترونيــة األمريكيــة ،أدوارد
ســنودن ،كانــت قــد أفــادت بــأن
الهاكرز الصينيين اخترقوا الب رامج

اإللكترونية لشركة «لوكهيد مارتن
« وســرقوا أســرار الطائــرة F-35
حتــى قبــل وضــع المقاتلــة فــي
الخدمة.
وقــام الهاكــرز بعــد  10أعــوام
بمحاولــة أخــرى حيــث ســرقوا
معلومــات عن الطائــرة من مقاول
أســت رالي مشــارك فــي برنامــج
 ،Joint Strike Fighterوسرقوا
فــي الوقت نفســه معلومــات حول
السفن والطائ رات التابعة للبحرية
األست رالية.
يذكــر أن تقريــرا ســنويا نشــره
البنتاغــون عام  2019أشــار إلى
أن الصينيين يحققون بشــكل دائم
التجســس اإللكترونــي برمجيــات
أمريكية بغية سرقة التكنولوجيات
العسكرية.
عن روسيسكايا غازيتا

21

الصين ترسل سفينة شحن فضائية إلى
محطتها المدارية

 nأطلقــت هيئــة الفضــاء
الوطنيــة الصينيــة ســفينة
الفضائيــة
الشــحن
«تيانجــو »-4لتلتحــم قريبــا
بالمحطــة المداريــة الصينية،
وتم اســتخدام صاروخ اإلطالق
إليصــال
«تشــانجين»-7
«تيانجو »-4إلى المدار وجرت
عمليــة اإلطــاق في الســاعة
 01:56بتوقيــت بكيــن مــن
قاعــدة وينتشــانج الفضائية،
على الساحل الشمالي الشرقي
لجزيرة هاينان.

ووفقــا لما ذكــره موقع «،»RT
ستوفر «تيانجو »-4كل ما هو
ضروري لــرواد الفضاء ،الذين
سيتم إرســالهم إلى المحطة في
أوائل يونيو.
ويمكــن لســفينة الشــحن
«تيانجــو »-4إيصال ما يصل
إلــى  6.9طــن مــن احتياجات
رواد الفضاء إلى المدار.
يذكــر أن المحطــة الفضائيــة
الصينيــة تحلق على بعد 400
كم فوق األرض وتتسع لـ  3رواد
فضاء.

تلسكوب "جيمس ويب" يجرى االختبارات
النهائية ويرسل صورا مبكرة مبهرة

«واتساب» يتيح تحديثا جديدا لتعزيز تجربة المستخدمين
 nأتاحــت منصة «واتســاب»،
عمــاق المراســات الفوريــة،
تحديثا يشــمل جميــع إصالحات
األخطــاء التــي تــم تنفيذهــا في
اإلصدارات التجريبية الســابقة،
والتــي تــم إرســالها إلــى متجر
.Play
وذكــر موقــع «وابيتانفــو» ،أن
منصة واتســاب تقــوم بتحديثات

متعددة إلصدارتها المختلفة على
أنظمة تشغيل أندرويد وآي أو إس
بهدف تعزيز تجربة مستخدميها.
ونصــح الموقــع المســتخدمين
بالتحديث إلى اإلصدار إذا لم يكن
من مختبري اإلصدار التجريبي،
موضحا أنه إذا كان المستخدم أحد
مختبــري اإلصــدارات التجريبية
فال يجب عليه تحديث اإلصدار.

تسال تستد عي  130ألف سيارة بسبب ارتفاع درجة حرارة أنظمة المعلومات والترفيه
 nللمرة الثالثة على األقل هذا
العام  ،تســتدعي  Teslaبعض
ســياراتها بســبب مشــكلة فــي
البرامج ،ففي األســبوع الماضي
 ،نشرت اإلدارة الوطنية للسالمة
المرورية على الطرق السريعة
األمريكيــة ( )NHTSAإشــعارًا
على موقعها اإللكتروني إلخطار
مالكي سيارات Tesla Model
 Sو  X 2021و ،2022
باإلضافــة إلــى ســيارات 2022
 Model 3و  Yبمشكلة ارتفاع
درجــة الحــرارة التــي تؤثر على
نظــام المعلومــات والترفيــه في
سياراتهم.

