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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

  بسبب خدمه في الجيش الفرنسي
إسقاط العهدة البرلمانية للنائب بخضرة محمد

من  الصحي  لألمن  الوطنية  الوكالة  وضعت 
مكلفة  خاصة  لجنة  العلمي  مجلسها  خالل 
في  وهذا  القردة  جدري  وباء  تطور  بمتابعة 
واإلنذار  والرصد  للمراقبة  مهامها  االطار 

حسبما أكد بيان للوكالة األربعاء
ان  الصحي  لألمن  الوطنية  الوكالة  أكدت  و 
حيواني  فيروسي  مرض  هو  القردة  جدري 
المصدر ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات 
وتشبه  نادر  وهو  والقردة.  القوارض  مثل 
صورة  حدة,  بأقل  ولكن  العيادية,  صورته 
التي سجلت في الماضي وتم القضاء  الجدري 
عليها بواسطة لقاح الجدري الذي توقف انتاجه 
سنة 1980 وبالنظر الى أن جدري القردة يأخذ 
طابعا عالميا يحاول العلماء فهم »سبب ظهور 
الفيروس الذي هو من عائلة الجدري و لكن أقل 
حول  مختلفة  سكانية  مجموعات  في  منه  فتكا 

العالم حسبما اوضح ذات المصدر.
وذكرت الوكالة أن االمر يتعلق بعدوى موجودة 
في حالة متوطنة في غرب إفريقيا ووسط إفريقيا 
مع زيادة في عدد الحاالت التي تم اإلبالغ عنها 
في هذه المناطق منذ سنة 2000 قبل أن تشير 
من  فتكا  وأقل  خفيفة  أعراض  ذو  مرض  انه 
الجسم  ينتقل عن طريق سوائل  الذي  الجدري 

والدم وإفرازات التقرحات الجلدية
المرض اوضحت  الى تطور   وخالل تطرقها 
يمكن  أنه  الصحي  لألمن  الوطنية  الوكالة 
على  ويتم  يوما   21 إلى   5 من  يتراوح  أن 
مرحلتين وهي مرحلة الغزو )5-0 أيام( تتميز 
الشديد  والصداع  والتعب  والقشعريرة  بالحمى 
والعضالت  الظهر  في  وآالم  الغدد  وتورم 
ومرحلة ثانية اندفاع جلدي أو طفح جلدي في 
غضون يوم إلى 3 أيام بعد بداية الحمى غالبا 
أجزاء  باقي  إلى  تنتشر  ثم  الوجه  تبدأ على  ما 

الجسم
الخاصة  أن  اللجنة  بيانها  في  الوكالة  وذكرت 
المكونة من  القردة  لمتابعة تطور وباء جدري 
4 أعضاء يرأسها البروفيسور كمال صنهاجي 

رئيس الوكالة الوطنية لألمن الصحي.
ربيع م

بعد إلغاء عضوية والده كمجاهد
في جيش التحرير

الحارس الدولي السابق 
نصر الدين دريد  يطالب 

رئيس الجمهورية بالتدخل

تمكن أفراد فرقة األبحاث للدرك الوطني بشلغوم 
العيد من حل مالبسات قضية اختالس مواد مدعمة 
المستورد  الصلب  القمح  )مادة  الدولة  طرف  من 
قيمتها  تبلغ  قنطار   2078.60 بـ  مقدرة  بكمية 
عدم  جزائري(،  دينار   12471600 المالية  
التبليغ عن جريمة في الوقت المالئم، تحويل مواد 
مدعمة عن مقصدها اإلمتيازي، اإلهمال الواضح 
المؤدي إلى تبديد أموال عمومية، إساءة استغالل 

الـوظيفـة وخيانـــة األمانــــة.
بناء على معلومات مؤكدة واردة إلى فرقة األبحاث 
للدرك الوطني بشلغوم العيد، مفادها وجود نقص 

بوادي  التخزين  وحدة  مستوى  على  القمح  مادة  في 
العثمانية، على الفور تم تشكيل فريق تحقيق والتنقُّل 
فورا إلى وحدة التخزين، مرفوقين بأفراد خلية الشرطة 
والمعاينة،  المراقبة  بعملية  القيام  أجل  من  التقنية، 
وذلك بالحضور الدائم لرئيس الوحدة التابعة لتعاونية 
الحبوب والبقول الجافة بميلة، ويتعلَّق األمر بالمسمى 
)ض-م(. بعد القيام بالمعاينات الالزمة على السجالت 
المواد  وخروج  )دخول  المخزون  وحالة  والوثائق 
والحبوب(، تبين وجود نقص في مادة القمح الصلب 

المستورد بكمية تقدر بـ 2078.60 قنطار، ليتم فتح 
كميات  إيداع  وصوالت  بمعاينة  بدءا  معمق  تحقيق 
المقدر  واإلطارات  العمال  جميع  الحبوب، سماع 
عددهم بـ 20 شخصا. بعد استكمال التحقيق تم تقديم 
محكمة  لدى  الجمهورية  وكيل  السيد  أمام  المعنيين 
قاضي  السيد  على  القضية  أحال  الذي  العيد،  شلغوم 
التحقيق، أين تم إيداع المسمى )ض-م( رئيس وحدة 
األمن  مسؤول  ووضع  العقابية  المؤسسة  التخزين 

تحت الرقابة القضائية.
محمد ب

الدرك يفكك خيوط قضية اختالس خطرية بميلة  

مدير وحدة التخزين لتعاونية الحبوب والبقول الجافة 
بوادي العثمانية رهن الحبس

نداء  تبسة   والية  ابن  لخضر  دريد  المجاهد  عائلة  رفعت 
البالد  في  األول  الجمهورية  القاضي   السيد  رئيس  إلى 
عبد  المجيد تبون  ووزير المجاهدين شكوى طالبين فيها 
فتح تحقيق وكشف حقيقة ما تعرض له المجاهد المرحوم 
المجاهد  تاريخ  على  بالحاقدة  وصفوها  ألطراف  ظلم  من 
شرق  ،ومناطق  تبسة  بوالية  والخاص  العام  يعرفه  الذي 

البالد  .
وحسب الوثائق المسلمة لنا من طرف أرملته السيدة احسن 
خيرة وابنه الحارس الدولي السابق نصر الدين دريد والتي 
تؤكد ان المجاهد عضو من أعضاء جيش التحرير الوطني 
الوثائق  حسب  الوطني  التحرير  لجبهة  المدنية  والمنظمة 
المسلمة من طف وزارة المجاهدين والتي تؤكد عضويته في 
المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من الفترة الممتدة 
بين 1955 الى 1962 ومعترف به كمسبل من 1960 
الى 1962 وهذا بقرار من اللجنة الوطنية  ويضيف ابنه 
بقرار  بقليل  تفاجأ  وفاته  قبل  ان  والده  دريد  نصرالدين 
وفاته  ولرد  الى  ادت  اين أصيب بصدمة  العضوية  الغاء 
االعتبار عليه بشهادات رفقاء من جيش التحرير والمنظمة 
المدنية لجبهة التحرير الوطني وشهادات موثقة تبين فعال 
بما يدع اي مجال للشك في عمل المرحوم بجيش التحرير 
خالل  الوطني  التحرير  لجبهة  المدنية  والمنظمة  الوطني 

الفترة الممتدة من سنة 1955 الى غاية 1962 تاريخ .
المعاشات  صندوق  من  إشعار  تلقى  وفاته  قبل  المرحوم   
طالبه من خاللها الصندوق الوطني للمعاشات وكالة والية 
تبسة بتسديد مبالغ مالية وعند االستفسار عن السبب قيل له 
لقد تم الغاء عضويتك من جيش التحرير الوطني والمنظمة 
شهادات  كل  ورغم  الوطني  التحرير  لجبهة  المدنية 
المسؤولين بجيش التحرير والمنظمة المدنية وكذا الوثائق 
المسلمة اال انها كانت صدمة عنيفة للمجاهد المرحوم اين 
قام  بإعادة كل مستحقاته إلى الصندوق الوطني للمعاشات 
دينار الن  ماني مدي  والله  لهم » حسابنا عند ربي  قائال 
على  مازالوا  معي  شاركوا  ومن  جيدا  يعرفني  الجميع 
جهوية  بطريقة  لإلهانة  أتعرض  ان  يعقل  فهل  الحياة  قيد 
كالم  اخر  كان   « الوكيل  ونعم  الله  حسبي   « وعنصرية 
للمرحوم حسب أرملته  ليفارق الحياة جراء الصدمة التي 
الدين  نصر  الدولي  الحارس  ابنه  ويطالب    . لها  تعرض 
دريد وأرملته أحسن خيرة بتدخل السيد رئيس الجمهورية 
قرار  مالبسات  في  تحقيق  وفتح  المجاهدين  وزير  والسيد 

االلغاء الذي وصفوه بالظالم واالنتقامي.
هواري غريب مصيبة أخرى بعد كورونا 

بدون تعليق

استحداث لجنة خاصة 
لمتابعة تطور وباء 

جدري القردة

وافق نواب المجلس الشعبي الوطني على طلب وزارة العدل السقاط العهدة البرلمانية للنائب عن الجالية 
بخضرة محمد.

وصوت 259 نائبا بـ”نعم” على الطلب مقابل 79 نائبا رفضوا الطلب، في حين تم احتساب 56 ورقة 
الشعبي  المجلس  لمكتب  الماضي  أفريل   6 يوم  بطلب  تقدمت  العدل  وزارة  أن  اإلشارة  وتجدر  ملغاة. 

الوطني السقاط العهدة البرلمانية بحكم القانون للنائب بخضرة محمد.
وجاء في تقرير أعدته لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني أن النائب اعترف بانتمائه لجيش 
في  المهني  مساره  في  الجزء  هذا  يذكر  لم  أنه  وقال  عسكري  كممرض  األجنبي  اللفيف  ضمن  أجنبي 
الحدود  األجنبي خارج  الفيلق  بهذا  أنه خدم  اعترف  كما  ذلك مهما  يرى  يكن  لم  للترشح ألنه  تصريحه 

التي خدم جيشها.
هذه  أخفى  المعني  كون  للتصويت  وإحالته  البرلمانية  العهدة  اسقاط  طلب  قبول  في  اللجنة  واستندت 
النيابية ال تحمل أي  الصفة  اسقاط  الوقائع في طلب  بالترشح وأن  المعلومات األساسية خالل تصريحه 
الدولة  إلى  منتسبيه  والء  يجعل  أجنبي  جيش  إلى  اإلنتماء  أن  أيضا  وبالنظر  كيدية،  أو  سياسية  صبغة 

المعنية بما في ذلك اكتسابهم فعليا هوية تلك الدولة.
ق ـ و



ــد  ــد المجي ــة، عب التقــى رئيــس الجمهوري
ــة  تبــون، األربعــاء، بممثليــن عــن الجالي
ــن  ــوم األول م ــي الي ــا ف ــة بايطالي الوطني
ــره  ــن نظي ــوة م ــد بدع ــذا البل ــه له زيارت

ــا. ــيرجيو ماتاري س
الرئيــس  جمــع  الــذي  اللقــاء  وجــاء 
هامــش  علــى  الجاليــة  عــن  بممثليــن 
زيــارة دولــة التــي يقــوم بهــا إلــى إيطاليــا 

ــا  ــيرجيو ماتاري ــره س ــن نظي ــوة م بدع
الجمهوريــة  رئيــس  اســتمع  وقــد   ,
الجاليــة  واقتراحــات  انشــغاالت  إلــى 

بإيطاليــا. المقيمــة  الجزائريــة 
ــد  ــد المجي ــة عب ــس الجمهوري ــى رئي وألق
تبــون التحيــة علــى أعضــاء الســفارة 
اســتقبالهم  لــدى  بإيطاليــا،  الجزائريــة 

إيــاه، بمطــار رومــا الدولــي.

حــل  قــد  الجمهوريــة،  رئيــس  كان  و 
برومــا فــي إطــار زيــارة دولــة إلــى 
إيطاليــا تــدوم ثاثــة أيــام بدعــوة مــن 
ســيرجيو  الســيد  االيطالــي,  الرئيــس 

ماتاريــا
تبــون  الرئيــس  اســتقبال  فــي  وكان   
بمطــار رومــا الدولــي ليوناردو دا فنشــي 
والتعــاون  الخارجيــة  الشــؤون  وزيــر 

الدولــي اإليطالــي, لويجــي دي مايــو, 
وســفير الجزائــر بإيطاليــا وأعضــاء مــن 
الســلك الديبلوماســي العربــي واإلفريقــي 
ايطاليــا  و خصصــت  برومــا  المعتمــد 
ــة  ــن ســاحها الجــوي لمرافق ــن م مقاتلتي
ترحيبــا  الرئاســية,  للطائــرة  شــرفية 

بالرئيــس تبــون
 ويرافــق رئيــس الجمهوريــة خــال هــذه 
الزيــارة وفــد وزاري يتكــون مــن وزيــر 
الشــؤون الخارجيــة والجاليــة الوطنيــة 
والمناجــم,  الطاقــة  وزيــر  بالخــارج, 
وزيــر األشــغال العموميــة, وزيــر النقــل, 
المنتــدب  والوزيــر  الثقافــة,  وزيــرة 
لــدى الوزيــر األول المكلــف باقتصــاد 
المعرفــة والمؤسســات الناشــئة وســيلتقي 
ــة  ــن الجالي ــراد م ــة بأف ــس الجمهوري رئي
ــا لاســتماع  ــة المقيمــة فــي إيطالي الوطني
الــى انشــغاالتهم واقتراحاتهــم , وتكتســي 
ــا  ــى إيطالي ــة إل ــس الجمهوري ــارة رئي زي
أواصــر  تمتيــن  فــي  خاصــة  أهميــة 
ــات  ــز العاق ــة, وتعزي ــة التاريخي الصداق
الثنائيــة, فــي عديــد المجــاالت, وبخاصــة 
رؤيــة  ضمــن  االقتصــادي,  الجانــب 
بعــث  إلــى  تهــدف  للرئيســين,  جديــدة 
والتعــاون  للحــوار  جديــدة  ديناميكيــة 
الجاريــن  البلديــن  بيــن  االســتراتيجي, 
بيــان  بــه  أفــاد  حســبما  والصديقيــن, 

ســابق  لرئاســة الجمهوريــة.
ربيع ـ م

3عين على الحدث الخميس 26 ماي 2022 م
الموافق لـ 25 شوال 1443 هـ

يف اليوم األول من زيارته لروما

الرئيس تبون يلتقي الجالية الجزائرية 
المقيمة بايطاليا

أكــد وزيــر الشــؤون الخارجيــة والجاليــة الوطنيــة 
يــوم األربعــاء،  بالخــارج، رمطــان لعمامــرة، 
ــي مشــروع  ــا فاعــا ف ــر ســتكون طرف ان الجزائ
الجميــع  مناشــدا  إفريقيــا،  ازدهــار  و  تكامــل 
العمــل لجعــل القــارة »قــوة ديناميكيــة« علــى 
ــوم  ــبة ي ــرة بمناس ــال لعمام ــة. وق ــاحة الدولي الس
إفريقيــا : »فلنتشــارك معــا االحتفــال بانتصاراتنــا 
ــا :  ــا أيض ــارة«، مضيف ــعوب الق ــر ش ــي تحري ف
بالتحديــات  الجماعــي  وعينــا  معــا  »لنتشــارك 
التــي يجــب مواجهتهــا فــي ســبيل تحقيــق إفريقيــا 
ــا  ــا مواطنوه ــلمية، يقوده ــرة، س ــة، مزده متكامل
ــة«. ــاحة الدولي ــى الس ــة عل ــوة ديناميكي ــل ق وتمث
الـــ60 الســتقالها،  الذكــرى  أنــه »فــي  وأكــد 
ــي،  ــا اإلفريق ــورة بانتمائه ــر الفخ ــتكون الجزائ س
ــي  ــا ف ــا فاع ــى، طرف ــت مض ــن أي وق ــر م أكث

هــذا المشــروع الكبيــر والحضــاري«.
ق ـ و

خالل لقاء مديره العام توفيق حكار بوفد 
من الكونغو

مجمع سوناطراك يؤكد استعداده 
لدعم الرشيك الكونغويل من خالل 

التكوني ونقل الخربة
 

أكــد الرئيــس المديــر العــام لمجمع »ســوناطراك« 
ــريك  ــم الش ــع لدع ــتعداد المجم ــكار اس ــق ح توفي
الكونغولــي مــن خــال التكويــن ونقــل الخبــرة 
فــي مجــال المحروقــات حســبما افــاد بــه االربعــاء 

بيــان للمجمــع.
 و جــاء هــذا التأكيــد خــال لقــاء جمــع الســيد 
حــكار بمقــر المديريــة العامــة للمجمــع بوفــد مــن 
ــات  ــر المحروق ــه وزي ــو ترأس ــة الكونغ جمهوري
لجمهوريــة الكونغــو الرئيــس الحالــي لمؤتمــر 
منظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول )أوبــك( برونو 
جــان ريتشــارد إيتــوا حيــث تطــرق الطرفــان إلــى 
عــدة جوانــب تمــس مجــاالت الشــراكة باألخــص 

