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الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

توقيف 8متورطين في شجار جماعي بأسلحة 
بيضاء بقسنطينة 

تألقت »أوريدو الجزائر« مرة أخرى دوليا، 
وفازت بجائزتين مرموقتين في الطبعة التاسعة 
 International عشرة لحفل توزيع جوائز
لمنطقة  الدولية   Business Awards

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
 Silver« يتعلق االمر بجائزة ستيفي الفضية
Stevie Awards   » وذلك عن عرضها  
في  االبتكار  »جائزة  فئة  في    YOOZ
جائزة  و  المستهلك«  ومنتوجات  خدمات 
 Bronze Stevie  « البرونزية  ستيفي 
يخص  فيما  استراتيجيتها  عن   »  Awards
الموارد البشرية خالل جائحة الكوفيد19-  في 

فئة  »افضل المؤسسات المشغلة ».
الجائزتين  الجزائر   Ooredoo ُممثلو  استلم 
بجوائز  للفائزين  الجوائز  توزيع  حفل  في 
سهرة  نُظم  الذي   )IBA( الدولية  األعمال 
الخيمة  رأس  في   2022 مايو   21 السبت 

باإلمارات العربية المتحدة.
لـ  العام  المدير  صرح  المناسبة،  بهذه 
Ooredoo، السيد بسام يوسف آل إبراهيم:              
» نتشرف بالحصول مرة أخرى على هاتين 
هذا  يؤكد  المرموقتين.  الدوليتين  الجائزتين 
استراتيجية  نجاعة  دوليا عن  المزدوج  الفوز 
التحول  على  القائمة  الجزائر   Ooredoo
بالعامل  االهتمام  في  واستراتيجيتها  الرقمي 
البشري خالل الجائحة، ووضع صحة عمالها 

وأقاربهم في صميم اهتماماتها.

شرطة علي منجلي تطيح 
بسارقي و مخربي شقق

في طور االنجاز    

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة 
الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية المسيلة 
حجز 06 صفائح من المخدرات )كيف  من 
قدره 604 غرام،  إجمالي  بوزن  معالج( 
المتاجرة  يمتهنون  أشخاص  ثالثة  وتوقيف 
محل  مركبة  استرجاع  مع  بالمخدرات، 

سرقة.
و جاءت هذه العملية الشرطية إثر معلومات 

وردت إلى المصلحة ، حيث مكنت فريق التحقيق 
من اإلطاحة بهذه الشبكة اإلجرامية، و حجز الكمية 
التي كانت مخبأة بإحكام داخل مركبتين  المذكورة 
ذات  في  تم  كما  نفعية،  واألخرى  سياحية  واحدة 
إحدى  من  سرقة  محل  مركبة  استرجاع  اإلطار 
أفراد  أحد  بمسكن  تم ضبطها  المجاورة،  الواليات 
أمام  فيهم  المشتبه  تقديم  الشبكة اإلجرامية، تم  هذه 
في  ليصدر  إقليميا  المختصة  القضائية  الجهات 
حقهم أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة عن 
المشروع  غير  النقل واالتجار  تهمة الحيازة، 

بالمخدرات مع استحضار مركبة  
دائرة  ألمن  القضائية  الشرطة  فرقة  تمكنت  كما 

من  بأ ة  د سعا بو
من  المسيلة،  والية 
قرصا   2773 حجز 
مختلف  من  مهلوس 
وتوقيف   ، األنواع 
من  يبلغان  شخصين 
سنة  و40   35 العمر 
المتاجرة  يمتهنان 
مبلغ  حجز  مع  العقلية،  بالمؤثرات  الشرعية  غير 
عائدات  دج يعتبر من   11975 بـ  مالي يقدر 
إثر  الشرطية  العملية  هذه  جاءت  وقد  المتاجرة ، 
معلومات وردت إلى المصلحة، حيث مكنت فريق 
الكمية  وحجز  الشبكة  بهذه  اإلطاحة  من  التحقيق 
المشتبه  منزلي  داخل  مخبأة  كانت  التي  المذكورة 
فيهما ، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية 
إيداع  أمر  حقهما  في  ليصدر  إقليميا  المختصة 
عن  ببوسعادة،  والتأهيل  التربية  إعادة  بمؤسسة 
والمتاجرة  والحيازة  أشرار،  جمعية  تكوين  تهمة 

بالمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.
عبد الحليم بالل

فرقة البحث والتدخل بأمن والية المسيلة تحجز 
06 صفائح مخدرات و2773 قرصا مهلوسا

تمكنت  الضبطية القضائية لألمن الحضري الخامس بأمن 
دائرة علي منجلي، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 
20 سنة ، متورطان في قضية السرقة بالتسلق و الكسر 
في حالة تلبس من داخل ورشة بناء ، التخريب العمد لجزء 

من عقار مملوك للغير. 
قبل حارس ورشة  من  بالغ  لتلقي  تعود  القضية  وقائع    
مفاده   ،18 الجوارية  بالوحدة  المرقين  ألحد  مملوكة  بناء 
بصدد  للورشة  التابع  العمارات  بإحدى  شخصين  تواجد 
سرقة أنابيب نحاسية، ليتم التنقل قوات الشرطة على الفور 
الذكر  السالفي  من ضبط  التأكد  تم  ،أين  المكان  عين  إلى 
داخل إحدى الشقق بعمارات في طور االنجاز بحوزتهما 
كيسين بالستيكيين يحتويان على كمية من أنابيب النحاس 
مقطعة إلى أجزاء ،باإلضافة إلى صنابير خاصة بالغاز، 
اإلجراءات  الستكمال  المصلحة  مقر  إلى  تحويلهما  ليتم 

القانونية الالزمة.
 بعد االنتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات 

جزائية في حق المعنيين قدم بموجبه أمام النيابة المحلية.
دالل بوعالم

في حادثة غريبة من نوعها.. 
توقيف ياباني تلقى مساعدة 

حكومية عن طريق الخطأ!
الخطأ  طريق  عن  تلقى  رجال  اليابانية،  السلطات  أوقفت 
مبلغ 360 ألف دوالر في إطار مساعدة مرتبطة بجائحة 

كورونا، بعدما قال إنه قام بصرف األموال.
تسترجع  أن  المحلية  السلطات  على  الصعب  من  وكان 
األموال من الشاب البالغ 24 عاما، بعد أن قال إنه صرفها 
بمراهنات أجراها عبر اإلنترنت، مؤكدا أنه سيعيد المبلغ 

»حتى لو قام بذلك على مراحل”.
وأثار الخطأ الفادح الذي ارتكبته سلطات بلدة »أبو« النائية 
باإلضافة إلى فشل الرجل في سداد المبالغ المستحقة عليه، 
الحوارية وضعه  البرامج  تتناول  فيما  اليابان،  في  غضبا 

المالي المعقد.
عن  ين  مليون   46.3 مبلغ  تحويل  تم  الماضي،  والشهر 
ينظمون  كانوا  الذين  المسؤولين  قبل  من  الخطأ،  طريق 
المنخفض  الدخل  ذوي  للسكان  النقدية  المساعدات 

المتضررين من وباء كورونا.
األسبوع  الرجل  ضد  قضائية  دعوى  السلطات  ورفعت 
كل  فشلت  بعدما  أموالها،  الستعادة  محاولة  في  الماضي 
وحتى  له  رسالة  وبعث  به  لالتصال  السابقة  محاوالتها 

زيارته.
وأوضح ضابط في شرطة منطقة ياماغوتشي غرب اليابان 
االحتيال  قوانين  انتهاكه  في  »لالشتباه  أوقف  الرجل  أن 

اإللكتروني”.
japan today كويتيون ضد الخيانة 

بدون تعليق

»أوريدو الجزائر« تفوز 
بجائزتين لعرضها  

» YOOZ « وسياستها في 
الموارد البشرية

والية  أمن  مصالح  لجهود  مواصلة 
الجريمة  محاربة  في  قسنطينة 
خاصة   ، أشكالها  بشتى  الحضرية 
باألشخاص  بالمساس  منها  تعلق  ما 
قوات  تمكنت   ، وممتلكاتهم 
السابع  الحضري  باألمن  الشرطة 
تتراوح  أشخاص   08 توقيف  من   ،
سنة   63 و   21 مابين  أعمارهم 
المشاجرة  قضية  في  لتورطهم   ،
بأعمال  والقيام  البيضاء  باألسلحة 
جروح  إحداث  على  أدت  عنف 

ية. عمد
رسمية  شكوى  إلى  تعود  القضية  وقائع 

تعرضهم  بخصوص  أشخاص  قبل  من  مقدمة 
شكواهم  مدعمين  العمدي  والجرح  للضرب 

شجار  خالل  وهذا   ، طبية  بشهادات 
من  مكن  المفتوح  التحقيق   ، جماعي 
بتواجد  تفيد  معلومات  على  الحصول 
ليتم   ، الجامعي  بالمستشفى  فيهم  المشتبه 
التنقل على الفور إلى عين المكان ، أين 
إلى  تحويلهم  و  فيهم  المشتبه  توقيف  تم 
طبية  بشهادات  مرفقين  المصلحة  مقر 
مكنت  كما   ، العمل  عن  عجزهم  تثبت 
أطراف  جميع  توقيف  من  التحريات 

 . الشجار 
تم  التحقيق  مجريات  من  االنتهاء  بعد 
حق  في  جزائية   إجراءات  ملف  إنجاز 
المحلية. النيابة  أمام  بموجبه  قدموا  المعنيين 



الوطنــي  الجيــش  أركان  رئيــس  دعــا 
الشــعبي، الفريــق الســعيد شــنقريحة، يــوم 
الثانيــة  العســكرية  الناحيــة  مــن  األحــد 
»تغليــب  إلــى  الجزائرييــن  بوهــران، 
ــراط  ــا للوطــن« و«االنخ ــة العلي المصلح
بقــوة« فــي مبــادرة »اليــد الممــدودة« 
رئيــس  مؤخــرا  عنهــا  أعلــن  التــي 
ــون،  ــد تب ــد المجي ــيد عب ــة، الس الجمهوري
حســب مــا أفــاد بــه بيــان لــوزارة الدفــاع 

الوطنــي.
وأوضــح ذات المصــدر أنــه خــال زيــارة 
عمــل قادتــه إلــى الناحيــة العســكرية الثانية 
بوهــران، عقــد الفريــق شــنقريحة لقــاء 
مــع إطــارات ومســتخدمي الناحيــة، ألقــى 
ــع  ــى جمي ــت إل ــة بث ــة توجيهي ــه كلم خال
ــة التخاطــب  ــر تقني ــة، عب ــدات الناحي وح
ــادرة  ــا أن مب ــد فيه ــد، أك ــي عــن بع المرئ

»اليــد الممــدودة« التــي »أعلــن عنهــا 
مؤخــرا الســيد عبــد المجيــد تبــون، رئيــس 
للقــوات  األعلــى  القائــد  الجمهوريــة، 
المســلحة، وزيــر الدفــاع الوطنــي، بهــدف 
ــة  ــة الجبه ــة وتقوي ــة الوطني ــن اللحم تمتي
الداخليــة، هــي مبــادرة تنــم بحــق عــن 
للســلطات  الصادقــة  السياســية  اإلرادة 
الشــمل  لــم  أجــل  مــن  للبــاد  العليــا 
واســتجماع القــوى الوطنيــة، الســيما فــي 

هــذه الظــروف الدوليــة الراهنــة«.
الوطنــي  الجيــش  أركان  رئيــس  وشــدد 
ــة  ــى أن »تقوي ــدد عل ــذا الص ــعبي به الش
ــؤولية  ــي مس ــدة ه ــر الجدي ــس الجزائ أس
ــا  ــا كل أبنائه ــي بنائه ــارك ف ــع ويش الجمي
ــا  ــى م ــا عل ــاد أساس ــن، باالعتم المخلصي
تزخــر نفوســهم مــن صــدق الــوالء ونبــل 

األحاســيس تجــاه الوطــن«.

ــق  ــن منطل ــي وم ــا: »وإنن ــاف قائ وأض
إيمانــي الراســخ بحيويــة هــذا المســعى 
أيــدي  علــى  أشــد  المحمــود،  الوطنــي 
لتغليــب  األعــزاء  الوطــن  أبنــاء  كافــة 
المصلحــة العليــا للوطــن واالنخــراط بقــوة 
ــة، المســتلهمة  ــادرة الصادق ــذه المب ــي ه ف
ــا  ــادئ ثورتن ــة ومب ــا العريق ــم أمتن ــن قي م
ــبابنا  ــات ش ــع تطلع ــة م ــدة والمتوافق الخال

المشــروعة إلــى غــد أفضــل«.
وبــذات المناســبة، جــدد الفريــق شــنقريحة 
التأكيــد علــى أن »أعداءنــا يدركــون تمــام 
اإلدراك أن ســر قوتنــا يكمــن فــي وحدتنــا، 
وبالتالــي فهــم يعملــون ليــل نهــار، وبــكل 
الطــرق والوســائل المتاحــة، علــى ضــرب 
هــذه الوحــدة مــن خــال بــث خطــاب 
الفتنــة والتفرقــة والكراهيــة بيــن مكونــات 
الشــعب الواحــد وانتهــاج أســلوب التضليل 

ــن  ــة والشــائعات م ــار الكاذب ونشــر األخب
ــتقرار  ــدم االس ــى وع ــق الفوض ــل خل أج

ببادنــا«.
المؤامــرات  »هــذه  أن  إلــى  وأشــار 
أضحــت  وإن  العدائيــة،  والممارســات 
خلفيتهــا مكشــوفة للعيــان، فإننــا مطالبــون 
جميعــا كل مــن موقعــه، بــإدراك أهدافهــا 
الحقيقيــة والتصــدي لهــا بحــزم وعــزم من 
خــال التحلــي بأعلــى درجــات الوعــي 
ــى أال تعــاد  ــة عل ــي المحصل والحــرص ف
هيكلــة العالــم فــي كل مــرة فــي غيابنــا 
وعلــى حســاب مصالحنــا الحيويــة، وعــدم 
ــي خارطــة  ــاء باالندمــاج الســلبي ف االكتف
االقتصاديــة  ونماذجهــا  الجديــدة  العالــم 

والثقافيــة«.
تنــدرج  الزيــارة  هــذه  فــإن  لإلشــارة، 
ــج  ــذ برنام ــدى تنفي ــة م ــياق متابع ــي س ف
ــنة 2022/2021  ــي لس ــر القتال التحضي
ومواصلــة للزيــارات التفتيشــية والتفقديــة 

لمختلــف النواحــي العســكرية.
بعــد  الفريــق شــنقريحة،  وقــد اســتهلها 
مراســم االســتقبال مــن قبــل اللــواء جمــال 
ــد الناحيــة العســكرية  حــاج لعروســي، قائ
الثانيــة، بالوقــوف وقفــة ترحــم علــى روح 
المجاهــد المرحــوم أحمــد بوجنــان المدعــو 
»ســي عبــاس«، الــذي يحمــل مقــر قيــادة 
ــة اســمه، حيــث وضــع إكليــا مــن  الناحي
ــد  ــذكاري المخل ــم الت ــام المعل ــور أم الزه
لــه وتــا فاتحــة الكتــاب ترحمــا علــى 
ــرار. ــهداء األب ــى أرواح الش ــه وعل روح

ــام  ــال أم ــح المج ــاء، فس ــام اللق ــي خت وف
أفــراد الناحيــة الذيــن عبــروا --حســب 
عــن  الوطنــي--  الدفــاع  وزارة  بيــان 
»اســتعدادهم الدائــم لرفــع كافــة التحديــات 
والتصــدي لــكل التهديــدات فــي ســبيل 
البــاد  واســتقرار  أمــن  عــن  الدفــاع 

الوطنيــة«. الســيادة  علــى  والحفــاظ 
ق ـ و
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أكد عىل أهمية تغليب المصلحة العليا للوطن

الفريق شنقريحة يدعو 
إلى االنخراط في مبادرة »اليد 

الممدودة« للرئيس تبون
األحــد,  الوطنــي,   االصــاح  حركــة  أكــدت 
عبــد  الجمهوريــة,  رئيــس  لمبــادرة  مباركتهــا 
المجيــد تبــون, للــم الشــمل, وانخراطهــا فيهــا, 
داعيــة الفاعليــن فــي المجتمــع إلــى االلتفــاف 

النبيــل. المشــروع  حــول هــذا 
 وأوضحــت الحركــة بخصــوص مبــادرة الرئيــس 
ــا  ــة لمكتبه ــدورة العادي ــوج ال ــان ت ــي بي ــون, ف تب
الوطنــي, أن نيــة الرئيــس تبــون واضحــة وصادقة 
وأنــه رئيــس الجميــع, وبــادر بمشــروع مصالحــة 
سياســية يــد الرئيــس ممــدودة للجميــع مشــيرة إلــى 
ــي قاموســه, إذ  ــا ف أن كلمــة إقصــاء ال وجــود له
يســخر كل حكمتــه للــم شــمل األطــراف التــي لــم 
ــروع  ــق مش ــي طري ــي ف ــي الماض ــق ف ــن تتف تك
الجزائــر الجديــدة , وأكــدت فــي ذات الســياق, 
أنهــا تبــارك وتنخــرط فــي هــذه المبــادرة وتدعــو 
مــواالة  السياســية  القــوى  وخاصــة  الجميــع 
ــي,  ــع مدن ــن مجتم ــن م ــة, وكل الفاعلي ومعارض
شــخصيات وطنيــة, أكاديمييــن ومثقفيــن, إلــى 
االنخــراط وااللتفــاف حــول هــذا المشــروع النبيــل 

ــة. ــذه الخطــوة السياســية الهام وه
ــادرة  ــذه المب ــاح أن ه ــة اإلص ــرت حرك  واعتب
خيــار ضــروري يعــزز الجبهــة الداخليــة للبــاد, 
ويقــوي اإلمكانيــات السياســية لمواجهــة التحديــات 
التــي تعرفهــا الجزائــر داخليــا وخارجيــا, مضيفــة 
الصفــوف  رص  إلــى  بحاجــة  الجزائــر  بــأن 
بنــاء  وإعــادة  الداخليــة  التحديــات  لمواجهــة 
ــا  ــى أســس صحيحــة كم ــدة عل ــة الجدي الجمهوري
أكــدت فــي هــذا اإلطــار أن الجزائــر الجديــدة تفتــح 
ذراعيهــا للجميــع منــددة بخطابــات الكراهيــة التــي 
تحمــل فــي طياتهــا مشــاريع التقســيم والفتنــة بيــن 

ــاء الشــعب الواحــد. أبن
ربيع م

عىل هامش أشغال الجمعية العامة 
لمنظمة الصحة العالمية

نب بوزيد يرتأس الدورة 
العادية ال57 لمجلس وزراء 

الصحة العرب
تــرأس وزيــر الصحــة, عبــد الرحمــان بــن بوزيــد, 
أمــس األحــد, أشــغال الــدورة العاديــة ال57 لمجلــس 
وزراء الصحــة العــرب, وذلــك علــى هامــش أشــغال 
الــدورة ال75 للجمعيــة العامــة لمنظمــة الصحــة 
العالميــة, المنعقــدة مــن 22 إلــى 28 مــاي الجــاري 
بجنيــف )سويســرا(, التــي تحمــل شــعار »الصحــة 

مــن أجــل الســام, والســام مــن أجــل الصحــة.
ــوزارة الصحــة أن هــذا االجتمــاع  ــان ل وأوضــح بي
يأتــي عقــب الجلســة التــي عقدهــا أعضــاء المكتــب 
التنفيــذي لــذات المجلــس يــوم أمس, والــذي خصص 
لدراســة البنــود التــي ســتلقى أمــام الجمعيــة العامــة, 
الصحــة  وزراء  لمجلــس  الكلمــة  توحيــد  أهمهــا 
العــرب ,  وخــال مداخلتــه, أوضــح الوزيــر أن هــذا 
االجتمــاع شــكل فرصــة ســانحة للمضــي قدمــا فــي 
المشــاورات بخصــوص إنشــاء مراكــز متخصصــة 
فــي المنطقــة العربيــة علــى غــرار مشــروع المركــز 
ــة  ــن طــرف جمهوري ــرح م ــة المقت ــي لألدوي العرب
مصــر العربيــة الشــقيقة كمــا أكــد الســيد بــن بوزيــد 
علــى األهميــة التــي توليهــا الجزائر لمشــروع إنشــاء 
ــرة  ــى أن فك ــيرا إل ــة, مش ــة للصح ــة العربي المنظم
تأســيس هــذه المنظمــة تعــود إلــى »المقتــرح الــذي 
تقــدم بــه األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة, أحمد 
أبــو الغيــط شــهر يونيــو 2020, والتــي مــن شــأنها 
المســاهمة فــي تنســيق العمــل العربــي المشــترك فــي 
مجــال الصحــة العامــة وتعزيــز المواقــف الموحــدة 
ــي.  ــتوى الدول ــى المس ــح عل ــن المصال ــاع ع والدف
التــزام  عــن  الوزيــر  عبــر  الســياق,  ذات  وفــي 
الجزائــر لتجســيد المشــروع المتعلــق بإنشــاء المركز 
ــص  ــروس نق ــاون والبحــوث حــول في ــي للتع العرب
ــذا  ــك تنفي ــر, وذل المناعــة البشــري AIDS بالجزائ
للقــرار الــذي تــم اعتمــاده خــال الــدورة العاديــة ال 
27 لمجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى مســتوى 

القمــة المنعقــدة بنواكشــط فــي جويليــة 2016.
ربيع م

أكدت أنها خيار رضوري لتقوية
الجبهة الداخلية

حركة اإلصالح الوطني تبارك 
مبادرة لم الشمل وتعلن 

انخراطها فيها

الســيد  الجمهوريــة،  رئيــس  اســتقبل 
ــر  ــد، وزي ــوم األح ــون، ي ــد تب ــد المجي عب
المحروقــات لجمهوريــة الكونغــو والرئيس 
الحالــي لمنظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول 
ــارد  ــون ريتش ــو ج ــيد برون ــك(، الس )أوب
بمقــر  االســتقبال  جــرى  قــد  و  ايتــوا. 
رئاســة الجمهوريــة بحضــور مديــر ديــوان 
ــز  ــد العزي ــيد عب ــة، الس ــة الجمهوري رئاس
خلــف، و وزيــر الطاقــة والمناجــم، الســيد 

ــاب. ــد عرق محم
و قــد أبــدى وزيــر المحروقــات الكونغولــي 
»أوبــك«،  لمؤتمــر  الحالــي  والرئيــس 
ــة  ــوا عــن رغب ــو جــان ريتشــارد إيت برون
بــاده  فــي االســتفادة مــن تجربــة الجزائــر 
الغــاز  وإنتــاج  المحروقــات  إدارة  فــي 

والبتروكيماويــات. 
وأوضــح بيــان لــوزارة الطاقــة و المناجــم، 
أمــس،  اســتقبل  عرقــاب،  الوزيــر  أن 
ــة  ــا برئاس ــدا كونغولي ــوزارة، وف ــر ال بمق
ــة الكونغــو،  ــات بجمهوري ــر المحروق وزي
الرئيــس الحالــي لمؤتمــر« أوبــك« برونــو 

ــوا.  ــارد إيت جــان ريتش

الثنائيــة  العاقــات  الطرفــان  وناقــش   
بالشــقيقة  توصــف  التــي  البلديــن  بيــن 
ــا  ــا وتطويره ــبل تعزيزه ــة وس والتاريخي

المحروقــات.  مجــال  فــي  خاصــة 
الطاقــة  وزيــر  قــدم  المناســبة،  وبهــذه 
لبرنامــج  الرئيســية  الخطــوط  والمناجــم 
تطويــر قطــاع الطاقــة وكذلــك اإلطــار 
نشــاط  يحكــم  الــذي  الجديــد  التنظيمــي 
رغبــة  إلــى  أشــار  كمــا  المحروقــات. 
بيــن  العاقــات  توطيــد  فــي  الجزائــر 
البلديــن وتكثيــف التبــادالت مــع الــدول 
ــرة  ــان الخب ــش الطرف ــا ناق ــة.  كم األفريقي
التــي يمكــن أن تقدمهــا الجزائــر مــن حيــث 
البحــث واالستكشــاف عــن المحروقــات 
الحقــول،  والمصــب- وتطويــر  -المنبــع 
ــاز  ــاز والغ ــل الغ ــاج ونق ــر، وإنت والتكري
الطبيعــي المســال وكذلــك فــي المجــال 
اســتعداد  الوزيــر  وأكــد  التنظيمــي. 
ــن  ــو م ــة الكونغ ــم جمهوري ــر لدع الجزائ
ــا  ــا وخبراته ــل درايته ــن ونق خــال التكوي

المحروقــات.  مجــال  فــي 
 مــن جانبــه، أعلــن الوزيــر الكونغولــي أن 

بــاده ترغــب فــي االســتفادة مــن التجربــة 
الجزائريــة فــي عــدة مجــاالت خاصــة 
فــي مجــال المحروقــات، و قــال »تجربــة 
الجزائــر فــي إدارة المحروقــات وإنتــاج 
ــد  ــة. نري ــات نموذجي ــاز والبتروكيماوي الغ
االســتفادة مــن هــذه التجربــة لجعــل الطاقــة 
ــي  ــع وبالتال ــاول الجمي ــي متن ــا ف ومنتجاته

القتصاداتنــا  أفضــل  بتنميــة  الســماح 
وصناعاتنــا ». 

كمــا رحــب الطرفــان بالجهــود المشــتركة 
ــك فــي  فــي إطــار منظمــة »أوبــك« وكذل
إطــار المنظمــة األفريقيــة للــدول المنتجــة 

 .»APPO« ــط للنف
سناء-م  

الرئيس تبون يستقبل وزيرها للمحروقات 

الكونغو تبدي الرغبة في االستفادة من تجربة الجزائر "النموذجية" 
في إدارة المحروقات
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n توقع وزير الفالحة و التنمية 
الريفية محمد عبد الحفيظ هني  
الحبوب  من  واعد  قياسي  انتاج 
بالمقارنة  الموسم  هذا  خالل 

بالسنوات األخيرة الماضية.
تصريح  في  الوزير,  أوضح  و   
انعقاد  هامش  على  صحفي, 
حملة  لتأطير  الوطني  االجتماع 
الحصاد و الدرس لموسم 2021-
اتحاد  بمقر  جرى  الذي   2022
بالجزائر  الحبوب  تعاونيات 
العاصمة أن كل المؤشرات تبشر 
انه  القول  يمكننا  و  وفير  بإنتاج 
مقارنة  قياسيا  انتاجا  سيكون 
الماضية,  الستة  بالسنوات 
مشيرا الى ان الظروف المناخية 
حتى  استمرت  التي  المناسبة 
الجاري ساعدت على  ماي  شهر 

ذلك.
و  الحصاد  حملة  بخصوص  و   
كل  ان  الوزير  طمأن  الدرس, 
ثالثة  منذ  جندت  قد  الوسائل 
التي  الحملة  هذه  إلنجاح  اشهر 
المناطق  مستوى  على  انطلقت 
حوالي  منذ  للبالد  الجنوبية 
انها مستمرة في  عشرين يوما و 
باقي واليات الوطن كما نوه السيد 

الجمهورية  رئيس  بقرارات  هني 
التحفيزية لدعم الشعبة من خالل 
الحبوب  لشراء  الجديدة  األسعار 
الديوان  من طرف  الفالحين  لدى 
الجزائري المهني للحبوب و التي 
حدد من خاللها سعر شراء القمح 
لقنطار  ل دج   6.000 ب  الصلب 
و  دج   5.000 ب  اللين  القمح  و 
3.400 دج بالنسبة لمادة الشعير
 كما أشار الوزير إلى اإلمكانيات 
التي وفرتها الدولة لدعم عمليات 
الديوان  يؤطره  الذي  التخزين 
من  للحبوب  المهني  الجزائري 
عبر  المعتمدة  تعاونياته  خالل 
الوسائل  لكل  تجنيده  و  الوطن 
و  حصاد  آالت  من  اللوجستية 
هياكل  و  المنتوج  نقل  وسائل 
تخزين الحبوب التي تسهر على 
الدرس  و  الحصاد  عملية  سير 
مهام  تسهيل  و  نهايتها  حتى 
منتجاتهم  تسليم  اثناء  الفالحين 
لتعاونيات, و في هذا اإلطار افاد  ل
 610 تخصيص  تم  انه  الوزير 
صومعة و مركز للتخزين مشيرا 
اإلجمالية  التخزين  قدرات  ان 
تقدر ب 44,5 مليون قنطار و ان 
نقاط جمع المحاصيل تبلغ 505 

الوسائل  بكل  تجهيزها  تم  نقطة 
هني  السيد  أضاف  كما  االزمة. 
ان القطاع خصص رواق أخضر 
مستوى  على  الشعير  لجمع 
عملية  ان  موضحا  الجمع  نقاط 
حصاد الشعير ستكون هذه السنة 
تعاونيات  عاتق  على  مرة  ألول 
بهدف  الجافة  البقول  و  الحبوب 
تشجيع تحفيز الفالحين لدفع كل 
هذا  في  و  لتعاونيات   ل إنتاجهم 
الذي  هو  الديوان  ان  اكد  الصدد 
الموجه  الشعير  بتوزيع  سيتكفل 
المدعم من طرف  االنعام  لتغذية 
االجراء  هذا  ان  مضيفا  الدولة, 
الموالين  دعم  الى  يهدف  الجديد 
الثروة  على  للحفاظ  المربين  و 

الحيوانية للبالد.
 من جانب آخر شدد الوزير على 
توفير الوسائل االحترازية الالزمة 
المحاصيل  حماية  أجل  من 
خاصة  الحرائق  من  المزروعة 
خالل هذه الفترة التي تعرف ارتفاع 
ان  معتبرا   الحرارة  درجات  في 
الجزائر ملزمة بتوفير كل الجهود 
بالنظر  الغذائي  أمنها  لضمان 
الجيواستراتيجية  للوضعية 
الحبوب  شعبة  خاصة  و  السائدة 

األسعار  في  ارتفاعا  تشهد  التي 
الطلب  نتيجة  الدولية  السوق  في 
المتزايد عليها جراء الضغوطات 
ذلك  و  الراهنة,  الجيوسياسة 
القطاع  في  الفاعلين  كل  بإدماج 
السلطات  قبل  من  مرافقتهم  و 
الوزير  رأسها  على  و  العمومية 

األول.
الحبوب  شعبة  ان  الى  لفت  و 
بالغة  استراتيجية  أهمية  تكتسي 
الدولي  و  الوطني  الصعيد  على 
األولية  الموارد  إحدى  تشكل  و 
أضاف  كما  لتغذية  ل األساسية 
أهم  من  الحبوب  محاصيل  ان 
الميزان  في  تؤثر  التي  العناصر 
أكد  الصدد  هذا  في  التجاري,و 
الدولة  استراتيجية  بأن  الوزير 
ترمي الى تقليص حجم االستيراد 
ب 10ماليين قنطار و تعويضه 
باإلنتاج المحلي من خالل توسيع 
إلنتاج  المستغلة  المساحات 
المناطق  في  خاصة  و  الحبوب 
سيسمح  مما  للبالد  الجنوبية 
و  االستيراد  فاتورة  بتقليص 
الوزير  ذكر  الصدد  هذا  في 
الحالية  اإلجمالية  المساحة  ان 
المخصصة لزراعة الحبوب تقدر 
بقيمة  و  هكتار  ب2,9مليون 

انتاج بلغت 111,6مليار دج
انتاج   وفي رده على سؤال حول 
منها  خاصة  و  الزيتية  المواد 
السلجم الزيتي الذي شرع بعض 
قال  إنتاجه  في  المستثمرين 
و  األولية  نتائج  ال ان  هني  السيد 
عملية  من  ناتجة  ال المعطيات 
ان  تفيد  الزيتية  الشعب  تقييم 
تحقيق  من  تمكنت  واليات  هناك 
هناك  بينما  بها  بأس  ال  نتائج 
نتائج  حققت  أخرى  واليات 
ضعيفة لعدة أسباب منها العوامل 
للمنطقة  مناسبة  الغير  المناخية 
لهذا  التقني  المسار  صعوبة  و 
افاد  السياق  ذات  في  و  المنتوج 
آخر  توجيه  هناك  ان  الوزير 
الشمس ضمن  إلدراج زيت عباد 
يجب  التي  الزيتية  المنتجات 
السلجم  جانب  الى  تطويرها 
الشمس  عباد  ان  مشيرا  الزيتي 
بالجزائر  الماضي  في  ينتج  كان 
من  اسهل  التقني  مساره  ان  و 

السلجم الزيتي.
                               ربيع م 

وزير الفالحة قال أن الدولة وفرت كل اإلمكانيات لدعم عمليات التخزني

توقعات بإنتاج قيايس واعد  للحبوب خالل هذا الموسم
n أكد حزب طالئع الحريات 
التي  الشمل  لم  مبادرة  أن 
أعلن عنها رئيس الجمهورية 
عبد المجيد تبون، من شأنها 
المنشود  التغيير  تحدث  أن 
الحوار  مسعى  تبنت  ما  إذا 
والشامل  الجاد  الوطني 
ألي  إقصاء  وبدون  والجامع 
طرف، ينتهي باتخاذ إجراءات 

جادة وملموسة. 
للمكتب  بيان  في  وجاء 
السياسي للحزب بعد اجتماعه 
األولى  الدورة  بعد  األول 
المنبثقة  المركزية  للجنة 
للحزب،  األول  المؤتمر  عن 
ونان،  بن  رضا  السيد  برئاسة 
أنه اطلع على  رئيس الحزب، 
التي  الشمل«  م  »ل مبادرة 
الجمهورية  رئيس  أطلقها 
الرسمية،  اإلعالم  وسائل  عبر 
مذكرا بالالئحة التي تقدم بها 
في مؤتمره التأسيسي المنعقد 
 2015 جوان  و14   13 يومي 
الخاص  مقترحه  والمتضمنة 
من  للخروج  شامل  بحل 
بلد يواجه  األزمة، معتبرا أن ال
تسوية  تقتضي  شاملة،  أزمة 
شاملة وتهيئة الظروف لحلول 
نحو  المرور  تنظم  توافقية 
نظام ديمقراطي حقيقي مشيرا 

الى أن هذا المسعى لن يتأتى 
النظام  وعصرنة  تجديد  دون 
بصورة  الوطني  السياسي 
وتوافقية  وتدريجية  منظمة 
لدفع ببلدنا في اتجاه  وهادئة، ل
الديمقراطي  التحّول  مسار 
ديمقراطية  جمهورية  بناء  ل
واجتماعية وبإسهام كل القوى 
الدولة  دعم  على  الحريصة 
من  المزيد  وتجنيبها  الوطنية 
اإلضعاف والتصدع، واالنتقال 

إلى وضع مستقر وشرعي.
أن  الحريات  طالئع  أكد  كما 
الشمل  ّم  ل ل مسعى  أي  شروط 
تكون  أن  يمكنها  ال  وللحوار 
السياسية  اإلرادة  عن  بمعزل 
اإلرادة  واحترام  الصادقة، 
إرساء  وضرورة  الشعبية، 
مختلف  بين  الثقة  أجواء 
أشكال  كل  ورفع  الفاعلين، 
التردد والشك، واتخاذ إجراءات 
أشكال  لكل  حدا  تضع  تهدئة 
التضييق على الحريات وعلى 
الفعل السياسي وعلى نشاطات 
وعلى  السياسية  األحزاب 
وإطالق  الصحافة،  حرية 
سراح سجناء الرأي، والحد من 
الحبس  التعسف في استعمال 

االحتياطي كمبدأ استثنائي.
                                  ربيع م 

تبعا لالرتفاع غري العادي يف درجات الحرارة

الحماية المدنية يف حالة تأهب قصوى
العامة  المديرية  أكدت    n
المدنية, في بيان لها,  للحماية 
أنه تم وضع كل الوحدات العملية 
وذلك  قصوى,  تأهب  حالة  في 
الخاصة  الجوية  للنشرة  تبعا 
مع  الحرارة,  دراجات  بارتفاع 
تكثيف الحمالت التوعوية حول 
في  الوقائية  بالنصائح  االلتزام 

مثل هذه الظروف.
للنشرة  تبعا  أنه  بيان  ال وأوضح 
الجوية الخاصة بارتفاع دراجات 
العامة  المديرية  تضع  الحرارة 
الوحدات  كل  المدنية  للحماية 
قصوى  تأهب  حالة  في  العملية 
الحمالت  تكثيف  إلى  باإلضافة 
يتعلق  فيما  التحسيسية 

في  المهمة  الوقائية  بالنصائح 
غرار  على  الظروف  هذه  مثل 
الشمس  ألشعة  التعرض  عدم 
المسنين  األشخاص  خاصة 
المزمنة  األمراض  أصحاب  و 
مصالح  دعت  كما  األطفال  و 
تجنب  الى  المدنية  الحماية 
هذه  خالل  التنقل  و  الخروج 
الضرورة  حاالت  في  إال  الفترة 
يجب الخروج في الصباح الباكر 
المساء  من  متأخر  وقت  في  أو 
بقاء تحت الظل قدر المستطاع  ال
في جميع  تيار هوائي  استحداث 
تكون  أن  بمجرد  المبنى  أنحاء 
درجة الحرارة الخارجية أقل من 
إغالق  الداخلية  الحرارة  درجة 

واجهات  و  والستائر  النوافذ 
ألشعة  تتعرض  التي  الشرفات 
الشمس طول النهار ترك النوافذ 
فقط  وفتحها  النهار  طيلة  مغلقة 
وقت  في  أو  الباكر  الصباح  في 

متأخر من المساء.
إطفاء  على  ايضا  شددت  كما 
تقليل  ال أو  الكهربائية  األنوار 
من إستعمالها مضيفة ذا توجب 
الخروج يجب ارتداء قبعة مالبس 
خفيفة )القطن( وعالوة على ذلك 
اللون  فاتحة  يكون  أن  يفضل 
تتطلب  التي  األعمال  تجنب  مع 
مجهودات بدنية و حرصت ايضا 
الحماية المدنية على عدم التوافد 
على المجمعات المائية للسباحة 

الى  داعية  لخطورتها  نظرا 
اليوم  في  مرات  عدة  االستحمام 
بدون تجفيف البدن أو بإستعمال 
إعطاء  على  فضال  الماء  مرذاذ 
لألطفال  بانتظام  الماء  شرب 
حتى  االنتظار  وعدم  والمرضى 
بالنسبة  ,أما  بالعطش  يصابوا 
لسائقي السيارات والذين ال تتوفر 
سيارتهم على مكيف هوائي, فقد 
المستحسن  من  أنه  بيان  ال أكد 
تفادي قطع مسافات طويلة خالل 
أوقات التي تشتد فيها الحرارة و 
أو  الباردة  األماكن  في  اإلحتماء 
عدم  إلى  باإلضافة  الظل,  تحت 
ترك األطفال وحدهم داخل سيارة.

