
حرية و مسؤولية   العدد : 355  الثمن 20 دج األربعاء 18 ماي 2022 م الموافق لـ 17  شوال 1443 هـ      

ص24
97 منتخبا منهم 8 " أميار" أمام محكمة الزيادية بقسنطينة ملف فضيحة "السينا" 

بسكيكدة

AI
N E

L D
JA

ZA
IR

قسنطينة                                                                               
بعد نجاح عملية وضع مضخة 

انسولني لطفل مستشفى الخروب 
يربمج عملية ثانية قريبا

ص2

المدير العام لوكالة سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل يؤكد:

ليس لد ى الدولة نية 
لرفع أسعار الوقود

تقدموا به لرئاسة المجلس الشعبي الوطني

ص 3

أكد أن كافة المجاالت مفتوحة

الرئيس تبون يدعو رجال 
األعمال األتراك إىل رفع حجم 

استثماراتهم   بالجزائر 

بنك الجزائر الخارجي 

تحصيل 4.5 مليار 
دج من خدمات 

الصريفة اإلسالمية
ص 4

بعد تصرفه الطائش مع مدربه ماضوي 

نواب«حمس« يودعون اقرتاح  
مشروع قانون لتجريم التطبيع 

مع الكيان الصهيوني

جنوم اخلضر بني التألق واملتاعب 

ص 4

ص8 

تبسة                                                               
بتهمة جنايتي صناعة الذخرية 

الحية والمتاجرة فيها.. إدانة فالح 
بـ 7سنوات سجنا نافذا  

شباب قسنطينة يحيل جنمه عكاشة على املجلس التأديبيغزال في حضرة الرّئيسَين تبون وأردوغان

قبل بدء تصفيات »كان« 2023

جنم سليماني يأفل  فيغولي  

وماندي يعانيان  ،زروقي  

في التشكيلة املثالية وبن 

سبعيني في »  العاللي «  

سوق أهراس                                                        
الطاهر وطار يعود يف ملتقى 
وطني حول الموروث يف أدبه 

ص9

ص12

ص 5



      

األربعاء 18 ماي 2022 م
الموافق لـ 17 شوال 1443 هـ

 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم
2

ع س لنحلة
لـسع 

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

المقر االجتماعي : الوحدة الجوارية رقم 5 
تحصيص رقم 137 المدينة علي منجلي- 

قسنطينة –
 الرئيس المدير العام مسؤول النشر :

اليزيد سلطان
مدير التحرير: محمد مصباح

منسقة التحرير :مريم بحشاشي  
التحرير :

هاتف فاكس : 031741609

الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة اإلشهار: 

هاتف فاكس : 031741609
 البريداإللكتروني:

Soltanesama2014@gmail.com
aineldjazairpub@gmail.com

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

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

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

agence.regie@anep.com.dz 
Programmation.regie@anep.com.dz

SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق
 التوزيع : قربوعة للتوزيع 

موقع عين الجزائر على األنترنيت :
www.aineldjazair.dz

البريد اإللكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

بتهمة جنايتي صناعة الذخرية الحية والمتاجرة فيها

جنايات تبسة تدين فالح  بـ 7 سنوات 
سجنا نافذا

لشيخ  ا اإلمارات  دولة  رئيس  ستقبل 
نظيره  لثالثاء،  ا يد،  زا بن  محمد 
في  أردوغان  طيب  رجب  لتركي  ا
واجب  لتقديم  أبوظبي  لعاصمة  ا
لشيخ  ا لراحل  ا لرئيس  ا ة  بوفا لعزاء  ا

نهيان. آل  يد  زا بن  خليفة 
لتركي تعازيه  ا لرئيس  وقدم ا
لراحل  ا يد في  زا بن  للشيخ محمد 
نباء  أ لة  لوكا وفقا  خليفة،  لشيخ  ا

ألناضول. ا
زيارته  ورافق أردوغان في 
ونائب  أكار  خلوصي  لدفاع  ا وزير 
لتنمية  وا لة  لعدا ا حزب  عام  أمين 
جهاز  ورئيس  قورطولموش  نعمان 
ورئيس  فيدان  هاكان  االستخبارات 
لدين  ا فخر  لرئاسة  با االتصال  ئرة  دا
براهيم  إ لرئاسة  ا ومتحدث  ألطون 
طوران. سفر  لرئيس  ا ومستشار  قالن 

تفكيك جمعية أشرار 
متورطة في سرقة أنابيب 

خاصة بغاز المدينة 
بقسنطينة

تبدأ تركيا بعد عامين في اإلنتاج 
»ألتاي«  لدبابة  الصناعي 
خضعت  وقد  الواعدة.  القتالية 

الدبابة اآلن الختبارات عديدة.
 CNN Türk أفادت بذلك قناة
الدبابة  إن  قالت  التي  التركية 
بوزن 65 طنا ستزّود بأجهزة 
من  التي  النشيطة  الحماية 
ألتاي« تتصدى  شأنها جعل » 
الحديثة  المنظومات  لكل 

 Javelin للدبابات، بما في ذلك منظومة المضادة 
الدبابات  محرك  تصميم  عملية  أما  األمريكية«. 

المحلي فدخلت مرحلتها النهائية.
وإضافة إلى ذلك سيتم تزويد دبابة » ألتاي« التركية  
بدروع من جيل جديد وسيبلغ مدى  إطالق النار في 
الصناعات  إدارة  أن  يذكر  كيلومترات.   8 الدبابة  

عام  وقعت  التركية  الدفاعية 
2018 اتفاقية إنتاج الدبابات 
الدبابة   كلفة  وتقّدر  الجديدة. 
بـ500 مليون دوالر. ويتوقع 
األولى   الدفعة  تتضمن  أن 
للدبابات 250 دبابة. وتنوي 
دبابة.   1000 إنتاج  أنقرة 
بتصنيع  البدء  تنوي  كما 
لدبابة  مأهولة  غير  نماذج 
أن  بالذكر  جدير  »ألتاي«. 
األلمانية  »ليوبارد«  دبابات  محل  ستحل  »التاي« 
و« إم – 60«األمريكية في الجيش التركي. وكانت 
أنقرة قد تخلت في وقت سابق عن شراء المحركات 
محركات  منها  بدال  وستشتري  »ألتاي«  لدبابة 

كورية جنوبية الصنع.
لينتا. رو

تركيا بصدد إنتاج دبابة حديثة

مكافحة  في  قسنطينة  والية  أمن  مصالح  لجهود  مواصلة 
كل أشكال الجرائم ال سيما المتعلقة  بالمساس باألشخاص 
زياد   ابن  دائرة  الشرطة ألمن  قوات  تمكنت  الممتلكات،  و 
من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و 29 سنة  ، 
متورطين في قضية  تكوين جمعية أشرار، من اجل اإلعداد 
لجناية أو أكثر ضد األموال و األشخاص ، تخريب أمالك 
الغير متبوع بالسرقة في حالة تلبس مع توافر ظرفي الليل 
تسهيل  و  البضائع  نقل  محرك  ذات  مركبة  استحضار  و 

الهروب . 
الدائرة  الشرطة ألمن  لقوات  لدوريات  تعود  القضية  وقائع 
بإقليم االختصاص ، أين لفت انتباههم شخصين بالقرب من 
مركبة من نوع مازدا أمام ورشة ألشغال ربط قناة الغاز، 
و اللذين الذا بالفرار بعد مشاهدتهم لقوات الشرطة ، أين تم 
توقيف احدهما و الذي كان يحمل بيده منشار حديدي ، بعد 
المعاينة تم تسجيل تواجد 09 أنابيب غاز قطر 200 ملم كل 
أنبوب بطول 5 متر ، و 12 أنبوب بطول 12 متر مقطعة 
إلى أجزاء تقر بـ02 متر (  ، كما تم حجز نازع مسامير 
امن  مقر  إلى  المحجوزات  و  المركبة  رفقة  تحويله  ليتم   ،
الدائرة الستكمال اإلجراءات الالزمة، ليتم  توقيف المشتبه 
إلى مقر الشرطة بمحض إرادته بعد  تقدم  الذي  الثاني  فيه 
إدراكه لجسامة و خطورة أفعاله المرتكبة ، كما بين التحقيق 
و المعاينة أن األنابيب تعود لمقاولة خاصة  ألشغال الغاز 

،و كذا أنابيب خاصة باأللياف البصرية.  
التحقيق المعمق أفضى إلى ضلوع السالفي الذكر في عملية 
السرقة التي طالت األنابيب من خالل استغاللهم ظلمة الليل 

و نقص الحركة ،و كذا قلة اإلنارة. 
بعد االنتهاء من مجريات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما أمام 

النيابة المحلية وفق ملف إجراءات جزائية .  
دالل.ب

في مشهد يحبس األنفاس.. 
إنقاذ طفلة معلقة على شرفة 

في الطابق الثامن
أنقذ أحد سكان مدينة أستانا في كازاخستان، طفلة تبلغ من 

العمر ثالث سنوات من السقوط من الطابق الثامن.
ووفقا إلدارة حاالت الطوارئ، وقع الحادث اليوم في شارع 
أولي داال، حيث كانت الطفلة تتدلى من النافذة، ولم تستطع 

الصعود مرة أخرى إلى الشقة.
وتم إنقاذ الطفلة من قبل رجل يعيش في المبنى نفسه، وفي 

تلك اللحظة بالذات، لم يكن أحد بالقرب منها.
وكاالت

إىل متى مثل هذه الصور القادمة من فلسطني األبية ؟ 

بدون تعليق

أردوغان في أبوظبي 
للتعزية في وفاة 

الشيخ خليفة

لجنايات  االبتدائية  المحكمة  أمس  يوم  سلطت، 
نافذا  7 سنوات سجنا  تبسة عقوبة  مجلس قضاء 
الذخيرة  في  والمتاجرة  صناعة   جنايتي  بتهمة 
استهالك   وجنحة  والخامس  الرابع  الصنفين  من 
المخدرات وذلك بعد ان طالب له ممثل الحق العام 

توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.
وقائع هذه القضية التي شهدتها بلدية نقرين 160 

معلومات  اثر  تبسة  كلم جنوب 
الدرك  مصالح  عليها  تحصلت 
بالمنطقة  العاملة  الوطني 
لصناعة  ورشة  بوجود  تفيد 
الرابع  الصنفين  الذخيرة  من 
من  ترخيص  وبعد  والخامس 
تفتيش  بعملية  القيام  تم   النيابة 
ضبط  تم  اين  المتهم،  لسكن 
الذخيرة  معدات  لصناعة 
 3 جانب  الى  معتبرة  كميات 
ومسدس  البارود  مادة  من  كلغ 
وكمية  صيد   وبندقية  آلي 
كان  حينها  غرام    60 ب  قدرت  المخدرات  من 
المتهم في رحلة عالج رفقة زوجته ووالدته بالبلد 
المجاور تونس،  اين صرح زوج والدته  ان تلك 
االخير  هذا  عودة  ربيبه  ومع  تخص  المعدات 
االختفاء  فضل  انه  اال  القضية  بتفاصيل  سمع 
التي  والتوقيف  بالقبض  اوامر  صدور  رغم 
القي  فترة  وبعد  البلدية   ومقر  المتهم  ببيت  تعلق 

يأي  علمه  انكر  المحاكمة   ويوم  القبض  عليه 
استدعاء من طرف كل الجهات المعنية مؤكدا ان 
منذ  المتوفي  لشقيقه  ملك  هي  الموجودة  الذخيرة 
عدة سنوات اال ان رئيس الجلسة اكد له انه بعد 
يعني  ما  لالستعمال  الذخيرة  صالحة  ان  الخبرة 
حديثة الصنع.  وقد حاول المتهم تحميل ذلك الى 
انه  اكد  المسدس  وبخصوص  المتوفي  الشقيق 
ملك لوالده المتوفي سنة 2004 ،وبما انه مجاهد 
سلمت  الذاتي  الدفاع  مجموعات  ضمن  واشتغل 
الدولة سالحين  االول كالشينكوف تم إعادته  له 
الى الجهات المعنية عقب وفاته فيما تم االحتفاظ 
لبندقية  الشي  اال  ونفس  ليس  للذكرى  بالمسدس 
الذي  العام  الحق  ممثل  مرافعات  وبعد  الصيد  
المتهم  تدين  التي  والقرائن  االدلة  كل  توفير  اكد 
وبعد  نافذا  سجنا  سنة   20 عقوبة  توقيع  ملتمسا 
من  المحكمة  هيئة  وعودة  المتهم  دفاع  مرافعات 
قاعة المداوالت تم توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا 

نافذا في حق المتهم.
هواري غريب
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أكد أن كافة المجاالت مفتوحة

الرئيس تبون يدعو رجال األعمال األتراك إلى رفع حجم استثماراتهم   بالجزائر

عبــد  الســيد  الجمهوريــة,  رئيــس  دعــا   n
المجيــد تبــون الثالثــاء باســطنبول رجــال األعمــال 
ــدة  ــي ع ــر ف ــي الجزائ ــى االســتثمار ف ــراك ال األت
ــي  ــة ف ــاالت مفتوح ــدا ان كل المج ــاالت, مؤك مج

ــن. ــدة البلدي ــل لفائ ــاد متكام ــار اقتص اط
و فــي كلمــة القاهــا خــال اشــغال منتــدى االعمــال 
عقــد  الــذي  الجزائري-التركــي,  االســتثمار  و 
ــوم  ــي يق ــة الت ــارة الدول ــي اطــار زي باســطنبول ف
ــب  ــي رج ــره الترك ــوة نظي ــا بدع ــى تركي ــا ال به
طيــب اردوغــان, اكــد الرئيــس تبــون ان الجزائــر 
ــة  ــة و الطبيعي ــات المالي ــى كل اإلمكاني ــر عل تتوف
ــراك مــن اجــل  ــام المســتثمرين االت و البشــرية ام

ــتثمارات. ــم االس ــع حج رف
وفــي هــذا الســياق ذكــر الرئيــس تبــون انــه يعمــل 
حاليــا مــع اخيــه الســيد اردوغــان علــى دعــم 
المســتثمرين الجزائرييــن و االتــراك فــي اطــار 
اســتثمار مربــح للجميــع و فــي عــدة قطاعــات 
علــى غــرار النســيج و صناعــة الحديــد و الفاحــة 
و لفــت الــى ان البــاب مفتــوح للجميــع مبــرزا ان 
ابــرام 16 اتفاقيــة تعــاون أمــس بيــن البلديــن تعتبر 

ــن. ــن البلدي ــل بي ــة للتعام ــزة صلب ــة و ركي اضاف

و اكــد الرئيــس تبــون ان البلديــن وصــا فــي 
مجــال العاقــات الدبلوماســية و السياســية الــى 
ــراك و  ــا المســتثمرين االت مســتوى االشــقاء, داعي
الجزائرييــن الــى تعزيــز العاقــات االقتصاديــة و 
ــروع  ــة ان مش ــس الجمهوري ــف رئي ــة وكش المالي
ــة  ــى وشــك المصادق ــد عل قانــون االســتثمار الجدي
قائــا  الــوزراء,  عليــه علــى مســتوى مجلــس 
فــي خدمــة  ســيكون  القانونــي  النــص  هــذا  ان 
المســتثمرين و ســيفتح االفــاق ويوفــر الحمايــة 

ــم. له
االقتصاد الوطني الذي حقق فائضا في الميزان 

التجاري ب15 مليار دوالر
وفــي هــذا الشــأن قــال الرئيــس تبــون ان الجزائــر 
الجديــدة ترتكــز علــى تكريــس المعامــات النزيهــة 
تطرقــه  ولــدى  المســتثمرين  بيــن  التنافــس  و 
للوضعيــة الماليــة للبــاد ابــرز الرئيــس تبــون 
مزايــا االقتصــاد الوطنــي الــذي حقــق فائضــا 
ــنة  ــار دوالر س ــزان التجــاري ب15 ملي ــي المي ف
ــن 60  ــتيراد م ــورة االس ــص فات ــع تقلي 2021 م
مليــار دوالر الــى 32 مليــار دوالر بفضــل تدعيــم 
االنتــاج الوطنــي و السياســة االقتصاديــة الجديــدة. 

وذكــر رئيــس الجمهوريــة بتحســن احتياطــات 
الصــرف االجنبــي بمــا يســمح بمواجهــة احتياجات 
البــاد. ومــن بيــن القطاعــات الهامــة التــي توفــر 
فــرص االســتثمار أشــار الرئيــس تبــون الــى قطــاع 
الفاحــة الســيما فــي الجنــوب الجزائــري قائــا ان 
اراضــي ادرار و عيــن صالــح لوحدهــا تتوفــر 
علــى اكثــر مــن 3 ماييــن هكتــار جاهــزة و لديهــا 
ــار  ــة يفــوق 15 ملي احتياطــي مــن المــوارد المائي
ــس  ــب. و اضــاف الرئي ــهلة التنقي ــب س ــر مكع مت
ــها  ــتركة يترأس ــة مش ــكيل لجن ــم تش ــه ت ــون بان تب
التكفــل  اجــل  مــن  البلديــن  خارجيــة  وزيــرا 
ســتجتمع  المســتثمرين,  ومشــاكل  بانشــغاالت 

ــرض ــذا الغ ــا له دوري
منتــدى  ان  الــى  الجمهوريــة  رئيــس  أشــار  و   
األعمــال و االســتثمار الجزائري-التركــي جــاء 
فــي ظــروف متميــزة, حيــث تحتفــي الجزائــر 
ــيادة  ــن االســتقال و اســترجاع الس ب60 ســنة م
الوطنيــة مــن المســتعمر الغاشــم و كذلــك فــي 
اطــار 60 ســنة مــن اقامــة العاقــات الدبلوماســية 

بيــن الجزائــر و تركيــا
التركــي,  الرئيــس  نائــب  دعــا  جانبــه,  مــن   
الــى  فــؤاد أوكتــاي, المشــاركين فــي المنتــدى 
ــن,  ــن البلدي ــة بي ــادة حجــم االســتثمارات الثنائي زي
مبــرزا أن »مســؤولي البلديــن مســتعدون لمنــح 
كل التســهيات الازمــة مــن اجــل رفــع حجــم 
االســتثمارات علــى اســاس مبــدأ رابح-رابــح كمــا 
تمــر  التركيــة  العاقات-الجزائريــة  أن  اوضــح 
المبذولــة  المجهــودات  بفضــل  جديــدة  بمرحلــة 
ــي كل  ــاون ف ــز التع ــك لتعزي ــن و ذل ــن الطرفي م
االســتراتيجية  الشــراكة  اطــار  فــي  المجــاالت 
المســتمرة بيــن البلديــن, مؤكــدا وجــود بيئــة عمــل 
محفــزة للمســتثمرين و تحقيــق نتائــج مرضيــة 
بالنســبة للمبــادالت التجاريــة الثنائيــة التــي بلغــت 
بارتفــاع  الماضيــة,  الســنة  دوالر  مليــار   4,2

بنســبة 35 بالمائــة
 واعتبــر نائــب الرئيــس التركــي أن االهــداف 
الجديــدة فــي الجانــب التجــاري المتعلقــة ســهلة 
المنــال و تســتوجب العمــل و تنفيــذ االتفاقيــات 

المبرمــة بيــن البلديــن .
                                                  ربيع م 

n أعرب رئيــس الجمهورية، 
الســيد عبد المجيد تبــون، يوم 
الثالثــاء بإســطنبول، فــي إطار 
زيــارة الدولــة التــي يقــوم بها 
إلــى تركيــا، بدعوة مــن نظيره 
التركي، عن أمله في أن تتكثف 
عالقات التعــاون بين الجامعات 

الجزائرية و التركية. 
وخال مراسم تســلمه الدكتوراه 
الفخريــة، مــن طــرف جامعــة 
اســطنبول، أعرب الرئيس تبون 
عن أمله في أن تتكثف العاقات 
الجزائريــة  الجامعــات  بيــن 
والتركيــة، مذكر بالقــرار الذي 
اتخذه و بلغه لوزير التعليم العالي 
وعمداء الجامعات بأن »الجامعة 
الجزائرية اليوم مســتقلة وتختار 

التوأمة التي تناسبها«.
الجمهوريــة  رئيــس  قــال  و 
:«الجامعة التي تريد التوأمة مع 
اســطنبول فلها ذلــك، ومن تريد 
التوأمــة مــع القاهرة فلهــا ذلك، 
ومن تريد التوأمة مع السوربون 
فلهــا ذلــك، حتــى نتفتــح نهائيا 
علــى عالم العلــم، وهو الضمان 

الستقالنا وقوة اقتصادنا«.
وعبر الرئيس تبون عن ســعادته 
بالوقــوف فــي رحــاب جامعــة 
اســطنبول العريقة، التي وصفها 
ب«محراب مــن محاريب العلم 
وقطبــا حضاريــا انســانيا يؤمه 
طاب العلــم والمعــارف ليقفوا 
فــي  الحضــارة  عراقــة  علــى 

جمهورية تركيا الشقيقة«.
الجمهوريــة  رئيــس  وأعــرب 
عــن شــكره لمســؤولي جامعــة 
اسطنبول عن شــهادة الدكتوراه 
الفخرية، متمنيــا لهم النجاح في 
االعتنــاء بهذه الجامعــة »لتبقى 
معلما عريقا وشاهدا على أصالة 
الدولــة التركية وعلــى مواكبتها 
للحداثة التي تتجلى في ما تعرفه 
تركيا من تقدم ونماء تحت القيادة 
الحكيمــة لفخامــة الرئيــس أخي 
العزيز طيب رجب أردوغان«.

وذكر في هذا الســياق بأن أسس 
والحركــة  الجزائريــة  الثــورة 
الوطنية للتحرير من االســتعمار 
الفرنســي الغاشــم كانــت بدايتها 
التعليــم، على يد الشــيخ واإلمام 
عبــد الحميد بن باديــس، مذكرا 
أيضــا بــأن »الجهــل أداة مــن 
أن  بدليــل  االســتعمار،  أدوات 

تفنــن  الفرنســي  االســتعمار 
فــي زرع الجهــل فــي صفوف 

الجزائريين والجزائريات«.
ولما استرجعت الجزائر سيادتها 
واستقالها، يضيف السيد تبون، 
كان عــدد الجزائرييــن األمييــن 
يمثل 90 بالمائة من المواطنين، 
قبل أن تنطلق الجزائر في برامج 
قوية جــدا في إطار تعليــم أبناء 
وبنــات الجزائر على أســاس أن 

»الحرية الحقيقية هي التعليم«.
وانتقل عدد الطاب الجزائريين 
ســنة 1956 من 1800 طالب 
الــى أكثر مــن مليــون و 700 
ألــف طالــب اليوم  فــي مختلف 
الجامعــات الجزائرية، مع بلوغ 
عــدد الطلبــة المتخرجيــن مــن 
الجامعــات الجزائرية ما يقارب 

250 ألف جامعي سنويا.
وانتقل عــدد الجامعات، يضيف 
رئيــس الجمهورية، من 3 أو 4 
كليــات فقط أيام االســتعمار الى 
أزيد مــن 100 جامعة و مركز 
جامعي عبر الوطن و14 مدرسة 
عليــا وطنيــة لمختلــف الشــعب 
وباألخص مدرستين أنشئتا السنة 
الماضية، المدرسة الوطنية العليا 
الوطنية  والمدرســة  للرياضيات 
العليــا للــذكاء االصطناعي، مع 
متمــدرس  مليــون   15 وجــود 
وطالــب، أي ما يمثــل  30 في 

المائة من سكان الجزائر.
إلــى  تبــون  الرئيــس  ولفــت 
ان التعليــم فــي الجزائــر منــذ 
االســتقال كان وما زال مجانيا 
في كل المســتويات، حتى نسمح 
والجزائريات  الجزائرييــن  لكل 

باالستفادة من التعليم.
لإلشارة، تقلد رئيس الجمهورية, 
السيد عبد المجيد تبون, الثاثاء, 
درجــة الدكتــوراه الفخرية, من 
طــرف جامعة اســطنبول, على 
هامــش زيارة الدولــة التي يقوم 
بهــا إلى تركيــا منذ يــوم األحد 
الرئيــس  مــن  بدعــوة  الفــارط 
التركي رجــب طيب اردوغان. 
وتمــت مراســم تقليــد الرئيــس 
تبون بدرجــة الدكتوراه الفخرية 
بجامعة اسطنبول بحضور نائب 
الرئيس التركي, فــؤاد أوكتاي, 
أمــام كبــار دكاترتهــا وهيئتهــا 

العلمية.
                             ق ـ و

الرئيس تبون يعرب عن أمله يف 
تكثيف التعاون بني الجامعات 

الجزائرية والرتكية

فــؤاد  التركــي  الرئيــس  نائــب  أكــد    n
أوكتــاي,  الثالثــاء بإســطنبول, أن العالقــات 
ملحوظــا  تطــورا  تعــرف  الجزائرية-التركيــة 
جــدا فــي المرحلــة األخيــرة, بفضــل الــدور 
عبــد  الســيد  الجمهوريــة,  لرئيــس  البــارز 

تبــون. المجيــد 
وفــي كلمــة ألقاهــا خــال مراســم تقليــد الرئيــس 
ــن طــرف  ــة م ــوراه الفخري ــة الدكت ــون درج تب
جامعــة اســطنبول, قــال الســيد أوكتــاي مخاطبــا 
المشــتركة  ,العاقــات  الجمهوريــة   رئيــس 

بيــن الجزائــر وتركيــا فــي شــتى المجــاالت 
عرفــت  والثقافيــة  والتجاريــة  الدبلوماســية 
ــرة,  ــة األخي ــي المرحل تطــورا ملحوظــا جــدا ف
التــي  العاقــات  هــذه  فــي  بــارز  ودوركــم 
ال تــزال تتطــور باســتمرار وأوضــح نائــب 
الرئيــس التركــي, أن شــهادة الدكتــوراه الفخريــة 
التــي تســلمها الرئيــس تبــون, تمثــل رســالة 
أخــوة بيــن تركيــا والجزائــر, مبــرزا الماضــي 
ــذي يعــود  المشــترك بيــن الشــعبين الشــقيقين ال
إلــى أكثــر مــن 500 عــام إلــى جانــب 60 

ــن  ــية بي ــات الدبلوماس ــة العاق ــذ إقام ــا من عام
البلديــن. وأبــرز الســيد أوكتــاي المــكان المميــز 
إطــار  فــي  الجزائــر  مــع  تركيــا   لعاقــات 
عاقاتهــا مــع القــارة اإلفريقيــة مشــيرا فــي هــذا 
ــن  ــترك بي ــاون المش ــدة التع ــى معاه ــياق إل الس

الجزائــر وتركيــا.
كمــا وجــه دعــوة إلــى كل األتــراك والجزائريين 
ــاج المشــترك  ــن أجــل االنت ــا م ــل مع ــى العم إل
ــات  ــة االتفاقي ــى أهمي ــاي إل ــيد أوكت ــت الس ولف
التــي تــم التوقيــع عليهــا يــوم أمــس بأنقــرة مــن 
اعتبرهــا  والتــي  البلديــن,  مســؤولي  طــرف 
ــاون  ــى التع ــه إل ــدا وبتطرق ــة ج ــوات مهم خط
بيــن الجامعــات الجزائريــة والتركيــة, أكــد نائب 
ــوات  ــكل الخط ــاده ل ــم ب ــي دع ــس الترك الرئي
ــن  ــل المشــترك بي ــال العم ــي مج ــت ف ــي تم الت
الســيد  -حســب  تركيــا,  وستســعى  الجانبيــن 
ــن  ــن األكاديميي ــد م ــاي- الســتضافة المزي أوكت
والطــاب الجزائرييــن فــي الجامعــات التركيــة 
الطــاب  ان  مؤكــدا  المســتويات,  كافــة  فــي 
جســور  ســيمدون  واألتــراك  الجزائرييــن 

ــا ــى تقويته ــون عل ــات ويعمل العاق
ــي الوجهــات  ــة ف ــة الثالث ــا المرتب ــل تركي  وتحت
ــون,  ــي يختارهــا الطــاب الجزائري ــة الت العلمي
كمــا تحصــل 500 طالــب علــى منحــة للدراســة 
ــا يدرســون  فــي تركيــا إضافــة إلــى 190 طالب
ــي  ــام الت ــا, حســب األرق ــي تركي ــح ف ــا بمن حالي

عرضهــا المســؤول التركــي.
                                               ربيع م 

نائب الرئيس الرتكي يؤكد

العالقات الجزائر الرتكية عرفت تطورا ملحوظا جدا بفضل دور الرئيس تبون
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لحركة  البرلمانية  الكتلة  قدمت 
لمشروع  اقتراحا  السلم،  مجتمع 
الكيان  مع  التطبيع  لتجريم  قانون 
المجلس  لرئاسة  الصهيوني،  
بنودا  يتضمن  الوطني،   الشعبي 
تمنع السفر أو أي اتصال مباشر أو 

غير مباشر مع الكيان. 
وقد أودع النائب عن الحركة، يوسف 

الحركة،  نواب  عن  نيابة  عجيسة،  
مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان. 
تصريح  في  عجيسة  وأوضح   
هذا  أن  أمس،  الجزائر«،  ل«عين 
إطار   في  يندرج  المقترح  القانون 
الجزائري  الموقف  تحصين  مسعى 
مع  للتطبيع  المناهض  و  الرافض 
هذا  وترجمة  الصهيوني،  الكيان 
الموقف التاريخي الثابت والحر إلى 
الشعب  إرادة  من  نابع  قانوني  نص 

الجزائري من خالل ممثليه 
تنص  مواد   10 المشروع  يضم  و 
»يهدف  أنه  على  منه  األولى 
الكيان  مع  التطبيع  تجريم  إلى 
ثانية:  الصهيوني، وجاء في مادته ال
أي  إقامة  أو  التعامل   »يمنع 
اتصاالت أو عالقات أو فتح مكاتب 
تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى 
مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة 

أو غير مباشرة«. 

أنه يمنع  ثالثة على  ال المادة  وتنص 
بالذات  يعقد  أن  شخص  كل  على 
أو  هيئات  مع  اتفاقا  بالوكالة   أو 
أشخاص مقيمين باألرض المحتلة، 
أو  بجنسياتهم  إليها  منتمين  أو 
لمصلحتها  أو  لحسابها  يعملون 
مهما كان موضوع االتفاق، صفقات 
أي  أو  مالية  تعامالت  تجارية، 

تعامل آخر أيا كانت طبيعته.  
 أما المادة الرابعة منه  فتنص على 
الكيان  وإلى  من  السفر  »يمنع  أنه 
أو  دخول  يمنع  كما  الصهيوني، 
الكيان  جنسية  حاملي  استقبال 
الصهيوني في الجزائر أو في مقرات 
تابعة لها«.  البعثات الدبلوماسية ال

البرلمانية  الكتلة  سعت  وقد  وهذا 
برلمانية  كتل  ضم   « ل«حمس 
أخرى للمساهمة في المشروع لكنها 
م تلق تجاوبا، في الوقت التي تعد  ل
وثيقة هذا الوثيقة مطابقة لتلك التي 
تشكيالت  عدة  من  نواب  بها   تقدم 
سياسية  في جانفي  2021، لرئاسة 
»حل  إن  عجيسة،   وقال  البرلمان، 
عبد  الرئيس  قبل  من  المجلس 
كان  ذلك  بعد  أسابيع  تبون  المجيد 
السابق«،  للمشروع  نهاية  بمثابة 
المشروع  طرح  »إعادة  أن  وأضاف 
من جديد كان بمناسبة ذكرى النكبة 

الفلسطينية«. 
س-م
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تقدموا به لرئاسة المجلس الشعبي الوطني

نواب »حمس« يودعون اقتراح  
مشروع قانون لتجريم التطبيع

مع الكيان الصهيوني

يف رسالة بمناسبة الملتقى الدويل حول أصدقاء الثورة الجزائرية

الجزائر تجدد عزمها  دعم 
الشعوب المناهضة لالستعمار 

والدفاع عن القضايا العادلة

تمكن بنك الجزائر الخارجي منذ إطالقه لخدمات 
من    2021 ديسمبر  شهر  اإلسالمية  الصيرفة 
تحصيل 5ر4 مليار دج، حسبما كشف عنه يوم 

الثالثاء المدير العام لهذا البنك.
لوكالة  تصريح  في  لطرش  لزهر  السيد  وأوضح 
شباك  تدشينه  هامش  على  الجزائرية،  األنباء 
بليدة أن البنك  جديد للصيرفة اإلسالمية بوكالة ال
م تتعدى الخمسة أشهر  تمكن خالل فترة وجيزة ل
من تحصيل 5ر4 مليار دج،  وهي النتيجة التي 

وصفها ب«اإليجابية«.
إطاراته  جهود  بفضل  »عازم  البنك  أن  وأضاف 

االيجابية«،  نتائج  ال من  المزيد  تحقيق  على 
تم  التي  الجديدة  الخدمة  بهذه  تعلق  ما  السيما 
منها   18 الوطن  عبر  وكالة   44 عبر  تعميمها 
تم فتحها بصفة رسمية في انتظار تدشين باقي 
م أن البنك يحصي 105  الوكاالت األخرى مع العل
هذه  بتوفير  معنية  منها   44 الوطن  عبر  وكالة 

الخدمة الجديدة.
وعد  أن  له  سبق  أنه  لبنك  ل العام  المدير  وذكر 
بمراجعة شروط منح توظيف األموال عن طريق 
ذلك »تحقق  أن  وقال  اإلسالمية  الصيرفة  خدمة 
من  بالمائة   90 تمويل  اآلن  البنك  يتيح  بحيث 

قيمة المنتوج المراد اقتنائه«.
منتجين  إطالق  إلى  التحضير  إلى  أشار  كما 
للمؤسسات  موجهين  جديدين  إسالميين  بنكيين 
تسويقها  يتم  منتجات  سبع  إلى  يضافان 
واحد  منتج  و  لألفراد  موجهة  منها  ست  حاليا، 

للمؤسسات.
الخارجي  الجزائر  لبنك  العام  المدير  أن  يذكر 
لبنك  جديدة  وكالة  بتدشين  أمس  قام  أن  و  سبق 
شباك  و  الدفلى  عين  بوالية  الخارجي  الجزائر 

آخر للصيرفة اإلسالمية بوالية الشلف.
ق ـ و

بنك الجزائر الخارجي:

تحصيل 4.5 مليار دج من خدمات الصيرفة اإلسالمية

أكد الوزير األول, أيمن بن عبد الرحمان, الثالثاء, 
ناصرها ووقف  لكل من  وفية  الجزائر ستظل  أن 
التحريرية  الثورة  إبان  محنتها  في  جانبها  إلى 
المباركة مبرزا ان قناعة الجزائر بدعم الشعوب 
في  الحق   للتحرر ستبقى راسخة ألن  المتطلعة 
المصير ال يجوز أن يصادر مهما كانت  تقرير 

المسوغات.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان خالل اشرافه على 
افتتاح اشغال الملتقى الدولي حول اصدقاء الثورة 
اشعاع  موطن  الجزائرية:  »الثورة  شعار  تحت 
أن  االمم«  بين  للصداقة  وجسر  االنسانية  لقيم  ل
لكل  وفية  ستظل  المتعاقبة,  بأجيالها  الجزائر, 
من ناصرها ووقف إلى جانبها في محنتها خالل 
والوفاء  اإلخالص  قيم  وستورث  الشرف,  معركة 

هذه  مثل  أن  الى  مشيرا  البررة  وأبنائها  بناتها  ل
والضامن  األمم  بين  التواصل  جسر  هي  القيم 
والسالم  والرقي  والتعاون  المحبة  لزرع  األكيد 
الجزائر  أن  السياق  ذات  في  وأضاف  العالمي 
القويم  نهجها  على  ثابتة  للحرية,  رمزا  ستبقى 
لمناصرة القضايا العادلة في العالم , وهو تعبير 
عن الوفاء للمبادئ التي مكنت الشعب الجزائري 
و  تقرير مصيره  في  المشروع  حقه  ممارسة  من 
--يضيف  المبدأ  هذا  عن  الجزائر  دفاع  يتجسد 
للشعوب  الداعمة  مواقفها  في   -- االول  الوزير 
وقناعتها  االستعمار  من  للتحرر  المتطلعة 
الراسخة بأن إرادة الشعوب سيدة في كل الظروف 
وأن حقها في تقرير مصيرها ال يجوز أن يصادر 
مسار  استكمال  السيما  المسوغات,  كانت  مهما 

إفريقية,  مستعمرة  آخر  في  االستعمار  تصفية 
الصحراوية  العربية  الجمهورية  أراضي  وهي 
في  الفلسطيني  الشعب  ومساندة  الديمقراطية, 
إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس 

الشريف.
ربيع م 

الوزير األول يؤكد خالل إرشافه عىل ملتقى أصدقاء الثورة

الجزائر ستظل وفية لكل من ساندها يف ثورتها والحق يف 
تقرير املصري ال يمكن أن يصادر

أكدت الجزائر عزمها على استكمال رسالة الشهداء في دعم 
كل الشعوب المناهضة لالستعمار وتجندها في الدفاع عن 
م ليسود السلم واألمن والعدل,  كل القضايا العادلة في العال
الجزائرية  الثورة  أصدقاء  حول  الدولي  الملتقى  بمناسبة 
المنظم اليوم الثالثاء تحت شعار: »الثورة الجزائرية: موطن 

لقيم اإلنسانية وجسر للصداقة بين األمم«. إشعاع ل
الثورة  أصدقاء  إلى  الجزائر  وجهتها  وفاء  رسالة  في  وجاء 
الجزائرية المشاركين في الملتقى, وقرأها وزير المجاهدين 
فضلكم  تنسى  ال  الجزائر  إن  ربيقة  العيد  الحقوق,  وذوي 
الجزائر  نبيل, ذلك أن  ال المسعى  الثابت في هذا  والتزامكم 
التي اكتوت باألمس بنيران الظلم والطغيان, وعانى شعبها 
عاتقها  على  اليوم  تأخذ  واالستبداد,  الظلم  من  المكافح 
المناهضة  الشعوب  كل  دعم  في  الشهداء  رسالة  استكمال 
لالستعمار وأضاف أن الجزائر تبقى مجندة في الدفاع عن 
السلم واألمن والعدل  ليسود  م  العال العادلة في  القضايا  كل 
بفضل تآزركم وتضامنكم باألمس, وحضوركم المشرف اليوم 
وذكراكم العطرة غدا وأبدا يا أحرار العالم األوفياء لحبيبتكم 
الجزائر الغالية وشعبها الكريم األبي الذي يكن لكم صادق 
العرفان وخالص االمتنان, وهو فخور بكم على الدوام ,أنتم 
من سجلتم أسماءكم بحروف من نور في قلوب الجزائريين 
الجسام  بتضحياتكم  ونلتم  السيد ربيقة--  --يقول  وعقولهم 
في  واالمتنان  المحبة  كل  باألمس  لقضيتنا  وإخالصكم 
لحظة كانت ثورتنا في أمس الحاجة لمن يستشعر عدالتها 
شهدائها  تضحيات  ويقدر  جانبها,  إلى  ويقف  ومعاناتها 
األبرار, وكنتم صناعا لمجدها ومضربا للمثل في البطولة 
الحق  ونصرة  االنساني  بالحس  االلتزام  في  ومثاال  والفدى 

