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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

بتهمة الخيانة.. القضاء الجزائري يحكم بإعدام 
بونويرة والمؤبد لغالي بلقصير وزيتوت

الحضري  مصالح األمن  أمس،  أول  نجح، 
حد  وضع  كرومة من  الخارجي  بحمادي 
 22 و   21 العمر  من  يبلغان  للشخصين 
داخل  من  سرقات  عدة  في  سنة تورطا 

كرومة. حمادي  مركبات بمدينة 
األسبوع  نهاية  القضية إلى  حيثيات  تعود 
الماضي و  في حدود الساعة 03:00 صباحا 
، أين  سجلت  فرقة الشرطة القضائية باألمن 
كرومة عدة  الخارجي  حمادي  الحضري 
مفادها  المواطنين  طرف  من  شكاوي 
مركباتهم  داخل  من  لعمليات سرقة  تعرضهم 
أغراض والمتمثلة  من  بداخلها  ما  وسرقة 
مفاتيح   ، بطاريات   ، مالية  مبالغ  أساسا في 
عدد  بلغ  عجالت وغيرها حيث   ، ميكانيكية 

07 سبعة أشخاص  . الضحايا 
عين  إلى  تنقلت  القضائية  الشرطة  فرقة 
الشخصية  تحقيق  عناصر  رفقة  المكان 
محل  للمركبات  ميدانية  معاينة  إلجراء 
السرقة ، حيث تبين وجود تشابه في أسلوب 
المركبات  زجاج  تحطيم  خالل  من  السرقة 
المكان  بنفس  مركونة  تقريبا  كانت  التي 
بداخلها ،  ما  وسرقة  إليها  الولوج  ثمة  ومن 
أحد المشتبه  توقيف  تم  ذلك  مع  بالموازاة 
فيهم بعد ان قام بالسرقة من إحدى الحافالت 
فيما  صاحبها  ،  منزل  أمام  المركونة 
بالتحري  لتوقيف  أخر  عملياتي  فوج  تكفل 
شريك  هوية  وتحديد  برصد  لتكلل  شركاءه 
الستكمال  المصلحة  إلى  وتحويله  وتوقيفه 
المشتبه  أن  بينت  التحقيق  ،مجريات  التحقيق 
بينهما  مسبق  وتخطيط  اتفاق  وبعد  بهما 
أوقات  في  مركبات  عدة  باستهداف  قاما 
الشارع  خلو  إستغالل  حيث   ، متأخرة 
عملية  لتنفيذ  اإلنارة  انعدام  و  المارة  من 
تم  التحقيق  مجريات  إستكمال  ،بعد  السرقة 
بهم  المشتبه  حق  في  جزائية  ملفات  إنجاز 
المقترنة  المتعددة  موضوعها »السرقة 
بظرفي الليل والتعدد » وتقديمهم امام النيابة 
المختصة لدى محكمة سكيكدة  أين صدر في 

حقهما أمر إيداع .
نورالدين. ب

كم كوبا من القهوة يمكن أن 
تشرب بأمان في اليوم؟ .. 

لتجنب الجانب السلبي للكافيين

في إطار جهود مصالح أمن والية قسنطينة 
في محاربة الجريمة في الوسط الحضري، 
السرقات،  بجرائم  منها  تعلق  ما  خاصة 
تمكنت الضبطية القضائية لألمن الحضري 
الخارجي بكيرة بأمن دائرة حامة بوزيان ، 
من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، 

لتورطه في قضية السرقة بالخطف.
رسمية  شكوى  إلى  تعود  القضية  وقائع 
تعرضها  جراء  ضحية  قبل  من  مقدمة 
بالسالح  التهديد  طائلة  تحت  السرقة  لفعل 
فعل  طال   ، مجهول  طرف  من  األبيض 
 Redmi نوع  من  النقال  هاتفها  السرقة 
ماليين   08 قدره  مالي  مبلغ  وكذا   A9

 ، اإلدارية  الوثائق  بعض  إلى  باإلضافة   ، سنتيم 
على إثرها تم فتح تحقيق للوصول إلى هوية الفاعل 

.
الشرطة  قوات  قادتها  التي  والتحريات  األبحاث 
المشتبه  هوية  تحديد  من  مكنت  المصلحة  بذات 
فيه مقترف فعل السرقة ، الذي تم توقيفه واقتياده 

القانونية  المصلحة الستكمال اإلجراءات  إلى مقر 
الالزمة، حيث تعرفت عليه الضحية و مرافقتها، 

كما تم استرجاع جزء من المبلغ محل السرقة.
إنجاز ملف  تم  التحقيق  اإلنتهاء من مجريات  بعد 
إجراءات جزائية  في حق المعني قدم بموجبه أمام 

النيابة المحلية.
دالل.ب

األمن الحضري بكيرة بقسنطينة  يوقف سارق 
هاتف طالبة ومبلغ 8 ماليين  

يرغب معظمنا بشرب القهوة لمحتواها العالي من الكافيين، 
ما يجعلها االختيار األمثل بعد ليلة مضطربة أو في منتصف 

يوم طويل.
من  بالعديد  يتمتع  القوي  المشروب  هذا  أن  المعروف  ومن 
الفوائد الجسدية بالكميات المناسبة، ولكن بالضبط ما المقدار 
الذي يمكنك شربه بأمان كل يوم؟. إليك كيفية موازنة تناول 
القهوة لالستمتاع بالمزايا الكاملة، دون اآلثار الجانبية غير 

السارة.
كم من القهوة يمكنك أن تشرب كل يوم؟

القهوة وهو معروف  الكافيين منبها طبيعيا موجودا في  يعد 
بآثاره القوية على العقل والجسم.

 )EFSA( األوروبية  الغذاء  سالمة  هيئة  لمراجعة  ووفقا 
لسالمة الكافيين، يُعّرف االستهالك المعتدل للقهوة عادة على 
أنه من ثالثة إلى خمسة فناجين يوميا، وفي حين أن هذا قد 
يبدو كأنه كمية سخية للشرب كل يوم، إال أنه يجب مالحظة 
أن هذا بشكل عام يعتبر آمنا إذا تم تناول القهوة كجزء من 

نظام غذائي صحي ومتوازن.
المسجل  التغذية  أخصائي  الوبشر،  سيموني  الدكتور  وقال 
الغذائية: »هناك  للمكمالت   WelleCo وصياغة مجموعة 
سيئة  أم  جيدة  القهوة  كانت  إذا  ما  حول  األمد  طويل  نقاش 
سالح  أنها  يبدو  بحثية،  دراسة  خالل  ومن  لك،  بالنسبة 
اليقظة  من  بمزيد  تشعر  يجعلك  أن  يمكن  بينما  حدين:  ذو 
واإلنتاجية والتحفيز، بالنسبة للبعض يمكن أن يؤدي إلى فرط 
وعند  التركيز.  على  القدرة  وعدم  بالقلق  والشعور  النشاط 
لها  يكون  متوازن،  حياة  وأسلوب  غذائي  نظام  في  دمجها 
العديد من الفوائد الصحية - ولكن اإلفراط في تناول القهوة 
يمكن أن يؤدي إلى تدهور الصحة واإلدمان، كما هو الحال 

مع النبيذ األحمر«.
وعلى الرغم من وجود العديد من األسباب اإليجابية إلدراج 
القهوة في نمط حياتك، أضاف الدكتور الوبشر أنه من المهم 
االستمتاع  أجل  من  بشكل صحيح«  توازنك  على  »الحفاظ 

بهذا المشروب بأمان.
ما هي الطريقة األكثر أمانا لشرب القهوة؟

يمكن اعتبار ثالثة إلى خمسة فناجين من القهوة يوميا كمية 
آمنة من قبل الهيئة األوروبية لسالمة األغذية، ولكن الطريقة 
التي تشربها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على مدى استجابة 

جسمك لهذا المشروب المنشط.
فنجان واحد  بتناول  الناس  الدكتور الوبشر: »أوصي  وقال 
من القهوة يوميا إذا شربوا لترين من الماء. األمر كله يتعلق 

بنسبة الماء إلى القهوة«.
ويعد التوقيت أيضا أمرا أساسيا عندما يتعلق األمر بشرب 
القهوة، ألن الكافيين يمكن أن يقلل من امتصاص العناصر 

الغذائية الرئيسية، مثل فيتامين سي.
لهذا السبب، يوصى دائما باالستمتاع بقهوتك خارج أوقات 
المكمالت  تناول  أثناء  نظامك  خارج  وإبقائها  الوجبات 

الغذائية.
إكسبريس الصورة لوسط مدينة القل الساحلية   

بدون تعليق

تفكيك  شبكة إجرامية 
متورطة في عدة سرقات 

بحمادي كرومة في سكيكدة

األحد،  ليوم  ا الجزائر،  في  العسكرية  اإلستئناف  محكمة  أصدرت 
السابق  الخاص  السكرتير  بونويرة،  قرميط  بحق  باإلعدام  حكما 
صالح. قايد  أحمد  الفريق  الراحل  الجزائري  الجيش  أركان  برئيس 
الجيش  سلطة  على  المؤامرة  تهمتي  عن  صدر  بونويرة  على  الحكم 

عسكرية. أسرار  إفشاء  عبر  والخيانة 
الجزائري  الوطني  الدرك  لقوات  السابق  لقائد  ا المحكمة،  أدانت  كما 
محمد  إدانة  إلى  باإلضافة  المؤبد،  بالسجن  غيابيا  بلقصير  غالي 
أنها  على  المصنفة  »رشاد«  حركة  قادة  أحد  زيتوت  العربي 

المؤبد. بالسجن  غيابيا  بالبالد،  إرهابية«  »منظمة 
ق.و
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الرئيس تبون يشرع في زيارة دولة إلى تركيا

ديناميكية جديدة في العالقات الجزائرية ـ التركية

ــة التــي التــي  ــارة الدول ــل زي n تمث
رئيــس  األحــد  أمــس  فيهــا  شــرع 
المجيــد  عبــد  الســيد  الجمهوريــة, 
تبــون إلــى تركيــا الشــقيقة بدعــوة 
التركــي, رجــب طيــب  مــن نظيــره 
أردوغــان فرصــة لتعزيــز العالقــات 
ــقيقين  ــن الش ــن البلدي ــط بي ــي ترب الت
مســتوى  إلــى  الشــراكة  وترقيــة 

شــعبيهما. تطلعــات 
و مــن شــأن زيــارة الرئيــس تبــون 
إلــى تركيــا التــي تــدوم ثالثــة أيــام أن 
ــي  ــاون الثنائ ــدا للتع ــا جدي تعطــي نفس
المدعــم بمعاهــدة صداقــة وتعــاون منــذ 
ــراكة  ــز الش ــب تعزي ــى جان 2006 إل
ومواصلــة  البلديــن  بيــن  القائمــة 
القضايــا  حــول  السياســي  التشــاور 

االقليميــة والدوليــة.
إلــى  وتأتــي زيــارة الرئيــس تبــون 
أنقــرة عقــب سلســلة مــن الزيــارات 
ــي أجراهــا المســؤولون  ــاءات الت واللق
ــارة  ــذ زي ــيما من ــن س ــامون للبلدي الس
أجراهــا  التــي  والصداقــة  العمــل 
الرئيــس التركــي إلــى الجزائــر فــي 
مباشــرة   2020 ينايــر  و27   26
عقــب انتخــاب الســيد عبــد المجيــد 

للجمهوريــة. رئيســا  تبــون 
وخــالل هــذه الزيــارة كان الرئيــس 
أردوغــان قــد ركــز علــى »الطابــع 
بيــن  للعالقــات  االســتراتيجي« 
التأكيــد  مجــددا  تركيــا,  و  الجزائــر 
علــى اســتعداد بلــده لتكثيــف المبــادالت 
االقتصاديــة الثنائيــة وتعزيــز التشــاور 
ذات  المســائل  حــول  السياســي 

المشــترك. االهتمــام 
الوزيــر  فــي ديســمبر 2021 مثــل 
الرحمــان  عبــد  بــن  أيمــن  األول, 
الرئيــس عبــد المجيــد تبــون في أشــغال 
الطبعــة الثالثــة لقمــة الشــراكة تركيــا-
اســُتقبل  حيــث  بإســطنبول  افريقيــا 
خاللهــا مــن قبــل الرئيــس أردوغــان.
ــن  عقــب هــذا االســتقبال أكــد الســيد ب
ــدة  ــل ع ــف بنق ــه ُكل ــان أن ــد الرحم عب
رســائل إلــى الرئيــس تبــون، ال ســيما 
دعــوة مــن طــرف نظيــره التركــي 
إلــى زيــارة تركيــا »فــي أقــرب وقــت 

ــن«. ممك
ــن  ــذا الصــدد, أوضــح الســيد ب ــي ه ف
ــة  ــارة المحتمل ــان أن الزي ــد الرحم عب
تركيــا  إلــى  الجمهوريــة  لرئيــس 
ستســمح للعالقــات االســتراتيجية بيــن 

آفــاق  علــى  »االنفتــاح  ب  البلديــن 
ــات  ــي مســتوى تطلع ــون ف أخــرى تك

والتركــي«. الجزائــري  الشــعبين 

 زيارات ثنائية مكثفة
  لتعزيز التعاون

ثنائيــة  كانــت هنــاك زيــارات  كمــا 
لرئيســي  أهميــة  تقــل  ال  أخــرى 
دبلوماســية البلدين ووزراء ومســؤولي 
ــي  ــا ف ــاط، بم ــات النش ــف قطاع مختل

الطاقــة والصناعــة. ذلــك قطاعــي 
وكثــف البلــدان تشــاورهما، الســيما 
الــدورة  أشــغال  انعقــاد  مــن خــالل 
المشــتركة  الحكوميــة  للجنــة  الـــ11 
للتعــاون  الجزائرية-التركيــة 
ــي 9  ــي ف االقتصــادي والعلمــي والتقن
نوفمبــر 2021، فــي حيــن يجــري 
األولــى  الــدورة  لتنظيــم  التحضيــر 
المســتوى  رفيــع  التعــاون  لمجلــس 
تبــون  المقــرر مــن قبــل الرئيســين 

وأردوغــان.
تقيــم  البرلمانــي،  الصعيــد  وعلــى 
ــات  ــن عالق ــة للبلدي ــس المنتخب المجال
تبــادل  خــالل  مــن  واســعة  تعــاون 
ــود وإنشــاء مجموعــات  ــارات الوف زي

العالقــات  تعزيــز  بهــدف  صداقــة 
البرلمانيــة والتنســيق بشــأن اعتمــاد 
مواقــف مشــتركة بشــأن القضايــا ذات 

المشــترك. االهتمــام 
عــدة  فــي  تركيــا،  أعربــت  وقــد 
وزيــر  لســان  علــى  مناســبات، 
ــو،  ــش أوغل ــود جاوي ــا، مول خارجيته
ــاون  ــة التع ــي مواصل ــا ف ــن رغبته ع
علــى جميــع المســتويات مــع الجزائــر، 
اإلقليميــة  القضايــا  بشــأن  الســيما 
األمــن  ضمــان  بهــدف  والدوليــة 
واالســتقرار عبــر المنطقــة قاطبــة.
وقــد تجســدت هــذه الرغبــة فــي العمــل 
ــن  ــد م ــع العدي ــن خــالل توقي ــويا م س
اتفاقــات الشــراكة والتعــاون باإلضافــة 
فــي مختلــف  تفاهــم  إلــى مذكــرات 
الطاقــة  ذلــك  فــي  بمــا  القطاعــات، 
ــي  ــم العال ــياحة والتعلي ــة والس والفالح
والصحــة  والدبلوماســية  والثقافــة 

الناشــئة. والمؤسســات 
ــزز  ــد االقتصــادي، تتع ــى الصعي وعل
وأنقــرة  الجزائــر  بيــن  الشــراكة 
مــن  العديــد  عقــد  مــع  باضطــراد، 
تجمــع  التــي  األعمــال  منتديــات 
ورؤســاء  االقتصادييــن  المتعامليــن 
المؤسســات مــن البلديــن، ممــا أفضــى 
إلــى ارتفــاع حجــم المبــادالت التجارية 

المشــتركة. االســتثمار  ومشــاريع 
وتعــد الجزائــر اليــوم ثانــي شــريك 
بعــد  أفريقيــا  فــي  لتركيــا  تجــاري 
األولــى  الوجهــة  وتظــل  مصــر 
لالســتثمار األجنبــي المباشــر التركــي 

فــي القــارة.
وبالنظــر لكثافــة المبــادالت والتعــاون 
والفــرص  األصعــدة  جميــع  علــى 
مــن  كل  تســهر  المتاحــة،  الكبيــرة 
االرتقــاء  علــى  وتركيــا  الجزائــر 
االمتيــاز  مصــف  الــى  بعالقاتهمــا 
والعمــل ســويا علــى تلبيــة احتياجــات 
ــواق  ــات األس ــة وتطلع ــوق المحلي الس
خــالل  مــن  واألفريقيــة  اإلقليميــة 
االســتفادة مــن اتفاقيــة منطقــة التجــارة 

األفريقيــة. القاريــة  الحــرة 
                                      ق ـ و

n استقبل وزير الشؤون الخارجية 
والجاليــة الوطنية بالخــارج، رمطان 
األمريكيــة  الســفيرة  لعمامــرة، 
بيــزا ويليامــز، التــي تقــوم بزيــارة 
إلــى الجزائــر ممثلــة لمركــز كارتر 
المراقب المســتقل لتنفيذ اتفاق السلم 
والمصالحــة فــي مالــي المنبثق عن 

مسار الجزائر.
وجــاء في بيان لــوزارة الخارجية أن 

الطرفين تناوال بهذه المناسبة تطورات 
المساعي والجهود التي تبذلها الجزائر 
علــى رأس الوســاطة الدوليــة ولجنة 
متابعة تنفيذ اتفاق الســلم والمصالحة، 
بهدف إعادة بعث مســار تنفيذ االتفاق 
مــن خــالل وفــاء األطــراف المالية 
بالتزاماتها وتحقيق نتائج ملموســة في 

تنفيذ مختلف أحكام االتفاق.
                                     ربيع م

لعمامرة يستقبل ممثلة "مركز كارتر" 
لمراقبة اتفاق المصالحة يف مايل

n دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني 
إبراهيم بوغالي, إلــى تلبية دعوة رئيس 
الجمهوريــة, الســيد عبد المجيــد تبون, 
للتالحــم الوطني ولم الشــمل, مؤكدا على 
ضــرورة انخراط الجميع في عملية إعادة 
البنــاء لتمين اللحمــة الداخلية وتحصين 

الجبهة الداخلية .
 وأوضح  بوغالــي, في كلمة ألقاها خالل 
جلسة علنية عقدت لعرض مشروع قانون 
يتمم القانون رقم 01-11 المتعلق بالصيد 
البحــري وتربية المائيات, أنه من الواجب 
الوطنــي اليــوم أن يعمل الجميــع كل من 
موقعــه علــى تلبية دعــوة الرئيس, ونحن 
علــى مقربــة من إحيــاء الذكرى الســتين 
الســترجاع حريتنــا وســيادتنا, فالجزائر 
للجميــع, وكمــا حررهــا الجميــع ينبغــي 
أن ينخــرط الجميــع في إعــادة بنائها وأن 
تتوحد كل مكوناتها من أجل هذا المســعى 
الوطنــي النبيــل واعتبــر رئيــس الغرفة 
الســفلى للبرلمان بأن جزائــر اليوم, بقيادة 
الرئيــس عبد المجيد تبــون, تدخل مرحلة 
أخــرى, مرحلة تمتيــن اللحمــة الوطنية, 
ورص صــف الجبهــة الداخلية مذكرا بأن 
ذلك يحدث بعد أن استوفت بناء مؤسساتها 
الدســتورية بالقوانيــن الشــفافة وباإلرادة 
الشعبية وحرية االختيار, وفاء للعهد الذي 
قطعه على نفســه الســيد الرئيس, وتطبيقا 

لاللتزامات التي وعد بها الشعب.
 وتابــع قائال : »إننا ندخــل مرحلة أقل ما 
يقال عنها أنها تستجيب لقيمنا الحضارية, 
وتســتلهم من روح ثورتنــا المجيدة وبيان 
أول نوفمبــر الخالــد«. وبهذا الشــأن, أكد 
بــأن يد الرئيس الممدودة, ودعوته للتالحم 
الوطني, وفتحه ألبواب الحوار والتشــاور 
مــع الشــركاء والفاعليــن مــن سياســيين 
وتنظيمات وشــخصيات فاعلــة لهي أكبر 
دليل على حســن النوايا مــن جهة, وعلى 

اإلرادة السياســية الصادقة في لم الشــمل, 
وفي اســتجماع كل القوى الوطنية وجعلها 
تنخرط في مســعى إعــادة البناء, وأضاف 
في نفس السياق : إننا ونحن ممثلو الشعب, 
فــي قبة المجلس الشــعبي الوطني, نبارك 
هذا الســلوك الحضاري الذي لم نســتغربه 
مــن رجل ما فتــئ يثبت كل يوم أنه ماض 
مــع المخلصيــن لهــذا الوطن فــي توطيد 
أركان الدولة الجزائرية الجديدة, واستعادة 
مكانتها بين الشــعوب, قويــة مؤثرة فاعلة 
في الســاحتين اإلقليمية والدولية, متشــبثة 
بثوابتهــا وقيمهــا, يتزامن ذلــك مع نظرة 
الدوليــة  للمعاييــر  تســتجيب  اقتصاديــة 
إلحــداث إقــالع حقيقي مبني علــى إرادة 
واضحــة في تهيئــة األرضية الصلبة التي 
يقــوم عليهــا االقتصاد الوطنــي بعيدا عن 
الترقيعات التي أثقلت كاهل البالد وعطلت 

قدراتها عقودا من الزمن.
 واســتطرد في كلمته أمــام نواب المجلس 
وإننــي وباســمكم جميعــا, ال يســعني إال 
أن أقــول للســيد الرئيس أن هذا المســعى 
النبيل هو الســبيل المحمــود, والعمل على 
لم الشــمل هــو األمل المنشــود, وأن يفتح 
البلــد ذراعيه للجميع هو الهدف المقصود, 
إال مــن تعدى الخطوط الحمــراء وآثر أن 
يتآمر على الوطن والشــعب, وبعد أن ثمن 
هذا التوجه الراقي والســامي الذي ينم عن 
نظــرة متبصــرة, وحكمة بالغــة, ودراية 
واعيــة, وجــه الســيد بوغالي شــكره لكل 
الفاعلين الذين تجاوبــوا أو أبدوا ترحيبهم 
واســتعدادهم, وأحســنوا قراءة هذا التوجه 
الذي يعتبر مــن صميم قناعة الرئيس عبد 
المجيــد تبون  والذي تجلــى واضحا أثناء 
حملتــه االنتخابيــة, وتفاعل معه الشــعب 
خاصة الشباب الذي اقتنع بصالح الطرح 

وصدق المسعى.
                                        ربيع م 

من أجل تحصني الجبهة الداخلية

بوغايل يدعو إىل تلبية دعوة الرئيس 
تبون يف لم الشمل والتالحم الوطني

n  بعــث رئيــس الجمهوريــة عبــد المجيــد 
ــى الشــيخ  ــة إل ــون، أول أمــس، برســالة تهنئ تب
ــه  ــبة انتخاب ــان، بمناس ــد آل نهي ــن زاي ــد ب محم
رئيســاً جديــداً لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة.
وقــال الرئيــس فــي رســالته »يطيــب لــي بمناســبة 
العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  رئيســا  انتخابكــم 

ــر  المتحــدة الشــقيقة أن أعــرب لكــم باســم الجزائ
عــن  نفســي  عــن  وأصالــة  وحكومــة،  شــعبا 
خالــص التهانــي أطيــب التمنيــات، ســائال المولــى 
ــة  ــم النبيل ــي أداء مهامك ــم ف جــل وعــال أن يوفقك
وأن ينعــم علــى الشــعب اإلماراتــي الشــقيق بمزيد 
ــم الرشــيدة«. ــدم والرخــاء تحــت قيادتك ــن التق م

وأضــاف الرئيــس  تبــون قائــال  أن »الثقــة الغالية 
التــي أوالهــا إياكــم إخوانكــم أصحــاب الســمو 
الشــيوخ أعضــاء المجلــس األعلــى لالتحــاد، فهــي 
أكبــر دليــل علــى إجماعهــم علــى مــا يميزكــم 
مــن حكمــة وتبصــر واقتــدار لمواصلــة المســيرة 
الرائــدة وترســيخ دعائــم النهضــة النموذجيــة التــي 
حققتهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة 
ــالد  ــد موحــد الب ــم الشــيخ زاي ــى خطــى والدك عل
وبانــي نهضتهــا ونهــج أخيكــم الشــيخ خليفــة 
والمغفــرة  الرحمــة  شــئابيب  هللا  مــن  عليهمــا 
ــذه  ــون به ــس تب ــا أعــرب الرئي والرضــوان« كم
األخويــة  بالعالقــات  إعتــزازه  عــن  المناســبة 
بلدينــا  بيــن  تجمــع  التــي  والمتينــة  التاريخيــة 
وشــعبينا الشــقيقين وأؤكــد لكــم فــي ذات الســياق 
ــز  ــن أجــل تعزي ــم م ــق معك ــل الوثي ــا للعم تطلعن
أواصــر األخــوة والتعــاون والشــراكة واالرتقــاء 
بهــا لمســتويات أرحــم تســتجيب لتطلعــات شــعبينا 
تجــاه  المشــترك  حرصنــا  وتجســيد  الشــقيقين 
قضايــا األمــة العربيــة واإلســالمية ومســاعينا 
الحثيثــة لنشــر الســلم واالســتقرار إقليميــا ودوليــا.
وعبــر رئيــس الجمهوريــة فــي ختــام رســالته عــن 
ســعادته بلقــاء رئيــس االمــارات العربيــة المتحــدة 

واســتضافته فــي بلــده الثانــي الجزائــر.
                                                   ربيع م

بمناسبة انتخابه رئيسا لإلمارات العربية

الرئيس تبون يهنئ الشيخ محمد نب زايد آل نهيان
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أكد وزير الفالحة والتنمية الريفية, 
على  هني,  الحفيظ  عبد  محمد 
الحصاد  حملة  إنجاح  ضرورة 
مذكرا  الجاري,  للموسم  والدرس 
بإلزامية دفع المحاصيل لتعاونيات 
تابعة  ال الجافة  والبقول  الحبوب 
للحبوب  المهني  الوطني  لديوان  ل
إنشاء  عن  الوزير  كشف  كما   ,
المنتجات  ببيع  لتكفل  ل جديد  نظام 
الفالحية من خالل إنشاء مؤسسات 
مصغرة معترف بها من قبل الوكالة 

الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية.
إلطارات  أسداها  توجيهات  في  و 
والوالئيين,  المركزيين  القطاع 
خالل اجتماع تقييمي ضم اإلطارات 
المركزية و مدراء الفالحة والغابات 
ل 58 والية, شدد الوزير على أهمية 

دفع  بإلزامية  الفالحين  تحسيس 
مجمل منتجاتهم لتعاونيات الحبوب 
لديوان  ل تابعة  ال الجافة  والبقول 
الوطني المهني للحبوب وسيتم لهذا 
إعداد  هني,  السيد  حسب  الغرض, 
الحصاد  لحملة  تحسيسية  ومضات 
القيام  و   2021-2022 والدرس 
التحفيزية  اآلليات  حول  بحمالت 
يقومون  الذين  للفالحين  الممنوحة 
لتعاونيات  ل المحاصيل  بدفع 
الفالحية للحبوب والبقول الجافة و 
كذا حمالت للوقاية ومكافحة حرائق 

الغابات.
ضرورة  الى  الوزير  أشار  كما   
على  للحفاظ  الوسائل  كل  تجنيد 
المخطط  وتنفيذ  الغابية  الثروة 
الحرائق,  ومكافحة  للوقاية  الوطني 

السيما من خالل تعزيز دور اللجنة 
لتقوم  الغابات  لحماية  الوطنية 
المجتمع  واشراك  الوقائي  بدورها 
المدني  من جهة اخرى, أمر السيد 
لفترة  بالتحضير  االطارات  هني 
خالل  من  البطاطا  مادة  انتاج  عدم 
بين  واتفاقيات  شراكة  عقود  إبرام 
الفالحين واالتحاد الوطني للفالحين 
والغرفة الوطنية للفالحة, مشيرا الى 
ان العملية ستكون تحت إشراف كل 
من مجمع تثمين المنتجات الفالحية 
المتوسطية«  التبريد  ومؤسسة 
فريغوميديت« و انه تم تعيين مدير 
لرئاسة  الدفلى  عين  لوالية  الفالحة 

ومتابعة العملية.
و في سياق منفصل, كشف الوزير 
ببيع  لتكفل  ل جديد  نظام  إنشاء  عن 

خالل  من  الفالحية  المنتجات 
معترف  مصغرة  مؤسسات  إنشاء 
الوطنية  الوكالة  قبل  من  بها 
تمكن  المقاوالتية,  وتنمية  لدعم 
الفالحين من بيع منتجاتهم مباشرة 
على  سيشرف  حيث  للمستهلكين, 
الصناعات  مجمع  من  كل  العملية 
ومجمع  واللوجيستيك  الغذائية 
وفي  الفالحية,  المنتجات  تثمين 
الطاقات  استعمال  تشجيع  مجال 
الشمسية  الطاقة  السيما  المتجددة, 
في  الفالحية  المحيطات  في 
الطلب  تخفيض  بهدف  الجنوب, 
على الكهرباء الفالحية, اكد الوزير 
على  وتواصل  اتصال  نقطة  تعيين 
وسيعمل  الوزارة.  ديوان  مستوى 
توفير  على  الوزير,  وفق  القطاع, 
المكننة في الزراعات االستراتيجية 
قانونية  من خالل تفعيل النصوص ال
الفالحي  العتاد  باستيراد  المتعلقة 

المستعمل.
تعليمات  كذلك  الوزير  أسدى  كما 
الصيد  قطاع  اشراك  بضرورة 
القطاع,  نشاطات  في  البحري 
السيما فيما يتعلق بتربية المائيات 
المدمجة مع الفالحة. يذكر أن هذا 
مراجعة  تناول  تقييمي  ال االجتماع 
وملفات  للوزارة  التنظيمي  الهيكل 
الحليب  جمع  بعملية  تتعلق 
التحفيزية  المنح  وتسديد  الطازج 
الى  اإلدارة,  ودور  للمستفيدين, 
الشعير  مادة  توزيع  عملية  جانب 
وإطالق  المربين  على  المدعم 
البرنامج المتعلق بالقرض التعاوني 
لتعاون  ل الوطني  الصندوق  عبر 

الفالح
 ربيع م
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هني يؤكد عىل رضورة إنجاح حملة الحصاد و يكشف :

إنشاء مؤسسات صغيرة تتكفل 
ببيع المحاصيل الزراعية

المدير العام للوقاية و ترقية الصحة بوزارة 
الصحة، جمال فورار:

وجوب اليقظة رغم 
تحسن الحالة الوبائية 

بالجزائر

شرع أمس  األحد أزيد من 1,5 مليون تلميذ في 
بشهادتي  الخاصة  التجريبية  االمتحانات  إجراء 
اجراءات  وسط  المتوسط  والتعليم  البكالوريا 
إطار  مفتش  أكده  ما  حسب  محكمة,  تنظيمية 
سعد  السيد  وأوضح  الوطنية.  التربية  بوزارة 
التربية  لوزارة  العامة  المفتشية  من  بلعباس, 
الوطنية, أن هذه االمتحانات الفصلية تجري في 
نفس ظروف اجراء االمتحانات اإلشهادية )شهادة 
من  سواء  البكالوريا(  وشهادة  المتوسط  التعليم 
اإلدارية,  او  البيداغوجية  او  التنظيمية  الناحية 
وضعها  تم  التي  التنظيمية  اإلجراءات  بين  ومن 
الصحي,  بالبروتوكول  االلتزام  الغرض,  لهذا 
إلى جانب اعتماد اجراءات ادارية تتعلق بمراقبة 

التوجيهات  ببعض  تزويدهم  مع  التالميذ  وثائق 
المخصص  والوقت  االمتحانات  قاعة  تخص 
أن  بلعباس  السيد  ذكر  وبالمناسبة,  مادة.  لكل 
بلغ  المتوسط  التعليم  لشهادة  المترشحين  عدد 
أزيد  ألف مترشح موزعين على   738 يقارب  ما 
االمتحانات  وستجري  اجراء,  مركز   2800 من 
الخاصة بهذه الشهادة أيام 5, 6 و7 جوان  القادم. 
وبخصوص شهادة البكالوريا, فقد أحصت الوزارة 
أزيد  على  موزعين  مترشح  ألف   700 يفوق  ما 
الوطني,  المستوى  2500 مركز اجراء على  من 
وحدد تاريخ امتحانات البكالوريا من 12 إلى 16 

جوان المقبل.
ربيع ـ م

وسط إجراءات تنظيمية محكمة

أكثر من 1.5 مليون تلميذ يشرعون يف  إجراء االمتحانات 
التجريبية لشهادتي »البيام« و »الباك«

بوزارة  الصحة  ترقية  و  للوقاية  العام  المدير  أكد 
أن  تيبازة  من  األحد  يوم  فورار،  جمال  الصحة، 
ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا عبر العالم 
في  كبير  تحسن  تسجيل  رغم  واجبة  اليقظة  »تجعل 

الجزائر«. في  الوبائية  الوضعية 
هامش  على  صحفي  تصريح  في  المسؤول  وأوضح 
»ارتفاع  حول  دراسي-تكويني  يوم  على  إشرافه 
 17( العالمي  اليوم  بمناسبة  الدموي«  الضغط 
كثيرا  تحسنت  قد  كوفيد19-  وباء  »حالة  أن  ماي( 
أيام،  منذ  وفاة  حاالت  تسجيل  يتم  م  ل و  الجزائر  في 
التدابير  عن  التخلي  تعني  ال  الوضعية  هذه  لكن 
الوقائية الالزمة بسبب ظهور متحورات جديدة عبر 

لم«. لعا ا
م  العال عبر  ظهرت  جديدة  متحورات  »هناك  وقال:  
أن  مبرزا  موجودا«،  مازال  الفيروس  أن  يعني  وهذا 
يا  حال يعملون  للصحة  العالمية  المنظمة  »خبراء 
على دراسة تلك المتحورات الفيروسية« قبل ان يلح 
منها  سيما  الوقائية،  بالتدابير  االلتزام  على ضرورة 

الواقي. القناع  ارتداء  و  الجسدي  تباعد  ال
الصحة  وزارة  عنها  أعلنت  حصيلة  آخر  وكانت 
حالتان  بتسجيل  تفيد  السبت  أمس  يوم  السكان  و 
ال24  خالل  )كوفيد19-(  كورونا  لفيروس  جديدتان 

لم تسجل أي حالة وفاة. فيما  ساعة األخيرة، 
لإلصابات  اإلجمالي  العدد  ان  نفسه  بيان  ال وأضاف 
ثلين  المتما عدد  استقر  فيما   ،265816 بلغ  قد 
 6875 عند  الوفيات  وعدد   178371 عند  للشفاء 

لة. حا
أي  إحصاء  يتم  م  ل أنه  إلى  الصحة  وزارة  وأشارت 
لم  والية   46 أن  مضيفة  المركزة،  العناية  في  حالة 
بينما  المذكورة،  الفترة  خالل  حالة  أي  بها  تسجل 