                                ربيع م 

حزب طالئع الحريات يؤكد

مبادرة لم الشمل للرئيس تبون من شأنها 
إحداث التغيري المنشود

حركة  من  قيادي  وفد  التقى   n
المقاومة اإلسالمية حماس برئاسة 
العربية  العالقات  مكتب  رئيس 
وعضوية  الحية،  خليل  واإلسالمية 
حسام  السياسي  المكتب  عضو 
العالقات  مكتب  وأعضاء  بدران، 
بالسفير  واالسالمية،  العربية 
مصطفى  بالدوحة  الجزائري 
الدول  سفراء  من  وعدد  بوطورة، 

العربية واإلسالمية بقطر.
الحية  خليل  دعا  لقاء،  ال وخالل 
به  بدأت  ما  مواصلة  إلى  الجزائر 
الفلسطيني  الموقف  توحيد  من 

والبدء بمنظمة التحرير الفلسطينية 
ن  يّ وب  , للعمل  كمدخل  إصالحاً 
اليوم  الفلسطيني  الشعب  أن  الحية 
المقاومة  في  يرى  مكان  كل  في 
السبيل الوحيد النتزاع حقوقه، وهي 
الوحيدة القادرة على لجم عربدة هذا 

الكيان الهش.
الجزائري  السفير  رحب  جانبه  من 
استمرار  مؤكدا  حماس،  حركة  بوفد 
للقضية  الداعم  موقفها  في  الجزائر 
جهودها  ومواصلة  الفلسطينية، 

لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
                                 ربيع م 

خالل لقاء قيادتها بسفري الجزائر بالدوحة

حركة حماس تدعو الجزائر مواصلة جهودها 
لتوحيد الصف الفلسطيني
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قانون االستثمار الجديد سيسمح
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السيارات للجزائر
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عىل لسان وزيرة الصناعة والطاقة 
والمناجم التونسية

تونس تنفي »شائعات« 
عدم استجابة الجزائر لطلب  

تزويدها بالغاز الطبيعي

نفت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية 
نايلة نويرة، األخبار المتداولة حول عدم استجابة 
الجزائر لطلب تونس تزويدها بالغاز الطبيعي. 

استضافتها  خالل  التونسية،   الوزيرة  وأكدت 
بالقناة التونسية »الوطنية 1«، أن ما روج عن 
امتناع الجزائر تزويد تونس بالغاز غير صحيح، 
وقالت »أنفي نفيا قطعيا أي نية لقطع التزود من 

الغاز الجزائري«. 
الجهات  أن  التونسية،   المسؤولة  وأوضحت 
المختصة في البلدين تعمالن على دراسة العرض 
الفنية  والفرق  تنفيذه  وكيفيات  تونس  من  المقدم 
تعمل على ذلك، وأكدت أن العقود المبرمة بين 
الجزائر وبالدها،  تعود إلى سنوات التسعينات، 
البنود المتفق عليها وكانت تضاف  وتسير وفق 
دائما  الجزائر  عملت  جديدة  طلبات  سنويا  إليها 

على االستجابة لها. 
االستهالك  »أن  التونسية  الوزيرة  وأضافت 
السنوات  في  كبيرة  بصورة  زاد  التونسي 
إضافية  كميات  لطلب  دفعنا  ما  وهو  األخيرة، 
تابعت  و  الجزائر«،  من  إيجابي  تجاوبا  وجدنا 
وقت  في  جاء  لتونس  األخير  الطلب  »أن  قائلة 
نتيجة  الغاز  على  متزايدا  طلبا  العالم  فيه  يشهد 
األزمة األوكرانية وهو ما روج على أنه رفض 

جزائري لتزويد تونس بالغاز«. 
سناء-م 

حسب بيان للمؤسسة الوطنية
للرتقية العقارية

فتح التسجيالت القتناء 
السكنات بصيغة الرتقوي 

العمومي والرتقوي الحر
 

عن  العقارية  للترقية  الوطنية  المؤسسة  أعلنت 
بصيغة  السكنات  القتناء  التسجيالت  فتح  إعادة 
بالجزائر  الحر  والترقوي  العمومي  الترقوي 

العاصمة ابتداء من اليوم. 
الجزائر:سناء-م 

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، عبر صفحتها 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمية 
بوالية  الموقع  فتح  إعادة  سيتم  أنه   »فيسبوك، 
الترقوي  سكنات  القتناء  العاصمة  الجزائر 
لدى  المتوفر  المخزون  حسب  وهذا  العمومي 

المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. 
القتناء  الترشح  في  الراغبين  المؤسسة  ودعت 
تتوفر  والذين   LPP العمومي  الترقوي  سكنات 
التسجيل  إلى  عليها  المنصوص  الشروط  فيهم 
http:// للمؤسسة:  اإللكتروني  الموقع  عبر 
االثنين  يوم  من  ابتداءا   .www.enpi.dz
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سكنات  القتناء  التسجيل  فتح  عن  كشفت  كما 
الموقع  فتح  سيتم  وعليه   LPL الحر  الترقوي 
المخزون  حسب  العاصمة  الجزائر  بوالية 

المتوفر. 
س-م

 ، أمس  احمد زغدار  الصناعة,  أكد وزير 
بقدوم  سيسمح  الجديد  االستثمار  قانون  أن 
السيارات  صناعة  في  كبرى  شركات 

للجزائر وفق نسبة إدماج كبيرة.
على  للصحافة,  تصريح  في  الوزير  وقال 
لإلطالق  خصص  إعالمي  يوم  هامش 
الفعلي لنظام خطوط ومعدات اإلنتاج التي 
الحقوق  من  اإلعفاء  نظام  و  تجديدها  تم 
الجمركية والرسم على القيمة المضافة على 
أو  المستوردة  األولية  والمواد  المكونات 
التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين 
كانت  انه  نشاطهم,  إطار  في  والمنتجين 
هناك اتصاالت مع عدة شركات كبرى و 
لكن  حاضرة,  القانونية  المنظومة  تكن  لم 
تكون  سوف  االستثمار  قانون  بصدور 

لصناعة  المجال  هذا  في  كبرى  شركات 
وفق  الحافالت  و  الجرارات  و  السيارات 

نسبة إدماج كبيرة
مشروع  على  المصادقة  تمت  انه  يذكر 
الفارط  الخميس  الجديد  االستثمار  قانون 
الوزراء  لمجلس  خاص  اجتماع  خالل 
برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد 
مشروع  ومناقشة  لدراسة  خصص  تبون 

القانون الجديد لالستثمار.
االقتصادية  للمردودية  األولوية  إعطاء 
خالل استيراد خطوط ومعدات اإلنتاج التي 

تم تجديدها
كما أكد زغدار، ان اإلطار القانوني الجديد 
لنظام استيراد خطوط ومعدات اإلنتاج التي 
للمردودية  »األولوية«  يعطي  تجديدها  تم 
الفعلية  االقتصادية حيث يتم تقييم القدرات 
األدنى  العمر  تحديد  طريق  عن  للخطوط 

من  بدال  التجديد  عملية  بعد  الستغاللها 
قبل  االستعمال  مدة  على  المستند  المعيار 

التجديد الذي كان معموال به.
و أوضح السيد زغدار ان هاذين النظامين 
يندرجان في إطار »السياسة المنتهجة من 
مناخ  خلق  إلى  والرامية  الحكومة  طرف 
تطوير  أجل  من  تحفيزات  ووضع  مالئم 

وإنعاش االقتصاد الوطني وتنويعه«.
ضمن  الوزير،  يضيف  يندرجان،  كما 
وزارة  طرف  من  المسطرة  األهداف 
الصناعة  تطوير  نحو  الموجهة  الصناعة 
المؤسسات  دعم  خالل  من  الوطنية 
تنافسيتها  تحسين  أجل  من  ومرافقتها 
الناتج  في  مساهمتها  نسبة  زيادة  وبالتالي 

الداخلي الخام وإحالل الواردات.
نظام  ان  على  زغدار  السيد  شدد  وعليه، 
التي  اإلنتاج  ومعدات  خطوط  استيراد 

في  بالغة«  »أهمية  يكتسي  تجديدها  تم 
وبعث  الوطني  اإلنتاج  قدرات  تعزيز 
طريق  عن  الصناعية  النشاطات  وتنويع 
األسواق  في  المتوفرة  الفرص  اغتنام 
باألزمة  تأثرت  التي  تلك  الدولية، السيما 
إلى غلق  العالمية والتي أدت  االقتصادية 
جد  بأثمان  للبيع  وعرضها  المصانع 

محفزة.
القانوني  اإلطار  مراجعة  تم  وعليه، 
وتسهيل«  »تبسيط  بهدف  النظام  لهذا 
معايير  على  االعتماد  وكذا  اإلجراءات 
مبنية  الجمركة  رخصة  لمنح  جديدة 
حماية  إلى  تهدف  اعتبارات  أساس  على 
مصالح االقتصاد الوطني وتحقيق تنافسية 

المؤسسات، يقول الوزير.
الذي  الجديد،  القانوني  اإلطار  هذا  ويقوم 
بادرت به وزارة الصناعة، على مجموعة 
»إعطاء  أهمها  الرئيسية،  المحاور  من 
األولوية للمردودية االقتصادية في اقتناء 
الخطوط التي تم تجديدها، حيث يتم تقييم 
طريق  عن  للخطوط  الفعلية  القدرات 
تحديد العمر األدنى الستغاللها بعد عملية 
التجديد بدال من المعيار المستند على مدة 
االستعمال قبل التجديد الذي كان معموال 

به«، حسب السيد زغدار.
أما فيما يخص معدات اإلنتاج، فقد تم تبني 
يجب  ال  بحيث  العمر،  على  يستند  معيار 
إبتداء من  أن يتعدى العشر )10( سنوات 

تاريخ صناعتها، يضيف السيد زغدار.
يقوم  الجديد  النظام  ان  الوزير  ابرز  كما 
مطابقة  ومراقبة  تقييم  عملية  تأمين  على 
استيرادها  قبل  اإلنتاج  ومعدات  الخطوط 
استجابة  مدى  من  التحقق  طريق  عن 
استيرادها  المراد  والمعدات  الخطوط 
عليها،  المنصوص  القانونية  للشروط 
السيما حالتها العامة وجاهزيتها لالستغالل 
وإمكانية صيانتها ووفرة قطع الغيار ودليل 
استخدامها ووجوب إجراء اختبار تجريبي 

ناجح.
رـ م

المواشي،  لتربية  الوطنية  الفدرالي  رئيس  نائب  وصف 
عمراني إبراهيم، األسعار  الحالية للمواشي  ب«المرتفعة«، 
هذا  إن  وقال  دينار،  ألف  كبش40  اقل  سعر  بلغ  حيث 
االرتفاع سوف يستمر، و استبعد أن تراجع خالل األسابيع 

القليلة القادمة التي تسبق عيد األضحى. 
الجزائر:سناء-م 

وأوضح عمراني، أن هذا االرتفاع له عدة مسببات، ومنها 
هذا  في  قال  و  قلته،  و  العلف  أسعار  ارتفاع  بالخصوص 
األعالف،  و  المرعى  قلة  في  تسبب  الجفاف    أن  الشأن 
كانت  أنها  إال   ، الربيع  فصل  في  األمطار  تساقط  ورغم 
خاصة في منطقة الهضاب العليا التي تعد موطن المواشي 
و األعالف، لم تكن كافية  ليكون هناك محصول وفير في 

األعالف.  
أن  الجزائر«،   ل«عين  تصريح  عمراني،في  أضاف  و 
ندرة األعالف أدت إلى ارتفاع أسعارها، ومع ارتفاع سعر 
العلف يرتفع سعر الماشية، و أشار إلى ارتفاع سعر قنطار 

قنطار شعير  إن سعر  قال  الضعف، حيث  إلى  الشعر  من 
إلى  فارتفع  حاليا  أما  ب2500دينار،  الموال  يقتنيه  كان 
الضعف إلى أزيد من 5االف دينار، و األمر ذاته بالنسبة 
للنخالة التي ارتفع القنطار إلى 4 آالف دينار، إما األعالف 
المركزة و المكونة من خليط من الذرة و الشعير و غيرها 

فارتفع سعر القنطار منها إلى 6 آالف دينار.  
وفيما يتعلق باألسعار الحالية للكباش في األسواق ، قال نائب 

رئيس الفدرالية، أن أقل كبش حاليا في السوق يقترب سعره 
األسعار  هذه  أن  ويعتقد  سنتيم-  دينار4-ماليين  ألف  ل40 

سوف تبقى مرتفعة حتى مع اقتراب عيد األضحى . 
بفتح  التجارة  وزارة  إجراء  سؤال حول   على  رده  وفي   
أسواق رحمة  للماشية قبل عيد األضحى، وان كان سيساعد 
الموالين على بيع ماشيتهم، ويساهم في استقرار أسعارها، 
يرى عمراني أن ما يتحكم في األسعار ليس توفير أماكن 
الصدد  هذا  في  قال  و  األعالف،  أسعار  إنما  الماشية  لبيع 
إن المواطن وال الموال ليس بحاجة الماكن لعرض او بيع 
الماشية،  وأكد أن  اإلشكال يرتبط بارتفاع أسعار األعالف، 
وأشار إلى  المجهودات الكبيرة التي بدلتها وزارة الفالحة 
في سبيل دعم الفالحين  الموالين، من خالل  دعم الموالين 
بالهضاب العليا باألعالف، و تشجيع الفالحين على زراعة 
الشعير  القمح و اقتناء هذه المحاصيل منهم بأسعار مرتفعة 

تشجيعا لهم. 
س-م

الجزائر: ربيع ـ م

حسب نائب رئيس الفدرايل الوطنية لرتبية الموايش، عمراين إبراهيم

أسعار املاشية تلتهب و أدنى سعر للكباش ب4 ماليني سنتيم

من المرتقب أن يعقد اليوم منتدى األعمال الجزائري الفرنسي لفندق األوراسي 
بالعاصمة،   يجمع بين رجال األعمال الجزائريين، ووفد من رجال األعمال 
من تكتل »ميديف«، وهو أكبر تجمع ألرباب العمل والباترونا في فرنسا، 

كما سيتم عقد لقاءات ثنائية بين الوفود المشاركة. 
 الجزائر:سناء-م 

وأوضح بيان للكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل الوطنين، أن الكونفدرالية  
ستنظم  اليوم االثنين 23 ماي، بالجزائر العاصمة ، منتدى األعمال الجزائري 
بيزيو  ، جيفروي رو دي  بقيادة رئيسه  ويتكون وفد »ميديف«   . الفرنسي 
قطاعات صناعة  في  العاملين  األعمال  قادة  من  حوالي خمسة عشر  من   ،
السيارات ، والطاقة ، والصناعات الزراعية ، واألدوية ، والنقل ، والبناء ، 

والخدمات ، و قطاعات أخرى.  
العالقات  تعزيز  إطار  في  يندرج  الذي  االجتماع،  هذا  أن  البيان  وأضاف 
التاريخية واإلستراتيجية بين المنظمتين، يهدف إلى تنشيط التعاون االقتصادي 

بين الشركات الجزائرية والفرنسية. 
س-م 

يجمع رجال أعمال جزائريني بنظرائهم من تكتل »ميديف« / انعقاد منتدى األعمال الجزائري-الفرنيس
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والية  في  شبانية  أجنبية  وفود  نددت 
بوجدور بمخيمات الالجئين الصحراويين، 
من  المرتكبة  الجسيمة«  »االنتهاكات  بـ 
بحق  المغربية  االحتالل  سلطات  طرف 
المواطنين الصحراويين العزل في األجزاء 
المحتلة من الصحراء الغربية، ودعت إلى 
توفير الحماية للشعب الصحراوي، حسبما 
ذكرت وكالة األنباء الصحراوية )وأص(، 

يوم األحد.

مع  تضامن  منبر  إطار  في  ذلك  جاء 
باألراضي  الصحراوي  الشعب  جماهير 
الشبانية  األجنبية  الوفود  نظمته  المحتلة, 
العاشر  المؤتمر  أشغال  في  المشاركة 
ووادي  الحمراء  الساقية  شبيبة  التحاد 
للتضامن  الشبانية  الدولية  والندوة  الذهب 
مع الشعب الصحراوي, بدائرة آكطي في 

مخيم بوجدور لالجئين الصحراويين.
و ندد المتدخلون بـ »االنتهاكات الجسيمة« 

الصحراويين  المواطنين  بحق  المرتكبة 
االحتالل  سلطات  طرف  من  العزل 
»تضامنهم  عن  أعربوا  كما  المغربية«, 
المطلق« مع الشعب الصحراوي وقضيته 
األجزاء  جماهير  مع  وخاصة  العادلة, 
الذين  الغربية  الصحراء  من  المحتلة 
وحصار  وتنكيل  لبطش  »يتعرضون 
االحتالل  سلطات  أيدي  على  بوليسي 
المغربي على غرار ما يحصل للمناضلة 

سطانة خيا وعائلتها«.
و  اسبانيا   : من  كل  من  وفود  طالبت  و 
المانيا وكندا والواليات المتحدة االمريكية 
والسويد و غانا و اليمن و فلسطين خالل 
الشعب  حماية  »ضرورة  ب  مداخالتهم 
ومحاسبة  المحتل  بالجزء  الصحراوي 
المغربية على جرائمها  االحتالل  سلطات 
في حق المواطنين الصحراويين العزل«.

»المسؤولية  الدولي  المجتمع  حملت  كما 
الشعب  معاناة  إطالة  في  الكاملة 
»إنهاء  بضرورة  مطالبة  الصحراوي«, 

االستعمار على وجه السرعة«.
رسالة  بنقل  االجنبية  الوفود  التزمت  و 
بمعاناته  والتحسيس  الصحراوي  الشعب 

في كافة المحافل الدولية الشبانية.
الشبانية  الدولية  الندوة  أشغال  كانت  و 
قد  الصحراوي  الشعب  مع  للتضامن 
أجنبية  بمشاركة  السبت,  أمس  انطلقت 
على  المشاركون  عكف  حيث  واسعة, 
المتعلقة  المواضيع  من  عديد  مناقشة 
الدولي مع الشعب الصحراوي  بالتضامن 
االراضي  في  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات 

الصحراوية المحتلة.
كما انطلقت أشغال المؤتمر العاشر التحاد 
الذهب  ووادي  الحمراء  الساقية  شبيبة 
تحت  وذلك  المخيم  بنفس  الجمعة,  مساء 
شعار »قوة مجندة وواعية بربح المعركة 
 500 بمشاركة  وذلك  المصيرية« 
مندوب يمثلون مختلف امتدادات المنظمة 
من  مدعو   150 زهاء  إلى  باإلضافة 
الضيوف واألجانب من المنظمات الشبانية 

في دول العالم, حسب المنظمين.

مخيمات الالجئني الصحراويني

وفود أجنبية شبانية تندد بانتهاكات 
االحتالل المغربي لحقوق اإلنسان في 

المناطق المحتلة

لرئاسة  اإلعالمي  المستشار  المريمي  فتحي  نفى 
بشأن  تداوله  تم  ما  الليبي، صحة  النواب  مجلس 
إلى  مشيرا  البالد،  في  مصغرة  حكومة  تشكيل 
فتحي  لحكومة  الدعم  لحشد  الجهود  استمرار 

باشاغا.
وقال المريمي في بيان له يوم األحد: »ال صحة 
في  تشكيل حكومة مصغرة  تداوله حول  يتم  لما 
ليبيا بل العمل جاري على دعم ومساندة حكومة 
الليبية ألنها هي  فتحي باشاغا من كل األطراف 

الحكومة الشرعية، والتي جاءت بقرار ليبي«.
وأضاف المريمي أنه سيتم إقرار ميزانية رسمية 
لحكومة باشاغا من مجلس النواب وفقا لإلعالن 

الدستوري والقوانين السارية في الدولة.
تعيشها  وسياسية  أمنية  توترات  وسط  ذلك  يأتي 
حاول  أن  بعد  سيما  ال  األخيرة،  الفترة  في  ليبيا 
ليبيا،  شرق  برلمان  عينه  الذي  باشاغا  فتحي 
بديال لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد 
الدبيبة، الدخول إلى طرابلس في وقت سابق هذا 
مسلحين  أن  إال  هناك،  حكومته  إلقامة  األسبوع 

متحالفين مع الدبيبة منعوه من ذلك.
العنف  بإثارة  االتهامات  الوزراء  رئيسا  ويتبادل 
الحرب  إلى  البالد  عودة  مخاوف  من  زاد  الذي 

األهلية بعد أكثر من عام على الهدوء الحذر.
ق ـ د

بحسب قيادي يف »حركة النهضة« التونسية: 

األحزاب التي صفقت 
لقيس سعّيد وجدت نفسها 

عىل الهامش
أفاد القيادي بـ«حركة النهضة« في تونس محمد 
القوماني، بأن »األحزاب الموالية والتي صفقت 
سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس  مشروع  ودعمت 

وجدت نفسها على الهامش«.
»الديوان  إلذاعة  تصريح  في  القوماني  وصرح 
أف أم« التونسية: »بأن المرسوم عدد 30 لسنة 
2022 والمتعلق بالهيئة الوطنية االستشارية من 
أجل جمهورية جديدة جاء ليكرس مجددا النزعة 
الفردية واألحادية في إدارة المرحلة االستثنائية«.
من  وكل  باطل   30 عدد  »المرسوم  إن  وقال 
اللجنة عليه تحمل مسؤوليته«، الفتا  يشارك في 
على  ومبني  له  مصداقية  ال  االستفتاء  »أن  إلى 

استشارة قاطعها أغلب الشعب«.
من  شيئا  تملك  وال  معينة  الهيئة  أن  وأضاف 
االستقاللية، مشيرا إلى أن الصادق بلعيد وإبراهيم 
منذ  سعيّد  قيس  إلى  بوالئهما  معروفان  بودربالة 
25 جويلية وال يملكان أي صفة لصياغة دستور 

جديد.
وتابع القيادي بالحركة قوله »الصادق بلعيد تقدم 
في السن ولم يعد معبرا عن جيل األساتذة الجديد 
وبودربالة ليس لديه عالقة بالمجال االقتصادي«.
لم  سعيد  »قيس  أن  إلى  القوماني  محمد  وأشار 
 ،»2014 دستور  إللغاء  طرف  أي  يفوضه 
على  ضحك  الجمهورية  رئيس  أن  موضحا 
ممثل  في  تمثيليتها  وحصر  العريقة  المنظمات 

وحيد«.

مجلس النواب الليبي 
ينفي صحة تشكيل حكومة 

مصغرة

المسار  مشاورات  جوالت  ثاني  ختام  من  يومين  بعد 
الدستوري الليبي بالقاهرة، ال تزال أصداء »التوافق« 
لحل  أمن  تبدو كبصيص  للدولة،  واألعلى  النواب  بين 

األزمة.
هذا البصيص رأته السفارة األمريكية في ليبيا في بيان 

أصدرته يوم األحد، وعبرت فيه عن »ارتياح« 
أحرزته  الذي  التقدم  مؤشرات  إزاء  واشنطن 
فيما  والدولة،  النواب  لمجلسي  المشتركة  اللجنة 

يتعلق بالمسار الدستوري.
تغريدات  سلسلة  في  األمريكية  السفارة  وقالت 
عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل االجتماعي 
»تويتر«، إنه خالل أوقات عدم اليقين، من المهم 
للدولة«،  و«األعلى  النواب  مجلسا  يتولى  أن 
االتفاق  في  عليها  المنصوص  المسؤوليات 

السياسي الليبي لعام 2015.
وفيما أشادت بالمشاركين في الحوار الذي اختتم 
واشنطن  عبرت  الماضية،  الجمعة  يوم  جوالته  ثاني 
عن تقديرها لموقف مصر »البناّء« في استضافة هذا 

الحدث.
الفرصة األفضل

وأكدت السفارة األمريكية، أنها تشجع المشاركين على 
استكمال مهمتهم عندما يجتمعون مرة أخرى في شهر 
جوان المقبل، مشيرة إلى أن هذه المحادثات تمثل أفضل 
على  ليبيا  لوضع  العام،  هذا  اآلن  حتى  متاحة  فرصة 

مسار انتخابات موثوقة في أقرب وقت ممكن.
وتوصلت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب واألعلى 
إلى  القاهرة،  في  أيام   6 طيلة  اجتمعت  والتي  للدولة 
التوافق المبدئي حول 137 مادة من مسودة الدستور، 
بالحقوق  المعني  الثاني  الباب  بينها  من  كان  والتي 
بالسلطة  الخاصين  البابين  عن  فضاًل  والحريات، 
التشريعية والقضائية، فيما تعثرت في االتفاق على عدد 
الواحدة، بحسب  اليد  المواد ال يتعدى أصابع  قليل من 

المبعوثة األممية باإلنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز.
محادثات مقبلة

وفيما تجتمع اللجنة المشتركة مرة ثالثة في القاهرة في 

11 جوان المقبل بعد إطالع المجلسين )النواب واألعلى 
للدولة( على نتائج أعمالها، عبرت المبعوثة األممية عن 
احترامها للجهود المبذولة والهادفة إلى إيجاد توافق في 

اآلراء وحلول بنّاءة للنقاط الخالفية.
الدستوري  المسار  لجنة  عضو  قالت  جانبها،  من 
المسار  لجنة  إن  الخوجة،  أسماء  النواب  مجلس  عن 
والدولة،  النواب  مجلسي  من  المكونة  الدستوري 

ستستكمل بقية المواد في المحادثات القادمة .
أغلب  تناولت  اللجنة  أن  الليبية،  البرلمانية  وأوضحت 
من  والرابع  والثالث  والثاني  األول  األبواب  مواد 
من  لمزيد  جدا  القليلة  المواد  بعض  وتركت  الدستور، 
المراجعة والدراسة والتعديل، مشيرة إلى أنها ستناقش 
في جولة قادمة، المواد المتبقية لكون مشروع الدستور 

وحدة واحدة ال تتجزأ.
ق ـ د

واشنطن ترى بصيص أمل ليبي في مشاورات القاهرة

الصحراوي  الشعبي  التحرير  جيش  وحدات  نفذت 
قوات  تمركز  مواقع  ضد  جديدة  هجمات  السبت،  يوم 
في  جاء  حسبما  السمارة،  بقطاع  المغربي  االحتالل 
الدفاع  وزارة  الصادر عن   539 رقم  العسكري  البيان 

الصحراوية.
الصحراوية  األنباء  وكالة  أوردته  الذي   - البيان  وأفاد 
الصحراوي  الشعبي  التحرير  »جيش  بأن   - )واص( 
التابعة  لمعاقل وتخندقات قوات االحتالل  واصل قصفه 

لقيادة الكتيبة ال 58 ، الواقعة بقطاع السمارة«.
الصحراوي  الجيش  »وحدات  أن  البيان،  أوضح  كما 
في  وكالهما  والغشوة،  العكريش  سبخة  مدن  قصفت 

منطقة السمارة«.
أول  »كثفت  قد  الصحراوي  الجيش  من  مفارز  وكانت 
روس  مناطق  في  االحتالل  جيش  لمواقع  قصفها  أمس 
قطاع  في  ترغنات  وفضرت  القع  وروس  الغتيتيرا 

الحوزة«.
الصحراوي  الشعبي  التحرير  جيش  هجمات  وتتواصل 
2020 ، مستهدفة معاقل  نوفمبر  الثالث عشر من  منذ 
التي تكبدت خسائر فادحة في  المغربي  قوات االحتالل 
)جدار  الرملي  الجدار  طول  على  والمعدات  األرواح 

الذل والعار( ، حسبما جاء في ذات البيان.
ق ـ د

الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد مواقع قوات االحتالل 
املغربي يف قطاع السمارة



أن  السعودية  القابضة  المملكة  شركة  أعلنت 
باع  الشركة  مؤسس  بن طالل  الوليد  األمير 
أسهم  من   16.87%( سهم  مليون   625
العامة  االستثمارات  صندوق  إلى  الشركة( 

»الصندوق السيادي في السعودية«.
على  الشركة  نشرته  بيان  في  ذلك  وجاء 
الرئيس  »علق  فيه:  وجاء  الرسمي  موقعها 
المهندس  القابضة  المملكة  لشركة  التنفيذي 
بين  تمت  التي  الصفقة  على  الميمان  طالل 
صاحب  الشركة  ومؤسس  الرئيسي  المساهم 
طالل  بن  الوليد  األمير  الملكي  السمو 
السعودي،  العامة  االستثمارات  وصندوق 
االستثمارات  صندوق  بموجبها  قام  والتي 
في  سموه  من  أسهم  بشراء  السعودي  العامة 

 625 عددها  يبلغ  القابضة  المملكة  شركة 
وبقيمة    16.87% نسبته  ما  وتمثل  مليون 

إجمالية قدرها 5،681250،000 ريال«.
قوة  تعكس  الصفقة  هذه  أن  إلى  البيان  ولفت 
به  تتميز  القابضة وما  المملكة  ومتانة شركة 
واالقليمية  المحلية  االستثمارات  مجال  في 
صندوق  استراتيجية  مع  وتوافقها  والعالمية 
االستثمار  في  السعودي  العامة  االستثمارات 

في إحدى انجح الشركات بالعالم.
التنفيذي  الرئيس  »وقال  البيان:  وأضاف 
صاحب  تملََك  أن  القابضة  المملكة  لشركة 
السمو الملكي األمير الوليد بن طالل وصندوق 
المملكة  شركة  في  العامة  االستثمارات 
القابضة ما هو اال صوت ثقة نعتز به، مؤكداً 

نجاحاتها  القابضة  المملكة  شركة  مواصلة 
استمرار  الكرام..  لمساهميها  القيمة  وتعظيم 
الوليد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  ملكية 
شركة  في    78.13% نسبته  ما  طالل  بن 
المملكة القابضة تأتي من ضمن االستراتيجية 
االستثمارية طويلة األجل واستمرارا إليمان 
سموه بشركة المملكة القابضة التي أسسها قبل 
القابضة  المملكة  شركة  وتعتبر  عام«.   42
في  االستثمارية  الشركات  وأعرق  أنجح  من 
العالم حيث بدأت أعمالها منذ 42 عاما وتملك 
ثمانية عشر قطاعا  استثمارات موزعة على 
بحجم  قارات   6 في  استثماراتها  ومتواجدة 

أصول يتعدى 50 مليار ريال سعودي
ق ـ إ

7 اإلثنين 23 ماي 2022 م
عين على االقتصادالموافق لـ 22 شوال 1443 هـ

وارتفاع  األوكرانية  الحرب  تداعيات 
على  بظاللهما  يلقيان  عالمياً  األسعار 
أعمال دافوس، الذي يعقد حضوريا ألول 

مرة منذ عامين.
االقتصادي  المنتدى  أعمال  انطلقت 
تحت  األحد،  يوم  »دافوس«  العالمي 
عنوان »التاريخ يقف عند نقطة تحول: 
واستراتيجيات  الحكومية  السياسات 
يستمر  والذي  بسويسرا،  األعمال« 
حضوريا  وذلك  المقبل،  الخميس  حتى 
بمشاركة نحو 2500 من القادة والخبراء 
تخفيف  بعد  العالم،  أنحاء  جميع  من 
االحترازية  اإلجراءات  الحكومات 

الخاصة بوباء كورونا.
الرسمية  المنتدى  فعاليات  انطالق  يأتي 
تعليقه  من  عامين  بعد  اإلثنين،  اليوم 
بينما  كورونا،  جائحة  بسبب  حضوريا 
اآلن  حتى  المستمرة  األوكرانية  الحرب 
العالمي،  االقتصاد  على  بظاللها  تلقي 
الجماعية  المناقشات  يعطي  ما  وهو 

المنتدى  نسخة  خالل  زخما  والثنائية 
تأخذ  أن  المتوقع  من  والتي  العام،  هذا 
التي  التضخم  موجة  تأثير  الحسبان  في 
وكيفية  العالم،  دول  معظم  تضرب 

مواجهتها.
االقتصادي  المنتدى  مؤسس  وقال 
العالمي ورئيسه التنفيذي كالوس شواب: 
»إن االجتماع السنوي هو أول قمة تجمع 
الجديد  الوضع  هذا  في  معاً  العالم  قادة 
األقطاب،  متعدد  ناشئ  بعالم  يتسم  الذي 
وهذا يدل على الحاجة إلى منصة عالمية 
المنحى  وعملية  رسمية  وغير  موثوقة 
تحركه  عالم  في  القضايا  لمواجهة 

األزمات«.
ويعود آخر اجتماع حضره قادة المنتدى 
االقتصادي العالمي حضوريا في منتجع 
التزلج في الجبال السويسرية إلى جانفي 
التفشي  إلى  الوباء  عودة  ومع   .2020
العالمي  االقتصادي  المنتدى  عقد  تعذر 
في  المعتاد  موعده  في   2022 عام 

النسخة  أن  يرى  شواب  لكن  جانفي، 
األنسب  الوقت  في  »تأتي  الحالية 
واألهم« منذ إنشاء المنتدى قبل أكثر من 

خمسين عاما.
إن  األسبوع  هذا  إحاطة  خالل  وقال 
كتب  في  ستبقى  الروسية..  »الحرب 
بعد  ولد  الذي  للنظام  انهيارا  التاريخ 
الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة«، 
المنتدى سيبذل كل ما بوسعه  مؤكدا أن 

لدعم أوكرانيا وإعادة إعمارها.
فولوديمير  األوكراني  الرئيس  وسيكون 
زيلينسكي اليوم اإلثنين أول رئيس يلقي 
كلمة، وسيتوجه إلى المنتدى عبر الفيديو، 
المسؤولين  من  العديد  فيه  يشارك  فيما 
في  حضوريا.  األوكرانيين  السياسيين 
عن  الروس  المشاركون  يغيب  المقابل، 
بورجه  المنتدى  رئيس  واعتبر  الحدث. 
بريندي أن استبعاد روسيا كان »القرار 
أن  نأمل  »لكننا  مضيفا:  الصحيح«، 
روسيا ستسلك طريقا مختلفا في السنوات 

المتحدة  األمم  لميثاق  احتراما  المقبلة 
وواجباتها الدولية«.

وسيركز المنتدى على التحديات العالمية 
في  بما  حالياً،  الحكومات  تواجهها  التي 
والحرب  الجائحة  بعد  فيما  التعافي  ذلك 
المناخ  وتغيُّر  أوكرانيا  ضد  الروسية 
وغيرهما من التحديات االقتصادية نحو 
التعاون  تعزيز  وهي:  موضوعات  ستة 
تحقيق  وضمان  واإلقليمي،  العالمي 
مالمح  وتشكيل  االقتصادي،  االنتعاش 
مجتمعات  وبناء  النمو،  من  جديدة  حقبة 
صحية ومنصفة، وحماية المناخ والغذاء 
الصناعي،  التحول  ودفع  والطبيعة، 

وتسخير قوة الثورة الصناعية الرابعة.
جانب  إلى  المنتدى  في  ويشارك 
أكثر من 1250  الحكوميين  المسؤولين 
جانب  إلى  الخاص،  القطاع  قادة  من 
»المبتكرين  من   100 إلى  يصل  ما 
سعياً  تكنولوجيا«؛  و«رواد  العالميين« 
إلعادة التواصل وتبادل الرؤى واكتساب 

وجهات نظر جديدة وتطوير حلول.
وأول أمس السبت، دعا وزير االقتصاد 
األلماني روبرت هابيك إلى أجندة أعمال 
انطالق  قبل  جديدة،  أوروبية  تجارية 
المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس. 
وكتب هابيك في مقال مشترك مع رئيسة 
الكتلة البرلمانية لحزبه الخضر كاتارينا 
دروجه، في صحيفة »تاجس تسايتونج« 
إنه ال يمكن أن تكون اإلجابة  األلمانية، 
عن المشكالت الملحة المتعلقة بـ«العولمة 
المفرطة الموجهة نحو النمو« هي عزل 

الذات و«التشجيع على نزع العولمة«.
المناهضين  المحتجين  عشرات  واشتبك 
للرأسمالية مع الشرطة في زيوريخ يوم 
الجمعة قبل االجتماعات السنوية للمنتدى 
دافوس  منتجع  في  العالمي  االقتصادي 
غير  والمظاهرة  األلب.  جبال  على 
المصرح بها وعنوانها »حطموا المنتدى 
في  دوري  حدث  العالمي«  االقتصادي 
هذا المركز المالي السويسري قبل تجمع 
النخبة االقتصادية والسياسية على مسافة 

نحو 120 كيلومترا في دافوس.
ق ـ إ

بعد عامني من االنعقاد االفرتايض

انطالق فعاليات منتدى دافوس 
العالمي حضوريا

الوليد بن طالل يبيع حصة ضخمة من أسهم »المملكة القابضة«

ممارسات  أي  من  السعودية  التجارة  وزارة  حذرت 
احتكارية واستغالل لألزمات لرفع األسعار.

وأكدت الوزارة أنها ستطبق العقوبات في حال وجود 
مخالفات نظامية أو تالعب في األسعار.