ــان. ــف البي ــاز يضي ــرول والغ ــي مجــال البت ف
ســمح  اللقــاء  ان  المصــدر  ذات  اوضــح  و   
للطرفيــن بمناقشــة الخبــرة التــي يمكــن أن تقدمهــا 
ســوناطراك فــي ميــدان البحــث واالستكشــاف عــن 
المحروقــات وتطويــر الحقــول والتكريــر وإنتــاج 
كمــا  المســال  الطبيعــي  والغــاز  الغــاز  ونقــل 
ســمحت المناســبة للوفــد الكونغولــي يقــول البيــان 
باالطــاع علــى فــرص و مجــاالت التعــاون فــي 
ميــدان التكويــن المتخصــص بالمعهــد الجزائــري 
ــد  ــث أك ــوناطراك حي ــع س ــع لمجم ــرول التاب للبت
الســيد حــكار اســتعداد المجمــع لدعــم الشــريك 
الكونغولــي مــن خــال التكويــن ونقــل الخبــرة 
فــي مجــال المحروقــات. كمــا اكــدت ســوناطراك 
ــن  ــة بي ــات االقتصادي ــد العاق ــا تســعى لتوطي انه
ــة  ــلطات العمومي ــتراتيجية الس ــذ اس ــن وتنفي البلدي
االســتثمارية خــارج الحــدود الســيما فــي مجــاالت 
الصناعــة البتروليــة والغازيــة وتحويــل ونقــل 

المحروقــات.
قــام  الكونغولــي  الوفــد  أن  البيــان  اشــار  و 
الصناعيــة  للمنشــآت  ميدانيــة  زيــارات  بعــدة 
ــة  ــة الصناعي ــتوى المنطق ــى مس ــوناطراك عل لس
ألرزيــو باإلضافــة إلــى مركــز البحــث والتطويــر 
وكــذا المعهــد الجزائــري للبتــرول ببومــرداس 
مضيفــا ان هــذه الزيــارات واللقــاءات مكنــت مــن 
االطــاع علــى الفــرص الثريــة المتاحــة للشــراكة 

المســتقبلية بيــن الطرفيــن.
ــوا  ــي برئاســة الســيد إيت ــد الكونغول يذكــر أن الوف
قــام, منــذ الســبت الفــارط, بزيــارة الــى الجزائــر 

دامــت خمــس أيــام.
ربيع م

بمناسبة يوم إفريقيا

لعمامرة يؤكد أن الجزائر 
ستكون طرفا فاعال يف مرشوع 

تكامل وازدهار القارة

ــا  ــر و ايطالي ــن الجزائ ــة بي ــات االقتصادي ــت العاق عرف
تطــورا ملحوظــا خــال الســنوات األخيــرة، و هــذا بفضــل 
المشــاريع االســتثمارية و االتفاقيــات االقتصاديــة المبرمــة 
بيــن البلديــن و التــي ســمحت للجزائــر بــأن تكــون الشــريك 
االقتصــادي األول بالنســبة إليطاليــا فــي القــارة اإلفريقيــة 

و فــي منطقــة الشــرق األوســط و شــمال إفريقيــا.
و بلغــت المبــادالت التجاريــة بيــن البلديــن, بفضــل قربهمــا 
مســجلة   ,2021 ســنة  دوالر  مليــار  الجغرافــي, 8,5 
ارتفاعــا كبيــرا مقارنــة بســنة 2020 حيــث بلغــت قرابــة 
ــة  ــارة و ترقي ــام وزارة التج ــب أرق ــار دوالر, حس 6 ملي

الصــادرات.
و مــن جهتهــا, بلغــت الصــادرات الجزائريــة نحــو ايطاليــا 
ــارب  ــا يق ــات( م ــي المحروق ــا ف ــل خصوص ــي تتمث )الت
بلغــت  حيــن  فــي   ,2021 ســنة  دوالر  مليــار   6,24
ــا  ــون اساس ــي تتك ــد )الت ــذا البل ــن ه ــر م واردات الجزائ
مــن الماكينــات و المــواد البتروليــة المكــررة و المــواد 

الكيميائيــة و المــواد الحديديــة( 2,26 مليــار دوالر.
ــل المشــاريع المنجــزة  ــق باالســتثمارات, تمث ــا يتعل و فيم
ــدور  ــة و ل ــا للشــراكة القوي ــاال حي ــة مث ــي مجــال الطاق ف

ــا  ــات بالنســبة إليطالي ــوق للمحروق ــورد موث ــر كم الجزائ
ــة. ــود طويل ــذ عق من

ــر المتوســط  ــر للبح ــا العاب ــع ايطالي ــاز م ــوب الغ ــا أنب أم
ســنة  منــذ  البلديــن  يربــط  الــذي  و   ,)Transmed(
ــدر ب  ــداد تق ــدرة ام ــك ق ــس, فيمتل ــرورا بتون 1983 م

33,15 مليــار متــر مكعب/الســنة.
ــذي  ــي, ال ــو متي ــم انريك ــذا اس ــاز ه ــوب الغ ــل انب و يحم
يعتبــر مؤســس الصناعــة البتروليــة االيطاليــة و مناضــل 
مناهــض لاســتعمار و صديــق الثــورة الجزائريــة, حيــث 
مكعــب  متــر  مليــار  بتصديــر 14,8  للجزائــر  ســمح 
ــادة  ــا ســنة 2020, بزي ــاز الطبيعــي نحــو ايطالي مــن الغ
ــة بســنة 2019, ممــا صنــف  ــة مقارن ــدر ب 12 بالمئ تق
ــدر  ــة بحصــة تق ــورد للســوق االيطالي ــي م ــر كثان الجزائ

ب 22 بالمئــة.
ــد بـــ 9  ــذا البل ــاز المصــدرة نحــو ه ــات الغ ســترتفع كمي
مليــار متــر مكعب/ســنويا ابتــداء مــن 2024/2023، 
مــن خــال االتفــاق الموقــع فــي 11 أبريــل المنصــرم 
بالجزائــر العاصمــة بيــن الرئيســين المديريــن العاميــن 

لمجمعــي ســوناطراك وإينــي.

وإنتــاج  تصديــر  لنشــاطات  بالنســبة  كذلــك  واالمــر 
ــات, إذ أنجــزت الشــركتان باشــتراك اكتشــافات  المحروق
مهمــة للبتــرول الخــام والتزمتــا تمامــا فــي مجــال االنتقــال 
الشمســية  الطاقــة  فــي  مشــاريع  بتطويــر  الطاقــوي 
الحيــوي  والوقــود  والهيدروجيــن  )الكهرو-ضوئيــة( 

وغيرهــا مــن مــوارد الطاقــات المتجــددة.
ــراكة  ــذه الش ــيع ه ــى توس ــا إل ــر وإيطالي ــح الجزائ وتطم

لتشــمل مجــاالت النشــاطات األخــرى.
ويتعلــق األمــر خصوصــا بالصناعــة الميكانيكيــة والفاحة 

والتعليــم العالــي والســياحة والثقافة.
وتتطلــع الجزائــر إلــى االســتفادة مــن التجربــة اإليطاليــة 
ــاء  ــطة وبن ــرة والمتوس ــات الصغي ــاالت المؤسس ــي مج ف
الســفن والصناعــة الصيدالنيــة وتكنولوجيــات اإلعــام 

ــة. ــات القديم ــم البناي ــذا ترمي واالتصــال وك
ــدد  ــى ان ع ــارة إل ــدر اإلش ــة، تج ــال المقاوالتي ــي مج وف
المؤسســات اإليطاليــة المتواجــدة فــي الجزائــر يفــوق 
ــرى  ــة الكب ــغال العمومي ــي األش ــط ف ــة تنش 200 مؤسس

والماكينــات. والتجهيــزات  والصناعــة 
ق ـ و

حركية متميزة يف العالقات االقتصادية للبلدين

أكــدت الجزائــر والســودان علــى ضرورة 
ــاري  ــال التج ــي المج ــاون ف ــف التع تكثي
علــى  الطرفــان  واتفــق  واالقتصــادي 
تشــجيع جهــود األمــم المتحــدة إليجــاد 
حــل للصــراع فــي الصحــراء الغربيــة 
والتوافــق حــل دعــم مســار المصالحــة 

لتســوية األزمــة الليبيــة .
لجنــة  انعقــاد  خــال  ذلــك  وجــاء 
 – الجزائريــة  السياســية  المشــاورات 
الســودانية فــي دورتهــا الثالثــة يومــي 
بالجزائــر  الجــاري  مــاي  و23   22
ــر  ــي جــرت أشــغالها بمق ــة، والت العاصم
برئاســة  الخارجيــة  الشــؤون  وزارة 
للبلــدان  العــام  المديــر  بيــن  مشــتركة 
ــن  ــور الدي ــفير ن ــوزارة، الس ــة بال العربي

خنــدودي، ومديــر إدارة الشــؤون العربيــة 
بــوزارة الخارجيــة الســودانية، الســفير 
ــا  ــم خاله ــوالد، وت ــم ب المنصــور إبراهي
الثنائــي  التعــاون  عاقــات  اســتعراض 
وآفــاق تعزيزهــا فــي شــتى المجــاالت 
وكــذا القضايــا اإلقليميــة والدوليــة ذات 
يتعلــق  وفيمــا  المشــترك.  االهتمــام 
تنــاول  والدوليــة،  اإلقليميــة  بالمســائل 
ــا، حيــث أكــدا  ــان األزمــة فــي ليبي الطرف
علــى ضــرورة اعتمــاد الحــوار السياســي 
الخافــات  لتســوية  كأســلوب  الشــامل 
تنظيــم  وأهميــة  الليبييــن  الفرقــاء  بيــن 
ــم  ــات ودع ــد المؤسس ــات وتوحي االنتخاب
لحمايــة  الوطنيــة،  المصالحــة  مســار 
ســيادة ليبيــا ووحــدة أراضيهــا وضــرورة 

ســحب المرتزقــة والمقاتليــن األجانــب 
مــن األراضــي الليبيــة، مــع التأكيــد علــى 
أهميــة دور آليــة دول الجــوار فــي مرافقــة 

األشــقاء الليبييــن لتجــاوز األزمــة.
وبخصــوص قضيــة الصحــراء الغربيــة، 
جهــود  تشــجيع  علــى  الطرفــان  اتفــق 
األمــم المتحــدة إليجــاد حــل للصــراع 
ــة  ــي القضي ــة، وه ــراء الغربي ــي الصح ف
لألمــم  الرابعــة  اللجنــة  فــي  المســجلة 
النــزاع،  طرفــي  ودعيــا  المتحــدة، 
ــة البوليســاريو،  ــة وجبه ــة المغربي المملك
للتوصــل  المفاوضــات  اســتئناف  إلــى 
ــرعية  ــق الش ــادل وف ــم وع ــل دائ ــى ح إل
الدوليــة وبمــا يضمــن الســلم واالســتقرار 
فــي المنطقــة. وحــول موضوعــي ســد 

ــة الســاحل،  النهضــة والوضــع فــي منطق
ــى أن  ــق عل ــى التواف ــان إل ــص الطرف خل
ومصــر  الســودان  بيــن  المفاوضــات 
وأثيوبيــا هــي أفضــل الســبل للتوصــل 
التفــاق ملــزم ينظــم عمليــة مــلء وتشــغيل 
ســد النهضــة بمــا يكفــل حقــوق جميــع 

األطــراف بشــكل عــادل ومنصــف.
بــذات  الجزائــري،  الوفــد  قــدم  كمــا 
ــوص  ــر بخص ــة الجزائ ــبة، مقارب المناس
الوضــع فــي منطقــة الســاحل القائمــة على 
ــة،  ــي المنطق ــي ف ــل األجنب ــض التدخ رف
العملياتيــة  األركان  لجنــة  دور  مبــرزا 
فــي  تمنراســت،  ومقرهــا  المشــتركة، 

التعــاون بيــن الــدول األعضــاء.
ربيع م 

خالل انعقاد لجنة المشاورات السياسية بني البلدني

الجزائر والسودان توكدان  تكثيف التعاون والتوافق حول ليبيا
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الوطني  للجيش  مفارز  تمكنت 
منفصلة  عمليات  في  الشعبي, 
 4 توقيف  من  الوطني  التراب  عبر 
اإلرهابية  للجماعات  دعم  عناصر 
لإلرهابيين,  مخبأ  وتدمير  وكشف 
أكثر  أدخال  محاولة  إحباط  مع 
عبر  المخدرات  من  قنطار   11 من 
لهذه  تاجرا   56 وتوقيف  المغرب 
في  األربعاء  جاء  ما  السموم حسب 
الوطني  للجيش  ياتية  عمل حصيلة 

الشعبي.
 وأوضح ذات المصدر أنه في سياق 
في  المبذولة  المتواصلة  الجهود 
مكافحة اإلرهاب ومحاربة الجريمة 

نفذت  أشكالها,  بكل  المنظمة 
الوطني  للجيش  ومفارز  وحدات 
من  الممتدة  الفترة  خالل  الشعبي, 
عديد  الجاري   ماي    24 إلى   18
نتائج  عن  أسفرت  التي  العمليات 
االحترافية  مدى  تعكس  نوعية 
العالية واليقظة واالستعداد الدائمين 
التراب  كامل  في  المسلحة  لقواتنا 
أنه  إلى  الحصيلة  وأشارت  الوطني 
أوقفت  اإلرهاب,  مكافحة  إطار  في 
 4 الشعبي  الوطني  للجيش  مفارز 
اإلرهابية  للجماعات  دعم  عناصر 
التراب  عبر  منفصلة  عمليات  في 
ودمرت  كشفت  حين  في  الوطني, 

للجماعات  مخبأ   أخرى  مفرزة 
تقليديتي   02 وقنبلتين  اإلرهابية 
الصنع وكمية من الذخيرة وأغراض 

بليدة والبويرة. أخرى بكل من ال
محاربة  عمليات  إطار  وفي   
الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود 
آلفة  التصدي  إلى  الهادفة  الحثيثة 
أوقفت  ببالدنا,  بالمخدرات  االتجار 
الوطني  للجيش  مشتركة  مفارز 
مختلف  مع  بالتنسيق  الشعبي, 
الناحيتين  بإقليمي  األمن,  مصالح 
 14 ثالثة,  وال ثانية  ال العسكريتين 
جنسية  من   3 منهم  مخدرات  تاجر 
إدخال  محاوالت  وأحبطت  مغربية 

المخدرات عبر  كميات ضخمة من 
 11 ب  تقدر  المغرب,  مع  الحدود 
الكيف  من  كيلوغرام   13 و  قنطارا 
 42 توقيف  تم  حين  في  المعالج, 
وضبط  آخرين  مخدرات  تاجر 
المادة  نفس  من  كيلوغرام   164
خالل  مهلوس  قرص  و260074 
النواحي  عبر  مختلفة  عمليات 

العسكرية األخرى.
مفارز  أوقفت  أخرى,  جهة  من   
من  بكل  الشعبي  الوطني  للجيش 
مختار  باجي  وبرج  تمنراست 
 120 وتندوف,  وجانت  قزام  وعين 
و88  مركبة   15 وضبطت  شخصا 
مولدا كهربائيا و60 مطرقة ضغط 
ومعدات  المتفجرات  من  وكميات 
تستعمل  أخرى  وتجهيزات  تفجير 
تنقيب غير المشروع  في عمليات ال
 3 توقيف  تم  حين  في  الذهب,  عن 
و  صيد  بنادق   7 وضبط  أشخاص 
38 قنطارا من مادة التبغ, وهذا بكل 
من الوادي وبسكرة وباتنة وسطيف 
محاوالت  الحدود  حراس  أحبط  كما 
الوقود  من  كبيرة  كميات  تهريب 
تقدر ب 14772 لتر بكل من تبسة 

والطارف وسوق أهراس
حراس  أحبط  آخر,  سياق  في   
غير  هجرة  محاوالت  السواحل 
وأنقذوا  الوطنية  نا  بسواحل شرعية 
64 شخصا كانوا على متن قوارب 
تقليدية الصنع, فيما تم توقيف 440 
جنسيات  من  شرعي  غير  مهاجرا 

مختلفة عبر التراب الوطني.
 ربيع م 

الخميس 26 ماي 2022 م
الموافق لـ 25 شوال 1443 هـ

أوقف أربعة عنارص دعم لإلرهاب 

الجيش يحبط إدخال 11 قنطارا من 
المخدرات المغربية إلى التراب الوطني

خالل استقبال وفدا عنه من طرف األمني العام للوزارة

وزارة الصحة والمكتب
اإلقليمي لمنطقة مينا 

المعني بالمخدرات يعربان عن 
استعدادهما لتعزيز الرشاكة

قانون  نص  أن  زغدار  أحمد  الصناعة  وزير  أكد 
االستثمار الجديد من شأنه إعطاء حرية وضمانات أكبر 
للمستثمرين الوطنيين واألجانب لتجسيد استثماراتهم. 

