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

المقر االجتماعي : الوحدة الجوارية رقم 5 
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قسنطينة –
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مدير التحرير: محمد مصباح

منسقة التحرير :مريم بحشاشي  
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 مصلحة اإلشهار: 

هاتف فاكس : 031741609
 البريداإللكتروني:

Soltanesama2014@gmail.com
aineldjazairpub@gmail.com

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

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

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

agence.regie@anep.com.dz 
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SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق
 التوزيع : قربوعة للتوزيع 

موقع عين الجزائر على األنترنيت :
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البريد اإللكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

غردّ: »األمر متروك بيد اهلل. إن شاء اهلل خيرا يا ربي.. 
ومهما حصل، فلتحيا الجزائر« 

تويتر »يعاقب« محرز بسبب مباراة منتخب الجزائر 
أمام الكاميرون

األصول  صاحب  الفرنسي  النجم  حرص 
خاصة  رسالة  توجيه  بنزيما  كريم  الجزائرية 

باللغة العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
عيد  أيام  االثنين بأول  اإلسالمي  العالم  واحتفل 

الفطر المبارك بعد ختام شهر رمضان الكريم.
مدريد  ريال  تحدث مهاجم  العادة،  غير  وعلى 
لمتابعيه  وجهها  التي  رسالته  في  العربية  باللغة 

على وسائل التواصل االجتماعية.
وقال بنزيما: »تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك 

على الجميع«.
بشعبية  الجزائرية  األصول  ذو  بنزيما  ويتمتع  

كبيرة في العالم العربي واإلسالمي.
مناسبة على  من  أكثر  في  وأكد النجم الفرنسي 
ضغط  رغم  رمضان  شهر  بصيام  تمسكه 

المباريات في الموسم الحالي لريال مدريد.
ويعيش الفرنسي أفضل مواسمه هذا العام بعد أن 
قاد فريقه للتتويج بلقب الليغا وبلوغ نصف نهائي 
دوري أبطال أوروبا، كما أنه بات المرشح األول 
للفوز بالكرة الذهبية بعد بلوغه 42 هدفا في كل 

المسابقات.

مصرع شاب  وإصابة  آخر 
في حادث مرور ببئر العاتر

في  ليلو  شاطيء  رواد  و  أمس،سكان  ،صباح  تفاجأ 
من  هائلة  كمية  ،بنفوق  سكيكدة  الوالية  قلب عاصمة 
االسماك من مختلف األنواع و األشكال و في ظروف 

مجهولة .
و  المهتمين  من  العشرات  لها  جدبت  الحادثة  هذه 
الفضوليين و المهتمين بالصحة و البيئة الدين توافدوا 
بقوة على الشاطئ في غياب تام لسلطات المحلية ،حيث 
مخاوف  وسط  الشاطئ  جوانب  على  األسماك  نفقت 
عديدة ،خاصة ووصولها بين إيدي بعض األشخاص 
اي  غياب  في    ، المستهلكين  بين  تسويقها  بغرض 
معلومة عن أسباب نفوق تلك األسماك ...مديرية البيئة 
لوالية سكيكدة، من جهتها ،قالت على لسان المدير في 
إتصال معه، بأن مصالحها تدخلت سريعا و اخطرت 
النفوق مفتوح على  المعنيين ،خاصة و أن مكان  كل 

البترولية  المنطقة  من  قريب  و  المواطنين  جميع 
الصناعية ،حيث تم فتح تحقيق عاجل مع تدخل البلدية 

التخاذ كل التدابير الوقاية .
نورالدين ب

ال يستبعد أن تشكل خطرا على مستهلكيها ..نفوق 
أسماك بشاطئ ليلو في سكيكدة  والسلطات تتحرك 

العاتر  بئر  بدائرة  المدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  تدخلت 
ليلة االثنين الى الثالثاء  لتقديم االسعافات  في حادث مرور 
بالمكان   16 رقم  الوطني  الطريق  مستوى  على  وقـــــــع 
في  الحادث  تمثل  العاتر،  بئر  ودائرة  ببلدية  الخنيق  المسمى 
أعمارهما  إصابة شخصين  أسفر عن  بين سيارتين  اصطدام 
28 و 29 سنة المصابين تم إسعافهما وتحويلهما إلى مصلحة 
علمنا  وقد  العاتر  بئر  بمستشفى  الطبــــــــية  االستعجاالت 
حسب مصدر طبي أن احد المصابين توفي متأثرا بالجروح 
التي تعرض اليها ويتعلق االمر بالشاب اسامة مالوي رحمه 

الله.  
هواري غريب

خمس سنوات نافذة لسارق منزل 
ببلدية برج الغدير ببرج بوعريريج  

برج  والية  بأمن  الغدير  برج  دائرة  أمن  عناصر  تمكنت   
بالكسر  بالسرقة  تتعلقان  قضيتين  معالجة  من  بوعريريج 
نارية  دراجة  سرقة   ، العود  مع  مسكن  داخل  من  والتسلق 
بنفس  الضحيتين  تقدم  إلى  القضيتين  وقائع  تعود   ، العود  مع 
وتقديم شكوى ضد  التبليغ  أجل  المصلحة من  مقر  الى  اليوم 
السرقة ، حسب ما ورد  لفعل  مجهول بخصوص تعرضهما 
في تصريحاتهما  الضحية األولى أن هذا الفعل السالف ذكره 
استهدف دراجته النارية ، في الحين أن الضحية الثانية صرح 
بأن هذا الفعل استهدف منزل مهاجر بدولة فرنسا طال دراجة 
تلفازين  في  المتمثل  المنزلي  األثاث  بجمع  قام  فيما  هوائية 
بغرض  هوائية  درجات   04  ، كهربائي  مسخن   ، بالزما 
التحضير لسرقتها الحقا كون المسكن غير مأهول، عناصر 
الضبطية القضائية باشرت في عملية التحقيق التي أفضت إلى 
واسترجاع  المتورط  نفس  انه  تبين  فيه  المشتبه  هوية  تحديد 
استكمال  بعد  توقيفه.  مع  وجيز  ظرف  في  النارية  الدراجة 
إجراءات التحقيق تم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى 
المحكمة بموجب ملفين قضائيين األول تحت عنوان السرقة 
بالتسلق والكسر من داخل مسكن مع العود ، والثاني بعنوان 
سرقة دراجة نارية مع العود ،بعد جلسة المثول الفوري صدر 
في حقه خمس سنوات حبس نافذة و غرامة مالية قدرها 50 

مليون .
مبروك بن الطيب

بالكبيرن روفرز اإلنجليزي
أول نادٍ يفتح ملعبه للمسلمين 

ألداء صالة العيد
شهدت المالعب اإلنجليزية ظاهرة تحدث ألول مرة في تاريخ 
إنجلترا بعد فتح ملعب نادي بالكبيرن روفرز أبوابه للمسلمين 

ألداء صالة عيد الفطر على أرض الملعب
داخل  الصالة  أداء  في  والرجال  النساء  من  المئات  وشارك 
ملعب إيوود بارك، حاملين سجادات الصالة لالحتفال بالعيد. 
اإلنجليزي  الدوري  في  يلعب  روفرز الذي  ونشر بالكبيرن 
الملعب.  في  المصلين  لمشهد اصطفاف  فيديو  مقطع  الممتاز 
وعلق النادي في حسابه عبر تويتر، قائال: »أصبح الروفرز 
هذا الصباح أول ناٍد لكرة القدم في البالد يقيم صالة العيد على 

أرض الملعب... بمناسبة نهاية شهر رمضان«.
وقال الشيخ وسيم كيمبسون لمراسل قناة »سكاي نيوز«، إنها 
فرصة عظيمة للمجتمع اإلسالمي ليعمل مع مختلف المنظمات 

والمجتمع المحيط.
الملعب،  العيد في  للسماح بصالة  للنادي  وأعرب عن شكره 
قائال إنه مثال جيد لكل األندية إلظهار التعددية والتفاعل مع 

المجتمع المحلي. نزيالت دار المسنني بقسنطينة والرباءة 

بدون تعليق

تهنئة خاصة من
 بنزيما بعيد الفطر.. 

باللغة العربية

بإلغاء  »تويتر«  اإلجتماعي  التواصل  موقع  قام 
الجزائر رياض محرز،  منتخب  نجم  توثيق حساب 
إعادة  عن  تغريدة  نشره  عقب  واضح،  سبب  دون 

أمام  بالده  منتخب  مباراة 
الكاميرون.

إدارة »تويتر«  ولم توضح 
حساب  توثيق  إلغاء  أسباب 
سيتي رسميا  مانشستر  نجم 
من  أكثر  امتالكه  رغم 
أن  إال  متابع،  ماليين   3
الخطوة جاءت عقب تغريدة 
حول إعادة المباراة لمنتخب 

الخضر.
بالعالمة  التوثيق  ويفيد 
كان  إذا  ما  معرفة  الزرقاء 
الحساب ينتمي إلى شخصية 
حساب  أم  العالمية  األوساط  في  ومعروفة  عامة 

مزيف.

حول  محرز  نشرها  التي  التغريدة  مضمون  وكان 
أمام  خسرها  التي  بالده  منتخب  مباراة  »إعادة« 
منتخب  إقصاء  إلى  أدى  ما  الكاميروني،  نظيره 
»محاربي الصحراء« من نهائيات مونديال 2022، 
الطرفين،  بين  وجذبا  شدا  شهدت  التي  المباراة  في 
التي  التحكيمية  الحاالت  بعض  على  واعتراضات 

وصفت بأنها »مثيرة للجدل«.
أخبار  ينقل  لحساب  التي كانت  التغريدة  في  وجاء 
منتخب الجزائر وأعاد محرز نشرها: »أصدقائي ال 
قدرنا  كان  لو  تحبطوا.  ال  حتى  كبيرة  آماال  تعلقوا 
الوصول إلى قطر، سنكون هنا، وإذا لم يكتب لنا فلن 
نشارك. األمر متروك بيد الله. إن شاء الله خيرا يا 

ربي.. ومهما حصل، فلتحيا الجزائر«.
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أكد حرص  الدولة على إبقاء الحوار الدائم مع الشركاء االجتماعيين

الرئيس تبون: الحفاظ على القدرة الشرائية ومناصب العمل 

الجمهوريــة,  رئيــس  أكــد   n
تبــون،  المجيــد  عبــد  الســيد 
و  الشــرائية  القــدرة  حمايــة  أن 
الحفــاظ علــى مناصــب الشــغل و 
الرعايــة االجتماعيــة ســتبقى مــن 
الدولــة  توليهــا  التــي  األولويــات 
ــا  ــا م ــد له ــا و ترص ــا خاص اهتمام
أمكــن مــن مــوارد ماليــة. كمــا أكــد 
رئيــس الجمهوريــة، حــرص الدولــة 
ــم مــع الشــركاء  ــى الحــوار الدائ عل

االجتماعييــن.
ــن,  ــال الجزائريي ــي رســالة للعم و ف
التشــغيل  و  العمــل  وزيــر  قرأهــا 

يوســف  االجتماعــي,  الضمــان  و 
شــرفة, لــدى إشــرافه علــى فعاليــات 
إحيــاء اليــوم العالمــي للشــغل بواليــة 
عيــن الدفلــى, أكــد الرئيــس تبــون أن 
»حمايــة القــدرة الشــرائية و الحفــاظ 
الشــغل والرعايــة  علــى مناصــب 
بيــن  مــن  ســتبقى  االجتماعيــة 
اهتمامــا  نوليهــا  التــي  األولويــات 
خاصــا و نعمــل علــى رصــد مــا 
لهــا،  ماليــة  مــوارد  مــن  أمكــن 
ــطة  ــة المتوس ــح الطبق ــيما لصال الس
و ذوي الدخــل المحــدود و الفئــات 

الهشــة«.

و جــدد الســيد تبــون عــزم الدولــة 
علــى االســتمرار فــي »اإلصغــاء 
فــي عالــم  لالنشــغاالت األساســية 
الشــغل، بحثــا عــن أنجــع المقاربــات 
التــي تحققــت،  لتعزيــز المكاســب 
ووفــاء  ســنتين،  مــن  أقــل  فــي 
حمايــة  علــى  بالســهر  اللتزامــي 
علــى  والحفــاظ  العمــال،  حقــوق 
ــة«. ــة واالجتماعي مكتســباتهم المهني
الضريبــة  إلغــاء  إلــى  فباإلضافــة 
الدخــل  ذوي  لفائــدة  الدخــل  علــى 
النقطــة  مراجعــة  و  المحــدود 
منحــة  اســتحداث  و  االســتداللية 
معاشــات  وتحســين  البطالــة 
المتقاعديــن ســيظل التفكيــر منصبــا, 
ــى  ــة, عل ــس الجمهوري ــف رئي يضي
ــا  ــتيعاب بناتن ــاالت اس ــيع مج »توس

البطاليــن«. وأبنائنــا 
و اعتبــر أن »التوجــه الــذي باشــرناه 
المشــاريع  عــن  العراقيــل  لرفــع 
ــر  ــى توفي ــى إل ــتثمارية و أفض االس
33171 منصــب عمــل إلــى حــد 
اليــوم، وحرصنــا علــى إدمــاج فئــات 
واســعة مــن أصحــاب عقــود مــا قبــل 
التشــغيل« يعــد مــن »المؤشــرات 
المكرســة للطابــع االجتماعــي للدولــة 
، والدالــة علــى اإلرادة القويــة للتكفل 
المواطنــات  بتطلعــات  التدريجــي 
ــار  ــة وإط ــاة كريم ــن لحي والمواطني

ــق«. معيشــي الئ
و دعــا الرئيــس تبــون المنظمــات 
النقابيــة للعمــال إلــى إدراك حجــم 

العامــالت  تجــاه  مســؤولياتها 
الــدور  و  والمؤسســات  والعمــال 
االســتقرار  لضمــان  بهــا  المنــوط 
و  اإلنتــاج  وتطويــر  االجتماعــي 
والتأقلــم  المردوديــة  مــن  الرفــع 
المتغيــرات  مــع  المســتمر 
االقتصاديــة واالجتماعيــة, بالنظــر 
للتوتــرات التــي يمــر بهــا العالــم 
الهمــم  تقتضيــه مــن شــحذ  مــا  و 
التنميــة  تحديــات  رهــان  وكســب 
المســتدامة و خــوض غمــار الرقمنــة 

المعرفــة. واقتصــاد 
ــرص  ــة, ح ــس الجمهوري ــد رئي وأك
الدائــم مــع  الدولــة علــى الحــوار 
لضمــان  االجتماعييــن,  الشــركاء 
الشــفافية وااللتــزام بالقوانيــن عندمــا 
يتعلــق األمــر باحتجاجــات مطلبيــة.
كمــا أكــد فــي هــذا الصــدد بأنــه 
أســدى التوجيهــات »إلعــداد قانــون 
إطــار ينظــم العمــل النقابــي, بإثــراء 
ــواه مــن خــالل التشــاور  ــر لمحت أكب

ــن«. ــع المهنيي ــاش م والنق
ويراعــي مشــروع القانــون هــذا - 
يضيــف الرئيــس تبــون- »المواثيــق 
واالتفاقيــات التــي صادقــت عليهــا 
الحقيقــي  والتمثيــل  الجزائــر, 
ــب  ــة الجان ــزام بترقي ــات وااللت للنقاب
االجتماعــي والمهنــي للعمــال, بعيــدا 
عــن النزاعــات السياســوية, التــي 
أفرغــت العمــل النقابــي مــن روحــه 

الحقيقيــة«.
                                       ربيع ـ م 

n هنــأ الوزيــر األول, الســيد 
أيمــن بــن عبــد الرحمــان, يوم 
االثنيــن, الشــعب الجزائري في 
الداخــل والخــارج, بعيــد الفطر 
المبــارك, داعيــا المولــى عــز 
وجــل أن »يديــم نعمــة األمــن 

واالستقرار« في البالد.
علــى  األول  الوزيــر  وكتــب   
صفحته الرسمية بموقع التواصل 
»فايســبوك«:  االجتماعــي 
»أتممنا شــهر الرحمة والغفران 
في جو من التضامــن والتكافل, 

ويحل علينــا عيد الفطر المبارك 
جامعــا شــمل أســرنا فــي كنف 
المحبــة والود وصفــاء القلوب, 
أعــاده هللا علينــا وعلــى األمــة 
اإلســالمية قاطبة بالخير واليمن 

والبركات«.
وأضــاف قائــال: »ندعو هللا جل 
جاللــه وعظــم ســلطانه أن يديم 
علينــا نعمة األمن واالســتقرار. 
فعيد مبارك لكل الجزائريين في 

الداخل والخارج«.
                                   ق ـ و

الوزير األول يهنئ الشعب الجزائري بعيد 
الفطر المبارك

n أكــد وزيــر االتصال، الســيد محمد بوســليماني,  
أمــس بمناســبة  إحيــاء اليــوم العالمــي لحريــة 
الصحافــة المصــادف للثالــث مــاي مــن كل ســنة، أن 
الصحافــة العموميــة والخاصــة مدعــوة إلــى إبــراز 
مواقــف الجزائــر الثابتــة والوازنــة إقليميــا ودوليــا، 
الســيما فــي ظــل الرهانــات القائمــة والتحديــات 

الناجمــة عــن تجــاذب المصالــح الدوليــة.
المناســبة  بــذات  بوســليماني   الوزيــر   قــال  و 
فــإن  والمهنــي,  الوطنــي  للواجــب  تكريســا  أنــه 
الســيما  مدعــوة  والخاصــة  العموميــة  الصحافــة 
فــي ظــل الرهانــات القائمــة والتحديــات الناجمــة 
عــن تجــاذب المصالــح الدوليــة إلــى إبــراز مواقــف 
ــا  ــا مضيف ــا ودولي ــة إقليمي ــة والوازن ــر الثابت الجزائ
ونحــن  خاصــة  مدعــوة  الوطنيــة  الصحافــة  أن 
ــاء الذكــرى الســتين الســترجاع  علــى مشــارف إحي
الدولــة  إنجــازات  إبــراز  إلــى  الوطنيــة  الســيادة 
غيــر المســبوقة فــي مختلــف المجــاالت والموجهــة 

أساســا لحمايــة وتعزيــز حقــوق المواطــن وهــو مــا 
جســدته القــرارات األخيــرة لرئيــس الجمهوريــة, 
الســيد عبــد المجيــد تبــون, فــي بعديهــا االجتماعــي 
ــأن  واالقتصــادي و تابــع وزيــر االتصــال مبــرزا ب
حريــة الصحافــة تعــززت بكثيــر مــن المكاســب 
ــة التواصــل  ــهلت عملي ــي س ــدة الت ــات الجدي كالتقني
ــا  ــة, لكنه ــى مصــادر المعلوم ــي والوصــول إل اآلن
ــاس  ــتخدم للمس ــرة تس ــل أداة خطي ــت بالمقاب أصبح
ــتقرار  ــيادة واس ــن وس ــراد وبأم ــات األف بخصوصي
ــر  ــى أن الجزائ ــياق إل ــذا الس ــي ه ــا ف ــدول  الفت ال
التــي تعــد بحســب تقاريــر دوليــة مختصــة مــن أكثــر 
الــدول تعرضــا لحــروب الجيــل الرابــع وللهجمــات 
اإللكترونيــة, تظــل ملتزمــة بحمايــة حريــة الصحافة 
وحقــوق الصحافييــن والمنتســبين للمهنــة مــن خــالل 

ــة ــه مــن دعــم الدول ــا تحظــى ب م
ويتجلــى هــذا الدعــم --حســب الوزيــر بوســليماني-- 
رئيــس  تكريــس  منهــا  متعــددة  صــور  فــي 
لثقافــة  تبــون,  المجيــد  الســيد عبــد  الجمهوريــة, 
التواصــل المباشــر مــع المواطنيــن عبــر مواقــع 
مــع  الدوريــة  واللقــاءات  االجتماعــي  التواصــل 
ــذا الدعــم  ــى ه ــا تجل ــن ,كم ــن والصحافيي اإلعالميي
أيضــا فــي الضمانــات القويــة لحمايــة وترقيــة حريــة 
المعلنــة  المبــادئ  الصحافــة الســيما مــن خــالل 
المنظومــة  الدســتور والعمــل علــى تعزيــز  فــي 
ــد  ــة للعدي ــة المادي ــة والمرافق ــريعية ذات الصل التش

مــن وســائل اإلعــالم بمــا فيهــا الخاصــة
ــط  ــاعي مرتب ــذه المس ــاح ه ــر أن نج ــع الوزي و تاب

إعــالم  فــي  الفاعــل  بــدوره  الصحافــي  بوعــي 
المواطــن باحترافيــة ومســؤولية وتفــادي المعلومــات 
المضللــة واألخبــار المغلوطــة التــي يروجهــا أعــداء 
ــة  ــة والعازم ــا الدولي ــى مبادئه ــة عل ــر, الثابت الجزائ
ــا  ــا ومكانته ــق بحجمه ــور الالئ ــق التط ــى تحقي عل
ــأن  ــال ب ــال قائ ــر االتص ــتطرد وزي ــزة و اس المتمي
هــذا الــدور الــذي مــا فتئــت أســرة الصحافــة الوطنية 
تضطلــع بــه عبر مختلــف محطات مســارها المهني, 
يتأكــد اليــوم فــي ظــل تنافــس إعالمــي دولــي قــوي 
ــهاما  ــوي إس ــي الق ــي والكيف ــع الكم ــي التموق يقتض
ــدة والمناســبات  فــي إنجــاح برنامــج الجزائــر الجدي
اإلقليميــة والجهويــة الهامــة التــي ســتحتضنها بالدنــا 
قريبــا , و تقــدم الســيد بوســليماني بالمناســبة ألســرة 
الصحافــة الوطنيــة بأجمــل التهانــي, مشــيدا بدورهــا 
فــي ترقيــة المهنــة وفــي مرافقــة سياســة البنــاء 
الوطنــي والدفــاع عــن القضايــا العادلــة عبــر العالــم, 
ــم  ــر محطــة للتقيي ــذي يعتب ــوم ال ــذا الي ــدا أن ه مؤك
والستشــراف آفــاق وفــرص دعــم حريــة الصحافــة 
ــن  ــرى الصحافيي ــد ذك ــبة لتخلي ــا مناس ــكل أيض يش
ــاع عــن  ــم للدف ــون أرواحه ــن ســخروا وال يزال الذي

ــا . ــة وأخالقياته ــم المهن قي
ــه  ــى حــرص قطاع ــام عل ــي الخت ــر ف ــد الوزي و أك
علــى تكريــس المقاربــة التشــاركية لتعزيــز وترقيــة 
مهنــة الصحافــة فــي ظــل احتــرام آداب وأخالقيــات 
المهنــة القائمــة علــى ازدواجيــة متالزمــة أال وهــي 

ــة والمســؤولية. الحري
                                                     ربيع م

وزير االتصال يؤكد يف اليوم العالمي لحرية الصحافة

اإلعالم الوطني مدعو للدفاع عن مواقف الجزائر الثابثة والوازنة إقليميا ودوليا

يف رسالة تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الفريق شنقريحة يدعو أفراد الجيش للحفاظ 
عىل نعمة األمن واالستقرار

n دعــا رئيــس أركان الجيــش 
الوطني الشــعبي, الفريق الســعيد 
شــنقريحة, أفــراد الجيش الى بذل 
الجهــد للمحافظة علــى الجاهزية 
العملياتيــة إلدامــة نعمــة األمــن 

والسكينة واالستقرار في البالد.
 و حــث الفريــق شــنقريحة فــي 
رســالة تهنئة بمناســبة عيد الفطر 
الشــعبي  الوطنــي  الجيــش  أبنــاء 
»المرابطيــن فــي كل شــبر مــن 
أديم هذا الوطن الفســيح, على بذل 
الجهــد تلو الجهد, قصــد المحافظة 
علــى الجاهزية العملياتية في أعلى 
مستوياتها وتواصلوا بعزم ومثابرة, 
جهودكم المحمودة والمثمرة إلدامة 
نعمة األمن والســكينة واالستقرار 

في بالدنا
وأعــرب عن أملــه فــي أن تكون 
هذا المناســبة فرصة لالستلهام من 
شــهر رمضــان المبــارك, بكل ما 
يحملــه من دروس ومعاني ســامية 
وقيــم نبيلــة مــن شــأنها الرفع من 

قيم التضامن والتالحم لدى شــعبنا 
األبي, والدفع به إلى االلتفاف أكثر 
حول مشــروع بناء جزائر جديدة, 
قوية بسواعد أبنائها وطاقاتهم التي 
ال حــدود لهــا في كافــة المجاالت 
والتخصصات, تلــك الطاقات التي 
صنعــت مجــد أمتنا عبــر تاريخها 
الطويل و وضعت أســس مستقبلها 
الواعــد وغدهــا المشــرق, بهــدي 
مــن قيــم ثــورة نوفمبــر المجيــدة 

وتضحيات شهدائنا البررة.
وفــي األخيــر, دعا رئيــس أركان 
الجيش الوطني الشعبي إلى الترحم 
علــى أرواح شــهداء الجزائرالذين 
بالحريــة  اليــوم  ننعــم  بفضلهــم 
واالســتقالل والســيادة, وكذا على 
أرواح شــهداء الواجــب الوطنــي, 
الذين ســقطوا في ميدان الشــرف, 
مــن أجــل أن تبقى الجزائــر واقفة 
شــامخة ومحافظــة على ســيادتها 

ووحدتها الترابية والشعبية.
                                   ربيع م 

n تقــدم رئيــس الجمهوريــة الســيد عبــد 
المجيــد تبــون,  بمناســبة عيــد الفطــر المبــارك 
ــي الشــعبي  ــش الوطن ــراد الجي ــى أف ــه إل بتهاني
قطــاع  عمــال  وكــذا  النظاميــة  واألســالك 

الصحــة.
وكتــب الرئيــس تبــون فــي صفحتــه الشــخصية 
ــي  ــش الوطن ــراد الجي ــى أف ــر« إل ــى »تويت عل
الشــعبي قائــال : »عيــد مبــارك ســعيد لــكل 
ــر  ــش التحري ــليل جي ــل, س ــنا الباس ــراد جيش أف

ــود  ــاط صــف وجن ــاط وضب ــي, مــن ضب الوطن
ــى  ــن عل ــك األشــاوس المرابطي وباألخــص أولئ
ــون »عاشــت  ــس تب الحــدود« , وأضــاف الرئي
ــم  ــام وأنت ــامخة وكل ع ــة ش ــرة أبي ــر ح الجزائ
بخيــر«. كمــا توجــه رئيــس الجمهوريــة بتهانيــه 
الخالصــة إلــى أفــراد واألســالك النظاميــة قائــال 
بهــذه المناســبة »تهانــي الخالصــة بمناســبة عيــد 
الفطــر المبــارك لــكل بناتنــا وأبنائنــا فــي ســالح 
ــة  ــة المدني ــرطة والحماي ــي والش ــدرك الوطن ال

والجمــارك« متمنيــا لهــم جميعــا »دوام العافيــة 
ــر«. ــم بخي ــام وأنت ــة, وكل ع والعزيم

وبــذات المناســبة تقــدم الرئيــس تبــون أيضــا 
إلــى كل أفــراد قطــاع الصحــة بتهانيــه بعيــد 
الفطــر المبــارك قائــال حمــدا هلل أن انتصرنــا 
ــض  ــش األبي ــدار بفضــل الجي ــاء باقت ــى الوب عل
وبتضحياتــه الجســام, فعيــد ســعيد مبــارك لــكل 
أســرة الصحــة, وكل عــام وأنتــم بخيــر وعافيــة.
                                              ربيع م

بمناسبة عيد الفطر المبارك

الرئيس تبون يهنئ الجيش األسالك النظامية وعمال الصحة
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 2022 ميزانية  في  تم   n
بأكثر  جديد  اعتماد  تخصيص 

من 80 مليار دج) 8000 مليار 
جهاز  في  للمساهمة  سنتيم( 

في  ورد  حسبما  البطالة,  منحة 
مرسوم رئاسي صدر في الجريدة 

الرسمية )رقم 27(.
ويتعلق األمر بالمرسوم الرئاسي 
رقم 22 158- الذي وقعه رئيس 
المجيد  عبد  السيد  الجمهورية, 
الجاري,  أفريل   12 في  تبون, 
وتحويل  باب  احداث  والمتضمن 
اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة 
الضمان  و  والتشغيل  العمل 

االجتماعي.
»يحدث   : المرسوم  في  وجاء 
وزارة  تسيير  ميزانية  جدول  في 
الضمان  و  التشغيل  و  العمل 
 13-44 رقمه  باب  االجتماعي, 
جهاز  في  »مساهمة  عنوانه  و 

منحة البطالة«.
يخصص  االساس,  هذا  وعلى 
اعتماد   2022 سنة  لميزانية 

يقيد  دج  مليار  228ر80  قدره 
العمل  وزارة  تسيير  ميزانية  في 
والتشغيل و الضمان االجتماعي.
وزير  و  المالية  وزير  يتكفل  و 
الضمان  و  التشغيل  و  العمل 
االجتماعي بتطبيق هذا المرسوم 

كل فيما يخصه.
منحة  ان  الى  االشارة  تجدر 
رئيس  اقرها  التي  البطالة 
المجيد  عبد  السيد  الجمهورية 
من  المستفيدين  تمكن  تبون 
شهرية  منحة  على  الحصول 
بطاقة  على  و  دج  ألف  ـ13  ب
»الشفاء« لالستفادة من خدمات 
الضمان االجتماعي. و إلى غاية 
أكثر  ملف  قبول  تم  أفريل,   21
هذه  من  مستفيد  ألف   900 من 

المنحة.
                                   ق ـ و

تخصيص 35 مليار دينار لتثبيت أسعار تخصيص مزيانية بأكرث من 8000 مليار لمنحة البطالة
الزيت والسكر

 27 رقم  العدد  تضمن     n
مرسوم  الرسمية،  الجريدة  من 
اعتماد  بتحويل  يتعلق  رئاسي، 
إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة 
األبيض  السكر  أسعار  تثبيت  ل

والزيت الغذائي.
رقم  الرئاسي  المرسوم  في  وجاء 
رئيس  وقعه  الذي   -156  22
تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية، 
تحويل  الجاري،  أفريل   12 في 
اعتماد قدره 35 مليار دينار من 
ميزانية التكليف المشتركة لوزارة 

التجارة إلى ميزانية التسيير.

المرسوم:  نص  في  جاء  كما 
 2022 سنة  لميزانية  “يخصص 
وثالثون  خمسة  قدره  اعتماد 
مليار دج، يقيد في ميزانية تسيير 
الصادرات.  التجارة وترقية  وزارة 
مساهمة   03-46 رقم  الباب  في 
أسعار  تثبيت  في  الدولة  من 
الغذائي  والزيت  األبيض  السكر 

العادي المكرر”.
المالية ووزير  وتم تكليف وزير 
كل  الصادرات  ترقية  و  التجارة 
فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم.
                                  ق ـ و

مبادالت األسهم تسجل ارتفاعا بـ 63 بالمائة يف بورصة 
الجزائر سنة  2021

تنظيم  للجنة  السنوي  التقرير  أكد   n
ان  )كوسوب(  البورصة  عمليات  ومراقبة 
بورصة  اسهم  قسم  في  المبادالت  قيمة 
الجزائر، عرفت ارتفاعا بنسبة 63 % في 
سنة 2021 ، مما يؤكد استئناف النشاط 
في السوق ولكنه ال يزال أقل من مستواه 

قبل جائحة كوفيد19-.
في  تبادالت  ال ان  المصدر،  ذات  وأوضح 
قسم االسهم بلغت 127,907 مليون دينار 
 78,458 مقابل   ،2021 في  جزائري 
مليون دينار خالل سنة 2020 وهي أرقام 
التي سجلت  مليون  بعيدة عن 248,990 
دينار  مليون  و205,797    2019 سنة 

المسجلة في 2018.
اشارت  حسبما  النشاط،  هذا  تعزيز  تم  و 
خالل  من  الخصوص  وجه  على  كوسوب، 
»بيوفارم«  مجمع  سندات  على  التبادالت 
المعامالت  من   % 53 وحدها  تحتل  التي 
ب  تأمينات«  ل ل »اليانس  وعلى  السوق  في 

تبادالت في السوق. 30 % من ال
السندات  عدد  أن  الوثيقة،  أضافت  و 
المتبادلة في السوق قد ارتفع  ب178%+ 
بعد انخفاض تاريخي بلغ 64.8- %، في 

سنة 2020.
في سنة 2021، تم تبادل حوالي 244،399 
سندا مما يؤكد استئناف النشاط في السوق، 
بعد تبادل 87796 سندا في سنة 2020 و 
249696 سندا في 2019 و 225405 في 

سنة 2018.
في  النشاط  استئناف  يغط  ، »لم  ذلك  ومع 
المسجلة خالل سنة  الخسائر   2021 سنة 
2020 بسبب الوباء الذي قسم النشاط الى 
تبادالت في القيمة والى 2.84  ل 3 بالنسبة ل
توضح   ، الحجم«  في  تبادالت  ل ل بالنسبة 

كوسوب.

تبادالت في مجال الحجم، بشكل  وتعلقت ال
بسهم  الماضية  السنة  خالل  اساسي، 
تأمينات« ب61 % من السندات  ل »اليانس ل
التي تم تبادلها، مما يمثل فائدة متجددة في 
بسعرها  تفسيرها  يمكن  والتي  صالحها، 
المعقول و بسياسة توزيع االرباح الُمحفزة 

التي اعتمدتها الشركة، حسب التقرير.
ثاني  ال المركز  في  »بيوفارم«  سند  ويأتي 
 % ب22  الحجم  في  تبادالت  ال حيث  من 
صيدال  سند  يليها   ، السوق  حصة  من 
 EGH( وسند  سلسلة االوراسي )ب)%14

El Aurassi( ب)3%(.
إلى أن  و تشير كوسوب، من جهة اخرى، 
معاملة   219 بلغ  تبادالت  ال عمليات  عدد 
مقابل 179 معاملة في سنة 2020 و 434 

في سنة  2019 و 440 في سنة 2018.
العدد  »أن  تقريرها  في  السلطة  أشارت  و 
على  دليل  السوق  في  للمعامالت  قليل  ال
االهتمام  وعلى  الجزائر  بورصة  ضعف 
المتعاملين  لدى  تثيره  الذي  قليل  ال
في  السلطة  تشير  والخواص«،  العموميين 

تقريرها.
الصغيرة  المؤسسات  قسم  بخصوص  اما 
سند  فان  الجزائر,  لبورصة  المتوسطة  و 
معاملة  أي  يسجل  لم  اينفست«،  »آ.أو.أم 
تخص اسهم قديمة باستثناء رفع راس المال 

فائدة مساهميها التاريخيين. ل
و يضم هذا القسم مؤسسة واحدة مدرجة منذ 
12 ديسمبر 2018 في البورصة، ادرجت 
من   %  10 استثمار  بعد  مباشر  بتسجيل 

راس مالها لدى مستثمرين مؤسساتيين.

ـ 6.4 %   ارتفاع القيمة السوقية ب
سجل  فقد  السندات  سوق  يخص  فيما  أما 
حيث   ،2021 سنة  في  جديدة  اكتتابات 

في  يدرج  مستندي  لقرض  اصدار  اخر  ان 
البورصة يعود الى سنة 2009, و ان تاريخ 
في  مدرج  مستندي  قرض  اخر  استحقاق 

البورصة يعود الى سنة 2016.
المؤسساتية  السندات  سوق  في  يتداول  و 
مستندية  قروض  اربعة  البورصة(  )خارج 
الى غاية 31 ديسمبر 2021، حيث يقدر 
مليار  المستحق ب162.4  المبلغ  اجمالي 
دينار مقابل 163.8 مليار دينار في نهاية 

سنة 2020.
الشبيهة  السندات  سوق  فان  بالمقابل 
بالخزينة قد سجل في نهاية سنة 2021 ، 
ما ال يقل عن 30 خطا مدرجا في البورصة.
السندات  لسوق  االجمالي  الرصيد  يقدر  و 
مليار  ب512.647  بالخزينة  الشبيهة 
  518.985 مقابل   2021 سنة  في  دينار 
دينار في سنة 2020 أي بانخفاض يناهز 

1.2- % في ظرف سنة.
فقدرت  السنة  خالل  الصادرة  المبالغ  أما 
مقابل  دينار  مليار   23.45 بحوالي 
بانخفاض  أي  دينار  مليار   52.626
ب55.43- % في ظرف سنة, من جانبها 
الشبيهة  السندات  سوق  مبالغ   قدرت 
 ,2021 سنة  في  المستحقة  بالخزينة 
بحوالي 34.094 مليار دينار، حسب ارقام 

ذات التقرير.
لبورصة  السوقية  القيمة  اجمالي  ويقدر 
في  دينار  مليار   45.640 الجزائر حوالي 
31 ديسمبر 2021, و بالمقارنة مع نفس 
الفترة من سنة 2020  فان بورصة الجزائر 
األوراق  سوق  من   %  6.43 كسبت  قد 
خسرت  ان  بعد   ,2021 سنة  في  المالية 
يوليو  بين  ما  الممتدة  الفترة  10 % خالل 

2019 و ديسمبر 2020.
واضافت ذات الوثيقة ان هذا التحسن يعود 
المدرجة في  الى استئناف نشاط الشركات 
المسجل على طلبات  الضغط  و  البورصة 
بشركتي  يتعلقان  سندين  سيما  السندات 

تأمينات«. ل »بيوفارم و أليانس ل
ناتج الداخلي الخام, فان القيمة  ومقارنة بال
ناتج  ال من   % 0.5 اقل من  تمثل  السوقية 
الداخلي الخام في سنة 2021 : »وتدل هذه 
لبورصة  الضئيلة  المساهمة  على  االرقام 

الجزائر في تمويل االقتصاد«.
م تقم اللجنة في سنة 2021 بتسليم أي  و ل
لم  كما  مستندية,  قروض  إلصدار  تأشيرة 
يتم قبول ادراج أي سند في بورصة الجزائر.
موافقتها  بتحفظ,  اللجنة,  منحت  بالمقابل 
الخاصة  المعلومات  حزمة  مشروع  على 
رفع  عملية  المتعلقة  فايف«  »أس  بشركة 
عمومي  إعالن  عبر  اجتماعي  مال  رأس 
لالدخار من خالل إيداع مسبق في السوق 

األولية لدى مستثمرين مؤسساتيين.
                                                ق ـ و

تفوق فاتورة استرياده 100 ألف يورو

تركيب جهاز لقياس المد والجزر من صنع الديوان 
الوطني لألرصاد الجوية بميناء الجزائر

لقياس  سيتم وضع جهاز     n
الديوان  طوره  والجزر,  المد 
على  الجوية,  لألرصاد  الوطني 
العاصمة  الجزائر  ميناء  مستوى 
حسبما  الجاري,  ماي  شهر  خالل 
للمرصد,  العام  المدير  عنه  كشف 

إبراهيم إحدادن.
النسخة  أن  إحدادن  السيد  وأوضح   
التي  األولي  النموذج  من  النهائية 
مارس   23 في  تقديمها  جرى 
باليوم  االحتفال  بمناسبة  الماضي 
»سيتم  الجوية  لألرصاد  العالمي 
تركيبها في ميناء الجزائر العاصمة 
ـ 15 من ماي الجاري على  بحلول ال

أبعد تقدير«.
»الحاصل  الجهاز  هذا  ويسمح 
طرف  من  اختراع«  براءة  على 
للملكية  الجزائري  الوطني  المعهد 
سطح  مستوى  بقياس  الصناعية, 
شروح  حسب  الزمن,  حسب  البحر 
أن  إلى  لفت  الذي  العام  المدير 
الجهاز يعد ثمرة تعاون بين الديوان 
وجامعة  الجوية  لألرصاد  الوطني 
»هواري  والتكنولوجيا  العلوم 

بومدين«.
ولم يكلف جهاز قياس المد والجزر 
»بالنجاح«,  اختباراته  توجت  الذي 

تفوق  مليون دج, في حين   1 سوى 
يورو,  ألف   100 استيراده  فاتورة 
أشار  الذي  إحدادن  السيد  حسب 
فرنسيين عرضوا  متعاملين  أن  إلى 
المصمم  من  االختراع  براءة  شراء 

الجزائري لهذا المنتج.
من جهة أخرى, أعلن المدير العام 
أن الديوان الوطني لألرصاد الجوية 
استكمل تطوير جهاز قياس المطر, 
البحوث  بالشراكة مع مركز  المنتج 
باإلضافة  بقسنطينة,  الميكانيكية 
بيانات  إلى »الداتا لوغر« )مسجل ال
تلقائي( الذي يمثل »قلب« محطة  ال
األرصاد الجوية, المستخدم في جمع 

ونقل بيانات األرصاد الجوية.
وأضاف أن تطوير هذين الجهازين 
العمل  على  المرصد  »شجع« 
صنع  »من  محطة  تصميم  على 
تشييدها  يتم  أن  على  جزائري« 

»بحلول سبتمبر المقبل«.
سيتيح  ذلك  أن  إحدادن  السيد  وأكد 
األجنبية ألن  العملة  توفير  للجزائر 
مثل هذه المحطة تصل تكلفتها إلى 
10 ماليين دج وأن المعايير تتطلب 
كل  األقل«  »على  واحدة  تركيب 

100 كيلومتر.
                                     ق ـ و
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فيما دعت وزارة التجارة التجار و المهنيين إلى ضرورة العودة للنشاط اليوم األربعاء  

99.93 بالمائة نسبة التزام التجار بالمداومة 
في اليوم األول من عيد الفطر

التجــارة  وزارة  أكــدت   n
وترقيــة الصــادرات  أن نســبة 
التــزام التجــار بالمداومة خالل 
اليــوم األول مــن عيــد الفطر، 
علــى المســتوى الوطني  بلغت 
99,93  بالمائة، وذكرت  بأنه 
إلزامــي على كل تاجــر ومهني 
العــودة إلــى مزاولــة النشــاط 
بالشكل العادي بعد العيد مباشرة 
أي بداية من اليوم األربعاء 04 
مــاي 2022، محــذرة بأن كل 
غلــق غير مبــرر ســيؤدي إلى 

التطبيق الصارم ألحكام القانون 
الخاص بهذا الشأن. 

