
حرية و مسؤولية   العدد : 446  الثمن 20 دج الثالثاء 27 سبتمبر 2022 م الموافق لـ 01  ربيع األول 1444 هـ      

ص2
ردوم تقتل رجال داخل برئ يف طور اإلنجاز يف حامة بوزيان بقسنطينة  الضحية تم إخراجه 

من عمق 40 مرتا 

AI
N E

L D
JA

ZA
IR

جيجل                                                                                                                                    
ظاهرة رسقة الكوابل أرهقت 

اتصاالت الجزائر .. متاعب انقطاع 
خدمات الهاتف واألنرتنت متواصلة  

ص9

الحكومة تضع آخر اللمسات لمرشوع القانون األسايس الخاص بهم

الوالة سيتمتعون بكل الصالحيات 
الواسعة في تسيير الشأن المحلي

كان أحد أعالم اإلسالم البارزني يف العلم 
والفكر والدعوة

ص 3

لعامرة يؤكد من الجمعية العامة لألمم المتحدة :

مسرية بناء الجزائر الجديدة 
متواصلة بكل عزم تحت 

قيادة الرئيس تبون

بموجب تعليمة إىل مديري مؤسسات التعليم العايل

تمكني الطلبة المتفوقني 
من إنشاء مؤسسة 
ناشئة أو الحصول 

عىل براءة اخرتاع
ص5

وفاة العالمة الدكتور يوسف القرضاوي

‘’اخلضر‘’ من أجل الفوز وبإقناع و »النسور« بعقلية الثأر

ص21

ص8
أم البواقي                                                                                                      

سكان أحياء عني البيضاء 
متذمرون من سوء 

خدمات النقل

حسام عوار قد يلعب املوسم املقبل 
إلى جانب رياض محرز 

سهرة اليوم بوهران /الجزائر- نيجيريا: 

تبسة                                                                                              
مدير ثانوية يتحول إىل مالكم ويعتدي 

عىل ويل تلميذ معاق ومديرية
ص2 الرتبية تفتح تحقيقا  ص 5

ص12

مانشيستر سيتي يبدي إهتماما كبيرا بالالعب

أكثر الدعاة املعاصرين قربا من 
اجلماهير وتأثيرا في الشعوب



      

الثالثاء 27 سبتمبر 2022 م
الموافق  لـ 01 ربيع األول 1444 هـ

 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم
2

ع س لنحلة
لـسع 

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

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

قسنطينة –
 الرئيس المدير العام مسؤول النشر :

اليزيد سلطان
مدير التحرير: محمد مصباح

منسقة التحرير :مريم بحشاشي  
التحرير :

هاتف فاكس : 031741609

الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة اإلشهار: 

هاتف فاكس : 031741609
 البريداإللكتروني:

Soltanesama2014@gmail.com
aineldjazairpub@gmail.com

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

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

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

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

SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق
 التوزيع : قربوعة للتوزيع 

موقع عين الجزائر على األنترنيت :
www.aineldjazair.dz

البريد اإللكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

قسنطينة .. ردوم تقتل رجال داخل بئر 
في طور اإلنجاز بحامة بوزيان 

عن  شاهين  إلهام  المصرية  الفنانة  أعلنت 
داعية  وفاتها،  عقب  بأعضائها  التبرع  نيتها 
كما  اإلنساني،  والوعي  الثقافة  هذه  نشر  إلى 
طالبت الدولة المصرية باإلسراع بإنشاء بنك 

خاص لحفظ األعضاء.
لها  فيديو  مقطع  شاهين  إلهام  الفنانة  ونشرت 
فيه  تؤكد  »إنستغرام«،  على  حسابها  عبر 
الفيديو:  في  وقالت  جسدها،  بأعضاء  تبرعها 
السليمة  جسدي  أعضاء  بكل  تبرعي  »أعلن 
بعد وفاتي إن شاء الله، لمن يحتاج إليها، ألي 
إنسان محتاج قلب، كلي، كبد، قرنية، رئة«.

كتير  ناس  تفيد  تتبرع  لما  »ممكن  وأضافت: 
الوقت  نفس  وفي  فقط،  واحدا  شخصا  وليس 
وينتهي  يفنى  الجسد  ألن  شيئا  تخسر  لن 
بالتبرع  التراب، لكن  الدود ويبقى في  ويأكله 
نعمل خير ونكون أكثر إنسانية ونخفف على 

اآلخرين«.
في  يطيل  أن  أحد  يستطيع  »ال  أنه  وأكدت 
ومكتوب،  وقته  له  فالعمر  اآلخر،  عمر 
عن  اآلالم  بتخفيف  نقوم  األقل  على  لكننا 
واألدوية  التعيسة  الحياة  من  ونحميهم  غيرنا، 
الثقافة  هذه  نشر  يتم  أن  متمنية  الكثيرة«، 

والوعي اإلنساني الهام.
شيوخ  بـ«سؤال  قامت  أنها  إلى  وأشارت 
معلنين  وإنهم  حالل،  لها  وقالوا  مستنيرين 
كما  جسدهم«،  بأعضاء  بالفعل  ومتبرعين 
أنها تتمنى أن يقوم كل إنسان مستنير ويحب 

اإلنسانية والخير أن يقوم بهذا الفعل.
قائلة:  الحكومة،  إلى  حديثها  وجهت  كما 
األعضاء  لزراعة  بنك  عندنا  يكون  »الزم 

لمن يريد«.

تأجيل محاكمة رئيس 
األرسيدي

للمحاكمة  أشخاص   4 يخضع 
بتهمة  نوفمبر  في  فرنسا  في 
طلبوا  بعدما  االحتيال، 
يقرب  ما  احتيالية  بطريقة 
قهوة  كبسولة  ألف   12 من 
إلى  إلرسالها  »نسبريسو« 
أعلنت  ما  على  العاج،  ساحل 
النيابة العامة في منطقة كريتاي 
السبت  يوم  باريس  بضاحية 

الفرنسية«. الصحافة  »وكالة   لـ 
فبين جوان و جويلية 2022 »تقدم عدد من الضحايا 
بطريقة  طلبيات  إثر  احتيال  قضايا  في  بشكوى 
احتيالية للقهوة عبر حسابهم اإللكتروني على موقع 

)نسبريسو(.
في  العمليات  لهذه  35 ضحية  إلى  الشرطة  تعّرفت 

المجموع.
حسابات  قرصنوا  األربعة  المتهمين  أن  في  ويُشتبه 
المرتبطة  المعلومات  وغيّروا  »نسبريسو«  لعمالء 

يتعلق  ما  خصوصاً  بهم، 
بعناوين التوصيل.

يتسلمون  هؤالء  وكان 
إلى  ويرسلونها  الطلبيات 
النيابة  وفق  العاج،  ساحل 
إلى  لفتت  التي  العامة 
يحصل  كان  »الدفع  أن 
مما  الفاتورة،  تسلم  عند 
يلحق  الضرر  أن  يعني 
يورو. بـ8600  مقدرة  بقيمة  نسبريسو«،   بشركة 
لكشف  الهاتفية  البيانات  على  الشرطة  واعتمدت 
هوية المشتبه بهم المولودين بين 1967 و1987. 

وجميعهم غير معروفين سابقاً لديها.
بضاحية  منازلهم  في  األربعة  بهم  المشتبه  وأوقف 
باريس، وسيخضعون للمحاكمة في 24 نوفمبر أمام 

محكمة الجنايات في كريتاي.
الضحية ولي تلميذ من ذوي االحتياجات الخاصة  تم 

نقله من طرف الحماية المدنية إلى المستشفى.

فرنسا تقاضي قراصنة قهوة استغلوا عشرات الضحايا

بدون تعليق

إلهام شاهين تعلن عن 
نيتها التبرع بأعضائها

بوزيان  حامة  المدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  إسعافات   ، أمس   ، تدخلت 
الوعرة، وذلك  التدخل في األماكن  الغطاسين وفرقة  بأفراد من فرقة  مدعمة 
في حدود الساعة 09 و33 دقيقة بحي الزويتنة بلدية حامة بوزيان بقسنطينة  
40 متر  ،ألجل إخراج ضحية عالق في بئر في طور اإلنجاز بعمق حوالي 
الحماية  رجال  قام   ،حيث  البئر  وتهيئة  بناء  أثناء  الردوم  عليه  سقطت 
له  وقدمت  سنة   42 حوالي  العمر  من  يبلغ  ذكر  جنس  من  الضحية  بإخراج 
،أين  بوزيان  حامة  إستعجاالت  إلى  وإجالئه  المكان  بعين  األولية  اإلسعافات 
الحامة  استعجاالت  طبيب  طرف  من  وفاته  تأكيد  وتم  األخيرة  أنفاسه  لفظ 

والسلوان. الصبر  ذويه  وألهم  الضحية  الله  ،رحم 
الدين حزب تاج  رئيس  محاكمة  االثنين،  يوم  بجاية،  محكمة  أّجلت 

إلى  معزوز  عثمان  والديمقراطية،  الثقافة  أجل  من  التجمع 
24 أكتوبر.

ويُتابع معزوز بتهمتي التحريض على التجمهر غير المسلّح 
في  بها  أدلى  تصريحات  خلفية  على  عمومية  هيئة  وإهانة 

شهر ديسمبر 2020.
ق ـ و

مقتل شاب في اصطدام 
شاحنة بدراجة بالخروب 

تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالخروب، 
مساء أمس في حدود الساعة 17 و 03 دقيقة، ألجل حادث 
مرور يتمثل في اصطدام شاحنة لنقل البضائع بدراجة نارية، 
بمدخل مدينة عين نحاس ببلدية الخروب، هذا الحادث خلف 
الضحية ي-ب من جنس ذكر يبلغ من العمر 28 سنة متوفي 
بعين المكان مع اصابة صاحبه المدعو م-م من جنس ذكر و 
الذي يبلغ من العمر 27 سنة بعدة إصابات مختلفة كان معه 
على متن الدراجة، حيث قدمت له اإلسعافات األولية الالزمة 
بعين المكان مع إجالئه إلى مستشفى الخروب، و نقل جثة 

الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى.

مدير ثانوية في تبسة  يتحول 
إلى مالكم

مدوية  فضيحة  على  أمس  أول  زوال  تبسة  مدينة  اهتزت 
ثانوية  مدير  بطلها  تبسة   لوالية  التربية   قطاع  في  جديدة 
سعدي الصديق الكائنة  بطريق قسنطينة بمدينة تبسة حيث 
التهجم  أقدم على  أين  إلى مالكم حقيقي  المدير  ذات  تحول 
واالعتداء على ولي تلميذ من ذوي االحتياجات الخاصة » 

مرض التوحد » بطاقة معوق بنسبة 100 بالمائة  .
وقد تدخلت الحماية المدنية فور ذلك أين تم تحويل الضحية 
الى المستشفى  حيث تعرض إلى عدة كسور على مستوى 

اليد  فيما تدخلت مصالح األمن بموقع الحادث.
الضحية الذي قدم يوم أمس شكوى إلى مدير التربية لوالية 
الثانوية  مدير  من طرف  االعتداء  إلى  بتعرضه  تفيد  تبسة 
للثانوية  حديثا  انتقل  الذي  ابنه  وضعية  تسوية  خلفية  على 
الدراسي  الموسم  المتوسط  التعليم  شهادة  في  نجاحه  عقب 
الماضي تقدم مرات عديدة إلى المدير ألجل شرح وضعية 
المدير ظل في كل مرة يطلب منه تحويله إلى  ابنه إال ان 
مؤسسة أخرى ووصل األمر إلى مواجهة ولي التلميذ حرفيا 
» خليه يبقى في الدار أحسن »  وواصل تحديه لولي التلميذ 
مهددا اياه » التعود لي مرة أخرى » . هذا  وقد علمنا ان 
مدير التربية لوالية تبسة قد فتح تحقيقا مباشرا في القضية  
الحضري  األمن  مصالح  لدى  شكوى  الضحية  رفع  فيما 

الثالث بمدينة تبسة. 
هواري .غ  
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لعامرة يؤكد من الجمعية العامة لألمم المتحدة :

مسيرة بناء الجزائر الجديدة
متواصلة بكل عزم تحت قيادة

أكــد وزيرالطاقــة والمناجــم، محمــد عرقــاب،  الرئيس تبون
فيينــا،  النمســاوية  بالعاصمــة   ، االثنيــن  يــوم 
ــة  ــود الوكال ــم جه ــخ بدع ــر الراس ــزام الجزائ الت
الدوليــة للطاقــة الذريــة لتحقيــق أهــداف هــذه 
انجازهــا  فــي  بفعاليــة  والمشــاركة  المبــادرة 
بإفريقيــا، واســتعدادها إلتاحــة خبرتهــا وبنيتهــا 
التحتيــة لخدمــة مبــادرة “شــعاع األمــل”، مــع 
ــي إطــار  ــر ف ــي الجزائ ــة ف ــم دورات تكويني تنظي
ــذا  ــراؤه ه ــرر إج ــل”، المق ــعاع األم ــادرة “ش مب
العــام والعــام المقبــل، لفائــدة 4 تقنيــي الطــب 

النــووي قادميــن مــن البنيــن.
وأشــار عرقــاب فــي كلمــة ألقاهــا فــي افتتــاح 
والســتين  الســادس  العــام  المؤتمــر  فعاليــات 
للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ، أن هــذه الــدورة 
تعتبــر فرصــة الســتعراض التقــدم الــذي أحرزتــه 
فــي مختلــف  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة 
اختصاصاتهــا  ضمــن  تقــع  التــي  المجــاالت 
القانونيــة والنظــر فــي آفــاق تعزيزهــا، معربــا 
عــن تقديــره للمديــر العــام علــى اختيــاره الحكيــم 
العلمــي  للمنتــدى  العــام  هــذا  طبعــة  لتكريــس 
حــول مســألة الوصــول إلــى رعايــة مرضــى 
الســرطان، تحــت عنــوان »شــعاع األمــل: رعايــة 

للجميــع«. الســرطان  مرضــى 
كمــا أبــرز الوزيــر بمبــادرة »شــعاع األمــل« 
التــي تــم إطالقهــا فــي أديــس أبابــا علــى هامــش 
األفريقــي  لالتحــاد  والثالثيــن  الخامســة  القمــة 
المنعقــدة فــي فبرايــر مــن هــذا العــام، والتــي 
ــة مرضــى  ــي رعاي ــرات ف ــد الثغ ــى س ــدف إل ته
ــر  ــي تعتب ــا، والت ــن إفريقي ــا م الســرطان، انطالق

كذلــك ذات أهميــة قصــوى بالنســبة لهــا.
ــر  ــزام الجزائ ــم الت ــة والمناج ــر الطاق ــد وزي وأك
الراســخ بدعــم جهــود الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة لتحقيــق أهــداف هــذه المبــادرة والمشــاركة 
واســتعدادها  بإفريقيــا،  انجازهــا  فــي  بفعاليــة 
ــادرة  ــة لخدمــة مب إلتاحــة خبرتهــا وبنيتهــا التحتي
“شــعاع األمــل”، مــع تنظيــم دورات تكوينيــة فــي 
الجزائــر فــي إطــار مبــادرة “شــعاع األمــل”، 
المقــرر إجــراؤه هــذا العــام والعــام المقبــل، لفائــدة 

ــن. ــن البني ــن م ــووي قادمي ــي الطــب الن 4 تقني
ــدور  ــرة لل ــة كبي ــي أهمي ــر تول وأضــاف: “الجزائ
الريــادي الــذي تؤديــه الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
ــة  ــادة الرابع ــرض الم ــي بغ ــة تف ــة كمؤسس الذري
النوويــة  األســلحة  انتشــار  عــدم  معاهــدة  مــن 
التقنــي  التعــاون  برنامــج  خــالل  مــن  الســيما 
ــاعدة  ــية لمس ــة األساس ــل اآللي ــذي يمث PCT وال
ــاظ  ــز والحف ــاء وتعزي ــى بن ــدول األعضــاء عل ال
علــى قدرتهــا علــى اســتخدام التكنولوجيــا النوويــة 

بطريقــة آمنــة ومؤمنــة ومســتدامة”.
تواصــل  التــي  باألولويــة  عرقــاب  ورحــب 
فــي  منحهــا  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة 
والصحــة  الزراعــة،  مثــل  لمجــاالت  أفريقيــا 
النوويــة،  المعرفــة  والتغذيــة، وتطويــر وإدارة 
واألمــان، والميــاه والبيئــة، والطاقــة والتطبيقــات 

اإلشــعاع. تكنولوجيــا  وكذلــك  الصناعيــة، 
نفســها كبديــل  تقــدم  النوويــة  “الطاقــة  وتابــع: 
موثــوق للوقــود األحفــوري قــادًرا علــى تلبيــة 
البــالد  فــي  الكهربــاء  علــى  المتزايــد  الطلــب 
وعليــه  اإلنمائيــة  األهــداف  تحقيــق  وبالتالــي 
إســتراتيجية  إعــداد  فــي  الجزائــر  شــرعت 
وطنيــة منســجمة إلدمــاج الطاقــة النوويــة فــي 
مزيــج الطاقــة والعمــل علــى ترقيــة وتعزيــز 
ــع  ــق م ــا يتواف ــي بم ــريعي والتنظيم ــام التش النظ
النوويــة  بالتكنولوجيــا  الخاصــة  المتطلبــات 

الصلــة”. ذات  الدوليــة  وااللتزامــات 
وأوضــح الوزيــر أن الجزائــر امتثــاال اللتزاماتهــا 
يتعلــق  قانونًــا   2019 عــام  اعتمــدت  الدوليــة 
الوطنيــة  الهيئــة  وأنشــأت  النوويــة  باألنشــطة 
باشــرت  التــي  النووييــن،  واألمــن  لألمــان 
أن  علــى  العــام،  هــذا  مــن  اعتبــاًرا  عملهــا 
ــهر  ــن الس ــؤولة ع ــي المس ــة ه ــذه الهيئ ــون ه تك
واألمــن  األمــان  وتطبيــق  االمتثــال  لضمــان 
ــى  ــعاع عل ــن اإلش ــة م ــد الحماي ــن وقواع النوويي
ــه  ــون ونصوص ــكام القان ــي أح ــدد ف ــو المح النح

. لتطبيقيــة ا
ق ـ و

الجزائر تجدد الزتامها 
بدعم جهود الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية

أكــد وزيــر الشــؤون الخارجيــة والجاليــة 
الوطنيــة بالخــارج, رمطــان لعمامــرة، 
ــكل  ــل ب ــورك، تواص ــن بنيوي ــوم االثني ي
الجديــدة  الجزائــر  بنــاء  مســيرة  عــزم 
ــيد  ــة, الس ــس الجمهوري ــادة رئي ــت قي تح
فــي ظــل  تبــون، وذلــك  المجيــد  عبــد 
التمســك »بمبــادئ و أهــداف ميثــاق األمــم 
المتحــدة« المتمثلــة فــي الســلم و األمــن و 

ــاملة. ــة الش التنمي
وقــال الســيد لعمامــرة فــي مداخلــة لــه 
ال77  للــدورة  العــام  النقــاش  خــالل 
أن  المتحــدة,  لألمــم  العامــة  للجمعيــة 
العــام  هــذا  تحتفــل  التــي  الجزائــر, 
ــتقاللها  ــترجاع اس ــتين الس ــرى الس بالذك
الوطنــي, »وهــي تواصــل بــكل عــزم 
الجديــدة تحــت  الجزائــر  بنــاء  مســيرة 
قيــادة الرئيــس عبــد المجيــد تبــون, تؤكــد 
تمســكها بهــذه القيــم والمبــادئ, وعزمهــا 
علــى تقديــم مســاهمتها فــي الحفــاظ علــى 
ــة  ــق تنمي ــن وتحقي ــن الدوليي ــلم واألم الس

ومســتدامة«. وعادلــة  شــاملة 
و أضــاف الوزيــر أن الجزائــر »التــي 
تتطلــع لدعــم الــدول األعضــاء خــالل 
ــرر اجراؤهــا فــي شــهر  ــات المق االنتخاب
)لعضويــة  المقبــل  العــام  مــن  يونيــو 
ســتبقى  بأنهــا  تلتــزم  األمــن(,  مجلــس 
األمــم  ميثــاق  وأهــداف  لمبــادئ  وفيــة 
المتحــدة, وســتضم جهودهــا مــع بقيــة 
ــة  ــاء فعالي ــس إلضف ــي المجل األعضــاء ف
الراميــة  األمميــة  الجهــود  أكبــر علــى 
لمنــع نشــوب النزاعــات, وحلهــا عبــر 
ــات  ــم دور المنظم ــلمية, ودع ــبل الس الس
ــة, مــع تشــجيع مشــاركة  ــة الفاعل اإلقليمي
بــارزة للمــرأة وفئــة الشــباب فــي تســوية 
الالزمــة  الحمايــة  وضمــان  األزمــات, 

لجميــع الفئــات الهشــة«.
و أشــار أنــه »فــي خضــم هــذه التطــورات 
غيــر  التحديــات  لحجــم  منهــا  وإدراكا 
ــا«,  ــا وإقليمي ــة دولي ــبوقة المطروح المس
للعضويــة  ترشــيحها  الجزائــر  قدمــت 
ــو  ــن, وه ــس األم ــي مجل ــة ف ــر الدائم غي
ــن  ــة كل م ــي بتزكي ــذي حظ ــيح ال الترش
الــدول  وجامعــة  اإلفريقــي  االتحــاد 
العربيــة ومنظمــة التعــاون اإلســالمي.
الــدورة  أن  لعمامــرة  الســيد  ابــرز  و 
ــم  ــد, »والعال ــة لألمــم المتحــدة تنعق الحالي
يشــهد توتــرات متصاعــدة تنبــئ بتداعيات 
العالقــات  منظومــة  علــى  خطيــرة 
الدوليــة, الســيما فــي ظــل عــودة ظاهــرة 
ــبة  ــال بالنس ــو الح ــا ه ــتقطاب, مثلم االس
الســلبية  وانعكاســاتها  أوكرانيــا  ألزمــة 
التــي مــن شــأنها مضاعفة حجــم التحديات 
ــا  ــة«. كم ــاالت حيوي ــي مج ــة ف الوجودي
الدوليــة  »المجموعــة  أن  علــى  شــدد 
تقــف اليــوم أمــام منعطــف حاســم, وهــي 
مطالبــة باتخــاذ قــرارات جريئــة للحفــاظ 
علــى أمنهــا الجماعــي واستشــراف آفــاق 

مســتقبل واعــد للبشــرية جمعــاء«.
و مــن هــذا المنطلــق, تدعــو الجزائــر, 
يضيــف الوزيــر, إلــى »ضــرورة تفــادي 
ــن  ــا م ــا انجــر عنه ــاء الماضــي وم أخط
الجهــود  ب«ضــم  وتنــادي  تبعــات«, 
وصــوال  االصــالح,  مســار  إلنجــاح 
يســودها  عالميــة  منظومــة  قيــام  إلــى 
الســيادة  فــي  والمســاواة  اإلنصــاف 
ــاء«,  ــاون البن ــة والتع ــح المتبادل والمصال
قائــال: »نحــن بحاجــة, أكثــر مــن أي 
الجماعــي,  العمــل  إلــى  مضــى  وقــت 
واالســتنارة بمبــدأ وحــدة المصيــر لتفــادي 
انزالقــات خطيــرة تهــدد بعــودة أحلــك 

المعاصــر«. البشــرية  تاريــخ  فصــول 
القمــة العربيــة ســتكون »محطــة فارقــة 
فــي مســيرة العمــل العربــي المشــترك«

تســتعد  الجزائــر  ان  الوزيــر  وذكــر 
الحتضــان قمــة هامــة للــدول العربيــة 
نوفمبــر  مــن  والثانــي  الفاتــح  يومــي 
ــذا  ــع ألن يشــكل ه ــي تتطل ــل, »وه المقب
االســتحقاق محطــة فارقــة فــي مســيرة 
العمــل العربــي المشــترك نحــو مســاهمة 
أكثــر فعاليــة للمجموعــة العربيــة فــي 
علــى  الراهنــة  التحديــات  معالجــة 

والدوليــة«. اإلقليميــة  الســاحتين 
لهــذا  وتحضيــرا  الســياق,  هــذا  وفــي 
الجزائــر  »تواصــل  الهــام,  الموعــد 
الوحــدة  لتعزيــز  الراميــة  مســاعيها 
الفلســطينيين  األشــقاء  بيــن  الوطنيــة 
أطلقهــا  التــي  المبــادرة  ضــوء  علــى 
الرئيــس تبــون«, مجــددا التأكيــد علــى 
ــى  ــطينية تبق ــة الفلس ــة القضي أن »معالج
األمــن  الســتعادة  الرئيســي  المفتــاح 
واالســتقرار فــي منطقــة الشــرق األوســط 
ــك مــن خــالل تكريــس حــق الشــعب  وذل
دولتــه  إقامــة  فــي  الشــقيق  الفلســطيني 
المســتقلة علــى حــدود الرابــع مــن جــوان 
.»)...( القــدس  وعاصمتهــا   1967

لســان  علــى  الجزائــر  جــددت  كمــا 
ــا لحــق شــعب  ــرة »دعمه ــر لعمام الوزي
الصحــراء الغربيــة الشــقيق فــي إنهــاء 
ــر  ــه غي ــة حق ــه وممارس ــالل أراضي احت
ــر  ــي تقري ــادم ف ــل للتصــرف أو التق القاب
ــة  ــر واالســتقالل«, ودعــت منظم المصي
الجهــود,  »لمضاعفــة  المتحــدة  األمــم 
بغيــة تمكيــن طرفــي النــزاع, الدولتيــن 
االفريقــي,  االتحــاد  فــي  العضويــن 
ــة  ــة العربي ــة والجمهوري المملكــة المغربي

مــن  الديمقراطيــة,  الصحراويــة 
المفاوضــات  مســار  اســتئناف 
المباشــرة بهــدف التوصــل إلــى حــل 
ــار  ــي إط ــان ف ــه الطرف ــي يقبل سياس

الدوليــة«. الشــرعية 
ــر  ــدت الجزائ ــا, أك وبخصــوص ليبي
مــرة أخــرى علــى »حتميــة معالجــة 
جوهــر األزمــة عبــر إنهــاء التدخالت 
فــي  أشــكالها  بمختلــف  الخارجيــة 
شــؤون هــذا البلــد الشــقيق, ومرافقــة 
صياغــة  نحــو  الليبيــة  األطــراف 
للمضــي  الضروريــة  التوافقــات 
قدمــا فــي تحقيــق أهــداف المصالحــة 
حــرة  انتخابــات  وتنظيــم  الوطنيــة 
ونزيهــة تســتجيب لتطلعــات الشــعب 
الليبــي فــي بنــاء دولــة ديمقراطيــة 

وعصريــة«.
أمــا فــي مالــي, فتدعــو الجزائــر, 
»لمســاندة  الدوليــة  المجموعــة 
تســريع  بهــدف  الماليــة  األطــراف 
ــي  ــا ف ــة التزاماته ــرة تجســيد كاف وتي
ظــل المرحلــة االنتقاليــة الدقيقــة التــي 
يمــر بهــا هــذا البلــد الشــقيق« و ذلــك 
لكــون الجزائــر تــرأس الوســاطة الدوليــة 
و لجنــة متابعــة اتفــاق الســلم و المصالحــة 
ــر. ــار الجزائ ــن مس ــق ع ــة المنبث الوطني
كمــا اشــار الســيد لعمامــرة الــى األوضــاع 
الهشــة فــي منطقــة الســاحل والصحــراء, 
ــا انتشــار  ــي يفرضه ــات الت جــراء التحدي
ــرة  ــم العاب ــة والجرائ ــدات اإلرهابي التهدي
للحــدود علــى خلفيــة تمــدد ظاهــرة انعــدام 
ــم المشــاكل  االســتقرار المؤسســاتي وتفاق
التنمويــة إلــى جانــب تأثيــرات التغيــرات 
ــام  ــة ام ــر الخارجي ــة. وشــدد وزي المناخي
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة علــى 
تســيير  منطــق  تجــاوز  »ضــرورة 
ــة  ــة الدولي ــل المجموع ــن قب ــات م األزم
ــى البحــث عــن  ــر عل ــز أكث قصــد التركي
الجزائــر  عــزم  مبــرزا  لهــا«,  حلــول 
علــى »تكثيــف جهودهــا لترقــى لمســتوى 
التحديــات التــي يفرضهــا خطــر اإلرهــاب 
ــة  ــل بمعي ــة, والعم ــعوب المنطق ــى ش عل
ــى تشــجيع  ــن دول الجــوار عل أشــقائها م
عوامــل التكامــل االقتصــادي والتنميــة 
المندمجــة, ضمــن فضــاء يحقــق الرخــاء 
المشــترك ويســمح ببلــوغ أهــداف التنميــة 
المســتدامة وتعزيــز دعائــم الســلم واألمــن 

ــة«. ــي المنطق ف
كمــا شــدد علــى ان الجزائــر »تظــل طرفا 
فاعــال فــي مشــروع تكامــل وازدهــار 
مقومــات  وامتالكهــا  االفريقيــة  القــارة 
واالقتصــادي  السياســي  اســتقاللها 
عبــر التخلــص مــن تبعــات التدخــالت 
ــول  ــورة حل ــو بل ــه نح ــة والتوج الخارجي

االفريقيــة«. للمشــاكل  افريقيــة 
ق ـ و

برئاسة وزيرا الفالحة للبلدني

اللجنة الحكومية  الجزائرية-الروسية للتعاون تعقد دروتها
الـ 10 االربعاء املقبل بالجزائر

تعقــد اللجنــة الحكوميــة المشــتركة الجزائرية-الروســية للتعــاون االقتصــادي والتجــاري والعلمــي والتقنــي, دورتهــا العاشــرة يــوم االربعــاء المقبــل بالجزائــر العاصمــة, حســبما 
أفــاد بــه بيــان لــوزارة الفالحــة والتنميــة الريفيــة.

وســيترأس هــذه الــدورة وزيــر الفالحــة والتنميــة الريفيــة, محمــد عبــد الحفيــظ هنــي, مناصفــة مــع وزيــر الفالحــة للفيدراليــة الروســية, دميتــري باتروشــاف, حســب نفــس المصــدر 
وأشــارت البيــان إلــى أن الــدورة العاشــرة للجنــة المشــتركة, ســتكون مســبوقة باجتماعــات تقنيــة علــى مســتوى خبــراء البلديــن يومــي 26 و27 ســبتمبر 2022 وســيقوم الطرفــان, 
ــذ الــدورة األخيــرة التــي عقــدت فــي موســكو فــي 30 جانفــي 2019, وبدراســة ســبل ووســائل تعزيــز الشــراكة  خــالل اجتمــاع اللجنــة المشــتركة, بتقييــم التعــاون الثنائــي من

والتعــاون بيــن البلديــن فــي المجــاالت ذات االهتمــام المشــترك, تضيــف الــوزارة.
ربيع م
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الصندوق  مستوى  على  االتصال  مسؤولة  كشفت 
الوطني للعطل المدفوعة األجر و البطالة الناجمة 
بناء، األشغال  عن سوء األحوال الجوية لقطاعات ال
عن  والي،  سميحة  الري«كاكوبات«،  و  العمومية 
تقديم  ل تهدف   التي  و  الصندوق   خدمات  جديد 
أكدت  و  المنتسبين،  و  للزبائن  أفضل  خدمات 
يتبع  الصندوق  أن  الجزائر«  ل«عين  حوار  في 
تعويض  ضمان  و  تأمين  من  مكنته  إستراتيجية 
مشاكل  دون  منتظمة  و  آلية  بصفة  له  المنتسبين 

مالية. 
الرئيسية  المهام  هي  ما  الجزائر«:  »عين   -

للصندوق؟ 
-والي: تم إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة 
الجوية  األحوال  الناجمة عن سوء  البطال  و  األجر 
بناء، األشغال العمومية و الري بموجب  لقطاعات ال
فيفري  في  الصادر   97-45 تنفيذي  ال المرسوم 
1997، و هو مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص، 
و انشأ الصندوق ليستجيب لضرورة تنظيم تسيير 
خاص للعطل المدفوعة األجر و البطال الناجم عن 
األشغال  و  بناء  ال لقطاعات  الجوية  األحوال  سوء 
العمومية و الري، و يخضع لوصاية وزارة العمل و 

الشغل و الضمان االجتماعي.  
المدفوعة  العطل  تسيير  الرئيسية،  مهامه  ومن   
الناجمة عن سوء األحوال الجوية  البطالة  األجر و 
و  الري،  و  العمومية  األشغال  و  بناء  ال بقطاعات 
يقوم بتسجيل المستفيدين و مستخدميهم، و يضمن 
يضمن  كما  مستخدميهم،  و  المستفيدين  إعالم 

تحصيل االشتراكات المقررة في التشريع و التنظيم 
المعمول بهما. 

- »عين الجزائر«: ما هو جديد خدمات الصندوق 
هذه  تقديم  في  بالرقمنة  االستعانة  تمت  وهل 

خدماته للزبائن؟ 
مؤخرا  اتخذ  »الكاكوبات«،  صندوق  إن  -والي: 
مجمع إجراءات  عصرية رقمية ، حيث باتت معظم 
الخدمات التي يقدمها تتم عن بعد، سواء التصريح 
»تصريحاتكم«،  بوابة  عبر  بد  عن  أصبح  الذي 
من  أكثر  تحولت   اإلجراءات  هذه  بفضل  و  فاليوم 
بعد، إضافة  تتم عن  التصريحات  بالمائة من   99
إلى خدمة االنتساب عن بعد، و كذا الدفع عن بعد، 
و هذا بفضل إدراج الرقمنة،  ما سمح أيضا للزبائن 
اقتراحاتهم  و  مالحظاتهم  تقديم  إلى  المنتسبين  و 

عن بعد. 
وفي الوقت الحالي نقوم بحملة تحسيسية، أي أبواب 
تابعة للصندوق  ال مفتوحة على مستوى 14 وكالة 
فائدة زبائن  ل الجاري،   الشهر  29 من  لغاية  وهذا 
التعريف  أجل  من  وذلك  الخارجيين  الصندوق  
بالخدمات الرقمية، حيث يسعى الصندوق من خالل 
الخدمات  تحسين  من  الرفع  إلى  اإلستراتجية  هذه 
معلوماتية  وحلول  تطبيقات  تطوير  عبر  المقدمة 
وتسهيل  المواطنين  عن  العبء  تخفيف  من  تمكن 
وتبسيط اإلجراءات اإلدارية وتقديم خدمة إلكترونية 
وفق معايير ومقاييس دولية من بينها تلك المتعلقة 
الدفع  وتطبيقات  باإلشتراكات  بعد  عن  بالتصريح 
منها  نذكر  اإلنترنت  طريق  عن  الملفات  ومتابعة 

التي دخلت حيز الخدمة السنة الماضية.  
ما ذكرت  إلى  باإلضافة  أن من جديد خدماتنا  كما 

حيث  العامل،  فضاء  خدمة  آنفا،  
ستسمح هذه الخدمة لعمال قطاعات 
من  والري  العمومية  األشغال  بناء  ال
المسددة  العطل  مبالغ  على  اإلطالع 
مستوى  على  الصندوق  طرف  من 
حساباتهم البريدية أو البنكية الجارية 
للسنة الفارطة والحالية وبصفة آنية. 
- »عين الجزائر«:كيف يتم االنتساب 

إلى الصندوق؟ 
فرعية   مكاتب  للصندوق  والي:   -
واليات   كل  في  جهوية  ووكاالت 
من  الصندوق  زبائن  و  الوطن، 
الخاصة  و  العمومية  الشركات 
األشغال  بناء،  ال مجال  في  النشطة 
الشركات  وهذه  الري،  و  العمومية 
في  بعمالها  التصريح  على  مجبرة 
الورشات للصندوق، وذلك إما بصفة 
إلى عدد  النظر  أو ثالثية، و  شهرية 
و  الشركة،  تضمهم  التي  العمال 
بالمقابل الصندوق يوفر لهم خدمتين 
السنوية،  العطلة  هي  و   ، أساسيتين 
وكذا التأمين على البطالة الناجمة عن سوء األحوال 

الجوية.  
خدمة  على  الحصول  يتم  كيف  الجزائر«:  -«عين 
األحوال  سوء  عن  الناجمة  البطالة  على  التأمين 

الجوية؟ 
الناجمة  البطالة  على  التأمين  بخصوص  -والي«: 
على  الحصول  وكيفية  الجوية،  األحوال  سوء  عن 
الصندوق  يضمنه  التأمين  هذا  فإن  الخدمة،  هذه 
ما  لشركة  لألشغال  توقف  تكون  عندما  لمنتسبيه 
منتسبة للصندوق، بسبب سوء األحوال الجوية، و 
بالورشات،  العمال من مواصلة عملهم  تمنع  التي 
فيضانات،  عواصف،  شديدة،  رياح  هبوب  كحال 
خاصة  مرتفعة  حرارة  ثلوج،  عزيرة،  أمطار 
صاحب  وهنا-  سقف،  بدون  المفتوحة  بالورشات 
به  للصندوق  بتصريح  يتقدم  الورشة  أو  الشركة 
بمزاولة  التصريح  بعدها  و  النشاط  توقف  تاريخ 
بتعويضه-أي  الصندوق  ليقوم   مجددا،  النشاط 
األيام  الورشة-عن  أو  المؤسسة  صاحب  تعويض 

التي توقف فيها عن النشاط.  
المالية  الوضعية  هي  كيف  الجزائر«:  »عين   -
ضمان  و  تأمين  على  قادر  هو  وهو  للصندوق؟ 
تعويض المنتسبين له بصفة آلية و منتظمة دون 

مشاكل مالية؟ 
التي  اإلستراتيجية  بفضل  و  الصندوق   -والي: 
و  العمل  قطاع  إستراتيجية  بفضل  و  ينتهجها 
تأمين  من  تمكن  االجتماعي،  الضمان  و  التشغيل 
كل الخدمات لزبائنهم دون أية مشاكل مالية تذكر.  
س- م 

مسؤولة االتصال عىل مستوى الصندوق الوطني »كاكوبات« سميحة وايل يف حوار لـ »عني الجزائر«:

تطوير و رقمنة الصندوق سمحت 
له بتقديم  من خدماته عن بعد

الريفية،  والتنمية  الفالحة  لوزارة  الرسمي  الناطق  أكد 
قطاعه  مصالح  أّن  االثنين،  يوم  دريدي،  بن  مسعود 
والمنتجين  الفالحين  بمرافقة  األيام  قادم  في  ستقوم 
 –  2022 لموسم  إستراتيجيتها  إطار  في  ا  ًي ميدان
2023، القائمة على استغالل ما ال يقّل عن 3 ماليين 
ا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون  ًق هكتار، طب
في لقائه مع الوالة، إلنتاج 9 ماليين طن من الحبوب.