الجزائر:سناء-م 
وأوضح بيان لوزارة الصناعة، أمس، أن الوزير زغدار  
أمس،  بمقر الوزارة، رئيس مجلس التجديد االقتصادي، 
كمال مولى، و تطرق مع ورئيس هذه المنظمة ألرباب 
فيما  السيما  الجزائر  في  األعمال  مناخ  إلى  العمل، 
الذي  الجديد،  االستثمار  قانون  مشروع  بأثر  يتعلق 
مرافقة  في  الوزراء،  مجلس  في  مؤخرا  عليه  صودق 
اقتصادية  حركية  وإعطاء  والمؤسسات  المستثمرين 

وصناعية جديدة. 
أهم  اإلطار،  هذا  في  تنال  الوزير  أن  بيان  ال أضاف 
الوكالة  بدور  يتعلق  فيما  القانون  مشروع  توجهات 
لحماية  آلية  إنشاء  االستثمار،  لترقية  الجزائرية 
إنشاء  الجمهورية،  رئاسة  لدى  توضع  المستثمرين 
لمحاربة  االستثمار  بإجراءات  تتعلق  رقمية  منصة 
االستثمار،  ملفات  دراسة  آجال  وتقليص  البيروقراطية 

وأيضا تسيير العقار الصناعي. 
كما تطرق  الجانبان إلى بعض اإلجراءات المتخذة مؤخرا 
االستثمارية  المشاريع  عن  العراقيل  برفع  والمتعلقة 

العالقة وترخيص استيراد معدات وخطوط اإلنتاج التي 
تم تجديدها والمنتظر منها في الدفع بالقطاع الصناعي 
والقطاعات االقتصادية األخرى وكذا ما يخص تسيير 

العقار الصناعي. 
لقانون  الجديد  النص  أن  الصناعة  وزير  اعتبر  و 
أكبر  وضمانات  حرية  إعطاء  شأنه  من  االستثمار  
للمستثمرين الوطنيين واألجانب لتجسيد استثماراتهم. 
 من جانبه، أعرب مولى عن ارتياحه لمضمون مشروع 
االعتبار  بعين  أخذ  الذي  الجديد  االستثمار  قانون 

مقترحات أرباب العمل بعد إشراكهم في إعداده. 
س-م

استقبل رئيس مجلس التجديد االقتصادي الجزائري

فيما وضعت الجزائر الملف من صميم أولوياتها

السفرية األمريكية تشيد بجهود الجزائر يف مكافحة 
جريمة املتاجرة باألشخاص

االتجار  من  للوقاية  الوطنية  اللجنة  رئيس  أكد 
مرابط,  الغني  عبد  ومكافحته,  باألشخاص 
ومكافحة  الوقاية  وضعت  الجزائر  أن  األربعاء, 
من  وذلك  أولوياتها  في صميم  بالبشر  االتجار 
كما   , واإلجراءات    اآلليات  من  جملة  خالل 
أوبين,   مور  إليزابيث  األمريكية  السفيرة  ثمنت 
طرف  من  المبذولة  الجهود  السياق  نفس  في 
الحكومة الجزائرية في مجال معاقبة المتاجرين 

باألشخاص.
دورة  أشغال  انطالق  بمناسبة  مرابط,  وقال    
تكوينية حول تطوير آلية إلحالة ضحايا اإلتجار 
الجيدة  والممارسات  الخبرات  تبادل  باألشخاص 
أن  رحال«,  اللطيف  »عبد  المؤتمرات  بقصر 
أشكال  كل  ومكافحة  الوقاية  وضعت  الجزائر 
من  أولوياتها  صميم  في  بالبشر  االتجار 
المتعلقة  واإلجراءات  اآلليات  من  جملة  خالل 
أن  شأنها  من  التي  والمؤسسات  بالنصوص 
وحماية  القضائية  والمالحقة  الوقاية  في  تسهم 
الضحايا مع السهر في كل األحوال على حماية 

وضمان حقوق اإلنسان
 ويرى  مرابط أن جريمة االتجار بالبشر ظاهرة 
نسبيا  وحديثة  الجزائري  المجتمع  عن  غريبة 
بمعناها المعاصر, إال أن الجزائر ليست بمنأى 
االتفاقيات  كل  على  صادقت  فقد  لهذا  عنها, 
اتفاقية  فيها  بما  الصلة  ذات  الدولية  والمواثيق 
األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة 
لألوطان وبروتكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار 
كما  واألطفال  النساء  وخاصة  باألشخاص 
المتحدث--  --يضيف  ايضا  الجزائر  صادقت 
لسنة   16-249 رقم  الرئاسي  المرسوم  على 

اللجنة  بإنشاء وتنظيم وتشغيل  المتعلق   2016
باألشخاص  اإلتجار  من  للوقاية  الوطنية 
رئيس  وصاية  تحت  والموضوعة  ومكافحته 
واعتبارها  بالغة  ال ألهميتها  بالنظر  الوزراء, 
مسؤولة عن وضع سياسة وطنية وخطة عمل في 
مجال الوقاية ومكافحة االتجار بالبشر وحماية 

الضحايا.
اللجنة  أن  إلى  صلة,  ذي  سياق  في  أشار,  كما 
الوطنية أنهت إعداد مشروع تمهيدي تم إرساله 
على  عرضه  قبل  للحكومة  العامة  األمانة  إلى 

البرلمان بغرفتيه من أجل المصادقة عليه
 من جانبها, ثمنت السفيرة األمريكية بالجزائر, 
المبذولة  الجهود  أوبين,  مور  إليزابيث  السيدة 
من طرف الحكومة الجزائرية في مجال معاقبة 
المتاجرين باألشخاص وكشف هويتهم والوقاية 
الورشة  هذه  تنظيم  أن  الى  مشيرة  الجرائم,  من 
تدعيم  أجل  من  بالغة  أهمية  يكتسي  التكوينية 
الشراكة بين الحكومات ومختلف والفاعلين في 
استراتيجية  اقتراح  بهدف  اإلنسان  مجال حقوق 

منهجية لحماية الساكنة األكثر ضعفا.
األمم  لمكتب  اإلقليمية  الممثلة  قالت  بدورها,   
المتحدة اإلقليمي المعني بالمخدرات والجريمة 
للشرق األوسط وشمال إفريقيا, السيدة كريستينا 
بنة  ل يشكل  الورشة  هذه  انعقاد  أن  ألبرتين, 
يمتد على ثالث سنوات  إلطالق مشروع وطني 
باألشخاص  المتاجرة  ومكافحة  الوقاية  حول 
ويحفز المكتب اإلقليمي ايضا على بناء شراكة 
العميق  التزامها  أثبتت  التي  الجزائر  مع  متينة 

لمكافحة هذه الظاهرة الدولية.
ربيع م

الحق  عبد  الصحة,  لوزارة  العام  األمين  أكد 
وشمال  األوسط  للشرق  اإلقليمية  والممثلة  سايحي 
بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  لمكتب  إفريقيا 
األربعاء,  ألبرتين,  كريستينا  السيدة  الجريمة,  و 
مجاالت  بتوسيع  شراكتهما  لتعزيز  الطرفين  استعداد 
بيان  به  أفاد  ما  حسب  الخبرات,  وتبادل  التعاون 

للوزارة
عن  وفدا  استقباله,  خالل  و  أنه  بيان  ال وأوضح   
بالمخدرات  المعني  المكتب اإلقليمي )لمنطقة مينا(, 
األمين  أعرب  ألبرتين,  السيد  برئاسة  والجريمة, 
لتعاون  ل القطاع  استعداد  عن  الصحة  لوزارة  العام 
وتبادل  الدعم  حيث  من  األممية  الهيئة  هذه  مع 
الضوء  تسليطه  معرض  وفي  التعاون   و  الخبرات 
المجال  هذا  في  الجزائر  أحرزته  الذي  التقدم  على 
يعانون من  إدماج من  أهمية  السيد سايحي على  أكد 

الفئة. هذه  تهميش  وتفادي  اإلدمان 
تداعياتها  و  بالبشر  االتجار  جريمة  إلى  تطرق  كما 
لتدفق  ل نظرا  العالم  في  القلق  تثير  أصبحت  التي 
يتابع  بلدان,  عدة  تشهده  الذي  للمهاجرين  الهائل 
الجزائري  الجانب  أبرز  الخصوص,  وبهذا  بيان.  ال
من  العقلية  الصحة  يخص  فيما  المبذولة  الجهود 
الذين  لألشخاص  الصحية  الرعاية  توفير  أجل 
الرعاية  مراكز  إنشاء  خالل  من  اإلدمان  من  يعانون 
بلغ  والتي  الوطن  واليات  بمعظم  الجوارية  الصحية 
استشفائية جهوية  و)04( مصالح  44 مركزا  عددها 
متخصصة في اإلدمان. كما عرج أيضا على جوانب 
المتحدة  األمم  مكتب  مع  الحالي  المشترك  التعاون 
االتجار  مجال  في  والجريمة  بالمخدرات  المعني 
بالبشر و بوجه أخص تكوين موظفي الصحة خاصة 
ضحايا  على  التعرف  أجل  »من  الحدودية  بالمناطق 
يضيف  بهم«,  التكفل  في  والمشاركة  الظاهرة  هذه 

ذاته المصدر 
سرورها  عن  ألبرتين  السيدة  عبرت  جهتها  من   
مسؤولين  عدة  بلقاء  لها  سمح  الذي  الجزائر  بزيارة 
المخدرات  بمكافحة  مرتبطة  متعددة  قطاعات  من 
الشراكة  مجاالت  توسيع  لمناقشة  بالبشر  واالتجار 
المسار  عند  بالمناسبة,  ووقفت,  القائمة  التعاون  و 
ومكتب  الجزائر  بين  يجمع  الذي  الهام  التعاوني 
حسب  والجريمة,  بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم 

ما أورده بيان وزارة الصحة.
م  ربيع 



5عين على الحدث الخميس 26 ماي  2022 م
الموافق لـ 25 شوال 1443 هـ

مختصون في علم الفيروسات واألوبئة يحذرون:    

الجزائر ليست بمنأى عن انتشار فيروس
 »جدري القردة«

n  حــذر مختصــون فــي علــم الفيروســات 
واألوبئــة، من إمكانية وصــول فيروس »جدري 
القــردة« للجزائر، و اعتبروا أن الجزائر ليســت 
بمنـــأى عنــه، خصوصا مــع انتشــار الفيروس 
ب19 دولة، ودعوا إلى »تشــكيل خاليا للمراقبة 
في جميع أنحاء البالد« وشددوا على  »الوقاية« 

التي تعد أفضل طريقة لحماية. 
الباحث في علم الفيروسات، محمد ملهاق:

جدري القردة أقل شدة وخطورة من فيروس 
الجدري المعروف

 وفي هــذا الصدد قال البيولوجي الســابق بمخابر 
التحاليــل الطبيــة وباحــث فــي علم الفيروســات، 
محمــد ملهــاق، إن مــرض جــدري القــردة، أقل 
شــدة وخطورة مــن فيروس الجــدري المعروف،  
وأضاف أن مرض جدري القردة، أول مرة يخرج 
من منطقته بهذا الشــكل والســرعة، وأشار إلى أن 
الفيروس والمرض لــدى الحيوان يصبح وباء في 

حال أصبح لديه قابلية االنتقال بين البشر. 
وأوضح ملهــاق، أمس، خالل نزولــه ضيفا على 
بخصــوص   أنــه  أوناليــن«،  »الشــعب  منتــدى 
أعراض جدري القردة، فهي تظهر على الشخص 
المصاب  وتبدأ في اليوم األول من اإلصابة، وفي 
مرحلتــه األولى تكون لديه أعراض مثل الصداع، 
التضخم في الغدد اللمفاوية، أما في المرحلة الثانية 
تظهر على الجلد والبشرة طفح جلدي وحويصالت 
تحتوي على ســائل، وأشار إلى أن مدة الشفاء من 

المرض يكون تلقائيا يكون بعد 15 يوما. 
أمــا عــن الفئــات األكثــر عرضــة للعــدوى بهذا 
المرض، كشف البيولوجي السابق، أن األشخاص 
األكثــر عرضــة، الذيــن لديهــم مناعــة ضعيفــة 

وأصحاب األمراض المزمنة، األطقم الطبية.... 

وفيما يتعلق بكيفية العدوى بمرض جدري القردة، 
قال ملهاق إنه ينتقل عن االتصال المباشــر ويمكن 
ينتقــل عن طريــق اللعاب بكميــات كبيرة، أو عن 
طريق تناول الشــخص للحوم الحيوانات المصابة 
بالمــرض، لكن في الوقت ذاته طمأن المتحدث أن 

انتشاره صعب. 
وعــن تاريــخ وموطن المرض، كشــف ملهاق أن 
فيــروس جــدري القــردة اكتشــف ألول مــرة في 
الدنمــارك بمخبر للقــردة، وهو فيــروس حيواني 
المنشأ انتقل من الحيوان إلى اإلنسان سنة 1970 
بدولــة الكونغــو، وأضــاف أن جــدري القردة من 
عائــالت األمــراض الجدريــة، يســتوطن إفريقيا 
الوســطى والغربية، وســجل وبائين سنتي 1996 

و1997. 
أما عن نســبة الوفيــات، فقال المتحــدث ذاته، إن 
نسبة الوفيات بهذا المرض، حسب سالالت إفريقيا 
الغربية تتراوح بين 1 إلى 2 بالمائة، وفي ســاللة 
حوض الكونغو وصلــت إلى 10 بالمائة في زمن 

الوباء. 
وبخصوص كيفية الكشف عن اإلصابة بالمرض، 
أوضح ملهاق، أنه باإلمكان أن يكون هناك حاالت 
 »PCR« إصابة دون أعراض للمرض، وتحاليل
بإمكانها الكشــف عــن المرض، وقــال أن تحاليل 
»PCR« وهي من أحــدث التحاليل التي توصل 
إليها العلم المخبري بإمكانها الكشف عن اإلصابة. 
وذكــر ملهاق أنه باإلمــكان أن تكون هناك حاالت 
إصابة تخفي األعراض، لذا يبقى التشــخيص عن 
طريــق تحاليل األنف من بيــن الطرق الناجعة في 

الكشف المبكر عن المرض. 
وطرح الباحث في علم الفيروســات الدكتور محمد 
ملهاق، تســاؤالت بشــأن انتشــار فيروس جدري 
القــردة فــي 19 دولــة، في ظرف وجيــز مقارنة 
بتركيبتــة الجينية المســتقرة، وبخصوص توســع 

انتشــار الفيروس، قال ملهــاق:« يبقى ذلك واردا 
بالنظر للتجارب المســجلة في كوفيد 19 ونســخه 

المتحورة..« 
وتســاءل قائــال:« إنه من بين عالمات االســتفهام 
المطروحــة، مــا تعلــق بانتشــار جــدري القردة 
خارج منطقة وســط إفريقيا وغربها، وهي منطقة 
يستوطنها الفيروس منذ سنوات..فانتشار الفيروس 
فــي 19 دولة يبقى مبهمــا، خاصة أن األبحاث لم 
تســجل إلى غاية اآلن تغير في التركيبة الجينية ما 

قد يرافقه تغييرات في االنتشار والخطورة«. 
وعــن احتماالت توســع الفيــروس وانتشــاره في 
دول أخــرى ، أشــار المتحــدث إلــى التجــارب 
الســابقة في انتشــار فيروس كوفيد- 19 والنســخ 
المتحــورة، بدايــة مــن ظهور الفيــروس األصلي 
بمدينة يوهــان الصينية وتوســع رقعته إلى أغلب 
دول العالــم، واألمر تكرر في ظهور متحور دالتا 
بالهنــد وأوميكرون بجنوب افريقيا: كل هذه الدول 
بعيــدة عن الجزائر، غير أن وصول الفيروس إلى 

الجزائر كان مسألة وقت«. 
ويقــول ملهــاق أن جدري القــردة ليس لــه لقاح، 
لكن أثبتت الدراســات الوبائيــة أن 85 بالمائة من 
األشــخاص الذين لقحوا ضد الجدري المعروف لم 
يصابــوا بجدري القدرة، كما أن الشــفاء منه يكون 

تلقائيا. 
 األخصائي في األمراض المعدية إلياس 

أخموك:
الجزائر ليست استثناًء

من جانبه، حّذر األخصائي في األمراض المعدية 
إليــاس أخموك، من أن الجزائر ليســت في منأى 
عن انتشــار حاالت جــدري القردة، بعد تســجيل 

العشرات منها في عّدة دول من العالم. 
وقــال أخاموك في تصريح للقنــاة اإلذاعية الثالثة 
، أمــس، أنه مــع ظهور هذه األمــراض المعدية، 
من الضروري تشــكيل خاليــا للمراقبة في جميع 
أنحــاء البالد، وأكد على أّن الوقاية هي »الســالح 
األول ضــد األوبئــة، بما في ذلك جــدري القرود 

الذي أصبح يهّدد العالم«. 
وقــال فــي هــذا الصدد:«يجب علينــا تثبيت نقاط 
المراقبة على مســتوى الحدود الجوية، مثلما فعلنا 
لمواجهــة كورونا. ويجب أيضــا تدريب العاملين 

الصحيين على التعامل مع هذا المرض«. 
وحول الشائعات المتداولة حول ظهور األمراض 
المعديــة، اعتبر أخاموك أنــه »ليس من الطبيعي 
أن نقــول إن هذه الفيروســات تصنعها المعامل«، 
وتابــع يقول:«هذه االدعــاءات تتطلّب الكثير من 
اإلمكانــات، إلجــراء تحقيقــات متعّمقة من خالل 

التتبع الجيني إلثبات هذه المزاعم أو نفيها«. 

n رفضــت  محكمة ســيدي امحمد 
أمس األربعاء الدعاوي االســتعجالية 
التــي رفعها رجال األعمــال المتابعين 
فــي قضايــا الفســاد لوقف إجــراءات 
تنفيــذ الحجــوز وتعويــض الخزينــة 

العمومية.
وقضى القسم االستعجالي لدى محكمة 
ســيدي امحمد بعدم التأسيس ومواصلة 
إجــراءات تنفيــذ الحجــوز وتعويض 
العموميــة، طبقــا لألحــكام  الخزينــة 
النهائيــة الصادرة عن مختلف الجهات 
القضائية الممهورة بالصيغة التنفيذية.

