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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

حادثة غريبة.. فأر مفترس يهاجم سيدة 
ويتركها في حالة حرجة ببريطانيا

أبراموفيتش،  رومان  تشيلسي،  مالك  توصل 
تسوية  بشأن  اتفاق  إلى  البريطانية  والحكومة 
األعمال  رجل  تجاه  الفريق  ديون  التزامات 
الروسي، والتي ستسمح بإتمام بيع النادي قبل 

الموعد النهائي 31 مايو.
أبراموفيتش  وعد  سابق،  وقت  في 
بأنه سيتنازل عن دين قيمته 1.6 مليار جنيه 
1.9 مليار دوالر(، والتي  إسترليني )حوالي 

خصصها رجل األعمال لتطوير النادي.
ومع ذلك، ذكرت وكالة »أ ب« إن العقوبات 
البريطانية ضد رجل األعمال الروسي، والتي 
تنطوي على تجميد حساباته المصرفية، جعلت 
عملية إلغاء الديون مستحيلة من الناحية الفنية.
المملكة  سلطات  تخشى  الصدد،  هذا  في 
المتحدة مراجعة القرار من قبل مالك النادي.

مليار   2.5 مصير  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
جنيه إسترليني )3.1 مليار دوالر( التي وعد 
الخيرية،  لألعمال  بها  بالتبرع  أبراموفيتش 
األوكرانيين،  الالجئين  مساعدة  ذلك  في  بما 
يجب أن يتم االتفاق عليها أيضا مع الحكومة 
ترخيص  إصدار  يمكن  ال  إذ  البريطانية، 
هذه  حل  بعد  إال  المعاملة  إلجراء  حكومي 
أن  معروفا  أصبح  مايو،   7 في  المشكالت. 
المالك الجديد لتشيلسي سيكون كونسورتيوم، 
األمريكي،  المستثمر  يقوده  وهو تحالف 
جنيه  مليار   4.25 عرض  الذي  بويلي،  تود 

إسترليني )5.24 مليار دوالر( لقاء النادي.
وكاالت

متابعة قضائية ضد تاجر 
لوجود  قوارض داخل محله 

بقسنطينة 

علي  دائرة  بأمن  القضائية  الشرطة  فرقة  تمكنت 
في  سنة   25 و   20 شخصين  توقيف  من  منجلي 
قضيتين منفصلتين تورطا في حيازة مؤثرات عقلية 
ال  عقلي  مؤثر  خصائص  ذات  صيدالنية  مواد  و 
تصرف اال بوصفة بطريقة غير شرعية قصد البيع 

و الترويج . 
وردت  معلومات  الى  تعود  االولى  القضية  وقائع 
للفرقة مفادها قيام أحد األشخاص ببيع المهلوسات 
مستوى  على  التجارية  المراكز  أحد  من  بالقرب 
التدخل  الفور  على  ليتم   ،  07 الجوارية  الوحدة 
وفق خطة مهنية أسفرت عن توقيف المشتبه فيه و 
بإخضاعه لعملية المالمسة الجسدية ضبط بحوزته 
33 كبسولة من مختلف األنواع ، ليتم تحويله الى 

مقر أمن الدائرة التخاذ االجراءات الالزمة . 
عبر  نداء  اثر  فجاءت  الثانية  للقضية  بالنسبة  أما 

األشخاص  أحد  قيام  مفاده  االرسال  و  البث  قاعة 
الثانويات على  احدى  من  بالقرب  األدوية  بترويج 
مستوى الوحدة الجوارية 02 ، ليتم التنقل الى عين 
خالل  من  فيه  المشتبه  تحركات  ترصد  و  المكان 
االستعانة بكاميرا الحماية حيث أسفر تدخل قوات 
الشرطة بتوقيفه و بإخضاعه للتفتيش القانوني عثر 
بحوزته على 28 كبسولة بريغابالين 300 ملغ و 
ليتم   ، الترويج  عائدات  من  أنه  يرجح  مالي  مبلغ 
االجراءات  الدائرة الستكمال  أمن  مقر  الى  اقتياده 

الالزمة .
بعد االنتهاء من مجريات التحقيق تم تقديم المشتبه 
محكمة  لدى  الجمهورية  وكيل   / السيد  أمام  فيهما 
كل  عن  جزائية  إجراءات  ملف  وفق  الخروب 

قضية.
دالل.ب

توقيف مروجي مهلوسات بالقرب من ثانوية  و مركز 
تجاري بعلي منجلي

مديرية  طرف  من  المسطر  الرقابي  البرنامج  إطار  في 
أجل  ومن  قسنطينة   لوالية  الصادرات  وترقية   التجارة 
أعوان  قام   ، السلبية  التجارية  الظواهر  مختلف  من  الحد 
تاجر  مستوى  على  الجاري  17ماي  بتاريخ  الغش  قمع 
لكميات  اإلتالف  مع  النهائي  بالسحب  عامة  غذائية  مواد 
معتبرة من المنتوجات غير المطابقة والمتمثلة في كسكسي 
بـ  اإلجمالية  الكمية  قدرت  ،حيث  الشمس   دوار  وبذور 
،وهذا  دج   97280 تساوي  مالية  بقيمة  كلغ   1115.2
لمعاينة عدم احترام إلزامية النظافة الصحية للموا الغذائية 
وسالمتها ) انتشار كبير للغبار ووجود قوارض بالمحجل  
مع العلم أ، أكياس المواد الغذائية كانت مفتوحة وعليه تم 

تحريرمحضر متابعة ضد التاجر المخالف.
تاج الدين 

تبسة تحتضن الطبعة
الرابعة للصالون الوطني للصور 

الفوتوغرافية
وســط  إقبال هائل للزائرين من هواة األلوان والفوتوغرايا 
 33 يمثلون  هاويا ومحترفا  53 مصــوّرا  وبمشاركــة   ،
والية ، بــ 80 عمال فنيّــا ، وتحـــت شعــــار« الّطفــل 
افتتحت   ، والحاضــــر«  الماضــي  بيــن  واللّعــب.. 
زوال أول أمس  بفضاء قصــر الثّقافــة بمدينــة تبّســـة ، 
فعاليّـــات الّطبعــــة الّرابعـــة مــن« الّصالــون الوطنــي 

للّصــورة الفوتوغرافيّـــة .
الجزائري  المرصد  لرئيســة  شرفــي  بحضـــور 
الفعاليّــة  ميمــونــي  آمــال  الجزائريّيــن  للمصّوريــن 
أيــــام  ثالثة  مــدار  علــى  تتواصــل  الفنّيّـــة  الوطنيّـــة 
العــاّم  األمين  عليهـــا  أشــــرف  االفتتاح  ومراسيــم   ،

للواليــة.
هواري غريب

أمن  تيمقاد بباتنة  يحجز 
21000 كبسولة خاصة 

بالذخيرة الحية لبنادق صيد 
للشرطة  المتنقلة  الفرقة  عناصر   ، االول  أمس  نهار  قام 
خاللها  من  تم  نوعية،  شرطية  تيمقاد  بعملية  القضائية 
من  يبلغان  شخصين  متنها  على  سياحية  مركبة  توقيف 
لكمية  بيع  عقد صفقة  بصدد  كانا  سنة   33 و   23 العمر 
الحية  بالذخيرة  الخاصة  االشتعال  كبسوالت  من  معتبرة 
 21000 بـ  المحجوزة  الكمية  قدرت  الصيد حيث  لبنادق 

وحدة ليتم تقديم المشتبه بهما أمام النيابة المحلية.
محمد دحماني الفرار مستمر من أوكرانيا 

بدون تعليق

توصل أبراموفيتش والسلطات 
البريطانية إلى اتفاق بشأن 

مخطط لبيع تشيلسي

في واقعة غريبة ومخيفة للغاية قام فأر مجنون 
كانت  بينما  معاقة  متقاعدة  سيدة  أكل  بمحاولة 
السفلي في منزلها. بالطابق  نائمة في سريرها 

من  يبلغ  كيرك«  »جون  زوج  يدعى  نزل 

العمر 85 عاًما ، ليجد 
التي  »ديانا«  زوجته 
 76 العمر  من  تبلغ 
بالدماء  ملطخة   ، عاًما 
ورقبتها  ووجهها   ،
بعالمات  مغطى 
بعد  والعض  المخالب 

الحيوان. هجوم 
جفون  تعرضت  كما 
وأصابعها  السيدة  تلك 
بسبب  لقضم  ومرفقها 
المفترسة  القوارض 
في  مختبئة  كانت  التي 
في  الزوجين  منزل 
نشرت  ما  نوتينجهامشير،  بحسب   ، بينجهام 

البريطانية. ستار«  »ديلي  صحيفة 
كان الحيوان الذي يبلغ طوله 9 سم يعشش في 

الطيور  خزانة جانبية حيث احتفظ جون ببذور 
قبل أن يهاجم ديانا، وفي صباح اليوم التالي ، 
تم القبض على الفأر في فخ نصبه أحد الجيران 

بيليه. الذي أطلق عليه الرصاص بمسدس 
في  مروعة،  كانت  ديانا  الزوج:«إصابات  قال 
البداية اعتقدت أن ديانا قد أصيبت بالرصاص«، 
بما  الصحية  المشاكل  من  قائمة  من  تعاني  فقد 

في ذلك الخرف ومرض باركنسون.
فقد تسبب سقوط على الدرج قبل ستة أعوام في 
باأللم،  الشعور  على  قدرته  وعدم  دماغها  تلف 

وال يمكنها الشعور باأللم بسبب تلف دماغها.
الطابق  تنام ديانا في  بسبب مشاكلها الصحية ، 
السفلي في منزل الزوجين شبه المنفصل، وقال 
قادمة من غرفة  إنه سمع أصوات خدش  جون 
على  الهجوم  سبقت  التي  الليلة  في  المعيشة 

ديانا.
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هنأ الطلبة في يومهم الوطني

رئيس الجمهورية يشيد بالدور الذي يؤديه المنتسبون 
لألسرة الجامعية في النهوض بالقطاع

n أشــاد رئيس الجمهورية، الســيد 
عبــد المجيــد تبــون، يــوم األربعــاء، 

فــي رســالة لــه بمناســبة ذكــرى يــوم 
ــرة«  ــهامات »المعتب ــب، باإلس الطال

لقطــاع  المنتســبون  قدمهــا  التــي 
للجامعــة  خدمــة  العالــي،  التعليــم 
ــي تخــرج منهــا نحــو  ــة الت الجزائري

ــتقالل. ــذ االس ــب من ــن طال 5 ماليي
فــي  الجمهوريــة  رئيــس  وكتــب   
ــا  ــز بم ــوم إذ نعت ــا الي ــالته: »إنن رس
تحققــه الجامعــة، كل عــام، بتوالــي 
دفعــات حاملــي الشــهادات، الذيــن بلغ 
عددهــم مــا يقــارب 5 مالييــن خريــج 
منــذ االســتقالل، نشــيد بالــدور الــذي 
يؤديــه المنتســبون لألســرة الجامعيــة 
ــوا  ــد قدم ــوض بالقطــاع، فق ــي النه ف
ــة  ــرة لخدم ــودا و إســهامات معتب جه

ــة«. ــة الجزائري الجامع
وتوقــف الرئيــس تبــون، فــي هــذا 
ــة«  ــب »الهام ــد المكاس ــدد، عن الص
التــي تشــهد علــى ذلــك، علــى غــرار 
ــي  ــا ف ــة علي ــدارس وطني ــاز م »إنج
ــث  ــة، وبع ــة دقيق اختصاصــات علمي

قطــاب االمتيــاز التــي بــدأ العمــل 
ــن  ــد م ــتحداث العدي ــا، واس ــا فعلي به
والرفــع  الجديــدة،  البحــث  مخابــر 
البيداغوجــي،  األداء  مســتوى  مــن 
التكويــن، ورفــع  وتحســين نوعيــة 

الخريجيــن«. كفــاءة 
ــس  ــع رئي ــذا -يتاب ــأن كل ه ــن ش وم
علــى  »يســاعد  أن  الجمهوريــة- 
علــى  قــادرة  لجامعــة  التمكيــن 
الحــر، والحــوار  الفكــر  احتضــان 
واالنفتــاح  البنــاء،  والنقــد  الجــاد، 
علــى محيطهــا بمــد جســور الشــراكة 
االقتصاديــة،  المؤسســات  مــع 
والثقافيــة، واالجتماعيــة، ثــم علــى 
مــع  بالتفاعــل  الخارجــي  العالــم 
وتحقيــق  الجامعــات،  كبريــات 
البحــث  فــي  عديــدة  منجــزات 

لعلمــي«. ا
                                  ق ـ و

n دعا المشاركون في لقاء نظم 
يوم األربعاء بالجزائر العاصمة، 
بمناســبة إحياء الذكــرى ال66 
ليــوم الطالــب المصــادف ل19 
مــاي، الجيــل الصاعد، الســيما 
نحــو  »التفتــح  إلــى  الطلبــة، 
العالــم للتــزود بالقيــم المعرفية 
العالميــة«، من أجــل تلبية نداء 
الوطن في المســاهمة في تحقيق 
التنميــة، مثلمــا فعله األســالف 
الذيــن قدمــوا تضحيات جســام 
لتحرير الوطن من نير االستعمار 

الفرنسي.
وخــالل هــذا اللقــاء المنظــم من 
طــرف جمعيــة مشــعل الشــهيد 
بمنتدى يومية »المجاهد«، شــدد 
المشاركون على »واجب الطلبة 
مواصلــة الدراســة بــكل اتقــان 
وامتياز في مختلف التخصصات 
العلمية والتفتح نحو العالم للتزود 
بالقيم المعرفية العالمية، من أجل 
تلبيــة نداء الوطن في المســاهمة 
فــي تحقيــق التنميــة مثلمــا فعله 
األســالف الذين قدموا تضحيات 

جسام لتحرير الوطن«.
وفــي هــذا اإلطــار، أكــد المدير 
العــام لصحيفة المجاهــد، محمد 
كرسي، في كلمة له أن »الجزائر 
فــي حاجــة ماســة إلــى تطويــر 
البحث العلمــي من أجل تحصيل 
الجيل الصاعد بكل المعارف في 
مختلف التخصصات، لتمكينه في 
المســاهمة في تحقيــق التنمية في 

مختلف الميادين«.  
قدمتــه  مــا  بالمناســبة،  وذكــر 
النخبــة الجزائريــة إبــان الثورة 
قــال- التــي --كمــا  التحريريــة 
بالكفــاح  االلتحــاق  »فضلــت   -
بمعارفهــا  للمســاهمة  المســلح 
وكفاءاتها العلمية وذكائها بتوعية 
الجزائــري  الشــعب  وحســيس 
بقضيته المشــروعة، وكذا التكفل 
باألمور اإلدارية والتنظيمية التي 
كانــت تحتاجها الثورة التحريرية 

آنذاك«.
مــن جهتهــا، تطرقــت المجاهدة 
زهرة ظريــف بيطاط في مداخلة 
لها، إلى »األســباب التي جعلتها 
تلتحــق بالثــورة التحريريــة مع 
الكثيــر مــن الطلبــة الجامعييــن 
الجزائرييــن«، مشــيرة إلــى أن 
الفقر والتهميش واالضطهاد الذي 
كان يعاني منه الشعب الجزائري 
أثنــاء االحتــالل الفرنســي »من 
أهم األســباب« التي أدت بها إلى 
»تــرك مقاعــد الدراســة وحمل 

الســالح ودعــم جبهــة وجيــش 
للتصــدي  الوطنــي  التحريــر 

للمستعمر الغاشم«.  
ودعــت في ذات الســياق، الجيل 
الصاعــد إلــى »الرجــوع إلــى 
واالطالع  األســالف  تضحيــات 
علــى تاريــخ الجزائــر العريــق 
للتصدي إلــى كل ما يروج حاليا 
مــن طــرف أعــداء الجزائر من 
مثقفين وسياســيين ومســتعمرين 
فرنســيين ســابقين، للتشكيك في 
وجود دولة جزائرية عظمى قبل 

مجيئ االحتالل الفرنسي«.
واعتبرت المجاهدة زهرة ظريف 
»تلبيــة نــداء الوطن مــن خالل 
التحصيل العلمي واالطالع على 
تاريــخ الثــورة التحريرية حتمية 
ال منــاص منهــا«، خاصــة وأن 
الجزائر حاليا --كما قالت-- »في 
حاجة ماســة إلى كفــاءات وذكاء 
جميع أبنائها لحمل المشعل في كل 
المجــاالت االقتصاديــة والعلمية 
لتحقيق االزدهار وتعزيز مكانتها 
في المحافل اإلقليمية والدولية«.

ومــن جهتهــا تطرقــت الباحثــة 
فــي التاريخ، ســميرة عبود، إلى 
اضــراب الطلبــة فــي 19 مايو 
1956، »الــذي عــرف أيضــا 
التحــاق العنصــر النســوي الذي 
اختار ترك مقاعد الدراسة وحمل 
الســالح إلــى جنــب الرجــل«، 
علــى حــد قولهــا، مشــيرة إلــى 
أن »الطالبــات تجنــدن من أجل 
الثــورة  إنجــاح  فــي  المســاهمة 
التحريرية بالمســاهمة بمعارفهن 
فــي كل المجاالت، خاصة الطب 

والتمريض«.
وأضافــت أن الطالبــات آنــذاك، 
مبــادئ  »بنشــر  أيضــا  كلفــن 
وأهــداف الثــورة التحريرية في 
األوســاط الشــعبية، الســيما في 
إلــى جانــب  النســوي،  الوســط 
جمع المعلومــات واألخبار حول 
نشــاط العدو والمساهمة في كتابة 
المنشــورات والقيــام بالعمليــات 

الفدائية«.
مجلــس  قــدم عضــو  وبــدوره، 
األمــة، المجاهــد صالــح لعوير، 
التــي  المعانــاة  شــهادات حــول 
عاشــها الشــعب الجزائري أثناء 
االحتالل الفرنســي، الســيما في 
القرى والمداشر، مما أدى به إلى 
حمل الســالح ضد االستعمار من 
أجل اســترجاع الكرامة وتحقيق 

االستقالل.
                            ق ـ و

يف لقاء نظمته جمعية مشعل الشهيد

دعوة الجيل الصاعد إىل االستلهام بتضحيات 
األسالف أثناء الثورة التحريرية

n  أكــد رئيــس أركان الجيــش 
الفريــق  الشــعبي,  الوطنــي 
األربعــاء  شــنقريحة,   الســعيد 
بقســنطينة, أن الشــعب الجزائــري 
الموحــد تفطــن لخلفيــات وأبعــاد 
ضــده  تحــاك  التــي  المؤامــرات 
واســتطاع  والعلــن  الســر  فــي 
وبصيــرة  بحكمــة  يتفــادى  أن 
فــي  الفوضــى  نشــر  منــاورات 
ــان  ــه بي ــاد ب ــالد, حســب مــا أف الب

الوطنــي. الدفــاع  لــوزارة 
أنــه  المصــدر,  ذات  وأوضــح 
وتفتيــش  عمــل  زيــارة  خــالل 
ــة  ــكرية الخامس ــة العس ــى الناحي إل
وبعــد  يوميــن,  تــدوم  بقســنطينة 
طــرف  مــن  االســتقبال  مراســم 
ــد  ــي, قائ ــن حمبل ــور الدي ــواء ن الل
ــواء  ــة الل ــة, ورفق ــة الخامس الناحي

دائــرة  رئيــس  بلقاســم,  حســنات 
ألركان  والتحضيــر  االســتعمال 
الجيــش الوطنــي الشــعبي بالنيابــة, 
ــع  ــاء م ــنقريحة لق ــق ش ــد الفري عق
ــى  ــتخدمين, وألق اإلطــارات والمس
ــة  ــر تقني ــت عب ــة بث ــة توجيهي كلم
ــى  ــد إل ــي عــن بع التحاضــر المرئ
أكــد  الناحيــة,  وحــدات  جميــع 
خاللهــا بــأن الشــعب الجزائــري 
لخلفيــات  تفطــن  قــد  الموحــد 
ــي  ــف المؤامــرات الت وأبعــاد مختل
ــن,  ــر والعل ــي الس ــده ف ــاك ض تح
بحكمــة  يتفــادى  أن  واســتطاع 
ــي  ــاورات الت ــة المن ــرة كاف وبصي
فــي  الفوضــى  نشــر  تســتهدف 
ــدات مشــبوهة  ــالد, خدمــة ألجن الب
وقــال بهــذا الصــدد: »إن الجزائــر 
أرض المقاومــة والشــهادة, تعــرف 
جيــدا حــق قــدر الســيادة الوطنيــة, 
وحــق  االســتقالل,  قــدر  وحــق 
قــدر األمــن واالســتقرار, ألنهــا 

تجرعــت باألمس مرارة االســتبداد 
االســتعماري الغاشــم, وعانــت مــن 
ويــالت اإلرهــاب الهمجــي, الــذي 
بــات يمثــل ظاهــرة عالميــة جديــة 
ــى  ــد, وشــديدة الخطــورة عل التهدي
ــل  ــتقرارها, ب ــعوب واس ــن الش أم
حتــى علــى اســتقاللها وســيادتها 
بالقــول  وأضــاف  الوطنيــة«. 
فحفظــا لهــذه الســيادة وصونــا لهــذا 
االســتقالل, الــذي نســتعد لالحتفــال 
الســترجاعه,  الســتين  بالذكــرى 
تفطــن الشــعب الجزائــري الموحــد 
بقيمــه  والمتشــبع  واألصيــل 
الوطنيــة, لخلفيــات وأبعــاد مختلــف 
ضــده  تحــاك  التــي  المؤامــرات 
ــتطاع أن  ــن, واس ــر والعل ــي الس ف
يتفــادى بحكمــة وبصيــرة, كافــة 
ــر  ــتهدف نش ــي تس ــاورات الت المن
الفوضــى بيــن صفــوف الشــعب 
ــه  ــد وحدت ــة تهدي ــد, ومحاول الواح
وضــرب  والشــعبية,  الترابيــة 
خدمــة  الوطنيــة,  دولتــه  أركان 
ومرامــي  مشــبوهة  ألجنــدات 
قاطــع  دليــل  وذلكــم  مغرضــة, 
آخــر, علــى تماســك شــعبنا وتفطنه 
األعــداء  هــؤالء  لمكائــد  الدائــم 

المتربصيــن
 وفــي ســياق متصــل, شــدد رئيــس 
الشــعبي  الوطنــي  الجيــش  أكان 
فــي  جهودنــا  تضافــر  أن  علــى 
االقتــالع  بخصــوص  الجزائــر, 
اإلرهــاب  لظاهــرة  النهائــي 
الطاهــرة,  أرضنــا  مــن  المقيتــة 
التشــديد  علــى  إصرارنــا  مــع 
إلجــراءات  والمحكــم  المســتمر 
ــدة,  ــة المدي ــا الوطني ــة حدودن حماي
سيســهم دون ريــب فــي مكافحــة 
للحــدود  العابــرة  الظاهــرة  هــذه 
بمــا  فعالــة  واألوطــان, بطريقــة 

ــة  ــز وتقوي ــي تعزي ــا ف ــهم جدي يس
علــى  المبــذول  العــام  الجهــد 
والدولــي  اإلقليمــي  المســتوى 
وأشــار إلــى أن النتائــج الكبــرى 
ــال  ــي مج ــدان ف ــي المي ــة ف المحقق
كافــة  عبــر  اإلرهــاب  مكافحــة 
والتصــدي  العســكرية,  النواحــي 
ــليحه  ــاوالت تس ــكل مح الصــارم ل
جانــب  إلــى  وتمويلــه,  وتموينــه 
ــناده,  ــه وإس ــبكات دعم ضــرب ش
ورؤوس  المخــدرات  تجــار  مــن 
نتائــج  هــي  المنظمــة,  الجريمــة 
تشــهد جميعهــا علــى حجــم الجهــود 
للوطــن,  والمخلصــة  المضنيــة 
التــي مــا فتئنــا نبذلهــا فــي الجيــش 
مــن  بتوجيــه  الشــعبي,  الوطنــي 
ــد  ــة, القائ ــس الجمهوري ــيد رئي الس
ــر  ــوات المســلحة, وزي ــى للق األعل

الوطنــي. الدفــاع 
الفريــق  تابــع  ذلــك,  وعقــب 
شــنقريحة باهتمــام شــديد تدخــالت 
الناحيــة,  إطــارات  واقتراحــات 
بعــض  بتفقــد  يقــوم  أن  قبــل 
التقــى  أيــن  الفرقــة,  وحــدات 
بأفرادهــا وأســدى لهــم جملــة مــن 
تتعلــق  والتوصيــات  التوجيهــات 
علــى وجــه الخصــوص بضــرورة 
التحضيــر  جهــود  مواصلــة 
جديــة وصرامــة,  بــكل  القتالــي 
وفقــا لتوجيهــة تحضيــر القــوات 
أن  أجــل  مــن   ,2022-2021
للجيــش  المعركــة  قــوام  يبلــغ 
مســتوى  الشــعبي,  الوطنــي 
المجــاالت.  كل  فــي  االمتيــاز 
لإلشــارة فــإن الفريــق شــنقريحة 
الزيــارة  هــذه  خــالل  يشــرف 
ــذ تمريــن تكتيكــي ليلــي  ــى تنفي عل
بالذخيــرة الحيــة علــى مســتوى 

المدرعــة. األولــى  الفرقــة 

الفريق شنقريحة يؤكد يف زيارة عمل للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة

الشعب الجزائري تفادى بحكمة مناورات نرش الفوىض

يخصص لمرشوع قانون اإلستثمار الجديد

الرئيس تبون يرتأس اليوم  اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء
n يتــرأس رئيــس الجمهوريــة الســيد 
األعلــى  القائــد  تبــون  المجيــد  عبــد 
الدفــاع  وزيــر  المســلحة  للقــوات 
اجتماعــا  الخميــس  اليــوم  الوطنــي 

خاصــا لمجلــس الــوزراء يخصــص 
لدراســة ومناقشــة مشــروع القانــون 
الجديد لالســتثمار حســب مــا أعلن عنه  
ــة.  ــة الجمهوري ــان لرئاس ــاء بي األربع

ــس  ــرأس رئي ــان: »يت ــي البي ــاء ف وج
الجمهوريــة الســيد عبــد المجيــد تبــون 
المســلحة  للقــوات  األعلــى  القائــد 
ــي غــدا الخميــس  ــاع الوطن ــر الدف وزي

الــوزراء  لمجلــس  خاصــا  اجتماعــا 
ــاول بالدراســة والمناقشــة مشــروع  يتن

الجديــد لالســتثمار« القانــون 
                                      ر.م

الجزائر: ربيع ـ م
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الوطنية  نقابة  ال رئيس  كشف 
مسعود  الخواص  للصيادلة 
من  نوعين  إدراج  عن  بلعمبري، 
الممنوعات  قائمة  ضمن  األدوية 

قريبا. 

وأوضح بلعمبري ، أمس، في تصريح 
تلفزيونية الخاصة،   إلحدى القنوات ال
»بريغابالين«  إدراج  سيتم  أنه 
األدوية  ضمن  و«ترامادول« 
الممنوعة، وأكد أن المتعاطون لهذه 
األدوية سيتعرضون إلى عقوبات قد 

تصل إلى السجن. 

بتعجيل  نقابة  ال رئيس  وطالب 
على  يعاقب  الذي  القانون  إصدار 
من  العتبارها  األدوية  هذه  تعاطي 
على  الخطيرة  العقلية  المؤثرات 

صحة المواطن. 
كشف  قد  بلعمبري،  وكان  هذا   
عن  األدوية  بين  منع  تم  أنه  سابقا، 

في  الوقوع  لتجنب  االنترنت  طريق 
و  والمحظورة،  المقلدة  المواد  فخ 
قال إنه بعد تقنين البيع االلكتروني 
منها  البيع  من  مواد  ثالث  منع  ّم  ت
ه حتى الصيدلي ال  األدوية بحيث أنّ
االنترنت  طريق  عن  البيع  له  يحق 
عن  األدوية  بيع  أن  ثبت  بعدما 
بيع  مفتاح  هو  االنترنت  طريق 
األدوية المقلدة والمحظورة باعتباره 

منصة للتهريب. 
ماتعلق  فيما  بلعمبري  وأضاف 
الخاص  تنفيذي  ال بالمرسوم 
مبتغاه  حقق  أنه  العقلية  بالمؤثرات 
لتعامالت  ل حد  وضع  في  وساهم 
تم  حيث  المواد  لهذه  الشرعية  غير 
تصنيف 22 دواء في خانة المؤثرات 
العقلية، قال إنه إلى جانب استحداث 
النسخ واأللوان  المتعددة   الوصفات 
ظاهرة  محاربة  في  ساهم  والذي 
المؤثرة  باألدوية  السيىء  التعامل 
في  يعمل  الصيدلي  أصبح  يا،  عقل
ومضبوط  واضح  قانوني  إطار 
المسؤوليات  تحديد  بعد  خاصة 
تنفيذي  ال المرسوم  هذا  خالل  من 
الفراغ  من  لسنوات  حدا  وضع  الذي 

القانوني. 
س-م
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رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمربي يكشف

إدراج الدواءين »بريغابالين« 
و »ترامادول« ضمن قائمة 

الممنوعات قريبا

بعد انتشار شائعات حول ذلك

وزارة الطاقة التونسية تنفي 
معلومات رفض الجزائر مدها 
بالغاز خالل األسابيع األخرية

بين  عمل  جلسة  األمة  مجلس  عقد 
الوطني  الدفاع  لجنة  عن  برلماني  وفد 
واألمن  الدفاع  لجنة  عن  ووفد  بالمجلس، 
الفيدرالية  للجمعية  الفيدرالي  بالمجلس 
لروسيا، خصص الستعراض سبل تطوير 
بينية  ال البرلمانية  ثنائية  ال العالقات 
بين  قائم  ال االستراتيجي  التعاون  لمرافقة 
األربعاء،  يوم  أورده  ما  حسب  بلدين،  ال

بيان للمجلس.
رئيس  من  »بتكليف  أنه  بيان  ال وأوضح 
مجلس األمة السيد، صالح قوجيل، ترأس 

رئيس لجنة الدفاع الوطني بمجلس األمة، 
يوسف مصار ،برفقة أعضاء عن اللجنة، 
جلسة عمل مع الوفد البرلماني عن لجنة 
الدفاع واألمن بالمجلس الفيدرالي للجمعية 
السيد  برئاسة  روسيا  لفيدرالية  الفيدرالية 
الذي  اللجنة،  رئيس  بونداريف،  فيكتور 
يؤدي زيارة عمل رسمية الى بالدنا خالل 
الجاري«.  مايو  و20   17 بين  ما  الفترة 
الطرفان  استعرض  لقاء،  ال هذا  وخالل 
ثنائية البرلمانية  »سبل الرقي بالعالقات ال
االستراتيجي  التعاون  لمرافقة  بينية  ال

المجاالت  جميع  في  بلدين  ال بين  قائم  ال
في  والعسكرية  واالقتصادية  السياسية 
بلدين  ال لكال  السياسية  اإلرادة  توافر  ظل 
المجيد تبون  السيد عبد  الرئيسين  بقيادة 
ونظيره الروسي السيد فالديمير بوتين«.

الخصوص  هذا  في  الطرفان  أكد  كما 
التعاون  وتيرة  من  »الرفع  ضرورة  على 
بلدين عبر تكثيف  والتنسيق بين برلماني ال
لديناميكية التي  الزيارات، مرافقة ودعما ل
جميع  على  ثنائية  ال العالقات  تعرفها 
األصعدة«. ومن جهة أخرى سمحت هذه 

التطرق  إلى  بلدين  ال وفدي  بين  الجلسة 
والجهوية  اإلقليمية  القضايا  من  للعديد 
والدولية ذات االهتمام المشترك، مؤكدين 
الدولية  الشرعية  »احترام  ضرورة  على 
في  حقها  من  الشعوب  تمكين  خالل  من 
تقرير المصير« ،و ال سيما فيما يتعلق 
ب«حق الشعب الصحراوي وحق الشعب 
الفلسطيني في إقامة دولته«، إلى جانب 
تأكيد على أهمية اعتماد مبدأ »الحلحلة  ال
السلمية للنزاعات دون التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول واحترام سيادتها«، في ظل 

العالمي-- النظام  يعرفها  التي  التغيرات 
يضيف نفس المصدر--.

بالمبادرة  التذكير  تم  الشأن،  هذا  وفي 
من  السبعينات  أوائل  في  الجزائرية 
القرن الماضي، و الرامية الى إقامة نظام 
عالمي جديد يهدف الى دمقرطة العالقات 
الدول،  بين  المساواة  مبدأ  وفق  الدولية، 
تأكيد على أهمية تبني »مفهوم  كما تم ال
جديد لمبدأ عدم االنحياز بمنأى عما هو 

متعارف عليه«.
ق ـ و

مجلس األمة: استعراض سبل تطوير العالقات الثنائية البرلمانية 
الجزائرية-الروسية

العيد  الحقوق،  وذوي  المجاهدين  وزير  أكد 
تعمل  الجزائر  أن  األربعاء،  يوم  ربيقة، 
في  واألمن  السلم  تكريس  على  »جاهدة« 
محيطها اإلقليمي و الدولي. وقال السيد ربيقة 
الدولي حول أصدقاء  الملتقى  أشغال  في ختام 
الثورة الجزائرية، بأن الجزائر »التي أدت في 
الماضي دورا تاريخيا حاسما وقدمت تضحيات 
جسام في سبيل نصرة المبادئ والقيم بقيادتها 
وجيشها  المتبصرة  وديبلوماسيتها  الحكيمة 
م  السل اليوم جاهدة على تكريس  القوي، تعمل 
واألمن في محيطنا اإلقليمي والدولي، انطالقا 
مفهومها  في  السامية  النوفمبرية  مبادئها  من 
تستوعب  التي  الشاملة  وابعادها  الواسع 
وتطلعها  والشعوب  لألمم  االساسية  الحقوق 
أكثر  دولي  نظام  قواعد  إرساء  في  المشروع 

عدال وإنصافا«.
الذي  الملتقى  موضوع  إلى  تطرقه  وعند 
من  الجزائرية  الثورة  أصدقاء  استضاف 
الجزائر  اعتزاز  الوزير  أكد  الدول،  مختلف 

بهؤالء »أيما اعتزاز«، ضمن فعاليات االحتفال 
يحتفي  التي  االستقالل  لعيد  الستين  بالذكرى 
مجيد  »تاريخ  بشعار  الجزائري  الشعب  بها 
الثورة  أصدقاء  أن  وأضاف  جديد«.  وعهد 
بصنيعهم  عرفانا  رمزي  بتكريم  اليوم  »حظوا 
خالل  من  الوطني  التحرير  لكفاح  ومساندتهم 
هذا  بها  خرج  التي  الهامة  التوصيات  خاصة 
الخاصة  التوصية  رأسها  وعلى  الملتقى، 
الثورة  أصدقاء  يجمع  دولي  تنظيم  بإنشاء 
ربوع  كل  من  الجزائر  وأصدقاء  الجزائرية 
بالحفاظ على  أساسا  والذي سيعنى  المعمورة، 
الجزائر  خدمة  على  العمل  ومواصلة  ذاكرتهم 

بالد الثوار وموطن األحرار«.
وتابع السيد ربيقة قائال: »إن تنظيم هذا الملتقى 
والذي  الجزائرية،  الثورة  الدولي حول أصدقاء 
الجمهورية،  لرئيس  السامية  بالرعاية  حظي 
السيد عبد المجيد تبون، وبإشراف من الوزير 
يعد  الرحمان،  عبد  بن  أيمن  السيد  األول، 
ولذاكرة  لهم  رمزيا  تكريما  األولى  بالدرجة 

هؤالء البررة، وتعبيرا عن اإلخالص لقيم ثورة 
في  الجزائر  من  والتزاما   ،1954 نوفمبر  أول 
النضالي  لرصيدها  بالوفاء  الجديد  عهدها 

المشرف ومسارها الثوري الملتزم«.
الثورة  أصدقاء  مخاطبا  المسؤول  ذات  وشدد 
»يجدد  الجزائري  الشعب  بأن  الجزائرية، 
والجزائر  ثورته،  أصدقاء  لكل  وعرفانه  تقديره 
دوما تعبر عن اعترافها وامتنانها لهم، وستبقى 
أزروها وعاضدوها  الذين  الشرفاء  لهؤالء  وفية 

في الشدائد«.
ق ـ و

الجزائر تعمل جاهدة على تكريس السلم واألمن يف محيطها 
اإلقليمي والدولي

بوزارة  الطاقي  واالنتقال  الكهرباء  عام  مدير  نفى 
شيوب،  بلحسن  التونسية،  والمناجم  والطاقة  الصناعة 
مد  الجزائر  رفض  حول  المتداولة  أمس،   المعلومات 
عقد  أن  وأكد  األخيرة.،  األسابيع  خالل  بالغاز  تونس 

البنود.  واضحة  تنس  و  الجزائر  بين  بالغاز  التزويد 
 « أم  أف  »موزاييك  إلذاعة  تصريح   في  شيبوب  وأكد 
الذي  الطبيعي  بالغاز  التزود  »عقد  أن  أمس،  التونسية، 
تتعلق  واضحة  بنودا  يتضمن  وسوناطراك  الستاغ  يجمع 
الكميات  على  تغييرا  تتضمن  ال  والتعريفة  بالتعريفة، 
منذ  انطلق  بيننا  التزود  وعقد  الجزائر..  مع  التعاقدية 

لتسعينات«.  ا
الجزائر.. واإلشكال  بيننا وبين  وأضاف »ال وجود ألزمة 
باإلضافة  متفاوتة  إضافية  كميات  بنا  طل أننا  في  يكمن 
الكميات  هذه  عادة  هي  و  التعاقدية،  الكميات  إلى 
  ، الطاقة  استهالك  ارتفاع  عند  الصيف  في  اإلضافية 
وتستوجب  التزام  فيها  ليس  اإلضافية  الكميات  وهذه 
بصفة  االستجابة  تستطيع  ال  والجزائر  فنية  برمجة 
على  والضغط  األوكرانية  األزمة  بسبب  بنا  لطل فورية 

وغيرها«.  الغاز 
بأسعار  الجزائر  من  الطاقة  تأخذ  تونس  أن  أوضح  و 
بلدين  ال بين  التزامات  هناك  أن  اعتبر  و  جدا،  تفاضلية 

بنود وعقود واضحة.  ووفق 
سناء-م

مجلس قضاء الجزائر:

انطالق محاكمة المتهمني
يف قضية مجمع متيجي

 
جلسة  الجزائر،  قضاء  بمجلس  األربعاء  يوم  انطلقت 
قضية  في  الصادرة  االبتدائية  األحكام  في  االستئناف 
مجمع »متيجي«، والتي توبع فيها الوزير األول األسبق، 
الكريم  عبد  مصطفى  ديوانه  مدير  سالل،  المالك  عبد 
رحيال وعدد من وزراء ومسؤولين سابقين بتهم ذات صلة 

لفساد. با
وكانت المحاكمة قد أجلت في وقت سابق بطلب من هيئة 

بالمستشفى. المتهمين  احد  بسبب وجود  الدفاع 
الجرائم  مكافحة  في  المتخصص  الجزائي  القطب  وكان 
)الجزائر  أمحمد  سيدي  بمحكمة  واالقتصادية  المالية 
العاصمة(، قد أدان، نهاية يناير المنصرم، الوزير األول 
األسبق، عبد المالك سالل، ب5 سنوات حبسا نافذا ومدير 
الجمهورية، مختار رقيق، ب  السابق برئاسة  التشريفات 
العام  المدير  الرئيس  أدين  بينما  نافذا،  حبسا  سنوات   6
لمجمع متيجي، منصور متيجي، ب8 سنوات حبسا نافذا 

في قضية مجمع متيجي.
وحكم على المدير السابق لديوان الوزارة األولى، مصطفى 
حبسا  سنوات  ـ3  ب القضية  ذات  في  رحيال،  الكريم  عبد 
عبد  السابق،  العاصمة  والي  من  كل  استفاد  فيما  نافذا 
القادر زوخ، وزير النقل واألشغال العمومية السابق، عبد 
األولى،  الوزارة  لديوان  السابق  والرئيس  زعالن  الغاني 

البراءة. عمراني حفناوي من 
مبررة  غير  امتيازات  منح  منها  تهم  بعدة  هؤالء  وأدين 
النفوذ  للحملة االنتخابية وسوء استغالل  الخفي  والتمويل 

أموال عمومية. وتبديد  والوظيفة 
ق ـ و
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مختصون أرجعوا األسباب إلى تراجع الطلب ودخول المنتوج الموسمي    

تراجع محسوس في أسعار المنتجات الفالحية 
و اللحوم البيضاء

المنتجــات  مختلــف  أســعار  تراجعــت    n
الفالحيــة وكذا اللحــوم البيضاء، و األســماك 
بشــكل محسوس مؤخرا، وقد أرجع مختصون 
هــذا التراجع إلى وفــرة المنتجات بعد األمطار 
األخيــرة ، إضافة إلى  انطالق جني المحصول 

الموسمي لمختلف المنتجات الفالحية. 
وفيما يخص أســعار بعض الخضر فســجلت » 
عين الجزائر« تراجع أسعار الكيلوغرام الواحد 
من مــادة البطاطا إلى 70دينــار بعد كانت منذ 
أقل من أســبوع في حدود 100دينار، أما سعر 
الجرز فانخفض إلــى 70دينار بعد أن كان هو 
اآلخر في حدود 100 دينار في األسبوع األول 
مــن عيد الفطر، أي منذ أســبوع مــن اآلن، أما 
ســعر الفلفل األخضر الحلو فســعر الكيلوغرام 
الواحــد منه يبلغ 100دينار بعد أن كان يتراوح 

مــا بيــن 150دينار إلــى 130 دينــار منذ أيام 
قليلة.  