قناة اإلذاعية  ا على ال ًف وقال بن دريدي لدى نزوله ضي
تطوير  إلى  تهدف  الوزارية  اإلستراتيجية  إّن  األولى، 
الشعب الفالحية خاصة اإلستراتيجية منها على غرار 
الزيتية والحليب، مع  الزراعات  الجافة،  البقول  شعب 
الباهظة  لكلفة  ل الحبوب، نظرا  لشعبة  األولوية  إعطاء 

التي يستنزفها استيراد هذه المادة”.
الوزارة وضعت إستراتيجية  أن  إلى  المتحدث  وأضاف 
المتوسط  القريب،  المدى  على  الشعبة  هذه  لتطوير 
والبعيد، بهدف بلوغ إنتاج يكون في مستوى تطلعات 
تطوير  وجوب  على  مؤكدا  للبالد،  يا  العل السلطات 
المساحات المسقية خاصة على مستوى الجنوب فضاًل 
ا  ًي ميدان الفالحيين  والمستثمرين  الفالحين  عن مرافقة 
على  الفالحي  العتاد  القتناء  المقدم  الدعم  خالل  من 

غرار الجرارات والحاصدات وعتاد الري.
الفالحي  الموسم  من  بداية  ه  أنّ دريدي  بن  وأوضح 
المقبل، سيتم تطوير عملية سقي المحاصيل بالتنسيق 
مع جميع المصالح والقطاعات، من أجل بلوغ األهداف 

المرجوة والرفع من مردودية اإلنتاج.
وزير  أن  إلى  الفالحة،  لوزارة  الرسمي  الناطق  وأشار 
الفالحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني يولي 
المناطق  تحدد  خريطة  وضع  أجل  من  كبيرة  أهمية 
الحبوب  إنتاج  لتطوير  استغاللها  يمكن  التي  المؤهلة 

بأقل كلفة.
وطالب بن دريدي من من الفالحين المساهمة واالنخراط 
في سياسة تطوير إنتاج الحبوب، بهدف الوصول إلى 

االكتفاء الذاتي.
ق ـ و

يف إطار تربص تطبيقي لتنمية القدرات

إطارات من املديرية العامة 
لألمن الوطني يطلعون على 
دور واختصاصات املحكمة 

الدستورية
العامة لألمن  للمديرية  السامية  قام وفد من اإلطارات 
الواليات  أمن  الوطني يضم مدراء مركزيون و رؤساء 
المحكمة  إلى  بزيارة  االثنين  حديثا,  المنصبين 
الدستورية, اطلعوا خاللها على اختصاصاتها ودورها 

في حماية الحقوق والحريات.
وحسب المنظمين, تندرج هذه الزيارة في إطار, تربص 
تطبيقي يرمي إلى تكييف هؤالء اإلطارات مع محيطهم 
والبشرية  التسييرية  قدراتهم  وتنمية  المؤسساتي 
ألقاها  بمحاضرة  الزائر  الوفد  خص  المناسبة,  وبهذه 
ميلودي,  جياللي  السيد  الدستورية  المحكمة  عضو 
الحقوق  وحماية  الدستورية  المحكمة  »دور  بعنوان 
الدستورية  بالمحكمة  خاللها  من  عرف  والحريات« 
لفاتح  كمؤسسة مستحدثة بموجب التعديل الدستوري ل
نوفمبر 2020 كما تطرق السيد ميلودي الختصاصات 
المتميزة  وشكيلتها  الدستورية  للمحكمة  الواسعة 

ودورها في حماية الحقوق والحريات.
ربيع م

حتى يصل إنتاج الجزائر لها إىل 9 ماليني طن

تخصيص 3 ماليني 
هكتار إلنتاج الحبوب

العلمي,  والبحث  العالي  التعليم  وزير  كشف 
إطالق  عن  بالجزائر,  االثنين  بداري,  كمال 
 ,)MyBus( باص«  »ماي  إلكتروني  تطبيق 
شبكة  على  اآلني  التعرف  من  الطلبة  لتمكين 

الجامعي. النقل 
التي  العمل  الوزير على هامش زيارة   وأوضح 
الجزائر,  بوالية  القطاع  هياكل  بعض  إلى  قادته 
تنفيذ  ال حيز  سيدخل  الذي  التطبيق  هذا  أن 
عشرة  برقمنة  يتعلق   , القادم  أكتوبر  شهر 
العلوم  )10( خطوط نقل جامعية تخص جامعة 
الزوار  بباب  بومدين  هواري  والتكنولوجيا 
العمل  تعميم  يتم  أن  العاصمة,على  بالجزائر 
مطلع  الوطني  المستوى  على  التطبيق  بهذا 
التي  الزيارة  هذه  خالل  مبرزا      2023 سنة 
الجامعي  بالحي  الحافالت  بمحطة  استهلها, 

النقل  شبكة  رقمنة  أن  عكنون,  ببن  لبنات  ل
الخدمات  مستوى  تحسين  إلى  ترمي  الجامعي, 
التفرغ  الجامعية وذلك بهدف تمكين الطلبة من 
أجل  من  يعمل  القطاع  ان  مضيفا  للدراسة, 

للطالب. المقدمة  الجامعية  الخدمات  تحسين 
عبد  بسيدي  الجامعي,  التكنولوجي  وبالقطب 
مختلف  الوزير  عاين  العاصمة(,  )غرب  هللا 
ضرورة  على  مشددا  المنشأة,  هذه  هياكل 
تسريع  خالل  من  المسجل  التأخر  استدراك 
أجل  من  المستمرة  والمتابعة  اإلنجاز  وتيرة 
المشروع  هذا  باستالم  الخاصة  اآلجال  احترام 
ثا إطارات الوزارة  الهام في أقرب وقت ممكن,حا
المؤسسات  وكذا  القطب  بتسيير  المعنيين 
مفصلة  تقارير  صياغة  على  باإلنجاز  المكلفة 
إيجاد  أجل  من  المسجلة  الصعوبات  حول 

سؤال  عن  رده  وفي  لها  المناسبة  الحلول 
السنة  طلبة  تقييم  ل جديد  نظام  اعتماد  حول 
المدرستين  طلبة  منهم  ,سيما  جامعي  األولى 
االصطناعي,  والذكاء  للرياضيات  يتين  العل
بمشاركة  ورشات  فتح  سيتم  بأنه  الوزير  أكد 
بهدف  الملف  هذا  لدراسة  وباحثين  مختصين 
لتمكينهم  الجدد  للطلبة  مناسبة  مرافقة  توفير 
نسب  وتحقيق  الجامعي  الوسط  في  التكيف  من 

النجاح. من  عالية 
إلى  دعوته  بداري  السيد  جدد  وبالمناسبة,   
أعضاء األسرة الجامعية إلى فتح قنوات الحوار 
تبادله  عند  وذلك  القرار  اتخاذ  في  والمشاركة 
تقاهم  ألطراف الحديث مع بعض الطلبة الذين إل

الزيارة. خالل هذه 
م  ربيع 

بهدف  تحسني الخدمات الجامعية

»ماي باص« .. تطبيق إلكرتوني للتعرف اآلني على شبكة 
النقل الجامعي
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الحكومة تضع آخر اللمسات لمشروع القانون األساسي الخاص بهم 

الوالة سيتمتعون بكل الصالحيات الواسعة في تسيير الشأن المحلي

n  أعلن الوزير األول, الســيد أيمن بن 
عبد الرحمان, مســاء اليوم األحد بالجزائر 
العاصمــة, أن الحكومــة انتهت من وضع 
آخر اللمسات لمشــروع القانون األساسي 
للوالة, وســيتم عرضه قريبــا على رئيس 

الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
وقال السيد بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها 
خالل إشــرافه على اختتام أشــغال اجتماع 
الحكومــة بالــوالة أن »القانون األساســي 
للــوالة يشــكل انشــغاال حقيقيــا, كان على 
الدولــة أن تأخذه بعين االعتبــار«, مبرزا 
أن »رئيــس الجمهورية وجهنا بالتفكير في 
هــذا القانون, والحكومــة انتهت من وضع 

آخــر اللمســات على هــذا النــص القانوني 
وســنعرضه علــى رئيــس الجمهورية في 

األيام القادمة«.
وعبر الوزير األول عن أمله في أن يعطي 
هــذا القانون »دعمــا حقيقا ودفعــة نوعية 
فــي العمــل الميدانــي للوالة«, مبــرزا أن 
دور الوالــي »محوري«, مضيفا أنه كانت 
هناك »بعض االختالالت وتداركها رئيس 
الجمهورية بإعادة المجلس التنفيذي للوالية 
تحت سلطة الوالة, األمر الذي يسمح للوالة 
بالعمل بكل أريحية«, باعتبارهم »الســلطة 
التنفيذيــة الوحيدة بالوالية«, مخاطبا إياهم: 
»لكم كافة الصالحيات في التسيير وتكريس 

المسار التنموي« الذي تطمح إليه الساكنة.
ودعا الســيد بن عبد الرحمان إلى »تظافر 
والمنتخبيــن  اإلطــارات  الجميــع  جهــود 
والمجتمع المدني للعمل ضمن هذه الوثبة« 

عالوة على الوالة.
وحــث بهذه المناســبة الجميع علــى العمل 
علــى الوفاء من أجل تجســيد تعهد الرئيس 
تبون للقضاء علــى مناطق الظل قبل نهاية 
الســنة, كما شدد على ضرورة »قيام الوالة 
بالتسويق للمقومات السياحية«, التي تزخر 
بهــا والياتهم واســتغاللها بطريقــة »مثلى 

وتسهيل إجراءات االستثمار فيها«.
                                           ق ـ و

n وجهــت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمــي, تعليمــة إلــى مديري مؤسســات 
التعليــم العالــي والمديريــة العامــة للبحث 
العلمــي والتطويــر التكنولوجــي, تقضــي 
بتمكيــن الطلبة الحاصلين على معدل ممتاز 
خالل مســارهم التكويني ومناقشــة مذكرة 
التخرج, من االستفادة من ترخيص إلنشاء 
مؤسســة ناشئة أو شــهادة براءة اختراع, 
حســب مــا أفــاد بــه, يــوم االثنيــن, بيان 

للوزارة.
وأوضــح البيــان أنــه, فــي »إطار مســعى 
الســلطات العموميــة, وعلى رأســها رئيس 
الجمهوريــة, الســيد عبد المجيــد تبون, في 
جعــل الجامعــة الجزائريــة قاطــرة للتنمية 
الحقيقيــة, مــن خــالل اســتثمار مخرجات 
والتطويــر  العلمــي  والبحــث  التكويــن 
التكنولوجــي واالبتكار, وفاعــال حقيقيا في 
القرار االقتصادي وقيادة المجتمع نحو مزيد 
من الرقي واالزدهار في ترسيخ هذه اإلرادة 
السياسية وخلق الثروة ومناصب العمل, فإن 
وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي تعمل 
على مرافقة السلطات العمومية في بلوغ هذه 
األهداف الســامية من خالل تقديم مجموعة 
من اآلليات ولعل أبرزها آلية شهادة مؤسسة 

ناشئة أو شهادة براءة اختراع«.
وأضــاف أنــه »بهــدف تعزيز هــذا النوع 
من المبــادرات وتكثيفها وتوســيعها, وتبعا 

لتعليمــات وتوجيهات وزيــر التعليم العالي 
والبحــث العلمــي, كمــال بــداري, وجهت 
مراســلة إلــى مديــري مؤسســات التعليــم 
العالــي والمديريــة العامــة للبحــث العلمي 
والتطويــر التكنولوجــي, للقيام بــكل ما من 
شأنه إرســاء هذه اآلليات, وهذا عن طريق 
الدعم والمرافقة للطلبة من أول سنة جامعية 
لهم, بتحفيزهم وتحسيسهم بهذه اآلليات, مع 
تثمين كل أعمال ومشــاريع الطلبة المنجزة 
عبــر مســارهم التكوينــي, وذلــك بغرض 

مناقشة نتائج أعمالهم البحثية«.
وأشــارت الوزارة في بيانهــا إلى »وجوب 
تعميم تجربة شهادة مؤسسة ناشئة, أو شهادة 
بــراءة اختراع من جهــة, ومن جهة أخرى 
التحفيز على التنافــس والتفوق واالمتياز«, 
مبــرزة أن »هــذه اآلليــة ستســمح للطالب 
الفائز الذي تحصل على معدل ممتاز خالل 
مســاره التكويني, وإنهاء مشــروعه البحثي 
بمناقشــة مذكــرة التخرج بتفوق, االســتفادة 
من الترخيص له بإنشــاء مؤسسته الخاصة 
لتمكينــه مــن تســويق منتوجــه أو إعطاءه 
فرصة لتسجيل أعماله لدى الهيئات الخاصة 
بتقييد وحماية الملكية الفكرية, قصد إنشــاء 
مؤسســته الخاصــة أو التفــاوض مــن أجل 
التنازل عنها لفائدة أطراف أخرى الســتفادة 

المجتمع من منتوجه«.
                                             ق ـ و

بموجب تعليمة إىل مديري مؤسسات التعليم العايل

تمكني الطلبة المتفوقني من إنشاء مؤسسة 
ناشئة أو الحصول عىل براءة اخرتاع

n تســعى وزارة التعليــم العالي والبحث 
العلمي إلى توسيع وتعزيز مساهمة الطلبة 
فــي تكوينهــم الجامعــي, وذلك مــن خالل 
نمــوذج وطني يشــمل 5 مراحــل ويخضع 
للتقييــم من طــرف لجنة تحكيــم مختلطة, 
حســب مــا أفــاد بــه, يــوم االثنيــن, بيان 

للوزارة.
وأوضــح البيــان, أن الــوزارة تســعى إلى 
»تعميق وتعزيز مساهمة الطلبة في تكوينهم 
الذاتي, من خالل المعارف المكتســبة التي 
يتلقونهــا في مســارهم التكوينــي الجامعي, 
هذه المشاركة التي تبني لديهم القدرات على 
القيام بمبادرات ذكية لخلق مؤسسات ناشئة, 
والتي تعتبر أحد المؤشــرات اإليجابية على 
أن التكويــن في الجامعة يســير في الطريق 
الصحيح من خالل االستثمار في مخرجات 

التكوين«.
ولضمــان انخراط الطلبة في هذا المســعى 
--يضيف نفس المصدر-- يستوجب البحث 
عن أفضل الســبل وأنجعهــا من أجل جذب 
انتباههــم للقيــام بأنشــطة في هــذا االتجاه, 
حيث وجهت مراسلة إلى رؤساء مؤسسات 
التعليــم العالــي والمديريــة العامــة للبحث 
العلمــي والتطويــر التكنولوجــي تدعوهــم 
إلى »تكثيف وتعزيز المبــادرات والتدابير 
القاضية بتوسيع وتعزيز مساهمة الطلبة في 
تكوينهم الجامعي, مما يســمح لهم بصياغة 
تكوينهم العرضي من خالل ممارسة أنشطة 
تســاعد على ترقيــة الحــس المدني وروح 
المواطنة والمبادرة وترســيخ قيــم التعاون 
والتشــارك وحرية المبادرة واالبتكار وكذا 
االســتقاللية واإلنسانية, وإرســاء الثقة بين 

مختلف الفواعل في المؤسسة الجامعية«.
الــوزارة  اقترحــت  الصــدد,  هــذا  وفــي 
»النمــوذج المتعلق بإمكانيــة تكوين طالب 
متحصــل على 5 نجوم, وهذا وفقا لرغبته, 
من خــالل إجــراء يشــمل خمــس مراحل 
خــالل مســاره التكوينــي الجامعــي, حيث 
يخضــع اإلجــراء للتقييم وتقيــم كل مرحلة 
بنجمة واحدة, وعند إنهاء الطالب لمســاره 

التكوينــي الجامعي يتم تقييــم الطالب حول 
المراحــل الخمــس من طرف لجنــة تحكيم 
مختلطــة للتــداول بشــأن مســاره, يكــون 
أعضاؤها من الجامعة والقطاع االجتماعي 

واالقتصادي«.
وتشــمل المراحل الخمس, المسار التكويني 
للطالــب فــي الليســانس والماســتر, بحيث 
تمنح النجمة األولــى على األداء األكاديمي 
وهــو أن يكــون مــن بيــن الطلبــة األوائل 
فــي الترتيــب, النجمــة الثانية تمنــح نظير 
التقرب من المؤسســة, إنجاز حاالت عملية 
بالمؤسســات تتضمــن بعضــا مــن جوانب 
تكويــن الطالب والنجمة الثالثة على تطوير 
المهــارات المهنيــة والعرضيــة )اللغــات 
األجنبيــة, أجهــزة اإلعــالم اآللــي, أدوات 
الجودة, الممارســات الرياضيــة والثقافية, 
ألعاب االنتباه وتنظيم ملتقيات للنقاش حول 

مواضيع الشركة.
أمــا النجمة الرابعــة, فتمنــح للطالب على 
متابعة تكوين عن بعد أو االنتقال باألرصدة 
عــن طريق مووك )MOOC( »المســاق 
الهائــل المفتــوح عبــر اإلنترنــت, أو بأي 
طريقــة أخــرى عبــر االنترنــت, برنامج 
الحركيــة   )Erasmus( »إيراســموس« 
األكاديمية أساســا نحو جنــوب الوطن بينما 
تمنــح النجمــة الخامســة نظير المشــاركة 
بالقضايــا  واالهتمــام  التطوعــي  والعمــل 
االجتماعيــة )األعمــال الخيريــة كزيــارة 
المستشفيات ومســاعدة المرضى(, التعاون 
األكاديمي مع الهيئــات المعتمدة بالجزائر, 
الطالــب الوصي-المستشــار ممثــل الطلبة 
في مختلــف المجالس البيداغوجية والعلمية 

بالقسم والكلية وفي الجامعة(.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى إمكانية تطبيق 
نفــس اإلجــراءات مــع تغييــر طفيف على 
طور الدكتــوراه, وينبغي أيضا إعداد نظام 
يسير التطبيق محدد لهذه اإلجراءات بشكل 
أكبر قبل أن يعــرض على المجلس العلمي 

من أجل الموافقة عليه.
                                           ق ـ و

تعزيز مساهمة الطلبة يف تكوينهم الجامعي عرب 
نموذج وطني يشمل 5 مراحل

n  أكــد وزير الداخلية والجماعات 
المحليــة والتهيئة العمرانية, إبراهيم 
مراد, يوم االثنين بالجزائر العاصمة, 
أن الهــدف الرئيســي مــن مراجعــة 
قانونــي البلديــة والواليــة هو تحديد 
المنتخبين  وصالحيــات  مســؤوليات 
ســاهمت  التــي  االختــالالت  وســد 
بشــكل كبير في تعطيل عجلة التنمية 

المحلية.
وأوضح الســيد مراد, لدى استضافته 
فــي فــوروم اإلذاعــة الوطنيــة, أن 
»كل النصــوص التــي نحــن بصــدد 

مراجعــة  فيهــا  بمــا  تحضيرهــا« 
قانوني البلدية والوالية من شــأنها أن 
»تحــدد مســؤوليات وصالحيات كل 
واحــد, وتضع حــدا للوضعيات التي 
عشــناها فــي الســابق«, مشــيرا إلى 
أن »االختــالالت المســجلة ســتكون 
موضوع دراســة فــي إطــار لجنة« 

ستنشأ قريبا للغرض.
وشــدد بهــذا الخصوص علــى أهمية 
إشراك ومســاهمة المنتخبين المحليين 
فــي عمــل اللجنــة عبــر »عــرض 
التــي  »العراقيــل  و  تجاربهــم« 

يواجهونهــا« في التســيير, وذلك من 
أجــل تفــادي كل ما من شــأنه تعطيل 
التنميــة المحليــة, كمــا أشــار إلى أن 
»هنــاك عدم وضوح في الصالحيات 
و كيفيــات التعامــل بيــن المنتخبيــن 
التســيير  فــي  المتدخليــن  ومختلــف 

المحلي«.
وذكــر الوزير فــي هذا اإلطــار, أن 
رئيس الجمهورية, الســيد عبد المجيد 
تبــون, قد أعلــن خالل إشــرافه على 
افتتــاح أشــغال لقاء الحكومــة بالوالة 
يوم الســبت المنصرم, أن هذه اللجنة 

البلديــة  قانونــي  ســتتكفل بمراجعــة 
والوالية, وســتتكون بمشاركة وزارة 
الداخلية وممثلين عن البرلمان, وزارة 

المالية, إلى جانب منتخبين محليين.
وأضاف في ذات الســياق, أن القانون 
األساســي للوالي, الذي ســيتم عرض 
نصــه قريبا على رئيــس الجمهورية, 
ينصب فــي نفس اإلطار إذ سيســمح 
بتحديــد صالحيــات الوالــي ليكــون 
الحركيــة  فــي  األساســي  »الفاعــل 
االقتصادية وفق اســتراتيجية محكمة 
تأخــذ بعين االعتبــار مقومات الوالية 

واحتياجاتها«.
وفي ســياق متصل, ثمن الســيد مراد 
النتائــج اإليجابيــة المحققــة في إطار 
االســتراتيجية الوطنيــة للقضاء على 
مناطق الظــل التي ما كانــت لتتحقق 
لرئيــس  السياســية  اإلرادة  دون 
الجمهورية الذي جعل من هذه المسألة 

محور اهتماماته و ضمن التزاماته.
وعلــى صعيــد آخــر, وبخصــوص 
للســكان  الســادس  العــام  اإلحصــاء 
واإلســكان الــذي انطلــق األحد, جدد 
وزيــر الداخليــة التأكيد علــى أن هذه 
العمليــة من شــأنها أن تؤســس قاعدة 
إحصائية محينة, تسمح بتخطيط أنجع 
للسياســات العمومية وتسطير برامج 
تنموية تتكيف واحتياجات المواطنين.
                                  ق ـ و

وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد:

مراجعة قانوين البلدية والوالية سيحدد مسؤوليات وصالحيات المنتخبني
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قال سفير الجمهورية العربية الصحراوية لدى بوتسوانا, 
ماء العينين لكحل, يوم االثنين أن قرار المحكمة اإلفريقية 
إيجاد حل  القاضي بضرورة  والشعوب,  اإلنسان  لحقوق 
سياسة  فشل  على  دليل  الغربية,  الصحراء  دائم الحتالل 

المغرب في شراء الذمم لشرعنة هذا االحتالل.
و أبرز ماء العينين في تصريح لوكالة األنباءالجزائرية، 
الخميس  اإلفريقية  المحكمة  أصدرته  الذي  الحكم  أن 
الماضي »تاريخي بكل المقاييس«، قائال: »بغض النظر 
عن طبيعة القضية التي كانت مطروحة ضد دول بعينها, 
انصرفت المحكمة وألول مرة في تاريخ القضاء اإلفريقي 
التشديد على جوهر  نصابها عبر  إلى  األمور  إعادة  إلى 
الحقائق المتعلقة بالنزاع, وهي أن المملكة المغربية مجرد 
دولة محتلة ومعتدية, وأن للشعب الصحراوي حق غير 
جميع  وأن  واالستقالل,  المصير  تقرير  في  للتقادم  قابل 
الصحراوية  الجمهورية  دعم  واجبها  ومن  ملزمة  الدول 

على استكمال استقالل بالدها«.
»جميع  الدبلوماسي,  يضيف  اإلفريقية,  المحكمة  ونبهت 
دعم  عن  مباشرة  مسؤولية  مسؤولة  أنها  إلى  الدول 
الجمهورية الصحراوية الستكمال تصفية االستعمار, وأن 

عليها أن تمتنع عن القيام بكل ما من شأنه عرقلة ذلك«, 
االفريقية  المحكمة  من  جدا  قوي  موقف  أن »هذا  مؤكدا 

ويتماشى مع القانون الدولي«.
اإلفريقية  المحكمة  قرار  أن  الصحراوي  السفير  ويرى 
دولة  تمارسها  كانت  التي  الدعاية  من  عقودا  أجهض 
ألزيد  ظلت  المغربية  الدبلوماسية  بأن  مذكرا  االحتالل, 
من عشرين سنة تعمل على الترويج إلى أن »مبدأ تقرير 
المصير عفا عنه الزمن, وأن منطق األشياء اآلن هو ما 
التي تعني بمنطقه  السياسية«،  المخزن »الواقعية  يسميه 
التوسع على حساب الجيران وانتهاك القانون الدولي خدمة 

لمصالح البعض على حساب الشعب الصحراوي«.
و تابع يقول: »كل األموال والرشاوى التي أهدرها نظام 
وبعض  الدول  بعض  ومواقف  ذمم  شراء  في  االحتالل 
المحكمة  أكدت  أن  بعد  الماء,  في  سقطت  الشخصيات 
اإلفريقية أن الحق في تقرير المصير هو قاعدة آمرة في 
القانون الدولي, وال يحق ألي كان أن ينتهكها أو يساهم 

في انتهاكها«.
نظام االحتالل المغربي يعيش أيامه األخيرة في 

الصحراء الغربية

شكل  اإلفريقية  المحكمة  قرار  ان  الدبلوماسي  وذكر 
من  لجملة  تضاف  االحتالل,  لنظام  فعلية«  »صدمة 
لها  تعرض  التي  المتتالية«  الدبلوماسية  »الصدمات 

مؤخرا بسبب قفزه على الشرعية الدولية.
دول  بعض  باستئناف  اإلطار  هذا  في  استدل  و 
أمريكا الالتينية, عالقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية 
الصحراوية بعد أن »تخلصت الشعوب من الحكومات 
سابقا«,  األمور  على  تسيطر  كانت  التي  المرتشية 
الفتا إلى أن »المغرب يبحث دائما عن الثغرات التي 
يستطيع التغلغل عبرها إلى جيوب بعض المسؤولين 
فشال  يفشل  لكنه  وهناك,  هنا  الفاسدين  المرتشين 
ذريعا في إقناع العقول والقلوب ألن ال شرعية له في 

الصحراء الغربية«.
في  االحتالل  دولة  فشل  الدبلوماسي  ذات  أبرز  كما 
مثلما  والتضليل«,  والتشويش  »االبتزاز  سياسة 
المطاف »بهزائم  به  لينتهي  تونس وكينيا,  حدث في 
مدوية«, مشيرا الى ان المخزن قاد هجوما »مجحفا« 

ضد تونس.
الجميع,  أن  على  الصحراوي  الدبلوماسي  وشدد 
»مدى  اكتشفوا  الدبلوماسية,  األوساط  في  وخاصة 
المحمودة  غير  والعواقب  المغربي  النظام  خطورة 
الرباط  حلفاء  »حتى  أن  الى  مشيرا  معه«,  التعامل  في 
بدأوا في تغيير أو على االقل تلطيف مواقفهم من القضية 
المغرب  به  يقوم  بما  اقتناعهم  عدم  بسبب  الصحراوية, 

ومخالفته للشرعية الدولية في ذلك«.
الفرنسي  الدولة  مجلس  موقف  االطار  هذا  في  وابرز 
من  المنهوبة  الفالحية  السلع  استيراد  على  قيود  بفرض 
الصحراء الغربية, و االنسحاب المتزايد للشركات الدولية 
من المغرب, بعد أن اصبح الجميع يعرف أنه دولة آيلة 
حتى  والعصابات,  الريع  بمنطق  تسير  »ألنها  للفشل, 
لدى  الصحراوي  السفير  وأكد  أنفسهم«.  المغاربة  ضد 
بوتسوانا, في االخير, أن »نظام االحتالل المغربي يعيش 
أيامه األخيرة في الصحراء الغربية, ولربما أيامه األخيرة 
كنظام ملكي في المغرب نفسه, جراء سياساته الالشرعية 
وفساده و استبداده«, مضيفا: »الشعب الصحراوي مجند 
والنصر قادم, خاصة بعد استئناف الكفاح المسلح في 13 
نوفمبر 2020, الى جانب المعارك الدبلوماسية والقانونية 

والحقوقية«.
 ق ـ د

قرار المحكمة اإلفريقية حول
الصحراء الغربية يؤكد فشل سياسة 

المغرب في شراء الذمم

قضية   216 تسجيل  اإلدارية  الرقابة  هيئة  أكدت 
والتحقيق  المالية،  بالمخالفات  تتعلق   2021 في 
إلى  االتهام  وتوجيه  ملف   234 في  والتصرف 

554 شخصا.
 327 أحالت  أنها  لها  تقرير  في  الهيئة  وأضافت 
المالية  للمخالفات  التأديبية  المجالس  إلى  متهما 
التأديب  مجلس  إلى  متهما  قضية و35   121 في 
األعلى في 22 قضية، وأشار إلى إحالة 47 متهما 
قضية   14 في  المختصة  التأديبية  المجالس  إلى 

وحفظ 37 قضية أخرى.
اإلهمال  تضمنت  المخالفات  إن  الهيئة  وقالت 
والتقصير في حفظ وصيانة المال العام والتزوير 
الرسمية  الوثائق  واستعمال  الرسمية  الوثائق  في 
المال  استخدام  تضمنت  كما  المزور،  والعرفية 
العام في غير األغراض المخصصة له واختالس 

األموال العامة واالستيالء عليها.
أصدرت  التأديبية  المجالس  أن  إلى  الهيئة  ولفتت 
51 قراراً تضمن 7 قضايا بطرابلس في حق 15 
متهما، فيما حكمت المجالس التأديبية بالزاوية في 
متهما، في حين حكمت   44 فـي حق  18 قضية 
المجلس التأديبية للمخالفات المالية بمصراتة في 3 

قضايا في حق 12 متهما.
أصدر  األعلى  التأديب  مجلس  أن  الهيئة  وأكدت 
قرارات في 18 قضية في حق 50 متهماً وإحالة 
للطعن،  طرابلس  فرع  القضايا  إلدارة  قضايا   5
فرع  القضايا  إلدارة  قضايا   7 إحالة  تمت  بينما 
الزاوية للطعن في القرارات الصادرة عن المجلس 

التأديبي للمخالفات المالية الزاوية.
ق ـ د

نور الدين الطبوبي : 
صرب اتحاد الشغل التونسي 

بدأ ينفد
نور  للشغل  التونسي  العام  االتحاد  عام  أمين  قال 
الدين الطبوبي، يوم االثنين أن االتحاد سيكون سدا 

منيعا ضد الخيارات التفريطية للحكومة.
انعقاد  جاء ذلك في تصريح اعالمي على هامش 
قمرت  بضاحية  أمس  القاري  النقابات  منتدى 
وأعلن الطبوبي بالمناسبة أن االتحاد سيعقد خالل 
المستجدات  في  للنظر  إدارية  هيئة  القادمة  األيام 

االجتماعية قائال أن صبر االتحاد بدأ ينفد .
وجدد أمين عام المنظمة الشغيلة  موقف المنظمة 
الشغيلة الرافض لرفع الدعم عن الطبقة الوسطى 
الشعب  عموم  من  بالمائة   80 تمثل  والفقيرة 
نتيجة  يمثل  األساسية  المواد  انعدام  أن  إلى  الفتا 
نتيجة  وليس  للدولة  المالية  الموارد  لمحدودية 

لالحتكار والمضاربة حسب تقديره.
ولفت إلى أن الوضع االجتماعي تفاقم في األشهر 
مشددا  المواطنين  معاناة  ازدياد  مع  األخيرة 
خدمة  في  العامة  السياسات  تكون  أن  أهمية  على 

احتياجات المواطنين.
ق ـ د

منها الزتوير والتقصري يف حفظ المال العام

هيئة الرقابة اإلدارية يف 
ليبيا تكشف عن تسجيل 

216 قضية تتعلق باملخالفات 
املالية يف 2021

مسؤول حزبي يف املغرب: الكثري من السياسيني هم 
»أباطرة مخدرات«

العدالة  لحزب  العام  األمين  انتقد 
ابن  اإلله  عبد  المغربي,  والتنمية 
على  طرأت  التي  التغيرات  كيران, 
والتي  المغرب  في  السياسية  الطبقة 
على  الحصول  هو  الوحيد  همها  بات 
لشراء  وتوظيفه  المال  وكسب  كرسي 
خدمة  االنتخابات,  في  والتزوير  الذمم 
لمصالحها الشخصية على حساب خدمة 
كثيرا  أن  مضيفا  البسيط,  المواطن 
»أباطرة  هم  الحاليين  السياسيين  من 

مخدرات«.
وفي لقاء تواصلي في إطار االنتخابات 
شرق  )شمال  كرسيف  بدائرة  الجزئية 
كيران  ابن  تأسف  المغربية(,  المملكة 
الحياة  على  طرأ  الذي  »للتحول 
انتقل  والذي  المغرب,  في  السياسية 
العام وخدمة  الصالح  لخدمة  السعي  من 
المواطن إلى فرصة الكتساب الثروة أو 

الشخصية«. المصالح  قضاء 
»لم  بأنها  األحزاب  كيران  ابن  واتهم 
من  عن  تبحث  بل  مناضليها  ترشح  تعد 
انتخابية  وقواعد  اجتماعية  مراكز  لهم 
واكتساب  البرلمان  إلى  الوصول  بهدف 

بالحكومة«. مقاعد 
السياسية  الحياة  أن  السياق  وأضاف في 
تعد  لم  النضال,  على  مبنية  كانت  التي 

الوحيد  الهم  أصبح  بل  كانت  كما 
فقط,  الكرسي  على  الحصول  هو 
مقابل  »التصويت  أن  إلى  الفتا 
قانونا  وال  شرعا  يجوز  ال  المال 

وال أخالقا«.
واعتبر ابن كيران توظيف األموال 
»المكر  من  نوعا  االنتخابات  في 
بضرورة  مطالبا  والخداع«, 
المبنية  الظاهرة  مع  »القطع 
توجيهات  أو  القبلي  االنتماء  على 
السلطة«, الفتا إلى أن »عددا ممن 
المواطنين  أصوات  من  استفادوا 
بتلك الطريقة هم أباطرة مخدرات, 
األسر,  على  خطرا  يشكل  مما 
بشكل  المخدرات  لتفشي  بالنظر 

كبير في اآلونة األخيرة«.
وليست المرة االولى التي توجه اصابع 
المغرب  في  السياسية  للطبقة  االتهام 
القرار  لتوجيه  المخدرات  تستغل  التي 

المغرب. في  السياسي 
القصر  باسم  السابق  الناطق  وكان 
فجر  قد  أوريد  حسين  المغربي  الملكي 
»قنبلة  الماضية  القليلة  السنوات  في 
مافيا  اتهم  أن  بعد  البالد,  في  سياسية« 
المخدرات بالسطو على القرار السياسي 

المملكة. في 

أن  ونقلت وسائل إعالم مغربية ودولية 
أوريد ضمن كتابه الجديد »المغرب في 
حاجة الى ثورة ثقافية«, أطلق اتهامات 
بشأن زيادة سطوة مافيا المخدرات على 

المملكة. في  السياسي  القرار 
ومن المقتطفات التي وردت في المؤلف 
في  )المغرب(  بالدنا  عرفت  »لقد   :
بداية العشرية األولى من القرن الحالي, 
أساليب  إلى  تكون  ما  أقرب  ممارسات 
لهم  أشخاص  خالل  من  برزت  المافيا, 
وظفوا  بالمخدرات,  االتجار  في  سوابق 

التغلغل  إلى  وسعوا  لهم,  قريبة  عناصر 
الذمم,  شراء  خالل  من  الدولة  بنية  في 
ونفذوا إلى الجسم السياسي, واستطاعوا 

االقتراب من مركز القرار«.
وصل  »االختراق  فإن  المؤلف  وحسب 
بنية  هناك  أصبحت  أن  درجة  إلى 
تأمر  الدولة,  هيكل  على  تعلو  موازية 
الظاهرة  هذه  وتعتبر  بأمرها,  ويؤتمر 
من أسوأ ما عرفه المغرب الحديث من 

تجارب«.
ق ـ د
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مستوى  أدنى  إلى  االسترليني  الجنيه  سقط 
له على اإلطالق يوم اإلثنين، مقابل الدوالر 
سرعة  بأقصى  انطلق  الذي  األمريكي، 

متخطيا قمة 20 عاما.
أدنى  إلى   4.9% بنسبة  االسترليني  هبط 
مستوى له على اإلطالق مسجال 1.0327 
 ،1.05405 حول  يستقر  أن  قبل  دوالر، 
وهو مستوى أقل من إغالق الجلسة السابقة 

بنسبة 2.9%.
الدوالر  الذي صعد مؤشر  الوقت  وذلك في 
 114 مستويات  صوب  جدا  كبيرة  بسرعة 
سجل  حيث  عاما،   20 قمة  ليتخطى  نقطة 
بعدما   ،2022 مارس  منذ  مستوياته  أعلى 
أثارت تصريحات جديدة من رئيس مجلس 
أتالنتا عاصفة في  الفيدرالي في  االحتياطي 
رفع  في  الفيدرالي  استمرار  بشأن  األسواق 
معدالت الفائدة بالوتيرة الالزمة لكبح جماح 

التقدم.
لماذا يتم بيع الجنيه االسترليني؟

إلى  االسترليني  الجنيه  هبوط  أنباء  فور 
مستوى قياسي يوم اإلثنين، تدافع المتعاملون 
االقتصادية  الخطة  بأن  تكهنات  وسط  لبيعه 
على  ستضغط  لندن  في  الجديدة  للحكومة 

أوضاع المالية العامة إلى أقصى حد.
يوم   3.6% انخفض  قد  اإلسترليني  وكان 
الجديد  المالية  وزير  كشف  عندما  الجمعة، 
تخفيضات  عن  النقاب  كوارتنغ  كواسي 
في  زيادة  بأكبر  ممولة  تاريخية  ضريبية 

االقتراض منذ عام 1972.