وأوضحــت الوزارة، فــي بيان 
لهــا  نشــرته مســاء أول أمس، 
علــى صفحتهــا الرســمية على 
موقع فايســبوك، أن  نسبة التزام 
األول  اليــوم  بمداومــة  التجــار 
من عيــد الفطر على المســتوى 
الوطني، بلغت 99,93  بالمائة، 
وعرضت النســب مــن مجموع 
التجار المسخرين المقدر عددهم 
49,853 متعامل اقتصادي في 

مختلف المجاالت. 
وحسب الوزارة، فقد بلغت نسبة 

االلتــزام  بناحيــة الجزائر  وفق 
المديرية الجهوية للتجارة وترقية 
الصادرات ناحية الجزائر  100 
بالمائــة، أمــا بالمديرية الجهوية 
الصــادرات  وترقيــة  للتجــارة 
ناحيــة ســطيف فقد بلغت نســبة 
التزام التجار بالمداومة 99,98 
بالمائــة، فــي حين أن أشــارت 
للتجــارة  الجهويــة  المديريــة 
وترقية الصــادرات ناحية عنابة 
الى ان نسبة التزام التجار بلغت 
99,95 بالمائة، أمــا بالمديرية 
وترقيــة  للتجــارة  الجهويــة 
الصــادرات ناحيــة باتنة  فبلغت 

النسبة99,83 بالمائة. 
أمــا بالنســبة للمديريــة الجهوية 
الصــادرات  وترقيــة  للتجــارة 
ناحية بشــار فبلغت النسبة 100 
بالمائــة، وبالمديريــة الجهويــة 
الصــادرات  وترقيــة  للتجــارة 
ناحية وهــران  فبلغت 99,96 
بالمائــة، وبالمديريــة الجهويــة 
الصــادرات  وترقيــة  للتجــارة 
ناحية البليدة التزم التجار بنســبة 
99,98 بالمائة، في حين كانت 
نسبة التزامهم بالمديرية الجهوية 
الصــادرات  وترقيــة  للتجــارة 
بالمائــة،   100 ورقلــة  ناحيــة 
أمــا بالمديرية الجهويــة للتجارة 
وترقية الصادرات ناحية سعيدة 

فبلغت النسبة 99,73 بالمائة. 
وأشادت الوزارة التجارة وترقية 
التجــار  بإلتــزام  الصــادرات 
المســخرين لمداومة اليوم األول 

من مداومة يومي العيد. 
و فــي بيــان اخــر نشــرته على 
علــى  الرســمية  صفحتهــا 
الــوزارة ،  فايســبوك، ذكــرت 
بأحكام القانون 08-04 المؤرخ 
فــي 14 أوت 2004 ، المعدل 
بشــروط  المتعلــق   ، والمتمــم 
التجارية،  النشــاطات  ممارســة 
و القاضــي بضــرورة إحتــرام 
برنامــج المداومــة الخاص بأيام 
عيــد الفطر المبــارك 2022 ، 
حيث أكدت بأنه إلزامي على كل 
تاجر ومهني العودة إلى مزاولة 
النشاط بالشكل العادي بعد العيد 
مباشــرة أي بدايــة مــن اليــوم 

األربعاء 04 ماي 2022 . 
 وحذرت الوزارة  بأن كل غلق 
غير مبرر ســيؤدي إلى التطبيق 
الصارم ألحكام القانون 04-08 
المــؤرخ فــي 14 أوت 2004 

الخاص بهذا الشأن. 

n سيشهد شهر ماي الجاري 
بدايــة انطــالق إنجــاز خمــس 
محطات لتحلية مياه البحر على 
المســتوى الوطني بطاقة إنتاج 
تقــدر بـ 300 ألــف متر مكعب 
يوميا للمحطة الواحدة, حسبما 
أعلن عنه بتيبازة وزير الطاقة 

و المناجم محمد عرقاب.
الســيد عرقــاب,  وأوضــح     
فــي تصريــح أدلــى بــه خالل 
للواليــة  قادتــه  عمــل  زيــارة 
رفقــة وزير المــوارد المائية و 
األمن المائي كريم حســني, أن 
الشركة الجزائرية للطاقة )فرع 
مجمــع ســوناطراك( ستشــرع 
فــي إنجــاز المحطــات الخمس 
خالل السداســي الثاني من العام 
الجــاري, علــى أن يتــم إطالق 
مشــروع محطة فوكة 2 بطاقة 
إنتــاج تقــدر ب 300 ألف متر 
مكعب خالل األسبوع األول من 

شهر مايو المقبل.
وأشــار الوزير في هذا الســياق 
إلــى أن والــي تيبــازة, أبو بكر 
الصديق بوســتة, إلتزم بتسهيل 
جميع إجراءات تنصيب مقاولة 
اإلنجاز خاصة أن مشكل العقار 
غير مطروح, فيما ســتتواصل, 
عمليــة إطــالق بقية المشــاريع 
بومــرداس  تباعــا )وهــران و 
و الطــارف و بجايــة( خــالل 
الســنة  مــن  الثانــي  السداســي 

الجارية.
وتعمل حاليا الشركة الجزائرية 
آخــر  وضــع  علــى  للطاقــة 
أشــغال  إلطــالق  الرتوشــات 
إنجاز هــذه المحطــات الخمس 
التــي وصفهــا الســيد عرقــاب 
ب«الضخمــة و ذات األهميــة 
للبــالد«, مؤكدا  االســتراتيجية 
في حديثه مع مســؤولي الشركة 
الجزائرية للطاقة أنهم مطالبون 
بالتقيد بالمعايير الجديدة في أداء 
مهامهــم و العمــل علــى إيجاد 
حلول تقنيــة لتفادي التوقف عن 
اإلنتــاج فــي كل مــرة من أجل 

أشغال صيانة.
من جهته, كشف وزير الموارد 
أن  المائــي  األمــن  و  المائيــة 
المخــزون الحالي للميــاه يكفي 
لضمان تأمين هذه المادة الحيوية 
عبر التراب الوطني خاصة مع 
تسجيل تســاقط لكميات معتبرة 

مــن األمطار, إلــى جانب كمية 
الميــاه المنتجــة عبــر محطات 
تحليــة ميــاه البحر مما يســمح 

باستقبال »صيف هادئ«.
وأضــاف فــي هــذا الصــدد أن 
اســتراتيجية  انتهجت  الجزائــر 
إنجــاز محطــات لتحليــة ميــاه 
البحــر لتأميــن إنتــاج المــوارد 
المائيــة و لضمان االســتقاللية 
مــن ميــاه الســدود, مبــرزا أن 
المحطــات الخمــس المذكــورة 
ستســمح برفع قدرات البالد في 
تجنيد الموارد المائية التي تمت 
تحليتها مــن البحر من 17 إلى 

42 بالمائة.
وأكد السيد حسني أن هذه النسبة 
سترتفع بعد إنجاز ست محطات 
أخــرى لتحلية الميــاه, كبرنامج 
إضافي ثاني يضاف لمشــروع 
الخمــس محطات? من 42 إلى 
60 بالمائــة من الميــاه المجندة 

من مياه البحر المعالجة.
وتحصــي الجزائــر حاليــا 14 
محطة مســتغلة علــى أن ترتفع 
إلــى 19 محطــة عنــد دخــول 
حيــز  المبرمجــة  المشــاريع 
االســتغالل ابتــداءا مــن ســنة 
2024, لتتعزز حظيرة الشركة 
الجزائرية للطاقــة مجددا ب 6 
محطات أخــرى كبرنامج ثاني, 
مما ســيقلص بشــكل كبير نسبة 
االعتمــاد علــى مياه الســدود و 

المياه الجوفية.
و  الطاقــة  وزيــري  وأشــرف 
المــوارد المائيــة رفقــة والــي 
تيبازة ببوإســماعيل على وضع 
حيز الخدمة محطــة تحلية مياه 
البحر أحادية الضخ بطاقة إنتاج 
تقدر ب10000 متر مكعب, و 
هي المحطة التي اســتفادت من 
عمليــة ترميــم و مضاعفة قدرة 
إنتاجهــا التــي لم تكــن تتجاوز 

5000 متر مكعب يوميا.
كما اتفــق الوفد الــوزاري لدى 
زيارته لمحطة فوكة لتحلية مياه 
البحر علــى إضافة حصة تقدر 
ب4000 متــر مكعــب خــالل 
فصــل الصيــف لصالــح والية 
تيبــازة, ممــا سيســمح بتجنيــد 
قرابــة 207000 متر مكعب, 
و هــو إنتاج يقارب االحتياجات 
اليوميــة للواليــة و المقــدرة بـ 

245 ألف متر مكعب.
                                  ق ـ و

بداية من هذا الشهر

إطالق عملية إنجاز خمسة محطات 
لتحلية مياه البحر 

n قال  الخبير االقتصادي، وعضو 
لجنة الميزانيــة و المالية بالمجلس 
الشعبي الوطني، عبد القادر بريش، 
إن تواصــل ارتفاع أســعار النفط في 
الســوق العالميــة، مــع التطــورات 
الحاصلة  و تعافي االقتصاد العالمي، 
و التحوالت الجيوسياسية، و ارتفاع 
الطلــب على الطاقــة، كان لــه أثره 
اإليجابــي على الجباية البترولية في 
الجزائر، وتوقع أن يتجاوز احتياطي 
العملــة الصعبة في الســنة الجارية 

50 مليار دوالر. 
تصريــح  فــي  بريــش،  وأوضــح   
ل«عيــن الجزائــر«،  أن المتوســط 
الثانوي  لسعر النفط في 2021 كان 
فــي حــدود 65 دوالرا للبرميل، أما 
حاليا فــي 2022  فمــن المتوقع أن 
يكون هذا المتوســط فــي  حدود 80 
دوالرا للبرميــل، و قــد يصــل إلــى 
100 دوالرا للبرميــل، فــي حين أن 
موازنــة 2022 بنيــت على أســاس  
ســعر مرجعي لبرميل النفط  ب45 

دوالرا.  
 وأكــد بريــش أن هــذه  األســعار 
ســوف تحقــق للجزائر عائــدات من 
العملــة الصعبة  تضاف إلى مخزون 
احتياطــي الصرف، الــذي قد يرتفع 
إلــى أزيــد من 50 مليــار دوالر في 
صــادرات  أن  اعتبــر  و   ،2022
المحروقات و في ظل هذه األســعار 
سوف تعزز من الجباية البترولية، و 
التي بدورها تعزز الخزينة العمومية 
و ميزانيــة الدولة، وهذا ســيكون له 
أثــر المباشــر علــى تقليــص ميزان 

المدفوعات.  
و قــال الخبيــر االقتصــادي وعضو 
لجنــة الميزانيــة و الماليــة بالمجلس 
الشــعبي الوطني، إن هذه المعطيات 
ستســاهم بشــكل كبير في التحكم في 
الموازنــات المالية وتحســن الوضع 
المالــي للبالد، ما يســمح بالرفع من 
مســتوى اإلنفاق العمومي،  والزيادة 
فــي برامــج تحســين  البنيــة التحتية 
والتجهيــزات العمومية، حيث أشــار 
هنا إلى إمكانية رفع ميزانية التجهيز 
ب10 بالمائــة بدال من 8 بالمائة في 

2021، كما أن هذه الوضعية المالية 
المريحة تسمح بإعادة بعث المشاريع 
المتأخرة  و إطالق مشــاريع جديدة، 
و أكــد أن هــذه الحركيــة ســتنعش 
االقتصادي، و تسمح بإنشاء شركات 

جديدة و فتح منصب شغل.  
 و يــرى بريــش أن هــذه الحركيــة 
االقتصادية ســوف تنتعــش أكثر بعد 
صــدور قانــون االســتثمار الجديد و 
الذي من المرتقب أن يصدر حســب 

تصريحــات وزيــر الصناعــة أحمد 
زغدار في جوان المقبل، و الذي من 
شأنه أن يحرر االستثمارات الوطنية 

و األجنبية.  
 و اعتبــر بريــش أن الظروف اآلن 
مواتية لالقتصاد الوطني للدخول في 
مرحلــة اإلقالع االقتصادي و تحقيق 
مؤشــرات ايجابيــة، و المتمثلــة في 
زيادة القيمة المضافة، و ارتفاع نسبة 

النمو و زيادة عدد الوظائف.  

عضو لجنة المزيانية و المالية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش لــ"عني الجزائر": 

ارتفاع الجباية البرتولية سريفع من احتياطات الرصف 
إىل ما فوق 50 مليار دوالر

 الجزائر:سناء-م 

 الجزائر:سناء-م 
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قال رئيس الجمهورية العربية الصحراوية 
إبراهيم غالي، إن دولة االحتالل المغربي 
ضد  القمعية  أساليبها  ونوعت  »كثفت 
استئناف  منذ  الصحراويين  المدنيين 
الشعب  أن  على  مشددا  المسلح«,  الكفاح 
الصحراوي »ماض بكل عزم و إصرار 
استكمال  أجل  من  العادل  كفاحه  في 
ترابها  كامل  على  المستقلة  دولته  سيادة 

الوطني«.
جاء ذلك في رسالة تهنئة وجهها الرئيس 
السياسيين  المعتقلين  إلى  غالي  ابراهيم 
من  المغربية  السجون  في  الصحراويين 

األسرى  كل  و  ازيك«  »أكديم  مجموعة 
الجسورة  والمناضلة  الصحراويين, 
الفطر  عيد  حلول  بمناسبة  خيا  سلطانة 

المبارك.
رسالة  في  الصحراوي  الرئيس  وأبرز 
التهنئة أن الشعب الصحراوي يحتفل بعيد 
الفطر المبارك في هذه المرحلة المتميزة, 
منذ  المسلح  العمل  استئناف  بعد  خاصة 
االحتالل  دولة  و   ،2020 نوفمبر   13
وتنويع  تكثيف  عن  تتوان  »لم  المغربي 
المدنيين  ضد  الوحشية  القمعية  أساليبها 

العزل«.

خيا  لسلطانة  المتواصلة  المعاناة  ولعل 
وعائلتها -يضيف ابراهيم غالي- ، »أكبر 
الذي  العدواني  التوجه  هذا  على  دليل 
إرادة  وكسر  الواقع  األمر  فرض  يروم 
حالة  وخلق  األفواه  وتكميم  الصحراويين 
من الرعب والترهيب لثنيهم عن مواقفهم 

وقناعاتهم«.
الحاسم  البطولي  الرد  تابع يقول »لكن  و 
من سلطانة خيا وعائلتها، وكل مناضالت 
و مناضلي األرض المحتلة، رغم أبشع و 
الدنيئة،  المخزنية  األساليب  وأرذل  أنذل 
من  خيا  إبراهيم  سيد  أهل  منزل  حول 

هدف دائم للقمع والحصار والتضييق إلى 
فوقها  ترفرف  نضالية صحراوية،  منارة 

األعالم الوطنية ليل نهار )..(«.
أكديم  ملحمة  غالي،  السيد  ابرز  كما 
إزيك, »التي تعد مثاال من أمثلة البطولة 
جماهير  تقدمها  و  قدمتها  التي  التحدي  و 
المحتلة  األرض  في  الصحراوي  الشعب 
سبق  ما  إلى  مشيرا  المغرب،  جنوب  و 
الملحمة و تالها من وقفات تاريخية  هذه 
لألسرى  النظير  منقطع  صمود  من  و 
السجون  في  الصحراويين  المدنيين 
المغربية ولعائالتهم، التي تستحق بدورها 

كل التضامن«.
تعانيه  ما  إلى  اإلطار  هذا  في  وأشار 
قائال   ، الصحراويين  األسرى  عائالت 
أبنائها  فراق  جراء  األمرين  تعاني  »هي 
إلى  ونقلهم  حقهم  في  الجائرة  األحكام  و 

مراكز اعتقال بعيدة عن ذويهم«.
وشدد الرئيس الصحراوي بالمناسبة على 
تشكل  الناصعة  المحطات  هذه  »كل  أن 
النضالي  الزخم  هذا  من  يتجزأ  ال  جزءاً 
كل  في  الصحراوي,  الشعب  لكفاح  العام 
مواقعه, وتلك الهبة الوطنية الشاملة التي 
لجيش  الميداني  العمل  ترافق  و  رافقت 

التحرير الشعبي الصحراوي«.
الشامل  النضال  تابع يقول »من خالل  و 
الصحراوي,  الشعب  فإن  المتواصل,  و 
في  الكريمة  المناسبة  هذه  يخلد  الذي 
قد  والشتات,  والتشريد  الحرب  ظروف 
ترك للعالم رسالة قاطعة ال رجعة فيها«, 
الصحراوي  الشعب  بأن  تأكيده  مجددا 
كفاحه  في  وإصرار  عزم  ماض«بكل 
حتى  المستميتة،  ومقاومته  العادل 
استكمال سيادة دولته المستقلة’ الجمهورية 
الصحراوية’ على كامل ترابها الوطني«.
ق ـ د

رئيس الجمهورية العربية الصحراوية إبراهيم غايل :

الشعب الصحراوي ماض بكل إصرار 
في كفاحه من أجل استكمال سيادة 

دولته المستقلة

بإنهاء  بالده  سلطات  اإلسباني،  »فوكس«  حزب  طالب 
اتفاق حسن الجوار مع المغرب، بعد تفكيك شبكة تزوير 
للوثائق الرسمية بغرض منح الجنسية اإلسبانية لألطفال 

المغاربة المولودين في مستشفى مليلية.
 )...( آخر  : »إنه خطأ  بيان  في  االسباني  الحزب  وأفاد 
تجاه عدو لألمة، حيث لم يحترم اتفاق )حسن الجوار( إال 
الجانب اإلسباني، الذي كان دائما تحت رحمة القرارات 
المملكة  لسلطات  التعسفية  واألهواء  الجانب  األحادية 
المغربية«. وهكذا يؤكد الحزب أن هذا الوضع هو نتيجة 
و  تطوان  من  للمغاربة  الممنوحة  التأشيرة  من  اإلعفاء 
بفضل  ألنه  والرباط،  مدريد  بين  الجوار  حسن  اتفاقية 
التسهيالت، تمكنت مغربيات في حالة حمل متقدمة  هذه 
من الوصول الى مليلية. وأضاف البيان إن تفكيك شبكة 
تزوير الوثائق الرسمية »هو مجرد مثال آخر على الحالة 
الكارثية التي أحدثها في مليلية هذا اإلعفاء من التأشيرة 
واالتفاقية )لعام 1991(، التي ال تزال سارية المفعول«، 
مشيرا إلى أن معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع الرباط 

»لم يفد إسبانيا«.
)أي  لنا  أعاد  »لقد  قائال:  أسفه،  عن  الحزب  وأعرب 
غير  والقصر  الشرعة  غير  والهجرة  الجريمة  االتفاق( 

المصحوبين، والمشاكل األمنية الخطيرة للمواطنين«.
شبكة  أفريل،   22 في  اإلسبانية  الشرطة  ضبطت  وقد 
الجنسية  منح  إمكانية  تتيح  كانت  رسمية  لوثائق  تزوير 
مستشفى  في  المولودين  المغاربة  لألطفال  اإلسبانية 
»الباييس«  صحيفة  ذكرت  و  مليلية.  في  »كوماركال« 
 51 اعتقال  اآلن عن  أسفرت حتى  العملية  أن  اإلسبانية 
صدرت  بينما  البالد،  كل  في   28 و  مليلية  في  شخصا 

أوامر بالبحث عن 38 مشتبها آخرين.
في  المتزوجات  أو  العازبات  األمهات  ان  إلى  يشار 
مليلية  ودخلن  الناظور،  في  مقيمات  جميعهن  المغرب، 

بدون تأشيرة في حالة متقدمة من الحمل للوالدة هناك.
الوسطاء  يقوم  اإلسباني،  الجيب  إلى  وصولهم  وبمجرد 
مغربي  أصل  من  يكونون  ما  غالبا  الذين  رجال،  بإقناع 
الجدد  بالمواليد  باالعتراف  اإلسبانية،  الجنسية  ويحملون 
مليلية،  لمدينة  المدني  السجل  في  البيولوجيين  كأطفالهم 

مقابل مبالغ تتراوح بين 1500 و 3000 يورو.
وقد تم تسجيل 78 طفال مغربيا، وفقا للشرطة، في السجل 
إسبان،  أنهم  الذاتي على  بالحكم  المتمتعة  للمدينة  المدني 

حسب صحيفة »الفارو لمليلة«.
ق ـ د

حزب »فوكس« اإلسباني يطالب بإلغاء اتفاق حسن الجوار مع املغرب

المغربي  الصحفي  والد  الراضي،  إدريس  قال 
الراضي، إن »حقوق اإلنسان  المسجون عمر 
مشيرا  يوم«،  بعد  يوما  تتدهور  المغرب  في 
إلى أن »األجهزة األمنية و القضائية أصبحت 

سرعتها«. بأقصى  تشتغل 
عمر  الصحفي  ادانت  مغربية  محكمة  وكانت 
الراضي بالسجن ستة أعوام بتهمتي »التخابر« 
أنه  أكد  الصحفي  لكن  الجنسي«،  و«االعتداء 
منظمات  طالبت  و  آرائه«،  »بسبب  يحاكم 
ومثقفون  وسياسيون  ودولية  محلية  حقوقية 

باإلفراج عنه.
البنه  رسالة  في  المغربي  الحقوقي  وأضاف 
الرسمية  صفحته  على  نشرها  الراضي،  عمر 
»فايسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع  على 
محاكم  خصوصا  و  المغرب  »محاكم  أن 
الحبس  سنوات  توزع  أصبحت  البيضاء  الدار 
بسيطة  تدوينة  إليها  حملته  من  كل  على  النافذ 
لكنها غاضبة«، مضيفا : »كل من يدخل هذه 

السجن«. إلى  يقاد مباشرة  المحاكم 
و  المدونة  إدانة  اإلطار،  هذا  في  وأبرز 
وغرامة  سجنا  بسنتين  العلمي  سعيدة  الحقوقية 
بأربع  األبلق  ربيع  الناشط  إدانة  و  مالية، 

سنوات سجنا على خلفية حراك الريف.
يضيف  المتدهورة،  الحقوقية  الوضعية  هذه 
من  كبيرا  عددا  »دفعت  الراضي،  إدريس 
الجمعيات الحقوقية المغربية والدولية و العديد 
إلى  األكاديميين  و  السياسية  الشخصيات  من 
معتقلي  مع  تضامنهم  عن  والتعبير  التحرك 
التعسفية  لالعتقاالت  واستنكارهم  الرأي 
واألحكام الجائرة في حق الصحفيين المستقلين 
حد  بوضع  مطالبين  والنشطاء«،  والمدونين 
و  صنع  »من  بتهم  األبرياء  هؤالء  لحبس 

األجهزة«. ترتيب 
النظام  يستخدمها  التي  »األدوات  الى  نبه  كما 
من إعالم مدعوم من األجهزة و من صحفيي 
كل  اتهام  عبر  بالرد  تتكلف  التي  األرصفة، 
بالخيانة واالنفصال  المعتقلين،  من تضامن مع 
والمثلية  واالغتصاب  أجنبية  أجندات  خدمة  و 
وتهديد  المؤسسات  وإهانة  األموال  وغسيل 

للبلد )...(«. األمن الداخلي والخارجي 
المقاربة  »هذه  ان  الراضي  ادريس  وأكد 
و  التكرار،  شدة  من  التخمة  حد  وصلت 
جميعا،  نحن  هي  التي  الدولة  أذية  في  تسببت 
هي  الدولة  ليست  و  وحاكمون،  محكومون 
والمستبدة  اقتصاديا  المفترسة  وطبقته  المخزن 

سياسيا«.
و  الفساد  هذا  على  يسكت  »من  أن  أكد  كما 
يغطي عليه هو متواطئ وفاسد، و من تحركه 
من  أمامه  يقع  ما  فيفضح  والوطنية  الغيرة 
فساد و إفساد، هو الوطني الحقيقي ولن يزيده 

السجن الظالم إال وطنية وتقديرا«.
ق ـ د

إدريس الرايض، والد الصحفي المغريب 
المسجون عمر الرايض:

حقوق اإلنسان يف المغرب 
"تتدهور يوما بعد يوم"

فتح  بضرورة  التشبث  تونس  في  الشغل  اتحاد  جدد 
التفاوض للزيادة في األجر األدنى ولتعديل األجور في 

القطاع العام وفي الوظيفة العمومية.
وأكد األمين العام التحاد الشغل نور الدين الطبوبي، 
المنظمة  أن  للعمال  العالمي  اليوم  بمناسبة  كلمة  في 
الشغيلة طالبت الحكومة بوجوب التزاِمها باالتفاقيات 
لمراجعة  التفاوض  بفتِح  المتعلقة  ومنها  المبرمة 

خاصة  العمومية  والوظيفة  العام  القطاع  في  األجور 
لعموم  الشرائية  المقدرة  تدهور  نزيف  استمرار  أمام 
األجراء بعد أن تجاوزت نسبة التضخم 7 بالمائة في 

مارس 2022.
لألجراء  الشرائية  للمقدرة  المتواصل  التدهور  وبلغ 
إلى  تقديره،  وفق  بالمائة،   15 تفوق  أو  تقارب  نسبة 
جانب زيادة انهيار مستوى العيش بين الفئات الفقيرة 

إلى  الوسطى  الطبقة  من  واسعة  قطاعات  وانجراف 
مستوى الفقر والخصاصة، وهو ما أكدته التصريحات 
 16 من  الفقر  نسبة  ارتفاع  عن  باإلعالن  الرسمية 

بالمائة سنة 2019 إلى 22 بالمائة حاليا.
بمناسبة عيد  العام،  أمينه  الشغل، عبر  اتحاد  وشجب 
العمال العالمي، سياسة التجويع والتفقير المسلطة على 
الشعب التونسي والتي كرستها سبل االحتكار المختلفة 

عن  الدعم  رفع  وأساليب  المقيت  المضاربة  ونهج 
المواد األساسية والحيل المخاتلة للرفع في األسعار.

وطالب الحكومة بتطبيق االتفاقيات القطاعية المبرمة 
حفاظا  المعنيّة  والوزارات  النقابي  الطرف  بين 
وعلى  التفاوض  ومصداقية  الدولة  استمرارية  على 

االستقرار االجتماعي.
ق ـ د

اتحاد الشغل في تونس يتمسك بالتفاوض على زيادة الحد األدنى لألجور
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»نيويورك  لصحيفة  تقرير  كشف 
تايمز« عن عدد من المشاكل التي بات 
تشهدها  لم  يواجهونها،  البريطانيون 
بالدهم منذ عام 1956، جراء االرتفاع 
والتضخم  الوقود  أسعار  في  الشديد 

وانخفاض دخل األسرة.
فإن  تايمز«  »نيويورك  لصحيفة  ووفقا 
بريطانيا  في  األساسية  المواد  أسعار 
تشهدها  لم  وتيرة  بأسرع  اآلن  ترتفع 
في  الماضية،  عاما  الثالثين  خالل 
المعيشة مقلقة  تكلفة  القفزة في  حين أن 
من  وغيرهم  السن  لكبار  خاص  بشكل 
أو  المنخفض  الدخل  ذوي  المواطنين 

المحدود.
وكشف التقرير أن العديد من األشخاص 
باتوا  بالفعل،  اإلنفاق  خفضوا  الذين 
ميزانيات  مراجعة  إلى  مضطرين 
عن  واالمتناع  أخرى،  مرة  أسرهم 
الحاالت  الغذائية، وفي  المواد  عدد من 
والغاز  الكهرباء  قطع  حتى  القصوى، 
حقوق  منظمات  ممثلو  أفاد  كما  مؤقتا، 

اإلنسان.
هارت،  مورين  المثال،  سبيل  على 
مدينة  77 عاما، من  العمر  من  البالغة 
مكتبة  أمينة  سي«،  أون  »كالكتون 
أن  بعد  ثابت  دخل  على  تعيش  سابقة 

المبكر،  التقاعد  على  المرض  أجبرها 
قالت إن تكلفة الخدمات العامة مستمرة 

في االرتفاع.
الحكومة  رفعت  أن  بعد  أنه  وأوضحت 
الكهرباء،  أسعار  سقف  البريطانية 
لشهر  والغاز  الكهرباء  فاتورة  بلغت 
عليه  كانت  ما  أضعاف  ثالثة  أفريل 
في مارس، ولتوفير المال لدفع تكاليف 
إلى  اضطرت  تحتاجها،  التي  الخدمات 
األجرة  سيارات  خدمات  عن  االمتناع 
وإيقاف التدفئة، رغم أنها تشكو من آالم 

في الظهر والمفاصل.
البالغة  ويليامز  ماكسين  قالت  بدورها، 

من العمر 52 عاما من مدينة ليفربول، 
البرد  تجنب  تتطلب  الصحية  حالتها  إن 
يسمى  مرض  من  تعاني  ألنها  نظرا 
يصيب  والذي  دانلوس«  »إهلرز 
مضاعفة  بعد  لجأت  إنها  األنسجة، 
أبريل،  في  بها  الخاصة  الطاقة  فواتير 
األسبوعية  التسوق  قائمة  تقليص  إلى 
واالعتماد  األساسية،  بالمواد  الخاصة 
من  بدال  الميكرويف  على  الطهي  في 
الفرن، القتصاد الطاقة. ووفقا لها، فقد 
بقي شيء واحد لم يتغير هذه السنة وهو 

المبلغ التي تتسلمه من الدولة.
باتريشيا  قالت  نفسه  السياق  وفي 
عاما   89 العمر  من  البالغة  هاتون، 
والمقيمة في جايويك، والتي تعاني من 
التهاب المفاصل، إن فواتيرها ارتفعت، 
ببساطة  تستطع  لم  بسبب حالتها،  ولكن 
»أنا  وقالت:  واألنوار.  التدفئة  إطفاء 
أدفع جميع فواتيري عن طريق الخصم 
وأن  المصرفي،  الحساب  من  المباشر 

النقود باتت ال تكفي للطعام«.
وبعد بدء العملية الروسية في أوكرانيا، 
على  العقوبات  ضغط  الغرب  زاد 
روسيا، واستهدفت اإلجراءات التقييدية 
بشكل رئيسي القطاع المصرفي وقطاع 

الفائقة. التكنولوجيا 
للتخلي  الغربية  الدعوات  زادت  كذلك 
عن مصادر الطاقة الروسية ، كما أدى 
ارتفاع  إلى  التوريد  سالسل  اضطراب 
أوروبا  في  والغذاء  الوقود  أسعار 
الرتفاع  أدى  ما  المتحدة،  والواليات 
الجمركية  الرسوم  وزيادة  التضخم 
وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
ق ـ إ

يف أزمة لم تشهدها بالدهم منذ عام 1956

البريطانيون يواجهون الجوع والبرد 
بسبب ارتفاع األسعار

الخبري يف مجال االقتصاد السيايس أحمد ياسني:

ليس لدى أوروبا بدائل عن الغاز الروسي
كشف أحمد ياسين الخبير في مجال االقتصاد السياسي 
أنه ليس لدى أوروبا ما تستبدل به الغاز الروسي مؤكدا 
والجزائر  قطر  وأن  إنتاجها  سقف  بلغت  النرويج  أن 

مرتبطة بعقود طويلة األجل مع دول أخرى.
الروسية،  »آرتي«  قناة  مع  حديث  في  ياسين،  وقال 
]حول  أوروبا  من  نسمعها  التي  التصريحات  »كل  إن 
استبدال الغاز من روسيا[ تعكس الوضع الصعب الذي 

يشعر فيه األوروبيون باالرتباك والمعاناة«.
كما أشار إلى أن النرويج وصلت إلى الحد األقصى لحجم 

إنتاج الغاز الطبيعي ومن المستحيل زيادته أكثر.
بعقود طويلة األجل مع  الخبير: »قطر ملزمة  وأوضح 
دول جنوب شرق آسيا، مما يعني أن االتجاه ذي األولوية 
للغاز من قطر هو الشرق، وال يمكن إعادة توجيهه إلى 

لوحظ  مشابها  وضعا  أن  مضيفا  األوروبية«،  األسواق 
أيضا مع الجزائر.

الرئيس  إدارة  بأن  تفيد  تقارير  عن  ياسين  تحدث  كما 
األمريكي جو بايدن تحاول زيادة صادرات الغاز الطبيعي 
المسال إلى األسواق األوروبية، مشيرا إلى أن كمياتها 
وصلت بالفعل إلى الحد األقصى - 15 مليار متر مكعب. 
القارة  احتياجات  لتلبية  إطالقا  يكفي  ال  هذا  ذلك،  ومع 

العجوز، والتي تقترب من 200 مليار متر مكعب«.
في سياق متصل، قال المتحدث باسم شركة »غازبروم« 
المستهلكين  طلبات  إن  كوبريانوف،  سيرغي  الروسية، 
الثاني  بحلول  ارتفعت  الروسي  الغاز  على  األوروبيين 

من مايو وبلغت 98.96 مليون متر مكعب في اليوم.
بتزويد  مستمرة  »غازبروم«  أن  كوبريانوف  وأضاف 

أراضي  عبر  الروسي  بالغاز  األوروبيين  عمالئها 
أوكرانيا، كالعادة دون تغيير.

وكحد أقصى، وصلت الطلبات من أوروبا إلى 109.6 
مليون متر مكعب في أوائل مارس الماضي.