المذكورتين. الحالتين  واليتان  سجلت 
االلتزام  بضرورة  المواطنين  الصحة  وزارة  وتوصي 
النظافة  قواعد  احترام  إلى  وتدعوهم  اليقظة  بنظام 

الواقي. القناع  وارتداء  الجسدية  والمسافة 
قبل  من  الصارم  االلتزام  أن  على  أيضا  تشدد  كما 
أخذ  جانب  إلى  الوقائية،  باإلجراءات  المواطنين 
غاية  إلى  مهمة  عوامل  وهي  والحذر،  الحيطة 

الوباء. هذا  على  نهائيا  القضاء 
ق ـ و

األحد,  عرقاب   محمد  والمناجم  الطاقة  وزير  دعا 
الشركات التشيكية إلى االستثمار في قطاع المناجم 
مع  المنفعة  متبادلة  شراكات  وإقامة  بالجزائر 

الشركات الجزائرية حسبما افاد به بيان للوزارة.
و أوضح نفس المصدر أن عرقاب استقبل وفدا من 
للجزائر  عمل  بزيارة  يقوم  الذي  التشيك  جمهورية 
برئاسة سفيرة جمهورية التشيك لدى الجزائر السيدة 
حضرته  الذي  االجتماع  هذا  وركز  بوكورنا  النكا 
لمجمع  العام  المدير  والرئيس  الوزارة  من  اطارات 

مناجم الجزائر )منال( باإلضافة إلى رؤساء الشركات 
الوطنية  الوكالة  عن  وممثلين  للمجمع  تابعة  ال
الجيولوجية  المصلحة  ووكالة  المنجمية  للنشاطات 
االستثمار  وإمكانيات  فرص  دراسة  على  للجزائر 
حسب  الجزائر  في  المناجم  مجال  في  والشراكة 
عرقاب  السيد  قدم  بيان  ال يقول  وبالمناسبة  الوزارة. 
عن  معربا  بالجزائر  المناجم  قطاع  تطوير  خطة 
مبرمجة  هيكلية  مشاريع  تطوير  في  الجزائر  رغبة 
في إطار تنفيذ مشاريع منجمية كبرى والتي تشكل 

اهتماما وطنيا وخيارا استراتيجيا بالنظر إلى الثروة 
بها  تزخر  التي  الهامة  المعدنية  والموارد  الطبيعية 

بالدنا.
االستثمار  إلى  التشيكية  الشركات  الوزير  دعا  كما 
في قطاع المناجم بالجزائر وإقامة شراكات متبادلة 
المعرفة  نقل  مع  الجزائرية  الشركات  مع  المنفعة 
على  أدخلت  التي  التعديالت  وأن  خاصة  والتكوين 
االستثمار  ستحفز  للمناجم  الجديد  القانون  مشروع 

وتبسط اإلجراءات

ارتياحها  عن  بوكورنا  السيدة  عبرت  جهتها  من 
وجمهورية  الجزائر  بين  العالقات  لجودة  الكبير 
باستغالل  التشيكية  الشركات  اهتمام  مبدية  التشيك 
الشركات  مع  واالستثمار  األعمال  فرص  جميع 
الجزائرية في قطاع المناجم في الجزائر ال سيما في 
واستغالل  واستكشاف  الكبرى  المنجمية  المشاريع 
والمعادن  الخرائط  ورسم  والنادرة  النفيسة  المعادن 

غير الحديدية والتحويل المنجمي.
ربيع م

يف إطار رشاكات متبادلة

عرقاب يدعو الشركات التشيكية إلى االستثمار في الجزائر
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من القطاعني العام والخاص

مشاركة 70 مخربا 
صيدالنيا جزائري يف 

معرض »جزائر هالث 
كاير« بالسينغال

يشارك ممثلو 70 مخبرا صيدالنيا من القطاعين 
لمعرض  األولى  الطبعة  في  والخاص  العمومي 
الصناعة الصيدالنية »جزائر هالث كاير« الذي 
 17 بين  ما  دكار  السنغالية  العاصمة  تحتضنه 

و20 ماي  الجاري.
تنظيم معرض قطاعي من هذا  يتم  وألول مرة 
القبيل منذ االستقالل وذلك لمرافقة المتعاملين في 
القطاع الصيدالني للولوج إلى األسواق الخارجية 
تلبية  القطاع في عدة أصناف  بعد أن حقق هذا 
التظاهرة  أن هذه  , ويذكر  الوطنية  االحتياجات 
إطار  في  تدخل  والعلمية  والتجارية  االقتصادية 
الصادرات  تعزيز  إلى  الهادفة  الحكومة  سياسة 
اتخذتها  التي  لتدابير  وفقا  المحروقات  خارج 
الجمهورية  رئيس  تعليمات  ضوء  على  الدولة 
الخط  فتح  إعادة  بشأن  تبون  المجيد  عبد  السيد 
السنغالية  و  الجزائرية  العاصمة  بين  الجوي 
البلدين  بين  البحري  الخط  وإطالق  )دكار( 

وإنشاء إطار تنظيمي يشجع على التصدير.
 وسيمثل معرض »الجزائر هالث كاير«, حسب 
االنطالقة  نقطة  الصيدالنية,  الصناعة  وزارة 
هذه  مجال  في  السنغالية  الجزائرية  للعالقات 
سياسة  لتجسيد  المجال  سيفسح  مما  الصناعة 
مربحة للطرفين وكذا فرصة للتوسيع الصناعي 
بغية  المنطقة  بلدان  باتجاه  للجزائر  والتجاري 
في  تساهم  إفريقية  صيدالنية  صناعة  تطوير 
التنمية االقتصادية وتعزيز السيادة الصحية بها.

كما سيكون لهذا المعرض الهام بالنسبة للجزائر 
والسنغال, فرصة مناسبة للتوقيع على العديد من 
مذكرات تفاهم واتفاقيات وعقود --حسب وزارة 
األطراف  مختلف  بين  الصيدالنية--  الصناعة 
المشاركة, إلى جانب عرض الخبرة الجزائرية 
والدول  السنغالية  لنظيرتها  التصنيع  وتقنيات 
المجاورة لهذا البلد وسيتم من جهة أخرى, تقديم 
فاعلين  بحضور  الطرفين  من  مداخالت  عدة 
الى  وإقليمية  علمية  جمعيات  من  الميدان  في 
جانب هيئات بنكية وأخرى متخصصة في النقل 

واللوجيستيك.
هذه  افتتاح  على  يشرف  أن  المتوقع  ومن 
الصيدالنية  الصناعة  وزير  من  كل  التظاهرة 
والنشاط  الصحة  ووزير  باحمد,  بن  لطفي   ,
صار,  ظيوف  عبدوالي  السنغالي,  االجتماعي 
البلدين  مؤسسات  ممثلي  من  هام  عدد  بحضور 

في مجالي الصحة واألدوية.
ربيع م

االنجاز   ووسائل  للبناء  العام   المدير  قال 
بوزارة السكن و العمران و المدينة، رضا  
بوعريوة، إنه تم اليوم  الوصول إلى انجاز 
جزائرية،  مواد  من  بالمائة   100 سكنات 
في  اإلستراتيجية  البناء  مواد  توفر  وأكد 
السوق الوطنية و خاصة االسمنت، غير أنه 
لم ينفي تسجيل ارتفاع كبير في أسعارها، و 
اعتبر أن السبب راجع لعدة عوامل ال تتعلق 
بالجزائر فقط إنما بالعالم ككل، وكشف عن 
تشكيل فوج عمل مكون من عدة قطاعات 
وزارية لدراسة التدابير التي يمكن اتخذاها 
انجاز  في  المقاولين  استمرار  لضمان 

مشاريعهم. 
تنشيطه  خالل  أمس،  بوعريوة،  وأكد 
على  إشرافه  هامش  على  صحفية،  ندوة 
الدولي  الصالون  من   24 الطبعة  افتتاح 
العمومية   واألشغال  البناء  ومواد  للبناء 
المعارض  بقصر   ،»2022 »باتيماتيك 
الصنوبر البحري، بالعاصمة، في رده على 
سؤال حول مدى وفرة منتجات ومواد البناء 
اإلستراتيجية،  أن هناك وفرة في المنتجات 
البناء،  مجال  في  تدخل  التي  اإلستراتيجية 
يتم  التي حاليا   و  االسمنت  و على رأسها 
أيضا-يضيف- تصدريها للخارج للعديد من 

الدول المجاورة و غيرها. 
بالوزارة،  المسؤول  أكد  آخر،  جانب  من 
الوطني،  للمنتوج  األولية  قطاعه  إعطاء 
الوزارة  البناء  قطاع  قال:«في  حيث 
تم  واليوم  الوطني،  للمنتوج  األولية  تعطي 
بالمائة   100 سكنات  انجاز  إلى  الوصول 
موافقة  مواد  وهي  جزائرية،  مواد  من 
لنا  تسمح  التي  الجودة  للمعايير  ومطابقة 

ببلوغ األهداف، وضمان الراحة و السالمة 
عليها  تشرف  التي   للمباني  الديمومة  و 

الوزارة. 
لتقديم  مشترك  وزاري  عمل  فوج  تشكيل 
اقتراحات لحماية المتعاملين في مجال البناء 

و األشغال العمومية 
العديد  بتخوف  يتعلق  سؤال  على  وردا 
األشغال  و  البناء  مجال  في  المتعاملين  من 
من  المشاريع  أصحاب  وكذا  العمومية 
قد  ما  البناء،  أسعار مواء  ارتفاع  استمرار 
ذاته، أن  المسؤول  قال  يرهن مشاريعهم،  
بأخذ هذا االنشغال  قامت مؤخرا  الوزارة  
بعين ، و شكلت رفقة العديد من القطاعات 
الوزارة فوج عمل يضم  ممثلين عن كل من  
العمومية،  السكن، وزارة  األشغال  وزارة 
وزارة  الموارد المائية وكذا  وزارة المالية،  
التدابير  اتخاذ  و  الفئة،  هذه  لدراسة مطلب 
الالزمة في هذا اإلطار، بعد عرضها على 

السلطات العمومية. 
الجودة  معايير  إتباع  بمدى  يتعلق  وفيما 
قطاع  أن   بوعريوة  أكد  السكنات،  في 
السكن يحصي أكثر من 50 وثيقة تنظيمية 
وطنية  هيئة  وهناك  الجودة،  معايير  تحدد 
للبنايات تسهر على سالمة  التقنية  للمراقبة 
و متانة المباني، كما أن مكاتب الدراسة و 
المهندسين ومراكز البحث يحرصون  على 
توجد  كما  التنفيذ،  في  الجودة  و  النوعية 
على مستوى كل والية لجان يرأسها مدير 
السكن بالوالية يسهرون على مراقبة نوعية 

السكنات و احترام النوعية. 
إدخال النجاعة الطاقوية في مشاريع 

البناء من أوليات القطاع 
استخدام  وتعميم  استخدام  بخصوص  و 
البناء،  قطاع  في  المتجددة  الطاقات 

الطاقوية  النجاعة  إدخال  إن  قالبوعريوة،  
في مشاريع البناء هي من أوليات القطاع، 
الدولي  المستوى  على  تعهدات  هناك  و 
اليوم لترشيد استعمال الطاقة، و أشار إلى 
و  الشروط  مع  توافق  الحالية  المباني  أن 
المعايير المعمول بها و المتعلقة باستخدامات 
مستمر  عمل  وهناك  المتجددة،  الطاقات 
لتطويرها، كما أكد وجود مشاريع نموذجية 
في هذا اإلطار بالتعاون مع الوكالة الوطنية 
للتطوير و االستخدام الراشد للطاقة، إضافة 
إلى عدد معتبر من المشاريع يتم فيها العزل 
الحراري،  كما تم مؤخرا استخدام الطاقات 
المتجددة في بعض المشاريع منها استخدام 
الطاقة الشمسية في اإلنارة العمومية بالمدن 

الجديدة كسيدي عبد هللا. 
و أوضح المتحدث ذاته، أنه الهيئة الوطنية 
لمراقبة التقنية للبناء قامت بإدخال تعديالت 
لهذه  لالستجابة  الشروط  دفاتر  على 
المتطلبات و من أجل بلوغ هذه األهداف و 
المتجددة في  الطاقات  المتمثلة في استخدام 
مجال البناء و التعمير، و ترشيد الطاقة و 
عدم اللجوء إلى مواد بناء تكون  منخفضة 

الحرارة. 
الصالون الدولي »باتيماتيك2022« فرصة 
المستجدات  آخر  على  لالطالع  للعرضين 

في مجال البناء و األشغال العمومية 
الصالون  من   24 بالطبعة  يتعلق  وفيما 
واألشغال  البناء  ومواد  للبناء  الدولي 
التي   و    »2022 »باتيماتيك  العمومية  
ستستمر  فعالياته إلى غاية 19 من الشهري 
الطبعة  هذه  إن  بوعريوة   فقال  الجاري،  
 500 منهم  عارضا   750 فيها  يشارك 
دولي  عارض    250 و  وطني،  عارض 
من أزيد من 10  دولة أجنبية، تأتي ايطاليا 

على رأسها بما يقارب 80 شركة عارضة  
و بعدها تركيا بحوالي65 شركة عارضة 
،  و أكد أن الشركات التركية تبقى تمثل 
شريك قوي في مجال البناء و لديها نصيب 

معتبر في مشاريع البناء.  
وأكد المسؤول بوزارة السكن أن الصالون 
على  التعرف  و  الخبرات  لتبادل  فرصة 
فرصة  المعرض   أن  الطبعة،  جديد 
تطوير  مدى  للوقوف على  للوزارة  أيضا 
الجودة  ذات  المواد  تثمين   و  العارضين 
اللجوء  يمكن  التي  العازلة  منها  العالية،  

إليها في البنيات الجديدة. 
ولإلشارة،  تنظم الطبعة الحالية للمعرض  
رفقة  أكسبو«  »باتيماتيك  شركة  قبل  من 
التصدير  للمعارض  الجزائرية  الشركة 
قطاعات  جميع  ويشمل  »صافكس«، 
 25 تناهز  إجمالية  مساحة  على  البناء، 

ألف متر مربع.
تسليط  سيتم  الطبعة،  برنامج  وحسب 
الوطنيين  المختصين  خبرة  على  الضوء 
ومنتجاتهم،  المشاركين،  واألجانب 
وعملياتهم الجديدة، مع فتح المجال إلقامة 
على  وسيتم  جديدة،  تجارية  عالقات 
سلسلة  تنظيم  الصالون  التظاهرة  هامش 
خبراء  سينشطها  واللقاءات،  الندوات  من 
مختصون باإلضافة إلى ورشات عمل حول 

تقنيات البناء الحديثة.
وستكون أول ندوة تنظم اليوم- اليوم الثاني 
الفنية  المتطلبات  حول  الفعاليات-  من 
للمباني،  سينشطها  والخصائص الحرارية 
خبراء من وزارة السكن والعمران والمدينة، 
البناء،  التقنية على  والهيئة الوطنية للرقابة 
البناء  للدراسات وأبحاث  الوطني  والمركز 

المتكاملة.
وستنظم خالل أيام المعرض كذلك  ورشات 
لصالح  توضيحية  وعروض  تنشيطية 
أجنحة  مختلف  في  والمهنيين،  الجمهور 
فضاء  تخصيص  جانب  إلى  العارضين, 
الولوجية   إشكالية  حول  المهنيين  لتحسيس 
في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لفائدة  للمباني 
على  المتواجد  اكسس«  »هاندي  جناح 

مستوى الممر الرئيسي للمعرض.
وستقام خالل هذه الطبعة، النسخة 11 من 
الشباب »ال  المعماريين  المهندسين  مسابقة 
ثمينة  »فرصة  تمثل  التي  دور«،  شاريت 
معرفتهم  لتأكيد  الشباب  والمهنيين  للطالب 
وإظهار مهاراتهم وروح االبتكار لديهم في 
يرعاها  التي  المسابقة  المجال«، وهي  هذا 
موضوع  حول  العمومي،  جيكا«  »مجمع 
العمران  المعمار،  للحرية،  الستين  الذكرى 
المتأهلين  على  سيتعين  حيث  والذاكرة، 
مشاريع  ثالثة  تقديم  النهائية  للتصفيات 
لجنة  أعضاء  قبل  من  للتداول  تقديمها  يتم 
والميداليات  الجوائز  بمنح  وستكلل  التحكيم 

للفائزين. 
س ـ م

خطوط  استيراد  نظام  إطالق  عن  الصناعة  وزارة  أعلنت 
ومعدات اإلنتاج التي تم تجديدها، وكذا اإلعفاء من الحقوق 
المكونات  على  المضافة  القيمة  على  والرسم  الجمركية 

والمواد األولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا.  
سيتم  أنه  أمس،  لها،  بيان  في  الصناعة  وزارة  وأوضحت 
استيراد  نظام  إطالق  ماي   22 المقبل  األحد  من  بداية 
خطوط ومعدات اإلنتاج التي تم تجديدها. وكذا نظام اإلعفاء 
على  المضافة  القيمة  على  والرسم  الجمركية  الحقوق  من 

اقتناؤها  تم  التي  أو  المستوردة  األولية  والمواد  المكونات 
إطار  في  األجزاء  منتجي  أو  المناولين  طرف  من  محليا 
نشاطهم. ودعت الوزارة المتعاملين الراغبين في االستفادة 
لوزارة  المعنية  المصالح  من  التقرب  النظامين  هاذين  من 
الصناعة الكائن مقرها في عمارة الكوليزيه، 2 شارع أحمد 
باي، نهج بوقرة، األبيار-الجزائر العاصمة وذلك أيام األحد 
والثالثاء من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار.  
سناء-م

الجزائر: سناء-م 

حسب بيان لوزارة الصناعة

إعفاءات ضريبية للمصنعين 
الراغبين في تجديد خطوط اإلنتاج
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لحقوق  الصحراوية  اللجنة  عضو  حمل 
المفقودين  أولياء  وجمعية  اإلنسان، 
الصحراويين،  السياسيين  والمعتقلين 
المسؤولية  إسبانيا  هللا،  عبد  لعروصي 
الصحراء  في  الثروات  استنزاف  عن 
الغربية، و اعتبر ذلك ، »تشجيعا لجرائم 

الحرب، وإبادة الشعب الصحراوي«.

خالل  مداخلته،  في  عبدهللا،  السيد  وقال 
التحالف  ألحزاب  العام  التجمع  أشغال 
في  امس  عقد  الذي  الحر  األوروبي 
جزر الكناري،ان نهب الموارد الطبيعية 
إسبانيا  مع  بالتواطؤ  الغربية  للصحراء 
واالتحاد األوروبي، له،« عواقب عديدة 
في  سواء  الصحراوي،  الشعب  على 

األراضي  في  أو   ، المحتلة  األراضي 
المحررة من الجمهورية الصحراوية، أو  

مخيمات الالجئين الصحراويين«.
القانونية والحقوقية  وتطرق الى العوامل 
المغربي  النهب  وكيف شجع  الملف،  في 
الوضع  على  الطبيعية  للثروات  الممنهج 
التي  القانونية  باإلفادة  مستدال  القائم، 

في  اإلسبانية  الوطنية  المحكمة  أقرتها 
هذا الشأن  بأمر من القاضي بابلو روز 
الجسيمة  واالنتهاكات   ،  2015 عام 
القسري،  االختفاء  مثل  اإلنسان،  لحقوق 
والممارسة  التعسفية،  واالعتقاالت 
استنكرتها  التي  و  للتعذيب،  الممنهجة 
و  اإلنسان،  حقوق  منظمات  من  العديد 

كذا األمم المتحدة نفسها.
وتابع، »في حين، أن االتحاد األوروبي 
تسهل  التي  المشاريع  تمويل  في  كريم 
المحتل،  الجزء  في  المستوطنين  توطين 
للسكان  مساعدة  أي  يحظر  فإنه 

الصحراويين في األراضي المحررة«.
اللجنة  عضو  لفت  مداخلته،  ختام  وفي 
وجمعية  اإلنسان،  لحقوق  الصحراوية 
السياسيين  والمعتقلين  المفقودين  أولياء 
الرغم  »على  أنه،  الى  الصحراويين، 
العدل  محكمة  فتوى  وضوح  من 
االتحاد  فان  وأحكامها،  األوروبية 
تأجيج  في  االستمرار  فضل  األوروبي 
نهب  في  بنشاط  والمشاركة  االحتالل، 
الموارد الطبيعية، و بذلك أصبح االتحاد 
 ، فيه  األعضاء  والدول  األوروبي 
القائمة  الدولة  بصفتها  إسبانيا-  وخاصة 
 ، الدولي  القانون  نظر  في  باإلدارة-،  
في  تُرتكب  التي  الجرائم  في  شركاء 

الصحراء الغربية يوميا«.
ق ـ د

عضو اللجنة الصحراوية لحقوق اإلنسان لعرويص عبد اهلل:

إسبانيا تتحمل المسؤولية عن 
استنزاف الثروات في الصحراء الغربية

التي  الشائعات  األحد  يوم  الليبي  الجيش  نفى 
الجزائرية. الليبية  الحدود  إغالق  تدعي 

الجيش  في  المعنوي  التوجيه  إدارة  مدير  وقال 
بيان  في  المحجوب،  خالد  اللواء  الليبي 
أي  قفل  عن  يشاع  لما  صحة  ال  إنه  مقتضب، 

حدود مشتركة مع أي دولة.
غلق  عن  اآلن  يشاع  ما  أن  المحجوب  وأكد 
القائد  من  بتعليمات  الجزائر  مع  الليبية  الحدود 
حفتر،  خليفة  المشير  الليبي  للجيش  العام 
»مجرد  هي  الحدود  حرس  آمر  إلى  موجهة 

شائعات«.
هذه  نشرت  التي  الصفحات  أن  إلى  وأشار 
وتأتي  العامة  بالقيادة  لها  عالقة  ال  الشائعات 
ينفذها  التي  والدعايات  المستمر  الكذب  ضمن 
استقرار  يريدون  ال  للذين  اإللكتروني  الجيش 
العسكرية  القيادات  من  النيل  وتحاول  الوطن، 

ولم تقف عند حد.
شائعات  روجت  إلكترونية  صفحات  وكانت 
الجيش  بأن  مفادها  الماضية  الساعات  خالل 
فيما  الجزائرية،  الليبية  الحدود  أغلق  الليبي 
الحدود  على  األوضاع  أن  أخرى  ادعت 
دفع  مما  جدا«،  »سيئة  البلدين  بين  المشتركة 
المعبر  على  قواته  لمضاعفة  الجزائري  الجيش 

ليبيا. مع  الحدودي 
»أيسين«  معبر  على  الليبي  الجيش  ويسيطر 
ليبيا،  غربي  جنوب  غات  مدينة  في  الحدودي 
والجزائر  ليبيا  تربط  معابر   3 أصل  من 
ومعبر  شماال،  غدامس   - الدبداب  معبر  وهي 

إيسين.  - الكوم  تين  طارات، ومعبر 
العاصمة  غرب  جنزور  في  مسلحة  اشتباكات 

طرابلس
الليبي  موقع »المرصد«  قال  أخرى،  من جهة 
بين مجموعات  اشتباكات جدت  إن  األحد  فجر 

طرابلس. العاصمة  غرب  جنزور  في  مسلحة 
بين  احتدام  القتال  بأن  الليبي  الموقع  وأفاد 
الدفاع  لوزارة  تابعة  مسلحة  مجموعات 

جنزور. بمنطقة  للداخلية  وأخرى 
»تويتر«  على  النشطاء  من  عدد  وتداول 
المسلحة  المواجهات  وثقت  فيديو  مقاطع 
تم  أنه  إلى  بعضهم  أشار  فيما  الطرفين،  بين 

االشتباكات. في  الثقيلة  األسلحة  استعمال 
وأوضح أحد المغردين أن االشتباكات مستمرة 
نداءات  وأن   ،17 كوبري  صياد  منطقة  في 
في  العالقة  العائالت  من  استغاثة الزالت تصل 

المسلحة. المواجهة 
األوسط«  »الشرق  صحيفة  أفادت  جهته  من 
الليبية  العاصمة  في  تصاعد  األمني  التوتر  بأن 
الغني  لعبد  بارز  مساعد  تعرض  بعد  طرابلس 
االستقرار  دعم  رئيس جهاز  )إغنيوة(،  الككلي 
الحميد  عبد  برئاسة  الوحدة  لحكومة  التابع 
المدينة. بأحد شوارع  استهداف  لعملية  الدبيبة، 
المضغوطة  الحميد  عبد  إن  عيان  شهود  وقال 
تعرضه  إثر  أصيب  إغنيوة،  مساعدي  أحد 
بطرابلس،  الصريم  شارع  في  نار  إلطالق 
النواصي«،  »كتيبة  في  لقيادي  شقيق  يد  على 
مقتضب  بيان  في  المضغوطة  توعد  بينما 
الوحدة  لحكومة  التابع  قتال«   444 »اللواء 

قتله. قاس على محاولة  برد  بما وصفه 
ق ـ د

الجيش الليبي ينفي إغالق 
حدود البالد مع الجزائر

مساء  عمر،  القادر  عبد  طالب  الصحراوي  السفير  أكد 
أول أمس بالجزائر العاصمة  ان األصدقاء والمدافعون 
الالتينية  أمريكا  بلدان  في  الصحراوية  القضية  عن 
يتحركون على أساس المبدأ و »لم يتم شراؤهم مقابل أي 
امتياز«. و خالل تدخله في منتدى »كورييه الجزائر« 
)Courrier d’Algérie(، أوضح السفير الصحراوي 
أن »اصدقاء المغرب الذين يُعدون على االصابع والدعم 
الذي يحظى به في بلدان أمريكا الالتينية تم شراؤه مقابل 
أصدقاء  فهم  نحن،  أصدقاءنا  اما  والمال.  االمتيازات 
مبدأ« ، مؤكدا أن »أن هبة التضامن التي ما فتئت تتزايد 
في بلدان أمريكا الالتينية )لصالح القضية الصحراوية( 
تبشر بآفاق واعدة للغاية وسيكون لها تأثير إيجابي على 

نضال الشعب الصحراوي«.
وأضاف السيد طالب عمر أن »هذه الرياح التقدمية التي 
تحملها الشعوب ستؤثر قريبا على السياسات تجاه عدالة 

النظام  »مناورات  مستنكرا   ، الصحراوية«  القضية 
المغربي الذي ال يبخل بالوسائل من اجل شراء الضمائر 
في  أمال  والحكومات،  البرلمانات  )بعض(  داخل  في 
وقضيته  الصحراوي  الشعب  مع  البلدان  تضامن  إعاقة 
الدولية  المنظمات  »كل  دعا  الشأن  هذا  وفي  العادلة«. 
للدفاع عن حقوق اإلنسان لزيارة األراضي الصحراوية 
المغرب  انتهاكات  على  كثب  عن  واالطالع  المحتلة 
حجم  لمعرفة  أيضا  ولكن  الصحراويين«  المدنيين  ضد 

السياسة الدعائية للمخزن.
لنظام  األخيرة  المناورة  السياق،  هذا  في  واستنكر، 
المخزن »التي حاولت تحويل هدف مؤتمر دولي حول 
الصحراء  للحديث عن  اإلرهابي  داعش  تنظيم  محاربة 

الغربية«.
من جهة اخرى، و ردا على سؤال متعلق بالتأثير الذي قد 
يثيره التغير االخير في موقف رئيس الحكومة اإلسباني 

بيدرو سانشيز بشأن النزاع في الصحراء الغربية، أكد 
السفير الصحراوي أن هذا التغيير في الموقف فيما يتعلق 

بالمسألة الصحراوية »لن يكون له أي تأثير«.
الذي  الجديد  الموقف  إن  الصحراوي،  السفير  قال  و 
اتخذه رئيس الحكومة اإلسباني هو »أحادي الطرف ولن 
يكون له أي تأثير. و رد فعل الطبقة السياسية والبرلمان 
الشعب الصحراوي هو خير  والشعب اإلسباني لصالح 
بيدرو سانشيز أصبح  أن  إلى  دليل على ذلك«، مشيرا 

»في عزلة، أكثر من أي وقت مضى«.
»ببعض  االشادة  عن  الصحراوي  السفير  يتوان  ولم 
عدة  منذ  الطعام  عن  المضربين  األمريكيين«  النشطاء 
أيام تضامنا مع المناضلة  الصحراوية سلطانة خيا، رهن 
اإلقامة الجبرية منذ نوفمبر 2020، وكذلك مع المعتقلين 

السياسيين الصحراويين عموما.
ق ـ د

السفري الصحراوي بالجزائر قال أنهم يتحركون عىل أساس المبدأ فقط

أصدقاء الصحراء الغربية يف أمريكا الالتينية
»لم يتم شراؤهم مقابل أي امتياز«

السابق,  الشيلي  والسيناتور  السياسي  المحلل  أكد 
تغير  ان  بالجزائر,  أمس  أول  سيلفا,  كوادرا  ايستيبان 
موقف رئيس الحكومة االسباني, بيدرو سانشيز, حول 
ويندرج  »نفاق«,  عن  عبارة  هو  الصحراوية  القضية 
ضمن »منطق االستعمار الجديد« الذي ظل على حاله 
الدكتاتور  المتعاقبة منذ موت  االسبانية  الحكومات  لدى 
منتدى  السيد كوادرا في  فرانكو. و واضح  فرانشيسكو 
سانشيز  موقف  تغير  ان  دالجيري,  لوكوريي  صحيفة 
عن  فضال  يعتبر  الغربية,  الصحراء  مسالة  بخصوص 
كونه خضوع الحكومة االسبانية البتزاز النظام المغربي, 
»نفاقا ويندرج  ضمن منطق االستعمار الجديد والهيمنة 
منذ  المتعاقبة  االسبانية  الحكومات  تتبناها  التي  الملكية 

موت الدكتاتور فرانكو«.
كما ندد السيد كوادرا سيلفا, الذي هو كذلك رئيس اللجنة 
ب«سياسة  الصحراوي,  الشعب  مع  للتضامن  الشيلية 
االسباني  الحكومة  رئيس  ينتهجها  التي  بمكيالين  الكيل 
في  بالحرب  جهة  من  يندد  الذي  سانشيز«,  بيدرو 
اوكرانيا لكنه »يغض الطرف عن انتهاكات المغرب في 
االممية  للوائح  كلي  انتهاك  في  الصحراوية,  االراضي 
منتدى  ضيف  اشار  الصدد,  هذا  في  الصلة«.  ذات 
صحيفة لوكوريي دارلجيري, الى ان »رئيس الحكومة 
نهجا  ينتهجان  العمالي,  االشتراكي  وحزبه  االسباني 
الى  كان  طالما  الذي  االسباني  الشعب  لموقف  مناقضا 

جانب الشعب الصحراوي«.