في  األبحاث  رئيس  ويستون،  كريس  وقال 
يتعرض  اإلسترليني  »الجنيه  إن  بيبرستون 

لضربة كبيرة«.
من  رد  المستثمرون عن  وأضاف: »يبحث 
أن  يمكن  ال  هذا  إن  يقولون  إنجلترا.  بنك 

يستمر«.
اليورو يغرق

كما المس اليورو أكبر انخفاض له منذ 20 
عاما أمام الدوالر وسط مخاوف من حدوث 
الطاقة  أزمة  استمرار  مع  اقتصادي،  ركود 
حرب  في  تصعيد  وسط  الشتاء  واقتراب 

أوكرانيا.
توحش الدوالر

للمرة   114.58 إلى  الدوالر  مؤشر  وصل 

يتراجع  أن  قبل   2002 ماي  منذ  األولى 
إلى 113.73، بارتفاع %0.52 عن ختام 

تعامالت األسبوع الماضي.
قسم  رئيس  كابورسو،  جوزيف  وكتب 
الكومنولث  بنك  في  الدولي  االقتصاد 
األسترالي، في تقرير »يؤدي الوضع السيئ 
في المملكة المتحدة إلى زيادة الدعم للدوالر 

األمريكي، والذي يمكن أن يواصل االرتفاع 
مرة أخرى هذا األسبوع«.

في  باألزمة  شعور  ظهر  »إذا  وأضاف 
بشكل  الدوالر  يقفز  فقد  العالمي،  االقتصاد 

كبير«.
دوالر   0.9528 إلى  اليورو  وتراجع 
أمريكي، وانخفض في آخر التعامالت بنسبة 

%0.41 عند 0.96545 دوالر.
بعد  الين  أمام  انتعاشه  الدوالر  واصل  كما 
سوق  في  اليابانية  السلطات  تدخل  صدمة 
أعاد  حيث  الماضي،  األسبوع  الصرف 
بين  التناقض  على  تركيزهم  المستثمرون 
تشديد سياسات مجلس االحتياطي االتحادي 
بنك  وإصرار  األمريكي(  المركزي  )البنك 
التحفيز  بإجراءات  التمسك  على  اليابان 

الهائلة.
وزاد الدوالر %0.39 إلى 143.95 ين، 
مواصال صعوده مرة أخرى نحو ذروة بلغها 
منذ  مرة  ألول  وصل  عندما  الخميس  يوم 
24 عاما إلى 145.90 ين. وانخفض إلى 
اليابان  تدخل  بعد  اليوم  نفس  في   140.31

بشراء الين للمرة األولى منذ عام 1998.
شونيتشي  الياباني  المالية  وزير  وكرر 
سوزوكي يوم االثنين، أن السلطات مستعدة 

للرد على تحركات المضاربة في العملة.
مرة  الخارج  في  الصيني  اليوان  وانخفض 
أخرى إلى 7.1630 للدوالر، وهو أضعف 

مستوياته منذ ماي 2020.
ق ـ إ

يبقى الدوالر أكرب المنترصني فيها

انهيار الجنيه اإلسترليني في حرب طاحنة للعمالت

استقر سعر اليورو في الجزائر خالل تعامالت 
اإلثنين 26 سبتمبر 2022 لدى البنك المركزي، 

كما ظل ثابتا بالسوق الموازية )السوداء(.
كل  أمام  األخيرة  األيام  الدينار صمودا  ويشهد 
من اليورو والدوالر في الجزائر بفضل تدفقات 
مكاسب  من  القادمة  األجنبية  النقدية  العملة 
ظل  في  خاصة  الجزائري  الغاز  صادرات 

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
وظل سعر اليورو أمس في الجزائر لدى البنك 
المركزي عند مستوى 137.62 دينار للشراء، 
السعر  نفس  مقابل  للبيع،  دينار  و137.68 

خالل تعامالت اليوم السابق بحسب نشرة بنك الجزائر 
.»bank-of-algeria.dz« المركزي

السوق  لدى  الجزائر  في  أمس  اليورو  سعر  واستقر 
الموازية غير الرسمية )السوداء( ليظل عند مستوى 
للبيع،  دينار  و176.36  للشراء،  دينار   174.42
مقابل نفس السعر، خالل تعامالت أول أمس بحسب 
أسعار  لرصد   »exchangerates247« منصة 

العمالت في السوق السوداء الجزائرية.
سعر الدوالر واالسترليني

من جانبه، استقر سعر الدوالر أمس في الجزائر لدى 
البنك المركزي عند مستوى 140.52 دينار للشراء، 
و140.53 دينار للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله 

خالل تداوالت أمس السبت.
غير  الموازية  السوق  في  أمس  الدوالر  سعر  وظل 
و182  للشراء،  دينارا   180 مستوى  عند  الرسمية 

دينارا للبيع.
واستمر سعر الجنيه االسترليني أمس في الجزائر عند 
دينار  و157.37  للشراء،  دينار   157.30 مستوى 
أمس  أول  تعامالت  خالل  السعر  نفس  مقابل  للبيع، 
الرسمية  غير  الموازية  السوق  لدى  بلغ  سجل  فيما 
)السوداء( اليوم 195.45 دينار للشراء، و197.62 
نهاية  منذ  الجزائري  الدينار  ويسجل  للبيع.  دينار 
األسبوع األول من سبتمبر الجاري، انتعاشا ملحوظا 
والدوالر(  )اليورو  األجنبية  العمالت  من  سلة  أمام 
ارتفاًعا  سجل  إذ  البنكية،  الرسمية  التعامالت  في 

بالسنة  مقارنة   2022 سنة  خالل   12.5% بنسبة 
الماضية، وفق متابعين للشأن المالي.

نحو  الدينار  لدفع  الجديدة  الوضعية  هذه  واتجهت 
اليورو  من  كل  بلغ  حيث  معتبرة،  مكاسب  تحقيق 
الحكومة  فيما رسمت  دينارا،   140 نحو  والدوالر 
الدينار  قيمة   ،2022 لسنة  الموازنة  قانون  بشأن 
وهي  الواحد،  للدوالر  دينارا  بـ149  الجزائري 
نتيجة لم تحدث منذ عقد كامل. سعر الريال السعودي 

والدرهم اإلماراتي والدينار الكويتي
الجزائر  في  أمس  السعودي  الريال  سعر  وسجل 
للشراء،  دينار   37.36 نحو  المركزي  البنك  لدى 
السوق  لدى  سعره  جاء  فيما  للبيع،  دينار  و37.36 
و48.37  للشراء،  دينار   47.84 بنحو  الموازية 
في  أمس  اإلماراتي  الدرهم  سعر  وبلغ  للبيع.  دينار 
دينار   38.25 نحو  المركزي  البنك  لدى  الجزائر 
للشراء، و38.26 دينار للبيع، ولدى السوق الموازية 
و49.55  للشراء،  دينارا   49 نحو  )السوداء( سجل 
في  أمس  الكويتي  الدينار  سعر  وجاء  للبيع.  دينار 
دينار   453.45 بنحو  المركزي  البنك  لدى  الجزائر 
للشراء، و454.08 دينار للبيع، وسجل لدى السوق 
 580.60 نحو  )السوداء(  الرسمية  غير  الموازية 

دينار للشراء، و587.05 دينار للبيع.
ق ـ إ

برميل »برنت« يسجل استقرار سعر الدوالر واليورو في الجزائر
أدنى مستوى 

منذ 14 جانفي 2022
 

تواصل أسعار النفط تراجعها، وانخفضت العقود اآلجلة لخام 
 84 مستوى  دون  إلى   1% من  بأكثر  االثنين  يوم  »برنت« 

دوالرا للبرميل، وذلك للمرة األولى منذ 14 جانفي 2022.
العقود  انخفضت  موسكو،  بتوقيت   09:13 الساعة  وبحلول 
بنسبة  الوسيط«  تكساس  »غرب  األمريكي  للخام  اآلجلة 

%1.22 إلى 77.78 دوالر للبرميل.
في حين تراجعت العقود اآلجلة لخام »برنت« بنسبة 1.22% 
أيضا إلى 83.99 دوالر للبرميل، وذلك للمرة األولى منذ 14 

جانفي 2022، وفقا لبيانات موقع »بلومبرغ«.
ويأتي التراجع في ظل مخاوف اقتصادية من انخفاض الطلب 
على الخام،  والسيما مع اتجاه البنوك المركزية في العالم لرفع 

سعر الفائدة لمواجهة التضخم.
ق ـ إ

أدنى  قرب  اإلثنين  يوم  صباح  الذهب  أسعار  تراجعت 
بارتفاع  متأثرة  العام،  ونصف  عامين  منذ  لها  مستوى 

الدوالر.
المركزية  البنوك  تبني  الدوالر  ارتفاع  مع  وتواكب 
لخفض  الفائدة  أسعار  بشأن  صارما  موقفا  الرئيسية 

التضخم.
إلى   0.3% الفورية  المعامالت  في  الذهب  وهبط سعر 
من  اعتبارا  )األونصة(،  لألوقية  دوالر   1637.85

الساعة 0415 بتوقيت غرينتش.
وتراجعت األسعار %1 في وقت سابق من الجلسة إلى 
أدنى مستوى لها منذ أفريل 2020 مسجلة 1626.41 

دوالر.
كما هبطت العقود األمريكية اآلجلة للذهب %0.6 إلى 

1645 دوالرا.

ما عالقة مؤشر الدوالر بالذهب؟
وارتفع مؤشر الدوالر، الذي يقيس أداء العملة األمريكية 
أمام ست عمالت رئيسية، إلى أعلى مستوى له منذ عام 

2002 مدعوما بانخفاض الجنيه اإلسترليني.
المركزي  )البنك  االتحادي  االحتياطي  مجلس  ورفع 
األمريكي( وعدد من البنوك المركزية الكبرى األخرى 
أثار مخاوف بشأن  الفائدة األسبوع الماضي مما  أسعار 

تأثيرها على النمو.
وأظهر استطالع يوم الجمعة تفاقم تباطؤ النشاط التجاري 

في منطقة اليورو في سبتمبر.
مجلس  رئيس  بوستيك  رفائيل  قال  نفسه  الوقت  وفي 
يزال  ال  إنه  األحد  يوم  أتالنتا  في  االتحادي  االحتياطي 
خفض  األمريكي  المركزي  البنك  بإمكان  أن  يعتقد 
للزخم  نظرا  الوظائف  في  كبيرة  خسائر  دون  التضخم 

المستمر لالقتصاد.
ويؤدي رفع أسعار الفائدة في الواليات المتحدة إلى الحد 
الذي  الوقت  في  عوائد  يدر  ال  الذي  الذهب  جاذبية  من 

يعزز فيه الدوالر الذي يتم تسعير الذهب به.
%20 منذ تجاوزها  أكثر من  الذهب  وتراجعت أسعار 
الحد الرئيسي البالغ 2000 دوالر لألونصة في مارس.

أسعار المعادن النفيسة 
الفضة  سعر  انخفض  األخرى،  النفيسة  للمعادن  بالنسبة 
دوالر   18.54 إلى   1.6% الفورية  المعامالت  في 
أدنى  إلى  سابق  وقت  في  انخفض  أن  بعد  لألونصة، 

مستوى له منذ أكثر من أسبوعين.
وارتفع سعر البالتين %0.5 إلى 858.40 دوالر، كما 

زاد سعر البالديوم %0.9 إلى 2084.79 دوالر.
ق ـ إ

هبوط عنيف في أسعار الذهب.. ما عالقة ذلك بالدوالر؟
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ظاهرة سرقة الكوابل أرهقت اتصاالت الجزائر  

معاناة عائالت بجيجل من مشكل انقطاع خدمات الهاتف واألنترنت

n تــم ،أول أمــس، تنفيــذ عمليــات 
أوكار  اســتهدفت  واســعة  مداهمــة 
الجريمة و النقاط المشــبوهة عبر إقليم 
والية جيجل باستغالل كل اإلمكانيات 
الماديــة والبشــرية المتاحة، تم خاللها 
نصــب حواجــز أمنيــة فجائيــة وأخذ 
نقــاط مراقبة مشــتركة ،باإلضافة إلى 
تكثيــف الدوريات الراجلــة و الراكبة 
للفرق المشتركة، خاصة على مستوى 
الفضاءات الساحات العمومية و أماكن 

الراحة والترفيه.
هذه العمليات أســفرت عــن مراقبة و 

تنقيط 121 شخص، 77 مركبة و دراجة 
ناريــة، أين تــم تحريــر 28 مخالفة ضد 
الســائقين المخالفيــن لقانــون المرور، في 
ذات الســياق و خــالل هــذه العمليــات تم 
تحسيس مســتعملي الطريق العام و سواق 
مختلــف أنــواع المركبــات و الدراجــات 
النارية حول الســالمة المرورية للحد من 
وقــوع حوادث المــرور، إذ تــم تذكيرهم 
بضرورة احترام أحــكام قانون المرور و 

التقيد بقواعد الســياقة الســليمة، من خالل 
تجنــب مختلف الســلوكيات الســلبية أثناء 

القيادة على مستوى الطرقات.
التنســيقية  العمليــات  هــذه  للعلم،تهــدف 
المشــتركة بين مصالح الشــرطة و الدرك 
بجيجــل إلــى مرافقة المواطنيــن و العمل 
علــى ضمــان أمنهم و راحتهــم من خالل 
بســط األمــن و الطمأنينة فــي المجتمع و 
بالتالي حمايتهم في أرواحهم و ممتلكاتهم.

                           نصرالدين – د

أمن ودرك جيجل يراقبون 121 شخصا 
و77 مركبة ودراجة نارية

ــن  ــن المحرومي ــد المواطني ــد عدي   أك
األنترنــت  و  الهاتــف  خدمــات  مــن 
بأحيــاء منقــوش و بوتيــاس  بالميليــة 
فــي  تفاقمــت   المشــكلة  ،بــأن هــذه 
األشــهر األخيــرة ،بعدمــا كان تزويدهــم 
ــأن  ــن ب يســير بشــكل عــادي ، مضيفي
كانــت  الجزائــر  اتصــاالت  مصالــح 
تتدخــل مباشــرة عقــب تبليغهــا بــأي 
المرتبطــة  المشــاكل  وتعالــج  نقــص 
،غيــر  عاديــة  بطريقــة  باالتصــاالت 
ــاك  ــرة صــار هن ــدة األخي ــي الم ــه ف أن
نوعــا مــن التســويف لمشــاكلهم بحجــة 
أن هنــاك أمــور خارجــة عــن نطــاق 
الشــكاوى  مــن  المصلحة،بالرغــم 
ــى الحضــور  ــة ال ــا ،إضاف ــة له المقدم

الشــخصي لمكاتبهــا دون جــدوى.
ــن  ــاس لـــ » عي ــكان بوتي ــح س وأوض
الجزائــر«، بــأن حــق االتصــال بالعالــم 
الخارجــي قــد ضــاع منهــم بفعل ســرقة 

تحــت  المدفونــة  واألليــاف  الكوابــل 
ــى تجهيــزات  ــة وكــذا الســطو عل الترب
ــن  ــي الخزائ ــودة ف ــاالت الموج االتص
المخصصــة لذلــك ،موضحيــن بأنــه 
ببعــض  االتصــال  الصعــب  مــن 
األجهــزة الحساســة عنــد الضــرورة 
علــى غــرار مصالــح الحمايــة المدنيــة 
أيضــا  أســتغلت  اللصــوص  ،أيــادي 
البيــوت المهجــورة بحــي تابريحــت 
،بســبب خطــر اإلنهيــار الــذي يتهددهــا 
تعرضهــا  نتيجــة  لحظــة  أي  فــي 
أنابيــب  علــى  ،لالســتيالء  للتصــدع 
النحــاس والكوابــل والمآخــذ والمفاتيــح 
ــل  ــب ب ــذا فحس ــس ه ــة ،ولي الكهربائي
أمتــدت أيــادي العصابــة الــى ســرقة 
ــوات الصــرف  ــة البالوعــات وقن أغطي
ــذا  ــاء ه ــي ارج ــدة ف ــة المتواج الحديدي
مؤسســتين  يحتضــن  الــذي  الحــي 

متجاورتيــن. تعليميتيــن 
طلــب  مواطنــي عــدة أحيــاء والســيما 
منقــوش  منطقتــي  فــي  القاطنيــن 

ــاس بإعتبارهــم األكثــر تضــررا  وبوتي
اتصــاالت  إطــارات  الــى  نقلنــاه 
اعترفــوا  ،الذيــن  بالميليــة  الجزائــر 
ــدة  ــكان ع ــن س ــت ع ــاع األنترن بانقط
ــل  ــرض كواب ــبب تع ــذا بس ــاء وه أحي
الجزائــر  إتصــاالت  وتجهيــزات 
للخطــف والســرقة وخاصــة فــي الفتــرة 
األخيــرة ،مضيفيــن لنــا بــأن المصلحــة 
فادحــة  ماليــة  لخســائر  تعرضــت 
بفعــل الســرقة مــن طــرف اللصــوص 
لنــا  مؤكديــن   ، الضمائــر  وعديمــي 
الجزائــر  اتصــاالت  حــرص  بــأن 
علــى زبائنهــا كبيــر الــى درجــة أن 
ــرة  ــي كل م ــوم ف ــة تق ــا التقني مصالحه
بوضــع تجهيــزات  وكوابــل جديــدة 
المواطنيــن  مشــاكل  علــى  للقضــاء 
والزبائــن، إال أن لصــوص الكوابــل 
ــاح  ــون فعلتهــم فــي كل فرصــة تت يفعل
لهــم ،وهــو مــا جعــل اإلســتمرار علــى 
هــذا الحــال مــن المحــال أمــام ارتفــاع 
أمــا  ذلــك  ،يحــدث  الكوابــل  أثمــان 

ــة  ــذه العصاب ــراد ه ــاف  أف ــدم اكتش ع
المجهوليــن لحــد اليــوم.

مؤسســة  مســيري  أن  ومعــروف 
جيجــل  لواليــة  الجزائــر  اتصــاالت 
كثيــر مــا حرصــوا علــى تقديــم أجــود 
الخدمــات للزبائــن  وعلــى الوقــوف 
تــم  ،حيــث  المواطنيــن  جانــب  الــى 
تجنيــد عمالهــا قصــد  تمديــد العمــل 
غايــة  الــى  التجاريــة  بالــوكاالت 
األمــر  ،واليتعلــق  مســاء  السادســة 
فقــط بــوكاالت المــدن الكبــرى كجيجــل 
والطاهيــر والميليــة وإنمــا كذلــك بمــدن 
أخــرى علــى غــرار زيامــة منصوريــة 
ــارت  ــث ص ــة ،حي ــر والعوان والعنص
المصالــح التقنيــة تشــتغل تحــت شــعار 
» أقعــد فــي دارك » منــد اســتفحال 
ــرق  ــل ف ــر لتكف ــة كورونا،بالنظ جائح
ــة بإصــالح األعطــاب  ــح التقني المصال
ــان  ــد ضم ــوت قص ــى البي ــاب ال بالذه
وفــي  الخدمــة  تقديــم  فــي  الســرعة 
التغطيــة الشــاملة ،كمــا لجــأت مؤسســة 
وكاالتهــا  عبــر  الجزائــر  اتصــاالت 
الــى شــرح طــرق تفعيــل الخدمــات 
عــن  ناهيــك   ، لزبائنهــا  بعــد  عــن 
تعمــل  مناوبــة  تقنيــة  فــرق   تجنيــد 
أيــام نهايــة األســبوع بغيــة ضمــان 
،وفــي  للزبائــن  الخدمــة  اســتمرار 
ذات الســياق وضعــت فــرق خاصــة 
والمؤسســات  المصالــح  مــع  للعمــل 
الحساســة علــى غــرار المستشــفيات 
ــدرك  ــة والشــرطة وال ــة المدني والحماي
،وذلــك لتفــادي حــدوث أي إنقطــاع 
فــي الهاتــف الثابــت خــالل هــذه الفتــرة 
ــا  ــزة،إال أن هــذه المؤسســة حالي المتمي
ــب  ــة مطال صــارت تعيــش بيــن مطرق
عــدد مــن الســكان المشــروعة وســندان 
التحديــات التــي تواجههــا بفعــل انتشــار 
ــرقة  ــا س ــي مقدمته ــات وف ــض اآلف بع

الثمينــة. تجهيزاتهــا 

n نظمــت،  أمــس، الجلســة الخامســة 
لنــادي المواهب األدبي الشــهري لمديرية 
الثقافــة بجيجل في موســمه التاســع على 
التوالــي بــدون انقطــاع ،بمتحــف كتامة 
المركزي وســط مدينة جيجــل ،بداية من 
الســاعة الثانية مســاء بمشــاركة مواهب 

أدبية وفنية من مختلف بلديات الوالية .
وكان ضيف شــرف هذه الجلســة الشاعر 
الشــعبي إبن بلدية العنصــر  أحمد بورمة 
وتألقــت فيــه المبدعــة الصاعدة إســراء 
بوشــعيب التــي نالــت الجائــزة الرمزية 

جوهرة النادي لشهر سبتمبر 2022 .
وســيكون الموعد مع الجلسة السادسة لهذا 

النادي الشــهري يوم الســبت 29 أكتوبر 
2022 بمتحــف كتامــة المركزي وســط 
مدينة جيجل بداية من الساعة الثانية مساء 
بمشاركة مواهب أدبية من مختلف بلديات 
عاصمــة الكورنيــش، وســيكون ضيــف 
شــرف تلك  الجلســة إبن النادي الشــاعر 

الشاب مشطري عبد الرحيم.
يشــار الــى أن  أي مبــدع أو مبدعــة في 
مختلــف دروب األدب الذين يرغبون في 
المشــاركة االتصال بمديريــة الثقافة بالكم 
الثالــث بجيجل مــن أجل ابــراز قدراتهم 

وتفجير مواهبهم.
                             نصرالدين دربال

ارساء بوشعيب تظفر بجائزة " جوهرة النادي 
للمواهب بجيجل 

جيجل : نصرالدين دربال

n نظمت  نهار أمس جمعية 
أمل ألطفال التوحد بدار الثقافة 
يــوم  ــي بميلــة،  الميل مبــارك 
أمــس، ملتقي طبي حول أليات 
التكفل النفسي باألطفال الذين 
يعانــون من اضطرابــات طيف 
التوحــد، وتفعيــل دور الرعاية 
وتنميــة  الخاصــة  التربويــة 
مهــارات التواصل لهــذه الفئة 
وتحقيــق االندمــاج االجتماعي 

لديهم. 
وأعطي إشــارة انطالق الملتقي 
االجتماعــي  النشــاط  مديــر 

جزيــري  يــة،  بمل والتضامــن، 
عبد الحق، نيابة عن الســلطات 
ألقاهــا  كلمــة  خــالل  الوالئيــة 
ــى الدور  بالمناســبة، وأكــد عل
تــي تبدلهم الجمعيات  الكبير ال
المرضــي  مســاعدة  فــي 
وخاصــة مرضي التوحــد، كما 
أطبــاء  مــن  ــون  المتدخل أكــد 
وأخصائيين نفســانيين وأساتذة 
جامعيين الذيــن حضروا خالل 
مداخالتهم، في التعريف بطيف 
التوحــد باعتبــاره مجموعة من 
تــي  االضطرابــات العصبيــة ال
تســبب مشــكالت فــي التفاعل 
وفــي  االجتماعــي،  والتواصــل 

ظهور ســلوكات غريبة وغياب 
ــى مســتوي التواصل  ــي عل كل
المجتمــع،  داخــل  تفاعــل  وال
وكذلك محدودية في االهتمامات 
واألنشطة المتكررة وموحدة لدي 

المصابين. 
ــى نقــص األداء  كمــا أكــدوا عل
يعتبــر من الســمات الرئيســية 
لطيــف التوحــد، ويتمثــل على 
التفاعل وتواصل داخل المجتمع 
إظهــار  عــدم  فــي  األســرة  أو 
المصاب أي رغبة في التواصل 
مــع األخرين في بنــاء عالقات 
الحصــول  فــي  المبــادرة  أو 
ــى احتياجاته، وهــو ما يزيد  عل

يــاء األطفال  ــى أول الضغــط عل
طيف التوحد.

المختصــة  الحكيمــة  وقالــت 
يــة لألطفال  فــي أمــراض العقل
االستشــفائية  بالمؤسســة 
لألمراض العقلية بجبل الوحش 
بقسنطينة، بريك ريان، للنصر، 
أن أعراض الطفل بطيف التوحد 
تبدأ في مرحلة الطفولة المبكرة 
من ســنتين إلى ثالث ســنوات، 
كمــا أنه يوجد اختالف كبير في 
أعراض التوحد، منهم من يعاني 
من مشكل التواصل مع األخرين 
ومنهم من خالل ســلوكاته تجد 
لديهم نمــط فريــد ومتكرر من 

السلوك. 
كمــا أكــدت ريان، أنــه ال يوجد 
عــالج طبــي شــافي إلضطراب 
طيــف التوحــد، إال أن العــالج 
المبكــر المكثف قد يــؤدي إلى 
ــاة  صنــع فــارق كبيــر فــي حي

العديد من األطفال. 
رئيســة  أكــدت  جهتهــا  ومــن 
يــة،  لتوحــد بمل جمعيــة أمــل ل
أســماء خطابي، بــأن الوالية ال 
ــوي على مركــز مخصص  تحت
لمرضــي التوحــد الذين يعانون 
في صمت، مطالبين الســلطات 
الوالئيــة بفتــح مركز مخصص 
لهم مثــل ما تتوفــر عليه باقي 
المجــاورة  الشــرقية  الواليــات 
والتكفل بهم من الناحية الذهنية 
تــي أصبحــت تؤثر  يــة ال والعقل

على سلوكياتهم.

من تنظيم جمعية أمل 

ملتقى حول آليات التكفل بأطفال التوحد بميلة

n احتضــن نهار أمــس مركز التكوين 
المهنــي و التمهيــن الشــهيد طلحاوي عبد 
الرحمــان بميلة فعاليات المعرض الوالئي 
الخــاص بالحملة التحسيســية المنظمة من 
طــرف  قطــاع التكوين المهنــي بالوالية 
من25ســبتمبر الجــاري و إلــى غايــة 5 
أكتوبر القــادم بمرافقة من األمن و الدرك 

الوطني.
 و تضمــن المعرض الدي جلب اليه عددا 
معتبــرا مــن الــزوار عــروض التكويــن 
لمختلــف التخصصات التــي يتوفر عليها  
هدا المركــز العريق بعاصمة الوالية مثل 
الحالقــة و التجميل و الطرز و الخياطة و 

اإلعالم اآللي .
و كشــفت مديرة المركز الســيدة رحايلي  
عــن فتح تخصصات جديدة خالل الدخول  
المهنــي الشــهر القادم و هــي تخصصات 
نوعية  مثل  تخصص السياحة الدي يمكن 

من فتح وكاالت ســياحية  وكاالت اســفار 
بالتنســيق مع مديرية السياحة الوالية كما 
ســيتم فتح تخصــص البيئة الدي ســيمكن 
مــن خلق مؤسســات معالجــة النفايات ال 
و المــواد الخطيرة  اضافة  إلى تخصص 
االتصــاالت و تركيــب أجهــزة اإلنــذار 
المبكر و من التخصصات النوعية ،ايضا 
نجد تخصــص البناء في التــراث المبنى، 
و هو مخصــص للمناطق االثرية بميلة ال 

سيما مدينة ميلة القديمة. 
و شــهد مركز طلحاوي و هو اقدم مركز  
بميلة عمليات صيانة و ترميم  بمجهودات 
خاصة من المديرة رغم نقص االمكانيات 
المادية مما مكنه من رفع طاقة اســتيعاب 
المتربصيــن إلــى 800متربــص و فتــح 
تخصصــات جديدة  مكنت من تكوين عدد 
معتبر من الشباب خالل األعوام الماضية

                                محمد بوسبتة 

انطالق القافلة التحسيسية للتكوني

 المهني بميلة

ميلة : محمد بوسبتة 
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الوالي امام تحدي حلحلة مشاكله  
مصنع بازول بجيجل أمل الجزائر إلنتاج الزيت خالل السنة المقبلة

n  لمح رئيس الجمهورية السيد 
عبد المجيد تبون مؤخرا لدى لقائه 
بــوالة الجمهوريــة  إلــى وضعيــة 
مصنع الزيــوت النباتية واألعالف 
بواليــة جيجــل، باعتبــاره من بين 
المشاريع المجمدة والتي رفع عنها 
التجميد من أجــل الولوج في عالم 

اإلنتاج لتلبية السوق المحلية .
وأوضــح الرئيــس تبــون أن هــذا 
المشــروع سيســمح للجزائــر بعــد 
نحــو 6 أو 7 أشــهر مــن اآلن من 

إنتــاج زيتها محليا فــي كل مراحله 
من الفالح الذي ينتج السلجم الزيتي 
إلــى طحــن الحبــوب الزيتيــة ثــم 
التعليــب. ووقف الرئيــس بالحديث 
عن المشاكل التي اعترضت دخول 
المصنــع مرحلــة اإلنتــاج، مبرزا 
ضــرورة إيجــاد الحلول المناســبة 
لحلحلــة العراقيــل التــي تعترضه، 
حيث قال في هذا السياق »ماتخليش 

المصنع مغلوق«.
مــن جهته اعتبــر الرئيــس أن هذا 
أقطــاب  أحــد  ســيكون  المصنــع 
الجزائــر لبعــث فالحــة صناعية، 

كما أشــار الى مشــاريع استثمارية 
أخــرى تتواجــد حاليا قيد الدراســة 
الســكر  إلنتــاج  مصانــع  تخــص 
المســتخرج من الشــمندر السكري 
عالوة على مشاريع مستقبلية إلنتاج 
حليــب البــودرة محليا ما سيســمح 
بخلــق حيوية اقتصاديــة ومناصب 
شــغل وتحويــل تكنولوجــي. مــن 
جهــة أخــرى وبحديثه عــن العقار 
الصناعــي دعا الرئيــس الوالة إلى 
نــزع كافة العقــارات التي اســتفاد 
منهــا مســتثمرون لكن لم يجســدوا 

مشاريعهم.

و شــدد على تفعيــل كافــة التدابير 
التي تضمنتهــا النصوص التطبيقية 
لقانون االستثمار الجديد وهذا “قبل 
نهاية العام الجاري” سيما ضرورة 
القانونيــة  النصــوص  مراجعــة 
الخاصة بالعقار الصناعي، وأشــار 
الرئيس إلــى وجود 4.922 هكتار 
كعقار صناعي غير مســتغل موزع 
علــى المناطق الصناعيــة ومناطق 
التــراب  كامــل  عبــر  النشــاطات 
الوطنــي، فــي حيــن أن العديد من 
المناطق الصناعية تعاني من غياب 

التهيئة والصيانة.
ويأمــل ســكان واليــة جيجــل بمــا 
المدنــي  المجتمــع  جمعيــات  فيــه 
والمنتخبيــن  ،الذيــن عبروا لنا عن 
الســلطات  تتحــرك  أن   ، آرائهــم 
الوالئية وعلى رأسها الوالي الجديد 
مــن اجل حلحلــة مشــاكل المصنع 
تنفيذا لتعليمات رئيــس الجمهورية  
قصد إعادة بعث المشــروع وتفادي 
خســائر إضافية ،وهذا بوضع خطة 
إلســتكمال روتوشاته األخيرة،ومن 
تــم ايصاله الى بر أمــان وتطلعات 
مواطنــي الواليــة عموما وســكان 
بلدية الطاهير خصوصا،يشــار الى 
أن هــذا المشــروع ،الذي أســتهلك 
16 هكتــار مــن أراضــي بــازول 
و8 هكتارات مــن ميناء جن جن ، 
يشكل آمل الجواجلة في دعم القطاع 

الصناعي الغذائي ببالدنا.

متفرقات     
أشغال إنجاز 2000 مسكن عمومي إيجاري بطريق 

بغاي بخنشلة توشك عىل انتهاء 

n تنفيــذا لتعليمــات مديــر ديوان 
الترقية والتســيير العقاري لوالية 
خنشــلة بغرض المعاينة الميدانية 
لمشــروع 2000 ســكن عمومي 
إيجــاري )الموقع2( بطريق بغاي 
بلدية خنشــلة قام رئيس المشروع 
بالمتابعة بزيــارة ميدانية  المكلف 
المشــروع  توطيــن  موقــع  إلــى 

للوقوف على عملية االنطالق في 
أشــغال وضع الخرســانة الزفتية 
على مســتوى الطرقــات ومواقف 
الســيارات بموقــع اإلنجــاز حيث 
كانــت التعليمــات أيضا بضرورة 
االنتهاء من مختلف األشــغال قبل 
نهاية السنة الجارية لتسليم السكان 

ألصحابها.