التي  والسلع  المنتجات  أسعار  ارتفاع  الوزارة  وعزت 
يشهدها العالم إلى ارتفاع أسعار الشحن والمحروقات 

ونقص اإلمدادات.
موقعها  على  »عكاظ«  صحيفة  نشرته  ما  ووفق 
السلع  وفرة  لجنة  ترصد  األحد،  يوم  اإللكتروني 
والزراعة،  والمياه  البيئة  يرأسها وزير  التي  الغذائية، 
وتضم في عضويتها وزارتي التجارة، والشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان، بشكل مستمر وعلى مدار الساعة 
الغذائية والتموينية، والمخزون، وسالسل  السلع  وفرة 

اإلمداد.
مع  مباشرة  التجارة،  وزارة  تواصل  إلى  وأشارت 
كمية  لمعرفة  األساسية  للسلع  والموزعين  الموردين 
المخزون وحل اإلشكاالت التي تواجههم، كما ترصد 
باستخدام  التموينية والضرورية  السلع  أسعار  الوزارة 
أكثر  أسعار  متابعة  خالله  من  يتم  إلكتروني  نظام 
من خالل رصد  تموينية وضرورية  سلعة   217 من 
األسعار في جميع مناطق المملكة، ومقارنتها باألسعار 

في دول الجوار.
العرض  في حركة  تؤثر  تطورات  أي  متابعة  وأكدت 
مخالفات  وجود  حال  في  العقوبات  وتطبيق  والطلب، 
الوزارة  تنسق  كما  األسعار،  في  تالعب  أو  نظامية 
ممارسات  أي  في  التحقيق  لمباشرة  المنافسة  هيئة  مع 

احتكارية واستغالل لألزمات لرفع األسعار.
إمدادات القمح آمنة

أكدت  قد  السعودية  للحبوب  العامة  المؤسسة  وكانت 
والحبوب  القمح  إمدادات  استقرار  الماضي  األسبوع 
رغم  الموردين،  من  مجموعة  على  االعتماد  ظل  في 

األزمة العالمية.
ومدير  للحبوب  العامة  المؤسسة  محافظ  نائب  وقال 
زيد  الغذائي،  والهدر  الفقد  من  للحد  الوطني  البرنامج 
الشبانات، إن مخزون القمح بالمملكة كاٍف، وال خوف 

من أي نقص بخصوصه.
العامة  المؤسسة  في  ممثلة  المملكة  أن  وأضاف 
للحبوب »تسير وفق معيار محدد، يتوافق مع مخزون 

استراتيجي من القمح يكفي لفترة معينة«.
وأشار الشبانات إلى طرح مناقصات لتأمين كميات من 
الكميات  ألن  لذلك،  يطمئن  أن  الجميع  »وعلى  القمح 
مخطط  زمني  جدول  وفق  مستمر  والطرح  متوافرة 

له«.
ق ـ إ

حذرت من أي ممارسات احتكارية

السعودية تتوعد 
المتالعبني باألسعار

أسدلت المحكمة الجزائية في أبوظبي، 
جماعة  محاكمة  دعوى  في  الستار 
إجرامية، تخصصت في ارتكاب جرائم 

االحتيال عبر الشبكة المعلوماتية.
أبوظبي،  في  الجزائية  المحكمة  أدانت 
األموال  غسل  جرائم  بنظر  المختصة 
إجرامية  جماعة  الضريبي،  والتهرب 
شخصاً   79 من  مكونة  منظمة 
تخصصت  متعددة،  جنسيات  من 
عبر  االحتيال  جرائم  ارتكاب  في 
عناوين  باستخدام  المعلوماتية  الشبكة 
لتداول  إلكتروني  لموقع  وهمية 
وإيهام  الصين،  في  بالبورصة  أسهم 
تلك  شراء  في  لالستثمار  المتعاملين 
بغرض  الحقيقة  خالف  على  األسهم 
االستيالء على مبالغ مالية، إضافة إلى 
بقصد  األموال  غسل  جريمة  ارتكاب 

إخفاء مصدر تلك المبالغ المتحصلة.
 66 على  حضوريا  المحكمة  وقضت 
في  متهماً   13 على  وغيابيا  متهماً 
 72 ضم  والذي  اإلجرامي،  التنظيم 
وذلك  متعددة،  جنسيات  من  متهماً 
بين  تراوحت  لمدد  بالسجن  بمعاقبتهم 
عن  اإلبعاد  مع  سنة  و15  سنوات   3
والغرامة  العقوبة،  تنفيذ  عقب  الدولة 

 10 إلى  ألف   200 من  تتراوح  التي 
مصادرة  مع  متهم،  لكل  درهم  ماليين 
بحوزة  المضبوطة  األموال  كافة 
األموال  مصادرة  وكذا  المتهمين، 
منهم  كل  بحسابات  الموجودة  السائلة 
والحواسيب  والسيارات  والعقارات 
والساعات  النقالة  والهواتف  اآللية 

والمجوهرات.
في  الدعوى،  تفاصيل  وتتلخص   
مجهول  آخر  مع  المتهمين  اشتراك 
على  التحايل  على  االتفاق  بطريق 
للشبكة  البروتوكولي  العنوان 
اإللكترونية  المواقع  ألحد  المعلوماتية 
في  بالبورصة  األسهم  بتداول  الخاصة 
عائد  وهمي  عنوان  باستخدام  الصين، 
االحتيال  جريمة  ارتكاب  بقصد  للغير 
المتعاملين  من  عليهم  المجني  على 
لالستثمار  اإللكتروني  الموقع  عبر 
في شراء األسهم على خالف الحقيقة، 
تقنية  وسائل  إحدى  باستخدام  وذلك 
على  االستيالء  وبالتالي  المعلومات، 
ارتكاب  جانب  إلى  المالية،  المبالغ 
وتمويه  إلخفاء  األموال  غسل  جريمة 
المتحصالت  تلك  ومصدر  حقيقة 

ق ـ إبأساليب غير مشروعة.

أبوظبي.. إدانة 79 متهما بارتكاب جرائم االحتيال وغسل األموال
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متفرقات  

اإلثنين 23 ماي  2022 م
الموافق لـ 22 شوال 1443 هـ

الوالي حذرت من التأخير في تجسيد المشاريع      

أولياء تالميذ مدرسة مهددة باالنهيار في سكيكدة 
يطالبون بترميمها 

n  دعــا ، أمــس، أوليــاء تالميذ 
مدرســة ، إبراهيــم بوطوقــة، في 
الواليــة،  والــي  بلديــة ســكيكدة، 
لــدى  للتدخــل  مداحــي،  حوريــة 
الجهــات المعنية، من أجل تجســيد 
مشــروع ترميــم المؤسســة التــي 
باتــت تشــكل خطــرا حقيقيــا على 

أبنائهم المتمدرسين.

قــال عيــن  األوليــاء  ممثــل عــن 
الجزائــر، بأنهــم ينتظــرون ترميم 
لمؤسســة »العتيقــة« مند ســنوات 
على اعتبار ان الدراسة أنجزت سنة 
2019 ،غير أن البلدية ماطلت في 

تجسيده ألسباب ال تزال مجهولة .
وأضاف محدثنا بأن ادارة المؤسسة 
ســارعت إلى  توزيع المتمدرســين 
بشــكل مؤقتة على مدرســة قويسم 
ترميــم  يتــم  ريثمــا  الحــق،  عبــد 

المؤسسة المتضررة، لكن السلطات 
المحلية، مثلما قالوا، لم تف بوعدها 
انطــاق  أمــل  علــى  وانتظــروا 
األشــغال لكن دون جدوى و حدروا 
مــن تبعــات هــذا التأخــر الموســم 
الدراســي المقبل خاصة و الضغط 
الذي ســيعود على مؤسســة قويسم 
عبد الحق ،و كــذا نظام الدوامين ، 
األمر الذي سينعكس على تحصيلهم 
الدراســي، مؤكديــن بأنهــم يعلقون 
آماال كبيرة علــى والي الوالية، في 
التدخــل والتعجيل بإطاق أشــغال 
تهيئة المدرســة، لتكــون جاهزة مع 

الدخول المدرسي القادم.
بلديــة ســكيكدة من جهتهــا، وعلى 
بالتربيــة  المكلــف  النائــب  لســان 
حكيــم  االجتماعيــة،  والشــؤون 
الواهــم، أوضحــت بــأن لجنــة من 
البلدية قامت يوم الخميس الماضي، 
بزيارة المدرســة المعنية، استجابة 
لطلــب الطاقــم اإلداري والتربوي 
الــذي رفــع االنشــغال، تعبيرا عن 
عــدم رضاهــم بالوضعيــة المبهمة 
للمؤسســة بعد الوعــود التي تلقوها 
عقب غلق المؤسســة نتيجة لتدهور 
حالتهــا منــذ ســنتين، خاصــة أن 
التاميــذ، يضيــف محدثنــا، ُحولوا 
إلى مدرســة قويســم عبــد الحق، و 
التــي صــارت تعانــي بدورها من 

مشــكلة اإلكتظاظ...و قال محدثنا، 
بأن مصالح البلدية استقبلت ممثلين 
عن أولياء التاميذ و اســتمعت  إلى 
انشــغاالتهم ....وأضاف المتحدث، 
النشــغاالت  اســتمعت  اللجنــة  أن 
الطاقم التربوي واإلداري واعتبرها 
شرعية موضوعية وتصب كلها في 
مصلحــة التاميــذ، مشــيرا إلى أنه 
وبعد استفسار اللجنة لدى المصالح 
المختصــة باألشــغال فــي البلدية، 
تبيــن أن هنــاك دراســة منجزة من 
قبل، لكن اإلجراءات تعطلت بسبب 
عــدم رد المصالــح المعنية بصفتها 
الهيئــة المخولــة لمعاينــة واعتماد 
الدراسة التقنية، إلى غاية 16 ماي، 
أيــن جاء الرد باعتماد الدراســة، و 
عليه ســيتم، مثلما يؤكــد المنتخب، 
اســتئناف اإلجــراءات الازمة في 
الحيــن، خاصة أنه تقرر إلغاء نظام 
التفويج في الســنة الدراسية المقبلة 
وهــو مــا ســيؤثر علــى التحصيل 
العلمي للتاميذ في حال بقاء وضع 
تمدرس تاميذ بوطوقة في مؤسسة 

قويسم.
وكانــت والــي الواليــة مداحــي قد 
حــذرت المنتخبين منــاي تأخير في 
إنجاز المشاريع ، السيما المؤسسات 
التربوية وكل مــا له عاقة بالتنمية 

المحلية .

n شــاركت مصالــح الحمايــة 
المدنيــة لواليــة قســنطينة أمس  
22 ماي 2022 في ندوة علمية 
حول األرشــيف وحفــظ الذاكرة 
فــي البيئــة الرقميــة ،التحديــات 
واألفاق، على مستوى مجمع كلية 
التكنولوجيات الحديثة للمعلومات 
واإلتصــال و معهد علم المكتبات 
والتوثيق بجامعة قسنطينة 2 عبد 

الحميــد مهــري بحضــور عميد 
الجامعة ورؤســاء المعاهد ،حيث 
تــم تقديم مداخلــة حــول الوقاية 
مــن الحرائــق فــي المؤسســات 
المســتقبلة للجمهور وشــروحات 
فــي االســعافات األوليــة لفائــدة 
الطلبــة والعاملين بالمعهد وكيفية 

استعمال المطفأة.
                                 ق.م

محطتان جديدتان لتنقية مياه الرشب بالخروب وعيل منجيل 
مدينة  من  كل  ستستفيد   n
الخروب  وبلدية  منجلي  علي 
من محطتين لتنقية مياه الشرب 
ومعالجتها، ستدخل إحداهما حيز 

ا. التشغيل قريًب
المنطقة  في  الوالي  مندوب  قام   
اإلدارية علي منجلي بزيارة عمل 
الموارد  إدارة  رؤساء  جانب  إلى 
المائية  ومؤسسة التطهير  وإدارة 
إلزالة  ،وذلك  سياكو  مؤسسة 
هذه  تواجه  التي  المعيقات  كافة 

المشاريع.
الميدانية  الخرجة  الهدف من هذه 
معالجة  محطة  تشغيل  بدء  هو 

علي  الصحي  الصرف  مياه 
المياه  معالجة  ومحطة  منجلي 
من سد بني هارون في أقرب وقت 
ممكن ، من أجل زيادة إنتاج مياه 
والية  لسكان  المخصصة  الشرب 

قسنطينة. 
علي  محطة  ببناء  يتعلق  فيما 
الصرف  مياه  لمعالجة  منجلي 
الصحي ، علمنا أن المشروع يعود 
إلى عام 2014 وأنه قد واجه بالفعل 
بناء  تأخيرًا طويًا. كما أن أعمال ال
قد عهد بها في البداية إلى شركة ر 
برتغالية و جزائرية مقابل غاف 
 ، سنتيم  مليار   200 قدره  مالي 

بد  ال  كان  ذلك  في غضون  ولكن 
من إعادة تقييم هذا المبلغ ليصل 
ما  أو  مليار،   353 إجمالي  إلى 
يعادله. بحوالي 10 مليون يورو. 
إلكمال  النهائي  الموعد  تحديد  تم 
 44 ـ  ب البداية  في  المحطة  هذه 
لجعلها  تعديل  إجراء  قبل  شهرًا 

تصل إلى 62 شهرًا. 
و في السياق ذاته توقف المشروع 
باالختبارات  األخيرة  المرحلة  في 
الصناعي،  باالستغال  المتعلقة 
الحوض  تجديد  منه  تبقى  حيث 
االنهيارات  ووقف  البيولوجي 
عدة  في  حدثت  التي  األرضية 

أماكن بالموقع.
محطة  بناء  مشروع  يخص  وفيما 
معالجة مياه الصرف الصحي في 
المشروع   منح  قد  الخروب  بلدية 
سابقاً إلى شركة »كوسيدار« مقابل 
مليار   600 قدره  مالي  غاف 
المشروع  هذا  يهدف  و  سنتيم. 
الصرف  مياه  معالجة  إلى ضمان 
من  الجنوبي  الجزء  من  الصحي 
الخروب  وبلديتي  منجلي  علي 
وأوالد رحمون ، من أجل وضع حد 
وادي  في  الصحي  الصرف  لمياه 

رمل.
                            مريم. ب

ندوة حول األرشيف وحفظ الذاكرة يف 
البيئة الرقمية والتحديات بقسنطينة 

سكيكدة :نورالدين .ب

أمــن  مصالــح  عالجــت   n
الشــهر  ،خــال  ســطيف  واليــة 
الملفات ،واطرت  المنصرم،عديــد 
الوقائيــة  األنشــطة  مــن   جملــة 
التحسيســية والردعيــة التي تندرج 
شــرطة  تخصــص  مجــال  فــي 
وكــذا  البيئــة  وحمايــة  العمــران 
التطهيــر والنظافــة، وهــذا بعد أن 
كثفــت جهودها في ســبيل صد كل 
الخروقات التي من شأنها أن تسيء 
للعمــران ولبيئة وبهــاء المدن، مع 
اتخــاذ إجــراءات وقائيــة وأخرى 
ردعيــة قصد كبح أيكل ســلوك قد 
يعرض المواطــن لمخاطر صحية 

أو بيئية .
المذكــورة  الفتــرة  فــي  أطــرت   
فــي مجــال العمــران: 53 مخالفة 
تتعلــق بإنجــاز أشــغال بنــاء دون 
رخــص، 04 مخالفات تتعلق بعدم 
مطابقــة البناء للرخصة المســلمة، 
04   مخالفــات تتعلــق بالتعــدي 
العقارية،ومخافتين  الملكيــة  علــى 
تتعلقــان بالتعــدي علــى األجــزاء 
المشــتركة،أما في مجال البيئة فقد 
عالجــت  22 مخالفة تتعلق بإعاقة 

الطريــق العام،بينمــا فــي مجــال 
التطهيــر والنظافــة فقــد عالجــت 
مخالفة واحدة تتعلق  بنقل وتسويق 
لحــوم بيضــاء وحمــراء على متن 

مركبة غير مهيأة.
وخــال نفــس المدة )شــهر أفريل 
2022( ،وبعــد تكثيــف أنشــطتها 
مســتهدفة  والرقابيــة  الوقائيــة 
المحات التجارية واألسواق ونقاط 
البيع المتواجــدة بإقليمها الحضري 
وكل الفضاءات التي يتم خالها بيع 
شتى المواد الغذائية سريعة التلف، 
حجــزت ما يفــوق الـــ 26 قنطار 
مــن الخضر والفواكــه المعروضة 
للبيــع بطرق غير ســليمة، 10 كغ 
من المــواد الغذائيــة الغير صالحة 
لاســتهاك،  ومــا يناهــز الـ 04 
البيضــاء  اللحــوم  مــن  قنطــار  
والحمــراء ، وفي إطار مســاعيها 
الفوضــوي  البيــع  للقضــاء علــى 
،حجــزت أكثر من 607 وحدة من  
التجهيــزات والعتــاد والخــردوات 
واأللبســة واألوانــي التــي كانــت 
معروضة للبيع بطرق غير سليمة. 
                   نورالدين بوطغان

  

معاينة مخالفات وحجز سلع يف مجال 
حماية البيئة والمستهلك بسطيف 

n تــم، نهــار أمــس تنظيــم دورة 
تدريبيــة من طرف محافظــة الغابات 
لواليــة ميلــة وبتأطيــر زمائهم  من 
الوحــدة الرئيســية للحمايــة المدنيــة 
لتدريب االعوان على ســياقة مركبات 
التدخــل إلخمــاد الحرائــق المــزودة 
الجديــدة  مرســيدس(    ( بصهاريــج 
،وكذا اعطائهم تعليمات تقنية ونصائح 
،قصــد االســتعمال االمثــل لمختلــف 

التجهيــزات بالمركبات كما تم اعطاء 
ارشــادات من طرف المكلف بشــبكة 
االتصــاالت الاســلكية حــول طرق 
االتصال واســتعمال أجهزة التواصل 
الاســلكية اثنــاء التدخــل فــي اخماد 
الحرائــق خــال فصــل الصيــف ،و 
التحكم في مختلف العربات المتطورة 
المختصة في مكافحة حرايق الغابات.
                         محمد بوسبتة 

دورة تدريبية لمكافحة الحرائق بميلة 

إىل جانب مصلحة اإلستعجاالت بالمستشفى الجامعي

عمليات ترميم واسعة تطال "الروتيار " و حي الدقيس

التي  التعليمات  على  بناء   n
قسنطينة  والية  والي  وجهها 
الماضي  االسبوع  نهاية 
من  كل  وضعية  تفقده  خالل 
االستعجاالت  مصلحة  مدخل 
ابن  الجامعي  بالمستشفى 
على  التشققات  كذا  و  باديس، 
بحي  الرئيسي  الطريق  مستوى 

طاطاش بلقاسم .
عملية  االسبوع  بداية  انطلقت 
السريع  التدخل  و  التشخيص 
المكلفة  المقاوالت  قبل  من 
القطاعات  مختلف  مع  بالتنسيق 
التسربات  لمعالجة  المعنية 
مصلحة  مدخل  تهيئة  و  المائية 

االستعجاالت 
كما انطلقت أيضا عملية التدخل 
طاطاش  شارع  مستوى  على 
مدينة  بوسط  الروتيار(  بلقاسم) 
مكتب  باشر  حيث  قسنطينة 
على  عمله   CTC الدراسات 

يعرف  الذي  المحور  مستوى 
الترميم  و  التهيئة  إعادة  اشغال 
لحماية  مؤقتا  غلقه  تم  أن  بعد 

مستعملي الطريق .  
مستمرة  متابعة  محل  العمليتان 
من قبل السيد الوالي الذي يحرص 
اقرب  في  األشغال  إتمام  على 

اآلجال.
ومن جهة أخرى بعد تلقي شكاوي 
بمشكل  الخاص  المواطنين 
على  المتواجدة   ، بالوعات  ال
بحي  الدوران  محور  مستوى 
الدقسي عبد السام و التي كانت 
مستوى  على  كبيرا  عائقا  تشكل 

حركة المرور .
المجلس  رئيس  إشراف  وتحت 
من  مبادرة  و  البلدي  الشعبي 
سيدي  بلدية  ال المندوبية  مندوب 
مديرية  مع  بالتنسيق  و  مبروك 
األشغال العمومية تم الوقوف على 
العملية التي انتهت حتى ساعات 
القت  التي  و  ليل  ال من  متأخرة 

استحسانا كبيرا من المواطنين.

قسنطينة : مريم بن جامع
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الموافق لـ 22 شوال 1443 هـ

  
متفرقات  ظلت هيكال بدون روح لسنوات طويلة 

 مجهولون يخربون دار الحضانة ببلدية مقرة 
وينهبون محتوياتها 

بلديــة  مواطنــو  تأســف    n
مقــرة بوالية المســيلة للوضعية 
المزريــة التــي الــت اليهــا دار 
الحضانــة التي تم تشــييدها منذ 
ما يناهز 15 عشــرة سنة وظلت 

هيكال بال روح .
دار الحضانة التي أنجزت بجوار 
للشــرطة  الوظيفيــة  الســكنات 
تعرضــت لإلهمــال والتخريــب 
حيث قام مجهولون بتحطيم الباب 
الخارجــي ثم ولجــوا بداخلها اين 
عاثــوا في الهيــكل فســادا حيث 
بتحطيم الســقف الوهمي وسرقة 
كوابل واقفــال الكهرباء وتحطيم 
األبــواب والجدران وهي ســابقة 
خطيــرة لــم تحــدث مــن قبــل ، 
ألنهــا تعتبــر حســب المواطنين 
فــي مأمــن باعتبارهــا مالصقة 
لســكنات افراد الشــرطة وهو ما 
يطرح الكثير من التساؤالت عن 
الجهــات التي قامت بهــذا العمل 
االجرامي دون خوفها من تواجد 
افراد االمــن بجوار المبنى ،عين 

الجزائر وبدعوة مــن المواطنين 
قامــت بجولة فــي المبنــى الذي 
يظهــر للوهلة األولى انه اســتغل 
مــن طــرف الشــباب المنحرف 
وتم اتخاذه وكرا لممارسة الفساد 
األخالقــي وتعاطــي المخــدرات 
،حيث تعرضــت اغلب محتوياته 
الــى التخريب والســرقة في ظل 
غيــاب الرعايــة والحراســة من 
طــرف المجلــس البلــدي الــذي 
تــوكل له مهــام حمايــة المرافق 
والمنشئات العمومية ،وقد حاولنا 
االتصــال برئيــس البلديــة عــدة 
مــرات اال انــه تعــذر علينا ذلك 
،لتبقــى المرافق العمومية بالبلدية 
معرضة للتخريــب واالعتداءات 
على غرار المحالت المهنية التي 
أنجزت وظلت هياكال بدون روح 
واغلبهــا تعــرض للتخريب رغم 
المناشــدات الكثيــرة للمواطنيــن 
الــى  بتحويلهــا  طالبــوا  الذيــن 
مؤسســات تربويــة للقضاء على 
حالة االكتظــاظ التي تعرفها جل 
المؤسســات التربويــة خاصة في 

الطورين االبتدائي والمتوسط .

n     تدخلــت أول أمــس ،  وحدة 
القطــاع عين بــن بيضــاء بوالية 
قالمة  في حدود الســاعة 16:30 
دقيقة ألجل حادث انحراف سيارة 
ســياحية من نوع )كليو كومبيس( 

فراغــة  وادي  البلديــة  بمدخــل 
خلــف 02 مصابيــن مــن جنــس 
ذكر يبلغــان 26، 29 ســنة لهما 
اصابات مختلفة أســعفا ونقال إلى 

المستشفى.

..وإصابة شابني يف انحراف سيارة ببلدية  عني نب بيضاء 

استياء عمال قطاع الرتبية بميلة من تأخر مستحقاتهم المالية
n     لــم يســتبعد موظفو قطــاع التربية 
لواليــة ميلــة رفــع دعــوى قضائية ضد 
رئيس مصلحة الرواتب بسبب تماطله في 
دفع مستحقات الترقية الدرجية العالقة منذ 
مدة طويلة قاربت ال 3 سنوات كاملة  .

و رفــض الموظفون المعنيــون بالقضية 
الحجــج التي وصفوهــا بالواهيــة والتي 
كانــت  بدايتهــا بقضيــة الضريبــة على 
الدخــل الجديــدة و القديمة ،حيث راســل 
رئيس مصلحة الرواتب الوزارة الوصية 
بخصوص هذه القضية ،وتم حل المشكلة 
علــى مســتوى الــوزارة إال أن رئيــس 
مصلحــة الرواتــب يتمــادى  حســبهم و 
يتماطــل في تســوية الوضعية ،و يتحجج 
مجــددا بعدم وصول االعتمــادات المالية 

للسنة الجديدة ،إال أن مصالح المالية على 
مســتوى الرقابة الماليــة أكدت للموظفين 
أن الميزانية تم إرسالها من وزارة المالية 
،وتمت معاينتها وتسويتها لدى مصالحهم 
وان كل شيء على ما يرام ،إال أن رئيس 
مصلحة الرواتب  يتمادى حسبهم في دفع 
مستحقاتهم بسبب غياب الرقابة والمتابعة 
مــن الجهــات الوصيــة و النقابــات التي 
تغض الطرف عن حقوق العمال ،و التي 

تسير في فلك االدارة حسب مصالحها.
 و هــدد  الموظفون باللجــوء إلى العدالة 
تســوى  لــم  إن  المشــكل  هــذا  لتســوية 
وضعيتهم في أواخر هذا الشــهر أي قبل 

راتب.
                                       محمد.ب

n     تدخلت،أمــس ،  الوحــدة 
ألجــل  النبائــل  حمــام  الثانويــة 
انحــراف دراجة ناريــة بالطريق 
الوالئي رقم 19 الرابط بين بلديتي 
حمــام النبائل والدهــوارة أدى إلى 
ومرافقــه  الســائق   02 إصابــة 

بإصابات متفاوتة الخطورة )م.ج( 
26 ســنة و)هـ.ع( 28 سنة اسعفا 
فــي عيــن المكان و نقال بواســطة 
سيارة اسعاف الحماية المدينة الى 

مستشفى حمام النبائل.
                                      ق.م

..وانحراف دراجة نارية يدخل شابني 
المستشفى يف حالة حرجة  تحضريا لموسم االصطياف

 دورات تكوينية جهوية  لرؤساء المصالح العامة  للحماية المدنية بقالمة 

ــي إطــار عصرنــة قطــاع  n   ف
الحمايــة المدنيــة وتزامنــا مع 

التحضيرات لموســم االصطياف 
2022 ومــن أجــل الجمع اآلني 

للمعلومات حول حرائق الغابات 
الزراعية وحوادث  والمحاصيــل 
موسم االصطياف ولهذا الغرض 
نظمت المديرية العامة للحماية 
المدنية دورات تكوينية جهوية 
لفائدة رؤســاء المصالح العامة 
،وكــذا رؤســاء مراكز التســبيق 

العملي عبر الوطن.
حيث تتشــرف مديريــة الحماية 
المدنية لواليــة قالمة بتنظيم أيام 
تكوينيــة حول االرضيــة الرقمية 
تالية  بمشــاركة كل من واليــات ال
: قالمــة - عنابــة - ســكيكدة - 
الطارف - تبســة - ســوق أهراس  
جيجــل   - قســنطينة   - خنشــلة 
– باتنــة - بســكرة - بجايــة وأم 

البواقي.
وهــذا  بداية من نهــار اليوم إلى 

غايــة25  مــاي الجــاري  تحت 
إشــراف الســيد المدير المركزي 
اإلســعافات  وتنســيق  لتنظيــم 

بالمديرية العامة.
ــى جمــع  إل ــدورات  ال تهــدف  و 
المعلومات حول جميع التدخالت 
المرتبطــة بموســم االصطيــاف 
من أجل تحليها بســرعة وفعالية 
التخــاذ اإلجــراءات الالزمة وفي 
األرواح  لغــرض حمايــة  وقتهــا 
والممتلكات عالوة على التسيير 
ياتيــة من  الجيــد للوســائل العمل

موارد بشرية ووسائل مادية.
قامــت وحــدات تدخــل الحمايــة 
الحراســة  مــدة  خــالل  المدنيــة 
المذكــورة بالتدخــل فــي جميــع 

الفئات.
                                    ق.م

حريق  أربع حاويات نصف جاهزة وبستان بقالمة 
الوحــدة  تدخلــت       n
المدنيــة  للحمايــة  الرئيســية 
بشــركة البناء للشــرق بلدية 
الفجــوج  بقالمة ألجل حريق 
04 حاويــات نصف جاهزة 
خلــف إصابــة شــخص يبلغ 
45 بصعوبــة فــي التنفــس 
تم إســعافه ونقله للمستشــفى 
أما الخســائر المادية فتمثلت 
فــي إتــالف الحاويات و 03 

منها مخصصة لتغييــر المالبس والرابعة 
كانــت تحــوي على بعض المعــدات ،وقد 
تــم حماية باقــي اآلالت بعد تســخير 03 
شــاحنات إطفاء وسيارة إســعاف، العملية 

03 ساعات من الزمن.
كما تدخلــت الوحدة الثانويــة حمام الدباغ 
ن أول امس على الســاعة 14ســا و35د 
بالمكان المســمى مشــتة المحجــور بلدية 

الركنية ألجل إخماد حريق بســتان أشجار 
مثمــرة، حيث خلــف إتــالف حوالي 27 
شجرة مثمرة مختلف، 10 خاليا نحل  وقد 
تم حماية سكن ريفي، 05 هكتارات  قمح 
صلب قائم وبســتان زيتون، حيث سخرت 
للعملية  شاحنتي إطفاء 07 أعوان وانتهت 

على الخامسة مساء.
                                             ق.م 

من تنظيم جمعية حورية للمرأة الجزائرية

ندوة حول المرأة العاملة بربج بوعريريج  

n   احتضنــت القاعــة الكبــرى 
للعمــال  العــام  االتحــاد  بمقــر 
بــرج  لواليــة  الجزائرييــن 
بوعريريج فعاليات ندوة المكتب 
الوالئي لجمعيــة حورية للمرأة 
الجزائرية بالتنسيق مع اللجنة 
الوالئية للمــرأة العاملة التابعة 
لالتحاد العام للعمال الجزائريين 
تحت عنوان الوضعية القانونية 

للمرأة العاملة .
نــدوة  ال اشــغال  انطلقــت  قــد  و 
مــن تســيير االســتاذة المحامية 
تــي فســحت  عائشــة حيــرش ال
المجال للمداخلة االولى للدكتور 
القاضــي ســماتي طيــب تحــت 
قانونيــة  ال التحديــات  ــوان   عن
ــة’ أيــن ركز على  لمــرأة العامل ل

قانونية فــي الضمان  الثغــرات ال
االجتماعي.

ثانية  ــة ال  فيمــا تناولــت المداخل
ــورة مليكــة بــن بــوردي  ‘  للدكت
التحديات النفس اجتماعية للمرأة 

العاملة’
امــا  بــودرواز كريمة مســؤولة 
لمــرأة العاملة  اللجنــة الوالئيــة ل
ــى  دور  باالتحــاد  فعرجــت عل
نقابــة فــي الدفــاع عــن حقوق  ال

المرأة العاملة . 
لنقاش  يفتــح المجال بعــد ذلك ل  ل
حــول المداخالت الثالثــة أين تم 
الخروج بمجموعة من التوصيات 

أهمها:
اإلعالن الرسمي إلمضاء اتفاقية 
الوالئــي  المكتــب  بيــن  تعــاون 
للجمعية مع اللجنة الوالئية للمرأة 
تابعــة لالتحــاد العام  ــة ال العامل

للعمال الجزائرييــن فرع البرج. 
وتعديل قانون العمل ومنح المرأة 
العاملة حقوق اضافية تتأقلم مع 
طبيعتهــا الفيزيولوجيــة ،النظر 
فــي الحجــم الســاعي للرضاعة 
ــة  تمديد  الخــاص بالمرأة العامل
العطــل المرضية لعطلة االمومة 

) سنة على األقل(
قانونيــة  ال النصــوص  -تفعيــل 
الخاصة بمنح التعويضات للمرأة 

وخاصة مدة مراجعة العجز
، توســيع مجــال الحمايــة مــن 
ــذي  مختلــف اشــكال العنــف ال
تتعرض له المــرأة العاملة إعادة 
النظــر في اجراءات قبول العطلة 

المرضية للمرأة العاملة
االتفــاق  مــن  المريــض  اعفــاء 
قيــح  تل المســبق فيمــا يخــص ال
وبعــض  االصطناعــي 

المطلوبــة  البروتوكــوالت  
لتعويض بعض األدوية

ــح التأمين  واقتــراح ربــط مصال
ــا مباشــرة مــع الطبيب  الكتروني

والصيدلي دون تدخل المريض
و تعديــل المــادة 73 مــن قانون  
بمنازعــات  ــق  المتعل  90-11
فــي  بالنظــر  الفرديــة  العمــل 
معايير  تحديد تعويض التسريح 

التعسفي .
و قــد عبــرت الحاضــرات عــن 
ارتياحهــن بمخــرج بمخرجــات 
هــذه  مثــل  تثميــن  و  نــدوة  ال
تــي مــن  المبــادرات النوعيــة ال
ثقافة  شــأنها الرفع من مستوى ال
ــة  التي  لمــرأة العامل قانونيــة ل ال
ــى مناخ عمل  تطمــح للوصول إل
مالئم يساعدها على تقديم ما هو 

أفضل في مسارها العملي .

برج بوعريريج :موسى توامة 

المسيلة : عبد الحليم بالل
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أكد سفير فلسطين بداكار، صفوت ابراغيت، بان تطبيع 
العالقات بين المغرب و الكيان الصهيوني، يعد بمثابة 
بالقضية  السياسي« و »مساومة«  النضج  في  »نقص 

الفلسطينية.
به  خص  حديث  في  ابراغيت  صفوت  السيد  وأوضح 

الموقع االلكتروني »افريك.كوم«، ان »اي تطبيع )مع 
الكيان الصهيوني( يعد حسب رأيي، نقص في النضج 

السياسي«.
ولتدعيم اقواله، ذكر صفوت ابراغيت، الذي هو ايضا 
و  بيساو  بغينيا  لفلسطين  العادة  فوق  مفوضا  سفيرا 

الراس االخضر و غامبيا، مع االقامة بداكار، بمبادئ 
الصهيوني  الكيان  و  العربية  البلدان  بين  السالم  خطة 

التي تعود الى 2002.
تنص  الخطة  هذه  ان  الى  الدبلوماسي،  ذان  أشار  كما 
على تحقيق السالم مع الكيان الصهيوني، مقابل اعادة 
للفلسطينيين، معربا عن اسفه لكون  بعض  االراضي 
»مصالحهم  فضلوا  قد  المغرب  مثل  العربية  البلدان 

الخاصة« على حساب القضية الفلسطينية.
في  دكتوراه  على  الحاصل  ابراغيت،  صفوت  وتابع 
القانون الدولي االنساني، و مستشار قانوني سابق لدولة 
بين  الثالثي  الحلف  ان  »اليونيسكو«،  لدى  فلسطين 
الكيان الصهيوني و الواليات المتحدة والمغرب، شكل 
موضوع »مساومة بادرت بها ادارة ترامب« و تتمثل 
الصهيوني  الكيان  و  المغرب  بين  العالقات  تطبيع  في 
على  المغربية  بالسيادة  مزعوم  +اعتراف+  مقابل 

الصحراء الغربية.
كان  فقد  ذلك،  نفي  »اليستطيعون  انهم  قائال  وأضاف 
تكن  لم  المغربية  المملكة  ان  مؤكدا  مساومة«  االمر 

قادرة على اتخاذ مواقف مؤيدة لفلسطين.
تابعنا  »لما  انه  بدكار  الفلسطيني  السفير  أكد  كما 
لدى  ممثليهم  منهم  المغربيين،  المسؤولين  تصريحات 
يستطيعون  ال  )و(  منزعجين  كانوا  فقد  ابابا،  اديس 
)للكيان  الورود  نقدم  »لما  انه  مضيفا  االعتراض«، 
يعني  ذلك  فان  مكان  كل  في  به  مرحبين  الصهيوني( 
ازاحة الفلسطينيين ومطالبتهم بتسوية مشاكلهم بعيدا«.
ق ـ د

سفري فلسطني بداكار، صفوت ابراغيت:

تطبيع العالقات بين المغرب والكيان 
الصهيوني، »مساومة« بالقضية 

الفلسطينية

عن  اإلسرائيلي  بالكنيست  العربية  النائبة  تراجعت 
حزب )ميرتس( غيداء ريناوي زعبي عن قرار أعلنته 

الخميس بسحب دعمها للحكومة اإلسرائيلية.
 60 اإلسرائيلية  الحكومة  لدى  أصبح  التراجع  وبهذا 
عضوا بالكنيست اإلسرائيلي وهو ما يحرم المعارضة 
بينيت  نفالتي  الوزراء   إسقاط حكومة  رئيس  فرصة 

بتصويت حجب الثقة أو حل الكنيست.
ومع ذلك فإن وضع الحكومة اإلسرائيلية سيبقى صعبا 
الحصول  بإمكانها  يكون  لن  إذ  اإلسرائيلي  بالكنيست 
ما سيصعب  وهو  قوانين  مشاريع  على  الموافقة  على 

عملها.
وكانت الحكومة فقدت أغلبيتها مؤخرا بعد سحب النائبة 
اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  يترأسه  الذي  الحزب  من 

)يمينا( إيديت سيلمان دعمها للحكومة.
اجتماعها،  بعد  قرارها  ريناوي زعبي عن  وتراجعت 
البيد  يائير  اإلسرائيلي  الخارجية  وزير  مع  األحد، 
ووزير  العرب  البلديات  رؤساء  من  عدد  بحضور 

التعاون اإلقليمي عيساوي فريج.
أحزاب  منع  في  رغبة  بالتعبير عن  تراجعها  وبررت 
وقالت  الحكم  على  السيطرة  من  المتشدد  اليمين 
يكون  أن  هو  الحكومة  هذه  عن  »البديل  للصحفيين: 
المتشدد  الكنيست  )عضو  هو  المقبل  الشرطة  وزير 

ايتمار( بن غفير وأريد منع ذلك«.
وأضافت: »سأصوت لصالح االئتالف الحكومي«.

مفتوًحا  للصحفيين: »أجرينا حواًرا  قال البيد  وبدوره 
العربي  للمجتمع  الحقيقية  االحتياجات  حول  ومتوازًنا 
معها ومع رؤساء السلطات الذين أتوجه إليهم بالشكر«.
وأضاف في إشارة إلى انتهاء األزمة: »لقد وضعنا هذا 

النقاش وراء ظهورنا ونعود إلى العمل الحكومي«.
ومن جهته قال فريج: »ساد االجتماع أجواء جيدة وكان 
مصلحة  واالئتالف  الحكومة  على  الحفاظ  أن  واضحا 
والمجتمع  عام  بشكل  اإلسرائيلي  للجمهور  رئيسية 

العربي بشكل خاص«.
هذه  الستغالل  وسعنا  في  ما  كل  »سنبذل  وأضاف: 

األزمة لتعزيز التزام الحكومة تجاه القطاع العربي قبل 
إقرار الميزانية المقبلة«.