كما ذكر في ذات السياق بالكفاح الذي خاضته شعوب 
اجل  من  االسبان  ضد  التاريخ,  عبر  الالتينية  امريكا 
كبار  »عديد  ان  موضحا  اراضيهم,  من  طردهم 
المسؤولين االسبان يتم التأثير عليهم وهم على استعداد 

لفعل اي شيء خدمة لمصالحهم الضيقة«.
االسبان  السامين  المسؤولين  »عديد  ان  قوله  وتابع 
شراء  المرات  عديد  في  حاولوا  المغرب  من  المقربين 
حكومات  و  برلمانات  مستوى  على  واالصوات  الذمم 
اعتراف  دون  الحيلولة  اجل  من  الالتينية  امريكا  بلدان 
تلك البلدان بالدولة الصحراوية و عرقلة اقامة عالقات 

بين تلك البلدان و الدولة الصحراوية«.
القضية  ان  اخر,  جانب  من  الشيلي  البرلماني  واضاف 

الصحراوية قد حققت خالل السنوات االخيرة, نجاحات 
دبلوماسية كبيرة لدى شعوب و حكومات بلدان امريكا 

الالتينية.
واعد  مستقبل  الصحراوية  »للقضية  ان  قوله  تابع  و 
على مستوى عديد البلدان على غرار البيرو و بوليفيا و 

الهندوراس و الشيلي و نيكاراغوا«.
الالتينية تطمح  امريكا  الجمعيات في  ان  إلى  أشار  كما 
خاصة الى ربح المعركة االعالمية امام المحتل المغربي 
الوقائع و  لتشويه  الممكنة  الوسائل  يستعمل جميع  الذي 
تضليل الراي العام الدولي حول ما يحدث في األراضي 

الصحراوية المحتلة.
ق ـ د

المحلل السيايس والسيناتور الشييل السابق, ايستيبان كوادرا سيلفا:

تغير موقف رئيس الحكومة االسباني ويندرج ضمن »منطق 
االستعمار الجديد«
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تأثرت  العالم  عديدة حول  دول  بين  من 
هي  مصر  أن  يبدو  أوكرانيا،  بحرب 
تحملت  التي  الدول  أكثر  من  واحدة 

األعباء نتيجة الصراع.
المصري  الوزراء  رئيس  قال  وأمس، 
تقدر  مصر  إن  مدبولي  مصطفى 
الروسية  للحرب  المباشر  األثر  كلفة 
 130 عند  موازنتها  على  األوكرانية 

مليار جنيه سنويا.
عالمي  صحفي  مؤتمر  في  وأضاف 
مع  للتعامل  الحكومة  خطة  إلعالن 

األزمة،  أن البالد تقدر كلفة األثر غير 
األوكرانية  الروسية  للحرب  المباشر 
جنيه  مليار   335 عند  موازنتها  على 

سنويا.
مصر  واجهت  الحرب،  اندالع  ومنذ 
تعرقل  نتيجة  عديدة  اقتصادية  متاعب 
روسيا  من  الهامة  وارداتها  من  الكثير 
تعد  الذي  القمح  خاصة  وأوكرانيا، 

القاهرة أكبر مستورد له في العالم.
االقتصاد  أركان  التضخم  ضرب  كما 
البنك  دفع  في  وتسبب  المصري، 

المركزي لرفع أسعار الفائدة األمر الذي 
رافقه انخفاضا في قيمة الجنيه المصري 

مقابل الدوالر.
ومع ارتفاع سعر الدوالر مقابل الجنيه، 
جديدة  تضخمية  هجمة  مصر  واجهت 
السلع  من  الكثير  أسعار  ارتفاع  نتيجة 

التي يتم استيرادها من الخارج.
ومن ناحية أخرى، تسبب ارتفاع أسعار 
النفط عالميا بسبب حرب أوكرانيا، في 
المصرية  الموازنة  على  األعباء  زيادة 
التي أصبحت تخصص مبالغ أكبر لدعم 

الوقود.
الوزراء  رئيس  قال  السياق،  ذات  وفي 
خفض  تستهدف  مصر  إن  المصري 
الناتج  من   75% نحو  إلى  المديونية 
جوان  نهاية  بحلول  اإلجمالي  المحلي 

.2026
الموازنة  بعجز  النزول  إلى  تسعى  كما 
المحلي  الناتج  من   5% نحو  إلى 

اإلجمالي في السنوات األربع المقبلة.
تحقيق  تستهدف  مصر  أن  وأضاف 
الناتج  من   2% بنحو  أولي  فائض 

المحلي اإلجمالي سنويا.
الوصول  تتوقع  بالده  إن  مدبولي  وقال 
»في  الدولي  النقد  صندق  مع  التفاق 

غضون شهر«.
تجري  إنها  مصر  قالت   ، مارس  وفي 
تمويل  حول  الصندوق  مع  محادثات 
فنية  مساعدة  إلى  باإلضافة  محتمل 
لألزمة  االقتصادية  التداعيات  لمواجهة 
لفترة  استمرت  إذا  األوكرانية  الروسية 

طويلة.
إشراك القطاع الخاص

تستهدف  بالده  إن  مدبولي  وأضاف 
في  الخاص  القطاع  مشاركة  زيادة 
حاليا   30% من  المنفذة  االستثمارات 

إلى %65 خالل 3سنوات.
دور  لتعزيز  تسعى  الدولة  أن  وأضاف 
االقتصادي  النشاط  في  الخاص  القطاع 
الصعوبات  آلثار  مكافحتها  إطار  في 

االقتصادية العالمية الراهنة.
المحلي  الناتج  من   6% إلى  الحكومي   

اإلجمالي في 2025-2026.
ق ـ إ

بحسب معلومات قدمها رئيس الوزراء المرصي مصطفى مدبويل

هكذا أثرت الحرب في أوكرانيا
على االقتصاد المصري

بنكي  أن  تايمز«  »فاينانشيال  صحيفة  أفادت 
إمكانية  يدرسان  »سيتي«  ومجموعة  »يونيكريديت« 
تبادل األصول من خالل صفقات مع المؤسسات المالية 

الروسية.
من  عددا  »يونيكريديت«  تلقى  للصحيفة،  ووفقا 
العروض لالستحواذ على فرعه المحلي، بينما تم تقديم 
اقتراح مماثل، على وجه الخصوص، من قبل مجموعة 
»إنتيروس« لمالكها رجل األعمال، فالديمير بوتانين، 
فإنه  للبنك،  ووفقا  العروض.  تلك  البنك رفض  أن  إال 
معرض لخسارة 5.3 مليار يورو إذا ما خسر أعماله 

في روسيا.
يدرس كال البنكين كذلك إمكانية إبرام صفقات لتبادل 
لدائنين  أجنبية  مؤسسات  مقابل  روسيا  في  أصولهما 
صفقات  على  »يونيكريديت«  يعمل  حيث  محليين، 
»دفاتر  لمبادلة  للعقوبات  الخاضعة  غير  البنوك  مع 
في  األجنبية.  القروض  بمحافظ  الروسية  القروض« 
الوقت الذي يفضل فيه بنك »سيتي« بيعه لكيان قانوني 
غير خاضع للعقوبات، حيث يتفاوض البنك مع عدد من 

البنوك الروسية متوسطة الحجم.
وبحسب الصحيفة، ناقشت البنوك الغربية مع الجهات 
الرقابية إمكانية الحصول على »بند خاص« يسمح لها، 
والكيانات  األفراد  مع  معامالت  بإجراء  أخير،  كمالذ 
أحد  وبحسب  العقوبات.  قوائم  المدرجة على  القانونية 
المصرفيين، فقد صرح »مشرعو العقوبات« بأنه من 
بيع مع »أشخاص معينين« من  الممكن عقد صفقات 

الخاضعين للعقوبات.
ق ـ إ

خبري اقتصادي: مجموعة 
»G7« مجرد أكذوبة

 
قال الخبير االقتصادي أحمد السيد النجار إن ما يعرف 
الناتج  ألن  أكذوبة  مجرد  الكبرى  السبع  بمجموعة 
يزيد  المجموعة،  هذه  خارج  وهي  للصين  الصناعي 

عن الناتج الصناعي ألمريكا واليابان وألمانيا.
السيد  أحمد  المصري،  االقتصادي  الخبير  وأوضح 
النجار، إن الناتج الصناعي لكندا على سبيل المثال أقل 
بما  والناتج،  السكان  في  متوسطة  مقاطعة صينية  من 
يجعل وجودها ) كندا( في مجموعة تدعي أنها الدول 
واليابان،  المتحدة،  )الواليات  عالميا  األكبر  الصناعية 
وكندا( مجرد  وإيطاليا،  وبريطانيا،  وفرنسا،  وألمانيا، 

مسخرة.
أما ضم روسيا للمجموعة في عام 1997 وتسميتهما 
مجموعة الثمانية، ثم الغضب عليها وإخراجها منها عام 
2014 والعودة لمسمى الدول الصناعية السبع الكبرى 
ذكرى  مجرد  أصبحت  لمجموعة  أخرى  مسخرة  فهو 
وأوهام، وعلى العالم أن يتعامل معها بما تستحقه من 
استخفاف يوازي غيابها عن الواقع واستغراقها في وهم 
أنها األكبر، بينما يوجد الثقل الصناعي العالمي الحقيقي 

في آسيا وعلى رأسها الصين ومن بعدها الهند.
ق ـ إ

بنوك أمريكية وأوروبية 
تدرس إمكانية تبادل 

األصول مع روسيا

حظر  الجمعة،  الهند،  قرار  واجه 
إشعار  حتى  بأنواعها  القمح  تصدير 
دول  بقيادة  انتقادات  موجة  آخر، 
تبعات  أن  رأت  إذ  السبع،  مجموعة 

القرار كارثية.
إن  قالت  أن  بعد  الهند،  قرار  ويأتي 
المحلية  السوق  في  القمح  أسعار 
شهدت زيادات حادة خالل األسبوعين 
الماضيين، »وأنه من الطبيعي إعادة 
االستقرار لألسواق المحلية من خالل 
وقف عمليات التصدير لتوفير كميات 

كافية داخل البالد«.
ثاني أكبر منتج

والهند ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، بمتوسط سنوي 
يبلغ 108 ماليين طن، ويتوقع أن يرتفع اإلنتاج ليتجاوز 
111 مليون طن خالل العام الجاري، لكنها توقعات قد 

تصطدم بعوامل طبيعية أثرت على اإلنتاج.
حر  موجة  الهند  شهدت  الماضي،  مارس  من  واعتبارا 
عموم  في  القمح  محاصيل  نمو  على  سلبا  أثرت  كبيرة 
البالد، وسط مخاوف من تراجع كميات اإلنتاج ألقل من 

العام الماضي.
ويُزرع القمح، وهو ثاني أكبر حبوب غذائية تُزرع في 
الهند بعد األرز، خالل شهري أكتوبر ونوفمبر ويحصد 

في فيفري ومارس من العام التالي.

وبحسب تقرير لوكالة ستاندرد أند بورز غلوبال ووزارة 
الهند  أن  أورد  فقد  الماضي،  الشهر  الهندية،  الزراعة 
 ، هكتار  مليون   34.24 مساحة  على  القمح  زرعت 

بانخفاض %3.5 عن العام الماضي.
السفينة من  القمح على ظهر  وانخفضت أسعار تصدير 
المصدرين الرئيسيين، مثل روسيا وأوكرانيا وأستراليا، 
مع  مقارنة  الماضي  أفريل  خالل   7%  -  5% بنسبة 
مارس 2022، وفقا لبيانات ستاندرد آند بورز غلوبال.

بينما الهند، فإنها تواجه تحديا بشأن جودة القمح الهندي 
مطاحن  معظم  تفضل  حيث  المستوردين،  عيون  في 
الدقيق في جنوب شرق آسيا وقمح البحر األسود والقمح 

األسترالي على القمح الهندي.
وبلغت قيمة عائدات صادرات الهند من القمح خالل العام 

أمريكي،  دوالر  مليون   550 قرابة  الماضي، 
عام  في  دوالر  مليون   61.85 مع  مقارنة 

2020، بحسب بيانات وزارة الزراعة الهندية.
إنتاج  أوقفت  أوروبا  الحرب في شرق  أن  يذكر 
القمح في أوكرانيا وروسيا، وهما من الموردين 
البحر  في  والحصار  القتال  أدى  إذ  الرئيسيين؛ 
األسود إلى تعطيل نقل الحبوب. كما أدى ضعف 
الحر  موجة  جانب  إلى  الصين،  في  المحاصيل 
زيادة  إلى  أخرى،  بلدان  في  والجفاف  الهند  في 

اإلمدادات العالمية.
تمتلك الهند حوالي %10 من احتياطيات الحبوب 
في العالم، وفقا لبيانات وزارة الزراعة األمريكية، وهو 
وكان  لمزارعيها،  الكبير  دعمها  عن  ناتج  كبير  فائض 
يُنظر إليها منذ شهور على أنها دولة يمكن أن تساعد في 

تعويض النقص في اإلمدادات العالمية.
قد يكون حظر الصادرات بمثابة ضربة أخرى للمنظمات 
الدولية التي تعمل على مواجهة التهديد المتزايد النتشار 

الجوع على نطاق واسع. 
وحذر برنامج الغذاء العالمي، وكالة تابعة لألمم المتحدة، 
من أن 47 مليون شخص إضافي قد يعانون من الجوع 
الحالية  األزمة  إلى  المتتالية  الحرب  آثار  تضيف  حيث 
الغذائية  المواد  أسعار  في  الحادة  الزيادات  في  المتمثلة 

ونقص األسمدة.
ق ـ إ

القرار أثار موجة انتقادات

الهند تحظر تصدير القمح لألسواق العالمي

محطة »سوخرانوفكا« ترفض تمريره

»غاز بروم« تضخ الغاز عبر أوكرانيا بالكمية المعتمدة
أعلن الممثل الرسمي لشركة »غاز بروم«، سيرغي كوبريانوف، أن الشركة تضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بالحجم الذي تؤكده السلطات األوكرانية عند 64.9 مليون 

متر مكعب ليوم 14 ماي.
وتابع كوبريانوف أن محطة »سوخرانوفكا« األوكرانية الستقبال الغاز الروسي قد رفضت طلب تمرير الغاز عبرها مرة أخرى، حيث تم تأكيد عبور الغاز عبر األراضي 
الناحية  المطلوبة عبر تلك المحطة أمر مستحيل من  الغاز  األوكرانية من خالل منفذ واحد فقط هو محطة »سوجدا«، وصرحت شركة »غاز بروم« أن نقل جميع كميات 

التكنولوجية، بينما تقوم شركة »غاز بروم« بتنفيذ جميع االلتزامات تجاه المستهلكين األوروبيين، وتدفع خدمات النقل بالكامل.
ق ـ إ



   

n أشــرف والي جيجــل ،عبد 
القــادر كلــكال ،أمــس بحضور 
قناطري فــؤاد ممثل عن وزارة 
المنتجــات  البحــري و  الصيــد 
الصيديــة ، علــى تنصيب عمر 
سايح جبور مديرا للصيد البحري 
و تربيــة المائيات بالوالية ،خلفا 
للمديــرة الســابقة رمضان نادية 
ويأتــي هــذه التعييــن مــن أجل 

إعطاء دفع قــوي لقطاع الصيد 
البحــري بعاصمــة الكورنيــش 
التــي يزيد طــول ســاحلها عن 
100 كلــم بين واليتي ســكيكدة 
وبجايــة ، وفي وقت تشــهد فيه 
الســمكية  المنتوجــات  أســعار 
إرتفاعا غير مســبوق، الســيما 

خالل السنتين الماضيتين. 
                   نصرالدين - د
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عمر سايح جبور مديرا جديدا للصيد 
البحري بالوالية
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تحولت إلى مصدر خطر للصحة العمومية والبيئة    

مفرغة بومهاجر ووادي السيال يهددان بإفشال الموسم 
الصيفي في القل 

أســرة  أمــس،  ناشــدت،    n
المجتمع المدني المحلي لبلديات 
القل، الشــرايع و بني زيد، والي 
والية ســكيكدة و وزيرة البيئة، 
ضــرورة التدخل العاجل من أجل 
وضــع حد للكارثــة اإليكولوجية 
التــي باتــت تهــدد ســكان ثالثة 
بلديات و تهدد بإفشــال الموســم 
الصيفــي في مصيــف القل ككل، 
المفرغــة  فــي  تتمثــل  التــي  و 
العموميــة بومهاجــر و كابوس 
وادي الســيال الدي يعــد النقطة 
الســوداء و سرطان يضغط على 

أنفاسه للمدينة .
و بحســب »منســق« عــن تلك 
الجمعيات المحلية، الســيد فيصل 
فنازي، فإنهم قد راســلوا مختلف 
الجهــات العليــا للبــالد، رافعين 
صراخهم من أجل انتشــال سكان 
دائــرة القــل »القــل بنــي زيد و 

الشرايع و جزء من بلدية كركرة 
المجــاورة« مــن كارثــة، باتت 
تهــدد الجميع بالموت و اإلختناق 
خاصــة أمــام توســط المفرغــة 
العموميــة بومهاجــر و توســعها 
بشــكل رهيــب وســط تجمعــات 
ســكانية كبيــرة، زادهــا إســكان 
المســتفيدين مــن حصة الســكن 
االجتماعي فــي 400+700 و 
العشــرات من المفارز السكنية و 
المرافق عودة المواطنين في تلك 
البلديات إلــى أراضيهم الخصبة 
المتراميــة األطــراف  الفالحيــة 
انطالقا من ســهل »لمساســخة« 
إلــى غايــة غابــات حــدود بلدية 
الزيتونــة و بني زيــد و كركرة، 
و التــي هي األن مهددة بالزوال، 
ناهيك عن تســجيل عــودة العديد 
من األمراض المنســية و الغابرة 
منــد ســنوات مــن الحساســية و 
الجلدية و تزايد الخطير لتيفويد و 
التسممات، وكذا التنامي الخطير 
النتشــار ســحب الدخان المنبعثة 

مــن الحــرق العمــدي لمخلفات 
القمامــة العموميــة، و هــو مــا 
يهدد بنســف الموســم الصيفي و 
جهود الســلطات المحلية و حتى 
المواطنيــن الديــن تعــودوا على 
اســتغالل هذا الموسم لجمع قوت 
عيالهم، خاصة و أن الرهان هذا 
الموســم على أن تكون شــواطئ 
غــرب الواليــة و خاصة كركرة 
و القــل و تمنــارت التــي ينتظر 
أن يتــم اإلعــالن عــن افتتاحــه 
أمــام المصطافيــن، حيث يراهن 
على عودتهم إلى أحســن شاطئ 
في إفريقيــا و التابع إقليميا لبلدية 
الشرايع المجاورة التي تضررت 
المفرغــة  مــن  كبيــر  بشــكل 
العموميــة و ســحب دخانها التي 
تنفــر المصطافيــن خاصة ليال ، 
حيث تم قبل ايام تسجيل اكثر من 
14 حالــة اختناق على مســتوى 
اإلحياء المجــاورة لهذه المفرغة 
منها حي شــابور علي و محمد و 
نهج جمعون غالبيتها سجلت بين 

االطفال و كبار السن، كما تسبب 
وادي الســيال الــدي يقطع مدينة 
القل الى شطرين و يصب مباشرة 
في شــاطئ وســط المدينة »عين 
الدولــة« فــي إنتشــار الروائــح 
الكريهــة و الزواحف، إلى جانب 
ارتفاع نسبة  ثلوث الشاطئ الدي 
بات مهدد بالغلق، بينما السلطات 
المحلية تتفــرج و قد حان الوقت 
التخاذ كل التدابير العاجلة إلنهاء 
هــذه الصورة القبيحــة التي تهدد 
بنســف موســم االصطيــاف في 
عاصمة الدالفين، كما تهدد كذلك 
بكارثة ايكولوجية لن يســلم منها 

اي احد في المنطقة.
و في هذا السياق، جدد  منسق تلك 
الجمعيــات لـ«عيــن الجزائر«، 
تمســكه بأمل تدخل وزيرة البيئة 
ووالــي الواليــة مــن أجــل إنقاد 
أزيــد مــن 400 ألف نســمة من 
الموت البطيء في بلديات غرب 
والية ســكيكدة، و خاصة بلديات 
القل الشــرايع و بني زيد ،وحتى 
كركرة التي هي محاصرة بدخان 
المفرغــة العموميــة، وكذا تهديد 
وادي الســيال علــى أن تســتفيد 
المنطقة من مشروع مركز الردم 
التقني و تغطية وادي الســيال، و 
هي المشاريع التي يلزمها غالف 
مالــي ضخم ال تقوى البلدية على 
توفيــره حاليــا ووجب تســجيلها 

كمشاريع قطاعية استعجالية.
و كانــت والــي الوالية، الســيدة 
حورية مداحي، قد جدد تمســكها 
تجســيد مشــروع مركــز الــردم 
التقنــي لبلديــة القل ،قصــد إنهاء 
كابــوس المفرغــة العموميــة و 
اإلفــراج عــن مشــروع تغطيــة 
وادي الســيال ،كــون المشــروع 
جاهــز بأموالــه التــي تكفلت به 
مديريــة الــراي، و هــي اآلمال 
التي يأمل كل سكان مصيف القل 
تجســيدها، وأن ال تبقــى مجــرد 
وعــود و أقوال علــى إعتبار أن 
الجميع من اإلنســان إلى الحيوان 
و حتى النبات مهــددون بالموت 

البطيء.

الوحــدة   اســعافات  تدخلــت   n
الثانويــة للحمايــة المدنيــة قطــوش 
أول  مســاء   بالخــروب  الجمعــي 
أمــس  بالطريق الوطني 03 منطقة 
بــأوالد  البشــير  حجــاج  المســماة 
رحمــون.و ذلك ألجل حادث مرور 
تمثل في انحراف و انقالب شــاحنة 
ذات صهريج محملة بمادة المازوت 

الســعة حوالــي 27000 لتر.مــع 
تســجيل تســرب في المــادة المعبأة 
علــى حافــة الطريق،و تم تســجيل 
اصابــة مرافــق الســائق  بجــروح 
متعــددة حيث قدمت له اإلســعافات 
الالزمــة و تــم نقلــه إلى مستشــفى 

محمد بوضياف الخروب.
                                  مريم .ب

ملتقى وطني حول دور المقاوالتية بجامعة منتوري بقسنطينة
بــن  البروفيســور  أكــدت   n
دار  مديــرة   عائشــة   سويســي 
االخــوة  بجامعــة  المقاوالتيــة 
منتوري بقسنطينة   بأن   الجامعة 
تستعد الحتضان الملتقى الوطني  
تحت عنوان الطالب والمقاوالتية 
ــى مدار ثالثة أيام 17  ،وذلك  عل

،18 و19 ماي الجاري.
و قالــت ذات المتحدثة ان  الفكرة 
جــاءت مــن خــالل  للحديث عن 
ــة في  المقاوالتيــة  سياســة الدول
خلق مناصب شغل وفرص جديدة 

للعمل.
تقــى ينظــم من قبــل االتحاد  المل
الجزائرييــن  بــة   للطل الوطنــي 
العــام  االتحــاد  مــع  بالتنســيق 

للتجار والحرفيين .
أنــه  المســؤولة  ذات  وأوضحــت 
ســيعرض خــالل هــذه التظاهرة 
مداخلة حــول خطــة العمل التي  
تعمل  بها دار المقاوالتية بجامعة 
االخوة منتوري باعتبارها ســباقة 
لتأسيس دار المقاوالتية ،و أيضا 
ســتكون فرصة ســانحة لالطالع 

على التجارب الناجحة .
                                 مريم. ب

انقالب شاحنة محملة بصهريج من 
المازوت يف أوالد رحمون بقسنطينة 

سكيكدة :نورالدين.ب

n لقي مســاء أمس طفل مصرعه 
ببلدية الحمادية فــي الجهة الجنوبية 
لواليــة برج بوعريريج و التي تبعد 
بحوالي 12 كلم عن مركز الوالية، 
بعــد ان دهســته ســيارة بالطريــق 
الرابط بين مدينة الحمادية و الطريق 
الوطنــي رقم 45 بالضبط بمحاذات 
عمــارات 300 مســكن، الحــادث 
وقع في حدود الســاعة السادســة و 
النصف مساءا أين كان الطفل البالغ 
من العمر 08 ســنوات كان يتجاوز 

الطريــق حتى دهســته ســيارة من 
نوع بيجــو 208 تم نقله من طرف 
الحمايــة المدنية الــى العيادة متعددة 
الخدمــات ليتــم نقلهم الى مستشــفى 
لخضــر بوزيدي بالبرج، و بعد هلع 
صاحب الســيارة اتجه نحو الطريق 
المعاكس ليصطدم بســيارة من نوع 
بيجــو 207، الحادثة اســفرت على 
مقتل طفل في مقتبل العمر و خسائر 

مادية معتبرة للسيارتين. 
                    مبروك بن الطيب

وفاة طفل دهسا بسيارة يف  بلدية 
الحمادية بربج بوعريريج

n ســجلت المصلحــة الوالئية 
لألمن العمومي و الفرق التابعة 
لهــا بأمــن والية جيجــل خالل 
شــهر أفريــل المنصــرم ، 31 
حادث مــرور جســماني، توفي 
على إثرها شــخص واحد، فيما 
أصيــب 42 شــخصا بجروح، 
حيــث و مــن خــالل المعاينات 
معظــم  أن  و  تبيــن  الميدانيــة 
الحــوادث كانت بســبب العامل 
البشــري والمتمثــل فــي عــدم 
احتــرام الســرعة القانونية عدم 

انتباه السائق داخل األحياء، عدم 
أخذ الحيطة و الحذر من طرف 
السائق أثناء السياقة داخل منطقة 
عمرانية التجــاوزات الخطيرة، 
نقــص خبــرة الســائق، فقــدان 
السيطرة، رفض األولوية، عدم 
أخذ الحيطــة والحذر من طرف 
المشــاة أثناء اجتياز الطريق، و 
شــرود الســائق في حيــن كانت 
بالمركبــة  المرتبطــة  العوامــل 
و المحيــط ســببا فــي الحوادث 

األخرى.  

وفاة شخص واصابة 31 آخرني اثر وقوع 
31 حادث مرور بجيجل
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متفرقات 

تم تسريبها ونشرها عبر مواقع التواصل االجتماعي                                

قوائم المستفيدين من حصة 450 تجزئة ترابية 
بمقرة بالمسيلة تثير استياء السكان

n  فضــح رواد مواقــع التواصــل 
المحلــي  والشــارع  االجتماعــي 
ببلدية مقرة بوالية المســيلة اســرار 
ومهــازل رئيــس المجلــس الشــعبي 
البلدي الســابق، وتم كشف المستور 
ومــا تضمنته قوائم المســتفيدين من 
حصة 450 تجزئة ترابية التي ظلت 
لسنوات تراوح مكانها ومن االسرار.
 فبعــد فضيحة الســكنات االجتماعية 
)416 مســكن( التــي تــم توزيعهــا 
األخــرى  هــي  وتضمنــت  مؤخــرا 
تجــاوزات خطيــرة من بينهــا تواجد 
29 مســتفيدا من أبناء عمومة رئيس 
البلدية السابق وأسماء ميسورة الحال 
وغيرها من التجاوزات ، ها هو نفس 
المســؤول يرتكــب نفــس التجاوزات 
فــي توزيــع التجزئــات الترابية التي 
فضحت عقلية العروشية والمحسوبية 
التــي الفهــا أمثــال هــؤالء  المقيتــة 
المســؤولين ، واستنادا الى ما استقيناه 
مــن المواطنين الغاضبيــن فان قائمة 
العــار البد ان تلغى ويتــم فتح تحقيق 
فيها لكشف اســرارها والغازها حيث 
كانت حصة األســد لبعــض العائالت 
المخصصــة  التجزئــات  ان  بداعــي 
للتوزيع كانت موروثــة عن اجدادهم 
)عروشية ( وليســت لها وثائق ملكية 
او غيرهــا ، لكن رئيــس البلدية ومن 
معه اســتند الى نفس المعطيات ومنح 
حصة األســد لتلك العائالت والغريب 
حســب المواطنيــن ان كل اســرة من 
تلــك العائــالت اســتفاد منهــا اربــع 
وخمــس اشــخاص في البيــت الواحد 
،كما تم منح قطــع أرضية الى فتيات 
عازبــات واخرون من خــارج مدينة 
مقرة كمــا تضمنت أســماء الموتى ، 
ناهيــك عن تواجد أســماء لتجار كبار 
بالمنطقــة لهــم عقــارات  معروفيــن 
وفيالت ويضيــف محدثونا انهم دائما 

يتساءلون لماذا ميسور الحال والتاجر 
ورجــل االعمال بهــذه البلديــة ظلوا 
دوما يزاحمون البســطاء والفقراء في 
السكن والعقار وحتى في قفة رمضان 
وسايرهم في ذلك ضعاف النفوس من 
المســؤولين ، ولماذا يمارس الصمت 
وغض الطرف من والي الوالية على 
كل مــا يحدث في هــذه البلدية ؟ بدليل 
كمــا يقولون ما حصــل من تجاوزات 
فــي قائمــة 416 مســكن اجتماعــي 
والتي تم السكون عنها رغم ان جميع 
الســكان ينتظــرون تصفيتهــا وإعادة 

الحق للفقــراء والبســطاء من طالبي 
الســكن االجتماعي؟ ولماذا قبل ذات 
المســؤول توزيع الســكن من طرف 
رئيس بلدية منتهية واليته وتم اقصائه 
من الترشــح مجددا بشبهة الفساد؟ ثم 
ســمح والي الوالية لنفس المســؤول 
 450 الترابيــة  التجزئــات  بتوزيــع 
قطعــة؟ حيــث كان من االجــدر منح 
ذلــك لرئيــس البلدية الجديــد؟ ولماذا 
كل هــذا الغمــوض وحرمــان حتــى 
رجــال مهنــة المتاعب مــن االطالع 
علــى القوائــم او تعليقهــا للجمهــور 

وهــو حق مكفول دســتوريا؟ ســكان 
مقــرة من الفئات الهشــة في المجتمع 
وجهوا نــداء الى رئيــس الجمهورية 
ووزير الداخليــة والجماعات المحلية 
من اجــل التدخل وفك الغموض الذي 
يكتنــف توزيــع الســكن االجتماعــي 
والتجزئــات الترابيــة ببلديــة مقــرة 
وفضــح كل الممارســات الموروثــة 
عن العهد الســابق وبالتالي تجميد كل 
االســتفادات المشــبوهة وفتح تحقيق 
معمق ومحاســبة كل المتورطين في 

هذه الفضائح.  

n     تمكــن، نهــار أمــس األول 
، عناصر أمــن دائرة نقاوس من 
توقيــف 03 أشــخاص تتــراوح 
أعمارهــم بيــن 24 و 26 ســنة 
مســبوقين قضائيا في حالة تلبس 
بسرقة 04 رؤوس من الماشية  (
أغنام  )من احد المساكن بنقاوس 

ليتم استرجاعها.
يذكر، أن مصالح أمن والية باتنة، 
وكذا مصالح الدرك تعمل جاهدة 

إلحبــاط مصــل هاتــه العمليات 
التي تذال رؤوس الماشــية وتكبح 
عمل هاته العصابات التي تنشــط 
دائمــا في هاته الفترة التي تســبق 
عيد األضحى المبارك في الوقت 
الذي تقوم فيه بتحســيس الموالين 
بضرورة الحيطــة والحذر وعند 
االشــتباه في مثل هاتــه العمليات 

القيام باالتصال بالرقم األخضر
                       محمد حماني 

أمن دائرة نقاوس يحبط عملية رسقة 
قطيع موايش

"كناص" سطيف تدعو المستفيدني من منحة البطالة إىل التقرب 
من مصالحها لالستفادة بطاقة الشفاء 

ــة  نــت مديريــة الوكال n   أعل
الوالئيــة للصنــدوق الوطنــي 
تأمينات االجتماعية للعمال  ل ل
ســطيف،في  لواليــة  االجــراء 
بيان لها،  انه في اطار تمكين 
المستفيدين من منحة البطالة 
تــي تم إقرارهــا، مؤخرا ،من  ال

طــرف الســلطات العمومية ، 
مــن بطاقــة الشــفاء ،بغرض 
بــات،  الطل بجميــع  التكفــل 
فإنهــا تدعو جميــع المعنيين 
ــى هــذه  غيــر الحائزيــن عل
البطاقة من اجــل التقرب من 
اي مركز دفع للحصول عليها 

واالستفادة من خدماتها  .
ــم هــذا ،مــن خــالل ايداع  ويت
ملف بســيط يتضمــن صورة 
الوطنيــة  التعريــف  لبطاقــة 
فيــة  بخل شمســية  وصــورة 
بيضاء او عــن طريق تحميل 
صورتهم عبر حسابهم بفضاء 

الهنــاء على رابــط الكتروني، 
حيــث يتلقون رســالة  نصية 
قصيرة لتمكينهم من اعدادات 
الهنــاء  ــى فضــاء  ال ــوج  الول
قصد االســتفادة من الخدمات 

الرقمية المتاحة .
                 نورالدين بوطغان

أمن باتنة يكشف عملية إدخال قطع 
مخدرات اىل السجن

n     استطاع ،نهار أمس األول 
،عناصــر األمــن الحضري الـ 
12 مــن توقيف شــاب يبلغ من 
العمر 25 ســنة مسبوق قضائيا 
علــى خلفيــة محاولتــه إدخــال 
قطعة مخدرات لمؤسســة إعادة 
التربيــة بحملة 03 و تســليمها 
لشــقيقه النزيل بذات المؤسســة 
حيــث تم إنجــاز ملــف جزائي 
ضده مــع تقديمــه أمــام النيابة 

المحلية

 و فــي قضيــة أخــرى عالجها 
عناصر أمن دائــرة نقاوس  تم 
من خاللها توقيف شــخص يبلغ 
مــن العمــر 25 ســنة بحوزته 
 03 بــوزن  مخــدرات  قطعــة 
غرام ليتبين أن المشتبه به محل 
أمــر بالقبض عن تهمــة جناية 
محاولة القتل ألعمدي مع ســبق 
اإلصــرار و الترصد ليتم تقديم 
الســالفي الذكــر أمــام الجهات 

القضائية المختصة إقليميا.

المسيلة : عبد الحليم بالل  

n     تنظــم فعاليــات االنطــالق 
بواليــة  الحملــة  لهــذه  الرســمي 
سطيف، من مقر الوحدة الرئيسية 
للحماية المدنية امبارك صحراوي 
بحــي الحاســي ســطيف، صباح 
اليوم،وهــذا فــي إطــار الحملــة 
حرائــق  مــن  للوقايــة  الوطنيــة 
والمحاصيــل  النخيــل  الغابــات، 
المرتبطة  واألخطــار  الزراعيــة 
بموسم الصيف واالصطياف للعام 

الجاري 2022.
مــن  موثــوق  مصــدر  وحســب 
مديريــة الحمايــة المدنيــة لوالية 
ســطيف،فان هــذه الحملــة التــي 
يمتــد برنامجهــا األولــي من 15 
مــاي إلــى 15 جــوان 2022، 
تشمل حوالي 118 منطقة السيما 
والفالحية  والمداشرالغابية  القرى 
،عبــر 53 بلدية من الوالية،وهذا 
ميدانيــة  خرجــات  شــكل  فــي 
جواريــة بمعية مصالــح محافظة 
الفالحيــة،  المصالــح  الغابــات، 
الــدرك الوطني، األمــن الوطني، 
للتعــاون  الوطنــي  الصنــدوق 

المعنيــة،  البلديــات  الفالحــي، 
الجمعيات النشــطة فــي المجال، 
موجهــة لفائدة الفالحين وســاكنة 

هذه المناطق.
 تتضمــن الحملة  توزيع مطويات 
للتحســيس والتوعيــة بضــرورة 
تعــاون الجميــع لحمايــة ثرواتنا 
وضــرورة  والفالحيــة،  الغابيــة 
مســاهمتهم في عمليــات التنظيف 
وتجنب الرمي العشوائي للنفايات 
وأهميــة إنجاز األشــغال الوقائية 
وانهائهــا قبــل ارتفــاع درجــات 
الحرارة صيفــا، مع االلتزام بعدم 
اشــعال النار ألي غرض كان أو 
القيــام بأشــغال يمكــن أن تحدث 
شررا يسمح بنشــوب حرائق في 
محيــط المــزارع والغابات، وكذا 
التبليغ عن أي حريق والمســاهمة 
في إخماده قبــل وصول النجدات 
للحد من انتشاره الكارثي،والتجند 
النتشــار  للتصــدي  والتعــاون 
الحرائــق وتســهيل عمــل فــرق 

النجدة المتدخلة.
                  نورالدين بوطغان

انطالق حملة الوقاية من الحرائق 
اليوم بسطيف

السكن االجتمايع بسطيف

اإلفراج عن قائمة بألف مستفيد بعاصمة الوالية

n   أفرجــت، صباح أمس األحد، 
عــن  ســطيف  ــرة  دائ ســلطات 
للمواطنيــن  االســمية  القائمــة 
مــن  لالســتفادة  المرشــحين 
ســكنات عمومية ايجارية على 

مستوى عاصمة الوالية.
 وهــي القائمة التي تضم 1000 
مســتفيد من ســكنات اجتماعية 
معظمهــا بحي عبيــد على، في 
بلديــة  ــى  إل المؤديــة  الطريــق 
الحشيشــية ،جنوبا،.بعد انتظار 
طويــل ،وتحقيقــات معمقــة من 

طرف اللجنة المكلفة بذلك.

وحسب مصدر رسمي من الدائرة 
فــات التي أودعت  ،فان عدد المل
أمام اللجنة بلغت 33الف ملف، 
تم انتقاء 6500 منها تتوفر على 
الشروط القانونية لالستفادة،على 
انه تم ترتيبها حســب االولويات، 
التنظيميــة  للنصــوص  وطبقــا 
لتحديد االكثر حاجة واســتعجاال 

لالستفادة من هذه السكنات.
مؤقتــة  قائمــة  ال ان  ذكــر  كمــا 
وبإمــكان كل مواطــن يــرى انه 
أجحف في حقــه ان يتقدم بطعن 
لدراســة  الواليــة  اللجنــة  أمــام 
الطعن ،وإعــداد القائمة النهائية 

قبل التوزيع الفعلي.