أمــا ســعر الكوســة-القرعة- فانخفــض بدوره 
إلــى 70 دينــار، و هــو الســعر الحالــي أيضا 
للكيلوغرام الواحد من البصل األحمر الذي كان 
قد تجاوز ســعره األسبوع الماضي 100دينار،  
فيمــا تراوح ســعر الخيار ما بيــن 70إلى 60 
دينار، و الســلطة  في حدود 110دينار بعد أن 
كانت أسعارها تحلق عاليا في حدود 180دينار 
إلى 200دينار قبل أيام، أما الفول فســعره بقي 

على حاله في حدود 70 إلى 80 دينار.  
 و بالنســبة للفواكــه، فقــد انخفض ســعر عدد 
منهــا، حيث يتراوح ســعر الكيلوغــرام الواحد 
من البطيخ األحمر-الدالع- ما بين 50 إلى 60 
دينار، أما ســعر الكيلوغــرام الواحد من فاكهة 
البشــلمة-الزعرور- فيتــراوح مــا بين 80 إلى 
90 دينــار، أمــا فاكهة الخوخ فال يزال ســعره 

مرتفعا نوعا ما حيث يتراوح ما بين 170دينار 
إلــى 180دينار، في حين ال يزال ســعر الموز 

في حدود 390دينار إلى 400دينار.  
و بالنسبة ألســعار اللحوم البيضاء و السردين، 
فقــد ســجلت انخفاضــا جــد محســوس مقارنة 
بأســعارها في شــهر رمضان، حيــث انخفض 
ســعر الكيلوغرام الواحد مــن اللحوم البيضاء-
الدجــاج- إلى حدود 280دينــار، و في مناطق 
أخــرى مــن الوطن إلى أقل مــن ذلك، في حين 
تراجــع ســعر الســردين نوعــا ما إلــى حدود 
700دينار بالنسبة للنوعية الجيدة، و إلى حدود 

400 إلى 500دينار للنوعية األقل جودة.   
   وفي هذا الصدد قال رئيس الفدرالية الجزائرية 
للمســتهلكين، زكــي حريــز، فــي تصريح ل« 
عيــن الجزائــر«، أن األمطــار التي تســاقطت 
في شــهري مارس و أفريــل بالخصوص، كان 
لهــا األثر الكبير على المنتجات الفالحية، حيث  
استبشــر بها المزارعــون الخير و كانت بالفعل 
أمطار خير، و الدليل على ذلك-يضيف حريز- 

وفرة المنتجات الفالحية اليوم في السوق.  
 و أشــار رئيس الفدرالية إلى عامل آخر ســاهم 
في استقرار أسعار المنتجات الفالحية، و يتعلق 
األمــر بانطــالق عمليات جنــي المحاصيل في 
العديد من مناطــق الوطن، وذكر هنا مثاال عن 
مــادة البطاطــا التي انطلق في جنيهــا في أربع 
واليــات تتميــز بكثرة المنتوج وهي مســتغانم، 

عين الدفلى، الوادي و البويرة.  
كما قــال إنه من بين أســباب انخفاض أســعار 
الفواكه حاليا في األســواق، تســويق الموسمية  
منهــا كالبشــملة-الزعروز- و الفراولة، إضافة 
إلى البطيخ األحمر المنتج بالمناطق الجنوبية.  

 أما عن أسباب انخفاض أسعار اللحوم البيضاء 
و بعــض األســماك كالســردين فأرجعها حريز 
إلى موســم اصطياد ســمكة الثونــة، حيث اتجه  
المواطن إلــى اقتنائها بدال من اللحوم البيضاء-
الدجاج- أو الســردين، ما أدى إلى تراجع سعر 

هذين األخيرين. 

n كشف  األمين العام لحزب جبهة 
التحريــر الوطني أبــو الفضل بعجي 
,امــس  األربعــاء, ان تحديد تاريخ 
المؤتمر القادم الـ11 للحزب هو من 
القرارات الســيدة للجنــة المركزية 
وال يخضع ألي اعتبارات شــخصية 
داعيــا كافة القوى السياســية الحية 
للبــالد لدعم مبادرة لم الشــمل التي 
أعلن عنها مؤخرا الرئيس تبون من 
أجل بناء جبهــة وطنية قوية قادرة 

على مواجهة مختلف التحديات.
الدولــي  وخــالل اشــرافه المركــز 
للمؤتمرات عبد اللطيف رحال  على 
التنصيــب الرســمي للجنــة الوطنية 
ال11  القــادم  للمؤتمــر  للتحضيــر 
للحزب أوضح  بعجي أن هذه اللجنة 
تقــع عليها مســؤولية فــي التحضير 
واإلعــداد الجيد  للمؤتمر القادم الذي 
سيكون  جامع ويحدد خارطة  طريق 

الحزب للمرحلة القادمة  .
وفــي نفس الســياق , أكــد ان تحديد 
تاريخ المؤتمر القادم هو قرار ســيد 
للجنة المركزية  مضيفا ان التحضير 
لهذا الموعد يأتي في  ظل مؤشــرات 
واعــدة بنجاحه  كما ســيقدم الحزب 
المؤتمــر   رســالة  هــذا  بمناســبة 
واضحة لــكل المشــككين مفادها أن 
حزب جبهة التحرير الوطني  يكون 

أين  يكون الشعب وتكون الدولة .
كمــا شــدد  بعجي أبــو الفضل على  
ضــرورة  الحفاظ على أمانة الحزب 
ليظل على الدوام نوفمبريا ومخلصا 

لخدمــة الجزائر وشــعبها , مشــيرا 
الى ان فوز جبهــة التحرير الوطني 
األخيــرة   الثالثــة  باالســتحقاقات 
وتحقيقــه الريادة كقوة سياســية أولى  
كانــت بمثابــة  خير رد علــى دعاة 

إدخال األفاالن للمتحف
وبهذه المناسبة جدد دعم حزب جبهة 
التحرير الوطني لمبادرة جمع الشمل 
التي أطلقهــا رئيس الجمهورية  عبد 
المجيد تبون  , وثمن في نفس السياق  
مســعى الحوار البناء والمشــاورات 
الصريحــة  التــي باشــرها رئيــس 
الجمهوريــة بــإرادة صادقــة وقوية  
داعيــا  جميع القــوى الحيــة  للبالد 
الــى  االنخــراط فــي هذا المســعى  
لبناء جبهة داخليــة قوية متينة قادرة 
علــى مواجهــة المخاطــر  المحتملة  
مبرزا ان  مبادرة لم الشــمل هي من  
صميم التزامات رئيــس الجمهورية 
مــع الشــعب  مؤكــدا ان الجزائــر 
الجديدة تتســع للجميع وتفتح صفحة 
جديــدة بعيــدا عن االقصــاء اال لمن 
أدار ظهــره للوطــن وإحتمى بأعداء  

الشعب
وبعــد أن نــوه بالدور الــذي يقوم به 
الجيش الوطني الشعبي وباقي أسالك 
األمن , أشــاد  بالمواقف الدبلوماسية 
المشــرفة  , الســيما ماتعلــق بدعــم 
القضية الفلســطينية ورفض الهرولة 
نحو التطبيــع  الى جانب دعم قضية 

الصحراء الغربية.
                                    ربيع ـ م 

نصب اللجنة الوطنية لتحضريه بعجي يؤكد :

تحديد تاريخ المؤتمر القادم لألفالن قرار 
سيادي للجنة المركزية

n تم التوقيع على اتفاقية تتضمن 
تجســيد مشــروع تعــاون بعنــوان 

»برنامــج دعم انتقــال الجزائر إلى 
اقتصاد أخضر ودائري« من طرف 

وزارة الصناعــة مع كل من منظمة 
األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعية  
والوكالة الفرنسية للتنمية، حسبما 

أفاد به بيان للوزارة.
وأوضحــت الــوزارة أنهــا قامــت 
أول أمــس بتوقيــع اتفاقيــة مــع كل 
مــن منظمة األمــم المتحــدة للتنمية 
الصناعية والوكالة الفرنسية للتنمية 
تتضمــن تجســيد مشــروع تعــاون 
بعنوان »برنامج دعم انتقال الجزائر 

إلى اقتصاد أخضر ودائري«.
و يهــدف هــذا البرنامــج، الممــول 
االتحــاد  مفوضيــة  طــرف  مــن 
األوروبــي بغالف مالــي قدره 20 
مليــون أورو، إلى »تحفيز العرض 
والطلب المتعلقين بأنماط االستهالك 

واإلنتاج المســتدامين وأيضا اإلنتاج 
النظيف وكفــاءة الموارد، وذلك من 
خــالل تعزيــز اإلطار المؤسســاتي 
واكتســاب الخبــرة الوطنيــة لتهيئة 
هــذه  لتعميــم  المالئمــة  الظــروف 

األنماط«، يضيف ذات المصدر.
وتمتد مدة إنجاز هذا البرنامج ألربع 
ســنوات عبــر تنفيذ أربعــة محاور 
أساســية تتمثــل في تعزيــز اإلطار 
المؤسساتي واألدوات لتعزيز مجال 
االستهالك واإلنتاج المستدامين وكذا 
اإلنتــاج النظيــف وكفــاءة الموارد، 
إضافة إلى تحفيــز الطلب على هذا 
المجال من قبل المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة، حسب الوزارة.
                                ق ـ و

التوقيع عل اتفاقية لدعم انتقال الجزائر إىل اقتصاد أخرض ودائري

الجزائر:سناء-م 

n تــم، يوم األربعــاء بالجزائر 
العاصمة، تنظيم اجتماع تحضيري 
الوكالــة  بتســيير  المكلــف  بيــن 
الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية 
»اناد«، محمد الشريف بوزيان، 
و الرئيــس المدير العام للشــركة 
القابضــة الجزائرية للتخصصات 
الكيميائيــة »أ ســي أس«، تناول 
تجاريــة  اتفاقيــات  عقــد  ســبل 
فــي اطار الشــراكة بيــن القطاع 
العمومي والخاص، حســبما افاد 

به بيان لوكالة »اناد«.
و أوضحــت الوكالــة أنــه تنفيــذا 
لالســتراتيجية المســطرة من قبل 
الوزيــر المنتــدب لــدى الوزيــر 
بالمؤسســات  المكلــف  األول 
المصغــرة، نســيم ضيافات، وفي 
أعبــاء  مخطــط  ضمــان  اطــار 
بهــدف  المصغــرة  للمؤسســات 
توسيع النسيج الصناعي الوطني، 
تم يــوم األربعاء، تنظيــم اجتماع 
تحضيــري بيــن المكلف بتســيير 

الوكالــة الوطنيــة لدعــم وتنميــة 
المديــر  الرئيــس  و  المقاوالتيــة 
العام للشــركة القابضة الجزائرية 

للتخصصات الكيميائية.
وتنــاول االجتمــاع، الذي حضره 
عقــد  ســبل  الهيئتيــن،  إطــارات 
اتفاقيــات تجارية بين المؤسســات 
المصغــرة و المجمــع العمومــي 
»أ ســي أس«، في اطار الشراكة 
بيــن القطاع العمومــي والخاص، 

يضيف نفس المصدر.
كمــا تطــرق االجتمــاع،  الــذي 
جرى بمقــر الوكالة الوطنية لدعم 
وتنمية المقاوالتية، إلى تفعيل دور 
المؤسسات المصغرة في االقتصاد 
الوطني من خالل العمل الشــبكي 
لمصانــع  اإلنتاجيــة  للوحــدات 
مجمعات وفروع الشركة القابضة 
الجزائرية للتخصصات الكيميائية 
والناشــطة في مختلــف المجاالت 

الصناعية.
                                      ق ـ و

مؤسسات مصغرة:

دراسة سبل عقد اتفاقيات تجارية 
بني القطاع العمومي والخاص

n كشــفت المؤسســة العموميــة 
عــن  الدواجــن،  وتربيــة  للتغذيــة 
وضعها للمذابح الجهوية  المتواجدة 
على مستوى شــرق، وسط وغرب 
الوطن، تحت تصرف كافة المربين.
ودعــت مؤسســة “أونــاب”، اليــوم 
األربعــاء، عبــر بيــان لهــا، كافــة 
مربــي الدواجــن إلــى التقــرب من 
مذابــح الوســط والغرب والشــرق، 
بعد انخفاض أســعار الدجــاج حاليا 
في الســوق على المستوى الوطني، 
وخطر اإلفــالس الذي يهــدد مربي 
الدواجــن في حالة اســتمرار تهاوي 

األسعار.

ويمكــن للمربين في المنطقة الغربية 
التوجــه إلى مذبح بوقيــرات بوالية 
مســتغانم، مذبح عيــن كيحل بوالية 
ســيدي  ومذبــح  تيموشــنت،  عيــن 
براهيم بوالية ســيدي بلعباس، مذبح 
زهانة بوالية معسكر ومذبح حاسي 

بونيف بوالية وهران.
ووفرت المؤسســة ذاتها، في الجهة 
الشرقية، مذبح باتنة، مذبح سطيف، 
مذبح ســكيكدة، ومذبــح عنابة. بينما 
في وســط البالد فقد تم تسخير مذبح 
تابوكرت بواليــة تيزي وزو، مذبح 
البويرة، مذبح واد جر بوالية البليدة 

ومذبح برواقية بوالية المدية.

"أوناب" تضع المذابح الجهوية تحت ترصف مريب الدواجن
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الصحراوية   العربية  الجمهورية  دعت 
الدولي  المجتمع  الديمقراطية 
من  العمل  إلى  الدولية  والمنظمات 
اإلغتيال  محاولة  مالبسات  كشف  أجل 
خيا  سلطانة  مؤخرا  لها  تعرضت  التي 

متابعة  و  المحتلة   ببوجدور  وعائلتها 
لنظام  األمنية  األجهزة  و  منفذيها 

الذي  يقف وراءها. المخزن 
األرض  شؤون  وزارة  وعبرت  
عن  لها,  بيان,  في  الجاليات  و  المحتلة 

العدائية  األعمال  لهذه  اإلدانة  شديد  
اغتيال  »محاولة  إياها   الجبانة,معتبرة 
شاحنة  استهدفت  فيها«,حيث  لبس  ال 
خيا  منزل   المغربية  للشرطة  تابعة 

»بالدهس و اإلرتطام« .

على  اعتداء  إنه  أضافت  و 
اختها  و  سلطانة  الصحراويات, 
تخويف  الوقت  نفس  في  و  الواعرة, 
مع  المتضامنين  االجانب  للناشطين 
ان  موضحة  الصحراويين,  النشطاء 
الناشطات  على  المغربي  االعتداء 
قطع  محاولة  يعد  الصحراويات 
لمنعهم  األجانب  مؤيديهم  أمام  الطريق 

إليهم. االنضمام  من 
منزل  دهس  عملية  أن  البيان  اوضح  و 
»استهداف  تمثل  ثقيلة   بشاحنة  العائلة 
اصرار,يهدف  سبق  عن  و  ممنهج 
بشكل مباشر إلى تخويف و تهديد عائلة 
الناشطين  من  معها  من  و  خيا  سلطانة 
األمريكية  الحقوقية  منهم  االجانب«, 
حالتها  تدهورت  ماكدونو,التي  ,روث 
اضراب  في  دخولها  بعد  الصحية 

الصحراويين. الناشطين  مع  تضامنا 
و اكد على ان تواجد الحقوقية االمريكية 
, روث ماكدونو, في الصحراء الغربية 
, في حد ذاته »رسالة واضحة للعالم و 
الناشطين  كسر  يعد  حيث   , المغرب« 
قوي  تحدي  العائلة  لحصار  االمريكيين 
خططها  افشل  و  المغرب  سطات  قهر  

الصحراويين. ضد  »البوليسية« 

ق ـ د

وزارة شؤون األرض الصحراوية تدعو 
إلى كشف مالبسات محاولة المغرب 

الغتيال »سلطانة خيا«

كنيس  إلى  اليهودي  الحج  مراسم  عادت 
في  اليهودية  المعابد  أهم  أحد  وهو  »الغريبة«، 
إفريقيا، وذلك بعد نحو عامين من التوقف إذ ألغي 

خالل 2020 و2021 بسبب أزمة كوفيد19-.
ووصل أول الزائرين إلى المعبد في جزيرة جربة 
العاشرة  الساعة  قرابة  البالد،  شرق  التونسية، 
صباحا، ومروا عبر أجهزة تفتيش كتلك المتواجدة 

في المطارات مع انتشار حراس أمنيين.
وقام الزوار اليهود بطقوسهم المتمثلة في إشعال 
ووضعها  البيض  على  األماني  وكتابة  الشموع 
داخل كهف صغير بالمعبد وتناول الفواكه الجافة 
فاكهة  من  مستخرج  )شراب  »البوخة«  وشرب 

التين(.
ويأخذ بعض الزوار صورا ومقاطع فيديو للمكان 

الذي زينت جدرانه باللونين األبيض واألزرق.
وكان يزور »الغريبة« في بعض السنوات أربعة 

إلى خمسة آالف شخص.
ألف يهودي وكان  أكثر من  ويسكن تونس حاليا 
عددهم أكثر من مئة ألف قبل استقالل البالد في 

العام 1956.
على  وتونس  العام  هذا  اليهودي  الحج  وينظم 
إلنجاحه  السلطات  تسعى  سياحي  موسم  أبواب 

وتدارك الموسمين الفائتين.
في  عام  كل  »الغريبة«  كنيس  إلى  الحج  م  ويُنظَّ
اليوم الثالث والثالثين بعد عيد الفصح اليهودي، 

وهو في صميم تقاليد اليهود التونسيين.
البنك المركزي يرفع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 

75 نقطة أساسية لتبلغ 7%
عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعا 
على  األخيرة  التطورات  واستعرض  أمس،  أول 

الصعيدين االقتصادي والمالي.
الرئيسية  الفائدة  نسبة  الترفيع في  المجلس  وقرر 
للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية لتبلغ 7.0، 
تسهيالت  نسبتي  ارتفاع  إلى  سيؤدي  ما  وهو 
اإليداع والقرض الهامشي إلى %6.0 و8.0%، 

على التوالي.
ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من تاريخ 18 

مايو 2022.
التونسي  المركزي  فيها  التي زاد  السابقة  والمرة 
عندما   2019 فبراير  في  كانت  الفائدة  أسعار 

رفعها بمقدار 100 نقطة أساس.
سريع  ارتفاع  إلى  المتاحة  المعطيات  آخر  تشير 
ما  وهو  العالم  أنحاء  جميع  في  للتضخم  ومعمم 
الذي  العالمي  للنمو  الهشة  االنتعاشة  مع  يتباين 

أضعفته تداعيات األزمة األوكرانية.
نحو  العالمي  النشاط  مراجعة  من  الرغم  وعلى 
وفقا  االرتفاع  في  األسعار  استمرت  االنخفاض، 
التصاعد  أن  لتطورات األزمة وذلك من منطلق 
األساسية  للمواد  الدولية  لألسعار  المعمم  شبه 
سالسل  مستوى  على  المستمرة  واالضطرابات 
تأجيج  إلى  أدى  مما  حدتها  زادت  قد  التزويد 
الضغوط التضخمية على مستوى سلسلة األسعار 
تكتسي طابعا  أن  الضغوط  لهذه  بأكملها، ويمكن 

أكثر استدامة من المتوقع.
البنوك  من  العديد  توجهت  السياق،  هذا  وفي 
المركزية حول العالم نحو تشديد سياساتها النقدية.
النشاط  إن  المركزي  البنك  قال  فقد  داخليا  أما 
االقتصادي المدعوم أساسا من القطاع الصناعي 
 2022 سنة  من  األول  الربع  خالل  واصل  قد 
تدعمه التدريجي ليبلغ %2.4، بحساب االنزالق 

السنوي مقابل %1.6 في الثالثي السابق.
الوبائي  الوضع  تحسن  يعزز  أن  المنتظر  ومن 
السيما  الخدمات،  انتعاشة  الصحية  القيود  ورفع 

تلك المرتبطة بالقطاع السياحي.
ق ـ د

بعد توقف لعامني..
 عودة الحج اليهودي إىل 

كنيس "الغريبة"

أعفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، 
من  جويلي  أسامة  العسكرية  االستخبارات  إدارة  مدير 
حين  إلى  به  المنوطة  بالمهام  المعاون  وكلف  مهامه، 

تعيين مدير جديد.
العام  المدعي  الدفاع  وزير  بصفته  الدبيبة  وخاطب 
شهدتها  التي  األحداث  في  تحقيق  فتح  بشأن  العسكري 
اإلجراءات  أمس، وذلك التخاذ  أول  العاصمة طرابلس 
من  لعدد  أضرار  حدوث  في  المتسببين  تجاه  الالزمة 
وزعزعة  الفنادق،  وبعض  واإلدارية  السكنية  األحياء 

األمن واالستقرار بها.
وكانت طرابلس شهدت أحداث عنف واشتباكات صباح 
رئيس  باشاغا  فتحي  وصول  خلفية  على  أمس  أول 

الوزراء المكلف من قبل البرلمان الليبي إلى المدينة.
جوزيب بوريل: الوضع في ليبيا مقلق للغاية

ولكنه كان متوقعا
والشؤون  الخارجية  للسياسة  األعلى  الممثل  وصف 
األمنية في االتحاد األوروبي، جوزيب بوريل، الوضع 

في ليبيا بـ«المقلق للغاية«.
في  اشتباكات  اندالع  أعقاب  في  بوريل  تصريح  وجاء 
الشرعية  على  التنازع  بسبب  طرابلس  العاصمة  وسط 
)الوحدة  حكومة  المتوازيين،  التنفيذيين  الجهازين  بين 
الوطنية( برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة )االستقرار( 

المنتخبة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.
وقال بوريل للصحفيين »الوضع في ليبيا أصبح حزينا 
جدا في الساعات الماضية... كنا نتوقع حدوث شيء كهذا 

ألنه في ليبيا لم تجر انتخابات«.
حكومة  لتشكيل  انتخابات  إجراء  من  »بدال  وأضاف 
أنه كان  إلى  ليبيا حكومتان«، مشيرا  في  لديهم  واحدة، 

من المتوقع تصادم الحكومتين »عاجال أم آجال«.
نتابع  »نحن  األوروبية  الخارجية  السياسة  منسق  وقال 
الوضع في ليبيا«، الذي كان »هادئا نسبيا لعدة أشهر، 
واآلن تبدأ مجددا الحرب.. سيتعين علينا إلقاء نظرة على 

الوضع هناك. ما يحدث هو أمر مقلق للغاية«.
ق ـ د

ليبيا.. الدبيبة يعفي أسامة جويلي من مهام 
مدير إدارة االستخبارات العسكرية

الشعب  مع  للتضامن  العربية  التنسيقية  أعربت 
وعدم  اإلنسان  حقوق  تدهور  من  قلقها  الصحراوي، 
تطبيق القانون الدولي ال سيما باألراضي الصحراوية 
والفلسطينية المحتلة، داعية األمم المتحدة إلى التطبيق 

الصارم للقانون الدولي فيهما.
العربية  التنسيقية  لمجلس  األول  االجتماع  وخالل 
اجتماعها  منذ  الصحراوي،  الشعب  مع  للتضامن 
المشاركون  أبى  الماضي،  فيفري   24 في  التأسيسي 
عن  يعربوا  أن  إال  بعد(  عن  التحاضر  تقنية  )عبر 
الشعبين  نضال  مع  مشروط  والال  المطلق  »تضامنهم 
الناشطين  بالذكر  خاصين  والفلسطيني  الصحراوي 

الحقوقيين«.
وضعية  ب«تدهور  لهم،  بيان  في  المشاركون  وندد 
الصحراء  من  المحتلة  االجزاء  في  االنسان«  حقوق 
الناشطة سلطانة خيا وعائلتها  بالذكر  الغربية خاصين 
المناطق  في    2020 نوفمبر  منذ  المحاصرين 
المدنيين  واألسرى  الغربية  الصحراء  من  المحتلة 

المخفيين  مصير  بكشف  كذلك  مطالبين  الصحراويين، 
الدولي  المجتمع  ومطالبين  الصحراويين  من  قسرا 

المدنيين الصحراويين. بحماية 
كما أعلن المشاركون تضامنهم مع الحقوقية األمريكية 
بعد  الصحية  حالتها  تدهورت  التي  ماكدونو،  روث 
دخولها في اضراب تضامنا مع الناشطين الصحراويين، 
وطالبت التنسيقية المجتمع الدولي، ومنظمات المجتمع 
السامية  والمفوضية  الحقوقيين،  والناشطين  المدني 
لحقوق اإلنسان، »للعمل على إنقاذ حياة هذه الناشطة 
من  المحتلة  المناطق  إلي  الماضي  الشهر  جاءت  التي 

أجل معاينة الوضع ضمن وفد أمريكي«.
ولفت المشاركون، الى أن »هذا الوفد األجنبي المحايد 
المحتلة،  المناطق  دخول  من  تمكن  الذي  الوحيد  كان 
الجرائم  وبشاعة  الوضع  خطورة  إلى  االنتباه  ولفت 
التي  الممنهجة،  واالنتهاكات  اإلغتصاب  وحاالت 

يمارسها االحتالل المغربي في االراضي المحتلة«.
ونوهت التنسيقية العربية إلى أنه وبعد أحد عشر يوما 

األمريكية  الناشطة  حالة  تدهورت  اإلضراب،  من 
بكافة  أهابت  وعليه  »القلق«  يثير  وضعها  وأصبح 
والدولي،  العربي  المستوى  على  الحقوقيين  الناشطين 
حياتها  وإنقاذ  ماكدونو  روث  الناشطة،  بمؤازرة 
والتضامن مع رفيقها المواطن األمريكي اإليرلندي تيم 
عن  مفتوح  إضراب  في  كذلك  هو  دخل  الذي  بولتا، 

الطعام منذ ثالثة أيام، ومع الناشطين الصحراويين .
وخالل اللقاء، أعربت التنسيقية أيضا على »تضامنها 
مع الشعب الفلسطيني ومناصرته في نضاله الشجاع« 
شهيدة  استهدف  الذي  الهمجي«  ب«االغتيال  منددة 

القضية الفلسطينية الصحفية شيرين أبو عاقلة.
الشعب  مع  للتضامن  العربية  التنسيقية  تعتبر  لإلشارة 
حق  بدعم  تعنى  حكومية  غير  منظمة  الصحراوي 
المواثيق  الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, وفق 
الدولية ذات الصلة و هي مفتوحة أمام جميع المواطنين 

العرب من اجل االنخراط فيها.
ق ـ د

تنديد عربي بتدهور حقوق اإلنسان يف األراضي الصحراوية 
والفلسطينية
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في  الحرب  إن   ، الدولي  البنك  قال 
ألسواق  كبيرة  صدمة  أحدثت  أوكرانيا 
إمدادات  أزمة  وفاقمت  األولية  السلع 

الغذاء عالميا.
أنماط  غيرت  الحرب  أن  إلى  وأشار 
العالمية  واالستهالك  واإلنتاج  التجارة 
عند  األسعار  تُبقي  أن  يمكن  بطرق 

مستويات مرتفعة تاريخياً .
نشرة  من  إصدار  أحدث  في  ذلك  جاء   
التي  األولية«  السلع  أسواق  »آفاق 

يصدرها البنك الدولي.
الطاقة والغذاء

وقال، الزيادة التي شهدتها أسعار الطاقة 
األكبر  الماضيين هي  العامين  مدى  على 
عام  في  النفط  أزمة  منذ  نوعها  من 

»1973
ونوه بالزيادات الكبيرة  في أسعار السلع 
وأوكرانيا  روسيا  تمثل  حيث   - الغذائية 
أكبر المنتجين- وفي أسعار األسمدة، التي 
أحد  باعتباره  الطبيعي  الغاز  على  تعتمد 
مستلزمات إنتاج األسمدة، هي األكبر منذ 

عام 2008.
جيل  إندرميت  قال  ذلك،  على  وتعقيباً 
النمو  لشؤون  الدولي  البنك  رئيس  نائب 
المنصف والتمويل والمؤسسات: »تعادل 
هذه الزيادة بوجه عام أكبر صدمة ألسعار 
سبعينيات  منذ  نشهدها  األولية  السلع 
الحال في ذلك  الماضي،وكما كان  القرن 
الحين، تتفاقم الصدمة بسبب زيادة القيود 
الغذائية  السلع  تجارة  على  المفروضة 

والوقود واألسمدة.
بالفعل  التطورات  هذه  بدأت  ويضيف، 
في زيادة إمكانية حدوث ركود تضخمي. 
ولذا، ينبغي لواضعي السياسات أن يغتنموا 
في  االقتصادي  النمو  لزيادة  فرصة  كل 
شأنها  من  إجراءات  أي  وتجنب  بلدانهم 

إلحاق الضرر باالقتصاد العالمي«.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة أكثر 
تتراجع  أن  قبل   2022 في   50% من 
وأن  و2024،   2023 عامي  في  قلياًل 
ترتفع أسعار السلع األولية غير المتصلة 

الزراعية  السلع  ذلك  في  بما  بالطاقة، 
في  تقريباً   20% بنسبة  والمعادن، 
في  أيضاً  ستتراجع  لكنها   ،2022 عام 

التالية. السنوات 
أسعار  تظل  أن  المتوقع  من  ذلك،  ومع 
متوسطها  من  بكثير  أعلى  األولية  السلع 
األخيرة.  سنوات  الخمس  فترة  خالل 
أو  الدائرة،  الحرب  أمد  طول  حالة  وفي 
فرض عقوبات إضافية على روسيا، فمن 
الممكن أن تواصل األسعار ارتفاعها وأن 
تكون أكثر تقلباً مما هو متوقع في الوقت 

الحالي.
خام برنت

التجارة  حركة  الضطرابات  ونتيجة 
المتوقع  من  بالحرب،  المرتبطة  واإلنتاج 
أن يستقر متوسط سعر خام برنت 100 
دوالر للبرميل خالل العام الجاري، وهو 
أعلى مستوى له منذ عام 2013، وزيادة 

بأكثر من %40 مقارنة بعام 2021.
ومن المتوقع أن تتراجع األسعار إلى 92 
يزيد  ما  وهو   -  2023 عام  في  دوالراً 
دوالراً   60 البالغ  المتوسط  عن  كثيراً 
األخيرة.  سنوات  الخمس  خالل  للبرميل 
الطبيعي  الغاز  أسعار  تبلغ  أن  ويُتوقع 
في  عليه  كانت  ما  ضعفي  )األوروبية( 
تكون  أن  يُتوقع  حين  في   ،2022 عام 
مع   80% بنسبة  أعلى  الفحم  أسعار 
وصول أسعارهما إلى أعلى مستوى لهما 

على اإلطالق.
مدير  كوسي،  أيهان  قال  ذلك،  وعن 
للبنك  التابعة  التنمية  آفاق  مجموعة 
أسواق  »آفاق  نشرة  تصدر  التي  الدولي 
السلع  أسواق  تشهد  األولية«:  السلع 
األولية إحدى أكبر الصدمات على جانب 
في  الحرب  بسبب  عقود  منذ  العرض 

أوكرانيا.

الحرب  تلك  الناتجة عن  الزيادة  وتتسبب 
في  والطاقة  الغذائية  المواد  أسعار  في 
ومن   - كبيرة  واقتصادية  بشرية  خسائر 
التقدم  عرقلة  إلى  تؤدي  أن  المرجح 
المحرز في جهود الحد من الفقر. ويؤدي 
تفاقم  إلى  األولية  السلع  أسعار  ارتفاع 
في  بالفعل  المرتفعة  التضخمية  الضغوط 

مختلف أنحاء العالم«.
أسعار القمح

وتوقع التقرير أن تزيد أسعار القمح بأكثر 
لها  مستوى  أعلى  إلى  لتصل   40% من 
العام.  بالقيمة اإلسمية هذا  على اإلطالق 
االقتصادات  على  ضغطاً  ذلك  وسيشكل 
القمح،  واردات  على  تعتمد  التي  النامية 
ومن  وأوكرانيا.  روسيا  من  وخاصة 
بنسبة  المعادن  أسعار  ترتفع  أن  المتوقع 
تتراجع  أن  قبل   2022 عام  في   16%
عند  ستظل  كانت  وإن   ،2023 عام  في 

مستويات مرتفعة.
االقتصادي  الخبير  بافيز،  جون  وقال 
بالبنك  التنمية  آفاق  بمجموعة  األول 
األولية  السلع  أسواق  »تتعرض  الدولي: 
لضغوط هائلة، حيث بلغت أسعار بعض 
بالقيمة  مستوياتها  أعلى  األولية  السلع 
ستكون  ما  وهو  اإلطالق،  على  االسمية 
االرتفاع  يؤدي  وقد  دائمة.  تداعيات  له 
الحاد في أسعار مستلزمات اإلنتاج، مثل 
الطاقة واألسمدة، إلى انخفاض في إنتاج 
االقتصادات  في  السيما  الغذائية،  السلع 
تلك  استخدام  انخفاض  وسيؤثر  النامية. 
الغذائية  السلع  إنتاج  على  المستلزمات 
المواد  توفر  على  يؤثر  مما  وجودتها، 
وسبل  الريفية،  المناطق  ودخل  الغذائية، 

كسب العيش للفقراء«.
تداعيات

متعمقاً  بحثاً  التقرير  في  قسم خاص  يقدم 
لتأثير الحرب على أسواق السلع األولية، 
األسواق  استجابة  كيفية  أيضاً  ويتناول 
ويخلص  الماضي.  في  مماثلة  لصدمات 
يكون  قد  الحرب  تأثير  أن  إلى  التحليل 
السابقة لسببين  من الصدمات  أمداً  أطول 

على األقل.
السياسات  واضعي  التقرير  وحث 
للحد  السرعة  وجه  على  التحرك  على 
بمواطنيهم  تلحق  التي  األضرار  من 
إلى  يدعو  حيث  العالمي،  وباالقتصاد 
االجتماعي  األمان  لشبكات  برامج 
هة مثل التحويالت النقدية، وبرامج  الموجَّ
األشغال  وبرامج  المدرسية،  التغذية 
الغذائية  السلع  دعم  من  بداًل   - العامة 

والوقود.
األولويات  إحدى  تتمثل  أن  يجب  كما 
كفاءة  رفع  في  االستثمار  في  الرئيسية 
تجهيز  ذلك  في  بما  الطاقة،  استخدام 
المباني ضد عوامل الطقس المناوئة. كما 
تطوير  وتيرة  تسريع  إلى  البلدان  يدعو 
مثل  االنبعاثات  من  خالية  طاقة  مصادر 

مصادر الطاقة المتجددة.
ق ـ إ

بحسب البنك الدويل:

ال حلول قريبة ألزمة إمدادات الغذاء عالميا

دق قرار الهند بحظر تصدير القمح أشرس اإلنذارات 
بشأن أزمة غذاء عالمية محتملة، وفزعت دول عدة من 

هذا المنحى الذي يسرع حضور الجوع دوليا.
ويترقب العالم أزمة غذاء حقيقية قد تضرب العديد من 
الدول خاصة النامية مع استمرار تنامي أزمة سالسل 
اإلمداد وتفاقم العوامل التي تؤثر عليها، وفي مقدمتها 
وامتداد موجات  األوكرانية  الروسية  الحرب  استمرار 

التضخم حول العالم.
القمح  تصدير  بحظر  الهند  قيام  أن  الخبراء  واعتبر 
التضخم  ومعدالت  الغذائية  األزمة  تعميق  في  سيسهم 
العالمية، عبر رفع األسعار العالمية للقمح إلى مستويات 
قياسية جديدة، ما سيؤثر سلبا على المستهلكين الفقراء 
بشكل  القمح  على  تعتمد  التي  وأفريقيا  آسيا  بلدان  في 

رئيسي
قفزة في أسعار القمح

لتصنيع  األساسية  السلعة  القمح  أسعار  قفزت  وبالفعل 
حظر  الهند  قرار  عقب  قياسي  مستوى  إلى  الخبر 
تصدير السلعة، وقفز السعر، الذي كان مرتفعا بالفعل 
في أعقاب الحرب الروسية األوكرانية إلى 435 يورو 
)453 دوالرا( للطن مع افتتاح السوق األوروبية يوم 

اإلثنين الماضي.
وقررت الهند ثاني دولة منتجة للقمح في العالم، حظر 
تصدير هذه السلعة إال بإذن خاص من الحكومة لضمان 
مليار   1.4 عددهم  البالغ  لسكانها  الغذائي«  »األمن 

نسمة.
وذكرت الحكومة الهندية أنها ستعلق المبيعات الخارجية 
للقمح، معللة ذلك بتأثر اإلنتاج بموجة حر شديدة مرت 

بها، ما أدى إلى ارتفاع األسعار المحلية بشكل كبير.
قبل صدور  أبرمت  التي  التصدير،  تنفيذ عقود  وسيتم 
بالصادرات  يتعلق  اإلجراء  هذا  ألن  المرسوم، 

المستقبلية. ولن تكون هناك صادرات 
نيودلهي  من  بإذن خاص  إال  مستقبال 
حدة  على  حالة  كل  في  ستقرر  التي 
من  الواردة  الطلبات  على  الموافقة 

بلدان أخرى »لتلبية حاجاتها«.
أحدث رد فعل

القرار  هذا  فعل على  رد  أحدث  وفي 
في  تأمل  إنها  المتحدة  الواليات  قالت 
أيضا  وقالت  النظر.  الهند  تعيد  أن 
تقييد  عدم  على  الدول  تشجع  إنها 

الصادرات.
مجموعة  في  الزراعة  وزراء  وانتقد 
شتوتغارت  في  اجتماع  خالل  السبع 
جيم  أعلن  إذ  القرار،  هذا  بألمانيا 
األلماني،  الزراعة  وزير  أوزدمير، 
بدأ  »إذا  نظرائه:  مع  اجتماع  بعد 
على  القيود  هذه  مثل  بفرض  الجميع 
األسواق،  إغالق  حتى  أو  الصادرات 
فلن يؤدي ذلك سوى إلى تفاقم األزمة 

وسيضر ذلك بالهند وبمزارعيها«.
وأضاف »لقد قررنا رفض القيود على 
األسواق  إبقاء  إلى  وندعو  التصدير، 

مفتوحة، وندعو الهند لتحمل مسؤولياتها كدولة عضو 
في مجموعة العشرين«.