ق ـ د

بعد أن سحبت قرارها

نائبة عربية تنقذ حكومة إسرائيل

قال قائد قوات الصواريخ االستراتيجية سيرغي كاراكاييف، 
للقارات  العابر  الجديد  الثقيل  الباليستي  الصاروخ  إن 

»سارمات«، هو »سيف القصاص واالنتقام« الروسي.
 ولدى حديثه عن اختيار اسم الصاروخ، أشار كاراكاييف 
إلى أن السارماتيين )قبائل إيرانية ازدهرت في الفترة بين 
في جنوب  الميالدي  والرابع  الميالد  قبل  الخامس  القرنين 
ثقيلة  روسيا(، كانوا شعبا شجاعا وتسلحوا برماح وسهام 
سيف  لديهم  كان  ذلك،  من  »واألهم  وأضاف:  وطويلة. 
هذه  وكانت  العدو.  نفوس  في  الرعب  يثير  مستقيم رهيب 
والقصاص  العقاب  سينزل  السيف  هذا  أن  تعتقد  القبائل 
صاروخنا  خصائص  لنا  تسمح  األرجح،  على  بأعدائها. 
بالحديث عن ذلك بالضبط – فعال يمكنه لعب دور سيف 
االنتقام والقصاص وهو يحذر العدو من أن روسيا محمية 
الصاروخ  هذا  أن  إلى  كاراكاييف،  وأشار  جيد«.  بشكل 
الشمالي  القطبين  عبر  التحليق  يستطيع  الجديد  الروسي 
والجنوبي، وكذلك وفق مسارات أخرى. والصاروخ الجديد 
يستطيع بسهولة تخطي الدرع الصاروخي المعادي، ويتم 
تحقيق ذلك عن طريق تقليص مجال تسارع الصاروخ بعد 
تقارب  بسرعة  »سارمات«  يتسارع  له،  ووفقا  اإلطالق. 
سرعة الصواريخ الخفيفة التي تعمل بالوقود الصلب، رغم 

أنه من النوع الذي يزيد سرعته بشكل أبطأ.
المتوقع  وأكد قائد قوات الصواريخ االستراتيجية، أنه من 

أن يبقى هذا الصاروخ في الخدمة لمدة 50 عاما.
ق ـ د

سكان النصف الغريب من األرض تعرضوا 
لعملية »غسيل أدمغة« من واشنطن والناتو

 
أشار الصحفي البيروفي، ريكاردو سانشيز سيرا، إلى أن 
الواليات المتحدة وحلف »الناتو« يموالن شركة بريطانية 
العسكرية  العملية  حول  ومضللة  كاذبة  معلومات  لنشر 
الروسية الخاصة في أوكرانيا. وفي خطاب ألقاه في مؤتمر 
اإللكتروني  الموقع  على  نشر  أوكرانيا  في  الوضع  حول 
التحاد الصحفيين في البيرو، قال سيرا إن »سكان النصف 
»غسيل  لعملية  تعرضوا  األرضية  الكرة  من  الغربي 
على  المستحيل  من  يجعل  مما  كاذبة،  بأخبار  األدمغة« 
المتلقين التمييز بين التقارير الكاذبة والحقيقة«. وأضاف: 
في  دمروها  الروس  أن  يزعم  التي  المباني  أن  »اتضح 
كييف قد تم تدميرها في الحقيقة في قطاع غزة، وتم اتهام 
الدمار  هذا  الواقع  في  لكن  دونباس،  في  بالدمار  روسيا 
سببته صواريخ »توتشكا أو« األوكرانية«. وتابع: »قالوا 
اتضح  لكن  روسية  كانت  السيارة  دمرت  التي  الدبابة  إن 
أنها دبابة أوكرانية«. وأشار إلى مشاركة كتائب كاملة في 

القتال تحت جناح كييف، مشّكلة من النازيين الجدد.
ولفت إلى أن »المسلحين من هذه التشكيالت ميزوا أنفسهم 
بجرائم ضد المدنيين، وهم يختبئون في المدارس ومراكز 
من  خوفا  المسنين«  رعاية  ودور  والمستشفيات  التسوق 

االشتباكات المفتوحة مع الجيش الروسي.
وقال إن »كثيرين صدقوا تقارير وسائل اإلعالم األوروبية 
أوكرانية،  لمدن  الروسية  القوات  تحدثت عن قصف  التي 
والحقا اتضح أن الصحفيين الغربيين عرضوا لقطات من 
أن معظم  بالذكر  قوله: »الجدير  كمبيوتر«. وأردف  لعبة 
الدعاية المعادية لروسيا تأتي من شركة التسويق اإلنجليزية 
اإلعالم  وسائل  تزود  التي   ،PR Network المؤثرة 

الغربية بمحتوى مناهض لروسيا لصالح كييف«.
األطلسي  شمال  حلف  من  ممولة  »الشركة  قوله:  وختم 

والواليات المتحدة«.
ق ـ د

قائد قوات الصواريخ االسرتاتيجية سرييغ كاراكاييف:

الصاروخ الباليستي الثقيل الجديد 
»سارمات« هو سيف القصاص الرويس

الرئيس  حدد  هكذا  األرجح..  على  عاما   20 أو   15
التي ربما تستغرقها  المدة  إيمانويل ماكرون،  الفرنسي، 

أوكرانيا لتنضم إلى االتحاد األوروبي.
أوكرانيا  تسليم  عن  تقارير  ورود  خلفية  على  ذلك  أتي 
في 9 ماي الجاري الجزء الثاني من االستمارة الخاصة 

بتقديم طلب االنضمام لالتحاد األوروبي.

وتضم هذه الوثيقة نحو أربعة آالف صفحة، تتعلق بمدى 
تطابق القوانين األوكرانية مع معايير التكتل.

التي تحدث عنها »ماكرون«  الطويلة  المدة  وبناء على 
أمس، والتي تلزم أوكرانيا لتنضم إلى االتحاد األوروبي، 
يبدو أن معايير التكتل بعيدة إلى حد كبير عن توافقها مع 

أوكرانيا لتقبل عضوا في اتحاد القارة العجوز.
وأكد متحدث باسم الخارجية الفرنسية أن طلب أوكرانيا 
حاليا  فيه  تنظر  األوروبي  االتحاد  عضوية  لمنحها 
خالل  النقاش  على  وسيطرح  األوروبية،  المفوضية 
الدول  رؤساء  مستوى  على  األوروبي  للمجلس  اجتماع 
والحكومات في جوان القادم. وطلب الرئيس األوكراني، 
فولوديمير زيلينسكي، سابقا تفعيل »إجراء خاص« يتيح 
المطلب  األوروبي. وهو  لالتحاد  كييف  انضمام  تسريع 
آلية  ألن  رمزيا،  يبقى  لكنه  أوروبيون،  به  رحب  الذي 
االنضمام إلى االتحاد األوروبي معقدة وطويلة وتتطلب 

إجماع الدول األعضاء الـ27. كما أن انضمام أوكرانيا 
على  الدائرة  الحرب  في  التكتل  إقحام  يعني  الفوري 
من  الخامسة  والمادة  لشبونة،  معاهدة  بموجب  أراضيها 
الدفاع الجماعي. وخالل  الناتو حول مبدأ  معاهدة حلف 
مناشدة  لألوروبيين  وّجه »زيلينسكي«  الماضي  مارس 
بث  وتم  الفيديو،  عبر  وذلك  عنا«،  تتخلوا  »ال  بالقول 
واعتبر  ببروكسل.  األوروبي  البرلمان  مقر  في  خطابه 
انضمام  خطوة  األوروبيين  الدبلوماسيين  من  العديد 
ظل  في  بالمخاطر«،  »محفوفة  لالتحاد  حاليا  أوكرانيا 
فالديمير  الرئيس  واشتراط  روسيا،  مع  المسلح  النزاع 
قبل  الكامل«  »الحياد  حالة  في  أوكرانيا  وضع  بوتين 

سحب قواته منها.
السفري األمريكي السابق لدى موسكو: 

الدبلوماسيون األمريكيون كذبوا عىل كييف

موسكو،  لدى  السابق  األمريكي  السفير  أكد  جانبه،  من 
مايكل ماكفول، أن الدبلوماسيين األمريكيين الذين وعدوا 
السنوات  مدى  على  »الناتو«  إلى  باالنضمام  كييف 

الماضية كانوا يكذبون عليها.
مايكل  موسكو،  لدى  السابق  األمريكي  السفير  أكد 
ماكفول، أن الدبلوماسيين األمريكيين الذين وعدوا كييف 
الماضية  السنوات  مدى  على  »الناتو«  إلى  باالنضمام 

كانوا يكذبون عليها.
للمناقشات   The Munk Debates مناظرة  وخالل 
نصف السنوية حول قضايا السياسة الرئيسية عقدت في 
 2021 عام  »في  الجلسة:  مدير  قال  الكندية،  تورنتو 
بأنهم  كييف  إلقناع  جهدهم  قصارى  دبلوماسيونا  بذل 
قادرون على االنضمام إلى الحلف، وكررنا هذا مرارا 
وتكرارا«، سائال: »إذا، هل كذب دبلوماسيونا فعال؟«.
ق ـ د

بحسب الرئيس الفرنيس :

انضمام أوكرانيا لالتحاد األوروبي قد يستغرق 20 عاما..
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تاج الدين  

الفرنسي  نيس  مهاجم  أن  متتبعون  يرى 
الحالي  الوقت  في  يعتبر  ديلور  أندي 
أحسن مهاجم جزائري  في كل الدوريات 
الموسم  هذا  20هدفا  سجل  أنه  ،ويكفي 
خلف  ويأتي  كبار  نجوم  على  متفوقا 
الظاهرة مبابي نجم باريس سان جيرمان 

وبن يدر نجم موناكو 
يعرفها  التي  الصعبة  للفترة  وبالنظر 
الغيابات  عديد  بسبب  الوطني،  المنتخب 
جل  يجتازها  التي  الخاصة  والظروف 
سليماني  إسالم  غرار  على  المهاجمين، 
بلفوضيل،  إسحاق  وحتى  بونجاح  وبغداد 
من  لمكانته  ديلور  أندي  استعادة  فإن 

أكثر  أصبحت  الخضر  في صفوف  جديد 
المنتخب  أن  اعتبار  على  ضرورية،  من 
تألقه  ظل  في  السيما  له،  بحاجة  الوطني 

المستمر هذا الموسم مع نيس
ديلور،  أندي  الجزائري،  الدولي  أنهى 
نيس  ناديه  مع  بقوة  الكروي  الموسم 
الفرنسي، من خالل تسجيله “هاتريك” في 
مباراة الجولة األخيرة أمام نادي ريمس، 
رفع به رصيده إلى 20 هدفا هذا الموسم.
مباراة،   في  الحدث  ديلور  أندي  وصنع 
على  الطاولة  قلبه  خالل  من  السبت،  
بثنائية  متفوقا  كان  الذي  ريمس”،  “ستاد 
فريقه  قيادة  من  بمفرده  يتمكن  أن  قبل 
تاريخية  أهداف  بثالثة  مثير  فوز  لتحقيق 
دقائق  سبع  في  الجزائري  الدولي  سجلها 

فقط )75 و77 و82(
الجزائري  للدولي  “الهاتريك”  هذا  وسمح 
الحصول على أعلى تقييم في المباراة من 
بين العبي الفريقين، بلغ 9.2 من 10 ، 
حسب موقع “هوسكورد” المتخصص في 

الرياضية. اإلحصائيات 
ذات  حسب  اإلحصائيات،  وتعكس 
لمباراة  الجزائري  المهاجم  تقديم  الموقع، 
ناجحة  تسديدات  بست  قام خاللها  كبيرة، 
على مرمى المنافس، بنسبة دقة بلغت 55 
من المائة، فيما نجح بالمراوغة في ثالث 

مناسبات.
هذا، وبصم ديلور على موسم استثنائي مع 
نيس، تمكن خالله ألول مرة في مشواره 
في  هدفا   20 إلى  الوصول  االحترافي 

تقديمه خمس  إلى  باإلضافة  موسم واحد، 
إنقاذ   إلى  فريقه  حاسمة.وقاد  تمريرات 
أحتل  أن  بعد  أوروبية  بمشاركة  موسمه 

المرتبة السادسة 
من جهة أخرى، فإن أغلبية الجزائريين ال 
يعارضون عودته من جديد إلى المنتخب 
الناخب  من  بعضهم  طلب  فيما  الوطني، 
بعد  عنه  العفو  بلماضي  جمال  الوطني 
السنة  فيه  وقع  كان  الذي  الجسيم  الخطأ 
الماضية عندما تجّرأ وطلب إعفاءه مؤقتا 
أجل  من  الوطني  المنتخب  مع  اللعب  من 

كسب مكانته في نادي نيس.
من  الخضر  أنصار  بعض  مطالبة  وتأتي 
بعدما  ديلور  الصفح عن  الوطني  الناخب 
اعتذاراته  وقّدم  بخطئه،  األخير  اعترف 
دائما  بقي  حيث  مباشرة،  غير  بطريقة 
والمنتخب  بالجزائر  ارتباطه  يؤكد 
الوطني ولم يفقد األمل في إمكانية العودة 

واستعادة ثقة بلماضي.
بموافقة  ديلور  عودة  فإن  شك  دون  ومن 
إضافة  ستكون  ورضاه  الوطني  الناخب 
لتصفيات  يتأهبون  الذين  للخضر  حقيقية 
بقوة  للعودة  ويسعون  إفريقيا  أمم  كأس 
من  وحرموه  ضده  تآمروا  من  إلسكات 

حضور العرس المونديالي في قطر .
مدربي  من  العديد  أن  بالذكر  جدير   
نجوم   مع  مشاكل  لهم  وقعت  المنتخبات 
حدث  ما  غرار  على  الوضع  وتجاوزوا 
وديدي  زيمة  بن  كريم  الريال  نجم  بين 
وزياش  حليلوزيتش  مع  ،وحتى  ديشون 
 ، قطر  مونديال  سيحضر  أنه  يبدو  الذي 
لصالح  ديلور  بلماضي عن  فهل سيفصح 
الخضر وهو ما يتمناه الجمهور الجزائري 
أم أن األمور تبقى تراوح مكانها ويخسر 

المنتخب الوطنتي العبا قويا وموهوبا.

توج فريق ميالن بلقب بطل الدوري اإليطالي لكرة القدم 
المباراة  في  نظيفة  بثالثية  ساسولو  مضيفه  على  بفوزه 
التي جمعتهما اليوم األحد ضمن الجولة الـ38 واألخيرة 

من المسابقة.
جيرو  الفرنسي أوليفيه  »الروسونيري«  ثالثية  وسجل 
فرانك  واإليفواري  و32،   17 الدقيقتين  في  »هدفين« 

كيسي في الدقيقة الـ36 من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز، أنهى ميالن المسابقة بالمركز األول بعد 
أن رفع رصيده إلى 86 نقطة متفوقا بفارق نقطتين 
تغلب  والذي  بالوصافة،  اكتفى  الذي  إنتر  جاره  عن 

بدوره اليوم بثالثية بيضاء على سمبدوريا.
 50 عند  ساسولو  توقف رصيد  المقابل،  في 
فرق  ترتيب  جدول  على  الـ11  المركز  في  نقطة 
»الكالتشيو«وهذا التتويج هو األول لفريق ميالن في 

الدوري منذ عام 2011.
لقبا   19 إلى  الدوري  في  ألقابه  عدد  ميالن  ورفع 
المتوجين بلقب  أفضل  كثاني  جاره انتر  مع  ليتشارك 
الدوري خلف يوفنتوس صاحب الرقم القياسي بـ36 لقبا.
بين  من  يعتبر  الذي  ناصر  بن  الخضر  نجم  وصرح 
الالعبين األساسيين الذين ساهموا  في صنع افراح النادي 
تاج الدين

»كاف«  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  كشف 
والوداد  المصري  األهلي  مواجهة  حكام  عن 
المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة 

القدم لهذا الموسم 2021-2022.

المصري  يتقابل الفريق  أن  المقرر  ومن 
للبطولة  النهائية  المباراة  في  المغربي  بنظيره 
الخامس«  على ملعب »محمد  مايو   30 يوم 

بالدار البيضاء في المغرب.

مهمة  إسناد  »الكاف«  وقرر 
الجنوب  الحكم  إلى  التحكيم 
كحكم  جوميز،  فيكتور  إفريقي، 
مواطنه  سيعاونه  فيما  ساحة، 
فاتسواني  وسورو  سويال،  أخيلي 

من ليسوتو.
هيلدر  وسيكون األنغولي، 
طاقم  في  الرابع  الحكم  مارتينيز، 

تحكيم المباراة النهائية للبطولة.
تعيين  اإلفريقي  االتحاد  وقرر 
تيسيما،  بامالك  اإلثيوبي،  الحكم 
القائم بإدارة تقنية الفيديو المساعد 
ويساعده  اللقاء،  خالل  »الفار« 
كل من محمد عبدالله من السودان 

وهيثم قيراط من تونس.
يذكر أن األهلي تأهل إلى المباراة 
وفاق  على  تغلبه  بعد  النهائية 
 )6-2( بنتيجة  الجزائري  سطيف 
في مجموع المباراتين، بينما حجز 
البطولة  نهائي  في  مقعده  الوداد 
أهداف  بأربعة  أتلتيكو  بترو  على  تغلبه  بعد 

مقابل هدفين.
وكاالت

أكدت صحيفة »ماركا« اإلسبانية، أنه حتى الساعات الـ 24 األخيرة لم يكن 
الفرنسي كيليان مبابي وعائلته قد حسموا أمرهم، وهي نفسها التي أشارت 

إلى وجود اتفاق شفهي بين ريال مدريد والالعب.
لكن معلومات مؤكدة وصلت إلى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أفادت 
نقلها رئيس  بأن مبابي في طريقه لتجديد عقده مع باريس، وهي معلومات 
النادي لالعبي الفريق في غرفة تبديل المالبس بعد آخر مباراة في الدوري 

اإلسباني ضد ريال بيتيس، يوم الجمعة الفائت 20 مايو 2022.
وكان مبابي هدفا للنادي الملكي منذ وجود الالعب في موناكو عام 2017، 
وهو الذي اعترف مرارا أن ريال مدريد هو حلم الطفولة، عندما كان على 
األمر  مدريد،  ريال  قميص  في  لكريستيانو رونالدو  حائط غرفته ملصقات 

الذي جعل »ماركا« تتساءل ما الذي حدث؟ وما الذي تغير؟.
الصحيفة اإلسبانية أجابت: »لم يكن قرار مبابي بالكامل بسبب المال، لكنه 
بحقوق  يتعلق  فيما  خاصة  األعلى  كان  باريس  فعرض  هاما،  دورا  لعب 
عرض  مدريد  ريال  عرض  في  الصورة  حقوق  بند  تضمن  إذ  الصورة، 

%50، بينما منح سان جيرمان الحقوق بالكامل لالعب«.
اإلدارة  ورغبة  أيضا،  هام  دور  له  كان  قطر  في  العالم  »كأس  وتضيف: 
الباريسية كانت واضحة بضرورة اإلبقاء على النجم الشاب خالل المونديال 

الذي ينطلق بعد 6 أشهر، وسيقام ألول مرة في المنطقة العربية«.
التتويج  مبابي  على  فيتوجب  الذهبية،  بالكرة  بالفوز  بحظوظه  يتعلق  وفيما 
بلقب دوري أبطال أوروبا، وتسجيل 10 أهداف أو أكثر، ومنافسة مهاجمين 

من طراز عال مثل كريم بنزيما وإيرلنغ هاالند ودوشان فالهوفيتش.
تبقى  بيرنابيو«  إلى »سانتياغو  مبابي  مجيء  احتمالية  أن  الصحيفة  وترى 
قائمة، خاصة أن الالعب في سن 23 عاما، فمع عقد السنوات الثالثية يمكن 
وفقا  عطائه،  أوج  في  حينها  وسيكون   ،26 عمر  في  مدريد  إلى  يأتي  أن 

للصحيفة.
الفرنسية  »ليكيب«  صحيفة  عن  صحيفة »سبورت« نقال  جهتها قالت  من 
توقيع  جيرمان مكافأة  سان  مع  الجديد  العقد  بموجب  سيتقاضى  مبابي  إن 
عقد 300 مليون يورو، وراتب سنوي »صافي« بعد الضرائب 100 مليون 
يورو، كما سيكون له رأي في تعيين المدرب و المدير الرياضي وفي بيع 
النادي  و شراء الالعبين، باإلضافة إلى %100 من حقوق صورته، لكن 

الفرنسي لم يؤكد تلك المعلومات.
في الوقت الحالي، بالنسبة لريال مدريد، تبقى نتيجة محرجة لسعيهم وراء 
العب كان من الممكن أن يكون أول العب استثنائي في البرنابيو منذ رحيل 
كريستيانو رونالدو عام 2018، أو منذ انضمام إيدن هازارد عام 2019، 

يجب أن يشرحوا ذلك لمعجبيهم بطريقة ما.
ماركا

البند الذي جعل مبابي يرفض 
ريال مدريد

رسميا.. »الكاف« يعلن عن حكام 
مباراة األهلي والوداد في نهائي 

أبطال إفريقيا

 

 بن ناصر يؤكد انه مجهود موسم ..ميالن يتوج 
بطال للدوري اإليطالي ألول مرة منذ عام 2011

 ...  أخبــار محرتفينا 

إلى  المؤهلة  المقاعد  آخر  فيورنتينا  حسم 
على  -2صفر  بفوزه  األوروبية  المسابقات 
ضيفه يوفنتوس ضمن المرحلة الثامنة والثالثين 
القدم  لكرة  اإليطالي  الدوري  من  واألخيرة 
سقط  الذي  أتاالنتا  حساب  على  وذلك  السبت، 

بهدف نظيف على أرضه ضد إمبولي.
مواجهتيهما  إلى  وأتاالنتا  فيورنتينا  ودخل 
األخيرتين متعادلين نقاًطا ولكن فيورنتينا متقدًما 
لذا  المباشرتين،  المواجهتين  في  تفوقه  بفضل 
تعثّر  مقابل  إيجابية  لنتيجة  بحاجة  أتاالنتا  كان 

فيورنتينا.
بواجبه  حتى  يقم  لم  الشمالي  الفريق  أن  إال 
في  شتوالتس  ليو  السلوفيني  بهدف  بسقوطه 
في  نقطة   59 عند  رصيده  ليتجمد   ،79 الدقيقة 
عن  نقاط  ثالث  بفارق  متخلًفا  الثامن  المركز 
دوري  غمار  سيخوض  الذي  السابع  فيورنتينا 

األوروبي. المؤتمر 
دانكن  ألفريد  الغاني  سجل  فلورنسا،  في 
غونزاليز  نيكوالس  واألرجنتيني   )45+1(
أصحاب  هدفي  جزاء(  ركلة  من   90+2(
الذي  يوفنتوس  على  للفوز  في طريقهم  األرض 
أوروبا  أبطال  دوري  إلى  تأهله  أن ضمن  سبق 

الرابع. المركز  باحتالله 
ضيفه  مع  التسيو  تعادل  ذاتها  المرحلة  وضمن 
على  بولونيا  فاز  حين  في   3-3 فيرونا  هيالس 

جنوى 1-0.

الجزائري إسماعيل 
نب نارص يوجه رسالة 

حماسية لجماهري ميالن

تقارير تكشف آخر تطورات
 مفاوضات سان جيرمان إلقناع زيدان

بقيادة الفريق
بقناة  الصحفي  مينار،  جولين  كشف 
رفض  عن  الفرنسية،  »تيليفوت« 
باريس  عرض  زيدان،  الدين  زين 
خلفا  الفريق  لتدريب  جيرمان  سان 
ماوريسيو  األرجنتيني  الحالي  للمدرب 

. كيتينيو بو
األرجنتيني  يغادر  أن  المتوقع  ومن 
الحالي  نهاية الموسم  منصبه عقب 
أنه  1، إال  الليغ  بالدوري  فوزه  رغم 
وكأس  أوروبا  أبطال  دوري  من  خرج 

الفرنسي. للسوبر  وخسارته  فرنسا 
من  الشديد  االهتمام  رغم  جيرمان  سان  باريس  إلى  يأتي  لن  »زيدان  إن  مينار  وقال 

الفرنسي«. النادي 
وأمير  زيدان  بين  بالفعل  حدثت  مباشرة  اتصاالت  إن«هناك   »RMC»شبكة قالت  فيما 
األخيرة  للمناقشات  )ال(  الفرنسي  يقل  لم  حيث  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  قطر، 

المنال«. بعيد  يزال  ال  جيرمان  سان  باريس  مع  اتفاقا  ولكن  باهتمام،  ويستمع 
إقناع  بالفعل  قطر  أمير  حاول  الماضي  ديسمبر  في  فإنه  معلوماتنا،  »بحسب  وأشارت: 
يظل  أن  مفضال  رفض  وقتها  زيدان  ولكن  جيرمان،  سان  تدريب  مهمة  بتولي  زيدان 

فرنسا«. منتخب  مدرب  منصب  لتولي  متاحا 
أكبر  تكون  قد  الفرنسي  النادي  قيادة  زيدان  تولي  »فرضية  الشهيرة:  الشبكة  وأوضحت 
المقبلة«. الفترة  الديوك  لقيادة  فرنسا، عقده  ديشامب، مدرب منتخب  ديديه  في حالة مدد 

تّوج اليبزيغ بلقب كأس ألمانيا اليوم السبت عقب 
فوزه في النهائي على فرايبورغ بركالت الترجيح 
األصلي  وقتيها  في  المواجهة  انتهاء  بعد   4-2

واإلضافي بالتعادل 1-1.
فريبورغ  التسجيل  أيغيستين  ماكسيميليانو  وافتتح 
كريستوفر  الفرنسي  أدرك  ثم   19 الدقيقة  في 

نكونكو التعادل لاليبزيغ في الدقيقة 76. 
في  اليبزيغ  لفريق  األول  اللقب  التتويج  هذا  ويعد 

المسابقة.  
عين الجزائر

بلمايض يستديع  سليماين  
لمبارايت أوغندا و تزنانيا؟

كشفت تقارير صحفية محلية  أمس أن الناخب الوطني 
سليماني  إلسالم  الدعوة  توجيه  قرر  بلماضي  جمال 
الذي  الجزائري  الوطني  المنتخب  بتربص  لاللتحاق 

سينطلق خالل األيام القادمة
وأكدت ذات التقارير أن اسالم سليماني تم استدعاؤه من 
طرف جمال بلماضي لتربص المنتخب الوطني تحسبا 
المؤهلة  التصفيات  ضمن  تانزانيا  و  اوغندا  لمبارتي 

لنهائيات كأس أمم إفريقيا.
ويعاني إسالم سليماني من مشاكل كبيرة له رفقة ناديه 
مدربه  مع  تشاجر  بعدما  البرتغالي  لشبونة  سبورتينغ 

أموريم.
إسالم  الجزائري  المهاجم  لعبها  مباراة  آخر  وتعود 

سليماني لتاريخ 17 أفريل ضد نادي بنفيكا.
ومعلوم أن بلماضي من أشد المعجبين بإسالم سليماني 
وكثيرا ما دافع عنه ويعتبره من أحسن المهاجمين الذين 

أنجبتهم الكرة الجزائرية.
تاج الدين

فيورنتينا يحسم
المقعد القاري األخري 

عىل حساب أتاالنتا
أول ضحية لمبابي في سان 

جيرمان
قررت إدارة باريس سان جيرمان، إقالة أحد مديري النادي من منصبه، عقب 

ساعات قليلة من تجديد عقد كيليان مبابي مع نادي العاصمة الفرنسية.
 23 البالغ  منح المهاجم  النادي  الفرنسية إن  »ليكيب«  صحيفة  وقالت 

عاما صالحيات كبيرة داخل النادي.
ووفقا للصحيفة، اليوم األحد، فإن سان جيرمان أقال ليوناردو من منصب المدير 

الرياضي للنادي الباريسي.
وأشارت المصادر إلى أنه تم إبالغ ليوناردو بشكل رسمي عقب انتهاء مباراة 
سان جيرمان، وميتز في ختام الدوري الفرنسي والتي انتهب لمصلحة زمالء 

مبابي بخماسية نظيفة.
وذكرت الصحيفة أن لويس كامبوس يعد أبرز المرشحين لخالفة ليوناردو في 

منصب المدير الرياضي بـ«حديقة األمراء«.
منذ  وليوناردو  مبابي  بين  متوترة  األجواء  أن  التقارير  من  العديد  وزعمت 

الصيف الماضي.
وال يريد كيليان استمرار مشروعات ليوناردو في باريس، التي لم تجد بثمارها 

طوال السنوات الماضية.
وسجل مبابي »هاتريك« ساهم في فوز فريقه على ميتز )0-5( على هامش 

التتويج بلقب الدوري الفرنسي بعد الجولة األخيرة.
ورفع كيليان مبابي رصيده إلى 28 هدفا، ليفوز بجائزة الهداف للموسم الرابع 

على التوالي.
وكاالت

ناصر  بن  إسماعيل  الجزائري  وجه 
إلى  رسالة  عاما،   24 البالغ  ميالن  نجم 
جمهور »الروسونيري« قبل ساعات من 
األحد  أمس   الحاسمة   ساسولو  مواجهة 
ضمن الجولة الـ38 واألخيرة من الدوري 

اإليطالي.
حسابه  له عبر  صورة  ناصر  بن  ونشر 
في »تويتر«، وأرفقها بعبارة: »من أجل 
التاريخ.. من أجل شعب الروسونيري«، 
المصيرية اليوم  المواجهة  إلى  إشارة  في 
ألول  »الكالتشيو«  بلقب  ميالن  لتتويج 

مرة منذ عام 2011.

محرز يعادل الرقم 
القيايس لدروغــبا يف 

الربيمرليغ
حقق نادي مانشستر سيتي لقب البريمرليغ 
بعد الفوز قبل قليل على نادي أستون فيال 
مباراة  في  هدفين  مقابل  أهداف  بثالثة 

مثيرة على ملعب اإلتحاد .
للقب  محرز  رياض  الخضر  قائد  ليصل 
معادال  اإلنجليزي  الدوري  في  له  الرابع 
رقم المهاجم االيفواري ديدي دروغبا في 
البريمرليغ كأكثر الالعبين األفارقة تحقيقا 

للقب البريمرليغ)4مرات(

المدير الريايض لنادي 
بريست يفضل بقاء  

يوسف بالييل
بريست  لنادي  الرياضي  المدير  تحدث 
الجزائري  الدولي  مستقبل  عن  الفرنسي 
الموسم  خالل  الفريق  مع  باليلي  يوسف 

القادم.
في  لبريست  الرياضي  المدير  وقال 
هي  لدينا  الفكرة   ”: صحفية  تصريحات 

االحتفاظ بيوسف خالل الموسم المقبل ”
أسباب  هناك  اليوم   ”: قائال  حديثه  وتابع 
اقتصادية بين ما يمكننا أن نقدمه ليوسف 

وما يمكن أن يتمناه هو من الفريق ”
باليلي  مع  سنجتمع  قائال:”  حديثه  ليختتم 
خالل األيام القادمة من أجل الوصول إلى 

إتفاق يرضي الطرفين “.
جمعها : تاج الدين 

اليبزيغ يفوز بكأس
ألمانيا

محرز يتوج مع فريقه مانشستر سيتي بلقب الدوري اإلنكليزي الممتاز
توج قائد المنتخب الوطني رياض محرز مساء أمس مع فريقه مانشستر سيتي بلقب الدوري اإلنجليزي الممتاز.

وأقحم غوارديوال محرز أساسيا  ، إال أنه لم يقدم ما كان منتظرا منه ليقوم بتغييره خالل الشوط الثاني وفريقه منهزم بهدف 
دون رد.

احتفظ مانشستر سيتي بلقب الدوري اإلنكليزي الممتاز  أمس األحد عقب فوزه على ضيفه أستون فيال 2-3 في الجولة 38 
الختامية. وتأخر السيتي بهدفين سجلهما ماتي كاش )37( والبرازيلي فيليب كوتينيو )69( ثم قلب أبناء غوارديوال المباراة 
وكان األلماني إلكاي غوندوغان القادم من دكة البدالء نجماً لهذه المواجهة بتسجيله لهدفين )76 و81( فيما دّون اإلسباني 

رودري هدفاً آخر في الدقيقة 78. 
ويملك سيتي 93 نقطة وبفارق نقطة عن ليفربول الوصيف الذي فاز على ولفرهامبتون 3-1. 

شرف الدين عمارة 
يغادر اإلتحاد 

الجزائري ؟ 
مصادر   كشفت 
أن  أمس   إعالمية 
االتحاد  رئيس 
لكرة  الجزائري 
الدين  شرف  القدم 
عمارة قرر الرحيل 
رئيسا  منصبه  عن 

للفاف.
وأضافت أن شرف 
قرر  عمارة  الدين 

مغادرة اإلتحاد الجزائري لكرة القدم بشكل 
نهائي .

بعد  أعلن  قد  عمارة  الدين  شرف  وكان 
إستقالته  الكاميرون  ضد  الخضر  إقصاء 
النهائية قبل أن يقرر البقاء في رئاسة اإلتحاد 
الجزائري لكرة القدم قبل أن يقرر المغادرة 

بصفة نهائية.
ق.ر



عين على الرياضة

مضيفه  على  هيت  ميامي  رد 
بوسطن سلتيكس عندما تغلب عليه 
السبت   109-103 داره  عقر  في 
في المباراة الثالثة من الدور نصف 
النهائي لدوري كرة السلة األميركي 

للمحترفين نهائي المنطقة الشرقية.
ضيفه  أمام  خسارته  هيت  وعوض 
المباراة  في   102-127 سلتيكس 
الثانية الخميس، ليحقق فوزه الثاني 
للمنطقة  النهائي  الدور  سلسلة  في 

الشرقية ويتقدم 2-1.
ويدين ميامي هيت بفوزه الى التألق 
أديبايو  بام  الالفت لالعب االرتكاز 
بتسجيله  دابل«  »دابل  حقق  الذي 
وست  متابعات   10 مع  نقطة   31

تمريرات حاسمة وأربع سرقات.
معدله  كان  الذي  أديبايو  وعوض 
االولى  المباراتين  في  التهديفي 
نقاط،  ثماني  السلسلة  لهذه  والثانية 
نجمه  لخدمات  هيت  ميامي  خسارة 
إلصابة  تعرض  الذي  باتلر  جيمي 
األول  الشوط  نهاية  في  ركبته  في 
من  حرمته  دقيقة  بعد 20  وتحديدا 
رصيده  بأن  علما  اللعب  مواصلة 

التهديفي كان ثماني نقاط فقط.
وقال أديبايو »خالل أول مباراتين، 
ل  خيبت آمال فريقي الذي كان يعِوّ
اليوم  لكنني في مباراة  عليَّ كثيرا. 
من  عاتقي  على  المسؤولية  أخذت 

أجل قيادته إلى الفوز«.
سبويلسترا  إريك  مدربه  به  وأشاد 
الخاصة  بطريقته  فعل  »لقد  قائال 
أجل  من  فعله،  جيمي  يعرف  ما 
تألقه  يكن  ولم  الفوز.  الى  قيادتنا 
فعل  لقد  فقط،  بالتسجيل  متعلًقا 
منظمين  إلبقائنا  األشياء  من  الكثير 
مع  أسهل،  المباراة  ولجعل  جيًدا، 
دفاعه الرائع ضد فريق يقدم تحدًيا 

كبيًرا«.
وروح  قلب  حًقا  »إنه  وأضاف 
جيمي  خرج  عندما   ... مجموعتنا 
على  عمل  الثاني،  الشوط  في 

استقرارنا«.
ولم يكن باتلر الوحيد الذي تعرض 
حيث  المباراة  هذه  في  لالصابة 
أصيب نجم سلتيكس جايسون تاتوم 
ماركوس  وزميله  األيمن  كتفه  في 
سمارت في كاحل قدمه اليمنى لكنها 

تمكنا من مواصلة اللعب بعدما تلقيا 
العالج في غرف المالبس.

وضرب ميامي هيت بقوة في الربع 
بفارق  صالحه  في  وحسمه  األول 
21 نقطة )18-39( وسعه الى 26 
نقطة في إحدى فترات الربع الثاني 
قبل أن يقلصه أصحاب األرض إلى 
األول  الشوط  نهاية  في  نقطة   15

.)47-62(
الربع  في  نفسه  التعادل  وفرض 
ينتفض  أن  قبل   )25-25( الثالث 
31-( األخير  الربع  في  سلتيكس 
الفارق  تقليص  في  وينجح   )22
دقائق  ثالث  قبل  واحدة  نقطة  إلى 
بفضل   )92-93( النهاية  من 
جايلن  المباراة  لنجم  الالفت  التألق 
)مع  نقطة   40 صاحب  براون 
الربع  في  بينها 14  متابعات(  تسع 

األخير.
لكن الضيوف ردوا بقوة عبر ثالثية 
لماكس ستراس صاحب 16 نقطة، 
من  ثانية   24 قبل  ألديبايو  وسلة 
النهاية قبل أن يسجل بي جاي تاكر 
)17 نقطة وسبع متابعات( وفيكتور 

أوالديبو رميات حرة ثمينة.
وشهدت المباراة عودة كايل الوري 
عن  غيابه  بعد  ميامي  الى صفوف 
بسبب  والثانية  االولى  المباراتين 
الهجومي  األداء  فتغير  اإلصابة، 
للضيوف ما تسبب في صداع رأس 
الالفت  التألق  بعد  لسلتيكس  آخر 

ألديبايو.
الربع  نهاية  حتى  سلتيكس  وكافح 
هجمات  مع  التأقلم  أجل  من  الثاني 

ميامي هيت.
المخيبة  البداية  سلتيكس  واستغل 
بسبب  الثالث  الربع  مطلع  لضيفه 
غياب باتلر المصاب، لكن سرعان 
الموقف  ورفاقه  أديبايو  تدراك  ما 
الهجومي  المد  أمام  وصمدوا 
على  محافظين  األرض  ألصحاب 

فارق النقاط الـ15 حتى نهايته.
واكتفى نجم سلتيكس جايسون تايتوم 
بتسجيل 10 نقاط فقط، فيما برز في 
صفوفه ايضا أل هورفورد بـ«دابل 
20 نقطة و14 متابعة،  دابل« مع 
 16 سمارت  ماركوس  وأضاف 

نقطة مع سبع تمريرات حاسمة.
في  اإلثنين  الرابعة  المباراة  وتقام 
الذي  الفريق  أن  علما  بوسطن، 
أربع  في  الفوز  غلى  منافسه  يسبق 
يتوج  سبع  أصل  من  مباريات 
الدور  ويبلغ  الشرقية  للمنطقة  بطال 

النهائي للدوري.
بالرد  مطالبا  سيلتكس  وسيكون 
لخسارته  للثأر  سعيه  في  االثنين 
هيت  أمام  للمنطقة  النهائي  الدور 

عام 2020 في فقاعة أورالندو.
يودوكا  ايمي  وقال مدرب سلتيكس 
»لم نجاريهم منذ البداية. بدا األمر 
ونشكو  للضغط  نستسلم  كنا  لو  كما 
للحكام. لقد أخرجنا ذلك من المباراة 
أن  لآلمال  المخيب  البداية. من  منذ 
الصورة في مباراة في  بهذه  تظهر 
الدور النهائي للمنطقة. عندما تخسر 
وتهديهم  مرة   23 من  أكثر  الكرة 
لنفسك  تحفر  فإنك  نقطة،   33

حفرة«.
بيين سبورت

اإلثنين 23 ماي 2022 م
الموافق لـ 22 شوال 1443 هـ

14
الدوري األمريكي للمحرتفني 

ميامي هيت يرد عىل سلتيكس ويتقدم 2-1
منال رستم.. أول مرصية 

تتسلق قمة إيفرست 

أصبحت العداءة منال رستم هذا األسبوع أول مصرية تقف فوق قمة جبل 
إيفرست أعلى جبال العالم الذي يرتفع 9 كيلومترات فوق سطح البحر.