سطيف:نورالدين بوطغان
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دعت فصائل المقاومة الفلسطينية، يوم األحد، بمناسبة 
تحقيق  إلى  الفلسطينية،  للنكبة  الـ74  السنوية  الذكرى 
الوحدة بين جميع المكونات الوطنية، لمواجهة التحديات 
المحدقة بالقضية الفلسطينية، واالنتهاكات الصهيونية، 
وأبرزها  أشكالها،  بكافة  المقاومة  »أن  إلى  مشيرة 

المسلحة، هي الخيار االستراتيجي لتحرير فلسطين«.
وبهذا الصدد، دعت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، 
في بيان أصدرته بالمناسبة، إلى تشكيل »جبهة وطنية، 
نضالية  استراتيجية  وفق  الشعب،  مكونات  كل  تجمع 
الشاملة،  »المقاومة  أن  مؤكدة  التحديات«،  لمواجهة 
لمواجهة  والخيار  السبيل  هي  المسلحة،  مقدمتها  وفي 
الحقوق  النتزاع  وصوال  عدوانه،  ورد  االحتالل 

الوطنية المشروعة«.
وقالت: »ال شرعية وال سيادة لالحتالل على شبر من 
والمسجد  القدس  منها  القلب  وفي  التاريخية،  أرضنا 

األقصى، وسيفشل الشعب كل مخططاته«.
قائلة:  األسرى،  تبادل  قضية  إلى  الحركة  وتطرقت 
أسرانا  خالله  ويتنسم  قادم،  وفاء  في  سيتجدد  »العهد 
قريبا«،  الوطن  أرض  على  الحرية  وأسيراتنا 
الغربية  والقوى  األمريكية  المتحدة  الواليات  محملة 
»المسؤولية التاريخية عن استمرار النكبة الفلسطينية، 
المعايير  ازدواجية  وسياسة  لالحتالل  انحيازهم  جراء 

في التعامل مع القضية«.
بدورها، دعت حركة الجهاد اإلسالمي، في بيان، إلى 

العدو  مواجهة  في  والفصائل  الشعب  وحدة  »تعزيز 
أولوية  المقاومة  جعل  »يجب  وقالت:  الصهيوني«، 
عن  شاغل  يشغلنا  فال  والتيارات،  القوى  لكل  أساسية 
المتواصل في الضفة والقدس  للعدو وإرهابه  التصدي 

وغزة واألرض المحتلة عام 1948«.
سجون  داخل  لألسرى،  عهدها  الحركة  وجددت 
جانبها،  من  تحريرهم«.  على  بـ«العمل  االحتالل، 
طالبت »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«، باإلسراع 
»في تشكيل جبهة المقاومة الموحدة، التي تنظم الفعل 

المقاوم والشامل ضد االحتالل«.
على  العدو  رهان  »فشل  بيانها:  في  الجبهة،  وقالت 
ونتائجه  االنقسام  حالة  فرغم  شعبنا،  وحدة  ضرب 
الميدانية  الوطنية  وحدته  عمد  شعبنا  أن  إال  الكارثية، 
بوصلة  فلسطين  العدو، وجعل  مع  المستمر  باالشتباك 

وعنوانا لهذه الوحدة«.
كما دعت إلى تشكيل »الجبهة العربية الموحدة لمقاومة 

التطبيع ومشاريع التصفية للقضية«.
وفي هذا السياق، قالت حركة األحرار الفلسطينية في 
بيان: »حق العودة مقدس، وال تنازل عنه، والمقاومة 
بكافة أشكالها هي الخيار االستراتيجي للشعب، لتحرير 
أرضه وإفشال مخططات االحتالل وتبديد كل أوهامه 

بالبقاء«.
وأحيى الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، يوم 
األحد، ذكرى النكبة الفلسطينية، التي توافق 15 ماي 
عملية  على  »النكبة«  مصطلح  ويطلق  عام،  كل  من 
تهجير الفلسطينيين، من أراضيهم على يد »عصابات 

صهيونية مسلحة«، عام 1948.
واضطر نحو 800 ألف فلسطيني إلى مغادرة ديارهم، 
عصابات  ارتكبتها  »مذابح  من  هربا  العام،  ذلك  في 
فلسطيني،  ألف   15 نحو  مقتل  إلى  أدت  صهيونية، 

بحسب تقرير حكومي فلسطيني.
ق ـ د

يف ذكرى النكبة الفلسطينية:

فصائل المقاومة تدعو 
إلى الوحدة لمواجهة التحديات 

واالنتهاكات الصهيونية

في  الناتو  حلف  يشهد  أن  المتوقع  من 
المستقبل المنظور موجة جديدة للتوسع، 
االتحاد  تفكك  منذ  السادسة  )وهي 
السوفيتي(، بعدما أعلنت فنلندا والسويد 
شمال  حلف  إلى  االنضمام  نيتهما 

األطلسي.
وتم تأسيس الناتو في الرابع من أبريل 
وهي  دول،   12 بمشاركة   1949
وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة  الواليات 
وكندا  وإيطاليا  والدنمارك  وبلجيكا 
والنرويج  وهولندا  ولوكسمبورغ 

والبرتغال وآيسلندا.

ذلك  منذ  األطلسي  شمال  حلف  وشهد 
ارتفع  للتوسع  موجات  ثماني  الحين 
دولة   30 إلى  أعضائه  عدد  نتيجتها 

حاليا، على النحو التالي:
• الموجة األولى - 18 فيفري 1952 

)اليونان وتركيا(
 1955 ماي   9  - الثانية  الموجة   •

)ألمانيا الغربية(
 1982 ماي   30  - الثالثة  الموجة   •

)إسبانيا(
• الموجة الرابعة - 12 مارس 1999 

)هنغاريا وبولندا وجمهورية التشيك(
• الموجة الخامسة - 29 مارس 2004 
)بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا 

والتفيا وليتوانيا وإستونيا(
• الموجدة السادسة - 1 أفريل 2009 

)ألبانيا وكرواتيا(
 2017 جوان   5  - السابعة  الموجة   •

)الجبل األسود(

 2020 مارس   27 الثامنة  الموجة   •
)مقدونيا الشمالية(

وتصر روسيا على أن توسع الناتو بعد 
تفكك االتحاد السوفيتي في عام 1991 
قدمها  التي  الشفهية  التعهدات  يخالف 
التسعينيات،  أوائل  موسكو  إلى  الغرب 
باإلضافة إلى مبدأ األمن المتكافئ غير 
في  عليه  المنصوص  للتجزئة  القابل 
تم  الذي  األوروبي«  األمن  »ميثاق 
تبنيه ضمن منظمة األمن والتعاون في 

أوروبا.
الناتو  لقوات  اإلجمالي  التعداد  ويقدر 
لما أعلنه  بـ1.9 مليون عسكري، وفقا 
لويد أوستن  الخارجية األمريكي  وزير 

مؤخرا أمام الكونغرس.
الناتو  في  الوحيد  الحليف  آيسلندا  وتعد 
الذي ال توجد لديه قوات نظامية، وكان 
ذلك أحد شروط انضمام هذه الدولة إلى 

الحلف.
حروب الناتو

أجرى  السوفيتي،  االتحاد  تفكك  منذ 
مختلف  في  العمليات  عشرات  الناتو 
وليبيا  يوغوسالفيا  منها  العالم،  أنحاء 
المتوسط  األبيض  والبحر  وأفغانستان 
والعراق والصومال،  اإلفريقي  والقرن 
في بعض الحاالت بالتعاون مع دول من 

خارج الحلف.
القوة  مرة  ألول  الناتو  واستخدم 
 28 في  أخرى  دولة  ضد  العسكرية 
مقاتالت  أربع  أسقط  إذ   1994 فيفري 
حظر  منطقة  خرقها  بدعوى  صربية 
عاصمة  في  مواقع  بقصف  الطيران 

البوسنة سراييفو.
الناتو أول عملية عسكرية  ورسميا نفذ 
تحت اسم »القوة المتعمدة«، عندما شن 
غارات جوية مكثفة على يوغوسالفيا، 
اليورانيوم  قنابل  باستخدام  خصوصا 
المنضب المحرمة دوليا، ما أسفر، وفقا 
مقتل  عن  المحلية،  السلطات  لبيانات 
منهم  األقل،  على  شخص  ألف   5.7

400 طفل.
 2001 أكتوبر  من  السابع  وفي 
أفغانستان  في  الناتو  قوات  تدخلت 
حركة  ضد  موجهة  عسكرية  بحملة 
»طالبان«، وظلت هناك حتى أغسطس 
الحركة،  تمكنت  عندما  الماضي،  العام 
الحلف،  قوات  انسحاب  خلفية  على 
انهيار  بعد  الحكم  سدة  إلى  العودة  من 

الحكومة المدعومة من الغرب.

وتقدر نتائج حرب أفغانستان بـ35 ألف 
لجوء  على  عالوة  األقل،  على  قتيل 

نصف مليون شخص.
تحالف غربي  بدأ   2011 مارس  وفي 
عملية  الناتو  دول  من  غالبا  مؤلف 
القوات  لدعم  ليبيا  في  جوية  عسكرية 
المعارضة لمعمر القذافي، وانتهت هذه 
الحملة عقب مقتل الزعيم الليبي في 20 

أكتوبر 2011.
وباإلضافة إلى سقوط أكثر من 20 ألف 
دورا  ليبيا  في  الناتو  تدخل  لعب  قتيل، 
مباشرا في انهيار مؤسسات الدولة في 
هذا البلد، ما جلب نتائج وخيمة بالنسبة 
للمنطقة وأصبح من أهم عوامل موجة 
العقد  في  أوروبا  التي واجهتها  الهجرة 

الثاني من القرن الـ21.
ق ـ د

كيف تمدد حلف »الناتو« وما هي الحروب التي خاضها؟

أعلن وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن أن المفهوم 
االستراتيجي الجديد الذي من المتوقع أن يتبناه حلف الناتو 
في جوان القادم سيضم بنودا تنص على ضرورة »ردع أي 

عدوان من قبل روسيا«.
مؤتمر صحفي  أثناء  بلينكن  لسان  على  الكالم  هذا  وجاء 
عقده يوم األحد في برلين، في أعقاب اجتماع غير رسمي 

لوزراء خارجية الناتو.
إن  الروسية،  »تاس«  وكالة  عنه  نقلت  لما  وفقا  وقال، 
للناتو  »ركيزة  يشكالن  و«الردع«  »الدفاع«  مفهومي 
ومفهومه االستراتيجي«، مشددا على أن »هذا ما أدى إلى 

تشكيل الحلف« في عام 1949.
وتابع: »يتعلق ذلك على وجه الخصوص بردع أي عدوان 
من قبل روسيا والحماية منه، وأستطيع القول بكل تأكيد إن 

ذلك ينعكس بالكامل في المفهوم االستراتيجي )الجديد(«.
المتحدة  الواليات  كانت  إذا  عما  الكشف  بلينكن  ورفض 
تنتمي إلى الدول في الناتو التي تدعو إلى عدم االعتماد إال 
على مبدأ ردع روسيا في العالقات المستقبلية مع موسكو، 
ولم يرد على سؤال عما إذا كانت واشنطن تعتقد أن الوثيقة 

األساسية المبرمة في عام 1997 لم تعد صالحة.
ورجح أن زعماء حلف شمال األطلسي في القمة المزمع 
أكثر عن  بتفصيل  سيتحدثون  يونيو  في  مدريد  في  عقدها 
رؤية الناتو إزاء عالقاته المستقبلية مع روسيا، مؤكدا أن 
لهذه  التحضيرات  على  خصوصا  سيركز  برلين  اجتماع 

القمة ومخرجاتها، منها المفهوم االستراتيجي.
الوثائق  مسودات  تحضير  على  جار  العمل  أن  وأوضح 
التي ستتمخض عنها القمة القادمة، مشيرا إلى إحراز تقدم 

إيجابي ملموس في هذا السبيل في اليومين األخيرين.
كما أعرب بلينكن عن ثقته بتوصل الناتو إلى إجماع بشأن 
مسألة انضمام فنلندا والسويد إليه، على الرغم من الموقف 

التركي المتشائم بهذا الصدد.
وسيحدد مفهوم الناتو االستراتيجي الجديد أولويات الحلف 
من  المسبوق  غير  التصعيد  خلفية  على  القادمة،  للسنوات 
حدة التوترات بين روسيا والغرب في ظل مواصلة موسكو 
عمليتها العسكرية في أوكرانيا وتقديم حلف شمال األطلسي 

دعما عسكريا مكثفا إلى حكومة كييف.
وتبنى الحلف النسخة الحالية من مفهومه االستراتيجي في 
عام 2010 وهي تصنف روسيا »شريكا«، ومن المتوقع 

أن يتم إلغاء هذا التصنيف في النسخة القادمة.
وأكدت وكالة »بلومبرغ« أن الناتو في مفهومه االستراتيجي 

الجديد قد يصنف سلوك روسيا »تهديدا مباشرا«.
ق ـ د

السفري الرويس لدى واشنطن:

نقول لألمريكيني بحزم
إن روسيا لن ترتاجع أبدا

يف أوكرانيا
 

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن 
القوات الروسية لن تتراجع أبدا في أوكرانيا، وستحقق كل 
األهداف التي تم تحديدها وراء العملية العسكرية الخاصة.

اليف«:  »سولوفيف  لقناة  تصريح  في  أنطونوف  وقال 
على  األقل  على  ووضوح،  بحزم  لألمريكيين  »نقول 
مستوى الدبلوماسيين الروس الذين يعملون هنا، إننا على 
يقين وبشكل قاطع أن روسيا لن تتراجع أبدا في أوكرانيا«.
وأضاف: »نحن مقتنعون تماما بأن جميع المهام التي حددها 

القائد األعلى لقواتنا المسلحة سيتم إنجازها بالكامل«.
وأشار إلى أن »أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة 
يكون  أال  هو  نريده  ما  وواضحة«، مضيفا: »كل  محددة 

هناك تهديد لروسيا من أراضي أوكرانيا«.
وتابع: »األمريكيون يدفعوننا للتفاوض من جميع الجهات، 
ولكن في ظل شروط معينة، وأود أن أذكر ثالثة منها: وقف 
العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وسحب قواتنا إلى 
ما وراء خط 24 فبراير، وتوبة روسيا عن كل ما فعلته«.
ق ـ د

وزير الخارجية األمريكي أنتوين بلينكن: 

مفهوم الناتو االسرتاتيجي 
الجديد يضم بنودا تخص روسيا
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المنتخب  مدرب  بوقرة،  مجيد  أكد 
بشكل  يحضر  أنه  المحلي،  الجزائري 
أفريقيا  أمم  كأس  في  للمشاركة  جدي، 
لالعبين المحليين »شان« التي ستقام في 

الجزائر مطلع 2023. 
لوسائل  تصريحات  في  بوقرة  وقال 
اإلعالم: »نحضر بجدية لمعسكر الشهر 
المقبل إن شاء الله، ونهدف للقيام بدورة 
مصغرة للتحضير لكأس أفريقيا لالعبين 

المحليين التي اقتربت كثيرا«.
المحلي  المنتخب  »تحضير  وأضاف: 
نفقد  انتقاالت،  فترة  ففي كل  ليس سهال، 
خارج  يحترفون  الذين  الالعبين  بعض 
موسعة،  قوائم  أضع  دائما  لذلك  القارة، 
كما فعلت أمام توجو وليبيريا سابقا، حتى 

أجد البديل، لكن ذلك ال يخدمنا دائما«.
وأردف: »تضييع التأهل إلى كأس العالم 
ليس سهال، بالنسبة للجمهور والالعبين، 
النظر  دائما  الحياة، ويجب  لكن هذه هي 

إلى األمام«.
وختم »أتمنى كل الخير للمنتخب األول، 
لقد عشنا لحظات كهذه سابقا وعدنا بشكل 

أقوى«.

رياض  الجزائري  الدولي  الالعب  فشل 
محرز في تسجيل ركلة جزاء  في الدقيقة 
مانشستر  فريقه  مباراة  خالل   85 الـ 

سيتي امام نادي ويست هام .
و تصدى حارس ويست هام ببراعة لكرة 
محرز ليبقي  فابيانسكي  النتيجة متعادلة 
في  أخرى  مرة  محرزيتأسف  جعل  ،ما 
وحتى  زمالئه  من  مساندة  لقي  وقت 

مدربه غوارديوال هذه المرة.

بعد أكرث من شهرني.. 
مرباح يعود

لعرني الرجاء

مرباح،  غايا  الجزائري،  الحارس  عاد 
األحد،  اليوم  الرجاء،  مرمى  في  ليظهر 
أمام سريع وادي زم في الدوري المغربي 

للمحترفين.
رشيد  المدرب  مع  الثانية  للمرة  وذلك 
الطوسي، الذي كان قد ألغى فور حلوله 
في  التدوير  مبدأ  للفريق  الفني  بالجهاز 
المدرب  اعتمده  الذي  المرمى،  حراسة 

البلجيكي السابق، مارك فيلموتس.
وكان آخر ظهور لمرباح مع الرجاء يوم 
تألق  عندما  المنصرم،  آذار  مارس   6
وتصدى لركلة جزاء من نهضة بركان، 
ليتمكن الفريق البيضاوي من العودة فائًزا 

.)2-1(
يوسفية  من  جزاء  ركلة  قبلها  صد  كما 
مجنًبا  المحترفين،  دوري  في  برشيد 

الرجاء الهزيمة.
جلوس  أن  خاصة  مصادر  ورجحت 
االحتياط،  في  الزنيتي  أنس  الحارس 
الديربي  لمباراة  تحضيره  بغرض  جاء 
المرتقبة، في انتظار الكشف عن موعدها.

مغامرات  السبت،  أمس  سطيف،  وفاق  فريق   أنهى 
اإلفريقية2022-،  المنافسة  في  الجزائرية  األندية 
أبطال  لرابطة  نهائي  النصف  الدور  من  بالخروج 
إفريقيا، بعد تعادله في مقابلة العودة التي أقيمت بملعب 

5 جويلية مع نادي األهلي المصري بنتيجة )2-2(.
التي   )4-0( الذهاب  مقابلة  في  الثقيلة  هزيمته  فبعد 
لم  بالقاهرة،  السالم  بملعب  الماضي  األسبوع  جرت 
اللقب  حامل  مجابهة  من  سطيف  وفاق  فريق  يتمكن 
اإلفريقي، ليبقى رغم هذا، أحسن فريق جزائري هذا 
الموسم على الصعيد اإلفريقي بتمكنه من بلوغ الدور 
أندية  المستوى  على  األهم  للمنافسة  النهائي  نصف 

القارية السمراء.
ورغم المشاكل المالية العويصة التي تخبط فيها »النسر 
السطايفي« منذ بداية الموسم، إال انه تمكن من تحدي 
المشاكل و بلغ الدور نصف النهائي من رابطة األبطال 
المنافسة  اختصاصي  احد  إزاحة  من  تمكن  أن  بعد 

الترجي الرياضي التونسي في الدور ربع النهائي.
وفي مواجهة نصف النهائي أمام األهلي المصلي، كان 
الفارق جليا على جميع األصعدة مما أدى إلى توقف 
مشوار منطقي لممثل الجزائر أمام نادي القرن، األهلي 
التأهل  تأشيرة  جدارة،  بكل  اقتطع  الذي  المصري، 

البيضاوي  الوداد  نادي  فيه  سيواجه  الذي  للنهائي 
المغربي في المقابلة النهائية المقررة ليوم 30 مايو 
الجاري بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء. وهو 
الذي  المصري  الطرف  حفيظة  أثار  الذي  المكان 
اعتبر أّن قرار الكونفدرالية اإلفريقية بإقامة النهائي 
ممثل  بحق  عادل  غير  و  مجحف  قرار  بالمغرب 

الكرة المصرية.
بلوزداد،  شباب  فريق  مشوار  يكن  لم  جانبه،  من 
ممثل الجزائر في منافسة رابطة األبطال موفق، بعد 
مغادرته للسباق في الدور ربع النهائي بعد هزيمته 
أمام الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة )0-1( ذهابا 

و )0-0( إيابا.
على  الثانية  للمرة  الجزائر،  بطولة  لقب  حامل  وفشل 
أن  بعد  المنافسة  من  الدور  هذا  اجتياز  في  التوالي 
يّد  على  الدور  نفس  في  السابقة  طبعتها  في  غادرها 

الترجي الرياضي التونسي.
وفي كاس الكونفدرالية، كان اإلخفاق كذلك من نصيب 
شبيبة القبائل الذي توقف مشواره في الدوري التمهيدي 
المتواضع.  اإليسواتني  ليوبارد  نادي  يّد  على  الثاني 
فبعد هزيمة الكناري في مقابلة الذهاب بنتيجة )1-0(، 
تجرع ممثل الجزائر هزيمة في مقابلة العودة بملعب 
نتيجة  في   )1-2( بنتيجة  وزو  بتيزي  نوفمبر  أول 
كان  الشبيبة  فريق  أن  باعتبار  للجميع  مفاجئة  كانت 
قد بلغ نهائي الدورة السابقة التي خسرها أمام الرجاء 

البيضاوي المغربي بنتيجة )1-2(.
بدوره، توقف مشوار فريق شبيبة الساورة في مرحلة 
المجموعات ، بعد فشله في بلوغ الدور الربع نهائي، 
الثالث  المركز  في  المجموعات  دور  انهى  حيث 
من  كل  وراء   ، نقاط  ب10   ) الثانية  )المجموعة 
ب)13  المتصدر  إفريقي  الجنوب  بيراتس  اورالندو 
نقطة( و االتحاد الليبي صاحب المركز الثاني ب)11 

نقطة(.

قيادة  فرصة  محرز  رياض  الجزائري  أهدر 
مضيفه  على  للفوز  سيتي  مانشستر  فريقه 
جمعهما  الذي  اللقاء  في  يونايتد،  هام  وست 
اليوم األحد، في الجولة 37 قبل األخيرة من 

الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وضرب وست هام يونايتد بقوة، وتقدم بهدفين 

في  بوين  جارود  نجمه  أحرزهما  متتاليين 
الدقيقتين )24 و45( من زمن الشوط األول.

بتسجيله  التعادل  سيتي  مانشستر  رد  وأدرك 
جاك  العب  سجله  األول  متتاليين،  هدفين 
الثاني  جاء  بينما   ،49 الدقيقة  في  غراليش 
التشيكي  المدافع  سجله  صديقة«  بـ«نيران 

 69 الدقيقة  في  كوفال  فالديمير 
خطأ في مرماه.

وحصل مانشستر سيتي على ركلة 
جزاء في الدقيقة 85، انبرى لها 
في  أخفق  لكنه  محرز،  رياض 
ترجمتها إلى هدف الفوز، وربما 

حسم اللقب لصالح فريقه.
بنقطة  سيتي  مانشستر  واكتفى 
رفع  التعادل،  هذا  بعد  يتيمة 
نقطة،   90 إلى  رصيده  بها 
عن  نقاط  أربع  بفارق  مبتعدا 
سيحل  الذي  ليفربول،  وصيفه 
ساوثهامبتون  نادي  على  ضيفا 
وسينعش  المقبل،  الثالثاء  يوم 
الفوز  حال  في  آماله  »الريدز« 
حسم  وسيتأجل  خصمه،  على 
الجولة  إلى  »البريميرليغ«  لقب 

األخيرة من الدوري.
هام  وست  رفع  المقابل،  في 
نقطة   56 إلى  رصيده  يونايتد 
ترتيب  جدول  في  السابع  المركز  ويحتل 
الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأنعش 
آماله في انتزاع المركز السادس من مانشستر 

يونايتد، الذي يملك 58 نقطة.
عين الجزائر

أشاد اإلعالم اإلنجليزي، بالنجم المصري محمد صالح جناح وهداف ليفربول 
اإلنجليزي لكرة القدم، بسبب لفتة طيبة تجاه مؤمن زكريا زميله السابق في 

منتخب مصر، ووسط ترحيب من العبي »الريدز«.
ودعا صالح زميله مؤمن زكريا لحضور مباراة ليفربول مع تشيلسي يوم 
أمس السبت، في نهائي كأس االتحاد اإلنجليزي، قبل أن يطلب منه االحتفال 
معه رفقة الالعبين في غرفة تغيير المالبس »للريدز« عقب مراسم التتويج.
ونشر نادي ليفربول مقطع فيديو عبر حسابه على موقع »تويتر« الحتفاالت 
العبي فريق »الريدز« وأهازيجهم أثناء احتفالهم بلقب المسابقة األعرق في 

التاريخ، في غرفة تغيير المالبس، ويتوسطهم مؤمن زكريا.
في  صالح  احتفال  على  الشهيرة،  البريطانية  صن«  »ذا  صحيفة  وعلقت 
عنوان تقريرها الرئيسي على صفحتها عبر اإلنترنت قائلة »سوبر صالح«.
االتحاد  بكأس  يحتفلون  ليفربول  ونجوم  األنيق  صالح  »سوبر  وأضافت: 
اإلنجليزي مع زميل )مو( السابق في منتخب مصر، الذي يعاني من التصلب 

الجانبي الضموري«.
وكتب  صالح،  لفتة  على  الجماهير  تعليقات  من  جزءا  الصحيفة  ونشرت 

أحدهم: »ما فعله صالح مع مؤمن زكريا يظهر ما هي كرة القدم حقا«.
قام  حيث  محمد صالح«،  للنجم  كضيف  زكريا  مؤمن  »تواجد  وأضافت: 
بنشر الفيديو الذي يظهر فيه الالعب المصري على كرسي متحرك، يحمل 

كأس االتحاد اإلنجليزي«.
وسلط موقع »give me sport« اإلنجليزي الشهير، الضوء على ما قام 
به صالح، قائال: »صالح أشرك مؤمن زكريا في احتفاالت تتويج ليفربول 

باللقب«.
وأكد أن »احتفاالت صالح تميزت بوجود عنصر استثنائي هو زميله مؤمن 
زكريا، ورغم تعرضه لإلصابة في المباريات فإن )مو( ظهر بشكل كبير في 

االحتفاالت عقب المباراة«.
صديق  للفريق  »انضم  بقولها:  فعلقت  البريطانية،  »ميرور«  صحيفة  أما 
والذي  زكريا،  مؤمن  السابق  الدولي  مصر  منتخب  العب  الطيب،  صالح 
شخص في عام 2020 أنه يعاني من التصلب الجانبي الضموري وهو ما 

أدى العتزاله كرة القدم«.
وأكملت »في لحظة حماسية، حمل زكريا كأس االتحاد اإلنجليزي والعبي 

ليفربول يغنون ويرقصون من حوله«.
فترة طويلة،  منذ  المالعب  أبعده عن  نادر  يعاني مؤمن زكريا من مرض 
جعل  ما  وهو  طبيعي،  بشكل  القدم  كرة  ممارسة  على  قدرته  عدم  في ظل 
صالح يدعوه لحضور نهائي كأس إنجلترا ويطلب منه االحتفال مع العبي 

»الريدز«.
حالته  تشخيص  يتم  أن  قبل   2018 منذ  مباراة  أي  في  زكريا  يشارك  ولم 
في 2020 ويضطر للجلوس على كرسي متحرك، لكن هذا لم يمنع العبي 
ليفربول من االحتفال مع زكريا كأنه واحد منهم حيث سمحوا له بحمل كأس 

االتحاد اإلنجليزي.
وكاالت

ليفربول ينشر فيديو رائعا 
الحتفاالت العبيه مع مؤمن 
زكريا.. والصحافة اإلنجليزية 

تشيد بصالح

غلطة الشاطر بألف..
رياض محرز ينعش آمال ليفربول

المنافسات اإلفريقية لما بين األندية 2021/ 
2022: حصيلة متباينة لألندية الجزائرية

 ...  أخبــار محرتفينا 

القدم،  لكرة  اإلسباني  أتلتيكو مدريد  نادي  أعلن 
مهاجمه  رحيل  رسمي  بيان  في  األحد،  اليوم 
نهاية  عقب  سواريز،  لويس  األوروغواياني، 
بيان  في  مدريد،  أتلتيكو  وقال  الحالي.  الموسم 
»تويتر«،:  موقع  على  الرسمي  حسابه  عبر 
مساء  إشبيلية،  ضد  المواجهة  نهاية  »عقب 
واندا  ملعب  في  سواريز  بتوديع  سنقوم  اليوم، 

ميتروبوليتانو«.
بهذا  »سنقوم  بالنكوس«:  »الروخي  وأضاف 
مع  عقده  أن  حيث  لسواريز  الخاص  الوداع 

الفريق ينتهي في 30 يونيو المقبل«.
األحد،  اليوم  مساء  مدريد،  أتلتيكو  ويستضيف 
فريق  ميتروبوليتانو«،  »واندا  ملعبه  على 
قبل  الـ37  الجولة  مباريات  قمة  في  إشبيلية، 
األخيرة من الدوري. وأشارت تقارير صحفية، 
إلى أن سواريز عرض نفسه على ناديه السابق 

برشلونة للعودة له في الصيف المقبل.
وانتقل سواريز، البالغ من العمر 35 عاما، إلى 
أتلتيكو مدريد صيف 2020 قادما من برشلونة 
السابق،  الكتالوني  الفريق  مدرب  قرار  بعد 

الهولندي رونالد كومان باالستغناء عنه.
وشارك لويس سواريز في 81 مباراة بقميص 
»الروخي بالنكوس« في كل المسابقات، وأحرز 
خاللها 34 هدفا، وصنع 6 أهداف أخرى، وقاد 
في موسمه األول أتلتيكو مدريد إلى التتويج بلقب 

بطل الدوري اإلسباني.
وكاالت 

محرز يضيع ركلة 
جزاء ويحرم السيتي 

من فوزمهم 

ضيفه  على  ثمينا  فوزا  توتنهام  فريق  حقق 
بيرنلي )0-1(، في المباراة التي جرت بينهما 
 37 الجولة  مباريات  افتتاح  في  األحد،  اليوم 
الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  من  األخيرة  قبل 

لكرة القدم.
هذا  في  بالفضل  األرض  أصحاب  ويدين 
أحرز  الذي  كين  هاري  للنجم  الهام  االنتصار 
ضربة  من  »للسبيرز«  الوحيد  الفوز  هدف 
جزاء في الوقت الضائع من زمن الشوط األول 
للقاء على استاد »توتنهام هوتسبير« بالعاصمة 

لندن.
ورفع هاري كين رصيده إلى 16 هدفا وانفرد 
وأصبح  الهدافين،  ترتيب  في  الرابع  بالمركز 
على بعد هدفين من النجم البرتغالي كريستيانو 
صاحب  يونايتد،  مانشستر  مهاجم  رونالدو، 
المصري  يتصدر النجم  بينما  الثالث،  المركز 
الهدافين  قائمة  ليفربول،  صالح مهاجم  محمد 
واحد  هدف  بفارق  ويليه  هدفا،   22 برصيد 
الذي  سون،  مين  هيونغ  الجنوبي  الكوري 
رقم  معادلة  وبالتالي  الشباك،  هز  في  أخفق 

»الفرعون« المصري هداف«البريميرليغ«.
وتقدم  نقطة،   68 إلى  رصيده  توتنهام  ورفع 
ترتيب  جدول  غفي  الرابع  المركز  إلى 
الدوري المؤهل للمشاركة في دوري األبطال 
متجاوزا  المقبل،  الموسم  ليغ«  »التشامبيونز 

أرسنال،  اللدود  ومنافسه  جاره  نقطتين  بفارق 
غدا  يونايتد  نيوكاسل  على  ضيفا  يحل  الذي 

األحد، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.
هذه  بعد  بيرنلي  رصيد  توقف  المقابل،  في 
المركز  في  وبقي  نقطة،   34 عند  الهزيمة 

السابع عشر، ويواجه شبح الهبوط.
روسيا اليوم

سون يفشل في معادلة رقم صالح رغم 
فوز توتنهام

رئيس بايرن ميونخ يوجه رسالة شديدة اللهجة 
لنجمه ليفاندوفسكي 

القدم، هربرت هاينر، رسالة حادة إلى  الدوري األلماني لكرة  وجه رئيس بايرن ميونخ بطل 
مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بشأن مستقبله مع العمالق البافاري.

في صيف  ميونخ  بايرن  مع  عاما،   33 العمر  من  البالغ  ليفاندوفسكي،  روبرت  عقد  وينتهي 
2023. وأعلن ليفاندوفسكي، يوم أمس السبت، رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ، وزعمت 

العديد من التقارير أن المهاجم البولندي لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.
األخيرة  الجولة  في  البافاري  لناديه  األخيرة  المباراة  بعد  »سكاي«  لشبكة  ليفاندوفسكي  وقال 
)المدير  أبلغت  أنني  أؤكد  أن  »أستطيع   :)2-2( فولفسبورغ  مضيفه  أمام  »للبوندسليغا« 
الرياضي( حسن صالحميدجيتش، وأعتقد أنه يجب على الطرفين التفكير في المستقبل وإيجاد 
الحل األفضل«. وقال هاينر، في تصريحات لقناة »سبورت 1« األلمانية: »ليفاندوفسكي لديه 
عقد حتى 30 يونيو 2023 وسيلعب معنا حتى ذلك الحين«.

توقع  عندما  أنه  أعلم  االحترافية  مسيرتي  »طوال  وأضاف: 
عقدا فإن مضمونه يكون ملزما للطرفين، لذا ال يمكننا التحدث 

أننا سنجبر شخصا ما على الوفاء بالعقد الخاص به«.
بينما فجر ليفاندوفسكي مفاجأة من العيار الثقيل، في تصريحات 
ميونخ  بايرن  من  عرضا  أتلق  »لم  بقوله:  »بيلد«،  لصحيفة 
لتجديد العقد، وقررت الرحيل.. نحن بحاجة إليجاد أنسب حل 

بالنسبة لي وللنادي«.
وكاالت

الغامبي غاساما يعود 
ويتوّرط يف فضيحة 

تحكيمية أخرى
عاد الحكم الغامبي بكاري غاساما مساء األحد، لِيتوّرط 

في فضيحة أخرى تفوح منها روائح الفساد.
أورلندو  نادي  مباراة  غاساما  بكاري  الحكم  وأدار 
بيراتس الجنوب إفريقي وضيفه أهلي طرابلس الليبي، 

ِبرسم إياب نصف نهائي كأس “الكاف”.
من  الليبي  طربلس  أهلي  فريق  غاساما  الحكم  وحرم 
ركلَتي جزاء ال غبار عليهما في الدقيقَتين الـ 10 والـ 
لّما  إحداهما  سلبا:  متعادلة  النتيجة  كانت  وحينها   ،16
الفريق  عمليات  منطقة  داخل  األهلي  العب  ُعرقل 
المنافس، واألخرى لمس أحد العبي أورلندو بيراتس 
تُظهره صور  كما  مرماه.  من  مقربة  على  ِبيده  للكرة 

أشرطة الفيديو الُمدرجة أدناه.
ولم يستسلم العبو أهلي طرابلس الليبي اِلنحياز الحكم 
الغامبي، وتمّكنوا من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الـ 
89، لكن لم يكن كافيا للتأّهل. ذلك أن فريق أورلندو 
الذهاب  لقاء  في  فاز  قد  كان  إفريقي  الجنوب  بيراتس 

خارج القواعد، ِبثنائية نظيفة.

أتلتيكو مدريد
يعلن رحيل سواريز 

رسميا.. هل يعود إىل 
برشلونة؟

ميالن يضع قدما على 
منصة التتويج

حقق فريق ميالن فوزا ثمينا على ضيفه أتاالنتا بهدفين من دون رد في المباراة 
الـ37 قبل  الجولة  اليوم األحد، وذلك في إطار منافسات  التي جمعتهما مساء 

األخيرة من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وأحرز هدفي »الروسونيري« كل من المهاجم البرتغالي رفائيل لياو، والمدافع 
الفرنسي ثيو هيرنانديز في الدقيقتين )57، و75( على الترتيب من زمن اللقاء 
الذي أقيم على ملعب »جوزيبي مياتزا« بضواحي سان سيرو في مدينة ميالنو.
وحقق ميالن بذلك انتصاره الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 83 نقطة، 
ويبتعد في صدارة الدوري بفارق 5 نقاط عن جاره اللدود ووصيفه إنتر ميالن، 

الذي يحل ضيفا على فريق كالياري في وقت الحق من مساء اليوم أيضا.
في حين توقف رصيد أتاالنتا عند 59 نقطة، وبقي في المرتبة الثامنة على سلم 

ترتيب الدوري »الكالتشيو«.

غوار ديوال بعد أن 
ضيع محرز ركلة الجزاء 

..رياض سيجلب أمام 
أستون فيال 

بيب  اإلسباني  للمدرب  تصريحات  في 
و  سيتي  مانشستر  مباراة  عقب  غوارديوال 
ويست هام تكلم فيها عن ركلة الجزاء التي 
أضاعها قائد المنتخب الوطني رياض محرز 

في اللحظات االخيرة من مباراة اليوم .
و قال غوارديوال في تصريحات لقناة سكاي 
التأخر  بعد  رائعة  عودة  كانت   : سبورت 
ب0-2، ويجب اإلشادة بالالعبين على القيام 
التي دافعوا  الفريق وبالطريقة  أمام هذا  بها 

بها.
سجلنا  تجاه  شعور  لدي  ليس   : تابع  و 
كان  رياض  الجزاء،  ركالت  مع  الضعيف 
استثنائًيا هذا الموسم، ال يهم ما حدث الموسم 
 50 منذ  حدث  ماذا  أعرف  ال  الماضي، 
عاًما، في المباراة المقبلة )أمام أستون فيال( 

سيسجل رياض

رئيس األهيل المرصي يشيد بحفاوة االستقبال 
ويثني عىل الجمهور الجزائري 

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي األهلي المصري، رسالة شكر إلدارة نادي وفاق سطيف والجماهير الجزائرية، على حفاوة 
االستقبال والروح الرياضة التي رافقت مباراة الفريقين.