والدفاع عن المبادئ السامية.
اليوم,  بيننا  بحضوركم  أنتم  وها  قائال:  الوزير  وتابع   
تحيون  الستين,  ذكراه  في  االستقالل  عيد  تعيش  والجزائر 
فينا مرة أخرى الشعور بالفخر واالعتزاز ألنكم كنتم ومازلتم 
في  ومكانتكم  خالدة  ذاكرتنا  في  مواقفكم  لتبقى  نا  ل إخوانا 
واجبة  حيالكم  ياتنا  مسؤول يجعل  ما  وهو  محفوظة  قلوبنا 
وذكراكم في أنفسنا شعلة نجدد بها التزامنا وعهدنا بالوفاء 
آمنت  التحرير  ثورة  أن  إلى  الجزائر  رسالة  ولفتت  لكم, 
بحق الشعوب في تقرير مصيرها, وأدركت بأن اإلنسان هو 
أمام  وإكبار  إجالل  بكل  اليوم  الجزائر  تقف  ولهذا  القيمة, 
أرواح الشهداء األبرار الذين قضوا في ميدان الشرف دفاعا 
عن حرية الوطن وسيادته وعن الكرامة التي تظل غاية كل 

إنسان في هذا الوجود
ربيع م

رئيس لجنة الدفاع واألمن 
بالربلمان الرويس يف زيارة للجزائر

 
حل فيكتور بونداريف، رئيس لجنة الدفاع واألمن بالمجلس 
الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لروسيا، يوم الثالثاء، بمطار 

الجزائر الدولي.
ـه،  ل المرافق  والوفد  بونداريف  فيكتور  استقبال  في  وكان 

رئيس لجنة الدفاع بمجلس األمة يوسف مصار.
يا  العل التشريعية  الغرفة  عن  صادر  سابق  بيان  وحسب 
لبرلمان الزيارة تندرج في إطار تفعيل بروتوكول التعاون  ل
والمجلس  األمة  مجلس  بين  الموقع  ثنائي  ال البرلماني 
ماي   13 بتاريخ  لروسيا،  الفيدرالية  للجمعية  الفيدرالي 
إدارتي  بين  المبرمة  تفاهم  ال مذكرة  عن  ناهيك   ،2014

المجلسين، بتاريخ 11 ديسمبر من العام 2010.
كما سيحظى المسؤول الروسي خالل هذه الزيارة باستقبال 
من رئيسي غرفتي البرلمان، وستكون له جلسات عمل مع 
رئيسي لجنتي الدفاع في البرلمان الجزائري بغرفتيه.. وكذا 

لقاءات مع مسؤولين سامين في الدولة.
بالمجلس  واألمن  الدفاع  لجنة  لرئيس  سبق  لإلشارة، 
في  الجزائر  زيارة  لروسيا  الفيدرالية  للجمعية  الفيدرالي 

نوفمبر 2018.
ق ـ و
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يف قضية فساد وزارة التضامن الوطني

التماس 12 سنة سجنا 
نافذا لولد عباس  و10 
سنوات لسعيد بركات

الجزائر,  قضاء  مجلس  لدى  العام  النائب  أيد 
الثالثاء, العقوبات التي التمسها وكيل جمهورية 
القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم 
التضامن  وزيرا  حق  في  واالقتصادية,  المالية 
بركات  والسعيد  عباس  ولد  جمال   , السابقين 
تبديد  السيما  بالفساد  صلة  ذات  بتهم  المتابعين 
مخالفة  صفقات  وإبرام  العمومية  األموال 

للتشريع.
الجزائي  القطب  جمهورية   وكيل  وكان 
المالية  الجرائم  مكافحة  في  المتخصص 
واالقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد قد التمس في 
جلسة في  سبتمبر 2020  عقوبة 12 سنة حبسا 
نافذ في حق جمال ولد عباس و10 سنوات حبسا 
السعيد بركات مع غرامة بمليون  نافذا في حق 

دينار لكل منهما .
في  أمحمد  سيدي  جمهورية  وكيل  التمس  كما 
بالدراسات  المكلف  المتهم حمزة شريف،  حق  
طالبية  منظمة  رئيس  و  بالوزارة  والتلخيص 
جزائري  دينار  و1مليون  سنوات    10 عقوبة 
وأمواله  عائداته  كل  مصادرة  مع  مالية  غرامة 
و1  سنوات   8 التماس  وتم   , المشروعة  غير 
مليون دينار جزائري غرامة مالية في حق كل 
من االمين العام لوزارة التضامن الوطني سابقا 
بوشناق خالدي، ومدير التشريفات حين كان ولد 

عباس على رأس الوزارة، جلولي سعيد.
كما  التمس وكيل الجمهورية نفس االحكام في 
حق اسماعيل بن حبيلس وعامر سيد أحمد وهما 

موظفين بالوزارة .
أما ابن الوزير االسبق جمال ولد عباس، المدعو 
الوافي   فقد التمس الوكيل في حقه 10 سنوات 
أحكاما  والتمس  بالقبض  الدولي  االمر  تأييد  مع 
تتراوح بين 2 و 3 سنوات وغرامة بين 500 

ألف ومليون دج في حق باقي المتهمين.  
لإلشارة فقد تم اسئتناف هذه القضية التي فصل 
فيها  مجلس قضاء الجزائر في ديسمبر 2020 
محكمة  عن  الصادرة  االبتدائية  االحكام  بتاييد 
سيدي أمحمد, بعد قبول إجراءات الطعن بالنقض 
, حيث أدين ولد عباس ب8 سنوات سجنا نافذا 

و4 سنوات سجنا نافذا لبركات
لوزارة  السابق  العام  األمين  إدانة  تمت  كما 
التضامن الوطني, بوشناق خالدي, ب3 سنوات 
حبسا نافذا , والوافي ولد عباس, ب10 سنوات 

حبسا نافذا مع اصدار أمر بالقبض عليه.
 ربيع م

ضبط  سلطة  لوكالة  العام  المدير  نفى 
أية  وجود  نديل،  رشيد  المحروقات، 
لكنه   ، الوقود  أسعار  لرفع  للدولة   نية 
المحطات  بعض  تطبق  بأن  يستبعد  لم 
تتجاوز  ال  جدا  طفيفة  زيادات  الناشئة 
إلى  بالنظر   « »السنتيمات  بعض 

انخفاض هوامش الربح .  
اإلذاعية  للقناة  تصريح  في  نديل،  وقال 
أمس،  باألمازيغية،  الناطقة  الثانية 

أسعار  رفع  احتمال  بخصوص  أنه  
الظرف  إلى  بالنظر  الجزائر  في  الوقود 
الدولة   عند  توجد  »ال  الراهن،  الدولي 
دعم  في  تستمر  اليوم  هي  و  النية  هذه 
األسعار المطبقة  حاليا من قبل محطات 
لم  لكنه   ،« تكلفتها  ارتفاع  رغم  الوقود 
يستبعد  في نفس الوقت بأن تطبق بعض 
ال  جدا  طفيفة  زيادات  الناشئة  المحطات 
تتجاوز بعض »السنتيمات » بالنظر إلى 

انخفاض هوامش الربح .  
ضبط  سلطة  بأن  نديل،  وكشف 

من  مستثمرا   11 اعتمدت  المحروقات 
توزيع  و  تخزين  مجال  في  الخواص 
قانون  على  المصادقة  منذ  الوقود 
يرتفع  بأن  توقع  و  الجديد،   المحروقات 
العدد إلى 14 موزعا  في المدى القريب 
أن  إلى   نفطال »، مشيرا  إلى جانب » 
المستوى  على  الوقود  محطات  عدد 
فيما   ، محطة   2700 يقارب   الوطني  
تستحوذ  شركة »نفطال« على نسبة 90 

بالمائة منها.  
منظمة   إن  نديل  قال  آخر،  جانب  من   

على   الجزائر  شكرت  المتحدة  األمم 
العام  من  جويلية  منذ  المنتهجة  السياسة 
عن  التخلي  في  المتمثلة  و  الماضي 
الرصاص  من  الخالي  البنزين  استخدام 
من  والممتاز  العادي  البنزين  وإلغاء 
في  تساهم  باعتبارها  الوقود  محطات 
واإلنسان  األطفال   على صحة  الحفاظ 

وحماية التوازن االيكولوجي.  
كانت  السياسة   هذه  أن  أوضح  و 
ناجحة جدا و مكنت الجزائر من تحقيق 
االكتفاء الذاتي  في مجال  إنتاج الوقود، 
حاليا  المحلي  اإلنتاج  تقدر  طاقة  حيث 
بأكثر من 4 ماليين طن سنويا ،بينما لم 
االستهالك  من  الوطني  الطلب  يتجاوز 

نسبة 3.8مليون طن.  
سلطة  لوكالة  العام  المدير  وأضاف 
تمكنت  الجزائر  بأن  المحروقات  ضبط 
 500 ب  يقدر  مالي  غالف  توفير  من 
عن  التخلي  بعد  سنويا  دوالر  مليون 
 « قائال،  الخارج  من  الوقود  استيراد 
الجزائر كانت الدولة الوحيدة في العالم 
الممزوج  البنزين  تستخدم  كانت  التي 
الوقت  نفس  في  مطمئنا  بالرصاص.«، 
الموزع من قبل محطات  المازوت  بأن 

الوقود غير مضر بالصحة.  
العام  المدير  كشف   ، آخر  صعيد  وعلى 
لسلطة ضبط المحروقات بأنه سيتم تنظيم 
ملتقيات جهوية  للمدراء الوالئيين للطاقة 
 ، الداخل   جوان  شهر  من  بدء   58 ال 
من ّأجل توحيد الفهم المشترك للنصوص 
الجديد  قانون  عن  المنبثقة  التطبيقية 
وانسجام  وحدة  وضمان   ، للمحروقات 

الِرؤية خالل دراسة ملفات االستثمار. 
س-م

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر 
نافذا  10 سنوات حبسا  الثالثاء عقوبة  أمس   
األمين  نجل  عباس  ولد  إسكندر  عمر  حق  في 
 5 التحرير وعقوبة  لحزب جبهة  السابق  العام 
البرلماني  النائب  حق  في  نافذا  حبسا  سنوات 
طليبة  الدين  بهاء  الحزب  ذات  عن  السابق 
في  النفوذ  واستغالل  الرشوة  الصلة  ذات  بتهم 
الوطني في  التحرير  قوائم حزب جبهة  ترتيب 

.  2017 تشريعيات 
ماليين  ب10  مالية  غرامة  التماس  تم  كما 
دينار في حق عمر إسكندر ولد عباس ومليون 
نافذا  , و8 سنوات حبسا  في حق طليبة  دينار 
حق خالدي  في  دينار  ماليين   10 وغرامة  و 

وأدان  الجزائر  قضاء  لمجلس  وسبق  بوشناق. 
عن  السابق  البرلماني    2020 ديسمبر  في 
بسبع   طليبة  الدين  بهاء  الوطني  التحرير  جبهة 
دج  ماليين  ب8  وتغريمه  نافذا  سجنا  سنوات 
بسبع  مماثال  حكما  المجلس  نفس  أصدر  كما 
ولد  اسكندر  حق  في  نافذا  سجنا  سنوات 
العام  األمين  عباس  ولد  جمال  ابن  عباس، 
فيما  الوطني،  التحرير  جبهة  لحزب  السابق 
أخيه  على  نافذا  حبسا  سنة  ب20  غيابيا  حكم 
عليه  بالقبض  دولي  أمر  إصدار  مع  الوافي 
مزايا  على  الحصول  إلى  إضافة  التهم  بنفس 

مستحقة. غير 
خالدي  حق  في  نافذا  سجنا  بسنتين  الحكم  وتم 

بنفس  دج  ألف  ب200  تغريمه  مع  بوشناق 
حين  في  النفوذ،  استغالل  إلى  إضافة  التهم 
التهم  المقاول محمد حبشي من كل  تبرئة  تمت 

إليه. المنسوبة 
التي  القضية  هذه  محاكمة  إستئناف  تم  وقد 
لألفاالن  العام  األمين  ألقوال  فيها  استمع 
قبول   بعد  شاهدا   بصفته  عباس  ولد  جمال 
نجل  ويواجه  العليا  للمحكمة  بالنقض  الطعن 
في  الوافي  المدعو  عباس  ولد  لجمال  اخر 
سجنا  سنة  ب20  غيابيا  حكما  القضية  هذه 
بالحكم  المجلس  ينطق  ان  المقرر  ,ومن  نافذا 

القادم. األسبوع 
ربيع م

الجزائر: سناء-م 

الطاقة  لمجموعة  العام   المدير  قال 
مسألة  إن  يايسي،  بوخالفة  الشمسية، 
الطاقات المتجددة يجب أن تكون في صميم 
تفكير  كل القطاعات، و شدد على ضرورة 
أساسية  الشمسية  الطاقة  لجعل  التوجه 
المؤسسات  و  السكنية  المباني  تجهيز  في 

العمومية من هنا فصاعدا.  
الجزائر:سناء-م 

على  ضيفا  نزوله  خالل  بوخالفة،  وشدد 
أمس، على  الوطنية،  لإلذاعة  الثالثة  القناة 
أهمية التوعية للتقليل من استهالك الطاقة، 
و اعتبر أن أي إجراء بسيط في هذا االتجاه  
سيكون لها تأثير ايجابي في اقتصاد الطاقة 

خالل فصل الصيف.  

و قال بوخالفة إن مسألة الطاقات 
في  تكون  أن  يجب  المتجددة 
القطاعات،  كل  تفكير  صميم 
على  للحفاظ  أنه  أضاف  و 
أخرى،  بدائل  وإيجاد  الطاقة 
نموذج  استخدام  من   بد  ال 
والذي   ، الذاتي  االستهالك 
باستخدام  للمستهلكين  يسمح 
الكهروضوئية  التكنولوجيا 

إلنتاج الطاقة الخاصة بهم ، وضخ الفائض 
قائال:  وأوضح  الموزع.  الشبكة.من  في 
سلوك  تغيير  في  ذلك  يساعد  أن  »يمكن 
توفير  على  تشجيعه  خالل  من  المستهلك 

المال«.  

ذاته على  المسؤول  أكد  ومن جانب آخر، 
ضرورة استفادة قطاع الفالحة من منشآت 
الطاقة الشمسية، و قال في ها الصدد إن ما 
يقرب من 740 ألف هكتار من األراضي 
و   ، الكهرباء  بشبكات  موصولة  غير 
اقترح ، لتحسين ظروف هذه المستثمرات 

الفالحية ، إنشاء محطات للطاقة الشمسية 
الزراعية،  المواقع  هذه  لتزويد  مخصصة 
إعانات  عن  اإلفراج  إلى  المتحدث  ودعا 
لتمكين  الكهروضوئية  الخاليا  لتركيب 
االستفادة  من  المستثمرات  هذه  أصحاب 
كشف  آخر،  جانب  من  الطاقة.  هذه  من 
 600 من  يقرب  ما  تجهيز  عن  بوخالفة 
من   ، الشمسية  الطاقة  بتركيبات  مدرسة 
بين 19000 مدرسة ، وبحسبه  فإن »ما 
يمنع تعميم العملية هو منشآت من شأنها أن 
الزائدة في  الطاقة  الممكن ضخ  تجعل من 
شبكة الكهرباء. هذه هي اآللية التي تركز 

عليها وزارة انتقال الطاقة حالًيا.  
س-م

المدير العام  لمجموعة الطاقة الشمسية، بوخالفة ياييس:

مسألة الطاقات املتجددة يجب أن تكون يف صميم 
تفكري كل القطاعات

يف قضبة التالعب بقوائم األفالن لترشيعيات 2017

التماس 10 سنوات سجنا في حق نجل ولد عباس 05 سنوات في حق طليبة
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الصحراوية  الوطنية  اللجنة  رئيس  أكد 
الحيسن، يوم  السالك  أبا  لحقوق االنسان، 
الثالثاء، أن العدوان الجديد الذي تعرضت 
له المناضلة، سلطانة خيا وعائلتها، يظهر 
االحتالل  نظام  تنتاب  التي  الهستيريا 
الذي  الحصار  بعد كسر  المغربي خاصة 
من  مجموعة  طرف  من  عليها،  يفرضه 
محاوالته  رغم  األمريكيين،  النشطاء 
طمس حقيقية ما يجري من انتهاكات في 
حق المواطنين في األراضي الصحراوية 

المحتلة.
في  انتهاكات  يحدث من  ما  وعن صورة 
بوجود   - وعائلتها  خيا  المناضلة  حق 
مجموعة من الناشطين األمريكيين بمنزل 
تصريح  وفي  الحيسن،  أوضح   - عائلتها 

ل)واج(، أن الهجوم الغادر الهمجي الذي 
هو  أمس،  أول  فجر  العائلة  له  تعرضت 
»محاولة يائسة إلسكات أصوات أصبحت 
تحرجه أمام الراي العام  الدولي، خاصة 
منزل  في  المتواجدة  الشخصيات  أن 
المتحدة،  الواليات  من  هي  خيا،  ابراهيم 
وبعد تناقل اإلعالم لمعركة اإلضراب عن 
الناشطة  تخوضها  التي  المفتوحة  الطعام 

االمريكية، روث ماكدونو«.
وثمن بالمناسبة، صمود و تضامن النشطاء 
األمريكيين خاصة السيدة روث ماكدونو، 
الذي  الطعام،  عن  المفتوح  إضرابها  في 
الدولي،  العام  الرأي  إلى  »رسالة  يعتبر 
المسؤول عن  الدولي غير  بالصمت  تندد 
المتواصلة  المغربية  واالنتهاكات  الجرائم 

في األراضي الصحراوية المحتلة«.
الذي  األخير  االعتداء  وبخصوص 
المدافع  قال  له منزل عائلة خيا،  تعرض 
أن  اإلنسان،  حقوق  عن  الصحراوي 
باستخدام  النظام،  بهذا  وصلت  »الوقاحة 
عادة  هي  كما  الليل،  جنح  في  شاحنة 
الرتكاب  المجرمين،  والقتلة  اللصوص 
العائلة  حق  في  األركان،  مكتملة  جريمة 
في  تسبب  ما  المحاصرة،  الصحراوية 
بعد  وهذا  للمنزل،  جسيمة  مادية  أضرار 
قيامه بعدة محاوالت فاشلة ويائسة إلخراج 

األمريكيين من منزل عائلة خيا«.
وحذر المسؤول الصحراوي، من خطورة 
»يعبث  التي  اإلنسان  حقوق  وضعية 
الالعقاب  سياسة  من  يستفيد  نظام  بها 

كلي  وغياب  مفضوح،  دولي  وتواطؤ 
بمتابعة  المعنية  األممية  المراقبة  آلليات 
رهيب  وصمت  االنسان،  حقوق  حالة 
مشيرا  األحمر«،  للصليب  الدولية  للجنة 
إلى أن نظام االحتالل »يحاول االستفادة 
الذي  الصهيوني  الكيان  مع  تطبيعه  من 
حقوق  مجال  في  الصيت  سيئ  سجل  له 
االنسان، وآخرها جريمة االغتيال الجبان 
في حق الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو 

عاقلة«.
اجتياحه  »منذ  الصدد:  هذا  في  وقال 
والنظام   ،1975 عام  الغربية  للصحراء 
تصنف  انتهاكات  يمارس  المخزني 
كجرائم حرب، وجرائم إبادة، وجرائم ضد 
يتعرض مسؤوليه  لم  االنسانية، ومع هذا 
الفتا  الدولية«،  عدالة  أمام  مسائلة  ألي 
إلى أن هذا العدوان الجديد »يظهر أيضا، 
تركيع  هي  المغربي،  النظام  نوايا  أن 
الرأي،  حرية  ومصادرة  الصحراويين، 
وقمع المظاهرات السلمية، وتعميق معاناة 
المعتقلين السياسيين الرازحين في غياهب 

السجون المغربية«. 
وفيما يتعلق بوضعية المعتقلين السياسيين 
مقلقة«  ب«الجد  فوصفها  الصحراويين، 
و«الخطيرة«، في ظل حرمانهم من أبسط 
القواعد  في  عليها  المنصوص  الشروط 
في  وتشتيتهم  السجناء،  لمعاملة  الدنيا 
زنزانات  داخل  وإدراجهم  سجون،  عدة 
مع سجناء الحق العام المغربي، وتعسف 
إدارة السجون في حقهم، ومنعهم من كل 
مسجال  العالج،  من  و  بذويهم،  اتصال 
لنظام  االجرامية  الممارسات  تنامي 
المخزن المغربي دون حسيب وال رقيب، 
بمراقبة  معنية  دولية  ألية  غياب  ظل  في 

حالة حقوق اإلنسان.
ق ـ د

رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق اإلنسان، أبا السالك الحيسن:

العدوان على عائلة خيا يعكس 
هستيريا االحتالل المغربي بعد كسر 
الحصار من طرف نشطاء أمريكيين

ساد هدوء حذر طرابلس، بعد اشتباكات بين 
رئيس  دخول  على  ردا  المليشيات،  عناصر 
الليبية  العاصمة  إلى  باشاغا  فتحي  الحكومة 

للدماء«. »حقنا  يغادرها  أن  قبل 
بالعاصمة  ومناطق  أحياء  عدة  وشهدت 
بين  نار  وإطالق  متقطعة  اشتباكات  الليبية 
الحكومة  لرئيس  الموالية  المليشيات  بعض 
والقوات  الدبيبة  الحميد  عبد  واليته  المنتهية 

باشاغا. تسلم  بعد  المقار  تؤمن  التي 
الهدوء  عودة  عن  ليبية،  مصادر  وكشفت 
لما  تابعة  مجموعات  انتشار  بعد  للمدينة 

قتال.  444 باللواء  يعرف 
تواصل   444 لواء  أن  المصادر  وأضافت 
االشتباكات  لوقف  الدبيبة  و  باشاغا  مع 

الدماء. لحقن 
باللواء  يعرف  ما  قادة  أن  المصدر  وتابع 
قبل  من  كبيًرا  تجاوًبا  وجدوا  قتال   444
حقن  مبادرة  مع  والعسكرية  األمنية  األجهزة 

القتال. إلى  العاصمة  انجرار  لمنع  الدماء 
رئيس  وخروج  االشتباكات  نهاية  وبعد 
انتشرت  طرابلس،  جنوب  إلى  الحكومة 
لـ«اللواء  تابعة  مسلحة  وعربيات  مدرعات 
عود  ومنع  المدينة  لحماية  قتال«   444

المدنيين. أرواح  حرصا  أخرى  مرة  القتال 
المليشيات  واصلت  ذاته،  السياق  وفي 
بعدة  بالتحشيد  للدبيبة  التابعة  المسلحة 
مرة  باشاغا  لعودة  تحسباً  بطرابلس  مناطق 

أخرى.
المدنيين على  حفاظاً 

كشف  الثالثاء،  يوم  من  سابق  وقت  وفي 
الذي  العسكري  التصعيد  تفاصيل  باشاغا 

لها. دخوله  بعد  طرابلس  شهدته 
العسكري  بالتصعيد  فوجئ  أنه  وأوضح 
مجموعات  عليه  أقدمت  الذي  الخطير 
الوالية،  منتهية  للحكومة  تابعة  مسلحة 
الدبيبة،  الحميد  عبد  بالسلطة،  والمتمسك 
الليبية  الحكومة  رئيس  وأكد  تعبيره.  بحسب 
العاصمة طرابلس بشكل سلمي  إلى  أنه دخل 

السالح. وقوة  العنف  استخدام  دون 
أنه  تويتر،  عبر  تغريدات  في  باشاغا  بيّن 
أهلها  استقبله  طرابلس  العاصمة  دخوله  فور 

قوله. بحسب  بالترحاب، 
وبالحكمة  وللسالم  بالسالم  »جئنا  وأضاف: 
فتيل  نزعنا  الوطنية..  المصلحة  وتغليب 
عن  الخارجين  بمجاراة  نرض  ولم  الفتنة 

للخطر«. المدنيين  وتعريض  القانون 
عاقد  بل  للسلطة  طالبا  ليس  أنه  إلى  ونبه 
ذات  ديمقراطية  مدنية  دولة  بناء  على  العزم 
يحكمها  وال  القانون  يسودها  منتخبة،  سلطة 

والفوضى. العنف  منطق 
النفس لضبط  دعوات 

والسفارة  األممية  البعثة  من  كل  وكانت 
على  والتأكيد  النفس  لضبط  دعتا  األمريكية 

والتفاوض. الحوار  أهمية 
إن  ليبيا  في  األمريكية  السفارة  وقالت 
إزاء  بالغ  بقلق  تشعر  المتحدة  »الواليات 
مسلحة  اشتباكات  عن  تتحدث  التي  التقارير 
جميع  »نحث  وأضافت:  طرابلس«.  في 
عن  االمتناع  على  المسلحة  الجماعات 
يدركوا  أن  السياسيين  القادة  وعلى  العنف 
بها  االحتفاظ  أو  السلطة  على  االستيالء  أّن 
إلحاق  إلى  إال  يؤدي  لن  العنف  خالل  من 

ليبيا«. بشعب  الضرر 
ق ـ د

هدوء حذر يف طرابلس 
بليبيا وسط انتشار

لآلليات المسلحة

نوايا  تصدر  سعيد  قيس  التونسي  الرئيس  واصل 
التصويت في أي انتخابات رئاسية مقبلة، وفق نتائج 

أحدث استطالع للرأي.
الدستوري  والحزب  سعيد  قيس  التونسي  يواصل 
التصويت  نوايا  تصدر  موسي  عبير  برئاسة  الحر 
استطالع  آخر  نتائج  وفق  التشريعية  االنتخابات  في 

للرأي.
سيجما  مؤسسة  أجرته  الذي  االستطالع  وبحسب 
التصويت  نوايا  تصدر  سعيد  واصل  فقد  كونساي، 
بنسبة %65،2، تليه رئيسة الحزب الدستوري الحر 

عبير موسي بـ%9،8، ثم المترشح السابق الصافي 
سعيد بـ7،2%.

وجاء الرئيس األسبق المنصف المرزوقي في المرتبة 
النهضة  في  السابق  القيادي  يليه  بـ4،6%،  الرابعة 
والوزير السابق عبد اللطيف المكي بـ%4،5، وفق 

المصدر ذاته .
فقد  التشريعية،  لالنتخابات  التصويت  وبخصوص 
نوايا  في  األولى  المرتبة  الحر  الدستوري  احتل 
)غير  سعيد  قيس  حزب  ثم  بـ29،9%،  التصويت 
موجود( بـ%26،2، يليه حركة النهضة بـ8،7%، 

وحركة الشعب في المرتبة الرابعة بـ%4،9، وحزب 
التيار الديمقراطي بـ%3،8 في الترتيب الخامس.

عن  للرأي،  استطالع  وفق  العزوف،  نسبة  وبلغت 
التصويت في التشريعية وفق نفس النتائج، 57،8%.
التي  القرارات  بعد  سعيد  قيس  شعبية  وارتفعت 
اتخذها العام الماضي ضد حركة النهضة واإلخوانية 
وزعيمها راشد الغنوشي وحله مجلس الشعب وإقصاء 
عناصر التنظيم من مفاصل الدولة ومواجهة أجندته 

التخريبية في البالد.
ق ـ د

قيس سعيد يواصل تصدر نوايا التصويت للرئاسيات في تونس

المغربي  االحتالل  لمناهضة  الصحراوية  الهيئة  حذرت 
بيوت  نسف  »أسلوب  خطورة  من  )إيساكوم(، 
به  قامت  كالذي  أهلها«،  رؤوس  على  الصحراويين 
شاحنة تحمل ترقيما مغربيا يوم االثنين، ومحاولتها تدمير 
بيت عائلة سلطانة خيا وتعريض حياة من بداخله  للموت 
المحقق، مجددة التأكيد على دور األمم المتحدة في حماية 
المواطنين الصحراويين. وأوضحت الهيئة في بيان لها، 
الجاري،  ماي  عشر  السادس  ليلة  منتصف  »بعد  أنه 
اهتزت أركان بيت المناضلة سلطانة خيا، لصدام متكرر 
وقوي من شاحنة، بترقيم مغربي، كادت تهدم البيت على 
من بداخله«، الفتة إلى أن الروايات التي أصدرتها إدارة 
االحتالل المغربي في تفسير العدوان، »ال تروم غير خلق 
لم يكن تواطئا مكشوفا«،  المبررات إلهمال مقصود إن 
بتجاوز  سمحت  التي  االنفالت  »حالة  من  ومستغربة 
البيت وشروعها  المضروب على  الطوق  الشاحنة  سائق 
في دك أركانه«. وأعربت »إيساكوم«، عن »استنكارها 
الوقت  العدواني«، مشيدة في  العمل  لهذا  العبارات  بأشد 
ذاته ب«الصمود األسطوري ألفراد العائلة المدافعة عن 
الناجم  ومتو  خيا  والواعرة  خيا  سلطانة  اإلنسان  حقوق 
وشيخ الحلة«. وفي السياق، اعتبرت الهيئة الصحراوية، 
محاولة المتضامنين األمريكيين روث ماكدونو وتيم بلوتا، 
في  ضوء  نقطة  »بمثابة  خيا،  أهل  على  الحصار  كسر 
عتمة الحصار المرافق بالممارسات الحاطة بقيم الكرامة 

اإلنسانية«.
وأبرزت في هذا اإلطار، أن »من بين نتائج هذه الخطوة 
المتضامنان،  األمريكيان  عليها  أقدم  التي  الشجاعة 
»خروج صوت المعاناة عن دائرة التعتيم، وتردد صداها 

بالتفاعل  خصوصا  البحار،  وراء 
الطعام  عن  اإلضراب  معركة  مع 
روث  المتضامنة،  تخوضه  الذي 

ماكدونو«.
الصحراوية  الهيئة  وجددت 
المغربي،  االحتالل  لمناهضة 
التأكيد على دور األمم المتحدة في 
الصحراويين،  المواطنين  حماية 
وطالبتها بمباشرة تحقيق في حادثة 
المدافعة  عائلة  بيت  نسف  محاولة 
خيا،  سلطانة  االنسان  حقوق  عن 
البيت  بداخل  من  حياة  وتعريض 

للموت المحقق.
ق ـ د

»إيساكوم« تدين بشدة محاولة نسف بيت سلطانة خيا 
وتعريض حياة من بداخله للموت املحقق
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يوم  اإليطالية،  »إيني«  شركة  أعلنت 
الثالثاء، عن فتح حساب مزدوج في بنك 
»غازبروم بنك« لدفع ثمن الغاز بالروبل 

الروسي.
أن  إلى  اإليطالية  الشركة  وأشارت 
بالروبل  الغاز  ثمن  لدفع  الجديد  اإلجراء 
الروسي ال يتعارض مع العقوبات الحالية 

ضد روسيا.
وجاء في بيان الشركة: »في ضوء انتهاء 
النهائية للدفع في األيام المقبلة،  المواعيد 

في  حسابين  فتح  إجراءات  إيني  بدأت 
واآلخر  باليورو  أحدهما  بنك،  غازبروم 

بالروبل«.
أن  إلى  البيان  أشار  نفسه،  الوقت  في 
الشركة ال تقبل أي تغييرات على العقود 

الحالية.
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  وأربك 

سوق الغاز وصناع السياسة
ووضعهم في حالة من الفوضى في نهاية 
شهر مارس الماضي عندما طالب بتسديد 

الغاز بالروبل الروسي، أو مواجهة  ثمن 
قطع تدفق إمدادت الغاز.

ولعدة أسابيع، كانت الشركات األوروبية 
تلبية  كيفية  استكشاف  تحاول  ومحاموها 
العقوبات  انتهاك  دون  الروسي  الطلب 
التي تهدف أساسا إلى معاقبة روسيا على 

شنها الحرب ضد أوكرانيا.
وعندما رفضت بولندا التعامل مع الشروط 
الجديدة، تم قطع إمدادت الغاز عنها على 
الفور. بيد أن شركات أخرى كانت ترى 

عن  الصادرة  التوجيهات  في  غموضا 
التكتل وهي تحاول االستمرار في نشاطها 

كالمعتاد.
تخفيف أوروبي

وفي تطور جديد أعلن االتحاد األوروبي 
يوم اإلثنين، أنه بإمكان شركات استيراد 
ثمن  التكتل االستمرار في دفع  الغاز في 
خرقاً  هذا  يعد  أن  دون  الروسي  الوقود 
للعقوبات المفروضة على موسكو، حسبما 

أفادت بلومبرغ.
باسم  المتحدث  عن  بلومبرغ  ونقلت 
المفوضية األوروبية قوله، إن المفوضية 
الدول  إلى  المنقحة  توصياتها  أرسلت 

األعضاء يوم الجمعة الماضية.
توصياتها  في  أيضا  المفوضية  وقالت 
تقديم  الشركات  على  يتعين  إنه  األخيرة، 
التزاماتها قد  تعتبر أن  بأنها  بيان واضح 
تم الوفاء بها بمجرد تسديدها باليورو أو 

الدوالر.
التي  العقوبات  أن  المفوضية  وأضافت 
تمنع  »ال  األوروبي  االتحاد  فرضها 
شركات التشغيل من فتح حساب مصرفي 
وفقا  المستحقة  للمدفوعات  بعينه  بنك  في 
دولة  في  الطبيعي  الغاز  توريد  لعقود 
غازية، بالعملة المحددة في تلك العقود«.

على  »يتعين  أنه  المفوضية  وأوضحت 
واضحا  بيانا  تقدم  أن  الشركات  تلك 
بعزمها الوفاء بالتزاماتها بموجب العقود 
القائمة وأن تنطر في التزاماتها التعاقدية 
الوفاء  تم  التي  بالمدفوعات  يتعلق  فيما 
أو  باليورو  الدفع  طريق  عن  بالفعل  بها 

الدوالر، تماشيا مع العقود القائمة«.
ق ـ إ

تطبيقا لرشوط بوتني

»إيني« اإليطالية تشتري الغاز 
الروسي بـ الروبل

حلق سعُر صرف الدوالر في لبنان، يوم الثالثاء، 
النتائج  إعالن  قبيل  السوداء،  السوق  بتعامالت 

النيابية. لالنتخابات  النهائية 
السوداء،  السوق  في  الدوالر  صرف  سعُر  سّجل 
تراوح  بحيث  جنونياً،  ارتفاعاً  الثالثاء,  يوم  ظهر 
ما بين 29900 و30000 ليرة للدوالر الواحد، 
اليوم,  صباح  من  سابق  وقٍت  في  تراوح  أن  بعد 
28900 و29000 ليرة للدوالر الواحد.  ما بين 
الدوالر  بيع  أنه سيواصل  اللبناني  المركزي  وأكد 

تعديل. دون  منصة صيرفة  بسعر 
يوم  المولوي،  بسام  اللبناني  الداخلية  وزير  أعلن 
البرلمانية  لالنتخابات  النهائية  النتائج  الثالثاء، 

الجاري. 15 ماي  أقيمت في  التي  العامة 
البرلمان  عقد  اكتمل  قد  يكون  اإلعالن  وبهذا 

نائباً.  128 من  المؤلف  اللبناني 
شخصية   12 انتخاب  لرويترز،  إحصاء  وأوضح 

اللبناني. البرلمان  لعضوية  جديدة  مستقلة 
السوداء  السوق  في  الدوالر  صرف  سعُر  وسّجل 
تراوح  بحيث  جنونياً،  ارتفاعاً  الثالثاء,  يوم  ظهر 
ما بين 29900 و30000 ليرة للدوالر الواحد، 
اليوم,  صباح  من  سابق  وقٍت  في  تراوح  أن  بعد 
ما بين 28900 و29000 ليرة للدوالر الواحد، 

.lebanondebateلـ وفقا 
الدوالر يوفر  اللبناني  المركزي 

إنه  الثالثاء  يوم  المركزي  لبنان  مصرف  قال 
الدوالر  بشراء  التجارية  للبنوك  السماح  سيواصل 
بسعر منصة صيرفة التي يديرها، وذلك ردا على 
االنتخابات  عقب  المشتريات  أوقف  بأنه  شائعات 

نية. لبرلما ا
بدأت  التي  الشراء  عمليات  إن  للبنك  بيان  وقال 

تعديل. ودون  كالمعتاد  تتم  أن  يمكن  جانفي  في 
باعتبارها  النتقادات  السياسة  تلك  وتعرضت 
محدودة  احتياطيات  الستخدامها  مستدامة  غير 
التي  المحلية،  العملة  لدعم  األمريكي  الدوالر  من 
بدء األزمة  منذ  قيمتها  %90 من  أكثر من  فقدت 

.2019 االقتصادية في عام 
للدوالر  ليرة  ألف   30 إلى  العملة  سعر  ووصل 
الليرات منذ  بانخفاض عدة آالف من  الثالثاء  يوم 

األحد. يوم  انتخابات 
ق ـ إ

الدوالر يحقق ارتفاعات 
جنونية يف لبنان 

 حذر الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، من تداعيات 
فرض عقوبات تطال قطاع النفط والغاز الروسي على 
الدول األوروبية، واصفا سياسة االتحاد األوروبي في 

مجال الطاقة »باالنتحار االقتصادي«.
المسائل  لبحث  اليوم  عقد  حكومي  اجتماع  وخالل 
الرئيس  أشار  الروسي،  الطاقة  بقطاع  المرتبطة 
األوروبية  الدول  ستطال  التي  األضرار  إلى  الروسي 

في حال التخلي عن مصادر الطاقة الروسية.
وفيما يلي أبرز النقاط التي تطرق إليها الرئيس بوتين 

في االجتماع:
ال  بأنها  بصراحة  اآلن  األوروبية  الدول  تعترف   -
تستطيع رفض موارد الطاقة الروسية، لكنها حددت هذا 
الهدف دون األخذ بعين االعتبار الضرر الذي تسببت 

حتى اآلن بالفعل في اقتصادياتها.
بموارد  أسعار  أعلى  ذات  المنطقة  أوروبا  أصبحت   -
الطاقة في العالم. - يتم رفع دعاوى قضائية بعيدة المنال 
ضد شركات الطاقة الروسية وإداراتها، كذلك يتم خلق 
مشاكل لقطاع األعمال التجاري. - ينبغي على روسيا 
أن تستغل الخطوات الفوضوية وغير المدروسة للدول 
األجنبية في قطاع النفط. وتعد روسيا من كبار موردي 
األوروبي  لالتحاد  وبالنسبة  العالم،  في  والغاز  النفط 
تمثل روسيا حوالي %40 من واردات الغاز الطبيعي، 

وحوالي ثلث واردات النفط الخام.
وفي وقت سابق حذر خبراء من تداعيات فرض االتحاد 

األوروبي عقوبات على النفط والغاز من روسيا.
ق ـ إ

بوتين يكشف عن 4 نقاط 
تحدد الوضع »الخطر« لسوق

الطاقة األوروبية

المصرية  الحكومة  خطة  إطار  في 
إلى  التموينية  الخدمات  لوصول 
شرطا  وضعت  البطاقات،  أصحاب 

جديدا لالستفادة بهذه الخدمات.
التموين  بوزارة  مصدر  وكشف 
عن  المصرية،  الداخلية  والتجارة 
على  التليفون  رقم  تسجيل  ضرورة 
األسرة،  رب  باسم  التموين  بطاقة 
الخدمات  إجراء  من  المستفيد  ليتمكن 

التموينية الحقا.
وذلك سواء تم طلب الخدمة من مكاتب 
التموين أو الخدمات التموينية إلكترونيا 
عبر موقع دعم مصر أو بوابة مصر 

الرقمية.
الوطن  لبوابة  وفقا  المصدر،  وأشار 

أصحاب  المواطنين  تنفيذ  ضرورة  إلى  المصرية، 
البطاقات للتعليمات المدونة في رسالة بون صرف الخبز 
30 جوان  باسم رب األسرة حتى  الهاتف  بتسجيل رقم 

المقبل.
إيقاف بطاقات التموين

ظهرت  التي  الرسالة  خالل  من  التموين  وزارة  أكدت 
ألصحاب بعض البطاقات التموينية على بونات صرف 
الخاص  المحمول  رقم  تسجيل  والسلع، ضرورة  الخبز 
توقف  لتجنب  وذلك  أسبوعين،  خالل  البطاقة  بصاحب 

الخدمة وإيقاف الصرف.
آخر ميعاد لتسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين

كان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور 
على المصيلحي، قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات، 
لمن تم إرسال رسالة لهم على بون صرف الخبز، وأتاح 

لهم فرصة تحديث بياناتهم حتى 30-6-2022 .
المواطنين  على  للتسهيل  يأتي  الفترة  مد  أن  إلى  وأشار 
في تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين إلكترونيا 
عبر موقع دعم مصر لمنع تكدس المواطنين أمام مكاتب 

التموين.
خطوات تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين

خطوات  الداخلية،  والتجارة  التموين  وزارة  أوضحت 
أن  مشترطة  التموين،  بطاقة  على  التليفون  رقم  تسجيل 
األفراد  أحد  وليس  اإلجراء  بهذا  فقط  األسرة  يقوم رب 

المستفيدين على البطاقة.
وتكون طريقة تسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين 

كالتالي:
صدور  لمحافظة  التابع  التموين  مكتب  إلى  التوجه   -1
يكون  أن  بشرط  موبايل  رقم  وتسجيل  التموين  بطاقة 
مسجل باسم رب األسرة المدون اسمه على بطاقة التموين 
 – )فودافون  األربعة  االتصاالت  شركات  إحدى  لدى 

اتصاالت – أورانج – وي(.
البطاقة رقم موبايل  امتالك صاحب  2 - في حال عدم 
شركات  إحدى  إلى  أوال  التوجه  عليه  باسمه،  مسجل 
االتصاالت وشراء خط موبايل جديد ويتم تسجيله باسم 

صاحب بطاقة التموين.
3 - التوجه إلى مكتب التموين التابع له البطاقة وتقديم 

رقم الموبايل المسجل.
من  قومي وصورة  الرقم  بطاقة  من  تقديم صورة   -  4
بطاقة التموين مع رقم الموبايل الُمسجل مرفقا به صورة 

من بون صرف الخبز الذي تسلم عليه رسالة التسجيل.

