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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

 قاموا برسقة مسكن وتجريد مالكه من مبلغ 82500دج 

أمن والية جيجل يوقف 03 أشخاص و يسترجع 
ثالثة أسلحة نارية و دخيرة حية

 70 البالغ  كيش  مايكل  األمريكي  أثبت 
قطع  أن  بعد  رقم،  مجرد  العمر  أن  عاما، 
ثانية   14 من  أقل  في  متر   100 مسافة 
مواقع  على  الرياضي  إنجازه  فيديو  لينتشر 

االجتماعي. التواصل 
قدرات  السبعيني  الرجل  وأظهر 
وهو   Pen Relays سباق  خارقة خالل 
الواليات  في  للجري  مسابقة  وأكبر  أقدم 

المتحدة.
موقع  شاركه  الذي  الفيديو  وأظهر مقطع 
وهو  الرجل  على »تويتر«   FloTrack
بعد  ويفوز بالسباق  البرق  بسرعة  يركض 
 13.47 في  متر  مسافة 100  قطع  أن 

نية. ثا
يوم  مشاركته  تمت  الذي  الفيديو  وحصد 
على  مشاهدة  مليون  من 2  أكثر  الخميس 

»تويتر«.
 59 بعمر  الجري  كيش  مايكل  العداء  وبدأ 
أولمبياد  في  المشاركة  أراد  عندما  عاما، 
في  شخص  أسرع  وكان  جيرسي،  نيو 
القوى  أللعاب  ماسترز  وورلد  بطولة 

.2018 عام  اإلسبانية  مالقا  بمدينة 
وكاالت

األمن يحجز 2300 دراجة 
نارية ببسكرة 

الوطني  للدرك  االقليمية  المجموعة  وحدات  تمكنت 
حيث  من  الثانية  تعتبر  نوعية  عملية  في   ، ببسكرة 
النوعية والكمية من حجز كمية معتبرة من  األقراص 
نوع  من  مهلوس  قرص   16500 فاقت  المهلوسة 
ب  قدرت  اجمالية  بقيمة  غرام  ملغ   300 بريغابالين 
طواش  الرائد   . جزائري  دينار   6.000.000.00
يسيدي عقبة  الوطني  الدرك  مجموعة  قائد  سمير 
صرح لنا بأن هذه العملية جات على اثر مداهمة قامت 
الوطني  للدرك  التدخل  لألمن و  الثانية  الفصيلة  بها 
للدرك  االبحاث  فصيلة  مع  بالتنسيق  و  ببسكرة ، 

ضبط  العملية  هذه  خالل  من  تم   . ببسكرة  الوطني 
من  معتبرة  كمية  شحن  بصدد  وهما  فيهما  المشتبه 
االقراص المهلوسة على متن سيارة نفعية ترقيم والية 
مجاورة .  بحيث تم توقيف اثنان مشتبه فيهما تتراوح 
االجرامي  نشاطهما  وشل   42 و   29 بين  اعمارهما 
. في حين الزالت التحريات متواصلة  لتوقيف باقي 
عناصر الشبكة و سيتم تقديم المشتبه فيهما  امام السيد 
وكيل الجمهورية المختص اقليميا بعد استكمال جميع 

االجراءات القانونية الالزمة.   
حسان درنون

وحدات الدرك الوطني تضرب بقوة وتحجز
16500 قرص مهلوس ببسكرة

من  بسكرة  والية  ألمن  الشرطة  مصالح  تمكنت 
حجز2300دراجةنارية ،العملية التي تدخل في إطار الحفاظ 
األمن  توفير  على  والسهر  المواطنين  وسالمة  أمن  على 
الذي  المروري ،خاصة  الالأمن  ومحاربة  العامة  والسكينة 
النارية  الدرجات  العام من أصحاب  يسببه مستعملي الطريق 

،وكذا استعمالها في افعال إجرامية.
نارية  دراجة   2300 حجز حوالي  خاللها  من  تم  العملية 
منها 05 درجات كانت محل بحث ووضع 13 دراجة نارية 
هذه  وتبقى  مرورية  مخالفة   661 حررت  فيما  بالمحشر، 
االجراءات الوقائية مستمرة حفاظ على االمن العام للمواطنين. 
حسان درنون

                                                  

طبيبة روسية: لماذا 
»كوفيد - 19« يقتل الرجال 

الصُلع غالبا؟
يكاترينا  الروسية،  الصماء  الغدد  أخصائية  أوضحت 
كريفتسوفا، لماذا يقتل مرض »كوفيد – 19« في كثير من 

األحيان الرجال الُصلع.
اإللكتروني   »Ura.ru  « لموقع  به  أدلت  حديث  في  وقالت 
هرمون  من  يكفي  ما  المريض  لدى  يكن  لم  إذا  الروسي:« 
القلب  لنظام  الكاملة  بالحماية  يتمتع  فلن  التستوستيرون، 

واألوعية الدموي«.
بفيروس  اإلصابة  نتيجة  الوفاة  »خطر  إن  قائلة  وأضافت 
كورونا يزداد للرجال المصابين بالثعلبة«. وأشارت يكاترينا 
كريفتسوفا إلى أن تساقط الشعر يرتبط ارتباطا مباشرا بنقص 
اإلصابة  إلى  بدوره  يؤدي  والذي  التستوستيرون،  هرمون 

بأمراض القلب واألوعية الدموية.
وأوضحت قائلة:« إن التستوستيرون، الذي يؤثر على الثعلبة، 
وإذا  افتقر  الدموية،  واألوعية  للقلب  الواقي  الهرمون  هو 
لنظام  كاملة  بحماية  يتمتع  ال  فإنه  الهرمون  هذا  إلى  الرجل 
القلب واألوعية الدموية. وقد تتسبب اإلصابة بـ »كوفيد 19« 

بحدوث تغيير في سلسلة التخثر«.
ومضت قائلة:« إن هذه التغييرات مرتبطة بالتخثر المجهري. 
القلب  حماية  تقليل  شأنها  من  ظروف  هناك  تكون  قد  لذلك، 

وظهور مشاكل أكبر قد تؤدي إلى الوفاة«.
باإلضافة إلى ذلك، فنتيجة اإلصابة بالفيروس التاجي  يمكن 
أن يفقد الرجل بعضا من شعره أيضا. ويُكمن سبب  ذلك  في 
أن فيروس كورونا يسبب تغيرات في األوعية الدموية وفي 
على  أخرى،  أمور  بين  من  تؤثر،  والتي  الجلطات،  سلسلة 

دوران الدم في األوعية الدقيقة.
اليف

كل يشء يرمى يف وجه عمال النظافة بمدننا  ؟ 

بدون تعليق

سبعيني يقطع
سباق 100 متر 

في 13 ثانية فقط

بمعية  منصورية  زيامة  دائرة  أمن  عناصر  باشر 
والية  بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية  المصلحة 
أحد  تعرض  إثر  على  تحرياتها،  و  أبحاثها  جيجل 
المساكن بوسط مدينة زيامة منصورية لفعل اإلقتحام 
و  البيت  صاحب  تكبيل  مع  مجهولين،  طرف  من 

سرقة مجموعة من األغراض من داخله.

بندقية  في  تمثلت  المسروقات  أن  تبين  وقد   
عيار  صيد  بندقية  ملم،   12 عيار  مضخية 
ممثلة  حية  دخيرة  فردي،  مسدس  ملم،   12
 48 ملم،   7.62 عيار  خرطوشة   49 في 
خرطوشة عيار 16 ملم 36 خرطوشة عيار 
09 ملم، باإلضافة إلى مبلغ مالي من العملة 
حقيبة  كذا  و  دج،   82500 بـ  قدر  الوطنية 
يدوية تحتوي على وثائق إدارية مختلفة ملك 

للضحية .
وفي ظرف وجيز جدا تمكنت قوات الشرطة 
األمر  يتعلق  و  الفاعلين،  هوية  تحديد  من 
تتراوح  إمرأة  بينهم  من  أشخاص  بثالثة 
مع  بالتنسيق  و  سنة،   34 و   29 بين  أعمارهم 
تم  قياسي  ظرف  ،وفي  بجاية  والية  أمن  مصالح 
على  كانوا  منهم  اثنان  جميعا.  فيهم  المشتبه  توقيف 
عملية  لتسهيل  بإحضارها  قاموا  التي  مركبتهم  متن 
سالح  فيهم  المشتبه  أحد  بحوزة  ضبط  أين  الفرار، 

أبيض ) سكين( تم استعماله أثناء قيام أفراد الشبكة 
بسرقة الضحية و اإلعتداء عليه، ليتم بعدها مباشرة 
فيهم  المشتبه  قام  التي  المسروقات  كل  استرجاع 
المعزولة  الجبلية  المناطق  بإحدى  بإحكام  بإخفائها 

بوالية بجاية و المتاخمة لوالية سطيف .
تحويل  تم  جيجل،فقد  والية  أمن  بيان  وحسب 
المتهمين للمصلحة الستكمال التحقيق، و بعد اتخاذ 
أمام  تقديمهم  تم  القانونية في حقهم  كافة اإلجراءات 
جمعية  تكوين  بتهمة  المختصة  القضائية  الجهات 
من  السرقة  جناية  لجناية،  اإلعداد  لغرض  أشرار 
طائلة  تحت  و  التعدد،  ظرف  بتوافر  مسكن  داخل 
التهديد باستعمال سالح أبيض، مع استحضار مركبة 
لتسهيل الفعل و تيسير هروبهم  ،حجز شخص دون 
إذن من السلطات المختصة، القوادة و المراودة ، إذ 
صدر ضدهم جميعا أوامر إيداع بالمؤسسة العقابية 

بجيجل.
نصرالدين - د
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الرئيس تبون في رسالة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة: 

 جرائم 8 ماي 1945 بشعة وال يمكن أن يطويها النسيان
الحرص على ملف الذاكرة ينبع من تقدير الدولة لمسؤوليتها تجاه رصيدها التاريخي

الجمهوريــة،  رئيــس  أكــد   n
ــوم  ــون، الي ــد تب ــد المجي ــيد عب الس
مــاي   8 مجــازر  أن  الســبت، 
1945 كانــت »مرحلــة فاصلــة« 
الجزائريــة،  األمــة  تاريــخ  فــي 
ملــف  علــى  حرصــه  أن  مبــرزا 
مــن  »ينبــع  والذاكــرة  التاريــخ 
تقديــِر الدولــة لمســؤوليتها تجــاه 
رصيدهــا التاريخــي، باعتبــاِره أحــد 
المقومــات التــي صهــرت الهويــة 

الوطنيــة«. 
وفــي رســالة لــه بمناســبة إحيــاء 
المخلــد  للذاكــرة  الوطنــي  اليــوم 
مــاي  الثامــن  مجــازر  لذكــرى 
تبــون:  الرئيــس  قــال   ،1945
ملــف  علــى  حرصنــا  »إن 
التاريــخ والذاكــرة ينبــع مــن تلــك 
تقديــر  ومــن  المجيــدة  الصفحــات 

ــة لمســؤوليتها تجــاه رصيدهــا  الدول
التاريخــي، باعتبــاره أحــد المقومات 
الوطنيــة  الهويــة  صهــرت  التــي 
الجزائريــة ومرتكــزا جوهريــا لبنــاء 
المســتقبل  واستشــراف  الحاضــر 
رســالة  ومبــادئ  أُســس  علــى 

الخالــدة«. نوفمبــر 
الحــرص »ينــأى  هــذا  أن  وتابــع 
عــن كل مزايــدة أو مســاومة لصــون 
ــت  ــس الوق ــي نف ــا ويســعى ف ذاكرتن
إلــى التعاطــي مــع ملــف الذاكــرة 
والتاريــخ بنزاهــة وموضوعيــة فــي 
مســار بنــاء الثقــة وإرســاء عالقــات 
يضمــن  ومثمــر  دائــٍم  تعــاون 
مصالــح البلديــن )الجزائــر وفرنســا( 

ــادل«. ــرام المتب ــار االحت ــي إط ف
وشــدد رئيــس الجمهوريــة بالمناســبة 
ــوف،  ــى ضــرورة »رص الصف عل

االقتصاديــة  أَوضاعنــا  لمعالجــة 
والســرعة  بالفعاليــة  واالجتماعيــة 
المطلوبتيــن وللتفاعــل مــع العالــم 
الخارجــي ومــا تفــرزه التوتــرات 
بجبهــة  المتالحقــة،  والتقلبــات 
موقــع  تعــزز  متالحمــة  داخليــة 
ســياق  فــي  الجزائــر  ومكانــة 
ــم«. ــات المســتجدة فــي العال التوازن
هــذه  شــأن  مــن  أنــه  وأوضــح 
ــا  ــط نواي ــة أن »تحب ــة الداخلي الجبه
ــة«  ــات العدائي ــتفزاز والمغالط االس
التــي قــال أنهــا »لــن تثنــي الجزائــر 
عــن الخيــارات الكبــرى والتوجهات 
ــر  ــق األم ــتراتيجية، ســواء تعل االس
بالمســارات التــي اعتمدتهــا لتحقيــق 
وتيــرة متصاعــدة فــي مجــال التنميــة 
المســتدامة أو تعلــق األمــر بالرؤيــة 
التــي نتبناهــا فــي سياســتنا الخارجية 

ــترجاِع  ــا واس ــن مصالحن ــاع ع للدف
مــا تســتحقه الجزائــر مــن القــوة 
ــا  ــن تاريخه ــتمدتين م ــة المس والهيب
وحــدة  ومــن  المجيــد  العريــق 
ــا  ــا وموارده ــن مقدراته ــعبها وم ش
ومــن إرادتهــا فــي توطيــد عالقــات 
متوازنــة مــع شــركائها فــي المنطقــة 

ــم«. ــي العال وف
الرؤيــة  هــذه  أن  إلــى  وأشــار 
ــى إعــالء صــوت الحــق  »تدعــو إل
وإلــى الوقــوف إلــى جانــب القضايــا 
ــل  ــا عام ــن بالدن ــل م ــة وتجع العادل
ــة«. ــي المنطق ــتقرار ف ــوازن واس ت
ــس  ــال رئي ــل، ق ــياق متص ــي س وف
الجمهوريــة أن »تاريخنــا المجيــد 
عزتنــا  ومصــدر  فخرنــا  منــاط 
وملهــم األجيــال علــى مــر العصور، 
فــي  ورســوخا  إشــعاعا  يــزداد 
الوجــدان كلمــا اشــتد حقــد الذيــن لــم 
يتخلصــوا مــن تطرفهــم وارتباطهــم 
االســتعمارية  بالعقيــدة  المزمــن 
الباليــة البائســة، والذيــن لــم تعلمهــم 
محــاوالت  عــن  الكــف  خيباتهــم 
حجــب حقائــق التاريــخ بالتضليــل أو 

الدفــِع إلــى النســيان«.
واعتبــر أن »الفظائــع التــي عرفتهــا 
ســطيف وقالمــة وخراطــة وغيرهــا 
ــاي  ــن م ــن م ــي الثام ــدن ف ــن الم م
علــى  تشــهد  ســتبقى   ،1945
مجــازر بشــعة ال يمكــن أن يطويهــا 
محفــورة  ســتظل  بــل  النســيان، 
الذاكــرة  فــي  المروعــة  بمآســيها 
الوطنيــة وفــي المرجعيــة التاريخيــة 
شــعِبنا  نضــال  لهــا  أســس  التــي 

األبــي ضــد ظلــِم االســتعمار«.
                                       ربيع م

n تقــدم رئيس الجمهورية, القائد 
األعلــى للقــوات المســلحة, وزير 
الدفاع الوطني, الســيد عبد المجيد 
تبــون, بتعازيه إلى أفــراد الجيش 
الوطنــي الشــعبي وعائلــة العميد 
عبد الحكيم قعشــي قائد المدرســة 
الوطنية للصحة العســكرية, الذي 

وافته المنية أمس األول الجمعة
 و انتقــل العميــد إلــى رحمــة هللا 

صبيحة اليوم الجمعة, بالمستشــفى 
المركزي للجيش »محمد الصغير 
نقاش« وتقدم الرئيس تبون بأصدق 
عبــارات التعازي والمواســاة إلى 
عائلة الفقيد و إلى كل أفراد الجيش 
الوطني الشعبي, راجيا من المولى 
العلــي القديــر أن يتغمــد روحــه 

بواسع الرحمة و المغفرة.
                            ربيع م 

الرئيس تبون يعزي الجيش وعائلة الفقيد 
العميد عبد الحكيم قعيش

n أجــرى رئيــس الجمهوريــة، الســيد عبــد المجيــد 
تبــون، أول أمــس، مكالمــة هاتفيــة مع نظيره الفرنســي 
الســيد إيمانويــل ماكــرون، جــدد لــه فيهــا تهانيــه بإعادة 
انتخابــه رئيســا للجمهوريــة الفرنســية، وفــق بيــان 

لرئاســة الجمهوريــة. وشــكر الرئيــس الفرنســي بــدوره 
ــاعره  ــة ومش ــه الكريم ــى لفتت ــة عل ــس الجمهوري رئي
ــي ســمح  ــان أن االتصــال الهاتف ــة، وأوضــح البي النبيل
وســبل  الثنائيــة  العالقــات  »باســتعراض  للرئيســين 

تطويرهــا فــي العديــد مــن المجــاالت بمــا يخــدم مصالــح 
الشــعبين، وكــذا مســتجدات قضايــا إقليميــة ودوليــة 

ــام المشــترك«. ذات االهتم
                                                     ربيع م 

يف مكالمة هاتفية بني الرئيسني تبون وماكرون

استعراض العالقات بني الجزائر وفرنسا وسبل تطويرها

الفريق السعيد شنقريحة يلقي النظرة األخرية 
عىل جثمان الفقيد العميد عبد الحكيم قعيش

n قــام الفريــق الســعيد شــنقريحة، 
رئيس أركان الجيش الوطني الشــعبي، 
األخيــرة  النظــرة  بإلقــاء  أمــس  أول 
علــى جثمان الفقيد العميــد عبد الحكيم 
قعشــي قائد المدرســة الوطنية للصحة 
المركــزي  بالمستشــفى  العســكرية، 
للجيش »محمد الصغير نقاش«، حسب 

بيان لوزارة الدفاع الوطني.
و جــاء فــي البيان »قام الســيد الفريق 
السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش 
الوطني الشــعبي، اليــوم  الجمعة 06 
مــاي 2022 بإلقــاء النظــرة األخيرة 
وتالوة فاتحة الكتاب على جثمان الفقيد 
العميد عبد الحكيم قعشي قائد المدرسة 
الوطنية للصحة العسكرية، بالمستشفى 
المركــزي للجيــش »محمــد الصغير 
نقاش«، وهذا بحضور كل من الفريق 
األول بــن علي بن علــي قائد الحرس 
الجمهــوري، األميــن العــام لــوزارة 

الدفــاع الوطنــي، قــادة القــوات، قائد 
الدرك الوطني قائد الناحية العســكرية 
األولــى، رؤســاء الدوائــر، المديرون 
ورؤســاء المصالــح المركزية بوزارة 
الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني 
الشــعبي وكذا إطــارات ومســتخدمي 

المستشفى المركزي للجيش«.
»وأمام هذا المصاب الجلل، --يضيف 
المصــدر-- جدد الســيد الفريق أصالة 
عن نفســه و بإسم كافة إطارات وأفراد 
أخلــص  الشــعبي،  الوطنــي  الجيــش 
التعــازي وأصدق مشــاعر المواســاة 
إلى عائلة الفقيــد، مذكرا بمناقبه خالل 
مسيرته المهنية، متضرعا إلى المولى 
عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
وأن يســكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله 
وذويه جميل الصبر والسلوان«.  »إنا 

هلل وإنا إليه راجعون«.
                                       ق ـ و

ــة،  ــس األم ــس مجل ــا رئي n دع
صالــح قوجيــل، فعاليــات المجتمــع 
إلــى االلتفــاف حول مســعى إرســاء 
دعائــم ومعالــم الجزائــر الجديــدة 
فــي إطــار سياســة لــم الشــمل التــي 
الجمهوريــة  رئيــس  إليهــا  دعــا 
ان  معتبــرا  تبــون  المجيــد  عبــد 
ــي  ــو واجــب وطن ــذا المســعى ه ه
مقــدس مــن اجــل الحفــاظ علــى 

الوحــدة واالســتقرار.
مــع  حــوار  فــي  قوجيــل،  وأكــد 
التلفزيــون الجزائــري عشــية إحيــاء 

المخلــد  للذاكــرة  الوطنــي  اليــوم 
مــاي   8 لمجــازر   77 للذكــرى 
1945، أن الرئيــس تبــون، أكــد 
دون  للجميــع  ممــدودة  يــده  بــأن 
ــن تجــاوزوا  إقصــاء، باســتثناء الذي
ــن  ــك الذي ــراء وأولئ الخطــوط الحم
أداروا ظهورهــم لوطنهــم، وذلــك 
التــي  الديناميكيــة  ســياق  فــي 
ميــزت حملتــه االنتخابيــة والتــي 
ــد الشــباب  ــي توحي ــا ف نجــح خالله
والمجتمــع المدنــي وشــدد رئيــس 
مجلــس األمــة، علــى أن سياســة 

رئيــس الجمهوريــة، قائمــة علــى 
ويبنيهــا  للجميــع  الجزائــر  مبــدأ 
حــول  االلتفــاف  وأن  الجميــع، 
وسياســته  الجمهوريــة،  رئيــس 
ــن أجــل  ــدس  م ــي مق واجــب وطن
الوطنيــة  الوحــدة  علــى  الحفــاظ 
وتدعيــم اســتقالل القــرار السياســي 
اســتقاللية  ضمــان  طريــق  عــن 

االقتصــادي القــرار 
ــذا الصــدد  ــي ه ــل، ف تطــرق قوجي
للبــالد،  الراهــن  الوضــع  إلــى 
ــي  ــذ تول ــازه من ــم إنج ــا ت ــا م مثّمن
ــه  ــون، مهام ــد تب ــد المجي الســيد عب
كرئيــس للجمهوريــة، علــى أســاس 
التزاماتــه 54 التــي عرفــت طريقها 
بمراجعــة  بــدءا  التجســيد  نحــو 
ــرح  ــد الص ــالد، وتجدي ــتور الب دس
ــي،  ــالح الهيكل ــاتي واإلص المؤسس
انتقــاال إلــى النهــوض باالقتصــاد 
علــى  الحفــاظ  مــع  الوطنــي، 
ــة، رغــم  ــع االجتماعــي للدول الطاب
االســتثنائية  الصحيــة  الظــروف 
التــي مــرت بهــا البــالد علــى غــرار 
بلــدان العالــم ومعطيــات اقتصاديــة 
صعبــة واســتعرض رئيــس مجلــس 
األمــة لــدى تطرقــه إلــى مجــازر 8 
مــاي 1945، مختلــف محطــات 

التحضيــر للكفــاح المســلّح، معرجــا 
علــى مرحلــة »أحبــاب البيــان إبــان 

ــة. ــة الثاني ــرب العالمي الح
إلــى  الســياق  هــذا  فــي  وأشــار 
ــتعمر  ــا المس ــي ارتكبه ــع الت الفظائ
الجزائرييــن  حــق  فــي  الفرنســي 
فــي  خرجــوا  الذيــن  العــّزل 
مظاهــرات ســلمية احتفــاء بانتصار 
المحــور  دول  علــى  الحلفــاء 
ــن  ــة، مذكري ــا النازي بزعامــة ألماني
فرنســا االســتعمارية بوعودهــا فــي 
ــة وخراطــة  ــن ســطيف، قالم كل م
الجزائــر  مناطــق  مــن  وغيرهــا 
خــالل شــهر مــاي 1945 وقــال 
تبقــى  التــي  المجــازر  هــذه  إن 
وصمــة عــار فــي جبيــن فرنســا 
منعرجــا  شــكلت »  االســتعمارية 
الحركــة  تاريــخ  فــي  حاســما 
الوطنيــة، وأحدثــت القطيعــة مــع 
مــن  السياســي  النضــال  مرحلــة 
ــة،  أجــل اســترجاع الســيادة الوطني
حيــث تــم الشــروع مــن حينهــا فــي 
التحضيــر للكفــاح المســلح، باعتبار 
أن مــا أُخــذ بالقــوة ال يســترد إال 
بالقــوة وأن فرنســا االســتعمارية ال 

تفهــم إال لغــة الحديــد والنــار.
                              ربيع م 

رئيس مجلس األمة صالح قوجيل يؤكد:

اإللتفاف حول مبادرة لم الشمل للرئيس تبون واجب وطني مقدس

n يتــرأس رئيــس الجمهورية القائد 
األعلى للقوات المســلحة وزير الدفاع 
الوطني الســيد عبد المجيد تبون اليوم  
الــوزراء  لمجلــس  اجتماعــا  األحــد 
يخصــص لمناقشــة مشــاريع قوانين 
واالســتماع الى عــروض تخص عدة 
قطاعات حسب ما أورده بيان لرئاسة 

الجمهورية
 وجــاء فــي البيان يترأس الســيد عبد 
المجيد تبون رئيــس الجمهورية القائد 

األعلى للقوات المســلحة وزير الدفاع 
 2022 مــاي   08 األحــد  الوطنــي 
اجتماعــا لمجلــس الــوزراء يتنــاول 
بالدراسة والمناقشــة مشروع القانون 
إلــى  باإلضافــة  لالســتثمار  الجديــد 
مشروع قانون يخص شروط ممارسة 
األنشــطة التجاريــة وكــذا عرضيــن 
يتعلقان بمتابعة مشــروع منجم الحديد 
بغار جبيالت وملف الواليات الجديدة.
                                ربيع م 

يخصص لقانون االستثمار والواليات الجديدة

الرئيس تبون يرتأس اليوم اجتماعا 
لمجلس الوزراء
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n دعا وزير المجاهدين وذوي 
الحقوق, العيد ربيقة, السبت, 
إلى  والباحثين  المؤرخين 
واألبحاث  الدراسات  تعميق 
 1945 ماي   8 مجازر  حول 
الجماعية  اإلبادة  جرائم  وكل 
المستعمر  ارتكبها  التي 
الشعب  حق  في  الفرنسي 

الجزائري.
ـ77   و عشية إحياء الذكرى ال

 1945 مايو   8 لمجازر 
أكد  لذاكرة,  ل الوطني  واليوم 
على  يتعين  أنه  ربيقة  السيد 
والطلبة  والباحثين  المؤرخين 
واألبحاث  الدراسات  »تعميق 
جرائم  وكل  الجرائم  هذه  حول 
ارتكبها  التي  الجماعية  اإلبادة 
الشعب  حق  في  المستعمر 
امتداد سنوات,  الجزائري على 
بل عقود, والتي استعملت فيها 

مختلف  االستعمارية  فرنسا 
األسلحة المحظورة في القانون 
الدولي  وجدد الوزير بالمناسبة 
المساهمات  لكل  قطاعه  دعم 
الجادة لكتابة مختلف محطات 
تاريخ كفاح الشعب الجزائري, 
بمجازر  منها  تعلق  ما  سيما 
8 ماي 1945 وتاريخ الحركة 
نوفمبر,  أول  وثورة  الوطنية 
وتعزيز  بناء  لمسعى  تكريسا 

الجزائرية  الوطنية  الهوية 
والتاريخ الوطني.

اليوم  بأن  الوزير  ذكر  كما 
أقره  الذي  لذاكرة  ل الوطني 
عبد  السيد  الجمهورية,  رئيس 
المجيد تبون, يوما وطنيا سنة 
على  حرصه  يؤكد   ,2020
بكل  المجيد  بتاريخنا  العناية 
و  ورموزه,  وأحداثه  محطاته 
الدولة وعزمها  اهتمام  ينم عن 
على  العمل  مواصلة  على 
وتبصر  بحكمة  الذاكرة  ملفات 
توازن  مقتضيات  ضمن  وذلك 
السيادة   واحترام  المصالح 
ال8  مجازر  إلى  تطرقه  ولدى 
مايو 1945 التي راح ضحيتها 
عشرات اآلالف من الجزائريين 
بأن  المسؤول  ذات  أكد  العزل, 
وعلى  ستبقى  المجازر  هذه 
والتحدي  للتصدي  رمزا  الدوام 
الجسام في سبيل  والتضحيات 
إلى  مشيرا  واالستقالل  الحرية 
حاسما  منعرجا  شكلت  أنها 
الوطنية  الحركة  مسيرة  في 
تعبيرا  بحق  وكانت  الجزائرية 
اإلحساس  عمق  عن  صادقا 
آمال  من  يحمله  وما  الوطني 
ذات  جزائر  لبعث  وتطلعات 
بحتمية  الوعي  وبلورة  سيادة 
المسلحة  لثورة  ل االعداد 

المباركة.
                              ربيع م 

يف ذكرى مجازر 8 ماي 1945

ربيقة يدعو إىل تعميق الدراسات حول جرائم اإلبادة 
الجماعية لالستعمار الفرنيس

الشؤون  وزير  استعرض   n
الوطنية  والجالية  الخارجية 
أول  لعمامرة،  رمطان  بالخارج، 
المجاهد  الفقيد  خصال  أمس، 
الخارجية  ووزير  والدبلوماسي 
يحيى،  بن  الصديق  محمد  األسبق، 
بهذه  االقتداء  إلى  الشباب  داعيا 

الشخصية النموذجية .
نظمت  ندوة  خالل  لعمامرة،  وقال 
الستشهاد   40 الذكرى  بمناسبة 
تعد »ذكرى  المحطة  هذه  إن  الفقيد، 
الشعوب  ولكل  للجزائر  مهمة 
عزيزة  ومناسبة  للسالم،  التواقة 
واألسرة  الخارجية  الشؤون  لوزارة 
الدبلوماسية الجزائرية ، خاصة وأنها 
الخارجية  الشؤون  وزارة  بمقر  تقام 
الذي يحمل اسم شهيد الواجب محمد 
رئيس  وأضاف  يحيى  بن  الصديق 
اليوم  نقف  الجزائرية،  الدبلوماسية 
شهيد  روح  على  وإجالل  إكبار  وقفة 
الجزائرية  والدبلوماسية  الواجب 
الذي كرس حياته  الشهيد  والعالمية، 
ومجاهد  كمناضل  الجزائر  لخدمة 
ومفاوض بارع إبان الثورة التحريرية 
أن  قبل  ثورة  رجل  فكان  المجيدة، 

يكون رجل الدولة
في  ساهم  الفقيد  أن  لعمامرة،  وأبرز 
وأدى  والتشييد،  بناء  ال مراحل  كل 
في  عديدة  مراحل  في  حاسمة  أدوارا 
حياته، فباإلضافة إلى تقلده مناصب 
في  كذلك  شارك  مهمة  دبلوماسية 
واألفكار  المناهج  ووضع  تصور 
الرئيس  أيام  طبقت  التي  والخطط 
أدى  حيث  بومدين،  هواري  الراحل، 
بكل  الداخلية  السياسات  في  دورا 

جدارة واقتدار.
مارس  الشهيد  أن  لعمامرة،  وذكر  
الدبلوماسية  ميالد  قبل  الدبلوماسية 
مارسها  حيث  العصرية،  الجزائرية 
لجمع  جهده  قصارى  بذل  عندما 
مقاعد  على  الجزائري  الشباب  شمل 
أساسيا  دوره  كان  حيث  الجامعات، 
للطلبة  العام  االتحاد  إنشاء  في 
وفر  الذي   الجزائريين  المسلمين 
من  هائلة  مجموعة  المسلح  للكفاح 
الذين  والملتزمة  الكفأة  اإلطارات 
بأعمال  وقاموا  العالم،  عبر  انتشروا 
لثورة  ل الدعم  حشد  أجل  من  جبارة 
خالل  لعمامرة،  وتال  التحريرية. 
مستشار  حضرها  التي  الندوة  هذه 
ثقافة  بال المكلف  الجمهورية  رئيس 
راشدي،  أحمد  البصري،  والسمعي 
عن  وممثلون  الحكومة  من  وأعضاء 
المدني،  والمجتمع  الثورية  األسرة 
بن  الفقيد  رافقت  التي  البعثة  قائمة 
الحميدة  المساعي  مهة  في  يحيى، 
وإيران،  العراق  بين  الحرب  إليقاف 
ورحلة  السالم  برحلة  إياها  واصفا 

نهاية الحياة

محمد  االتصال،  وزير  وأعرب 
واعتزازه  فخره  عن  بوسليماني، 
عظماء  أنجب  وطن  إلى  باالنتماء 
كان  الذي  يحيى،  بن  الفقيد  أمثال 
سالم  ورجل  دولة  ورجل  ثورة  رجل 
الفارقة  البصمة  ـ ب بوسليماني،  وذكر 
تقلده  أثناء  الشهيد  تركها  التي 
ثقافة واإلعالم، ودوره  لمنصب وزير ال
إصدار  خالل  من  القطاع  تنظيم  في 
أول القوانين األساسية لوسائل اإلعالم 
في  الة  فّع ال ومساهمته  الجزائرية، 
القانون  سن  حول  التفكير  باب  فتح 
عنه  نتكلم  الذي  للصحفي  األساسي 

يا. حال
وذوي  المجاهدين  وزير  واعتبر 
إحياء  أن  ربيقة،  العيد  الحقوق، 
بن  الصديق  محمد  رحيل  ذكرى 
الفقيد  لرسالة  تكريسا  تعد  يحيى، 
ألجيال  برمزيته  وعرفانا  ونضاالته 
تعد  نفسه  الوقت  وفي  واليوم،  األمس 
المنشودة  النجاحات  إزاء  إكبار  وقفة 
التي تحصدها الدبلوماسية الجزائرية 
الجمهورية،  رئيس  قيادة  تحت  اليوم 
الة  فّع عبد المجيد تبون، ومساهمته ال
في استتباب األمن والسلم في المحيط 
فرص  وتعزيز  والدولي،  االقليمي 
م الذي تتسم  الحوار والتعاون في العال
والتعقيد  والتشابك  بالتسارع  أحداثه 
خدمة للوطن أما عبد الباقي بن زيان، 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 
اإلصالح  بـمهندس  الشهيد  فوصف 
العالي عن جدارة، مذكرا  التعليم  في 
القطاع  هيكلة  في  الة  فّع ال بمساهمته 
منها  مبادئ  عدة  على  ارتكزت  التي 
للولوج  الديمقراطي  بالطابع  االلتزام 
التعليم  ومجانية  الجامعة،  إلى 

واالستفادة من الخدمات الجامعية.
أما وزير المالية عبد الرحمان راوية، 
المساهمة  إلى  مداخلته  خالل  فأشار 
تقلده  خالل  يحيى،  بن  لفقيد  ل القيمة 
بناء  المالية ودوره في  منصب وزير 
أسس متينة لالقتصاد الوطني الرامية 
المعيشية  االوضاع  تحسين  إلى 
أحمد  قدم  بدوره  الجزائري.  للمجتمع 
المسيرة  حول  ة  حيّ شهادة  راشدي، 
كان  الذي  للشهيد  الحافلة  النضالية 
أهم  على  معرجا  رفقائه،  أبرز  من 
جمعته  التي  التاريخية  المحطات 
تجعله  الشهيد  أعمال  أن  به، مضيفا 
الجزائرحيث  وتاريخ  ذاكرتنا  في  حيا 
وثائقي  فيلم  إنتاج  إمكانية  عن  أعلن 
الجزائر وعرض خالل هذه  فقيد  عن 
المسيرة  حول  وثائقي  شريط  الندوة 
تكريم  جانب  إلى  للمرحوم  النضالية 
أخ  ابن  التكريم  م  تسل حيث  عائلته، 
الذي  يحيى،  بن  المالك  عبد  الفقيد 
توجه بالشكر إلى رئيس الجمهورية، 

والقائمين على تنظيم هذه الندوة.
                                       ربيع م 

أستاذ التاريخ حسان مغدوري:

رضورة إنتاج خطاب تاريخي قادر عىل تصحيح المفاهيم المغلوطة

حسان  التاريخ  أستاذ  دعا   n
إعادة  إلى  المؤرخين  مغدوري, 
يستوحي  تاريخي  خطاب  إنتاج 
التاريخ  مدرسة  من  مصطلحاته 
الوطني بما يساعد على تصحيح 
روح  ويبعث  المغلوطة  المفاهيم 
التاريخية  للثقافة  العام  النقاش 

السائدة.
التاريخ  في  المختص  وقال   
بالجلفة  عاشور«  »زيان  بجامعة 
ماي   8 مجازر  إحياء  عشية 
 8 أحداث  بأن »مصطلح   ,1945
المأساة  لنعت  رائجة  كعبارة  ماي 
في كثير من النصوص التاريخية, 
مستوى  مدى  في  إشكاال  يثير 
المؤرخين  ينتظر  الذي  التجنيد 
تاريخ  خطاب  إنتاج  إعادة  في 
مدرسة  من  مصطلحاته  يستوحي 

التاريخ الوطني ويبعث الروح في 
التاريخية  ثقافة  ل ل العام  النقاش 
باستمرار  الذاكرة  وينعش  السائدة 
كما يعتبر أيضا أنه من مسؤولية 
نقل  بمهمة  االضطالع  اإلعالم 
العام  للفضاء  التاريخية  المعرفة 
الخطاب  ضبط  سلطة  إقرار  وفي 
باالستعانة  )إعالميا(  التاريخي 
يساعد  بما  االختصاص  بذوي 
المغلوطة  المفاهيم  تصحيح  على 
العام  النقاش  في  الروح  ويبعث 
ثقافة التاريخية السائدة وينعش  ل ل
هذا  وضمن  باستمرار  الذاكرة 
بأن  المتحدث  يرى  المفهوم, 
تاريخ  كتابة  احتكر  االستعمار 
تاريخيا  خطابا  وأنتج  الجزائر 
الحقائق  على  خالله  من  التف 
والمفاهيم  المعاني  على  وقفز 

نظرية  إطار  ضمن  الصحيحة 
بأنه  ليضيف  فرنسية  الجزائر 
وفي ظل الترحيل القسري للوثائق 
النار  إطالق  وقف  بعد  األرشيفية 
مازال   ,1962 مارس   19 في 
يحومان  والتشكيك  التشويش 
حول إعادة كتابة التاريخ الوطني 

ويطعن في الذاكرة الوطنية.
أن   أنه  المتحدث  نفس  أبرز  كما 
يستوجب  الجديدة  الجزائر  مفهوم 
تأسيس  الذاكرة,  حرب  إطار  في 
مواقع الذاكرة عبر توسيع المتاحف 
األرشيف  دور  وإقامة  الوطنية 
وإثراء المكتبات الوطنية وتكريس 
والشخصيات  باألحداث  االحتفال 
--حسب  الحرب  هذه  وكشفت 
مزمن  عطب  عن  المتحدث-- 
الفرنسي  االستعماري  النظام  في 

إلى  المختص  وأشار  بالجزائر, 
تعبيرا  كانت  المجازر  هذه  أن 
عن نضج الفكرة الوطنية وحملت 
التي  السلمية  االنتفاضة  طابع 
تجلت في المظاهرات التي عرفتها 
ومهما  الجزائر,  مناطق  مختلف 
يكن --كما قال-- فإن الجزائريين 
األزمات  بتراكمات  مثقلين  كانوا 
المرتبطة  المنتهية  وغير  المعقدة 
العنصرية  بالفلسفة  أساسا 
الذين  أن  وأضاف  االستعمارية 
بالجوع  المأساة  هذه  ربط  حاولوا 
انخرطوا في مقاربة  إنما  والخبز, 
استبعاد مسؤولية الدولة الفرنسية 
وتجاوزات  عنف  من  جرى  فيما 
وهم  اإلنسانية,  الكرامة  حق  في 
الجرائم  كل  ربط  إلى  يسعون 
مؤسسات  وتعثر  أفراد  بأخطاء 
إنكار  في  بالمقابل  ويجتهدون 
يحمل  كان  جزائري  كيان  وجود 
على  حيا  جعلته  وتاريخ  ذاكرة 

امتداد فترات التاريخ
سقطوا  الذين  الشهداء  عن  أما 
عددهم  )يفوق  المجازر  في 
أن  المؤرخ  أكد  فقد  ألفا(,  ال45 
مجهولة  زالت  ما  االحصائيات 
ألن  رسمية  بصفة  مشمولة  وغير 
م تقدم أرقاما عن  التقارير األمنية ل
الجماعية  القتل  عمليات  حصيلة 
القوات  أدارتها  التي  للجزائريين 
القطاعات  لمختلف  المشتركة 
واألسالك ومجموعات المستوطنين 
الموت  مليشيات  شكلوا  الذين 
ونفذوا جرائم اإلبادة الجماعية في 

حق العزل.
                               ربيع م 

يف الذكرى الـ 40 لرحيل شهيد الدبلوماسية الجزائرية

لعمامرة: نب يحيى شخصية نموذجية لرجل 
دولة ومجاهد ومفاوض بارع

بوسليماين: بصمة فارقة تركها الشهيد أثناء تقلده لمنصب وزير الثقافة واإلعالم



5عين على الحدث األحد 08 ماي  2022 م
الموافق لـ 07 شوال 1443 هـ

أرجعوها إلى عدم مباشرة الفالحين وعمال الحقول لنشاطهم   

أسعار الخضر والفواكه تواصل »التحليق عاليا« 
و ممثلو التجار يبررون

n ال تــزال أســعار الخضــر والفواكه 
تحلق عاليا رغم انقضاء شهر رمضان، 
ومــرور مــا يقــارب أســبوع عــن عيد 
الفطــر، كمــا ال تــزال أغلــب األســواق 
»شبه فارغة« من الســلع ومن التجار 
رغم تحذير وزارة التجارة لهم بضرورة 
العودة إلى النشاط مباشرة يوم األربعاء 
ثالث أيام العيد، وقد ارجع ممثلو التجار 
الســبب في هذا الوضــع إلى عدم عودة 
الفالحيــن و العامليــن فــي الحقول إلى 
نشــاطهم  مع عامل آخر يتعلق بتســاقط 
األمطــار، مــا تســبب فــي عــدم  جني 
المحصول و نقص تموين السوق، غير 
أنهــم أكــدوا أن األســواق ســوف تعود 
لوضعهــا الطبيعــي بداية مــن اليوم مع 

عودة انخفاض األسعار. 
وفي جولة ل«عين الجزائر«، على عدد 
من أســواق بعض واليات وســط البالد،  
رصــدت أســعار  الخضــر ليــوم أمس، 

حيث  سجل سعر الكيلوغرام الواحد من 
الطماطــم  في ســوق  الجملــة في حدود 
100دج ، وسعر البطاطا تراوح ما بين 
90 إلــى 100دينار في ســوق الجملة،  
أمــا الفلفل الحو فســعره كان 140 دج، 
أمــا الفلفل الحار فتراوح مابين 100الى 
150 دج، أما ســعر الكيلوغرام  الواحد 
من  الكوســة –قرعــة- فكان ب40 دج، 
وهــي المنتــوج تقريبا الذي كان ســعره 
اســتثنائي مقارنــة بباقــي الخضــر، أما 
  ، 100دج  وصــل  فســعره  البذنجــان 
وســعر الكيلوغرام الواحد من البازالء-
جلبانة – فتراوح في سوق الجملة ما بين 
60 إلــى 100دج، و الفــول 50 ما بين 
50 إلــى 60 دج، في حين ارتفع ســعر 
القرنبيط األبيض-شيفلور- إلى  80دج، 
فيما استقر سعر الخيار  في حدود 60دج 
، والقرنــون  ب50دج، أمــا الفاصولياء 
الخضراء فارتفع سعرها إلى 250 دج ، 
والحمراء المفصصة فارتفع بشكل كبير 
ســعرها و بلغ 400دج، أما الجزر فهي 

األخــرى ارتفع ســعرها إلــى 100دج، 
واللفت ب 90دج ، والشــمندر السكري 
دج،   50 ســعره  -بيطراف-50فبلــغ 
والســلطة سالطة تراوح ما بين 60 إلى 
80 دج، أما سعر البصل األحمر فارتفع 
هو اآلخر وبلغ 70دج،في حين أن سعر 
البصل األخضر فكان 40دج، أما ســعر 
اليمون فتراوح ما بين 350 و400دج، 
فــي حين بلــغ ســعر المــوز 380دج، 

والفروالة ما بين 120 إلى 150دج. 
بولنوار: وضع السوق سيعود إلى 
طبيعته بعودة الفالحين العاملين 

بالحقول إلى نشاطهم 
مــن جانبه برر رئيــس الجمعية الوطنية 
للتجار و المستثمرين و الحرفيين، الحاج 
الطاهر بولنوار، سبب التذبذب الحاصل 
في ســوق الخضــر و الفواكــه و ارتفاع 
أســعار هــذه األخيــرة ارتفاعــا جنونيا 
هذه األيــام، إلى عدم عــودة الفالحين و 
العاملين بالحقول إلى نشاطهم بعد ، وأكد 
أن الوضع ســوف يعــود لطبيعته خالل 

اليوميــن القادميــن مــع توقعــات بعودة 
استقرار األسعار. 