األعمــال  رجــال  مــن  عــدد  وكان 

المتابعيــن في ملفات الفســاد قد رفعوا 
األســبوع الفــارط دعاوى اســتعجالية 
الحجــوز  تنفيــذ  إجــراءات  لوقــف 
وتعويــض الخزينــة العموميــة، طبقا 
لألحكام النهائية الصادرة عن الجهات 
القضائية، والتــي تحمل صيغة تنفيذية 
وهي أحكام صادرة عن درجات أخيرة 
مــن التقاضي بعد إعادة محاكمات هذه 
القضيــة على إثر الطعــون التي قدمها 
المتابعيــن في هــذه القضايا ذات صلة 
بالفساد المالي واالقتصادي خالل نظام 

الحكم السابق .
                                     ربيع م 

مواصلة تنفيذ األحكام بمربر عدم التأسيس

محكمة سيدي أمحمد ترفض وقف إجراءات 
تنفيذ حجوزات أمالك رجال األعمال 

المتابعني يف قضايا الفساد

الجنايــات  محكمــة  أدانــت   n
االســتئنافية بمجلس قضاء الجزائر 
العاصمــة ليلــة أمس  وزيــر العدل 
الســابق الطيب لوح بثالث سنوات 
ســجنا نافذا بتهمــة التحريض على 
التحيز وســوء اســتغالل الوظيفة، 
فيما تم منح البراءة لشقيق الرئيس 
الســابق ومستشــاره الخاص سعيد 

بوتفليقة .
كمــا ألزمت هيئــة المحكمــة وزير 
العدل الســابق بدفــع 200 الف دج 
غرامــة ماليــة وتبرئتــه مــن تهمة 
رســمية  محــررات  فــي  التزويــر 
واصــدرت رئيســة الجلســة حكمــا 
يقضي بتســليط عقوبة ســنتين سجنا 
نافذا و200 الف دج غرامة في حق 

المفتش العام الســابق لوزارة العدل, 
الطيب بلهاشم بتهمة التحريض على 
التحيــز وســوء اســتغالل الوظيفــة 
وتبرئته هو أيضا من جناية التزوير 
في محــررات رســمية ,كما قضت 
ذات المحكمة ببراءة كل من الســعيد 
بوتفليقة شــقيق و المستشــار السابق 
لرئيــس الجمهوريــة الراحــل عبــد 
العزيز بوتفليقة ورجل األعمال علي 

حداد
 واصدرت نفــس الحكم  البراءة في 
حــق األمين العــام الســابق لوزارة 
العدل لعجين زواوي والقضاة مختار 
بلحراج ســماعون ســيد أحمد وخالد 
البــاي المحامي درفــوف مصطفى 
والمترشحة السابقة لتشريعيات مايو 

2017, مريم بن خليفة.
التمــس النائــب العــام لــدى محكمة 
الجنايــات اإلســتئنافية  لدى مجلس 
قضــاء الجزائــر، اإلثنيــن، توقيــع   
عقوبــة  10 ســنوات ضــد الوزير 
الســابق للعــدل الطيــب لــوح، و7 

ســنوات حبســا نافذا في حق كل من 
المفتش العام الســابق لوزارة العدل 
بــن هاشــم الطيــب واألميــن العام 
السابق لذات الوزارة لعجين زواوي 

وبن خليفة مريم.
وكان النائــب العــام لمجلس قضاء 
الجزائر  التمس عقوبة  5 ســنوات 
حبســا نافــذا في حق كل من شــقيق 
الرئيــس الراحــل الســعيد بوتفليقة 
ورجــل األعمــال ورئيــس منتــدى 
رجال األعمال ســابقا علــي حداد، 
مليــون  مقدرهــا  ماليــة  وغرامــة 
غرامة مالية مقابل عام حبســا نافذا  
وغرامــة 500 ألــف دينار في حق 
كل مــن وكيــل الجمهورية لســيدي 
التحقيــق  وقاضــي  ســابقا  أمحمــد 
القطــب الجزائــي لــذات المحكمــة 
ورئيس مجلس قضاء الجزائر سابقا  
والمحامي درفوف فيمــا تم التماس 
10 ســنوات في حق وزيــر العدل 

السابق الطيب لوح.
                              ربيع م 

فيما تمت إدانة الطيب لوح بـ 3 سنوات سجنا

الرباءة للسعيد بوتفليقة

القطــب  محكمــة  أجلــت   n
الجزائي المتخصص في القضايا 
األربعــاء،  يــوم  الســيبرانية، 
محاكمة الدركي الســابق محمد 

عبد هللا إلى يوم 15 جوان. 
ويأتي قــرار التأجيل بطلب من 
المتهــم  الســتخراج  المحكمــة 
بســبب تعذر ربط االتصال بـــه 

من سجن البليدة العسكري.
ويتابــع الدركــي الســابق الذي 
تســملته الجزائر من اسبانيا في 
هذه القضية بجنحــة إهانة هيئة 
نظامية بغرض ترويج معلومات 
كاذبة والمســاس بسالمة الوطن 
وعرض وترويج منشورات من 
شأنها المساس بالوحدة الوطنية.
وأصــدرت محكمــة بئــر مراد 

 21 فــي  بالعاصمــة  رايــس 
مارس الماضــي مذكرة توقيف 
دولية ضد الدركي السابق الفار 
إلــى أوروبا رفقة 3 أشــخاص 

آخرين.
وتســلمت الجزائــر محمــد عبد 
هللا من الســلطات اإلسبانية بعد 
صــدور مرســوم ترحيــل إلى 
الجزائر يوم 20 أوت الماضي، 

ليتم إيداعه الحبس المؤقت.
محمــد  أن  اإلشــارة  وتجــدر 
عبــد هللا كان ينتمي إلى ســالح 
الــدرك الوطنــي وفــر منــذ 3 
ســنوات حامال معــه فيديوهات 
التقطها أثناء انتمائه إلى أسراب 

الطيران لقيادة الدرك الوطني.
                             ق ـ و

تأجيل محاكمة الدركي السابق 

محمد عبد اهلل

الجزائر:سناء-م 
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أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  قال 
القارة  أن  األربعاء،  يوم  غوتيريش، 
اإلفريقية هي »موطن األمل« نظرا ألن 
عددا كبيرا من الشباب يتواجد في دولها، 
مؤكدا في ذات الوقت على أهمية التغلب 
حتى  القارة  تواجه  التي  التحديات  على 

الكاملة. إمكانياتها  من  االستفادة  يمكن 
مركز  أورده  لما  وفقا   - ذلك  جاء 
بعثها  رسالة  في   - المتحدة  األمم  أنباء 

افريقيا«  »يوم  بمناسبة  أمس  غوتيريش 
منظمة  ميالد  تاريخ  يصادف  الذي 
ماي   25 ال  ذات  اإلفريقية  الوحدة 

1963 )االتحاد االفريقي حاليا(.
اإلفريقية  القارة  أن   ، غوتيريش  واعتبر 
عددا  ألن  نظرا  األمل«  »موطن  هي 
دولها،  في  يتواجد  الشباب  من  كبيرا 
مشرقا  غدا  تنتظر  القارة  أن  إلى  مشيرا 
التجارة  منطقة  مثل  مبادرات  ظل  في 

الشمول  وعقد  اإلفريقية،  القارية  الحرة 
ومجموعة  للمرأة،  واالقتصادي  المالي 
يتبناها  التي  الطموحة  المقترحات 
لتغيير   2063 ألجندة  اإلفريقي  االتحاد 

اللعبة. قواعد 
لألمين  المتفائلة  الرسالة  من  وبالرغم 
غوتيريش،  أشار  المتحدة،  لألمم  العام 
تمنع  متعددة  تحديات  »هناك  أن  إلى 
إمكاناتها،  بكامل  االستفادة  من  إفريقيا 

)كوفيد19-(وتأثيرها  جائحة  وهي 
إلى  اإلفريقية  االقتصادات  على  المدمر 
لم  التي  والصراعات  المناخ  تغير  جانب 

تحل وأزمة الغذاء الحادة«.
التغذية  عام   2022 عام  إعالن  ومع 
األمين  حث  اإلفريقي،  االتحاد  قبل  من 
على  العالم  دول  المتحدة،  لألمم  العام 
»التعاون معا تضامنا مع جميع األفارقة 
الغذاء  وليصبح  الغذائي  األمن  لتعزيز 
في متناول كل شخص«، مضيفا »يجب 
إلنهاء  جهودنا  تكثيف  أيضا  علينا 
العالمي  المالي  النظام  وإصالح  الوباء 
الحروب  ووقف  المناخ  تغير  ووقف 

والصراعات«.
المتحدة  لألمم  التابعة  الهيئات  بأن  وأفاد 
أدوارا  لعبت  اإلفريقية،  الدول  في 
للميثاق  األساسية  القيم  نشر  في  رئيسية 
من  اإلنسان  لحقوق  العالمي  واإلعالن 
االجتماعية  التنمية  إلى  واألمن  السالم 
لثبت  اإلقليمي،  والتكامل  واالقتصادية 

األمم المتحدة أنها شريك ال غنى عنه.
بالتعهد  حديثه  غوتيريش،  واختتم 
بمواصلة دعم المنظمة لألفارقة، والوفاء 
بوعد جعل أفريقيا قارة ينعم فيها الجميع 

باالزدهار.
الذي  افريقيا  يوم  إحياء  اليوم  ويتم 
الوحدة  منظمة  تأسيس  مع  يتزامن 
االتحاد  باسم  حاليا  المعروفة  اإلفريقية، 
القارة  دول  تسعى  وقت  في  اإلفريقي، 
الصحية  التحديات  لمواجهة  جاهدة 
الغذائي والسلم وغيرها. الملحة واألمن 
ق ـ د

األمني العام لألمم المتحدة أنطونيو غوترييش:

القارة اإلفريقية »موطن األمل«
رغم التحديات المتعددة

قال وزير البترول والطاقة والمعادن عبد السالم 
الموريتانية  االستراتيجية  إن  صالح  محمد  ولد 
أهداف أساسية  إلى تحقيق  الطاقة ترمي  لتطوير 
إلى  الموريتانيين  المواطنين  نفاذ  ضمان  منها 
الكهرباء في أفق 2030، ورفع نسبة النفاذ إلى 
ما يقارب %100 في المناطق  الحضرية بحلول 

عام 2024.
وأضاف ولد محمد صالح خالل كلمته االفتتاحية 
في ندوة حول »استراتيجيات الطاقة والمعادن«، 

نظمت 
بنواكشوط إن طموح موريتانيا الطاقوي مهما بدا 
صعبا يظل في حيز الممكن، نظرا إلى أن موارد 
ترليون   100 من  بأكثر  تقدر  الغازية  موريتانيا 
متر مكعب، وكونها تمتع بموارد هائلة من الطاقة 

الشمسية والهوائية تقدر بـ4000 جيغاوات.
المنظمة  الندوة  خالل  صالح  محمد  ولد  وأردف 
وبناء  الطاقوي  التحول  »تسريع  شعار:  تحت 
صناعة معادن خضراء في موريتانيا«، أن هذه 
االستراتيجة تأتي في ضوء احتياطات هائلة كذلك 

من الحديد تقدر بأكثر من 1.5 مليار طن.
التحول  مسار  أن  إلى  صالح  محمد  ولد  وأشار 
الطاقوي في موريتانيا سيجري وفق مراحل، تبدأ 
تطوير  مرحلة  وهي   ،2027 إلى   2022 من 
 ،2030 إلى  و2027  والغاز،  النفط  موارد 
وهي مرحلة توطيد وتوسيع مشاريع الغاز، وبدء 
برامج إدخال تقنيات الحد من الكربون، وبدء تنفيذ 

مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق.
أما ابتداء من 2030 وما بعدها - يضيف الوزير 
- فستكون مرحلة تطوير واسع النطاق لألمونياك 

وإنتاج الهيدروجين األخضر في موريتانيا.
الذي حضره  النشاط  البترول خالل  وزير  وقال 
الرئيس محمد ولد الغزواني والرؤساء التنفيذيون 
دابليو  وسي  وكوسموس،  كينروس،  لشركات 
لشركة التنفيذي  الرئيس  ونائب  وشاريوت،  بي، 
BP  إنه من المحتمل أن تبلغ مشاريع الغاز في 
موريتانيا ذروتها في مرحلة ما بعد عام 2030.
ق ـ د

موريتانيا تعمل من أجل 
وصول كل مواطنيها إىل 

الكهرباء يف أفق 2030

العالمية  الشبانية  التنسيقية  عضو  أكد 
ممثال  الغربية،  الصحراء  مع  للتضامن 
محمود  الفلسطيني  العربية،  المنطقة  عن 
تأسيسها  تم  التي  التنسيقية  أن  أبو زبيدة، 
من  ستناضل  الجاري،  األسبوع  بداية 
اجل استقالل الصحراء الغربية و تصفية 
إفريقيا،  في  مستعمرة  آخر  من  االحتالل 

وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية.
في  األربعاء  يوم  زبيدة  ابو  وأضاف 
الجزائرية،  األنباء  لوكالة  تصريح 
تضم  التي  الدولية،  التنسيقية  هذه  أن 

العالم،  دول  شبانية من مختلف  منظمات 
ستكون »فضاء آخر يدعم نضال الشعب 

الصحراوي في سبيل تمكينه من حقه في 
تقرير المصير و نيل الحرية واالستقالل، 
كما ستعمل على التحسيس بشرعية كفاح 
القضية  عدالة  و  الصحراوي،  الشعب 
المغيبة عن العالم العربي، بسبب التضليل 

الذي يمارسه نظام االحتالل المغربي«.
التنسيقية،  هذه  ستعمل  ذلك،  جانب  الى 
وفقه، على »إسناد القضية الصحراوية من 
الناحيتين القانونية والنقابية، و كذا فضح 
جرائم االحتالل المغربي، الذي يخرق كل 
المواثيق الدولية، بتواطؤ مع بعض القوى 

االستعمارية«.
اإلعالن  تم  انه  الى  يشار 
التنسيقية  تأسيس  عن 
للتضامن  العالمية  الشبانية 
الغربية  الصحراء  مع 
خالل  الفارط  االحد  يوم 
الندوة  أشغال  اختتام 
للتضامن  الشبانية  الدولية 
الصحراوي  الشعب  مع 
والتي  العادلة،  وقضيته 
عقدت بوالية بوجدور بمخيمات الالجئين 

الصحراويين.

 12 العالمية  الشبانية  التنسيقية  وتضم 
التنظيمات  لمختلف  ممثلين  عضوا، 
الشبانية من مختلف دول وقارات العالم، 
الوعي  زيادة  على  العمل  إلى  وتهدف 
بقاع  مختلف  في  الصحراوية  بالقضية 
والمساندة  الدعم  من  مزيد  وحشد  العالم 
المحافل  في  الصحراوي  الشعب  لصالح 
الحقوقي  الناشط  وابرز  الدولية. 
االحتالل  بين  الشبه  أوجه  الفلسطيني، 
حيث  الصهيوني،  واالحتالل  المغربي 

اعتبرهما »وجهان لعملة واحدة«.
وأوضح في هذا االطار أن »كالهما يمعن 
ممارسة  و  االنسان  حقوق  انتهاك  في 
من  يناضلون  مدنيين عزل،  بحق  جرائم 
الكريم،  و  الحر  العيش  في  حقهم  اجل 
القضيتين  إلفراغ  يسعيان  أنهما  كما 
و  عليهما  التعتيم  و  العربي  عمقهما  من 
ممارسة مختلف انواع التضليل السياسي 

و االعالمي«.
األساليب  إلى  المتحدث  ذات  أشار  كما 
من  االحتاللين،  لكال  االستعمارية 
»انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ترقى 
استهداف  و  اإلنسانية،  ضد  جرائم  الى 

الناشطين، و تعذيب االسرى في السجون، 
الفصل  جدار  إقامة  و  الثروات،  وسرقة 
و  جائر،  حصار  فرض  و  العنصري، 
خرق المواثيق الدولية، والتعتيم اإلعالمي 
األراضي  هذه  في  يحدث  ما  كل  على 

المحتلة«.
يستعملها  التي  األساليب  ان كل  أكد  لكنه 
الغربية  الصحراء  في  المغربي  االحتالل 
الشعب  تمسك  امام  نفعا  تجدي  لن 
الصحراوي بحقه في استكمال سيادة دولته 
على جميع األراضي المحتلة، مضيفا ان 
»تصفية االستعمار من الصحراء الغربية 
هو  مثلما  تماما  فقط،  وقت  مسألة  تبقى 
يصر  الذي  الفلسطيني  الشعب  مع  الحال 

هو اآلخر على تحرير أراضيه«.
»استقواء  زبيدة  ابو  محمود  واستنكر 
الصهيوني،  الكيان  مع  بالتطبيع  المغرب 
على  المزعومة  سيادته  فرض  لمحاولة 
استقرار  وضرب  الغربية،  الصحراء 
الجزائر، عبر جلب كيان معادي لها على 
حدودها، و أيضا للعبث بأمن و استقرار 

كل القارة اإلفريقية، و نهب ثرواتها«.
ق ـ د

التنسيقية الشبانية العالمية للتضامن مع الصحراء الغربية:

النضال سيتواصل حتى تصفية االحتالل من آخر مستعمرة يف إفريقيا

بهدف كبح االرتفاع الكبري يف األسعار

ليبيا تحظر عىل األجانب 
المقيمني مزاولة جميع 

األنشطة التجارية 
بالتجزئة والجملة

  
قررت وزارة االقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة 
جميع  مزاولة  حظر  ليبيا،  في  المؤقتة  الوطنية 
غير  على  بالجملة  أو  بالتجزئة  التجارية  األنشطة 

الليبيين.
ونص القرار، الذي حمل رقم 508 لسنة 2022 
أن مكاتب الحرس البلدي ومكاتب التفتيش العمالي 
وجميع الجهات الضبطية ستتولى اتخاذ اإلجراءات 

القانونية حيال ما يجري ضبطه من مخالفات.
األعمال  هذه  ممارسة  حظر  على  القرار  وشدد 
تحديدا على األجانب، وهي عمليات البيع والشراء 
واستئجار  الغير،  عن  بالنيابة  أو  كانت  مباشرة 
والقيام  ألنفسهم،  التجارية  والمحالت  المخابز 

بأعمال الوساطة العقارية.
الكبير  االرتفاع  إلى  القرارات  هذه  أسباب  وتعود 

في األسعار وانتشار ظاهرة االحتكار.
ق ـ د

مهاجرين  يقل  مركب  غرق  في  مفقودا   70 من  أكثر 
قبالة سواحل تونس انطلق من ليبيا

أفادت وكالة »فرانس برس« نقال عن خفر السواحل بأن أكثر من 70 شخصا فقدوا جراء غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل 
تونس انطلق من ليبيا. وأعلن خفر السواحل في تونس أن 76 شخصا يعتبرون في عداد المفقودين إثر غرق مركب قبالة السواحل 

التونسية الشرقية بعدما أبحر من مدينة زوارة الليبية وعلى متنه 100 مهاجر.
وأكد الناطق الرسمي باسم خفر السواحل، حسام الدين الجبابلي، أنه »تم انقاذ 24 مهاجرا فيما عمليات البحث جارية عن باقي 

المفقودين قبالة سواحل محافظة صفاقس )جنوب-شرق( حيث غرق القارب المطاطي ليلة االثنين«.
ق ـ د
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السلبية  االقتصادية  التبعات  من  يتعافى  العالم  يكد  لم 
من جراء أزمة كورونا حتى ضربت العالم العديد من 

األزمات التي عصفت باقتصاده.
سالسل  مشكلة  ظهور  األزمات  تلك  أبرز  بين  ومن 
اإلمداد مرورا بموجات التضخم العاتية وانتهاء بالحرب 

الروسية على أوكراني
وحضرت تلك األزمات االقتصادية المتتالية بقوة على 
دافوس،  في  السنوي  العالمي  االقتصادي  منتدى  أجندة 
دفع  الذي  األمر  الماضي  اإلثنين  يوم  أعماله  بدأ  الذي 
إلى  فيه  المشاركين  االقتصاديين  الخبراء  من  العديد 

التحذير من خطر حدوث ركود عالمي.
المستشار  نائب  هابيك،  روبرت  قال  اإلطار  هذا  وفي 
األلماني، »لدينا ما ال يقل عن أربع أزمات متضافرة: 
تضخم مرتفع، وأزمة طاقة، وفقر غذائي، وأزمة مناخ. 
واحدة  أزمة  على  ركزنا  إذا  المشكالت  حل  يمكننا  ال 
فقط«. وأضاف، خالل حلقة نقاش في المنتدى، »لكن 
إذا لم يتم حل أي من المشكالت، أخشى حقاً أننا سنواجه 

ركوداً عالمياً له تأثير هائل في االستقرار العالمي«.
الماضي  الشهر  قد خفض  الدولي  النقد  وكان صندوق 
توقعاته للنمو العالمي للمرة الثانية هذا العام، ووصف 

واضح  »خطر  بأنهما  والتضخم  أوكرانيا  في  الحرب 
وقائم« للعديد من البلدان.

المنتدى  في  أعمال  ورجال  سياسيون  قادة  ويجتمع 
أعلى  التضخم  بلوغ  خلفية  على  العالمي  االقتصادي 
بما  الرئيسة،  االقتصادات  في  عقود  خالل  له  مستوى 
في ذلك الواليات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، وتسببت 
زيادات األسعار في تقويض ثقة المستهلكين واضطراب 
األسواق المالية العالمية، ما دفع البنوك المركزية، بما 
إلى  األميركي،  االتحادي  االحتياطي  مجلس  ذلك  في 

رفع أسعار الفائدة.
النفط  أسواق  على  التداعيات  أدت  نفسه،  الوقت  في 
الذي  أوكرانيا  على  الروسي  الهجوم  بسبب  والغذاء 
مكافحة  إغالق  وعمليات  )شباط(،  فبراير  في  بدأ 
إلى  نهاية واضحة  »كوفيد19-« في الصين من دون 

تفاقم التشاؤم.
تعتيم التوقعات

األوروبي  المركزي  البنك  رئيسة  حذرت  جانبها،  من 
يسيران في  والتضخم  النمو  أن  كريستين الغارد، من 
اتجاهين معاكسين، إذ تكبح ضغوط األسعار المتزايدة 

النشاط االقتصادي وتدمر القدرة الشرائية لألسر.

أنها  األوكرانية   - الروسية  الحرب  تثبت  »قد  وقالت، 
يؤدي  »قد  وأضافت  المفرطة«.  للعولمة  فاصلة  نقطة 
ذلك إلى أن تصبح سالسل التوريد أقل كفاءة لفترة من 
تكلفة  ضغوط  ويخلق  االنتقالية،  الفترة  خالل  الوقت، 

أكثر استدامة على االقتصاد«.
ومع ذلك، وعدت الغارد بشكل أساس برفع سعر الفائدة 
في جويلية وسبتمبر لكبح التضخم، حتى لو كان ارتفاع 

تكاليف االقتراض سيؤثر في النمو.
من جانبها قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا 
المالية  والظروف  الحرب  »إن  دافوس،  في  جورجيفا 
األكثر شدة، وصدمات األسعار، في األغذية على وجه 
على  التوقعات  تعتيم  إلى  بوضوح  أدت  الخصوص، 
أساس شهري منذ ذلك الحين، على الرغم من أنها لم 

تتوقع ركوداً بعد«.
األزمة  من  الناجم  االقتصادي  العبء  أن  حين  وفي 
األوكرانية يتردد صداه بشدة في أوروبا، فإن االقتصاد 
األمريكي هو الذي يعاني أكبر ضغوط األسعار، إذ قفز 
الصفر  قرب  مستويات  من  المستهلكين  أسعار  مؤشر 
قبل عامين إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً عند 8.5 

في المئة خالل مارس.
وتحرك مجلس االحتياطي االتحادي في وقت سابق هذا 
الشهر باإلعالن عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة خالل 
المركزي  البنك  باول رئيس  22 عاماً. وأشار جيروم 
األمريكي إلى زيادات مماثلة بواقع نصف نقطة مئوية 
فإن  ذلك،  ومع  األقل،  في  المقبلين  االجتماعين  في 
لم  الزيادات  من  بمزيد  وتوقعات  الفائدة  أسعار  ارتفاع 
تضعف بعد إنفاق المستهلكين وسوق العمل النشط في 

الواليات المتحدة.
زيادة في الطلب

وقال أنتوني كابوانو، الرئيس التنفيذي لشركة ماريوت 
إنترناشونال، »لم نلحظ ذلك في أعمالنا حتى اآلن. ال 

تزال هناك زيادة سريعة في الطلب«.
وما زال من المتوقع أن تشهد األسواق الناشئة الرئيسة، 
بما في ذلك الصين، نمواً هذا العام، حتى لو كان بوتيرة 

أبطأ مما كان متوقعاً في السابق.
الجديد  التنمية  بنك  رئيس  ترويخو،  ماركوس  وقال 
الذي أسسته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب 
أفريقيا، »إن البنك ال يزال يتوقع نمواً قوياً هذا العام في 

كل من الصين والهند والبرازيل«.
ق ـ إ

منتدى دافوس االقتصادي

تحذير من أربع أزمات تهدّد 
اقتصاد العالم

قفز حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل إلى 10 
مليارات دوالر خالل 2021 مقابل 6.2 مليار دوالر 
خالل عام 2020. وقال وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو، خالل لقائه مع نظيره اإلسرائيلي يائير 
البيد، يوم األربعاء، إن حجم التبادل التجاري بين بالده 
تطبيع  أن  مليارات دوالر، مضيفا   10 بلغ  وإسرائيل 
العالقات بين تركيا وإسرائيل سيكون له »أثر إيجابي« 
من أجل حل »سلمي« للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
نظيره  مع  محادثات  عقب  مؤتمر صحفي  في  وأكمل 
تنشيط«  »إعادة  على  اتفقا  البلدين  أن  اإلسرائيلي 
العالقات في العديد من المجاالت، ويشمل ذلك استئناف 

المحادثات بشأن الطيران المدني.
البيد،  يائير  اإلسرائيلي  الخارجية  وزير  قال  وبدوره 
إن إسرائيل وتركيا تفتحان فصال جديدا في عالقاتهما 
توسيع  على  وتعمالن  وهبوط«  صعود  »فترات  بعد 

الشراكات االقتصادية.
وأضاف البيد في بيان في القدس وإلى جواره نظيره 
تشكيل  هو  »الهدف  أوغلو  جاويش  مولود  التركي 

وتوسيع التعاون االقتصادي والمدني بين بلدينا«.
جديدة  اتفاقية  على  العمل  سيبدآن  البلدين  إن  وقال 

بخصوص الطيران المدني.
المصدرين  مجلس  عن  صادرة  بيانات  وبحسب 
األتراك، نقلها الموقع اإلخباري الرسمي »تي آر تي 
أعلى  إسرائيل  إلى  تركيا  صادرات  وصلت  خبر«، 
الماضي،  أفريل  في  شهري  أساس  على  لها  مستوى 

ببلوغها 711 مليون و200 ألف دوالر.
خالل  إسرائيل  إلى  الصادرات  فإن  البيانات  ووفق 
أفريل، ارتفعت بنسبة %33.6 مقارنة مع الشهر نفسه 

من العام الماضي.
واحتلت إسرائيل خالل أفريل الماضي، المرتبة التاسعة 

بين الدول األكثر استيرادا للمنتجات التركية.
وأسفرت الخطوات الفعالة التي اتخذتها تركيا لتحسين 
عالقاتها مع إسرائيل إلى تسريع التجارة بين البلدين، 
حطمت  التي  األسواق  من  واحدة  إسرائيل  وأصبحت 

فيها تركيا رقما قياسيا في التصدير.
وحققت تركيا أعلى نسبة صادرات إلى إسرائيل خالل 
الربع األول من العام الجاري، بقيمة 1.8 مليار دوالر.
الماضي  أفريل  في  تركيا  إجمالي صادرات  أن  يذكر 

بلغت 23.4 مليار دوالر.
صادرات تركيا في 2021

دوالر  مليار   225.4 تركيا  صادرات  إجمالي  وبلغ 
خالل 2021، بنمو %32.9 ، مقارنة بالعام 2020، 
بحسب بيانات صادرة عن مجلس المصدرين األتراك.
تركيا  صادرات  إجمالي  أن  إلى  المعطيات  وأشارت 
المناطق  صادرات  )باستثناء  الواليات  صعيد  على 
الحرة( بلغ 206.6 مليار دوالر خالل 2021، محققاً 

نمواً وصلت نسبته إلى 32.2بالمئة.
 81 أصل  من   77 استطاعت  الفترة،  هذه  وخالل 
الكمية  والية تركية، زيادة صادراتها سواء من حيث 
أو العائدات، فيما تراجعت صادرات 4 واليات فقط، 

بنسب ضئيلة.
كما ارتفع عدد الواليات التركية التي تخطت صادراتها 
عتبة المليار دوالر خالل العام الماضي، إلى 21 والية 

بعد أن كان هذا الرقم 16 في عام 2020.
التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل في 2020

معهد  عن  الصادرة  الرسمية  البيانات  وأظهرت 
المصدرين  وجمعية   )TUIK( التركي  اإلحصاء 
األتراك والبنك المركزي )CBRT( أن تركيا صدرت 
عام 2020 سلع بقيمة 4.7 مليار دوالر إلى إسرائيل. 
وبهذا الرقم احتلت األخيرة المرتبة التاسعة بين الدول 

التي تصدر لها تركيا أكثر من غيرها.
وبلغت واردات تركيا من إسرائيل 1.5 مليار دوالر 
بلغ حجم  الرسمية  البيانات  2020، وبحسب  في عام 
 2020 عام  وإسرائيل  تركيا  بين  الخارجية  التجارة 

مستوى 6.2 مليار دوالر.
ق ـ إ

إجمايل صادراتها وصل إىل 225.4 مليار 
دوالر خالل 2021

التبادل التجاري لرتكيا مع 
إرسائيل يقفز إىل 10 مليارات 

دوالر يف سنة

األربعاء  يوم  التونسية  الحكومة  خاطبت 
المشاركين  الدولي  النقد  صندوق  ممثلي 
للبدء في  االقتصادي،  دافوس  منتدى  في 

»مفاوضات رسمية«.
سهام  التونسية  المالية  وزيرة  وقالت 
بدء  في  تأمل  الحكومة  إن  البوغديري، 
مفاوضات رسمية في األسابيع المقبلة مع 
صندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى 
اتفاق مالي، بينما تعاني تونس أسوأ أزمة 

مالية.
إلى  تونس  في  التضخم  نسبة  ووصلت 
مستوى %7.5، ما دفع البنك المركزي 

التونسي إلى رفع الفائدة.
وتسعى تونس للحصول على قرض بقيمة 
ماليتها  إفالس  لتجنب  دوالر  مليارات   4
العامة مقابل إصالحات ال تحظى بشعبية 
بما في ذلك تجميد األجور وخفض دعم 

الطاقة ومواد غذائية.
وفي تصور تشاؤمي قلل بنك »مورجان 
إلى  ستانلي« من احتمالية توّصل تونس 
صندوق  مع  قرض  برنامج  على  اتفاق 
النقد الدولي هذا العام، إذ تزيد المعارضة 
السياسية لإلصالحات المالية من مخاطر 

عن  المطاف  نهاية  في  الحكومة  تخلّف 
سداد ديونها.

»مع  البحثية  مذكرته  في  البنك  وقال 
افتراض مرور تونس بحالة من الفوضى 
حدوث  دون  ومن   ،2022 عام  في 
من  يزيد  هذا  فإنَّ  جوهرية؛  إصالحات 
احتمالية تخلّفها عن السداد في عام 2023 

بسبب احتياجات التمويل المرتفعة«.
من  المتزايدة  الضغوط  دور  إلى  وأشار 
المعارضة في تونس، والذي سيدفع  قبل 
اتفاق  إبرام  إلى  األرجح  على  الحكومة 
عام  في  الدولي  النقد  صندوق  مع  جديد 
2023، وهو ما قد يعد متأخراً من أجل 
الديون  هيكلة  إعادة  من  بعض  تجنّب 
النفوذ  ذو  للشغل  العام  االتحاد  ويرفض 
اإلصالحات،  من  الحزمة  هذه  القوي 
الشركات  في  وطني  إضراب  إلى  ودعا 

العامة والوظيفة العمومية.
األسبوع،  هذا  دافوس  مؤتمر  وخالل 
نجالء  التونسية  الوزراء  رئيسة  التقت 
النقد  لصندوق  التنفيذية  بالمديرة  بودن 

كريستالينا جورجييفا.
البوغديري  سهام  المالية  وزيرة  وقال 

تطرق  وإيجابيا..  مثمرا  اجتماعا  »كان 
يراه  الذي  الحكومي  اإلصالح  لبرنامج 

الصندوق بأنه واعد«.
اقتصاد تونس في 2022

في  النمو  نحو  التونسي  االقتصاد  ويتجه 
مدعوماً  الجاري،  العام  من  األول  الربع 
بعد  والزراعة،  السياحة  قطاعي  بنمو 
العام  من  نفسها  الفترة  خالل  انكماشه 

الماضي.
معهد  عن  صادرة  بيانات  وأظهرت 

اإلحصاء الحكومي أن االقتصاد التونسي 
من  األول  الربع  في   2.4% بنسبة  نما 
خالل   1.8% انكماشه  بعد   ،2022

الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفي العام الماضي نما االقتصاد التونسي 
المناجم  لقطاعي  القوي  باألداء  مدعوماً 
نمًوا  ومسجاًل  الطبيعي،  والغاز  والنفط 
بنسبة  انكماشه  بعد   2021 في   3.1%

%8.7 خالل عام 2020.
ق ـ إ

تمّر بأسوأ أزماتها المالية

تونس تبحث عن قروض جديدة من صندوق 
النقد الدولي
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الموافق لـ 25 شوال 1443 هـ

الموقع أصبح ملتقى علماء األنثروبولوجيا القديمة        

تنصيب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي حول االكتشافات 
األثرية بعين بوشريط بسطيف   

n  قامــت المحافظــة الســامية 
لألمازيغيــة بالتنســيق مع ســلطات 
ســطيف بتنصيــب اللجنــة الوالئية 
الدولــي  للمؤتمــر  التحضيريــة 
»االكتشافات األثرية بعين بوشريط 
-عيــن لحنــش )الجزائــر( وبوادر 
الثقافة اإلنســانية في إفريقيا : آفاق 
إفريقيــة بحتــة« المزمــع تنظيمــه 