جيجل : نصرالدين دربال

اللجنة التقنية يف متابعة ميدانية مستمرة للمشاريع التنموية 
لدائرة بوثلجة بالطارف

n اجتمعــت اللجنــة التقنيــة لدائرة 
بوثلجة مساء أمس بحضور رؤساء 

المجالس الشــعبية البلدية .. رؤساء 
المصالح التقنية للبلديات .. رؤســاء 

االقســام الفرعية لمختلف القطاعات 
على مســتوى الدائــرة حيث تمحور 

االجتمــاع حول تقديــم عرض حال 
عن كل المشــاريع التنموية المسجلة 
على مســتوى بلديات الدائرة ونسبة 
تقدم األشغال بها حيث أسدت السيدة 
رئيس الدائــرة تعليماتها للحاضرين 
التنمويــة  المشــاريع  بعــد عــرض 
نسبة تقدم االشــغال ،نسبة استهالك 
القــروض ،المشــاريع المغلقــة إلى 
ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة 
التــي  التنمويــة  المشــاريع  لباقــي 
مازالت في طور االنجاز  من طرف 
المصالــح المعنيــة إلنهاء األشــغال 
فــي اقرب وقت وتســليم المشــاريع 
مــع ضــرورة متابعة عملية تســديد 
وضعيات األشــغال وإعداد قرارات 

الغلق للعمليات المنتهية
                            فيصل فارس

سكان أحياء عني البيضاء بأم البواقي متذمرون
 من سوء خدمات النقل

ومعانــاة  وإســتياء  تذمــر   n
للموظفيــن واألســاتذة والتابعين 
لقطاع الصحة العاملين باألحياء 
المجــاورة )بئــر ونــاس وبئــر 
الرقعة( التالميذ الذين يدرســون 
بها والقاطنين بعيــن البيضاء أو 
حتى في نفس األحياء من مشكلة 
النقــل صباحا حيــث تم ضم خط 
عيــن البيضاء بئر ونــاس - بئر 
رقعــة - القريــة لحافــالت النقل 
خط عين البيضاء أم البواقي بعد 
أن كانــت تتكفــل بالخط حافالت 
خاصــة بهــذه األحيــاء وال أحد 
يعلم ما الذي حــدث حتى تختفي 
هــذه الحافــالت ليصبــح المتنقل 
إليهــا فــي مواجهــة الناقلين خط 
عين البيضــاء أم البواقي والذين 
يبجلــون المتنقلين إلى أم البواقي 
مباشــرة عليهم دون التوقف في 
األحيــاء حســب قولهــم ودائمــا 

نقصــد بئــر ونــاس وبئــر رقعة 
ونفس المشــكل يؤرق سكان هذه 
األحياء أنفســهم عند رغبتهم في 
التنقل لوالية أم البواقي وبهذا هم 
يطالبــون مديرية النقــل بالتدخل 
الفوري إليجــاد حل جذري لهذا 
المشــكل الــذي يعانــون منه منذ 
فتــرة وال يريدون حلــول مؤقتة 
وبعدها العــودة إلى نفس الوضع 
ومن بين اقتراحتهم خلق حافالت 
خاصة للنقل الحضري أو وضع 
برنامج لنفس حافالت أم البواقي 
بتخصيــص حافلتيــن تعمل على 
خــط األحياء بئــر ونــاس وبئر 
رقعــة صباحــا لغايــة العاشــرة 
والنصــف وتعود لعملها بشــكل 
عادي ويبقى األمر عائد لمديرية 
النقــل قبل الدخول في متاهات ال 

تحمد عقباها
                        فيصل فارس

حجز مواد تجميل منتهية الصالحية بسكيكدة
n  فــي اطــار حملة الحفــاظ على   
الصحــة العامة وحماية المســتهلك 
، قامــت مصالح األمــن الحضري 
بخرجــة  ســكيكدة،  فــي  الثالــث  
ميدانية رقابيــة  للمحالت التجارية  
على مســتوى وســط مدينة سكيكدة 
للوقوف على مدى احترام الشروط 
القانونيــة والصحيــة مــن طــرف 

أصحاب األنشطة التجارية    .
الخرجــة الميدانيــة  والتــي كانــت 
بالتنســيق مــع فرقــة قمــع الغــش 
وحماية المســتهلك لمديرية التجارة 
لوالية سكيكدة  مكنت و بعد بمراقبة 
أحد المحــالت التجاريــة المختص 
نشــاطه فــي البيع بالتجزئــة للمواد 
التجميــل والتنظيــف البدنيــة  مــن  

حجــز قرابــة  1700 وحــدة مــن 
المنتوجــات المعروضة للبيع والتي 
تبين بعد معاينتها ان من بينها مواد 
منتهية الصالحية مع رفع مخالفات 
أخــرى تتعلــق بعرض للبيــع مواد 
غير معرفة منزوعة الوســم  وعدم 
توفر شــروط الحفظ والسالمة مما 
جعلها غيــر صالحة لالســتعمال ، 
المواد التي تم حجزها تمثلت أساسا 
في  ماســك للبشرة ، كريم للشعر ، 
عطور ، صابون وغيرها من المواد  
والتي بعد اتخــاذ جميع اإلجراءات 
القانونية حيــال المخالف تم إتالفها 
من طرف المصالح المعنية لمديرية 

التجارة لوالية سكيكدة .
                          نورالدين ب

من تنظيم مجلس قضاء سطيف
يوم درايس حول الخربة القضائية يف المجال البنكي

قضــاء  مجلــس  أمــس،  نظــم،   n
ســطيف بمقــره يوما دراســيا تكوينيا 
حــول الخبــرة القضائية  فــي المجال 
البنكــي ،بحضــور قضــاة ومختصين 
فــي المجال البنكــي واالقتصادي ،من 
اجــل دراســة كل مــا يتعلــق بالخبرة 
القضائية في هذا المجال، والتسهيالت 
القانونية  الممنوحة ،إضافة الى شرح 
الصعوبات التــي تعترض عمل الخبير 
المعيــن مــن طــرف القضاء فــي هذا 

النوع من المنازعات .
عزالديــن  المجلــس  رئيــس  وحســب 
العرفــي، فــان الملتقــى مهــم للجميــع 
قضــاة وخبراء ومختصيــن ومتعاملين  
أصحاب المصــارف، لإللمام بعناصر 

الخبرة القضائية ،ودراســة صالحيات 
المحاكم المتخصصة المؤسسة بموجب 
القانــون 22/13  المــؤرخ فــي 12 
جويلية 2022المعــدل والمتمم لقانون 
اإلجــراءات المدنيــة واالدارية ،وهذا 
للفصل فــي المنازعــات البنكية، قصد 
تحريــر القــروض المصرفيــة لبعــث 
التنميــة االقتصادية المرجوة في بالدنا 
،وتحريــر التعامل التجــاري، وحماية 

المنظومة المصرفية بالقانون .
فيما اعتبر النائب العام فيصل زردازي 
الملتقــى مهما من جهته، ما دعا وزارة 
العدل الى تنظيمه لرفع الصعوبات التي 
تعترض عمــل الخبير في هذا المجال، 
والغمــوض الــذي يتــراءى للبنوك ،و 
بغــرض كذلك توحيــد العمل ،وتقريب 

المؤسسات المالية من العدالة.

سطيف:نورالدين بوطغان
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ومربية  شعبي،  سوق  في  العمل  من 
أصغر  إلى  حانة  في  وساقية  لألطفال، 
إيطاليا،  حكم  سدة  على  التربع  ثم  وزيرة 
ومن ثم تحقيق إنجاز استعصى لعقود على 

المتطرف. اليمين 
جورجيا ميلوني )45 عاماً(، زعيمة حزب 
أوسع  من  التاريخ  تدخل  إيطاليا«  »إخوة 
ترأس  امرأة  أول  ستصبح  كونها  أبوابه، 
ستصبح  كما  التاريخ،  عبر  إيطاليا  حكومة 
أكبر  لرابع  متطرفة،  يمينية  رئيسة  أول 

اقتصاد في أوروبا.
طفولة صعبة

عام  روما  في  ميلوني  جورجيا  ولدت 
في ضواحي  طفولة صعبة  عاشت   1977
العاصمة اإليطالية بعد ما تخلى عنها والدها 
الكناري،  جزر  إلى  سافر  الذي  اليساري 

لتترعرع على يد والدتها اليمينية الهوى.
وهو  غارباتيلال،  منطقة  إلى  تنتقل  أن  قبل 
العاملة في روما  الطبقة  تقطنه  حي جنوبي 
للعيش مع جدتها  لليسار  تقليديا معقال  ويعد 
لوالدتها، لتعمل في سوق بالحي عبر محل 
للعمل  انتقلت  ثم  الخضروات  لبيع  صغير 

كمربية أطفال ومن ثم ساقية في حانة.
نشأة سياسية مبكرة

وعندما بلغت من العمر 15 عاما، انضمت 
اليافعين  جناح  وهو  الشباب،  جبهة  إلى 
الفاشية  اإليطالية  االجتماعية  الحركة  في 
الفرع  رئيسة  بعد  فيما  وأصبحت  الجديدة، 

الطالبي لخليفة الحركة.
»حزب  في  عضوة  أصبحت   1995 عام 
التوجه  ذو  الحزب  الوطني« وهو  التحالف 
الفاشي، وفي عام 2006، وعن 29 عاما، 
أصبحت ميلوني أصغر نائب رئيس لمجلس 
ذلك  بعد  اإلطالق،  على  اإليطالي  النواب 
حكومة  في  للشباب  وزيرة  عيّنت  بعامين 

برليسكوني. سيلفيو 
حزب  اندمج  عمرها،  من  الـ32  في 
الوسط  يمين  مجموعة  مع  برليسكوني 
»فورزا إيطاليا« وتم إنشاء مجموعة جديدة 
ميلوني  أصبحت  الحرية«،  »شعب  باسم 

رئيسة قسم الشباب فيها.
لبرلسكوني  انتقادها  وبعد   ،2012 عام 
انسحبت  الحزب،  داخل  بالتجديد  والمطالبة 
وأسست حركة سياسية جديدة سميت »إخوة 

إيطاليا«.
مواقف  تبنت  الالحقة  السنوات  مدى  وعلى 
متشددة للغاية من الشذوذ الجنسي والزواج 
شعار  ورفعت  والهجرة،  الجنس  نفس  من 
أذهان  في  الماثل  العائلة«  الوطن،  »هللا، 
كثيرين ممن عايشوا الحرب العالمية الثانية 

وتبعاتها.
في االنتخابات العامة السابقة التي جرت في 

2018، حصل »إخّوة إيطاليا« على 4% 
ائتالف  في  وشاركوا  األصوات،  من  فقط 
محافظ مع حزب ماتيو سالفيني، الذي كان 
يملك قاعدة شعبية أكبر، و«فورزا إيطاليا« 
األكثر اعتداال بزعامة سيلفيو برليسكوني.

جورجيا ميلوني تدخل التاريخ
انتخابات مبكرة في  إلى إجراء  الدعوة  منذ 
أعقاب سقوط حكومة رئيس الوزراء ماريو 
ميلوني  تصدرت  الماضي،  الشهر  دراجي 
المثيرة  بمالحظاتها  الصحف  عناوين 

للجدل.
في  مشاركتها  وخالل  الماضي،  جوان  في 
ماربيا  في  اليميني  »فوكس«  لحزب  لقاء 
حماسيا  خطابا  ألقت  اإلسبانية،  الساحلية 
والمثلية  الهجرة  مخاطر  من  فيه  حذرت 
للهوية  نعم  الطبيعية،  للعائلة  »نعم  الجنسية 
نعم  الجندرية،  لأليديولوجية  ال  الجنسية، 

لثقافة الحياة، ال لثقافة الموت«.
التواصل  مواقع  على  حملة  بدأت  الحقا، 
الداخلية  لسياساتها  للترويج  لها  التابعة 
واألوروبية، حيث نشرت قبل نحو أسبوعين 
والفرنسية  اإلنجليزية  باللغات  فيديو  رسائل 
يهدد  لن  حزبها  إن  تقول  واإلسبانية 
االستقرار المالي إليطاليا، وإنهم سيلتزمون 
بحاجة  »إيطاليا  التقليدية،  روما  بتحالفات 
تعزز  وواضحة..  موحدة  حكومة  إلى 

االستثمارات والنمو في بلدنا«.
عن  السلطوية  الشبهات  دفع  إطار  وفي 
أي  بشدة  نعارض  »نحن  قالت  حزبها 
بكلمات  للديمقراطية  مناهض  انحراف 
اليسار  في  دائم  بشكل  نجدها  ال  حازمة 

اإليطالي واألوروبي«.
حزب  فَرَض  االنتخابات،  إجراء  ومع 
بقي  أن  بعد  رئيسيا  بديال  نفسه  ميلوني 
الحكومات  كل  في  المعارضة  صفوف  في 
في  التشريعية  االنتخابات  منذ  المتعاقبة 
األصوات  من  حصته  وانتقلت   ،2018
حوالي  إلى  سنوات  أربع  قبل   4,3% من 
وفق  و26%(،   22 )بين  األصوات  ربع 
االقتراع  مكاتب  من  الخروج  استطالعات 
في  المتصدر  الحزب  بذلك  ليُصبح  األحد، 

البالد.
من  كل  مع  الحزب  يُشّكله  الذي  والتحالف 
ماتيو  بقيادة  المتطرفة  اليمينية  الرابطة 
المحافظ  إيطاليا  فورزا  وحزب  سالفيني 
يفوز  أن  يُتّوقع  برلسكوني،  سيلفيو  بقيادة 
ومع  األصوات.  من   47% إلى  يصل  بما 
يُفترض  االنتخابية،  للدوائر  المعقدة  اللعبة 
أن يضمن هذا التحالف لنفسه غالبية المقاعد 

في مجلسي النواب والشيوخ.
حزب  فإن  النتائج،  هذه  تأكدت  ما  وإذا 
فراتيلي ديتاليا والرابطة سيكونان قد حصال 
التي  األصوات  من  نسبة  »أعلى  على  معا 
على  المتطرف  اليمين  أحزاب  سجلتها 
منذ  الغربية  أوروبا  تاريخ  في  اإلطالق 
المركز  بحسب  اليوم«،  إلى   1945 عام 

اإليطالي للدراسات االنتخابية.
إيطاليا،  في  حقيقيا  زلزاال  ذلك  وسيشكل 
قوة  وثالث  ألوروبا  المؤسسة  الدول  إحدى 
كذلك  إنما  اليورو،  منطقة  في  اقتصادية 
إلى  سيضطر  الذي  األوروبي  االتحاد  في 
رئيس  من  المقربة  السياسيّة  مع  التعامل 

الوزراء المجري فيكتور أوربان.
سأترأس الحكومة

جورجيا  أعلنت  المؤشرات،  ظهور  ومع 
ميلوني أنها ستقود الحكومة المقبلة.

قالت  روما،  في  مقتضب  خطاب  وفي 
رسالة  بعثوا  »اإليطاليين  إن  ميلوني 
بقيادة فراتيلي  يمينية  لدعم حكومة  واضحة 
لجميع«  سنحكم  »بأننا  واعدة  ديتاليا«، 

اإليطاليين.
الوحدة  إلى  ودعت 
مواجهة  في  للمساعدة 
العديدة،  البالد  مشاكل 
قائلة: »إذا تم استدعاؤنا 
لحكم هذا الشعب فسوف 
نفعل ذلك من أجل جميع 
توحيد  بهدف  اإليطاليين 
ما  وتمجيد  الشعب 
يفرقه.  ما  وليس  يوحده 

لن نخون ثقتكم«.
يقر  الديمقراطي  الحزب 

بالهزيمة
الحزب  واعترف 

الوسط  يسار  يمثل  الذي  الديمقراطي، 
بإيطاليا، في ساعة مبكرة من صباح اإلثنين 
إنه  وقال  العامة  االنتخابات  في  بهزيمته 
البرلمان  في  معارضة  قوة  أكبر  سيكون 

المقبل.
البرلمانية  سيراتشياني،  ديبورا  وقالت 
البارزة في الحزب الديمقراطي، للصحفيين 
النتيجة  للحزب على  في أول تعليق رسمي 
له  )اليمين(  للبالد«  حزينة  أمسية  »هذه 

األغلبية في البرلمان لكن ليس في البالد«.
الذي كان يحكم سابقا مع  وتعرض الحزب 
االنتخابات  خالل  لإلطاحة  اليساري  تحالفه 
جورجيا  بقيادة  اليمينية  الكتلة  قبل  من 

ميلوني وحزبها »إخوة إيطاليا«.
الحزب  أن  إلى  األولية  التوقعات  وتشير 
الديمقراطي حصل على نسبة %20 تقريبا 
قليال  أعلى  ستكون  والتي  األصوات،  من 

مما حصل عليه في انتخابات 2018.
ما أسباب الصعود السريع؟

ووفق محللين، حصد حزب »إخّوة إيطاليا« 
الكثير من أصوات ناخبي »الرابطة« بقيادة 
ماتيو سالفيني، الذين ضاقوا ذرعا بسياساته 
بها،  التي مني  المتكررة  السياسية  والهزائم 
متشابهة  لبرامج  الحزبين  تبني  عن  فضال 

للغاية تستهدف نفس الناخبين.
وتعقيبا على ذلك، قال دافيد ماريا دي لوكا، 
»دوماني«  صحيفة  في  السياسي  المراسل 
شيء  كل  على  يتفقون  »إنهم  التقدمية 
تقريبا: وقف الهجرة، تجنب دفع الضرائب، 
مساعدة كبار السن... لذلك من الطبيعي أنه 
عندما تنخفض شعبية سالفيني، ترتفع أسهم 

ميلوني« لدى الناخبين.
مع  ميلوني  برنامج  بنود  تتداخل  حين  وفي 
خاصة  كبير،  حد  إلى  »الرابطة«  برنامج 
»الحدود  بالهجرة،  األمر  يتعلق  عندما 
طالبي  لمنع  البحري  والحصار  المغلقة 
أن  إال  البالد«،  إلى  الوصول  من  اللجوء 
أنها  على  القضية  تلك  تبرز  لم  ميلوني 
بل  سالفيني،  فعل  كما  ببرنامجها  األساسية 

راحت إلى اعتماد مفهوم »القيم المسيحية« 
كمحور أساسي يقوم عليه برنامجها.

البابا  مع  جداالت  ميلوني  تخض  لم  أيضا، 
أحد  كونه  سالفيني،  فعل  كما  تهاجمه،  ولم 
البالد،  في  وحبا  احتراما  الشخصيات  أكثر 
من  العظمى  للغالبية  بالنسبة  يمثله  ولما 

اإليطاليين. الكاثوليكيين 
ق ـ د

جورجيا ميلوني.. أول امرأة ترأس 
حكومة إيطاليا

بانتخابات  المتطرف  اليمين  لم تمر ساعات على فوز 
ما  ألمانيا،  إلى  العاصفة  رياح  وصلت  حتى  إيطاليا 

بين مرحب وقلِق.
وبين قلة مرحبة وأغلبية قلقة، بدأ الحديث في أوساط 
بناء  عن  ألمانيا  في  الوسط(  )يمين  التقليدي  اليمين 

المتطرف. اليمين  جدار مع 
وفي هذا اإلطار، يحاول الحزب االجتماعي المسيحي 
المعارضة  تكتل  المسيحي؛  االتحاد  طرفي  -أحد 
في  والفائزة  سياسته  بين  واضح  خط  رسم  الرئيسي- 

ميلوني. جيورجيا  اإليطالية  االنتخابات 
من  عددا  فإن  األلمانية،  بيلد  صحيفة  نشرته  ووفق 
االجتماعي  الحزب  في  التنفيذية  الهيئة  أعضاء 
المسيحي تحدثوا معا في اجتماع أمس، لصالح اإلبقاء 

على مسافة واضحة من ميلوني وحزبها.
الحزب  كتلة  زعيم  ويبر،  مانفريد  حاول  المقابل،  في 

البرلمان  في  المسيحي  االجتماعي 
اإليطالي  الحزب  عن  الدفاع  األوروبي، 
تجاهلوا  الحزب  قادة  لكن  اليميني، 

مساعيه.
االجتماعي  الحزب  رئيس  قال  بدوره، 
سحب  »علينا  سود:  ماركوس  المسيحي 
جدار  بناء  إلى  إشارة  في  حماية«،  جدار 

المتطرف. اليمين  السياسة مع  فاصل في 
و وصف ألكسندر دوبريندت، زعيم الكتلة 
المسيحي  االجتماعي  للحزب  البرلمانية 
االنتخابات  نتيجة  األلماني،  البرلمان  في 
بأنها »معادية ألوروبا«، معبرا  اإليطالية 

منها. الكبير  قلقه  عن 
وتابع »حزب البديل من أجل ألمانيا )يمين متطرف( 
بفرنسا(  الوطنية  الجبهة  )زعيمة  لوبان  وماري 

الفاشية ال يمكن وال  يهلالن«، مضيفا »ممثلو ما بعد 
يجب أن يكونوا شركاء لنا«.

ق ـ د

روسيا تفتح عاصفة اليمين في إيطاليا تصل إلى ألمانيا
ذراعيها لـ »روما 

الجديدة«
اليمين  ائتالف  فوز  على  تعليق  أول  في  روسيا  أبدت 
استعدادها  إيطاليا،  التشريعية في  باالنتخابات  المتطرف 

للتعامل مع »روما الجديدة«.
لتطوير عالقات »بنّاءة« مع  الكرملين استعداده  وأعلن 
روما، بعد فوز زعيمة اليمين المتطّرف جورجيا ميلوني 

في االنتخابات التي أعلنت نتائجها األولية يوم اإلثنين.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحفيين، 
لدى سؤاله عن فوز ميلوني: »نحن مستعّدون الستقبال 
أي قوى سياسية قادرة على تخّطي التيار السائد المشحون 
بنّاءة  تكون  أن  في  رغبة  وتُبدي   )...( لبلدنا  بالكراهية 
في العالقات مع بلدنا«. وبفوز جورجيا ميلوني اتخذت 
للمرأة  الباب  يفتح  ما  اليمين،  نحو  حادا  منعطفا  إيطاليا 
التي أبدت في الماضي إعجابها بموسوليني لتكون أول 

رئيسة للوزراء في تاريخ البلد.
ق ـ د
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تاج الدين

لكرة  الوطني  المنتخب  عشاق  أنظار  تتجه  أخرى  مرة 
القدم أكابر صوب ملعب ميلود هدفي بالباهية وهران ،أين 
بداية  نيجيريا  منتخب  بلماضي  محرز  القائد  رقاء  يلتقي 
من الساعة الثامنة  )سا 00ر20( في مباراة ودية بهدف 

الفوز وبإقناع.
وتأتي هذه المقابلة بعد أربعة أيام من الفوز الصعب الذي 
الملعب  نفس  في   )1-0( غينيا  أمام  ›‹الخضر‹‹  حققه 
نفس  تكرار  سيحاولون  حيث  البالد،  غرب  بعاصمة 

االنجاز ، لكن هذه المرة باألداء المطمئن.
ويبحث رفقاء إسالم سليماني ، »منقذ« المنتخب الوطني 
مردودهم  جاء  بعدما  اإلقناع  عن  الماضي،  الجمعة  يوم 
يتعلق  األمر  أن  رغم  جدا  متواضعا  السابقة  المباراة  في 

بمجرد مباراة ودية.
وأثار أداء الجزائريين في ذلك اللقاء مخاوف جماهيرهم، 

مما دفع المدرب الوطني جمال بلماضي إلى طمأنتهم في 
الندوة الصحفية التي أعقبت هذه المباراة، بالتأكيد على أنه 

هو نفسه توقع مثل هذا المردود.
وأرجع بلماضي ذلك إلى كونه اعتمد على تشكيلة ينقصها 
االنسجام حيث ال يملك الالعبون الذين أقحمهم الكثير من 
المباريات مع بعض مما تولد عنه مردودا ضعيفا، سيما 

خالل الشوط األول من اللقاء، على حد قوله.
لتشكيلته  األفضل  بالمردود  كالمه  الوطني  الناخب  ودعم 
بعض  أقحم  عندما  المباراة  من  الثانية  المرحلة  خالل 
الهجوم  ثالثي  غرار  على  المعتادين  األساسيين  الالعبين 
أعطت  التي  التغييرات  وهي  باليلي،  محرز-  سليماني- 
األمور  بزمام  باإلمساك  ل‹‹الخضر‹‹  وسمحت  ثمارها 
السانحة  الفرص  بعض  خلق  مع  أفضل  وجه  وتقديم 

للتسجيل.
تواليا،  الرابع  االنتصار  بتسجيل  غينيا  على  الفوز  ومكن 
وهو ما يحفز أشبال بلماضي إلى التطلع إلى سلسلة جديدة 

بعدما  الهزائم  من  الخالية  اللقاءات  من 
جانفي  في  األولى  سلسلتهم  توقفت 
إفريقيا  كأس  نهائيات  خالل  المنصرم 
منتخب  يدي  على  بالكاميرون  لألمم 
غينيا االستوائية. هذا األخير تمكن من 
وضع حد لما يقل عن 35 مباراة بدون 

خسارة لزمالء العائد نبيل بن طالب.
تسجيل  إلى  بلماضي  أشبال  ويسعى 
سهرة  التوالي  على  الخامس  فوزهم 
الممتازة‹‹،  ›‹النسور  أمام  اليوم  
ديناميكية  نفس  في  بالتالي  والمواصلة 
االنتصارات، رغم أن المهمة لن تكون 
سهلة ضد منافس سيخوض هذه المقابلة 

الودية بنية الثأر.
هذا األمر يتوقعه الناخب الوطني نفسه، 
حيث ذكر خالل ندوته الصحفية السابقة 
بالفوزين األخيرين لالعبيه على حساب 
نصف  خالل  نيجيريا  من  نظرائهم 
بالقاهرة   2019 إفريقيا  كأس  نهائي 
التاسع  في  جمعتهما  ودية  مباراة  وفي 

أكتوبر 2020 بالنمسا.
إضافيا  محفزا  يكون  قد  ذلك  كل 
للمنتخب النيجيري، المقصى هو اآلخر 
في الدور الفاصل المؤهل إلى مونديال 
ال  ولم  ضده  األخيرة  الجزائرية  السيطرة  لوقف  قطر، 
تكرار سيناريو آخر مواجهة بين المنتخبين بمدينة وهران 
والتي تعود إلى عام 2005 وانتهت بفوز الضيوف )-5

2( في إطار تصفيات مونديال 2006.
نيجيريا  : »أمام  الشأن  الوطني في هذا  المدرب  وصرح 
ستكون مباراة مغايرة على ما كان عليه الحال ضد غينيا. 
المنافس ال يحتاج إلى تعريف، بالنظر إلى أنه أحد أفضل 
بنية  سيأتون  أنهم  من  متأكد  أنا  إفريقيا.  في  المنتخبات 

االنتقام، ألن آخر لقاءين لنا ضدهم كانا في صالحنا«.
عن  األول  المسؤول  يوليها  التي  األهمية  إلى  وبالنظر 
العارضة الفنية للمنتخب الوطني لهذه المباراة، فإنه يتوقع 
أن يقحم بالمناسبة تشكيلته المثالية، مع اإلبقاء على بعض 
العناصر التي تألقت في اللقاء السابق، على غرار العب 

وسط نادي أنجي الفرنسي نبيل بن طالب.

القدم  كرة  رابطة  رئيس  أكد 
المحترفة, عبد الكريم مدوار, أن 
األولى  المحترفة  الرابطة  بطولة 
كأس  نهائيات  خالل  تتوقف  لن 
العالم المقررة بقطر في الفترة ما 
ديسمبر,  و18  نوفمبر   20 بين 
المنتخب  عنها  سيغيب  والتي 
اللقاء  في  أقصي  الذي  الجزائري 
أمام  بالبليدة  األخير  التصفوي 

الكاميروني. المنتخب 
في  مدوار  الكريم  عبد  وقال 

ما  مثل  األحد: »  أمس  اإلعالم  لوسائل  بها  أدلى  تصريحات 
تتوقف  لن  سوف  الجزائرية  البطولة  مباريات  سابقا,  أكدته 
تجبرنا  دوافع  أي  أرى  ال   )...( العالم  كأس  منافسات  خالل 
على التوقف, زد على ذلك انه لدينا أندية ستشارك في رابطة 
إفريقيا  كأس  إلى  إضافة  الكاف,  وكأس  اإلفريقية  األبطال 

لالعبين المحليين المقررة شهر يناير المقبل«.
و أضاف المسؤول األول في الرابطة :« يتعين علينا تسيير 
المسطر)...(  البرنامج  وفق  وإنهائها  جيدة  بطريقة  المنافسة 
سنحاول خالل كأس العالم إعداد برنامج للبطولة المحترفة ال 
ومحبو  الجزائريون  يفضل  التي  المتقدمة  واألدوار  يتعارض 

الكرة متابعتها«.
و بلغت البطولة الرابطة المحترفة األولى, نهاية هذا األسبوع 
إجراؤها  وسيتواصل  عادية,  بطريقة  وتسير  الخامسة  جولتها 
مدوار  ما حرص  حسب  األندية,  مع  عليه  متفق  هو  ما  مثل 

على تأكيده.
التوقف  عدم  قررت  البلدان  من  عددا  أن  اإلشارة,  وتجدر 
حيث  المصرية,  البطولة  غرار  على  العالمي,  العرس  خالل 

باالتحادية  المسابقات  لجنة  قال رئيس 
حسين,  عامر  القدم,  لكرة  المصرية 
في تصريحات صحفية » أن مباريات 
2022- موسم  المصرية  البطولة 
التوقف  من  بالرغم  ستلعب   ,2023
العالم  كأس  إقامة  بسبب  الدولي 

2022 بقطر«.
في  القدم  كرة  سلطات  أكدت  كما 
المحلية  البطولة  مباريات  أن  الصين 
تتوقف  لن  الحالي  للموسم  الممتازة 

خالل إقامة موعد في قطر.
وأج

األمم  دوري  نهائي  نصف  كرواتيا  بلغت 
1-3، في حين  النمسا  بفوزها على  األوروبية 
على  الدنمارك  حققته  الذي  االنتصار  ينفع  لم 
من  األخيرة  الجولة  في  األحد   2-0 فرنسا 

منافسات المجموعة األولى.

وفي المباراة األولى في فيينا، افتتحت كرواتيا 
لوكا  المخضرم  قائدها  بواسطة  التسجيل 
بعد  اإلسباني،  مدريد  ريال  نجم  مودريتش 
التعادل  أدركت  النمسا  لكن  دقائق،   6 مرور 
بثالث  بعدها  بوغمارتر  عن طريق كريستوفر 

دقائق.
 69 الدقيقة  حتى  قائما  التعادل  وظل 
عندما نجح ماركو ليفايا، في منح التقدم 
مجددا لكرواتيا وصيفة مونديال روسيا 
المدافع  يحسم  أن  قبل   ،2018 عام 
نهائيا  النتيجة  لوفرن  ديان  المخضرم 
الهدف  بتسجيله  البلقان  منتخب  لصالح 

الثالث في الدقيقة 72.  
في  ستاديوم«  »باركن  ملعب  وعلى 
على  كوبنهاغن، تغلبت الدنمارك 
فرنسا بهدفين نظيفين من توقيع  كاسبر 
دولبيرغ، وأندرياس سكوف أولسن في 

الدقيقتين 34 و39 تواليا.
 13 إلى  رصيدها  كرواتيا  ورفعت 
عن  واحدة  نقطة  بفارق  متقدمة  نقطة، 
إلى  التأهل  ببطاقة  لتظفر  الدنمارك، 

نصف النهائي.
لقب  وحاملة  العالم  بطلة  فرنسا،  أما 
دوري  مسابقة  من  األخيرة  النسخة 
رصيدها  تجمد  فقد  األوروبية،  األمم 
بفارق  الثالثة، متقدمة  المرتبة  نقاط في   5 عند 
هبطت  والتي  الرابعة  النمسا  عن  واحدة  نقطة 

الثاني. للمستوي 
وكاالت

الجنوبية يد كوريا  ثقيلة على  يتكبد هزيمة  منتخب مصر 
مفاجأة سارة لجماهير المدرب إيهاب جالل :  أنا حزين للخسارة وسأترك منصبي

ريال مدريد بشأن بن زيمة
دوري األمم األوروبية.. 

كرواتيا إلى نصف النهائي 
والدنمارك تهزم فرنسا

األولى:  المحترفة  الرابطة  بطولة 
المونديال« خالل  تتوقف  لن  »المنافسة 

رئيس  إنفانتينو  جياني  اعتبر 
االتحاد الدولي لكرة القدم »الفيفا«، 
القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  أن 
العام  نهاية  قطر  ستستضيفها  التي 
األفضل  النسخة  ستكون  الحالي، 

على اإلطالق.
تصريحات  في  إنفانتينو  وقال 
تلفزيونية اليوم األحد من نيويورك 
الـ77  الدورة  أعمال  هامش  على 
المتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية 
قطر  في  العالم  كأس  بطولة  إن 
من  التاريخ  في  األفضل  ستكون 

واقع التحضيرات القطرية للحدث، 
وفكرة إقامتها في المنطقة العربية، 
الستقبال  قطر  جاهزية  واكتمال 
من  كواحد  أنه  إلى  مشيرا  العالم، 
العالم، يرحب  القدم في  أسرة كرة 

بكل جماهير المنتخبات.
للفيفا،  رئيسا  »بصفتي  وأضاف: 
أفوض نفسي للترحيب بكل شعوب 
الكرة األرضية، الذين سيحضرون 

إلى قطر«.
وزاد: »أرحب بالعالم الذي سيكون 

للجميع، متحدا خالل شهر كأس العالم«. رسالة  »أبعث  وختم: 
بضرورة التضامن من أجل نجاح 

البطولة«.
وكاالت

يلعبون  "الخرض" 
األساسية  بالتشكيلة 

سيكون قطر  مونديال  »الفيفا«:  رئيس 
األفضل على اإلطالق

تعافي  بشأن  المستجدات  آخر  اإلثنين،  اليوم  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، من اإلصابة التي لحقت به مؤخًرا.

وغادر بنزيما مباراة ريال مدريد أمام سيلتك اإلسكتلندي، قبل أسبوعين، في 
الدقيقة 30، ضمن مباريات الجولة األولى لدور المجموعات من دوري أبطال 

أوروبا.
وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فقد استغل بنزيما فترة التوقف 

الدولي، للتعافي وتقوية ركبته في مركز تدريب ريال مدريد في فالديبيباس.
تحقيق  مدريد  ريال  مواصلة  من  الرغم  على  أنه  الصحيفة،  وأضافت 
االنتصارات حتى مع غياب بنزيما، إال أن المهاجم الفرنسي، سيعود لمركزه 

بمجرد تعافيه من اإلصابة.
لريال  الفني  المدير  أنشيلوتي،  كارلو  اإليطالي  أن  إلى  الصحيفة،  وأشارت 
االعتماد  يستطيع  حتى  اإلصابة،  من  تماًما  بنزيما  تعافي  في  يرغب  مدريد، 
عليه في تأمين التأهل لمرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، وكذلك 

مواجهة برشلونة في كالسيكو الليجا.
ومن المتوقع أن ينضم بنزيما إلى التدريبات الجماعية في وقت الحق من هذا 
من  الثاني  في  أوساسونا  مدريد ضد  ريال  لمباراة  متاًحا  وسيكون  األسبوع، 

أكتوبر المقبل.
كووورة

سهرة اليوم بوهران /الجزائر- نيجرييا: 

»الخضر« من أجل الفوز وبإقناع
و »النسور« بعقلية الثأر

األول  الفريق  لقيادة  الجزائر،  نادي مولودية  إدارة  البنزرتي، على عقد مع  التونسي فوزي  المدرب  وقع 
لكرة القدم لمدة عام قابل للتجديد.

االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمية  صفحته  عبر  األحد،  اليوم  العقد  عن  الجزائري  النادي  وأعلن 
»فيسبوك«.

إلى وصافة  المنستيري  االتحاد  قاد  أن  بعد  واحد،  عام  المخضرم خالل  المدرب  يقوده  فريق  رابع  وهذا 
الدوري التونسي لكرة القدم في الموسم الكروي الماضي ثم تولى قيادة أهلي بنغازي الليبي في منافسات 

مرحلة التتويج بالدوري الليبي.
بعد  منصبه  غادر  لكنه  الماضي،  يوليو/تموز  في  المغربي  البيضاوي  الرجاء  مع  عقدا  البنزرتي  ووقع 

شهرين فقط، بسبب تعثر نتائج الفريق، ليحل محله المدرب المنذر الكبير.
بعد غد  الجزائري،  بالدوري  العاشر  المركز  القابع في  المولودية  التدريبية مع  البنزرتي مهامه  وسيباشر 

الثالثاء، وفق ما أعلن النادي. 

رسميا.. فوزي البنزرتي مدربا 
لمولودية الجزائر   

بين  »الكالسيكو«  مباراة  إقامة  موعد  االثنين  اليوم  »الليغا«  رابطة  كشفت 
الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وقررت رابطة »الليغا اإلسبانية، إقامة مباراة الـ«كالسيكو« يوم 16 أكتوبر 
مكة  بتوقيت  و)15:15(  المحلي  بالتوقيت   )16:15( الساعة  في  المقبل، 

المكرمة، على ملعب »سانتياغو برنابيو« معقل النادي الملكي.
الكاملة  بالعالمة  الدوري  ترتيب  جدول  اللقب،  حامل  مدريد  ريال  ويتصدر 
برصيد 18 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على وصيفه برشلونة، ويليهما ريال 

بيتيس في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.
األوروغوياني  الدفاع  ثنائي  لخدمات  برشلونة  فريق  يفتقد  أن  المنتظر  ومن 
رونالد أراوخو والفرنسي جوليس كوندي في مباراة »الكالسيكو« بينما ينتظر 

ريال مدريد عودة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما من اإلصابة.
وكاالت

رسميا.. رابطة »الليغا« تحدد 
موعد الـ »كالسيكو«

المنتخب  نجوم  أطلقه  جديد  لقب 
ميسي  ليونيل  قائدهم  على  األرجنتيني 
على  التانغو«  »راقصي  فوز  عقب 
اللقب  وظهر  نظيفة.  بثالثية  هندوراس 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر 
علق  »إنستغرام«، عندما  عبر  وتحديدا 
له  منشور  على  بسخرية  ميسي  زمالء 

بعد الفوز بالمباراة.
على  حسابه  عبر  ميسي  وكتب 
مع  أخرى  رائعة  »ليلة  »إنستغرام«: 
دعمكم  على  أشكركم  الوطني،  المنتخب 

مرة أخرى«.
منشور  على  باول  دي  رودريجو  ليرد 
ميسي قائال: »كيف يعض ابن عرس؟«، 

بالمثل  غوميز  بابو  أجاب  بينما 
وكتب: »ابن عرس مجنون«.

إطالق  وراء  زال السبب  وما 
عليه  االسم  هذا  ميسي  زمالء 
به  االحتفاظ  تم  وقد  غامضا، 

داخل غرفة تبديل المالبس.
»ماركا«  صحيفة  فيما كشفت 
اإلسبانية، أن األمر يتعلق بجزء 
إنه  ويقولون  الجسم،  من  معين 

ليس بالحجم الطبيعي.
ويواجه منتخب األرجنتين نظيره جامايكا 
األربعاء القادم، على أن يخوض مباراة 
ودية ضد المنتخب اإلماراتي في نوفمبر 
المقبل، ضمن آخر المباريات التحضيرية 

قبل مونديال قطر.
األرجنتين  منتخب  يبدأ  أن  المقرر  ومن 
 2022 قطر  في مونديال  مشواره 
 22 يوم  السعودية  منتخب  بمواجهة 

نوفمبر.
ويشارك منتخب األرجنتين في منافسات 
المجموعة  ضمن   2022 العالم  كأس 
السعودية،  جانبه  إلى  تضم  التي  الثالثة، 
والمكسيك، وبولندا.                   وكاالت

»ابن عرس«.. سر اللقب 
الجديد لميسي

رئيس االتحاد التونيس يشدد عىل أهمية 
مواجهة الربازيل

رئيس االتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء يشدد على أهمية 
.beIN SPORTSمواجهة البرازيل في حديث خاص لـ

لـ beIN SPORTS أكد رئيس االتحاد  في تصريح خاص 
التي  الودية  المباراة  أن  الجريء  وديع  القدم  لكرة  التونسي 
جدا  مهمة  البرازيلي  المنتخب  أمام  التونسي  المنتخب  ستجمع 
منتخبات  مع  مباريات  وخوض  قوي  البرازيلي  المنتخب  ألن 

كبيرة يزيد من عزيمة المنتخب وقوته.
هذا وقال الجريء إن نجاح كأس العالم FIFA قطر 2022™ 
أن  ويجب  البطولة  في  المشاركة  العربية  للمنتخبات  فخر  هو 
يتكاتف الجميع من أجل المساهمة في نجاح هذا الحدث الكبير 

األول من نوعه في دولة عربية.