 و قــال بولنــوار، ل«عيــن الجزائر«، 
إن عــدم عــودة الفالحيــن و المزارعين 
و العامليــن بالحقــول إلى نشــاطهم إلى 
غايــة اليوم بعد قضائهــم لعطلة العيد مع 
أهاليهم، كان وراء التذبذب الحاصل في 
الســوق، و أشــار في هذا الصدد إلى أن 
الفالحين غيــر معنيين بالمداومة، عكس 
التجار، غيــر أن التجار-يوضح- و لعدم 
تمكنهــم من الحصــول على الســلع من 
خضــر وفواكه من أســواق الجملة التي 
ال تزال إلى حد يوم أمس الســبت تقريبا 
فارغة، لم يســتطيعوا مواصلة نشــاطهم 

بصفة عادية لنقص التموين. 
وأكــد رئيس الجمعيــة الوطنية للتجار و 
المســتثمرين و الحرفييــن، أن الوضــع 
ســيعود لطبيعته بداية مــن اليوم األحد، 
حيــث أكــد العديــد مــن الفالحيــن بعدة 
واليــات مــن الوطــن للجمعيــة، أنهــم 
سيباشرن نشــاطهم اليوم األحد و سوف 
يعــود العاملون في الحقــول إلى عملهم، 
و ستبدأ عملية تموين السوق بالخضر و 

الفواكه تعود إلى وضعها الطبيعي. 
و بخصــوص ارتفــاع أســعار الخضــر 
و الفواكــه خــالل أيام العيــد و إلى غاية 
اليوم، قال بولنوار إن هذا مرتبط بعملية 
تمويــن الســوق، و بالعــرض و الطلب، 
فكــون الفالحيــن و العامليــن بالمزارع 
اخذوا عطلــة لمدة أســبوع أو يزيد، فقد 
تقلــص العرض مقابــل ارتفــاع الطلب 
وهذا تســبب في ارتفاع األسعار، إضافة 
إلــى عامل آخــر يتعلق بتســاقط كميات 
معتبــرة من األمطار في األيام الماضية، 
مــا يعيق عملية الجنــي، غير أنه أكد أن 
هذه األسعار ســوف تعاود االنخفاض و 
تســتقر  بداية من اليوميــن القادمين بعد 
جنــي رجــوع الفالحين و الشــروع في 
عملية جني المحاصيل و تموين السوق. 

n أكــد وزير الطاقــة والمناجم، 
أن  الســبت،  عرقــاب،  محمــد 
الجزائــر تملــك مقومــات كبيــرة 
ومزايا تنافســية تؤهلهــا للدخول 

في صناعة الهيدروجين.
   وقــال الوزيــر، خــالل أشــغال 
اليوم الدراســي للطاقــة في دورته 
26 ، إن التحديــات عديدة، ســواء 
تلك المتعلقة باالنتقال الطاقوي عن 
طريــق بناء نمــوذج طاقوي جديد 
يأخــذ في عين االعتبــار إمكانيات 
الطبيعيــة  المــوارد  مــن  البــالد 
وكيفيــة اســتعمالها بعقالنيــة مــن 
أجــل خلق الثــروة واالعتماد أكثر 
فأكثر علــى الكفــاءة الطاقوية من 
جهــة والتكيف مــع القيــود البيئية 
والتغيرات المناخية، وكذا األنماط 
الجديــدة للتنقل واســتهالك الطاقة 
من جهة أخرى , وفي هذا الشــأن 
أن قطاع الطاقة تبنى اســتراتيجية 
من منظور ضمان األمن الطاقوي 
علــى المــدى البعيــد، مــن خالل 
الرفــع مــن قاعــدة احتياطاتنا من 
المحروقــات األحفــوري خاصــة 
الغــاز الطبيعــي، باإلضافــة الــى 
تنويــع المزيج الطاقــوي بالتحول 
التدريجي و المتزايد نحو الطاقات 
الجديدة و المتجددة خاصة الشمسية 
و النوويــة و تطويــر الهيدروجين 
مــع التحكم فــي اســتهالك الطاقة 
من خــالل انجاز البرنامج الوطني 
للكفاءة الطاقوية في جميع األنشطة 
االســتعمال  وكــذا  االقتصاديــة 

المنزلي”، يضيف الوزير.
أكــد وزيــر الطاقــة والمناجــم أن 
تطويــر الهيدروجيــن الــذي هــو 
موضوع هذا اليوم الدراســي، فلقد 
تــم تكليف قطاع الطاقــة والمناجم 
من قبل الحكومة من اجل صياغة 
لتطويــر  وطنيــة  اســتراتيجية 
تشــكيل  تــم  ولقــد  الهيدروجيــن 
لجنــة وزاريــة مشــتركة متكونة 
مــن قطاعــات الطاقــة، االنتقــال 
العالي والبحث  التعليــم  الطاقوي، 
العلمي، الشركات الناشئة و المالية 
و المحافظــة للطاقــات المتجددة و 
الفعاليــة الطاقوية مــن اجل اعداد 
هذه االستراتيجية مضيفا أن تظهر 
المعلومــات األوليــة أن الجزائــر 
تملــك إمكانيات كبيرة تســمح لها 
بأن يصبح لهــا دورا إقليمياً بارزا 
في هذا المجال، من خالل توفرها 
لموارد هائلة من الطاقة الشمسية، 

شــبكات واســعة ومندمجــة لنقــل 
واحتياطيــات  والغــاز  الكهربــاء 
كبيرة مــن الميــاه، وكــذا قدرات 
كبيرة في البحــث والتطوير وتابع 
تمتلــك الجزائــر مقومــات كبيرة 
ومزايــا تنافســية تؤهلهــا للدخول 
في صناعــة الهيدروجين وخاصة 
توافــر مصــادر الغــاز الطبيعــي 
لدعــم إنتــاج الهيدروجين األزرق 
والــذي يعــد مهًمــا علــى المديين 
القصيــر والمتوســط حتــى يمكن 
األخضــر  الهيدروجيــن  إنتــاج 
بفعاليــة وجــدوى اقتصادية عالية 
كذلــك  الجزائــر  تتمتــع  كمــا   ,
وموانــئ  اســتراتيجي  بموقــع 
ومنشــآت قاعدية لنقــل الغاز على 
البحــر المتوســط للوفــاء بالطلب 
والعالمــي  واإلقليمــي  المحلــى 
علــى الهيدروجيــن، إضافــة إلى 
خبرتها الطويلة في التكنولوجيات 
المســتخدمة في إنتاج الهيدروجين 
وشــراكاتها الممتدة مع الشــركات 

العالمية.
وكذلــك توافــر الخبــرات الفنيــة 
والقــدرات التصميمية فــي قطاع 
الطاقــة للمســاهمة فــي التصنيــع 
المحلي لمعدات إنتاج الهيدروجين، 
فكل هذه المؤهالت ستمكن بلدنا من 
االندماج بســرعة في الديناميكيات 
اإلقليميــة لتطويــر للهيدروجين , 
الى جانــب ذلك أوضــح الوزير، 
ان إنشــاء تطوير الهيدروجين في 
الجزائــر يدفعنا إلى التســاؤل عن 
المتطلبــات األساســية والتحديات 
التــي يجب رفعها من أجل انشــاء 
بيئــة اقتصاديــة، ال ســيما إعــداد 
إطار تشــريعي وتنظيمــي مالئم، 
األولويــة  ذو  القطاعــات  تحديــد 
تحضير  الهيدروجين،  الســتعمال 
وتأهيل الرأسمال البشري والبحث 
العلمي، انجاز الدراســات االزمة 
لبناء مشاريع تجريبية، البحث عن 
طرق التمويل وفي األخير تطوير 

عالقات وفرص التعاون الدولي.
علــى  مؤكــدا  الوزيــر  واختتــم 
ملفــا  الهيدروجيــن  تطويــر  أن 
استراتيجيا بالنسبة لألمن الطاقوي 
للبــالد على المــدى البعيد، لذي تم 
ادراجه للدراســة من قبل المجلس 
األعلــى للطاقــة الذي تم إنشــاؤه 
وتنصيبه مؤخرا من طرف رئيس 

الجمهورية عبد المجيد تبون .
                                    ربيع م 

وزير الطاقة محمد عرقاب يؤكد:

الجزائر تملك مقومات كبرية للمنافسة 
يف صناعة الهيدروجني

n دعــت الجمعيــة الوطنيــة 
للتجار والمستثمرين والحرفيين 
التوطيــن،  مــدة  لتقليــص 
لمســتوردي األدوات المدرسية، 
و إلغاء أو تسهيل حصولهم على 

بطاقيــة المنتــوج الوطنــي التي 
تمنحها الوكالــة الوطنية لترقية 
التجــارة الخارجية »الجاكس«، 
وهــذا لضمــان تموين الســوق 
باألدوات المدرسية وضمان عدم 
التأثيــر على الدخول المدرســي 

القادم وتأخيره. 

الجمعيــة  نشــرته  لمــا  ووفقــا   
علــى صفحتهــا الرســمية علــى 
الفايســبوك،  فإن لجنــة التجارة 
تدعــو  بالجمعيــة  الخارجيــة 
التوطيــن،  مــدة  لتقليــص  إلــى 
المدرسية،  لمســتوردي األدوات 
والتي غالبا ما تكون مدتها شهرا 

كامــال، وهو اإلجــراء الذي من 
شأنه اإلســهام في تموين السوق 
الوطنية خاصة مع اقتراب موعد 
الدخــول المدرســي، ســيما وأن 
طلــب الســلع من البلــد المصدر 
وشــحنها ثــم نقلها إلــى الجزائر 

يستغرق أشهرا عدة. 
كما أشــار المصــدر ذاته إلى أن 
مخزون األدوات المدرسية حاليا 
ال يكفــي لتلبية الطلــب، وهو ما 
يُنذر بندرة وارتفاع في األسعار، 
عالوة عن ذلك فإن عدد الرخص 
الممنوحــة فــي مجــال اســتيراد 
األدوات المدرســيّة حوالــي 40 
رخصة، واصفة إياه بـ »الضئيل 

جدا«. 
وقد اقترحت الجمعية منح رخص 
إضافية للمستوردين الذين يُقارب 
عددهم 140 مســتوردا مختصا 
في األدوات المدرســية بمختلف 
أنواعها. كما اســتدلت باعتراف 
المســتوردين فــي وقــت ســابق 
بصعوبــة تعاملهــم مــع منصــة 
بطاقية المنتوج الوطني الخاّصة 
بالوكالة الوطنيــة لترقية التجارة 

الخارجية »ألجكس«. 

ليتسنى لهم تموني السوق مع الدخول المدريس القادم وتفادي "الندرة"

دعوات لمنح مستوردي األدوات المدرسية 
تسهيالت قبل "فوات األوان"

الجزائر:سناء-م 

الجزائر:سناء-م 
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دعا المنتدى االجتماعي العالمي 2022 
في المكسيك، إلى ضرورة إيجاد تسوية 
الغربية،  الصحراء  في  للنزاع  نهائية 
وفق مقتضيات الشرعية الدولية و تحت 
ذكرت  حسبما  المتحدة،  األمم  رعاية 

وكالة األنباء الصحراوية )وأص(.
في  الصحراويون  المشاركون  شدد  و 

بالعاصمة  أشغاله  اختتم  الذي  المنتدى 
الجمعة,  سيتي,  مكسيكو  المكسيكية, 
على »ضرورة المساهمة في دعم تسوية 
عاجلة وعادلة ونهائية لقضية الصحراء 
الشرعية  مقتضيات  وفق  الغربية 
طرفي  »دخول  الى  ودعوا  الدولية«, 
النزاع: جبهة البوليساريو والمغرب في 

األمم  رعاية  تحت  مباشرة  مفاوضات 
من  الصحراوي  الشعب  لتمكين  المتحدة 

ممارسة حقه في تقرير المصير«.
ورشة  أشغال  في  المشاركون  أدان  و 
المنتدى المشترك »التطبيع األعمى )مع 
الخطيرة  وتباعته  الصهيوني(  الكيان 
واالستقرار  الفلسطينية  القضية  على 

رفضهم  عن  عبروا  كما  بالمنطقة«, 
والظلم  واالضطهاد  العنف  أشكال  لكل 
عمل  تنسيق  إلى  دعوا  و  والفساد, 
الجهود  وتوحيد  والمنظمات  الهيئات 
والعمل على تحقيق العدالة و االستقرار 
تطلعات  وتحقيق  المنطقة  في  والسالم 

شعوبها.
لمسؤول  مداخالت  المنتدى  شهد  و 
باتحاد  واالتصال  الخارجية  العالقات 
ووادي  الحمراء  الساقية  عمال 
العام  واألمين  أعبيدي  المامي  الذهب 
واألدباء  والكتاب  الصحفيين  التحاد 
محمد  أحمد  نفعي  الصحراويين 
جمعية  عضو  هللا  عبد  ولعروصي 
السياسيين  والمعتقلين  المفقودين  أولياء 

.Afapradesa الصحراويين
عدة  في  الصحراوي  الوفد  شارك  كما 
وحقوق  المرأة  بقضايا  اهتمت  ورشات 
النزاعات  وفض  والسالم  اإلنسان 
مع  لقاءات  عدة  له  كانت  و  وغيرها، 
الجنسيات  مختلف  من  المشاركين 
المشاركة,  المدني  المجتمع  وهيئات 

حسب )وأص(.
وكفاح  الصحراوية  القضية  تصدرت  و 
المنتدى  طبعة  أشغال  العادل  شعبها 
بالمكسيك   2022 العالمي  االجتماعي 
شهدت  و  أسبوع  طيلة  استغرقت  التي 
و  نقاش  وورشات  محاضرات  تنظيم 
وأوجه  الكفاح  مراحل  حول  معرض 

الصحراوية. المقاومة 
ق ـ د

المنتدى االجتماعي العالمي 
بالمكسيك يدعو إلى إيجاد تسوية 
نهائية للنزاع في الصحراء الغربية

تخشى أطراف حقوقية من تداعيات تصريحات وزير 
»تحصين  عزمه  وهبي  الطيف  عبد  المغربي  العدل 
المفسدين وناهبي المال العام« بعد أن أعلن عن نيته 
المنتخبين  ضد  شكاوى  برفع  الجمعيات  منع  تقنين 
والمسؤولين المرتكبين لجرائم نهب المال العام, األمر 
لمبدأ  وخرقا  والمفسدين,  للفساد  »حماية  اعتبر  الذي 
الدستور  عليه  ينص  الذي  بالمحاسبة  المسؤولية  ربط 

المغربي«.
في  تعديال  يحدث  أن  المغربي,  العدل  وزير  ويريد 
وزير  أن  على  ينص  الجنائية«,  »المسطرة  قانون 
شكايات  وضع  في  الصالحية  له  من  هو  الداخلية 
وليس  العام,  المال  اختالس  بشأن  العامة  النيابة  لدى 

الجمعيات.
وأمام هذه الخطوة التي وصفت بالنادرة عبر التاريخ 
»تحصين  نيته  عن  باإلعالن  للعدل  وزير  يقوم  أن   -
في  الغضب  اشتعل   - العام«  المال  وناهبي  المفسدين 
أوساط الشعب المغربي, من حقوقيين ومجتمع مدني, 
خاصة كونها تتنافى والتطلع لتوطيد النزاهة عبر ربط 

بالمحاسبة. المسؤولية 
وصفت  التي  المغربي  الوزير  النزالقات  وللتصدي 
للمواثيق  المنتهكة  توجهاته  ولفضح  ب«الخطيرة«, 
ضمان  أجل  ومن  الفساد  بمكافحة  الخاصة  الدولية 
المراقبة  وممارسة  المساءلة  في  المدني  المجتمع  حق 
المدنية ضد ناهبي المال العام وخيرات البالد, نظمت 
وللرشوة  للفساد  مناهضة  ونقابية  سياسية  تنظيمات 
وزارة  مقر  أمام  احتجاجية  وقفة  العام,  المال  ونهب 
العدل بالعاصمة الرباط يوم السبت, كانت قد دعت لها 

»الجمعية المغربية لحماية المال العام«.
الجمعية  اعتبرت  الخصوص,  بهذا  لها  بيان  في  و 
من  »مؤشرا  وهبي  الوزير  تصريحات  المغربية 
المؤشرات التي تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى 
العام  المال  ونهب  والرشوة  الفساد  لمكافحة  الحكومة 
التراجع  إلى  تنضاف  والتي  العامة,  الحياة  وتخليق 

غير  اإلثراء  تجريم  عن 
المشروع«.

»خطورة  إلى  ونبهت 
مسعى وزير العدل الهادف 
الداخلية  وزارة  توريط  إلى 
السياسية  الحسابات  في 
دفعها  خالل  من  الضيقة 
شكايات  تقديم  مهمة  لتولي 
العام  المال  ونهب  الفساد 
إلى القضاء, وهو ما سينجر 
بخصوص  اتهامات  عليها 
في  وموضوعيتها  حيادها 
فضال  الشكايات,  تلك  تقديم 
عن كون ذلك يشكل تحجيما 
و  مهام  في  سافرا  وتدخال 
القضائية  السلطة  أدوار 
ومسا  والقانونية  الدستورية 

باستقالليها«. خطيرا 
حكومة تجاوزت كل الحدود في مصادمة الشعب

لمحاربة  المغربي  المرصد  وصف  جهته,  ومن 
العدل  وزير  تصريحات  العام,  المال  وحماية  الرشوة 
المغربي خالل مداخلته بجلسة األسئلة الشفوية بمجلس 
تعهد  والتي  للبرلمان(,  العليا  )الغرفة  المستشارين 
خاللها بمنع »حماة المال العام« من مقاضاة المنتخبين 
والتي ال  والمتعجرفة »  الفساد, ب«الصادمة  بقضايا 
المتزن  الجماعي  بالعمل  ملزم  بمسؤول عمومي  تليق 
و«فضيحة مدوية« مست باستقاللية القضاء المختص 
في تقدير ظروف ومالبسات الشكايات المرفوعة إليه.
الوزير  أن  على  المرصد,  شدد  اإلطار,  هذا  وفي 
»ارتكب خطأ جسيما يستوجب مساءلته على المستوى 
تصريحات  من  به  أدلى  ما  بشأن  والحقوقي  السياسي 

مهينة لجمعيات المجتمع المدني«.
العدل,  وزير  تصريحات  على  وتعقيبا  جهته,  ومن 

تساءل الكاتب المغربي أمين بوشعيب - المقيم بإيطاليا 
- حول ما  ان كان عبد اللطيف وهبي »في كامل قواه 
مجلس  أمام  مداخلة  في  حين صرح  والنفسية  الذهنية 
المال  حماية  جمعيات  بمنع  سيقوم  بأنه  المستشارين, 
والشخصيات  المنتخبين  ضد  شكايات  تقديم  من  العام 

بشأن اختالس المال العام«.
أية  »على  الخصوص:  هذا  في  له  مقال  في  وكتب 
أن  يبدو  التي  الحكومة,  بهذه  المغاربة  ابتلي  فقد  حال 
رئيس  الى  إشارة  -في  كبيرهم  فيهم  بمن  أعضاءها 
الحدود  كل  تجاوزوا  قد   - اخنوش  عزيز  الحكومة 
التي كانوا  الوعود  لكل  الشعب, والتنكر  في مصادمة 
يؤثثون بها حمالتهم االنتخابية. وكأني بهم يفعلون ذلك 
أخنوش  عزيز  يتوعدهم  ألم  للمغاربة,  وتأديبا  انتقاما 
تربيتهم(  )يعيد  بأن  للحكومة  رئيسا  يصبح  أن  قبل 
كانت  التي  ذات مرة وقاطعوا شركاته  تجرؤوا  ألنهم 

تجني -وال تزال- األرباح الطائلة دون وجه حق؟«.
ق ـ د

تفشي الفساد السياسي باملغرب يشعل غضب
الحقوقيني واملجتمع املدني

سجل سعر صرف الدينار التونسي أول أمس، 
تراجعا تاريخيا أمام الدوالر فوق 3.1 دينار، 

التونسي المركزي  البنك  وفق 
خبراء  أرجعه  التونسي  الدينار  سعر  انخفاض 
التي  التغيرات  إلى  تونس  في  االقتصاد 
يشهدها العالم والحرب في أوكرانيا ما سيؤثر 

واالقتصاد. التونسية  المالية  على  ذلك 
إن  االقتصادي  الخبير  بوراوي  رابح  وقال 
شأنه  من  الدوالر  أمام  الدينار  سعر  تدني 
في  خاصة  تونس،  في  الشرائية  القدرة  تهديد 
ظل تدني األجور الذي يعتبر األضعف إقليميا 
إضافة  مرتفعة  مستويات  التضخم  وبلوغ 

المديونية. الفائدة  نسبة  الرتفاع 
نحو  كان  الدوالر  أمام  الدينار  سعر  أن  وأكد 
الماضية  السنوات  في  لكن  الثورة  قبيل   1.3
أثر  العمومي  الدين  قيمة  وارتفاع  واالستدانة 

الدينار. قيمة  على  ذلك 
وأكد أن سعر الدوالر يشهد ارتفاعا كبيرا في 
أخرى  أجنبية  عمالت  مقابل  األخيرة،  الفترة 
والجنيه  الياباني  والين  اليورو  غرار  على 
العالم  عمالت  على  فقط  ليس  اإلسترليني 

فقط. النامي 
العمومي  الدين  من  كبيرا  جزءا  أن  وأوضح 
خدمة  تسديد  سيجعل  ما  األمريكي  بالدوالر 
المالية في  الدين مرتفعة وسيعمق ذلك األزمة 
الدين  من   60% من  أكثر  أن  مؤكدا  البالد، 

الصعبة. بالعملة  سداده  يتم 
سيؤثر  الدينار  سعر  انخفاض  أن  وأكد 
تكلفة  في  وسيرفع  التجاري  الميزان  على 
المحروقات  أسعار  سترتفع  وبالتالي  التوريد، 

والحبوب.
التونسي؟ الدينار  أزمة  لتجاوز  الحل  ما 

بدوره، أرجع الخبير االقتصادي معز حديدان 
بالسياق  الدوالر  مقابل  الدينار  سعر  تدني 
الدوالر  سعر  ارتفاع  بعد  العالمي  االقتصادي 

العمالت. بقية  أمام 
النقدية  السياسة  لتغيير  الزيادة  هذه  أرجع  كما 
لمحاربة  الفيدرالي  االحتياطي  للبنك  األمريكية 
متتالية  زيادات  بتنفيذ  سيقوم  حيث  التضخم، 
إلى  المستثمرين  يشجع  مما  الفائدة،  أسعار  في 
من  دوالرات  إلى  اليورو  وتحويل  االستباق 
األخرى  والعمالت  اليورو  قيمة  خفض  أجل 

الدوالر. في وقت الحق مقابل 
وأكد أن تراجع سعر الدينار سيزيد من تعميق 
أسعار  في  سيتسبب  الذي  التجاري  العجز 
األجنبية. بالعملة  تسديدها  يتم  التي  الواردات 

األزمة  هذه  من  للخروج  الحل  أن  وأكد 
الموسم  نجاح  على  العمل  هو  االقتصادية 
وزيادة  األجنبي  االستثمار  وتشجيع  السياحي 

الصادرات.
إن  نويرة  نائلة  الطاقة  وزيرة  قالت  أن  وسبق 
ميزانية  كلفت  أوكرانيا  في  الدائرة  الحرب 
دوالر  مليار   1.31 بقيمة  خسائر  الدولة 

النفط. أسعار  ارتفاع  بسبب 
وتفاقم العجز التجاري لتونس في الربع األول 
ما  أو  دينار  مليار   4.3 إلى  العام  هذا  من 
 3 بحوالي  مقارنة  دوالر  مليار   1.44 يعادل 
العام  من  الفترة  نفس  خالل  دينار  مليارات 

الماضي.
ق ـ د

أزمة الدينار التونيس 
يف تفاقم و خرباء 
يبحثون عن حلول
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مكانتها  تعزيز  دبي  واصلت 
لالستثمار  مفضلة  كوجهة  العالمية 
عواصم  على  األجنبي،متفوقة 
لوكالة  متخصص  تقرير  عالمية،وفق 
بلومبرج. وذكرت  بلومبرغ في تقرير،  
في  أجنبية  استثمارات  اجتذبت  دبي  أن 
2021، أكثر  شركات التمويل في عام 

من سنغافورة ونيويورك وباريس.
عن  نقال  األمريكية  الوكالة  وأضاف 
شركة »سيتي أوف لندن كوربوريشن«، 
مشاريع   104 نحو  استقطبت  دبي 
تلتها  ثم  والمهنية،  المالية  بالخدمات 

سنغافورة بنحو 103 مشاريع.
جذبت  لندن  أن  إلى  التقرير  ويشير  
التمويل   شركات  في  أجنبية  استثمارات 
إسترليني  جنيه  مليون   600 بقيمة 
 114 في  دوالر(  مليون   764(
في  والمهنية  المالية  للخدمات  مشروًعا 
عام 2021، وفًقا لتقرير نشرته شركة 

»سيتي أوف لندن كوربوريشن« .
العالمية  مكانتها  تعزيز  دبي  وتواصل 
والعمل  لالستثمار  مفضلة  كوجهة 
ضمن  جاءت  حيث  والزيارة،  والحياة 
لالستثمار  مستقبلية  وجهات   3 أفضل 
عالمًيا. وتشير بيانات تدفقات االستثمار 
تشهد  دبي  أن  إلى  المباشر  األجنبي 
المؤشرات  كافة  في  ملحوظا  نموا 
إعادة  مشاريع  بلغت  فيما  االقتصادية. 
إجمالي  من   11% نسبته  ما  االستثمار 
المباشر  األجنبي  االستثمار  مشاريع 
المركز  في  دبي  وحلّت  باإلمارة. 
حيث  من  عالمياً  والثالث  عربياً  األول 
مشاريع  وعدد  األموال  رؤوس  تدفقات 
الجديدة،  المباشر  األجنبي  االستثمار 

ومشاريع إعادة االستثمار.
عربياً  األول  بالمركز  جاءت  أنها  كما 
استحداث  حيث  من  عالمياً  والسادس 
األجنبي  االستثمار  من  الوظائف 

فايننشال  لتصنيف  وفًقا  وذلك  المباشر، 
التي  ماركتس«،  آي  دي  »إف  تايمز 
االستثمار  مشاريع  بيانات  ترصد 

األجنبي المباشر الجديدة عالمياً.
كورونا  جائحة  تداعيات  رغم 
مختلف  على  تخيم  التي  ومتحوراتها 
نموذًجا  قدمت  دبي  فإن  االقتصادات؛ 
تنافسًيا يحتذى به في التعافي واالزدهار.
المدن  وأهم  كبرى  على  دبي  وتفوقت 
المجاالت،  كافة  في  المتقدمة  العالمية 
تزخر  مثالية  نوعية  بيئة  بمثابة  وكانت 
األعمال،  صعيد  على  واعدة،  بفرص 
جودة  واالبتكار،  اإلبداع  السياحة، 
المرنة  الذكية،  التحتية  والبنية  الحياة، 

والقوية.
تقارير  وفق  دبي،  اقتصاد  وصنف 
ضمن  بأنه  الدولية،  التقييم  مؤسسات 
قائمة أسرع االقتصادات نمواً في العالم.
وعلى مسار التحول لمدن ذكية مستدامة 

تنافسية وأسس  قوامها معايير  ومتكاملة 
النمو  بين  التوازن  على  ترتكز  عالمية 
دبي  إمارة  تدخل  الموارد،  واستدامة 
مرحلة جديدة من التنمية المستدامة تحت 
 ،»2040 مظلة »خطة دبي الحضرية 
التي تستهدف أن تكون المدينة األفضل 

بالعالم. للحياة 
وتعد مشاريع البنية التحتية من الركائز 
في  الشاملة  التطوير  لمسيرة  األساسية 
دبي و تعتبر من األولويات التي توليها 
حكومة اإلمارة أهمية قصوى في ضوء 
توجهات  دعم  في  المشاريع  تلك  أثر 
التنمية الشاملة و المستدامة و دفع عجلة 
متطلبات  وتلبية  االقتصادي  التطوير 

المجتمع وإمداده بأفضل الخدمات.
قطاع  في  االستثمارات  تجاوزت  وقد 
 140 الحيوي  قطاع  والنقل  الطرق 
مليار درهم على مدار السنوات الخمس 
بناء  أجل  من  وذلك  الماضية،  عشرة 
وتعزز  المجتمع  تخدم  قوية  تحتية  بنية 

تنافسيته العالمية وتوسع فرص النمو.
األول  المركز  في  حلَّت  قد  دبي  كانت 
إقليمًيا والثالث عالمًيا في قائمة تصنيف 
يرغب  التي  العالمية  المدن  أفضل 
المغتربون في العيش والعمل فيها، وفقاً 
 »2021 أنسايدر  »أكسبات  الستطالع 

الصادر عن مؤسسة »أنترنيشن«.
المتقدمة  المرتبة  هذه  دبي  واحتلت 
لتحتل  المؤشر،  صنفها  مدينة   57 بين 
دول  مدن  جميع  بين  األولى  المرتبة 
في  المدرجة  الخليجي  التعاون  مجلس 
في  السياحة  قطاع  وشهد  التقرير.  هذا 
بعد  الماضي،  العام  قوًيا  انتعاًشا  دبي 
كافة  في  نظرائه  شأن  شأنه  تأثره، 
 ،2020 عام  مدار  على  العالم  أنحاء 
جائحة  تفشي  عن  الناجمة  بالتداعيات 
»اكسبو  اضطلع  وقد   .»19 »كوفيد 
انتعاش  في  بدور حيوي  دبي«   2020

القطاع في دبي 2021.
ق ـ إ

دبي تتفوق على نيويورك وباريس 
في جذب االستثمار األجنبي

بنوك  قرارات  بأخبار  حافال  الحالي،  األسبوع  كان 
مركزية لرفع أسعار الفائدة، وفي صدارتها الفيدرالي 

األمريكي، الذي رفع سعر الفائدة على الدوالر.
أسعار  برفع  ما،  مركزي  بنك  قيام  يعني  ماذا  ولكن، 
هذا  من  المواطن  سيتأثر  وكيف  عملته؟  على  الفائدة 
القرار، سواء كان مقترضا أو صاحب وديعة، أو حتى 

ال ينضم ألي منهما؟
يعني قرار رفع أسعار الفائدة، أن البنك المركزي سيأخذ 
أن األموال  المقترضة منه أي  البنوك  فائدة أعلى من 
ستكون أكثر كلفة على المقترضين، في المقابل، فإنه 

سيقدم لها سعر فائدة لودائع هذه البنوك لديه.
البنك  مهام  أبرز  إحدى  فإن  معروف،  هو  وكما 
المركزي في أي بلد في العالم، أنه يقوم بمهمة البنك 
المقِرض للبنوك التابعة له في الدولة ويتقاضى مقابلها 
هذه  ودائع  على  المحافظة  الجهة  كذلك  وأنه  فوائد، 

البنوك مقابل فائدة يقدمها على هذه الودائع.
السوق  لحماية  األول،  المقام  في  المهمة  هذه  تهدف 
النقدي،  المحلية من أي فائض أو شح في المعروض 
وعلى  العملة  قيمة  على  تؤثر  تبعات  من  لذلك  وما 

مستويات التضخم.
ميزان  مهمة  مثل  المركزي  البنك  مهمة  تكون  هنا، 
الحرارة وخافض الحرارة، إذ تتلخص مهمته في هذه 
البنوك  داخل  النقد  وفرة  توازن  على  بالحفاظ  النقطة 
واألسواق، والتي يتحكم فيها من خالل رفع أو خفض 

أسعار الفائدة. 
الفائدة  بأسعار  والمؤسسات  األفراد  عالقة  ما  ولكن 
طالما أنها مرتبطة بين البنك المركزي والبنوك التابعة 
معرفة  السؤال من خالل  هذا  اإلجابة على  تكون  له؟ 
العالقة بين البنوك وبين العمالء من أفراد ومؤسسات.

تعتبر الودائع وقود العمل المصرفي حول العالم، والتي 
ما  فإن  بالتالي  قروض،  شكل  على  استثمارها  يعاد 
القروض  للفائدة على  أسعار  من  البنوك  يضاف على 
المركزي، تعكسها على  البنك  التي تحصل عليها من 

المستفيد النهائي من هذه األموال وهو العميل.
ارتفاع كلفة المال

البنك  عليها  يحصل  الذي  المال  كلفة  أن  ذلك،  ويعني 
من البنك المركزي، ستكون أعلى، نفس األمر بالنسبة 
لألموال التي يحصل عليها المقترض العادي من البنك.
التي  الفائدة  نسبة  نفس  تنعكس  أن  بالضرورة  وليس 
يعلنها البنك المركزي على العمالء، ألن هناك عامل 
أو أكثر تؤثر على سعر الفائدة على القروض والودائع 

في العالقة بين البنك والعميل.
العامل األول يتمثل في وجود أداة لحساب سعر الفائدة 
العادل لسلة عمالت، كان سابقا يطلق عليه »الليبور« 
والذي ما زال معمول به، لكن آالف البنوك حول العالم 
تبنت آلية أخرى تحدد سعر الفائدة كل فترة، وعادة ما 

تكون قصيرة.
األموال  مصدر  هو  العميل  أن  هي  الثانية،  العالقة 
األكبر للبنك، وبدون ودائع العمالء لما تمكنت البنوك 
فإنها  بالتالي  العمل واالستثمار وإعادة اإلقراض،  من 
تفتح شهية العمالء على إيداع أموالهم مقابل الحصول 

على نسبة فائدة مقبولة بالنسبة لهم.
في هذه الحالة، تقوم البنوك بمهمة أداة امتصاص النقد 
من األسواق المحلية، وتتحول هذه السيولة إلى ودائع 
يحصل أصحابها مقابل إيداعها على فائدة تصرف كل 

فصل أو نصف عام أو عام.
ضرر على األسواق

على  الطلب  سيتراجع  الفائدة،  أسعار  رفع  قرار  مع 
االقتراض، وسيرتفع الطلب على إيداع األموال، وهذا 
تراجع  عبر  االقتصادي،  النمو  إبطاء  إلى  يؤدي  كله 

وتيرة االستثمار وضعف وتيرة اإلنفاق.
هنا تتضرر غالبية مفاصل الدورة االقتصادية، لتتأثر 
السوق،  ضعف  اإلنتاج،  التوظيف،  أبرزها  قطاعات 
البطالة  ارتفاع  وبالمحصلة،  الشحيحة،  الشرائية  القوة 
بيئة  على  سلبية  آثار  من  لذلك  وما  النمو،  وضعف 

العمل.
ق ـ إ

لجأت إليه عدة بنوك من بينها الفيدرايل األمريكي

ماذا يعني قرار رفع أسعار 
الفائدة..؟

استثمارات  عن  السعودية  العربية  المملكة  أعلنت 
 32 من  بأكثر  والمعادن،  التعدين  قطاع  في  جديدة 

مليار دوالر.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم 
الخريف، إن وزارته تستهدف جذب استثمارات بقيمة 
من  والمعادن،  التعدين  قطاع  في  دوالر  مليار   32
تصدير  دعم  إلى  تهدف  جديدة،  مشروعات   9 خالل 

المنتجات المعدنية إلى األسواق المحلية والعالمية.
كما أوضح أن الوزارة تعمل حالًيا على دراسة 145 
استكشاف من شركات  للحصول على تراخيص  طلًبا 

أجنبية.
كشف  »واس«،  السعودية  األنباء  لوكالة  ووفقا 
تنفيذها  يتم  التي  المشروعات  بين  من  أن  الخريف 
حالًيا كجزء من االستثمارات المستهدفة، مصنع ألواح 
دوالر،  مليارات   4 عن  تزيد  باستثمارات  الصلب 
والذي يهدف إلى تزويد مصنع بناء السفن في مجمع 
البحرية  والخدمات  للصناعات  العالمي  سلمان  الملك 

في رأس الخير.
وكشف أيضا عن مصنع لمدخالت بطاريات السيارات 
إلى  باإلضافة  دوالر،  مليار   2 بقيمة  الكهربائية 
مشاريع أخرى إلنتاج معادن مثل األلمونيوم وصفائح 
المتوقع  من  والتي  والزنك،  النحاس  الصلب ومصفاة 
أن يزداد ال وبيّن الخريّف أن هذه االستثمارات تأتي 
كجزء من رؤية المملكة 2030، بالتعاون مع وزارة 
االستثمار ووزارة الطاقة، والتي تسعى إلى أن يكون 
وفق  الوطنية  للصناعة  الثالثة  الركيزة  التعدين  قطاع 
مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات 

اللوجستية.
الصناعة  ولفت وزير 
المعدنية  والثروة 
السعودي، إلى أن هذه 
المشاريع ستوفر أكثر 
فرصة   14500 من 

عمل.
الخريف  وتابع 
مشاركة  إن  قائال: 
مؤتمر  في  الوزارة 
التعديني  االستثمار 
 Indaba« الرائد 
 African Mining
 »I n v e s t m e n t
المقرر  من  الذي 
تاون  كيب  في  عقده 
أفريقيا  بجنوب 

للتنويع  الوطني  برنامجنا  من  كجزء  المقبل  األسبوع 
على  بالعمل  الوزارة  في  مهمتنا  تتمثل  االقتصادي، 
تعدين  قطاع  لتطوير  التعدينية  الموارد  من  االستفادة 
مستدام قادر على المنافسة عالميا من شأنه دعم التنمية 
االقتصادية وخلق فرص العمل وتنمية الصناعة على 
المستهدفة  االستثمارات  قيمة  أن  وأكد  أوسع.  نطاق 
تطوير  في  السابق  نجاحها  على  تعتمد  الوزارة  من 
 26 التعدين، والذي شهد استثمارات تزيد عن  قطاع 
مليار دوالر في األلمونيوم والفوسفات، وكان آخرها 
 5 حوالي  تبلغ  باستثمارات   »3 »الفوسفات  مشروع 

مليارات دوالر.
 900 من  يقرب  ما  استثمار  في  الوزارة  بدأت  كما 
مليون دوالر من خالل شركة التعدين الوطنية الرائدة 
الخير  رأس  مدينة  في  األمونيا  مصنع  في  »معادن« 
توسعة  ضمن  مشروع  أول  يعد  والذي  الصناعية، 
لألسمدة  »معادن«  محفظة  في   »3 »فوسفات 
الكاملة  التطوير  عملية  تتضمن  التي  الفوسفاتية، 
لتصبح  السوق  إلى  المنجم  من  الفوسفاتية  لألسمدة 
األسمدة  تجارة  في  األكبر  الثالث  الدول  من  المملكة 

الفوسفاتية.
ق ـ إ

السعودية تعلن عن استثمارات جديدة في قطاع
التعدين والمعادن بأكثر من 32 مليار دوالر



   

n تبعــا لتوجيهات الســيد المدير العام 
للحمايــة المدنيــة، قصد التكفــل الصحي 
الحمايــة  متقاعــدي  بفئــة  واالجتماعــي 
المدنيــة المقعديــن، قام أول أمس  الســيد 
مديــر الدراســات )رئيــس ديوان الســيد 
المدير العــام( العقيد لعــاوي فؤاد رفقة 
الســيد مديــر الحمايــة المدنيــة لواليــة 

قســنطينة العقيــد درارجة أحمــد بزيارة 
معايــدة للســادة قدري محمد الشــريف و 

كحلوش رابح.
المبــادرة المســتحبة هــذه لقيــت إعجاب 
عائــات المتقاعديــن الذيــن نوهــوا بها 
معتبريــن إياها لفتة واعتــراف بما قدمه 
عمال الحماية المدنية للوطن والمواطن.