بسطيف في نوفمبر المقبل.
وفي تصريح ل/وأج اليوم االربعاء، 
للمحافظــة  العــام  األميــن  أوضــح 
الســامية لألمازيغية، ســي الهاشمي 
عصــاد، أنــه »عقــب زيــارة رفقة 
وزيــري التعليــم العالــي والبحــث 
العلمي عبد الباقي بن زيان و الفالحة 
و التنميــة الريفية محمد عبد الحفيظ 

هني بمناسبة اختتام األسبوع العلمي 
الوطني الذي جرى بالوالية من 15 
إلــى 21 مايو الجــاري، تم تنصيب 
اللجنــة الوالئية التحضيرية للمؤتمر 
الدولــي حــول االكتشــافات األثرية 
بموقع عين بوشريط- الواقع بمنطقة 
عيــن لحنــش التابعــة لبلديــة القلتة 
الزرقــاء )شــرق ســطيف( المقرر 
تنظيمــه بمبادرة مــن المحافظة من 
20 إلى 22 نوفمبر المقبل بحضور 
خبــراء و مختصين فــي المجال من 

عديد دول العالم«.
هــذه  أن  الســيد عصــاد  وأضــاف 
التظاهــرة الدوليــة تنــدرج ضمــن 
سلســلة لقــاءات تجريهــا المحافظة 
حــول »التعريف بالتاريــخ الوطني 

و إعــادة تثمينــه مــع التركيز على 
تمــت  التــي  الحديثــة  االكتشــافات 
بالموقــع األثري و التــي تعود لفترة 
ما قبل التاريخ وتسليط الضوء على 
هذه االكتشافات التي كرست الجزائر 

مهدا آخرا للحضارة اإلنسانية«.
وكشــف ذات المحافــظ بأنــه تنقــل 
خــالل األيام القليلــة الماضية، رفقة 
البروفيسور محمد سحنوني، المنسق 
العلمي لــذات المؤتمر و المشــرف 
على الحفريــات األثرية بموقع عين 
بوشريط من ســنة 1992 إلى غاية 
2018 ، و السلطات المحلية ومدير 
الثقافــة والفنــون وعديــد الشــركاء 
في المجــال، إلى الموقــع موضوع 
المؤتمــر قصــد معاينــة إجــراءات 

تأمينــه و حمايته، علمــا بأن الموقع 
مصنــف مــن طــرف وزارة الثقافة 
ضمــن التراث المــادي الوطني منذ 

سنة 2013 .
وأشــار ذات المتحــدث إلــى أن كل 
مؤسســات الدولــة المعنيــة مجنــدة 
إلنجاح هذا المؤتمر لما تمثله أهمية 
تثميــن التراث المادي المبرز للعمق 
التاريخــي الجزائــري، مؤكــدا أنه 
بعــد موافقــة وزارة الثقافة و الفنون 
»سيكون شــهر يوليو المقبل موعدا 
الســتئناف الحفريــات بهــذا الموقع 
األثري تحت إشراف نفس الفريق«.
للتذكير، فإن اكتشافات لبقايا حجرية 
بالمــوازاة مــع بقايا عظميــة تحمل 
آثار الجــزارة في الموقع الذي يعود 
إلــى العصــر الحجــري القديم بعين 
بوشريط، تم اإلعالن عنها للمجتمع 
العلمــي الدولي بتاريــخ 29 نوفمبر 
2018، و هــي تــؤرخ ألول وجود 
لإلنسان في الجزائر قبل 2،4 مليون 

سنة.
كمــا أن موقع عين بوشــريط أصبح 
األنثروبولوجيــا  علمــاء  ملتقــى 
القديمــة، بعد ما اكتشــفت به مؤخرا 
)ســنة 2018( أدوات حجرية تعود 
إلــى 2،4 مليــون ســنة، مكنت من 
إدراج المنطقــة )الجزائر و شــمال 
إفريقيا( كمكان عريق مصنف شاهد 
على بدايــة الثقافة البشــرية، ضمن 
فهــرس المواقــع النــادرة المصنفة 
»مهد اإلنسانية« منافسة بذلك موقع 
غونا »العتيــق« بإثيوبيا الذي يعود 

إلى 2،6 مليون سنة.
                                    ق.م

n  تفاجــأ، أمس، عدد من رواد 
شــاطئ وادي طنجــى فــي إقليم 
بلدية عين الزويت بســكيكدة،من 
نفوق كميات كبيرة من األســماك 
في ظــروف مجهولة و خروجها 
فــوق ســطح البحــر و الرمــال 
بالشــاطئ الصخــري ،و هــو ما 
حيــر الجميع و ادخل كل مصالح 

الوالية في حالة طوارئ.
و حســب ما أكــده شــهود عيان 
أهــل  مــن  الجزائــر«  »عيــن 
المنطقــة، فــإن نفوق هــذا العدد 
المعتبــر مــن األســماك يرجــح 
بأنــه راجــع لصيــد الفوضــوي 
مــن قبــل بعــض الصياديــن و 

اســتعمالهم »الديناميــت« أو ما 
يعرف بـ«المينــا« و الذي يعتبر 
مــن أنــواع الصيــد الممنوعة و 
الغيــر مشــروعة وفــق القوانين 
و األعــراف الدوليــة و الوطنية 
بخصوص إصطياد األســماك..، 
غيــر أن ذلك لــم يمنــع مصالح 
البيئــة و الصيد البحري ،و حتى 
األمــن بفتح تحقيــق في ظروف 
نفوق تلك األســماك خاصة و ان 
العملية باتت تتكرر باســتمرار و 
الخــوف مــن وقوعها بيــن أيدي 
الشباب في المنطقة ووصلها الى 

المستهلكين من المواطنين.
                            نورالدين ب

نفوق عدد من األسماك عىل مستوى شاطئ 
واد طنجي يف ظروف مجهولة

الوطنــي  اليــوم  اطــار  فــي    n
للنظافة فــي طبعتها الثانية وتحضيرا 
واالســتقبال  االصطيــاف  لموســم 
 ،2022 لســنة  للمصطافيــن  الجيــد 
تمــت ،صبيحــة أمس ، تنظيــم حملة 
نظافــة واســعة علــى مســتوى بلدية 
خيــري واد العجول، شــملت تنظيف 
الشــواطئ الثالثــة مــع القيــام بنزع 
االعشاب،وتجيير األشجار على طول 
الطريــق الوالئي 132 ب، باإلضافة 
الى غرس االشــجار و صيانة اإلنارة 
بالشواطئ تحت اشراف  رئيس دائرة 
العنصر وبحضور رؤســاء المجالس 
الشعبية البلدية بالنيابة، فرع االشغال 
العمومية العنصــر ،مقاطعة الغابات 
العنصر، فرع الفالحة العنصر، فرع 

ديون الوطني للتطهير العنصر، وحدة 
الجزائريــة للميــاه العنصر، شــركة 
توزيع الكهرباء والغاز وهذا بالتنسيق 
مع االكاديمية الوطنية لترقية المجتمع 

المدني وتعزيز الوحدة الوطنية.
وقــد جــرت عمليــة تكريم مهندســي 
،فــرع االشــغال  للبلديــات  النظافــة 
الوطنــي  ديــوان  ،فــرع  العموميــة 
للتطهيــر العنصر والعمــال المهنيين 
لفــرع الغابــات والجزائريــة للمياه، 
وذلــك بمركــز الراحــة للمجاهديــن 
بحضور السلطات االمنية والعسكرية 
رؤســاء المجالــس الشــعبية البلديــة 
بالنيابــة وبحضــور عضــو المرصد 

الوطني الدكتور: قدور عبد الفتاح.
                                 نصرالدين .د

خريي واحد عجول بجيجل تستعد 
لموسم االصطياف

n اتخــذت الســلطات المحليــة بوالية 
ســطيف إجــراءات صارمــة لمكافحــة 
حرائق الغابات للموسم الصيفي المقبل .
المتخــذة  الجديــدة  اإلجــراءات  ومــن 
،تنصيب لجنة والئية مكونة من إطارات 
ومحافظــة  المدنيــة  الحمايــة  مديريــة 
الغابات ، من اجل وضع أحواض مائية  
في أماكــن معينة معروفة بخطر اندالع 
الحرائق ،وهي األحــواض المائية التي 
تكون  فــي النجدة ،عند اندالع الحرائق 
،وقد تم االنطالق في انجازها ،منذ شهر 
ديسمبر من السنة الفارطة على ميزانية 
الواليــة  ،لتســلم حوالــي 20 منها قبل 
نهاية الشــهر الجاري ،على ان تسلم 6 

أحواض أخرى، خالل الشهر المقبل .

وفــي نفس الصــدد ،بــادرت بلدية عين 
ازال فــي المنطقة الجنوبية للوالية  الى 
انجــاز مثل هذه األحواض  على شــكل 
ســدود صغيرة ، فــي المناطــق الغابية 
والجبلية إلقليــم البلدية ،من اجل تجميع 
المياه التي تســتغل من طرف الطائرات 
المروحيــة  عند انــدالع الحرائق ،وكذا 
تهيئــة الطــرق المؤديــة إليهــا، وهــذه 
مواصفــات  بنفــس  تنجــز  األحــواض 
انجاز ارضي الســدود  ،وتكون بشــكل 
دائــم مملوءة بالمياه، مــع اختيار أماكن 
حساســة ،خاصة في الغابة التي عرفت 
،قبل سنوات قليلة ،اندالع حرائق مهولة 
لعدة أيام، علــى الحدود مع بلدية صالح 

باي.

لمواجهة حرائق الصيف..انجاز أحواض مائية 
قرب الغابات بسطيف

ظلت من المطالب الملحة للسكان منذ سنوات    

مديرية النقل بالمسيلة تسمح بفتح خطوط للنقل الحرضي 
بلدية مقرة    

مصالح  أمس،  أعلنت،   n
النقل بوالية المسيلة  مديرية 
للنقل  خطين  فتح  عن 
على  بالحافالت  الحضري 
،وهي  مقرة  مدينة  مستوى 
استحسنها  إيجابية  خطوة 
النقل  لمدير  وتحسب  السكان 
الجديد الذي شرع منذ التحاقه 

مشاكل  معالجة  في  بالوالية 
القطاع وتلبية مطالب السكان 

.
اكبر  ثالث  تعد  مقرة  وبلدية   
مدن الوالية التي اعلن بها عن 
واستنادا   ، لنقل  ل خطين  فتح 
األول  الخط  فان  مصدرنا  الى 
ينطلق من المؤسسة العمومية 

مرورا  بالمدينة  االستشفائية 
البرية  بحي الشهداء ،المحطة 
،قاعة  المهني  ،التكوين 
بلدية ، مفترق  السينما ، مقر ال
الطرق )الخراريب الشواقة ( ثم 
حي شموري والعمايت وانتهاء 
بحي الهزال ، اما الخط الثاني 
القطب  من  ابتداء  فينطلق 

السكني الجديد بطريق المالح 
ويمر عبر حي التجزئة الترابية 
634 قطعة ثم محالت الرئيس 
الرياضات  المتعددة  ،القاعة 
السينما  ،قاعة  الوئام  ،مقهى 
المحطة   ، المهني  التكوين   ،
حيحي  الشهيد  حي   ، البرية 
، وقد  بالحديقة  وانتهاء  المكي 
دعت مصالح مديرية النقل كل 
المواطنين المهتمين والراغبين 
لنقل  ل حافالت  اقتناء  في 
التقرب  في  اإلسراع  الحضري 
الملفات  لوضع  اإلدارة  من 
والشروع في العمل خالل األيام 
، ويأمل سكان  القادمة  يلة  قل ال
بالغ عدد سكانها  ال مقرة  بلدية 
القائمين  من  نسمة  الف   55
على قطاع النقل بالوالية ان يتم 
بالمناطق  أخرى  خطوط  فتح 
الحضرية  وشبه  الحضرية 
أيضا  المجال  وفتح  المتبقية 
الحضري  النقل  سيارات  امام 
بين  منافسة  هناك  تكون  حتى 
الخيارات  ناقلين وكذا إعطاء  ال
للمواطنين في استعمال وسائل 
النقل الحضري المختلفة ورفع 
ظل  التي  المعاناة  عن  الغبن 
يكابدها السكان طيلة السنوات 
ظل  في  خاصة  الماضية 
الذي  الكبير  العمراني  التوسع 

تعرفه بلدية مقرة .
                 عبد الحليم بالل 
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الموافق لـ 25 شوال 1443 هـ

  
متفرقات  طالبوا بتجميد االستفادات من السكن والتجزئات  المعلن عنهما وايفاد لجنة تحقيق   

مواطنو بلدية مقرة بالمسيلة يطالبون بتدخل 
رئيس الجمهورية 

مقــرة  بلديــة  صعــد مواطنــو    n
بوالية المســيلة والمقصون من السكن 
االجتماعــي والتجزئات الترابية المعلن 
عنها مؤخــرا و من احتجاجهم بتوجيه 
شكوى رســمية الى رئيس الجمهورية 
والقاضــي األول بالبــاد وكــذا الوزير 

األول ووزير الداخلية.
بعشــرات  المرفقــة  الشــكوى  وهــي   
االمضــاءات والتــي تحصلــت »عيــن 
الجزائــر » علــى نســخة منهــا، والتي 
اســتهلها الموقعــون بالتأســف على ما 
بات يحــدث في والية المســيلة العريقة 
وخاصــة ببلديــة مقــرة من تجــاوزات 
وممارســات ســلبية على خلفيــة توزيع 
الســكن االجتماعي والتجزئات الترابية 
التــي ذهبت حســبهم لغير مســتحقيها، 
واتهامهم لرئيس البلدية السابق بممارسة 

الحقرة والظلم رفقة رئيس الدائرة وبعلم 
من والي الوالية .

 وقــد ذكــر أصحــاب الشــكوى بأهــم 
التجــاوزات التــي مســت قائمــة 416 
مســكنا اجتماعيــا ومختلــف المســاعي 
التي قاموا بها من أجل اســماع صوتهم 
لــدى الســلطات المحليــة ،مذكرين بما 
فعلــه رئيــس البلديــة األســبق وتعمده 
فــي  واقاربــه  عمومتــه  أبنــاء  ادراج 
حصة ســكنية ظل المواطنــون والفئات 
الهشــة والمعــوزة بالبلديــة ينتظــرون 
توزيعهــا منــذ ســنة 2012 ،وقد عدد 
موقعــو الشــكوى مختلف التجــاوزات 
وذكروا منها اســتفادة 29 شــخصا من 
نفــس لقــب »المير الســابق » أي أبناء 
عمومتــه ،باإلضافة الــى تواجد فئة من 
ميســوري الحال وموظفــون زوجاتهم 
موظفات وهو ما يتعارض حســبهم مع 
القانــون ، وواصــل أصحاب الشــكوى 

بســرد مختلــف الخطــوات التــي قاموا 
بها من اجل اســماع صوتهم اال انهم لم 
يلمسوا أي تجاوب من السلطات المحلية 
والوالئية ،ويضيف هؤالء انه في الوقت 
الذي كان الجميــع ينتظر حلوال ميدانية 
تفاجؤوا بتســريب لقائمة المستفيدين من 
التجزئــات الترابية حصــة 450 قطعة 
عبر مواقع التواصل االجتماعي ،والتي 
كشــفت حســبهم عن تجاوزات خطيرة 
ارتكبها نفس المسؤول أي رئيس البلدية 
األســبق الــذي مارس حســبهم الجهوية 
والمحاباة والعروشية، حيث نالت ثالث 
عائالت معروفة حصد األسد واكثر من 
100 مســتفيد من عائلته ومقربيه على 
غرار أبناء اخواته وشــقيقاته واشخاص 
ال يقطنــون بالبلدية وتجــار كبار وأبناء 
رجال أعمال وغيرهم من المستفيدين .

