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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

الرئيس تبون يهنئ مولودية البيض واتحاد 
خنشلة بالصعود إلى المحترف األول 

مدرب  بيولي  ستيفانو  التقني  تعّرض 
إسماعيل بن ناصر في فريق ميالن آسي 
إحراز  بعد  غريبة  حادثة  إلى  اإليطالي، 

األحد. مساء  البطولة  لقب 
لقب  إلى  ترمز  التي  الكأس  عن  وفضال 
الكرة  اتحاد  سلّم  اإليطالية،  البطولة 
وأعضاء  لالعبي  ميداليات  المحلّي 

للميالن. الفني  الجهاز 
ميالن  فريق  العبي  احتفال  غمرة  وفي 
أرضية  الجمهور  اقتحم  ِبالتتويج،  آسي 
من  الُمشّجعين  أحد  واقترب  الميدان، 

الميدالية. منه  واختلس  بيولي  المدرب 
والالفت أن اللص لجأ إلى موقع التواصل 
صورة  ونشر  “إنستغرام”،  االجتماعي 
ثم  بيولي”!  “شكرا،  وكتب:  للميدالية، 
عاد بعد فترة وقام ِبإغالق صفحته، ربّما 

عنه. للبحث  وتفاديا  لألثر،  تبديدا 
اإلعالم  وسائل  تقارير  أحدث  ونقلت 
ستيفانو  المدرب  لسان  على  اإليطالي 
يملك  وال  ثمينة  الميدالية  إن  قوله،  بيولي 

إليه. يُعيدها  ِبأن  اللص  ويُناشد  غيرها، 
وكاالت

الدرك يتحرك لمواجهة  
الصيد العشوائي واالتجار 
غير الشرعي بالحيوانات 

البرية بجيجل

أكد معهد باستور بالجزائر، في بيان له يوم الثالثاء، 
عدم تسجيل أو تأكيد أي حالة إصابة بمرض جدري 
بالجزائر،  اليوم  غاية  إلى  بها  مشتبه  حالة  أو  القرود 
الفتا إلى أنه سيعلم عن أي معلومة جديدة تخص هذا 
www.pasteur. الموضوع عبر موقعه االلكتروني

dz وصفحته الرسمية على الفايسبوك.
و كان معهد باستور قد نشر بتاريخ 22 ماي 2022 
مرض  حول  إعالمية  مذكرة  الرسمي,  موقعه  على 
من  عدد  عبر  إصابات  تسجيل  بعد  القرود,  جدري 
البلدان حول العالم, قدم من خاللها معلومات حول هذه 

العدوى, أصلها وتشخيص المرض.
و أوضح المعهد في المذكرة أن المرض نادر ينتج عن 
اإلصابة بفيروس جدري القرود الذي ينتمي إلى جنس 
عندما   1958 عام  اكتشافه  وتم  القشرية  الفيروسات 
مستعمرات  في  مرتين  بالجدري  شبيه  مرض  تفشى 
هنا  ومن  البحث,  لغرض  تربيتها  تمت  التي  القرود 

اشتق اسم »جدري القرود«.
و لفت إلى أن المصدر الطبيعي لجدري القرود غير 
والرئيسيات  اإلفريقية  للقوارض  يمكن  إذ  معروف, 
وإصابة  الفيروس  إيواء  القرود(  )مثل  البشرية  غير 

في  وتضخم  جلدي  طفح  شكل  على  ويظهر  البشر, 
الغدد الليمفاوية.

و بخصوص تدابير الوقاية من جدري القرود, أوضح 
فيروس  من  للوقاية  مشابه  األمر  أن  باستور  معهد 
في  الكمامة  بارتداء  وذلك  )كوفيد19-(,  كورونا 
األماكن العامة والمغلقة, غسل األيدي والمحافظة على 

التباعد الجسدي لمسافة 1 متر على األقل.
الحيوانات  مع  المباشر  االحتكاك  بتجنب  يوصي  كما 
المشتبه في حملها للفيروس أو المريضة أو النافقة في 
المناطق التي تشهد انتشارا للمرض, عزل المرضى, 
مع  التعامل  حال  في  الوقائية  األدوات  واستعمال 

ق ـ والمصابين.

معهد باستور يؤكد عدم تسجيل أي إصابة 
بمرض جدري القرود في الجزائر

نظمت،أمس، المجموعة االقليمية للدرك الوطني يوما اعالميا 
الشرعي  غير  واإلتجار  العشوائي  الصيد  حول  تحسيسيا 
بالحيوانات البرية بمشاركة إطارات من الدرك الوطني،األمن 
الجمارك  أقسام  مفتشية   ، الغابات  محافظة  الوالئي، 

،الحظــــــــيرة الوطنية لتازة والفدرالية الوطنية للصيادين.
للدرك  االقليمية  المجموعة  قائد  القاها  بكلمة  اللقاء  وافتتح 
الوطني أوضح فيها أن الغرض من هذا اليوم االعالمي هو 
الخروج  و  الشركاء  مختلف  بين  التجارب  و  األفكار  تبادل 
بتوصيات بناءة للحد من ظاهرة الصيد غير الشرعي وحماية 

الثروة الحيوانية.
وقبل الشروع في جدول أعمال هذا اليوم التحسيسي قام السيد 
الوالي رفقة السيد قائد المجموعة االقليمية للدرك الوطني و 
الوفد المرافق بزيارة ورشات خاصة بمختلف وحدات الدرك 
الوطني على غرار األمن العمومي ، أمن الطرقات ،الشرطة 
خاصة  ورشة  إلى  باإلضافة  البيئة  حماية  فرقة  و  التقنية 

بمحافظة الغابات و الحظيرة الوطنية لتازة .
تتمحور  مداخالت  عدة  تقديم  التحسيسي  اليوم  هذا  تخلل  كما 
حول: جرائم اإلتجار غير الشرعي بالحيوانات البرية و آثارها 
الحيوانات  لحماية  التشريعي  اإلطار  و  الوطني  األمن  على 
البرية و الثروة الحيوانية التي تزخر بها والية جيجل ، دور 

الجمارك في مجــــــــال 
مكافحة هذه الظاهرة و مقاربة األمن الوطني في مجال مكافحة 
اإلتجار غير الشرعي بالحيوانات البرية نشطها كل من قائد 
الكتيبة اإلقليمية للدرك الوطني بالعوانة و إطارات من مصالح 

األمن الوالئي، مفتشية الجمارك ومحافظة الغابات.
نصرالدين دربال

رغد صدام حسين تنعى 
السكرتير الخاص لوالدها

العراقي  واإلعالم  الثقافة  وزير  حمادي  يوسف  حامد  توفي 
صدام  الراحل  العراقي  للرئيس  الخاص  والسكرتير  األسبق 

حسين.
ونعت رغد صدام حسين الحمادي الذي وافته المنية اليوم في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة عن عمر ناهز 87 عاما.
الثقافة  وزير  منصب  تقلد   1935 العام  مواليد  وحمادي 
واإلعالم ثم وزير الثقافة، باإلضافة إلى سكرتير صدام حسين 
العراقية  السلطات  وأطلقت   ،2003 مايو   1 في  اعتقل  قد 

سراحه في 12 أبريل 2012.
في  أصدرت  قد  العراق  في  العليا  الجنائية  المحكمة  وكانت 
17 عاما على  بالسجن  2011، حكما  العام  الثالث من مايو 
وزير الثقافة واإلعالم حامد يوسف حمادي بعد إدانته بتصفية 
بعد  عنه  وأفرجت  عادت  أنها  أكراد إال  عراقيين  مواطنين 

مكوثه قرابة العام في السجن وذلك لثبوت براءته.
شفق نيوز

جرائم إرسائيل لن تجد من يردعها

بدون تعليق

مدرب ميالن يترجى 
لصا سرق ميداليته 

بإعادتها له

هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم االثنين، فريقي مولودية البيض واتحاد خنشلة 
بمناسبة تحقيقهما الصعود لدوري المحترفين المحلي لكرة القدم.

االلتحاق  وأنصاره،  البيض  لمولودية  »مبروك  قائال:  تويتر  على  حسابه  في  تبون،  وغرد 
القادمة،  البطولة  خالل  مشواره  في  للفريق  التوفيق  كل  أتمنى  القدم.  لكرة  األول  بالمحترف 

وتحقيق المزيد«.
ومدينة البيض، هي مسقط الرئيس تبون، الذي لم يتخلف أيضا عن تهنئة نادي اتحاد خنشلة، 
وقال في تغريدة أخرى: »مبروك الصعود التحاد خنشلة ومناصريه، إلى الرابطة المحترفة 

األولى لكرة القدم، بالتوفيق في بطولة الموسم المقبل وحظ موفق في مشواره الكروي«.
وحقق مولودية البيض إنجازا تاريخيا بصعوده لدوري المحترفين، فيما يعود اتحاد خنشلة للعب 

بدوري األضواء بعد نصف قرن من الغياب.
ق.و
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تدوم 3 أيام وبدعوة من نظيره اإليطالي

الرئيس تبون يشرع اليوم في زيارة إلى إيطاليا 
الجمهوريــة  رئيــس  يقــوم   n
عبــد المجيــد تبــون، بدايــة مــن 
اليــوم األربعــاء  بزيــارة دولــة، 
بدعــوة  إيطاليــا  إلــى جمهوريــة 
اإليطالــي ســيرجيو  نظيــره  مــن 

ماتاريــال تــدوم ثالثــة أيــام.
لرئاســة  بيــان  فــي  وجــاء 
مــن  بدعــوة  أنــه  الجمهوريــة 
رئيــس جمهوريــة إيطاليــا الســيد 
ســيرجيو ماتاريــا، يشــرع رئيــس 
المجيــد  عبــد  الســيد  الجمهوريــة 
األربعــاء   اليــوم  ابتــداء  تبــون، 

ــة  ــة، إلــى جمهوري ــارة دول فــي زي
أيــام. ثاثــة  تــدوم  إيطاليــا 

ــة خاصــة،  ــارة أهمي وتكتســي الزي
الصداقــة  أواصــر  تمتيــن  فــي 
العاقــات  وتعزيــز  التاريخيــة، 
المجــاالت،  عديــد  فــي  الثنائيــة، 
االقتصــادي،  الجانــب  وبخاصــة 
ضمــن رؤيــة جديــدة للرئيســين، 
تهــدف إلــى بعــث ديناميكيــة جديــدة 
للحــوار والتعــاون االســتراتيجي، 
بيــن البلديــن الجاريــن والصديقيــن.
                                ربيع م 

n أكــدت لجنــة الشــؤون الخارجيــة 
والتعــاون والجاليــة بالمجلــس الشــعبي 
الوطني, الثالثاء, على لسان رئيسها محمد 
هاني, حرصها على رفع انشغاالت الجالية 
الوطنيــة بالخارج, ســيما منهــا المتعلقة 
بتخفيض أســعار التذاكر بغية تمكينها من 

زيارة الوطن في ظروف مالئمة.
 وأوضــح هني في ندوة صحفية خصصت 
الوطنيــة  الجاليــة  انشــغاالت  لموضــوع 
بالخــارج, أن اللجنــة تســهر علــى رفــع 
مجمــل انشــغاالت أفــراد الجاليــة وتعمل 
مــن أجل إيجاد الحلول المناســبة من خال 
رفع مطالبها إلى الســلطات المعنية, مؤكدا 
وجــود تواصل مســتمر مع أفــراد الجالية 
عبــر مختلــف القنوات المتاحــة وأبرز في 
هذا الشــأن أن اللجنة ال تملك ســلطة اتخاد 
القــرار, لكنهــا تســعى إلى إيجــاد الحلول 
لتجــاوز اإلشــكاليات  المناســبة  والبدائــل 
المطروحة, مســتدال في هــذا الصدد برفع 
االنشغال المتعلق ببرنامج الرحات الدولية 

الجويــة والبحرية وتأثيــر ذلك على ارتفاع 
أســعار التذاكــر, وهــذا تزامنا مع موســم 
االصطياف 2022 واعتبر في هذا المنحى 
أنه بحلول شــهر جوان القادم, سيتم تسجيل 
تراجع في أسعار هذه التذاكر بسبب تكثيف 
برنامج الرحات الجوية والبحرية, وهو ما 
ســينعكس--مثلما قال-- على األسعار التي 

تخضع لمبدأ العرض والطلب.
 وبالمناسبة, ثمن السيد هاني التعليمات التي 
أسدها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد 
تبــون, بخصــوص مراجعة أســعار تذاكر 
النقل الجــوي والبحري لفائدة أفراد الجالية 
الوطنيــة في الخارج وكــذا مراجعة النظام 
الهيكلي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية 
وطريقة تســييرها بما يتماشــى والمقاييس 
العالميــة, باإلضافــة الــى الترخيــص لها 
بشــراء 15 طائــرة لفتــح خطــوط جديدة 
واقتنــاء بواخــر لنقل المســافرين والســلع 

والحبوب.
                                       ربيع م 

السيما فيما يتعلق بخفض أسعار التذاكر

لجنة الشؤون الخارجية بالربلمان تؤكد حرصها 
عىل رفع انشغاالت الجالية الوطنية بالخارج

الصناعــة,  وزيــر  أكــد    n
احمــد زغــدار, الثالثــاء بالجزائــر 
االســتثمار  قانــون  ان  العاصمــة, 
قويــة  دفعــة  سيشــكل  الجديــد 
ــي  ــة للعمــل ف للمؤسســات الجزائري
ــل  ــي ظ ــتثمار ف ــزة لالس ــة محف بيئ
لتطلعــات  يســتجيب  مالــي  نظــام 

المشــاريع. أصحــاب 
كلمتــه  فــي  الوزيــر  شــدد  و 
نــدوة وطنيــة  االفتتاحيــة ألشــغال 
كآليــة  المالــي  »الضمــان  حــول 
الصغيــرة  المؤسســات  لدعــم 
مــن  المنظمــة  المتوســطة«,  و 
ــروض  ــان الق ــدوق ضم طــرف صن
ــرة والمتوســطة,  للمؤسســات الصغي
ســنة  تكــون  ألن  العمــل  علــى 
بامتيــاز,  صناعيــة  ســنة   2022
ــون  ــة بالقان ــا مدعوم ــا انه خصوص
الــذي  االســتثمار  لترقيــة  الجديــد 
مبــدأ حريــة  إرســاء  إلــى  يهــدف 
اكــد  كمــا  والمبــادرة  االســتثمار 
الجديــد  النــص  الســيد زغــدار أن 
ــباك  ــات الش ــز صاحي ــد تعزي يجس
آلجــال  كبيــر  وتخفيــض  الموحــد 
ــة  ــات االســتثمار, إضاف معالجــة ملف
إلــى تحفيــزات لصالــح االســتثمارات 
األجنبيــة المباشــرة التــي مــن شــأنها 
ونقــل  الشــغل  مناصــب  خلــق 

والخبــرات. التكنولوجيــا 
النــدوة,  هاتــه  بخصــوص  و   
اوضــح الوزيــر انهــا تنــدرج فــي 
رئيــس  توصيــات  تجســيد  إطــار 

التكفــل  بضــرورة  الجمهوريــة 
بانشــغاالت المتعامليــن االقتصادييــن 
مشــاريعهم  بإنجــاز  يتعلــق  فيمــا 
ــيد  ــف الس ــذا, يضي ــا و له وتطويره
زغــدار, لجــأت الســلطات العموميــة 
إلــى وضــع هيــاكل دعــم متخصصــة 
فــي ميــدان الضمانــات الماليــة علــى 
غــرار صنــدوق ضمــان قــروض 

ــرة والمتوســطة,  المؤسســات الصغي
الــذي يعتبــر أحــد هــذه األجهــزة, 
ــدف  ــرى به ــات أخ ــب هيئ ــى جان إل
ــى  تســهيل حصــول المســتثمرين عل
القــروض البنكيــة . كما ذكــر الوزير 
ــت  ــة أصبح ــات الممنوح ان الضمان
بموجــب قانــون الماليــة التكميلــي 
لســنة 2009 تكتســي صفــة ضمــان 

بهــدف  وكــذا  الجزائريــة  الدولــة 
منــح الضمانــات الكافيــة للملفــات 
البنــوك,  المودعــة علــى مســتوى 
شــروط  تســتوفي  حينمــا  خاصــة 
والدراســة  االقتصاديــة  النجاعــة 
الكافيــة للســوق فــي بعديهــا الوطنــي 

والدولــي.
                               ربيع م 

بهدف العمل يف بيئة محفزة زغدار يؤكد

قانون االستثمار الجديد يشكل دفعة قوية للمؤسسات الجزائرية للعمل يف بيئة محفزة

يف زيارة تقوم بها منذ االثنني

المبعوثة الخاصة بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج تعاني أوضاع الجالية الوطنية بتونس

n شــرعت المبعوثــة الخاصــة بالجاليــة الوطنيــة 
المقيمــة بالخــارج, طــاوس جلولــي حــدادي, منــذ 

أمــس بجولــة إلــى تونــس بهــدف االطــالع علــى 
أوضــاع الجاليــة الجزائريــة المقيمــة فــي هــذا 

البلــد.
ــا,  ــدادي جولته ــي ح ــيدة جلول ــتهلت الس ــد اس و ق
ــراد  ــت اف ــث التق ــكاف, حي ــة ال ــى مدين ــارة ال بزي
الجاليــة الجزائريــة, بمقــر القنصليــة الجزائريــة 
الجزائــر  ســفير  بحضــور  المدينــة,  هــذه  فــي 
بتونــس, الســيد عــزوز بعــال, والمديــر العــام 
ــارج,  ــة بالخ ــة الوطني ــة والجالي ــؤون القنصلي للش
الســيد فريــد بولحبــال, و قنصــل الجزائــر, الســيد 
ــة الخاصــة  ــت المبعوث ــد تبادل بوبكــر هاشــمي و ق
ــو  ــي ج ــرى ف ــذي ج ــاء االول, ال ــذا اللق ــال ه خ
ودي ومســؤول, اطــراف الحديــث مــع الرعايــا 
ــد, و  ــذا البل ــي ه ــم ف ــول وضعيته ــن ح الجزائريي
ــة بمشــاركتهم  ــذا حــول الســبل والوســائل الكفيل ك
فــي الحركيــة و البنــاء الوطنــي, طبقــا لتوجيهــات 
ــون. ــد تب ــد المجي ــيد عب ــة, الس ــس الجمهوري رئي

طرحهــا  التــي  باالنشــغاالت  علمــا  واحيطــت 
التــزام  مختلــف المتدخليــن, كمــا أكــدت علــى 
الوطنيــة  الجاليــة  بمرافقــة  الوطنيــة  الســلطات 

تنــدرج جولــة  و  باســتمرار.  إليهــا  واإلصغــاء 
الســيدة جلولــي حــدادي بتونــس فــي اطــار تجســيد 
تعليمــات رئيــس الجمهوريــة, الراميــة الــى حمايــة 
ــاركتها  ــز مش ــارج, و تعزي ــة بالخ ــة الوطني الجالي
فــي التجديــد الوطنــي  وذكــرت بهــذه المناســبة 
باللقــاء الــذي خــص بــه رئيــس الدولــة ممثلــي 
التــي  الدولــة  الوطنيــة, خــال زيــارة  الجاليــة 
ــس, يومــي 15 و 16 ديســمبر  ــى تون ــا ال ــام به ق

األخيــر.
 كمــا اســتقبلت المبعوثــة الخاصــة المكلفــة بالجاليــة 
ــى  ــا ال ــة المقيمــة بالخــارج, خــال زيارته الوطني
مدينــة الــكاف, مــن قبــل محافــظ المدينــة, مختــار 
لنوعيــة  ارتياحــه  عــن  اعــرب  الــذي  نفــزي, 
تونــس,  فــي  الجزائرييــن  المواطنيــن  اندمــاج 
ــة  ــاء بدراســة اوضــاع الجالي ــذا اللق ــا ســمح ه كم
الجزائريــة علــى مســتوى هــذه المنطقــة الحدوديــة 
حــدادي,  جلولــي  الســيدة  الجزائروســتقوم  مــع 
ــن  ــى الدائرتي ــل ال ــة, بالتنق ــذه الجول ــار ه ــي اط ف

ــس. ــة و تون ــن قفص ــكل م ــن ل القنصليتي
                                               ربيع م 

n وقعت مؤسســة اتصــاالت الجزائر 
مــع البنــك الوطنــي الجزائــري اليــوم 
الثالثاء بالجزائر العاصمة, على اتفاقية 
يتم من خاللها تســهيل الدفع االلكتروني 
لفائدة الزبائن لتســديد الفواتير الهاتفية 
وتعبئــة مختلــف اشــتراكات االنترنيت 
باســتعمال التطبيــق المحمــول الجديــد 
للبنــك »WIMPAY-BNA«. ووقــع 
على هــذه االتفاقية التي تــم من خاللها 
الشروع في إطالق هذه العملية الجديدة 
لتسهيل الدفع االلكتروني لفائدة الزبائن, 
الرئيس المدير العام التصاالت الجزائر, 
عادل بــن تومــي, والمدير العــام للبنك 

الوطني الجزائري, محمد لمين لبو.
 وفــي تصريــح صحفــي أدلــى به عقب 
التوقيــع على هذه االتفاقيــة, أكد الرئيس 
المديــر العام التصــاالت الجزائــر بأنه 
يمكــن لزبائــن اتصــاالت الجزائر الذين 
يحملون حسابا مفتوحا لدى البنك الوطني 
الجزائري والمشــتركين في خدمة البنك 
عن بعد تســديد فواتيرهم الهاتفية وتعبئة 
مختلــف اشــتراكات انترنــت اتصاالت 
الجزائــر وخدمة الجيل الرابع باســتخدام 
هــذا التطبيــق  وفــي هــذا اإلطــار, أكد 
الســيد بن تومي أن هــذا اإلجراء الجديد 
سيسهل عملية دفع فواتير الهاتف وتعبئة 

االنترنــت وتعميم الرقمنة فــي الجزائر, 
مشــيرا إلــى أنه يمكــن للزبــون تحميل 
تطبيــق البنــك مجانــا وتقديــم معلومات 
متعلقــة بالحســاب البنكــي المفتوح لدى 

البنك الوطني الجزائري
 وقــال الرئيس المدير العــام التصاالت 
الجزائر في هذا اإلطار بأن هذا المسعى 
يتدرج ضمن الجهود التي تبذلها مؤسسته 
مــع البنــك الوطني الجزائــري من أجل 
تسهيل وتحسين الخدمة لفائدة المواطنين 
من خال تمكينهم من دفع فواتيرهم عبر 

وسائل آمنة وسريعة
من جهته, أكد المدير العام للبنك الوطني 
الجزائــري علــى أهميــة هــذا اإلجراء 
الجديــد الذي سيحســن الخدمــة للزبائن 
بدفــع الفواتيــر عبــر الهاتــف المحمول 
الذكــي وتعبئــة اشــتراكات االنترنيــت 
بســرعة, من خال اللجــوء إلى التطبيق 
المحمــول الجديد للبنك ويرى الســيد لبو 
بــأن هذا التطبيق الجديد ســيعزز الخدمة 
العمومية ويســاهم في مواكبة التطور في 
هذا المجال مذكرا بأن مؤسسته ستواصل 
في هذا المســعى لتســخير مبدأ تحســين 
الخدمة كنموذج ناجح في كل المؤسسات 

والبنوك العمومية األخرى.
                                        ربيع م 

لتسهيل الدفع اإللكرتوين

توقيع إتفاقية رشاكة بني اتصاالت الجزائر 
والبنك الوطني الجزائري
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الوطني  الجيش  أركان  أشرف رئيس 
شنقريحة,  السعيد  الفريق  الشعبي, 
ثانية,  الثالثاء بالناحية العسكرية ال
تكتيكي  تمرين  مجريات  على 
من  وحدات  نفذته  الحية  بالذخيرة 
مدعمة  اآللية  للمشاة   36 اللواء 
بوحدات من مختلف األسلحة, حسب 
ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني
اليوم  أنه خالل  بيان    ال في  وجاء   
إلى  زيارته  من  واألخير  الثالث 
أشرف  ثانية,  ال العسكرية  الناحية 
شنريحة,  السعيد  الفريق  السيد 
الوطني  الجيش  أركان  رئيس 
والمناورات  الرمي  بميدان  الشعبي, 
اللواء  من  كل  وبحضور  لناحية  ل
الناحية  قائد  لعروسي,  حاج  جمال 
حسنات  واللواء  ثانية  ال العسكرية 
االستعمال  دائرة  رئيس  بلقاسم, 
الوطني  الجيش  ألركان  والتحضير 
مجريات  على  نيابة,  ال ب الشعبي 

الحية  بالذخيرة  تكتيكي  تمرين 
للمشاة   36 اللواء  نفذته وحدات من 
مختلف  من  بوحدات  مدعمة  اآللية 
ذاته  المصدر  وأوضح  األسلحة. 
الرفع  إلى  يهدف  التمرين  هذا  أن 
بين  والتعاون  قتالية  ال القدرات  من 
عن  فضال  األركانات,  مختلف 
على  واألركانات  القادة  تدريب 
تنفيذ  وال والتخطيط  التحضير 
قريبة  ظروف  في  العمليات  وقيادة 
وبمقر  البداية,  في    , الواقع  من 
وبعد  المدرعة,  ثامنة  ال الفرقة 
الفريق  استمع  االستقبال,  مراسم 
قائد  قدمه  عرض  إلى  شنقريحة 
تاله  العامة  الفكرة  تضمن  الناحية 
عرض قدمه قائد اللواء حول مراحل 
يتابع  تنفيذ هذا التمرين التكتيكي, ل
والمناورات,  الرمي  بميدان  بعدها 
التي  قتالية  ال األعمال  مجريات 
المقحمة.   الوحدات  بتنفيذها  قامت 

قتالية  بيان أن تلك األعمال ال وأكد ال
في  عالية  باحترافية  اتسمت 
تكتيكي  وبمستوى  مراحلها  جميع 
القدرات  يعكس  ممتاز  وعملياتي 
قتالية العالية لألطقم والقادة على  ال
تعلق  ما  خاصة  المستويات,  كافة 
للميدان  األمثل  باالستغالل  منها 
بين  المستوى  عالي  والتنسيق 
ناهيك  المشاركة,  الوحدات  مختلف 
في  لإلطارات  العالية  الكفاءة  عن 
مجال تركيب وإدارة مختلف األعمال 
األفراد  وقدرة  ومهارة  قتالية,  ال
مختلف  استعمال  في  التحكم  على 
والتجهيزات  األسلحة  منظومات 
في  أسهم  ما  وهو  لديهم,  المتوفرة 
جسدتها  مرضية  جد  نتائج  تحقيق 

دقة الرمايات بمختلف األسلحة.
شنقريحة  الفريق  التقى  بعدها,   
المشاركة  الوحدات  أفراد  من  بكل 
على  المنفذ  التكتيكي  التمرين  في 

والمناورات  الرمي  ميدان  مستوى 
لناحية, وعبر نظام التحاضر المرئي  ل
في  المشاركين  األفراد  مع  بعد,  عن 
المنفذ  البحري  التكتيكي  التمرين 
على مستوى مضلع الرمي للواجهة 
بغرض  وذلك  الغربية,  البحرية 
وواقعي  موضوعي  تقييم  إجراء 
كلال  اللذين  التمرينين  لمجريات 
تام على كافة المستويات  بالنجاح ال
تنفيذية  التخطيطية والتحضيرية وال
الوطني  الدفاع  وزارة  بيان  ولفت 
حرص  شنقريحة  الفريق  أن  إلى 
الوحدات  وأفراد  إطارات  تهنئة  على 
الكبرى  الجهود  على  المشاركة 
التحضير  سنة  طوال  بذلوها  التي 
قتالي 2021/2022 مؤكدا حرصه  ال
الشروط  كافة  توفير  على  الشديد 
الوحدات  لكافة  والمالئمة  الالزمة 
أرجاء  عبر  المنتشرة  والتشكيالت 
حتى  ثانية  ال العسكرية  الناحية 
لها  الموكلة  المهام  أداء  من  تتمكن 
على أكمل وجه, السيما فيما يتعلق 
وتطوير  اإلعداد  على  بالمداومة 

ياتي. قتالي والعمل األداء ال
شنقريحة  الفريق  قام  الختام,  وفي   
الذي  الميداني  المستشفى  بتفتيش 
التمرين  إجراء  بمناسبة  نشره  تم 
كافة  على  يتوفر  والذي  التكتيكي, 
التي  الضرورية  الطبية  التجهيزات 
بما  الموقف,  هذا  مثل  يتطلبها 
العمليات  إجراء  قاعات  ذلك  في 
بعدها  ليعاين  الدقيقة,  الجراحية 
كتيبة التموين بالوقود التي تضطلع 
اللوجيستيكي  اإلسناد  مهام  بضمان 
رئيس  قام  كما  الوحدات.   لمختلف 
الشعبي  الوطني  الجيش  أركان 
بتفتيش وحدات اللواء 36 مشاة آلية 
وبقية الوحدات األخرى المشاركة في 

هذا التمرين, حسب ذات المصدر.
ربيع م
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يهدف إىل الرفع من القدرات القتالية .و التنسيق بني الوحدات

الفريق شنقريحة يشرف على 
تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية 

بالناحية العسكرية الثانية

منها مرسوم خاص  بإنشاء الوكالة الوطنية
 لضمان الجودة 

وزارة التعليم العايل بصدد
 إعداد نصوص تنظيمية للدخول 

الجامعي  المقبل

أكدت أن العمل بها يمر فقط عرب الوكالة الوطنية للتشغيل

سوناطراك تتربأ من إعالنات التوظيف »الوهمية« عرب 
منصات التواصل االجتماعي

إعالنات  كل  من  شوناطراك  شرك  تبرأت 
منصات  تنشرها  التي  الوهمية  التوظيف 
التواصل االجتماعي، وأكدت أن التوظيف عبر 
قانونية  آللية  تخضع  الشركة،  منشآت  كامل 
للتشغيل  الوطنية  الوكالة  في  متمثلة  وحيدة، 
العمل  عروض  بإدارة  حصريا  تتكفل  التي 

الخاصة بسوناطراك واإلعالن عنها. 
الجزائر:سناء-م 

أن   أمس،  لها،  بيان  في  الشركة  وأوضحت 
إعالنات  سجلت  للشركة  العامة  المديرية 
التواصل  منصات  على  وهمية  توظيف 
االجتماعي منسوبة لمصالح المؤسسة، يستغل 
العمل  طالبي  المنصات  هذه  أصحاب  فيها 
ربحية  ألغراض  وهذا  منهم  الجامعيين  خاصة 
المؤسسة،  مصداقية  حساب  على  بريئة  غير 
بيانات الشخصية  حيث تستغل هذه المنصات ال
لطالبي العمل والمؤسسة غير مسؤولة عن ذلك.  
تنهي  االعتبارات  هذه  أجل  و«من  أنه  وأضافت 
سوناطراك إلى علم كافة المواطنين والمواطنات 
منشآت  كامل  عبر  التوظيف  أن  العمل  طالبي 

تخضع  سوناطراك 
قانونية  آللية 
في  متمثلة  وحيدة، 
الوطنية  الوكالة 
التي  للتشغيل 
حصريا  تتكفل 
عروض  بإدارة 
الخاصة  العمل 
ك  ا طر نا بسو
عنها.  واإلعالن 
هذا  خارج 
التنظيمي  اإلطار 
تتبرأ  سوناطراك 
اإلعالنات  كل  من 

الوهمية والغير القانونية. 
العمل  طالبي  لجميع  دعوتها  الشركة   وجددت 
بضرورة االحترام وااللتزام بهذه اآللية القانونية 
العادي  البريد  العمل عبر  وعدم إرسال طلبات 

واإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي. 
كما أكدت أن«سوناطراك مؤسسة مواطنة تسعى 

بصفتها  المجتمع  مع  عالقتها  لتعزيز  دوما 
مؤسسة عمومية لها التزاماتها الوطنية وتعمل 
الفرص  تكافؤ  و  التامة  الشفافية  إضفاء  على 
عبر  إحتياجاتها  حسب  التوظيف  عمليات  في 

الوكالة الوطنية للتشغيل«. 
س- م 

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن 
إعداد  على  تعكف  الوزارية  دائرته  أن  الثالثاء  أمس  زيان 
الخدمة  حيز  ووضعها  التنظيمية  النصوص  من  مجموعة 
الخاص  المرسوم  المقبل, ال سيما  الجامعي  الدخول  مطلع 

بإنشاء الوكالة الوطنية لضمان الجودة.
 وأوضح الوزير في كلمة قرأها نيابة عنه السيد عبد الحكيم 
التعليم  لوزارة  العامة  األمانة  بتسيير  المكلف  تليس,  بن 
الملتقى  افتتاح  بمناسبة   ,1 الجزائر  ومدير جامعة  العالي 
بجامعة  العالي«  التعليم  في  الجودة  الدولي حول »ضمان 
الجزائر 2 ببوزريعة, أن القطاع يعمل حاليا ضمن مخطط 
عمله االستراتيجي )2024/2021( على إعداد مجموعة من 
النصوص التنظيمية ووضعها حيز الخدمة مطلع الدخول 
بإنشاء  الخاص  المرسوم  مشروع  ومنها  المقبل  الجامعي 
الوكالة  لهذه  وستوكل  الجودة   لضمان  الوطنية  الوكالة 
مهمة وضع نظام دائم لضمان الجودة في مؤسسات التعليم 
العالي والبحث العلمي وتقييم مؤسساته وكذا تقييم واعتماد 
عروض التكوين وضمان الجودة وتأدية الخدمات المتعلقة 
بالتصديق على شهادات التعليم العالي الوطنية واالعتراف 

بشهادات التعليم العالي األجنبية, يضيف الوزير.
 وأشار نفس المسؤول  إلى ان الوزارة تسعى تدريجيا إلى 
واقتراح  العالي  التعليم  قطاع  تحديات  مواجهة  سبل  بحث 
والدولي,  المحلي  المستويين  على  لها  المالئمة  الحلول 
والمهتمون  الخبراء  فيها  يسهم  معرفية  شراكة  عبر  وذلك 
دولية  مؤتمرات  تنظيم  العالم عن طريق  دول  مختلف  من 
الدولي  المؤتمر  ويعتبر  المسائل  هذه  مثل  تناقش  ووطنية 
لتعميق  الوزير--فرصة  --حسب  اليوم  تنظيمه  تم  الذي 
وعرض  العالي  التعليم  في  الجودة  ضمان  حول  المعارف 
الممارسات الجيدة في هذا المجال على المستويين العربي 
واالجنبي بهدف االستفادة منها وتحديد األهداف التي تسعى 

