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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

ملعب جاهز مند عامين ويبقى مغلقا
في كركرة بسكيكدة 

دراجي  ونشر 
الشهير  المعلق 
إن  بي  قنوات  بشبكة 
منشوًرا  سبورت  
على  حساباته  عبر 
التواصل  منصات 
عي  جتما إل ا

مطالبة  القارية  االتحادات  قائًل:« كل 
بالتحرك لمنع اختطاف الكاف.«

وقال دراجي في تصريحات خاصة لـ صدى 
يفرض  والمهني  األخلقي  البلد:«واجبي 
علًي المشاركة في كل حملة نظيفة يُراد منها 
وأفريقيا  بلدي  في  الكروي  المشهد  تنظيف 

والعالم بأسره.«
السنوات  في  الملحوظ  »الشيء  وأضاف: 
للهيئة  اختطاف  عملية  هناك  أنه  الماضية 
القارية، ظهرت ملمحها من خلل  الكروية 
ظلم كبير يتكرر كل مرة، ال يمكن السكوت 
عنه، ألنه إذا سكتنا عنه كرياضيين ومدربين 
أكثر،  فسيزداد  كجماهير،  وحتى  وإعلميين 
بشكل  الجماهيري  التذمر  أيًضا  وسيزداد 

أكبر.«
هي  القدم  كرة  أن  المفروض  من  وتابع:« 
المتحايل،  وليس  المتفوق  وتكافئ  تُقدر  لعبة 
يجب على كل واحد منا أن يقوم بواجبه، ألن 

السكوت يعتبر تواطؤ.«
حملة  أطلق  قد  األهلي  النادي  جمهور  وكان 
على مواقع التواصل اإلجتماعي ضد االتحاد 
األخير  ذلك  إسناد  بعد  القدم،  لكرة  األفريقي 
نهائي بطولة دوري  المغرب استضافة  دولة 
أبطال أفريقيا، وهو ما اعتبره الجمهور ومن 

قبلهم إدارة النادي أمًرا غير محايًدا.

اإلطاحة بعصابة
األحياء في سكيكدة

زمورة  دائرة  ألمن  تابع  شرطة  عون  توفي 
أمس  وأثناء  مساء  تعرضه,  بعد  غليزان,  بوالية 
سائق  طرف  من  دهس  حادثة  إلى  مهامه,  تأدية 
لألمن  العامة  المديرية  به  أفادت  ما  شاحنة, حسب 

الوطني,  الثلثاء, في بيان لها.
وفاة  إلى  الوطني  لألمن  العامة  المديرية  وأشارت 
عون الشرطة خديم محمد, بعد أن كان قد تعرض, 
لدهس  مهامه,  تأدية  أثناء  االثنين,  أمس  أول  مساء 
من طرف سائق شاحنة , وأوضح ذات المصدر أنه 
البالغ من العمر  تم توقيف سائق الشاحنة المتهور, 
22 سنة, من قبل مصالح أمن والية غليزان, حيث 
فتح تحقيق في هذه الحادثة تحت إشراف السلطات 

المختصة. القضائية 
–حسب  األليم  الحادث  هذا  حيثيات  وتعود 
إلى  الوطني–  لألمن  العامة  المديرية  توضيحات 

من  التوقيف  ألمر  االمتثال  الشاحنة  سائق  رفض 
مفترق  مستوى  على  المرور  شرطة  أفراد  طرف 
بصدم  ليقوم  زمورة,  ببلدية  قدوري  حي  الطرق 
نقله  ليتم  بليغة,  إصابات  له  مسببا  الضحية وسحبه 
على جناح السرعة إلى مستشفى غليزان, أين لفظ 
يتقدم  ذلك,  وإثر   , الثلثاء  صباح  األخيرة  أنفاسه 
الشيخ,  بن  فريد  الوطني,السيد  لألمن  العام  المدير 
باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي األمن الوطني 
إلى  المواساة  مشاعر  وأصدق  الخالصة  بتعازيه 
أوفد إطارات سامية من األمن  المرحوم,كما  عائلة 
والنشاط  الصحة  مدير  السادة  يتقدمهم  الوطني, 
الجهوي  المفتش  الرياضية,  واألنشطة  االجتماعي 
لتقديم  غليزان,  والية  أمن  ورئيس  الغرب  لشرطة 

واجب العزاء لعائلة الفقيد وفقا لذات البيان.
ربيع م

خالل تأديته لمهامه
وفاة شرطي في حادثة دهس بواسطة شاحنة بغليزان

بالمصلحة  الجنائية  الفرقة  أمس،  نجح،أول 
من  سكيكدة،  في  القضائية  للشرطة  الوالئية 

و  أحياء  عصابات  أفراد  لنشاط  حد  وضع 
عناصرها  تتراوح  17 شخصا من  توقيف  
من  ، جلهم  سنة   53 و   17 بين  ما  أعمارهم 
اإلجرام  معتادي  و  القضائية  السوابق  ذوي 

بوعباز  بحي  جماعية  مشاجرات  في  تورطوا 
سكيكدة. مدينة  وسط 

مصالحنا  تلقي  إلى  القضية  وقائع  تعود 
عبر  مواطنين  طرف  من  استغاثة  لنداءات 

وقوع  مفادها   ،  48-15 األخضر  الخط 
مجموعتين  بوعباز  بين  بحي  عنيفة  مشاجرات 

البيضاء  باألسلحة  المدججين  المنحرفين  من 
في  السكان  بين  الرعب  أثار  الذي  ،  األمر 

المذكور. الحي 
لنداءات  آنية  استجابة  ذلك  وفي  فور 

العملياتية  الوحدات  تنقلت   ، المواطنين 
النظام  لبسط  المكان  لعين  القضائية  للشرطة 

التحريات  مباشرة  مع  الحي  داخل  واألمن 
لها  عملياتية  أسندت  أفواج  تشكيل  الميدانية  و 

مع  المتورطين  هوية  مهام  رصد  وتشخيص 
مع  شخصا   17 توقيفهم  توقيف  على  العمل 

طرفهم  من  المستعملة  البيضاء  األسلحة  حجز 
حديدية  وسلسل  قضبان   ، وسكاكين  سيوف  من 
حارقة  إضافة  زجاجات  لدموع  و  مسيل  ،غاز 

العقلية،  والمؤثرات  المخدرات  من  كمية  إلى 
مجريات  استكمال  بعد  و  الجنائية  الفرقة 

ملف  فيهم  المشتبه  ضد  أنجز  التحقيق 
عصابة  وتنظيم  إنشاء  جزائي  موضوعه » 
مشاجرة  في  االشتراك  و  التحريض   ، أحياء 
االنخراط  الليل،  أثناء  أحياء  عصابة  ضمن 

أسلحة  حيازة   ، األحياء  عصابة  في  والمشاركة 
والجروح  الضرب   ، شرعي  مبرر  دون  بيضاء 

العمدي  التحطيم   ، البيضاء  باألسلحة  العمدية 
العامة  والسكينة  بالنظام  اإلخلل  الغير،  لملك 

لغرض  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  حيازة   ،
النيابة  أمام  تقديمهم  بموجبه  البيع  » تم 

إيداع  أمر  12منهم  حق  صدر في  المختصة أين 
لحبس. ا

ب نورالدين  من أرياف سكيكدة 

بدون تعليق

حفيظ دراجي: هناك 
عملية اختطاف لكرة 

القدم في إفريقيا

منتسبي  من  عدد  جديد،  أمس،من  ناشد، 
مستوى  على  الشبانية  و  الرياضية  الجمعيات 
مصالح  سكيكدة،  والية  غربي  كركرة  بلدية 
الجواري  الملعب  بفتح  التعجيل  البلدية ضرورة 
التوسع  في  بالتحديد  و  بوشبشب  علي  بقرية 
بحجة  مغلق  يزال  ال  الدي  و  الجديد،  السكاني 

السكنات  توزيع  انتظار  
في  الجديد  اإلجتماعية 
والي  قبل  من  الحي 
ان  اعتبار  على  الوالية 
الجواري  الملعب  هدا 
تصرف  تحت  سيضع 

الجديد. الحي  هذا  سكان 
المحتجين  عن  ممثل 
»لعين  تصريح  في  قال 
ملوا  بأنهم  الجزائر«، 
هذا  فتح  انتظار  من 
على  الجواري  الملعب 
ألزيد  يتنقلون  اعتبارهم 
أيابا  و  ذهابا  كلم   3 من 
أو  البلدية  مركز  الى 
أجل  من  القل  إلى  حتى  و  حجرية  قرية  حتى 
هذا  إلى  ينظرون  هم  و  القدم،  كرة  ممارسة 
بقرار  المغلق  و  اصطناعيا  المعشوشب  الملعب 
اإلهمال  الى  األن عرضة  هو  و  السلطات،  من 
بنشاط  عن  عبارة  صار  أنه  حتى  التخريب  و 

التي  األغنام  قطعان  حتى  و  الضارة  للحشائش 
التي  المالية  المبالغ  من  بالرغم  داخله،  تتجول 
الى  بهم  دفع  ما  هو  و  عليه،  الدولة  صرفتها 
هذا  لفتح  السلطات  أنظار  لفت  قصد  اإلحتجاج 
االهمال  عليه  يأتي  أن  قبل  الجواري،  الملعب 
القرية  شباب  منه  يستفيد  ثمة  من  و  التخريب  و 
و  خاصة  المجاورة  السكانية  التجمعات  حتى  و 
400 مليون. أزيد من  البلدية صرفت عليه  أن 

قال في تصريح  بلدية كركرة من جهته،  رئيس 
الجواري  الملعب  هذا  بأن  الجزائر«،  »لعين 
تابع  أنه  حيث  البلدية،  قبل  من  ليس  إنجازه  تم 
فور  الخدمة  سيدخل  و  الجديد  السكاني  للتجمع 
في  الجديدة   اإلجتماعية  السكنية  الحصة  توزيع 
في  و  جديدة،  مرافق خدماتية  تضم  التي  القرية 
المختصة  المصالح  بأنه راسل  قال  السياق،  هذا 
اإلدارية  االمور  بعض  إتمام  في  تعجيل  قصد 
هدا  فتح  ثمة  من  و  السكنية  الحصة  لتوزيع 

إنجازه. مند  مغلقا  هو  الدي  الجواري  الملعب 

نورالدين ب
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محللون سياسيون وممثلو أحزاب يؤكدون

المشاورات السياسية لرئيس الجمهورية خطوة نحو تقوية 
الجبهة الداخلية

الجمهوريــة،  رئيــس  باشــر   n

جديــدة  جولــة  تبــون،  المجيــد  عبــد 
وهــذا  السياســية،  المشــاورات  مــن 
لمعرفــة مواقــف األحــزاب السياســية 
ــة ســواء  ــا الراهن ــف القضاي مــن مختل
المتعلقــة بالداخــل أو القضايــا اإلقليميــة 
و الدوليــة، وقــد تزامنت  هــذه المبادرة 
مــع  إطــاق مبــادرة لــم الشــمل، وقــد  
التقــى  الرئيــس برئيســي حزبــي البنــاء 
الوطنــي، وكــذا جيــل جديــد، لتكــون 

أحــزاب  مــع  أخــرى  لقــاءات  هنــاك 
ــة.  ــام المقبل ــي األي ــرى ف ــية أخ سياس
ــادر  ــد الق ــي عب ــل السياس ــال المحل و ق
ســوفي، بخصــوص هــذه المشــاورات،  
إن كل المبــادرات التــي يقــوم بها رئيس 
الجمهوريــة تهــدف إلــى تقويــة الجبهــة 
الداخليــة، وتجميــع جميــع الجزائرييــن، 
ــل  ــة داخ ــة الديمقراطي ــل الممارس وجع
المجــال الرســمي و العمــل السياســي. 

تصريــح  فــي  ســوفي  أضــاف  و   
هــذه  أن   الجزائــر«،  ل«عيــن 
الممارســة الديمقراطيــة تســمح أيضــا 

بحــق المعارضــة و المشــاركة و تجعلها 
ــي  ــا ف ــى  دائم ــن يبق ــروعا لك ــا مش حق
ــه  ــص علي ــا ين ــا م ــون وفق ــار القان إط
الدســتور، إذ يجــب التفريــق بيــن العمــل 
أالســتخباراتي  العمــل  و  السياســي، 

خارجيــة.  أجنــدات  لصالــح 
واعتبــر أنــه ومــن هــذا المنطلــق، 
لديهــم  الديــن  الجزائرييــن  فجمــع 
رؤيــة حــول بنــاء الدولــة الجزائريــة و 
ــم المشــتركة مــن أجــل تطويرهــا  القي
و تحقيــق التنميــة المســتدامة وتحقيــق 
الرفاهيــة حيــاة أفضــل للمواطــن، هــي 

ــذا التوجــه.  ــم ه ــي صمي ف
ــس  ــادرة الرئي ــوفي إن مب ــر س واعتب
ــة  ــه الدول ــار توج ــن إط ــاءت ضم ج
ــار  ــي المس ــادة النظــر ف الخــاص بإع
السياســي و االقتصــادي  و التنميــة 
فــي  تدخــل  عمليــة  هــي  و  ككل، 
ــة  ــس الجمهوري ــات رئي ــار التزام إط
التــي تعهــد بهــا أثنــاء انتخابــه رئيســا 

ــاد.  للب
ــام  ــف باإلع ــال المكل ــه ق ــن جانب  م
علــى مســتوى حــزب جيــل جديــد، 
تصريــح  فــي  ابراهميــة  الحبيــب 
ــاء رئيــس   ــن الجزائــر«، إن لق ل«عي
تبــون   المجيــد  عبــد  الجمهوريــة 
برئيــس رئيــس حــزب جيــل جديــد 
إطــار   فــي  يأتــي  ســفيان  جيالــي 
مبــادرة ألجــل االســتماع لألحــزاب 
مــن  موقفهــا   معرفــة  و  السياســية 
مختلــف القضايــا و أكــد أن رئيــس 
الحــزب نقــل للرئيــس نظــرة الحــزب 
بــكل جديــة و بصراحــة  حــول مــا هو 
واقــع و حــول الوضــع االقتصــادي و 
االجتماعــي  و السياســي فــي البــاد، 
و أضــاف أن رئيــس الجمهوريــة قــدم 
شــروحات حــول رؤيــة الحكومــة فــي 

العديــد مــن المشــاريع . 
و أكــد براهميــة أن جيــل جديــد يعتبــر 
السياســية  لألحــزاب  االســتماع  أن 
أن  ايجابيــة،و  خطــوة  دائمــا  تبقــى 
مــن  ثابــت  موقفــه  دائمــا  الحــزب 

القضايــا.  مختلــف 

n ضبــط مكتــب المجلس الشــعبي 
الوطنــي,  الثاثــاء, الجــدول الزمني 
ألشــغاله للفترة المقبلة, حســبما جاء 

في بيان عن ذات الهيئة البرلمانية.
وأوضــح نفــس المصــدر أن مكتــب 
المجلس الشعبي الوطني عقد اجتماعا  
برئاســة نائب رئيس المجلس, فيطس 
بــن لكحل, تــم خاله ضبــط الجدول 
الزمني ألشــغال المجلس خال الفترة 
المقبلة, حيث تقرر اســتئناف الجلسات 
العامــة يــوم األحد المقبل, وســتعرف 
ومناقشــة  تقديــم  المذكــورة  الجلســة 
مشــروع قانون يتمم القانون رقم 01-
11 المؤرخ فــي 03 جويلية  2001 
وتربيــة  البحــري  بالصيــد  المتعلــق 
المائيات, تليها جلسة عامة يوم اإلثنين 
16 مــاي يتــم فيهــا تقديــم ومناقشــة 

القانــون العضوي المحــدد إلجراءات 
وكيفيات اإلخطــار واإلحالة والمتابعة 

أمام المحكمة الدستورية.
 وســتخصص جلســة ثالثــة --يضيف 
البيان-- يــوم الثاثــاء 17مايو لتقديم 
ومناقشــة مشــروع قانون يعدل ويتمم 
قانــون اإلجــراءات المدنيــة, وســيتم 
التصويت علــى النصوص الثاثة في 
جلســة عامــة تعقد يــوم األربعاء 25 
ماي كما تم خال ذات االجتماع النظر 
في األسئلة الشــفوية والكتابية المودع 
لدى مكتب المجلس الذي قرر إرســال 
تلك التي اســتوفت الشــروط القانونية 
إلــى الحكومــة, إلــى جانــب دراســة 
طلبات لتنظيم أيــام برلمانية وزيارات 

استعامية.
                                    ربيع ـ م

تتضمن جلسات تقديم قوانني وزيارات استعالمية

مكتب الربلمان يضبط جدول أعماله 
للفرتة القادمة

n أعلن وزير الخارجية الروســي 
ســيرغي الفروف، الثاثاء، إنه نقل 
دعــوة من رئيــس بــاده  فاديمير 
بوتين للرئيس تبون لزيارة موسكو، 
في إطار السعي لتطوير العاقات في 

كل المجاالت.
وأكد الفروف فــي تصريحات عقب 
اســتقباله من قبل رئيــس الجمهورية 
عبد المجيد تبون برئاســة الجمهورية  
إن موسكو تقدر عاليا مواقف الجزائر 
المتوازنة حيال العملية العسكرية في 
أوكرانيا، ســواء فــي مجال العاقات 

الثنائية أو في المحافل الدولية.
وأكــد الفــروف إن تعزيــز التعاون 
اجتمــاع  محــور  ســيكون  الثنائــي 
بيــن  المشــتركة  الحكوميــة  اللجنــة 
الجزائر وروســيا التي ســتنعقد قريبا 
بالجزائر، مؤكدا في نفس الســياق أن 
باده مســتعدة لتقديــم مزيد من المنح 

الدراسية للطلبة الجزائريين.
كمــا  أكد الفــروف، عــزم الجزائر 
وروســيا علــى تعزيــز تعاونهما من 
خــال التوقيع علــى »وثيقة جديدة« 

تكون أساسا للعاقات بين البلدين.
و قال الفروف أن الجزائر وروســيا 
تربطهما »عاقات مــودة وصراحة 
وصداقة«, مشــيرا الــى أن »البلدين 
سيحتفان معا بالذكرى الستين إلقامة 
العاقــات الدبلوماســية بينهما و التي 
تتزامن مع الذكرى الســتين الستقال 

الجزائر«.
و ذكــر فــي هــذا الســياق أن بيــان 
التعــاون االســتراتيجي الموقــع بين 

البلديــن في 2001 يشــكل »أســاس 
عاقاتنــا الثنائية, واليــوم أكدنا على 
ضــرورة العمــل المشــترك لتعزيز 
التعــاون الثنائــي من خــال التوقيع 
علــى وثيقة جديدة تكون أساســا لهذه 

العاقات«.
و تابع رئيس الدبلوماســية الروســي 
بالقــول: »بنــاء علــى حرصنا على 
المجــال  فــي  العاقــات  تطويــر 
السياســي وتعزيز التعــاون التجاري 
والفنــي  والعســكري  واالقتصــادي 
والثقافــي واإلنســاني, أبلغنا الرئيس 
الروســي  الرئيــس  بدعــوة  تبــون 
فاديمير بوتين لــه للقيام بزيارة إلى 

موسكو«.
و فــي ذات الســياق, أعــرب الســيد 
الفروف عن »ارتياح« باده لتطور 
العاقات الثنائية, مشيرا الى أن حجم 
التبــادل التجــاري بيــن البلديــن بلغ 
الســنة الماضيــة 3 مليارات دوالر« 
مع وجود »فرص للتوصل إلى آفاق 

أوسع من ذلك«.
كما سجل بالمناسبة »اهتمام شركات 
روسية لتطوير عاقاتها مع الشركاء 
الجزائريين في عدة مجاالت, بما في 
ذلــك الطاقة والتعدين واالستكشــاف 
والصناعــة الصيدالنيــة«, مبرزا أن 
كل هذه المســائل »ســيتم مناقشــتها 
للجنــة  المقبــل  االجتمــاع  خــال 
الحكومية المشتركة للتعاون التجاري 
واالقتصادي والفني والعلمي المزمع 
عقدها بالجزائر في القريب العاجل«.
                                       ربيع م 

الفروف يشيد بمواقف الجزائر الدولية ويؤكد:

نقلت دعوة بوتني للرئيس تبون 
لزيارة موسكو

روسيا مستعدة لتقديم مزيد من المنح الدراسية للطلبة الجزائريني

n اعتبــر مكتــب مجلــس األمــة برئاســة صالــح 
ــر  ــر قــدر الجزائ قوجيــل، أن الرئيــس تبــون يعتب
ــه  ــذ انتخاب ــه من ــال إن ــع شــملها، وق ــوم وجام الي
نقلــًة  الجزائــر  أحدثــت  للجمهوريــة،  رئيســاً 
كليشــيهات  مــع  فعليــة  وقطيعــًة  ديمقراطيــًة 
شــكاً  الســابقة،  االنتخابيــة  الممارســات 

الدولــة.  الجزائــر  لغــة  وكــّرس  ومضمونــاً 
أكــد مكتــب مجلــس األمــة فــي بيــان لــه ، أمــس،  
عقــب اجتمــاع المكتــب الموســع إلــى رؤســاء 
الجديــدة  الجزائــر  أن  البرلمانيــة،  المجموعــات 
بقيــادة رئيــس الجمهوريــة عبــد المجيــد تبــون 
ــس  ــى نف ــة عل ــبيل المحافظ ــي س ــداً ف ــو ُجه ال تأل
ــة نحــو  ــري، والســعي بُخطــى واثق ــج النوفمب النه
تمتيــن اســتقالية اقتصادهــا وجعلــه ســنداً وركيــزة 

الســتقالية قرارهــا السياســي. 
 وقــال مكتــب مجلــس األمــة، إن الخطــوات التــي 
حصــادا  أثمــرت  الجمهوريــة  رئيــس  يتخذهــا 
ــاً  ــها واقع ــي يلمُس ــأن الوطن ــع للش ــح المتتب وأصب
ويراهــا رأي العيــن، مــن خــال تكريــس رابطــة 

ــعب.  ــس والش ــن الرئي ــال بي الوص
 كمــا أعلــن مكتــب المجلــس انخراطــه فــي سياســة 
الشــمل  لــّم  إلــى  الراميــة  الجمهوريــة،  رئيــس 
واالحتــواء الحاضنــة لجميــع بنــات الوطــن وأبنائــه 
ــي األول  ــدودة للقاض ــد المم ــأّن الي ــرب ب ــا ُيع كم
فــي البــاد، تســتمد إلهامهــا ومرجعياتهــا األصيلــة 
مــن بيــان أول نوفمبــر 1954 ويعتبرهــا – بحــق- 

ــة والهــوى.  ــة الهوي نوفمبري
ــل  ــأّن تحصي ــه ب ــان ذات ــي البي ــب ف ــرز المكت وأب
واســتجابها  الرئيــس  مبــادرة  مــن  الغايــات 
مرتبــط ببصيــرة الشــعب الجزائــري، و بمــدى 
وعــي وإدراك وفهــم المكونــات الوطنيــة لغاياتهــا 
النبيلــة، عبــر االســتلهام مــن شــمائل وخصــال 
حيــن  تنازلــت،  التــي  الوطنيــة،  الحركــة  رّواد 
انــدالع الثــورة التحريريــة فــي الفاتــح نوفمبــر 
ــت مصلحــة البــاد  1954، عــن انتماءاتهــا وغلّب

ــم فــي التاريــخ  ــا، لُتثمــر أعظــم ثــورات العال العلي
ــن  ــع الفاعلي ــى جمي ــا يســتوجب عل المعاصــر، مّم
فــي بادنــا التأســي بهــا، فــي إطــار لــّم الشــمل مــن 
ــدة، خاصــة، ونحــن  ــر الجدي ــة للجزائ خــال جبه
ــاء  ــن نحــو إحي ــن المؤمني ــات المناضلي نخطــو بثب
واســتعادة  الجزائريــة  الدولــة  انبعــاث  ســتينية 

ســيادتها. 
أجهــزة وهيــاكل  بعمليــة تجديــد  يتعلــق  وفيمــا 
المجلــس بعنــوان ســنة 2022، فقــد وّجــه  رئيــس 
مجلــس األمــة، خــال هــذا االجتمــاع، رؤســاء 
التحضيــر  بضــرورة  البرلمانيــة  المجموعــات 
معيــار  انتهــاج  خــال  مــن  التجديــد،  لعمليــة 
االنتخــاب فــي تولــي مناصــب المســؤولية فــي 
ــاد العمــل  ــس األمــة، واعتم ــات مجل أجهــزة وهيئ

الجماعــي، بهــدف تعميــق الممارســة الديمقراطيــة 
الحّقــة داخــل المؤسســة. 

المناســبة، أعضــاء مجلــس  بهــذه   كمــا دعــا، 
ــة  ــوية واألناني ــابات السياس ــذ الحس ــى نب ــة إل األم
والشــخصية الضّيقــة، والتحلّــي بثقافــة ومنطــق 
الدولــة دون ســواه،  كمــا أســدى تعليماتــه إلــى 
المصالــح المعنيــة، بالنظــر، - ومباشــرة حيــن 
فــي مراجعــة   ،- التجديــد  الفــراغ مــن مســألة 
النظــام الداخلــي للمجلــس، فــي إطــار التنســيق 
بهــدف  المعنيــة،  الســلطات  مــع  والتشــاور 
ــر 2020،  ــح نوفمب ــتور الفات ــواءم ودس ــه يت جعل
الرفــع  شــأنه  مــن  بمــا  المرحلــة،  وموجبــات 
مــن مســتوى األداء البرلمانــي وزيــادة التنســيق 

المؤسســاتي.  والتكامــل 

مجلس األمة يعلن عن انخراطه يف سياسة رئيس الجمهورية 
من أجل " لّم الشمل"
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في  الناشطة  المؤسسات  عدد  ارتفع 
في  وتثمينها  نفايات  ال تسيير  مجال 
مؤسسة  ألف   14 يبلغ  ل الجزائر, 
 4000 يتجاوز  كان ال  بعدما  يا,  حال
حسبما  سنوات,  سبع  قبل  مؤسسة 
أفادت به اليوم الثالثاء مديرة بالوكالة 

نفايات. ل الوطنية ل
في  النوعية«  »القفزة  هذه  وتظهر 
في  المختصة  المؤسسات  عدد 

على  )المسجلة  نفايات  ال تثمين 
للسجل  الوطني  المركز  مستوى 
الذي  الكبير«  »االقبال  التجاري( 
قبل  من  الدائري  االقتصاد  يعرفه 
والمبتكرين,  الشباب  المستثمرين 
نفايات  حسب تصريحات مديرة قسم ال
بوذراع,  عقيلة  بالوكالة,  المنزلية 
الذي  الدعم  حول  دراسي  يوم  خالل 
تقدمه الحاضنات لمرافقة المؤسسات 

نفايات.  ال تثمين  ميدان  في  الناشئة 
وفي هذا السياق, لفتت السيد بوذراع 
نفايات  ل ل الوطنية  الوكالة  أن  إلى 
المتعلقة  للمعلومات  بنكا  طورت 
الناشطين  االقتصاديين  بالمتعاملين 
على  األخضر  االقتصاد  مجال  في 
يتعلق  ما  السيما  الوطني,  المستوى 
وتغطي  نفايات.  ال وتدوير  بتثمين 
من  والية   39 هذه  بيانات  ال قاعدة 

وأكدت  المديرة.  تضيف   ,58 أصل 
نفايات  المسؤولة أن 80 بالمائة من ال
لتدوير,  ل قابلة  بالجزائر  المنزلية 
يا  حال المسترجعة  الكمية  أن  غير 
يستدعي  مما  بالمائة,   1 تتجاوز  ال 
خالل  من  النشاط  هذا  تشجيع 
تسهيالت وتحفيزات أكبر. وفي حال 
نفايات المنزلية بشكل كلي,  تثمين ال
ردم  كلفة  تهبط  أن  المتوقع  من  فإنه 
نفايات إلى 4ر2 مليار دج مع تمديد  ال
إلى  لذلك  المخصصة  الخنادق  حياة 

23 سنة, حسب المديرة.
قابلة  وبلغت القيمة التسويقية للمواد ال
الوطني سنة  المستوى  لتثمين على  ل
2020 ما يعادل 92 مليار دج قبل أن 
ترتفع في 2021 إلى ما يقارب151 
أهمية  يبرز مدى  ما  دج, وهو  مليار 
في  وقدراته  األخضر  االقتصاد 
الجزائر, تقول السيد بوذراع. وأبرزت 
تعمل  بيئة  ال »وزارة  أن  المسؤولة 
الوطنية  الوكالة  طريق  عن  جاهدة, 
العراقيل  جميع  رفع  على  نفايات,  ل ل
التي تعترض المؤسسات الناشطة في 
هذا المجال, وباألخص ما تعلق منها 
المعدة  نفايات  ال إليداع  مكان  بإيجاد 
الموازي,  السوق  ومشكل  لتدوير,  ل
ونقص  العاملة  واليد  العقار  ومشكل 

التمويل ورخص االستغالل«.
ق ـ و
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14 ألف مؤسسة تنشط في تسيير 
النفايات وتثمينها بالجزائر

التوقيع عىل اتفاقية لتمويل 
الرشكات الناشئة يف كل مراحلها

أمام  تقف  التي  العراقيل  كافه  رفع  على  العمل  سيتم 
الموجهة  األرضية  التجزئات  من  المستفيدين  تمكين 
بناء الفردي من االستفادة الفعلية من اإلعانات المالية  ل ل
جالل  بأوالد  الثالثاء  يوم  أكد  حسبما  لهم،  المخصصة 
وزير السكن والعمران والمدينه محمد طارق بلعريبي.

هامش  على  للصحافة,  تصريح  في  الوزير  أوضح  و 
ببلدية أوالد جالل و  الجبس  إنتاج مادة  زيارته لمصنع 
ذلك في إطار زيارة عمل إلى هذه الوالية, أنه سيتم وضع 
خريطة طريق مع السلطات الوالئية لتمكين وصول هذه 
اإلعانات لمستحقيها في »أقرب اآلجال«, مشيرا إلى أن 
أكثر من  بيروقراطية كانت وراء عدم تمكن  »إجراءات 
ثالثة آالف مستفيد عبر الوالية من الحصول عليها من 
أصل أكثر من خمسة آالف استفادوا منها ضمن حصص 
أشار  السياق,  ذات  في  و  سابقة«.  برامج  في  ممنوحة 

السيد بلعريبي أن دائرته الوزارية تعمل وفق آلية عمل 
قال:«ال  حيث  النفقات,  ترشيد  مساعي  ضمن  واضحة 
معنى لمنح برامج سكنية جديدة للواليات ولديها مخزون 
م يتم تجسيدها على أرض الواقع«. من البرامج السابقة ل
ترقيه  على  للعمل  مساعي  هناك  أن  الوزير  أبرز  و 
إلى  مشيرا  الجديدة,  بالواليات  سريعة  بوتيرة  القطاع 
والتهيئة  والسكن  التجهيز  مديريات  تنصيب  بعد  أنه 
بهذه  سكنية  مشاريع  عدة  برمجة  سيتم  بها  العمرانية 
الواليات, من بينها أوالد جالل التي حظيت ضمن هذه 
الزيارة بحصة تقدر ب 2000 سكن ريفي و 300 وحدة 
الترقوي  االيجاري  العمومي  السكن  بصيغتي  سكنية 
المدعم, إلى جانب تجهيزات عمومية على غرار عيادة 

متعددة الخدمات ومقر لألمن الحضري و ثانويتين.
ق ـ و

وزير السكن والعمران والمدينه محمد طارق بلعريبي:

رضورة رفع العراقيل أمام منح اإلعانات المالية للمستفيدني من 
التجزئات األرضية

ياسين  تقليدية،  ال والصناعة  السياحة  وزير  أكد 
حمادي، عزم الدولة على إنجاح موسم االصطياف 
باتخاذ  قامت  السلطات  إن  قائال  الحالية،  للسنة 

جميع التدابير لتحقيق هذا المسعى.
تحضيري  لقاء  على  إشرافه  خالل  حمادي  وقال 
حول موسم االصطياف اليوم الثالثاء، إن تطوير 
الدولة،  التزامات  أهم  بين  من  الداخلية  السياحة 
مؤكدا: “موسم االصطياف الذي هو على األبواب 

نريده احترافي واقتصادي بامتياز”.
وأوضح المتحدث أن موسم االصطياف من شأنه 
الحركة  وإنعاش  نشيطة  اقتصادية  حركة  خلق 
الساحلية.  الواليات  مستوى  على  التجارية 
بالدنا  تنفس  بعد  الموسم  هذا  “يأتي  وأضاف: 
الصعداء وتجاوز األزمة الصحية، قطاع السياحة 
أهمية  نولي  السنة  لكن هذه  األكثر تضررا،  كان 
الراحة  توفير  أجل  من  الجزائرية  لعائلة  ل بالغة 
واالستجمام وخلق مرافق على مستوى السواحل”.