وحققت المصرية حلمها بمعانقة السحاب الذي راودها ألول مرة قبل 15 
التدريب  من  الكثير  تخللها  كاملة  سنوات  لتحقيقه ست  وانتظرت  عاما، 
وتسلق جباال أخرى حول العالم، لتصبح أول مصرية تصل إلى قمة جبل 

إيفرست.
التدريبات إلنهاء مهمتها بنجاح، والتي كان  للكثير من  وخضعت رستم 
قد  مايو كانت  الثاني من  أكثر من شهر، وفي  أن تستغرق  المتوقع  من 

أوضحت أن رحلتها ستستمر على مدار 3 أسابيع قادمة.
في 17 أبريل الماضي، رفعت منال علم مصر على ثالث قمة في جبل 
الهيمااليا على ارتفاع 6119 م فوق سطح البحر، ولكن بسبب مرض 
هذه  »تعبت  تجربتها:  لتوثيق  حينها  كتبت  أصابها  الذي  االرتفاعات 
الرحلة بسبب مرض االرتفاعات، وتعتبر أول دورة للتمرين لتسلق جبل 

إيفرست«.
وثقت العداءة المصرية رحلتها عبر حساباتها بمواقع التواصل اإلجتماعي 
ومن بينها صورا الحتفالها بعيد الفطر، وكانت حينها على ارتفاع 6500 
الله  بحمد  تم  العيد،  بدلة  في  رأيكم  »إيه  وكتبت:  البحر،  فوق سطح  م 

الدورة األولى وبكرة هنطلع الدورة الثانية«.
وليست المرة األولى التي تحقق فيها صاحبة الـ37 عاما، رقما قياسيا، 
فقد كانت أول جبل تسلقته العداءة المصرية هو جبل كليمنغارو في تنزانيا 
عام 2012، وهو يعد أعلى قمة جبلية في إفريقيا، حيث يصل طوله إلى 

5 آالف متر و895 مترا.
وبعد عام تسلقت جبل كينيا وهو ثاني أعلى قمة جبلية في العالم، وفي عام 
2015 نجحت في تسلق قمة »إلبروس« في روسيا، حتى حققت نجاحها 
األخير في التسلق، بتسلق جبل الهيمااليا في عام 2015 والتقطت الكثير 

من الصور على قمة إيفرست.
رادار نيوز

البطولة  بلقب  الجزائر  مولودية   فريق  توج  
2021- لموسم  )سيدات(  السلة  لكرة  الوطنية 
2022 بعد فوزه على بحرية حسين داي بنتيجة 
األبطال  لدورة  النهائية  المباراة  في   )53-37(

اليوم السبت بقاعة سطاوالي.
هذا اللقب هو الثالث عشر و الثامن على التوالي 
لموسم  األول  اللقب  يعود  حيث  للمولودية، 

.1998
في الدور نصف النهائي، تغلبت المولودية على 
مستقبل سطيف )56-59( بينما فازت البحرية 

على المجمع الرياضي كوسيدار )51-47(.

وعادت المرتبة الثالثة لمستقبل سطيف 
الفائز على المجمع الرياضي كوسيدار 

 .)61-50(
2018- موسم  خالل  و  للتذكير، 
باللقب  البترولي  المجمع  فاز   ،2019
للمرة السابعة على التوالي عندما تغلب 
74-( داي  حسين  نصر  بحرية  على 
59( في حين توقفت المنافسة موسمي 
جائحة  بسبب   2021 و   2020

كورونا.
وأج

كرة السلة )سيدات( : تتويج مولودية الجزائر بلقب 
الموسم 2021-2022

الكويتية خلود المطريي تنسحب من مواجهة العبة إرسائيل
يف بطولة تايالند للمبارزة

انسحبت خلود المطيري العبة منتخب الكويت للمبارزة، من بطولة تايالند الدولية بعد وقوعها في 
المنافسة أمام منتخب الكيان الصهيوني.

البارالمبية الكويتية في تصريحات أبرزتها جريدة الرايا  وقالت شريفة الغانم األمين العام للجنة 
الكويتية: “انسحاب البطولة خلود المطيري متسقه مع المواقف الكويتية سياسيا ورياضيا الرافضة 

للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب ألرضنا فلسطين”.
إدارة  بموافقة مجلس  بل جاء  فرديا  يكن  لم  المطيري  الكويتية خلود  البطلة  وأكملت: »انسحاب 
اللجنة البارالمبية وسيبقي أبطال الكويت متحدي اإلعاقة يسجلون المواقف المشرفة يوما بعد يوم”.
وأج 

التونسية جابر تودع بطولة »روالن 
غاروس« الفرنسية مبكرا

ودعت التونسية أُنس جابر المصنفة سادسة عالميا بطولة فرنسا المفتوحة، 
ثانية البطوالت األربع الكبرى بكرة المضرب من الدور األول بخسارتها أمام 

البولندية ماغدا لينيت.
وبدأت جابر المباراة بقوة وفازت بالمجموعة األولى بنتيجة 3-6، قبل أن 
تخسر مجموعتين متتاليتين، بواقع 6-7 و5-7، لتحسم النجمة البولندية اللقاء 

لمصلحتها خالل ساعتين و28 دقيقة.
وهذه الخسارة هي الثانية لجابر أمام لينيت في خمس مواجهات بينهما حتى 

اآلن، واألولى بعد ثالثة انتصارات متتالية.
مارتينا  اإليطالية  مباراة  من  الفائزة  المقبل،  الدور  في  لينيت  وستواجه 

تريفيزان والبريطانية هاريت دارت
وكاالت 

تتويج تاريخي لجيل عدوان من 
سطيف بكأس الجزائر لكرة الطائرة 

توج،مساء أول أمس، فريق جيل أوالد عدوان للكرة الطائرة ، بالناحية الشمالية 
الشرقية لوالية سطيف، بالحصول على كأس الجمهورية لهذه الرياضة ،بعد 

أهلي  نادي  على  مستحق  فوز 
أشواط  ب3  بوعريريج  برج 
النهائي  في   ، شوطين  مقابل 
الشلف  بمدينة  اقيم  الذي 
الفريق  لهذا  كبير  انجاز  ،وهو 
بالبلدية  الرياضية  وللحركة 
نتيجة  ككل،جاء  وبالوالية 
التتويج  على  وإصرار  مثابرة 

رغم اإلمكانيات المتواضعة .
من  األول  التتويج  خلف  وقد 

أوالد عدوان،  وبلدية  الفريق وأنصاره  لدى  كبيرة  النادي فرحة  لهذا  نوعه 
وكذا لدى كامل األسرة الرياضية بالوالية.

نورالدين بوطغان



يحـذر األطبـاء مـن مظاهـر الالمبـاالة 
كبـار  سـّيما  المواطنيـن  مـن  للكثيـر 
السـن الذيـن يتهاونـون بمخاطر موجة 
الحـر التـي تشـهدها البـالد هـذه األيـام 
والتنقـل  الخـروج  فـي  واسـتمرارهم 
فـي الشـوارع دون اتخـاذ االحتياطـات 
الالزمـة ممـا يتهّدد صحتهـم وحياتهم.
لمحـاري  صوريـة  الدكتـورة  وأكـدت 
أنفسـهم  يعرضـون  الكثيريـن  أن 

لضربـات الشـمس التـي يمكـن تجنبهـا 
وقائيـة  إجـراءات  باتخـاذ  بسـهولة 
بسـيطة، موضحـة بـأن عـدد مهـم مـن 
مثـل  فـي  يتابعونهـا  التـي  الحـاالت 
مضاعفـات  عـن  ناجمـة  األيـام  هـذه 
تقيّـد  عـدم  و  الحـرارة  درجـة  ارتفـاع 
التـي  الوقائيـة  بالنصائـح  األشـخاص 
و  تقديمهـا  عـن  المختصـون  يكـف  ال 
تكرارهـا عبـر مختلـف وسـائل اإلعالم 
المكتوبة، المرئية و المسـموعة و حتى 
االجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  عبـر 

مضيفـة بـأن كبـار السـن أكثـر عرضة 
لمثـل هـذه المضاعفات بسـبب نسـيانهم 
لمـا  مناسـبة  بكميـات  المـاء  شـرب 
يتطلبـه الجسـم، باإلضافـة إلـى معانـاة 
أغلبهـم مـن أمـراض مزمنـة تتضاعف 
أعراضهـا فـي مثـل هـذه الفتـرة التـي 
تتهددهـم باإلجهـاد الحراري، سـيّما في 
ونسـبة  الحـرارة  درجـة  ارتفـاع  ظـل 

الرطوبـة. 
وذكـر زميلهـا الدكتـور مصطفاوي بأن  
طـب  لتخصـص  الكلـي  شـبه  االنعـدام 
 "GÉRIARTRIE" الشـيخوخة 
الفئـة  بهـذه  الجيّـد  التكفـل  دون  حـال 
البـرد  موجـة  مـع  كثيـرا  تعانـي  التـي 
إلـى  مشـيرا  الحـر،  موجـة  مـع  كمـا 
األشـخاص الذيـن يعانـون مـن السـمنة 
يتعاطـون  الذيـن  والمرضـى  المفرطـة 
يتناسـون  لكنهـم  يومـي  بشـكل  أدويـة 
شـرب كفايتهـم من الماء ممـا يعرضهم 

للجفـاف.
حمايـة  أفضـل  بـأن  األطبـاء  ويـرى 
الوقايـة،  هـي  الحـرارة  أضـرار  ضـد 
المكـوث  علـى  الحـرص  خـالل  مـن 
ذروة  تكييـف سـاعات  فيـه  مـكان  فـي 

فـي  تكييـف  يكـن هنـاك  لـم  إذا  الحـر. 
البيـت يجـب غلـق السـتائر، مـن أجـل 
لكـن  الشـمس،  أشـعة  تغلغـل  تقليـص 
والحـرص  مهـواة  الشـقة  إبقـاء  مـع 
البـاردة،  بالميـاه  االسـتحمام  علـى 
فاتحـة  مالبـس  ارتـداء  يستحسـن  كمـا 
الخـروج  وتجنّـب  والخفيفـة  اللـون 
كان  مهمـا  الحـارة  السـاعات  خـالل 
السـبب، مـع ضـرورة تقليـص النشـاط 
القيـام  توجـب  وإذا  المجهـد  البدنـي 
بنشـاط بدنـي، البـد مـن الحـرص علـى 
إلـى  إضافـة  النشـاط،  خـالل  الشـرب 
كميـة الشـرب اليوميـة الموصـى بهـا، 
يجـب شـرب 2 - 4 أكـواب أخـرى من 
الخفيفـة  المشـروبات  أو  البـارد  المـاء 
األخـرى، و مـن المحبـذ كذلـك التقليـل 
مـن المشـروبات الُمحالة والمشـروبات 

الكافييـن. تحـوي  التـي 
قبعـة  اعتمـار  بوجـوب  أوصـوا  كمـا 
واسـعة األطـراف، ونظارات شمسـية، 
الشـمس  مـن  حمايـة  كريـم  ودهـن 
والسـير فـي األماكـن التـي بهـا ظـل.، 
كمـا يستحسـن تبليـل الجسـم بيـن الفينـة 

واألخـرى.

15عين على المجتمع اإلثنين 23 ماي  2022 م
الموافق لـ 22 شوال 1443 هـ

كبار السن أكثر عرضة لمضاعفات ارتفاع درجات الحرارة

منظمة الصحة العالمية تتوّقع ظهور المزيد من حاالت جدري 
القرود على مستوى العالم 

قالـت منظمـة الصحـة العالميـة إنهـا 
حـاالت  مـن  المزيـد  رصـد  تتوقـع 
اإلصابـة بجـدري القـرود فـي الوقت 
الـذي توسـع فيه نطـاق المراقبة في 
البلـدان التـي ال يوجـد فيهـا المرض 

عادة.
لألمـم  التابعـة  المنظمـة  وقالـت 
المتحـدة إنـه حتـى يـوم السـبت، تـم 
اإلبـالغ عـن 92 حالـة مؤكـدة و28 
بجـدري  بإصابتهـا  يشـتبه  حالـة 
ال  عضـو  دولـة   12 مـن  القـرود 
مضيفـة  الفيـروس،  فيهـا  يتوطـن 
أنهـا سـتقدم مزيـدا مـن اإلرشـادات 
المقبلـة  األيـام  فـي  والتوصيـات 
للـدول حـول كيفيـة الحـد من انتشـار 

القـرود. جـدري 
“المعلومـات  أن  الوكالـة  وأضافـت 
انتقـال  أن  إلـى  تشـير  المتاحـة 
يحـدث  آلخـر  إنسـان  مـن  العـدوى 
بيـن أشـخاص علـى اتصـال جسـدي 
تظهـر  التـي  الحـاالت  مـع  وثيـق 

أعـراض”. عليهـا 
ويعـد جـدري القـرود مـن األمراض 

المعديـة التـي عـادة مـا تكـون خفيفـة 
غـرب  مـن  أجـزاء  فـي  ومتوطنـة 
عـن  وينتشـر  أفريقيـا.  ووسـط 
لذلـك  الوثيـق،  االتصـال  طريـق 
مـن  نسـبيا  بسـهولة  احتـواؤه  يمكـن 
الذاتيـة  العزلـة  مثـل  تدابيـر  خـالل 
ديفيـد  وقـال  الشـخصية.  والنظافـة 
الصحـة  بمنظمـة  المسـؤول  هيمـان 
العالميـة إن لجنـة دولية مـن الخبراء 
اجتمعـت عبـر مؤتمـر مرئـي للنظـر 
تفشـي  حـول  دراسـته  يلـزم  فيمـا 
المـرض وإبالغـه للجمهـور، بما في 
انتشـار  أي  هنـاك  كان  إذا  مـا  ذلـك 
األكثـر  هـم  ومـن  أعـراض،  بـدون 
عرضـة للخطـر، والطـرق المختلفـة 

لالنتقـال.
هـو  الوثيـق  االتصـال  إن  وقـال 
الطريـق الرئيسـي النتقـال المـرض، 
ألن اآلفـات النمطيـة للمـرض معدية 
اآلبـاء  المثـال،  سـبيل  علـى  للغايـة. 
بأطفـال  يعتنـون  الذيـن  واألمهـات 
مرضـى معرضـون للخطـر، وكذلك 
العاملـون فـي مجـال الصحـة، ولهـذا 

فـي  البلـدان  بعـض  بـدأت  السـبب 
تطعيـم فـرق عـالج مرضـى جـدري 
القـرود باسـتخدام لقاحـات الجـدري، 

وهـو فيـروس مرتبـط بـه.
تـم تحديـد العديد من الحـاالت الحالية 

في عيادات الصحة الجنسـية.
المبكـر  الجينـي  التسلسـل  ويشـير 
لعـدد قليـل مـن الحـاالت فـي أوروبا 
إلـى وجـود تشـابه مـع السـاللة التـي 
فـي  محـدودة  بطريقـة  انتشـرت 

بريطانيـا وإسـرائيل وسـنغافورة فـي 
.2018 عـام 

المعقـول  “مـن  إنـه  هيمـان  قـال 
بيولوجيـا” أن الفيـروس كان ينتشـر 
فيهـا  يتوطـن  التـي  البلـدان  خـارج 
تفـش  إلـى  يـؤد  لـم  لكنـه  الفيـروس، 
اإلغـالق  إلجـراءات  نتيجـة  كبيـر 
والتباعـد  كوفيـد  بمكافحـة  المتعلقـة 

السـفر. وقيـود  االجتماعـي 
                              رويتـرز

 
... متفرقات ...

الحماية المدنية يف حالة تأهب قصوى 
والوقاية رضورية يف هذه األيام الحارة 

n    كشــف المكلف باإلعالم 
بالمديريــة العامــة للحمايــة 
المدنية النقيب نسيم برناوي، 
بيان الذي تم  أمس األحــد أن ال
إصــداره مــن المديرية العامة 
للحماية المدنيــة والذي يضع 
كل الوحــدات فــي حالة تأهب 
ــة من  قصــوى يتضمــن جمل
النصائح الوقائية بغية تجنب 
أضرار موجــة الحر المرتفعة 
وغير الموسمية التي تشهدها 
العديد من الواليات هذه األيام. 
قناة األولى أكد  ل وفي تصريح ل
برنــاوي أنــه مــن الضروري 
المواطنيــن  وتنبيــه  إرشــاد 
وســائل  عبــر  وتحسيســهم 
واإلرشادات  بالنصائح  اإلعالم 
تفاديا لوقوع إصابات ضربات 
الشــمس وكذا بعض الحوادث 
األخــرى كالغــرق فــي البحر 

كالتي سجلت هذه األيام.
ونبــه النقيب برنــاوي ألهمية 
تكثيف الحمالت التحسيســية 
الوقائيــة  النصائــح  وتقديــم 
في مثــل هذه الظــروف كعدم 
الشــمس  ألشــعة  التعــرض 
خاصــة من طــرف المســنين 

وأصحــاب األمــراض المزمنة 
ــاء  ـ ـ المـ شــرب  واألطفــال، 
بانتظام واالستحمام عدة مرات 
في اليوم بدون تجفيف البدن.

ــى تجنب  وأشــار المتحدث إل
الخــروج والتنقل خالل أوقات 
الذروة بين 10 صباحا وبداية 
حــاالت  فــي  إال  األمســية، 
الضرورة، مــع الحرص على 
الخــروج في الصبــاح الباكر 
أو في وقت متأخر من المساء 
وارتداء القبعة ومالبس خفيفة 
بقــاء تحت  ــون وال ل وفاتحــة ال

الظل قدر المستطاع. 
المواطنيــن  برنــاوي  وحــذر 
ــى المجمعات  مــن التوافد عل
نظــرا  للســباحة  المائيــة 
األعمال  وتجنــب  لخطورتهــا 
التي تتطلــب مجهودات بدنية 
)الرياضة، البســتنة، والحرف 

األخرى…(.
وفــي األخيــر شــّدد المكلــف 
باإّلعــالم بالمديريــة العامــة 
ــى عدم  للحمايــة المدنيــة عل
تــرك األطفــال وحدهــم داخل 

السيارة والنوافذ مغلقة. 
                             ق/م 

جمارك سطيف تحجز خمورا 
وأقراصا مهلوسة

n    أفــادت المديريــة الجهوية 
للجمارك بســطيف ،انه مواصلة 
للمجهــودات الميدانيــة الحثيثة 
ــة مــن طــرف المصالح  المبذول
ياتيــة للفرق الجمركية في  العمل
إطار مكافحة الغــش والتهريب 
بشــتى أشــكالهما، تمكن أعوان 
والمتعــددة  ــة  المتنقل الفرقتيــن 
ــح  لمصال تابعتيــن  ال المهــام، 
مفتشــية أقســام الجمــارك ببرج 
يــم اختصاص  بوعريريــج، -إقل
للجمــارك  الجهويــة  المديريــة 
بسطيف-، منذ مطلع شهر ماي 
الجــاري، مــن إحبــاط عمليتي 
تهريب لبضائع مختلفة، تمثلت 
مشــروبات  2475وحــدة  فــي: 
ــواع  األن فــة  ل مخت يــة  كحول
والســعات، تم اكتشــافها محملة 
على متن سيارات سياحية، على 
إثر كمين تم نصبه ليال وتفتيش 
يدوي دقيق وحجز17175 قرص 

ــوع بريغابالين  ن ــوس مــن  مهل
ــغ" كانت مخبأة  "تركيز 300مل
بإحكام داخــل تجاويف ،وأجزاء 

سيارتين سياحيتين.
العملية تم تحقيقها بالتنسيق مع 
مفــرزة من أفراد الجيش الوطني 
العســكري  بالقطــاع  الشــعبي 
هــذه  تنــدرج  بالمســيلة،حيث 
يــات ضمــن المجهــودات  العمل
الجبارة والمتواصلة التي يبذلها 
أعــوان الجمــارك الجزائرية في 
مجال المهمة األمنية والحمائية 
ــع بهــا، وتضمنها  تــي تضطل ال
من خــالل ضمان بســط الرقابة 
يــم  ــى كافــة اإلقل الجمركيــة عل
الجمركي، بالتنســيق مــع كافة 
وتعكــس  األمنييــن،  الشــركاء 
اليقظة الحنكة وااللتزام الدائمين 
واالقتصــاد  المواطــن  لحمايــة 

الوطني.
                        نورالدين بوطغان

مريم/ب

الوطنـي  المرصـد  رئيـس  أكـد 
الرحمـن  عبـد  المدنـي  للمجتمـع 
حمـزاوي أول أمـس بأدرار أن العمل 
وطنيـة  شـبكة  السـتحداث  جـاري 
للجمعيـات مـن أجـل تعزيـز وتنسـيق 
المجتمـع  فعاليـات  مختلـف  جهـود 

لمدنـي. ا
وخـالل زياراتـه لواليـة أدرار عشـية 

للمجتمـع  الوالئيـة  النـدوة  تنظيـم 
المرصـد  رئيـس  أشـار  المدنـي 
الوطنـي للمجتمـع المدنـي إلـى عـزم 
هيئتـه اسـتحداث هـذه الشـبكة لتحقيـق 

المرجـوة. األهـداف 
تعزيـز  التنظيـم  هـذا  شـأن  ومـن 
مكونـات  مختلـف  جهـود  وتنسـيق 
الفعاليـات الجمعويـة سـيما تلـك التـي 

الخيـري  العمـل  مجـال  فـي  تنشـط 
تحقيـق  مـن  يمكـن  بمـا  والتضامنـي 
الفئـات  مـن  شـريحة  ألكبـر  اسـتفادة 

الهشـة. االجتماعيـة 
مـن  عـدد  لمقـرات  تفقـده  ولـدى 
ثمـن  والنسـوية  الخيريـة  الجمعيـات 
للمجتمـع  الوطنـي  المرصـد  رئيـس 
المدنـي جهود هـذه الفعاليات ودورها 
فـي مجـال التكافـل االجتماعـي حيـث 
دعـا إلـى إعطاء أهمية لالسـتثمار في 
العنصـر البشـري خاصـة المتطوعين 
مـن خـالل مرافقتهـم بالتكويـن حـول 
إلـى  الجمعـوي  العمـل  ميكانيزمـات 

اجتماعيـا. مرافقتهـم  جانـب 
لرئيـس  قدمـت  الجانـب  هـذا  وفـي 
أعدهـا  علميـة  دراسـة  المرصـد 
الوالئـي  للمكتـب  تابعـون  جامعيـون 
كيفيـات  حـول  اليتيـم  كافـل  لجمعيـة 
وآليـات  الجمعـوي  العمـل  ترقيـة 
فـي  المحليـة  التنميـة  فـي  إسـهامه 
بـادرة ترمي إلـى تثمين هذه الدراسـة 
فـي  بـه  يحتـذى  نمـوذج  وجعلهـا 

الجمعـوي. العمـل  تكريـس 

أدرار  جنـوب  تمنطيـط  وببلديـة 
أنشـطة  السـيد حمـزاوي علـى  اطلـع 
الـى  التقليديـة  الصناعـات  جمعيـات 
جمعـوي  نشـاط  مـن  نمـوذج  جانـب 
فـي  المندرجـة  الجمعيـات  إلحـدى 
إطـار تفعيـل المقاوالتيـة االجتماعيـة 
المـادي  التـراث  تثميـن  مجـال  فـي 
للمنطقـة مـن خـالل مبادرتهـا بترميـم 
إحـدى البنايـات الطوبية بمـواد محلية 

للمنطقـة. السـياحي  البعـد  لتعزيـز 
األحـد  غـدا  أدرار  واليـة  وتحتضـن 
أشـغال النـدوة الوالئية حـول المجتمع 
المرصـد  إشـراف  تحـت  المدنـي 
بحضـور  المدنـي  للمجتمـع  الوطنـي 
مختلـف الفعاليـات الجمعويـة بالوالية 
المحـاور  مـن  جملـة  الـى  للتطـرق 
تتنـاول واقـع الجمعيـات وسـبل ترقية 
فـي  للمسـاهمة  الجمعـوي  العمـل 

االجتماعيـة. التنميـة 
الوطنـي  المرصـد  رئيـس  يقـوم  كمـا 
للمجتمـع المدنـي بزيـارة إلـى واليـة 
تيميمـون للوقـوف علـى واقع النسـيج 

المحليـة. الجماعـة  الجمعـوي بهـذه 

نحو إنشاء شبكة وطنية للجمعيات اإلنسانية لتنسيق جهودها في العمل الخيري
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 شعبة بلدية سيدي عقبة تتذكر الشيخين   

الطيب العقبي ومحمد البشير اإلبراهيمي 
في ذكرى وفاتهما   

عين على الثقافة والفن

متابعة: األخضر رحموني

n نظمــت شــعبة بلديــة ســيدي 
عقبــة مــن واليــة بســكرة يوم 
أمــس نــدوة فكريــة احتضنتهــا 
قاعــة المحاضرات لمعهد تكوين 
اإلطــارات الدينيــة، وقد شــارك 
فيهــا الدكاتــرة: المــؤرخ محمد 
ولخميســي  الزبيــري  العربــي 
فريح ورضا حوحــو وعز الدين 
عقيبي، مع إقامة معرض )رجال 
وأعمال( ببهو القاعة، ومعرض 
آخر للصــور والكتب بمشــاركة 
طلبــة نــادي المــؤرخ بجامعــة 

محمد خيضر ببسكرة.
وفي كلمته االفتتاحية رحب رئيس 
الشــعبة البلديــة األســتاذ فرحات 
والســلطات  بالحضــور  زهانــج 
المشــاركين،  المحلية واألســاتذة 
معتبــرا أن هذه الفعالية التاريخية 
هــي أول نشــاط تقوم به الشــعبة 
بعد تأسيســها الرســمي مؤخرا، 
وأن برنامجها المستقبلي المسطر 
يحتوي علــى عدة أعمــال يمكن 
الواقــع  أرض  علــى  تجســيدها 
بتظافر جهود الخيرين من البلدة، 
ودعم الشــعبة ماديــا ومعنويا من 
قبل المؤسســات والهيآت المعنية 
للمساهمة في تنشيط الفعل الثقافي 
بســيدي عقبة، مع إبــراز الزخم 
التاريخــي والعلمي الذي تشــتهر 

به المنطقة.
األســتاذ الدكتــور عبــد الرؤوف 
دبابــش رئيــس المكتــب الوالئي 
لجمعيــة العلمــاء ببســكرة ثمــن 
بــدوره هذه المبادرة خاصة وأنها 
جــاءت متزامنــة مــع الذكــرى 
57 لوفــاة الشــيخ محمد البشــير 
اإلبراهيمي والذكــرى 62 لوفاة 
الداعية المصلــح الطيب العقبي، 
مشــيرا أن هــذه المدينة المجاهدة 
التــي تفتخــر باحتضــان ضريح 
الفاتــح عقبة بــن نافــع الفهري، 
تعتــز أيضــا بــأن الكثيــر مــن 
أعضاء جمعية العلماء المســلمين 
ومؤسســيها هم مــن أبنائها، وال 
زال األحفــاد يرفعون التحدي من 

أجل النهــوض وترقية طموحات 
األمة نحو الغد األفضل. 

كما ألقى بالمناســبة الســيد مراد 
بوزيــدي كلمــة نيابة عــن مدير 

معهد تكوين اإلطارات الدينية.
افتتحــت الندوة الفكريــة بمداخلة 
الدكتور المعروف محمد العربي 
التآليــف  ،  صاحــب  الزبيــري 
التاريــخ  مجــال  فــي  العديــدة 
الوطني  حيث كشــف في البداية  
عن  ألمه عندما شــاهد أن بعض 
اآلثــار القديمــة بالمدينــة العتيقة 
التــي  الزوايــا  و خاصــة منهــا 
كانــت تشــع بالعلم علــى طلبتها 
قد تمــت إزالتها مــن المفروض 
أن األنشــطة  المقامــة من طرف 
جمعيــة العلمــاء يحضرهــا حتى 
المهتمون من خارج الوالية ،ألن 
من يدرس نشــيد جمعيــة العلماء 
أو نشــيد ) اشــهدي يــا ســماء ( 
بإمعــان ويقارنهــا بمحتوى  بيان 
أول نوفمبر 1954  يســتطيع أن 
ينســب صاحبه الشيخ ابن باديس 
الــى الرمــوز المؤسســة للحركة 
الوطنية .و لألســف فــإن أبناءها 
لــم يحســنوا الدفاع عــن مواقفها 
السياســية أمــام تكالــب الهجمــة 
الخــط الوطني  الشرســة ألعداء 
في الجزائر، بســبب عدم التنسيق 
بيــن األحزاب و الشــخصيات...
ثــم توقف عنــد مفهــوم مصطلح 
االستقالل و إعادة السيادة الوطنية 
معتبرا أن كيان الدولة الجزائرية 
اإلحتــالل  قبــل  موجــودا  كان 
تــم  ،و   1830 ســنة  الفرنســي 
االعتداء عليه بالقوة ، و الشواهد 
موجودة إلثبات ذلك ،و لكن لم يتم 
دراســتها و الكشف عنها للشباب 
..مثل بيان أول نوفمبر الذي كتب 
باللغــة الفرنســية و تمت ترجمته 
ســنة 1957 بتونــس في نســخة 
غير أمينــة للنص األصلي، ومن 
الفائدة دراســة تاريخنــا بعمق و 
بعيون ناقدة ألن التاريخ ال يعرف 
المحاباة ،و ليس ســردا للحكايات 

فقط ، و الواجب معالجة مثل هذه 
المواضيع الحساسة بطرق علمية 
و كفــاءة معرفيــة و موضوعية. 
مختتما تدخلــه بقوله كل من كان 
توجهه وطنيا يستحق من الجميع 

اإلحترام والتقدير. 
   الدكتــور رضا حوحــو تّوقف 
عند مســيرة الشيخ الطيب العقبي 
منــذ والدتــه بمدينة ســيدي عقبة 
ســنة 1890 رغــم انتمائــه الى 
الرحمــان  عبــد  أوالد  عــرش 
كبــاش بســفوح جبــل أحمر خدو  
بــاألوراس ،معرجــا علــى أهــم 
المحطات في حياتــه منذ هجرته 
الى بالد الحجاز سنة 1895 مع 
عائلته هروبا من بطش االستعمار 
الفرنســي نو النشــاطات التي قام 
بها فــي مرحلة التكويــن الثقافي 
الــى غايــة رجوعه الــى أرض 
الوطن فــي مــارس 1920 ، و 
نشاطه الديني  بمدينة بسكرة ،قبل 
انتقالــه الى مدينــة  الجزائر  مع 
تأســيس جمعية العلماء لإلشراف 
علــى صحفهــا المتتابعة ، وبعث 
النشــاط و التدريس بنادي الترقي 
.و تطــرق الى مشــاركة الشــيخ 
الطيب العقبي  فــي وفد المؤتمر 
اإلســالمي الجزائري الذي سافر 
الى باريس ســنة 1936. متأسفا 
على أن أهله لم ينصفوه، رغم أنه 
كان داعية لإلصالح، وناهيا عن 
المنكــر، ومحاربا لكل ما يشــوه 
جوهــر الدين والعقيــدة، حيث لم 
يواصلوا مهمة القيام بواجب جمع 
أعمالــه التــي ال زال الكثير منها 
متناثرا في الصحــف والمجالت 
الجزائريــة والعربية، ولو طبعت 
لخرجــت للنــاس فــي مجلــدات 

ضخمة.
من جهته تناول الدكتور لخميسي 
فريــح فــي مداخلتــه لمحات عن 
بمنطقــة  اإلصالحيــة  الحركــة 
الزيبان منطلقا من الدور الجهادي 
لبلدة سيدي عقبة مع حركة الشيخ 
محمد الصغير بــن عبد الرحمان 

بن الحاج خليفة األمير عبد القادر 
على منطقة الزيبان، ومســاهمته 
فــي الدفاع عــن مدينتي بســكرة 
ومشونش بعد اإلحتالل الفرنسي، 
ومســاندة رجالهــا لزعيم معركة 
الزعاطشــة الشــيخ بوزيان سنة 
1849. وثــورة الشــيخ الصادق 
بلحــاج باحمــر خــدو إلــى غاية 
الحركة الوطنية والمشــاركة في 

ثورة أول نوفمبر. 
أمــا الحركة اإلصالحيــة فتّوقف 
المحاضر عند إســهامات الشــيخ 
مولود الزريبي األزهري بمدينته 
زريبة الوادي  قبل تخرج الشــيخ 
ابــن باديس مــن جامــع الزيتونة 
.ثــم ركــز علــى    1913 ســنة 
مســاهمة الشــيخ الطيــب العقبي 
و محمــد بن منصور بــن دايخة 
و عمــر البســكري و أحمد رضا 
حوحــو  و الدور البــارز لهم في 
أحضان جمعية العلماء المسلمين 
التدريــس  ،و  الجزائرييــن 
بمدارســها الحــرة و الكتابــة في 
صحفها ،دون إهمال دور الشــيخ 
محمــد خيــر الديــن فــي منطقة 
الزيبان و تأســيس مدرسة اإلخاء 
،و كذا نشاط رئيس شعبة بسكرة 
الشــهيد عبد الرحمان بركات في 

الحركة الوطنية و اإلصالحية.
الدكتور عــز الدين عقيبي حملت 
مداخلته عنوان محطات في حياة 
الشيخ محمد البشــير اإلبراهيمي 
أحداث ومواقف بمناسبة الذكرى 
57 لوفاتــه حيــث تحــدث فيهــا 
بالتفصيــل عــن كل مرحلــة من 
مســيرة الرجل الثاني في جمعية 
العلماء منذ نشأته ورحالته العلمية 
نو المساهمة مع الشيخ ابن باديس 
في بعث المشروع النهضوي لبث 
الوعــي بين المواطنين، إلى غاية 
مباركته اندالع الثورة التحريرية 
الكبرى، وإصداره لبيان المساندة 
بمعية الشــيخ الفضيل الورتيالني 

في مصر. 
  لإلشــارة فقد كرمت شعبة بلدية 
ســيدي عقبة األستاذ عمر جالبي 
صاحب كتاب )األوراس والزاب 
وعقبة المســتجاب( على الجهود 
التي يبذلها من اجل توثيق وإبراز 
تاريــخ المدينة وتــراث رموزها 
العلميــة والجهادية للمهتمين. كما 
كــرم الشــاب هيثم ســلطان بدر 
الديــن المتحصــل علــى المرتبة 
الثالثــة وطنيــا في حفــظ القرآن 
المصليــن  أم  والــذي  الكريــم، 
في صــالة التراويح طيلة شــهر 
رمضان الماضي بمدينة بسكرة. 
كما تم تكريم األساتذة المشاركين. 
للتذكير، تخلل هذه الندوة الفكرية 
عــدة نشــاطات فنية ومســرحية   
قدمها براعم نادي الريان بسيدي 

عقبة. 

األعمــال  علــى  المحافظــة  تعــد 
الموجــودة بالمكتبــة الشــخصية 
للشــيخ عبــد الحميد بــن باديس 
»مســؤولية   )1889-1940(
كبيرة التزمت بها« بهدف حماية 
جــزء من ذاكرة األمة الجزائرية، 
حسب ما أكده شــقيقه عبد الحق 

بن باديس.
وقــال شــقيق العالمــة الجزائري 
لــوأج: »لقد عملت طيلة ســنوات 
علــى جمع كتــب الشــيخ انطالقا 
من عدة أماكن ألضعها في مكتب 
والدي بالمنــزل العائلي«، مضيفا 
بأن جــزءا مــن هذه الكتــب كان 
موجــودا بمســجد ســيدي لخضر 
العتيــق، حيــث كان رائــد حركة 
النهضــة يلقي الدروس، بينما كان 
جزء آخر موجودا بمســجد سيدي 
كمــوش وحصة ثالثــة كانت لدى 

شقيقه اآلخر مولود.
وأشــار عبــد الحــق بــن باديــس 
كذلــك إلــى أن مجهــودات بذلت 
من أجل جــرد الرصيــد المكتبي 
لرئيــس جمعية العلماء المســلمين 
»عبــد  مضيفــا:  الجزائرييــن، 
الحميــد بــن باديس كــرس حياته 
لوطنــه ولحماية الهوية الجزائرية 
كل  صــد  خــالل  مــن  وذلــك 
محاوالت االغتــراب الثقافي التي 
كان المســتعمر الفرنسي يستهدف 
منهــا الشــعب، علمــا بــأن مكتبة 
الفقيد تشــكل جــزءا مــن الذاكرة 

الجماعية«.
مكتبة بأزيد من 900 عنوان 

مــن جهتــه، ذكر رئيس مؤسســة 
الشــيخ عبــد الحميد بــن باديس، 
عبــد العزيز فياللي، بــأن المكتبة 
الشــخصية للعالمــة التــي تحوز 
المؤسســة على قائمــة لمضمونها 
تضــم ما مجموعــه 1000 عمل 
مختلــف  فــي  عنــوان  و900 
المعرفيــة من بين  التخصصــات 
األعمــال األساســية لتلــك الفترة 
توجــد منها تلــك التي اســتعملها 
الشــيخ خــالل مشــواره الجامعي 

وأخرى استعملها بصفته مدرسا.
وبعــد أن أكــد أن عبــد الحــق بن 
باديــس قد خصــص أزيد من 80 

ســنة من عمــره للمحافظــة على 
مكتبة شقيقه رائد النهضة الفكرية 
واإلصالحية في الجزائر، أشــار 
رئيس مؤسســة بــن باديــس إلى 
أن المكتبــة تضم رصيدا »هاما« 
مــن الكتــب التــي تتناول تفســير 
القرآن وأسس الفقه والتجويد على 

الخصوص.
وفي مجــال األدب، تتوفر المكتبة 
علــى مجموعات شــعرية ونثرية 
من بينها »ديوان الحماسة« ألبي 
تمــام وكتــب فــي الفلســفة او في 
التاريــخ القديــم والمعاصر وذلك 
باللغتين العربية والفرنسية، حسب 

ما أوضحه المتحدث.
كمــا تضــم مكتبــة الشــيخ عبــد 
الحميــد بــن باديس كتبــا لمؤلفين 
جزائرييــن علــى غــرار جزئيين 
بعنــوان »تاريــخ الجزائــر القديم 
والمعاصر« للشيخ مبارك الميلي 
وأخرى ألعضــاء جمعية العلماء 

المسلمين الجزائريين.
وبعد أن أشــار إلــى أن بن باديس 
كان قارئــا مجتهــدا ومنفتحا على 
عصره، أوضح الســيد فياللي بأن 
مكتبة الشيخ عبد الحميد بن باديس 
تضم كذلك أعماال سياسية وعلمية 
وأخرى حــول مجتمعات المغرب 
العربي والعالم العربي واإلسالمي 
والغربــي وذلك باللغتيــن العربية 
والفرنســية ومــا ال يقــل عن 37 
عنوانــا لمجالت نشــرت أساســا 

بالمشرق العربي.
وأكــد رئيس مؤسســة بــن باديس 
كذلــك بــأن كتبا كانــت تصل إلى 
الشــيخ مــن كنــدا وســاو باولــو 
)البرازيــل( والواليــات المتحــدة 
الخصــوص،  علــى  األمريكيــة 

تتناول التاريخ والمجتمعات.
للتذكير، كان عبد الحق بن باديس 
قد ســلم فــي أبريل األخيــر لفائدة 
المتحف الوطني للمجاهد أغراضا 
شخصية ووثائق للشيخ عبد الحميد 
بن باديس من بينها عصا وكرسي 
وقشــابية ومذياع من نوع تي أس 
أف، باإلضافة إلــى وثائق أخرى 
على غرار شهادة القراءات السبع 

للقرآن الكريم ودفتر لتالميذ.