الصين تدافع
ومع ذلك، جاءت الصين للدفاع عن الهند بعد انتقادات 
مجموعة السبع، قائلة إن إلقاء اللوم على الدول النامية 

مثل الهند لن يحل أزمة الغذاء العالمية.
الحكومية  تي(  )جي  تايمز  غلوبال  صحيفة  وقالت 
مشكلة  يحل  لن  الهند  على  اللوم  »إلقاء  الصينية: 

على  يعتمدون  العالميون  المشترون  وكان  الغذاء«. 
الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت 
التدخل  منذ  األسود  البحر  منطقة  من  الصادرات 
العسكري الروسي في أوكرانيا في أواخر فيفري. وقبل 
طن  ماليين   10 شحن  تستهدف  الهند  كانت  الحظر، 

هذا العام.
والهند ليست من كبار مصدري القمح في العالم كونها 

ليست من بين أكبر 10 دول مصدرة للقمح.
قياسية  أرقاما  لتسجل  الهندي  القمح  وقفزت صادرات 

روسيا  حرب  بعد  خاصة  األخيرة  اآلونة  خالل 
وأوكرانيا.

 2022 فيفري  و   2021 أفريل  بين  ما  الفترة  وفي 
مقابل  دوالر  مليار   1.9 بقيمة  قمحا  الهند  صدرت 
العام  من  نفسها  الفترة  خالل  دوالر  مليون   566.5

الماضي.
وكانت حصيلة الهند من تصدير القمح ال تتعدى أكثر 

من 100 مليون دوالر في األعوام السابقة.
ق ـ إ

مخاوف عالمية من حظر تصدير قمح الهند
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حملة مداهمة للقضاء على عصابات األحياء في سكيكدة     

مصالح األمن توقيف أزيد من 60 شخصا مطلوبين
 لدى العدالة

n  دقــت، مصالــح األمــن 
المشتركة في سكيكدة، ناقوس 
الخطر عقــب تنامــي الخطير 
للعصابات اإلجرامية في وسط 
التجمعات الســكنية في والية 
ســكيكدة،و هذا امام العشرات 
من التدخالت التي باتت تسجل 
في العديــد من األحياء خاصة 
في عاصمة الوالية و تســجيل 

توقيفــات و حجز ســكاكين و 
سيوف.

ســكان  مــن  العديــد  كان  و 
التجمعــات الســكنية الجديــدة 
في عاصمــة الوالية وبالتحديد 
سكيكدة قد عاشوا أياما عصيبة 
امام ظاهرة انتشار العصابات 
اإلجراميــة وســط األحياء ،و 
هذا من خالل المســاس باألمن 
و النظــام العــام و الصراخ و 
بكلمــات  التلفــظ  و  الصيــاح 

بالشــوارع  للحيــاء  خادشــة 
علــى مســمع العائــالت، التي 
مهــددة  حرمتهــا  أصبحــت 
وكذلك ممتلكاتها، الســتهداف 
العصابات السيارات المركونة 
بالشــارع و تحطيمهــا جــراء 
تبــادل الرمــي بالحجــارة بين 
ناهيك  المتصارعين،  االفــراد 
عن زيادة أعباء رجال الحماية 
المدنيــة و الشــرطة بتدخلهــم 
كل لحظة في مشــهد لــم يألفه 

السكيكدية من قبل.
فالعديد من التجمعات الســكنية 
باتت عبارة عن ساحات حرب 
تســتعمل  معــارك طاحنــة  و 
فيهــا كل األســلحة البيضاء و 
تتســبب في كــوارث كبيرة و 
إصابــات غائــرة ، أيــن بات 
الساكنة يخشــون على حياتهم 
،و هــذا خوفــا مــن ان يصل 
حرماتهم،و  الــى  المجرمــون 
هــو ما دفــع  بمصالــح األمن 
المختصة الى شــن العديد من 
المداهمات حيث تم توقيف من 
60 مشــتبه بــه  تورطــوا في 
أزيــد من 17 قضيــة اجرامية 
مع حجــز كمية من األســلحة 
البيضــاء من مختلــف األنواع 
و األحجــام و المقــدرة ب 22 
قطعة من قبــل الفرقة لجنائية، 
وتقديم المشــتبه بهم أمام السيد 
وكيــل الجمهورية لدى محكمة 
سكيكدة لإلشارة فإن أمن والية 
ســكيكدة و فرقة رفقة عناصر 
الدرك الوطنــي وضع مخطط 
فــي شــكل مداهمــات  أمنــي 
ودوريــات يومية على مختلف 
أحياء الوالية من أجل القضاء 
علــى مثــل هكــذا إنحرفــات 
علــى  والحفــاظ  وتجــاوزات 

السكينة واألمن العام .

n ترأست السيدة حورية مداحي 
والي والية ســكيكدة رفقة الســيد 
رئيس المجلس الشــعبي الوالئي  
التنفيذي للوالية  اجتماع المجلس 
بمقر الوالية– قاعة اإلجتماعات، 
الســيدات  مــن  و بحضــور كل 
والســادة : األمين العــام للوالية، 
رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس 
المديريــن  و  البلديــة  الشــعبية 
التنفيذيين.تمحور جدول األعمال 
لالمتحانــات  :التحضيــر  حــول 
التعليــم  لشــهادتي  الرســمية 
المتوسط وشهادة البكالوريا للسنة 

الدراسية 2021-2022 :
قدم الســيد مديــر التربية عرضا 
مفصال لمختلــف التحضيرات و 
الترتيبات الخاصة بهاته المواعيد 
مشــاركة  ســتعرف  التــي  و 
35735 مترشــحا فــي جميــع 
التخصصات موزعين على 131 
مركز ) 18147 مترشح لشهادة 
علــى67  موزعيــن  البكالوريــا 
مركز، 17588 مترشح لشهادة 
التعليــم المتوســط موزعين على 
66 مركز( ، يقــوم بتأطير هاته 

االمتحانات 11545 مؤطرا .
كما قــدم مديــر التربيــة عرضا 
مختلــف  حــول  تفصيليــا 
التحضيرات المادية و البشـــرية 
للدخول المدرسي القادم -2022

2023 ، بمــا فــي ذلــك هياكل 
و  جديــدة  تربويــة  ومؤسســات 
ودخولهــا  اســتالمها  المتوقــع 
حيــز الخدمــة، والمقــدرة بـ 03 
متوســطات، مجمعين مدرسيين، 
ثانويــة واحــدة وثــالث مطاعــم 

مدرسية.
حيث أســدت السيدة والي الوالية 
تعليماتهــا لمديريــة التجهيــزات 
العموميــة على ضرورة تســريع 
وتيــرة األشــغال واحتــرام آجال 

التسليم.
وتحسبا إلنجاح هذا الموعد الهام 
، أســدت الســيدة الوالي تعليمات 
المــدراء  و  الدوائــر  لرؤســاء 
التنفيذيــن لتجســيد كل الترتيبات 
، خاصــة تلــك المتعلقة بوســائل 
النقــل المخصصــة للمترشــحين 
و التركيــز علــى الجانب األمني 
داخل و خارج مراكز اإلمتحانات 
باإلضافــة الــى نظافــة المحيــط 
الخارجــي لهاتــه المراكز و كذا 

مراقبة نوعية المواد الغذائية. 
كما أسدت السيدة الوالي تعليماتها 
بضرورة التنســيق بيــن مختلف 
الهيئــات المعنيــة و العمــل على 
توفيــر جميــع الظروف الســيما 
إلنجــاح  البشــرية  و  الماديــة 

اإلمتحانات .
                                  ق.م

خشية تعرضهم اىل تسممات غذائية خطرية

مديرية التجارة تحذر من استهالك كبد التونة
n في بيان صادر عن مديرية 
تحوز  سكيكدة،  لوالية  التجارة 
نسخة  على  الجزائر«،  »عين 
من  المواطنين  حذرت  منه، 
استهالك كبد سمك التونة الذي 
غذائية  تسممات  إلى  يؤدي  قد 

خطيرة.
مدير  قال  السياق  هذا  في  و 
التجارة لوالية سكيكدة، بأنه »مع 
زيادة إستهالك خالل شهر ماي 
من كل سنة لوحظ اإلقبال المكثف 
عليها من طرف المواطنين فيما 

كبد  إلقتناء  اآلخر  البعض  يلجأ 
رغم  عالجية  لدواعي  التونة 
محدثنا  أضاف  و  خطورتها« 
بأن مديرية التجارة من استهالك 
إلى  يؤدي  قد  الذي  التونة  كبد 
تسممات غذائية جماعية تصيب 
العائالت جراء تناول هذه المادة 
لبيع  ل المعروضة  تلك  خاصة 
اليومية  األسواق  مستوى  على 
غير  ظروف  في  واألسبوعية 

صحية«.
                             نورالدين ب

35735مرتشحا للبكالوريا وشهادة 
التعليم المتوسط بالوالية 

سكيكدة :نورالدين .ب

n تنفيذا لتعليمات الســيدة والي 
واليــة ســكيكدة حلــت صبيحــة 
جنــدل  ببلديــة    ، أمــس  ،أول 
ســعدي محمد لجنة والئية مكونة 
من الســادة: الســيد المفتش العام 
لوالية سكيكدة، ممثل عن مديرية 
مديريــة  الســكن، وممثــل عــن 
والســيد  اإلجتماعــي،  النشــاط 

البلدي  رئيــس المجلس الشــعبي 
لبلديــة جندل ســعدي محمد، إلى 
جانب الســلطات األمنية بحضور 
الســيد رئيس دائرة عزابة، وذلك 
مــن أجــل الوقــوف والتحقق من 
المســتفيدين من الســكنات الهشة 

بهذه البلدية.
                                ق.م 

السكن االهش ..اللجنة الوالئية تزنل 
بلدية جندل سعدي محمد 

n إهتــز، أمس، ســكان  وســط 
بلديــة حمادي كرومة في ســكيكدة 
،على وقــع فاجعة أليمة عقب وفاة 
رضيــع يبلغ من العمر 21 شــهر 
كان قد تعرض إلى ســقوط خطير 
من الطابق الرابع لمنزل عائلته في 

ظروف ال تزال مجهولة.
الحادثــة كان قــد اهتــز لها وســط 
المدينة عقب صراخ كبير قادم من 
شــرفة منزل بالعمــار بحي 400 
مســكن، حيث ســرع المــارة الى 

عيــن المكان يشــاهدون رضيع ال 
يتجاوز عمره 21 شهر و هو على 
األرض قد ســقط من الشــرفة في 
ظــروف مجهولة و قد فارق الحياة 
،ليتــم التعجيــل به علــى مصلحة 
االســتعجاالت الطبيــة بمستشــفى 
بوحــارة، أيــن تأكد وفاتــه ليحول 
علــى مصلحــة حفظ الجثــث بينما 
باشــرت مصالح االمــن المختصة 

تحقيقا في مالبسات القضية.
                           نورالدين ب

مرصع رضيع سقط من الطابق الرابع لعمارة 
يف سكيكدة

قضية أموال تربعات الطفلة "انفال" 

مجلس قضاء سكيكدة يعيد فتح الملف  
الجزائر«،  »عين  علمت،   n
بأن  المطلعة،  مصادرها  من 
اعاد   سكيكدة  قضاء  مجلس 
قضية  في  جديد  من  التحقيق 
الحارس  رفعها  التي  االتهامات 
محمد  سكيكدة  لشبيبة  السابق 
جمال  الفريق  رئيس  ضد  ليتيم 
قيطاري، بخصوص تهمة خيانة 
األمانة في قضية تبرعات مالية 
للعائلة  منحها  قصد  له  سلمت 
عملية  إلجراء  معها  تضامنا 
القوقعة  لزراعة  جراحية عاجلة 
الحارس  بنت  انفال  لطفلة 
األسبق، وكانت النيابة بمحكمة 
الحكم  التمست  قد  سكيكدة 
على رئيس شبيبة سكيكدة ب5 
سنوات حبسا نافدة مع تعويض 

الطرف المدني بمبلغ مالي.
سكيكدة  شببية  حارس  كان  و 
رفع  قد  يتيم  ل محمد  األسبق 
دعوة قضائية أمام نيابة محكمة 

سكيكدة يتهم فيها رئيس الشبيبة 
قدره  مالي  مبلغ  باالستيالء على 
إدارة  بأن  قال  مليون  ب300 
اتحاد الحراش و بعض االشخاص 
قد سلموه له عقب نهاية الموسم 
تضامنية  كهبة  الماضي  قبل  ما 
ابنته  لعالج  الحارس  عائلة  مع 
انفال التي ال تزال تنتظر عملية 
زراعة القوقعة، وقال والد الطفلة 
تصرفات  من  استغرب  بأنه 
في قضية  المتهم  الشببية  رئيس 
تسليم  بعدم  تمسكه  و  الحال 
بأنه  قال  أنه  رغم  المالي  المبلغ 
سيمنحه بعد إتمام بعض التدابير 
عن  تهرب  أنه  غير  القانونية، 
في  تتخبط  الطفلة  وترك  وعده 
وضعيتها  يرحم  ولم  المعاناة 
الصحية وصار يرفض حتى الرد 
بأنه  تمسك  و  اإلتصاالت،  على 
تسجيالت  منها  األدلة  كل  يملك 
بعيدا  بالذهاب  متوعدا  صوتية 
تشغل  باتت  التي  القضية  في 

والوطني  المحلي  العام  الرأي 
وأن  اعتبارها سابق خاصة  على 
تضامنية  بمساهمة  يتعلق  األمر 

لطفلة  و  قاهرة  صحي  لوضع 
بريئة.

                       نورالدين ب
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متفرقات 

منطقة دوار الشعير ببلدية بولهيالت بباتنة                                

مافيا العقار تضع يدها على أراض  تابعة للدولة 
وتحولها الى ممتلكات خاصة 

n  طالب ،عشــرات المواطنين القاطنين بمنطقة 
دوار الشــعير التابعة إداريا لبلديــة بولهيالت دائرة 
الشــمرة بوالية باتنة، والي الوالية ورئيس الدائرة 
بضرورة فتح تحقيق في كيفية اســتيالء العشــرات 
مــن مافيــا العقار على قطــع أراضي تابعــة للدولة 

وجعلها ملك لهم .
توجــه هــؤالء المواطنيــن بندائهــم لهاتــه الوســيلة 
اإلعالمية بعد أن لم تجد نداءاتهم أذان صاغية وبقيت 
هاته الظاهرة في تنامي كبير ،وطالت العشــرات من 
القطع األرضية التابعة للدولة وشــيدت فيها مســاكن 
والبعض منها حول الى إســطبالت لتربية المواشــي 
بحكم أن هاته المنطقة فالحية بامتياز ،ولعل الغريب 
فــي األمر حســب تصريحات العديد مــن المواطنين 
اللذيــن التقيناهم أن هاته العصابة هي فئة لهها قرابة 

مع أحد من الســلطات المحلية في المجالس الشــعبية 
البلدية السابقة .

وقد أشــار، هؤالء المحتجين على هاته الوضعية أن 
األمر تفاقم مع جشــع البعض منهــم الذي حول هاته 
األراضي الى إســطبالت وترك البعض األخر يعاني 
مــن اآلثار  المنجرة عن هاتــه األخيرة أمام الروائح 
الكريهة وانتشــار للبعوض ونحن عن مقربة لدخول 
فصل الصيف واشــتداد درجات الحرارة ،ومنهم من 
تطاولت أياديهم على مســاحات الدولة وحولوها الى 

بساتين للزراعة .
وأمــام هاتــه الوضعية التي تعايش معهــا المواطنين 
القاطنيــن فــي هاته المنطقــة الحدودية مــع والية أم 
البواقــي ,اضحــت تشــكلل هاجســا ينغــض حياتهم 
مقابل الصمت والجمود الذي لم تحرك له ســاكنا كل 

السلطات النحلية بالبلدية وكذا األمنية
يذكــر أن هاته الظارهة تعيشــها العديــد من مناطق 

واليــة باتنة خاصــة منها التي تنعــدم لوعاء عقاري 
خــاص وهي شــبه حضرية على غرار بلدية ســقانة 

وتيالطو. 

n     بموجــب الحركـــة األخيــــرة 
المديريــن  سلــــك  مّســــت  التّــــي 
التنفيذيين لقطاع النشــاط االجتماعي 
والتضامــن والتّــــي اقرتهــا الوزارة 
الوصية مؤخــــرا، أشــــرف مســاء 
اول أمــس  األمين العــــاّم  للواليــــة 
» العربـــــي بوزيــان »ممثــــال عن 
والـي واليــة تبّســة »محّمــد البركـة 
داّحــــاج« علــــى مراسيـــم تنصيب 
مديــر النشــاط االجتماعــي الجديــد 
»زين الدين كنزي« خلفــــا للمفتّـش 
» نصرالدين العرفـــي« الــذي أدار 

القطــاع بالنّيـابة.  
مراسيــم التنصيـــب حضرها رئيس 
المجلـس الّشعبـي الوالئــي » حمــزة 
تــّوات » والسلطات المحلية  المدنية 

والعسكرية لوالية تبسة األميــن العام 
للواليــــة وفيـــي كلمتــــه بالمنـاسبة 
، قّدم تهانيــــه إلى الوافــــد الجديــــد 
والّســــداد  التوفيــــق  لــــه  متمنّيــــا 
فــي أداء مهامــــه علـــى رأس هـــذا 
القطــــاع الحّســاس الــذي يتطلّــــب 
جهــود مضاعفــة  للتكّفــل بشريحــة 
معــــوّزة وفئــة من ذوي االحتياجات 
التّرقيــــة لخلفــه  الخاّصــــة متمنيــا 
بالنّيــــابة. جديــر ذكــــره أّن المدير 
الجديد  أصيــــل واليــة »تلمســان« 
، تقلد عــــّدة مناصب قبـــل ترقيــــه 
إلــى مدير للنشـاط االجتمــاعي بعدة 
واليــــات ، باتنــــة ، عين الدفلـــى ، 
ميلـة ومنها قادمــا إلى والية تبّســة.    
                               هواري غريب 

تنصيب مدير جديد للنشاط االجتمايع 
لوالية تبسة  

مخطط لمواجهة الحرائق بميلة
n   فــي إطار التحضير الجيد 
لموسم مكافحة حرائق الغابات 
قــادم٫ وتطبيقا  الفاتح جــوان ال
ــة  ل ــي واليــة مي لتعليمــات وال
فــي مجــال الحد مــن األخطار 
الكبــرى ،شــاركت نهــار أمس  
محافظــة الغابــات لوالية ميلة 
ممثلة في  محافظ الغابات ،إلى 
جانب رؤساء المصالح ورئيس 
مقاطعة الغابات شــلغوم العيد 
في خرجة ميدانية مبرمجة من 
طرف الدرك الوطني  إلى غابة 
حمــام قــرور من أجــل معاينة 
النطــالق  تحضيــرا  المــكان 
منــاورة تدريبية إلخماد حرائق 

الغابــات ،وكذا ضمان ســالمة 
المواطنين وممتلكاتهم  ،وذلك 
بالتعــاون مع: مديرية الحماية 
المدنية القطاع العسكري األمن 
مديرية الموارد المائية ومديرية 
العمومية.َوتمــت  األشــغال 
الخرجة الميدانية تحت اشراف 
العيــد  شــلغوم  دائــرة  رئيــس 
ورئيس بلدية واد العثمانية اين 
تم تحديد المواقع وسيناريوهات 
بعيــن  ــة  المحتمل التدريبيــة 
المــكان في انتظــار االنطالق 
يــة  خالل  ــي لهــذه العمل الفعل

األيام القادمة.
                         محمد ب 

  توقيف شخصني لتورطهما يف شجار جمايع 
بعني عبيد بقسنطينة

n     تمكنــت الضبطيــة القضائيــة 
ألمــن دائــرة عين عبيد ، مــن توقيف 
شــخصين يبلغان من العمر  25 و27 
سنة ، لتورطهما في قضية حمل سالح 

أبيض محظور دون مبرر شرعي.
    وقائــع القضية حســب بيان صادر 
عــن خليــة االتصــال ألمــن واليــة 
قسنطينة  تعود إلى قيام قوات الشرطة 
بــذات المصلحة بدوريات راكبة  عبر 
كامل قطاع االختصاص على مستوى 
مدينــة عين عبيد ، أين لفــت انتباههم 
شــجار باســتعمال أســلحة بيضــاء ، 

ليتــم التدخل الفــوري من قبل عناصر 
الشــرطة وفض الشــجار مــع توقيف 
الشخصين و بحوزتهما أسلحة بيضاء 
) ســيف و ســكين (، أين تم اقتيادهما 
رفقــة المضبوطات إلى مقر المصلحة 
القانونيــة  اإلجــراءات  الســتكمال 

الالزمة.
 بعــد االنتهــاء من مجريــات التحقيق 
تــم إنجاز ملف إجــراءات جزائية  في 
حــق المعنيان قدما بموجبه أمام النيابة 

المحلية.
                                دالل.ب

باتنة محمد دحماني 

n     نظمــت، أمس، بالمدرســة 
االولمبيــة الوطنيــة بحــي الباز، 
غــرب مدينــة ســطيف، فعاليات  
نــدوة علمية وطبيــة،  من تنظيم 
مخبر العلوم الرياضية واألنشطة 
البدنيــة لجامعة ســطيف 2 محمد 
األمين دباغين ،وبمشاركة أطباء 
ومختصين في الطب والرياضة،  
وهــذا حول مخاطــر البدانة على 
الصحة العامة لإلنسان وما تسببه 
من مضاعفات في شكل أمراض 
مزمنــة مثل الســكري وأمراض 
القلب والضغط الدموي المرتفع. 
وقد حملت الندوة العلمية عنوان: 
الحركة رهان الصحة العمومية،  
حيــث أجمعــت أراء المتدخليــن 
مــن األطباء خاصة علــى أهمية 
المتواصلــة  البدنيــة  الحركــة 
،ودورهــا في التخفيف من اآلثار 
التركيــز  ،مــع  للبدانــة  الســلبية 

علــى الحميــة الغذائية المناســبة 
،وتكريــس الممارســة الرياضية 

كممارسة دائمة .
من جهة أخرى، تتواصل فعاليات 
الملتقــى العلمــي الوطنــي الثاني 
الــذي تحتضنه جامعة ســطيف/ 
مــدار  /علــى  عبــاس  فرحــات 
األسبوع الجاري بمشاركة وطنية 
واسعة، وتناولت األشغال، أمس، 
مســألة صحة المواطــن كمحور 
أساســي مــن المحــاور الثالثــة 

المسطرة ألشغال الملتقى.
مــن  العديــد  تقديــم  تــم  وقــد 
المحاضرات من طرف األســاتذة 
لتبيــان  الصحــة  ومســؤولي 
االســتراتيجية الوطنية للدولة في 
مجــال الصحة العموميــة ،قصد 
الحفــاظ علــى األمــن الصحــي 

للمواطن والمجتمع .
                   نورالدين بوطغان

ندوة علمية حول مخاطر البدانة عىل الصحة 
العمومية

مديرية الثقافة والفنون بجيجل تنظم خرجة  ميدانية للمقربة الفنيقية بالرابطة

بشــهر  ــاء  ف االحت إطــار  فــي     n
ثقافــي العالمي كان الموعد  التراث ال
ــى المقبرة  ،أمس،مــع خرجة أثرية إل
نيقية أو البونيقية بالرابطة وســط  في ال
مدينة جيجــل بحضور الشــركاء في 
ــة المواقع األثرية و اآلثار و من  حماي
تنظيم متحف كتامة وإشراف مديرية 
ثقافة والفنون بالوالية ، حيث كانت  ال
الخرجــة علمية قانونية اســتطالعية 
أين قدم الخبير األثري فارس مكموش 
ا للموقع و  ي إطار بالمديرية شرحا واف
كذلك العناصر األساسية في جوانبها 
ــة و األمنية لعملية  ــة  اإلداري ي قانون ال
ثقافي بالجزائر ،وهذا  حماية التراث ال
قانون اإلطار رقم 04  طبقا ألحــكام ال
ية 1998  ل / 98 المــؤرخ في 17 جوي
ثقافي و  ــراث ال ت ــة ال ــق بحماي المتعل

لفة . نصوصه التطبيقية المخت
كمــا تدخلت مســؤولة متحــف كتامة 
يفتــح بعدها  ــراث ،ل ت بكلمــة حــول ال
نقــاش بتأطيــر مــن مدير  ل المجــال ل
القطاع بمشاركة كل من األمن الوطني 
بــري و شــرطة الحــدود ، الجمارك  ال
ــة ، إدارة مطار فرحات عباس  ي الوطن
يــن انضمــوا  ــى مواطن ،باإلضافــة إل

قائية . ل للخرجة بصفة ت
ــة  ي الميدان الخرجــة  أختتمــت  وقــد 
ــة مــن االقتراحات تصــب كلها  بجمل
في تحســين إجــراءات الحفــاظ على 
ثقافي بجميع أشــكاله و تقديم  ا ال ن تراث
شــهادات شــكر و عرفــان و تقديــر 
لشركاء القطاع في حماية هذا التراث 

تنا. تنا و أصال الوطني رمز هوي
                           نصرالدين - د

سكان بعني عبيد يعانون من المياه الراكدة

ديوان الرتقية والتسيري العقاري يحمل "سياكو" والبلدية المسؤولية 

n   يواصل مواطنو بلدية عين عبيد بقسنطينة  
رفــع تظلماتهــم  للســلطات المعنية بخصوص 

تسجيل  شــرفات العديد من المباني المتهالكة 
و التي لم تعد مقاومة للماء ، الســيما تلك التي 

يتسبب فيها   تسرب مياه األمطار  .
 قال السيد بعلي ، عضو جمعية األحياء ، »هذه 
المشكلة أصبحت ال تطاق«. » كما انهم يعانون 
م يتم تطهير من  تــي ل كذلــك من البرك المائية ال
بنايات او  ــاه الراكدة الموجودة غــي مدخل ال المي
فــي الشــارع ، والتي تنبعث منهــا روائح كريهة 
مما  أصبحت مأوى  للبعوض الذي يغزو الشقق.
 أفــاد ســكان آخــرون فــي عزبة تواتــي أن عدم 
وجود العزل المائي في الشرفات يعني أن شققهم 
تتعرض النســكاب المياه في كل مرة يسقط فيها 

تالي تؤدي إلى االنهيار.  ال المطر. و ب
ــى هــذه االدعــاءات ، أشــار المكلــف  ورداً عل
باالتصال في المكتب المحلي إلدارة الممتلكات 
العامــة )OPGI( إلى أن وضع المباني في حي  

تواتــي ، التي تضم 100 أســرة ، يتطلب تدخل 
المتخصصيــن في مجال الصرف الصحي ،وأن 
ا  ًي األمــوال لمثل هــذه العملية غير متوفــرة حال

بسبب عدم دفع  المستأجرين ا إيجاراتهم. 
وأشار مســؤول االتصال في OPGI إلى أنه تم 
االهتمام بالمشــاكل التي تواجه سكان مجمعات 
سعيد بوعلي السكنية 100 وحدة سكنية و 127 
و 12 وحــدة ســكنية وقطاعات أخــرى في إطار 
ا لتعليمات  ًق ي الصندوق الوطني لإلسكان ،و تطب
لتكفل  ــا ل ب الوالي في ســيتم إطــالق برنامج قري
بهــم، وإضافة إلى ذلك ســيتم  توســيع العملية 
ا و 14 و 210 و  لتشــمل مجمعات 154 مســكًن
ا ، و اضاف ذات المتحدث  أن  المياه  72 مسكًن
الراكدة في مداخــل المباني ليس من اختصاص 
و   ســياكو  اختصــاص  مــن  ولكــن   ،  OPGI

بلدية. وال

قسنطينة :مريم بن جامع 
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المسؤولية  إسرائيل،  »حماس«،  حركة  حملت 
المستوطنين  دعوات  تداعيات  عن  الكاملة 
هيكلهم  وبناء  المشرفة  الصخرة  قبة  هدم  إلى 

القدس«. يسمى »توحيد  ما  يوم  في  المزعوم، 
»حماس«  حركة  حذرت  صحفي،  تصريح  وفي 
»الهافا«  منظمة  رئيس  »دعوة  قائلة: 

قبة  هدم  إلى  المستوطنين  لقطعان  الصهيونية، 
في  المزعوم،  هيكلهم  وبناء  المشرفة  الصخرة 
مباشر  استفزاز  القدس«،  »توحيد  يسمى  ما  يوم 
ضد  خطير  وتصعيد  وأمتنا،  شعبنا  لمشاعر 

ومقدساتنا«. وقيمنا  هويتنا 
االحتالل  »تحمل  أنها  على  »حماس«  وشددت   
أن  مؤكدة  تداعياته«،  عن  الكاملة  المسؤولية 
الجماعات  هذه  بها  تعبث  التي  اللهب  »نار 
وحكومته،  االحتالل  قادة  على  سترتد  المتطرفة، 
وتحمل في طياتها نذر سقوطهم وزوال كيانهم«.
الحشد  إلى  شعبنا  »جماهير  الحركة  دعت  كما 
المبارك،  األقصى  إلى  الرحال  وشد  والرباط 
ضد  المواجهة  وتصعيد  قوة،  بكل  والتصدي 

الخطيرة«. التهويدية  ومخططاته  االحتالل 
قادة  لـ«أمتنا،  دعوة  »حماس«  ووجهت 
مسؤولياتها  تحمل  إلى  وشعوبا،  ومنظماٍت 
الجاد  والتحرك  األقصى،  حماية  في  التاريخية 
األولى  المسلمين  بقبلة  والعبث  التدنيس  لمنع 
مطالبة  الرسول«،  ومسرى  الحرمين،  وثالث 
إلى  ومنظماته  بمؤسساته  الدولي  المجتمع 
لها  ستكون  التي  االقتحامات  تلك  ومنع  »تجريم 

المنطقة«. عموم  على  خطيرة  تداعيات 
ق ـ د

»حماس«: الدعوات لهدم قبة 
الصخرة لعب بالنار وتصعيد خطير 

ضد مقدساتنا

بإعادة  األربعاء،  روسيا،  تعهدت 
سيطرت  التي  األراضي  إعمار 
الحرب  بداية  منذ  أوكرانيا  في  عليها 
ونقلت  الماضي.  فبراير/شباط  في 
مارات  عن  الروسية  اإلعالم  وكالة 
الوزراء  رئيس  نائب  خوسنولين، 
ستمول  روسيا  إن  قوله،  الروسي، 
األوكرانية  األراضي  إعمار  إعادة 
التي سيطرت عليها، وستصلح الطرق 

التي تربط تلك المناطق مع روسيا.
وقال خوسنولين إن روسيا »حررت« 

األراضي وسوف تعيد بناءها.
الروسية  اإلعالم  وكالة  ذكرت  فيما 
النووية،  للطاقة  زابوريجيا  محطة  أن 
حيث  من  أوروبا  في  األكبر  وهي 
وأوكرانيا  روسيا  ستزود  القدرة، 

بالطاقة، لو دفعت األخيرة مقابل ذلك.
واستولت القوات الروسية على محطة 
زابوريجيا من أوكرانيا في وقت سابق. 
من جانب آخر، أظهرت بيانات أولية 
أصدرتها وزارة المالية الروسية اليوم 
الروسي  الدفاعي  اإلنفاق  أن  األربعاء 
ارتفع بنسبة %40  تقريبا في األشهر 
األربعة األولى من العام بعد أن مرت 
ثالثة أشهر تقريبا على حملة عسكرية 
وأنفقت  أوكرانيا.  في  النطاق  واسعة 
 26.4( روبل  تريليون   1.7 روسيا 
الدفاع بين شهري  مليار دوالر( على 
من  يقرب  ما  وهو   ، وأفريل  جانفي 
البالغة  كلها   2022 ميزانية  نصف 
 2.6 يعادل  بما  روبل  تريليون   3.5

% من الناتج القومي المحلي.

المالية  وزارة  وكانت 
البداية  الروسية تتوقع في 
تحقيق فائض نسبته واحد 
بالمئة من الناتج اإلجمالي 
تريليون   1.3 أو  المحلي 
 ،2022 لعام  روبل 
عجزا  اآلن  تتوقع  لكنها 
تريليون   1.6 إلى  يصل 
للسماح  األقل  على  روبل 
التي  الدعم  بمدفوعات 
حملة  وطأة  من  تخفف 

غير مسبوقة من العقوبات االقتصادية 
الغربية.

اللجوء  الروسية  الحكومة  وتعتزم 
الروسي،  الوطنية  الثروة  لصندوق 
ومصدره  أمان  كشبكة  يعمل  الذي 

العجز  لتغطية  والغاز،  النفط  عائدات 
التي  والسندات  األسهم  قيمة  ودعم 
موسكو  أرسلت  منذ  بشدة  تراجعت 
وعتادها  قواتها  من  اآلالف  عشرات 

الثقيل إلى أوكرانيا في 24 فيفري.
 ق ـ د

روسيا تتعهد بإعمار األراضي »املحررة« يف أوكرانيا

صرح سكرتير مجلس األمن الروسي، نيكوالي باتروشيف، 
بأن أعمال الدول الغربية قوضت االستقرار االستراتيجي 

في أوروبا والشرق األوسط، وفي العالم عموما.
أيضا  هددت  الغرب  إن خطوات  الروسي  المسؤول  وقال 
البنية األمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وزعزعت 

االستقرار في العالم بشكل عام.    
وأشار باتروشيف في تحية وجهها لسفراء أجانب التقوا يوم 
األربعاء بقيادة المجلس، إلى أن »عدم االستقرار يستمر في 
الزيادة على خلفية ظهور مراكز قوة جديدة في العالم، وذلك 
بسبب تمسك بعض الدول بهيمنتها الجيوسياسية«، الفتا إلى 
ومضت  اآلخرين،  بمصالح  عابئة  »غير  الدول،  هذه  أن 
إلى التدمير المتعمد لمنظومة االستقرار الدولي التي تكونت 
على مدار السنين، وتجاهلت المقترحات الروسية الخاصة 

بالضمانات األمنية«.
قائال:  السياق  هذا  في  الروسي  األمن  مجلس  أمين  وتابع 
في  االستراتيجي  االستقرار  تقويض  تم  »وبالمحصلة، 
أوروبا والشرق األوسط، وتقويض البنية األمنية في منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ. وبنتيجة حرب العقوبات التي شنت 
االجتماعي  الوضع  حاد  بشكل  تزعزع  فقد  روسيا،  ضد 
من  العديد  ودفعت  العالم،  أنحاء  جميع  في  واالقتصادي 

الدول إلى حافة المجاعة«.
ق ـ د

بحسب تقرير أمريكي: 

ترامب وبايدن يتحمالن 
مسؤولية »االنهيار الكاريث« 

ألفغانستان
ترامب«  دونالد  السابق:  الرئيس  أمريكي  تقرير  حمل 
والرئيس الحالي جو بايدن، مسؤولية »االنهيار الكارثي« 
في الجمهورية األفغانية، واالستيالء عليها من قبل حركة 

»طالبان«.
إعمار  إلعادة  العام  المفتش  مكتب  قدمه  لتقرير  ووفقا 
أفغانستان إلى الكونغرس األمريكي، فإن انسحاب القوات 
للجيش  المعنوية  الروح  دمر  أفغانستان،  من  األمريكية 
األفغاني، ألنه كان يعتمد على الدعم العسكري األمريكي.