وجاء في رسالة نشرها النادي: وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، الشكر والتحية إلى نادي وفاق سطيف وإدارته 
وجماهير الجزائر الشقيقة، على ما القته بعثة األهلي من اهتمام ورعاية طوال فترة وجودها هناك. وأضاف أن البعثة تم استقبالها 

بحفاوة شديدة وكرم ضيافة، وهذا ليس بجديد على الشعب الجزائري الشقيق.



عين على الرياضة

نوفاك دجوكوفيتش  الصربي  توج 
بلقب  العالم  على  األول  المصنف 
للتنس،  المفتوحة  روما  بطولة 
اليوناني ستيفانوس  تخطيه  بعد 
تسيتسيباس في النهائي 0-6 و 7-6 

)5-7( اليوم األحد.
واستغرق النهائي ساعة و36 دقيقة 
ليتوج نولي بأول لقب له في موسم 
2022 والسادس له في روما، وذلك 
قبل أسبوع من انطالق بطولة روالن 

غاروس الفرنسية.
رقم  دجوكوفيتش باللقب  وفاز 
ببطوالت  الـ38  و  عام  بشكل   87

الماسترز 1000 نقطة.
مستواه  إلى  »نولي« عودته  وأكد 
التوقف  من  عدة  أشهر  بعد  السابق 
المضاد  اللقاح  تلقيه  عدم  بسبب 
من  ومنعه  كورونا  لفيروس 

المشاركة في عدة دورات.
أقوم  »كنت  دجوكوفيتش  قال 
األسبوعين  خالل  مستواي  ببناء 
السنوات  غرار  وعلى  الماضيين، 
أفضل  أن  أعرف  كنت  السابقة 
الترابية  المالعب  على  لي  مستوى 
من  قريب  وقت  في  يأتي  ما  عادة 

)دورة( روما«.

يكون  أن  يمكن  ال  »لذلك  وتابع 
الوقت أفضل من القدوم إلى روالن 

غاروس بلقب«.
الصربي  بين  المباراة  واعتبرت 
العام  لنهائي  إعادة  واليوناني 
الماضي في بطولة فرنسا المفتوحة، 
لكن من دون أن ترافقها االثارة التي 
كانت حاضرة على مالعب روالن 
 5 بعد  وانتهت  باريس  في  غاروس 

مجموعات لصالح دجوكوفيتش.
في  البقاء  دجوكوفيتش ضمن  وكان 
المحترفين  الالعبين  ترتيب  صدارة 
لالسبوع  القياسي  رقمه  وتمديد 

األلف  لفوزه  تحقيقه  عقب   370
النروجي  بمواجهة  مسيرته  في 
كاسبر رود السبت في الدور نصف 
مقفل  ناٍد  ضمن  ليدخل  النهائي، 
القياسي  الرقم  صاحب  أمثال  يضم 
األميركي جيمي كونورز )1.274 
فيدرر  روجيه  والسويسري  فوزاً( 
لندل  إيفان  والتشيكي-االميركي 

ونادال.
في  صعوبة  الصربي  يواجه  ولم 
كان  الذي  تسيتسيباس  على  الفوز 
الذهبي في دورة  المربع  إلى  وصل 
زال  وما  الماضي  االسبوع  مدريد 
يتصدر قائمة الالعبين كاألكثر فوزاً 
الحالي  العام  مطلع  منذ  بالدورات 

باحرازه أربعة ألقاب.
مونتي  في  المتوج  اليوناني  واحتاج 
لنصف  نيسان/أبريل  في  كارلو 
لم  بعدما  اللقاء  أجواء  لدخول  ساعة 
الصربي  الرد على  على  قادراً  يكن 
في المجموعة األولى ليخسرها بستة 
يترك  لم  فيما  رد،  دون  من  أشواط 
ديوكوفيتش سوى 10 نقاط لمنافسه.
رفع  الثانية،  المجموعة  في 
وقت  في  مستواه  من  تسيتسيباس 
ليتقدم  تركيزه  الصربي  خسر 
استعاد  »نولي«  أن  غير   ،3-1
الترابية  المالعب  المبادرة  على 
إرسال  ليكسر  المعتادة  وصالبته 
فالمباراة  المجموع  ويحرز  منافسه 
نهائي   12 في  سادس  بلقب  ويتوج 

في روما.
بيين سبورت

اإلثنين 16 ماي 2022 م
الموافق لـ 15 شوال 1443 هـ
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تنس
دجوكوفيتش يتوج

 ببطولة روما
المالكم الرويس كوفاليف 

"العائد" يلحق الهزيمة األوىل 
بالبلغاري بوليف

 )WBO( الثقيل  الخفيف  للوزن  العالمية  المالكمة  منظمة  بطل  غلب 
السابق، الروسي سيرغي كوفاليف، على متحديه البلغاري ترفيل بوليف 

في النزال الذي جمعهما يوم السبت، في أمريكا.
بواقع  الحكام،  جميع  بقرار  بالنقاط  بوليف  من هزيمة  كوفاليف  وتمكن 
جوالت   10 من  تألف  الذي  النزال  في   )98-92  ،98-92  ،97-93(
الثقيل، وأقيم في لوس أنجلوس بوالية كاليفورنيا  في فئة الوزن الخفيف 

األمريكية.
وعاد كوفاليف إلى حلبات المالكمات ألول مرة من 2 نوفمبر 2019، 
عقب خسارته أمام البطل المكسيكي ساؤول ألفاريز »كانيللو« بالضربة 

القاضية في الجولة الحادية عشرة.
مسيرته  خالل  الـ35  انتصاره  عاما(   39( كوفاليف  سيرغي  وحقق 
واحد  تعادل  مقابل  القاضية(،  بالضربة  منها   29( اآلن  حتى  االحترافية 

وأربع هزائم.
الهزيمة األولى في  المقابل، تجرع ترفيل بوليف )39 عاما( مرارة  في 

مسيرته االحترافية حتى اآلن، بعد 16 انتصارا على التوالي.
روسيا اليوم 

وضعت النجمة البولندي الصاعدة، إيغا شفيونتيك، 
أنس  التونسية،  النجمة  انتصارات  لسلسلة  حدا 
جابر، وحرمتها من الفوز بلقب بطولة روما للتنس 
للسيدات من فئة 1000 نقطة. وتغلبت شفيونتيك 
على أنس جابر بمجموعتين من دون رد، وبنتيجة 
واحدة: )2-6( و)2-6( في المباراة النهائية التي 

جمعتهما أمس  األحد.
من  عالميا،  األولى  المصنفة  شفيونتيك،  وتمكنت 
»للماسترز«،  روما  بطولة  في  بلقبها  االحتفاظ 
والفوز بخمسة ألقاب متتالية خالل مسيرتها، وتمديد 

سلسلة انتصاراتها إلى 28 مباراة.
 20 العمر  من  البالغة  البولندية،  النجمة  وفاجأت 
عاما، عالم التنس بفوزها ببطولة فرنسا المفتوحة 

عام 2020، في وقت كانت تحتل فيه المرتبة 54 
في التصنيف العالمي لالعبات.

وتسعى شفيونتيك للفوز بلقب ثان في بطولة روالن 
الكبرى  البطوالت  ثاني  تنطلق  عندما  غاروس 
أنس  حققت  المقابل،  في  المقبل.  األحد  العام  لهذا 
فوزا   11 بلغت  االنتصارات  من  سلسلة  جابر 
الرياضية،  مسيرتها  في  سلسلة  كأفضل  متتاليا، 
ببطولة  فوزها  بعد  النهائية  المباراة  إلى  ووصلت 
مدريد المفتوحة األسبوع الماضي. يذكر أن النجمة 
التونسية أصبحت رابع العبة تصل لنهائي بطولتي 
دينارا  الروسية  بعد  نفسه  العام  في  مدريد وروما 
سافينا 2009، واألمريكية سيرينا ويليامز 2013، 
والرومانية سيمونا هاليب سنة 2017.     وكاالت

أنس جابر تخفق في التتويج بلقب »ملكة« روما 

الدولي  المالكمة  التحاد  رئيسا  كريمليف،  عمر  الروسي،  انتخاب  أعيد 
»IBA«، بحسب ما أفاد المكتب الصحفي للمنظمة.

وقال االتحاد الدولي للمالكمة في بيان، إن كريمليف انتخب لرئاسة االتحاد 
لوالية جديدة، خالل اجتماع استثنائي للجمعية العمومية لالتحاد، أمس السبت، 

في مدينة إسطنبول التركية.
وكان كريمليف، المرشح الوحيد لهذا المنصب، بعدما قضت وحدة النزاهة في 
االتحاد الدولي للمالكمة بعدم أهلية المرشح اآلخر الوحيد الذي كان يتنافس 

معه، الهولندي بوريس فان دير فورست.
أكثر  المالكمة  جعل  في  للمالكمة،  الدولي  لالتحاد  الرئيسية  المهمة  وتتمثل 

شعبية، بحيث يتم الحديث عنها في كل زاوية.
وقال كريمليف في هذا الصدد خالل مؤتمر صحفي عقده بعد إعادة انتخابه: 
»لقد نجحنا في جذب الرعاة إلى االتحاد الدولي للمالكمة لجعله أحد أفضل 

االتحادات«.
أكاديميات  فتح  ونريد  المالكمين  أجل  من  شيء  بكل  نقوم  »نحن  وأكمل: 

للمالكمة في جميع القارات«.
سبور بوكس

بوعالم  رميساء  الجزائرية  المالكمة  أقصيت 
اليوم األحد في الدور ثمن النهائي للطبعة ال12 
المتواصلة  )سيدات(  للمالكمة  إفريقيا  بطولة  من 
امام  انهزامها  عقب  اسطنبول،  بمدينة  فعالياتها 

التركية كاكيركلو بروسي ناز )0-5(.
اقتطعت  قد  كلغ(،   63( خليف  ايمان  وكانت 
تأشيرة التأهل إلى الدور ربع  النهائي على حساب 
من  بقرار  بياتريس  روزينتال  الليتوانية  منافستها 

الحكم، عند نهاية الجولة الثانية.
وتواجه ابنة مدينة تيارت خليف، يوم غد االثنين 
ستجمع  التي  المنازلة  من  الفائزة  )00ر12سا(، 

بين التركية اوزر غيزام و اليونانية اولغا بافلينا.

الدور  الى  الماضي  االربعاء  يوم  خليف  وتاهلت 
األول على حساب منافستها الكازاخستانية ابيكييفا 
عايدة بنتيجة )0-5(، بينما تغلبت رميساء بوعالم 

على اليابانية شينوهارا هيكارو بنتيجة )4-1(.
،المدرجة  واألخيرة  الثالثة  الجزائرية  وستتحدى 
كلغ(   66( شايب  اشراق  المنافسة،  هذه  في 

الكورية شوا اوغان هذا األمسية.
االربعاء  يوم  جرى  الذي  األول  الدور  وفي 
بيرز  الفنزويلية  على  شايب  فازت  الماضي، 
من  بقرار  الثانية  الجولة  نهاية  عند  كاماكارو 
الحكم .وفي حالة التأهل  الى الدور ربع النهائي 
، تالقي شايب يوم االثنين ) 00ر16سا(، الفائز 

من المنازلة بين البولونية  كيليجسكا انيتا و الهندية 
بورو انغوشييتا.

)فئة  فتيحة منصوري  أقصيت   من جهة أخرى، 
بعد  كلغ   48 لوزن  األول  الدور  من  كلغ(،   48
انهزامها أمام الفنزويلية كادينو روخاس تايونيس 

.)0-5(
للمالكمة  النسوية  العالم  بطولة  فعاليات  وافتتحت 
يوم األحد من قبل رئيس االتحادية الدولية للعبة، 
 310 بلغت  قياسية  بمشاركة  كريمالف،  أومار 
تتنافسن  الجزائر و  73 دولة منها  مالكمة تمثلن 

عبر 12 فئة وزنية.
وأج

انتخاب الروسي 
كريمليف رئيسا لالتحاد 

الدولي للمالكمة

مونديال السيدات 2022 : إقصاء الجزائرية 
رميساء بوعالم في ثمن النهائي

أحرز اإليطالي إينيا باستيا نيني لقب جائزة فرنسا 
الكبرى الجولة السابعة من بطولة العالم للدراجات 

النارية موتو جي بي.
دراج فريق غريسيني ريسينغ ورغم انطالقته من 
المركز الخامس،  نجح في اقتناص المركز األول 

قبل سبع لفات من نهاية السباق، وأنهاه في الصدارة 
بزمن وقدره إحدى وأربعون دقيقة وأربع وثالثون 
ثانية وستمئة وثالثة عشر جزءاً باأللف من الثانية، 
متفوقاً على األسترالي »جاك ميلر« الذي حّل في 
إيسبيرغارو«  »أليش  واإلسباني  الثاني،  المركز 

الذي جاء ثالثاً.
الفوز هو الثالث لباستيا نيني هذا الموسم، وقد أبقاه 
ثالثاً في الترتيب العام خلف »فابيو كوارتارارو« 

المتصدر و«إيسبيرغارو« الثاني. 
عين الجزائر 

رياضات ميكانيكية  / باستيا نيني ينال لقب جائزة فرنسا الكبرى



فعاليـات  فـي  مشـاركون  دعـا 
الوعـدة السـنوية للولـي الصالـح 
التـي  الهيبـاوي  عبـد هللا  مـوالي 
ببلديـة  الزاويـة  بمقـر  نظمـت 
أبالسـة )60 كلـم عـن تمنراسـت( 
إلـى التالحم ونبـذ التفرقة وتعزيز 

اإلجتماعـي. التماسـك  أسـس 
الشـيخ  الصـدد  هـذا  فـي  وأكـد 
أحـد  الرحمـان  عبـد  برماكـي 
الوعـدة  أن  الزاويـة  هـذه  أتبـاع 
مـوالي  الصالـح  للولـي  السـنوية 
اختتمـت  التـي  عبـد هللا  الهيبـاوي 
وقائعهـا مسـاء أول أمـس السـبت 
ونبـذ  الشـمل  لجمـع  "ملتقـى  تعـد 
البيـن  ذات  وإصـاح  الخافـات 
بيـن  التاحـم  أواصـر  وتقويـة 
سـاكنة منطقـة األهقـار والضيوف 
بخصـال  للتذكيـر  إليهـا  الوافديـن 
هللا  عبـد  مـوالي  الصالـح  الولـي 

لهيبـاوي". ا
وتابـع الحضـور الذيـن وفـدوا من 
مختلـف مناطـق الواليـة وخارجها 
-خـال هـذه التظاهـرة االجتماعية 
دينيـة  محاضـرات  السـنوية- 
مـن  متدخلـون  فيهـا  حـث  التـي 
ضـرورة  علـى  وأعيـان  مشـايخ 
وتعزيـز  الصفـوف  توحيـد 
والتآخـي  التضامـن  أواصـر 
والتحلـي  المجتمـع،  أفـراد  بيـن 
أسـس  لحمايـة  المسـؤولية  بـروح 

اإلجتماعـي. االسـتقرار 
قـراءة  المناسـبة  بـذات  وتمـت 
الكريـم(  القـرآن  )ختـم  السـلكة 
معركـة  شـهداء  أرواح  علـى 
تينسـا )7 مـاي1902(، حيـث تـم 
التذكيـر بخصـال وفضـل الشـهداء 
علـى  الحفـاظ  فـي  والمجاهديـن 
الجميـع  يرفـع  أن  قبـل  الوطـن، 
أكـف الضراعـة إلـى المولـى عـز 
وجـل لينعـم بهطـول أمطـار الخير 
والنمـاء لتجـاوز ظاهـرة الجفـاف 

المنطقـة. تجتـاح  التـي 
وشـهدت منطقـة داغمولـي الواقعة 
فعاليـات  أبالسـة  بلديـة  بإقليـم 
هـذه الوعـدة السـنوية علـى مـدار 
مكثـف  بحضـور  كامليـن  يوميـن 
بلديـات  مختلـف  مـن  للمواطنيـن 
الواليـة ومـن الواليـات المجاورة، 
حيـث نصبـت عديـد الخيم بشـعاب 

المنطقـة. وادي  وسـرير 
السـنوية  المناسـبة  هـذه  وتعتبـر 
سـنة  إحياءهـا  فـي  شـرع  التـي 

يجمـع  اجتماعيـا  حدثـا   ،1921
كافـة قبائـل األهقـار وتمتـزج فيـه 
ثقافيـة  بمشـاهد  العـادات  أجـواء 
الفلكلـور  مـن  وصـور  وتراثيـة 
البـارود  فـرق  تصنعهـا  التـي 
بمختلـف  الشـعبية  واألهازيـج 

. عهـا طبو
الصالـح  الولـي  زاويـة  وعـدة 
الهيبـاوي  هللا  عبـد  مـوالي 
التاحـم  إلـى  الدعـوة  باألهقـار: 
االجتماعـي. التماسـك  وتعزيـز 
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أمن والية الجزائر يوقف شخصا 
انتحل صفة هيئة نظامية 

وينصب على كبار السن
n    تمكنت مصالح أمن والية 
ــر، ممثلة في المقاطعة  الجزائ
القضائيــة  للشــرطة  وســط 
بالتنســيق مع مصلحة شرطة 
لمينــاء  البحريــة  الحــدود 
ــر، من توقيف شــخص  الجزائ
انتحــل صفــة هيئــة نظاميــة 
الســلكي  جهــاز  باســتعمال 
الحيــز  ــى  إل دخــول  وشــارة 

المينائي مزورين.
وأوضح المازم أول للشــرطة، 
مزاني حســين ســيف اإلسام، 
أن المشــتبه به "قام باالستياء 
ــة  يــة بالعمل ــغ مال ال ــى مب عل
الصعبــة بعــد ترصــد ضحايا 

مغتربين من كبار السن".
ــى أنه، بعد اســتيفاء  وأشــار إل
قانونية تم  جميــع اإلجــراءات ال
تقديم المشــتبه فيه أمام السيد 
المختصة  الجمهوريــة  وكيــل 

إقليميا.
وفي ســياق آخــر، تمكنت ذات 
المصالح، ممثلة في المقاطعة 
وسط بالفرقة الجنائية - يضيف 
المــازم أول- مــن "وضــع حد 
لشــبكة مختصة فــي التزوير 

واســتعمال المزور فــي وثائق 
إداريــة، النصــب واالحتيــال، 
انتحــال صفة وخيانــة األمانة، 
متكونــة مــن ثاثة أشــخاص 
تتــراوح أعمارهــم مــا بين 25 
و35 ســنة مســبوقين قضائيا 

وينحدرون من والية الجزائر".
ــوم  تق "الشــبكة  أن  وأضــاف 
بتزوير ســندات طلبيات لشراء 
أجهزة اإلعام اآللي وكذا جميع 
الوثائــق الخاصــة بهــا وهــذا 

باستهداف شركات خاصة".
وكيــل  الســيد  إخطــار  وبعــد 
الجمهوريــة المختص إقليميا، 
تمكنــت المصالح نفســها من 
"توقيــف أعضاء هذه الشــبكة 
تــي نصبت على 4 شــركات  ال
خاصــة مع حجــز ومصــادرة 
فــي  مســتعملين  خاتميــن 
التزوير، ملفات قاعدية مزورة، 
وثاثــة  ملونتيــن  ناســختين 

هواتف نقالة".
وبعد استيفاء جميع اإلجراءات 
القانونية، ســيتم تقديم المشتبه 
نيابــة، يضيــف  فيهــم أمــام ال

المتحدث.

الحلي بمنطقة األوراس، موروث حضاري يأبى االندثار

األوراسـية  الفضيـة  الحلـي  تعـد 
المصنوعـة بواليـة خنشـلة واحـدة مـن 
التـي  العتيقـة  الحضاريـة  الموروثـات 
بصفـة  المنطقـة  لنسـاء  فخـرا  تشـكل 
خاصـة وإبداعـا يترجـم الفخـر بالهوية 
بصفـة  األوراس  بمنطقـة  األمازيغيـة 

عامـة.
لمنطقـة  التقليديـة  الحلـي  وتحـوز 
فسيفسـائية  تشـكيلة  علـى  األوراس 
الثقافـة  تعكـس  ورمـوزا  ألوانـا  تحمـل 
فـي  المتأمـل  أن  حيـث  المحليـة، 
قـراءة الرمـوز واأللـوان التـي تحملهـا 
المجوهـرات الفضيـة يمكـن لـه تحليـل 
نـوع البيئـة التـي كان يعيش فيها سـكان 

. لمنطقـة ا
ويقـول الباحـث فـي التـراث األمازيغـي 
أن  أونيسـي  الصالـح  محمـد  األسـتاذ، 
الحرفيـون  يسـتعملها  التـي  األلـوان 
بواليـة  الحلـي  مختلـف  صناعـة  فـي 
خنشـلة لهـا دالالتهـا ومعانيهـا الخاصـة 
فـي منطقـة األوراس، حيـث أن اللـون 
األصفـر الـذي يسـتعمل بكثـرة في أطقم 
الحلـي التـي ترتديهـا النسـاء الشـاويات 
إلـى  واألخضـر  الشـمس  إلـى  يرمـز 
خضـرة الطبيعـة فـي حيـن أن المرجان 
األحمـر يرمـز إلـى النـار والـدم بينمـا 
السـماء  إلـى  األزرق  اللـون  يرمـز 

والبحـر.

وعـن الـدالالت االجتماعيـة، يقول ذات 
المتحـدث لــ )وأج( أن لـكل قطعة داللة 
اجتماعيـة علـى غـرار الخلخال الذي ال 
تزال تلبسـه العروس السـيما في القرى 
والمداشـر التابعة لبلديات أوالد رشـاش 
والمحمـل وبابـار مـن عرش النمامشـة، 
حيـث يهـدف مـن وراء إلبـاس العروس 
الخلخـال الثقيـل فـي رجليهـا إلـى تثبيت 
بيتهـا الجديـد وإطالـة مـدة  قدميهـا فـي 

العشـرة مـع زوجها.
وأضـاف أن تقنيـات صهـر الفضة التي 
صناعـة  فـي  األساسـية  المـادة  تعتبـر 
بلديـات  بمختلـف  األمازيغيـة  الحلـي 
واليـة خنشـلة لـم تعـرف تطـورات بمـا 
تـزال  ال  الفضـة  وقولبـة  صناعـة  أن 
إلـى يومنـا هـذا تقليديـة وتنجز بواسـطة 
تقنيـة  تعتمـد  بينمـا  صغيـر  سـندان 
الطـاء بمـادة المينـا علـى تحديـد دقيـق 
وتلحيـم  طاؤهـا  الواجـب  لألجـزاء 

الفضـة. مـن  خيـوط 
أحـد  مرغـاد  زبيـر  أكـد  جهتـه،  مـن 
الحرفييـن الناشـطين فـي مجـال صناعة 
الحلـي األمازيغيـة بالواليـة أنـه يمارس 
15 سـنة  هـذه الحرفـة منـذ أكثـر مـن 
وهـو الـذي ورثهـا أبـا عـن جـد بمنطقة 
الشـطاية ببلديـة عيـن الطويلـة، مشـيرا 
الـى أن حلـي منطقـة األوراس الفضيـة 
الفضـة  هـي  مـواد  ثـاث  مـن  تصنـع 

مـن  وتتطلـب  والمينـا  والمرجـان 
الدقـة  مـن  الكثيـر  الصائـغ  الحرفـي 
صنـع  مـن  يتمكـن  حتـى  والمهـارة 
جواهـر دقيقـة التصميـم بخطـوط فضـة 

المرجـان. بأحجـار  مزينـة  متشـابكة 
ومواكبـة  أنـه  الحرفـي  ذات  وأضـاف 
مجـال صناعـة  فـي  الحاصـل  للتطـور 
فـي  يسـاير  فإنـه  المجوهـرات والحلـي 
الحديـث ومـا تطلبـه  أعمالـه األسـلوب 
نسـوة المنطقـة حيـث يقـوم بمدخل محله 
المتواجـد بوسـط مدينـة خنشـلة وحتـى 
فيهـا  يشـارك  التـي  المعـارض  فـي 
موديـات  بعـرض  إلنتاجـه  للترويـج 
بتصنيـع  يقـوم  قديمـة،  أصليـة  لقطـع 
نسـخ مصغـرة عنهـا تتناسـب وميزانيـة 
اقتنائهـا  فـي  ترغـب  التـي  الزبونـة 
األعـراس  فـي  خاصـة  وارتدائهـا 

المناسـبات. ومختلـف 
ورغـم صعوبـة تسـويق منتـوج الحلـي 
المحليـة إال أن السـيد مرغـاد أكـد أنـه 
األجـداد  حرفـة  عـن  يتخلـى  ولـن  "لـم 
المجـال  هـذا  فـي  العمـل  وسـيواصل 
الـذي  المـوروث  هـذا  علـى  حفاظـا 
رغـم  ألبنائـه  تلقينـه  علـى  سـيعمل 
النزيهـة  غيـر  بالمنافسـة  اعترافـه 
يملـك  الـذي  المحلـي  المنتـوج  بيـن 
وجماليـا  فنيـا  مميـزة  خصوصيـات 
تجعلـه مكلفـا مـن الناحية المادية بسـبب 

غـاء المـواد األوليـة وذلـك المسـتورد 
يسـوق  والـذي  والصيـن  تركيـا  مـن 
بأسـعار زهيـدة تجلـب إليهـا الزبائن من 

الضعيفـة. الشـرائية  القـدرة  ذوي 
وفـي هـذا الشـأن، أكـد ذات الحرفـي أن 
خنشـلة  بواليـة  الحرفييـن  مـن  العديـد 
عـن  التخلـي  إلـى  مكرهيـن  اضطـروا 
مهنـة صناعـة الحلـي التقليديـة المعبـرة 
نحـو  والتوجـه  المنطقـة  أصالـة  عـن 
التجـار  عبـث  بعدمـا  أخـرى  حـرف 
المسـتوردون للبضائـع األجنبيـة القادمة 
مئـات  بمسـتقبل  آسـيا  شـرق  دول  مـن 
أفرادهـا  يحتـرف  كان  التـي  العائـات 
-حسـبه-  تعكـس  التـي  الحرفـة  هـذه 
لمنطقـة  وحضاريـا  ثقافيـا  موروثـا 

األوراس.
بعـد رمزي ووظيفة اجتماعية

مـن جهـة أخـرى، أكـدت جميلـة فـاح، 
رئيسـة جمعيـة جواهـر الثقافيـة بواليـة 
خنشـلة، أن الحلـي األمازيغيـة المصنعة 
رمـزي  بعـد  لهـا  األوراس  بمنطقـة 
البعـد  ووظيفـة اجتماعيـة تضـاف إلـى 
تلبسـها  التـي  الشـاوية  للمـرأة  الجمالـي 
مرفوقـة بالملحفـة الشـاوية فـي األفـراح 
والمناسـبات السـعيدة بحيـث تتكون هذه 
الحلـي مـن أسـاور ومكحـات وأقـراط 
"ال  الشـأن:  هـذا  فـي  قائلـة  وقـادات 
عـن  األمازيغيـة  الحلـي  فصـل  يمكـن 
أيضـا  يميـز  الـذي  الشـاوي  اللبـاس 
المنطقـة بمـا أنهـا تضفـي علـى المـرأة 

التـي ترتديـه المزيـد مـن األناقـة".
وأضافـت ذات الناشـطة الجمعويـة، أن 
النسـاء الشـاويات كـن فـي وقـت مضى 
ال يتخليـن أبـدا عـن جواهرهـن اللواتـي 
تسـتعملنها فـي حياتهـن اليومية، مشـيرة 
إلـى أن هـذه الحلـي التـي ترتبـط بشـكل 
كبيـر بهويـة المـرأة الشـاوية إلى درجة 
وجـوب امتاكهـا وترقبهـا كأوليـة فـي 
التـي  الحلـي  وهـي  العـروس  جهـاز 
غالبـا مـا تتوارثهـا البنـت عـن والدتهـا 
أو جدتهـا أو واحـدة مـن أفـراد عائلتهـا 
الحلـي  مـن  القطـع  هـذه  بيـع  يتـم  وال 
بالنظـر إلـى قيمتهـا الرمزيـة التي تفوق 

أي قيمـة تجاريـة.

شنغهاي تسعى الستئناف 
األنشطة التجارية وبكين تواصل 

المعركة في مواجهة كوفيد 

n    ســتبدأ مدينة شــنغهاي مركز 
المال والصناعة في الصين تدريجيا 
ــي إعــادة فتــح األعمــال التجارية  ف
مثــل مراكــز التســوق وصالونــات 
تصفيف الشــعر اعتبارا من االثنين 
بعــد أســابيع مــن اإلغــالق الصارم 
ــد19- بينما  لمواجهــة تفشــي كوفي
تكافــح بكيــن تفشــيا صغيــرا لكنه 

عصي على االحتواء.
وبعــد إغالق اســتمر أكثر من ســتة 
أســابيع، تشــدد شــنغهاي القيود في 
تــي تأمل أن تمثل  بعــض المناطق ال
دفعة أخيرة في حملتها ضد الفيروس 
التي أثارت غضب سكان أكبر مدينة 
فــي الصيــن والتي تشــتهر بطابعها 

العالمي.
وقال رئيس بلدية المدينة تشين تونغ 
فــي إفــادة صحافية األحــد إن مراكز 
التســوق والمتاجر ومحات السوبر 
ماركت ســتبدأ في استئناف أنشطتها 
والســماح للعماء بالتسوق “بطريقة 
صالونــات  فتــح  تُ بينمــا  منظمــة”، 
تصفيف الشــعر وأسواق الخضروات 

بسعة محدودة.
ــم يقدم أي تفاصيل حــول وتيرة أو  ول
نطاق عمليات إعــادة الفتح وكان رد 
فعل العديد من السكان عبر اإلنترنت 

متشككا.
ــى موقــع ويبو  وكتــب مســتخدم عل

الصينــي الشــبيه بتويتــر "على من 
تكــذب؟ ال يمكننا حتــى الخروج من 

مجّمعنا السكني".
وخــال فــرض تدابيــر اإلغــاق في 
شنغهاي، اقتصرت تحركات السكان 
في األســاس على شراء الضروريات 
وتوقف التسوق عبر اإلنترنت إلى حد 
كبير بسبب نقص خدمات التوصيل.
واســتمر التراجع فــي عدد اإلصابات 
في شــنغهاي إذ سجلت األحد 1369 
إصابــة مصحوبــة بأعــراض وبغير 
أعــراض انخفاضا مــن 1681 حالة 

في اليوم السابق.
ســمح  وفــي معظــم أنحــاء بكين ال يُ
نــاس بتناول الطعام داخل المطاعم  ل ل
بقاء  وحثت الســلطات السكان على ال
ــم إغاق  أو العمــل مــن المنــزل. وت
المتنزهات وأماكــن الترفيه األخرى، 
مما دفع كثيرين إلى النزول للشوارع 
الســكنية  مجمعاتهــم  لحدائــق  أو 

لاستمتاع بطقس الربيع.
وفــي منطقــة تشــاو يانــغ المترامية 
طالبت الســلطات السكان من خال 
الرسائل النصية وفي بعض الحاالت 
عــن طريــق طــرق األبــواب بإجراء 
اختبارات كوفيد اليومية بينما تسعى 
ساســل  لكســر  جاهــدة  العاصمــة 

العدوى.
                               )رويترز(



افتتحت، مســاء أول أمــس، بقصر 
الثقافــة مفــدي زكريــاء بالجزائــر 
العاصمة الطبعة الثانية من معرض 
الخــزف الفني الجزائري بمشــاركة 
قرابة الـ 40 فنانا في مجال الخزف 
والفخار بمجموعة كبيرة من التحفة 

الفنية تميزها اللمسات الشخصية.
يتواصــل هــذا المعرض الــذي نظم 
في إطار برنامج احياء شهر التراث 
)18 أفريــل 18 مــاي( الــى غايــة 
يــوم األربعــاء المقبل ويهــدف إلى 
إبــراز التطــورات التــي عرفها هذا 
الفــن العريــق مــن ناحيــة التقنيات 
والجماليات خالل السنوات األخيرة، 
فقــد أدخــل الفنانــون الذيــن ينحدر 
بعضهــم مــن أســر توارثــت هــذه 
الحرف علــى مدى أجيال، لمســات 
شــخصية على هــذا الفن مــن ناحية 
الشــكل والرسم وأيضا بإدخال ألوان 
جديــدة على إنتاجهم أضفى على هذه 

التحف بريقا خاصا.
وقد تنوعت تشــكيالت المعروضات 
ما بيــن األواني واألطقم المســتعملة 
في الحياة اليوميــة مثل أواني الطبخ 
وتقديــم الطعــام والقهــوة إلى جانب 
التزييــن  فــي  المســتعملة  التحــف 
مثــل المارايــا وكذا لوحــات تزيينية 

المصنوعــة مــن الســيراميك والتي 
تحمــل آيــات قرآنية مكتوبــة بالخط 
العربــي الجميــل ووســط ديكورات 

استعملت المنمنمات.
ولقيت تشــكيلة األباجورات والمرايا 
والمزهريــات التــي ظهــرت بألوان 
جديدة مبهرة ورسومات دقيقة اهتمام 

الحضور.
الثقافــي  المــوروث  حضــر  كمــا 
الجزائــري فــي تلــك المعروضات 
المتنوعة من خالل لوحات السراميك 
التي جسدت نماذج من المعمار القديم 
والديكورات التقليدية وكذا من خالل 
المناظــر الجميلة للمــدن الجزائرية 
وأيضــا جمال الصحــراء الجزائرية 
برمالهــا وعاداتهــا العريقــة والتــي 
ألهمت المبدعين على مدى العصور 

وفي شتى مجاالت التعابير الفنية.
وأفــرد المعرض أيضا مســاحة لفن 
الفخار الذي أظهر أيضا وجها جديدا 
لهــذه الحرفــة العريقة التــي أدخلت 
عليها لمسات جديدة لتساير العصر. 
كمــا تميّز هــذا المعــرض بحضور 
أســماء معروفــة فــي عالــم الخزف 
الفنــي والفخار مثــل توفيق بومهدي 
وسايس وســعيد جاب هللا وبوعبدهللا 

عمار وغيرهم.
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شعبة بلدية ليشانة تنظم ندوتها الفكرية السنوية 

نشر الوعي الوطني والديني لدى الشباب 

عين على الثقافة والفن
تحف 40 مبدعا بمعرض الخزف الفني 

الجزائري بالعاصمة

n نظمت شــعبة بلدية ليشــانة لجمعيــة العلماء 
المســلمين الجزائريين أول أمس السبت بالقاعة 
المتعــددة النشــاطات لثانوية الزعاطشــة ندوتها 
الفكرية الســابعة والتي خصصت لـ »دور جمعية 
العلماء في بث الوعي لدى الشــباب« ...حضرها 
مجموعة من األســاتذة والشباب المثقف وقدامى 
الكشافة اإلســامية بالمنطقة، باإلضافة إلى وفد 
يمثل المكتب الوالئي لشعبة تبسة والشعب البلدية 

لبوشقرون وبرج بن عزوز وطولقة وبسكرة.
و قــد اســتعرض المتدخلــون بعــض المحطــات 
المضيئة من مســيرة تاريخ  الكشــافة اإلســالمية 
الجزائريــة التي تعتبر مدرســة الحركــة الوطنية 
الحقيقية، و في أحضانها تربى الشــباب الذي فجر 
شــرارة ثورة أول نوفمبر 1954 و قاد مسيرتها  
النضالية، ألن من أهدافها األساســية  غرس  حب 
الوطن و التعلق باألرض في نفوس النشء خاصة 
في الفترة االستعمارية، مع االهتمام بالتربية على 
أســس إســالمية صحيحة، فهي تحمل رسالة نبيلة 
لتكوين الشــباب ســليم الروح و العقل و الجســم، 
و تعمل على نشــر الوعي الوطني لمنتســبيها في 
الســابق و الحاضــر، و تعتــز بأن أول شــهيد في 

مظاهــرات 08 ماي 1945 بمدينة ســطيف هو 
الكشــاف بوزيد ســعال الــذي رفع العلــم الوطني  
وبســببه  أطلق عليه الرصاص مفتش الشــرطة . 
كما أعدم القائد المؤســس محمــد بوراس في 27 
مــاي 1941 رميــا بالرصــاص بالخروبة بتهمة 
الخيانة ألنه كان يقوم بتهيئة المناخ المناسب ماديا 
وبشــريا ومعنويا لوضع حد للهيمنة االســتعمارية 

على الوطن.      
و حــاول المحاضــرون ربــط عالقتهــا بجمعية 
العلمــاء المســلمين الجزائريين التي ال تزال ثابتة 
و مســتمرة في مبادئها الســامية، ومــن الصعب 
محاولة الفك  بينهما، حيث أسس شباب من مدينة 
قسنطينة سنة 1936 فوج الرجاء وفوج الصباح 
بتوجيه و مباركة من رئيسها العالمة  الشيخ عبد 
الحميــد بــن باديس ، بعد زيارتــه لمدينة مليانة و 
حضور نشاط فوج ابن خلدون  الذي أسسه القائد 
الصــادق الغول بمعية القائد محمــد بوراس، هذا 
األخير الذي تشــبع بالتربيــة والجانب العقائدي و 
القيــم الدينية من خالل تــردده على  نادي الترقي 
بالجزائر العاصمة يوم كان ينشط به الشيخ الطيب 
العقبي . وأســس أول فوج كشفي - الفالح - بحي 
القصبــة بالجزائــر ســنة 1935. والذي تحصل 
على االعتماد الرســمي فــي 05 جوان 1936. 