الجامعة الى تحقيقها.
ربيع م 

 
خالل لقاءه بمدير المركز االفريقي

 للسيطرة عىل األمراض

نب بوزيد يؤكد استعداد
الجزائر لتقوية قدرات بلدان 

إفريقيا يف مجال الصحة
 

اجتمع، عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة، أمس على 
هامش أشغال الدورة العادية 75 للجمعية العامة للمنظمة 
على  للسيطرة  االفريقي  المركز  بمدير  للصحة،  العالمية 
أوما حيث  أوغويل  أحمد  الدكتور  منها،  والوقاية  األمراض 
القارة  دول  قدرات  لتقوية  الجزائر  استعداد  بالمناسبة  اكد 

االفريقية ومساعداتها في قطاع الصحة
المركز  وتطوير  تجديد  مشروع  موضوع  الطرفان  وتناول 
لضمان  منها  والوقاية  األمراض  على  للسيطرة  االفريقي 
تقدم  احراز  من  يمكنها  مما  القارة،  بلدان  ل الصحي  األمن 
الوقت  في  ومكافحتها  االمراض  انتشار  مراقبة  مجال  في 

المناسب.
وأبدى وزير الصحة استعداد الجزائر لدعم ومساعدة بلدان 
وتبادل  الصحة  مجال  في  قدراتهم  وتقوية  لتعزيز  القارة 
التجارب والخبرات في مكافحة فيروس كورونا كوفيد –19، 
الدولة  انتهجتها  التي  الناجحة  السياسة  إبراز  خالل  من 

الجزائرية في تسيير هذه االزمة الصحية.
ربيع م



بعد ارتفاع  أسعار الخدمات  يف السعودية

تكلفة الحج تتجاوز 85 مليون سنتيم  
وتصدم الحجاج والوكاالت السياحية

  عين على الحدث
5 األربعاء 25 ماي 2022 م

الموافق لـ 24 شوال 1443 هـ

قضية » جي يب فارما«

إدانة أحمد أويحيى 
وعبد المالك سالل بـ 3 

سنوات حبسا نافذا

الثالثاء   , العاصمة  الجزائر  أدان مجلس قضاء 
وعبد  اويحيى  أحمد  السابقين  األولين  الوزيرين 
نافذا  حبسا  سنوات   3 بعقوبة  سالل  المالك 
 « قضية  في  بالفساد  صلة  ذات  بتهم  لمتابعتهم 

جي بي فارما«.
وعبد  أويحيى  أحمد  تبرئة  المجلس  قرر  كما 
المالك سالل من كافة  التهم المتابعين بها في هذه 

القضية باستثناء جنحة سوء استغالل الوظيفة .
في  التمس  قد  المجلس  لذات  العام  النائب  وكان 
العقوبات  تأييد  الفارط  مايو   10 يوم  جلسة  
الجزائي  القطب  جمهورية  وكيل  التمسها  التي 
المالية  الجرائم  مكافحة  في  المتخصص 
واالقتصادية في حق أحمد اويحيى وعبد المالك 
سالل في هذه القضية والممثلة في عقوبة ب10 
دينار  بمليون  مالية  نافذا وغرامة  سنوات سجنا 

في حق كل واحد منهما.
ربيع م  

 
إىل جانب تأجيل قضية تمازيرت

ليوم 7 جوان

تأجيل محاكمة شكيب 
خليل والمدير السابق 

لسوناطراك محمد 
مزيان ليوم  14 جوان 

 
قضاء  لمجلس  العاشرة  الجزائية  الغرفة  أجلت 
محاكمة  استئناف  جلسة  الثالثاء,  الجزائر,  
والرئيس  خليل,  شكيب  السابق,  الطاقة  وزير 
مزيان  لسوناطراك, محمد  السابق  العام  المدير 

والمتابعين معهم لتاريخ 14 جوان القادم .
 ويتابع المتهمون في هذه القضية بتهم ذات صلة 
الطبيعي  للغاز  مركب  انجاز  ملف  في  بالفساد 
امتيازات  منح  منها  وهران,  بوالية  بأرزيو 
الوظيفة  استغالل  وسوء  للغير  مبررة  غير 
وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين, طبقا 
لمضمون القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية 
من الفساد ومكافحته , كما يتابع في هذه القضية 
عدد من إطارات سابقة بمجمع سوناطراك وعدة 

مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة.
في  المتخصص  الجزائي  القطب  كان  لإلشارة 
سيدي  بمحكمة  واالقتصادية  المالية  الجرائم 
هذه  بشأن  الفارط  فيفري  في  أصدر  قد  أمحمد 
نافذا  سجنا  سنة   20 ب  غيابيا  ,حكما  القضية 
ومليوني دينار غرامة وأمر دولي بالقبض، في 
حق شكيب خليل , فيما ادين محمد مزيان بعقوبة 
5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة 
السابق  العام  المدير  الرئيس  نائب  أدين  كما 
سنوات   6 بـ  الحفيظ  عبد  فغولي  لسونطراك 

حبس نافذ وغرامة بمليون دينار.
جوان   7 تاريخ  لجلسة  الغرفة  نفس  أجلت  كما 
القادم استئناف محاكمة وزير الصناعة السابقة 

جميلة تمازيرت .
ربيع م

العمرة،  و  للحج  الوطني  الديوان  كشف 
 ،2022/1443 حج  موسم  تكلفة  عن 
دج،  00ر856.100  ب  قدرت  والتي 
من  الكثير  أثارت  التي  التكلفة  وهي 
حيث  عنها،   اإلعالن  بمجرد  التساؤالت 
اعتبرها  الحجاج  و العديد من الوكاالت 
السياحية«جد باهضة«، و أكدوا أن هناك 
التراجع  إلى  الحجاج قد تضطر  فئات من 
عن أداء هذه الفريضة بسبب هذه التكلفة.  
العمرة،  و  للحج  الوطني  الديوان  أعلن 
تكلفة  أن  له  بيان  في  أمس،  أول  مساء 
هي   1443/2022 الموسم  لهذا  الحج 
لتذكرة  شامل  دج،  00ر856.100 
ألداء  المؤهلين  الحجاج  ودعا  السفر«، 
من  عدد  إلتباع  العام  لهذا  الحج  مناسك 
بالتوجه  اإلدارية  الخطوات  و  اإلجراءات 
البلدية  مصالح  إلى  وقت  اقرب  في  أوال 

الحاج  تأهيل  تثبت  وثيقة  على  للحصول 
ألداء المناسك لهذا الموسم و التوجه بعدها 
إلى اللجان الوالئية الصحية مرفوقا بوثيقة 
التأهيل المسلمة من طرف مصالح البلدية 
أو دفتر الحاج للقيام بالفحوصات الطبية و 
التلقيحات الالزمة و الحصول على الدفتر 
ألداء  الصحي  التأهيل  شهادة  و  الصحي 

مناسك الحج. 
إلى  التوجه  أيضا  الحجاج  على  ويتعين 
كورونا  فيروس  ضد  التلقيح  مراكز 
مرفوقين بجواز السفر البيومتري و بطاقة 
السفر  جواز  الستخراج  الوطنية  التعريف 
الصحي المتضمن رمز االستجابة السريعة 
و هذا بالنسبة الحجاج الذين اخذوا التلقيح 

ضد فيروس كورونا في وقت سابق. 
وأضاف البيان أن الحجاج الذين لم يتلقوا 
و  المعتمدة  اللقاحات  اخذ  عليهم  التلقيح 
الحصول على جواز السفر الصحي، كما 
في  العمرة  و  الحج  الوطني  الديوان  أكد 

باقي  عن  الحقا  اإلعالن  سيتم  بأنه  بيانه 
الخطوات و اإلجراءات اإلدارية المطلوبة 

وفقا لآلجال الزمنية المحددة لها. 
لهذا  الحج  تكلفة  عن  اإلعالن  وبمجرد 
مواقع  صفحات  عبر  انتشرت  الموسم، 
التواصل االجتماعي تساؤالت عن أسباب 
هذا االرتفاع الكبير في التكلفة لهدا الموسم، 
حيث كانت مفاجئة للجميع خاصة الحجاج 
 52 من  ارتفعت  التكلفة  وأن  سيما  منهم، 
الحج  سنتين-توقف  قبل  سنتيم  مليون 
يقارب  ما  إلى  كوفيد-19-  بسبب  لسنتين 
86 مليون سنتيم، أي بزيادة تفوق عن 30 
ما  وهو  سنتين،  ظرف  في  سنتيم  مليون 
أن  وانتقادات سيما  استغراب  خلف موجة 
بيانه لم يوضح  ديوان الحج و العمرة في 
في  االرتفاع  هذا  وراء  الكامنة  األسباب 
التكاليف.  من جانبه، وصف النائب السابق 
لرئيس نقابة الوكاالت السياحية، و المدير 
الشريف،  منصر  »تمقاد«،  لوكالة  العام 

الموسم ب«الباهضة«،  لهذا  الحج  تكلفة 
وارجع األسباب إلى ارتفاع كل الخدمات 
بالملكة  الحج  بموسم  الخاصة  السلع  و 
و  الفندقة  خدمات  السعودية،من  العربية 
التنقل واإلطعام  ، تضاف إليها التكاليف 
من  الوقاية  اجراءات  بتطبيق  الخاصة 

كوفيد19-. 
تصريح  في  الشريف  منصر  وأضاف 
أسعار  ارتفاع  أن  الجزائر«،  ل«عين 
ارتفاع  إلى  إضافة  الخدمات  مختلف 
بالمملكة  المضافة  القيمة  على  الضريبة 
العربية السعودية من 5 إلى 15 بالمائة، 
تكاليف  ارتفاع  على  كبير  تأثير  له  كان 

الحج لموسم 2022. 
التي  »تمقاد«  لوكالة  العام  المدير  وقال 
واليات  من  بعدد  لها  فروع  عدة  تمتلك 
الوطن، إنه يتوقع أن يتراجع عدد معتبر 
لهذا  الفريضة  أداء  عن  الحجاج  من 
الموسم بعد ارتفاع التكاليف إلى أزيد من 

85 مليون سنتيم. 
السعودية،  والعمرة  الحج  وزارة  وكانت 
الموسم  حجاج  عدد  رفع  عن  أعلنت  قد 
داخل  من  حاج  مليون  إلى  الحالي 
للحصص  وفقا  وذلك  المملكة وخارجها، 
المخصصة للدول، واالشتراطات الصحية 
حصة  السعودية  وحددت  عنها،  المعلن 
 18760 من  بأكثر  الحجاج  من  الجزائر 
حاج  ألف   40 كانت  بعدما  حاج،  ألف 
قبل جائحة كورونا. وأشارت الوزارة في 
إطار  في  اإلجراء  هذا  يأتي  أنه  لها،  بيان 
الشريفين  الحرمين  خادم  حكومة  حرص 
على سالمة حجاج بيت هللا الحرام، وزوار 
بانتظام  المملكة  واهتمام  النبوي،  المسجد 
من  عدد  أكبر  وتمكين  الفريضة،  لهذه 
المسلمين حول العالم من أدائها، وأوضحت 
العام  هذا  الحج  أن  لها،  بيان  في  الوزارة 
سيكون له ضوابط تتمثل في أن يكون الحج 
للفئة العمرية أقل من 65 عاما مع اشتراط 
األساسية  بالجرعات  التحصين  استكمال 
الصحة  بوزارة  المعتمدة  كورونا  للقاحات 

السعودية. 
س-م

مدراء  إلى  تعليمات  منجي،  هللا  عبد  النقل،  وزير  أسدى 
يضمن  البري  النقل  لتسيير  تنظيمي  إطار  لوضع  النقل، 
مع  التعامالت  و  األنشطة  لكافة  االنسجام  و  الشفافية 
و  علمي  تقييم  غياب  تسجيل  بعد  وذلك  المواطنين، 
النقل  يقدمها نشاط  التي  المضافة  للقيمة  إحصائيات دقيقة 

البري بمختلف أنواعه. 
الجزائر:سناء-م 

وأوضح بيان لوزارة النقل، أن الوزير منجي ترأس أول 
أمس،  اجتماعا في إطار سلسلة اإلجتماعات المبرمجة مع 
مختلف المديريات على مستوى الوزارة، بحضور إطارات 
اللوجيستية،  و  الطرق  عبر  النقل  مديرية  و  الوزارة  من 
قصد اإلطالع على برنامج عمل المديرية وتقييم نشاطاتها 

ومدى تنفيذ إلتزاماتها في إطار مخطط عمل الحكومة.  
 وأضاف البيان أن مدير النقل عبر الطرق و اللوجيستية،  
برنامج  و  المديرية  نشاطات  مختلف  تضمن  عرضا  قدم 
من  عدد  إلى  خالله  من  تطرق  تدخلها،  ونطاق  عملها، 

الملفات الراهنة، وما تم إنجازه وكذا آفاق ترقية عملها. 
في هذا الشأن، أكد الوزير على وجود تفاوت وعدم إنسجام 
إصدار  و  األنشطة  بعض  بمعالجة  التكفل  في  ملحوظين 
في  تسبب  الذي  األمر  الالزمة،  اإلعتمادات  و  الرخص 
المواطنين  و  المتعاملين  من  الشكاوى  من  الكثير  تسجيل 

على حد سواء. 
كما نبه  الوزير، إلى غياب تقييم علمي و إحصائيات دقيقة 

بمختلف  البري  النقل  نشاط  يقدمها  التي  المضافة  للقيمة 
الوطني  الناتج  إثراء  في  المساهمة  يمكنها  والتي  أنواعه، 

الخام نظرا لحيويتها وبعدها االقتصادي. 
وقد وجه منجي  تعليمات تنص على وضع إطار تنظيمي 
لكافة  االنسجام  و  الشفافية  يضمن  البري  النقل  لتسيير 
كل  رقمنة  وكذا  المواطنين.  مع  التعامالت  و  األنشطة 
اإلجراءات المتعلقة باإلعتمادات و التراخيص وتبسيطها، 
ووضع نظام لتتبع إنشغاالت المواطنين و الرد عليها بشكل 

آني. 
 وأمر بتحيين النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة 
مدى  لمتابعة  صارم  رقابي  جهاز  ووضع  البري،  بالنقل 
نوعية  و  لنشاطاتهم  المؤطرة  بالشروط  الناقلين  التزام 

الخدمات المقدمة. 
و  المتعاملين  تجاه  اإلعالم  و  الحوار  لغة  ترقية  كما 

المواطنين وتبسيط اإلجراءات اإلدارية. 
س-م

الجزائر: سناء-م 

منجي يأمر بوضع إطار تنظيمي لتسيري النقل الربي

المالية  الجرائم  في  »التحقيق  حول  تكوينية  ورشة  تنظم 
المعقدة« من 24 إلى 26 ماي بالجزائر العاصمة, وذلك 
في إطار التعاون بين وزارة العدل وسفارة الواليات المتحدة 
األمريكية بالجزائر, , حسب ما أفاد به يوم الثالثاء، بيان 

للوزارة.

وتطوير  لتكوين  األمريكي  »المكتب  الورشة  هذه  ويؤطر 
 27 لفائدة  األمريكية  العدل  لوزارة  التابع  العام  االدعاء 
الجرائم  مكافحة  في  متخصصين  مركزيا  وإطارا  قاضيا 
االقتصادية والمالية وضباط الشرطة القضائية, كما يشارك 

في تنشيط الورشة خبراء جزائريون«, يضيف البيان.

وتهدف الورشة, حسب ذات المصدر, إلى »تعزيز قدرات 
المشاركين في مجال التحقيق في الجرائم المالية, بما فيها 
تلك العابرة للحدود وتمويل اإلرهاب والروابط بين الجريمة 

المعلوماتية واإلرهاب«.
ق ـ و

بتعاون جزائري- أمريكي
ورشة تكوينية حول »التحقيق في الجرائم المالية المعقدة«
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مذكرة   13 وإسرائيل  المغرب  أبرم 
المبتكرة  الحلول  بتطوير  تتعلق  تفاهم 
تساير  اقتصادية  شراكة  إطار  في 

العالمية. التكنولوجية  التطورات 
والتجارة  الصناعة  وزير  وأكد 
الشراكة  أن  مزور،  رياض  المغربي، 
وإسرائيل  المغرب  بين  االقتصادية 
مع  وتساير  ومبتكرة،  وديناميكية  قوية 

العالمية. التكنولوجية  التطورات 
 « منتدى  افتتاح  خالل  له  تدخل  وفي 
أجل  من  تواصلوا  المغرب-إسرائيل: 
»المغرب  أن  مزور  أبرز  االبتكار«، 
للتعاون  مسار  في  انخرطا  وإسرائيل 
تعود  مجاالت  في  للجانبين  المثمر 

تعبيره. بحسب  بالنفع«،  عليهما 
هذا  أن  المغربي  المسؤول  وأضاف 

استكشاف  مواصلة  من  سيمكن  المنتدى 
بما  واعدة  مجاالت  في  التنمية  سبل 
والطاقة  الغذائية  الصناعة  ذلك  في 

والماء. اللوجستيكية  والخدمات 
بمشاريع  يتعلق  األمر  إن  مزور  وقال 
للمغرب في مجالي  بالنسبة  أولوية  ذات 
االقتصاد والصناعة والتي تتماشى تماما 
 ،)NMD( الجديد  التنموي  النموذج  مع 
والبحث  واالبتكار  السيادة  يعزز  بشكل 

المبتكرة. األعمال  وريادة  والتنمية 
الرقمي  االنتقال  وزيرة  أبرزت  بدورها 
أن  مزور  غيثة  اإلداري،  واإلصالح 
النموذج  ركائز  إحدى  هو  االبتكار 
يؤكد  مما   ،NMD الجديد  التنموي 
منظومة  تطوير  بشأن  المغرب  طموح 
على  اعتمادا  واالبتكار  للتكنولوجيا 

الرفيع  الطراز  من  بشري  رأسمال 
المملكة وجهة البديل عنها  بشكل يجعل 

الخدمات. لترحيل 
بلورة  على  يعمل  المغرب  أن  وذكرت 
من  سيمكن  والذي  جديد  تشريعي  إطار 
الناشئة،  للشركات  جديدة  دفعة  إعطاء 
لبذل  معبأة  الحكومة  أن  إلى  مشيرة 
من  الكاملة  لالستفادة  الالزمة  الجهود 
المنظومة  توفرها  التي  اإلمكانات 

الوطنية. الصناعية 
النقل  وزير  شدد  جانبه،  من 
على  الجليل  عبد  محمد  واللوجستيك، 
التنموي  النموذج  يوليها  التي  األهمية 
األشخاص  لحركية   NMD الجديد 
ما  وهو  اللوجستيكية،  وللخدمات 
للجميع،  المستدام  التنقل  أهمية  يعكس 

بخدمة  الكفيل  التنافسي  واللوجستيك 
الوطني. االقتصاد 

وبعد أن أشار إلى أن هذه األبعاد تشمل 
عبد  حث  رئيسي،  كمحرك  االبتكار 
واإلسرائيلية  المغربية  الشركات  الجليل 
وتبادل  بينها  لقاءات  عقد  على  الناشئة 

المجاالت. الخبرات في مختلف 
Start-Up » Na- أن  إلى  «يشار 
 Consensus و»   tion Central
هذا  ينظمان   » Public Relations
يجمع  فريدا  حدثا  يعد  الذي  المنتدى 
من  واإلسرائيليين  المغاربة  القادة  بين 
القطاعين الخاص والعام حول موضوع 
مجاالت  في  التكنولوجي  االبتكار 
والخدمات  والماء  الغذائية  الصناعة 
والتنمية  والطاقة  اللوجستيكية 

المستدامة.
كما شهد حفل االفتتاح إبرام 13 مذكرة 
المبتكرة،  الحلول  بتطوير  تتعلق  تفاهم 
المغربي  الطرفين  قبل  من  توقيعها  تم 
أنشطة  تعزيز  بهدف  واإلسرائيلي 
 )B2B( الثنائية  التجارية  األعمال 
والتجاريين  االقتصاديين  الفاعلين  بين 
الجهات  بين  والتعاون  بالبلدين، 

الحكومية.
تالوة  المنتدى،  افتتاح  حفل  عرف  كما 
خطاب مسجل مسبقا للرئيس اإلسرائيلي 
من  كل  ومشاركة  هرتسوغ،  إسحاق 
مستشار الملك أندريه أزوالي والرئيس 
 Start-Up Nation التنفيذي لمنظمة
مكتب  ورئيس  حسون  آفي   Central
ديفيد  بالمغرب  اإلسرائيلي  االتصال 

جوفرين.
إلى  الممتد  الحدث،  هذا  برنامج  ويشمل 
اليوم األربعاء 25 ماي الجاري، سلسلة 
ولقاءات  أعمال  الورشات وجلسات  من 
واجتماعات   )B2B( ثنائية  أعمال 

للتواصل.
ق ـ د

إمعانا يف سياسة التطبيع

المغرب يبرم 13 مذكرة تفاهم
مع الكيان الصهيوني

شدد سفير الجمهورية الصحراوية الديمقراطية، 
الخليل أحمد محمود، يوم الثالثاء، على ضرورة 
الصعيد  على  الدبلوماسية  الجهود  مضاعفة 
اإلفريقي لتسليط الضوء على مناورات المغرب 
السمراء  القارة  بدول  يغرر  ال  حتى  التضليلية، 
تصفية  قضية  الغربية  الصحراء  تعتبر  التي 

استعمار.
وقال الدبلوماسي الصحراوي في تصريح لوكالة 
تسليط  »الضروري  من  أنه  الجزائرية،  األنباء 
الضوء على المناورات التي يتبعها المخزن في 
الوضع  على  جهة  من  للتغطية  األخيرة  اآلونة 
الداخلي، ومحاولته من جهة أخرى تضليل الرأي 
الدولي وخاصة اإلفريقي بعدالة أطروحته  العام 

المزعومة في الصحراء الغربية«.
لنشر  المغرب  أن »سعي  الخليل  السيد  وأوضح 
الدول  بعض  اعتراف  أسماه  ما  حول  األكاذيب 
الصحراء  على  المزعومة  بسيادته  اإلفريقية 
تمثيليات  او  قنصليات  فتح  خالل  من  الغربية 
دبلوماسية لها في األراضي المحتلة، على غرار 
ما حدث مع أنغوال، إليهام الرأي العام المغربي 
ألطروحته،  اإلفريقي  الدعم  بحشد  والعالمي 
باءت اليوم بالفشل خاصة بعد تجديد بعض الدول 
الصحراء  قضية  من  الثابت  لموقفها  االفريقية 
الغربية ودعم حق الشعب الصحراوي في الحرية 

واالستقالل«.
وهنا ذكر الدبلوماسي أن هذه المغالطات جاءت 
إثر تقديم سفير أنغوال أوراق اعتماده إلى الرئيس 
أحدث  ما  وهو  غالي،  ابراهيم  الصحراوي 
االنغولية- العالقات  في  »زلزاال«  -حسبه- 
المغربية بحيث انه ألول مرة بعد اعتراف لواندا 

بالصحراء الغربية، يتم تعيين سفيرا لها هناك.
يأت  لم  أنغوال  قرار  فإن  السفير،  وحسب 
على  وواعيا  مباشرا  ردا  كان  بل  »اعتباطا«، 
فرض  المغربي  االحتالل  نظام  محاوالت  جميع 
الغربية،  الصحراء  في  الواقع   األمر  سياسات 
كما يعبر عن »رفض صريح أيضا للضغوطات 

المغربية التي تمارسها على بعض الدول«.
عند  جديد  من  وقف  أنه  إلى  الخليل  السيد  وأكد 
مدير  مع  األخير  لقائه  عقب  االنغولي  الموقف 
البالد،  في  الحاكم  للحزب  الخارجية  العالقات 
في  النزاع  من  الثابت  لواندا  موقف  أكد  الذي 
الصحراء الغربية، و ان كل ما يروج له المغرب 
عبر  الذي  الموقف  نفس  وهو  إشاعات،  مجرد 
عنه مندوب أنغوال خالل تدخله في أشغال اللجنة 
المتحدة  التابعة لألمم  الرابعة لتصفية االستعمار 
تقرير  في  الصحراوي  الشعب  حق  أيد  حيث 
المصير و أكد أن قضية الصحراء الغربية قضية 

تصفية استعمار.
الموقف  بهذا  الغربية  الصحراء  ممثل  وأشاد 
قويا«  »ردا  اعتبره  الذي  االنغولي  الدبلوماسي 
صريحا  و«رفضا  المغربية  الدعاية  على 
لمحاوالت نظام اإلحتالل المغربي فرض األمر 
الغربية«،  الصحراء  في  االستعماري  الواقع 
الصحراوية  الجمهورية  وعزم  استعداد  مجددا 

على »تعميق عالقات التعاون بين البلدين«.
بالنزاع في  أنغوال اهتمامها خاصا  كما أظهرت 
الصحراء الغربية عندما تطرق اعالمها الرسمي 
أجل  من  المشروع  الصحراوي  الشعب  لكفاح 
الحرية واالستقالل بمناسبة حلول الذكرى ال49 
الغربية  الصحراء  في  المسلح  الكفاح  إلعالن 
في 20 ماي 1973، مخصصا حيزا هاما من 
الجرائد  وصفحات  والمتلفزة  اإلذاعية  البرامج 
معالم  أبرز  لشرح  واإللكترونية،  المطبوعة 

المسيرة النضالية للشعب الصحراوي.
ق ـ د

السفري الصحراوي لدى أنغوال:

رضورة مضاعفة الجهود 
الدبلوماسية لفضح 

مناورات المغرب التضليلية

واصل معرض وملتقى »شركاء العمران 
من أجل إعادة إعمار ليبيا« فعالياته لليوم 

الثاني علي التوالي
إلى   23 من  الفترة  بين  المعرض  ويمتد 
27 ماي 2022، بمدينة بنغازي، شرق 
ليبيا، بحضور ُكبرى الشركات المصرية 
والتشييد،  البناء  في  الُمتخصصة  والليبية 
خطوات  ضمن  الخطوة  هذه  وتأتي 

االستعداد لمرحلة اإلعمار.
مجلس  عضوة  حضور  الملتقى  وشهد 
رئيس  ونائب  الطبلقي  عائشة  النواب 

من  المكلفة  بالحكومة  الوزراء  مجلس 
القطراني،  فرج  علي  النواب  مجلس 
المركزي  ليبيا  مصرف  ُمحافظ  ونائب 
صندوق  عام  ومدير  الحبري  علي 
العام  والقنصل  درنة،  بنغازي-  إعمار 
المصري، وعدد من ضباط قوات القيادة 

القطاعات  بعض  ومسؤولي  العامة 
وممثلي  العامة  الشخصيات  من  وعدد 
اإلستثمارية  المصرية  الشركات  بعض 

الُمتخصصة في البناء والتشييد.
طفرة عمرانية

والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  وقال 
في طبرق إبراهيم الجراري إن االهتمام 
إعادة  في  المصري  بالجانب  الليبي 
اإلعمار نتيجة العالقات الوطيدة باإلضافة 

إلى النجاحات الكبرى في مجال البناء.
اإلخبارية«  لــ«العين  الجراري  وأضاف 
أننا اليوم نحن أكثر حرصا 
اإلعمار  ضرورة  على 
حققته  ما  بعد  خصوصا 
عمرانية  طفرة  من  مصر 
مدن  وبناء  مسبوقة  غير 
قياسي  زمن  وفي  كاملة 
والذي يعد األول من نوعه 
عن  ناهيك  المنطقة،  في 

الجسور والكباري.
وأوضح أن تلك الشركات 
وقبل  المشاريع  كل  سلمت  المصرية 
كافة  مناشدا  علية،  المتفق  الموعد 
مع  التعاقد  بضرورة  الليبيين  المسؤولين 
في  الخبرة  صاحبة  المصرية  الشركات 
الكباري  وعمل  والتشييد  البناء  مجال 

والجسور إلعادة االعمار.

تعاون مثمر
علي  الليبية،  الحكومة  رئيس  نائب  أكد 
القطراني، أن الحكومة ستكون داعمة لكل 
بمجال  االستثمار  في  الراغبة  الشركات 
بيان  -بحسب  القطراني  وشدد  البناء. 
على  الليبية-  للحكومة  اإلعالمي  للمكتب 
للنهوض  البناء واإلعمار  انطالق مسيرة 
بليبيا وتحقيق التنمية واالستقرار، موضحا 
بدأت  قد  واإلعمار  البناء  مسيرة  أن 
للنهوض بالبالد نحو التنمية واالستقرار.

للحكومة«  الجادة  »األولوية  أن  أكد  كما 
المكلفة من مجلس النواب »ستكون داعمة 
االستثمار  في  الراغبة  الشركات  لكل 
الخطوة  هذه  إن  وقال  البناء«.  بمجال 
لمرحلة  االستعداد  خطوات  ضمن  تأتي 
إشراف  تحت  ستكون  التي  اإلعمار 
الجهود  لكافة  الداعمة  الليبية  الحكومة 
واالستقرار.  والتنمية  البناء  إلى  الرامية 
ومن جانبه، أكد رئيس المجلس التسييري 
بوجواري  عمران  الصقر  بنغازي  لبلدية 
بين  ُمثمر«  »تعاون  تحقيق  أهمية  على 
الشركات الليبية والمصرية لتنفيذ مشاريع 
بوجواري،  وقال  المدينة.  في  اإلعمار 
للبناء  الدولي  والمؤتمر  المعرض  خالل 
والتشييد ببنغازي، إن البلدية تدعم جهود 
القطاع الخاص، وأنها على استعداد لتذليل 

المشاكل والصعوبات التي تواجهه.

تأهيل المصانع الليبية
قطاع  رئيس  أوضح  ذاته،  السياق  وفي 
للتصنيع،  العربية  بالهيئة  التسويق 
المهندس ضياء عبدالفتاح، أن »الشركات 
في  ليبيا  إعمار  في  ستشارك  المصرية 

قطاعات متعددة«.
تصريحات  -في  عبدالفتاح  وأوضح 
ببنغازي-  المعرض  صحفية على هامش 
أن مصر ستشارك في مشروعات إعادة 
الخبرات  ونقل  ليبيا،  في  المصانع  تأهيل 

المصرية لدولة الجوار.
المصانع  هيكلة  إعادة  »سيتم  أنه  وأكمل 
الليبية المتوقفة منذ فترة«، مشيرا إلى أن 
المشاركة في إعمار ليبيا جاءت بناءا على 

توجهيات الرئيس السيسي.
بالهيئة  التسويق  قطاع  رئيس  وكشف 
 47 »مشاركة  عن  للتصنيع  العربية 
في  المصري  الخاص  القطاع  من  شركة 

عملية إعادة إعمار ليبيا«.
الوحدة  بحكومة  االقتصاد  وزير  وكان 
الوطنية منتهية الوالية، سالمة الغويل قد 
تقدر  ليبيا  إعمار  إعادة  فاتورة  أن  أعلن 
بـ111 مليار دوالر، وستحظى الشركات 
جملة  من  األسد  بنصيب  المصرية 
المشروعات المسندة في هذا الملف بنسبة 
70 %بما مجموعه 77.7 مليار دوالر 
تقريبا.                                ق ـ د

فاتورة إعادة إعمار البلد تقدر بـ111 مليار دوالر

اهتمام مصري بتأهيل املصانع يف ليبيا



المملكة  في  الغذائية  المواد  أسعار  في  الزيادة  بلغت 
المتحدة في 12 أسبوعا بحلول 15 ماي الجاري أعلى 

مستوى لها في 13 عاما.
 )Sky News( »وجاء ذلك بحسب تقرير »سكاي نيوز
نقال عن دراسة أجرتها شركة Kantar االستشارية. 
التي   ،Kantar Worldpanel« إن  القناة،  وقالت 
توفر بيانات عن قطاع الغذاء، أفادت بأن تضخم الغذاء 
قفز بأكثر من %1 في الفترة المشمولة بالتقرير األخير 
الذروة  تبلغ  لم  األسعار  بأن  توقعات  %7، وسط  إلى 
بعد«. وأضافت أن تضخم أسعار المواد الغذائية وصل 
إلى أعلى مستوياته في 13 عاما، ويأتي ذلك في وقت 

بالكاد يكسب فيه ربع المستهلكين نفقاتهم.
في  التضخم  معدل  ارتفع  فقد  الشركة  لمحللي  ووفقا 
المتاجر من %5.9 تم تسجيلها الشهر السابق إلى 7%، 
والوجبات  الكالب  أغذية  أسعار  أن  الدراسة  ووجدت 
أسرع،  بشكل  ارتفعت  الطازجة  البقر  ولحوم  الخفيفة 

مدفوعة بارتفاع أسعار الكهرباء والوقود واألسمدة.
كذلك أظهر تقرير شركة Kantar، الذي يغطي سوق 
أن  الجاري،  ماي   15 حتى  أسبوعا   12 في  البقالة 
 4.4% بنسبة  انخفضت  المملكة  في  المتاجر  مبيعات 

على أساس سنوي.
ق ـ إ
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 1.5 بقيمة  مساعدة  األفريقي  التنمية  بنك  خصص 
القارة  في  غذاء  أزمة  حدوث  لمنع  دوالر  مليار 

األفريقية بسبب الحرب في أوكرانيا.
أديسينا  أكينوومي  األفريقي  التنمية  بنك  رئيس  وقال 
التي  المالية  للمؤسسة  العامة  الجمعيات  افتتاح  قبل 
بدأت أول أمس، في أكرا »هذه الخطة البالغة قيمتها 
1.5 مليار دوالر ستستخدم لمساعدة البلدان اإلفريقية 

على إنتاج الغذاء والقيام بذلك بسرعة«.
عليها  وافق  التي  هذه  المساعدة  خطة  وتهدف 
القمح  إنتاج  »زيادة  إلى  الجمعة  البنك  إدارة  مجلس 
والذرة واألرز وفول الصويا« في القارة »من أجل 
في  الحرب  بسبب  اإلمدادات  فقدان  عن  التعويض 
البنك  عن  صادر  بيان  في  جاء  ما  وفق  أوكرانيا« 

للتنمية. األفريقي 

على  كبير  بشكل  األفريقية  الدول  من  الكثير  وتعتمد 
بنك  وبحسب  وروسيا.  أوكرانيا  من  القمح  واردات 
التنمية األفريقي، ارتفع سعر القمح أكثر من 45% 
كما  أوكرانيا،  في  الحرب  بداية  منذ  أفريقيا  في 
تواجه  فيما   300% بنسبة  األسمدة  أسعار  ارتفعت 

القارة نقًصا في األسمدة يبلغ مليوني طن.
دعم األمن الغذائي ألفريقيا

يجب  الخطة  هذه  أن  األفريقي  التنمية  بنك  وأوضح 
سيحصلون  أفريقي،  مزارع  مليون   20« تفيد  أن 
مليون طن   38 وتقنيات إلنتاج  بذور  بموجبها على 

من المواد الغذائية بسرعة«.
»لتوريد  قروض  لتقديم  الخطة  ستُستخدم  كذلك، 
إصالح  ولدعم  للتجار«  واسع  نطاق  على  األسمدة 

السياسات الزراعية في بلدان القارة.
االقتصادات  على  أوكرانيا  في  الحرب  وتؤثر 
جائحة  تداعيات  أصال  أضعفتها  التي  اإلفريقية 
في  المجاعة  خطر  الدولي  المجتمع  ويخشى  كوفيد، 
أو  شديدا  جفافا  تواجه  التي  اإلفريقية  البلدان  بعض 

صراعات.
والوضع مقلق خصوصا في منطقة الساحل حيث قد 
يواجه ما يصل إلى 18 مليون شخص انعداما حادا 
وكذلك  المقبلة،  الثالثة  األشهر  الغذائي خالل  لألمن 
من جنوب إثيوبيا إلى شمال كينيا مرورا بالصومال 
قلق  تثير  جفاف  موجة  اإلفريقي  القرن  يواجه  حيث 
شخص  مليون   20 تهديد  مع  اإلنسانية  المنظمات 

بالجوع.
ق ـ إ

رصد 1.5 مليار دوالر إلنتاج 4 محاصيل

خطة أفريقية لمواجهة أزمة الغذاء

أسعار المواد الغذائية في بريطانيا تبلغ أعلى 
مستوى في 13 عاما

أورسوال  األوروبية،  المفوضية  رئيسة  تحدثت 
فون دير الين، بشكل غير متوقع ضد فرض حظر 
حيث  الروسية،  النفط  إمدادات  على  وفوري  شامل 
ال  األوروبي  االتحاد  أن  إلى  المسؤولة  أشارت 

فرضه. يمكنه 
مشاركتها  خالل  رأيها  األوروبية  المسؤولة  وأبدت 
لرئيسة  ووفقا   ،MSNBC قناة  على  برنامج  في 
المفوضية األوروبية فإن »فرض االتحاد األوروبي 
على  موسكو  سيساعد  الروسي  النفط  على  حظرا 

إضافية«. إيرادات  تحقيق 
األوروبي  االتحاد  وافق  »إذا  المسؤولة:  وقالت 
من  روسيا  فإن  الروسي،  النفط  توريد  حظر  على 
ال  الذي  النفط  نقل  على  قادرة  تكون  أن  المحتمل 
العالمية،  السوق  إلى  األوروبي  االتحاد  إلى  تبيعه 
كبير  مبلغ  على  وتحصل  األسعار،  سترتفع  حيث 

ذلك«. مقابل 
الطاقة  عن  تماما  ستتخلى  أوروبا  أن  إلى  وأشارت 
متى  تشرح  لم  لكنها  الوقت«،  »بمرور  روسيا  من 

بالضبط. هذا  سيحدث 
أن  أجنبية  إعالم  وسائل  ذكرت  سابق،  وقت  وفي 
بقيمة  إضافية  إيرادات  على  تحصل  قد  روسيا 
إمدادات  لقاء   2022 العام  في  دوالر  مليار   100
في  الحاد  االرتفاع  بسبب  وذلك  أوروبا،  إلى  الغاز 

األسعار.
على  حظر  فرض  يعتزم  األوروبي  االتحاد  وكان 
من  السادسة  الحزمة  إطار  في  الروسي  النفط 
العقوبات على موسكو، لكن دول أوروبية عارضت 

الحظر حتى اآلن. يتم فرض  لم  لذلك  الخطوة 
ق ـ إ

بوتني: االقتصاد الرويس 
سيظل مفتوحا

أن  على  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  شدد 
الجديدة  الظروف  ظل  في  الروسي  االقتصاد 
العقوبات  أن  إلى  إشارة  في  منفتحا،  سيكون 

الروسي. االقتصاد  عزل  في  تنجح  لن  الغربية 
تطوير  حول  حكومي  اجتماع  خالل  بوتين،  وقال 
الظروف  ظل  »في  الثالثاء:  يوم  النقل  قطاع 
بالتأكيد  الروسي  االقتصاد  سيكون  الجديدة، 
مع  التعاون  ستوسع  روسيا  أن  وأكد  مفتوحا«. 