 وقد تساءل أصحاب الشكوى عن سبب 
منح والي الوالية صالحية توزيع السكن 

والتجزئــات الترابيــة لرئيــس البلديــة 
الســابق الذي اعلن ترشحه لعهدة ثانية، 
وقــام بتقديم وعود انتخابيــة للمواطنين 
آنــذاك مــن اجــل انتخابه مــرة أخرى 
ووعدهم بالســكن والتجزئات الترابية ، 
غير أن الهيئة المشرفة على االنتخابات 
يضيــف موقعــو الشــكوى اقصتــه من 
سباق الترشح بشــبهة المال الفاسد ، اال 
أنه واصل عمله على رأس البلدية وهنا 
تساءل أصحاب الشــكوى عن األسباب 
والدوافع التي جعلت والي الوالية يسمح 
له بتوزيع الســكن والتجزئــات الترابية 
،وهــو تحــت طائلة االقصــاء، وهو ما 
مكنه حســبهم من العبث في القائمتين ، 
خاصة في شــقها المتعلق باستفادة ثالث 
عائالت بحصد األســد بداعي ان القطع 
الموزعــة لهم قد ورثوهــا عن اجدادهم 
عرفيا ،وهــي الحجة التي بات يرفضها 

كل سكان مقرة .
 وقد ذكــر موقعو الشــكوى بالتعليمات 
التــي كان قــد أعطاهــا والــي الواليــة 
األســبق عند زيارته لمقرة حينما ســمع 
مقتــرح توزيــع األراضي علــى أهلها 
وهو مــا رفضه ذات المســؤول وطلب 
منــه إقامــة التوزيع العــادل على جميع 
الســكان باعتبــار األرض ملــك للدولة 
احقيتهــا  تدعــي  التــي  العائــالت  وان 
بالقطــع ليســت لديهــا وثائــق ملكيــة ، 
وختم أصحاب الشــكوى بمناشدة رئيس 
الجمهورية بالتدخل وتجميد االستفادات 
المتعلقــة بحصتــي الســكن االجتماعي 
والتجزئــات الترابيــة وفتــح تحقيق في 
الموضوع ومحاربة رجال المال الفاسد 
الذين توغلوا في تســيير شــؤون العامة 

بالبلدية .

n     اشرف، أمس، بمدينة سطيف، 
الخارجــي  للبنــك  العــام  المديــر 
الجزائــري على تدشــين وكالتين 
اإلســالمية  للصيرفــة  رئيســيتين 
بهذا البنــك الكبير ،وحســب ذات 
المســؤول ،فانه اســتجابة لطلبات 
المواطنيــن، فان البنــك فتح هاتين 
الوكالتين نظرا للمكانة االقتصادية 

والمالية الكبيرة للوالية .
واشــار ذات المســؤول، ان البنك 
الخارجي الجزائري سطر برنامجا 
لزيــارة 45 والية عبر الوطن من 
اجــل الترويــج لمنتــوج الصيرفة 

اإلســالمية فيما بلغ عدد الوكاالت 
المفتوحة لحد اليوم 18 وكالة عبر 
التراب الوطني ، وجاءت الزيارة 
فــي إطار فتــح وكاالت بــكل من 
واليات ســطيف وبرج بوعريريج 

والبويرة.
وينتظــر ان تقدم الوكالتان خدمات 
كبيــرة للمواطنيــن الراغبيــن في 
التعامل بنظام الصيرفة اإلسالمية 
المعتمــد ،مؤخــرا، مــن طــرف 
الســلطات المختصة كمنتوج بنكي 
طالــب بــه الكثير مــن المتعاملين 

والمواطنين.

فتح وكالتني للصريفة اإلسالمية 
بسطيف

 ضبط مخطط جديد لجمع النفايات 
المزنلية بمدينة جيجل

n      أشــرف ،أمــس، زتونــي 
بوجــالل رئيــس دائــرة جيجل  
علــى اجتمــاع خصــص جدول 
أعماله لمناقشــة و ضبط مخطط 
الوكالــة  أعدتــه  الــذي  العمــل 
و   GIZ األلمانيــة  الجزائريــة 
المتعلــق بعملية جمع و تســيير 
النفايات المنزلية على مســتوى 
بلدية جيجل و الخــاص بالبلدية 
و مركز الــردم التقني للنفايات، 
اإلجتمــاع تــم بحضــور نائــب 
رئيــس المجلس الشــعبي لبلدية 

جيجل، مدير مركز الردم التقني 
للنفايــات، ممثليــن عــن وكالــة 
البيئــة  مديريــة  ممثلــة   ،GIZ
و ممثــل عــن مديريــة اإلدارة 

المحلية لوالية جيجل.
وسيســمح هذا المخطط  بتنظيم 
عملية جمــع النفايــات المنزلية 
وفقا لمسار و توقيت محدد عبر 
أحياء المدينة، حيث ســيتم الحقا 
إعالم المواطنين بتاريخ إنطالق 

تطبيق هذا المخطط.
                     نصرالدين _ د

n     نظم ،صباح أمس، األطباء 
مســتوى  علــى  والممرضــون 
العيــادة المتعــددة الخدمات بحي 
500 مســكن وقفــة احتجاجيــة 
الوصايــة  اقــرار  علــى خلفيــة 
بفتــح نقــاط لالســتعجاالت على 
مستوى بعض العيادات المتعددة 
الخدمات بالوالية من بينها عيادة 

500 مسكن .
المحتجون اعلنــوا رفضهم لمثل 
هذه المقترحات التي تبقى حسبهم 
مــن صالحيات المجلــس الطبي 
،كمــا طالبوا بتوفيــر اإلمكانيات 

المادية والبشــرية من اجل خدمة 
المرضــى  . يذكــر ان الوصاية 
الصحــة  مديريــة  فــي  ممثلــة 
والسكان بالوالية كانت قد اقرت 
فتح نقــاط لالســتعجاالت الطبية 
بعيــادة 500 مســكن بعاصمــة 
الوالية وبعض العيادات األخرى 
وهــو ما بــات يرفضــه األطباء 
الرجــوع  قبــل  والممرضــون 
الــى المجلس الطبــي الذي يبقى 
حسبهم هو الســيد في اتخاذ مثل 
هذه القرارات .                                         
                     عبد الحليم بال

األطباء والممرضون بعيادة 500 مسكن 
بالمسيلة يحتجون    

سئموا من معاناة تنقلهم للمستشفيات األخرى

سكان بلدية العقلة  بتبسة يطالبون بفتح مستشفى المدينة

ــب ســكان بلديــة العقلــة  n   يطال
يــة  جنــوب تبســة الســلطات المحل
ــي واليــة تبســة  ــى رأســها وال وعل
إلســراع في فتح المستشفى الوحيد 
ـ 60 سريرا  بالمدينة الذي يتســع ل
والذي ظل مشروعا قيد اإلنجاز منذ 

سنوات.

انتظر مواطنو العقلة إفتتاحه بشغف 
كبير،حيث ســيجنبهم معاناة تنقلهم 
بلديات  إلى المستشــفيات األخرى بال
المجــاورة لالستشــفاء وتلقي العالج 

ومختلف الفحوصات الطبية.
ــة أكــدت بان  ــح بلديــة العقل مصال
ــم تزويده إلى غاية  م يت المستشــفى ل
بعــض  تنقصــه  كمــا  بالغــاز  اآلن 
التجهيــزات الالزمــة واألطباء على 

الرغــم مــن طــول مــدة فتحــه أمام 
الســكان نظرا لعدة عوامل، مضيفة 
بــان مستشــفى 60 ســرير بالعقلة 
فــي حــال فتحه ســيضمن الخدمات 
تــي يحتاجهــا  الصحيــة الالزمــة ال
المواطــن عــوض أن يتحمــل أعباء 
ــى المستشــفيات األخرى  تنقــل إل ال

تلقي العالج ل
ــة أيضــا  كمــا يناشــد ســكان العقل

يــة إدراج مشــاريع  الســلطات المحل
تــي  ال بالمدينــة  الطرقــات  لتهيئــة 
أصبحــت مهترئــة وغيــر صالحــة 
تماما - حســب تصريحاتهم- خاصة 
عنــد تســاقط األمطار حيــث يكون 
ــا للغاية  الســير مــن خاللهــا صعب
بــون بتهيئتها وإعادة  لذلك فهم يطال
االعتبار لها قبل أن يصبح السير من 

خاللها أمرا مستحيال. 

رسقات الكوابل النحاسية تتسع دائرتها بقسنطينة

أزيد من 20 شكوى قدمتها مؤسسة الرتامواي لوحدها 

n   قدمــت الوحــدة التشــغيلية 
شــكوى   27 قســنطينة  ــرام  لت
تتعلق بسرقة الكابات النحاسية 
المخصصة لخــط الترامواي لدى 
الجهات القضائية المختصة منذ 

ســبتمبر الماضــي، حيث أن هذه 
الســرقات المتكررة التي تسببت 
ــي تعطيــل الترامواي وخســائر  ف
فادحة لشركة سيترام التي تشغل 

وسيلة النقل هذه.
اتخــاذ  الوضــع  هــذا  اســتدعى 
ــة ، مثــل تكثيف  إجــراءات عاجل

ــي  الداخل األمــن  نشــر عناصــر 
وســيارات التدخــل الســريع ، مع 
األمنيــة  الدعــم لألجهــزة  تقديــم 
المشــتركة ، وقبــل كل شــيء من 
خالل ضمــان اســتمرارية عملها 

والتنسيق. بينهم.
ــة  العامل الشــركة  اضطــرت  و 
ــى تغطيــة الكابالت النحاســية  إل
بالخرسانة المسلحة لحمايتها من 
م انهــا تتطلب  الســرقة ، مــع العل

صيانة دورية كل ثالثة أشهر.
الجديــر بالذكــر انه تم اســتخدام 
ترامــواي قســنطينة ، مــع أحدث 
تمديد لجامعة عبد الحميد مهري 
، بأكثــر مــن 50000 راكب في 
يــوم ؛ يســتخدمه الطــالب مــن  ال
الجامعات األربع بشكل متكرر في 
رحالتهم ومن المتوقع أن ينخفض 
هذا العدد بمقدار 10000 مسافر 
ا خالل فترة اإلجازة الصيفية. يومًي

يشــير مدير وحدة تشــغيل سيترام 
في قسنطينة إلى أن حركة المرور 
لم تشــهد أي اضطــراب كبير وأن 
أســطولها يضم 51 قطــارًا ، 24 
منها قيد التشغيل. غير ان المدير 
يشــير إلى أن المشــكلة التي تهم 
الشــركة ال تــزال ظاهــرة الســرقة 
المنتظمة للكابالت النحاسية من 
خط زواغي ســليمان إلى المحطة 
جامعــة  مــن  بالقــرب  النهائيــة 
عبــد الحميد مهــري. ويقول على 
الرغم من تجهيز الخط بكاميرات 
بــة ، اال أن الســرقات تكون  المراق
ــة محرومة من  فــي منطقة معزول

اإلنارة العامة.
وتجدر اإلشارة إلى أن ظاهرة سرقة 
الكابالت النحاســية لم تخص هذا 
الخــط وحده ، بل أثرت أيًضا على 
الخــط األول ، حيــث كان البد من 

تركيب كابالت آمنة جديدة.

المسيلة : عبد الحليم بالل 

تبسة :هواري غريب 

قسنطينة :مريم بن جامع 
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رافاييل  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  مدير  قال 
شديد  منعطفا  تشهد  الحالية  الفترة  إن  جروسي، 

الصعوبة مع إيران.
محاولة  بصدد  زلنا  »ما  جروسي:  وأضاف 
الحصول على أجوبة من إيران بخصوص القضايا 

العالقة«.
الشأن  بهذا  تقريره  يقدم جروسي  أن  المنتظر  ومن 

إلى مجلس محافظي الوكالة قبل اجتماع فصلي يبدأ 
في السادس من جوان.

وذكر جروسي خالل جلسة نقاش في منتدى دافوس 
االقتصادي العالمي أنه يأمل أن يتم استغالل الوقت 
من اآلن وحتى موعد تقديم التقرير على نحو جيد.
أمريكا: لن نسمح لطهران بامتالك سالح نووي

إلى  األمريكي  المبعوث  قال  صلة،  ذي  سياق  في 

إيران، روبرت مالي، يوم األربعاء، إن بالده »لن 
تسمح لطهران بامتالك سالح نووي«.

النووي  االتفاق  إحياء  فرص  أن  مالي  وأوضح 
المبرم عام 2015، »ضعيفة في أحسن األحوال«.
على  العقوبات  لتشديد  مستعدة  واشنطن  أن  وتابع 
مع  إيراني«  تصعيد  »أي  على  والرد  طهران 

إسرائيل وحلفاء آخرين إذا لم يتم إنقاذ االتفاق.
وقال مالي في شهادة معدة ليدلي بها أمام الكونجرس، 
التوصل  واحتماالت  إيران،  مع  اتفاق  لدينا  »ليس 
إشارة  في  األحوال«،  أحسن  اتفاق ضعيفة في  إلى 
إلى المحادثات غير المباشرة بين الواليات المتحدة 

وإيران في فيينا والتي توقفت في مارس آذار.
فإن  االتفاق،  إحياء  تعذر  إذا  أنه  مالي  وأضاف 
فرض  لمواصلة  »مستعدة  المتحدة  الواليات 
تصعيد  أي  على  بقوة  والرد  وتشديدها،  عقوباتنا 
وشركائنا  إسرائيل  مع  بالتنسيق  والعمل  إيراني، 

اإلقليميين«.
كبرى  قوى  وست  إيران  وقعته  الذي  االتفاق  ومنذ 
انتهاك  عن  طهران  تتوقف  لم   ،2015 عام  في 
بشكل  اليورانيوم  وتخصيب  الدولية،  التزاماتها 
أكبر من المتفق عليه تارة، وتدعيم منشآتها النووية 

بأجهزة طرد مركزي تارة أخرى.
ديمقراطيون  أعضاء  انتقد  األخيرة،  الفترة  وفي 
بايدن  إدارة  جهود  الشيوخ  بمجلس  وجمهوريون 
عمل  عليها  إن  وقالوا  النووي،  االتفاق  إلحياء 
النفط  صادرات  على  العقوبات  لتشديد  المزيد 

اإليرانية، وال سيما إلى الصين.
ق ـ د

مديرالطاقة الذرية:

نمرّ بمنعطف شديد الصعوبة
مع إيران

إن  األربعاء،  اإليرانية،  »إيلنا«  أنباء  وكالة  قالت 
خفر السواحل اليوناني ضبط ناقلة روسية تحمل نفطاً 

إيرانياً، مشيرة إلى أن واشنطن طلبت احتجازها.
ونقلت الوكالة، في تقرير لها، عن قوات خفر السواحل 
اليوناني قولها إن »ناقلة نفط روسية احتجزت في إطار 
النفط  االتحاد األوروبي ضد موسكو وتحمل  عقوبات 

الخام اإليراني، وتم نقلها إلى الواليات المتحدة«.
وذكر مسؤولون في اليونان أن »الناقلة تحمل اسم النا 
كريستوس  جزيرة  في  أوقفت  الروسي  العلم  وترفع 
في أفريل الماضي، وُسمح لمحكمة في العاصمة أثينا 

باالستيالء عليها األسبوع الماضي«.

على  بناء  تم  »الحجز  إن  يوناني  مسؤول  قال  وفيما 
دولة  من  قادمة  كانت  الشحنة  ألن  األمريكيين  طلب 
سفينة خاضعة  متن  على  نقلها  وتم  للعقوبات  خاضعة 
إلى  النفط  نقل شحنة  أنه »يجري  للعقوبات«، أوضح 

ناقلة أخرى سيتم نقلها إلى الواليات المتحدة«.
وفرضت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي عقوبات 
خلفية  على  الروسية  الشركات  على  النطاق  واسعة 

الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.
أو  اإليرانية  السلطات  من  تعليق  أي  بعد  يصدر  ولم 

الواليات المتحدة أو روسيا حول الموضوع.
ق ـ د

واشنطن »تحتجز« ناقلة روسية تحمل نفطًا 
إيرانيًا يف اليونان

عيّن الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، حارسه الشخصي 
ليصبح وزير الطوارئ الجديد في الكرملين، بعد أشهر من 

مقتل سلفه في ظروف غامضة.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية أن اللواء الكسندر 
كورينكوف )49 عاما(، الذي عينه بوتين هو سادس حارس 
شخصي للرئيس الروسي يتم تعيينه بمنصب حكومي رفيع.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن آخر رجل شغل المنصب 
كان يفغيني زينيتشيف، حارس سابق لبوتين أيًضا، والذي 
لقي حتفه إثر سقوطه من على شالل يبلغ ارتفاعه 90 قدما 

وسط شكوك في جريمة قتل.
يعرف  ال  حيث  وجه«،  دون  »الرجل  بـ  يلقب  وبينما 
الكثير عن ماضي كورينكوف وخلفيته، وتوجد تقارير تفيد 
األمن  بجهاز  المضادة  االستخبارات  وكالة  في  خدم  بأنه 
الفيدرالي الروسي باإلضافة إلى خدمة الحراسة االتحادية، 

المسؤولة عن حراسة كبار المسؤولين.
»بوتين  بيسكوف:  دميتري  الرئاسة  باسم  المتحدث  وقال 
يعرفه جيدا بشكل شخصي. واالختيار يعني، بحسب رأس 
الدولة, أن مؤهالت كورينكوف الشخصية والمهنية وخدمته 

ستمكنه من العمل بهذه الوظيفة«.
وأفادت سجالت رسمية بأن زينيتشيف »الذي كان يُجرى 
إعداده ليصبح خليفة محتمال » لبوتين، ُقتل خالل محاولته 
»إنقاذ رجل« عند شالل كيتابو-أورون في سبتمبر في أحد 

مواقع اليونسكو للتراث في سيبيريا.
ووفق محللين فإن بوتين كان يعد زينيتشيف ليكون خليفته 
جهاز  مدير  نائب  بمنصب  بالفعل  خدم  وقد  النهاية.  في 
األمن الفيدرالي الروسي، كما كان الرجل الثاني في القيادة 

بوزارة الدفاع.
عهد  في  جنرال،  برتبة  كان  الذي  زينيتشيف،  نجم  وبزغ 
بوتين، وكان مرشحا لالضطالع بدور قوي بمجلس األمن 

التابع للكرملين عندما قتل في ظروف غامضة.
وقال عالم السياسة الروسي فاليري سولوفي: »سأقول فوًرا 
إنها لم تكن وفاة، بل جريمة قتل للجنرال. لم يمت وحده، 

مات معه عدة أشخاص آخرين«.
وأشارت »ديلي ميل« إلى أن الرجل الذي يزعم أنه كان 
ميلنيك  ألكسندر  الوثائقية  األفالم  مخرج  هو  إنقاذه  يحاول 