المحافظة عىل مكتبة الشيخ نب باديس، 
"مسؤولية لحماية جزء من ذاكرة األمة"
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بمسرح محمد الطاهر الفرقاني 

 أمسية فنية أدبية إلعادة بعث تقنية القراءة الحية 
مجد القاسم ينتهي من تصوير ديو "لحظة" 

مع ريهام فايق 

n انتهــى المطرب الســوري مجد 
القاســم مــن تصوير أحــدث كليباته 
الغنائيــة بعنــوان »لحظــة« وهــو 
ديو غنائي جديد بمشــاركة المطربة 
واألغنيــة  فايــق،  ريهــام  الشــابة 
»لحظة« مــن كلمات يحيى هراس، 
ألحــان ســيد راضــي، والكليب من 

إخراج احمد غنيم.
وطــرح الفنان مجد القاســم مؤخًرا، 
أغنية دينية جديدة بعنوان »اإلسراء 
والمعــراج«، مــن كلمات الشــاعر 
أبــو زيد عبد الحكم، وألحان أســامة 
محفوظ، وتوزيع حاتم نصر، هندسة 
صوتية محمــد جودة، والتي طرحها 
على طريقة الفيديو كليب من إخراج 

مصطفى األباصيرى.
وكان المطرب مجد القاســم قد طرح 
أغنيــة فى نهاية العام الماضى تحمل 

اســم »مجنــون رســمي« باللهجــة 
الشــامية وهــي مــن كلمــات برهان 
الجرمانــي، ألحان وجــدي الصايغ، 

توزيع جعفر إسماعيل.
ديــو  قبلهــا  طــرح  بعدمــا  وذلــك 
رومانســي يجمعه بالمطربة الشــابة 
ريهام فايــق، بعنوان »كالم الحب« 
من كلمات محمد شوقي وألحان مجد 
القاسم وتوزيع ريمون فايق وإخراج 

ميدو بارون.
كما طــرح مؤخــًرا المطــرب مجد 
القاسم أحدث أغانيه والتى تحمل اسم 
»على عكازين« من كلمات الشاعر 
حســن باهى، ألحان أشــرف بازيد، 
حسن نور، توزيع أحمد عبد العزيز، 
ماستر ياســر أنور، واألغنية ترصد 
الحالــة االجتماعيــة فــى المعامالت 

اإلنسانية الذي نمر بها.

n قــدم أول أمس نادي المزهر 
قســنطينة  بمســرح  المســرحي 
اســتهلها  أدبيــة  فنيــة  أمســية 
القائمــون بوقفــة ترحميــة علــى 

روح الفنان أحمد بن عيســى، تم 
من خاللها إحياء تقنية مســرحية 
اندثرت، وهي القراءة الحية وذلك 
بحضــور عمالقة الفــن من داخل 
المدينــة وخارجها، بهــدف إعادة 
بعــث تقنيــة قديمة وهــي القراءة 
الحيــة للجيــل الجديد والتشــجيع 

علــى القــراءة، وتقديــم الكتــاب 
بطريقــة سلســلة تمكن المســتمع 
من االســتيعاب مثلما أكــده القائم 
علــى الفعالية مراد جغــري لعين 

الجزائر.
وأوضح جغري أن األمسية تدخل 
فــي إطــار برنامج نــادي المزهر 
المســرحي بمسرح قســنطينة، من 
خــالل تقديم قراءة حية لمســرحية 
»كاميــكاز« للكاتــب عبد الســالم 
حــداد وهــي آخر انتاجاتــه، حيث 
طــرف  مــن  المســرحية  قرئــت 
طلبــة مدرســة مســرح قســنطينة 
الجهــوي، وبالتعــاون مــع طلبــة 
مــن كلية الفنون بجامعة قســنطينة 
03، وأوضح جغــري أن القراءة 
الحيــة تكــون مجــرد قــراءة فقط 
دون إخــراج، تضــم مجموعة من 
الممثليــن يقــرأون باســتعمال كل 
تقنيات العرض المســرحي ســواء 

اإلضاءة، االقتباس، الموسيقى.

و استهلت األمســية بوقفة ترحمية 
على روح الفنان أحمد بن عيسى، 
وقــراءات شــعرية لمجموعة من 
الشــعراء علــى غــرار كل مــن 
الدكتــور محمــد مغناشــي، إلياس 

زيتوني...
وبعد العرض فتــح المجال للنقاش 
لطرح األســئلة حــول كيفية إعادة 
بعــث تقنيــة القــراءة الحيــة هاته 
األخيــرة التــي القــت إستحســان 
الحضــور وثمنــوا هاتــه الفعاليــة 
التــي أنتجت في يــوم واحد بهدف 
إحيــاء هاتــه التقنيــة مــن جديــد 
والتشــجيع علــى القــراءة، وتقديم 
الكتاب بطريقة سلسلة فيكون سهل 

االستيعاب لدى المستمع.
وأكد مراد جغــري أن العدد القادم 
ســيكون مــع الكاتب حســن فراج 
لتقديــم قــراءة حية لمســرحية من 
اختياره دون الحديث عن تفاصيل 

العمل بشكل عام.

إد شريان يغني النشيد الوطني يف ختام 
اليوبيل البالتيني لملكة بريطانيا

n  بالرغــم من كونه رجل حصد 
لقــب أول موســيقى مليارديــر في 
نهاية هذا األســبوع، إال أن الغناء 
فــي احتفــاالت اليوبيــل البالتيني 
للملكــة إليزابيــث الثانيــة، ملكــة 
مثيــًرا  تحدًيــا  يمثــل  بريطانيــا، 
إد  الشــهير  للمغنــى  لألعصــاب 

شيران.
وفــي هذا الصــدد، قالــت صحيفة 
ديلــي ميــل البريطانية، إنــه عندما 
يؤدي إد شــيران فــي الختام الكبير 
الحتفاالت اليوبيل البالتيني للملكة، 
يوم 5 جوان المقبل، ســيكون لديه 
الكثير مــن األصدقاء، حيث أكدت 
الصحيفــة، أن مجموعة متألقة من 
النجوم ستنضم إلى »شيران« وهو 
يقود البالد في غناء النشيد الوطني 

في نهاية مسابقة اليوبيل.
وقــال مصدر للصحيفة البريطانية: 
»ستكون هناك أسماء نربطها بشكل 
وثيــق مع كل عقد مــن عهد الملكة 
وسوف ينضمون إلى إد شيران فى 
حفل الختام«، وأضاف »سيشــمل 
المغنيــون الداعمــون المتميزون لـ 
شــيران، نجوم البوب ساندي شو، 
ومــارك ألموند، وتوني هادلي، من 
سبانداو باليه، إلى جانب السوبرانو 

ليزلي جاريت، وجولز هوالند«.
ومــن المشــاهير اآلخريــن الذيــن 
ســينضمون إلى إد شيران، كال من 
دام إستر رانتزن، وكريس تارانت، 
تورنــر،  وأنثيــا  روش،  وويليــام 
وهولي ويلوبي، وشــيرلي باالس، 
وكريس يوبانك، وفيليسيتى جونز.

دالل بوعالم 

جورج كلوىن بثوب المخرج يف أحدث مشاريعه السينمائية 
n كشــفت تقاريــر عــدة مواقــع 
أجنبية عــن الظهــور األول للممثل 
والمخرج جــورج كلوني الذي يبلغ 
من العمر 61 عاًما وهو يشارك في 
أحــدث تجاربه اإلخراجيــة كمخرج 
لفيلمــه المقبل عن فريــق التجديف 
األولمبــي الفائــز بالميدالية الذهبية 

»ذا بويز إين ذا بوت«.
والذي يقوم جورج كلونى بإخراجه، 
وخالل الصور ظهر غضبه بصورة 
كبيرة وهو يصيح فــي طاقم العمل، 
ويوجه المصوريــن، وتدور أحداث 
الفيلــم حــول أولمبيــاد برليــن عــام 

.1936
مــن ناحية أخــري أثيرت شــائعات 
مؤخــًرا بــأن نجم هوليــوود جورج 
كلونــي، الــذى يبلغ مــن العمر 60 
عاما يريد شراء نادى ديربي كاونتي 
المتعثر الــذى يديره نجم مانشســتر 

يونايتد السابق وين روني .
وقيــل إن الممثــل األمريكــي الحائز 
علــى جائــزة األوســكار، والذي مع 
زوجتــه أمــل علــم الديــن، محامية 
حقوق اإلنسان، مهتم بالحصول على 
النادي الــذي يعاني من ضائقة مالية 

مؤخرا.

أندلسيات الجزائر... تألق جمعية "مزغنة" العاصمية
الثقافيــة  الجمعيــة  نشــطت   n
»مزغنة« للموســيقى األندلســية، 
ســهرة أول أمس الســبت بالجزائر 
العاصمــة، حفال موســيقيا في إطار 
الطبعــة الســابعة عشــر لســهرات 
بقيــادة  الجزائــر«،  »أندلســيات 

المايسترو كمال بلخوجة.
واســتمتع جمهور قاعة ابن خلدون، 
التــي تحتضن هــذه الحفالت، ولمدة 
ساعة تقريبا بأداء خمسين عازفا من 
الفرقة العاصمية التي قدمت برنامجا 
ثريا بقيادة المايسترو كمال بلخوجة، 
الذي اختار عشــرة مقاطع موسيقية 

بتنوعاتهــا  مــن »نوبــة مزمــوم« 
اإليقاعية.

واســتمتع جمهور قاعــة ابن خلدون 
مزمــوم«  »توشــية  بمقطوعــات 
)انقــالب(  مســرار«  و«طويــري 
و«يا من ساكن صدري« )مصدر( 
وبطايحي و«هلل ما أصعب الرحيل« 
)درج( و«استخبار« و« فارقوني« 
فــي  لــي  و«قــام   )1 )انصــراف 
الماشية« )انصراف 2( و«قم يسير 
لنــا القطعــان« )خــالص 3( و«يا 
روحي ويــا ريحاني« )خالص 1( 
تم تقديمها في أجواء احتفالية رائعة.

وقدمــت أصــوات العازفيــن العذبة 
فايــزة بوشــدوب وحميــدة بوعكــة 
وأمــال خوشــان وعــالل رمضاني 
ولمين ســعدي وميســاء بلعروســي 
)13 ســنة( مرفوقين بسامي دردار 
على المندولين وعبد المالك بلخوجة 
علــى الكمــان أروع األلحــان نالت 
اعجــاب الجمهــور وتفاعــل معهــا 

بشدة.
وأعلن المايســترو كمال بلخوجة أنه 
بصــدد القيــام »بمشــروع أكاديمي 
هــام« يكمــن فــي »إعادة تســجيل 
جميع النوبــات« قصد إبراز »قيمة 

النصوص وعظمــة مؤلفيها وأولئك 
الذين تغنوا بها«.

لإلشــارة فقد تم إلغــاء الجزء الثاني 
مــن الســهرة الفنيــة التــي كان من 
المقّرر أن تستضيف أيضا المطرب 
كريم ســمار ألســباب لم يعلن عنها 

المنظمون.
الـــ| 17 مــن  وتتواصــل الطبعــة 
ســهرات »أندلسيات الجزائر« التي 
تنظمهــا مؤسســة الفنــون والثقافــة 
لواليــة الجزائــر، بعد انقطــاع دام 
عامين بسبب وباء كوفيد 19-، إلى 
غاية الـ 10 من شهر جوان المقبل.

دياب يفاجئ جمهوره بـ لوك أورويب يف أحدث ظهور له ترويًجا ألغانيه 
n فوجئ جمهور النجم دياب بتغيير 
اللــوك الخاص به، حيث ظهر بشــكل 
جديــد فــي آخــر الصــور الترويجيــة 
ألعماله الغنائية المقبلة، حيث يســتعد 
لطرح عدة أغاني مميزة، وظهر دياب 

بشكل جديد ذات مالمح أوروبية.
وعلى جانب آخــر، انتهى الفنان دياب 
من تســجيل أغنيتن جديدتيــن قرر أن 
يعود بهما إلى عالم الغناء، على أن يتم 
طرحهما في موســم الصيــف الحالي، 
مــن المقــرر اإلعــالن عنهمــا األيــام 
المقبلة، كما ســيتم طرحهما على قناته 

في اليوتيوب.
يذكــر أن آخــر أغنيــة طرحهــا دياب 
كانت تحمل ســم »ياساتر« من كلمات 
وألحان عزيز الشــافعى وتوزيع وسام 
عبــد المنعــم. فى بداية موســم الشــتاء 

المنقضي.
علــى جانب آخر يشــارك الفنــان دياب خالل 
الفترة المقبلة من خالل فيلم »السرب« والذى 
يتناول الضربة الجويــة التى نفذها الجيش فى 
ليبيــا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبد الحليم 
وإخــراج أحمد نــادر جالل، بطولــة كل من: 
أحمد الســقا والفنانة هند صبري، ومنى زكى، 
ودياب، وكريم فهمى، وآســر ياسين، وشريف 
منير ومحمود عبد المغنــى، ومجموعة كبيرة 
من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شــرف، 
وهــو من تأليــف عمــر عبدالحليــم، وإخراج 
أحمد نادر جالل، كما ينتظر عرض مسلســل 
»المتهمــة« المقــرر عرضــه علــى إحــدى 
المنصات الرقمية، ويشارك في بطولته بجانب 
دياب، كال من دياب، عادل كرم، درة، أســامة 
عبــاس وعــدد من ضيــوف الشــرف، تأليف 

وإخراج تامر نادى .
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بين التيميلوس والبازيناس... المعالم الجنائزية 
ببسكرة شاهد على فجر التاريخ

خزانته ال تحتوي عىل "جيزن"... طالب أمريكي 
يفضل مالبس العرص الفيكتوري 

n يبحــث الكثيــر مــن األشــخاص علــى 
بعالــم  المتخصصــة  والمجــات  المواقــع 
الموضــة عــن أحــدث اتجاهــات المابــس 
واإلكسسوارات ليختار من بينها ما يناسبه، 
لكن »كزافيــي اليتون« الطالــب الذى يبلغ 
مــن العمــر 20 عاًما ويعيش في تكســاس 
مهووس بموضة القرن التاسع عشر، حتى 
أنه يرتدى مابس فيكتورية، وفًقا لما ذكره 

موقع صحيفة »مترو« البريطانية.
وبــدأ »اليتون« في ارتداء المالبس بشــكل 
رسمي في سن مبكرة، وتتسم مالبسه بسعرها 
باهظ الثمن، حيث تبلغ تكلفة مالبســه حوالي 
900 جنيه إسترليني، وعن هذا قال الطالب: 
»تصفنــي عائلتي بأننــي رجل عجوز لكنني 
ال أمانــع ألن هذا صحيح ومــع ذلك والداي 
هما أكبر الداعمين لي، فهم يســاعدونني في 
العثور على المالبس وشراء أغراض لي في 

عيد ميالدي وفي عيد الميالد«.
وأضاف: »لقد دعموا ذوقي في الموضة منذ 
أن كنت طفاًل، وكانوا يســمحون لي باختيار 
مالبسي الخاصة الرتدائها، قد أكون من جيل 

Z ولكن عقلًيا أبلغ من العمر 70 عاًما«.
وتابــع: »بــدأت في ارتــداء المالبــس بهذه 
الطريقة منذ عام 2018، عندما كان عمري 
حوالي 16 عاًما ولقد أصبح األمر عادًيا جًدا 
بالنســبة لي اآلن وأعتقــد أن الناس ينظرون 
إلــى عندما يروننــي بالخارج ثــم يواصلون 

المشــي وعندما أحصل علــى تعليقات، عادة 
مــا يعتقد النــاس أننــي ممثل فــي مجموعة 
فيلــم أو من مســرحية ويوقفنــي الناس أيًضا 
ويقولــون لــي إنهم يحبون مالبســي، أو هذه 

قبعة جميلة.«
يرتدى الطالب األمريكى بنطلون يصل طوله 
عند الخصر وُمثبت بأقواس، ومصنوًعا من 
الصوف أو الكتان، وقميص وســترة صوف 
بياقــة، وربطــة عنــق مــن الحريــر وقبعة 
مصنوعة يدوًيا في المملكة المتحدة من فراء 

األرانب.
يهتــم »اليتــون« بالتاريــخ والــذي ألهمه 
أســلوبه في ارتــداء المالبس، حيــث قال: 
»تشــارلز ديكنــز هــو أحــد األشــخاص 
المفضليــن لــدي، لــذا أعتقــد أن هــذا هو 
ســبب إعجابــي بأربعينيات القرن التاســع 
عشــر كثيــًرا وعندمــا ال أدرس أو أعمل، 
أقضــي أيامــي فــي العمــل علــى ملفــات 
التعريف الخاصة بي على وسائل التواصل 
االجتماعي وإنشاء محتوى جديد وصممت 
بعــض المالبــس وبعضها اشــتريتها بثمن 
غالــى خاصة القبعــة التي تعتبــر أغلى ما 
لدي وصنعت خصيًصا في إنجلترا من قبل 

سيدة صممتها في منزلها«.
وأشار إلى إنه يشــترى أطواق قميصه من 
إنجلتــرا بينما يعثر على القطع األخرى من 

أمريكا.

n تزخر منطقة بســكرة بمواقع 
أثريــة ومعالم تاريخية هامة تعود 
لفتــرات زمنية مختلفــة من فترة 
مــا قبل التاريخ إلــى فجر التاريخ 
والوســيطة  القديمــة  والعصــور 
والحديثــة وحتى المعاصرة، ومن 
بيــن المواقع األثريــة نجد المعالم 
الجنائزيــة المتعددة أهمها المقابر 
الميغاليتيــة أو الشــبه ميغاليتيــة 
ذات الحجــارة الضخمة )من نوع 
البازينــاس والتيميلوس( بكل من 

وادي تمدا ووادي الحمارة.
ولقــد اختلف الباحثون حول تاريخ 
ظهور المقابر الميغاليتية فالبعض 
يعيدها إلى أوائل العصر الحجري 

الحديــث، والبعــض إلــى العصر 
المعدني، والبعــض اآلخر يعيدها 
إلى فتــرة فجر التاريخ، مع التأكيد 
يعرفــون  ال  أقاموهــا  الذيــن  أن 
الكتابــة، ويمكن اعتبار هذه القبور 
الحجرية نوع من العمارة الجنائزية 
القديمــة التي عرفتهــا الجزائر بما 
فيها منطقة بســكرة، والتي صنفت 
حســب شــكلها الهندســي إلى عدة 

أنواع منها:
قبور التيميلوس.. وهي عبارة عن 
ركام كبير مــن التربة والحجارة، 
يأخذ شكل مخروطي يغطي مكان 
الدفن، ذات قاعــدة دائرية يتراوح 
قطرها بين5م إلى150م، وتعرف 
أيضا بالرجم، والكركور، انتشرت 
فــي كل شــمال إفريقيا...وتنقســم 
بدورهــا إلى أنواع منها التيميلوس 

الخالي من الغرفــة الجنائزية التي 
يمكن اعتبارها قبورا بدائية؛ عرفها 
إنسان ما قبل التاريخ بوضعه الجثة 
علــى األرض ثم تكديســه التراب 
والحجــارة عليهــا لحمايتهــا مــن 
الحيوانات المتوحشة فتأخذ الشكل 
المخروطي، وعدم تزويدها بأثاث 
جنائزي. والتيميلوس الذي يحتوي 
على غرفــة جنائزية: مثــل النوع 
السابق لكن يتميّز عنه فقط بوجود 
حفرة يتــراوح عمقها بين 2 م إلى 
3م مخصصة للدفن، حيث توضع 
في هــذه الحفرة بالطــات حجرية 
في األرضيــة والجوانب ثم تغطى 
ببالطات أخــرى ليوضــع الركام 
الحجري فيما بعد، ولقد خصصت 
للدفن الجماعــي والفردي، وتفتقر 
لألثــاث الجنائــزي، فضــال عــن 

التيميلــوس الــذي يحتــوي علــى 
تابوت حجري: يتكــون هذا النوع 
من غرفــة جنائزيــة تحتوي على 
تابــوت حجري مغطــى ببالطات 

حجرية وسط بناء مخروطي.
كما توجــد هناك قبــور البازيناس 
وهي نوع من القبور الحجرية التي 
تعلوها بنايات مستديرة أو مدرجة 
فــي شــكل حلزوني، يســتعمل في 
بنائهــا الحجــارة المقلمــة، وفــي 
بعض األحيان الحجارة واألتربة، 
بعض أنواعهــا تحتوي على حفرة 
للدفــن، أو تابوتا حجريا توضع به 
الجثة، والدخول إلــى غرفة الدفن 
يكــون عبــر ممر5، وينتشــر هذا 
النــوع فــي كل أرجــاء الجزائر، 
ومن أنواعها:6 البازيناس المقببة: 
عبــارة عــن بنــاء مرتفــع قاعدته 
قطرهــا  بيضاويــة  أو  مســتديرة 
مــن 9م إلــى 10م، وأحيانا تكون 
مســتطيلة، جزؤهــا العلوي يغطى 
الجثــة  ببالطــات مقببــة لحمايــة 
مــن التــراب والماء، تنتشــر على 
نطــاق واســع فــي الجزائــر تمتد 
مــن المرتفعــات العليا إلــى غاية 
الجــزء الشــمالي مــن الصحراء، 
وتتواجد ببسكرة على جانبي وادي 
جــدي، وتجد اإلشــارة إلى وجود 
قبور بازينــاس مدرجة إلى جانب 
البازيناس المقببة خاصة بالمناطق 
التلية؛ تتميــز بكبر حجمها وتدرج 

قمتها.
وتعــد البازينــاس والتيميلوس من 
القبــور األكثــر انتشــارا ببســكرة 
وإن اضمحلــت أشــكالهما بســبب 
عمليات التعرية التي عرفتها عبر 
العصور، والتخريب الذي مســهما 
مــن طرف اإلنســان حيث بعثرت 
حجــارة بعضها وحــّول والبعض 
اآلخر إلى زريبة للماشــية، خاصة 

وأنها موجودة بنواحي مهجورة.
الصني تطّور مركبات فضائية جديدة 

لرتسلها إىل محطتها المدارية

الصينيــة  األكاديميــة  أعلنــت   n
لتكنولوجيــا الفضــاء أنهــا تعمل على 
تطويــر مركبــات جديدة لترســلها إلى 

المحطة المدارية الوطنية. 
وتبعــا لصحيفــة »تشــاينا ديلــي« فإن 
لتكنولوجيــا  الصينيــة  »األكاديميــة 
الفضاء تعمل حاليا على تطوير مركبة 
»تيانزهو6« والتي ستكون أكبر بكثير 
مــن مركبــات »تيانزهــو« الســابقة، 

ومصممة لتعمل لفترات أطول«.
وحول الموضــوع قال باي مينشــينغ، 
كبير المصممين في مشــروع مركبات 
»مركبــات  الصينيــة:  »تيانزهــو« 
تيانزهــو الثالثة والرابعة والخامســة تم 
تطويرهــا وفق مواصفــات معينة، أما 
مركبــات تيانزهــو القادمة فســتحصل 
علــى مواصفــات محســنة، انتهينا من 
مركبــة  تصميــم  مخططــات  وضــع 
تيانزهــو6، وبــدأ المهندســون بتجميع 
الــذراع اآلليــة التابعة لهــذه المركبة.. 
نطورهــا  التــي  الجديــدة  المركبــات 
حاليا ليســت أكبر فحســب، بل وقادرة 

علــى العمل في مــدارات األرض لمدة 
عامين«.

 وأشــار مينشــينغ إلى »أن الخبراء في 
الصيــن يعملون علــى تطوير مركبات 
شــحن فضائية قابلة إلعادة االســتخدام 
أكثــر من مــرة، وهــذه المركبــات لن 
تحترق في الغالف الجوي لألرض بعد 
انتهاء مهمتها مع المحطة، بل ســتعود 
إلــى األرض حاملــة معهــا عينات من 
الغالف الجــوي لكوكبنا لتتم دراســتها 

من قبل العلماء«.
وكانت وسائل إعالم صينية قد أشارت 
إلى أن المحطــة المدارية الوطنية التي 
طورتهــا بالدها من المفترض أن تعمل 
لمدة 10 ســنوات في الفضــاء، وعلى 
مــدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم 
عــن األرض، وصممــت ليعمــل على 
متنها 3 رواد )أو 6 رواد لفترة قصيرة 
فــي مرحلة اســتبدال طواقم الــرواد(، 
ستســتخدم هذه المحطة أيضا للمشاريع 

الفضائية الدولية.
                               وكالة تاس

عين الجزائر

رحلة مخصصة للكالب يف قطار رسيع باليابان

n فــي العــادة، تســافر الــكاب 
التــي تســتقل القطــار فــي اليابان 
داخــل أقفاص خاصــة... لكن هذه 
مــن  الســبت  تمكنــت  الحيوانــات 
االســترخاء واالســتمتاع بالمناظر 
داخــل مقصــورة مخصصة لها في 

قطار فائق السرعة.
ففــي محطة أوينو بطوكيو، اســتقل 
ســريع  قطــار  عربــة  كلبــاً   21
امتــدت  فــي رحلــة  )شينكانســن( 

ساعة نقلتها مع أصحابها إلى مدينة 
كارويزاوا السياحية.

وقالــت يوكاري ســينو )48 عاما( 
لوكالــة الصحافة الفرنســية »نحن 
نمرح«، مداعبة كلبها البالغ ســبعة 
أشــهر من نــوع شــيواوا والمدعو 
تشوبي خالل استرخائه في حضنها.
وتابعــت قائلــة »لقد ســافرنا كثيرا 
ســويا لكني كنت أشعر بالسوء عند 
تــرك كلبي فــي قفــص«، مضيفة 

أن هــذه الرحلــة تحصــل من دون 
مشكالت.

وقالــت مــن ناحيتها يوكــو أوكوبو 
)39 عامــا( التي جــاءت مع كلب 
مــن نــوع كورغــي »يبــدو األمر 
كما لو كنا في المنزل. يســعدني أن 
أكــون قــادرة على ركــوب القطار 

دون قلق«.
شــاركت كالب من أنــواع مختلفة 
فــي الرحلــة االفتتاحيــة لما ســمته 

مجموعــة الســكك الحديــد اليابانية 
القائمــة على المشــروع بـ »إجازة 
الكالب«. يســمح عادًة باصطحاب 
قطــارات  متــن  علــى  الــكالب 
»شينكانسن« الســريعة، لكن يجب 
أن تظــل محتجزة في قفــص النقل 
ويجب أال يتجاوز وزنها، بما يشمل 

القفص، عشرة كيلوغرامات.
ويرغــب مروجــو المشــروع فــي 
تنظيــم رحالت أخــرى للحيوانات، 
علــى ما أوضحــت المســؤولة في 
الشــركة القائمــة علــى المشــروع 
شــينو فوروكاوا لوكالــة الصحافة 

الفرنسية.
وقالــت »نتلقــى طلبات مــن زبائن 
يريدون تمضيــة أوقات مريحة مع 

كالبهم على متن القطار«.
وأضافــت »نريــد إيجاد بيئــة تتيح 
للنــاس االنســجام مــع حيواناتهــم 
األليفــة، فهم جــزء مــن العائلة«، 
واصفة الرحلة بأنها »خطوة كبيرة 
لألمــام على طريق إنشــاء وســائل 
نقــل صديقــة للحيوانــات بصــورة 

ملموسة«.
اليابانيــة  القطــارات  وتعــرف 
بنظافتهــا، وأحــد أكبــر التحديــات 
يكمن في الحفاظ على هذه السمعة، 

وفق فوروكاوا.
من هنا، عمد الموظفون إلى تغطية 
كل المقاعــد بالبالســتيك وتركيــب 
أربعــة أجهــزة لتنقيــة الهــواء في 
العربــة التي ســتنظف بالكامل بعد 
الرحلة إلزالة أي أثر لوبر الكالب.
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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

مكتب االستاذ محمد قويدرات محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
09 شارع احمد طبي حي 05 جويلية برج بوعريريج

نقال: 0661.37.13.73
مستخرج من قائمة شروط البيع

بناء على المادة 748 من قانون االجراءات المدنية و االدارية
لفائدة: طوقاي سليم بن مسعود

العنوان: واد المالحة ماوكالن والية سطيف
ــم 147 و محــرر مــن  ــي 2020/07/20 تحــت رق ــن مــؤرخ ف ــراف بدي ــد اعت بمقتضــى عق
طــرف الموثــق االســتاذ علــي بــن عطيــة ببــرج بوعريريــج و ممهــور بالصيغــة التنفيذيــة فــي 

 2021/07/26
نحــن االســتاذ محمــد قويــدرات محضــر قضائــي لــدى مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج صاحــب 

الختــم و خــط اليــد.
نعلــن انــه تــم ايــداع قائمــة شــروط البيــع بأمانــة الضبــط لــدى محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 

2022/05/11 ايــداع رقــم 22/75 رقــم الجــدول 2022/64 و المتعلقــة بالعقــار: 
ــوق  ــة 25 : ان الحق ــم 57 تربيع ــي 2016/11/15 حج ــد ف ــة: المقي ــة العقاري ــب البطاق حس
ــة  ــرف, قاع ــى 03 غ ــوي عل ــكنية تحت ــقة س ــي ش ــدرة بـــ 11/1 ف ــع مق ــل البي ــة مح العقاري
اســتقبال, مطبــخ, بهــو ,حمــام , مرحــاض ,شــرفتين تقــع بالطابــق الثانــي  عمــارة Q4  بنهــج 
هــواري بومديــن قســم 89 مجموعــة ملكيــة 28 حصــة 29 ســعة المســح 107.20 متــر 

ــع. مرب
وحســب تقريــر الخبــرة : المعــد مــن طــرف الخبيــر أقمــوم  كمــال ايــداع 191 بتاريــخ 

2022/03/13 بامانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج فــي فقــرة التعييــن الدقيــق.
الموقــع: تقــع الحقــوق العقاريــة المقــدرة بـــ 11/01 موضــوع التقييــم ,  فــي شــقة ســكنية تحتوي 
ــق  ــع  بالطاب ــام , مرحــاض ,شــرفتين تق ــخ, بهــو ,حم ــى 03 غــرف, قاعــة اســتقبال, مطب عل
الثانــي  عمــارة Q4  بنهــج هــواري بومديــن قســم 89 مجموعــة ملكيــة 28 حصــة 29 ســعة 

المســح 107.20 متــر مربــع.
وحــدد الســعر االفتتاحــي لبيــع الحقــوق العقاريــة بالمــزاد العلنــي بقاعــة البيــوع العقاريــة 
ــدره:)545.454.54 دج(  خمســمائة وخمســة واربعــون  ــج بثمــن ق ــرج بوعريري بمحكمــة ب

ــنتيم. ــري و 54 س ــار جزائ ــون  دين ــة وخمس ــة واربع ــف واربعمائ ال
و ممــا ســبق يتــم تقديــم االعتراضــات فــي شــكل عريضــة الــى رئيــس المحكمــة بثــالث ايــام 
ــى الســاعة  ــاء 2022/06/14 عل ــوم الثالث ــل جلســة االعتراضــات المحــددة ي ــل قب ــى االق عل

ــة زواال الثاني
و لكل المعلومات , االتصال بمكتب المحضر القضائي او كتابة ضبط المحكمة.

المحضر القضائي

مكتب االستاذ محمد قويدرات محضر قضائي لدى مجلس
قضاء برج بوعريريج

09 شارع احمد طبي حي 05 جويلية برج بوعريريج
نقال: 0661.37.13.73

مستخرج من قائمة شروط البيع
بناء على المادة 748 من قانون االجراءات المدنية و االدارية

لفائدة: طوقاي سليم بن مسعود
العنوان: واد المالحة ماوكالن والية سطيف

بمقتضــى عقــد اعتــراف بديــن مــؤرخ فــي 2020/07/20 تحــت رقــم 147 و محــرر مــن 
طــرف الموثــق االســتاذ علــي بــن عطيــة ببــرج بوعريريــج و ممهــور بالصيغــة التنفيذيــة 

فــي 2021/07/26 
ــج  ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــدى مجل ــي ل ــدرات محضــر قضائ ــد قوي ــتاذ محم نحــن االس

ــد. ــم و خــط الي صاحــب الخت
ــرج بوعريريــج  ــدى محكمــة ب ــط ل ــة الضب ــع بأمان ــداع قائمــة شــروط البي ــم اي ــه ت ــن ان نعل
بتاريــخ 2022/05/11 ايــداع رقــم 22/73 رقــم الجــدول 2022/59 و المتعلقــة بالعقــار: 
حســب البطاقــة العقاريــة: المقيــد فــي 2016/11/15 حجــم 57 تربيعــة 25 : ان الحقــوق 
العقاريــة محــل البيــع مقــدرة بـــ 11/1 فــي مــرآب ,الطابــق قبــو عمــارة R2 حصــة 09 تقــع  
بنهــج هــواري بومديــن قســم 89 مجموعــة ملكيــة 28 ســعة المســح 123.44 متــر مربــع.

ــخ  ــداع 191 بتاري ــال اي ــوم  كم ــر أقم ــن طــرف الخبي ــد م ــرة : المع ــر الخب وحســب تقري
ــق. ــن الدقي ــرة التعيي ــي فق ــج ف ــرج بوعريري ــة ب ــط محكم ــة ضب 2022/03/13 بامان

الموقــع: تقــع الحقــوق العقاريــة المقــدرة بـــ 11/01 موضــوع التقييــم ,  فــي مــرآب ,الطابــق 
قبــو عمــارة R2  تقــع  بنهــج هــواري بومديــن حصــة 09 قســم 89 مجموعــة ملكيــة 28 

ســعة المســح 123.44 متــر مربــع 
ــة  ــة بالمــزاد العلنــي بقاعــة البيــوع العقاري ــع الحقــوق العقاري وحــدد الســعر االفتتاحــي لبي
بمحكمــة بــرج بوعريريــج بثمــن قــدره:)561.090.90 دج(  خمســمائة وواحــد وســتون 

الــف وتســعون  دينــار جزائــري و 90 ســنتيم.
ــالث  ــس المحكمــة بث ــى رئي ــي شــكل عريضــة ال ــم االعتراضــات ف ــم تقدي ــا ســبق يت و مم
ــاء 2022/06/14 علــى  ــام علــى االقــل قبــل جلســة االعتراضــات المحــددة يــوم الثالث اي

ــة زواال الســاعة الثاني
و لكل المعلومات , االتصال بمكتب المحضر القضائي او كتابة ضبط المحكمة.

المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب االستاذ : طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص

مجلس قضاء برج بوعريريج 05 شارع –V- حي 5 جويلية برج بوعريريج
الهاتف 035.76.45.10 /07.72.41.80.42
إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني بأعلى عرض

بطلــب بالمتابعــة و الســعي مــن الســيد)ة( : بولعــراس الشــريف بــن احمــد ، الســاكن 
بـــ : حــي 517 شــارع

رقــم 53 بــرج بوعريريــج . ضــد بولعــراس رابــح بــن احمــد و مــن معــه ، الســاكنون 
bm بـــ : بــرج بوعريريج

ــرج زمــورة  ــي الحكــم صــادر عــن محكمــة ب ــل ف ــذي المتمث ــى الســند التنفي ــاء عل بن
العقــاري بتاريــخ : 2018/02/28 ، فهــرس  رقــم  : 18/00122  القســم    ،
، جــدول رقــم : 18/00021   .الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المســلمة بتاريــخ 

.  18/154  : رقــم  تحــت   2018/08/09:
بنــاء علــى محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيــع بأمانــة ضبــط محكمــة بــرج زمــورة 

ــم : 02/2021 . ــداع رق ــي : 03/05/2021 تحــت إي المــؤرخ ف
بنــاء علــى أمــر تحديــد جلســة البيــع بالمــزاد العلني الصــادر بتاريــخ : 23/06/2021 

تحت رقــم : 193/2021 .
بناء على انه تم تأجبل جلسة البيع ليوم: :01/06/2022 بأعلى عرض. 

 يعلــن األســتاذ طيــري صالــح محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج 
بوعريريــج الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاله عــن بيــع بالمــزاد العلنــي ألعلــى 

عــرض و أخــر مزايــد للعقــار التالــي :
قطعــة ارض عاريــة ، ذات طابــع فالحــي ، صالحــة للزراعــة التقليديــة تقــع بالمــكان 
المســمى فيــض أم الخيــر ببلديــة أوالد دحمــان تنتمــي للقســم 10 مجموعــة ملكيــة رقــم 

280   مســاحتها اإلجماليــة 2 هكتــار و 82 أر و 76 ســنتار
يكــون البيــع يــوم : 01/06/2022  بأعلــى عــرض علــى الســاعة 10: 11 صباحــا 
ــدة و لمعلومــات  ــى الجمهــور الراغــب فــي المزاي بمقــر محكمــة بــرج زمــورة . فعل
أكثــر يرجــى االطــالع علــى قائمــة شــروط البيــع بأمانــة ضبــط المحكمــة أو االتصــال 

بمكتــب المحضــر القضائــي الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاله.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
مكتب األستاذ حومة عباس محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج 

حي 05 جويلية ) مقابل المحكمة الجديدة( برج بوعريريج
035.76.48.17//0772.74.62.26

نشر مضمون عقد تبليغ رسمي
المادة 412 من قانون االجراءات المدنية واإلدارية

ــيون  ــتريبو س ــون ديس ــدودة واتس ــؤولية المح ــد وذات المس ــخص الوحي ــة ذات الش ــب المؤسس ــى طل ــاء  عل بن
ــل مســيرها.  ــن قب ــة م الممثل

العنــوان: 62 شــارع االخــوة زوطــال بئــر خــادم الجزائــر، والمتخــذة عنــوان مكتبنــا موطنــا مختــار لهــا فــي 
التنفيــذ.

بواسطة المحامي :األستاذ ................................... زروقي امحمد.
بعد االطالع على المواد 614,613,612 من  قانون االجراءات المدنية واإلدارية 

بنــاء علــى الســند التنفيــذي المتمثــل فــي الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج القســم التجاري/البحــري 
ــة  ــم 21/04757 و الممهــور بالصيغــة التنفيذي ــم 21/05865جــدول رق ــخ 2021/12/16 فهــرس رق بتاري

المؤرخــة فــي 2022/03/15 تحــت رقــم 22/584.

ــخ  ــج  بتاري ــرج بوعريري ــة ب ــن محكم ــمي الصــادر ع ــغ الرس ــد التبلي ــون عق ــر مضم ــر بنش ــى االم ــاءا عل بن
2022/05/15 تحــت رقــم 22/1486 والمعــدل بواســطة االمــر الصــادر عــن رئيــس محكمــة بــرج 

.22/1542 رقــم  تحــت   2022/05/18 بتاريــخ  بوعريريــج 
نحــن االســتاذ حومــة عبــاس محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبــه 

بالعنــوان المذكــور اعــاله والواضــح ختمــه وتوقيعــه اســفله.
كلفنا السيد خليف سليم  »صيدلي«

العنوان 22 قطعة فاطمة الزهراء رقم 01 برج بوعريريج
ــذا االداء  ــى ه ــل عل ــل وص ــا مقاب ــن ايدين ــه بي ــك بادائ ــاله وذل ــه اع ــار الي ــذي المش ــند التنفي ــه الس ــا تضمن بم

ــة: ــغ التالي المبال
- مبلغ 2.714.813,38دج          مبلغ الدين

-  مبلغ 140.000.00 دج             تعويض عن الضرر
مصاريف التنفيذ 159.157,82 دج مفصلة كمايلي : 

مبلغ 1.845.00 دج ............تكليف بالوفاء 
مبلغ 1.607.00 دج ............. التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء 
مبلغ 1.964.00 دج ............. التبليغ الرسمي للسند التنفيذي 

مبلغ 1.845.00 دج ............. مال التنفيذ 
مبلغ 151.896,82 دج ..........الحق التناسبي

-المجمــوع 3.013.971,20  دج ) ثالثــة مالييــن وثالثــة عشــر الــف وتســعمائة وواحد.وســبعون دينــار 
ــنتيم ( ــرون س ــري و عش جزائ

وذلــك خــالل اجــل اقصــاه خمســة عشــر )15( يومــا مــن تاريــخ تبليــغ هــذا المحضــر واال طبــق عليــه جبــرا 
ــا لنــص المادتيــن 613-612 مــن قانــون االجــراءات المدنيــة واإلداريــة  طبق

واثباتــا لمــا ذكــر اعــاله حررنــا هــذا المحضــر فــي اليــوم والشــهر والســنة والســاعة المذكوريــن اعــاله للعمــل 
بموجبــه قانونــا.