الوطني  الناخب  يدخل  أن  المنتظر  من 
مستوى  على  تغييرات  عدة  بلماضي  جمال 
التشكيلة مقارنة بالتي واجهت غينيا ، حيث 
الحاضرة  الكوادر  على  البداية  من  سيعتمد 
من  وسليماني  وباليلي  محرز  بذلك  ونعني 
البداية إلى جانب بن ناصر واإلبقاء على بن 
النقطة  أنه  بلماضي  قبال بشأنه  الذي  طالب 
يستبعد  ال  كما  مواجهةغينيا،  في  اإليجابية 
إقحام طوبة في خط الدفاع إلى جانب ماندي  

وبن سبعيني ، وقد يلعب عطال أيضا 
أساسيا  أوكيدجة  ميتز  حارس  وسيكون 
لم  األخير  هذا  أن  ،ولو  زغبة  لتعويض 

يرتكب أخطاء فادحة في مواجهة غينيا. 

يغادر  بدران  المدافع 
نيجرييا  أمام  ويغيب 

أن  القدم  لكرة  الجزائري  االتحاد  أعلن 
المدافع عبد القادر بدران قد غادر المعسكر 
بعد  وهذا  الوطني  للمنتخب  اإلعدادي 
المباراة  خالل  لها  تعرض  التي  اإلصابة 
الجمعة  الغيني  المنتخب  أمام  األولى  الودية 

الماضي.
يخوض المنتخب الوطني أمسية الغد بملعب 
ميلود هدفي بوهران، ثاني لقاء ودي خالل 
حيث  بالجزائر،  يجريه  الذي  التربص 
النيجيري  المنتخب  بلماضي  أشبال  سيواجه 

ابتداء من الساعة الثامنة مساءا .
و يهدف رفقاء بن ناصر  لتحقيق الفوز وال 
الودي،  المباراة  الرغم من طابع  غير على 
من  االنتصارات  عن  يبحث  الفريق  كون 
الثقة التي اهتزت بعد  اجل محاولة استعادة 

الفشل في بلوغ نهائيات كأس العالم.

إهتماما يبدي  سيتي  مانشيسرت 
 كبريا بالالعب

يلعب  قد  عوار  حسام 
إىل  المقبل  الموسم 

محرز رياض  جانب 
أفادت صحيفة  »مانشستر إينينغ نيوز »أن 
كبيرا  اهتماما  يبدي   غوارديوال  المدرب 
سينتهي   الذي  عوار  حسام  ليون   بالعب 
مانشيستر  وأن   ،  2023 جوان  في  عقده 
الشتوي  الميركاتو  في  ينتدبه  قد  سيتي 
لتعويض غوندوغان الذي سينتهي عقده هو 

اآلخر ي جوان 2023.
وفي حال التحاق عوار بالسيتي فإنه سيلعب 
إلى جانب مواطنه رياض محرز الذي جدد 

عقده كما هو معلوم مع مانشيستر سيتي.
تاج الدين

لفتة إنسانية ممزية من 
الوطني المنتخب  العبي 

إنسانية  لفتة  الجزائري،  المنتخب  العبو  قدم 
األطفال  من  لمجموعة  بدعمهم  رائعة، 
اليوم  في  داون،  متالزمة  من  يعانون  الذين 
الموالي للمواجهة الودية التي فاز بها محاربو 

الصحراء أمام غينيا، بهدف دون رد.
وذكر االتحاد الجزائري في بيان عبر موقعه 
الجزائري  المنتخب  نجوم  أن   ، الرسمي، 
وفي مقدمتهم العب مانشستر سيتي، رياض 
داون  متالزمة  أطفال  استقبلوا  محرز، 
التابعة  الباهية  شباب  جمعية  من  والتوحد 
لمركز علم النفس في عيون الترك، بوهران.
ويتواجد المنتخب الجزائري منذ 21 سبتمبر/ 
أشبال  يخوض  حيث  وهران،  بوالية  أيلول، 
إعداديا  معسكرا  بلماضي،  جمال  المدرب 
تحسبا لتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس األمم 

األفريقية في كوت ديفوار.
المصابين  األطفال  تهافت  الصور،  وأظهرت 
في  المحاربين،  مع  الصور  التقاط  على 
جمال  المدرب  حرص  فيما  محرز،  مقدمتهم 
األطفال،  معانقة  على  اآلخر  هو  بلماضي، 
من  للرفع  معهم  الحديث  أطراف  وتجاذب 

معنوياتهم.

من بينهم محمد صالح.. غياب ثالثي منتخب مصر عن مواجهة ليبيريا الودية
قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، إراحة بعض الالعبين واستبعادهم من ودية ليبيريا.

واتخذ قرار إراحة كل من محمد صالح جناح ليفربول اإلنجليزي، ومصطفى محمد العب نانت الفرنسي، باإلضافة إلى أحمد فتوح العب نادي 
الزمالك. ونشر الحساب الرسمي التحاد الكرة المصري عبر » تويتر«: »فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر األول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا 
إراحة الثنائي محمد صالح ومصطفى محمد في مباراة ليبيريا الودية المقرر لها 27 سبتمبر الجاري بعد مشاركة الثنائي صالح ومصطفى في 
ودية النيجر الماضية«. وأضاف البيان: »كما قرر الجهاز الفني منح أحمد فتوح راحة بسبب آالم في العضلة الخلفية وصعوبة لحاقه بالمباراة«.

وحقق منتخب »الفراعنة« الفوز على نظيره النيجر بثالثة أهداف دون رد الجمعة الفائتة في اإلسكندرية.
يذكر أن منتخب مصر يستعد للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار العام المقبل، ويحتل »الفراعنة« حاليا المركز الرابع 

األخير في المجموعة الرابعة برصيد ثالث نقاط بفارق األهداف، خلف إثيوبيا المتصدرة، ومالوي الثانية وغينيا الثالثة.
اإلتحاد المصري لكرة القدم 



عين على الرياضة

كأس  لقب  مدريد  ريال  أحرز 
السلة،  لكرة  اإلسباني  السوبر 
على  الفوز  عقب  الحالي،  للموسم 

نظيره برشلونة منافسه التقليدي.
حساب  على  مدريد  ريال  وفاز 
المباراة النهائية  في  برشلونة، 

التي جمعت بينهما ضمن منافسات 
نهائي كأس السوبر اإلسباني لكرة 

السلة، بنتيجة 89-83.

الخامس  هو  اللقب،  هذا  ويعتبر 
ريال  يحققه  الذي  التوالي،  على 
على  البطولة،  نفس  في  مدريد 
برشلونة، الذي فشل في كسر عقدة 
الميرنغي للعام الرابع على التوالي.
وخسر برشلونة لقب كأس السوبر 
أربع نسخات  السلة  لكرة  اإلسباني 
مدريد،  ريال  يد  على  متتالية، 
في  األلقاب  من  رصيده  ليتجمد 
البطولة عند 5 ألقاب فقط، أخرها 
حساب  على  سنوات،   7 منذ 

أونيكاخا.
الثامن  لقبه  مدريد  ريال  وحقق 
اإلسباني  السوبر  كأس  بطولة  في 
لكرة السلة، في المباراة التي لجأت 
انتهى  حيث  اإلضافية،  لألشواط 
الوقت األساسي بالتعادل 71-71.

وفي األشواط اإلضافية، حقق ريال 
بنتيجة  أنهاها  بعدما  اللقب،  مدريد 
النهائية  النتيجة  لتكون   ،18-12

للمباراة 89-83.
وكاالت
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للعام الرابع على التوالي.. برشلونة 
يفشل أمام ريال مدريد في نهائي 

كأس السوبر اإلسباني

فريق العالم يهزم فريق أوروبا 
ويتوج بكأس ليفر

أكد نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش، 
في  المتبقية  السنوات  عدد  عن  سؤاله  لدى 
األسطورة  غريمه  اعتزال  مع  مسيرته 
»ال  أنه  عاما،  الـ41  في  فيدرر  روجر 

ليعتزل«. السن  في  بتقدمه  بعد  يشعر 
فوزه  عقب  دجوكوفيتش  تصريح  وجاء 
والزوجي  الفردي  مباراتي  في  األحد  اليوم 
تقدم  في  أسهم  الذي  بيريتيني،  ماتيو  مع 
فريق  على   8-4 بنتيجة  أوروبا  فريق 

بلندن. المقامة  ليفر  كأس  في  العالم، 
عاما:   35 عمره  البالغ  دجوكوفيتش  وقال 
)ماتيو  منه  أكبر  أنني  أشعر  »حسنا، 
ال  لكنني  فعال،  كذلك  وأنا  سنا،  بيريتيني( 
بصراحة  بعد  السن  في  تقدمت  بأنني  أشعر 

في  مسيرتي  ألنهي 
التنس«.

وتابع »ما زلت أشعر 
يخدمني،  جسدي  بأن 
جيدا،  إلي  يستجيب 
أعتقد  المهم.  هو  هذا 

35 عاما فأكثر، تشعر  أنه عندما تصل إلى 
عندما  عليه  كنت  عما  مختلفة  األمور  أن 

الـ25«. كنت في عمر 
أن  إلى  سابقا  عالميا  أوال  المصنف  وأشار 
تقدمه في العمر يفرض عليه تعديل جدوله، 
كان  الذي  القدر  بنفس  المشاركة  وعدم 

قبل بضع سنوات. به  يلعب 
أفضل  في  أشارك  أن  »أريد  قائال  وأوضح 

العالم،  في  البطوالت  أكبر  أو  البطوالت 
أكبر  وبعض  الكبرى  البطوالت  وهي 

المحترفين«. التنس  العبي  اتحاد  بطوالت 
أعقاب  في  دجوكوفيتش  تصريح  وجاء 
بـ«كوكب  الملقب  فيدرر  السويسري  إعالن 
بعد خوضه  السبت،  أمس  اعتزاله  التنس«، 
غريمه  مع  ليفر  كأس  في  الزوجي  مباراة 

نادال. رافائيل  اإلسباني  األزلي 
وكاالت

دجوكوفيتش يتحدث
عن موعد إنهاء مسيرته بعد 

اعتزال فيدرر

بعد فوز  للتنس على حساب فريق أوروبا  ليفر  العالم بكأس  توج فريق 
األمريكي فرانسيس تيافو على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس اليوم األحد.
النتيجة  8- فجاءت  و10  و7-6،   ،1-6 على تسيتسيباس  تيافو  وتغلب 

اإلجمالية بين الفريقين 13-8.
أمام  األولى  بعد  الفردي،  في  ثانية  لخسارة  طريقه  تيافو في  وبدا 
األول  اليوم  في  فاز  الذي  تسيتسيباس  حسم  بعدما  وذلك  دجوكوفيتش، 
المجموعة  و6-1،   6-2 شفارتسمان  دييغو  األرجنتيني  على  الجمعة 

األولى بسهولة تامة 6-1.
ولكن األمريكي انتفض في المجموعة الثانية التي كانت ماراثونية بعدما 
عجز أي من الالعبين عن فرض نفسه على إرسال منافسه، ليكون الحسم 
عالميا   19 المصنف  األمريكي  أنهاه  أيضا  ماراثوني  فاصل  شوط  في 

لصالحه 13-11.
أيضا  األفضلية  كانت  الحاسمة،  برايك«  تاي  الـ«سوبر  مجموعة  وفي 
تجمع  التي  األخيرة  الفردي  مباراة  ما جعل   ،10-8 بنتيجة  لألمريكي، 
فريتز،  تايلور  باألمريكي  األوروبيين  ناحية  من  رود  كاسبر  النرويجي 

هامشية.
ويتوج الفريق الذي يجمع 13 نقطة بلقب كأس ليفر التي حسب نظامها 
اليوم  في  بها  يفوز  مباراة  كل  في  واحدة  نقطة  على  فريق  كل  يحصل 
األول، ثم على نقطتين في كل مباراة يكسبها في اليوم الثاني ثم ثالث نقاط 

على كل انتصار في اليوم الثالث.
وانتهت منافسات اليوم األول الجمعة بالتعادل 2-2، قبل أن يتقدم الفريق 
األوروبي 4-8 في منافسات اليوم الثاني السبت، لكنه فقد هذه األفضلية 

في اليوم الثالث األخير وخسر لقب البطولة لصالح فريق العالم.
بيين سبورت

رياضات قتالية ..سقوط 
شقيق »األمبراطور الروسي 
األخير« بضربة قاضية ثقيلة 

خالل 13 ثانية
فاز المقاتل الروسي فياتشيسالف داتسيك على مواطنه ألكسندر يميليانينكو 
بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما بقواعد المالكمة، ضمن دورة 

Hardcore Boxing League في موسكو.
ألكسندر،  إسقاط  من  األصهب«،  »الطرزان  بـ  الملقب  داتسيك  وتمكن 
الشقيق األصغر للمقاتل الشهير فيودور يميليانينكو »اإلمبراطور الروسي 

األخير، بالضربة القاضية خالل 13 ثانية فقط من بداية النزال
وراء  عاما   12 قضى  الذي  عاما(   42( داتسيك  فياتشيسالف  وحقق 
القضبان بجريمة سطو على متجر للهواتف المحمولة، انتصاره السادس 

حتى اآلن في مسيرته االحترافية في رياضة المالكمة، مقابل هزيمتين.
في المقابل، مني ألكسندر يميليانينكو )41 عاما( رياضي الفنون القتالية 

المختلطة )MMA(، بالهزيمة األولى في ثالث نزال له بالمالكمة.

اتحاد WWE يجهز لعودة نجم 
كبري لتحدي رومان ريزن عىل اللقب

بأن  األخيرة  التحديثات  في  ميلتزر  ديف  الصحفي  أفاد 
اتحدا WWE يريد أن يُبقي على رومان رينز كبطل االتحاد 
الموحد، وذلك من أجل خطة مواجهته في عرض راسلمانيا 

39 للنجم األشهر في االتحاد ذا روك.
وخرج ذا روك من حلبة WWE منذ ما يقرب من عقد من 
في  رووان  إيريك  ضد  قصيرة  لمباراة  فقط  وعاد  الزمان، 
راسلمانيا 32، بينما كانت آخر مباراة رئيسية له ضد جون 
سينا في راسلمانيا 29. وفي السنوات األخيرة ارتبط ذا روك 
بأنه  بنفسه  الصخرة  اعترف  وقد  جديد،  من  للحلبة  بالعودة 

يرغب في العودة في يوم من األيام.
وربما بعد تولي هانتر ” تريبل إتش” مسئولية قسم اإلبداع في 
االتحاد فإنه يريد التخطيط لمباراة كبيرة غير مسبوقة ما بين 

رومان رينز و ذا روك.
سبورت 360

أنس جابر تحافظ على 
وصافتها في التصنيف العالمي
حافظت التونسية أنس جابر على وصافتها خلف البولنديِة المتصدرة إيغا شفيونتيك، في 

التصنيف العالمي الجديد لمحترفات التنس.
ارتقاء  على  اقتصرت  األوليات،  العشر  مستوى  على  طفيفة  تغييرات  شهد  التصنيف 
اإلسبانية باوال بادوسا مرتبة لتحتل المركز الثالث على حساب اإلستونية آنيت كونتافيت 

التي باتت رابعة.
ساكاري  ماريا  اليونانية  عن  عوضاً  سادسة  لتصبح  مركزاً  سابالينكا  أرينا  تقدمت  كما 
الحادية  المرتبة  نحو  مراكز  ثالثة  ألكسندروفا  إيكاترينا  الروسية  تقدمت  فيما  السابعة.. 
والعشرين، محققة أفضل مركز في مسيرتها االحترافية عقب تتويجها بلقب بطولة سيول.

وفاة بطل أولمبياد 1952 
في رفع األثقال

توفي بطل االتحاد السوفيتي األولمبي عام 1952 في رفع األثقال رافائيل شيمشكيان عن 
عمر يناهز 93 عاما.

وأعربت اللجنة األولمبية الجورجية عبر حسابها على »فيسبوك«، عن تعازيها ألسرة 
وأقارب وأصدقاء الرياضي.

وفاز شيمشكيان، كجزء من منتخب اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية، بالميدالية 
الذهبية في أولمبياد 1952 في هلسنكي العاصمة الفنلندية.

باإلضافة إلى ذلك، حصل على ميداليتين ذهبيتين وفضيتين في بطولة العالم، كما حصل 
الرياضي على ست ميداليات ذهبية وفضية واحدة في بطولة أوروبا.



 110 الصحـة  وزارة  سـجلت 
الـكالب  سـيما  حيـوان  عضـة  آالف 
تسـببت فـي وفـاة 11 شـخصا نتيجـة 
تعرضهـم إلـى اإلصابـة بـداء الكلـب 

.2021 سـنة  خـالل 
العالمـي  باليـوم  االحتفـاء  عشـية 
يصـادف  الـذي  الكلـب  داء  لمكافحـة 
أفـاد  28 سـبتمبر مـن كل سـنة،  الــ 
والطـب  األوبئـة  علـم  فـي  المختـص 
أّن  طـراد  علـي  الدكتـور  الوقائـي 
وزارة الصحـة سـّجلت خـال السـنة 

عضـة  حالـة  ألـف   110 الفارطـة 
بالمائـة   90( الـكاب  سـيما  حيـوان 
مـن الحـاالت( متبوعـة بالقطـط ممـا 
11 شـخصا، مبـرًزا  الـى وفـاة  أدى 
أّن نسـبة كبيـرة مـن الضحايـا هـم من 

األطفـال. فئـة 
ويعـّرف المختصـون في علـم األوبئة 
المعـدي  "المـرض  بــ  الكلـب  داء 
فيـروس  فيـه  يتسـبب  الـذي  القاتـل 
لـدى  العصبـي  الجهـاز  يصيـب 
يتنقـل  مـا  اإلنسـان والثديـات وغالبـا 

الفيـروس عـن طريـق لعـاب الحيوان 
األليـف أو المتوحـش حامـل الداء بعد 
الخـدش". أو  العضـة  إلـى  التعـّرض 
ويمكـن إنقاذ الشـخص مـن داء الكلب 
إلـى عضـة كلـب قبـل  بعـد تعرضـه 
مـا  غالبـا  التـي  األعـراض  ظهـور 
تبـرز خـال األسـبوع األول لإلصابة 
كمـا يمكنهـا أن تطـول إلـى بعـد سـنة 

كاملـة.
إعـداد  الدكتـور طـراد عـن  وكشـف 
وزارة الداخليـة والجماعـات المحليـة 
جديـد  لقانـون  العمرانيـة  والتهيئـة 
امتـاك  وتقنيـن  تنظيـم  يتضمـن 
إنشـاء  مـع  تربيتهـا  وكيفيـة  الـكاب 
سـيعزز  ممـا  بهـا  خاصـة  محاشـر 
البرنامـج الوطنـي القطاعـي لمكافحة 
داء الكلب الذي تشـارك فيه وزارات 
المجتمـع  وكـذا  والصحـة  الفاحـة 

االعـام. ووسـائل  مدنـي 
والتخفيـف  الكلـب  داء  مـن  وللوقايـة 
الدكتـور  مـن حـاالت اإلصابـة دعـا 
طـراد فـي هـذا المجـال إلى تحسـيس 
منهـم  المتمدرسـين  سـيما  األطفـال 
طريـق  عـن  القاتـل  المـرض  بهـذا 

تخصيـص دروس إضافيـة بالبرنامج 
الطفـل  بـأن  مؤكـدا  الغـرض  لهـذا 
"يعد أحسـن وسـيلة لتوصيل الرسـالة 

المجتمـع". إلـى 
مـن جهـة أخـرى، حـّث األخصائـي 
ذاتـه جميـع األولياء لضـرورة توعية 
تعرضهـم  بمجـّرد  باإلبـاغ  أبنائهـم 
إلـى  لمرافقتهـم  حيـوان  عضـة  إلـى 
اللقـاح  لتلقـي  صحـي  مركـز  أقـرب 
احتمـال  أي  تفـادي  وبالتالـي  الـازم 

للوفـاة.
مـن جانب آخـر، دعا طـراد المجتمع 
المحيـط  علـى  المحافظـة  إلـى 
رمـي  أوقـات  احتـرام  خـال  مـن 
الحيوانـات  السـتبعاد  القمامـات، 
الضالـة داخـل األحيـاء السـكنية بحثـا 

الطعـام. عـن 
مربـي  جميـع  طـراد  وأوصـى 
الـكاب  خاصـة  األليفـة  الحيوانـات 
والقطـط سـواء بالمناطـق الحضريـة 
لهـا  حمايـة  بتلقيحهـا  الريفيـة  أو 
وللمحيـط خاصـة وأن اللقـاح بجميـع 

بالجزائـر. متوفـًرا  أنواعـه 
                                         ق/م
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110 آالف عضة حيوان تسببت في 11 وفاة عام 2021 بالجزائر
  

... متفرقات ...
حوادث المرور: وفاة ثالثة أشخاص وإصابة 

114 آخرني نهاية األسبوع المايض بالجزائر

n  أودت الطرقات بحياة ثاثة 
أشــخاص، كمــا تســببت فــي 
إصابــة 114 آخريــن بجروح 
في 97 حادث مرور جسماني 
ســجل نهاية األسبوع الماضي 
بالمناطــق الحضرية، حســب 
يــوم االثنين،  مــا أفادت بــه، ال
العامــة  للمديريــة  ــة  ل حصي

لألمن الوطني.
البشــري،  العنصــر  ويمثــل 
ــح  المصال معطيــات  حســب 
الوطنــي،  لألمــن  المختصــة 

ــوع هــذه  الســبب األول فــي وق
الحوادث.

وإزاء ذلــك، تجــدد المديريــة 
العامة لألمــن الوطني دعوتها 
لمســتعملي الطريق العام إلى 
ــون المرور، وتوخي  احترام قان
الحيطة والحذر أثناء السياقة، 
تصــرف  تحــت  تضــع  كمــا 
األخضــر  ــم  الرق المواطنيــن 
)1548( وخــط النجــدة )17( 
تلقي الباغات على مدار 24  ل

ساعة.

بعد تفيش المرض من جديد.. ارتفاع 
وفيات إيبوال إىل 19 شخصا يف أوغندا

n    كامبــاال: ارتفــع عــدد وفيات 
إيبــوال بعــد تفشــيه مــن جديد في 

أوغندا إلى 19 شخصا.
نــت وزارة الصحــة األوغندية  وأعل
ــة إصابة أخرى  أن هنــاك 15 حال

مؤكدة.
وال يــزال ســبب التفشــي الجديــد 
للمــرض غيــر معــروف بعــد في 

الدولة الواقعة شرقي إفريقيا.
ويقــع مركــز التفشــي فــي منطقة 
تــي تقــع أهــم مدنهــا  موبينــدي ال
على الطريق الســريع المؤدي إلى 

العاصمة األوغندية كامباال.
ــن منتصف األســبوع  لِ وكان قــد أُْع
الماضي عن وفاة رجل )24 عاما( 

متأثرا بإصابته بعدوى إيبوال.

يذكــر أن مرض إيبــوال ينتقل عن 
طريق مامسة سوائل جسم شخص 
مصاب أو عن طريق أشياء ملوثة. 
وتتشــابه األعراض األولية كالحمى 
وآالم العضات مع أعراض أمراض 

أخرى شائعة مثل الماريا.
وكانت أوغندا شهدت حاالت تفشي 
عديدة للمرض منذ أن تفشــى على 
نحو خطير عام 2000 حيث أودى 
ــاة أكثر من 200 شــخص في  بحي
شــمال أوغنــدا فضا عــن إصابة 

مئات األشخاص اآلخرين.
وكانــت الكونغو المجــاورة أعلنت 
الشــهر الماضــي أيضــا عن تفش 

جديد لمرض اإليبوال.
                             )د ب أ(

بريطانيا تلقح األطفال ضد جدري الماء

ميـل"  "ديلـى  صحيفـة  كشـفت 
التطعيـم  رؤسـاء  أن  البريطانيـة 
إلعطـاء  الخطـط  بإعـادة  يقومـون 
لقاحـات جـدري المـاء ضمـن لقاحات 
األطفـال فـي هيئـة الخدمـات الصحية 

.NHS البريطانيـة 

يكـون  مـا  عـادة  الصحيفـة،  وقالـت 
ويمكـن  ضـار،  غيـر  المـرض 
أن  نـادرة  حـاالت  فـى  للفيـروس 
بمـا  خطيـرة،  لمضاعفـات  يـؤدي 
فـى ذلـك اإلنتـان وااللتهـاب الرئـوي 
وتلـف الدمـاغ، موضحـة أنـه فـى كل 

شـخًصا   20 مـن  أكثـر  يمـوت  عـام 
المائـي  بالجـدري  اإلصابـة  بسـبب 
فـى المملكـة المتحـدة، ويُدخـل مئـات 
بسـبب  المستشـفى  إلـى  األطفـال 

الشـديدة. األعـراض 
تطعيـم،  حملـة  إطـاق  خطـط  لكـن 
اآلالف  تلقيـح  ستشـهد  كانـت  والتـي 
أنحـاء  جميـع  فـى  األطفـال  مـن 
المملكـة المتحـدة كل عـام، تـم تعليقها 
بعدمـا صـدرت تعليمـات لمستشـاري 
اللقـاح الحكومييـن بإعطـاء األولويـة 

كورونـا. لقاحـات  إلطـاق 
الواليـات  تقـدم  الصحيفـة،  وقالـت 
الـدول  مـن  والعديـد  المتحـدة 
الحقـن  بالفعـل  األخـرى  األوروبيـة 
لجميـع األطفـال حديثـي الـوالدة ضـد 
المجموعـة  أن  موضحـة  المـرض، 
للقاحـات  الحكوميـة  االستشـارية 

عـادت إلـى هذه المشـكلة وتقـوم حالًيا 
ضـد  التطعيـم  حملـة  مزايـا  بتقييـم 

المـاء. جـدري 
تقديـم  األطفـال  أطبـاء  مـن  وُطلـب 
المشـورة بشـأن الكيفية التـي يعتقدون 
كمـا  بهـا،  سيسـتجيبون  اآلبـاء  أن 
بشـأن  المشـورة  تقديـم  منهـم  ُطلـب 
الجوانـب العمليـة لتائـم التطعيـم فـي 

لألطفـال. الحالـي  التطعيـم  جـدول 
وأضافـت الصحيفـة، تظهـر األبحـاث 
أن ثاثـة أربـاع اآلبـاء يدعمـون هـذه 
الخطـوة، مـن غيـر المرجـح أن يقـوم 
ضـد  أطفالهـم  بتطعيـم  فقـط   7%
الماضيـة،  الليلـة  المـاء، فـي  جـدري 
خبيـر  فيـن،  آدم  البروفيسـور  أيـد 
لقاحـات األطفـال، الخطـة، بحجـة أنه 
يجـب حمايـة األطفـال مـن العواقـب 

للفيـروس. الخطيـرة  الصحيـة 

حبس 4 متورطني يف ترويج المخدرات 
بمدينة سطيف

أمــن واليــة  تمكنــت مصالــح   n
ســطيف،أمس، من شل نشاط شبكة 
إجراميــة منظمــة تتشــكل من 04 
أفراد، يحترفــون ترويج المؤثرات 
العقلية التــي ولجت التراب الوطني 
عــن طريق التهريب مع حجز كمية 

معتبرة منها.
 أطرت هذه العملية النوعية من قبل 
أفراد فرقة البحــث والتدخل التابعة 
للمصلحة الوالئية للشرطة القضائية 
بأمن والية ســطيف، وجــاءت إثر 
إســتغال معلومات تفيــد بتحركات 
خطــرة،  إجراميــة  شــبكة  أفــراد 
تحتــرف ترويج المؤثــرات العقلية 
بمدينة ســطيف و بعــض الواليات 
المجــاورة، ليتم وضع خطة محكمة 
هــذه  بأفــراد  باإلطاحــة  ســمحت 

العصابة مع توقيفهم متلبسين ، متن 
مركبــة نفعية تســتغل فــي عمليات 
النقــل، تــم تهيئتهــا لغــرض تمويه 
نشــاطهم اإلجرامي حيــث تم حجز 
12310 كبســولة كانــت جاهــزة 

للترويج.
 أعــدت الضبطيــة القضائيــة بعــد 
التحقيــق ملفــا جزائيا ضد المشــتبه 
فيهــم  األربعة عن تهمة الممارســة 
غيــر المشــروعة لمهنــة الصحة، 
ذات  صيدالنيــة  أدويــة  وحيــازة 
خصائــص مؤثــرة عقليــا لغــرض 
البيــع، ولجت التــراب الوطني عن 
طريق التهريب، أحيلوا بموجبه أمام 
الجهــات القضائيــة المختصة التي 

أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت.
                  نورالدين بوطغان

الصحة العالمية: 46 % من أطفال اليمن يعانون التقزّم

أعلنـت منظمـة الصحة العالميـة التابعة 
لألمـم المتحـدة االثنيـن، أن %46 مـن 
أطفـال اليمـن يعانون من مـرض التقزم 
وسـط انتشـار سـوء التغذية فـي البالد.

“يعانـي  تقريـر:  فـي  المنظمـة  وقالـت 
دون  األطفـال  مـن   46% حوالـي 
التقـزم  مـن  اليمـن  فـي  الخامسـة  سـن 
العقلـي  نموهـم  الـذي سـيعيق  المزمـن، 
مـع  الحيـاة،  مـدى  وإنتاجيتهـم  والبدنـي 
زيـادة التعـرض لألمـراض المزمنة في 
مرحلـة البلـوغ، مـا يعـرض رأس المال 

للخطـر”. البشـري 
وأضـاف التقريـر أن “التقديـرات تشـير 
أيضـا إلـى أن مـا ال يقل عـن 362 ألف 

مـن  يعانـون  الخامسـة  سـن  دون  طفـل 
سـوء التغذيـة الحـاد والمزمـن علـى حـد 

سواء”.
“األطفـال  أن  مـن  التقريـر  وحـذر 
المتأثـرون بنقـص التغذيـة أكثر عرضة 
للوفـاة بــ 9 مـرات علـى األقـل مقارنـة 

بأقرانهـم”.
ويشـهد اليمـن نزاعـا عنيفـا منـذ قرابـة 
ثمانـي سـنوات، بيـن القـوات الحكوميـة 
السـعودية،  تقـوده  تحالـف  يدعمهـا 
وجماعـة الحوثـي المدعومـة من إيران، 
األزمـات  أسـوأ  مـن  واحـدة  خلـف  مـا 

بالعالـم. واالقتصاديـة  اإلنسـانية 
                                  )د ب أ(

سقوط ضحايا بينهم أطفال في حادث إطالق نار بمدرسة روسية

 13 مقتـل  الروسـية  الداخليـة  وزارة  أكـدت 
شـخصا، مـن بينهـم أطفـال، وإصابـة 20 آخريـن 
فـي حـادث إطـالق نـار وقـع بمدرسـة فـي مدينـة 
الـذي  الرجـل  انتحـر  وقـد  الروسـية،  إيجيفسـك 

المدرسـة.  علـى  النـار  أطلـق 
وكان حـادث إطـاق نـار فـي المدرسـة رقـم 88 
بمدينـة إيجيفسـك الروسـية، قـد وقـع صبـاح أمس، 
فـي  الداخليـة  إلـى وزارة  مكالمـات  حيـث وردت 
تمـام السـاعة 10 صباحـا بتوقيـت موسـكو اليـوم 
عيـان  شـهود  أفـاد  بينمـا  سـبتمبر،   26 االثنيـن، 
بسـماع أصـوات إطـاق نـار مـن مدرسـة بشـارع 

المبنـى. النـاس مـن  بوشكينسـكايا، وهـروب 
ألكسـندر  أودمورتيـا،  جمهوريـة  حاكـم  وصـرح 

بريتشـالوف، فـي وقـت سـابق، بـأن إطـاق النـار 
أسـفر عـن إصابـة 3 أشـخاص، مـن بينهـم طفـان 
وحـارس أمـن، بينمـا تمكنـت مديـرة المدرسـة مـع 
أحـد المراهقيـن الجرحـى مـن إغـاق نفسـها فـي 
المكتـب. لكـن وزارة الداخليـة التابعـة لجمهوريـة 
أودمورتيـا الروسـية صّرحـت فـي بيانهـا األخيـر 
قتيـا، مـن   13 إلـى  قـد ارتفـع  القتلـى  بـأن عـدد 
بينهـم أطفـال تتـراوح أعمارهـم مـا بيـن 7 و16 

عامـا.
وقـد أعلنـت جمهوريـة أودمورتيا على لسـان حاكم 
الجمهوريـة بريتشـالوف عـن الحـداد لمـدة 3 أيـام 

مـن 29-26 سـبتمبر الجـاري بسـبب الحـادث.
                                                وكاالت
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النّبكة بالريان بسيدي بايزيد بالجلفة 

من منارة العلم إلى فضاء للعالج والتداوي والترفيه

جولة لسفينة حول العالم بهدف الحد 
من تلوث البالستيك

n تنطلــق ســفينة »بالســتيك 
أوديســي« مــن ميناء مرســيليا 
في جنوب فرنســا فــي األول من 
أكتوبــر، في مهمة تســتمر ثالث 
ســنوات ترمي إلى إيجــاد حلول 
للحــد من تلــوث البالســتيك في 
الدول الثالثين األكثر تضرراً من 
الظاهــرة. وكان ضابــط البحرية 
الفرنســية ســيمون برنار، وهو 
رئيــس الشــركة ومشــارك فــي 
تأسيســها، أدرك خــالل رحالتــه 
البحريــة حجم الضرر الناجم عن 
البالســتيك »الذي يصب منه 20 
طنــاً في المحيــط كل دقيقة«، ما 

يعادل حمولة شاحنة نفايات.
وفــي عام 2016، ُولد مشــروع 
الرامــي  أوديســي«  »بالســتيك 
إلــى »وقف هــذا النزيف«، على 
حد تعبيره، حســبما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية في تقريرها.
ويوضح الشاب خالل تقديم مهمة 
البعثة في مرسيليا، الجمعة: »إنها 

ليســت ســفينة لتنظيــف المحيط، 
لكنها سفينة لعرض الحلول«. وإذ 
أشــار إلى أن 80 فــي المائة من 
النفايــات البالســتيكية التي تلوث 
المحيطــات تأتــي مــن المناطــق 
الســاحلية، لفــت برنــار إلــى أن 
أفــراد الطاقــم البالــغ عددهم 20 
ســيجوبون »أكثر ثالثيــن مدينة 
النفايــات؛  هــذه  تحــت  غارقــة 
خصوصــاً ألنها تفتقــر إلى البنية 

التحتية للمعالجة«.
وفي جنوب شــرق آســيا وأفريقيا 
تعتــزم  الجنوبيــة،  وأميــركا 
تدريــب  أوديســي«  »بالســتيك 
300 مــن رواد األعمــال علــى 
إعــادة تدوير النفايــات وتحويلها 
إلــى أشــياء صلبة ومفيــدة، منها 
واألنابيب،  المرصوفــة  األحجار 
باســتخدام آالت بســيطة وصلبة، 
يمكــن الوصول إلــى خططها من 

مصادر مفتوحة.
                                 وكاالت

n تزخــر واليــة الجلفــة بالعديد مــن المناطق 
الطبيعيــة الخالبــة األثريــة منها الســياحية ومنها 
العالجــي، وتعتبــر منطقــة الريان بدار الشــيوخ 
التابعــة لبلدية ســيدي بايزيد تحدها الســبخة غربا 
وبلديتي ســيدي بايزيــد وامجدل جنوبــا وصدارة 
شــرقا .. تقــدر مســاحتها ب 61000 كلم مربع 
وتمتاز هذه المنطقــة الرملية بكثرة وقرب مياهها 
الجوفيــة وطبيعتهــا الفالحيــة والرعويــة ومزارا 
للســياحة العالجية حيث تعرف طريقة في التداوي 
بدفــن الشــخص مــن الــرأس إلى أخمــص قدميه 
بالرمال في فترة الزوال لمداواة األمراض الجلدية 

والروماتيزم
أنشــأت المنطقة على يد الولى الصالح الشيخ عبد 
الرحمــان النعــاس بإنجاز زاوية له ســنة 1884 
كمنارة للعلم بمنطقة »خلة الربيق« كهمزة وصل 
بيــن المناطق فقد كانــت نقطة عبــور للتجار بين 
الشــرق والغرب والشــمال والجنوب حيث كانت 

تعتبر مزارا لعابري السبيل ودارا لطلبة العلم
يقطــن المنطقــة غالبية ممــن امتهنــوا الرعي أو 
الفالحة كوسيلة عيش وأسلوب حياة وهم غالبية من 
أوالد بوعبــد هللا ويوجد في المنطقة أقدم النخالت 
المغروسة في الوالية يقال أن الولي الصالح الشيخ 

عبدالرحمــان بن ســليمان نعاس غرســها حوالي 
1889 وكانت منارة يهتدي بها الركبان وعابري 

السبيل والتجار وحتى المجاهدين إبان الثورة
بعــد تخرج الشــيخ وإجازته على يد شــيخ زاوية 
بسكرة بسيدي خالد بعدها مباشرة أنشأ زاويته التي 
ال تزال مزارا للكثيرين حيث تقام كل ســنة وعدة 
الشــيخ عبد الرحمــان النعاس التي تعــرف إقباال 
كبيــرا .. بعدها انتقل الشــيخ إلــى منطقة المحاقن 
)دار الشــيوخ حاليا( من أجل إرســاء قواعد التي 
ال زالت عامرة وكانت النواة األولى إلنشاء مدينة 

دار الشيوخ
و تعرف المنطقة بعبور الحملة أو المياه السطحية 
ســنويا في ظاهرة تعتبــر األغرب في المنطقة من 
واد قعيقــع إلــى الســبخة حيــث تعتبر هــذه المياه 
المزود الرئيســي للمياه الجوفيــة لكل المنطقة بدء 
مــن قعيقع والنبكة وزاقز وحاســي العش وســد أم 
الــدروع ففي فترة الفيض كل الســنة تعرف المياه 
الجوفية ارتفاعا لكون منطقة النبكة تعرف بمياهها 

الجوفية القريبة من السطح
وحسب أخر الدراسات التي قام بها مكتب دراسات 
مــن العاصمــة لرمال منطقــة النبكة فــإن رمالها 
تصلــح لصناعة أجود أنواع الزجــاج ما يفتح بابا 

لالستثمار بالمنطقة
                                         فيصل فارس

تمكــن مغامر فرنســي يدعــى ناثان 
بولين، مــن تحطيم الرقم القياســى 
العالمــى للســير علــى أطــول خــط 
مرتفع، وهو رحلة للسير على حبل 
معلق بطــول 2200 متــر )حوالى 
1.4 ميل( فى مونت ســان ميشيل، 
أحد مواقع التراث العالمى لليونسكو 
فى فرنســا، ولتوثيق هذا العمل الفذ 
الــذي حطــم الرقــم القياســى، أخذ 
 Insta360 كاميــرا   Paulin
X3 فى جولة والتقط مناظر تحبس 

األنفاس من ارتفاع 100 متر.
 ،insta360 وحسب ما نشره موقع
يصــف بوليــن التجربــة، »بأنها ال 
تضاهــى أي شــعور فعندمــا أكــون 
على الحبل يكاد يكون من المستحيل 
وصــف ما اشــعر بــه أحياًنا أشــعر 
بالقــوة حًقــا عندما أفعل ذلــك، لكن 
أحياًنا أشــعر أيًضا أنني صغير جًدا 
وأشــعر أنني ال شــيء.. القدرة على 
القيام بذلك تجعلني أشعر بالحرية«.