على  معقودة  نا  آمال إن  السياحة،  وزير  قال  كما 
لقاء من أجل تقديم اقتراحات فعالة لتكريس  هذا ال
العام والخاص وهذا  القطاعين  بين  الشراكة  مبدأ 

بلد. لخدمة قطاع السياحة واقتصاد ال
وبالمقابل، كشف حمادي أن موسم االصطياف من 
شأنه المساهمة في خلق مناصب شغل موسمية، 
الشواطئ  على  االمتياز  نشاط  تنظيم  خالل  من 
وتقديم خدمة عالية الجودة، باإلضافة إلى تكريس 

مبدأ مجانية الدخول للشواطئ مع بيع الخدمات.
السياحية  القرى  إقامة  لتشجيع  “سنسعى  وتابع: 
عروض  وتقديم  الجزائرية،  العائالت  فائدة  ل
الجزائرية  للجالية  موجهة  متكاملة  سياحية 
الفاعلين  جميع  حمادي،  ودعا  بالخارج”. 
في  بقوة  للمشاركة  االقتصاديين  والمتعاملين 
الندوة الوطنية إلعادة بعث السياحة، التي ستعقد 
قريبا تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد 

تبون.
هذه  “إن  قائال:  كلمته  حمادي  بن  الوزير  وختم 
ناتجة عن اجتماع وزاري مشترك برئاسة  النقاط ال
موسم  إلنجاح  الدولة  عزم  تترجم  األول،  الوزير 
والذهاب  السياحة  بقطاع  والنهوض  االصطياف 

نحو تأسيس صناعة سياحية بامتياز.
ق ـ و

وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسني حمادي:

تم اتخاذ جميع التدابير حتى يكون موسم االصطياف 
احترافيا واقتصاديا بامتياز

الثالثاء  يوم  موالفي،  بيئة, سامية  ال ثمنت وزيرة 
الخضراء  المشاريع  أصحاب  دور  بالعاصمة, 
الدائري، مؤكدة أن وزارتها  في تطوير االقتصاد 
الراغبين  الشباب  للمستثمرين  الدعم  كل  ستقدم 
في خوض هذا المجال و السيما ما يتعلق برسكلة 

نفايات بكل أنواعها. و تثمين ال
تقدمه  الذي  الدعم  حول  دراسي  يوم  خالل  و 
الحاضنات لمرافقة المؤسسات الناشئة في ميدان 
نفايات, ذكرت السيدة موالفي بأن الجزائر  تثمين ال
نفايات  تنتج سنويا ما يفوق 34 مليون طن من ال
غرار  على  للرسكلة  قابلة  منها  بالمائة   50
نفايات  نفايات العضوية, مشيرة الى أن انتاج ال ال

سيتضاعف افاق 2035 الى 70 مليون طن.
و ذكرت الوزيرة باالستراتيجية الوطنية للتسيير 
الى  تهدف  التي   2035 افاق  نفايات  ل ل المدمج 
و  الشباب  المستثمرين  تمويل  و  دعم  و  مرافقة 
المبتكرة  بمشاريعهم  قيام  ل ل الناشئة  المؤسسات 
نفايات من اجل اقتصاد اخضر  في مجال تدوير ال
االقتصاد  منظومة  أن  أكدت  و  بيئة.  ل ل صديق 
عجلة  دفع  في  كبيرة  بصفة  ستساهم  الدائري 
بدوره  الذي  األخضر  االقتصاد  نحو  التحول 
سيعطي دفعا قويا لالقتصاد الوطني, مضيفة بان 
العراقيل  جميع  تذليل  على  سيعمل  بيئة  ال قطاع 
الشباب  المستثمرين  تعترض  التي  الصعاب  و 

تبني  مع  بيئة  ل ل صديقة  لمشاريع  الحاملين 
ارض  على  تجسيدها  أجل  من  المبتكرة  افكارهم 

الواقع في ظل التسارع التكنولوجي الواقع.
و في هذا االطار, سيكون للحاضنات »دور حاسم 
و بنيوي حيث تقوم بمساعدة المؤسسات الناشئة 
نماذج  تطوير  على  بيئة  ال مجال  في  المختصة 
الملحة  بيئية  ال للمشاكل  حلول  اختبار  و  أولية 
بشكل مبتكر و مستدام من أجل التصدي لتحديات 
نفايات«, حسب المسؤولة األولى عن  التلوث و ال
بيئة التي حذرت من اضرار التسيير غير  قطاع ال

نفايات. ل المدمج ل
ق ـ و

اتفاقية  على  العاصمة  بالجزائر  الثالثاء  يوم  التوقيع  تم 
فانتر«  »ألجيريا  الناشئة  للشركات  العمومي  المسرع  بين 
الشركات  بموجبها  تستفيد  الجزائري  االستثمار  وصندوق 

الناشئة من التمويل في مختلف مراحل تطورها.
باقتصاد  المكلف  األول  الوزير  لدى  المنتدب  الوزير  وأكد 
خالل  وليد  المهدي  ياسين  الناشئة  المؤسسات  و  المعرفة 
اقتراح  هو  االتفاقية  هذه  من  »الهدف  أن  التوقيع  مراسم 
من  ابتداء  الناشئة  الشركة  حياة  مراحل  كل  في  تمويل 
إنشائها وانطالقها وحتى تسريعها الذي يمكن أن يصل إلى 

إدخالها البورصة«.
الخصوص  وجه  على  تستهدف  االتفاقية  هذه  أن  وأضاف 
الوطني  لالقتصاد  فائدة  تمثل  التي  الناشئة  الشركات 
والتي تتحكم في ميادين تكنولوجية مهمة من أجل مرافقة 

»األبطال« المحتملين.
الذي  راوية  الرحمان  عبد  المالية  وزير  أكد  جهته,  ومن 
هذه  عبر  شأنه  من  الصندوق  أن  التوقيع  مراسم  حضر 
الشركات  تمويل  وسائل  تنويع  في  يساهم  أن  االتفاقية 
»وسيلة  باعتباره  الناشئة  والشركات  والمتوسطة  الصغيرة 

مهمة لتحفيز هذه الشركات«.
ويعد صندوق االستثمار الجزائري الذي أنشئ سنة 2021 
الجزائر  وبنك  الجزائري  الوطني  البنك  بين  شراكة  ثمرة 

الخارجي ذي رأسمال يقدر ب 11 مليار دينارا.
واعتبر السيد راوية أنه بإمكانه »سنة بعد سنة برفع األموال 
التي يضخها في تمويل االقتصاد الوطني ال سيما من خالل 

الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة«.
فانتر سيد علي  العام أللجيريا  المدير  ومن جهته, أوضح 
زروقي أن التوقيع على هذه االتفاقية يمثل »مرحلة جديدة 
آليات  توفير  عبر  الناشئة  الشركات  مرافقة  في  نوعية« 

تمويل لهم »حسب تطورهم«.
أكثر  تمويل  إلى  أحيانا  تحتاج  الناشئة  »الشركة  أن  وأكد 
لتتطور وتصدر وال تريد أن تكتفي ب 20 مليون دينار التي 
يمكن أن يقترحها عليها صندوق تمويل الشركات الناشئة«.
مع  االتفاقية  هذه  توقيع  يبرر  »ما  أن  على  زروقي  وشدد 
تمويل  منح  على  القادر  الجزائري  االستثمار  صندوق 
يصل إلى 5ر1 مليار دينارا وهو األول في افريقيا بالنسبة 

لتمويل العمومي«. ل
وأضاف أن هذه االتفاقية ستتيح أيضا »تحضير األرضية« 
ألجيريا  معها  وقع  التي  األجنبية  االستثمار  لصناديق 
ماليين  »مئات  الستثمار  والمستعدة  شراكة  اتفاقات  فانتر 

الدوالرات« في الجزائر.
الناشئة الجزائرية سيتم مرافقتها من  وأوضح أن الشركات 
خالل هذه االتفاقية لبلوغ مستوى نضج يسمح بامتصاص 

هذه االستثمارات األجنبية.
االستثمار  لصندوق  العام  المدير  اعتبر  جهته,  ومن 
الجزائري الحسين جمال أن انشاء الصندوق الذي يديره جاء 
»خصيصا لدفع« وتنويع طرائق تمويل الشركات الصغيرة 

والمتوسطة والمصغرة الناشئة »المسرعة«.
ق ـ و

موالفي تتعهد بتقديم كل الدعم للشباب الراغب
في االستثمار في االقتصاد الدائري



وزير التجارة وترقية الصادرات يؤكد :

المنتوج الجزائري سيدخل بقوة
إلى مناطق التجارة الحرة بإفريقيا
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وزير الفالحة والتنمية الريفية، محمد عبد 
الحفيظ هني يكشف:

سنعتمد تطبيق 
اسرتاتيجية جديدة يف 
مكافحة حرائق الغابات

محمد  الريفية،  والتنمية  الفالحة  وزير  كشف 
عن  بالجزائر،  الثالثاء  يوم  هني،  الحفيظ  عبد 
حرائق  لمكافحة  جديدة  استراتيجية  تطبيق 
الجارية،  السنة  خالل  منها  الوقاية  و  الغابات 
ترتكز على مبدأ تحسين الجهاز العملياتي لرفع 
الكفاءة في عمليات التدخل والتقليل من تعرض 
الممتلكات  وحماية  الحرائق  إلى  الغابية  الثروة 

واألشخاص.
وأوضح الوزير، خالل اجتماع لتنصيب اللجنة 
الغابات لسنة 2022، أن هذه  الوطنية لحماية 
الوزارة في أغسطس  تبنتها  التي  االستراتيجية 
تتعلق  أساسية،  محاور   3 تتضمن   ،  2021
بتحسين المعرفة بخطر حرائق الغابات، والعمل 
إلى جانب تحسين  الحرائق،  تقليص عدد  على 

فعالية التدخل األولي.
للوقاية  المسطرة  اإلجراءات  إطار  وفي 
ومكافحة حرائق الغابات خالل الصائفة المقبلة، 
لإلعالم  مخطط  تبني  تم  أنه  هني،  السيد  ذكر 
على  ويرتكز  الشرائح  كل  يمس  واالتصال 
األطراف  كل  واشراك  والتحسيس  التوعية 
الفاعلة للغابات السيما ساكني المناطق القريبة 

من الغابات.
كما تم وضع جهاز عملياتي متكون من 401 
شاحنة  و63  متنقلة  فرقة  و513  مراقبة  برج 
صهريج للتزويد بالمياه عبر 3261 نقطة مياه 
و1019 ورشة  عمل بتعداد 9481 عون قابل 

للتجنيد في حالة الضرورة القصوى.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة قامت بتعزيز كل 
الوسائل البشرية والمادية، وتوفير كافة أدوات 
التدخل العملياتي التي مكنت قطاع الغابات من 

اقتناء وسائل إضافية للوقاية والتدخل.
الماضية  السنة  نهاية  الغابات  إدارة  وتحصلت 
على 15 شاحنة صهريج للتزويد بالمياه و80 
شاحنة من الوزن الخفيف المخصصة لمكافحة 
حرائق الغابات، مما سمح برفع عدد الشاحنات 
إلى 240  وتدعيم األرتال المتحركة لتبلغ 30 

رتل متنقل.
تتعلق  التدابير  من  جملة  على  الوزير  وأكد 
أساسا بضرورة قيام اللجنة، بالتنسيق مع اللجان 
الكامل  بدورها  الوالة،  يترأسها  التي  الوالئية  
أثناء نشوب الحريق، اضافة الى دورها الوقائي 
طبقا للصالحيات المخولة لها قانونيا، إلى جانب 
في  الفعالة  المساهمة  في  المواطنين  إشراك 
االنذار المبكر والتدخل بمواقع الحرائق حديثة 

النشأة وتجنيد لجان األحياء المجاورة للغابات.
التنسيق  الوزير الى ضرورة تعزيز  كما أشار 
الستغالل  الجزائرية  الفضائية  الوكالة  مع 
القمر  قبل  من  الملتقطة  الصور  ومعالجة 
بغرض  الحديثة  التكنولوجيات  وكذا  الصناعي 
التقييم الدقيق لحرائق الغابات، وتعزيز التنسيق 

مع الوكالة الوطنية لألرصاد الجوية.
وشدد على وجوب تحسيس الفالحين والمستغلين 
مستثمراتهم  تأمين  بضرورة  الغابية  للثروة 
الدولة في  العبء على  ومنتوجاتهم مما يقلص 

حالة حوادث مماثلة.
وكانت الحرائق التي اندلعت الصائفة الماضية 
 100 عن  يزيد  ما  أتلفت  قد  والية،   21 عبر 
الف هكتار من الغابات حسب السيد هني، مما 
تسبب في فقدان بعض الموارد الفالحية وجملة 

من الثروات الحيوانية.
الحرائق  بضحايا  التكفل  ذلك،  إثر  على  وتم 
من  بتوجيهات  للمتضررين  المساعدات  وتقديم 
حيث  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية،  رئيس 
على  متضرر  ماشية  مربي   1200 استفاد 
بما  تعويضات  من  معنية  10 واليات  مستوى 

يزيد عن 6 االف رأس.
بالمدخالت  الدواجن  مربي  تعويض  تم  كما 
مربي  وتعويض  التربية  ومعدات  البيولوجية 
مع  نحل،  خلية  الف   69 من  بأكثر  النحل 
المثمرة  األشجار  اصحاب  الفالحين  تعويض 
بأكثر من مليون شجرة، حسب نفس المسؤول.

الغابي  الغطاء  تأهيل  مجال  في  القطاع  ووفر 
حوالي 20 مليون شجرة غابية، حيث تم تشجير 
 ،2021 اكتوبر   25 منذ  شجرة  مليون   11

وذلك إلعادة تأهيل الفضاءات المتدهورة.

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال 
المنتجات  أن  بمستغانم  الثالثاء  رزيق 
الجزائرية ستدخل بقوة إلى أسواق منطقة 
الفاتح   من  بداية  اإلفريقية  الحرة  التجارة 

جويلية  المقبل.
وقال الوزير خالل لقاء مع الصحافة على 
هامش زيارة العمل والتفقد إلى الوالية أن 
إطار  في  بقوة  للدخول  تحضر  الجزائر 
التجاري  للتبادل  القارية  المنطقة  هذه 

الحر التي تجمع 54 دولة وسيبدأ سريانها 
وتابع  المقبل   جويلية  الفاتح  من  انطالقا 
الوزير  قائال هدفنا هو البحث عن أسواق 
رئيس  حدده  الذي  الهدف  لتحقيق  جديدة 
ببلوغ  تبون  المجيد  السيد عبد  الجمهورية 
للصادرات  كقيمة  دوالر  مليارات   7
واهتمامنا  المحروقات  خارج  الوطنية 
تمتلك  التي  اإلفريقية  القارة  هو  األول 
كبيرة  تنافسية  الوطنية  المنتجات  داخلها 
ذلك  مع  وبالموازاة  واعدة.  وفرص 
الحكومة  تعمل  رزيق-  السيد  -يضيف 

والترويج  الوطنية  المنتجات  تثمين  على 
لها من أجل تعميمها عبر مختلف مناطق 
المستوردة  المنتجات  محل  لتحل  الوطن 

وتحظى بفرصها في التصدير.
بتدشين  الزيارة  هذه  خالل  الوزير  وقام 
الوطني  للمركز  المحلي  للفرع  جديد  مقر 
للسجل التجاري داعيا إلى تشجيع الشباب 
غير  التجارية  النشاطات  ممارسة  على 
المناطق  في  والسيما  )المتنقلة(  القارة 
نشاط  ممارسة  وإلى  والنائية  الريفية 
التصدير الذي أصبح أسهل قيد في السجل 

التجاري كما قال, ولدى معاينته للمجمع 
بالمنطقة  للكيمياويات  عدوان  الصناعي 
الصناعية لفرناكة حث السيد رزيق على 
أن  والسيما  التصدير  عمليات  مضاعفة 
استثمر  الذي  االقتصادي  المتعامل  هذا 
بواليتي  دوالر  مليون   125 يقارب  ما 
ولوج عديد  تمكن من  وتلمسان  مستغانم 

األسواق األوروبية واآلسيوية.
المجمعات  أحد  أيضا  الوزير  وعاين   
الصناعات  في  المتخصصة  الصناعية 
مؤكدا  بصالمندر  الواقعة  الغذائية 
حيث  العجائن  منتجات  مختلف  توفر 
المتعامل  لهذا  المختلفة  الوحدات  بإمكان 
 45 احتياجات  تغطي  أن  االقتصادي 
المنتجات.  مختلف  وفرة  وتضمن  والية 
مختلف  بزيارة  رزيق  السيد  قام  كما 
لتصدير  الجهوي  الصالون  أجنحة 
أمس  منذ  المنظم  المحلي  المنتوج 
الجديدة  الديناميكية  على  مثنيا  بمستغانم 
االقتصاديون  المتعاملون  تبناها  التي 
كانت  التي  العراقيل  رفع  بعد  وخاصة 
عدة  من  واستفادتهم  مشاريعهم  تعترض 
وتسويق  إنتاج  في  لمرافقتهم  تسهيالت 
يمتلك  الذي  الوطني  المنتوج  وتصدير 
بقوة  المنافسة  وفرص  الجودة  مواصفات 

في األسواق الخارجية.
الذي  الصالون  هذا  يعرف  وللتذكير 
تنظمه على مدار ثالثة أيام غرفة التجارة 
والصناعة »الظهرة« لمستغانم والمديرية 
وزارة  رعاية  تحت  للتجارة  الوالئية 
 65 مشاركة  الصادرات  وترقية  التجارة 

عرضا.
رـ م

الثالثاء   , الجزائر  العام لدى مجلس قضاء  النائب  التمس 
عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية بملوين دينار 
جزائري في حق الوزيران األوليين السابقين احمد اويحيى 
وعبد المالك سالل لمتبعاتعهما بتهم ذات صلة بالفساد في 

قضية مجمع جي بي فارما
في  المتخصص  الجزائي  القطب  جمهورية  وكيل  وكان 
محاكمة الجرائم المالية واالقتصادية بمحكمة سيدي امحمد 
10 سنوات  2020 عقوبة  نوفمبر   التمس في جلسة  قد 
سجنا  نافذة وغرامة مالية بمليون دينار في حق  كل من 
سالل وأويحيى لمتابعتهما  بتهم منح امتيازات غير مبررة 
مصنع  إلنجاز  تسهيالت  منها  وفروعه  كوندور  لمجمع 

لألدوية »جي بي فارما« ومنحه تسهيالت اعتبرت غير 
قانونية ,وتقرر استئناف محاكمة  الوزيران السابقين سالل 
الجزائية  الغرفة  مستوى  على  القضية  هذه  في  وأويحيى 
العاشرة لمجلس قضاء الجزائر  بعد قبول الطعن بالنقض .
شهر  في  أيد  قد  العاصمة  الجزائر  قضاء  مجلس  وكان 
حق  في  الصادرة  االبتدائية  األحكام   ،2021 فيفري 
أويحيى وسالل  فيها  أدين  التي  القضية  المتابعين في هذه 
بخمس سنوات حبسا نافذا ومن المقرر ان ينطق المجلس 
باألحكام الصادرة في هذه القضية في جلسة يوم 24 ماي  

القادم .
ربيع م  

الجزائر : ربيع ـ م

كشف  عميد جامع الجزائر الوزير محمد 
الحسني  القاسمي  مصطفى  المأمون 
أمس الثالثاء ان من أولوياته على رأس 
على  العمل  هو  الجزائر  جامع  مؤسسة 
تصحيح صورة اإلسالم والتعريف بقيمه 
األصيلة ومكافحة الشائعات التي تحاول 
والعنف  بالتعصب  الحنيف  الدين  ربط 
على  القائم  اإلسالم  دين  ينكرها  التي 

أفكار الوسطية واالعتدال.
خرجته  في  الجزائر  عميد  استغل 
اإلعالمية الثانية منذ تنصيبه على رأس 
بالجزائر  جديدة  دينية  مؤسسة  اكبر 
مناسبة ملتقى  صورة اإلسالم والمسلمين 

لتوجيه  البليدة   جامعة  احتضنتها  التي 
اإليديولوجيات  لبعض  مشفرة  رسائل 
التي تزايد على الدين اإلسالمي  بداخل 
رسالته  في  أكد  حيث  وخارجته  الوطن 
إلى الملتقى ان من بين أولى أولياته على 
العمل  هو  الجزائر  جامع  مؤسسة  رأس 
لتصحيح  إمكانيات  من  أتيح   ما  بكل 
ولن  الحنيف  اإلسالمي  الدين  صورة 
يكون ذلك حسب شيح المأمون الحسيني 
لإلسالم،  األصيلة  بالقيم  بالتعريف  إال 
وسماحة  رسالته،  عظمة  وإبراز 
التربوية  المجاالت  كافة  في  تشريعاته، 

والثقافية واالجتماعية والسياسية .

صورة  تصحيح  ضرورة  وتفرض 
اإلسالم حسب نفس المسؤول ربط العديد 
المسلمين  غير  من  خاصة  الناس  من 
التسامح مع  بالتعصب، ورفض  اإلسالم 
والتطرف  العنف  جانب  الى  المخالفين، 
بهذه  الجزائر  جامع  عميد  أبرز  كما 
المناسبة أن  المتعصبين الذين يشوهون 
ممن  طائفة  يشكلون  اإلسالم  صورة 
ينتسبون إلى اإلسالم، جرفهم تيار الغلو 
الصحيحة،  الرؤية  فعقدوا  والتعصب، 
عن  وانحرفوا  االعتدال،  وتجاوزوا 
هؤالء  أن  الى  مشيرا  السبيل،  سواء 
اإلسالم،  عن  سيئة  صورة  يعطون 

اإلسالم،  لقيم  المنافي  وسلوكهم  بفكرهم 
ينكرها  التي  الخاطئة  وبممارساتهم 

اإلسالم، دين الوسطية واالعتدال.
وعدد  الشيخ القاسمي الحسني قيم  التسامح 
مميزات  أكبر  يعد  الذي  اإلسالم  في 
كل  في  آثاره  وتظهر  السمحة،  شريعته 
وتوجيهات،  تشريعات  من  به  ما جاءت 
تتعلق بحياة الفرد وحياة المجتمع، فضال 
اإلنسان،  بأخيه  االنسان  عالقات  عن 
على  تقوم  اإلسالم،  نظر  في  والحياة، 
والتكامل،  والتعاون  والرحمة،  المودة 

وأسس ذلك كله محددة بين المسلمين.
ربيع م

عميد مسجد الجزائر الشيخ المأمون القاسيمي :

من أولوياتي تصحيح صورة اإلسالم ومحاربة شائعات ربطه بالتعصب والعنف

لمتابعتهما يف قضية جي يب فارما

التماس 10 سنوات سجنا في حق عبد المالك 
سالل وأحمد أويحيى
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الثالثاء،  يوم  الصحراوي،  الشعب  احتفل 
الشعبية  الجبهة  لتأسيس    49 الـ  بالذكرى 
الذهب  ووادي  الحمراء  الساقية  لتحرير 
الوطني،  الكفاح  رائدة  )البوليساريو(، 
للشعب  والوحيد  الشرعي  الممثل 
الصحراوي في معركته التحررية ونضاله 
المصير  تقرير  في  حقه  انتزاع  أجل  من 
المواثيق  له  تكفله  الذي  واالستقرار، 

الدولية.
الشعب  يعقد  الجبهة،  راية  فتحت  فقد 
وبثقة  المحتل،  لدحر  العزم،  الصحراوي 
حقه  عن  الدفاع  في  وقوتها  بقيادته  وثيقة 
الشرعي على جميع الجبهات والمستويات، 

سواء  اإلقليمية أو الدولية.
ذات  تأسيسها  ومنذ  البولساريو  فجبهة 
على  عهدا  قطعت   ،1973 ماي  الـ10 
استرجاع  أجل  من  باالستماتة  نفسها 
األرض المغتصبة، وبالموازاة مع جهودها 
حق  عن  للدفاع  الحثيثة  الدبلوماسية 
اضطرت  حيث  العادلة،  وقضيته  شعبها 
العودة  إلى   2020 نوفمبر  الـ13  في 
المغرب  خرق  عقب  المسلح  الكفاح  إلى 
على  باعتدائه  النار،  إطالق  وقف  التفاق 
متظاهرين مدنيين سلميين بالمنطقة العازلة 

بالكركرات.

على  الكفاح  من  عقود  خمسة  ومكنت 
مختلف الجبهات، من رفع صوت الشعب 
إلى  قضيته  صيت  وإيصال  الصحراوي 
الجبهة  خاللها  حققت  العالم،  شعوب 
على  كبيرة  انجازات  رافقتها  انتصارات، 
مستوى بناء مؤسسات الدولة الصحراوية.

نصف قرن من النضال المستميت
وجاء تأسيس جبهة البوليساريو، عقب فشل 
جميع أشكال النضال السلمي أمام االحتالل 
االسباني الذي قمع منذ سنة 1884 بعنف 
في صفوف  المقاومة  أشكال  كل  وهمجية 

الشعب الصحراوي التواق إلى الحرية.
الحرية«  ننال  بـ«البندقية  شعار  وتحت 
انعقد المؤتمر التأسيسي األول للجبهة يوم 
الفقيد  اسم  حمل  والذي   1973 ماي   10
»إبراهيم  بصيري« مؤسس حركة تحرير 
ما  او  الذهب  ووادي  الحمراء  الساقية 
يعرف بالحركة الطليعية لتحرير الصحراء 

الغربية.
الجبهة  التأسيسي،  قررت  وبعد مؤتمرها 
إتباع الكفاح المسلح كنهج من اجل الحرية 
محتويات  ميدانيا  وجسدت  واالستقالل، 
اسبانية  حامية  على  هجوم  بشن  بيانها، 
بلدة »الخنكة« وسط شمال الصحراء  في 
في  طويل  كفاح  بذلك  ليرتسم  الغربية 

مواجهة االستعمار.
عقدت  االسباني،  االحتالل  رحيل  وبعد 
الثالث  الجبهة في أوت 1976، مؤتمرها 
تحت شعار »ال سالم واستقرار قبل عودة 
خرجت  أن  ما  حيث  التام«،  االستقالل 
اسبانيا التي تنكرت لمسؤولياتها التاريخية 
استغلت  ان  بعد   - لها  تتنكر  زالت  ال   -
البلد وخيراته لنحو قرن من الزمن، حتى 
فريسة  نفسها  الغربية  الصحراء  وجدت 
استعمار جديد من دولة جارة همها الوحيد 
توسيع رقعتها الجغرافية على حساب دول 

الجوار.
وعلى إثر ذلك ، قررت جبهة البوليساريو 
إعادة رسم مالمح استراتيجية حرب على 
وكلها  والدبلوماسي،  العسكري  الصعيدين 
شبر  أي  في  التفريط  عدم  على  إصرار 
من ترابها. وعلى إثر الجهود الدبلوماسية 
الصحراوية  القضية  صيت  ذاع  للجبهة، 
واألممية،  القارية  الهيئات  مستوى  على 
باإلعالن  البوليساريو  نجاحات  وكللت 
الصحراوية  العربية  الجمهورية  قيام  عن 
الديمقراطية عام 1976 ، وتم االعتراف 
المتحدة في  العامة لألمم  الجمعية  قبل  من 
نوفمبر 1979 بأن جبهة البوليساريو هي 

الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.

نفسها  فرض  من  بالفعل  الجبهة  وتمكنت 
انضمامها  عقب  القاري  المستوى  على 
الى منظمة الوحدة االفريقية سنة 1982، 
تلتها في المقابل اتساع رقعة التأييد للقضية 
بالجمهورية  واالعتراف  الصحراوية 

الصحراوية.
وبعد 16 سنة من الكفاح المسلح، ظهرت 
تبلورت  التي  السلمي  الحل  فكرة  بوادر 
سنة  المتحدة  االمم  رعته  اتفاق  من خالل 
النار  إطالق  وقف  إلى  يفضي   ،1991
لفسح المجال لتنظيم استفتاء تقرير المصير 
استفتاء  لتنظيم  المتحدة  األمم  بعثة  ترعاه 
له  تنصل  )المينورسو(،  المصير  تقرير 

المحتل المغربي منذ حينها.
عدالة القضية الصحراوية تساهم في 

حشد التأييد والدعم الدولي
إن عدالة قضية الصحراء الغربية وشرعية 
كفاح شعبها، ساهما في حشد التأييد والدعم 
أنحاء  مختلف  في  حاليا  المسجل  الدولي 
العالم والذي بقي عصيا على المغرب النيل 

منه.
من  عددا  تأسيسها،  منذ  الجبهة  فقد حققت 
السيما  األممي،  المستوى  على  المكاسب 
الصحراء  في  النزاع  قضية  ترسيخ 
الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار، 
المتحدة  األمم  منظمة  إقرار  جانب  إلى 
وشرعي  وحيد  كممثل  بالجبهة  واعترافها 

للشعب الصحراوي.
تحقيق  من  البوليساريو  جبهة  تمكنت  كما 
المستوى  على  المكاسب  من  العديد 
المعركة  خضم  في  سيما  ال  األوروبي، 
القانونية لحماية ثرواتها من النهب، والتي 
شرعي  كممثل  بالجبهة  باالعتراف  كللت 

وحيد للشعب الصحراوي.
واعتبرت أن اإلعالن في 13 من نوفمبر 
2020 عن قرار استئناف الكفاح المسلح 
المتحدة  واألمم  المغربي  االحتالل  وضع 
الصحراوي  أن »الشعب  أمام حقيقة  معا، 
ال يمكن سرقة حقه في الحرية واالستقالل 
الوطني أو القفز عليه وأنه سيواصل الكفاح 

والنضال حتى تحقيق أهدافه الوطنية«.
المصير  تقرير  في  للمساومة  القابلة 
الصحراوية  الدولة  وبناء  واالستقالل 
الجمهورية  ربوع  كامل  على  المستقلة 

العربية الصحراوية الديمقراطية.
ق ـ د

نصف قرن من كفاح بال هوادة

الشعب الصحراوي يحتفل بالذكرى 
49 لتأسيس البوليساريو

الصحراوية  العربية  الجمهورية  سفير  أكد 
عمر,  طالب  السيد  بالجزائر,  الديمقراطية 
الشعب  وعزيمة  قوة  أن  الثالثاء,  اليوم 
الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد جبهة 
البوليساريو, »أفشال مخططات المغرب في 

شرعنة احتالله للصحراء الغربية«.
تصريح  في  عمر,  طالب  السيد  واعتبر 
الشعب  احتفاء  الجزائرية،  األنباء  لوكالة 
جبهة  لتأسيس   49 بالذكرى  الصحراوي 
»يدل  إنما  عقود،  خمسة  بعد  البوليساريو 
واستمرارية  والصمود  المقاومة  قوة  على 
تعكس  أجيال,  مقاومة  باعتبارها  الثورة, 
العادلة  بقضيته  الصحراوي  الشعب  تشبع 
القوي بها«, مؤكدا »وجود اجماع  وإيمانه 
لدى هذا الشعب على مواصلة الكفاح تحت 
الشرعي  الممثل  البوليساريو  جبهة  لواء 
األمم  من  دولي  باعتراف  له,  والوحيد 
وآخرها  الدولية,  المحاكم  ومن  المتحدة 
اعتراف المحكمة األوربية بأن الجبهة تبقى 
الوحيدة المؤهلة للمرافعة عن حقوقه والدفاع 

عن مصالحه«.
طالب  يقول   - االنجازات  هذه  ومقابل 

النظام  »فشل  فقد   - عمر 
في  المدة  هذه  طيلة  المغربي 
احتالله  على  الشرعية  اضفاء 
ومحاولته  الغربية  للصحراء 
كقضية  إطارها  من  إخراجها 
والقضاء  استعمار,  تصفية 
الصحراوي  الشعب  حق  على 
تكفله  الذي  المصير  تقرير  في 

له المواثيق الدولية«.
»إخفاق  السياق،  في  وأبرز 
نظام االحتالل في كل الخطوات 
التي راهن عليها لتثبيت احتالله 

غير المشروع لألراضي الصحراوية, على 
السابق,  االمريكي  الرئيس  إعالن  غرار 
دونالد ترامب, في العاشر ديسمبر 2020, 
االعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على 
عالقاته  تطبيع  مقابل  الغربية,  الصحراء 
رئيس  تغيير  وكذا  الصهيوني,  الكيان  مع 
الحكومة االسبانية, مؤخرا لموقف بالده من 
القضية الصحراوية« مؤكدا أن هذه األخيرة 
»ال زالت موجودة بقوة ومتبناة من طرف 
الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن 

الدولي, إلى جانب اعتراف االتحاد اإلفريقي 
االتحاد  وتأكيد  الصحراوية,  بالجمهورية 
سيادة  ال  أنه  على  ومحاكمه  األوروبي 

للمغرب على الصحراء الغربية«.
الصحراوية,  للقضية  الداعمة  المواقف  هذه 
»انجازات  عمر,  طالب  السيد  فيها  رأى 
مهمة تعطي للشعب الصحراوي الحوافز من 
أجل االستمرار في الكفاح«, إال أنه تأسف 
المتحدة  األمم  وفشل  »عجز  إزاء  بالمقابل 
في تطبيق مخطط السالم الذي نفسها تبنته, 

انتظار  من  عقود  فبعد 
لحل سلمي للنزاع, فشلت 
في  الدولية  المنظمة 
تجاه  بالتزاماتها  الوفاء 

الصحراويين«.
ناشد  اإلطار,  هذا  وفي 
الصحراوي,  الدبلوماسي 
وفي  الدولي,  المجتمع 
األمن  مجلس  مقدمته 
الدولي, من اجل »فرض 
على  كافية  ضغوطات 
على  لحمله  المغرب 
المجلس  داعيا  الدولية«,  بالشرعية  االلتزام 
العامة لألمم  الجمعية  إلى »تطبيق قرارات 
الصحراوية  بالقضية  الخاصة  المتحدة 
المغرب«,  مع  التعامل  في  أسلوبه  وتغيير 
لموقفه  تصحيحه  »عدم  أن  من  محذرا 
حالها سيزيد  األمور على  وبقاء  )المجلس( 

من التوتر والتصعيد في المنطقة«.
ولفت إلى أنه »رغم تعيين مبعوث شخصي 
أممي جديد للصحراء الغربية وقيامه بزيارة 
إلى المنطقة, واستماع مجلس األمن لتقريره 

شهر أبريل الماضي, إال أن أسلوب المجلس 
يظل نفسه, مما شجع المغرب على مواصلة 

عرقلته لمسار التسوية«.
ب«ضرورة  الصحراوي,  السفير  وطالب 
الدعم  الجديد,  األممي  المبعوث  يتلقى  أن 
األممية,  للخطة  طبقا  مهمته,  في  الكافي 
حتى ال يلقى نفس المصير الذي واجهه عدد 
في  اضطروا  الذين  السابقين  المبعوثين  من 
على  المشكل  ليبقى  االنسحاب  إلى  النهاية 

حاله«.
الطعام  عن  االضراب  أسلوب  واعتبر 
األمريكية,  المتضامنة  قبل  من  المنتهج 
إلى  يهدف  وعائلتها,  خيا  لسلطانة  دعما 
الوضع  إلى  الدولي,  العام  الرأي  »تنبيه 
الصحراويون  يعانيه  الذي  المرير  والواقع 
إلى  يرمي  كما  المحتلة,  األراضي  في 
وكذا  السياسيين,  المعتقلين  بواقع  التحسيس 
للمطالبة بفتح األراضي الصحراوية المحتلة 
وفك  والمتضامنين  الدوليين  المراقبين  أمام 

الحصار اإلعالمي المضروب عليها«.

ق ـ د

سفري الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، طالب عمر:

االحتالل لشرعنة  املغرب  بقوة عزيمته مخططات  أفشل  الصحراوي  الشعب 

صالح  عقيلة  الليبي  النواب  مجلس  رئيس  بحث 
نورالند  ريتشارد  ليبيا  لدى  األمريكي  السفير  مع 
السياسي، مع  القاهرة، آخر تطورات االنتقال  في 

استعداد البرلمان لمناقشة الموازنة الجديدة.
أن  إلى  ليبيا،  لدى  األمريكية  السفارة  وأشارت 
»نورالند جدد التأكيد على التزام الواليات المتحدة 
بدعم آلية بقيادة ليبيا إلدارة عائدات النفط بطريقة 
المتحدة  الواليات  »التزام  أيضا  مؤكدا  شفافة«، 
بدعم التعاون بين القوى السياسية وتسهيل االتفاق 
المبكر على مسار لالنتخابات البرلمانية والرئاسية 

في أسرع وقت ممكن«.
االنتخابات  أن  إلى  أشار  »نورالند  وأضافت: 
تظل ضرورية إلضفاء الشرعية على المؤسسات 
الليبي  الشعب  نظر  في  الليبية  السياسية  والقيادة 

والعالم«.
مجلس  »مشاركة  على  صالح،  شدد  جانبه،  من 
المجلس  مع  الدستورية  المحادثات  في  النواب 
يوم  القاهرة  في  استئنافها  المقرر  للدولة  األعلى 
15 ماي الجاري، بتيسير من المستشارة الخاصة 

لألمين العام لألمم المتحدة ستيفاني ويليامز«
ق ـ د

الرئيس التونيس يعني أعضاء 
جددا بلجنة االنتخابات

أمس،  أول  سعيد،  قيس  التونسي،  الرئيس  أصدر 
المستقلة  العليا  الهيئة  تركيبة  تضمن  رئاسيا  أمرا 

لالنتخابات.
تمهيدا  الرسمية  بالجريدة  الرئاسي  األمر  ونُشر 
السياسية  اإلصالحات  على  الشعبي  لالستفتاء 

المقرر يوم 25 جويلية المقبل.
المكونة من سبعة أعضاء،  الهيئة  ويرأس تركيبة 
نبيل  السابق  الرئيس  من  بدال  بوعسكر  فاروق 

بافون.
يقضي  الرئيس سعيد مرسوما  أصدر  أفريل  وفي 
معتمدا على صالحياته  الدستورية،  الهيئة  بتعديل 
التشريعية والتنفيذية بعد إعالنه التدابير االستثنائية 
وتجميده البرلمان يوم 25 جويلية الماضي ومن ثم 

حله في مارس الماضي.
ق ـ د

الواليات المتحدة تؤكد الزتامها 
بتسهيل مسار االنتخابات 

الربلمانية والرئاسية يف ليبيا
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العالم  أرجاء  النفط  عن  الحديث  تصدر 
في  طاقة  وزراء  أبدى  حيث  الثالثاء، 
العامة  األوضاع  من  تخوفهم  أبوظبي 

للسوق بينما قفز البنزين في أمريكا.
البداية من أبوظبي حيث المؤتمر العالمي 
للمرافق، إذ قال سهيل المزروعي، وزير 
تقلبات  إن  الثالثاء،  اإلماراتي،  الطاقة 
سوق النفط مرتبطة بعوامل خارج إطار« 
بعض  إقدام  مثل  النفط  لمنتجي  أوبك+« 

المشترين على مقاطعة موردين معينين.
وأضاف المزروعي: »التقلب الشديد ليس 
البعض  ألن  بل  والطلب  العرض  بسبب 
ويستغرق  معينة  خامات  شراء  يريد  ال 
إلى  سوق  من  لالنتقال  وقتا  المتعاملون 

أخرى«.
معين  نفط  مقاطعة  محاولة  »فكرة  وتابع 
النظر  بغض  بالمخاطر  محفوفة  ستكون 

عن الدوافع وراء ذلك«.
تضم  التي  أوبك+  في  واإلمارات عضو 
منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« 

ومنتجين آخرين منهم روسيا.
وتابع الوزير »نحاول أن نجتمع كل شهر 
بقدر  اإلنتاج  ونزيد  السوق  لمراقبة  فقط 

الحاجة«.
واتفقت أوبك+ في وقت سابق هذا الشهر 
المستوى  في  بسيطة  أخرى  زيادة  على 
أنه  قائلة  الشهري  إلنتاجها  المستهدف 
في  المجموعة  على  اللوم  إلقاء  يمكن  ال 
إجراءات  الروسية وإن  اإلمدادات  تعطل 

تهدد  كوفيد19-  بسبب  الصينية  اإلغالق 
توقعات الطلب.