المنفعة. متبادل  بالتعاون  المهتمة  الدول 
وأشار إلى أن رغبة عدد من الدول في االنسحاب 
ووجه  التنويع،  أهمية  مدى  تظهر  روسيا  من 
بتسريع  الروسية  الحكومة  الروسي  الرئيس 
السنوات  في  البالد  في  التحتية  البنية  تطوير 

. لمقبلة ا
الحاجة  إلى ضرورة  الروسي  الرئيس  كذلك أشار 
بعض  رغبة  بسبب  النقل  مسارات  تنويع  في 
وطالب  روسيا«.  على  »االنغالق  في  الدول 
)اإلجراءات  الروتين  من  بالتخلص  بوتين 
وعدم  النقل  مشاريع  تنفيذ  في  البيروقراطية( 

المشاريع. تنفيذ  في  النهائية  المواعيد  مخالفة 
ق ـ إ

رئيسة المفوضية األوروبية 
بشكل مفاجئ تغري موقفها 

من حظر النفط الرويس

تعتزم ماليزيا وقف تصدير 3.6 مليون 
جوان   1 من  اعتباراً  شهرياً  دجاجة 
استيراد  تصريح  ألغت  بعدما  المقبل، 
القمح لحين استقرار اإلنتاج واألسعار.

عديدة  حكومات  ضمن  ماليزيا  وتأتي 
مع  إمداداتها  لتأمين  خطوات  اتخذت 
مستويات  إلى  الغذاء  تكاليف  ارتفاع 
تخنق  الذي  الوقت  في  قياسية، 
إمدادات  أوكرانيا  في  الحرب  فيه 
التضخم  حدة  من  يزيد  ما  المحاصيل، 

على المستهلكين.
الغذائية  المواد  أسعار  ارتفعت  وقد 
شرق  جنوب  في  الواقعة  الدولة  في 
في  سنوي  أساس  على   4% آسيا 
ديسمبر  منذ  نسبة  أكبر  وهي  مارس، 
الدجاج  أسعار  ارتفاع  نتيجة   ،2017

والخضروات بأكثر من 10بالمئة.
تسعيرة إجبارية للدجاج

للسوق  »مفاجئة«  جديدة  قرارات 
وزراء  رئيس  عنها  أعلن  الماليزية، 
في  يعقوب،  صبري  إسماعيل  البالد، 

بيان أول أمس.

سعرا  الحكومة  حددت  البيان،  ووفق 
أقصى قدره 8.90 رينجيت )2 دوالر( 
للدجاجة، وقالت إنها ستعتمد المزيد من 
لتعزيز  محاولة  في  بالخارج  المسالخ 
األسعار  وتقليص  المحلية  اإلمدادات 

المرتفعة.
إسماعيل  قال   ، أخرى  ناحية  ومن 
بمزاعم  الحكومة على علم  إن  صبري 
أسعار  في  تتحكم  التي  الكارتالت 
وتوريد الدجاج بين الشركات الكبرى، 
مؤكًدا أن لجنة المنافسة الماليزية تحقق 
عصابات  هناك  بأن  تفيد  تقارير  في 
الدجاج  وناتج  األسعار  في  تتحكم 
باتخاذ  وتعهد  الكبيرة،  الشركات  بين 
عليه  يثبُت  من  إجراءات صارمة ضد 

التالعب بالمعروض.
إن  إلى  صبري  إسماعيل  وأشار 
الذين  الوسطاء  دور  ستقلص  الحكومة 
يتالعبون بالعرض واألسعار من خالل 
الوسطاء(  ضد  )الحرب  برنامج  تقديم 

الذي تم تقديمه في عام 2014.
تلقى  الوزراء  مجلس  أن  إلى  لفت  كما 

االجتماع  أعضاء  من  اآلراء  بعض 
بديال  لتكون  الذرة  زراعة  بخصوص 

عن علف الدجاج.
صدمة لسوق سنغافورة

إلغاء  من  يوم  بعد  التدابير  وتأتي 
المعتمد  التصريح  قواعد  »إسماعيل« 
مثل  الطعام  من  أصناف  لواردات 
المبخر  والحليب  الهند  وجوز  الدجاج 
لتأمين إمدادات الغذاء المناسبة للدولة، 
على  الخطوة  تؤثر  أن  المرجح  ومن 

سنغافورة المجاورة، التي تستورد ثلث 
الدجاج من ماليزيا، وفق  إمداداتها من 

بيانات وكالة الغذاء السنغافورية.
استهالًكا في  اللحوم  أكثر  والدجاج هو 
الفرد  استهالك  بلغ  حيث  سنغافورة، 
36 كيلوجراًما في عام 2020 ، وفًقا 
السنغافورية.  األغذية  وكالة  لبيانات 
ثلث  من  أكثر  الجمهورية  وتستورد 

إمدادات الدجاج من ماليزيا.
ق ـ إ

ماليزيا تعتزم وقف تصدير 3.6 مليون 
دجاجة شهريًا ..؟
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صيدال قسنطينة ترفع التحدي وتنوع في انتاجاتها        

مصنع جديد لمضادات السرطان بالشراكة 
مع كوريا الجنوبية   

n  أفــاد مدير انتاج قســنطينة 2 
بوحدة صيدال قســنطينة زبرطحي 
محمد رشــدي بان صيدال استفادت 
مــن فرص  الســتثمار وقــد رفعوا 
الرهــان وتمكنوا  مــن انتاج اللقاح 
ضد كورونا شهر سبتمبر الماضي.
و أضــاف ذات المتحدث أن صيدال 
فــي 03 أشــهر بفضــل االمكانات 
التقنيــة والكفــاءات البشــرية تمكت 
مــن انتاج هذه المــادة ووضعها في 

السوق في وقت قياسي.
 و اكد بان مصنع صيدال قســنطينة 

اللقاحــات  إلنتــاج  1المخصــص 
علــى تواصــل دائــم مــع الشــريك 
الصينــي لمواصلة فــي االنتاج كما 
يعملــون ايضا على وضــع لقاحات 
متنوعة اخرى في متناول المواطن 

الجزائري. 
وواصل ذات المســؤول حديثه عن 
صيــدال بأن فــي قســنطينة موجود 
مصنعيــن األول يخــص اللقاحــات 
والثانى للســوائل. وهناك مشــروع 
مصنــع ثالــث قيــد االنجــاز حيث 
اســتفاد من مجلس مساهمات الدولة 
مــن وعــاء عقــاري آخــر إلنجاز 
مصنع لمضــادات الســرطان وهو 

صيــدال.  لمجمــع  اخــر  مكســب 
ونســعى بالتنســيق مع شــريك من 
كوريا الجنوبية لصناعة المضادات 

السرطانية كما أضاف 
و أكــد ذات المســؤول ان صيــدال 
األمــراض  كل  لتغطيــة  يهــدف 
الموجودة في الجزائر. و سيقومون 
بإنتــاج المضادات على شــكل حقن 
واقــراص صلبــة  بقــدرة انتاجيــة 
تصل الى 5 ماليين وحدة من الحقن 

و300 مليون قرص سنويا.
هذه القــدرة االنتاجية ستشــمل 33 
نوعــا مــن دواء الســرطان لتغطية 
احتياجات المريــض الجزائري من 

هذه المادة الحساســة جدا باإلضافة 
االســتيراد  فاتــورة  تقليــص  الــى 
،خاصــة وان هــذه األدويــة باهظة 
الثمــن و المواطــن الجزائــري يجد 
صعوبة فــي اقتنائها ،كما ان بإنتاج 
هذه المضادات ســوف توفر امواال 

من العملة الصعبة.
 و أكــد ذات المتحــدث أن صيــدال 
في  29 ســبتمبر 2021 انطلق في 
انتــاج لقاح كرونافــاك وفي 8 ماي 
2022 عقــد مجمع صيدال ورشــة 
عمل مع الشــريك الصينــي إلنتاج 
لقاحــات أخرى ،ستســتقبل صيدال 
فــي االيــام القادمــة مركــز البحث 
والتطويــر جديد في ســيدي عبد هللا 

في العاصمة.
من أجــل تثمين وتطويــر التجارب 
الســريرية التــي ســوف تتــم فــي 
المركــز الموجــود في حســين داي 
الــذي ســيدخل حيــز الخدمــة فــي 
األيام القادمة وســوف يقومون بأول 
تجارب سريرية الحد االدوية قريبا 

جدا
ومــن جهــة أخــرى يمكــن لوحــدة 
قســنطينة انتــاج مليــون لقــاح في 
الشــهر،أما فيما يخص الشق المالي 
يخطط صيدال إلنتاج لقاحات اخرى 
مع الشــريك الصينــي بغية توفيرها 
في الســوق الجزائريــة وتصديرها 

إلى الدول األفريقية. 

n  في اطار تنفيذ تعليمات والي 
والية ميلــة المنبثقة عن أشــغال 
اللجنــة الوالئية لحماية الغابات و 
حسب البرنامج المسطر الخاص 
بتنظيــم قوافل تحسيســية للوقاية 
عــن حرائــق الغابــات و حماية 
الصيديــة  و  الحيوانيــة  الثــروة 
، تــم امــس  األول  تنظيــم قافلة 
تحسيســية جابــت عديــد  بلديات 
الوالية  كشــلغوم العيــد ، وادي 
العثمانيــة و وادي ســقان تحــت 

اشــراف مقاطعة الغابات شلغوم 
العيد.

 و قــد اجمــع جــل المشــاركين  
فــي هــذه الحملــة مثــل الــدرك 
الوطنــي األمن الوطنــي الحماية 
المدنية الفــرع الفالحي جمعيات 
الصياديــن ،الكشــافة االســالمية 
والمجتمــع المدني،علــي انجــاح 
هذه العملية التي تساهم في حماية 

الطبيعة بوالية ميلة
                    محمد بوسبتة

بلدية كركرة  

مواطن يشيد بناء فوضوي عىل شبكة التطهري و السكان يطالبون الوايل بفتح تحقيق 
n انتفض، أول أمس، سكان 
كركرة  في  يوسف  زيغود  حي 
في  سكيكدة  والية  غربي 
الحي  وسط  احتجاجية  وقفت 
،قصد اعتراض اشغال امرت و 
سخرت بها السلطات المحلية 
تتعلق بتجديد شبكة التطهير 
أن  الغريب  ،لكن  الحي  وسط 
شيد  قد  كان  المواطنين  أحد 
الشبكة  على  بناية  من  جزء 
بمصالح  دفع  ما  القديمة، 
التي  الشكوى  حسب  البلدية 
على  الجزائر  عين  تحوز 

نسخة منها الى تحويل مسار 
منازلهم  جوار  الى  المشروع 
شبكة  يالمس  انه  االخطر  و 
يضعهم  مما  الرئيسية  الغاز 

في خطر حقيقي.
من  عدد  أمس،  أول  نظم، 
في  يوسف  زيغود  حي  سكان 
والية  غربي  كركرة  بلدية  قلب 
احتجاجية  وقفة  سكيكدة، 
الوالية فتح  للمطالب من والي 
مشروع  بخصوص  تحقيق 
يقطع  الدي  التطهير  شبكة 
موقوتة  قنبلة  بات  و  حياهم 

المشروع  ان  اعتبار  على 
الرئيسية  الغاز  شبكة  يالمس 
بلدية  ال رفض  عن  متسائلين 
الشبكة  في  للحفر  التدخل 
احد  عليها  شيد  التي  القديمة 
المواطنين جزء من بنايته ، و 
بلدية لتغير مسار  هو ما دفع ال
التي  الشكوى  المشروع حسب 
الجزائر... عين  عليها  تحوز 
اتهم  المحتجين  عن  ممثل 
بلدية بتغير مسار  أطرافا في ال
الشبكة لحاجة في نفس يعقوب 
تدخلهم  عدم  عن  متسائلين 

الحد  الفوضوية  بناية  ال لهدم 
التي  الحي  في  االشخاص 
و  القديمة  الشبكة  فوق  شيدت 
الوالي  السيد  بالمناسبة  دعوا 
و  القضية  في  تحقيق  فتح 

متوعدين بالتصعيد ..
رئيس الدائرة، من جهته استقبل 
و  المحتجين  عن  ممثلين 
استمع النشغاالتهم، حيث اوفد 
لجنة تقنية الى عين المكان و 
و  القضية  في  بالتحقيق  وعد 

اتخاد كل التدابير الالزمة.
                        نورالدين ب

قافلة تحسيسية لمكافحة حرائق الغابات 
وحماية الرثوة الحيوانية والصيدية بميلة 

قسنطينة : مريم بن جامع 

n أفتتح، مساء أول أمس، في سكيكدة، 
بنك الفالحة والتنمية الريفية، أول شــباك 
للصيرفــة اإلســالمية ، بوكالــة ديدوش 

مراد وسط المدينة.
المديــر  إشــراف  تحــت  كان  االفتتــاح 
الجهوي لبنــك التنمية الريفية بســكيكدة، 
أبرســيان محند، أنه تم اقتراح 14 فرعا 
يكون مطابقا لمبادئ الشــريعة اإلسالمية 
موجها لكل فئــات الزبائن من الخواص، 
المهنيين، والمؤسسات، مقسمة إلى فئتين 
كبيرتين األولــى تخص منتجات االدخار 
ووضع األموال. ويتعلق األمر بـالحساب 
بدفتــر شــيك إســالمي ، دفتــر توفيــر 
إسالمي، وتوفير اسالمي »استثماري«، 
وتوفيــر إســالمي »إســتثماري فالح«، 
ودفتر توفير إسالمي »أشبال« و أضاف 
محدثنا بأن هناك فئة ثانية تخص منتجات 
العتــاد  ، مرابحــة  التمويــل اإلســالمي 

المدولــب، مرابحــة التصديــر، مرابحة 
األشــغال، مرابحــة غلتــي، باإلضافــة 
إلــى مرابحة مواد أوليــة، مرابحة إنتاج 
فالحــي، مرابحــة تجهيــزات مهنيــة و 
مرابحــة الصفقــات العموميــة المديــر 
الجهوي تمسك بان هده الخدمات تخضع 
بتوفــر  الشــريعة اإلســالمية،  لمبــادئ 
أهم شــرط أكدت عليه الهيئة الشــرعية 
التابعــة للمجلــس اإلســالمي  الوطنيــة 
األعلــى والمتعلــق بالفصــل التــام بين 
نشاطات الصيرفة الكالسيكية والصيرفة 
اإلسالمية، سواء من ناحية نظام اإلعالم 

اآللي وحتى الموظفين العاملين بالبنك.
مــن جهتــه، مديــر الشــؤون الدينيــة 
واألوقاف لســكيكدة، الشريف خويل، 
إضافــة   واعتبرهــا  المبــادرة،  ثمــن 

مهمة.  
                        نورالدين ب

"بدر" يفتتح أول شباك للصريفة اإلسالمية بسكيكدة 

n جــرت  حركــة لتغيير عمــداء عديد 
الكليات على مســتوى جامعة جيحل حيث 
تم  تعيين اإلســتاد الدكتور بلعيور الطاهر 
عميدا لكلية العلوم اإلنســانية واالجتماعية 
في مكان األســتاد الدكتور شاكور السعيد 
شــوقي،وتعيين الدكتور لواج منير عميدا 
لكلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم 
التســيير في مكان الدكتور بولحية الطيب. 
،وتم تنصيب األستاذ الدكتور زازوة علي 
نائــب مدير مكلــف بالعالقــات الخارجية 
فــي مكان ألســتاد الدكتــور بوهالي عمر 
،وتعييــن األســتاذ الدكتــور بوهالي عمر 
نائب مدير الجامعة مكلف بالتكوين العالي 
فــي الطــور الثالــث والتأهيــل الجامعــي 

والبحــث العلمي في مــكان الدكتور تيلبي 
عبد الناصر.

وقــد تمت عملية التنصيب بصفة رســمية 
أمــس  مــن قبــل مديــر الجامعة األســتاذ 
الدكتور بن علي الشــريف نورالدين رفقة 
األميــن العــام للجامعــة الســيد صابا عبد 

الرزاق .
لإلشارة فقد تم تحويل مؤخرا إدارة رئاسة 
الجامعــة وهياكلهــا من القطــب الجامعي 
الجامعــي  القطــب  إلــى  بمدينــة جيجــل 
بتاسوســت.،وهذا مــن اجــل توفيــر كل 
الظــروف المالئمة بتقديــم أرقى الخدمات 

االدارية.
                             نصرالدين . د

إجراء حركة جزئية يف أوساط العمداء والنواب 
بجامعة جيجل

سباق مع الزمن لتوفري كل الرشوط الرضورية للمصطافني  

لجنة من وزارة تعطي الضوء األخرض لفتح 30 شاطئ
 للسباحة يف سكيكدة   

إطارات  من  وفد  أمس،  حل،   n
المحلية  والجماعات  الداخلية  وزارة 
والتهيئة العمرانية في والية سكيكدة، 
التحضيرات  تقييم  إطار  في  وهذا  
لسنة  االصطياف  بموسم  الخاصة 
واإلجراءات  التدابير  ومعاينة   2022
لتحضير  الميداني  المستوى  على 
جاهزية  ومدى  الضرورية  المرافق 
للسباحة  المسموحة  الشواطئ 
وقف  هذا  و  المصطافين  الستقبال 
خريطة التوزيع التي أقرتها  الوالية.
اللجنة  وبحسب مصادرنا، فإن زيارة 
شملت 30 شاطئا المسموح للسباحة 
القادم  االصطياف  موسم  خالل 
 23 إلى   22 من  الفترة  خالل  وتمت 

على  اطلعت  ،حيث   2022 ماي 
االفتتاح  موعد  الوالية  تحضيرات 
المقرر في الفاتح جوان المقبل حيث 
سخرت الوالية كل اإلمكانيات المادية 
لهذا  اللوجستيكية  و  البشرية  و 
كل  ارتدتها  جديدة  بحلة  و  الغرض 
توفير سبل  الوالية من خالل  شواطئ 
حيث  الوافدين،  و  المصطافين  راحة 
من  ازيد  استقبال  على  الوالية  تراهن 
12 مليون مصطاف ...وكانت اللجنة 
قد زارت و ألول مرة شاطئ  الوزارية 
شاطئ  الجزائر  جوهرة  و  بيبي  وادي 
لروعة  انبهرت  و  العالمي  تمنارت 
البحر فيه و تزاوج الطبيعة باخضرار 
الغابة و االزرق الالمتناهي و ثمنت 
أمام  الشواطئ  تلك  بفتح  الوالي  قرار 

المصطافين.

سكيكدة :نورالدين .ب



عين على الشرق 
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الموافق لـ 24 شوال 1443 هـ

  
متفرقات  مديرية توزيع الكهرباء و الغاز ببرج بوعريريج  

تخصص مشاريع بقيمة 17 مليار سنتيم تحضيرا 
للموسم الصيفي  

n  ســطرت مديريــة توزيــع 
الكهرباء و الغاز برج بوعريريج 
برنامجــا هاما من أجل تحســين 
توزيــع الطاقــة الكهربائيــة كما 
ونوعا عبر كامــل تراب الوالية 

خالل  هذه الصائفة .

 و قدرت ميزانية هذه المشــاريع 
االســتثمارية بـ 17 مليار سنتيم، 
،وهــذا  مناطــق  عــدة  ومســت 
تحضيرا للموســم الصيفي، حيث 
تــم انجــاز ووضع حيــز الخدمة 
ثمانيــة مراكز تحويــل كهربائية 
جديــدة لتخفيــف الضغــط عــن 

مراكز التحويل الذي يعرف طلبا 
متزايدا على الطاقة الكهربائية ، 
خمســة محــوالت مجهزة بغرف 
وثالثــة محوالت هوائيــة، بقرية 
الــواد لخضــر ببلديــة الحمادية، 
قرية قطار وقرية فيض الساسي 
ومشتة خليل 2 ببلدية خليل، بئر 

عيسى ببلدية عين تسرة، حراش 
مشتة ورقبة معيزة ببلدية المهير، 
الكبانيــة ببلديــة بــرج غدير. مع 
الكهربائيــة  األســالك  اســتبدال 
المهترئة والقديمــة منها الهوائية 
واالرضيــة بطــول 18 كلــم و 
توســعة بطول 8.5 كلــم لتقوية 
الشــبكة، كما تم انشــاء منطلقين 
كهربائيين 30 كيلو فولط انطالقا 
من مركز التحويل 60/30 كيلو 
فولــط ببلديــة العناصــر، األول 
يمــون بلديــة العناصــر والثاني 
يمون بلديــة رأس الوادي ،وذلك 
لتخفيف الضغط على المنطلقات 
ذروة  بلغــت  والتــي  األخــرى 
االســتيعاب، مــع إعــادة هيكلــة 
وتقويــة منطلقين آخريــن مدينة 
برج بوعريريج، وذلك لمواجهة 
كافة أشــكال التذبذب في التموين 
بالطاقــة الكهربائية وتلبية الطلب 
المتزايد عليها سنويا، السيما مع 
حلــول فصل الصيــف أين يكثر 
اســتعمال أجهــزة التبريــد نتيجة 
االرتفاع المحســوس في درجات 
الحرارة. وفي الســياق ذاته تقوم 
المديرية بحمالت توعوية واسعة 
لنشــر ثقافــة االســتخدام األمثل 
المــادة الحيوية  والعقالني لهــذه 

دون المساس براحة.

n     ســجلت مصالــح أمــن والية 
جيجل خالل شهر أفريل من السنة 
الجارية 35 مخالفة خاصة بحماية 
البيئة و العمران، تمثلت في البناء 
بدون رخصة، اســتمرار أشــغال 
البناء دون رخصــة، عدم مطابقة 
البنــاء ألحــكام رخصــة البنــاء، 
عدم مطابقة البنــاء لرخصة البناء 
المســلمة، تهيئــة قطعــة أرضيــة 
اســتعمال  إعاقــة  دون رخصــة، 
الطرق و األماكن العمومية، شــق 
الرصيف دون رخصة، من جهتها 
ســجلت فــرق التطهير فــي نفس 
الفتــرة 23 مخالفة خاصة بإهمال 

النفايــات المنزلية فــي أماكن غير 
مخصصــة، إيــداع أو رمــي  أو 
إهمــال النفايــات الهامــدة الناتجة 
عن اســتغالل المحاجر و المناجم 
و أشغال الهدم و البناء و الترميم، 
الذبح خارج المذابح، إنشاء حظيرة 
غير شــرعية لركن المركبات، و 
البيع غير الشــرعي فــي الطريق 
العــام، تم خاللها حجــز كمية من 
مادة الكاوكاو و ميزان إلكتروني، 
أين تــم بموجب ذلك تكوين ملفات 
جزائية ضد المخالفين أرسلت إلى 

الجهات القضائية المختصة.
                          نصرالدين - د

ضبط 58 مخالفة للبناء دون رخصة ومهددة 
للبيئة بجيجل

ارتفاع يف حوادث المرور يف المناطق 
الحرضية بسطيف 

n     ســجلت مصالــح أمن والية 
سطيف،حسب احصائيات رسمية 
المنصــرم  الشــهر  لهــا، خــالل 
 28 ،وقــوع   )2022 )أفريــل 
حــادث مــرور جســماني، خلفت 
31 جريحــا و03 قتلى، مســجلة 
بذلــك ارتفاعا طفبفــا في حوادث 
السير بـــفارق 03 حوادث، كما 
هو الحال بالنســبة عدد الجرحى 
الــذي ارتفــع بفــارق جريحيــن 
اثنيــن 02 ،وأيضــا عــدد القتلى 
الذي تضاعف هــو اآلخر بفارق 
قتيليــن اثنيــن 02، وذلك مقارنة 
ونفس الشــهر من السنة الفارطة 
2021، علما أن حوادث الســير 
المسجلة جاءت كلها نتيجة العامل 

البشري أي بنسبة 100%.
أمــن واليــة  وعمــدت مصالــح 
ســطيف إلــى تكثيــف تواجدهــا 
المناطــق  فــي  الميدانــي، 
أنشــطة  تأطيــر  الحضرية،مــع 
تحسيسية، وقائية وأخرى ردعية 
أهمها األنشطة التحسيسية: تأطير 
1725 عملية تحسيســية مباشرة 

استهدفت السائقين.
واألنشطة الوقائية بتأطير  1126 

حاجــز مراقبة أمنية، وكذا تأطير   
37 وضعيــة مراقبــة بواســطة 
جهاز الرادار،بينما في األنشــطة 
الـردعيـة،فقد تم   تحرير 7019 
مخالفــة مرورية، و  716 جنحة 
مرورية شملت  المخالـــــفـــــات 
بالمركبـــات  الخـاصـة  والجــنـح 
بمعاينــة 457 جنحــة مروريــة 
و   962 مخالفــة مــن الدرجــة 
مخالفــة  األولــى،و1305   
الثانيــة،و1047     الدرجــة  مــن 
مخالفــة من الدرجــة الثالثة602  
مخالفة مــن الدرجــة الرابعة،اما 
والجــنـــح  المخالـــــفـــــات 
الناريــة  بالدراجــات  الخـاصـــة 
، فقــد تــم تســجيل 259 جنحــة 
مروريــة 76 مخالفة من الدرجة 
األولــى ،58 مخالفة من الدرجة 
الثالثة،وبلغ عــدد حاالت الوضع 
فــي الحظيــرة 81 حالة بالنســبة 
للمركبــات و392 حالة بالنســبة 
النارية،امــا حــاالت  للدراجــات 
التوقيــف: 1159 حالة بالنســبة 
للمركبــات و316 حالة بالنســبة 

للدراجات النارية.
                          نورالدين بوطغان

n     علــى إثر عملية مراقبة قام 
بها عناصر دائرة سريانة بباتنة  تم 
من خاللها توقيف مركبة ســياحية 
على متنها شــخص بحوزته كمية 
من اللحــوم البيضاء غير صالحة 
لالستهالك حيث تم حجز 50 كلغ 

ليتــم اتخــاذ اإلجــراءات القانونية 
الذكــر  الســالف  ضــد  الالزمــة 
بالتنســيق مــع الجهــات القضائية 
المختصة إقليميا و مصالح مديرية 

التجارة.
                                  محمد .د

حجز نصف قنطار من اللحوم الفاسدة بباتنة

مديرية البيئة تحي اليوم الدويل للتنوع البيولوجي بعديد نشاطات تحسيسية بالربج 

يــوم  ــي إطــار االحتفــال بال n   ف
الدولي للتنوع البيولوجي، نظمت 
بيئــة  صبيحــة أمــس مديريــة ال
لوالية برج بوعريريج بالتنسيق 
مع ملحقة دار البيئة يوما اعالميا 
و تحسيســيا لفائــدة متربصي و 
أعضاء مركــز التكويــن المهني 

ــي  و التمهيــن الشــهيد » عثمان
الطيب« ببلدية اليشير، بحضور 
يــن عــن مديريــة التكوين  ممثل
المهني والتمهيــن، ممثلين عن 
دار المرافقة و االدماج، و اطارات 

و متربصي المركز.
ــم تنظيمها تحت  هذه التظاهرة ت

شــعار » بناء مســتقبل مشــترك 
ــاة »، حيــث  ــكل أشــكال الحي ل
دار  ــة  ل لممث ــة  مداخل تضمنــت 
بيئــة حــول موضــوع »التنوع  ال
ــى  إل باإلضافــة  البيولوجــي«، 
بيئة  ــة لممثــل مديريــة ال مداخل
حول موضــوع »أهــداف التنمية 
المستدامة أفاق 2030«، لتختتم 
ــة دار المرافقــة  ل ــة لممث بمداخل

واإلدماج.
كما تخلل التظاهرة إقامة معرض 
يــة  عمل و  بالمناســبة  خــاص 
تشــجير شــارك فيها إطــارات و 
متربصي مركز التكوين المهني 

و التمهين.
بيئة للوالية  هذا و تشهد مديرية ال
إقامــة نشــاطات متنوعــة خالل 
هذا الشــهر، من خــالل تنظيمها 
ليوم دراســي حــول » تســيير و 
معالجــة المصبــات الصناعيــة 
السائلة » بجامعة محمد البشير 
يــوم االعالمي  االبراهيمــي، ثم ال

المنظم بمناســبة االحتفال باليوم 
المهاجــرة  للطيــور  العالمــي 
ـــ 14 مــاي من كل  المصــادف ل
ســنة، كما يتم التحضير لتنظيم 
يوم دراسي لشرح أحكام المرسوم 
ــم 22/167 المؤرخ  تنفيــذي رق ال
 1443 عــام  18 رمضــان  فــي 
ـــ 19 أفريــل 2022،  الموافــق ل
ــذي يعــدل و يتمــم المرســوم  ال
ــم 198-06 المؤرخ  تنفيذي رق ال
في 04 جمادى األولى عام 1427 
ـ 31 ماي 2006 الذي  الموافــق ل
يضبــط التنظيــم المطبــق على 
المؤسســات المصنفــة لحمايــة 
بالتعــاون مــع مختلف  بيئــة،  ال
الجهــات و الهيئات ذات الصلة، 
الموضــوع  اثــراء  أجــل  ومــن 
ــى التحضير  أكثــر، باإلضافة إل
بيئة  ل يــوم العالمي ل ال لالحتفال ب
المصــادف لـ 05 جــوان من كل 

سنة.
                       موسى توامة 

عائالت بدون إنرتنت بحي 250 مسكن ذراع نب صباح بباتنة
n   يناشــد ،سكان حي 250ذراع 
الواليــة  بعاصمــة  صبــاح  بــن 
يــة  المحل الســلطات  كل  باتنــة 
ــي الوالية ومير  وعلى رأســها وال
بلديــة باتنة وكــذا مدير اتصاالت 
الجزائر بضــرورة التدخل العاجل 
وانتشــالهم مــن بــؤرة المفاضلة 
ــم تهميشــهم لســنوات  بعــد أن ت
عدة وتركتهم  دون شبكة الهاتف 

الثابت .
التزال، تطرح، لحد الساعة قضية 
إقصــاء عمارتين من هاته الخدمة 
تــي تعــد أكثــر من  الضروريــة ال

ــاة المواطن  حاجة ماســة فــي حي
وعيشــه الكريم ،حيــث أن مديرية 
اتصــاالت الجزائــر بباتنة ربطت 
ســكان هذا الحــي بهاتــه الخدمة 
وتركت عمارتين دون هاته الخدمة 
وجعلت سكانها يتساءلون في كل 
مــرة عن هــذا الحرمــان ليخرجوا 
بعدهــا حســب أحد الســكان الذي 
تقيناه في الحــي بعد اتصاله بنا  ال
للوقوف عن المشكل ،أنهم خرجوا 
عــن صمتهم ووضعــوا العديد من 
الشــكاوي والنداءات المتكررة منذ 
ســنتين والتزال الوعــود المتكررة 

في إرسال المقاول وتعينه لتجسيد 
إلتمام المشــروع وإنهاء معاناتهم 

قائمة لحد الساعة .
وقــد تســاءل، العديد من الســكان 
تقيناهم عن فشــل مخطط  اللذين ال
اإلدارة الوصيــة بهــذا األمــر نظرا 
لدراســتها فــي أول مــرة حيــث أن 
الحي به 250 ساكن يحوي العديد 
من العمــارات تم إيصال معظمها 
مهمشــة  األخيــرة  هاتــه  وبقيــت 
ــي الواليــة فــي كل  ،ورغــم أن وال
اجتماعاته يشدد اللهجة على مثل 
هاتــه األمور الكــن كالمه ضرب 

عــرض الحائط ،حيث أن عالمات 
االســتفهام تبقى مفتوحة حول هذا 
االشكال نظرا لتشيد كل العمارات 
وربط معها  وتــرك عمارتين دون 

هاته الخدمة .
وأمام هذا االشــكال الذي بقي لمدة 
ســنتين مطروح كحبــر على ورق 
تنتظــر هاتــه العائــالت التدخــل 
العاجــل وربطهم بشــبكة الهاتف 
ثابــت واالنترنت نظــرا لضرورة  ال
توفيرهم في حياة المواطن وعيشه 
ــا فــي زمــن  الكريــم خاصــة وأنن

التكنولوجيا واالنترنت .