مليون   97.2 الماضي،  األحد  يوم  الطلبات  حجم  وبلغ 
أوروبا  تطلبها  التي  الكميات  أقل من  متر مكعب، وهو 
الغاز  أنبوب  عبر  األجل  طويلة  الحجوزات  بموجب 
العابر لألراضي األوكرانية )حوالي 109.5 مليون متر 

مكعب في اليوم(.
في اآلونة األخيرة، خفضت أوروبا مشترياتها من الغاز 
من روسيا على خلفية نمو توليد طاقة الرياح، وارتفاع 

درجات الحرارة في المنطقة.
ق ـ إ

قالت مجلة »شبيغيل« إن االتحاد األوروبي لن يتمكن 
من تحقيق هدف ملء خزاناته إذا رفض إمدادات الغاز 
الصناعية عن  المؤسسات  إيقاف  عند  إال  من روسيا، 

العمل وفصلها عن الغاز في الربيع والصيف.
وكتبت المجلة األلمانية أن تصريحات رئيسة المفوضية 
األوروبية، أورسوال فون دير الين، بأن أوروبا مستعدة 
الدفع  رفض  حالة  في  الروسي  الغاز  إمدادات  لتعليق 

بالروبل، »أجمل من أن تكون حقيقية«.
نائب  تأكيدات  العديد من الخبراء في  وبالتالي، يشكك 
بأن  تيمرمانز،  فرانس  األوروبية،  المفوضية  رئيس 
ثلثي  استبدال  على  قادرا  سيكون  األوروبي  االتحاد 
إمدادات الغاز الروسي وملء مرافق التخزين الخاصة 

به بنسبة تصل إلى %80 بحلول نوفمبر.
ووفقا لمركز أبحاث يوليش، ال يمكن تحقيق مثل هذا 
سيتعين  صعبة«:  »خطوة  تنفيذ  تم  إذا  إال  السيناريو 
للصناعة  الغاز  إمدادات  تقييد  األوروبي  االتحاد  على 

في الربيع والصيف.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخبراء توصلوا إلى استنتاج 
مفاده أنه مع انخفاض بنسبة الثلثين في إمدادات الغاز 
الروسي، سيكون من المستحيل ملء منشآت التخزين 

بكميات كافية لتمضية فترة الشتاء.
وبافتراض خفض اإلمدادات بنسبة %63 من روسيا 
من  األول  بحلول  األوروبية  التخزين  مرافق  لملء 
الصلب  مصانع  جميع  قطع  يجب  عندها  أغسطس، 
أو الكيمياويات أو األسمنت في االتحاد األوروبي من 
الطاقة  ومحطات  يوليو،  نهاية  وحتى  اآلن  من  الغاز 
التي تعمل بالغاز يجب أن تغلق تقريبا كل شهر يوليو.
في الوقت نفسه، من أجل ملء منشآت التخزين بنسبة 
إمدادات  تقييد  يجب  نوفمبر،  من  األول  بحلول   80٪
الغاز للصناعة مرة أخرى خالل شهر أكتوبر، حسبما 

يعتقد المتخصصون في المركز.
من جهته، قال يوشين لينسن، األستاذ في مركز يوليش: 
للكميات  وفقا  )الغازية(  التخزين  مرافق  ملء  »إن 
التخفيض  هذا  مثل  الوقت  نفس  وفي  لها،  المخطط 
إال  لن يكون ممكنا  اإلمدادات من روسيا  الخطير في 
ومحطات  الصناعة  على  كبيرة  قيود  هناك  كانت  إذا 

الطاقة«.
االتحاد  رفض  أن  إلى  شبيغل«،  »دير  تشير  كما 
األوروبي لحوالي 100 مليار متر مكعب من »الوقود 
غاز  بإمدادات  تعويضه  يمكن  ال  الروسي  األزرق« 
الجزائر  أو  النرويج  من  األنابيب  إضافية من خطوط 
الغاز  في  أخرى  زيادة  طريق  عن  أو  أذربيجان،  أو 

.)LNG( الطبيعي المسال
ق ـ إ

صحيفة ألمانية: أوروبا 
أمام "خطوة صعبة"

ترامب يقارن بني سعر البزنني 
يف عهده وسعره حاليا ويصف 

سياسة بايدن بالفاشلة
في  إنه  ترامب  دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس  قال 
البالد  فقدت  بايدن،  جو  الديمقراطي،  خليفته  حكم  ظل 
»التوسل  إلى  واضطرت  الطاقة  مجال  في  استقاللها 

وطلب الرحمة« من روسيا ومنظمة »أوبك«.
وأضاف ترامب في اجتماع حاشد لمؤيديه في نبراسكا: 
مجال  في  هيمنتنا  عن  )الديمقراطيون(  تخلوا  لقد   «
الطاقة، و بدأوا في استجداء الرحمة من أوبك وروسيا 

وفنزويال وإيران«.
بـ  الحالية  األمريكية  السلطات  سياسة  ترامب  ووصف 
على  نظرة  نلقي  »دعونا  قائال:  وتابع  التام«.  »الفشل 
لقد  إنكارها.  يمكن  ال  التي  والنتائج  األرقام  الحقائق.. 
أما في ظل   ،$ 1.87 البنزين يكلف  أنا غالون  جعلت 
إدارة بايدن فبلغت كلفته خمسة وستة وسبعة دوالرات!، 
في  الثمانية  لحد  وصل  الماضي  األسبوع  نهاية  وفي 
بعض األماكن«. واختتم بالقول: »البالد حصلت في ظل 
إدارتي )إدراة ترامب( على االستقالل في مجال الطاقة، 

والذي بدا للبعض ببساطة مستحيال«.
ق ـ إ

أكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، أن 
البنك الدولي »ال يزال يجري مفاوضات 
المصري،  الغاز  استجرار  تمويل  بشأن 

على  موافقته  وننتظر 
بالمفاوضات  الدخول 
شروط  على  المالية 

التمويل«. 
أن  إلى  فياض  وأشار 
يجري  يزال  ال  »البنك 
عدة  على  مفاوضات 
الجدوى  بينها  من  أمور، 
يتم  أن  ويهمنا  السياسية، 
وقت«،  بأسرع  األمر 
مؤكدا أن »عقود الغاز أصبحت جاهزة، 
سوريا  في  األخوة  مع  توقيعها  وممكن 

ومصر«.
واإلدارة  الدولي  »البنك  أن  وأوضح 
األمريكية يجب أن يؤمنا موافقتهما على 
المشروع  »هذا  أن  إلى  الفتا  التمويل«، 
أرخص  وهو  العرب،  األخوة  بين  يجمع 
الكهرباء،  في  إليه  نصل  أن  يمكن  ما 
الذي  الديزل  سعر  نصف  تقريبا  وهو 
مدينون  »نحن  وأضاف:  نستخدمه«. 
لبنان،  جانب  إلى  وقوفها  على  لمصر 
ومدينون لألردن وسوريا على إتمام نقل 
حصلنا  »أننا  كاشفا  لبنان«،  إلى  المادة 
سابقا من وزارة الخزانة األمريكية، على 

رسالة فحواها أنها مطلعة على مشروعي 
جر الغاز والكهرباء عبر سوريا، وأن من 
التعاقد، واستجداء  خالل قراءتها لطريقة 
سوريا ألتعابها على هذا الموضوع وهو 
المال،  وليس  الكهرباء  من  جزء  أخذ 
ألي  العقدين  هذين  يخضع  ال  أنها  تبين 
وفقا  المفروضة  األمريكية  العقوبات  من 
حاجة  هناك  لكن  مبدئيا،  قيصر  لقانون 
لإلجابة على بعض األسئلة من قبل الدول 
المعنية، ونحن أرسلنا األجوبة«.              

ق ـ إ

وزير الطاقة اللبناين:

البنك الدولي ال يزال يجري مفاوضات بشأن تمويل
 جلب الغاز المصري



    

األربعاء 04 ماي 2022 م8
الموافق لـ 03 شوال 1443 هـ

ــة  ــة ســكيكدة، الســيدة حوري ــي والي شــددت، وال
مداحــي، فــي اجتماعهــا األخيــر مــع رؤســاء 
الدوائــر و البلديــات، علــى ضــرورة تحملهــم كل 
المســئولية فــي البرامــج التنمويــة المقترحــة و 
التــي تعــرف غالبيتهــا تخلفــا فــي أكثــر مــن بلدية، 
و أكــد الوالــي بأنــه لــم يعــد رجــل إطفــاء يتدخــل 
و ينــوب علــى االميــار و المنتخبيــن و حتــى 

ــن. ــات المواطني ــي احتجاج ــر ف ــاء الدوائ رؤس
ــا  ــت الخــروج عــن صمته ــكيكدة، فضل ــي س وال
ــارع  ــا الش ــي يعرفه ــان الت ــة الغلي ــل حال ــي ظ ف
المحلــي »الســكيكدي« فــي أكثــر مــن بلديــة، 
ــى  ــاء  عل ــر بن ــع رؤســاء الدوائ ــع م ــث أجتم حي
التقاريــر التــي وصلتــه مــن أكثــر مــن جهــة، كمــا 
دعــت إلى مناقشــة الوضعيــة العامــة لمختلــف 
ــة  ــج التنمي ــار برنام ــي إط ــجلة ف ــات المس العملي
البلديــة، و دعــا إلــى تفعيــل مشــاريع الجديــدة 

الشــروب،  بالميــاه  أساســا  تتعلــق 
شــبكات التطهيــر وحمايــة المــدن 

ــات. ــن الفيضان م
ــي استحســنها  ــي« الت خطــوة »الوال
ــي  ــي ف ــي تأت ــع المدن ــرة المجتم أس
ظــل حالــة الركــود التــي تعرفهــا 
أمــام  و  البلديــات،  مــن  العديــد 
الحــراك  الحاليــة مــن  المتغيــرات 
المفــروض  الضغــط  و  الشــعبي 
ــي  ــر مــن جهــة، منهــا طالب مــن أكث
وجبهــات  االجتماعــي،  الســكن 
اجتماعيــة أخــرى تحــاول العديــد من 
لمصالحهــم  اســتغاللها  األطــراف 
الشــخصية و تأجيــج الشــارع، حيــث 
العشــرات  بتفعيــل  الوالــي  طالــب 
ــد  ــا أزي ــة منه ــات التنموي مــن العملي
االنطــالق  تــم  عمليــة   200 مــن 
فيهــا بعناويــن عديــدة منهــا »مناطــق 
الظــل« مــع إتمــام إنجــاز 50 عملية 
تنمويــة فــي اطار االســتعداد للموســم 
الوالــي علــى ضــرورة  الصيفــي، كمــا شــدد 
ــن  ــر م ــكل كبي ــه بش ــن علي ــدي تراه ــه ال إنجاح
ــا  ــة، كم ــة المحلي ــة اإلجتماعي ــة الجبه أجــل تهدئ
ــاج ضــد  ــيف الحج ــتعمال س ــي باس ــت الوال لوح
ــر و  ــاء الدوائ ــار و رؤس ــن األمي ــين م المتقاعس
ــك  ــم تحري ــن عليه ــن الدي ــى المــدراء التنفيذيي حت
ــة  ــك المبرمج ــق تل ــة و غل ــات التنموي كل العملي

ــة. ــنة الجاري ــة الس نهاي

فيما تم االنطالق يف تجسيد العديد من العمليات التنموية 

والي سكيكدة تشهر سيف الحجاج 
على رقاب رؤساء الدوائر و »االميار«

.. متفرقات ..

خضــع بيــت المســنين الواقــع فــي بلديــة حامــة بوزيــان مؤخــرا لعمليــة 
تجديــد تهــدف إلــى تحســين الظــروف المعيشــية للنــزالء ، وأوضــح 
مســؤول اإلعــالم واالتصــال بمديريــة  التضامــن الوطنــي واألســرة 
التضامــن  العمليــة جــزء مــن توجيهــات وزارة  المــرأة ان  ووضــع 
الوطنــي واألســرة ووضــع المــرأة الهادفــة إلــى تحديــث هيــاكل القطــاع 

بهــدف تحســين الظــروف المعيشــية لهاتــه الفئــة  
و قــد اكــدت ذات المتحدثــة رميســاء حمــالوي أن المبــادرة تهــدف أيًضــا 
ــة  ــى عناي ــون إل ــن يحتاج ــن الذي ــار الس ــل لكب ــة أفض ــم رعاي ــى تقدي إل
ــم  ــس لديه ــم لي ــد منه ــث أن العدي ــة ، حي ــر والعزل ــبب العم ــة بس خاص

أســرة.
ــث  ــهر ، حي ــا 10 أش ــدرت مدته ــرة ق ــي فت ــة ف ــد و التهيئ ــم التحدي  و ت
ركــزت عمليــة إعــادة التأهيــل ، التــي اكتمــل العمــل فيهــا بالكامــل ، علــى 
إصــالح العــزل المائــي ، وإصــالح وتركيــب أجهــزة التدفئــة والتكييــف ، 
وتطويــر وســائل الراحــة المختلفــة بمــا فــي ذلــك المطابــخ والمراحيــض. 
غــرف الصــالة وهــي العمليــة  التــي كلفــت  حوالــي 6.5 مليــون دينــار 

جزائــري ، مأخــوذ مــن ميزانيــة الواليــة. 
يذكــر أنــدار المســنين تحصــي  53 مقيًمــا ، ) 28 امــرأة و 25 رجــاًل( 
ــم  ــي يت ــة ، الت ــذه المؤسس ــات ه ــل خدم ــن قب ــا م ــم حالًي ــم رعايته ، تت
اإلشــراف عليهــا مــن قبــل فــرق متعــددة التخصصــات تتكــون مــن أطبــاء 

ــن . ــن اجتماعيي ــن وأخصائيي ــن متخصصي وعلمــاء نفــس ومعلمي
ــي 27  ــنين ف ــي بالمس ــال الوطن ــرا االحتف ــم موخ ــه ت ــر ان ــر بالذك الجدي
مــن أفريــل ايــن اشــتمل االحتفــال تنظيــم معــرض لألعمــال اليدويــة مــن 
إنجــاز نــزالء  دار العجــزة بلديــة الحامــة بوزيــان ، والــذي اســتقبل 
ــة  ــلطات المدني ــة الس ــروف برفق ــعيد. أخ ــة س ــام الوالي ــن ع ــارة أمي زي
ــة  ــي المؤسس ــنين ف ــداء للمس ــل إه ــم حف ــم تنظي ــة. ت ــكرية المحلي والعس

ــة. ــات الوالي ــن خدم ــادرة م بمب
   و تخلــل الحفــل أيًضــا تكريــم الجمعيــات االجتماعيــة واإلنســانية 
ــار  ــي لإلفط ــن الجماع ــال التضام ــي أعم ــاركوا ف ــن ش ــنين الذي والمحس

ــاع. ــي القط ــة ف ــات مختلف ــن مؤسس ــن ع ــور ممثلي بحض
الجديــر بالذكــر أيضــا ان وزيــرة التضامــن الوطنــي و األســرة و قضايــا 
المــرأة الســيد كوثــر كريكــو بمعيــة والــي واليــة قســنطينة مســعود جــاري 
و الســلطات المحليــة قامــت بالحضــور فــي أول أيــام عيــد الفطــر المبارك 
علــى حفــل أقيــم بالمناســبة علــى شــرف العجــزة ، المكفوفيــن و مقيمــي 
ديــار الرحمــة فــي اطــار التكافــل و مشــاركة هــذه الفئــات فرحــة العيــد 

و ذلــك علــى مســتوى قصــر أحمــد بــاي أيــن أقيــم معــرض بالمناســبة .
مريم. ب

وايل قالمة تتفقد مركز 
لألطفال والمسنني يف يوم 

العيد بالوالية 
بمناســبة حلــول عيــد الفطــر المبــارك ،وقصــد إدخــال البهجــة والســرور 
ــوم  ــة الي ــت صبيح ــنين قام ــال والمس ــع األطف ــرح م ــواء الف ــم أج وتقاس
الســيدة الوالــي لبيبــة وينــاز مباركــي بمعيــة الســيد رئيــس المجلــس 
ــة،  ــة و المدني ــكرية ، األمني ــة العس ــلطات المحلي ــي، الس ــعبي الوالئ الش
عــدد مــن اعضــاء البرمــان وممثلــي االســرة الثوريــة والمنــدوب المحلــي 
لوســيط الجمهوريــة وعــدد مــن المــدراء التنفيذييــن بزيــارة إلــى مراكــز 
ــا  ــع هداي ــد و توزي ــي العي ــم تهان ــم تقدي ــن ت ــن أي ــاع التضام ــة لقط تابع

ــبة. ــة بالمناس رمزي

حريق يأيت عىل محل تجاري 
للمواد الغذائية يف شلغوم العيد 

 
ــم  ــد مدع ــلغوم العي ــرة ش ــة لدائ ــة المدني ــدم للحماي ــز المتق ــل المرك تدخ
بالوحــدة الثانويــة للحمايــة المدنيــة شــلغوم العيــد أول أمــس ، علــى 
الســاعة 05 ســا و 36 د ، ألجــل إخمــاد حريــق محــل تجــاري للمــواد 
الغذائيــة بالطابــق األرضــي لبنايــة )R+1( بشــارع أحمــد بونعــاس 
بلديــة ودائــرة شــلغوم العيــد. حيــث تــم إخمــاد الحريــق وســجل احتــراق 
ــوب  ــن حب ــة وآالت طح ــاذ ثالج ــة وإنق ــواد الغذائي ــلع والم ــف الس مختل
القهــوة وباقــي المنــزل، دون تســجيل أي خســائر بشــرية،فيما يبقــى ســبب 

الحريــق مجهــول. 
أبو نوفل

،بدايــة  جيجــل  واليــة  نظمــت 
األســبوع الجــاري ،احتفاليــة خاصــة 
ــاء  ــى مســتوى مين ــال عل ــد العم بعي
جــن جــن ،مراســم االحتفــال أشــرف 
عليهــا عبــد القــادر كلــكال والــي 
ســمير  بوهاويــة  رفقــة  الواليــة 
رئيــس المجلــس الشــعبي الوالئــي 
وبحضــور األميــن الوالئــي لالتحــاد 
ــواب  ــن، ن ــال الجزائريي ــام للعم الع
،الســلطات  بغرفتيــه  البرلمــان 
والعســكرية  األمنيــة  المدنيــة، 
واألســرة الثورية،أيــن اســتهلت هــذه 
االحتفاليــة باالســتماع آليــات بينــات 
الوقــوف  ثــم  الحكيــم  الذكــر  مــن 

للنشــيد الوطنــي. 
وشــهدت هــذه االحتفاليــة القــاء كلمــة 
الرئيــس  طــرف  مــن  بالمناســبة 
ــاء جــن  ــام لمؤسســة مين ــر الع المدي
جــن بــواب عبــد الســالم ، الــذي 
أشــاد بالــدور الفعــال للعمــال فــي 
المؤسســة مشــيدا باالنســجام بيــن 
االدارة و العمــال خدمــة للصالــح 

األميــن  ألقــى  ذلــك  بعــد   ، العــام 
للعمــال  الوالئــي  لالتحــاد  العــام 
عتيــق  مــراد  الســيد  الجزائرييــن 
كلمتــه مشــيدا فيهــا بــكل العمــال 
اســترجاع  فــي  دورهــم  مبــرزا 
بنائهــا،  فــي  و  الجزائــر  ســيادة 
كمــا ثمــن الســيد األميــن الوالئــي 
ــن  ــال الجزائريي ــام للعم ــاد الع لالتح
ــي تحســين  ــة ف ــودات الدول كل مجه
ــم  ــال ،لتختت ــة للعم ــروف المعيش ظ

بتكريــم  االحتفــال  هــذا  مراســم 
عماليــة. اطــارات 

ــد  ــوم العي ــال بي ــبة لالحتف ــا بالنس أم
بالواليــة فلــم يختلــف عــن غيــره 
ــث  ــات الوطــن األخــرى ، حي بوالي
أمــس ،مواطنــو  خــرج، صبيحــة 
الــى  وكبــارا  صغــارا  الواليــة 
ــد الفطــر  ــاجد آلداء صــالة عي المس
المبــارك ،واالســتماع لخطبــة العيــد 
التــي تركــزت حــول أهميــة عيــد 

الفطــر كمحطــة نهائيــة لشــهر كامــل 
واالجتهــاد  والقيــام  الصيــام  مــن 
فــي العبــادات ،مــع دعــوة األئمــة 
فعــل  فــي  لالســتمرار  المصليــن 
الدينيــة  بالتعاليــم  والتقيــد  الخيــر 
المحرمــة  الســلوكات  وتجنــب كل 
،وبالمــوازاة مــع ذلــك بــدأت قوافــل 
فــي  العائــالت  وافــراد  األطفــال 
لتمتيــن  زيــارة األهــل واألقــارب 
صلــة الرحــم وعــدم قطعهــا ،مــع 
تواجــد عــدد كثيــر مــن األطفــال 
فــي شــوارع بلديــات الواليــة للعــب 
األدوات  مــن  يلــزم   مــا  واقتنــاء 
الترفيهيــة ، هــذا وقــد ســجلنا ارتفــاع 
مبيعــات اللحــوم الحمــراء والبيضــاء 
اقبــال  بفعــل  الجزاريــن  عنــد 
ــن  ــن األخيري ــي اليومي ــن ف المواطني
علــى اقتنــاء هــذه المــادة الغذائيــة 
لتحضيــر أطبــاق عشــاء يــوم العيــد 
العــادات  عــن  اليخــرج  ،الــذي 
ــة  ــالت الجيجلي ــدى العائ ــة ل التقليدي
أو  الكســكس  علــى  تركــز  ،التــي 

الشخشــوخة فــي عيــد الفطــر.

عين على الشرق

ميناء جن جن يحتضن االحتفال الرسمي بعيد العمال 

األئمة ركزوا في خطبة العيد على ضرورة مواصلة العمل 
الصالح والوحدة

سكيكدة : نورالدين. ب

جيجل : نصرالدين دربال

الوزيرة كريكو تشارك
نزالء دار المسنني فرحة 

العيد بقسنطينة 

والي ميلة يشارك المرضى فرحة العيد
أشــرف صبيحــة أمــس االول مــن عيــد الفطــر المبــارك عبــد الوهــاب مــوالي والــي واليــة ميلــة  رفقــة رئيــس المجلــس الشــعبي البلــدي علــي تنظيــم زيــارة 
المرضــى الماكثيــن بمستشــفى االخــوة مغــالوي بميلــة بالتنســيق مــع بعــض الجمعيــات المحليــة ومختلــف فعاليــات المجتمــع المدنــي تحــت شــعار »إبتســامة 
العيــد علــى شــفاه كل مريــض«.  تدخــل هــذه المبــادرة فــي إطــار سياســة التضامــن والتكافــل االجتماعــي ، والــذي تهــدف الــى إدخــال الســرور و البهجــة 
وتقاســم فرحــة العيــد مــع المرضــى وعائالتهــم، حيــث تــم خــالل الزيــارة توزيــع هدايــا رمزيــة علــى الماكثيــن فــي المستشــفى زرعــت االبتســامة علــى 
وجوههــم بالرغــم مــن االالم التــي يعانــون منهــا. فضــال عــن ذلــك تهــدف هــذه الزيــارة إلــى تشــجيع المرضــى معنويــا ونفســيا مــن خــالل التواجــد معهــم 
فــي مختلــف المناســبات التــي حرمهــم المــرض مــن التواجــد بيــن ذويهــم وعائالتهــم. وكــذا تشــجيع الطاقــم الطبــي مــن خــالل دعمهــم ومرافقتكــم وتحسيســهم 

بــأن الســلطات و المجتمــع المدنــي معهــم لكونهــم يواصلــون العمــل أيــام العطــل والمناســبات لضمــان التكفــل االمثــل بالمرضــى.
محمد بوسبتة



رابــح،  أوالد  بلديــة  مواطنــو  اليــزال 
ــة  ــع والي ــدود م ــى الح ــل عل ــي جيج بأعال
ميلــة يعانــون مــن  معضلــة  نقــص التكفــل 
ــن  ــاء المتخصصي ــاب األطب ــي و غي الصح
و المناوبــة الليليــة، إذ تقــع أقــرب مصلحــة 
اســتعجاالت علــى بعــد 25 كلــم، و يصعــب 

ــا. ــا لي ــل إليه التنق
إحــدى  دفعــت  المعطيــات  هــذه  كل 
الجمعيــات النشــطة  »أمنيــة«، بالتنســيق 
البلديــة،  و  الصحيــة  المصالــح  مــع 
ــاء  ــم أطب ــابقا ،تض ــة س ــة طبي ــم قافل بتنظي
متخصصيــن، لمعاينــة الوضــع الصحــي 
لســكان المنطقــة، فاكتشــفوا أن عــددا معتبرا 
منهــم، ال يعرفــون شــيئا عــن حالتهــم ، و لــم 
ــي  ــراض ،الت ــن األم ــف ع ــوا للكش يخضع
يعانــون منهــا فــي صمــت، كمــا أن النســاء 
فــي غيــاب  األمريــن،  يعانيــن  الحوامــل 
طبيبــة أخصائيــة تتابــع حملهــن و وضعهــن 
الصحــي ، ناهيــك عــن إنعــدام مصلحــة 
التنقــل فــي  للتوليــد ، مــا يحتــم عليهــن 
 ظــروف مزريــة نحــو مستشــفى الميليــة. 
» عيــن الجزائــر«  تنقلــت إلــى بلديــة أوالد 
رابــح، الكائنــة علــى بعــد  حوالــي 110 
كلــم عــن عاصمــة الواليــة، فــي أقصــى 
تجــاور  حيــث   ، الواليــة  جنــوب شــرق 
ــة  ــة ميل ــا  لوالي ــة إداري ــان التابع ــة باين بلدي

،مــا يجعــل الوصــول إليهــا يتطلــب اختــراق  
ــا  ــد مرورن ــرة، عن ــالك وع ــات و مس طرق
ببلديــة ســيدي معــروف، قطعنــا الجبــال 
ــر  ــة، عب الشــاهقة التــي تعــرف بهــا المنطق
طريــق والئــي صعــب و مهتــرئ فــي عــدة 
ــد عــدة  مقاطــع، و يمكــن مشــاهدة مــن بعي
ــال، و  ــن الجب ــرة بي ــات ســكانية مبعث تجمع
عشــرات النســوة يحملــن قــارورات لجلــب 
الميــاه، فالبلديــة معروفــة بشــح مواردهــا 
ــن  ــتفادة م ــا لاس ــر دوره ــزال تنتظ ، والت
المــاء الشــروب انطاقــا مــن ســد بوســيابة، 
المائيــة  المــوارد  وزيــر  أعطــى  حيــث 
ــات  ــة تعليم ــرة للوالي ــه األخي ــال زيارت خ
المناطــق  مختلــف  ربــط  فــي  باإلســراع 
بشــبكة الميــاه الصالحــة للشــرب ،وهــذا 
بعــد أن خصــص مبلغــا ماليــا هامــا للعمليــة.
وضــع المــرأة بهــذه البلديــة اليــزال دون 
بائســا  أقــل  لــم  المأمــول،إن  المســتوى 
بمنطقــة  مواطنــون  لنــا  أوضــح  ،حيــث 
ــاك أحــداث عــدة وقعــت  ــأن هن ــاء ب األربع
وخاصــة  النائيــة  البلديــة  بهــذه  للمــرأة 
علــى مســتوى قراهــا المعزولــة ،فمنهــن 
ــوج و األمطــار  ــن وســط الثل ــم نقله ــن يت م
لوضــع  الميليــة  مستشــفى  إلــى  ليــا 
ــة، أصبحــن  ــكل النســوة بالمنطق حملهــن، ف
ــن هاجــس  ــل و يؤرقه ــال الحم ــن خ يعاني
الوالدة،فالمــرأة حاليــا عبــر مداشــر و قــرى 
البلديــة، تعانــي كثيــرا، قديمــا كانــت هنــاك 

قابــات تقليديــات توارثــن المهنــة مــن جيــل 
ــوة،  ــد النس ــى تولي ــرفن عل ــر، يش ــى آخ إل
ــوداء،  ــرية الس ــال العش ــن خ ــن رحل لكنه
و حملــن معهــن ســر تخصــص التوليــد، 
و بقــي بالمنطقــة عــدد قليــل مــن العائــات 
كل  يجهلــن  حاليــا  النســوة  و  بالمداشــر، 
ــى  ــت إل ــد، فتحول ــة التولي شــيء عــن عملي
مــن  منهــن  الحوامــل،  يــؤرق  كابــوس 
يتنقلــن بشــكل منتظــم إلــى بلديــة ســيدي 
معــروف لمتابعــة وضعهــن الصحــي، و 
أخريــات يجهلــن كل شــيء عــن وضعهــن، 
ــد  ــراب موع ــد اقت ــأزق عن ــي م ــن ف و يقع
الــوالدة، ألنهــن ال يعرفنــه بالضبــط، مــا 
يجعــل المخــاض يفاجئهــن ليــا، و يصعــب 
علــى أزواجهــم نقلهــن لعــدة اعتبــارات، 
ــز  ــرب مرك ــن أق ــافة ع ــد المس ــق ببع تتعل
صحــي توجــد بــه قابلــة، و يقــع عمومــا 
ــن 40  ــد م ــد بأزي ــي تبع ــة الت ــة الميلي ببلدي
كلــم عــن المداشــر، وكــذا تدهــور الظــروف 

الماديــة  المعيشــية، ألغلــب األســر.

عزلة يف قرية الشكريدة بأوالد رابح  

بقريــة  يقطنــون  مواطنــون  وأضــاف 
ســائق  بــأن  بــأن  المعزولــة  الشــكريدة 
ــن 3000  ــر م ــب أكث ــرود يطل ــيارة الف س
دج مقابــل التنقــل إلــى بلديــة الميليــة، و 
ــل  ــل الحوام ــم نق ــوال، يت ــن األح ــي أحس ف

بواســطة ســيارة اإلســعاف الوحيــدة فــي 
ــل  ــذه الســيارة تظــل طــوال اللي ــة، فه البلدي
تنقــل المرضــى إلــى أقــرب مركــز صحــي 
ــة   ــادة بلدي ــى مســتوى عي ــاوب وهــذا عل من
ســيدي معــروف أو الميليــة اذا تحتــم األمــر 
،وأكــد محدثونــا بــأن معانــاة نقــل المرضــى 
وخاصــة النســاء تــزداد تعقيــدا فــي األشــهر 
ــا  ــاقط فيه ــي يتس ــام الت ــي األي الممطــرة وف
التكفــل  أن  علــى  أجمعــوا  ،كمــا  الثلــج 
بالنســاء الحوامــل و أصحــاب األمــراض 
أصعــب  مــن  المســتعصية  و  المزمنــة 
ــق  ــكان المناط ــا س ــي يواجهه ــاكل الت المش

الجبليــة بالبلديــة.
و كشــف آخــرون عــن مشــكل آخــر يواجهــه 
كافــة ســكان المنطقــة، و يتمثــل فــي التكفــل 
بالحــاالت االســتعجالية خاصــة فــي الليــل، 
وضعيــة  تتعقــد  كثيــرة  أحيــان  فــي  و 
المرضــى ليــا، كمــا تقــع عــدة حــوادث فــي 
ذات الفتــرة وهنــاك حــاالت عديــدة تعقــدت 
ــى المستشــفى، و أخــرى  ــد الوصــول إل عن
ــى مصلحــة  ــل الوصــول إل ــت حتفهــا قب لقي
نقــل  عــادة  يتــم  اإلســتعجاالت،حيث 
المرضــى علــى جنــاح الســرعة إلــى أقــرب 
ــروف، و  ــيدي مع ــة س ــة ببلدي ــادة مناوب عي
ــى  ــدة إل ــاالت المعق ــل الح ــم تحوي ــاك يت هن
مستشــفى الميليــة، لكنهــا تصــل فــي معظــم 
ــة حرجــة، مشــيرين إلــى  ــان فــي حال األحي
أن الطواقــم الطبيــة تعمــل جاهــدة لتقديــم 
الدعــم، لكــن عامــل الزمــن و طول المســافة 
و  وضعيتهــم.  تعقــد  التنقــل،  وصعوبــة 
أضــاف متحدثــون، بــأن تواجــد الطبيــب 
ــادة، ســهل  ــه المجــاور للعي الرئيســي بمنزل
التكفــل بهــم و أنقــذ عشــرات األرواح، فهــو 
يتكفــل  العمــل و  أوقــات  يتدخــل خــارج 

ــت. ــوال الوق ــى ط بالمرض
و اعتــرف مــن جهتــه أحــد أعضــاء المجلس 
فــي غيــاب  لبلديــة أوالد رابــح  الشــعبي 
رئيــس البلديــة الــذي قيــل لنــا بأنــه مشــغول 
التكفــل  بــأن   ، البلديــة  خــارج  بأعمــال 
ــون  ــكاد يك ــة، و ي ــف بالبلدي الصحــي ضعي
منعدمــا، علــى اعتبــار أن البلديــة ذات طابع 
جبلــي تتكــون مــن مجموعــة مــن  المداشــر 
تقــع بمناطــق متفرقــة عبــر إقليــم البلديــة و 
تتحجــج بنقــص المــورد البشــري، كمــا تــم 
التقــدم بطلبــات لفتــح المناوبــة الليليــة وقســم 
االســتعجاالت لكــن دون جــدوى ،مؤكــدا 
بــأن بلديــة أوالد رابــح تعانــي فــي صمــت و 
تنتظــر توفيــر حاجياتهــا فــي قطــاع حســاس 
يرتبــط باألمــن الصحــي ،الــذي اليــزال 

ــول. ــتوى المأم دون المس

جيجل : نورالدين دربال 
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التكفل الصحي بقاطني البلدية لم يبلغ المستوى المقبول

سكان أوالد رابح بجيجل ينتظرون
 تجسيد مشروع ربط بيوتهم 

بماء سد بوسيابة

... متفرقات ...

تمكــن أفــراد الشــرطة بــكل مــن أمــن دائرتــي 
بوقاعــة  ســطيف،و  واليــة  العلمة،شــرق 
،شــماال،قبيل العيد،مــن حجــز كمية معتبــرة 
والمفرقعــات  الناريــة  األلعــاب  مــن 
بلغت 113841 وحــدة، كانــت موجهــة للبيــع 

شــرعية. غيــر  بطريقــة 
مصالــح  لجهــود  كثمــار  جــاءت  العمليــات 
الشــرطة التــي عكفــت ،مؤخــرا ،علــى تضييــق 
ــن  ــوع م ــذا الن ــع ه ــي بي ــى محترف ــاق عل الخن
المــواد المحظــورة التــي تلــج التــراب الوطنــي 
عــن طريــق التهريــب، خــال عمليــات رقابيــة 
ــهد  ــرى تش ــة وأخ ــاءات تجاري ــتهدفت فض اس
تعامــات مشــبوهة وتــداوال للســلع المحظــورة، 
وتــم التحقيــق مــع 9 أشــخاص متورطيــن فــي 

ذلــك.
ــع  ــذت جمي ــرطة المختصــة، اتخ ــح الش مصال
وضــع  فيهــا  ،بمــا  القانونيــة  اإلجــراءات 
الكميــات المحجــوزة تحــت تصــرف المصالــح 
ــد  ــة ض ــات جزائي ــداد ملف ــع إع ــة ،م المختص

المخالفيــن.
نورالدين بوطغان

حجز 04 قناطري من اللحوم البيضاء 
الفاسدة داخل مرآب ببسكرة

تمكنــت مصالــح االمــن الحضــري الســادس 
ــر  ــن حجــز 04 قناطي ــة بســكرة  م ــن والي أم
مــن اللحــوم البيضــاء الفاســدة والغيــر الصالحة 
ــان  ــب بي ــة وحس ــري ،العملي ــتهاك البش لاس
لخليــة االتصــال  التابعــة ألمــن واليــة بســكرة.
العمليــة جــاءت علــي إثــر ورود معلومــات 
ــادس  ــن الحضــري الس ــرطة باألم ــوات الش لق
بأمــن واليــة بســكرة مفادهــا اســتغال شــخص 
لمــراب مســكنه إلعــداد وتجهيــز دجــاج فاســد 
لغــرض البيــع .على الفور واســتغاال للمعلومة 
تــم الترصــد للمشــتبه فيــه وبتوقيفــه علــى متــن 
ــها  ــيري وبتفتيش ــوع ش ــن ن ــاة م ــاحنة مغط ش
واخضاعهــا للمراقبــة عثــر بصندوقهــا الخلفــي 
ــاس  باســتيكية مخصصــة  ــى ســتة 06أكي عل
لألســمدة النباتيــة وبداخلهــا علــى كميــة معتبــرة 
كلــغ   250 بـــــ  قــدر  الميــت  الدجــاج  مــن 
ــكنه  ــش مس ــة وبتفتي ــر المصلح ــه لمق وبتحويل
عثــر علــى كميــة أخــرى قــدرت بــــ 150 مــن 
الدجــاج الفاســد  ليصبــح عــدد الدجــاج الفاســد 
المحجــوزة  الكميــة  وبعــرض  كلــغ    400
ــح  ــب بيطــري مختــص مــن مصال ــى  طبي عل
ــدم  ــد ع ــكرة اك ــة بس ــة لبلدي ــة العمومي الصح
ــة لاســتهاك البشــري  ــر قابل صاحيتهــا وغي
ــة  ــوف لمعرف ــع الموق ــق  م ــة التحقي وبمواصل
ــوم بإحضــاره  الدجــاج  ــه يق ــن ان مصــدره تبي
للمذابــح  الميــت مــن المفرغــة المخصصــة 
ــه  ــرض تنقيت ــه لغ ــه لمنزل ــه ويحول ــل اتاف قب
ــغ مــن  ــوف البال ــه واعــداده للبيع.الموق وتنظيف
العمــر 34 ســنة انجــز لــه ملــف جزائــي فــي 

ــة. ــه للعدال انتظــار تقديم
حسان درنون

تعــززت ، نهايــة األســبوع الفارط المؤسســة 
والطفــل  األم  المتخصصــة  االستشــفائية 
بمدينــة بريكــة بواليــة باتنــة، بفريــق طبــي 
والتوليــد  النســاء  أمــراض  فــي  مختــص 
ــون ،  ــة العي ــذا طــب وجراح ــال وك واألطف

ــعبية. ــن الش ــة الصي ــن دول م
باتنة :محمد دحماني

الــذي  اإلعامــي  البيــان  الــى  واســتنادا 
ــة، أن  ــة باتن ــة اإلعــام بوالي ــه خلي أصدرت
البعثــة الطبيــة الصينية  تتكون مــن 4 أطباء 
مختصيــن فــي أمــراض النســاء والتوليــد 
باإلضافــة الــى مترجمــة ، لضمــان تأديتهــم 
ــن وجه،أين  حرصــت  ــى احس ــم عل لدوره

ــي  إدارة قطــاع الصحــة تحــت إشــراف وال
ــر  ــى توفي ــة له  عل ــة خاص ــة ومتابع الوالي
أجــواء عمــل مناســبة لهــم، ايــن ينتظــر 
دعــم  فــي  الطبــي  الفريــق  سيســاهم  ان 
المؤسســة االستشــفائية وتخفيــف الضغــط 
الواقــع علــى مؤسســات التوليــد الواقعــة فــي 
دوائــر عيــن التوتــة وعاصمــة الواليــة ، 
حيــث ينتظــر حســب القائميــن علــى قطــاع 
الصحــة أن  تســتقبل هاتــه المصحة  يوميــا 
ــة لنســاء حوامــل مــن  ــر مــن 100 حال اكث
ــرة  ــر دائ ــاورة ألكب ــات المج ــف البلدي مختل

ــة. ــة االوراس باتن ــي عاصم ف
وهــذا  العيــون  جراحــة  الــى  وبالعــودة 

االختصــاص الطبــي فــان هــذا المكســب 
ــره  ــى توفي ــادرت ال ــذي ب ــد ال ــي الجدي الطب
ــذا لتعليمــات  ــة تنفي ــة الصحــة بالوالي مديري
الوصايــة وكــذا المســئول األول بالواليــة 
ــع  ــق مزهــود وهــذا قصــد توزي الســيد توفي
ــع  ــة خارطــة توزي تخصصــات الطــب رفق
الســاكنة ومحاولــة توفيــر كل التخصصــات 
عبــر المؤسســات االستشــفائية المتوزعــة 
عبــر الواليــة أيــن ســيعمل هــذا الفريــق 
العيــون  فــي طــب  المتخصــص  الكوبــي 
علــى معالجــة كل الحــاالت التــي تعانــي 
ــكان  ــن س ــد استحس ــرض. وق ــذا الم ــن ه م
هاته  البعثــة  بريكة  تنصيــب  مدينــة 

لدعــم األطقــم الطبيــة التــي 
ــف  ــفى وتخفي ــل بالمستش تعم
عليهــا  الكبيــر  الضغــط 
ببعــض  تعلــق  مــا  خاصــة 
المســتعصية  الــوالدات 
غالبــا  والتــي  والخطيــرة 
المؤسســة  اطبــاء  يجــد  مــا 
بهــا  التكفــل  فــي  صعوبــة 
رغــم  معهــا  التعامــل  او 
التــي  الكبيــرة  المجهــودات 
يبذلونهــا فــي هــذا الشــأن.