المحمول  رقم  تسجيل  خدمة  ستكون  كما 
متاحة  التموينية  البطاقات  ألصحاب 

إلكترونًيا عبر موقع دعم مصر.
منظومة الدعم التمويني

تعمل الحكومة المصرية حاليا، ممثلة في 
على  الداخلية،  والتجارة  التموين  وزارة 
ضبط منظومة الدعم التمويني، من خالل 
المدرجين  األفراد  بيانات  قاعدة  تحديث 
عليها، والبالغ عددهم 72 مليون مواطن 
يستحقون صرف الخبز اليومي، ويستحق 
منهم 64 مليون مواطن صرف التموين 
الشهري، ومقيدين على 23 مليون بطاقة 

تموين.
ق ـ إ

شرط  جديد  لحصول المصريين على الدعم
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لغرض المحافظة على الماء  وعدم تبذيره     

وكالة الحوض الهيدروغرافي قسنطينة سيبوس مالق 
تُطلق حملة تحسيسية بالتنسيق مع شركائها 

أمــس  أول  شــرعت،    n
،وكالة الحوض الهيدروغرافي 
مــاق  ســيبوس  قســنطينة 

بالتنسيق مع كٍل من الجزائرية 
 )ADE( للمياه منطقة قسنطينة
الديوان الوطني للتطهير لوحدة 
شــركة   ،)ONA( لقســنطينة 
الميــاه و التطهير » ســياكو« 

))SEACO في تنظيم حمات 
توعوية تحسيسية.

تنظيــم  فــي  تمثلــت  الحملــة   
خرجات ميدانيــة لفائدة التالميذ 
المتمدرســين، النوادي البيئية و 
فتيان قدماء الكشــافة الٌســالمية 
الجزائريــة و هــذا للتعرف عن 
قــرب علــى بعــض المنشــآت 
التابعــة لقطاع المــوارد المائية 
على غــرار الســدود، محطات 
معالجة مياه الشرب ، الخزانات 
و محطات تصفية المياه القذرة.

كما تــم تنظيم لقاءات مع األئمة 
وحــث  الحمــالت  هــذه  لدعــم 
المواطنيــن و المصليــن علــى 
المحافظــة على الماء من خالل 
خطب صالة الجمعة و الحلقات 
التــي يتــم تنظيمها مــن طرف 

األئمة ما بين أوقات الصالة.
وفي ذات الســياق تم تنظيم يوم 
توعوي لفائــدة تالميــذ ابتدائية 
أحمد شنطي، المتواجدة بالمدينة 
الجديــدة علــي منجلــي، أين تم 
عرض مداخالت على مرأى و 

مســمع جميع المشاركين تمثلت 
القطاع  التعريف بمؤسسات  في 
المشاركة في هذا اليوم و دورها 
في مجال التوعية و التحسيس .

كما شــهد هذا الحــدث حضور 
مفتشــة التعليم التابعــة لمقاطعة 
علــي منجلــي و كوكبــة كبيرة 
مــن المعلمين و األســاتذة الذين 
استحســنوا هذه المبادرة الهادفة 
إلى نشــر ثقافــة الماء و زرعها 
في أذهــان أطفالنا الصغار ُبغية 
مســؤول  و  واٍع  جيــل  تنشــئة 
يضمن اســتمرارية الحياة، كما 
أشــرفت المفتشــة على تنصيب 
فوج »حماة الماء« الذين قاموا 
بعمليــة تشــجير رمزيــة علــى 

مستوى مؤسستهم التربوية.
نشــاطات  تــزال  ال  لإلشــارة 
التــي  التحســيس  و  التوعيــة 
أطلقتهــا الوكالة مســتمرة على 
مــدار شــهري مــاي و جــوان 
لتطــال عديــد الواليــات التابعة 

للناحية الشرقية للوطن.

n تدخلت الوحدة الثانوية للحماية 
المدنية لدائرة شــلغوم العيد مدعمة 
بالمركــز المتقــدم للحمايــة المدنية 
شــلغوم العيد هــذا اليــوم 17 ماي 
2022 علــى الســاعة 02 ســا و 
30 دقيقــة ، ألجــل إخمــاد حريق 
مــرآب لتربيــة الدواجــن مســاحته 
حوالــي 330 م² بمشــتة بوفولــة 
بلديــة  المــزارة  المســمى  المــكان 

ودائرة شلغوم العيد. حيث تم إخماد 
الحريق .

وقد ســجل هــالك حوالــي 8000 
كتكــوت عمره 01 يــوم ومحضنة 
بيــوت   02 إنقــاذ  وتــم  دجــاج، 
بالســتيكية لزراعة الخضر و 05 

قارورات غاز البوتان.
فيما لم  تسجيل أي خسائر بشرية.
                              أبو نوفل

قطاع السياحة يف سكيكدة يتدعم بثالثة فنادق جديدة 

n قال،أمس، مدير السياحة 
القطاع  بأن  سكيكدة،  لوالية 
يتعزز  الوالية،  في  السياحي 
بدخول  المقبل  األسبوع  في 
ثاثة فنادق ذات جودة عالية و 
خدمات راقية  لتدعيم الحظيرة 
يتعلق  و  الوالية  في  الفندقية 
االمر بكل من القرية السياحية« 

روسيكا بارك«، فندق الباخرة، 
الشرقي  الساحلي  بالشريط 
 aria« لمدينة سكيكدة، وفندق
هو  و  القل،  بمدينة   «  sky
في  سرير.   1932 مجمله  ما 

الثاثة فنادق.
و أضاف مدير السياحة ، على 
القطاع  وزير  زيارة  هامش 

كذلك  ستتدعم  بأنها  للوالية 
استيعاب  بطاقة  أخرى  بمرافق 
سرسر،   2000 الى  تصل 
عمل  منصب   500 ستوفر 
مناصب  إلى  إضافة  مباشر، 
 ، مباشرة، وموسمية  عمل غير 
سلم  قد  السياحة  وزير  كان  و 
فندق  إلدارة   استثمار  رخصة 
لتعليمة  تنفيذا   هذا  و  الباخرة 
المتعلقة  الجمهورية  رئيس 
االستثمارات  عن  القيود  برفع 
والمشاريع االقتصادية.، و على 
فيي  يتواجد  الفندق  ان  اعتبار 
فلفلة«  »بلدية  سياحية  منطقة 
حيث  الوالية،  عاصمة  شرق 
يتوفر على 246 سريرا موزعا 
جناحا،   24 و  غرفة   75 على 
 150 باستحداث  يسمح  كما 
نفس  في  و  دائم  عمل  منصب 
تسليم  يتم  ان  ينتظر  اإلطار 
السياحية  القرية   « بمشروع 
فاقت  بنسبة  فلفلة  ببلدية   «
على  تتوفر  وهي  بالمائة،   90

في  هائلة  ترفيهية  فضاءات 
التي  المائية  الحظيرة  مقدمتها 
أصبحت جاهزة، وسيدخل حيز 
 05 من  بداية  جزئيا  الخدمة 
جويلية المقبل تزامنا، مع إحياء 
الذكرى الستين لعيد االستقالل.

في  بوقارون  فندق  بأن  نشير 
استفادة  قد  الوالية،  غربي  القل 
من مشروع تحويله إلى محطة 
بطاقة  البحر  بمياه  للمعالجة 
سرير،   150 تفوق  استيعاب 
تنطلق  أن  المنتظر  ومن 
المشروع،  هذا  في  األشغال 
نوعه  من  األول  سيكون  والذي 
على مستوى شرق البالد فيما ال 
تزال منطقة االستثمار السياحي 
قيود  رفع  تنتظر  القل  في  تالزة 
قطبا  وجعلها  منها  االستثمار 
لالستغالل السياحي للعديد من 
المستثمرين بعد توقيف العديد 
من قرارات اإلمتياز التي منحت 
الوالي  وقت  مشبوهة  بطرق 

المحبوس حجري درفوف.

..وحريق يأيت عىل مرأب لرتبية الدواجن  
بشلغوم العيد 

قسنطينة :دالل بوعالم 

n تدخلــت اســعافات الوحــدة 
الثانويــة للحمايــة المدنيــة لدائرة 
مــاي   16 يــوم  النجــاء  وادي 
2022 على الســاعة 19 و 28 
دقيقة ألجل حادث مرور تمثل في 
اصطدام بين ســيارة سياحية من 
نوع »مرسيدس« ودراجة نارية 
بالطريق الوالئي رقم 152 بلدية 
احمد راشدي دائرة وادي النجاء. 
وقــد أســفر الحادث عــن إصابة 
)ب.ع( 27 ســنة حالتــه حرجة 

له اصابــة على مســتوى الرأس 
الثانيــة  الدرجــة  مــن  وحــروق 
الرجليــن واليدين  على مســتوى 
وحــروق مــن الدرجــة األولــى 
علــى مســتوى الوجــه. قدمت له 
اإلســعافات األولية وتم نقله على 
جناح السرعة من طرف مصالح 
الحمايــة المدنيــة الــى مصلحــة 
المتعددة  بالعيــادة  اإلســتعجاالت 
الخدمات بوادي النجاء.فيما يبقى 

سبب الحادث مجهول.

 إصابة شخص يف حادث اصطدام بني 
سيارة و دراجة نارية 

n تــم ،أمــس، افتتــاح المنتــدى 
والمقاوالتيــة  للطالــب  الوطنــي 
بقاعــة المحاضرات الكبرى محمد 
الصديــق بن يحــي بجامعة االخوة 

منتوري قسنطينة واحد .
تم االفتتاح من قبــل مدير الجامعة 
البروفيســور شــول بــن شــهرة و 
الذي يحمل شــعار إدماج خريجي 

الجامعة في عالم المقاوالتية.
المنتــدى نظم بمبــادرة من االتحاد 
الوطني للطلبة الجزائريين المكتب 
الوالئي قســنطينة 1 بالتنســيق مع 
االتحــاد العــام للتجــار والحرفيين 
عــدة  ومشــاركة  الجزائرييــن. 
كالســياحة  صلــة  ذات  قطاعــات 
والصناعــات التقليديــة والحــرف 
الدعــم  وأجهــزة  ،الضرائــب 
المختلفة: كناك ، اونجام، اناد ،الى 
جانب كناس وكاســنوس قســنطينة 

ودار والمقاوالتية بالجامعة.
التظاهــرة تــدوم الــى 19 مــاي 

الجــاري وستشــهد إقامــة صالون 
حول المقاوالتية لدى طلبة الجامعة 
التســيير  فــي  تكوينيــة  ودورات 
والتســويق.كما سيشــهد االختتــام 
بتوزيع الشــهادات وتكريمات على 

شرف الطلبة المشاركين.
وفــي الســياق ذاتــه علــى هامش 
مديــرة  كشــفت  المنتــدى  افتتــاح 
دار المقاوالتيــة بجامعــة منتوري 
قسنطينة واحد البروفيسور عائشة 
بن سويســي عن اســتقبال الدار ل 
15 طلبا بــراءة اختراع لحد االن 
فــي اختصاصــات تعنــى بالعلوم 
والحياة،  ،الطبيعــة  والتكنولوجيــا 
واألمــن  الميكانيكيــة  الهندســة 

الغذائي.
و تتمثــل االختراعات في طابعات 
ذات  كهربائيــة  ومركبــة  رقميــة 
و  وبســيط  محــدود  اســتعمال 

اختراعات أخرى
                               مريم. ب

افتتاح المنتدى الوطني للطالب و المقاوالتية 
بجامعة االخوة منتوري 

بعد نجاح عملية وضع مضخة انسولني للطفل 

مستشفى بوضياف يربمج عملية ثانية يف المستقبل القريب 

عملية  بنجاح  أمس،  تم،أول   n
وضع مضخة انسولين على مستوى 
للمؤسسة  االطفال  طب  مصلحة 
بو  محمد  االستشفائية  العمومية 
عمره  لطفل   ، بالخروب  ضياف 

12سنة مصاب بداء السكري.
االيام  إطار  في  العملية  هذه  جاءت 
الجراحية التي تقام على مستوى كل 
المعقدة  تلك  خصوصا  المستشفيات 
االمان  بالراحة. و  الطفل  حتى يحس 
بساهم  مما  الخارج  إلى  توجهه  دون 

في سرعة شفائه
رئيسة  فريدة  الدكتورة خالص  اكدت 
بمستشفى  األطفال  طب  مصلحة 
محمد بوضياف بالخروب أن العملية 
االنسولين  مضخة  بوضع  الخاصة 
كانت لطفل يبلغ من العمر 12 سنة.

في  نوعها  من  األولى  العملية  وهي 
قسنطينة.

الطفل  أخ  هو  الطفل  أن  نوهت  و 
له  أجريت  والذي  سنة   14 ذو 
بأحد  الفارطة  السنة  العملية  نفس 

المستشفيات بالجزائر العاصمة.
عائلة  األولى  العملية  لنجاح  ونتيجة 
العملية  إجراء  في  تترد  م  ل الطفلين 
صحته  الثاني  طفلهم  بستعيد  لكي 
وضع  بعد  وأن  خصوصا  عافيته.  و 
مضخة االنسولين للطفل األول السنة 
الصحية  وضعيته  تحسنت  الماضية 
و الجسدية والنفسية و العلمية بشكل 
رهيب جعله يحس نفسه مثل اقرانه ، 
السيما وان نسبة السكر في الدم لديه 
و  عالجه  قبل  مقارنة  كثيرا  تحسنت 
تلقيه العالج و العملية لتنخفض من 
13 إلى 6 غرامات في تحاليل الثالث 

أشهر وهي وضعية صحية مريحة.

وضع  عملية  ان  بالذكر  جدير 
تمت  لألخوين  االنسولين  مضخة 
بتظافر جهود المحسنين والجمعيات 

الخيرية.
أصرت  من  هي  األم  أن  و  خصوصا 
مضخة  وضع  عملية  إجراء  على 
نجاح  بعد  ثاني  ال لطفلها  االنسولين 

عملية طفلها األول.
هناك طفل  اليزال  انه  االشارة  تجدر 
شهرين  منذ  سنوات   8 عمر  في 
بمستشفى  األطفال  طب  بمصلحة 
وحالته  كثيرا  يعاني  الخروب 
له   عملية  وستبرمج  حرجة  الصحية 

مستقبال 

قسنطينة :مريم بن جامع 
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التأمين على المحاصيل الزراعية أصبح ضرورة البد منها                                

مديرية المصالح الفالحية بباتنة تنظم حملة 
تحسيسية ضد حرائق الغابات  والمحاصيل 

n  بــادرت ،نهــار أمــس األول، 
مديرية المصالح الفالحية الى تنظيم 
حملة تحسيسية ضد حرائق الغابات 
والمحاصيل الزراعيــة وهذا تزامنا 
مــع االنطــالق الفعلــي فــي عملية 

الحصاد بعاصمة االوراس باتنة .
انطلقــت ،الحملــة التحسيســية التي 
محافظــة  مــع  بالتنســيق  جــاءت 
الحمايــة  مصالــح  وكــذا  الغابــات 
المدنية والصندوق ألوالئي للتعاضد 
الفالحي وكذا غرفة الفالحة بالوالية 
،أين كانت االنطالقة بدائرة المعذر، 
حيــث قامــت ذات المصالــح بالتنقل 
الــى المحاصيــل الزراعيــة وتقديم 
نصائح وإرشادات مع تقديم مطويات 
للفالحيــن قصــد اتخاذ اإلجــراءات 
الالزمــة لتجنب مثــل هاته الحوادث 
التــي تتكــرر من ســنة الــى أخرى 
وتأتــي علــى كل أخضــر ويابــس 

،خاصــة مــع تواجد العشــرات من 
الهكتــارات مزروعة بمختلف أنواع 
البدور من القمح والشعير والفرينة .
وقــد كان اللقــاء التحسيســي فرصة 
لجمــع الهيئــات مع الفالحيــن بهاته 
المنطقــة أيــن دار الحــوار مطــوال 
مــن  اإلعــالم  وســائل  بمختلــف 
مطويــات وأجهــزة تبــرز خطورة 
هاته الحوادث ،أين استمع واستجاب 
هاتــه  اســتقبلوا  الذيــن  الفالحــون 
المبادرة بكل حفاوة وحســن استقبال 
مثمنين بدورهــم هاته العمليات التي 
لهــا أثر علــى المــدى البعيد خاصة 
ونحــن علــى أبواب فصــل الصيف 
وارتفــاع درجــات الحــرارة وكثرة 

الحرائق .
كما أشار أعضاء الصندوق الوالئي 
للتعاضد ألفالحي خالل تواجدهم في 
هاتــه الحملة الى ضرورة االنخراط 
والتأميــن علــى محاصيلهم الفالحية 
على مثل هاته الحوادث ألن التأمين 

هو الحــل النهائــي والكفيل بضمان 
هاتــه الثــروات للفــالح خاصة أمام 

الحوادث الطبيعية .
والجديــر بالذكــر فــي األخيــر، أن 

الحملة التحسيسية ستجوب كل دوائر 
عاصمة الوالئية وهذا من أجل رفع 
الحــس الوقائــي واالحتــرازي عن 

الفالحين .

n     كانــت حصيلــة نشــاط مصالح أمن 
واليــة ســطيف ،طــوال الشــهر الفــارط 
)أفريــل 2022( ،فيمــا يتعلق بالشــرطة 
القضائيــة ومكافحــة الجؤيمــة الحضرية 
غنية باألنشــطة الوقائية والردعية مكثفة، 
بهدف تأمين المواطن من شتى الممارسات 
غيــر القانونية، كمــا ضاعفت جهودها في 
ســبيل كبــح اإلجرام الحضري ،وشــهدت 
معالجــة 1418 قضية ،تم بموجبها إجراء 
التحقيقــات مع 1678 شــخصا ،من بينهم 
52 من جنس أنثــى، أعدت ضدهم ملفات 
جزائية، أحيلــوا بموجبها أمام العدالة التي 
أمــرت بإيداع   162 شــخصا منهم رهن 

الحبس.
 وتم تصنيف القضـايا المعالجة وفق الجهة 
المســتهدفة فــي عــدة مرتبــات ، المرتبة 
األولى تخص قضايا المســاس باألشخاص 
بنسبة %16.07.  المرتبة الثانية: قضايا 
المساس بالشــيء العمومي بنسبة 12.62 
المســاس  قضايــا  الثالثــة:  المرتبــة   .%

باألموال والممتلكات بنسبة 06.48 %.
  وأخيــرا المرتبــة الرابعــة واألخيــرة: 
قضايا المساس باالقتصاد الوطني بنسبــــة 

.02.82%
 كما شــملت جهودها أيضا نتائج ملموســة 
فــي مجال محاربــة جرائـــم االتجار غير 
الشرعي بالمخـــدرات، حيث عرفت ذات 
الفترة، معالجـة 863 قضيـة ،تم بموجبها 
التحقيق مع 920 شخصـــا، أودع منـــهم 
الحبـس 77 ، فيمـا قدرت كمية المخدرات 
المحجــوزة طوال هذه المــدة ما يقارب الـ 
02 كلــغ مــن المخدرات )كيــف معالج(، 
44 غــرام من المخدرات الصلبة من نوع 
كوكايين، و6642 قـــرصا من المؤثرات 
العقليــة، باإلضافــة إلى 26 قــارورة من 

المؤثرات العقلية.
فــي مجــال مجابهــة الجرائــم المعلوماتية 
،وخــالل نفــس المــدة ،تمــت معالجة 10 
قضايا، عرفت التحقيق مع 10 أشــخاص، 
أودع منـــهم 02 شخصان رهن الحبـــس 
المؤقــت، فيما اقتصــرت أغلــب القضايا 
المعالجــة على عمليات قرصنة حســابات 
الكترونية، نشر صور ومقاطع فيديو مخلة 
بالحيــاء عن طريــق االنترنيــت، النصب 

واالحتيال وحتى التهديد.
                                 نورالدين بوطغان

وضع 162 شخصا يف الحبس منهم 77 يف 
جرائم المخدرات شهر أفريل بسطيف 

تحضريات مكثفة لالمتحانات الرسمية 

58921 مرتشحا يف شهاديت المتوسط والبكالوريا بسطيف 

التربيــة  اتخــذت مديريــة     n
لواليــة ســطيف بالتنســيق مــع 
مختلف المصالــح الوالئية كافة 
إلنجــاح  والتدابيــر  اإلجــراءات 
لهــذا  المصيريــة  االمتحانــات 
الموســم والمتمثلة في امتحاني 
المتوســط  يــم  التعل شــهادتي 
والبكالوريــا ،خالل شــهر جوان 
القادم، وذلك من خالل تحضيرات 
ــد كل اإلمكانيات  مكثفــة ،و تجني

المادية والبشرية لتأطيرها .
مــن  رســمي  مصــدر  وحســب 
المديريــة المذكــورة ،فــان عــدد 
أخــر  المتحانــات  المترشــحين 
السنة هو : 58.921 مترشحا في 
االمتحانين منهم 30919 بالنسبة 
المتحان شــهادة التعليم المتوسط 

ــا،  نظامي  30296 بينهــم  مــن 
المتحــان  بالنســبة  و28002 
ــا مــن بينهــم 19.514  البكالوري

نظاميا.
االمتحانــات  هــذه  يؤطــر  •كمــا 
يــم  التعل لشــهادة  8374 مؤطــرا 
بالنســبة   8427 ،و  المتوســط 

لشهادة البكالوريا 
وحسب مدير التربية ، فان عملية 
إدماج حاملي الشــهادات  ستعرف 
مرحلة متطورة من خالل توظيف 
قرابــة 1546 كمشــرف ابتدائــي 
،بعد انتهاء عملية التأشــير على 
الملفات من قبل مصالح المراقب 
المالي،فــي اطار العملية الوطنية 
تــي تســتهدف ادمــاج 30 الف  ال
موظف في نفس الســلك بداية من 

الموسم الدراسي القادم.
ــك ينتظر اغلــب التالميذ  ــى ذل ال

االســتدعاءات  ــى  عل الحصــول 
الرســمية لهــذه االمتحانــات مــن 
تــي  ال التربويــة  المؤسســات 

يتبعونها باعتبار هذه المؤسسات 
هــي من تكفلت بعملية التســجيل 

في بداية السنة الدراسية.

انطالق الحملة الوطنية الصيفية للوقاية 
من مختلف االخطار بربج بوعريريج

n     أعطــى صبيحــة أمــس، والــي 
واليــة بــرج بوعريريج الســيد محمد 
بن مالك بســاحة القلعة بوســط المدينة 
اشارة انطالق الحملة الوطنية الصيفية 
للوقايــة مــن مختلــف االخطــار التي 
احتضنتها والية برج بوعريريج حيث 
حضرتها كل السلطات المحلية المدنية 
و العســكرية و عديــد القطاعات على 
غــرار الحمايــة المدنيــة و المصالــح 
الفالحية و المصالح الغابية و منظمات 
المجتمع المدني ، كما تم اعطاء اشارة 
موســم  لحملــة  الرســمية  االنطــالق 
االصطيــاف و مكافحــة الحرائــق و 
المحاصيل الزراعية لسنة 2022 من 
خالل اليوم التحسيسي و التوعوي، في 
حين تخللت هذه الحملة معرض خاص 
بالمصالــح الفالحية تحضيرا لموســم 

الحصــاد يتضمن كيفيــة االنطالق في 
موســم الحصاد و كذا تجنب المخاطر 
التي تنجم دوما في هذه العملية خاصة 
الحرائق التي تنشــب فــي المحاصيل 
كيفيــة  إلــى  باإلضافــة  الزراعيــة، 
الحفــاظ علــى المحاصيــل من طرف 
المســتثمرات الفالحيــة و الفالحيــن ، 
كما تم تخصيص زيارة الى المستثمرة 
الفالحية بقرية الشــبور ببلدية الياشير 
و التــي تعتبر مســتثمرة نموذجية في 
انتــاج المحاصيــل الزراعيــة كالقمح 
و القمــح اللبــن و الشــعير ، في ذات 
الســياق قامت مصالح الحماية المدنية 
خاصــة  منــاورات  و  باســتعراض 
بالفالحيــن من اجل الوقاية من حرائق 

المحاصيل الزراعية و الغابية.
                       مبروك بن الطيب

باتنة محمد دحماني 

n     أشــرف لونــاس بوزقــزة 
والي والية ســوق أهــراس نهار 
أمــس الثالثاء 17 مــاي 2022 
، بمعيــة الســيد رئيــس المجلس 
الشــعبي الوالئــي علــى االفتتاح 
الرســمي للملتقــى الوطني األول 
الموســوم »حضــور المــوروث 
فــي أدب الطاهر وطــار« وذلك 
على مســتوى دار الثقافة والفنون 
ســوق  ببلديــة  وطــار  الطاهــر 

اهراس. 
الوالي وفي كلمتــه االفتتاحية أكد 
علــى أهميــة الملتقيــات الثقافيــة  
باعتبارها تشكل حدثا مهما يساهم 
في تنشــيط وتفعيل المشهد الثقافي 

المحلــي والوطنــي ، في ظل هذا 
العصــر الــذي بات يعتمد بشــكل 
شــبه كلّي على التقنية وما تشكله 
مــن تهديــد مباشــر علــى كياننا 
وهويتنا، والعولمة والغزو الثقافي 
وما يشكالنه من خطر االنصهار 

واالنسياق وراء ثقافات أخرى .
الملتقــى الذي يــدوم ليومين اثنين 
وعرف مشاركة عدد من األساتذة 
الجامعيين واألدباء والوجوه الفنية 
مــن داخل وخــارج الواليــة ، تم 
تنظيمه في إطــار فعاليات إختتام 
شــهر التراث تحت شعار »تراثنا  

الالمادي، هوية وأصالة«.
                                  ق.م

افتتاح الطبعة األوىل للملتقى الوطني "حضور 
الموروث يف أدب الطاهر وطار بسوق أهراس 

السكن الريفي  بباتنة

700 إعذار للمتخلفني عن استكمال سكناتهم 

n   شــرعت ، مؤخــرا ، مصالح 
مديرية السكن بوالية باتنة، في 
توجيــه االعذارات  لمســتفيدين 
ــي،  الريف الســكن  صيغــة  مــن 
عبــر كل بلديات الواليــة، الذين 
بنــاء  ال أشــغال  يســتكملوا  ــم  ل
المتبقية ليتمكنوا من االستفادة 
من الشــطر الثاني من اإلعانة و 

ـ17  قــد حددت المديرية تاريخ ال
ماي الداخل كأقصى اجل للعملية 
التي توليها أهمية كبيرة حســب 

ما أفادت به مصادرنا.
ــى مصادرنا أن عدد   واســتنادا ال
االعتــذارات مــن هاتــه الصيغة 
ـ700 أعذار تم نشــرها في  ــغ ال ل ب
صفحتها الرســمية على الفضاء 

االزرق لموقــع مديريــة الســكن 
بواليــة باتنة ، وأرفقتها بمراســلة 
ليتمكــن  المعنيــة  بلديــات  ل ل
تقــرب مــن  المســتفيدون مــن ال
مصالحهــا لتســوية وضعياتهــم 
الخاصة بإتمام أشــغال السكنات 
التي اســتفادوا منها ضمن إعانة 
الدولة حسب ما ينص عليه دفتر 
الشــروط المبرم بيــن الطرفين و 
ــوق و التزامات كل  المحــدد لحق

طرف.
ــى  إل الســكن  وأشــارت مديريــة 
ادراجهــم   ــم  ت قــد  المعنيــن،  أن 
ــة  وكال ضمــن  كمســتفيدين 
للســكن  الوطنــي  الصنــدوق 
ــه  ــي ال يحــق ل تال ال بالواليــة، وب
اإلســتفادة مســتقبال مــن أي دعم 
بنــاء، مــا  ــة فــي مجــال ال للدول
إتمــام األشــغال  يــه  يســتلزم عل
والتقرب من مصالحها لالستفادة 
ثاني لإلعانة المالية  من الشطر ال
الخاصــة بهذا النوع من الســكن 
وزع  ـ70 مليون سنتيم تُ والمقدر ب

للمستفيد عبر 3 مراحل.
ــة رفــض المســتفيدين  وفــي حال
التجــاوب مــع اإلعذار فأشــارت 
المديرية إلى انها ســتقوم بتنفيذ 
العقوبــات المنصوص عليها في 
التعليمــة الوزاريــة والقرار الذي 
أصدرتــه بعــد تجــاوزه لآلجــال 
ــى غــرار المتابعــة  المحــددة عل
ــغ  ل مب الســترجاع  القضائيــة 
الشــطر األول من اإلعانة المسدد 
سابقا، وإبقاء تسجيلهم المعنيين 
كمســتفيدين في الطاقية الوطنية 
للســكن ما يحرمهم مســتقبال من 

أي استفادة.
باتنــة، رائــدة  أن  واليــة  يذكــر 
وطنيا فــي االســتفادة من صيغة 
الســكن الريفي حســب ما أفادت 
بــه إحصائيات ســابقة للمديرية 
المنطقــة  لخصوصيــة  نظــرا 
ـ44  المعروفة بطابعها ألفالحي ب
بلدية ريفية مــن أصل 61 بلدية 

المكونة إلقليم الوالية.
                      محمد دحماني 

سطيف:نورالدين بوطغان
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إن  اإلثنين،  يوم  مالي،  في  العسكري  المجلس  قال 
عسكريين »مدعومين من الغرب« حاولوا تنفيذ انقالب 
في البالد. ولم يقدم المجلس العسكري تفاصيل أو أدلة 
على هذا االتهام. توترت العالقة بين السلطات المالية 
ودول أوروبية، في مقدمتها فرنسا، في الفترة األخيرة، 
الدفاعية  االتفاقيات  العسكري  المجلس  ألغى  حيث 

الموّقعة مع فرنسا وشركائها األوروبيين.
جاء ذلك على خلفية اتهامات للقوات الفرنسية الموجودة 
للسيادة  صارخة«  »انتهاكات  بارتكاب  البالد،  في 

الوطنية و«خروقات كثيرة« للمجال الجوي المالي.
عقوبات  سلسلة  أفريقيا  غرب  دول  فرضت  فيما 
اقتصادية ودبلوماسية صارمة ضد مالي في 9  العتزام 
المجلس العسكري البقاء في السلطة لعدة سنوات، بعد 

انقالبين في أوت 2020 ثم في ماي 2021. 
الماضي،  العام  السلطة  على  المالي  الجيش  واستولى 
الحكم  إلى  الدولة  إلعادة  لضغوط  مّذاك  ويتعرض 
المدني. وفي مارس الماضي، طالبت منظمة إيكواس، 
السلطات المالية، بتنظيم انتخابات في غضون 12 إلى 
16 شهرا، لكّن وساطة التكتل األفريقي فشلت في إقناع 
باماكو بتقصير الفترة االنتقالية.                    ق ـ د

عسكريون في مالي »مدعومون
من الغرب« حاولوا تنفيذ انقالب

وافق الرئيس األمريكي جو بايدن على 
إرسال  إلعادة  الدفاع  لوزارة  خطة 
لدعم  الصومال  إلى  األمريكية  القوات 

جهود مكافحة اإلرهاب.
بوليسي«  »فورين  مجلة  وقالت 
عدة  سيعيد  بايدن  قرار  إن  األمريكية 
األمريكية  الخاصة  العناصر  من  مئات 
الحكومة  لمساعدة  الصومال  إلى 
حركة  محاربة  في  الهشة  الفيدرالية 
بتنظيم  المرتبطة  اإلرهابية  الشباب 

القاعدة.
 ويعكس القرار إلى حد كبير التوجيهات 
دونالد  السابق  الرئيس  أصدرها  التي 
جنديا   750 حوالي  بسحب  ترامب 
أمريكيا من البلد الواقع في شرقي أفريقيا 
قبل فترة قصيرة على مغادرته للمنصب 
في   ،2021 عام  جانفي  في  الرئاسي 
الوجود  لتقليص  األوسع  جهوده  إطار 

األمريكي في الخارج. 
بايدن،  بإدارة  كبير  مسؤول  ووصف 
طلب عدم ذكر اسمه، توجيهات الرئيس 
األمريكي بـ«تحول مباغت ومفاجئ إلى 
لحركة  سمح  الذي  الدوري«  الوجود 
الشباب اإلرهابية اكتساب مزيد من القوة 
الصومالية  الحكومة  وشن هجمات ضد 
السنوات  خالل  المدنية  واألهداف 

األخيرة.