برج بوعريريج : مبروك بن الطيب



العـــــــــــالم األربعاء 25 ماي 2022 م10
الموافق لـ 24 شوال 1443 هـ

يتم اليوم األربعاء إحياء يوم إفريقيا الذي يتزامن مع 
تأسيس منظمة الوحدة اإلفريقية, المعروفة حاليا باسم 
االتحاد اإلفريقي, في وقت تسعى دول القارة جاهدة 
الغذائي  واألمن  الملحة  الصحية  التحديات  لمواجهة 

والسلم وغيرها.
انطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  ,أكد  وبالمناسبة 
غوتيريش, أن الكم غير المحدود من الطاقة والتفاؤل 
بسرعة  القارة  دفع  إلى  يؤدي  إفريقيا  شباب  لدى 

المستدامة  التنمية  من  جديد  عصر  في  الدخول  إلى 
 2063 لعام  اإلفريقي  االتحاد  تنفيذ خطة  من خالل 
قادة  اتفق  التي  المستدامة  التنمية  خطة  مع  بالتواؤم 
عام  بحلول  عشر  السبعة  أهدافها  تحقيق  على  العالم 

.2030
إفريقيا  »أصبحت  قائال:  األممي  األمين  وأضاف 
نحو  طريقها  شق  بنفسها  تتولى  متزايدة  بصورة 
المستقبل. وتشكل خطة االتحاد األفريقي لعام 2063 

الرؤية التوجيهية لتنمية أفريقيا, وهي تتكامل تكامال 
لعام  المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم  خطة  مع  تاما 
القدرة على  لبناء  للقارة جمعاء أساسا  2030 وتتيح 
التكيف وتحقيق التقدم االجتماعي واالقتصادي. وتلتزم 
األمم المتحدة التزاما كامال بإسداء الدعم إلفريقيا فيما 

تبذله من جهود«.
أهمية  على  العام,  األمين  قال  كما  الخطتان,  وتتفق 
ويراعي  اإلنسان  على  االهتمام  يركز  الذي  التغيير 
األولوية  الفقر  على  القضاء  ويمثل  األرض.  كوكب 
واالتحاد  المتحدة  األمم  إن  مؤكدا  للخطتين,  المطلقة 
الخطتين  لتعميم  وثيق  بشكل  معا  يعمالن  اإلفريقي 
الفرص  الوطنية والتعاون إلطالق  التنمية  في خطط 

الجديدة من منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية.
المساعي  العالم على دعم  كما حث غوتيريش, دول 
القارة  في  والرخاء  السالم  إحالل  أجل  من  المبذولة 
األفريقية. وقال إن إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية 
وتحرك  اإلقليمي  التكامل  تشجع  أن  يمكن  األفريقية 
النمو االقتصادي وتولّد فرص العمل للشباب األفارقة 
قيام  إلى  وتفضي  الفقر  وطأة  من  ستخفف  أنها  كما 

مجتمعات أكثر استقرارا وسلما.
وأوضح في ذات السياق, إن الدول اإلفريقية »أظهرت 
قيادة جديرة بالثناء« في مكافحة جائحة )كوفيد19-.

منظمة  لتأسيس  السنوية  الذكرى  اليوم  هذا  ويعتبر 
وقعت  حيث   1963 ماي   25 في  األفريقية  الوحدة 
على  اليوم  هذا  مثل  في  مستقلة  أفريقية  دولة   32
عام  وفي  بإثيوبيا.  أبابا  أديس  في  التأسيسي  الميثاق 
2002 أصبحت منظمة الوحدة األفريقية تعرف باسم 

االتحاد األفريقي.
ق ـ د

إحياء يوم إفريقيا هذا األربعاء

القارة في مواجهة تحديات الصحة 
واألمن الغذائي والسلم

عن  الثالثاء  بايدن  جو  الرئيس     األمريكي  تراجع 
أن سياسة  تايوان، مؤكدا  بشأن  اإلثنين  تصريحات 

اشنطن لم تتغير.
سياسة  على  تغيير  أي  يطرأ  لم  إنه  بايدن  وقال 
بشأن  المتحدة  للواليات  االستراتيجي«  »الغموض 
تايوان، وذلك بعد يوم من تصريحاته التي قال فيها 
إنه مستعد الستخدام القوة للدفاع عن الجزيرة وهو 

ما أثار غضب الصين.
وتلقي قضية تايوان بظاللها على اجتماع في طوكيو 
تضم  التي  الرباعي  األمني  الحوار  مجموعة  لقادة 
الواليات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، والذين 
أكدوا عزمهم على ضمان أن تكون منطقة المحيطين 
الهندي والهادي حرة ومفتوحة في مواجهة األنشطة 

العدائية المتزايدة من جانب الصين.
جاء ذلك على الرغم من أن رئيس الوزراء الياباني 
فوميو كيشيدا قال إن المجموعة ال تستهدف أي دولة 

بمفردها.
بيان مشترك صدر بعد  الزعماء األربعة في  وقال 
في  النزاع  تجاه  مواقفهم  »ناقشوا  إنهم  محادثاتهم 

أوكرانيا واألزمة اإلنسانية المأساوية المستمرة«.
عالقات  تربطها  التي  للهند،  واضح  تنازل  وفي 
وثيقة مع روسيا منذ فترة طويلة، لم تظهر كلمات 

»روسيا« أو »الروسية« في البيان.
وأضاف كيشيدا، في مؤتمر صحفي، أن الزعماء، 
مودي،  ناريندرا  الهندي  الوزراء  رئيس  فيهم  بمن 
أوكرانيا واتفق األربعة  عبروا عن مخاوفهم بشأن 
على أهمية حكم القانون والسيادة وسالمة األراضي.
بايدن في »جلسة تصوير« يرفع »ال« بشأن تايوان
لكن تعليق بايدن بشأن تايوان، والذي لم يكن حتى 
على جدول األعمال الرسمي في اجتماع المجموعة 
الوفود  من  الكثير  اهتمام  محط  كان  الرباعية، 

ووسائل اإلعالم.
القانون  بموجب  مطالبة  واشنطن  أن  حين  ففي 
بوسائل  الذاتي  بالحكم  تتمتع  التي  تايوان  بتزويد 
طويلة  فترة  منذ  اتبعت  أنها  إال  نفسها،  عن  الدفاع 
سياسة »الغموض االستراتيجي« بشأن ما إذا كانت 
هجوم  وقوع  حالة  في  لحمايتها  عسكريا  ستتدخل 
يوم  يبدو  بايدن على ما  صيني، وهو عرف خالفه 

اإلثنين.
تغيير  أي  هناك  كان  إذا  عما  الثالثاء  بايدن  وُسئل 

في السياسة األمريكية بشأن تايوان، فأجاب »ال«.
الرباعية:  في  شركائه  مع  المحادثات  بعد  وقال 
ذلك  ذكرت  لقد  اإلطالق.  تتغير على  لم  »السياسة 

عندما أدليت ببياني أمس.«
وتعتبر الصين تايوان جزءا ال يتجزأ من أراضيها 
في  وأهمية  حساسية  األكثر  القضية  إنها  وتقول 

عالقتها مع واشنطن.
ق ـ د

اعتمد »الغموض االسرتاتيجي«

بايدن يرتاجع عن تصريحه ضد الصني

أعلنت روسيا الثالثاء، أنها ستمنع 154 عضوا في مجلس 
اللوردات البريطاني من دخول أراضيها، مشيرة إلى أنهم 

سعوا إلى تدمير اقتصادها.
جاء ذلك ردا على العقوبات التي تستهدف جميع أعضاء 

مجلس اتحاد روسيا تقريبا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: »رًدا على القرار الذي 
اتخذته حكومة بريطانيا في مارس لوضع قائمة عقوبات 
تشمل مجلس االتحاد بأكمله تقريًبا تم فرض قيود على حق 

154 عضًوا في مجلس اللوردات«.
وأشار البيان إلى أنه من بين الشخصيات المستهدفة وليام 

هيغ وزير الخارجية السابق المحافظ.
من ناحية أخرى، لم يدرج رجل األعمال الروسي األصل 
يفغيني ليبيديف نجل الملياردير الروسي والعميل السابق 
لقب لورد  نال  الذي  ليبيديف  ألكسندر  الكاي جي بي  في 
مدى الحياة في عام 2020 ما أثار جدال كبيرا في المملكة 

المتحدة، على هذه القائمة.
ويضم مجلس اللوردات نحو 800 عضو.

من  اآلن  ُمنعوا  الذين  أن »األشخاص  الوزارة  وأضافت 
دخول بالدنا ساهموا في صياغة عقوبات لندن المناهضة 
اقتصادها  وتدمير  سياسًيا  روسيا  لعزل  الرامية  لروسيا 
في  لروسيا  المعادي  الشعور  إلثارة  سلطتهم  واستخدموا 
بريطانيا وشجعوا النزعة السياسية المعادية للروس لدى 

المحافظين البريطانيين«.
في أفريل الماضي، حظرت روسيا دخول 287 عضوا 
جونسون  بوريس  الوزراء  ورئيس  النواب  مجلس  في 

والعديد من كبار المسؤولين البريطانيين إلى البالد.
عقوبات  فرضت  أنها  المتحدة  المملكة  تؤكد  جانبها،  من 
على أكثر من ألف شخص و100 كيان وال سيما النخبة 
الحاكمة التي تمثل أكثر من 117 مليار جنيه)137 مليار 

يورو(.
استدعاء  الروسية،  الخارجية  أعلنت  الجاري،  والشهر 
لندن  عقوبات  على  بشدة  لالحتجاج  لديها  بريطانيا  سفير 

الجديدة على وسائل اإلعالم الروسية.
وقالت الوزارة، في بيان لها، نقلته وكالتا تاس ونوفوستي 
جميع  على  وحزم  بقسوة  الرد  ستواصل  موسكو  إن 
األعراف  حسب  وسترد  لندن،  فرضتها  التي  العقوبات 

الدولية«.
مذكرة  البريطانية  السفيرة  الروسية  الخارجية  وسلمت 
من  جديدة  حزمة  لندن  تبني  على  اللهجة  شديدة  احتجاج 

العقوبات ضد روسيا.
السفيرة  الروسية  الخارجية  »أبلغت  البيان:  وأضاف 
إلى  سيؤدي  المدمر  الخط  هذا  استمرار  بأن  البريطانية 

تدمير العالقات الثنائية بشكل نهائي«.
غادرت  البريطانية  السفيرة  أن  مطلعة  مصادر  وذكرت 
مبنى الوزارة دون أن توضح سبب الزيارة، حيث قضت 

حوالي 40-30 دقيقة في المبنى.
ق ـ و

154 من لوردات
 بريطانيا ممنوعون من 

دخول روسيا

صرح بيير ليلوش، المستشار الدبلوماسي السابق للرئيس الفرنسي األسبق جاك شيراك، بأن إمدادات األسلحة الغربية ألوكرانيا تجر أوروبا إلى هاوية يستحيل 
منها. الخروج 

ليلوش في حديث لصحيفة »Valeurs Actuelles«: إن ما يحدث هو معركة بين روسيا والناتو... ويمكننا أن نقع في أي لحظة في هاوية رهيبة لن  وقال 
نتمكن نحن األوروبيون من الخروج منها«.

وأضاف أن الرئيس األوكراني، فالديمير زيلينسكي يحاول حاليا جعل النزاع في بالده نزاعا دوليا، مشيرا إلى أن القيادة األمريكية تتصرف في الوضع الحالي 
بخطورة بالغة، وهو أمر ال يمكن أن يكون مشجعا لألشخاص الذين يعيشون بين القوتين العظميين أي بين روسيا والواليات المتحدة.

التاسع  للقرنين  التقليدية  القوة  سياسات  مع  ولكن  إليها،  وعدنا  عاما.   30 منذ  الباردة  الحرب  تنته  فلم  العظيم.  للوهم  نهاية  حاليا  »نشهد  بأننا  اعتقاده  عن  وعبر 
فجأة،  االتحاد األوروبي،  إطار  القومي في  بعد  ما  توجهوا نحو مستقبل  الذين طالما  األوروبيون  اكتشف  الجديد.  العالم  بأسلحة واتصاالت  أي  والعشرين،  عشر 
أنهم ال يستحقون هذا المستقبل. إنها اليقظة العنيفة التي يختبرونها اليوم، وال يمكنهم التحكم في أي شيء. وهم الذين يخاطرون بدفع الثمن األعلى لهذه المرحلة 

الجديدة من الحرب الباردة«.
ق ـ د

مسؤول فرنسي سابق يحذر أوروبا من الوقوع 
في »هاوية رهيبة« بسبب أوكرانيا
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الدين    تاج 

 « »الخضر  وأنصار  المتتبعون  يترقب  
بلماضي  جمال  الوطني  الناخب  كشف 
الذي  التربص  ستدخل  التي  قائمته  عن 
وتنزانيا  وهران  في  أوغندا  لقائي  يسبق 
أمم  تصفيات  لحساب  السالم  دار  في 

.2023 ديفوار  كوت  إفريقيا 
إعالمية  أغلبها  مصادر  عدة  وتتحدث 

جديدة  أسماء  استدعاء  إمكانية  عن 
من  خرج  الذي  الوطني  للمنتخب 
منظرة  غير  بخيبة  الكاميرون  »كان« 
على  الكاميرون  بتأهل  يصدم  أن  قبل 
بالبليدة  في صورة  السد  لقاء  حسابه في 
أن  ،إال  وعمراني  وبوجمعة  زدادكة 
الهجوم  يخص   إثارة  األكثر  الجدل 
في  مؤخرا  المسجل  العقم  مع  خاصة 
يراهن  الكثير  جعل  وهوما  التشكيلة، 

وثاني  نيس  ديلور هداف  أندي  قوة  على 
أحسن هداف  إفريقي وعربي بعد محمد 
حيث   ، 18هدفا  بـ  أوروربا  في  صالح 
السيتي  في  محرز   رياض  على  تفوق 
وأوباميونغ  ليفربول  مع  ماني  وساديو 

برشلونة   في 

منتخب  مدرب  بلماضي  جمال  أن  إال 
عن  للصفح  متحمس  غير  الجزائر 

يجعل  وهوما  اعتذاره  رغم  ديلور 
لصفوف  نيس  مهاجم  عودة   أمكانية 
إال  صعبا  »امرا  الصحراء  »محاربي 

مفاجأة. حدوث  حال  في 
في  موسمه  أنهى  الذي  ديلور،  أندي 
نيس،  نادي  رفقة  مميز  بشكل  فرنسا 
ريمس،  استاد  كاملة ضد  ثالثية  بتسجيله 
للرجوع  ُمستعد  بأنه  سابقا  أكد  قد  كان 
وقت  في  قرر  بعدما  بالده،  لمنتخب 
في  رغبة  تمثيله  عن  االمتناع  سابق 

الفرنسي. ناديه  مع  التركيز 
رأي  يكونله   قد  بلماضي   جمال  ولكن 
غير  وبشكل  أكد  حيث  كالعادة،  ُمغاير 
ُمباشر، بأنه ال يضع ديلور في حساباته، 
بها  تمر  التي  الهجومية  األزمة  رغم 
 ،2022 بداية  منذ  »الخضر«  تشكيلة 

جزائرية صحفية  تقارير  بحسب 
على   « الخضر   « مدرب  واستقر 
سليماني  إسالم  الُمخضرم  استدعاء 
من  خروجه  رغم  الهجوم   لقيادة 
منذ  لشبونة  سبورتيج  ناديه  حسابات 

كاملين. شهرين  قرابة 
القاطرة  بأن سليماني، سيقود  ويبدو جليا 
من  القادمتين  المواجهتين  في  األمامية 
أمام   ،2023 أفريقيا  أمم  كأس  تصفيات 

التوالي. على  وتانزانيا  أوغندا 
الهداف  يعد هو  إسالم سليماني  أن  يذكر 
 40 بواقع  الجزائر  لمنتخب  التاريخي 

المناسبات. كل  في  هدفا 

محرز،  رياض  الجزائري،  الدولي  مستقبل  اليزال 
مع نادي مانشستر سيتي غامضا، رغم إنهائه الموسم 
في  هدفا   24 برصيد  هدافا   2021/2022 الكروي 
توج  كما  اإلنجليزي،  النادي  مع  المسابقات  جميع 

تاريخه. في  الرابع  “البريمرليغ”  بلقب  رفقته 
محرز،  رياض  الوطني،  المنتخب  قائد  ويرتبط 
إلى  يمتد  “السيتي”  مع  بعقد  سنة،  الـ31  صاحب 
حول  تحوم  الشائعات  جعل  ما   ،2023 جوان  غاية 

. مستقبله
غير  من  أنه  إنجليزية  إعالمية  تقارير  وأكدت 
بيع  على  “السيتيزنس”  إدارة  تقدم  أن  المستبعد 
حال  في  خاصة  الصائفة،  هذه  الجزائري  الالعب 
التي  الفرق  إحدى  من  المستوى  في  لعرض  تلقيها 
رأسها  وعلى  “الخضر”،  قائد  مع  التعاقد  في  ترغب 
أقل  وبدرجة  الفرنسي  جارمان  سان  باريس  نادي 

اإليطالي. وجوفنتوس  اإلسباني  مدريد  ريال 
الصائفة  هذه  محرز  ضم  في  “البياسجي”  ويرغب 

أنخيل  األرجنتيني  النجم  رحيل  لتعويض 
عن  فضال  جوفنتوس،  نحو  ماريا  دي 
إمكانية رحيل البرازيلي نايمار هو اآلخر 
لتعويض  القادم،  جوان  في  النادي  عن 
لكيليان  النادي  دفعه  الذي  التجديد  مبلغ 
مبابي. لذلك، وبحسب ذات المصادر، فإن 
أساسا  مرتبط  “السيتي”  مع  محرز  بقاء 
الفرنسي،  النادي  مع  نايمار  بمستقبل 
لقناة  تصريح  في  الالعب  ألمح  وقت  في 
مع  البقاء  في  لرغبته  الفرنسية   ”+ “كنال 

“السيتي”.
عقب  فيديو  مقطع  انتشر  ذلك،  إلى 
“البريمرليغ”،  بلقب  “السيتي”  احتفاالت 
بيب  المدرب  بين  العالقة  سر  عن  كشف 
رياض  الجزائري  والعب  غوارديوال 
التي  التقارير اإلعالمية  بعد  محرز، وهذا 
بين  يرام  ما  على  تسير  ال  األمور  أن  إلى  أشارت 
الدولي الجزائري  الرجلين طيلة الموسم، خاصة وأن 
الدوري  مباريات  في  البدالء  دكة  كثير  الزم 

الممتاز. اإلنجليزي 
األخبار،  هذه  على  بقوة  ليرد  الفيديو  مقطع  وجاء 
دافئا  عناقا  يتبادالن  ومحرز،  غوارديوال  ظهر  حيث 
بلقب  سيتي  تتويج  بعد  المالبس  تبديل  غرف  في 

اإلنجليزي. الدوري 
باريس  فريق  فإن  فرنسية  إعالمية  مصادر  وحسب 
أولها  أسباب  لعدة  محرز  انتداب  يفضل  جرمان  سان 
رفقة  الفت  بشكل  يتألق  وقد  مهاري  العب  أنه   ،
أكبر  وجلب  توازن  إلحداث  وثانيها  وميسي  مبابي 
 ، المغتربين  الجزائريين  المشجعين  من  ممكن  عدد 
مغاربي  العب  حكيمي  المغربي  جانب  إلى  فيكون 

التشكيلية. في  هام 
الدين تاج 

استبعاد  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  أعلن 
المؤهلة  التصفيات  من  وزيمبابوي  كينيا 
إيقاف  استمرار  بسبب   ،2023 إفريقيا  لكأس 
التدخل  خلفية  على  البلدين  اتحاد  لنشاط  الفيفا 

اللعبة. في  الحكومي 
بشكل  وزيمبابوي  كينيا  منتخبي  إدراج  وتم 
لعام  إفريقيا  أمم  تصفيات  قرعة  في  مؤقت 
2023، التي أقيمت في 19 أبريل الماضي، 

رفع  بشرط  دوليا،  إيقافهما  رغم 
من  أسبوعين  قبل  عنهما  اإليقاف 

للتصفيات. األولى  الجولة 
عن  اإليقاف  رفع  عدم  ظل  وفي 
من  أسبوعين  قبل  االتحادين 
التصفيات،  من  األولى  الجولة 

المنتخبين. استبعاد  تقرر 
لكرة  اإلفريقي  االتحاد  وأخطر 
الكرة  اتحاد  »الكاف«،  القدم 
منتخب  استبعاد  بقرار  المغربي 
»أسود  مع  المتواجد  زيمبابوي، 
واحدة  مجموعة  في  األطلس« 
جنوب  رفقة   ،)11 )المجموعة 

وليبيريا إفريقيا، 
 3 على  التصفيات  وستقتصر 
المجموعة  في  فقط  منتخبات 

.11 الـ
مصالح  القرار  هذا  ويخدم 
الذي  المغربي،  المنتخب 
على  مباريات   3 سيخوض 
في  استقباله  ليبيريا  اختارت  بعدما  أرضه، 

البيضاء. الدار 
وكاالت

جاهزية  مدريد،  ريال  لنادي  الفني  المدير  أنشيلوتي،  كارلو  اإليطالي،  أكد 
فريقه للمواجهة الصعبة ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم، السبت المقبل، بالعاصمة الفرنسية باريس.
وقال أنشيلوتي، خالل مؤتمر صحفي  أمس  الثالثاء: »الفريق بخير، وتوجد 

مشكلة صغيرة فقط لمارسيلو، سيتعافى منها في األيام القليلة المقبلة«.
وسعداء،  جيدة  بحالة  والفريق  بخير،  »أالبا  مدريد:  ريال  مدرب  وأضاف 

واألجواء جيدة، وآمالنا كبيرة بوجودنا في النهائي«.
وعلق اإليطالي على سؤال حول قرار مبابي بالبقاء في باريس، قائال: »ال 
التي  القرارات  ونحترم  أخرى،  أندية  في  آخرين  العبين  عن  أبدا  نتحدث 

يتخذونها، وعلينا فقط التفكير في النهائي«.
وواصل أنشيلوتي: »الفوز صعب، سواء بالليغا أو دوري األبطال، لكنهما 
الليغا  في  أما  تفشل،  أن  يمكن  ال  األبطال  دوري  وفي  مختلفتان،  بطولتان 

يمكنك التعافي حين تسقط«.
وتابع: »المنافسة كل عام، وخاصة أوروبيا، تزداد صعوبة، وهناك العديد 
من الفرق التي تطمح لحصد اللقب، ولعب النهائي هو نجاح بالفعل، حيث 

لعبنا 4 نهائيات خالل 8 سنوات، وهو أمر هائل«.
واستطرد المدرب اإليطالي المخضرم )62 عاما(: »لقد خاض الكثير من 
الالعبين الموجودين هنا 4 نهائيات بدوري األبطال، بالنسبة لي هو النهائي 

الثاني مع الفريق، لذلك يجب أن أسألهم كيف أستعد للنهائي«.
وأوضح: »سيكون نجاحا كبيرا بالنسبة لي أن أكون أول مدرب يفوز بـ4 

بطوالت دوري أبطال أوروبا، لكنني لست مهووسا باأللقاب الفردية«.
التشكيلة األساسية  إمكانية اعتماده على رودريغو في  إلى  أنشيلوتي  وأشار 
ضد ليفربول، مؤكدا أن »المباراة ال تحتاج 11 العبا فقط بل الفريق بأكمله«.
واختتم كارلو أنشيلوتي: »لقد لعبنا ضد أفضل الفرق في العالم من الناحية 
سيكون  البدني  الجانب  أن  أعتقد  ال  لذلك  والجودة،  التنظيم  بجانب  البدنية، 

العامل الحاسم«.
وكاالت

أنشيلوتي  يعلق على قرار 
مبابي.. ويكشف عن »سالحه« 

ضد ليفربول

لعدم رفع اإليقاف عن االتحادني قبل »الفيفا« 

رسميا.. »الكاف« يستبعد
كينيا وزيمبابوي من تصفيات 

أمم إفريقيا

»السيتي« يف  بقائه  إىل  لّمح 

باريس  في  ماريا  هل يعوض محرز دي 
؟  سان جرمان 

 ...  أخبــار محرتفينا 
كثاين  صالح  خلف  ديلور 

إفريقي  هداف   أحسن 
أوروبا  يف  وعريب 

اإلذاعية  كارلو«  »مونت  محطة  أفادت 
مع  تعاقد  مدريد  ريال  نادي  بأن  الفرنسية، 
خط  العب  تشواميني،  أوريلين  الفرنسي، 
مواطنه  في ضم  الفشل  بعد  موناكو،  وسط 

كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.
السبت  يوم  جيرمان  سان  باريس  وأعلن 
مواسم  لثالثة  مبابي  عقد  تجديد  الماضي، 

أخرى، حتى 30 يونيو 2025.
ملعب  جدران  داخل  البقاء  مبابي  وقرر 
مرارا  رفض  أن  بعد  األمراء«،  »حديقة 
تجديد عقده مع باريس سان جيرمان وعلى 
تقارير صحفية  وأكدت  طويلة،  فترة  مدار 
على إثر ذلك، أن الالعب بات قاب قوسين 

أو أدنى من ارتداء قميص ريال مدريد.
على  قليلة  أيام  بعد  مدريد،  ريال  ودخل 
قوي  صراع  في  مبابي،  ضم  حلم  ضياع 

مع ليفربول للظفر بتوقيع تشواميني، ونجح 
محطة  بحسب  بخدماته،  الظفر  النهاية  في 

»مونت كارلو«.
أن  إلى  الفرنسية  المحطة  وأشارت 
تشواميني، البالغ من العمر 22 عاما، اختار 
االنتقال لصفوف ريال مدريد بعقد مدته 5 
 80 الملكي  النادي  يدفع  أن  على  سنوات، 
مليون يورو إلى جانب اإلضافات والحوافز 

لضمه من موناكو.
صفقات  ثاني  تشواميني  يكون  أن  ويتوقع 
في  نجح  بعدما  الصيفية،  مدريد  ريال 
األلماني  توقيع  بالحصول على  وقت سابق 
بشكل  تشيلسي  مدافع  روديغر  أنطونيو 
النادي  مجاني عقب نهاية عقد الالعب مع 

اللندني.
وكاالت

األوىل/وداد  الرابطة 
سطيف:  تلمسان-وفاق 

التدارك مهمة  يف  »الوفاق« 
مؤخرا  سيئة  بفترة  يمر  الذي  سطيف  وفاق  يتنقل 
متذيل  تلمسان،  وداد  لمواجهة  الزيانيين  عاصمة  الي 
ضمن  التدارك،  بهدف  األربعاء،  اليوم   الترتيب،  
تسوية رزنامة الجولة الـ24 لبطولة الرابطة المحترفة 

القدم. لكرة  األولى 
شباب  ضد  الديار  خارج  متتاليتين  خسارتين  فبعد 
يعتزم   ،)1-3( األربعاء  أمل  ثم   )0-1( بلوزداد 
جدول  في  وضعيته  وتحسين  التدارك  »الوفاق« 
الست  المراتب  من  االقتراب  سبيل  في  العام  الترتيب 

الدولية. للمنافسات  المؤهلة  األولى، 
تنقل  ثالث  -في  الفوارة«  »عين  مدينة  أبناء  وسيعمل 
التي  السيئة  الوضعية  الستغالل  التوالي-  على  لهم 
ن(   13 واألخير،  )الـ18  تلمسان  وداد  فيها  يتخبط 
الثانية  الرابطة  إلى  رسميا  النازلين  أحد  باعتباره 
مواصلة  قبل  رصيده  تعزيز  بهدف  جوالت،  عدة  منذ 

المتأخرة. المقابالت  خوض 
ضمن  أخرى  لقاءات  ثالثة  سطيف  وفاق  وينتظر 
 1( قسنطينة  شباب  بمواجهة  بداية  الرزنامة:  تسوية 
نصر  و  يونيو(   8( بارادو  نادي  استضافة  ثم  يونيو(، 
حسين داي )14 يونيو(، بأمل الخروج بموسم مشرف 
عقب إقصائه الُمخيّب من الدور نصف النهائي لرابطة 

إفريقيا. أبطال 
وأج

رسميا.. بايرن ميونخ يضم 
المغربي مزراوي بصفقة حرة

نصير  الدولي  المغربي  األيمن  الظهير  مع  تعاقده  ميونخ،  بايرن  نادي  أعلن 
مزراوي لمدة أربعة مواسم حتى عام 2026 في صفقة انتقال حرة، بعد أن 

لعب الموسم الماضي في صفوف أياكس أمستردام.
ولم يكشف الفريق البافاري عن راتب مزراوي السنوي، لكن صحيفة »بيلد« 

الواسعة االطالع قدرته بنحو 8 ماليين يورو.
وقال مزراوي لدى توقيعه العقد »اخترت بايرن ميونخ ألنني أستطيع إحراز 
األلقاب الكبيرة في صفوفه. كان لدي شعور جيد منذ المفاوضات األولى مع 

هذا النادي«.
وكانت أندية عدة أبدت رغبتها في الحصول على خدمات مزراوي )24 عاما 
و12 مباراة دولية( المولود في هولندا والذي يستطيع أن يلعب على الرواق 

األيمن أو حتى في مركز قلب الدفاع.
وخاض مزراوي 34 مباراة في صفوف أياكس في الموسم المنقضي، سجل 
خاللها 5 أهداف وساهم في 4 تمريرات حاسمة، في طريق فريقه إلى إحراز 

لقب بطل الدوري الهولندي.
يذكر أن بايرن ميونخ مرشح للتعاقد مع العب آخر من صفوف أياكس هو راين 

غرافنبرخ )19 عاما.(
أ ف ب

الجزائري  الوطني  المنتخب  مهاجم  احتل 
المركز  نيس  نادي  العب  ديلور  أندي 
الثاني كأفضل هداف إفريقي في الدوريات 

األوروبية الخمسة الكبرى
وجاء إختيار المهاجم الجزائري أندي ديلور 
ناديه  رفقة  قدمه  الذي  الكبير  المستوى  بعد 

نيس بعدما تمكن من تسجيل 18 هدف.
المصري  النجم  األول  المركز  في  وجاء 
ليفربول  نادي  العب  صالح  محمد 
اإلنجليزي الذي تمكن من تسجيل 23 هدف 

مع الريدز هذا الموسم.
وتفوق المهاجم الجزائري أندي ديلور على 
صورة  في  األفارقة  المهاجمين  من  العديد 
رياض  و  ماني  ساديو  و  هالر  و  أبوميانغ 

محرز.

نب دبكة يصاب
ويغيب عن تدريبات الفتح 

السعودي 
أمس   بلماضي  جمال  الوطني  الناخب  تلقى 
قبل  وهذا  جديدة  ُموجعة  ضربة  الثالثاء 

إنطالق تربص الخضر شهر جوان القادم.
وكشفت صحيفة “اليوم” السعودية أن سفيان 
الفتح  نادي  تدريبات  عن  غاب  دبكة  بن 
السعودي يوم أمس اإلثنين بسبب معاناته من 
ض لها خالل مواجهة فريقه  إصابٍة قد تعرَّ

أمام الطائي يوم األحد.
غياب  مدة  عن  الصحيفة  تكشف  ولم 
الجزائري بن دبكة ومدى جاهزيته  الدولي 
للمشاركة في مباراة فريقه أمام نادي ضمك 

يوم األحد المقبل
وبهذا سيضع سفيان بن دبكة جمال بلماضي 
المنتخب  تربص  إنطالق  قبل  ورطة  في 
أوغندا  منتخبا  لمواجهة  الجزائري  الوطني 

و تنزانيا.