وأضاف التقرير: »تسببت الصفقة الثنائية للرئيس السابق 
دونالد ترامب مع حركة »طالبان« في 29 فيفري 2020، 
قوات  تفكك  في  بها،  بالتمسك  بايدن  جو  الرئيس  وقرار 

األمن األفغانية«.
ولفت إلى أن »هذا التفكك دفع أعضاء بارزين في الحكومة 
األفغانية، بمن فيهم الرئيس أشرف غني ومستشاره لألمن 
البالد مع دخول  الفرار من  إلى  القومي، حمد هللا محب، 

»طالبان« إلى العاصمة كابول في 15 أوت 2021«.
أفغانستان، جون  إعمار  إعادة  لشؤون  العام  المفتش  وقال 
اتفاق  توقيع  بعد  الجوية  الضربات  من  الحد  إن  سوبكو، 
الوطني  الدفاع  قوات  أفقد  وطالبان  المتحدة  الواليات 
األفغانية ميزة رئيسية في ردع »طالبان«، بحسب التقرير.
وبعد توقيع االتفاق مع »طالبان«، انخفض الدعم العسكري 
األمريكي للقوات األفغانية، الذي تضمن أيضا انخفاضا في 
الضربات الجوية في عام 2020 بعد مستوى قياسي مرتفع 

في العام السابق.
وبحسب التقرير، تم دعم الجيش األفغاني والقوات الخاصة 
 90 من  يقرب  بما  العسكرية  والشرطة  الجوية  والقوات 
بين عامي  المساعدات األمنية األمريكية  مليار دوالر من 

2002 و 2021.
وضاعف االنسحاب السريع من تدني الرواتب في الجيش 
األفغاني والتي لم يتم دفعها في كثير من األحيان، باإلضافة 
عدم وصول  إلى  أدى  ما  اللوجيستية،  الخدمات  إلى سوء 
الطعام والذخيرة إلى عناصر الجيش األفغاني، والتي انتهى 

بها األمر في كثير من األحيان في أيدي »طالبان«.
ق ـ د

باتروشيف: خطوات الغرب 
قوضت االستقرار االسرتاتيجي 

يف أوروبا والرشق األوسط

سفيرة  األربعاء،  الروسية،  الخارجية  وزارة  استدعت 
تقديم  على  لالحتجاج  مورد  مالينا  موسكو  في  السويد 

بالدها طلبا لالنضمام إلى حلف الناتو.
استدعاء  تم  إنه  السويدية،  أفتونبالدت  صحيفة  وقالت 
الخارجية  وزارة  إلى  أيضاً  وإسبانيا  فرنسا  سفيري 
الروسية، حيث طلبت روسيا »إجابات حول سبب طرد 

هذه الدول للدبلوماسيين الروس.«
وهذا التوتر يأتي في سياق تقديم السويد وفنلندا رسميا 
طلبا لالنضمام لحلف شمال األطلسي »الناتو«، وهو ما 
وصفه سكرتير عام الحلف من جانبه بـ »يوم تاريخي«
ومن جانبها أفادت وزارة الخارجية الروسية، أن النائب 

األول لوزير الخارجية الروسي فالديمير تيتوف استقبل 
مارد،  مالينا  روسيا  لدى  السويد  سفيرة  األربعاء  يوم 
التي أبلغت عن القرار الذي اتخذته الحكومة السويدية 

لالنضمام إلى الناتو.
إلى  الروسي  الجانب  أشار  فقد  الخارجية  وبحسب 
شمال  حلف  إلى  السويد  انضمام  من  البالد  موقف  أن 
األطلسي قد تم اإلعالن عنه رسمياً أكثر من مّرة، وهو 
مبني على موقف مفاده أن اختيار طرق ضمان األمن 
القومي هو حق سيادي لكل منهما، ولكن هذا ال ينبغي 

أن يخلق تهديدات أمنية لدول أخرى.
 وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن رد الفعل 

بما في ذلك  المحتملة من جانب روسيا،  الرد  وتدابير 
على  كبير  حد  إلى  ستعتمد  التقني،  العسكري  الجانب 
العواقب الحقيقية لدمج السويد في حلف شمال األطلسي، 
على  األجنبية  العسكرية  القواعد  انتشار  ذلك  في  بما 
من  كل  تقّدمت  بعدما  ذلك  يأتي  السويدية.  األراضي 
حلف  إلى  لالنضمام  رسمية  بطلبات  والسويد  فنلندا 

شمال األطلسي اليوم األربعاء.
طلبات  ستولتنبرغ،  ينس  للحلف،  العام  األمين  وتلقى 
من سفيري فنلندا والسويد لعضوية بلديهما في الحلف 

العسكري.
ق ـ د

روسيا تستدعي سفيرة السويد

بريطانيا.. حزب العمال يطالب بتعليق عضوية النائب املتهم بارتكاب جرائم اغتصاب
 

المتهم  النائب  إلى تعليق عضوية  الوزراء بوريس جونسون  البريطاني، يوم األربعاء، رئيس  العمال  دعا حزب 
بارتكاب جرائم اغتصاب، في حزب المحافظين.

وقال متحدث باسم حزب العمال إنه »نظرا لطبيعة المزاعم، ال يبدو أنه من الممكن إبقاء هوية النائب غير معلومة«.
وقال المتحدث باسم جونسون أنه سيتم الكشف عن هوية النائب، إذا تم اتهامه بارتكاب جريمة جنائية.

وذكرت صحيفة »اإلندبندنت« أن تعليق العضوية هذه، ستؤدي حتما إلى الكشف عن اسم النائب، الذي لم تكشف 
الشرطة أو حزب المحافظين عن هويته، ولكن طلب منه فقط عدم الحضور إلى البرلمان أثناء التحقيق.

وجاء الطلب في الوقت الذي قالت فيه عضوة مستقلة في لجنة معايير مجلس العموم إنها ستوافق »دون تردد« على 
تعليق النائب عن العمل أثناء التحقيق.

ق ـ د



الخميس 19 ماي 2022 م / الموافق لـ 18 شوال 1443 هـ

حرية و مسؤولية 

فيغولي 
يودع 

جماهير 
جالطة سراي

رغم تلقيه 
عدة عروض 

..باليلي يفضل 
االستمرار مع 

بريست
ص 12

ص 13

يتقدمهم مهاجم نيس براهيمي ونجم أنجي لعرويس 

6 أسماء جديدة مرشحة للمشاركة
في تربص »الخضر« القادم

ص 12

البريميرليغ 
يعلن عن 
جائزتين 

جديدتين 
لألفضل

كرة القدم: الدولي الجزائري السابق، فوزي 
منصوري في ذمة اهلل

ص 12



عين على الرياضة عين على الرياضة 
1213

يتقدمهم مهاجم نيس براهيمي ونجم أنجي لعرويس 

6 أسماء جديدة مرشحة للمشاركة
في تربص »الخضر« القادم

الخميس 19 ماي 2022 م
الموافق لـ 18 شوال 1443 هـ

الخميس 19 ماي 2022 م
الموافق لـ 18 شوال 1443 هـ

تاج الدين 

من  الذي  المقبل  الخضر  معسكر  سيشهد 
الجاري  ماي  يوم29  ينطلق  أ،  المرتقب 
في  جدد  العبين  تواجد  موسى  بسيدي 
بلماضي  جمال  الوطني  الناخب  تشكيلة 

لعروسي  ياسر  أونجي  العب  يتقدمهم 
ومهاجم نيس الشاب بالل براهيمي .

وحسب ما علمناه من مصادر مقربة من 
استقر  بلماضي  فإن    « محيط«الخضر 
األيمن  كليرمون  ظهير  استدعاء  على 
البلجيكي  كورتري  وثنائي  زدادكة  حكيم 

مسعودي   وبالل  قادري  القهار  عبد 
بلماضي،  بينها  يفاضل  أخرى  ومواهب 
التي  النهائية  القائمة  على  االستقرار  قبل 
ستخوض مباراتي أوغندا وتنزانيا الشهر 

المقبل.
التركي  سبورت  هاتاي  نادي  أعلن  كما 

ميدان  متوسط  بأن  الرسمي  موقعه  على 
الفريق مهدي بوجمعة تلقى دعوة رسمية 
الوطني  المنتخب  مع  المشاركة  أجل  من 

الجزائري خالل شهر جوان المقبل .
و كان بوجمعة قد قدم مستويات اكثر من 
التركية  المالعب  في  الموسم  هذا  رائعة 
األمر الذي جعل المدرب جمال بلماضي 

يستدعيه .
التربص  يسجل  بأن  المرتق  من  كما 
لمقابلتي أوغندا تنزانيا غياب عدة أسماء 
بما فيها ما يعرف بالركائز ألسباب تتعلق 
بنقص المنافسة وعدم الجاهزية ولإلصابة  
إسالم  التاريخي  الهداف  مقدمتهم  وفي 
مع  المشاركة  عن  البتعاده  سليماني، 
سبورتنغ منذ فترة، وأيضا لتفهم بلماضي 
الالعب،  بها  التي يمر  الصعبة  للظروف 
جديدة  وجهة  عن  للبحث  األخير  وحاجة 
وجمال  فيغولي  وكذا  المقبل،  الموسم 
فريق  عن  يبحث  يبقى  الذي  بلعمري 
يلعب له ، إلى جانب بونجاح الذي خرج 
وآخر  خامس  أما  الكوتش،  حسابات  من 
نيس  مدافع  فهو  المحتملين،  المستبعدين 
من  تعافيه  لعدم  عطال،  يوسف  الفرنسي 
الشهر  لها  خضع  التي  الكتف،  جراحة 

الماضي.

 انتقل إلى رحمة الله مدافع المنتخب الوطني الجزائري 
ناهز  عمر  عن  منصوري،  فوزي  القدم،  لكرة  السابق 
ما  حسب  المرض،  مع  طويل  صراع  بعد  عاما   66

أعلنه يوم األربعاء ناديه السابق مونبليي الفرنسي.
فقيد الكرة الجزائرية المولود بتاريخ 17 يناير 1956 
مشوارا  له  كان  تونس(,  )شمال  بورقيبة  منزل  بمدينة 
رفقه  للثمانيات,  الجزائري  الوطني  المنتخب  مع  طيبا 
لخضر بلومي ورابح ماجر و قندوز والمرحوم مهدي 
سرباح. وكان منصوري قد شارك أساسيا مع المنتخب 

و1986  بأسبانيا   1982 مونديالي  في 
بالمكسيك. ويكفيه شرفا أن كان ضمن الجيل 
الذهبي الذي تغلب على منتخب ألمانيا الغربية 
العتيد في مونديال إسبانيا عام 1982 عندما 
تاريخيا  فوزا  الصحراء«  »محاربو  حقق 
في  للجزائر  انتصار  أول  ليحققوا   )2-1(
مونديال  نهائيات  خاض  كما  النهائيات. 
المكسيك عام 1986, عندما خرج  المنتخب 

الوطني مرة ثانية في دور المجموعات.
فوزي  كان  القاري,  المستوى  على  و 
الوطني  المنتخب  مع  توج  قد  منصوري 
إفريقيا  كأس  نهائيات  في  الثالثة  بالمرتبة 
لألمم بكوت ديفوار سنة 1984, عندما فاز 
المصري  المنتخب  ضد  الترتيبي  اللقاء  في  رفقائه  مع 
1-3, من إمضاء كل من ماجر وبلومي وياحي.  بنتية 
بعد  الكاميرون  منتخب  بلقبها  توج  التي  الطبعة  وهذه 
انتصاره على حساب نيجيريا )1-3( في اللقاء النهائي.
دافع  قد  منصوري  فكان  األندية,  مستوى  على  أما 
 1981 من  دفعتين  على  الفرنسي  مونبليي  ألوان  عن 
في  وخاض   1986 إلى   1985 من  ثم   1983 إلى 
صفوفه 61 مباراة. كما لعب ألندية نيم وبيزييه وميلوز 

الفرنسية.

الممتاز عن  الدوري اإلنجليزي  أعلنت رابطة 
الموسم  خالل  تقديمهم  سيتم  جديدتين  جائزتين 

الحالي من البريميرليغ.
استحداث  سيتم  أن  بيانها  في  الرابطة  وقالت 
 Oracle شركة  من  بدعم  جديدتين  جائزتين 

أحد الرعاة الرسميين للدوري اإلنجليزي
وقالت الرابطة أن الجائزة األولى هي »أفضل 
محتملة«  غير  بعودة  الفوز  يحقق  فريق 

في  هدف  أقوى  »جائزة  هي  الثانية  والجائزة 
المسابقة«.

على  المحتملة  غير  العودة  جائزة  وتعتمد 
 Stats إحصائية احتمالية الفوز التي طورتها
تحقيق  فرصة  تحسب  والتي   ،Perform
محاكاة  طريق  عن  التعادل  أو  للفوز  الفريق 
ما تبقى من المباراة 100 ألف مرة، كما قال 
بيان الرابطة الرسمي. وأضاف البيان: »يعتمد 

من  سنوات  أربع  على  النموذج 
بيانات المباراة ويأخذ في االعتبار 
أرضه  على  الفريق  كان  إذا  ما 
الحالية،  والنتيجة  خارجه،  أو 
والالعبين  الممنوحة،  والعقوبات 
الحمراء،  والبطاقات  الملعب،  في 
والوقت المتبقي في المباراة، ويتم 
دقيقة  كل  الفوز  احتمالية  حساب 
لكل مباراة من الدوري اإلنجليزي 
الوقت  في  الموسم،  في  الممتاز 

الفعلي«.
إلى  الجائزة  »ستذهب  وتابع: 
في  للفوز  عاد  الذي  الفريق 
صعبة  ظروف  ظل  في  المباراة 
أو  للمباراة،  إعادته  تعيق  للغاية 
احتمال  أدنى  هناك  كان  حيث 
أقوى  لجائزة  بالنسبة  أما  للفوز«. 
لصاحب  منحها  سيتم  هدف، 
الهدف األكثر قوة الذي تم تسجيله 
في الدوري اإلنجليزي هذا الموسم 
الكرة  والذي يحمل أسرع متوسط   سرعة من 

التي يتم تسديدها على المرمى.
تسجيلها  تم  التي  ف  األهدا أن  الرابطة  وقالت 
سيتم  التي  هي  ء  الجزا منطقة  من خارج  فقط 
بهذه  الفائز  تحديد  أجل  من  فقط  إليها  النظر 

الجائزة.
وكاالت

قدم أسطورة كرة القدم الهولندية، ماركو فان باستن، نصيحة لمواطنه إريك 
تن هاغ، المدرب الجديد لنادي مانشستر يونايتد اإلنجليزي، بضم المغربي 

حكيم زياش، جناح تشيلسي الحالي.
وأعلن مانشستر يونايتد تعاقده مع تن هاغ في أبريل الفائت، من أجل تسلم 
إمكانية  مع  سنوات،  ثالث  ولمدة  القادم،  الموسم  من  بدءا  الفريق،  تدريب 

التمديد لعام رابع.
وصرح فان باستن في أحد البرامج على قناة ZIGGO SPORT الهولندية: 
»أعتقد أن حكيم زياش يمكن أن يكون العبا جيدا جدا في مانشستر يونايتد 

مع إريك«.
نفس  في  باستن  فان  على  ورد  االقتراح،  هذا  أهمية  من  قلل  هاغ  تن  لكن 
البرنامج: »بالطبع الحال كان ذلك في أياكس، علينا تحليل األمور جيدا من 

أجل اتخاذ القرارات الصائبة«.
وأضاف المدرب الجديد ليونايتد: »أعمل اآلن على ترتيب األمور، سأنظم 

الجهاز الفني، وأضع الجدول الزمني، وأعد الفريق للموسم المقبل«.
وسبق لزياش أن لعب تحت قيادة تن هاغ في أياكس، وتوج معه بلقب الدوري 
الهولندي في موسم 2018-2017، قبل أن يرحل صوب تشيلسي في صيف 

عام 2020، مقابل 33 مليون جنيه إسترليني.
ويعاني زياش مع »البلوز« منذ مطلع الموسم الحالي، تحت قيادة األلماني 
توماس توخيل، رغم دوره البارز في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا 

وكأس السوبر األوروبي وكأس العالم لألندية في عام 2021.
التشكيل األساسي، من  فقط في  مباراة   12 واعتمد توخيل على زياش في 
أصل 42 خاضها في جميع البطوالت، سجل خاللها النجم المغربي 8 أهداف 

فقط، كما قدم 6 تمريرات حاسمة.
برشلونة،  وسط  يونغ، العب  دي  فرينكي  مع  التعاقد  إلى  هاغ  تن  ويتطلع 
وماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، اللذين تزامال سويا تحت قيادة المدرب 

ذاته في أياكس، وفق موقع sportbible البريطاني.
وكاالت

أسطورة هولندا ينصح
مدرب مانشستر يونايتد 
الجديد بضم نجم مغربي

البريميرليغ يعلن عن جائزتين 
جديدتين لألفضل

كرة القدم: الدولي الجزائري السابق، فوزي 
منصوري في ذمة اهلل

 ...  أخبــار محرتفينا 

للجنة  السابق  العضو  كيمنتي،  فرانكو  يعتقد 
إيطاليا  منتخب  فرص  أن  اإليطالية،  األولمبية 
2022 في قطر. العالم  تجددت في بلوغ كأس 

»فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  وفتح 
تشيلي  شكوى  في  تحقيقا  الماضي،  األربعاء 
اإلكوادور  منتخب  لالعب  مزورة  وثائق  حول 
في  الفريقين  مباراة  خالل  كاستيو،  بايرون 
نهائيات  إلى  المؤهلة  الجنوبية  أمريكا  تصفيات 

العالم. كأس  بطولة 
القدم  لكرة  اإلكوادوري  االتحاد  دعوة  وتمت 
التابعة  االنضباط  لجنة  أمام  موقفه  لعرض 

. للفيفا
صحيفة  نقلتها  تصريحات  في  كيمنتي  وقال 
تؤمن  ألن  إمكانية  »هناك  ريبوبليكا«:  »ال 
من  أكبر  بشكل  العالم  كأس  في  مقعدها  إيطاليا 

المتوقع«.
العبا  أشركت  اإلكوادور  أن  »يبدو  وأضاف: 
ذلك  ثمن  يدفعوا  وقد  المشاركة،  له  يحق  ال 

غاليا«.
وتابع:«إذا تم إثبات خطأ اإلكوادور، فإن هناك 
أفضل  مشاركة  عن  تتحدث  الفيفا  في  قاعدة 

إيطاليا«. وهو  مصنف،  منتخب 
قواعد  هذه  صالحنا،  في  هذا  »اآلن،  وختم: 

بذلك«. نؤمن  ونحن  اللعبة، 
إلى  التأهل  في  فشل  قد  إيطاليا  منتخب  وكان 
بعد  التوالي  على  الثانية  العالم للمرة  كأس 
في  الشمالية  مقدونيا  أمام  الصادمة  خسارته 
الملحق في مارس، رغم  النهائي في  الدور قبل 

أقل من عام. 2020 قبل  بلقب يورو  تتويجه 
وكاالت

رغم تلقيه عدة عروض 
..بالييل يفضل االستمرار 

مع بريست 

فالمينغو البرازيلي إلى ثمن نهائي كوبا 
ليبيرتادوريس

بفوز  الثامنة  للمجموعة  كمتصدر  ليبيرتادوريس،  نهائي كوبا  ثمن  البرازيلي  فالمينغو  بلغ 
عريض على ضيفه أونيفيرسيداد كاتوليكا التشيلي 0-3 في إياب الجولة ما قبل األخيرة من دور 

المجموعات.
ويليان أراو افتتح التسجيل لفالمينغو في الدقيقة السابعة.ورفع إيفرتون ريبييرو غلة الضيوف إلى 

هدفين عند الدقيقة التاسعة والثالثين.
قبل أن يختتم بيدرو الثالثية في آخر لحظات الوقت األصلي، ليحقق فالمينغو فوزاً رابعاً ضمن 

به بلوغ دور الستة عشر كمتصدر للمجموعة بثالث عشرة نقطة.
فيما توقف عداد الفريق التشيلي عند نقطتين في قاع الترتيب.

على  بالفوز  الثالثة،  للمجموعة  كمتصدر  النهائي  ثمن  إلى  األرجنتيني  إستوديانتيس  تأهل  كما 
مضيفه ريد بول براغان تينو البرازيلي بهدف دون رد.

الدقيقة السابعة والسبعين، ليهدي فريقه انتصاراً  الفوز عند  ديل بريتي منح إستوديانتيس هدف 
رابعا منحه بطاقة العبور إلى دور الستة عشر بثالث عشرة نقطة في الصدارة.

فيما توقف عداد براغان تينو عند خمس نقاط في المركز الثاني.
وحافظ كورنثيانس البرازيلي على صدارة المجموعة الخامسة ولو مؤقتاً، بتعادله مع مستضيفه 

ومالحقه بوكا جونيورز األرجنتيني بهدف لمثله.
إدواردو كوي روز منح كورنثيانس هدف السبق في الدقيقة السادسة عشرة.

لكن داريو بيني ديتو أنقذ الضيف األرجنتيني من فخ الخسارة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 
الثانية واألربعين، ليرفع كورنثيانس رصيده إلى ثماني نقاط في الصدارة، فيما بات رصيد بوكا 

جونيورز سبع نقاط في المركز الثاني.

باريس  نجم  مبابي،  كيليان  الفرنسي  عائلة  كشفت 
خوان  تصريحات  حقيقة  عن  جيرمان،  سان 
النجم  مطالب  بشأن  برشلونة،  رئيس  البورتا، 

الفرنسي بتجديد عقده.
أدلى  نادي برشلونة  رئيس  البورتا،  خوان  وكان 
والذي  مبابي،  عملية  حول  التصريحات  ببعض 
برشلونة،  لنادي  بالتوقيع  قصيرة  لفترة  ارتبط 
والذي قال عنه رئيس البلوغرانا : »لن نفكر أبدا 
في التعاقد مع العب يطلب راتب سنوي قدره 50 

مليون يورو«.
التوصل التفاق  الموسم الجاري، دون  وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان، في نهاية 

بشأن التجديد حتى اآلن.
وأوضح فابريزيو رومانو، خبير سوق االنتقاالت في أوروبا، أن مبابي يريد بعض الوقت ليعلن 

قراره النهائي، وربما مسألة أيام.
أنكرت  مبابي  عائلة  »فيسبوك«، فإن  عبر  لرومانو  الرسمي  للحساب  ووفقا  ذاته،  الوقت  في 

تصريحات البورتا بشأن الراتب السنوي الذي يريده الالعب.
وقالت: »لم تكن هناك أبدا أية مفاوضات بين برشلونة البورتا مع مبابي«.

وسبق وأن أكد مبابي قبل أيام، أنه حسم قراره بشأن وجهته الجديد، وسيعلن عن ذلك قريبا.
وكاالت

13 مليار سنتيم ستدخل خزينته 

مكافأة الكاف تخفف 
متاعب وفاق سطيف

مالية  دفعة  من  الجزائري  سطيف  وفاق  نادي  سيستفيد 
للمحترفين،  الجزائري  الدوري  نهاية  أيام من  قبل  قوية 
بعد وصوله إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري 

أبطال أفريقيا.
تاج الدين

من  القادمة  القليلة  األيام  في  الجزائري  النادي  وسينال 
لوائح  عليه  تنص  ما  حسب  دوالر،   875.000 مبلغ 
االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف«، وهو ما يعادل 13 
مليار سنتيم بالعملة 

الجزائرية.
النادي  وكان 
بلغ  قد  السطايفي 
النهائي،  نصف 
عقبة  تجاوز  بعد 
التونسي،  الترجي 
على  يودع  أن  قبل 
في  ذهابا  خسارته  بعد  المصري،  األهلي  النادي  يد 
القاهرة بنتيجة )0-4(، وتعادله إيابا في الجزائر بنتيجة 
وفاق  إدارة  لمجلس  فرصة  المكافأة  وستمنح   .).2-2(
يعاني  التي  الخانقة  المالية  للضائقة  حد  لوضع  سطيف 
الالعبين،  مستحقات  وصرف  مؤخرا،  الفريق  منها 
وكذلك  الموسم،  انطالق  منذ  المتراكمة  الديون  وتسديد 

التحضير للموسم المقبل في أفضل الظروف.

مفاجأة تقرب إيطاليا 
من مونديال قطر

مسؤول فرنسي يكشف 
عن قرار مبابي

عمدة  أوليف،  كارل  كشف 
الفرنسية،  بواسي  مدينة 
المنتظر  القرار  عن  الستار 
باريس  نجم  مبابي،  لكيليان 
سان جيرمان، بشأن مستقبله.

عبر  بواسي  عمدة  وكتب 
»تويتر«:  على  حسابه 
باريس،  في  مبابي  »سيبقى 
وسيكون ضمن صفوف سان 
المقبل«،  الموسم  جيرمان 

مدعيا أنه يتمتع بمركز إعالمي متميز.
ويستعد باريس سان جيرمان إلنشاء مركز تدريبي جديد في مدينة بواسي، وهو 

ما دفع عمدة المدينة للحديث عن مستقبل أيقونة الفريق.
الجاري، دون توصل  الموسم  بنهاية  األمراء،  مبابي في حديقة  تعاقد  وينتهي 

التفاق بشأن التجديد حتى اآلن، لكن سان جيرمان مصمم على اإلبقاء عليه.
وأعلن مبابي قبل أيام، أنه حسم قراره بشأن وجهته المقبلة، وسيعلن عنه قريبا 

جدا.
صفقة  في  مدريد،  إلى ريال  مبابي بالرحيل  التقارير اسم  من  وربطت العديد 

مجانية، عقب انتهاء عقده مع باريس نهاية الموسم.
وكاالت

غوارديوال يتحدث عن صعوبة 
الدوري اإلنكليزي وعن هاالند

وصف جوزيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي، الدوري اإلنكليزي باألصعب 
في العالم، مبدياً فخره بما قدمه مع الفريق منذ انضمامه إليه.

وأضاف غوارديوال أنه سيقوم بكل ما هو ممكن لمساعدة نجم الفريق الجديد 
إيرلينغ هاالند على التأقلم سريعاً، لينجح في تقديم كل ما لديه.

أعمال  وكيل  باليلي،  الحفيظ  عبد  أكد 
بريست  نجم  باليلي،  يوسف  الجزائري 
عروض  عدة  يمتلك  نجله  أن  الفرنسي، 
الدرجة  بدوري  تنشط  فرنسية  أندية  من 
أن  على  الوقت  ذات  في  مشددا  األولى، 
ابنه يولي أهمية كبيرة للتجديد في بريست.
صحفية:  تصريحات  في  باليلي  وقال 
وهو  بريست  نادي  مع  تأقلم  »يوسف 
في  البقاء  يمانع  وال  عائلته،  رفقة  مرتاح 

صفوفه لموسم اخر«.
وأضاف »رئيس بريست اقترب مني بعد 
العقد،  تمديد  علي  وعرض  موناكو،  لقاء 
مفاوضات  جلسة  برمجة  بانتظار  واالن 

لترسيم األمور’’.
وواصل »يوسف مرتاح من كل الجوانب، 
في  واألجواء  بالظروف  معجب  وهو 
كبير،  ضغط  فيه  يوجد  ال  الذي  النادي، 
العالي  المستوى  في  أكثر  البروز  ويريد 
يعشقه  الذي  الوطني  المنتخب  لمصلحة 

كثيرا’’.
االستفادة  تريد  أندية  عدة  »هناك  وختم 
ليل،  نيس،  أهمها  يوسف،  خدمات  من 
كانت  إذا  مفتوحا  يبقى  والباب  وتولوز، 

الطموحات الرياضية أكبر«.

فيغويل يودع جماهري 
جالطة رساي

فيغولي،  سفيان  الجزائري  النجم  ودع 
بكلمات  التركي،  سراي  جالطة  فريقه 
جديدة  وجهة  إلى  رحيله  تأكد  بعد  مؤثرة 

خالل الميركاتو الصيفي.
الرسمية  حساباته  عبر  فيغولي  وقال 
»أريد  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
الضيافة  على حسن  التركي  الشعب  شكر 

واالحترام الذي حظيت به«.
هنا  بيتي،  في  بأنني  شعرت  »لقد  وتابع 
في اسطنبول، وفي فريق جالطة سراي«.
ونوه »أشكركم على كل الحب واألحاسيس 
الجميلة التي أظهرتموها لي هنا، تشرفت 
األفضل  لكم  أتمنى  الفريق،  لهذا  باللعب 

دائًما«.
مواسم   5 قضى  فيغولي  سفيان  أن  يذكر 
الدوري  في  سراي  جالطة  رفقة  كاملة 

الممتاز. التركي 

بالل براهيمي ضمن قائمة 
بفرنسا  الموسم  إكتشاف 

و  قبال  إيالن  الجزائري  الثنائي  إختير 
 14 افضل  قائمة  ضمن  براهيمي  بالل 
الفرنسي  بالدوري  الموسم  لهذا  اكتشاف 

حسب موقع ‘ 90 دقيقة ”
رامس  نادي  العب  قبال  ايالن  وإحتل 
بالل  إحتل  حين  في  التاسع  المركز 
براهيمي العب نادي نيس المركز الرابع 

عشر
جمعها تاج الدين

عائلة مبابي ترد على تصريحات 
رئيس برشلونة

مدرب بوركينا فاسو يستدعي
 نجم شبيبة القبائل

أعلن شبيبة القبائل، اليوم األربعاء، استدعاء مهاجمه البوركيني محمد لمين واتارا، لالنضمام إلى منتخب بالده خالل 
فترة التوقف الدولي المقبلة.

القبائلي في تغريدة عبر صفحته الرسمية على »فيسبوك«: »تم استدعاء مهاجمنا محمد لمين واتارا،  النادي  وقال 
لالنضمام إلى المعسكر الذي يقيمه منتخب بوركينا فاسو، خالل الفترة الممتدة من 25 مايو إلى 10 يونيو 2022«.
ويخوض المنتخب البوركيني، مباراتي التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا، أمام كل من الرأس األخضر، 

وإسواتيني.
الفترة  في  تواجد جميع عناصره  إلى  بحاجة  بات  الذي  القبائلي،  للنادي  الفني  للجهاز  مشكلة  واتارا،  ويشكل غياب 

المقبلة، في ظل منافسة النادي على التتويج بلقب الدوري.
ويحتل شبيبة القبائل، المركز الثاني في جدول الترتيب الدوري، بفارق 3 نقاط عن شباب بلوزداد صاحب الريادة، 

ولكن بثالث مباريات أقل لهذا األخير.
ق.ر

بلمايض ُيعّزي يف وفاة 
منصوري

الحاّرة  تعازيه  بلماضي  جمال  الوطني  الناخب  قّدم 
هذا  وفاة  بعد  منصوري،  فوزي  أِلسرة  والّصادقة، 

الالعب الدولي الجزائري الفّذ.
فوزي  يرحم  أن  جالله(  )جّل  الله  بلماضي  ودعا 
ويُلهم  الجنان.  فسيح  ويُسكنه  له،  ويغفر  منصوري، 

أهله جميل الّصبر والّسلوان.
الجيل  من  منصوري  زمالء  بقية  بلماضي  يغفل  ولم 
) المولى  سائال  الّصحراء”،  “محاربي  لـ  الذهبي 
سبحانه وتعالى( أن يرزقهم موفور الصّحة والعافية.



عين على الرياضة

هيت  ميامي  فريقه  باتلر  جيمي  قاد 
إلى حسم المواجهة األولى في الدور 
دوري  في  الشرقية  للمنطقة  النهائي 
كرة السلة األميركي للمحترفين أمام 
ضيفه بوسطن سلتيكس 118-107 

بتسجيله 41 نقطة الثالثاء.
العودة  في  كبير  بشكل  باتلر  وساهم 
الثاني من  القوية لميامي في الشوط 
الثالث  الربع  في  المباراة خصوصا 
فرض  بعدما   39-14 كسبه  الذي 
الضيوف أفضليتهم في الشوط األول 

بفارق ثماني نقاط )62-54(.
وحقق باتلر تسع متابعات مع خمس 
سرقات،  واربع  حاسمة  تمريرات 
وأضاف البديل تايلر هيرو 18 نقطة 
فنسنت  وغايب  متابعات،  ثماني  مع 

17 نقطة.
قائال  الرائع  أدائه  على  باتلر  وعلق 
»كان يتعين علينا الرد، وهذا ما غيَّر 
بقوة.  نلعب  أن  يجب  كان  األمور. 
كانت  لقد  الجهد.  من  الكثير  بذلنا 

الالعبين  هؤالء  ضد  مرهقة  مباراة 
)سلتيكس(. وسيكون األمر كذلك في 

كل مرة نلتقي فيها«.
سهلة  المباراة  »جعلنا  وأضاف 
وبسيطة واستفدنا من أخطائهم. هذا 
أغير  لم  الثاني.  الشوط  تغير في  ما 
السلة  كرة  لعب  واصلت  أي شيء. 
بالطريقة الصحيحة. التسجيل عندما 
للزميل غير  والتمرير  متاحا،  أكون 

المراقب«.
بغياب  تأثر  الذي  سلتيكس  وحاول 
االصابة  بسبب  سمارت  ماركوس 
بروتوكول  بسبب  هورفورد  وآل 
في  الموقف  تدارك  »كوفيد19-«، 
متخلفا  دخله  حيث  األخير  الربع 
لكن   ،)76-93( نقطة   17 بفارق 
دون جدوى رغم حسمه في صالحه 

.31-25
في  بقوة  تاتوم  جايسون  وضرب 
الشوط األول بتسجيله 21 نقطة في 
األولين  الربعين  في  له  غلة  أعلى 

األدوار  في  االحترافية  مسيرته  في 
بتسجيل  اكتفى  لكنه  اإلقصائية، 
رميتين حرتين فقط في الربع الثالث 
الربع  في  نقاط  يضيفه ست  أن  قبل 
المباراة أفضل مسجل  األخير منهيا 
 29 برصيد  سلتيكس  صفوف  في 
وست  متابعات  ثماني  مع  نقطة 

تمريرات حاسمة.
وأضاف جايلن براون »دابل دابل« 
للخاسر مع 24 نقطة و10 متابعات، 
وروبرت وليامس 18 نقطة مع تسع 
بريتشارد  بايتون  والبديل  متابعات 

18 نقطة.
»فقدنا رباطة جأشنا«

مرتدة  هجمات  المباراة  وشهدت 
 20 الى  الفريقين وصل عددها  من 
بينها 12 لميامي هيت منها تسع في 
هجمات  ثماني  مقابل  الثاني  الشوط 

مرتدة لسلتيكس.
أديبايو،  بام  هيت  نجم  وتألق 
صاحب 10 نقاط فقط في المباراة، 

بتصديه  المرتدة  الهجمات  في 
للضيوف. محاوالت   ألربع 
في المقابل، قال مدرب ميامي هيت 
إريك سبويلسترا »الالعبون أصيبوا 
الشوط  نهاية  في  حقا  أمل  بخيبة 
قول  إلى  بحاجة  كنت  بالكاد  األول، 
أي شيء. كان الجميع محبطين حًقا 

من تركيزنا وجهودنا الدفاعية«.
فريقه  افتقد  الذي  سبويلسترا  وأشاد 
الوري  كايل  اآلخر  نجمه  خدمات 
ألهم  »لقد  قائال:  بباتلر  المصاب، 
الثالث. في  الربع  الجميع في  جيمي 
كل مرة عندما كنا بحاجة إلى التحكم 
أو تسجيل رميات حاسمة، أو اتخاذ 
بصمات  كانت  الصحيح،  القرار 

أصابع جيمي عليها«.
أعرب مدرب سلتيكس  المقابل،  في 
لخسارة  استيائه  عن  أودوكا  إيمي 
في  ارباع  ثالثة  كسبه  بعد  فريقه 

المباراة.
فريقه  جرد  الذي  أودوكا  وقال 
العمالق  ونجمه  باكس  ميلووكي 
من  أنتيتوكونمبو  يانيس  اليوناني 
اللقب في نصف النهائي )ربع نهائي 
جأشنا  رباطة  فقدنا  »لقد  الدوري( 
في الربع الثالث. من الصعب العودة 
في النتيجة بعد خسارتنا الربع الثالث 
39-14 واكتفائنا بتسجيل محاولتين 
البدنية  للياقة  كان   .15 أصل  من 
لقد  النتيجة.  حسم  في  كبير  دور 
األخير،  الربع  في  إرادتهم.  فرضوا 
قلصنا الفارق إلى ثماني نقاط وتسع 
مرة  كثافتهم  من  زادوا  لكنهم  نقاط، 
.« الفارق  صنع  ما  هذا   أخرى. 
وتقام المباراة الثانية في ميامي أيضا 

غدا الخميس.
وبوسطن  ميامي  بين  اللقاء  ويتجدد 
الشرقية  المنطقة  لنهائي  إعادة  في 
لعام 2020 عندما حسم هيت السلسة 
الذي  النهائي  الى  طريقه  في   4-2

خسره ضد لوس أنجلس ليكرز.
بيين سبورت

الخميس 19 ماي 2022 م
الموافق لـ 18 شوال 1443 هـ

14
الدوري األمريكي للمحرتفني 

باتلر يقود ميامي لحسم 
المواجهة األولى ضد سلتيكس

خاتشانوف يودع بطولة ليون 
الفرنسية للتنس 

مولتشان  أليكس  السلوفاكي  أمام  خاتشانوف  كارين  الروسي  خسر 
ضمن  األربعاء  اليوم  جمعتهما  التي  المباراة  في  نظيفتين  بمجموعتين 

الدور الثاني لبطولة ليون الفرنسية لكرة المضرب.
وتمكن الالعب السلوفاكي من حسم المواجهة لمصلحته بمجموعتين دون 

مقابل، بواقع: 2-6 و6-7، خالل ساعة واحدة و31 دقيقة.
وسيواجه مولتشان في الدور المقبل من البطولة البالغ مجموع جوائزها 
بدوره  الفائز  كوريا  فيدريكو  يورو، األرجنتيني  مليون  من نصف  أكثر 
على اإلسباني بابلو كارينو بوستا بمجموعتين دون رد، بواقع: 5-7 و-6

.3

مدفيديف يخرس يف أول مباراة
 بعد عودته من اإلصابة

سقط الروسي، دانييل مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا بكرة المضرب، في 
أول اختبار بعد عودته من اإلصابة بخسارته يوم الثالثاء أمام الفرنسي 

ريتشارد غاسكيه في بطولة جنيف السويسرية.
وحسم غاسكيه المباراة لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 2-6 و-7

6، خالل ساعة و30 دقيقة.
وتعرض مدفيديف البالغ 26 عاما إلصابة بعد صعوده إلى ربع نهائي 
الثالث من أبريل الماضي، ليغيب عن بداية  دورة ميامي األمريكية في 

موسم الدورات الترابية.
وفي وقت سابق اعتبر مدفيديف، الذي صعد لفترة قصيرة إلى المركز 
تعتبر  جنيف  بطولة  في  المشاركة  أن  العالمي،  التصنيف  في  األول 
استعدادا جيدا للمشاركة في بطولة »روالن غاروس« التي تنطلق بعد 5 
أيام، ولكن مشواره توقف عند الدور الثاني بعد إعفائه من الدور األول 

كونه المصنف الثاني عالميا.