سيرتا اليوم 8

المدير الواليئ للحماية المدنية يزور 
متقاعدني بقسنطينة 

متفرقات  

األحد 08 ماي  2022 م
الموافق لـ 07 شوال 1443 هـ

في زيارة تفتيشية 

اللجنة الوزارية تثمن األداء اإلداري والبيداغوجي بجامعة قسنطينة 3

n  شهدت جامعة صالح بوبنيدر-
قســنطينة 3 - نهايــة األســبوع ، 
زيــارة تفتيشــية للجنــة الوزاريــة 

مكلفــة بدراســة معاييــر ترتيــب و 
تصنيف الجامعات الجزائرية .

   اللجنــة التــي كان فــي اســتقبالها 
قســنطينة  جامعــة  مديــر  الســيد   ،
3،  األســتاذ أحمد بوراس باشــرت 

أعمالها بجلســة عمــل مطولة على 
مســتوى قاعة االجتماعات بمديرية 
الجامعــة ، حيث تم فحــص وتدقيق 
كل الوثائق و المحاضر والمقررات 
الخاصــة بمختلف مصالــح اإلدارة 
المركزيــة ،بدايــة بنيابــة مديريــة 
نيابــة  تــم  للبيداغوجيــا،  الجامعــة 
المديرية للدراســات العليا و البحث 
العلمــي،  فنيابــة مديريــة الجامعــة 
الخارجيــة،  العاقــات  و  للتعــاون 
و أخيــرا مختلــف المديريــات ، و 
المصالح الفرعية، إضافة إلى بعض 
الهيئات المتواجــدة بالجامعة كخلية 
الجودة ، و خلية اإلعام و االتصال 

.
بعدها، باشرت اللجنة رفقة مسؤولي 
الجامعــة، زيــارات تفقديــة ميدانية 
وكانت البداية لكلية الطب، و شملت 
قســم الصيدلــة،  و قســم جراحــة 
األســنان ، و بعــد انتقلــت اللجنــة 
لمخبر التحاليل ، تم دار المقاوالتية،  

تم كلية هندســة الطرائــق،  تم كلية 
علوم اإلعام و االتصال و السمعي 
لمركــز،   زيــارة  تــم  البصــري،  
Data Center  ،و بعدهــا زيارة 
لكليــة الفنون و الثقافــة ، تم مديرية 
الفرعية لألنشــطة العلميــة والثقافية 
والرياضية ،تم مركز التعليم المكثف 
للغــات جامعة قســنطينة  تــم معهد 
تســيير التقنيات الحضرية ، تم كلية 

الهندسة المعمارية و التعمير .
حيث تم الوقــوف على مدى احترام 
و تطابق الكليــات و المعهد لمعايير 
الجــودة و الحوكمــة فــي أعمالها و 

نشاطاتها البيداغوجية و اإلدارية .
اللجنــة  ســجلت  فقــد   ، لإلشــارة 
الوزاريــة ارتياحها لمســتوى األداء 
بالجامعــة  البيداغوجــي  اإلداري و 
مثمنة االنجــازات المحققة و معربة 
عن أملها في االســتمرار على نفس 
النهج و العمل جعل جامعة قسنطينة 

3 قطب عالمي .

رقم اليوم 
4300 سكن اجتمايع مربمج ربطها بالغاز 

والكهرباء بعيل منجيل وماسينيسا

n انطلقــت مؤخــرا أشــغال ربط 
ــي  بخدمت الســكينة  المشــاريع 
الكهربــاء والغاز على مســتوى 

إقليم نشاط سونلغاز علي منجلي 
،حيث من المرتقب أن يتم تزويد 

4300 مسكن اجتماعي.  

قسنطينة :مريم بن جامع 

..وحادث مرور مميت يف اصطدام 
سيارة بشاحنة بديدوش مراد 

n تدخلت إســعافات الحمايــة المدنية 
لوحدة القطاع ديــدوش مراد ب ديدوش 
 2022 مــاي   04 يــوم  مــراد مســاء 
فــي حــدود الســاعة 23 و 25د و ذلك 
ألجــل حادث مرور يتمثــل في انحراف 
و انقاب ســيارة و اصطدامها بشــاحنة 
ذات مقطــورة و الحاجــز اإلســمنتي ، 
الحــادث و لألســف خلف وفــاة ضحية 

مــن جنس ذكر يبلغ من العمر 28 ســنة 
بحيــث وجد متوفيا بعيــن المكان أين تم 
نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى 
الجامعي إبن باديس ، كما سجل  إصابة 
شــخص آخر مــن جنس ذكــر يبلغ من 
العمر 25 ســنة بحيث كان فاقدا للوعي 
و تم نقله من طرفنا إلى مستشفى زيغود 

يوسف .

قتيل وجرحى يف حادث مروع بمنعرجات 
بكرية يف حامة بوزيان 

n تدخلــت إســعافات الحمايــة المدنية 
لــكل مــن وحــدات الثانويــة سيســاوى 
سليمان ، حامة بوزيان ، ديدوش مراد و 
مركزين متقدمين باب القنطرة و بومعزة 
عبــد المجيــد هذا يــوم 05 ماي 2022 
في حــدود الســاعة 09 و00د بالطريق 
الوطنــي 03 منعرجــات بكيــرة و ذلك 
ألجــل حادث مرور يتمثــل في اصطدام 
حافلــة لنقــل المســافرين بســيارتين مع 
صعــود الحافلة فوق احدى ســيارتين  ، 

الحادث و لألســف خلف 08 ضحايا من 
كا جنســين أعمارهــم تتــراوح من 03 
ســنوات و 42 ســنة لهم جــروح خفيفة  
تــم إســعافهم بعيــن المــكان ونقلهم من 
طرفنا الى مستشفى الجامعي ابن باديس 
بقســنطينة ،كما ســجلنا ضحية من جنس 
ذكر يبلغ من العمر 37 سنة متوفي بعين 
المــكان أين تم نقلــه من طرف مصالحنا 
إلــى مصلحة حفــظ الجثث بالمستشــفى 

الجامعي إبن باديس.  

بالتعاون مع جمعية الشفاء الجزائرية - الفرنسية      

برمجة العديد من العمليات الجراحية المعقدة لألطفال بالمستشفى الجامعي
n ســيتم تنظيــم أيــام طبيــة 
جراحية وأيام التعليم المســتمر 
وأمــراض  األطفــال  طــب  ــي  ف
الروماتيزم خالل الشهر الجاري 
في قسنطينة ، كجزء من شراكة 
بين مركز المستشــفى الجامعي 
ــور بن باديس ، ومؤسســة  الدكت
المتخصصــة  المستشــفيات 
)EHS( لطب األطفال والجمعية 
الجزائرية الفرنسية »الشفاء« 

لهــذه  ــي  المحل الممثــل  وقــال 
الجمعيــة ياســين بجــادة »األيام 
الطبية والجراحيــة األولى تخص 
فــي  وســتقام  األطفــال  جراحــة 
فتــرة مــن 6 إلى 14 مــاي » ،  ال
مشــيرا إلى أنه من المقرر إجراء 
تدخات جراحية في إطار المهمة 
الطبية الســابعة للجمعية الشفاء 
الجزائرية -الفرنســية بالتشــاور 
بيئــة والصحــة  مــع ممارســي ال

والسامة لألطفال. 
وأوضح أن هــذه العمليات تتعلق 
بـ »الحاالت المعقدة« التي عادة 

ــى الخارج ،  مــا تتطلــب النقل إل
يــات الجراحيــة  مؤكــدا أن العمل
ــى  ــاً تســاعد عل ي ــم محل تــي تت ال
»طمأنة الطفل المريض المحاط 

بأسرته ، وتسريع شفائه«. 
وأشار الســيد بجادة إلى أنه سيتم 
خــال هذه األيام إجراء فحوصات 
فائدة األطفال الذين أجريت  طبية ل
لهم عمليات جراحية خال البعثة 
الطبية الســابقة من قبل ممارسي 
جمعيــة الشــفاء ، مشــيرا إلى أن 
الفريق الطبي بالجمعية ســيوفر 
اإلجراءات الطبية وتبادل المعرفة 
مــع نظرائهم في مجــال الصحة 

بيئية لألطفال.  والسامة ال
وأوضح إلى أنه ســيتم تنظيم أيام 
طبية جراحية مخصصة ألمراض 
الروماتيزم في الفترة من 26 إلى 
ــم إيقاف  31 مــاي، مؤكــدا أنه ت
االستشارات والتدخات الجراحية 
فــي برنامج هــذا الموعــد الطبي 
بالتشــاور مع ممارســي الخدمة 

المعنية في المستشفى.

ــة جمعيــة  ل  كمــا أشــارت ممث
ــى أن العمــل خــال  الشــفاء إل
هذه األيام ســيركز بشكل خاص 
تــي يصعب  على »الحــاالت ال
تخديرهــا« بالتوازي مع تدريب 
إشــراف  وتحــت  المســعفين 
ــى تنظيــم وتعقيم  ممرضــة عل
غرفة العمليات. سيقوم األطباء 

األعضاء في الجمعية الجزائرية 
الفرنســية بتحريــك االتصاالت 
حول مواضيــع مختلفة ، خال 
الروماتيــزم  أمــراض  اجتمــاع 
والطب الباطني الذي ســينظمه 
قســم الطــب الباطنــي في 27 

ماي . 
                              مريم.ب

..واحرتاق عدادات كهربائية بعمارية 
يف الوحدة الجوارية رقم1 بعيل منجيل 

n و على صعيد آخر تدخلت إسعافات 
الوحــدة الرئيســية بن عطــاء هللا محمد 
الشــريف ببلدية ديدوش مراد  الخروب 
أول أمــس فــي حــدود الســاعة 02 و 
ألجــل   01 الجواريــة  بالوحــدة  58د 
حريق عدادات كهربائيــة كانت مجمعة 
في خزانــة كهربائية تحتــوي على 18 
عــداد  من بيــن خزانتيــن بمجموع 36 
عــداد كهربائــي متواجدة على مســتوى 
الطابق األول لعمارة ذات طابق أرضي 
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الحريــق أخمــد مــن طرفنــا مــع القيام 
بعملية التهوية و الحراســة حتى وصول 

المصالح المختصة .
ســجلت الحادثــة إصابة 04 أشــخاص 
من كا الجنســين يبلغون من العمر بين 
22 و 52 ســنة كانوا يعانون من ضيق 
في التنفس إثر استنشــاقهم للدخان بحيث 
قدمت لهم اإلسعافات الازمة من طرفنا 
و نقلهم إلى مستشــفى محمــد بوضياف 

ببلدية الخروب.
                          جمعها :تاج الدين 

رغم االنخفاض يف كميات تساقط األمطار       

توقعات بإنتاج حوايل 1.5 مليون قنطار بقسنطينة 

n صــرح مديــر تعاونيــة الحبوب 
والبقــول الجافة زوراغي عالوة  بأن 
كل الترتيبات تجري على قدم وســاق 

إلنجاح موسم الحصاد والدرس. 
و أكد ذات المســؤول  أنه وعلى غرار 
الســنوات الماضية  ومنذ االنتهاء من 

بــذر   قاموا بتهيئة   ــة  الحرث وال حمل
مراكز التجميع والتخزين  الســتقبال 
ــى  المحصــول الجديــد. باإلضافــة إل
فتح ورشــات لصيانة  وإصاح العتاد 

تحسبا النطاق الحصاد.
و أضــاف بأنهم يتوقعــون خال  هذا 

الموسم  أن يحصدوا ما يقارب  مليون  
ونصــف المليون قنطــار من مختلف 
الرغــم  مــن أن هــذا  ــى  الحبوب.عل
الموســم شــهد  انخفاضا  في كميات 
تســاقط االمطار، لكن  الفاحين كانوا 
بالمرصــاد لهاته المشــكلة و  التزموا 
بالمســار التقني  مما سيحققون بذلك 

نتائج ممتازة 
 أمــا فيمــا يخــص مشــاكل التخزين 
فأكد ذات المتحدث أن طاقة التخزين 
على مستوى تعاونية الحبوب والبقول 
الجافة هي أكثر من مليون وسبعمائة  
الف قنطار. و ال يوجد مشكل فيه، اما 
فيما يخص نقــاط التجميع والتخزين 
موزعــة عبر كامل تــراب الوالية بدءا 
بالخروب التي تحوز على أكبر قدرات 
ــى بلديتــي عين  التخزيــن إضافــة إل
اعبيــد وابن باديس وشــعبة الرصاص 
وبــاب القنطــرة ببلديــة قســنطينة،و 

أيضا في ديدوش مــراد وبني حميدان 
وزيغــود يوســف وفي ولجــة القاضي  

بحامة بوزيان وعين السمارة.
و فــي الســياق ذاتــه أكــد ومــن أجل 
وضــع الفاحيــن فــي أريحيــة عنــد 
تســليم المحصول سطر بالتنسيق مع 
مديرية الفاحة وغرفة الفاحة واتحاد 
الفاحين جدول زمني  لتنظيم العملية 
وتفــادي االنتظــار وامتصــاص حجم 

طوابير االنتظار.
ــول التي خلصوا اليها   ومــن بين الحل
ومــن أجل تفــادي المشــاكل المعتادة  
ــة ،حيث  ــد العامل ي يــر ال اقترحــوا توف
ــود عمــل  ــى ابــرام عق ســيلجؤون  إل
موســمية لتوظيف حوالي  150عاما 
خال فتــرة  الحصاد والدرس اما عن 
العتاد واآلالت فقد حضرنا 75حاصدة 
موزعة عبر كل بلديات الوالية أضاف 

ذات المسؤول .



ــون  ــواص عامل ــون خ ــس، ناقل ــدم، أم أق
ــواع،  ــات قن ــن بلدي ــا بي ــوط م ــى خط عل

وادي  و  مايــون  خنــاق  اعطيــة،  أوالد 
بواليــة  القــل  دائــرة  باتجــاه  زهــور 
العمــل،  عــن  إضــراب  فــي  ســكيكدة، 
الرفــع  و  الطريــق  بتعبيــد  للمطالبــة 

مــن التســعيرة، بينمــا تؤكــد البلديــة أن 
رســمية  بصفــة  منحــه  تــم  المشــروع 
قريبــا. ســتنطلق  األشــغال  و  للمقــاول 
وأكــد ناقلــون، أن وضعيــة الطريــق التــي 

تربــط بيــن القــل و البلديــات المذكــورة 
لدرجــة  ســيئة  كلــم،   38 مســافة  علــى 
أن المركبــات أصبحــت دائمــا تتعــرض 
ألعطــاب، األمــر الــذي يكلفهــم أعبــاء 
ــث  ــار بحي ــي شــراء قطــع الغي ــة ف إضافي
 لــم يعــد بمقدورهــم تغطيــة مصاريفهــا.
ــبق  ــغالهم س ــون، أن انش ــاف المعني وأض
المحليــة  للســلطات  برفعــه  قامــوا  أن  و 
ــق  ــد الطري ــي تعبي ــراع ف ــل اإلس ــن أج م
لكــن دون جــدوى، كمــا طالبــوا بالزيــادة 
دج   100 لتصبــح  النقــل  تســعيرة  فــي 
علــى  الســيما  حاليــا،  دج   60 عــوض 
ــة  ــواع بمدين ــة قن ــط بلدي ــذي يرب الخــط ال
ــف  ــة تكالي ــبهم، لتغطي ــك، حس ــل، وذل الق

البنزيــن.
ــل  ــي ش ــن ف ــراب الناقلي ــبب إض ــد تس وق
الحركــة مــن و إلــى البلديــات المذكــورة، 
االلتحــاق  التالميــذ  علــى  تعــذر  فيمــا 
ــول  ــن الوص ــى الموظفي ــدارس و عل بالم
إلــى مناصــب عملهــم، خاصــة بالنســبة 
للعامليــن فــي عاصمــة الواليــة و الدوائــر 
ــار  ــواع، عم ــة قن ــس بلدي ــاورة. رئي المج
كبيــر، قــال لعيــن الجزائــر، بــان مطالــب 
المحتجيــن شــرعية  وأكــد أن مشــروع 
تعبيــد الطريــق قــد تــم منحــه للمقــاول 

وأن األشــغال ســتنطلق قريبــا.
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... متفرقات ...

نظمــت، نهــار أمــس، مديريــة الثقافــة و الفنــون 
لواليــة ميلــة حفــال بهيجــا تــم خاللــه  تكريــم 
لفنانــي و مثقفــي واليــة ميلــة  وســط  حــوار 
اخــوي. و يأتــي هــدا االحتفــال  المنظــم مــن 
طــرف مديــري  الثقافــة لواليــة ميلــة نهــار امــس  
بــدار الثقافــة مبــارك الميلــي بحضــور  ثلــة مــن 
مختلــف رؤســاء الجمعيــات الثقافيــة و المبدعيــن 
ــة  ــر الثقاف ــدث مدي ــون.  و تح ــف الفن ــي مختل ف
لميلــة  جمــال بريحــي حــول هــذا الحــدث الــدي 
رعتــه وزارة الثقافــة و الفنــون. مذكــرا بــأن هــده 
ــي  ــي و فنان ــن مثقف ــرب م ــادرة فرصــة التق المب
الواليــة بمختلــف اطيافهــا بعــد ســنوات مــن 
الغيــاب بســبب وبــاء كورونــا الــذي عطــل العمــل 
ــة  ــن انطالق ــة ع ــر الثقاف ــدث مدي ــي. و تح الثقاف
جديــدة للعمــل الثقافــي بالواليــة بفضــل انطالقــة 
ــدة للفعــل الثقافــي مــن خــالل  و بعــث روح جدي
تنشــيط العمــل الفنــي و منــح الفــرص لجميــع 
ــن و  ــأن للفناني ــا ب ــن دون اســتثناء مضيف المبدعي
المثقفيــن  دور كبيــر فــي الرقــي بالعمــل الثقافــي 
إلــى أعلــى المراتــب  وفــق التوجيهــات الجديــدة  

ــون. ــة و الفن ــوزارة الثقاف ل
محمد بوسبتة

األلعــاب  بيــع  ظاهــرة  محاربــة  إطــار  فــي 
اســتعمالها،  ومــن  النارية والمفرقعات والحــد 
تمكنــت مصالــح أمن والية المســيلة ممثلة في كل 
مــن األمــن الحضــري الخارجــي ببرهــوم التابــع 
ألمــن دائــرة مقــرة، وكــذا األمن الحضــري األول 
مــن حجز 46290 وحدة مــن  الواليــة  بأمــن 
النارية والمفرقعات بمختلــف  األلعــاب 
التــي  العمليــات  هــذه  واألحجــام.  األنــواع 
ــة  ــى الصحــة العام ــاظ عل ــي إطــار الحف ــي ف تأت
للمواطنيــن، خاصــة فئــة األطفــال جــاءت علــى 
المصالــح  ذات  بهــا  قامــت  مداهمــات  شــكل 
لبعــض المحــالت والفضــاءات التجاريــة بقطــاع 
األمــن  عناصــر  تمكــن  أيــن  االختصــاص، 
الحضــري الخارجــي ببرهــوم بأمــن دائــرة مقــرة 
حجز 41470 وحدة من المفرقعــات،  مــن 
الحضــري  األمــن  عناصــر  حجــز  فيمــا 
المســيلة  4820 وحدة،  واليــة  بأمــن  األول 
المحجــوزة  اإلجماليــة  الكميــة  لتصــل 
إلى 46290 وحدة من المفرقعات واأللعــاب 
الناريــة بمختلــف األنــواع، أيــن تــم إنجــاز ملفــات 
قضائيــة ضــد المخالفيــن وإرســالها إلــى العدالــة

... ووضع حد لنشاط سارقي أموال، 
مصوغات وأجهزة كهرومزنلية ببلعايبة 
ــرطة  ــن عناصــر الش ــياق منفصــل تمك ــي س وف
القضائيــة باألمــن الحضــري الخارجــي ببلعايبــة 
ــة المســيلة  التابــع ألمــن دائــرة مقــرة بأمــن والي
مــن اإلطاحــة بشــبكة إجراميــة متكونــة مــن 
تتــراوح  قضائيــا،  أشخاص مســبوقين  ثالثــة 
أعمارهــم مــا بيــن 19 و29 ســنة، لتورطهــم 
فــي فعــل الســرقة مــن داخــل مســكن، وقائــع 
بــه  تقــدم  بــالغ  إثــر  علــى  بــدأت  القضيــة 
ــاده تعرضــه لفعــل  ــح مف ــذات المصال ــة ل الضحي
اســتهدف  أيــن  مســكنه،  داخــل  مــن  الســرقة 
الفاعــل مبلــغ مالــي، مصوغــات مــن المعــدن 
األصفــر، آالت كهرومنزليــة، باإلضافــة إلــى 
مجموعــة مــن األلبســة واألفرشــة واألغطيــة، 
ليتــم تكثيــف األبحــاث واإلطاحة بأفــراد هــذه 
الشــبكة اإلجرامية المكونــة مــن ثالثــة أشــخاص، 
مــع اســترجاع جــزء كبيــر مــن المســروقات بعــد 
ــلحة  ــز أس ــع حج ــاكنهم، م ــش لمس ــات تفتي عملي
بيضــاء وأدوات تســتعمل فــي عمليــات الســرقة، 
كانــت  مهلوســا  قرصــا   19 إلــى  باإلضافــة 
ــتبه  ــم المش ــم تقدي ــتبه فيهم. ت ــد المش ــوزة أح بح
فيهــم الثالثــة أمــام الجهــات القضائيــة المختصــة 
إقليميــا ليصــدر فــي حقهــم  أمــر إيــداع بمؤسســة 
إعــادة التربيــة بالمســيلة عــن تهمــة جنايتــي 
المقترنــة  والســرقة  أشــرار  جمعيــة  تكويــن 

بظــروف الليــل والكســر والتعــدد.
عبد الحليم بالل

سطيف: نورالدين بوطغان

ســجلت مصالــح الحمايــة المدنيــة 
شــهر  خــالل  ســطيف،  لواليــة 
رمضــان لعــام 1443 الموافــق 
ــاة 11  ــل 2022، وف لشــهر أفري

ــم 5 رجــال و  شــخصا، مــن بينه
ــة  ــة فتي ــع وثالث ــال )رضي 4 أطف
بيــن 16 و17ســنة( وامرأتيــن 
وإجــالء  إســعاف  وتــم  اثنتيــن، 
213 آخريــن كانــت إصاباتهــم 
متفاوتــة الخطــورة، مــن بينهــم 

و20  طفــل   45 رجــل،   148
ــرأة.  ام

كان هــذا ناتجــا عــن 146 حــادث 
طرقــات  عبــر  ســجلت  مــرور 
واليــة ســطيف، مــن بينهــا تســعة 
مميتــة  مــرور  حــوادث   )09(
ــالل،  ــات ق ــي بلدي ــجلت بنواح س
آرنــات،  عيــن  الــروى،  عيــن 
ــازر الســكرة، قصــر األبطــال،  ب
عيــن  الحجــر،  عبــن  العلمــة، 
)ثالثــة  إيفاســن  وتالــة  ولمــان 
ــاب  ــا أصح ــا فيه ــا كان طرف منه
الدرجــات الناريــة( مــن أصل 23 

حادثــا مروريــا خطيــرا، أكثــر 
ــذه الحــوادث  ــن ه ــن 47 % م م
عبــارة عــن انحــراف أو انحــراف 
وانقــالب مركبــات نتيجــة عــدم 
الســيطرة علــى  التحكــم وعــدم 
المركبــة بســبب خاصــة التعــب 
والنعــاس... حيــث أن 50 مــن 
إجمالــي الحــوادث )72 حادثــا( 
النهــار  منتصــف  بعــد  ســجلت 
اإلفطــار،  قبــل  ســاعة  إلــى 
عبــارة   %  41 مــن  وأزيــد 
جــراء  مركبــات  تصــادم  عــن 
الســرعة المفرطــة والمنــاورات 

)حوالــي  والباقــي  الخطيــرة... 
12 %( حــوادث دهــس راجليــن 

نتيجــة عــدم االنتبــاه. 
وعلــى الرغــم مــن االنخفــاض 
عــدد  فــي  المســجل  الطفيــف 
الحــوادث بناقــص أكثــر مــن 15 
% ،وعــدد المصابيــن  بناقــص 
مقارنــة   %،  10 مــن  أكثــر 
بحصيلــة شــهر رمضــان لعــام 
عــدد  أن  إال   ،)2021(  1442
المميتــة  الخطيــرة  الحــوادث 
عــدد  قفــز  ،حيــث  تضاعــف 
القتلــى مــن 6 إلــى 12 قتيــل.

مديرية الثقافة بميلة تنظم 
حفال لفناين و مثقفي الوالية

11قتيال و213 جريحا في 146 حادثا..حصيلة شهر
رمضان بسطيف

باشــرت، أول أمــس، فــي عمليــة تعبيــد و تزفيــت الطرقــات 
بموقــع حصــة 536 ســكنا إجتماعيــا مــن إجمالــي 1500 
وحــدة بمنطقــة التوســع مســيون 2 فــي بلديــة ســكيكدة، 
ــة  ــام القادم ــى المســتفيدين خــالل األي ــا عل ــبا لتوزيعه تحس
ــيير  ــة و التس ــوان الترقي ــح دي ــن مصال ــم م ــا عل ــب م حس

ــاري. العق
ــة  ــي ، حوري ــات الوال ــار توجيه ــي إط ــة ف ــي العملي و تأت
مداحــي، التــي وضعــت رزنامــة خاصــة بتوزيــع الســكنات 
ــة  ــة الوالي ــة، الســيما بعاصم ــات الوالي ــف بلدي ــر مختل عب
ــكنية  ــاريع الس ــج و المش ــن البرام ــد م ــي تحصــي العدي الت
مســتوى  علــى  التوزيــع  تنتظــر  مختلفــة  مواقــع  عبــر 
الــى  باإلضافــة  بوعبــاز،  الزفــزاف،  مناطــق مســيون، 

بوزعــرورة. المدينة الجديــدة 
و كانــت الوالــي ، قــد صرحــت لعيــن الجزائــر، خــالل 
ببلديــة  إجتماعيــا  ســكنا   260 توزيــع  علــى  إشــرافها 
ــع  ــأن برنامــج توزي ــارط، ب حمــادي كرومــة، األســبوع الف
الســكن ســيتواصل الحقــا و كشــفت عــن توزيــع مــا يقــارب 
3500 وحــدة ســكنية لحــد اآلن و فــي قــادم األيــام ســتمس 

العمليــة حــي مســيون و 
بعدهــا هضبــة بوعبــاز، 
ثــم المــرور إلــى خطــوة 
البنايــات  أخــرى تخــص 
إطــار  فــي  القديمــة 
أقــره  الــذي  البرنامــج 
رئيــس الجمهوريــة، الــذي 
ببرنامــج  الواليــة  خــص 
إلعــادة تأهيــل هــذا النــوع 
مــن الســكن.بينما مازالــت 
العائــالت  مــن  المئــات 
عــن  األفــراج  تنتظــر 
قائمــة الســكن اإلجتماعــي 

الخاصــة بالطعــون، الســيما للذيــن كانــوا يقيمــون فــي 
الحييــن القصديرييــن الماتــش و بحيــرة الطيــور و تــم هــدم 
ــة، مــا جعلهــم يعيشــون فــي العــراء و  أكواخهــم القصديري
عائــالت أخــرى تعيــش لــدى األهــل و األقــارب و أخــرى 

مســتودعات. فــي 

قــد وجهــت  الواليــة حوريــة مداحــي،  و كانــت والــي 
ــر مــع عــدد  ــي إجتماعهــا األخي ــارات شــديدة اللهجــة ف عب
ــم كل  ــب بتدعي ــكن و تطال ــف الس ــي مل ــؤولين ف ــن المس م
ورشــات األشــغال و التعجيــل بغلقهــا لتســليمها فــي آجالهــا 
المتفــق عليهــا للمواطنيــن.                   نورالديــن.ب

تحسبا لتوزيعها قريبا

تعبيد طرقات موقع 536 سكنا إجتماعيا بسكيكدة

رشطة المسيلة تحجز  46290
وحدة من المفرقعات واأللعاب النارية 
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ماي،   7 أمس،  يوم  هذا  مثل  في 
قصر  في  جرت   2000 العام  من 
تنصيب  مراسم  الكبير  الكرملين 
لالتحاد  رئيسا  بوتين  فالديمير 
الرئاسية  واليته  بذلك  ليبدأ  الروسي 

األولى.
الذي  بوتين،  فاز  أن  بعد  ذلك  جاء 
قائما  يلتسين  بوريس  سلفه  عينه 
 31 في  استقالته  إثر  الرئيس  بأعمال 

االنتخابات  في   ،1999 عام  ديسمبر 
 26 المبكرة التي جرت في  الرئاسية 
على  فيها  وحصل   2000 مارس 

%52,94 من األصوات.
 2004 مارس   14 انتخابات  وفي 
ثانية  رئاسية  بوالية  بوتين  فاز 
من   71,31% على  حصوله  بعد 

األصوات.
الرئاسية  لالنتخابات  بوتين  يترشح  لم 

عام 2008 بسبب الحظر الدستوري 
متتالية،  واليات  ثالث  تولي  على 
في  الوزراء  رئيس  منصب  وشغل 

ظل رئاسة خلفه دميتري مدفيديف.
سدة  إلى  بوتين  عاد   2012 وعام 
من   63,60% نيله  بعد  الرئاسة 
األصوات في انتخابات 4 مارس من 
نفس العام، ليبدأ والية جديدة من ست 
سنوات، بعد أن تم تمديد فترة الوالية 

.2008 بتعديل دستوري نهاية 
انتخاب  إعيد   2018 مارس   4 وفي 
من   76,69% بأغلبة  بوتين 
جديدة،  رئاسية  لوالية  األصوات 

.2024 تستمر حتى عام 
بوتين يحظى بثقة ٪78 من الروس

أجراها  اجتماعية،  دراسة  في  وجاء 
الرئيس  أن  العام«،  صندوق »الرأي 
بثقة  يحظى  بوتين  فالديمير  الروسي 

٪78 من الروس.
ووفقا للدراسة، قال ٪78 من الذين تم 
استطالع آرائهم، إنهم يثقون بالرئيس 
بأنهم  اإلجابة   13٪ واختار  بوتين، 
ووجد  الدولة،  برئيس  يثقون«  »ال 
٪9 صعوبة في اإلجابة عن السؤال.

في  المشاركين  من   79٪ ويرى 
يعمل  بوتين  الرئيس  أن  االستطالع، 
بشكل جيد في منصبه. وأعرب 11٪ 
من الروس عن وجهة نظر معاكسة. 
في  صعوبة  وجدوا  إنهم   10٪ وقال 

اإلجابة عن السؤال.
من  الفترة  في  الدراسة  تنفيذ  تم 
 1500 بين  ماي   1 إلى  أفريل   29
 18 بين  أعمارهم  تتراوح  مشارك 
عاما في أكثر من  104 من المراكز 
من  روسية  منطقة   53 في  السكنية 
مكان  في  المقابالت  طريقة  خالل 

اإلقامة.
ق ـ د

بعد سنوات من  نشاطه من جديد  العالمي  اإلرهاب  يعاود 
مجلة  وفق  األفريقية،  القارة  على  التركيز  مع  التوقف، 

»فورين بوليسي« األمريكية.
»فورين  بمجلة  والكاتبة  األسترالية  الصحفية  ورأت 
أعداد  تراجع  من  بالرغم  أنه  أودونيل،  لين  بوليسي«، 
إلى أن عوامل  الهجمات اإلرهابية، الفتة  تزايدت  القتلى، 
قديمة مثل الفقر والتهميش وضعف الحكم توفر مزيجا قابال 

لالشتعال يمكن أن ينذر بعودة اإلرهاب.
وكان ذلك من بين النتائج الرئيسية ألحدث مؤشر لإلرهاب 
ومقره  والسالم،  االقتصاد  معهد  أعده  الذي  العالمي، 

أستراليا، وفق التقرير.
الصحراء  جنوب  أفريقيا  أن  إلى  التقرير،  التقرير  ويشير 
»داعش«  تنظيم  توسع  مع  لإلرهاب،  بؤرة  أصبحت 
أكثر  أفغانستان  تظل  فيما  حرام،  بوكو  وجود  واستمرار 

دولة يعصف بها اإلرهاب في العالم.
لكن، طبًقا ألودونيل، ال يعني هذا أن البؤر الساخنة المعتادة 

مثل الشرق األوسط أو شرق أفريقيا خارج تلك الحدود.
أما أبرز التحوالت الهامة، بحسب التحليل، تمثلت في وقوع 
ففي  القتلى.  من  أقل  اإلرهابية، وعدد  الهجمات  من  مزيد 
2021، قتل حوالي 7142 شخصا في هجمات إرهابية، 
تراجع  يمثل  فيما  السابق،  العام  عن  بسيط  انخفاض  وهو 

بمقدار الثلث عن الذروة في 2015.
 17% قفزت  التي  الهجمات،  وتيرة  فهو  يتسارع  ما  أما 
لتصل 5226 هجوما العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ 

2007، عندما بدأ مؤشر اإلرهاب العالمي اإلحصاء.
وأفاد التقرير الصادر عن مؤشر اإلرهاب العالمي بأن هذا 
وعدم  الساحل  منطقة  في  العنف  إلى  كبير  حد  إلى  يرجع 

االستقرار في دول مثل أفغانستان وميانمار.
باألوضاع  اإلرهاب  انتشار  يرتبط  دائما،  الحال  وكما 
المنظمات اإلرهابية  االقتصادية االجتماعية؛ حيث تستغل 
المثال،  سبيل  فعلى  أعضائها،  لتجنيد  واالقصاء  الحرمان 
جديدة  بـ«حياة  الساخط  األوروبي  الشباب  »داعش«  يعد 
بوكو  التقرير، في حين تعرض  وفرص جديدة«، بحسب 

حرام رواتب ضخمة في الساحل.
وتستخدم الوحشية المتطرفة، كما شوهد من تنظيم داعش 
في العراق، لإلبقاء على المجندين، الذين يخشون عواقب 
أفراد  والجتذاب  اإلرهابية،  التنظيمات  مغادرة  محاولة 

يتسمون بالعنف.
»توفير  يمكنها  اإلرهابية  الجماعات  بأن  التقرير  وأفاد 
شعور قوي باالنتماء لألشخاص المحرومين من حقوقهم، 
فاالنتماء لجماعة يساعد على البقاء ألنه يوفر الحماية من 

التهديدات المحتملة.«
التحليل ذكر »أن إنهاء القيود المتعلقة بجائحة كورونا بعد 
ثالث سنوات من االضطرابات االجتماعية واالقتصادية قد 
يشعل مزيًدا من النشاط اإلرهابي«، مشيرا إلى أن تخفيف 
المفروضة  الطوارئ  حاالت  وضوابط  اإلغالق  عمليات 
تعالج  لم  إذا  الهجمات  زيادة  في  تتسبب  قد  الحركة  على 

األوضاع األساسية التي أدت إلى التطرف.
اإلرهاب  أشار مؤشر  اإلرهابية،  بالجماعات  يتعلق  وفيما 
مؤكدا  األشرس،  باعتباره  »داعش«  تنظيم  إلى  العالمي 
الساحل األفريقي  له في  تابعة  على توسعه عبر جماعات 

مما جعل هذه المنطقة نواة عودة اإلرهاب.
 وقال التقرير إن منطقة الساحل التي تتكون من: بوركينا 
فاسو، والكاميرون، وتشاد، وغامبيا، وغينيا، وموريتانيا، 
ومالي، والنيجر، ونيجيريا، والسنغال، تشكل »مصدر قلق 

بالغ«.
من  بأكثر  اإلرهاب  عن  الناجمة  القتلى  أعداد  وازدادت   
%1000 منذ عام 2007، ووقعت حوالي نصف اجمالي 
الوفيات المتعلقة باإلرهاب عالميا العام الماضي في أفريقيا 

جنوب الصحراء، السيما في الساحل.
لـ«داعش«  التابعة  الجماعات  توسع  يقف  للتحليل،  وطبًقا 
وراء الزيادة في معدل اإلرهاب داخل عدة دول بالساحل، 
محذرا من أن يحول انتشار الجماعات التابعة لـ«داعش« 

وتنظيم القاعدة، أفريقيا إلى مالذ لإلرهاب.
ق ـ د

يف 7 ماي 2000 مىش ألول مرة عىل سجاد الكرملني األحمر نحو رئاسة روسيا

22 سنة من وجود الرجل القوي 
لموسكو في سدة الحكم

بحسب بمجلة »فورني بولييس«:

هل ستكون أفريقيا البؤرة 
الساخنة لعودة اإلرهاب ..؟

»روس  الروسية  الفضاء  وكالة  قالت 
يقتصر  ال  عملها  إن  مرة،  ألول  كوسموس«، 
كذلك. العسكري  ويشمل  بل  المدني  المجال  على 
بمناسبة  فيديو  مقطع  في  الوكالة،  وذكرت 
المؤسسات  من  تعتبر  أنها  النصر،  عيد  اقتراب 
الشركة  وهي  الدفاعية،  الصناعات  في  الرئيسية 
و«توبول«  »سارمات«  لصواريخ  المنتجة 

و«إسكندر«.
االتحاد  في  تاريخيا  تم  بأنه  الشركة،  ونوهت 

المدني  الجزء  تطوير  روسيا،  في  ثم  السوفيتي 
من صناعة الصواريخ والفضاء في اتصال وثيق 

والفضائي. الصاروخي  العسكري  القطاع  مع 
باليستي  صاروخ  أول  أصبح  المثال،  سبيل  على 
عابر للقارات R-7 تم اختباره بنجاح في العالم، 
إلطالق  استخدامه  تم  الذي  الرئيسي  الصاروخ 
مأهولة  فضائية  مركبة  وأول  صناعي  قمر  أول 

التاريخ. في 
ق ـ د

السبت  يوم  باريس  في  اإلليزيه  قصر  في  أقيمت 
أصبح  الذي  ماكرون  إيمانويل  تنصيب  مراسم 
لوالية  ينتخب  عاما   20 منذ  للدولة  رئيس  أول 

نية. ثا
المجلس  رئيس  أقر  المراسم  هذه  وخالل 
في  ماكرون  بفوز  فابيوس  لورين  الدستوري 

في  جرت  التي  االنتخابات 
الرئيس  ثم وقع  الماضي،  أفريل 
إعادة  على  تنص  وثيقة  على 
ستنطلق  ثانية  لوالية  تنصيبه 
 13 ليل  منتصف  في  رسميا 

ماي.
كلمة  في  ماكرون  وأعرب 
التنصيب  حفل  خالل  ألقاها 
»أسلوب  استخدام  نيته  عن 
أن  بعد  وذلك  للحكم«،  جديد 
واليته  خالل  النتقادات  تعرض 
معارضيه  قبل  من  األولى 
قاسية  أساليبه  يعتبرون  الذين 

. ومتعجرفة
مالءمة  أكثر  أرضية  كرة  ببناء  »أتعهد  وتابع: 

وأقوى«. حيوية  أكثر  وفرنسا  للعيش 
الفترة  خطورة  يدرك  أنه  على  الرئيس  وشدد 
أوروبا  في  الوضع  مستجدات  من  ابتداء  الحالية، 
االستثنائي،  البيئي  والوضع  الجائحة  إلى  وصوال 

بلده والعالم عموما »لم يواجها إال في  مضيفا أن 
حاالت نادرة مثل هذه المجموعة من التحديات«.
مستقبل  مشروع  فرنسا  شعب  »اختار  وتابع: 
مشروع  وهو  وأوروبيا،  جمهوريا  واضحا 
ومشروع  المستقر  غير  العالم  في  االستقالل 

والبيئي«. واالجتماعي  العلمي  التقدم 
كي  بدأب  العمل  ضرورة  على  ماكرون  وشدد 
رفع  وبغية  استقالال«  أكثر  »دولة  فرنسا  تصبح 
وأوروبي  فرنسي  رد  و«تنسيق  المعيشة  مستوى 

القرن«. تحديات  على 
مئات  بضع  بمشاركة  التنصيب  مراسم  وأقيمت 
ماكرون  بريجيت  الرئيس  قرينة  منهم  األشخاص، 

ساركوزي. ونيكوال  هوالند  فرانسوا  وسلفاه 
تحديات  الثانية  واليته  في  ماكرون  ويواجه 
بها  تعهد  التي  اإلصالحات  بتحقيق  متمثلة  صعبة 
ومواصلة   2017 عام  الحكم  مقاليد  توليه  لدى 
روسيا  بين  النزاع  تسوية  إلى  الرامية  جهوده 

وأوكرانيا.
ق ـ د

يف واليته الثانية

ماكرون يتعهد باستخدام »أسلوب
جديد للحكم«

»روس كوسموس« تكشف بعضا من أسرارها العسكرية
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الوطني  المنتخب  جماهير  تساءلت 
بخصوص  الفاف  بيان  حول  الجزائري 
بخصوص  للفيفا  قدمه  الذي  التظلم  ملف 

ملف مباراة الخضر و الكاميرون.
تاج الدين 

حيرتها  الجزائرية  الجماهير  وأبدت 
بخصوص الرد الذي قدمته الفيفا للفاف أين 

أبقى الغموض قائما في هذه القضية
وإنقسمت الجماهير الجزائريية بين متشائمة 
الرد و أخرى متفائلة بخصوص هذا  بهذا 

حاسما  ليس  الفيفا،  رد  بأن  وأكدت  الملف 
ونهائيا.