غالم قد يعود إىل الدوري 
الفرنيس ؟

ترغب عّدة أندية في انتداب الالعب الدولي 
سوق  في  غالم،  فوزي  سابق  الجزائري 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.
سنة(   31( غالم  المدافع  مشوار  وانتهى 
مع نادي نابولي، بعد أن ارتدى زّي النادي 

اإليطالي منذ جانفي 2014.
إيتيان  سانت  نادَيي  مسؤولو  ويرغب 
وأولمبيك مرسيليا الفرنسَيين، في جلب غالم 
الجزائري  الالعب  أن  ِعلما  الصائفة.  هذه 
إلى  انتقاله  قبل  األّول  الفريق  ألوان  مثّل 

نابولي.
في  مطلوبا  غالم  يبقى  ذلك،  عن  فضال 
الموقع  ذكره  كما  وتركيا.  وإسبانيا  إيطاليا 
الثالثاء.  كلوب”،  فوتبال  “بوت  الفرنسي 

دون أن يكشف عن أسماء األندية.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن فوزي غالم يضع 
المنافسات  في  الجديد  فريقه  مشاركة  أمر 
لكنّه  األولويات.  رأس  على  األوروبية، 
ُمقتنع ِبتخفيض القيمة المالية لِراتبه، بعد أن 
كانت إدارة نادي نابولي تمنحه أجرة سنوية 
ضخمة، تقترب من رقم 3.5 مليون أورو.
جمعها :تاج الدين

 صالح »يفضح« هوس
 سون بالحذاء الذهبي

 بعد »كبوة« مبابي.. ريال مدريد يخطف
»موهبة فرنسية« أخرى من ليفربول

تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي على نطاق 
توتنهام،  نادي  نجم  »هوس«  يظهر  فيديو  واسع، 
الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، بالفوز بالحذاء 
الدوري  في  هداف  ألفضل  يمنح  الذي  الذهبي 

اإلنجليزي.
وظهر سون خالل مباراة فريقه ضد نورويتش سيتي 
في ختام الدوري اإلنجليزي، وهو يسأل زمالءه في 
الفريق ما إن كان منافسه على لقب هداف الدوري 

اإلنجليزي، المصري محمد صالح قد سجل هدفا.
اكتساح  في  ليساهم  هدفين  تسجيل  في  ونجح سون 
بخماسية دون رد، وشوهد  نورويتش  لنادي  فريقه 
يركض  وهو  فيديو  مقطع  في  الجنوبي  الكوري 
ليسأل  المباراة  مجريات  خالل  التماس  خط  نحو 
أحد األشخاص عن صالح وهل سجل أم ال بعبارة 
»صالح  القلق:  بعض  وجهه  وعلى  استفهامية 

سجل؟ صالح سجل؟.
ليفربول  فريقه  مباراة  وكان صالح حينها يخوض 
فقد  سون،  حظ  ولسوء   ،)3-1( وولفارهامبتون 
واحد،  هدف  تسجيل  المصري في  نجح النجم 
ليتقاسم لقب هداف الدوري اإلنجليزي مع الكوري 

الجنوبي  برصيد 23 هدفا لكل منهما.
بجائزة  بالتتويج  وسعادته  فخره  عن  سون  وعبر 
نهاية  عقب  اإلنجليزي  الدوري  في  هداف  أفضل 
مباراة نورويتش، مؤكدا أنه حلم بها منذ طفولته ولم 

يتخيل أنه سيحقق الحلم على أرض الواقع.
الدوري  بلقب هداف  توج  فإن صالح  المقابل،  في 
بأنه كان  الثالثة في مسيرته علما  للمرة  اإلنجليزي 

يخوض موسمه الخامس فقط مع ليفربول.
مواقع التواصل

إلى  وصلت  قد  زياش  حكيم  مسيرة  أن  يبدو 
أصبحت  حيث  المغربي،  المنتخب  مع  نهايتها 
مشاركة صانع ألعاب نادي تشيلسي مع »أسود 
األطلس« في مونديال »قطر 2022« مستبعدة 
جدا. وأعلن زياش )29 عاما( قبل عدة أشهر 
اعتزاله اللعب دوليا في ظل استبعاده عن قائمة 
بطولة  نهائيات  وغيابه عن  المغربي  المنتخب 
كأس أمم إفريقيا التي أقيمت مطلع العام الحالي 
مشاكله وصراعه  خلفية  على  الكاميرون،  في 
مع المدير الفني لـ »أسود األطلس«، البوسني 
وحيد خليلوزيتش. ولكن بعض التقارير روجت 
قد  زياش  أن  إلى  الماضية  القليلة  األيام  خالل 
يعود إلى لمنتخب المغربي لتدعيم صفوفه في 
نهائيات مونديال قطر، بعد أن أبدى خليلوزيتش 
تشيلسي  مرونة غير متوقعة في مصالحة نجم 
االتحاد  مساعي  ولكن  للمنتخب.  وإعادته 
وخليلوزيتش  زياش  بين  الصلح  في  المغربي 
نوصير  مع  حدث  ما  عكس  بالفشل،  باءت 

مزراوي، المنتقل حديثا لبايرن ميونخ، والذي 
مؤخرا.  معه  وتصالح  خليلوزيتش  استقبل 
وأكد زياش من خالل صورة من داخل طائرة 
نشرها على حسابه في موقع »إنستغرام«، أنه 
لم يعد يفكر في المنتخب المغربي، حيث سافر 
نادي أياكس  في  السابق  وزميله  مواطنه  رفقة 
أمستردام، زكريا البيض، إلى الواليات المتحدة 
يستعد  وقت  في  الموسم،  نهاية  إجارة  لقضاء 
مغلق  معسكر  لخوض  المغرب  منتخب  فيه 
الواليات  تحضيرا لمواجهة  الرباط،  مدينة  في 
المقبل،  الشهر  وديا مطلع  األمريكية  المتحدة 

على ملعب سينسياتي.
تجدر اإلشارة إلى أن قرعة نهائيات كأس العالم 
 21 بين  الفترة  خالل  قطر  تستضيفها  التي 
نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، أوقعت منتخب 
جانب  إلى  السادسة  المجموعة  في  المغرب 

منتخبات بلجيكا، كرواتيا، وكندا.
روسيا اليوم

طار إىل الواليات المتحدة لقضاء عطلته 

صورة زياش في الطائرة تؤكد نهاية 
مشواره مع منتخب المغرب مبكرا



عين على الرياضة

التعادل  سلتيكس  بوسطن  فرض 
بالفوز  هيت  ميامي  على   2-2
نقطة   31 بفضل   102-82 عليه 
في  اإلثنين  تايتوم،  جايسون  لنجمه 
المباراة الرابعة ضمن سلسلة نهائي 
المنطقة الشرقية في دورة كرة السلة 

.»NBA« االميركي للمحترفين
للمباراة  نجماً  نفسه  تايتوم  وفرض 
متابعات   8 مع  نقطة   31 بتسجيله 
ليعّوض  حاسمة  تمريرات  و5 
مستواه المتواضع في المباراة الثالثة 
عندما اكتفى بتسجيل 10 نقاط فقط، 
بريتشارد  بايتون  زمالؤه  وأضاف 
)14( وديريك وايت )13( وكل من 
جايلين براون وروبرت وليامس 12 

نقطة. 
فيكتور  البديل  كان  المقابل،  في 
أوالديبو األفضل في صفوف ميامي 
مع 23 نقطة مع 6 تمريرات حامسة 

يسجل  لم  حين  في  متابعات،  و4 
األساسيون الخمسة سوى 18 نقطة 
لم يحصل  مجتمعين فقط، وهو امر 
البالي  المباريات اإلقصائية من  في 
عن  االحصائيات  بدء  منذ  أوف 

األساسيين موسم 1970-1971.
وخيّب جيمي باتلر نجم ميامي األمال 
بانه  علماً  فقط،  نقاط  بست  باكتفائه 
المباراة  خرج مصابا في ركبته في 

الثالثة لكنه تعافى ليخوض الرابعة.
وقال باتلر »ليس لدي أي أعذار على 
الليلة.  هذه  فيها  لعبت  التي  الطريقة 
باالصابة في  األمر ال يتعلق اطالقاً 
ركبتي. يتعيّن علي أن العب بطريقة 
أفضل. لست قلقاً سأكون افضل في 

المباريات المقبلة«.
لوري  كايل  الموّزع  أداء  يكن  ولم 
أفضل ألنه اكتفى بدوره بثالث نقاط 
 9 اديبايو  بام  سجل  حين  في  فقط، 

نقاط.
مبارياته  أولى  خسر  بوسطن  وكان 
السلسلة  هذه  ضمن  أرضه  على 
المواجهة  في  عّوض  لكنه  السبت، 
تايتوم في هذا الصدد  األخيرة وقال 
تعويض  بهدف  المباراة  »خضنا 
كنا  أرضنا.  على  االخيرة  خسارتنا 
بأنها مواجهة حاسمة الننا ال  ندرك 

نريد خسارة جديدة على أرضنا«.
إنها  الحالي،  الوقت  »في  وأضاف 
السلسلة.  هذه  في  متكافئة  مواجهة 
سنكون جاهزين للمباراة الخامسة«.

ميامي  مدرب  اعتبر  المقابل،  في 
اريك سبويلسترا بأن فريقه لم يتمكن 
من النهوض من البداية السيئة ليعود 
المباراة  »بدأوا  بقوله  المباراة  في 
بقوة واطبقوا علينا. أعتقد بأن أداءنا 

الهجومي لم يكن فعااًل.
لكننا ال نبحث عن أعذار، فقد نجح 

الفريق المنافس في التفّوق علينا في 
جميع النواحي«.

بيد أن مدرب ميامي أكد بأن فريقه 
سيقوم برد فعل في المباراة الخامسة 
بقوله »ما حصل جزء من مباريات 
من  الكثير  ثمة  حيث  أوف  البالي 
من  الكثير  والهبوط،  الصعود 
»أنها  يضيف  أن  قبل  المشاعر«، 
سلسلة مثيرة ويتعين علينا أن نكون 

على الموعد«.
وحسم بوسطن الذي خاض المباراة 
ماركوس  ألعابه  صانع  دون  من 
في  كاحله  في  إلصابة  سمارت 
الربعين  في  النتيجة  الثالثة،  المباراة 
األولين حيث تقدم 11-29 في األول 
بينها 12 نقطة لتايتوم، قبل أن يوسع 
نهاية  في  نقطة   24 الى  الفارق 
ظل  في   ،)57-33( األول  الشوط 
دفاعات  اختراق  ميامي في  صعوبة 
وليامس  المتألق  بقيادة  بوسطن 
 15 ميامي  واهدر  هورفورد.  وآل 
نحو  تسديدة   16 اول  من  محاولة 

سلة بوسطن. 
إلى  الساعي  بوسطن  واستمر 
إحراز لقبه الثامن عشر في الدوري 
الفارق ورفعه  توسيع  األميركي في 
بداية  في   )69-37( نقطة   32 إلى 
الثالث، قبل أن يقلصه ميامي  الربع 
إلى 23 نقطة )50-73( لكن لفترة 

وجيزة فقط.
على  المحافظة  في  بوسطن  ونجح 
مدركا  المباراة  نهاية  حتى  تقدمه 
التعادل 2-2 ضمن هذه السلسلة قبل 
االنتقال الى فلوريدا لخوض المباراة 

الخامسة األربعاء.
المواجهة مع  الفائز من هذه  ويلتقي 
الفائز في نهائي الغربية بين غولدن 
مافريكس  وداالس  ووريرز  ستايت 

)-3صفر(.
بيين سبورت
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بوسطن يعادل ميامي 2-2 بفضل 
31 نقطة لتايتوم

الرويس مدفيديف إىل الدور 
الثاين من دون عناء

بلغ الروسي دانييل مدفيديف، الدور الثاني لبطولة روالن غاروس، ثانية 
البطوالت األربع الكبرى للتنس، بفوزه من دون عناء على األرجنتيني 

فاكوندو باغنيس 2-6، و2-6، و6-2.
ست  في  مرات  أربع  األول  الدور  من  خرج  الروسي، الذي  وكان 
مشاركات في البطولة الفرنسية، عاد إلى المالعب األسبوع الماضي بعد 
خضوعه لعملية جراحية إلزالة فتق أبعدته نحو شهرين عن المالعب كما 

أن األرضية الترابية ليست المفضلة لديه.
له على  لقب  أي  يحرز  لم  الذي  عالميا،  ثانيا  المصنف  مدفيديف،  وقال 
روالن  »أعشق  على باغنيس:  فوزه  بعد  مازحا  قال  ترابية،  مالعب 

غاروس ال سيما منذ العام الماضي )عندما بلغ ربع النهائي(«.
وتابع »من قبل لم أكن أعرف ما إذا كنت أحب هذه البطولة أم ال ألنني لم 

أكن أمكث طويال فيها. لم أكن أتخطى أول يوم أحد فيها«.
وعن تعافيه من العملية الجراحية قال »األمور تسير بشكل جيد. عندما 
خضعت لها لم أكن أعتقد بأنني سألعب على المالعب الترابية. خضت 
أمام  )خسر  الماضي  األسبوع  األرضية  من  النوعية  هذه  على  مباراة 
الفرنسي ريشار غاسكيه( وكان األمر جيدا أن أخوض واحدة قبل روالن 

غاروس«.
وأعرب الروسي عن أمله في »الذهاب أبعد« من الدور ربع النهائي الذي 

بلغه العام الماضي.
وكاالت

نادال، مشواره  النجم اإلسباني، رافائيل  استهل 
في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، التي تقام على 
بفوز  له،  بالنسبة  والمفضلة  الترابية،  المالعب 

سهل على األسترالي جوردن تومسون.
بطل  بلقب  المتويج  نادال،  الماتادور  وتمكن 
على  الفوز  من  مرة،   13 جاروس«  »روالن 
وبنتيجة  متتالية،  مجموعات  بثالث  تومسون 
المباراة  في  و)6-2(  و)6-2(   )6-2( واحدة: 

التي جرت بينهما، اليوم االثنين.
وضرب النجم اإلسباني موعدا في الدور الثاني 
مع الفرنسي كورنتن موتي، الذي تغلب بدوره 
بثالث  فافرينكا،  ستانيسالس  السويسري  على 
تفاصيلها  واحدة،  مجموعة  مقابل  مجموعات 

كالتالي: )2-6( و)3-6( و)7-6( و)6-3(.
على   106 رقم  انتصاره  بذلك  نادال  وحقق 
مسيرته  طوال  غاروس«  »روالن  مالعب 

الرائعة حتى اآلن، مقابل 3 هزائم 
الصربي  أمام  منها  اثنتان  فقط، 
المصنف  دجوكوفيتش،  نوفاك 
والمنافس األشرس  األول عالميا 
والمرشح  مسيرته  طوال  له 
غاروس،  بروالن  للتتويج  األول 
النجم  إلى جانب اإلسباني اآلخر 

الصاعد كارلوس ألكاراز.
وأصبح الماتادور نادال على بعد 
رقم  انتصاره  لتحقيق  واحد  فوز 
في  مشاركاته  تاريخ  في   299

البطوالت األربع الكبرى »غراند سالم«.
قدمه،  في  ألم مزمن  من  يعاني  نادال  أن  يذكر 
وأشار قبل يومين إلى أن األلم الذي يعاني منه 
في قدمه صار يالزمه يوميا، لكنه قد ال يمنعه 

بالضرورة من لعب مباراة جيدة.

مسيرتي،  من  المرحلة  هذه  »في  وأضاف: 
روالن  لقب  على  ومنافستي  هنا  وجودي 
غاروس يعد هدية. سأبذل قصارى جهدي ألمنح 

نفسي فرصة تحقيق الفوز«.
وكاالت

روالن غاروس 

نادال ملك  البطولة  يبدأ مشواره بقوة 

العاب القوى/البطولة العربية 
للشباب: ميدالية ذهبية 

لحركاس وبرونزية لبن حمودة
الجزائريان  العداءان  أحرز 
واسماعيل  حركاس  وصال 
التوالي  على  حمودة  بن 
لمسابقة  الذهبية  الميدالية 
والميدالية  الطويل،  القفز 
ال  لسباق  البرونزية 
مشي،  000ر10متر 
العربية  البطولة  لحساب 
التاسعة عشرة أللعاب القوى 
التي  للشباب )ذكور وإناث( 
العاب  ملعب   يحتضنها 

القوى برادس )تونس( في الفترة الممتدة من 23 إلى 27 مايو الجاري.
بتحقيقها  الطويل،  القفز  مسابقة  بذهبية  الجزائرية حركاس  العداءة  وتوجت 
في  المكاوي  آية  المغربية  من  كل  على  متقدمة  متر،  77ر5  بطول  لقفزة 
المركز الثاني بقفزة بطول 70ر5 متر والمصرية سلمى عبد الحميد حماد 
في المركز الثالث بقفزة بطول 66ر5 متر، في منافسة عرفت مشاركة سبع 

عداءات.
ومن جهته، نال العداء الجزائري اسماعيل بن حمودة بالميدالية البرونزية في 
سباق ال000ر10 متر مشي ، بعد تحقيقه لزمن قدره 43د/ 36ث/15ج، 
وراء كل من التونسي اسامة فرحات الذي توج بالميدالية الذهبية بزمن قدره 
)43 د/ 00ث/ 32 ج(، و المصري احمد محمد حنفي في المركز الثاني ب 

43 د/ 26 ث/ 18 ج .
وأج

المرصية ميار رشيف تدخل تاريخ روالن غاروس
بلغت المصرية ميار شريف الدور الثاني في بطولة روالن غاروس ثانية البطوالت األربع الكبرى، بالفوز على األوكرانية مارتا كوستيوك 3-6 و7-5  
أمس  الثالثاء. وباتت شريف المصنفة 49 عالمياً أول مصرية تبلغ الدور الثاني في بطولة روالن غاروس بعد تفوقها على منافستها األوكرانية المصنفة 
58 عالمياً في ساعة و41 دقيقة. وعادلت شريف االنجاز الذي حققته العام الماضي حين وصلت للمرة األولى واألخيرة الى الدور الثاني إلحدى البطوالت 
الكبرى قبل أن تنتهي المغامرة في أستراليا المفتوحة على يد السلوفينية كايا يوفان. وقد تتواجه شريف في الدور المقبل مع سلوفينية أخرى في حال فوز تامارا 

زيدانشيك الرابعة والعشرين على األميركية كلير ليو.
عين الجزائر 



سـلطت، يـوم أمـس، المحكمـة االبتدائية 
عقوبـة  تبسـة  قضـاء  مجلـس  لجنايـات 
12 سـنة نافـذا بتهمة جنايـة االغتصاب 
علـى قاصـر لـم تبلغ الـ 16 سـنة وإدانة 
موقـوف  حبسـا  بعـام  الضحيـة  والـد 
كاذب  بـإدالء  التصريـح  بجنحـة  النفـاذ 
فـي محـّرر عمومـي وذلـك بعـد التمـاس 
ممثـل الحـق العـام توقيـع 20 سـنة فـي 
حـق المتهم و5 سـنوات لوالـد الضحية.
سـنة  إلـى  تعـود  القضيـة  هـذه  وقائـع 
2017 أيـن تعـّرف متهـم قضيـة الحـال 

وهـو شـاب فـي العقـد الثالـث مـن العمـر  
بنـاء  )مسـاعد   " مونفـري   " يشـتغل 
علـى  للبنـاء   خاصـة  ورشـة  فـي    )
الضحيـة وهـي تلميـذة عمرهـا 14 سـنة 
تتمـدرس بالسـنة  الثانيـة متوسـط كانـت 
تمـر أمـام ذات الورشـة  فتبـادال رقمـي 
الهاتـف وتطـّورت االتصـاالت  وطلـب 
منهـا الحضـور إلـى الورشـة فـي غيـاب 
" البنـاء " أيـن مـارس عليهـا الجنـس " 
وتكـّرر األمـر لمـرات فـي بيتـه العائلـي 
فـي غيـاب أسـرته إلـى غاية بـروز بطن 
حامـل  بأنهـا  أخبرتـه  التـي  الضحيـة 
بالمتهـم  فاتصلـت  لهـا والدتهـا  وتفطنـت 
فـرد  بالقضيـة  وأخبرتـه  والتقيـا  هاتفيـا 

عليهـا سـوف أسـوي األمـر وأتـزوج بها 
فـي القريـب العاجـل إال أنـه ظـل مختفيـا 
مـا دفـع بعائلتهـا إلـى رفـع شـكوى أمـام 

األمـن. مصالـح 
 وعنـد توجيـه اسـتدعاء للمتهـم لـم يجـد 
أي مخـرج لمـا ارتكبه سـوى التوجه إلى 
بيـت الضحيـة التـي وصلـت إلـى اقتراب 
وإقامـة  بخطبتهـا  وقـام  الحمـل  وضـع 
عـرس لهـا والدخـول بهـا والتوجـه رفقة 
عمومـي  كاتـب  إلـى  المكفـوف  والدهـا 
بتاريـخ  عرفـي  زواج  عقـد  وتسـجيل 
األمـن  مصالـح  يضلـل  حتـى  مسـبق 
الـزواج  مـن  أيـام   10 وبعـد  والعدالـة 
ليتـم تسـجيها  وضعـت حملهـا " بنـت " 

علـى أسـاس ابنتـه وبعـد مـدة قليلـة مـن 
وسـاطة  أي  رافضـا  بطردهـا  قـام  ذلـك 
تقديـم  إلـى  بعائلتهـا  دفـع  مـا  لعودتهـا 

ضـده. شـكوى 
 ومـع فتـح التحقيـق والتأكـد مـن تاريـخ 
وجـود  تبيّـن  والـزواج  الحمـل  وضـع 
تصريحـات كاذبـة فـي محـّرر عمومـي 
ليتـم إيداعـه الحبـس.... ويـوم المحاكمـة 
العدالـة  لتضليـل  سـيناريو  خلـق  حـاول 
بـأن  لـه  صرحـت  أنهـا  أسـاس  علـى 
لكـن خـال   ، ليسـت مـن صلبـه  االبنـة 
مواجهتـه مـع الضحيـة تبيّـن عكـس ذلـك 
وأنهـا منـاورة منـه للهـروب مـن تحمـل 

الجزائيـة. المسـؤولية 
 وكان سـؤال الرئيـس صريحـا " أقمـت 
عرسـا وارتديـت كوسـتيم وربطـة عنـق 
واحتفلـت مـع األصدقاء واألهل بعرسـك 
وهـذا حقـك فهـل يعقـل أن نجـد مواطـن 
والمولـود  ويفـرح  فحـل  يقيـم  جزائـري 
ليـس مـن صلبـه". فيمـا أكـد والـد البنـت 
الكفيـف أنـه يجهـل كل األمـور القانونيـة 
عائلتـه  عـرض  سـتر  كان  هدفـه  وأن 
العـام  الحـق  ممثـل  طلبـات  وبعـد  فقـط. 
و5  للمتهـم  سـنة   20 عقوبـة  توقيـع 
سـنوات لوالـد الضحيـة وبعـد مرافعـات 
الدفـاع وعـودة هيئـة المحكمـة مـن قاعـة 
سـنة   12 عقوبـة  توقيـع  تـم  المـداوالت 
سـجنا نافـذا وعـام حبـس موقـوف النفـاذ 
مـع غرامـة ماليـة قدرهـا 100 ألـف دج 

فـي حـق والـد الفتـاة.
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الجاني تزوّج بها ثم طلقها وضلل العدالة رفقة والدها المكفوف

12سنة سجنا نافذا لشاب اعتدى على قاصر لم تتجاوز الـ 14سنة بتبسة  

حقن أول مريض بشري بفيروس “ثوري” قاتل للسرطان!

حقـن علمـاء أول مريـض بشـري بـ "فيـروس قاتل 
للسـرطان" ثبـت أنـه يقلـص األورام الصلبـة فـي 

الحيوانـات.
 ،"VAXINIA" وُعـّدل الفيـروس، المعروف باسـم
مـع  وقتلهـا،  السـرطانية  الخايـا  إلصابـة  وراثيـا 
الحفـاظ علـى الخايا السـليمة، وفقا لــ "دايلي ميل".
وأظهـرت االختبارات التي أجريـت على الحيوانات 
أنـه قـادر علـى تقليـل حجـم أورام سـرطان القولـون 
والرئـة والثـدي والمبيـض والبنكريـاس، فـي حيـن 

المناعيـة األخـرى كانـت فعالـة فـي  أن العاجـات 
بعـض أنـواع السـرطان.

جهـاز  تنشـيط  للفيـروس  يمكـن  المقابـل،  وفـي 
بروتيـن  مسـتوى  وزيـادة  المريـض  لـدى  المناعـة 
العـاج  يجعـل  مـا  األورام،  فـي   PD-L1 يسـمى 

السـرطان. ضـد  فعاليـة  أكثـر  المناعـي 
 CF33-HNIS الكامـل  )االسـم  فاكسـينيا،  ويعـد 
األورام”،  “فيروسـات  مـن  نوعـا   ،)VAXINIA
وهـو فيـروس موجـود فـي الطبيعـة ُعـّدل وراثيـا 

السـرطان. لمكافحـة  التحديـد  علـى وجـه 
IMUGENE LI- بواسـطة  تطويـره  "ويتـم 
فـي  متخصصـة  شـركة  وهـي   ،"MITED
العاجـات الجديـدة التـي تنشـط جهـاز المناعـة ضد 

لسـرطان. ا
وقـال دانينـغ لـي م.د، الباحـث الرئيسـي واألسـتاذ 
وبحـوث  الطبيـة  األورام  قسـم  فـي  المسـاعد 
المـداواة بمدينـة األمـل: "أظهـر بحثنـا السـابق أن 
فيروسـات األورام يمكـن أن تحفـز جهـاز المناعـة 
علـى االسـتجابة للسـرطان وقتلـه، وكذلـك تحفيـز 
الجهـاز المناعـي ليكـون أكثـر اسـتجابة للعاجـات 

نقـاط  مثبطـات  ذلـك  فـي  بمـا  األخـرى،  المناعيـة 
التفتيـش. وحـان الوقـت اآلن لتعزيـز قـوة العـاج 
المناعـي، ونعتقـد أن CF33-HNIS لديـه القـدرة 
علـى تحسـين النتائـج لمرضانـا فـي معركتهـم مـع 

السـرطان".
وتهـدف المرحلـة األولـى مـن التجربـة السـريرية 
مصابيـن  بالسـرطان  مريـض   100 تجنيـد  إلـى 
بـأورام صلبـة منتشـرة أو متقدمـة عبـر مـا يقـرب 
المتحـدة  الواليـات  فـي  تجريبيـة  مواقـع   10 مـن 
 24 لمـدة  يسـتمر  أن  المتوقـع  ومـن  وأسـتراليا. 

تقريبـا. شـهرا 
مـن  منخفضـة  جرعـة  بتلقـي  المرضـى  وسـيبدأ 
فـي  مباشـرة  الحقـن  طريـق  عـن  إمـا  فاكسـينيا، 

الوريـد. طريـق  عـن  أو  األورام 
بعـض  سـيتلقى  فاكسـينيا،  إثبـات سـامة  وبمجـّرد 
يسـمى  مناعيـا  عاجيـا  دواء  أيضـا  المشـاركين 
PEMBROLIZUMAB، والـذي يحسـن قـدرة 
المسـببة  الخايـا  محاربـة  علـى  المناعـي  الجهـاز 

للسـرطان.
                                            وكاالت

 
... متفرقات ...

واشنطن تستعد لتلقيح مخالطي مرىض 
جدري القردة 

ــات المتحــدة  n    تســتعد الوالي
لتطعيم األشخاص الذين كانوا على 
اتصــال وثيق بمرضى جدري القردة 
مع توقع زيادة أعداد اإلصابات فيما 
ُسجلت لديها حتى اآلن خمس حاالت 

محتملة أو مؤكدة.
ــت جينيفر مكويســتون، المديرة  قال
في مراكز مكافحة األمراض والوقاية 
مؤتمــر  خــال   ،)CDC( منهــا 

ــادة توزيع  صحافــي اإلثنين “نريد زي
قاحــات إلى أقصى حــد على أولئك  ل ال
م أنهــم سيســتفيدون منها.  الذيــن نعل
ــي أولئك الذيــن كانوا على اتصال  أعن
ــه جدري القردة،  بمريض معروف لدي
ــة والمخالطيــن  مثــل مقدمــي الرعاي
المقربين، وخاصــة أولئك المعرضين 
ــة خطيــرة من  ــة بحال لخطــر اإلصاب

المرض”.
ــة  والي فــي  واحــدة  ــة  حال تأكــدت 
ــع حــاالت أخرى  ماساتشوســتس وأرب
مرجحــة )واحدة في نيويــورك وواحدة 
ــدا واثنتان في يوتا(. وجميع  في فلوري
المرضى رجال سافروا خارج الواليات 

المتحدة.
جــدري القردة قريب من الجدري الذي 
ا ولكنه  تم اســتئصاله قبل أربعين عاًم
ــه. تبدأ أعراضه بحمى  أقل خطورة من
شديدة وتتطور بسرعة إلى طفح جلدي 

مع تكوين قشور.
قاحــان ضد الجــدري يمكن  ــر ل ويتوف
ــات المتحدة  اســتخدامهما ولدى الوالي

مئة مليون جرعة منها.
ــق الخبــراء هــو ظهــور  ــر قل ي ث مــا ي
إصابات بالمرض في الوقت نفسه في 
بلدان، ال سيما في أوروبا،  العديد من ال
العــودة من  مــن دون أن يرتبــط ذلك ب

بلدان إفريقية يتوطن المرض فيها.
                                    )أ ف ب(

دورة تكوينية لفائدة ضباط الحماية المدنية 
يف ميدان مكافحة الحرائق

n    يســتفيد ضباط الحماية المدنية 
لسبع واليات غربية من دورة تكوينية 
تتعلق بالمعارف النظرية والتطبيقية 
من المستوى الثالث في مجال مكافحة 

الحرائق، حسبما علم من المنظمين.
نقيــب  وأوضــح المكلــف باإلعــام، ال
قــار، في تصريــح لوأج،  ســيد أحمد ت
نــدرج ضمــن  ــة ت ي ن ــدورة التكوي أن ال
مخطط التكوين الداخلي لسنة 2022 
المســطر من طــرف المديرية العامة 
للحماية المدنية وتهدف لرفع مستوى 
فــرق واألعــوان  ال ــف  ل ــة مخت جاهزي
لحملة مكافحة الحرائق والوقاية منها 
باإلضافة إلى ترقية المعارف النظرية 
تأطيــر،  ــة  بغي لديهــم  ــة  ي يق والتطب
مســتقبا، ضباط الحماية المدنية من 

ثاني. المستويين األول وال
ــدورة التي يشــارك فيها  وتتمحــور ال
ضباط من واليات الشــلف، تلمســان، 
عيــن  وهــران،  معســكر،  مســتغانم، 
يــزان، حــول اســتغال  تموشــنت وغل
الجانــب  ــى  عل والتعــرف  الخرائــط 

تكتيكــي  ال باالســتعمال  ــق  المتعل
تابعة للمجموعة الجوية  للمروحيات ال
ــة وكذا تقســيم الفرق  ي ــة المدن للحماي
ــي خــال  ات ي العمل المركــز  وتموقــع 

مكافحة الحرائق.
ــدورة  م ال لمنظميــن، ســتختت ــا ل ووفق
ــة بعــد غــد الخميــس، فيما  ي ن التكوي
ينتظر أن تســتفيد دفعــات أخرى من 
التكوين في هذا المجال حسب رزنامة 
ومخطــط التكويــن المســطر من قبل 

ذات المصالح.
ــة  ــة للحماي ي ــة الوالئ وكانــت المديري
قــت بحــر األســبوع  ــة قــد أطل ي المدن
واســعة  تحســيس  ــة  حمل الجــاري 
لمكافحــة حرائق المحاصيل الزراعية 
فــاع المحســوس في  مــوازاة مــع االرت
ــذي تشــهده والية  درجــات الحــرارة ال
الشلف، خاصة في ظل انطاق حملة 
ــدرس ببعــض المناطق،  الحصــاد وال
وكذا تســجيل عدة حرائــق عبر تراب 
يها وإخمادها  الوالية تمت السيطرة عل

قبل انتشارها.

تبسة :هواري غريب 

تعـززت والية الجزائـر، مؤخرا، بوحدة 
لهـا مهمـة  أسـندت  الناريـة  للدراجـات 
رصـد مختلـف التجـاوزات والمخالفـات 
المتعلقـة بالنظافـة والتسـيير الحضـري 
واإلبـاغ  الواليـة  بلديـات  كافـة  عبـر 

عنهـا.
التكفـل  عمليـة  متابعـة  إطـار  ففـي 
بنظافـة المحيـط والصحـة العموميـة 

والحضـري  العمرانـي  والوجـه 
للجزائـر العاصمـة، تـم إطـاق هـذه 
الوحـدة المكونـة مـن ثمانيـة دراجين 
والتـي تتمثـل مهامهـا األساسـية فـي 
مختلـف  عـن  واإلبـاغ  "اإلخطـار 
المتعلقـة  والمخالفـات  التجـاوزات 
الحضـري"،  والتسـيير  بالنظافـة 
ال سـيما مـا تعلـق منهـا بــ "النقـاط 

العشـوائية  والمفرغـات  السـوداء 
وكـذا  البنـاء"  ومخلفـات  والـردوم 
للشـرب  الصالحـة  الميـاه  "تسـربات 
وغيـاب  الصحـي  الصـرف  وميـاه 
الخاصـة  الحديديـة  األغطيـة 
ببالوعـات صـرف الميـاه ومجمعات 

القـذرة". الميـاه  صـرف 
كما تتكفل هذه الوحدة التي "سـتعمل 
ليـا ونهـارا" باإلبـاغ عـن "تدهور 
المـرور  إشـارات  لوحـات  وغيـاب 
و  الحافـات"  مواقـف  ووضعيـات 
"تشـكل الحفـر على مسـتوى الطرق 
المتدهـورة"  األرصفـة  ووضعيـات 
اإلنـارة  "انعـدام  علـى  عـاوة 
المعطلـة  والمصابيـح  العموميـة 
للسـقوط  اآليلـة  الكهربـاء  وأعمـدة 

الميـاه". نافـورات  وتعطـل 
وباإلضافـة إلى ما سـبق ذكره، تقوم 
ذات الوحـدة باإلبـاغ عـن مخالفات 
تقليـم  "عـدم  بــ  تتصـل  أخـرى 

األشـجار ورفـع مخلفاتهـا وكذا عدم 
الخضـراء"،  بالمسـاحات  االعتنـاء 
المتعلقـة  التجـاوزات  عـن  فضـا 
تشـمل  والتـي  العمـران  بقواعـد 
واالسـتغال  الفوضويـة  "البنـاءات 
غيـر القانونـي لألرصفـة والطريـق 
علـى  واالسـتحواذ  العمومـي 

الخضـراء". المسـاحات 
المذكـورة  الوحـدة  تضطلـع  كمـا 
"األشـخاص  عـن  باإلبـاغ  كذلـك 
بـدون مـأوى وأصحـاب األمـراض 
مسـتوى  علـى  المتواجديـن  العقليـة 
وكـذا  العموميـة"  الطرقـات 
تشـكل  التـي  الضالـة  "الحيوانـات 

السـكان". علـى  خطـرا 
سـتتعزز  الوحـدة  هـذه  أن  يذكـر 
"قريبـا" بعـدد أكبـر مـن الدراجيـن 
إقليـم  كامـل  تغطيـة  قصـد "ضمـان 
الخدمـة  بهـذه  الجزائـر  واليـة 

الجديـدة". الحضريـة 

دراجات نارية لرصد المخالفات الخاصة بنظافة المحيط العمراني بوالية الجزائر

حوادث المرور.. وفاة 31 شخصا وجرح 1511 
آخرني خالل أسبوع

n    أحصت مصالح الحماية المدنية 
وفاة 31 شخصا وإصابة 1511 آخرين 
بجروح على إثر حوادث مرور مختلفة 
سجلت خال أســبوع، حسبما أفاد به، 

أمس الثاثاء، بيان ذات المصالح.
بيان أن أثقل حصيلة سجلت  وأوضح ال
ــرة الممتدة مــا بين 15 إلى  فت خال ال
ــو الجــاري كانــت فــي واليــة  21 ماي
الجزائر بوفاة 04 أشــخاص في مكان 
الحادث وجرح 115 آخرين تم إسعافهم 
ــى المراكز االستشــفائية  إل وتحويلهم 

على إثر 120 حادث مرور.
كما قامت وحــدات الحماية المدنية بـ 
1410 تدخــل ســمحت بإخمــاد 925 
يــة صناعية وحرائق  حريق منها منزل
مختلفة، أهمها في والية الجزائر حيث 
سجلت 93 تدخا على إثر 68 حريقا.
لفة قامت  ــات المخت ي وفي مجال العمل
ـ  ــرة ب فت ذات الوحــدات خــال نفــس ال
ــة 5450 عملية  6529 تدخــل لتغطي
مــن  شــخص   530 ــاذ  ق وإن إســعاف 

بيان. الخطر، وفق ذات ال
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عرض حصيلة مشروع الحظائر الثقافية
 بالجزائر العاصمة

عين على الثقافة والفن

n عرضــت أول أمــس بالعاصمــة 
علــى  المحافظــة  نتائــج مشــروع 
األهميــة  ذي  البيولوجــي  التنــّوع 
المســتدام  واالســتعمال  العالميــة 
لخدمات األنظمة البيئية في الحظائر 

الثقافية الجزائرية.
وبالمناســبة قالــت وزيــرة الثقافــة 
أن  مولوجــي  صوريــة  والفنــون، 
اللقــاء الختامــي هو »نهاية مســار 
تقنــي - علمــي لمشــروع مســجل 
ضمن الشــراكة الدولية بيــن الدولة 
الجزائريــة ممثلة فــي وزارة الثقافة 
والفنون بتنســيق مع وزارة الشؤون 
الخارجية والجالية الوطنية بالخارج 
مــن جهة، وصنــدوق البيئة العالمي 
وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائي 
مــن جهــة ثانية«, مبــرزة أن »هذا 
المشروع دام قرابة 10 سنوات منذ 
تنظيم ورشة سنة 2013 بتمنراست 
إلــى غاية يومنا هذا وذلك بتســجيل 
نتائــج مفيــدة وتقييم نهائي مشــرف 

جدا«.
واعتبــرت الوزيــرة أن المشــروع 
المســتوى  علــى  رائــدة  »تجربــة 
وللمــرة  إذ  واإلقليمــي  الوطنــي 
األولى ينفذ مشــروع بهــذه األهمية 
واالختصــاص على مســتوى قطاع 
الثقافــة، برؤيــة ثقافيــة«, قائلــة أن 

»التنوع البيولوجي جزء من التاريخ 
والتراث الطبيعي للوطن«.