من  »أقل  إن  الكبير  المسؤول  وقال 
إعادة  سيتم  أمريكي  جندي   »500
الخطة  بموجب  الصومال  إلى  إرسالهم 
الجديدة، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل 
بشأن القوات التي سيتم نشرها، متذرعا 

باألمن.
حوالي  المتحدة  الواليات  لدى  وكان 
أمر  حتى  الصومال  في  جنديا   750
ترامب باالنسحاب الذي تم قبل أيام من 

تنصيب بايدن في جانفي عام 2021.
القوات  تناوبت  الحين،  ذلك  ومن 
من  والخروج  الدخول  على  األمريكية 
الصومال من أجل مهام محددة، وهو ما 
وصفه المسؤول بالنظام الصعب وغير 
األمريكية  الجهود  يقوض  الذي  الفعال 
الشريكة  والحكومات  مقديشو  لمساعدة 

األخرى في مكافحة حركة الشباب.
الوجود  استعادة  أن  المسؤول  ورأى 
في  سيساعد  الدائم  األمريكي  العسكري 
للقوات  الحركة  وحرية  األمن  زيادة 
وزارة  من  الزمالء  مثل  األخرى، 
للتنمية  األمريكية  والوكالة  الخارجية 
دبلوماسية  بمهام  قيامهم  أثناء  الدولية 

وتنموية مهمة.
لوزارة  اإلذن  منح  بايدن  أن  ويتردد 
قادة  كبار  الستهدف  األمريكية  الدفاع 
نشر  إلى  باإلضافة  الشباب،  حركة 

القوات الجديدة.
تعتبر  التي  الشباب،  حركة  وتبنت 
اإلرهابية  الجماعات  أكثر  من  واحدة 
دموية في العالم، المسؤولية عن سلسلة 
الحكومة  استهدفت  التي  الهجمات  من 
الصومالية الفيدرالية وقوات حفظ السالم 

من االتحاد األفريقي.
جامعات  إحدى  الحركة  وحاصرت 
 150 مقتل حوالي  أسفر عن  ما  كينيا، 
مقديشو  في  انتحاري  وتفجير  شخصا 
حوالي  مقتل  عن  أسفر   2017 عام 

600 شخص.
في  هجوم  عن  مسؤولة  كانت  كما 

في  أمريكية  جوية  قاعدة  على   2020
مقتل  عن  أسفر  ما  بكينيا،  ماندا  خليج 

ثالثة أمريكيين.
ترامب بسحب  قرار  بعد   ،2021 وفي 
الشباب  صعدت  األمريكية،  القوات 
االنتخابات  قرابة  السيما  هجماتها، 

الصومالية.
المسؤولون  يعتقد  كان  ولطالما 
الشباب  أن  األمريكيون  العسكريون 
المتحدة،  الواليات  على  الهجوم  تنوي 
لكنها تفتقر إلى القدرات التي تمكنها من 

ذلك بالوقت الراهن.
ق ـ د

بهدف محاربة »حركة الشباب« اإلرهابية

بايدن يقرر إعادة القوات األمريكية للصومال

هاجم عضو الكنيست اإلسرائيلي عن القائمة العربية، أحمد 
الطيبي، رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت، قائال إن 
األخير »كاذب«، ويعلم اسم الضابط الذي أطلق النار على 

شيرين أبو عاقلة«.
وفي كلمة له أمام الكنيست، توجه الطيبي إلى بينيت قائال: 
»بعد بضع ساعات من مقتل أبو عاقلة، خرج بينيت وصرح 
فلسطيني..  أيدي  على  قتلت  شيرين  أن  وأدعى  لإلعالم 
تعرف هوية  أنت  الجمهور..  وأمام  هنا  أتحداك  أنا  بينيت 
الضابط الذي أطلق النار على شيرين، أنت تعرف من أي 

جيب وبندقية مع عدسة تلسكوبية«.
فرد بينيت قائال أنت تكذب. الضابط قال إنه ال يعرف إذا ما 

أطلق النار باتجاهها«.
سيعرف  كذبت  إذا  أنا  الكاذب  »أنت  الطيبي:  قال  بدوره 
الجميع  يسميه  الذي  أنا  »ليس  مضيفا:  كله«،  العالم  هذا 

بالنصاب«. 
فرنسا تعرب عن قلقها إزاء خطط تل أبيب لبناء 

مستوطنات جديدة في الضفة الغربية
أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خالل محادثة 
بينيت، عن  نفتالي  الوزراء اإلسرائيلي،  هاتفية مع رئيس 
قلقه إزاء خطط تل أبيب لبناء مستوطنات جديدة في الضفة 

الغربية.
وقال اإلليزيه في بيان مساء الثالثاء إن رئيس الجمهورية 
تحدث عبر الهاتف مع رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت.
الثقة  أهمية عالقة  التأكيد على  ماكرون جدد  أن  وأضاف 
تطوير  في  رغبته  جدد  كما  وإسرائيل،  فرنسا  توحد  التي 
التي  الهجمات  بعد  المجاالت  كافة  في  الثنائية  العالقات 

تعرضت لها إسرائيل في األسابيع األخيرة.
بأمن  الراسخ  باريس  تمسك  على  الفرنسي  الرئيس  وأكد 

إسرائيل. 
بين  العالقات  بتطبيع  أخرى  مرة  ماكرون  رحب  وبينما 
إسرائيل وعدة دول في المنطقة، فقد أعرب عن قلقه إزاء 
اإلعالنات اإلسرائيلية األخيرة بشأن بناء مستوطنات جديدة 
في الضفة الغربية، معلنا رغبته في اإلسهام في إحياء جهود 

السالم في الشرق األوسط بشكل حاسم.
كما أعرب رئيس فرنسا عن تأثره بوفاة الصحفية شيرين 
أبو عقلة، وذكر باألهمية التي توليها باريس إلنهاء التحقيق 

بسرعة. 
ق ـ د

أحمد الطيبي لنفتايل بينيت:

أنت كاذب وتعرف
اسم الضابط الذي قتل 

شريني أبو عاقلة

الروسي،  األمن  مجلس  رئيس  نائب  أعلن 
دميتري مدفيديف، أن الدرع النووي الروسي 
يساعد في ضمان استقالل البالد منذ سنوات 
عديدة و«يهدئ« أولئك الذين يحاولون دفعها 

إلى حرب عالمية ثالثة.
المركز  في  اجتماع  خالل  مدفيديف  وقال 
»الميزة  والرياضيات:  للفيزياء  الوطني 
بشكل  هنا  عملوا  الذين  ألولئك  التاريخية 
خاص هي أنه تم إنشاء درع نووي موثوق 
لروسيا وحلفائنا. وضمن هذا الدرع استقاللنا 
تهدئة  على  أيضا  ويساعد  كثيرة،  لسنوات 
حرب  نحو  بلدنا  دفع  يحاولون  الذين  أولئك 

عالمية ثالثة أو مشكلة أخرى«.

وأضاف: »الشيء الرئيسي هو أنه ال ينبغي 
على خصومنا أن ينسوا هذا األمر. وبالطبع، 
التوصل  تم  التي  االتفاقات  تتبع  روسيا  فإن 
والمنصوص  الدولي  المستوى  على  إليها 
والوثائق  الرئيسية  االتفاقيات  في  عليها 
الرئيسية«. وأكد أن موقف موسكو من هذه 
استخدام  إلى  تدعو  فهي  يتغير،  لم  القضية 
الطاقة النووية وغيرها من التقنيات والحلول 

الحديثة لألغراض السلمية والبناءة.
وأردف مدفيديف: »نحن نعيش في عالم من 
االبتكارات، ومهمتنا هي تحقيق تقدم مستقر 
وواثق في تنمية الدولة وإيجاد حلول متطورة 

في أهم الصناعات«.

روسيا تنسحب من مجلس دول بحر البلطيق
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا 
إال  البلطيق،  بحر  دول  مجلس  من  تنسحب 

أن ذلك لن يؤثر على وجودها في المنطقة.
الخارجية  وزارة  موقع  في  نشر  بيان  وقال 
األعمال  على  »ردا  اإللكتروني:  الروسية 
العدائية، بعث وزير خارجية االتحاد الروسي 
سيرغي الفروف برسالة إلى وزراء البلدان 
البلطيق،  بحر  دول  مجلس  في  األعضاء 
األوروبي  لالتحاد  السامي  والمفوض 
للشؤون الخارجية والسياسة األمنية، وكذلك 
بإشعار  ستوكهولم  في  المجلس  أمانة  إلى 
الوقت  نفس  وفي  المنظمة،  من  باالنسحاب 

االتحادية  لروسيا  الفيدرالية  الجمعية  قررت 
لبحر  البرلماني  المؤتمر  من  االنسحاب 

البلطيق«.
وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن إنهاء 
البلطيق  بحر  دول  مجلس  في  العضوية 
المنطقة،  في  روسيا  وجود  على  يؤثر  لن 
طرد  »محاوالت  أن  على  تشديده  مضيفا 
بلدنا من بحر البلطيق محكوم عليها بالفشل. 
يتحلون  الذين  الشركاء  مع  العمل  سنواصل 
بالمسؤولية، وتنظيم النشاطات حول القضايا 
الرئيسة لتنمية منطقة البلطيق التي هي تراثنا 

المشترك، وحماية مصالح مواطنينا«.
ق ـ د

نائب رئيس مجلس األمن الرويس، دميرتي ميدفيديف:

الدرع النووي الروسي »يهدئ« من يحاول دفعنا 
إلى حرب عالمية ثالثة
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تاج الدين 

كل  بلماضي  جمال  الوطني  الناخب  يتابع 
الخضر  أوصغيرة بخصوص العبي  كبيرة 
الدوريات  مختلف  في  ينشطون  الذين 
األوروبية، وإن كان اغلب الالعبين يتألقون 
فإن بعض الالعبين يعانون في شاكلة الهداف 

التاريخي لـ »الخضر«إسالم سليماني  
الجزائري إسالم سليماني في  الدولي  شرع 
المقبل  الموسم  له  يلعب  فريق  عن  البحث 
 حسب ما كشفت عنه وسائل إعالم برتغالية.
وقالت صحيفة ” ريكورد” في تقرير لها، ، بأن 

إسالم الذي سافر إلى موناكو بدأ في دراسة 
األمر مع وكيل أعماله خاصة وأن مستقبله 
كما  لشبونة  بفريق سبورتينغ  مقترنا  يعد  لم 
 أكده المدرب روبن أموريم في وقت سابق.
الهّداف  أن  أوضح  المصدر  نفس 
متردد  كان  الجزائري  للمنتخب  التاريخي 
قرر  لكنه  “األسود”،  نادي  مغادرة  في 
وضعيته. في  للنظر  فرنسا  إلى   السفر 
موقع” ليونينو” الذي يهتم بأخبار ومستجدات 
سليم”،  السوبر   ” بأن  أوضح  سبورتينغ 
التفكير  أجل  من  استراحة  فترة  في  يتواجد 
خارج  بأنه  علم  على  فهو  قادم،  هو  فيما 

يعاني  أخرى  جهة  أموريم.ومن  حسابات 
،وهوما  التركي  فريقه  مع  فيغولي  سفيان 
جعله يفكر بجد هذه المرة للرحيل وقد يعود 

هو اآلخر إلى الدوري اإلسباني.
يختلف  ال  فياريال  في  ماندي  عيسى  حال 
حيث  وفيغولي  سليماني  كثيرا عن وضعية 
حسابات  في  يدخل  وال  اآلخر  هو  يعاني 
المقابالت  معظم  في  وغاب  إمري   مدربه 
رابطة  أو  اإلسبانية  البطولة  في  سواء 
األبطال ،رغم أنه يعتبر من أحسن المدافعين 
في منصبه ، وغير مستبعد أن يغير ماندي 
الحالي.وال  المدرب  بقاء  حال  في  األجواء 

يختلف اثنان في أن باليلي لم يبرز بالشكل 
المنتظر مع فريقه الجديد في فرنسا رغم أنه 
عاد في آخر الجولتين ليفرض نفسه كأساسي 

في تشكيلة  ناديه 
ويظل قائد الخضر يصن ع الحدث ، حيث 
العالم  في  الالعبين  أحسن  من  واحدا  صار 
سيتي   مانشيستر  في  كنجم  نفسه  وفرض 
في  الموسم  في  العب  أحسن  قائمة  ودخل 

السيتي إلى جانب دوبروين وسيلفا . 
الدولي  الالعب  اختير  آخر  سياق  في 
التشكيلة  ضمن  زروقي  رامز  الجزائري، 
الدوري  من  واألخيرة   34 للجولة  المثالية 
مع  تألقه  نظير  وذلك  الممتاز،  الهولندي 
األخيرة  مواجهته  في  أنشخيدة  تفينتي  ناديه 
الماضي. األحد  يوم  روتردام،  فينورد   أمام 
وأدرج موقع “بي.زاد.سي.سبور” الهولندي، 
العبا   11 أفضل  ضمن  “الخضر”  نجم 
لالنتباه  الالفت  بتألقه  مشيدا  األسبوع،  لهذا 
لتحقيق  تفينتي  قيادة  في  الكبيرة  ومساهمته 
فوز ثمين خارج الديار على حساب فينورد 
مقابل  هدفين  بنتيجة  إنتهى  الذي  روتردام 
وهو   10 من   7.5 تقييم  منحه  كما  واحد 
ثاني أفضل تقييم وضعه في تشكيلة األسبوع 

األخير من منافسة “اإليرديفيزي”.
بن  رامي  »الخضر«  مدافع   ويتواجد 
صار  بعدأن   ، أحواله  أحسن  في  سبعيني 
وخارجها  ألمانيا  في  اإلعالم  وسائل  حديث 
وهو مرشح للعب في أكبر النواجد وأبرزها 
دورتموند الذي باشر المفاوضات مع فريقه 

وحتى برشلونة الساعي النتدابه 
تنتظره  الوطني  المنتخب  فإن  للتذكير 
جوان  من  الرابع  يوم  أوغندا  أمام  مواجهة 
المقبل، بملعب وهران الجديد وذلك لحساب 
تصفيات أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.
الفريق  لمواجهة  السالم  دار  إلى  التنقل  قبل 

التانزاني.

القدم ألقل من  الجزائري لكرة  الوطني  المنتخب  يواجه 
 25 و   22 يومي  وديا،  الفلسطيني  نظيره  سنة،   23
مايو بالجزائر العاصمة، تحضيرا للمشاركة في الطبعة 
سابقا(  تولون  )دورة  ريفيلو«  »موريس  لدورة   48
حسبما  المقبل،  يونيو   12 الى  مايو   29 من  المبرمج 
الجزائرية  االتحادية  من  الثالثاء  اليوم  »وأج«  علمته 

)فاف(.
نور  المدرب  بقيادة  الوطني،  المنتخب  العبو  ويدخل 
الفني  بالمركز  تحضيري  تربص  في  علي،  ولد  الدين 
من  ابتداء  العاصمة(  )الجزائر  موسى  بسيدي  الوطني 

مايو  من   28 غاية  الى  األربعاء  غد  يوم 
الجاري.

الفريق الجزائري  وفي دورة تولون، يتواجد 
كولومبيا،  رفقة  الثالثة  المجموعة  ضمن 
اليابان وجزر القمر، حيث يدشن »الخضر« 
قبل  اليابان،  أمام  مايو   31 يوم  المنافسة 
مالقاة كولومبيا يوم 3 يونيو، ثم جزر القمر 

6 يونيو القادم. بتاريخ 
اختتم  قد  سنة،   23 من  أقل  منتخب  وكان 
الماضي  االربعاء  التحضيري  معسكره 
بسيدي موسى، والذي تخللته مباراة ودية مع 

أكابر نجم بن عكنون )فوز 2-1(.
األول  آخرين،  تربصين  الفريق  خاص  كما 
شهر مارس خارج الوطن، تخللته مباراتان وديتان امام 
فيما   ،)0-0 تعادل  )خسارة0-1،  بنواكشوط  موريتانيا 
بسيدي  الفارط  أبريل   16 الى   13 من  الثاني  أجري 

موسى.
وتحضر هذه الفئة لتصفيات كأس افريقيا لالمم2023-، 
 27 الى   19 من  األول  التصفوي  الدور  يجرى  حيث 

القادم. سبتمبر 
 2 بين  ما  الفترة  في  االفريقية  النهائيات  تقام  حين  في 
المنظم،  البلد  تحديد  انتظار  2023  في  نوفمبر   26 و 
الى  مؤهلة  ستكون  القارية  المنافسة  هذه  ان  العلم  مع 

األلعاب األولمبية 2024 بباريس.

أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم »كاف« رسميا 
عن إقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين 

األهلي والوداد المغربي، في المغرب.
ونشر »كاف« عبر موقعه الرسمي تأكيدا بأن 

ملعب  على  سيقام  إفريقيا  أبطال  دوري  نهائي 
مايو   30 يوم  البيضاء  بالدار  الخامس  محمد 

الجاري.
وكان األهلي تأهل إلى المباراة النهائية بعد تغلبه 

على وفاق سطيف الجزائي بنتيجة 
المباراتين،  مجموع  في   )6-2(
الوداد مقعده في نهائي  بينما حجز 
البطولة بعد تغلبه على بترو أتلتيكو 

بأربعة أهداف مقابل هدفين.
النادي  بين  األزمة  وتصاعدت 
لكرة  اإلفريقي  واالتحاد  األهلي 
القلعة  مسوؤلو  قرر  حيث  القدم، 
في  رسمية  شكوى  تقديم  الحمراء 
يطلب  الدولية،  الرياضية  المحكمة 
إقامة  »كاف«  قرار  إلغاء  فيها 
في  إفريقيا  أبطال  دوري  نهائي 
المغرب على ملعب محمد الخامس 
الثاني على التوالي، مطالبين  للعام 

بتوفير العدالة وتكافؤ الفرص.
إقامة  على  »كاف«  وأكد 
على  اإلفريقية  نهائي الكونفدرالية 
ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في 
المقبل  الجمعة  يوم  بنيجيريا،  أويو 

20 مايو الجاري.
ووصل فريقا نهضة بركان المغربي وأورالندو 

بايرتس إلى نهائي كأس الكونفيدرالية.
وكاالت

تحدث إريك تن هاج، مدرب مانشستر يونايتد الجديد، عن مستقبل المهاجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة األولى منذ اإلعالن عن دخوله إلى ملعب 
»أولد ترافورد«. ومن المقرر أن يكون رونالدو هو المهاجم الوحيد للشياطين 

الحمر عند وصول تين هاج، مع انتهاء عقد إدينسون كافاني هذا الصيف.
وادعت بعض المصادر الصحفية أن إيريك تين هاج ال يفكر باالعتماد على 
كريستيانو رونالدو في الموسم القادم مع مانشستر يونايتد، وطلب من إدارة 

النادي التخلص منه في الصيف.
فيما خرجت تقارير أخرى تقول أن رونالدو نفسه ال يريد البقاء في صفوف 
أوروبا  أبطال  دوري  إلى  التأهل  في  الفريق  فشل  بعد  اإلنجليزي،  النادي 
الموسم القادم. وأنهى إريك تن هاج عقده مع أياكس أمستردام قبل ستة أسابيع 

من بدء العمل في مانشستر يونايتد.
الموسم، في تصريحات  هذا  األخيرة ألياكس  المباراة  بعد  المدرب  وتحدث 
نقلتها صحيفة »ديلي ميرور« البريطانية:«ابتداء من الغد سيكون تركيزي 

منصبا على مانشستر يونايتد، سأقوم بالطبع بالتعمق في األمور هناك«.
وتابع:«رونالدو؟ ما يجب أن أقوله بشأنه هو أنه ال يزال عليَّ أن أبدأ التحليل 
التفصيلي، ال يزال يتعين عليَّ العمل مع الفريق. لكن دعني أوضح أنه يوجد 
الكثير من الالعبين الجيدين في مانشستر يونايتد، علينا أن نجعلهم يعملون 

كفريق واحد، لكن بالنسبة لرونالدو، إنه عمالق«.
بالكامل،  يونايتد  في  فريقه  تشكيل  إلعادة  هاج  تين  خطط  من  الرغم  على 
فمن الواضح أن مهاجم ريال مدريد السابق يلعب دورا محوريا في خططه، 

ويمكن أن يكون الرقم الذي يبني فريقه حوله على المدى القصير.
مؤخرا،  نونيز  وداروين  كين  هاري  بأمثال  النادي  ربط  تم  فقد  ذلك،  ومع 

وكالهما ليسا من عيار الالعبين لتدفئة مقاعد البدالء.
صحيفة ميرور

مدرب مانشستر يونايتد يكسر 
صمته بشأن مستقبل رونالدو 

مع »الشياطين الحمر«

رسميا.. كاف يحسم الجدل ويعلن 
موعد وملعب نهائي دوري أبطال 

إفريقيا بين األهلي والوداد

المنتخب الوطني ألقل من 23 سنة:
تحديد يومي 22 و 25 مايو إلجراء المبارتين 

أمام فلسطين

 ...  أخبــار محرتفينا 

ميالن،  فريق  مدافع  هيرنانديز  ثيو  الفرنسي  دخل 
تاريخ الدوري اإليطالي لكرة القدم بعد تسجيله هدفا 
رائعا ضد أتاالنتا ضمن منافسات الجولة الـ37 قبل 

األخيرة من »الكالتشيو«.
من  بالكرة  الوصول  هيرنانديز في  ونجح 
بالقرب  وصل  حتى  فريقه  جزاء  منطقة 
متقنة  كرة  أن يسدد  مرمى أتاالنتا، قبل  من 

بيسراه ويرسلها لمعانقة الشباك.
كرة  إلحصائيات  العالمية  »أوبتا«  شبكة  وحسب 
قدرها  مسافة  بالكرة  هيرنانديز ركض  فإن  القدم، 

71.6 مترا قبل تسجيل الهدف أمام أتاالنتا.
وأضافت أن هذه أطول مسافة قطعها العب بالكرة 
أن  منذ  اإليطالي  الدوري  في  الشباك  زيارة  قبل 
في  البيانات  من  النوع  هذا  بجمع  »أوبتا«  بدأت 

موسم 2014-2015.
يذكر أن المباراة أقيمت أمس األول وانتهت بفوز 

»الروسونيري« بهدفين نظيفين.
وكاالت

غزال يف حرضة الّرئيَسني 
تبون وأردوغان

ميسي يسعى لشراء نادي إنتر ميامي
قبل االنتقال إليه

ذكرت صحيفة »ماركا« أن األرجنتيني ليونيل ميسي يخطط لالستثمار في عالم كرة القدم وشراء 
أسهم في نادي إنتر ميامي األمريكي.

حدا  يضع  أن  بعد  األمريكي  الدوري  إلى  باالنتقال  الحالي  جيرمان  سان  باريس  وارتبط نجم 
لمسيرته في المالعب األوروبية، ويعد إنتر ميامي األكثر اهتماما بالتعاقد معه، علما أن هذا النادي 

مملوك حاليا لديفيد بيكهام أسطورة الكرة اإلنجليزية.
ثم  جيرمان،  سان  باريس  مع  آخر  لموسم  ميسي  ليونيل  سيبقى   ،DirecTV قناة  ووفقا لتقرير 
الدوري  إلى  األخيرة  تكون وجهته  أن  المتوقع  2023، ومن  صيف  في  النادي  عن  سيرحل 

األمريكي.
وأضاف التقرير أن الالعب البالغ من العمر 34 عاما سينتقل للعب مع نادي إنتر ميامي األمريكي، 
لكن قبل أن يفعل ذلك، سيقوم بشراء %35 من أسهم النادي، كتجربة أولى له كمستثمر في عالم 

األندية.
وقال خورخي ماس، المدير التنفيذي إلنتر ميامي ، لصحيفة »ميامي هيرالد« في فبراير الماضي: 

»ال يزال ليو ميسي أحد أفضل الالعبين في العالم، ومهاراته لم تتضاءل«.
ماركا

أمسية وداع نجميه جورجو كيليني  2-2 في  أمام ضيفه التسيو  التعادل  يوفنتوس في فخ  سقط 
واألرجنتيني باولو ديباال يوم االثنين، في ختام الجولة الـ37 من الدوري اإليطالي لكرة القدم.

وتقدم فريق »السيدة العجوز« بهدفين عن طريق الصربي دوشان فالهوفيتش واإلسباني ألفارو 
موراتا في الدقيقتين 10 و36 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني تمكن الضيوف من فرض التعادل بهدفي البرازيلي أليكس ساندرو بالخطأ في 
مرماه والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش في الدقيقتين 51 و6+90 على التوالي.

وحظي كيليني البالغ 37 عاما بتكريم جماهير يوفنتوس عندما غادر الملعب في الدقيقة 17، وهو 
توقيت رمزي داللة على 17 موسما أمضاها من فريق »السيدة العجوز«، تاركا مكانه للدولي 

الهولندي ماتيس دي ليخت.
ولعب كيليني اليوم دقائقه األخيرة مع يوفنتوس على ملعب »أليانز ستاديوم« بعدما أكد األسبوع 

الماضي رحيله في نهاية الموسم الحالي.
زمالءه   ،2005 عام  معه  مسيرته  بداية  منذ  يوفنتوس  مع  لقبا  بـ19  توج  الذي  كييليني  وحيا 
بابتسامة عرضية ومنح شارة القيادة إلى صانع األلعاب الدولي األرجنتيني باولو ديباال الذي ودع 
الجماهير في الدقيقة 78 تاركا مكانه للنرويجي مارتن بالومبو كونها مباراته األخيرة أيضا في 
صفوف الفريق، ألن عقده ينتهي هذا الصيف أيضا ولم يتوصل إلى اتفاق مع المسؤولين لتمديده.
وانضم ديباال البالغ 28 عاما إلى يوفنتوس في العام 2015 وأحرز معه لقب الدوري خمس مرات 

وجائزة أفضل العب في موسم 2020.
االنتصارات  سكة  الى  بالعودة  النفس  يمني  يوفنتوس  وكان 
النهائية لمسابقة كأس إيطاليا األربعاء  المباراة  عقب خسارته 
)الوقت  التمديد  بعد   2-4 ميالن  إنتر  غريمه  أمام  الماضي 
الضائع  بدل  الوقت  في  فوزه  في  فرط  لكنه   ،)2-2 األصلي 
فاكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 70 نقطة في المركز 
الرابع مقابل 63 نقطة لفريق التسيو صاحب المركز الخامس 

على جدول ترتيب فرق »الكالتشيو«.
 أ ف ب

شباب قسنطينة يحيل عكاشة 
عىل المجلس التأديبي

الثالثاء،  اليوم  قسنطينة،  شباب  نادي  إدارة  مجلس  أعلن 
التأديبي،  المجلس  على  عكاشة،  حمزاوي  الالعب  إحالة 
على خلفية ما بدر منه مع نهاية مباراة الجولة الثالثين من 

دور المحترفين الجزائري، أمام اتحاد بسكرة.
وكان عكاشة قد ثار في وجه المدرب خير الدين مضوي، 
عقب نهاية اللقاء بالتعادل السلبي، بسبب عدم إشراكه طيلة 
التسعين دقيقة، قبل أن يقرر المدرب إحالته على المجلس 

التأديبي، مع منعه من المشاركة في التدريبات.
وقال النادي القسنطيني في بيان عبر صفحته الرسمية على 
»فيسبوك«: »تطبيًقا لقوانين تشريع العمل، وأيًضا القانون 
إدارة  قررت  األسهم،  ذات  الرياضية  للشركة  الداخلي 
الشركة الرياضية، تعليق ممارسة العمل لالعب حمزاوي 

عكاشة إلى حين مثوله أمام مجلس تأديب الشركة«.
التي  التجاوزات  في  للفصل  جاء  التعليق  وأضاف »قرار 
النادي  بين  جمع  الذي  اللقاء  نهاية  عقب  منه  صدرت 

الرياضي القسنطيني، واتحاد بسكرة«.

العب ميالن الفرنيس
ثيو هرينانديز يدخل 

تاريخ الدوري اإليطايل 
بهدف ممزي

وكيل غاريث بيل يؤكد 
رحيله عن ريال مدريد.. 

ويحدد وجهته
أكد جوناثان بارنيت، وكيل أعمال الالعب الويلزي غاريث بيل مهاجم ريال 

مدريد اإلسباني، قرب رحيل الالعب البالغ 32 عاما عن الفريق الملكي.
وينتهي عقد بيل مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وقد اتخذ بطل »الليغا« 
قرارا بعدم التجديد له. وأكد بارنيت خالل تصريحات صحفية اليوم االثنين، أن 
بيل سيغادر ريال مدريد عقب نهاية الموسم الجاري ورجح فكرة عودته إلى 

الدوري اإلنجليزي.
وغاب بيل عن معظم مباريات ريال مدريد هذا الموسم، سواء بداعي اإلصابة، 
في  آخرين  بمهاجمين  الدفع  أنشيلوتي  كارلو  اإليطالي  المدرب  أو لتفضيل 

المباريات.
وكاالت

اجتماع بين باريس سان 
جيرمان ومبابي لمناقشة 

تجديد عقده
أكدت تقارير صحفية، اليوم الثالثاء، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 

سيجتمع بالعبه كيليان مبابي، لبحث إمكانية تجديد عقده مع الفريق.
باريس سان  نادي  فإن مسئولي  الفرنسية،  ميركاتو«  فوت   “ وحسب صحيفة 
في  بالبقاء  إلقناعه  األربعاء،  وغًدا  اليوم،  مساء  بمبابي  سيجتمعون  جيرمان 

صفوف الفريق.
 ، مدريد  ريال  لـ  االنضمام  على  يتفق  لم  مبابي  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
ولم يتخذ قراره الخاص بمستقبله حتى اآلن، عكس ما ذكرت بعض التقارير 

الصحفية، كما أنه لم يجتمع بمسئولي نادي العاصمة اإلسبانية.
كانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت توصل مبابي التفاق مع ريال مدريد 

لالنتقال لصفوفه الصيف المقبل.
وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

عين الجزائر

نادي  العب  غزال  رشيد  الجزائري  تلقى 
التركي رجب  الرئيس  من  دعوة  بشكتاش، 
طيب أردوغان، لحضور مأدبة عشاء، على 
عبد  الجزائرية  الجمهورية  رئيس  شرف 

المجيد تبون.
نشرها  في صورة  الجزائري  النجم  وظهر 
أمس  تويتر  على  الرسمي  حسابه  عبر 
ويتجاذب  الرئيسين  يتوسط  وهو  الثالثاء، 

أطراف الحديث مع أردوغان.
ويمتلك غزال شعبية كبيرة في تركيا، إذ يعد 
وقدم  هناك،  المحترفين  الالعبين  أبرز  أحد 
رفقة  للغاية  مميزة  مستويات  الموسم  هذا 

نادي بشكتاش.
المنتخب  رفقة  شارك  قد  غزال  وكان 
الجزائري في مباراة الدور الفاصل المؤهل 
أمام   2022 قطر  العالم  كأس  لنهائيات 
كبديل،  شارك  حيث  الكاميرون،  منتخب 
سجله  الذي  الوحيد  الهدف  تمريرة  وقدم 

المحاربون عبر المدافع أحمد توبة.

فوزي غالم يقرتب
من التسيواإليطايل 

ترغب  األفق،  في  أوروبي  فريق  يلوح 
إدارته في انتداب الالعب الدولي الجزائري 
االنتقاالت  سوق  في  غالم،  فوزي  السابق 

الصيفية المقبلة.
سنة(   31( فوزي غالم  عقد  مّدة  وتنقضي 
جوان  من   30 الـ  في  نابولي،  نادي  مع 
اإليطالي  الفريق  إدارة  أن  ِعلما  المقبل. 
أعلمت المدافع الجزائري في تاريخ سابق، 
آخر  غالم  وسيخوض  العقد.  تجديد  ِبعدم 
المقبل،  األحد  نابولي  فريق  مع  له  مباراة 
إطار  ضمن  سبيسيا.  نادي  المضيف  ضد 
البطولة  الـ 38 والختامية من عمر  الجولة 
التسيو  نادي  مسؤولو  ودخل  اإليطالية. 
أعمال  ُممثّلي  مع  مفاوضات  في  اإليطالي 

غالم، على أمل انتدابه هذه الصائفة.
ويُشرف على أعمال فوزي غالم “المناجير” 
مثلما  مينديز،  جورجي  الشهير  البرتغالي 
وبرناردو  رونالدو  لِكريستيانو  الشأن  هو 
التقني  ويعرف  مورينيو.  وجوزي  سيلفا 
فريق  التسيو  مدرب  ساري  ماورتيسيو 
الّرغبة  وراء  وهو  الجزائري،  العبه  جيّدا 
“توتو  المحلّي  الموقع  يقول  انتدابه.  في 

ميركاتو” في تقرير له نشره، الثالثاء.

نب سبعيني يتصدر قائمة 
الهدافني يف مركز الظهري 

بـ “البوندسليغا”
تصدر الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، 
قائمة أكثر الالعبين تهديفا، في مركز الظهير 
بالدوري األلماني “البوندسليغا”. وهذا، بعد 
تمكنه من تسجيل أربعة أهداف في الموسم 

الحالي، مع فريقه بوريسيا موشنغالدباخ.
األيسر  الظهير  تقاسم  جديدة،  إحصائية  في 
صدارة  سبعيني،  بن  رامي  الجزائري، 
بوريسيا  رفقة العب  “البوندسليغا”،  هدافي 
غيريرو.  رافاييل  البرتغالي  دورتموند، 
وهذا، برصيد أربعة أهداف كاملة، وخلفهما 
كل من األلماني ديفيد راوم العب هوفنهايم 
برصيد  هنريكس  بنيامين  اليزبرج  ومدافع 
بحس  يتمتع  سبعيني  بن  وبات  أهداف.   3
بوريسيا  بنادي  التحاقه  منذ  كبير،  تهديفي 
قادما   2019 عام  األلماني،  موشنغالدباخ 
من نادي رين الفرنسي، الذي توج معه بلقب 
النمساوي  المدرب  جعل  ما  فرنسا،  كأس 
أدولف هوتر، يراهن عليه كثيرا في القاطرة 

األمامية، خاصة في الكرات الثابتة.
وقت  أي  من  أكثر  سبعيني  بن  واقترب 
النادي األماني هذه  الرحيل عن  مضى من 
الصائفة، بعد العروض الكثيرة التي وصلته 

من أندية أوروبية كبيرة.
جمعها :تاج الدين  

 يوفنتوس يتعادل مع التسيو
في أمسية وداع كيليني وديباال



عين على الرياضة

اللقب  حامل  ميلووكي باكس  خسر 
سيلتيكس  بوسطن  أمام   4-3
السلة األميركي  كرة  دوري  ليودع 
ثقيلة  هزيمة  NBA بعد  للمحترفين 

81-109 في المباراة السابعة.
ميامي  لمواجهة  سيلتيكس  وتأهل 
هيت في نهائي الشرق وهي السلسلة 

التي تنطلق يوم الثالثاء المقبل.  
يانيس  اليوناني  أن  ورغم 
في  العب  أفضل  أنتيتوكونمبو، 

ساهم  الماضي،  الموسم  نهائيات 
وتسع  متابعة   20 نقطة،  بـ25 
تكن  لم  أنها  إال  حاسمة،  تمريرات 
المسار  على  فريقه  إلبقاء  كافية 

الصحيح للدفاع عن لقبه.
وقال العمالق بعد الخروج »الخسارة 
تؤلم ولكن آمل أن تحّفزنا...أنا فخور 
بذلوه.  الذي  وبالمجهود  بالشباب 

كانت لدينا فرص للفوز«.
التدريب  معاودة  »أريد  وتابع 

في  الجوانب  بعض  وتحسين 
جيدة  أكون بصحة  أن  وآمل  أدائي، 
في  العاشر  بموسمي  أستمتع  وأن 

الدوري«.
الرميات  عن  مميًزا  بوسطن  وكان 
الثالثية محرًزا 22 من 55 محاولة، 
بينها سبع لغرانت وليامس الذي أنهى 
اللقاء مع 27 نقطة، مقابل أربع فقط 

لميلووكي من 33.
بخمس  تايتوم  جايسون  ساهم  كما 

المباراة  إلنهاء  طريقه  في  ثالثيات 
بايتون  أضاف  فيما  نقطة،   23 مع 
مقاعد  من  ثالثيات  أربع  بريتشارد 

البدالء من أصل 14 نقطة.
جروي  ساهم  باكس،  جانب  من 
 15 مقابل  نقطة  بـ21  هوليداي 
 10 أضاف  الذي  لوبيز  لبروك 

متابعات.
وكشف مدرب سلتيكس إيكي أودوكا 
بشراسة  للتسديد  وليامس  شّجع  أنه 
من  »قلل  باكس  أن  معتبًرا  أكبر، 
احترام« الالعب بعدم فرض رقابة 

مشددة عليه.
له  »قلت  الفوز  بعد  أودوكا  قال 
من  يقللون  هم  بحرية.  يلعب  أن 
المباريات  من  أكثر  الليلة  احترامك 

السابقة في السلسلة«.
فيما أكد وليامس أنه كان سعيًدا جًدا 
إلعب  رّدد  »الجميع  التحدي  بقبول 
قلت  لذا  التسديد  في  استمر  بحرية، 
ذلك،  يشجعون  هم  حسًنا،  لنفسي 
ممتًعا،  االمر  كان  أستفيد.  أن  يجب 

كان من الرائع أن نحصد الفوز«.
مايك  ميلووكي  مدرب  يقدم  ولم 
مقًرا  للخسارة  حجة  أي  بودنهولزر 
االفضل  الفريق  كان  بوسطن  أن 
أكون  أن  يمكنني  »ال  السلسلة  في 
أكثر فخًرا بالفريق. حققنا العديد من 
النجاحات سوًيا ولكن اليوم اصطدمنا 

بالحائط وكانت نهايتنا«.
بيين سبورت

األربعاء 18 ماي 2022 م
الموافق لـ 17 شوال 1443 هـ
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الدوري األمريكي للمحرتفني 

بوسطن سيلتيكس يقيص ميلووكي باكس 
ويتأهل لنهايئ الرشق

مالكمة/ مونديال السيدات 
2022: الجزائريتان خليف 

وشايب أمام الهولندية 

تواجه المالكمتان الجزائريتان إيمان خليف )63 كلغ( وإشراق شايب 
العالم  بطولة  من  ال12  للطبعة  نهائي  نصف  الدور  في  كلغ(   66(
للمالكمة )سيدات( الجارية بمدينة اسطنبول التركية، اليوم  األربعاء، 

كال من الهولندية هاينم شيلسي والكندية كافاناغ شارلي.
وتلتقي ايمان خليف منافستها الهولندية، هاينم شيلسي، لحساب المنازلة 
الثامنة في برنامج الحصة األولى للدور نصف النهائي التي تنطلق في 
حدود منتصف النهار بتوقيت الجزائر، فيما ستكون مواطنتها إشراق 
الدور، عندما  الثانية من ذات  للحصة  السابعة  بالمنازلة  شايب معنية 
بتوقيت  الساعة )00ر16  اعتبارا من  كافاناغ شارلي  الكندية  تواجه 

الجزائر(.
وكانت المالكمتان خليف وشايب، قد حققتا، أمس االثنين، أول إنجاز 
الذهبي  المربع  بلغتا  عندما  الجزائرية  النسوية  المالكمة  تاريخ  في 
لكل منهما، على  البرونزية  الميدالية  المونديال، لتضمنان رسميا  من 

االقل.
أنيتا  البولونية   على   شايب  اشراق  فازت  النهائي،  ربع  الدور  في 
بافلينا  أولغا  اليونانية  عقبة  خليف  تجاوزت  فيما   ،)3-2( ريجييلسكا 

باباداتو بواقع )5-0(.
وتعد خليف، ابنة مدينة تيارت )23 سنة(، من بين األسماء الجزائرية 
التي يتوسم فيها المختصون القدرة على تشريف األلوان الوطنية في 
تتويجها  بعد  جيدة  نتائج  وتحقيق  التألق  وبإمكانها  الدولية،  المحافل 
بالميدالية الذهبية في الطبعة ال37 من دورة »سترانجا« التي جرت 
يتوجب  النهائي  بلوغ  أجل  ومن  )بلغاريا(،  بصوفيا  المنصرم  يناير 
البطولة  برونزية  صاحبة  سنة(   23( شيلسي  على  التفوق  عليها 

األوروبية ألقل من 20 سنة في 2019.
بالكندية  تلتقي  عندما  صعبة  مهمة  أمام  شايب  ستكون  جهتها،  من 
بودابيست  مونديال2018-  ذهبية  على  المتحصلة  شارلي،  كافاناغ 

)المجر(.
ثمن  الدور  في  كلغ(   50( بوعالم  رميساء  مشوار  توقف  وبالمقابل، 
النهائي بعد خسارتها أمام التركية، كاكيروغلو بوس ناز. وفي الدور 
اليابانية  عقبة  بنجاح  تجاوزت  قد  الجزائرية  المالكمة  كانت  األول، 

شينوهارا هيكارو ب)4-1(.
بعد  األول  الدور  من  كلغ(،   48 )فئة  منصوري  فتيحة  أقصيت  كما 

انهزامها أمام الفنزويلية كادينو روخاس تايونيس )0-5(.
قبل  يوم األحد من  للمالكمة  النسوية  العالم  فعاليات بطولة   وافتتحت 
قياسية  بمشاركة  كريمالف،  أومار  للعبة،  الدولية  االتحادية  رئيس 
عبر  وتتنافسن  الجزائر  منها  دولة   73 تمثلن  مالكمة   310 بلغت 

12 وزنا.
وأج

نجحت بسنت حميدة بطلة مصر فى 
ألعاب القوى فى التتويج بميداليتين 
ببطولة  مشاركتها  خالل  ذهبيتين 
أحرزت  حيث  الدولية،  التشيك 
ذهبية سباق 100 متر عدو وسباق 

200 متر عدو.
متر   100 سباق  ذهبية  وحققت 
عقب حصولها على المركز األول 
سباق  وفى  ثانية   11,12 بزمن 
األول  المركز  احرزت  متر   200

بزمن قدره 22,78 ثانية.
وجاء تتويج بسنت في وقت زمني 
أجريت  ساعات  ثالث  فى  قياسى 
سباقي  ونهائيات  تصفيات  فيها 
تلك  كل  عدو..  متر  و200   100

النجاحات تحققت رغم الظروف الصحية 
التي كانت تعانيها بسنت خالل مشاركتها 

حيث تعرضت لإلصابة بنزله معوية.
حميدة  بسنت  البطلة  وحافظت 
السرعة  لسباقات  صدارتها  على 
وعربية. مصرية  العبة   كأسرع 
ويقود تدريب بسنت الكابتن محمد عباس 

مدرب المنتخب القومي .
إدارة االتحاد  ومن جانبه حرص مجلس 
الدكتور  القوى برئاسة  المصري أللعاب 
والمدير  ادارته  ومجلس  شاهين  سيف 
الفني لالتحاد الدكتور محمد عبدالرؤوف 
على تهنئة البطلة بسنت حميدة على هذا 

االنجاز و التتويج بذهبيتين.
صدى البلد

بسنت حميدة تهدي مصر  ذهبيتين في بطولة التشيك 
الدولية أللعاب القوى

بطولة  من  لثاني  ا الدور  إلى  خاتشانوف  كارين  الروسي  تأهل 
على  االثنين  ليوم  ا تغلبه  بعد  المضرب  لكرة  الفرنسية  ليون 

مقابل. دون  بمجموعتين  سيمون  جيل  الفرنسي 
نظيفتين،  بمجموعتين  لمصلحته  المباراة  خاتشانوف  وحسم 

دقيقة.  32 و واحدة  ساعة  خالل   ،6-4 و  6-1 بواقع: 
المقبل  الدور  في  عاما   25 لبالغ  ا الروسي  النجم  وسيواجه 
مليون  نصف  من  أكثر  جوائزها  مجموع  لبالغ  ا البطولة  من 
على  بدوره  لفائز  ا مولتشان  أليكس  السلوفاكي  يورو، 
بواقع:  رد،  دون  بمجموعتين  تسونغا  ويلفريد  جو  الفرنسي 

.6-4 4-6 و
عالم  اعتزاله  مؤخرا  أعلن  عاما   37 لبالغ  ا سيمون  أن  يذكر 

الجاري. الموسم  بنهاية  الصفراء  الكرة 
وكاالت

الروسي خاتشانوف 
يصعد إلى الدور الثاني 

من بطولة ليون 
الفرنسية للتنس

وفاة مالكم ألماني من أصول تركية  
داخل حلبة النزال

توفي المالكم األلماني ذو األصول التركية ،موسى ياماك، خالل نزال أقيم في مدينة غارشينغ 
باي مونيخ، وفقا لصحيفة »بيلد« األلمانية.