ً
ووفق ا للوكالة ،يمكن أن يتســبب
خطأ برمجــي في زيادة ســخونة
وحــدات المعالجــة المركزية في
تلــك األنظمــة إما عندمــا تكون
علــى وشــك الشــحن الســريع
للنمــاذج المتأثــرة أو فــي طــور
القيــام بذلك بالفعــل ،وبعد ذلك،
يمكــن للمعالــج أن يبطــئ أو
يعيــد التشــغيل عندمــا يصبــح
ســاخ ًن ا جــ ًدا ،وتقــول NHTSA
فــي إشــعارها« :قــد تمنــع وحدة
المعالجة المركزيــة المتأخرة أو
التي يتم إعادة تشــغيلها الشاشــة
المركزيــة مــن عــرض صــورة
كامي را الرؤيــة الخلفية ،واختيار

العتــاد ،وإعــدادات التحكــم فــي
رؤيــة الزجاج األمامــي ،وأضواء
التحذير ،مما يزيد من خطر وقوع
حادث».
وذكــرت رويترز أمس الثالثاء أن
االســتدعاء يغطي نحو  130ألف
ً
تحديث ا
ســيارة ،وستصدر Tesla

عبر الهــواء لمعالجة المشــكلة،
وفي جدول زمني شــاركته شــركة
 Teslaفي  4ماي ،قالت الشركة
إنها لم تكن على علم بأي حوادث
أو إصابــات أو وفيــات متعلقــة
بالخلــل .أصــدرت  Teslaحتى
اآلن  11استدعا ًء هذا العام.

أعلــن علمــاء الفلــك أن
n
تلسكوب الفضاء الجديد «جيمس
ويب» الذي أطلقته وكالة الفضاء
األمريكيــة ناســا دخــل مرحلــة
االختبــارات األخيرة ،حيــث يتوقع
أن يبــدأ عمليات الرصــد العلمية
في يوليو حسبما نقل موقع .RT
وكان التلســكوب «جيمــس ويب»
َ
أرســل لــأرض أحــدث صور
قــد
تجريبيــة لمجــرة قمريــة ،مجــرة
صغيرة مجاورة تتحرك في مدارات
مغلقــة ضمــن الكمــون الجاذبــي
لمجــرة مضيفــة أضخــم وأكثــر
لمعانــا ،وكانت النتائج مذهلة لدى
مقارنتها بالصور التي تم التقاطها
بواســطة مرصــد األشــعة تحــت
الحم راء الســابق لناســا ،تلسكوب
«سبيتزر» الفضائي.
وكل مقطــع من المقاطــع الثمانية
عشــر العاكســة فــي التلســكوب
الجديــد أكبــر مــن مقطــع مــرآة
التلسكوب «سبيتزر».
وقالت مارشا ريك األستاذة بجامعة
أريزونــا ورئيــس الفريــق العلمي
المســئول عــن كامي را التلســكوب

«جيمس ويب» القريبة من األشعة
تحت الحم راء القريبة (طول موجي
لألشعة تحت الحم راء خارج نطاق
ما يمكن للبشر رؤيته)« :لن تدرك
جــودة الصورة التــي يقدمها فعليا
حتى تســتوعبها حقا وتجد نفســك
تنطــق دون وعــي مذهــل ..فكروا
فقط فيما سنعرفه».
وتــم إطــاق التلســكوب «جيمس
ويــب» في ديســمبر  2021بكلفة
بلغت عشــرة مليا رات دوالر ،ويعد
أكبر وأقوى مرصد فلكي تم إرساله
إلى الفضاء على اإلطالق.
ويسعى التلسكوب «جيمس ويب»
وراء الضــوء المنبعــث من النجوم
والمج رات األولى منذ ما يقرب من
 14مليار سنة ،وسيبحث بدقة عن
عالمــات الحياة المحتملــة ،علما
أنــه يتمركز على بعــد  1.6مليون
كيلومتــر مــن األرض ،ويعتبــر
خليفة لتلسكوب «هابل» الفضائي
القديم.
ويحافظ العلماء على ســرية هوية
الهدف الرســمي األول للتلســكوب
ويب.
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يف رحاب العلم واإلميان