يذكــر أن هــذا الفريــق الطبــي الكوبــي جــاء 
ــر  ــن الجزائ ــة بي ــي إطــار الشــراكة الطبي ف

ودولــة الصيــن الشــعبية وهــذا مــن أجــل 
ــا. ــة وطني ــارات الطبي ــر المه تطوي

حجز113841 مفرقعة بالعلمة 
وبوقاعة يف سطيف

مستشفى األم والطفل بمدينة بريكة بباتنة

 تنصيب فريق طبي كوبي مختص في أمراض النساء والتوليد وجراحة العيون
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المتحدة،  لألمم  العام  األمين  حذر 
أن  من  غوتيريش،  أنطونيو 

إلى  تؤدي  أوكرانيا  في  »الحرب 
والطاقة  الغذاء  ثالثية:  أزمة  تفاقم 

أنحاء  جميع  في  المالية«  واألزمة 
فريقيا«. إ

البلدان  بعض  على  جولته  وخالل 
غوتيريش  أنطونيو  قال  اإلفريقية، 
الوضع  مناقشة  »عند  السنغال:  من 
من  واالقتصادي،  االجتماعي 
في  الحرب  ذكر  عدم  المستحيل 

إفريقيا«. على  وتأثيرها  أوكرانيا 
علينا  »يجب  غوتيريش:  وأضاف 
للغذاء  المستمر  التدفق  ضمان 
المفتوحة،  األسواق  في  والطاقة 
غير  التصدير  قيود  جميع  وإزالة 
»يجب  أنه  مؤكدا  الضرورية«، 
التخزين  إغراء  مقاومة  الدول  على 
من  إستراتيجي  مخزون  وإطالق 

ذلك«. من  بدال  الطاقة 
لألمم  العام  األمين  وأدلى  هذا 
بعد  التصريحات  بهذه  المتحدة 
السنغالي،  الرئيس  مع  اجتماعه 
الحرب  أن  رأى  الذي  سال،  ماكي 
»مأساة  كانت  أوكرانيا  في 
لها  يكون  أن  يمكن  إنسانية« 
وال  االقتصادات،  على  كبير  »تأثير 

النامية«. البلدان  اقتصادات  سيما 
ق ـ د

اتفاقا سياسيا مع حزب  الراديكالي في فرنسا  اليسار  أبرم 
الخضر، وباشر مباحثات مع قوى أخرى إلجبار الرئيس 

إيمانويل ماكرون على مشاركة السلطة.
ليلة  ميالنشون  جان-لوك  الراديكالي  اليسار  زعيم  وعقد 
اإلثنين اتفاقا مع الحزب الرئيسي المدافع عن البيئة بشأن 

االنتخابات التشريعية الفرنسية في جوان المقبل.
وباشر حزبه »فرنسا المتمردة« مباحثات ثنائية مع أحزاب 
يسارية أخرى من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن االنتخابات 

التشريعية أيضا.
وتمكن ميالنشون من التوصل إلى اتفاق مع حزب أوروبا-

.)EELV( الدفاع عن البيئة-الخضر
خالل  الغالبية  على  الحصول  إلى  ميالنشون  ويطمح 
منه،  و19  جوان   12 في  المقررة  التشريعية  االنتخابات 
ما سيمكنه من فرض تشارك السلطة مع الرئيس الوسطي 

ماكرون.
وكان ميالنشون حل ثالثا في االقتراع الرئاسي في العاشر 
22 % من األصوات، مباشرة  أفريل بحصوله على  من 
وراء مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن التي حصلت 
على نسبة 23,15 % قبل أن يهزمها الرئيس ماكرون في 

الدورة الثانية في 24 أفريل.
األخيرة  اللماسات  بوضع  األسبوع  نهاية  عطلة  وسمحت 
على التسويات بين ميالنشون والمدافعين عن البيئة بشأن 
القواعد  بعض  »عصيان«  إمكان  مع  أوروبا  مع  العالقة 
المتعلقة باالقتصاد والميزانية إذا اقتضت الحاجة، وتشارك 
الداوئر االنتخابية فضال عن التسمية المشتركة مع االتفاق 

على »االتحاد الشعبي اإليكولوجي واالجتماعي الجديد«.
الوطنية  الجمعية  في  الغالبية  على  الحصول  حال  وفي 
»سيكون رئيس الوزراء منبثقا عن أكبر كتلة في الجمعية 

أي جان-لوك ميالنشون« على ما جاء في االتفاق.
وتجرى محادثات بوشرت بعد بدء المباحثات مع الخضر 
تثير  أنها  إال  خصوصا  االشتراكي  الحزب  مع  بكثير، 

معارضة داخلية قوية.
ق ـ د

تخوف فلسطيني من إنهاء
دور وكالة »األونروا«

 
الالجئين  المتحدة إلغاثة وتشغيل  اقتراح وكالة األمم  أثار 
دولية  لمنظمات  الخدمات  بعض  بتفويض  الفلسطينيين 
مؤامرة  من  حذروا  الذين  الفلسطينيين  غضب  أخرى 

»إلنهاء قضية الالجئين الفلسطينيين«.
لحقوق  األورومتوسطي  المرصد  من  شحادة  محمد  وشدد 
اإلنسان ومقره سويسرا، على أن »األونروا«، »ال تتعلق 
فقط بتقديم الخدمات، واستمرارها هو تذكير بأن المجتمع 
الدولي يتحّمل مسؤولية حل قضية الالجئين الفلسطينيين«. 
الخطة  إن  اشتيه  محمد  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  وقال 
»تنتهك« قرارات األمم المتحدة التي أنشأت األونروا، في 
حين قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن تطبيق ذلك سيثير 

ردود فعل غاضبة بين الفلسطينيين.
ووصف المسؤول البارز في حركة حماس محمد المدهون 
وتشغيل  غوث  وكالة  لتفكيك  »محاولة  بأنه  االقتراح 

الالجئين تمهيدا إلنهاء عملها«.
ورأى رئيس صندوق تنمية القدس المتخصص في الشؤون 
مدير  اقتراح  أن  سنجالوي  سامر  الفلسطينية  اإلنسانية 
»النبض  الختبار  محاولة  جزئيا  الزاريني  فيليب  الوكالة 
المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  تصويت  قبل  الفلسطيني« 
لألونروا،  المعطى  التفويض  تجديد  2023 على  عام  في 
معتبرا أن القرار أعطى أيضا »الضوء األخضر« للدول 
التدريجي  واإلنهاء  التفويض  بهذا  »التالعب  تحاول  التي 
سلطته،  عن  بالتخلي  الزاريني  واتهم  األونروا«.  لعمل 
مشيرا الى أن مهمة الوكالة تنحصر في تنفيذ قرارات األمم 

المتحدة بشأن الالجئين الفلسطينيين.
وقال المتحدث السابق باسم الوكالة كريس جانيس »حتى لو 
تّم تفكيك األونروا أو تّم توفير خدماتها، فإن الجئي فلسطين 

يظلون بشًرا لهم حقوق غير قابلة للتصرف«. 
ق ـ د

األمم المتحدة تحذر من تفاقم
»أزمة ثالثية« في إفريقيا بسبب 

األزمة األوكرانية

تحالفات »فرنسا
المتمردة«.. هل تجرب ماكرون 

عىل مشاركة السلطة؟

دافعت روسيا عن تواجد مجموعة »فاغنر« العسكرية 
الروسية الخاصة موجودة في مالي وليبيا، مؤكدا أنها 
الخارجية  وزير  وقال  تجاري.  أساس  على  تتواجد 
شبكة  مع  مقابلة  في  الفروف،  سيرغي  الروسي 
العسكرية  فاغنر  مجموعة  إن  اإليطالية  »ميدياسيت« 
»ال عالقة لها بالدولة الروسية«. وأضاف أن موسكو 

عندما  الفرنسيين  لزمالئنا  ذلك  »أوضحت 
مع  فاجنر  اتفقت  بعدما  قلقين  أصبحوا 

حكومة مالي على تقديم خدمات أمنية«.
نشرت  التي  المقابلة  في  الفروف  وتابع 
جان-إيف  العزيز  زميلي  »أخبرني  األحد: 
االتحاد  خارجية  وزير  وكذلك  لودريان 
سبتمبر  في  بوريل  جوزيب  األوروبي 
2021 بصراحة بأن روسيا ليس لديها ما 
تفعله في أفريقيا ال عبر القنوات الحكومية 
وال من خالل الشركات العسكرية الخاصة 
لالتحاد  أهمية  ذات  منطقة  أفريقيا  ألن 
روسيا  أن  إلى  الفروف  ولفت  ولفرنسا«.  األوروبي 
شرحت الوضع الذي تطور في ليبيا حيث دعيت هذه 
في  السلطات  جانب  من  الخاصة  العسكرية  الشركة 

مدينة طبرق حيث يقع مقر البرلمان الليبي.
وتقول الحكومة التي يهيمن عليها الجيش في مالي إن 

الروس الموجودين في البالد هم مدربون عسكريون.
مؤخرا، حذر وزير الخارجية الفرنسي، نظيره الروسي 
النزاع  في  الروسية  فاغنر  لمجموعة  انخراط  أي  من 
الفرنسية  الخارجية  وزارة  وقالت  مالي.  تشهده  الذي 
»بشأن مالي، حّذر الوزير نظيره الروسي من تداعيات 

خطيرة النخراط مجموعة فاغنر في البلد«.
عليها  يهيمن  التي  مالي،  حكومة  بأن  تقارير  وتفيد 
عناصر  من  ألف  مع  التعاقد  وشك  على  العسكريون، 
أكد  ستوكهولم،  في  اجتماع  وفي  فاغنر.  مجموعة 
فرنسا  بينها  من  أوروبية  دولة   13 دفاع  وزراء 
أي  أن  وإسبانيا  وإيطاليا  وألمانيا  المتحدة  والمملكة 
انخراط لمجموعة فاغنر األمنية الروسية الخاصة في 
فرنسا حّذرت  مقبول. وكانت  أمرا غير  مالي سيكون 
مالي من أن تعاقدها مع عناصر من المجموعة األمنية 

الروسية الخاصة سيضع البالد في عزلة دولية.
ق ـ د

الفروف يدافع عن تواجدها بإفريقيا و يرصح:

مجموعة »فاغنر« العسكرية ال عالقة لها بالدولة الروسية

مسؤول: روسيا أرسلت منذ 2 مارس أكثر من 17 ألف طن
من املساعدات اإلنسانية إىل أوكرانيا

 
أعلن ميخائيل ميزينتسيف رئيس المركز الوطني لمراقبة الدفاع في روسيا، أن موسكو سلمت أكثر من 17 ألف طن من 

البضائع اإلنسانية إلى أوكرانيا. 
وقال ميزينتسيف: »اعتبارا من 2 مارس 2022، سلمت روسيا 17285.6 طن من الضروريات واألغذية واألدوية 
واإلمدادات الطبية إلى أوكرانيا، ونفذت 959 عملية إنسانية، بما في ذلك ثماني عمليات إنسانية خالل الـ 24 ساعة 
الماضية في جمهورية دونيتسك الشعبية وخاركوف وخيرسون، تم خاللها تسليم 159.7 طن من المساعدات اإلنسانية 

إلى السكان المدنيين«.
ق ـ د

قالت صحيفة »ريبيليون« اإلسبانية إنه 
في  الحرب  حول  األكاذيب  تلفيق  يتم 
أوكرانيا، وذلك لحرف النظر عن دوافع 
الخاصة  الروسية  العسكرية  العملية 
وطمس حقيقة أعمال الجيش األوكراني.

وقالت الصحيفة: »تم استخدام األكاذيب 
والدعاية من خالل التالعب بالحقائق في 

اآلن  ولكن  وسوريا،  سابقا  يوغوسالفيا 
بين  الصراع  في  أهمية  أكثر  أصبحت  
بعض  هناك  حيث  وأوكرانيا،  روسيا 
المزاعم مبالغ فيها، بل وملفقة في بعض 
مستمر  انعكاس  هناك  حيث  األحيان، 

للحقائق لصالح الدعاية«.
بإخفاء  يتمثل  »الهدف  أن  وأوضحت 

األعمال  حقيقة  الصراع وطمس  أسباب 
التي ارتكبها الجيش األوكراني«.

أنه  المصادفة  قبيل  من  »ليس  وتابعت: 
أول  كان  دونباس،  الروس  دخل  عندما 
واالتحاد  المتحدة  الواليات  فعلته  شيء 
على  الصفحات  حظر  هو  األوروبي 
التلفزيونية  القنوات  وإغالق  اإلنترنت 

موسكو  نظر  وجهة  تقدم  أن  يمكن  التي 
ومسارها  الجارية،  األحداث  بشأن 
وأسبابها. حيث كان من المهم استراتيجيا 
يريدونها  واحدة  مركزية  نسخة  تطوير 
الرئيسية،  القنوات  عبر  وتوزيعها  هم 

دون السماح بالشكوك واألسئلة«.
ق ـ د

بحسب صحيفة إسبانية: 

يتم تلفيق األكاذيب والدعاية في الصراع بأوكرانيا لطمس 
حقيقة أعمال الجيش األوكراني
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تاج الدين 
اإلعالمية  واألوساط  الجماهير  ترقب 
الجزائرية قرارا آخر يتعلق بفصل الفيفا في 
ملف التظلم الذي تقدم به االتحاد الجزائري 
الجزائر  مباراة  خالل  التحكيم  بخصوص 

والكاميرون.
وسجل جدل في أعقاب صدور صبيحة العيد 
)يوم االثنين(  قرار معاقبة »الفاف« بتسديد 
غرامة 3آالف فرنك سويسري،حيث ذهبت 
بعض القنوات والمواقع  إلى التأكيد ان لقاء 

الجزائر والكاميرون لن يعاد ،قبل أن تسارع 
تخص  ال  القضية  بأن  والتأكيد  حذفه  إلى 
ملف التحكيم وإنما انضباط ورمي مقذوفات 
وإشعال األلعاب النارية  من قبل الجماهير 
قناة  اللقاء على غرار  ،وهوما دونه محافظ 

الجزيرة القطرية وموقع روسيا اليوم.
طرف  من  المسلطة  العقوبة  تخص  وال 
على  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 
)الفاف(،  القدم  لكرة  الجزائرية  االتحادية 
ضد  الكروية  الهياة  أودعته  الذي  التظلم 

أدار  الذي  غاساما  باكاري  الغامبي  الحكم 
بعد   1-2( الكاميرون   - الجزائر  مباراة, 
الماضي  مارس   29 يوم  الوقت(  تمديد 
)إياب(  الفاصل  الدور  لحساب  بالبليدة، 
لمونديال2022- بقطرحسبما علمت )وأج( 
للفريق  باالتصال  المكلف  لدى  يوم االثنين، 

الوطني، صالح باي عبود.
قائال:  )لواج(  عبود  باي  صالح  صرح  و 
»العقوبة المسلطة جاءت بعد تقرير محافظ 
اللقاء الذي أشار إلى رمي المقذوفات خالل 

العقوبة.  عنها  نتجت  التي  و  المباراة  هذه 
فالعقوبة التي كشفت عنها الفيفا اليوم االثنين 
على موقعها الرسمي, ال تخص ملف التظلم 
الذي  باكاري غاساما و  الحكم  المودع ضد 
التي  التحكيم  لجنة  اختصاص  من  يبقى 
ليس  و  كولينا  بيرلويجي  اإليطالي  يرأسها 

من اختصاص لجنة االنضباط«.
مالية   بغرامة  عوقبت  قد  الفاف  كانت  و 
من  )أقل  سويسري  فرنك   3.000 قدرها 
و  األمن,  و  بالنظام  تتعلق  أورو(   3.000

التي سلطتها لجنة االنضباط التابعة للفيفا.
قدمت,  قد  الوطنية  الكروية  الهيئة  كانت  و 
بناء على توصيات مجالسها القانونية,  طلبا 
للهيئة الكروية العالمية بدراسة ملف الشكوى 
التحكيم  لجنة  من طرف  بالمباراة,  المتعلقة 
بالفيفا, الوحيدة المخولة بتسليط الضوء على 
حياد حكم المباراة. و توجد األدلة التي تتهم 
لجنة  مستوى  على  قاساما  باكاري  الحكم 
الفاف,  أكدت  لها  بيان  في  و  االنضباط. 
الشكوى  »ملف  أن  مرده  الطلب  »هذا  أن 
فنية  اعتبارات  و  أدلة  على  يعتمد  المقدم, 
دراسته  تتطلب  التي  و  بالتحكيم  عالقة  لها 
نفس  وبحسب  مختصة«.  هيئة  طرف  من 
المصدر, فقد اعتمدت الفاف في ملفها على 
ضرورة الرجوع للتسجيالت الصوتية التي 
حكام  و  قاساما  المباراة  حكم  بين  وقعت 

الفيديو المساعد )الفار(.
و أوضح عضو المكتب الفيديرالي »لواج« 
أنه في حال لم يكن القرار في صالح الفريق 
لتقديم  مستعدة  ستكون  الفاف  فإن  الوطني, 
طعن لدى محكمة التحكيم الرياضي بلوزان 

)تاس(«.

االتحاد الجزائري 
يعلن موعد مبارايت 

أوغندا وتزنانيا
عن  القدم،  لكرة  الجزائري  االتحاد  كشف 
مواعيد خوض الجولتين األولى والثانية من 
األفريقية،  األمم  لكأس  المؤهلة  التصفيات 

»2023 بكوت ديفوار«.
وذكر االتحاد الجزائري في بيان عبر موقعه 
الرسمي، أن االتحاد األفريقي، حدد مواجهة 
4  جوان   الجزائري األولى، يوم  المنتخب 
2022، بملعب المجمع األولمبي بوهران، 

أمام المنتخب األوغندي.
وستواجه الجزائر، التي تلعب في المجموعة 
السادسة، منتخبات أوغندا والنيجر وتنزانيا.
وسيدير المباراة رباعي مصري بقيادة محمد 
عادل، مع مساعديه محمد سمير جمال سعد، 
الرابع  والحكم  علي،  تليب  توفيق  وأحمد 

إبراهيم نور الدين.
مباراة  الجزائري،  المنتخب  وسيخوض 
الحكم  بإدارة  ستجرى  التي  الثانية  الجولة 
أمام  محمود،  علي  محمود  السوداني 
جوان   8 األربعاء  يوم  التنزاني،  المنتخب 

2022 بالملعب الوطني بدار السالم.

بعد التهجم عىل 
بلمايض ..االتحاد 
الجزائري يرد عىل 
اإلعالم الكامريوين

لكرة  الجزائري  ،االتحاد  أمس  نشر، 
االخير  التهجم  على  فيه  يرد  بيانا  القدم 
الكاميرونية  االعالم  وسائل  طرف  من 
. بلماضي  جمال  الوطني  الناخب  على 

التالي : البيان  الفاف  و كتب 
يدين  القدم  لكره  الجزائري  االتحاد 
اخالقي  الال  االعالمي  االنزالق  هذا 
الوطني  الناخب  على  والتهكم 
المفرد  واالداء  بالماضي  جمال 
االتحاد وكذا  شخصه  يمس   الذي 
االتحاد  في  االخوه  من  اتمنى 
المسؤولين  ونحن  الكاميروني 
هذه  مثل  يدين  ان  الكاميرون  في 
كانت شكل  اي  في   التصرفات 
في  العقالء  تدخل  كذلك  واتمنى 
كل  ومن  الجزائر  وفي  الكاميرون 
االمور  لتهدئه  القاره  دول  كل  من 
الجميع  ودعوه  نصابها  الى  وارجاعها 
الى االنتباه اننا ننتمي كلنا لمجال حيوي 
والتعاون  العمل  علينا  ويتحتم  واحد 
ودائما اليوم  االمس  هي  كما   سويا 
ستلتقي  ونوادين  ستلتقي  شعوبنا 
تكون  ان  ونتمنى  ستلتقي  ومنتخباتنا 
اللقاءات اخويه وديه وفي اطار الروح 

الرياضيه.
ق.ر

جمال  القدم,  لكرة  الجزائري  المنتخب  مدرب  أكد 
بلماضي, يوم االثنين استعداده لتمديد عقده على االقل 
الى غاية كاس افريقيا لألمم )كان 2023( التي ستقام 

في كوت ديفوار من 23 جوان  الى 23 جويلية.
بلماضي  قال  الخضر  رأس  على  مستقبله  بشان  و 
خالل تدخل له على امواج االذاعة الفرنسية أر ام سي 
 2022 ديسمبر  الى  يمتد  بعقد  مرتبط  »انا   )RMC(
لكنني مستعد للبقاء على االقل الى غاية كان 2023«.

و كان الناخب الوطني قد اعلن في 24 أفريل المنصرم 
الصحراء  لمحاربي  ناخبا  مشواره  بتمديد  قراره  عن 

رغم الفشل في التأهل لكأس العالم قطر 2022.
و تابع في ذات السياق قائال »يجب علينا دائما مراجعة 
على  مشددا  الخسارة«,  او  الفوز  حال  سواء  انفسنا 
و  السابق  من  أقوى  العودة  و  التحدي  »رفع  ضرورة 

استعادة ما ضاع منا«.
النهوض  السياق »يجب علينا اوال  و اضاف في ذات 
العالم  كأس  نهائيات  من  االقصاء  عن  و  الفوز«.  و 
قال الناخب الوطني »لقد كانت خيبة األمل كبيرة بعد 
لمدة  معا  عملنا  أننا  و  ،خاصة  المونديال  من  اقصائنا 
تفانى  لقد  الهدف.  هذا  بلوغ  أجل  من  سنوات  اربع 
الالعبون من أجل هذه الغاية ألنه كانت لهم رغبة شديدة 

في الذهاب الى قطر«.
من  ننهض  »سوف  قائال  الوطني  الناخب  طمأن  كما 
جديد و سيكون علي أن أخلق هذه الروح قبل أن نلتقي 

خالل شهر لبدء تصفيات كان 2023«.
وردا على سؤال حول الشكوى التي قدمتها الفاف على 
مستوى الفيفا ضد حكم المباراة الفاصلة )العودة( لكأس 
العالم 2022 ضد الكاميرون )2-1(، الغامبي باكاري  
غاساما، رفض السيد بلماضي الحديث عن الموضوع و 

السيما فيما تعلق بإعادة المباراة ضد الكاميرون.
وأوضح إن »هناك شكوى تم تقديمها، لكن ال يمكنني 

قول المزيد حول هذا الموضوع.
»إصالح  إلى  إنفانتينو  جياني   الفيفا  رئيس  أدعو 

التحكيم«.
بحيث أن أهم شيء بالنسبة لي هو أن تأخذ الفيفا بعين 
االعتبار ملف التحكيم، فال يجب أن يتكرر مرة أخرى، 
التي شعرت  للفرق األخرى  أو  للجزائر  بالنسبة  سواء 
بأنها راحت ضحية التحكيم«، داعيا رئيس الفيفا جياني  

إنفانتينو إلى »إصالح التحكيم«.
باكاري   بشأن  األخيرة  تصريحاته   وبخصوص 
الوطني »ليس لدي مشكلة في  المدرب  أبرز  غاساما، 
االعتراف بأخطائي، وفيما يتعلق بتصريحاتي األخيرة 
حول غاساما، أعتقد أنه تم تفسيرها بشكل خاطئ وتم 
إخراجها من سياقها، ولكن في األساس أعتقد أنه كان 
في  إليه  تحدثت  فحين  نظري.  بوجهة  أخبره  أن  علي 
ينطق  ولم  رأسه  يرفع  ولم  ساكنا  يحرك  لم  المطار، 
بكلمة. وأعتقد أن مشكلة التحكيم في إفريقيا هي مشكلة 

عميقة«.
تاج الدين

آينتراخت  ضيفه  على  ليفركوزن  باير  تغلب 
ضمن  االثنين،  اليوم  صفر،   /  2 فرانكفورت 
منافسات المرحلة 32 من الدوري األلماني لكرة 

القدم.
ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 58 نقطة في 

المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فرانكفورت عند 
40 نقطة في المركز الحادي عشر.

الدقيقة  باولينيو في  ليفركوزن عن طريق  وتقدم 
18، قبل أن يضيف باتريك شيك الهدف الثاني 

في الدقيقة 51.

المرحلة،  بنفس  أخرى  مباراة  وفي 
على  مونشنجالدباخ  بوروسيا  فاز 

ضيفه اليبزج 3 / 1.
إلى  رصيده  مونشنجالدباخ  ورفع 
41 نقطة في المركز العاشر، فيما 
تجمد رصيد اليبزج عند 54 نقطة 
نقطة  بفارق  الخامس،  المركز  في 
خلف فرايبورج الرابع وهو المركز 
الذي يتأهل صاحبه مباشرة لدوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وتقدم بريل ايمبولو لمونشنجالدباخ 
يدرك  أن  قبل   ،17 الدقيقة  في 
لاليبزج  التعادل  نكونكو  كريستوفر 

في الدقيقة 36.
الوقت  من  الثانية  الدقيقة  وفي 
للشوط  الضائع  من  بدال  المحتسب 
األول، سجل يوناس هوفمان الهدف 

الثاني لمونشنجالدباخ.
في  هوفمان  نجح   77 الدقيقة  وفي 
والثالث  له  الثاني  الهدف  تسجيل 

لمونشنجالدباخ.
العب  إيلفيدي  نيكو  تعرض  المباراة  وشهدت 

مونشنجالدباخ للبطاقة الحمراء في الدقيقة 64.

إعالمية  تقارير  االثنين  القدم  لكرة  المغربية  الملكية  )االتحاد(  الجامعة  نفت 
قاد  الذي  خليلوزيتش  وحيد  الفرنسي  البوسني  منتخبها  مدرب  إقالة  مفادها 

»أسود األطلس« إلى نهائيات مونديال 2022.
وقال االتحاد في بيان رسمي: »ردا على ما تداولته بعض المنابر اإللكترونية 
وما نشرته من أنباء زعمت أنه تم يومه اإلثنين 02 مايو 2022 اتخاذ قرار 
الملكية  الجامعة  طرف  من  خليلوزيتش  وحيد  السيد  الوطني  الناخب  إقالة 
المغربية لكرة القدم، وسعيا منا إلى تنوير الرأي العام ورفع كل لبس، فإنه لم 

يتم عقد أي اجتماع هذا اليوم بين رئيس الجامعة والناخب الوطني«.
خارج  خاصة  عطلة  في  مازال  »الذي  خليلوزيتش  أن  إلى  البيان  وأشار 
الجاري  القدم خالل األسبوع  السادس لكرة  المغرب، سيلتحق بمركب محمد 

كما تم اإلعالن عنه مسبقا«.
ومن المقرر عقد اجتماع حاسم بين الطرفين عقب عودة المدرب البوسني من 
إجازته سيتم خالله تقرير مصيره على رأس اإلدارة الفنية لـ«أسود األطلس«.
وذكرت تقارير صحفية أن االتحاد المغربي اتخذ قرار إقالة خليلوزيتش بسبب 
تصريحاته ردا رئيس االتحاد فوزي لقجع، بخصوص عودة المستبعدين حكيم 
زياش ونصير مزراوي إلى تشكيلة »أسود األطلس« في أفق المشاركة في 

مونديال قطر نهاية العام الحالي.
فكلما  األخيرة،  اآلونة  في  وخليلوزيتش  لقجع  بين  التصريحات  وتضاربت 
أمستردام  وأياكس  االنجليزي  تشلسي  نجمي  عودة  على  للتأكيد  األول  خرج 
الهولندي، يرد البوسني متشبثا بقرار االستبعاد، آخرها في 22 أبريل الماضي 
عندما صرح لقناة »نوفا تي في« األوكرانية أن قراره بعدم استدعاء زياش 

ومزراوي »قصة وانتهت« بالنسبة إليه.
واستبعد زياش ومزراوي من قبل خليلوزيتش في المباريات األخيرة من الدور 
الثاني للتصفيات اإلفريقية المؤهلة لمونديال قطر وكذلك مباراتي الدور الحاسم 

ضد الكونغو الديموقراطية في نهاية مارس الماضي، ألسباب انضباطية.
أ ف ب

الكشف عن حقيقة إقالة مدرب 
منتخب المغرب خليلوزيتش

الدوري األلماين 

ليفركوزن يعبر فرانكفورت
بثنائية.. ومونشنجالدباخ يضرب 
اليبزج بثالثية في الدوري األلماني

التونيس الصادق
السلمي حكًما لمباراة 

اإلياب بني األهيل ووفاق 
سطيف

لكرة  األلماني  دورتموند  بوروسيا  نادي  أعلن 
نيكو  الدولي  المدافع  مع  تعاقده  عن  القدم، 

شولتربيك، وذلك بعقد يمتد لخمسة أعوام.
وأضاف النادي األلماني في بيان له عبر موقعه 
مع  سيلعب  عاما   22 شولتربيك  أن  الرسمي، 
 ،2023  /  2022 موسم  من  ابتداء  الفريق 
حيث أنهى مسيرته مع فريقه فرايبورج صاحب 
األلماني  الدوري  في  حاليا  الرابع  المركز 

)بوندسليجا(.

في  الطبي  الفحص  اجتاز  أن شولتربيك  وتابع 
دورتموند امس االثنين، ووقع على عقد جديد 

يمتد حتى 30 يونيو 2027.
من جانبه قال مايكل زورك، مدير الكرة بنادي 
في  منصبه  سيترك  والذي  دورتموند  بوروسيا 
األسابيع المقبلة:«نيكو شولتربيك العب ألماني 
دولي شاب تطور بشكل رائع للغاية، وأسلوب 

أدائه يتناسب للغاية مع دورتموند«.
خليفة زورك  كيل،  سيباستيان  ،قال  جانبه  من 

مسيرة  تسلكه  الذي  »الطريق  منصبه:  في 
إلى  قليال، ألنني أيضا انضممت  نيكو يشبهني 
العمر  نفس  فرايبورج في  قادما من  دورتموند 

وكنت العبا دوليا شابا ».
ترتيب  في  الثاني  المركز  دورتموند  ويحتل 
الدوري األلماني برصيد 63 نقطة، بفارق 12 
تحقيق  ضمن  الذي  ميونخ  بايرن  خلف  نقطة 

اللقب العاشر على التوالي في بطولة الدوري.

رسمًيا.. بوروسيا دورتموند يتعاقد مع شولرتبيك قادًما من فرايبورج

بلمايض مستعد لتمديد عقده عىل األقل اىل غاية كان 2023

سوف ننهض من جديد وسنكون أقوى
و استعادة ما ضاع منا

حددت لجنة الحكام باالتحاد األفريقي لكرة القدم »الكاف«، 
في  الجزائري  سطيف  ووفاق  األهلي  مباراة  تحكيم  طاقم 

إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
5 جوليه  الجاري على ملعب  14 مايو  المباراة يوم  وتقام 

بالجزائر في تمام التاسعة مساًء بتوقيت القاهرة.
الصادق  التونسي  كاآلتي:  تحكيم جاء  المباراة طاقم  ويدير 
تونس  من  حساني  خليل  يعاونه  للساحة،  حكما  السلمي 
وعطية محمد عيسى من ليبيا، والتونسي يوسف السرايري 
حكما رابعا، ويتولى التونسي هيثم قيراط مهمة حكم الفيديو، 
ويعاونه الثنائي المغربي زكريا البرنيسي وعادل زوراق في 

مهمة مساعدي حكم الفيديو.
تاج الدين

3 غرامة مالية ومباراة بدون جمهور ضد السينغال 

»فيفا« يقرر :
مباراة الفراعنة وأسود 

التيرانغا لن تعاد 
القرارات  عن  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  باالتحاد  االنضباط  لجنة  كشفت 

الخاصة بشأن مباراة السنغال ومصر في تصفيات مونديال قطر 2022.
وفرض الفيفا غرامة 180 ألف دوالر على االتحاد السنغالي، وإقامة مباراة 
السالمة  تنفيذ قواعد  الفشل في  الجماهير، بسبب  بدون حضور  رسمية مقبلة 
وإلقاء المقذوفات في الملعب واستخدام األلعاب النارية والليزر ووجود الفتة 

مسيئة.
كما فرض الفيفا غرامة 6 آالف دوالر على المنتخب المصري بسبب »سوء 

سلوك« الفريق.
وأقرت لجنة االنضباط أن العقوبات هي كل ما سيتعرض له منتخب السنغال، 

وأنه لن يتم إعادة اللقاء.
وقدم اتحاد الكرة المصري ملفا به كافة األحداث والمضايقات التي تعرضت لها 

بعثة منتخب مصر في رحلة داكار لخوض جولة اإلياب.
بعد تأهل »أسود التيرانغا« إلى كأس العالم 2022 بالفوز على »الفراعنة« 

بضربات الترجيح 1-3، بعد التعادل ذهابا وإيابا بنتيجة 1-1.
وكاالت

رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  الدولي  تمكن 
شباك  هز  من  يونايتد،  مانشستر  فريق  ُمهاجم 
الدوري  مباراتهما  في  في  برينتفورد  فريق 

اإلنجليزي الممتاز.
على  برينتفورد  نظيره  واجه  يونايتد  مانشستر 
الخامسة  بالجولة  ترافورد«،  »أولد  ملعب 

والثالثين من الدوري اإلنجليزي.
الشوط  في  هدًفا  له  ألغى  قد  الفيديو  حكم  كان 
في مصيدة  وقوعه  بسبب   ،45 بالدقيقة  األول 
التسلل، وفي الشوط الثاني تمكن البرتغالي من 

هز شباك برينتفورد مع الدقيقة 61 من عالمة 
من  رصيده  رفع  هدفه،  بعد  رونالدو  الجزاء. 
سلم  في  الثالث  ليظل  للهدف  18،  األهداف 
ترتيب الهدافين، بفارق هدف وحيد عن هيونج 
المصري  الدولي  عن  و4أهداف  سون،  مين 

محمد صالح جناح ليفربول.
ترتيب هدافي الدوري االنجليزي؛
محمد صالح، ليفربول، 22 هدًفا.

سون هيونج مين، توتنهام، 19 هدًفا.
 18 يونايتد،  مانشستر  رونالدو،  كريستيانو 

هدًفا.
دييجو جوتا، ليفربول، 15 هدًفا.
ساديو ماني، ليفربول، 14 هدًفا.
هاري كين، توتنهام، 13 هدًفا.

إيفان توني، برينتفورد، 12 هدًفا.
ويلفريد زاها، كريستال باالس، 12 هدًفا.

كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، 11 هدًفا.
رياض محرز، مانشستر سيتي، 11 هدًفا.

بوكايو ساكا، آرسنال، 11 هدًفا.
ماسون مونت، تشيلسي، 10 أهداف.

رونالدو وسون يهددان صدارة محمد صالح .. ترتيب هدايف الدوري اإلنجليزي

مان يونايتد يفوز على برينتفورد بثالثية نظيفة في الدوري اإلنجليزي
 نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز على نظيره برينتفورد، بثالثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الـ 35 ضمن منافسات 

الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وجاء الهدف األول عن طريق البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 9 ُمعلناً تفوق الشياطين الحمر 

في الشوط األول على برينتفورد.
ثم أضاف رونالدو الهدف الثاني لمان يونايتد في الدقيقة 61 من ضربة جزاء.

وأخيراً سجل رافاييل فاران الهدف الثالث لفريق الشياطين الحمر في الدقيقة 71.
وبدء مان يونايتد بتشكيل مكون من:.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا
خط الدفاع: ديوجو دالوت – فيكتور لينديلوف – رافائيل فاران – أليكس تيليس

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي – نيمانيا ماتيتش – برونو فيرنانديز
خط الهجوم: أنثوني إيالنجا – كريستيانو رونالدو – خوان ماتا

فريق  رصيد  توقف  بينما  نقطة،   58 برصيد  السادس  المركز  إلى  يونايتد  مان  فريق  وارتفع 
برينتفورد عند النقطة 40 في المركز الرابع عشر، من جدول ترتيب الدوري اإلنجليزي الممتاز.



عين على الرياضة

نجم  بريق  صنز  فينيكس  أخمد 
داالس مافريكس العمالق السلوفيني 
عليه  تغلب  عندما  دونتشيتش  لوكا 
ميامي  أحبط  فيما   ،121-114
هيت بقيادة تايلر هيرو وبام أديبايو 
سيكسرز  سفنتي  فيالدلفيا  الضيف 
في  اإلثنين   106-92 عليه  بالفوز 
اولى مواجهات الدور الثاني لألدوار 
دوري  أوف«(  )»بالي  اإلقصائية 

كرة السلة األميركي للمحترفين.
نصف  ضمن  األولى  المباراة  في 
نهائي المنطقة الغربية، تابع فينيكس 
الدوري  في  فريق  أفضل  صنز، 
الرائعة  الجماعية  العادي، عروضه 
ضيفه  على  مستحقا  فوزا  وحقق 
نجم  تألق  رغم  مافريكس،  داالس 
األخير دونتشيتش صاحب 45 نقطة 
تمريرات  وثماني  متابعة   12 مع 

حاسمة.
وسيطر صنز على مجريات المباراة 
الثالثة  أرباعها  وكسب  البداية  منذ 
و-27 و34-31   35-25 األولى 
23، حتى أنه تقدم بفارق 21 نقطة 

في الربع الثالث.

الربع  في  مافريكس  وانتفض 
دونتشيتش  تألق  بفضل  األخير 
ونجح في تقليص الفارق إلى خمس 
المباراة،  نهاية  من  دقيقة  قبل  نقاط 
في  نجحوا  األرض  أصحاب  لكن 

الخروج بها إلى بر األمان.
في  األساسي  الخماسي  وتخطى 
العشر  النقاط  حاجز  صنز  تشكيلة 
االرتكاز  العب  أفضلهم  وكان 
نقطة   25 صاحب  أيتون  ديأندري 

وثماني متابعات.
مع  نقطة   23 بوكر  ديفن  وأضاف 
تمريرات  وثماني  متابعات  تسع 
نقطة   19 بول  وكريس  حاسمة، 
وميكال بريدجز 13 نقطة مع سبع 
نقطة   11 كراودر  وجاي  متابعات 

مع ثماني متابعات.
كامرون  البديل  أيضا  وتألق 
مع  نقطة   17 بتسجيله  جونسون 

خمس متابعات.
األلماني  البديل  برز  المقابل،  في 
ماكسي كليبر في صفوف مافريكس 
ووحدهما  نقطة،   19 برصيد 
نقطة(   15( فيني-سميث  دوريان 

تخطيا   )13( برونسون  وجايلن 
جانب  الى  العشر  النقاط  حاجز 

دونتشيتش بين الخماسي األساسي.
تقدمه  تعزيز  فرصة  صنز  ويملك 
الثانية  المواجهة  في  األربعاء 
االنتقال  قبل  أرضه،  على  المقررة 
مواجهتين  لخوض  داالس  الى 
سبع  من  سلسلة  ضمن  متتاليتين 
مباريات يتأهل الفائز في أربع منها 

الى نهائي الغربية.
فريق جيد حتى في غياب إمبيد

هيت  ميامي  استغل  الثانية،  وفي 
غياب نجم فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 
جويل  الكاميروني  الدوري  وهداف 
مدار  في  بكسر  إصابة  بسبب  إمبيد 
المخ،  في  وارتجاج  اليمنى  العين 
الثاني  الدور  في  سلسلته  واستهل 

بفوز ثمين.
تدخل  إثر  لإلصابة  إمبيد  وتعرض 
تورونتو  نجم  مواطنه  من  بالكوع 
رابتورز باسكال سياكام في الدقائق 
من  السادسة  المباراة  من  األخيرة 
للبالي  األول  الدور  في  سلسلتهما 
في  حسمها  والتي  الخميس  أوف 

تقدم  وبالتالي   132-97 صالحه 
2-4 وبلغ الدور الثاني.