كمــا حضر الشــيخ ابــن باديــس أشــغال مؤتمر 
الوحدة التأسيســي الذي أقيــم بالحراش بالعاصمة 
في جويلية 1939، وجرت فعالياته تحت رئاسته 
الشــرفية. وكان شعار المؤتمر المبادئ المعروفة 
لجمعيــة العلمــاء )اإلســالم ديننا والعربيــة لغتنا 

والجزائر وطننا(. 
وذكــروا بــأن النشــيد الخالــد المعروف )شــعب 
الجزائر مسلم( ألقاه الشيخ ابن باديس سنة 1937 
بقاعــة الشــعب بمدينة قســنطينة أثنــاء االحتفال 
بذكــرى المولــد النبوي الشــريف الــذي أقيم من 
طرف جمعية العلماء وأفواج الكشافة اإلسالمية.

وأثبتوا أن الفضل يعود الى معلمي جمعية العلماء 
في تأطير األفواج الكشــفية، وكان رجال الحركة 
اإلصالحيــة من مرشــديها مثل المشــايخ: محمد 
الغسيري ومحمد العابد الجاللي وعلي مرحوم... 
كما ســاهموا في تنشــيط النوادي وتأسيس الفرق 
الرياضية والمسرحية وتحفيظهم لألناشيد المفعمة 

بحب الوطن للتالميذ.
باإلضافــة الى أن المؤتمر الكشــفي الكبير المقام 
بمدينــة تلمســان فــي جويليــة 1944 قد حضر 
أشــغاله الشــيخ محمــد البشــير اإلبراهيمــي مع 

مجموعة من رجال السياسة.
وأثبــت المتدخلــون أن 18 عضــوا مــن بيــن 
أعضــاء مجموعــة 22 التي وافقــت على إعالن 
الثورة المســلحة وانطالقتها هم من أبناء الكشافة 
اإلســالمية، بــل أن االجتماع األخيــر جرى في 
منزل الكشــاف مراد بوكشورة، ومنه صدر بيان 

أول نوفمبر1954.
كمــا أن اللجنة الثورية للوحــدة والعمل أصدرت 
نشرة )الوطني( والتي كانت تطبع بمركز الكشافة 

بالعاصمة، وصدرت منها خمسة أعداد. 
ونذكــر، أن فــوج الرجــاء بمدينة بســكرة يفتخر 
تاريخيا بتســجيل 30 شــهيدا مــن قائمة أعضائه 
سقطوا في ميدان الشرف خالل الثورة التحريرية 
الكبــرى، يتقدمهــم الشــهيد الرمــز والقائد محمد 

العربي بن مهيدي.
وطالب األســاتذة والحضور بعد فتح باب النقاش 
بالمحافظــة على هذه األمانــة التاريخية من أجل 
مواصلــة الرســالة الخالــدة وحمل المشــعل بين 
األجيال لتحقيق مســتقبل الجزائرفي كنف الوحدة 

واألخالق والتضامن. 

فــاز الكاتــب الفرنســي ماتيــاس 
كامــو«  ألبيــر  بجائــزة  إينــارد 
 Premi Mediterrani
 Albert Camus 2022
»وذلك عــن مجمل أعمالــه التي 
تشــمل الروايــات والكتــب، وقــد 
وصفــت اللجنة روايــات ماتياس 
إينارد في حيثيــات منحه الجائزة 
بأنهــا »ولــدت مــن رحــم معرفة 
واطــاع كبيرين، وأنهــا عبر لغة 

فريدة تشيع التعاطف«.
وقد فاز ماتياس إينارد سابقا بعديد 
الجوائــز داخــل وخــارج فرنســا 
الفرنســية  أهمها جائزة الجونكور 
ســنة 2015 عن روايته البوصلة 
وترجمت أعمالــه للعربية وصدر 

أغلبها عن منشورات الجمل.
ُولد ماتياس إينارد في نيور في 11 

جانفــي عــام 1972، وهو كاتب 
وُمترجم فرنســي، وقــد درس في 
معهد اللغات والحضارات الشرقية 
بباريس وأقام في الشــرق واستقر 

في برشلونة عام 2000.
مــن أشــهر أعمالــه العمــل كتاب 
صدر عــام 2010 حمــل عنوان 
»حّدثهــم عــن المعــارك والملوك 
والفيلــة«، كما أصدر عام 2012 
رواية »شــارع اللصــوص« التي 
تنــاول فيها الهجــرة والمهاجرين، 
وبالتحديد هجرة الشــباب من بلدان 
المغرب العربــي، كما صدرت له 
رواية أخرى بعنوان« البوصلة«، 
ورواية »المأدبة الســنوية ألخوية 
حفــاري القبــور« وغيرهــا مــن 
الكتب واألعمال األدبية التي القت 

قبوال في األوساط األدبية.

الكاتب الفرنيس ماتياس إينارد يفوز 
بجائزة ألبري كامو للوقوف عىل المشهد الثقايف بالربج برج بوعريريج

فنانون و شعراء و مثقفون طالبوا من الوزارة الوصية التدخل العاجل

n طالــب فنانــون و شــعراء و 
مثقفــون و نشــطاء الثقافــة و 
الفنون بواليــة برج بوعريريج 
ونشــطاء الثقافــة والفنون من 
الســيدة  مــن  الثقافــة  وزيــرة 

التدخــل  مولوجــي  صوريــة 
العاجــل و الوقوف على الوضع 

الثقافي الكارثي بالوالية .
حيث عبر هؤالء عن اســتيائهم 
العميق مما آلــت إليه األوضاع 
الثقافيــة فــي المشــهد الوالئــي 
حسب البيان الذي تم نشره على 

مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
في ظــّل إدارة ثقافيّة ذات نظرة 
أثبتــت  ويــد قصيــرة  قاصــرة 
بعــد عــام مــن تعيينهــا بالنيابة 
أنها ليســت جديــرة وال مواكبة 
وال مؤهلــة وال متفتحــة علــى 
محيطهــا الشــعبي والثقافــي بل 
أثبتــت أنها ال تريــد ذلك أصال 
حســبهم. علــى الرغــم مــن ان 
واليــة بــرج بوعريريج ضمن 
الواليات التــي تزخر بالمواهب 
والطاقــات في مختلــف الحقول 
الفنيــة والثقافية وبمشــاريع فنية 
وثقافيــة مســتقلة وازنــة وجادة 
والفتــة لالنتبــاه وطنيــا، وهذا 
بفضــل رؤى وجهــود نخبة من 
فنانيهــا ونشــطائها الجمعويين، 
هــؤالء  ان  الســياق  ذات  فــي 
اكدوا أن هذا المكســب اصطدم 
بجــدار إداري ال يملك رؤية أو 
برنامجــا أو رصيــدا، ولم يعمل 
على استقبال أو تثمين أو مرافقة 
الــرؤى والبرامــج واألرصــدة 
الثقافيــة الموجودة لدى المجتمع 
الثقافــي المدنــي. مضيفين إنهم 
الوعــود  مــن  كذلــك  اســتاءوا 
الكاذبة وتهــرب واضح من كل 

التزام معبريــن عن إدارة ثقافية 
ال تحظى بثقة واحترام محيطها 
تُديــر  أن  تســتطيع  ال  الثقافــي 

شؤونه.
كما ان سياســة التســيير الثقافي 
في الوالية قضت على المشــهد 
الثقافــي و جعلــت منــه نائمــا 
بامتيــاز وإن كانت هناك حركة 
تبقى موسميا وفق منطق النشاط 
لذات النشــاط حســبهم هذا على 
أما  الواليــة،  مســتوى عاصمة 
على مســتوى البلديــات األربع 
والثالثيــن، فهــي غيــر معنيــة 
باهتمــام ومرافقة هــذه اإلدارة. 
فــي حيــن أراد مثقفو ونشــطاء 
الثقافة و الممثلــون بوالية برج 
مــن  يجعلــوا  أن  بوعريريــج 
الواليــة قطبا ثقافيا حقيقيا، مثلما 
هي قطــب فــي عــدة قطاعات 
لذا يطالــب  من وزيــرة الثقافة 
الســيدة صورية مولوجي برفع 
الغبــن عنهــم بتعييــن مديريــن 
الثقافــة  الثقافــة ودار  لمديريــة 
والفنون يملكان الكفاءة واألهلية 
الالزمتيــن لتحقيق هــذا الرهان 
بالتكامل والتشاور والتحاور مع 

الفواعل الثقافية في الميدان.

برج بوعريريج : مربوك بن الطيب 

متابعة: األخضر رحموني 
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أنغام تخضع لجراحة في الكتف

بريتني سبريز تفقد جنينها بعد شهر 
من إعالن الحمل

n ظلت ســنوات تحلم بالتخلص 
من وصاية والدها حتى تحقق حلم 
األمومــة، ولكــن فرحتها لــم تدم 
سوى شــهر، حيث أعلنت النجمة 
العالميــة بريتنــي ســبيرز، فقدان 

جنينها.
مــن  البالغــة  المغنيــة  ونشــرت 
العمــر 40 عاًمــا - التــى أعلنــت 
الشــهر الماضــى أنهــا وخطيبهــا 
ســام أصغــرى، يتوقعــان طفلهما 
األول مًعــا - النبــأ المحــزن فــى 
بيان نُشــر على حسابها على موقع 
بريتنــي  وقالــت  »إنســتجرام«، 
ســبيرز فى رسالتها: »ببالغ حزننا 
أن نعلن أننا فقدنا طفلنا المعجزة فى 
وقــت مبكر من الحمــل، هذا وقت 

عصيب على أي والد ووالدة«.
وأضافــت »ربمــا كان علينــا أن 
ننتظــر اإلعالن حتى نتقــدم، لكننا 
كنــا متحمســين للغايــة لمشــاركة 
األخبــار الســارة، حبنــا لبعضنــا 
ســنواصل  قوتنــا،  هــو  البعــض 
محاولة توســيع عائلتنــا الجميلة.. 
نحــن ممتنون لــكل دعمكم، نطلب 
التفضــل بالخصوصيــة خالل هذه 
اللحظة الصعبة«، ووجهت بريتني 
ســبيرز رســالة أخــرى للجمهور 
وقالــت: »نحــن ممتنون لمــا لدينا 

فى عملية توســيع عائلتنا الجميلة.. 
شــكرا لدعمكــم«، جاء ذلــك وفًقا 
لمــا نقلتــه صحيفة »ديلــى ميل« 

البريطانية.
وكانــت النجمــة العالميــة بريتني 
 ،Britney Spears ســبيرز 
كشــفت، الشــهر الماضــى، عــن 
مفاجــأة كبيرة وســارة لجمهورها 
حول العالم، باإلعــالن عن حملها 
الثالث، واألول من ســام أصغرى، 
ونشــرت الخبر من خالل حسابها 
بإنســتغرام، وهو األمــر الذd كان 
بمثابة حلم لها، حرمت منه ســبب 
الوصايــة عليها مــن والدها، حيث 

كانت الوصاية تمنع حملها.
وأعلنت النجمة بريتني سبيرز 40 
عامــا حملهــا الثالــث، وانتظارها 
مولــود جديــد مــن حبيبهــا ســام 
أصغري، وكشــفت بريتني سبيرز 
فــي رســالتها مازحــة إنهــا فقدت 
الكثير من الوزن في الفترة األخيرة 
وعندما الحظت زيادة حجم بطنها، 
وخضعت الختبار الحمل واكتشفت 
حملها، ولمحت إلى أنها لن تخرج 
كثيراً فى الفترة المقبلة بســبب نمو 
طفلهــا ورغبتهــا في عــدم التقاط 
صــور لهــا مــن البعــض بســبب 
معاناتها السابقة من اكتئاب الحمل.

روبرت دي نريو يكشف رأيه يف 

كريستيان بيل بعد فيلمهما األخري

العالمــي  الممثــل  تطــّرق   n
روبــرت دي نيرو خالل حوار مع 
مجلة »سينماكون« أثناء وجوده 
فــي الس فيجاس إلــى العديد من 
األمــور منهــا رأيه في عــدد من 
الممثلين الذيــن يعملوا معه خالل 
فيلمــه الجديد من إخراج ديفيد أو 
راســل الذى يعود به للســينما من 
جديد، دون الكشف عن اسمه إلى 
اآلن، حيث اكد الممثل الشهير أن 
هنــاك ممثــل ذو موهبة كبيرة هو 
كريســتيان بيل، مؤكــداً على أنه 
يحظــى بموهبــة كبيرة فــي عالم 

التمثيل وكاريزما مميزة.
ويتضمن الفيلــم الذي لم يتم تحديد 
اســمه بعد عددا كبيــرا من النجوم 
والنجمــات، منهم كريســتيان بيل 

وجون ديفيد واشــنطن، باإلضافة 
إلى النجــم ذي األصول المصرية 
رامــى مالــك، حيــث يتواجــدون 
جميًعــا ضمن فريــق الفيلم، وذلك 
وفقاً لما نشره موقع »ديلى ميل«، 

وعدد من المواقع األجنبية.
كما يعد الفيلم هو األول فيلم يخرجه 
منذ أن أخرج فيلــم Joy، وتعتبر 
مارجــوت روبــي ممثلــة ومنتجة 
ســينمائية أســترالية من مواليد 2 
جويليــة 1990، ورشــحت فــى 
وقــت ســابق لجائزتــي أوســكار 
وجائزة بافتا، كمــا وضعتها مجلة 
تايم في عــام 2017 ضمن قائمة 
أكثــر 100 شــخص تأثيــًرا فــي 
العالم. وفــي 2019 كانت ضمن 

أعلى الممثالت أجًرا في العالم.

n أصدرت إدارة أعمال المطربة 
أنغام بيانا رســميا لتوضيح حقيقة 
وضعها الصحي، كشــفت فيه عن 
إجرائهــا لجراحة دقيقة في الكتف 
بعــد مشــكلة ممتــدة تفاقمت عبر 
الســنوات، تســببت فــي أضــرار 

باألوتار.
وقالــت المطربة أنغــام إنها أجرت 
جراحة دقيقة فــي الكتف بعد نقلها 
إلــى المستشــفى إثر آالم شــديدة، 
تفاقمت بعد ســنوات من اإلصابات 
المتعــددة ومشــاكل كبيــرة بأوتار 

الكتف. 

وتابعت »تحملت طوال الســنوات 
الماضيــة لكنها وصلت إلى مرحلة 
ال تســتطيع تحملها، وقررت عمل 
جراحة عاجلة، وفي نفس التوقيت 
أجرت أيضا جراحة في رســغ اليد 
بســبب مشــاكل ضخمة فــي أوتار 

اليد.
وأكدت أنغام أنها اآلن بحالة صحية 
مســتقرة، بعد إفاقتها مــن التخدير 
الكلي، وستمر بتجربة نقاهة تستمر 
لمدة ســتة أســابيع تضطر فيها إلى 
وضع ســاعدها األيمن على حامل 

بالتوازي مع العالج الطبيعي.

"صربك يا قلبي" أحدث أغاين حجازي متقال
n أكــد المطــرب حجــازي متقال فى 
أنــه  الســابع«  لـ«اليــوم  تصريحــات 
انتهى من تســجيل أغنيــة جديدة تحمل 
اســم »صبــرك يــا قلبــي« مــن كلمات 
وألحــان عمر يوســف وتوزيع أســامة 
عبــد الهــادي، ومــن المقــرر طرحهــا 
علــى اليوتيوب خــالل الفتــرة المقبلة، 
مشــيرا أنها من نوعية األغاني الشعبية 

الصعيدية وتميل إلى الطابع الخليجي .
وقــال حجــازي متقــال مؤخــرا، إنه لو 
تولى منصبا في نقابة الموســيقيين سيقنن 
المهرجانــات، وإنه ســوف يقــوم بإعادة 
توزيــع أغنيــة »بحبــك« 6 آالف مــرة 

بشــكل جديــد، وعبــر عن قربه الشــديد 
لوالده قائال: »والــدي الريس متقال كان 
صاحبــي مش أبويــا، وبحب عيلتي وأي 

حد عنده موهبة في العيلة بساعده«.
وعلّــق حجازي متقال خــالل حواره في 
برنامــج »كالم يا صاحبي« المذاع على 
إذاعــة شــعبي إف إم، علــى تجربته في 
برنامج اكتشاف المواهب أنه وش السعد 
عليــه، وكان أول تعليق مــن والده على 
اشــتراكه في البرنامــج »برافو عليك«، 
مؤكــدا،« عمري ما غنيــت قدام والدي، 
ولــو ماكنتش مطرب كنــت هبقي مالكم 

ألنها لعبة تعلم الطيبة«.

فريجيني إيفريا مقدمة الحفل االفتتاحي والختامي لمهرجان كان 2022

n بــدأ العــد التنازلــي النطــالق 
الدولــي  الســينمائي  مهرجــان كان 
الذي ســيعود إلى تواريخه المعتادة، 
التي تقع تقليدياً في نهاية الربيع. في 
حين، في عام 2021، أقيم مهرجان 
الســينما الكبير بشــكل استثنائي في 

جويلية بسبب الوباء.
وقــد اختار مهرجان كان الســينمائي 
»فيرجيني إيفيرا« الستضافة نسخته 
الخامســة والســبعين، حيــث ســتقدم 
الممثلــة الفرنســية البلجيكيــة البالغة 
مــن العمر 44 عاماً حفلــي االفتتاح 
والختــام للمهرجــان الذي ســيُقام في 
الفتــرة من 17 إلى 28 ماي 2022 
علــى »كروازيــت«، حســبما أعلن 
المنظمــون علــى حســاب« تويتر« 
الرســمي للحــدث. ســتوقِّع الممثلــة 
 Croisette البلجيكية عودتهــا إلى
بعــد أقل من عام من صعودها الدرج 
مــع فريق فيلــم »بنيديتــا« للمخرج 

»بول فيرهوفن«.
ســتخلُف »فيرجيني إيفيرا« الممثلة 
»دوريــا تيليــر«، التي قامــت العام 

الماضي بتقديم حفل الختام.
إذا برزت »فيرجيني إيفيرا« كواحدة 

من أعظم الممثالت الفرنسيات، فهي 
في الحقيقة بلجيكية. في الواقع، ولدت 
الممثلــة عــام 1977 في شــيربيك، 
ببلجيكا. بصفتهــا مقيمة في باريس، 
الجنســية  علــى  الحصــول  أرادت 
الفرنســية. في عــام 2017 تحدثت 
فانــدل«  فــي ميكروفــون »فيليــب 
فــي برنامــج »كل شــيء ونظيره« 
فــي أخبار فرنســا، حيث قالــت إنها 
واجهت صعوبة في الحصول عليها. 
قالت حينها: »كان عليَّ أن أثبت أنني 
أتحدث الفرنسية بشكل جيد. كان عليَّ 

أن أقدم وثائق التخّرج الخاصة بي.
بــدأت »فيرجينــي إيفيــرا« حياتهــا 
المهنيــة في عــام 1998 بينما كانت 
ال تــزال تعيــش فــي بلجيــكا. كانت 
مذيعــة على قنــاة Club RTL في 
عــام 2003. تم رصدها في فرنســا 
بواســطة قناة M6، أثنــاء اجتيازها 
اختباراً لتصبح مقدمة برامج الطقس. 
في النهاية، طلبت منها القناة الفرنسية 
»أوبيراســيون  عرضيــن:  تقديــم 
سديكســيون »و«بيغ زاب« في عام 
2006، انتقلــت »فيرجيني إيفيرا« 
إلى المســتوى الراقي ووجدت نفسها 

مرة أخرى في قناة TF1 حيث حلت 
محل »بنجامين كاستالدي« في تقديم 

النجم الجديد.
بـــ 4  إيفيــرا«  فــازت »فيرجينــي 
جوائــز ســينمائية. تــم التصويت لها 
أيضــاً كأفضــل ممثلــة مرتيــن: في 
مهرجــان مونــت كارلو الســينمائي 

الكوميــدي و2016 لـــ »فيكتوريا« 
في ســينما ماغريت. حصلت الممثلة 
أيضاً على جائزة »أودينس آوورد« 
فــي »مارغريت الســينما« في عام 
2012 وجائــزة »بايــار« ألفضــل 
أداء في مدينة نامور في عام 2020 

عن فيلم »باي باي مورون«.

نانيس عجرم تحيي حفال غنائًيا يف قربص 4 جوان المقبل 
n تحيي النجمة نانســي عجرم حفال 
غنائيــا، بأحــد الفنادق فــي قبرص، 4 
يونيو الشــهر المقبل، ومن المقرر أن 
تقــدم نانســي عجرم  باقــة مميزة من 
أغانيهــا القديمة والحديثة التي يتفاعل 

معها الجمهور.
وقدمت نانسي عجرم أغنية تتر مسلسل 
»يوتيــرن« للنجمــة ريهــام حجاج فى 
شــهر رمضــان الماضى بعنــوان »يا 
ســاتر« مــن كلمــات وألحــان عزيــز 
الشــافعي، توزيع موســيقى أحمد عادل 
ويقــول أول مقطــع مــن األغنيــة: »يا 
ســاتر على الشر اللي من اآلخر.. على 

الكره اللي مالي القلب عاآلخر....
المسلســل تــدور أحداثــه حــول »يارا 

الكردي« ضابطة مالحة بحرية تجارية 
ضحت بعملهــا ومســتقبلها المهني من 
أجل زوجها وحبيبها »يوسف«، والذي 
تركت من أجله كل شــيء، ومع الوقت 
طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذي 
كان بمثابــة األخ وصديــق الطفولة لها 
فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير 

يغير مجرى األمور.
وكانت نانســي احتفلت بصحبة زوجها 
الطبيب فادى الهاشم، بعيد ميالد ابنتهما 
إيال الـ 11، فــي أجواء عائلية تحيطها 
البهجــة والمــرح والســعادة، وحرصا 
علــى التقــاط الصــور التذكاريــة مع 
ابنتهمــا ايال بمشــاركة ابنتهما الكبرى 

ميال.
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جناح الحلي بمتحف الباردو...كنز يعكس عراقة 
الهوية والتراث الجزائري

الحلــي  مجموعــة  تشــكل   n
االثنوغرافيــة الجزائرية، وهي من 
أهــم أرصــدة مجموعــات المتحف 
العمومي الوطنــي الباردو بالجزائر 
العاصمة، نموذجــا فريدا من نوعه 
على المســتوى المغاربي والعالمي 
يعكس، عبر أزيد من 1400 قطعة، 
هوية وأصالــة الجزائر وحضورها 

على امتداد التاريخ.
وتعكــس هــذه المجموعــة المتحفية 
الصناعــة  تقنيــات  ثــراء  النــادرة 
والتزيين وتنوع الصناعات التقليدية 
الجزائرية الفريــدة فمن حلي منطقة 
المرصعــة  الفضيــة  األوراس 
باألحجار الزجاجية وتلك من منطقة 
أو  بالمرجــان،  المزخرفــة  القبائــل 
التحف الرصينة والمزينة باألشــكال 
المختلفــة المســتوحاة مــن الغطــاء 
النباتــي والحيوانــي لمنطقة االطلس 
الصحــراوي مرورا بتلــك الخاصة 
وتمنراســت  العاصمــة  بالجزائــر 
المجموعــة  تبــرز  كمــا  وأدرار، 
خصوصية اإلبــداع الجزائري التي 
ال تزال تســتلهم مصممي الحلي الى 

اليوم.
في هــذا الصــدد، أشــارت محافظة 
البــاردو،  الثقافــي بمتحف  التــراث 

ســناء عالق فــي تصريح لــوأج أن 
هذه الحلي »تضم 1435 قطعة من 
الذهــب والفضة غيــر متداولة حاليا 
تعــود الى القرنين الـــ 19 والـ 20، 
وتمثــل مختلف جهــات الوطن على 
غــرار منطقتــي األوراس والقبائل، 
الصحــراوي )األغــواط،  األطلــس 
الجلفة، مسعد، بوسعادة..(، الواحات 
ورقلــة،  )المنيعــة،  الصحراويــة 
أدرار..(، الطاســيلي ناجر واألهقار 
)تمنراســت، جانــت( وبعض المدن 
المديــة  العاصمــة،  الجزائــر  مثــل 
البليدة، قسنطينة ووهران كما تعكس 
الثراء والتنوع التقني والتزييني لكل 

جهة بخصوصياتها ».
المجموعــة تضــم  أن  وأوضحــت، 
عددا كبيرا من القطع النادرة العريقة 
أغلبها من الذهــب والفضة »اختفت 
من التــداول« كالقــالدات، الخواتم، 
األســاور،  الخالخــل،  األحزمــة، 
واألقــراط، كما تم اقتنــاء جزء منها 
خالل الفترة االســتعمارية وتم إثراء 
المجموعــة المتحفية بعد االســتقالل 
بقطــع أخــرى هــي ثمــرة عمليات 
وخرجــات ميدانية يقوم بهــا ملحقو 
الحفــظ والمختصــون فــي التــراث 
بهدف إثراء المجموعات المتحفية«.

وأشــارت ذات المتحدثــة، أن هــذه 
الحلــي التقليديــة العريقــة الخاصــة 
بالمــدن الكبــرى تعتمــد صناعتهــا 
غالبــا على معدن الذهب وتســتعمل 
تقنيــة الفتيلــة المعدنيــة والتخريــم، 
فيما تتميز منطقــة األوراس بالثراء 
التقني اعتمادا على الفضة واستخدام 
تقنيــة التخريــم والتطعيــم باألحجار 
الزجاجيــة ذات األلــوان وفــي حين 
تتميز الحلي بمنطقة القبائل باستخدام 
الفضة وتقنية المينا المتجزأ والتطعيم 
بالمرجــان«. كما تنفرد حلي مناطق 
االطلس الصحــراوي وكذا الواحات 
والطاسيلي ناجر واألهقار »بميزات 
خاصة تعكس بصمة المنطقة ســواء 
فيمــا يتعلــق بتقنيــات الصناعــة أو 

الجانب الفني التزييني«.
وأشارت في هذا الصدد أن » صناعة 
الحلــي الجزائرية تنم عــن مهارات 
فريــدة مــن نوعهــا تدل علــى ثراء 
محلــي عريق هو ايضــا ثمرة تبادل 
ذي تأثيرات منها بيزنطية، إسالمية، 
رومانية، اندلسية وعثمانية وغيرها، 
حيــث تتميز حلي المــدن التي كانت 
تمثــل »مراكــز للســلطة السياســية 
للتجار واألجانب  ومراكز استقطاب 
بتأثيــرات وابداعات عديــدة«، فيما 

حافظت المناطق الريفية على الطابع 
المحلي فــي كل الصناعات من حلي 
وفخــار ونحــاس وحتــى العمارة«. 
كما ذكرت باكتشــاف »حلي خاصة 
بالعهد اإلســالمي خالل حفرية بقلعة 
بنــي حماد » المصنفــة ضمن قائمة 

التراث العالمي لليونسكو.
وأكــدت الســيدة عــالق أن من أبرز 
مهــام المتحف هي الحفــاظ وصيانة 
وترميم المجموعات المتحفية ســواء 
األثرية واإلثنوغرافيــة بغية أيصال 
هذا التراث لألجيــال القادمة وإبراز 
عراقــة المجتمع الجزائري. ويبرمج 
المتحــف »زيــارات دورية لمخازن 
المجموعات يقوم بها الملحق بالحفظ 
ومحافــظ التــراث كإجــراء وقائــي 
لمراقبة توفــر معاييــر الحفظ لتبقى 
القطــع ســليمة ألطــول وقــت دون 
الوصــول للترميم، فيما تم نقل القطع 
المعرضة للتلف للمخبر أين يشــرف 
خبــراء مختصــون على تشــخيص 
وفــق  لترميمهــا  والتدخــل  حالتهــا 
المعايير الدولية والتقنيات الحديثة«.

كما يقوم عديــد الباحثين من المركز 
الوطنــي للجوث في مرحلــة ما قبل 
التاريــخ واإلنســان وكــذا المعاهــد 
وبحــوث  بدراســات  المتخصصــة 
حــول »المجموعات المتحفية للحلي 
بالجزائــر« وغيرهــا مــن الفنــون 
التطبيقية كونها تعطي نظرة شــاملة 
عن المستوى السياسي واالقتصادي 
واالجتماعــي والثقافــي الســائد في 
الجزائــر ومــدى ازدهــاره، بهدف 
الوطنــي  الثقافــي  التــراث  تثميــن 
القادمــة  لألجيــال  عليــه  والحفــاظ 
لتعزيــز الهوية واالنتماء«، حســب 

سناء عالق.
ويحتــوي رصيــد متحف البــاردو، 
إلى جانب المجموعــة اإلثنوغرافية 
الخاصة بالحلي التقليدية الجزائرية، 
على مجموعة ثرية من حلي مرحلة 
مــا قبــل التاريخ ومجموعــة أخرى 
الجنائزي  ضمن مجموعــة األثــاث 

لملكة الطوارق تين هينان.
للتذكير، يحتضن متحف الباردو منذ 
27 فيفــري الفارط، معرضا بعنوان 
»الحلي الجزائريــة هوية وأصالة« 
ســتتواصل فعاليته الى غاية أكتوبر 
القادم حيث يتضمــن أزيد من 300 
قطعة من اهم انــواع الحلي التقليدية 

الخاصة بمختلف مناطق البالد.

عىل خطى األمريكيني يف حرب العراق... 

قادة روس "عىل أوراق لعب"

n فــي خطــوة تحمــل إشــارات 
رمزية على اتهام أوكرانيا لروسيا 
بارتــكاب انتهــاكات فــي الحــرب 
الدائــرة منــذ أســابيع، ســيحصل 
الجنــود األوكرانيــون على أوراق 
لعــب تحمل صور القــادة الروس، 

وأبرزهم الرئيس فالديمير بوتن.
الفكــرة التي أعلنها قائد عســكري 
أوكرانــي وتحدثــت عنهــا مجلــة 
»نيوزويك« األميركية، مســتلهمة 
مــن الجيش األميركــي الذي طرح 
أوراق لعــب مماثلــة خــالل غزو 
العراق عام 2003، حملت صور 
رمــوز في نظــام الرئيــس الراحل 
صدام حسين، ممن كانوا مطلوبين 

لدى واشنطن.
التــي طرحهــا  األوراق  وشــملت 
األميركيــون ســنة 2003 بيانات 
عدة حول مســؤولي نظــام صدام، 
مثل صورهم وأسمائهم والمناصب 

التي شغلوها.
للجيــش  األعلــى  القائــد  وأكــد 
فاليــري  الجنــرال  األوكرانــي 
زالوجنــي، الجمعــة، عبــر موقــع 
»فيســبوك«، طــرح رزمتيــن من 
أوراق اللعــب التي طورتها منظمة 

»إنفــو نابالم« االســتخباراتية غير 
الربحية.

ويأتــي طــرح هــذه األوراق بينما 
تتهم جهات غربية الجيش الروسي 
بالضلوع في ارتكاب جرائم حرب 
فــي أوكرانيــا، منذ بــدء العمليات 
العسكرية في الرابع والعشرين من 

فيفري الماضي.
وقال المسؤول العسكري األوكراني 
إن أوراق اللعب التي نشــر صورة 
بعضها على حســابه، تظهر القادة 
الــروس الذيــن »ارتكبــوا جرائــم 
حــرب ومارســوا البروباغنــدا«، 

بحسب تعبيره.
أمــا المنظمــة غيــر الربحيــة التي 
صممــت أوراق اللعب فكتبت عبر 
موقع »إنســتغرام«: »هل تعرفون 
كل من ارتكبوا جرائم الحرب على 

أراضي أوكرانيا؟«.
وأجابت: »نحن نعرف، وســنريكم 
مــن يكونــون«، فــي إشــارة إلى 

مسؤولين روس.
فــي غضون ذلــك، تنفي موســكو 
الضلــوع فــي انتهــاكات حقوقيــة 
بأوكرانيا المجاورة، وتصف الكثير 

من التقارير الغربية بالكاذبة.

حقوق أعمال "بينك فلويد" قد تباع بأكرث 

من 500 مليون دوالر 

n تســعى شركة »وورنر ميوزيك« 
ومجموعــة »بــي إم جــي« األلمانية 
إلدارة الحقــوق الموســيقية المتحالفة 
مع صندوق االستثمار األميركي »كي 
كــي آر« إلى االســتحواذ على حقوق 
األعمــال الموســيقية لفرقــة الــروك 
البريطانية »بينك فلويد« ذات الشعبية 
الواســعة، علــى مــا كشــفت صحيفة 

»فايننشيال تايمز«.
ويُحتمل أن تتجاوز قيمة الصفقة 500 
مليون دوالر حســبما نقلــت الصحيفة 
المالية عن مصادر مطلعة على الملف.
وأضافت »فايننشــيال تايمز« أن قيمة 
العقد قــد تتخطى حتى المبلغ القياســي 
الذي بيعت به حقوق أعمال نجم الروك 
األميركي بروس سبرينغســتين لشركة 
»ســوني« والذي يُعتقد أنه وصل إلى 

550 مليــون دوالر وفقــاً للصحافــة 
األميركية.