زيادة  على  المجموعة  اتفقت  كذلك 
يونيو  في  لإلنتاج  المستهدف  المستوى 
تماشيا  يوميا  برميل  ألف   432 حزيران 
مع خططها القائمة إلنهاء تدريجي لخفض 
أضرت  عندما   2020 عام  في  نفذته 
دعوات  متجاهلة  بالطلب  كورونا  جائحة 

دول غربية لزيادة أكبر.
هوامش  ارتفاع  إن  المزروعي  وقال 
تكرير النفط وليس مجرد سعر الخام يرفع 

تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلكين.
تترك  أوبك  السعودي:  الطاقة  وزير 

السياسة خارج مقر اجتماعاتها
السعودي  الطاقة  وزير  قال  جهته،  من 
األمير عبد العزيز بن سلمان في المؤتمر 
النفط  أسعار  على  التركيز  إن  نفسه 
المرتفعة وليس على ارتفاع تكلفة البنزين 
والديزل على سبيل المثال أمر يبعث على 

الدهشة.
وأضاف أن األزمة األوكرانية أمر يتعلق 
بأوروبا وروسيا موضحا أن أوبك تترك 

السياسة خارج مقر اجتماعاتها.
الماضي  األسبوع  النفط  أسعار  وارتفعت 
األوروبية  المفوضية  اقترحت  أن  بعد 
النفط  على  تدريجي  حظر  فرض 
االقتراح  على  الموافقة  لكن  الروسي. 
تأجلت وسط طلبات من الدول األعضاء 
في شرق أوروبا للحصول على إعفاءات 

وامتيازات.
أسعار النفط اليوم

تعامالت  في  النفط  أسعار  تراجعت 
مضطربة أمس، في حين توازن األسواق 
األوروبي على  االتحاد  أثر عقوبات  بين 
المتعلقة  المخاوف  وبين  الروسي  النفط 
اإلغالق  إجراءات  عن  الناتجة  بالطلب 
والدوالر  الصين  في  كوفيد19-  لمكافحة 

القوي والمخاوف من ركود اقتصادي.
وبحلول الساعة 0924 بتوقيت غرينتش، 
أو  سنتا   88 برنت  خام  أسعار  تراجعت 
0.8 بالمئة إلى 105.06 دوالر للبرميل.
وبلغ خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 
102.43 دوالر للبرميل، بانخفاض 75 

سنتا أو 0.7 بالمئة.
مستوياته  أعلى  قرب  الدوالر  واستقر 
في 20 عاما مما جعل النفط أكثر تكلفة 

لحائزي العمالت األخرى.
وأظهرت أحدث بيانات أن نمو الصادرات 
إلى  بالمئة   10 من  ألقل  تباطأ  الصينية 
أدنى مستوياته في نحو عامين مع توسعة 

نطاق قيود كورونا في البالد.
الوضع في أوكرانيا

لمخاوف  كذلك  المال  أسواق  وتتحسب 
قد  األوروبية  االقتصادات  بعض  أن  من 
وارداتها  تقلصت  ما  إذا  مشكالت  تواجه 
من النفط الروسي بدرجة أكبر أو إذا ما 

ردت روسيا بقطع إمدادات الغاز.
استطالع  أظهر  المتحدة  الواليات  وفي 

البيانات  عن  رويترز  أجرته  أولي 
األسبوعية يوم اإلثنين أن مخزونات الخام 
على  انخفضت  والبنزين  التقطير  ونواتج 

األرجح األسبوع الماضي.
في  األوروبية  المفوضية  تأخر  أثر  كما 
فرض حظر على واردات النفط الروسي 

كذلك على أسعار العقود اآلجلة.
المعروض  على  الضغوط  يزيد  ومما 
الكبرى  الصناعية  الدول  مجموعة  اتفاق 
السبع على خفض تدريجي لواردات النفط 

الروسي.
أسعار البنزين في أمريكا

بالتجزئة  البنزين  بيع  أسعار  وارتفعت 
لتسجل  الثالثاء  المتحدة،  الواليات  في 
رقما قياسيا جديدا متجاوزة الرقم القياسي 
المصافي  تواجه  إذ  مارس،  في  المسجل 
األسعار  صعود  إلى  أدت  أزمة  العالمية 
السفر  يزيد  حيث  الصيف  موسم  قبل 

بالسيارات.
األمريكية  السيارات  جمعية  وقالت 
بلغ  للغالون  التجزئة  سعر  متوسط  إن 
يوم  من  مبكر  وقت  في  دوالر   4.374
السابق  القياسي  الرقم  متجاوزا  الثالثاء، 

البالغ 4.331 دوالر.
العقود اآلجلة  30 مارس، خسرت  ومنذ 
اآلجلة  العقود  لكن  برنت7%،  لخام 
مسجلة   9.4% بنسبة  ارتفعت  للبنزين 
 3.7590 بلغ  الجمعة  يوم  قياسيا  رقما 

دوالر للجالون قبل البيع يوم اإلثنين.
انتعاش الطلب

أعمال  بسبب  المصافي  إغالق  وأدى 
واالضطرابات  سلفا،  المقررة  الصيانة 
اتخاذ  مع  حتى  الوقود  أسعار  رفع  إلى 
خطوات  أخرى  ودول  المتحدة  الواليات 
أنحاء  جميع  في  الخام  إمدادات  لتعزيز 

العالم.
مع  العالمية  الوقود  مخزونات  وتتضاءل 
انتعاش الطلب إلى مستويات ما قبل جائحة 
كورونا. وحدث ُشح في اإلمدادات بشكل 
أكبر في أعقاب غزو أوكرانيا والعقوبات 
الالحقة على روسيا من الواليات المتحدة 

وحلفائها.
طاقة  من  برميل  مليون  العالم  خسر 
التكرير و1.5 مليون برميل من إمدادات 
حسب  كورونا،  جائحة  بداية  منذ  النفط 
الرئيس  جينينجز  مايك  قدمها  تقديرات 
يوم  كورب  سنكيلر  لشركة  التنفيذي 
من   2.5% ذلك  »يمثل  مضيفا  اإلثنين، 

االستهالك العالمي... إنه رقم كبير«.
ق ـ إ

رغم رسائل إيجابية من »أوبك+«

النفط في مهبّ االضطرابات

الخليج  لدول  اإلجمالي  المحلي  الناتج  ارتفع 
الماضي،  العام  خالل   18.4% الجارية  باألسعار 
 1.42 مقابل  دوالر،  تريليون   1.68 نحو  ليبلغ 

تريليون دوالر في عام 2020.
وهيئات  الدولي  النقد  صندوق  بيانات  وتدل 
من  السعودية  حصة  أن  على  الخليجية،  اإلحصاء 
نحو  بلغت  الماضي  العام  في  الخليجي  االقتصاد 
 3.13( دوالر  مليار   833.5 بناتج   49.6%

ريال(. تريليون 
االقتصاد  من   1.75% الخليجي  االقتصاد  ويشكل 
تريليون   96.29 البالغ   2021 عام  في  العالمي 
كان  فيما  عالميا،  الـ12  المرتبة  محتال  دوالر، 
من   1.67% بحصة   2020 في  الـ13  ترتيبه 
تريليون   85.24 ذاته  العام  في  ناتجه  البالغ  العالم 
الجارية  باألسعار  المحلي  الناتج  وشهد  دوالر. 
 ،2021 عام  خالل  الخليج  دول  لجميع  ارتفاعا 
حيث ارتفع الناتج السعودي %18.5، واإلماراتي 
والكويتي   24.3%  - والقطري   14.2%  -
 – والبحريني   16.1%  - والعماني   27.7%  -
حيث  من  الخليج  دول  ترتيب  وعن  12بالمئة. 
عام  خالل  الجارية  باألسعار  المحلي  الناتج 
بناتج  السعودية  خلف  اإلمارات  جاءت   ،2021
%24.4 من  410 مليارات دوالر، ليشكل  محلي 

الخليج. لدول  المحلي  الناتج 
مليار   179.6 قيمته  محلي  بناتج  قطر  حلت  ثالثا، 
لدول  المحلي  الناتج  من   10.7% يمثل  دوالر، 
مجلس التعاون، ثم الكويت رابعا بناتج محلي قدره 
الناتج  من   8.1% مشكال  دوالر،  مليار   135.4

الخليج. لدول  المحلي 
بناتج  عمان  سلطنة  حلت  الخامس،  الترتيب  وفي 
من   5% يشكل  دوالر،  مليار   83.7 قيمته  محلي 
بناتج  البحرين  وسادسا  الخليجي،  المحلي  الناتج 
%2.3 من  38.9 مليار دوالر، يمثل  محلي قدره 

الخليجي. المحلي  الناتج 
ق ـ إ

االقتصاد الخليجي
يف المرتبة الـ 12 

عالميا

لتصبح  »أبل«  شركة  السعودية«  »أرامكو  تخطت 
العالم. في  قيمة  األعلى  الشركة 

ريال   46.10 الثالثاء  أرامكو  سهم  سعر  وسجل 
السعودية. تداوالت في سوق األسهم  خالل 

أكثر  »أبل«  األمريكية  التكنولوجيا  عمالق  خسرت 
السوقية في ثالثة  قيمتها  200 مليار دوالر من  من 

تريليون دوالر.  2.461 إلى  لتهبط  أيام 
في  للطاقة  شركة  أضخم  أرامكو  أسهم  كسبت  بينما 
وفق  دوالر،  تريليون   2.464 إلى  لتتخطاها  العالم 

بلومبرج. حسابات 
»أبل« لـ  السوقية  القيمة 

 3 في  ذروتها  لـ«أبل«  السوقية  القيمة  وبلغت 
ظلت  لكنها   ، دوالر  تريليون   2.945 عند  جانفي 
مليار   484 لتخسر  الحين  ذلك  منذ  هابط  مسار  في 
آفاق  المرتفعة  النفط  أسعار  دعمت  بينما  دوالر. 

»أرامكو«.
ومن المقرر أن تعلن »أرامكو« عن نتائجها المالية 
المقبل، في ظل  2022 يوم األحد  للربع األول من 
مكاسب  من  مستفيدة  قوية،  أرباح  بتحقيق  توقعات 
والتي  الحالي،  العام  بداية  منذ  القوية  النفط  أسعار 

أوكرانيا. في  الروسية  الحرب  منذ  وتيرتها  زادت 
أرامكو أرباح 

عام  عن  السعودية  أرامكو  شركة  أرباح  ارتفعت 
السوق  في  إدراجها  منذ  مستوى  أعلى  إلى   2021
النفط،  أسعار  ارتفاع  بفعل  السعودية،  المالية 
إضافة  كاملة،  لسنة  »سابك«  أعمال  نتائج  وتوحيد 
التكرير  أعمال  ربح  هوامش  في  كبيرة  زيادة  إلى 

والكيمياويات.
بلغ صافي الربح 412.4 مليار ريال للعام الماضي 
وأعلنت   ،2020 بعام  مقارنة   124.4% بنمو 
للمساهمين  نقدية  أرباح  توزيع  عن  »أرامكو« 
من  الرابع  الربع  عن  ريال  مليار   70.33 بقيمة 
2021، إضافًة إلى توصية من مجلس اإلدارة  عام 
وَمْنح  الُمبقاة  األرباح  من  ريال  مليار   15 برسملة 

أسهم.  10 لكل  سهم مجاني 
السوقية القيمة  حيث  من  الشركات  ترتيب 

تتخطى  عالمية  شركات   3 من  واحدة  وأرامكو 
وأبلكما  مايكروسوفت  مع  دوالر  تريليوني  قيمتها 
المتحدة  الواليات  خارج  من  الوحيدة  الشركة  أنها 

السوقية. القيمة  6 شركات من حيث  أكبر  ضمن 

السوقية  القيمة  تريب  في  الجميع  أرامكو  وتسبق 
دوالر تريليون   2.05 مايكروسوفت  حيث سجلت 

تريليون   1.5 »غوغل«  بيت  ألفا  قيمة  تبلغ  بينما 
تريليون   1.16 قيمتها  تبلغ  أمازون  أما  دوالر 

دوالر.
مليار   896.8 سوقية  بقيمة  األخيرة  تسال  وبقيت 

دوالر.
ق ـ إ

» أرامكو« السعوية تزيح »أبل« وتصبح األعلى قيمة في العالم



   

n أشــرفت، أول أمس،الســيدة 
ســكيكدة،حورية  واليــة  والــي 
مداحي، رفقــة عدد من إطارات 
المؤسســة المينئاية في سكيكدة، 
علــى إعطــاء إشــارة انطــاق 
مشروع وضع األرصفة العائمة 
في اطار توســيع طاقة استيعاب 
قــوارب النزهــة على مســتوى 
موانئ الوالية حيث كانت البداية 
على مستوى ميناء سطورة بلدية 

سكيكدة.
هذا المشروع جاء تلبية لرغبات 
ممتهنــي الصيــد البحــري على 
و  الواليــة،  موانــئ  مســتوى 

تخفيــف االكتظــاظ و رفع قدرة 
استيعاب تلك الموانئ ، و ستمكن 
األرصفة الجديدة  على مســتوى 
والمقــدر  ســطورة  مينــاء  أول 
طولهــا بـ 132م مــن رفع قدرة 
اســتيعاب الميناء بـ 180 سفينة 
صيد إضافيــة ذات حجم صغير 
»نزهــة ، صيد حرفــي« وهي 
العمليــة التي تتوســع إلى موانئ 
القــل و المرســى و تمكــن مــن 
القضاء علــى االكتظاظ و تخلق 
مناظر جميلة عن تلك الموانئ و 

تنشيط الواقع السياحي بامتياز.
                          نورالدين ب

عين على الشرق 8

مبارشة وضع األرصفة العائمة يف موانئ 
الزنهة الصيد البحري بسكيكدة

متفرقات  

األربعاء 11 ماي  2022 م
الموافق لـ 10 شوال 1443 هـ

مدير الري قدم ضمانات  

ازمة الماء تتجدد في قرية بني سعيد في القل بسكيكدة

n  تجــددت، أزمــة العطــش 
علــى مســتوى قرية بني ســعيد 
بأعالــي مدينة القــل غرب والية 
ســكيكدة، و هــذا منــذ أكثــر من 
شــهرين، بســبب انقطاع المياه 
عن حنفيات مساكنهم ما أدخلهم 
في رحلــة بحث مضنية عن هذه 
المــادة الحيويــة و أجبرهم على 
العــودة للبحــث عــن الينابيع و 
األوديــة التي كانت مصدر تزويد 

آبائهــم و أجدادهــم فــي العهود 
الغابرة للحصول على هذه المادة 

الحيوية.
 و فــي إتصــال عيــن الجزائــر 
، أكــد ممثــل عن ســكان الحي، 
علــى أن عطــب فــي المضخــة 
بمنبع »بوخداش« و كذا انكســار 
غيــاب  و  الرئيســي  األنبــوب 
الميــاه  انقطــاع  وراء  الصيانــة 
عن مســاكنهم،  و لم يتم إصاح 

إلــى  الميــاه  إعــادة  و  العطــب 
مجاريهــا رغم الشــكاوى العديدة 
و المتكــررة المقدمــة من طرف 

السكان إلى مصالح البلدية.
و أمــام اســتمرار الوضــع، فإن 
الســكان يلجئــون إلــى اإلعتماد 
علــى الينابيــع الطبيعيــة بالجبال 
القريبــة مــن الحي، علــى غرار 
منبــع »لمــروج« الــذي يشــهد 
طوابيــر ال تنتهــي ليــل نهار من 

أجــل الحصــول علــى الميــاه ، 
فيمــا أجبــر البعض على شــراء 
ميــاه الصهاريــج بأســعار تفوق 

1500دج للصهريج الواحد.
و ذكر ممثل سكان حي بني سعيد، 
أن مشــكل توزيع المياه الصالحة 
للشــرب أصبــح هاجســا يــؤرق 
السكان، و يبقى مطروحا منذ عدة 
سنوات، بعد فشل مشروع تزويد 
الحي انطاقا من ســد بني زيد و 
اإلبقــاء على منبــع »بوخداش » 
الــذي يعاني من غيــاب الصيانة 
و المراقبــة الدوريــة، و هــو ما 
يجعلــه عرضــة للعطــب في كل 
مــرة....و فــي هذا الســياق، قال 
رمضــان قاســمي، مديــر الري 
و المــوارد المائية على مســتوى 
والية سكيكدة ،«عين الجزائر«، 
بــان ازمــة الماء في هــده القرية 
سيتم التحكم فيها هذه الصائفة من 
خال برنامج رفــع طاقة التزود 
بالماء مباشــرة من خــزان بلدية 
الشرايع المجاورة على أن تستفيد 
القرية من مشــروع جديد لخزان 
هــو اآلن قيــد التدابيــر القانونية 
سيكون جاهزا مطلع السنة المقبل 
يمكن من القضاء على ازمة الماء 
خاصة و ربطه مباشــرة من ســد 

بني زيد.
                       نورالدين ب

مقتل رجل يف حادث مرور وحريق يخلف 
ضحيتني بحامة بوزيان 

n فــي إطــار فعاليــات أســبوع 
المرور العربي لســنة 2022، تحت 
شــعار   »مرور آمــن و متطور«، 
أشرف صبيحة اليوم االثنين الموافق 
لـــ:09 ماي 2022  على مســتوى 
الحاجــز األمنــي للمخرج الشــرقي 
لمدينة جيجل، إطارات و أعوان من 
المصلحــة الوالئية لألمــن العمومي 
و خلية االتصــال و العاقات العامة 
على إطــاق حملة تحسيســية لفائدة 
مســتخدمي الطريــق حول الســامة 
مــن  كل  بمشــاركة  المروريــة، 
المجموعــة اإلقليمية للدرك الوطني، 
الحمايــة المدنيــة و مديريــة النقــل 
بواليــة جيجل و كــذا جمعية طريق 
السامة بجيجل، أين تم تقديم نصائح 
تذكيرهــم  للســائقين   إرشــادات  و 
بمخاطر بعض الســلوكيات الخاطئة 
أثنــاء القيــادة: كاالســتعمال المفرط 
للســرعة  اســتعمال الهاتــف النقال 

أثناء القيادة و غيرها من الســلوكات 
الخطيرة، مع توزيع عليهم مطويات 

تتضمن توجيهات في ذات السياق.
و تندرج هذه الحملة ضمن البرنامج 
المســطر من قبــل المديريــة العامة 
لألمــن الوطني إحياء لهذه المناســبة 
التــي تــدوم مــن 04 إلــى 10 ماي 
كذلــك  عرفــت  التــي  و  الجــاري، 
تنظيــم دروس توعويــة و حظائــر 
مروريــة لفائــدة تاميــذ مؤسســات 
الطور االبتدائي باإلضافة إلى تنظيم 
حمات تحسيســية على مستوى أمن 
الدوائر التســعة بأمــن الوالية و ذلك 
بهدف نشــر الوعي المــروري لدى 
مســتخدمي الطريــق و حثهــم على 
تطبيــق قانــون المــرور مــع التقيد 
بقواعد القيادة الســليمة و حفاظا على 
أرواح المواطنيــن و حمايتهــم مــن 

حوادث المرور.
                        نصرالدين . د

الطبعة الثانية ألسبوع البحث العلمي 

تثمني المخرتعني والمبدعني وتكريم أربعة فائزني لمسابقة
 " أطروحتي يف 180 ثا "

بــوراس  أحمــد  صــرح   n

رئيس جامعــة صالح بوبنيدر 
الجامعــة  أن  بقســنطينة 
أولــت أهمية كبيــرة  ألطروحة 
المقاالت  ولتحريــر  الدكتوراه 
العلميــة باللغــة اإلنجليزيــة 
لزيــادة مرئية أعمــال الباحث 
الجزائــري وذلــك على هامش 
الطبعة الثانية ألسبوع البحث 

العلمي.
وفــي ســياق متصــل تجــرى 
بعــض ورشــات العمــل تدور 
ــا علمية  محاورهــا حول قضاي
مســتجدة كالذكاء االصطناعي 
فــي  بعــد  عــن  واالستشــعار 
تصميــم    ، الجــوي  الفضــاء 

األدوية والكيمياء الطبية.
 و فــي الســياق ذاتــه أكد  ذات 
المتحــدث أنــه ســييتم خــال 
حفــل اختتام األســبوع العلمي 
تكريــم األربعــة فائزيــن فــي 
ــي لمســابقة »  االنتقــاء المحل
أطروحتــي في 180 ثا » الذي 
يــم العالي  قتــه وزارة التعل أطل
وســيكون  العلمــي  والبحــث 
تكريــم الفائزيــن في مســابقة  
أفضل أعمال الباحثين الشباب 

بجامعة قسنطينة 3.
 و أضــاف بــأن هــذه المبادرة 
تــي باشــرتها نيابــة مديرية  ال
بالدراســات  المكلفة  الجامعــة 
يا والبحث العلمي بجامعة  العل
قسنطينة 3 بالتعاون مع مكتب 

الملكية الفكرية للجامعة.

وتستهدف المســابقة الباحثين 
الحاملين لمشــاريع مبتكرة أو 
تثميــن بغية  نتائــج تســتحق ال
تشــجيعهم على إيــداع طلبات 
براءات اختراع وطلبات حماية 

حقوق المؤلف.
جدير بالذكر أن أســبوع ترقية 

البحــث العلمــي الذي تســهر 
على إقامته جامعة قسنطينة 3 
بصفــة منتظمة ، يدخل ضمن 
األولويات الخاصة بالتوجهات 
للجامعــة  االســتراتيجية 
والمحــددة بدقة في مشــروعها 

المؤسسي.

n تدخلت،مســاء أول أمــس ، 
إســعافات الحماية المدنية للوحدة 
الثانويــة حامة بوزيــان بالطريق 
الوطني رقم 03 المكان المسمى 

الرحالة  بحامة بوزيان.
مــرور  حــادث  ذلــك ألجــل  و 
يتمثــل في اصطــدام حافلة للنقل 
الحضــري خالية من الركاب من 
الحجم الصغير بســيارة ســياحية 

مركونة بجانب الطريق.
خلــف الحادث  لألســف  ضحية 
ع-ب مــن جنــس ذكــر يبلغ من 
العمر 54 ســنة لــه توقف القلب 
و هــو ســائق الحافلــة تــم تقديم 
دلــك  مــن  األوليــة  اإلســعافات 

خارجي للقلب دون جدوى.
تم تأكيــد الوفاة من طرف طبيب 
العيــادة متعــددة الخدمــات حامة 

بوزيان.
كمــا تدخلــت إســعافات الوحــدة  
الثانويــة حامة بوزيــان في اليوم 

ذاتــه ، بمؤسســة جــدي إلنتــاج 
الصناعيــة  بالمنطقــة  الخطفــة 
بكيرة ببلدية حامة بوزيان بوالي 
قســنطينة . ذلك مــن أجل إخماد 
محمــا  ب150  شــب  حريــق 
خشــبيا  موجودة فــي فناء خلفي 

لبناية التابعة للمؤسسة.
خلف الحادث 02 ضحايا يعمان 
–ح  األولى  بالمؤسســة:الضحية 
ل- من جنس أنثى تبلغ من العمر 
47 سنة. أما الضحية الثانية –ن 
ب-مــن جنس أنثى كذلك تبلغ من 
العمر 34 سنة  لهما احمرار في 
الوجــه جراء لهيــب النار.قدمت 
لهما اإلســعافات  مــع نقلهما الى 

المستشفى الجامعي قسنطينة.
الحريق أخمد من طرف مصالح 
الحماية المدنية مــع القيام بعملية 
التقليب و التبريد لغاية التأكد التام 

من اإلخماد.
                           مريم.ب

رشطة جيجل تحيي األسبوع العريب للمرور 
لسنة 2022

قسنطينة :مريم بن جامع 
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معاينة مرشوع انجاز مستشفى متخصص 
يف أمراض القلب بالبوين يف عنابة 

متفرقات 
 مدير المؤسسة العمومية للنظافة بتبسة                               

وصلنا إلى جمع 3000 طن شهريا وقضينا 
على جل النقاط السوداء

n  كشف مدير المؤسسة العمومية 
للنظافة  تبسة السيد الشافعي رجعي  
أنــه تم القضاء على ما مئات النقاط 
الســوداء بعاصمة الواليــة ،ومنها 
المدخــل  الخصــوص  وجــه  علــى 
الشــمالي باعتبــاره بوابــة الطريق 
الدولي نحو تونس ،وهو من النقاط 
الســوداء التي ظلت لسنوات طويلة 
تعطــي منظــرا غيــر الئــق للمدينة 
بســبب تراكــم األوســاخ والنفايات 
وتواجد مفرغة عمومية عشــوائية 
فوضويــة شــوهت المحيــط  علــى 

مستوى مدخل عاصمة الوالية .
  وذكر المســؤول في تصريح لعين 
الجزائر يــوم أول أمس، أن حمالت 
التنظيــف التــي تقوم بهــا على مدار 
أيام األســبوع، مؤسسته وهو حديث 
التعييــن على رأســها منــذ يوم 03 
مــارس 2022 ، جنــدت لهــا كل 
الوســائل المادية والبشرية وسمحت 
بإعــادة االعتبار للوجــه العام لمدينة 
تبســة التــي غرقــت في أكــوام من 
النفايــات المنزليــة وبقايــا الــردوم 
والمــواد الهامــدة التــي تحاصرهــا 
مــن كل جهة، أين تــم التركيز على 
إزالة جميع النقاط الســوداء وتطهير 
المحيط مــن القمامة واألوســاخ من 

أجــل بيئة ســليمة وتحســين اإلطار 
المعيشــي للســاكنة، ما خلف ارتياح 

المواطنين ولجان األحياء.
 وأفــاد رجعــي أن حمــالت النظافة 
اســتهدفت علــى وجــه الخصوص 
كبرى األحياء والطرقات الرئيســية  
االتفاقيــات  بمقتضــى  الحضريــة 
المبرمــة مــع الوصايــة بعد تقســيم 
مدينــة تبســة إلــى عــدة مقاطعــات 
ســمحت بالتحكــم األفضل  في جمع 
النفايــات مــن جهــة، وكــذا تنظيف 
الطرقــات علــى طــول مــا أعطى 
صــورة جماليــة لمدينة تبســة وعند 
تعــداد العمــال والحظيــرة باعتباره 
حديــث التعييــن قال رجعــي وجدنا 
صعوبات كبيرة جدا وحظيرة شــبه 
منهــارة ،حيــث تــم إصــالح العديد 
من الشــاحنات وإعادتهــا إلى العمل 
،كما دعمتنا الوالية ب 5 شــاحنات 
 146 إجمالــي  وبتعــداد  جديــدة  
عامال لمختلف النشــاطات الميدانية 
واإلداريــة من خــالل تنظيم توقيت 
العمــل حســب متطلبــات األحيــاء 
الســكنية  والحركية، مــن ذلك على 
ســبيل المثــال فــإن محيط الســوق 
المركــزي للخضر والفواكه بوســط 
المدينــة ليس ســهال القيــام بعمليات 
التنظيــف خــالل الفتــرة الصباحية 
نظيــر الحركيــة المكثفــة لراجليــن 

والباعــة ممــا يتطلــب أمــر تنظيفه 
خالل الفترة المسائية ونفس الوضع 
ألحياء بوســط المدينة تعرف حركة 
مــرور كبيــرة خالل فتــرة الصباح 
إلى جانب ذلك خصصت المؤسســة 
28 عامال تحت تصــرف الوصاية 
بلدية تبســة إلى جانب 10 » كناس 
بالطرقــات » ،ومنــذ تنصيبي على 
رأس المؤسســة قمنا بإبــرام اتفاقية 
مــع طب العمــل والســهر والمتبعة 
الميدانيــة اليوميــة مــع كل العمــال 
ألي صغيــرة وكبيــرة ونحن بصدد 
إبــرام عقــد  يتعلق بمالبــس العمال 

الشــاملة من احذية وقفازات وأقنعة  
ومالبس خاصة وعــن الدعم المقدم 
أكــد مدير المؤسســة اننا وجدنا دعم 
كبيــر متواصــل وحضــور دوري 
للســيد عبد الرحمان عوايشية رئيس 
المجلس الشــعبي البلدي الذي ازاح 
امامنا العديد من المتاعب والمشــاق 
التي سمحت لنا االنطالقة الجيدة لرد 
االعتبار لجمال مدينة تبســة مضيفا 
لمســنا أيضــا تقديرات مــن طرف 
رئيــس المجلــس الشــعبي الوالئــي 
حمزة تــوات ووالــي الوالية محمد 

البركة داحاج .

n      عايــن ، أمــس ،  الســيد 
والــي  بريمــي  الديــن  جمــال 
الوالية رفقة السيد االمين العام 
للواليــة و الســيد مدير الصحة 
و الســكان و جميــع المصالــح 
مشــروع  المعنيــة  الوالئيــة 
انجاز مستشــفى متخصص في 
أمــراض القلب بالبونــي، اين 
وقــف عند مدى تقدم األشــغال 

التي تســير بوتيرة جيدة.حيث 
أســدى لوالي تعليمات بمباشرة 
تجهيز المستشــفى ليتم وضعه 
حيز الخدمــة في اقرب اآلجال 
،و هو ما التزمت به المقاوالت 
ليتم  المشــروع  بإنجاز  المكلفة 
اســتالمه نهاية السداسي االول 

من السنة الجارية.
                                  ق.م

لسلســلة  مواصلــة       n
المتعلقــة  اإلجتماعــات 
بالبرنامــج التكميلــي للمناطق 
الحدوديــة، عقــد صباح أمس  
الثالثــاء والي والية الطارف، 
اجتماعــا خصــص  لعــرض 
ودراسة  المقترحات الخاصة 
بــكل قطــاع  فــي اطــار هذا 

البرنامــج، والــذي يهدف الى 
المناطــق  تنميــة و  تطويــر 
الحدوديــة، بحضــور  األمين 
العــام للوالية، الســيد مندوب 
والســادة  والســيدات  األمــن، 
والمــدراء  الدوائــر  رؤســاء 

التنفيذيين المعنين.
                                  ق.م 

اجتماع حول الربنامج التكمييل المخصص 
للمناطق الحدودية بالطارف  

المغري: برامج جديدة تدعم الحظرية السكنية يف مختلف الصيغ بالوالية
الحظيــرة  تدعيــم  ســيتم     n
الســكنية بوالية المغيــر ببرامج 
سكنية جديدة في مختلف الصيغ 
ــي تلبية  من شــأنها أن تســاهم ف
الطلب على الســكن، كما أستفيد 
يــوم اإلثنيــن خــال زيــارة وزير 

السكن والعمران والمدينة.
ـــ 6.000 إعانة  و يتعلــق األمر ب
للتحصيصــات  موجهــة  يــة  مال
اإلجتماعيــة باعتبارهــا مــن أكثر 
الصيــغ الســكنية التي اســتفادت 
منها هذه الواليــة الجديدة، و100 
وحدة موزعة بين الســكن الترقوي 
اإلجتماعــي  والســكن  المدعــم 
يــة فــي إطار  و1.000 إعانــة مال
الســكن الريفي، مثلمــا أعلن عن 
ذلك وزيــر القطــاع محمد طارق 
بلعريبــي عقب اســتماعه لعرض 
حول قطاعه قــدم له بدائرة جامعة 
في إطار زيارة العمل التي قام بها.
و أوضــح الوزيــر بالمناســبة أن 

هناك برامج سكنية جديدة موجهة 
فائــدة الواليات المســتحدثة، بما  ل
حظائرهــا  تطويــر  فــي  يســاهم 

السكنية.
و كانت والية المغير قد اســتفادت 
في إطار البرامج الســكنية لسنتي 
2018/ 2019 من حصة إجمالية 
قوامهــا 8.919 وحــدة فــي شــتى 
الصيغ مــن بينهــا 3.600 إعانة 
للتحصيصات  يــة مخصصــة  مال
أخــرى  و2.325  اإلجتماعيــة 
الريفــي و670  للســكن  موجهــة 
ســكن إجتماعــي و1.204 ســكن 
ترقوي مدعم و420 وحدة بصيغة 
بيــع باإليجــار )عدل( ، حســب  ال

شروحات مسؤولي القطاع.
ــك البرامج  و أنجــز مــن ضمن تل
2.793 وحــدة ، فيمــا توجد 237 
و4.281  اإلنجــاز  يــد  ق أخــرى 
قــة، و308 وحدة  وحدة غير منطل
ورشــاتها متوقفــة ، مثلما أشــير 

إليه.
الســيد  أكــد  الشــأن  ذات  فــي  و 
ــى ضــرورة توزيــع  بلعريبــي عل
ــى مراحــل  يــة عل اإلعانــات المال
تأكــد من إطالق المســتفيد  بعــد ال
لألشغال، الفتا في هذا الصدد الى 
أن هناك آالف الملفات لمستفيدين 
يــة قد أودعت لدى  مــن إعانات مال
العدالة السترجاعها لعدم الشروع 

في األشغال.

الســيد محمــد طــارق  و أشــرف 
رمــزي  توزيــع  ــى  عل بلعريبــي 
موجهــة  يــة  مال إلعانــات 
فائدة  للتحصيصــات اإلجتماعية ل
20 مستفيدا من بين إجمالي 160 

إعانة.
و دائما بدائرة جامعة وضع الوزير 
حجــر األســاس لمشــروع إنجــاز 
100 ســكن ترقــوي مدعــم ضمن 

برنامج قوامه 150 وحدة. 

حل 18 قضية إجرامية بالبصمات والتعرف 
عىل المجرمني بسطيف

n      قامت مصالح الشــرطة 
الفــرق  بمختلــف  ممثلــة 
العملياتيــة الموضوعــة تحت 
الوالئية  تصــرف المصلحــة 
ألمــن  القضائيــة  للشــرطة 
والية ســطيف، بالســعى إلى 
تكثيــف جهودهــا في ســبيل 
توقيف مقترفي مختلف أنواع 
الجرائــم، وحــل كل القضايا 
أن  إذ  العالقــة،  أو  المســجلة 
نســبة حــل مجمــل القضايــا 
ســنويا تتعدى دوما نسبة 85 

.%
الفرقــة  أفــراد  ان  حيــث 
الرئيســية لتحقيق الشــخصية 
أو ما يعرف بالشرطة العلمية 
بسطيف، تمكنوا خالل الشهر 
 )2022 )أفريــل  المنصــرم 
من حــل 18 قضية 13 منها 
الجنائية  تحرياتهــا  اعتمــدت 
علــى نظــام التعــرف اآللــي 
عن البصمــات  و5 اعتمدت 

على نظام التعرف اآللي عن 
المجرميــن  ،وهــذا في عمل 
شــرطي احترافي ينطلق من 
ســفر دليل أو قرينة بمســرح 
الجريمة، لكن ينتهي  في آخر 
المطاف بطي الملف وتوقيف 
المشــتبه فيهــم ،إن لــم نقــل 
الضالعيــن في تلــك القضايا، 
ألن األمــر يتعلــق بقرائن أو 
دالئــل دامغــة تــدرج ضمن 
ملفــات جزائيــة مقنعة تحول 
دون بقاء المتورط حرا طليقا.
مصالــح  تــؤدي  وبالتالــي 
الشرطة بسطيف كغيرها من 
مصالح أمنية دورا رياديا في 
مجال كبح االجــرام وتوقيف 
إلــى  ســاعية  المجرميــن، 
االســتباق للجريمة والحيلولة 
دون وقوعهــا. وانطالقــا من 
أن عديم العقوبة يتمادى دوما 

في سلوكاته.
                    نورالدين بوطغان

بلدية المسيلة تفرج عن قائمة 1094 مسكنا اجتمايع

n   أفرجــت، أمــس، الســلطات 
بلديــة المســيلة عــن  يــة ل المحل
حصــة 1094 مســكنا اجتماعي 

ــي طــال انتظارها،  ايجــاري والت
قوائم المستفيدين تم تعليقها في 
الســاحات العمومية وعبر احياء 
مدينــة المســيلة لكــي يتســنى 
للمواطنين االطاع على األسماء 

المدرجة في القائمة األولية
 وقــد بدت عاصمــة الوالية هادئة 
رغــم التواجد األمنــي المكثف في 
مختلف ارجاء المدينة خاصة امام 
مقري الدائرة والوالية، اين شوهدت 
جماعات من المواطنين يتوجهون 
صوب المقرين المذكورين ،فيما 
ســارع اخرون الى التوجه صوب 
الرياضــات  المتعــددة  القاعــة 
تــي  وال معيــوف  ســالم  الشــهيد 
خصصتهــا الســلطات الســتقبال 
بــي الســكن ممــن لم  طعــون طال
يسعفهم الحظ في القائمة المؤقتة 
المفــرج عنها خــالل الثمانية أيام 
المخصصة للطعون ، من جهتها 
ــي الوالية الى  ســارع اول امس وال
عقد ندوة صحفية دعا من خاللها 

ســاكنة بلديــة المســيلة مــن فئة 
طالبي الســكن الى التعقل والتزام 
تقيد بالقوانين المعمول  الهدوء وال
قانونيــة  بهــا بتقديــم الطعــون ال
امــام اللجنة المختصة والكشــف 
تــي ال تســتحق  ال عــن األســماء 
الســكن ، ومحذرا في نفس الوقت 
كل من تســول له نفســه المساس 
باألمــن والســكينة العمومية اثناء 
يــق  قوائم المســتفيدين ، كما  تعل
م  بــي الســكن ممــن ل طمــأن طال
يسعفهم الحظ الى ضرورة انتظار 
الحصــص الســكنية القادمة التي 
ــى االنتهــاء باإلضافة  توشــك عل
الى حصة التجزئات الترابية التي 
يلة  قل ــام ال ســيفرج عنها خالل األي

القادمة .

المسيلة : عبد الحليم بالل 

تبسة : هواري غريب 
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الفرنسي  الخارجية  وزير  اعتبر 
الصراع  أن  دريان،  لو  إيف  جان 
لعدة  يستمر  قد  أوكرانيا  في 
تقدم  بالده  أن  إلى  مشيرا  سنوات، 
في  طرفا  ليست  وهي  فقط  األسلحة 

الصراع. هذا 
الفرنسية،   BFM لقناة  حديث  وفي 
عن  حديثه  في  لودريان  قال 
طويال  سيكون  »الصراع  أوكرانيا: 
قد  العدائية  األعمال  ومعقدا... 