بافليوتشنكوفا وصيفة روالن غاروس 
تنهي موسمها باكرًا بدايع اإلصابة

أعلنت الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا، وصيفة بطولة روالن غاروس 
في  إلصابة  موسمها  انتهاء  الماضي،  العام  المضرب  لكرة  الفرنسية 

ركبتها.
»أنا  الثالثاء  تويتر  على  عاًما( على حسابها   30( بافليوتشنكوفا  وقالت 
من روالن غاروس  االنسحاب  إلى  بأني مضطرة  بالقول  للغاية  حزينة 

وباقي الدورات هذا العام
وأضافت »راودتني فكرة االنسحاب طوال األسبوع الماضي وكان القرار 
صعباً للغاية ألن روالن غاروس دائماً ما كانت بطولة مميزة بالنسبة إلي 

ال سيما بعد المشوار الحلم الذي عشته العام الماضي«.
وأّدت إصابة بافليوتشنكوفا إلى تراجعها مراكز عدة في التصنيف العالمي 
لالعبات المحترفات حيث تحتل حالياً المركز الحادي والعشرين بعد أن 

كانت في المرتبة الحادية عشرة.
بيين سبورت

إيمان  الجزائرية  المالكمة  تأهلت 
إلى  واستحقاق،  جدارة  عن  خليف، 
نهائي وزن )63 كلغ( للطبعة ال12 
)سيدات(  للمالكمة  العالم  بطولة  من 
التركية،  اسطنبول  بمدينة  الجارية 
على  األربعاء،  اليوم  فوزها،  بعد 
بنتيجة )-5 الهولندية هاينم شيلسي، 

0( في منازلة نصف النهائي.
وبهذا التأهل الذي حققته خليف على 
الهولندية شيلسي )23 سنة(  حساب 
وصاحبة برونزية البطولة األوروبية 
 ،2019 في  سنة   20 من  ألقل 
تضمن ابنة مدينة تيارت )23 سنة( 

تحقيق  أمل  على  األقل،  على  الفضية  الميدالية 
المعدن النفيس الذي سيكون أيضا إنجازا تاريخيا 

بالنسبة للمالكمة النسوية الجزائرية.
في  خليف  ستالقي  المبتغى،  هذا  ولتحقيق 
الخميس،  اليوم  نهار  منتصف  المقرر  النهائي، 
في  الفائزة  برودهارست،  سارة  آمي  االيرلندية 
الهندية  نظيرتها  على  اآلخر،  النهائي  نصف 
مدينة  ابنة  خليف،  وتعد   .)4-1( بواقع  بارفين 
الجزائرية  األسماء  بين  من  سنة(،   23( تيارت 
التي يتوسم فيها المختصون القدرة على تشريف 

وبإمكانها  الدولية،  المحافل  في  الوطنية  األلوان 
التألق وتحقيق نتائج جيدة بعد تتويجها بالميدالية 
الذهبية في الطبعة ال37 من دورة »سترانغا« 
التي جرت يناير المنصرم بصوفيا )بلغاريا(. من 
جهتها، ستكون مواطنتها إشراق شايب )66 كلغ( 
معنية بالمنازلة السابعة للحصة الثانية من الدور 
)00ر16  الساعة  من  اعتبارا  النهائي،  نصف 
كافاناغ  الكندية  تواجه  عندما  الجزائر(،  بتوقيت 
المتحصلة على ذهبية مونديال2018-  شارلي، 

بودابيست )المجر(.
حققتا،  قد  وشايب،  خليف  المالكمتان  وكانت 

المالكمة  تاريخ  في  إنجاز  أول  االثنين،  يوم 
النسوية الجزائرية عندما بلغتا المربع الذهبي من 

المونديال.
ففازت إشراق شايب وفي الدور ربع النهائي على 
البولونية  أنيتا ريجييلسكا )2-3(، فيما تجاوزت 
بواقع  باباداتو  بافلينا  أولغا  اليونانية  خليف عقبة 

.)5-0(
وأج

مالكمة 

مونديال-سيدات:  الجزائرية خليف تتأهل إلى النهائي 
وتضمن الفضية على األقل

جمباز 

مؤسسة أخالقيات الجمباز تستبعد الروسي 
كولياك لمدة عام واحد

أوقفت اللجنة التأديبية لمؤسسة أخالقيات الجمباز، األربعاء، العب الجمباز الفني الروسي إيفان كولياك لمدة عام واحد.
وفتح االتحاد الدولي للجمباز دعوى تأديبية ضد الرياضي الروسي في ما يتعلق »بسلوكه الصادم« لدى تتويجه، إذ ظهر البطل 
الروسي وعلى قميصه حرف Z أثناء تتويج الميداليات في بطولة كأس العالم للجمباز المقامة في الدوحة، معبرا عن دعم بالده.
الميدالية  إعادة  إلى  الرياضي  للناشئين، واضطر  العالم  في كأس  الثالث  المركز  احتل  الذي  الروسي  الالعب  نتيجة  إلغاء  وتم 
البرونزية وأموال الجائزة بمبلغ 500 فرنك سويسري )حوالي 500 دوالر(. كما لن يكون كولياك قادرا على المشاركة في 
المسابقات تحت رعاية االتحاد الدولي للجمباز والبطوالت التي ينظمها أي اتحاد عضو في االتحاد الدولي للجمباز. ويحق لكولياك 
استئناف هذا القرار في غضون 21 يوما. ويشارك المواطنون الروس بشكل واسع حرف Z، الذي أصبح رمزا للعملية العسكرية 

الروسية الخاصة في أوكرانيا، إذ تحمله الدبابات والمدرعات والعربات الروسية المشاركة في العملية.
وكالة تاس



التـي  الرئيسـية  التوصيـات  أكـدت 
توجـت اليـوم الدراسـي الـذي ُنظـم أول 
العاصمـة  الجزائـر  فـي  الثالثـاء  أمـس 
العالمـي  باليـوم  االحتفـال  بمناسـبة 
المعلومـات علـى  لالتصـاالت ومجتمـع 
لألشـخاص  أكبـر  إدمـاج  ضـرورة 

المعلومـات. مجتمـع  فـي  المسـنين 
وجـرى الحفـل الختامـي لهـذا الحـدث، 
شـعار:  تحـت  السـنة  هـذه  المنظـم 
مرحلـة  فـي  جيـدة  بصحـة  "التمتـع 
الشـيخوخة فـي عالم رقمـي"، بحضور 
السـلكية  والمواصـات  البريـد  وزيـر 
تريكـي  بيبـي  كريـم  والاسـلكية، 
ووزيـر الرقمنـة واإلحصائيـات حسـين 

. حبيل شـر
عـن  المنبثقـة  المقترحـات  وتركـز 
المخصصـة  الثـاث  الورشـات 
لتكنولوجيـات االعـام واالتصـال فـي 
وصحـة  المسـنين  االشـخاص  خدمـة 
واالسـتراتيجية  ورفاههـم  السـن  كبـار 
سـليمة  لشـيخوخة  تبنيهـا  يجـب  التـي 
بيـن  التنسـيق  ضـرورة  علـى  السـيما 
أجـل  مـن  المعنيـة  األطـراف  جميـع 
خـال  مـن  الرقميـة  الفجـوة  تقليـص 
ادمـاج االشـخاص المسـنين فـي مجتمع 

ت. لمعلومـا ا

واقتـرح المتدخلـون، فـي هـذا الصـدد، 
إلـى  تهـدف  تحسيسـية  تنظيـم حمـات 
ترقيـة اسـتخدام الحلـول المبتكـرة التـي 
تقدمهـا تكنولوجيات االعام واالتصال 
لتحسـين وضعيـة االشـخاص المسـنين 

وضمـان رفاهيتهـم.
دورات  بتنظيـم  ايضـا  االمـر  ويتعلّـق 
تكوينيـة حضوريا وعـن بعد مخصصة 
اسـتخدام  تقنيـات  حـول  السـن  لكبـار 
تكنولوجيـات اإلعـام واالتصـال، مـع 
ومهاراتهـم  العقليـة  قدراتهـم  مراعـاة 

التقنيـة.
كمـا تمـت التوصيـة بتطويـر المنشـآت 
القاعديـة التكنولوجيـة مـن خـال إبراز 
الـذكاء االصطناعي وأنترنيت األشـياء 
والبيانـات الكبيـرة والواقـع االفتراضي 

لصالح االشـخاص المسـنين.
واقتـرح المشـاركون ايضـا العمل على 
حلـول  لبـروز  مواتيـة  بيئـة  تطويـر 
مضافـة  قيمـة  ذات  وخدمـات  مبتكـرة 
بالتنسـيق مـع جميـع االطـراف  عاليـة 
وتحسـين  تسـهيل  أجـل  مـن  الفاعلـة 
اإلطـار المعيشـي للمسـنين، مـن خـال 
خاصـة  والتطويـر،  البحـث  تشـجيع 
والمعاهـد  الجامعـات  مسـتوى  علـى 

الناشـئة. والمؤسسـات 

التنسـيق  ضـرورة  علـى  شـددوا  كمـا 
مـن  المعنيـة  األطـراف  جميـع  بيـن 
الرقمـي  المحتـوى  تطويـر  أجـل 
فـي  تكـون  اإللكترونيـة  والخدمـات 
مسـتوى تطلعات االشـخاص المسـنين، 
قـدرات  مـع  تكيُفهـا  مـن  التأكـد  مـع 

العمريـة. الفئـة  هـذه  ومهـارات 
واقتـرح المتحدثـون مـن جهـة أخـرى، 
إنشـاء منصـة إلكترونيـة موحـدة تضـم 
القطاعيـة  الرقميـة  الخدمـات  جميـع 
المخصصـة لكبار السـن، مثـل الرعاية 
المنزليـة والمراقبـة الصحيـة والضمان 

االجتماعـي.
كمـا اقترحـوا تطويـر منـاخ مـن الثقـة 
البيانـات  حمايـة  علـى  والحـرص 
الشـخصية مـن أجـل تحفيـز كبار السـن 
اإلعـام  تكنولوجيـا  اسـتخدام  علـى 

واالتصـال.
ومـن بيـن التوصيـات المقترحـة أيضـا 
كبـار  الحتياجـات  إحصائيـات  إنجـاز 
السـن وإدراجهـا رقميـا وتوفيـر الترفيه 
اإلعـام  تقنيـات  اسـتخدام  خـال  مـن 

السـن. كبـار  واالتصـال لصالـح 
كمـا تتضمـن تحسـين تنقـل كبـار السـن 
مـن خـال اتخـاذ التدابيـر المناسـبة في 
تقديـم  علـى  والعمـل  العامـة  األماكـن 

باسـتخدام  وتجاريـة  إداريـة  خدمـات 
واالتصـال. اإلعـام  تقنيـات 

بإنشـاء  اليـوم  هـذا  خـال  وأوصـوا 
كبـار  بحمايـة  مكلفـة  وطنيـة  لجنـة 
السـن وترقيـة حقوقهـم وتنظيـم مسـابقة 
المشـاريع  لتشـجيع  سـنوية  وطنيـة 
الشـريحة  لهـذه  المخصصـة  المبتكـرة 

المجتمـع. مـن 
تشـجيع  ضـرورة  علـى  التأكيـد  وتـم 
فـي  االسـتثمار  الخـاص علـى  القطـاع 
بميـدان  المرتبطـة  الرقميـة  الحلـول 
وتسـخير  المسـنين  االشـخاص  حمايـة 
المـوارد الماليـة إلعـداد وترقيـة برامج 
مـن  الشـريحة  هـذه  لصالـح  رقميـة 

. لمجتمـع ا
البريـد  وزيـر  أكـد  المناسـبة،  وبهـذه 
أن  والاسـلكية  السـلكية  والمواصـات 
هـذه التوصيات سـتؤخذ بعيـن االعتبار 
المتعلقـة  الطريـق  خارطـة  إعـداد  فـي 
مـن  الشـريحة  بهـذه  قطاعـه  بتكفـل 

لمجتمـع. ا
الرقمنـة  وزيـر  أعلـن  جهتـه،  مـن 
واإلحصائيـات أن وزارتـه وبالتعـاون 
والقطاعـات  المدنـي  المجتمـع  مـع 
سـتطلق  المحليـة  والسـلطات  المعنيـة 
الذيـن  للمكونيـن  تكوينيـة  دورات 
الرقميـة"  "المواطنـة  بتعليـم  سـيكلفون 

السـن. كبـار  سـيما  ال 
العالمـي  اليـوم  موضـوع  ويتمحـور 
المعلومـات  ومجتمـع  لاتصـاالت 
السـن  لكبـار  الرقميـة  "التكنولوجيـات 
مرحلـة  فـي  جيـدة  بصحـة  والتمتـع 
اسـتعمال  أهميـة  حـول  الشـيخوخة" 
تكنولوجيـات االعام واالتصـال لفائدة 
هـذه الشـريحة من المجتمـع حتى تتمتع 
التكنولوجيـا  وتسـتعمل  جيـدة  بصحـة 
اسـتقاليتها  تحقيـق  مـن  يمكنهـا  ممـا 

والماليـة. والعاطفيـة  الجسـدية 
اليـوم  إحيـاء  مـن  الهـدف  ويكمـن 
ومجتمـع  لاتصـاالت  العالمـي 
كل  مـن  مـاي   17 فـي  المعلومـات 
تحسـيس  فـي  المسـاهمة  فـي  سـنة 
تمنحهـا  التـي  باآلفـاق  العـام  الـرأي 
فـي  واالتصـال  اإلعـام  تكنولوجيـات 
واالجتماعـي  االقتصـادي  المجاليـن 
الفجـوة  بتقليـص  الكفيلـة  السـبل  وكـذا 

. قميـة لر ا

15عين على المجتمع
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... متفرقات ... اليوم العالمي لالتصاالت.. دمج االشخاص 
انهيار وصدمة بعد الحكم عىل والد المسنين في مجتمع المعلومات

"فتى الزرقاء" بالحبس 20 عاما

n    أظهــر مقطع فيديو تم 
تداولــه بشــكل واســع عبر 
مواقع التواصل االجتماعي 
ــي األردن “حالــة انهيــار  ف
وصدمــة” فور تلقي عائلة 
ـ  صالح حمدان، الشــهير ب
ــى الزرقاء"، نبأ إصدار  "فت
محكمــة الجنايات الكبرى، 
حكما يقضــي بالحبس 20 
ــى والــده بتهمة  عامــا عل

"القتل العمد".
فيــة  ــى خل جــاء الحكــم عل
تــي  ال االعتــداء  جريمــة 
فــي  ــح  لهــا صال تعــرض 
 2020 أكتوبــر مــن عــام 
غضــب  موجــة  وأثــارت 
كبيرة في الشــارع األردني. 
مجموعــة  قامــت  حيــث 
مــن األشــخاص بالثأر من 
ــد صالح بعــد قتله ألحد  وال
أقاربهــم بتقطيع يــدي ابنه 

صالح وفقء إحدى عينيه.
وأظهــر مقطع الفيديو الذي 
نشــره صالح عبر صفحاته 
مواقــع  ــى  عل الشــخصية 
التواصــل محاوالتــه تهدئة 
والدتــه المنهارة بعد صدور 

يفقــد هــو اآلخــر  الحكــم، ل
قدرتــه على التحمل ويدخل 
معها فــي نوبة مــن البكاء 

والصراخ.
ــة  حال فــي  األم  وبقيــت 
“صدمــة”، بعــد أن عمــت 
التوقعــات باحتمال صدور 
ســيما  ال  مخفــف،  حكــم 
أن أهــل الضحيــة انتقمــوا 
بتقطيــع يــدي وفــقء عين 

صالح.
مقطــع  انتشــار  وحظــي 
ويــداه  فتــى  ل ل مصــور 
تنزفان بانتظار المســاعدة، 
بتعاطــف واســع ومطالــب 

بإعدام الجناة، في حينه.
أمــن  محكمــة  أن  ويذكــر 
 17 فــي  قضــت  ــة  الدول
مــارس الماضــي، بإعــدام 
6 مــن بيــن 17 متهمــا في 
الحادثــة المعروفــة بقضية 
“فتى الزرقــاء”، كما قضت 
المحكمة فــي حينه، بحبس 
اثنيــن مــن المتهميــن 10 
و15 عامــاً، وعامــاً واحــداً 
ــى اثنيــن آخريــن، فيما  عل

برأت 7 متهمين.
إذاعة القرآن الكريم تكرم الفائزين في برنامج "أشبال القرآن الكريم"

تـم أمـس تكريـم الفائزين فـي الطبعة 
الثالثـة مـن برنامج المسـابقات لحفظ 
الكريـم"  القـرآن  "أشـبال  كتـاب هللا 
الـذي بثتـه إذاعـة القرآن خالل شـهر 

المنصرم. رمضـان 
لالذعـة  العـام  المديـر  أشـرف  وقـد 
علـى  بغالـي،  محمـد  الجزائريـة، 
تكريـم الفائزيـن، حيـث نـال الطالـب 
قسـنطينة  واليـة  مـن  يونـس  نذيـر 
المرتبـة األولـى فـي فـرع حفـظ 60 
حزبـا لفئـة أقـل مـن 18 سـنة، فيمـا 

واليـة  مـن  ولدانـي  أحـرزت وصـال 
فـرع  فـي  األولـى  المرتبـة  المديـة 
حفـظ ربـع القـرآن الكريـم لفئـة أقـل 

سـنة.  12 مـن 
فـي  بغالـي  السـيد  أكـد  وبالمناسـبة، 
هـذه  مـن  الهـدف  أن  لـوأج  تصريـح 
فـي  "المسـاهمة  هـو  المسـابقات 
الحفـاظ علـى الهويـة الدينيـة الوطنيـة 
التـي  المكانـة  وإبـراز  جهـة  مـن 
حققهـا قـراء وحفظـة القـرآن الكريـم 
مسـتوى  علـى  الجزائـر  أبنـاء  مـن 

العالـم العربـي واالسـامي مـن جهـة 
أخـرى".

العمـل،  إلـى  اإلذاعـة  سـعي  وجـدد 
بالتنسـيق مـع وزارة الشـؤون الدينيـة 
الطبعـة  تكـون  أن  علـى  واألوقـاف، 
الرابعـة مـن برنامـج "أشـبال القـرآن 

أوسـع مـن سـابقاتها. الكريـم" 
إذاعـة  أن  بغالـي  السـيد  وأضـاف 
فـي  بفعاليـة  "تسـاهم  الكريـم  القـرآن 
إلـى  الجزائـر،  قـراء  مكانـة  دعـم 
جانـب تواجدهـا فـي قلب اسـتراتيجية 

الجزائـري  الفكـري  األمـن  تحقيـق 
يتـم  أنـه  الـى  مشـيرا  وتحصينـه"، 
نطـاق  "توسـيع  علـى  حاليـا  العمـل 
بثهـا بفضـل مؤسسـة البـث االذاعـي 

لتلفـزي". وا
إذاعـة  مديـر  أوضـح  جهتـه،  مـن 
أن  عيسـى،  حمـدي  الكريـم،  القـرآن 
الكريـم"  القـرآن  "أشـبال  برنامـج 
مـن  المشـاركين  عشـرات  اسـتقطب 
جميـع انحـاء الوطن قبـل ان يتم قبول 
مشـاركة 40 متنافسـا علـى مـدار 4 
حصـص تصفويـة بثـت خـال شـهر 
تـم  أنـه  مبـرزا  الفضيـل،  رمضـان 
فـي  دوليـة"  تحكيـم  "معاييـر  اعتمـاد 
انتقـاء 9 فائزيـن فـي صنفي المسـابقة 
القـرآن  حفـظ  فـرع  شـملت  التـي 
الكريـم كامـا بالنسـبة لفئـة أقـل مـن 
18 سـنة وربعـه بالنسـبة لفئة أقل من 

سـنة.  12
للبرنامـج  الختامـي  الحفـل  وعـرف 
مـن  المكونـة  التحكيـم  لجنـة  تكريـم 
االسـتاذين عمـاد بـن عامـر وحسـين 
واعليلـي اللذيـن سـبقا لهما المشـاركة 
فـي تحكيـم عديـد المسـابقات القرآنيـة 
والدولـي،  الوطنـي  المسـتويين  علـى 
عثمـان  القـارئ  تكريـم  جانـب  إلـى 

حمامـة. زكريـا 

إيداع 04 أشخاص الحبس وحجز أزيد من 
35 كلغ من المخدرات بجيجل

n     تمكن عناصر الشــرطة 
واليــة  بأمــن  القضائيــة 
جيجــل خــال شــهر أفريل 
من الســنة الجاريــة، إحباط 
لترويــج  محــاوالت  عــدة 
المؤثــرات  و  المخــدرات 
العقلية في أوســاط الشــباب 
،حيــث تم فــي هــذا اإلطار 
معالجــة 26 قضيــة خاصة 
بحيازة و اســتهاك وترويج 
فــي  والمتاجــرة  المخــدرات 
عرفت  يــة،  العقل المؤثــرات 
ــغ مــن  حجــز 35,334 كل
جانــب  ــى  إل المخــدرات، 
1240 قــرص من المؤثرات 
ــورط خالها 27  يــة، ت العقل
شــخصا، تتــراوح أعمارهــم 
مــن  أكثــر  و   18 بيــن  

فيهــم  المشــتبه  ســنة،   55
الموقوفيــن اتخذت بشــأنهم 
قانونية المعمول  اإلجراءات ال
نيابة،  بهــا وتقديمهم أمــام ال
تــي أصــدرت أمــر إيــداع  ال
الحبس في حق 04 أشخاص  
ـ06  توجيه استدعاء مباشر ل
أشــخاص، وضع شــخصين 
02 آخريــن تحــت الرقابــة 
غيــر  والحبــس  القضائيــة 
نافــذ وغرامــات مالية ضد  ال
09 أشخاص، مع إرسال 05 
ملفات قضائية إلى الجهات 
القضائيــة المختصــة، فــي 
حيــن يبقــى البحــث جاريا 
عن أحد األشخاص يوجد في 

حالة فرار.
                 نصرالدين – د
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الملتقى الوطني  » االتجاهات الصحفية في الجزائر في الفترة 1830/1954 «   

أساتذة يوصون بإقامة مؤسسات بحثية لتتبع مسار الصحافة 
في الجزائر على اختالف توجهاتها 

عين على الثقافة والفن

دالل بوعالم 

أمــس،  أول  أوصــى،   n
الملتقــى  فــي  المشــاركون 
الوطنــي »االتجاهات الصحفية 
 : الفتــرة  فــي  الجزائــر  فــي 
1830 – 1945 الذي نظمته 
جامعة األمير عبد القادر للعلوم 
اإلسالمية يوم 17 ماي 2022 
و احتضنته قاعــة المحضرات 
الكبرى بإقامة مؤسسات بحثية 
فــي  الصحافــة  مســار  لتتبــع 
الجزائر على اختالف توجهاتها 
لالستفادة منها تاريخيا وثقافيا 
تاريــخ  تــدارس  إلــى  إضافــة 
الصحافــة الجزائريــة بالتركيز 
أكثر علــى الجوانــب القانونية 
للصحافــة الجزائريــة تاريخيــا 
ضــرورة  علــى  شــددوا  كمــا 
التركيز على العواقب القانونية 
االقتصاديــة و االجتماعية التي 

واجهتهــا الصحافــة الجزائرية 
خالل تطورها.

ودعــا المشــاركون إلــى إبراز 
أعالم الصحافة اإلصالحية في 
الجزائــر مــن خــالل التعريف 
بهم مــن خالل ملتقيات وندوات 
علمية، كما شّدد المتدخلون على 
ضرورة اإلعداد لملتقى يختص 
بالصحافــة اإلصالحيــة ألنهــا 
مجال واســع وخصــب ال يزال 
يحتاج للمزيد من التعريف نظرا 
لفحوى الجرائد الكبير و الثري.
وأكد الدكتور أحمــد عبدلي في 
مداخلتــه حــول » إرهاصــات 
النشــاط الصحفي فــي الجزائر 
أن   »1954 قبــل  واتجاهاتــه 
ظهــور الصحافة فــي الجزائر 
داخليــة  ســياقات  ضمــن  كان 
متمثلة في الوضع الذي عاشــه 

المجتمــع الجزائــري من خالل 
ســيطرة فرنســا علــى المجتمع 
الجزائري وتبنيه مشروع فرنسا 
الجزائر من خالل استبعاد اللغة 
العربيــة وكل عناصــر الهويــة 
الوطنيــة وكل ذلــك مــن أجــل 
إلحاق الجزائر بفرنســا وجعلها 
محميــة فرنســية ،وهــو وضع 
خانق فرضه الوجود الفرنســي 
ممــا دفــع المجتمــع الجزائري 
إلــى البحث عــن بدائل من أجل 
مقاومة هذا الوجود أما السياقات 
الخارجيــة فتمثلت فــي الوضع 
اإلقليمــي والعالمــي أسســا في 
تلك الفترة حيث هناك ســياقات 
عربية كتشابه الوضع في العالم 
اإلســالمي مــن حيــث وقوعه 
الفرنســي  االســتعمار  تحــت 
ونمــو ظهور الحــركات إضافة 

إلــى الرحالت التــي كانت بين 
الجزائر والمشــرق العربي كما 
تطــرق المتدخــل إلــى الحقــب 
الزمنية التي مرت بها الصحافة 
الجزائريــة والتــي تأثــرت في 
تقســيمها بمختلف العوامل التي 

عاشها المجتمع الجزائري.
من جهتــه اعتبر الدكتور محمد 
قرين مــن جامعة يحــي فارس 
المديــة أن الصحافة فــي العالم 
العربي و اإلسالمي تعد ظاهرة 
استعمارية وأن بدايات الصحافة 
فــي الجزائر كانت اســتعمارية 
االســتعماري  المشــروع  تخدم 
بالدرجة األولــى، اما الصحافة 
اإلصالحيــة فقــد ظهــرت مــع 
بدايــات القرن العشــرين والتي 
جاءت نتيجة عاملين رئيســيين 
وهما سياســة الحاكم العام التي 
تميّزت بالليونة التي كان يتبعها 
مع األهالي الجزائريين من أجل 

إدماج الجزائريين .
هذا واعتبر المتدخل أن الصحافة 
تعتبــر  كانــت  الجزائــر  فــي 
مشروعا إصالحيا والمنبر الذي 
للتصدي  الجزائريــون  اســتغله 
الفرنســية  التغريــب  لمشــاريع 
ونختلــف سياســاتها الجهنميــة 
فقــد  المســتويات  كافــة  علــى 
تناولــت قضية التربيــة والتعليم 
من أجل إنقاذ الشباب الجزائري 
من قبضة اإلستعمار، كما ركز 
رواد الصحافــة في تلــك الفترة 
علــى ضــرورة تعليــم المــرأة 
وتوعيتها فقد كانت الصحافة في 
الجزائر بمثابة المدارس المتنقلة 
التي ساعدت في تنوير المجتمع 

الجزائري. 
أمــا فيمــا يخص الشــخصيات 
الثقافية والفكرية المفرنســة فقد 
تطــّرق األســتاذ حكيــم رماش 
مــن جامعة 20 أوت ســكيكدة 
لشخصية محمد العزيز قسوس 
وهــو صديــق لفرحــات عباس 
والــذي يعتبر صحفيا مميزا في 
مســتوى فرحات عبــاس ولكن 
ما كان يعيبــه أنه لم يكن يؤمن 
باســتقالل الجزائر من فرنســا 
االســتقالل  أن  يعتبــر  وكان 
ســيوقع الجزائر في اســتعمار 

جديد..

غاليانو صياد الكالم والعبور األجنايس

صدر عن مؤسســة أبجد للترجمة 
والنشــر والتوزيــع لنادية هناوي 
كتاب نقدي جديد بعنوان »غاليانو 
صياد الكالم والعبور األجناســي« 

هــو  موازيــا  عنوانــا  وحمــل 
)اســتجالء نظري وتمثيل إجرائي 

في عبور القصة القصيرة(. 
ويعــد الكتــاب األول عربيــا فــي 

تناول أعمال الكاتب األوروغوايي 
إدواردو غاليانــو، والثالــث الــذي 
علــى  للتمثيــل  المؤلفــة  تنجــزه 
نظريتها في العبور األجناسي التي 
تضمنها كتابها »نحو نظرية عابرة 
لألجناس«. وعن أســباب دراســة 
بينــت  غاليانــو  إدواردو  القــاص 
المؤلفــة أن فــي أعماله مســألتين 
مهمتيــن األولــى اهتمامــه الكبير 
بالتأريــخ فهو )ال يحاكــي ما يراه 
تخييــال، وإنما هو يؤرخ تصويريا 
مــا يعيشــه حياتيــا. وألن التاريخ 
سرد وألن السرد حياة يغدو السرد 
هــو التاريــخ وهو الحيــاة حتى ال 
تخييــل إال هو محاكاة، وال محاكاة 
إال هي تخييل( والمسألة الثانية أن 
غاليانــو كان متفرداً في اســتثمار 
ممكنــات القصة القصيــرة العابرة 

إلــى أبعــد الحــدود، مداومــا على 
الكتابة فيها والتجريب المستمر بال 
توان، ودون حاجة إلى تجريب أي 

جنس سردي آخر.
اشــتمل الكتاب على تمهيد وأربعة 
فعنــون  التمهيــد  أمــا  فصــول؛ 
والتجريــب  غاليانــو  بـــ)إدواردو 
الســردي(. وأما الفصــالن األول 
والثانــي فنظريــان؛ اهتــم الفصل 
األول بالتجنيس األدبي وإشكالياته، 
وعنــي الفصــل الثانــي بدراســة 
عــدة مفاهيــم فــي نظريــة العبور 
األجناســي، بينمــا كان الفصــالن 
الثالــث والرابــع تطبيقيين؛ درس 
أحدهمــا الســرد الروزنامي وتتبع 
اآلخــر ســمات القصــة القصيــرة 

العابرة.
                         القدس العربي

أعلــن مديــر الوكالــة الجزائريــة 
لإلشــعاع الثقافي، عبــد القادر بن 
بالجزائــر  أمــس  أول  دعمــاش، 
العاصمة، أن وزارة الثقافة والفنون 
مقبلة على تنظيم ملتقى وطني حول 
الشــعر الملحون تحتضنــه المكتبة 
الوطنية الجزائرية، في »المستقبل 
القريب«، لتسليط الضوء على هذا 

التراث األصيل.
وقــال بــن دعماش، لــوأج، أن هذا 
الملتقــى »سيســلط الضــوء علــى 
الجزائــر  فــي  الملحــون  الشــعر 
ومبدعيه على غرار الشاعر سيدي 
لخضــر بن خلوف )القرن الـ 16(، 
وهذا بمشــاركة أكاديميين وشعراء 
ملحــون وجمعيــات مهتمــة بهــذا 

الموروث الجزائري األصيل«.
وعــاد المتحــدث، وهــو أيضا فنان 
وباحــث موســيقي، إلــى الشــاعر 
الشعبي المستغانمي، سيدي لخضر 
بــن خلــوف، معتبرا أنــه »عالمة 
موسوعي كبير« و«مؤسس الشعر 
الملحون على المستوى المغاربي« 
فهــو الــذي »نظــم ووضع أســس 
وقواعد هذا الشعر انطالقا من عدة 

أنواع شعبية كانت موجودة قبله«.
وأوضح بــن دعماش أن بن خلوف 
»تميــز خصوصا بقصائده في مدح 
الرســول«، وبأنــه أيضــا »عالــم 
اجتماع ومؤرخ قبــل أوانه، بفضل 
قصائــده الشــاهدة على فتــرة هامة 
من تاريــخ الجزائر شــهدت العديد 
مــن االضطرابــات«. ولفــت إلى 
أنه كتب أيضا عن »فجر االســالم 
ونــزول الوحــي.. »، كمــا عرف 
كتاباتــه  وهــي  »الحفريــات«  ب 
االستشــرافية فــي الجانــب الديني 
واالجتماعــي والتي أتت في شــكل 
مواعــظ وتحذيــرات مــن مخاطر 

مقبلة.
»قلــة  ل  دعمــاش  بــن  وتأســف 
الدراسات العلمية األكاديمية الجادة 
حولــه منــذ االســتقالل )..( رغــم 
تأثيــره الكبيــر فــي جميع شــعراء 
المنطقة المغاربية، كما كان منبعهم 
الرئيســي لوضوح كالمه وســهولة 

تعبيره وتكلمه بلغة قومه«.
وشــدد علــى أن »تصنيف الشــعر 
الملحــون كتراث إنســاني وحمايته 
كتعبيــر مرتبــط بالجزائــر أصبح 
حاجة ملحة«، مؤكدا على ضرورة 
وضع »استراتيجية وطنية للنهوض 
به والعمل على توسيع حركة البحث 

والنشر حوله.. ».
وعــاد المتحدث في هذا اإلطار إلى 
كتابه »ســيدي لخضــر بن خلوف، 
أمير شــعراء الملحون« )2019( 
قائــال أنه »الكتــاب الضخم الوحيد 
حول بن خلــوف«، على حد قوله، 
متمنيــا أن يكون »بــادرة وأن يفتح 
األبواب لباحثين آخرين للتعمق في 

مساره«.
وأوضــح أن الهــدف منــه »تخليد 
اســم بن خلــوف ومســاره الحياتي 
والتاريخــي  السياســي  ومحيطــه 

واالجتماعــي فــي القرن الـــ 16، 
الفتا في ســياق كالمه إلــى »تعلقه 
الكبير بالمخطوط« و«حبه الفائق« 
للفقيه والمتصوف أبي مدين شعيب 
بن الحسين االنصاري المعروف ب 

»سيدي بومدين«.
واعتبــر بن دعماش أن من أشــهر 
قصائــده »قصة مزغران معلومة« 
التي تحكي عن معركة »مزغران« 
)أوت 1558( التــي شــارك فيهــا 
الجزائريــون  فيهــا  ألحــق  والتــي 
المتحالفــون مــع العثمانييــن بقيادة 
حسن باشا إبن خير الدين بربروس 

هزيمة كبيرة باإلسبان.
ولفت في هذا اإلطار إلى أن قصيدته 
هــذه »صارت حاليــا بمثابة مرجع 
تاريخــي، خصوصا أنها تتوافق في 
مجملهــا مع مــا كتبــه المؤرخون، 
كونهــا أرخت لألوضاع السياســية 
آنــذاك بما فيهــا عالقــات التحالف 
األخوية مــع العثمانيين ومقاومتهما 

معا للغزو اإلسباني«.
وعن عالقة الشــعر الملحون بالفن 
اعتبر الباحــث أن الكثير من أنواع 
كلمــات  أخــذت  التقليــدي  الغنــاء 
نصوصها من الشعر الملحون على 
غــرار »اآلي آي« و«الحــوزي« 
و«الشــعبي«  و«العروبــي« 
و«البــدوي« وهــذا »وفــق نمــط 

موسيقي خاص بكل منطقة«.
ولــدى تطرقــه للمهرجــان الوطني 
للشعر الملحون »سيدي لخضر بن 
خلوف«، الذي أسســه في 2013، 
اعتبر بــن دعمــاش أن الهدف منه 
كان »التعريــف ببن خلوف وتثمين 
إرثــه، حيــث كان مهمشــا رغم أن 
الكثيــر من فناني الجزائر والمنطقة 

المغاربية يؤدون أشعاره«.
كما أشــار إلى دور هذا المهرجان، 
الــذي يقــام ســنويا بمســتغانم، في 
الملحــون  شــعراء  شــمل  »جمــع 
مــن مختلــف الواليــات«، ودوره 
أيضــا فــي »تحفيزهم وتشــجيعهم 
علــى الظهور واالبــداع والتعريف 
بهــذا الفن كتــراث جزائري أصيل 
مــن خــالل االلقــاءات والنــدوات 

الدراسية«.
وتوفــي العالمــة والفقيه والشــاعر 
والمجاهــد والولي الصالح ســيدي 
لخضر بن خلوف، واســمه الحقيقي 
لكحــل بن عبد هللا بــن خلوف، عن 
125 عامــا وســتة أشــهر قضــى 
أكثــر من 80 عامــا منها في خدمة 
الدين ونشر العلم والمعرفة والشعر 

واألدب والوعي والموعظة.
وصدرت فقــط بضعــة كتب حول 
بن خلوف، الذي يوصف ب »أمير 
شــعراء الملحــون«، علــى غرار 
»ديوان سيدي األخضر بن خلوف« 
الغوثــي  بــن  لمحمــد   )1958(
بخوشــة و«قصص صحراوية من 
الجنوب« )1963( للفرنســية جان 
ســيلي ميلــي و«القصيــدة العربية 
 )1973( الشــعبية«  المغاربيــة 

لمحمد بلحلفاوي.

ملتقى وطني حول الشعر الملحون لوزارة 
الثقافة والفنون يف "المستقبل القريب"
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فيلم »فاينل كات« يضفي الضحك ويكسب 4 دقائق 
تصفيق في افتتاح كان السينمائي 

النتهاء من مونتاج "أزمة منتصف العمر" لـ 
ريهام عبد الغفور وكريم فهمي 

n انتهــى المخرج كريم العدل، 
الجديــد  مــن تصويــر مسلســله 
»أزمة منتصــف العمر« المكون 
من 15 حلقة،  بطولة ريهام عبد 
الغفور وكريــم فهمى، حيث دخل 
كريم مراحل المونتاج األخيرة في 
المسلســل، ومن المقّرر أن يعلن 
صنــاع العمل عــن موعد عرضه 

خالل الفترة المقبلة.
مسلســل »أزمة منتصف العمر« 
تأليف أحمد عــادل وإخراج كريم 
العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، 
كريــم فهمــي، عمر الســعيد، رنا 
رئيس، رشــدي الشــامي، وتدور 
األحــداث فــي إطــار اجتماعــي، 
وتجســد ريهــام دور ربــة منزل 
متزوجة من رشدي الشامي ولديها 
ابنــة وهي رنــا رئيس التي تنشــأ 
بينها وبين كريم فهمي قصة حب.
ويعــود كريــم فهمــي بـــ »أزمة 
درامــا  إلــى  العمــر«  منتصــف 
رمضان بعد غيابه العام الماضى، 
حيث قــدم آخــر أعماله مسلســل 
»ونحب تانى ليــه« تأليف عمرو 
محمود ياســين وإخراج مصطفى 
عبــد  ياســمين  وبطولــة  فكــرى 
العزيــز، شــريف منيــر، كريــم 

فهمي، سوسن بدر، إيهاب فهمي، 
تــارا عمــاد، إســالم جمــال، عال 
رشــدي، إيمــان الســيد، ســليمان 
عيد، عماد رشــاد، ســمر مرسى، 

كارولين خليل، صبا الرافعي.
وتعيــش ريهام عبد الغفــور حالة 
مــن النشــاط على مســتوى دراما 
المنصــات إذ تشــارك فــى أكثــر 
من مسلســل للعــرض على إحدى 
هــو  األول  الرقميــة،  المنصــات 
»الغرفــة 207« المأخــوذ عــن 
مجموعــة قصصيــة للكاتب أحمد 
خالد توفيق، والــذي تدور أحداثه 
في 10 حلقات، وسيناريو وحوار 
إبراهيــم،  تامــر  السيناريســت 

ويخرجه محمد بكير.
كما تقدم ريهام عبد الغفور مسلسل 
آخر بعنــوان »قانون العمل« من 
10 حلقــات تأليــف مريــم نعــوم 
وإخراج مريم أبو عوف، ويشارك 
فــي بطولته إيــاد نصار، اســالم 
إبراهيــم، ثــراء جبيــل، وإخراج 
مريم أبــو عوف وكذلــك كضيفة 
شــرف خــالل أحــداث مسلســل 
»منعطف خطر« المكون من 15 
حلقة وبطولة باســل خياط ومحمد 

عالء وإخراج السدير مسعود.