المحضر القضائي 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ : طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص
مجلس قضاء برج بوعريريج 05 شارع –V- حي 5 جويلية

برج بوعريريج
الهاتف 035.76.45.10 /07.72.41.80.42
إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني بأعلى عرض

بطلــب بالمتابعــة و الســعي مــن الســيد)ة( : بولعــراس الشــريف بــن احمــد ، الســاكن بـــ 
: حــي 517 شــارع –

 رقــم 53 بــرج بوعريريــج . ضــد بولعــراس رابــح بــن احمــد و مــن معــه ، الســاكنون 
bm بـــ : بــرج بوعريريــج

ــورة ،   ــرج زم ــة ب ــن محكم ــم صــادر ع ــي الحك ــل ف ــذي المتمث ــند التنفي ــى الس ــاء عل بن
القســم العقــاري بتاريــخ : 2018/02/28 ، فهــرس  رقــم  : 18/00122 ، جــدول 
رقــم : 18/00021   .الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المســلمة بتاريــخ :2018/08/09 

ــم : 18/154 . ــت رق تح
ــورة  ــرج زم ــة ب ــط محكم ــة ضب ــع بأمان ــروط البي ــة ش ــداع قائم ــى محضــر إي ــاء عل بن

المــؤرخ فــي : 03/05/2021 تحــت إيــداع رقــم : 04/2021 .
بنــاء علــى أمــر تحديــد جلســة البيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر بتاريــخ : 23/06/2021 

تحــت رقــم : 195/2021 .
بنــاء علــى انــه تــم تأجبــل جلســة البيــع ليــوم: :01/06/2022 بأعلــى عــرض  .                                                                                                                                   
ــرج  ــس قضــاء ب ــدى اختصــاص مجل ــي ل ــح محضــر قضائ ــري صال ــن األســتاذ طي يعل
ــى  ــي ألعل ــزاد العلن ــع بالم ــوان المذكــور أعــاله عــن بي ــه بالعن ــن مكتب ــج الكائ بوعريري

ــي :  ــار التال ــد للعق ــر مزاي ــرض و أخ ع
  قطعــة ارض عاريــة ، ذات طابــع فالحــي ، صالحــة للزراعــة التقليديــة تقــع بالمــكان 
ــم 451    ــة رق ــة ملكي ــم 10 مجموع ــي للقس ــان تنتم ــة أوالد دحم ــا ببلدي ــمى رقعاي المس

ــنتار ــة 21 أر و 40 س ــاحتها اإلجمالي مس
ــا  ــاعة 10: 11 صباح ــى الس ــرض عل ــى ع ــوم : 01/06/2022 بأعل ــع ي ــون البي يك
بمقــر محكمــة بــرج زمــورة . فعلــى الجمهــور الراغــب فــي المزايــدة و لمعلومــات أكثــر 
يرجــى االطــالع علــى قائمــة شــروط البيــع بأمانــة ضبــط المحكمــة أو االتصــال بمكتــب 

المحضــر القضائــي الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاله.
المحضر القضائي 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ/ سليك زبير 

محضر قضائي لدى  اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج 
محكمة رأس الوادي الكائن مقره : بشارع اول نوفمبر رأس الوادي .

الهاتف : 035.84.13.93 
نشر مستخرج من قائمة شروط البيع

طبقا للمادة 748 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
لفائــدة طالــب البيــع /- كعيــادو الخيــر ابــن بلقاســم . العنــوان / بلديــة تيكســتار واليــة بــرج بوعريريــج ضــد / - كعيادو 

عمــر ابــن بلقاســم . العنــوان / بلديــة تيكســتار واليــة بــرج بوعريريج 
الســند التنفيــذي: تنفيــذا للحكــم الصــادر عــن محكمــة رأس الــوادي القســم العقــاري بتاريــخ 2021/09/29 جــدول 
رقــم 21/01087 فهــرس رقــم 21/02130 والمؤيــد والمعــدل بالقــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرج 
بوعريريــج الغرفــة العقاريــة بتاريــخ 2022/02/24 قضيــة رقــم 22/01999  فهــرس رقــم 22/00244 

ــم 22/289 ــت رق ــي 2022/03/08 تح ــة ف ــة المؤرخ ــة التنفيذي ــور بالصيغ والممه
والمتضمن بيع العقار والمتمثل في: 

تعييــن العقــار : تعييــن العقــار : العقــار يقــع بالمــكان التابــع للقســم 26 مجموعــة ملكيــة 48 المســمى تجزئــة78 
قطعــة بلديــة تيكســتار العقــار محــل النــزاع عبــارة عــن قطعــة ترابيــة ذات شــكل هندســي منتظــم مشــيد علهــا بنايــة 
بطابــق ارضــي وطابــق اول حيــث أن: الطابــق االرضــي يتكــون مــن مــراب، قاعــة اســتقبال ، غرفتيــن، مطبــخ، 
مرحــاض، رواق وفنــاء. والطابــق األول يتكــون مــن اربعــة غــرف ورواق وقفــص الــدرج ومرحــاض . المســاحة 
اإلجماليــة للعقــار تقــدر ب 240 متــر مربــع حــدود العقــار : مــن الشــمال : القطعــة رقــم 40 مــن مخطــط المســح مــن 
الجنــوب : القطعــة رقــم 55 مــن مخطــط المســح - مــن الغــرب : طريــق عمومــي - مــن الشــرق : القطعــة رقــم 49 
مــن مخطــط المســح ، دائــرة محافظتهــا العقاريــة بئــر قاصــد علــي، والمدنيــة دائــرة عيــن تاغــروت بلديــة تيكســتار 
، والقضائيــة رأس الــوادي، وواليتهــا بــرج بوعريريــج . أصــل الملكيــة : آلــت ملكيــة العقــار للطرفيــن لــكل واحــد 

منهمــا النصــف 2/1 جــزء ، بموجــب االجــراء األولــي لإلشــهار الترقيــم بالســجل العقــاري 
تطبيقا ألحكام المادة 12 من المرسوم  63/76 المعدل والمتمم . 

- تحديــد ثمــن العقــار: يبقــى الســعر المــراد بــه للبيــع يخضــع للمزايــدة انطالقــا مــن الســعر االفتتاحــي المقــدر ب 
 15.946.560.00

دج خمســة عشــر مليــون وتســعمائة وســتة وأربعــون ألــف و خمســمائة وســتون دينــار جزائــري وفقــا لتقريــر خبــرة 
ــوادي  ــة رأس ال ــط محكم ــة ضب ــران المودعــة بأمان ــر االســتاذ الشــريف اصفي ــن طــرف الخبي ــة منجــزة م قضائي

ــخ  2022/04/25  بتاري
رقم22/185 المعين بموجب االمر الصادر عن السيد رئيس محكمة راس الوادي بتاريخ : 2022/03/29 

تحت رقم22/522 
. . يعلــن األســتاذ / ســليك زبيــر محضــر قضائــي لــدي اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج ومحكمــة راس 

الــوادي المقيــم ب شــارع أول نوفمبــر بلديــة راس الــوادي والموقــع أدنــاه
بأنــه تــم إيــداع قائمــة شــروط البيــع للعقــار المعيــن أعــاله و المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ: 

 2022/05/17
تحت رقم: 28/ م إق ش ب/ 22 . . وقد حددت جلسة االعتراضات يوم: 2022/06/14 

علــى الســاعة الحاديــة عشــر صباحــا بمحكمــة رأس الــوادي. . تقــدم االعتراضــات بعريضــة إلــى رئيــس المحكمــة 
بثــالث )03( أيــام علــى األقــل قبــل تاريــخ الجلســة. و لــكل االســتعالمات أو لالطــالع االتصــال بمكتــب المحضــر 

القضائــي او كتابــة ضبــط المحكمــة.
المحضر القضائي

مكتب االستاذ محمد قويدرات محضر قضائي لدى مجلس
قضاء برج بوعريريج

09 شارع احمد طبي حي 05 جويلية برج بوعريريج
نقال: 0661.37.13.73

مستخرج من قائمة شروط البيع
بناء على المادة 748 من قانون االجراءات المدنية و االدارية

لفائدة: طوقاي سليم بن مسعود
العنوان: واد المالحة ماوكالن والية سطيف

ــن  ــم 147 و محــرر م ــي 2020/07/20 تحــت رق ــؤرخ ف ــن م ــراف بدي ــد اعت بمقتضــى عق
طــرف الموثــق االســتاذ علــي بــن عطيــة ببــرج بوعريريــج و ممهــور بالصيغــة التنفيذيــة فــي 

 2021/07/26
نحــن االســتاذ محمــد قويــدرات محضــر قضائــي لــدى مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج صاحــب 

الختــم و خــط اليــد.
نعلــن انــه تــم ايــداع قائمــة شــروط البيــع بأمانــة الضبــط لــدى محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 

2022/05/11 ايــداع رقــم 22/76 رقــم الجــدول 2022/63 و المتعلقــة بالعقــار: 
ــوق  ــة 25 : ان الحق ــم 57 تربيع ــي 2016/11/15 حج ــد ف ــة: المقي ــة العقاري ــب البطاق حس
العقاريــة محــل البيــع مقــدرة بـــ 11/1 فــي شــقة ســكنية تحتــوي علــى 03 غــرف, قاعة اســتقبال, 
ــع عمــارة Q4  بنهــج هــواري  ــق الراب ــع بالطاب ــخ, بهــو ,حمــام , مرحــاض ,شــرفتين تق مطب

بومديــن قســم 89 مجموعــة ملكيــة 28 حصــة 31 ســعة المســح 107.20 متــر مربــع.
وحســب تقريــر الخبــرة : المعــد مــن طــرف الخبيــر أقمــوم  كمــال ايــداع 191 بتاريــخ 

2022/03/13 بامانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج فــي فقــرة التعييــن الدقيــق.
الموقــع: تقــع الحقــوق العقاريــة المقــدرة بـــ 11/01 موضــوع التقييــم ,  فــي شــقة ســكنية تحتــوي 
ــق  ــع  بالطاب ــام , مرحــاض ,شــرفتين تق ــو ,حم ــخ, به ــتقبال, مطب ــى 03 غــرف, قاعــة اس عل
الرابــع عمــارة Q4   بنهــج هــواري بومديــن قســم 89 مجموعــة ملكيــة 28 حصــة 31 ســعة 

المســح 107.20 متــر مربــع.
وحــدد الســعر االفتتاحــي لبيــع الحقــوق العقاريــة بالمــزاد العلنــي بقاعــة البيــوع العقاريــة 
ــون  ــة واربع ــمائة وخمس ــدره:)545.454.54 دج(  خمس ــن ق ــج بثم ــرج بوعريري ــة ب بمحكم

ــنتيم. ــري و 54 س ــار جزائ ــون  دين ــة وخمس ــة واربع ــف واربعمائ ال
ــام  ــى رئيــس المحكمــة بثــالث اي ــم االعتراضــات فــي شــكل عريضــة ال ــم تقدي و ممــا ســبق يت
ــى الســاعة  ــاء 2022/06/14 عل ــوم الثالث ــل جلســة االعتراضــات المحــددة ي ــل قب ــى االق عل

ــة زواال الثاني
و لكل المعلومات , االتصال بمكتب المحضر القضائي او كتابة ضبط المحكمة.

المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ : طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص

مجلس قضاء برج بوعريريج 05 شارع –V- حي 5 جويلية برج بوعريريج
الهاتف 035.76.45.10 /07.72.41.80.42
إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني بأعلى عرض

بطلــب بالمتابعــة و الســعي مــن الســيد)ة( : بولعــراس الشــريف بــن احمــد ، الســاكن 
بـــ : حــي 517 شــارع –

 رقــم 53 بــرج بوعريريــج . ضــد بولعــراس رابــح بــن احمــد و مــن معــه ، الســاكنون 
bm بـــ : بــرج بوعريريج

ــرج زمــورة  ــي الحكــم صــادر عــن محكمــة ب ــل ف ــذي المتمث ــى الســند التنفي ــاء عل بن
العقــاري بتاريــخ : 2018/02/28 ، فهــرس  رقــم  : 18/00122  القســم    ،
، جــدول رقــم : 18/00021   .الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المســلمة بتاريــخ 

.  18/154  : رقــم  تحــت   2018/08/09:
بنــاء علــى محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيــع بأمانــة ضبــط محكمــة بــرج زمــورة 

ــم : 03/2021 . ــداع رق ــي : 03/05/2021 تحــت إي المــؤرخ ف
بنــاء علــى أمــر تحديــد جلســة البيــع بالمــزاد العلني الصــادر بتاريــخ : 23/06/2021 

تحت رقــم : 194/2021.
ــرض.  ــى ع ــوم: :01/06/2022  بأعل ــع لي ــة البي ــل جلس ــم تاجب ــه ت ــى ان ــاء عل بن
يعلــن األســتاذ طيــري صالــح محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج 
بوعريريــج الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاله عــن بيــع بالمــزاد العلنــي ألعلــى 

عــرض و أخــر مزايــد للعقــار التالــي:
  قطعــة ارض عاريــة ، ذات طابــع فالحــي ، صالحــة للزراعــة التقليديــة تقــع بالمــكان 
المســمى شــوابير ببلديــة أوالد دحمــان تنتمــي للقســم 10 مجموعــة ملكيــة رقــم 
ــوم :  ــع ي ــون البي ــنتار .يك ــار و 30 أر و 32 س ــة 2 هكت ــاحتها اإلجمالي 447   مس
01/06/2022  بأعلــى عــرض علــى الســاعة 10: 11 صباحــا بمقــر محكمــة بــرج 
زمــورة . فعلــى الجمهــور الراغــب فــي المزايــدة و لمعلومــات أكثــر يرجــى االطــالع 
ــب المحضــر  ــة أو االتصــال بمكت ــط المحكم ــة ضب ــع بأمان ــروط البي ــة ش ــى قائم عل

القضائــي الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاله.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب االستاذ : طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص

مجلس قضاء برج بوعريريج 05 شارع –V- حي 5 جويلية برج 
بوعريريج

الهاتف 035.76.45.10 / 0551.24.89.82
إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني بأعلى عرض

بطلــب بالمتابعــة و الســعي مــن الســيد)ة( : بولعــراس الشــريف بــن احمــد ، الســاكن 
بـــ : حــي 517 شــارع –

ــه ،  ــن مع ــد و م ــن احم ــح ب ــراس راب ــد:  بولع ــج . ضــــ ــرج بوعريري ــم 53 ب رق
bm ــج ــرج بوعريري ــاكنون بـــ : ب الس

بنــاء علــى الســند التنفيــذي المتمثــل فــي الحكــم صــادر عــن محكمــة بــرج زمــورة ،  
القســم العقــاري بتاريــخ : 2018/02/28 ، فهــرس  رقــم  : 18/00122 ، جــدول 
رقــم : 18/00021   .الممهــور بالصيغــة التنفيذية المســلمة بتاريخ :2018/08/09 
تحــت رقــم : 18/154 بنــاء علــى محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيــع بأمانــة ضبــط 
محكمــة بــرج زمــورة المــؤرخ فــي : 03/05/2021 تحــت إيــداع رقــم : 01/2021                                                                                                                                         
 : بتاريــخ  الصــادر  العلنــي  بالمــزاد  البيــع  جلســة  تحديــد  أمــر  علــى  بنــاء 
23/06/2021 تحــت رقــم : 196/2021   بنــاء علــى انــه تــم تأجيــل جلســة البيــع 

ــى عــرض.   ــوم:01/06/2022   .بأعل لي
يعلــن األســتاذ طيــري صالــح محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج 
بوعريريــج الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاله عــن بيــع بالمــزاد العلنــي ألعلــى 
عــرض و أخــر مزايــد للعقــار التالــي :   قطعــة ارض عاريــة ، ذات طابــع فالحــي 
، صالحــة للزراعــة التقليديــة تقــع بالمــكان المســمى مــون قاســم ببلديــة أوالد دحمــان 
تنتمــي للقســم 10 مجموعــة ملكيــة رقــم 208   مســاحتها اإلجماليــة 01هكتــار و12 

آر و 43ســنتيار .                           
يكــون البيــع يــوم : 01/06/2022  بأعلــى عــرض علــى الســاعة 10: 11 صباحــا 
ــدة و لمعلومــات  ــى الجمهــور الراغــب فــي المزاي بمقــر محكمــة بــرج زمــورة . فعل
أكثــر يرجــى االطــالع علــى قائمــة شــروط البيــع بأمانــة ضبــط المحكمــة أو االتصــال 

بمكتــب المحضــر القضائــي الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاله(.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ : طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص  
مجلس قضاء برج بوعريريج 05 شارع –ف- حي 5 جويلية

برج بوعريريج  
 الهاتف 035.76.45.10 /0772.41.80.42
إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني بأعلى عرض

بطلــب بالمتابعــة و الســعي مــن الســيد)ة( : بلعربــي ســالم بــن لخضــر  الســاكن بـــ : قريــة أوالد ســيدي 
عمــر بلديــة ســيدي مبــارك   ضــد :  زواوي زكيــة أرملــة بلعربــي لخضــر ، بلعربــي حســينة بنــت 
لخضــر  ، الســاكن بـــ : بلديــة ســيدي أمبــارك  بــرج بوعريريــج.  بنــاء علــى الســند التنفيــذي المتمثــل 
فــي الحكــم الصــادر عــن محكمــة رأس الــوادي ، القســم العقــاري بتاريــخ :27/01/2018 فهــرس 
رقــم : 00302/18، جــدول رقــم : 001466/20 18 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المســلمة 
بتاريــخ : 03/06/2021 تحــت رقــم : 906/21 . بنــاء علــى محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيــع 
ــم : 54 /م.ا. ق. ش.ب  ــت رق ــي : 15/06/2021 ، تح ــؤرخ ف ــوادي الم ــة رأس ال ــة محكم بأمان
/2021   بنــاء علــى أمــر تحديــد جلســة البيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر بتاريــخ : 23/08/2021 
تحــت رقــم : 1517/2021 بنــاء علــى انــه تــم تأجيــل جلســة البيــع  ليــوم : 01/06/2022 

بأعلــى عــرض .
ــج  ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــدى اختصــاص مجل ــي ل ــح محضــر قضائ ــري صال ــن األســتاذ طي يعل
ــد  ــى عــرض و أخــر مزاي ــي ألعل ــزاد العلن ــع بالم ــور أعــاله عــن بي ــوان المذك ــه بالعن ــن مكتب الكائ
للعقــار التالــي : قطعــة ارض فالحيــة ، مجموعــة ملكيــة رقــم 250  قســم 04 مســاحتها اإلجماليــة 
تقــدر بحوالــي 74 آر و 71 ســنتآر أي 7471 م2   ، تقــع بالمــكان المســمى بولحــاف ببلديــة ســيدي 
ــن  ــد م ــق المعب ــة للطري ــة بولحــاف محاذي ــع بوســط قري ــدي وهــي تق ــارك  مســيجة بســياج حدي أمب
الجهــة الجنوبيــة بهــا بنايتيــن األولــى علــى طابــق أول و معــدة كمســكن عائلــي و طابقهــا األرضــي 
عبــارة عــن مــرآب كبيــر مســتغل لتربيــة األبقــار و للتخزيــن ، يوجــد بالقــرب منهــا بئــر ارتــوازي و 
أن البنايــة تحتــوي علــى جميــع الشــبكات مــن كهربــاء و غــاز و مــاء شــروب و صــرف صحــي . 
أمــا البنايــة الثانيــة و هــي مبنيــة علــى طابــق أول طابقهــا األرضــي عبــارة عــن مــرآب كبيــر مســتغل 
ــاد الفالحــي ، باقــي القطعــة األرضيــة مغروســة  ــار العت للتخزيــن الفالحــي و كــذا لبعــض قطــع غي
ــق  ــار يحــده مــن الشــمال طري ــر مســتغل .  العق ــدي غي ــر تقلي باألشــجار المثمــرة كمــا يتوســطها بئ
عمومــي معبــد والقطــع رقــم 252 و 251. 301  و مــن الجنــوب القطــع رقــم 276. 248. 269 
مــن الشــرق القطعــة رقــم 238 مــن الغــرب القطعــة رقــم 265 .  يكــون البيــع يــوم : 01/06/2022 
ــة  ــر محكم ــات بمق ــة الجلس ــا )11:00 ( بقاع ــر صباح ــة عش ــاعة الحادي ــى الس ــى عــرض عل بأعل
ــى  ــدة و لمعلومــات أكثــر يرجــى االطــالع عل ــى الجمهــور الراغــب فــي المزاي ــوادي    فعل رأس ال
قائمــة شــروط البيــع بأمانــة ضبــط المحكمــة أو االتصــال بمكتــب المحضــر القضائــي الكائــن مكتبــه 

بالعنــوان المذكــور أعــاله.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية تبسة بلدية تبسة في 27 افريل 2022 

دائرة تبسة - بلدية تبسة - رقم / 04 / وت / د ت / ب ت / 2022  
وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية بلدية

بمقتضــى القانــون رقــم 12/06 المــؤرخ فــي 18 صفــر 1433 الموافــق 
ل 12 جانفــي 2012 المتعلــق بالجمعيــات تــم هــذا اليــوم 27 أفريــل 
البلديــة  بتأســيس الجمعيــة  التصريــح   2022 تســليم وصــل تســجيل 
المســماة تســمية الجمعيــة البلديــة الجمعيــة الثقافيــة ألصدقــاء المعهــد  
المقيمــة المعهــد الوطنــي المتخصــص فــي التكويــن المهنــي شــيحاني بشــير 
ــكان  ــخ وم ــة تاري ــن غني ــظ ب ــد الحفي ــات عب ــة غني ــس الجمعي ــة رئي تبس
الميــالد 07/03/1971 الكويــف العنــوان حــي 40 ســكن 4/9 سكانســكا 

تبســة .

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية :برج بوعريريج

مديرية التقنين و الشؤون العامة
مصلحة الشؤون العامة

مكتب الجمعيات
رقم: 10 /2022

وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية والئية ذات طابع شباني

بمقتضــى القانــون رقــم: 06-12 المــؤرخ فــي: 18 صفــر عــام 1433 الموافــق لـــ: 
ــليم  ــل 2022 تس ــوم: 27أفري ــذا الي ــم ه ــات. ت ــق بالجمعي ــي 2012 المتعل 12 جانف

ــع الشــباني المســماة: ــة ذات الطاب ــة الوالئي وصــل التصريــح بتأســيس الجمعي
جمعية الفنك الذهبي.

الكائن مقرها بـ: دار الشباب عمار بوجالل امبارك بلدية مجانة.
اسم الرئيس : حراج فــارس.

ANEP N° : 2225002426عين الجزائرعدد: 358 / 23 - 05 - 2022  



n     كان اإلمــام نافــع إذا قــرأ القرآن 
يشــم من فمه رائحة المسك وهو يقرأ 
القــرآن ، فكانوا يقولون لــه »يا إمام 
تضع المسك في فمك ؟ قال ال ، ولكني 
رأيت في المنام رسول هللا يقرأ في في 

، فمن ذلك الوقت أجد هذه الرائحة.
كرامات هللا ألهل القرآن

كان ســيدنا قالون وهو تلميذ اإلمام نافع 
، وكان قالون أصم شــديد الصمم ، وال 
يســمع البوق ، ورغم ذلك إذا قرأ عليه 

القرآن يسمعه.
كرامات الشيخ الشعراوي

قــال الدكتور أحمد عمر هاشــم، عضو 
هيئة كبار العلمــاء باألزهر، إن اإلمام 
الراحل محمد الشــعراوي لم يكن عالًما 
عادًيــا بــل ولي مــن الصالحيــن الذين 
ُكشف عنهم وكانت له كرامات كثيرة.

وأضاف »هاشــم« في تصريح له، أنه 
عمل مع الشــيخ الشــعراوي في جامعة 
مكة بالمملكة العربية الســعودية، وذات 
يــوم وجد جماعة يبكون من كرب نزل 
بهم، وطلبوا من الشــعراوي أن يذهب 
معهــم إلى مســجد الرســول -صلى هللا 
عليــه وســلم- ليدعو لهم أمــام الحجرة 

النبوية الشريفة. 
معهــم  الشــعراوي  »فذهــب  وتابــع: 
ووقــف أمــام الحجرة النبوية الشــريفة 

في الروضة، ودعا لهؤالء المكروبين، 
وتوســل إلى هللا تعالى، قائًل: »موالي 
-مخاطًبا الرسول- ضيفك من كل الدنُى 
جاءوا، فامنن عليهم بما شــاءوا وفوق 
ما عرفوا من فضل ربهم ما قد عرفت، 
وكــم هلل آالء مــن علــوم الفضــل أنت 
قاســمها وهللا معطاء، وأخذ الشعراوي 
يدعــو في الروضة حتــى إذا ما وصل 
هــؤالء المكروبــون إلــى مكــة وجدوا 

الكرب قد كشفه هللا بفضل دعائه«
كرامات أولياء هللا الصالحين

مفتــي  جمعــة،  علــي  الدكتــور  قــال 
الجمهورية الســابق وعضو هيئة كبار 
العلماء باألزهر الشــريف، إن اإلنسان 
يتشــوف إلى أن يرى خوارق العادات، 
واآليــات، ســواء أكانــت هــذه اآليات 
معجزات، أو كانت هذه اآليات كرامات 

َتجري على يد األولياء.
وأضاف »جمعة«، عبر صفحته بموقع 
التواصــل االجتماعــي »فيــس بوك«: 
»أو كانت هذه الخوارق حتى نوًعا من 
أنواع االستدراج أو السحر أو المخارق 
أو الشــعوذة والشــعبذة َيِميل اإلنســان 
ويتعجب ويندهش، بل وينبســط ويَُسر 

عندما يرى هذا الحال«.
وتابع: »كان مشــايخنا رحمة هللا عليهم 
عندمــا نُكلمهــم على قضيــة الكرامات 

وهــل هــي ضرورية للشــيخ المرشــد 
حتى يطمئن المريد في ســلوكه إلى هللا 
ســبحانه وتعالى؟ فكانــوا يُخبروننا بأن 
أولياء هللا َيستحون من الكرامة استحياء 
الِبكــر مــن دم حيضهــا، البكــر عندما 
يأتيهــا الحيــض أواًل قــد تفاجــأ به وال 
تعرف ما هذا وتظنه نزيًفا، ولذلك فإنها 
تســتحي لتَعلُّق هذا بما هــو عليه إطار 
من العورات وإطــار من الخصوصية 
وإطــار من الخاصة التــي تجعل هناك 

خجًل«.
وأوضــح أن الولي إذا جــرت على يده 
كرامة وخارقة من خوارق العادات فإنه 
يشــعر بنفس الشعور من الخجل، وكأن 
هللا ســبحانه وتعالى ليــس راضًيا عنه، 
هكذا يشــعر، وكأن هللا سبحانه وتعالى 
سوف َيفضح أمره، هكذا يشعر، يفضح 
أمره أمام اآلخرين وهو ال يستحق ذلك، 
ال يستحق هذه الرتبة التي سيضعها فيه 
النــاس، النــاس يضعونه فــي رتبة هو 

يشعر بأنه ال يستحقها.
وأشار إلى أن فائدة الكرامة، أنها تثبت 
هذا العابد السالك للطريق، وكلما ترقى 
اإلنســان فــي واليتــه مع هللا ســبحانه 
وتعالــى كلمــا انتفت الكرامــة ولم تكن 
هناك كرامة، ألنه وصل من علم اليقين 
إلــى عين اليقيــن إلى حــق اليقين، إنه 

ال يحتــاج إليها وال يحتــاج إلى تثبيتها، 
وكثيــر من النــاس يجعــل العلقة بينه 
وبين شــيخه مدى ما يظهر عليه وعلى 
يديه من كرامات، فكان مشايخنا رحمة 
هللا عليهم يقولون: إذن أنت تريد حاوًيا، 

أو ساحًرا، أو مشعوًذا وال تريد وليًّا.
ونبه إلى أن الولي هو الذي يُعلمك األدب 
مع هللا، وليس هو التي تجري على يده 
خــوارق العادات، خوارق العادات هذه 
من عند هللا، إذا أتت تعجبنا وعرفنا أن 
وراء هــذا المنظور عالم غير منظور، 
وإذا لم تأت ال نطلبها وال نســعى إليها، 
وال نعبــد هللا ســبحانه وتعالــى ونحــن 
ننتظر هذه الخوارق، كل ذلك نقص في 
التوحيد ونقص في اإليمان واإلحســان 
واليقين باهلل ســبحانه وتعالى، فالكرامة 
هي خارقة من خوارق العادات يرسلها 
هللا ســبحانه وتعالــى للتثبيت لمن شــاء 
مــن عباده، ففي بعــض األحيان يحتاج 
اإلنسان إلى أن تظهر له كرامة على يد 

شيخه، وفي بعض األحيان ال يحتاج.
كرامات سيدنا موسى مع الخضر

الداعيــة  يســري عــزام  الشــيخ  قــال 
اإلســلمي، إن المواقــف التي حصلت 
لســيدنا الخضر مع ســيدنا موســى في 
سورة الكهف، هي كرامات، مضيفا أن 
الكرامات التي حصلت لســيدنا الخضر 
مــع ســيدنا موســى أربعــة الســفينة، 
والغــلم، والجــدار، و الكرامة الرابعة 
هي عدم صبر سيدنا موسى، قال تعالى 

»إنك لن تستطيع معي صبرا«.
وأضــاف »عــزام« خــلل لقائه على 
هللا  »اتقــوا  »المحــور«:  فضائيــة 
ويعلمكم هللا، فالعلم نوعين علم مكتسب 
وآخــر موهوب، والعلــم الموهوب من 
هللا«، مضيفــا أن ســيدنا الخضــر في 
قصته مع ســيدنا موسى لم يقتل الغلم 
فــكان بوحي من هللا وانه كان يعلم بأنه 
إذا بلــغ كفر ويحمل أبويــه على الكفر 
لشــدة محبتهما له ولذلــك فإن قتله كان 
مصلحــة للوالدين كما أنه قال لموســى 
لتأويل أفعالــه بعد ذلك رحمة من ربك 
وما فعلته عن أمري اي ان مافعلته من 
تلقــاء نفســي بل أمرت بــه وأوحي لي 

هللا به.
               عن صددى البلد بتصرف 

 
إسالميات

)َربََّنا اَل ُتِزْغ ُقلُوَبَنا َبْعَد إِْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب لََنا 
اُب( ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة ۚ إِنََّك أَنَت اْلَوهَّ

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال

20

ا َرأَْوُه ُزْلَفًة ِسيَئْت ُوُجوُه الَِّذيَن َكَفُروا َوِقيَل  n  قال تعالى :) َفلَمَّ
َذا الَِّذي ُكْنُتْم ِبِه َتدَُّعوَن( سورة الملك اآلية 27 َهٰ

ِ َصلَّى  n  عن أََنُس ْبُن َمالٍِك رضي هللا عنه، َقاَل: َقاَل َرُســوُل هللاَّ
هللاُ َعلَْيــهِ َوَســلََّم: »َمــن صلَّى علَيَّ صالًة واحــدًة صلَّى هللاُ عليه 

َعْشَر صلواٍت وحطَّ عنه َعْشَر خطيئاٍت«

َبْت َثُموُد  n   القاِرعــة : القيامة؛ ألّنها تقرع باألهوال : )َكذَّ
َوَعاٌد ِباْلَقاِرَعِة(

n  »يشــفع يوم القيامة ثالثة: األنبيــاء، ثم العلماء، ثم 
الشهداء.«

                    محمد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم

 

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث اإلســلمية، إنه إذا اجتهد اإلنســان في 
موضع االجتهاد وبذل وسعه في تحري اتجاه القبلة ولم يحصل له ذلك فإن 
 ُ صلتــه صحيحــة، ولو كانت إلى غير القبلة لقول هللا تعالى: )ال ُيَكلُِّف هللاَّ

َ َما اْسَتَطْعُتْم.( َنْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها(، وقوله تعالى:)َفاتَُّقوا هللاَّ
وأوضحت لجنة الفتوى في إجابتها عن ســؤال: »ما حكم الصلة في قبلة 
خاطئــة؟«: أمــا إذا كانــت في غير موضــع االجتهاد كما لــو كان في بلد 
ويمكنه أن يســأل أهل البلد أو يســتدل على القبلة بمحاريب المســاجد وما 
أشــبه ذلــك فإنه إذا أخطأ يجب عليه أن يعيــد الصلة ألنه اجتهد في مكاٍن 
ليس محل للجتهاد ألن من في البلد يســأل أهل البلد أو يســتدل على ذلك 

بالمحاريب.
حكم الصالة في غير اتجاه القبلة متعمدا

وتابعت: أما من صلى لغير اتجاه القبلة متعمًدا، فصلته باطلة ويأثم بفعل 
ذلك عمدا بل خلف لتلعبه بالعبادات واستهانته بأمر الصلة.

مذاهب العلماء فيمن صلى إلى غير جهة القبلة ناسيا
مــن صلــى إلى غير جهة القبلة ناســيا فــإن اإلعادة تلزمه عند الشــافعية 
والحنابلة، سواء ذكر في الوقت أو بعده. جاء في الموسوعة الفقهية: وذكر 
الشــافعية أنه ال يسقط اســتقبالها بجهل وال غفلة وال إكراه وال نسيان، فلو 

اســتدبر ناســيا لم يضر لو عاد عن قرب، ويسن عند ذلك أن يسجد للسهو 
ألن تعمــد االســتدبار مبطل.... وأطلــق الحنابلة القول بــأن من مبطلت 
الصلة اســتدبار القبلة حيث شرط اســتقبالها . كما نصوا في باب شروط 

الصلة على أن هذه الشروط ال تسقط عمدا أو سهوا أو جهل.
وعلــى البطلن ولزوم اإلعادة أبًدا نص فقيه الظاهرية أبو محمد بن حزم 
رحمــه هللا فقــال في المحلى: فمن صلــى إلى غير القبلــة ممن يقدر على 
معرفة جهتها عامدا أو ناســيا بطلت صلته، ويعيد ما كان في الوقت، إن 

كان عامدا، ويعيد أبدا إن كان ناسيا. انتهى.
وإنما فرق بين العامد والناســي ألن مذهبه رحمه هللا أن من ترك الصلة 

عمدا لم يشرع له قضاؤها بعد الوقت كما هو معلوم.
واختلف قول المالكية في لزوم اإلعادة أبدا، أو في الوقت. قال في الفواكه 
ا َمْن َنِسَي َمْطلُوِبيََّة ااِلْسِتْقَباِل أَْو َنِسَي أَْن َيْسَتْقِبَل أَْو َجِهَل ِجَهَة  الدواني: َوأَمَّ
ْقَباِل َفِقيَل يُِعيُد َصَلَتُه أََبًدا ، َوِقيَل ِفي اْلَوْقِت  اْلِقْبلَِة َمَع ِعْلِم ُكلٍّ ِبُحْكِم ااِلْســتِ
ا َمْن َجِهَل ُوُجوَب ااِلْسِتْقَباِل  . َقاَل َخلِيٌل: َوَهْل يُِعيُد النَّاِسي أََبًدا ِخَلٌف، َوأَمَّ

َفإِنَُّه يُِعيُد َصَلَتُه اْلَفْرَض أََبًدا ِمْن َغْيِر ِخَلٍف«.
إعداد :  إيناس شروانة

اإلثنين 23 ماي  2022 م
الموافق لـ 22 شوال 1443 هـ

كرامات اهلل ألهل القرآن .. خوارق العادات لتثبيت العباد

تفقه في دينك
حكم الصالة في قبلة خاطئة 

 دعاء اليوم جاهال أو ناسيا؟ 



اخترعت نظام ذكي لتقييم األساتذة والمتمدرسين

جامعة عبد الحميد مهري تكرم التلميذة 
أسيل بلهادف

عين على الجامعة
21 اإلثنين 23 ماي  2022 م

الموافق لـ 22 شوال 1443 هـ

األرشيف وتوثيق الذاكرة موضوع ندوة 
علمية بجامعة قسنطينة 2  

ــم  n نظــم يــوم أمــس معهــد عل
المكتبــات والتوثيــق بالتعــاون مع 
الجديــدة  التكنولوجيــات  مخبــر 
تنميــة  للمعلومــات ودورهــا فــي ال
ــد  الحمي عبــد  بجامعــة  الوطنيــة 
مديريــة  مــع  وبالتنســيق  مهــري 
المجاهديــن لواليــة قســنطينة ندوة 
وتوثيــق  األرشــيف  حــول  علميــة 
الذاكرة بمناسبة احتفاليات الجامعة 
بستينية اســترجاع السيادة الوطنية 

تحت اشــراف الســيد مدير الجامعة 
البروفيسور عبدالوهاب شمام.

وقــد عرفــت جامعــة عبــد الحميد 
مهــري األســبوع المنصــرم نجــاح 
مميز لمعــرض مديرية المجاهدين 
لواليــة قســنطينة إســتهزى الطلبة 
ــزوار إحتفاًء بعيد  واألســاتذة وكل ال
مســتوى  ــى  عل المقامــة  الطالــب 

جامعة قسنطينة 2 
                                    دالل.ب

n    كرمــت مؤخــرا جامعــة عبد الحميد 
مهري التلميذة أســيل بلهادف من الطور 
المتوســط مــن قســنطينة،وذلك لتمكنها 
م أداء األســاتذة  من تطويــر نظام ذكي يقيِّ
والمتمدرســين داخل قســم الدراسة، حيث 
ــي فئتها ضمن  توجــت بالمرتبــة األولى ف
مســابقة »كوديفــر« الدولية شــارك فيها 
أكثر من 68 فريق، وقالت أنها تعمل على 
تطوير مشــروعها ليكون قابال للتســويق 

في المستقبل.
تلميــذة  ل حيــث منحــت الجامعــة فرصــة ل
تقديم مشــروعها ضمن فعاليات  بلهــادف ل
االحتفال المخلد للذكرى الستين لإلستقالل، 
تلميذة أسيل بالمرتبة األولى في  وتم تتويج ال
فئة مســابقة البرمجة والذكاء اإلصطناعي 
كوديفــر المنظمة بالهند مؤخرا، كما أكدت 
تلميــذة أن اإلعــالن عــن فوزهــا كان في  ال

20مارس الماضي.