العالمة عبد القادر مجاوي

 nمن الشــخصيات الجزائرية التي تركت أثرا ملموسا
فــي الحيــاة الثقافية أواخر القرن الماضــي وأوائل القرن
الحالي
ولــد عبــد القــادر المجــاوي فــي تلمســان (ســنة
1267هجرية1848/م) من أب يدعى محمد عبد الكريم،
وبعد دراســته في مسقط رأســه انتقل لمتابعتها في كل من
فــاس وطنجة وجامع القروييــن على الخصوص بالمغرب
األقصــى ثم عاد إلى الجزائر ســنة( 1292هجري) ،وقد
أدى فريضة الحج ليتولى التدريس أوال في قســنطينة حيث
أقام وتزوج فيها وأنجب.
علم في كل من جامع الكتاني ابتداء من سنة 1292هجري،
والمدرســة الحكومية سنة 1295هـ ،باإلضافة إلى نشاطه
خــارج عمله الرســمي كمــدرس ومحاضر فــي المدارس
الحرة ولمســاجد ،كمسجد ســيدي األخضر ،فأحدث تأثيرا
كبيرا في األواســط الفكرية والشعبية بدروسه ومحاضراته
العامــة ،أما دروســه الرســمية فقــد تنوّعت بيــن المنطق
والبيان والمعاني واللغة والنحو والفلك.
وفــي الســنة(  1315هجــري 1858/ميــادي) انتقــل
المجــاوي إلــى العاصمــة للتدريــس فــي مدرســتها العليا
الثعالبيــة ،كمــا عين إمامــا خطيباً بجامع ســيدي رمضان
بالجزائــر العاصمــة ســنة 1326هجريــة (1908م) و
بقــي في قمة نشــاطه :إماما قديرا وأســتاذا متمكنا و مؤلفا
نشــطا ورجل إصالح في جميع الحاالت بمستوى الوضع
والظــروف ,و قد تخــرج عليه في التدريس كثيرون مثل :
حمدان الونيســي و أحمد الحبيباتي والمولود بن الموهوب
وهــم من الذيــن كان لهم تأثيرهم في الحيــاة االجتماعية و

الفكرية.
اتســم بالموســوعة في الثقافة ،وقد
وصفــه األســتاذ ســعد الديــن بــن
أبــي شــنب «بصاحــب المعــارف
الواسعة»:
«كان ريانــا مــن العربيــة ،فقيهــا
متضلعــا ،مشــاركاً فــي الكثير من
العلــوم ،منهــا علــم الــكالم ،علــم
االقتصاد السياسي ،والعلم التربوي،
وعلــم الهيئة ،عكف على التدريس،
فتخــرج عليــه مــن التالمــذة مــن
أصبحوا بدورهم أساتذة».
وقد أســهم إســهاما جيــدا في حدود
إمكانياتــه مــن أجل نهضــة ثقافية،
كما شــارك في إحياء اللغة العربية
والعلــوم اإلســامية ،وبــذل جهــداً
جهيــدا فــي ســبيل ارتقاء مســتوى
الجزائــر حســب اتجاهــات جيلــه
الشــريفة .وكانــت معظــم كتاباتــه موجهــة ضــد اآلفات
االجتماعية والخرافات والعادات القديمة.
توفي األســتاذ «عبد القادر المجاوي» رحمه هللا بقسنطينة
فــي  6أكتوبــر 1914م وبها دفن تــاركا وراءه أثرا طيبا
في بعض شــباب تلك الفترة وشــيوخها ،كما ترك مؤلفات
اختلفــت نوعــا و كيفا ،ولكنهــا جميعها جــاءت من وحي
مــا علــم للطالب ،و مــا تدارس مــع تالمذتــه و زمالئه،
تجــاوزت هذه المؤلفات خمســة عشــر عمال :فــي اللغة و

النحــو ،والبالغة و الديــن ،وعلم الفلك له العديد من الكتب
والمخطوطات أهمها :
إرشــاد المتعلمين وهــو كتاب في اللغــة والنحو والبالغة،
طبع بمصر
نصيحة المريدين رسالة توجيهية نشرت في تونس.
شــرح ابن هشــام :كتاب في اللغة والنحــو والبالغة ،طبع
بقسنطينة.
تحفة األخير فيما يتعلق بالكسب واالختيار
مخطوطة منظومة في علم الفلك

الفيلسوف الناقد كوجني كاراتاني

 nكوجين كاراتاني ولد في  6أوت  1941وهو
فيلسوف ياباني و ناقد أدبي.
تلقى كاراتاني تعليمه في جامعة طوكيو ،حيث حصل
على درجة البكالوريوس في االقتصاد والماجســتير
في األدب اإلنجليزي  .حصل على جائزة أدبية ،في
عمر  27عامًا لمقاله عن ناتسومي سوسيكي ،والتي
كانت أول عمل نقدي اشــيد به لــه كناقد أدبي .أثناء
التدريــس في جامعة هوســي  ،طوكيــو ،كتب على
نطاق واسع عن الحداثة وما بعد الحداثة مع التركيز
بشــكل خاص علــى اللغــة واألرقام والمــال ،وهي

هل تعلم
* أنه بين القرن التاسع والحادي عشر ،اخترع
الصينيون البوصلة ،وكانت مصنوعة من الحجر الجيري
في ذلك الوقت.
* أن لعبة كرة القاعدة أو البيسبول بدأت في نيويورك ،وأول من ابتكرها هو المخترع
ألكساندر كارترايت.
* ّ
أن األفعى تستطيع الرؤية حتى بعد إغالق جفونها.
* أن أول بلد اخ ُترعت فيه الستائر المعدنية هي اليابان.