رواج ملفت ألغنية "لعيونك يا شريني" 

لفلة عبابسة 

n القــت أغنيــة »لعيونــك يــا 
شــيرين« التي طرحتها ســلطانة 
عبابســة  فلــة  العربــي  الطــرب 
تخليدا لروح الشــهيدة الصحافية 
الفلســطينية شــيرين أبــو عاقلة 
مواقــع  علــى  واســعا  رواجــا 

التواصل االجتماعي.
عبابســة  فلــة  المطربــة  وكانــت 
قد نشــرت قبــل ثالثة أيــام أغنية 
بعنــوان »لعيونــك يا شــيرين«، 

تخليدا لــروح الشــهيدة الصحافية 
قنــاة  ومراســلة  الفلســطينية، 
الجزيــرة في فلســطين، شــيرين 
أبوعاقلة، التي استشــهدت اغتياال 
برصاصة غادرة لقوات االحتالل 
تكتــف  لــم  التــي  اإلســرائيلي، 
باغتيالهــا فقط، بــل اعتدت بعدها 
تســقط  وكادت  جنازتهــا،  علــى 

نعشها أرضا لوال بسالة حامليه.
                                ق/ف

n صفــق جمهور مهرجان كان 
طويال ولمدة تقارب األربع دقائق 
لفيلــم »فاينــل كات« الكوميــدي 
الذي اختير الفتتاح مهرجان كان 
الســينمائي فــي دورتــه الـ 75، 
والــذي وصفــه النقــاد بأنه ذكي 

وممتع للغاية. 
 Z عنــوان  يحمــل  الفيلــم  وكان 
المخــرج  لكــن  الســابق،  فــي 
هازانافيســيوس غيــر اســمه بعد 
أن أرســل إليه خطاًبا، يوضح أن 
حرف »Z« أصبــح رمًزا للغزو 
الروســي ألوكرانيا، مستخدًما في 
المظاهرات الموالية لروسيا، وقال 
المخرج في بيــان أعلن في تغيير 
االســم: »فيلمــي ُصنــع إلضفاء 
البهجــة وال أريــد بأي حــال من 
األحوال أن يرتبط بشــكل مباشر 

أو غير مباشر بهذه الحرب«.
وشــهد قصر المهرجانات بجنوب 
انطــالق  كان،  بمدينــة  فرنســا، 
فعاليات مهرجان كان الســينمائي 
فــي دورتــه الـــ 75، وشــهدت 
للمهرجــان  الحمــراء  الســجادة 
حضــور عــدد كبيــر مــن نجوم 
ومشــاهير العالــم منهــم جوليــان 
مور وإيفا النجوريا وروســي دى 

بالمــا وكاثرين النغفــورد واريان 
البي ولوليتا شــاماه، وإميليا شول 
والشــانا لينش بطلــة فيلم جيمس 

بوند األخير.
انطــالق  حفــل  مســرح  وشــهد 
مهرجان كان السينمائي في دورته 
الـــ 75 منــح النجــم األمريكــي 
فورســت ويتكــر الســعفة الذهبية 

الفخرية، تقديرا لمشواره الفني.
انطــالق  حفــل  مســرح  وشــهد 
مهرجان كان السينمائي في دورته 
الـ 75 ظهور الرئيس األوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، والذي ألقى 
خطاًبا مفاجًئا بالفيديو عبر األقمار 
الصناعية، وقال فولوديمير إنه في 
النهاية ســتختفي الكراهية ويموت 
الطغاة، وأشــار إلى قوة الســينما 
خــالل الحــرب العالميــة الثانية، 
بما في ذلك فيلم تشــارلي شــابلن 
»الدكتاتور العظيم« الذي ســخر 

من الزعيم النازي أدولف هتلر.
وقــال زيلينســكي: »نحتــاج إلى 
تشابلن جديد ليثبت اليوم أن السينما 
ليست صامتة، وتساءل هل ستبقى 
الســينما صامتة أم ستتحدث؟ هل 
يمكــن أن تبقى الســينما خارج ما 
يحــدث في أوكرانيا، ولقي خطابه 

ترحيبا حارا من الجمهور.
واختار مهرجان كان الهند كضيف 
شرف، ويأتي هذا في الوقت الذي 
تحتفــل فيه الهند بمرور 75 عاماً 
على اســتقاللها، وهــذه هى المرة 
األولــى التــي تحصل فيهــا مدينة 
»كان« على دولة شرف رسمية، 
علماً بأنه سيســتمر سنوياً مع دول 

مختلفة فى المستقبل.
وعــرض في افتتاح مهرجان كان 
 ،Final Cut الفيلــم الكوميــدي
ويتنــاول كوميديا الزومبى، حيث 
يــدور الفيلم حول طاقــم تصوير 
ســينمائي يصــورون فيلمــا عــن 
الزومبي بميزانية منخفضة، ولكن 
تهاجمهم كائنــات زومبي حقيقية، 
وهــو الفيلم الذي يعــرض خارج 
المنافسة بالمهرجان، ومن بطولة 
بيرينيس بيجــو ورومان دوريس 
وماتيلــدا لوتــز وإخراج ميشــيل 
هازنافيســيوس، وهــو إعــادة من 

نسخة لفيلم ياباني.
الحرب األوكرانية تحلّق في 

سماء »كان« السينمائي
ويســتعد مهرجان كان السينمائي 
لالحتفــال بمجموعــة مختارة من 
أســماء هوليود الكبرى والوافدين 
الجدد  والفائزين السابقين بالسعفة 
رائعــة  عــودة  وهــي  الذهبيــة، 
للمهرجان حتــى مع الصراع في 
أوكرانيــا، الذي يلــّوح في األفق 
فوق احتفاالت المهرجان حســبما 

ذكر موقع وكالة رويترز.
وقال سكوت روكســبورو، مدير 
لصحيفــة  األوروبــي  المكتــب 
»أعتقــد  ريبورتــر:  هوليــود 
بصدق أن هــذه واحدة من أفضل 

مجموعات كان منذ سنوات«.
ويســتمر المهرجــان فــي الفترة 
مــن 17 إلى 28 ماي، مســتأنفاً 
تقويمــه التقليدي بعــد عامين من 
االضطرابــات الوبائيــة، حيث تم 
إلغــاؤه في عــام 2020، وانتقل 
العام الماضي إلى جويلية، عندما 
تم عقــده بموجــب بروتوكوالت 

COVID الصارمة.
الحفــالت  عــادت  العــام  وهــذا 
وستشــمل الشــخصيات البــارزة 
فــي هوليوود مثل النجــم العالمي 
 Top Gun« توم كــروز بفيلــم
حضــر  كــروز   ،”Maverick
كان للمــرة األولى منــذ 30 عام 
تقريبا، باإلضافة إلى فيلم الســيرة 

الذاتيــة للمخــرج بــاز لورمان ، 
بطولة أوستن بتلر وتوم هانكس.

وقــال مديــر المهرجــان تييــري 
فريمو فــي مؤتمر صحفي: »من 
التقاليــد أن يكون لدينــا أصدقاؤنا 
األمريكيــون دعونا ال ننســى أن 
مهرجان كان، في عامي 1939 
و1946، تم بناؤه بشكل مشترك، 
واشــتركت فــي ابتــكاره فرنســا 
وهوليــوود«، ســيتواجد الممثــل 
فورســت ويتاكر لتســلم الســعفة 
الذهبيــة الفخريــة للمهرجان عن 

إنجازاته مدى الحياة.
 وسيحتفل ديفيد كروننبرج بعودته 
 rimes « إلى أفــالم الرعب مع
of the Future »، بمشــاركة 
وكريســتين  مورتنســن  فيجــو 

ستيوارت وليا سيدو.
المهرجــان  فعاليــات  ستشــهد 
عــروض هامــة مــن آســيا على 
الرغــم مــن غياب الصيــن، لكن 
ســيكون هناك تواجــد كوري مع 
أبطال »Squid Game« كما 
.»Hunt« يعرض فيلمه الجديد

وبدأ المهرجان أمس بفيلم الزومبي 
للمخــرج   »Final Cut«
الفرنسي ميشــيل هازانافيسيوس، 
الــذي غيّــر العنوان والــذي كان 
 zبعدمــا أصبح رمز Z, like Z

مرتبطا بالحرب في أوكرانيا.
وفــوداً  المهرجــان  منــع  كمــا 
مــن حضــور  رســمية  روســية 
الحدث، لكنه ســيقدم فيلم »زوجة 
تشايكوفســكي« للمخرج الروسي 
المنفي كيريل سيريبنيكوف، الذي 

تحدث بصراحة عن الحرب.
كما سيعرض فيلم »ماريوبوليس 
الليتوانــي مانتاس  2« للمخــرج 
عامــا،   45 كفيدارافيســيوس، 
الذي ُقتل فــي ماريوبول، المدينة 
األوكرانية التي تعرضت لقصف 
شــديد من قبل القوات الروســية، 
قبــل نحــو شــهر أثنــاء عمله في 
الفيلــم، وخطيبته حنــا بيلوبروفا، 
المشــروع،  أنهــت  التــي  هــي 

ليعرض في المهرجان.
آخــر  أوكرانــي  فيلــم  ويوجــد 
 Butterfly« بعنــوان« 
Vision، وهو قصة امرأة شــابة 
أوكرانيــة عادت إلى بلدها بعد أن 
تم القبض عليها ثم أطلق سراحها 

في تبادل سجناء.
                                   وكاالت

يرسا.. أهم 17 فيلما يف حيايت كانت مع عادل إمام وهو سبب نجوميتي
n وجهت الفنانة يســرا، رسالة 
للنجم عادل إمام بمناســبة احتفاله 
بيــوم ميالده الـــ 82، الذي وافق 
أول أمــس الثالثــاء، أكدت فيه أن 
أفضــل أعمالهــا الفنيــة كانت من 
بطولة النجم الملقب بـ »الزعيم« 
ووصفته بالمثقف »غير العادي« 

وأحد أهم أسباب نجوميتها.
أضافــت يســرا، خــالل اتصــال 
 ،»dmc هاتفي لبرنامج »مســاء
مــع اإلعالمــي رامــي رضــوان 
عبــر قناة »dmc« إن عادل إمام 
مؤسســة فنيــة وفكرية وهــو قادر 
علــى أن يضحــك الجمهور وقادر 
على أن يجعلهم يبكــون، مضيفة: 
»أنا حضنــت جمهوري المصري 
والعربــي مــن خــالل عــادل إمام 

وفنه«.
وأوضحــت يســرا أن عــادل إمام 
كان الســبب في نجومية الكثير من 

الفنانين، موضحة: »كان سبب في 
نجومية ناس كتير وأنا أول واحدة، 
وأنا اشتغلت معاه 17 فيلما من أهم 

أفالمي«.
تابعــت مؤكــدة إن الزعيــم عادل 
إمــام، يعد مؤسســة فنيــة وفكرية 
ومثقف ثقافة غيــر عادية، ويتمتع 
بــذكاء خارق للعادة، كما أنه يمكن 
أن يضحــك الجمهــور وقادر على 
أن يجعلهــم يبكــون، وتابعــت: أنا 
المصــري  جمهــوري  حضنــت 
والعربــي مــن خــالل عــادل إمام 

وفنه.
وواصلت يســرا مؤكــدة أن عادل 
إمام ســبب نجومية الكثيــر، ويعد 
أســطورة حقيقية وفنية وهو إنسان 
وصاحــب  وأضافــت:  عظيــم، 
صاحبه ويقــف ويدعم الجميع وبه 
العديد من الصفات التي يصعب أن 

تجدها في إنسان غيره.

أن عــادل  إلــى  يســرا،  أشــارت 
إمــام أصــر خــالل فيلم »رســالة 
إلــى الوالــي«، على أن تشــاركه 
العمل رغــم أنها أصيبــت بجلطة 
في األحبــال الصوتية، وســافرت 

للخارج من أجل العالج، وتابعت:« 
مكنش ينفع أتكلم خالص، ورغم ده 
هــو خلــص تصوير الفيلــم، وقال 
محدش هيعمل الدور غير يســرا، 

وبالفعل أنا لما رجعت عملته«.
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عبد المالك كريناح فنان يضفي لمسة خاصة على إبداعاته

المالــك  المبــدع عبــد  يتمّيــز   n
كرينــاح المختص في الخزف عن 
غيره من العاملين في هذا المجال 
بالبحــث باســتمرار عــن الجديد 
واألجمــل في ابداعاتــه والغوص 
في خفايا هذا الفن العريق إلضفاء 
لمســته الخاصة على أعماله التي 
تقتــرب من الفــن التشــكيلي في 

الطرح.

ومنــذ أن بــدأ كرينــاح العمل في 
هــذا المجــال الفنــي الــذي جذبه 
منــذ الصغــر وهو يحــاول إبراز 
خصوصيــات مــادة الطيــن، هذه 
المــادة التي كانت ســندا لإلنســان 
فــي العصــور القديمــة ومازالت 
حاضرة اليوم في حياته في السكن 
كاألوانــي  البيــوت  ومســتلزمات 
أنــواع  مختلــف  وكــذا  واألطقــم 

الديكور.
ومــازال الفنــان، ابــن العاصمة، 
يتذكر كيف كان وهو في االبتدائي 
ليلتحق مباشــرة  المدرســة  يغادر 
بحديقــة حيــه ليشــبع شــغفه فــي 
مداعبــة التربــة والطين ويتســلى 
بتشــكيل بعض األشــياء البسيطة، 
وتشــاء الصــدف أن يلتقــي بأحد 
أبنــاء حيه، جمال لحلو، الذي كان 
يشــتغل بمتحــف الفنــون الجميلة 
والذي شــجعه كثيــرا على دخول 

هذا المجال.
كان لذلك اللقاء وقع كبير في نفسية 
الطفــل وتحول مصيري في حياته 
فبتشجيع منه بدأ يتردد بعد الدراسة 
على ورشــة في المتحف المذكور 
مخصصة للخــزف والفخار، وقد 
كانت تجربة غنية حيث سمحت له 
بإبراز قدراته وموهبته في تطويع 
هذه المادة ليس فقط لتشكيل أواني 
وأطقم جميلة ومزركشة بل وأيضا 
الســتنطاق الطين وجعلــه يروي 
حكايــات وأحــداث عــن التــراث 

واألصالة.
بــدأ الفنــان الصغير فــي مداعبة 
الطيــن ونموذجــة بعض االشــياء 
ثــم كبر وكبرت معه هــذه الهواية 
وهــذا الطموح فــي ســرد الكثير 
مــن الحكايــات المتعلقــة بتاريــخ 
وثقافة وتراث الجزائر باســتعمال 
الخــزف، ولعــل أكبــر دليل على 
تفرد عمله هــو تحفته المعنونة ب 
»أصالة فن الخزف في الجزائر« 
والتــي مكنته مــن اســتغالل هذه 
المادة في أعمال قريبة في رسالتها 

من الفن التشكيلي.
كمــا اســتعمل فــي هــذه التحفــة 
العمالقــة التي تفوق ثالثــة أمتار 
والمعروضــة بالصالــون الثانــي 
الثقافــة  بقصــر  الفنــي  للخــزف 
بالعاصمة تقنيــات معقدة جدا كما 

صــرح لــوأج وذلــك مــن ناحية 
والتركيــب  والشــكل  التصميــم 
وكــذا المواد األوليــة حيث أدخل 
عليهــا عناصــر أخــرى كمــادة 
الفضة كتحية منه لحرفة صناعة 

المجوهرات.
وتتميّــز أيضا هــذه التحفة، التي 
قدمها في شكل مزهرية ضخمة، 
بتنوع في الشكل والسندات وأيضا 
الموضــوع فهــي مصنوعــة من 
الطيــن ويميزها لون األرض مع 
وشــاح أزرق يرمز لثقافة ولباس 
الطوارق، وقد زينت برســومات 
الطاسيلي ناجر إلى جانب رموز 
وأشــكال تعكــس زربيــة منطقة 

ميزاب بغرداية.
كما اســتخدم كرينــاح المنمنمات 
والخــط العربــي لتدوين أســماء 
شــخصيات مؤثــرة فــي تاريــخ 
الجزائر مثل تينهينان وطارق بن 
زياد وفاطمة نســومر والشريف 
جانــب  الــى  وغيرهــم  بوبغلــة 
حــروف التيفيناغ، بينما يعلو قمة 

التحفة علم الجزائر.
التقنيــات  ان  الفنــان  ويشــرح 
المســتعملة فــي انجازهــا معقدة 
سواء من ناحية تحضير وتركيب 
ناحيــة  مــن  أو  االوليــة  المــادة 

التصميم واألشكال.
يذكر أن هــذا الفنان، المولود في 
1982، قد صقل موهبته بتكوين 
ثــري ومتنوع على أيــدي فنانين 
كبار في فن الزخرفة والمنمنمات 
واألرابيســك وتعلم علــى أيديهم 
تقنيات هذا الفــن وأيضا القولبة، 
كمــا أجرى أبحاثا في هذا المجال 
ويســعى حاليــا الــى تمتيــن هذا 
المســتجدات  بمســايرة  التكويــن 
واإلطالع على واقع هذا الفن في 

العالم.
                                   وأج

لسبب غريب.. بلدة ألمانية تقّرر "حبس 

القطط يف البيوت"

n أمــرت الســلطات فــي بلــدة 
فالدورف جنــوب غربــي ألمانيا، 
بعــض أصحــاب القطــط، بإبقــاء 
حيواناتهــم األليفــة فــي منازلهم 
حتــى نهايــة أغســطس المقبــل، 
لحمايــة طائــر نادر خالل موســم 

تكاثره.
ويهدف القرار الى المســاعدة على 
إنقــاذ الطيــور مــن نــوع »القبرة 
المتوجــة«، التي تضع أعشاشــها 
على األرض لتصبح بالتالي فريسة 

سهلة للقطط.
ويأتي هذا القرار المثير للجدل في 
ألمانيــا، بينما انخفض عدد الطيور 
في غرب أوروبا بشكل حاد خالل 

العقود األخيرة.
وينطبــق هــذا القرار علــى جميع 
القطط فــي جنوب البلــدة على أن 
يظل ساريا خالل السنوات الثالث 
المقبلــة، لكنــه أثار مشــاعر القلق 

لدى أصحاب الحيوانات األليفة.
وذكــرت صحيفــة »رايــن نيكار 
تســايتونغ« اليومية، األربعاء، أن 
رئيــس الجمعيــة المحليــة لحماية 
الحيــوان يخطط التخــاذ خطوات 

قانونية للطعن ضد القرار.
ونقلت عنه قوله: »أرجوكم التزموا 
الهــدوء، يمكنني أن أؤكــد لكم أننا 
ســنبذل قصارى جهدنــا لوقف هذا 

اإلجراء غير المناسب«.

أكرب رجل عىل قيد الحياة.. مزارع فزنوييل 

عمره 112 عاما

اللقــب  بعدمــا توفــي حامــل   n
الســابق، أصبــح مــزارع فنزويلي 
يبلغ مــن العمر 112 عاما رســميا 
أكبر رجــل على قيد الحياة، وفق ما 
أعلنت موسوعة »غينيس« لألرقام 

القياسية. 
وقالت »موسوعة غينيس«، في بيان 
نشرته على موقعها اإللكتروني، إنّها 
تثبتت رسميا في فبراير الماضي من 
أن المزارع الفنزويلي خوان فيسينته 
بيريز هو أكبر رجل على قيد الحياة.
وأوضحت أن بيريز »يتمتع بصحة 
وذاكــرة ممتازتين، إذ يتذّكر طفولته 
وزواجــه وأســماء أشــقائه وأطفاله 

وأحفاده«، بحسب فرانس برس.
أّن بيريــز   وأضافــت الموســوعة 
»يحــّب أن يكــون محاطــاً بأفــراد 
عائلتــه وأصدقائــه الذيــن يخبرونه 
قصصــاً ويجرون محادثــات ممتعة 
معه«، كما أفادت الوكالة الفرنسية.

ووفقــا لبياناتــه، فقد ولــد بيريز في 
الســابع والعشــرين مــن مايــو عام 
1909، في والية تاتشيرا الغربية، 
وكان في سن الخامسة يساعد والديه 

في حصاد قصب السكر والبن.
وعندمــا أصبــح بالغا، عمــل بيزير 

مســؤوال عن حّل النزاعات المتعلقة 
باألراضــي فــي البلــدة التــي كان 

يقطنها.
 وتزوج المزارع الشاب من إديوفينا 
ديل روزاريو غارسيا، وأنجب منها 
11 ولدا، وعاش معها 60 عاماً قبل 

أن تتوفى عام 1997.
ولبيريــز 41 حفيــداً و18 ابن حفيد 
و12 حفيــدة، كمــا أفــادت فرانــس 

برس.
وأشار لموسوعة »غينيس« إلى أّن 
السّر الكامن وراء طول العمر يتمثل 
فــي »العمل بجهــد، والراحة خالل 
اإلجــازات، والنوم باكراً، وشــرب 
كأس من الـ » أغوارديانته« يومياً، 

والتقّرب من هللا ومحبته«.
اإلســباني  كان  بيريــز،  وقبــل   
ســاتورنينو دي ال فوينتي غارســيا 
الــذي توفي فــي يناير بعــد أقل من 
شهر على احتفاله بسنواته الـ 113، 
يحمــل لقــب أكبــر رجل علــى قيد 

الحياة.
وتحمل الفرنســية لوســيل راندون، 
وهــي راهبة ولدت فــي 11 فيفري 
سنة 1904 وتبلغ 118 عاماً، لقب 

أكبر شخص على قيد الحياة.

140 ألف جنيه إسرتليني ثمن ورقة نقدية فلسطينية نادرة

n كان بــول وايمــان، المتطّوع 
في منظمة »أوكســفام«، يعمل في 
فرع برينتوود بمنطقة »إسيكس« 
فــي جنوب شــرقي إنجلترا، عندما 
اكتشــف ورقة نقدية غيــر عادية، 
مــن فئــة 100 جنيــه فلســطيني 
صادرة عــام 1920، في صندوق 
يحوي بعض األشــياء التــي تبّرع 

بها الزبائن.
قــّرر وايمان عــدم وضــع الورقة 
النقديــة على الرفوف، واتصل بدار 
المزاد حيــث قيمها الخبــراء بمبلغ 
30.000 جنيــه إســترليني. لكنها 

بيعــت بأكثر مــن أربعــة أضعاف 
هذا المبلــغ عندما ُعرضت في دار 
»Spink« للمزادات في العاصمة 
لنــدن. وقــال وايمان:  البريطانيــة 
»أدركــت أننــي كنت أحمل شــيئاً 
نــادراً في يــدي. لم أصــدق عندما 
جلبت 140 ألف جنيه إسترليني«. 
وفــق ما ذكرت صحيفــة الـ »ديلي 

ميل« البريطانية.
وقــد أحضــر متبرع مجهــول هذه 
الورقــة النقديــة إلــى المتجــر، في 
أكتوبــر 2020، وخضعــت للتقييم 
مــن قبــل دار المــزاد فــي فيفري 

 .2022
اســتطرد وايمــان قائــال: »قيمهــا 
الباعــة فــي المزاد بمبلــغ 30 ألف 
مــن  ودهشــت  إســترليني،  جنيــه 
ضخامــة المبلــغ، وزادت دهشــتي 
عندما ســمعت رقم 140 ألف جنيه 
إســترليني. حتى ذلك الحين لم أكن 
أعتقد أنهــا ورقة نقدية حقيقية ألنها 

نادرة للغاية«.
المــزادات  فــي  المشــاركين  لكــن 
مــن جميــع أنحــاء العالــم، بما في 
ذلــك الواليــات المتحــدة والشــرق 
األوسط، قدموا عروضهم على أمل 

الحصول على الورقة النقدية. وفي 
النهاية بيعت بمبلغ 140 ألف جنيه 
إســترليني. ومن المقــرر أن يذهب 
المــال إلى العمل الخيــري لمنظمة 

»أوكسفام«.
وأضاف وايمان: »إنــه ألمر رائع 
أن أعرف أنني لعبت دوراً في جمع 
كثيــر من األمــوال لعمل أوكســفام 

لمساعدة أفقر الناس في العالم«.
وفــي ســياق متصــل، قالــت إيلين 
النقدية  فونج، اختصاصية األوراق 
مــن   ،»Spink« مؤسســة  فــي 
المعــروف أنــه لم يصــدر من هذه 
الورقــة النقديــة ســوى 10 فقــط، 
مضيفــة »صدرت لمســؤول رفيع 
المســتوى في ذلــك الوقت كعربون 

تقدير لخدماته«.
وقالت لورنا فالون، مديرة التجزئة 
»نحــن  أوكســفام:  منظمــة  فــي 
ممتنــون جــداً لبول وفريــق متجر 
برينتــوود الكتشــاف هــذه الورقة 
النقدية، ناهيك مــن أفراد الجمهور 
الســخي الذيــن تبرعــوا بهــا لنا«، 
وأضافت: »يســعدنا أن تلك الورقة 
النقديــة جمعت كثيرا مــن األموال 
لعمل )أوكســفام( في جميــع أنحاء 
العالم، التي تشــمل مســاعدة الناس 
المعرضيــن لخطــر المجاعــة في 
شــرق أفريقيا، ومســاعدة الالجئين 

من أوكرانيا«.
الورقــة  أن هــذه  بالذكــر،  جديــر 
النقدية النــادرة تعود لفترة االنتداب 
عــام  فلســطين  علــى  البريطانــي 
1927، وأصدرتهــا عصبــة األمم 

عام 1920.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
مكتب األستاذ/ بن الطاهر الدراجي محضر قضائي 

لدى اختصاص مجلس قضاء بسكرة
شارع : حدو محمد طولقة

تيليفاكس : 033594770 
محضر تبليغ إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني في جيرية يومية وطنية

لجلسة 31/05/2022
)) طبقــا للمــواد 740و742و785و787 مــن ق أ م وبنــاء علــى المــواد406و416 مــن قانــون اإلجــراءات 

ــة واإلدارية (( المدني
بتاريخ الخامس عشر من شهر ماي من سنة ألفين واثنين وعشرون 

نحن األستاذ بن الطاهر الدراجي محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء بسكرة  
ــن  ــرج ب ــود لعجــال ب ــذ الســاكن شــارع مول ــب تنفي ــه طال ــادر بصفت ــد الق ــري عب ــيد )ة( ق ــن الس ــب م بطل

ــكرة ــة بس ــة والي عــزوز طولق
ضد: ورثة المرحومة جباري برنية وهم 1/ قري ربيحة  بنت محمد ومن معها 

تنفيــذا للســند التنفيــذي المتمثــل فــي القــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بســكرة )غرفــة شــؤون األســرة( 
بتاريــخ 21/03/2018 رقــم الفهــرس 00541/18 رقــم القضيــة 02045/18 الممهــور بالصيغــة 
التنفيذيــة المؤرخــة فــي 28/08/2018 تحــت رقــم 1687/18 والقاضــي بـــ ) قــرر مجلــس شــؤون 
األســرة –قــرار علنيــا نهائيــا حضوريــا فــي الشــكل / قبــول االســتئناف األصلــي والفرعــي  .فــي الموضــوع 
ــن  ــد الصــادر ع ــم المؤي ــا الحمك ــة(  أم ــف القضائي ــتأنف بالمصاري ــل المس ــتأنف  تحمي ــم المس ــد الحك تأيي
الهــرس 01575/17 رقــم  بتاريــخ23/10/2017 رقــم   ) ) قســم شــؤون األســرة  محكمــة طولقــة 
ــس  ــب الرئي ــة مكت ــة طولق ــدى محكم ــة ل ــع المودع ــروط البي ــة ش ــى قائم ــاء عل ــدول 00937/17 بن الج
ــع  ــة البي ــد جلس ــم تحدي ــث ت ــم 96/2022 حي ــرس رق ــم 14/2022 فه ــخ07/04/2022 تحــت رق بتاري
ــي   ــن  ف ــي  والمبي ــار بالمــزاد العلن ــع عق ــون مــن أجــل بي ــا للقان ــاه طبق ــة أدن وجلســة االعتراضــات  المبين

ــزة .  ــرة المنج الخب
الســعر االفتتاحــي لبيــع العقــار بالمــزاد العلنــي 1.600.000.00دج )مليــون وســتمائة ألــف دينــار 

جزائــري ( بنــاء علــى تقريــر الخبيــر األســتاذ رحمــة إبراهيــم .
وعليه قمنا بالتبليغ الرسمي لجلسة البيع بالمزاد العلني بجريدة يومية وطنية 

وأعلمنــاه )هـــا(  وبعلــم الجمهــور  لمــن يهمــه األمــر أنــه تــم تحديــد جلســة البيــع بالمــزاد العلنــي يــوم الثالثــاء 
الموافــق لـــ 31/05/2022 علــى الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــا  بمحكمــة طولقــة البيــوع العقاريــة  
بقاعــة الجلســات ســيتم البيــع بالمــزاد العلنــي للعقــار المذكــور أعــاله ،وذلــك بالســعر االفتتاحــي المحــدد بـــ 

1.600.000.00دج   )مليــون وســتمائة ألــف دينــار جزائــري (.
ــم  ــذي رق ــا للمرســوم التنفي ــي طبق ــوق التناســبية للمحضــر القضائ ــذ والحق ــف التنفي ــى مصاري ــة إل باإلضاف
ــروط  ــى الش ــة إل ــهر إضاف ــجيل والش ــوق التس ــى حق ــة إل ــي: 11/02/2009 باإلضاف ــؤرخ ف 09/78 الم
ــس 1/5  ــة خم ــاد الجلس ــال انعق ــع ح ــزاد يدف ــه الم ــي علي ــإن الراس ــع ف ــروط البي ــة ش ــي قائم ــورة ف المذك
والمصاريــف والرســوم المســتحقة ويدفــع المبلــغ المتبقــي فــي أجــل أقصــاه ثمانيــة )08(أيــام بأمانــة ضبــط 
محكمــة طولقــة وللمزيــد مــن المعلومــات االتصــال بمكتبنــا أو أمانــة ضبــط المحكمــة لالطــالع علــى دفتــر 

الشــروط.
المحضر القضائي

الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين سعدودي العمري لسعد محمد
 لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج

رقم الهاتف: 035.63.20.58
اعالن عن بيع حقوق عقارية  بالمزاد العلني

طبقا للمادة 749 وما يليها من قانون االجراءات المدنية واالدارية
 

- بطلب من المدعوة/طلحي سميرة بنت ساعد القائمة في حق ابنتها القاصرة بوضياف زوينة بنت المختار
العنوان/ رأس الوادي 

- تنفيــذا لرخصــة بالتصــرف فــي أمــوال قاصــر الصــادرة عــن الســيدة رئيســة قســم شــؤون األســرة بمحكمــة رأس الــوادي 
بتاريــخ 2021/10/04 رقــم الترتيــب 21/432.

- تنفيــذا لرخصــة بالتصــرف فــي أمــوال قاصــر الصــادرة عــن الســيدة رئيســة قســم شــؤون األســرة بمحكمــة رأس الــوادي 
بتاريــخ 2022/02/21 رقــم الترتيــب 22/49.

- بنــاءا علــى قائمــة شــروط البيــع لمنابــات قاصــر مشــاعة المعينــة ادنــاه و المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة راس الــوادي 
ــم  11/م إ ق ش ب/22. ــت رق ــخ 2022/03/15 تح بتاري

 - بنــاء علــى اإلشــهاد الصــادر عــن اميــن الضبــط بمحكمــة رأس الــوادي بعــدم وجــود اعتــراض المــؤرخ فــي 
.2022/04/12

- بنــاء علــى األمــر بتحديــد جلســة بيــع منــاب قاصــر الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ : 
.22/626 رقــم  تحــت   2022/04/13

تعيين الحقوق العقارية:
ــع  ــارة يق ــل مخصــص للتج ــي مح ــياع ف ــى الش ــزء عل ــدرة ب 144/17 جــزء 144/08+ ج ــاعة مق ــة مش ــوق عقاري حق
بالطابــق حصــة رقــم 04 نســبة األجــزاء المشــتركة 1000/4.925 مســاحته 28.85 م2 ينتمــي الــى قســم A 46 االرضــي 
ــة رأس  ــا العقاري ــرة محافظته ــة ودائ ــة والقضائي ــا المدني ــوادي دائرته ــة رأس ال ــع ببلدي ــة 193 يق ــة ملكي ــارة مجموع عم

الــوادي واليــة بــرج بوعريريــج 
أصل الملكية: 

آلــت الحقــوق المقــدرة ب 144/17 جــزء للقاصــرة بوضيــاف زوينــة بموجــب شــهادة توثيقيــة محــررة مــن طــرف األســتاذ 
رابــح تقيــة موثــق بــرأس الــوادي 2016/03/01 مشــهرة بالمحافظــة العقاريــة بتاريــخ  2016/04/17 حجــم 283 رقــم 
69 وآلــت لهــا حقوقهــا المقــدرة ب 144/08 جــزء بموجــب عقــد هبــة محــرر مــن طــرف األســتاذ رابــح تقيــة موثــق بــرأس 

الــوادي فــي 2016/03/02 مشــهرة بالمحافظــة العقاريــة فــي 2016/04/17 حجــم 283 رقــم 70.
تحديد ثمن الحقوق العقارية:

-1 بالنســبة للحقــوق العقاريــة المشــاعة المقــدرة ب 144/17 جــزء  الســعر االفتتاحــي النطــالق المزايــدة يقــدر ب/ مئتــان 
وســبعة عشــر ألــف وتســعمائة وســبعة وســبعون دينــار جزائــري وســبعة وســبعون ســنتيم )217.977.77 دج( 

-2 وبالنســبة للحقــوق العقاريــة المشــاعة المقــدرة ب 144/08 جــزء الســعر االفتتاحــي النطــالق المزايــدة يقــدر ب/مائــة 
ــار جزائــري وســبعة وســبعون ســنتيم )102.577.77 دج( أي ان الســعر  ــان الــف وخمســمائة وســبعة وســبعون دين واثن
االفتتاحــي النطــالق البيــع بالمــزاد العلنــي للحقــوق العقاريــة المشــاعة المملوكــة للقاصــر بوضيــاف روضــة الجيهــان المقــدرة 

ب 144/17جــزء + 144/08 جــزء هــو 320.555.54 دج 
- يعلــن األســتاذ لســعد محمــد عضــو الشــركة المدنيــة المهنيــة للمحضريــن القضائييــن لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج 
بوعريريــج الكائــن مكتبنــا بحــي أول مــاي رأس الــوادي؛ بأنــه ســيتم البيــع بالمــزاد العلنــي / بقاعــة الجلســات  بمقــر محكمــة 

رأس الــوادي يــوم 2022/06/15 علــى الســاعة الحاديــة عشــر صباحــا  للحقــوق العقاريــة المذكــورة أعــاله.
شروط البيع:

ــاد الجلســة خمــس  ــع حــال انعق ــه المــزاد يدف ــان الراســي علي ــع ف ــي قائمــة شــروط البي ــى الشــروط المذكــورة ف ــة ال -اضاف
الثمــن و المصاريــف و الرســوم المســتحقة و يدفــع المبلــغ المتبقــي فــي اجــل ثمانيــة ايــام  بامانــة ضبــط المحكمــة. ولمزيــد 
ــط   ــة ضب ــوان المذكــور اعــاله  او بكتاب ــب بالعن ــع االتصــال بالمكت ــة شــروط البي ــى قائم ــات او لالطــالع عل مــن  المعلوم

ــوادي. ــدى محكمــة راس ال ل
المحضر القضائي

مكتب األستاذ دفاف البشير محضر قضائي لدى محكمة برج بوعريريج
حي 287 مسكن عمارة 01 الطابق االول  مقابل مقر الوالية برج بوعريريج

الهاتف: 035.76.56.50
محضر تكليف بالوفاء مع تبليغ السند التنفيذي عن طريق النشر

المادة 412 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
بناءا على طلب : الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء 

الكائن مقره : شارع محمد مقدمي 34000 والية برج بوعريريج.
بناءا على أحكام المواد 404 الى 416 من قانون االجراءات المدنية و االدارية.

ــخ 2018/08/13  ــررة بتاري ــة المح ــي المالحق ــل ف ــذي المتمث ــند التنفي ــى الس ــاءا عل بن
مــن طــرف مديــر الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي لغيــر األجــراء وكالــة بــرج 
بوعريريــج و المؤشــر عليهــا مــن طــرف رئيــس القســم االجتماعــي بمحكمــة بــرج 
بوعريريــج بتاريــخ 2018/08/13 تحــت رقــم 18/835 الممهــورة بالصيغــة التنفيذيــة 

ــم 2021/05. ــت رق ــي 2021/02/25 تح ــة ف المؤرخ
ــذي و  ــند التنفي ــمي للس ــغ الرس ــر التبلي ــاء و محض ــف بالوف ــر التكلي ــى محض ــاءا عل بن
محضــر التكليــف بالوفــاء عــن طريــق التعليــق بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 
2021/12/29 و مقــر بلديــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 2021/12/29 و ارســال 
المحضــر عــن طريــق رســالة مضمنــة تحــت رقــم 34 106 446 003 بتاريــخ 

.  2021/12/29
ــغ  ــد التبلي ــون عق ــة لمضم ــة وطني ــدة يومي ــي جري ــر ف ــاإلذن بالنش ــر ب ــى األم ــاءا عل بن
ــم  ــخ 2022/05/12 رق ــج بتاري ــرج بوعريري الرســمي الصــادر عــن رئيــس محكمــة ب

.2022/1462 الترتيــب 
نكلف :رماش يوسف بن الدراجي.

العنوان :شارع عبد الرحمان دلسي رقم 01 والية برج بوعريريج.
ونلزمــه بالوفــاء بمبلــغ الديــن الــذي هــو فــي ذمتــه وفقــا للســند التنفيــذي المذكــور بيانــه 
اعــاله باالضافــة للحقــوق التناســبية المقــدرة اجمــاال بمبلــغ : 729.316.00 دج )) 

ــري((. ــار جزائ ــر دين ــتة عش ــة وس ــف وثالثمائ ــعة وعشــرون أل ــبعمائة ووتس س
ــدأ  ــغ يب ــذا المبل ــاء به ــا( للوف ــة )15 يوم ــا كامل ــر يوم ــة عش ــه خمس ــأن ل ــاه ب و أخطرن
ــة الطــرق  ــرا بكاف ــه جب ــذ علي ــة واال نف ــدة اليومي ــي الجري ــر ف ــخ النش ــن تاري ــريانه م س

ــة. القانوني
اثباتا لما تقدم حررنا هذا المحضر وفقا لما يقتضيه القانون. 

المحضر القضائي 

الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيـيـن  سعـــدودي العمـــــــري لسعـــــــد مـحمــــــــد 
لـدى اختصاص مجلس قضاء  برج بوعريريج
رقـــــــــم الهـــاتــــــــــف : 035.63.20.58

إعــالن عـن بيـع عقار مشاع بالمــزاد العلــــني
طبقا للمادة 749 وما يليها من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
- بطلب من المدعوين / - -01 بوخاري عبد الوهاب بن البشير .

 العنوان / عين ولمان والية سطيف ، والمتخذ مكتبنا الكائن بحي أول ماي رأس الوادي  موطنا مختار له.
باقي المدعين والمدعى عليهم /  

بوخاري رزيقة بنت البشير ومن معها ، بوخاري عبد الكريم ومن معه ، العنوان راس الوادي
 : رقــم  فهــرس   ،  17/04/2019: بتاريــخ  العقــاري    القســم  الــوادي    راس  محكمــة  عــن  الصــادر  للحكــم  تنفيــــذا    -
ــة  ــة العقاري ــج الغرف ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــرار الصــادر عــن مجل ــق بالق ــم : 00210/19 ، المرف ــدول رق 01071/19 ، ج
ــي  ــة ف ــة المؤرخ ــدم المعارض ــهادة ع ــق ش ــم 01143/19 المرف ــة رق ــم 02081/19 قضي ــرس رق ــخ 26/12/2019 فه بتاري
01/03/2020 رقــم 412/20 وطلــب شــهادة عــدم إعــادة القضيــة للجــدول بعــد صــدور قــرار عقــاري قضــى بعــدم االســتئناف 
لبطــالن االجــراءات المؤرخــة فــي 15/03/2020 المؤشــر عليــه مــن طــرف رئيــس أمنــاء الضبــط بمجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج 

ــم :289 /2020 . ــت رق ــي : 01/06/2020  تح ــة ف ــة  مؤرخ ــة التنفيذيــــ ــور بالصيغـــ ــخ 01/04/2020   و الممه بتاري
- بنــاء علــى قائمــة شــروط البيــع للعقــار المعيــن أدنــاه  و المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ: 30/09/2020 

تحــت رقـــــم: 42/ إ ق ش ب/ 2020  .
- بناء على اإلشهاد الصادر عن أمين الضبط بمحكمة رأس الوادي بعدم وجود اعتراض المؤرخ في : 28/10/2020  .