سنوات«. عدة  تستمر 
أوكرانيا  فإن  أعلم،  »كما  وأضاف: 
لذلك  دونباس،  عن  تتنازل  لن 

سيقاتلون«. األوكرانيون 
طرفا  ليست  »فرنسا  أن  على  وشدد 

ال  »نحن  مضيفا:  الصراع«،  في 
نحن  أوكرانيا،  جانب  إلى  نقاتل 

شيء«. كل  وهذا  األسلحة  نقدم 
خطر  عن  الحديث  أن  واعتبر 
األسلحة  استخدام  عبر  »التصعيد 

خاطئ. أمر  النووية« 
رئيس  زيارة  أو  زيارته  عدم  وعن 
إلى  ماكرون  إيمانويل  بالده 
العسكرية  العملية  بدء  منذ  أوكرانيا 
أن  أوضح  الخاصة،  الروسية 
يتم  لم  الزيارة  هذه  أعمال  جدول 

بعد. إعداده 
استمرار  أهمية  على  وشدد 
األوكرانية،  الروسية  المحادثات 
النار  إطالق  وقف  أن  مؤكدا 

الحوار.  أجل  من  ضروري 
المستحيل  »من  قوله:  وأردف 
مصوب  مسدس  مع  محادثة  إجراء 

الرأس«. على 
أشار إلى أن دول االتحاد األوروبي 
العمل  الحالي  الوقت  في  تواصل 
الحزمة  على  اتفاق  إلى  للتوصل 
روسيا،  على  العقوبات  من  السادسة 
على  حظر  فرض  تتضمن  والتي 

الروسي. النفط  استيراد 
ق ـ د

لودريان: الصراع في أوكرانيا قد 
يستمر عدة سنوات

حطت وزيرة الخارجية األلمانية أنالينا بيربوك رحالها 
في العاصمة األوكرانية كييف، بعد ساعات من تعرضها 

للرشق بالبيض في مدينة فوبرتال.
قيام  بعد  محرج  لموقف  األلمانية  الوزيرة  وتعرضت 
أحد األشخاص برشقها بالبيض، أثناء حديثها في تجمع 

انتخابي بمدينة فوبرتال شمال الراين - وستفاليا.

لتوفير  األمن  البيض عليها سارع رجال  إلقاء  وبمجرد 
حماية لـ«بيربوك« قبل أن تستأنف خطابها االنتخابي.

وبدأت أنالينا بيربوك يوم الثالثاء زيارة لكييف، لتصبح 
أول وزيرة ألمانية تقوم بزيارة أوكرانيا منذ بدء العملية 

الروسية الخاصة في فيفري الماضي.
إيرينا  األوكرانية  العامة  المدعية  الوزيرة  ورافقت 
فينيديكتوفا؛ حيث من المخطط أن تلتقي بيربوك نظيرها 

األوكراني دميترو كوليبا في وقت الحق اليوم.
السفارة األلمانية في كييف،  بيربوك إعادة فتح  وتعتزم 

التي أُغلقت منذ منتصف فيفري الماضي.
إلى  هويكسترا  فوبكه  الهولندي  الخارجية  وزير  وصل 
أوكرانيا في زيارة غير معلنة؛ حيث توجه  مع نظيرته 
األلمانية إلى أوكرانيا صباح اليوم الثالثاء، حسبما أعلنت 

الوزارة في تغريدة.
األوكراني  بالرئيس  هويكسترا  يلتقى  أن  المقرر  ومن 

فولوديمير زيلينسكي وأعضاء من البرلمان.
وزار هويكسترا أوال ضاحية كييف وأعرب عن حزنه 

لحجم الدمار. وقال »ال يمكن أن يمر ذلك بدون عقاب«.
وأكد الوزير ألوكرانيا دعم بالده في التحقيق ومحاكمة 

مرتكبي جرائم الحرب.
واألحد، وصلت رئيسة برلمان ألمانيا، بربيل باس، إلى 
الثانية  العالمية  الحرب  ضحايا  ذكرى  إلحياء  كييف، 

وعقد محادثات سياسية.
كييف  بين  العالقات  في  انفراجة  بعد  جاءت  زيارة 
وبرلين قبل أيام، أنهت أسابيع من التوتر حركها رفض 
فرانك  األلماني  الرئيس  استقبال  األوكرانية  السلطات 

فالتر شتاينماير في عاصمة البالد.
وحرك الموقف األوكراني غضبا ألمانيا، ودفع المستشار 
أن  قبل  كييف،  زيارة  لرفض  وحكومته  شولتز  أوالف 
تتحرك أوكرانيا دبلوماسيا الحتواء األزمة عبر اتصال 

هاتفي بين رئيسي البلدين.
وغادر آخر موظفي السفارة إلى بولندا في 25 فيفري 
وأحيانا  هناك  من  أحيانا  العمل  في  واستمروا  الماضي 

أخرى من برلين.

من  النتقادات  األلمانية  الفيدرالية  الحكومة  وتتعرض 
إلى  الثقيلة  األسلحة  شحنات  إرسال  خلفية  على  نشطاء 

أوكرانيا.
المستشار األلماني أوالف شولتز عن موقفه من  ودافع 
تلفزيونية  كلمة  في  مؤكدا  أوروبا،  شرق  في  األزمة 
الريادة  التحّرك وضعف  اتّهامات ببطء  نادرة ردا على 
العسكرية  العمليات  بدء  منذ  يعتمدها  التي  السياسة  عن 
الروسية ضد أوكرانيا، أنه لن ينّفذ »كل« ما يُطلب منه.
وألمانيا واحدة من آخر الدول الغربية التي أعلنت إعادة 

فتح سفارتها في كييف.
وأعلنت الواليات المتحدة وكندا قبل أيام عودة موظفي 
سفارتيهما، وسبقهما في ذلك سفارات االتحاد األوروبي 

وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والنمسا ودول أخرى.
الكبرى  الصناعية  السبع  مجموعة  دول  من  يتبق  ولم 
لم تعلن بعد إعادة فتح سفارتها في  التي  اليابان،  سوى 

كييف.
ق ـ د

االتحاد  بأن  األمريكية  »بلومبيرغ«  وكالة  أفادت 
النفط  على  العقوبات  بعض  تخفيف  يعتزم  األوروبي 
دول  إلى  بنقله  األوروبية  للناقالت  بالسماح  الروسي، 

أخرى.
وأشارت الوكالة إلى أن »رئيسة المفوضية األوروبية 
أورسوال فون دير الين قالت يوم األربعاء إن الحزمة 
تتضمن  روسيا  ضد  العقوبات  من  الجديدة  السادسة 
النفط من روسيا  تدريجي على واردات  فرض حظر 
فرض  سيتم  أنه  األوروبي، مضيفة  االتحاد  دول  إلى 
حظر على نقل النفط الروسي بواسطة ناقالت االتحاد 
األوروبي«. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها 
النفط  نقل  حظر  استثناء  على  أصرت  »اليونان  إن 
ألن  العقوبات،  من  السادسة  الحزمة  من  الروسي 

اقتصادها يعتمد بشكل كبير على النقل البحري«.
مشترك  موقف  وجود  »عدم  أن  المصادر  وأضافت 
عدد عدد من العقوبات ضد روسيا بين دول مجموعة 
السبع يمكن أن يؤثر أيضا على تبني مثل هذا القرار«.

مديرة المخابرات الوطنية 
األمريكية أفريل هاينز :

من غير المحتمل إجراء مفاوضات 
ناجحة للتسوية في أوكرانيا

الوطنية  المخابرات  مديرة  أكدت 
أنه »من  أفريل هاينز،  األمريكية 
مفاوضات  إجراء  المحتمل  غير 
على  أوكرانيا  في  للتسوية  ناجحة 
التصعيد  وأن  المنظور،  المدى 

محتمل«.
للجنة  استماع  جلسة  في  وقالت 
شؤون القوات المسلحة في مجلس 
على  »عالوة  األمريكي:  الشيوخ 

تعتقدان  وأوكرانيا  روسيا  من  كال  ألن  نظرا  ذلك، 
مكاسب  تحقيق  في  االستمرار  على  قادران  أنهما 
في  قدما  للمضي  طريق  أي  نرى  ال  فإننا  عسكرية، 
عملية السالم من خالل المفاوضات، على األقل على 

المدى القريب«.
المقبلة، وفي  القليلة  وأشارت إلى أنه »خالل األشهر 
سياق الوضع حول أوكرانيا، من الممكن التحرك نحو 
مزيد من عدم القدرة على التنبؤ والتصعيد المحتمل«.
ق ـ د

االتحاد األوروبي سيستثني نقل النفط الروسي من العقوبات 
تفاديا لإلضرار بالدول

الحكومة الفيدرالية تعرضت النتقادات من نشطاء عىل خلفية إرسال شحنات أسلحة ثقيلة إىل أوكرانيا

وزيرة الخارجية األملانية تحط الرحال بكييف..؟

برنامج »بيغاسوس«  التجسيس 
اإلرسائييل يطيح برئيسة 

المخابرات اإلسبانية من منصبها

رئيسة     جهاز  إستيبان  باث  اإلسبانية  الحكومة  عزلت 
التجسس  برنامج  استخدام  عن  الكشف  بعد  المخابرات 

بيغاسوس ضد مسؤولين في البالد.
وبحسب ما نقلته رويترز عن مصدر في الحكومة اإلسبانية 
تأكيدا لتقرير نشرته صحيفة إلباييس، فإن جماعة سيتيزين 
الب الكندية وهي منظمة حقوقية رقمية، الشهر الماضي، 
االنفصالية  بالحركة  مرتبطين  شخصا   60 من  أكثر  فإن 
التجسس  ببرنامج  لالستهداف  تعرضوا  كتالونيا  إقليم  في 
اإلسرائيلية  إن.إس.أو  مجموعة  تنتجه  الذي  بيغاسوس، 
المؤيد  الكتالوني  اليساري  إي.آر.سي  حزب  ذلك  ودفع 
اإلسبانية،  األقلية  لحكومة  رئيسي  لالستقالل، وهو حليف 
إلى القول إن حزبه لن يؤيد الحكومة إلى أن تتخذ مدريد 
إجراءات الستعادة الثقة. وبعد أيام أعلنت الحكومة اإلسبانية 
أنها رصدت استخدام برنامج بيغاسوس في التجسس على 
الدفاع  ووزيرة  سانتشيث  بيدرو  الوزراء  رئيس  هاتفي 
مارجاريتا روبلس. وكانت إستيبان، التي شغلت المنصب 
عام 2020 بعد سنوات من الخدمة في الجهاز الذي يُعرف 
باسم المركز الوطني للمخابرات، قد ظهرت أمام البرلمان 

األسبوع الماضي لمناقشة التجسس على زعماء كتالونيا.
وتُحاط أعمال اللجنة التي ظهرت إستيبان أمامها بالسرية 
رئيسة  إن  قالوا  الحاضرين  البرلمان  أعضاء  لكن  رسميا 
 18 على  تجسس  الجهاز  بأن  اعترفت  المخابرات  جهاز 
من الزعماء المؤيدين الستقالل كتالونيا، لكن بموجب أمر 

قضائي كما هو متبع طبقا للقانون.
وأَيد جابرييل روفيان عضو البرلمان عن حزب إي.آر.سي 
عزل إستيبان. وفي نفس الوقت، قالت إيزابيل رودريجيز 
جراندي- فرناندو  اإلسباني  الداخلية  وزير  باسم  المتحدثة 
برنامج  رصدت  السلطات  إن  الثالثاء  يوم  مارالسكا 
التجسس بيغاسوس في هاتف الوزير. وبذلك يكون وزير 
الداخلية ثالث مسؤول إسباني يتم التجسس عليه باستخدام 
للجدل  المثير  بيغاسوس  برنامج  بيجاسوس. وكان  برنامج 
قد فجر توترات عدة منذ أن برز اسم شركة »إن إس أو« 
عشرات  بأن  أفادت  تقارير  بعد  الواجهة  إلى  اإلسرائيلية 
والسياسيين  والصحفيين  الحقوقيين  الناشطين  من  اآلالف 
كأهداف  أدرجوا  العالم  أنحاء  كل  في  األعمال  ورجال 
البرنامج  تنزيل  وبمجرد  طورته.  الذي  للبرنامج  محتملة 
على  التجسس  »بيغاسوس«  يتيح  جوال،  هاتف  على 
مستخدم الهاتف من خالل االّطالع على الرسائل والبيانات 
والكاميرا  الميكروفون  وتفعيل  االتصال  والصور وجهات 

عن بُعد.
وبعد كشف الفضيحة، تباينت ردود الفعل فرفعت دعاوى 
من أشخاص اعتبروا أنهم ضحايا عمليات التجسس أو دول 

رأت أنها اتهمت عن غير حق.
ق ـ د
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القدم  لكرة  الجزائري  االتحاد  أكد رئيس 
على  الدين،  شرف  عمارة  »الفاف« 
والصحية  الرياضية  المنشآت  جاهزية 
البطولة  منافسات  ستحتضن  التي 

ومدى   ،2023 للمحليين  اإلفريقية 
اإلمكانات  كامل  بتوفير  الجزائر  التزام 
مشاركته  هامش  على  وذلك  إلنجاحها، 
تنظيم  لجنة  اجتماع  في  اإلثنين  امس 

المرئي  التحاضر  تقنية  عبر  »الشان«، 
منافسة  بلجنة  عضوا  بصفته  بعد،  عن 
بطولة إفريقيا لالعبين المحليين بالكاف، 

حسب ما افاد به بيان الهيئة الفدرالية.

رئيس  نائب  االجتماع  وترأس 
القدم  لكرة  اإلفريقية  الكونفدرالية 
مبومبو  بالكاف  »الشان«  لجنة  ورئيس 
العام  األمين  من  كل  وبحضور  نغويا، 
وأعضاء  أوميا،  موسينقو  فيرون  للكاف 
أوكالي  وايضا  بالكاف،  الشان  لجنة 

المحلية. اللجنة  رئيس  رشيد 
لكرة  الجزائري  االتحاد  بيان  وحسب 
الدورات  مواعيد  تأكيد  تم  فقد   ، القدم 
التأهيلية والنهائية للمنافسة، مع فتح باب 
الترشيحات الحتضان » شان 2024«.
وأضاف البيان: »انه تم خالل االجتماع 
من   70 المادة  تعديل   : يلي  ما  مناقشة 
عدد  رفع  تقرر  حيث  »الشان«،  نظام 
 18 إلى   16 من  المشاركة  المنتخبات 
 )  05  ( خمس  على  موزعة  منتخبا، 
مجموعات  الثالث  تضم  مجموعات، 
األولى أربعة )04( منتخبات، فيما تضم 
 )  03  ( ثالثة  األخيرتين  المجموعتين 

منها. لكل واحدة  منتخبات 
وحسب  »انه   : المصدر  نفس  وأوضح 
يتأهل  للمنافسة،  الجديدة  الصيغة 
األولى  الثالث  المجموعات  من  منتخبين 
يتأهل  حين  في  النهائي،  ربع  للدور 
منتخب واحد فقط عن كل مجموعة تضم 

منتخبات«. ثالثة 

غزال  رشيد  الجزائري  الدولي  بعث 
برسالة قوية ألنصار فريقه بيشكتاش وهذا 
اسطنبول  مدينة  ديربي  لقاء  بعد  مباشرة 
الذي جمع نادي بالمنافس فينرباتشي وكان 
الهدف  صاحب  الصحراء  محارب  فيه 
الوحيد لفريقه ، عن طريق ركلة جزاء في 
فيها  تعادل  التي  المباراة  من   31 الدقيقة 
في  لمثله  بهدف  فنرباتشي  مع  بيشكتاش 
التركي  الدوري  من  الـ36  المرحلة  لقاء 

الممتاز.
بعد  إعالمية  تصريحات  في  غزال  وقال 
أرتدي  أنني  :”طالما  اسطنبول  ديربي 
في  لدي  ما  كل  فسأقدم  بشكتاش،  قميص 
أن  رائع  شعور  “إنه  وأضاف:  الملعب”، 
أكون هنا، لقد شعرت بحب الجماهير منذ 
السبب أعطي  “لهذا  األول”، وزاد:  اليوم 

كل ما لدي في الملعب”.
وتابع: “مشجعو النادي يستحقون األفضل 
في كل شيء نحن آسفون جًدا ألننا لم نفز 
أمام فنرباتشي، حاولنا أن نفعل كل شيء 

لكن ذلك لم ينجح”،
ضيعها  التي  الجزاء  ركلة  وبخصوص 
زميله البلجيكي باتشواي ، رغم أن الالعب 
ركالت  بتنفيذ  المعني  هو  الجزائري 
“أنا  المتحدث:  قال  بشكتاش،  في  الجزاء 
المعني األول بالتسديد عندما تكون هناك 
أراد  باتشواي  لكن  للفريق،  جزاء  ركلة 
تحمل المسؤولية”، مضيفا: “ربما لم يكن 
وتابع:  فعلته”،  لكني  ذلك،  أقول  أن  علّي 
أيًضا  يلعب  ألنه  المسؤولية  تحمل  “لقد 
ركلة  أضاع  لألسف  لكن  الهّداف،  دور 
كرة  في  يحدث  طبيعي  أمر  وهذا  جزاء 
القدم. ال توجد مشكلة على اإلطالق في أن 
يضيع باتشواي ألننا نلعب بروح واحدة”.

نب رحمة يتعرض 
إلصابة و قد يضيع 

مباراة أوغندا
نادي  أسوار  داخل  القلق  تسود حالة من 
بسبب  اإلنجليزي  يونايتد  هام  وست 
الجزائري  الدولي  المهاجم  تعرض 
سعيد بن رحمة إلصابة قّوية في مباراة 
الدوري  مباريات  ضمن  سيتي  نوريتش 
في  المشاركة  من  تحرمه  قد  اإلنجليزي 
مانشستر  أمام  بالموسم  مباراتين  آخر 
كشفت  ما  حسب  تواليا  وبرايتون  سيتي 

عنه تقارير إعالمية إنجليزية.
وكان بن رحمة قاد وست هام، إلى الفوز 
برباعية  سيتي  نورويتش  نادي  على 
كاملة دون مقابل، في المرحلة الـ36 من 
منها  سجل  الممتاز،  اإلنجليزي  الدوري 
أرضية  يغادر  أن  قبل  ثنائية  رحمة  بن 

الميدان في الدقيقة 76 بداعي اإلصابة.
في  كاست”  فان  “فوتبال  موقع  وذكر 
هام  إن وست   ، اإلثنين  ،أمس  له  تقرير 
يونايتد تعرض لضربة قوية بسبب إصابة 
من  بكل  األمر  ويتعلق  من العبيه  ثالثة 
الثنائي أنطونيو الذي يعاني على مستوى 
والتي  الساق  ربلة  في  وداوسون  الورك 
فيما  مقلقة  بالغير  المصدر  ذات  وصفها 
“على  نورويتش  ملعب  رحمة  بن  غادر 
عكازين”. مؤكدا أن ذلك سيكون ضربة 
إلى  يتطلعون  الذين  للهامرز  موجعة 
األوروبي  الدوري  في  للمشاركة  التأهل 
الموسم المقبل بإنهاء الموسم في المركز 
مانشستر  حاليا  يحتله  الذي  السادس 

يونايتد مع تبقي مباراة واحدة له.
في  شارك  رحمة  بن  أن  بالذكر،  جدير 
48 مباراة بكافة المسابقات مع وست هام 
11 هدفاً وصنع  فيهم  الموسم سجل  هذا 
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بارادو  أتلتيك  نادي  أعلن 
اليوم  القدم  لكرة  الجزائري 
مديره  عودة  الثالثاء، 
البرتغالي  السابق  الفني 
لتدريب  شالو،  فرانشيسكو 
ساعات  بعد  الفريق، 
مع  االرتباط  فك  من 
بوسكو  المقدوني  المدرب 
لـ  غادر  الذي  جوروفسكي 

»أسباب خاصة«.
وأشاد النادي الجزائري في 
»فيسبوك«  على  صفحته 
بعودة شالو، وذكر أنه حقق 

معه نتائج جيدة خالل موسمين أشرف فيهما على الفريق 
االتحاد  كأس  بطولة  جيدة ضمن  مشاركة  منها  سابقا، 
األفريقي )الكونفيدرالية( وبلوغه دور المجموعات فيها.
الدوري  في  الخامس  المركز  بارادو  نادي  ويحتل 
خلف  نقاط   6 بفارق  نقطة،   47 برصيد  الجزائري 
شباب بلوزداد المتصدر، وذلك قبل 5 مراحل من نهاية 

المسابقة.
أخبار محترفينا 

غاالتا  تشكيلة  ويعودإلى  اإلصابة  من  يتعافى  فيغولي 
سراي

سّجل الدولي الجزائري سفيان فيغولي عودته إلى أجواء 
غاالتا سراي  ناديه  مع  التركية  البطولة  في  المباريات 
شهير  باشاك  إسطنبول  فريق  أمام  سلبا  تعادل  الذي 

لحساب األسبوع 36 من 
الممتاز  التركي  الدوري 
لكنه لم يشارك ولو لدقيقة 
لكراسي  مالزما  وبقي 

اإلحتياط.
 ” صحيفة  وسلطت 
حول  الضوء  فاتوماك” 
ميدان  متوسط  عودة 
الميادين،  إلى  “الخضر” 
لها  تقرير  في  وقالت 
يستأنف  فيغولي  أن 
المقابالت  في  المشاركة 
اإلصابة  من  تعافيه  بعد 
التي كان يعاني منها في وقت سابق، وهي التي غيبته 

لخمس مباريات.
البدالء  دكة  الزم  فيغولي  أن  المصدر،  ذات  وأوضح 
عقب تهميشه من طرف المدرب دومينيك تورنت الذي 
كشف عن نواياه بعدم اإلعتماد عليه في بقية المقابالت 
للسيم بوم، حيث، تعود آخر مباراة له إلى الـ 14 من 

مارس الماضي في دربي تركيا أمام بشكتاش.
في  فيغولي  لخدمات  العمالق  التركي  النادي  ويفتقد 
للفريق الذي يعيش أحد أسوأ  بالنسبة  وقت جد حساس 
مواسمه في تاريخ الدوري التركي الممتاز، وهذا بالنظر 
لوضعيته الحالية باحتالله على غير العادة المركز 31 
في جدول الترتيب العام، برصيد 84 نقطة فقط، نتيجة 

تحقيقه 31 فوزاً و9 تعادالت و41 هزيمة.

إصالحات  يقر  القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد 
خالل  من  أوروبا  أبطال  دوري  مسابقة  على 
 36 إلى  العدد  ليرتفع  أندية،  أربعة  إضافة 

اعتباراً من موسم 2024-2025 .
أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم اعتماد نظام 
موسم  من  بدءاً  أوروبا  أبطال  جديد لدوري 
2025-2024 في اجتماع لجنته التنفيذية الذي 
يسبق اجتماعه السنوي السادس واألربعين في 

العاصمة النمساوية فيينا.       
وبموجب التغييرات التي اعتمدها اليويفا تحت 
مسمى إصالحات، سيرتفع عدد المشاركين في 
دوري األبطال إلى 36 نادياً، وسيزداد بالتالي 
فريق  كل  سيخوضها  التي  المباريات  عدد 

ثماني  إلى  المجموعة  بنظام  األول  الدور  في 
الذهاب  بنظام  تقام  ست  عن  عوضاً  مباريات 

واإلياب أمام منافَسين مختلفًين.
السلوفيني  القاري  االتحاد  رئيس  وقال 
أن  من  واثقون  »نحن  تشيفيرين  الكسندر 
التوازن  يمنح  اختياره  تم  الذي  الجديد  النظام 
المنافسة  ميزان  تطوير  شأنه  ومن  الحقيقي 
توزيعها  نستطيع  صلبة  إيرادات  وتوفير 
كرة  وعلى  الدوري  رابطات  األندية،  على 
قارتنا«. أنحاء  مختلف  في  للجذور   قدم 
بحسب  الجديدة  األربعة  المقاعد  وستمنح 

المعايير التالية:
- مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث 

في الدولة المصنفة خامسة قارياً.
- مقعد واحد للنادي المتوج بدوري 
االندية  عدد  رفع  من خالل  بالده 
األبطال«  »مسار  عبر  المتأهلة 

من 4 الى 5.
- مقعدان أخيران لالتحادات التي 
تحقق أنديتها افضل نتائج جماعية 
عدد  )مجموع  السابق  الموسم  في 
مقسومة  عليها  الحاصلة  النقاط 

على عدد االندية المشاركة(.
على  سيحصالن  االتحادان  هذان 
تصنيفا  األفضل  للنادي  مقعد 
المقاعد  بعد  المحلي  الدوري  في 
المخّصصة لدوري االبطال. على 
الموسم  نهاية  في  المثال،  سبيل 
اللذين  االتحادين  فان  الحالي، 
سيضيفان ممثاًل عنهما في دوري 
النتائج  على  باالعتماد  االبطال 
انكلترا  هما  النديتها  الجماعية 

وهولندا.
دور  إلى  تلقائياً  أندية  ثمانية  أول  ويتأهل 
التي  األندية  ملحقاً  تخوض  فيما  الـ16، 
أفضلية  مع  و24،   9 المركزين  بين  تحل 
األندية  أرض  على  اإلياب  مباراة  خوض 
إقصاء  ويتم  و24.   17 المركزين  بين 
األخير. إلى  وصواًل   25 المركز  من   األندية 
دور  إلى  أوف  البالي  من  الثمانية  ويتأهل 

الـ16، لالنضمام إلى الثمانية األوائل.
وتم تصميم النظام الجديد لخوض عدد أقل من 
المباريات الهامشية في المجموعات وأكثر بين 

االندية الكبرى في القارة.
بيين سبورت

انتهاء  غوارديوال،  بيب  اإلسباني  سيتي،  مانشستر  لنادي  الفني  المدير  أكد 
الموسم الحالي بالنسبة لالعبيه المصابين، الثالثي روبن دياش، وجون ستونز، 

وكايل ووكر مع الفريق
وانفرد مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب الدوري اإلنجليزي لكرة القدم، 
الـ35  المرحلة  في  يونايتد،  نيوكاسل  ضيفه  على   5-0 الكاسح  فوزه  عقب 
للمسابقة، حيث ابتعد بفارق 3 نقاط أمام أقرب مالحقيه ليفربول، قبل خوض 

الفريقين مبارياتهما الثالث األخيرة في البطولة..
واضطر دياش للخروج من ملعب مباراة »السيتي« ضد نيوكاسل في فترة 
الراحة ما بين الشوطين، بسبب معاناته من مشكلة عضلية، لينضم إلى قائمة 
المصابين التي تضم ستونز ووكر، اللذين غابا عن اللقاء الذي جرى بملعب 

»االتحاد«، بسبب معاناتهما من اإلصابة في الفخذ والكاحل على الترتيب.
نهاية  حتى  سيغيبون  وجون  وكايل  »روبن  المباراة  عقب  غوارديوال  وقال 

الموسم. ربما سيكونون جاهزين في الموسم التحضيري القادم«.
وأكد غوارديوال، الذي يستعد مع فريقه للسفر اآلن لمالقاة مضيفه وولفرهامبتون 
ثالثة  لدينا  ألن  الخلفي  الخط  في  كبيرة  مشاكل  من  »نعاني  األربعاء:  غدا 

مدافعين فقط لهذه المباريات الثالث لكننا سنحاول تحقيق نتائج إيجابية«.
وشدد المدرب اإلسباني »سيكون لقاء وولفرهامبتون يوم األربعاء بمثابة مباراة 
نهائية بالنسبة لنا، إذا كنا قادرين على الفوز، فربما سيكون بمقدورنا الوصول 
للمباراة األخيرة بالبطولة ونحن نحتفظ باللقب ونحتفل به مع جماهيرنا على 

ملعبنا«.
أن  يمكن  شيء  كل  بالطبع،  يزال،  »ال  قائال  تصريحاته  غوارديوال  واختتم 
يحدث في كرة القدم. إذا كان قد حدث في 56 ثانية قبل ثالثة أيام )في إشارة 
لخسارة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بسيناريو دراماتيكي في نصف نهائي 
الثالث  المباريات  في  األمر  يتكرر  أن  الممكن  فمن  أوروبا(،  أبطال  دوري 

المتبقية لنا في الدوري«.
وكاالت

غوارديوال يعلن نهاية 
موسم دياز وستونز ووكر 

مع مانشستر سيتي

اليويفا يعتمد النظام الجديد لدوري 
أبطال أوروبا بداية من 2024

بارادو يعلن عودة البرتغالي شالو
تقارير تكشفلتدريب الفريق

عن اجتماع بين بايرن 
ميونيخ ووكيل أعمال 

ساديو ماني
أشارت تقارير إعالمية إلى 
بدء بايرن ميونيخ تحركاته 
ساديو  مع  التعاقد  أجل  من 
خالل  ليفربول  نجم  ماني 

االنتقاالت الصيفية.
وكشفت التقارير عن اجتماع 
حاميد  صالح  »حسن  عقده 
الرياضي  المدير  جيتش« 
وكيل  مع  ميونيخ  لبايرن 
السنغالي،  المهاجم  أعمال 
إلقناعه باالنضمام إلى بطل 
وذكرت  األلماني.  الدوري 
الالعب  من  مقربة  مصادر 
مغادرة  في  فعلياً  يفكر  أنه 

ليفربول بسبب عدم شعوره بالسعادة في الوقت الحالي، خاصة أن النادي لم 
يبدأ معه مفاوضات جدية حول تمديد عقده الذي ينتهي صيف العام المقبل، 
إضافة إلى خشيته على مكانه األساسي في الفريق، بعد التعاقد مع الكولومبي 

لويس دياز من بورتو خالل الميركاتو الشتوي. 

 ...  أخبــار محرتفينا 

أكد نادي مانشستر سيتي اإلنكليزي توصله التفاق 
مبدئي مع نادي بوروسيا دورتموند األلماني للتعاقد 

مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هاالند.
»يمكن  له:  بيان  اإلنكليزي في  النادي  وذكر 
اتفاق  إلى  توصلنا  أننا  يؤكد  أن  سيتي  لمانشستر 
مبدئي مع بوروسيا دورتموند لنقل المهاجم إيرلينج 

هاالند إلى النادي في 1 يوليو 2022«.
وتنهي صفقة التعاقد مع الالعب البالغ من العمر 21 
عاماً حدا للبحث الطويل لمانشستر سيتي قلب هجوم 
للنادي  التاريخي  الهداف  مكان  ليحل  متخصص 
الذي  أغويرو  سيرخيو  السابق  األرجنتيني  الدولي 
رحل العام الماضي إلى صفوف برشلونة اإلسباني 

قبل أن يعتزل اللعب نهائياً بسبب مشكلة في القلب
مع  ألف-إينغه  والده  لعب  الذي  هاالند  وبرز 
بشكل   ،2003 إلى   2000 من  سيتي  مانشستر 
دورتموند  بوروسيا  صفوف  إلى  انتقاله  منذ  الفت 
الثاني/ كانون  في  النمساوي  سالزبورغ  من  قادماً 
يناير 2020، حيث سجل 85 هدًفا في 88 مباراة 

مع الفريق األلماني.

رشيد غزال يبعث 
رسالة رائعة لجماهري 

بيشكتاش

لكرة  األلماني  دورتموند  بروسيا  نادي  أعلن 
الثالثاء، تعاقده مع  اليوم  القدم في بيان رسمي 
سالزبورغ  نادي  مهاجم  أديمي  كريم  األلماني 

النمساوي لخمسة مواسم قادمة.
حسابه  عبر  بيانا  دورتموند  بوروسيا  ونشر 
على موقع »تويتر« قال فيه: » يسر بوروسيا 
دورتموند اإلعالن عن توقيع الالعب األلماني 
يونيو  حتى  عقد  على  أدييمي  كريم  الدولي 

.»!2027
كريم  مع  للتعاقد  دورتموند  بوروسيا  وسارع 
التي  الثغرة  النادي لسد  أدييمي في محاولة من 
سيتركها نجمه المهاجم النرويجي إرلينغ هاالند، 
الذي كانت بدايته أيضا مع سازبورغ، واآلن تم 
اإلعالن عن انتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي.
سعادته  عن  عاما(   20( أدييمي  كريم  وعبر 
بالتوقيع مع بوروسيا دورتموند، مؤكدا أنه كان 
على  وافق  وأنه  الصغر،  منذ  بالفريق  مفتونا 
االنضمام له لفترة طويلة ألنه مقتنع بأنه سيكون 
الفوز  مثيرا على حد وصفه وقادر على  فريقا 

باأللقاب.
بلقب  ألمانيا  منتخب  مع  توج  أدييمي  أن  يذكر 
العام  سنة   21 تحت  للشباب  أوروبا  بطولة 
الدوري  هدافي  متصدر  حاليا  وهو  الماضي، 
ألقاب  بـ6  وفاز  هدفا،   19 برصيد  النمساوي 

مع سالزبورغ بواقع 3 بطوالت للدوري ومثلها 
تمريرات   6 وصنع  هدفا   22 وسجل  للكأس، 
حاسمة في 35 مباراة خاضها بقميص الفريق 

النمساوي هذا الموسم
وكاالت

مباشرة بعد صفقة مانشستر سيتي.. 
دورتموند يعلن تعاقده مع »خليفة« هاالند

الدوري اإليطايل 

رئيس نادي نابويل يؤكد بقاء لوتشانو 
سباليتي مدربا للفريق الموسم المقبل

رأس  على  سباليتي  لوتشانو  المدرب  استمرار  الورينتس  دي  أوريليو  نابولي  نادي  رئيس  أعلن 
الجهاز الفني للفريق الموسم المقبل.

نادي  قدم  أن  بعد  تأتي  الورينتس  دي  صريحات 
الجنوب مستويات مميزة هذا الموسم جعلته يدخل 
لوال  اإليطالي،  الدوري  لقب  المنافسين على  قائمة 
أن أبعدته بعض النتائج السلبية في اآلونة األخيرة 

عن قطبي مدينة ميالن.
بالمدرب  »سباليتي«  الورينتس  دي  ووصف  هذا 
عقده،  نهاية  حتى  الفريق  مع  بقاءه  مؤكداً  الرائع، 

الذي يمتد لعامين مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

أمل األربعاء يفرض 
التعادل على بلوزداد

فرض نادي أمل األربعاء منطقه على مستضيفه شباب 
اليوم  ملعبه  على   ،)1-1( للتعادل  وجّره  بلوزداد، 
الثالثاء، في لقاء مؤجل من الجولة 24 من عمر الدوري 

الجزائري للمحترفين.
قوية  برأسية   50 الدقيقة  في  أوال  تقدم  األربعاء  أمل 

لالعبه إبراهيم سعيداني بعد ركنية من الناحية اليمنى.
يطلق  أن  قبل  بورديم  عمار  توغل   70 الدقيقة  وفي 
لتنتهي  األربعاء  أمل  حارس  خادعت  أرضية  تسديدة 

المباراة على وقع التعادل.
وبهذه النتيجة رفع بلوزداد رصيده إلى النقطة 54 في 
المركز األول بجدول ترتيب الدوري الجزائري، وتتبقى 
له 3 مباريات، بينما يتأخر بمباراة واحدة عن مالحقه 

شبيبة الساورة.
في  نقطة   29 األربعاء  أمل  رصيد  أصبح  المقابل  في 

المركز الثاني عشر.

 رسميًا... مانشستر
 سيتي يؤكد توصله

التفاق مبدئي
 مع دورتموند

بخصوص هاالند

رغم أنف غوارديوال ..محرز يتفوق على دي بروين 
و يضع نفسه النجم األول للسيتي

واصل قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز تحقيق األرقام الجيدة رفقة ناديه مانشستر سيتي اإلنجليزي.
وتفوق اليساري الجزائري رياض محرز على النجم البلجيكي كيفين دي بروين من حيث األرقام خالل الموسم الحالي.

وشارك رياض محرز في 43 مباراة رفقة السيتي شارك خاللها في 28 كأساسي سجل فيها 24 هدف وقدم 9 تمريرات حاسمة.
في حين شارك كيفين دي بروين في41 مباراة 35 منها كأساسي سجل خاللها 15 هدف وقدم 13 تمريرة حاسمة.