حدث يف مثل
هذا اليوم

مع الفالسفة

مفاهيم تشــكل العنوان الفرعي ألحد كتبه المركزية:
الهندسة المعمارية كاستعارة.
في عام  ، 1975تمت دعوته إلى جامعة ييل لتعليم
األدب الياباني كأســتاذ زائــر  ،حيث التقى بول دي
مان وفريدريك جيمســون وبدأ العمل على الشكليات
 .بدأ من دراسة ناتسومي سوسيكي.
تعاون كاراتاني مع الروائي كينجي ناكاجامي ،الذي
قدم له أعمال» فولكنر» ونشــر كتاب كوباياشــي»
التغلب على كوباياشي هيديو».
كان ً
أيضــا عضــوًا منتظمًــا فــي  ،ANYالمؤتمر
الدولي للمهندســين المعماريين الذي عُ قد سنويًا على
مدار العقد األخير من القرن العشــرين والذي نشــر
ً
أيضا سلســلة معمارية  /فلســفية مــع ريزولي تحت
العنوان العام ألي شخص
منــذ عام  ،1990كان كاراتانــي يدرّ س بانتظام في
جامعة كولومبيا كأستاذ زائر.
أســس كاراتانــي الحركــة االشــتراكية الجديدة في
اليابــان في صيف عام  .2000والتــي تم اعتبارها
حركة مضادة للرأســمالية  /القومية ،مســتوحاة من
تجربــة أنظمة تــداول البورصــة المحليــة ،القائمة

إستراحة
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علــى العمالت غير المســوقة) .وكان ً
أيضا محررً ا
ً
مشاركا،
فــي عام  ،2006تقاعد كاراتاني من منصب رئيس
المركــز الدولي للعلوم اإلنســانية في جامعة كينكي،
أوساكا  ،حيث درّ س فيها.
أنتج كاراتاني مفاهيم فلســفية  ،مثل «إرادة العمارة
«  ،والتي كان يســميها أســاس كل التفكير الغربي ،
ولكن أشــهرها على األرجح مفهوم «ترانســكريتيك
«  ،الــذي اقترحه فــي كتابه ترانســكريتيك  ،حيث
قــرأ كانت مــن خالل ماركــس وبالعكــس ،بالكتابة
عن ترانســكريتيك فــي المراجعة اليســارية الجديدة
لجانفي إلى فيفري من عام  ، 2004لفت ســافوي
جيجيك انتباه نقدي أكبر إلى عمل كاراتاني .استعار
جيجك مفهوم «عرض المنظر» (وهو ً
أيضا عنوان
مراجعته) لعنوان كتابه.
وشــارك فــي حوار مــع جاك دريــدا فــي المؤتمر
الدولي الثاني للخطاب اإلنساني ،الذي نظمته جامعة
مونتلاير  .علق دريدا على ورقة كاراتاني «القومية
والتنفيذيــة» مــع التركيــز علــى ترجمتــه مفهومه
الخاص عن الفن.

قصص وطرائف
املأمون والقاضي
 nاشتهر الخليفة العباسي المأمون بحبه للعدل بين الناس ،وكان يحرص على إكرام القضاة العادلين
ويســأل دائماً عن أحوالهم ويحرص أن تربطه بهم عالقة طيبة ،وفي يوم من األيام جاء إليه رجل من
بلــدة بعيدة فســأله الخليفة :كيف حال القاضي في بلدتكم؟ فأجاب الرجــل معاذ هللا يا أمير المؤمنين ،إن
لدينا قاضي ال يفهم وحاكم ال يرحم.
اشــتعل المأمون غضباً وصاح :ويحك كيف ذلك؟ فقال الرجل :ســوف أحكي لك يا أمير المؤمنين ،ذات
ً
رجال أربعة وعشرين درهماً سلفاً ،واتفقت معه على موعد الرد ،ولكن الرجل أخذ يماطل
يوم أعطيت
في رد المال لي عندما جاء موعد الرد ،فأخذته إلى القاضي وشــكوت له ما حدث فأمر القاضي الرجل
أن يرد لي مالي.
فقال الرجل :أصلح هللا القاضي ،إن لدي حمارً ا اشــتغل عليه وأكســب منه أربعة دراهم يومياً ،وأخذت
أوفر كل يوم درهمين حتى صار لدي أربعة وعشرون درهماً بعد مرور اثني عشر يوماً ،وحينما ذهبت
إلى الرجل حتى أرد عليه ماله لم أجده ،وظل غائباً حتى يومنا هذا.
فسأله القاضي :وأين الدراهم اآلن؟ قال الرجل :لقد صرفتها ،فعاد القاضي يسأله من جديد :ومتي ستعيد
إلى الرجل دراهمه؟ فأجاب :أرى أن تحبسه مدة اثني عشر يوماً حتى أقوم بجمع أربعة وعشرين درهماً
آخر وأعطيها له ،فأنا أخشى أن أجمعها وهو حر وأبحث عنه فال أجده من جديد وأصرفها مرة ثانية..
ضحك المأمون من تفكير الرجل وسأله :وماذا كان قول القاضي حينها؟ قال الرجل :لقد حبسني يا أمير
المؤمنين إثني عشرة يوماً حتى استرجع دراهمي  ...فازداد ضحك المأمون وأمر بعزل هذا القاضي.