التي  األخطاء  أن    « »الفيفا  اعتبرت  و 
وقع فيها جاساما »تقديرية« لكنها لم تؤثر 
أبدا على نتيجة المباراة، وبالتالي ال يمكن 

الطعن فيها.
االنضباط  لجنة  أن  أكدت  المصادر  ذات 
بالفيفا استقرت على رفض الطعن، خاصة 
حصول  تؤكد  أدلة  بوجود  تقتنع  لم  أنها 
الحكم الجامبي على رشوة، عكس ما ادعته 
االتحاد  على  المحسوبة  األطراف  بعض 
الجزائري.وكان االتحاد الجزائري قد تقدم 
بتظلم لدى اللجنة بناء على طلب مستشاريه 
المواجهة،  بإعادة  للمطالبة  القانونيين، 
باكاري  الجامبي  الحكم  ارتكاب  بدعوى 
جاسما عدة أخطاء في المباراة أثرت على 

النتيجة.
نص رد »الفيفا« 

الشكوى  على  رداً   ”: الفيفا  رد  وإليكم 
الفيفا بشأن مباراة  إلى لجنة حكام  المقدمة 
 29 في  والكاميرون  الجزائر  بين  اإلياب 
 FIFA مارس 2022 المؤهلة لكأس العالم
قطر 2022 ، أبلغ االتحاد الجزائري لكرة 
 ،  2022  ، مايو.   6 اليوم  )الفاف(  القدم 
من مراسالت من اللجنة المذكورة ، يكون 
وفًقا   ، ألنه  “نأسف  يلي:  كما  محتواها 
لتقديرك ، يمكن أن يكون لقرارات الحكام 
تأثير سلبي على مسار المباراة. لقد الحظنا 
أن  بالفعل  ويمكننا  رسالتكم  عناصر  جيًدا 
نضمن أن جميع الحوادث التي حدثت أثناء 
المباراة قد تم فحصها بعناية من قبل حكام 
“الفيديو” ، وفًقا لقوانين اللعبة وبروتوكول 

المساعدة بالفيديو للتحكيم«.

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن مدافع 
بن  رامي  الجزائري  الوطني  المنتخب 
سبعيني مرشح للرحيل عن ناديه بوروسيا 

مونشنغالدباخ.
برشلونة  نادي  أن  الصحيفة  ذات  وأكدت 
اإلسباني دخل السباق من أجل التعاقد مع 

المدافع الجزائري رامي بن سبعيني.
ويريد برشلونة ضم اليساري الجزائري بن 
سبعيني ليكون بديال لجوردي ألبا الذي تقدم 

في السن.
سبعيني  بن  رامي  عقد  أن  بالذكر  جدير 
مونشنغالدباخ  بوروسيا  ناديه  رفقة  ينتهي 

عام 2023.

بلقبلة العب الشهر 
يف بريست الفرنيس

نال الدولي الجزائري هاريس بلقبلة جائزة 
الفرنسي،  بريست  نادي  في  الشهر  العب 
وهذا للمرة الثانية على التوالي منذ انطالق 

الموسم الكروي 2021/2022.
في  زمالئه  من  األضواء  بلقبلة  وخطف 
مباريات نادي خالل شهر أفريل المنصرم، 
وذلك بمستواه المتوازن في وسط الميدان 
على  اللعب  تنظيم  في  الفعالة  ومساهمته 
مستوى وسط الميدان، ما جعله ينال جائزة 

العب الشهر.
الفرنسي  بريست  يضم  بلقبة  جانب  وإلى 
ويتعلق  آخر،  جزائريا  العبا  صفوفه  في 
األمر بيوسف باليلي الذي قدم في جانفي 
مع  تعاقده  فسخ  بعد  النادي  إلى  المنصرم 

نادي قطر القطري.
تاج الدين

باتنة،  نهار أمس األول، عاصمة االوراس  احتضنت، 
فعاليات انطالق كأس الجزائر لكرة القدم لفئة أقل من 
14 سنة بمدينة عين التوتة وهذا برعاية والي الوالية 
ورئيس  والرياضة  الشباب  مدير  السيد  وإشراف  
المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين التوتة بالتنسيق مع 
الجمعية  التوتة وبمساهمة مع  قدماء العبي عين  نادي 
الجامعية  الخدمات  ومديرية  بباتنة  البركة  الوطنية 
باتنة وسط  في الفترة الممتدة من الخامس الى السابع 
الوطنية  الجمعية  رئيس  بحضور  الجاري  الشهر  من 
ألكاديميات ومدراس كرة القدم السيد »محمد قاضي« 
وكذا  السعيد«  »نفيسي  السيد  البرلماني  النائب  وكذا 
السلطات الوالئية والعسكرية. الدورة الوطنية لكرة القدم 
لفئة الشباب أقل من 14 سنة شاركت فيها 10 واليات 
من الوطن منها عاصمة االوراس باتنة وتيبازة وتقرت 
وعين مليلة  والشلف والبليدة وادرار وقسنطينة والبيض 

،يجتمعون على مدار 3 ايام كاملة في منافسات رياضية 
وطنية يتم تتويج الفريق الفائز بكاس الجزائر .

وقد أكد، العضو البرلماني ابن مدينة عين التوتة  السيد 
»السعيد نفيسي« خالل تواجده بالتظاهرة أن تنظيم مثل 
فرصة  وهو   وتاريخي  ثقافي  بعد  له  المناسبات  هاته 
لالحتكاك والتعارف والتزاوج بين شباب واليات الوطن 
وابراز المواهب التي تزخر بها الجزائر ، مؤكدا بدوره 
الجمعيات  قانون  مستقبال  ستناقش  البرلمان  غرفة  أن 
سيأتي  التي  الجديدة  الحيثيات  على  والمصادقة  الجديد 
بها وهذا ماسيسمح بتنظيم عمل الجمعيات واألندية وكذا 
المدارس الرياضية. من جهته، رئيس الجمعية الوطنية، 
السيد  باتنة  بوالية  البركة  المعاقين  األشخاص  لمساندة 
الجمعية  هاته  ميالد  أن  أكد،  بوخالفة«   الله  »عبد 
الوطنية لمدارس كرة القدم ستعطي بذرة صالحة للتوحد 
المدارس  من  العديد  بين  الجماعي  والعمل  الشمل  ولم 

العمل  قيم  الجمعيات من أجل نشر  واألكاديميات وكذا 
الجماعي والتشارك لبناء الجزائر الجديدة .

كل  باتنة  بوالية  التوتة  عين  مدينة   ، استنفرت  وقد 
إمكانياتها المادية والبشرية بالتنسيق مع مديرية الشباب 
باتنة وسط  الجامعية  الخدمات  مديرية  والرياضة وكذا 
وجمعية البركة  والمجلس الشعبي البلدية للمدينة والعديد 
من الهيئات الفاعلة  إلنجاح هذا الحدث الرياضي الذي 

تزامن مع أحداث مجازر الـ ماي 1945 .
األولى  الطبعة  في  المشاركة  الوفود  جهتها،  من 
احتضنتها  التي  سنة   14 من  أقل  لفئة  الجزائر  لكأس 
رصاصة  أول  انطالق  مكان  باتنة  االوراس  عاصمة 
لثورة التحرير المجيدة أثنت على مثل هاته المنافسات 
من  التنافس  روح  أحيت  التي  الرياضية  والدورات 
جديد بعد الغياب والركود الطويل الذي فرضته جائحة 

كورونا.

لالتحاد  القدم شكوى  لكرة  التشيلي  االتحاد  قدم 
أنها  زاعما  اإلكوادور  ضد  »فيفا«  الدولي 
مزيفين  ميالد  وشهادة  سفر  جواز  استخدمت 
ألحد العبيها، مما يثير الشكوك حول مشاركتها 
في مونديال قطر. وأفاد االتحاد التشيلي، الذي 
نهائيات  إلى  التأهل  في  الوطني  منتخبه  فشل 
بايرون  الظهير  بأن   ،2022 العالم  كأس 
بل  اإلكوادورية،  الجنسية  يحمل  ال  كاستيو 
ولد في كولومبيا، ليتقدم بشكوى إلى فيفا بشأن 
كاذب  وإعالن  مزورة  ميالد  شهادة  »استخدام 

عن العمر وجنسية مزورة«.
وكتب االتحاد التشيلي في بيانه »ال يمكن لعالم 
من  الكثير  عن  الطرف  يغض  أن  القدم  كرة 

المخالفات  ممارسة  قبول  يمكن  و«ال  األدلة« 
الجسيمة والمتعمدة في تسجيل الالعبين، خاصة 
أن  يجب  عالمية.  بمسابقة  األمر  يتعلق  عندما 

يكون اللعب النظيف داخل وخارج الملعب«.
وتزعم شكوى تشيلي أن كاستيو ولد في مدينة 
توماكو الكولومبية في 25 يوليو 1995، وليس 
في مدينة باالياس اإلكوادورية في 10 نوفمبر 

.1998
منتخب  قميص  23 عاما  البالغ  كاستيو  ارتدى 
أن  قبل  عاما  و20  عاما   17 دون  اإلكوادور 
مرة  ألول  فشارك  األول،  المنتخب  إلى  ينضم 
مباريات   8 في  ولعب   2021 سبتمبر  في 
أربعة  في  وساهم  قطر،  مونديال  تصفيات  في 

ومثلهما  تعادلين  مقابل  انتصارات 
هزيمة.

شكوى  »تلقى  بأنه  الفيفا  وأقر 
رسمية من االتحاد التشيلي«، لكنه 
رفض اإلدالء بمزيد من التعليقات.
اإلكوادور  من  تقارير  وذكرت 
كاستيو  قبول  تم  أنه   ،2021 في 
من  يمكنه  ما  إكوادوريا،  مواطنا 

اللعب للمنتخب الوطني.
بدوره نفى االتحاد اإلكوادوري ما 
لها«  أساس  ال  اعتبرها »شائعات 
من  استقراره  زعزعة  إلى  تهدف 
في  مشاركته  منع  يريدون  الذين 

نهائيات قطر.
وفي حال قبل »الفيفا« شكوى اتحاد 
تشيلي وأعلن فوز منتخبه الوطني 
له  سيسمح  ذلك  فان  بالمباراتين، 
للنهائيات،  مؤهل  مركز  بحجز 
منتخب  أوقعت  القرعة  أن  علما 
األولى  المجموعة  في  اإلكوادور 
وهولندا.  والسنغال  المضيفة  قطر  جانب  إلى 
المجموعة  في  السابع  المركز  تشيلي  واحتلت 
المشتركة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 
 7 بفارق  متأخرة  قطر،  في  الكروي  للعرس 
الرابع  المركز  صاحبة  اإلكوادور  عن  نقاط 
األخير المؤهل إلى المونديال، لترافق البرازيل 

المتصدرة واألرجنتين واألوروغواي.
وتخوض البيرو الخامسة ملحقا دوليا مع الفائز 
المقبل  يونيو   13 في  وأستراليا  اإلمارات  بين 

على استاد أحمد بن علي في قطر.

المصدر: »وكاالت«

شروط  على  وافق  أنه  رسمي  بيان  في  السبت،  اللندني  تشيلسي  نادي  أعلن 
االستحواذ على النادي من قبل تحالف برئاسة رجل األعمال األمريكي، تود 

بويلي.
ونشر نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي بيانا جاء فيه: »يعلن تشيلسي شراء 
تود بويلي للنادي وأنه المالك الجديد.. ويمكن أن يؤكد نادي تشيلسي لكرة القدم 
النادي  على  لالستحواذ  جديدة  ملكية  لمجموعة  الشروط  على  االتفاق  تم  أنه 

بقيادة تود بويلي وكليرليك كابيتال ومارك والتر وهانسيورج فايس«.
وشدد النادي على أنه »سيتم تحويل هذه العائدات إلى حساب مصرفي مجمد 
في المملكة المتحدة بقصد التبرع بنسبة %100 للجمعيات الخيرية، كما ذكر 

مالك النادي السابق الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش سابقا.
المصرفي  الحساب  من  األموال  تحويل  وسيتطلب 
البريطانية. الحكومة  موافقة  المتحدة  المملكة  في   المجمد 

ومن المتوقع إغالق الصفقة في نهاية مايو.
وتوصل تشيلسي إلى اتفاق في الساعات الماضية مع تحالف تود بويلي على 
بيع النادي مقابل 2.5 مليون جنيه إسترليني )3.08 مليار دوالر( مع إلزامية 

المالك الجدد بدفع 1.75 مليار جنيه لالستثمار في النادي.
وكان الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش قد اضطر إلى بيع »فخر لندن« 
نتيجة القيود المفروضة في بريطانيا على رجال األعمال الروس بعد العملية 

العسكرية الروسية في أوكرانيا.
يذكر أن أبراموفيتش البالغ من العمر 55 عاما، اشترى نادي تشيلسي لكرة 
القدم في عام 2003 مقابل 140 مليون جنيه إسترليني )حوالي 233 مليون 

دوالر في ذلك الوقت( من المالك السابق اإلنجليزي كين بيتس.
وتوج نادي تشيلسي خالل إدارة أبراموفيتش، بلقب بطل الدوري اإلنجليزي 
مرتين،  الرابطة  كأس  مرات،  ثالث  االتحاد  كأس  مرات،  خمس  الممتاز 
كأس السوبر مرتين، دوري أبطال أوروبا مرتين عامي )2012 ، 2021( 
بكأس  فوزه  إلى  إضافة   ،)2019  ،  2013( مرتين  األوروبي  والدوري 

السوبر األوروبي 2021، وكأس العالم لألندية 2022.
عن موقع تشيلسي

رسميا.. ملكية نادي تشيلسي 
تنتقل إلى تحالف أمريكي

دولة متأهلة إلى كأس العالم 
2022 تواجه خطر االستبعاد

تحت إرشاف الجمعية الوطنية لمدراس وأكاديميات كرة القدم

10 واليات تشارك في فعاليات كأس الجزائر لفئة أقل من 14 سنة بباتنة

كشف ،نهار أمس األول ،رئيس الجمعية 
القدم  كرة  وأكاديميات  لمدراس  الوطنية 
السيد »محمد قاضي »خالل إشرافه على 
افتتاح دورة كأس الجزائر في كرة القدم 
لفئة اقل من 14 سنة بعاصمة االوراس 
باتنة أن مساعي الجمعية تكمن لصقل ما 
يقارب الـ200 موهبة شبانية في رياضة 
القدم عبر الوطن في كل سنة وهذا  كرة 
من خالل إجراء منافسات والئية ووطنية 
ومهرجانات  بين كل االندية عبر الوطن 
المواهب  إلبراز  الفرصة  فيها  يكون 
كروية  ألقاب  لها  ستكون  التي  الشبانية 

وطنيا وعالميا في الغد.
وقد أضاف، »محمد قاضي » أن الهدف 
من إنشاء الجمعية هو لم الشمل بين كل 

المدارس واألكاديميات تحت هيئة واحدة 
خالل  من  بينها  فيما  االحتكاك  اجل  من 
،مع  والمهرجانات  الرياضية  الدورات 
ووطنية  جهوية  محلية  دورات  تنظيم 
في  االنخراط  على  المدراس  وتشجيع 
تكوين  في  للمساهمة  باإلضافة  الجمعية 
االجتماعية  اآلفات  عن  وإبعادهم  براعم 
مع  وأكاديميا  علميا  تكوينهم  ظل  في 
والبحث  مستواهم  تطوير  على  المساعدة 
مساعدة  فيها  تبرز  رياضية  نوادي  عن 
المواهب في تطوير مستواها  فضال عن 

تكوين فرد سليم في المجتمع الجزائري.
عين  جريدة  طرحته،  سؤال،  وفي 
الجزائر له حول مشكل اإلعانات المالية 
الجمعية  أن  المصدر  ،ذات  أوضح  ،فقد 

ستضرب بيد من حديد حول هذا االشكال 
وتركها  المدارس  من  العديد  أعاق  الذي 
المالية  لألغلفة  التام  الغياب  بسبب  تفشل 
مسارها  وتواصل  تنتعش  تتركها  التي 
التنسيق مع كل  الكروي وهذا من خالل 
الرئيسي  السبب  عن  الهيئات،والبحث 
لغياب الدعم المالي. ومن خالل هذا المنبر 
نداءه  قاضي  ،محمد  ،وجه  اإلعالمي 
للشريك االقتصادي  وأصحاب المال في 
لألندية  المالي  والدعم  االلتفات  ضرورة 
والمدارس والفرق الرياضية لكي تواصل 
مسارها الرياضي وتنتعش لفترات طويلة 

تجعلها تنتج مواهب رياضية جديدة .
ضمن  أن  المصدر  ذات  أشار،  كما 
مساعي الجمعية هو إبراز طاقات براعم 

ذوي الهمم أو فئة األطفال المعاقين التي 
طاقاتهم  اظهار  في  الفرصة  لهم  ستكون 
وإبرازها للمجتمع من خالل تكوين هاته 
وإنتاج  أكاديميا  الرياضة  هاته  في  الفئة 
من  الشريحة  هاته  من  وطنية  فرق 
في  وإدماجهم  قدراتهم  وإبراز  المجتمع 

الوسط االجتماعي.

رونالدو وصالح على رأس التشكيلة 
المثالية للبريميرليغ

للدوري  المثالية  التشكيلة  صالح  ومحمد  رونالدو  كريستيانو  الثنائي  تصدر 
اإلنجليزي الممتاز هذا الموسم )2021-2022(.

الرعاة  أحد   ،»22 »فيفا  للعبة  المنتجة   »EA Sports« شركة  وأعلنت 
.FIFA 22 الرئيسيين للبريميرليغ، عن التشكيلة المثالية إلصدار

وحصل رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، وصالح مهاجم ليفربول، على أعلى 
سون  مين  هيونج  رفقة  الهجوم  خط  ليقودا  الالعبين،  كافة  بين   )97( بطاقة 

)توتنهام( وساديو ماني )ليفربول(.
ويضم الفريق المكون من 15 العبا ستة العبين من ليفربول وخمسة العبين 
تشيلسي، صاحب  أسماء العبي  من  التشكيلة  فيما خلت  سيتي،  مانشستر  من 
للمرتبة  تراجع  الذي  يونايتد،  المان  من  اثنين  تضمنت  فيما  الثالث،  المركز 
أبطال  لدوري  التأهل  في  اإلخفاق  وشك  على  وأصبح  الموسم  هذا  السادسة 

أوروبا.
وضمت تشكيلة البريميرليغ المثالية كال من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر )ليفربول(.
دياز  وروبن  كانسيلو  جواو  )ليفربول(،  أرنولد  وأليكسندر  دايك  فان  الدفاع: 

)مانشستر سيتي(.
برونو  سيتي(،  )مانشستر  بروين  ودي  سيلفا  برناردو  رودري،  الوسط: 

فيرنانديز )مان يونايتد( وديكالن رايس )وست هام(.
الهجوم: ساديو ماني وجوتا وصالح )ليفربول(، رونالدو )مان يونايتد( وسون 

)توتنهام(.

الفرنسي  مرسيليا  ألعاب  انتهى موسم صانع 
لإلصابة  تعرضه  بعد  باييت،  دميتري 
فينورد  ضد  اليمنى  ساقه  بربلة  الخميس 
روتردام الهولندي ضمن مسابقة كونفرنس 

ليغ القارية.
النادي المتوسطي السبت، في بيان:  وقال 

»وقع دميتري باييت ضحية تمزق عضلي 
في ربلة الساق تم تقييمه بالفحوص المرجعية 
المعتادة. بدأ العالج بالفعل لكن التعافي التام 

لن يحصل قبل نهاية الدوري«.
35 عاما: »تظهر  البالغ  باييت  قال  بدوره، 
النتائج لألسف عدم قدرتي على اللعب مجددا 
هذا الموسم. الخيبة كبيرة واأللم قوي، لكني 

ط  محا
جيد  بشكل 
إلى  التطلع  قوة  تمنحني  دعمكم  ورسائل 
بالنسبة  غدا  يبدأ  الجديد  والموسم  األمام، 

إلي«.

وتأتي إصابة الالعب الرقم 10 في مرسيليا 
في  لوريان  أرض  على  األحد  مواجهته  قبل 
لكرة  الفرنسي  الدوري  من   36 المرحلة 
إلى  القدم، ومحاولته ضمان مركز مؤهل 

دوري أبطال أوروبا.
نهائي  نصف  من  الخميس  وأقصي 
من  الثالثة  القارية  المسابقة  ليغ،  كونفرنس 
حيث األهمية، ولم يفز فريقه في آخر ثالث 

مباريات.
الدوري  في  الثالث  المركز  راهنا  ويحتل 
بالتساوي مع موناكو الذي لعب مباراة أكثر، 
فيما يبتعد عنه رين الرابع بفارق ثالث نقاط.
أ ف ب

اإلصابة تبعد باييت عن مرسيليا حتى نهاية املوسم

 ...  أخبــار محرتفينا 

باريس سان جيرمان  نادي  كشف 
السبت،  اليوم  رسمي  بيان  في 
األرجنتيني  نجمه  غياب  سبب 
ليونيل ميسي البالغ 34 عاما عن 
صباح  الجماعية  الفريق  تدريبات 

اليوم.
وقال النادي الباريسي في بيانه إن 
من  لشكواه  منفردا  تدرب  ميسي 
أنه  إلى  الظهر، مشيرا  في  آالم 
تطور  حول  جديدا  بيانا  سينشر 

حالته صباح غد األحد.
النجم  جاهزية  البيان  يحسم  ولم 
مباراة  في  للمشاركة  األرجنتيني 

ضمن  تروا  ضيفه  مع  الفريق 
الجولة الـ36 من الدوري الفرنسي 

»الليغ 1« غدا األحد.
لحالة  أيضا  البيان  تطرق  كما 
حيث  المصابين،  الالعبين  باقي 
لياندرو  األرجنتيني  أن  إلى  أشار 
باريديس يواصل برنامجه التأهيلي 

بعد عملية جراحية في العانة.
بينما بدأ األلماني جوليان دراكسلر 
مرحلة جديدة من التأهيل بالتدرب 

في الملعب بالكرة وبدونها.
ماورو  األرجنتيني  المهاجم  أما 
من  حالته  تحسنت  فقد  إيكاردي، 

إصابة في عضلة الفخذ، وسيكون 
نهاية  الجماعية  للتدريبات  جاهزا 

األسبوع القادم.
وكاالت

باريس سان جيرمان يكشف سبب غياب 
ميسي عن التدريبات

تقارير بشأن اهتمام مانشسرت سيتي بضم بوغبا
أشارت تقارير صحفية إنكليزية إلى اهتمام مدرب مانشستر سيتي جوزيب غوارديوال بضم نجم مانشستر يونايتد الدولي الفرنسي بول بوغبا.

التقارير تحدثت عن رغبة غوارديوال في التعاقد مع العب وسط مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر كبديل للبرازيلي فيرناندينيو الذي من المنتظر أن 
يغادر صفوف السيتيزينس نهاية الموسم. هذا ومن المقرر أن ينتهي عقد بوغبا مع مان يونايتد هذا الصيف.

بيين سبورت

مكتب االستاذ نعيجة صحراوي نسيم 
محضر قضائي بمحكمة برج بوعريريج  اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج 

العنوان: حي 05 جويلية شارع ‘ت’ رقم 10 برج بوعريريج
الهاتف:035.7640.22

 Huissim@gmail.com
اعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني بعد انقاص  العشر 1/10 من السعر االفتتاحي

ــج  ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــج اختصــاص مجل ــرج بوعريري ــة ب ــي بمحكم نحــن االســتاذ نعيجــة صحــراوي نســيم محضــر قضائ
ــوان المذكــور اعــاله  ــه بالعن ــن مكتب ــاه والكائ ــه ادن الواضــع ختمــه وتوقيع

ــرج  ــاء ب ــس قض ــن مجل ــوم 2020/12/10 ع ــادر ي ــرس 20/01966الص ــم الفه ــة 20/01199 رق ــم القضي ــرار رق ــذا للق تنفي
بوعريريج-الغرفــة العقاريــة- الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 2020/12/22

ــرج  ــب ب ــر الصن ــق بئ ــم 21 طري ــوان : حــي 250/1300 مســكن عمــارة 02 رق ــت الجــودي العن ــة بن ــدة:-1 عمــاري ضاوي لفائ
ــج  بوعريري

-2 ورثــة عمــاري ســالم بــن الجــودي وهــم ارملتــه محارقــة ليليــا بنــت محمــد -3 ابنــاؤه عمــاري صبــاح بنــت ســالم، -4 عمــاري 
ــة  ــن زريق ــوان: عوي ــا العن ــة ليلي ــن ســالم قاصــر القائمــة فــي حقهــم والدتهــم محارق ــن ســالم -5 عمــاري بيبــرس ســالم ب جوظــي ب

بــرج بوعريريــج 
-6 عمــاري صــالح الديــن بــن الجــودي العنــوان :حــي 250 مســكن عمــارة 15 طريــق بئــر الصنــب بــرج بوعريريــج -7 عمــاري 
توفيــق بــن الجــودي العنــوان: 400 مســكن بــرج بوعريريــج -8 بــن عطيــة فطيمــة بنــت العربــي العنــوان قريــة غفســتان وبلديــة 
العــش بــرج بوعريريــج -9 ورثــة عمــاري صبــاح بنــت الجــودي وهــم عمــاري توفيــق بــن الجــودي العنــوان حــي 450 مســكن بــرج 
بوعريريــج -10 عمــاري صــالح الديــن بــن الجــودي العنــوان: حــي 250 مســكن عمــارة 15 طريــق بئــر الصنــب بــرج بوعريريــج 
-11 عمــاري ضاويــة بنــت الجــودي العنــوان حــي 250/1300 مســكن عمــارة 02 رقــم 21 طريــق بئــر الصنــب بــرج بوعريريــج 
-12 ورثــة عمــاري ســالم وهــم ارملتــه محارقــة ليليــا ابنــاؤه عمــاري صبــاح بنــت ســالم -13 عمــاري جــودي بــن ســالم -14 عمــاري 

بيبــرس ســالم بــن ســالم قائمــة فــي حقهــم والدتهــم محارقــة ليليــا العنــوان عويــن زريقــة بــرج بوعريريــج. 
ضد: 

-01 عماري نصر الدين بن الجودي العنوان : حي اول نوفمبر 90 مسكن تساهمي رقم 32 برج بوعريريج 
-02 عماري لدمية بنت الجودي العنوان : حي اول نوفمبر 90 مسكن تساهمي رقم 32 برج بوعريريج  

-03 عماري سامية بنت الجودي العنوان حي اول نوفمبر 90 مسكن تساهمي رقم 32 برج بوعريريج 
04 - ورثــة عمــاري صبــاح بنــت الجــودي وهــم اخوتهــا عمــاري نصرالديــن بــن الجــودي -05 عمــاري ســامية -06 عمــاري لدميــة 

بنــت الجــودي العنــوان: حــي اول نوفمبــر 90 مســكن تســاهمي رقــم 32 بــرج بوعريريــج 
ــة المحضــر  ــم مهن ــق بتنظي ــي 2006-02-20المتعل ــؤرخ ف ــم 06-03 الم ــون رق ــن القان ــواد 02,12 م ــى الم ــد االطــالع عل - بع

ــي  القضائ
-بعد االطالع على المواد 750,749, 04/754 من قانون االجراءات المدنية واإلدارية 

ــم  ــت رق ــوم 2021/12/06 تح ــج ي ــرج بوعريري ــة ب ــط محكم ــة ضب ــة بأمان ــع المودع ــروط البي ــة ش ــى قائم ــالع عل ــد االط -بع
.20/89 ايــداع 

-بعــد االطــالع علــى امــر تحديــد جلســة البيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 2021/02/28 
تحــت رقــم الترتيــب 21/739.

نعلن  
- عــن بيــع عقــار بالمــزاد العلنــي المتمثــل فــي البنايــة الســكنية الكائنــة بحــي 90 مســكن رقــم 32  بلديــة بــرج بوعريريــج والمنتميــة 

للمراجــع المســحية قســم 56 مجموعــة ملكيــة رقــم 90 مســاحتها 104 متــر مربــع والمتكونــة مــن طابــق ارضــي وطابــق اول 
ــتة  ــة وس ــف واربعمائ ــتون ال ــة وس ــون ومائ ــر ملي ــي عش ــي ب: 12.160.416.00 دج دج ) اثن ــعره االفتتاح ــدد س ــذي ح -  ال

ــري(. ــار جزائ ــر دين عش
والــذي اصبــح ســعره بعد.انقــاص العشــر منــه 10.944.374.00 دج ) عشــرة مالييــن وتســعمائة واربعــة واربعــون الــف وثالثمائــة 

واربعــة وســبعون دينــار جزائري(.
وذلــك يــوم 2022/05/24 بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج علــى الســاعة ))10.00(( صباحــا ولمزيــد 

مــن المعلومــات يرجــى االتصــال بمكتــب المحضــر القضائــي المذكــور اعــاله او بأمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج. 
المحضر القضائي 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية بسكرة 

دائرة مشونش
بلدية مشونش 

رقم29/ب م/ م ج/2022
وصل  تجديد هيئة قيادية لجمعية بلدية

بمقتضــى القانــون رقــم :12/06 المــؤرخ  ي :12/01/2012 المتعلــق بالجمعيــات  
تــم هــذا اليــوم  15/04/2022  تســليم وصــل تجديــد الهيئــة القياديــة للجمعيــة البلديــة 

المســماة : 
جمعية أولياء التالميذ لثانوية الشهيد أحمد منصوري
المقر االجتماعي : ثانوية الشهيد أحمد منصوري .

الرئيــس : بلخيــر داود. تاريــخ ومــكان الميــالد : 27/04/1971 مشــونش. العنــوان  
:بانيــان  -بلديــة مشــونش .

رئيس المجلس الشعبي البلدي

برشلونة ينافس 
دورتموند لضم

 نب سبعيني

رئيس الجمعية الوطنية لمدراس وأكاديميات كرة القدم السيد »محمد قايض« لعني الجزائر

هدفنا جمع األكاديميات والمدارس الرياضية لصقل المواهب الكروية الجديدة



عين على الرياضة

سفنتي  فيالدلفيا  من  كل  قلص 
سيكسرز وداالس مافريكس الفارق 
إلى 2-1 أمام ميامي هيت وفينيكس 
المنطقتين  نهائي  في نصف  صنز، 

توالياً في دوري  والغربية  الشرقية 
كرة السلة األميركي للمحترفين.