عين على الرياضة

على  ووريرز  ستايت  غولدن  بات 
المنطقة  نهائي  بلوغ  من  فوز  بعد 
السلة  كرة  دوري  في  الغربية 
فوزه  بعد  للمحترفين  األميركي 
المتأخر االثنين على ضيفه ممفيس 
 32 بفضل   101-98 غريزليز 
فيما  كوري،  ستيفن  لنجمه  نقطة 
السلسلة  سلتيكس  بوسطن  عادل 
حامل  باكس  ميلووكي  مع   2-2
116- مضيفه  على  بفوزه  اللقب 

الشرقية. في   108
نقطة   18 كوري  الموّزع  سّجل 
عودة  ليقود  االخير  الربع  في 
من  أقل  قبل  لووريرز،  متأخرة 
ليتقدم  المباراة  نهاية  على  دقيفة 

السلسلة. في   3-1
خسارة  عانى  الذي  ممفيس  كان 
المباراة  في   142-112 قاسية 
لمعاقبة  طريقه  في  السبت،  الثالثة 
مباريات  أسوأ  إحدى  في  ووريرز 
الهجومي منذ  الصعيد  االخير على 

الفوز.  وخطف  سنوات 
الربع  من  تقدم  أن  بعد  ولكن 
الدقيقة االخيرة، أخفق  االول حتى 
جا  نجمه  عنه  الغائب  غريزليز 
هذه  على  الحفاظ  في  مورانت 
االفضلية في االمتار االخيرة، بعد 
لكوري  الحرة  الرميات  من  سلسلة 

االفضلية. فريقه  منحت 
تقدم  أول  األلعاب  صانع  منح 
في  اإلطالق  على  لووريرز 
حرة  رمية  من   94-93 المباراة 

النهاية. من  ثانية   45.7 قبل 
وأضاف أفضل العب في الدوري 
أخرى  حرة  رميات  ست  مرتين 
تقدًما  االرض  أصحاب  ليمنح 

9.7 ثواٍن. 95-100 قبل 
بـ17  ويغينز  أندرو  الكندي  ساهم 
كالي  من  لكل   14 مقابل  نقطة 

بول. تومسون وجوردان 
االربع  ثالثياته  إحدى  وبفضل 
بات  األمسية،  في  أحرزها  التي 

 500 يسجل  العب  أول  كوري 
في  االقصائية  االدوار  في  ثالثية 

الدوري. تاريخ 
مدّربه  ووريرز  عن  وغاب 
إصابته  ثبتت  أن  بعد  كير،  ستف 
من  ساعات  قبل  كورونا  بفيروس 

المباراة.
التي  المباراة  بعد  كوري  قال 
تسديدة  بـ36  ووريرز  فيها  نجح 
»هذه  محاولة   90 أصل  من  فقط 
في  قليال  تسّرعنا  لقد  السلة.  كرة 
األولى...ولكن  الست  الدقائق 
الدفاعي  أدائنا  على  نثني  أن  يحب 
لنا  سمح  المباراة.  في  أبقانا  الذي 

الظروف«. مع  بالتعامل  ذلك 
جونيور  جاكسون  جارين  وكان 
 21 مع  ممفيس  في  مسجل  أفضل 
جونز  تايوس  أضاف  فيما  نقطة، 
غريزليز  مدرب  وتحّسر   .19
خسارة  على  جينكينز  تايلور 
على  جيًدا  »لعبنا  المريرة  الفريق 

االمور  أن  إال  دقيقة،   48 مدى 
الدقائق  في  صالحنا  في  تسر  لم 
علينا  الرابع.  الربع  من  االخيرة 
والفوز  أفضل  للعب  السب  ايجاد 
ممفيس  في  الخامسة«  بالمباراة 

االربعاء.
هورفورد يتألق     

هورفورد  آل  سجل  ميلووكي،  في 
مسيرته  في  له  االعلى  نقطة،   30
ليقود  االقصائية،  االدوار  ضمن 
انتفاضة  الى  سلتيكس  بوسطن 
مع  السلسلة  ومعادلة  متأخرة 

.2-2 باكس  ميلووكي 
طريقه  في  اللقب  حامل  باكس  بدا 
وسع  أن  بعد   3-1 التقدم  الى 
أواخر  مع  نقطة   11 الى  الفارق 
لنجمه  مميز  وأداء  الثالث  الربع 
الذي  أنتيتوكونمبو  يانيس  اليوناني 
و18  نقطة   34 مع  اللقاء  أنهى 

حاسمة. تمريرات  وخمس  متابعة 
الرائع  الهجومي  االداء  أن  إال 
بما  االخير،  الربع  في  لسلتيكس 
االرتكاز  لالعب  نقطة   16 فيها 
للفريق  نقطة  و43  هورفورد 
28 فقط لباكس، غيّر مسار  مقابل 
الخامسة  المواجهة  قبل  المباراة 

بوسطن. في  االربعاء 
 30 تايتوم  جايسون  أحرز  كما 
براون  جايلن  من  لكل  و18  نقطة 
أضاف  سمارت.  وماركوس 
دكة  من  نقطة   11 وايت  ديريك 
فيها  تجاوز  مباراة  في  البدالء 
عتبة  سلتيكس  من  العبين  خمسة 

نقاط. العشر 
»كان  الفوز  بعد  هورفورد  قال 
أن  علينا  توجب  للحائط.  ظهرنا 
نستسلم  لم  فعلناه.  ما  وهذا  نرد 
وتابع  النهاية«.  حتى  وكافحنا 
صعبة...  اإلقصائية  »األدوار 

السبل«. إيجاد  علينا 
سبورت بيين 

األربعاء 11 ماي 2022 م
الموافق لـ 10 شوال 1443 هـ

14
الدوري األمريكي للمحرتفني 

ووريرز على بعد فوز من نهائي 
الغربية وسلتيكس يعادل باكس

تكريم المصارعة يرسى نب صالح 
الحائزة عىل ميدالية برونزية يف 

األلعاب األولمبية للصم

المسيلة تكريم المصارعة، يسرى بن صالح،  تم يوم االثنين بمقر والية 
نظير نيلها الميدالية البرونزية خالل مشاركتها في األلعاب األولمبية للصم 

للجيدو المقامة بالبرازيل من 1 إلى 15 مايو الجاري.
و قد تمكنت يسرى بن صالح, ابنة بلدية أوالد سيدي إبراهيم, خالل هذه 
األلعاب من الحصول على المرتبة الثالثة في فئة أقل من 52 كلغ, مشرفة 
بذلك الجزائر ووالية المسيلة في هذا التخصص وفي هذا المحفل الرياضي 
الكبيرة الخاص بفئة الصم، حيث أشار والي المسيلة عبد القادر جالوي إلى 
أن تكريم هذه المتألقة » يعد بمثابة تشجيع لها على مواصلة الجهد لتحقيق 

نتائج أحسن في المواعيد الرياضية المقبلة«.
و أكد الوالي بأن تعليمات قد أعطيت للفاعلين في مجال الرياضة للتكفل 
منهم  النخبة   « خصوصا,  الخاصة,  االحتياجات  ذوي  برياضات  التام 
الفئة  لهذه  الالزمة  والبشرية  المادية  اإلمكانات  تسخير  خالل  من  وذلك 
من الرياضيين المتميزين بتحسين ظروف التدريب وتسخير المنشآت بما 

يتماشى والتخصصات الرياضية لرياضي هذه الفئة«.
و شاركت يسرى بن صالح من نادي الجودو لبلدية أوالد سيدي ابراهيم 
في تربصات عديدة للفريق الوطني لهذا التخصص الرياضي قبل موعد 
البرازيل الذي يتواصل إلى غاية 15 مايو الجاري، حسبما ذكره إطارات 

بمديرية الشبيبة والرياضة بالوالية.
من جهتهما، أكد والد و والدة يسرى أمام الحاضرين في حفل التكريم بأن 
داعين  المسيلة«،  لوالية  ثم  أوال  للجزائر  إنجاز   « هو  ابنتهما  حققته  ما 
إلى دعمها، خاصة و أنها تجاوزت الظروف الصعبة المتمثلة في نقص 

اإلمكانات محليا.
و كانت دائرة أوالد سيدي ابراهيم قد نظمت منذ يومين حفل استقبال على 

شرف الرياضية يسرى بن صالح نظير تتويجها بالميدالية البرونزية.
وأج

المصنفة  أوساكا  ناومي  اليابانية  أعلنت 
أولى عالمياً سابقاً انسحابها من دورة روما 
لأللف لمعاناتها من التهاب في وتر أخيل، 
روالن  بطولة  انطالق  قبل  تخاطر  ال  كي 
بعد  المضرب  لكرة  الفرنسية  غاروس 

أسبوعين من اآلن.
»لألسف،  رسمي  بيان  في  أوساكا  وقالت 
يتعيّن علي االنسحاب من دورة روما ألن 
االصابة التي عانيت منها في دورة مدريد 

االسبوع الماضي لم اتعاف منها تماما«.
اخيل  وتر  في  اصابة  »انها  وأضافت 
وبالتالي علي ان اكون حذرة ال سيما قبل 

روالن غاروس«.
دورة  من  الثاني  الدور  في  أوساكا  وخسرت 
مدريد أمام االسبانية سارا سوريبيس 6-3 و1-6 

في الدور االول.

ستان  المخضرم  السويسري  حقق  المقابل،  في 
فافرينكا أول فوز له على المالعب منذ أكثر من 
عام إثر تغلبه على األميركي رايلي اوبيلكا 3-6 
دورات  إحدى  روما،  دورة  في  و6-2،  و7-5 

الماسترز ألف نقطة.

وكان فافرينكا خرج في الدور األول من 
كارلو  ومونتي  اإلسبانية  ماربيا  دورتي 
منذ  فيهما  شارك  اللتان  الوحيدتان  وهما 

مطلع العام الحالي.
كبيرة  ألقاب  بثالثة  الفائز  فافرينكا  وكان 
وروالن  )أستراليا  سالم  الغراند  في 
ميدوز  وفالشينغ   2014 عام  غاروس 
في  لمشاركاته  حداً  وضع   )2016 عام 
آذار/مارس عام 2021، بعد خروجه من 
الدوحة بسبب إصابة  لدورة  الدور األول 
في ساقه اليسرى أبعدته عن المالعب نحو 

عام.
األول  الدور  إلى  لفافرينكا  األخير  الفوز  ويعود 
شباط/فبراير  في  المفتوحة  أستراليا  بطولة  من 

عام 2021.
ق.ر

أوساكا تعلن انسحابها

دراجات/كأس العرب 
)سباق النقاط(: تتويج 

منصوري بالذهب 
وتشمباز بالبرونز

الدراجان  أحرز 
الرحمان  عبد  الجزائريان، 
منصوري ولطفي تشمباز، 
الذهبية  الميدالية  تواليا 
النقاط,  لسباق  والبرونزية 
بالقاهرة،  الثالثاء  يوم 
الثاني  اليوم  ضمن 
العرب-  كأس  لمنافسات 

2022 على المضمار.
نال  سابق,  وقت  في  و 
محمد- الجزائري  الدراج 
ميدالية  عسال  نجيب 
السرعة,  لسباق  برونزية 
أيضا مشاركة  الذي عرف 
يوسف  االخر,  الجزائري 

بوخاري.
ميداليات  ثالث  على  االثنين  للدراجات  الجزائري  المنتخب  تحصل  و 

وفضيتان(. )ذهبية 
ساسان,  الكسيب  من  المتكون  السرعة,  سباق  فريق  بالذهب  توج  و 

يوسف بوخاري, محمد نجيب عسال, امام نظرائهم من مصر وليبيا.
من جهتهما, أحرز الدراجان, محمد بوزيدي و عبد الرحمان منصوري, 
مسابقة  في  الفضية  نال  من  األول  بوزيدي  وكان  فضيتين.  ميداليتين 
بالفضة, حيث  آخر  تتويج  منصوري,  مواطنه  أضاف  وبعدها  اإلقصاء 

الثانية في مسابقة سكارتش.  المرتبة  تحصل على 
هذه  في  جزائريين  رياضيين  ستة  الوطنية,  الفنية  المديرية  أشركت  و 

الباسط حناشي. المدرب عبد  بقيادة  المنافسة 
و يعرف الموعد الرياضي مشاركة باإلضافة إلى الجزائر ومصر )البلد 

المنظم(, كل من ليبيا, سوريا, السودان و االمارات العربية المتحدة.
وأج

دورة روما 

دجوكوفيتش إلى ثمن نهائي البطولة 
بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف األول عالمياً الدور ثمن النهائي من دورة روما للماسترز ألف نقطة في التنس من دون عناء، بتغلبه على الروسي 

أصالن كاراتسيف 3-6 و2-6 الثالثاء.
ويلتقي »دجوكو« مع الفائز من مباراة مواطنه السلو دييري أو السويسري المخضرم ستان فافرينكا الذي حقق اإلثنين أول انتصار له في المالعب منذ 15 

شهرا بعد أن غاب بداعي اإلصابة.
في المقابل، وجد األرجنتيني دييغو شفارتسمان صعوبة كبيرة في تخطي الصربي ميومير كيتسمانوفيتش 2-6 و6-3 و6-7 )3-7( في مباراة ماراثونية 

استمرت ساعتين و45 دقيقة في الدور األول.



التضامـن  وزيـرة  اسـتعرضت 
الوطنـي واألسـرة وقضايـا المـرأة، 
الثالثـاء،  أمـس  كريكـو،  كوثـر 
والخدمـات  األسـرة  وزيـرة  مـع 
تركيـا،  لجمهوريـة  االجتماعيـة 
الجزائريـة  التجربـة  يانيـك،  دريـا 
الهشـة  بالفئـات  التكفـل  فـي مجـال 
كمـا تطرقـت لمجـاالت التعـاون بين 

لبلديـن. ا

طريـق  عـن  أجـري  لقـاء  وفـي 
نظيرتهـا  مـع  المرئـي  التحاضـر 
التركيـة، أبـرزت الوزيـرة اآلليـات 
التكفـل  فـي  يعتمدهـا قطاعهـا  التـي 
الخاليـا  سـيما  وال  الهشـة  بالفئـات 
اسـتعراضها  جانـب  إلـى  الجواريـة 
بـذوي  التكفـل  اسـتراتيجية 
خـالل  مـن  الخاصـة  االحتياجـات 
المحيـط  إلـى  ولوجهـم  تسـهيل 

االجتماعيـة.  والمسـاعدات  المـادي 
"الجزائـر  أن  الوزيـرة  أكـدت  كمـا 
بالنسـبة  كبيـرة  خطـوات  خطـت 
مبـدأ  وأقـرت  المـرأة،  لحقـوق 
تولـي  فـي  الجنسـين  بيـن  المسـاواة 

. لمناصـب" ا
وصرحـت السـيدة كريكـو فـي هـذا 
علـى  اتفقـا  الطرفـان  أن  اإلطـار 
"وضع مشـروع مذكـرة تفاهم نظرا 

الثقافتيـن"  بيـن  الواضـح  للتقـارب 
مشـيرة بالمناسـبة، إلـى أن " اللقـاء 
العالقـات  تمتيـن  إطـار  فـي  يأتـي 
الجزائـر وجمهوريـة  بيـن  األخويـة 
"طـرق  علـى  واالطـالع  تركيـا"، 
التكفـل بالفئـات الهشـة فـي البلدين".
محـاور  بيـن  مـن  أن  وذكـرت 
مجـاالت  "عـرض  أيضـا  اللقـاء 
تبـادل الخبـرات فيمـا بيـن الطرفيـن 
بكبـار  التكفـل  مجـال  فـي  والسـيما 
السـن ودعـم االنخـراط االجتماعـي 
وكـذا  الفئـة  لهـذه  واالقتصـادي 
ان  مشـيرة  بالطفولـة،  االهتمـام 
بالدنـا تتمتـع بتجربـة كبيـرة في هذا 
االجتماعـي  لطابعهـا  طبقـا  المجـال 

األصيـل.
أكـدت وزيـرة األسـرة  مـن جانبهـا 
التركيـة،  االجتماعيـة  والخدمـات 
شـتى  فـي  للتعـاون  اسـتعدادها 
قطـاع  رأسـها  وعلـى  المجـاالت 
االجتماعيـة،  والخدمـات  التضامـن 
االسـتعداد  أتـم  علـى  نحـن   " قائلـة 
القـدرات  ومقاسـمة  للمشـاركة 
لتحقيـق  البلديـن  فـي  الموجـودة 
خدمـات اجتماعيـة مثلى لمواطنينا".

15عين على المجتمع

 

األربعاء 11 ماي  2022 م
الموافق لـ 10 شوال 1443 هـ

... متفرقات ... السيدة كريكو تستعرض التجربة الجزائرية في مجال 
إذاعة سطيف.. يوم مفتوح للوقاية التكفل بالفئات الهشة مع نظيرتها التركية

من حوادث المرور
n    نظمــت، أمس، إذاعة ســطيف 
ــة  لوقاي ل مفتوحــا  يومــا  ــة  الجهوي
حــوادث  خطــورة  مــن  والتحســيس 
المرور التي شهدتها الوالية في المدة 
األخيرة، والتي تسببت في العديد من 
ــك من خــالل تكييف  ــا، وذل الضحاي
ــان خطــورة الظاهــرة،  ي ب ت البرامــج ل
وكيفية الوقاية منها، مع اســتعراض 
فــي  المســجلة  ــة  ل ي ق ث ال ــة  ل الحصي
األســابيع األخيرة، وشهادات حية عن 
هــذه الحــوادث وأســباب وقوعها مع 

المختصين في السالمة المرورية.
ــة الحماية  ــة مديري ل وحســب حصي
ــة لوالية ســطيف، بخصوص  ي المدن

أفرجــت  ــي  ت وال الحــوادث،  هــذه 
ــة  ل المناســبة، وهــي الحصي عنهــا ب
ــرة مــن بداية شــهر  فت ــة ال المتضمن
فــارط الى غاية  ــارك ال رمضــان المب
ــوم، فقد تمثلت في تســجيل 189  ي ال
حادث مرور، منها 30 حادثا خطيرا، 
ضمنها 15 حادث مميت، وتســببت 
هــذه الحــوادث في وفاة 18 شــخصا 
ــة، و301 جريح.  ــراب الوالي ــر ت عب
وأرجــع المختصــون أهــم األســباب 
ــى العامل البشــري  وراء الظاهــرة إل
ــرام قواعد المرور، والزيادة  بعدم احت

المفرطة في السرعة.
                      نور الدين بوطغان 

ــي 32 شــخصا حتفهم وأصيب  n  لق
ــي 1241  1600 آخــرون بجــروح ف
حادث مرور وقعت على مستوى عدة 
واليات في الفترة الممتدة من 01 إلى 
07 مــاي الجاري، حســب مــا أوردته 
للحمايــة  لــة  حصي الثالثــاء  يــوم  ال

المدنية.
ــة  ي ــة المدن ــح الحماي وســجلت مصال
ــة  ــى مســتوى والي ــة عل ل أثقــل حصي
بجاية بوفاة خمســة أشخاص في مكان 
الحــادث وأصيب 74 آخــرون بجروح 
ــى المراكز  ــم إســعافهم وتحويلهم إل ت
االستشــفائية وذك على إثر 40 حادث 

مرور.
ــة ب 878  كمــا قامــت وحدات الحماي

تدخــل ســمحت بإخمــاد 552 حريق 
لفة  منها منزلية وصناعية وحرائق مخت
ــر حيــث تم  ــة الجزائ أهمهــا فــي والي
تســجيل 107 تدخل على إثر نشــوب 

60 حريقا.
لفة قامت  ــات المخت ي وفي مجال العمل
وحــدات الحمايــة ب 4239 تدخل في 
ــة  ي ــة 3787 عمل ــرة لتغطي فت نفــس ال
مــن  شــخص   404 ــاذ  ق وإن إســعاف 

الخطر.
وبخصــوص عمليات اإلجالء الصحي 
قامــت وحــدات الحمايــة ب 10392 
تدخــل حيــث تم مــن خاللها إســعاف 
وإجالء 10082 جريــح ومريض إلى 

المستشفيات.

حوادث مرور..وفاة 32 شخصا وإصابة 1600 
آخرني خالل األسبوع المنرصم

الوادي
متابعة 6 أفراد من عائلة واحدة بجناية القتل العمدي

يتابـع سـتة )6( أفـراد مـن عائلـة 
واحـدة بجنايتـي القتـل العمـدي مـع 
سـبق اإلصرار والترصد والشـروع 
سـبق  مـع  العمـدي  القتـل  فـي 
اإلصـرار والترصـد وجنحتي حيازة 
سـالح نـاري مـن الصنـف الخامس 
أبيـض،  وسـالح  رخصـة  بـدون 
حسـب بيـان صحفـي نشـرته أمـس 
لـدى  الجمهوريـة  نيابـة  الثالثـاء 
قضـاء  بمجلـس  الدبيلـة  محكمـة 

الـوادي.
بعـد  المتابعـة  أحـكام  وصـدرت 
التحقيـق  إجـراءات  اسـتكمال 
الجـاري  مايـو   8 فـي  االبتدائـي 
وتقديـم أحـد أفـراد العائلـة المشـتبه 
الحبـس  رهـن  الموقـوف  فيـه 
أفـراد  باقـي  يبقـى  فيمـا  المؤقـت، 
العائلـة الــ 5 فـي حالـة فـرار، فـي 
حيـن بلـغ عدد الضحايا 12 شـخصا 
متفاوتـة  بجـروح  أصيبـوا  الذيـن 
إلـى  تعرضهـم  جـراء  الخطـورة 
إطـالق نـاري وذلـك بموجـب طلـب 

افتتاحـي إلجـراء تحقيـق، وفق ذات 
ر. لمصـد ا

مـاي   3 فـي  أنـه  البيـان  وأوضـح 
والنصـف   10 الــ  وعلـى  الجـاري 
القضائيـة  الضبطيـة  تلقـت  ليـال 
المؤسسـة  مـن  بالغـا  بالدبيلـة 
بحاسـي  االستشـفائية  العموميـة 

لشـخص  اسـتقبالها  مفـاده  خليفـة 
الجديـدة  قريـة  سـكان  مـن  متوفـي 
تعـرض لطلـق نـاري علـى مسـتوى 
األمـر  ويتعلّـق  والـرأس،  الصـدر 
مواليـد  مـن  )بـالل/ب(  بالمسـمى 
بقريـة  وسـاكن  بالـوادي   2003

األحـداث. مـكان  الجديـدة، 

دقيقـة،   15 حوالـي  مـرور  وبعـد 
ثانيـا مـن  الجهـة بالغـا  تلقـت ذات 
يفيـد  االستشـفائية  المؤسسـة  ذات 
12 شـخصا مـن سـكان  باسـتقبالها 
إلصابـات  تعرضـوا  القريـة  ذات 
مختلفـة من سـالح نـاري، وفق ذات 

المصـدر.
وشـكلت دوريـة مدعمـة بالوحـدات 
الفرعيـة للمجموعـة اإلقليمية الدرك 
الوطنـي بالـوادي، حيـث تـم التدخل 
األمـن  السـتتباب  الجديـدة  بقريـة 
وتـم توقيـف المشـتبه فيـه فـي قتـل 
الشـاب )بـالل/ب(، كمـا عثـر علـى 
مركبـة محروقـة بالكامـل من طرف 
مجهوليـن، باإلضافـة إلى تعرض 3 
منـازل للحـرق من طـرف مجهولين 
وهـي ملـك المشـتبه فيـه الرئيسـي، 

كمـا أضـاف البيـان.
وتـم البحـث عن المشـتبه فيهـم الـ 5 
مـن أجـل توقيفهـم لكـن دون جـدوى 
بعـد فرارهـم نحـو وجهـة مجهولـة، 

حسـب ذات البيـان.

إقبال واسع لمرتشحي البكالوريا عىل األبواب 
المفتوحة حول جامعة قاصدي مرباح

n    تشــهد األبــواب المفتوحــة حول 
جامعــة قاصدي مربــاح بورقلة إقباال 
ــي  النهائ الطــور  ــذ  لتالمي واســعا 
شــهادة  يــاز  اجت ــى  عل يــن  المقبل
جــوان2022(،  )دورة  بكالوريــا  ال
يــوم الثالثــاء لــدى  ــم ال حســبما عل

مصالح الجامعة.
وتندرج هذه التظاهرة في إطار إتفاقية 
الشراكة بين الجامعة ومديرية التربية 
لدخــول الجامعي  ــرا ل ــة تحضي بالوالي
2022 /2023، حيــث تقــدم عروض 
ــذ حــول المعلومــات  لتالمي فــة ل ل مخت
المتعلقة بنظام التوجيه والتخصصات 
ــة المتاحة وشــروط التســجيل  العلمي
ــى جانب  ــوى التكوين إل وأيضــا محت
توزيع مطويات وتقديم عروض فيديو، 

حسب ذات المصدر. 
وتوفر جامعة قاصــدي مرباح للطلبة 
قادم  الجدد برســم الموســم الجامعي ال
ليسانس  نيل شــهادة ال 177 تخصصا ل
ــات ومعهدين  ي والماســتر عبر 10 كل
ــر أكاديمــي مــن  متخصصيــن وتأطي

ــة  المائ طــرف 1.200 أســتاذا، 60 ب
منهــم برتبة بروفيســور، مثلما أوضح 
ــر الجامعــة البروفيســور، محمد  مدي
ــدى إشــرافه على  يــالت ل الطاهــر حل

افتتاح هذه التظاهرة اإلعالمية.
وتهدف هذه األبواب المفتوحة، حســب 
ممثل مديرية التربية، لحسن زيتوني، 
لمقبلين  ــة ل ي ــى تقديم شــروحات واف إل
ــا  بكالوري ال شــهادة  ــاز  ي اجت ــى  عل
ــار التخصــص الذي  ي بخصــوص اخت
مســارهم  ــة  لمواصل ــه  ي ف يرغبــون 
الجامعــي حســب قدراتهــم وكفاءتهم 

العلمية بعيدا عن التوجيه العشوائي.
نقلة  وفــي ذات اإلطار برمجت قافلة مت
التي ستجوب وعلى مدار أسبوع كامل 
بعيدة  مختلف المؤسســات التربوية ال
والمعزولة إلتاحة الفرصة للمترشحين 
ــى كافــة التخصصــات  لإلطــالق عل
لهــم  ــم  وتقدي ــرة  المتوف ــة  الجامعي
ــار  ي توجيهــات وإرشــادات حــول اخت
التخصص الذي يتناسب مع رغباتهم، 

كما جرى شرحه.

أربعة قتلى و70 جريحًا خالل تدافع في جامعة ببوليفيا

مصرعهـم  طـالب  أربعـة  لقـي 
وأصيـب 70 آخـرون بجـروح فـي 
بجنـوب  جامعـة  فـي  وقـع  تدافـع 
عبـوة  انفجـار  إثـر  بوليفيـا  شـرق 
خـالل  للدمـوع  مسـيل  غـاز 
طالبيـة،  انتخابـات  فـي  مشـاركتهم 
ذكـرت مصـادر رسـمية. مـا  وفـق 
بيـدرو  الجامعـة  رئيـس  وقـال 

بيـن  مـا  إن  للصحافييـن  لوبيـز 
فـي  تجّمعـوا  طالـب  و500   400
بجامعـة  الرياضيـة  لأللعـاب  صالـة 
بوتوسـي إلجـراء انتخابـات مجلس 

لطـالب. ا
عبـوة  ألقيـت  الشـرطة،  وبحسـب 
غـاز مسـيل للدمـوع بينمـا احتدمـت 
مـن  مجموعتيـن  بيـن  النقاشـات 

الطـالب، مـا تسـبّب فـي حالـة مـن 
الذعـر.

لمنطقـة  العامـة  المدعيـة  وقالـت 
األنديـز روكسـانا شـوكي “تأّكـد لنـا 
وإصابـة  أشـخاص  أربعـة  مصـرع 
فـي  خمسـة  بينهـم  بجـروح   70

المرّكـزة”. العنايـة 
ماتـوا  الضحايـا  أّن  وأضافـت 

الجرحـى  أصيـب  بينمـا  “اختناقـاً” 
كسـور. أو  متعـّددة  برضـوض 

الداخليـة  وزيـر  قـال  جانبـه،  مـن 
تـم  إنـه  كاسـتيلو  ديـل  إدواردو 
أحـد  و"التعّرف"علـى  تحقيـق  فتـح 
إلقـاء  فـي  المتورطيـن  الطـالب 

. لعبـوة ا
فـي  العـام  المستشـفى  علـى  وتدّفـق 
ألـف   270 يقطنهـا  التـي  المدينـة 
نسـمة أوليـاء األمـور الذيـن راحـوا 

أبنائهـم. عـن  يبحثـون 
ليسـت  الطـالب  بيـن  واالشـتباكات 
أن  وسـبق  بوليفيـا،  فـي  نـادرة 
المسـيل  الغـاز  عبـوات  اسـتخدمت 
للدمـوع فـي مواجهـات سـابقة لكـن 
مـن دون أن يسـفر ذلـك عـن سـقوط 

قتلـى.
 12 قضـى   ،2021 مـارس  وفـي 
طالبـاً فـي جامعة إل آلتـو العامة في 
انهيـار مـدرج أثنـاء تجّمـع طالبـي.
                                  )أ ف ب(



 أعلــن معهد البحــوث والدراســات العربية 
التابــع للمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافة 
والعلوم )ألكسو( عن مسابقة الشباب العربي 
لعــام 2022، فــي موضوع )العمــل العربي 

المشترك.. األفاق والتحديات(.
وتتضمن المسابقة عدة محاور هي:

-تقييم بعض تجارب العمل العربي المشــترك 
علــى مســتوى جامعــة الدولــة العربيــة، أو 
المنظمات المتخصصة، أو المنظمات العربية 

اإلقليمية.
- وضــع رؤى اســتراتيجية لتعزيــز العمــل 

العربي المشترك.
- تحليل وتقييم السياســات العربية المشتركة 
في مجاالت مثل التعليم، االقتصاد، والسياسة 

الخارجية. إلخ.
- تحليــل الــرؤى الفكريــة الخاصــة بتطوير 
جامعــة الدول العربية وآليــات العمل العربي 

المشترك.
- تحليل تجارب العمل العربي المشــترك مع 

األطراف الخارجية.
- تعزيــز التعاون والتنســيق وتبادل الخبرات 

بين مؤسسات العمل العربي المشترك.
- نشــر ثقافة التخطيط االستراتيجي في جمع 

الجهات المعنية بالعمل العربي المشترك.
- إعــداد تصــور مســتقبلي للعمــل العربــي 

المشــترك يكون دليــا ومرجعا لمؤسســات 
العمــل العربى المشــترك قاطبة يتماشــى مع 
أهــداف التنمية المســتدامة 2030 في الدول 

العربية كافة.
شروط الجائزة:

• أن يكون مواطنا عربيا.
• أال يكون قد تجاوز 40 عاما وقت اإلعان.

• ملخص لسيرة الذاتية.
• إقــرار بصحــة البيانــات وملكيتــه الفكرية 

للعمل المقدم.
• أال يكون قد سبق له الفوز بالجائزة.

• أال يقــل البحــث عن 25 الــف كلمة، وان 
يســتوفى شــروط البحــث من حيث ســامة 
المنهــج وتسلســل األفــكار، والرجــوع الى 
األدبيــات ذات الصلــة، دقة التوثيــق، تدرج 
األشكال التوضيحية والرسوم البيانية وتكون 
باللون األبيض واألســود، وقائمــة المصادر 
والمراجع، وان ترقم الجداول ترقيما متسلسا 

وتكتب اسماؤها اعاها.
• أال يكــون أطروحــة علميــة )ماجســتير – 

دكتوراه( منشورة أو غير منشورة.
• إقــرار خطــى بأنه لم يســبق نشــره كليا او 

جزئيا، ورقيا أو إلكترونيا.
• إقرار خطى بعدم إرســاله ألي جهة أخرى 

للنشر حتى إعان أسماء الفائزين بالجائزة.

األربعاء 11 ماي  2022 م16
الموافق لـ 10 شوال 1443 هـ

افتتاح الملتقى الوطني حول البادية في الشرق الجزائري 
بمتحف سطيف

عين على الثقافة والفن
معهد البحوث والدراسات العربية يفتح باب 

التقدم لجائزة الشباب العرىب لعام 2022 

n افتتحت، صباح أمس، بالمتحف 
الوطنــي لآلثــار بمدينــة ســطيف، 
فعاليات الملتقى الوطني الموســوم 
بـ »التحــركات القبليــة والتحوالت 
الديمغرافيــة في الشــرق الجزائري 
الظــروف،  والوســيط،  القديــم 
 « واالنعكاســات  المســارات، 
بالتنسيق مع قســم التاريخ بجامعة 
محمــد األميــن دباغيــن بســطيف، 
الطلبــة  مــن  غفيــر  وبحضــور 
واألســاتذة وكل المهتمين بمضمون 

الملتقى.
وتطّرق الدكتور بــكاي عبد المالك، 
رئيس اللجنــة العلميــة للملتقى، في 
افتتاح هذا النشــاط العلمــي الثقافي، 
والــذي يدخل في إطــار االحتفاالت 
المــادي  الثقافــي  التــراث  بشــهر 
والامادي: هوية وأصالة، إلى أهمية 

الملتقى، إشــارة إلى المحــاور التي 
المبرمجة،  المحاضرات  ســتتناولها 
الجزائــري،  بالريــف  كالتعريــف 
خاصة في شــرق الباد والتحركات 
الديمغرافيــة  والتطــورات  القبليــة 
الحاصلــة فــي العصريــن الوســيط 
والقديــم، وتناول اإلطــار المفاهيمي 
والمنهجي والعمق الحضاري للريف 

الجزائري.
ومــن جهتها ذكرت االســتاذة خلف 
هللا ناديــة، مديرة المتحــف، بالفائدة 
العلميــة والثقافيــة للملتقــى وأهدافه 
المتمثلة فــي التعريف بتاريخ منطقة 
الشــرق الجزائــري عمومــا وريفها 
خصوصــا خــال الفترتيــن القديمة 
والوسيطة، إضافة الى االطاع على 
أهم الحركات الســكانية والتطورات 
ريــف  شــهدها  التــي  الديمغرافيــة 
الشرق الجزائري، والكشف عن أهم 
العوامل والظروف التي تحكمت في 

نشــاط الحركة الســكانية ومساراتها 
بالشــرق الجزائري. وأخيرا، إبراز 
االنعكاسات )التطورات والتحوالت( 
التي أفرزتها الحركات السكانية على 
الصعيــد الحضــاري، كمــا أعطيت 
الكلمــة لنائــب مدير جامعــة محمد 
األميــن دباغيــن بســطيف المكلــف 
بالبحــث العلمــي ،قبل الشــروع في 
إلقاء المحاضــرات المبرمجة لنهار 
امس، والتي كانت لكل من األســتاذة 
ســعاد ســليماني من جامعة قسنطينة 
2 بعنــوان :القبائل القديمــة لمنطقة 
الحضنة تنقاتهم الموســمية وأثرها 
علــى الجانب االقتصــادي للمنطقة، 
ومحاضــرة قبائل الجيتول وعاقتهم 
بالســلطة المركزيــة عهــد الممالك 
النوميديــة مــن تقديــم االســتاذ عبد 
الحــق مســعي من جامعة ســطيف، 
ومحاضــرة بعنــوان مصــادر ادبية 
تتحدث عن سكان الشرق الجزائري 

)الجيتول والموزوالمي نموذجا(.
كمــا برمجــت محاضــرات أخرى، 
باديــة  تناولــت  اليــوم،  نفــس  فــي 
تاريخهــا  فــي  قــراءة  ســيقوس 
الحضــاري فــي العصــر القديم من 
تقديــم االســتاذ مضــوي خالدية من 
جامعــة معســكر، وظاهــرة الهجرة 
الداخليــة في مقاطعــة نوميديا خال 
للميــاد  الثالــث والرابــع  القرنيــن 
قــراءة فــي الخلفيات واالنعكاســات 
االجتماعيــة واالقتصاديــة لألســتاذ 
محفــوظ خالد من جامعة ســطيف ، 
ومحاضــرة بعنوان الســكن المنقول 
كوســيلة للتحركات القبليــة في باد 
المغرب القديم لألســتاذ عبدالرحمان 
خلفة من جامعة ســطيف ، وحركية 
قبائــل البوار في الشــرق الجزائري 
القديــم ودورها في مقاومة االحتال 
الروماني حتميــة التواجد والمقاومة 
لألســتاذة نجوى راشــي من جامعة 
ســطيف ، والحــراك القبلــي خال 
العهــد الفاطمي قراءة في األســباب 
والمســارات لألســتاذة قعدة البشير، 
الجزائــري  الشــرق  وطوبونيميــا 
القديــم ودورها في تفســير الحركية 
الديمغرافيــة فــي المنطقــة لألســتاذ 
دعاس فارس من ســطيف، ونظرية 
التفكيــك واالحتــواء الرومانيــة في 
مواجهــة المنظومــة القبليــة ببــاد 
المغرب الشــرق الجزائري انموذجا  
مــن  مليكــة  منصوريــة  لألســتاذة 
جامعــة باتنــة، وأخيــرا الهجــرات 
الخارجية الوافدة وتأثيرها على باد 
المغرب القديم خال القرن الخامس 
للميــاد لألســتاذ طويــل عمــاد من 
جامعة ســطيف. وبرمجت جلســات 
للمناقشــة العامة واإلثــراء لكل هذه 

المحاضرات.

أعلن مزاد »آنتيكارين أوكشــنز« عن طرح 
نســخة لروايــة »عبيــد النــوم« موقعة من 
الكاتب األمريكى إل رون هوبارد، للبيع فى 
مزاد بســعر يبدأ مــن 1500 دوالر ويصل 

حتى 2500 ألف دوالر. 
وفًقا لمنصة المزادات فالنســخة المعروضة 
للبيــع هــى الطبعة األولــى لروايــة »عبيد 
النــوم« للكاتب إل رون هوبــارد )-1911
1986(، والتى صدرت عن دار شاستا عام 
1948، وتمتــاز باحتفاظها بغافها المقوى 
الرمادي اللــون األصلي، وبلوحتها األصلية 

التي رسمها هانيس بوك.
»عبيد النوم«... هي روايــة فانتازيا علمية 
كتبها األمريكي إل. رون هوبارد. وتم نشره 
ألول مرة في شــكل كتاب فــي عام 1948 
من قبل دار شاســتا للنشر، وظهرت الرواية 
فــي األصــل في عــام 1939 فــي عدد من 
مجلــة »آناون« وتــدور أحداثها حول قصة 

ينتقل فيها الرجل إلى عالم مواز.
الفاييــت رونالــد هوبــارد المعروف باســم 
مــارس   13 فــى  ولــد  هوبــارد  رون  إل 
1911 ورحــل عــن عالمنا فــى 24 يناير 
1986 عرف أيضا بكونه مؤسســا لكنيســة 

الســيانتولوجيا، ووضعته مجلة سميثسونيان 
في عام 2014 في قائمة أهم 100 أميركي 
علــى اإلطــاق، وذلــك ضمــن أحد عشــر 

شخصية دينية في تلك القائمة. 
خــال مســيرته اشــتهر هوبــارد بقصص 
الخيــال العلمــي والفانتازيــا، ووضع نظاما 
يسمى ديانيتكس والذي شرحه أول مرة على 
شــكل كتاب في مايو 1950. وطور أفكاره 
الحقا إلــى مجموعة واســعة مــن المذاهب 
والممارســات كجــزء مــن الحركــة الدينية 

الجديدة التي سماها سينتولوجيا. 
وفيما بعد أصبحت كتاباته جزءا رئيســيا في 
كنيســة الســيانتولوجيا وعدد من المنظمات 
التابعــة لها والتي تعالج موضوعات متنوعة 
مثــل إدارة األعمــال ومحو األميــة وإعادة 
تأهيل مدمنــي المخدرات، وقامت الكنيســة 
بنشــر هــذه المواد بشــكل مكثف مــا أدرج 
هوبارد في موسوعة جينيس لألرقام القياسية 
باعتبــاره صاحــب أكثــر مؤلفــات مترجمة 
ومنشــورة في العالم. كمــا أن هوبارد يحمل 
الرقم القياســي العالمي في الموسوعة ألكبر 
عــدد من الكتب الصوتية المنشــورة لمؤلف 

واحد.