ووثــق بولين تجربة الخطيرة بمقطع 
فيديــو حظــي بإشــادة رواد مواقــع 
التواصــل، ممن اعتبروا مــا قام به 

المغامر »تجربة جريئة«، واستطاع 
ناثــان بوليــن، الذي ظهر اســمه في 
عناوين الصحف عام 2017 عندما 
ســار 2198 قدما على حبل مشدود 
معلّــق بيــن ســاحة تروكاديــرو فى 
باريس وبرج إيفل، أن يســجل رقما 
قياســيا جديدا للسير على المرتفعات 
عندما مشى مسافة 7218 قدما فوق 
جبــل القديس ميشــيل، الذي يعد أحد 
مواقع التراث العالمى لليونســكو في 

فرنسا.
ولم تكــن هذه المحاولــة هى األولى 
للمغامر الفرنسى ناثان بولين، لتنفيذ 
تجربته الخطيرة، حيث ســبق وحقق 
رقماً قياســياً، شــهر مايو الماضى، 
بالســير على حبل مشدود ألكثر من 
كيلومترين، حيث مشى بولين مسافة 
امتــدت لـــ 2200 متــر علــى حبل 
معلق بين رافعة والدير الشــهير في 
جزيرة سان ميشيل، وبحسب ما ورد 
في وكالة األنباء الفرنسية – آنذاك - 
فإن »بولين« لم يكمل الطريق تماماً 
حيــث ترجــل قبــل أمتار مــن نقطة 
النهاية »ألســباب تتعلّق بالســالمة« 

وفقاً لما قاله مرافقوه.
وأضافــت لــورا تشــانج المتحدثــة 
باســم بولين، أنــه كان قد وصل إلى 
عالمة التوقــف وبالتالي حطم الرقم 
القياســى، وبدأت رحلــة بولين بدأت 
علــى ارتفــاع حوالــي 100 متــر، 
واســتغرقت نحو ساعتين على طول 
الحبــل المشــدود الــذي ال يتجــاوز 

عرضه السنتيمترين. 

وحقق بولين الرقم القياســى الســابق 
عــام 2017، عندمــا عبــر مســافة 
فــوق  حبــل  علــى  متــراً   1662
 ،Cirque de Navacelles
وهو واد شــديد االنحــدار فى جنوب 
فرنسا، وحسب فريقه فإنه قد تجاوز 
هذا الرقم العام الماضي في الســويد، 
لكن الرحلة إلى مونت ســان ميشيل 

كانت األطول.

مغامر فرنيس يحطم رقًما قياسًيا بتجربة خطرية تحبس األنفاس

واقعة غريبة.. عصابة تختطف 3 قرود وتطالب 
بفدية كبرية إلعادتهم  

n فــي واقعــة غريبــة، أقدمــت 
عصابــة علــى اختطــاف 3 قــرود 
شــمبانزي من محمية كونغولي في 
إفريقيــا الوســطى وطالبــت بفديــة 
مالية كبيرة مقابل إعادتهم ســالمين 

إلى المحمية.
وللتأكيد على جديتها أرسلت العصابة 
مقاطــع فيديــو إلى ملجأ فــي إفريقيا 
الوســطى، للتأكيد أن القرود ال تزال 
على قيد الحياة، إال أنها هددت بقطع 

رؤوسهم إذا لم يتم تلبية مطالبهم.
وذكرت المعلومات أن القرد سيزار، 
متواجــد فــي الملجأ فقــط منذ بضعة 
أســابيع بعد أن تم إنقاذه من السوق، 
ونقله إلى الملجأ في رحلة استغرقت 
ثالثــة أيــام من القيــادة علــى ظهر 

دراجة نارية ورحلتي طيران.
وأكــد آدامز كاســينجا، والذي يحقق 
في جرائــم الحياة البرية ومحاكمتها: 
»هذه هي المرة األولى ليس فقط في 
إفريقيــا ولكن في العالم التي أســمع 
فيها عن مثل هــذه واقعة االختطاف 
الغريبــة علــى مــدار 18 عامــا من 
العمل«، كاشــفا أنــه »باإلضافة إلى 
القــردة فقد هــددت العصابة بخطف 

أطفالي وزوجتي«.
من جانبه، علق مؤسس ملجأ القرود، 
فرانك شــانتيرو عــن اللقطات قائال: 
»الحيوانــات مرعوبة بشــكل كبير، 
ونعمل حاليا مع وكاالت إنفاذ القانون 
لمحاولــة تحديــد مــكان الـــ 3 قرود 

شمبانزي وضمان عودتهم بأمان«.
                                      وكاالت

انطلــق أســبوع الموضــة فــي باريس 
االثنين، مع عرض ألحد تالمذة المصمم 
الشــهير جان بول غوتييه، وبمشــاركة 
أولى للبريطانية فيكتوريا بيكهام في هذا 

الحدث الفرنسي.
وكمــا جــرت العادة، يركــز اليوم األول 
مــن الحدث علــى المصممين الشــباب، 
مــع عرض افتتاحــي للمالبس النســائية 
لتشــكيلة ربيــع وصيــف 2023 ضمن 
مجموعة المصمم فيكتور وينسانتو البالغ 
28 عاما، وهو راقص سابق تدرب على 

يــد غوتييه قبل إطــالق عالمته التجارية 
في عام 2020.

وقال وينســانتو لوكالــة فرانس برس إن 
مجموعته هي »إعــالن حب« من أبناء 
جيله، مســتوحى من زمالئه المصممين 

الشباب.
وأشــار المصمــم الذي غيّر لون شــعره 
حديثــاً إلــى البرتقالــي، إلــى أن النــاس 
يبحثون عن »اإلبداع والحرية والجنون 
والفكاهــة« فــي مالبســهم فــي الوقــت 
الحالي. وقال »نبحث عن الهروب« من 

الواقع.
وعلــى غرار مصممين كثيرين من أبناء 
جيله، يركز وينسانتو على االستدامة، إذ 
إن كل تصميماتــه تقريبــاً مصنوعة من 
فائض المخــزون من العالمات التجارية 
األخرى، وأيضا على مبدأ عدم اإلقصاء.
وشمل عرض وينســانتو أيضاً مجموعة 
أقيمت خصيصا لفتيات فرقة »اليتسوم« 
اللواتــي  الجنوبــي،  الكــوري  للبــوب 
المجســمة  الصــور  عبــر  ســيظهرن 

)هولوغرام( في نهاية العرض.
وســتباع المجموعة الرقمية على شــكل 
الميتافيــرس  عالــم  فــي  تــي”  اف  “ان 

االفتراضي الموازي.
وقال وينســانتو إنه كان مفتوناً بالموضة 
عبر اإلنترنت، حتى لو لم يكن يرى أنها 

أساسية للقطاع.
وأضــاف »يمكنك حقــا أن تطلق العنان 
لمخيلتــك«، »أريــد أن أذهب إلى ما هو 

أبعد من األبعاد الثالثية«.
ألســبوع  الرســمي  البرنامــج  ويشــمل 

الموضــة الفرنســي عروضــاً ألكثر من 
مئة عالمة تجارية.

تقريبــاً  كلهــا  المــاركات  عــادت  وقــد 
إلــى تقديم عــروض حضوريــة، بعدما 
تحولت إلى العروض االفتراضية خالل 
جائحــة كوفيد19-، بينها ديور وشــانيل 
وبالنســياغا وســتيال ماكارتني وإيســي 

مياكي.
لكن األنظار كلها شاخصة نحو فيكتوريا 
بيكهام، التي تظهر ألول مرة في أسبوع 
الموضــة فــي باريــس بعد أن شــاركت 
سابقا في أسبوعي الموضة في نيويورك 

ولندن.
وواجهت عالمة بيكهام التجارية صعوبة 
فــي تحقيق أرباح، رغم تقويمات إيجابية 
حصدتها منذ انطالقها في تصميم األزياء 
عام 2008. كما تأمل في الحصول على 
زخــم قوي بفعل المشــاركة في أســبوع 
الموضــة الباريســي بعــد إعــادة هيكلة 

عملها أخيراً.
                                    )أ ف ب(

فيكتوريا بيكهام تشارك ألول مرة يف أسبوع الموضة باريس
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ينطلق بداية األسبوع المقبل بسوق أهراس

 ملتقى دولي حول »القديس أوغستين من طاغست إلى العالمية« 

كتاب جديد يفضح تعامل ميغان ماركل السيئ 
مع موظفي قرص باكنغهام

 « بعنــوان  جديــد  كتــاب  كشــف   n
 Courtiers: The Hidden
 Power Behind the Crown
»بعض األســرار عن ميغان مــاركل زوجة 
األمير هاري، وتّنمرها على موظفي القصر 

الملكي.   
وكان قد أفاد الصحفي والكاتب »فالنتين لو« 
عن تقديم شكاوى رسمية ضد ميغان من قبل 
كبــار موظفي قصــر باكنغهــام، حيث قامت 

بالصراخ عليهم.
وجــاء في كتــاب فالنتين لو الجديــد، المقّرر 
نشــره في أوائل الشــهر المقبل فــي المملكة 
المتحــدة، أن ميغان تركــت الموظفين مرارا 
وتكرارا في حالة مــن التعب وتعاملت معهم 

بشكل سيئ.
ونُقــل عــن موظــف مجهــول قولــه، »كل 
عشــر دقائق، كان علــي أن أخرج ألتعّرض 
للصــراخ مــن قبلهــا وهــاري«. وأضــاف 
الموظف أنها كانت تتصل بالموظفين في أيام 
العطــل وقال: »ال يمكنك الهــروب منها، لم 

تكن هناك خطوط أو حدود«.
وزعمــت ميغــان ســابقا أن االتهامات جزء 
من »حملة تشــهير محسوبة«، ويقول لو في 
كتابــه أنه تم دفــن التقرير الــذي تحدث عن 

الســلوك التنمــري لـ ميغان مــاركل من قبل 
القصر الملكي.

قالــت محاميــة ميغان جينــي عافية في وقت 
ســابق لفيلــم وثائقــي: »ما يعنيــه التنمر في 
الواقــع هو اســتخدام القوة بشــكل غير الئق 
بشــكل متكــرر ومتعمــد إليذاء شــخص ما 
جســديا أو عاطفيا، دوقة ساسكس تنفي تماما 

فعل ذلك«.
ويزعــم لو أيضا فــي كتابه، أنه بعد سلســلة 
مــن المشــاركات العامة في أســتراليا ســمع 
العديد من األشخاص ميغان وهي تقول، »ال 
أســتطيع أن أصدق أنني لم أحصل على أجر 

مقابل هذا«.
وجاء في الكتاب الجديد أنه في عام 2017، 
قبل ســتة أشــهر من خطوبة هاري وميغان، 
قالت ميغان ألحد مستشــاري هاري: »أعتقد 
أن كالنــا يعلم أنني ســأصبح أحد رؤســائك 

قريبا«.
ويزعم لو أيضا أن ميغان هّددت هاري بأنها 
ســتقطع عالقتها معــه إذا لم يعلــن علنا أنها 
صديقته، وقال لو في كتابه أن مصدر مقّرب 
مــن الثنائــي قال لــه أنها طلبت مــن هاري 
إصدار بيانا رسميا يشرح فيه عن عالقتهما.
                                        وكاالت

n ستحتضن والية سوق أهراس 
األســبوع المقبــل أشــغال الملتقى 
الدولي األول »القديس أوغســتين 
من طاغســت إلى العالمية« وذلك 

بدار الثقافة »الطاهر وطار«.
وقــال منســق الملتقى، فــوزي بن 
دريــدي أن الملتقى ســيجرى تحت 
والفنــون  الثقافــة  وزارة  رعايــة 
وبمبــادرة مــن المؤسســة األلمانية 
)مكتــب  أدينــاور«  »كونــراد 
الجزائــر( بالشــراكة مــع كل مــن 

كلية العلوم االجتماعية واإلنســانية 
لجامعة »محمد الشريف مساعدية« 
وواليــة ســوق أهــراس، وتندرج 
التعريــف  إطــار  فــي  التظاهــرة 
بأعمال تلك الشــخصية من الناحية 
الفكرية والفلســفية ومــدى تأثيرها 

على الفكر عالمًيا.
وسيشارك في هذا اللقاء مختصون 
فــي أعمــال تلــك الشــخصية مــن 
كل مــن الجزائر والنمســا وألمانيا 
وفرنسا، فضاًل عن حضور األمين 

العــام للمجلــس اإلســالمي األعلى 
الدكتور بوزيد بومدين.

وستتناول أشغال اللقاء عدة محاور 
القديــس  وأعمــال  منهــا »مســار 
أوغســتين« و«تطور المعرفة في 
شــرق نوميديا القديمة« و«التاريخ 
العلمي والثقافي للشــرق الجزائري 
خاصة طاغست وبونة وتطورهما: 
العالقات االقتصادية والتجارية بين 
شــمال إفريقيا ورومــا« و«تطور 
فكــر أوغســتين نحــو حــوار بين 

الثقافــات: النعمــة واإلرادة تمهيًدا 
لمفهومي العيش معا والمواطنة«.

وأشــار بــن دريــدي إلــى أّن هــذا 
اللقــاء ســيعرف فــي يومــه األول 
تقديــم جملــة من المداخــالت على 
غــرار محاضرة بعنــوان »مدخل 
ومفاهيــم« للدكتــورة ويــزة قــالز 
الكريــم  عبــد  للدكتــور  وأخــرى 
خيزاوي بعنوان »الفلسفة والتاريخ 
عند أوغستين« ومحاضرة بعنوان 
»أوغستين من الفيلسوف اإلفريقي 

إلى العالمية«.
وتتضمــن أشــغال الملتقــى تقديــم 
سلســلة أخرى من المداخالت على 
غــرار تلك التي ســيقدمها األســتاذ 
ياســين خذايريــة بعنــوان »الســلم 
والتســامح في فكر أوغسطينوس« 
وأخــرى للــورن بوشــي بعنــوان 
»ســوق أهراس المدينــة العريقة« 
إلى جانب عدد آخر من المداخالت 
التي ستليها مناقشات بين الحضور.
وســيحظى المشــاركون في أشغال 
هــذا الملتقى الدولــي األول بزيارة 
إلــى بعض المعالم التاريخية بوالية 
ســوق أهراس على غرار شــجرة 
القديس أوغستين بوسط مدينة سوق 
أهــراس والموقع األثــري لمادور 
بمدينة مداوروش فضال عن تنظيم 
معرض للصناعــات التقليدية يبرز 
الثراء الثقافي للمنطقة وذلك بمبادرة 
من مديريتي كل من الثقافة والفنون 

والسياحة والصناعة التقليدية.   
                                  ق/ث

صدر حديثا عن مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية كتاب »استشهاد شيرين 
أبو عاقلة في ســجل توثيقي«، من 
تقديم وتحرير خالــد فراج، وإعداد 
رندة حيدر وسناء حمودي ولميس 

رضى وهالة زين العابدين.
ويعــد هذا الســجل محاولــة لتوثيق 
أبــو  مالبســات استشــهاد شــيرين 
عاقلة تكريما لهــا وتخليدا لذكراها، 
ويرصــد الكتاب الفترة التي ســبقت 
االغتيال؛ من التصعيد اإلســرائيلي 

الواســع فــي جميع مناطــق الضفة 
الغربيــة، وصــوال إلــى التصعيــد 
اللذين قامت  الكبيريــن  والتحريض 
بهمــا إســرائيل في مخيــم جنين في 
تلــك الفترة، والعمليات الفلســطينية 
فــي العديد من المناطــق في الضفة 

الغربية وفي المدن اإلسرائيلية.
كمــا يرصــد لحظــة االغتيــال وما 
تبعها من ردات فعل دولية وإقليمية 
ويعــرض  وفلســطينية،  وعربيــة 
الروايــة اإلســرائيلية المتخبطة منذ 

اللحظــة األولــى، ويوثــق االعتداء 
الوحشــي على جنازة شــيرين، وما 

تالها من ردات فعل غاضبة.
وفــي مقدمــة الكتاب، كتــب المدير 
العام لمؤسسة الدراسات الفلسطينية 
خالد فراج أنــه قبل 50 عاما، وفي 
صباح الثامن مــن جويلية 1972، 
استشهد الصحفي والكاتب واألديب 
الفلســطيني غســان كنفانــي وابنــة 
شــقيقته لميس نجم بانفجار ســيارة 
مفخخــة فــي منطقــة الحازمية في 

ضواحي بيروت، ومع أن إســرائيل 
ســبق أن نفذت العديد مــن عمليات 
االغتيــال بحــق فلســطينيين، فــإن 
اغتيــال كنفانــي كانــت لــه رمزية 
خاصة تمثلت في اســتهداف الكلمة 
والحقيقة ومهنــة الصحافة الملتزمة 

والنزيهة برمتها.
كما يرصد الكتــاب لحظة االغتيال 
ومــا تبعهــا مــن ردات فعــل دولية 
وفلســطينية،  وعربيــة  وإقليميــة 
اإلســرائيلية  الروايــة  ويعــرض 
المتخبطــة منــذ اللحظــة األولــى، 
ويوثــق االعتــداء الوحشــي علــى 
جنازة شيرين، وما تالها من ردات 

فعل غاضبة على كل المستويات.
إلى ذلــك يتضمــن الكتــاب بيانات 
ومواقف للمنظمات الحقوقية الدولية 
المطالبــة بإجــراء تحقيــق نزيه في 
االغتيال وفي االعتداء على الجنازة، 
باإلضافة إلى توثيق نتائج التحقيقات 
التي أجرتها كبرى وسائل اإلعالم، 
مثل »واشــنطن بوســت« و »سي 
إن إن« و«قنــاة الجزيرة«، وأيضا 
تحقيــق الشــرطة اإلســرائيلية فــي 
االعتــداء على الجنــازة في القدس، 
ونتائج التحقيق األميركي في الرابع 

من جويلية 2022.
وفي الكتاب أيضــا مواقف وبيانات 
العائلة وقنــاة الجزيــرة اإلخبارية، 
حيث كانت تعمل الشــهيدة شــيرين 
أبــو عاقلــة، باإلضافــة إلــى رصد 
األنشــطة والفعاليات التكريمية التي 
أقيمت للشــهيدة شــيرين في مختلف 

أنحاء العالم.
ويضــم الكتــاب أيضــا عــددا مــن 
المالحــق التــي تتضمــن مقــاالت 
الدراســات  فــي »مجلــة  الراحلــة 
الفلســطينية« وفي مدونة المؤسسة، 
وسردا زمنيا عن اغتيالها من إعداد 

وليد العمري.
                     عن الجزيرة نت 

استشهاد شريني أبو عاقلة يف سجل توثيقي جديد لمؤسسة الدراسات الفلسطينية
عضوة بجائزة نوبل لآلداب تكشف كواليس 

اختيار الفائز: لدينا قوائم طويلة وقصرية 

n كشــفت الكاتبة إلين ماتســون، العضوة 
فــى األكاديميــة الســويدية وفي لجنــة نوبل 
لآلداب، عن كواليس عمل اللجنة حتى لحظة 
اختيار الفائز فى كل دورة، وذلك خالل حوار 

نشرته الجائزة عبر موقعها الرسمى.
وعــن كيفيــة التّرشــح لجائــزة األدب قالــت 
ماتســون أنــه يوجد نظــام لعملية الترشــيح، 
يتمثل فــى العلماء والنقاد والمتحدثون باســم 
المنظمــات األدبيــة واألكاديميــات أخــرى، 
ويمكن للفائزين الســابقين ترشيح أسماء لذلك 
نحصــل علــى الكثير من األســماء من جميع 

أنحاء العالم.
وعن ســؤال هل يمكن ألي شخص أن يرشح 
لجائــزة نوبل في األدب؟ أجابــت الكاتبة بأنه 
مــن الناحيــة النظرية يمكن، فــكل من يكتب 
أدًبــا ممتاًزا ورائًعا. ال يوجد طلب آخر، فقط 

الجودة في العمل.
الختيــار  المتبعــة  المعاييــر  وبخصــوص 
الفائزيــن بجائــزة نوبل؟ قالــت أن األمر كله 
يتعلّق بالجودة. الجــودة األدبية بالطبع. يجب 
أن يكــون الفائز شــخًصا يكتب أدًبــا ممتاًزا، 
شــخًصا تشــعر به عندمــا تقرأ له بــأن لديه 

تطوًرا مستمرا فى كتبه.
أما عن الحد األدنى للســن حتى تكون مؤهاًل 
للحصول علــى الجائزة؟ فأكدت بأنه ال يوجد 
حــد للعمر، لكــن األمــر يتطلــب الكثير من 
الوقت لكي تصبح كاتًبا جيًدا. أحياًنا يستغرق 
األمر حياتك كلها لتكــون كاتًبا جيًدا وممتاًزا 
حًقا. لذلك فإن معظــم الحائزين على الجائزة 
ليســوا من الشــباب. أود أن أقــول إن معظم 
الكتــاب هــم من عمري، وربمــا أصغر قلياًل 
وغالًبا ما يكونون أكبر سًنا بقليل. من الممكن 
العثور على فائز ربما يبلغ 30 أو 40 عاًما، 

لكن هذا مســتبعد جًدا ألنــك تحتاج إلى وقت 
للتطويــر. إنهــا عمليــة تســتمر مــدى الحياة 

للوصول إلى هذا المستوى من التميّز.
وردا على ســؤال هل تؤثر شخصية الشخص 
على قــرارك عند منح جائــزة نوبل؟ أجابت 
ماتســون »ال ال على االطالق. نحن ال ننظر 
أبًدا إلى الحياة الشــخصية ألي شــخص. هذا 
غيــر ذي صلة علــى اإلطالق. ما نبحث عنه 
دائًمــا هو مجرد أدب ممتاز. إنها ميزة أدبية. 

هذا هو الشيء الوحيد المهم«.
وحول عملية الترشيح فأوضحت بأنها عبارة 
سلسلة من القوائم. حيث يبدأون بقائمة طويلة 
جــًدا من 220 اســًما – »هذه هي األســماء 
التــي تأتي من جميــع أنحاء العالــم. ثم علينا 
أن نتنقــل عبر هذه الكتلة الهائلة من األســماء 
وهناك نحتاج إلى مساعدة خبراء من مختلف 

أنحاء العالم.
وفــي نهايــة المطاف، نصل إلــى قائمة تضم 
حوالــي 20 اســًما نريد اختبارهــا للحصول 
على جائزة هذا العام، ونعمل معها جيًدا حتى 
نتمكــن من اختيار خمســة أســماء تدخل في 
القائمة القصيرة، وحينما نصل إلى المرشحين 
الخمســة يبــدأ العمــل الحقيقي لنا فــي اللجنة 
واألكاديميــة بأكملهــا، حيث تقــرأ اللجنة كل 
شيء من قبل هؤالء الكتاب الخمسة، ومن ثم 
ننتقل إلى مرحلة اختيار مرشــح واحد، وهذا 

سيحدث من خالل المناقشات والتصويت«.
وردا علــى ســؤال كيف أحصــل على جائزة 
نوبــل في األدب؟ قالت »يمكنك الفوز بجائزة 
نوبــل إذا قضيت حياتك في القــراءة والكتابة 
ومع األدب الرائع وكرست حياتك حًقا للكتابة 

وأصبحت كاتًبا جيًدا حًقا«.
                                            ق/ث
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إلتون جون يغني يف البيت األبيض وجو 
بايدن يكرمه بوسام رفيع

n  أحيــا النجــم العالمي إلتون 
جــون حفــًا غنائيــاً فــي البيت 
األبيــض بعد أن تلقــى دعوة من 
الرئيــس األمريكــي جــو بايدن، 
وجاءت هــذه الدعوة بعد أن كان 
المغنــي قد رفض ســابقاً دعوات 
عدة أرسلها له الرئيس األمريكي 
األسبق دونالد ترامب إلقامة حفل 

في البيت األبيض.
وُدعــي إلى الحفــل الــذي أحياه 
النجــم نحو ألفي شــخص، وكان 
من بين الحاضرين -بحسب بيان 
البيــت األبيض- الحائــزة جائزة 
نوبــل للســام مــاال يوســفزاي 
وبطلة التنس الســابقة والناشــطة 

بيلي جين كينغ كانتا.
وذكــر بيــان البيــت األبيض أن 
الهــدف مــن الحفل هــو االحتفاء 

بقدرة الموسيقى على التوحيد. 
وعزف نجــم البــوب البريطاني 
البالــغ من العمــر 75 عاماً على 
البيانو في الحديقة الجنوبية للبيت 
األبيــض، وقــال جــون ممازحاً 
وهو يصعد على المســرح لتأدية 
أغنية »يور سونغ« »1970«: 
»ال أعرف مــاذا أقول، يا له من 

مكان متواضع! » ، مضيفاً: »لقد 
أحييــت حفات ســابقة في أماكن 
جميلــة، لكنَّ هذا المكان هو ربما 
األفضل بينها«، أما بايدن فعلق: 
»مــن المؤكد أنَّ موســيقى إلتون 

جون غيرت حياتنا » .
وتحــدث إلتون جــون بدوره عن 
أهميــة مكافحــة فيــروس نقص 
المناعة البشــرية اإليدز، وشــكر 
الواليات المتحدة على دورها في 

محاربته.
م  وبعد ذلــك، وختام الحفــل، كرَّ
الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن 
النجــم البريطانــي إلتــون جــون 
بمنحــه وســام العلوم اإلنســانية 
الوطنيــة لتمكين األشــخاص من 
النضــال للعدالة، وشــكر المغني 
بايدن على الدعوة، وأشــاد كذلك 
بالرئيس األمريكي السابق جورج 

دبليو بوش.
وبدت الدهشــة على وجه الســير 
إلتون لــدى تلقيه الميدالية التي لم 
يكــن يتوقعها، قائًا: »لم أشــعر 
يومــاً بالدهشــة، لكننــي متفاجئ 

اليوم.
                                ق.ف 

في عرض من انتاج جمعية األمل الثقافية

في ذكرى رحيله الـ 28 الشاب حسني يصدح هذا الخميس بوهران
 No جينيفر لورانس تبدأ تصوير أحدث أعمالها

Hard Feelings

n   عادت الممثلة جينيفر لورانس  
بعد فترة من الراحة بسبب والدتها 
في فيفري من العــام الجاري، وما 
ترتــب عليه من مســئوليات جديدة 
على عاتقها، قبــل العودة لتصوير 
األعمال من جديد، مثلما ظهر خالل 
آخر صور لها حســب موقع الديلي 
ميــل، الذى أكــد أن لورانس بدأت 
بالفعل تصويــر »نو هارد فيلينغ« 

التي تقوم ببطولته.
وحضرت النجمــة جينيفر لورانس 
قبــل ايــام العــرض األول لفيلمهــا 
»Causeway« خــال فعاليات 
اليــوم الثالث من مهرجــان تورنتو 
العــام  لهــذا  الدولــي  الســينمائي 
وظهــرت باطالــة مذهلــة لتجذب 
االنظــار لها  بجانــب الممثل بريان 

تيري هنري الذي يشاركها العمل.

يعــد هذا الفيلم هو أول عمل انتاجي 
لشــركة جينيفــر لورانــس و هــو 
يندرج تحت األفام النفسية و تلعب 
لورانــس دور البطولة وهى جندية 
تعــود إلــى أمريــكا بعــد تعرضها 
لصدمة دماغيــة بالغة اثناء خدمتها 
فــي افغانســتان وتكافــح مــن أجل 
العــودة لحياتها الطبيعية مع والدتها 
وهى تنتظر أن يتم اســتدعائها مرة 
أخرى للعمل وفقــا لما تناوله موقع 
إخــراج  مــن  والفيلــم  »فرايتــي« 
ليلــي نوجيبــارو وتوزيــع شــركة 
المفتــرض  Apple Tv+  ومــن 
أن يتــم طرحه على المنصة و دور 
العرض المختلفة في شــهر نوفمبر 
القادم، وكانت انتهــت لورانس من 
تصوير مشاهد عديدة من هذا الفيلم 

قبل االنجاب

n تحيي الجمعية الثقافية »األمل« بعد غد الخميس 
الذكــرى الـ 28 لرحيل عندليب الراي الشــاب حســني 

بعرض مسرحية »حسني يغني هذا الخميس«.
وسيتم تقديم هذا العمل بالمسرح الصغير التابع للجمعية 

الثقافيــة المذكورة تكريما للشــاب حســني الــذي اغتيل 
يوم 29 ســبتمبر 1994 ويعتبر أسطورة الطابع الفني 
»الراي« حيث ملك الجمهور الســيما الشــباب بأغاني 
ســتظل خالــدة لــدى محبيه حســبما أبرزه لــوأج محمد 

ميهوبي الذي ألف وأخرج المسرحية.
ويحكي هذا العرض المسرحي قصة حب تجمع الشابين 
يحيــى وأمال غيــر أن الظروف تفــرق بينهما.... وهل 
يســتطيعان فــي نهاية المطــاف تحقيق حلمهــا المتمثل 
فــي الزواج هذا ما تكشــف عنــه نهاية المســرحية كما 
أضاف المصدر مشيرا إلى أن » الفكرة العامة من هذه 
المســرحية أن الحب يصنــع الحياة التي هي منبع األمل 

وتحقيق األحام«.
وتتضمــن »حســني يغني هذا الخميس« عشــر لوحات 
تتخللها مقاطع من عشــر أغاني للمرحوم الشاب حسني 
علــى غرار »طال غيابك يا غزالــي« و«ما زال كاين 
ليســبوار« وأخــرى ال تــزال راســخة في ذاكــرة جيل 
التســعينيات وفق ذات المســرحي الذي قــال أن اختيار 

األغاني جاء بعد عملية ســبر اآلراء حول أحسن أغاني 
الشاب حسني قامت بها الجمعية واستهدفت 100 عينة.
ويــؤدي الدور الرئيســي في المســرحية محمد ميهوبي 
بمشــاركة 13 ممثــا من الدفعتيــن ال 25 و26 اللتان 
تخرجتا مؤخرا بعد أن تم تكوينهم على مستوى الجمعية 
الثقافيــة » األمــل » التــي تعتــزم عرض هــذا العمل 
المســرحي على مســتوى دار الثقافــة والفنون » زدور 
إبراهيم القاســم » والمسرح الجهوي« عبد القادرعلولة 
» لوهــران وكــذا برمجتها في إطار جــوالت فنية عبر 

الوطن.
لإلشــارة يعتبر الراحل حســني شــقرون الــذي ولد في 
1968 بوهران عندليب أغنية الراي بدون منازع حيث 
استطاع أن يتألق في سماء األغنية الراوية العاطفية وأن 
يصــدح بروائــع فنية ال يزال يرددهــا محبو هذا الطابع 
الفني إلى غاية اليوم وهو النجاح الذي يفسر كونها كانت 

مستمدة من الحياة اليومية للشباب.
                                                              ق/ف

فيلم أفاتار يعود بعد 13 عاما

n  مــن المقــّرر أن يطــرح فيلــم »أفاتــار: ذا 
واي أوف ووتــر« )أفاتار: طريق الماء( في دور 

السينما ديسمبر.
واستبقت شــركة والت ديزني إصدار الفيلم بطرح 
نســخة محســنة من الفيلــم األصلي الصــادر عام 

2009 بدور السينما ابتداء من الجمعة.
وركز فيلــم )أفاتار( األول على معركة الســيطرة 
على الموارد الطبيعية بين المســتعمرين البشريين. 
وشــعب النافي ذي البشرة الزرقاء على قمر يسمى 

باندورا.
وقال بطل الفيلم ســام ورثينجتون إن الجزء الثاني 
يســلط الضــوء على كيفيــة تطور شــخصيته التي 
تدعى جيك ســولي. وكذلك شــخصية نيتري التي 

تلعب دورها النجمة زوي ســالدانا كأبوين يعمان 
على إبعاد أسرتهما عن طريق األذى.

وأضــاف ورثينجتون “قصة الحــب هذه تطورت. 
ولدينــا اآلن عائلــة ولكي نكون صادقين، بالنســبة 

لي، الفيلم يدور حول حماية عائلتك”.
ويتصدر فيلم )أفاتــار( األصلي قائمة أكثر األفام 
تحقيقا لإليرادات بجمعه أكثر من 2.8 مليار دوالر 
على مســتوى العالــم. ويخطط كاميــرون إلطاق 
أربعة أفام أخرى من السلسلة حتى عام 2028.

وعند ســؤالها عما إذا كانت تعرف سبب استغراق 
كاميرون كل هــذا الوقت إلصدار جزء ثان. قالت 
ســالدانا »إنها طريقته في العمل«. وأضافت »إنه 

فنان محترف. إنه يأخذ وقته ويتعمق في بحثه«.

الفنان الطيب نعيجة يفند خرب انسحابه

 من "بنت البالد"
n فّنــد الفنــان الطيب نعيجة خبر 
انسحابه من مسلسل »بنت البالد« 
الــذي تداولته بعض الصفحات على 
مواقــع التواصل االجتماعي، مؤكدا 
أن هذا الخبر غيــر صحيح وأنه ما 
زال يواصــل تصويــر دوره في هذا 
العمــل الفنــي “بابا الحــاج” الذي 
يجري تصوير مختلف حلقات جزئه 

الثالث حاليا.
وذكر في الســياق ذاته أن دوره في 
هذا المسلسل نال استحسان الجمهور 
وحقق متابعة عالية لدى المشــاهدين 
وال يرى سببا في االنسحاب من هذا 
العمــل الفني الــذي يحمل العديد من 
المفاجآت للجمهور في جزئه الجديد.
                               دالل.ب

ماجد المهندس يتعاون مع نفس فريق عمل أغنيته "لندن"

n  يســتعد النجــم ماجــد المهنــدس لطــرح 
أغنيــة جديــدة بعنوان »يا عيونــى« على موقع 
الفيديوهــات »يوتيــوب«، ويتعــاون فــي هــذه 

األغنيــة مع فريق عمــل أغنيته 
التــي طرحهــا مؤخــًرا بعنــوان 
»لندن« وحققت نجاًحا من حيث 
المشاهدات، حيث إن األغنية من 
كلمات برقان وألحان فهد الناصر 

وتوزيع سيروس.
وطــرح النجم ماجــد المهندس، 
اســم  تحمــل  أغنيــة  مؤخــًرا، 
»لندن«، على موقع الفيديوهات 
مواقع  ومنصــات  »يوتيــوب«، 
المختلفة،  االجتماعــى  التواصل 
واألغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، 

وتوزيع سيروس.
وطــرح الفنان ماجد المهندس فيديــو كليب أغنية 

»يــا كريم بالجفا«، مؤخًرا، من كلمات ســعيد بن 
مانــع، وألحــان الموســيقار طــال، وتوزيع زيد 
عادل، وإشــراف عــام خالد أبو منــذر، وإخراج 
ســعيد المــاروق، وقد تم تصويــر العمل فى دبى 

لمدة ثاثة أيام.
أغنيــة  المهنــدس  ماجــد  مؤخــًرا  طــرح  كمــا 
»مسكين«، واألغنية من كلمات فيصل الشعان، 
وألحــان محمــد طويحي، توزيع ســيروس، وفي 
أول شــهر أكتوبر، طرح أغنية جديدة تحمل اسم 
»حــرام تروح«، وهى من كلمــات أحمد علوي، 
وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم عاء الدين.