العب  ساهم  األولى،  المباراة  في 
إصابة  من  العائد  فيالدلفيا  ارتكاز 

إمبيد  جويل  الكاميروني  بوجهه 
إلى  الفارق  ميامي  تعميق  بعدم 
نقطة   18 سجل  عندما  -3صفر، 
99- للفوز  ليقوده  ضيفه  سلة  في 

.79
غرين  داني  الفائز  مع  وبرز 
نقطة(   21( ماكسي  وتايريز 
وأضاف جيمس هاردن 17 نقطة، 
فيما كان جيمي باتلر أفضل مسجل 
و9  نقطة   33 مع  ميامي  لدى 
الرابعة  المباراة  وتقام  متابعات. 
فيما  أيضاً،  فيالدلفيا  في  األحد 
الشرقية  المنطقة  نهائي  إلى  يتأهل 
الفائز في أربع مباريات من أصل 
سبع، علماً أّن نصف النهائي الثاني 
باكس حامل  ميلووكي  تعادل  يشهد 

اللقب مع بوسطن سليتكس 1-1.
داالس،  في  الثانية  المباراة  وفي 
دونتشيتش  لوكا  السلوفيني  قاد 
الفارق  تقليص  إلى  المضيف 
فريق  أفضل  صنز  فينيكس  مع 
عليه  بفوزه  العادي،  الدور  في 
 26 دونتشيتش  سجل   .103-94
تمريرات  و9  متابعة  و13  نقطة 
حاسمة، وأضاف جايلين برونسون 
الهداف  اكتفى  فيما  نقطة،   28
والموزع  نقطة  بـ18  بوكر  ديفن 
مع  بـ12  بول  كريس  المخضرم 

الخاسر.
بيين سبورت

األحد 08 ماي 2022 م
الموافق لـ 07 شوال 1443 هـ

14
الدوري األمريكي للمحرتفني 

فيالدلفيا وداالس يقلصان الفارق 
إلى 2-1 مع ميامي وفينيكس

مهرجان كرة الماء ألقل 
من 13 سنة بقسنطينة: تتويج 

نادي سباحي قسنطينة
توج نادي سباحي قسنطينة في اختتام يوم السبت للمهرجان الفيدرالي لكرة 

الماء ألقل من 13 سنة بالمسبح األولمبي الشريف بن يحيى بقسنطينة.
سباحي  نادي  حقق  المنافسة  لهذه  محكم  تنظيم  و  حماسية  أجواء  وفي 
قسنطينة المرتبة األولى ) 9 نقاط( متبوعا بنادي المعهد الوطني لتكوين 
إطارات الشباب و الرياضة بقسنطينة )3 نقاط( فيما نال نادي مولود بن 
يحيى المركز الثالث بـ)3 نقاط( و أخيرا في المرتبة الرابعة نادي األمير 
عبد القادر لقسنطينة )3 نقاط(، بعد أن تم االحتكام لفارق األهداف لحسم 

ترتيب النوادي .
واختتمت المنافسات التي دامت يومين بإجراء مقابلتين األولى بين نادي 
المعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب و الرياضة و نادي مولود بن يحيى 
نادي سباحي  بين  فكانت  األخيرة  الثانية و  المباراة  أما  بـ)-2 3(  انتهت 

قسنطينة ونادي شباب األمير عبد القادر انتهت بنتيجة )19-9( .
تصريح  في  روابح  نادية  للسباحة  القسنطينية  الرابطة  رئيسة  واعتبرت 
--لوأج-- على هامش اختتام هذا المهرجان الرياضي المنظم بالتنسيق مع 

االتحادية الجزائرية
المنافسات  من  النوع  هذا  إجراء  أن  أندية   )4( أربعة  بمشاركة  للسباحة 
عناصر  النتقاء  وكذا  الرياضي  التخصص  لهذه  للترويج  فرصة  يعتبر 
ألكاديمية فديرالية لكرة الماء بقسنطينة التي ينتظرها –حسبها- عمل كبير 

للنهوض بهذه الرياضة المائية.
بانتقاء  الماء  لكرة  الوطني  للناخب  ستسمح  المنافسات  هذه  أن  وأضافت 
الفئة  ذات  في  الوطني  الفريق  لتكوين  سنة   13 من  أقل  فئة  من  العبين 

للمشاركة في المنافسات القارية المقبلة .
كمال  للسباحة،  الجزائرية  لالتحادية  الوطني  الفني  المدير  نوه  جهته  من 
خمري بالمستوى العالي لالعبي كرة الماء لألندية القسنطينية ما سيرشحها 
للظفر بالمراتب األولى في مختلف البطوالت سواء القارية، مؤكدا أن هذه 

األندية تعتبر خزانا النتقاء أحسن الالعبين في مختلف فئات كرة الماء.
عين الجزائر

الطاولة  لتنس  الوطني  المنتخب  حقق 
للسيدات و الرجال فوزا ثمينا على حساب 
الجمعة  مساء   ،)3-0( المغربي  المنتخب 
بالقاعة متعددة الرياضات بتيبازة في إطار 
دورة بلدان شمال إفريقيا، المؤهلة للبطولة 
و  بالجزائر  المقررة   2022 اإلفريقية 
إفريقيا،  بجنوب   2023 العالمية  البطولة 
ذهبيتين  بميداليتين  رصيدهم  ليعززوا 

للجزائر.
)حسب  للرجال  الوطني  المنتخب  فاز  و 
3-( بواقع  التونسي  نظيره  على  الفرق( 
ثم   ,)3-0( المغربي  المنتخب  ثم   )2

الموريتاني )3-0(.
حسب  الوطني  المنتخب  عناصر  حققت  فيما 
الفرق للسيدات الفوز بأريحية تامة على منتخب 

المغرب )3-0(.
لكرة  إفريقيا  شمال  بلدان  دورة  انطلقت  و 
 2022 اإلفريقية  للبطولة  المؤهلة  الطاولة, 
 2023 العالمية  والبطولة  بالجزائر  المقررة 
منهم  دول  خمس  بمشاركة  إفريقيا,  بجنوب 
الجزائر التي تخوض التظاهرة ب 13 رياضيا 
اكده  ما  حسب  مميزة,  تنافسية  أجواء  في 

المنظمون.
 13 ب  الدورة  هذه  في  الجزائر  تشارك  و 

رياضيا   32 إجمالي  من  إناث   7 منهم  العبا 
تونس   : المشاركة  المنتخبات  جميع  يمثلون 
)6( و المغرب )6( و مصر )4( و موريتانيا 
منافسات  البرنامج  يتضمن  حيث  العبين(   3(
على  يشرف  فيما  الفردي   وفي  الفرق  حسب 

إدارة مبارياتها 12 حكما جزائريا.
البطولة  منافسات  في  المتأهلون  سيشارك  و 
 18 إلى   11 من  إقامتها  المزمع  اإلفريقية 
)الجزائر  البيضاوية  بالقاعة  المقبل  سبتمبر 
الجمعية  أشغال  ستتخللها  والتي  العاصمة( 

العامة العادية لالتحاد اإلفريقي.
ومدير  الوطني  الفني  المدير  أعرب  جهته  من 
بتأهل  تفاؤله  عن  درقاوي,  الشريف  الدورة, 

الالعبين  من  ممكن  عدد  أكبر 
وكذا  اإلفريقية  للبطولة  الجزائريين 
يعتزم  حيث   ,2023 العالم  بطولة 
ثمانية  تأهيل  للعبة,  الدولي  االتحاد 
 : بإفريقيا  منطقة  كل  من  العبين 
تأهل  ضمنت  الجزائر  اآلن  »لحد 
في  تصنيفهما  خالل  من  العبتين 
)كساسي  اإلفريقي  االتحاد  ترتيب 
وسنعمل  لوغرايبي(.  وليندة  كاتيا 
جديدتين  تأشيرتين  خطف  على 
البطولة  في  للمشاركة  األقل  على 

المقبلة«. اإلفريقية 
و كانت العناصر الوطنية قد استفادت من ثالثة 
تربصات تحضيرية في أبريل الفارط بالمركز 
الوطنية  الفرق  وتحضير  لتجمع  الوطني 
بسويدانية, بينما كان المعسكر الرابع قد جرى 

مطلع شهر مايو بتيبازة.
الرياضيون المعنيون بموعد تيبازة هم : خروف 
الباسط,  عبد  شايش  عيسى,  بلقاضي  سامي, 
الرحمان,  عبد  عزالة  الحميد,  عبد  تيفورة 
امينة,  كساسي  كاتيا,  كساسي  مزيان,  بلعباس 
ميليسا  ناصري  وداد,  نواري  ليندة,  لوغرايبي 

و تاهمي هاجر.
وأج

تنس الطاولة: المنتخب الجزائري  رجال و سيدات 
يتوج بالذهب

وفاة أكرب أستاذ بالشطرنج معمر يف العالم
عاما،   101 يناهز  عمر  عن  البارز،  والصحفي  العالم  في  الشطرنج  في  أكبر أستاذ  أفرباخ،  يوري  توفي 

السبت، وفقا التحاد الشطرنج الروسي.
ونعى اتحاد الشطرنج الروسي أفرباخ متقدما بأحر التعازي ألسرة وأصدقاء الفقيد

في 8 فبراير الماضي، احتفل يوري أفرباخ بعيد ميالده المائة، وفي 4 مايو منح بموجب مرسوم صادر عن 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين، وسام الشرف. أفرباخ هو رئيس سابق التحاد الشطرنج في اتحاد الجمهوريات 
السوفياتية االشتراكية، ومؤلف سلسلة من الكتب عن الشطرنج، ورئيس تحرير مجلتي الشطرنج في االتحاد 
السوفيتي والشطرنج في روسيا. في عامي 1949 و1950، أصبح أفرباخ بطل موسكو، وفي عام 1954 كان 
بطل اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفياتية، وكجزء من المنتخب الوطني التحاد الجمهوريات السوفياتية 

االشتراكية، فاز مرتين ببطولة أوروبا.
وكالة تاس

البلياردو  و  للرافل  االفريقية  للبطولة  الثانية  الطبعة  منافسات  تنطلق 
)أكابر وأصاغر(  اليوم األحد بقاعة حرشة حسان بالجزائر العاصمة 
»وأج«  ل  الفدرالية  الهيئة  به  أفادت  ما  حسب  دولة،   15 بمشاركة 

السبت. يوم 
أمين  محمد  والبلياردو,  للرافل  الجزائرية  االتحادية  رئيس  أوضح  و 
رياضيا,   16 من  متكونين  بفريقين  ستشارك  الجزائر  أن  مايدي, 
 8 بتعداد  األصاغر  و  سيدات   4 منهم  رياضيين   8 يضم  األكابر 
بأربعة  ستشارك  التي  الوفود  باقي  غرار  على  إناث,   4 منهم  العبين 

في كل صنف. فقط  العبين 
و أشار مايدي إلى أن »هذه المنافسة تعد محطة تحضيرية لمنافسات 
العاب  وأيضا  المقبل  الشهر   2022 وهران  المتوسط  االبيض  البحر 
التضامن االسالمي شهر اغسطس المقبل بتركيا, ثم األلعاب االفريقية 
لألصاغر  العالمية  البطولة  وتليها  بمصر,  القادم  سبتمبر  شهر  للشباب 
نهاية شهر سبتمبر المقبل في ايطاليا و أيضا البطولة العالمية لألكابر 

.»2022 نوفمبر  شهر  بتركيا 
البطولة  في  المتوجون  هم  االفريقية  البطولة  في  المشاركين  أن  يذكر 

سكيكدة. بوالية  الماضي  فبراير  شهر  أقيمت  التي  الوطنية 
توجوا  أن  بعد  األقل,  ذهبيتين على  بميداليتين  التتويج  مايدي  يعتزم  و 
حيث  ذهبية,  واحدة  بميدالية  االفريقي  الحدث  من  األولى  النسخة  في 
تنظمها  التي  لالختصاص  االفريقية  للبطولة  الثانية  الطبعة  هذه  تعد 

مستغانم. بمدينة   2017 طبعة  بعد  الجزائر 

الرافل والبلياردو/البطولة 
االفريقية: انطالق المنافسة 

غدا بقاعة حرشة حسان 
بمشاركة 15 دولة



يعتبر أخصائيون نفسانيون بأن األولياء يشكلون 
اإلصابة  بحاالت  التكفل  مجال  في  مهما  طرفا 
منهم  عدد  جانب  من  اإلنكار  يعد  بينما  بالتوحد 
, عقبة حقيقية في مسار نمو الطفل الذي يعاني 

من هذا االضطراب.
بئر  لعيادة  التابع  الطفولة  نفس  علم  فبمصلحة 
من  واحدة  تسير  التي  وهران(  )شرق  الجير 
بحاالت  تعتني  التي  القليلة  العمومية  الوحدات 
التوحد بالجهة الغربية للبالد, يجمع األخصائيون 
على اعتبار »إنكار األولياء إلصابة أبنائهم بهذا 
التكفل باألطفال  المرض عقبة رئيسية في وجه 

الذين يعانون من التوحد«.
بهذه  نفسانية  أخصائية  يمينة,  رومان  حسب  و 
مبكرة  مشكلة  التوحد  »يمثل  الصحية,  الوحدة 
لنمو و عمل الجهاز العصبي لدى الطفل و يمثل 
عامال  الحاالت  لهذه  المناسب  و  المبكر  التكفل 

مهما لنموه اإليجابي«.
أن  لوأج  تصريح  في  المتحدثة  نفس  ذكرت  و 
ثمين  وقت  ضياع  إلى  يؤدي  األولياء  »إنكار 
إصابة  تشخيص  يتم  و«عندما  الطفل«  لنمو 
أقل  أو  السنتين  عمر  في  هو  و  بالتوحد  الطفل 
تكون له حظوظ أكبر لتحسن حالته، وكلما طال 
على  الحظوظ«،  تلك  تقلصت  التشخيص  وقت 

حد تعبيرها.
أخصائية  موكحلة,  صليحة  أشارت  جهتها,  من 
إلى أن »إنكار إصابة  المصلحة,  بنفس  نفسانية 
أن  يمكن  األولياء  قبل  من  المرض  بهذا  الطفل 

أبنائهم  معالجة  عن  التخلي  إلى  ببعضهم  يؤدي 
الذي  الذهني  بالتأخر  أطفالهم  إصابة  بدعوى 
سيزول مع الوقت و أن طفلهم سيشفى مع تقدم 

السن«.
مع  التواصل  سنة  كل  المصلحة  ذات  وتفقد 
الذين تم تشخيصهم كمصابين  عدد من األطفال 
يدفع  ما  هو  و  أوليائهم  إنكار  بسبب  بالتوحد 
األخصائيين النفسانيين أحيانا للعمل مع األولياء 
التكفل  في  الشروع  قبل  اإلنكار  هذا  إلزالة 

المعني. بالطفل 
نادية... أم في مواجهة التوحد

قادمة  العمر  من   25 ال  في  شابة  أم  نادية  تعد 
لجين  ابنتها  تشخيص  تم  غليزان  والية  من 
3 سنوات و نصف باإلصابة  العمر  البالغة من 
بتوحد خفيف وقد أنكرت هذه األم إصابة ابنتها 
يرفض  يزال  ال  زوجها  أن  إال  الوقت  لبعض 
بهذه  ابنتها  تشخيص  تم  و  الوضع.  هذا  قبول 
خواص  أخصائيين  قبل  من  المرضية  الحالة 
إال  الكبرى,  شقيقتها  إقامة  مكان  وهران  بمدينة 
أن زوجها ال يزال يرفض اإلقرار بإصابة ابنته, 
كان  مثلما  فقط  الحياء  من  تعاني  بأنها  معتبرا 
و  سنها  مثل  في  كان  عندما  إليه  بالنسبة  الحال 
و  نفسه  إلقناع  المؤسسة  غير  المبررات  يعدد 

إقناع اآلخرين بأن إبنته »عادية«.
أمها  بالتوحد  ابنته  إلصابة  األب  إنكار  ودفع 
أمام  حالتها  لمتابعة  و  لوحدها،  األمر  لمواجهة 
أخصائية نفسانية وأخصائية في النطق, تمضي 

عند  شهر  كل  أيام  عدة  نادية  السيدة 
شقيقتها.

األخصائية  لي  »تقدم   : وقالت 
النفسانية التوجيهات التي علي إتباعها 
طيلة الشهر و تضمن أخصائية تقويم 
أعود  ثم  شهريا  عدة حصص  النطق 
إلى منزلي«، مضيفة  أنها »منخرطة 
بابنتي و أطالع كثيرا  التكفل  كليا في 
عن  للبحث  األنترنيت  مواقع  على 

طرق ووسائل لمساعدتها«.
وحيد  الجير,  بئر  عيادة  مدير  أكد  و 
نشنيش, أنه »عندما يتم التكفل بالطفل 
المصاب بالتوحد في الوقت المناسب 
العمر تكون  بلوغه سنتين من  قبل  و 
التكفل  يتم  »عندما  و  جيدة«  النتائج 
باألطفال في الوقت المناسب يستجيب 

األطفال بشكل جيد للعالج«.
باإلعالم  المكلف  ذكر  جهته,  من 
لوهران,  السكان  و  الصحة  بمديرية 
أكثر  تعد  الوالية  أن  بخاري,  يوسف 
بالتوحد  مصاب  طفل   700 من 
متمدرسين في أقسام خاصة. وتتوفر 
في  مختصتين  مدرستين  على  وهران  والية 
تمدرس األطفال الذين يعانون من التوحد الخفيف 
تضاف  أقسام  ستة  منهما  واحدة  كل  وتضم 
بالمدارس  مفتوحا  قسما  أربعين  من  أكثر  إلى 
فتح  »يتم  أنه  المتحدث  نفس  األخرى. وأضاف 
أقسام مخصصة لهؤالء األطفال حسب الحاجة، 
حيث كلما سجلت 5 طلبات في هذا المجال يتم 
فتح قسم خاص علما أنه يشترط لتمدرس هؤالء 
مضمون  غير  أمر  وهو  اللغة  اكتساب  األطفال 

إال من خالل تكفل مبكر بالحالة«.
هامة  حلقة  التحسيس  بأن  األخصائيون  ويعتبر 
إلى  السكان  و  الصحة  مديرية  تسعى  ولهذا 
حماية  مؤسسات  مستوى  على  حمالتها  تكثيف 
األم والطفل والتواصل مع أكبر عدد من اآلباء 
انتباها  أكثر  يكونوا  أن  عليهم  الذين  األمهات  و 

أطفالهم. لسلوكات 
و  البصري  التواصل  نقص  و  التفاعل  فنقص 
ينبغي  إشارات  المتكررة هي  النمطية  الحركات 
بداية من األشهر األولى  إليها األولياء  ينتبه  أن 
التخلص  األولياء  على  ينبغي  و  الطفل.  لحياة 
أبنائهم  إصابة  اتجاه  اإلنكار  حاالت  من  سريعا 
و  إنقاذهم  في  يرغبون  كانوا  ما  إذا  بالتوحد 
متابعة  و  االستقاللية  لتحقيق  فرص  منحهم 

دراستهم.

ق.م

15عين على المجتمع

أمر وزير الصحة البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد مدير الصحة لوالية 
الى مستشفى  الفقاعي  البشرة  انحالل  المصاب بمرض  الطفل  لنقل  تبسة 
نفيسة حمود )بارني سبقا( بالعاصمة للتكفل به من قبل المصالح المختصة, 

حسب ما افاد به اليوم الجمعة بيان لذات الوزارة.
وأكد ذات المصدر أنه وبعد نداء االستغاثة الذي نشره والد الطفل زوبير 
العاتر بوالية تبسة  الفقاعي بمنطقة بئر  المصاب بمرض انحالل البشرة 
»أمر وزير الصحة مدير الصحة لذات الوالية للتنقل على جناح السرعة 
الى منزل المريض للوقوف على حالته الصحية« كما اسدى البروفسور 
الى  فورا  لنقله  االجراءات  كل  باتخاذ  صارمة«  »تعليمات  بوزيد  بن 

مستشفى نفيسة حمود بالعاصمة للتكفل به من قبل المصالح المختصة.
وأج

العثور عىل 500 كيلوغرام 
من الكوكايني يف شحنة قهوة 

بسويرسا
قالت الشرطة في سويسرا إنه تم العثور على أكثر من 500 كيلوغرام 
من الكوكايين تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليون فرنك سويسري )50.65 
مليون دوالر( داخل حاوية ألكياس حبوب القهوة موجهة لشركة نسبريسو 

إحدى شركات نستله في رومونت بغرب سويسرا.
وقالت الشرطة في بيان إن نسبريسو أخطرتها مساء االثنين بأن الموظفين 
القهوة التي  حبوب  تفريغ أكياس  أثناء  مجهولة  بيضاء  مادة  على  عثروا 

وصلت للتو من البرازيل. وأظهر التحليل أن المادة هي كوكايين.
وقالت نسبريسو في بيان أرسل بالبريد اإللكتروني »المادة المذكورة لم 
تختلط بأي من منتجاتنا أو معدات اإلنتاج المستخدمة في صنع منتجاتنا«.
وأضافت الشركة المتخصصة في صنع كبسوالت القهوة »في الوقت الذي 
تجري الشرطة تحقيقا ال نستطيع االفصاح عن مزيد من المعلومات. نريد 

أن نطمئن المستخدمين أن جميع منتجاتنا آمنة لالستهالك.
وكاالت 
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... متفرقات ... توحد : إنكار األولياء يشكل عقبة 
وزير الصحة يأمر بالتكفل رئيسية أمام التكفل

بالطفل المصاب بمرض 
انحالل البرشة الفقايع

السودان  شمال  في  األجيال  توارثته  تقليد  في 
والنساء  الفتيات  أمام  الشجاعة  الستعراض 
في  األعراس  حفالت  ضيوف  الشبان  يعّري 
بعض القبائل النصف األعلى من أجسادهم أثناء 
االحتفال بالعرس ليسمحوا للعريس بجلدهم حتى 
ينزفوا دما في بعض األحيان.. وإمعانا في إظهار 
الشجاعة ال ينبس أي منهم ببنت شفة أو تأّوه أو 

بما  اكتراثا  يظهر  حتى 
يجري له، فهذه العادة تعد 
استعراض  مظاهر  من 
على  والصبر  الرجولة 
المناسبات  في  المكاره، 
كاألعراس  المختلفة، 

وختان الذكور.
ُمضي  من  الرغم  وعلى 
على  كثيرة  سنوات 
عادة  السودانيين  ممارسة 
مناسبات  في  البُطان، 
العادة  هذه  فإن  األفراح، 
تقاوم  وظلت  تندثر،  لم 
في  الحداثة  مظاهر 

السودان.
ينزع  إذ  ومؤلما،  قاسيا  البُطان  يكون  ما  غالبا 
اآلالت  إيقاع  على  الحفل  في  مالبسه  الشاب 
السياط  فتلهب  والشعبية،  التقليدية  الموسيقية 
بالملح  جروحه  تُعالج  أن  قبل  وتُدميه،  ظهره 

والزيت الساخن.
“الجلد  رز  حميد  عبدالحميد  العريس  يقول 

عندنا،  األعراس  عادات  من  عادة  البطان  أو 
العريس  أن  بمعنى  ودْينا،  سلفة  الجلد  ويكون 
ُجلد  قد  الضيوف من أصدقائه يكون  يجلد  الذي 
في السابق، أي أنك إذا جلدت شخصا عليك أن 
تتوقع أن يجلدك هو في حفل قادم من حفالته”. 
السودان  في  البُطان  عادة  ظهور  بداية  تعود 
طريقة  وظلت   ،)1885  -  1821( فترة  إلى 
المناسبات  في  والقوة،  الشجاعة  إلظهار  ُمبهرة 
الجلد  حفالت  أن  من  الرغم  االجتماعية.وعلى 
في األعراس نشأت في المناطق الريفية، إال أنها 
انتقلت إلى المدن وانتشرت فيها، ففي الخرطوم 
مثال تقام حفالت البطان على نغمات الموسيقى 
الشجاعة  عن  أغان  وترديد  الطبول  وقرع 

والفخر.
ليس  التقليد  إن  عبدالحكم،  طه  العريس  يقول 
قاصرا على قبيلة بعينها فقط، مضيفا، “الحقيقة 
أن السوط من التراث الشعبي في شمال السودان 
بصفة عامة.. وعندنا كقبيلة الرباطات يعني لنا 
السوط تراثا أصيال في قبيلتنا، وله جذور ضاربة 

في التاريخ”.
عن موقع العرب بتصرف

جلد العريس بالسوط عادة شغلت
 السودانيين
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مأساة 8 ماي 1945 في األدب 
الجزائري

عين على الثقافة والفن

n خلدت الكثير من األعمال األدبية 
بمختلــف أصنافها أحــداث مجازر 
8مــاي 1945 وتجنــدت األقــام 
إلعادة إحياء ذاكرة ضحايا أبشــع 
الجرائم المســجلة ضد اإلنســانية 
التــي اقترفتهــا فرنســا فــي حــق 

الشعب الجزائري.
 ومن أهم األسماء األدبية الجزائرية 
التي تناولــت أحداث 8ماي األديب 
الفــذ كاتــب ياســين فــي رائعتــه 
»نجمــة« التي خص عــدة فصول 
لهذه المأساة مسترجعا ذكرياته وهو 
شــاب لم يتجاوز الـ 16سنة شارك 
أبناء وطنه مظاهرات سلمية حولها 
المحتل الفرنســي إلى مجازر دامية 
ذهب ضحيتها آالف العزل وسجن 

الكثيرون ظلما.
التي  الروايــات الجزائريــة  ومــن 
تطّرقت إلى هذه األحداث المخزية 
في تاريخ فرنســا المدعيــة لحماية 
حقوق االنســان وحريات الشعوب، 
نجد رواية »حوبــة ورحلة البحث 
عــن المهدي المنتظر« لمؤلفها عز 
الديــن جالوجي والتــي تمتد بنفس 
ملحمي على ما يربو عن خمسمائة 
وخمســين صفحــة لتبــرز تاريــخ 
الجزائــر فــي النصــف األول من 
القرن العشــرين في منطقة سطيف 
تحديدا ورصدت بنوع من التفصيل 

مجازر الـ 8 ماي.

روايــة »تالغــودة« لعمــر مختار 
شــعالل هي األخرى تطّرقت لهذه 
المجازر من خالل تســليط الضوء 
على جزء من ســيرة حيــاة وكفاح 
الصحفــي والمناضل فــي الحركة 
الوطنيــة عبــد الحميــد بــن زيــن 
)صديق كاتب ياسين( خالل الفترة 

من 1931 إلى 1945.
وفــي صنــف الشــعر كان الشــيخ 
محمــد البشــير االبراهيمي ســباقا 
للتأريــخ لهذه األحــداث الدامية في 
قصيــدة مفعمــة بالصــور البيانيــة 
ودقــة الوصف فضال عن المقاالت 
بجريــدة  نشــرها  التــي  العديــدة 
البصائر وهو الذي كان شاهد عيان 
و تم أســره بمدينته ســطيف و زج 
به في الســجن مع رجاالت جمعية 
العلمــاء و الحركــة الوطنيــة منهم 
السياســي فرحات عبــاس يقول : ) 
يا يوم ،لك في نفوســنا الســمة التي 
ال تمحى، و الذكرى التي ال تنسى، 
فكن من أية ســنة شــئت، فأنت يوم 
8 مــاي و كفــى، و كل ما لك علينا 
مــن ديــن أن نحيى ذكــراك، و كل 
مــا علينا لك من واجــب، أن ندون 
تاريخك في الطروس لئال يمســحه 

النسيان في النفوس ( .
كمــا وصــف هــذا اليوم المشــؤوم 
قائال: )يــوم مظلم الجوانب بالظلم، 
مطرز الحواشي بالدماء المطلولة، 
مقشعر األرض من بطش األقوياء، 
مبتهــج الســماء بأرواح الشــهداء، 

خلعــت شمســه طبيعتها، فــال حياة 
وال نور، وخرج شــهره عن طاعة 
الربيع، فال ثمــر وال نور، وغبنت 
حقيقتــه عن األقالم فال تصوير وال 

تدوين..(.
ومن جانبه ســاهم الشاعر أحمد بن 
ذيــاب في تدوين اآلثار األليمة لهذه 
األحداث التي ســتبقى راســخة في 

ذاكرة كل جزائري، حيث قال:
يقولون )ثامن ماي( غدا 

وذكراه ال تمحى أبدا 
له في الجزائر وجه كريه
وظل ثقيل طويل المدى 

يذكرها فتكات اللئام
وهم يحشرون إليها الردى 

مآس تجاوز أفق الخيال
ويغدو النهار بها أسودا 

أما الشاعر الجزائري الكبير محمد 
العيد آل خليفة فقال في قصيدته )ال 

أنسى( 
أأكتم وجدي أو أهدئ إحساسي 
و)ثامن ماي( جرحه ما له آسي 
تمر الليالي وهو يدمي فلم نجد 

له مرهما منهم سوى العنف والباس 
إذا ما رجونا برأه ثر دافقا 

بأحداث سوء وقعها مؤلم قاسي 
كما قــال فاضحا خيانة المســتعمر 

لوعوده:
فظائع )ماي( كذبت كل مزعم

لهم، ورمت ما روجوه بإفالس 
ديار من السكان تخلى نكاية 

وعسفا، وأحياء تساق ألرماس 

وشيب وشبان يسامون ذلة 
بأنواع مكر ال تحد بمقياس 
ومعتقالت في العراء مبيدة 

عليها لصوص في مالبس حراس. 
الشــاعر الشــهيد الربيــع بوشــامة 
كانت له هو اآلخر مشــاركة فعالة 
في أحداث 8 مــاي 1945 بمدينة 
خراطــة، والتــي زج بســببها فــي 
الســجن ومكث به مدة تسعة أشهر، 
ذاق خاللهــا العذاب الشــديد، فكان 
لســان صدق أجاد وصــف أحداث 
ذلك اليوم الذي سيبقى وصمة عار 
على جبين فرنسا ككل أعمالها التي 

ارتكبتها في الجزائر فقال:
يا – ماي – قد ظلموك حقا مثلما 

ظلموا الضعاف وشوهوك بذام
وكسوك ثوب المجرمين إهانة 

مقصودة لسنائك البسام 

ما كنت أهال للفجائع واألذى 
لوال هوى في دولة األقوام 

ورموك من بين الشهور بوصمة 
شوهاء، تبقى سبة األعوام.

وراح فــي بدايــة وقفتــه، يناصب 
شــهر ماي العداء ويرســل اللعنات 
ويرميــه بالقبح، ألنه أصبح شــهر 

الفجائع واألهوال:
قبحت من شهر مدى األعوام
يا ماي كم فجعت من أقوام 

شابت لهولك في الجزائر صبية 
وانماع صخر من أذاك الطامي

وتفطرت أكباد كل رحيمة 
في الكون حتى مهجة األيام 

تاريخك المشؤوم سطر من دم 
ومدامع في صفحة اآلالم. 

ثــم يثور لدعــوة ماي ومــن خالله 
شــعبه األســير لفك القيــد والثورة 

على األعداء:
يا ماي مالك واجما لم تنتقم
أو ما سقاك الظلم أسوأ جام

يا ماي إنا في انتظار حكومة 
فمتى يساق الظلم لإلعدام

واسأل يد الجبار عاجل نقمة 
للظالم المستهتر الهدام 

عجل لهذا )الغرب( من رب السما
بقواصم مجتاحة وغرام.

والتاريخيــة  األدبيــة  والمكتبــة 
الجزائرية ثرية باألعمــال المخلّدة 
لهذه الذكــرى األليمــة التي حولت 
مسيرات سلمية لشعب أعزل خرج 
بالوفــاء بوعودها  مطالبــا فرنســا 
ومنحــه االســتقالل والحرية، لكنها 
خانــت الوعــد كمــا فعلــت دائمــا 
وأراقــت دماء األبريــاء ولم ترحم 

األطفال والشيوخ والنساء. 

تسطري برنامج متنوع بمناسبة الذكرى الـ 77 ألحداث 8ماي

n أعــدت العديــد من المؤسســات 
الثقافيــة التابعــة لــوزارة الثقافــة 
مــن  متنوعــا  برنامجــا  والفنــون 
النشــاطات وذلــك تزامنــا وإحيــاء 
الذكــرى الـــ 77 لمجــازر 8 مــاي 
1945، واحــدة من أهــم المحطات 
الجزائــر  تاريــخ  فــي  الفاصلــة 
والشــاهدة علــى بشــاعة الجرائــم 

االستعمارية.
وفي هــذا اإلطار، ســيكون جمهور 

قاعــة أوبــرا الجزائر، يــوم 8 مايو 
الجــاري علــى موعــد مــع الفيلــم 
الروائــي الطويــل »هيليوبوليــس« 
للمخرج جعفر قاســم، حسبما أفاد به 
المركز الجزائري لتطوير الســينما، 
حيث يوثــق الفيلم لظروف معيشــة 
الجزائريين ولألسباب التي أدت الى 
مظاهرات 8 ماي 1945 والمجازر 
التــي ارتكبهــا المعمــرون في حق 

الجزائريين.
يدور هذا العمل المقتبس من أحداث 

واقعية دارت ببلــدة »هيليوبوليس« 
بواليــة قالمــة )شــرق الجزائر( في 
1940 حول شــخصية »زيناتي«، 
أحــد مــالك األراضــي الــذي تأثر 
باألفــكار اإلدماجيــة وابنــه الطالب 
الشاب، الذي يتبنى المطالب المنادية 

باستقالل الجزائر.
وشــارك في أداء هذا الفيلم الروائي 
الطويــل األول لجعفر قاســم -ومدته 
116 دقيقــة- ممثلــون جزائريــون 
كعزيــز بوكروني ومهدي رمضاني 

وفضيل عسول باإلضافة إلى ممثلين 
فرنسيين.

واشــتهر جعفر قاســم -وهــو أيضا 
سيناريســت ومنتج- بإخــراج العديد 
والمسلســالت  الســيتكومات  مــن 
الناجحــة علــى غرار »نــاس مالح 
و«جمعــي   )2001( ســيتي« 
و«ســلطان   )2008( فاميلــي« 
 ،)2015( العاشــر«  عاشــور 
وشــارك فيلــم » هيليوبوليــس »في 
العديد مــن المهرجانات الســينمائية 
الوطنيــة والمحلية وكذا الدولية على 
غرار الدورة االولى لمهرجان البحر 
االحمر السينمائي الدولي والطبعة الـ 
22 من مهرجان »ســينما الجنوب« 

بفرنسا.
ذات  وإلحيــاء  أخــرى  جهــة  مــن 
المناسبة التاريخية التي تعتبر محطة 
حاســمة وهامــة فــي تاريــخ الكفاح 
الجزائري تنظم مؤسسة فنون وثقافة 
لواليــة الجزائر )ما بيــن 05 و10 
ماي الجــاري( برنامجا خاصا يضم 
عــدة نشــاطات تحت شــعار »08 
ماي شــعب ضحى ذاكرة ال تنسى« 
ضمنهــا معارض للصــور والوثائق 
األرشــيفية حــول مجــازر 8 مــاي 
1945، بمساهمة مركز المحفوظات 
الوطنية، والمركــز الوطني للوثائق 
والصحافــة والصورة واالعالم عبر 
كل مــن قاعة ابن خلــدون والمركز 

الثقافي مصطفى كاتب.
كما ســيتم تنظيم محاضرة من تقديم 
الباحــث أوبتــرون منتصــر حــول 
مجــازر 08 ماي 1945 إلى جانب 
معارض تضم مقاالت وصور حول 
الحدث ومعــرض للكتب والمجالت 
التاريخية وذلك على مســتوى فضاء 

النشاطات الثقافية آغا.

ســتعلن جائــزة ديان تومــاس، التى 
تمنحها جامعة ســوانزى، عن الفائز 
بجائزتها فى دورتها لعام 2022، في 
حفل سيقام يوم 12 ماي بالتزامن مع 

عيد ديان توماس.
والمعــروف أن جائــزة ديالن توماس 
تمنح ألحد األسماء في مختلف مجاالت 
األدب، من الرواية والشعر والقصص 
القصيرة، وهي جائزة موجهة لألدباء 
الذيــن يبلغ عمرهــم 39 عاما أوأقل، 
وتبلغ قيمتها 20 ألف جنيه إســترلينى 

)27،042 دوالًرا أمريكًيا(.
وكانــت الجائزة قد أعلنت مؤخرا عن 
األعمــال التــي وصلــت إلــى القائمة 
القصيرة لجائزة توماس ديالن 2022 

وهي:
ممــر شــمال بواســطة للكاتــب أنوك 

آرودبراجاسام
أوجوريــس من اإللــه الصغير للكاتبة 

نيدهي زكريا إيبي
حالوة الماء للكاتب ناثان هاريس

ال أحد يتحدث عن هذا للكاتبة باتريشيا 

لوكوود
المياه المفتوحــة للكاتب كاليب أزوماه 

نيلسون
الحيوانــات القــذرة للكاتــب براندون 

تايلور
وشــاعر  كاتــب  تومــاس،  ديــالن 
بريطانــي، من أبــرز شــعراء القرن 
العشــرين، ولــد فــى مدينة سوانســى 
لوالدين ويلزييــن. ولم يكن طالًبا جيدا 
فى مدرسته على الرغم من أنه عرف 
بذكائه، نشــر ديوانه الشــعرى األول 
عندمــا كان فــى ســن المراهقة، وفى 
سن العشرين من عمره أصبح شاعًرا 

مشهوًرا.
فــى وقت الحــق كتــب النثــر وأبدع 
بــه أيًضا. لكنــه أدمن علــى الكحول، 
ونتيجة لذلك واجــه الكثير من الديون 
والمشاكل المالية حيث استمرت ديونه 
طيلة حياته. وكذلك دمر صحته نتيجة 
اإلدمان، وفى ســن التاســعة والثالثين 
توفــى مصاًبــا بالتهــاب الرئــة نتيجة 

اإلدمان.

جائزة ديالن توماس تستعد إلعالن الفائز 
يف دورتها لعام 2022

عني الجزائر
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قسنطينة ترقص على وقع الجاز بداية من األربعاء المقبل  

شبان وجامعيون يشتكون من غالء أسعار تذاكر الدخول 

تامر حسني يكشف موعد طرح فيلمه 

الجديد "بحبك"

والفنــان  المطــرب  كشــف   n
المصــري تامــر حســني، عن أول 
الجديــد  لفيلمــه  رســمي  برومــو 
»بحبك« الذي تنتظــره الجماهير، 
معلًنــا عــن موعد طــرح الفيلم في 

دور العرض بالسينمات.
ونشــر تامر حســني مقطــع فيديو 
للفيلم، عبر حســاباته الرســمية في 
فيســبوك وإنســتجرام، وعلق على 
اإلعالن قائاًل: »اإلعالن الرســمي 
والمحــدد  بحبــك..  لفيلــم  األول 
إصداره إن شــاء هللا بعيد األضحى 

المبارك القادم«.
  ويُشــارك النجم تامر حســني في 
بطولــة فيلم »بحبــك« كل من هنا 
الزاهــد، حمــدي الميرغنــي، هدى 
المفتــي، مديحة تيخة، عالية راشــد 
وشــهد الشــاطر، وذلــك فــي أول 
تجارب تامر حســني فــي اإلخراج 
السينمائي، كما أنه هو مؤلف العمل 

أيًضا.
يحــاول نجم الجيل كمــا يُطلق عليه 
فــي القاهــرة دعــم مواهــب وجيل 

شــاب جديد فــي جميــع المجاالت 
الفنيــة، محاواًل ترســيخ جميع القيم 
االجتماعية واإلنسانية إلى جانب ما 
يُقدمــه من نجاحات على المســتوى 

السينمائي والغنائي.
ويعيد فيلــم »بحبــك« التعاون من 
جديد بين الفنانــة هنا الزاهد وتامر 
حســني، بعد آخر تعاون بينهما في 
بداية مشــوارها الفني بأحد األدوار 
عــام  توقيــت«  »فــرق  بمسلســل 

.2014
ولكن هذه المرة تتقمص هنا الزاهد 
دور البطولــة بالمناصفــة مع تامر 

حسني
ويظهر النجم تامر حسني بـ»لوك« 
جديد في الصور التي نشــرت للفيلم 
مــن داخــل الكواليــس، حيث ظهر 
بشــعر ولحيــة كثيفــة علــى عكس 
فيلمه األخير »مش أنا« فكان شعر 
رأســه وذقنه قصيراً، إال أن الشيء 
المشــترك بيــن الفيلمين هــو حفاظ 

تامر حسني على رشاقته. 
                          عن سيدتي

صورت يف إمارة ديب ..إيهاب توفيق 

يطرح أحدث أغانيه "باشا"

n بعد ترقب وانتظار، طرحت شركة 
اليــف ســتايلز ســتوديوز حصرياً عبر 
قناتها الرســمية على اليوتيــوب، فيديو 
كليــب أغنية »باشــا« للنجــم المصري 

إيهاب توفيق.
وجــاءت أغنية »باشــا« بقالــب غنائي 
ايقاعي يتماشــى مع أجواء الصيف من 
ناحية اللحن والتوزيع الموســيقي، حيث 
األجواء االيقاعية الراقصة التي أعادت 
الجمهــور الــى أغنيــات إيهــاب توفيق 
اإليقاعيــة القديمــة مثــل »هللا عليــك يا 

سيدي« وغيرها.

على صعيد الصورة، قدم المخرج عادل 
ســرحان بفيديــو كليب أغنية »باشــا« 
لوحــات راقصــة تماشــياً مــع أجــواء 
األغنيــة، وظهر إيهاب توفيق بأكثر من 

إطاللة مختلفة.
وُصورت أغنية »باشا« في إمارة دبي، 
وتُعــد التعاون الثاني بيــن إيهاب توفيق 
واليــف ســتايلز ســتوديوز بعــد أغنية 
»انت اختياري« التي ُصورت في دبي 

أيضا.
وحملــت أغنية »باشــا« كلمــات محمد 

.Mansi شكري والحان بينو وتوزيع

n منــذ انطالقتــه قبــل قرابة عشــرين عاماً، 
اســتطاع مهرجــان »ديما جاز« فــي أن يكون 
أحد أبــرز المواعيد الثقافيــة والفّنية في مدينة 
قســنطينة شرق الجزائر. وعلى عكس كثير من 
التظاُهرات التي ال تســتمرُّ كثيراً أو تنتظم بشكٍل 
متقّطع، لم ينقطع المهرجان إاّل في مّرات قليلة، 

ليصل هذا العام إلى دورته السابعة عشرة.
آخــر تلــك االنقطاعــات كانــت خالل الســنَتين 
الماضيَتيــن؛ إذ، ومثــل غيــره مــن التظاُهرات 
الثقافية التي أُلغيت بسبب انتشار جائحة كورونا، 
توقَّف المهرجان، الــذي يُعدُّ األّوَل المختّص في 

موسيقى الجاز في الجزائر، عند دورته السادسة 
عشرة التي جرى تنظيُمها في نوفمبر 2019.

وبعد سنتين ونصف من الغياب، يعود المهرجان 
في دورته الســابعة عشــرة التي يُنتَظــر أن تُقام 
بين الحادي عشر والرابع عشر من ماي الجاري  
فــي »قاعة العروض الكبرى أحمد باي« بمدينة 

قسنطينة، بحسب ما أعلنه المنّظمون.
وتباع تذاكــر الحفالت بـــ 1000 و1500 دج 
وذلــك على مســتوى قاعة العــروض أحمد باي 
ودار الثقافــة مالك حداد وتحي فرقة  »جوحارام 
بانــد« حفل االفتتــاح األربعاء المقبــل بداية من 

الســاعة الثامنة مســاء ، أما ثاني ســهرة ستكون 
علــى إيقاع فرقــة أندريا فرانزيل، فيما ســيكون 
مســك الختــام الســبت المقبــل مع فرقــة »ليتل 

أوديتا«.
وقال عــدد من الشــابان والجامعيين أن أســعار 
التذاكر مرتفعة وكان من األحسن أن يكون هناك 
تحفيض للطلبة والشــبان.  كما اقترح البعض أن 
يخرج المهرجــان من القاعات لتنظم حفالت في 
البلديات النائية على الهواء مباشرة كما هو الحال 
في منطقة تيديس ببني حميدان .وقد حاولنا أمس 
االتصال بزهير بوزيد محافظ المهرجان لمعرفة 
رأيــه في هذه النقطة بالذات إال أننا لم نتمكن من 

االتصال به. 
ومعلوم أن الطبعة هذه السنة تعرف مشاركة عدة 
دول كالواليات المتحدة األمريكية وكندا والنمسا 

وفرنسا وإيطاليا والجزائر طبعا.  
يُذَكر أّن »ديما جاز« تأّسس سنة 2003 بمبادرة 
مــن »جمعيــة ليمــا« والعازف على آلــة الطبل 
عزيــز جمــام، وجــرى اعتماُده رســمياً من قبل 
وزارة الثقافة سنة 2009؛ حيث بات يحمل اسماً 
رسمياً هو »المهرجان الدولي لموسيقى الجاز«. 
وخالل دوراته السابقة، استضاف عدداً من فنّاني 
الجــاز البارزين عالمياً؛ من أمثال اإليفواري ألفا 
بلوندي، واألمريكي بوني فيلدس، والمالي شــيخ 
تيديان ســيك، والنيجيري كيزيا جونس.والعازفة 

النمساوية الشهيرة بيات أرمينن.
                                               ي.س

أحمد السقا يروج لفيلم العنكبوت..

n روج الفنان أحمد الســقا لفيلمه 
الجديــد “العنكبوت” وذلك من خالل 

نشــره بوســتر الفيلــم علي حســابة 
التواصــل  موقــع  علــى  الرســمية 

االجتماعي “ إنستجرام ”. 
إيــرادات  العنكبــوت  فيلــم  وحقــق 
ملحوظــة خالل أيــام العيــد، خاصة 
اليوم الثالث األربعاء، وبلغت أرقامه 

حوالي 4.5 مليون جنيها.
وفيلــم العنكبــوت بطولة أحمد الســقا 
تاجــر  الفيلــم، دور  أحــداث  خــالل 
مخدرات يقع في العديد من المشكالت 
بســبب عمله، وهو مــا يجعله طوال 
الوقت مراقًبا وحياته مهددة، في إطار 

من األكشن طوال أحداث العمل.
يذكر أن فيلم »العنكبوت« من إخراج 
أحمــد نــادر جــالل، وتأليــف محمد 
نايــر، ويشــارك في بطولتــه كل من 
منى زكي، وظافر العابدين، ويســرا 
اللــوزي، وأحمد فؤاد ســليم، وزكي 
فطيــن عبدالوهــاب، وريم مصطفى، 

ومحمود غريب.
نشــر مصمم المعارك أنــدرو ماكين 

صــورة له مع الفنان أحمد الســقا من 
فيلم »العنكبوت« وذلك عبر حســابه 
علــى موقــع التواصــل االجتماعــي 
إنستجرام يوجه فيها رسالة إلى أحمد 

السقا وتعاونه بفيلم العنكبوت.
وقال أنــدرو ماكين: ســعيد بالتعاون 
مــع أحمــد الســقا مــن خــالل فيلــم 
»العنكبوت« ومبروك له على نجاح 
الفيلــم.. ولم يكن هــذا التعاون األول 
حيــث تعاونــت معه على مــدار 15 

عاما.
كمــا حقــق فيلم واحــد تانــي،، تفوقا 
ملحوظا في شــباك التذاكر طوال أيام 
العيــد، وحقق في ثالث أيــام العيد ما 
يقــرب من 7 مالييــن جنيه مصري، 
وجاء فــي المرتبة الثالثة فيلم زومبي 
محققــا 2.8 مليــون جنيــه، ليصــل 
مجموع إيــرادات األفــالم المصرية 

إلى 14 مليون جنيها تقريبا.  