مّوقعة من الكاتب.. طرح رواية "عبيد 
النوم" للبيع فى مزاد بـ 2500 ألف دوالر  تقديم المنصة الرقمية "Turathi.dz" لحماية الممتلكات الثقافية

n قامــت وزيــرة الثقافــة والفنون 
أمــس  أول  مولوجــي،  صوريــة 
بالجزائر العاصمة، بإطالق المنصة 
الرقميــة »Turathi.dz« التــي 
تخــص مواجهــة ظاهــرة التهريب 
واالتجار غير الشرعي بالممتلكات 
الثقافية والتي تم انجازها بالتعاون 
المتحــدة  الواليــات  ســفارة  مــع 

األمريكية في الجزائر.
وخصصت المنصة أساســا ألساك 
الشــرطة والــدرك الوطنــي وكــذا 
الجمارك الجزائرية )والتي شــارك 

ممثلوهــا فــي هــذا الحفــل(، حيث 
تعتبــر دليــا لصور رقمية تســمح 
بتعزيز استراتيجيات حماية وترقية 
المجموعــات المتحفيــة والمكتبيــة 
من خــال إعداد مشــاريع الرقمنة 

والتكوين لمحاربة اإلتجار بها.
وأكدت الســيدة مولوجي أن دائرتها 
الوزاريــة »تعمل على البحث على 
الطــرق والتقنيــات مــع شــركائها 
للتمكن من مواجهة ظاهرة التهريب 
واالتجار غير الشرعي بالممتلكات 
الثقافية وهذا في إطــار التوجيهات 

التي قدمها رئيس الجمهورية السيد 
عبــد المجيــد تبون حــول ضرورة 
حفــظ وحمايــة وتثميــن الموروث 

الثقافي الجزائري«.
كمــا تتضمن هــذه المنصــة قاعدة 
بيانــات رقمية لمختلــف الممتلكات 
الثقافيــة األكثــر تعرضــا لجرائــم 
الســرقة، التهريــب واإلتجــار غير 
التي  المشــروع، تضيف الوزيــرة 
أبــرزت ان هــذا الدليــل المرجعي 
يمكن اســتخدامه من طرف موظفي 
مختلف األســاك األمنيــة ورجال 

القانون والشركاء الدوليين الفاعلين 
في هذا المجال«.

وجاء هذا المشــروع تنفيذا لمذكرة 
الجزائــر  بيــن  الموقعــة  التفاهــم 
المتحدة األمريكية ســنة  والواليات 
2019، والمتعلقــة بفــرض قيــود 
علــى تصديــر بعــض الممتلــكات 
الثقافيــة التــي جــاءت فــي ســياق 
اتفاقية اليونيسكو لعام 1970 بشأن 
التدابير الواجب اتخاذها لحظر نهب 

والمتاجرة بالممتلكات الثقافية«.
من جهتها، ذكرت ســفيرة الواليات 
بالجزائــر،  األمريكيــة  المتحــدة 
اليزابيت مور أوبين، في رسالتها أن 
هذا الدليل، الذي انجز بالتعاون مع 
منظمة »تحالف اآلثار األمريكي«, 
يندرج ضمــن االلتزامــات العديدة 
بيــن الواليــات المتحــدة األمريكية 
والجزائــر والتــي تتضمــن كذلــك 
وضــع خطة طويلة المــدى لرقمنة 
الممتلكات الثقافية الجزائرية والتي 
تساهم في وضع حد ومتابعة التجار 
غير الشــرعيين كما تسمح للوزارة 
بمشاركة تراثها الثري مع الجمهور 

الكبير«.
وتــم تنظيــم يــوم تكوينــي حــول 
اســتعمال واســتغال بيانــات هــذه 
الوســيلة الرقمية الجديــدة حيث قام 
بتأطيره خبــراء جزائريــون لفائدة 
موظفي األساك األمنية المشاركة.

سطيف: نورالدين بوطغان
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أنوشكا: أعود للغناء قريبًا وأتعاون مع حفيد 
الموسيقار محمد الموجي

زوي سالدانا تكشف عن بوسرت "آفاتار2" 
وتعّلق: انتهى االنتظار 

n كشفت النجمة العالمية زوي 
ســالدانا، عن بوســترها الرسمي 
لفيلم »Avatar 2«، والذي من 
المقّرر أن يطرح ديســمبر المقبل، 
علــى  البوســتر  زوي  ونشــرت 
حســابها على موقع االنســتجرام 
 ... االنتظــار  »انتهــى  معلّقــة: 
القــدوم إلى مســرح بالقــرب منك 

16 ديسمبر«.
وكشــفت عــدة تقاريــر أجنبيــة، أن فيلم 
الخيال والفنتازي »آفاتار2«، سيعرض 
خالل العام الجاري في صاالت الســينما 
بجميع أنحاء العالم، بعد أن شــهد سلسلة 
من التوقفات بســبب جائحة كورونا التي 
أثرت بشكل كبير على عمليات التصوير 

واإلنتاج.
ووفقــاً لتقرير نشــرته صحيفــة فاريتي، 
فــإن فيلــم »آفاتار2«ســيعرض خــالل 
العــام الجاري بعــد مــرور حوالي 13 
عــام على طرح الجزء األول الذي حقق 
أعلــى ثاني إيرادات في تاريخ الســينما، 
ليعلن القائمون على السلسلة الشهيرة أن 
الجزء الجديد ســيفجر عقول المشاهدين 

من المفاجآت.
كما أكد المذيــع جون أوليفر أن األجزاء 

القادمــة من سلســلة »آفاتــار« للمخرج 
جيمس كاميــرون القادمة، »ال أحد يهتم 
بها«، خاصــة مع طرحها بعد 12 عاما 
من طرح الفيلم األول، وفقا للتقرير الذي 
نشــر على موقــع »nme«، وذلك من 

خالل برنامج »الست ويك تونايت«
حيــث صرح أوليفر قائال »هناك أشــياء 
ليس من المقبول لها أن تأخذ 10 سنوات 
لـــ طــرح أجــزاء أخــرى مثل سلســلة 

»آفاتار«، على سبيل المثال«.
وتابــع أوليفــر حديثــه قائــال » جيمــس 
كاميرون، ال أحد ينتظر األفالم الجديدة، 
ســأمنح أي شــخص فــي هــذا الجمهور 
1000 دوالر )736 جنيًها إســترلينًيا( 
في الوقت الحالي إذا تذكر أًيا من أســماء 
هذه الشــخصيات التي ظهرت في الفيلم 

.« Avatar األول من
وكان قــد أعلنــت ديزنــي فــي جويليــة 
أفــالم  سلســلة  أجلــت  أنهــا  الماضــى 
 Avatar« لمدة عام أي طرح Avatar
وتــم   ،2022 ديســمبر   16 فــى   »2
تحديد »Avatar 3« فى 20 ديســمبر 
2024، وســيتم عرض »أفاتار 4« فى 
 »Avatar 5»18 ديســمبر 2026، و

فى 22 ديسمبر 2028.

رغم االنتقادات التي طالتها بسببه

إليسا وسعد لمجرد يحتفالن بتحقيق أغنيتهما " 

من أول دقيقة" 20 مليون مشاهدة 

n احتفــل نجمــي الغنــاء اللبنانية 
إليسا والمغربي سعد لمجرد، بنجاح 
أغنيتهما الجديدة » من أول دقيقة«، 
وتحقيقها 20 مليون مشــاهدة على 
موقع الفيديوهــات يوتيوب، في أقل 
من أسبوع، حيث تم طرحها األربعاء 

الماضي.
إليســا،  النجمــة  مؤخــًرا  واحتفلــت 
بوصول عدد متابعيها على إنستجرام 
إلــى 18 مليون متابع، وهنأها العديد 
من محبيها عبر حســابها على تويتر 
لوصولهــا لهــذا الرقــم متمنيــن لهــا 

المزيد من النجاح والتقدم.
وكان إصــدار الفنانــة اللبنانية إليســا 

أغنيــة بعنــوان “مــن أّول دقيقة” مع 
المغنّي المغربي ســعد لمجرد قد أثار 
انتقادات واســعة، حــول تعاونها مع 
لمجرد بســبب اتهامــات باالغتصاب 
واالعتداء الجنسي في أكثر من دولة.
وعلــى الرغم من أن عدد مشــاهدات 
األغنيــة علــى “يوتيوب” قــد تجاوز 
5 مالييــن، فقــد عبــر الكثيرون عن 
رفضهــم لقــرار إليســا العمــل مــع 

لمجرد،
حيث أنه وعلى مدار ســنوات، اعتقل 
المغنّــي المغربــي بتهمــة الضــرب 
واالغتصاب أكثر من مّرة في قضايا 

منفصلة.

المصريــة  النجمــة  أعربــت   n
أنوشــكا عن ســعادتها بردود الفعل 
واإلشــادات التي تلقتهــا مؤخراً في 
مسلســل راجعيــن يا هــوى، وقالت 
إّن هللا يأذن لكل شيء وقته بالعطاء 

المستحق لصاحب هذا اإلنجاز.

وقالت الفنانة أنوشــكا، خالل مداخلة 
هاتفية لبرنامج »حضرة المواطن«، 
اليــوم«  »الحــدث  شاشــة  عبــر 
المصرية، إنّها سعيدة بالنجاح الكبير 
الــذي حققــه مسلســل »راجعيــن يا 
هوى«، مؤكدة أنها كانت تعمل على 

مدار أكثر من 16 ســاعة في اليوم، 
لتحقيق النجاح.

عــن  بمفاجــأة  أنوشــكا  وصّرحــت 
عودتهــا للغنــاء وتجهيزهــا ألغنيــة 
جديــدة قائلــة: »قريبــاً جداً ســأعود 
للغنــاء، حيث لدينا بالفعل مواعيد مع 
أحمد الموجي حفيد الموسيقار الكبير 
الراحــل محمــد الموجي لكــي نأخذ 

خطوات إيجابية«. 
ُهنــاك  »كانــت  أنوشــكا:  وتابعــت 
ارتباطــات فنيــة أثــرت علــى وقتي 
حيــث كنا نصــور 14 ســاعة يومياً 
دون توقــف، وخصوصــاً رمضــان 
الماضــي، حيث كان رمضان شــاقاً 
للغاية ومواعيد عمل طويلة، وقضيت 
العيد ما بين السرير واألريكة ألتمدد 

عليها«.
جديــر بالذكر مسلســل »راجعين يا 
هــوى« بطولة خالــد النبوي، ونور، 
وهنا شيحة، وأنوشكا، ووفاء عامر، 

إبراهيــم،  وإســالم  بديــر،  وأحمــد 
وطــارق عبــد العزيز، وســلمى أبو 
ضيف، ومصطفى درويش، وإســالم 
جمال، وشريف حافظ، وآية سماحة، 
وســلوى محمــد علي، وتميــم عبده، 
وعمــرو مهدى، ونور النبوي، وجال 
هشــام، وقصة الكاتب الراحل أسامة 
أنــور عكاشــة، ومعالجة وســيناريو 
وحوار محمد ســليمان عبــد المالك، 
وإخراج محمد ســالمة وإنتاج شركة 
أروما. وتدور أحداث المسلسل حول 
بليــغ أبو الهنا الــذي يعود إلى مصر 
الســتعادة حقه فــي الميــراث بعدما 
خســر تجارته فــي أوروبا، لكنه يجد 
نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل 
العائلــة من جديد، وتجســد نور دور 
الطبيبة النفســية ماجــي التي ترفض 
االرتبــاط وال تثــق بالرجال بســبب 
تجربــة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها 
تدخل في عالقة حب جديدة مع بليغ.

تعيني السعودي محمد الرتكي رئيًسا تنفيذًيا لـ مهرجان البحر األحمر السينمايئ

n أعلنــت مؤسســة مهرجان البحر 
األحمر الســينمائي، أمس عن اختيار 
محمد التركي ليشــغل منصب الرئيس 
التنفيــذي لمؤسســة مهرجــان البحر 
األحمر السينمائي، والذي تقام دورته 
الثانيــة فــى الفتــرة مــن 1 إلــى 10 

ديسمبر المقبل في مدينة جدة.
انضم محمد التركي إلى فريق المؤسسة 
فــي عــام 2020 بهــدف دعــم نمــو 
صناعة الســينما في الســعودية، وذلك 
من خــالل التركيــز علــى المبادرات 
واألنشــطة الرامية لدعم الجيل الجديد 
مــن المواهــب واإلبداعات الســعودية 

والعربيــة، ومن خــالل منصبه الجديد 
رئيســاً تنفيذًيــا لمؤسســة المهرجــان، 
ســيواصل محمد التركــي العمل على 
بنــاء وتطويــر المهرجان بعــد النجاح 
الكبير الــذي حققته دورتــه االفتتاحية 
في ديسمبر الماضي، والتي استقطبت 
أكثــر من 30 ألف مشــاهد، و3155 
من محترفي صناعة السينما واإلعالم 

من جميع أنحاء العالم.
ويضــم فريــق المهرجان تحــت قيادة 
رئيســه الجديد محمــد التركي كاًل من 
شــيفاني بانديا مالهوترا مديرة تنفيذية، 
كليــم أفتاب مديــرا للبرنامــج الدولي، 

أنطوان خليفــة مديراً للبرنامج العربي 
واألفالم الكالســيكية، سماهر موصلي 
مديرة للتســويق، عماد اســكندر مديراً 
لصنــدوق البحر األحمر، وزين زيدان 

مديرة لسوق البحر األحمر.
وقــال محمــد التركي فــى تصريحاته 
:«ســعيد جــداً الختياري فــي منصب 
الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة مهرجان 
البحــر األحمر الســينمائي، فأنا فخور 
بما استطاع المهرجان تحقيقه وبالعمل 
مع فريق على هذا المستوى من الخبرة 
واالحترافية والتفاني، حيث ســنواصل 
العمل على المرحلة المقبلة، خصوصاً 
في ظل ما نشــهده من تحوالت، وحالة 
الحــراك واالزدهــار الثقافــي والفني 
التــي تمر بها مملكتنــا، والجيل الجديد 
من المواهب واإلبداعات التي سترسم 
مالمح مشهد سينمائي وإبداعي مبهر، 
سيواصل المهرجان التأكيد على مكانته 
فــي دعم صناعتنا المحلية، إضافة إلى 
اإلســهام في صناعة الترفيــه الدولية، 
ليكون واحداً مــن أهم المبادرات على 

للترحيــب  العالــم، وأتطلــع  مســتوى 
بجميــع ضيوف المهرجــان من جميع 
أنحاء العالم هنا في جدة، في ديســمبر 

المقبل بإذن هللا. »
يذكــر أن المهرجان ســيواصل إطالق 
المبــادرات والبرامج بهدف دعم رؤية 
2030 لتحويل المملكة إلى واحدة من 
أهــم الوجهات الســينمائية فــي العالم، 
بما فــي ذلك إطــالق صنــدوق البحر 
األحمــر الذي تم تصميمه لدعم تطوير 
وإنتاج وإنجاز المشــاريع واإلنتاجات 
الســعودية والعربية واإلفريقية، وذلك 
من خالل برامج تقام على مدار العام، 
بهدف دعم ســينما المنطقة والوصول 
بها إلى العالم. وقد دعم الصندوق حتى 
اآلن 97 مشروعاً، فيما سيتم اإلعالن 
عن المزيد من المشاريع خالل األشهر 
المقبلــة. كمــا أطلق المهرجــان معمل 
البحــر األحمر بالشــراكة مــع تورينو 
فيلــم الب وهو ورشــة إبداعية ومهنية 
مكثّفة لتطوير المشاريع على مدى 10 

أشهر.

فيلم األنمي السعودي "الرحلة" يرتشح لجائزة مهرجان "سيبتيميوس" السينمايئ يف هولندا

مانجــا  شــركة  ترشــحت   n
لإلنتــاج التابعــة لمؤسســة محمد 
بن ســلمان مســك لجائــزة أفضل 
جوائــز  ضمــن  تجريبــي  فيلــم 
مهرجــان ســيبتيميوس عــن فيلم 
»الرحلــة«،  الســعودي  األنمــي 
ويســتضيف مهرجان سيبتيميوس 
في أمستردام أبرز األفالم العالمية 
وســيقام فــي 7 جــوان 2022م. 
وذلــك دعماً لإلنتاجات ذات الرؤية 

واإللهــام وتقديــم األفــالم المميزة 
التي تــم إنتاجها عالميــاً حيث يتم 
اختيــار األفــالم المرشــحة علــى 
أســاس الجودة واألصالة والتفرد. 
وســيحضر حفــل توزيــع الجوائز 
مجموعــة واســعة مــن الفائزيــن 
بجوائــز عالميــة مثــل األوســكار 

وإيمي وجرامي وغيرها.
فيلــم األنمي الســعودي »الرحلة« 
يترشــح لجائزة أفضل فيلم تجريبي 

»ســيبتيميوس«  مهرجــان  فــي 
السينمائي في هولندا

الفيلــم تجربــة اســتثنائية   ويقــدم 
للمشــاهدين عبــر اســتخدام أربعة 
أنماط فنية مثل نمط األلوان المائية، 
النمــط الياباني التقليــدي ونمط فان 
جوخ. وعرضت ألول مره بشــكل 
لم يســبق له مثيل في أفالم الرسوم 

المتحركة.
مؤخــراً عرضــت شــركة مانجــا 
باللغــة  الرحلــة  فيلــم  لإلنتــاج 
اإلنجليزية على شاشــات المســرح 
الصيني بهوليــوود في مدينة لوس 
فيلــم  كأول  األمريكيــة  أنجلــوس 
سينمائي ســعودي وعربي يعرض 

في هذا المسرح العريق. 
كمــا ُعــرض الفيلــم ألول مرة في 
اليابان وتسع دول عربية. باإلضافة 
إلى توقيــع اتفاقيــات توزيع ألكثر 
مــن 15 دولة آســيوية وســتة دول 
أوروبية. الجدير بالذكر أنه يعد فيلم 
الرحلــة أول فيلم ســعودي عرض 
بتقنيــة الـــ 4DX. كما يتــاح الفيلم 
للمشــاهدة على منصات بث كبرى 
مثــل منصة »كرانشــي رول« في 
الواليــات المتحدة، ومنصة شــاهد 
العربيــة وأكثر مــن 20 منصة في 

اليابان.
وعلّــق الدكتــور عصــام بخــاري 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة مانجــا 
لإلنتاج والمنتــج التنفيذي للفيلم: » 
نفخــر اليوم بنجاح آخر يضاف إلى 
فيلم الرحلة حيث يعد الترشح لجائزة 
أفضــل فيلم تجريبي فــي مهرجان 
ســيبتيميوس نجاًحا لصناعة األفالم 
الســعودية والعربية. ونتيجة لنجاح 
االســتثمار في المواهب الســعودية 
والتــي نســعى دومــاً لتعزيزها في 
شركة مانجا لإلنتاج عبر شراكاتنا 
الدولية المختلفة، وســنواصل بإذن 
هللا مســيرة تصدير ثقافتنا وإبداعنا 

للعالم.«
فيلم الرحلة

يجســد فيلم الرحلة بقيــادة المخرج 
الياباني الشــهير كوبون شــيزونو، 
اإلرث التاريخــي العربــي، حيــث 
اســتوحيت الفكرة من تاريخ شــبه 
الجزيــرة العربيــة. يحكــي الفيلــم 
قصــة ملحميــة بنيت علــى التراث 
العربي ويــدور حول مجموعة من 
الرجــال الذيــن يدافعــون مدينتهــم 
المســالمة ضد عــدٍو بجيش ضخم، 
وذلك لتعزيز فكرة الخيال التاريخي 

لألجيال القادمة.
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بعد نجاحها في استقطاب مئات المتربصات في فن الخياطة والتفصيل 

األستاذة بشرى لكحل تفتح دورات للتعليم عن بعد 
في الحالقة والماكياج

n ال زالت الشــابة الطموحة 
صاحبــة 27 ربيعــا بشــرى 
بمدرســتها  المعروفة  لحــكل 
»بشرى أم أية« بمدينة عين 
الملــوك بواليــة ميلــة تصنع 
االســتثناء والتميــز وتفاجئ 
متابعاتها وطالباتها بالجديد.

 فبعــد النجــاح الكبيــر الــذي 
حققتــه فــي تصميــم األزياء 
األوانــس  آلالف  وتعليمهــا 
وخــارج  داخــل  والســيدات 
الوطن منذ ســنة 2016 إلى 
دروات  فــي   2022 غايــة 
تدريبية حضوريــة وعن بعد 
شــملت كل مــا تلبســه المرأة 
من ألبســة جاهزة كالســيكية 
إلــى فســتان العــروس الذي 
ذاع صيتــه داخليــا وخارجيا 
كبيــرا  نجاحــا  بــه  وحققــت 
إلــى تفصيــل ألبســة األطفال 
الرجاليــة وغيرها  واأللبســة 
من األلبسة التي باتت تستعمل 
مــن قبــل الورشــات وتحاك 
وتبــاع بجــودة عاليــة واتقان 

عبر ربوع الوطن.
 وبعد أن نالت عدة شــهادات 
هــذا  فــي  ووطنيــة  عالميــة 

التخصــص )الخياطــة والتفصيــل(، ها هي 
الشــابة بشــرى لكحل ابنة عين الملوك تعلن 
عبر مدرستها بشرى أم أية عن إقامة دورات 
حضورية لتعليم فن الحالقة والتجميل وكل ما 
يخص جمال العروس، وكاستثناء وتميز دائما 
لهذه الشــابة الطموحة أضافت إلى الدورات 
الحضورية في الحالقة دورات أخرى للتعليم 
عن بعد ســتتمكن من خاللها مئات الســيدات 
من اكتســاب مهنة مســتقبلية دون التنقل إلى 
المدرســة وتتحصل من خاللها المتربصات 
المشاركات على شــهادات معتمدة ومعترف 

بها لدى الهيئات واإلدارات العمومية.
 وقــد جاءت فكرة تقديــم دروس التعليم عن 
بعــد في فن الحالقة والتجميل وكل ما يخص 
أناقة المرأة والعروس حســب اآلنسة بشرى 
لكحــل بعد أن نجحت الــدورات المخصصة 
في فــن الخياطــة والتفصيل عبــر صفحتها 
على الفضاء األزرق »فايســبوك » كاشــفة 
بــأن األيــام القادمــة ســتحمل الكثيــر مــن 
المفاجــآت لمتابعاتهــا وكل الطالبات اللواتي 
يزاولــن دروســهن بالمدرســة أو عــن بعد 
وهــو ما تعودت عليه فــي كل مرة  في ظل 
الدعــم الكبير الذي تتلقــاه من طرف والديها 
الكريمين وأخوتهــا وكذا طالباتها ومتابعاتها 
فــي مشــوارها التعليمي الجاد الذي ســيعود 
بالفائدة على الفرد والمجتمع .                                                                                            
                                     عبد الحليم بالل 

حرارة األرض قد ترتفع 1.5 درجة 

مئوية يف السنوات الخمس المقبلة

n قالت المنظمة العالمية لألرصاد 
الجوية يوم االثنيــن إن ثمة احتماال 
نســبته 50 في المئة الرتفاع حرارة 
فــوق  1.5 درجــة مئويــة  األرض 
مســتويات ما قبل الثورة الصناعية، 
ولــو لفتــرة وجيــزة، بحلــول عــام 

.2026
وال يعنــي ذلــك أن العالم ســيتجاوز 
مستوى ارتفاع حرارة األرض على 
المــدى الطويــل البالــغ 1.5 درجة 
مئويــة والــذي وضعه العلمــاء كحد 
أقصــى لتجنب تغير المناخ على نحو 

ينذر بكارثة.
إال أن ارتفــاع حــرارة األرض 1.5 
درجــة مئويــة على مدى عــام يمكن 
أن يشــي بتجاوز ذلك المستوى على 

المدى الطويل.
وقــال األمين العــام للمنظمة العالمية 
تــاالس  بيتــري  الجويــة  لألرصــاد 
»نقترب بشكل ملموس من الوصول 
مؤقتــا إلــى المســتوى األدنــى الذي 
يســتهدفه اتفاق باريس«، في إشــارة 
إلــى اتفاقــات المنــاخ التــي جــرى 

اعتمادها عام 2015.

ومنــذ عــام 2015، يتزايــد احتمال 
تخطــي مســتوى 1.5 درجــة مئوية 
خالل فترة قصيــرة. فقد قدر العلماء 
عام 2020 احتمال الوصول إلى هذا 
المستوى بنسبة 20 في المئة، قبل أن 
يرفعوا تلك النسبة العام الماضي إلى 

40 في المئة.
ويمكــن أن يحمــل ارتفــاع حــرارة 
األرض 1.5 درجــة مئويــة آثــارا 
وخيمــة كإتــالف شــعاب مرجانيــة 
وانحســار الغطاء الجليــدي البحري 

في القطب الشمالي.
وكان قادة العالم قــد تعهدوا بموجب 
اتفاقيــة باريــس عــام 2015 بمنــع 
تخطــي عتبة 1.5 درجة مئوية على 
المــدى الطويــل، لكنهم فشــلوا حتى 
اآلن فــي خفض االنبعاثــات الغازية 

المسببة للتغير المناخي.
ومــن شــأن األنشــطة والسياســات 
الحاليــة أن تضع العالم على مســار 
األرض  حــرارة  درجــات  ارتفــاع 
بنحو 3.2 درجة مئوية بحلول نهاية 

القرن.
                               )رويترز(

انتهاء عملية فرار مجرم خطري بمساعدة من حارسته بالقبض عليهما

n أعلنــت الشــرطة األميركية 
أّنهــا ألقــت القبــض فــي والية 
»خطيــر  مجــرم  علــى  إنديانــا 
للغايــة« فّر في 29 أفريل بفضل 
مســاعدة من حارســة في سجنه 

التي أوقفت بدورها.
وقــال الشــريف ريك ســينغلتون 
للصحافييــن إّن »كايســي وايت 

موجود مجّدداً بحالة احتجاز«.
وأضاف أّن الحارســة في السجن 
فيكي وايت التي تشــتبه السلطات 
بأنّها ساعدت السجين على الفرار 
وتــوارت مــّذاك عــن األنظــار 
أُوقفــت بدورهــا لكنّهــا أصيبت 

بجروح خالل عملية توقيفها.
وباهتمام كبير تابــع األميركيون 
عملية الهروب هذه ال سيّما وأنّها 

اكتست طابعاً رومانسياً لحصولها 
علــى خلفية ما يُعتقــد أنّها عالقة 
حــّب جمعــت بين شــخصين ال 
يجمع بينهما ســوى اسم عائلتهما 

مع أّن ال صلة قرابة بينهما.
والتناقضــات بين وايــت الرجل 
أن  مــن  أكثــر  المــرأة  ووايــت 
تحصى، فهو مجــرم خطير يبلغ 
من العمــر 38 عاماً ويزيد طول 
قامتــه على المترين وهي موظفة 
مثاليــة تبلغ من العمــر 56 عاماً 

وقصيرة القامة.
وبــدا واضحــاً أّن عمليــة الفرار 
ُدرســت بــأدّق تفاصيلهــا، وكان 
عنصــر المفاجأة فيهــا تاّماً، إذ لم 
يكــن ليخطــر ببال أحــد وجوب 
الحــذر من وايت التي لم تتســبّب 

يومــاً بأّي مشــاكل ضمــن إدارة 
ســجن مدينة فلورنــس الصغيرة 
فــي واليــة أالبامــا الواقعــة في 

جنوب الواليات المتحدة.
باتــت فيكــي وايــت مــن أكثــر 
فــي  المطارديــن  المطلوبيــن 
الواليــات المتحــدة، مــع أن قائد 
الشــرطة فــي المنطقــة وصفهــا 
بأنهــا »الموظــف النموذجــي«، 
العــام فــي  المدعــي  واعتبرهــا 
المقاطعة »الشــخص األكثر أهاًل 
للثقــة فــي الســجن«، هــي التي 
كانت تشــرف مــن قبل شــرطة 
مقاطعــة لودرديل علــى عمليات 

نقل السجناء.
عندما حضرت فيكي إلى ســجن 
فلورنــس صبــاح الجمعــة ألخذ 
كايسي وايت بذريعة كاذبة مفادها 
أنــه ســيخضع لتقييــم نفســي في 
المحكمة، كانت تنتظرها ســيارة 
مركونــة فــي موقف للســيارات 
بمركز تســوق قريب، اشــترتها 

خصيصاً لعملية الفرار.
ســجلتها  التــي  اللقطــات  أن  إال 
كاميــرات المراقبة في الســجن، 
لم توِح بأّي تعــاون بين العمالق 
الموشــوم والمسؤولة في السجن. 
فهــي تمســك لــه البــاب لكنّها ال 
توجه أي نظــرة إليه حتى لحظة 

إدخالــه ســيارة الشــرطة مكبّــل 
اليدين والقدمين. ثم أغلقت الباب 
بحــذر وانطلقــت بالســيارة بُعيد 

الساعة 9,30 صباحاً.
ولم يتنبّه أحد إلى فيكي وكايســي 
إال بعد ساعات عّدة، قرابة الثالثة 

والنصف من بعد الظهر.
اهتمــام  المطــاردة  وأثــارت 
التواصــل  وســائل  مســتخدمي 
االجتماعــي فــي المنطقــة الذين 
طالــت تعليقاتهــم الوكالــة التــي 
اشــترت منهــا فيكي وايــت هذه 

السيارة.
وتعــود بدايــة هذه القصــة، التي 
قــد تكــون قصة حب، إلــى العام 

.2020
فكايســي وايت الذي كان يقضي 
عقوبــة بالســجن 75 عامــاً فــي 
ســجن الوالية بجرائم مــن بينها 
خطــف وســطو ومحاولــة قتل، 
أعلن فجأة يومها مســؤوليته عن 

قتل امرأة قبل خمس سنوات.
لم يدم اعترافه طوياًل - إذ دفع في 
النهاية ببراءته فــي القضية التي 
ال تزال قيد النظر فيها - لكّن هذا 
كان سبباً لنقله إلى سجن مقاطعة 
لودرديل، حيث تبلّغ بتوجيه تهمة 
القتــل إليــه، وهناك التقــى فيكي 

وايت للمرة األولى.

وجه مارلني مونرو بـ 195 مليون دوالر

النجمــة  لوجــه  لوحــة  بيعــت   n
األميركيــة الراحلــة مارليــن مونــرو، 
رســمها أيقونة موســيقى البــوب آندي 
وارهول في ســتينيات القرن الماضي، 
فــي مزاد مقابــل 195 مليــون دوالر، 
وهــو رقم قياســي لعمل لفنــان أميركي 

يباع في مزاد.
واللوحــة المســماة »شــوت ســيج بلــو 
مارلين« تأتي ضمن سلسلة من الصور 
الشــخصية التي رسمها وارهول للممثلة 

في أعقاب وفاتها عام 1962.
وبيعــت اللوحة في مزاد لدار كريســتيز 
في نيويــورك، أمــس االثنيــن، وبلغت 
القيمــة التقديريــة للوحة قبــل البيع نحو 

200 مليون دوالر، وفقا لرويترز.
وكســرت عمليــة البيــع الرقم القياســي 
الســابق لعمل فنــي أميركي يعرض في 
مــزاد، حيــث بيعت عــام 2017 لوحة 
لجان ميشيل باسكيات تعود لعام 1982 

مقابل 110.5 مليون دوالر.
وتعــد اللوحة التي تحاكــي وجه مونرو 
عام 1964، بشــعر أصفر المع ووجه 

وردي وظــل عين أزرق فاتــح، واحدة 
من 5 لوحات رسمها وارهول لمونرو.

 وكانــت هــذه اللوحة مملوكة لمؤسســة 
تومــاس ودوريــس أمان فــي زوريخ، 
وســتعود جميع عائدات البيع للمؤسســة 
التــي تكــرس جهودهــا لتحســين حيــاة 

األطفال في جميع أنحاء العالم.
واعتمــد وارهــول فــي رســم اللوحــة 
علــى صورة ترويجيــة لمونرو من فيلم 

»نياغرا« عام 1953.
ويشــير عنوانها إلى حادثــة أطلقت فيها 
امــرأة النار من مســدس على مجموعة 
مــن 4 صــور لمارليــن فــي اســتوديو 
وارهول، على الرغم من أن هذه اللوحة 

لم تصبها رصاصة.
وكانت مونرو واحدة من بين أبرز نجوم 
هوليــوود قبــل أن تلقى حتفهــا بجرعة 
زائــدة مــن المخــدرات فــي منزلها في 
لوس انجلوس يــوم الرابع من أوت عام 

.1962
أمــا الفنان وارهول فقد توفــي في العام 

.1987

كولومبيا.. شعب "كونا" يتشبث بتقاليده بعيدا عن الحداثة
n رصــدت عدســة األناضــول 
الحيــاة اليوميــة لمجموعــة من 
الســكان األصلييــن فــي مدينــة 
أونغويــا بمنطقــة تشــوكو فــي 

كولومبيا.
ويواصــل شــعب »كونــا« الذي 
ينتمــي للســكان األصلييــن نمط 
حياته البعيد عن مظاهر الحداثة.