ووقعت المأساة يوم األحد الفائت أثناء مواجهة مع المالكم األوغندي حمزة وانديرا.
وسقط ياماك البالغ 38 عاما فجأة على أرض حلبة المالكمة قبل بدء الجولة الثالثة، وتم نقله 

إلى المستشفى، لكن لم يتمكن األطباء من إنقاذه.
ألمانية  إعالم  وسائل  وقالت 
أن السبب الرسمي للوفاة إصابة 
عضلة  في  باحتشاء  المالكم 

القلب.
محترفا  ياماك  موسى  وأصبح 
 ،2017 المالكمة عام  عالم  في 
وفاز في نزاله األخير في نوفمبر 
 WBFed بلقب   ،2021

الدولي.
المصدر: لينتا.رو

الروسية ماكاروفا 
تصعد إلى الدور الثاني 
من بطولة ستراسبورغ 

للتنس
تأهلت الروسية يكاتيرينا ماكاروفا إلى الدور الثاني من 
بفوزها  المضرب  لكرة  الفرنسية  ستراسبورغ  بطولة 
اليوم الثالثاء على الرومانية سورانا كيرستيا بمجموعتين 
بنتيجة  األولى  المجموعة  ماكاروفا  وخسرت  لواحدة. 
منافستها  على  الطاولة  وتقلب  تنتفض  أن  قبل   ،6-1
و6-2،   6-3 بواقع:  متتاليتين،  بمجموعتين  بفوزها 
لتحسم المباراة لمصلحتها خالل ساعة واحدة و34 دقيقة.
أوكيان  الفرنسية  المقبل،  الدور  في  ماكاروفا  وستواجه 
كونيوخ  آنا  الكرواتية  على  بدورها  الفائزة  دودين 
بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 2-6 و1-6 

و7-5.



يشـكل موسـم جـز صـوف المواشـي 
مناطـق  بمختلـف  للمربيـن  فرصـة 
عـادات  إلحيـاء  غردايـة  واليـة 
اجتماعيـة متوارثـة وسـط أجواء من 

والتضامـن. المـودة 
الـذي  السـنوي  الحـدث  هـذا  ويجمـع 
تفرضـه  مـا  رغـم  بـه  يحتفـى  الزال 
إكراهـات  مـن  المعاصـرة  الحيـاة 
عديـد مربـي األغنـام الذيـن يحذوهـم 
الحمـاس الفيـاض والتآخـي فـي إطـار 
"التويـزة  بــ  اجتماعيـا  يعـرف  مـا 
للقيـام  التطوعـي(  الجماعـي  )العمـل 

األغنـام. صـوف  جـز  بعمليـة 
وعـادة مـا تتـم هـذه العمليـة فـي فتـرة 
الربيـع  فصـل  نهايـة  فيهـا  تتقـارب 
بمشـاركة  الصيـف  فصـل  بدايـة  مـع 
جماعـي  بشـكل  المدعويـن  المربيـن 
بنقـاط  الطلـق  الهـواء  فـي  بهـا  للقيـام 
تقـع عمومـا علـى مسـتوى منخفضات 
أوديـة المنطقـة، مثلما شـرح لـ "وأج" 
العربـي  أوالد  قـادة  الحـاج  عمـي 
ذات  فـي  ومسـؤول  مربـي  -وهـو 
للفالحيـن  الوطنـي  باالتحـاد  الوقـت 
أثنـاء  لقـاء معـه  الجزائرييـن- خـالل 
عمليـة جـز الصـوف ب "السـوارق" 
متليلـي  ببلديـة  ريفيـة  منطقـة  وهـي 

غردايـة(. جنـوب  كلـم   40(
وأكـد بالمناسـبة وبنبـرة مـن االفتخـار 
التضامـن  قمـة  تعكـس  التويـزة  "أن 
كمـا  مجتمعنـا،  فـي  الضيافـة  وكـرم 
أنهـا تعد مشـهدا مـن تراثنـا الموروث 

عـن أسـالفنا".
صـوف  جـز  حمـالت  اسـتأنفت  وقـد 
مـن  سـنتين  مـن  أكثـر  بعـد  األغنـام 
توقفهـا بفعـل األزمة الصحيـة الناجمة 
عـن تفشـي فيـروس كورونـا )كوفيـد 
مناحـي  كافـة  شـلت  والتـي   ،)19
الحـظ  مثلمـا  االجتماعيـة،  الحيـاة 

قـادة. الحـاج 
الصـوف  جـز  ممارسـو  وينتقـي 
بمقصـات  المجهـزون  المتطوعـون 
للقيـام  نظيفـة  مواقـع  مشـذبة  كبيـرة 
أثناءهـا  يـرددون  وهـم  المهمـة  بهـذه 
أذكار فـي مـدح الرسـول محمـد صلى 
تجميـع  بعـد  وذلـك  وسـلم،  عليـه  هللا 
الصـوف  ذات  المواشـي  قطعـان 
الكثيـف والتـي جـرى تسـمينها خـالل 
الفتـرة الشـتوية، حيـث يتولـى أحدهـم 
القبـض علـى كل رأس لجـز صوفهـا 
وتخليصهـا مـن ثقـل معطفهـا الشـتوي 

)الصـوف(.
تقنيـة  الصـوف  جـز  عمليـة  وتعتبـر 

ضروريـة وملزمـة مـن أجـل صحـة 
كل حيـوان يحمل الصوف، كما أشـار 
مراقبـة  شـبكة  مسـؤول  جهتـه  مـن 
البيطريـة  المفتشـية  لـدى  األوبئـة 
األغنـام  أن  موضحـا  كتيلـة،  إسـحاق 
قـد تواجـه أخطـار صحية تـؤدي حتى 
إلـى نفوقهـا فـي حـال مـا لـم يتـم جـز 
صوفهـا بانتظـام بسـبب ارتفـاع درجة 

لديهـا. الحركـة  وصعوبـة  الحـرارة 
ويعتبـر جـز الصـوف عمليـة تتطلبهـا 
النظافـة البيطريـة، حيـث تسـاهم فـي 
الخارجيـة  الطفيليـات  ظهـور  منـع 
)قمـل وقـراد(. كمـا تسـمح لجلـد الغنم 
حرارتهـا  درجـة  وتلطيـف  بالتهويـة، 
وتجديـد صوفهـا أيضـا، مثلمـا جـرى 

توضيحـه.
جـز  موسـم  إحيـاء  أجـواء  وتتخلـل 
صـوف األغنـام توزيع أطبـاق تقليدية 
ربـات  بعنايـة  تعدهـا  التـي  متنوعـة 
المناسـبة،  لهـذه  خصيصـا  البيـوت 
ب  بالخصـوص  األمـر  ويتعلـق 
الغنـم  بلحـم  المرصـع  ''الكسكسـي'' 
األطبـاق  وهـي  ''الرفيـس''  وأكلـة 
التـي عـادة مـا ترافقهـا وبـدون منازع 
المحلـى  التقليـدي  الشـاي  كـؤوس 
الفـول  بموائـد  مصحوبـا  بالنعنـاع، 

الجبـن  أو  )الـكاوكاو(  السـوداني 
ب  المعـروف  الطـري  المحلـي 

لكماريـة". "ا
توقـع تحقيـق نحو 6000 قنطار من 

صوف األغنام 
 6000 يقـارب  مـا  تحقيـق  يرتقـب 
برسـم  األغنـام  صـوف  مـن  قنطـار 
انطلـق  الـذي  الصـوف  جـز  موسـم 
وهـي  المنصـرم،  األسـبوع  نهايـة 
حوالـي  سـتمس  التـي  العمليـة 
326000 رأس مـن األغنـام يملكهـا 
لمعطيـات  اسـتنادا  مربـي،   3400
لواليـة  الفالحيـة  المصالـح  مديريـة 

يـة. غردا
فـي  األغنـام  مـن  رأس  كل  وينتـج 
المتوسـط واحـد )1( كلغ من الصوف 
الصافـي، وفقـا لمـا صرح بـه المكلف 

القطـاع. بمديريـة  باإلحصائيـات 
كمـا يشـكل هذا الموعـد فرصة لطرح 
مسـؤولي  أمـام  المربيـن  انشـغاالت 
أيضـا،  والبياطـرة  الفالحـة  قطـاع 
حيـث يغتنمـون المناسـبة السـتعراض 
فـي  يواجهونهـا  التـي  الصعوبـات 
شـعبة الصـوف على مسـتوى المنطقة 
جانـب  إلـى  التسـويق،  منهـا  سـيما 
كونهـا فرصـة أيضـا لتبـادل الخبرات 

المجـال. فـي هـذا  المهنييـن  بيـن 
شـعبة  مهنيـو  أعـرب  وبالمناسـبة 
الصـوف عـن ''أسـفهم'' لتقلص فرص 
عائـدات  وتراجـع  منتوجهـم  تسـويق 
-حسـبهم-  أصبـح  الـذي  النشـاط  هـذا 
"غيـر مرغـوب فيـه" نتيجـة لمنافسـة 
المتدنـي )إسـفنج  السـعر  المـواد ذات 
لنفـس  المسـتخدمة  وقطـن(  صناعـي 
الغـرض خصوصـا فـي مجـال حشـو 

وغيرهـا. والوسـائد  البطانيـات 
كمـا أبـرزوا أيضا غيـاب اليـد العاملة 
مـن  محليـا  مضمونـة  كانـت  التـي 
طـرف المـرأة الماكثـة فـي البيت وهو 
عمـل يـدوي تتقاضـى صاحبتهـا أجرا 
زهيـدا مـع أنـه يسـتغرق وقتـا طويال.
صلـة  ذات  مشـاكل  كذلـك  وأثـاروا 
وأثرهـا  وتدهورهـا  الرعـي  بمناطـق 
إلـى  ويضـاف  البيئـي،  النظـام  علـى 
ميـاه  وتراجـع  الجفـاف  ظاهـرة  ذلـك 
وغـالء  نـدرة  وأيضـا  الرعـي،  آبـار 

األنعـام. أعـالف 

15عين على المجتمع
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... متفرقات ... انطالق موسم جز صوف األغنام في أجواء 
مقتل العب كرة قدم مغريب نفذ من العادات المتوارثة

"قفزة الموت" أمام عائلته 

n    كشــفت السلطات عن 
الــذي  "الســائح"  هويــة 
ــي أمام أنظــار عائلته،  توف
ــى  عندمــا حــاول القفــز إل
ــى صخرة،  بحيــرة، من أعل
وأكــدت أنه العب كــرة قدم 

مغربي سابق.
وانتشر فيديو مقتل "سائح" 
فــي إســبانيا، أمــام أنظار 
تــه، بعــد إقدامــه على  ل عائ
القفز من جرف صخري إلى 
بحيرة، وارتطامه بالصخور 
للماء، ووفاته  قبل الوصول 

فورا.
الســائح  أن  اآلن  وكشــف 
كان  مغربــي،  شــاب  هــو 
يقضي إجازة في بلدة سانتا 
بونســا الواقعة داخل جزيرة 
مايــوركا فــي إســبانيا، مع 
زوجته وأطفاله، عندما قرر 
قفــز من جرف ضخم يبلغ  ال

ارتفاعه 35 مترا إلى الماء.
وكانت زوجته تصور لحظة 
قفزه، قبل أن يســقط الشاب 
بالغ من العمر 31 ما أدى  ال
ــى وفاتــه، بعــد ارتطامه  إل
بأحد الصخور أثناء القفزة، 
في فيديو انتشر على وسائل 

التواصل االجتماعي.
ــى زوجته الصدمة  وبدا عل
أثناء تصوير لحظة الموت، 
حيث قالت: "يا إلهي" أثناء 

ارتطام زوجها بالصخور.
وأكــدت الســلطات اآلن أن 
الشــاب المغربي هو العب 
كرة قدم ســابق اســمه مراد 
لمرابــط، كان محترفــا مــع 

نادي فيتيس الهولندي.
نــدي  الهول نــادي  ال ونعــى 
العبه الســابق فــي تغريدة 
على تويتــر، مؤكــدة هوية 

الالعب.

وعدة سيدي سليمان بن علي ...إحياء محطة روحانية من التراث العريق 

لزاويـة  السـنوية  الوعـدة  تشـكل 
الولـي الصالـح سـيدي سـليمان بـن 
علـي المعروفـة ب "زيـارة سـيدي 
أوشـن  أوالد  بقصـر  سـليمان" 
ببلديـة أدرار التـي يحتفـل بهـا فـي 
مثـل هـذا اليـوم من كل سـنة محطة 
المحلـي  التـراث  مـن  روحانيـة 

العريـق.
ختـم  مراسـم  أداء  مـع  فبالمـوازاة 
المعروفـة  الكريـم  القـرآن  تـالوة 
روح  علـى  ترحمـا  "السـلكة"  ب 
أقـدم  صاحـب  الصالـح  الولـي 
زاويـة بإقليـم "تـوات" يطلق سـاكنة 

الطبـوع  لمختلـف  العنـان  القصـر 
بهـذه  احتفـاء  المحليـة  الفلكلوريـة 
تسـتقطب  التـي  التراثيـة  المناسـبة 
مئـات الوافديـن مـن مختلـف جهـات 

الواليـة.
ويعتبـر طابـع "طبل الشـاللي" الذي 
بسـاحة  اإلثنيـن  اليـوم  أمسـية  يقـام 
القصـر أهـم حـدث فلكلـوري الـذي 
القصـر وزوارهـم  يحـرص سـاكنة 
عـدم  علـى  وأفـراد  عائـالت  مـن 
تفويتهـا لالسـتمتاع والفرجـة باألداء 
العـرض  لهـذا  والشـيّق  المتميـز 
التراثـي مـن طـرف شـيوخ المديـح.

المحلـي  الطـرب  فنـان  وأشـار 
العايـدي مبـروك وهـو مـن سـاكنة 
الشـعبي  بتراثهـا  ومهتـم  المنطقـة 
فـي تصريـح لــ "وأج" الـى أن هـذه 
أيضـا  تعتبـر  السـنوية  التظاهـرة 
فرصـة للتعريـف بمختلـف الطبـوع 
تشـتهر  التـي  األخـرى  الفلكلوريـة 
بهـا المنطقـة علـى غـرار "البارود" 
و "الحضـرة" و "القرقابـو" والتـي 
فـي  للمشـاركة  عشـاقها  تسـتهوي 
أدائهـا بـكل شـغف إكراما لشـخصية 

الصالـح. الوالـي 
كمـا يعـد "أهلليـل" المصنّـف تراثـا 
بواليـة  قـورارة  بإقليـم  عالميـا 
سـنوي"  شـرف  "ضيـف  تيميمـون 
فـي هـذه التظاهـرة الروحانيـة مـن 
اللـون  هـذا  قصائـد  تقديـم  خـالل 
التراثـي بمنصـة سـاحة القصـر مـن 
الوافـدة  الثقافيـة  الجمعيـات  طـرف 
مـن قصـور دائرة أوقـروت بجنوب 

تيميمـون. واليـة 
الجانـب أوضـح محافـظ  وفـي هـذا 
جولـي  أحمـد  "أهلليـل"  مهرجـان 
الـذي يحرص شـخصيا على مرافقة 
أوالد  قصـر  إلـى  الجمعيـات  هـذه 
"أهلليـل"  فـرق  حـرص  أن  أوشـن 
الولـي  زيـارة  فـي  المشـاركة  علـى 

علـي  بـن  سـليمان  سـيدي  الصالـح 
يترجـم مكانـة هـذه الشـخصية التـي 
تاريخيـة  لروابـط  لبنـة  وضعـت 
بيـن  وراسـخة  متينـة  واجتماعيـة 
سـاكنة إقليمـي "قـورارة" و"تـوات" 

القـدم. منـذ 
نـوادي  السـياق ذاتـه رسـمت  وفـي 
تراثيـة  لوحـة  الفروسـية  رياضـة 
عـروض  أداء  خـالل  مـن  بهيجـة 
تتوسـط  التـي  بالسـاحة  "الفنتازيـا" 
بسـاتين قصـر أبـا عبـد هللا المحـاذي 
بحضـور  أوشـن  أوالد  لقصـر 
هـواة  مـن  الزائريـن  عشـرات 
النشـاط  هـذا  مشـاهدة  ومحبـي 
يعكـس  الـذي  الترفيهـي  التراثـي 
وتشـبثهم  المنطقـة  سـاكنة  أصالـة 

الشـعبي. تراثهـم  بمكونـات 
الطبـوع  وتشـكل هـذه األلـوان مـن 
مجتمعـة لوحـة فسيفسـائية لمختلـف 
المعروفـة  التراثيـة  األلـوان 
بالمنطقـة ممـا جعل من هـذا الموعد 
للتـراث  ضمـان  عامـل  الروحانـي 
واسـتدامته والحفـاظ عليـه جيـال بعد 
جيـل، سـيما فـي ظـل حـرص عديـد 
تلـك  مشـاركة  علـى  الحاضريـن 
التواصـل  وسـائط  عبـر  األجـواء 

االجتماعـي.

حوادث مرور...وفاة 46 شخصا وإصابة 
1535 آخرني خالل أسبوع

شــخصا   46 ــي  توف      n

آخــرون   1535 وأصيــب 
ــي 1209 حادث  بجــروح ف
مرور، وقع بعدة واليات من 
الوطــن في الفترة من 8 إلى 
14 ماي الجاري، حســب ما 
أفاد به، أمس الثالثاء، بيان 

لمصالح الحماية المدنية.
أن  المصــدر  ذات  وأوضــح 
أثقل حصيلة ســجلت بوالية 
ــوادي، بوفــاة 8 أشــخاص  ال
وجــرح 33 آخرين على إثر 

وقوع 23 حادث مرور.
كمــا قامت وحــدات الحماية 

المدنية، فــي نفس الفترة، بـ 
839 تدخــل ســمح بإخمــاد 
ــي  منزل بيــن  523 حريــق 
مختلفـة،  وحرائق  وصناعي 
أهمهــا كان بواليــة الجزائر، 
بتسجيل 78 تدخال على إثر 

نشوب 44 حريق.
أما بالنسبة لعمليات اإلجالء 
الصحي، فقــد قامت وحدات 
الحمايــة المدنية خالل نفس 
ـــ 13024 تدخــل،  فتــرة ب ال
حيث تم من خاللها إســعاف 
جريــح   12632 وإجــالء 

ومريض إلى المستشفيات.
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السيناريست منال مسعودي لـ »عين الجزائر«  

»بنت البالد« مقتبس بوثيقة قانونية، وإستئناف 
التصوير الشهر الجاري 

عين على الثقافة والفن

n كشــفت منــال مســعودي كاتبــة 
الرمضانــي  المسلســل  ســيناريو 
بنــت البــاد فــي حــوار خصــت به 
الجزائــر« عــن اســتئناف  »عيــن 
تصوير الموســم الثالث في الشــهر 
واســتكمال  يضم22حلقة،  الجــاري 
الجــزء الرابع واألخير في الموســم 

الرمضاني المقبل.
 وأضافــت أن ســيناريو بنــت البالد 
مقتبــس بوثيقة قانونية من المسلســل 
التركــي العروس الجديــدة عكس ما 
ج له البعــض على أنه ســرق،  يــروِّ
وأشارت محدثتنا أن العروس الجديدة 
مكنها من تسليط الضوء على فئة من 
المجتمع الجزائري محاولة إســقاطه 
علــى البيئة الجزائرية بطريقة تجذب 
انتباه المشــاهد الجزائــري مؤكدة أن 
هــذا األخير يفضل رؤية شــخصيته 

على الشاشة.
وردت السيناريســت منال مسعودي 
على من انتقد إهمال البيئة الريفية في 
المسلســل وأرجعته لظروف خارجة 
عن إرادة طاقــم العمل، كما أضافت 
أنها تعمل على سيناريو جديد يختلف 

عن ما قدمته في بنت البالد.
حقق مسلسل بنت الباد بموسميه 

نجاحا كبيرا وخاصة الموسم 
الثاني من خال حصده أعلى نسبة 

مشاهدة، هل كنت تتوقعين ذلك؟

كنــت أتوقــع نجاحه لكن ليــس بهاته 
الدرجــة خاصــة أن العمــل كان في 
ديكور منفرد، إلى جانب أن إنتاجه لم 
يكن ضخمــا كباقي األعمال األخرى 
التــي مــرت فــي شــهر رمضــان، 
فضــال على أن بعــض الممثلين غير 
معروفيــن، والبعــض اآلخــر وجوه 
مســرحية معروفة علــى الركح فقط 
ال التليفزيــون... العمل كان بالنســبة 
لــي تحديا، فحاولت إثبــات أن العمل 
دون  النجــاح  يســتطيع  الدرامــي 
ممثليــن معروفيــن، وقصــص تدور 
أحداثهــا في ديكور واحــد مع بعض 
المشــاهد الخارجيــة، صحيــح كنت 
متخّوفــة من بعــض األشــياء لكنني 
ركــزت بالمقابل على بعــض النقاط 
التــي بإمكانهــا إنجاح العمــل أهمها 
العــادات والتقاليــد والتــي اعتبرهــا 
بالنســبة لمسلسل »بنت البالد« نقطة 
قــوة ألن المشــاهد الجزائري بحاجة 
إلى هاتــه النوعية من المسلســالت، 
فمثال مسلســل »ليام« أراه من وجهة 
نظــري يتنــاول بنســبة 60 بالمئــة 

تقريبــا، الطبقة األرســتقراطية أكثر 
من الحي الشعبي....كما أرى أن ثمة 
مبالغة كبيرة نوعا ما في المسلسالت 
المعروضة اليوم فــي تناول قصص 
األثرياء، لكن بالمقابل لو نغير زاوية 
النظــر فنجد أن األحياء الشــعبية هي 
األولى باألعمال الدرامية، كما أعتبر 
أن الريــف في بنت البــالد نقطة قوة 
أيضــا جعلــه ينجــح، باإلضافــة إلى 
الممثليــن رغم أنهــا التجربة األولى 
لهــم، رغــم أنني كنــت متخوفة قليال 
لكن الحمد هللا كان األداء في المستوى 
خاصــة المســرحيين منهــم وهو ما 

منحني الشجاعة والمواصلة .

بعد الحلقة األخيرة لـ«بنت الباد« 
بدأ المشاهد يتساءل عن النهاية، 
نريد ولو بعض التلميح عن أحداث 

الجزء الجديد؟
فــي الحقيقة أن العمــل الدرامي يبقى 
نفســه لكنه يختلف في النوعية فيوجد 
التراجيدي ،والعمل الكوميدي  العمل 
الكوميــدي،  التراجيــدي  والعمــل 
فمسلســل بنــت البــالد مــن النــوع 
التراجيــدي الكوميــدي أي يجمع بين 
الحزن والفرح، وأنا شــخصيا أفضل 
فــي مثــل هاته األعمــال أن ال تكون 
نهايتها حزينة، ولكن في نفس الوقت 
ال أســتطيع أن أجــزم لــك أن تكون 
نهاية ســعيدة مئــة بالمئة فــأي عمل 
درامــي يجب أن يكون فيه خســارة، 
ربــح، ســعادة، حزن،...مثــل باقــي 
األعمــال من هاته النوعيــة، لكن أن 
أقــول لك أن النهاية حزينة مأســاوية 
فأؤكــد بــال... فبنت البــالد ال يمكن 
صياغــة نهايــة حزينة مأســاوية لها 
لسببين أولهما أن المسلسل ال يحتوي 
نسبة حزن ومأســاة كبيرة من البداية 
فال أســتطيع توظيفها في النهاية، أما 
السبب الثاني أنني أملك جمهورا من 
فئــة األطفــال يتابعون مسلســل بنت 
البالد ليس بعمر 8ســنوات وإنما من 
16ســنة ... فال أحــب التأثير عليهم 
بالســلب، فمثال عمل ليام يستطيع أن 
تكون نهايتة مأساوية ألنه موجه لفئة 
الكبــار، أمــا بنت البــالد وألنه يضم 
مشــاهد كوميدية اســتقطب فئة كبيرة 
مــن األطفــال والمراهقيــن وهذا ما 
يجعلنــي مضطــرة لصياغــة نهايــة 
ســعيدة، ليس مئة بالمئة ..صراحة لم 
أكتب بعــد النهاية لكن متأكدة أنها لن 
تكون مأســاوية ممكن تكــون حزينة 

نوعا ما لكن مأساوية مستحيل.

هل تم تصوير الجزء الثالث لبنت 
الباد ؟و متى سيعرض؟ وهل 
سيكون الموسم األخير في ذات 

الوقت؟
الثالــث  الجــزء  إســتئناف تصويــر 
الجــاري،  الشــهر  فــي  ســيكون 
والعرض ســيكون فــي الصيف على 
قنــاة النهــار، وبعده ســيكون الجزء 
الرابــع وأعتقد أنه ســيتم عرضه في 
رمضان 2023، لكن يمكنني الجزم 
بأن الجزء الثالث ســيكون في موسم 
الصيف لكسر عادة األعمال الدرامية 
التــي تبث في شــهر رمضــان فقط، 
وبمــا أن » بنــت البــالد« مسلســل 
طويل فأردنــا أن يكون عرض جزء 
يضم 22حلقة في الصيف ويليه جزء 
آخر في الموســم الرمضانــي المقبل 

يمكن أن يكون نهاية لهذا العمل.

ربط الكثيرون بين سيناريو »بنت 
الباد« وأحداث المسلسل التركي 
»العروس الجديدة«، فهل العمل 

مقتبس؟ وإذا كان كذلك كيف 
نجحتي في إسقاطه على البيئة 

الجزائرية؟
نعــم العمــل مقتبــس مــن المسلســل 
التركي العروس الجديدة، ومسلســل 
بنــت البالد عمل مقتبــس قانونيا ألنه 
تم شــراء ســيناريو العروس الجديدة 
بطريقــة قانونيــة، وحــدث تواصــل 
بين الشــركتين فــي الجزائر وتركيا، 
عكس مــا يرّوج له البعض أن العمل 
مســروق وهذا خاطئ، أما اإلقتباس 
فيوجــد فــي كل أنحاء العالــم فتركيا 
تقتبس مــن كوريا واألخيــرة تقتبس 
من دولــة أخرى ....، لكــن لم يذكر 
ذلك في الجينيريــك ربما للترويج له 
وجــذب انتبــاه المشــاهد الجزائري، 
ال أفهــم كثيــرا فــي مجال التســويق 
واإلشهار، هذا يرجع للشركة وأذكر 
أنها تمتلك عقــد ينص على ذلك، أما 
نحــن كطاقم عمــل بــدء بالمنتج إلى 
المخــرج إلى الممثلين لــم ننكر كون 

العمل مقتبسا من مسلسل تركي.
البيئــة  علــى  إلســقاطه  بالنســبة 
الجزائرية لو كان مسلســال آخر ربما 
ال أســتطيع لكــن العــروس الجديــدة 
تمكنت اإلقتباس منه ألنه وجهني لفئة 
من المجتمع تعتبر مهمشــة وهم أهل 
القــرى مع أن األحــداث التي تجري 
في هاته المناطــق الصغيرة والقرى 
دراميــة  أحــداث  مــن  واألريــاف، 
شــخصياتهم ومشــاكلهم و الحياء... 

ربما ال توجد في المدينة، وهي تعتبر 
فئة اجتماعية ضروري العمل عليها، 
وإعادة إحياء التــراث والرجوع إلى 
عاداتنــا وتقاليدنــا، وتفكيرنا والمرأة 
الجزائريــة الحــرة والرجــل الفحل، 
وتلــك المواصفــات التــي يحتاجهــا 
المجتمــع الجزائــري اليــوم وتراجع 
عنها خاصة مع غزو مواقع التواصل 
اإلجتماعي التي أبعدتنا عن ماذكرته 

سابقا.
في الحقيقة قبــل ولوجي مجال كتابة 
الســيناريو و... حاولــت كثيــرا فهم 
المشــاهد الجزائري وماذا يفضل؟...
والحظــت انتقــاده لظاهــرة التحدث 
باللغــة الفرنســية، وبعــض األحداث 
التي ال تعبر عن المجتمع الجزائري، 
فالمشاهد يحبذ رؤية نفسه وما يعيش 
في الشاشــة وهاتــه النقطة التي نالت 
إعجابــي في العروس الجديدة، فكنت 
منذ مــدة أريــد الرجــوع لمثــل هذا 
النــوع مــن المسلســالت التــي تعبّر 
عــن مجتمعنا، ووجدت أن ســيناريو 
»العروس الجديدة« يتناسب و هدفي 
كسيناريســت، فضــال عــن رغبتــي 
فــي التركيز على قريــة تضم جميع 
لهجــات القطــر الجزائــري، وإثبات 
الوحدة الوطنية من خالل هذا العمل، 
إلــى جانــب عديــد المواضيــع التي 

حاولت التطّرق لها منها العائلة...

انتقد البعض تصوير جل أحداث 
المسلسل داخل البيت، مما أدى 

إلى إهمال البيئة الريفية والمكانية 
وثقافة الفضاء، فكيف تردين 

على ذلك؟
اإلهمــال لــم يكن ال مــن طرفي وال 
من طرف شــركة اإلنتــاج، صحيح 
بإمكانــي وضــع مشــاهد خارجيــة، 
وإضافــة ديكور آخــر، وقرية أخرى 
و إرفاقها بعائالت وتوسيع قصة بنت 
البالد...وفي الحقيقة أنا كسيناريســت 
أتعبنــي العمــل في ديكــور واحد مع 
أزيد من 10 ممثلين في عائلة واحدة، 
فما بالك المشــاهد، وهذا ليس تقصير 
مني لكن الظروف التي لم تســمح لنا 
إنتاجيا بالتوسع، وأعتبرها مبادرة منا 
لمحاولة تقديم عمــل بروح جزائرية 
حرة، أعلم أنــه من الضروري تقديم 
مشــاهد خارجية كمتنفــس في العمل 
الدرامي ، وقد حاولنا تحقيق ذلك في 
اإلنتاج قدر المستطاع، لكن الظروف 
وقلة الشــركات الراعيــة والميزانية 
وغيرهــا حــال دون ذلك...أمــا أنــا 
شــخصيا مســتعدة لتقديــم وعــرض 
مشاهد في جميع األرياف الجزائرية.
رغم أن المسلسل درامي إجتماعي، 
سجلنا لقطات كوميدية في العديد 

من المشاهد، فهل تعمدِت توظيفها؟ 
ولماذا؟

أكيد تعمدت توظيف لقطات كوميدية 
في بعــض المشــاهد ألن البقــاء في 
ديكــور واحــد والتنقــل بيــن غرف 
المشــاهد الخارجية،  المنزل وبعض 
يخلــق نوعا من الملل لدى المشــاهد 
ويبعــث طاقــة ســلبية فــي العمــل.. 
فمســاحة الديكور الضيقة و المشاهد 
الحزينة قد تجعل المشاهد يغيّر القناة 
والمسلســل بحــد ذاته، لذلــك تعمدت 
توظيــف لقطــات كوميديــة كمتنفس 
وبهــذا أكون قد أحدثــت توازنا وفي 
نفــس الوقت أجذب انتبــاه الجمهور، 
فمثــال شــخصية الضاويــة الطريفة 
والكوميديــة نجحت في تجســيد ذلك 

رفقة فطوم.
هل تعمل منال مسعودي على 

سيناريو جديد، وهل سيشبه »بنت 
الباد«؟

العمــل الــذي أعكــف عليــه حاليا ال 

يشــبه مسلســل »بنــت البالد«...فأنا 
أحــاول تقديم شــيء أو نوع ال يوجد 
في رصيــدي بعد...أفضــل الظهور 
في نوع درامي آخر ليس التراجيدي 
الكوميــدي، يشــبه مسلســل »ليام«، 

يعــرض الفيلم الوثائقي الســعودي 
»من ذاكرة الشــمال« للمخرج عبد 
المحســن المطيــري، ضمــن أفام 
مهرجــان أفام الســعودية الشــهر 

المقبل.  
ويستعرض الفيلم الوثائقي ما يقارب 
عشــر قصــص مختلفــة مــن زوايا 
اجتماعية في الفترة ما بين -1990
1991 أثنــاء حرب الخليج أو أزمة 
الكويت، ويركز الفيلم على ذكريات 
الســعودي  الداخــل  فــي  الحــرب 

بوجهات نظر مختلفة.
وتــم تصويــر العمل في عــدة مدن 
داخــل المملكــة العربية الســعودية، 
ويســتعرض لقطات وصور تعرض 

ألول مــرة ضمــن نطــاق الســينما 
الفيلــم  فــي  ويشــارك  الســعودية 
مايقــارب 15 ضيفــا يتحدثون عن 
ذكرياتهم ومواقف متباينة أثناء أزمة 

الخليج.
وبحســب النقــاد يمثــل الفيلــم عودة 
للعمل الســينمائي من جديد للمخرج 
عبــد المحســن المطيــري أحــد أهم 
السينمائيين السعوديين، ممن شاركوا 
في مجموعة تالشي السينمائية والتي 

حققت عددا من الجوائز الخليجية.
وكان قد نشــر المخرج عبد المحسن 
المطيري عبر حسابه الشخصي على 

»تويتر« فيديو للعرض التشويقي.
                                        ق.ث

"من ذاكرة الشمال" وثائقي يحمل شهادات 
عن حرب الخليج

حاورتها :دالل بوعالم 
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»الفوندو« ... رمز موسيقى الساورة

"آمرب هريد" تعرتف بفشلها فى تقديم 
تربع بـ 3.5 دوالر لألعمال الخريية

n اعترفــت آمبــر هيــرد أخيــًرا 
بالفشل في دفع تبرعها الذي تعهدت 
به بمبلغ 3.5 مليون دوالر لألعمال 
الخيريــة بعد أن زعمــت أنها قدمت 
المســاهمة، وفقــا لصحيفــة »ديلي 

ميل« البريطانية.
وقالــت آمبــر هيرد خالل شــهادتها 
على المنصــة أول أمس اإلثنين، أن 
رفــع دعوى قضائية ضدها من ديب 
هــو الذي منعها من الوفــاء بتعهدها 
بالتبّرع بكامل تسويه طالقها البالغة 

7 ماليين دوالر.
ومــع ذلك، ادعت هيــرد عدة مرات 
- بما في ذلك تحت القســم في قضية 
تشهير ديب لعام 2020 في المملكة 
المتحــدة - أنهــا تبرعــت بالتســوية 

بأكملها للجمعيات الخيرية.
ظهرت هيرد في البرنامج الحواري 
 »RTL Late Night »الهولنــدي
فــي عــام 2018 حيث قالــت: »تم 

التبّرع بمبلغ إجمالي قدره 7 ماليين 
 ACLU بيــن  قســمته   - دوالر 
لــوس  فــي  األطفــال  ومستشــفى 

أنجلوس«.
بينمــا قالت هيرد فــي المحكمة أول 
أمس أنهــا لم تقدم التبّرع الكامل بعد 
»ألن جونــي رفــع دعــوى قضائية 
بمبلــغ 50 مليــون دوالر في مارس 

من عام 2019«.
وقالــت هيــرد »أعتزم الوفــاء بكل 
عــن  يتوقــف  أن  أود  تعهداتــي، 

مقاضاتي حتى أتمكن من ذلك«.
أدلــى تيرينــس دوجيرتــي، رئيــس 
العمليــات في اتحاد الحريات المدنية 
األمريكي والمستشار العام، بشهادته 
في وقت ســابق في القضية وقال إنه 
حتــى اآلن تم التبــّرع بـ 1.3 مليون 
دوالر فقــط مــن قبل هيــرد أو نيابة 

عنها.
                                     ق.ث

كريم محمود عبد العزيز ينرش اإلعالن 

الرسمي لمسلسل "البيت بيتي"

n نشــر الفنــان كريــم محمــود 
عبــد العزيــز اإلعالن الرســمي لـ 
مسلســل »البيــت بيتــي«، عبــر 
حسابه الشخصي بموقع التواصل 

االجتماعي »انستجرام«.
وعلّق كريــم محمود عبــد العزيز 
»إعــالن  كاتًبــا:  الفيديــو،  علــى 
مسلســل البيت بيتــي على يوم 26 

ماي إن شاء هللا يعجبكم«.
وقّررت الشــركة المنتجة لمسلسل 
البيــت بيتــي طــرح اولــي حلقات 
العمــل يوم 26 ماي الحالي ، علي 

 .vip منصة شاهد
مسلســل »البيت بيتي« من بطولة 
مصطفي خاطر وكريم محمود عبد 
العزيز ويشاركهم في العمل الفنانة 
ميرنــا جميل ومي القاضي والفنان 
ســامي مغاوري من إخــراج خالد 
مرعي وتأليــف أحمد عبد الوهاب 

وكريم سامي.
وتدور أحداث المسلسل حول شاب 
مستهتر يرث من والده قصر عتيق 
ثــم يكتشــف المفاجــأة، ويبلغ عدد 

حلقات المسلسل 10 حلقات فقط.

n يعــد »الفوندو« المســتوحى 
مــن البيئــة الثقافيــة والروحيــة 
الصحراويــة والتــي تعّبــر عــن 
معانــاة العمــال في مناجــم الفحم 
القديمة بالقنادســة )بشار(، رمز 

موسيقى منطقة الساورة.
ونشــأت هذه الموســيقى الروحية 
الملهمة التــي تصدر طاقة إيجابية 
تبعث على االســترخاء والراحة، 
في بشــار على يد مؤلفها الشــهير 
والعازف المبدع والموهوب على 
آلة العود المدعو »عال«، واســمه 
الحقيقي عبد العزيز عبد هللا، الذي 
يعتبــر جزء مــن التــراث الثقافي 

المحلي والوطني.
المتميــزة  األلحــان  وتالمــس 
واالستثنائية لموسيقى »الفوندو«، 
التــي يعزفهــا عــال علــى العــود 
بطريقة ارتجالية ودون اســتخدام 
آالت إيقــاع فــي بعــض األحيان، 
وجــدان المســتمعين، كما أوضح 

ممارسي هذا الفن.
وألهــم هذا الفــن عدة أجيــال من 
عشاق الموسيقى من كال الجنسين 
بمنطقــة الجنوب الغربــي للبالد، 
كما ســاهم في التعريــف بها، في 
الوطن وخارجه، كلحن موســيقي 
فريد مــن نوعه، وطريقــة جديدة 
لعزف العود، هذه اآللة الرئيســية 

فــي الفن الموســيقي في المشــرق 
والمغــرب العربي، والتــي تعتبر 
أيضا أحد أبرز اآلالت الموســيقية 

في جنوب البالد.
وتعبّــر موســيقى »الفوندو« عن 
إلهــام العازف عال، الــذي يترجم 
حالــة نفســية ما من ألــم أو فرحة 
يشــعر بها في تلــك اللحظة، مثلما 
عبــر عنهــا ذات يــوم »كل مــا 

يؤلمني يخرج«.
وقــال العــازف العراقــي الكبيــر 
الراحل منير بشــير عن موســيقى 
عــازف  »لديكــم  »الفونــدو« 
استثنائي في الجزائر، يدعى عال، 
الذي يتجاوز عزفه جميع مقامات 

الموسيقى العربية«.
يذكر أن اسم »الفوندو« غير وارد 
فــي أي لغة من لغــات العالم وفي 
األصل كانــت المصطلحات التي 
يســتخدمها عمال مناجم الفحم في 
القنادســة لتحديد عمق حفرة الفحم 
فــي المنجم، ألن نقاط الحفر كانت 
مرقمــة والقاع يمثــل إثنان »فون 
دو« )باللغة الفرنســية(، أين كان 
يعمل والد عال، وأطلق هذا اإلســم 
تكريما من العازف لوالده، وفق ما 
أفاد به عامر يونســي الناشــط في 
مجال تثمين وترقية التراث الثقافي 

للساورة بما في ذلك »الفوندو«.