المشــروع  أن  الوزيــرة  وذكــرت 
يســجل »ضمــن إطــار توافقي بين 
القطاعــات المعنيــة ليقــدم التمويــل 
في إطــار صنــدوق البيئــة العالمي 
ومــن تنفيذ برنامــج األمــم المتحدة 
اإلنمائي وذلــك على مرحلتين حيث 
ســمحت النتائج اإليجابيــة من تنفيذ 
المرحلة األولــى )2005-2009( 
من تســجيل المشروع الثاني ليتوسع 
نطاق التدخل ليشــمل كامل الشــبكة 
التــي تضــم حاليــا خمــس حظائــر 
ثقافية وطنية تغطي مســاحة تفوق 1 
مليون كلم مربع بالجنوب الجزائري 
لتشمل أهم المناطق التراثية الوطنية 
باالهقار والطاســيلي ناجــر وتوات 
وتنــدوف  وتيديكلــت  وقــورارة 

واألطلس الصحراوي«.
وأكــدت مولوجي أن هذه الشــراكة 
لتنفيــذ  متميــزا  »إطــارا  شــكلت 
المشاريع الدولية بالتعاون مع مكتب 
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي 
وسمحت بتحقيق العديد من األهداف 
والنتائــج لفائدة المحافظة على تراث 
والمســتخدمين  الثقافيــة  الحظائــر 
ونقلــه  حمايتــه  علــى  الســاهرين 
المشــروع  أن  لألجيــال«, مشــيرة 

أنجز »بكفاءات وطنية تابعة لوزارة 
الثقافة والفنون وهو ما سمح للقطاع 
بأن يكون نموذجا في التنفيذ الوطني 

للمشاريع الدولية«.
كما أبدت مولوجي اســتعداد الوزارة 
ل »مواصلة المســيرة مــع برنامج 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي بتســجيل 
مشــاريع جديدة لفائدة القطاع أو في 
إطــار مشــاريع متعــددة القطاعات 
الثقافــي  التــراث  وتثميــن  لحمايــة 

والطبيعي الوطني«.
وأكــدت مــن جهتهــا ممثلــة وزارة 
الشــؤون الخارجية والجالية الوطنية 
بالخــارج فــي كلمة لوزيــر القطاع 
الجزائــر  أن  عنــه  نيابــة  قرأتهــا 
»تواصل جهودها بالوفاء بالتزاماتها 
بموجب االتفاقيات الدولية في المجال 
البيئي مع التأكيــد على أهمية تحمل 
الدول المتقدمة لمسؤوليتها التاريخية 
لمجابهــة  الناميــة  الــدول  ودعــم 
الكوارث البيئيــة ومخلفاتها الصحية 

واالجتماعية والبيئية والثقافية«.
الجزائــر  أن  المتحدثــة  وأضافــت 
»عكفــت مــن خــال وزارة الثقافة 
والفنــون علــى العمــل مــن أجــل 
الثقافــي  المــوروث  الحفــاظ علــى 
والطبيعــي لصحرائهــا بنــاء علــى 
رؤيــة وطنيــة تصبــو إلــى ضمان 

تســيير ترابطي يدمج القيــم الثقافية 
والموارد البيولوجية وخدمات النظام 

االيكولوجي«.
وأشــادت مــن جهتها الممثلــة المقيم 
لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي 
بنتائــج  أليكــو،  بليرتــا  بالجزائــر، 
هــذا المشــروع »الرائــد والهام«, 
معتبــرة طاقــم فريق تنفيــذه المكون 
مــن إطــارات وخبــراء جزائرييــن 
بمثابة »فريق ذي مستوى عالمي«، 
وثمنــت في هذا اإلطار جهود الدولة 
الجزائريــة لتجســيد هذا المشــروع 
»ذي األهميــة البالغــة« فضا على 

»تعزيز آفاق الشراكة مستقبا«.
واســتعرض بدوره المديــر الوطني 
للمشروع، صالح أمقران، نتائج هذا 
المشــروع الذي يهدف إلى »تعزيز 
الثقافيــة  الحظائــر  شــبكة  تســيير 
الوطنيــة بطريقة تضمــن المحافظة 
على التنوع البيولوجي واالســتعمال 
المســتدام لخدمــات األنظمــة البيئية 
الــذي تحتويه خاصة على مســتوى 

مواقع ذات األولوية«.
وأشــار المتحدث بخصوص النتائج 
المســجلة في إطــار المشــروع إلى 
إعداد المخطــط التوجيهي لمنظومة 
الحظائــر الثقافيــة لضمــان تســيير 
فعال ومنهجي وشــامل للنظم البيئية 
ومــواد التنوع البيولوجــي، وتعزيز 
المصالــح التقنيــة لــوزارة الثقافــة 
وتوظيــف ودعم القــدرات، وإعداد 
نــص تنظيمي حول المخطــط العام 
لتهيئــة الحظائــر الثقافيــة، وإعــداد 
برامــج تكوينيــة، وتطوير االتصال 
حــول منظومة الحظائــر من خال 

النشر والترجمة«.
المشــروع  أن  أمقــران  وأضــاف 
ســاهم فــي »إرســاء نظــام متابعة 
األنظمــة الثقافيــة والبيئيــة والبنــى 
التحتية ومخطط الحفــاظ على الفهد 
الصحــراوي المهدد باالنقراض إلى 
جانب تأكيد أهمية إشراك المواطنين 

في تسيير التنوع البيولوجي«.
ونظم هذا اللقاء الختامي للمشــروع، 
الدولــي  المركــز  احتضنــه  الــذي 
للمؤتمــرات عبــد اللطيــف رحال، 
بحضــور مــدراء شــبكة الحظائــر 
مختلــف  ومســؤولي  الثقافيــة 

المؤسسات الثقافية.

عــن دار كنعــان للدراســة والنشــر 
فــي دمشــق، صــدر حديثــاً كتــاب 
للكاتــب  الترجمــة«  »حــوارات 
والصحافــي الفلســطيني/ الســوري 
بيــن  أبوحامــد، محتضنــاً  محمــود 
صفحاتــه حوارات مع مترجمين من 
مصــر والمغرب والعراق وســوريا 
وفلســطين.. أضافوا للمكتبة العربية 
اإلســبانية  عــن  متنوعــة  أعمــااًل 
واإلنكليزيــة والفرنســية واأللمانيــة 
وتوزعــت  واليونانيــة..  والكرديــة 
تلــك الحوارات علــى أربعة أجزاء، 
»محاولــة  عنــوان:  تحــت  األول 
إلنصافهم« ضم حوارات مع أسامة 
منزلجــي، ورفعــت عطفــة، وعبــد 
الصاحب البطيحــي. والثاني بعنوان 
»اللغــة الثالثــة« ضم حــوارات مع 
رندة بعث، وأســامة إســبر، وســعيد 
بوخليــط. والثالــث تحــت عنــوان« 
معاييــر الترجمــة« وفيــه حوارات 
مــع عدنان حســن، وعبــد المقصود 
عبد الكريم، وحســين عمر. والجزء 
الرابع واألخير جاء بعنوان »المقالة 
والشعر«، وضم حوارات مع رشيد 
غويلب، ومحمــود الصباغ، وجمال 

حيدر.
وإضافة إلى المقدمة التي يستهل بها 
محمد شاويش الكتاب، ويتطرق فيها 
إلــى قضيتين طرحهما المشــاركون 
الترجمــة،  دوافــع  الكتــاب:  فــي 
والترجمة بما هي مشكلة فهم الثقافات 
األخرى.. ضمن الكتاب عدة مقاالت 
عــن الترجمــة والمترجمين، جاءت 
وتجــارب«  »آراء  عنــوان  تحــت 
بدأهــا أحمد برقــاوي بمقالــة أجاب 
عبرهــا على ســؤال: مــا الترجمة؟ 
وعاقة الترجمة بالفلسفة، وما يسمى 
بظاهــرة التأليــف المترجــم، خاصة 
التأليف بالفلســفة الغربية وتاريخها. 
باإلضافــة إلــى دعوتــه إلــى تجديد 

المعاجم العربية.
أنــا   « أســطة  عــادل  مقالــة  فــي 
والترجمــة« تحــدث عــن قراءاتــه 
وكتاباتــه وعاقتــه بالترجمــة مــن 
خال تجاربــه عامة، ومــع محمود 
درويــش وترجمات اللغــة األلمانية 
خاصة.. في حين نقل لنا حسام الدين 
محمــد، فــي مقالته »عربــي يكتب 
شــعراً باإلنكليزيــة: ترجمــة العالــم 
أم تفكيكــه؟« تجربتــه حــول ديوانه 
كتبــه  الــذي   »Grave Seas«

باللغة اإلنكليزية.
حســين شــاويش، رجع إلى طفولته 
وبدايــة نشــأته، في مقالتــه »الكتب 
المترجمــة.. انطباعــات وتأّمات« 
المترجمــة  الكتــب  كادت  وكيــف 
أن تكــون صديــق طفولتــه األول.. 
فــي حين أكــد نبيل خليل فــي مقالته 
»الترجمة معرفة شــمولية وإبداع« 

أن الترجمــة عمــل احترافي يتطلب 
مــن صاحبه اطاعاً ومعرفة أوســع 
ممــا يمتلكــه الكاتب أو الشــاعر أو 
األديــب نفســه.. وصاحــب ومديــر 
دار كنعان للدراســات والنشر سعيد 
البرغوثــي، اختتــم الكتاب بتســليط 
الضــوء علــى تجربتــه الطويلة في 
تجســير الثقافــات، وإضافة معارف 
جديدة للقارئ، عبر النشــر بالعربية 
عامة والترجمة إليها خاصة.. مشيراً 
إلى أن بعض دور النشر تعتمد على 
لمحدوديــة  متواضعيــن  مترجميــن 
المؤسســات غير  إمكانيتهم بمجاراة 
الكبــرى..  النشــر  ودور  الربحيــة 
األمر الذي يؤثر في نوعية الترجمة 

ومصداقيتها.
مــن جانبــه أشــار محمــود أبوحامد 
إلــى أن هــذه الحــوارات، ارتقــت 
بجدالهــا وجدلها الثري إلى ما يشــبه 
المفاهيــم الجديــدة حــول الترجمــة، 
وجديــدة  فريــدة  بتجــارب  مفعمــة 
للقائميــن عليهــا، ولذلــك ارتأى أن 
يضعهــا في كتاب، يــؤرخ لها ويعيد 
نشرها باستمرار، ويحفظها لألجيال 
الكتــاب  هــذا  أن  مؤكــداً  القادمــة. 
محاولة إلنصــاف المترجمين، ألنهم 
مظلومون عامة، وفي عالمنا العربي 

خاصة.
فرغــم ما يشــهده العالم من تطور 
علمــي وتقنــي، انعكــس علــى كل 
مجــاالت حياتنــا، ومنهــا الفكريــة 
والثقافية، ظل المترجمون مظلومين 
من القــراء والنقــاد ودور النشــر، 
ومــن بعضهم بعضاً أيضــاً.. وبكل 
بســاطة ال يمكن ألي قارئ عربي، 
يستعرض شريط ذاكرة قراءاته، أن 
يتذكر من ترجم رواية »زوربا« أو 
»ليلة لشــبونة«، مثًا، أو أي كتاب 
كان، إذا لم تربطــه بمترجم الكتاب 
عاقــة خاصــة، أو حادثــة مــا، أو 
يكون زميًا له فــي المهنة، فالقراء 
بشــكل عام ال يلتفتون للمترجم، بل 
يهتمون بعنوان الرواية واسم مؤلفها 
وحســب، ويســاهم في ذلك تقصير 
دور النشــر في إبراز اسم المترجم 
على الغاف، أو تخصيص تعريف 
موجز بســيرته الذاتية وأعماله التي 
ترجمهــا.. الفتــاً إلــى أن ظلم دور 
النشــر لم يتوقف على ذلك، فإضافة 
للبخــس المالــي فــي شــراء حقوق 
المترجم، تقوم دور النشــر بطباعة 
الكتــاب الواحــد لعــدة مترجميــن، 
وأبســط مثــال علــى ذلــك »أهالي 
دبلن« لجيمس جويس، التي ترجمها 
أســامة منزلجي أواًل، وصارت بعد 
عدة ســنين على رفــوف المكتبات، 
وفــي كل المعــارض، بعــدة نســخ 

ولعدة مترجمين..
                              القدس العربي 

كتاب "حوارات الرتجمة"...محاولة 
إلنصاف المرتجمني

نشط الشاعر الكبير الطاهر بوصبع 
نهــار أول أمــس بقاعــة المكتبــة 
العموميــة لميلــة، أمســية أدبيــة 
تحــت عنوان »االغتــراب والوجع 
اإلنســاني فــي كتابــات لحضر بن 

الزهرة ».
 اللقاء األدبــي جاء في إطار فعالية 
» كاتب وكتاب« الذي نظمه اتحاد 
الكتــاب الجزائرييــن فــرع واليــة 
ميلة بالتنســيق مع المكتبة الرئيسية 
للمطالعة العمومية مبارك بن صالح 
و الــذي اختــار تخصيص أمســية 
لعاشــق ميلــة الكاتــب الجزائــري 
المقيــم بالقاهــرة لخضــر الزهــرة 
الذي تجشــم مشــاق السفر من برج 
بوعريريج إلى ميلة وشــّرف أهلها 
بحضــوره البهي ألجل الحديث عن 
تجربته  اإلبداعية  وتســليط الضوء  
علــى روايتــه األخيرة » ديســمبر 
آخر فصل للحب« ،بحضور بعض 
الوجــوه اإلبداعيــة والثقافيــة- من 
بينهــم الكاتــب لمــزاودة  والكاتبــة 

زكية عال- و التي ناقشــت الكاتب 
في بعض القضايــا األدبية والثقافية 
كأزمة النشــر وأزمة النقــد األدبي  

وغيرها من القضايا.

 لإلشــارة فــإن بــن الزهــرة. مقيم 
بمصــر منــد ســنوات عديــدة وله 
كتابــات قيّمــة في مجــاالت األدب 
المختلفــة، نذكــر منها على ســبيل 

المثال »هارب مــن الموت« وهي 
مجموعــة مــن النصــوص األدبية 

المفعمة بالحياة وبروح التحدي.
                            محمد بوسبتة 

ندوة أدبية للكاتب المتألق لخرض نب الزهرة بميلة
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 »Holy Spider« متظاهرات يقتحمن العرض األول لفيلم
اإليراني في »كان«

القبض عىل حسام حبيب بعد مالحقته 
لشريني وابنتيها

n بعــد البالغ الــذي تقدمت به 
الفنانــة شــيرين عبــد الوهــاب 
ضد طليقها الفنان حســام حبيب 
تتهمه فيه بالتعّرض لها بالســب 
األجهــزة  تمكنــت  والقــذف، 
األمنيــة، من إلقــاء القبض على 
حبيــب، تــم اتخــاذ اإلجــراءات 
القانونيــة وتّولــت النيابة العامة 

التحقيق.
وكانت شــيرين قــد قامت بطلب 
مــن  لحمايتهــا  النجــدة  شــرطة 
تدخالت طليقها المطرب حســام 
حبيب، وأخــذت تعهدا عليه بعدم 
تعرضــه لهــا وبناتها بعــد تعديه 
عليهن بالسب، وهو ما أثار جدال 

على مدار الساعات الماضية.
وأثارت أزمة طالق شــيرين عبد 
الوهاب وحسام حبيب الكثير من 
الجــدل طــوال الفتــرة الماضية، 
خاصة مع تأكيدات الملحن الكبير 

حلمي بكر، أن موضوع الطالق 
لم يحدث من أساسه، وأنهما أعلنا 
ذلك بســبب قرب طرح شــيرين 
عدداً من األغنيات، وزاد من قوة 
تلك األنباء عندما شــوهد حســام 
في مطــار القاهرة وهو يســتقبل 
شيرين عائدة من رحلتها األخيرة 
فــي إحــدى دول الخليــج إلحياء 
حفــل هنــاك، لكن حســين حبيب 
والد حسام، أكد أن االمر ال يعدو 
كونه صداقة ولم يعودا لبعضهما 

وأنهما يجهزان لعمل جديد.
بــالغ شــيرين أعاد التســاؤالت 
من جديد عــن حقيقة طالقها من 
حســام، فهناك مــن أكد أنه فصل 
جديد من فصول ركوب التريند، 
فــي حيــن أكد آخــرون أن األمر 
يدخــل فــي إطار رفض شــيرين 
العودة إلى حسام في ظل إلحاحه 

المستمر.

مــن  مجموعــة  نظمــت   n
مشــهدا  النســويات  المتظاهــرات 
دراميا في مهرجان كان السينمائي 
قبل عرض فيلم »هولي ســبايدر« 
وهــن حامالت عــوادم تطلق أدخنة 
والفتة بها 129 اســما لنساء ُقتلن 

بسبب التحّيز ضد المرأة. 
واجتمــع ما يقــرب مــن 12 امرأة 
يرتدين مالبس رســمية على الدرج 
الشــهير فــي كان يحملــن عريضة 
بقائمة من 129 اســما لنســاء قتلن 
في فرنسا منذ مهرجان كان األخير.
بدا األمــن غير منزعج من الحدث، 
ممــا ســمح بتصويــر المتظاهرات 
وتصويرهــن، وقال أحــد المطلعين 
المقربيــن من اإلنتــاج إن االحتجاج 
لم يكن حيلــة منســقة للترويج لفيلم 

للمخــرج  المقــدس«  »العنكبــوت 
اإليراني علي عباســي والذي يدور 
حول صحفي يسافر إلى مدينة مشهد 
اإليرانية المقدسة للتحقيق في قضية 

قاتل نساء.
وأوضح المصدر أن االحتجاج جاء 
قبل وصول الممثلين وصناع فيلم » 
Holy Spider »، الفيلــم مأخوذ 
عن القصة الحقيقية المّروعة للقاتل 
المتسلسل ســعيد هنائي، الذي اعتقد 
أنــه كان فــي مهمة مقدســة لتطهير 
شــوارع الخطيئــة، وفقــا لموجــز 
الفيلم، وكتب عباســي السيناريو مع 
أفشــين كمران بهرامــي، الفيلم من 
بطولــة زار أمير إبراهيمي ومهدي 

باجستاني.
                                 وكاالت

"من أول دقيقة" لـ إليسا وسعد لمجرد تتخطى 
حاجز 70 مليون مشاهدة

n  تخطت أغنية »من أول دقيقة« 
التــي جمعــت بيــن كل مــن النجمة 
اللبنانية اليسا والنجم المغربي سعد 
لمجــرد حاجز 70 مليون مشــاهدة 
علــى موقــع الفيديوهــات الشــهير 
»يوتيوب« في أقــل من 20 يوًما، 
بعــد تصدرها الترينــد لفترة كبيرة، 
وهى من كلمات أمير طعيمة وألحان 
رامى جمال وتوزيع أحمد إبراهيم.

كانت النجمة إليسا قد احتفلت مؤخًرا 
بنجــاح أغنيتهــا الجديــدة »من أول 
دقيقة«، مع ســعد لمجــرد وتحقيقها 
ماليين المشاهدات، كما عبرت عن 
ســعادتها بوصــول أغنيتها بتمون لـ 
100 مليون مشــاهدة التي طرحتها 
منذ 15عاًمــا، وكتبت إليســا، عبر 
حســابها على تويتر، قائلة: »100 
مليــون لـــ بتمــون و13 مليون لمن 
مالييــن  إلكــن  ومنــي  دقيقــة  أول 

ومليارات الحب«.
كمــا احتفلت أيًضــا النجمة إليســا، 

بوصول عدد متابعيها على حســابها 
علــى إنســتجرام إلــى 18 مليــون 
متابــع، وهنأهــا العديد مــن محبيها 
عبر حســابها علــى تويتر لوصولها 
لهــذا الرقــم متمنين لهــا المزيد من 

النجاح والتقدم.
وكانــت قــد شــاركت النجمة إليســا 
النجمــة الســورية أصالــة، الغنــاء 
في حفــل زفاف ابنة األخيرة، شــام 
الذهبي، حيث غنت النجمتان إليســا 
وأصالــة أغنيــة »أســعد واحــدة«، 
وبعد الغناء أخذت إليسا بوكيه الورد 
مع العروسة شــام، وردد الحضور 
إلليســا: »العروســة القادمة إنتى«، 
ثم قالت أصالة »يارب« ورســمت 
الضحكة والســعادة على وجه إليسا 

بعد أخذ البوكية.
مؤخــراً  أحيــت  إليســا  أن  يذكــر 
فــى مصــر حفــال لصالــح إحــدى 
المؤسسات الخيرية بالتجمع الخامس 

لدعم مرضى أورام الثدي.

تحتاج استئصال ورم رسيع.. تدهور الحالة الصحية للفنانة البحرينية وفاء مكي

n بعــد تدهور حالتهــا الصحية 
للممثلــة  فيديــو  مقطــع  انتشــر 
البحرينيــة وفــاء مكي أكــدت فيه 
أنهــا لن تســتطيع إجــراء العملية 
علــى  الضغــط  بســبب  الالزمــة، 
مستشفى الســلمانية في العاصمة 
المنامة، وقد تقــّرر إجراء العملية 
في شــهر جوان المقبل بالرغم من 
أنهــا تحتاج إلى عمل جراحي على 

وجه السرعة.
وإعالميــون  فنانــون  وناشــد 

الســلطات  وعــرب  خليجيــون، 
العاجــل  للتحــرك  البحرينيــة 

واإلسراع بعالج وفاء.
وقالت شــيماء ســبت: »مسؤولينا 
الكــرام فــي البحريــن الحبيبة انتو 
دوم ذخــر وعزوة ومــا تقصرون 
معانــا، الفنانة البحرينية وفاء مكي 
تحتــاج إلى عملية اســتئصال ورم 
بأســرع وقــت ممكن، أرجــو إلى 
مــن بيــده األمر اإلســراع في هذا 

اإلجراء إلنقاذ حياتها«.

فيلم "ريش" المرصي يحصد المزيد من الجوائز يف مهرجان كان السينمايئ

n حصــد الفيلــم المصــري »ريش« 
ثالث جوائز في الدورة السادسة لجوائز 
النقــاد لألفــالم العربيــة، المقامــة على 
هامــش الــدورة 75 لمهرجــان »كان« 

السينمائي. 
وتّوج »ريش« بالجائزة الكبرى ألحسن 

فيلم، وحاز المخرج عمر الزهيري على 
جائــزة أفضل مخرج، إلــى جانب جائزة 
أفضــل ســيناريو مع السيناريســت أحمد 

عامر. 
وهذه الجوائز ليســت األولى للفيلم، حيث 
فــاز بجائــزة أفضــل فيلم ضمــن جوائز 

»روبرتــو روزيلينــي« فــي مهرجــان 
بينجياو السينمائي الدولي في الصين.

كما فاز الزهيــري بجائزة أفضل موهبة 
في الشــرق األوســط التــي منحتها مجلة 
»فارايتــي العالميــة«، ضمــن فعاليــات 
فضــال  الســينمائي،  الجونــة  مهرجــان 
عــن جائزة الفيبريســي ألفضــل فيلم في 
المســابقات الموازية بالمهرجان العالمي 
باإلضافة إلى الجائزة الكبرى في مسابقة 
أســبوع النقاد الدولي في الدورة 74 من 

مهرجان »كان« السينمائي الدولي.
وكان الفيلم قد تعــرض لحملة من بعض 
الفنانيــن المصرييــن عندمــا عرض في 
مهرجــان الجونــة، واتهــم بـ »اإلســاءة 

لسمعة مصر«.
و«ريــش« هــو أول األفــالم الروائيــة 
الطويلــة للمخــرج عمر الزهيــري، وقد 
اشــترك في تأليفه مع السيناريســت أحمد 
عامر، وهو من إنتاج الفرنسيين جولييت 

لوبوتر وبيير مناهيم.  

وتــدور قصــة الفيلم حــول عائلــة فقيرة 
مكونــة من أب وأم وثالثــة أطفال، وفي 
أحد األيام يقرر األب االحتفال بعيد ميالد 
أحد أبنائه، فيحضر ساحرا لتقديم فقرات 
مســلية للضيــوف، لكــن عندما يســتعين 
الســاحر بــاألب فــي تأديــة فقــرة يدخله 
إلى صندوق خشــبي كبيــر، ويحوله إلى 

دجاجة، ويختفي األب.
وبعــد ذلك، تحــاول الزوجة بكل الســبل 
اســتعادة األب، وتبحث عن الساحر، لكن 
دون جدوى، وبعدما تســتنفد ما لديها من 
جنيهــات معدودة تبدأ فــي االعتماد على 
نفســها لتدبيــر متطلبات األســرة، وتدفع 
بابنها األكبر للعمل في المصنع الذي كان 

يعمل فيه أبوه لسداد ديونهم.
ثــم بعد أن يســتقر وضع األســرة نســبيا 
يظهــر األب من جديــد، لكن حالته تكون 
مزرية وفاقدا للكالم والحركة مما يجعله 

عبئا جديدا على األسرة.
                                    وكاالت

انطالق مهرجان "واسط السينمايئ الدويل" بالعراق أول جوان
n تنطلــق فعاليات الدورة الســابعة لمهرجان 
واســط الســينمائي الدولــي لألفــالم القصيــرة 
بالعــراق )دورة الفنانــة فاطمــة الربيعي(، يوم 
1 جــوان المقبل، بمشــاركة 12 دولــة عربية 

وأجنبية.
وقالت مروة الســوري عضــو اللجنة اإلعالمية 
بالمهرجــان -لوكالة أنباء الشــرق األوســط- إن 
المهرجان -الذي يترأسه المخرج العراقي عباس 
العبــودي- ســتنطلق فعالياته بداية مــن 1 يونيو 
المقبل، وتســتمر لمدة ثالثة أيام، بمشــاركة 14 
فيلًمــا من 12 دولة هي: مصر والعراق وتونس 
والمغــرب والبحرين وليبيا واإلمارات والجزائر 

وسوريا وفلسطين وأفغانستان والهند.
وتشــارك مصر في المهرجان بفيلمين هما: فيلم 
»احترس مــن الوحش« للمخــرج عبد الرحمن 
حمــد، ويُعرض ضمن فعاليــات اليوم األول من 

المهرجــان، وتــدور أحداثه في إطــار اجتماعي 
كوميدي حول زوجين كبيرين في الســن يمكثان 
فــي إحــدى العمائــر القديمة، ويتعــرض الزوج 
لمــأزق مع زوجته ممــا يجعله يراهــا كالوحش 
ويحــاول طوال األحــداث أن يجد خطة للهروب 
منها، وفيلم »واقع افتراضي« للمخرج وائل أبو 
طالب، ويُعرض في اليوم الثاني من المهرجان.

جديــر بالذكــر أن مهرجــان واســط الســينمائي 
الدولي لألفالم القصيرة تُقام دورته السابعة تحت 
شــعار »الســينما ثقافة الشــعوب« يوم 1 يونيو 
المقبــل، وتتنافس األفالم المشــاركة على جوائز 
المهرجــان، ويحصل الفيلم الفائز بالمركز األول 
على القالدة الذهبية، والمركز الثاني على القالدة 
الفضية، والمركز الثالث على القالدة البرونزية، 

بخالف الجائزة الخاصة باللجنة التحكيمية.
                                      الشرق األوسط
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سلسلة آراك تحفة طبيعية من بديع صنع 
الخالق بتمنراست 

عاصفة ترابية جديدة يف العراق 
تعّطل المالحة الجوية وتدخل ألف 

شخص المستشفى

n مــّرة جديــدة، عــم الغبــار 
واألتربة االثنين سماء العاصمة 
العراقيــة بغــداد ومناطق أخرى 
فــي البالد وصــواًل إلــى أربيل، 
مــا تســبب بأكثر مــن ألف حالة 
اختنــاق ودفــع الســلطات إلــى 
إغالق اإلدارات الرسمية وتعليق 

حركة المالحة الجوية موقتاً.
وأعلــن المتحــدث باســم وزارة 
الصحــة العراقيــة ســيف البــدر 
معالجة أكثر من ألف شخص في 
المستشــفيات تعرضوا لالختناق 

بسبب الرمال.
وفي الكويت المجــاورة، أعلنت 
اإلدارة العامــة للطيــران المدني 
أّن حركــة المالحــة الجويــة في 
مطار الكويت الدولي اســتؤنفت 
بعدمــا توّقفــت لثــالث ســاعات 

بسبب العاصفة الترابية.
وفــي الســعودية، وصلــت ثاني 
عاصفة ترابية في أقل من أسبوع 
الرياض مســاء اإلثنيــن لتحجب 
الرؤية عن أهــم معالم العاصمة 

ومنها برج المملكة العمالق.
وحــّذر الدفاع المدني الســعودي 
والمناطــق  الريــاض  ســكان 
اســتمرار  مــن  بهــا  المحيطــة 
العاصفة وما يصاحبها من غبار 
وأتربة حتى التاســعة من مســاء 

اإلثنين على األقل.
فــي  الترابيــة  العاصفــة  بــدأت 
العــراق ليــل األحــد مــع توقــع 
أن تــزول تدريًجــا. وبالفعل بدأ 
الغبار بالتراجع بعد ظهر االثنين 

واألجواء بالتحسن.
وكان سكان العاصمة قد استيقظوا 
االثنيــن على طبقات مــن الغبار 
تغّطي منازلهم وســياراتهم، فيما 
كان مســتوى الرؤيــة متدنًيا في 
التي خلت  الشــوارع والطرقات 
تقريبــاً مــن المارة، كمــا الحظ 

صحافي في فرانس برس.
وتســببت عاصفة أخيــرة مماثلة 
ضربــت العــراق قبــل أســبوع 
واحــد فقــط بإغــالق المطارات 
واإلدارات العامــة كذلك وتعليق 
االمتحانــات، فيمــا أصيــب نحو 
10 آالف شخص بحاالت اختناق 
الترابيتيــن  العاصفتيــن  خــالل 

األخيرتين.
اســتباقاً للعاصفة الترابية، طلبت 
رئاســة الوزراء في بيان مســاء 
األحد “تعطيل الدوام الرسمي في 

المؤسسات الرسمية، عدا الدوائر 
والخدميّــة”  واألمنيّــة  الصحيّــة 
االثنيــن، وذلــك “بســبب ســوء 
األحــوال الجوية، ودخول موجة 
مــن العواصف الترابية الشــديدة 
إلى مناطق متفرقة من العراق”.