إريك  هيت  ميامي  مدرب  وقلل 
النجم  غياب  من  سبويلسترا 
جيد  فريق  »إنه  وقال  الكاميروني، 

جدا حتى بدون إمبيد«.
تنظيم  من  تمكنا  »لقد  وأضاف 
صفوفنا في الشوط الثاني، فعلنا ذلك 
وقد  واالنضباط،  التفكير  من  بقليل 
الجميع  اإلضافي  الجهد  هذا  أشعل 

في الفريق«.
ويدين هيت بفوزه إلى البديل هيرو 
صاحب 25 نقطة مع سبع تمريرات 
حقق  الذي  أديبايو  وبام  حاسمة، 
و12  نقطة   24 مع  دابل«  »دابل 

متابعة.
إيجاد  فقط  علينا  »كان  هيرو  وقال 
طريقة لمواصلة الهجوم بعدما تألقنا 
في  االستمرار  فقط  نريد  دفاعًيا. 
اللعب بشكل جيد والحفاظ على سير 

األمور على هذا المنوال«.
ميامي  في  العبين  خمسة  وأنهى 
حيث  أكثر  أو  نقاط  بعشر  المباراة 
سجل جيمي باتلر 15 نقطة مع تسع 
متابعات وكل من غايب فنسنت وبي 
جاي تاكر 10 نقاط، فيما فعلها ثالثة 
سيكسرز  صفوف  في  فقط  العبين 
نقطة(   27( هاريس  توبياس  هم 
وجيمس   )19( ماكسي  وتايريز 

هاردن )16 مع تسع متابعات(.
األول  الشوط  في  سيكسرز  وصمد 
بفارق  صالحه  في  أنهاه  أنه  حتى 
هيت  لكن   ،51-50 واحدة  نقطة 
األخيرين  الربعين  في  بقوة  ضرب 
وأنهى  تواليا  و26-20   30-21

المباراة في صالحه.
دوك  سيكسرز  مدرب  وأعرب 
فريقه  قدرة  لعدم  أسفه  عن  ريفرز 
لميامي  الهجومي  المد  وقف  على 
عندما  الثاني  الربع  في  خصوصا 
محاولة   13 األرض  حقق صاحب 
متتالية، وقال »نعمل بهامش ضئيل 
فريق  إعطاء  يمكننا  ال  لذا  للخطأ، 
13 محاولة إضافية في غياب جويل 

ونعتقد أننا سنفوز بالمباراة«.
بيين سبورت

األربعاء 04 ماي 2022 م
الموافق لـ 03 شوال 1443 هـ
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صنز يخمد بريق دونتشيتش 
وهيت يحبط سيكسرز

أنس جابر تثأر من بنتشيتش 
وتتأهل لربع نهايئ 

أهلت التونسية أنس جابر إلى ربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس، 
بعد  لمجموعة  بمجموعتين  بنتشيتش،  بليندا  السويسرية  فوزها على  بعد 

ساعة و58 دقيقة.
وكانت البطلة التونسية في طريق مفتوح لتفوز بالمجموعة األولى بنتيجة 

.)6-2(
استغلتها  األخطاء  بعديد  جابر  أنس  قامت  الثانية  المجموعة  في  لكن 

بنتشيتش لتفوز )6-3(.
متعادلة  النتيجة  كانت  حين  األمطار  بسبب  توقفت  قد  المباراة  وكانت 

مجموعة بمجموعة.
ودخلت أنس جابر المواجهة بقوة من أجل الثأر من منافستها التي كانت 

هزمتها العام الماضي في نفس البطولة.
كما حرمتها منذ أقل من شهر من التتويج ببطولة شارلستون األمريكية بعد 

أن هزمتها في الدور النهائي.
ق.ر

الروسية ألكسندروفا تصعد
إلى ربع نهائي 

النهائي من بطولة  الدور ربع  إلى  ألكسندروفا  يكاتيرينا  الروسية  تأهلت 
التشيكية ماريا بوزكوفا  مدريد لكرة المضرب بفوزها يوم االثنين على 

بمجموعتين دون مقابل.
وخسرت ألكسندروفا المجموعة األولى 6-7 قبل أن تقلب الطاولة على 

منافستها وتفوز بمجموعتين متتاليتين، بواقع: 0-6 و7-5.
جوائزها  مجموع  البالغ  للبطولة  الثمانية  دور  في  ألكسندروفا  وستواجه 
بدورها  الفائزة  أنيسيموفا  أماندا  األمريكية  يورو،  مليون  أكثر من 6.5 
 6-1 بواقع:  أزارينكو بمجموعتين نظيفتين،  فيكتوريا  البيالروسية  على 

و6-4.
ق.ر

اإليطالي بانيايا يفوز 
بسباق جائزة اسبانيا الكبرى

للـ  »موتو جي بي«

أحرز االيطالي فرانشيسكو بانيايا )دوكاتي( المركز األول في فئة موتو 
جي بي في سباق جائزة إسبانيا الكبرى األحد على حلبة خيريث، في حين 
العالم  )ياماها( بصدارة ترتيب بطولة  فابيو كوارتارارو  الفرنسي  انفرد 

للدراجات النارية بعد حلوله ثانياً.
وحل ثالثا االسباني اليكس اسبارغارو )ابريليا(، اما مواطنه اليكس رينس 
)سوزوكي( الذي كان يتساوى نقاطا في بطولة العالم مع كوارتارارو قبل 
انطالق السباق، فلم يسجل اي نقطة.ويملك كوارتارارو 89 نقطة متقدما 

على اسبارغارو )82 نقطة.

جيلبيرج يكشف سبب ندمه األكبر 
بسبب جولدبيرج

في  األكبر  ندمه  سبب  عن  الحرة،  نجم الُمصارعة  جيل،  دوان  كشف 
مسيرته االحترافية بسبب األسطورة جولدبيرج.

وكان جيل قد قدم شخصية جيلبيرج التي تُعد الُمحاكاة الساخرة للشخصية 
التي يُقدمها األسطورة جولدبيرج في عالم الُمصارعة الحرة.

قرار جولدبيرج يصدم جيلبيرج “النسخة الساخرة”
:”كنت   ،SportSkeeda موقع نقلها  تصريحات  في  جيلبيرج،  وقال 
أتمنى الدخول في خصومة تنافسية مع جولدبيرج، أنت ال تعلم يا رجل كم 

رغبت في أن أحظى بهذا النوع من التنافس”.
وأضاف جيلبيرج لرغبته في التنافس ضد جولدبيرج قائاًل إنه كان يرغب 
أيضاً في تكوين فريقاً ثنائياً معه، واصفاً ذلك بالقول :”كان سيكون فريقاً 

ونصف، هل تعلموا ماذا أعني”.
سبورت 360

أكد العب كرة المضرب اليوناني ستيفانوس 
الرياضيين  لزمالئه  دعمه  تسيتسيباس 
ويمبلدون  بطولة  قرار منظمي  بعد  الروس 
الدورة  من  استبعادهم  للتنس  البريطانية 

المقررة بين 27 يونيو و10 يوليو.
وأعلن منظمو بطولة ويمبلدون البريطانية في 
العبي  حرمان  الماضي  أبريل  من  الـ20 
التنس الروس والبيالروس من المشاركة في 
ثالث البطوالت األربع الكبرى في الموسمن 
مبررين قرارهم بالعملية العسكرية الروسية 
حرمة  على  صارخ  تعد  في  أوكرانيا،  في 
مبدأ عدم الخلط بين الرياضة والسياسة الذي 

تبناه المجتمع الرياضي لسنوات عديدة.
 »City Times« لصحيفة  تسيتسيباس  وقال 
أي  المستبعدون  الالعبون  يفعل  »لم  اليونانية: 
البطولة،  في  المشاركة  من  حرمانهم  ليتم  خطأ 
لالعبي  يمكن  ال  للغاية،  حساسة  قضية  إنها 

في  العسكرية  العملية  مسار  على  التأثير  التنس 
أوكرانيا«.

قرار  بعد  ويمبلدون  بطولة  وستخسر 
أمثال  اللعبة  نجوم  من  منظميها الكثير 
على  الثاني  المصنف  مدفيديف  دانييل  الروسي 
روبليف  أندريه  مواطنيه  إلى  العالم باإلضافة 

وأصالن  خاشانوف  وكارين 
كاراتسيف.

ستغيب  السيدات،  منافسات  وفي 
بموجب هذا القرار كل من الروسيتين 
وداريا  بافليوتشينكوفا  أناستاسيا 
والبيالروسيتين أرينا  كاساتكينا 

سابالينكا وفيكتوريا أزارينكا.
أول بطولة  ويمبلدون  وأصبحت 
بكرة المضرب تمنع رياضيي بلد ما 

من المشاركة ألسباب سياسية.
على  المشرفة  الجهات  وكانت 
حظرت  قد  المضرب  كرة  لعبة 
من  الروس والبيالروس  الرياضيين  مؤخرا 
تحت  الدولية  الفرق  مسابقات  في  المشاركة 
مسابقات  كل  في  حاليا  ويشاركون  بالدهم،  علم 

التنس بصفة محايدة.
rsport.ria.ru 

تنس

اليوناني تسيتسيباس يدعم العبي التنس الروس
بعد حرمانهم من المشاركة في ويمبلدون

الدوري األمريكي للمحرتفني 



"البيازيـن"  منشـورات  تقـدم 
فـي  يتمثـل  جديـدا  عمـا  للقـراء 
القـرآن  آيـات  معانـي  ترجمـة 
تأليـف  مـن  وشـروحها  الكريـم 
شـكات  كمـال  األديـان  عالـم 
مسـعود  المترجـم  والصحفـي 

. ن جنـو بو
معـرض  بمناسـبة  العمـل  ونشـر 
للكتـاب  األخيـر  الدولـي  الجزائـر 
الـذي نظـم نهايـة مـارس الماضي 
حيـث يقـدم ترجمة إضافيـة للقراء 
الشـغوفين  بالفرنسـية  الناطقيـن 
علـى  االطـاع  فـي  والراغبيـن 
رغبـة  ومعرفتـه  الكريـم  القـرآن 
"فـي سـد فـراغ أو إكمـال مـا هـو 
موجـود بالفعـل" والـذي ال تخفـى 
الناطقيـن  للقـراء  بالنسـبة  أهميتـه 
مسـلمين  كانـوا  سـواء  بالفرنسـية 

مسـلمين. غيـر  أو 
ويعـود المؤلفـان فـي تقديـم العمـل 
القـرآن  ترجمـات  تاريـخ  إلـى 

أقدمهـا  كانـت  والتـي  الكريـم 
 1141 فـي  التينيـة  لغـة  إلـى 
إلـى  أخـرى  ترجمـة  نشـر  قبـل 
بقلـم   1647 الفرنسـية فـي  اللغـة 
المستشـار أندريـه دي رايـر الـذي 
كان يشـغل منصـب القنصـل العام 
السـابق لفرنسـا فـي تركيـا ثـم فـي 

. مصـر
المثقفيـن  بعـض  أعمـال  وذكـرا 
الجزائرييـن بمـا فـي ذلـك مؤلـف 
عميـد الجامـع الكبيـر فـي باريـس 
بوبكـر  حمـزة  سـي  السـابق 
ترجمـة   1979 ألـف سـنة  الـذي 
بحواشـي واألسـتاذ أحمـد العيمـش 
ألول  ترجمتـه  نشـرت  الـذي 
ثاثينيـات  فـي  وهـران  فـي  مـرة 
باريـس  فـي  ثـم  الماضـي  القـرن 
عالـم  ترجمـة  وكـذا   1984 فـي 
فـي  شـبل  مالـك  األنثروبولوجيـا 

.2009
العمـل  المترجمـان  يذكـر  كمـا 

الهاشـمي  األسـتاذان  ألفـه  الـذي 
حفيان )أسـتاذ متقاعـد( والمرحوم 
حسـين رايـس األسـتاذ السـابق في 
الكبيـر  بالمسـجد  الغزالـي  معهـد 
 2010 سـنة  نشـر  بباريـس 
إلـى  منشـورة  غيـر  وترجمـة 
غايـة اليـوم للفيلسـوف والمترجـم 
فـي  تـازروت  محنـد  الجزائـري 
السـتينيات والتـي عثـر عليهـا فـي 
أرشـيفه الشـخصي بعد وفاته سـنة 

.1973
والكاتـب  الصحفـي  وكتـب 
بوجنـون  مسـعود  والمترجـم 
حـول  كتابـا  عشـرين  حوالـي 
سـبعين  ونحـو  اإلسـامي  الفكـر 
ترجمـة لكتـب قديمـة مثـل صحيح 
كثيـر  ابـن  وتفسـير  البخـاري 
السـعدي  الرحمـن  عبـد  وتفسـير 
لإلمـام  الصالحيـن  وريـاض 
النـووي وسـيرة ابن كثيـر. ويعمل 
االسـامي  المجلـس  فـي  حاليـا 

الدراسـات  ومجلـة  األعلـى 
االسـامية التـي ينشـرها المجلس.
وولـد عالـم األديـان كمـال شـكات 
الجزائـر  فـي   1967 سـنة 
الجمهـور  ويخاطـب  العاصمـة 
الناطـق بالفرنسـية بشـكل أساسـي 
وهـو منتـج ومنشـط برامـج دينيـة 
التلفزيـون  فـي  الفرنسـية  باللغـة 
مجلـة  فـي  ويعمـل  واإلذاعـة 

اإلسـامية. الدراسـات 
وقـد بـدأ كمـال شـكات الـذي يتقـن 
واأللمانيـة  واإليطاليـة  الفرنسـية 
علـى  األديـان  علـم  فـي  مسـاره 
محمـد  الشـيخ  الكبيـر  المفتـي  يـد 
آيـت عجلـت وتخصـص  الطاهـر 
فـي الفقـه االسـامي وهـو عضـو 
وأئمـة  علمـاء  لرابطـة  مؤسـس 
وعضـو  السـاحل  دول  ودعـاة 
المسـلمين  العلمـاء  بجمعيـة 

ئرييـن. لجزا ا
                                  واج
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صدور ترجمة جديدة للقرآن الكريم لكمال شكات 
ومسعود بوجنون

ثالثة مخابر صيدالنية تتبرع بلعب لفائدة األطفال المرضى
شـاركت ثاثـة مخابـر صيدالنيـة 
تضامنيـة،  عمليـة  فـي  وطنيـة 
بمناسـبة عيـد الفطـر، مـن خـال 
األطفـال  لفائـدة  بلعـب  التبـرع 
المستشـفيات،  فـي  المرضـى 
أمـس  أول  بـه،  أفـاد  حسـبما 
االثنيـن، بيـان لـوزارة الصناعـة 

. النيـة لصيد ا
التـي  العمليـة  هـذه  تنظيـم  وتـم 
لعبـة-  "طفـل-  عليهـا  أطلـق 

ابتسـامة"، تحـت الرعاية السـامية 
الصيدالنيـة  الصناعـة  لوزيـر 
الثالثـة  القنـاة  مـع  بالتعـاون 
وبمشـاركة  الجزائريـة،  لإلذاعـة 
مجمـع صيـدال العمومـي ومخبـر 
بيوفـارم ومخبـر سـوفال، حسـب 
بالموقـع  نشـره  الـذي  البيـان 

للـوزارة. الرسـمي 
ومـن خـال هـذه المبـادرة، "عبر 
عـن  الصيدالنيـون  المتعاملـون 

األطفـال  مـع  وتضامنهـم  دعمهـم 
يضيـف  وأسـرهم",  المرضـى 

المصـدر. نفـس 
المخابـر  مسـؤولي  ذكـر  كمـا 
بالمناسـبة بـ "التزامهم بالمسـاهمة 
فـي التكفـل بهـم مـن خـال إنتـاج 
للسـرطان،  المضـادة  األدويـة 
اعتبـارا مـن عـام 2022, لتغطية 
االحتياجـات مـن المـواد الموجهـة 
حـد  ووضـع  األورام  لمعالجـة 

والتوفيـر  اإلمـداد  الضطرابـات 
المستشـفيات". فـي 

ان  الـوزارة  أوضحـت  كمـا 
هـذا،  الجديـد  التنميـة  "محـور 
الصيدالنيـة  للصناعـة  سيسـمح 
الوطنيـة بالحفـاظ علـى ديناميكيـة 
نموهـا مـن أجـل تلبيـة األولويـات 
والتنميـة  للبـاد  الصحيـة 

للجزائـر". االقتصاديـة 
                                   ق/م

التوحد: الرعاية الجيدة تقتضي 
تدخل عدة تخصصات

ــي  ف أخصائيــة  شــددت      n
الطــب النفســي لألطفــال، عضو 
ــي جمعية الشــروق لمســاعدة  ف
بالتّوحــد  المصابيــن  األطفــال 
ــى ضرورة  ــي عيــن الدفلى، عل ف
تضافر جهــود عدة مختصين من 
أجل رعايــة جيدة وفعالــة للطفل 

المصاب بالتوحد.
وأكــدت الطبيبة شــهرزاد حاجي، 
ــوأج، أن الرعايــة  فــي تصريــح ل
المصابيــن  لألطفــال  ــة  الفعال
بالتوحــد تقتضي أن تكون متعددة 
التخصصــات وتشــمل فــي نفس 
ــا  وطبيب أطفــال  طبيــب  الوقــت 
نفسانيا لألطفال وأخصائيا نفسيا 
وأخصائيا في األرطوفونيا ومعلما.
بالتوحــد  المصــاب  أن  وســجلت 
ليــس شــخص مريــض بالمعنى 
تقليدي للكلمــة ولكنه "مختلف"  ال
ياء  عن اآلخرين فقــط، داعية األول
ــاه الى تنمية  ــى االهتمام واالنتب ال
أخصائييــن  واستشــارة  أطفالهــم 
في حالة ماحظتهم لســلوك غير 
عادي أو لمشــاكل في الكام، الن 
تشــخيص االعاقة مبكرا ســيغير 

الكثير في حياة المصاب.
تأكيد على أن "الفحص  وجددت ال
ثالثة يجنب  والتشخيص قبل سن ال
الطفــل المصاب بالتوحد االصابة 
بالتخلــف العقلي", قبل أن تشــير 
م  إلى أن ذلك سيسمح للطفل بالتعل
بشــكل أفضــل واالندماج بشــكل 
أحســن فــي المجتمع فــي مرحلة 

البلوغ.
وشددت االخصائية التي سبق لها 
أن مارســت فــي مستشــفى الطب 
النفســي دريــد حســين )الجزائر 
ــى دور الوالديــن  العاصمــة(، عل
في الكشــف عن المرض وحثتهما 
واإلرادة  بالصبــر  ــي  التحل ــى  عل
قيام بمهمتهما تجاه  ل والشــجاعة ل

أطفالهم المصابين بالتوحد.
نقص المهنيين والهياكل

تأسست جمعية الشروق لمساعدة 
األطفــال المصابيــن بالتوحد في 
عين الدفلى منذ سبع سنوات وهي 
تعمل على التخفيف من معاناة هذه 
فئــة وتقترح المســاعدة لألولياء  ال
المكلفين برعايــة المصابين بهذا 
االضطــراب، ولكنها تجد صعوبة 
في تحقيق أهدافها بالشــكل الجيد 
نظرا لنقــص المهنييــن والهياكل 
التي من شأنها التكفل الفعال بهذه 

الفئة من المرضى.
يا  وتعتنــي جمعيــة الشــروق حال
بحوالي 75 طفا مصابا بالتوحد، 

وهــذا التكفــل كان مــن الممكــن 
أن "يتضاعــف ثــاث مــرات" لو 
كانت الوســائل من حيث الهياكل 
وفقــا  متوفــرة،  والمختصيــن 
لمصطفــى زيتونــي، رئيــس هذه 
الجمعية المتكونة من أخصائيين 

متطوعين.
وتأســف الســيد زيتونــي لنقــص 
الموارد من حيث الهياكل والرعاية 
ــذي أجبر 120 من  وهو الوضع ال
ــاء أطفــال مصابيــن بالتوحد  ي أول
ــى مركز  ــى إحضار هــؤالء إل عل
األطفــال المصابيــن بالتوحد مرة 
واحدة فقط في األسبوع وال يقضون 
في المركز ســوى أربع ســاعات، 
مســجا أن هذا ال يســمح برعاية 

فعالة ألبنائهم.
لتخفيــف مــن الصعوبات التي  ول
المصابــون  األطفــال  يواجههــا 
ضــرورة  ــى  عل شــّدد  بالتوحــد، 
إنشــاء ماحق للمركز الحالي، ال 
ســيما المركز الموجود بالعطاف 
يانة  )غــرب الواليــة( وخميــس مل
)شرق الوالية(، مسجا أن مراسلة 
ــى والي عين الدفلى من  وجهت ال
يــاء ألطفال مصابين  قبــل 40 أول
بالتوحــد مقيميــن فــي العطاف، 
ــى تحســين وســائل  يحثونــه عل

رعاية أبنائهم.
هــو  ــذي  ال األخصائــي  وأصــر 
يــن مصابيــن  شــخصيا أب لطفل
ــى "ضــرورة إجراء  بالتوحــد، عل
التشــخيص المبكــر الضطرابات 
ثانيــة لمحاولة  التوحد منذ ســن ال
ــى هــذا االضطراب  الســيطرة عل
لغايــة" ومــن  ــي الخطيــر ل العقل
ــى تعزيز  ــك تأتــي الحاجــة إل ذل
ــي الذي تم إنشــاؤه  المركــز الحال
ــى مســتوى عاصمــة الوالية،  عل
بماحــق، على وجــه الخصوص 

يانة. بالعاطف وخميس مل
جهــة  مــن  الجمعيــة  وتواجــه 
ــا يتمثل  أخــرى مشــكا اجتماعي
ــا مــا  ب تــي غال فــي الذهنيــات ال
تعتبــر اضطــراب التوحــد "مــن 

الطابوهات".
وتأســف الســيد زيتونــي لكــون 
"األفكار المسبقة ونظرة المجتمع 
للمصابين بالتوحد، جعلت العديد 
من األســر، وخاصة فــي المناطق 
تــزام الصمت  الريفيــة، تفضل ال
حيال إصابة أطفالها الذين يقعون 
ــا لهــذا التفكيــر"، مشــيرا  ضحاي
ــى أن هــذا الوضــع "يجعل من  إل
الصعب إجراء إحصاء دقيق لعدد 

المصابين بالتوحد بالوالية" .



مــع بدايــة عــام 2022، طرحــت دار 
المزادات العالمية ســوثبي وكريســتيز، 
العديــد مــن اللوحــات للبيــع، وحققــت 
اللوحات نســبة مبيعــات عالية محطمة 
كل األرقام القياسية المتوقعة، ومن هنا 
ســوف نســتعرض أبرز اللوحــات التي 

بيعت بماليين الدوالرات.
تقدم دار كريســتيز للمزادات، لبيع لوحة 
للممثلة الراحلة مارلين مونرو، رســمها 
الفنان األمريكى آندي وارهول، فى مزاد 
فــى مايو الجــارى بقيمة تقــدر بـ 200 
مليون دوالر، وهو ما يعتبر رقًما قياسًيا 

في مجال الفنون. 
بيعــت لوحة الفنان الفرنســى فرانســيس 
بيكابيــا تحت عنــوان »بافونيــا« مقابل 
عشــرة ماليين يــورو فى مزاد ســوثبى 
لألعمــال الســيريالية، وتعــد بافونيا أحد 
أكثر األمثلة وضوحا للوحات فرانســيس 
بيكابيــا الشــفافة المميزة وقد تــم تكليف 
بيكابيــا برســم بافونيــا مــن قبــل تاجر 
األعمال الفنية المؤثر ليونسي روزنبرج.
تتجــه لوحتــان للفنــان العالمــى للفنــان 

العالمى بابلو بيكاســو إلــى المزاد العلني 
فــي كريســتيز بهونــج كونــج، حيث إن 
لوحــة الفــارس ومن المتوقــع أن تجلب 
19 مليون دوالر، ومن المقدر أن تجلب 
لوحة دورا مار التى أنجزها بيكاسو سنة 
1939 ســعًرا يزيد عــن 17.6 مليون 

دوالر.
كمــا حققــت لوحــة الرســام البريطاني 
فرانســيس بيكــون، والعائــدة إلــى عام 
1986 39.4 مليــون جنيــه إســترليني 
)47.6 مليــون دوالر(، وهــو ما يفوق 
الثمن الــذي كان مقدرا لهذه اللوحة التي 
انضمت منذ بيعها قبل أسبوعين فى مزاد 
كريســتيز إلى لوحات الفنان فرانســيس 

بيكون الثالثية باهظة الثمن.
حققت لوحة »ثعالب« للرســام األلماني 
 1913 لعــام  والعائــدة  مــارك  فرانــز 
ســعًرا أعلى مما كان مقدًرا لها فى مزاد 
كريســتيز، وكانت قد أعيدت مؤخراً من 
متحــف الماني إلــى مالكها الســابق في 
جانفــي2021، وقــد بيعــت مقابل 57 

مليون دوالر.
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الفيلم الجزائري »جسر« في مسابقة مهرجان 
القدس للسينما العربية

عين على الثقافة والفن

لوحات عالمية يف قائمة االنتظار 
بالمزادات الشهرية

n سيدخل المخرج الجزائري محمد 
الطاهــر شــوقي مضمار المنافســة 
بمهرجــان القدس للســينما العربية 
فــي طبعتــه الثانية بفيلمــه القصير 
والمقــّرر  »الجســر«  الموســوم 

انطالقه يوم 14ماي الجاري.
وتعــرف هــذه التظاهرة الســينمائية 
التي ستســدل ســتارها يوم 19 ماي 
مشــاركة 26فيلما عربيا في أصناف 
مختلفة تتــراوح بين الفيلــم الروائي 

والوثائقي.  
ولإلشارة فقد تم تتويج الفيلم القصير 
»جســر« بجائزة رئيس الجمهورية 
معاشــي  علــي  الشــباب  للمبدعيــن 
2021 فــي طبعتهــا الـــ 15 كمــا 

فــاز بالجائزة األولى للطبعــة الثالثة 
)ديســمبر 2021( لأليــام الوطنيــة 
للفيلــم القصيــر للهــواة بالبويرة كما 
حظي الفيلم شــهر فيفــري المنصرم 
بـــ »تنويه خاص« مــن لجنة تحكيم 
مســابقة أفــالم الرســوم المتحركــة 
للدورة الثامنة لمهرجان اإلســكندرية 

للفيلم القصير.
وسيتنافس ضمن فئة األفالم القصيرة 
إلــى جانــب فيلم »الجســر« كل من 
أفالم »طنور شــمس« )السعودية(، 
»القاهــرة-  )األردن(،  »أزرار« 
برليــن« و«خديجة« و«توك توك« 
و«الهرم« )مصر(، »روح الثورة« 
)لبنــان(،  الظــالم«  يأتــي  »ثــم  و 
»مريم« )فلســطين(، »هل ســيأتي 

والداي لرؤيتي؟« )الصومال(.
وقالــت مديــرة المهرجــان، نيفيــن 
شاهين أن »رغم المعيقات التي يمكن 
أن تواجه أي مبادرة ثقافية في مدينة 
القــدس ويأتــي إصرارنــا على هذه 
المبــادرة من منطلــق إدراكنا لحاجة 
المدينــة لما يعــزز هويتهــا المكانية 
وفضائهــا الثقافي ويعــزز تواصلها 

الثقافي مع امتدادها العربي«.
وأضافت ذات المتحدثــة أن الدورة 
تتميــز  المهرجــان  مــن  الثانيــة 
»بمشــاركة عــدد أكبر مــن األفالم 
مقارنــة مع النســخة الماضية والتي 
تعرض للمــرة األولى إضافة لتنوع 
مواضيــع هــذه األفالم وجنســياتها 
كما أن البرنامج المرافق للمهرجان 

ســيركز على النقاشــات واستضافة 
خلفيــات  مــن  مخرجيــن  تجــارب 

مختلفة«.
ويأتــي المهرجــان هذا العــام تحت 
شــعار »الســينما ألجل القدس« في 
احتفــاء بالمدينــة التــي تســتضيف 
المهرجــان وتعلــن عــن وجودهــا 

المستمر إنسانيا وثقافيا.
وتضــم قائمة األفالم المشــاركة في 
المهرجان ضمن فئة األفالم الروائية 
الطويلة أفــالم على غرار »غدوة« 
)تونــس(، »يوروبــا« )العــراق(، 
فيمــا  )لبنــان(  خلــص«  »قلتلــك 
تشــمل فئة األفالم الوثائقية »كابتن 
الزعتــري« )مصــر(، »يوميــات 
)فلســطين(،  جبرائيــل«  شــارع 
»محكوم عليه في غزة« )فرنســا(، 
»من القاهــرة« )مصــر(، »إعادة 
الــزرق«  و«الســجناء  تدميــر« 
)لبنــان(، كما يعــرض أفالم خارج 
مســابقة المهرجــان ومنهــم أفــالم 
»تقــي«  )لبنــان(،  »الجــدار« 
رمضــان«  مدفــع  »ضــارب  و 

)فلسطين(.
كمــا ينظــم إلــى جانــب عــروض 
األفالم عدة ورشــات وندوات أهمها 
ورشــة كتابة السيناريو تحت عنوان 
»القــدس 2050، وورشــة حــول 
النقد السينمائي وستعقد ندوه خاصة 
يجري خاللهــا عرض أفالم وثائقية 

قصيرة عن القدس ومناقشتها.
للتذكيــر، مهرجــان القدس للســينما 
العربيــة هو مبــادرة ثقافيــة تحتفي 
بإنجازات الســينما في العالم العربي 
كما تتيح الفرصة للجمهور لالطالع 
علــى المنتــوج الســينمائي العربي 
والتعرف عليه والتفاعل مع صناعه.

                    عين الجزائر/واج

نسيم طالب، مصور فوتوغرايف ورسام حريص عىل مستقبل 
قصبة الجزائر

n يحــرص نســيم طالب العاشــق 
للفنــون والهاوي لتاريــخ الجزائر 
القديمة، على المســاهمة بموهبته 
ورســام  فوتوغرافــي  كمصــور 
بريشــته في تخليد قصبــة الجزائر 
والمحافظة على تراثها، مســتعمال 

األلوان المائية وقلم الرصاص.
فقــد تمكــن نســيم طالــب، المولود 
بالجزائــر العاصمة والذي شــارف 
علــى ســن الخمســين، مــن جعــل 
شغفه وسيلة لمكافحة النسيان واداة 
لتخليد مهارات فن العيش الضاربة 
في التاريخ التــي تميز هذا الفضاء 
التاريخي للتراث العالمي لإلنسانية.
ويرجــع الفضل في صقــل موهبته 

المهنــدس  جــاره  إلــى  كرســام 
والفنــان التشــكيلي ولصديقه الفنان 
فــي الموســيقى األندلســية، طارق 
حمــوش، الذي غادر الحياة بشــكل 

مأساوي وفي زهرة الحياة.
فقد كانت مساهمة هاذين الشخصين 
أكبر عون له من أجل إثراء معارفه 
فــي الوقت الذي اكتشــف في مطلع 
ســنوات الـ 90، ميوله إلى الرسم، 
ثــم الى فن التصويــر الفوتوغرافي 
وموســيقى الصنعة، مما دفعها إلى 
استكشــاف شــغفه رغــم االوقــات 

العصيبة التي مرت بها البالد.
كما أنه اكتشف قصبة الجزائر عبر 
صــور فوتوغرافية قديمة وبطاقات 

بريدية، كان يقلدها بشكل جيد سواء 
بتقنيــة قلــم الرصاص أو بواســطة 
الحبــر الصينــي، ليقــّرر فــي أحد 
األيام أن يرى بأم عينيه هذا الموقع 
الذي ظل حتــى ذلك الحين غامضا 

بالنسبة اليه.
وسمح له هذا القرار بتحقيق صوره 
الخاصــة وااللتقــاء بعديــد لفنانين 
مــن مختلــف التوجهات مــن بينهم 
صانــع األثاث، خالد محيوت، وكذا 
مؤرخيــن اســتطاع مــن خاللهــم، 
تطويــر معارفه بخصــوص تاريخ 
المكان منذ العهد العثماني إلى غاية 

حقبة االستعمار الفرنسي.
وتتنــاول أعمــال الفنــان الموهوب 
والعصامــي، رســومات شــتى من 
بينها جون الجزائر وونوارســه أو 
أزقة القصبة ونافوراتها ومساجدها 
وجوامعهــا ومقاهيها الموريســكية 
بمينــاء  والصياديــن  وحرفييهــا 

الجزائر. 
وصرح لــواج في هــذا الصدد أن 
»القصبة تمثل بالنســبة لي مصدر 
الهــام فنــي وإبداعي، أنهــا محور 
تاريخنــا، إال أن وضعيتهــا الحالية 
المتدهورة، ال تثنيني عن اإلعجاب 
بأوقــات مجدها ومحاولــة تخليدها 

عبر لوحاتي«.
»الجزائــر  أن  إلــى  أشــار  كمــا 

العاصمــة برمتهــا، فضــاء مفتوح 
وليســت القصبــة لوحدهــا، أننا ال 
نعــي ذلــك، كوننا منشــغلين كثيرا 
بالروتيــن اليومــي، لكــن ان تمعنا 
جيدا بمــا يحيط بنا من أثار ومعالم 
وأضــواء فــي هــذه المدينــة، فإننا 

سنقع تحت تأثيرها«.
النســاء  إن  يقــول  وأضــاف 
العاصميــات المرتديــات لباســهن 
التقليــدي األنيــق، الحايــك، الــذي 
يعكس بياضه الساطع، نقاء وجمال 
روح نســاء ذلــك الزمــان وتلــك 
األضــواء التي تنير ليــل الجزائر، 
التــي مــا فتئــت تلهم األشــخاص 
المولعيــن بالجمــال، لهــا حضور 

كبير في لوحاته.
كما أن لوحات نســيم طالب، تنسي 
المتدهــورة  الوضعيــة  لألســف، 
الجزائــر  مدينــة  أجــزاء  لغالبيــة 
القديمــة وتخليــد هذا الحلــم في أن 
نراهــا يومــا تبعث مــن جديد من 
ركامها، وتكتســي بألوانها وعبقها 
وذلك الصخب اليومي الفريد الذي 

يشهد على مدينة تضج بالحياة.
أمــا الحلم الذي يراود الفنان نســيم 
طالــب، فيتمثــل فــي جمــع هــذه 
األعمال في كتــاب جميل، مرفوقة 
بنصــوص مســتوحاة مــن التراث 

المحلي العاصمي.

عثر عمال بناء على بقايا سفينة عمرها 
العاصمــة  700 عــام تحــت شــوارع 
اإلســتونية تاليــن، أثنــاء أعمــال حفر 
علــى عمق يقترب مــن 1.5 متر تحت 
األرض، حيــث اســتخرج العمــال بقايا 
الســفينة المصنوعة من خشــب البلوط 
والتــي يبلــغ طولها أكثر مــن 78 قدًما 
)24 متــًرا( مع عارضة، وهي أوســع 
نقطة للسفينة، يبلغ عرضها حوالي 29 

قدًما )9 أمتار(.
فــي  الباحــث  التــى  بريــت  وقــال 
 Live المتحف البحــري اإلســتوني، لـ
األصلــي  الطــول  »كان   :Science
للســفينة أكبر، نظــًرا ألن الجذع مفقود 
وقوس الســفينة تالــف«، مضيفا: »من 
المحتمل أن تكون الســفينة قد صنعت ي 
بدايــة القرن الرابع عشــر« وفقا لتحليل 
»ديندروكرونولوجيكال »، وهو فحص 
لحلقــات األشــجار الموجــودة فــى بقايا 
السفينة الخشبية، والسفينة للوهلة األولى 
تشــبه إلى حد بعيد الســفن الموجودة في 

أوروبا من نفس الفترة الزمنية.

ولم تكن السفينة مدفونة على عمق كبير 
بل إنها كما ذكــر، كانت مليئة بالرمال، 
وقــد فســر بريــت التــى ذلك بأنــه من 
المحتمل أن البحر مــأل القارب تدريجًيا 
على مــر القرون حيث كانــت الطبقات 

المختلفة من الرمال مرئية.
ومنــذ اكتشــاف الســفينة كانــت هنــاك 
»تــرس  هــى  الســفينة  بــأن  تكهنــات 
هانزي« وهي ســفينة شــحن استخدمت 
للتجارة من قبــل الرابطة الهانزية وهي 
مجموعة من النقابات التجارية من جميع 
أنحــاء أوروبا بين القرنين الثالث عشــر 
والخامــس عشــر، ومع ذلــك، قال التي 
إنه من الســابق ألوانه في عملية التنقيب 

تحديد منشأ السفينة بدقة.
وقــال: »مــن المحتمــل جــدا أن تكون 
ســفينة شــحن نظًرا ألننا ال نعرف حتى 
اآلن أصــل األخشــاب إذ أن التحليالت 
الشجرية ال تزال أولية، لذلك ال أريد أن 
أذكــر التواريخ الدقيقة أو األفكار األولى 
حول أصل األخشاب التي بنى منها جسم 

السفينة«.