- بنــاء علــى األمــر بتحديــد جلســة بيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة رأس الــــوادي بتاريــخ : 02/12/2020 
،  رقــم 2059/20 .

ــرج  ــس قضــاء ب ــدى اختصــاص مجل ــن ل ــن  القضائيي ــة للمحضري ــة المهني ــركة المدني ــد عضــو الش ــعد محم ــتاذ لس ــن األس -  يعل
ــي / ــزاد العلن ــع بالم ــيتم البي ــه س ــوادي ، بأن ــاي  رأس ال ــي أول م ــا بح ــن مكتبن ــج الكائ بوعريري

بقاعة الجلسات بمقر محكمة رأس الـــوادي يوم: 15/06/2022  على الساعة الحادية عشر صباحا  للعقار المتمثل في :    
 تعيين العقار  :

قطعة أرض تنتمي الى قسم 22 مجموعة ملكية 18 مساحتها 21 هكتار 68 آر 12 سنتآر.
-  طبيعتها :  فالحية .

- عليها مجموعة من البنايات حسب الخبرة القضائية تتموقع على مساحة تقدر بحوالي 04 هكتارات وتتمثل في مايلي :
1 - بناية جديدة R+0 غير مكتملة ، وبناية قديمة ، ومرأب قديم عائدة لـ بوخاري عبد القادر بن الصالح

2 - بناية جديدة R+0 غير مكتملة ، وبناية قديمة ومرأب قديم عائدة لـ / بوخاري عبد الكريم .
3 - بناية جديدة R+1 غير مكتملة وبناية قديمة .، عائدة لـ / بوخاري خيرة بنت الصالح زوجة صماري

4 - بناية جديدة R+0  عائدة لـ / بوخاري جمعة ارملة بوخاري موسى بن عبد العزيز .
5 - بناية قديمة عائدة لـ / بوخاري مداني بن عمر .

6 - هيكل لبناية عائدة لـ / بوخاري لخضر بن عبد العزيز .
7 - بناية جديدة غير مكتملة R+1  غير مكتملة ومرأبين قديمين ، عائدين لـ بوخاري الربيع بن الصالح .

8 - بناية قديمة ومراب قديم عائدة لـ / بوخاري محمد بن علي .
9 - بناية جديدة R+1 غير مكتملة عائدة لـ / بوخاري نور الدين بن علي .

10 - بناية قديمة عائدة لـ بوخاري عبد العزيز .

11 - هيكل مراب عائد لـ بوخاري عبد السالم .
تقع بالمكان المسمى تيطست بلدية رأس الوادي دائرة محافظتها العقارية والقضائية رأس الوادي وواليتها برج بوعريريج

- الســعر اإلفتتاحــي النطــالق المزايــدة بعــد إنتقــاص العشــر يقــدر بـــ/ مائــة وواحــد وســبعون مليــون ومائتــان وإثنــان وخمســون ألــف 
وتســعمائة دينــار جزائــري ) 171.252.900.00 دج ( ويبــاع العقــار لمــن تقــدم بأعلــى عــرض .

 - شــروط البيــع: إضافــة إلــى الشــروط المذكــورة فــي قائمــة شــروط البيــع فــإن الراســي عليــه المــزاد يدفــع حــال انعقــاد الجلســة 
خمــس الثمــن والمصاريــف والرســوم المســتحقة، ويدفــع المبلــغ المتبقــي فــي أجــل أقصــاه ثمانيــة ) 08( أيــام بأمانــة ضبــط المحكمــة.
ــة  ــي المذكــور أعــاله أو بكتاب ــع االتصــال بمكتــب المحضــر القضائ ــى قائمــة شــروط البي ــد مــن المعلومــات ولإلطــالع عل - ولمزي

ــوادي. ــدى محكمــة رأس ال ــط ل الضب
المحضر القضائي 

الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين  سعدودي العمري - لسعد محمد
لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج

الهاتف : 03563.20.58
إعــالن عـن بيـع عقار مشاع بالمــزاد العلــــني

طبقا للمادة 749 وما يليها من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
- بطلب من المدعوين - بطلب من المدعوين / -01 بوخاري عبد الوهاب بن البشير .

ــاي رأس  ــي اول م ــن بح ــا الكائ ــذ مكتبن ــطيف ، والمتخ ــة س ــان والي ــن ولم ــد عي ــي احم ــوان / أوالد س العن
ــه. ــار ل ــا مخت ــوادي  موطن ال

02 - بوخاري الشاللي بن علي  ، العنوان بلدية رأس الوادي .
باقي المدعين والمدعى عليهم /  

بوخاري رزيقة بنت البشير ومن معها ، بوخاري عبد الكريم ومن معه ، العنوان راس الوادي
- تنفيــــذا  للحكــم الصــادر عــن محكمــة راس الــوادي   القســم العقــاري   بتاريــخ :17/04/2019 ، فهــرس رقم 
: 01071/19 ، جــدول رقــم : 00210/19 ، المرفــق بالقــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج 
الغرفــة العقاريــة بتاريــخ 26/12/2019 فهــرس رقــم 02081/19 قضيــة رقــم 01143/19 المرفــق شــهادة 
عــدم المعارضــة المؤرخــة فــي 01/03/2020 رقــم 412/20 وطلــب شــهادة عــدم إعــادة القضيــة للجــدول 
ــي 15/03/2020  ــة ف ــراءات المؤرخ ــالن االج ــتئناف لبط ــدم االس ــى بع ــاري قض ــرار عق ــدور ق ــد ص بع
المؤشــر عليــه مــن طــرف رئيــس أمنــاء الضبــط بمجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج بتاريــخ 01/04/2020   و 

الممهــور بالصيغـــــة التنفيذيــــــة  مؤرخــة فــي : 01/06/2020  تحــت رقــم :289 /2020 .
- بنــاء علــى قائمــة شــروط البيــع المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ: 08/12/2020 تحــت 

رقـــم: 67/ إ ق ش ب/ 2020 .
ــؤرخ  ــراض الم ــود اعت ــدم وج ــوادي بع ــة رأس ال ــط بمحكم ــن الضب ــهاد الصــادر عــن أمي ــى اإلش ــاء عل - بن

فــي : 27/01/2021  .
- بنــاء علــى األمــر بتحديــد جلســة بيــع عقــار مشــاع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة رأس 

الــــوادي بتاريــخ : 02/02/2021 ،  رقــم 220/21 .
-  يعلــن األســتاذ لســعد محمــد عضــو الشــركة المدنيــة المهنيــة للمحضريــن  القضائييــن لــدى اختصــاص مجلــس 

قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبنــا بحــي أول مــاي  رأس الــوادي ، بأنــه ســيتم البيــع بالمــزاد العلنــي /
ــة عشــر صباحــا  ــى الســاعة الحادي ــوم: 25/05/2022 عل ــوادي ي ــر محكمــة رأس الـــ بقاعــة الجلســات بمق

ــل فــي :    ــار المتمث للعق
ــر  ــرة الخبي ــوادي ) حســب خب ــة رأس ال ــي لبلدي ــط العمران ــار: قطعــة أرض مندمجــة داخــل المحي ــن العق تعيي
خلــف هللا المختــار ( ، تنتمــي إلــى قســم 22 مجموعــة ملكيــة 83  مســاحتها 02 هكتــار  ، تقــع بالمــكان المســمى 
تيطســت بلديــة رأس الــوادي  دائــرة محافظتهــا العقاريــة والقضائيــة رأس الــوادي وواليتهــا بــرج بوعريريــج .
- الســعر اإلفتتاحــي : يبقــى الســعر المــراد البيــع بــه يخضــع للمزايــدة  بعــد انتقــاص العشــر المقــدر بـــ/ مائــة 
و ثمانيــة و تســعون مليــون    دينــار جزائــري )198.000.000.00 دج ( ، و يبــاع العقــار لمــن تقــدم 

ــى عــرض   . بأعل
 - شــروط البيــع: إضافــة إلــى الشــروط المذكــورة فــي قائمــة شــروط البيــع فــإن الراســي عليــه المــزاد يدفــع 
حــال انعقــاد الجلســة خمــس الثمــن والمصاريــف والرســوم المســتحقة، ويدفــع المبلــغ المتبقــي فــي أجــل أقصــاه 

ثمانيــة ) 08( أيــام بأمانــة ضبــط المحكمــة.
- ولمزيــد مــن المعلومــات ولإلطــالع علــى قائمــة شــروط البيــع االتصــال بمكتــب المحضــر القضائــي المذكــور 

أعــاله أو بكتابــة الضبــط لــدى محكمــة رأس الــوادي.
المحضر القضائي

مكتب األستاذ دفاف البشير محضر قضائي لدى محكمة برج بوعريريج
حي 287 مسكن عمارة 01 الطابق االول  مقابل مقر الوالية برج بوعريريج

الهاتف: 035.76.56.50
محضر تكليف بالوفاء مع تبليغ السند التنفيذي عن طريق النشر

المادة 412 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
بناءا على طلب : الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء 

الكائن مقره : شارع محمد مقدمي 34000 والية برج بوعريريج.
بناءا على أحكام المواد 404 الى 416 من قانون االجراءات المدنية و االدارية.

ــخ 2017/04/11  ــررة بتاري ــة المح ــي المالحق ــل ف ــذي المتمث ــند التنفي ــى الس ــاءا عل بن
مــن طــرف مديــر الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي لغيــر األجــراء وكالــة 
بــرج بوعريريــج و المؤشــر عليهــا مــن طــرف رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج 
ــي  ــة المؤرخــة ف ــة التنفيذي ــورة بالصيغ ــم 402 الممه ــخ 2018/04/11 تحــت رق بتاري

.2021/20 رقــم  تحــت   2021/04/13
ــذي و  ــند التنفي ــمي للس ــغ الرس ــر التبلي ــاء و محض ــف بالوف ــر التكلي ــى محض ــاءا عل بن
محضــر التكليــف بالوفــاء عــن طريــق التعليــق بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 
2021/12/30 و مقــر بلديــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 2021/12/30 و ارســال 
المحضــر عــن طريــق رســالة مضمنــة تحــت رقــم 34 137 446 003 بتاريــخ 

.  2021/12/30
ــغ  ــد التبلي ــون عق ــة لمضم ــة وطني ــدة يومي ــي جري ــر ف ــاإلذن بالنش ــر ب ــى األم ــاءا عل بن
ــم  ــخ 2022/05/12 رق ــج بتاري ــرج بوعريري الرســمي الصــادر عــن رئيــس محكمــة ب

.2022/1461 الترتيــب 
نكلف :بن معمر سمير.

العنوان :حي سليمان عميرات بلدية حسناوة      والية برج بوعريريج.
ونلزمــه بالوفــاء بمبلــغ الديــن الــذي هــو فــي ذمتــه وفقــا للســند التنفيــذي المذكــور بيانــه 
اعــاله باالضافــة للحقــوق التناســبية المقــدرة اجمــاال بمبلــغ : 646.375.00 دج )) 

ــري((. ــار جزائ ــبعون دين ــة وس ــة وخمس ــف وثالثمائ ــون أل ــتة وأربع ــتمائة وس س
ــدأ  ــغ يب ــذا المبل ــاء به ــا( للوف ــة )15 يوم ــا كامل ــر يوم ــة عش ــه خمس ــأن ل ــاه ب و أخطرن
ــة الطــرق  ــرا بكاف ــه جب ــذ علي ــة واال نف ــدة اليومي ــي الجري ــر ف ــخ النش ــن تاري ــريانه م س

ــة. القانوني
اثباتا لما تقدم حررنا هذا المحضر وفقا لما يقتضيه القانون. 

المحضر القضائي 

مكتب األستاذ دفاف البشير محضر قضائي لدى محكمة برج بوعريريج
حي 287 مسكن عمارة 01 الطابق االول  مقابل مقر الوالية برج بوعريريج

الهاتف: 035.76.56.50
محضر تكليف بالوفاء مع تبليغ السند التنفيذي عن طريق النشر

المادة 412 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
بناءا على طلب : الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء 

الكائن مقره : شارع محمد مقدمي 34000 والية برج بوعريريج.
بناءا على أحكام المواد 404 الى 416 من قانون االجراءات المدنية و االدارية.

ــخ 2018/06/07  ــررة بتاري ــة المح ــي المالحق ــل ف ــذي المتمث ــند التنفي ــى الس ــاءا عل بن
مــن طــرف مديــر الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي لغيــر األجــراء وكالــة 
بــرج بوعريريــج و المؤشــر عليهــا مــن طــرف رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج 
ــي  ــة المؤرخــة ف ــة التنفيذي ــورة بالصيغ ــم 662 الممه ــخ 2018/06/07 تحــت رق بتاري

.2021/12 رقــم  تحــت   2021/04/13
ــذي و  ــند التنفي ــمي للس ــغ الرس ــر التبلي ــاء و محض ــف بالوف ــر التكلي ــى محض ــاءا عل بن
محضــر التكليــف بالوفــاء عــن طريــق التعليــق بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 
2021/12/29 و مقــر بلديــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 2021/12/29 و ارســال 
المحضــر عــن طريــق رســالة مضمنــة تحــت رقــم 34 083 446 003 بتاريــخ 

.  2021/12/29
ــغ  ــد التبلي ــون عق ــة لمضم ــة وطني ــدة يومي ــي جري ــر ف ــاإلذن بالنش ــر ب ــى األم ــاءا عل بن
ــم  ــخ 2022/05/12 رق ــج بتاري ــرج بوعريري الرســمي الصــادر عــن رئيــس محكمــة ب

.2022/1463 الترتيــب 
نكلف : بوفالة سليمان بن عبد الحميد.

العنوان : فيال قرواش حي 87 رقم 04 والية برج بوعريريج.
ونلزمــه بالوفــاء بمبلــغ الديــن الــذي هــو فــي ذمتــه وفقــا للســند التنفيــذي المذكــور بيانــه 
اعــاله باالضافــة للحقــوق التناســبية المقــدرة اجمــاال بمبلــغ : 786.938.00 دج )) 

ــري((. ــار جزائ ــون دين ــة وثالث ــعمائة وثماني ــف وتس ــون ال ــتة وثمان ــبعمائة وس س
ــدأ  ــغ يب ــذا المبل ــاء به ــا( للوف ــة )15 يوم ــا كامل ــر يوم ــة عش ــه خمس ــأن ل ــاه ب و أخطرن
ــة الطــرق  ــرا بكاف ــه جب ــذ علي ــة واال نف ــدة اليومي ــي الجري ــر ف ــخ النش ــن تاري ــريانه م س

ــة. القانوني
اثباتا لما تقدم حررنا هذا المحضر وفقا لما يقتضيه القانون. 

المحضر القضائي 

مكتب االستاذ محمد قويدرات محضر قضائي لدى مجلس 
قضاء برج بوعريريج

09 شارع احمد طبي حي 05 جويلية برج بوعريريج
نقال: 0661.37.13.73

مستخرج من قائمة شروط البيع

بناء على المادة 748 من قانون االجراءات المدنية و االدارية
لفائدة: طوقاي سليم بن مسعود

العنوان: واد المالحة ماوكالن والية سطيف
ــن  ــم 147 و محــرر م ــي 2020/07/20 تحــت رق ــؤرخ ف ــن م ــراف بدي ــد اعت بمقتضــى عق
طــرف الموثــق االســتاذ علــي بــن عطيــة ببــرج بوعريريــج و ممهــور بالصيغــة التنفيذيــة فــي 

 2021/07/26
نحــن االســتاذ محمــد قويــدرات محضــر قضائــي لــدى مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج صاحــب 

الختــم و خــط اليــد.
نعلــن انــه تــم ايــداع قائمــة شــروط البيــع بأمانــة الضبــط لــدى محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 

2022/05/11 ايــداع رقــم 22/71 رقــم الجــدول 2022/57 و المتعلقــة بالعقــار: 
ــوق  ــة 25 : ان الحق ــم 57 تربيع ــي 2016/11/15 حج ــد ف ــة: المقي ــة العقاري ــب البطاق حس
العقاريــة محــل البيــع مقــدرة بـــ 11/1 فــي شــقة ســكنية تحتــوي علــى 03 غــرف, قاعة اســتقبال, 
ــواري  ــج ه ــارة Q5  بنه ــق االول عم ــع بالطاب ــرفتين تق ــاض ,ش ــام , مرح ــو ,حم ــخ, به مطب

ــة 28 حصــة 36 ســعة المســح 107.20 متــر مربــع. بومديــن قســم 89 مجموعــة ملكي
وحســب تقريــر الخبــرة : المعــد مــن طــرف الخبيــر أقمــوم  كمــال ايــداع 191 بتاريــخ 

2022/03/13 بامانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج فــي فقــرة التعييــن الدقيــق.
الموقــع: تقــع الحقــوق العقاريــة المقــدرة بـــ 11/01 موضــوع التقييــم ,  فــي شــقة ســكنية تحتــوي 
علــى 03 غــرف, قاعــة اســتقبال, مطبــخ, بهــو ,حمــام , مرحــاض ,شــرفتين تقــع بالطابــق االول 
عمــارة Q5  بنهــج هــواري بومديــن قســم 89 مجموعــة ملكيــة 28 حصــة 36 ســعة المســح 

107.20 متــر مربــع.
وحــدد الســعر االفتتاحــي لبيــع الحقــوق العقاريــة بالمــزاد العلنــي بقاعــة البيــوع العقاريــة 
ــون  ــة واربع ــمائة وخمس ــدره:)545.454.54 دج(  خمس ــن ق ــج بثم ــرج بوعريري ــة ب بمحكم

ــنتيم. ــري و 54 س ــار جزائ ــون  دين ــة وخمس ــة واربع ــف واربعمائ ال
ــام  ــى رئيــس المحكمــة بثــالث اي ــم االعتراضــات فــي شــكل عريضــة ال ــم تقدي و ممــا ســبق يت
ــى الســاعة  ــاء 2022/06/14 عل ــى االقــل قبــل جلســة االعتراضــات المحــددة ســوم الثالث عل

ــة زواال الثاني
و لكل المعلومات , االتصال بمكتب المحضر القضائي او كتابة ضبط المحكمة.

المحضر القضائي

مكتب االستاذ محمد قويدرات محضر قضائي لدى مجلس 
قضاء برج بوعريريج

09 شارع احمد طبي حي 05 جويلية برج بوعريريج
نقال: 0661.37.13.73

مستخرج من قائمة شروط البيع

بناء على المادة 748 من قانون االجراءات المدنية و االدارية
لفائدة: طوقاي سليم بن مسعود

العنوان: واد المالحة ماوكالن والية سطيف
ــن  ــم 147 و محــرر م ــي 2020/07/20 تحــت رق ــؤرخ ف ــن م ــراف بدي ــد اعت بمقتضــى عق
طــرف الموثــق االســتاذ علــي بــن عطيــة ببــرج بوعريريــج و ممهــور بالصيغــة التنفيذيــة فــي 

 2021/07/26
نحــن االســتاذ محمــد قويــدرات محضــر قضائــي لــدى مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج صاحــب 

الختــم و خــط اليــد.
نعلــن انــه تــم ايــداع قائمــة شــروط البيــع بأمانــة الضبــط لــدى محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 

2022/05/11 ايــداع رقــم 22/72 رقــم الجــدول 2022/58 و المتعلقــة بالعقــار: 
ــوق  ــة 25 : ان الحق ــم 57 تربيع ــي 2016/11/15 حج ــد ف ــة: المقي ــة العقاري ــب البطاق حس
العقاريــة محــل البيــع مقــدرة بـــ 11/1 فــي شــقة ســكنية تحتــوي علــى 03 غــرف, قاعة اســتقبال, 
ــث عمــارة Q5  بنهــج هــواري  ــق الثال ــع بالطاب ــخ, بهــو ,حمــام , مرحــاض ,شــرفتين تق مطب

بومديــن قســم 89 مجموعــة ملكيــة 28 حصــة 38 ســعة المســح 107.20 متــر مربــع.
وحســب تقريــر الخبــرة : المعــد مــن طــرف الخبيــر أقمــوم  كمــال ايــداع 191 بتاريــخ 

2022/03/13 بامانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج فــي فقــرة التعييــن الدقيــق.
الموقــع: تقــع الحقــوق العقاريــة المقــدرة بـــ 11/01 موضــوع التقييــم ,  فــي شــقة ســكنية تحتــوي 
ــق  ــع بالطاب ــرفتين تق ــاض ,ش ــام , مرح ــو ,حم ــخ, به ــتقبال, مطب ــة اس ــرف, قاع ــى 03 غ عل
الثالــث عمــارة Q5  بنهــج هــواري بومديــن قســم 89 مجموعــة ملكيــة 28 حصــة 38 ســعة 

المســح 107.20 متــر مربــع.
وحــدد الســعر االفتتاحــي لبيــع الحقــوق العقاريــة بالمــزاد العلنــي بقاعــة البيــوع العقاريــة 
ــون  ــة واربع ــمائة وخمس ــدره:)545.454.54 دج(  خمس ــن ق ــج بثم ــرج بوعريري ــة ب بمحكم

ــنتيم. ــري و 54 س ــار جزائ ــون  دين ــة وخمس ــة واربع ــف واربعمائ ال
ــام  ــى رئيــس المحكمــة بثــالث اي ــم االعتراضــات فــي شــكل عريضــة ال ــم تقدي و ممــا ســبق يت
ــى الســاعة  ــاء 2022/06/14 عل ــى االقــل قبــل جلســة االعتراضــات المحــددة ســوم الثالث عل

ــة زواال الثاني
و لكل المعلومات , االتصال بمكتب المحضر القضائي او كتابة ضبط المحكمة.

المحضر القضائي

مكتب االستاذ محمد قويدرات محضر قضائي لدى مجلس قضاء
 برج بوعريريج

09 شارع احمد طبي حي 05 جويلية برج بوعريريج
نقال: 0661.37.13.73

مستخرج من قائمة شروط البيع
بناء على المادة 748 من قانون االجراءات المدنية و االدارية

لفائدة: طوقاي سليم بن مسعود
العنوان: واد المالحة ماوكالن والية سطيف

ضد : بلفركوس خالد بن دراجي
العنوان: حي الحدائق شارع رقم 05 برج بوعريريج

بمقتضــى عقــد اعتــراف بديــن مــؤرخ فــي 2020/07/20 تحــت رقــم 147 و محــرر مــن 
ــة  ــج و ممهــور بالصيغــة التنفيذي ــرج بوعريري ــة بب ــن عطي ــي ب ــق االســتاذ عل طــرف الموث

ــي 2021/07/26  ف
ــج  ــرج بوعريري ــاء ب ــس قض ــدى مجل ــي ل ــر قضائ ــدرات محض ــد قوي ــتاذ محم ــن االس نح

ــد. ــط الي ــم و خ ــب الخت صاح
ــج  ــرج بوعريري ــة ب ــدى محكم ــط ل ــة الضب ــع بأمان ــة شــروط البي ــداع قائم ــم اي ــه ت ــن ان نعل
بتاريــخ 2022/05/11 ايــداع رقــم 22/70 رقــم الجــدول 2022/56 و المتعلقــة بالعقــار: 
حســب البطاقــة العقاريــة: المقيــد فــي 2016/11/15 حجــم 57 تربيعــة 25 : ان الحقــوق 
العقاريــة محــل البيــع مقــدرة بـــ 11/1 فــي محــل تجــاري بالطابــق االرضــي حصــة 11 تقــع 

بنهــج هــواري بومديــن قســم 89 مجموعــة ملكيــة 28 ســعة مســح 43 متــر مربــع
ــخ  ــداع 191 بتاري ــال اي ــوم  كم ــر أقم ــرف الخبي ــن ط ــد م ــرة : المع ــر الخب ــب تقري وحس

2022/03/13 بامانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج فــي فقــرة التعييــن الدقيــق.
الموقــع: تقــع الحقــوق العقاريــة المقــدرة بـــ 11/01 موضــوع التقييــم , فــي محــل تجــاري 
ــة 28  بالطابــق األرضــي حصــة 11 تقــع بنهــج هــواري بومديــن قســم 89 مجموعــة ملكي

ســعة المســح 43 متــر مربــع.
ــة  ــوع العقاري ــة البي ــي بقاع ــزاد العلن ــة بالم ــوق العقاري ــع الحق ــدد الســعر االفتتاحــي لبي وح
ــون  ــتة وثمان ــمائة وس ــدره:)586.363.63 دج(  خمس ــن ق ــج بثم ــرج بوعريري ــة ب بمحكم

ــري. ــار جزائ ــتون دين ــة و س ــة و ثالث ــف و ثالثمائ ال
ــالث  ــة بث ــس المحكم ــى رئي ــكل عريضــة ال ــي ش ــم االعتراضــات ف ــم تقدي ــبق يت ــا س و مم
ــى  ــاء 2022/06/14 عل ــل جلســة االعتراضــات المحــددة ســوم الثالث ــل قب ــى االق ــام عل اي

ــة زواال ــاعة الثاني الس
و لكل المعلومات , االتصال بمكتب المحضر القضائي او كتابة ضبط المحكمة.

المحضر القضائي

رئيس المجلس الشعبي البلدي



n      صــاة االســتخارة من الســنن التــي أوصى بها 
رســول هللا صلى هللا عليه وســلم قبل اإلقدام على فعل 
أي شــيء أو قبل اتخــاذ أي خطوة فــي حياتنا اليومية 
وركعتي االســتخارة ودعاء صاة االســتخارة ال غنى 
للمســلم عنهما فــي كل أمــور حياته مهمــا كانت هذه 
األشــياء فيجب عليك معرفة طريقة االستخارة وعليك 
أداء ركعتي االســتخارة قبل شــراء مابسك أو حذائك 
أو قبل الذهاب للســوق لشــراء طعامك وشــرابك إلى 
غير ذلك من متطلبات الحياة، هكذا نصحنا رســول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ودعاء صاة االستخارة يعني أنك 
تتــوكل على هللا حق التوكل مع يقينك بأن هللا ســيكتب 
لك الخير مهما كانت النتيجة، ألن هللا وحده يعلم الغيب 

و يعلم ببواطن األمور و يعلم الخير و الشر لنا لذا فمن 
أفضل من هللا تبارك و تعالى نلجأ إليه للمشورة في كل 
أمورنــا و شــؤوننا ، وللمرأة الحائــض أو لمن لم يجد 
لديــه الوقت للقيام بـ صاة االســتخارة فيكفي الوضوء 

والدعاء بـ دعاء االستخارة من غير صاة .
 دعاء االستخارة الصحيح

دعاء صاة االســتخارة كما قال الســلف هو : » اللهم 
إني أســتخيرك بعلمك، وأســتقدرك بقدرتك ، وأســألك 
مــن فضلــك العظيم ، فإنك تقــدر وال أقدر ، وتعلم وال 
أعلم ، وأنت عام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
األمر )تســمي األمر ( خير لي ، في ديني و معاشي و 
عاقبــة أمري ، أو قال : عاجل أمــري وآجله ، فاقدره 

لي ويســره لي ، ثم بارك لي فيه ، و إن كنت تعلم أن 
هذا األمر )تسمي األمر ( شر لي ، في ديني و معاشي 
و عاقبــة أمــري ، أو قــال: في عاجل أمــري وآجله ، 
فاصرفــه عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث 

كان ، ثم أرضني به .
 صالة االستخارة للزواج

عدد مرات صاة االســتخارة للزواج ، على المسلم أال 
يكتفي بأداء صاة االســتخارة مــرة واحدة ولكن يجب 
عليه تكرارهــا عدة مرات، كما فعل عمر بن الخطاب 
–رضى هللا عنــه- عندما أراد أن يكتب الحديث »ظل 
يســتخير هللا تعالى شــهًرا كامــًا«، إال أنــه فيما ورد 
عــن رســول هللا -صلى هللا عليه وســلم - أنــه لم يحدد 
عدد مرات معين لصاة االســتخارة بل أمرنا بها حتى 
ينشرح الصدر وتُيسر األمور لما نستخير فيه المولى.

كيفية صالة االستخارة
كيفيــة صاة االســتخارة التــي يلجأ إليها المســلم عند 
تعرضه ألمور يحتــار فيها، ويريد األفضل والبصيرة 
فيها، كالســفر، أو الــزواج، أو اإلقدام على وظيفة، أو 
شــراء منزل أو سيارة، وغير ذلك من األمور، فيدعو 
هللا تعالى، ويتضّرع إليه، ويســأله أن يختار له الخير، 
واألفضل أن يجمع بين االســتخارة واالستشــارة، قال 

تعالى: )َوَشاِوْرُهْم ِفي اأْلَْمِر(.
 ما يقرأ في صالة االستخارة

 قالــت دار اإلفتــاء أنه يجوز للمصلي قراءة ما يشــاء 
من القرآن الكريم في صاة االســتخارة، ويســتحب له 
أن يقــرأ فــي الركعة األولــى بعد الفاتحة: ﴿ُقــْل َيا أَيَُّها 
اْلَكاِفــُروَن﴾، وفي الثانيــة: ﴿ُقْل ُهَو هللاُ أََحٌد﴾، وناســب 
اإلتيــان بهما فــي صاة يــراد منها إخــاص الرغبة 

وصدق التفويض وإظهار العجز هلل عز وجل.
واستحســن بعض العلماء أن يزيد في صاة االستخارة 
على القراءة بعــد الفاتحة قولَه تعالى: ﴿َوَربَُّك َيْخلُُق َما 
ا  َيَشاُء َوَيْخَتاُر َما َكاَن لَُهُم اْلِخَيَرُة ُسْبَحاَن هللاِ َوَتَعالَى َعمَّ
يُْشــِرُكوَن وَربَُّك َيْعلَُم َما تُِكنُّ ُصُدوُرُهــْم َوَما يُْعلِنُوَن﴾ 
القصــص: 69-68 في الركعة األولــى، وفي الركعة 
الثانيــة قولَــه تعالى: ﴿َوَمــا َكاَن لُِمْؤِمــٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة إَِذا 
َقَضــى هللاُ َوَرُســولُُه أَْمــًرا أَْن َيُكــوَن لَُهُم اْلِخَيــَرُة ِمْن 
أَْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص هللاَ َوَرُســولَُه َفَقْد َضلَّ َضَااًل ُمِبيًنا﴾ 

األحزاب: 36.
قــال العامــة الطحطاوي في »حاشــيته علــى مراقي 
الفاح شــرح نــور اإليضــاح« )ص: 397، ط. دار 
الكتــب العلميــة(: ]قوله: »فليركع ركعتيــن« يقرأ في 
األولــى بـ«الكافرون«، وفي الثانيــة بـ«اإلخاص«، 
وقــال بعضهم: يقــرأ في األولى بقوله تعالــى: ﴿َوَربَُّك 
َيْخلُُق َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر﴾ إلى ﴿يُْعلِنُوَن﴾، وفي الثانية بقوله 
تعالى: ﴿َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة﴾ إلى قوله: ﴿ُمِبيًنا﴾

                               صدى البلد  عبد الرحمن محمد

إسالميات

اللهم يا مسخر القوي للضعيف، ومسخر 
الشياطين والجن والريح لنبينا سليمان، 

ومسخر الطير والحديد لسيدنا داوود، ومسخر 
النار لنبينا إبراهيم، اللهم سخر لي زوًجا صالًحا 
يخافك يا رب العالمين، بحولك وقدرتك وعزتك 
وقوتك، أنت القادر على ذلك وحدك ال شريك لك 

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال
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n  قــال تعالــى : )ربنــا التؤاخذنــا إن نســينا أو أخطأنــا, ربنــا 
والتحمــل علينا إصــرا كما حملته على الذين مــن قبلنا ,ربنا وال 
تحملنــا ما ال طاقه لنا به, وأعــف عنا , وأغفر لنا,وارحمنا, انت 

موالنا فأنصرنا على القوم( سورة البقرة 286

n  قال رســول هللا صلّى هللا عليه وســّلم: »يحُضُر الجمعَة ثالثُة 
نفــٍر رجــٌل حضَرها يلغو وهــو حظه منها ورجــٌل حضرها يدعو 
فهو رجٌل دعا هللاَ عزَّ وجلَّ إن شاء أعطاه وإن شاء مَنَعه ورجٌل 
حضرها بإنصاٍت وســكوٍت ولم يتخطَّ رقبَة مســلٍم ولــم يؤِذ أحًدا 
فهــي كفارٌة إلى الجمعــِة التي تليها وزيادُة ثالثــِة أياٍم وذلك بأن 
- يقوُل )َمن َجاء ِباْلَحَســَنِة َفلَُه َعْشــُر أَْمَثالَِها.«(  هللاَ -عــزَّ وجــلَّ

متفق عليه 

n  الدعــاء : كلمــة الدعــاء فــي األصل مصدر مــن قولك: 
دعــوُت الشــيء أدعوه دعــاًء، وهو أن ُتميل الشــيَء إليك 
َعاُء في اإلسالم هي عبادة تقوم  بصوت وكالم يكون منك،اَلدُّ
على ســؤال العبــد ربَّه والطلب منه وهــي عبادة من أفضل 

العبادات التي يحبها هللا خالصًة

n  ألهــل الســنه عنــد المصائب ثالثة فنــون :الصبر و 
الدعاء و انتظار الفرج

                                               عائض القرني
 

صــاة قيــام الليــل تُعد من أعظِم الّطاعــات عند هللا ســبحانه وتعالى، كما أن 
ضا في قلب اإلنساِن  صاة قيام الليل هي أيًضا سٌر من أسرار الُطمأنينة والرِّ
المؤمــن؛ وكذلــك صاة قيــام الليل من فضائلها أنها ترســم نــوًرا على وجه 
المؤمــن، حيث إّن هللا عز وجّل َينــزل كَل ليلة في الثُلِث األخير من اللّيل إلى 
نيا فيقول: »هل من داٍع فأســتجيُب لُه هل من ســائٍل فأعطيُه، هل  الّســماء الدُّ
من مســتغفٍر فأغفُر له«، حتى يطلع الفجر، ومن هنا تتضح أهمية صاة قيام 
الليل ولكن ماذا لو اســتيقظت قبل أذان الفجر بدقائق هل يمكنك اغتنام فضل 
صاة قيام الليل لعله ســؤال يبحث عنه كثير من الناس خاصة في هذه األيام 

والظروف الصعبة لعل هللا يرفع بها الباء.
كان النبي صلى هللا عليه وسلم يحرص على  قيام الليل، وكان يتخير األدعية 
الجامعة الشــاملة التي تشمل خيري الدنيا واآلخرة، وصح عنه صلى هللا عليه 

وسلم مجموعة من األدعية التي كان يدعو بها في قيام الليل.
قــال الدكتــور رمضان عبد الرازق، الداعية اإلســامي، إن من كان نوى ان 

يقوم الليل ولكنه غلبه النوم ولم يستيقظ إال عند أذان الفجر فمع نيته الصالحة 
يبشرك النبي صلى هللا عليه وسلم بهذا الحديث الذى رواه النسائي من حديث 
ابي الدرداء ان النبي صلى هللا عليه وسلم »قال من أتى فراشه وهو ينوى ان 
يقــوم مــن الليل فيصليه فغلبته عيناه حتــى اصبح كتب هللا له ما نوى أى اجر 

إعداد :  إيناس شروانةقيام الليل كامًا وكان نومه نعمة وصدقة من هللا.«

الخميس 19 ماي  2022 م
الموافق لـ 18 شوال 1443 هـ

صالة االستخارة.. كل ما تريد معرفته عنها والمأثور عن النبي فيها

تفقه في دينك
ما جزاء من نوى قيام الليل 

وغلبه النوم؟
 دعاء اليوم 
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أبل تصدر تحديثات iPadOS 15.5  و
 watchOS 8.6

 macOS طــرح  بعــد   n
 iOSو  Monterey 12.4
15.5، أصــدرت أبــل أيًضــا آخر 
ـ iPadOS و تحديثــات البرامج ل
 iPadOS في شكل watchOS
15.5 وwatchOS 8.6، حيــث 
وصلــت اإلصــدارات النهائية بعد 

خمس إصدارات تجريبية.
مــع   iPadOS 15.5 ويتوافــق 
و الطــرز(  )جميــع   iPad Pro
iPad Air 2 واإلصدارات األحدث 
الخامــس  الجيــل  مــن   iPadو

 iPad miniواإلصدارات األحدث و
4 واإلصدارات األحدث، وبطريقة 
 watchOS 8.6 مماثلة، يتوافق
مــع طــرازات أبــل Watch التي 

watchOS 8 تعمل بنظام
وال يضيــف التحديــث أي تغييــر 
كبير على نظام التشغيل، ويتعلق 
فــي الغالــب بإصــاح األخطــاء 
وتحســينات نظام التشغيل. يحفظ 
التحديثات  ــا  التكنولوجي عمــاق 
 WWDC ـ واإلعانات الرئيسية ل
2022، والذي يبعد أقل من شهر. 

n كشــفت مايكروســوفت عــن 
قائمة األلعــاب المتبقية القادمة 
 Xbox Game Pass ــى  إل
لشهر مايو 2022، حيث إن هذه 

هــي الموجة الثانيــة من األلعاب 
لهذا الشــهر، وتتضمــن عناوين 
 Jurassicو Her Story مثل
و  World Evolution 2

 Cricketو  Sniper Elite 5
ســت  وهنــاك  ــد،  والمزي  22
ــي اليوم األول  إصــدارات جديدة ف
 Xbox ـ في المجموع مصطفة ل

Game Pass لهذا الشهر.
وكانت هــذه األلعــاب متاحة بدًءا 
 Xbox ــى مــن يــوم 17 مــاي عل
 Game Pass: Her Story
 )PC(، Jurassic World
Evolution 2 )Cloud، وحــدة 
التحكــم، الكمبيوتر الشــخصي(، 
 Little Witch in the Woods
)وحــدة   –  ))Game Preview
التحكم، الكمبيوتر الشــخصي( و
 Umurangiو )Skate )Cloud
 Generation Special
وحــدة   ،Edition )Cloud

التحكم، الكمبيوتر الشخصي(.
يــوم 19ماي  وســتتم ابتــداء من ال
إضافــة عنوانيــن جديديــن همــا 
 Farming Simulator
التحكــم،  وحــدة   ،22 )Cloud

و الشــخصي(  الكمبيوتــر 
 ،)Vampire Survivors )PC
 Floppy وفــي 24 ماي، ســيأتي
وحــدة   ،Knights )Cloud
التحكم، الكمبيوتر الشــخصي( و
 Hardspace: Shipbreaker
ــى  إل الشــخصي(  )الكمبيوتــر 

المنصة.
ويعــد Sniper Elite 5 )وحــدة 
الشــخصي(  الكمبيوتر  التحكــم، 
األلعــاب  إصــدارات  أكثــر  أحــد 
 Xbox ــى المتوقعــة وســيأتي إل
Game Pass فــي نفــس يــوم 
اإلطــاق، أي 26 مايــو 2022، 
مــن  األخيــرة  الدفعــة  ولتشــكيل 
األلعاب التي ســيتم طرحها على 
النظــام األساســي لهــذا الشــهر، 
 )Cricket 22 )PC ســيصل 
 Pac-Man Museumو
التحكــم،  وحــدة   ،+ )Cloud
الكمبيوتــر الشــخصي( فــي 27 

ماي. 