وأعلــن مطار بغــداد الدولي في 
بيان نقلتــه وكالة األنباء العراقية 
عن اســتئناف الرحــالت الجوية 
ظهر االثنين بعد تعليقها “بســبب 
الترابيــة ووصــول  العواصــف 

مدى الرؤية إلى 400 متر”.
وبعد اســتئناف رحالتــه الجوية 
في وقت ســابق االثنيــن، أعلنت 
إدارة مطار أربيل الدولي، إيقاف 
الرحــالت الجوية للمــرة الثانية 

بسبب عودة الغبار الكثيف.
وقالــت اإلدارة فــي بيــان تلقتــه 
وكالة األنباء العراقية )واع(، إنه 
“تقــرر ايقاف الرحــالت الجوية 
في مطــار اربيل الدولي بســبب 
تصاعد غبار كثيف”. وأضافت، 
أن “الرحــالت ستســتأنف حــال 

تحسن الحالة الجوية”.
الترابية  العواصــف  وأصبحــت 
ظاهرًة متكررة بوتيرة متصاعدة 
الشــهرين  العــراق خــالل  فــي 
األخيريــن، مــع حلولها بشــكل 

أسبوعي تقريباً.
ويعزوهــا الخبــراء إلــى التغير 
المناخي وقلة األمطار والتصحر، 
فالعراق من الدول الخمس األكثر 
عرضة لتغيــر المناخ والتصحر 
في العالم خصوصا بســبب تزايد 
الجفــاف مــع ارتفــاع درجــات 
الحــرارة التي تتجــاوز أليام من 
فصــل الصيف الخمســين درجة 

مئوية.
وحــذر المدير العام للدائرة الفنية 
فــي وزارة البيئــة العراقيــة في 
لقاء مــع وكالة األنبــاء العراقية 
مــن تزايــد العواصــف الرملية، 
خصوصــا بعد ارتفاع عدد األيام 
المغبــرة إلــى “272 يومــاً فــي 
الســنة لفترة عقدين”. ورجح “أن 
تصل إلــى 300 يــوم مغبر في 

السنة عام 2050”.
وتمثــل زيــادة الغطــاء النباتــي 
وزراعــة أشــجار كثيفــة تعمــل 
كمصــدات للريــاح أهــم الحلول 
الالزمة لخفض معدل العواصف 

الرملية بحسب الوزارة.
                           أ ف ب

n تعــد سلســلة آراك الجبليــة 
التي تبعــد حوالي 330كلم عن 
مدينة تمنراســت تحفــة طبيعية 
مــن بديــع صنع الخالــق والتي 

تحيط بواد جــاف كان يعبر منه 
نهــر نحــت واجهات السلســلة 
التــي تصــل أعلــى قممهــا إلى 

500 متر.
علــى الرغم مــن المناخ شــديد 
فقــط  ملــم   60-75( الجفــاف 

مــن األمطــار ســنوًيا(، تعيــش 
النباتات والحيوانات الصحراوية 
القاسية في الوادي. ومن األمثلة 
علــى ذلــك اآلغامــا الصخري 
أحمــر الرأس والقمح والنســور 
الصغــرى 1. لــم يكــن هنــاك 

مســتوطنة بشــرية دائمــة فــي 
الوادي في الماضي، على الرغم 
مــن أن األدوات الحجرية وتالل 
الدفن تشــير إلى وجود بشــري 

عرضي عبر التاريخ.
وتتنوع جدران الوادي، المنحوتة 
بفعل النشــاط النهري القديم، في 
االرتفــاع مــن 250 إلى 500 
متــر، وأصبحت قاعــدة الوادي 

اآلن وادًيا جاًفا.
»جــاك  وصفهــا  أجــاد  وقــد 
منســيب« أحــد رواد وموثقــي 
مغامرات رالي داكار للسيارات 
هــذه المنافســة المثيــرة المقامة 
على أشــد الطرق وعورة والتي 
كانــت انطالقتهــا ســنة 1979 
يســتمتع  حيــث  باريــس،  مــن 
الخالبة  بالمناظــر  المشــاركون 
الصحراء  بأعمــاق  والمغامــرة 
وهو ما دّونه بأســلوب ممتع هذا 
المغامر ونشــره على حلقات في 
سلسلة »ال بيســت ترافريكان« 
تطــّرق مــن خاللها إلى ســحر 
الجزائريــة  المناطــق  عديــد 
بالجنوب الكبير بأســلوب مشّوق 

مفعم بدقة الوصف والتفاصيل.

فرنيس يحتضن أحفاده ألول مرة بفضل جراحة زرع كتفني وذراعني 

n تعافــى فيليكــس الــذي خضع 
ألول عمليــة زرع ذراع وكتــف في 
العالــم منــذ 16 شــهراً، وأصبــح 
قادراً علــى ممارســة التمارين في 
صالة األلعــاب الرياضية واحتضان 
أحفاده، وفقا لموقع صحيفة »ديلى 

ميل« البريطانية.
فيليكــس جريتارســون، 49 عاًمــا، 
مــن ليون بفرنســا، أُجبــر على بتر 

ذراعيــه بعد أن ُصعق بالكهرباء في 
العمل عام 1998 في كوبافوجور، 
أيســلندا، وبعد عقــود بدونهم، تمكن 
فيليكــس من إقنــاع جــراح بإجراء 
عمليــة زرع ذراع وكتف مزدوجة 
فــي عملية جراحية شــاقة لمدة 15 

ساعة في يناير 2021.
لقد صــدم الجــد الجراحيــن بتقدمه 
المذهل، وهو اآلن قادر على تنظيف 

أسنانه، ورمي الكرات لكلبه ومعانقة 
أطفاله بذراعيه المزروعتين.

تمكن فيليكس أيًضــا من عناق ابنته 
ألول مــرة منذ أن كانــت طفلة تبلغ 
مــن العمــر ثالثة أشــهر، واحتضن 

أحفاده ألول مرة.
قــال: »بعد مشــاهدتهم وهــم أطفال 
صغار يبكون وال أقدر على حملهم، 
كان شــعوري ال يوصــف، بعــض 
األشياء الصغيرة مثل حمل زوجتي 
وأوالدي، ولكن أيًضا تصّور يدي«.
وأضاف: »هــذا الصباح فقط أخذنا 
كالبنا فــي نزهة على األقدام وكنت 
أرفع يدي من النافذة وأشعر بالريح 
علــى يدي، لقد كانــت لحظة غريبة 
جــًدا، أن تكــون قادًرا علــى الحك 
دون فرك نفســك على بعض األثاث 
- فأنت ال تدرك عندما تفقد يديك كم 
مرة تحتــاج فيها في اليوم إلى لمس 
أنفك أو عينيك أو حك رأسك، واآلن 

أفعل ذلك باستمرار. »

وتابــع:« في مرحلة ما تشــعر أنك 
علــى اســتعداد للقيــام بذلــك، تبــدأ 
الحركة فــي الظهور ولكن ال توجد 
قوة فــي البداية، فقط جــزء صغير 
من األعصاب فــي العضالت حتى 
أتمكــن من شــد العضــالت إلى حد 

ما.«
بينما كان يســتطيع اســتخدام قدميه 
لقيادة الســيارة قبل العملية، استخدم 

عجلة القيادة بيديه ألول مرة.
ولبناء عضالت ذراعيه الجديدتين، 
إلــى  بالذهــاب  اآلن  فيليكــس  بــدأ 
صالة األلعاب الرياضية لممارســة 

الرياضة.  
وقال: »أنا ال أضع أي وزن خطير، 
فأنا أحاول أن أصنع عضالت ولكن 

في نفس الوقت أنمي أعصابي«
بــدأ يالحــظ درجــة الحــرارة فــي 
ذراعيــه ويديــه منذ بضعة أشــهر، 
وأصبــح اإلحســاس أكثــر وضوًحا 

بالنسبة له كل يوم.

األمري وليام عىل عملة تذكارية جديدة بمناسبة عيد ميالده الـ 40
n قالــت صحيفــة »ديلــى ميــل« 
البريطانيــة إنــه ســيتم االحتفــال بعيد 
ميــالد دوق كامبريــدج األربعيــن، في 
معدنيــة  بعملــة  المقبــل،  جــوان   21
بقيمــة 5 جنيهــات إســترلينية تعرض 
صورته، وتحتوي العملة المعدنية على 
الرقــم 40 الرقم الملكــي لألمير وليام 
- وأول حــرف مــن اســمه W الخاص 
به، وســيكون هناك إصدار محدود من 
العملة الذهبية بحجم 5 أوقيات، ســيتم 

إصدارها قبل 21 جوان.
تُعــد العمــالت التذكاريــة بمثابــة هدايا 
تذكاريــة، لذلك نــادًرا ما يتــم عرضها 
للتداول، حيث إن البنوك ليســت ملزمة 
بقبولهــا في بريطانيا، وهــذه هى المرة 
األولــى التــي يظهر فيها الــدوق، الذي 
يحتــل المرتبة الثانية فــي ترتيب والية 
العــرش، بمفــرده علــى عملة رســمية 

تصكها دار سك العملة الملكية.
وأشار التقرير إلى أن األمير وليام ظهر 
سابًقا على عملة معدنية بقيمة 5 جنيهات 

إســترلينية مع كيت ميدلتــون لالحتفال 
بزفافهما في عام 2011، والعملة، التي 
صممها المصمم توماس تي دوشيرتي، 
تحتــوي أيًضــا على صورتــه، في هذه 
األثناء ســتظهر صورة الملكة إليزابيث 
الثانيــة، التي صممها جــودي كالرك، 

على الجانب اآلخر من العملة.
وســيكون هناك أيًضا نقش على الحافة 
نصــه: »صاحــب الســمو الملكي دوق 
كامبريــدج«، وقالــت كليــر ماكلينان، 
مديــرة العمالت التذكارية في دار ســك 
النقود الملكيــة: »يتميز التصميم األنيق 
بصورة لصاحب السمو الملكي جنًبا إلى 
جنب مع سيفه الملكي والرقم 40، الذي 
يشيد بنضج ورشاقة األمير الذي أصبح 
عضًوا بارًزا فــي العائلة المالكة، زوج 
مخلــص وأب محب لثالثــة أطفال، من 

خالل عيون العالم«.
وأضافــت: »ولهــذه المناســبة الخاصة 
اإلضافية، اخترنا أيًضا إصداًرا محدوًدا 
من العمــالت الذهبية المصنوعة من 5 

أونصــات من الذهب الخالص ونقشــت 
بارتفاع عاٍل لرفع مستوى فن التصميم، 
تجمع عمالتنا المعدنية الثمينة المحدودة 

اإلصــدار بيــن الحرفية والنــدرة، مما 
يجعلهــا تــذكاًرا جذاًبــا لهــواة الجمــع 

والمستثمرين.«

عين الجزائر
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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 القسم: شؤون األسرة 

رقم الجدول : 02080 /21
رقم الفهرس : 00623 /22
تاريخ الحكم :05 /04 /22

حكم بالحجر 

ــا  ــا حضوري ــا شــؤون األســرة علني ــي قضاي ــا ف ــة حــال فصله ــت المحكم حكم
ــول الدعــوى شــكال ــة / بقب ــي أول درج وف

ــل الفصــل فــي الموضــوع عــن  -وفــي الموضــوع : إفــراغ األمــر الصــادر قب
ــم  ــدول رق ــخ 02/03/2022، ج ــرة بتاري ــؤون األس ــم ش ــة قس ــة طولق محكم
ــرة  ــرف الخبي ــن ط ــزة م ــرة المنج ــر الخب ــى تقري ــة عل 2080/21 والمصادق
بوقزاطــة بــن صالــح نصيــرة المختصــة فــي األمــراض العقليــة والمودعــة لــدى 
أمانــة ضبــط المحكمــة بتاريــخ16/03/2022 تحــت رقــم 22-54 وبالنتيجــة 
الحكــم علــى المســمى ناصــر ظــرار المولــود بتاريــخ 11/07/2002 ببســكرة 
إبــن الخيــر وحســاني فاطمــة  وتعييــن والــده ناصــر الخيــر مقدمــا عليــه لرعايــة 
وتســيير شــؤونه الماديــة واإلداريــة وحقــا لمقتضيــات القانــون ومصلحــة 
المحجــور عليــه ، مــع األمــر بنشــر الحكــم بإحــدى الصحــف اليوميــة الوطنيــة 
لإلعــالم واألمــر بالتأشــير بافتتــاح التقديــم والحجــر علــى المدعــي عليــه علــى 

هامــش عقــد ميــالده  بســعي مــن النيابــة العامــة وذلــك لإلشــهار . 
ــدر بـــ  ــم المق ــغ الرس ــال مبل ــا فيه ــة بم ــف القضائي ــي المصاري ــل المدع -تحمي

. 450دج 
ــكان  ــدة بالم ــة المنعق ــة العلني ــارا بالجلس ــه جه ــح ب ــم وأفص ــدر الحك ــدا ص -ب
ــن  ــس  وأمي ــه الرئي ــى أصل ــه أمضــى عل ــن أعــاله ولصحت ــخ المذكوري والتاري

ــط . الضب
أمين الضبط   الرئيس )ة(    
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رئيس المجلس الشعبي البلدي



n     لعلــه أكثــر ما يبحث عنه الناس، 
خاصــة أولئك الذين يعرفون فدر صالة 
قيام الليل والتي تُعد من أعظِم الّطاعات 
عند هللا ســبحانه وتعالى، وكذلك فضل 
ســاعة الفجــر ، والتي حث رســول هللا 
-صلــى هللا عليه وســلم- علــى تحريها 
واغتنامهــا بأحب األعمال الصالحة إلى 
هللا تعالى، ومن بينها يأتي قيام الليل قبل 
الفجر ،  باعتباره إحدى أوســع بوابات 
الخيــرات وطريقة تحقيق حلــم وأمنية 
واحتيــاج، وهو ما يطرح الســؤال عن 
حكــم قيام الليل قبل أذان الفجر ، ويزيد 
أهميته من أّن هللا عز وجّل َينزل كَل ليلة 
فــي الثُلِث األخير من اللّيل إلى الّســماء 
نيا فيقول: »هل من داٍع فأستجيُب لُه  الدُّ
هل من ســائٍل فأعطيُه، هل من مستغفٍر 
فأغفُر له«، حتى يطلع الفجر، ومن هنا 
تتضــح أهمية معرفة حكم قيام الليل قبل 
أذان الفجر  فماذا لو استيقظت قبل أذان 
الفجــر بدقائق هل يمكنــك اغتنام فضل 

صالة قيام الليل ؟.
قيام الليل قبل أذان الفجر 

فعــن حكــم قيام الليــل فبــل أدان الفجر  
ورد أنه، إنه في حال قام الشخص بأداء 
صالة قيام الليل قبل الفجر بنصف ساعة 
أو حتى بعشر دقائق، فإنه يكون بذلك قد 
صلــى قيام الليل أي أن من صلى صالة 
قيام الليل قبل أن يــؤذن المؤذن لصالة 
الفجــر بعشــر دقائق يُعد مــن قيام الليل 
أي صالة قيام الليل صحيحة، وذلك ألن 

الليل ينتهي بخروج الفجر.

  وحكمهــا فجاء أن من قام بأداء صالة 
قيام الليل قبل الفجر بربع صالة ســاعة 
أو بوقت قصير فهذا يعتبر من قيام الليل 
طالما أن وقت الفجر لم يدخل، حيث إن 
صالة قيام الليل تكون فى الثلث األخير 
من الليل، ومن أدى صالة قيام الليل قبل 
الفجر فال حــرج عليه، ألن الليل يكون 

مستمر بذلك حتى وقت دخول الفجر.
حيــث إنه من األوقــات المباركة والتي 
أوصــى رســول هللا -صلــى هللا عليــه 
وســلم - باغتنامها وقد أرشدنا إلى جملة 
األعمال المســتحبة  قبل الفجر بســاعة  
ومــن بينهــا الصــالة أو بصيغة أخرى 
قيــام الليــل ، والتي جاء فــي حكمها  ، 
أنه فــي حال قام الشــخص بأداء صالة 
قيــام الليل قبل الفجر بنصف ســاعة أو 
حتى بعشــر دقائق، فإنــه يكون بذلك قد 
صلــى قيام الليل أي أن من صلى صالة 
قيام الليل قبل أن يــؤذن المؤذن لصالة 
الفجــر بعشــر دقائق يُعد مــن قيام الليل 
أي صالة قيام الليل صحيحة، وذلك ألن 

الليل ينتهي بخروج الفجر.

صالة قيام الليل بعــد أذان الفجر األول 
وفضلها 

أجاب عنه الدكتور السيد عرفة، عضو 
بمركــز  اإللكترونيــة  الفتــاوى  لجنــة 
االزهــر العالمي، بأنه يجوز صالة قيام 
الليــل طالما أنه لم يــؤذن لصالة الفجر 
»األذان األساســي«، حيــث إن للفجــر 
النــاس بقــرب  أذانــان األول إلعــالم 

دخــول صالة الفجر، والثاني هو األذان 
األساســي، ولهــذا يجوز لــك صالة ما 
تيســر من الركعات بنيــة قيام هللا، وهللا 

يتقبل منا ومنكم.
و عّدد الُعلمــاُء بضعة أموٍر حثّت على 
قيــام اللّيل وجعلت لــه أفضليًّة خاّصة، 

منها:
1/عناية النبّي - عليه الّصالة والّســالم 
- بقيــام اللّيل حتى تفّطــرت قدماه، فقد 

كان يجتهُد في القيام اجتهاًدا عظيًما.
2/قيــاُم اللّيل من أعظم أســباِب دخول 

الجنّة.
3/قياُم اللّيل من أســباب َرفع الّدرجات 

في الجنّة.
4/المحافظوَن على قيام اللّيل ُمحسنوَن 

ُمستحّقون لرحمة هللا وجنّته.
5/مدح هللا أهل قيام اللّيل.

6/عدَّهــم هللا تعالــى فــي جملــة عباده 
األبرار.

7/قياُم اللّيل ُمكفٌِّر للّسيئاِت.
8/ومنهاٌة لآلثام.

ــالة بعــد  اللّيــل أفضــل الصَّ 9/قيــاُم 
الفريضة.

10/شرُف المؤمن قيام اللّيل.
11/قياُم اللّيل يُْغَبُط عليه صاحبه لعظيم 

ثوابه، فهو خير من الّدنيا وما فيها.
 أفضل دعاء قبل الفجر 

  يعد ترديد االســتغفار فيها من أفضل 
األدعيــة ، حيــث إنــه ورد فــي فضل 
االســتغفار فــي آخر ســاعة قبل الفجر 
أو بصيغــة أخــرى يمكــن القــول بأن 

دعاء ســيد االســتغفار هو أفضل دعاء 
قبــل الفجر   من خمســة وثالثون كلمة  
يغفــر الذنــوب  إذا مــا رددها الُمســلم 
وهــو موقن بها، فمات من يومه، دخل 
الجنة، فقال رسول هللا -صلى هللا عليه 
وســلم-: » َســيُِّد ااِلْســِتْغَفاِر أَْن َتُقوَل: 
اللَُّهمَّ أَْنَت َربِّى، اَل إِلََه إاِلَّ أَْنَت، َخلَْقَتِنى 
َوأََنــا َعْبُدَك، َوأََنا َعلَــى َعْهِدَك َوَوْعِدَك 
َمــا اْســَتَطْعُت، أَُعــوُذ ِبَك ِمْن َشــرِّ َما 
َصَنْعُت، أَبُوُء لَــَك ِبِنْعَمِتَك َعلَىَّ َوأَبُوُء 
نُوَب  ِبَذْنِبــى، اْغِفْر لِى، َفإِنَُّه اَل َيْغِفُر الذُّ
إاِلَّ أَْنَت، َوَمْن َقالََها ِمَن النََّهاِر ُموِقًنا ِبَها 
، َفَماَت ِمْن َيْوِمِه َقْبَل أَْن يُْمِســَى ، َفُهَو 
ِمْن أَْهــِل اْلَجنَِّة ، َوَمْن َقالََهــا ِمَن اللَّْيِل 
َوْهَو ُموِقٌن ِبَها ، َفَماَت َقْبَل أَْن يُْصِبَح ، 

َفْهَو ِمْن أَْهِل اْلَجنَِّة .«
أفضل الذكر قبل الفجر

أفضل الذكر قبــل الفجر ، ورد فيه أن 
الذكــر بمفهومه الخاص يعني: ذكر هللا 
-عز وجل- باأللفاظ الواردة في القرآن 
الكريــم، أو الســنة النبويــة الشــريفة، 
والتــي تتضمن تمجيــد هللا، وتعظيمه، 
وتوحيــده، وتقديســه، وتنزيهه عن كل 
النقائص، ومن أفضل الذكر قبل الفجر 

هذه األذكار:
قول رسول هللا - صلى هللا عليه وسلم-
: »َمْن قال ال إلَه إالَّ هللاُ وحَدُه اَل شِريَك 
لَُه، لَُه المْلُك، ولَُه الحْمُد، وُهَو َعلَى ُكلِّ 
شــيٍء قديٌر، ِفي يوٍم ماَئــَة مرٍة، كانْت 
لَُه ِعْدَل عشــِر رقــاٍب، وُكِتَبْت لَُه ماَئُة 
حسَنٍة، وُمِحَيْت عنه ماَئُة سيَِّئٍة، وكاَنْت 
لَُه ِحْرًزا مَن الشــيطاِن َيْوَمُه َذلَِك حتى 
ا جاَء  يُْمِســَي، ولم يأِت أحٌد بأفضَل ِممَّ
ِبِه، إالَّ أحٌد َعِمَل عماًل أكثَر ِمْن ذلَِك«.
قولــه صلــى هللا عليه وســلم: »أَيعِجُز 
أَحُدكم أْن َيكِســَب ُكلَّ َيوٍم أْلَف َحَسنٍة؟ 
فقال َرُجٌل ِمن ُجلَســاِئِه: كيف َيكِســُب 
أَحُدنــا أْلَف َحَســنٍة؟ قــال: يُســبُِّح ِمئَة 
َتســبيحٍة؛ تُكَتُب له أْلُف َحَسنٍة، أو يَُحطُّ 

عنه أْلُف َخطيئٍة«.
قال رســول هللا - صلى هللا عليه وسلم- 
ألحــد الصحابة الكرام: »أاَل أُدلَُّك علَى 
َكلَِمٍة هي َكْنٌز ِمن ُكنُوِز الَجنَِّة؟ ال َحْوَل 

»ِ َة إالَّ باللَّ واَل ُقوَّ
وقال صلى هللا عليه وسلم: »أَلْن أَُقوَل 
 ،ُ ِ، َواَل إِلََه إاِلَّ هللاَّ ُسْبَحاَن هللاِ، َواْلَحْمُد لِلَّ
ا َطلََعْت عليه  ُ أَْكَبُر، أََحــبُّ إِلَيَّ ممَّ َوهللاَّ

ْمُس.« الشَّ
                   عن صدى البلد بتصرف 

  
إسالميات

اللـهم اهـِدنا فيَمن هـديت، وعافـِنا فيمـَن 
عافيت،  وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما 
أعطيت، وِقـنا شـر ما قضيت، أنك تقضي وال 

يـُقضى عليك. إنه ال يذل َمن واليت، وال يعـِـُز من 
عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما 

قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال
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n قال تعالى: }َكاُنوا َقلِياًل ِمَن اللَّْيِل َما َيْهَجُعوَن. َوِباأْلَْسَحاِر 
ُهْم َيْسَتْغِفُروَن{  سورة الذاريات،17_ 18(

n  قال رســول هللا صلى هللا عليه وســلم :« إن في الليل لساعة 
ال يوافقها رجٌل مســلٌم يســأل هللا خيًرا من أمر الدنيا واآلخرة إال 

أعطاه إياه وذلك كل ليلة«رواه مسلم 

ــع فــي فعــل الخيــر، والفعل  n   الِبــرُّ بالكســر أي: التوسُّ
المرِضي، الذي هو في تزكية النَّفس... يقال: َبرَّ العبُد ربَّه. 
ــع في طاعته... وِبرُّ الوالد: التَّوســع في اإلحسان  أي: توسَّ

إليه.

n  إن كان تغييــر المكــروه فــي مقــدورك فالصبر عليه 
بالده, و الرضا به حمق

                                                محمد الغزالي

 

كشف الدكتور علي جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء في األزهر الشريف، 
عن الخطة الرشيدة التي يجب أن يتعامل بها البشر وقت نزول البالء.

وقال علي جمعة، في منشــور له، أن هللا ســبحانه وتعالــى بين لنا الخطة 
الرشــيدة التي يجب أن يتعامل بها البشــر إذا ما نزل بالٌء )َفلَْواَل إِْذ َجاَءُهْم 
ْيَطاُن َما َكانُوا َيْعَملُوَن.( ُعوا َولَِكْن َقَسْت ُقلُوبُُهْم َوَزيََّن لَُهُم الشَّ َبْأُسَنا َتَضرَّ

وأضاف علي جمعة، أن الفطرة اإلنســانية الســليمة تتوجه إلى هللا تعالى؛ 
حيــث إنه تحيي في نفســه معنى جليل، وهو معنــى »ال حول وال قوة إال 
بالل« فيلتجئ إلى هللا، وينســى ما يُشــرك، لكن ليس البشر سواء؛ فهذا في 
ر فطرتهم، وممن لم تُغبَّش عليهم أحوالهم، ومما  غالب البشــر ممن لم تُعكَّ
لم يقطع عليهم الطريق، لكن هناك طائفة من البشــر ُقطع عليها الطريق، 
وُغبِّشــت أحوالهم وقلوبهم مع هللا ســبحانه وتعالــى، وقطع الطريق يكون 
أواًل بهــوى النفس األمارة بالســوء، ويكون ثانًيا بالشــيطان، ويكون ثالًثا 
بحــب الدنيا الــذي ارتكز في القلب وأخــذ ينكت فيه نَُكًتا حتــى صار قلًبا 
أســود؛ فمعوقات، مشوشات، مغبِّشــات على النفس في طريق هللا سبحانه 
ِ الَِّتي  ُعوا{ ولوافق ذلــك }ِفْطَرَت هللاَّ وتعالــى }َفلَْواَل إِْذ َجاَءُهْم َبْأُســَنا َتَضرَّ
َفَطــَر النَّاَس َعلَْيَها{ ولعفا هللا عنهم، وســامحهم فيما كانوا قد أشــركوا من 
قبــل، ولكــن بعض الناس تعوقهم العوائق؛ فما تلــك العوائق؟ أول عائق : 
}َقَسْت ُقلُوبُُهْم{ فقسوة القلب عائق من العوائق التي تعكر عليك السير إلى 

هللا سبحانه وتعالى.

وتابع: ثاني عائق: من أين تأتي قسوة القلب ؟ تأتي من النفس األمارة، أو 
من الهوى، أو من الدنيا التي انطبعت في قلبك حتى صار قلبك أســود من 
الداخل المقابل من الخارج، فما هو الخارج؟ لخصناها في الشــيطان الذي 
يوسوس لإلنسان، والذي ال يريد له الخير، والذي يريد أن يهجم عليه في 
ُعوا َولَِكْن َقَســْت ُقلُوبُُهْم  كل شــاردة وواردة }َفلَْواَل إِْذ َجاَءُهْم َبْأُســَنا َتَضرَّ
َطاُن{ العنصر الخارجي »الشــيطان«، والداخلي »قســوة  ــيْ َوَزيََّن لَُهُم الشَّ

القلب«، }َما َكانُوا َيْعَملُوَن{
وأوضح، أن الشيطان أخذ في وضع العقبات في الطريق إلى هللا للتغبيش 
وللتلويش، اإلنسان العاقل ينبغي أن يربي نفسه، ينبغي أن يقاوم هذا القلب 
القاســي، قســوة القلب بماذا تنتهي؟ والشــيطان بماذا يبعد؟ بالذكر، قســوة 
القلــب تذهــب بالذكر، يلين قلبه بالذكر، والشــيطان وســواس خناس كلما 
ْيَطاِن  ُهْم َطاِئٌف ِمَن الشَّ سمع األذان خنَّس، كلما سمع ذكر هللا ذهب}إَِذا َمسَّ
ــُروا{ والتذكــر يجعله يذكر ربنا فيذهب الشــيطان }َفاْذُكُروِني أَْذُكْرُكْم  َتَذكَّ

إعداد :  إيناس شروانةَواْشُكُروا لِي َواَل َتْكُفُروِن{ .
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قيام الليل قبل أذان الفجر بأقل من ساعة.. هل فاتك ثوابه؟

تفقه في دينك
كيف يتعامل المسلم وقت نزول 

 دعاء اليوم البالء وماذا يفعل  



n تحصلت خولة على شهادة الماستر 
فــي األدب العربــي تخصــص لســانيات 
تقالهــا لتدريــس قانون  ــل ان ب ــة ق ي يق تطب
المرور، أين راودتها فكرة إنشــاء مدرســة 
يم السياقة بعد مالحظتها واستغرابها  تعل ل
لكــون معظــم األســاتذة رجــال، فقّررت 
دخــول المجال من أبوابه الواســعة وترك 

بصمة لها في عالم وصفته بالمختلف.

ــم وقتهــا  تنظي ــى  ــة عل وحرصــت خول
يــن تلقين  يــق، ب لضمــان النجــاح والتوف
ــون المــرور التطبيقــي فــي الميدان  قان
ــون المرور النظري  يم قان صباحا، وتعل
بتها مســاءا بمدرســتها، وقالت خولة  لطل
ــوي  أن مشــجعها األول وداعمهــا المعن
يها،  ــم تبقــى والدتهــا رحمــة هللا عل دائ ال
ــوج خولة  ول حيــث كانت الســبب األول ل
شــرابن هذا المجــال الذي بقي لســنوات 

طويلة حكرا على الرجل..
 

ــا بأن إقبال النســاء على  ن ت وأكــدت محدث
مدرســتها كبير جدا منذ فتحها مدرستها 
قبل ســنتين مرجعة ذلك إلى أسلوبها في 
تعامــل معهــن، وطريقتها فــي تقديم و  ال
لقين أساسيات الســياقة بطريقة سهلة،  ت
ــة الخوف  ثقــة وإزال ــى جانب كســب ال إل
نتابهن عند الجلوس خلف المقود،  الذي ي
وأضافت قائلة:« المدرسة يرتادها النساء 
بنســبة أكبر مــن الرجال »، مشــيرة إلى 
حرص األنثى على الحصول على رخصة 

السياقة، وخاصة النساء العامالت إيمانا 
منهن بأن الســياقة وكســب ســيارة شيء 

ضروري في الحياة.
وتتابع خولة شــرابن أنهــا كإمرأة أقحمت 
ــم الســياقة بقوة  ي نفســها فــي مجــال تعل
لحبهــا لمهنتها و اتقانهــا لها خاصة أن 
لكثير من النساء  النسبة ل السياقة صعبة ب

ًة  مقارنة بالرجال، آمل
ــى  ــة ســياقة عل أن تكــون أحســن مدرب

م. مستوى العال
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خولة شرابن... مدربة سياقة تصر على إثبات 

مهاراتها في الميدان
معي أنا 

رفعت التحدي وأصرت على إقحام نفسها بين مهنة اعتادها المجتمع أن تكون للرجال، فنزلت الميدان حاملًة سالح 
الشجاعة والمثابرة إلثبات حلمها ومنافسة زمالئها الرجال بكل ما تحمله من خبرة ومهارة، إنها خولة شرابن 

إحدى مدربات تعليم السياقة بوالية خنشلة التي فضلت اإلنتقال من تخصص األدب العربي إلى إنشاء 
مدرسة سياقة أصبحت قبلة للنساء بالدرجة األولى.

 خولة وقفت مع »عين الجزائر« متحدثة عن فكرة إدارة مدرسة تعليم السياقة بوالية خنشلة 
وإصرارها على النجاح.

فوائد بذور القاطونة 

للشعر شعرك

فساتين باللون الزهري الناعم 
إلطاللة أنثوية

موضة وأزياء   

ــون الزهــري الناعم عن  n ال يغيــب الل
ــم الموضــة واألناقة لصيــف 2022،  عال
خاصــة وأنه بــرز بدرجاتــه المنّوعة بين 
باســتيلي  الزهــري الفاتــح والشــاحب وال
وصــواًل إلى الزهــري بلون الفوشــيا. يعّد 
ــوان التي تضفي  هــذا اللون مــن أكثر األل
الطابع األنثوي والســاحر الى أي اطاللة، 
خاصة عند اختيارِك للتصاميم المناســبة 

لشكل قوامِك.
ــون  ل تنوّعــت طــرق وأســاليب تنســيق ال
ــة، واألبــرز  ي الزهــري باالطــالالت الصيف
ــار تصاميم الفســاتين األنثوية  ي بينها اخت
ناعمــة بمختلف الموديــالت والقّصات  وال
وتنســيقها مع االكسسوارات المناسبة سواء 

بيج. اللون الزهري أو األبيض أو ال ب
ينِك  لمظهر فريد التترّددي بتنســيق فســات
ــة والحقائــب  ــون الزهــري مــع األحذي ل ال ب
أو  األزرق  أو  كاألحمــر  ــة  قوي ــوان  أل ب
الســتايل  ولعاشــقات  ــاًل،  مث بنفســجي  ال
اللون  المواكب للموضة، اختاري تصاميم ب

الزهري الجذاب.
ــون الزهــري،  ل ــن ال ــع النســاء تفضل جمي
النعومة،  ــة وب والســيما أنه يرتبــط باألنوث
ويرافقهن منذ لحظة والدتهن حتى يُصبحن 
ــه لمختلف  الغــات راشــدات. لذلك يخترن ب
يُظهرن مــن خالله جمالهن  المناســبات، ل

وجاذبيتهن.
ــون الزهري  ل ال بــرزت موديالت فســاتين ب
ــاء  ناعــم ضمــن مجموعــات دور األزي ال
العالمية لموســم ربيع وصيف 2022 وقد 
ــة الممزوجة  ــل العــادة باألنوث اتســمت مث
ــون على الفســاتين  ل ــة، وهــذا ال بالعصري
لنســاء ألنه  يعبتر من الدرجات المفضلة ل
يناســب الســمراوات والشــقراوات كمــا أنه 

يبرز الجمال الطبيعي بطريقة ناعمة.
ــون الزهري  ل ال قي بموديالت فســاتين ب ألّ ت
قــي بهــا فــي صيف  أل ــوي ت ق فاتــح أو ال ال
ــار العديد مــن التصاميم  ي 2022 مــع اخت
المريحــة أو الضيقــة التي تناســب ذوقِك. 

فاختاري من أهم الماركات العالمية.

n تتطلّب العناية بالشعر 
ــام ببعض  ي ق ــه ال واالهتمــام ب
الخطوات الضرورية للحفاظ 
عد  ــه، وتُ ــى صحته وجمال عل
ــذور القاطونة بديل طبيعي  ب
لعالج الشــعر؛ لمــا تمتاز به 
من خصائص فعالة في عالج 

مشاكل الشعر المختلفة.
ــة فوائد عديدة  ــذرة القاطون ب ل
يــك  إل للشــعر،  فــة  ل ومخت
ستخدم كعالج فّعال  أبرزها: تُ

لترطيب الشعر الجاف وتنعيم خصالته، 
فيتامينات  إلحتوائهــا على العديد مــن ال

والمعادن الضرورية لصحة الشعر.
الشــعر  ــة بصيــالت  تقوي فــي  ســاهم  تُ
تقليل من تســاقط  ــي ال ال ت ال والجــذور، وب
ــروة الرأس بعمق،  الشــعر. تعمل على ف
ــز نمــو الشــعر مــن خــالل تغذية  حّف وتُ
العناصــر الغذائية الالزمة.  البصيالت ب
ــرأس من  ــروة ال ســاعد فــي تنظيــف ف تُ
والتخلــص  ــا  بكتيري وال ــات  الميكروب

من القشــرة؛ بفضل خواصهــا المضادة 
للفطريات والجراثيم.