الراحل محمد حزيم ممثال سخيا يف فن الفكاهة

n يعتبــر الفنان حزيم محمد الذي وافته المنية 
اليــوم األربعــاء بوهــران ممثــال ســخيا في فن 
الفكاهة وأبدع في أعمال ذاع صيتها بين مختلف 
شــرائح المجتمــع، حســبما جــاء في شــهادات 

لممثلين استقتها واج.
وفــي هذا اإلطــار أكد الفنــان المســرحي محمد 
ميهوبــي أن الممثــل حزيــم يعــد مــن »أحســن 
الفكاهييــن في االرتجال« وكان ســريع االندماج 
في الموقف المســرحي ويجتهد في تقديم المقاطع 
الفكاهيــة، مما جعلــه يحقق شــهرة كبيرة ضمن 

فرقة ثالثــي »بال حدود« مــع الفنانين مصطفى 
وحميد.

واســتطاع الفقيــد أن يبــرز فــي التمثيــل فــي 
المسرحيات التي قدمتها فرقة عمال وهران حيث 
شــارك فــي األعمال الفنيــة المنتجــة من طرف 
التعاونيــة التــي تحمل نفس االســم علــى غرار 
»وادي الخيــر« التــي شــاركت فــي المهرجان 
الوطني لمسرح الهواة بمستغانم في 1982، كما 

أضاف الفنان ميهوبي.
ويعــود الفضــل لحزيــم وفرقتــه في اســتحداث 
الثالثيات في التســعينيات من القرن الماضي في 
الســاحة الفنية بعد أن كانت الفــرق تقتصر على 

الثنائيات، كما أشار إليه ذات المسرحي .
ومــن جهتهــا تــرى الفنانــة المســرحية فضيلــة 
حشــماوي الذي كان لها لقاء معه في سلسلة »في 
التسعين« التي بثت خالل شهر رمضان أن الفنان 
محمد حزيــم »متع الجمهور بأعمــال فنية حيث 
كان شــمعة تضيء فــي فن الفكاهــة بفضل خفة 
روحه و قدرته الفائقة في اإلضحاك«، مبرزة أن 
»المرحــوم كان مبدعا في تقمص األدوار، حيث 
كان يؤدي بســهولة وبتلقائية حتى أصبح من ألمع 

الفنانين في مجال الفكاهة«.

ومن ناحيتهــا وصفت الممثلــة الفكاهية بختة بن 
ويس الراحل الذي قدمت معه الكثير من األعمال 
الفنيــة، على غــرار »عائلة هايلة« و »وين رانا 
ريحيــن« و »عيد ميالد قندســي« و غيرها من 
المسلســالت الفكاهيــة ب »صانع البســمة بدون 
منــازع ومعلم في الكوميديــا و كان يتحلى بروح 
العمــل الجماعي ومتواضعــا ويتميز بخفة روحه 

حتى في الكواليس«.
وعلــى الرغم مــن أن الفنــان حزيــم محمد كان 
عصاميــا، فإنــه أبدع فــي فن الفكاهــة مما جعله 
يصنــع مســارا فنيا ينفــرد به و كان هدفه رســم 
ابتسامة بين مختلف شرائح المجتمع ومن مختلف 
األعمار من خالل تقديم عروض تتميز بنصوص 
جديــدة غيــر مســبوقة، علــى حد قــول المخرج 

بلفاضل سيدي محمد.
وللتذكيــر فقــد توفــي الفنــان محمد حزيــم اليوم 
األربعاء بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي 
»الدكتــور أمير محمد بن عيســى« بوهران عن 

عمر ناهز 70 سنة بعد مرض ألزمه الفراش.
وينتظر تشييع جثمان الفقيد إلى مثواه األخير يوم 

غد الخميس بمقبرة عين البيضاء بوهران.
                                                 ق.ث
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 محمد بوكنوشة مبدع سخر حرفته للحفاظ على 
األواني التقليدية المندثرة

n أبــدع الحرفي بوكنوشــة محمد، 
نحاســية  مجســمات  تجســيد  فــي 
صغيــرة مســخرا هوايتــه وحرفته 
للحفــاظ علــى التراث، بعد شــعوره 
بخطــر اندثــار، أهــم مــا كان يمّيز 
البيــت والمطبــخ القســنطيني، مما 
دفعــه للتفكيــر في طريقة مــا لترك 
أثــر لما أبدعه األجــداد وتخلى عنه 

األبناء، فاهتدى إلى المجسمات التي 
جعل منها متحفا لألواني النحاســية 
الصغيرة التــي ال يتعدى طولها عن 

5سم.
فمتحف بوكنوشــة مفعم باألغراض 
التقليدية التي تشــتهر بها قســنطينة، 
كـ »صينية العصر« وطقوس عملية 
تقطير الورد والزهــر، وغيرها من 
األوانــي التــي قــد تنفرد بهــا مدينة 
الصخر العتيق، والتي حّولها الحرفي 

بوكنوشــة إلــى مجســمات صغيرة، 
تحمل من التفاصيل الدقيقة ما يعكس 
شــغفه باألوانــي التقليديــة، والمتعة 
التي يجدها في إعادة تجســيدها، لكن 
ألجــل الزينة واالحتفــاظ بها كتحف 

تذكره باألسالف. 
ووجــدت أعمــال وتحــف الحرفــي 
المبــدع إقباال و القت استحســان كل 
من يراها وبشــكل خاص الســواح و 
المهاجريــن المتمســكين باألصالة و 

رائحــة البــالد، و الذيــن يجدون في 
أعمالــه  رمزا لثقافتهــم و تقاليدهم، 
فتجدهم يطلبون مجسما لـ »الجزوة« 
المســتعملة لتحضيــر القهــوة علــى 
الطريقة التقليدية، وكذا مجسم صينية 
القهوة بفناجين و إبريق و ســكرية و 
مــرش، و غيرها مــن األواني التي 

تذكرهم بطقوس قهوة العصر.
وقــد منــح الحرفي بوكنوشــة هواية 
صناعة المجسمات الوقت واالهتمام 
و إن كانــت هوايــة تكميليــة لحرفته 
األساســية كخــراط، والتي اســتلهم 
مــن خالل تقطيــع أوراق المعادن و 
بشكل خاص النحاس، هواية صناعة 
المجســمات النحاســية الصغيــرة و 
التي يستوحي تصاميمها من األواني 
التقليديــة التــي يتذكرها مــن مرحلة 
الطفولــة، أو رآها بالمحالت القديمة 

بالمدينة العتيقة، و حتى المتاحف.
وقــد أبدعــت أناملــه مئــات  القطع 
والتحــف التي قدم بعضهــا كهدايا و 
قــام ببيع بعضها اآلخــر، لكنه فضل 
االحتفــاظ بأكبر عدد من مجســمات 
األواني التقليدية التي لم يعد لها وجود 

بالمطبخ و ال السوق القسنطيني.
والكثيرون يعرفــون الحرفي المبدع 
مــن خــالل مشــاركاته الســابقة في  
المعــارض و التظاهــرات الخاصة 
بالصناعــات و الحــرف التقليديــة، 
حيث جاب مختلــف مناطق الوطن، 

للتعريف بهوايته المتميّزة .

قميص "برايانت" بـ 5 ماليني دوالر 

n ســيتم بيع قميــص ارتداه كوبي 
برايانت في موســمه األول في دوري 
كرة الســلة األميركــي للمحترفين قبل 
25 عاماً في مزاد الشهر المقبل، مع 
تقدير ثمنه بين ثالثة وخمســة ماليين 

دوالر، حسب »رويترز«. 
واســتهل برايانت مشواره في البطولة 
بارتــداء الرقم ثمانية مع لوس أنجليس 
ليكرز في 1996. وقالت »إس. سي. 
بــي« إن القميص الذي ســيتم عرضه 
بالمــزاد كان«مطابقــاً للصــور »في 
أربع مباريات في موســمه األول، من 
بينها مباراتان في األدوار اإلقصائية.

وأضافت »إس. ســي. بي«، في بيان: 
»ترى )إس. ســي. بي( أن هذه العينة 
المذهلة من الموســم األول ألســطورة 

ليكرز من شأنها أن تسجل رقماً قياسياً 
جديداً لقميص كرة سلة. الرقم القياسي 
دوالر  مليــون   3.69 هــو  الحالــي 
لقميص آخر لكوبي في موســمه األول 
أيضاً. لكن هــذا القميص ارتداه كوبي 
في الموســم، بينما القميص الذي سيتم 
عرضه في المــزاد ارتداه في ظهوره 

األول في األدوار اإلقصائية«.
وانتقــل برايانت إلى دوري المحترفين 
من المدرســة الثانوية مباشــرة، ونال 
اللقــب خمس مــرات في 20 موســماً 
مع ليكــرز. وتوفي برايانت في حادث 
تحطــم طائــرة هليكوبتــر فــي جانفي 
2020، وتبــدأ المزايدة على القميص 
فــي 18 مــاي وتنتهي فــي الرابع من 

جوان.

قصة فرار "العمالق الخطري" تشغل األمريكيني

n منــذ أســبوع يتابــع األميركيــون 
باهتمام كبير قصــة فرار مجرم يوصف 
بأنــه خطير جداً من ســجنه بمســاعدة 
محتملة من موظفة كانت ُتعّد مثالية في 
المؤسســة العقابية. وكانت فيكي وايت 
ســاعدت الســجين كايســي وايــت على 
الفرار من ســجن في أالباما في التاسع 
والعشــرين من أفريل، علماً بأن ال صلة 
قرابة بين االثنين مع أنهما يحمالن اسم 

العائلة نفسه. 
الهــروب طابعــاً  وتكتســي عمليــة 
رومانســياً لحصولها علــى خلفية ما 
يُعتقــد أنــه عالقة حب بيــن عمالق 
)يتجاوز طولــه المترين( في الثامنة 
والثالثيــن وامرأة قصيرة القامة تبلغ 
56 عامــاً، حســب وكالــة الصحافة 
المطــاردة  وأثــارت  الفرنســية. 
اهتمام مســتخدمي وســائل التواصل 
االجتماعي في المنطقة، الذين طالت 
تعليقاتهــم الوكالة التي اشــترت منها 

فيكي وايت سيارة الهروب.
الفــرار  عمليــة  أن  واضحــاً  وبــدا 
وكان  تفاصيلهــا،  بــأدق  مدروســة 
عنصــر المفاجأة فيها تاماً؛ إذ لم يكن 
ليخطر ببال أحــد وجوب الحذر من 
فيكي وايت التي لم تتســبب يوماً بأي 
مشــاكل ضمــن إدارة ســجن مدينة 
فلورنس الصغيرة فــي والية أالباما 
الواقعة في جنوب الواليات المتحدة.
أكثــر  مــن  وايــت  فيكــي  وباتــت 
المطلوبيــن المطاردين في الواليات 

المتحــدة، مــع أن قائد الشــرطة في 
المنطقــة وصفهــا بأنهــا »الموظف 
النموذجي«، واعتبرها المدعي العام 
في المقاطعة »الشخص األكثر أهاًل 
للثقة في الســجن«، هــي التي كانت 
تشــرف مــن ِقبــل شــرطة مقاطعة 
لودرديل على عمليات نقل السجناء. 
وعندمــا حضــرت فيكي إلى ســجن 
فلورنس صباح الجمعة ألخذ كايسي 
وايــت بذريعــة كاذبــة مفادهــا أنــه 
ســيخضع لتقييم نفسي في المحكمة، 
كانــت تنتظرها ســيارة مركونة في 
موقــف للســيارات بمركــز تســوق 
قريــب، اشــترتها خصيصــاً لعملية 

الفرار.
إال أن اللقطات التي سجلتها كاميرات 
المراقبــة في الســجن، لم تــوِح بأي 
الموشــوم  العمــالق  بيــن  تعــاون 
والمسؤولة في السجن. فهي تمسك له 
الباب، لكنهــا ال توجه أي نظرة إليه 
حتى لحظة إدخاله ســيارة الشــرطة 
مكبّــل اليديــن والقدمين. ثــم أغلقت 
الباب بحذر وانطلقت بالســيارة بُعيد 
الساعة 9.30 صباحاً. ولم يتنبه أحد 
إلى فيكي وكايســي إال بعد ســاعات 
عــدة، قرابة الثالثة والنصف من بعد 

الظهر.
تولــوا  الذيــن  المحققــون  وبــدا 
مطاردتهمــا بعيدين عنهما؛ إذ كانت 
المــرة األخيــرة التــي شــوهد فيهــا 

الهاربان الجمعة، أي يوم الفرار.

متحف "ميرتوبوليتان" يجمع 17.4 مليون دوالر تربعات من ميت جاال 
متحــف  مســئولو  قــال   n
»ميتروبوليتــان« إنهــم جمعــوا 
تبرعــات مــن حفــل ميــت جــاال 
2022 وصلت إلى 17.4 مليون 
دوالر، وهو رقم قياسى، وحسب 
موقــع »فوكــس نيــوز«، أقيــم 
الحفل الســنوي لجمــع التبرعات 
بحر األسبوع الماضي في مدينة 
نيويــورك هــذا العــام، كمــا هو 
معتــاد، وهذه هى المــرة األولى 

التــى يعقد فيها الحفل في موعده 
المحدد بعد مــا يقرب من عامين 
من توقف بسبب جائحة كورونا.

ويُنظــم الحفــل لجمــع التبرعات 
لصالح معهــد األزياء فى متحف 
متروبوليتان، وتبلغ أسعار تذاكره 
المخصصــة للمدعويــن فقــط ما 

يزيد على 35 ألف دوالر.
وُطلب من الحضور البالغ عددهم 
400 شــخصية االلتــزام بقواعد 

اللبــس المذهلــة، وحضــر الحفل 
عــدد كبير من مشــاهير هوليوود 
من بينهم، كايلــي جينر، وكريس 
جينر، وكلوي كارداشــيان، وكيم 
ماســك،  وإيلــون  كارداشــيان، 
ورايــان  كلينتــون،  وهيــالرى 

رينولدز، وبليك ليفلي.
ويتلقى معظم المشــاهير دعوات 
الحضور مــن قبــل دور األزياء 
التى تتكفــل بتغطية كلفة تذاكرهم 

مقابــل عرض أحــدث تصاميمها 
في عــرض األزياء الفخــم الذي 

يُعد األبرز عالمًيا.
وال تتعــدى قائمــة الحضــور من 
أشهر األسماء فى عالم الموسيقى 
والرياضــة  واألزيــاء  واألفــالم 
والمجتمــع عــدد 400 دعوة فقط 
تديرها آنا وينتور، رئيسة تحرير 
مجلــة Vogue، المشــرفة على 

تنظيم الحفل.

تغريم رجل باع مجوهرات تحتوي عىل شعر فيل إفريقي مهدد باالنقراض 

العاصمــة  قالــت شــرطة   n
يــارد،  ســكوتالند  البريطانيــة 
إنه تمــت إدانة شــخص لقيامه 
بصــورة غيــر مشــروعه ببيع 
مجوهــرات تحتوي على شــعر 
مهــددة  إفريقيــة  أفيــال  مــن 

باالنقراض.
ووفًقــا لموقــع صحيفــة »ديلى 
حكمــت  البريطانيــة،  ميــل« 
محكمة هارو كــراون في لندن، 

سيفاســوندرام،  مهــراج  بــأن، 
البالــغ مــن العمــر 40 عامــا، 
مذنــب بعــرض وبيــع منتجات 
تحتوي على عينات مأخوذة من 

حيوانات مهددة باالنقراض.
وأضافت سكوتالند يارد، أنه تم 
فرض غرامة بقيمة 8400 جنيه 
إســترليني )ما يعــادل 10561 
سيفاســوندرام،  علــى  دوالر( 
وأوضحت أن المحققين في عام 

2017 اكتشــفوا متجرا بمنطقة 
ويمبلي فــي لندن يعــرض لبيع 
مجوهــرات ذهبية بمــا فى ذلك 
خواتم وأساور تحتوي على شعر 
فيل للبيع، ووفقــا للبعض تعتبر 
المنتجات التي تحتوي على شعر 

الفيل جالب للحظ السعيد.
وأضافت ســكوتالند يــارد، أنه 
تــم إجــراء تحقيقــات للتأكد مما 
إذا كان هــذا المتجر قد اســتورد 

بشــكل قانونــي مجوهــرات من 
شــعر األفيال، لكنها قالت إنه لم 
يتــم إصــدار أي تصاريح على 

اإلطالق.
وقالــت ســكوتالند يــارد، إنهــا 
حصلت على أمر تفتيش قضائي 
للمتجــر في 15 مايــو 2018، 
مصــادرة  تمــت  أنــه  مضيفــة 
كميــة كبيــرة مــن المجوهرات 
التي تحتوي علــى ألياف داكنة، 
وأشــارت إلى أنه لــم يتم القبض 
علــى سيفاســوندرام فــي ذلــك 
الوقــت، ولكــن تــم اســتجوابه 
الحقــا، موضحــه أن اختبارات 
الطــب الشــرعي التــي أجريت 
على عينات من تلك المجوهرات 
كشــفت عــن وجــود الحمــض 

النووي للفيلة األفريقية.
يذكــر أن أشــخاصا يقومون فى 
بعض الدول التى يوجد بها موائل 
طبيعيــة لألفيال بنــزع أو قص 
الشعر من ذيل الفيلة الستخدامها 
فــي صناعــة مجوهــرات يعتقد 
أنهــا جالبة للحــظ والثروة وذلك 
بهدف التربــح، وتقول منظمات 
حمايــة الحيوان أن أذيــال الفيلة 
مهمــة لنظافتهــا الجســدية ومن 
خالل انتزاع أو قص شعر الذيل 

تصاب الحيوانات بإعاقة.

عين الجزائر 
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األستاذ محمـد قويدرات
محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج

09 شارع أمحمد طبي حي 05 جويلية برج بوعريريج
ه/84 45 76  035
06 61 37 13 73

)إعالن البيع بالمزاد العلني(
م749 ق.ا.م.ا

ليكــن فــي علــم الجمهــور انــه ســوف يجــرى بجلســة البيـــــوع العقاريــة بمحكمــة بــرج بوعريريــج بيــع 
لحقــوق عقاريــة مقــدرة ب 72/14 بالمــزاد العلنــي تتمثــل فــي بنايــة ســكنية :

1( حســب البطاقــة العقاريــة : أن العقــار يقــع ب قطــاع د نهــج Aرقــم 18 ينتمــي إلــى قســم 55 
ــق ارضــي  ــن طاب ــون م ــكنية تتك ــة س ــى بناي ــتمل عل ــح 377 م ويش ــعة المس ــة 77 س ــة ملكي مجموع
ــه خمــس غــرف ,قاعــة اســتقبال  ــق أول ب ــة مــراب ,غرفتين,ســاحة,مرحاض , حمــام وطاب ــه أربعــ ب
,مطبــخ حمــام و مرحــاض و طابــق ثــان بــه خمــس غــرف , قاعــة اســتقبال,مرحاض وحمــام و مطبــخ .

2( حسب تقرير الخبرة المعد من طرف الخبير تركي عاشور إيداع 438 في 17/05/2021
ــان ومدخــان : مدخــل بالجهــة  ــه واجهت ــق 2+ ل ــى طاب ــردي عل ــي مســكن ف ــار ف ــل العق المعاينة:يتمث
الشــرقية ومدخــل بالجهــة الشــمالية  مشــير فــوق قطعــة ارض مســاحتها377م2 يقــع حــي قطــاع د نهــج

A رقــم 18 بــرج بوعريريــج حــدوده كالتالــي :
شماال: شارع تجاري
شرقا:طريق عمومي
جنوبا: ملكية خاصة
غربا : ملكية خاصة

ــاحة و  ــرف , س ــن  ,02غ ــط , مدخلي ــراب , محي ــي :  04 م ــق األرض ــى الطاب ــار عل ــوي العق يحت
ــو . ــخ , به ــام , مطب ــاض , حم مرح

الطابق األول : 05 غرف , قاعة االستقبال مطبخ و مرحاض , حمام , شرفة , سطح .
الطابق الثاني : 05 غرف , قاعة االستقبال و مطبخ ومرحاض , حمام و شرفة

في القضية التي تعرض :
تواتي عبد الغاني بن مدني موطنه برج بوعريريج

ضد : بزي احمد    موطنه برج بوعريريج
وذلــك جــراء تنفيــذ قــرار صــادر عــن مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج ,الغرفــة العقاريــة فــي 
07/01/2010 عــدد 286/09 فهــرس 29/10 الممهــور باليغــة التنفيذيــة فــي 25/01/2010
ــن  ــة مايي ــدر ب : ثماني ــي بثمــن يق ــة بالمــواد العلن ــوق العقاري ــع الحق ــد حــدد الســعر االفتتاحــي لبي وق

دينــار جزاىــري )8.000.000.00دج(.
بعد انقاص العشر المقدر بـ: 800.000.00 دج اصبح السعر االفتتاحي 7.200.000.00 دج

ويكــون البيــع يــوم : 24/05/2022 علــى الســاعة 10.00 صباحــا بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر 
محكمــة بــرج بوعريريــج ولــكل االســتعامات اتصلــوا بمكتــب المحضــر القضائــي.

مكتب االستاذ محمد قويدرات محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
09 شارع احمد طبي حي 05 جويلية برج بوعريريج
الهاتف: 035.76.45.84 // 0661.37.13.73

إعالن عن البيع بالمزاد العلني
م 749 من ق إم إ

ــع  ــج بي ــرج بوعريري ــة ب ــة بمحكم ــوع العقاري ــه ســوف يجــرى بجلســة البي ــور ان ــم الجمه ــي عل ــن ف ليك
ــي : ــل ف ــار المتمث ــي للعق ــزاد العلن بالم

-01البطاقة العقارية : ان العقار عبارة عن قطعة ارض  استغالها زراعة تقليدية بها بناية.
-02 و حســب تقريــر الخبــرة المعــد مــن طــرف الخبيــر اصفيــران الشــريف رقــم ايــداع 17/575 فــي 
ــع  ــة شــكلها الهندســي غيرمنتظــم وهــي ذات طاب ــة ترابي ــارة عــن قطع ــار عب 2017/06/18 : ان العق

طابــع فاحــي صالحــة للزراعــة و يتوســطها عــدة بنابــات و عــن حدوددهــا:
- من الشمال : ملكية خاصة أو القطعة رقم 299 من نفس مخطط المسح

- من الجنوب: ملكية خاصة أو القطعة رقم 227 من نفس المخطط .
- من الشرق: طريق معبد . - من الغرب: ملكية خاصة أو القطعة رقم 228 من نفس المخطط.

ان القطعة الترابية تتوفر على قنوات صرف المياه القذرة و الكهرباءو الغاز
ــرآب  ــق أرضــي و م ــن طاب ــون م ــن لخضــر تتك ــر ب ــراوي الطاه ــة للمســمى زه ــة تابع ــه توجــد بناي ان

ــاء. و فن
كمــا توجــد بنايــة اخــرى تابعــة للمســماة زهــراوي المازيــة بنــت لخضــر و تتكــون مــن طابــق ارضــي غيــر 

مكتملــة بحيــث وصلــت  نســبة االنجــاز الــى نحــو 60بالمئــة و اصطبل.
كمــا توجــد ايضــا بنايــة قديمــة مخلفــة مــن طــرف مــورث اطــراف الدعــوى و تتكــون مــن طابــق ارضــي 

و فنــاء و مغطــاة بالقرميــد فــي حالــة متقدمــة مــن القــدم.
في القضية التي تعرض: 

1( زهــراوي خديجــة بنــت لخضــر 2( زهــراوي نصيــرة بنــت لخضــر 3( زهــراوي حفصةخديجــة بنــت 
لخضــر موطنهــم بــرج بوعريريــج.

ضد : 
1( زهــراوي جلــول ابــن لخضــر موطنــه تيبــازة 2( زهــراوي الطاهــر ابــن لخضــر3( زهــراوي تركيــة 

بنــت لخضــر4( زهــراوي مازيــة بنــت
 لخضر 5( زهراوي بركاهم بنت لخض موطنهم برج بوعريريج.

و ذلــك جــراء تنفيــذ حكــم صــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج, القســم العقــاري فــي 2016/04/25 
ــرار  ــد بق ــي 2016/05/21 و مؤي ــة ف ــة التنفيذي ــور بالصيغ ــرس 16/2143 الممه ــدد 16/649 فه ع
صــادر عــن مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج غرفــة عقاريــة فــي 2017/05/11 عــدد 17/325 فهــرس 

ــد حــدد الســعر االفتتاحــي ب: 26.390.700.00 دج  17/970 و ق
و بعد انقاص العشر 1/10 من السعر االفتتاحي صار 23.751.630.00 دج 

26.390.700.00دج2.639.070.00- دج = 23.751.630.00 دج 
ــر  ــم 02 بمق ــى الســاعة  10.00 صباحــا بقاعــة الجلســات رق ــوم 31/05/2022 عل ــع ي  و يكــون البي

ــي.    ــوا بمكتــب المحضــر القضائ ــكل االســتعامات اتصل ــوادي و ل محكمــة راس ال
المحضر القضائي
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ــزاد  ــع بالم ــج بي ــرج بوعريري ــة ب ــة بمحكم ــوع العقاري ــة البي ــيجرى بجلس ــه س ــور ان ــم الجمه ــي عل ــن ف ليك
ــي : ــل ف ــار المتمث ــي للعق العلن

ــة  ــم 13 مجموع ــى القس ــي ال ــة تنتم ــا بناي ــة به ــة زراعي ــة تقليدي ــار ذو طبيع ــة:  عق ــة العقاري حســب البطاق
ــة  ــير و الي ــة اليش ــم بلدي ــن اقلي ــروس« م ــض العت ــكان »في ــع بالم ــار تق ــح 01 هكت ــعة المس ــة 15 س ملكي

ــج. ــرج بوعريري ب
و حســب تقريــري الخبــرة المعــد مــن قبــل الخبيــر ميهــوب كمــال ايــداع 2020/10/26 رقــم 20/174 فــي 
الفقــرة التعييــن الدقيــق : ان العقــار عبــارة عــن قطعــة ارض محاطــة بجــدار مســاختها االجماليــة 01 هكتــار 
ــة  مخصصــة  ــر مكتمل ــة غي ــر+ بناي ــق ارضــي + بئ ــى  طاب ــكنية عل ــة س ــتودعين+ بناي ــى مس ــوي عل تحت

للحراســة.
ــى أساســات بالخرســانة المســلحة و محــاط  بالجــدران مــن الطــوب االســمنتي,  - المســتودع 01: مشــيد عل

ــدره 06 م. ــاع ق ــع و بمتوســط ارتف ــر مرب ــح االســمنتية مســاحته 530 مت مغطــى بالصفائ
ــن الطــوب االســمنتي,  ــانة المســلحة و محــاط بالجــدران م ــى أساســات بالخرس ــيد عل - المســتودع 01: مش

ــدره 06 م ــاع ق ــع و بمتوســط ارتف ــر مرب ــاحته 530 مت ــمنتية مس ــح االس مغطــى بالصفائ
- المستودع 02: مشيد على مساحة 316 م هيكله و سقفه من الخرسانة المسلحة ارتفاعة حوالي 06 م.

- البناية السكنية: مشيدة على مساحة 316 هيكله و سقفه من الخرسانة المسلحة ارتفاعه حوالي 06م
ــة           ــدار احاط ــع, ج ــر مرب ــاختها 22.50 متل ــة مس ــز حراس ــة: مخصصــة كمرك ــل القطع ــع بمدخ ــة تق - بناي
ــرقا :  ــة 62.// ش ــة ملكي ــا: مجموع ــماال : وادي // جنوب ــا : ش ــي 3.5م. حدوده ــو حوال ــه 245 و بعل طول
طريــق بلــدي معبــد الرابــط بيــن الطريــق الوطنــي رقــم 05 و بلديــة القصــور.// غربــا:  مجموعــة ملكيــة 62.
ــدي  ــق البل ــى الطري ــة عل ــدة مطل ــة واح ــة ذات واجه ــي قطع ــير , و غ ــة اليش ــي مدين ــع ضواح ــة تق القطع
ــبكات  ــف الش ــة بمحتل ــي مربوط ــور, و  ه ــة القص ــز بلدي ــم 05 و مرك ــي رق ــق الوطن ــن الطري ــط بي الراب

الضروريــة للحيــاة.
  فــي القضيــة التــي تعــرض : الشــركة ذات االســهم كونــدور اكترونيكــس ممثلــة    بمديرهــا العــام موطنهــا 

بــرج بوعريريــج.
 ضد: جرار لحسن موطنه 17 شارع قطاطرة  عبد القادر رقم 12 برج بوعريريج.

و ذلك جراء تنفيذ السفتجة من حساب رقم 02007511130027986-71 مؤرخ في 2019/07/22
 و قد حدد السعر االفتتاحي للعقار ب: 80214500.00 دج.

بعد انقاص العشر اصبح السعر  االفتتاحي : 72193050.00 دج
ــر  ــم 02 بمق ــى الســاعة 14 ســا و 30د مســاءابقاعة الجلســات رق ــوم :10/05/2022 عل ــع ي و يكــون البي

محكمــة بــرج بوعريريــج 
و لكل االستعامات اتصلو بمكتب المحضر القضائي.

المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ محمد قويدرات

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
09شارع احمد طبي حي 05جويلية برج بوعريريج

ه/84 45 76 035
06 61 37 13 73

)إعالن عن البيع بالمزاد العلني(
م 749 ق.ا.م.ا

ليكــن فــي علــم الجمهــور انــه ســوف يجــري بجلســة البيــوع العقاريــة بمحكمــة بــرج بوعريريــج 
بيــع بالمــواد العلنــي للعقــار المتمثــل فــي :   

حســب البطاقــة العقاريــــة : إن العقــار عبــارة عــن بنايــة ســكنية مــن طابقيــن ارضــي وعلــوي 
طابــق ارضــي بــه مــراب ، غرفتيــن ، ســاحة و طابــق اول بــه قاعــة اســتقبال ، 03 غــرف ، 

مطبــخ ، حمــام ، مرحــاض ، ســطح
وحســب تقريــر الخبــرة المعــدة مــن طــرف الخبيــرة عريبــي عفيفــة ليــداع 23/08/2020 رقــم 
479/20 المكملــة للخبــرة المعــدة مــن طــرف نفــس الخبيــرة ايــداع 02/09/20 رقــم 558/20 
ــة  ــا بنياب ــة ارض مشــيد عليه ــي قطع ــل ف ــار المشــاع يتمث ــق : إن العق ــن الدقي ــرة التعيي ــي الفق ف
ســكنية عبــارة عــن طابــق ارضــي +طابــق اول ,البنايــة تقــع بحــي الكاهنــة Hرقــم 23 تتكــون 

مــن طابــق ارضــي وأول مســاحتها 212متــر مربــع قســم 143 مجموعــة ملكيــة 47.                                                      
في القضية التي تعرض:

المدير الوالئـي للضرائب ممثلة حداد حسان مواطنه دار المالية برج بوعريريج
 ضد 

عبيد احمد بن علي موطنه حي الكاهنة شارع »ح« 23 برج بوعريريج .
وذلــك جــراء تنفيــذ حكــم صــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج قســم الجنــح فــي 20/01/2008 
عــدد 5676/07 فهــرس 425 /08 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة فــي 19/11/2009 و المؤيــد 
ــي 22/10/2008  ــة ف ــة الجزائي ــج غرف ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــرار الصــادر عــن مجل بالق

عــدد 1814 /08 فهــرس 3523/08
وقد حدد السعر االفتتاحي للحقوق العقارية المقدرة بـ 14/18 بـ 5.460.000.00 دج

 : االفتتاحــي  الســعر  أصبــح  دج   546.000.00 بــــ  المقــدر  العشــر  إنقــاص  بعــد 
دج  4.914.000.00

و يكــون البيــع يــوم :24/05/2022 علــى الســاعة العاشــرة 10.00 ســا صباحــا بقاعــة 
الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج
 ولكل االستعامات اتصلوا بمكتب المحضر القضائي.
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ليكــن فــي علــم الجمهــور انــه ســوف يجــرى بجلســة البيــوع العقاريــة بمحكمــة بــرج بوعريريــج بيــع بالمــزاد 
العلنــي للعقــار المتمثــل فــي : 

ــرف  ــن ط ــدة م ــرة المع ــر الخب ــب تقري ــة. و حس ــة العقاري ــب البطاق ــك حس ــي و ذل ــع صناع ــة ذات طاب بناي
ــداع  ــي 2016/12/13 اي ــج ف ــرج بوعريري ــة ب ــط محكم ــة ضب ــدى امان ــاض طوطــاوي المــودع ل ــر ري الخبي
رقــم 16/815 و فــي بــاب وصــف العقــار : ان العقــار محــل التقييــم هــو عبــارة عــن قطعــة ارض بواجهتيــن 
ــتودع كان  ــة و الموس ــات االربع ــي الجه ــا ســور االحاطــة ف ــة به ــاطات بمجان ــددة النش ــة المتع ــي منطق ــع ف تق
يشــتغل ســابقا فــي انتــاج مختلــف مشــروبات غيــر غازية)عصيــر( و جناحيــن فــي طــور االنجــاز مــن طابــق 
ارضــي و اول عنــد مدخــل الوحــدة و كــذا وجــود ملحقــات لهــا كمحــول كهربائــي, بئــران ارتوازيــان, خــزان 

ــا. المــاء مــردود جزئي
- القطعــة االرضيــة شــكلها منتظــم نوعــا مــا ذو واجهتيــن , جميــع الشــبكات الموجــودة) شــبكة الغــاز , الكهربــاء, 
ــا(  ــات العمومية)ســهولة الوصــول اليه ــن الطرق ــرب م ــة للشــرب و الصــرف الصحــي( و بالق ــاه الصالح المي

مســاحة اجماليــة 7750 متــر مربــع
- المســتودع : منتهــي الشــغال و هــو عبــارة عــن وحــدة انتــاج ســابقا , منجــز بهيــكل اعمــدة مــن : - الخرســانة 
المســلحة و بســقف معدنــي , مــزدوج العلــو, الســقف المغطــة بالصفائــح TN40 تقــدر ب 1150 متــر مربــع 
و يحتــوي علــى فضــاءات مختلفــة كاالدارة, غــرف تغييــر مابــس عمــال, مراحيــض, مخبــر وخــزن المنتــوج 

باالضافــة الــى فضــاء المخصــص لانتــاج 
- جنــاح رقــم01 و 02 : و يقعــان عنــد مدخــل الوحــدة غيــر مكتمــل االشــغال , يتكــون مــن طابــق ارضــي و 
اول , منجــز بالخرســانة المســلحة للعناصــر االنشــائية ) األعمــدة و العــوارض مــع بالبنــاء باالجــر المجــوف و 
بمســاحة مبنيــة تقــدر ب 64.25 متــر مربــع و بنســبة تقــدم االشــغال تقــدر ب 40 بالمئــة . - ســورة االحاطــة 
منجــز بلبنــات صلبــة مــع اعمــدة مــن الخرســانة المســلحة علــى متســوى متوســط علــو 2م وطــول 335.70م 

 630KVA المحــول الكهربائــي: بأبعــاد 5.25*4.80م و بســعة - .
ــب.  ــر مكع ــانة المســلحة و بســعة 50مت ــن الخرس ــاد 5.30*5.50 م منجــز بالجــدران م ــاء بأبع - خــزان الم

ــان. ــران ارتوازي - بئ
فــي القضيــة التــي تعــرض : القــرض الشــعبي الجزائــري بــرج بوعريريــج ممثــا فــي شــخص مديــره موطنــه 

بــرج بوعريريــج.
ــرج  ــه ب ــن موطن ــور الدي ــلبابي ن ــيرها ش ــة بمس ــارة ممثل ــن بش ــدودة عي ــؤولية المح ــركة ذات المس ضــد : الش

بوعريريــج.
و ذلــك جــراء حكــم صــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج القســم التجاري/البحــري فــي 2015/10/29 عــدد 
15/2284 فهــرس 15/4019 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة فــي 2015/12/28 و بعــد انقــاص العشــر 1/10 

مــن الســعر االفتتاحــي صــار 198.000.000.00 دج. 
220.000.000.00دج - 22.000.00.00 دج= 198.000.000.00 دج.

و يكــون البيــع يــوم 31/05/2022 علــى الســاعة العاشــرة )10.00( صباحــا بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر 
محكمــة بــرج بوعريريــج و لــكل االســتعامات اتصلــوا بمكتــب الحضــر القضائــي.