العثور عىل سفينة عمرها 700 عام تحت األرض 
يف شوارع العاصمة األستونية تالني 
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في ذكرى رحيله الثانية 

أيقونة الفن الجزائري إيدير... رمز اإلبداع والعطاء

مطالب بتعيني إميليا كالرك بدال من أمبري 

هريد فى فيلم "آكوامان"

n كشــفت عــدة تقارير أجنبية، 
عــن مطالبات شــعبية الســتبدال 
هيــرد  أمبيــر  العالميــة  النجمــة 
بالنجمــة العالمية أميليــا كالرك، 
فــي دور فيلــم »آكوامــان« بعــد 
دارت  التــي  الكثيــرة  الشــائعات 
فــي  بتورطهــا  مؤخــراً  حولهــا 
االعتــداء علــى زوجهــا الســابق 
جونــي ديب، بعد ان ادانها األخير 
ورفــع دعــوى قضائيــة ضدهــا 

بسبب التشهير.
وكانت قد كشفت الشركة المنتجة 
للفيلم المنتظر »آكوامان2«، عن 
تأجيــل طــرح عــرض الفيلم في 
الســينمائي، ومن  العــرض  دور 
المقــرر أن يطرح الفيلــم الجديد 
تحت اسم »آكوامان آند ذا لوست 
كينغــدوم«، وكان من المفترض 
أن يصل دور العــرض المختلفة 

حــول العالــم فــي 16 ديســمبر 
مــن العام الجــاري 2022، لكنه 
سيطرح في 17 مارس من العام 

المقبل 2023.
وتــدور أحــداث الفيلــم الخيالــي 
»آكوامــان« حــول آرثــر كاري 
الذي يعرف أنه الوريث الشرعي 
لـــ مملكــة أتالنتس تحــت الماء، 
والذي يجــب عليه أن يتقدم لقيادة 

شعبه ويصبح بطال للعالم.
الفيلــم بطولــة جايســون موموا، 
وآمبر هيــرد، ونيكــول كيدمان، 
وراندال بارك، وباتريك ويلسون، 
ودولــف لوندجرين، وويليم دافو، 
وجراهــام ماكتفيــش، الفيلــم من 
تأليــف جــوف جونــز، ومورت 
واينجير، وجيمس وان، وســوف 
بيل، وبول نوريس، ومن إخراج 

جيمس وان.

سعد لمجرد وإليسا يف "ديو" غنايئ معا 

ألول مرة وهذا موعد طرحه

n أعلن النجم والمطرب المغربي 
ســعد لمجرد عن أول صورة تجمعه 
بالفنانة اللبنانية إليســا من كواليس 
التحضيــر ألغنيتهمــا الجديدة »من 
أول دقيقــة«، مشــوقاً عــن موعــد 

طرح أغنيتهما الجديدة.
وعبر حســابه على إنســتغرام، نشر 
ســعد لمجــرد، صــورة ظهــر فيها 
وهــو يحضن إليســا وأرفقها بتدوينة 
كشــف من خاللها عــن موعد طرح 
األغنية، قائاًل: »من أول دقيقة لحبك 
قلبي مــال... عرفتي بميــت طريقة 
تغيري حال بحــال. يوم األربعاء 4 
ماي على الســاعة الثالثة بعد الزوال 

بتوقيت المغرب«. 
وســبق وأن نشــرت إليســا صــورة 
ظهــرت فيهــا مع شــخص مجهول، 
مــن أجــل الترويــج ألغنيتهــا »من 
أول دقيقــة«، وخمن متابعوها هوية 
الرجل الــذي التقطت معه الصورة، 
وكان أغلبهــم يرجح أن يكون ســعد 

هو من سيشاركها الغناء. 
وكانــت إليســا قــد َصّرحــت خالل 

حلولها ضيفــة ببرنامج »مراحل«، 
مؤخــراً مع اإلعالمي علي العلياني، 
بأنّها تســتعد لطرح ألبومهــا الجديد 
قريباً، ولكنّها ســتطرح أغنية منفردة 
على شكل ديو غنائي ستجمعها بفنان 

مغربي يوم عيد الفطر.
وتم تداول تصريح إليســا بخصوص 
هذا الديو، بشــكل كبيــر عبر مواقع 
التواصــل االجتماعي، ورجح بعض 
الــذي  الفنــان  يكــون  أن  النشــطاء 
ســتتعاون معه )ملكة اإلحساس( في 
هــذا العمل هو الفنان ســعد لمجرد، 
خاصــة أنّها التقت بــه مؤخراً خالل 

زيارتها لمدينة باريس الفرنسية.
وتتواجد حالياً الفنانة إليســا بباريس، 
حيــث تقاســمت مــع متابعيهــا على 
االنســتغرام، صورتين لها من مدينة 
األنوار، َظَهــَرت فيهما مع عدد من 
أصدقائهــا من بينهم خبيــر التجميل 
بســام فتوح والمنتــج التنفيذي آلخر 
ألبوماتهــا جان نخول وأرفقتهما بهذا 
التعليــق: »صباح الخيــر من مدينة 

الحب«.

n أحيا عشاق أيقونة الفن الجزائري واألغنية 
القبائليــة »إيديــر« ذكرى رحيله الثانية، بنشــر 
صوره وأغانيه الخالدة وكــذا اللقاءات الصحفية 
والحــوارات أجرتهــا معه كبرى وســائل اإلعالم 

الدولية.
الفنان حميد شــريط المعروف بإيدير رمز العطاء 
الفني الذي جاب العالم واستحق بجدارة لقب سفير 
األغنيــة القبائلية بعد نحــو نصف قرن من اإلبداع 
واإلثــراء للمكتبة الموســيقية الجزائرية بأســلوب 
عصري متميّز تمكــن بفضله في التعريف وحمل 

التراث الفنــي والثقافي الجزائــري خارج الحدود 
وإيصاله للعالمية.

وقــد اشــتهر الراحل بأغانيــه الراقية المســتوحاة 
مــن عمــق التــراث األمازيغية واســتنباطه أجمل 
األنغام من أساطيره مضفيا عليها لمسته العصرية 
العالميــة مثــل أغنيــة »أفافا اينوفــا« التي رددت 

بأشهر المسارح في العالم. 
  ولــد الفنــان الراحل إيدير واســمه الحقيقي حميد 
شــريط، عام 1949 في قرية آيت لحســن بتيزي 
وزو، وأظهــر مبكرا اهتماما بالفن والطرب حيث 
بدأ تعلم العزف على آلة الغيتارة مع متابعة دارسته 
الجامعية في تخصص الجيولوجيا لكن شغفه بالفن 
كان األقــوى وفضل الغناء الــذي بدأه في 1973 
وبلغ الشهرة العالمية في عام 1976 بأغنيته »فافا 
إينوفــا« التــي أذيعت في 77 بلــدا وترجمت إلى 

20 لغة.
ويشــمل الســجل الموســيقي للفنــان إيديــر الذي 
توفــي الفنان إيدير في 2 مــاي 2020 بالعاصمة 
الفرنسية باريس عن عمر يناهز 70 عاما، حوالي 
10 ألبومات، ســاهم من خاللهــا في الحفاظ على 
اإلرث الشــفهي األمازيغــي للمــرأة التــي كرمها 

إيدير في جــل أغانيه وبالرغم من أنه كان كتوما، 
أحــب الفنان تقاســم مع المغنييــن اآلخرين فضاء 
تعبيره »زويت رويــت« مع خالد، التي أصبحت 
»الهربة ويــن« أداها ملك الــراي، و »أزواو«، 
وهــي أغنيــة أخرى من بين إنجازاتــه التي غناها 
مع الشــاب مامي و »لفهامة أو »ثغري بوغذوذ« 

)نداء الشعب(.
وقرابــة 50 ســنة، نجح الراحل إيديــر في رهان 
المســار الفنــي المنتظــم خدمــة للتــراث الثقافــي 

الجزائري.
وشــارك في ألبومــه األخير »هنــا وهناك« الذي 
صدر سنة 2017، مغنيون فرنسيون ذوي صيت 
عالمــي علــى غــرار شــارل أزنفور وفرنســيس 

كابريل وبرنار الفيليي.
وعــاد مؤدي األغنية العريقــة »أفافا إينوفا«، إلى 
جمهــوره ســنة 2018 من خالل حفليــن بالقاعة 
البيضاويــة للمركــب األولمبــي محمــد بوضياف 
الســنة األمازيغيــة )12  ينايــر، رأس  بمناســبة 
جانفــي(، وأمام جمهــور يفــوق 5000 متفّرج، 
وذلــك بعــد غياب قــارب 40 ســنة عــن الركح 

الجزائري.

تأجيل طرح فيلم "أشباح أوروبا" يف دور العرض 

n أجــل صناع فيلم »أشــباح أوروبــا« بطولة 

النجمــة اللبنانية هيفاء وهبــي ومصطفى خاطر 
وأحمــد الفيشــاوي، طرحــه فــي دور العــرض 
الســينمائي لموعد آخر، حيث خرج من المنافسة 
على شــباك التذاكــر في اللحظــات األخيرة دون 
اإلفصــاح عــن موعــد جديــد لطرحــه فــي دور 

العرض.
وتــدور أحــداث الفيلــم فــي إطــار من األكشــن 
والمغامرات بشــكل جديد ومختلف، باإلضافة إلى 
بعض المشــاهد الرومانســية، قصة كريم فاروق 
وســيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو الســعد 

وشــريف يسرى، وإخراج محمد حماقي فى أولى 
تجاربه اإلخراجية السينمائية.

وتتنافس 3 أفالم دفعة واحدة على شــباك التذاكر، 
وهم فيلم »واحد تانى« بطولة النجم أحمد حلمى، 
وسيد رجب، وروبي، واحمد مالك ونسرين أمين، 
تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شــاكر خضير، 
وانتاج سينرجى فيلمز، وفيلم »العنكبوت« بطولة 
النجــم أحمد الســقا وظافر العابديــن ومنى زكى، 
إخــراج أحمد نــادر جالل، وفيلــم زومبى بطولة 

على ربيع وحمدى المرغنى وكريم عفيفى.

"وعرفتك" لماجد المهندس تحصد آالف المشاهدات
n تمكــن الفنان ماجد المهندس 
من الدخول إلى قائمة الفيديوهات 
موقــع  عبــر  مشــاهدة  األعلــى 
الفيديوهات الشــهير »يوتيوب«، 
وذلك مــن خالل أغنيتــه الجديدة 

»وعرفتك«.

آالف  األغنيــة  حققــت  حيــث   
المشــاهدات في غضون ســاعات 
من طرحهــا واحتلــت المركز الـ 

14 في الفيديوهات الرائجة.
األزيــاء  عارضــة  وشــاركت 
العالمية إيرينا شايك بالفيديو كليب 

الخــاص باألغنية كمودل، ونشــر 
ماجــد المهندس مقطــع فيديو من 
الكليب عبر حســابه الخاص على 
التواصــل اإلجتماعــي »  موقــع 
»وعرفتك  وعلــق:  انســتغرام«، 
حاليــا علــى يوتيــوب.. وعرفتك 

كلمــات تركــي ال الشــيخ، الحان 
موســيقي:  توزيــع  ســعد،  وليــد 
جالل الحمداوي، مكس وماســتر: 
جاســم محمد، بمشــاركة عارضة 
االزياء العالمية ايرينا شايك شكر 

خاص«. 

أحمد حلمى يحقق ايرادات غري مسبوقة ويسجل 5 ماليني جنيه بأول أيام عيد الفطر 
n حقــق فيلم »واحد تانــي« بطولة النجم أحمد 
حلمــي نجاًحا كبيــًرا وإيرادات غير مســبوقة منذ 
انتشار وباء وكورونا، حيث حقق 5,044,955 
ماليين جنيه وذلك في أول أيام عيد الفطر المبارك 
ليحتل صــدارة ترتيب إيرادات موســم أفالم العيد 
بعد تصدره للحفالت األولى أيًضا ليلة العيد، لتصل 
إيراداتــه الكليــة حتى صباح اليــوم إلى 6 ماليين 
جنيــه و100 ألــف؛ ليعــود الفنــان أحمــد حلمي 

للصدارة بعد غياب لسنوات.
وفاجــأ النجم أحمد حلمى جمهــوره ومحبيه بأغنية 
جديــدة بعنــوان »الحركة دى« وهــى أغنية فيلمه 

الجديــد »واحــد تانــى«، واألغنيــة مــن كلمــات 
مصطفى حدوتة وألحان وتوزيع كوليبكس، وليس 
الغنــاء أمــر غريب علــى النجم أحمــد حلمى فمنذ 
انطالقتــه في الســينما، وهو مميــز باألغاني التي 

يغنيها ضمن أحداث أفالمه.
ويشــارك فى بطولــة فيلم »واحد تانــى«، بجانب 
النجم أحمد حلمى، كل من الفنان عمرو عبد الجليل 
والفنانة نســرين أمين وروبــي ونور إيهاب وأحمد 
مالك والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد 
شــاكر خضيــر، وإنتاج شــركة ســينرجى فيلمز، 

وماجيك بين وأفالم مصر العالمية وأوسكار.

حسني الجسمي يطرح "طري المحبة" من كلمات ويل عهد ديب

n طرح الفنان حسين الجسمي أغنية جديدة من 
أشــعار ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشــد 
آل مكتوم »فزاع«، بمناســبة عيد الفطر المبارك، 

وهي بعنوان أغنية »طير المحبة«.

أغنية »طيــر المحبة« ألحان الفنان فايز الســعيد، 
وتوزيع موســيقي للموزع نور هاشم، وقام بعملية 
المكساج والماستر م. جاسم محمد. وتقول كلماتها

»طير المحبــة كفخ ياضامر الســرجوف...وعلى 
طوى الضلوع صدر اللي يبيك أوكر

لــو تنكر إن قلبك المرهف علي ملهوف...وتســأل 
القلب قال القلب ال تنكر

تشــكر على البســمة اللي نارها فــي الجوف...أما 
على الصد والهجران ماتشكر

بنــات آدم وحــواء مــن عنــود النوف...واللي الى 
عرضت جمالها يسكر«

وكان ســبق وطرح النجم حســين الجســمى أغنية 

»أمــي جنة«، مــن ألحانه وكلمات الشــاعر كرار 
الدلفى، وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر جاسم 

محمد، وذلك لالحتفال بعيد األم.
وتقــول كلمات األغنية: »أمي جنة هللا يقول.. أمي 
علمتنــي األصول.. أمي بيها الخير أشــوف.. أمي 
دنيا وبيها أطوف.. أمــي دكتورة ودوا.. أمي أعز 
مــن الهوا.. أمي مــا تعرف حقد أمــي.. أحلى من 
الــورد كون أحّول عمــري الها.. كــون آنا أموتن 
قبلها.. أمي من نجوع نأكل من إيديها.. شــقد أحب 
ســوالف أمي مــن رحت فدوة لحچيهــا.. ما أقلك.. 
أمــي كعبة ومــا أقلك بيها أطوف.. بــس أقلّك أمي 

عين وبليّا عين شلون أشوف...«  

عين الجزائر 
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هانية بركات فنانة تطوّع الخشب لصنع تحف من التراث 
بلمسة عصرية وشخصية

بــركات  هانيــة  الســيدة   n
أولبصير فنانة جزائرية، تداعب 
أناملهــا الرقيقــة مادة الخشــب 
لتحّولهــا إلى تحــف فنية أخاذة 
بجمالهــا ودقة أشــكالها ودفئ 
المستلهمة  وألوانها  رسوماتها 
من التراث المحلي األصيل، كما 
تعمــل الحرفية على إعادة مادة 
الخشــب إلى أهميتها ومكانتها 
فــي الديكورات الداخلية للبيوت 
الجزائرية وعلــى ترميم القطع 

األصيلة والنادرة.
واختــارت هانيــة التي تعشــق 
هــذه االعمــال االشــتغال على 
الخشــب الــذي الهــم بصالبتــه 
ونبله كبار المبدعين من أســاتذة 
النحــت والنقش وكــذا مصممي 
الديكورات على مدى العصور. 
فــي  عــادة  الفنانــة  وتشــارك 
المعــارض الحرفية بمجموعات 

أنيقة من التحف الخشــبية والتي 
تتنــوع بين الفنيــق، أو صندوق 
لعروسة عند العاصمين، والذي 
لــه مكانــة كبيــرة فــي قلوبهم، 
وأيضــا المائــدة أو »الميــدة » 
بالعاميــة، هذه الســفرة التقليدية 
التــي لها وقــع ومكانــة خاصة 
في مخيــال المجتمع، وطاقم من 

الكراسي تناسبها.
كمــا تعــرض الحرفيــة تحــف 
أخرى مــن بينها المرايا المّزينة 
برسومات مستلهمة من الطبيعة 
وتحــف فنيــة صغيــرة مزينــة 
اللباس  برســومات تعبــر عــن 
التقليــدي المحلــي مثــل الحايك 
والماليا التي جسدتها هانيا على 
»سادات الصفحة« التي توضع 
بيــن صفحات الكتاب إلى جانب 
أوانــي منزليــة مصنوعــة من 
الخشب ومزينة ايضا برسومات 

وأشــكال هندســية متنوعة وكذا 
تحف أخرى تســتعمل في حمل 

المصاحف.
وبكثيــر مــن الجــرأة والعزيمة 
الفــن  عالــم  هانيــة  اقتحمــت 
والحــرف، منــذ أكثر من خمس 
ســنوات، من خالل مهنة كانت 
حكــرا علــى الرجــال، وزادت 
وتيــرة عملها خالل فترة الحجر 
الصحــي حيــث اكتشــفت كمــا 
صرحــت لــواج انجــذاب كبير 
للرســم علــى الخشــب وأيضــا 
ترميــم التحــف القديمة، مضيفة 
أنهــا كانت منذ الصغر »منبهرة 
بالتحف المصنوعة من الخشــب 
وضمنها صندوق قديم مخصص 
لحفظ الثياب ملــك لجدتها حيث 
واأللــوان  الرســومات  جلبــت 
الجميلــة التــي تّزيــن الصندوق 
اهتمامهــا وحركــت فيها موهبة 
دفينة قررت فجأة أن تفجرها«.

كما اقتحمت الحرفية ايضا مجال 
الترميم، بالرغم من تكوينها في 
معهد الرياضة وكونها أول امرأة 
جزائريــة حكــم تديــر مباريات 
كرة القدم النســوية، وتتذكر أول 
تجربــة لها في هذا المجال بدأت 
بترميــم صنــدوق قديــم بطلــب 
مــن صاحبته التــي توارثته عن 
اســالفها وكان صندوقــا جميال 
لكن دون رســومات، وبعد ذلك 
وجــدت نفســها مولوعــة بهــذا 
الفن وبدأت فــي تصنيع وترميم 

التحف الخشبية.
وبخصــوص مســألة الترميــم، 
قالت الحرفية أن هذا التخصص 
الرجــال  علــى  حكــرا  »كان 
لكنهــا اقتحمته بعــزم وإصرار 
وهي تقــوم حاليا بتعليم شــباب 
فــي ورشــات تكوينيــة قصيرة 
المــدى« )يوميــن إلــى 3 أيام( 
ويأتي الشــباب مــن عدة مناطق 
كما تقدم أيضا تكوينا على المدى 
الطويل، وأكدت أن نســبة كبيرة 

من المتربصين من النساء. 
وأضافت أنها تجد نفسها مجبرة 
في بعض حــاالت الترميم على 
إدخال تغييرات على التحفة عند 
الضــرورة وذلك على مســتوى 
الشــكل وأيضا األلــوان لتعطي 

وهج للتحفة.
التــي  ونجــد ضمــن االعمــال 
قامــت بترميمها المهود )أســرة 
بالــدوح  المعروفــة  االطفــال( 
عنــد العامــة، وكــذا حامــالت 
البنــادق التــي مازالــت تحتفظ 
بهــا بعض االســر، وتتميّز هذه 
وديكــورات  بأشــكال  التحــف 
متألقة كما تشــمل أعمال السيدة 
هانيــا علــى تحــف أخــرى من 
بينها الصينيــات المصنوعة من 
الخشــب ومربعات الســيراميك 
كما بــدأت أيضا في إدخال مادة 
النحــاس، فضال عن اســتعمالها 
في إبداعاتها رســومات وأشكال 

فارسية.
قالــت  وعــن ظــروف عملهــا 
األوليــة  المــادة  أن  المبدعــة 
متوفرة وتقوم هي أحيانا بتقطيع 
ونموذجــة التحف التي تشــتغل 
عليها لكن تبقى أسعار الصباغة 
مرتفعــة معربة في هذا الســياق 
علــى أملها في أن يلقى هذا الفن 
العنايــة والتشــجيع للحافظ على 
هذا الموروث الثقافي والســعي 
إلــى إدخــال مــواد أخــرى في 
العمــل كالنحاس. كمــا تأمل أن 
تصبــح مثل هــذه التحــف أكثر 
رواجــا وحضــورا فــي تأثيــث 

الفنادق والمطاعم الجزائرية.
وتبقــى أمنيتها هي الحصول في 
المســتقبل على فضــاء للتكوين 
وتفضل أن يكون في حي القصبة 
العتيق الــذي يضم بين أحضانه 
تحفة عمرانية مميزة تشجع على 

اإلبداع وتقديم األفضل.

                                 واج

خاليا رسطانية تحول إنزيما مفيدا إىل حارس 

رشير لحمايتها

n اكتشف فريق دولي من الباحثين، 
تحول أحد اإلنزيمات المهمة في الجسم، 
من أداء مهمة مفيدة، وهي المســاعدة 
فــي إزالة الخاليا غيــر المرغوب فيها، 
الخاليــا  يحمــي  إلــى حــارس شــرير 
الســرطانية من العالج اإلشعاعي، وتم 
اإلعــالن عــن هــذا اإلنجــاز فــي العدد 

األخير من دورية »ساينس«.
وعكــس الفريــق الدولي بقيــادة باحثين 
من مركــز ابتكار وأبحــاث التكنولوجيا 
الحيوية بجامعــة كوبنهاغن بالدنمارك، 
الصــورة  فــي  االكتشــاف  تفاصيــل 
المصاحبة لبيانهم الصحافي عن الدراسة 
المنشــور أول مــن أمــس علــى موقــع 
»ســاينس إكس نيتورك«، حيث توضح 
الصورة كيفية نجاح الخاليا الســرطانية 
في تحويل إنزيم »عامل تجزئة الحمض 
النــووي«، والمعروف اختصاراً باســم 
»CAD«، مــن بروتيــن مفيــد يكســر 
الحمــض النــووي أثنــاء مــوت الخاليا 
المبرمــج ويعــزز تمايــز الخاليــا، إلى 
حارس شرير يحمي الخاليا السرطانية.

مــن  حزمــة  إطــالق  أن  والمفتــرض 
اإلشــعاع على األورام السرطانية يمكن 
أن يقتــل الخاليا التي تتكون منها، ولكن 
فــي كثيــر مــن األحيــان، تنجــو بعض 
الخاليــا مــن الهجــوم، ما يســمح للورم 

بالبدء في النمو مرة أخرى.
وأظهــرت األبحاث الســابقة أن الخاليا 

غير السرطانية غالباً ما تنشط ما يعرف 
 ،»G1 بـ«نقطــة تفتيــش دورة الخليــة
كوســيلة للحمايــة الذاتية عنــد تعرضها 
لإلشــعاع، لكــن هذه اآلليــة ال تعمل مع 
الخاليا الســرطانية، وترك ذلك الباحثين 
يتســاءلون عن كيفية بقاء بعض الخاليا 
الســرطانية علــى قيــد الحياة بعــد هذا 

العالج.
وفــي الدراســة الجديــدة كان الباحثــون 
يجرون جهود فحص مع خاليا سرطان 
العظــام عندما الحظوا أن إنزيم »عامل 
تجزئــة الحمض النووي CAD«، يبدو 
أنــه يلعــب دوراً في منع مــوت الخاليا 
الســرطانية، فبعد إطالق اإلشــعاع على 
عينــات الخاليــا الســرطانية، وجدوا ما 
وصفــوه بـ«الشــقوق الغامضــة« فــي 
خيوط من حمضها النووي، نشــأت بعد 
نحــو 12 إلــى 18 ســاعة مــن تطبيق 

اإلشعاع.
ولالشــتباه فــي مســؤولية اإلنزيــم عن 
هذه الشــقوق، قامــوا بتعطيله في بعض 
أكثــر  الخاليــا  وأصبحــت  العينــات، 
حساسية لإلشعاع، وأصبحت تميل أيضاً 
إلى الدخول في االنقســام في وقت أبكر 
مــن المعتاد، وبعد ذلــك زرع الباحثون 
خاليا ورم بشــرية في الفئران واختبروا 
تأثير إضافــة اإلنزيم إلى هــذا المزيج، 
وأدى هــذا إلى وجــود خاليا كانت أكثر 

قدرة على تحمل العالج اإلشعاعي.

بعد 77 عاما.. جنود أمريكيون يعيدون كعكة 

تعود للحرب العالمية الثانية لصاحبتها 

n أهــدى الجيش األمريكي ســيدة 
إيطاليــة تدعــى ميري ميــون كعكة 
عيد ميالد، بداًل مــن تلك التي أكلها 
الجنــود األمريكيــون عندمــا دخلوا 
بلدتها خالل إحدى المعارك األخيرة 
في الحــرب العالميــة الثانية، وذلك 
خالل احتفالهــا بعيد ميالدها الـ 90 
عامــاً، الخميــس الماضــي، وكانت 
الكعكة مــدّون عليها عبــارة »عيد 
ميــالد ســعيد« باللغتيــن اإليطالية 
واإلنجليزية، األمر الذي جعل المرأة 
العجوز تتأثر بشدة لدرجة إنها بكيت  
في حفــل عيد ميالدها الذي أقيم في 

فيتشنزا، شمال غرب البندقية.
ووفقا لموقع« stripes »، صادف 
يوم ميالد العجوز الذكرى الســنوية 
لليــوم الذي شــقت فيه فرقة المشــاة 
الثامنة والثمانين طريقها إلى المدينة 
التــى تعيش فيها العجــوز وذلك في 
28 أبريــل 1945، ووفقــا للجيش 
األمريكــي، أمضت ميــون فى ذلك 
الوقــت الليلــة مــع والدتهــا مختبئة 

فــي مزرعتهم في قرية ســان بيترو 
األلمــان  الجنــود  وكان  القريبــة، 
النــار علــى  المنســحبون يطلقــون 
منزلها، وعندما اســتيقظت ميون في 
صباح يوم عيد ميالدها الثالث عشر، 
كان الجنــود األمريكيون قريبون من 

المنطقة.
وقالت حامية الجيــش األمريكي في 
إيطاليــا إن والــدة ميون أعــدت لها 
كعكــة عيــد ميالدهــا وتركتها على 
حافــة النافــذة لتبــرد، لكنهــا اختفت 
على مــا يبدو أن الجنود األمريكيون 
الجياع الذيــن اســتقبلهم المواطنون 
اإليطاليــون بالنبيــذ والخبــز أثنــاء 
دخولهم فيتشــنزا على طول الطريق 

الرئيسي، أخذوا الكعكة من النافذة.
وبــدت ميــون مندهشــة مــن إعادة 
الجنــود األمريكييــن الكعكة بعد 77 
عاًمــا، وشــعرت بالســعادة الغامرة 
عندما غنى حشــد صغيــر يضم قادة 
أمريكييــن ومســؤولين إيطاليين لها 

»عيد ميالد سعيد«.
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n رفعــت موظفــة ســابقة في 
اإللكترونيــة  التجــارة  شــركة 
أمــازون دعــوى قضائيــة ضد 
الشــركة يوم االثنيــن قالت فيها 
إنها تعرضــت للفصل دون وجه 
حق والمطالبة بإعادة رد راتبها 
بعدما أصيبت بمرض كوفيد19- 

واحتاجت وقتا طويال للتعافي.
 29( بريتانــي هــوب  وطلبــت 
عامــا(، وهــي مديــرة عالمــة 

تجارية سابقة لخط األزياء التابع 
ألمــازون والــذي يحمل اســم ذا 
دروب ومقره مانهاتن، بتعويض 
عن الضــرر الناتج عــن انتهاك 
قوانيــن اتحادية وقوانيــن مدينة 
نيويــورك المتعلقــة بالعجز عن 

العمل.
وقالت إنها دخلت المستشفى بعد 
تشخيص إصابتها باإلنفلونزا في 
الثالث من فبراير/شــباط 2020 

بعد أربعة شهور من تعيينها، قبل 
أســابيع من بدء انتشــار فيروس 

كورونا في الواليات المتحدة.
وأضافــت أنها “أدركت في وقت 
الحــق” أنها “مصابــة بأعراض 

كوفيد شديدة”.
ولم تذكر الشــكوى المقدمة أمام 
محكمــة مانهاتن االتحادية ما إن 
كان تــم تشــخيص إصابة هوب 
بكوفيــد19- أو ال. وذكــرت أن 

هــوب قدمت أيضا شــكوى أمام 
اللجنــة األمريكية للمســاواة في 

فرص العمل.
ولــم ترد أمــازون علــى طلبات 
للتعقيــب. وقالت هــوب إنه بعد 
انتشار الجائحة وعملها لساعات 
طويلــة بــدأت تراودهــا أفــكار 
انتحاريــة وتدهــورت صحتهــا 

البدنية.
وقالت إنها طلبت إجازة مرضية 
 ،2020 مايو/أيــار   12 فــي 
ممــا دفع الشــركة لحجــب بريد 
العمــل اإللكترونــي الخاص بها 
بطلبــات  الخاصــة  والصفحــة 
العجــز عــن العمــل واإلجازات 

بالشركة.
وأضافــت أن أمــازون فصلتهــا 
مــن العمــل بعــد ذلك بشــهرين 
“لتغيبها عــن العمــل” وألزمتها 
بدفع 12273 ألف دوالر تزعم 

الشركة أنها مستحقات زائدة.
وذكــرت الشــكوى أن هوب “لم 
تتمكن من اســتكمال عملية طلب 
إجــازة مــن عملها نظــرا لطول 
أمد وشــدة أعــراض كوفيد التي 

أصيبت بها”.
                          )رويترز(
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facebook :  عني الجزائر اون الين

أنا أختكم نادية بحري من مواليد 04 ديسمبر 1995 ببرج 
بوعرريــج وأقيم في بلدية العــش تعرضت لحادث مرور في 
حافلــة نقل الطلبة الجامعين ســنة 2019 حينما كنت طالبة 
جامعية مما أدى الى بتر يدي اليســرى وتشــوهات في اليد 
اليمنــى نتيجة الكســور والجروح ما تســبب في دخولي في 
حالة نفســية رهيبة وقمت بمختلــف العالجات لكن الظروف 

المادية الصعبة حالت دون تكملتها .
اناشــد اهل الخير وذوي البر واالحســان على مساعدتي في 

تركيب يد اصطناعية متحركة وعملية تأهيل 
للعلم كنت تواصلت مع عيادة خاصة في تونس  تطلب مبلغ 

العملية 300 مليون سنتيم ولدي كل الوثائق واالثباتات 
للتواصــل معي قصد التأكد ومســاعدتي يرجى االتصال على 

االرقام 0657.45.95.09 او 0562.42.10.97 
وهذا رقم الحســاب الجــاري 0020543425 مفتاح 45 . 

بحري نادية 
انقذو شبابي بارك هللا فيكم انا اختكم

نداء إستغاثة

األستــــــــاذ/ سقــــاش ساســــي
محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء قسنطينة

الكائن مكتبه/ 02 نهـج بوغابـة عمـار قسنطينـة
هاتف/فاكس: 0770.95.44.92 - 031.93.85.37

محضر تكليف بالوفاء عن طريق النشر في جريدة يومية وطنية
)المادة: 412/04 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية(

ــة ذات  ــة عمومي ــراس مؤسس ــوق اه ــة س ــكك الحديدي ــل بالس ــة للنق ــركة الوطني ــب/ الش ــى طل ــاء عل - بن
طابــع تجــاري صناعــي الممثلــة فــي شــخص مديرهــا الجهويــة. العنــوان/ الكائــن مقرهــا بمحطــة عنابــة.                                                                        

–المختار)ة( موطنا له)ا( للتنفيذ بمقر مكتبنا الكائن بالعنوان أعاله.
قســنطينة.                                                                           الخــروب  دائــرة  القديمــة  بالمدينــة  العنــوان/  محمــد.  ترايكيــة  المدعــو)ة(/  -ضــد 
-بنــاء علــى الحكــم الصــادر عــن محكمــة: ســدراته. القســم: المدنــي. بتاريــخ: 04/11/18. رقــم الفهــرس: 
01471/18. رقــم الجدول:01174/18.الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة. المســلمة بتاريــخ: 25/06/2019. 

رقــم:361/19.
-بناء على محضر تكليف بالوفاء المحرر والمبلغ قانونا بتاريخ: 17/02/2022. 

-بناء على محضر تبليغ تكليف بالوفاء المحرر والمبلغ قانونا بتاريخ: 17/02/2022. 
-بناء على محضر تبليغ السند التنفيذي المحرر والمبلغ قانونا بتاريخ: 17/02/2022.

 .)RR 01140505025 :والمرسلين عن طريق البريد مضمن الوصول )وصل رقم
الخــروب. الصــادر عــن رئيــس محكمــة  يوميــة وطنيــة  فــي جريــدة  بالنشــر  بــاإلذن  -بنــاء علــى 

الترتيــب:603/2022. بتاريخ:16/03/2022.رقــم 
-بناء على المادة: 412 الفقرة 04 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري.

   نحــن األســتاذ/ ســقاش ساســي المحضــر القضائــي لــدى مجلــس قضــاء قســنطينة الكائــن مكتبــه بالعنــوان 
أعــاله، والموقــع أدنــاه.

- تم تكليف:
قســنطينة.                                                                           الخــروب  دائــرة  القديمــة  بالمدينــة  العنــوان/  محمــد.  ترايكيــة  المدعــو)ة(/   -

األداء: عــن  وصــل  مقابــل  التاليــة  المبالــغ  أيدينــا  بيــن  يدفــع  بــأن   -
1 - مبلـغ:772.199,00 دج المبلغ غير المستحق. 

2 - مبلـغ:750,00 دج المصاريف القضائية. 
3 - مبلـغ:57.568,43 دج أتعـاب تناسبية.

4 - مبلـــغ:10.306,00 دج ) 2255دج م.تكليــف بالوفــاء1898+دج م تبليــغ تكليــف بالوفــاء1898+دج 
م.تبليــغ الســند التنفيــذي2255+دج م.امتنــاع أو م.تنفيــذي1500+دج نقــل وتنقــل500+دج صفحــات 

مرفقــة(.
ــري  ــار جزائ ــة وعشــرون دين ــة وثالث ــة وأربعــون أالف وثمانمائ *المجمــوع:840.823,43 دج )ثمانمائ

وثالثــة وأربعــون ســنتيم(. 
  ونبهنــاه)ا( بــأن لــه)ا( مهلــة خمســة عشــر)15( يومــا للوفــاء تســري مــن تاريــخ تبليغــه)ا( بهــذا المحضــر 

وإال نفــذ عليــه)ا( جبــرا بكافــة الطــرق القانونيــة.
إثباتا لما تقدم حررنا هذا المحضر للعمل بموجبه قانونا.

األستاذ المحضر القضائي

األستاذ ميهوب جمال محضر قضائي بمجلس قضاء برج بوعريريج
الكائن مكتبه بحي  50 مسكن رأس الوادي هاتف 

035.63.22.14/0771.75.57.48
إعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني ) الجلسة الثانية والعشرون (

لمن تقدم بأعلى عرض
- بمقتضى أحكام المادة 750-749 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية .

لفائدة / ميهوب امحمد بن الديلمي
ضد / ميهوب عمارة بن الديلمي

بمقتضــى الســند التنفيــذي الحكــم الصــادر عــن محكمــة رأس الــوادي القســم العقــاري بتاريــخ 
02103/18 رقــم  فهــرس   01419/2018 رقــم  جــدول   19/09/2018

بتاريــخ  بوعرريــج  بــرج  قضــاء  بمجلــس  العقاريــة  الغرفــة  عــن  الصــادر  القــرار  بمقتضــى 
21/03/2019 قضيــة رقــم 02162/18 فهــرس 00618/19  الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة 

.29/04/2019 فــي  المؤرخــة 
فــي  الــوادي  رأس  محكمــة  لــدى  مودعــة   ) بأمــر  تقييــم   ( قضائيــة  خبــرة  تقريــر  بمقتضــى 
ــي  ــل ف ــار المشــاع المتمث ــه للعق ــي تقييم ــص ف ــذي خل ــم 436v  b/19 ال 09/07/2019 تحــت رق
القطعــة األرضيــة المســماة عيــن الســالم عليكــم المنتميــة إلــى قســم 15 مجموعــة ملكيــة 57 ببلديــة 
ســيدي امبــارك مســاحتها 10 هــك 50 ار 32 ســار إلــى اعتمــاد مبلــغ 21.000.000.00 دج 

ــي . ــزاد العلن ــع بالم ــة البي ــي لعملي ــعر افتتاح كس
ــم  ــخ 10/10/2019 تحــت رق ــا بتاري ــع المؤشــر عليه ــة شــروط البي ــداع قائم بمقتضــى محضــر إي

.  78/2019
ــوادي  ــار مشــاع الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة رأس ال ــع عق ــد جلســة بي بمقتضــى أمــر بتحدي

بتاريــخ 20/11/2019 تحــت رقــم 2230/19
- يعلــن الســيد ميهــوب جمــال محضــر قضائــي بأنــه سيشــرع فــي البيــع بالمــزاد العلنــي للعقــار المشــاع 
المتمثــل فــي : القطعــة األرضيــة المســماة عيــن الســالم عليكــم المنتميــة إلــى قســم 15 مجموعــة ملكيــة 

57 ببلديــة ســيدي امبــارك مســاحتها 10 هــك 50ار 32 ســار
يجــرى المــزاد يــوم االربعــاء الموافــق ل 2022/05/11 علــى الســاعة :11.00 ســا الحاديــة عشــر 

صباحــا بمقــر محكمــة رأس الــوادي             
بمقر محكمة رأس الوادي

- شــروط البيــع / إضافــة إلــى البنــود المذكــورة  فــي دفتــر الشــروط فــان الراســي عليــه يتحمــل كافــة 
ــع )1/5 (خمــس الثمــن و المصاريــف و الرســوم المســتحقة فــور رســو  ــزام بدف المصاريــف و االلت

المــزاد و  يدفــع المبلــغ المتبقــي فــي )08( أيــام
ــب  ــوادي أو بمكت ــة رأس ال ــط محكم ــة ضب ــع االتصــال بأمان ــروط البي ــر ش ــى دفت - و لالطــالع عل

ــاله. ــوان أع ــي بالعن المحضــر القضائ
المحضر القضائي

مكتب األستاذة طاهري فتيحة 
محضرة قضائية لدى محكمة أوالد ميمون اختصاص مجلس قضاء تلمسان 

شارع بلواثق عبد القادر -الطابق االول -أوالد ميمون تلمسان 
الهاتف :043.23.23.59

اعالن عن بيع عقار على الشيوع بالمزاد العلني
المادة 786 من قانون االجراءات المدنية واالدارية

بنــاءا علــى الحكــم الصــادر محكمــة اوالد ميمون-القســم العقــاري- بتاريــخ 
.21/00520 رقــم  فهــرس   2021/05/12

ميمــون  أوالد  محكمــة  رئيــس  الســيد  عــن  الصــادر  االمــر  علــى  بنــاءا 
ــة  ــد جلس ــن تحدي ــب 21/00287 المتضم ــم الترتي ــت رق 2021/12/29 تح

البيــع بالمــزاد العلنــي.
نحــن الموقعــة أدنــاه األســتاذة طاهــري فتيحــة محضــرة قضائيــة لــدى محكمــة 
أوالد ميمــون مجلــس قضــاء تلمســان الكائــن مكتبنــا بشــارع بلواثــق عبــد القــادر 

الطابــق األول أوالد ميمــون تلمســان. 
نعلــن انــه ســيتم بيــع العقارالمملــوك علــى الشــيوع لورثــة المرحــوم بلحــاج علــي 
ــدر  ــون والمق ــي حــي 18 فيفــري ســابقا حــي الزيت ــة ســيدي العبدل ــن ببلدي الكائ
مســاحته ب 225.00 متــر مربــع عبــارة عــن مســكن يتكــون مــن طابــق مابيــن 
ــوي  ــق يحت ــى الطري ــن تطــالن عل ــه واجهتي ــق أرضــي وســطح ل أرضــي .طاب
ــة  ــن محــل لالســتعمال الشــخصي غرف ــى غرفتي ــن االرضــي عل ــق مــا بي الطاب
ــى  ــؤدي ال ــلم ي ــام .مرحــاض و س ــتعمال الشــخصي حم ــودع لالس ــن مت التخزي
ــة  ــتقبال ، ثالث ــي اس ــى قاعت ــق االرضــي عل ــوي الطاب ــق االرضــي، يحت الطاب
ــدود  ــى الســطح مح ــؤدي ال ــلم ي ــام، مرحــاض وس ــو، حم ــخ، به غــرف ، مطب
ــك عــن   ــا وذل ــار مبنــي غرب ــار مبنــي شــرقا: عق ــا : عق شــماال : طريــق  جنوب
طريــق المــزاد العلنــي بمقــر محكمــة أوالد ميمــون يــوم 2022/05/12 علــى 
الســاعة الحاديــة عشــر صباحــا بالثمــن االساســي المحــدد فــي الخبــرة ليصبــح 
مبلــغ تســعة مالييــن ومئتــان واثنــان وخمســون الــف وثالثمائــة وســتة وعشــرون 

ــنتيم )9252326.25 دج(. ــري وخمســة وعشــرون س ــار جزائ دين
المحضرة القضائية

الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة 

دائرة القل 
بلدية الشرايع

مصلحة التعمير و األشغال
مكتب التعمير و البناء

إعالن بإعداد شهادة حيازة
طبقــا للمرســوم التنفيــذي رقم 91/254 المؤرخ  فــي 27/07/1991 

المتضمــن إعــداد شــهادة حيازة و تســليمها .
فان السيد  حميدة رابح بن أحسن   

المولود في / 25/09/1988 ب القل
الساكن نهج شاهول مصطفى – القل

ــذه  ــات ه ــا إثب ــار طالب ــه لعق ــا امتالك ــل مدعي ــة الق ــا لبلدي ــدم ملف ــد ق ق
ــي . ــار التال ــازة للعق ــهادة الحي ــر ش ــة بتحري الملكي

ــة  ــمى / طب ــكان المس ــاغرة بالم ــة أرض ش ــن قطع ــارة ع ــار عب العق
الدريــدر- عيــن اغبــال- بلديــة الشــرايع بوزويتنــة بلديــة القــل مســاحتها 

ــة .178.36 م² يحدهــا مــن . االجمالي
الشــمال. مســكن بوهويــرة عبــد الحميــد .الجنــوب. ورثــة جوامــع 

.الشــرق .  . طريــق غيــر مهيــا .الغــرب ورثــة بوحافــر.
فعلــى أي شــخص لديــة إعتــراض علــى هــده شــهادة الحيــازة أن يقــدم 
طلبــا كتابيــا الــى الســيد رئيــس المجلــس الشــعبي البلــدي خــالل مــدة 

شــهرين ابتــداء مــن تاريــخ نشــر االعــالن فــي جريــدة وطنيــة.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية جيجل

دائرة الشقفة
بلدية الشقفة

مصلحة التنظيم والشؤون العامة 
مكتب التنظيم العام 
رقم : 2022 /02

وصل إشهاري لتجديد جمعية محلية
طبقــا ألحــكام القانــون رقــم 06/12 المــؤرخ فــي 2012/01/12 المتعلــق بالجمعيــات الســيما المــادة رقــم 

18 لقــد تــم تجديــد الهيئــة القياديــة للجمعيــة المســماة : 
- جمعية بريري للتنمية الريفية - بلدية الشقفة. 