وفــي الفيديــو كليــب تمــت االســتعانة بالموديل 
العالميــة الشــهيرة إيرينا شــايك وهــي الصديقة 

السابقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو

وائل كفورى يحيى حفال غنائيا بمدينة نرص يوم 6 أكتوبر
النجــم  يحيــى    n
كفــورى  وائــل  اللبنانــي 
حفــاًل غنائًيا يوم الخميس 
الموافق 6 أكتوبر المقبل 
بإحــدى القاعــات الكبرى 
بمدينــة نصــر، بعد غياب 
طويل عن المشــاركة في 
الحفــالت بمصــر ويقــدم 
كفــورى بالحفــل باقة من 
أغانية القديمــة والجديدة 

منها »ميــن حبيبى أنا »قــرب لى«، »يا 
ضلى يا روحى«، »يا هوا روح وقولوا«.
وتشاركة فى الحفل النجمة السورية أصالة 
نصرى، حفله المقبــل، وتقدم خال الحفل 
باقة مميزة من أشــهر أغنياتها المحببة لدى 
جمهورهــا، وذلــك ضمــن الحفــات التي 
يحييهــا نجوم الغناء والطــرب في مختلف 

األماكن.
ويذكــر أن طرحت النجمة أصالة نصرى، 
أغنيــات ألبومهــا الغنائى الجديد »شــايفة 

فيــك«، على فتــرات متفاوتــة على موقع 
يوتيــوب، والتى تعاونت فيــه مع عدد من 
كبــار صنــاع األغنية في مصــر والوطن 
العربــى، أولــى هــذه األغنيــات بعنــوان 
»فرحــة وبــس«، واألغنيــة مــن كلمات 
عمرو المصري، وألحان عمرو الشــاذلي، 
وتوزيــع أميــن نبيل، أمــا األغنيــة الثانية 
جــاءت بعنــوان »فقدت نفســى« هي من 
كلمــات حذيفــة العرجــي وألحــان رامــي 

الشافعي، وتوزيع عمر صباغ.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ محمد قويدرات

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

هــ/035.76.45.48 /  06.61.37.13.73
إعــــــالن عــن بــــيــع بالــمــزاد الــعــلـــني

م 749 ق ا م ا
ــرج  ــة ب ــة بمحكم ــوع العقاري ــة البي ــرى بجلس ــوف يج ــه س ــور ان ــم الجمه ــي عل ــن ف ليك

ــي : ــل ف ــار المتمث ــي للعق ــزاد العلن ــع بالم ــج بي بوعريري
ــن ارضــي و  ــة ســكنية مــن طابقي ــارة عــن بناي ــار عب ــة : إن العق ــة العقاري حســب البطاق
علــوي طابــق ارضــي بــه مــراب ، غرفتيــن ، ســاحة و طابــق أول بــه قاعــة اســتقبال  ، 

ــام ، مرحــاض و ســطح .  ــخ ، حم 03 غــرف ، مطب
و حســب تقريــر الخبــرة المعــد مــن قبــل الخبيــرة عريبــي عفيفــة إيــداع  23/08/2020 
ــداع 02/09/20  ــرة إي ــس الخبي ــن طــرف نف ــدة م ــرة المع ــة للخب ــم 479/20 المكمل رق
رقــم 558/20 فــي الفقــرة التعييــن الدقيــق : إن العقــار المشــاع يتمثــل فــي قطعــة ارض 
مشــيد عليهــا بنايــة ســكنية عبــارة عــن طابــق ارضــي + طابــق أول ، البنايــة تقــع بحــي 
الكاهنــة -  H رقــم 23 تتكــون مــن طابــق ارضــي و أول مســاحتها 212 متــر مربــع قســم 

143 مجموعــة ملكيــة 47 .
فــي القضيــة التــي تعــرض : المديــر الوالئــي للضرائــب ممثلــة فــي حــداد حســان موطنــه 
دار الماليــة بــرج بوعريريــج ضــد : عبيــد احمــد بــن علــي موطنــه حــي الكاهنــة شــارع 

ــج .  » ح » 23 بــرج بوعريري
ــي  ــح ف ــم الجن ــج  قس ــرج بوعريري ــة ب ــن محكم ــم  صــادر ع ــذ حك ــراء تنفي ــك ج و ذل
ــي  ــة ف ــة التنفيذي ــور بالصيغ ــرس 425/08 الممه ــدد 5676/07 فه 20/01/2008 ع
19/11/2009  المؤيــد بالقــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الغرفــة 
الجزائيــة فــي : 22/10/2008 ، عــدد 1814/08 فهــرس 3523/08. و قــد حــدد 
ــدرة بـــ 18/14 بـــ : 5.460.000.00  دج  ــة المق ــوق العقاري ــي للحق ــعر االفتتاح الس
.  بعــد إنقــاص العشــر المقــدر ب : 546.000.00 دج  أصبــح الســعر االفتتاحــي : 

. دج   4.914.000.00
ــى الســاعة 10:00 صباحــا بقاعــة الجلســات  ــوم : 18/10/2022  عل ــع ي و يكــون البي
رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج   و لــكل االســتعالمات اتصلــوا بمكتــب المحضــر 

القضائــي .
المحضر القضائي

الجمهوريــــة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
مكتب األستاذ : طيري صالح محضر قضائي
 لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
05 شارع v حي 05 جويلية برج بوعريريج 

 الهاتف : 035.76.45.10 /0551.24.89.82
إعالن عن بيــــع عقار بالمزاد العلني بأعلى عرض

المواد 748. 749. 750 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية

نحــن األســتاذ / طيـــري صالـــح محضـــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج 
الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاله والموقــع أدنــاه . بطلــب بالمتابعــة و الســعي مــن الســيد)ة(  : 
خالفــي بوزيــد بــن العيــد و مــن معــه  ، الساكـــن بـــ : بقريــة الدهيســة بــرج بوعريريــج. ضـــد : غــول 
زوينــة ، خالفــي عامــر ، خالفــي ربيعــة ، خالفــي ميلــود ، خالفــي عبــد القــادر ، خالفــي عيســى ، 

خالفــي ربيحــة الساكـــنون بـــ : مزرعــة الدهيســة بــرج بوعريريــج . 
    بنــاء علــى الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج ، القســم العقــاري ، بتاريــخ : 
25/02/2019 فهــرس رقــم 01042/19، جــدول رقــم: 00249/19 ، المؤيــد و المصحــح 
بالقــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج فــي: 27/06/2019 فهــرس رقــم: 

التنفيذيــة. بالصيغــة  الممهــور   ،  00791/19 رقــم:  قضيــة   01331/19
ــج المــؤرخ  ــرج بوعريري ــط محكمــة ب ــة ضب ــع بأمان ــداع قائمــة شــروط البي ــى محضــر إي ــاء عل  بن
فــي : 21/07/2019  تحــت ايــداع رقــم :96/19 . ـ بنــاء علــى أمــر تحديــد جلســة البيــع بالمــزاد 
العلنــي الصادربتاريــخ : 29/08/2019 تحــت رقــم : 2153/19 والمعــدل باألمــر الصــادر بتاريــخ 

ــم : 2200/19.   : 05/09/2019 تحــت رق
حيث انه تم تأجيل جلسة البيع ليوم : 04/10/2022  بأعلى عرض 

ــج  ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــدى اختصــاص مجل ــي ل ــح محضــر قضائ ــري صال ــن األســتاذ طي يعل
الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاله عــن بيــع بالمــزاد العلنــي وآخــر مزايــد للعقــار التالــي : قطعــة 
ارض فالحيــة تنتمــي إلــى القســم 16 مجموعــة ملكيــة 44 ،  طبيعــة اســتغاللها زراعــات كبــرى ) 
حبــوب( و هــي ذات تربــة خصبــة وجيــدة ، أرضيتهــا مســتوية ، يحدهــا مــن الشــمال  القطعــة التــي 
ــق فالحــي و يحدهــا مــن  ــة 45 و يحدهــا مــن الجنــوب طري ــى القســم 16 مجموعــة ملكي تنتمــي إل
الشــرق حــق ارتفــاق خــط الســكة الحديديــة الرابــط بيــن بــرج بوعريريــج و المســيلة و يحدهــا مــن 
الغــرب القطعــة التــي تنتمــي إلــى القســم 16 مجموعــة ملكيــة 45 ، مســاحتها 01 هكتــار 09 آر 38 

ســآر تقــع بالمــكان المســمى الدهيســة بلديــة وواليــة بــرج بوعريريــج.
ــة العاشــرة صباحــا )10:00(  ــى الساعــ ــى عــرض عل ــوم : 04/10/2022   بأعل ــع ي يكــون البي

ــج ــرج بوعريري ــر محكمــة ب ــم 02بمق بقاعــة الجلســات رق
فعلــى الجمهــور الراغــب فــي المزايــدة و لمعلومــات أكثــر يرجــى االطــالع علــى قائمــة شــروط البيــع 
بأمانــة ضبــط المحكمــة  أو االتصــال بمكتــب األستــــــــــــاذ طيــري صالــح محضــر قضائــي بدائــرة 

اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاله.
المحضر القضائي 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـــــــــة
والية: برج بوعريــــريــــــــج

دائرة منصورة
بلدية المهير

مكتب الجمعيات  
الرقـــــــــــم:  12  / 2022  .

وصل تسجيل التصريح بتأسيس
جمعية محلية ذات طابع رياضي

ــر  ــي : 18 صف ــؤرخ ف ــم 06-12 الم ــون رق ــى القان بمقتض
المتعلــق   .2012 جانفــي   12 ل  الموافــق  ه   1433 عــام 
بالجمعيــات. بمقتضــى المرســوم رقــم 15/74 المــؤرخ فــي: 
 16/241 رقــم  المرســوم  بمقتضــى   2015  /02/  216

المــؤرخ فــي : 21/09/2016  .                         
التصريــح  وصــل   تســليم   .   25/09/2022 اليــوم:  تــم 
بتأســيس الجمعيــة المحليــة ذات الطابــع الرياضــي  المســماة :

النادي الرياضي الهاوي فرسان المهير للفنون القتالية  
الكائن مقرها بـ: دار الشباب االخوة حمزة بلدية المهير

اسم الرئيس : اوعيل حياة.
رئيس المجلس الشعبي البلدي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ : طيري الصالح محضر قضائي لدى اختصاص
مجلس قضاء برج بوعريريج05 شارع ف حي 05 جويلية

برج بوعريريج الهاتف : 035.76.45.10
اعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني

المواد: 748 – 749 – 750 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية

نحــن األســتاذ / طيــري صالــح محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج 
بوعريريــج الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاله و الموقــع ادنــاه بطلــب بالمتابعــة و الســعي 
ــة  ــلطان بلدي ــن الس ــة عي ــاكن ) ة ( بـــ : قري ــد الس ــت احم ــة بن ــواش عائش ــيد)ة( : رع ــن الس م

ــج                ــة بــرج بوعريريـ مجان
ــي  ــد ، زيتون ــي احم ــامية ، زيتون ــي س ــوارة ، زيتون ــي ن ــي لخضــر ، زيتون ــد : زيتون ضـــــــ
ــي  ــيمة ، زيتون ــي نس ــرة ، زيتون ــي صبي ــا ، زيتون ــي رض ــمير ، زيتون ــي س ــرة ، زيتون نصي
عاشــور ابنــاء رمضــان ، الســاكنون جميعــا بحــي 17 اكتوبــر شــارع – AF – رقــم 09  بــرج 
ــاري ،  ــم العق ــج ، القس ــرج بوعريري ــة ب ــن محكم ــم الصــادر ع ــى  الحك ــاء عل ــج  بن بوعريري
بتاريــخ : 25/10/2021 ، فهــرس رقــم : 04789/21 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة بتاريــخ : 
07/02/2022 ، تحــت رقــم 294/21 بنــاء علــى محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيــع بأمانــة 
ــى  ــاء عل ــم : 69/22 .بن ــداع رق ــج المــؤرخ فــي:05/05/22 تحــت اي محكمــة بــرج بوعريري
ــخ :  ــج بتاري ــرج بوعريري ــة ب ــن محكم ــادر ع ــي الص ــزاد العلن ــع بالم ــة البي ــد جلس ــر تحدي أم
19/06/2022  تحــت رقــم : 1900/22 يعلــن األســتاذ طيــري صالــح محضــر قضائــي لــدى 
اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاله عــن بيــع 

بالمــزاد العلنــي للعقــار  التالــي :            
بنايــة ســكنية تتكــون مــن طابــق ارضــي و طابــق اول ، تقــع بحــي الســوق نهــج – أ – رقــم 24 
بلديــة بــرج بوعريريــج تنتمــي الــى القســم 136 مجموعــة ملكيــة رقــم 42 مســاحتها االجماليــة 

تقــدر بـــ : 92 متــر مربــع .
ــن و  ــتة ماليي ــدره : )6.991.520.00 دج (س ــمبلغ ق ــار بـ ــع العق ــدد الســعر االفتتاحــي لبي ح
تســعمائة و واحــد و تســعون الــف و خمســمائة و عشــرون دينــار جزائــري  ) بموجــب خبــرة 

ــة ( . تقييمي
و قــد حــددت جلســة البيــع يــوم الثالثــاء الموافــق لــــ  : 04/10/2022 علــى الســاعة العاشــرة 

صباحــا  )10:00 ( بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمحكمــة بــرج بوعريريــج .
فعلــى الجمهــور الراغــب فــي المزايــدة و لمعلومــات أكثــر يرجــى االطــالع علــى قائمــة شــروط 
البيــع بأمانــة ضبــط المحكمــة أو االتصــال بمكتــب المحضــر القضائــي الكائــن مكتبــه بالعنــوان 

المذكــور أعــاله.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء سكيكدة

محكمة القل
حكم حجر

ــي اول  ــا ف ــا شــؤون األســرة حكــم علين ــي قضاي ــا ف حكمــت المحكمــة  حــال فصله
ــا درجــة حضوري

 في الشكل -  قبول الدعوى شكال
في الموضوع  

01 - االمر بافتتاح التقديم في حق المدعى عليه – مراجي شعيب
ــال  ــة الح ــن محكم ــي الموضــوع ع ــل الفصــل ف ــر الصــادر قب ــراغ األم 02 -  إف

بتاريــخ / 13/12/2021 والقاضــي بتعييــن خبيــر و بحســبه .
03 - إعتمــاد الخبــرة المنجــزة مــن قبــل الخبيــر / زواغــي اســماء و المودعــة 
بأمانــة الضبــط المحكمــة بتاريــخ / 17/07/2021 تحــت رقــم . 07/2022 و 

ــه – ــة ل بالنتيج
ــن جــاب هللا و بوصلصــال  ــه . مراجــي شــعيب ب ــى المدعــى علي 04 - الحجــر عل

ــة ســكيكدة . ــل والي ــة الق ــخ . 10/10/2002 ببلدي ــود بتاري ــة المول عقيل
ــة  ــة فاطم ــن قيب ــين و ب ــن الحس ــاب هللا ب ــي ج ــه .مراج ــي علي ــن المدع 05 - تعي
،المولــود بتاريــخ .27/12/1957 بالقوفــي بلديــة الزيتونــة واليــة ســكيكدة مقدمــا 
علــى ابنــه المدعــي عليــه لرعايتــه وتســيير شــؤونه الماليــة و االداريــة و تمثيلــه امــام 

مختلــف الهيئــات القضائيــة واإلداريــة فــي حــدود مــا يســمح بــه القانــون .
06 - األمر بنشر منطوق هذا الحكم في جريدة وطنية يومية لإلعالم .

ــذا  ــير به ــكيكدة، بالتأش ــة س ــل ،والي ــة الق ــة للبلدي ــة المدني ــط الحال ــر ضاب 07 - أم
ــهار . ــه لإلش ــى علي ــالد المدع ــهادة المي ــش ش ــى هام ــر عل الحج

08 - تحميــل المدعــي بالمصاريــف القضائيــة بمــا فيهــا مصاريــف رفــع الدعــوى و 
المقــدرة بأربعمائــة دينــار جزائــري »450.00 دج »

- بــذا صــدر الحكــم و افصــح بــه جهــرا بالجلســة العلنيــة بتاريــخ المذكــور  أعــاله و 
لصحتــه أمضــاه الرئيــس و أميــن الضبــط.

الرئيس )ة(                                    أمين الضبط

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ : طيري الصالح محضر قضائي لدى اختصاص
مجلس قضاء برج بوعريريج05 شارع ف حي 05 جويلية

برج بوعريريج الهاتف : 035.76.45.10
اعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني

المواد: 748 – 749 – 750 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
نحــن األســتاذ / طيــري صالــح محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائن 
مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاله و الموقــع ادنــاه بطلــب بالمتابعــة و الســعي مــن الســيد)ة( : الشــركة ذات 
المســؤولية المحــدودة ) ش ذ م م ( بــرج ميديــك الطبيعــة الصناعيــة ممثلــة بمســيرها بــن طويلــة توفيــق 
الكائــن مقرهــا بـــ : المنطقــة المتعــددة النشــاطات قســم 162 مجموعــة ملكيــة رقــم 15  برج بوعريريـــج                                                                                                                    
ضـــــــــد : شــركة تضامــن االخــوة موســاوي لصناعــة االدوات الكهربائيــة شــركة ذات طابــع صناعــي 
ــة متعــددة النشــاطات قســم 162  ــن مقرهــا بـــ : المنطق ــي ، الكائ ــة فــي مســيرها موســاوي العرب ممثل

مجموعــة ملكيــة 16 بــرج بوعريريــج بنــاء علــى الســند التنفيــذي :
 : بتاريــخ   ، العقاريــة  الغرفــة   ، بوعريريــج  بــرج  قضــاء  مجلــس  عــن  الصــادر  القــرار   /01
16/01/2020  ، فهــرس رقــم : 00208/2020 قضيــة رقــم : 01388/2019  الممهــور بالصيغــة 

التنفيذيــة الصــادرة بتاريــخ : 28/01/2020  ، تحــت رقــم 129/2020  .
02/ امــر بالحجــز علــى عقــار صــادر عــن رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ : 10/02/2021 

، تحــت رقــم الترتيــب : 446/2021
المــؤرخ  بوعريريــج  بــرج  محكمــة  بأمانــة  البيــع  شــروط  قائمــة  إيــداع  محضــر  علــى  بنــاء 
ــي  ــع بالمــزاد العلن ــد جلســة البي ــى أمــر تحدي ــاء عل ــم : 68/22 .بن ــداع رق ــي:05/05/22 تحــت اي ف
  1901/22  : تحــت رقــم    19/06/2022  : بتاريــخ  بوعريريــج  بــرج  الصــادر عــن محكمــة 
يعلــن األســتاذ طيــري صالــح محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن 
ــاز فــي قطعــة  ــه بالعنــوان المذكــور أعــاله عــن بيــع بالمــزاد العلنــي للعقــار  التالــي  : حــق امتي مكتب
ارض تنتمــي الــى القســم 162 مجموعــة ملكيــة رقــم 16 مســاحتها االجماليــة : 5001  متــر مربــع 
ــور  ــى س ــوي عل ــج يحت ــرج بوعريري ــن ب ــاطات و التخزي ــددة النش ــة المتع ــع بمنطق ــات تق ــا بناي عليه
ــول  ــة و مح ــز الحراس ــاح االدارة ، مرك ــرن ، جن ــاص بالف ــاح خ ــاج ، جن ــتودع االنت ــة ، مس االحاط

ــى بئــر ارتــوازي . ــة ال كهربائــي اضاف
ــة و  ــدره : ار) 466.581.645.00 دج ( ) اربعمائ ــمبلغ ق ــار بـ ــع العق ــي لبي ــعر االفتتاح ــدد الس ح
ــار  ــون دين ــة و اربع ــتمائة و خمس ــف و س ــون ال ــد و ثمان ــمائة و واح ــون و خمس ــتون ملي ــتة و س س

جزائــري........) بموجــب خبــرة تقييميــة ( .
و قــد حــددت جلســة البيــع يــوم الثالثــاء الموافــق لــــ  : 04/10/2022 علــى الســاعة العاشــرة صباحــا  
)10:00 ( بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمحكمــة بــرج بوعريريــج .فعلــى الجمهــور الراغــب فــي المزايــدة 
ــة أو االتصــال  ــط المحكم ــة ضب ــع بأمان ــى قائمــة شــروط البي ــر يرجــى االطــالع عل ــات أكث و لمعلوم

بمكتــب المحضــر القضائــي الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاله.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية
والية جيجل

دائرة العوانة 
بلدية العوانة

مصلحة التنظيم والشؤون العامة
مكتب الجمعيات

رقم 2022 /10
تجديد الهيئة القيادية 

طبقــا ألحــكام المــادة 18 مــن القانــون رقــم 12/06 المــؤرخ فــي  
18 صفــر 1433 الموافــق ل 12 ينايــر 2012    المتعلــق 

ــة المســماة: ــة للجمعي ــة القيادي ــد الهيئ ــم تجدي ــات ، ت بالجمعي
الجمعيــة الدينيــة لمســجد الســالم  لحــي 200 مســكن بــرج بليــدة 

العوانــة .
-  المعتمدة : 2012/06 ، بتاريخ 2012/01/11

المطابقة تحت رقم 2014/142 بتاريخ 2014/03/23 .
 انتهاء العهدة االنتخابية : 2027/08/14

 1973/06/03 فــي  المولــود  مــراد  بولخيــوط   : الرئيــس   -
بالعوانــة.

- المقر : حي 200 مسكن برج بليدة العوانة جيجل.
ألحــكام  وفقــا  اإلشــهار  بإجــراءات  القيــام  يجــب  وبالتالــي   

الذكــر. الســالف  القانــون  مــن  الثانيــة  الفقــرة  المــادة)18( 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ محمد قويدرات

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

هــ/035.76.45.48 /  06.61.37.13.73
إعــــــالن عــن بــــيــع بالــمــزاد الــعــلـــني  

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

1/حســب البطاقــة العقاريــة :  المقيــدة فــي 26/12/1998 بحجــم  09 تربيعــة 1132 : إن 
الحقــوق العقاريــة المحجــوزة تخــص العقــار الــذي يتمثــل فــي بنايــة ســكنية تحتــوي علــى 08 
ــى 08 غــرف و مــراب ذي اســتعمال  غــرف ، مــراب ، ذو اســتعمال تجــاري و تشــمل عل
تجــاري تقــع وســط  المدينــة موصولــة بجميــع الشــبكات ) الغــز ، الكهربــاء ، ، المــاء الصالــح 

للشــرب و الصــرف الصحــي ( و تتكــون مــن جزأيــن
ــى شــارع  ــة واحــدة تطــل عل ــا واجه ــن له ــة بطابقي ــة حديث ــارة عــن بناي الجــزء األول : عب
رئيســي بالطابــق األرضــي يوجــد مــراب ذي اســتعمال تجــاري مســاحته 25.76 متــر مربــع 

و بالطابــق األول غرفــة كبيــرة بمســاحة 79.86 متــر مربــع
الجــزء الثانــي : عبــارة عــن بنايــة قديمــة )حــارة( تطــل علــى مســاحة داخليــة مشــتركة بيــن 
الغــرف الســبعة بمســاحة كليــة تقــدر بـــ : 259.66 متــر مربــع و يحدهــا حســب المخطــط 
ــة ســكنية ط 3+ –  ــا : بناي ــد عميــروش  - جنوب ــي : - شــماال : شــارع العقي البيانــي كمــا يل

ــا : بنايــة ســكنية ط 2+   شــرقا : بنايــة ســكنية ط2+  - غرب
 فــي القضيــة التــي تعــرض الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة المســماة » مباركيــة و 
شــركاؤه الكترونيــك » الممثلــة مــن طــرف مســيرها الســيد مباركيــة كمــال بــن لحســن  
العنــوان : حــي 03 شــارع رقــم 02  بــرج بوعريريــج  ضــد : رمــرام ســفيان بــن بلقاســم 
العنــوان : 07 شــارع العقيــد عميــروش . و ذلــك جــراء تنفيــذ عقــد اعتــراف بديــن محــرر 
أمــام األســتاذ مباركيــة مصطفــى الموثــق ببــرج بوعريريــج بتاريــخ :02/02/2016 عــدد 
93/2016 و الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة فــي 29/07/2019  . و قــد حــدد الســعر 
االفتتاحــي بثمــن قــدره : 8.240.000.00  دج .) ثمانيــة مالييــن و مائتيــن و أربعــون 

ــري (.  ــار جزائ ــف دين أل
و يكــون البيــع يــوم : 18/10/2022  علــى الســاعة 10:00 صباحــا بقاعــة الجلســات 
رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج   و لــكل االســتعالمات اتصلــوا بمكتــب المحضــر 

ــي. القضائ
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
األستاذ /خالف عبد هللا

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

الهاتف : 035.76.86.79
اعالن عن بيع بالمزاد العلني

المادة 749  من قانون االجراءات المدنية واإلدارية
ليكــن فــي علــم الجمهــور انــه ســوف يبــاع بجلســة البيــوع العقاريــة بمحكمــة بــرج 

بوعريريــج بيــع بالمــزاد العلنــي للعقــار المتمثــل فــي: 
1/حســب البطاقــة العقاريــة :  ان العقــار المقصــود يتمثــل فــي بنايــة ســكنية تتكــون مــن 
ــم 140  ــاي قس ــج حــي  08 م ــرج بوعريري ــة ب ــع ببلدي ــق أول تق ــق ارضــي و طاب طاب

ــع. ــر مرب ــاحتها 110 مت ــة  76 مس ــة   ملكي مجموع
2( و حســب تقريــر الخبــرة  المعــد مــن قبــل الخبيــر العقــاري الخبيــر بشــيم ســالم بأمانــة 
ضبــط المحكمــة بتاريــخ 20/01/2021 تحــت رقــم 61 و بالنتيجــة : الحكــم ببيــع العقــار 
المشــاع بيــن اطــراف الدعــوى محــل النــزاع بالمــزاد العلنــي و الــذي هــو عبــارة عــن بنايــة 
ســكنية تتكــون مــن طابــق ارضــي و طابــق أول تقــع ببلديــة بــرج بوعريريــج حــي  08 

مــاي قســم 140 مجموعــة   ملكيــة  76 مســاحتها 110 متــر مربــع.
فــي القضيــة التــي تعــرض : بـــــيــــــن :   شــنيط عبــد الحفيــظ بــن اعــراب . الســاكن ب : 

حــي 08 مــاي 1945 رقــم 438 بــرج بوعريريــج   
ضــــــــــــد : .شــنيط علــي بــن اعــراب . العنــوان: حــي 08 مــاي 1945 رقــم 438 بــرج 
بوعريريــج  بنــاء علــى الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج القســم : العقــاري 
بتاريــخ: 28/06/2021  تحــت رقــم الفهــرس:  03226/21 رقــم الجــدول: 565 / 21  
ــم  : 656/21    ــوم: 28/03/2022 تحــت رق ــة المســلمة ي ــة التنفيذي و الممهــور بالصيغ
و انــه بنــاء علــى االمــر الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 19/09/2022 
ــي بــــ : 2.750.000.00 دج )  ــعر االفتتاح ــدد الس ــد ح ــم 2841/22 . و ق ــت رق تح

مليونــان و ســبعمائة و خمســون ألــف دينــار جزائــري (
و حــدد تاريــخ جلســة البيــع يــوم: 25/10/2022 علــى الســاعة العاشــرة صباحــا بقاعــة 
ــكل االســتعالمات االتصــال بمكتــب  ــج  . ول ــرج بوعريري ــم 02 بمحكمــة ب الجلســات رق

المحضــر القضائــي.
المحضـــر القضــائي

  لكل إشهاراتكم و إعالناتكم  جريدة  
إحرتافية .. إخراج متميز وأسعار  تنافسية 

لإلتصال : 

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

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

ANEP N° : 2225004666 عين الجزائرعدد: 446 / 27 - 09 - 2022  
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الموافق لـ 01 ربيع األول 1444 هـ

يــًرا مــا نســمع مصطلــح  n كث
ــي  نع أن  دون  العضــال  مــرض 
ماهيته، فمــا هو مرض العضال؟ 
وهــل هو مــرض قائم بحــد ذاته؟ 
لنتعــرف على اإلجابــة في المقال 

التالي: 
ال يعــد مرض العضال مرًضا بحد 
ذاته، وإنما يطلق مصطلح مرض 
 )Terminal illness( العضــال 
ــى أية اعتالل، أو حالة مرضية  عل
ال تتجــاوب مــع العــالج الطبــي 
المــداوي، ويمكــن لهــا أن تتفاقم 

وتؤدي إلى الوفاة.
وقــد اقترن اســم مــرض العضال 
باألمــراض التي يصعــب عالجها 
مثل: مرض الســرطان في مراحله 
المتأخرة، أمراض القلب المتقدمة، 
مــرض  ضمنهــا  ومــن  الخــرف 

الزهايمر.
يصعــب  تــي  ال الرئــة  أمــراض 
العصبيــة  األمــراض  عالجهــا، 
المتفاقمة مثل مرض باركينســون 
أو التصلــب الجانبــي الضموري 

والصدمات...
ويمكن لمرضى العضال أن يعانوا 
مــن مــرض واحد أو عــدة أمراض 

مجتمعة.
دقيــق  بشــكل  تنبــؤ  ال يمكــن  ال 
بمتوسط العمر المتوقع لألشخاص 
ــون من مرض عضال،  الذين يعان

حيث تتراوح المدة الزمنية بين أيام 
ا سنوات. اًن وأسابيع إلى أشهر وأحي
يختلف مرض العضال من مريض 
ــى أخرى،  ــى آخر ومــن حالة إل إل
حيــث ال يمكن لحالتين من مرض 
العضال أن يتشــابها. وذلك بسبب 
ــواع مــرض العضال،  اختــالف أن
ونوع الرعايــة والعالجات المقدمة 

واختالف خصائص المريض.
ما هي األعراض التي يعاني منها 

المصابون بمرض عضال؟
بعــد أن أجبنا عن ســؤالك حول ما 
هو مــرض العضــال، إليكم أبرز 
األعراض الشــائعة التي تحدث في 
المراحــل المتقدمــة من أي مرض 

وترتبط بهذه التسمية:
األلم.

اإلرهاق واالرتباك.
صعوبة في التنفس.

صعوبة في الحركة والتنقل.
األرق.

الغثيان.
اإلسهال أو اإلمساك.

فقدان الشهية ونقصان الوزن.
باإلضافــة إلى األعراض العضوية 
السابق ذكرها، يجب كذلك مراعاة 
األعراض النفسية التي تظهر على 
المريــض مثل: االكتئــاب، والقلق 

والتوتر.
بالرغم من عدم وجود عالج نهائي 

لمــرض العضــال، إال أنــه يمكن 
توفير العالجــات التي تخفف من 
حــدة المرض، وأعراضــه المزمنة 
ــاة مثل  وتحســن من نوعيــة الحي
التخفيــف من األلم والتســهيل من 

عملية التنفس.
تختلف خيارات المرضى وعوائلهم 
ــة المرض ومرحلة  باختالف مرحل
العالج، ومدى اســتجابة المريض 
للعالجــات المقترحــة. لذلك يجب 
مراعاة خيارات المريض ورغباته 
الشــخصية خصوُصا في المراحل 

المتقدمة.
تــي يمكــن تقديمها  مــا الرعاية ال

لمرضى العضال؟
تــي يمكن من  هناك عــدة طرق ال
خاللهــا التخفيــف عــن مرضــى 

العضال ومنها:
 Palliative( العنايــة التلطيفيــة

)care
هــي عبــارة عــن توجه لمســاعدة 
المرضى وعوائلهــم على مواجهة 
باألمــراض  قــة  المتعل المشــاكل 
تشــمل  حيــث  ــاة،  للحي المهــددة 
تالية: العناية التلطيفية الجوانب ال
توفير الراحة مــن األلم واألعراض 

األخرى المزعجة المصاحبة.
إقرار الحياة واعتبار الموت عملية 

طبيعية.
دمــج الجوانب الروحية والنفســية 

في عملية توفير الرعاية.
تقديم نظــام دعم لتمكين المرضى 
مــن العيش بأكثر قــدر ممكن من 

النشاط.
تقديم نظــام لدعم عوائل المرضى 

خالل فترة تقديم الرعاية.
تحسين نوعية الحياة والتمكن من 
تأثير بشــكل إيجابي على ســير  ال

المرض.
التلطيفيــة  العنايــة  تقديــم  ــم  يت
ــى العالجات األخرى  باإلضافــة إل

ــم اعطائها، بهــدف إطالة  التي يت
أمد الحياة، مثل العالج الكيماوي، 
أو العالج اإلشعاعي، والفحوصات 
تــي مــن شــأنها أن تخفــف من  ال

أعراض المرض.
 Hospice( النهائيــة  الرعايــة 

)care
يمكن اعتبار الرعاية النهائية نوع 
من العناية التلطيفية وهي الرعاية 
ــم تقديمهــا فــي األشــهر  تــي يت ال
ــام األخيرة عندمــا ال يتجاوز  واألي

متوســط العمر المتوقع 6 أشــهر 
أو أقل.

ال يتم تقديم العالجات األخرى في 
الرعاية النهائية حيث أن محاوالت 
إطالة أمد الحياة تتوقف، ويتم فقط 
التخفيف من األعراض المصاحبة.
يمكن توفير الرعايــة النهائية في 
المنــزل أو المشــفى أو فــي دور 

الرعاية المتخصصة.
                            )ويب طب(

ما هو مرض العضال

العضلة الدالية
 للكتف 

أعرف جسمك

n العضلــة الدالية أو العضلة 
المثلثة هــي العضلة التي ُتكّون 
قديمــاً  الكتــف.  كفــاف  تدويــرة 
ُسميت هذه العضلة بالدلتويدس 
واليــزال بعض علماء التشــريح 
التســمية.  هــذه  يســتخدمون 
ُسميت العضلة الدالية بهذا االسم 
نســبًة إلى حرف الدال ذي الشكل 
ــي األبجديــة اليونانية  المثلث ف
القديمــة. ُتشــكل العضلة الدالية 

موضع االتصال بين العضالت. 
وتنشــأ على شــكل ثالثة مجاميع 

من األلياف: 
يــاف األمامية: تبدأ من الحافة  األل

لترقوة لثلث الوحشي ل األمامية ل
األلياف الوســطية: تبدأ من الجزء 
ُئ  اِت نَّ ال الوحشــي العلوي لســطح 

ّي. األَْخرَِم
يــاف الخلفية: تبدأ من الشــفة  األل
الخلفي لشــوكة  للجــزء  ــفلى  ُس ال
عظــم الكتف ومن الجــزء المثلث 

فــي الجــزء اأُلنســي مــن عظــم 
الكتف.

وظيفة العضلة الدالية
يــاف األماميــة للعضلة  ــوم األل تق
عيــد الكتف إذا كان في  ْب َت الدالية ب
وضعيــة التدوير. تكــون األلياف 
ــة الدالية ضعيفة  األمامية للعضل
عند حركة االنقباض الُمستعرض 
ُة  ْدِريَّ ــُة الصَّ َضلَ َع ســاعد ال ولكن تُ
ــَرى والكتــف فــي االنقباض  ْب ُك ال
ــوم األلياف  الُمســتعرض، فيما تق
يــة  الدال ــة  للعضل الخارجيــة 
ما وأن  باإلرخاء الُمســتعرض ســيّ
َضــة  ِرْي َع ال ــُة  ِريَّ ْه الظَّ ــُة  َضلَ َع ال
ضعيفــة في عملية اإلرخاء، بينما 
ــوم األلياف الوحشــية للعضلة  تق
عيد الكتــف وانقباضُه  ْب َت يــة ب الدال
عنــد وضعيــة التدويــر الداخلي 
وتقوم أيضــاً بحركة تبعيد الكتف 

الُمستعرضة. 
                                         ق.م

العالج السلوكي المعرفي
صحة نفسية 

بية  n يشــعر الكثير من الناس بمشاعر سل
استجابة ألحداث الحياة الصعبة، و قد يعاني 
الشــخص المصــاب باالكتئــاب مــن أفــكار 
بية دون ســبب واضح تستمر  ومشــاعر ســل
ــرة طويلة مــن الزمن، ويمكــن أن تكون  لفت
أعراض االكتئاب ساحقة وقد تجعل الشخص 
يشــعر بالعزلــة، وهناك العديد مــن خيارات 
العالج المتاحة التي قد تساعد الشخص في 

إدارة أعراضه.
ــاب هو اضطراب مزاجــي يؤثر على  ئ واالكت
شــعور الشخص وتفكيره وتصّرفه، وقد يربط 

ئــاب« والحزن ومع ذلك، يمكن أن  نــاس بين كلمة »اكت ال
تكون أعراض االكتئاب معقدة وتختلف من شخص آلخر، 
فــة من االكتئاب، وأكثرها شــيوًعا هو  ل ــاك أنواع مخت وهن
ــوع من االكتئاب  ن االضطــراب االكتئابي الشــديد، وهذا ال
ــاب لمــدة  ئ ــة اكت ــة الشــخص بنوب ــى إصاب ينطــوي عل
ــى األقل. ومن أعراضه اســتمرار الشــعور  أســبوعين عل
بالحزن أو الفراغ، مشاعر اليأس أو اإلحباط أو الغضب، 

فقدان االهتمام بالهوايات، إعياء، أفكار االنتحار والموت، 
آالم الجسم، مشاكل في الجهاز الهضمي، زيادة الوزن أو 

فقدانه وصعوبة في النوم أو كثرة النوم.
أنواع عالج االكتئاب

يتضمــن عــالج االكتئاب شــخًصا يتحدث مــع أخصائي 
صحــة عقلية مدرب، في بيئة آمنة، بهدف مناقشــة وفهم 
م، وعادًة ما يّوجه  أقل ت مشاعرهم وتطوير اســتراتيجيات ال
ية الجلســة نحو موضوعات مثل  ــي الصحة العقل أخصائ

األفكار والمشاعر الحالية والعالقات والصعوبات 
السابقة للمساعدة في فهم مشاعر الشخص وتقديم 

المشورة.
وهذه بعض أنواع العالج التي قد يقدمها أخصائي 

الصحة العقلية لشخص مصاب باالكتئاب.
)CBT( العالج السلوكي المعرفي

أثير  يركز العالج الســلوكي المعرفي على كيفية ت
أفــكار الشــخص على شــعوره وســلوكه اليومي، 
تفكير  ــة بأن أنماط ال ل ائ ق ويعتمــد على النظرية ال
السلبي يمكن أن تغير سلوك الشخص وما يعتقده، 
بية قد يصعــب على  قــة ســل ــى حل ممــا يــؤدي إل

الشخص إدراكها أو الخروج منها.
)IPT( العالج الشخصي

ــة المتقطعة على مفهوم  ي تعتمــد المعالجة الوقائ
ــر بالصعوبات  أث ت ية للشــخص ت أن الصحة العقل
التي قد يواجهها في العالقات واألحداث الحالية، ويختلف 
ــي قد تركز على  ت نهــج عن أنواع العالج األخرى ال هــذا ال

ماضي الشخص.
العالج النفســي الديناميكي وهو نوع من العالج بالكالم، 
وهــو يقوم على فكــرة أن الحديث عــن القضايا يمكن أن 
يساعد الشــخص على إدراك األسباب المحتملة لمشاكله 

وتطوير المهارات لمعالجتها.