 - 1641المستكشف الهولندي أبل تاسمان يكتشف
نيوزيلندا.
 - 1881حاكم تونس محمد الصادق باي يوقع على
معاهدة باردو التي أعطت فرنسا حق اإلشراف المالي
والعسكري والخارجي في تونس.
 - 1894القوات اليابانية تغزو كوريا.
 - 1919الزعيم المصري سعد زغلول يرسل مذكرة احتجاج
إلى مؤتمر الصلح الذي انعقد في باريس عقب الحرب العالمية األولى بسب اعتراف
المؤتمر بالحماية البريطانية على مصر وإبقاء الدول العربية تحت الحماية البريطانية
والفرنسية.
تتويج الملك جورج السادس مل ًكا على العرش البريطاني. - 1939وقوع معركة خالخين غول بين القوات اليابانية والسوفيتية وذلك على
الحدود بين مانشوكو ومنغوليا في الحرب العالمية الثانية.
 - 1947اإلعالن عن استقالل منغوليا.
 - 1949اإلعالن عن دستور ألمانيا الغربية.
 - 1951الواليات المتحدة تجرب تفجير قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادي.

نكتة اليوم

واحد راح لطبيب أعطاه دوا وقالوا الزم
تاكلو ورا القهوة وكيتكمل الدوا ولي ...كي
وال عند الطبيب زاد عطاه دوا واحد آخر فقالو
المريض ماذا بيك تكتبلي الدوا ورا الجامع
عالبالك القهوة بعيدة بزاف على دارنا.

أقوال مأثورة

فكرة السالم لم ُتحق ِْق حتى اآلن استقاللها وشخصيتها الخاصة
مالك بن نبي

أمثال شعبية
الشــفوي
يزخــر القامــوس
ّ
الجزائري بمئــات األمثــال
الشعبية ،التي ال يعرف أحد
أليــة فتــرة تعــودّ ،
لكن
ورغم ّأنهــا ضاربة في
عمق التاريخ إال أنها ال
تــزال صالحة لكل
زمان ومكان.

الذهب يغي المذهب
ّ

يضرب هذا المثل فيمن يتغيّر على الناس ويتكبر عليهم
عندما يصبح في بحبوحة.

مواقيت الصالة

الخميس  12ماي  2022م/الموافق لـ  11شوال  1443هـ

الفجر 03.49 :
الظهر 12.30 :
العصر 16.19 :
املغرب 19.35 :
العشاء 21.09 :

إعالن ألصحاب األكشاك

أحوال الطقس

إلى كل أصحاب األكشاك المتواجدة بكافة
واليات شــرق البــاد والذيــن يريدون
تواجــد جريدة « عيــن الجزائر» على
رفوف أكشــاكهم أو الذيــن يطلبون رفع
النســخ الموزعة اإلتصال على الرقمين
التاليين :
031741609
0550303249

قسنطينة 11 /27 :
الجزائر 16 /29 :
وهران 16 /24 :