- المعتمدة تحت رقم : 2011/03 بتاريخ 2011/02/28 
- الرئيس : بوريوش محفوظ. 

- المقر : مشتى بريري - بلدية الشقفة. 
- تاريخ نهاية العهدة اإلنتخابية : 2025/04/05 .

ــون الســالف  ــة مــن القان ــرة الثاني ــادة 18 الفق ــا ألحــكام الم ــام بإجــراءات اإلشــهار وفق ــي يجــب القي وبالتال
الذكــر.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية جيجل 
دائرة الميلية 
بلدية الميلية 

مديرية التنظيم والشؤون العامة 
مصلحة الشؤون اإلجتماعية 

مكتب الجمعيات 
رقم :2022/11 م.ش.إ/م.ج/ت.ن

وصل إشهاري لتجديد جمعية محلية
ــم  ــادة رق ــيما الم ــات الس ــق بالجمعي ــي 2012/01/12المتعل ــؤرخ ف ــم 06/12 الم ــون رق ــكام القان ــا ألح طبق

ــماة : ــة المس ــة المحلي ــد الجمعي ــم تجدي ــد ت »08« لق
- الجمعية : الجمعية الدينية لمسجد البركة اسردون لبلدية الميلية. 

-تاريخ ورقم إيداع الملف : 2021/04/04 تحت رقم : 2021/5045 .
-الرئيس : براية حمزة .

-المولود في : 1988/02/16 بلدية الميلية. 
-المقر : مسجد البركة اسردون الميلية. 

يســلم هــدا الوصــل للقيــام بإجــراءات اإلشــهار وفقــا ألحــكام المــادة »08« الفقــرة الثانيــة مــن القانــون الســالف 
الذكــر وكــذا القيــام بإجــراءات تأميــن الجمعيــة طبقــا للمــادة 21 مــن نفــس القانــون.

الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
األستــــاذ/ سقـــــاش ساســـــي

محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء قسنطينة
الكائـن مكتبــه/ 02 نهج بوغابة عمار قسنطينة

إعــالن عــن تأجيــل بيــع عقــار بالمــزاد العلنــي
لمن يقدم أعلى عرض ولو أقل من الثمن األساسي

)المادتان 750-749 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية(
-بناء على طلب السيد)ة(/معيريف محمد بن محمد الصالح. العنوان/ بحي الرياض رقم 187 قسنطينة.

-وبناء على طلب الدائنين المقيدين في الحجز وهم/*المدعو/ زعتر هشام. العنوان/72 حي جبل الوحش قسنطينة.
 *المدعو/ حشيش بالل. العنوان/ حي الدقسي عبد السالم عمارة 18 رقم 802 قسنطينة.
*المدعو/ عميرش إلياس. العنوان/ حي الدقسي عبد السالم عمارة18 رقم817 قسنطينة.

*المدعو/ بوتي هالل. العنوان/ حي جبل الوحش الباردة رقم 03 قسنطينة.
-المختـارين موطنا للتنفيذ بالوحدة الجوارية 07 رقم 16 علي منجلي الخروب قسنطينة.

-ضد المدعو)ة(/ بشتارزي سكندر بن عبد الرحمان.
-العنوان/ نهج محمد الصادق طياب رقم 01 قسنطينة.

-بنــاء علــى أمــر يتضمــن االذن بتوقيــع حجــز تنفيــذي علــى عقــار الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة الخــروب بتاريــخ:21/10/2018 رقــم الترتيــب:1805/18. رقــم الفهــرس: 1798/18.المقيــد بالمحافظــة العقاريــة 
بالخــروب فــي: 24/10/2018 حجــم:04 رقــم:55.

-بناء على األوامر الصادرة عن رئيس محكمة الخروب المتضمنة قيد الدائنين المذكورين أعاله بالمحافظة العقارية بالخروب.
-بناء على الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة بوبة سعاد،المودعة أمانة ضبط محكمة الخروب في:28/01/2019 رقم 64/19.

-بناء على قائمة شروط البيع بالمزاد العلني المودعة لدى أمانة ضبط محكمة قسنطينة في:07/04/2019. 
-بناء على محضر إيداع قائمة شروط البيع لدى محكمة الخروب. بتاريـخ: 07/04/2019. رقـم: 04/19. 

-بناء على المادتان 750-749 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
     يعلن األستاذ سقاش ساسي محضر قضائي لدى اختصاص مجلس 

قضاء قسنطينة الكائن مكتبه بـ/ 02 نهج بوغابة عمار قسنطينة.
 بأنه سيتم البيع بالمزاد العلني بقاعة البيوع العقارية بمحكمة الخروب يوم الثالثاء الموافق

لـــ: 24 مــاي 2022  فــي الســاعة الواحــدة ظهرا)13:00ســا(. لمــن يقــدم أعلــى عــرض ولــو أقــل مــن الثمــن األساســي للعقــار التالي:-تعييــن العقار:العقــار المــراد بيعــه بالمــزاد العلنــي عبــارة عــن النصــف فــي بنايــة 
 )UV05( ســكنية تتمثــل فــي فيــال فــي طــور اإلنجــاز مشــيدة فــوق حصــة أرضيــة صالحــة للبنــاء كائنــة بإقليــم بلديــة الخــروب، دائــرة الخــروب واليــة قســنطينة، المدينــة الجديــدة علــي منجلــي الوحــدة الجواريــة الخامســة
عيــن البــاي، مســاحتها مائتــان وأربعــون متــرا مربعــا )240م2( وهــي جــزء مــن قطعــة أرض أكبــر منهــا مســاحتها: 46هـــ، 65 آر، 00 ســار وتحمــل هــذه الحصــة األرضيــة الرقــم: 199، مــن المخطــط الخــاص 
بتحصيــص الوحــدة الجواريــة الخامســة عيــن الباي)UV05(المدينــة الجديــدة علــي منجلي.يحدها:-مــن جهــة أولى:القطعــة رقم:200.-مــن جهــة ثانية:القطعــة رقـــم: 198.-مــن جهــة ثالثة:القطعــة رقم:-190مــن جهــة 

رابعة:طريق.هــذه البنايــة مســاحتها مائــة وأربعــة وأربعــون متــر مربــع 144,00م2.
ــم  ــع بإقلي ــة تق ــة مكتمل ــارة عــن بناي ــار عب ــم: 64/193. فالعق ــخ:2018-01-28 تحــت رق ــط محكمــة الخــروب بتاري ــة ضب ــدى أمان ــة ســعاد والمودعــة ل ــرة بوب ــرة المنجــزة مــن طــرف الخبي ــر الخب أمــا حســب تقري
بلديــة الخــروب، دائــرة الخــروب، واليــة قســنطينة. بالمدينــة الجديــدة علــي منجلــي الوحــدة الجواريــة رقــم:05. تحمــل الرقــم:199. تبلــغ مســاحة القطعــة األرضيــة 204م2 يحدهــا مــن الشــمال البنايــة رقــم:190. مــن 

الجنوب:طريــق. مــن الشــرق البنايــة رقــم:198. مــن الغــرب بنايــة رقــم:200. تتكــون من:حديقــة وطابــق أرضــي، ثالثــة طوابــق علويــة وســطحين.
شـــروط البيــع:

إضافــة إلــى الشــروط المذكــورة فــي دفتــر الشــروط يجــب علــى الراســي عليــه المــزاد أن يدفــع حــال إنعقــاد الجلســة   خمــس)1/5( الثمــن والمصاريــف والرســوم المســتحقة، ويدفــع المبلــغ الباقــي فــي أجــل أقصــاه ثمانيــة 
)08( أيــام بأمانــة ضبــط المحكمــة. ولمزيــد مــن المعلومــات يمكــن اإلطــالع علــى دفتــر الشــروط باإلتصــال بكتابــة الضبــط لــدى محكمــة الخــروب أو التقــدم إلــى مكتــب المحضــر القضائــي بالعنــوان المذكــور أعــاله.

األستاذ المحضر القضائي

مكتب االستاذ نبيل عثامنة محضر قضائي لدى اختصاص مجلس 
قضاء برج بوعريريج   

 رأس الوادي والية برج بوعريريج ,الهاتف: 035.64.03.64
إعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني 

بمقتضى  أحكام المادة 749 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
بنــاءا علــى الحكــم الصــادر عــن محكمــة رأس الــوادي قســم العقــاري فــي 2021/10/12 
تحــت رقــم القضيــة 21/01030 فهــرس 21/02276 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة 

بتاريــخ 2021/12/21 تحــت رقــم 21/1733
الفاصل في النزاع المطروح بين :

بن شيخ زواوي بن علي
الساكن / حي 26 مسكن بلدية رأس الوادي من جهة

ــة  ــيخ عائش ــن ش ــي - ب ــن عل ــق ب ــيخ رزي ــن ش ــي - ب ــن عل ــدي ب ــيخ الواح ــن ش ضــد / ب
ــي .  ــت عل بن

------- الساكنون ببلدية رأس الوادي من جهة أخرى
- بمقتضــى األمــر الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة رأس الــوادي  فــي  2022/01/30 

تحــت رقــم 2022/156
يعلــن األســتاذ عثامنــة نبيــل محضــر قضائــي بأنــه سيشــرع فــي البيــع بالمــزاد العلنــي للعقــار 
ــمى  ــكان المس ــع بالم ــاع الواق ــار المش ــي العق ــل ف ــاله و المتمث ــراف أع ــن األط ــاع بي المش
تجزئــة 125 قطعــة زروقــي رأس الــوادي قســم 36 مجموعــة ملكيــة 134 محــل البطاقــة 
العقاريــة المقيــدة فــي 2008/09/01 ايــداع حجــم 15 تربيعــة 2989 دائرتهــا المدنيــة و 

دائرتهــا العقاريــة رأس الــوادي و القضائيــة رأس الــوادي واليــة بــرج بوعريريــج 
ــة رأس  ــر محكم ــا 11.00 بمق ــر صباح ــة عش ــاعة الحادي ــى الس ــوم 2022/03/02 عل ي
الــوادي .. للبيــع بالمــزاد العلنــي حــدد الســعر االفتتاحــي بمبلــغ : ثمانيــة عشــر مليــون دينــار 
جزائــري)18.000.000.00 دج( حيــث أن جلســة البيــع أجلــت ليــوم 2022/05/11 بعــد 

انقــاص العشــر ليصبــح الســعر االفتتاحــي 1620000.00 دج
- شــروط البيــع : إضافــة إلــى الشــروط المذكــورة فــي دفتــر الشــروط فــإن الراســي عليــه 
المــزاد يتحمــل كافــة المصاريــف و االلتــزام بدفــع ) 1/5( الثمــن و المصاريــف و الرســوم 

المســتحقة فــور رســو المــزاد و بدفــع المبلــغ المتبقــي فــي)8( ثمانيــة أيــام
-ولمعلومــات أكثــر يمكــن االطــالع علــى دفتــر الشــروط بأمانــة ضبــط محكمــة بــرج 

بوعريريــج أو بمكتــب المحضــر القضائــي بالعنــوان أعــاله.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ/بن الطاهر الدراجي

محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء بسكرة
شارع حدود محمد .طولقة.
تليفاكس: 033.59.47.70

محضر تبليغ عن بيع عقار بالمزاد العلني بجريدة يومية وطنية
لجلسة 17/05/2022
)طبقا للمادتين 749/750 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية(

بتاريخ الخامس والعشرين  من شهر أفريل من سنة ألفين واثنان وعشرين  
لفائدة السيد )ة( بولحية دايخة بنت نوي  الساكنة  29 نهج كرباع سراي طولقة .

ضــد 1/شاشــة الصالــح بــن إبراهيــم 2/شاشــة حفصــة بنــت إبراهيــم 3/ شاشــة جميلــة بنــت إبراهيــم 4/
شاشــة عزالديــن بــن إبراهيــم 5/شاشــة أحمــد بــن إبراهيــم  الســاكنين  29 نهــج كربــاع ســراي طولقــة .

نحن األستاذ بن الطاهر الدراجي محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء بسكرة
تنفيــذا للســند التنفيــذي المتمثــل فــي حكــم صــادر عــن محكمــة طولقــة ) القســم العقــاري ( بتاريــخ 
 15/06/2021 فــي  التنفيذيــة  بالصيغــة  الممهــور   00105/21 فهــرس  رقــم   13/01/2021
رقــم508/21 )....القضــاء ببيــع بالمــزاد العلنــي العقــار المتمثــل فــي قطعــة أرض صالحــة للبنــاء مقــام 
عليهــا مســكن  كائنــة بنهــج كربــاع ســراي رســوطة الغربيــة بطولقــة مســاحتها 321م2 يحدهــا شــماال 
ــك  ــا مل ــراي ، وغرب ــاع س ــج كرب ــا نه ــي جنوب ــادر زيوش ــد  الق ــك عب ــرقا مل ــي ، ش ــان عل ــك بوزي مل
عويســي المكــي وحمــالوي أحمــد علــى أن يكــون الســعر االفتتاحــي للبيــع بمبلــغ  ثالثــة  عشــرة مليــون 
وخمســمائة وأربعــة وثالثــون ألــف وأربعمائــة  دينــار جزائــري )13.534.400.00دج (علــى أن يقســم 
ــا  ــه وفق ــة دايخــة و المرجــع ضدهــم كل حســب نصيب ــن المرجعــة بولحي ــه المــزاد بي ــغ الراســي  ب المبل
للفريضــة الشــرعية لمورثهــم عمــري   أم الخيــر المحــررة مــن طــرف الموثــق األســتاذ  جهــارة بلقاســم 
بتاريــخ 08/09/2020 تحــت رقم445/20،قمنــا بالتبليــغ الرســمي لجلســة البيــع بالمــزاد العلنــي بجريــدة 
وطنيــة وأعلمناه)هـــا(ونعلم الجمهــور لمــن يهمــه األمــر بأنــه ســيتم البيــع بجلســة  يــوم الثالثــاء الموافــق لـــ 

ــة . ــة طولق ــى الســاعة العشــرة والنصــف صباحــا  بقاعــة الجلســات لمحكم 17/05/2022 عل
ــة  عشــرة  ــن األساســي المحــدد 13.534.400.00دج )ثالث ــك بالثم ــي وذل ــزاد العلن ــع بالم وســيتم البي
مليــون وخمســمائة وأربعــة وثالثــون ألــف وأربعمائــة  دينــار جزائري(بنــاء علــى تقريــر الخبيــر سويســي 

زهيــر.
باإلضافــة إلــى مصاريــف التنفيــذ والحقــوق التناســبية للمحضــر القضائــي طبقــا للمرســوم التنفيــذي رقــم 
09/78 المــؤرخ فــي: 11/02/2009 باإلضافــة إلــى حقــوق التســجيل والشــهر إضافــة إلــى الشــروط 
ــاد الجلســة خمــس 1/5  ــع حــال انعق ــه المــزاد يدف ــإن الراســي علي ــع ف المذكــورة فــي قائمــة شــروط البي
ــة  ــام بأمان ــة )08(أي ــاه ثماني ــل أقص ــي أج ــي ف ــغ المتبق ــع المبل ــتحقة ويدف ــوم المس ــف والرس والمصاري
ــط المحكمــة لالطــالع  ــة ضب ــا أو أمان ــد مــن المعلومــات االتصــال بمكتبن ــة وللمزي ــط محكمــة طولق ضب

علــى دفتــر الشــروط.
وعليه حررنا هذا المحضر إثباتا للواقع وبصحة ما سبق ذكره طبقا للقانون.

المحضر القضائي



n   محمد صبري عبد الرحيم
 ورد حديث صحيح عن صيام ست من شوال يدل على 
أن مــن صام شــهر رمضان كامًل ثم صــام 6 أيام من 
شهر شوال فيحسب له صيام سنة كاملة، فعْن أَِبي أَيُّوَب 
ُ َعلَْيِه  ِ َصلَّى للاَّ ُ َعْنُه أَنَّ َرُسوَل للاَّ اْلَْنَصاِريِّ َرِضَي للاَّ
اٍل  َوَســلََّم َقاَل: »َمْن َصاَم َرَمَضاَن ثُمَّ أَْتَبَعُه ِســًتّا ِمْن َشوَّ

ْهِر« َكاَن َكِصَياِم الدَّ
ومعنــى صيام الدهــر كله الذي ذكــره النبي -صلى للا 
عليه وســلم- فــي الحديث الشــريف، يعني بــأن صيام 
شــهر رمضان 30 يوًمــا وثواب اليوم يوازي عشــرة 
أيــام يكــون بذلك 300 يــوم، ثم يتبعه بصيام ســتة من 
شوال وأيًضا اليوم بعشرة فيكون الجر 60 يوًما، وهنا 
يكون المجمــوع الكلي 36 يوًما، ونضــرب هذه اليام 
في عشرة أيام يساوي 365 يوًما وهي عدد أيام السنة، 
وبذلــك يكون اإلنســان صــام الدهر كله كمــا قال النبي 
-صلى للا عليه وسلم-.ويتســاءل الكثيــرون عن أحكام 

صيام الست من شوال  وفضله 
هــل يجوز صيــام القضاء وســتة أيام من شــوال بنية 

واحدة؟ 
يرى الكثير من العلماء المسلمين إنه يجوز عند كثير من 
الفقهاء اندراج صــوم النفل تحت صوم الفرض، وليس 
العكــس؛ أي ال يجــوز أن تندرج نيــة الفرض تحت نية 

النفل.
وأفاد بأنه يجوز للمرأة المســلمة أن تقضي ما فاتها من 
صوم رمضان في شــهر شــوال، وبذلــك تكتفي بصيام 
قضــاء مــا فاتها من رمضــان عن صيام اليام الســتة، 
ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شــهر 
شوال، وذلك قياًسا على من دخل المسجد فصلى ركعتين 
قبل أن يجلس بنية صلة الفرض أو سنة راتبة، فيحصل 
له ثواب ركعتي تحية المســجد؛ لكون هذه الصلة التي 
أداها قبل أن يجلس؛ قال العلمة البجيرمي في »حاشيته 
على شــرح المنهــج« )1/ 280(: ]وتحصل بركعتين 

فأكثر، -أي يحصل فضلها- ولو كان ذلك فرًضا أو نفًل 
آخر، سواء أنويت معه أم ال؛ لخبر الشيخين: »إَذا َدَخَل 
أََحُدُكم اْلَمْســِجَد َفَل َيْجلِْس َحتَّى يَُصلَِّي َرْكَعَتْي«؛ ولن 

المقصود وجود صلة قبل الجلوس وقد وجدت بذلك.
وتابع: وفي مســألة الصوم قال الســيوطي في »الشباه 
والنظائر« )1/ 22(: لو صام في يوم عرفة مثًل قضاًء 
أو نــذًرا أو كفارة، ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى 
البارزي بالصحة والحصول عنهما. قال: كذا إن أطلق. 

فألحقه بمسألة التحية.
وأكمــل: علــى أننا ننبه أن المــراد بحصول الثواب عن 
نَّة فيها دون الثواب  اليام الســتة إنما هو ثواب أصل السُّ
الكامل؛ فقد قال الرملي في »نهاية المحتاج« )3/ -208
209(: ]ولو صام في شــوال قضاًء أو نذًرا أو غيرهما 
أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها، كما 
أفتى به الوالد رحمه للا تعالى تبًعا للبارزي والصفوني 
والناشــري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم، 
لكن ال يحصل له الثواب الكامل المرتَّب على المطلوب. 

وهو اتباع رمضان بستة من شوال.
فضل صيام الست من شوال

الحصــول علــى الجــر العظيــم مــن للا -ســبحانه-، 
كمــا ُروي في الصحيــح من قول النبــّي -عليه الصلة 
اٍل،  والســلم-: »َمن صاَم َرَمضاَن ثُمَّ أْتَبَعُه ِسًتّا ِمن َشوَّ

ْهِر«. كاَن َكِصياِم الدَّ
ثانًيا: َجبر النقص الذي قد يطرأ على الفريضة وإتمامه، 
ويُستَدّل على ذلك ِبما ُروي عن تميم الدارّي -رضي للا 
ُل ما  عنــه-، أّن النبّي -عليه الصلة والســلم- قال: »أوَّ
يحاَســُب بِه العبُد يوَم القيامِة صلتُُه فإن أكملَها ُكِتَبت لَه 
ُ سبحاَنُه لملئكِتِه انُظروا  نافلًة فإن لم َيكن أكَملَها قاَل للاَّ
ٍع فأكِملــوا ِبها ما َضيََّع ِمن  هــل تِجدوَن لعبدي ِمن تَطوُّ
فريضِتِه ثمَّ تؤَخُذ العماُل علَى َحْسِب ذلَِك«متفق عليه

 
ثالًثا: زيادة ُقْرب العبد من ربّه، وَكْسب رضاه وَمحبّته، 

قال النبّي -عليه السلم- فيما يرويه عن ربّه -عّز وجّل-
ُب إلَيَّ بالنَّواِفِل حتَّى أُِحبَُّه، فإذا  : »ما َيــزاُل َعْبِدي َيَتَقرَّ
أْحَبْبتُُه: ُكْنُت َسْمَعُه الذي َيْسَمُع به، وَبَصَرُه الذي يُْبِصُر 
به، وَيَدُه الَّتي َيْبِطُش بها، وِرْجلَُه الَّتي َيْمِشي بها.«رواه 

البخاري
رابًعا: أن الصوم هلل عز وجل وهو يجزي به، كما ثبت 
فــي البخاري )1894(، ومســلم ) 1151 ( من حديث 
أبــي هريرة أن النبــي صلى للا عليه وســلم قال: »ُكلُّ 
َعَمِل اْبِن آَدَم يَُضاَعُف اْلَحَسَنُة َعْشُر أَْمَثالَِها إِلَى َسْبعِماَئة 
ْوَم َفإِنَُّه لِي َوأََنا أَْجِزي  ُ َعزَّ َوَجلَّ إاِل الصَّ ِضْعــٍف َقاَل للاَّ

ِبِه َيَدُع َشْهَوَتُه َوَطَعاَمُه ِمْن أَْجلِي«.
خامًســا: إن خلــوف فــم الصائــم أطيــب عنــد للا من 
ريح المســك، كمــا ثبت في البخاري )1894( ومســلم 
)1151( من حديث أبي هريرة أن النبي صلى للا عليه 
وســلم قال: »والذي نفس محمــد بيده لخلوف فم الصائم 
أطيب عند للا عز وجل يوم القيامة من ريح المسك«.

سادًسا: إن للا أعد لهل الصيام بابا في الجنة ال يدخل 
منه ســواهم، كما ثبت في البخاري )1896(، ومســلم 
)1152( مــن حديث ســهل بن ســعد قال: قال رســول 
للا صلــى للا عليه وســلم: »إِنَّ ِفي الَجنَّة َباًبــا يَُقاُل لَُه: 
ائمــوَن يوَم الِقيامــِة، اَل يدخُل  ـاُن، يْدُخــُل ِمْنُه الصَّ يّـَ الرَّ
ائُمــوَن؟ َفيقوموَن اَل  ِمْنــه أَحــٌد َغيرُهم، يقاُل: أَيــَن الصَّ
يدخــُل ِمنُه أََحٌد َغْيُرُهْم، فــإِذا َدَخلوا أُغلَِق َفلَم يدخْل ِمْنُه 

أََحٌد.«متفق عليه 
ســابًعا: إن من صام يوًما واحًدا في ســبيل للا أبعد للا 
وجهــه عن النار ســبعين عاًما، كما ثبت فــي البخاري 
)2840(؛ ومســلم )1153( مــن حديــث أبــي ســعيد 
الخدري قال : قال رسول للا صلى للا عليه وسلم: »ما 
ِ إالَّ َباَعَد للاَّ ِبذلَك الَيْوِم  ِمْن عبٍد يصوُم يْوًما في سِبيِل للاَّ

َوْجَهُه َعِن النَّاِر سْبِعين خريًفا«
ثامًنــا: إن الصوم ُجنــة »أي وقاية« من النار، ثبت في 
الصحيحيــن من حديث أبي هريــرة أن النبي -صلى للا 
عليه وسلم- قال: »الصيام ُجنة«، وروى أحمد )4/22( 
، والنســائي )2231( من حديث عثمان بن أبي العاص 
قال : ســمعت رســول للا -صلى للا عليه وسلم- يقول: 

»الصيام ُجنة من النار، كُجنة أحدكم من القتال.«
تاســًعا: إن الصــوم يكفر الخطايا، كمــا جاء في حديث 
حذيفــة عنــد البخــاري )525(، ومســلم ) 144 ( أن 
ُجِل ِفي أَْهلِِه  النبي -صلى للا عليه وسلم- قال: »ِفْتَنُة الرَّ
َدَقُة والمر  َياُم َوالصَّ َلُة َوالصِّ َوَمالِِه َوَجاِرِه تَُكفُِّرَها الصَّ

بالمعروف والنهي عن المنكر.«
عاشًرا: إن الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما روى 
ِ ْبِن َعْمٍرو رضي للا  اإلمام أحمد )6589( َعْن َعْبِد للاَّ
َياُم  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َقاَل: »الصِّ ِ َصلَّى للاَّ عنهما أَنَّ َرُسوَل للاَّ
َياُم : أَْي  َواْلُقْرآُن َيْشــَفَعاِن لِْلَعْبِد َيْوَم اْلِقَياَمــِة، َيُقوُل الصِّ
َهَواِت ِبالنََّهاِر َفَشفِّْعِني ِفيِه. َوَيُقوُل  َعاَم َوالشَّ َربِّ َمَنْعتُُه الطَّ
اْلُقْرآُن: َمَنْعتُُه النَّْوَم ِباللَّْيِل َفَشفِّْعِني ِفيِه. َقاَل: َفيَُشفََّعاِن«.

إسالميات

اللَُّهمَّ إنِّي أُعوُذ بَك ِمَن الَهمِّ والَحَزِن، 
والَعْجِز والَكَسِل، والُبْخِل، والُجْبِن، وَضلَِع 

جاِل ْيِن، وَغلََبِة الرِّ الدَّ
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n  قال تعالى : )َيا أَْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاَءُكْم َرُســولَُنا ُيَبيُِّن لَُكْم َكِثيًرا 
ِ ُنوٌر  ا ُكْنُتْم ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْعُفو َعْن كثير َقْد َجاَءُكْم ِمَن للاَّ ِممَّ

َوِكَتاٌب ُمِبيٌن( اآلية 15سوزرة المائدة 

n  قــال الرســول صلى للا عليه وســلم« ليس الغنــى عن كثرة 
العرِض،ولكن الغنى غنى النفِس«عن أبي هريرة رضي للا عنه 

n القناعة : خلق يبعث على الرضا بما قدره للا من الرزق 
دون التطلع إلى ما في أيدي الناس .

n  رأيــت القناعة رأس الغنِى فصرت بأذيالها متمســـك 
فال ذا يراني علـــى بابـه وال ذا يراني به منهمـك فصرت 

غنياً بـال درهـٍم أمر على الناس شبه الملك
                                                اإلمام الشافعي

 

الســؤال: أولى رســائل هذه الحلقة: شــيخ عبد العزيز رســالة وصلت إلينا من األردن، 
محافظة الكرك، باعثها أخونا سعيد عيد أبو عبدون ، أخونا يقول: هل يجوز لإلنسان أن 
يختار صيام ســتة أيام من شــهر شــوال أم أن صيام هذه األيام لها وقت معلوم؟ وهل إذا 

صام المسلم هذه األيام تصبح فرضاً عليه، ويجب عليه صيامها كل عام؟
الجواب: بســم للا الرحمن الرحيم، الحمد هلل، وصلى للا وســلم على رســول للا، 

وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:

فقد ثبت عن رســول للا عليه الصلة والســلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه 
ســتاً من شــوال كان كصيام الدهر، خرجه اإلمام مسلم في صحيحه، وهذه الست 
ليس لها أيام معدودة معينة، بل يختارها المؤمن من جميع الشهر، فإن شاء صامها 
في أوله، وإن شاء صامها في أثنائه، وإن شاء صامها في آخره، وإن شاء فرقها، 

صام بعضها في أوله، وبعضها في وسطه، وبعضها في آخره، المر واسع بحمد 
للا، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل من باب المسارعة إلى 
الخير، ولكن ليس في هذا ضيق بحمد للا، بل المر فيها واســع إن شــاء تابع وإن 
شاء فرق، ثم إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين فل بأس؛ لنها نافلة، 
تطوع ليست فريضة، فإذا صامها في بعض السنين وتركها في بعض السنين، أو 

صام بعضها وترك بعضها فل حرج عليه والحمد هلل.
إعداد :  إيناس شروانة                                                         من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه للا 
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أحكام صيام الست من شوال وفضلها .. 

تفقه في دينك
حكم صيام الست من شوال متتابعة 

ومفرقة وصومها وتركها

 دعاء اليوم 



يا  n مارولين خريجة المدرســة العل
لألساتذة من قسنطينة وابنة والية باتنة 
تحدثــت لعيــن الجزائــر عن مشــروع 
بعثته قبل ســنتين خاضته صدفة بعد 
أن قــررت أن تمنــح صديقتها في عيد 
ميالدهــا هدية مميزة تختلف عن باقي 
ــاد األصدقاء تبادلها،  ــا التي اعت الهداي
فقامت بإهدائها إطار مطرز ومن شدة 
إعجــاب صديقتهــا بالهديــة اقترحت 
عليهــا خوض غمــار تجربة التطريز 

وتحويله إلى مشروع، لتقّرر مارولين 
صاحبة 25ســنة خوض هاته التجربة 
بدعم مــن عائلتهــا وأصدقائها، قائلة 
أنهــا عشــقت التطريز منــذ طفولتها 
ــدا  جدي تصميمــا  الحظــت  وكلمــا 
تســارع لتعلمه وتجســيد حتى فتحت 

مشروعها.
 وأكدت أنه في تلك الفترة كانت الفكرة 
يــوم، لكن  جديدة وغير مســتهلكة كال
بعد نشــرها لمختلف أعمالها أصبحت 

تتلقى عديد التســاؤالت منها ما يتعلّق 
تــي تصنعهــا  باإلطــارات المطــرزة ال
األخــرى  هــي  كانــت  وإذا  أناملهــا 
بيــع ؟، وإذا كان التطريز  ل معروضة ل
ــا أو صناعــي؟ وأصبحــت تتلقى  يدوي
بيــات كثيــرة بعد أن نالــت أعمالها  طل
األولى اإلعجاب واستحسان الكثيرين.

 وتابعت أن مواقع التواصل اإلجتماعي 
ساهمت بشــكل كبير في بعث الحرف 
وذلــك بفضل تســهيل طريقة الترويج 
لها وشــرح الحرفة للمهتمين ومحاولة 
إعادة بعــث الحرفة بتصاميم عصرية 

مثيرة. 

وعــن أهم مــا تصنعــه أناملهــا قالت 
أنهــا تقوم بصنع إطارات من الخشــب 
وداخلها قماش مطرز باليد وأي صورة 
يريدهــا الزبــون تســتطيع تطريزها، 
وأكثــر الصور طلبا هي تطريز صور 

خاصة باألطفال وصور العرسان.
لتوســيع  يــن  مارول الشــابة  وتطمــح 
مشــروعها مــن جهــة وإعــادة إحيــاء 
التطريــز مــن جديد، مؤكــدة بأن جزء 
مــن طموحهــا قــد تحقق بعــد رؤيتها  
بنــات قد تشــجعن على  لكثيــر من ال ل
إنشاء مشروع كمشروعها وهو ما يؤكد 

تأثيرها فيهن .
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مارولين تعشق مهنة فن التطريز 
وتسعى إلعادة بعثها من جديد 

معي أنا 

في خليط من الحركة النشطة بين ثالثي فن التطريز، اإلبرة والخيط وقطعة القماش، تترسخ عبر األجيال قصة عشق ال تنتهي 
رغم المعاصرة والحداثة التي تعصف بكل مناحي الحياة فقد بقي فن التطريز يتوارث عبر األجيال المختلفة متماشيا بما يمتلكه 

من قدرة كبيرة على التطّور ومواكبة متطلبات العصر المتعددة والمتجددة...و الشابة مارولينهي واحدة 
من بنات جيل اليوم التي امتهنت حرفة التطريز اليدوي بطريقة عصرية وتسعى للحفاظ عليها 

بمشروع بعثته قبل عامين وتهدف لتطويره وتوسيعه.

أفضل زيت للشعر 
المصبوغ الجاف شعرك

الفساتين المزيّنة بالورود صيحة 
مناسبة الستقبال الصيف

موضة وأزياء   

المزينــة  الفســاتين  تعــد   n
أبــرز صيحــات  ــورود مــن  بال
كونهــا  عــن  فضــال  الموضــة 
مناسبة الستقبال فصل الصيف 
من بين هاته الفساتين نعرض 
ــى حســب ذوق  لكــم أهمهــا عل

المرأة.
ــذوق الرفيع  لمــرأة صاحبــة ال ل
للمناســبات  والكالســيكي 
المســائية، يمكنــك ارتــداء هذا 
الفستان من عالمة فالينج سولو 
مــن  المصمــم   Flying solo
القمــاش بقّصة طويلة واســعة، 
وجــاء بحمــاالت عريضة على 
شــكل فيونكــة، وصمــم باللون 
األزرق الُمطبــع بزهــور كبيــرة 
باللون األحمــر واألزرق وألوان 

أخرى زاهية.
من جهتهــا قدمت عالمة جورج 

 Georges Hobeika حبيقــة
لفســاتين  ل ــدة  عدي موديــالت 
ــورود، وقد أعجبنا  عــة بال المطبّ
مــن  المصمــم  الفســتان  هــذا 
ــون األوف  ل ال قمــاش الدانتيــل ب
وايــت حيث جاء بأكمام نصفية، 
وُمطبعــاً بــورود بــارزة مختلفة 
ــوان زاهية كالوردي  أل األحجام ب
ــورة  تن ال وصممــت  واألصفــر، 

بأسلوب قصير وواسع.
نرشــح  تصميــم  آخــر  وفــي 
ــِك هــذا الفســتان مــن عالمة  ل
حيــث   Giambattista Valli
ــون األخضر المينت،  ل ال صمم ب
والداكــن وجــاء بأكمــام طويلة 
واســعة وياقة قصيــرة وصغيرة 
اً بــأزرار معدنية صغيرة،  ن ومزي
الصغيــرة  ــورود  بال ومطبعــاً 

باللون األخضر واألبيض.