المؤكسد  الكوليسترول  يصنع   n
الدهني  البروتين  بسبب  الجسم  في 
منخفض الكثافة)LDL( ، الذي يطلق 
ا الكوليسترول »الضار« ،  عليه أحياًن
ويمر بتفاعل كيميائي، و يتراكم على 
ًدا  جدران الشرايين التي تنقل الدم بعي
تناول  يؤدي  أن  ويمكن  القلب،  عن 
الكثير من الكوليسترول المؤكسد إلى 
تصلب الشرايين ، و يؤدي االنخفاض 
الناتج في تدفق الدم في الشرايين إلى 
بية  زيادة خطر اإلصابة بالنوبات القل
نشره  لما  وفقا   ، الدماغية  والسكتة 

موقع »فيري ويل هيلث«
الخافضة  المؤكسدة  األطعمة  وتشمل 

للكوليسترول ما يلي:
غنية  المنتجات  والخضروات:  الفواكه 
بمضادات األكسدة بخصائص طبيعية 
مضادة لاللتهابات قد تساعد في تقليل 
منخفض  الدهني  البروتين  أكسدة 

الكثافة.
الدهون  تساعد  الصحية:  الدهون 
في  الموجودة  تلك  مثل  الصحية، 
والمأكوالت  واألفوكادو  المكسرات 
الكوليسترول  زيادة  على  البحرية، 
مضاد  تأثير  له  هذا  أن  عتقد  يُ الجيد. 

لألكسدة بسبب قدرته على تحييد إنزيم 
يلعب دورًا في األكسدة.

الكولسترول  تسبب  التي  األطعمة 
المؤكسد

تسبب  التي  األطعمة  تشمل 
يجب  والتي  المؤكسد  الكوليسترول 

الحد منها أو تجنبها ما يلي:
األطعمة  والمشبعة:  المتحولة  الدهون 
من  عالية  نسبة  على  تحتوي  التي 
تشمل  والمشبعة  المتحولة  الدهون 
ورقائق  المقلية  واألطعمة  المعجنات 
البطاطس وأي طعام مطبوخ مع شحم 

الخنزير.
األطعمة السكرية: تم ربط السكريات 
من  أعلى  بمستويات  المكّررة 

الكوليسترول المؤكسد.
م يثبت أن السكريات الطبيعية، مثل  ل
من  تزيد  الفاكهة،  في  الموجودة  تلك 

نسبة الكوليسترول.
تقليل  في  يساعد  أن  يمكن  الذي  ما 

الكوليسترول المؤكسد؟
لمنع  جهودك  زيادة  يمكنك 

الكوليسترول المؤكسد من خالل:
تجنبه.   أو  التدخين  عن  اإلقالع 
الكيميائية  للمواد  التدخين  يعرضك 

التي تعزز تكوين الجذور الحرة، مما 
يزيد من ضرر األكسدة.

السيطرة على نسبة السكر في الدم. 
السكري،  بمرض  تشخيصك  تم  إذا 
تؤثر  التي  الحاالت  من  مجموعة  أو 
على نسبة السكر في الدم، أو متالزمة 
من  مجموعة  وهي  الغذائي،  التمثيل 
تزيد من خطر اإلصابة  التي  الحاالت 
القلب  وأمراض  الدماغية  بالسكتة 
على  الحفاظ  المهم  فمن  والسكري، 

مستويات السكر لديك تحت السيطرة.
أن  يمكن  البدني.  النشاط  ممارسة 
يساعد النشاط البدني المنتظم في رفع 
أو  الكثافة،  عالي  الدهني  البروتين 

الكوليسترول »الجيد«.
الخافضة  األدوية  بعض  تحتوي 
أيًضا  الستاتين،  مثل  للكوليسترول، 
قد  لاللتهابات  على خصائص مضادة 
يعّزز  الذي  االلتهاب  منع  في  تساعد 

تراكم الترسبات في الشرايين.

الكولسرتول المؤكسد وطرق خفض نسبته فى الجسم
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 n أُعلــن أمــس االثنيــن- عن وفاة 
المؤســس والرئيــس الســابق لالتحاد 
الشــيخ  المســلمين  لعلمــاء  العالمــي 

يوسف القرضاوي عن 96 عاما.
وكان الراحل من أبرز علماء الشــريعة 
في العالم اإلسالمي، وهو عالم مصري 

أزهري، ويحمل الجنسية القطرية.
والعالمــة القرضاوي مــن مواليد قرية 
صفــت بمركــز المحلــة الكبــرى فــي 
محافظــة الغربية فــي جمهورية مصر 

العربية.
وفي عــام 2008، جاء القرضاوي في 
المرتبة الثالثة من بين 20 شخصية على 

قائمة أكثر المفكرين تأثيرا على مستوى 
العالم، وذلك في استطالع أجرته مجلتا 

»فورين بوليسي« و«بروسبكت«.
وقالــت »فورين بوليســي« عند نشــر 
االســتطالع إن الشيخ القرضاوي »من 
خالل برنامج الشريعة والحياة الذي تبثه 
قنــاة الجزيرة الفضائيــة، يصدر فتاوى 
أسبوعية تتطرق لكافة مناحي الحياة«.

 170 علــى  يزيــد  مــا  وللقرضــاوي 
مــن المؤلفات، كما شــارك فــي الكثير 
مــن المؤتمــرات والنــدوات والبرامج 
العلميــة  مســيرته  خــالل  التلفزيونيــة 

والدعوية.

كان أحد أعالم اإلسالم البارزين في العلم والفكر والدعوة
وفاة العالمة الدكتور يوسف القرضاوي ..خسارة كبيرة لإلسالم والعربية 

 n عالم وداعية إسالمي، واسع 
العلم غزير اإلنتاج، يضرب بســهم 
وافر في الخطابة واألدب والشعر، 
ومن أكثــر الدعاة المعاصرين قربا 
من الجماهير وتأثيرا في الشعوب، 
وهــو صاحــب مدرســة التيســير 
والوســطية القائمــة علــى الجمع 
بيــن ُمْحَكمات الشــرع ومقتضيات 

العصر.
المولد والنشأة

ولد يوسف عبد هللا القرضاوي يوم 
9 ســبتمبر/أيلول 1926 في قرية 
صفط تراب مركــز المحلة الكبرى 
بمحافظــة الغربيــة بمصــر. مــات 
والــده وعمــره عامــان فتولى عمه 
تربيته، فحفظ القــرآن وأتقن أحكام 

تجويده وهو دون العاشرة.
الدراسة والتكوين

دراســته  وأتــم  باألزهــر  التحــق 
االبتدائيــة والثانوية، ثــم دخل كلية 
أصــول الديــن بجامعــة األزهــر، 
ومنهــا نــال الشــهادة العاليــة عام 
1953، وبعدها بعــام حصل على 
إجــازة التدريــس مــن كليــة اللغة 

العربية.
وفي عام 1958، حصل على دبلوم 
معهد الدراســات العربية العالية في 
اللغــة واألدب، قبل أن يحصل على 
الدراســة التمهيدية العليــا المعادلة 
للماجســتير في شــعبة علوم القرآن 
والســنة من كلية أصــول الدين عام 

1960، ثــم نال شــهادة الدكتوراه 
بامتيــاز مع مرتبة الشــرف األولى 
من الكلية نفسها عام 1973، وكان 
موضوع الرســالة »الزكاة وأثرها 

في حل المشاكل االجتماعية«.
التوجه الفكري

العلميــة  الشــخصيات  مــن  هــو 
والفكرية البــارزة في تاريخ حركة 
اإلخــوان المســلمين، ويعتبــر من 
أبــرز دعــاة الوســطية اإلســالمية 
التــي تجمع بين الســلفية والتجديد، 
وتمزج بين الفكر والحركة، وتركز 
علــى فقــه الســنن وفقــه المقاصد 
وفقــه األولويــات، وتــوازن بيــن 
ثوابت اإلسالم ومتغيرات العصر، 
وتتمســك بكل قديم نافــع، وترحب 

بكل جديد صالح.
أثير حوله الكثير من الجدل، فبعض 
آرائه الفقهية وفتاواه ال تلقى ترحيبا 
عند بعــض العلماء ألنه في نظرهم 
يقــدم الــرأي على الدليل الشــرعي 
تماشيا مع ضغوط العصر الحديث، 
لكــن مناصريه يقولون إنه نجح في 
الوصول إلى آراء فقهية تســتند إلى 
قواعــد واضحــة في أصــول الفقه 

ومقاصد الشريعة.
الوظائف والمسؤوليات

عمل الدكتور القرضاوي في مصر 
مشــرفا علــى معهــد األئمــة التابع 
لــوزارة األوقاف، ثم مشــرفا على 
مطبوعــات اإلدارة العامــة للثقافــة 

اإلســالمية باألزهر الشــريف، كما 
التحق بالمكتب الفني إلدارة الدعوة 
واإلرشــاد، قبل أن يعــار إلى دولة 
قطر عميدا لمعهدها الديني الثانوي 

عام 1961.
أســس عام 1973 قســم الدراسات 
اإلســالمية في كليتْي التربية للبنين 
والبنــات بجامعــة قطــر، وفي عام 
1977 تولى تأسيس كلية الشريعة 
والدراسات اإلســالمية في الجامعة 
نفسها، وظل عميدا لها منذ تأسيسها 
إلــى نهاية العــام الجامعي -1989

.1990
ابتعثتــه قطــر التــي حصــل علــى 
خــالل  الجزائــر  إلــى  جنســيتها 
 1990-1991 الدراســي  العــام 
ليترأس المجالــس العلمية لجامعتها 

ومعاهدها اإلســالمية العليا، ويعود 
بعدهــا إلــى عمله فــي جامعة قطر 
مديرا لمركز بحوث السنة والسيرة.
تــرأس مجلــس إدارة جمعية البالغ 
لة لشــبكة  الثقافيــة في قطــر المموِّ
 23 حتــى  اليــن«  أون  »إســالم 
واختيــر   ،2010 مــارس/آذار 
لرئاســة االتحــاد العالمــي لعلمــاء 
المســلمين منذ تأسيسه عام 2004 

إلى العام 2018.
وكان القرضــاوي أيضــا عضــوا 
في عدة مجامع ومؤسســات علمية 
ودعوية عربية وإسالمية وعالمية، 
منها المجمع الفقهــي لرابطة العالم 
اإلســالمي بمكة، ومنظمــة الدعوة 
ومركــز  بالخرطــوم،  اإلســالمية 

الدراسات اإلسالمية بأكسفورد.

العالمة يوسف القرضاوي
أكثر الدعاة المعاصرين قربا من الجماهير وتأثيرا في الشعوب

 n اســتضاف برنامــج “المقابلــة” رئيــس االتحاد 
العالمي لعلماء المســلمين الشــيخ يوسف القرضاوي 

الذي روى جانبا من سيرته ومسيرته.
قــال رئيس االتحــاد العالمي لعلماء المســلمين الشــيخ 
يوســف القرضاوي إنه يبدأ يوميا بالكتابة والتأليف من 
الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الـ12 مساء حتى 
يستكمل خمسين مجلدا من أعماله ستصدر تحت عنوان 

»مجمع القرضاوي في الوسطية والتجديد«.
وأثناء مشــاركته في حلقة )2017/1/12( من برنامج 
»المقابلــة« أكــد القرضــاوي أنه ولد فــي قرية صفط 

تــراب، وهــي قرية عريقــة واحتضنت آخــر من مات 
مــن الصحابة بمصر وهو الصحابي الجليل عبد هللا بن 
الحارث بن جزء بــن معديكرب الزبيدي، وتمتاز بأنها 
قرية قرآنية يحفظ فيها عشــرات الشباب القرآن الكريم، 
مضيفــا »كانت القريــة في صغري تضم عــددا كبيرا 
مــن العلماء وكنت أطمح ألن أكــون أحد علماء القرية 

عندما أكبر«.
وبشأن التحاقه باألزهر الشريف أوضح القرضاوي أنه 
كان طفــال يتيما يحفظ القــرآن الكريم وكان يرغب في 
الدراسة باألزهر، لكنه عمه كان يرفض ذلك في البداية 

ألن العائلــة فقيــرة ومعظــم خريجي األزهــر كانوا ال 
يجدون عمال، لكنه أصر على االلتحاق به، وقد ساعده 

أحد العلماء على إقناع عمه بذلك.
وروى القرضاوي لقاءه األول بمؤسس جماعة اإلخوان 
المسلمين الشيخ حسن البنا قائال »عندما التحقت بالمعهد 
األزهري علمت بوصول الشــيخ حســن البنا إلى طنطا 
إللقاء محاضرة فذهبت لالســتماع إليــه وتعلق قلبي به 
فقد كان البنا من الرجال الذين ال يتكررون، وكان هدفه 
أن يعد األمة اإلسالمية لتقوم بمهمة عظيمة هي اإلحياء 

والتجديد والوحدة والبناء.
ومضى قائال »أعجبني في البنا فهمه للشرع وشخصيته 
القيادية والجذابة وأسلوبه الساحر في الخطابة، وعندما 
وصلــت للســنة الرابعــة االبتدائيــة قــررت االنضمام 

لجماعة اإلخوان«.
عالقته باإلخوان

وردا على ســؤال مقدم الحلقة علي الظفيري بأنه سجل 
نقدا لإلخوان -خاصة طريقة عملهم في التنشــئة- أجاب 
بأنهــم ســاروا بمراحل كثيــرة لكنهم اهتموا بالسياســة 
أكثــر وأهملوا الجوانب التثقيفيــة والتربوية فاصطدموا 

بالحكومات المتعاقبة.
                                        عن الجزيرة نت 

القرضاوي: »ولدت يتيما وكنت أتمنى أن أصبح عالما بقريتي«

حكم بإعدامه في مصر ودول خليجية 
وضعته على الئحة ارهاب

 n تتّهــم الســلطات المصريــة 
بأنّه الزعيــم الروحي  القرضــاوي 
المســلمين  االخــوان  لجماعــة 
المحظــورة فــي مصــر منــذ العام 
الرئيــس  أطــاح  بعدمــا   2013
عبدالفتاح السيســي عندما كان قائدا 
للجيــش فــي يوليــو من ذلــك العام 
بالرئيــس المنبثــق عــن الجماعــة، 

محمد مرسي.
وفي 2015، أكدت محكمة جنايات 
القاهرة حكم اإلعدام في حق الرئيس 
اإلســالمي الســابق، محمد مرسي، 
في القضية المعروفة إعالميا باســم 

»اقتحام السجون«.
وحوكــم فــي القضيــة 129 متهما 
بينهــم 27 كانــوا موقوفين و102 
هاربيــن بينهــم أعضاء فــي حركة 
حمــاس الفلســطينية وفي حزب هللا 

اللبنانــي. وقضت المحكمــة غيابيا 
بإعــدام اكثر مــن 90 من المتهمين 

الهاربين بينهم القرضاوي.
وفي العام ذاته، أحالت النيابة العامة 
المصريــة 38 إســالميا مصريــا، 
بينهــم القرضــاوي، علــى محكمة 
عسكرية، متهمة إياهم بإنشاء خاليا 
مسلحة قتلت ضابط شرطة. وحوكم 

القرضاوي غيابيا.
وكان القرضــاوي يترأس »االتحاد 
العالمــي لعلمــاء المســلمين«، وقد 
الســعودية ودول خليجية  وضعتــه 
الئحــة  علــى  أخــرى  وعربيــة 

لشخصيات »إرهابية«.
وكان تواجــده في قطر أحد أســباب 
واإلمــارات  الســعودية  مقاطعــة 
والبحريــن ومصــر للدوحــة لعــدة 

سنوات، وفقا لوكالة فرانس برس.

قطر احتضنته والجزائر فتحت له جامعتها 
اإلسالمية بقسنطينة 

 n الشــيخ القرضاوي رحمه هللا 
فتحت دولة قطــر دراعيها له،حيث 
تحصــل علــى الجنســية القطريــة 
هناك ،وصــار مواطنا قطريا ، بعد 
أن وجد نســه مرغما على الخروج 
من وطنه مصر مرغما ،وفي قطر 
وتحديــدا الدوحــة اســتعاد الداعية 
الكبيــر نشــاطه وحماســه ليســاهم 
بقسط كبير في الدع بالفكر والدعوة 
وخدمة اإلســالم ،خاصة من خالل 
منبــر الجزيرة وحصته المشــهورة 

»الشريعة والحياة »  
ابتعثتــه قطــر التــي حصــل علــى 
جنسيتها كما سبق ذكره إلى الجزائر 

1990- الدراســي  العــام  خــالل 
1991 ليتــرأس المجالــس العلمية 
اإلســالمية  ومعاهدهــا  لجامعتهــا 
العليا،وتحديدا بجامعــة األمير عبد 
القادر للعلوم اإلســالمية التي ساهم 
بفكره في جعلها منارة علمية ودينية 
ذائعة الصوت فــي العالم  ، بعد أن 
ســبقه إلى ذلــك امام الشــيخ محمد 

الغزالي رحمه هللا.
وبرحيــل العالمــة الشــيخ يوســف 
القرضــاوي تكــون األمــة العربية 
واإلســالمية قد فقدت عمالقا كبيرا 

في مجال الفكر والفقه والشريعة .
                     إيناس شروانة

رحالت مكوكية لخدمة اإلسالم 

 n عــرف الشــيخ القرضــاوي 
طيلة حياته بحبه للعلم وشغفه ،ولما 
حبــاه هللا بالعلم والفقــه لم يتردد في 
إيصالــه إلــى مســلمي العالــم عبر 
مختلف البقاع ، جاب آسيا وأمريكا 
داعيــة  وإفريقيــا،وكان  وأوروبــا 
ومرشــد ومعلم ،زار الصين والهند 

والبوســنة  وماليزيتــا  وإندونيســيا 
والهرســك والشيشان وتركيا ودول 
البلقان وجنوب إفريقيا وعديد بلدان 
القارة الســمراء ،وكانــت الدعوات 
تتهافــت عليه في مكتبه بالدوحة كل 
يــوم ،وهوما يبرز مكانته في قلوب 

مسلمي العالم . 

إعداد :  إيناس شروانة



إعداد : حسان.ب تسلية
الثالثاء 27 سبتمبر 2022 م22

الموافق  لـ 01 ربيع األول 1444 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الثالثاء 28 ديسمبر  2021 م22

الموافق لـ 23 جمادى األول 1443 هـ 



إستراحة

n سأل األصمعي أعرابي مرة: أتقول الشعر؟ 
قال األعرابي أنا ابن أمه وأبيه. 

فغضب األصمعي، كيف يقول األعرابي هذا 
الكالم، ألن كان يرى نفسه أنه أشعر الناس. 
فلم يجد قافية يختبره فيها أصعب من الواو 

المفتوح ما قبلها مثل« لو«. 
قال األصمعي: 

فقلت أكمل. 
فقال هات. 

فقال األصمعي: قوم عهدناهم سقاهم هللا من النو 
األعرابي: النو تألأل في دجى ليلة حالكة مظلمة لو 

األصمعي: لو ماذا؟ 
األعرابــي: لو ســار فيها فارس النثنــى على األرض 

منطو 
األصمعي: منطو ماذا؟ 

األعرابــي: منطو الكشــح هضيم الحشــا كالباز ينقّض 
من الجو 

األصمعي: الجو ماذا؟ 

األعرابــي: جو الســماء والريــح تعلو به فاشــتّم ريح 
األرض فاعلو 

األصمعي: فاعلو ماذا؟ 
األعرابــي: فاعلو لما عيل من صبره فصار نحو القوم 

ينعو 
األصمعي: ينعو ماذا؟ 

األعرابــي: ينعو رجاال للقنا شــرعت كفيــت بما القوا 
ويلقوا 

األصمعي: يلقوا ماذا؟ 
األعرابي: إن كنت ال تفهم ما قلته فأنت عندي رجل بو 

األصمعي: بو ماذا؟ 
األعرابي: البو ســلخ قد حشى جلده بأظلف قرنين. تقم 

أو 
األصمعي: أو ماذا؟ 

األعرابــي: أو أضــرب الــرأس بصيوانــة تقــول في 
ضربتها قو 

قال األصمعي: فخشيت أن أقول قو ماذا؟ فيأخذ العصا 
ويضربني

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

العالم عبد الرزاق بن حمادوش الجزائري
يف رحاب العلم واإلميان  

n هو أبو محمد عبد الرزاق بن محمد بن أحمد 
بن حمادوش، بن علــي المالكي الجزائري، مولدا 
ومنشأ وموطنا، ويأتي في عدة مواضع من رحلته 
أن نسبهم يعود إلى الخليفة الصحابي علي بن أبي 

طالب رضي هللا عنه. 
ولد بالجزائر ســنة 1107 هجرية 1695 ميالدية 
في أســرة بسيطة كانت تعمل في الدباغة وال توجد 
معلومات عن سنة ومكان وفاته لكن بعض المراجع 
تشــير ظنيا أنه تجاوز التســعين سنة اشتغل بقراءة 
الكتب والعلم، اشتهر بعلم النبات و الطب و الصيدلة 
و الفلــك و المنطــق و النحو و األدب و غلبت على 
تآليفه العلــوم التجريبية عاصر الكثير من األحداث 
في القرن الثامن عشــر منها احتالل األسبان لمدينة 
وهران و ثــورة أحمد الريفي المغربي وفراره إلى 
الجزائر وقد شــاهد ثورة احمد الريفي عيانا وروي 

احداثها بكثير من التفصيل في رحلته. 
شيوخه

تتلمذ عبد الــرزاق بن حمادوش على يد الكثير من 
الشــيوخ في بلــده الجزائــر منهم الشــيخ محمد بن 
ميمــون كما عاصر المفتي الشــاعر ابن على وعبد 
الرحمــن الشــارف أحمــد بن عمــار صاحب نحلة 
اللبيــب وأحمد الــزروق البوني وممن قــرأ عليهم 
وأجازوه في المغرب الشــيخ محمد بن عبد الســالم 
البناني الفاســي وأحمد الورززي التيطواني وأحمد 

الســرائري وأحمد بــن المبارك أما مــن تونس فلم 
يذكــر من شــيوخه إال الشــيخ محمــد زيتونة الذي 
يســميه شيخنا والشــيخ محمد الشــافعي الذي التقي 
بــه في الجزائر ورغم أنــه درس على طريقة أهل 
زمانه غير أنه كان منصبا أكثر على الكتب العلمية 
ومن العلماء اللذين درس لهم ابن ســينا واألنطاكي 
والقلصــادي وابــن بيطــار واقليــدس وغيرهم من 

العلماء المسلمين واليونان. 
من مؤلفاته

رحلته المشــهورة التي سماها لسان المقال في النبأ 
عن الحسب والنسب واآلل

شرح على قصيدة الربع على كردفر
تأليف على الروزنامة

تأليــف فــي األعشــاب )لعله هــو كشــف الرموز 
المطبوع(

تأليف في علم الفلك
تأليف في اإلسطرالب والربع المقنطر

تأليف في القوس لرصد الشمس
تأليف عن الرخامة الظلية بالحساب

تأليف في صورة الكرة االرضية
تأليف في علم البلوط )معرفة الطرق البحرية(

الجوهــر المكنــون من بحــر القانون )فــي الطب( 
والجزء الرابع منه هو كشــف الرموز في العقاقير 

واالعشاب.

بغيــة االديــب في علــم التكعيب واســمه ايضا فتح 
المجيب في علم التكعيب

تأليف في علم البونبة)المتفجرات(
تعديل المزاج بسبب قوانين العالج

تأليف في الطاعون
تأليــف فــي المنطق ســماه الدرر علــى المختصر 

)مختصر الشيخ محمد بن يوسف السنوسي(
تأليف النحو )السانح(وهو شرح على الفية ابن مالك

بعض المقامات االدبية
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

*أن الجمل العربي يمتلك سنام واحد 
فقط أما النوع الثاني من الجمال 

له وهو البكتيري يمتلك سنامين ويوجد 
رموش طويلة وجفن إضافي لحمايته من الرمال والعواصف الصحراوية 

والرياح. 
* أن أقدام الجمل مهيئة للسير في الصحراء دون الغرس في الرمال حيث إن 

الرجل الواحدة مكونة من إصبعين يتباعدان عند مالمسة القدم لألرض. 

1529 السلطان العثماني سليمان القانوني يبدأ بحصار 
فيينا في قلب أوروبا

1669 الجيش العثماني ينتصر على الدول األوربية في 
حصار كاندية ويتمكن من دخولها

1822 - عالم المصريات الفرنسي جان فرانسوا شامبليون 
لحجر يفك رموز اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة بعد دراسته 

رشيد.
1825 - أول استخدام لسكة الحديد كوسيلة نقل عام.

1914 - اإلمبراطورية الروسية تحتل المجر.
 - 1922

- القوات التركية بقيادة مصطفى كمال تحتل سميرنا.
- ملك اليونان قسطنطين األول يتنحى عن العرش.

1939 - استسالم بولندا أللمانيا واالتحاد السوفيتي.
1941 - نهاية المقاومة اإليطالية في الحبشة.

1959 - إعصار في جزيرة هونشو اليابانية أدى إلى مقتل ما يزيد عن 5000 شخص.
1964 -اغتيال الرئيس السوري األسبق أديب الشيشكلي في منفاه في البرازيل على يد 

مهاجر سوري من جبل العرب يدعى نواف غزالة.

معلم رياضيات قال لطفل بدوي 
واحد ضرب عشرة 

رد الطفل وقال بنبرة المعجب: 
هادو هما الرجال.

لو كانت المشاكل تحل بالهروب، لكانت الكرة األرضية كوكب 
مهجور.

                                                          نزار قباني

ّ
 وموت وخل

ّ
ابني وعل

يضرب المثل فيمن غرته الدنيا.

       نكتة اليوم 

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

زمان ومكان.
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الطبيب الفيلسوف ابن القف الكركي

n أبــو الفرج أمين الدولة بن يعقوب 
المعروف بابن القف الكركي ) 630 هـ 
م(   1286  - م   1232  / هـــ   685  -
كان طبيًبا وعالًما، نشــأ في مدينة الكك 
التــي تقع فــي األردن حالًيا ونشــأ فيها 
وأخــذ عــن علمائها إلــى أن هاجر طلبا 

للعلــم إلى صلخد، وخــدم وعمل في كل 
من قلعــة الكرك وفي قلعة عجلون وفي 
قلعة دمشــق بالطب والتأليف وقد ترجم 

له ابن أبي أصيبعة وأثنى عليه. 
ولــد فــي مدينة الكــرك في عهــد الملك 
األيوبــي الناصــر داود وكان قــد نشــأ 
فيها وأخــذ عن علمائها واعتنــق الديانة 
المســيحية فــكان مــن نصــارى الكرك، 
وقد كان والــده صديًقا البن أبي أصيبعة 
حافًظا للشــعر وكان كاتًبا في عهد الملك 
الناصــر داود فــي مدينــة صلخــد فــي 
ديــوان البر. كان ابن القف الكركي كثير 
الصمت أحب ســير العلماء في عصره، 
فقصــده والده أن يــدرس الطب عند ابن 
أبــي أصيبعة فــي صلخد، فهاجــر إليها 
ثــم درس عنــده وحفظ الكتــب المتداولة 
عــن الطــب وصناعتهــا مثــل الفصول 
ألبقــراط الــذي عرف قواعدها وشــرح 
معانيها، وأيًضا بعًضا من كتب أبي بكر 

الــرازي حيث عرف فيهــا العلوم الطبية 
واألمراض وكيفية عالجها. 

انتقــل ابــن القــف الكركــي مــع والــده 
فــي دمشــق عــام 1252 م فــدرس في 
مدرســتين للطــب )مدرســة بيمرســتان 
النوري ومدرســة بيمارســتان القيمري( 
كما درس ابــن القف الكركي عند علماء 
عدة، منهم شــمس الدين الخسروشــاهي 
عــن العلوم والفلســفة وعلي موفق الدين 
الســامري حيث درس الطــب من خالله 
ومــن علماء آخريــن أيًضا، وكان قد قرأ 
أيضــاً كتاب إقليدس علــى يد مؤيد الدين 
العرضــي، ثم أصبح ممارًســا في الطب 
عــام 1262 م حيــث عيــن طبيًبــا فــي 
الجيش ثم مدرًســا لطــالب للطب آنذاك، 
وكان قــد ذهب إلى قلعــة علجون ليخدم 
فيهــا أثناء هجوم التتار على بالد الشــام 
عدة ســنين، حيث ألف فيها كتاب الشافي 
فــي الطب عام 1271 م إلى 1272 م، 

ثم رجع إلى قلعة دمشق حيث كان يداوي 
المرضى. 

من مؤلفاته 
البن القف الكركــي العديد من المؤلفات 
والمقاالت التــي يحتاجها الجراجون في 
المــداواة، وحفظــت بعضهــا الفاتيــكان 
والمتحف البريطاني وفي بعض المكاتب 
العربية مثل مكتبة دمشــق والتي ال تزال 
بعًضــا منها مفقودة أو أنهــا لم تتم، ومن 

مؤلفاته: 
الشافي في الطب )1271 م إلى 1272 

م(.
جامع العرض في حفظ الصحة والمرض 

)1274 م(.
الكليات من كتاب القانون في الطب البن 

سينا )1278 م(في ست مجلدات.
العمدة في الجراحة )1281 م(.

كتــاب األصــول فــي شــرح الفصــول 
)1283 م(.

أشعر الناس



n يتفاقــم الوضــع المتأزم في المغــرب يوما بعد يوم, 
جــراء االرتفــاع المهول في األســعار وتســريح العمال 
وسياســة االقصــاء والتهميــش ضــد الغالبيــة العظمــى 
مــن المغاربــة المقهوريــن وغيــاب ابســط الحقوق, ما 
دفع بالشــعب المغربي للخروج للشــارع النتزاع حقوقه 
المشــروعة في ظل إمعــان نظام المخزن في الفســاد و 

االستبداد.
و فــي هذا االطار, خرج ليلة الســبت مئات المغاربة في 
مظاهــرات عارمة بمدينــة أزمور بالــدار البيضاء بإقليم 
الجديدة, احتجاجا على ما يعيشــونه من أوضاع اجتماعية 
مأســاوية, حاملين شــعارات »والد الشــعب حرقتوهم و 

خدمتوهم«. والدكم 
وعبــر المتظاهــرون عــن معاناتهــم القاســية, فــي ظل 
الظروف التي تعيشــها ســاكنة المدينة, خاصة الشــباب, 
و اشــتكوا من الهشاشــة و الخصاصة في كل القطاعات, 
خاصة فــي قطاع الشــغل, مقابل ارتفــاع صاروخي في 
االســعار, ونددوا بفســاد المسؤولين الذي اســتولوا على 

كل شيء.
وفي تصريحات لوســائل اعالم محلية, اســتنكر محتجون 
مــا آلت إليه ظروفهم, وصلت الى حد العجز عن تســديد 
الفواتيــر الباهظــة, مؤكديــن ان تصريحات المســؤولين 
المغاربة بخصوص المشــاريع التنموية و الرقي بالمدينة, 

اكاذيب. مجرد 

و صبــاح الســبت, عرفــت مدينــة 
تمــارة جنــوب العاصمــة الرباط, 
وقفــة احتجاجية لعشــرات ضحايا 
مافيا االســكان, بإقليم الصخيرات.

كمــا نظــم ســكان دوار الكــورة, 
بالعاصمة الرباط, وقفة احتجاجية, 
الســكن, و  فــي  بحقهــم  مطالبيــن 
رددوا شــعارات »فيق يا مســؤول 
هــذا الشــيء ماشــي معقــول« و 
»هذا عار هذا عار.. الســاكنة في 

خطر«.
و في قطاع التربية, يســتمر غليان 
يواصل  المغربي, حيــث  الشــارع 
التعاقــد احتجاجاتهــم ضد  أســاتذة 
بتنظيــم وقفات  الوصية,  الــوزارة 
وحمــل الشــارات الحمــراء بــكل 
فــي ظــل  التربويــة,  المؤسســات 
اصــرار حكومــة المخــزن علــى 

األساسية. مطالبهم  تجاهل 
الحكومــة  تماطــل  علــى  وردا 
فــي االســتجابة لمطالــب الشــعب 

المغربــي المشــروعة, تحضــر نقابــة االتحــاد المغربي 
للشــغل فــي المغــرب, لحركــة احتجاجية مــن أجل ثني 

حكومــة المخزن عن تجاهل األزمــة المتفاقمة اجتماعيا, 
جراء ارتفاع أســعار المحروقات والمواد األساسية.

                                                         ق ـ د

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 23/ 11
الجزائر : 25/ 18
وهران : 25/ 19 

الفجر  : 05.01
الظهر   : 12.25
العصر  : 15.48
املغرب  : 18.27
العشاء : 19.44

مواقيت الصالة 
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ع.ق

الوضع المتأزم في المغرب يتفاقم واالحتجاجات تجتاح المملكة

بانتصــار مــدوي ليميــن الوســط فــي االنتخابــات 
البرلمانيــة اإليطاليــة تكــون زعيمــة حزب«إخوة 
إيطاليا« قد دخلت التاريخ من أوســع أبوابه، كونها 
ســتصبح أول امــرأة تــرأس حكومــة إيطاليــا عبر 
التاريــخ، كما ســتصبح أول رئيســة يمينية ، لرابع 
أكبــر اقتصاد فــي أوروبا. وبصفتهــا زعيمة أقوى 
حــزب، يمكن لجورجيــا ميلوني أن تقــود الحكومة 
المســتقبلية كأول امــرأة أيضا تــرأس الوزراء في 

إيطاليا.
فــوز جورجيــا ميلوني فــي االنتخابــات البرلمانية  
تعد ضربة لرئيســة المفوضية األوروبية أورســوال 
فــون ديــر الين التي أشــارت إلى أن لــدى االتحاد 
األوروبــي »أدوات« لمعاقبة الدول األعضاء التي 
تنتهك ســيادة القانون وقيمه المشــتركة،كما سيشكل 
فوز هــذه اليافعة زلزاال حقيقيا في إيطاليا ثالث قوة 
اقتصادية فــي منطقة اليــورو، واالتحاد األوروبي 
الذي ســيضطر إلــى التعامل مع السياســيّة المقربة 
مــن رئيس الــوزراء الهنغــاري فيكتــور أوربان، 
الــذي ما انفك يعرقل قرارات بروكســل الجماعية، 
ويرفــض الزج ببالده في أتــون األزمة األوكرانية 

ضد روسيا.
وبعــد أن يتــم تأكيــد النتائج، فإن حــزب »فراتيلي 
ديتاليــا« والرابطــة ســيكونان قد حصــال معا على 
»أعلى نســبة مــن األصوات التي تســجلها أحزاب 
اليميــن علــى اإلطالق في أوروبــا الغربية منذ عام 

.»1945
مــن العمــل في ســوق شــعبي، ومربيــة لألطفال، 
وســاقية في حانة إلــى أصغر وزيرة ثم التربع على 
ســدة حكم إيطاليا، ومن ثم تحقيق إنجاز اســتعصى 
لعقــود علــى اليميــن المتطرف، وهو ما يســعد من 
دون شك برليســكوني الذي سبق لحزبه وأن اندمج 

الـ45ربيعا .. مع صاحبة 
آخــر الــكالم ..اليــوم إيطاليــا تدخل مرحلــة جديدة 
وســينتهي العيــد األوروبــي كمــا قالــت المنتصرة 
ميلونــي وهي التي حذرت من تبعات جنون االتحاد 
األوروبــي  ومن مخاطر الهجرة والمثلية الجنســية 
والعــودة إلــى العائلــة الطبيعيــة كمــا صرخت في 
خطابها الشــهير ي منطقة ماربيا الساحلية اإلسبانية 

من أسابيع قليلة . 
                              يزيد ســلطان

نهاية العيد ؟

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
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