فرقــة  أســطوانات  مبيعــات  وتعتبــر 
يقودهــا  التــي  روك  البروغريســيف 
ديفيــد غيلمور وروجر ووترز من بين 
األعلى في تاريخ الموسيقى، إذ ناهزت 
250 مليون نسخة في كل أنحاء العالم 
bestsellingalbums. وفقاً لموقع
org، ومن أبــرز أغنياتها »ماني« و 
»ويــش يو ويــر هيــر« و«كومفتبلي 
نامب« حســبما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وشهدت السنوات األخيرة عمليات بيع 
حقوق أعمال عدد من نجوم الموسيقى، 
كديفيد بووي وبوب ديالن وستينغ وتينا 
ترنــر، بمئات الماليين من الدوالرات، 

وفق ما أفادت وسائل اإلعالم.

إقبال سياحي مزتايد عىل جوالت المناطيد يف كبادوكيا الرتكية

n كشــف ممثلــو مكاتب وكاالت 
السياحة التركية، أن هناك اهتمام 
متزايــد مــن قبــل الســياح علــى 
جوالت مناطيد الهواء الساخن مع 
انطالق موســم السياحة في مدينة 

كبادوكيا التاريخية.

وقال رئيس جمعية مشغلي مناطيد 
الهواء الســاخن محمد دينلر، إنهم 
يتوقعــون رقمــاً قياســياً فــي عدد 
الســياح المشــاركين فــي جوالت 

المناطيد هذا العام.
وأشار إلى أنه تم تسجيل رقم قياسي 

في عدد الســائحين المشاركين في 
جوالت المناطيــد في عام 2019 
فــي المنطقة حيث يمكــن التحليق 
بالمناطيد 220 يوما في المتوسط 

خالل السنة.
وأعــرب دينلــر عن اعتقــاده بأن 

 2022 لعــام  الســياحي  الموســم 
سيختلف عن كل السنوات ستتخلف 
عن المواســم السياحية في األعوام 

السابقة.
ولفــت إلــى أن كبادوكيــا تعتبــر 
عاصمــة المناطيــد التجاريــة في 
العالم من حيث عدد الركاب الذين 
يتــم نقلهــم بالمناطيــد التــي تحلق 

يوميا في سماء المنطقة.
وتشتهر منطقة كبادوكيا التاريخية 
والســياحية بمدنها تحت األرض، 
ومداخــن الجنيــات، أو مــا يطلق 
عليه في الصحارى العربية “موائد 
الشــيطان”، والتي تشــكلت نتيجة 

عوامل الحت والتعرية.
وإضافــة إلى األماكــن التاريخية، 
يستمتع السياح المحليون واألجانب 
برؤية المناظر الخالبة من السماء، 
عبر رحالت المناطيد التي تنتشــر 

في كبادوكيا.
                          )األناضول(
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    لكل إشهاراتكم و إعالناتكم  جريدة  
إحرتافية .. إخراج متميز وأسعار  تنافسية 

لإلتصال : 

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

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

أنا أختكم نادية بحري من مواليد 04 ديسمبر 1995 ببرج 
بوعرريــج وأقيم في بلدية العــش تعرضت لحادث مرور في 
حافلــة نقل الطلبة الجامعين ســنة 2019 حينما كنت طالبة 
جامعية مما أدى الى بتر يدي اليســرى وتشــوهات في اليد 
اليمنــى نتيجة الكســور والجروح ما تســبب في دخولي في 
حالة نفســية رهيبة وقمت بمختلــف العالجات لكن الظروف 

المادية الصعبة حالت دون تكملتها .
اناشــد اهل الخير وذوي البر واالحســان على مساعدتي في 

تركيب يد اصطناعية متحركة وعملية تأهيل 
للعلم كنت تواصلت مع عيادة خاصة في تونس  تطلب مبلغ 

العملية 300 مليون سنتيم ولدي كل الوثائق واالثباتات 
للتواصــل معي قصد التأكد ومســاعدتي يرجى االتصال على 

االرقام 0657.45.95.09 او 0562.42.10.97 
وهذا رقم الحســاب الجــاري 0020543425 مفتاح 45 . 

بحري نادية 
انقذو شبابي بارك هللا فيكم انا اختكم

نداء إستغاثة

الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة 

دائرة القل 
بلدية القل 

إعالن بإعداد شهادة حيازة

فــي  المــؤرخ    91/254 رقــم  التنفيــذي  للمرســوم  طبقــا 
27/07/1991 المتضمــن إعــداد شــهادة حيــازة و تســليمها .

فان السيدة فغموس فتيحة بنت محمد 
المولود في / 30/11/1964 بالقل

الساكن حي بولخصايم محمود  – القل
قــد قــدم ملفــا لبلديــة القــل مدعيــا امتالكــه لعقــار طالبــا إثبــات هــذه 

الملكيــة بتحريــر شــهادة الحيــازة للعقــار التالــي .
العقــار عبــارة عــن قطعــة أرض مشــيد فوقــه بنايــة واقعــة بالمــكان 

المســمى بوجهايــن - دار عمــر- القــل 
مساحتها االجمالية .160 م² يحدها من.

ــيد.  ــم رش ــوب: ارض قويس ــيخ. الجن ــة الش ــة ورث ــمال: ملكي الش
ــيخ. ــة الش ــة ورث ــرب  : ملكي ــر. الغ ــرق :  مم الش

فعلــى أي شــخص لديــة اعتــراض علــى هــده شــهادة الحيــازة أن 
ــدي  ــعبي البل ــس الش ــس المجل ــيد رئي ــى الس ــا ال ــا كتابي ــدم طلب يق
خــالل مــدة شــهرين ابتــداء مــن تاريــخ نشــر االعــالن فــي جريــدة 

ــة. وطني

الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة 

دائرة القل 
بلدية القل 

إعالن بإعداد شهادة حيازة
فــي  المــؤرخ    91/254 رقــم  التنفيــدي  للمرســوم  طبقــا 
27/07/1991 المتضمــن إعــداد شــهادة حيــازة و تســليمها .

فان السيدة قويسم رشيد بن احسن 
المولود في / 23/12/1965 بالقل

الساكن نهج الشيخ محمد  – القل
قــد قــدم ملفــا لبلديــة القــل مدعيــا امتالكــه لعقــار طالبــا إثبــات هــذه 

الملكيــة بتحريــر شــهادة الحيــازة للعقــار التالــي .
ــن-  ــمى بوجهاي ــكان المس ــة أرض بالم ــن قطع ــارة ع ــار عب العق

ــل  ــر– الق ــة دار عم منطق
: ملكيــة  .الشــمال  165 م² يحدهــا مــن  مســاحتها االجماليــة 
الشــيخ. الجنــوب: ممــر. الشــرق : ارضيــة الشــطي فاتــح. 

الغرب ارضية فغموس فتيحة..
فعلــى أي شــخص لديــة إعتــراض علــى هــده شــهادة الحيــازة أن 
ــدي  ــعبي البل ــس الش ــس المجل ــيد رئي ــى الس ــا ال ــا كتابي ــدم طلب يق
خــالل مــدة شــهرين ابتــداء مــن تاريــخ نشــر االعــالن فــي جريــدة 

ــة . وطني

إالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب االستاذ/ بوناب سمير محضر قضائي

لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
محكمة رأس الوادي

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

نشر مستخرج من قائمة شروط البيع

طبقا للمادة 748 من قانون االجراءات المدنية و االدارية
- بطلب من المدعو)ة( / -1 بن جدو سالم ابن عيسى . العنوان قرية الشفاء بلدية خليل.

-02 بن جدو فطيفة بنت عيسى العنوان قرية الشفاء بلدية خليل.
-03 بن جدو كفية بنت عيسى العنوان قرية الشفاء بلدية خليل.

-04 بــن جــدو حــدة بنــت عيســى العنــوان قريــة الشــفاء بلديــة خليــل. -05 بــن جــدو حبيبــة بنــت عيســى العنــوان 
قريــة الشــفاء بلديــة خليــل.

ضد/ بن جدو الحاج العنوان قرية الشفاء بلدية خليل.
ــخ: 04/01/2022  ــاري بتاري ــوادي القســم العق ــة رأس ال ــم الصــادرة عــن محكم ــذا للحك ــذي/ تنفي ــند التنفي - الس
فــي  المؤرخــة  االســتئناف  عــدم  بشــهادة  المرفــق   22/01638 رقــم  جــدول   22/00020 رقــم  فهــرس 
13/03/2022 رقــم 22/138، و الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 21/03/2022 رقــم 2022/369 

ــي: ــل ف ــار و المتمث ــع العق ــن بي و المتضم
- تعييــن العقــار : قطعــة ارض تقــع بقريــة اوالد بلحــاج بلديــة خليــل مســاحتها 08 هكتــار ، 32 أر و 49:ســنتار 

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

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

دائــرة محافظتهــا العقاريــة بئــر قاصــد علــي ، و المدنيــة بلديــة خليــل و القضائيــة رأس الــوادي ، وواليتهــا 
بــرج بوعريريــج.

أصــل الملكيــة: الــت الملكيــة اإلجــراء االولــي لإلشــهار : ترقيــم بالســجل العقــاري تطبيقــا ألحــكام المــادة 14 مــن 
المرســوم 63/76 المعــدل و المتمــم . التقييــد فــي : 15/03/2005 ايــداع حجــم : 09 تربيعــة 2971.

- تحديــد ثمــن العقــار: يبقــى الســعر المــراد بــه البيــع يخضــع للمزايــدة انطالقــا مــن الســعر االفتتاحــي القــدر ب/ 
ثمــان مالييــن و ثالثمائــة و أربعــة و عشــرين الــف و تســعمائة دينــار جزائــري )8324900.00دج( وفقــا 
للخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر »بــن دريميــع مالــك« المودعــة بأمانــة  ضبــط محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ: 

ــوادي. ــة رأس ال ــس المحكم ــم الصــادر عــن رئي ــن بموجــب حك ــم 21/193 المعي 18/03/2021 رق
- يعلــن االســتاذ/ ســمير بونــاب محضــر قضائــي ادى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج محكمــة رأس 
ــن  ــار المعي ــع العق ــداع قائمــة شــروط البي ــم اي ــه ت ــوادي، بان ــح مــازوز رأس ال ــه بشــارع صال ــم مكتب ــوادي الكال ال
اعــاله و المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ: 24/04/2022 تحــت رقــم: 21/ا ق ش ب/ 

.  2022
ــة عشــر  ــى الســاعة : الحادي ــوم 24/05/2022 عل ــة ي ــي االعتراضــات المحتمل ــد حــددت جلســة النظــر ف - و ق

ــخ الحــق. ــع بتاري ــى ان تحــدد جلســة البي ــوادي ، عل ــة رأس ال صباحــا بمحكم
و لــكل االســتعالمات او االطــالع علــى قائمــة شــروط البيــع االتصــال بالمكتــوب بالعنــوان المذكــور اعــاله او علــى 

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

الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة 

دائرة القل 
بلدية القل 

إعالن بإعداد شهادة حيازة
فــي  المــؤرخ    91/254 رقــم  التنفيــذي  للمرســوم  طبقــا 
27/07/1991 المتضمــن إعــداد شــهادة حيــازة و تســليمها.

فان السيدة مشري مصطفى بن محمد 
المولود في / 30/11/1965 بالقل
الساكن نهج لكحل الطاهر  – القل

قــد قــدم ملفــا لبلديــة القــل مدعيــا امتالكــه لعقــار طالبــا إثبــات هــذه 
الملكيــة بتحريــر شــهادة الحيــازة للعقــار التالــي.

العقــار عبــارة عــن قطعــة أرض مشــيد فوقــه بنايــة واقعــة بالمــكان 
المســمى حافــر البغلــة- بومهاجر–بلديــة القل 

مســاحتها االجماليــة .168 م² يحدهــا مــن الشــمال: طريــق غيــر 
معبــد. الجنــوب: ملكيــة عبــد الواحــد. الشــرق : ممــر. 

الغرب منزل بولخصايم..
فعلــى أي شــخص لديــة اعتــراض علــى هــده شــهادة الحيــازة أن 
ــدي  ــعبي البل ــس الش ــس المجل ــيد رئي ــى الس ــا ال ــا كتابي ــدم طلب يق
خــالل مــدة شــهرين ابتــداء مــن تاريــخ نشــر االعــالن فــي جريــدة 

ــة. وطني

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب االستاذ/ بوناب سمير محضر قضائي

لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
محكمة رأس الوادي

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

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

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

-04 بــن جــدو حــدة بنــت عيســى العنــوان قريــة الشــفاء بلديــة خليــل. -05 بــن جــدو حبيبــة بنــت عيســى العنــوان 
قريــة الشــفاء بلديــة خليــل.

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

2022/369 و المتضمــن بيــع العقــار و المتمثــل فــي:
- تعييــن العقــار : قطعــة ارض تقــع بقريــة اوالد بلحــاج بلديــة خليــل مســاحتها  57 أر و 50 ســنتار تنتمــي الــى 

قســم 29 مجموعــة ملكيــة 179.
-حــدود الملكيــة 179 قســم 29: شــماال ملكيــة بــن جــدو عبــد الرحمــان/ بــن جــدو ســليمان. شــرقا: ملكيــة بــن جــدو 

عاشــور . غريبــا: ملكيــة ورثــة بــن جــدو موســى . جنوبــا: طريــق غيــر معبــد
مساحة العقار:،57 أر و 50 سار.

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

أصــل الملكيــة: الــت الملكيــة اإلجــراء االولــي لإلشــهار : ترقيــم بالســجل العقــاري تطبيقــا ألحــكام المــادة 14 مــن 
المرســوم 63/76 المعــدل و المتمــم . التقييــد فــي : 15/03/2005 ايــداع حجــم : 10 تربيعــة 82.

ــا مــن الســعر االفتتاحــي المقــدر  ــدة انطالق ــه للبيــع يخضــع للمزاي ــار: يبقــى الســعر المــراد ب ــد ثمــن العق - تحدي
ب/ خمســمائة و خمســة و ســبعين الــف دينــار جزائــري )575000.00دج( وفقــا للخبــرة المنجــزة مــن طــرف 
ــم  ــخ: 18/03/2021 رق ــوادي بتاري ــة رأس ال ــط محكم ــة  ضب ــة بأمان ــك« المودع ــع مال ــن دريمي ــر »ب الخبي

ــوادي. ــس المحكمــة رأس ال ــن بموجــب حكــم الصــادر عــن رئي 21/193 المعي
ــة  ــج محكم ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــدى اختصــاص مجل ــي ل ــاب محضــر قضائ ــمير بون ــتاذ/ س ــن االس - يعل
ــار  ــع العق ــداع قائمــة شــروط البي ــم اي ــه ت ــوادي، بان ــح مــازوز رأس ال ــه بشــارع صال ــم مكتب ــوادي الكال رأس ال
ــم: 21/ا ق  ــخ: 24/04/2022 تحــت رق ــوادي بتاري ــط محكمــة رأس ال ــة ضب ــن اعــاله و المودعــة بامان المعي

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

صباحــا بمحكمــة رأس الــوادي ، علــى ان تحــدد جلســة البيــع بتاريــخ الحــق.
ــوان المذكــور اعــاله او  ــع االتصــال بالمكتــوب بالعن ــى قائمــة شــروط البي ــكل االســتعالمات او االطــالع عل و ل

ــوادي. ــة رأس ال ــط محكم ــة ضب ــف: 07.96.69.93.87 ، او بامان ــم الهات ــى رق عل
المحضر القضائي



n      األيــام البيــض هي أيــام الثالث عشــر، والرابع 
عشر، والخامس عشــر، من كل شهر عربي، وسميت 
األيــام البيــض بهذا االســم الكتمال القمر بهــا ورؤيته 
بشــكل واضح ناصع البياض فى الســماء وتســمى هذه 

األيام بالليالي المقمرة.
 األيــام الثالثــة البيــض من الشــهور العربية، تســمى 
»بيًضــا« البيضاض لياليهــا بالقمر ألنه يطلع فيها من 
أولهــا إلــى آخرها، ولذلــك قال ابن بــري: »الصواب 
أن يقــال: أيــام البيض باإلضافــة ألن البيض من صفة 

الليالي- أي أيام الليالي البيضاء«.
ومن ســنة النبي صلى هللا عليه وسلم، صيام 3 أيام من 
كل شهر هجري، وهي:  13 و14 و15 من كل شهر 
هجــري، وروي عــن أبي هريرة رضــي هللا عنه قال: 
»أوصانــي خليلي صلى هللا عليه وســلم بثالث: صيام 
ثالثة أيام من كل شــهر، وركعتــي الضحى، وأن أوتر 

قبل أن أنام« متفق عليه.
تسمية األيام البيض بهذا االسم ألن القمر يكون فيها في 
كامل اســتدارته وبياضه؛ فالبيــاض هنا وصف للياليها 
ال أليامهــا، وإنما ُوِصفــت األيام بذلك مجاًزا، وقد جاء 
تحديُدهــا بذلــك في األحاديــث النبوية الشــريفة؛ منها: 
حديــث َجِريــِر ْبِن َعْبــِد هللاِ رضي هللا عنه َعــِن النَِّبيِّ 
صلى هللا عليه وآله وسلم َقاَل: »ِصَياُم َثالَثِة أَيَّاٍم ِمْن ُكلِّ 
ْهِر، َوأَيَّاُم اْلِبيِض َصِبيَحة َثالَث َعْشــَرَة  َشــْهٍر ِصَياُم الدَّ
َوأَْرَبَع َعْشــَرَة َوَخْمَس َعْشــَرَة« رواه النسائي وإسناده 
صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العســقالني في »فتح 

الباري«.
لكن هذه األيام ال تُعَرف بـ األيام البيض في االصطالح 
الفقهي وال الشــرعي، إال أنَّ هذا اإلطالق الشــائع بين 
ة في األصل:  الناس له وجٌه صحيح من اللغة؛ فإنَّ الُغرَّ
ًة  بيــاٌض في جبهــة الفرس، فيجوز تســمية البياض ُغرَّ
والغرة بياض على جهة المجاز بعالقة الحاليَّة والمحلية، 
ى النبي صلى هللا عليه وآله وسلم األيام البيَض  وقد َســمَّ
«؛ أَي اْلِبيض.  بالُغرِّ فقال: »إِْن ُكْنَت َصاِئًما َفُصِم اْلُغرَّ

رواه اإلمام أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. 
حكم صيام األيام البيض 

 يســتحب صوم األيام البيض، وهــي ثالثة أيام من كل 
شــهٍر هجري؛ وليس األمر بواجــب، فيثاب من يصوم 
األيــام البيض وال يعاقب تاركهــا، و األيام البيض هي 
3 أيام من كل شــهر هجري، وهــي:  13 و14 و15 
من كل شــهر هجري، ومن فضــل صيام األيام البيض 
مــا ثبت في البخاري )2840(؛ ومســلم )1153( من 
حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول هللا صلى هللا 
ِ إالَّ  عليه وســلم: »ما ِمْن عبٍد يصوُم يْوًما في ســِبيِل هللاَّ

َباَعَد هللاَّ ِبذلَك الَيْوِم َوْجَهُه َعِن النَّاِر سْبِعين خريًفا.«
فضل صيام األيام البيض

خــصَّ هللا عــز وجل عبــادة الصيام من بيــن العبادات 
بفضائــل وخصائــص عديــدة، منهــا: أواًل: أن الصوم 
هلل عــز وجــل وهو يجزي بــه، كما ثبت فــي البخاري 
)1894(، ومســلم ) 1151 ( مــن حديث أبي هريرة 
أن النبي صلى هللا عليه وســلم قال: »ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم 
يَُضاَعُف اْلَحَســَنُة َعْشُر أَْمَثالَِها إِلَى َسْبعِماَئة ِضْعٍف َقاَل 
ي ِبِه َيَدُع  َم َفإِنَُّه لِي َوأََنا أَْجــزِ ــوْ ُ َعــزَّ َوَجــلَّ إاِل الصَّ هللاَّ

َشْهَوَتُه َوَطَعاَمُه ِمْن أَْجلِي.«
  ثانًيــا: إن للصائــم فرحتيــن يفرحهما، كمــا ثبت في 
البخــاري ) 1904 ( ، ومســلم ) 1151 ( من حديث 
اِئِم  أبي هريرة أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »لِلصَّ
َفْرَحَتــاِن َيْفَرُحُهَما: إَذا أْفَطَر َفــِرَح، وإَذا لَِقَي َربَُّه َفِرَح 

بَصْوِمِه«.
 ثالًثــا: إن خلوف فــم الصائم أطيب عنــد هللا من ريح 
المســك، كما ثبــت في البخــاري )1894( ومســلم ) 
1151 ( من حديث أبي هريرة أن النبي صلى هللا عليه 
وســلم قال: »والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم 
أطيب عند هللا عز وجل يوم القيامة من ريح المسك«.

 رابًعــا: إن هللا أعد ألهل الصيام بابا في الجنة ال يدخل 
منه ســواهم، كما ثبت في البخاري )1896(، ومســلم 
)1152( من حديث ســهل بن ســعد قال: قال رســول 

ـة َباًبا يَُقاُل لَُه:  هللا صلــى هللا عليه وســلم: »إِنَّ ِفي الَجنّـَ
ائموَن يوَم الِقيامِة، اَل يدخُل ِمْنه  ـاُن، يْدُخُل ِمْنُه الصَّ يّـَ الرَّ
ائُمــوَن؟ َفيقوموَن اَل يدخُل  أَحــٌد َغيرُهم، يقاُل: أَيَن الصَّ
ِمنُه أََحٌد َغْيُرُهْم، فإِذا َدَخلوا أُغلَِق َفلَم يدخْل ِمْنُه أََحٌد«.

  خامًســا: إن من صام يوًما واحًدا في ســبيل هللا أبعد 
هللا وجهه عن النار سبعين عاًما، كما ثبت في البخاري 
)2840(؛ ومســلم )1153( مــن حديــث أبــي ســعيد 
الخدري قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »ما 
ِ إالَّ َباَعَد هللاَّ ِبذلَك الَيْوِم  ِمْن عبٍد يصوُم يْوًما في سِبيِل هللاَّ

َوْجَهُه َعِن النَّاِر سْبِعين خريًفا«
 سادًســا: إن الصوم ُجنــة »أي وقاية« من النار، ثبت 
في الصحيحيــن من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى 
هللا عليــه وســلم- قــال: »الصيام ُجنــة«، وروى أحمد 
)4/22( ، والنســائي )2231( مــن حديث عثمان بن 
أبي العاص قال : ســمعت رســول هللا -صلى هللا عليه 
وســلم- يقول: »الصيام ُجنة من النار، كُجنة أحدكم من 

القتال.«
 ســابًعا: إن الصوم يكفــر الخطايا، كما جاء في حديث 
حذيفــة عنــد البخــاري )525(، ومســلم ) 144 ( أن 
ُجِل ِفي أَْهلِِه  النبي -صلى هللا عليه وسلم- قال: »ِفْتَنُة الرَّ
َدَقُة واألمر  َياُم َوالصَّ اَلُة َوالصِّ َوَمالِِه َوَجاِرِه تَُكفُِّرَها الصَّ

بالمعروف والنهي عن المنكر«
  ثامًنــا: إن الصــوم يشــفع لصاحبه يــوم القيامة، كما 
ِ ْبــِن َعْمٍرو  روى اإلمــام أحمــد )6589( َعْن َعْبِد هللاَّ
َم  ُ َعلَْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى هللاَّ رضــي هللا عنهما أَنَّ َرُســوَل هللاَّ
َياُم َواْلُقْرآُن َيْشــَفَعاِن لِْلَعْبِد َيْوَم اْلِقَياَمِة، َيُقوُل  َقاَل: »الصِّ
ــَهَواِت ِبالنََّهاِر  َعــاَم َوالشَّ َيــاُم : أَْي َربِّ َمَنْعتُــُه الطَّ الصِّ
َفَشــفِّْعِني ِفيِه. َوَيُقوُل اْلُقْرآُن: َمَنْعتُُه النَّْوَم ِباللَّْيِل َفَشفِّْعِني 

ِفيِه. َقاَل: َفيَُشفََّعاِن.«
 لماذا سميت األيام البيض بهذا االسم؟

األيــام البيض من الشــهور العربية، تســمى »بيًضا« 
البيضــاض لياليها بالقمر ألنــه يطلع فيها من أولها إلى 
آخرها، ولذلك قــال ابن بري: »الصواب أن يقال: أيام 
البيــض باإلضافة ألن البيض من صفة الليالي- أي أيام 

الليالي البيضاء.
 فضل الدعاء في األيام البيض

ويســتحب الدعاء في هذه األيام البيــض ودائًما في كل 
يوم، فيســتحب الدعاء دائًما، وفي كل حال، أما الدعاء 
في األيــام البيض فيكون عند اإلفطــار، فللصائم دعوة 
ال ترد، ويكفينا قول هللا عز وجل: »وإَِذا َســَألََك ِعَباِدي 
اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيبُوا  َعنِّي َفإِنِّي َقِريٌب أُِجيُب َدْعَوَة الدَّ

لِي َوْليُْؤِمنُوا ِبي لََعلَُّهْم َيْرُشُدوَن« البقرة: 186.
األعمال المستحبة في األيام البيض

يوجــد عــدد من الطاعــات ينبغــي على المســلم فعلها 
واإلكثار منها خالل شــهر شوال واألشهر الحرم بشكل 

عام وكذلك في األيام البيض، وهي:
1/ يســتحب صيــام األيام البيض، وهــي ثالثة من كل 
شــهٍر هجــري؛ منوهة بأن األمر ليــس بواجب، فيثاب 

فاعله وال يعاقب تاركه.
2/ اإلكثار من العمل الصالح، واالجتهاد في الطاعات، 
والمبــادرة إليها والمواظبة عليها ليكون ذلك داعًيا لفعل 

الطاعات في باقي الشهور.
3/اغتنــام العبــادة في هذه األشــهر، وأبرزهــا الصيام 

والصالة. 
4/ ترك الظلم خاصة في شــهر رجب وباقي األشــهر 

الحرم.
5/ اإلكثار من إخراج الصدقات.

إسالميات

قاِء،  ِ ِمْن َجْهِد الَبالِء، َوَدَرِك الشَّ أعوذ باللَّ
َوُسوِء الَقَضاِء، وشماتة األعداء. للَُّهمَّ إني 

ِل عافيتك، َوَفْجأِة  أُعوُذ ِبَك ِمْن َزَواِل ِنْعَمِتَك، َوَتَحوُّ
ِنْقَمِتَك َوَجِميِع ُسْخِطَك.

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال
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n  قــال تعالــى : ﴿ َوَقــاَل اْلَملِــُك إِنِّي أََرٰى َســْبَع َبَقَراٍت ِســَماٍن 
َيْأُكلُُهنَّ َســْبٌع ِعَجاٌف َوَســْبَع ُسنُباَلٍت ُخْضٍر َوأَُخَر َياِبَساٍتۖ  َيا أَيَُّها 
ْؤَيا َتْعُبُروَن﴾ ســورة يوســف  اْلَمَلُ أَْفُتوِني ِفي ُرْؤَياَي إِن ُكنُتْم لِلرُّ

اآلية 43

n   قال رســول هللا صلى هللا عليه وســلم :»ِصَياُم َثالَثِة أَيَّاٍم ِمْن 
َة َوأَْرَبَع  ْهِر، َوأَيَّاُم اْلِبيِض َصِبيَحة َثالَث َعْشــرَ ُكلِّ َشــْهٍر ِصَياُم الدَّ

َعْشَرَة َوَخْمَس َعْشَرَة« رواه النسائي

َيت ليالي أول الشــهر ُغَرًرا؛ لمعنى  n  األيام البيض : ُســمِّ
ة هي  ليَّة بياض هاللها، كما أن الُغرَّ ليَّة فيها، وقيل: ألوَّ األوَّ
البياض في أول الفرس، ولعل في تســميتها بالبيض إشارًة 
إلى اســتحباب صومها في ُغَرر شــهر شوال بعد يوم الفطر 

مباشرة.

n  نعــم ال ديــن مع ضعف العقل ، وغــش القصد ، وإن 
طال القيام والصيام

                                                محمد الغزالي

 

األيام البيض هي: الثالث عشــر، والرابع عشر، والخامس عشر، هذه 
هــي البيض، يعني: التي ليلها أبيض بالقمر، ونهارها أبيض بالشــمس 
والنهار ، صيامها مســتحب، وإن صام في غيرها فال بأس، الســنة أن 
يصوم المسلم من كل شهر ثالثة أيام، وهكذا المسلمة، الرسول أوصى 
بصيــام ثالثة أيام من كل شــهر، أوصــى جماعة مــن الصحابة، فإذا 
صامها في العشر األول، أو في الوسطى، أو في األخيرة، فكله طيب، 

وإن صامها في أيام البيض، فهو أفضل. نعم
                                                 من فتاوى ابن باز رحمه هللا 

إعداد :  إيناس شروانة

اإلثنين 16 ماي  2022 م
الموافق لـ 15 شوال 1443 هـ

لماذا سميت األيام البيض بهذا االسم؟ وما أحب األعمال فيها؟

تفقه في دينك
حكم صيام األيام البيض

 دعاء اليوم 



اختتام فعاليات األسبوع العلمي بجامعة 
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عين على الجامعة
21 اإلثنين 16 ماي  2022 م

الموافق لـ 15 شوال 1443 هـ

بجامعة محمد خيضر ببسكرة 

» الثورة الجزائرية ومشروع بناء االمة« 
موضوع يوم دراسي  

n نظمت نهاية األســبوع المنصرم 
ــوم اإلنســانية واإلجتماعية  كلية العل
بجامعــة محمد خيضر ببســكرة يوما 
ــورة الجزائريــة  ث ال ــوان  دراســيا بعن
ومشروع بناء االمة« بقاعة مناقشات 
الكلية في إطار برنامج إحياء الذكرى 

الستين لعيد اإلستقالل.
وأطلقــت رئيس هذه التظاهرة العلمية 
االســتاذة جهيــدة شــاوش اخــوان في 
موضــوع  االشــكالية  ــى  ال كلمتهــا 
الدراسة وما يسعى له من اهداف التي 
تتبلور في محاولة تقديم وصف علمي 
تاريخي البرز الطرائق والوسائل التي 
اعتمد عليها االحتالل في ضرب بنية 
المجتمع الجزائري وتسويه عناصره 
يــة مع تبيان كيفية اعادة رســم  ثقاف ال
الثورة لمســار التحول واعادة تاصيل 
ما استاصلته الة الدمار االستعمارية 
ثقافي، لتصف  في المجال التربوي وال
في ختام كلمتها هذا الملتقى باعتباره 
فرصة الســتخالص التجــارب وجمع 
يــة  قيــم االخالق المعلومــات حــول ال

ــورة التحرير  ث والفكربــة والنضالية ل
المجيدة.

ــى كانــت لالســتاذ  المحاضــرة االول
ــور الدين زمــام من جامعة بســكرة  ن
ــوان » الجزائر من  تــي حملت عن وال
ــى اعــادة  االختــراق االســتعماري ال
تثبيت مرتكزات االمة، رؤية سوسيو- 
ــون االمين العام  تاريخيــة« فيما عن
الســابق بمديرية المجاهدين االستاذ 
محمــد سويســي مــن جامعــة عنابة 
محاضرتــه ب« سياســة فرنســا فــي 
ــم الشــخصية والهويــة  طمــس معال

الجزائرية«.
وتميــز برنامــج اليوم العلمــي بتنوع 
تــي  وثــراء مداخالتــه المبرمجــة وال
وزعت على جلستين من تنشيط نخبة 

من اساتذة الجامعة.
بحضور مدير الجامعة االستاذ احمد 
بوطرفايــة، عمداء الكليات، رؤســاء 
ــى جانب  االقســام، اســاتذة وطلبة ال
حضور مســؤولين ســابقين بمديرية 

المجاهدين.