تلعــب دوراً مهمــاً فــي اســتعادة لمعان 
قاوم عوامــل التلف  الشــعر الطبيعــي. تُ
ــة وتحمي الشــعر من التقصف  الخارجي

والجفاف.
ــم  ــى تنعي ــة عل ــذور القاطون ســاعد ب تُ
خصالت الشعر، وتقوي بصيالت الشعر 
عد زيت  والجذور وتقلل من التســاقط. ويُ
ــار من أهم الزيوت لعالج الشــعر،  الصب

وترطيبه وتغذيته.

n قــد يكــون الزنجبيــل عنصــراً 
أساســياً في الشاي والعصائر التي 
تشــربينها، ولكن كمــا اتضح، فإنه 
يــن العناية  يســتحق مكاناً في روت
بالبشرة أيضاً. أصبح المكون، الذي 
تم استخدامه في تركيبات المنتجات 
ــدي لعدة  ي ــي الطب التقل لعقود )وف
ــرون(، أكثر شــيوعاً بين عشــاق  ق
العناية بالبشــرة هذه األيام إذ يمكن 
ــد الزنجبيل بشــرتك - بغض  أن يفي
النظر عن نوع بشرتك أو مخاوفك.

لبشــرة  ــد عديدة ل ــه فوائ ــل ل ي الزنجب
وهو ُمجدد يساعد في تقليل عالمات 
الشــيخوخة، ويطرد السموم، ويوحد 
ــون البشــرة، ويعزز نمو الشــعر،  ل
ــة. كمــا أنه  ــدورة الدموي نّشــط ال وي
ــى مضــادات األكســدة  ــوي عل يحت
ندبات وتحمي  ــي يمكن أن تقلل ال ت ال

بنفسجية البشرة من األشعة فوق ال
ــه يعزز  ندبات ألن يحســن مظهــر ال
إنتاج الميالنين في الجلد عن طريق 

ــا الصباغية. كما أنه  تنشــيط الخالي
يعزز خصائص مضادات األكســدة 
ــدم، ممــا يســاعد  لتعزيــز تدفــق ال
النســيج الندبي على االندماج بشكل 
ــا يقترح مثاًل  أفضــل في الجلد، وهن
وضــع شــريحة مــن الزنجبيل على 
منطقــة العــالج إذا كان لديــك ندبة 

خفيفة.
بصرف النظر عن بقع الوجه، يمكن 
أن يقدم الزنجبيل فوائد أخرى مرئية 
لبشرة، مثل تحسين المرونة والقوة.  ل
ــى ذلك، يمكــن أن يخفف  عالوة عل
األعراض غير المرغوب فيها ألنواع 
لفة. إذا كانت بشــرتك  البشــرة المخت
جافة / أو متقدمة بالســن، فإن دمج 
الزنجبيل في روتين العناية ببشرتك 
يمكن أن يجعل بشــرتك تبدو مشرقة 
ومتوهجــة. على الجانــب اآلخر، إذا 
ــة أو معرضــة  ي كانــت بشــرتك دهن
لحب الشباب، يمكن للزنجبيل »شد 

وتنعيم« مظهر بشرتك.

لبشرة أكثر إشراق

الزنجبيل لتفتيح البرشة 
بيتك يسعك

ألوان تنشر الطاقة اإليجابيّة
أفضل ريجيم للبطن  في منزلك أنت وحميتك

n تحظــى منطقة البطن 
الكثيريــن؛ إذ ال  باهتمــام 
الرشــيق  المظهر  يكتمــل 
مــن  التخلــص  دون  مــن 
ــي  ف المتراكمــة  الدهــون 

محيط الخصر.
ــى  عل الحفــاظ  ــة  أهمي إن 
الخصــر  منطقــة  رشــاقة 
ــى  عل الحصــول  ــوق  تف
ــوام  وق رشــيق  مظهــر 
متناســق؛ إذ تســاعد على 
ــاة صحية، حيث  عيش حي
ترتبط زيادة محيط الخصر 

ــة بأمــراض  ــادة خطــر اإلصاب بزي
القلب والســكري وحتى الســرطان. 
 Johns Hopkins وبحســب موقع
Medicine، فإنه يصعب استهداف 
دهون البطن على وجه التحديد عند 
اتباع نظام غذائي. لكن فقدان الوزن 
ــى تقليل  بشــكل عــام سيســاعد عل

محيط الخصر لديك.
ــِت تتطلعين إلى التخلص من  إذا كن
دهــون الكــرش المزعجــة؛ يوصى 
اتباع بعض الخطــوات المفيدة في  ب

هذا اإلطار:
فيوصى باختيار خطة غذائية صحية 
يمكن االلتزام بها. تتمثل فائدة نظام 
ــدرات المنخفضــة في أنه  الكربوهي
يتضمن تعلم خيارات غذائية أفضل، 
من دون الحاجة إلى حساب السعرات 

الحرارية. بشكل عام، تعمل طريقة 
األكل منخفضة الكربوهيدرات على 
توجيهــك إلى الخيارات التي تحتوي 
ــاف أو  ي ــة من األل ي ــى نســبة عال عل
البروتين، مثل الخضروات، واللحوم 

الصحية
يعتمد مقدار التمرين الذي تحتاجينه 
ــى أهدافــك. في  ــوزن عل لخســارة ال
ــب، ينصــح بممارســة من 30  الغال
إلى 60 دقيقة من التمارين المعتدلة 

اً. ب إلى الشديدة كل يوم تقري
اً ما  ب تجنب األطعمــة المصنعة فغال
تكون المكونات الموجودة في السلع 
ــة  ي ــأة واألطعمــة الخفيفــة غن المعب
ــر المشــبعة والســكر  الدهــون غي ب
المضاف والملح أو الصوديوم، وهي 
ثالثة أشياء تجعل فقدان الوزن أمراً 

اً. صعب

ــم نفس  n يهــدف عل
ــد  تحدي ــى  إل ــوان  األل
آثــار هــذه األخيرة في 
حيــاة البشــر اليومّية 
وأمزجتهم،  وقراراتهم 
ــوان صفات تمّيز  فاألل
األشــياء، وهــي قادرة 
النــاس  جــذب  ــى  عل
ــى  عل إطالعهــم  أو 
أو  نــة  ّي مع معلومــات 
الشــراء  ــى  إل دفعهــم 
هادئيــن  جعلهــم  أو 

وإيجابييــن... لذا، ينمــو علم نفس 
ــوان بصورة ســريعة في ميادين  األل

الفّن والتسويق والتصميم.
ــي مــن  لون ــدّرج ال ت مهمــا كانــت ال
إحســاس  األخيــر  يشــيع  األخضــر، 
ــك عندما  قــرب مــن الطبيعة، وذل ال
ة.  يّ يســتخدم فــي المســاحات الداخل
لذا، تكثر في المعارض، قطع األثاث 
ــون  ل المكســوة بالمخمــل أخضــر ال
ــذي يســّمى  ال )الزمــردي بخاّصــة، 
أيًضا باألخضر الناضر، أو األخضر 

ة(. يّ الخاّص بالخضروات الورق
ــون األخضر  ل الذكــر أن ال ــر ب الجدي
الغني يبّث شعورًا بالهدوء في دواخل 
ــون األخضر الغامق  ل ا ال المنــزل، أّم
فهو مرغوب أخيرًا، واألخضر األكثر 

ا، على غرار شاي الماتشا. ًئ دف

األخضــر  اســتخدامات  تشــتمل 
الشائعة، على: طالء خزائن المطبخ، 
ة،  يّ ة المخمل وتغليف األريكة الرئيسيّ
وطالء الجــدران باألخضر الضبابي 

الذي يتضمن الرمادي في تركيبه
ــا  إحساًس ــر  األصف ــون  ل ال يشــيع 
ة أينما يحّل، وهو  يّ بالســعادة واإليجاب
ة التي تعرف  يّ لمناطق الداخل مثالي ل
يــر من النشــاط، مثــل: المطبخ  الكث

وغرفة الطعام.
دفــئ  يُ ــي،  الداخل الديكــور  ــة  ناحي ل
ــي تســتقبله،  ت ــر المســاحة ال األصف
ــدة وبتــالت  ما تدرجــات الزب ال ســيّ
فاتح )لون  ــر ال دوار الشــمس واألصف
ــا الذهبــي  أّم يمــون الحامــض(،  ل ال
ــم  التصمي ــى  عل ــا  ًج توّه فيضيــف 

الداخلي.

دالل بوعالم
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إستراحة

n دخــل عمــران بن حطان يوماً على امرأته وكان عمران قبيحاً دميماً قصيراً وقد تزينت 
وكانت امرأة حسناء.

فلما نظر إليها ازدادت في عينه جمااًل وحسناً فلم يتمالك أن يديم النظر إليها فقالت ما شأنك؟
قال لقد أصبحت وهللا جميلة.

فقالت أبشر فإني وإياك في الجنة.
قال ومن أين علمت ذلك؟

قالت ألنك أعطيت مثلي فشكرت وابتليت بمثلك فصبرت والصابر والشاكر في الجنة. 

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

العالم المصري فاروق الباز
يف رحاب العلم واإلميان  

n فــاروق البــاز ولــد فــي 1938 فــي مدينــة 
الزقازيــق وهــو عالم مصــري أمريكــي عمل في 
وكالة ناســا للمســاعدة في التخطيط لالستكشــاف 
الجيولوجــي للقمر، كاختيار مواقع الهبوط لبعثات 
أبولــو و تدريب رواد الفضــاء على اختيار عينات 
مناســبة من تربــة القمر وإحضارهــا إلى األرض 

للتحليل والدراسة . 
شــغل البــاز منصب أســتاذ البحث العلمــي ومدير 
مركــز االستشــعار عن بعــد في جامعة بوســطن، 
في بوسطن بماساتشوســتس. كما أنه أستاذ مساعد 
للجيولوجيــا فــي جامعة عين شــمس فــي القاهرة 

بمصر.
هــو عضو في مجلس الثقات في مؤسســة الجمعية 
الجيولوجيــة األمريكيــة فــي بولــدر بكولــورادو، 
وعضــو فــي مجلــس القــادة فــي مؤسســة البحث 
والتطويــر المدنــي للــدول المســتقلة عــن االتحاد 
السوفييتي السابق »سي آر دي إف جلوبال«، وهو 
عضو في األكاديمية األمريكية الوطنية للهندسة في 

واشنطن.
ولد في حضن أســرة بســيطة الحال فــي الزقازيق 
التابعــة لمحافظة الشــرقية بعد ما انتقــل إليها والده 
لظــروف عملــه من قريــة طــوخ األقــام بمدينة 

السنباوين وهى إحدى مدن محافظة الدقهلية. 
حصل على شهادة بكالوريوس )كيمياء - جيولوجيا( 
في عام 1958 م من جامعة عين شمس بمصر. ثم 
نال شهادة الماجستير في الجيولوجيا عام 1961 م 

من معهد المناجم وعلم الفلزات بميسوري .
حصــل على عضوية جمعية ســيجما كاي العلمية، 
كمــا نــال شــهادة الدكتــوراه فــي عــام 1964م 

وتخصص في الجيولوجيا االقتصادية.
للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس  معهــد  فــي  درس 

واستكشف كثيرا من جيولوجيا األرض وزار أغلب 
المناجم في الواليات المتحدة األميركية

في عام 1964، في سن 26 عاًما، نال الباز درجة 
دكتور في الفلســفة في علــم الجيولوجيا من جامعة 
ميــزوري للعلوم والتكنولوجيــا بعد إجراء البحوث 
العلميــة مــن 1962 حتى عــام 1963 في معهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا. 
فــي عــام 1978، اختير البــاز كمستشــار علمي 
للرئيس المصري الراحل أنور السادات في مصر. 
ُكلف البــاز بانتقاء المناطــق ذات األراضي القابلة 
لاســتصاح في الصحــراء دون تأثيــرات ضارة 
على البيئة. ونظًرا لخدماته المميزة، منحه السادات 

وسام االستحقاق من الدرجة األولى.
يشــغل الدكتــور فاروق الباز منصــب مدير مركز 
تطبيقات االستشعار عن بعد في جامعة بوسطن في 

بوسطن بالواليات المتحدة األمريكية.
كان قبــل ذلك نائبا للرئيس للعلــم والتكنولوجيا في 
مؤسســة آيتك ألجهزة التصوير بمدينة لكسنجتون، 

بوالية ماساتشوستس.
منــذ عام 1973 إلى أن التحق بمؤسســة آيتك عام 
1982، قــام الدكتور الباز بتأســيس وإدارة مركز 
دراســات األرض والكواكب فــي المتحف الوطني 
للجــو والفضاء بمؤسســة سميثســونيان بواشــنطن 
عاصمــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة. وعمــل 
باإلضافة إلى ذلك مستشارا علميا للرئيس السادات 

ما بين 1978 – 1981.
منــذ عام 1967 إلــى عام 1972 عمــل الدكتور 
فاروق الباز بمعامل بّل بواشــنطن كمشــرف على 
التخطيــط للدراســات القمرية واستكشــاف ســطح 

القمر.
وفي خال هذه الســنوات، اشترك في تقييم برنامج 

»ناســا«  والفضــاء  للطيــران  الوطنيــة  الوكالــة 
للرحــات المدارية للقمــر. باإلضافة إلى عضويته 
في المجموعــات العلمية التدعميــة إلعداد مهمات 
رحــات أبولو على ســطح القمر. كما كان رئيســاً 
لفريــق تدريبــات رواد الفضــاء في العلــوم عامة 

وتصوير القمر خاصة.
شــغل منصب رئيــس أبحــاث التجــارب الخاصة 
بالمراقبــات األرضية من الفضاء والتصوير وذلك 
في مشــروع الرحلــة الفضائية المشــتركة أبولو – 

سويوز في عام 1975.
كتــب البــاز 12 كتابــا، منهــا أبولو فــوق القمر، 
الصحراء واألراضي الجافة، حرب الخليج والبيئة، 
أطلــس لصــور األقمــار الصناعيــة للكويت، ممر 
التعمير في الصحراء الغربية بمصر. يشــارك في 
المجلس االستشــاري لعدة مجــات علمية عالمية. 
كتــب مقاالت عديــدة، وتمــت لقــاءات كثيرة عن 
قصــة حياته وصلت إلى األربعيــن، منها »النجوم 
المصرية في الســماء«، »من األهرام إلى القمر«، 

»الفتى الفاح فوق القمر«...وغيرها.
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

*أن اللغة المالطية هي أكثر اللغات تأثراً باللغة العربية.
* أن الحملة الفرنسية على المكسيك دامت خـمـس سنوات.

المحيط * أن بحر ساراغاسو ليس له شواطئ وذلك لكونه بحر داخل 
األطلسي.

* أن العواميد الفرعونية تسمى مسـلة.
* أن اإلسكندر المقدوني توفي في بابل.

240ق م - االكتشاف األول لمذنب هالي. 
  1085 - سقوط طليطلة في أيدي القشتاليين، وكان 

ذلك بداية سقوط معاقل اإلسالم في األندلس تباًعا حتى 
انتهى الوجود اإلسالمي بسقوط غرناطة سنة 897 هـ 

الموافق لعام 1492.. 
  1805 - نابليون بونابرت يتوج نفسه ملًكا على إيطاليا. 

  1810 - اإلعالن عن استقالل األرجنتين. 
  1914 - مجلس العموم يقر الحكم المحلي إليرلندا. 

  1942 - ألمانيا تبدأ هجومها على ستالينجراد والقوقاز خالل الحرب العالمية 
الثانية. 

  1946 - األمير عبد هللا يصبح ملًكا على إمارة شرق األردن بعد مبايعتة كملك، 
وتغيير اسم اإلمارة إلى المملكة األردنية الهاشمية. 

  1961 - الرئيس األمريكي جون كينيدي يعلن خالل اجتماع في الكونغرس عن 
العزم بإرسال بعثة بشرية للقمر. 

ثالثة أشرار حبو يختبرو بعضهم حتى 
يعرفو من هو أكثر شرا بينهم، فقام 

األول بدفع امرأة عجوز فوقعت أرضا، 
الثاني داس فوقها، الثالث مات بالضحك 

فسألوه عن السبب فّرد: هذه نسيبتي!

الشغف المقدس للصداقة هو طبيعة حلوة وثابتة ومخلصة ودائمة 
وستستمر طوال العمر، إذا لم ُيطلب منها إقراض المال. 

                                                                 مارك توين

مش كل من ركب الفرس صار خيال
يضرب هذا المثل في المتطفلين الذين ينسبون أنفسهم

 إلى أمور ليسوا أهال لها.

       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.

األربعاء 25 ماي  2022 م
الموافق لـ 24 شوال 1443 هـ

حميي املدرسة السكوالتية فرانس كسافري فون بادر

n فرانــز فون بــادر )27 مارس 1765 23- ماي 
1841(، المولــود باســم بينيديكــت فرانــز كســافير 
بادر، هو فيلسوف كاثوليكي ألماني والهوتي وطبيب 
ومهنــدس مناجــم. أدان معظــم الفلســفة الغربية منذ 

ديكارت بأنها تتجه إلى اإللحاد واعُتبر إحياًء للمدرسة 
السكوالســتية. كان بادر أحد الالهوتيين األكثر نفوذاً 
فــي عصره لكــن تأثيره علــى الفلســفة الالحقة كان 
أقــل وضوًحــا. ُيعتقد اليــوم أنه أعاد إدخــال االرتباط 
الالهوتي مع مايستر إيكهارت في األوساط األكاديمية 

وحتى المسيحية والثيوصوفية بشكل عام. 
من الصعب تلخيص فلســفة بادر، ألنه عبّر عن أفكاره 
العميقــة في حكم مبهمة أو رمــوز ومقارنات صوفيّة. 
غالًبا ما تُشــرح مذاهبه في مقــاالت منفصلة قصيرة، 
أو فــي تعليقات على كتابات بوهم وســانت مارتن، أو 
في مراساته ومذكراته المجمعة. مع ذلك، هناك نقاط 

بارزة تحدد الخطوط العريضة لفكره. 
يزعــم بــادر أن هنــاك شــيئين أساســيين فــي الدولة: 
الخضــوع العام للحاكم )الذي من دونه ســتكون هناك 
حرب أهلية أو غزو( وعدم المساواة في الرتبة )والتي 
مــن دونهــا لن يكــون هناك تنظيــم(. اعتبر بــادر أن 
اإللــه وحده هو الحاكــم الحقيقي للبشــرية، وزعم بأن 
الــوالء لحكومــة ال يمكن تأمينه أو إعطــاءه إال عندما 
يكون مســيحًيا حقيقًيا؛ عارض االستبداد واالشتراكية 
والليبرالية على حد سواء. كانت حالة فكرته عبارة عن 

مجتمــع مدني تحكمه الكنيســة الكاثوليكية، التي كانت 
مبادئها تعارض كل من الميل الســلبي وغير العقاني 

والمذاهب العقانية المفرطة للبروتستانتية. 
أدار بادر جامعة لودفيش ماكسيميليان في ميونخ

أعماله
بعــد عــدة ســنوات من وفاتــه، ُجمعــت أعمــال بادر 
وُحــررت من قبل عدد من تاميذه. نُشــر ذلك في 16 
مجلــًدا في اليبزيغ بين عامي 1851 و1860، ونُظم 
حســب الموضــوع. المجلــد األول تعامل مــع نظرية 
المعرفــة، المجلد الثاني مع الماورائيات، المجلد الثالث 
مع الفلســفة الطبيعية، المجلد الرابع مع علم اإلنســان، 
المجلــد الخامس والســادس مــع الفلســفة االجتماعية، 
المجلد الســابع إلى العاشــر مع فلســفة الديــن، المجلد 
الحادي عشــر مــع يوميات بادر، المجلد الثاني عشــر 
مــع تعليقاته على ســانت مارتن، المجلد الثالث عشــر 
مع تعليقاته على بوهم، المجلد الرابع عشر مع الوقت، 
ومجلد الخامس عشــر مع ســيرته الذاتية ومراساته. 
احتوى المجلد الســادس عشــر على فهرس، باإلضافة 
إلى رســم تخطيطي لنظامه بواســطة التربيك. ُقّدمت 

مقدمات قيمة من قبل المحررين لعدة مجلدات. 

قبيح وحسناء يف الجنة



n أكــد المبعــوث الخــاص المكلــف 
بمســألة الصحــراء الغربيــة وبلدان 
المغــرب العربــي, عمــار بالني, أن 
لالحتــالل  الوحشــية  الممارســات 
المغربي والتي تنتهك بشــكل صارخ 
القانــون الدولي, ال يمكن بأي شــكل 
ممارســة  تعيــق  أن  األشــكال  مــن 
الشــعب الصحراوي حقه فــي تقرير 
ان  مبــرزا  واالســتقالل  المصيــر 
المحــاوالت  العبثيــة للمخــزن  التي 
تهــدف إلــى التعتيــم على الشــرعية 

الدولية, محكوم عليها بالفشــل.
  و أوضــح الســفير  بالني في حوار 
خــص به وكالة األنبــاء الصحراوية،  
حــول حســابات نظــام المخــزن في 
إطار الوضع الدولي الراهن, أن حكم 
محكمــة العــدل األوروبيــة القاضــي 
الغربيــة  الصحــراء  بــأن  بوضــوح 
هــي أرض منفصلــة ومتميــزة عــن 
المغــرب, يؤكــد أن المملكــة العلوية 
ال تملك أي شــكل من أشــكال السيادة 
المزعومــة على الصحــراء الغربية, 
والتــي ال يعتــرف له بها أحد, ســوى 
تغريــدة الرئيــس األمريكــي الســابق 
دونالــد ترامــب, على حســاب تويتر 
الوحشــية  الممارســات  ان  مبــرزا  
لالحتالل المغربي والتي تنتهك بشكل 
صــارخ القانون الدولي, ال يمكن بأي 
شــكل من األشــكال أن تعيق ممارسة 
الشــعب الصحراوي لحقه غير القابل 
للتصــرف والتقادم في تقرير المصير 

واالســتقالل, مذكرا في الســياق بأن 
القانــون الدولــي يحظــر بشــكل تــام 
استخدام القوة من أجل تغيير الحدود.
 كمــا أكد أن المجتمــع الدولي قد أقر 
بــأن الوضــع النهائــي لهــذه المنطقة 
غيــر المتمتعــة بالحكم الذاتــي يتعين 
تحديــده تحــت رعاية األمــم المتحدة 
وفقا للشــرعية الدولية, و بأن تحريف 
ومحاوالتهــا  المغربيــة  الدبلوماســية 
العبثيــة التي تهدف إلــى التعتيم على 
عليهــا  محكــوم  الدوليــة,  الشــرعية 
بالفشــل ,  ويتضح هذا الفشل -حسب 
الســيد بالني- في آخر صفعة موجهة 
مــن قبــل الممثــل الســامي للشــؤون 
الخارجيــة والسياســة األمنية لالتحاد 
األوروبــي, جوزيــب بوريــل, الذي 
أعــاد التأكيد بشــدة علــى أن »جميع 
القضايــا المتعلقــة بالصحراء الغربية 
ووضعهــا يجب أن يتــم التعامل معها 
وفقــا للقانون الدولي في إطار العملية 
السياســية لألمم المتحدة. وبخصوص 
مــا تناولتــه الصحافة اإلســبانية عن 
االنطالقــة الوشــيكة لترســيم حــدود 
الميــاه اإلقليمية والمجــال الجوي بين 
الربــاط ومدريد, أشــار الدبلوماســي 
الجزائــري بأن المغــرب ال يدير ولم 
يــدر أبدا المجــال الجــوي للصحراء 
الغربيــة, و أن المالحة الجوية كانت 
تــدار دائما من قبل إســبانيا, الســلطة 
المديــرة لإلقليــم فــي نظــر القانــون  
موضحا انها حقيقة مستعصية تعطيك 

فكــرة بناءة عن الســيادة الزائفة التي 
تتخيلهــا قــوة االحتــالل موضحا أنه 

اليعلــق على المقاالت الصحفية.
كما أعــرب بالني عــن اعتقاده بأن 
الســفير الفلســطيني فــي داكار  قال 
بصوت عال ما يعتقده الفلســطينيون 
المغربيــة  الصفقــة  فــي   عمومــا 
الحقيــرة التــي تمــت علــى ظهــور 
شــعبين يعيشــان تحت نير االحتالل 
الشــعب  وهمــا  األعمــى,  والقمــع 
الفلســطيني والشــعب الصحــراوي, 
ألن  النظاميــن المغــرب و الكيــان 
الحمــض  نفــس  لهمــا  الصهيونــي, 
النووي, بحيث انهما يتشــاركان في 
الممنهجة واالنتهاك  التوســع  سياسة 
الممنهــج لحقوق اإلنســان للشــعوب 
المقهــورة, و أخيرا االســتيالء على 

الطبيعية. موارده 
 أما بخصــوص إعالن المغرب عن 
اســتحداث جائــزة تكريمــا للصحفية 
أبــو  شــيرين  المغتالــة  الفلســطينية 
عقالــة, ودور لجنــة القدس برئاســة 
ملــك المغرب, رد عمار بالني قائال 
أن هــذه الشــهيدة الموقــرة للقضيــة 
الفلســطينية تســتحق أكثر بكثير من 
مجــرد جائزة رمزيــة تمنح في حفل 
ثقافي, و أن استشــهادها الذي يندمج 
جســديا مع معاناة الشعب الفلسطيني 
التــي ال توصــف, يســتحق أن تتخذ 

هيئة القــدس الميتة إكلينيكيا.
                              ربيــع م 

آخرالكالم
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المبعوث الخاص للصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي بالني يؤكد :

محاوالت المغرب  العبثية للتعتيم على الشرعية الدولية 
محكوم عليها بالفشل

أصبــح للمبعوث الشــخصي لألميــن العام األممي 
للصحراء الغربية، ســتافان دي ميستورا، ما يكفي 
مــن المعلومات و المعطيات على األرض، يســتند  
إليهــا فــي زيارتــه القادمة إلــى المنطقــة، و التي 
نأمل أن تكون أجندتها مختلفة عن أجندة ســابقتها، 
و حتــى ال تنتهــي إلــى مــا انتهــت إليــه األولى. 
الزيارة المقبلــة، ُمطالبة بأال تكون مجرد محطات 
بروتوكولية يســتمع فيها الدبلوماســي األممي إلى 
المواقــف و ُوجهــات النظر المتناقضــة، و يعاين 
مأســاة الشــعب الصحراوي في مخيمات الالجئين 

ثم يرحل.
دي ميســتورا، ســيكون ُمطالبا فــي الجولة القادمة 
بتحريــك ملف هذا النــزاع، و إخراجه على األقل 
مــن حالة الجمود و االنســداد التــي آل إليها بفعل 
إصــرار النظــام المغربــي على تكريــس احتالله 
للصحراء الغربية بتواطؤ من األطراف الخارجية 
التي تدعمه و التي على رأســها فرنســا التي تتمتع 
بعضوية دائمة في مجلس األمن الدولي، و بدرجة 

أقل إسبانيا المســتعمر القديم لهذا اإلقليم.
و مــن المفارقات العجيبة للدبلوماســية  المغربية، 
التــي باتت تعاني مــن تخبط كبيــر، أن مناوراتها 
وصلت إلــى حّد االحتيال الدبلوماســي، من خالل 
تنظيــم نــدوات تقــوم عمــدا بتحويــل مواضيعها، 
بهــدف حشــد الدعــم ألطروحاتهــا االســتعمارية 
التوســعية، متســترة تحــت مــا تســميه »الحكــم 

الغربية.  بالصحراء  الذاتي« 
و قــد بــدا هــذا االحتيــال مفضوحــا فــي النــدوة 
الدوليــة، التي نظمت مؤخرا حــول مكافحة تنظيم 
»داعــش« اإلرهابي. و من أجل خدمة هذه الغاية 
تعمــدت أجهزة نظام المخــزن زورا و بهتانا ربط 
جبهــة البوليســاريو) الممثــل الوحيد و الشــرعي 
للشــعب الصحراوي و كفاحــه( بما تقوم داعش و 
التنظيمــات اإلرهابيــة األخرى.و فــي الوقت ذاته 
ســعت هذه األجهــزة إلــى الترويج بكل الوســائل 
ألطروحــة الحكــم الذاتــي، فــي إطــار الســيادة 
المغربيــة المزعومة للصحــراء الغربية. و جرى 
تــداول معلومات مغلوطة من قبل وســائل اإلعالم 
المغربيــة حــول دعــم تركــي ومصــري لطــرح 
المخــزن بشــأن مقترحــه المتعلــق بالحكــم الذاتي 
المزعــوم. غيــر أنه ســرعان مــا تــّم تكذيب هذه 
المعلومات المغلوطة من قبــل الدولتين المعنيتين.

و الواقــع، أن المملكــة المغربيــة، التــي توشــك 
فيهــا الجبهــة االجتماعيــة علــى االنفجــار، بفعل 
الخطيــر  التراجــع  و  المتفاقمــة،  الغــالء  موجــة 
للقدرة الشــرائية، مع اســتفحال متزايــد للبطالة و 
الفقــر و انتهــاكات الحقــوق و الحريــات الفردية 
و الجماعيــة؛ قــد وجــد نظامها المخزنــي في هذه 
األكاذيب و المعلومات الُمضللة، مادة لالســتهالك 
الداخلــي، يحاول من خاللها صــرف الرأي العام 
المحبــط عن النضــال من أجل تحســين األوضاع 
االجتماعيــة المتردية لفئــات عريضة من المجتمع 

المملكة. داخل 
و مــن أجــل التصــدي لهــذه األوضــاع أعلنــت 
الحقوقيــة  والجمعيــات  الهيئــات  مــن  مجموعــة 
المغربية،  المشــاركة في المســيرة الشــعبية التي 
دعــت إليها الجبهة االجتماعية األحد المقبل، تنديدا 
بالغــالء الفاحش و قمع الحريــات وللمطالبة أيضا 
بإســقاط كل اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني 

المحتل. 
آخر الكالم.. إّن سياســة الهــروب إلى األمام التي 
ينتهجهــا النظــام المغربي ال يمكن أن تســتمر إلى 
مــا ال نهاية، و أن الشــمس ال تُغطــى بالغربال، و 
أن التاريــخ بشــواهده الكثيرة علمنا بأن الشــعوب 

المقهــورة  تنتصر حتما في نهاية المطاف.

      محمــد مصبــاح 
                    

تضليل ممنهج

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

التاليين : 
031741609

 0550303249

طالعوا جريدة عني الجزائر عىل الرابط 
www.aineldjazair.dz

باقة األخبار        

n  فكك عناصر المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني 
بالمســيلة شــبكة إجراميــة مختصــة فــي المتاجــرة 
ثالث  بالمؤثرات العقلية وتوقيف شــخصين في العقد ال
مــن العمــر، العملية مكنت أيضا مــن حجز 13755 
ــوع بريقابالين وشــاحنة ودراجة  قــرص مهلوس من ن
نارية كانتا تســتعمالن في النشاط االجرامي، وأوضح 
ــدرك  يــة االعــالم واالتصــال بمجموعــة ال بيــان لخل
بالمســيلة ان الموقوفان ســيتم تقديمهما امام الجهات 

القضائية.
                                            عبد الحليم بالل 

الدرك الوطني بالمسيلة 
يفكك شبكة إجرامية يحجز 

ازيد من 13 ألف قرص مهلوس

توقيف 3أشخاص سطوا 
عىل مزنل محامية ورسقوا 

900 مليون سنتيم من 
الذهب بتبسة

ــح أمــن والية تبســة أول أمس  فك  n تمكنــت مصال
طالســم عملية ســرقة لعصابة اجرامية قامت بســرقة 
بيــت محامية  حيث نجحت ذات المصالح  من تفكيك 
عصابة سرقة المنازل من03 مشتبه بهم تقودهم امرأة 
يبلغون من األعمار 27 و 44 ســنة بعد عملية ســطو 
ــاء الليل على منزل عائلي يعــود لمحامية معتمدة  اثن
لدى مجلس قضاء تبســة واســتولوا على كمية معتبرة 
مــن المصوغــات بقيمة 900 مليون ســنتيم حســب 

تصريح الضحية في محضر الشكوى .
تعــود وقائــع التوصل ألفــراد العصابــة وتوقيفهم بعد 
تلقي المصالح االمنية شــكوى تقدمــت بها المحامية 
حول تعرض منزلها العائلي اثناء غيابها لعملية سرقة 
مــن طرف مجهولين ،وانها لم تعثر على كمية معتبرة 
مــن الذهب بقيمــة اجمالية900 مليون ســنتيم كانت 
تنتقل الشــرطة العلمية لعيــن المكان  داخــل خزانــة ل
ــام بإجراءات المعاينــة الميدانية ورفع البصمات  قي وال
ــى هويــة إمــرأة  وخالل  قبــل اطــالق تحقيــق أدى ال
ــى أوصافهــا وردت معلومات  ــاء عل البحــث عنها بن
ــم االتصال بأمن والية  يت ــى تواجدها بوالية عنابة ل عل
عنابة ،أين كانت المفاجأة أن المشــتبه فيها قامت منذ 
يومين فبركة شكوى ضد مجهول أدعت بأنها تعرضت 
لســرقة كمية معتبرة من الذهب، وذلك  امام أمن والية 
عنابة، وبالتنسيق مع مصالح أمن والية عنابة والجهة 
ــى األمن الحضري  القضائيــة تم توقيفها وتحويلها إل
ــة التحقيق معهــا حيث اعترفت  األول بتبســة لمواصل
بأن كميــة المصوغات محل الســرقة كانت  بحوزتها 
وقامــت ببيع جزء منها ،فيما تعــرض الجزء المتبقي 
للســرقة بمدينــة عنابة من قبل شــخص تجهل هويته 
ــغ مالي قــدره 31.4  مليون  ل ،حيــث تم اســترجاع مب
ســنتيم، باإلضافة إلى هاتف نقال آخر طراز ، كما تم 
الكشــف عن هوية شريكيهما قبل توقيفهما حيث قاما 
بالسطو على منزل المحامية وسلما كمية المصوغات 
لشــريكتهم لبيعه خارج مدينة تبســة، و بعد استكمال 
التحقيق تم تقديم األطراف أمام وكيل الجمهورية لدى 
محكمة تبســة أين صدر في حق المتهمة الرئيســية و 
ثاني أمر إيداع فيمــا تم وضع ثالثهم تحت  شــريكها ال
الرقابة القضائية.                                                                                      
                                        هواري. غ
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