جذور موسيقى »الفوندو«
كانــت هــذه التســمية معروفة في 
منطقة بشــار، قبــل أن تطلق على 
فــن عال وطنيــا ودوليــا، كما أنها 
لــم تكــن مصادفــة بل تعبــر عن 
األرض، وعن كافة الثروات التي 
تزخر بها بما فيها الفحم الحجري، 

استنادا لذات المتحدث.
ويقــول الســيد يونســي »الفوندو 
عبارة عن موســيقى جــاءت إلينا 
مــن أعمــاق األرض، تحمل معها 
طعــم الفحم الممــزوج بعرق ودم 

آبائنا وأجدادنا«.
وأردف فــي هــذا الســياق قائــال: 
الموســيقية  النوتــات  »وتتميــز 
للفونــدو بكونها جافة وحادة، تعبر 
عــن صرخة ألــم قوية، تعــود بنا 
إلى حقبة االستغالل غير الشرعي 
ألســالفنا إبان الحقبة االستعمارية 
المريــرة«، معتبــرا أن موســيقى 
»الريقــي« تمثــل صدا للراســتا، 
وأن الفونــدو هــي رمــزا ألجيال 
كثيــرة من ســاكنة منطقة الجنوب 

الغربي«.
وأشار أيضا الى أن هذه الموسيقى 
»فريدة مــن نوعها هادئة وأصيلة 
وخالبــة وحملت اســم الفوندو من 

أجل تخليد ذكرى كل هؤالء«.
‘’هــذه الموســيقى التــي أصبحت 
اليــوم عالمية، تعبر بشــكل مثالي 
الموســيقى  التــراث  ثــراء  عــن 
والثقافــي لمنطقة جنــوب الوطن، 
فضال عن ارتباط الفنان عال ببيئته 
الصحراوية ووطنه األم الجزائر، 
رغــم كونــه يعيش منذ عشــرات 
السنين في باريس )فرنسا(«، كما 
ذكر من جهته عز الدين بن يونس، 
باحــث في التــراث الثقافي ومدير 

سابق إلذاعتي بشار ووهران.
وأكــد عــال من خــالل عديــد من 
»القاســمية«  ك  األلبومــات، 
و  »التانكــول«  »و  و«الزهــرة 
»تاغيــت« وغيرهــا، التي بيعت 
منها اآلالف من النسخ في الجزائر 

والخــارج، أن »الفونــدو« يرمز 
إلى الســاورة والثقافة الجزائرية، 
عالوة علــى اعتباره أحد أحســن 
عازفي العود فــي الوطن العربي 
والعالم«، حســبما أشار المتحدث 

ذاته.
‘’ العــود الــذي بين يــدي عال، له 
عينان واسعتان يصدر عنهما كلما 
داعبت أناملــه األوتار، لحنا رنانا 
يشــبه وميض النــور، الــذي يعم 
جدران المبانــي الجامدة، ويحول 
صمــت الصحــراء إلــى تأمل«، 
يقــول رابح ســبع، أســتاذ في علم 
االجتماع واألنثروبولوجيا بجامعة 
وهــران، والذي يمتلــك العديد من 
المقاالت الصحفية واألبحاث حول 

موسيقى الفوندو.
وأضاف »للفوندو نغمات متمردة، 
تريد أن تمتزج مع خصالت شعر 
تاغيــت القرمزيــة، المدينــة التي 

تعود إليها أصول عائلة عال’’.
وفــي هــذا الصــدد، أبــرز عديد 
الفنانيــن بمنطقــة الســاورة أهمية 
ترســيم وتنظيــم جائــزة وطنيــة 
»عال« للموسيقى الروحية، وذلك 
بغيــة ترقيــة هــذا الفن واكتشــفاه 

مواهب شابة جديدة.
تجــدر اإلشــارة الــى أن وزيــرة 
الثقافــة والفنــون كانت قــد أعلنت 
خــالل زيارتهــا إلى والية بشــار 
ســنة 2020، عن اســتحداث هذه 
الجائــزة بهدف تطويــر هذا النوع 
مــن الموســيقى الروحيــة، وكــذا 
تشــجيع الفنانين علــى اإلبداع في 

العزف على آلة العود.
وفــي ذات الشــأن يــرى الملحــن 
عمار عمرون، الذي يشــغل أيضا 
منصب ممثل محلي لنقابة الفنانين 
المنضوية تحت لواء اإلتحاد العام 
للعمــال الجزائرييــن »أن إطالق 
هــذه الجائــزة فضــال عــن كونها 
اعترافــا وتكريمــا لرائــد الفوندو 
عال، ســتكون بمثابة قيمة مضافة 

إلى الثقافة والفنانين في البالد«.

الذكرى األوىل لرحيل الفنان إبراهيم باي إيقونة أغنية الشعبي
n تحــل هذه األيــام الذكرى األولى 
لرحيــل إيقونة أغنية الشــعبي الفنان 
إبراهيــم باي الذي يلقبــه العنابيون بـ 
»شيخ المدينة« والذي كانت له مكانة 
خاصــة فــي الســاحة الفنيــة المحلية 

ويعد قامة مميزة في الوسط الفني. 
ونشــأ الفنــان إبراهيم باي ابــن الحي 
العريق »المحافر« في أحضان عائلة 
فنيــة تجمع بيــن المالوف والشــعبي، 
بحيــث تتلمــذ على يــد شــقيقه األكبر 
حســين باي الــذي كان بــدوره يؤدي 
أغنية الشــعبي قبل أن يصدر في بداية 
الثمانينيــات أربعــة أشــرطة غنائيــة 

تضمنــت العديــد مــن أغاني الشــعبي 
الجميلــة مــن بينها »القمــري« و »يا 

مريض ربي يشفيك«.
وقد تأثر هذا الفنان الذي يحظى بصوته 
المميز وشخصيته المتواضعة وعطاءه 
الفنــي الســخي بقامات وكبار شــيوخ 
أغنيــة الشــعبي على غــرار الراحلين 

بوجمعة العنقيس والهاشمي قروابي.
وتــرك الفنــان الــذي رحل عــن عمر 
73ســنة رصيدا غنائيا ثريا يضم أكثر 
مــن 40 أغنية من نوع الشــعبي أداها 
في كثير من المهرجانات والمناســبات 

الفنية المحلية والجهوية والوطنية.
                                   ق/ف

نانيس عجرم تتنكر ببرشة سمراء يوم عيد ميالدها

قــّررت  طريفــة  بطريقــة   n
الفنانة نانســي عجــرم أن تحتفل 
بيوم ميالدها، بعيــداً عن األجواء 
والطــرق التقليديــة التي يقوم بها 
الكثير مــن النجوم خالل احتفالهم 

بمثل هذه المناسبة.
حيــث نشــرت فيديــو لهــا، عبــر 
حســابها الرســمي علــى موقع » 
انستغرام« ظهرت فيه وهي تتنكر 
وتسير في شوارع بيروت احتفااًل 

بيوم ميالدها.
نانســي علّقت على الفيديــو قائلة: 
»هــي أو مش هي أردت االحتفال 
بعيــد ميــالدي بطريقــة مختلفة«، 

وبدت نانســي فــي الفيديــو بوجه 
أســمر وشــعر »كيرلي« وتعرف 
عليهــا البعــض بينمــا لــم يعرفها 

آخرون.
جديــر بالذكــر، أن الفنانة نانســي 
عجرم شــاركت في موســم دراما 
رمضــان المنقضــي بغنــاء تتــر 

مسلسل »يوتيرن«.
وتعــد مشــاركتها في تقديــم أغنية 
المقدمة في مسلسل »يوتيرن« هي 
الثالثة لها علــى التوالي، إذ قدمت 
عام 2020 أغنية مسلســل »سكر 
زيادة«، وفي عــام 2021 قدمت 
أغنية المسلسل اللبناني »راحو«.
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جمعيات بالتالغمة تحافظ على الفروسية كموروث ثقافي 
مميّز للمنطقة

n تحــرص العديــد مــن الجمعيــات 
المهتمــة بالتــراث والفولكلور ببلدية 
التالغمة )جنــوب ميلة( على الحفاظ 
علــى الفروســية كمــوروث ثقافي ال 
مــادي مميز لتراث هذه المنطقة التي 
ال يزال سكانها إلى اليوم يربون الخيل 
ويهتمــون بها كما أنهم ال يســتغنون 

عنها في المناسبات واالحتفاالت.
وصّرح في هذا السياق رئيس جمعية 
»العزة والكرامــة« للفنتازيا والخيالة 
لبلديــة التالغمة فريــد مناصر لوأج: 
»انتماؤنا للمنطقة وتمسكنا بتراثها هو 
ما دفعنا على مدار العديد من السنوات 
لرفــع تحــدي الحفــاظ علــى إرثها« 
حاملين في ذلك شعار: »األمجاد على 

خطى األجداد«.
ويعــد الفولكلــور عموما والفروســية 
علــى وجــه أخــص جــزءا مهما من 
تــراث التالغمــة، إذ ال يقتصر األمر 
على تقديم استعراضات بل »استذكار 
لشجاعة ونخوة أجدادنا الفرسان الذي 
صنعــوا أمجادا ظلت حيــة إلى اليوم 

منها مــا كان من بطوالت في مقاومة 
المستعمر الفرنسي«، وفقا لما أفاد به 

هذا الناشط الجمعوي.
وذكر أيضا بأن التمســك بهذا التراث 
والحــرص على تواصله يعد من مهام 
الحركة الجمعوية المحلية قائال في هذا 
السياق: »قامت جمعيتنا بتنظيم حدث 
ســنوي بعنوان )التعريف بالموروث 
الثقافي لمنطقة التالغمة( نســتقبل في 
كل طبعــة مــن خالله العشــرات من 
الفرســان مــن بينهــم فرســان أطفال 
)15-10 سنة( يتنافسون في مهارات 
التحكــم فــي الخيل والرمــي بالبندقية 
مــن على ظهورها وهــي تركض في 

المضمار المخصص لذلك«.
يضــاف إلــى ذلــك إقامــة معــارض 
تتضمــن العديــد مــن األجنحــة التي 
تعــرف بكل ما يتعلق بالفروســية من 
مســتلزمات تربية الخيل والعناية بها 
ولبــاس الفارس وما يحمله من أدوات 
وأســلحة أثنــاء الركوب وكــذا جناح 
الصــور التــي تعــرف بأهم فرســان 

المنطقــة والمناطق المجــاورة داخل 
والية ميلــة والواليــات المجاورة لها 

التي تتقاسم معها هذا اإلرث.
جيل جديد شغوف بالفنتازيا 

بدوره، أوضح الفارس ورئيس جمعية 
»الوئام لألفــراح والحفالت والخيالة 
رمضــان  بالتالغمــة،  والفنتازيــا« 
محاوشــي: »نشــاطنا الجمعوي أبان 
لنا عن تعلــق المواطنين بالفروســية 
فولكلــور  مــن  يصاحبهــا  مــا  وكل 
وفنتازيا فأينما توجهنا إلحياء نشــاط 
أو حفــل زفــاف أو مناســبة نتلمــس 
ذلك االهتمام بالخيل والفرســان أوال 
من خالل نظرات المتتبعين لنشــاطنا 
بشــغف كبيــر ثم مــن خــالل تهافت 
الصغار والشباب اللتقاط الصور مع 
الفرســان واألحصنــة لتخليد الذكرى 
وتوثيقها مــن خالل صورة رقمية أو 

فوتوغرافية«.
وأردف الفارس محاوشــي: » كثيرا 
مــا يبعث فينــا هذا األمــر االطمئنان 
على مدى تواصل هذا الموروث على 

مر األيام كما يؤكد لنا أننا كجزائريين 
ال نســتغني أبــدا عــن ماضينــا وإن 
كنا قــد ابتعدنا عنه بعض الشــيء«، 
مضيفــا »إن ذلــك الحنيــن الممزوج 
بــذوق زمان الذي يتجســد في كل ما 
هو تراثي يجعل غريزة التعلق تطغى 
رغم هذا التطور فنجد مكانا لموروثنا 
بيــن زخــم اهتماماتنــا والمتطلبــات 

الحديثة في عصرنا هذا«.
مــن جانبــه، اعتبــر محافــظ التراث 
الثقافــي بالمديريــة المحليــة للثقافــة 
والفنــون، لزغد شــيابة بــأن التراث 
»يعنــي فكــرة االنتمــاء والفروســية 
كعنصــر مــن تراثنــا الالمــادي بما 
يحمله من رمزية لألصالة والشجاعة 
والشهامة والنخوة والفخر واالعتزاز 
ال يمكن أن يندثر بسهولة، خصوصا 
وأن هنــاك جهودا حثيثة تبذل لصونه 

والحفاظ عليه«.
وهذا ما تقــوم به الحركــة الجمعوية 
علــى غرار جمعيــات بلدية التالغمة 
التــي أنعشــت نشــاط تربيــة الخيــل 
ومــا صاحبه مــن تواصــل موروث 
الفروســية الــذي عــادة مــا ترافقــه 
الجميلة  الفولكلورية  االســتعراضات 
في مشــهد نجده قد طغــى اليوم على 
غالبيــة مناســباتنا وأفراحنا، يضيف 

ممثل قطاع الثقافة والفنون.
فعلــى الرغــم مــن مظاهــر التطور 
والمواكبة من حيث المركبات الفاخرة 
والموسيقى العصرية، »كثيرا ما نجد 
األفــراح تتزين بلوحــات فولكلورية 
الخيالــة  اســتعراضات  بينهــا  مــن 
بالــزي التقليدي إلى جانب الوصالت 
الفنية التراثية في الطابع الشــاوي أو 
الزرنة والقصبة وغيرها من الطبوع 
الخاصــة بالموروث الســماعي الذي 
يميــز تراثنا الغني«، حســبما خلص 

إليه نفس المتحدث.

روسيا تغّي توجيه أحد أقمارها يف 

الفضاء لرصد ظاهرة فلكية

»روس  مؤسســة  أعلنــت   n
كوســموس« أنهــا قامت بتعديــل اتجاه 
قمــر Aist-2D فــي الفضــاء ليرصد 
ظاهــرة الخســوف الكلــي للقمــر التــي 

حدثت يوم االثنين الماضي. 
وقالــت المؤسســة فــي منشــور علــى 
صفحتها على »تليغرام« يوم أول أمس: 
»صبــاح االثنيــن حــدث خســوف كلّي 
للقمر، لكــن لم يكن باإلمكان مشــاهدته 
من األراضــي الروســية، ولرصد هذه 
الظاهرة قمنا خصيصا بتعديل اتجاه قمر 
Aist-2D فــي الفضــاء والتقاط صور 

لها«.
وأشــارت المؤسســة إلى أن الخســوف 
المذكور استمر لســاعة ونصف تقريبا، 

وتمكن من رؤيته سكان أمريكا الشمالية 
والجنوبيــة وأوروبــا وإفريقيا وســكان 

بعض األجزاء من آسيا
أن  كوســموس«  »روس  وأوضحــت 
كاميرات قمر Aist-2D تكون موجهة 
عــادة نحــو األرض، لكــن يتــم تعديــل 
وجهتهــا أحيانــا لرصد بعض األجســام 
الســماوية أو الظواهــر الفلكيــة، ففــي 
مايــو 2021 على ســبيل المثال تمكنت 
كاميراتــه مــن رصــد ظاهــرة القمــر 
العمالق وظاهرة خسوف القمر العمالق 
أيضا، كمــا تمكن هــذا القمر من رصد 
انحــراف المرحلة الثانيــة من صاروخ 
عــن  الصينــي   Long March 5B

مساره في الفضاء.

القطط تعرف اسم مالكها ويمكنها التعّرف 

عىل ألقاب أصدقائها من الحيوانات 

n كشــفت دراســة عــن القطــط 
معلومــات جديــدة حــول عالقاتها 
مع مثيالتها مــن الحيوانات وأيًضا 
أصحابها مــن البشــر، حيث أكدت 
الدراســة على أن الحيــوان األليف 
اجتماعًيــا أقــل أنانية ممــا قد يبدو 
عليه، ألنه ال يعرف أسماء أصحابه 
فحســب، بل يعــرف أيًضا أســماء 

أصدقائه القطط.
وأخضع باحثون يابانيون، 48 قطة 
للدراســة، والتي عاشــت مــع اثنين 
علــى األقل مــن الحيوانــات األليفة 
األخــرى، أمــا فــى منــزل عائلــى 
أو فــى مقهــى للقطــط، وســمع كل 
حيوان تسجياًل لصاحبه وهو ينادى 
اســم قطة يعيش معهــا، وذلك وفًقا 
لتقرير نشرته صحيفة »ديلى ميل« 

البريطانية.
 واســتندت نتائــج الدراســة علــى 
عــرض صــور للقطــط ألقرانهــم 
الذيــن يعيشــون   فــى المنــزل أو 
لقطط أخرى اعتــادوا على رؤيتهم 
بشــكل يومي على شاشة الكمبيوتر، 
وأمضت القطط التســعة عشر الذين 
يعيشــون بمنازل مختلفة وقًتا أطول 
فى التحديق فى الصور المعروضة 

عليهم، ورصــد الباحثون أن القطط 
تفاجأ عندما ذكر اســم قط وظهرت 

صورة مختلفة لقط آخر.
وأظهــرت التجربــة التــى اجريت 
بشــكل منفصل على القطط، قدرتهم 
علــى ربط اســماء القطط بصورهم 
مما تبين معرفتهم بأســمائهم، وعلى 
الرغــم مــن أن القطط التى شــملها 
االســتطالع كانــت أقل أداء بشــكل 
عــام، إال أن القطــط التى تعيش فى 
عائلة أكبر حّدقوا لفترة أطول عندما 

لم تتطابق الصورة مع االسم.
وقــال مؤلفون الدراســة من جامعة 
كيوتــو، إن النتائــج تشــير إلــى أن 
بعضهــا  أســماء  تعــرف  القطــط 
البعــض، وربما أســماء أصحابها، 
وأضافوا »أحد التفسيرات المحتملة 
يتعلــق بالمنافســة.. حيث قــد تتلقى 
قطــة الطعــام عندما ينــادى المالك 
اسمها، ولكن ليس عندما تنادى اسم 

قطة أخرى«.
ومع ذلك، فإن القطط ال تتنافس أبًدا 
مع البشر فى أوقات الوجبات، لذلك 
يكون لديهم سبب أقل لمعرفة أسماء 
البشــر، ونشــرت هذه الدراسة فى 

مجلة »ساينتفك ريبورتس«.

حل لغز قدرة اليعسوب عىل تصحيح أوضاعه أثناء الطيان

n اكتشــف ثالثة من الباحثين 
التــي  »الوســائل  األميركييــن، 
تســاعد حشــرة اليعســوب على 
تصحيــح أوضاعهــا مــن اتجــاه 
أثنــاء  كبيــرة  بســرعة  مقلــوب 

الطيران«.
وفــي ورقتهــم البحثية المنشــورة 
فــي العــدد األخيــر مــن دوريــة 
الباحثــون  وصــف  »ســاينس«، 
جامعــة  إلــى  ينتمــون  الذيــن 
كورنيــل، ومعهــد هــوارد هيوز 

الطبــي، التجارب التــي أجروها 
مــع حشــرات اليعســوب الطائرة 
ومــا تعلموه مــن ميكانيكا طيران 

الحشرة.
وتتميز حشــرة اليعسوب الطائرة 
بــأزواج مــن األجنحــة الشــفافة 
وجســم طويــل ورقيــق وعيــون 
مركبــة متعــددة األوجــه، وتتــم 
رؤيتهــا بشــكل عام حــول البرك 
والمستنقعات، وهي معروفة أيضاً 
بخفــة حركتها، وكانت هذه الميزة 

هــي التــي دفعــت الباحثيــن إلى 
التساؤل عن قدرتها على تصحيح 
أوضاعهــا أثناء الطيــران، عندما 

تنهار فجأة رأساً على عقب.
وخالل الدراســة جمــع الباحثون 
عينات للدراســة ثم قامــوا بقلبها، 
أن  ووجــدوا  تســقط،  وتركهــا 
صححــت  العينــات  »جميــع 
أوضاعها بســرعة كبيرة وصلت 
إلى 200 مللــي ثانية، لدرجة أن 
الباحثيــن لــم يتمكنوا مــن متابعة 

اإلجراء«.
وبعــد ذلك، رســم الباحثون نقاطاً 
بيضــاء صغيــرة علــى أجنحــة 
وأجســاد عينات عدة وصوروها 
وهم يســقطون باســتخدام كاميرا 
عالية السرعة، وفي مقطع الفيديو 
البطــيء، كانــوا قادريــن جزئياً 
فقــط على تحديد ما تفعله حشــرة 

اليعسوب لتصحيح أوضاعها.
واستخدم الباحثون الفيديو إلنشاء 
نمــوذج ثالثــي األبعاد محوســب 
يصححــون  وهــم  لليعســوب 
أوضاعهــم، ثم تمكنــوا من رؤية 
ما تفعله الحشــرة بالضبط عندما 
تســقط، حيث كانت تنقل أجنحتها 
اليمنى واليســرى بزوايــا مختلفة 
قليــاًل، مــا يجبــر جســمها علــى 
الــدوران حتى تعــود مرة أخرى 
ألعلــى،  األيمــن  الجانــب  إلــى 
والحظــوا أن البعض تدحرج إلى 
اليســار، بينمــا تدحــرج البعض 
اآلخــر إلى اليمين، لكــن في كلتا 
الحالتيــن، كانت النتيجــة النهائية 
هي نفسها، وهي استئناف الرحلة 

العادية.
تســاءل الباحثون بعــد ذلك كيف 
عرفــت الحشــرات أنهــا مقلوبة 
رأســاً على عقــب، وللعثور على 
إجابة محتملة، غطــوا أعين عدة 
ثــم قلبوها وأســقطوها،  عينــات 
ولم تتمكن أي من اليعاســيب من 
التعافي، ما يشير إلى أنها تستخدم 

إشارات بصرية للتوجيه.
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    لكل إشهاراتكم و إعالناتكم  جريدة  
إحرتافية .. إخراج متميز وأسعار  تنافسية 

لإلتصال : 

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

   TEL :  031 74 16 09 
  FAX :  031 74 16 09aineldjazaircne2020@gmail.com

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

الهاتف: 035.63.20.58
إعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني

طبقا للمادة 749و مايليها من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
بطلــب مــن / ورثــة ســعود شــعبان بــن الشــريف وهــم // -1 ســعود محمــد الشــريف بــن شــعبان, العنــوان : راس الــوادي , 
02 - ســعود محمــد الصالــح بــن شــعبان , العنــوان . راس الــوادي , -03 ســعود علــي بــن شــعبان , العــوان : راس الــوادي 
, 04 - ســعود زهيــة بنــت شــعبان , العنــوان : راس الــوادي , -05 ســعود غنيــة بنــت شــعبان , العنــوان : راس الــوادي , 
08 - ســعود خليــدة بنــت شــعبان , العنــوان راس الــوادي , -07 ســعود ناديــة بنــت شــعبان , العنــوان . رأس الــوادي , -08 
ســعود خليــدة بنــت شــعبان , العنــوان : راس الــوادي ,-9 ســعود أمــال بنــت شــعبان , العنــوان : راس الــوادي , -10 ســعود 

حيــاة بنــت شــعبان , العنــوان : راس الــوادي , بواســطة محاميتهــم األســتاذة نــكاع ناديــة. 
ــعبان ,  ــارةق ش ــعود ف ــوادي ,02 - س ــراس ال ــم ل ــراد بلقاس ــارع ش ــاكن ب/ش ــعبان , الس ــن ش ــن  ب ــعود لحس ضــد/-1 س

ــوادي ــم راس ال ــراد بلقاس ــارع ش ــاكنب/ ش الس
- تنفيــذا للحكــم الصــادر عــن محكمــة راس الــوادي, القســم : العقــاري بتاريــخ : 2020/07/08 , فهــرس رقــم : 
ــم 465 و  ــي 2020/11/23 رق ــق بشــهادة عــدم االســتئناف المؤرخــة ف ــم : 02504/19 المرف 00975/20 جــدول رق
ــة المؤرخــة فــي  شــهادة عــدم المعارضــة المؤرخــة فــي 2020/11/23 رقــم 465/2020, و الممهــور بالصيغــة التنفيذي

1291/20 رقــم   03/12/2020
- بنــاء علــى قائمــة  شــروط البيــع للعقــار المعيــن ادنــاه و المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة راس الــوادي بتاريــخ : 

ب/2020. ش  ق  إ   /82  : رقــم  تحــت   15/12/2020
فــي  المــؤرخ  اعتــراض  بعــدم وجــود  الــوادي  بمحكمــة راس  الضبــط  اميــن  الصــادر عــن  االشــهاد  بنــاء علــى   -

.06/01/2021
ــخ :  ــوادي بتاري ــة راس ال ــس محكم ــيد رئي ــن الس ــادر ع ــي  الص ــزاد العلن ــع بالم ــة بي ــد جلس ــر بتحدي ــى االم ــاءا عل - بن

.62/20 رقــم   ,  11/01/2021
- يعلــن األســتاذ لســعد محمــد عضــو الشــركة المدنيــة المهنيــة للمحضريــن القضائييــن لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج 

بوعريريــج الكائــن مكتبنــا بحــي أول مــاي رأس الــوادي, بانــه ســيتم البيــع بالمــزاد العلنــي/
- بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة راس الــوادي يــوم : 2022/06/01 علــى الســاعة الحاديــة عشــر صباحــا للعقــار المتمثــل 

فــي :
ــق  ــتعمال ســكني و الطاب ــق ذات اس ــاث طواب ــى ث ــوي عل ــن تحت ــة ذات واجهتي ــا بناي ــة ارض عليه ــار:   قطع ــن العق تعيي
االرضــي ذو تجــاري حدودهــا مــن الشــمال القطعــة رقــم70, مــن الجنــوب طريــق رئيســي, مــن الشــرق القطعــة رقــم 73 و 
منالغــرب طريــق رئيســي)  حســب خبــرة الخبيــر  العايــب محمــد المصــادق عليهــا( تنتمــي الــى قســم 48 مجموعــة ملكيــة 
ــة  ــة و القضائي ــا العقاري ــرة محافظته ــوادي دائ ــة راس ال ــع بشــارع شــراد بلقاســم بلدي ــع, تق ــر مرب 69 مســاحتها 355 مت

ــوادي وواليتهــا بــرج بوعريريــج. رأس ال
ــا ألحــكام المــادة 12  مــن المرســوم  ــاري تطبيق ــد بالســجل العق ــي لإلشــهار التقيي ــة : بموجــب اإلجــراء األول أصــل الملكي
 : فــي  المؤرخــة   2421 المذكــرة رقــم  تنفيــذا ألحــكام  المتمــم و  المعــدل و   25-03-1976 فــي  المــؤرخ   76/63

02/05/2003 الخاصــة بتســوية حســاب مجهــول , مشــهر فــي 17 مــاي 2012 حجــم 38 تربيعــة 23.
الســعر االفتتاحــي : يســقى الســعر المــراد البيــع بــه يخضــع للمزايــدة انطاقــا مــن المبلــغ  المقــدر ب /ســتة وثاثــون مليــون 

دينــار جزائــري )36.000.000 دج( و يبــاع العقــار لمــن تقــدم بأعلــى عــرض
شــروط البيــع : إضافــة إلــى الشــروط المذكــورة فــي قائمــة شــروط البيــع فــان الراســي عليــه المــزاد يدفــع حــال انعقــاد الجلســة 

خمــس الثمــن والمصاريــف والرســوم المســتحقة , ويدفــع المبلــغ المتبقــي فــي اجــل أقصــاه ثمانيــة )08( أيام 
بأمانة ضبط المحكمة.

ــي المذكــور اعــاه او  ــب المحضــر القضائ ــع االتصــال بمكت ــة شــروط البي ــى قائم ــات ولاطــاع عل ــن المعلوم ــد م ولمزي
ــوادي.   ــة رأس ال ــدى محكم ــط ل ــة ضب بكتاب

 المحضر القضائي

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

الهاتف : 03563.20.58
اعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني

طبقا للمادة 749 من قانون االجراءات المدنية و االدارية
- بطلب من المدعو / بلهوشات التونسي بن عبد القادر  العنوان / بلدية تكستار

ضد / ورثة بلهوشات عبد القادر بن لخضر
 وهم : بلهوشات الجزائري بن عبد القادر و من معه  - العنوان // والية سطيف

ــم  ــرس رق ــخ : 2019/07/10 فه ــاري بتاري ــم العق ــوادي القس ــة رأس ال ــم الصــادر عــن محكم ــذا للحك  تنفي
19/01769 جــدول رقــم 19/00731 المرفــق بشــهادة عــدم االســتئناف المؤرخــة فــي 2019/12/26 رقــم 
ــة  ــور بالصيغ ــم 19/975 , والممه ــي 2019/12/26 رق ــة ف ــدم المعارضــة المؤرخ ــهادة ع 19/975 و ش

ــم 2019/1192 . ــي 2019/12/29 رق ــة المؤرخــة ف التنفيذي
-بنــاء علــى قائمــة شــروط البيــع للعقــار المعيــن أدنــاه المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ : 

ــم : 78/م إ ق ش ب/21. 2021/09/05 تحــت رق
ــؤرخ  ــراض الم ــود اعت ــدم وج ــوادي بع ــة راس ال ــط بمحكم ــن الضب ــهاد الصــادر عــن امي ــى االش ــاء عل - بن

.2021/09/28 فــي 
ــوادي  ــة رأس ال ــس محكم ــيد رئي ــن الس ــي الصــادر ع ــزاد العلن ــع بالم ــة بي ــد جلس ــر بتحدي ــى االم ــاء عل - بن

المــؤرخ فــي : 2021/10/03 تحــت رقــم 21/1809.
ــدى اختصــاص  ــن ل ــن القضائيي ــة للمحضري ــة المهني ــركة المدني ــد عضــو الش ــعد محم ــتاذ لس ــن االس -  - يعل
ــزاد  ــع بالم ــيتم البي ــه س ــوادي , بان ــاي راس ال ــي أول م ــا بح ــن مكتبن ــج الكائ ــرج بوعريري ــاء ب ــس قض مجل
ــة عشــر  ــى الســاعة الحادي ــوم : 2022/06/08 عل ــوادي ي ــر محكمــة رأس ال ــي / بقاعــة الجلســات بمق العلن

ــي : ــل ف ــار المتمث صباحــا, للعق
تعييــن العقــار : قطعــة ارض طبيعتهــا فاحيــة ,األشــياء المحتملــة طريــق, تنتمــي الــى 03 مجموعــة ملكيــة 76 
مســاحتها 03 هكتــار 83 آر 75 ســنتآر  , و حســب الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر اصفيــران الشــريف 
مشــيد عليهــا بنايــة  بطابــق ارضــي غيــر مغطــى شــيدت مــن طــرف بلهوشــات اليزيــد و هــي مغروســة بعــدة 
اشــجار,تقع بالمــكان المســمى ســيدي ميهــوب  ببلديــة تكســتار , دائرتهــا محافظتهــا العقاريــة بئــر قاصــد علــي 

, و المدنيــة عيــن تاغــروت و القضائيــة رأس الــوادي , وواليتهــا بــرج بوعريريــج.
اصــل الملكيــة / بموجــب اإلجــراء األولــي لإلشــهار ترقيــم نهائــي بالســجل العقــاري , تطبيقــا ألحــكام المــادة 
14 مــن المرســوم 63/76 المــؤرخ فــي 1976-03-25 المعــدل و المتمــم , تقييــد فــي 1998/01/03 حجــم    
ــد  ــد , بلهوشــات عب ــة , بلهوشــات ربيحــة , بلهوشــات أحم ــة 510 و بالنســبة ل / بلهوشــات جميل 01 تربيع
العزيــز بموجــب االجــراء الســابق و بموجــب عقــد هبــة فــي200/01/20 محــرر مــن طــرف االســتاذ داودي 

موثــق آنــذاك بــراس الــوادي مشــهر بتاريــخ 200/05/25 حجــم 193 رقــم 55.. 
- تحديــد ثمــن العقــار : يبقــى الســعر المــراد بــه للبيــع يخضــع للمزايــدة انطاقــا مــن الســعر االفتتاحــي بعــد 
انقــاص العشــر  المقــدر ب/احــدى عشــر مليــون ومئتــان واربعــة وثمانــون الــف وثاثمائــة واثنــى عشــر دينــار 

جزائــري وخمســون ســنتيم )11.284.312.50 دج( ويبــاع العقــار لمــن تقــدم بأعلــى عــرض
-اضافــة الــى الشــروط المذكــورة فــي قائمــة شــروط البيــع فــان الراســي عليــه المــزاد يدفــع حــال انعقــاد الجلســة 
خمــس الثمــن و المصاريــف و الرســوم المســتحقة و يدفــع المبلــغ المتبقــي فــي اجــل ثمانيــة ايــام  بأمانــه ضبــط 
ــوان  ــب بالعن ــال بالمكت ــع االتص ــروط البي ــة ش ــى قائم ــاع عل ــات او لاط ــن  المعلوم ــد م ــة. ولمزي المحكم

المذكــور اعــاه  او بأمانــه ضبــط محكمــة راس الــوادي
المحضر القضائي     

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ خالف عبد هللا 

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج  
حي عبد المؤمن شارع سماتي السعيد رقم 11  برج بوعريريج  

هــ/035.76.86.79
إعــــــالن عــن البــــيــع بالــمــزاد الــعــلـــني

المادة 749  من قانون االجراءات المدنية واإلدارية 
ــع  ــج  بي ــرج بوعريري ــة ب ــة بمحكم ــوع العقاري ــه ســوف يجــرى بجلســة البي ــور ان ــم الجمه ــي عل ــن ف ليك

ــي:  ــل ف ــار المتمث ــي للعق ــزاد العلن بالم
1 ( حســب البطاقــة العقاريــة : إن العقــار المقصــود يتمثــل فــي بنايــة ســكنية تتكــون مــن طابــق ارضــي 
مســاحته ا96  متــر مربــع تنتمــي للقســم 60 مجموعــة ملكيــة 169  بــرج بوعريريــج حــي الحدائــق نهــج 

ــم 08                       _ AD   _    رق
ــدى  ــة ل ــواري المودع ــان الن ــن عثم ــاري ب ــر العق ــن طــرف الخبي ــد م ــرة المع ــر الخب 2(  و حســب تقري
ــع  ــم ببي ــه الحك ــداع 697و بالنتيج ــم   ااإلي ــت رق ــخ  24/11/2020  تح ــة بتاري ــط المحكم ــة ضب أمان
العقــار المشــاع بيــن أطــراف بالدعــوى محــل النــزاع بالــمــــزاد الــعــلـــــني و الــذي هــو عبــارة عــن بنايــة 
ســكنية تتكــون مــن طابــق ارضــي مســاحتها 96 مترمربــع تنتمــي للقســم 60 مجموعــة ملكيــة 169 بــرج 

ــم 08   ــق نهــج  _AD_ رق ــج حــي الحدائ بوعريري
في القضية التي تعرض : 

ــة  ــه : قاســمي جميل ــط وهــي زوجت ــن مســعود وتســعديت مراب ــة المرحــوم بوخــاري الشــريف اب 1/ ورث
بنــت الشــريف 

الساكنة : حي الحدائق شارع اد رقم 08 برج بوعريريج 
ضد: 

1/ ورثــة المرحــوم بخــاري الشــريف ابــن مســعود وتســعديت مرابــط وهــم أبنائــه: بوخــاري دليلــة بنــت 
الشــريف 

2/ بوخــاري فطــوم بنــت الشــريف 3/ بوخــاري الجمعــي بــن الشــريف 4/ بوخــاري صخريــة بنــت 
الشــريف 

5/ بوخاري رابح بن الشريف 6/ بوخاري الناصير ابن الشريف 
الساكنون ب: حوزة فاطمي شارع bd رقم 20 برج بوعريريج 

وانــه بنــاء علــى تنفيــذ حكــم صــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج القســم العقــاري بتاريــخ : 12/04/21 
ــي  ــة ف ــة المؤرخ ــة التنفيذي ــور بالصيغ ــدول: 00170/21 والممه ــم الج ــم 01886/21 ، رق ــرس رق فه
23/09/2021 تحــت رقــم  2497/21 وقــد حــدد الســعر االفتتاحــي  ب: 4.609.000.00 دج ) أربعــة 

ماييــن وســتة مائــة وتســعة ألــف دينــار جزائــري ( 
ــم 02  ــى الســاعة العاشــرة صباحــا بقاعــة الجلســات رق ــوم : 14/06/2022 عل ــع ي وحــددت جلســة البي

ــوا بمكتــب المحضــر القضائــي. ــكل االســتعامات اتصل بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج ول
المحضر القضائي

الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة 

دائرة القل 
بلدية القل 

إعالن بإعداد شهادة حيازة

طبقــا للمرســوم التنفيذي رقم 91/254 المــؤرخ  في 27/07/1991 
المتضمــن إعــداد شــهادة حيازة و تســليمها .