باقة األخبار

مقتل شخصني يف حاديث مرور
وتكهرب بسطيف
 nتدخلــت فــرق النجدة لوحــة الحمايــة المدنية العلمة،شــرق
عاصمة والية سطيف ،مساء أول امس ،لحادثين متفرقين مختلفين
تسببا في وفاة رجلين.
األول حادث مرور سجل على الطريق الوطني رقم  77في مقطعه
ال رابط بين العلمة وحمام الســخنة ،بمشــتة اوالد صوار بلدية بازر
الســكرة ،راح ضحيته رجل في ســن  60من العمر دهســته ســيارة
ســياحية (هونــداي تيكســون ســنة )2017انحرفــت عن مســارها
،واتجهــت نحــوه إلى جدار من زلــه ،مخلفة له اصابــات بليغة أدت
الى وفاته في المستشــفى ،مع اصابة الســائق بجروح في األط راف
السفلية والوجه.
امــا الثاني فهو عبــارة عن حادث تكهرب راح ضحيته شــاب بالغ
مــن العمر  32ســنة ،في م رآب لتربية األغنام بمشــتة عزل الغنم
بادية تاشودة ،اين تعرض لتيار كهربائي بشدة  380فولت،تم نقل
ضحايا الحادثين الى مستشفى الخثير صروب بالعلمة.
كمــا تدخلت فــرق الحماية المدنيــة ،في نفس الفتــرة بمدينة عين
ولمان،جنوب الوالية ،إلخماد حريق في مطبخ منزل فردي بمشــتة
بوكثير بدوار اوالد محلة بلدية قصر األبطال ،حيث نشــب الحريق
في شبكة الغاز المطاطية الموصولة بين قارورة غاز البوتان وفرن
الطهي ،ما ادى تشوه جد ران وسقف المطبخ ،و تمت السيطرة على
الوضعية ،دون انفجار القارورة ،ودون تسجيل اصابات بشرية.
نورالدين بوطغان

وفاة شخص و إصابة أثنني يف حادث
أليم يف الحروش بسكيكدة

 nتدخلت ،أمس ،إســعافات الوحدة الثانوية الحروش
على الســاعة 14ســا و 02د  ،و هذا ألجل حادث مرور
أليــم تمثــل في اصطدام ســيارتين ســياحيتين بالمكان
المســمى «التوميــات» الطريق الوالئــي رقم  03بلدية
دائرة الحروش ،حيث أسفر الحادث عن مصرع شخص
واحــد في عقــده الثالث و جرح شــخصين تم تحويلهما
على مصلحة االستعجاالت الطبية بمستشفى الحروش
...مصالــح االمــن فتحــت تحقيقــا فــي هــذا الحــادث
المأساوي .
نورالدين ب

الخارجية األمريكية تدعو إىل تحقيق
فوري ومحاسبة المسؤولني عن مقتل
شريني أبو عاقلة

 nدعــا المتحــدث باســم الخارجيــة األمريكية نيد
برايــس إلــى تحقيــق «فــوري وشــامل» فــي مقتل
مراســلة شــبكة «الجزيــرة» الصحفية شــيرين أبو
عاقلة ،مطالبا «بمحاسبة المسؤولين».
وكتــب ب رايــس ،في حســابه عبر «تويتر»« :نشــعر
بالحــزن الشــديد وندين مقتــل الصحفيــة األمريكية
الفلســطينية شــيرين أبو عاقلة في الضفــة الغربية.
يجب أن يكون التحقيق فوريا وشامال ويجب محاسبة
المســؤولين» ،معتب را أن «موتها إهانة لحرية اإلعالم
في كل مكان».
روسيا اليوم

آخرالكالم
كفاح شعب
ال يلني..
ع.ق
بداية من األسبوع المقبل

انطالق المرحلة الثانية من تكوين « األميار »
 nكشــف مديــر التكويــن لــدى
وزارة الداخليــة والجماعات المحلية
والتهيئــة العمرانيــة ،بــن نعجــة
نور الديــن ،يوم األربعــاء بالجزائر
العاصمــة ،عــن انطالق ابتــداء من
األســبوع المقبل المرحلة الثانية من
البرنامج التكويني الموجه لرؤســاء
المجالس الشعبية البلدية.
وأوضــح الســيد بــن نعجــة فــي
تصريــح لوكالــة األنبــاء الجزائري،
أن المرحلــة الثانيــة مــن البرنامــج
التكوينــي المســطر مــن قبــل وزارة
الداخليــة والرامــي الــى» دعــم و
مرافقة « رؤســاء المجالس الشــعبية
البلديــة في تأدية مهامهم على أحســن
وجه,ستنطلق األسبوع المقبل لتستمر
إلى غاية  16من شــهر جوان القادم.
وأضــاف المتحــدث أن البرنامــج
التكوينــي شــمل فــي المرحلة األولى
تسعة ( )09محاور ومقاييس أساسية
لها عالقة بمهام رئيس البلدية,منها «
الماليــة المحلية والصفقــات العمومية
والتنميــة المحليــة والمنازعــات و
تســيير المــوارد البشــرية والتســيير
والحمايــة مــن المخاطــر والحالــة
المدنية وتنقل األشخاص».
و قــال أن ‘’ 195إطــار من اإلدارة
المركزيــة والمحلية لــوزارة الداخلية
سيشــرفون علــى هــذه العمليــة
التكوينيــة ,بمواصلــة برنامــج نفــس
المقاييــس التــي كانــت محــل تكوين