ويطلــق أبنــاء هذا الشــعب على 
أنفسهم اسم »دولي« أو »تولي« 

ويعني »إنسان« بلغتهم.
ويتشــبث أفــراد هــذه الجماعــة 
بتقاليدهم وطقوسهم المتوارثة منذ 

قرون.
وتشتهر نساء هذه الفئة من السكان 
األصلييــن بحياكــة المنســوجات 
اليدوية التي تعرف بفن »موال«.
وتشكل تلك المنسوجات العنصر 
األساســي في المالبــس التقليدية 

للنساء.
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إحرتافية .. إخراج متميز وأسعار  تنافسية 

لإلتصال : 

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن
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مكتب االستاذ نبيل عثامنة  
محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء  برج بوعريريج

رقم الهاتف : 035.64.03.64
نشر مستخرج قائمة شروط البيع لعقار مشاع

بمقتضى احكام المادة 748 من قانون االجراءات المدنية و االدارية
بطلــب من/قبايلــي يحــي بــن محمــد لخضــر - قبايلــي حســين بــن محمــد لخضــر - قبايلــي 
ــت  ــة بن ــي فضيل ــد لخضــر - قبايل ــن محم ــي مســعود ب ــد لخضــر - قبايل ــن محم ســفيان ب

ــة بنــت مســعود. مســعود - قبايلــي كفي
الساكنون بـــ / حي حشمي سطيف

ضد: جدي فريدة بنت دباش بــ/ رأس الوادي
- بنــاءا علــى الحكــم الصــادر عــن محكمــة رأس الوادي قســم العقاري فــي 2021/12/08 
ــة  ــة التنفيذي ــور بالصيغ ــرس 21/02879 و الممه ــة 21/01544 فه ــم قضي ــت رق تح

بتاريــخ 2022/04/10 تحــت رقــم 22/419.
- افــراغ الحكــم الصــادر عــن محكمــة الحــال بتاريــخ 2020/09/23 تحــت رقــم فهــرس 
1442 و المصادقــة علــى تقريــر خبــرة الخبيــر بوســام حالــد المودعــة لــدى أمانــة ضبــط 
ــن  ــة بي ــة الشــياع القائم ــاء حال ــة انه ــم 38 وبالتبعي ــخ 2021/01/19 رق ــة بتاري المحكم
ــة 69  ــى قســم 55 مجموعــة ملكي ــزاع ينتمــي ال ــار محــل الن ــي العق أطــراف الدعــوى ف
ــزاد  ــه بالم ــم ببيع ــوادي و الحك ــراس ال ــع ب ــع الواق ــر مرب ــي 101.12 مت ــاحة حوال مس
ــار جزائــري. العلنــي بســعر افتتاحــي  قــدره 16.000.000 دج ســتة عشــر مليــون دين
ــرة  ــف الخب ــا مصاري ــا فيه ــة بم ــف القضائي ــده المصاري ــع ض ــع و المرج ــل المرج تحمي

ــم. ــاوي بينه ــري بالتس ــار جزائ ــف دين ــون أل ــة وثالث ــغ 35000 دج خمس بمبل
- حــدد الســعر االفتتاحــي بمبلــغ قــدره 16.000.000 دج ســتة عشــر مليــون دينــار 

ــري جزائ
على ذلك وبمقتضى المواد 786 و 787 من قانون االجراءات المدنية واالدارية 

وعليــه يعلــن المحضــر القضائــي االســتاذ عثامنــة نبيــل عــن ايــداع قائمــة شــروط 
البيــع لــدى أمانــة ضبــط 2022/04/24 تحــت رقــم 22/19 كمــا تــم تحديــد جلســة 
االعتراضــات ليــوم 2022/05/24 علــى الســاعة 11.00 صباحــا بمكتــب الســيد)ة( 
رئيــس)ة( محكمــة رأس الــوادي , ولالطــالع علــى قائمــة شــروط البيــع االتصــال بمكتــب 
المحضــر القضائــي المحــدد اعــاله او بأمانــة ضبــط المحكمــة, كمــا ان تقديــم االعتراضــات 
يكــون بموجــب عريضــة كتابيــة تقــدم الــى الســيد رئيــس المحكمــة بثالثــة 03 أيــام علــى 

ــك. ــي ذل ــخ الجلســة وإال ســقط الحــق ف ــل تاري ــل قب االق
المحضر القضائي 

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

رقم الهاتف : 035.64.03.64
إعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني

المادة 748 من قانون اإلجراءات المدنية و االدراية
 

بمقتضى احكام المادة 749 من قانون االجراءات المدنية و االدارية
بنــاء علــى الحكــم الصــادر عــن محكمــة راس الــوادي قســم العقــاري فــي 2020/06/03 
تحــت رقــم قضيــة 19/02248 فهــرس 20/00792 المؤيــد بالقــرار الصــادر عــن 
ــم  ــخ 2021/10/07 تحــت رق ــة بتاري ــة العقاري ــج الغرف ــرج بوعريري ــس قضــاء ب مجل
فهــرس 21/01702 و الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة بتاريــخ 2022/01/27 تحــت رقــم 

.2022/67
الفاصل في النزاع المطروح بين 

هارون عمار بن احمد    الساكن ب/ حي 19 أوت بلدية رأس الوادي
ضــد : هــارون حســان بــن احمــد- هــارون حســان بــن احمــد- هــارون النذيــر بــن احمــد- 
ــد-  ــت احم ــة بن ــارون نادي ــد- ه ــت احم ــة بن ــارون حبيب ــد- ه ــت احم ــدة بن ــارون حمي ه

ــوادي. ــة راس ال ــارون بلدي ــا بمزرعــة ه ــد. الســاكنون جميع ــت احم ــرة بن ــارون خي ه
-بمقتضــى االمــر الصــادر عــن رئيــس محكمــة راس الــوادي فــي 2022/04/25 تحــت 

رقــم 2022/68 بإعــادة بيــع العقــار المشــاع بالمــزاد العلنــي.
- يعلــن االســتاذ عثامنــة نبيــل محضــر قضائــي بانــه سيشــرع فــي البيــع بالمــزاد العلنــي 
ــى  ــة ال ــة المنتمي ــل فــي : القطعــة االرضي ــار المشــاع بيــن األطــراف اعــاله و المتمث للعق
ــمى  ــكان المس ــة بالم ــار 40 ار الواقع ــاحتها 04 هكت ــم 08 مس ــة 08 قس ــة ملكي مجموع
مزرعــة بيرتــرون     بلديــة راس الــوادي دائرتهــا المدنيــة و دائرتهــا العقاريــة راس 
ــوادي والــق2022/05/25 علــى الســاعة الحاديــة عشــر صباحــا بمقــر محكمــة راس  ال
ــار جزائــري  ــغ مليونــي دين ــع بالمــزاد العلنــي و حــدد الســعر االفتتاحــي بمبل ــوادي للبي ال

دج(  2000.000.00  (
 - شــروط البيــع : إضافــة الــى الشــروط المذكــورة فــي دفتــر الشــروط فــإن الراســي عليــه 
ــف والرســوم  ــع )1/5( ثمــن والمصاري ــزام بدف ــف و االلت ــة المصاري ــزاد يتحمــل كاف الم

المســتحقة فــور رســو المــزاد و بدفــع المبلــغ المتبقــي فــي ثمانيــة ايــام )08(.
ــرج  ــة ب ــط محكم ــة ضب ــر الشــروط بأمان ــى دفت ــن االطــالع عل ــر يمك ــات أكث - ولمعلوم

ــاله. ــوان أع ــي بالعن ــر القضائ ــب المحض ــج أو بمكت بوعريري
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب االستاذ/ بوناب سمير محضر قضائي

لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
محكمة رأس الوادي

الكائن مقره: بشارع صالح مازوز رأس الوادي.
الهاتف: 07.96.69.93.87

نشر مستخرج من قائمة شروط البيع 
طبقا للمادة 748 من قانون االجراءات المدنية و االدارية

- بطلب من المدعو)ة( / -1 بن جدو سالم ابن عيسى . العنوان قرية الشفاء بلدية خليل.
-02 بن جدو فطيفة بنت عيسى العنوان قرية الشفاء بلدية خليل.
-03 بن جدو كفية بنت عيسى العنوان قرية الشفاء بلدية خليل.

ــى  ــت عيس ــة بن ــدو حبيب ــن ج ــل. -05 ب ــة خلي ــفاء بلدي ــة الش ــوان قري ــى العن ــت عيس ــدة بن ــدو ح ــن ج -04 ب
ــل. ــة خلي ــفاء بلدي ــة الش ــوان قري العن

ضد/ بن جدو الحاج العنوان قرية الشفاء بلدية خليل.
- الســند التنفيــذي/ تنفيــذا للحكــم الصــادرة عــن محكمــة رأس الــوادي القســم العقــاري بتاريــخ: 04/01/2022 
فهــرس رقــم 22/00020 جــدول رقــم 22/01638 المرفــق بشــهادة عــدم االســتئناف المؤرخــة فــي 
رقــم   21/03/2022 فــي  المؤرخــة  التنفيذيــة  بالصيغــة  الممهــور  و   ،22/138 رقــم   13/03/2022

2022/369 و المتضمــن بيــع العقــار و المتمثــل فــي: 
- تعييــن العقــار : قطعــة ارض تقــع بقريــة اوالد بلحــاج بلديــة خليــل مســاحتها 08 هكتــار ، 32 أر و 49:ســنتار 

تنتمــي الــى قســم 29 مجموعــة ملكيــة 74.
-حــدود الملكيــة 74 قســم 29: شــماال ملكيــة ســباعي/بن جــدو / هويبــي/ كريفــة. شــرقا: ملكيــة درو / بــن زاوي/ 

بــركان. غريبــا: شــعبة. جنوبــا: ملكيــة بــن جــدو حمــود.
مساحة العقار: 08 هكتار ،27 أر و 49 سار.

ــا  ــوادي ، وواليته ــة رأس ال ــل و القضائي ــة خلي ــة بلدي ــي ، و المدني ــر قاصــد عل ــة بى ــا العقاري ــرة محافظته دائ
ــج. ــرج بوعريري ب

أصــل الملكيــة: الــت الملكيــة اإلجــراء االولــي لالشــهار : ترقيــم بالســجل العقــاري تطبيقــا الحــكام المــادة 14 
ــداع حجــم : 09 تربيعــة 2971. ــد فــي : 15/03/2005 اي مــن المرســوم 63/76 المعــدل و المتمــم . التقيي
ــا مــن الســعر االفتتاحــي القــدر  ــدة انطالق ــه البيــع يخضــع للمزاي ــار: يبقــى الســعر المــرأة ب ــد ثمــن العق - تحدي
ــا  ــري )8324900دج( وفق ــار جزائ ــف و تســعمائة دين ــة و عشــرين ال ــة و أربع ــن و ثالثمائ ــان ماليي ب/ ثم
ــوادي  ــة رأس ال ــط محكم ــة  ضب ــة بأمان ــك« المودع ــع مال ــن دريمي ــر »ب ــن طــرف الخبي ــزة م ــرة المنج للخب
بتاريــخ: 18/03/2021 رقــم 21/193 المعيــن بموجــب حكــم الصــادر عــن رئيــس المحكمــة رأس الــوادي.
ــة  ــج محكم ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــي ادى اختصــاص مجل ــاب محضــر قضائ ــمير بون ــتاذ/ س ــم االس - يعل
رأس الــوادي الكالــم مكتبــه بشــارع صالــح مــازوز رأس الــوادي، بانــه تــم ايــداع قائمــة شــروط البيــع العقــار 
ــم: 21/ا  ــت رق ــخ: 24/05/2022 تح ــوادي بتاري ــة رأس ال ــط محكم ــة ضب ــة بأمان ــاله و المودع ــن اع المعي

ق ش ب/ 2022 .
- و قــد حــددت جلســة النظــر فــي االعتراضــات المحتملــة يــوم 24/05/2022 علــى الســاعة : الحاديــة عشــر 

صباحــا بمحكمــة رأس الــوادي ، علــى ان تحــدد جلســة البيــع بتاريــخ الحــق.
و لــكل االســتعالمات او االطــالع علــى قائمــة شــروط البيــع االتصــال بالمكتــوب بالعنــوان المذكــور اعــاله او 

علــى رقــم الهاتــف: 07.96.69.93.87 ، أو بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي.
المحضر القضائي

الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة 

دائرة القل 
بلدية الشرايع

مصلحة البناء و االشغال
مكتب التعمير و البناء
رقم. 1061 /2022

إعالن بإعداد شهادة حيازة

ــي 27/07/1991  ــؤرخ  ف ــم 91/254 الم ــدي رق ــوم التنفي ــا للمرس طبق
ــازة و تســليمها . المتضمــن إعــداد شــهادة حي

فان السيد  كحيل بشير بن مولود     
المولود في / 11/09/1970 بالقل  

الساكن عين أغبال – بلدية الشرايع
قــد قــدم ملفــا لبلديــة القــل مدعيــا إمتالكــه لعقــار طالبــا إثبــات هــذه الملكيــة 

بتحريــر شــهادة الحيــازة للعقــار التالــي .
العقــار عبــارة عــن قطعــة أرض شــاغرة بالمــكان المســمى طبــة الولجــة- 

بلديــة الشــرايع    مســاحتها االجماليــة .1435.00 م² يحدهــا مــن .
الجهة الشرقية. القطعة رقم 3239.

الجهة الغربية. القطعة رقم . 3241 و القطعة رقم 3241 مكرر.
الجهة الشمالية . طريق و باقي القطعة
الجهة الجنوبية. القطعة رقم . 3239

فعلــى أي شــخص لديــة اعتــراض علــى هــده شــهادة الحيــازة أن يقــدم طلبــا 
ــدة شــهرين  ــدي خــالل م ــس الشــعبي البل ــس المجل ــيد رئي ــى الس ــا ال كتابي

ابتــداء مــن تاريــخ نشــر االعــالن فــي جريــدة وطنيــة.

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

رقم الهاتف : 035.64.03.64
إعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني

المادة 748 من قانون اإلجراءات المدنية و االدراية
 

بمقتضى احكام المادة 749 من قانون االجراءات المدنية و االدارية
ــاري فــي 2020/06/03  ــوادي قســم العق ــى الحكــم الصــادر عــن محكمــة راس ال ــاء عل بن
بالقــرار الصــادر عــن  المؤيــد  تحــت رقــم قضيــة 19/02248 فهــرس 20/00792 
مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الغرفــة العقاريــة بتاريــخ 2021/10/07 تحــت رقــم 
ــم  ــت رق ــخ 2022/01/27 تح ــة بتاري ــة التنفيذي ــور بالصيغ ــرس 21/01702 و الممه فه

.2022/67
الفاصل في النزاع المطروح بين 

هارون عمار بن احمد    الساكن ب/ حي 19 أوت بلدية رأس الوادي
ــد-  ــن احم ــر ب ــد- هــارون النذي ــن احم ــد- هــارون حســان ب ــن احم ضــد : هــارون حســان ب
هــارون حميــدة بنــت احمــد- هــارون حبيبــة بنــت احمــد- هــارون ناديــة بنــت احمــد- هــارون 

ــوادي. خيــرة بنــت احمــد. الســاكنون جميعــا بمزرعــة هــارون بلديــة راس ال
ــت  ــي 2022/04/25 تح ــوادي ف ــة راس ال ــس محكم ــن رئي ــر الصــادر ع -بمقتضــى االم

رقــم 2022/679.
- يعلــن االســتاذ عثامنــة نبيــل محضــر قضائــي بانــه سيشــرع فــي البيــع بالمــزاد العلنــي للعقــار 
ــى مجموعــة  ــة ال ــة المنتمي ــل فــي : القطعــة االرضي ــن األطــراف اعــاله و المتمث المشــاع بي
ملكيــة 29 قســم 08 مســاحتها 07 هكتــار 01 ار 25 ســار الواقعــة بالمــكان المســمى مزرعــة 
قــارو  بلديــة راس الــوادي دائرتهــا المدنيــة و دائرتهــا العقاريــة راس الــوادي والقضائيــة راس 

الــوادي واليــة بــرج بوعريريــج.
يــوم 2022/05/25 علــى الســاعة الحاديــة عشــر صباحــا بمقــر محكمــة راس الــوادي 
ــري )  ــار جزائ ــن دين ــة ماليي ــغ خمس ــي بمبل ــعر االفتتاح ــدد الس ــي و ح ــزاد العلن ــع بالم للبي

دج(  5000.000.00
 - شــروط البيــع : إضافــة الــى الشــروط المذكــورة فــي دفتــر الشــروط فــإن الراســي عليــه 
المــزاد يتحمــل كافــة المصاريــف و االلتــزام بدفــع )1/5( ثمــن والمصاريــف والرســوم 

ــام )08(. ــة اي ــي ثماني ــي ف ــغ المتبق ــع المبل ــزاد و بدف ــور رســو الم المســتحقة ف
- ولمعلومــات أكثــر يمكــن االطــالع علــى دفتــر الشــروط بأمانــة ضبــط محكمــة بــرج 

بوعريريــج أو بمكتــب المحضــر القضائــي بالعنــوان أعــاله.
المحضر القضائي

حكم بالحجر

حكمــت المحكمــة حــال فصلهــا فــي قضايــا شــؤون األســرة علنيــا حضوريــا 
فــي اول درجــة :

- في الشكل: قبول الدعوى. 
فــي الموضــوع: الحجــر علــى المدعــى عليــه صغيــر عمــار ابــن الصغيــر 
، و تعييــن المدعيــة طــار مليــة ابنــة العيــد مقدمــا عليــه مــن اجــل رعايتــه و 
القيــام بشــؤونه القانونيــة و االداريــة و الماليــة ، مــع االمــر بنشــر ملخــص 
ــف  ــا بالمصاري ــة و تحميله ــن المدعي ــعي م ــم بس ــذا الحك ــوق ه ــن منط م

القضائيــة. 
بــذا صــدر الحكــم و افصــح بــه جهــارا بالجلســة العلنيــة المنعقــدة بالتاريــخ 
المذكــور اعــاله ، و بصحتــه امضينــا اصلــه نحــن الرئيــس و اميــن الضبط.

الرئيس )ة(                                           امين الضبط



n      ماهو الذنب الذي ال تقبل توبته ؟
التوبــة هي اإلنابة والرجوع إلى هللا والندم على ارتكاب 
الذنــب والمعصية وينبغي على كل مســلم ومســلمة أن 
يبــادرا بالتوبة والرجوع إلى هللا تعالى ســريعا، فال أحد 
يدري متى ينتهي أجله ، من هنا تنبع أهمية معرفة متى 
ال يقبل هللا توبة العبد وتغلق أبوابها أمامه ، ومتي يغلق 
باب التوبة، وهل يقبل هللا التوبة من الكبائر ؟، وما هي 

الذنوب التي ال تغفر بالتوبة ؟
فقد ثبت أن التوبة باللسان مع عزم القلب على العود إلى 
المعصية مرفوضة، بل تعتبر هى نفسها معصية، أما من 
أذنب وتاب وأذنب وتاب عدة مرات يتوب هللا عليه ولكن 
فى حالة إذا لم يصل اإلنســان لمرحلة اإلســهتانة بالذنب 
بمعنى انه ال يفعل اإلنســان الذنب ويكرره ويقول سيغفر 
هللا لي فإذا غلبه هواه أو شــيطانه ففعل الذنب فليســتغفر 
هللا وليظن باهلل ظناً حســناً، فإن هللا سبحانه وتعالى يتوب 
علــى من تاب لقوله تعالى ) ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْســَرُفوا 
نُوَب  َ َيْغِفُر الذُّ ِ ۚ إِنَّ هللاَّ ْحَمِة هللاَّ َعلَٰى أَنُفِسِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمن رَّ
ِحيُم(، ســورة الزمر اآلية 53  َجِميًعــاۚ  إِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ
.وفــى الحديث الشــريق لقول رســول هللا صلى هللا عليه 
وســلم » والذي نفســي بيده لــو لم تذنبــوا لذهب هللا بكم 

ولجاء بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون هللا فيغفر لهم«.
كما ورد أن اإلنســان مهما أخطــأ عليه أن يتوب إلى هللا 
وعليــه أن يكرر التوبة لعلــه يموت وهللا راض عنه، هللا 
يقبل توبة التائب ما لم يغرر، وهللا يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار، وعليك أن تعلم بأن صدق التوبة ال يتنافى 
مع كون اإلنســان ضيعًفا يرجع للذنب مرة أخرى فلســنا 
معصومين ولســنا مالئكة وإال فلما سمى هللا تعالى نفسه 

جل وعال غافًرا وغفــوًرا وغفاًرا، فالذي يتوب عليه ان 
يكون صادًقا في التوبة إن إســتقام فبها ونعمة وإن أخطأ 
مــرة أخرى فعليه أن يتوب مرة أخرى، فالتوبة النصوح 
هى أن يستشــعر اإلنســان فيها ضعفه وعجزه ويقر بهذا 
الذنــب بينــه وبين ربــه، ويطلــب منه أن يســامحه فهذا 
اعتــراف هلل أنه تاب وندم علــى ما فعل، قائاًل: أن التوبة 

عمل قلبي يفيض على الجوارح.
الذنوب التي ال تغفر بالتوبة هي كبائر الذنوب ، حيث إن 
هناك ذنوب ال يغفرها هللا سبحانه وتعالى لصاحبها إن لم 

يتب منها توبًة نصوًحا قبل الموت، ومنها:
َ اَل َيْغِفُر  • الّشرك األكبر: قال سبحانه و تعالى: » إِنَّ ٱهللَّ
أَن يُْشــَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك لَِمن َيَشــاء « اآلية 48 
من ســورة النساء، وقال صلّى هللا عليه وسلّم: » من لقي 
هللا ال يشرك به شيًئا دخل الجنّة، ومن لقيه يشرك به شيًئا 

دخل النّار «، رواه مسلم .
• الّشــرك األصغر: وهناك قوالن في ذلك، القول األّول 
أنّه تحت المشــيئة، ، وأّما القول الثّاني فإنّه تحت الوعيد، 

وهو الذي مال إليه بعض أهل العلم والفقهاء.
• حقوق النّاس ومظالمهم، فقد روى البخاري في الرقاق، 
عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلّى 
هللا عليه وســّلم: » من كانت عنده مظلمة ألخيه فليتحلله 
منهــا، فإنّــه ليس ثــّم دينار وال درهم، مــن قبل أن يؤخذ 
ألخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أُخذ من سيئات 
أخيه فطرحت عليه «، و قال رســول هللا صلّى هللا عليه 
وســلّم: » إّن المفلــس من أّمتي يأتي يــوم القيامة بصالة 
وصيام وزكاة، ويأتي وقد شــتم هــذا، وقذف هذا، وأكل 
مال هذا، وســفك دم هذا، وضرب هــذا، فيُعطى هذا من 

حســناته، وهذا من حســناته، فإن فنيت حســناته قبل أن 
يُقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثّم ُطرح 

في النّار «، رواه مسلم في البر والصلة واآلداب.
• القتــل، وذلــك ألّن القتل حــّق يتعلق بــه ثالثة حقوق، 
وهي: حّق هللا ســبحانه وتعالى، وحــّق الولي والوارث، 
وحــّق المقتــول، فأّمــا حــّق هللا ســبحانه وتعالــى يزول 
بالتوبــة، وأّما الــوارث فإنّه مخيّر بين ثالثة أشــياء: إّما 
القصــاص، وإّما العفو إلى غير عــوض، وإّما العفو إلى 
مال، وبالتالــي يبقى حّق المقتول، فعن جندب رضي هللا 
عنــه قال: حّدثنــي فالن أّن رســول هللا - صلّى هللا عليه 
وســلّم - قال: »يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة، فيقول: 
ســل هــذا فيم قتلني؟ فيقــول: قتلته على ملــك فالن، قال 
جنــدب: فاتَِّقهــا «، رواه النســائي في تحريــم الدم، قال 
ابــن القيم رحمــه هللا: » فالّصواب وهللا أعلم أن يقال: إذا 
تاب القاتل من حّق هللا، وســلم نفســه طوًعا إلى الوارث، 
ليســتوفي منه حّق موروثه: سقط عنه الحّقان، وبقي حّق 
الموروث ال يضيّعه هللا. ويجعل من تمام مغفرته للقاتل: 
تعويــض المقتــول، ألّن مصيبته لــم تنجبر بقتــل قاتله، 
والتّوبة النّصوح تهدم ما قبلها، فيعوض هذا عن مظلمته، 

وال يعاقب هذا لكمال توبته«.
من هو الذي ال تقبل توبته ؟

 ورد فــي قولــه تعالى : »َولَْيَســِت التَّْوَبُة لِلَِّذيــَن َيْعَملُوَن 
يَِّئاِت َحتَّٰى إَِذا َحَضَر أََحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل إِنِّي تُْبُت اآْلَن  السَّ
ِئَك أَْعَتْدَنــا لَُهْم َعَذاًبا  َواَل الَِّذيــنَ َيُموتُــوَن َوُهْم ُكفَّــاٌر  أُولَٰ
أَلِيًما« اآلية 18 من سورة النساء، حيث بين سبحانه من 
ال تقبل توبتهم فقال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات 
حتــى إذا حضــر أحدهم المــوت قال إني تبــت اآلن وال 
الذين يموتون وهم كفار ، أي: وليست التوبة مقبولة عند 
هللا بالنســبة للذين يعملون السيئات ويقترفون المعاصي، 
ويســتمرون على ذلك، حتى إذا حضر أحدهم الموت بأن 
شــاهد األحوال التــي ال يمكن معها الرجــوع إلى الدنيا، 
وانقطــع منه حبــل الرجاء في الحياة قــال إني تبت اآلن 
أي قــال في هذا الوقت الــذي ال فائدة من التوبة فيه: إني 

تبت اآلن .
متى يغلق باب التوبة ؟

ورد أن بــاب التوبة مفتــوح إال في وقتين ، إن هللا تعالى 
حــدد وقتين تقفل فيهما باب التوبة هما، األول أن يغرغر 
اإلنسان ومعنى يغرغر اإلنسان، أى أن تصل روحه إلى 
الحلقوم، والثاني: عند خروج الشــمس من المغرب، فَعْن 
اب رضَي هللاُ  ِ بِن ُعمَر بن الخطَّ ْحمن َعْبِد هللاَّ أبي َعْبِد الرَّ
م َقاَل: »إِنَّ هللا عزَّ  عنهما عن النَّبيِّ َصلّى هللاُ َعلَْيِه وَســلَّ
وَجلَّ يْقَبُل تْوبة العْبِد َمالَم يُغْرغِر« رواه الترمذي وقال: 

حديث حسٌن.
ومــن فضل هللا تعالى وكرمه بعباده أنه يقبل التوبة منهم 
إذا تابوا إليه من المعاصي والذنوب التي اقترفوها، ويظل 
قبــول التوبة وارًدا حتى يدرك اإلنســان العاصي الموت 
وتبلــغ الروح الحلقوم، حينئــذ لم تعد التوبة مقبولة، وهذا 
هــو المقصود بالغرغــرة الواردة في الحديث المســؤول 
عنــه. وقد أشــار هللا تعالى إلى هذا المعنــى أيًضا بقوله: 
ــيَِّئاِت َحتَّى إَِذا َحَضَر  »َولَْيَســِت التَّْوَبُة لِلَِّذيَن َيْعَملُوَن السَّ
أََحَدُهُم اْلَمْوُت َقــاَل إِنِّي تُْبُت اآْلَن َوال الَِّذيَن َيُموتُوَن َوُهْم 

ُكفَّاٌر« ]النساء:18[. 
كمــا جاء أن غلــق باب التوبــة عند طلوع الشــمس من 
مغربها وروى مسلم )2759( عن أبي موسى األشعري 
رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وســلم قال: »إِنَّ 
َ َعزَّ َوَجلَّ َيْبُسُط َيَدُه ِباللَّْيِل لَِيتُوَب ُمِسيُء النََّهاِر، َوَيْبُسُط  هللاَّ
ُس ِمْن  ــمْ َيَدُه ِبالنََّهاِر لَِيتُوَب ُمِســيُء اللَّْيِل، َحتَّى َتْطلَُع الشَّ

َمْغِرِبَها«،.وروى البخاري.
                                   عن صدى البلد بتصرف 

إسالميات

اللّهم إني أسألك صدق التوّكل عليك، 
وحسن الظّن بك، اللّهم ارزقنا قلوًبا سليمة، 

ونفوًسا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك 
تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت 

عاّلم الغيوب.

قرآننا شفاؤنا 
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ُ َعلَيِه  َم ٱللَّ ِ َفَقْد َحرَّ n  قال ســبحانه وتعالى:»إِنَُّه َمن ُيْشــِرْك ِبٱللَّ
ـٰــلِِميَن ِمْن أَنَصــاٍر « اآلية 72 من  ٱْلَجنَّــَة َوَمــْأَواُه ٱلنَّــاُر َوَما لِلظَّ

سورةالمائدة.

n   قــال الرســول صلــى هللا عليه وســلم :«َوالَِّذيــَن ُيْؤُتوَن َما 
آَتــْوا َوُقلُوُبُهْم َوِجلٌَة« َقالَْت َعاِئَشــُة: أَُهْم الَِّذيَن َيْشــَرُبوَن اْلَخْمَر 
يِق!! َولَِكنَُّهــْم الَِّذيَن َيُصوُموَن  دِّ َوَيْســِرُقوَن؟ َقاَل: اَل َيا ِبْنــَت الصِّ
ُقوَن َوُهْم َيَخاُفــوَن أَْن اَل ُيْقَبَل ِمْنُهْم أُولَِئَك الَِّذيَن  ـوَن َوَيَتَصدَّ َوُيَصلُـّ

ُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت« متفق عليه .

n التوبــة : التوبــة النصــوح هــو أن يقلع عــن الذنب في 
الحاضر، ويندم على ما سلف منه في الماضي، ويعزم على 
أن ال يفعل في المســتقبل، ثم إن كان الحق آلدمي رده إليه 

بطريقة«

n  التوبــة هي النــدم بالقلب، وترك المعصية في الحال، 
والعــزم على أال يعــود إلى مثلها، وأن يكــون ذلك حياء 

من هللا«
                                                           القرطبي 

 

ورد أن هللا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: »ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرُفوا 
نُــوَب َجِميًعاۚ  إِنَُّه ُهَو  َ َيْغِفُر الذُّ ِۚ  إِنَّ هللاَّ ْحَمــِة هللاَّ َعلَــٰى أَنُفِســِهْم اَل َتْقَنُطــوا ِمن رَّ
ِحيُم « اآلية 53 من ســورة الزمر، وبناء عليه فمهما بلغت ذنوب  اْلَغُفوُر الرَّ
الشــخص من الكبر، عليه أن يتوب، فاهلل ســبحانه وتعالى اليغلق باب التوبة 
في وجه عباده، كما أرشدنا رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم- إلى عمل يغفل 
عنه الكثيرون فيما يقبل هللا سبحانه وتعالى توبة العبد به، وهو بر الوالدين أو 
ِد ْبِن ُســوَقَة ، َعْن أَِبي َبْكِر  رحمهما، لما ورد في صحيح ابن حبان، َعْن ُمَحمَّ
ُ َعلَْيِه  ِ َصلَّى هللاَّ ْبــِن َحْفــٍص ، َعِن اْبِن ُعَمَر ، َقاَل : َجاَء َرُجٌل إِلَى َرُســوِل هللاَّ
ِ ، إِنِّي أَْذَنْبُت َذْنًبا َعِظيًما ، َفَهْل لِي ِمْن َتْوَبٍة ؟ َفَقاَل  َوَسلََّم ، َفَقاَل : َيا َرُسوَل هللاَّ
َم :» أَلََك َوالَِدٌة ؟ « ، َقاَل : ال ، َقاَل : » أَلََك  ُ َعلَْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى هللاَّ َرُســوُل هللاَّ

َها«. إعداد :  إيناس شروانةَخالٌَة ؟« ، َقاَل : َنَعْم ، َقاَل : » َفَبرَّ
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ماهو الذنب الذي ال تقبل توبته..وهل أوشك باب التوبة على الغلق؟

تفقه في دينك
هل يقبل اهلل التوبة من الكبائر ؟ 

 دعاء اليوم 



n واجهــت نعيمة الكثير من التحديات 
خالل مســيرتها، لكنهــا تجاوزتها بفضل 
ــى النجــاح وإثبات نفســها  إصرارهــا عل
ــم عبايات  فــي المجال، واســتطاعت تقدي
ــدة وجميلة بإســتخدام أجود الخامات،  فري
بية أذواق  ل ــم تحرص فيها على ت وبتصامي
زبوناتها لنيل رضاهن، مع وضع لمســتها 
الخاصــة واإلســتفادة مــن آخــر صيحات 

الموضة العالمية.
»عين الجزائــر« التقت المصممة، نعيمة 
العشي فكشــفت عن مسيرتها في تصميم 

ما اعتبرتها موضة العصر.
تنا  ــة حدث ل ائ ف أنامــل مبدعــة وبــروح مت ب
المصممة القســنطينية صاحبة 26ســنة 

ــم األزياء وخاصة  عــن بدايتها في تصمي
ــذي عشــقته  ــات وهــو المجــال ال اي العب
ــه، تقول نعيمــة الحائزة على  ي فأبدعــت ف
لغة الفرنسية أن  ليســانس في ال شــهادة ال
فكرة إنشاء مشــروع في تصميم العبايات 
ومرافقتهــا بماركــة خاصة بهــا كان منذ 
م تجسيد عالمة  3سنوات، كاشــفة بأن حل
خاصــة بهــا في مجــال المالبــس راودها 
منذ الصغــر، وأوضحت بأنها كلما اقتنت 
زيا ما يأخذها بصرهــا دائما إلى العالمة 
لباس فتسأل نفسها لماذا  الموجودة على ال
ال يكون لها عالمة بإســمها متمنية وضع 
م الموضة بشكل خاص  بصمة لها في عال
ــات قدراتهــا وبراعتها كامرأة بشــكل  ب وإث

عام.
أنهــا باشــرت خالل  وتابعــت مسترســلة ب
ــم مالبس لها،  ثانوية في تصمي ــة ال مرحل
ــه مــن تصميمها،  فأصبــح كل مــا ترتدي
تها  ل وقــد القــت تصاميمهــا إعجــاب عائ
ــي قدمت لها التشــجيع والدعم وخاصة  ت ال
ــي ورثت عنهــا المهنة، فكل  ت داتهــا ال وال
يهــا نعيمة تضيف  قطعــة كانت تعمل عل
ــة وتحيكها بــكل حب  ي فن لهــا لمســتها ال
نهاية قطعة ممزوجة باإلبداع. لتكون في ال
وتضيف مصممة العبايات الموهوبة أنها 
اتهــا بالبحث و التعمق  ي طورت من إمكان
ــرر اإلنطالق  تق ــم العبايات ل فــي تصامي
في مشــروعها والترويج له عبر منصات 
التواصــل اإلجتماعي، تتذكــر نعيمة أول 
بية قامت بها إلحدى زبوناتها أنها بقيت  طل
تنتظر بتوتر رأي الزبونة لترد األخيرة أنها 
بيتها التي اســتلمتها، وهذا ما  ســعيدة بطل

زادها تشجيعا لإلستمرار.
ــات ألنها  اي ــم العب ــت نعيمة تصمي فضل
موضة العصر ووجدت نفسها قادرة على 
تفنن في خياطتها وتمكنت من الترويج  ال
بشــكل واســع لتصاميمهــا فــي أوســاط 
الشــابات، ألنهــن يولين  اهتمامــا كبيرا 

ــة  اي بأنفســهن ومظهرهــن وتجــد أن العب
اقــة والحياء  تتوافــى فيها كل شــروط األن
ــه، معتمدة  ي والجمــال وهــو ما تســعى إل
ــوان الرئيســية  ــى مجموعــة مــن األل عل
التي تســتخدمها حســب األلوان الدارجة 
في كل موســم وتجري استطالعات حول 
ــي تســتهوي كل فتاة،  ت ــوان ال ــر األل أكث
مؤكدة أن اللون األســود يبقى حاضرا في 
يه اللون  ل تصميماتها ألنه ســيد األلوان، ي
ــر األلوان  الزهــري واألخضــر وهمــا أكث

ا. ب طل
ر  فنعيمــة تعتبر الموضة النمط الذي يعبّ
باسه  به كل شــخص أو فتاة على طريقة ل
سواء من ناحية المالبس أو االكسسوارات 
الشــعر ...الخ، متابعة أنها حريصة على 
ــة الموضة فــي تصاميمها، فتقول  مواكب
لمهنة عليه مواكبة  أن كل مصمــم محب ل
الموضة ودراسة أذواق الناس حتى يرضي 
الزبون وهي بدورها تعتمد على البساطة 

ألنها عنوان األناقة في رأيها.
نعيمة تطمح لتوسيع مشروعها وإيصاله 
ألكبــر عدد من الناس من خالل فتح محا 
خاص بمنتوجاتها، فتكون سعيدة عندما 

ترتدي أي فتاة من عالمتها.
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نعيمة العشي... مصممة عبايات تصر على إيصال 

عالمتها للعالمية، وتعتبرها موضة العصر
معي أنا 

مصممة عبايات وأزياء نجحت في إطالق عالمتها، وتأسيس عالم لنفسها في الموضة أبرزت من خالله في موهبتها 
التي انفجرت بتشجيع ومساندة عائلتها...إنها المصممة نعيمة العشي صاحبة اللمسة الذهبية ومثال التحدي 

والمثابرة لبلوغ المراد.

زيت الزيتون والثوم للشعر 

وطريقة استخدامه شعرك

قبعات بألوان مرحة تتألقين بها 
هذا الصيف

موضة وأزياء   

n تعتبر اإلكسســوارات في أي إطاللة من 
ــد مهمة للواتي  يــات، ولكنها بالتأكي الكمال
ــم الموضــة واألناقــة. قبعــات  تعشــقن عال
ــوان مرحــة صيــف 2022 مــن  ــرأس بأل ال
اإلكسســوارات المهمة النها صيحة الفتة ال 
يمكننا غض النظر عنها. إطالالت بأســاليب 
األزيــاء  دور  أبــرز  لــدى  بــرزت  مختلفــة 
العالميــة، إعتمدت القبعــة ضمن إطالالتها 
ــوان  الكاجــوال والكالســيكية. تصاميــم، أل
وأقمشة مختلفة، ُتصمم بها القبعة لتناسب 

كل األذواق وجميع المناسبات.
يعتبر البعض أن القبعة هي أكسسوار ثانوي 
ــك التي تحب  ل إلطاللة الســيدة وقد تناســب ت
األســلوب الرياضي المريــح أو من تحب أن 
تكون مميزة على الشاطئ وتحمي رأسها من 
قبعــة هي عامل  ــى جانب كون ال الشــمس. إل
ــة  ــاء وتحقيــق إطالل تنســيق األزي أساســي ل
ــة ورفع من مســتوى المظهر بجدية،  عصري
هناك أســباب أخــرى العتمادهــا، فهناك من 
ــرأس المثالي  يهــا لتكون غطــاء ال تلجــأن إل
ــرّددي من  ت فــي يوم صيفــي منعش لذلك ال ت
ــى الئحــة  ــة إل قبعــة العصري ــي ال أن تضيف

تناسب إطالالتك الصيفية. اتِك ل مشتري
قبعة بأســلوب الكاســكيت هــي على رأس  ال
لونين  ال الالئحــة. اعتمري قبعة الكاســكيت ب
كوتــش  عالمــة  مــن  واألزرق  ــي  ال ق البرت

Coach مــع قميــص أبيــض وأزرق، كمــا 
يمكنِك وضــع أقراط غريبة الشــكل واعتماد 
ــزة للحصول على إطاللة  نظارة شمســية مميّ

ساحرة وجّذابة.
هذا وقد بــرزت قبعة القش بألوان مرحة وهي 
مهمــة جداً خالل إطــالالت الصيف. اختاري 
قبعة القش بالشــكل الذي يناســبِك للحصول 

على مظهر رائع.
قبعــة على شــكل الدلو،  ال تنســي اعتمــار ال
فهي من أهم موديالت قبعات 2022، القبعة 
 Bucket Hatـ على شــكل الدلو المعروفة ب
هي تنتقل من موســم إلى آخــر كونها عملية 
ــل الذي برز  ــاري هذا المودي ــة، اخت وعصري
يم Elleme فهو يناســب جميع  ل ل ــدى دار إي ل

ألوان مالبسِك الصيفية.
ــر مظهرِك  ــاك شــيء ما فــي القبعات يغيّ هن
اقــة ويجعلِك  تمامــاً ويضيف لمســة من األن
ــة في فصــل الصيف  يقــة وعصري تبديــن أن
بــر مــن أقوى  ــى وجــه الخصــوص، تعت عل
ــِك إضافتهــا إلى  ــي يمكن ت اإلكسســوارات ال
ــِك، في هذا الموســم ال يوجد نقص في  ت إطالل
قبعــات العصرية التي ســتبقيِك  اتجاهــات ال
ــة وتجعلِك ملحوظــة ومواكبة ألحدث  عصري
ــذا ال تترّددي في إضافة  اتجاهات الموضة، ل
ــاء لمظهــرِك كهــذا التصميم  إكسســوار أزي

Genny ز الذي برز لدى دار جيني المميّ

n العناية بالشعر أمٌر ضروري 
التســاقط،  مــن  الشــعر  ــة  لحماي
والجفاف وكذلك التقصف وغيرها. 
ومــع توافر منتجــات طبيعية ذات 
خصائــص فعالة في تعزيز صحة 
الشعر، ومنها زيت الزيتون والثوم 
ــى تعزيز  ــذان يعمــالن معاً عل ل ال
صحــة الشــعر ومنحــه اللمعــان 
والحيويــة، مــا رأيك فــي إدراجها 
ضمــن روتيــن العناية بشــعرك؟! 
يــك، فوائد زيــت الزيتون والثوم  إل
للشعر وطريقة استخدامه لتنعمي 

بشعر صحي وجذاب
ــد لزيــت  ــد مــن الفوائ مــة العدي ثّ

الزيتون مع الثوم، وأهمها:
إنبــات  ــى  عل البصيــالت  حفــز  يُ

شعيرات جديدة قوية.
يمنح الشعر الغذاء المطلوب الذي 

يساعد في تطويل الشعر.
ســاهم في تنعيم الشــعر وتسهيل  يُ

طرق تســريحه، ومنحــه اللمعان 
وظهوره بشكل صحي.