ات األســبوع  يّ ــم يــوم أمــس فعال n    اختت
العلمي بجامعة قســنطينة3 وتعد المبادرة 
ثانيــة من نوعها لتشــجيع البحث العلمي  ال
ة للمســاعدة  بهدف ترســيخ المكانة العلميّ
ــى تحقيــق تنميــة مســتدامة ، وبنــاء  عل
ات األســبوع العلمي  يّ مجتمــع معرفي، فعال
جــاءت تحت شــعار »من أجــل أفق جديدة 
م العلمي«،و الذي أطلقه جامعة  ــى العال عل
ثانية ألسبوع ترقية  قسنطينة 3 في طبعه ال
البحــث العلمــي المنعقد مــن 12-9 ماي، 
ــى جامعــة قســنطينة 3،  ــذي بــادرت إل ال
نسيق مع نيابة مديرية الجامعة المكلفة  تّ ال ب
يا والبحث العلمي، وأشرف  بالدراســات العل
مدير جامعة قســنطينة 3 األستاذ الدكتور 
أحمــد بــوراس ، مرفوقــا ، باألميــن العــاّم 
ة ،  للجامعة ، ،و بحضور األسرة الجامعيّ

يــن عــن جامعــة فلوريدا  وبحضــور ممثل

)الواليــات المتحــدة األمريكيــة( »ضيــف 
شرف األسبوع«، و قد أشرف على مجريات 
هــذه التظاهرة مجموعة من الخبراء األكفاء 
مــن داخــل الوطــن )جامعة قســنطينة 3، 
بســكرة،  جامعــة   ،1 قســنطينة  جامعــة 
ــا،  لبيوتكنولوجي ــا ل ي المدرســةالوطنية العل
ــوم الصيدالنيــة،  مركــز البحــث فــي العل
جامعة مسيلة، جامعة سطيف( ومن خارج 
ــدا )أمريكا(، جامعة  الوطن )جامعة فلوري
 ،)PARIS 12، ENSMMBesançon
وقد تم خالل هذا األســبوع العلمي مناقشــة 
أهمية انفتاح الجامعة الجزائرية على العالم 

العلمي الدولي ، ورهانات هذا االنفتاح. 
برمجت عدة محاضرات في األسبوع العلمي 
حول تاريخ الجامعــة والبحث في الجزائر، 
تــي مســت قطــاع  ومختلــف التحــوالت ال
يــم العالي في الجزائــر , ومحاضرات  التعل

أخرى تعزز الشــراكة مع جامعــة فلوريدا 
من خــالل تناول فرص البحث في الواليات 
تبادل  المتحــدة األمريكيــة وأهــم برامــج ال
الجزائريــة األمريكية . مــن جهة أخرى تم 
إعطاء لهذا الحــدث أهمية بالغة ألطروحة 
الدكتوراه ولتحرير المقاالت العلمية باللغة 
ــادة مرئية أعمــال الباحث  اإلنجليزيــة لزي

الجزائري.
وفــي ســياق متصل، جرت بعض ورشــات 
العمــل التي تــدور محاورها حــول قضايا 
االصطناعــي  ــذكاء  كال مســتجدة  علميــة 
واالستشــعار عن بعد فــي الفضاء الجوي، 

تصميم األدوية والكيمياء الطبية. 
في مبــادرة هي األولى من نوعها لتشــجيع 
البحــث العلمــي بجامعــة قســنطينة 3 ، 
يا لتجســيد مشاريعهم  ومرافقة الّطلبة ميدانّ
تطويــع  ــى  عل المعتمــدة   ، المبتكــرة 
ات الحديثة ، وإقحامها بصورة  كنولوجيّ تّ ال
ة . الّطلبة  نمويّ تّ ة خدمة للمسارات ال يّ ايجاب
المنافســة  فــي  المشــاركون  المبتكــرون 
ــة ، عرضــوا مشــاريعهم أمام لجنة  العلميّ
حكيم ، الختيار أفضل خمس مشــاريع ،  تّ ال
اشئة  نّ ا حاضنة المؤّسسات ال يّ ترافقها ميدان
ة  يّ طبيقــات االلكترون تّ ، من خالل إنشــاء ال
تّجربة  ــى ال الخاّصــة بهــا ، وإخضاعها إل
ة لمعرفة مدى نجاعتها ، وصوال إلى  العلميّ

تجسيدها واالستفادة من مزاياها . 
وتجدر اإلشــارة إلى أن أسبوع ترقية البحث 
ــى إقامته جامعة  العلمــي الذي ســهرت عل
يدخــل   ، منتظمــة  بصفــة   3 قســنطينة 
ضمــن األولويــات الخاصــة بالتوجهــات 
االســتراتيجية للجامعة والمحــددة بدقة في 

مشروعها المؤسسي.
                                               دالل.ب

األســبوع  نهايــة  نظمــت   n
يــة اآلداب والحضارة  المنصرم كل
اإلسالمية بمخبر بحث الدراسات 
اللغوية والقرآنيــة بجامعة األمير 
عبد القادر للعلوم اإلسالمية ندوة 
تكوينية بعنوان اللهجات العربية 
تنوعهــا وثراؤها، وتدور إشــكالية 
ــة تفســير و  نــدوة حــول محاول ال
توضيح أبرز العوامل واألســباب 
التي أســهمت في تعــدد اللهجات 

العربيــة وثراؤهــا، ورصيــد أهــم 
الصوتيــة  اللغويــة  الظواهــر 
يــة  يــة والتركيبيــة والدالل والصرف
العربيــة  تــي اســتفادت منهــا  ال
الفصحــى خــالل مراحــل نموها 
وتطورها، ومدى إمكانية استثمار 
الظاهــرة اللهجيــة الحديثــة فــي 

توسيع وعاء العربية الفصحى.
ــى  عل للوقــوف  نــدوة  ال وســعت 
العوامــل التي أســهمت في تعدد 

ــى جانــب  اللهجــات وثرائهــا، إل
معرفــة أبــرز الظواهــر اللهجية 
العربيــة  بمســتويات  وعالقتهــا 
الفصحــى، وتقييم التعدد اللهجي 

في صلته بالعربية الفصحى.
حــول  نــدوة  ال محــاور  وشــملت 
لغــة  وال العربيــة  اللهجــات 
الفصحــى، عوامل تنوع اللهجات 
العربية وثرائها، وتجليات التنوع 
ــى مســتويات اللغة  اللهجــي عل

)المســتوى الصوتــي والصرفــي 
وعرفــت  ــي(،  والدالل والتركيبــي 
الندوة مداخالت نخبة من األساتذة 
ــورة ناديــة توهامــي  منهــم الدكت
بمداخلة عنوانها الحدود الفاصلة 
بين اللغات واللهجات، والدكتورة 
ــول بمداخلة حول التنوع  إلهام عل
تــه  الجزائــر وصل فــي  اللهجــي 

بالفصحى وآخرون.
                                    دالل.ب

جامعة األمير عبدالقادر للعلوم اإلسالمية 

ندوة تكوينية حول اللهجات العربية تنوعها وثراؤها 

ية الحقوق والعلوم  n   نظمــت مؤخرا كل
السياســية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة 
ــون  ـــ: قان ــة الموســومة ب ي ــدوة الوطن ن ال
ا  ي ــي مهن يــن المتمن اإلعــالم الجزائــري ب
ا بقاعــة المحاضرات  ــي تشــريعي بن والمت
الجامعــة، بحضــور  ــة  الكبــرى بمديري
أســاتذة وصحفيين محترفين ومستشارين 
ــع  وجمي وقضــاة  ســابقين  بالمحكمــة 

الفاعلين في الحقل اإلعالمي.
ــدوة حســب ما نشــرته  ن ــت ال حيــث تناول
موضــوع  للجامعــة  الرســمية  الصفحــة 
اإلعالم والصحافة والقوانين والتشريعات 
فــة  ل مخت ــا  زواي مــن  تحكمهــا  ــي  ت ال
باختالف المحاضرين منهم الممارســين 
يــن مــن جهــة، واألكاديميين في  ي والمهن
المجال النظري من جهــة أخرى. وكذلك 
قاء الى مدى تمســك  ل ية ال تطرقت إشــكال
الصحفيــون الجزائريون في تعاطيهم مع 
يــق الجوانــب المضيئة في  مهنتهــم بتطب
ــم 12/05 المتعلق  ــون العضوي رق قان ال
باإلعالم وإلى العقبات الواقعية التي تحد 
من فعالية تجســيد التحفيزات التشريعية 
يهــا فــي المــادة 54 من  المنصــوص عل

قانون العضوي. الدستور وال
تناقش وتبادل  قاء يهدف إلى ال ل في حين ال
ــم  ت ــات ي ــرؤى للخــروج بتوصي اآلراء وال
ا فــي البالد،  ي رفعهــا إلى الســلطات العل
ــى تعديل بعض النصوص  وكذا الدعوة إل
ــوق دائما ما  ــة لكون رجــل الحق ي قانون ال
يعــدل ويصــوب ويصحــح ويضيف في 
قانوني تجاوبا مع المســتجدات  نــص ال ال

الحديثة.
ــاول تحــت مظلة  ن مــن خــالل طــرق وت

الية: ت المحاور ال
قيود الواردة على ممارسة  المحور األول ال
الصحفــي الجزائري عمله في ظل احترام 

النظام العام، فيما حدد
قانون العضوي  ثاني بمقارنة ال المحور ال
ــر ببعض  ــق باإلعــالم فــي الجزائ المتعل
األنظمة التشريعية العربية والغربية، أما 
ــث واألخير الســبل المثلى  ال ث المحــور ال
لتمكين الصحفيين من استرجاع مواقعهم 
المقررة للممارســة نشــاطهم المهني وفقا 
ــي والدولي في  قانون الوطن لمــا يتيحــه ال

آن معا .
                                             ق.ث

جامعة قاصدي مرباح بورقلة
قانون اإلعالم الجزائري بني المتمني 

مهنيا والمتبني ترشيعيا محور  

األســبوع  نهايــة  ــم  اختت  n
الماضــي جامعــة عبــد الحميد 
يــات  فعال قســنطينة2  مهــري 
الطبعة السابعة لمعرض الكتاب 
الجامعــي العلمــي والتقني التي 

نظمتها المكتبة المركزية.
و شــهدت هذه الطبعة الســابعة 
بــاال وتوافــدا كبيريــن من قبل  اق
كل أفــراد األســرة الجامعيــة من 
طلبة وأســاتذة وموظفين، والذين 
تمكنوا من اإلطالع على مختلف 
تقنية  الكتب الجامعية العلمية وال
المعروضة من طرف العديد من 
الناشــرين والمورديــن فــي هذا 
المجــال والحاضريــن طيلة أيام 

االسبوع.

زيادة على ذلك، عرض أســاتذة 
جامعــة عبــد الحميــد مهــري-
قســنطينة2 الكتب العلمية التي 

ألفوها مع بيع باإلهداء. 
يــات الطبعة  كمــا تضمنت فعال
الكتــاب  لمعــرض  الســابعة 
تقنــي  وال العلمــي  الجامعــي 
ــوادي علميــة تابعــة  مشــاركة ن
لألنشــطة  الفرعيــة  للمديريــة 
يــة والرياضيــة  ثقاف العلميــة وال
والتي قدمت العديد من الورشات 
ثقافية  والمداخــالت واألنشــطة ال
والمســابقات فكريــة من شــأنها 
ــى  والحــث عل الكتــاب  تثميــن 

القراءة.
                                     دالل.ب

اختتام فعاليات الطبعة السابعة لمعرض الكتاب  
بجامعة قسنطينة 2 
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إستراحة

n تزوجــت احداهــن رجال، ولما دخل الــى منزلها رأى ثالث قبعات معلقة، ولما ســألها 
قالــت، هــذه قبعة زوجي الذي مات غرقا، وهــذه قبعة زوجي الذي مات محترقا، وهذه قبعة 
زوجــي الــذي مات مقتوال، فقــال الزوج الجديد، خذي قبعتي هــذه وقولي، هذه قبعة زوجي 

الذي نفذ بجلده.

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

الزرقالي ... أول من قاس طول البحر األبيض المتوسط قياسا دقيقا
يف رحاب العلم واإلميان  

n  ابو إسحاق إبراهيم ابن يحيى النّقاش التجيبي 
الزرقالي المعروف بالزرقالي أو ابن الزرقالي، هو 
منّجم وصانع أدواٍت وواحٌد من أبرز فلكيي عصره 
ومرجًعا فريًدا في الجبر. بالرغم أن اسمه المتداول 
هــو الزرقالي، إّل أنه من المرجح أن يكون اســمه 

ا من الكلمة الالتينّية التي تعني النّقاش. مشتّقً
هو عالٌم عربيٌّ مســلٌم ُولد في طليطلة في األندلس، 
حيــث قام هناك بأغلب عمليّــات الرصد الفلكيّة، ثم 
انتقل الــى قرطبة في وقٍت الحق، وأمضى ما تبّقى 
مــن حياته فيهــا. ألهمت أعماله وأدواتــه العديد من 
علماء الفلك المسلمين في األندلس. وقد سميت حفرة 

الموجودة على القمر تيمًنا باسمه وتكريًما له.
ُولــد الزرقالي عــام 1029 في مدينــة طليطلة في 
األندلــس، حيث تلّقى تعليمه، وقــام بأغلب أرصاده 
فيها، وكان إلى جوار دراسته يعمل نقاًشا، لذا عرف 

بالنقاش.
كان فلكًيــا بارًزا ومرجًعا فريــًدا، كما كان ألبحاثه 

وإنجازاته أثٌر كبيٌر في عصره.
اســتمّد الزرقالي شهرته الواسعة من أعماله البارزة 
فــي مجال الفلــك والجغرافيــا، فهــو أول من قاس 
طول البحر األبيض المتوســط قياًسا دقيًقا، وصحح 
والخوارزمــي،  لبطليمــوس  الجغرافيّــة  البيانــات 
فصحح الطول التقريبي للبحر المتوســط الذي قّدمه 
بطليموس والبالغ 62 درجة، بينما أعطى الزرقالي 
42 درجــة وهــو رقٌم قريٌب جًدا من قيم القياســات 
الحديثــة. كما كان أّول من حســب مســار ميل أوج 
الشــمس بالنســبِة للنجوم الثابتة، كما قاس نسبة هذا 
االنتقال وقّدره بـ 4،12 دقيقة في العام، بينما قيمته 
الحقيقيّــة المقاســة حالًيــا هي 8،11دقيقــة، اخترع 
الزرقالي نوًعا جديًدا من األســطرالبات المعروف 
بالصفيحــة الزرقاليــة والتي يشــار اليــه بعلم الفلك 

ألّف  بأســطرالب الزرقالي، 
الزرقالــي جــداواًل للكواكب 
تعــرف بالجداول الطليطليّة، 
أو الزيــج الطليطليــة معتمًدا 
على جلسات الرصد التي قام 
بها فــي طليطلة بيــن عامّي 
1080-1061. وقد سميت 
باألزيــاج الطليطليــة نســبًة 
لخــط زوالها المرجعي وهي 
الجداول الوحيدة التي عرفت 
انتشاًرا عاًما ورواًجا واسًعا.
تكمن فائدة الجــداول الفلكية 
القيام  أنها تســهل  )األزياج( 
بثالث أنــواع من األنشــطة 
األساســية فــي علــم الفلــك 

العملــي، وهــي التنجيــم، وتحديد مواقيــت الصالة 
وســمت القبلــة )اتجاه مكة مــن مكان مــا( ورؤية 

الهالل.
أعماله

بحــث حول حركة النجوم الثابتة: ُكتَب قرابة عامي 
1084/1085 ومــا زال موجــوًدا حتّــى اآلن في 
اللغــة العبرانيّــة. يضّم دراســًة لثالثة نمــاذج، في 
النمــوذج الثالــث يصبــح ازديــاد قيمــة المتغيرات 

مستقاّلً عن تأرجح ميل دائرة البروج.
عمٌل يلّخص 25 عاًما من الرصد الشمســي بعنوان 
»فــي ســنة الشــمس« أو »الرســالة الجامعــة في 
الشمس«: من المرجح أنّه ُكتب بين عامي -1075
1080، مــازال موجــوًدا حتى يومنا هــذا في كال 
اللغتيــن العربية والالتينيّة. أثبت الزرقالي في عمله 
هــذا أن ذروة الشــمس لها حركتهــا الخاصة والتي 
تبلغ درجة واحدة كل 279 ســنة يوليانية )شرقية(، 

وابتكر نموذًجا شمســيًّا باختــالٍف مركزيٍّ متغير، 
وأصبح ذو أهميٍّة كبيرة في المغرب أشار ابن باجة 
لوجــود مرجٍع غير مباشــر لعمٍل نظــريٍّ بعنوان: 
»مقالة في إبطال الطريق التي سلكها بطليموس في 

استخراج البعد األبعد لعطارد«.
-4 يوجد إشــارٌة في أعمــال ابن القيّم إلــى كتاباٍت 
مفقــودٍة للزرقالي بعنوان »بخــّط يده« يصحح فيها 
النمــوذج القمري البطلمي. حيث فهــم ابن القيّم هذا 
التصحيــح كنتيجٍة النزياح مركز متوســط الحركة 
القمريّــة فــي خط الطول إلى نقطٍة في خٍط مســتقيم 

يصل مركز الشمس مع الذروة الشمسيّة.
من أحد أعمال الزرقالي هو رزنامٌة موجودًة باللغة 
العربيّة والالتينيّة. تلك الجداول الشمســيّة هي نتاج 
عمليات الرصد التــي أجراها في طليطلة، والهدف 
األساســّي منها هو تســهيل حســاب خطوط الطول 
األرضيّــة باســتخدام مــدار األرض الــذي حســبه 

البابليون، توفي عام 1087 في إشبيلية.
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

* أن هناك نبتة ُتعرف بالهندباء تستخدم في خفض 
نسبة السكر في الدم كما إنها مفيدة جًدا للجهاز 

الهضمي والكبد.
*أن البصل الحلو كان الفاكهة المفضلة عند قدماء الرومان.

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

*أن  البيت المعمور يوجد في السماء السابعة.

1916 - إبرام اتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا 
والمملكة المتحدة وذلك لتحديد مناطق النفوذ في 

غرب آسيا بعد تهاوي الدولة العثمانية.
1942 - الرئيس األمريكي فرانكلين روزفلت يأمر 
الجنرال دوغالس ماكارثر بالخروج من الفلبين إثر 

انهيار الدفاعات األمريكية فيها.
اتفاقية 1949 - حكومة حسني الزعيم تقر 

التابالين، وبموجبها وافقت سوريا على مرور أنبوب لنقل النفط من حقول 
السعودية إلى ميناء صيدا اللبناني عبر أراضيها.

1975 - فريق تسلق نسائي ياباني ينجح بالوصول إلى قمة جبل إفرست 
ليكون أول فريق نسائي يصل إلى قمة الجبل.

1989 - اغتيال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد وذلك بتفجير 
سيارته.

1993 - انتخاب سليمان ديميريل رئيًسا لتركيا.

*طفل صغير كيضربو باباه بزاف قال 
لماماه.. ماما بابا عندو عائلة؟ قاتلو ايه 

عندو باباه ويماه وخاوتو
وخواتاتو...عالش؟ قالها وعالش مخليينو 

عندنا؟

افعل الخير وليقع حيث يقع، فإن وقع في أهله فهم أهله، وإن وقع في 
غير أهله فأنت أهله. 

                                                                    ابن قتيبة 

شاور حرمتك وأعصاها
يضرب هذا المثل كنصيحة للرجال 

لتجنب المشاكل.

       نكتة اليوم 

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

زمان ومكان.
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فيليبا روث فوت

n فيليبــا روث فــوت الحائــزة على زمالــة األكاديمية 
البريطانيــة اســم عائلتها عنــد الــولدة بوزانكيت ، هي 
فيلســوفة إنجليزية، كانت واحدة من مؤسسي أخالقيات 
الفضيلة المعاصرة، المســتوحاة من أخالقيات أرســطو،  
يمكــن النظــر إلــى عملهــا فــي حقبتــي الخمســينيات 
والســتينيات من القرن العشــرين على أنه محاولة لجعل 
نظريــة األخالقيات األرســطية تتالءم مــع منظور العالم 
المعاصر، فتكــون بالتالي قادرة على أن تنافس نظريات 
من مثل نظريتي األخالقيات الواجبة واألخالقيات النفعية 

الحديثتين.
 كان لبعــض أعمالهــا دور حاســم فــي إعــادة انبثــاق 
االخالقيات المعيارية ضمن الفلســفة التحليلية، وال ســيما 
نقدهــا للعواقبية والالمعرفية. ومــن األمثلة المألوفة على 
ذلك تجربة فكرية من أعمالها تخضع للمناقشات باستمرار 
ويشــار إليها باســم »معضلة العربة«. تأثــر منهج فوت 
بالمرحلة المتأخرة من أعمال فيتغنشتاين، رغم أنها نادراً 
ما كانت تخوض صراحة في مســائل ســبق وخاض فيها 

هو. وكانت حفيدة للرئيس األمريكي جروفر كليفالند .
ُولدت فوت باسم فيليبا روث بوزانكيت، وكانت ابنة استير 
كليفالنــد )1980-1893( والنقيب ويليام ســيدني بنس 
بوزانكيت )1966-1893( من حرس كولدستريم التابع 
للجيــش البريطانــي. كان جدها ألبيهــا القاضي ومحامي 
القضاء العالي، الســير فريدريك ألبــرت بوزانكيت، وقد 
شــغل منصب كبير مأمــوري لندن بيــن عامي -1900
1917. أما جدها ألمها فقد كان الرئيس الثاني والعشرين 
والرابع والعشــرين للواليات المتحدة األمريكية، جروفر 

كليفالند.
تلقــت فــوت تعليماً خاصــاً في كليــة ســومرفيل بجامعة 
أوكسفورد بين عامي 1942-1939، حيث حازت على 
شهادة من الدرجة األولى في الفلسفة والسياسة واالقتصاد. 
واستمر ارتباطها بسومرفيل لبقية حياتها، دون أن يقاطعه 
شيء سوى خدمتها الحكومية بصفتها عالمة اقتصاد خالل 
الفترة الممتدة بين عامي 1947-1942. وعبر ســنوات 
مسيرتها، شغلت فوت في كلية سومرفيل مناصب محاِضر 
في الفلسفة) )1950-1947، وزميل ومدّرس )-1950

1969(، وزميــل باحث أقدم )1988-1969(، وزميل 
فخري )2010-1988(. وكانت تمضي هناك ســاعات 
طويلة في مناظرة ج. إ. م. أنسكومب، التي أقنعتها بخطأ 

المدرسة الالمعرفية.
في عقدي الســتينيات والســبعينيات من القرن العشرين، 
شــغلت فوت عــدداً مــن مناصــب البروفيســور الزائر 
ضمــن الواليات المتحدة – في جامعــة كورنيل، ومعهد 
ماساتشوســتس للتقنية، وجامعــة كاليفورنيا في بيركلي، 
وجامعــة مدينة نيويــورك. وُعينت بمنصب بروفيســور 
بدرجة أســتاذيّة غريفين بالفلســفة في جامعة كاليفورنيا، 
لــوس أنجلــوس، عــام 1976 وتابعت التدريــس هناك 
حتــى عام 1991، مقســمة وقتها بيــن الواليات المتحدة 

وإنجلترا. 
وعلى عكس االعتقاد الســائد، لم تكن فوت من مؤسســي 
أوكســفام، بــل جــاء انضمامهــا إلــى هــذه المنظمة بعد 
تأسيســها بنحو ست سنوات. كانت ملحدة. تزوجت لفترة 
من المؤرخ م. ر. د. فوت، وتشــاركت الســكن لمدة في 

شقة مع الروائية آيريس مردوك. 
ترتبــط جميع أعمال فوت المنشــورة تقريباً باألخالقيات 
المعياريــة أو األخالقيات الفوقية. ولم تُخض في فلســفة 
الجمال سوى مرة واحدة – ضمن محاضرتها التي ألقتها 
في األكاديميــة البريطانية عام 1970 في ذكرى هيرتز 
وحملــت عنــوان »الفــن واألخــالق«، إذ وضحت فيها 
بعض الفروق الملحوظة بين األحكام األخالقية واألحكام 
الجماليــة،  توفيت فوت عام 2010 في يوم عيد ميالدها 

التسعين .

نفذ بجلده



واليــة  أمــن  مصالــح  تمكنــت   n
الجزائــر, ممثلــة في المقاطعة وســط 
مــع  بالتنســيق  القضائيــة  للشــرطة 
البحريــة  الحــدود  شــرطة  مصلحــة 
لمينــاء الجزائــر, من توقيف شــخص 
انتحــل صفــة هيئة نظامية باســتعمال 
جهاز السلكي وشارة دخول إلى الحيز 
المينائــي مزوريــن من أجــل النصب 

على المغتربين من كبار الســن .
وأوضح المالزم أول للشرطة, مزاني 
حسين ســيف االســالم, أن المشتبه به 
قام باالستيالء على مبالغ مالية بالعملة 
الصعبة بعــد ترصد ضحايــا مغتربين 
من كبار الســن  وأشــار إلــى أنه, بعد 
القانونية  اســتيفاء جميــع اإلجــراءات 
تم تقديم المشــتبه فيه أمام الســيد وكيل 

إقليميا المختصة  الجمهورية 
ذات  تمكنــت  آخــر,  ســياق  وفــي   .
المصالــح, ممثلــة في المقاطعة وســط 
بالفرقــة الجنائيــة –يضيــف المــالزم 
أول–مــن وضع حــد لشــبكة مختصة 

فــي التزويــر واســتعمال المــزور في 
وثائــق إداريــة, النصــب واالحتيــال, 
انتحــال صفة وخيانة األمانــة, متكونة 
من ثالثة أشــخاص تتــراوح أعمارهم 
مســبوقين  ســنة  و35   25 بيــن  مــا 
قضائيا وينحــدرون من والية الجزائر 
«. وأضاف أن الشــبكة تقــوم بتزوير 
ســندات طلبيات لشراء أجهزة اإلعالم 
اآللــي وكــذا جميــع الوثائــق الخاصة 
بهــا وهذا باســتهداف شــركات خاصة 

وبعد إخطار الســيد وكيــل الجمهورية 
المختــص إقليميــا, تمكنــت المصالــح 
نفســها من توقيف أعضاء هذه الشــبكة 
التــي نصبت على 4 شــركات خاصة 
مع حجز ومصادرة خاتمين مســتعملين 
في التزويــر, ملفــات قاعدية مزورة, 
هواتــف  وثالثــة  ملونتيــن  ناســختين 
نقالــة وبعد اســتيفاء جميع اإلجراءات 
القانونية, ســيتم تقديم المشتبه فيهم أمام 

المتحدث. يضيف  النيابة, 

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 32/ 14
الجزائر : 25/ 14
وهران : 26/ 16 

الفجر  : 03.44
الظهر   : 12.30
العصر  : 16.19
املغرب  : 19.39
العشاء : 21.10
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ع.ق

من خالل استعمال وسائل وأغراض مزورة   

توقيف منتحل هيئة نظامية ينصب على مغتربين 
بميناء الجزائر

تمثــل زيــارة الدولة التي شــرع فيها أمس 
عبــد  الســيد  الجمهوريــة,  رئيــس  األحــد 
المجيد تبون إلى تركيا الشــقيقة بدعوة من 
نظيره التركي, رجب طيب أردوغان فرصة 
مواتيــة إلعطــاء ديناميكية جديــدة لعالقات 

تاريخية بين بلدين شــقيقين.
 زيــارة مــن شــأنها أن تعطي دفعــا جديدا 
للتعــاون الثنائــي المدعم بمعاهــدة صداقة 
تعزيــز  إلــى جانــب  منــذ2006  وتعــاون 
الشــراكة القائمــة بيــن البلديــن في شــتى 
المجاالت الســيما في الشق  السياسي حول 

والدولية. االقليمية  القضايا 
وتأتــي زيارة الرئيــس تبون إلى أنقرة عقب 
سلسلة من الزيارات واللقاءات التي أجراها 
المســؤولون الســامون للبلديــن ســيما منــذ 
زيارة العمل والصداقة التي أجراها الرئيس 
التركــي إلــى الجزائر فــي 26 و27 يناير 
2020 مباشــرة عقــب انتخاب الســيد عبد 

المجيد تبون رئيســا للجمهورية.
وخالل هذه الزيــارة كان الرئيس أردوغان 
قــد ركــز علــى »الطابــع االســتراتيجي« 
للعالقــات بيــن الجزائــر و تركيــا, مجــددا 
التأكيد على اســتعداد بلده لتكثيف المبادالت 
التشــاور  وتعزيــز  الثنائيــة  االقتصاديــة 
االهتمــام  ذات  المســائل  حــول  السياســي 
المشــترك.وهويدرك مكانــة الجزائــر على 

الســاحتين  اإلقليمية  والدولية 
وقد تجســدت هــذه الرغبة في العمل ســويا 
من خالل توقيع العديد من اتفاقات الشــراكة 
والتعــاون باإلضافة إلــى مذكرات تفاهم في 
مختلــف القطاعــات، بمــا فــي ذلــك الطاقة 
والفالحة والســياحة والتعليم العالي والثقافة 
والدبلوماسية والصحة والمؤسسات الناشئة.
وتعــد الجزائــر اليــوم ثاني شــريك تجاري 
لتركيــا في أفريقيا بعــد مصر وتظل الوجهة 
األولى لالســتثمار األجنبي المباشر التركي 

القارة. في 
وبالنظــر لكثافــة المبــادالت والتعاون على 
جميــع األصعدة والفرص الكبيــرة المتاحة، 
تســهر كل من الجزائر وتركيا على االرتقاء 
بعالقاتهمــا الــى مصــف االمتيــاز والعمل 
ســويا على تلبية احتياجات الســوق المحلية 
وتطلعات األســواق اإلقليمية واألفريقية من 
خالل االســتفادة من اتفاقيــة منطقة التجارة 

األفريقية. القارية  الحرة 
ومــن دون شــك إن زيــارة الرئيــس تبــون 
إلــى تركيا التــي تســتمر لثالثة أيــام كاملة 
ســتكون لها نتائج ملموســة في بعث التعاون 
بيــن البلدين وترقية العالقــات ذات الجذور 

التاريخية إلى أعلى مســتوى .
آخــر الــكالم .. تركيا التي قطعت أشــواطا 
معتبــرة فــي الســنوات األخيــرة على درب 
التطــور والرقي تــدرك أن الجزائر الجديدة 
اإلفريقيــة والعربيــة  المنطقتيــن  فــي  قــوة 
،وحتى المتوســطية ،وهــي قادرة على لعب 
أدوار جد هامة في إحالل السلم واالستقرار 
فــي منطقــة الســاحل ولــدى جيرانهــا وفي 
مقدمتهم ليبيا الشــقيقة التي تصارع للخروج 
مــن أزمتهــا ، كمــا أنهــا قادرة علــى إقامة 
تعاون إســتراتيجي مع تركيا لفائدة شــعبين 
شــقيقين تربطهما عالقات تاريخية متجذرة .

       
يزيد ســلطان      

                           

ديناميكية جديدة 
لعالقات تاريخية 

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

التاليين : 
031741609

 0550303249

طالعوا جريدة عني الجزائر عىل الرابط 
www.aineldjazair.dz

باقة األخبار   

n أعلنت مختلف المصالح االمنية المشــتركة في ســكيكدة حالة 
الطوارئ عقب اختفاء غامض لرب عائلة يبلغ من العمر 40 سنة 

يدعى قالدي حمزة ،و هذا مند خمس أيام كاملة.
ــوم الخميــس الماضي على الســاعة  ــات القصــة تعود إلى ي ي ث حي
12عشر ظهرا ،حيث قال شهود عيان بأن الشاب قد ركب في حافلة 
بلدية بني  نقل المســافرين من مدينة القل إلى قرية عين لمســيد ب
ــي تقطن غير بعيد عــن قرية حجر  ت ــد متوجها عند شــقيقته ال زي
مفــروش ،وكان يحمــل معه بعض المواد الغدائية،كان قد اشــتراها 

لشقيقته من مدينة القل.
 وحســب مصادر من بعض أقــارب العائلة ،كانت آخر مكالمة مع 
ــه يخبرها عن وصوله إلى المنطقــة ، وعلى الفور تجند العديد  أخت
من  أبناء المنطقة للبحت عنه مع مجموعة من الصيادين مرفوقين 

بكالب الصيد مند اعالن اختفائه الغامض.
 لإلشارة فان الشاب يعاني من مرض نفسي مند مدة طويلة.

                                                              نورالدين ب

حجز3.5 كلغ من الكيف المعالج 
ببسكرة 

تابعة ألمن والية بســكرة  n تمكنت  فرقة البحث والتدخل ال
ــج ،العملية جاءت  ـ ــن الكيف المعال ـ مــن حجز 3.5 كلغ مـ
ــي إثر معلومات وردت لفرقة البحــث والتدخل بأمن والية  عل
بســكرة مفادها اســتغالل شــخص لســيارته الســياحية لنقل 
ــع والترويج على الفور  ي ب المخــدرات كيــف معالج لغرض ال
باشــرت  الفرقة بوضع حاجز أمنى اسفر عن توقيف السيارة 
ــة  ي ــى متنهــا شــخصين وبإخضاعهــم لعمل المشــبوهة وعل
تفتيش عثر على حقيبة ظهر بين ارجل المرافق وبتفتيشها  ال
ــة  صفائح من المخــدرات قدرت ب  ــر بداخلهــا على كمي عث
يه تم توقيف الشــخصين  35 صفيحة بوزن 3.345 كلغ وعل
بالغان من العمر 28 ســنة وتحويلهــم لمقر الفرقة وإنجاز  ال

ملف جزائي لهما في انتظار تقديمهم اليوم امام العدالة.
                                                حسان درنون 

اختفاء غامض لشاب يف بني زيد 
بسكيكدة

ســيتم عرض مقياس للمــد و الجزر 
ــي، لرصد حــركات البحر،  ــردد عال ت ب
منتج بالجزائر، وذلك بمناسبة تنظيم 
ــون الدولي  الطبعــة ال24 من الصال
واألشــغال  بنــاء  ال مــواد  و  بنــاء  لل
)باتيماتيــك2022-(،  العموميــة 
حســبما أكــده بيــان لجامعــة هواري 
يوم  والتكنولوجيا،  ــوم  للعل بومديــن 

األحد.
وأوضــح ذات المصــدر، ان »جامعــة 
لعلوم و التكنولوجيا  هواري بومديــن ل
بناء،   ل ــي ل تشــارك في الصالون الدول
ــة  العمومي األشــغال  و  ــاء  ن ب ال مــواد 
ــى  اتيماتيــك2022-(،  مــن 15 ال )ب
ــو 2022، مــن خــالل عرض  19 ماي
ــردد عالي  ت لمــد و الجــزر ب ــاس ل ي مق
ــم اختراعه  لرصــد حــركات البحــر، ت
بيئي  ــى مســتوى مخبــر الرصــد ال عل
و  ــا  ي والجغراف االرض  ــوم  عل ــة  ي لكل
ــم بجامعة هواري بومدين  ي ل تهيئة االق
ــم تطويره  ــا، وت ــوم و التكنولوجي لعل ل
يــن الجامعــة و  بفضــل شــراكة مــا ب

الجوية«. الوطني لالرصاد  الديوان 
وأضاف ذات المصدر، ان هذا الجهاز 
ــاه(  المي )و  البحــر  مســتوى  قيــاس  ل
ــا في طور التجارب،  ي الذي يوجد حال
بالحجــم الطبيعــي، سيســمح برصــد 

االضطرابات على مســتوى االحواض 
ناتجة عن االمواج /الطاقة  ائية ال ن المي
تيارات البحرية االخرى. الموجية و ال
كمــا سيســمح من جانب اخــر، برصد 
تالي  ال موجات التســونامي و يمكــن ب
بإخطــار  ــذار  ان كوســيلة  اســتعماله 

البحرية. الفيضانات 
ذات  –يضيــف  تذكيــر  ال ويجــدر 
بيان- »ان معطيات مســتوى البحر  ال
ــد إبعاد  ــة كبــرى فــي تحدي ذات اهمي
ائية  ن المنشــآت البحرية )الهياكل المي

الساحلية«. والتعزيزات 
وخلــص بيان جامعة هــواري بومدين 
األخيــر  فــي  ــا  التكنولوجي و  ــوم  لعل ل
ــد، بأن هــذا المقياس الذي  تأكي إلى ال
اخترعه البروفيســور ياســين حمدان، 
ــي  ت ــذات الجامعــة ال اســتاذ باحــث ب
ــراع مــع الديوان  أودعــت بــراءة االخت
ــي لألرصــاد الجوية، سيســمح  الوطن
»بمعرفة افضــل للموجات البحرية و 

الحد من بعض األخطار الســاحلية«.
                                    ق ـ و

الصالون الدويل للبناء و مواد البناء واألشغال العمومية )باتيماتيك -  2022(

عرض مقياس للمد والجزر برتدد عايل منتج بالجزائر

7 إصابات يف إطالق نار بني األهايل الختالفهم 
عىل ممتلكات "مسرتيح أسوان" بمرص

n شــهدت مدينة البصيلية مركز إدفو بمحافظة أســوان 
المصرية إصابة 7 أشــخاص إثر تبادل إطالق النيران بين 
ــي، وذلــك الختالفهــم على ممتلــكات مصطفى البنك  األهال

الملقب بمستريح المواشي.
يها،  وحســب شــهود عيان فقد حــاول األهالي االســتيالء عل
ولكن نشــب بينهم خالف أســفر عن وقوع إصابات، وتم نقل 

تلقي الرعاية الطبية الالزمة. المصابين إلى المستشفى ل
وتلقى مرفق إســعاف أســوان إخطارا عن إصابة 7 أشخاص 
نيران بين األهالي، وذلك الختالفهم على  ــر تبادل إطالق ال إث
ممتلكات مصطفى البنك الملقب بـ«مســتريح المواشــي«، 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى السباعية.
ثميــن هاجموا  قاهــرة 24« المصري أن مل وذكــر موقــع »ال
ــي قرية وادي الصعايدة بمركــز ادفو بمحافظة  أحــواش أهال
ــى  ــداء عل ــى االعت أســوان وســط أعمــال نهــب، إضافــة إل

المواطنين.
وحسب شهود عيان، فقد اعتدى الملثمون على العشرات من 
نارية وسرقوا  أهالي القرية عقب الهجوم عليهم باألســلحة ال

العديد من المواشي.
م  ابة العامة بأســوان نقل المواشــي التي ت ي ن هــذا، وقــررت ال
يها بمزارع المســتريحين في مركز إدفو، بالحجر  التحفظ عل
البيطري بمركز دراو تحت إشراف مديرية الزراعة بأسوان، 
قانوني، وذلك وســط حراسة  لحين التصرف فيها بالشــكل ال
أمنية مشددة.تحســبا لوقوع أحداث عنف وشــغب وسطو من 
يه  ا المســتريح في مســقط رأســه بعد القبض عل قبل ضحاي

والتحفظ على ممتلكاته.
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الجزائر: ربيع ـ م
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