فــي المرحلة األولــى’’,و جاء اختيار
المؤطريــن المكونين--يضيف الســيد
بن نعجة’‘ --من االطارات الممارسة
لمهــام ترتبــط مباشــرة بواقع تســيير
الجماعات المحلية ولهم دراية واسعة
بانشــغاالت رؤســاء البلديــات ,وهو
مــا يمنح طابعــا عمليا لهــذا البرنامج
التكويني».
وعاد نفس المســؤول للتذكير ‘’بســير
المرحلــة األولــى مــن ذات البرنامج
والتــي انطلقــت فــي  6مــارس
المنصــرم ،قبــل أن تتوقــف قبيــل
حلول شــهر رمضان ،لتمكين رؤساء
البلديــات مــن التفــرغ ألداء مهامهم
بشــكل أفضل خالل الشهر الكريم’’.
و بحســب الســيد بن نعجــة« ،يجري

حاليا التواصل مع  11قطاعا وزاريا
لتنظيــم دورات تكوينيــة موضوعاتية
علــى أن يشــمل هــذا التنســيق إعداد
محتــوى بيداغوجــي يتماشــى مــع
مسعى توسيع معارف رئيس المجلس
الشــعبي البلــدي ,و ضبــط مقاييــس
جديدة لدورة سبتمبر.
وقــال أن برنامج التكويــن الذي جاء
متناسبا مع التحيين الذي عرفته عديد
النصــوص القانونيــة التــي تخص و
تحكم تسيير الموارد المالية والبشرية
على المســتوى المحلي و كذا دستور
 ,2020سيشــمل المرحلــة األولــى
 1541رئيس بلدية ,و ســيكون على
مستوى مقرات الواليات.
قـد

يف ذكرى المعركة الشهرية

مجهولون يخربون مقربة الشهداء بوادي زقار يف سكيكدة
احتفلت ،أمس ،بلدية عين قشــرة و
والية سكيكدة ،بذكرى  65لمعركة
وادي زقــار الشــهيرة «  11مــاي
 « 57فــي ظــرف خــاص ،و هــذا
رغم حضــور المحتشــم لمن تبقى
مــن منتســبي األســرة الثوريــة و
الســلطات المحلية لدائــرة و بلدية
عيــن قشــرة و فرقــة مــن القــوات
االمنيــة المشــتركة و الجيــش
الوطني الشــعبي في محاولة لبعث
روح االحتفاليــة مــن جديــد أمــام
غيــاب الســلطات الوالئيــة التــي
تخلفــت عن اإلحتفالية ،رغم أهمية
الذكــرى الغالية و رمزيــة معركة
وادي زقــار التــي كبــدت المحتــل
الفرنســي أزيــد مــن  200قتيــل
و غنــم المجاهــدون غنائــم ثقيلــة
عســكريا و كانــت بمثابة الصفعة

القوية ألبناء ديغول.
هــذه االحتفاليــة التــي
كانت بعيــدة عن أعين
الوالي و كل الســلطات
في والية سكيكدة كانت
فرصة لمنتســبي االسرة
الثوريــة لالحتجــاج
علــى تدنيــس مقبــرة
الشــهداء من قبل بعض
المشــبوهين ،حيــث
تعرض شــواهد العديد مــن القبور
إلــى التخريــب و التحطيم بصورة
واســعة خاصة وأنها تضم ازيد من
 600شهيد ،و هو ما حاز في نفس
ابنــاء الشــهداء والمجاهدين الذين
احتجوا بقوة تحت أعين من حضر
مــن المســؤولين المحلييــن الذين
تعهــدوا بالتدخــل و ترميــم تلــك