ويقوم مشــروعها على نظــام تعرف داخل 
أقســام الدراســة، مقســم على ثالثــة أجزاء 
بينمــا يتمثل الجزء األول منــه في التعرف 
على التالميــذ من أجل تســجيل الحضور 
ثاني منه  والغيــاب، فيما يخــص الجــزء ال
تلميــذ واألســتاذ، وهو مــا اعتبرته  تقييــم ال
الشــق المهم مــن المشــروع إلعتماده على 
تقنيــات الذكاء االصطناعــي والتعلم اآللي 
والمعالجــة اللغويــة الطبيعيــة إلى جانب 
تقنيــة تحليل المشــاعر التي تســاعد على 
معرفة مدى اســتيعاب التالميذ، فيما تعمل 
فــي الجانب الثاني على تقييم أداء األســتاذ 

في تقديم المواد الدراسية.
تلميذة أنه يتم اإلعتماد على كاميرا  وتشير ال
ــى الوجه منصبة في القســم،  لتعــرف عل ل
لكن ينبغي أن تتضمن المدخالت األساسية 
ــى النظام الرقمي صــور جميع التالميذ  إل
ليقوم بتعدادهم، وتحليل المالمح المرتسمة 
تقييم مدى اســتيعابهم، كما  على وجوههم ل
تقييم  يتم تطبيق نفس األمر على األســتاذ ل

أدائه.
تنبيه أنها تعمل  تلميــذة على ال وحرصت ال
ــى تطويره حتى يصبــح قابال للتطبيق  عل

والتسويق.
                                          دالل.ب

األســبوع  نهايــة  أحيــت     n
االخــوة  جامعــة  الماضــي 
منتوري قســنطينة 1 الذكرى 
19 مــاي  ــب  الطال ــد  لعي  66
1956 تحت شــعار »عازمون 
ــى الوفــاء لوطن الشــهداء  عل
ــم و عمل و عزيمة و  ..... بعل

أمل »
االحتفال كان مبرمجا جمع بين 
ثقافي و  التاريخــي، العلمي، ال
الرياضــي، بإخــراج طالبــي، 
حيث انطلقت الفعاليات بإقامة 
معــرض للصــور التاريخيــة 
و المخطوطــات حــول الحركة 
الوطنية ال سيما إضراب الطلبة 
مــن تقديــم متحــف المجاهــد 
لوالية قســنطينة، و كــذا إقامة 
لنوادي العلمية  معــرض كبير ل
للجامعة الناشطة تحت إشراف 
المديريــة الفرعيــة لألنشــطة 
ثقافية و الرياضية،  العلميــة ال
ــذي تم فيه عــرض اإلنتاج  و ال
العلمي لهذه النوادي و حصيلة 
خــالل  المنجــزة  نشــاطاتها 
الجاريــة،  الجامعيــة  الســنة 
إضافــة لجنــاح ثقافــي مكون 
ثقافية للجامعة  من الورشات ال
و معــرض للوحــات تشــكيلية 
الجهويــة  المدرســة  بــة  لطل

لفنون الجميلة بقسنطينة.  ل
الكبــرى  الســاحة  شــهدت  و 
للجامعــة بالمــوزاة والمعرض 
عرضا مميزا للفرقة النحاســية 
لفوج الرجاء للكشافة اإلسالمية 
الجزائرية و الذي قدم أناشيد و 
معزوفات وطنية اســتمتع بها 
بــة و وقــف عندهــا مدير  الطل
ــور بن شــهرة  الجامعــة الدكت
شــول و مــن رافقــه مــن نواب 
المدير و األمين العام للجامعة 
يــات و المديــر  و عمــداء الكل
الفرعــي لألنشــطة العلميــة و 
يــة و إطــارات و موظفي  ثقاف ال

الجامعة، 
االســرة  أعضــاء  عبــر  وقــد 
الثورية الحاضريــن في كلمة 
لهــم عــن ســعادتهم بتواجدهم 
بسرح كجامعة االخوة منتوري 
يــن لما عاشــوه و تعرضوا  ناقل
ــه باألمس و أوضاع الدراســة  ل
زمن المســتعمر الغاشم مع ما 
هو متوفر اليوم من إمكانيات، 
داعين الطلبة للنهل من العلوم 
و المعارف حســب ما أوضحه 
الصفحــة  ــى  عل نشــر  بيــان 

الخاصة بالجامعة. 
ــم وثائقي  ل ي ــم عرض ف حيث ت
أعــد حديثا عــن جامعة االخوة 
منتوري فسنطينة 1 من إعداد 
الدكتور مســعي عبد الرؤوف 
ــم تكريم ثلة من المجاهدين  يت ل
على غرار بــالرة نور الدين و 
ســديرة ليلى و األستاذ الصادق 

مزهود.
بــة المتفوقين  ــِرم الطل كمــا ُك
ثقافية التي  فــي المســابقات ال
أقيمت بالمناسبة و كذا الطلبة 
ــى ميداليات أو  يــن عل الحاصل
مراتــب متقدمــة فــي مختلف 
الوطنية  الرياضية  التظاهرات 
خالل الموسم الجامعي الجاري 
سواء في الرياضات الجماعية 
كل  الفرديــة،  الرياضــات  أو 
المشــاركين و المســاهمين في 
اإلحتفالية من متحف المجاهد، 
الكشــافة االســالمية، مدرســة 
ــة و الجمعيات  ل ــون الجمي فن ال

الرياضية. 
ــة لبرنامــج االحتفال  و مواصل
ــم إقامــة عــرض للرياضات  ت
الجامعــة،  بســاحة  يــة  ال قت ال
م  ــم النشــاط بعــرض فيل ليختت
حول الحياة الطالبية من إعداد 
الفيديــو  و  التصويــر  ورشــة 

للجامعة.
                                       دالل.ب

 جامعة اإلخوة منتوري تحتفل بعيد 
الطالب بربنامج متنوع 

n اختتمت، أول أمس الســبت، 
مــن  الثانيــة  الطبعــة  يــات  فعال
األســبوع العلمي الوطني المقام 
بمناسبة إحياء الذكرى 66 ليوم 
ــب والذي امتــد من 15 إلى  الطال
21 مــاي من العــام الجاري وهذا 
بجامعة فرحات عباس - ســطيف 
1 - تحت شــعار »نبــدع، نبتكر، 
ــن«. وهــي المراســيم التي  ونؤّم
أشرف عليها السيد وزير التعليم 
ــد  ــي والبحــث العلمــي، عب العال
الباقي بن زيان » والوفد المرافق 

له.
ــم خالل هــذه المناســبة منح  إذ ت
فائدة  أوسمة اإلستحقاق الجامعي ل
بعض الشــخصيات الوطنية ممن 
كان لهــم الفضل في مجال البحث 
ــم منــح وســام  العلمــي، حيــث ت
االســتحقاق إلى األســتاذة حورية 
تريكي بصفتها شــخصية علمية 
وطنيــة، وهــي األســتاذة المنتمية 
لقسم الفيزياء كلية العلوم بجامعة 

باجي مختار عنابة.
ــام زيارة  كمــا تخلل حفــل اإلختت
المؤسســات  معــرض  أجنحــة 
بالمناســبة  المقــام  الجامعيــة 
بمحــاوره الثالثــة األمــن الغذائي 

األمن الطاقوي وصحة المواطن.
ــم تكريم مختلــف الفائزين في  وت
تــي  ال والمنافســات  المســابقات 
المناســبة،  هــذه  خــالل  نظمــت 

ونذكر منها:
إذ  ثانيــة   180 فــي  أطروحتــي 
ــى في مجال  فــازت بالمرتبة األول
األمــن الطاقــوي جامعــة الوادي، 
وفي مجال األمــن الغذائي جامعة 

هــواري بومديــن الجزائــر، وفــي 
مجــال صحــة المواطــن جامعــة 

اإلخوة منتوري-قسنطينة 1.
ــى جانــب أفضل جنــاح عرض  إل
المؤسســات الجامعية حيث فازت 
بالمرتبــة األولى فــي مجال األمن 
ــوادي، وفــي  الطاقــوي جامعــة ال
جامعــة  الغذائــي  األمــن  مجــال 
بجاية، وفي مجال صحة المواطن 

جامعة بسكرة.
لنوادي  باإلضافة ألفضل مشروع ل
العلميــة إذ فــازت بالمرتبة األولى 
في مجال األمن الطاقوي المدرسة 
تقنيات  يا المتعددة ال الوطنيــة العل
بوهران، وفي مجال األمن الغذائي 
ــوادي، وفي مجال صحة  جامعة ال
المواطن جامعة تيــزي وزو. كما 
فاز مركز البحــث التقني العلمي 
للمناطــق الجافة ببســكرة بجائزة 
أحســن مشــروع ابتــكار لمراكــز 

البحث العلمي. 

فــي  الفائزيــن  تتويــج  ــم  ت كمــا 
المســابقات الرياضية حيث فازت 
جامعــة بجاية بدورة كــرة الطائرة 
إنــاث، و فــازت جامعة مســتغانم 
بــدورة كــرة الســلة ذكــور، فيمــا 
بليدة بــدورة كرة  توجــت جامعة ال
يــد إناث، وفازت جامعة ســيدي  ال
قــدم ذكور.  بلعبــاس بــدورة كرة ال
ثقافية  أمــا بخصوص األنشــطة ال
فقد فازت جامعة جيجل بالمسابقة 

الوطنية لإلبداع الشعري.
كمــا عرفت هــذه الطبعــة اختيار 
حيــث  جامعيــة  إقامــة  أحســن 
الجامعيــة  االقامــة  بهــا  توجــت 
ــزوار كأحســن  ال يــة ببــاب  العال
إقامــة قديمة اإلنشــاء، فيما فازت 
اإلقامة الجامعية بوعسيلة كريمة 
ثانية كإقامة  بتلمســان المرتبــة ال
حديثــة اإلنشــاء، وكانــت المرتبة 
 3 بــاي  ال عيــن  إلقامــة  ثــة  ال ث ال

بالمدينة الجامعية قسنطينة.

ــم تصنيف  ــى صعيــد، آخر ت وعل
مؤسسات التعليم العالي بالجزائر 
لسنة 22، وتم اختيار 25 مؤسسة 
جامعيــة ســتحظى بالمرافقة من 
أجل التصنيف العالمي ومن بينها 
جامعة باجي مختار عنابة حسب 
مــا ذكرته الجامعة على صفحتها 
ــى فايســبوك، فيمــا  الرســمية عل
تم تكريــم المؤسســات الجامعية 
ــى وطنيا حيث كانت  الثالثة األول
المرتبــة األولى وطنيا من نصيب 
بومدين-الجزائر،  هــواري  جامعة 
وحلت جامعة تلمسان في المرتبة 
ــا، في حيــث عادت  ثانيــة وطني ال
ثالثة وطنيا إلى جامعة  المرتبــة ال

فرحات عباس سطيف 1. 
الطبعــة  ــى  إل اإلشــارة  وتجــدر 
المقبــل  العــام  ســتقام  ثــة  ال ث ال
بوهران وســتدور حول المجاالت 
بيئة، والمــاء، التنمية  يــة: ال ال ت ال

المستدامة.

جامعة فرحات عباس سطيف 

اختتام فعاليات الطبعة الثانية من األسبوع 
العلمي الوطني 
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إستراحة

n قال أبو حاتم: كنت أقرأ شعر المتلمس على األصمعي فانتهينا إلى قوله:
أغنيت شأني فأغنـوا اليـوم شأنكـمو............استحمقوا في هراس الحرب أو كيسوا

فغلطت فقلت )أغنيت شاتي(.
فقال األصمعي: فأغنوا اليوم تيسكم، وأشار إلي.

فضحك جميع الحاضرين.

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

إمام المالكية أحمد بن نصر الداودي
يف رحاب العلم واإلميان  

اُوِديُّ اْلََســِدي ،  n شــيخ اإلســام أَْحَمُد ْبُن َنْصٍر الدَّ
الموي، المسيلي ، التلمساني الَجزاِئري المالكي ، من 
أئمة الحديث الشــريف وحفاظه ، وأحد فقهاء المالكية 
المشــهورين ، ويكني بأبي جعفر ، يعد أول من شــرح 
صحيح البخاري وثاني شــارح لموطأ مالك توفي سنة 

402 هجرية . 
ولــد بمدينــة المســيلة وقيل ولــد بمدينة بســكرة، وهما 
مدينتــان تقعــان فــي الشــرق الجزائري، حفــظ القرآن 
الكريم ودرس علــوم العربية من نحو وصرف وبالغة 
، ثم دراســة بعض مختصرات كتــب الفقه المالكي كان 
عصاميــا تعلّم بمفرده، ولم يعتمــد إال على قلة قليلة من 

علماء عصره وهم: 
إبراهيم بن خلف األندلسي.

أبو بكر بن عبد هللا بن أبي زيد وأخيه عمر بن عبد هللا.
هو من أهل السنة والجماعة، مالكي المذهب، ممن يرى 
بالتأويــل الــذي كان عليه كثير من العلمــاء قبله وبعده، 
أورد ابــن حجــر، والعيني الحنفي كثيــرا من أقواله في 
التأويــل منها: مــا ورد في حديث أبي هريرة رضي هللا 
عنــه: » يضحــك هللا إلــى رجلين يقتــل أحدهما اآلخر 
يدخــالن الجنــة يقاتل هذا في ســبيل هللا، فيقتل ثم يتوب 
هللا علــى القاتل فيستشــهد« قال الــداودي: » أراد قبول 

أعمالهما ورحمتهما والرضا عنهما«. 
قــال عنه مؤّرخ اإلســالم اإلمــام الذهبــي: » أحمد بن 
نصــر: أبو جعفر األزدي الــداودي المالكي الفقيه. كان 
بطرابلــس المغرب، فأملي بها كتابه في شــرح الموطأ، 

ثم نزل تلمسان. وكان ذا حظ من الفصاحة والجدل«.
أمــا القاضي عياض فقــد قال عنه: »من أئمــة المالكية 

بالمغرب، والمتسعين في العلم المجيدين للتأليف«.
وقــال عنه اإلمــام ابن فرحون في ترجمتــه: »من أئمة 
المالكية بالمغرب كان فقيها فاضال متقنا مؤلفا مجيدا له 

حظ من اللسان والحديث والنظر«.
أما الحافظ ابن حجر العســقالني: فقد أورد له في »فتح 

الباري« 479 بين استشهاد ونقل 
لفوائــد، وأورد الكثيــر من أقواله، 
مرجحا بها لرأيه مرة، ومناقشا لها 
أخرى، وموهما لها تارة ومصححا 

له أطورا.
أما بــدر الدين العينــي الحنفي في 
» عمــدة القــاري شــرح صحيــح 
البخــاري » فقــد أورد: 636 بين 

استشهادا وفائدة.
ومن كتب الفقه والنوازل والقضاء 
التــي احتفظــت لنــا بهــذه اآلراء 
والفتــاوى  والمســائل  والنــوازل 

واالجتهادات
على سبيل المثال: 

» المعيــار المعــرب عن فتــاوى إفريقيــة والمغرب« 
للونشريسي.

» الــدرر المكنونة فــي نوازل مازونــة » ألبي زكريا 
يحي بنموسى المازوني

» األحــكام الجوازل، في نُبذ من النّوازل » ألبي رأس 
النّاصري الجزائري....

تــامــذتــه
أبــو عبــد الملك مروان بن علي - أبو محمد - األســدي 
القطــان البوني، نســبة إلى بونة )مدينة عنابة بالشــرق 

الجزائري ت حوالي سنة 440هـ(
أبــو بكر أحمد أبي عمر أبي محمد بن أبي زيد )ت بعد 

سنة 460هـ(
هشــام بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد هللا، يعــرف بابن 

الصابوني: من أهل قرطبة.
أحمد بن سعيد بن علي األنصاري القناطري، المعروف: 
بابن الحجال، من أهل قادس، يكنى: أبا عمر. )ت ســنة 

428 هـ(
مؤلفاته

النصيحة في شرح صحيح البخاري: ويسميه البعض » 
النصيح » وقد ألف هذا الكتاب الجليل في تلمسان حيث 

ألف أكثر كتبه بها.
النامــي في شــرح موطــأ اإلمام مالــك: وهــذا الكتاب 
أَصلَــه وأمــاله بطرابلــس أي في المرحلــة األولى من 
حياته، ويعتبر هذا الكتاب ثاني شــرح للموطأ بعد شرح 
محمد بن ســحنون القيروانــي له. وقد ذكر عبد الرحمن 
الجياللــي أنه توجد نســخة منه بمكتبــة القرويين بفاس 

تحت رقم )527(.
األموال: وهو فتاوى وأحكام.

الواعي في الفقه.
اإليضاح في الرد على القدرية.

كتاب األصول.
كتاب البيان.

كتاب تفسير القرآن المجيد.
وفاته

توفي بمدينة تلمسان، حيث ألف معظم كتبه، ويُرجح أنه 
مات في سنة 402 هـ وهي السنة التي رجحها القاضي 

عياض عند ترجمته للداودي.
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

* أن أصغر عصفور في العالم هو العصفور الذبابة.
* أن أقصر وقت مسرحية في العالم بلغ 30 ثانية.

و عضلة * أن اإلنسان عندما يتكلّم فإنه يستعمل 44 
عندما يغضب يستعمل 23 عضلة و عضلتين فقط عندما يبتسم و أثناء النوم تسترخي 357 

عضلة.
* أن أقدم سجادة في العالم مصنوعة من الوبر و الصوف باللونين الحمر و البيض اكتشفت 

عام 1947م ويعود تاريخها إلى القرن الخامس قبل المياد و توجد حالياً في مدينة )ليننجراد(.

• 822 - عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا يتولى 
الحكم في الندلس بعد وفاة جده المير عبد هللا بن 

محمد بن عبد الرحمن.
• 1524 - طهماسب الول يجلس على عرش الدولة 

الصفوية خلًفا لبيه الشاه إسماعيل الول.
• 1533 - اإلعان عن إلغاء وبطان زواج هنري الثامن 

ملك إنجلترا من كاترين أراغون.
• 1908 - دخول مدينة بريدة تحت حكم ملك السعودية عبد العزيز آل سعود.

• 1911 - الرئيس ويليام هوارد تافت يفتتح مكتبة نيويورك العامة، وهو أضخم بناء 
رخامي تم بناءه في مدينة نيويورك.

• 1915 - إيطاليا تعلن الحرب على ألمانيا وتنظم إلى الحلفاء وذلك بعد إعان 
اإلمبراطورية النمساوية المجرية الحرب عليها وذلك في الحرب العالمية الولى.

• 1918 - كوستاريكا تعلن الحرب على ألمانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الولى.
• 1926 - إعان قيام الجمهورية اللبنانية وذلك بعد إقرار مجلس الممثلين للدستور.

ضرب المعلم الطالب، وقال له اعلم 
بأنني أفعل ذلك لنني أحبك.. فرد 

عليه الطالب
و أمنيتي أن أحبك بنفس الطريقة.

إذا أردت أن تنجح في حياتك فاجعل المثابرة صديقك الحميم والتجربة 
مستشارك الحكيم والحذر أخاك الكبر والرجاء عبقريتك الحارسة

                                                            جوزيف أديسون

تفاهم القط والفار عىل خراب الدار. 
يضرب هذا المثل في تواطؤ الشرار. 

       نكتة اليوم 

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

زمان ومكان.
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مستحضر عصر األنوار العربي يوسف الصديق 

n يوســف الصديق )ولد في 1943 في توزر(هو 
فيلســوف وعالم انثروبولوجي تونسي متخصص في 
اليونــان القديمة وفي انثروبولوجيــا القرآن. له عّدة 
أبحاث ودراســات منشــورة باللغة الفرنســّية متعلّقة 
بالحقل القرآنــي وتوابعه الثقافية، محــاواًل التعريف 
بالمكتســبات الحضارية الخاصة بالعرب والمسلمين. 
في صغــره حّفظــه والده القــرآن والحديث والشــعر 

الجاهلــي، خصوصا المعلّقــات الســبعة، وكان والده 
شاعرا وناشطا سياسيا، وكانت له مكتبة بسوق الُكتُِبَية 
يأتيهــا مفكرون وشــيوخ أمثــال الطاهر بن عاشــور 
صاحــب التحرير والتنوير وابنه الفاضل بن عاشــور 
مفتي الديار التونســية وشــعراء من أمثــال مصطفى 
ُخريف ومنور صمادح وروائيين أمثال بشير ُخريف، 
وكان يوسف يشــارك هؤالء المشايخ باالستماع إليهم 
وهم يتحدثون عن طه حســين وعن مــا فعله وعن ما 
قاله وعن الشــعر الجاهلي واألدب الجاهلي ويسمعهم 
يتحدثــون عــن السياســية وعــن مصــر وعــن ثورة 
1952. وفــي بعــض األحيان يســألونه عن بيت من 
الشــعر فيرون أنه يحفــظ من المتنبــي أو المعري أو 
شــوقي أو كذا ويسألونه عن آية من آيات القرآن وهو 
ال يزال في ســن الحادي عشرة من عمره عندما حفظ 

القرآن عن ظهر قلب. 
وفــي ســنة 1967 كان علــى مشــارف االنتهاء من 
الدراســة ليصبح أستاذا، وباشر األســتاذية في فرنسا 
عــام 1969 ثم فــي تونس من عــام 1971 إلى عام 

.1977
قّرر في أعقاب هزيمة 1967 العدول عن االستمرار 
ن  في دراسة الفلسفة الغربية في جامعة السربون ووطَّ

النفــس على تعهد النصوص التأسيســية في الحضارة 
اإلســالمية برعاية القراءة الفاحصة والفهم التجاوزي 
وقد كان من شــغفه بهذه النصوص أن أنجز ترجمات 
عديــدة إلى اللغة الفرنســية شــملت األحاديــث النبوية 
ونهج البالغة وموطئ اإلمام مالك ورســائل ابن سينا 
إضافــة إلى ترجمة ذات صبغة فكرية لمعاني القرآن، 
كون اإلســالم موطنه الروحي جعله يَُكرس كل جهده 
البحثــي منذ أربعة عقــود لفهم آليات عمل ما يســميه 
بالقول القرآني وذلك في محاولة الستحضار ما يدعوه 
بعصر األنوار العربــي أي عهد الوحي والنبوة وبهذا 
تتضافر في مسعاه العلمي المعاني الحضارية المتعلقة 
باالعتزاز بالذات والوفاء لألهل مع المعاني الشخصية 
المتعلّقــة ببّر البنوة باألبوة حيث أنه يدين بالفضل كله 
بدءاً بحفظ القرآن الكريم لوالده الذي أنَّشأُه على عشق 

المعرفة الواهبة للحرية. 
وقد حاز يوســف الصديق الصنف األول من الوســام 

الوطني لالستحقاق تونس.
ولــه من المؤلفات -«هــل قرأنا القرآن؟ أم على قلوب 

أقفالها«، القاهرة، دار التنوير، 2006
-«اآلخــر واآلخــرون فــي القــرآن«، القاهــرة، دار 

التنوير، 2015

أغنيت شاتي



n قــّدم معهد باســتور، معلومات حول مرضــى جدري القرود الذي 
تفّشــى عبــر عديــد دول العالــم، ُمقدمــا معلومات حول هــذه العدوى 

المرض. وتشخيص  وأصلها 
وأوضح معهد باســتور، في منشور له عبر موقعه الرسمي، أن جدري 
القرود هو مرض نادر ينتج عن اإلصابة بفيروس جدري القرود الذي 

ينتمي إلى جنس الفيروســات القشرية.
وأشــار معهد باســتور إلى أن المصدر الطبيعي لجدري القرود ال يزال 
غيــر معروف، ومع ذلــك يمكن للقوارض اإلفريقية والرئيســيات غير 

البشــرية “مثل القرود” إيواء الفيروس وإصابة البشر.
وأكــد المصــدر ذاته، أن الطفح الجلــدي وتضخم الغــدد الليمفاوية هي 
األعراض الرئيســية للمرض، مضيفا أنه تم تأكيد الحالة األولى في 7 
ماي 2022 في أوروبا لفرد تنقل إلى إنجلترا قادما من نيجيريا، ومنذ 
ذلك الحين أبلغت الســلطات الصحية في المملكة المتحدة عن 9 حاالت 

مؤكدة من “جدري القردة”.
وقدم معهد باســتور عديد التوضيحات والمعلومات التي تخص فيروس 

“جــدري القردة” والتي جائت كالتالي:
يحــدث انتقــال الفيروس عندما يالمس الشــخص الفيــروس من حيوان 
أو إنســان أو مواد ملوثة بالفيروس. يدخل الفيروس الجســم من خالل 
جرح في الجلد )حتى لو لم يكن مرئًيا( أو الجهاز التنفســي أو األغشــية 

المخاطيــة )العين أو األنف أو الفم(.
يمكن أن يحدث االنتقال من الحيوانات إلى البشــر من خالل العض أو 
الخــدوش، أو من خالل تحضيــر لحوم الطرائد، أو من خالل االتصال 
المباشــر بســوائل الجســم أو من خالل االتصــال غير المباشــر بمواد 

الملوث. الفراش  ملوثة، مثل 
يُعتقــد أن انتقــال العدوى من إنســان إلى آخر يحدث فــي المقام األول 
من خالل قطرات تنفســية كبيرة. ال تســتطيع قطرات الجهاز التنفســي 
عموًما الســفر ألكثر من بضعة أمتار، مما يتطلب اتصااًل طوياًل وجهاً 

لوجه.
تشــمل األســاليب األخــرى لالنتقــال من إنســان إلى إنســان االتصال 
المباشــر بســوائل الجســم واالتصال غير المباشــر بالمعدات المتسخة، 

على ســبيل المثال من خالل المالبس الملوثة.
ال يــزال ناقــل المرض الرئيســي لجدري القردة غيــر معروف، ولكن 

يُشــتبه في أن القوارض اإلفريقية تلعب دوًرا في انتقال العدوى.
ال يمكــن إجــراء التشــخيص النهائي فــي المختبر إال مــن خالل تحديد 

عينات. باستخدام  الفيروس 
مــن أجل تفســير النتائج، مــن الضروري تزويــد العينــات بمعلومات 

المريــض مثل تاريخ ظهــور الحمى أو تاريخ ظهور الطفح الجلدي.
                                                                ق ـ و

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 36/ 16
الجزائر : 27/ 16
وهران : 29/ 19 

الفجر  : 03.36
الظهر   : 12.31
العصر  : 16.20
املغرب  : 19.44
العشاء : 21.18

مواقيت الصالة 
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ع.ق

فيما حذر خبراء منظمة الصحة العالمية من انتشاره

معهد باستور يقدم توضيحات حول »جدري القردة«

شــد قانون االســتثمار الجديــد أنظــار كل المهتمين 
بالشــأن االقتصادي بالنظر ألهميته البالغة في إعادة 
هيكلــة االقتصاد الوطني على أســس صلبة ونزيهة 
ونافعــة للوطــن والمواطن ، وحســب التســريبات 
المتعلقــة بهذا الموضــوع فإن المشــروع التمهيدي 
الخاص بقانون االســتثمار ســيضبط جميع الجوانب  
المتعلقــة  بترقيــة  الفعــل االســتثماري وتحريــره 
وتحفيــزه ، ناهيك عــن إبعاد تدخل اإلدارة بشــكل 
نهائــي ،مــع تنفيــذه وفق أصنــاف معينة  تتماشــى 
والخارطة الكبرى إلعــادة هيكلة االقتصاد الوطني 
على أســس متينة لكي يحقق جانب واسع من األمن 

الوطني.
الريــب  أن المســار الذي تنتهجــه الجزائر الجديدة  
مــن أجل النهوض باقتصادها يجعلنا نرتاح ونطمئن 
مادامــت اإلرادة السياســية صارت قويــة أكثر من 
أي وقــت مضى،فالجميع مقتنع بأن االقتصاد المتين 
ألي بلــد هو أســاس االســتقرار والرفاهية،وبالدنا 
مــرت منــد اســتقاللها بتجــارب ومشــاريع أغلبها 
كانت فاشــلة ،لذلك لم تقض على مشــاكلنا وأزماتنا 
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،ولــم تدفــع  
ببالدنــا للدخــول فــي مصــاف العالــم المتقدم،ولم 
تخفف حجم البطالة ،ولم تحســن المستوى المعيشي 
والحيــاة اليوميــة للمواطن على اعتبــار أنه مازال 
يلهث للحصول على أبســط األشياء بمنظور البلدان 
المتقدمــة، وهــذا بالرغــم مــن اإلمكانيــات الهائلة 
التــي تتوفــر عليهــا بالدنــا وال يعــرف قيمتهــا اال 
المتربصــون بنا ،الذين ألفوا اســتغاللها مع أذنابهم 
في الداخل ألغراض شــخصية ضيقة على حســاب 

والوطن. الشعب 
بعــد انتخابه وضع رئيــس الجمهورية األصبع على 
الجــرح بإعطــاء عناية خاصة بمراجعــة المنظومة 
االقتصاديــة وجعلهــا تتوافــق مع المعاييــر الدولية 
وإخضاعهــا للخصوصيــة الجزائريــة حتى يضمن 
نجاحهــا وتجنــب فشــلها كما وقع لتجــارب ماضية 
كانت محل اســتيراد وإسقاط على الواقع الجزائري 
المتميــز عــن واقــع أمم أخرى  ،فسياســة الســلطة 
حاليا واضحة التوجه نحو صناعة خفيفة ومتوســطة 
ال تســتهلك أمــواال طائلة وتتميز بســرعة التشــييد 
واإلنتــاج والمــردود وتلبيــة الحاجيــات للمواطنين 
وتشــغيل الشــباب ،وبالتالــي ربح الوقــت ومعالجة 
المشــاكل آنيا بدعم األمن الغذائــي وتوفير مناصب 
شــغل والتصديــر نحــو األســواق الخارجيــة ،وال 
يتأتى ذلك إال من خالل سياســة اســتثمارية متجددة 
تتــالءم مــع المعاييــر الدولية بعيدا عن كل أشــكال 
البيروقراطيــة التــي انهكــت ماضينــا االقتصــادي 

وخاصة فــي المجالين الفالحي والصناعي.
آخــر الــكالم..كل القــرارات الرامية الــى محاربة 
البيروقراطيــة والبطالة والدفــع بالتنمية الى األمام 
من خــالل تطبيق آليــات جديدة لتحرير المشــاريع 
االقتصاديــة والعمــل علــى  اســتئصال الســلوكات 
الباليــة، التي هيمنت على الواقع الى درجة صارت 
مــن ثوابت الحياة اليوميــة ،تجعلنا اال أن نكون من 
أشــد المتفائلين من أجل مســتقبل مشــرق يساهم في 
بنائه الجميع دون اســتثناء ،فقانون االستثمار الجديد 
وكــذا مبــادرة لم الشــمل وغيرها مــن اإلجراءات 
السياســية واالقتصادية يبدو أن ال هدف لها ســوى 
تعزيز الجبهة الداخلية سياســيا واقتصاديا لمواجهة 
التحديات الخطيرة المحدقة ببالدنا التي ال يستشــعر 

بها بشــكل عميق إال أصحاب الوعي والبصيرة .

                          نصرالديــن دربــال

قانون االستثمار 
وتحرير الفعل 

االقتصادي

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  تمكن، أول أمس عناصر الدرك الوطني 
بلديــة حمــادي كرومة في ســكيكدة من  ل ل
تفكيك شــبكة تضم 8 اشــخاص من بينهم 
فتاتين تراوحت أعمارهم ما بين »17، »40 
ســنة« ، ينحدرون من والية سكيكدة،كانوا 
قــد تورطوا في تشــكيل عصابــة إجرامية 
خطيــرة اختصوا في الدعــارة و المخدرات 
و حمل أســلحة محظــورة و بث الرعب في 

نفوس الساكنة.
يــة اإلعالم  يــة و بحســب بيان لخل و العمل
ــدرك الوطني في ســكيكدة، تأتي  ــادة ال قي ل
عقب معلومــات وردت إلى مصالح الدرك 
الوطني تفيد بوجود نشــاط مشبوه لعصابة 
مختصــة فــي اإلتجــار غيــر المشــروع 
بالمخــدرات وكــذا إنشــاء أوكار للدعــارة 
ببلديــة حمادي كرومة بدائرة ســكيكدة وتم 
توقيف ثمانية أشــخاص من بينهم فتاتين، 
تتراوح أعمارهم ما بين »17« إلى »40« 
ســنة، ينحــدرون من والية ســكيكدة ، كما 
أســفرت العملية  من حجز أســلحة بيضاء 
و  محظــورة  متنوعــة  و  عديــدة  ــة  ل متمث
مســدس صيد بحري ، باإلضافة إلى كمية 
من المخــدرات و  أقراص مهلوســة ، بكل 
مــن  حي 33 مســكن ، حي عــالوة طغان 
وحــي المالحة 02 بلدية حمــادي كرومة، 
يتم ،تكويــن ملف قضائي ضد المشــتبه  ل
فيهــم وتقديمهم أمــام الجهــات القضائية 
المختصــة بتهمــة حمــل أســلحة بيضاء 
دون مبــرر شــرعي، تحريض قاصر على 
الفسق والدعارة ،إنشاء وكر للدعارة ،حيازة 

مخدرات لغرض المتاجرة.
                                           نورالدين .ب

إحباط محاولة هجرة غري 
رشعية يف القل 

n تمكن، فجرأمس، عناصر حرس السواحل 
فــي القــل غربي والية ســكيكدة، من توقيف 
مجموعة من الشــباب، تراوحت أعمارهم ما 
بين 19 و 37 ســنة، من بينهم فتاتين كانوا 
على متن قارب خشــبي يســتعدون للهجرة 

الغير شرعية الى إيطاليا.
ــا المطلعة، فــإن عناصر  وحســب مصادرن
لفرقــة اإلقليمية بالقل كانوا  خفر الســواحل ل
ــوا على معلومات دقيقة بخصوص  قد حصل
وجود قارب خشبي يستعد لإلقالع في المياه 
االقليمية بكركرة ،حيث تم اتخاد كل التدابير 
الالزمة و اعتراض القارب و توقيف الشباب 
و تحويلهم الى ميناء القل، حيث تم التحقيق 
ــدرك الوطني في  معهم و تســليمهم لفرقة ال
نيابــة المختصة  انتظــار تقديمهــم امــام ال
لإلشــارة فإن الحراقة يتوزعــون بين بلديات 

والية سكيكدة و قسنطينة.
                                                 نورالدين. ب

تفكيك شبكة إجرامية 
مختصة يف الدعارة 

والمتاجرة بالمخدرات 
بحمادي كرومة 

يف سكيكدة  

توفيت يوم األحد، الممثلة القديرة شــافية 
ـــ »الال عيني« عن  بــودراع المعروفــة ب
عمــر ناهــز 92 ســنة، بعد صــراع طويل 

مع المرض.
ــة وممثلة ســنيمائية ومســرحية  ان هــي فن
ولدت في مدينة قســنطينة عاصمة الشرق 
الجزائري 22 أفريل عام 1930 تقمصت 
فنية في مسرح  عدة أدوار عبر مســيرتها ال
تلفزيــون  ال ــر  أو عب الجهــوي  قســنطينة 

الجزائري.
فــي  عينــي«  »الال  بشــخصية  عرفــت   
فنانة أن  مسلســل »الحريق اســتطاعت ال
تســجل اسمها بحروف من ذهب في تاريخ 
أداءهــا  مــن خــالل  ــة  الجزائري الســينما 
ــي أســندت  ت لــف األدوار ال المتميــز لمخت
لها في عدد من األفالم والمسلســالت التي 
ــر  ب يــرة حيــث تعت عكســت موهبتهــا الكب
فنانة شــافية بــودراع الرائدة فــي تمثيل  ال
ــة الالمعة الســيما تجســيدها  ي فن األدوار ال
ــي’’ فــي المسلســل  ن ــة عي لشــخصية ‘الل
الشــهير ‘’دار الســبيطار’’ المقتبــس مــن 
رواية محمــد ديب، الذي أخرجه مصطفى 
ــم الخارجون عن  ل ي قهــا فــي ف أل ــع. وت بدي
ــون الذي أثار ضجــة إعالمية كبيرة،  قان ال
وشــارك فــي مهرجــان كان وكان مرشــح 
فنانة  ــد ال يــل جائزة األوســكار في رصي ن ل
ــد من األفالم والمسلســالت ، وكانت  العدي
حقا »’أما شــجاعة« أعطت نفســا وإيقاعا 
مميزين ألعمالها التي أدتها مثل »الشــاي 

لرشــيد  ــي’  ت ل عائ و’شــرف  ــاع«  نعن وال
بوشــارب و«صرخــة الرجــال« لعكاشــة 
واألحمــر’  واألبيــض  و’المغتــرب  ــة  ت توي

زموري. لمحمد 
الرئيــس تبون يعزي عائلة الفقيدة 

ــد  ــد المجي ــة، عب وجــه رئيــس الجمهوري
ــة  ان فن ال ــة  ل لعائ ــة  تعزي رســالة  تبــون، 
ــي توفيت  ت المرحومة، شــافية بــوذراع، ال

أمس .
بالغ  يُت ب ّق ل ــة: »ت و جاء في رســالة التعزي
ــها،  ـ ــمغفور لها بإذن ربّ ـ ر نبأ وفاة ال ثّ أ ت ال
ْد  ــة شافية بوذراع، وق ـ ــانة المرحومـ ـ ـ نّ ف ال

اُؤُه َحّق. ق تلقى هللاَ ول ــا ل ن ت ارَق َف
ا نوّدُع  ن إنّ ــل، ف ل َج ــُمصاب ال ـ وأمــاَم هذا ال
فّن الجزائرّي، وقد  َل من ســماِء ال ــا أََف كوكًب
اني  نّ ٍة مــن ف لّ ــَة ث صَدَحــت المرحومــَة ُرفق

ــَر  عب ة  لّ ق المســت ــر  للجزائ األّول  ــِل  ي الرّع
ُركــِح المســاِرِح، وافتتَحــت بواكيَر اإلنتاج 
ــااًل  ــينمائّي، وكانــت مث ّس ــّي وال لفزيون تّ ال
ــا  بعًث يــن، وَم ان نّ ف ــال مــن ال ــًة ألجي ومدرَس
ــرام من ُجمهــور المتذّوقين على مّر  لالحت
انة  نّ ــة عيني” ف ســنوات طواٍل، فكانت “اللّ

انين العالميين. نّ ف ــة ال ن بحقٍّ من طي
ني  إنّ ُم رًضــا بقضاء هللا وقــدرِه، ف ســلّ وإذ نُ
ــة،  ــة عاّم يّ ن ف ــة وال ي قاف ثّ أعــّزي األســرة ال
ّز  ــمولى عـ ـ فقيدِة خاّصة، سائاًل ال وأهَل ال
ــته،  دهــا بمشــمول رحمـ ــّل أن يتغّم ـ وجـ
ــه، ويلهــم  ات ــردوس مــن جنّ ف ويســكنها ال
ــلوان، عّظم هللا  ّس الجميع جميل الّصبر وال

م. أجركم وأحسَن عزاءُك
يِه راِجُعون ا إل ا هلِل وإّن إّن

                                             ق ـ ث

كتبت اسمها بأحرف من ذهب يف سماء الفن  

وفاة أيقونة السينما الجزائرية شافية بوذراع عن عمر 92 سنة
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