فان السيد / سعدون محمد عبد المحسن بن عمار
المولود في / 15/12/1967  بالقل

الساكن نهج بوزيد محمد  – القل
ــات هــذه  ــا إثب ــار طالب ــا امتاكــه لعق ــل مدعي ــة الق ــا لبلدي ــدم ملف ــد ق ق

ــي . ــار التال ــازة للعق ــهادة الحي ــر ش ــة بتحري الملكي
العقــار عبــارة عــن قطعــة أرض واقعــة بالمــكان المســمى طهــر 

الحــارك – بومســاو–بلدية  القــل 
مساحتها االجمالية .194.46 م² يحدها من .

الشمال. ارض سعداوي مختار.
الجنوب. ممر.
الشرق . ممر. 

الغرب بناية بومنقار الويزة..
فعلــى أي شــخص لديــة اعتــراض علــى هــده شــهادة الحيــازة أن يقــدم 
طلبــا كتابيــا الــى الســيد رئيــس المجلــس الشــعبي البلــدي خــال مــدة 

شــهرين ابتــداء مــن تاريــخ نشــر االعــان فــي جريــدة وطنيــة.

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

رقم الهاتف: 035.63.20.58
اعالن عن بيع حقوق عقارية  بالمزاد العلني

طبقا للمادة 749 وما يليها من قانون االجراءات المدنية واالدارية
 

ــت  ــان بن ــاف روضــة الجيه ــا القاصــرة بوضي ــي حــق ابنته ــة ف ــاعد القائم ــت س ــن المدعوة/طلحــي ســميرة بن ــب م - بطل
ــار المخت

العنوان/ رأس الوادي 
- تنفيــذا لرخصــة بالتصــرف فــي أمــوال قاصــر الصــادرة عــن الســيدة رئيســة قســم شــؤون األســرة بمحكمــة رأس الــوادي 

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

بتاريــخ 2022/02/21 رقــم الترتيــب 22/49.
- بنــاءا علــى قائمــة شــروط البيــع لمنابــات قاصــر مشــاعة المعينــة ادنــاه و المودعــة بأمانــه ضبــط محكمــة راس الــوادي 

ــم  12/م إ ق ش ب/22. ــخ 2022/03/15 تحــت رق بتاري
 - بنــاء علــى اإلشــهاد الصــادر عــن اميــن الضبــط بمحكمــة رأس الــوادي بعــدم وجــود اعتــراض المــؤرخ فــي 

.2022/04/12
- بنــاء علــى األمــر بتحديــد جلســة بيــع منــاب قاصــر الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ : 

.22/627 رقــم  تحــت   2022/04/13
تعيين الحقوق العقارية:

ــع  ــي محــل مخصــص للتجــارة يق ــى الشــياع ف ــدرة ب 144/17 جــزء 144/08+ جــزء عل ــة مشــاعة مق ــوق عقاري حق
 A 46 بالطابــق حصــة رقــم 04 نســبة األجــزاء المشــتركة 1000/4.925 مســاحته 28.85 م2 ينتمــي الــى قســم
االرضــي عمــارة مجموعــة ملكيــة 193 يقــع ببلديــة رأس الــوادي دائرتهــا المدنيــة والقضائيــة ودائــرة محافظتهــا العقاريــة 

ــج  ــرج بوعريري ــة ب ــوادي والي رأس ال
أصل الملكية: 

ــن  ــة محــررة م ــان بموجــب شــهادة توثيقي ــاف روضــة الجيه ــدرة ب 144/17 جــزء للقاصــرة بوضي ــوق المق ــت الحق آل
طــرف األســتاذ رابــح تقيــة موثــق بــرأس الــوادي 2016/03/01 مشــهرة بالمحافظــة العقاريــة بتاريــخ  2016/04/17 
حجــم 283 رقــم 69 وآلــت لهــا حقوقهــا المقــدرة ب 144/08 جــزء بموجــب عقــد هبــة محــرر مــن طــرف األســتاذ رابــح 
تقيــة موثــق بــرأس الــوادي فــي 2016/03/02 مشــهرة بالمحافظــة العقاريــة فــي 2016/04/17 حجــم 283 رقــم 70.

تحديد ثمن الحقوق العقارية:
ــدر ب/  ــدة يق ــاق المزاي ــي النط ــعر االفتتاح ــزء  الس ــدرة ب 144/17 ج ــاعة المق ــة المش ــوق العقاري ــبة للحق -1 بالنس
ــري وســبعة وســبعون ســنتيم )217.977.77 دج(  ــار جزائ ــف وتســعمائة وســبعة وســبعون دين ــان وســبعة عشــر أل مئت
-2 وبالنســبة للحقــوق العقاريــة المشــاعة المقــدرة ب 144/08 جــزء الســعر االفتتاحــي النطــاق المزايــدة يقــدر ب/مائــة 
ــار جزائــري وســبعة وســبعون ســنتيم )102.577.77دج( أي ان الســعر  ــان الــف وخمســمائة وســبعة وســبعون دين واثن
ــان  ــاف روضــة الجيه ــة للقاصــر بوضي ــاعة المملوك ــة المش ــوق العقاري ــي للحق ــزاد العلن ــع بالم ــاق البي ــي النط االفتتاح

ــو 320.555.54 دج  ــزء ه ــزء + 144/08 ج ــدرة ب 144/17ج المق
ــس قضــاء  ــدى اختصــاص مجل ــن ل ــن القضائيي ــة للمحضري ــة المهني ــد عضــو الشــركة المدني ــن األســتاذ لســعد محم - يعل
بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبنــا بحــي اول مــاي رأس الــوادي؛ بأنــه ســيتم البيــع بالمــزاد العلنــي / بقاعــة الجلســات  بمقــر 

ــة المذكــورة أعــاه. ــة عشــر صباحــا  للحقــوق العقاري ــى الســاعة الحادي ــوم 2022/06/15 عل ــوادي ي محكمــة رأس ال
شروط البيع:

-اضافــة الــى الشــروط المذكــورة فــي قائمــة شــروط البيــع فــان الراســي عليــه المــزاد يدفــع حــال انعقــاد الجلســة خمــس 
الثمــن و المصاريــف و الرســوم المســتحقة و يدفــع المبلــغ المتبقــي فــي اجــل ثمانيــة ايــام  بأمانــة ضبــط المحكمــة. ولمزيــد 
مــن  المعلومــات او لاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع االتصــال بالمكتــب بالعنــوان المذكــور اعــاه  او بكتابــة ضبــط  

لــدى محكمــة راس الــوادي.
المحضر القضائي

الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة 

دائرة القل 
بلدية القل 

إعالن بإعداد شهادة حيازة
طبقــا للمرســوم التنفيذي رقم 91/254 المــؤرخ  في 27/07/1991 

المتضمــن إعــداد شــهادة حيازة و تســليمها .
فان السيد / خان محمد ينيس بن محمد الصالح

المولود في / 27/05/1978  بالقل
الساكن عياش رابح  – القل

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

العقــار عبــارة عــن قطعــة أرض واقعــة بالمــكان المســمى شــعبة 
الدخلــة – بنــي ســعيد–بلدية  القــل 

مساحتها االجمالية .771م² يحدها من .
الشمال. طريق غير معبد.

الجنوب. ورثة بوعبد هللا ويسعد وجودي.

الشرق . ورثة بوعبد هللا ويسعد وجودي.
الغرب ورثة غام + ممر..

فعلــى أي شــخص لديــة إعتــراض علــى هــده شــهادة الحيــازة أن يقــدم 
طلبــا كتابيــا الــى الســيد رئيــس المجلــس الشــعبي البلــدي خــال مــدة 

شــهرين ابتــداء مــن تاريــخ نشــر االعــان فــي جريــدة وطنيــة.

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

الهاتف : 03563.20.58
اعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني

طبقا للمادة 749 من قانون االجراءات المدنية و االدارية
- بطلب من المدعو / بلهوشات التونسي بن عبد القادر  العنوان / بلدية تكستار

ضد / ورثة بلهوشات عبد القادر بن لخضر
 وهم : بلهوشات الجزائري بن عبد القادر و من معه  - العنوان // والية سطيف

- تنفيــذا للحكــم الصــادر عــن محكمــة رأس الــوادي القســم العقــاري بتاريــخ : 2019/07/10 فهــرس رقــم 
19/01769 جــدول رقــم 19/00731 المرفــق بشــهادة عــدم االســتئناف المؤرخــة فــي 2019/12/26 
ــم 19/975 , والممهــور  ــي 2019/12/26 رق ــم 19/975 و شــهادة عــدم المعارضــة المؤرخــة ف رق

بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 2019/12/29 رقــم 2019/1192
-بنــاء علــى قائمــة شــروط البيــع للعقــار المعيــن أدنــاه المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ 

: 2021/09/05 تحــت رقــم : 79/م إ ق ش ب/21. 
- بنــاء علــى اإلشــهاد الصــادر عــن اميــن الضبــط بمحكمــة رأس الــوادي بعــدم وجــود اعتــراض المــؤرخ 

فــي 2021/09/28.
- بنــاء علــى األمــر بتحديــد جلســة بيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة رأس الــوادي 

المــؤرخ فــي : 2021/10/03 تحــت رقــم 21/1808.
-  - يعلــن االســتاذ لســعد محمــد عضــو الشــركة المدنيــة المهنيــة للمحضريــن القضائييــن لــدى اختصــاص 
مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبنــا بحــي أول مــاي راس الــوادي , بانــه ســيتم البيــع بالمــزاد 
ــة  ــاعة الحادي ــى الس ــوم : 2022/06/08 عل ــوادي ي ــة رأس ال ــر محكم ــات بمق ــة الجلس ــي / بقاع العلن

عشــر صباحــا, للعقــار المتمثــل فــي :
تعييــن العقــار : قطعــة ارض  طبيعتهــا فاحيــة , تنتمــي الــى قســم 03 مجموعــة ملكيــة 45 مســاحتها 03 
هكتــار 42 آر 50 ســنتآر ,و حســب الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر اصفيــران الشــريف مشــيد عليهــا 
بنايــة بطابــق ارضــي شــيدت مــن طــرف بلهوشــات خالــد و لكــن تــم تعريتهــا و نــزع كل مســتلزماتها و 
هــي مغروســة بعــدة اشــجار مثمــرة تــم قلعهــا كذلــك , تقــع ببلديــة تكســتار , دائرتهــا محافظتهــا العقاريــة 

بئــر قاصــد علــي , و المدنيــة عيــن تاغــروت و القضائيــة رأس الــوادي , وواليتهــا بــرج بوعريريــج.
ــا ألحــكام  ــاري , تطبيق ــي بالســجل العق ــم نهائ ــي لإلشــهار ترقي ــة / بموجــب اإلجــراء االول اصــل الملكي
فــي  تقييــد   , المتمــم  المعــدل و   25-03-1976 فــي  المــؤرخ   63/76 المرســوم  مــن   14 المــادة 

1998/01/03 حجــم    01 تربيعــة 508 
- تحديــد ثمــن العقــار : يبقــى الســعر المــراد بــه للبيــع يخضــع للمزايــدة انطاقــا مــن الســعر االفتتاحــي 
بعــد انقــاص العشــر المقــدر ب/ عشــرة ماييــن وثاثمائــة وســبعة وخمســون الــف وثمانمائــة و خمســة 

ــى عــرض. ــدم بأعل ــار لمــن تق ــاع العق ــري )10.357.875.00 دج( ويب ــار جزائ وســبعون دين
اضافــة الــى الشــروط المذكــورة فــي قائمــة شــروط البيــع فــان الراســي عليــه المــزاد يدفــع حــال انعقــاد 
الجلســة خمــس الثمــن و المصاريــف و الرســوم المســتحقة و يدفــع المبلــغ المتبقــي فــي اجــل ثمانيــة ايــام  
بأمانــة ضبــط المحكمة.ولمزيــد مــن  المعلومــات او لاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع االتصــال بالمكتــب 

بالعنــوان المذكــور اعــاه  او بأمانــه ضبــط محكمــة راس الــوادي
المحضر القضائي     

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

الهاتف : 03563.20.58
اعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني

طبقا للمادة 749 من قانون االجراءات المدنية و االدارية
 

- بطلب من المدعو / بلهوشات التونسي بن عبد القادر  العنوان / بلدية تكستار
ضد / ورثة بلهوشات عبد القادر بن لخضر

 وهم : بلهوشات الجزائري بن عبد القادر و من معه  - العنوان // والية سطيف
-تنفيــذا للحكــم الصــادر عــن محكمــة رأس الــوادي القســم العقــاري بتاريــخ : 2019/07/10 فهــرس 
رقــم 19/01769 جــدول رقــم 19/00731 المرفــق بشــهادة عــدم االســتئناف المؤرخــة فــي 
2019/12/26 رقــم 19/975 و شــهادة عــدم المعارضــة المؤرخــة فــي 2019/12/26 رقــم 
ــم 2019/1192 . ــي 2019/12/29 رق ــة ف ــة المؤرخ ــة التنفيذي ــور بالصيغ 19/975 , والممه

-بنــاء علــى قائمــة شــروط البيــع للعقــار المعيــن أدنــاه المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي 
بتاريــخ : 2021/09/05 تحــت رقــم : 75/م إ ق ش ب/21. 

ــراض  ــدم وجــود اعت ــوادي بع ــة رأس ال ــط بمحكم ــن الضب ــى اإلشــهاد الصــادر عــن امي ــاء عل - بن
المــؤرخ فــي 2021/09/28.

ــي الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة رأس  ــع بالمــزاد العلن ــد جلســة بي ــى األمــر بتحدي ــاء عل - بن
ــم 21/1810. ــت رق ــي : 2021/10/03 تح ــؤرخ ف ــوادي الم ال

-  - يعلــن االســتاذ لســعد محمــد عضــو الشــركة المدنيــة المهنيــة للمحضريــن القضائييــن لــدى 
اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبنــا بحــي أول مــاي راس الــوادي , بانــه ســيتم 
ــوادي يــوم : 2022/06/08 علــى  البيــع بالمــزاد العلنــي / بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة رأس ال

الســاعة الحاديــة عشــر صباحــا, للعقــار المتمثــل فــي :
تعييــن العقــار : قطعــة ارض شــاغرة  طبيعتهــا فاحيــة , تنتمــي الــى قســم 03 مجموعــة ملكيــة 89 
مســاحتها 03 هكتــار 55 آر 62 ســنتآر  , تقــع ببلديــة تكســتار , دائرتهــا محافظتهــا العقاريــة بئــر 

قاصــد علــي , و المدنيــة عيــن تاغــروت و القضائيــة رأس الــوادي , وواليتهــا بــرج بوعريريــج.
اصــل الملكيــة / بموجــب اإلجــراء االولــي لاشــهار ترقيــم نهائــي بالســجل العقــاري , تطبيقــا الحــكام 
ــؤرخ فــي 1976-03-25 المعــدل و المتمــم , تقييــد فــي  المــادة 14 مــن المرســوم 63/76 الم

ــة 515.  ــم    01 تربيع 1998/01/03 حج
- تحديــد ثمــن العقــار : يبقــى الســعر المــراد بــه للبيــع يخضــع للمزايــدة انطاقــا مــن الســعر االفتتاحــي 
بعــد انقــاص العشــر المقــدر ب/ عشــرة ماييــن وواحــد وثمانــون الــف وثمانمائــة وســبعة وعشــرون 

دينــار جزائــري )10.081.827.00 دج( ويبــاع العقــار لمــن تقــدم بأعلــى عــرض
ــع حــال  ــه المــزاد يدف ــان الراســي علي ــع ف ــي قائمــة شــروط البي ــى الشــروط المذكــورة ف ــة ال -اضاف
انعقــاد الجلســة خمــس الثمــن و المصاريــف و الرســوم المســتحقة و يدفــع المبلــغ المتبقــي فــي اجــل 
ثمانيــة ايــام  بأمانــه ضبــط المحكمة.ولمزيــد مــن  المعلومــات او لاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع 

االتصــال بالمكتــب بالعنــوان المذكــور اعــاه  او بأمانــه ضبــط محكمــة راس الــوادي 
المحضر القضائي     

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

الهاتف : 03563.20.58
اعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني

طبقا للمادة 749 من قانون االجراءات المدنية و االدارية

- بطلب من المدعو / بلهوشات التونسي بن عبد القادر  العنوان / بلدية تكستار
ضد / ورثة بلهوشات عبد القادر بن لخضر

 وهم : بلهوشات الجزائري بن عبد القادر و من معه  - العنوان // والية سطيف
-تنفيــذا للحكــم الصــادر عــن محكمــة رأس الــوادي القســم العقــاري بتاريــخ : 2019/07/10 فهــرس رقــم 
19/01769 جــدول رقــم 19/00731 المرفــق بشــهادة عــدم االســتئناف المؤرخــة فــي 2019/12/26 
ــور  ــم 19/975 , والممه ــي 2019/12/26 رق ــة ف ــدم المعارضــة المؤرخ ــهادة ع ــم 19/975 و ش رق

بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 2019/12/29 رقــم 2019/1192 .
-بنــاء علــى قائمــة شــروط البيــع للعقــار المعيــن أدنــاه المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ 

: 2021/09/05 تحــت رقــم : 77/م إ ق ش ب/21. 
- بنــاء علــى اإلشــهاد الصــادر عــن اميــن الضبــط بمحكمــة رأس الــوادي بعــدم وجــود اعتــراض المــؤرخ 

فــي 2021/09/28.
- بنــاء علــى األمــر بتحديــد جلســة بيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة رأس الــوادي 

المــؤرخ فــي : 2021/10/03 تحــت رقــم 21/1812.
-  - يعلــن االســتاذ لســعد محمــد عضــو الشــركة المدنيــة المهنيــة للمحضريــن القضائييــن لــدى اختصــاص 
مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبنــا بحــي أول مــاي راس الــوادي , بانــه ســيتم البيــع بالمــزاد 
العلنــي / بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة رأس الــوادي يــوم : 2022/06/08 علــى الســاعة الحاديــة عشــر 

صباحــا, للعقــار المتمثــل فــي :
تعييــن العقــار : قطعــة ارض شــاغرة , طبيعتهــا فاحيــة , تنتمــي الــى 04 مجموعــة ملكيــة 04 مســاحتها 
05 هكتــار 55 آر 00 ســنتآر , تقــع ببلديــة تكســتار , دائرتهــا محافظتهــا العقاريــة بئــر قاصــد علــي , و 

المدنيــة عيــن تاغــروت و القضائيــة رأس الــوادي , وواليتهــا بــرج بوعريريــج.
اصــل الملكيــة / بموجــب اإلجــراء االولــي لإلشــهار ترقيــم نهائــي بالســجل العقــاري , تطبيقــا ألحــكام المــادة 
14 مــن المرســوم 63/76 المــؤرخ فــي 1976-03-25 المعــدل و المتمــم , تقييــد فــي 1998/01/03 

حجــم    01 تربيعــة 511 
ــا مــن الســعر االفتتاحــي  ــدة انطاق ــع يخضــع للمزاي ــه للبي ــى الســعر المــراد ب ــار : يبق ــد ثمــن العق - تحدي
بعــد انقــاص العشــر يقــدرب/ عشــرة ماييــن وثاثمائــة وتســعة وثاثــون الــف وســتمائة وخمســون دينــار 

ــى عــرض. ــدم بأعل ــار لمــن تق ــاع العق ــري )10.339.650.00 دج( ويب جزائ
المعيــن بموجــب االمــر الصــادر عــن رئيــس محكمــة راس الــوادي بتاريــخ : 2021/03/11 رقــم 

.21/545
ــاد  ــه المــزاد يدفــع حــال انعق ــان الراســي علي ــع ف ــى الشــروط المذكــورة فــي قائمــة شــروط البي ــة ال اضاف
الجلســة خمــس الثمــن و المصاريــف و الرســوم المســتحقة و يدفــع المبلــغ المتبقــي فــي اجــل ثمانيــة ايــام  
بأمانــة ضبــط المحكمة.ولمزيــد مــن  المعلومــات ولاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع االتصــال بالمكتــب 

بالعنــوان المذكــور اعــاه  او بأمانــة ضبــط محكمــة راس الــوادي.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـــــــــة
والية: برج بوعريريـــج

دائرة:بئر قاصد علي
بلديـة:بئر قاصد علي

مصلحة الشؤون االجتماعية
رقم:  02......../ 2022 

وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية

طبقــا ألحــكام المــادة 18 مــن القانــون رقــم 12/06 المــؤرخ فــي 12/01/2012. الموافــق 
لـــ: 18 صفــر عــام 1433 ه المتعلــق بالجمعيــات.  تــم هــذا اليــوم: 16 مــاي 2022.  اســتام 
مذكــرة التعديــات المؤرخــة فــي  : 28/02/2022  رقــم 02 المتعلقــة بتغييــر تشــكيلة الهيئــة 

التنفيذيــة للجمعيــة المحليــة ذات الطابــع الدينــي المســماة: 
الجمعية الدينية لمسجد بالل بن رباح قرية لخنيق * بئر قاصد عـــلي  *

المسجلة تحت رقم: 11/2012 بتاريخ : 25/01/2012.
المقيمة بـ: مسجد بال بن رباح )قرية لخنيق( بئر قاصد علي.

يترأسها السيد: زيداني حســـان.



n      يتساءل كثيرون عن ماهي العبادة التي تجمع أنواع 
الصبــر ؟، وماهي أنواع الصبر؟ وما جزاء الصابرين كما 

ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؟
الصبر على االبتالء

ورد ِذكــر الصبــر في القرآن في أكثر من ســبعين موضًعا 
فــي موطن المدح والثنــاء واألمر به، وذلــك لعظم موقعه 

في الدين.
ويقول الشــيخ محمد وســام أمين الفتوى بدار اإلفتاء خالل 
لقائه ببرنامــج »فتاوى الناس«، أن بعض العلماء قال: كل 
الحســنات لها أجر معلــوم إال الصبر، فإنه ال يحصر أجره 
اِبُروَن أَْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَســاٍب«  لقوله تعالى: »إِنََّما يَُوفَّى الصَّ

الزمر 10.
وأشــار إلى أن النــاس تحصر الصبر في نــوع واحد وهو 
الصبر على البالء، منوًها بأنه 3 أنواع: الصبر على طاعة 
هللا، وهــو أفضلهــا، والصبــر عن معصيــة هللا عز وجل، 
الصبــر على -البــالء- امتحان هللا عز وجــل، موضحاً أن 
المــراد بالصبر علــى الطاعة: الصبر علــى أداء العبادات 
والطاعات التي فرضها هللا ســبحانه على عباده المسلمين؛ 
ألن النفــس بطبعهــا تنفر عــن العبودية وتشــتهي الربوبية 
، وذلك لثقل أداء العبادات وال ســيما عند تســلط الشــيطان 
وغلبة الهوى وحب الركون إلى الراحة والخمول والكسل.

وتابع: من العبادات ما يثقل على النفس أداؤها بسبب الكسل 
كالصــالة، ومنهــا ما يثقل على النفس أداؤها بســبب البخل 
كالــزكاة، ومنها مــا يثقل على النفس أداؤها بســببهما معا، 
كالحج، فالصبر على الطاعة صبر على الشــدائد ، وحاجة 
المســلم إلى هذا النوع من الصبر ال شك حاجة ماسة، وفيه 

جاء قوله جل شــأنه خطابا لرســوله صلى هللا عليه وســلم: 
اَواِت َواأَلْرِض َوَمــا َبْيَنُهَمــا َفاْعبُــْدُه َواْصَطِبْر  ــمَ )َربُّ السَّ

لِِعَباَدِتِه َهْل َتْعلَُم لَُه َسِميًّا( سورة مريم اآلية: 65.
وفــي بيان العبــادة التي تجمع أنــواع الصبر وهي الصوم، 
يقول الشــيخ محمــد عبد ربه من علمــاء وزارة األوقاف ، 
إن أيام شــهر رمضــان أيام مباركة قال عنهــا النبي صلى 
هللا عليه وســلم هي أيام الصبر ، وقد أوصى النبي أصحابه 
بصيــام هذا الشــهر وقال : »صم شــهر الصبــر رمضان 

وثالث أيام من كل شهر«.
وأضــاف عبد ربــه خالل برنامــج »نصائــح للصائمين« 
المذاع عبر صفحة صدى البلد الرســمية بالفيســبوك: يجب 
على الصائم التحلي بصفة الصبر التي قال عنها النبي بأنها 
خلــق الصائمين، وال ســيما فــي هذه األيــام المباركة حتى 

يحصل على الثواب كامال.
وأوضح عالــم األوقاف أن جميع األنبياء والرســل تحملوا 
األذى والشــدائد مع أقوامهم حتى يكملوا رساالتهم ، والنبي 
صلى هللا عليه وســلم تعرض ألذى شديد ال يتحمله بشر إال 

انه صبر وتحامل على نفسه.
وتابع: فضــل الصبرعظيم وثوابه أعظــم فلنتحلى بالصبر 
للفوز والنجاة ، فالصيام مدرســة تدرب اإلنسان على أشياء 
قــد ال يفعلها طوال العام فيخــرج من رمضان وتعلم الكثير 
والكثير منها الصبر والعطاء والجود وقراءة القرآن والذكر 

والصالة . 
مــن جانبــه، قــال الشــيخ رمضــان عبــد المعــز، الداعية 
اإلسالمي، إن الصبر هو مفتاح الفرج والنصر لكل ضعيف 

أو مظلوم أو محسود.

وأضاف عبد المعز، في لقائه على فضائية »دي إم ســي« 
فــي برنامــج »لعلهم يفقهــون«، أن اإلمام الشــافعي يقول 
»يخاطبني الســفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد 
سفاهة فأزيد حلما كعود زاده اإلحراق طيبا« منوها بأن هذا 

التصرف نوع من الصبر.
وأشــار إلى أن النبي كان حلمه يسبق غضبه ، وكلما ازداد 
النــاس عليه جهال كلما ازداد حلما، منوها بأنه بالصبر يبلغ 

اإلنسان ما يريد.
الصبر على ستة أقسام

قــال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء باألزهر 
الشــريف، والمفتي السابق، إن الصبر أنواع يذكرها الشيخ 

الماوردي الشافعي.
يقول الماوردي : »واعلم أن الصبر على ســتة أقسام, وهو 
في كل قســم منها محمود . فأول أقســامه وأوالها : الصبر 
علــى امتثال مــا أمر هللا - تعالى - بــه, واالنتهاء عما نهى 
هللا عنــه; ألن به تخلــص الطاعة، وبها يصح الدين وتؤدى 
الفروض ويستحق الثواب, كما قال في محكم الكتاب : }إِنََّما 

اِبُروَن أَْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساٍب{ الزمر: 10. يَُوفَّى الصَّ
 ويكمــل علي جمعة :«ليس لمن قل صبره على طاعة حظ 
مــن بــر وال نصيب من صــالح, ومن لم ير لنفســه صبرا 
يكســبها ثوابا. ويدفــع عنها عقابا, كان من ســوء االختيار 
بعيدا من الرشــاد حقيقا بالضالل، وقد قال الحسن البصري 
رحمه هللا تعالى : يا من يطلب من الدنيا ما ال يلحقه أترجو 

أن تلحق من اآلخرة ما ال تطلبه«.
واســتدل بقول أبــو العتاهية رحمه هللا تعالــى: “أراك امرأ 
ترجــو من هللا عفــوه .. وأنت على ما ال يحــب مقيم.. تدل 
علــى التقــوى وأنت مقصــر .. فيا من يــداوي الناس وهو 

سقيم”
وبين علي جمعة ، أن هذا النوع من الصبر إنما يكون لفرط 
الجزع وشدة الخوف فإن من خاف هللا - عز وجل - وصبر 

على طاعته , ومن جزع من عقابه وقف عند أوامره.
وأمــا القســم الثاني من أنــواع الصبر التى يذكرها الشــيخ 
الماوردي الشافعي: الصبر على ما تقتضيه أوقاته من رزية 
قد أجهده الحزن عليها, أو حادثة قد كده الهم بها فإن الصبر 
عليها يعقبه الراحة منها, ويكســبه المثوبة عنها، فإن صبر 
طائًعــا وإال احتمــل هّما الزًما وصبر كارهــا آثما. وروي 
عــن النبي صلى هللا عليه وســلم أنه قــال : يقول هللا تعالى 
: »مــن لم يرض بقضائي ويصبر علــى بالئي فليختر ربا 
ســواي« ]الطبراني في الكبير[. وقــال علي بن أبي طالب 
-كرم هللا وجهه- لألشعث بن قيس : )إنك إن صبرت جرى 
عليــك القلم وأنــت مأجور, وإن جزعت جــرى عليك القلم 

وأنت مأزور(. 
فــي حين أن القســم الثالــث من أنواع الصبــر التى يذكرها 
الشيخ الماوردي الشافعي : الصبر على ما فات إدراكه من 
رغبــة مرجوة , وأعوز نيله من مســرة مأمولة فإن الصبر 
عنها يعقب السلو منها , واألسف بعد اليأس خرق . وروي 
عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال : »من أعطي فشكر 
, ومنــع فصبر , وظلم فغفر , وظلم فاســتغفر , فأولئك لهم 

األمن وهم مهتدون« .
                                        محمد الغريب صدى البلد 

إسالميات

»  يا فارج الهّم ويا كاشف الغم فرج همنا 
ويسر أمرنا، وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، 

وارزقنا من حيث ال نحتسب يا رب العالمين، 
اللهم إني نسألك أن تجعل خير عملنا آخره، وخير 

أيامنا يوم نلقاك فيه، إّنك على كل شيٍء َقدير«.

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال

20

اِبُروَن أَْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساٍب ( سورة  n  قال تعالى ) إِنََّما ُيَوفَّى الصَّ
الزمر اآلية 10

n  قال النبي صلى هللا عليه وســلم : )الصبر من اإليمان بمنزلة 
الرأس من الجسد( رواه أحمد.

بُر في اللغة لفظة الَجَزع، وُيقَصد  n  الصبــر : يناقــض الصَّ
ــَخط، أّما شــرعاً  به: حبس النفس، وكّفها عن الَجزع، والسَّ
فهو: االمتناع عّما حّرمه هللا، وأداء ما أوجبه من الفرائض، 
َره هللا -سبحانه وعدم السخط، أو الجزع، أو الشكوى مّما قدَّ

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

                                                 محمد الغزالي
 

استشهدت علماء اإلسالم ومفتيو األمة  ، في ردهم على سؤال »ما الكيفية الصحيحة 
لتوزيع عقيقة المولود ؟ بما ورد عن الحســن البصري أنه قال: »يُصَنُع بالعقيقة ما 
يُصنع باألضحية«، وعن عطاء: »يأكل أهُل العقيقة ويُهدونها؛ أمر صلى هللا عليه 
وآله وســلم بذلك -زعموا- وإن شــاء تصدق. نقله ابن حــزم في »المحلى باآلثار« 

)6/ 237، ط. دار الفكر(.
وقــال العالمة ابن عابدين الحنفــي في »الدر المختار« )6/ 336، ط. دار الفكر(: 
َق لحمها  ]وهي -أي العقيقة- شــاٌة تصلح لألضحية، تُذبح للذكر واألنثى ســواء، َفرَّ

نيًئا أو طبخه، بحموضة أو بدونها، مع كسر عظمها أو ال، واتخاذ دعوة أو ا .
وقال اإلمام الخرشــي المالكي في »شــرحه على مختصر خليل« )3/ 48، ط. دار 
الفكــر(: ]تُطبخ ويأكل منها أهُل البيت والجيران والغنيُّ والفقيُر، وال بأس باإلطعام 

من لحمها نيًئا، ويطعم الناس في مواضعهم.
وقال اإلمام الماوردي الشــافعي في »الحاوي الكبير« )15/ 129، ط. دار الكتب 
العلميــة(: ]يُصنــع بالعقيقــة بعد أن تُذبح مــا يُصنع بالضحايا فــي األكل واالدخار 

والصدقة والهدية«
وقــال اإلمــام المــرداوي الحنبلــي فــي »اإلنصــاف« )4/ 105، ط. دار إحياء 
التــراث(: )والســنة أن يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصــدق بثلثها، وإن أكل أكثر 

جاز( هذا المذهب .
وأكد أن السنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع وهذه هي السنة، ويجوز ذبحها في 

أي يوم، ولو ذبحت قبل الوالدة ولو بساعة فال تجوز وال تجزئ. 
وقــال مفتي مصر الســابق علي جمعة  إن العقيقة تقســم على ثالثــة أجزاء، الثلث 
األول لألهــل، والثلث الثاني لألصدقاء، والثلث الثالث للفقراء والمحتاجين، ويجوز 
أكلها كلها مع األهل أو إهدائها كلها، أو التصدق بها كلها واألفضل تقسيمها ثالثا.

وتابع: وورد عن رســول هللا أنه »عق عن الحســن والحسين كبشا كبشا« ومن هنا 
أخــذ بعض العلمــاء أن الذكر مثل األنثى فــي ذبح العقيقة، وبعضهــم قال إن للولد 

شاتين، والبنت لها ذبيحة واحدة.
وأشــار إلى أن من ســنن العقيقة عدم كسر عظمها، استبشارا بسالمة الطفل، منوها 
أن العقيقة قبل البلوغ تكون على األب، أما بعد البلوغ فيجوز لالبن عمل العقيقة عن 

نفسه والنبي فعل هذا أيضا وعق عن نفسه في يوم ميالده الكريم.
بينت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف، أن هللا شرع 
العقيقة شكًرا  له - تعالى- علي نعمة المولود، ويسن أن يُذبح عن الولد شاتان وعن 

البنت شاة.
وأفــادت » لجنــة الفتــوى« في إجابتهــا عن ســؤال: » هل يجوز التصــدق بقيمة 
العقيقــة؟« أن أقــل ما يجزئ في العقيقة شــاة؛ لقول النبي - صلى هللا عليه ســلم-: 
»الغالم مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه«، الفًتا: سنة العقيقة ال تتحقق إال بذبح 

إعداد :  إيناس شروانةشاة أو أكثر.
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العبادة التي تجمع أنواع الصبر .. 

تفقه في دينك
ما الكيفية الصحيحة لتوزيع 

عقيقة المولود؟
 دعاء اليوم 



أن  أميــر  الشــاف ســليمة  ــول  تق  n
ــدأت منذ  ــم الحلويات ب تهــا فــي عال رحل
ـــ 9 ســنوات، متذكرة كيــف أنها  ســن ال
فــي إحدى المــرات، بينما كانــت والدتها 
غائبة عن المنزل تفاجأت بزيارة ضيوف 
ــذة نالت  ذي ــادرت بصنع حلوى ل ب لهــم، ف
إعجابهــم رغــم صغر ســنها، فــكان هذا 
م  الموقــف محفزا  فــي انطالقتها في عال

بــل أن تكتشــفها والدتهــا  ــات، ق وي الحل
ــي تعتبرها ســليمة مدرســتها األولى  ت ال
ــي نهلت منها أســرار المــذاق الجيد،  ت ال

فشجعتها لالستمرار في مشوارها .
ــى في  ــة األول ــع ســليمة أن المرحل اب ت وت
م الحلويات نشــأت مــن حبها الكبير  عال
نابع  ــم الطبخ وصناعــة الحلويات ال لعال
والدتها وهي  مــن إعجابهــا ومتابعتهــا ل
تتفنن في صناعة ألذ وأشــهى الحلويات، 
ــر الفرصة  م تفوت الشــاف ســليمة أمي فل

إلكتســاب الخبــرة من مدرســتها األولى، 
فــي تطويــر قدراتهــا  ــق  تنطل بــل أن  ق
من خــالل مواقــع التواصــل اإلجتماعي 
واإلعتمــاد على النصائح المقدمة لها من 
طــرف خبراء في هــذا المجال والنهل من 

الورشات المقامة من طرف والدتها.
ــرا  ي أثــرت كث أنهــا ت ــا ب ن ت وأســرت محدث
بالســيدة رزقي في تلك الفترة وخاصة أن 

األخيرة صديقة والدتها.
واعتبرت الشــاف تعيينها كسفيرة الطبخ 
ية، أكبر نجاح حققته إلى  ــة دول في جمعي
ــم الطهاة في واليتها  جانب قيامها بتكري
وكانت الفرحة عارمة على وجوه الشيفان، 
فضــال عن تعيينها كرئيســة مكتب دولي 
في الطبخ على المستوى الوطني، ناهيك 
تلفزيون وتقديم برامج  م ال عن دخولها عال
للطبــخ الذي ســاهم فــي بروزها بشــكل 

واسع.
ــات  وي ــا أن صناعــة الحل ن ت بــر محدث تعت
ــة وفن تفتخــر بهما مسترســلة بأن  هواي

ــي العديد من األشــياء  المجــال » قــدم ل
ــي طالمــا كنت  ت فــرص ال ــة وال ي اإليجاب
ــى طهاة من  أنتظرهــا منهــا التعــرف عل
مختلف الدول، وعلى المســتوى الوطني 

أيضا...«
مــن  ــد  العدي فــي  ســليمة  شــاركت 
ــات منها مــا كان عن بعد عن  المهرجان
حيــث  االجتماعــي،  التواصــل  طريــق 
ــت على ميداليات ذهبية وفضية و  تحصل
ــة مع مختلف الدول العربية، كما  برونزي
شاركت كمحكم في عدة مهرجانات منها 
اتنة، عين الدفلى،  بدة، ب ل ب مهرجــان في ال

الجزائر العاصمة، والية بومرداس...
باإلضافة إلى افتكاكها عدة جوائز وكانت 
النسبة لها تكريمها من طرف  أهم جائزة ب
ــة بجائزة الشــخصية المميزة  والي الوالي

للطاهي الخلوق.
يدة إليصال كل ما تعلمته  ل ب وتطمح ابنة ال
لعالمية، كما أنها بصدد إنشــاء مشروع  ل

خاص بها.
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مهندسة معمارية تنقل شغف فنِّها إلى 

المطبخ لتبد ع في إعداد الحلويات 
معي أنا 

مهندسة معمارية تفننت بلمساتها اإلبداعية في اختيار هواية أخرى تبرز بها مكانتها كامرأة، وذلك من خالل تجربة 
إعداد الحلويات... المهنة التي افتكت بها عن جدارة قبعة الشاف وتمكنت بفضلها من حجز مقعد لها بين كبار الطهاة 
مجسدة بذلك مقولة »رحلة األلف ميل تبدأ بخطوة«... إنها الشاف سليمة أمير ابنة مدينة الورود البليدة التي تألقت 
في مهنتها كمهندسة معمارية ولم تتوان في نقل إبداعها في هذا المجال إلى مجال إعداد الحلويات مشكلة من المواد 

الغذائية أشكاال أبهرت كل من رآها وتذوقها.
 الشاف سليمة وقفت مع عين الجزائر عند أهم المحطات لتسرد لنا قصة امرأة مثابرة نجحت علميا وحرفيا.