ــرأس ويقضي على  يقوي فــروة ال
فيهــا،  ــم  ي والجراث الميكروبــات 
ــر مســاماتها من الســموم.  ويطّه
حّفز الجسم على إنتاج الكوالجين  يُ

المهم لنمّو الشعر.
يحمــي الشــعر مــن التســاقط من 
خالل تقوية جذور الشــعر، ويمنع 
تقصفه، ويمنحه الكثافة والنعومة.
خلّص الشــعر من القشــرة، ويقي  يُ
المبكــر،  ــع  بالصل ــة  مــن اإلصاب

ويمنحه النضارة والحيوية.
ة لفروة الرّأس  ّدمويّ حّسن الّدورة ال يُ

ويعمل على إصالح تلفها.
ســاعد زيــت الزيتون فــي عالج  يُ
األشــخاص  وخصوصــاً  الشــعر، 
ــون مــن شــعر خفيف  عان الذيــن يُ
ــاول  ن ت يريــدون  وال  يــق،  ورق

ة. يّ الت الغذائ الُمكمِّ

n تبحــث المــرأة عــن طــرق 
بمــواد  بشــرتها  لتحســين 
وزيــت  ــوم  الث وألن  طبيعيــة، 
الزيتون من أهم العالجات التي 
ــى تحســين  تســاعد المــرأة عل
إشــراقة  ومنحهــا  بشــرتها، 
وجماالً، نستعرض في السطور 
التالية أبــرز فوائد خليط الثوم 

وزيت الزيتون.
مــع  ــون  الزيت زيــت  يســتخدم 
الثوم ألغــراض جمالية متعددة؛ 
معــادن  ــى  عل الحتوائهمــا 
غذائية  وعناصــر  وفيتامينــات 
االســتفادة  ويمكــن  كثيــرة، 
منهمــا لعالج مشــاكل البشــرة 

مثــل  الشــائعة،  الخارجيــة 
الرؤوس الســوداء والبقع الداكنة 
ــى جانب  ــور، إل بث والحبــوب وال
ناتجة عن  الســواد وااللتهابات ال
ــا التي قد  الفطريــات والبكتيري
تصيب الجلد والبشــرة ألســباب 
كثيــرة، إذ تعمل مــادة الكبريت 
ــى تطهيــر وتنقيــة البشــرة،  عل
وتعمل هــذه الخلطة على تفتيح 
لون البشــرة ومقاومــة عالمات 
التقدم في السن، من خالل إزالة 
ــد  والتجاعي الرفيعــة  الخطــوط 
وتغذية البشــرة وشــدها بطريقة 
تمنح المرأة إطاللة أكثر شــباباً 

ونضارة.

لبشرة أكثر إشراق

فوائد الثوم المنقوع يف زيت الزيتون للبرشة
بيتك يسعك

دليل مصغّر إلى اختيار ورق 
الجدران للمنزل المعاصر

أهم النصائح للحفاظ
 على صحة قلبك

أنت وحميتك

n أمراض القلب واألوعية 
الســبب  هــي  ــة  الدموي
م.  لوفاة في العال الرئيســي ل
تقديرات، بحسب  ال وتشــير 
العالمية  منظمــة الصحــة 
 54% أن  ــى  إل  WHO
ــات الناجمة عن  ي مــن الوف
األمراض غير الســارية في 
إقليم شرق المتوسط سببها 
ــة.  ي وعائ ــة  ي ب ل ق أمــراض 
األمراض  انتشــار  ويرجــع 
ــة الوعائية إلى أنماط  ي ب ل ق ال
يلة النشاط وعوامل  اة قل الحي
الخطر الشــائعة؛ مثل فرط 
الضغــط، والســكري وفرط 

كوليسترول الدم.
النصائــح؛  أهــم  يــك  إل
لتحافظي على صحة قلبك:

-1 تحديد عوامل الخطر لديك
لتعديل: قابلة ل عوامل الخطر غير ال

، عمرك وجنسك: النساء من 60 سنة 
تاريخ الشخصي  والرجال 50 سنة، ال
ــة  ل قاب الخطــر  عوامــل  ــي،  ل والعائ
لتعديل: ضغط عصبــي، ضغط الدم  ل
المرتفــع، نمــط حياة مســتقر.،مرض 
ثاني.، اضطراب،  السكري من النوع ال
ــادة  زي لدهــون،  ل ــي  الغذائ ــل  ي تمث ال

الوزن.
الحركة والنشــاط:نصف ســاعة على 
ــة كل يوم  ي بدن األقــل مــن التمارين ال

ــة؛ للحفاظ  وبشــكل مســتمر ضروري
ــام كل  ن ــذا، يجب اغت ــب. ل قل ــى ال عل
صعــود  المشــي،  لتحــرك:  ل فرصــة 

الساللم، ركوب الدراجة...
اتباع حمية البحر األبيض المتوســط: 
هــذه الحمية تســاهم فــي تقليل خطر 
ــة  ــب واألوعي قل ــة بأمــراض ال اإلصاب

الدموية بنسبة 30%.
يــل من اللحــوم الحمــراء، اللحوم  ل ق ال
يــر من  ــدة؛ ولكــن الكث ــاردة والزب ب ال
الفواكــه،  الخضــروات،  األســماك، 
بقوليات،  الفواكه المجففة، الحبوب، ال

زيت الزيتون أو بذور اللفت.

م يعــد ورق الجدران  n ل
ــر عــن طــراز آفــل  عبّ يُ
ّمة  ــل ث ــديكور، ب ـ فــي ال
ــه فــي إطــار  اســتعادة ل
أكســية الجــدران خــالل 
بخاّصة  األخيرة،  األعوام 
الجــدران  ورق  أن 
األخيرة  يحجــب عيــوب 
عــن العيــن.. فمــا هــي 
النصائــح الواجب أخذها 
في االعتبار قبل الخروج 

لتســّوق، وجعــل ورق الجــدران يحّول  ل
ي« مظهر المنزل إلى آخر متجّدد و«فنّ

نصائح في الديكور مساعدة على اختيار 
ورق الجدران

تنســيق بين  ال قاعــدة العاّمة ب تقضــي ال
تصميم ورق الجــدران ومكّونات الغرفة 
ــوان األثاث  ما أل التي ستســتقبله، ال ســيّ
ات والسجاد، باإلضافة  واإلضاءة واألرضيّ

إلى وظيفة الغرفة.
ر  ة فــي الغرفة مؤثّ كّم اإلضــاءة الطبيعيّ
في اختيار ورق الجــدران؛ فالغرفة ذات 
ــة الســتقبال أي  ل نوافــذ الضخمــة قاب ال
تصميم مرغوب من ورق الجدران، سواء 
ــون أو فاتًحا. لكن،  ل كان األخيــر داكن ال
ال ينســحب األمــر على الغرفــة التي ال 
ياًل أو  ة ســوى قل تعرف اإلضاءة الطبيعيّ
ــى ال تعــرف أي مصدر لها، ففي هذه  حتّ
الحالة يحّول ورق الجدران الداكن الفراغ 

إلى معتم!

فينيل هو  ورق الجــدران المصنوع من ال
خيار مرغوب في المســاحات التي تشهد 
ــى حركٍة كبيرٍة، مثل: غرف الجلوس،  عل
ــوع المذكــور مــن ورق الجدران  ن ألن ال
تنظيــف  ل ــل ل ــاًل، وهــو قاب ــر طوي عّم يُ

بسهولة.
حســب الموضة الدارجة، ورق الجدران 
ية  يكســو ســقف الغرفــة أيًضا، مــع أهّم
حســن اختيار التصميم، في هذا اإلطار، 
الديكــور. تدعو  إلشــاعة شــعور عارم ب
ــى خلق  النصيحــة، فــي هــذا اإلطار، إل
تباين مع  ورق الجــدران على الســقف ال

ة. السجادة الكبيرة، على األرضيّ
الجــدران،  تنظيــف  مــن  ــاّص  من ال 
وتجفيفهــا، قبل خطــوة إكســائها بورق 

الجدران.
من الواجــب البعد عن التوفير في المال 
ــوع المعجــون  ن ــق األمــر ب عندمــا يتعلّ

المستخدم للصق ورق الجدران.

دالل بوعالم



إعداد : حسان.ب تسلية
األربعاء 11 ماي 2022 م22

الموافق لـ 10 شوال 1443 هـ



إستراحة

n مّر رجل بضائقة مالية، فحزنت الزوجه لحال زوجها فقامت بخلع خاتم ذهبي أحضره لها منذ فترة 
وأعطته إياه فبكى الزوج بحرقة، فقالت له: هذا من مالك وخيرك يا زوجي العزيز، خذه وفك ضائقتك 
المالية وســيعوضك ويعوضنا هللا جميعا، بكى الزوج بشــدة وقال لزوجته هذا الخاتم مّزيف، فلو أنني لم 

أخدعك وجئتك بخاتم حقيقي لنفعنا في شدتنا..

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

أمير األطباء ابن سينا
يف رحاب العلم واإلميان  

n  هــو أبــو علــي الحســين بــن ســينا، فيلســوف 
إســامي وطبيب وعالِم فــي مجاالت العلــوم الطبيعية 
والرياضيــات، ولد فــي عام 980 ميادي في أفشــانا 
القريبــة من ُبخارى، وأبوه هو عبــد هللا مواليد مدينة 
بلخ وأمه ســيتارا من مدينة تاجك، وُيعد ابن ســينا من 
أكثر الشــخصيات الفلســفية واألطباء تأثيراً في العالم 
اإلســامي وأوروبــا في فتــرة العصور الوســطى، إذ 
إن كتبه واكتشــافاته بالطب كانت ُتــدَرس في جامعات 

أوروبا حتى القرن السابع عشر.
لقــد حرص عبد هللا على تلقي ابنــه ألفضل تعليم حيث 
إنّه كان طفاًل نبيهاً وذكياً، حيث إنه في سن العاشرة ختم 
القرآن وأنهى دراسته له وأصبح بارعاً في اللغة العربية 
وآدابها، ثّم اتجه إلى دراسة الشريعة اإلسالمية، والفقه، 
والفلســفة، والمنطق، والعلوم الطبيعية، وبقَي فيها لمدة 
6 ســنين، ثم أصبح طبيباً في ســن الثامنة عشــر وكان 
قد درس الطب منذ الثالثة عشــر من عمره، وأصبح له 
ُســمعة معروفة في الطب فــي بلده وما حولها، في حين 
أنه اشــتهر في أوروبا بعد ترجمــة أعماله إلى الالتينية 

والعبرية وانتشارها فيها.
كان عبــد هللا والــد ابن ســينا يعمل محافظــاً في إحدى 
الُقرى، ثم انتقل مع عائلته إلى بُخارى وعمل في وظيفة 
إدارية أيضاً لدى نوح بن منصور سلطان بُخارى، ومن 
ثم بدأ ابن سينا التعلم في مجال الفقه مع معلمه إسماعيل 
الزاهــد، وبعدهــا اتجه إلى دراســة الطب مــع عدد من 
المعلميــن، وقد وصف ابن ســينا مجال الطب بالســهل. 
فيمــا بعد قــام ابن ســينا بمعالجة الســلطان منصور بن 
نوح بعد أن أُصيــب بمرض حيََّر أطباء المدينة، فكافئه 
السلطان وســمح له بالدخول إلى مكتبة السمانيد الملكية 
الخاصة به، مما ساعد ابن سينا في تعليمه الذاتي للفلسفة 
والعلــوم، حيث بدأ فــي الكتابة في عمــر 21 عاماً، إذ 
كتب فــي مجاالت ِعــّدة كالرياضيات والهندســة وعلم 
الفلك، والفيزياء، والميتافيزيقيا، وعلوم اللغة، والشعر، 

والموسيقى.

يُعتبر المجال الطبي ســبباً لشهرة 
ابن سينا، وخصوصا كتابه القانون 
فــي الطب، الــذي يُعد موســوعة 
والمعرفــة  للمعلومــات  شــاملة 
الطبية، شــرح فيه األمراض التي 
تُصيب اإلنســان في جميع أجزاء 
جسمه، ومن اكتشــافاته أيضاً في 

مجال الطب ما يلي:
 اكتشــف العــدوى وَفِهــم طبيعــة 
األمراض الُمعدية وكيفية انتقالها. 
كان أول مــن يُميــز الفــرق بيــن 
الشــلل النصفي الناجم عن ســبب 
داخلــي والــذي َينتُــج عن ســبب 
خارجي. أول من وصف أمراض 
النســاء كمرض انســداد المهبل، 
واألورام الليفيــة، وُحّمى النفاس. 
وّضح الســكتة الدماغيــة. بيّن أثر 
األمــراض العقليــة علــى ســائر 

الجســم وأعصابه، وضرورة الخضوع للعالج النفسي. 
اســتخدم الكي والنار إليقاف النزيف. قام بوصف 670 
عقــار لعــالج األمراض. وّضح أثر التلوث على جســم 
اإلنســان واألمــراض التــي قــد تُصيبه بســببه. كان له 
مســاهمات في علم التشريح فوّضح أجزاء العين بشكل 

دقيق.
ســاهم ابن سينا في مجاالت ِعّدة غير الطب من ضمنها 
العلوم الطبيعية والموســيقى ومنها: في مجال الفيزياء: 
قــام باختراع جهــاز لقياس الطول بدقــة، وقام بوصف 
حركة الجســم، وعرف طبيعة الضوء وكيفية انبعاثه إذ 
اكتشــف أّن الضوء أســرع من الصوت، ووّضح كيف 
يُمكن للصوت أن ينتقل عبر موجات صوتية في الهواء، 
ودرس أشــكال الطاقة المختلفة. فــي علم الفلك: اخترع 
جهــاز لمراقبة إحداثيات النجوم، إذ اكتشــف أّن اضاءة 
النجــوم ذاتية، وقام بتقديم العديد من االقتراحات الفلكية 

مثل أّن كوكب الزهرة أقرب إلى الشــمس من األرض. 
في مجال الموســيقى: كتب العديد من القصائد القصيرة. 
في مجال علم النبات: قام بشرح تركيب النبات، ووّضح 

أجزاءها جميعاً بدقة.
وفاته 

توفي ابن ســينا فــي عمــر الثامنة والخمســين في عام 
1037 ميــالدي في إيران، بســبب مــرض في جهازه 
الهضمــي ممــا أدى الى ألم فــي معدته، وقــام بالتبرع 

بجميع ما يملك للعبيد والجمعيات الخيرية قبل وفاته. 
من أقواله 

-الوقــت ينســي األلــم ويطفــئ االنتقام، بلســم الغضب 
ويخنق الكراهية، فيصبح الماضي كأن لم يكن.

-الوهم نصف الداء، واالطمئنان نصف الدواء، والصبر 
أول خطوات الشفاء.

-إن قوة الفكر قادرة على إحداث المرض والشفاء منه.
-العقل البشري قوة من قوى النفس ال يستهان بها.

-أمش في الصنادل حتى تمنحك الحكمة أحذية.
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

*أن متوسط نوم الشخص العادي هو 7 
دقائق فقط

*أن عدد أسنان الدب هو 42سن حادة وقاطعة 
*أن الليمون يحتوي على نسبة سكر أكثر من الفراولة 

*إن 85 بالمائة من الحياة النباتية موجودة في المحيطات  

330 - افتتاح القسطنطينية كعاصمة لإلمبراطورية 
الرومانية، وسميت »روما الجديدة«.

1904 - األتراك يقتلون 900 أرمني في صدامات 
عرقية.

 - 1949
-إسرائيل تنضم لألمم المتحدة.
-تغير اسم سيام لتصبح تاياند.

1953 - رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يوجه انتقاد حاد لنظرية 
الدومينو التي كانت إدارة الرئيس األمريكي دوايت أيزنهاور تروج لها لتبرير التدخل 

العسكري األمريكي في دول العالم.
1955 - غرق »سفينة أوكورينراكو«، وقد أدت لوفاة 168 شخص.

1989 - الرئيس األمريكي جورج بوش يعلن عن اعتزام الواليات المتحدة غزو بنما 
واعتقال رئيسها الجنرال مانويل نورييغا بتهمة تورطه في عمليات تهريب المخدرات 

من كولومبيا إلى األراضي األمريكية.
1998 - الهند تقوم بتفجير نووي تحت األرض ضاربًة في عرض الحائط جميع 

االحتجاجات الدولية.

خطرة عيطلي خالي فالتلفون وقت اآلذان، 
قاتلي يما واش صحابك هادو كفار ما 

يصلوش، قلتللها الال هذا خالي، قاتلي آه باك 
مازال ماذنش عندهم.

النجاح عادة يأتي لهؤالء الذين مشغلون جدا ليبحثوا عنه. 
                                                           هنري ديفيد ثورو 

طول العرشة تعرفك الذهب من القرشة
يضرب هذا المثل في معادن الناس األصيلة و الخبيثة 

والتي تكشف مع الوقت.

       نكتة اليوم 

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

زمان ومكان.

األربعاء 11 ماي  2022 م
الموافق لـ 10 شوال 1443 هـ

الفيلسوف وعامل االجتماع فيلهلم دلتاي

n فيلهلم دلتاي فيلســوف وطبيب نفســي وعالم 
اجتمــاع ألمانــي، يعتبر الممثل الرئيســي للفلســفة 
بوســت-هيغلية في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشــر وأوائل القرن 20. ســعى إلى استخدام فئات 
كانــط التصاعديــة فــي مياديــن علوم الــروح، أي 
العلوم اإلنســانية أال وهي، جيستيسويسينشافتين، 
وفي العلوم التاريخية من خال نقد العقل التاريخي، 

فاتحــا بهــذا الطريق أمــام »فلســفة رؤى العالم« 
ويلتانشاوونجسفيلوسوفي، أي نقد تاريخي للعقل.

ويعتبــر دلتاي من الفالســفة األكثر نفوذا في فلســفة 
الحياة. وقد ارتبط ارتباطــا وثيقا بالحركة التاريخية 
أو بفلســفة التاريــخ، التــي اعتبرها فلســفة للفهم... 
وأداة للكشــف عــن الحياة في الحيــاة. فتفكير دلتاي 
يرتكز أساســيا على ما يلــي: - قبوله للنظرية القائلة 
بأن الفلســفة تنشأ من مشــكلة الحياة اليومية. - قبوله 
بأن الفلســفة يجــب أن ترتبط ارتباطــا وثيقا بمعرفة 
الحيــاة. أحــد ثوابت فكر دلتــاي: الوعــي بتاريخية 
الموجــود البشــري، إذ اإلنســان تاريخي ألنه يعيش 
في الزمان وال يتحدد وجوده، في نهاية المطاف، إال 
بالميالد والموت، ويتألف من سلسلة حلقاتها »ماض 
وحاضر ومســتقبل«. والعالقة بين األفراد تاريخية 
أيضا، ومن هنا فإن عالم اإلنسان هو عالم التاريخ.

أهم انجازاته
علم النفس

كان دلتــاي مهتمــاً بعلــم النفــس. فــي كتابــه أفكار 
تهتــم بعلم النفــس الوصفي والتحليلي المنشــور عام 
1894، وصــف الفــرق بين علم النفس التفســيري 
وعلــم النفس الوصفي )المعــروف أيضاً علم النفس 
النفــس  باســتخدام مصطلحاتــه، علــم  التحليلــي(: 
التفســيري هو دراســة الظواهر النفســية من وجهة 
نظر الشــخص الثالث )أي شــخص حيادي(، والتي 

تتضمن الخضوع لنظام قائم على الســببية، في حين 
يُعتبر علم النفس الوصفي منهجاً يحاول تفسير اآللية 
التي تجتمع فيها عمليات ذهنية مختلفة في »الشــبكة 

البنيوية للوعي«.

يعتمــد هذا التفريق على الفــرق األكثر عمومية بين 
العلوم التفسيرية من جهة، والعلوم الوصفية المعتمدة 

على مبدأ الفهم الفلسفي من جهة أخرى.
فــي كتابــه الالحق بنــاء العالــم التاريخــي في علم 
االجتمــاع الصادر عام 1910، اســتخدم مصطلحاً 
بدياًل هو علم النفس البنيوي لإلشــارة إلى علم النفس 

الوصفي
كمــا كان دلتاي مهتمــاً أيضاً بالمجــال الذي يُعرف 
في القرن الحادي والعشــرين باســم علــم االجتماع، 
علــى الرغــم من معارضتــه لهذه التســمية، إذ كان 
علــم االجتمــاع في ذلك الوقت مقتصــراً على أفكار 
أوغســت كونــت وهربرت سبنســر. وقــد اعترض 
علــى افتراضاتهما الجدلية/التطورية حول التغيرات 
الضروريــة التــي يجــب أن تمــر بها جميــع البنى 
االجتماعيــة، باإلضافــة إلــى منهجيتهمــا العلميــة 
الطبيعية الضيقة. كانت فكرة الوضعية لكومت -وفق 

رأي دلتاي- وحيدة الجانب ومغالطة.
وفاته

توفي فيلهم ديلتاي عام 1833

ضائقة مالية



n كشــف وزير الصناعــة الصيدالنية، عبد 
الرحمــان جمال لطفي بــن باحمد يوم الثالثاء 
بالجزائــر العاصمة عن اســتحداث 31 وحدة 
إنتاج جديدة ســنة 2021 ليرتفــع بذلك عدد 

الوحدات قيد النشــاط إلى 193 وحدة.
وأوضــح الســيد بــن باحمد فــي تصريح على 
وزارة  ان  الثالثــة  االذاعيــة  القنــاة  أمــواج 
الصناعــة الصيدالنية قد احصت خالل الســنة 
الفارطــة اســتحداث 31 وحدة انتــاج جديدة، 
واصفــا هذا الرقم ب«المهم جدا تم انجازه في 

وقت قصير«.
وقــال ان قطاعه يحصي 890 موزع مشــيرا 
انــه فــي اطار مســعى تطهيــر القطاع اســتلم 
286 متعامــل اعتماداتهــم الجديــدة منها نحو 

مائة اعتماد في مجال االســتيراد.
وأعلــن الوزير مــن جهة أخــرى عن اطالق 
شــهر يونيو الداخل حملة إعالمية وتحسيســية 
حــول جــودة المنتجــات الصيدالنيــة الوطنية 
تســتهدف الجمهور العريض وكــذا الواصفين 

والمرضى.
وأضــاف يقــول ان »العمــل الخــاص بشــقي 
التصنيــع والتشــريع قد تــم االنتهاء منــه فيما 
يبقــى عمــل التحســيس واشــراك الواصفيــن 
والمرضى بخصــوص المنتجات الوطني التي 

تتميز بالجودة وتســتجيب للمعايير الدولية«.
وبخصــوص وفــرة األدويــة علــى الصعيــد 

الوطنــي، اعتبر الســيد بن باحمد أن 
النقص المســجل في بعض المنتجات 
»عادي جدا«، مشــيرا لمثال االتحاد 
األوروبي التي يســجل نقصا في نحو 

200 منتج.
وأوضــح ان »قائمــة المنتجات غير 
المتوفــرة تتغير مــن وقت آلخر، في 
حيــن يمكن القول أن هناك عدد ثابت 
مــن 20 إلى 30 منتجا يعرف نقصا 

بشــكل دائم في السوق الوطنية«.
وأشــار ان بعض المرضــى يبحثون 

عن عالمــة على وجه الخصــوص في الوقت 
الــذي توجــد فيه ثمانيــة أدوية جنيســة للدواء 

الواحد.
مشــاركة 70 مخبر وطني بمعرض دكار

مــن جهة أخــرى، أعلن الوزير عن مشــاركة 
70 مخبــرا مــن الراغبيــن فــي التصدير في 
فعاليــات معــرض الــدواء الجزائــري بدكار 
)ســنغال( مــن 17 إلــى 19 مايــو الجاري، 
مشــيرا إلى توقيــع اتفاقيات بيــن البلدين وكذا 
الجزائرييــن  االقتصادييــن  المتعامليــن  بيــن 

واألفارقة خالل هذا الحدث.
وأضاف ان هذه التظاهرة ســتعرف مشــاركة 
كافــة منصات منطقــة افريقيا الغربية الســيما 
تلك المســجلة ضمن الجمعية االفريقية لشــراء 
األدويــة الضرورية، معلنا في الوقت ذاته عن 

توقيــع عقود بيــن عــدة متعامليــن جزائريين 
محلية. توزيع  ومنصات 

وتطــرق الوزيــر أيضــا إلــى نشــاط المخابر 
األجنبيــة بالجزائــر مؤكدا ان البالد ستســتمر 
في التعــاون مع »جميع المخابــر الراغبة في 
الحفــاظ على حصــص في الســوق الجزائرية 

في اطار عالقة رابح-رابح«.
وأكد الوزير رفضــه ان تكون الجزائر مجرد 
منصــة تجارية »فنحن شــركاء بصفــة كاملة 
نرغب فــي الحصول على منتجات ذات جودة 
وبســعر مناسب والتزامات في االنتاج الوطني 
مثلما ما هو معمول به في العالم«، مضيفا انه 
»ســيتم وضع تشــريع جديد لمعاقبــة المنتجين 

التزاماتهم«. يحترمون  الذين ال 
                                            ق ـ و

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 23/ 08
الجزائر : 22/ 14
وهران : 26/ 15 

الفجر  : 03.50
الظهر   : 12.30
العصر  : 16.18
املغرب  : 19.35
العشاء : 21.05

مواقيت الصالة 
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ع.ق

من 20 إلى 30 دواء يعرف نقصا بشكل دائم في السوق الوطنية   

استحداث 31 وحدة إنتاج جديدة في الصناعة الصيدالنية سنة 2021

عالقــات الصداقــة والتعاون بيــن الجزائر 
وروسيا متجذرة ومتينة  وقديمة مبنية على 
المودة والصراحة والتعاون االســتراتيجي 
،وهو ما جعل مــن البلدين نموذجا للتعاون 
المســتمر علــى مــدار ســنوات ، تعــاون 

يتطور باســتمرار من منطلق رابح رابح.
رئيــس الدبلوماســية الروســية الــذي حّل  
بالجزائــر أمــس الثالثاء لم يســلك طريقين 
كما يقال ،وهو يتحدث  عن أهمية الجزائر 
كبلد هام وشريك أساسي في إفريقيا والعالم 
العربي  بالنســبة لروسيا  التي تولي عناية  
واحتــرام كبيريــن لبلــد الشــهداء والحرية 

. والمقاومة 
وأكد وزير الخارجية الروســي، ســيرغي 
الفــروف، عــزم الجزائــر وروســيا على 
تعزيــز تعاونهما مــن خــالل التوقيع على 
»وثيقة جديدة« تكون أساســا للعالقات بين 

البلدين.
وروســيا  الجزائــر  أن  الفــروف  تأكيــد 
وصراحــة  مــودة  »عالقــات  تربطهمــا 
وصداقــة«, فيــه أكثر من داللة ، الســيما 
فــي ظــل الظــروف الراهنة التي يشــهدها 
العالــم  في أعقــاب ما يجري بين روســيا 
وأوكرانيــا وتباعات ذلك ،والتي تســتدعي 
التعــاون المبني على الصــدق  والصراحة 
بين بلدين ســيحتفالن معا بالذكرى الســتين 
بينهمــا و  الدبلوماســية  العالقــات  إلقامــة 
التي تتزامن مع الذكرى الســتين الستقالل 

الجزائر.
تعــاون جزائــري -روســي يرتكــز علــى  
بيــان التعــاون االســتراتيجي الموقــع بين 
البلديــن في 2001 والذي يشــكل أســاس 
العالقــات الثنائية بيــن البلدين التي عرفت 
تطــورا على أكثــر من صعيــد ويكفي  أن 
حجــم التبــادل التجــاري بيــن البلديــن بلغ 
الســنة الماضيــة 3 مليــارات دوالر« مع 
وجــود فــرص للتوصــل إلى آفاق أوســع 
مــن ذلك في شــتى المجــاالت على غرار 
الطاقــة والتعدين واالستكشــاف والصناعة 

. الصيدالنية 
آخــر الكالم..  روســيا تــدرك كغيرها من 
بلــدان العالــم مكانــة الجزائر فــي  إفريقيا 
حــوض  فــي  وحتــى  العربــي  والوطــن 
المتوســط ، ما يؤهلها للعب أدوار هامة في 
مجاالت عديدة ، الســيما في الشــق األمني 
واســتقرار بلــدان الجوار ،كمــا تدرك قوة 
الجزائــر كبلد بترولي وطاقوي كبير، وهو 
سالح هام في الوقت الراهن لخلق التوازن 
وعــدم الرضــوخ لسياســات بعــض الدول 
أيضــا       أن  االســتفزازية..والمالحظ 
العالقــات الجزائريــة الروســية  ســتتعّزز 
أكثر فــي المجــاالت السياســية والتجارية 
واالقتصادية والعســكرية والفنــي والثقافي 
واإلنســاني, و دعــوة  الرئيــس الروســي 
فالديمير بوتين الرئيس تبون للقيام  بزيارة 

إلى موســكو لن تخرج عن هذا اإلطار.
          

يزيد ســلطان   
                             

عالقات مودة 
ورصاحة

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

التاليين : 
031741609

 0550303249

طالعوا جريدة عني الجزائر عىل الرابط 
www.aineldjazair.dz

باقة األخبار  

n تدخلت، صباح أمس، وحدة الحماية المدنية الشهيد 
ــي بباب الزياتين بتبســة  ألجل اســعاف عائلة  دوح عل
مصابــة ببدايــة اختناق بغــاز أحادي أكســيد الكربون 
Co المتســرب  مــن أنبــوب التهوئــة الخــاص بمدفأة 
ببهو منزلهم العائلي بحي الجزيرة بتبسة،أفراد العائلة 
ســتة أفــراد أعمارهم 25 و 71 ســنة، تم تســجيل وفاة 
يــن  ثالثــة أفــراد اعمارهــم 25 و 48 و 66 ســنة )رجل
وامــرأة( تم تحويــل الجثث من طــرف مصالح الحماية 
المدنية على متن ســيارات االسعاف الى مصلحة حفظ 
ــح بتبســة، كما  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الجثث بمستشــفى عاليا صال
تم اســعاف ثالثة أفــراد أخرين وجدوا فــي حالة اغماء 
بالطابــق األرضــي اعمارهم 46 و 50 و 71 ســنة، تم 
تقديم االســعافات األولية الالزمة وتزويدهم باألكسجين 
ــى مصلحــة  ــح وتحويلهــم ال مــن طــرف ذات المصال
ــية والجراحية الدكتور يوسف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ االستعجاالت الطب

بوطرفة بحي الجرف بتبسة . 
                                               هواري غريب 

هالك شخصني واصابة أربعة اخرني 
يف حادث مرور مروع بالمسيلة

n لقي، شــخصان مصرعهمــا وأصيب أربعة اخرين 
فــي حادث مــرور مروع بالطريق الوطنــي 8 بالمكان 
ناهيــة »ببلدية ســيدي هجــرس، الحادث  المســمى »ال
لنقل المدرســي  يــم نتج عــن اصطدام بيــن حافلة ل األل
ــة لم تكن  وســيارة ســياحية ،ولحســن الحــظ أن الحافل
تقل األطفال المتمدرســين واال لكانــت الحصيلة أثقل، 
ثانوية للحمايــة المدنية  وقــد تدخل عناصر الوحــدة ال
بلدية عين الحجل اين تم اجالء المصابين الى العيادة  ل
المتعــددة الخدمات بعين الحجل فيمــا فتحت عناصر 
الدرك المختصة إقليميا تحقيقا في مالبسات الحادثة. 
                                              عبد الحليم بالل

وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة اختناق 
بالغاز يف حي الجزيرة بتبسة

أوقفــت، فجر أمس، عناصر حرس 
لفرقــة اإلقليميــة بالقل  الســواحل ل
غربــي واليــة ســكيكدة، و إحبــاط 
ــة هجرة غير شــرعية ل25  محاول
شاب تراوحت اعمارهم ما بين 19 
و 40 ســنة يتوزعون مــا بين القل 
و بلدياتهــا و واليــات مجــاورة من 

. فتيات  بينهم 
فــان  ــا،  ــى مصادرن ال اســتنادا  و 
يــة كانت مــن طرف عناصر  العمل
خفر الســواحل التي تلقت اشــعار 
بوجود قارب خشبي في إقليم  بحر 
قــل بمنطقة تالزة، حيث تم اتخاد  ال

قانونيــة ومالحقــة  ال تدابيــر  ال كل 
قــارب و توقيفه، حيــث تم اقتياد  ال
عناصره على ميناء القل، حيث تم 
اتخاذ ضدهم كل التدابير القانونية 

نيابة  يــوم امــام ال قبــل تقديمهــم ال
المختصــة و مــن بيــن الموقوفين 

أربع فتيات من والية مجاورة.
                           نورالدين. ب

إحباط محاولة هجرة غري رشعية لـ25 شاب يف القل بسكيكدة

عىل خلفية إدانته يف قضايا فساد...
إنهاء مهام الرئيس المدير العام 
للمؤسسة المينائية يف سكيكدة

ــة المديــر العام لمؤسســة ميناء  ــم، أمــس، إقال n ت
ــور، مــن منصبه بشــكل  سكيكدة،الســيد عمــاد طنف
تحفظي،و هذا بسبب تقصيره في أداء واجبه المهني، 
و تعيين السيد خلفة ساهل محمد الصغير مديرا عاما 

نيابة برفقة شارب ناصر كرئيس لمجلس االدارة. ال ب
فيــة الحكم القضائــي اإلبتدائي  قــرار جاء، على خل ال
ــذي صدر صباح األحــد الماضي، عن محكمة جنح  ال
ســكيكدة، و القاضي بإدانة هــذا األخير بعقوبة ثالث 

سنوات في قضايا فساد.
                                                نورالدين. ب

8 مشاريع تتنافس حول الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية "العربة الذهبية"
تتنافس ثمانية مشــاريع حول الجائزة 
المعمارييــن  للمهندســين  يــة  الوطن
الشــباب »العربــة الذهبية«، في إطار 
المجمــع  ينظمهــا  ــي  الت المســابقة 
ــر )جيــكا(  الصناعــي إلســمنت الجزائ
باالشــتراك مع المجلة المتخصصة في 
الهندســة المعماريــة الناطقــة باللغة 
 Vie de« )الفرنســية )حيــاة ومــدن
Villes«، حســبما جاء في بيان لذات 

لمجمع. ا
ــم اختيار هذه المشــاريع من قبل  وقد ت

ــة التحكيم من بيــن حوالي أربعين  لجن
ــد ذات المصدر،  ي مشــروعا مقدمــا، يف
يــن ينحــدرون  ــى أن المتأهل مشــيرا إل
مــن واليات بومــرداس وغليزان ووهران 
وقســنطينة والجزائر العاصمة وبجاية.

ــم  ت ــذي  ال الموضــوع  وبخصــوص 
ــاره لهذه الطبعــة ال11 من جائزة  ي اخت
ــق بتصور  يتعل ف يــة«،  الذهب ــة  »العرب
الذاكرة بمناســبة  مســار أحداث تتعلق ب
ــال بالذكرى الســتين الســتقالل  ف االحت

البالد.

وســيقام حفــل توزيع الجوائــز يوم 17 
ماي الجاري، على هامش النســخة 24 
بناء  بناء ومــواد ال ل ــي ل ــون الدول للصال
اتيماتيــك مــن  ــة )ب واألشــغال العمومي
ــى 19 مــاي( بقصــر المعارض،  15 إل
الصنوبر البحري )الجزائر العاصمة(.
وقد فتحت أبواب المســابقة للطالب في 
قســم الهندســة المعمارية والمهندسين 
ال  الذيــن  الخريجيــن  يــن  المعماري

28 سنة. يتجاوز عمرهم 
                                             ق ـ و
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