أعطــى الشــعب الصحــراوي مــن خــال احتفائــه
أول أمــس بالذكــرى الـــ  49لتأســيس الجبهــة
الشــعبية لتحريــر الســاقية الحمــراء ووادي الذهب
(البوليســاريو) ،دليال آخر ال يرقى إليه أدنى شــك،
علــى مدى تمســكه بهــذه الجبهة التي خــاض معها
ملحمــة كفاح و نضــال لقرابة نصف قــرن للتحرر
مــن نير احتالل أرضه و نهب خيراتها الذي بدأ مع
إســبانيا قبل أن يحــل المغرب محلهــا .و كانت هذه
الذكرى محطة أخرى جدد فيها الشــعب الصحراوي
عزمــه على مواصلــة كفاحه لنصف قــرن آخر،أو
حتــى لقرن آخــر أو أكثر حتــى يتمكن مــن انتزاع
حقه المشــروع في تقرير المصير الذي أقرته لوائح
األمــم المتحدة و المواثيق الدولية.
فالبوليســاريو التي بدأت كفاحها في العاشر من ماي
سنة  1973و أصبحت منذ نوفمبر  1979الممثل
الشــرعي للشــعب الصحراوي،لم تضعف عزيمتها
على مدى  16سنة من الكفاح المسلح ،قبل أن تجنح
للســلم ،حينمــا ظهــرت بــوادر فكرة الحل الســلمي
التي تبلــورت من خالل اتفاق رعتــه األمم المتحدة
ســنة  ،1991يفضي إلى وقف إطالق النار لفســح
المجــال لتنظيــم اســتفتاء تقريــر المصير بإشــراف
بعثــة األمم المتحــدة لتنظيم اســتفتاء تقرير المصير
(المينورســو)،غير أن البوليســاريو وجدت نفســها
مضطــرة مرة أخرى إلى العودة لحمل الســاح بعد
أن نكــث النظــام المغربي بكل تعهداتــه التي وقعها
معها و مع األمم المتحدة .و كان قرارها في  13من
نوفمبــر  2020الســتئناف الكفاح المســلح ،الخيار
األنســب من أجل وضع االحتــال المغربي واألمم
المتحــدة معا ،أمام حقيقــة ال يمكن تخطيها بأي حال
مــن األحــوال و هــي أن «الشــعب الصحراوي ال
يمكن ســرقة حقه فــي الحرية واالســتقالل الوطني
أو القفــز عليــه وأنــه ســيواصل الكفــاح والنضــال
من أجــل تقرير المصير واالســتقالل وبنــاء الدولة
الصحراوية المســتقلة على كامل ترابه .
و مثلمــا قــال الســفير الصحــراوي بالجزائــر عبد
القــادر طالب عمــر ،فإن النظــام المغربي «فشــل
طيلــة هذه المدة فــي إضفاء الشــرعية على احتالله
للصحــراء الغربية ومحاولتــه إخراجها من إطارها
كقضية تصفية اســتعمار ،والقضاء على حق الشعب
الصحــراوي فــي تقريــر المصيــر الــذي تكفلــه له
المواثيق الدولية».
فــكل المؤامــرات التي حاكها هــذا النظــام بتواطؤ
أطراف خارجية ،ســقطت في الماء بما فيها الصفقة
المعقــودة مــع الرئيــس األمريكــي الســابق ،دونالد
ترامــب ،فــي العاشــر ديســمبر  ،2020و التــي
اعترف فيها هذا األخير عبر «تغريدة» له بالســيادة
المزعومــة للمغرب على الصحــراء الغربية ،مقابل
تطبيــع عالقاته مع الكيان الصهيوني.
ومثلمــا تصــدت البوليســاريو،ومعها الشــعب
الصحــراوي لهــذه المؤامرة،يجــري التصدي اآلن
للمؤامــرة الجديدة ،التي حيكت خيوطها بين المخزن
و رئيس الحكومة اإلســباني ،الــذي رضخ لالبتزاز
المغربــي وأعلــن دعمــه لمقتــرح الحكــم الذاتــي
المزعــوم؛ فــي مقابــل أن يوقف المخــزن موجات
المهاجرين غير الشرعيين.
آخــر الــكالم ..المؤكد أن عدم الجديــة التي ما انفك
مجلس األمــن الدولي يظهرها في التعامل مع قضية
الشــعب الصحراوي،هي العامل الرئيسي في تشجيع
المغــرب علــى مواصلــة عرقلته لمســار التســوية
األممي؛ ما أفشــل المســاعي التي قــام إلى ح ّد اآلن
المبعــوث الشــخصي لألمين العــام األممي ،وهو ما
يبقي الوضع مرشــحا لمزيد من التفاقم و التصعيد.
محمــد مصبــاح

الشــواهد التــي تعرضــت لتخريب
...المهــم االحتفاليــة جــرت فــي
أجواء مشــحونة خاصــة مع غياب
الوفد الوالئي تحــت قيادة الوالي ،
الســيما و أن ذكــرى معركــة وادي
زقار كانت حدثــا تاريخيا مفصليا
فــي الواليــة الثانيــة التاريخيــة و
ثورة التحرير.
نورالدين .ب
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