صبغات شعر بني غامق 

لعروس 2022 شعرك

بدلة بنقشة المربّعات للسيدات 
لصيف 2022

موضة وأزياء   

n تعتبر البدالت بنقشة المرّبعات للنساء 
لصيــف 2022 أكثر الصيحــات العصرية 
والتي ال تبطل موضتها، تظل نقشتها ولكن 

تتجّدد تصاميمها حسب الموسم. 
وقد بــرزت الموديالت المنوّعــة منها على 
ــاء لهذا الموســم  مدّرجــات عــروض األزي
ال  واألنيــق.  الخــاص  برونقهــا  ــزت  تميّ
ــرّددي باختيارها إلطاللة ســاحرة وجّذابة  ت ت
اتِك الرســمية  خالل يومياتِك وحتى لمناســب

والمسائية.
ــاري هــذا  ــة أو رســمية اخت ي ــة عمل إلطالل
بدلة  التصميم من عالمة شانيل Chanel ل
لونين الزهري  ال مصممــة من الكاروهــات ب
ــورة قصيرة فوق  ن ت واألســود، وقد جــاءت ال
الركبتين مع جاكيت بأكمام طويلة وجيوب 
ــة طويلة نوعاً مــا إلَضفاء المزيد من  أمامي

تك العصرية. األناقة والسحر الى طلّ
ــة تناســب  ــِت تبحثيــن عــن بدل أمــا إذا كن
ــداء هــذا  ــِك ارت ســهراتِك المســائية، يمكن
التصميم من عالمة كريســتيان ســيريانو 
Christian Siriano المصّممة من الجلد 
الفاخــر، برزت الجاكيت بنقشــة المربعات 
يــن األبيض واألســود وأكمام  ون ل ال ــرة ب ي الكب

طويلة، وقد صّممت النقشة بشكل عصري 
فــة األشــكال  ل لــف مــع مربعــات مخت مخت
واألحجــام، باإلضافة الى ســروال من الجلد 
ا مع الجاكيت. إنتعلي مع  اً تماًم جاء متناسق
بدلة حذاًء بالكعــب العالي من اللون  هذه ال

األبيض لمظهر جّذاب.
البيضــاء  المربعــات  موضــة  أن  شــّك  ال 
ــداً عن عروض األزياء  م تغب أب والســوداء ل
ــد مــن  بــرز منهــا العدي لصيــف 2022 ف
إلرضــاء  رغبــة  والموديــالت  ــم  التصامي
ــع أذواق الســيدات ســواء كانت موضة  جمي
فية ســوداء أو  المربعــات البيضاء على خل
ــة بيضاء،  ي ف ــى خل المربعــات الســوداء عل
م أنها موضة قديمة من الســتينيات  مع العل
والســبعينيات، أعاد المصممــون ابتكارها 
ــى موضة صيف  ــدة إلضافتها إل ٍة جدي بحل

.2022
ــى موجة العودة إلى  هــذه الموضة تنتمي إل
ــرن الماضي ومحــاوالت إحياء خطوطه  ق ال
الكالسيكية الناجحة حتى اآلن؛ لذلك تعتبر 
نقشــة المربعــات جزءاً مــن موضة صيف 
2022 لكــن أيضــاً مــن خطــوط الموضة 

الكالسيكية.

ــد كل عــروس أن تبدو بمظهر  n تري
ــوم زفافها.  ــغ به في ي ال ــي وغير مب ال مث
ــارات عندمــا  ــد مــن الخي ــاك العدي وهن
عتبر  يتعلق األمــر بصبغات الشــعر، وتُ
بني الغامق من األلوان  صبغات الشعر ال
دافئة والطبيعية التي ستزيد من جمال  ال

إطاللتك كعروس في يوم زفافك.
ــة طبيعية في  يــن إطالل ــِت تفضل إذا كن
ــار هــذا  ي يــر، فيمكنــك إخت يومــك الكب
عــّد من الدرجــات الرائجة  ــون الذي يُ ل ال
ضمــن صيحــات ألوان صبغات الشــعر 
بااًل ملحوظاً في  لهذا الموسم، ويشــهد إق
تتمتعي  اً ل ي ال بــر مث عت م المشــاهير. يُ عال
ــة ال مثيل لها في  بإطاللة مشــرقة وجذاب
ناســب  ه يُ ميزه أنَّ حفــل زفافك. وأكثر ما يُ
جميع ألوان البشــرة البيضاء، والسمراء، 

والحنطية.
وكي تحظيــن إطاللتك مميــزة ننصحك 
عد األكثر شــعبية  ــون الذي يُ ل فــي هذا ال
يفــك خصوصاً إذا  عد حل يــن العرائس. يُ ب
ٍة  كنت ترغبين فــي الحصول على إطالل

مشرقة ومواكبة ألجدد صيحات صبغات 
الشــعر. يتميز هذا اللون بأنه يتماشــى 
مع كافة ألوان البشرة، ألنه يبرز جمالها 
ــق والمزيد من  أل ت ويمنحها اإلشــراق وال
الجاذبية. فقــط إعتمدي هذا المزيج بين 
ية أو  ــي وخصالت الهاياليت العســل بن ال
مع األطراف، ألنَّ لون العسلي ليس بعيداً 
تالي خصالت  ال ــي، ب بن كثيراً عن لون ال
الهاياليت لن تبدو قوية بشكِل مبالغ به

أّكد مــن أنك ســتحصلين على أجمل  ت ل ل
ــرّددي في  ت ــوم زفافك، ال ت ــة فــي ي إطالل
عد  اة. يُ نابــض بالحي إعتمــاد هذا اللون ال
ــزاً وباإلضافــة إلى كونه  هــذا اللون ممي
اً، هو أيضاً ســيليق بك ســواء كنت  جذاب
تملكين بشرة فاتحة أو متوسطة أو داكنة. 
إذا كنت تملكين بشــرة فاتحة إلى فاتحة 
ــى اللواليت  اللجوء إل جــداً، فننصحــك ب
ا  فاتح من صبغة الشــعر النحاســي. أّم ال
إذا كنت من صاحبات البشرة المتوسطة 
ــرددي فــي اعتماد  ت ــى الغامقــة، فال ت إل

اللواليت الداكن من النحاسي.

ــدة  بشــرتك فرصــة جدي امنحــي   n
وإشراقة صحية مع مقشر الجسم لفصل 
الصيف. يمكن أن يقطع مقشــر الجســم 
شوطاً طوياًل في استعادة لمعان بشرتك. 
فيما يلي خمســة أسباب الستعمال على 

مقشر للجسم.
ا الجلد الميتة يزيل خالي

يــر من المنتجــات والخدمات  هناك الكث
ــي يمكنهــا تحســين مظهر بشــرتك.  ت ال
ومع ذلك، يتجاوز مقشــر الجسم مستوى 
الســطح إلزالة الجلد الميت ويكشف عن 
الجلد الصحي المتوهج تحته. يتم تقشير 
الجلد، والعمل من خالل الطبقة الخشــنة 

وإخراج الجلد األكثر نعومة تحتها.
2 ينعش بشرتك

ــد الميتة، تتم إزالة  ا الجل ــد إزالة خالي عن
الجلد الخشن والشوائب معها. فغذا كنت 
ــون الجلد نتيجــة الدباغة  ل يــن من ت تعان
أو الشــوائب ســتجدين الحــل مــن خالل 

استعمال مقّشر الجسم.
3 يعزز ترطيب البشرة

بعد تقشــير الجســم، ســتتمكن بشــرتك 
من امتصاص المرطبات بشــكل أفضل. 
تقشــير ســيجعل بشرتك  الترطيب بعد ال
ناعمة ونضرة. ســيكون التغيير ملحوظاً 
ــى الفور وسيســتمر في التحســن مع  عل

اً. ترطيب بشرتك يومي
4 يزيل العيوب

ال تجعل مقشــرات الجسم بشــرتك رائعة 
ــل إنها تحســن من  المظهــر فحســب - ب
ــد  صحــة بشــرتك. عندمــا يتراكــم الجل
ــه يمكــن أن يســد المســام  الميــت، فإن
ويتســبب في ظهور الشوائب على سطح 
ــل تقشــير الجلد  ل ق ــاً مــا ي ب بشــرتك. غال
وإزالة الجلد الميت من تكرار ظهور حب 

الشباب في الجسم.
5 يقلل من التوتر

ــا  ًب ــة تقشــير الجســم، جن بــر تجرب تعت
يــك، طريقــة رائعة  تدل ــى جنب مــع ال إل
لالســترخاء والتخلص من التوتر. تساعد 
ا المهدئة عقلك وجســمك  ــة الســب تجرب

على التعافي .

لبشرة أكثر إشراق

5 فوائد لمقرش الجسم
بيتك يسعك

اإلضاءة.. العنصر األهمّ في 
الديكورات الحديثة

فوائد الكرز األحمر للنساء 
خصوصًا بعد الخمسين

أنت وحميتك

ــد الكرز األحمر مهمة جداً  n فوائ
لنســاء بعــد  للصحــة، وخصوصــاً ل
سن الخمســين، حيث تؤمن الحماية 
ــج األرق واضطرابات  ــب وتعال قل ل ل

النوم وغير ذلك.
لنساء  اكتشــفي فوائد الكرز األحمر ل
بعد سن الخمسين في المقال اآلتي:

الكرز األحمر يحمي القلب
بمضــادات  الكــرز  ــى  غن بفضــل 
يــرات المضاّدة  أث ت األكســدة )مــع ال
فاكهــة  ال هــذه  تعــد  ــات(،  تهاب لالل
ــة  ــازة لمحارب الحمــراء وســيلة ممت
ــة الدموية،  ــب واألوعي قل أمــراض ال
مســتويات  خفــض  طريــق  عــن 

الكوليسترول في الدم. سلطت دراسة 
أُجريــت عــام2016 الضــوء أيضاً 
ــى دور رئيســي آخر: اســتهالك  عل
الكرز على شــكل عصيــر، والكرز 
 Morello Cherry صنــف  مــن 
خّفض  ــراً( يُ ــة وعصي )أكثــر حمضي

ضغط الدم بشكل طبيعي.
الكرز األحمر يقضي على اإلمساك

ــد مــن الفواكــه، الكــرز  ــل العدي مث
ــن  حّس األحمر غني باأللياف، مما يُ
العبــور المعوي. لكــن هذا ليس كل 
ــوي الكــرز أيضــاً على  شــيء. يحت
الســوربيتول، وهــو ســكر معروف 

ينة )الخفيفة(. بخصائصه المل

n اإلضــاءة هي عنصــر هاّم في 
مهمــا  ــة،  ّي الداخل المســاحات 
ــذا، يحرص  اختلفــت وظائفها. ل
ديكور على التنسيق  ـ مصّممو ال
بيــن اإلضــاءة والطراز الســائد 
ــي الفــراغ المعمــاري، لغرض  ف
ا في الجــّو العام  ّيً يــر جمال التأث
ــي أمزجة  ــم ف للمنــزل، والتحّك
ــا أن اإلضــاءة  ًم الســاكنين، عل
قــادرة أيضاً على مضاعفة حجم 
الغرفــة عنــد توظيفهــا بشــكل 

مدروس. 
ــة  ي المنزل اإلضــاءة  تهــدف 
ــة إلى بّث النور بشــكل  العصري
ــاة  مريــح للبصــر، وتســهيل حي
ــاء الجلوس أو العمل  ن األفراد، أث

في المنزل.
وغرفــة  االســتقبال  ــة  صال فــي 
ــع  توزي ــو  يحل ــوس،  الجل

اإلضــاءة المخفيــة ضمن أعمال 
الســقف  فــي  بــورد«  »الجبــس 
ــر المنخفــض، فضــاًل عــن  غي
»الســبوتات«، من دون اإلغفال 
عــن دور إكسســوارات اإلضاءة، 
وهي تشــتمل، على: األباجورات 
ــى قواعــد  ــة عل ت ب ــة المث ث الحدي
ــى  ــى األرض أو الموزّعــة عل عل
أســطح الطاوالت، و«األبليكات« 
المثبتة على الجدران المعّدة من 
الـ«كروم« أو المعدن أو الرخام.
ت  بّ ث إلبراز يكــورات الجــدران، ت
ــة بين الســقف  ي اإلضــاءة المخف
ــى  والجــدار وتســلّط حصــرًا عل

الديكورات.
ــا  مفتوًح الطعــام  ركــن  كان  إذا 
لمبالغة  ــة، ال داعي ل على الصال
ــة  ي ــع اإلضــاءة المخف فــي توزي

و«السبوتات«.

دالل بوعالم



إعداد : حسان.ب تسلية
األربعاء 18 ماي 2022 م22

الموافق لـ 17 شوال 1443 هـ



إستراحة

n دخل رجل فقير ذات مرة على أحد األثرياء، وأخبره أنه لم يشــاهد اللحم منذ أكثر من 
عامين، فاســتجاب الثــري لكالمه وطلب على الفور من أحد حراســه أن يأتي له بقطعة من 
اللحم وتكون كبيرة الحجم، ففرح الرجل بهذا الكالم، فقام الحارس بإحضارها، وقال الرجل 
الغني للرجل الفقير، هذه قطعة اللحم، عندما ترغب في مشاهدتها في أي وقت يمكنك القدوم 

إلى القصر والتمتع بمشاهدتها.

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

دوروثي ماري هودجكن رائدة مجال التبلور
يف رحاب العلم واإلميان  

n دوروثي ماري هودجكن المعروفة مهنياً باســم 
)دوروثــي كروفوت هودجكن( هــي عالمة بريطانية 
فــي الكيميــاء الحيويــة ولدت فــي 12 ماي 1910 
بالقاهرة وتوفيت في 29 جويلية 1994.يرجع إليها 
الفضل في تطوير دراسة البلورات باألشعة السينية، 

وقد ُمِنحت جائزة نوبل في الكيمياء عام 1964.
قدمت تقنية دراســة البلورات باألشــعة السينية، وهي 
طريقــة تســتخدم لتحديــد هيــاكل ثالثيــة األبعاد من 
الجزيئات الحيوية. بينت لها االكتشافات األكثر تأثيرا 
هــي التأكد مــن بنية أو هيكلــة البنســلين التي كانت 
فرضيات للعالمين إرنســت تشــين وإدوارد إبراهام، 
وبعــد ذلك هيــكل فيتامين بي 12 ممــا جعلها تُصبح 

ثالث امرأة تفوز بجائزة نوبل في الكيمياء.
وفــي العام 1969، بعــد 35 عاما مــن العمل وبعد 
خمس ســنوات علــى حصولهــا على جائــزة نوبل، 
تمكنت من فك رموز هيكل األنسولين. أصبحت تقنية 
دراســة البلورات باألشعة الســينية أداة تستخدم على 
نطاق واســع، وأصبحت الحقاً هذه التقنية حاسمة في 
تحديد هياكل العديد من الجزيئات البيولوجية حيث أن 
معرفــة هيكل أمر بالغ األهميــة لفهم وظيفته. وتعتبر 
أنهــا واحــدة من العلمــاء الــرواد في مجال دراســة 

البلورات باألشعة السينية للجزيئات الحيوية.
ولــدت دوروثي في 12 ماي 1910، في القاهرة في 
مصر، ألب يدعــى )جون وينتر كروفوت( )1873 
- 1959(، وهو عالم اثار وباحث كالســيكي. وأمها 
تدعــى )غرايــس كروفــوت( )1877 – 1957(، 

وهــي كذلــك عالمة آثــار وخبيــرة في المنســوجات 
المصريــة القديمــة. عاشــت أول أربــع ســنوات من 
عمرهــا مــع الجاليــة اإلنجليزيــة في مصــر وكانت 
تذهب إلى إنجلترا فقط لعدة أشــهر في السنة. عاشت 
الحــرب العالمية األولى في إنجلترا وكانت تتنقل بين 
عائلــة والديها وبين األصدقاء ولكنها كانت بعيدة عن 
والديهــا. بعد انتهاء الحرب قررت والدتها العودة إلى 
إنجلترا واالعتناء بابنتها جيدا ووصفت دوروثي تلك 

الفترة بأنها أجمل لحظات حياتها.
تتمثل اكتشــافاتها، باســتخدام تقنيات األشعة السينية، 
لبنية جزيئات حيوية هامة منها الپنســلين )1946(، 
البروتيــن  وهرمــون   ،)1956( ب12-  ڤيتاميــن 
إنســولين )1969(. كما تضمنــت انجازاتها تطوير 

طرق جعلت تحديد البنى الجزيئية ممكًنا.
في سنة 1921 التحقت بمدرسة ليمان وكانت تسافر 
بانتظــام إلــى الخرطــوم والقاهــرة لزيــارة والديها. 
ودخلــت كليــة ســمرفيل وهــي أحــد كليــات جامعة 
أكســفورد وكان ال يقبــل فيه إال اإلناث. درســت بعد 
ذلك في جامعة كامبردج تحت إشــراف جون برنال. 
في ســنة 1934 عادت إلى جامعة اكسفورد وعملت 
باحثة في كلية سمرفيل وذلك إلى سنة 1977. كما تم 

تعيينها في المجتمع الملكي سنة 1960.
كان اآلنســولين من أهم مواضيــع أبحاثها. وقد بدأت 
فــي عــام 1934 عندما عرضت عينــة صغيرة من 

األنسولين البلورية من قبل روبرت روبنسون.
رباهــا والداها بطريقة محافظــة وأرادا أن تكون لها 

مهن لها طبعة إنســانية كالطب البشــرى والتمريض 
وبــدأت تهتم بالكيمياء منــذ الصغر وكانت أمها تنمي 

لها حبها للعلوم بصفة عامة.
نالــت جائــزة نوبل فــي الكيمياء لســنة 1964 على 
أعمالهــا فــي مجــال التبلور وعلــى ميداليــة كوبلي 
ســنة 1976. في ســنة 1965 تحصلت على وســام 

االستحقاق خلفا لونستون تشرشل.
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

*أن التنفس في مدينة مومباي الهندية يعادل تدخين علبتين 
ونصف من السجائر لشدة تلوث البيئة فيها.

تموت، *أن النسور تعيش مئة عام، لكّن العجيب في األمر أنها ال 
بل تنتحر على إثر المرض.

*أن الطماطم تعد علمياً من الفواكه، فيما يعتبر الموز من األعشاب نظراً لساقه غير الخشبية
*أن العضو الوحيد الداخلي في الجسم الذي يمكنه النمو عند اقتطاع بعض منه جراحياً هو 

الكبد.

  756 - أخذ البيعة لعبد الرحمن بن معاوية بن 
هشام بن عبد الملك مؤسس الخالفة األموية في 

األندلس. 
1291 - المماليك ُيسيطرون على مدينة عكا بعد 

طرد الصليبيين منها. 
  1803 - المملكة المتحدة ُتعلن الحرب على فرنسا 

بسبب تدخل نابليون بونابرت في شؤون إيطاليا وسويسرا. 
1804 - تنصيب نابليون بونابرت إمبراطوًرا على فرنسا. 

  1899 - انعقاد »مؤتمر الهاي األول للسالم« بحضور 26 دولة، وقد اتفق 
فيه الحاضرون على حل المنازعات بطرق سلمية وحددوا قوانين الحرب. 

  1910 - األرض تمر بمدارها بذيل مذنب هالي. 
  1944 - بداية ترحيل تتار القرم، وهو التطهير العرقي الذي نّفذه رئيس 

األمن والشرطة السرية السوفييتية نيابًة عن جوزيف ستالين، لما ال يقل عن 
191.044 شخًصا من التتار بترحيلهم عن شبه جزيرة القرم . 

واحد قال البنه: روح أسقي الزرع، 
قال الولد: لكن المطر غزير، فرد 

األب: ال تعملها حجة خذ  السيوانة » 
المظلة« و اتوكل على ربي.

من خساسة النفاق أنه يتكلم بلهجة تحاذي الصدق ويتلّون بلون 
الواقع المحسوس. 

                                                                    مي زيادة 

الجرب حكاك والخاني شكاك
يضرب هذا المثل في الشخص كثير الشك وسوء 

الظن بالناس.

       نكتة اليوم 

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

زمان ومكان.
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الفيلسوف الرتكي أمحد جويزجي 

n أحمد جويزجي هو فيلســوف تركي معاصر، 
ُولــد عــام 1959 في والية »بورصــة« التركية 
الواقعــة في إقليــم مرمرة، غربــي تركيا، ُعرف 
بأعمالــه الفلســفية العميقة وربطه بين الفلســفة 

اإلغريقية القديمة والفلسفة الحديثة.
ُولــد جويزجي في مدينة »بورصة« عام 1959، 
لعائلة عرفت بالبســاطة، وعمل منذ نعومة أظفاره 

على معاونة عائلته في تأمين قوت يومها.
بدأ جويزجــي بتلقي علومــه االبتدائية واإلعدادية 
والثانوية في مدارس بورصة، وبعد إنهائه للمرحلة 
الثانوية التحق في عام 1978 بقســم الفلسفة التابع 
لكليــة الجغرافيــا والتاريخ واللغــة بجامعة أنقرة، 

وتخرج منها عام 1982.
حصــل على درجة الماجســتير من قســم الفلســفة 
بجامعــة أنقــرة، وأنهى مرحلــة الماجســتير عام 
1984، وكان عنوان رســالة الماجستير الخاصة 

بــه »األســلوب الفلســفي فــي حديث ســقراط«، 
وبحلــول عــام 1992، أنهــى مرحلــة الدكتوراه 
التي حملت رســالته بعنوان »نظريــة المعلومات 

الخاصة بأفالطون«.
باشــر الفيلسوف التركي حياته العملية قبل تخرجه 
من جامعة أنقرة بشكل كامل، إذ حصل على منحة 
مــن الحكومة الفرنســية عــام 1989، للعمل في 
جامعة »ســوربون« كمعيــد، وظل فيها حتى عام 
1991، حيــث عاد إلى أنقرة ليناقش رســالته في 

جامعة أنقرة.
ســاهمت التجربــة العملية لجويزجي في فرنســا، 
في إكســابه كًما هائاًل مــن الخبرة على الصعيدين 
العملي والنظري، وظهر ذلك بيًّنا عقب عودته إلى 
أنقرة لمناقشة رسالة الدكتوراه، حيث حظي بالثناء 
مــن ُمعلميه الذيــن وصفوا رســالته بأنها عظيمة، 
نظًرا لما احتوته من معلومات قيمة جديدة، ونظًرا 
لتحضيرهــا مــن قبــل شــخص مــا زال طالًبا في 

مرحلة الدكتوراه.
تخّرج جويزجي من جامعة أنقرة عام 1992، ولم 
يمكــث طوياًل، حتى تلقى عرض عمل من جامعة 
»أولــوداغ« ببورصة، وبــدأ العمل بها كمحاضر 

أكاديمي في قسم الفلسفة.
خــالل فترة عمله فــي جامعة أولــوداغ تلقى عدة 
دعوات للعمل في بعض الجامعات األجنبية وإلقاء 
المحاضــرات الخاصــة بالفلســفة، ولكنــه لم يقبل 

دعوات العمل، وقبل دعوات إلقاء المحاضرات.
سّخر جويزجي نفسه للعمل في قسم الفلسفة بجامعة 

أولوداغ، حتى أصبح رئيًســا لقسم الفلسفة ومن ثم 
عميًدا لكلية التاريخ والفلســفة فيها، وأصدر جميع 

أعماله وآثاره في أثناء عمله بجامعة أولوداغ.
توفــى الفيلســوف التركي بعد ســنوات طويلة من 
العمــل والنجاح، في األول من ديســمبر 2014، 

جراء إصابته بأزمة قلبية حادة.

تــرك جويزجي خلفه الكثير من اآلثــار التي يُعتّد 
بها في علوم الفلســفة والمنطق، ويُذكر أنه أصدر 
24 كتاًبا، وترجم 9 كتب، ويمكن تعداد أهم آثاره 

على النحو اآلتي:
ـ نظرية فلسفية على نظرية أفالطون المثالية.

ـ تاريخ الفلسفة.
ـ الفلسفة.

ـ قاموس المصطلحات السياسية.
ـ مدخل إلى األخالق.

ـ تاريخ فلسفة العصور الوسطى.
ـ تاريخ فلسفة القرن السابع.

ـ تاريخ فلسفة التنوير.
ـ سقراط.

ـ مدخل إلى الفلسفة.
ـ أسس التفكير الفلسفي.

ـ فلسفة المعلومات.
الكتب المترجمة:

ـ نظرية أفالطون المثالية للفيلسوف »كونفورد«.
ـ مدخــل إلــى فلســفة أوروبــا الغربية للفيلســوف 

»ورست«.

قطعة لحم ليست لألكل



n أكــد رئيس مجلــس التنمية كندا- 
الجزائــر، غانــي قلي، أن مشــروع 
جزائــري ـ كندي لصناعــة الطائرات 
المختصة في مكافحة حرائق الغابات 

المناقشة. قيد  يوجد 
وأوضحــت وكالــة األنبــاء الوطنية، 
أن قلــي وخالل تدخله بمناســبة تنظيم 
الكندي،  الجزائــري-  الملتقــى األول 
حول مكافحة حرائق الغابات بوسائل 
جويــة، أن المجلــس الــذي يترأســه 
يطمح إلى مرافقــة الجزائر للحصول 
علــى أرضية لصناعة الطائرات عبر 

شــراكات مع متعاملين كنديين.
أن  الخصــوص  هــذا  فــي  وأكــد 
المشــاورات التي ســتجري بمناســبة 
هذا الملتقى يمكن أن تؤدي إلى إنشاء 
أرضيــة جزائريــة كنديــة فــي مجال 

الطائرات. صناعة 
كمــا أشــار المتحــدث إلــى أن مثــل 
هــذا المشــروع يتطلب عدة ســنوات 
للتجســيد، مضيفا أن الشراكة في هذا 
المجال جد متنوعة، وبإمكانها أن تبدأ 
عبــر التخصص فــي مكافحة حرائق 
الغابــات لتتبعهــا تدريجيــا احتياجات 

أخرى علــى غرار الطيــران المدني 
والعسكري.

وقــال المســؤول ذاته، أن المشــروع 
سيســهم فــي توفيــر مناصــب شــغل 
وكذا نقــل التكنولوجيا والمهارات من 
الطــرف الكندي، مشــيرا الــى العمل 
علــى تمكيــن الجزائر مــن أن تصبح 
رائــدة فــي منطقتي المغــرب العربي 
حرائــق  مكافحــة  فــي  والمتوســط 
الغابــات وكذا إمكانية مســاعدة بلدان 

أخرى.
                                  ق ـ و

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 31/ 13
الجزائر : 24/ 16
وهران : 27/ 18 

الفجر  : 03.42
الظهر   : 12.31
العصر  : 16.20
املغرب  : 19.40
العشاء : 21.13

مواقيت الصالة 
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ع.ق

مشروع جزائري ـ كندي لصناعة طائرات مكافحة 
حرائق الغابات

ال يختلف اثنان بأن العالقات بين الدول تحكمها 
بالدرجة األولــى المصالح المشــتركة والمنافع 
المتبادلــة ، كمــا أن التعاون بيــن البلدان قوامه 
قاعــدة مشــتركة » رابح – رابــح » ،إنطالقا 
مــن هــذه المقدمــات يمكننــا القول بــان بالدنا 
الجزائــر خســرت الكثير خالل بعــض العقود 
الســابقة ،الســيما زمــن حكــم العصابــة علــى 
اعتبــار أن تعامل الجزائر مــع الخارج لم يكن 
شــفافا وسياســتنا االقتصادية لم تكن تصب في 
مصلحتنا كشــعب أخرج أعتى قوة اســتعمارية 
شــهدتها البشــرية ،وخــرج متعبــا من خســائر 
ماديــة وبشــرية لــم يدفعها أي شــعب آخر في 
العالم نظير اســتقالله واســترجاع سيادته،حيث 
كان هــذا الشــعب األبــي والصبــور أن يكافئ 
بحقوقــه المختلفــة ،الســيما االجتماعيــة منهــا 
ليتمتع بحالوة االســتقالل وإمتيازات المواطنة.

وفــي الوقــت الــذي كانت فيه شــعوب شــقيقة 
وصديقــة وعــدوة منشــغلة بالعمــل وتطويــر 
منظوماتها السياســية واإلقتصادية واإلجتماعية 
، فحققــت مســتويات راقيــة من التقدم ونســب 
عاليــة مــن الرفاهيــة ،الــى درجــة أن تحولت 
بلــدان أرضيها صحراوية قاحلة الى جنان فوق 
األرض ، كنا نحن تحت وطأة األزمات والفتن 
تارة ، والال إستقرار تارة أخرى الى أن غرقنا 
فــي الفســاد بكافــة أشــكاله وألوانــه ،والنتيجة 
واضحــة للعيان ،فقد تراجعــت هيبة الدولة في 
الســنين الفارطــة ، وفقدت مكة الثــوار مكانتها 
الدوليــة واإلقليمية ولم يعد أحــد يلتفت لصوتنا 

ورأينــا وتصورنا في المحافل العالمية.
ال أحــد ينكر أنه مند مجيء الرئيس عبد المجيد 
تبــون تغيــرت كثير مــن األمور في هــذا البلد 
بالرغــم مــن تعقــد األوضــاع العالميــة  بفعل 
انتشــار فيروس كورونا وعدم استقرار الوضع 
الدولــي وخاصــة بعد اندالع الحرب الروســية 
األوكرانيــة وتداعياتهــا علــى العالــم ،فاليــوم 
أحسســنا بأن بالدنا صارت مهابة بين األمم بعد 
أن أســتقرت أوضاعها السياسية ،وشرعت في 
تطوير منظومتها االقتصادية ،وخفضت بشــكل 
كبير نســبة الفساد المالي الذي رمى ببالدنا في 
فم كمشة من األشخاص لم يكن يهمهم الى وقت 
قريــب إال تحقيــق مآربهم على حســاب الوطن 
والمواطــن ولو بخيانة رســالة الشــهداء الذين 
ضحوا بأنفســهم من أجل عزة الجزائر وكرامة 

شعبها.
ســيدة   صــارت  الجديــدة  الجزائــر  قــرارات 
وواضحــة والغبار عليها ،وليس أدل على ذلك 
مــن اتخــاذ مواقف شــجاعة ضــد أي بلد يقف 
ضد سياســة بالدنا أو يريد النيــل من مصالحنا 
فزمــن التســويف انتهــى ،فقد أعطــت الجزائر 
دروســا لفرنسا واسبانيا والمخزن ، كما تقربت 
بالســرعة الخامســة لصف البلدان التي تتعامل 
المشــتركة  المصالــح  لتحقيــق  معهــا  بصــدق 
علــى غــرار تعاوننــا مــع الصيــن وروســيا 
وإيطاليــا وتركيا التي صــارت نموذجا للتعاون 
المتعامليــن  نشــاط  خلفيــة  علــى  االقتصــادي 
األتــراك بشــكل كثيــف ومتميز فــي  قطاعات 

إقتصادية عدة .
رئيــس  زيــارة  مــن  ..ينتظــر  الــكالم  آخــر 
الجمهوريــة لتركيا أن تكــون مخرجاتها ناجحة 
بكافــة المقاييس وتعكس التوجــه الجديد لبالدنا 
القائــم على الجدية والبراغماتية في التعامل مع 
البلــدان بعيدا عــن وضع البقــرة الحلوب الذي 
الزمنــا لعقود خلت دون أن يجلب لنا أي منافع 

أو فوائد تذكر.
       

نصرالديــن دربــال      
                           

تعاون سيادي ..

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   

ــة المدنية للوحدة  n تدخلت،أمس ، إســعافات الحماي
ثانوية سيساوى سليمان، المركز المتقدم بومعزة عبد  ال
بلدية  لتســلق باب القنطــرة ب ــد ومركــز المتقدم ل المجي
قسنطينة، في حدود الساعة 14و 35 د بين جسر سيدى 
مســيد و ضريــح األمــوات ،وذلك إثر ســقوط من علو 
ــة الهوية( من جنس  ــر لضحية )مجهول ــي 20 مت حوال
ــى تبلغ من العمر حوالى 50 ســنة وجــدت متوفية  ث أن
م انتشــالها و نقلهــا إلى مصلحة حفظ  بعين المكان، ت

الجثث بالمستشفى الجامعي ابن باديس قسنطينة.
                                                      تاج الدين 

إنحراف عربات قطار حبوب 
يف سكيكدة 

ــة المدنية للوحدة  n تدخل،مســاء أول أمس، أعوان الحماي
الرئيسية في سكيكدة، في حدود الساعة 17سا و 16 د  ألجل 
خروج القاطرة   من الســكة الحديدية وهي تجر 06 حاويات 
قمح بالمكان المســمى محطة القطار حمادي كرومة  باتجاه 

الديوان الوطني للحبوب الجافة حمادي كرومة. 
بيــوت القصديرية  فــت حالة رعب بين ســكان ال ــة خل الحادث
المجاورين لمســلكالقطار ، ما دفع الى تشــكيل امني عاجل 

قصد  عملية إرجاع عربات القطار على السكة .
                                                نورالدين ب 

سقوط مميت المرأة من رضيح 
األموات بقسنطينة 

ـ  أفــادت، أمس، مصادر مطلعة  ل
ــر«، بــأن النيابة  »عيــن الجزائ
العامة لمجلس قضاء سكيكدة قد 
حولت ملف االتهــام في فضيحة 
شــبهة التالعب بنتائج انتخابات 
ــس االمة التي جــرت يوم 5  مجل
ــى محكمة  فيفــري الماضــي عل
الجنح بمحكمة والزيادية بوالية 
قســنطينة ،و هــذا طبقا للقانون 
ــى يحاكــم المتهمــون خارج  حت

االختصاص. محكمة 
ــا، المطلعــة،  و بحســب مصادرن
فــان المتورطيــن تم اســتدعائهم 
محكمــة  امــام  ــول  لمث ل رســميا 

الجنح بالزيادية منتصف الشــهر 
ــق  المقبــل بخصــوص تهــم تتعل
بطلب و قبول مزية غير مستحقة 
يــة  العمل ســير  ــى  عل تأثيــر  ال  ،
اإلنتخابيــة وتمويلهــا وهي التهم 
ــا  97 منتخب إليهــا  تــي جــرت  ال
ــون 23 بلدية في الوالية و 8  يمثل

رؤساء مجالس بلدية .
ــدى  ل العامــة  نيابــة  ال كانــت  و 
قــد  ســكيكدة،  قضــاء  مجلــس 
أمــرت فرقة الشــركة االقتصادية 
يــة ألمن الواليــة بالتحقيق  والمال
قــد  كان  تســجيل صوتــي  فــي  
ــه  ــم تداول فجــر الفضيحــة ، و ت
على نطاق واســع فــي  منصات 
التواصــل اإلجتماعي هو محادثة 

بيــن شــخص يدعــى )ر- ب ( و 
الفائزة بمنصب الســينا بسكيكدة 
بينهــم  حــوار  و  ق(  .س.  )ب 
ــى ســير  تأثيــر عل بخصــوص ال
يــة االنتخابية و مفاوضات  العمل
لعــرض المال، قصد شــراء ذمم 
عدد مــن المنتخبين فــي  الوقت 
المتهمــة  بــه  تمســكت  ــدي  ال
الرئيســية في القضيــة بنفي تلك 
الوقائع و براءتها مما نسب اليها 
القضائيــة  الضبطيــة  ان  ،غيــر 
فضلت توسيع دائرة التحقيق الى 
مســتندات ووثائــق هامة...نشــر 
بأننا حاولت اإلتصــال بالمتهمة 
الرئيســية لمعرفــة موقفهــا غير 

ينا دالك.   أنه تعذر عل

ملف فضيحة "السينا" بسكيكدة

97 منتخبا منهم 8 "أميار" أمام محكمة الزيادية بقسنطينة

حبس04 أشخاص من 06 أشهر 
اىل سنتني  بجيجل

ــح األمن الحضــري الخامس بأمن  n عالجــت مصال
الوالية خالل الفترة الممتدة من 08 إلى 11 ماي 2022، 
ية  ــازة المؤثرات العقل أربعــة 04 قضايا تمثلت في حي
لغرض االســتهالك الشــخصي بطريقة غير مشروعة 
التعدد، و حمل أســلحة بيضــاء من الصنف  الســرقة ب
الســادس دون مبرر شــرعي، تم على إثرها اســترجاع 
ية  بعض المســروقات و حجز كمية من المؤثرات العقل
من نوع »كيثيل« مع إيقاف المشــتبه فيهم المتورطين 
في هــذه القضايا و يتعلق األمر بأربعة 04 أشــخاص 
يــن 22 و 45 ســنة، حيــث و بعــد  ــراوح أعمــاره ب ت ت
قانونية ضدهم تم تقديمهم  اســتكمال كافة اإلجراءات ال
أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهم 
ية  ـ: 06 أشــهر حبس نافذ و غرامة مال أحاكــم تقضي ب
النســبة للمشــتبه فيه المتورط في  ـ30000دج ب تقدر ب
ية  ــة األولى، ســنتين حبــس نافذة و غرامــة مال القضي
انية   أما  ث النســبة للمشتبه فيه المتورط في القضية ال ب
المشتبه فيهما المتورطين في القضيتين األخيرتين فقد 
ية  ـ06 أشهر حبس نافذة و غرامة مال تم إدانة أحدهما ب
قدرها 20000 دج، فيما وجه استدعاء مباشر للمشتبه 

فيه األخير.
                                                     نصرالدين - د

نورالدين ب
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