بــر الزيوت الطبيعية مصدراً  n تعت
مهماً للعناية بالشعر المصبوغ؛ نظراً 
لخصائصها الفعالة في ترطيب الشعر 
وحمايته مــن الضرر جّراء اســتخدام 

صبغات الشعر. 
ال تقتصــر فوائد زيت جوز الهند على 
ترطيب الشــعر المصبوغ فحســب، بل 
ســهم في تكوين طبقة حامية للشــعر  يُ
ضد أشــعة الشــمس والحرارة. اكتشفي 
ايــة  لعن ل اســتخدامه  وطــرق  ــده  فوائ

بشعرك المصبوغ
ــى تعزيز  يعمــل زيت جــوز الهند عل
صحة الشــعر، وترطيبه، وتحفيز نمّوه، 
لــف بشــكل كبير مــن دون  ت وعــالج ال
ــاز  ــون الصبغــة. يمت ــى ل يــر عل أث ت ال
ــى حماية الشــعر  ــة عل ي ــه العال بقدرت
اه  ــك لغن قّصف، وذل تّ ــر وال كّس تّ مــن ال
ة الاّلزمة للشعر. كما  يّ باألحماض الدهن
ســاهم في محاربة نقص البروتين  أنه يُ
ســاعد على  الموجود في الشــعر، مما يُ
ــه يخترق الشــعر ليغذيه ويعتني  جعل

به.
للشــعر  ــد  الهن جــوز  زيــت  وصفــة 

المصبوغ الجاف
المكونات:

ــان إلى ثالث مالعــق كبيرة من  ملعقت
زيــت جــوز الهند، وذلك حســب طول 

الشعر.
يغسل الشعر ويترك حتى يجّف تماماً. 
يــل من زيت جوز الهند في  ل ق يوضع ال
ســّخن في الميكروويف لمدة  وعاء، ويُ
انية. ثم، يوزّع على الشــعر،  30-15 ث
ــّم تغطية كّل  ت ــى ت ــم تمشــيطه حت ت وي
لّف األخيــر، ويغطى  أجــزاء الشــعر. ي
تــرك الزيت على  عة االســتحمام. يُ بّ ق ب
ــّم يغســل  يقــة، ث الشــعر لمــّدة 45 دق

الشعر جيداً.
اً للحصول  كرر هذه الوصفة أســبوعي تُ

نتائج. على أفضل ال
إذا كان الشــعر شــديد الجفــاف، فمن 
الجيد اســتخدام هذا الزيت قبل غســل 

الشعر بالشامبو في كل مرة.

أن  ــى  عل الخبــراء  يجمــع   n
ال  وحدهــا  المكيــاج  مســتحضرات 
يمكنهــا أن تمنــح البشــرة إشــراقة 
طبيعية وتوهجاً، فصحة البشــرة تبدأ 
من الداخل وتظهــر في مظهر صحي 
وندي ومشــرق بشــكل طبيعي. إال أن 
البشرة المشــرقة ال يمكن أن تتحقق 
من دون اتباع خطوات معينة تتطلب 
منــك القليل مــن الصبــر والمثابرة، 
وخــالل وقــت قصيــر ســترين نتائج 
واضحة على بشرتك. فكيف تحصلين 
على بشــرة مشرقة ومبهجة؟ اإلجابة 

تجدينها في هذا المقال.
يقتين  يســاعدك تدليك الوجه لمــدة دق

مــرات عدة فــي اليوم، في إيقاظ بشــرتك 
وجعلها أكثر حيوية وإشــراقًة، من خالل 
تحفيزالدورة الدموية وتدفق األوكسيجين 
في الجلد، كما يساهم في تقوية عضالت 
بشرة الوجه. باستخدام أطراف أصابعك، 
دلكي وجهك بأحد أنواع سيروم الوجه أو 

يقتين اً، ولمدة دق زيوت الوجه، يومي
الترطيــب الكافي يمنح البشــرة إشــراقة 
ــر  كالحري ناعمــة  ــة، ويجعلهــا  طبيعي
وذات مظهــر نــدي. وبإمكانــك تحضير 
أفضــل ماســك مرطب للوجــه بمكونات 
فيهــا  بمــا  لديــك،  موجــودة  ــة  طبيعي
ــادي واألفوكادو والعســل. فالزبادي  الزب
ــى حمض الالكتيــك المضاد  يحتوي عل
ــات، أما األفوكادو فهو يشــتمل  تهاب لالل
فيتامينات واألحماض  يــر من ال على الكث
الدهنية المفيدة لصحة ومظهر البشــرة، 
فيما يعمل العســل على ترطيب البشرة. 
اهرسي ربع حبة من األفوكادو، وأضيفي 
ــادي  يــرة مــن كل الزب يهــا ملعقــة كب إل

ــى وجهك  يــط عل والعســل. طبقــي الخل
واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعدها، اغســلي 
الماء  وجهك بالغســول المالئم وشطفيه ب

الدافئ.
ليزر ال عالج البشرة ب

يــزر في مقدمة روتين  ل ال ضعي العالج ب
البشــرة قبل العيد، فهو الطريقة  العناية ب
ــى بشــرة مبهجة  األســرع للحصــول عل
اً، إذ يزيــل طبقــات الجلد  ــر إشــراق وأكث
ــى  الميــت ويجــدد البشــرة ويقضــي عل
بقع  شوائب وعيوب البشرة، وخصوصاً ال

الداكنة والتصبغات
ــى بشــرة مشــرقة  يمكنــك الحصــول عل
ومتوهجــة في العيد مــن دون أي جهد أو 
ثمــن، وذلك من  مســتحضرات باهظــة ال
ثلج، التي  خالل تدليك الوجه بمكعبات ال
ــى قدرتها على إنعاش  يجمــع الخبراء عل
البشرة ومنحها اإلشراقة، من خالل زيادة 
تدفــق الدم في البشــرة، إضافــة الى أنها 
ــد الحيوية الى  تفــاخ الوجه وتعي تزيل ان

باهتة. البشرة الشاحبة وال

لبشرة أكثر إشراق

للحصول عىل برشة مرشقة ومبهجة؟
بيتك يسعك

قواعد أساسيّة في اختيار األرائك 
لغرفة المعيشة

نصائح غذائية لحماية صحتك 
أيام عيد الفطر 

أنت وحميتك

n حاولي تناول الوجبات 
الرئيســة خــالل أيــام العيد 
في أوقات قريبة من أوقات 
اإلفطــار والســحور، ومــن 
ثم قّربــي مواعيد الوجبات 
ــد  مواعي ــى  إل تدريجيــاً 
المعتــادة، فذلك  الوجبــات 
ــى  عل تدريجيــاً  يســاعدِك 
ــي  اســتعادة نظامــِك الغذائ

الطبيعي. 
عتبر تناول وجبة الفطور  -يُ
ــام العيد أحد  صباحــاً في أي
األخطــاء الشــائعة. ولكــي 
ــى الطعام  ــاد المعدة عل تعت
بــدء  فــي الصبــاح يجــب ال
ــة من  ل ي بتنــاول كميــات قل
اً.  الطعام ثم زيادتها تدريجي
-تشكل حلويات العيد جزءاً 
خاصــاً من العيــد، وخاصة 

تــي  فــة ال ل الحلويــات الشــرقية المخت
يــة جــداً من  ــى نســبة عال ــوي عل تحت
الدهون والسكريات. ويؤدي اإلفراط في 
تناولهــا إلى إربــاك الجهاز الهضمي، 
ــى حــدوث إســهال  ممــا قــد يــؤدي إل
اً بالعديد من المخاطر  شــديد مصحوب
الصحية األخرى. وتتضاعف المخاطر 
الصحية لدى المصابات بداء السكري 
والســمنة وارتفاع نســبة دهنيــات الدم 
وأمــراض القلب والشــرايين. لذلك، من 
المفضــل عــدم المبالغة فــي تناولها. 
الدســمة  األطعمــة  تنــاول  بــي  -تجنّ
ــى نســبة  ــوي عل تــي تحت يــة ال والمقل

عالية مــن الدهون الضــارّة والتي من 
الممكــن أن تؤثر على الصحة بشــكل 
ســلبي. -ابدئي في ممارســة التمارين 
الرياضية بشكل يومي لمدة 30 دقيقة 
ــى األقــل، فالتماريــن الرياضيــة  عل
ــدورة الدموية  تســاعدِك في تنشــيط ال
والوقايــة مــن الكثيــر مــن األمــراض 
المزمنة المرتبطة بزيادة األطعمة غير 

الصحية في العيد.
ومن أهــم النصائــح الســليمة لحماية 
صحتك هي شــرب الماء الفاتر، تناول 
الســلطة، تجنــب األطعمــة الدهنيــة، 
عــدم اإلفراط في حلويات العيد، تجنب 

األسماك المملحة.

يــار  اخت عنــد   n
لغــرف  األرائــك 
ــّد  ب ال  المعيشــة 
عــن  البحــث  مــن 
المريحة  الخيــارات 
الشــكل  وجّذابــة 
ــي آن واحــد، مــع  ف
الفراغ  حجــم  إيــالء 
باإلضافــة  يــة،  أهّم
إلى أسلوب الديكور 
المرغوب.  ــي  الداخل
إليك، بعض القواعد 

ــب  الكن يــار  ــي اخت ف األساســية 
لمساحة المعيشة.

ــد رســم الغرفــة، مــع تصّور  ي ف يُ
ــة توزيع األرائــك فيها وعدد  يّ ف كي
ــل الشــراء،  ب األخيــر، وحجمــه ق
ــا أن التخطيط المســبق هاّم  ًم عل
في نجــاح الديكــور... ففي غرفة 
ــراد  ــي يفّضــل األف ت ــوس، ال الجل
مكن  تلفزيون فيهــا، يُ مشــاهدة ال
ــاء بأريكــة واحــدة كبيرة،  ف االكت
وليس بزوجين متماثلين يوضعان 
فــي مقابــل بعضهمــا البعــض. 
أضف إلى ذلك، يجب العمل على 

تحقيق التوازن في الغرفة.
مقعديــن  حضــور  ويفّضــل 
تنســيق بالطبع  صغيريــن، مع ال
ــف  تغلّ ــي  ت ال األنســجة  ــة  ناحي ل

وانها. من جهة  أماكن الجلوس، وأل
ــة، يفيد البحث عــن األريكة  ي ان ث
المزّودة ضمن تصميمها بســطح 
لحمل كوب المشــروبات أو وحدة 

اإلضاءة.
ــى  فــإن صغــر حجمــه نســبة إل
نقيــض مــن  ــى ال ــراغ، أو عل ف ال
فــي  ــاث  األث حجــم  كبــر  ــك  ذل
قــة ســيضيع قيمة  الغرفــة الضيّ
المفروشــات. لذا، يفيد اســتخدام 
ّون، حسب  الشــريط الالصق المل
ــاال، وذلك  نصيحــة المهندســة ت
لتحديد مساحة كّل قطعة مرغوبة 
في الفراغ، مــع البعد عن تكديس 
قــرب من بعضها  ال قطع األثاث ب
تفكير أيًضا  البعض، بل يجــب ال
ــاث بصورة  ــع األث بطريقــة توزي

تسّهل الحركة.

دالل بوعالم
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إستراحة

n ســأل أحدهــم الفيلســوف »ديوجينيس«: هل تعرف ما هــي الحكمة في إحســان الناس وتصدقهم 
على أصحاب العاهات من العمى والعرج وعدم احســانهم وتصدقهم عليكم أنتم معشــر الفالســفة.  فقال 
الفيلســوف: إن الحكمة في ذلك واضحة ألن الناس متأهلون ومستعدون للعمى والعرج وليس كل واحداً 

أهاًل للفلسفة. 

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

حسني َسبح معّرب العلوم الطبية
يف رحاب العلم واإلميان  

n حسني بن يحيى َسبح )1317 - 1407 هـ 
/ 1900 - 1986 م( هو طبيب ولغوي سوري، 
ومعــّرب للعلــوم الطبيــة، ولد في دمشــق. وكان 
أحــد توأمين لوالــده الذي كان يعمــل في الجيش 

العثماني. 
تلقى علومه األولية في مدارس دمشــق التي كان التعليم 
فيهــا باللغــة التركيــة، عــدا بعــض دروس خصصت 
للعربية وللغٍة األجنبية. ولكن هللا حباه في أثناء دراســته 
معلماً، هو األمير عارف الشهابي، الذي نذر نفسه لتعليم 
العربية تطّوعاً، فحببه بها ومهّد له طريق التعمق فيها. 
تقــدم حســني ســبح فــي ســنة 1913 لمســابقة دخول 
»المكتــب الطبــي العثماني« الذي لم يكــن يحدد عمراً 
لقبــول الطــالب فيــه، وكان هــذا المكتب قد أنشــئ في 
دمشــق عام 1903، ومدة الدراســة فيه ســت سنوات. 
وحينمــا أعلنــت الحــرب العالمية األولى ســنة 1914 
انتقــل التدريــس من هــذا المكتب إلى بيروت، ليشــغل 
أمكنة »المعهد الطبي الفرنســي« ومخابره في الجامعة 
اليسوعية، وانتقل حسني سبح معه. ولما حطت الحرب 
أوزارهــا دعي الطالب إلى متابعة تعليمهم في دمشــق 
باللغة العربية، بعد أن قررت الحكومة العربية الفيصلية 
إعــادة التدريس بالمكتب العثمانــي وأطلقت عليه يومئٍذ 
اســم »المكتب الطبي العربي«. تخرج الفوج األول من 
هذه المدرســة ـ التي هي كلية طب جامعة دمشــق اليوم 
ـ ســنة 1919، وكان عــدد الخريجيــن ثمانية وأربعين 
طبيباً أحدهم حســني ســبح، وعين بعد تخرجه مساعداً 

فيها. 
عمل منذ أواخر عام 1922 مساعد مخبر في »المعهد 
الطبــي العربي« وهو االســم الجديد الــذي أطلق على 
المكتــب الطبــي العربي. وفي ســنة 1924 ســافر إلى 
فرنســا وسويســرا للتخصص والمتابعة، فاغتنم فرصة 

وجــوده في أوروبا لتقديم الفحــص اإلجمالي في لوزان 
)سويسرا( للحصول على شهادة دكتوراه في الطب عام 
1925. وكان موضــوع الرســالة )األطروحــة( التي 

قدمها: نمو الغشاء المشيمي في اإلنسان. 
بعــد عودته إلى دمشــق ُعيّن رئيســاً للمخبر في المعهد 
الطبــي، وترّقى في ســلم الهيئة التدريســية حتى ســمي 
عام 1932 أســتاذاً لألمراض الباطنــة، وعام 1938 
ُعيّــن رئيســاً للمعهد الطبي العربي، ثم رئيســاً للجامعة 
الســورية )جامعة دمشــق اليــوم( عــام 1943، وظل 
يشغل المنصبين معاً حتى سنة 1946، ثم انفرد برئاسة 

الجامعة وحدها مدة سنتين بعد ذلك. 
اســتمر حسني ســبح في عمله التدريســي قرابة أربعين 
عامــاً حرص فيها على تعليم طالبه أحدث المســتجّدات 
الطبيــة، وحثهم على اتباع األســلوب العلمي في فحص 
المريــض والتزام الدقة في التشــخيص، ومع أن معظم 
دروســه السريرية كانت في األمراض العصبية إال أنها 

كانت في الواقع دروساً جامعًة شاملًة للعلوم الطبية. 
أتقن اللغــات التركية والفرنســية واأللمانية واإلنكليزية 

إلى جانب العربية.
كان الرئيــس الرابــع لمجمــع اللغة العربية بدمشــق أو 
»المجمــع العلمي العربي« -كما كان يســمى- منذ عام 
1968 بعــد محمــد كرد علــي )1953-19(، و خليل 
مردم بــك )1959-53(، واألمير مصطفى الشــهابي 
31-12-( فــي  وفاتــه  حتــى  وبقــي   ،)59-1968(
1986(، وخلفه نائبه في رئاسة المجمع الدكتور شاكر 

الفحام )86-2008(. 
أصــدر عام 1933 أول مؤلفاته لطالبات معهدي القبالة 
والتمريض وهو »موجز مبادئ علم األمراض« وعدله 
في طبعة ثانية ليصبح مالئماً لطالب طب األسنان. وعام 
1934 أصدر كتاب »مبحث األعراض والتشــخيص« 

لطــالب الطب البشــري. وعام 1935 باشــر بإصدار 
مجموعتــه الكبيرة المســماة »علم األمــراض الباطنة« 
التي تألفت من ســبعة أجزاٍء ضخمــٍة اختص كل واحٍد 
منها بشعبٍة من شعب الطب الباطني؛ وقضى في تأليفها 
نحــو اثنين وعشــرين عامــاً، بدأها بأمــراض »الجملة 
العصبيــة« وأنهاهــا بأمــراض »الغدد الصــم والتغذية 
والتســممات« عام 1956. وفي هذه الحقبة أصدر عام 
1939 كتاب »فلسفة الطب أو علم األمراض العام«.

ولم يقتصر نشــاطه العلمي على تأليف الكتب، بل نشــر 
عدداً كبيراً من المقاالت الطبية وغير الطبية في »مجلة 
المعهد الطبــي العربي« و»مجلة مجمع اللغة العربية« 
و»المجلــة الطبية العربية«؛ كما أســهم في إلقاء بحوٍث 
علميٍة فــي العديد من المؤتمرات الطبية والتعليمية التي 

شارك فيها. 
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

* أن البحار تتسع ضحالتها مقارنة بالمحيطات حيث 
قد يصل عمقها في بعض األحيان إلى 22000 قدم.

تركيا *أن أصغر البحار في العالم: بحر مرمرة في 
بحوالي 7,053 قدم مربع.

*أن البحر األزرق العميق لونه ليس أزرقا بالفعل، لكن اللون ناتج عن األطوال 
الموجية للشمس الحمراء والبرتقالية التي يمتصها السطح.

*أن أعلى جبل تحت البحر يوجد في أندونيسيا ويبلغ ارتفاعه 8700م من قاع 
البحر.

 *أن أطول سلسه جبليه تقع في المحيط األطلسي. 

  1493 - البابا إسكندر السادس يقسم العالم الجديد 
بين إسبانيا والبرتغال باستخدام ما سمي بخط ترسيم 

الحدود. 
  1675 - تشارلز الثاني ملك إنجلترا يأمر بإنشاء 

مرصد غرينيتش الملكي. 
  1776 - مستعمرة رود آيالند تعلن التمّرد على ملك 

عليه. المملكة المتحدة جورج الثالث، لتكون أول مستعمرة تعلن التمرد 
  1812 - إيطاليا تحتل جزيرة رودوس الواقعة في البحر األبيض المتوسط. 

  1814 - نابليون بونابرت يصل إلى منفاه في جزيرة إلبا. 
  1855 - المغامر األمريكي وليام ووكر يقلع من سان فرانسيسكو مع حوالي 60 

رجاًل لغزو نيكاراغوا. 
  1904 - بدء حفر قناة بنما. 

مرة واحد تأخر عن العمل سأله المدير: 
أعالش تأخرت اليوم؟

قاله: حلمت أنو عندي ضياف أستحيت نخليهم 
وحدهم .

لم يحقق العظماء، والعباقرة، أشياء عظيمة لو لم يحركهم هدف عظيم. 
                                               رالف والدو إمرسون 

اليل يرّسع خطواته تكرث عرثاته
يضرب هذا المثل للحث على ضرورة التأني وعدم

 التسّرع في أي شيء.

       نكتة اليوم 

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

زمان ومكان.
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الفيلسوف التكرييت حييى بن عدي

n أبو زكريا، يحيى بن عدي بن حميد ابن زكريا 
التكريتي. منطقي، وفيلســوف، ومترجم للفلسفة. 
ــب بالمنطقي. يبدأ  صرف جــلَّ عنايته للمنطق فلقِّ
القدمــاء بتعريفــه بقولهــم: إليه انتهت الرئاســة 
فــي المنطق ومعرفة علوم الحكمة، أي الفلســفة. 
ويضيــف بعضهم أنَُّه كان أوحــد دهره. وكان أحد 
ة عن  أبــرز المترجميــن للتــراث الفلســفي وخاصَّ
الســريانية إلــى العربيَّــة. وإلــى جانب اشــتهاره 
بالترجمة كان كثير الكتابة والنســخ فقد كان عالي 

ــغف بالعلم ومتابعة شؤونه، وقد  ة شــديد الشَّ الهمَّ
بقي العديد من آثاره بخطِّ يده.  

 ولــد يحيــى بن عدي فــي تكريت لعائلة مســيحية 
، وكانــت في زمانه واحــدًة من أكثر مدن  ســريانيةَّ
العراق أهميَّة من جهة الفكر والثقافة وحلقات العلم 
والتعليــم. ولكن بغداد هي محجة العلم والعلماء من 
قبــل طــالب العلــم، ولذلك ال عجب فــي أن يؤمها 
يحيــى بن عــدي لمتابعة دراســته، وُربَّما كان ذلك 
نحو ســنة 296هـ أَو بعد ذلك بقليل. نشأ أبو زكريا 
نصرانًيــا يعقوبًيا فانعكس هذا على إنتاجه، فقد كان 

مهتًما بالالهوت وألف فيه الكثير من الكتب. 
روى ابن النديم في الفهرســت أنَُّه عاتب يوماً يحيى 
بن عدي على كثرة نســخه وانقطاعه للكتابة فأجابه 
يحيى قائاًل: »من أيِّ شــيٍء تعجب في هذا الوقت؟ 
ي نسختين من التَّفسير  من صبري؟ قد نسخت بخطِّ
للطبــري وحملتهما إلى ملوك األطراف. وقد كتبت 
من كتــب المتكلمين مــا ال يحصــى، ولعهدي وأنا 
أكتب في اليوم والليل مئة ورقة وأقل«. عندما توفي 
متــى بن يونــس انتهت إلى يحيى بن عدي رئاســة 
المدرســة األرسطية في العالم اإلسالمي، فقال عنه 
المسعودي: »ال أعلم في هذا الوقت أحًدا يرجع إليه 
في ذلــك، إال رجاًل واحًدا، مــن النصارى، بمدينة 
الســالم، يعرف بأبي زكريا بن عدي«. صحيٌح أنَّ 
لفلســفة ابن عــدي مكانًة مرموقًة فــي تاريخ الفكر 

ــًة، إالَّ أنَّ  ــًة والعالمي عامَّ الفلســفيِّ العربــيِّ خاصَّ
جت عظماء  أكثر ما يسجل له هو مدرسته التي خرَّ
الفلسفة والفكر واألدب في تاريخ الحضارة العربيَّة، 
فلما عال صيته وطارت في البالد سمعته توافد إلى 
حلقتــه طالب العلــم من كلِّ حــدٍب وصوب، ومن 
كل الملــل والنحل في شــتى أرجــاء الدولة العربية 
جوا  اإلســالميَّة. ومــن هــؤالء األعالم الذيــن تخرَّ
في مدرســة ابن عــدي: أبو ســليمان السجســتاني 
صاحب »صوان الحكمــة«، وأبو حيان التوحيدي 
)ت414هـــ(، و أبــو علي مســكويه )ت421هـ(، 

وعيسى بن زرعة )ت398هـ(. 
ذكر لــه القفطي تســعة وأربعين مؤلفــاً، وابن أبي 
أصيبعة ســبع مؤلفــات، واكتفى ابــن النديم بثالثة. 
وربمــا يكــون أغســطين بيرييه أول من قــدم بحثاً 
شــاماًل لمؤلفات يحيى بن عدي، وكان ذلك في عام 
1920 فذكــر فيــه واحداً وأربعين مؤلفــاً الهوتياً، 
وســتين مؤلفاً فلســفًيّاً ما َبْيــَن التَّأليــف والترجمة. 
ثــم جاء جورج جــراف، وقدم ســنة 1947 جرًدا 
لمؤلفات يحيــى الدينية، من الهوت ودفاع وأخالق 
وتفســير وغيرها. فعــدد 49 كتابــا ومقالة، وذكر 
المخطوطــات التي تحويها، والطبعــات واألبحاث 
الخاصة بها. وأخيًرا جاء جيرهارد أندرس، فوضع 
كتابــه الشــامل عــن مؤلفات يحيى بن عدي، ســنة 

1977، وقع في 160 صفحة. 

أهل للفلسفة



n ال يختلــف اثنان في أن الصحافة ســلطة 
رابعة بامتيــاز، إن وجدت فضــاءات للتعبير 
الحــر الموضوعي والصــادق ، فهي صاحبة 
الجاللــة التي تنزع التاج من الســلطان ، كما 
أنهــا مهنــة المتاعــب التــي تجعــل المحترف 
يغــوص فــي صراعــات ومشــاكل يومية مع 
أفــكاره  ومــع مــا يكتبــه . إال أن ثمة حالوة 
يحســها الصحفي بمجرد أن يرى مقاله ينشــر 

في الصحيفة ويتلقى بشــأنه الصدى.
الصحافــة وبحكــم تجربتــي اعتبرهــا مهنــة 
ومهــارة، حيــث أن الصحفييــن يســتخدمون 
بمعاييــر  ويتقيــدون  متخصصــة  مهــارات 
مشــتركة،  وفــن وممارســة ، فمــن خــالل 
احترافــي هــذه المهنــة على مــدار ربع قرن 
ونيــف ، بعــد أن ولجتها في عز أيام الشــباب 
اليافع وســني ال يتجاوز ال23 ربيعا بمؤسسة 
النصــر العموميــة  ، وهــي مدرســة تخــرج 
منهــا عمالقة الصحافة فــي الجزائر من كتاب 
مشــهود لهم باللغتين العربية والفرنســية : فن 
مــن منطلق أن الصحفي يجــب أن يكون فنانا 
فــي تعاملــه مع غيــره في محيطــه االعالمي 
وخارجــه يتصف بصفــات معينــة تجعل منه 
صحفيــا ناجحا  ، وممارســة ألن أي إعالمي 
في أية وســيلة إعالمية كانت مكتوبة أو مرئية 
أو مســموعة وحتــى  الكترونيــة بحاجــة إلى 
الميــدان، والممارســة مهمة لصقــل موهبته، 
ليتحكم أحســن فــي تقنيــات العمــل الصحفي 
ومزاولتــه  علــى أســس تجعــل مــن نتاجــه 
اإلعالمي أكثــر إثارة وتشــويق ومصداقية ، 
فالصحفــي الناجح لن يكــون خلف المكتب بل 
ينــزل إلى الميدان ليرى بعينيه ويســمع بأذنيه  

ويعايــن بقديمه ويرصد بحاســته السادســة ، 
فيأتــي باألخبــار ويســتقصي الحقائــق ويطلع 
علــى التفاصيــل.. وهــي أخــالق أيضــا ألن 
الصحفــي الــذي يحتــرم مهنته ويولــي عناية 
خاصــة لســمعة اســمه يجــب أن يحتكــم إلى 

أخالقيات هذه المهنة النبيلة والشــريفة.
اليــوم والجزائر تحصي أزيد من مائة صحيفة 
بين  جرائد يومية ومجالت وقنوات تلفزيونية 
عمومية وخاصة وعدد ال بأس به من المواقع 
إلــى صحافــة راقيــة  بحاجــة  اإللكترونيــة  
ومتزنــة تخدم الوطن والمواطن ، خاصة وأن 
حريــة الصحافــة  فــي بالدنا تعــززت بكثير 
من المكاســب كالتقنيات الجديدة التي ســهلت 
عمليــة التواصل اآلني والوصول إلى مصادر 
المعلومــة, لكنها أصبحت بالمقابل أداة خطيرة 
تســتخدم للمساس بخصوصيات األفراد وبأمن 
وســيادة واســتقرار الــدول ،وهومــا يجعلنــا 
كإعالميين أمام مســؤولية كبرى لتقديم إعالم 
نظيــف وموضوعــي يحمل الرســالة الحقيقية 

. المتاعب  لمهنة 
مــا نتمناه اليــوم كذلك هو أن تســهر الجهات 

الوصيــة وفي مقدمتهــا وزارة االتصال على 
فتحــت تحقيــق حقيقــي وجــاد بشــأن المهنــة 
والمهنييــن ،حتــى ال توجــد صحافــة تهريــج 
وأشــباه صحفيين أفســدوا المهنة وصار همهم 
اللهــث وراء جمــع » الشــكارة » ولتذهــب 
الصحافــة معهــم الممارســين إلــى الجحيــم ، 
يفتــرض أن تكــون الصحافــة للصحفيين وأن 
يتم إخراج المحســوبين على المهنة وأصحاب 
المــال الفاســد مــن القطاع،في عمليــة تطهير 
مدروســة وأن يوزع اإلشــهار على مستحقيه 
الحقيقييــن الذين همهــم بالدرجة األولى ترقية 
المهنــة والتأســيس لصحافــة قويــة وللتكوين 
فــي  الحقيقــي  مكانــه  الصحفــي  يجــد  وأن 
المجتمــع براتــب محتــرم وتغطيــة من حيت 
التأميــن وتحفيــزات أخرى تجعــل منه رجل 
نخبة حقيقــي في خدمة بلده وشــعبه، وتجعلنا  
قادريــن على بناء منظومــة إعالمية متطورة 
وذات مصداقيــة تكــون بمثابة ســد منيع  في 
وجــه حمــالت التشــويه التــي تتعــرض لهــا 
اســتقرارها  ومحــاوالت زعزعــة  الجزائــر 

وأمنها.  

آخرالكالم
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بمناسبة  اليوم العالمي لحرية المهنة 

الصحافة ..فن ،وممارسة وأخالق

ال ِمــراء فــي أن بنــاء الدولــة االجتماعيــة، و 
يعــد  المحافظــة عليهــا، و علــى مكتســباتها، 
تحديــا مســتمرا في ظل التجاذبات السياســية و 
االقتصاديــة المتغيــرة، و اإلكراهــات الظرفية 
المرتبطــة في غالــب األحيــان باالضطرابات 
الجيوسياســية الحاصلــة علــى مســتوى العالم؛ 
و التي ســرعان مــا تخلف آثارهــا و تكون لها 
انعكاســاتها علــى المســتوى الوطني بدرجة أو 
أخــرى. و قــد يكون أحدث مثــال لذلك، اآلثار 
المباشــرة و الجانبيــة، الناجمــة عــن الحــرب 
المحتدمة في أوكرانيا. و ال يســتبعد المراقبون 
بعــد انتهائهــا حــدوث تغييــرات عميقــة فــي 
العالقــات الدولية، و فــي التوازنات بين الُقوى 

الكبرى.
و في الوقت الذي نشهد فيه تالشيا متناميا للدور 
االجتماعــي للدولــة في أكثرية بلــدان العالم، و 
هــو ما ياُلحظ اليوم في البلدان الغربية نفســها، 
تســعى الجزائــر ليس فقط إلى الحــّد من اآلثار 
العالمية لألزمــة األوكرانية، و إنما إلى تعزيز 

سياســتها االجتماعية تجاه المواطنين.
و بــدا هــذا التوّجه واضحــا في الرســالة التي 
العمــال  إلــى  الجمهوريــة  رئيــس  وجههــا 
الجزائريين، بمناســبة اليوم العالمي للشــغل، و 
التــي أكد فيهــا مجددا علــى أن »حماية القدرة 
الشــرائية و الحفــاظ علــى مناصب الشــغل و 
الرعاية االجتماعية ســتبقى من األولويات التي 
توليهــا الدولة اهتماما خاصــا، و ترصد لها ما 
أمكــن من موارد مالية الســيما لصالــح الطبقة 
المتوســطة و ذوي الدخــل المحــدود و الفئات 

الهشة«.
و لفــت رئيــس الدولة إلــى التدابير التي ســبق 
القيــام بهــا، مــن منطلــق تعزيــز هــذا التوجه 
االجتماعــي، فيمــا يتعلق بإلغــاء الضريبة على 
الدخــل لفائدة ذوي الدخل المحــدود و مراجعة 
النقطــة االســتداللية و كــذا اســتحداث منحــة 
البطالــة وتحســين معاشــات المتقاعديــن. كما 
لفت إلى أن التفكير ســيظل منصبا على توســيع 

البطال. الشباب  استيعاب  مجاالت 
وتــم فــي ميزانيــة 2022 تخصيــص اعتمــاد 
جديــد بأكثر من 80 مليار دينار)8000 مليار 

سنتيم( للمســاهمة في جهاز منحة البطالة.
و دعمــا للتوجه االجتماعي للدولة، تعهد رئيس 
الجمهوريــة فــي 23 أفريل الماضــي في لقائه 
الدوري األخير مع الصحافــة الوطنية، بإقرار 
زيــادات في أجــور العمال وفي منحــة البطالة 
سيشــرع فــي تطبيقها مــع مطلع الســنة المقبلة 

.2023
و مــن منطلــق مســعى دؤوب، و ربمــا غيــر 
مســبوق لجعــل الســنة الجارية ســنة اقتصادية 
العراقيــل  كل  رفــع  خــالل  مــن  بامتيــاز، 
البيروقراطيــة عن المشــاريع االســتثمارية، تّم 
توفيــر33171 منصــب عمل إلى حــد اليوم؛ 
بالمــوازاة مع إدماج أعــداد كبيرة من أصحاب 

التشغيل. قبل  عقود ما 
آخــر الــكالم .. مــا يؤكــد أيضــا المؤشــرات 
اإليجابيــة لالقتصاد الوطني، قيام صندوق النقد 
الدولي بتعديــل توقعاته الخاصة بنمو االقتصاد 
الجزائري لسنة 2022 بزيادة تصل إلى  2.4 

بالمائة بدال من 1.9 بالمائة الُمقدرة ســابقا.
كمــا توقع الصندوق بأن تتراجع البطالة بشــكل 

ملحوظ في الجزائر في الســنوات المقبلة.
 

                             محمــد مصبــاح        

تحديات الدولة 
االجتماعية

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

التاليين : 
031741609

 0550303249

طالعوا جريدة عني الجزائر عىل الرابط 
www.aineldjazair.dz

باقة األخبار  

n بناء على شــكوى تقدم بها أحد المواطنين لعناصر 
فرقة الشــرطة القضائية بأمــن دائرة عين التوتة مفادها 
تعرضه الي فعل الســرقة من داخل مركبته بمدينة عين 
ـ مليار و  التوتة الفعل الذي اســتهدف مبلغ مالي يقدر ب
300 مليون ســنتيم بعد تكثيف األبحــاث و التحريات 
بالغ  تمكــن عناصر ذات الفرقة من توقيــف الفاعلين ال
عددهم 03 أشخاص من بينهم إمرأة ينحدرون من إحدى 
الواليات الســاحلية الوسطى الذين تتراوح أعمارهم بين 
22 و 33 سنة حيث تم تقديمهم أمام الجهات القضائية 

المختصة إقليميا.
                                                     محمد دحماني

العثور عىل جثة شخص 
معلقة بعمود داخل 

مزنله بتبسة
ثانويــة للحمايــة المدنية بدائرة  n تدخلــت الوحــدة ال
يلة عيد الفطر المبــارك   ألجل تحويل جثة  الشــريعة ل
شــخص متوفي، الجثة لشخص من جنس ذكر يبلغ من 
العمــر حوالي 52 ســنة وجد جثة هامــدة معلقة بحبل 
بعمود خشــبي داخل غرفة بمنزله، منزل ريفي بالمكان 
فايــزة بــدوار الدرمون ببلديــة ثليجان دائرة  المســمى ال
الشريعة، بعد اســتكمال اإلجراءات القانونية من طرف 
الجهات المختصــة تم تحويل الجثة من طرف مصالح 
الحماية المدنية على متن سيارة االسعاف الى مصلحة 

حفظ الجثث بمستشفى الشريعة. 
                                                            هواري غريب

من بينهم إمرأة ..
سارقو مبلغ مليار 

و300مليون من داخل مركبة 
وراء القضبان بباتنة 

n ينظم المؤتمر الوطني الثالث للجمعية الجزائرية 
لألمراض المعدية بوهران من 13 إلى 15 ماي الجاري 

حسبما كشف عنه المنظمين.
ــار لهــذه الســنة ثالثــة محــاور مهمة في  ــم اختي  و ت
الصحــة العمومية أولها كوفيد19- الذي ســيطر على 
ثانــي موضوع  األخبــار منــذ نهايــة عــام 2019 و ال
تلقيح التي ال تزال تشكل مشكل  ال التهابات المرتبطة ب
فــي التكفل اليومــي و الثالث هو العــالج بالمضادات 
الحيويــة و االلتهابات المرتبطــة بالتكفل الطبي وفقا 
للمصدر ذاته وســتكون هذه التظاهرة العلمية مساحة 
ــادل الخبــرات و مناقشــة مختلــف االنشــغاالت و  تب ل
تقديــم اقتراحــات من قبل المختصين المشــاركين من 
جميع المؤسســات االستشــفائية بأنحاء البالد و كذلك 

الضيوف من تونس و فرنسا و غيرها.
                                                             ربيع .م  

تنظيم المؤتمر الثالث 
للجمعية الجزائرية لألمراض 

المعدية بوهران

ســلطت المجلة الشــهرية بوليســيز في عددها األخيــر، الضوء 
ــى إحــدى الصفحــات الســوداء من تاريــخ االســتعمار خالل  عل
ــى  ــي لجــا فيهــا الجيــش الفرنســي إل ــورة التحريريــة، الت الث
اســتعمال الغازات الســامة ضد المجاهدين والمدنيين من بينهم 

النســاء و األطفال الذين يتم احتجازهم في مغارات.
وتحــت عنوان »حرب المغــارات« عادت المجلــة التي تصدرها 
يوميــة المجاهــد، إلى تنــاول هذا »الملف الخطيــر« الذي يبرز 

الى الســطح بعد 65 سنة« و المرفق بمقاالت و صور ارشيفية.
ــم »تحــت ارضيــة« التي  ــى الجرائ ــة بوليســيز ال وتطرقــت مجل
اقترفها االســتعمار الفرنســي خالل الفترة الممتدة ما بين 1956 
قاتمــة من  ــة ال و 1961 مشــفوعة بتفاصيــل حــول هــذه المرحل
ــي تعــد مــن االســرار الفرنســية المحفوظة حول  ت تاريــخ »و ال ال

التحريرية«. الثورة 
ــرار انشــاء )وحــدات خاصة(  ــى ان »ق ــال ال وأشــار كاتــب المق
قيام بحرب قدرة  ال فــة ب ــة تماما عن الجيش الفرنســي، مكل منفصل
عــن طريق اســتعمال الغاز فــي المغارات التي يســتعملها جيش 
التحرير الوطني و في احيان كثيرة،  مدنيون من نســاء و اطفال 
م، على  ال اب ن ابــل ال ــات  التمشــيط و الفظائع و قن ي ارغمتهــم عمل

وقراهم«. مساكنهم  مغادرة 
ــرال ديغــول قد اعطــى الضوء االخضر النشــاء »وحدات  إن الجن
تقوم بعملها في ســرية تامة )حتى قوات الجيش االخرى  خاصة« ل
ــك بهــدف »تنظيــف« المغارات  ــم بذلك(، وذل ــى عل ــم تكن عل ل
ــق »بجريمة دولة  -حســب وصف الكاتــب- مضيفا ان االمر يتعل

مجهولة بســبب عدم امكانية الولوج إلى االرشيف«.
                                                              ق ـ و

الثورة التحريرية:

مجلة بوليسزي تسلط الضوء عىل "حرب المغارات"

يزيد سلطان 

الصحافــة بقدر ما هي مهنة 
المتاعب،هي أيضا معشــوقة مدللة 
حبٌهــا أول بذور النجاح في حقولها .
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