ــى إضافة ميزة  n تعمــل منصــة »واتســاب« عل
مــن  بالخــروج  للمســتخدمين  تســمح  ــدة  جدي
ــي محاولــة لجعــل نظــام  المجموعــات بصمــت، ف

المراسلة األساسي أكثر سهولة في االستخدام. 
ـ WABetaInfo، سيتمكن مدراء المجموعة  ووفقا ل
فقــط مــن معرفــة مــن يغــادر المجموعــة فيما لن 
يستطيع اآلخرون ذلك، وهذه الميزة قيد التطوير، لذا 
فهي ليست جاهزة لنشرها على مختبري اإلصدارات 

التجريبية.
ويظهر في الوقت الحالي عند خروج المســتخدمين 
من المجموعة، ويضيف WhatsApp عادة رسالة 
نظــام في الدردشــة إلبــاغ جميع المشــاركين بأنك 

خرجت من المجموعة.
وذكــر التقريــر أنــه حتــى إذا تم أخذ لقطة الشاشــة 
مــن WhatsApp Desktop beta، فمن المؤكد 

 WhatsApp beta ــى أنه ســيتم إطاق الميزة عل
لنظامي أندرويد وiOS في المستقبل.

يــد التطوير على  وقــال التقريــر إن هــذه الميــزة ق
WhatsApp Desktop beta فــي الوقت الحالي 
ومــن المقــرر طرحهــا للمســتخدمين فــي تحديث 

مستقبلي.
وكانــت قد أعلنت منصة المراســلة أنها بصدد طرح 
ميــزات جديــدة، بما فــي ذلــك ردود أفعــال الرموز 

التعبيرية والملفات والمجموعات األكبر حجما.
وقالت الشركة إنها تطرح ببطء القدرة على إضافة ما 
يصل إلى 512 شــخصا إلى مجموعة، والتي تسمح 

حتى اآلن بإضافة ما يصل إلى 256 شخصا فقط.

»واتساب« يتيح قريبا مغادرة المجموعات »بصمت«

"األطباق الطائرة" عىل مائدة الكونغرس 
األمريكي

n ناقشــت لجنــة المخابــرات 
ــي  األميرك النــواب  ــس  مجل ــي  ف
أول جلســة اســتماع علنية بشأن 
الظواهر الجويــة غير المعروفة، 
ــي يطلــق عليهــا »األجســام  والت
الطائرة المجهولة«، في سابقة لم 

تحدث منذ 50 عاما.
واســتمعت اللجنة في الجلسة إلى 
للمخابــرات  الدفــاع  وزارة  وكيــل 
تــري، ونائب  ــد مول ال واألمــن، رون
مدير المخابرات البحرية ســكوت 
ــذي عــرض فيديوهــات  بــراي، ال
توضــح أجســاما تنطلــق بســرعة 
كبيرة فــي الجو، واحدة منها يظهر 
أنــه تم التقاطه العــام الماضي من 

طائرة.
الفضائيــة  األجســام  وتحولــت 
المجهولة، المعروفة باسم األطباق 
الطائــرة، من مجرد مزحــة تتعلق 
هاجــس  ــى  إل العلمــي  بالخيــال 
لألمــن القومــي األميركــي، حيث 
ذكرت صحيفة »واشنطن بوست« 
بنتاغون شــكل قبل  األميركية أن ال
عامين فرقة عمل خاصة بالظواهر 
الجوية المجهولة مهمتها اكتشاف 
وتحليل وتصنيف األجسام الطائرة 
تــي يمكن أن تشــكل  الغامضــة ال
تهديــدا لألمــن القومــي، وأصــدر 
مكتب مدير المخابــرات الوطنية، 
العــام الماضــي، تقريــرا يتضمن 

144 مشاهدة ألجسام طائرة.
 وأكثــر من نصف الحوادث المبلغ 
عنهــا مــن هــذه الظواهــر، جــرى 

رصدها بواســطة أجهزة استشــعار 
ــرادارات،  متعــددة، بما فــي ذلك ال
واألشــعة تحــت الحمــراء، وأجهزة 
األســلحة،  ورصــد  استكشــاف 

والمراقبة البصرية.
ــون روابط خارج  ولم يجــد المحقق
األرض لطائــرات أو أجهــزة أخرى 
تطيــر على مــا يبدو بســرعات أو 
مســارات غامضة، لكنهم ســلطوا 
ــى جمع  ــى الحاجــة إل الضــوء عل
بيانــات أفضل حول مــا ينظر إليه 
والجمهوريــون  الديمقراطيــون 
بشــكل متزايد على أنه مصدر قلق 

لألمن القومي.
وفي ذات الســياق، قال النائب عن 
والية إنديانا أندريه كارســون وهو 
ديمقراطــي يرأس اللجنــة الفرعية 
إن  المخابــرات،  للجنــة  تابعــة  ال
الشــعب األميركي يستحق أن يقوم 
قادته في الحكومة واالســتخبارات 
بتقييم أي مخاطــر محتملة تتعلق 
باألمــن القومــي واالســتجابة لهــا 
بجدية، ال سيما تلك التي ال نفهمها 

ا. تماًم
محاوالت للتكتم

ــى ذلك، قال األكاديمي  ا عل ًب ي وتعق
إن  ــد،  ل بويفي أنــدرو  األميركــي، 
بعــد  جــاءت  نيــة  العل الجلســة 
لتكتم على األمر  محاوالت واسعة ل
وهو ما حدث مع المســؤول السابق 
بنتاغون لويــس إليزوندو حيث  بال
تم تشــويه صورته لمجــرد حديثه 

نا في األمر. عل

n أطلقــت جوجل تحديث نظام 
Play لشــهر مــاي والذي جلب 
ــدة  ــد مــن الميــزات الجدي العدي
ــى  إل الذاتيــة  المشــاركة  مثــل 
مشــاركة قريبة، وإعادة تصميم 

تطبيق مساعدة جوجل، ومنتقي 
ــد  صــور Android 13 الجدي

والمزيد.
ا من طرح  ًب وبعد أســبوعين تقري
الشــركة  أن  يبــدو  التحديــث، 

تضيف بعض الميــزات األخرى 
إلى نظــام Play، حيث تتضمن 
أحــدث إضافــة تحســينات على 
 Android Automotive قدرة 
على اســتخدام تطبيقــات البث، 
وإلى جانب ذلك، ســتكون هناك 
ميزة جديدة تســمح للمستخدمين 
ــم على جهاز  بتعيين مشــغل دائ

.Family Link يتحكم فيه
أيًضا منتقي  التحديث  ويتضمن 
 Android 13 فــي  الصــور 
للمســتخدمين  سيســمح  ــذي  وال
بمنــح اإلذن لصــور محــددة من 
ــه كمــا يحدث  المعــرض بأكمل
ا في Android، وســيصل  ًي حال
تــي تعمل  التحديــث لألجهــزة ال

 Android 11 بنظامي التشغيل
.Android 12و

وأكــدت الشــركة أيًضــا أن ميزة 
التقاط الصور الجديدة ستأتي إلى 
أنظمة تشغيل Android األقدم 
المســتقبلية،  التحديثــات  عبــر 
وســتصل الميزات والتحســينات 
ــى اإلصــدار 22.15  الجديــدة إل
مــن خدمــات جوجــل Play أو 
 Play اإلصدار األحــدث ومتجر

Store 30.3 أو األحدث.
 ،Play ولتحديــث تطبيق جوجل
افتــح جوجــل Play ← اضغط 
على الصــورة الرمزية الخاصة 
بــك ← اإلعــدادات ← تحديــث 

Play متجر

بالي ستور يحصل على تحسينات وميزات جديدة

n حــّذرت وكالــة استكشــاف 
ــد  يابانيــة مــن تزاي الفضــاء ال
النفايــات  تصــادم  احتمــاالت 
الفضائيــة باألقمــار الصناعية 

في مدارات األرض. 
وتبعــا لصحيفــة Yomiuri فإن 
الفضــاء  استكشــاف  ــة  »وكال
يابانية سجلت خال سنة وحتى  ال
نهاية مارس الماضي 268 حالة 
نفايات الفضائية  ل اقتراب خطرة ل
تابعة  من األقمــار الصناعيــة ال
لبادها، وهذا العدد هو أكبر عدد 
قد تم توثيقه لمثــل هذه الحاالت 
ــذا فإن الحكومة  على اإلطاق، ل
ــى وضــع  يابانيــة ســتعمل عل ال

تدابيــر لتافي  مجموعــة مــن ال
ــوع حــوادث خطيــرة  أخطــار وق

تتعلق بهذا األمر مستقبا«.
وتبعــا للصحيفــة »فإنــه وفــي 
الســنوات األخيرة ازدادت حاالت 
نفايــات الفضائية من  اقتــراب ال
الصناعية  واألقمــار  المركبــات 
بشــكل متزايــد، وأن الخبراء في 
الواليــات المتحــدة على ســبيل 
المثال رصدوا العام الفائت وحده 
وجود 25 ألف جســم صغير من 
ــذي يزيــد  الحطــام الفضائــي ال
قطر كل جســم منه عن 10 سم، 
وأشــاروا إلى أن هــذا العدد ازداد 
بمعدل %10 عما كان عليه في 

عام 2020«
فــإن  المذكــورة  ولألســباب 
يابانيــة تخطط لنقل  ال الحكومة 
تابعة للباد  األقمار الصناعية ال
لمــدارات فضائيــة أكثــر أمانا، 
وإعــداد منظومة شــاملة لقواعد 
حركتهــا في المــدارات األرضية 

القريبة.
ــى أن قطعة  وتجــدر اإلشــارة إل
مــن الحطــام الفضائــي كانــت 
قــد اصطدمــت العــام الماضي 
تابعة للمحطة  يــة ال ــذراع اآلل ال ب
يــة وأحدثت فيها  الفضائية الدول

م. ثقبا صغيرا قطره 5 مل

تحذيرات من تزايد أخطار اصطدام النفايات الفضائية باألقمار الصناعية 
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إستراحة

n خرجــت زوجــة جحا مــن منزلها لكي تحضر فرحاً على أن تعود بعد غروب الشــمس 
ولكن لألســف تأخرت إلى منتصف الليل فغضــب جحا وجلس خلف الباب ينتظرها وعندما 
عــادت وجــدت البــاب مغلقاً فنادته ليفتح فلــم يفعل ثم قالت له إن لم تفتح الباب ســوف ألقي 
بنفســي من فوق الســلم فلم يهتم جحا بكالمها … فأمســكت حجراً كبيراً وألقت به فى حوش 
المنزل فظن جحا أنها ألقت بنفســها من على الســلم فقدم وفتح الباب بســرعة وخرج لينظر 
حوله فأســرعت زوجته ودخلت البيت ثم أغلقت الباب فدق جحا على الباب وقال لها افتحي 
يــا عنيدة.. فصاحت زوجته بأعلى صوتها لتســمع الجيــران ... إذهب إلى حيث كنت تعالوا 
أيها الجيران كيف يســئ جحا معاملتي … يضربني وينكد على حياتي … فحضر الجيران 
والمــوه … فضحك جحا وقال … ال تؤاخذوني يــا جيراني فإنها مظلومة ولكنني المخطئ 

ألني فتحت الباب.

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

يوسف النبهاني الفلسطيني 
يف رحاب العلم واإلميان  

n يوســف بن إســماعيل بن يوســف بن إسماعيل 
بــن محمد ناصر الديــن النبهاني )1265 - 1350 
هـ( قاضي وشــاعر وأديــب وفقيه صوفي، أكثر من 
مدائح رســول هللا محمد تأليفاً ونقاًل وروايًة وإنشاًء 
وتدوينــاً. تولّــى نيابة القضاء في قضــاء جنين من 
أعمــال نابلــس، ثم ســافر إلى اآلســتانة، واشــتغل 
بالتحريــر في جريــدة الجوائــب، وتصحيــح الكتب 
العربية، ثــم ُعيِّن قاضياً في كوي ســنجق الكردية، 
ثــم رئيســاً لمحكمــة الجــزاء بالالذقية، ثــم محكمة 
الجزاء بالقدس، ثم ُرّقي إلى رئاسة محكمة الحقوق 

ببيروت. 
مولده ونشأته

ولــد فــي قرية إْجــِزْم ســنة 1265 هـــ/ 1849 م، 
ونســبته إلى بنــي نبهان من عرب البادية بفلســطين. 
قرأ القرآن على والده الشــيخ إســماعيل النبهاني، ثم 
أرسله إلى مصر لطلب العلم في الجامع األزهر وبدأ 
فيه من يوم الســبت غرة محرم الحرام ســنة 1283 
هـــ إلى رجب ســنة 1289 هـ، وفي هــذه المدة أخذ 
من العلوم الشــرعية ووســائلها عن أســاتذة وشيوخ 
األزهر، أحدهم الشــيخ إبراهيم الســقا الشافعي، الزم 
دروســه ثالث سنوات، وقرأ عليه شــرحي التحرير 
والمنهج لشــيخ اإلسالم زكريا األنصاري بحاشيتيهما 
للشــرقاوي والبجيرمي. ومن أشــياخه شــمس الدين 
محمــد األنبابــي الشــافعي شــيخ الجامــع األزهــر، 
الزم دروســه ســنتين في شــرحي الغاية البن قاســم 
والخطيب وفي غيرهما، وعبد القادر الرافعي الحنفي 
الطرابلسي شــيخ رواق الشوام، ويوســف البرقاوي 
الحنبلي شــيخ رواق الحنابلة. ثم عاد إلى بالده حيث 

أقام في مدينة عكا مدرسا للدين وعلوم العربية. 
مناصبه

تولــى العديد من الوظائف والمناصب غير التدريس، 
فقــد تولــى نيابة القضــاء في جنين ســنة 1290 هـ/ 
1873 م، ثــم توجه إلــى دار الخالفــة العثمانية في 
اآلســتانة ســنة 1293 هـــ/ 1876 م وظل فيها مدة 

ســنتين ونصــف، حيــث عمل محــررا فــي جريدة 
الجوائــب. ثم خرج منها إلى بلــده، وعين قاضيا في 
واليــة الموصــل في كوي ســنجق من أمهــات بالد 
األكراد لمدة خمســة أشهر، وفارقها سنة 1296 هـ/ 
1879 م إلــى الشــام، ثم توجه إلــى دار الخالفة في 
اآلســتانة ســنة 1297 هـ/ 1880 م وأقــام بها نحو 
عامين، وفيها ألف كتابه »الشرف المؤبد آلل محمد« 
وخرج منها رئيســا لمحكمة الجزاء في الالذقية التي 
جاءهــا ســنة 1300 هـــ/ 1883 م فأقــام بهــا نحو 
خمســة أعوام. تولى بعد ذلك رئاســة محكمة الجزاء 
في القدس، التي التقى فيها بالشــيخ حســن بن حالوة 
الغزي الــذي علمه الطريقة القادريــة في التصوف، 
ولقنه بعض األذكار واألوراد، وظل بها أقل من سنة، 
حيث غادرها رئيسا لمحكمة الحقوق في بيروت التي 
وصلها ســنة 1305 هـــ/ 1887 م، وبقــي فيها ما 
يقــرب من عشــرين عاما، حتى فصل ســنة 1327 
هـ/ 1909 م، وألف فيها ســائر كتبه، وطبع أكثرها، 
ثــم غادرها إلى المدينة المنورة مجاورا لرســول هللا 
محمد، وظل بها حتى إعالن الحرب العالمية األولى، 

حيث عاد بعدها إلى بالد الشام. 
وأخذ طرق الصوفية عن عدد من العلماء: 

• الطريقة اإلدريســية، أخذها عن الشــيخ إســماعيل 
النواب.

• الطريقــة الشــاذلية، أخذهــا عن محمد بن مســعود 
الفاسي، وعلي نور الدين اليشرطي.

• الطريقة النقشــبندية، أخذها عن إمداد هللا الفاروقي، 
وغياث الدين اإلربلي.

• الطريقة القادرية، أخذها عن حســن بن أبي حالوة 
الغزي.

• الطريقــة الرفاعية، أخذها عن عبــد القادر بن أبي 
رباح الدجاني اليافي.

• الطريقــة الخلوتيــة، أخذهــا عــن حســن رضوان 
الصعيدي.

مؤلفاته

أمــا مصنفاته فهــي كثيرة جــدا، وجلّهــا أو كلّها في 
الحديث ومتعلقاته، كالســيرة النبويــة والمديح، وعلم 
األســانيد، وتراجــم أعيان علمــاء األمــة، والصالة 
على النبــي، وتدوين المدائح التي مدحه بها أو مدحه 
بها غيــره من األقدمين والمتأخرين، من ســائر أهل 

المذاهب األربعة وأكابر المحدثين. فمن كتبه: 
• »إتحاف المســلم بإتحاف الترهيــب والترغيب من 

البخاري ومسلم«
• »األحاديث األربعين في أمثال أفصح العالمين«
• »األحاديث األربعين في فضائل سيد المرسلين«

• »أحاديــث األربعيــن فــي وجــوب طاعــة أميــر 
المؤمنين«

• »القول الحق في مدائح خير الخلق«
• » األربعين أربعين من أحاديث سيد المرسلين«

• » مثال فعل النبي«
توفي في مدينة بيروت في أوائل شــهر رمضان سنة 
1350 هـــ/ 1932 م، ودفــن في مقبرة الباشــورة، 

وقبره ظاهر يزار. 
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

* أن الجرادة تمتلك تسعمئة عضلة ُمستقلة، وهي تفوق 
عدد عضالت اإلنسان بمئتي عضلة.

* أنه بإمكان السمك الصدفي ابتالع إنسان كامل.
* أن تمثال الحرية أصبح بعد حوالي شهر من تدشينه عام 1886 منارة لمدة 16 عاًما، 

وكانت شعلته مرئية على بعد 38 كيلومترا.
* إن فقد اإلنسان لعشرين بالمئة من نسبة الماء في جسمه يؤّدي إلى وفاته.

* أن عدد الجيوب في أنف اإلنسان ثمانية جيوب.

1268 - المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس ينجحون 
باسترداد مدينة أنطاكية من يد الصليبيين بعد أن 

ظلت بأيديهم لمدة 170 سنة.
1502 - كريستوفر كولومبوس يقوم برحلته 

الرابعة واألخيرة عبر المحيط األطلسي.
1798 - الحملة الفرنسية على مصر تتحّرك من ميناء 

تولون بقيادة نابليون بونابرت باتجاه مصر.
1953 - اللواء محمد نجيب يشكل حكومته الثانية وذلك بعد نجاح ثورة يوليو.
1956 - بداية إضراب الطلبة الجزائريين، الذي دعا إليه االتحاد العام للطلبة 

المسلمين الجزائريين لاللتحاق بثورة التحرير الجزائرية.

1965 - سوريا تعلن عن إعدام الجاسوس إيلي كوهين.
1973 - التوقف عن تداول لاير قطر ودبي في كل من اإلمارتين.

1989 - إسرائيل تعتقل مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين.
1990 - القوات السوفيتية تنسحب من أكبر قاعدة عسكرية في المجر.

واحد مصري رأى صديقه يجرى فى 
الشارع فسأله عن السبب؟ فرد عليه: 

اشتريت لحماتي نصف كيلو سمك أكلته نيئا 
فأصيبت بشلل نصفي... فقال له آه رايح 

تجيب لها الدكتور؟ فرد ال أنا رايح أجيب لها نصف 
كيلو آخر....

الصديق المزيف كالظل، يمشي ورائي عندما أكون فى الشمس، 
ويختفي عندما أكون في الظالم«

                                                        جبران خليل جبران

اليل يحفر حفرة لخوه يطيح فيها
يضرب هذا المثل فيمن يحيك المكائد لغيره.

       نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفوّي 
األمثــال  الجزائري بمئــات 
الشعبية، التي ال يعرف أحد 
أليــة فتــرة تعــود، لكّن 
ورغم أّنهــا ضاربة في 
عمق التاريخ إال أنها ال 
تــزال صالحة لكل 

زمان ومكان.

الخميس 19 ماي  2022 م
الموافق لـ 18 شوال 1443 هـ

تقي الدين الشامي..صاحب علم الكالم وعامل الفلك 
n تقــي الديــن محمــد بــن معروف الشــامي 
)1526 دمشــق، سوريا- 1585(. كان مصنفاً 
عسكرياً عثمانياً وهو واحد من المسلمين العرب 
الذيــن أحاطــوا بكل العلــوم: كان عالمــاً، فلكياً 
ومهندســاً ومخترعــاً، وصانع ســاعات الحائط 
والســاعات اليدوية، رياضيــاً وفيزيائياً، خبيراً 
زراعياً وجنائنياً، طبيباً وصيدلياً، حاكماً مســلماً 
وحافظاً لمواقيت الصالة في المســجد، فيلسوفاً 

مسلماً وصاحب علم الكالم، ومعلم مدرسة.
 كان مؤلفاً ألكثر من 90 كتاباً في شتى المواضيع 
المختلفــة، والتي تشــمل: علم الفلــك، والتنجيم، 
والرياضيــات  والهندســة  الســاعات  وصناعــة 
والميكانيــكا والبصريــات والفلســفة الطبيعيــة؛ 
وعلى الرغم من ذلك، فإن 24 كتاباً فقط قد نجت 

من بين هؤالء الكتب.
 حظي بتقدير واســع بســبب شهرة ســمعته التي 
عاصــرت علمــاء عصره فــي الدولــة العثمانية 

كأعظم عالم على وجه األرض.

وصفت إحدى كتبه: الطرق الســامية في اآلالت 
لألجــزاء  وصفــاً  1551م،  ســنة  الروحانيــة 
األساســية الــذي يتكون منها التوربيــن البخاري 
والمحــرك البخــاري، ســابقاً بذلك أهم وأشــهر 
اكتشــاف للطاقــة البخاريــة مــن قبــل جيوفاني 
برانــكا ســنة 1629م. كان تقــي الديــن أيضــاً 
معروفاً الختراعه مضخة ذات ســت أسطوانات 
واختراعــه  1559م،  ســنة    )Monobloc(
شــتى األنــواع مــن الســاعات الدقيقة )وتشــمل 
أول ســاعة منبهة ميكانيكية، وأول ســاعة فلكية 
تســير بقوة الزنبرك، وأول ســاعة يدوية تحسب 
الوقــت بالدقائــق، وأولــى ســاعات الحائط التي 
تحســب الوقــت بالدقائــق والثوانــي(، وذلك من 
سنة 1556م إلى 1580م، واختراع التلسكوب 
المبكر لبعض الوقت قبل سنة 1574م، وإنشائه 
لمرصد تقي الدين اإلســطنبولي الفلكي في مدينة 
إســطنبول سنة 1577م، ونشــاطه الفلكي هناك 

حتى سنة 1580م.

دهاء زوجة جحا



n شــهدت ســوق العقارات مؤشرا تنازليا 
خــال الفتــرة الممتدة بيــن 2017-2021، 
بنوعيه، الشــقق والمنــازل الفردية، ويرجع 
ذلــك على وجه الخصوص إلــى الجهود التي 
تبذلهــا الدولة من حيث توفير الســكن، وفقا 
للبيانات الجديدة »ألســعار العقارات«، التي 

نشــرها الصندوق الوطني للسكن.
وبذلك، سجل مؤشر األسعار التركيبية للسكن 
الجماعــي تراجعــا بمقــدار 8 نقــاط منذ عام 
2017، فيما خســرت المســاكن الفردية 18 
نقطــة خــال نفس الفترة، حســبما أشــار اليه 
.»Batisseurs.dz« الصندوق في مجلته
أما بالنسبة لسوق اإليجارات، فقد خسر السكن 
الجماعي 18 نقطة مقارنة بعام 2017، فيما 
ســجلت المساكن الفردية انخفاًضا بمقدار 25 

نقطة خال هذه الفترة.
ويمكــن ربط أســباب هذا التراجع في أســعار 
بيــع وتأجيــر المســاكن، بعــدة عوامــل مثل 
انخفــاض أســعار النفــط ووبــاء كوفيــد19- 

والركود االقتصادي، حســب ذات المصدر.

ومع ذلك، »فإن الســبب االبرز الذي تســبب 
في هــذا الهبوط يمكن أن يعــزى الى الجهود 
التي بذلتها الدولة من حيث عرض الســكنات، 
حيــث تميــزت الفترة الممتدة مــا بين 2010 
إلــى 2020 بتســليم أكثــر مــن 9.2 مليــون 
وحــدة ســكنية بجميع صيغهــا«، تضيف ذات 

الدراسة.
فقــد  العقــارات،  اســعار  لبيانــات  وفًقــا  و 
انخفضت أســعار بيع المساكن الجماعية بنحو 

%4 خال فترة الخمس ســنوات االخيرة.
فقد بلغ متوســط الســعر المعلن على المستوى 
الوطني لشــقة مســاحتها 89 م كان في حدود 
8.1 مليــون دينار خال الربع األول من عام 
2017، أي مــا يناهز 94 ألف دينار / م 2، 
و تبلغ تكلفة الشــقة نفســها حالًيا في المتوسط 
7.5 مليون ديمار، أي 90 ألف دينار / م 2.
أمــا بالنســبة للمســاكن الفرديــة، فقد ســجلت 
األخيــرة انخفاضــاً تراكميــاً بنســبة %1 منذ 
عام 2017، حيث انتقلت األسعار من 27.0 
مليــون دينار في الربع األول من عام 2017 

إلــى 24.5 مليون دينار في الربع األخير من 
عام 2021.

مــن جانبــه ســجل ســوق ايجــار الســكنات 
الجماعيــة تراجعــاً بحوالــي %14 منــذ عام 
2017، فقد بلغ متوسط السعر المعلن إليجار 
شــقة بمساحة 88 م 2 حوالي 30 ألف دينار 
خال الربع األول من عام 2017 ليصبح في 
متوســط السعر المعلن خال الربع األخير من 

عــام 2021، حوالي 25 ألف دينار .
وفيمــا يتعلق بالمنــازل الفردية، بلغ متوســط 
السعر المعلن لتأجيرها خال الربع األول من 
عــام 2017، حوالــي 65 ألف دينــار، فيما 
بلغ متوســط السعر المعلن خال الربع األخير 
مــن عام 2021، زهــاء 49 ألف دينار، أي 

.25% بنحو  بانخفاض 
امــا بالنســبة لواليــة الجزائر، فقــد تراجعت 
أســعار بيــع الشــقق بنحــو %3 خــال فترة 
الخمس ســنوات المنقضية، حيث بلغ متوســط 
السعر المعلن للبيع في العاصمة، خال الربع 
األول مــن عــام 2017 حوالــي 195 ألــف 
دينار للمتر المربع، لشــقة متوســط مســاحتها 
91 م 2 ، وبلــغ متوســط ســعرها 189 ألف 

المربع. للمتر  دينار 
امــا بخصوص المســاكن الفردية فقد ســجلت 
األخيــرة انخفاًضا تراكمًيا بنســبة %23 منذ 

عام 2017.
مــن جهته، بلــغ متوســط الســعر المعلن عن 
اســتئجار شــقة خــال الربــع األول من عام 
2017 حوالــي 56 ألــف دينــار، لمتوســط 
مســاحة قدرها 90 مترا مربعا، وبلغ متوسط 
الســعر المعلن لإليجار فــي الربع األخير من 
عام 2021 52 ألف دينار. وبذلك، تراجعت 

األســعار بنحو 6? منذ عام 2017.
                                         ق ـ و
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تراجع في أسعار العقار بالجزائر خالل الخمس 
سنوات األخيرة

يعــود يــوم الطالــب المصادف للتاســع عشــر 
مــن ماي، و في هذه الذكــرى، يجدد الطالبات 
الجامعييــن  أســافهم  مــع  العهــد  والطلبــة 
والثانويين الذين أعلنوا اإلضراب عن الدراسة 
فــي ذلــك اليــوم المشــهود من عــام 1956، 
وجعلــوا مــن ذلــك الحــدث منطلقــا لالتحاق 
بالجبال، واالنخراط في الكفاح المســلح، الذي 
تعزز بكفاءات علمية، كانت ســندا قويا مؤزرا 
للثــورة المباركــة، فــكان الطالــب الجزائري 
مجاهــدا إلى جانب أبناء وطنه الرافضين للظلم 
واالســتبداد وغطرســة الفرنســيين الذين سعوا 
وقــت ذاك لطمــس الهوية الجزائريــة ، والنيل 
مــن حرية شــعب أختــار الكفاح المســلح لنيل 

استقاله وهوما تأتى له . 
الطالــب الجزائــري الــذي أنخرط فــي الكفاح 
المســلح ألجــل تحرير بلــده ،وهو اليــوم أمام 
مســؤوليات كبــرى للنهــوض ببلــده وتحقيــق 
أهداف ورؤى جزائــر جديدة تتطلع إلى الرقي 
والتطور وســيادة القرار بعيدا عن كيد الكائدين 

المناورين . ومناورات 
وألننــا نــدرك أن للعلــم دور بــارز فــي بناء 
المجتمعــات والنهــوض باألمــم ،فــإن طابنــا 
اليوم أمام تحديــات  لجعل من جامعاتنا فضاءا 
مفتوحــا علــى االبتــكار واإلبــداع  ، ومن ثمة 

المســاهمة في بناء الجزائر الجديدة. 
رئيــس الجمهوريــة الســيد عبــد المجيــد تبون 
الجامعــة  قيمــة  ليبيــن  واحــدا  مســلكا  ســلك 
الجزائريــة الفخــورة بطابهــا وطالباتها حين 
قــال في رســالته أمــس للطالبــات والطلبة في 
ذكــرى يوم الطالــب : »  وإننا اليــوم إذ نعتز 
بمــا تحققــه الجامعــة، كل عام، بتوالــي دفعات 
حاملي الشــهادات، الذيــن بلغ عددهم ما يقارب 
5 ماييــن خريج منذ االســتقال، نشــيد بالدور 
الــذي يؤديه المنتســبون لألســرة الجامعية في 
النهوض بالقطاع، فقد قدموا جهودا وإسهامات 
معتبرة لخدمة الجامعة الجزائرية، تشــهد عليها 
مكاســب هامة، منها إنجاز مدارس وطنية عليا 
فــي اختصاصــات علميــة دقيقة، وبعــث أقطاب 
االمتيــاز التي بــدأ العمل بها فعليا، واســتحداث 
العديــد مــن مخابر البحث الجديــدة، والرفع من 
مســتوى األداء البيداغوجي، وتحســين نوعية 
التكوين، ورفع كفاءة الخريجين.« وهي رسالة 
إعتراف بجهود وإســهامات األســرة الجامعية 
لبلوغ األحســن بين أكبــر جامعات المعمورة ، 
وذلــك لن يتأتى إال باالمتياز واالبتكار والبحث 

العلمــي الجاد والهادف والمدروس . 
آخر الــكام .. الطالــب الجزائــري اليوم أمام 
حتميــة ربــح رهان معركــة التميــز واالبتكار 
والمساهمة بقسط كبير في خدمة بلده ومجتمعه 
،وهومــا يســتدعي تكاثــف جهــود الجميع ولم 
شــمل كل المنتســبين للجامعــة وتثميــن الجهد 
،  وإعطــاء المكانــة الائقة للطالــب وللباحث 
وفتــح مناصب لحاملــي الدكتوراه وغيرهم من 
المتميزيــن في جامعاتنا حتى يســاهموا بفعالية 
في إرساء قواعد مثينة لجزائر جديدة ركائزها 

    . العلمي  العلم والبحث 
       

يزيد ســلطان    
                            

الطالب والجامعة.. 
مسؤولية

إعالن ألصحاب األكشاك 
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

طالعوا جريدة عني الجزائر عىل الرابط 
www.aineldjazair.dz

باقة األخبار      

n افتتحــت ، أمس، االربعــاء بالمتحف الوطني العمومي 
البحري اشغال ملتقى حول »اعادة احياء الطابع االجتماعي 
قاء مختلف  ل ــاول ال ن االقتصــادي لقصبة الجزائــر« حيث ت
ــإلدارة و التكفل  بقصبة  المســائل المتعلقة باالطار العام ل
الجزائر واستعراض القيود والتحديات الراهنة بغرض ايجاد 
الحلول المناســبة و تمكين الحفاظ على النســيج المعماري 
لمــكان و بعــث النشــاط االجتماعــي االقتصادي بإســهام  ل

السكان و الجمعيات.
تقــى ببرنامــج ثــري و متنوع،  و تميــزت أشــغال هــذا المل
بمشــاركة مجموعة من المختصين في التراث و المشــرفين 
عليه و كذا ممثلي الهيئات المهتمة بحفظ التراث الى جانب 
ممثلي المجتمع  المدني و بعض اصحاب االماك الخاصة  
ــراث العالمي  ت في الحــي العتيق المصنــف ضمن قائمة ال

ليونسكو منذ سنة 1992. ل
ــى مجموعة من  قاء ال ل ــة ال و قــد اســتمع الحضور في بداي
تنمية و اشــكالية  ال المداخــات حول عــدة مواضيع تتعلق ب
ــم فــي هذا  ــر و ت ــة الجزائ حفــظ و تســيير و تنشــيط قصب
تأكيد على »اهمية انعاش النشــاطات االجتماعية  الصدد ال
ــون ايضــا على  ــة للحــي«، كمــا شــدد المتدخل االقتصادي
ــكات ووضــع  ل ــة حفــظ الممت »ضــرورة تحســين ادارة حال
تنمية االقتصادية و االجتماعية«. مشاريع يمكن ان تعزز ال

 كان لوحده يف شقته ..إنقاذ رجل 
من موت محقق بالغاز  بقالمة 

n تدخــل، أمــس ، المركــز المتقــدم بدعم مــن الوحدة د 
ــة قالمة من أجل إنقاذ  دي ل ــة الجديدة عمارات دوارة ب ن المدي ب
شــخص من موت محقق بعد تســرب غاز مــن موقد مغذى 
ية التعرف تم فتح باب الشــقة  بغاز البوتان، حيث وبعد عمل
بالغ  بحضــور المصالح األمنية وإســعاف المدعو )ر،س( ال
42 ســنة في حالة إغمــاء موجود لوحده في الشــقة تم نقله 
على جناح السرعة بواسطة سيارة اإلسعاف إلى المستشفى، 

العملية سخرت لها شاحنة وسيارة اسعاف.
                                                                    ق.م 

ملتقى حول "اعادة الطابع 
االجتمايع االقتصادي لقصبة 

الجزائر" بالمتحف الوطني البحري

تأســفت الدكتورة بوبة  مجاني  اســتاذة 
مهــري  ــد  عبدالحمي بجامعــة   التاريــخ 
يــه المدرســة  قســنطينة 2 لمــا  آلــت ال
التاريخيــة الجزائرية ،بعــد رحيل العديد 
مــن رجالهــا و قاماتهــا  علي غــرار ابو 

القاســم سعد هللا و يحي بوعزيز .
م يتلق  و قالــت مجاني أن الجيــل الجديد ل
التكويــن الكافي و لن يكون  في مســتوى 
ــه فــي الحفــاظ و  ية المنوطــة ب المســؤول
تاريخي  ثقافي و ال البحــث عن الموروث ال

الوطني. 
تقــى ميلة عبر  ــي هامش مل و اضافــت عل
بــل جمعية أصدقاء  تاريــخ المنظم من ق ال
ــة بحاجة  إلى  جهود  ل ــة القديمة ان مي ل مي
ــة  االثري كنوزهــا  ــي  عل للحفــاظ  ــرة  ي كب
و  ــة  بيزنطي ال و  ــة  ي الرومان معالمهــا   و 
ــوزارة و  تاريخ. وأن ال ــر ال االســامية عب

بة بتفعيل اعمال  الســلطات المحلية مطال
قائمة  م ال تنقيب و ترميم المعال البحــث و ال
كمســجد ســيدي غانم و نــزل الفرجون و 
قديمــة اآليلة  ــة ال ل غيرهــا مــن شــواهد مي
ــزوال ،و تحدثت عــن صعوبة الوصول  ل ل
ــة  تاريخــي بســبب صعوب ــى الجــزم ال إل
تاريخية  القديمة   ائــق ال وث الوصــول الي ال
ــد الجهــات االفصــاح عــن  او رفــض عدي

نها.  مكا
ــة دون  يقــة تاريخي  و  وأضافــت أن ال حق
تاريخ االصلية  يــق و رجوع لمصادر ال تدق
ــي ال تزال غيــر متوفرة و غير كافية  ت و ال

لكتابة تاريخ الحضارات و الشــعوب. 
ــة  ل ــة أصدقــاء مي و تدخــل رئيــس جمعي
قديمــة  البروفســور عبد العزيز ســقني  ال
الذي أكــد أن جمعية أصدقاء ميلة القديمة 
ــد. من االنجــازات في مجال  حققــت العدي

ــة و تصنيــف  قدي ــة ال ن ــار المدي حفــظ اث
ــي اعلي المســتويات مذكرا  معالمهــا  عل
دائم  لتحقيق اهداف الجمعية  و  بســعيه ال

هي حماية آثار ميلة.
                              محمد بوســبتة

الدكتورة بوبة مجاين  لـ "عني الجزائر"

" نأسف لزوال جيل كبار المؤرخني و األرشيف ال يزال  مغيبا  
يف كشف الحقائق التاريخية "

حجز2100 كبسولة مؤثرات عقلية 
ودراجتني ببسكرة 

ــة  ي n تمكنــت فرقــة البحــث والتدخــل بالمصلحــة الوالئ
للشــرطة القضائية بأمن والية بســكرة ،مــن  تفكيك جمعية 
ية تتكون من ســبعة  اشــرار تتمتهن ترويــج المؤثرات العقل

افراد تبلغ أعمارهم 21 و28 سنة.
 أوقــف منهم 04اشــخاص والثاثة االخرون فــي حالة فرار 
مع حجز 2100 كبسولة  ودراجتين ناريتين وهذا بناء  على 
لفرقــة بخصوص التحضيــر لعقد صفقة  معلومــات وردت ل
ــد مكان وتاريخ  ــع كمية معتبرة من المهلوســات، وبتحدي ي ب
الصفقــة اعــدت خطــة مهنية محكمة اســفرت عــن توقيف 
الفرار  شــخص على متــن دراجة ،فيما الذا شــركاؤه الثاث ب
تفتيــش الدراجــة عثر على كمية قــدرت ب 2100 قرص  وب
ــه لمقر الفرقة والتحقيق معه دل على شــركائه من  ل وبتحوي
والية مجاورة وبمواصلة التحقيق أوقف الثاثة الفارين فيما 

يبقى ثاثة اخرين في حالة فرار.   
                                               حسان درنون 
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