 المحضر القضائي
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مستخرج من قائمة شروط البيع 

بناءا على المادة 748 من قانون االجراءات المدنية واالدارية
لفائدة : ميساجي محمد ابن محمد القائم في حق ابنته المحجور عليها ميساجي جهيزة

العنوان : حي 217 مسكن عمارة رقم 101 برج بوعريريج
بمقتضــى رخصــة بالتصــرف بالبيــع فــي امــوال قاصــر صــادر عــن رئيســة قســم شــؤون االســرة 
بمحكمــة بــرج بوعريريــج فــي 12/01/2017رقــم الترتيــب 31/17فــي منــاب ابنتــه المحجــور 
عليهــا ميســاجي جهيــزة المقــدر بـــ: 225/2880 جــزء فــي 4/1 فــي بيــع عقــار ســكني يقــع بقســم 

152 مجموعــة ملكيــة 06 ســعة المســح 59.29 متــر مربــع
نحــن االســتاذ محمــد قويــدرات محضــر قضائــي لــدى مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج صاحــب 

الختــم وخــط اليــد.
نعلــن انــه تــم ايــداع قائمــة شــروط البيــع بامانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 

بالعقــار  المتعلقــة  و   35/2022 الجــدول  رقــم   42/22 رقــم  ايــداع   20/04/2022
ــار  ــة : المنشــأة فــي 23/12/2007 حجــم 37 تربيعــة 1363 ان العق ــة العقاري - حســب البطاق
يتمثــل فــي بنايــة ســكنية تقــع بخــي المحطــة نهــج احمــد بورابــة رقــم 10 بــرج بوعريريــج تتكــون 
مــن طابــق ارضــي بــه غرفتيــن , مطبــخ تنتمــي الــى قســم152 مجموعــة ملكيــة 06 قســم رقــم 

02 ســعة مســحها 59.29 متــر مربــع.
- وحســب تقريــر الخبــرة المعــد مــن طــرف الخبيلــر اقمــوم كمــال المودعــة بامانــة ضبــط محكمــة 

بــرج بوعريريــج فــي 23/03/2022 ايــداع 235 فــي فقــرة التعييــن الدقيــق.
الموقــع: تقــع الحقــوق العقاريــة المقــدرة بـــ:225/2880 جــزء 4/1 فــي العقــار موضــوع التقييــم 
ــي  ــع بح ــع تق ــر مرب ــحها 59.29 مت ــعة مس ــق االرضــي س ــي الطاب ــكنية ف ــة س ــن بناي ــزء م ج

ــج ــرج بوعريري ــة ب ــم 06 ببلدي ــة رق ــى قســم 152 مجموعــة ملكي ــة ال المحطــة و منتمي
ــق  ــي الطاب ــكنية ف ــة س ــن بناي ــزء م ــن ج ــارة ع ــو عب ــم ه ــوع التقيي ــار موض ــص: العق التخصي

االرضــي ســعة المســح 59.29 متــر مربــع تحتــوي علــى غرفتيــن ومطبــخ.
و حــدد الســعر االفتتاحــي لبيــع الحقــوق العقاريــة بالمــزاد العلنــي بقاعــة البيــوع العقاريــة بمحكمــة 
بــرج بوعريريــج بثمــن قــدره : 23.160.15 دج )ثاثــة وعشــرون الــف و ســتون دينــار 

ــنتيما( ــري و15 س جزائ
و ممــا ســبق يتــم تقديــم االعتراضــات فــي شــكل عريضــة الــى رئيــس المحكمــة بثاثــة ايــام علــى 
ــة  ــاعة الثاني ــى الس ــاء 17/05/2022 عل ــوم الثاث ــددة ي ــة االعتراضــات المح ــل جلس ــل قب االق

زواال.
و لكل المعلومات يمكن االتصال بمكتب المحضر القضائي او كتابة ضبط المحكمة.

المحضر القضائي

مكتب األستاذ محمد قويدرات
محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج

09شارع احمد طبي حي 05جويلية برج بوعريريج
ه/84 45 76 035
06 61 37 13 73

)إعالن عن البيع بالمزاد العلني(
م 749 ق.ا.م.ا

ليكــن فــي علــم الجمهــور انــه ســوف يجــرى بجلســة البيــوع العقاريــة بمحكمــة بــرج بوعريريــج بيــع بالمــواد 
العلنــي للعقــار المتمثــل فــي :

حسب البطاقة العقارية : إن العقار المقصود يتمثل في :
حســب البطاقــة العقاريــة : إن العقــار عبــارة ن شــقة ســكنية تقــع بحــي 150 مســكن تســاهمي بــرج بوعريريــج 
ــام ,  ــو , حم ــخ , به ــتقبال , مطب ــة اس ــن , قاع ــى غرفتي ــوي عل ــة 10 تحت ــة ملكي ــم 53 مجموع ــي للقس تنتم
مرحــاض , منشــف ســعة المســح 72.54 متــر مربــع الطابــق الخامــس درج1 عمــارة I رقــم 20 بــرج 

ــج . بوعريري
وحســب تقريــر الخبــرة المعــد مــن قبــل الخبيــر العايــب محمــد إيــداع 1014/19 فــي : 15/12/2019 فــي 
ــتنا  ــة ودراس ــة الميداني ــد المعاين ــة بع ــة للقضي ــة التحليلي ــرة الدراس ــي فق ــط ف ــة و بالضب ــة الميداني ــاب المعاين ب

ــي : ــى مــا يل ــا إل ــدة توصلن ــق المق للوثائ
معايــن الشــقة الســكنية الكائنــة بحــي 150 مســكن ببلديــة بــرج بوعريريــج والمنتميــة إلــى قســم 50 مجموعــة 

ملكيــة 10 عمــارة Iالطابــق الخامــس درج 1 علــى اليميــن .
مواصفات الشقة :

19( الموقع : تقع في الناحية الشرقية للمدينة بالقرب من الملعب 20 أوت .
: F3 20( مكونات الشقة

21( غرف,قاعة استقبال , مطبخ, بهو, حمام, مرحاض, منشف.
22(عمر البناية يقارب 15 سنة.

23(أهمية موقع الشقة قريبة من جميع المرافق العمومية .
24(موقع الشقة بالنسبة لعدد الطوابق : الطابق الخامس .

25(بها تعديات .
26( مساحة الشقة 72.54 متر مربع .

27(الطاء العام للشقة مقبول .
في القضية التي تعرض :

هطاك ليديا موطنها الجزائر
ضد :

جودي ادريس ابن مداني موطنه برج بوعريريج
وذلــك جــراء تنفيــذ حكــم صــادر عن محكمــة بومرداس ,قســم الجنــح فــي 13/06/2017,عدد2848/16فهرس 

1851/17 الممهــور بالصيغــة التنفيذية المؤرخة فــي 01/03/2020 عدد 260/2020.
وقد حدد السعر االفتتاحي ب:5.000.000.00دج.

بعد إنقاص العشر المقدر ب:500.000.00دج أصبح السعر االفتتاحي :4.500.000.00دج.
ــم 02  ــى الســاعة العاشــرة 10.00 ســا صباحــا بقاعــة الجلســات رق ــوم :24/05/2022 عل ــع ي ــون البي ويك

ــج . ــرج بوعريري ــر محكمــة ب بمق
ولكل االستعامات اتصلو بمكتب المحضر القضائي.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ محمد قويدرات

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
09شارع احمد طبي حي 05جويلية برج بوعريريج

ه/84 45 76 035
06 61 37 13 73

)إعالن عن البيع بالمزاد العلني(
م 749 ق.ا.م.ا

ليكــن فــي علــم الجمهــور انــه ســوف يجــرى بجلســة البيــوع العقاريــة بمحكمــة بــرج بوعريريــج بيــع بالمــزاد 
العلنــي للعقــار المتمثــل فــي :

ــه مــرآب  ــة تتكــون مــن طابــق ارضــي ب ــارة عــن بناي ــار المقصــود عب ــة : إن العق ــة العقاري 1( حســب البطاق
ــخ ومرحــاض. ــن, مطب ــتقبال , غرفتي ــه قاعــة اس ــق اول ب ــام و مرحــاض و طاب ــخ, حم ــة, مطب ــاء, غرف , فن

2( و حســب تقريــر الخبــرة المعــد مــن طــرف الخبيــر عفــان عبــد المجيــد المــودع بأمانــة ضبــط المحكمــة فــي 
2017/08/28 ايــداع 17/736 فــي بــاب المعاينــة الميدانيــة:

ان العقــار موضــوع النــزاع يتمثــل فــي مبنــى ســكني يتكــون مــن طابــق أرضــي و طابــق علــوي واحــد كائــن 
ــج ينتمــي للقســم 42 مــج 92 ســعة  ــرج بوعريري ــة ب ــم 13 مدين ــم بلقاســم رق ــد المؤمــن شــارع كري بحــي عب

المســح 125 متــر مربــع.
حدوده : - من الشمال : قسم 42 مجموعة ملكية رقم 95.

- من الجنوب: قسم 42 مجموعة ملكية رقم 97. - من الشرق : طريق 
- من الغرب: قسم 42 جزء من مجموعة ملكية رقم 54.

يحتوي الطابق االرضي على : مطبخ , غرفة , مرش , مرحاضين, مرآب و ساحة.
الطابق العلوي على. غرفة استقبال , غرفتين, و مخبأ.

 فــي القضيــة التــي تعــرض: ورثــة قــرواش نورالديــن بــن عمــر وهــم: أرملتــه بوطــران ســومية بنــت ســعيد 
القائمــة فــي حقهــا و حــق ابنائهــا القصــر وهــم : قــرواش نورهــان - قــرواش ادريــس عمــارو قــرواش ياســين 

موطنهــم الشــراقة.
ضــد : ورثــة قــرواش نورالديــن وهــم : والدتــه مهنــي عائشــة بنــت علــي 2-( ارملتــه زنافــي دليلــة بنــت ميلــود 

القائمــة فــي حــق انهــا القاصــر قــرواش انيــس عمــار. 3( قــرواش اســماعيل موطنهــم الشــراقة.
و ذلــك جــراء تنفيــذ للحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج , القســم العقــاري فــي 2017/12/18 عــدد 
17/3809 فهــرس 17/5451 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة فــي 2018/05/08 ومؤيــد بقــرار صــادر عــن 
ــرس 18/971  ــدد  18/243 فه ــي 2018/04/26 ع ــة ف ــة العقاري ــج الغرف ــرج بوعريري ــاء ب ــس قض مجل
المصحــح بالحكــم الصــادر عــن نفــس الجهــة القضائيــة فــي 2018/09/24 عــدد 18/2939 فهــرس 

ــد حــدد الســعر االفتتاحــي بـــ: 14.822.000.00 دج 18/3954 وق
و بعد  انقاص العشر 1/10 من السعر االفتتاحي صار 13.339.800.00 دج 

14.822.000.00 دج - 1.482.200.00 دج = 13.339.800.00 دج
و يكــون البيــع يــوم :31/05/2022علــى الســاعة 10.00 صباحــا  بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة 

بــرج بوعريريــج 
و لكل االستعامات اتصلوا بمكتب المحضر القضائي.

المحضر القضائي

مكتب االستاذ محمد قويدرات محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
09 شارع احمد طبي حي 05جويلية برج بوعريريج
الهاتف: 035.76.45.84 // 0661.37.13.73

مستخرج من قائمة شروط البيع 

بناءا على المادة 748 من قانون االجراءات المدنية واالدارية
لفائدة : ميساجي محمد ابن محمد القائم في حق ابنته المحجور عليها ميساجي جهيزة

العنوان : حي 217 مسكن عمارة رقم 101 برج بوعريريج
بمقتضــى رخصــة بالتصــرف بالبيــع فــي امــوال قاصــر صــادر عــن رئيســة قســم شــؤون االســرة 
بمحكمــة بــرج بوعريريــج فــي 30/05/2018 رقــم الترتيــب 319/18 فــي منــاب ابنتــه المحجــور 
عليهــا ميســاجي جهيــزة وذلــك ببيــع نصيبهــا مــن عقــار كائــن بحــي المحطــة قســم 152 مجموعــة 

ملكيــة 06 ســعة مســحها 76.09م2 
ــج صاحــب  ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــدى مجل ــي ل ــدرات محضــر قضائ ــد قوي نحــن االســتاذ محم

ــد. ــم وخــط الي الخت
نعلــن انــه تــم ايــداع قائمــة شــروط البيــع بامانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 

بالعقــار  المتعلقــة  و   34/2022 الجــدول  رقــم   43/22 رقــم  ايــداع   20/04/2022
ــار  ــة 1363 ان العق ــم 37 تربيع ــي 23/12/2007 حج ــأة ف ــة : المنش ــة العقاري ــب البطاق - حس
يتمثــل فــي بنايــة ســكنية تقــع بخــي المحطــة نهــج احمــد بورابــة رقــم 10 بــرج بوعريريــج تتكــون 
ــم  ــة 06 قســم رق مــن طابــق ارضــي بــه غرفتيــن , مطبــخ تنتمــي الــى قســم152  مجموعــة ملكي

ــحها 76.06 م2 ــعة مس 01 س
- وحســب تقريــر الخبــرة المعــد مــن طــرف الخبيلــر اقمــوم كمــال المودعــة بامانــة ضبــط محكمــة 

بــرج بوعريريــج فــي 23/03/2022 ايــداع 236 فــي فقــرة التعييــن الدقيــق.
ــم  ــار موضــوع التقيي ــي العق ــدرة بـــ: 315/57.024 جــزء ف ــة المق ــوق العقاري ــع الحق ــع: تق الموق
جــزء مــن بنايــة ســكنية فــي الطابــق االرضــي ســعة مســحها 76.09 متــر مربــع تقــع بحــي المحطــة 

و منتميــة الــى قســم 152 مجموعــة ملكيــة رقــم 06 ببلديــة بــرج بوعريريــج
التخصيــص: العقــار موضــوع التقييــم هــو عبــارة عــن جــزء مــن بنايــة ســكنية فــي الطابــق االرضــي 

ســعة المســح 76.09 متــر مربــع تحتــوي علــى غرفتيــن ومطبــخ.
و حــدد الســعر االفتتاحــي لبيــع الحقــوق العقاريــة بالمــزاد العلنــي بقاعــة البيــوع العقاريــة بمحكمــة 
بــرج بوعريريــج بثمــن قــدره : 8.406,40 دج )ثمانيــة االف و اربعمائــة وســتة دينــار جزائــري 

واربعــون ســنتيما(
و ممــا ســبق يتــم تقديــم االعتراضــات فــي شــكل عريضــة الــى رئيــس المحكمــة بثاثــة ايــام علــى 
االقــل قبــل جلســة االعتراضــات المحــددة يــوم الثاثــاء 17/05/2022 علــى الســاعة الثانيــة زواال.

و لكل المعلومات يمكن االتصال بمكتب المحضر القضائي او كتابة ضبط المحكمة.
المحضر القضائي

مكتب االستاذ محمد قويدرات محضر قضائي لدى مجلس
قضاء برج بوعريريج

09 شارع احمد طبي حي 05 جويلية برج بوعريريج
الهاتف: 035.76.45.84 // 0661.37.13.73

اعالن عن البيع بالمزاد العلني
م 749 من ق إم إ

ليكــن فــي علــم الجمهــور أنــه ســوف يجــرى بجلســة البيــوع العقاريــة بمحكمــة بــرج بوعريريــج 
بيــع بالمــزاد العلنــي للعقــار المتمثــل فــي :

5( حســب البطاقــة العقاريــة : أن العقــار محــل البيــع بالمزايــدة يتمثــل فــي شــقة ســكنية تتكــون 
مــن 03 غــرف, قاعــة اســتقبال,

مطبــخ , بهــو , مرحــاض , حمــام , منشــف و شــرفة تقــع بحــي 150 مســكن تســاهمي عمــارة 
L الطابــق الخامــس درج 01 حصــة 18 بلديــة بــرج بوعريريــج تنتمــي للقســم 50 مجموعــة 

ملكيــة 30 ســعة المســح 99.98 متــر مربــع.  
6( وحســب تقريــري الخبــرة المعــد مــن قبــل الخبيــرة معــوش عزيــزو ايــداع 558/19 فــي 
12/06/2019 أمــام أمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج فــي فقــرة 3 : االنتقــال و معاينــة 
مــكان النــزاع: العقــار هــو شــقة ســكنية واقعــة بالطابــق الخامــس درج 01 عمــارة ل حصــة 
18 تنتمــي للقســم 50  مجموعــة ملكيــة 30 ســعة المســح 99.98 متــر مربــع تقــع بحــي 150 
ــة  ــار للمعاين ــى العق ــا« بالدخــول ال ــم الســماح »لن ــث ت ــج حي ــرج بوعريري مســكن تســاهمي ب

الــذي يشــغله حاليــا الســيد حميميــد خيــر الديــن غيــر أنــه لــم  
يسمح »لنا« بأخذ صور داخلية للشقة.

في القضية التي  تعرض :
زعتر صبرينة موطنها الجزائر

ضد : جودي ادريس ابن مداني موطنه برج بوعريريج
ــي  ــة ف ــة الجزائي ــرداس , الغرف ــاء بوم ــس قض ــن مجل ــادر ع ــرار ص ــذ ق ــراء تنفي ــك ج و ذل
التنفيذيــة فــي  2018/02/20 عــدد 17/5582 فهــرس 18/1272 الممهــور بالصيغــة 
ــرداس قســم  ــة بوم ــم الصــادر عــن محكم ــد للحك ــم 2018/459 و المؤي 2018/04/03 رق

الجنــح فــي 2017/06/13 عــدد 16/2848 فهــرس 17/1851.
و قد حدد السعر االفتتاحي ب: 4.392.871.25 دج

و بعد انقاص العشر 10/1 من السعر االفتتاحي صار 3.953.584.00 دج 
4.392.871.25 دج - 439.287.00 دج = 3.953.584.00 دج 

ــم  ــى الســاعة 10:00 صباحــا بقاعــة الجلســات رق ــوم : 31/05/2022 عل ــع ي و يكــون البي
02  بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج و لــكل االســتعامات اتصلــوا بمكتــب المحضــر القضائــي.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ محمد قويدرات

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
09شارع احمد طبي حي 05جويلية برج بوعريريج

هـ/84 45 76 035
06 61 37 13 73

)إعالن عن البيع بالمزاد العلني(
م 749 ق.ا.م.ا

ليكــن فــي علــم الجمهــور انــه ســوف يجــرى بجلســة البيــوع العقاريــة بمحكمــة بــرج بوعريريــج بيــع بالمــزاد 
العلنــي للعقــار المتمثــل فــي :

1( حســب البطاقــة العقاريــة :المنشــأة فــي 2003/12/15 حجــم 05 تربيعــة 1943 : ان العقــار محــل البيــع 
بالمزايــدة  يتمثــل فــي بنايــة ســكنية تتكــون مــن طابــق أول علــى ارضــي تنتمــي للقســم 116 مجموعــة ملكيــة 

116 ســعة المســح 286 متــر مربــع حــي 12 هكتــار اقليــم بلديــة بــرج بوعريريــج.
2( و حســب تقريــر الخبــرة المــودع بأمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج فــي 2021/09/26 ايــداع 
ــة ووصــف  ــة الميداني ــرة »ت« المعاين ــي الفق ــد ف ــن حميمي ــح ب ــر صال ــن طــرف الخبي ــد م ــم 801 و المع رق

ــم. ــل التقيي ــار مح العق
ــة  ــي ذات واجه ــق الثان ــق االول و الطاب ــق االرضــي والطاب ــا تتكــون مــن الطاب ــارة عــن في ــة ســكنية عب بناي
ــاحتها  ــاحة مس ــف كس ــي الخل ــاحة ف ــة ومس ــتعمل كحديق ــة تس ــاحة أمامي ــا مس ــارع به ــى الش ــة عل ــدة مطل واح

ــع. ــر مرب ــة 286 مت االجمالي
ــر  ــل مق ــة 116 مقاب ــج مراجــع المســح: قســم 116 مجموعــة ملكي ــرج بوعريري ــار ب متواجــدة بحــي 12 هكت

ــر األجــراء. ــات لغي ــي للتأمين ــدوق الوطن الصن
البناية السكنية تخضع األن إلعادة التهيئة )تجديد البناية بطراز معماري جديد(

االشغال غير مكتمل )نسبة تقدم األشغال 75 بالمئة.
ــى كل  ــر عل ــج يتوف ــرج بوعريري ــة ب ــي مدين ــكن ف ــة للس ــاء المرغوب ــن األحي ــن بي ــار م ــي 12 هكت ــر ح يعتب
الشــبكات الضروريــة قريــب مــن المرافــق الضروريــة مدرســة ابتدائيــة, متوســطة والعيــادة المتعــددة الخدمــات.

في القضية التي تعرض : 
الشركة ذات المسؤولية المحدودة بورنان لانتاج الصناعي لمواد الخرسانة بواسطة األستاذين بورنان

كمال الدين وبراهيمي لطفي.          العنوان :الدهيسة طريق المسيلة ص ب 95 برج بوعريريج.
ضد : فاندي لمنور شريك في شركة  تضامن المنير هيدرو فاندي و شركائه

العنوان: 17 شارع ريغي اسماعيل برج بوعريريج.
ــدد  ــي 2020/12/30 ع ــج  ف ــرج بوعريري ــة ب ــس محكم ــر االداء الصــادر عــن رئي ــذ أم ــراء تنفي ــك ج و ذل

20/3009 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة فــي 2021/01/28.
و حدد السعر االفتتاحي: 35.392.500.00 دج 

وبعد انقاص العشر 10/1 من السعر االفتتاحي صار 31.853.250.00 دج
35.392.500.00دج -  3.539.250.00دج = 31.853.250.00 دج

و يكــون البيــع يــوم: 10/05/2022 علــى الســاعة 10.00 صباحــا بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة 
بــرج بوعريريــج و لــكل االســتعامات اتصلــوا بمكتــب المحضــر القضائــي.

المحضر القضائي

مكتب األستاذة: نور سليمة محضرة قضائية
لدى اختصاص مجلس قضاء بسكرة

حي الوادي 252مسكن رقم-02-بسكرة
هاتف/فاكس 53.03.21 )0033(

إعالن عن قائمة شروط البيع
تعلــن المحضــرة القضائيــة الموقعــة أدنــاه أنــه تنفيــذا للحكــم العقــاري الصــادر عــن محكمــة بســكرة 
ــخ:02/11/2008 تحــت  ــة بتاري ــخ 29/06/2008 فهــرس 1772/08 الممهــور بالصيغــة التنفيذي بتاري
ــرس  ــم فه ــي:25 /11/2007 رق ــادر ف ــدي الص ــم التمهي ــا للحك ــوع: إفراغ ــي لموض ــم 1157/08 ف رق
بتاريــخ:03/03/2008 رقــم  فيصــل  بوحافانــي  الخبيــر  مــن  المودعــة  الخبــرة  اعتمــاد   2559/07
ــي مــع قســمة  ــع التركــة بالمــزاد العلن ــى إجــراءات بي 946/08 والقضــاء بحســبها بصــرف األطــراف إل
مبلــغ الرســو علــى الورثــة وفقــا للفريضــة الشــرعية المحــّررة بتاريــخ:20/11/1999 مــن األســتاذ مكيحــل 

ــرة. ــف الخب ــا مصاري ــا فيه ــة بم ــف القضائي ــم المصاري ــل المرجــع ضده ــع تحمي ــي م عل
-بنــاء علــى تقريــر الخبــرة المحــّرر مــن طــرف الخبيــرة صولــي بايــة بتاريــخ:10/01/2021 بــدال مــن 

خبــرة الخبيــر حوفانــي فيصــل رحمــه هللا. 
لفائدة: ورثة المرحوم العماري العقبي بن زراري وهم: العماري بشطولة- العماري لويزة.

العنوان:لدى التاجر محمد شارع بني مرة بسكرة.
ــت  ــي كان ــاة الت ــة المتوف ــوط جدي ــه زنب ــن زراري وهــم: أرملت ــي  ب ــة المرحــوم العمــاري العقب ضــد: ورث
قائمــة فــي حقهــا وحــق ابنتهــا المعوقــة ذهنيــا العمــاري الزهــرة والقائمــة فــي حقهــا حاليــا أختهــا العمــاري 
مباركة-العمــاري فرحات-العمــاري الصحراوي-العمــاري إبراهيم-العمــاري زراري-العمــاري لزهــر- 
العمــاري محمــد -العمــاري فتيحــة- العمــاري مباركة-العمــاري رشــيد-العماري مســعود- العمــاري جميلــة.

العنوان: بحي سطر الملوك بوالية بسكرة.
وحــدد تاريــخ جلســة االعتراضــات فــي :12/05/2022 تحــت رقــم القضيــة:239 علــى الســاعة 

الرئيــس. بمكتــب  10:00صباحــا 
بتاريــخ  بايــة  صولــي  الخبيــرة  األســتاذة  قبــل  مــن  المعــدة  الخبــرة  تقريــر  العقار:)حســب  تعييــن 
ــة  ــوك شــارع حــي هميل ــة الفرعية)أ(ســطر المل ــع بالمنطق ــزل يق ــارة عــن من ــار عب :10/01/2021(العق
بســكرة عبــارة عــن منــزل يحتــوي طابــه األرضــي علــى خمســة غــرف، محليــن تجارييــن والطابــق العلــوي 
يحتــوي علــى أربعــة غــرف المرفقات)مــاء، غــاز، كهربــاء( المســاحة المبنيــة:190.00م2 طابــق أرضــي 

+طابــق أول.
الســعر االفتتاحــي لبيــع العقــار المذكــور بالمــزاد العلنــي بقاعــة البيــوع بمحكمــة بســكرة كمــا هــو مذكــور 
ــري. )حســب  ــار جزائ ــف دين ــون أل ــة وأربع ــون وأربعمائ ــة عشــرة ملي ــاه، 13440000.00دج ثاث أدن

تقريــر الخبــرة(
باإلضافــة إلــى مصاريــف التنفيــذ والحقــوق التناســبية المحضــر القضائــي طبقــا للمرســوم التنفيــذي 
رقــم78/09 المــؤرخ فــي :11/02/2009 باإلضافــة إلــى حقــوق التســجيل و الشــهر، إضافــة إلــى 
الشــروط المذكــورة فــي قائمــة شــروط البيــع فــإن الراســي عليــه المــزاد بدفــع حــال انعقــاد الجلســة خمــس 
ــام  ــة )08(أي ــغ المتبقــى فــي آجــال أقصــاه ثماني الثمــن1/5 والمصاريــف والرســوم المســتحقة وبدفــع المبل
بأمانــة ضبــط محكمــة بســكرة والمزيــد مــن المعلومــات االتصــال بمكتبنــا وأمانــة ضبــط المحكمــة لاطــاع 

ــر الشــروط. ــى دفت عل
المحضرة القضائية األستاذة نور سليمة 



n    يبحث كثيــرون عبر منصات التواصل االجتماعي 
المختلفــة ومحــركات البحث عن فضائل يــوم الجمعة 
وفضــل الدعــاء فيه، خاصــة مع دخول نســمات العيد 
األســبوعي للمســلمين.ويوم الجمعة هــو أفضل األيام 
وأحبهــا إلى هللا تبارك وتعالى ورســوله، فقد ســميت 
إحدى ســور القرآن به، ونهي عن العمل أثناء صالته 

إال أن يكون عذراً قهرياً يحول دون اتمامها.
ويــوم الجمعــة هو خير يوم طلعت عليه الشــمس، وهو 
يــوم فيه ســاعة إجابة، وهو أيضاً يوم تســبق فيه األمة 
اإلســامية األمم السابقة وتفضلها، وفي السطور التالية 
نســتعرض فضل الدعاء يوم الجمعــة، وأفضل ما يقال 

في هذا اليوم :
وردت في الســنة النبويــة أحاديث كثيرة توضح فضائل 
يــوم الجمعــة وأفضل دعاء يقال يــوم الجمعة، وأهميته 
عند هللا عّز وجل، ومنها: خير يوم طلعت عليه الشمس، 
فيه خلق هللا عّز وجل سيدنا آدم، وفيه أدخل إلى الجنة، 

وفيه أُخرج منها.
وقــد روي في صحيح البخاري ومســلم عن أبي هريرة 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َذَكَر  ِ َصلَّى هللاَّ -رضي هللا عنه- أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
َيْوَم اْلُجُمَعِة َفَقاَل: »ِفيِه َســاَعٌة ال يَُواِفُقَها َعْبٌد ُمْسلٌِم َوُهَو 

َ َتَعالَى َشْيًئا إاِل أَْعَطاُه إِيَّاُه« َقاِئٌم يَُصلِّي َيْسأَُل هللاَّ
حيث اختلف العلماء في هذه الساعة ووقتها، على أقوال 
كثيرة لكن بينت معظمها أنها بعد العصر، والمراد بقول 
الرســول: »َقاِئــٌم يَُصلِّي«: من ينتظــر الصاة فإنه في 
صــاة ، وأصــح ما جاء فيها ما جاء في صحيح مســلم 
عن أبي موســى األشعري رضي هللا تعالى عنه أنه قال 
: ســمعت رســول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : »هي 
ما بيــن أن يجلس اإلمام إلى أن يقضي الصاة«، يعني 

يجلس على المنبر.
ومن األدعية المســتجابة المأثورة عــن النبي صلى هللا 

عليه وسلم في يوم الجمعة ما يلي:
 -«ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد 
وهــو على كل شــيء قديــر، اللهم ال مانــع لما أعطيت 
ولمــا معطــي لما منعــت وال ينفع ذا الجــد منك الجد« 

رواه مسلم.
- الحمد هلل الذى ال يرجى إال فضله وال رازق غيره، هللا 
أكبر ليس كمثله شــيء في األرض وال في السماء وهو 
الســميع البصيــر. اللهم ال تصّد عنــا وجهك يوم نلقاك، 
اللهــم ال تطردنا من بابك فمن لنا يــا ربنا إن طردتنا يا 
رب العالميــن ويا أرحــم الراحمين. ال إله إال هللا إقراًرا 
بربو بيته ســبحان هللا، خضوًعــا لعظمته وال حول وال 

قوة إال باهلل العلي العظيم.
-  ذكــر الطبراني أن النبي صلى هللا عليه وســلم، قال: 
مــن قرأ بعــد صاة الجمعــة: »قل هو هللا احــد« مائة 
مــرة، و«صلى علــى النبي« مائة مرة، وقــال: »اللهم 
اكفني بحالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن ســواك 
» ســبعين مرة، لم تمر جمعتان حتى يغنيه هللا«. وزاد 
فــى الروايــة: »وقضى هللا له مائة حاجة ، ســبعين من 

حوائج اآلخرة ، وثاثين من حوائج الدنيا«.
- جــاء عــن عبــد الرحمن بن 
إسحاق القرشي، عن سيار أبي 
الحكــم، عــن أبي وائــل، قال: 
أتى عليا رضي هللا عنه رجل، 
فقال: يــا أمير المؤمنيــن، إنّي 
عجــزت عن مكاتبتــي فأعنّي، 
فقال علي رضــي هللا عنه: أال 
أعلّمك كلمات علمنيهن رسول 
هللا صلــى هللا عليــه وســلم، لو 
كان عليــك مثــل جبــل صيــر 
دنانيــر ألداه هللا عنــك ؟ قلت: 
بلــى، قال: قــل: » اللّهم اكفني 
بحالك عن حرامــك، وأغنني 
بفضلك عّمن ســواك » مســند 
أحمد بن حنبل - ُمْســَنُد اْلَعَشَرِة 
ِريَن ِباْلَجنَِّة - ُمْسَنُد اْلُخلََفاِء  اْلُمَبشَّ
اِشِديَن - َوِمْن ُمْسَنِد َعلِيِّ ْبِن  الرَّ

ُ َعْنُه. أَِبي َطالٍِب َرِضَي هللاَّ
- روي فــي كتاب ابن الســني 

ُ َعْنُه-، َعِن النَِّبيِّ -َصلَّى  َعــْن أََنِس ْبِن َمالٍِك -َرِضــَي هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم-، َقاَل: »َمْن َقاَل َصِبيَحَة َيْوِم اْلُجُمَعِة َقْبَل  هللاَّ
َ الَِّذي ال إِلََه إاِل ُهَو اْلَحيَّ اْلَقيُّوَم  َصاِة اْلَغَداِة: أَْسَتْغِفُر هللاَّ
ُ ُذنُوَبــُه َولَْو َكاَنْت  اٍت ، َغَفَر هللاَّ َوأَتُــوُب إِلَْيــِه َثاَث َمــرَّ

ُذنُوبُُه ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحِر«.
ُ َعْنُه-، َقاَل:  - وقــد روي فيه َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة -َرِضَي هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم- إَِذا َدَخَل اْلَمْسِجَد  ِ -َصلَّى هللاَّ َكاَن َرُســوُل هللاَّ
َيــْوَم اْلُجُمَعِة أََخَذ ِبِعَضاَدَتِي اْلَباِب َباِب اْلَمْســِجِد ثُمَّ َقاَل: 
َب  َه إِلَْيَك، َوأَْقَرَب َمْن َتَقرَّ »اللَُّهــمَّ اْجَعْلِني أَْوَجَه َمْن َتَوجَّ
إِلَْيَك، َوأَْفَضَل َمْن َسأَلََك َوَرِغَب إِلَْيَك«، قلت: »يستحب 
لنا نحن أن نقول: اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك 

ومن أقرب من تقرب إليك«.
- كمــا روي فــي كتاب ابن الســني َعْن َعاِئَشــَة، َقالَْت: 
 ُ ِ: »َمْن َقَرأَ َبْعَد َصاِة اْلُجُمَعِة ُقْل ُهَو هللاَّ َقاَل َرُســوُل هللاَّ
أََحٌد، َوُقْل أَُعوُذ ِبَربِّ اْلَفلَِق، َوُقْل أَُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس َسْبَع 
ــوِء إِلَى اْلُجُمَعِة  ُ َعزَّ َوَجلَّ ِبَها ِمَن السُّ اٍت أََجــاَرُه هللاَّ َمــرَّ

اأُلْخَرى«.
فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وردت عــدة أحاديــث في فضل قراءة ســورة الكهف ، 
منها حديث عن أن حفظ عشــر آياٍت من ســورة الكهف 
يعصم من فتنة المسيح الّدجال، وكذلك أّن من قرأها يوم 

الجمعة أضاء له من النّور ما بين الجمعتين.
أنــه ورد في فضل قراءة ســورة الكهف يوم الجمعة أو 
ليلتهــا أحاديث صحيحة عن النبي صلى هللا عليه وســلم 
 ُ منها: عن أبي ســعيد الخدري، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللاَّ
َعلَْيِه َوَسلََّم: »َمْن َقَرأَ ُسوَرَة اْلَكْهِف في َيْوَم ُجُمَعٍة أََضاَء 

لَُه ِمَن النُّوِر َما َبْيَنُه َوَبْيَن اْلَبْيِت اْلَعِتيِق«.
                                                          مواقع

إسالميات

اللهّم يا مسّهل الّشديد، ويا ملّين الحديد، 
ويا منجز الوعيد، ويا من هو كّل يوٍم في 

أمٍر جديد، أخرجني من حلق الّضيق الى أوسع 
الّطريق، بك أدفع ما ال أطيق، وال حول وال قّوة 

إاّل باهلل العلّي العظيم.
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اَلِة ِمْن َيْوِم  n  قــال تعالــى : )َيــا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا ُنــوِدَي لِلصَّ
ِ َوَذُروا اْلَبْيَع َذلُِكْم َخْيــٌر لَُكْم إِْن ُكْنُتْم  اْلُجُمَعِة َفاْســَعْوا إِلَى ِذْكــِر هللاَّ
اَلُة َفاْنَتِشُروا ِفي اأْلَْرِض َواْبَتُغوا ِمْن  َتْعلَُموَن )9( َفإَِذا ُقِضَيِت الصَّ
َ َكِثيًرا لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن )10( َوإَِذا َرأَْوا ِتَجاَرًة  ِ َواْذُكُروا هللاَّ َفْضــِل هللاَّ
ِ َخْيٌر ِمَن اللَّْهِو  وا إِلَْيَها َوَتَرُكوَك َقاِئًما ُقْل َما ِعْنَد هللاَّ أَْو لَْهــًوا اْنَفضُّ

اِزِقيَن)11( سورة الجمعة ُ َخْيُر الرَّ َوِمَن التَِّجاَرِة َوهللاَّ

n  عن أبي هريرة أن النبي صلى هللا عليه وســلم قال  : »خير 
يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة 

وفيه أخرج منها وال تقوم الساعة إال في يوم الجمعة«

n الجمعة لغة تعني االجتماع، واشتقاقها من الجْمع. يقال: 
جمع الشيء المفرق، يجمعه، جمعاً، إذا ضمه وألفه. وجمع 
بينهمــا: مــزج. اســم الفاعل: جامــع. وبه يســمى الرجل. 
والجامــع هــو المســجد ألن المصلين يجتمعــون فيه ألداء 
الصالة.وقد تطلق الجمعة على األســبوع كله. ويوم الجمعة 

هو يوم عطلة وراحة في التقاليد اإلسالمية.

n  ما رأيت شــيئاً من العبادة أشــد من الصالة في جوف 
الليل

                                              الحسن البصري

 

المســافر ونحوه ليس عليه جمعة، إنما يبقون يصلون صاة المســافرين ظهًرا، وعصًرا، 
وليس عليهم جمعة، والذي قام لحاجته في البرية ينتظر أمًرا، أو يسعف جيًشا، أو ما أشبه 
ذلك، هذا حكمه حكم المسافرين، وليس حكمه حكم المقيمين، حتى يقيم صاة الجمعة، فإذا 

أقام في قطعة من البر في الصحراء ينتظر األوامر، فهذا حكمه حكم المسافرين. 
أمــا إذا أقام شــهرين عامدين عازًما على شــهرين، فالذي عليه جمهور أهــل العلم أنه يتم 
أربًعــا، ولكــن ال يكون من أهل الجمعة، يتم أربًعا فقط، ظهًرا، وعصًرا، وعشــاء إذا كان 

جازًما على أكثر من أربعة أيام.
أما إنســان ما يدري تحت األوامر، هل يقيم يوًما، أو خمســة أيام، وقد يقيم أكثر، فا يدري 
متى يؤمر بالرحيل؟! فهذا له القصر أبًدا، حتى يعمد باإلقامة الطويلة التي يعرف أنها إقامة 
معــزوم عليها أكثر من أربعة أيام؛ ألن الرســول أقام أربعــة أيام في مكة قبل الحج، وكان 
يصلي قصًرا؛ فدل ذلك على أن إقامة أربعة أيام، وما حولها، وما دونها حكمه حكم السفر، 
فــإذا نــوى أكثر من ذلك؛ فالجمهور على أنه يتــم أربًعا، فإن األصل تمام األربع، ترك في 

السفر، وما يلحق في السفر، وبقي ما سوى ذلك على األصل.
                                                             من فتاوى العالمة ابن باز رحمه هللا 

إعداد :  إيناس شروانة

األحد 08 ماي  2022 م
الموافق لـ 07 شوال 1443 هـ

فضائل يوم الجمعة .. عيد األسبوع وساعة اإلجابة 

تفقه في دينك
 دعاء اليوم حكم صالة الجمعة لمن هو في سفر 



جريمة الوشايـــة الكاذبـــة
عين على القانون

21 األحد 08 ماي  2022 م
الموافق لـ 07 شوال 1443 هـ

n    تنــص المــادة 300 مــن 
قانــون العقوبات الجزائري على 
أنه: » كل مــن أبلغ بأية طريقة 
كانت رجــال الضبط القضائي أو 
الشــرطة اإلداريــة أو القضائيــة 
بوشــاية كاذبة ضد فــرد أو أكثر 
ــى ســلطات مخول  أو أبلغهــا إل
لهــا أن تتابعهــا أو تقدمهــا إلى 
السلطة المختصة أو إلى رؤساء 
ــى مخدوميــه  الموشــى بــه أو إل
ــي أو إلى  طبقــا للتــدرج الوظيف
مســتخدميه يعاقب بالحبس من 
6 أشــهر إلى 5 سنوات وبغرامة 
 100.000 ــى  إل  20.000 مــن 
اء عالوة على  دج، ويجوز للقضـ
ذلــك أن يأمــر بنشــر الحكــم أو 
ــدة أو أكثر  ملخــص منه في جري
وم عليه«. ـ ة المحكـ ـ ـ ـ ـ على نفق
ــاد مــن هــذا النص أن  ـ ـ ـ ويستف
ـة ال  ـ الكاذب ــة  ـ ـ جريمـة الوشاي
ـان  ـ ـ ــرت أركـ ـ ـ تقوم إال إذا تواف

ـة: ـ ـ ثالث
ــكاذب عــن أمر  ــالغ ال ـ ـ ب -1 ال

مستوجب لعقوبة فاعله.
-2 الجهة المرسـل إليها البالغ.
ـة. -3 الركـن المعنـوي للجريمـ
ــى  إل ــارة  ـ ـ ـ اإلشـ مــن  بــد  وال 
هــذه العناصــر المكّونــة لهــذه 
الجريمـة في حالة اإلدانة، وهذا 
يا في  ما قضت به المحكمة العل
قرار لها بتاريخ 21/07/1996 
يــه: » إن القضــاء بإدانة  جــاء ف

المتهم بتهمة
الوشاية الكاذبة دون اإلشارة إلى 
عنصــر من العناصــر المكونة 
لهــذه الجريمــة، ودّون التحقيق 
ـة إليه  ـ ـ ـ ـ ـال المنسوب ـ في األفعـ
ــاء غير صائــب ينجم  هو قضـ

عنه النقــض.
الفــرع األول: البالغ الكاذب عن 

ـه أمر مستوجب لعقوبة فاعل
فــي  المــادي  الركــن  يتمثــل 
ــة في  ـ ـ جريمــة الوشــاية الكاذب
ــكاذب، وقد اســتعمل  بــالغ ال ال
المشــرع الجزائري لفــظ »أبلغ 
وتقابلهــا  كاذبــة«  بوشــاية 
 dénonciation بالفرنســية« 

.»calomnieuse
ــرط في  ـ أوال: شروط البالغ: يشت
قائيا وصادر  ــون تل البالغ أن يكـ

ن. ـّ ي ضد شخص معـ
قائيــة البالغ : يشــترط في  ل -1 ت
جريمة الوشــاية الكاذبة أن يقدم 
البالغ بمحــض إرادة المبلغ، أي 
ــغ قد أقــدم على  ل أن يكــون المب
يــغ و هو غير مطالب به و  ل تب ال
إال فال تقوم الجريمة. فالشخص 
الذي يتهم بجريمة مثال فيسندها 
اء التحقيق إلى شخص آخر  ـ ـ أثن
يدافــع عن نفســه وينفــي عنه  ل
التهمة، ال يعــد مرتكبا لجريمة 

الوشاية الكاذبة.
ــوم الجريمــة في حق  كمــا ال تق
ــون واجــب  قان مــن يحملهــم ال
تبليغ، كما هو الحال بالنســبة  ال
لمحافظي الحســابات، ومديري 
المؤسســات الذين يتعين عليهم 
الخاضعيــن  الموظفيــن  تقييــم 
لســلطتهم، وكذا الشــرطي الذي 
ن عليه تبليغ رئيسه عن كل  يتعيّ

ما يصل إليه من معلومات. 
-2 أن يكون البالغ ضد شــخص 
ــن : يجــب أن يكــون البالغ  معيّ
موجه إلى شــخص معين، على 
أن يكون هذا الشــخص طبيعيا، 
و هــذا مــا يستشــف مــن نــص 
م عن«  تــي تتكلّ ــادة 300 ال المـ

ــر«. ـ ـ فرد أو أكث
ــى خالف القــذف الذي  وهذا عل
ــى  مــن المحتمــل أن يوجــه إل

شــخص معنوي، إال أن القانون 
ال يشــترط أن يكون الفرد معرّف 
باسمه، بل يكفي أن يكون معينا 
بألفاظ تعيينا يســتدل منه على 
البالغ،  الشــخص المقصود من 
أو أنــه باإلمــكان التعــرّف على 

هويته بسهولة.
ــوم الجريمــة إذا لم يوجد  فال تق
مجنــي عليه نــال االعتداء على 
واالعتبــار،  الشــرف  فــي  حقــه 
ــة  ـ ـ ـ وعليه فال يسأل عن جريمـ
ــة مــن أبلغ  ـ ـ الكاذب ــة  ـ ـ الوشاي
ــوع جريمة ولم يســندها  عــن وق
ــن أو أسندها  ـ إلى شــخص معيّ
ــول أو شخص  إلى شخص مجهـ

خيالي.
وال يرتكب الجريمة من ينســب 
الجريمة إلى نفسه، ألن االعتداء 
على الشــرف يفتــرض صدوره 
ــر الشــخص  ـ ـ ـ من شــخص غي

الذي ناله االعتداء.
ثانيا: شكل البالغ

نا،  لم يشــترط المشرّع شكال معيّ
ــا يكون البالغ في  ـ ولكن عمومـ
صورة شكوى مكتوبة، ومع ذلك 
ــن الجائز أن يكــون البالغ  ـ فمـ
يقــدم  أن  ويســتوي  ــة،  ـ شفاهـ
ــة أم عن  ـ ـ البالغ بصفة شخصي

طريق الغيـر.
كما يمكن أن يكون البالغ مقدما 
ــى شــكل شــكوى أو مذكــرة  عل
مقدمة إلى القضاء، أو بإرســال 
ــوي.  ـ ـ ـ مذكــرة لتدعيم بالغ شف
وقد يقــدم البالغ بصــورة علنية 
كنشــره في جريدة أو في شــكل 
خطــاب مفتوح مّوجــه إلى جهة 
ســّريا  يقــّدم  أو  االختصــاص، 
كمــا لو وجه الخطاب شــخصيا 
إلى ممثل السلطة العامة وكتب 

ــره. ـ ـ ـه غي عليه أال يفتحـ

بــالغ ثا: موضــوع ال ال ث
الوشــاية  ــوم جريمــة  تق حتــى 
الكاذبــة يجــب إعطــاء الواقعة 
تــي يعاقب  مظهــر الجريمــة ال
ــون ســواء بعقوبــة  قان عليهــا ال
ـة،  ـ ــة أو تأديبي ـ جزائية أو إداري
ولكن ال يشترط أن تكون الواقعة 
ــغ عنهــا معاقــب عليهــا  المبل
فعــال إذ يكفــي أن تكــون قابلة 
ــا للجــزاء، بمعنى أن  موضوعي
ــغ عنهــا  تشــكل الواقعــة المبل
ــي أو جزائي  ـ ـ مبدئيا خطأ تأديب
ــر عن ما إدا كانت  ـ ـ بقطع النظـ
هده الواقعــة غير معاقب عليها 
ــة  ـ ـ ـ ـ ي ل إما بســبب حصانة عائ
ــل أو  ــو الشامـ ـ ـ أو بسبب العف
ــادم، أو تكــون متابعتها  ـ ـ ـ تق ال
تبليغ  ــوى كال ــى شكـ قــة عل معل
ــة  ـ ـ عــن جريمة زنا أو عن سرق
ــي أو  بيــن األقــارب أو الحواشـ
األصهار لغاية الدرجة الرابعة.

كانــت  إذا  الجريمــة  ــوم  تق وال 

المبلغ  الواقعــة صحيحة وقــدم 
لتدعيمهــا دليل غيــر صحيح، 
ألن عدم الصحة يتطلبه القانون 
في الواقعة المستوجبة لعقــاب 
مــن أســندت إليه ال فــي الدليل 

عليها.
ــغ  ـ ـ ل ــة المب ـ رابعا: كذب الواقعـ

عنها
ــة المبلـغ  ـ ــذب الواقعـ يعتبر كـ
عناصــر  ــم  ـ أهـ مــن  ــا  عنهـ
ــة، إذ بدونــه ال تتحقق  الجريمـ
ــت  ـ ـ هــذه الجريمــة ألنه إذا كان
فيعتبــر  صحيحــة  ــة  ـ ـ الواقعـ
ا أو  ـ ـ ــغ قد استعمل حق ـ ـ ـ ـ ل المب

ا. ـ ـ ـ ـ ّرر له قانون ـ ـ ـ ا مق ـ ـ واجب
ــذب  ــات كـ ـ ـ ـ ب ومن ثم يتعين إث
ــون بصدد  ـة. بحيث نكـ الواقعـ

ـــس: ــروض الخمـ فـ د ال أحـ
- الفــرض األول : إذا تم تحريك 
الدعوى العمومية من أجل البالغ 
ــكاذب قبــل تحريــك الدعوى  ال
تــي  العموميــة عــن الوقائــع ال

تضمنها البالغ، ففي هذه الحالة 
يقــع على عاتق المحكمة التأكد 

ـة. ـ ـ بنفسها من كذب الواقعـ
ثانــي : إذا صــدر  - الفــرض ال
نيابة العامة قــرارا بحفظ  مــن ال
األوراق، فيكــون لهــذا األخيــر 
ــك يمكــن اعتباره  حجيــة، و بذل
الواقعــة  كــذب  ــى  عل يــال  دل
ــغ عنهــا. وهذا مــا نصت  المبل
يــه المــادة 300 مــن قانون  عل
العقوبات، وأكدت عليه محكمة 
وقضــاء  الفرنســية  النقــض 
يا. وفي هذا الشأن  المحكمة العل
صــدر قرار عن المجلس األعلى 
ــذي  ال  09/11/1982 بتاريــخ 
قضى بــأن: » حفــظ البالغ من 
ـة يسمح للضحية  ـ ـ نياب طرف ال
ــغ  أن تقــدم شــكوى ضــد المبل
ــة، وأن تقديــر  ـ ـ ـ بســبب الوشاي
ــع المزعومة أو  ـ ـ ـ صحــة الوقائ
ـاع  ـ ــع إلى اقتن ـ ــا يرجـ ـ ـ كذبهـ

ــوع. اة الموضـ ـ قضـ

ــد الكريــم بابــوش ثوري  n عب
ــري،  جزائ ومحامــي  وسياســي 
عضو سابق في المجلس األعلى 
للقضــاء، ولــد في 24 ديســمبر 
ــي في 20  1930 ســطيف وتوف

جوان 2018.
تلقى تعليمه في مدرســة الســوق 
المغطى )متوسطة عالم منصور 
يا( ثم ثانوية البرتيني )ثانوية  حال
ــا( لينهي  ي محمــد القيرواني حال
مشواره الدراســي بدراسة القانون 

جامعة الجزائر.
بدأ عبــد الكريم نشــاطه الثوري 
بالمشــاركة في مظاهرات 8 ماي 
1945 بســطيف و هو ال يتجاوز 

15 عــام ثم انظــم إلى الكشــافة 
اإلســالمية الجزائريــة فــي ســن 
يا  لدفاع عن المثل العل المراهقــة ل

للحرية و التضامن. 
ــورة في 19  ث ال التحــق بابــوش ب
ــم انظم إلى  54 عنــد انطالقها ث
فــي  الوطنــي  التحريــر  جبهــة 
يناير 1956 و كان مســؤول عن 

األعمال الفدائية بوالية سطيف. 
اعتقــل ألول مــرة في 5 ســبتمبر 
1957 نتيجة األعمال االنتقامية 
ــورة الجزائــر بتهمة  تــي تلت ث ال
ــى جماعة مســلحة  االنضمــام إل
والعصيــان المباشــر وحكم عليه 
يتم  بالمؤبــد وهــو في ســن 27 ل

نقله إلى ســجن قســنطينة في 4 
ديسمبر 195 

ثم ســجن »المبيــز« بباتنة تحت 
ــم 8108 ليتعــرض هناك إلى  رق
ــواع التعذيــب والتنكيل  شــتى ان
يــن مثل عبد  ــوار المعتقل ث مــع ال
ــي، عبد  هللا فاضــل، حبيب جلول
الحميد بنزيــن، بوزيد الغزولي، 
ــوزداد  مبــروك كــداد، عثمــان بل

شقيق الشهيد محمد بلوزداد. 
العمل السياسي في السجن

أســس عبــد الكريــم بابــوش مع 
رفقائــه في ســجن المبيــز مجلة 
المجاهديــن » وهــي  » صــوت 
عبارة عــن مجلة تصــدر مرتين 
لدفاع عــن حقوق  فــي األســبوع ل
صوتهــم  وإســماع  المســجونين 
كان  إذ  ــوق،  الحق للمنظمــات 
بابوش المشــرف على المجلة مع 

التنسيق مع زمالئه. 
كما قــام بإنشــاء دورات تعليمية 
فائــدة زمالئــه من أجــل تعليمه  ل
جهــة،  مــن  الفرنســية  لغــة  ال

وتوعيتهم من جهة أخرى. 
الكريــم مــن  كمــا تمكــن عبــد 
يــة  الحقوق بالهيئــات  التواصــل 
يــة و مراســلتها و اطالعها  الدول
بأحــوال المســجونين بعد اختيار 
االحتفــاظ  و  لتمثيلهــم  زمالئــه 
كنتيجــة  الرســائل،  بســرية 
يــة  ــك، انتقــدت اللجنــة الدول لذل
لصليب األحمر بسويســرا الحالة 
الالإنســانية للســجناء وعارضت 

التعذيــب  و  القســري  االعتقــال 
الالإنساني و دافعت عن القضايا 

التي أثارها بابوش 
تم إطالق سراح بابوش في 5 ماي 
1962 وتم تعيينــه ممثل لجبهة 
التحرير الوطني للوالية الســابقة 
فــي ســطيف )ســطيف، بجايــة 

مسيلة(. 
الحكومــة  اســتقبل رئيــس  كمــا 
المؤقتــة فرحــات عبــاس بواليــة 
ســطيف بصفتــه ممثــل جبهــة 
تناقــش حــول  FLN مــن اجــل ال

استفتاء 1 جويلية 1962 
بابــوش  الكريــم  عبــد  ترشــح 
ســنة  التشــريعية  لالنتخابــات 
ــم  ث  FLN حــزب  عــن   1965
واعتــزل   1967 عــام  انســحب 
السياسة لتتفرغ لمهنته المفضلة 
المحاماة والدفاع عن المظلومين 
فــي محاكــم والية ســطيف وفتح 
مكتب في حي دروج باولو وســط 

والية سطيف. 
توفــي عبــد الكريــم بابــوش يوم 
ــه الواقع  20 جــوان 2018 بمنزل
صــراع  إثــر  ســطيف  بمدينــة 
مــع مــرض عضــال، وتم تشــيع 
الجنــازة يــوم 21 جــوان 2018 
بمقبرة ســيدي الخير في ضواحي 
مدينة ســطيف في جــو جنائزي 
مهيــب وحضور عــدد غفير من 
المشــيعين وحضور اعيان مدينة 
سطيف وممثلي المصالح األمنية 

والوالئية.

السياسي والمحامي عبد الكريم بابوش

صفحة أسبوعية تعني  
بشؤون القانون 

   رجال القانون 
  

ي والعلمي  ة االبتــكار الفكرّي والفنّ n   المــادة 44:  حّريّ
مضمونة للمواطن.

حقوق المؤلّف يحميها القانون.
ة وسيلة أخرى  ال يجوز حجز أّي مطبوع أو تســجيل أو أيّ

بليغ واإلعالم إاّل بمقتضى أمر قضائيّ .  تّ من وسائل ال
الحريــات األكاديمية وحريــة البحث العلمــي   مضمونة 

وتمارس في   إطار القانون . 
ــى ترقية البحث العلمــي   وتثمينه خدمة  تعمــل الدولة عل

لتنمية المستدامة لألمة .              ل
1996                                                                  

من الدستور
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إستراحة

n كان أحـــد المـلـــوك القـدماء سـميـنا كثـير الشـــحم واللحـم يـعـاني األمرين من زيادة وزنه فجـمع 
الحـكمـــاء لكي يجـــدوا له حـال لمـشـكلته ويخـفـفـوا عنه قلـيال من شحمه ولحمه. لكن لم يستـطيـعوا أن 

يعـملوا للمـلك شيء. 
فجـاء رجـل عاقل لبـيـب متـطبـب. 

فـقـال له المـلـك عالجـني ولك الغـنى. 
قال: أصـلح هللا المـلك أنا طبـيـب منـجم دعني حتى أنظـر الليـلة في طالعـك ألرى أي دواء يوافـقه. 

فلمـا أصـبـح قال: أيهـا المـلك األمــان. 
فلـما أمنـه قال: رأيت طالعـك يـدل على أنه لم يـبق من عمـرك غـير شـهر واحـد فإن اخترت عالجـتك 
وإن أردت التأكد من صدق كالمي فاحبـسـنـي عنـدك، فإن كان لقولي حقـيـقة فـخل عني، وإال فاقـتص 

مني. 
فـحبـسه ... ثم أحتـجب الملك عن الناس وخـال وحـده مغـتمـا ... فكلما انسلخ يوم إزداد همـا وغمـا حتى 

هزل وخف لحـمه ومضى لذلك ثمان وعشرون يوما وأخرجه .. فقـال ماترى؟
فقال المـتطـبـب: أعـز هللا المـلـك أنا أهون على هللا من أن أعلم الغـيب، وهللا إني ال أعلم عمـري فكـيف 
أعلم عمـــرك!! ولكن لم يكن عنـــدي دواء إال الغـــم فلم أقدر أجلب إليك الغـم إال بهـذه الحـيـلة فإن الغـم 

يذيب الشـحم.
فأجازه الملك على ذلك وأحسـن إليه غاية اإلحسان وذاق الملك حالوة الفـرح بعـد مـرارة الغـم.

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

الحائز على نوبل الكيمياء عزيز سانجار
يف رحاب العلم واإلميان  

n  عزيز سانجار هو عالم تركي-أمريكي في مجال علم 
الوراثــة، ولد في صور القريبة من ماردين ســنة1946 
.حــاز على جائزة نوبل في الكيمياء ســنة 2015 بشــكل 

مشترك مع كل من بول مودريتش وتوماس ليندال. 
هــو عالم كيمياء حيويّة وبيولوجيا جزيئيّة تركّي الجنســيّة 
متخّصص في ترميــم الحمض النووي الريبوزي منقوص 
األكســجين، وفــي نقاط فحــص دورة انقســام الخليّة وفي 
الســاعة اليوماويّة. حصل في عام2015 على جائزة نوبل 
فــي الكيميــاء إلى جانــب كّل من توماس روبيــرت ليندال 
وبــول مودريتش لدراســتهم حــول فهم إصــالح الحمض 
النووي. قّدم ســنجار إسهامات في مجال دراسة انزيمات« 
فوتولياس » وفي ترميم استئصال النيوكليوتيد في البكتيريا 

وهو ما غيّر مجال عمله.
 يعمل ســنجار حاليّاً كأســتاٍذ في منحة سارة غراهام كينان 
في الفيزياء الحيويّة والكيمياء الحيويّة في مدرسة الطّب في 
جامعة كارولينا الشــماليّة، وهو عضٌو في مركز السرطان 
الشــامل التابــع لجامعة نــورث كارولينا، وهو المؤســس 
المشــارك لمؤسســة Aziz & Gwen Sancar، وهي 
منّظمــة غير ربحيّة تهدف إلى تعزيز الثقافة التركيّة ودعم 

الطاّلب األتراك في الواليات المتّحدة. 
ولد عزيز ســنجار في عائلة من الطبقة المتوّســطة الدنيا، 
في حّي ســافور بمدينة ماردين جنوب شرق تركيّا، بتاريخ 
8 ســبتمبر 1946، تكلّــم اللغــة العربيّة مــع أبويه واللغة 

التركيّة مع إخوته.
حّقق ســنجار طوال فترة حياته الدراســيّة نجاحــاً أكاديميّاً 
كبيــراً الحظه أســاتذته. كان ينوي خالل دراســته الثانوية 
دراســة الكيمياء، ولكنه اقتنع بدراســة الطّب بعد أن دخل 
إلى الجامعة برفقة خمســة زمالٍء له. درس ســنجار الطّب 

في جامعة اسطنبول. 

تلــقَّ ســنجار تعليمــه األساســّي في مدرســة تقع 
بالقرب من مسقط رأسه بحّي سافور. 

وحصل على شهادة في الطّب من جامعة اسطنبول 
في تركيّا، وحصل على درجة الدكتوراه في إنزيم 
االستنشاط الضوئي لإلشــريكية القولونية في عام 
1977 مــن جامعة تكســاس في داالس. ســنجار 
اآلن هــو اســتاذ فخري في مختبرات كلود ســتان 

روبرت. 
عزيز ســنجار هو عضــو فخرّي فــي األكاديمية 
التركيّــة للعلــوم واألكاديميّــة األمريكيّــة للفنون 

والعلوم. 
بعد حصوله على درجة الدكتوراه، ُرِفَض لسنجار 
ثــالث طلبات ِمنِح ما بعد الدكتــوراه، تولّى بعدها 
العمــَل كفنّّي في مختبر جامعة ييل كفني. اســتمّر 
فــي عمله هذا لمّدة خمس ســنوات وبدأ فيه العمَل 
فــي مجال ترميــم اســتئصال النوكليوتيــد، وهي 
آليّــة أخرى للحمــض النووي تعمل فــي الظالم. 
أوضح ســنجار التفاصيل الجزيئيــة لهذه العملية، 
وحــّدد إنزيم uvrABC والجينات التي ترمز له، 
واكتشف عالوة على ذلك أّن هذه اإلنزيمات تقطع 
الحبــل التالف من الحمض النــووي مرتين مزيلة 

بين 13-12 نيوكليوتيد تتضّمن الجزء التالف. 
بعد توضيحاته الميكانيكيّة إلصالح تبادل النوكليوتيدات، تم 
قبولــه كمحاضر في جامعة نورث كارولينا، وهي الجامعة 
الوحيــدة التــي رّدت بالقبول من بين خمســين جامعة تقّدم 
بطلبــاٍت لها. صّرح ســنجار ذات مــّرة أن لهجته في اللّغة 
اإلنجليزية كان لها أثر مدّمر على حياته المهنيّة كمحاضر. 
اكتشف سنجار في تشابل هيل، الخطوات الالحقة إلصالح 
اســتئصال النوكليوتيدات في البكتيريا وعمل على نســخة 

أكثر تعقيًدا من آليّة اإلصالح هذه عند البشر. 
تّم انتخاب عزيز ســنجار كأّول عضــو تركّي أمريكّي في 
األكاديمية الوطنيّة للعلوم في عام 2005. وهو أســتاذ في 
منحة ســارة غراهام كينان للكيمياء الحيويّة بجامعة نورث 

كارولينا في تشابل هيل. 
الجوائز

حــاز عزيز ســانجار على جائــزة نوبل في الكيمياء ســنة 
2015 بشكل مشترك مع كل من بول مودريتش وتوماس 

. DNA ليندال، وذلك ألبحاثهم في مجال ترميم الـ
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

*أن البصل الحلو، كان الفاكهة المفضلة عند قدماء 
الرومان.

من *أن الزيت والماء يمكن أن يختلطا إذا وضعت قطعة 
الصابون معهما.

*أن عنق الزرافة يحتوي على عدد من الفقرات يساوي العدد الموجود في عنق 
االنسان.

* أن مجموع ما تضعه أنثى الذباب من بيض طوال حياتها أكثر من 500 بيضة
*أن أطول الحروب في العالم هي حرب المائة عام بين فرنسا وبريطانيا، عام 1338م، 

واستمرت حتى عام 1453، أي دامت 115 عاماً

1879  - المخترع األمريكي »جورج سيلدين« يتقدم بطلب 
للحصول على براءة اختراع أول سيارة تسير بالبنزين. 

  1896 - اغتيال مبارك الصباح ألخيه الحاكم محمد بن 
صباح الصباح، واستيالئه على الكويت. 

  1914 - تأسيس شركة أفالم باراماونت لإلنتاج السينمائي. 
  1918 - نيكاراغوا تعلن الحرب على النمسا والمجر وألمانيا 

أبان الحرب العالمية األولى. 
  1921 - إلغاء عقوبة اإلعدام في السويد. 

  1936 - فرنسا تصدر قراًرا تعتبر فيه اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر. 
  1945 – فرنسا ترتكب مجازر في حق الجزائريين الذين خرجوا في مظاهرات يطالبونها فيها 

بالوفاء بعهدها. 
  1951 - إقرار عودة اليابان إلى األولمبياد. 

  1967 - تقديم المالكم محمد علي كالي للمحاكمة بتهمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية 
في الجيش األمريكي الذي كان يخوض حرًبا في فيتنام. 

مرة واحد مصري قال لمراته عاوز أشوفك 
بدون مكياج، قالتله ليه بتلف وتدور قول 

إنك عاوز تطلقني.

أول شربة تشربها من كأس العلوم الطبيعية ستحّولك لملحد ... لكنك 
ستجد اإلله ينتظرك في نهاية الكأس. 

                                                            فيرنر هايزنبيرغ

"اليل عضو الحنش يخاف من الحبيلة" 
يضرب المثل فيمن يرعبه كل شيء بعد تعرضه لتجربة 

مريرة أو صعبة. 

       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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ألكسندر تشوماكوف رائد نظرية العوملة  

n ألكســندر تشــوماكوف فيلســوف روســي و 
مّنظر ومنظــم المجتمع العلمــي، و متخصص في 

مجاالت الفلسفة ونظرية العولمة.  
 كّرس تشوماكوف حياته المهنية في الفلسفة لدراسة 
العولمــة وألف أكثر من 550 عماًل علمًيا وســبعة 
كتب علمية تم نشرها باللغات الروسية واإلنجليزية 

واأللمانية، الفرنسية والصينية والبولندية والتشيكية.
وصاغ تشوماكوف في كتاباته، »المبادئ األساسية، 
التي تشــكل األساس الفلســفي لعلم العولمة كمجال 
خاص للمعرفة الفلســفية.« يكشــف تحليله للعولمة 
أنها »تمثــل عملية تاريخيــة موضوعية وال تعتمد 
علــى النوايا اإليجابية )أو الســلبية( للدول أو الدول 
المنفصلــة.« وتركز على ثالوث المفاهيمي للثقافة، 
حضارة، والعولمة، والذي يعمل في »وتحليلها كما 
الخصائــص األساســية لمختلف النظــم الحضارية 
الثقافية والخصائص التــي ترتبط ارتباطا وثيقا مع 

بعضها البعض.«
 يجادل تشــوماكوف بأن الحــوار الحقيقي والمثمر 
بيــن الــدول المختلفة ممكــن ألن الطابــع العالمي 
للحضــارة يعمــل كعامل مّوحــد للبشــرية، »بينما 
التنّوع الثقافي هو أســاس التمايز بين الدول واألمم 

المختلفة.« 
حصل تشوماكوف على الجائزة في مسابقة »كتاب 

العام« للناشرين الروس لعام 2003 في فئة ترشيح 
»الموسوعي«. حصل على جائزة لنشر موسوعته 
الدولية، الدراسات العالمية، التي تم نشرها باللغتين 

الروسية واإلنجليزية.
فــي عام 2004، حصل أيًضا على الجائزة الدولية 
التــي تحمــل اســم« NK Ba’bakov »، والتي 
 )IFPA( منحتهــا الجمعية الدولية للوقــود والطاقة
»إلنجازات كبيرة في حل مشــاكل التنمية المستقرة 

لهندسة الطاقة والمجتمع«.
فــي عــام 2006، حصل علــى دبلوم للمشــاركة 
فــي تأليــف الطبعة الرابعــة من الكتاب المدرســي 
»الفلسفة«، وهو أحد »أفضل 300 كتاب مدرسي 
للتعليــم العالــي تكريمــا للذكرى الـ 300 لســانت 

بطرسبرغ ».
في عام 2015، أصبح تشــوماكوف دكتوًرا فخرًيا 
من جامعة والية الباشكيرية وفي نفس السنة حصل 

أيًضا على جائزة جوسي الدولية للسالم.

الغـم يذيب الشـحم



n أكــد ســفير الجزائــر بإيطاليــا عبد 
الكريــم طواهريــة أن الجزائــر تســتعد  
عــن  الطبيعــي  الغــاز  إمــدادات  لقطــع 
احتــرام  عــدم  أصــرت    إذا  إســبانيا 
االتفاقيــات الموقعة بين البلدين وتحويل 
ثالثــة  وجهــة  إلــى  الجزائــري  الغــاز 

المغرب.  
برومــا  الجزائــري  الســفير  وصــرح 
طواهريــة لوســائل اعــام إيطالية أمس 
نقلتهــا وكالــة األنبــاء اإليطاليــة  أنه اذا  
قررت إســبانيا إعادة تصدير الغاز الذي 
تشــتريه من الجزائر إلــى دول ثالثة في 
إشــارة الى المملكة المغربية ، فقد توقف 
الجزائــر بدورها اإلمــدادات إلى مدريد  
ألن إســبانيا ســتكون أول من يختار عدم 
الطاقويــة  االتفاقيــات  لبنــود  احترامهــا 

المبرمة مع الجزائر .
وعــاد الســفير الجزائــري الــى قضيــة 
انقــاب الحكومة االســبانية فــي موقفها 
تجــاه القضيــة الصحراويــة بمــا يدعــم 
المرفوض  المغربي  االستعماري  الطرح 
مــن قبــل المجموعة الدوليــة، مبرزا ان 

الجزائــر ال تعــرف لمــاذا  االنقاب في 
هــذا الموقــف ،لكــن يمكننــا تخيــل ذلك 
مجــددا التأكيــد أن الجزائــر ليــس لديها 
مشــاكل مع الشعب اإلسباني الذي رفض 
بــدوره قــرار حكومــة باده تجــاه أخر 

مســتعمرة في القارة اإلفريقية .
وأمــام عزم الجزائر علــى قطع إمدادت 
الغاز الطبيعي الى إســبانيا في حالة عدم 
احترامهــا للبنــود التعاقدية مــع الجزائر 
ســارعت الحكومة االســبانية عن طريق 

وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس 
حســب ما تداولتها امس السبت الصحافة 
اإلســبانية الى طلب وســاطة ومســاعدة 
ممثــل السياســة الخارجيــة والدفــاع في 
المفوضيــة األوروبيــة جوســيب بوريل 
لتجــاوز هــذه  الجزائــر  للوســاطة مــع 
األزمــة وتفــادي أزمــة وقود بإســبانيا، 
الســيما وان الجزائر تضمــن احتياجات 
اســبانيا من الغاز الطبيعي بأكثر من 70 

بالمائة منذ عقود .

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 19/ 07
الجزائر : 22/ 13
وهران : 26/ 14 

الفجر  : 03.54
الظهر   : 12.31
العصر  : 16.18
املغرب  : 19.32
العشاء : 21.01

مواقيت الصالة 
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سفير الجزائر بروما عبد الكريم طواهرية  يؤكد:  

الجزائر ستقطع  الغاز عن إسبانيا في حال 
إصرارها على إعادة تحويله للمغرب

ال يختلــف اثنــان  في أن دائــرة الجريمة 
اتســعت بشــكل مخيف فــي بادنا ، حيث 
بــات المواطن يخشــى أن  يتــرك ابنه أو 
ابنتــه يقصــدان المؤسســة التعليمية دون 
رفيق ، ونحن نسمع عن ولوج المخدرات 
والثانويــات  المتوســطات  والمهلوســات 
والجامعات ما يشــكل خطــرا محدقا على 

حياة أبنائنا وعلى مســيرتهم التعليمية.
بخطــر  كبيــر  بشــكل  مهــددة  الجزائــر 
التــي  العقليــة  والمؤثــرات  المخــدرات 
تؤكــد مصالح األمــن والــدرك الوطنيين 
أنهــا تدخل باألطنان مــن حدودنا الغربية 
قادمــة من البلد الجار غيــر الصالح ،كما 
تعبر حدودنا الشــرقية وحتــى في أقصى 
صحرائنــا الشاســعة، وهوما جعل الجيش 
الوطنــي الشــعبي ينخــرط فــي معركــة 
أباطــرة  الظاهــرة ومحاصــرة  محاربــة 
المخدرات شــرقا وغربا ،شــماال وجنوبا 
..حرب مســتمرة ودون هوادة للتقليل من 
خطر هــذا المــارد الذي يســتهد الجزائر 
وأبنائها ، الســيما شبانها. حرب يجب أن 
تدّعــم مــن قبــل كل الجهــات المختصة ، 
والضــرب بيٍد من حديد كل من تســول له 
نفســه المتاجــرة أو الترويــج  وإنتاج هذه 

السموم..
اليــوم وأكثر من أي وقت مضى أصبحت 
الجريمــة المنظمــة العابرة للحــدود تهدد 
كيــان األمــم والمجتمعــات ..ومجتمعنــا 
صــار مرتعــا لتجــارة وترويــج وحتــى 
إنتاج المخــدرات والمؤثرات العقلية التي 
تســتهلك علــى نطــاق مدمر في أوســاط 
الشــباب بالدرجة األولى.. والمطلب اليوم 
هو أن تســلط أقصــى العقوبــات في حق 
مجرمي المخدرات والمهلوسات وكل من 
يتواطــأ معهم مهما كانــت صفته ومكانته 
..وإال فــإن األمور ســتزداد تعقيــدا أكثر 
وتبــرز جرائم أخرى لها عاقة مباشــرة 
بالســموم على غــرار جرائم القتــل التي 
صــارت تهّز مدننا يوميا وبأبشــع الصور 
،وال تفــرق بين االبــن واألب ،أو الزوج 

وزوجه وهلما جّر .
آخــر الكالم ..إن كنا فعا نســعى للقضاء 
بــكل  للجريمــة  الخطيــر  التنامــي  علــى 
أنواعهــا ، فالبدايــة بعــدم تــرك الفرصة  
لمناورة المجرميــن و«لتعنترهم«، فحتى 
مــن يضبــط بحوزته غرام مخــدرات أو 
كبســولة مهلوســات قط يتــرض أن يكون 
العقــاب قاســيا والضرب كما ســبق ذكره 
بيــٍد من حديــد كمــا يقــال ..وأملنا أن ال 
نشــاهد أي مجــرم يلــج الســجن بتهمــة 
مخــدرات أو مهلوســات  أو جريمــة قتل 
،وغير ذلك من الجرائم، لنســمع أو نرى 
أنــه يتجــول بحرية ،بــل ويمتطــي أفخم 
المركبات وأحيانا يفتخر بفســاده وظلمه، 
ويبقــى خطــره مصــدر تهديــد للمجتمــع 

والعباد . 
                             يزيد ســلطان             

الرضب بيٍد 
من حديد 

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

التاليين : 
031741609

 0550303249

طالعوا جريدة عني الجزائر عىل الرابط 
www.aineldjazair.dz

باقة األخبار  

n جريمــة جديدة أخرى تضاف إلى سلســلة الجرائم  
المروعة التي اضحت والية تبســة مسرحا لها بين فترة 
واخرى اذ اســتيقظ ســكان والية تبسة عموما وعاصمة 
الوالية خصوصا أول أمس ، الجمعة  على هول جريمة 
تقشعر لها االبدان اثر اقدام سيدة على قتل زوجها منذ 
ــل للمازوت على  حوالي 4 اشــهر ،وحملها داخل برمي
متن ســيارة والتوجه للجبل رفقــة مجهول او مجهولين 
ــدوق نحل فوق مكان  ــه بذات البرميل ووضع صن ودفن
قبــر لتضليل اي شــبه تحوم حــول ذات المكان  ، ثم  ال
التوجــه فــي اليوم الموالي لمصالح االمــن وتقديم باغ 
ــة البحث  ــه ،ورغم مســاعي عائلة الضحي اب حــول غي
ــح االمن التي قادت في  المســتمر وكذا تحقيقات مصال
ــة الى كشــف قبر الضحية » مــن عائلة قتال »   نهاي ال

في جبل الدرمون .   
بعــد مقتل الشــاب الضحية العامل البســيط من طرف 
زوجته » قد يكون معها شركاء في الجريمة التحقيقات 

االمنية  مستمرة  
الضحية كما سبق ذكره تم وضعه في برميل باستيكي 
ــى اثرهــا تم جلب«كــراء »مركبة  ســعته 200 لتروعل
ــداي ،وتم وضــع الجثة داخل البرميــل في مؤخرة  هيون
بناء وصندوق  ل الهيونداي ووضع بعض االلواح المعدة ل
ــد الوصول الى منطقة عين ســاري بمحيط  لنحل،وعن ل
جبل الدكان،اين تتواجــد مزرعة والد المتهمة تم انزال 
كل الحاجيات وذهاب صاحب الســيارة إلى حال سبيله 
،ايــن تم حفر على شــكل قبر ووضــع البرميل بداخله 
ــدوق النحل فوق المكان  التراب  ووضع صن وردمهــا ب
لتضليل اي كان ،وانما االمر يتعلق بخلية نحل ال غير 
. مع االشــارة ان الجانية هي ابنة عم  المتهمة ســكينة 
يها باإلعدام في قضية  المتواجدة في السجن ومحكوم عل
قتل زوجها ســنة 2015 ،وبناء قبر له داخل مســتودع 
ــه متواجد في  بيــت والتصريح بغيابه على أســاس ان ال

بلد المجاور تونس .  ال
                                                      هواري غريب

.. والعثور عىل جثة شاب 
معلقة بقطعة حبل 

بمزنله بتبسة
n عثر، صباح أمس السبت، على جثة شاب في ال25 
مــن عمره  معلقة بقطعة حبل بمرأب  العائلة بمســكن 
الشاب حســب بيان للحماية المدنية التي تدخلت رفقة 
ــح االمن وبعــد تحقيق المعاينة وفــق االجراءات  مصال
ــة  والقضائية في مثل هــذه الحاالت تم تحويل  ي قانون ال

الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تبسة .
                                                                هواري غريب 

تقتل زوجها وتحمله يف برميل 
للمازوت عىل منت سيارة 
وتدفنه يف الجبل بتبسة  

ــة  قــل غــرب والي ــة ال دي ل n اهتــزت، أول أمــس، ب
ســكيكدة، على وقــع جريمة قتل راح ضحيتها شــاب 
في عقده الرابع يدعى »هشام. ج« من بلدية الزيتونة 

المجاورة .
ــل القضية تعــود الى حدود الســاعة منتصف  تفاصي
لكتيبة  ــي ل ــدرك الوطن يــل، حيــث تلقت مصالح ال ل ال
ــاده اســتقبال مصلحة  قــل باغا مف ــة فــي ال يمي االقل
ــادر  نطور  ق االســتعجاالت الطبية بمستشــفى عبد ال
يه أثار طعن متعــددة، حيث حاول الفريق  شــاب و عل
الطبي اســعافه غير أنه فارق الحياة ...مصالح الدرك 
يقا في  تنقلت الى عيــن المكان ، أين فتحت تحقيقا دق
تأكد بأن االمر يتعلق بجريمة  ــة ،افضى على ال القضي
ــذي يقطــن فــي بلدية  قتــل راح ضحيتهــا الشــاب ال
الزيتونة المجاورة ،ويتعلق األمر بالضحية »هشام ج 
» كما تم توقيف عدد من األشخاص من بينهم المشتبه 
به الرئيســي في الجريمة ،و عدد من المرافقين الذين 
ــى التحقيق في انتظــار تقديمهم امام  ــم تحويلهم عل ت

يابة المختصة. ن ال
                                                         نورالدين ب       

مقتل شاب يف ظروف غامضة 
يف منطقة القبيبة ببلدية القل 

يف سكيكدة

يــم العالي  ــوزارة التعل أكــد األميــن العام ل
والبحــث العلمي، نورالديــن غوالي، على 
اهميــة الحــدث العلمــي الذي ســتحتضنه 
جامعــة فرحات عباس بســطيف في الفترة 
مــن 15 الى 19 ماي الجاري،ووصف ذات 
المســؤول ،في ندوة صحفية عقدها ،أمس 

الســبت، بقاعة المحاضرات مولود قتســم 
باز،  نايت بلقاســم بجامعة ســطيف بحي ال
غــرب مدينــة ســطيف، الحــدث المتمثــل 
ــي،  بأنه مهم  في االســبوع العلمي الوطن
جــدا لألســاتذة والطلبة وكل المؤسســات 

بالوطن.   الجامعية 
لتظاهرة تقديم   ويتضمــن البرنامج الكامل ل
محاضــرات: ذات قيمــة علمية وأثر واضح 

)4محاضريــن  المســتدامة  ــة  تنمي ال فــي 
ــة، أي بمجمــوع 12  ــدوة جهوي عــن كل ن
تنقســم  والتي  المعارض:  محاضر(،واقامة 
إلى 3 أجنحة بمــا يتضمن:الجناح الخاص 
5معــارض  ــي:  العال ــم  ي تعل ال بمؤسســات 
ــة فــي كل موضوع، أي  لمشــاريع إبتكاري
ــة  ــدوة جهوي ــكل ن 15 معــرض ل بمعــدل 
الخــاص  ــاح  معرض.الجن  45 بمجمــوع 
بمراكــز ووحــدات البحث خــارج الجامعة: 
معرضــان في كل موضــوع، أي بمجموع 6 
النوادي العلمية:  معارض.الجناح الخاص ب
معرضــان )02( فــي كل موضوع لكل ندوة 
جهوية، أي بمعــدل 06 معارض لكل ندوة 

ــة، بما مجموعه 18 معرض. جهوي
يم العالي  تعل كما ســيتم ترتيب مؤسسات ال
ــادرة التي  ــر 2022: وهي المب فــي الجزائ
م العمــل بها ألول مــرة فــي الجزائر،  ســيت
ــم على 05 محاور  ي ي تق حيــث يرتكز هذا ال
)25نقطــة(. والتكويــن  ــم  ي تعل هي:ال
نقطة(.التطويــر   35( العلمــي  البحــث 
نقطــة(.  20( ــكار  ت واإلب التكنولوجــي 
ــى المحيط الدولي )10 نقاط(. اإلنفتاح عل
الحوكمة )10نقاط(،و ســيتم فتح األرضية 
ــكل  ل والترشــح  لتســجيل  ل المخصصــة 

القطاع . مؤسسات 

األمني  العام لوزارة التعليم العايل من سطيف 

اعتماد ترتيب الجامعات الجزائرية ألول مرة يف الجزائر

الجزائر: ربيع ـ م

سطيف:نورالدين بوطغان
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