)69 عاما(، الذي مات أيًضا.
والحقا  لبوتين،  كبير  كمساعد  كورينكوف،  بديله،  وعمل 
الذي  الروسي،  الوطني  الحرس  مدير  نائب  شغل منصب 
يتبع بوتين مباشرة، وتمت ترقيته خالل السنوات األخيرة 
إلى رتبة لواء. ومن المتوقع أن يصادق البرلمان الروسي 

على تعيين الحارس الشخصي السابق خالل أيام.
ويعتبر منصب وزير الطوارئ وظيفة رفيعة المستوى في 
الغابات،  وحرائق  الفيضانات،  مع  تتعامل  حيث  روسيا، 
فقد  رئيسية،  أمنية  حقيبة  أيًضا  تعتبر  لكنها  والعواصف، 
وزير  شويغو،  سيرغي  اسم  صنع  الذي  المنصب  كانت 
الدفاع اآلن. ولم يتضح ما إذا كان بوتين يعتبر كورينكوف 

خليفة محتمال له.
ق ـ د

بوتي يعّي حارسه 
الشخيص وزيرا للطوارئ

أعلن البرلمان الفلبيني، األربعاء، فوز نجل 
برئاسة  ماركوس  فرديناند  الراحل  الرئيس 
 36 بعد  السلطة  إلى  عائلته  لتعود  البالد، 
عاما من اإلطاحة بوالده من السلطة في ثورة 
شعبية ضد الفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان.
فرز  أن  والنواب  الشيوخ  مجلسا  وأعلن 
السيناتور  حصول  أظهر  رسميا  األصوات 
ماركوس  بونج«  »بونج  فيرديناند  السابق 
في  األصوات  من   58.77% على  االبن 

الرئاسية  االنتخابات 
 9 في  أجريت  التي 
الرئيس  ليصبح  ماي، 

رقم 17 للفلبين.
االبن  ماركوس  وفاز 
بفارق أكبر من 16.5 
مليون صوت عن أقرب 
الرئيس  نائبة  منافسيه، 
ليني  واليتها،  المنتهية 
كانت  التي  روبريدو، 
بفارق  عليه  تفّوقت  قد 
ضئيل في السباق على 
عام  انتخابات  في  الرئيس  نائب  منصب 

.2016
السيدة  المنتخب،  الرئيس  والدة  وحضرت 
األولى السابقة إيملدا ماركوس التي اشتهرت 
من  زوج  آالف   3 وباقتناء  الترف  بحياة 
األحذية، بينما كان ماليين الفلبينيين يعانون 
فوز  لدى اإلعالن عن  الضيوف  الفقر، مع 

ماركوس االبن في قاعة مجلس النواب.

دوتيرتي-كاربيو،  سارة  فوز  إعالن  تم  كما 
رودريجو  واليته  المنتهية  الرئيس  ابنة 
الفلبيني،  الرئيس  نائبة  بمنصب  دوتيرتي، 
األصوات  من   61.53% على  بحصولها 
وتقدمها بفارق 22 مليون صوت على أقرب 

المنافسين.
المنتخب  الرئيس  يؤدي  أن  المقرر  ومن 
ونائبة الرئيس المنتخبة اليمين الدستورية في 
30 جوان، على الرغم من إعالن دوتيرتي-
كاربيو في وقت سابق عن رغبتها في أداء 
حفل  حضور  من  لتتمكن  ذلك،  قبل  اليمين 
الوالية  وتستمر  االبن.  ماركوس  تنصيب 

الرئاسية لمدة أعوام.
ماركوس  فوز  إعالن  من  ساعات  وقبل 
عندما  الشرطة  مع  محتجون  اشتبك  االبن، 
حقوق  مفوضية  مجمع  أمام  احتشدوا 
تقريبا  كيلومترات   10 بعد  على  اإلنسان، 
من مجمع مجلس النواب حيث كان يتم فرز 

األصوات الرسمي.
ق ـ د

بعد 36 عاما من اإلطاحة بوالده

رسميا.. »ماركوس االبن« رئيسا للفلبين

موسكو تتوعد وسائل إعالم غربية
 

على  باإلنجليزية  ناطقة  إعالم  وسائل  ضد  منتظرة  عقوبات  حزمة  عن  موسكو  كشفت 
أراضيها، في إطار سباق فرض العقوبات مع الغرب.

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، يوم األربعاء، إن موسكو تعمل 
على اتخاذ إجراءات ضد وسائل إعالم ناطقة باإلنجليزية، ردا على »تصرفات غير ودية« 

من حكومات أجنبية تجاه وسائل إعالم روسية.
أنجلو-ساكسونية«، وهو تعبير  وأضافت أن روسيا تجهز إجراءات بحق »وسائل إعالم 

يستخدمه مسؤولون روس في العادة لإلشارة للمتحدثين باإلنجليزية.
فرض  في  والغرب  روسيا  تتسابق  الماضي،  فيفري  في  أوكرانيا  في  الحرب  بدء  ومنذ 
لكل  التابعة  اإلعالم  وسائل  على  أو  واألفراد،  الشركات  على  سواء  المتبادلة،  العقوبات 

طرف.
ويتهم الغرب وسائل اإلعالم الروسية بشن حملة بروباجندا واسعة.

خدمة  من  الروسية  الحكومية  اإلعالم  وسائل  »غوغل«  شركة  أزالت  ذلك،  من  األكثر 
اإلعالم  لوسائل  اإلعالنات  شركة »غوغل«  كما حظرت  الماضي.  مارس  منذ  أخبارها 

الحكومية الروسية على منصاتها المختلفة.
ق ـ د
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الجزائري  الدولي  الالعب   يشارك 
سحب  عملية  في  مناد،  جمال  السابق 
لالعبين  إفريقيا  بطولة  تصفيات  قرعة 
المقررة  القدم،  لكرة   2022 المحلّيين 
الجاري  ماي   26 الخميس  اليوم  
بالقاهرة، حسب ما افادت به الكونفدرالية 

االفريقية للعبة عبر موقعها الرسمي .
الكرة  نجم  مناد،  جمال  وسيرافق 

جائزة  نال  الذي  السابق،  الجزائرية 
هّداف كأس أمم إفريقيا ، في نسختها التي 
رئيس   ،1990 سنة  بالجزائر  اقيمت 
الكونفدرالية  مستوى  على  المنافسات 
اإلفريقية خالد نصار فوق المنصة للقيام 
بعملية سحب القرعة، حسب ما أوضحته 
على  بيانها  في  االفريقية  الكونفدرالية 

موقعها الرسمي.

»الكاف«  ِبمقّر  العملية  وتُجرى 
هذا  القاهرة،  المصرية  ِبالعاصمة 
النّهار  منتصف  حدود  في  الخميس 
علما  )00ر12سا(  الجزائري  ِبالتوقيت 
ان مراسيم القرعة ستبث عبر االرضية 

للكاف. الرقمية 
قد  كانت  اإلفريقية  الهيئة  اّن  ومعلوم، 
صادقت يوم االثنين رسميا على مشروع 

النهائيات  المشاركة في  الدول  رفع عدد 
على  موزعة  دولة   18 إلى   16 من 
الشكل التالي: منطقة الشمال )2 + البلد 
الغرب »ا« )3( منطقة  المنظم(،منطقة 
الغرب ›‹ب‹‹ )3(، منطقة الوسط )3(، 
منطقة وسط-شرق )3( ومنطقة الجنوب 

. )3(
 5 في  المشاركة  الدول  توزيع  وسيتم 
المجموعات  تضم  حيث  مجموعات، 
›‹1‹‹، ›‹2‹‹ و‹‹3‹‹ أربعة فرق، بينما 
ستتواجد ثالثة فرق فقط في المجموعتين 

›‹4‹‹ و‹‹5‹‹.
سيتأهل  للعبة،  الجديد  القانون  وحسب 
ووصيف   رائد  النهائي  ربع  للدور 
و‹‹3‹‹   ››2›‹  ،››1›‹ المجموعات 
في  األولى  المراتب  وأصحاب 

المجموعتين ›‹4‹‹ و‹‹5‹‹.
وهي  »الشان«،  ستجري  لإلشارة، 
بالالعبين  خاصة  قارية  منافسة 
بعد  يناير،   31 إلى   8 من  المحليين، 
قبل   2022 موسم  مبرمجة  كانت  أن 
فيروس  تفشي  بسبب  تأجيلها  يتم  أن 

كورونا19-.
الموعد  هذا  لتنظيم  الجزائر  اختيار  وتم 
الوقت  في   ،2018 سبتمبر  شهر  خالل 
مالعب  أربعة  فيه  تخصيص  تم  الذي 
جويلية   5 ملعب  الموعد:  الستضافة 
األولمبي  الملعب  العاصمة،  بالجزائر 
بوهران، ملعب 19 ماي 1956 بعنابة 

وملعب الشهيد حمالوي بقسنطينة.

تلقي  عن  العاصمة،  اتحاد  نادي   ، أمس  أول   ، أعلن 
صفوف  إلى  لالنضمام  الدعوة  بيالم،  حامد  العبه 
الدولية  التوقف  فترة  خالل  فاسو،  بوركينا  منتخب 

المقبلة.
الرسمية  بيان عبر صفحته  العاصمي في  النادي  وقال 

للمنتخب  يستدعى  بيالم  »حامد  »فيسبوك«:  على 
التربص  في  للمشاركة  فاسو،  لبوركينا  الوطني 

اإلعدادي المبرمج بالمغرب، فحظا موفقا لالعب«.
التصفيات  مباراتي  فاسو،  بوركينا  منتخب  وسيخوض 
أمام   ،2023 أفريقيا  أمم  كأس  لنهائيات  المؤهلة 
يونيو/حزيران،   3 يوم  األخضر  الرأس  منتخبي 

ومنتخب إسواتيني يوم 7 من ذات الشهر.
وكان فيلود، مدرب بوركينا فاسو، قد حدد قائمة أولية 
الجولتين  مباراتي  لخوض  تحسبا  العبا،   40 ضمت 
اسم  ضمت  اإلفريقية،  بالتصفيات  والثانية  األولى 
الالعب بيالم، الذي غاب لفترة عن »الخيول« بسبب 

اإلصابة التي عانى منها نهاية الموسم الماضي.
النادي  رفقة  الذهاب  مباريات  جل  بيالم  وضيع 
استدعت  خطيرة،  إلصابة  تعرضه  بعد  العاصمي، 

خضوعه لعملية جراحية.

صرح اإلسباني خوان البورتا، رئيس مجلس 
إدارة نادي برشلونة، بأن الالعبين الذين وقعوا 
مع باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، 

قد وقعوا على عقود عبودية مقابل المال.
تمديد  التصريحات، عقب  هذه  وأطلق البورتا 
باريس سان جيرمان عقد مهاجمه كليان مبابي، 
الذي كان قريبا من االنتقال إلى صفوف ريال 
مدريد غريم برشلونة األزلي مؤخرا، مما أثار 
غضب األندية اإلسبانية بسبب السياسة المالية 

المتبعة من قبل الفريق الفرنسي.
ضم  في  جيرمان  سان  باريس  نادي  ونجح 
 5 الثقيل، في آخر  العيار  عدد من النجوم من 
النجم  وهما  برشلونة  من  منهم  اثنان  مواسم، 
البرازيلي نيمار دا سيلفا في عام 2017 مقابل 
222 مليون يورو، وزميله األرجنتيني ليونيل 
حر،  انتقال  صفقة  في   2021 عام  ميسي 

وكيليان مبابي من موناكو في عام 2017.
لصحيفة  تصريحات  في  البورتا  وأشار 
 »L’Esportiu de Catalunya«

ميسي  عودة  الصعب  من  أنه  إلى  اإلسبانية 
يحب  ال  الذي  »من  قائال:  لبرشلونة،  ونيمار 
نيمار؟، هو العب استثنائي، لكن لديه عقد مع 

باريس«.
باريس  مع  وقعوا  الذين  »الالعبون  وأكمل: 
سان جيرمان، وقعوا على عقود عبودية مقابل 

المال«.
قائال: »لقد رحل  وعن ميسي تحدث البورتا، 
في  مشواره  ينهي  أن  نود  جميعا  كنا  ميسي، 
قادرا  ليو  يكن  فلم  السبب  كان  وأيا  برشلونة، 

على ذلك«.
وأضاف: »ال يمكن أن يكون ذلك بسبب قواعد 
إسبانيا،  في  المطبقة  النظيف  المالي  اللعب 
ديناميكية  عملية  الالعبين  هؤالء  يدخل  عندما 
فهذه  بسهولة  يرحلوا  أن  يمكن  ال  هذه  مثل 

عمليات بماليين اليوروهات«.
وعن النظام في فرنسا الذي يسمح لناد كباريس 
بضم العبين بمبالغ ورواتب ال تضاهى، أبدى 
رئيس برشلونة دهشة كبيرة، قائال: ال أعرف 

كيف يفعلون ذلك في فرنسا، ربما 
نملكها  ال  أخرى  أنظمة  لديهم 

نحن«.
للحديث  برشلونة  رئيس  وتطرق 
القطري  المالي  الدعم  عن 
قبل  من  المملوك  لباريس، 
لالستثمارات  قطر  مجموعة 
أيضا  »باريس  قائال:  الرياضية 
ناد لديه دولة، وعندهم الكثير من 
مقدم  دفعة  دفع  ويمكنهم  األموال 
إشارة  في  هذا،  مثل  تعاقد  إلنهاء 

لنيمار«.
يورو  مليون   222 باريس  ودفع 
الكتالوني  للفريق  واحدة  دفعة 
الشرط  لكسر   2017 صيف  في 
الجزائي في عقد نيمار والحصول 
تاريخ  في  صفقة  كأغلى  عليه 

المستديرة. الساحرة 
ونيمار  ميسي  إمكانية عودة  وعن 
رد  »البلوغرانا«،  صفوف  إلى 
الممكن  من  الذين  الالعبين  »كل  البورتا: 
يعودوا  أن  يجب  ما  يوما  لبرشلونة  عودتهم 
لنا  يسمح  وضع  في  لسنا  نحن  مجاني،  بشكل 
بالقيام بصفقة بمقابل مالي كبير، ولكن حتى لو 

نمتلك األموال، لن نفعل«.
حول  فنيا،  القرار  سيكون  ذلك،  »بعد  وأتم: 
مشروع  في  التواجد  الالعب  بإمكان  كان  إذا 

برشلونة الجديد أم ال«.
وعن تجديد عقد كليان مبابي مع باريس بمبلغ 
السوق،  يشوه  أمر  تحدث: »هذا  مليون   450
االتحاد  األوروبي،  االتحاد  مبادئ  كل  وضد 
للدول  الدولية  الجمعية  بها  يقصد  األوروبي 

األوروبية وليس اليويفا«.
وتابع: »لقد تأثر منافسنا المباشر ريال مدريد 
أكثر  نهتم  لكننا  صفوفه،  تعزيز  ملف  في 
األمور  وسارت  منافسينا،  من  أكثر  بأنفسنا 

على ما يرام«.
وكاالت

مليون   150 إلى  تصل  نقدية  دفعة  النادي  لمنح  توتنهام،  مالكو  خطط 
كونتي  أنطونيو  الفني  المدير  من  دعوات  وسط  إسترليني،  جنيه 

أوروبا. أبطال  لدوري  التأهل  بعد  الفريق،  وضع  لتعزيز 
النادي،  في  األكبر  المساهم  سي«،  آى  إن  »إي  مجموعة  وتعهدت 
أكبر  »قدر  لتوفير  للتحويل  قابلة  أسهم  إصدار  عبر  السيولة  بتقديم 
وخارج  داخل  االستثمار  زيادة  على  والقدرة  المالية  المرونة  من 

الثالثاء. أمس  لندن،  شمال  في  الواقع  النادي  قال  حسبما  الملعب«، 
األول  الموسم  من  اإليرادات  جانب  إلى  اإلضافية،  األموال  وتأتي 
فريق  احتالل  خلفية  على  طاقته،  بكامل  الجديد  ملعبهم  في  الكامل 
الموسم  في  الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  في  الرابع  للمركز  كونتي 

. لمنقضي ا
مستوى  على  مقر  تسليم  ليفي »كان  دانيال  توتنهام،  نادي  رئيس  وقال 
من  لتمكيننا  المتنوعة  اإليرادات  دفع  في  أساسية  لبنة  دائما  عالمي 
على  باستمرار  التنافس  في  طموحاتنا  ودعم  الفرق  في  االستثمار 
اإلضافي  المال  رأس  سيتيح  األوروبية..  القدم  كرة  مستويات  أعلى 
وقت  في  النادي  في  االستثمار  من  مزيدا  اآلن  سي(  آي  إن  )إي  من 

مهم«.
لكنه   ،2019 أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  إلى  وصل  توتنهام  وكان 

الماضيين. الموسمين  في  للمنافسة  التأهل  في  فشل 
وكاالت

توتنهام يتلقى دفعة نقدية 
ضخمة لتعزيز صفوفه 

بالعبين جدد

»عقود عبودية في
باريس«.. رئيس برشلونة يهاجم 

سان جيرمان

 

مدرب بوركينا فاسو يستدعي جناح
 اتحاد العاصمة

 ...  أخبــار محرتفينا 
نجم الجزائر: لن أسامح 

رئيس نيم أبدا

الفرنسي كريم بن زيمة، مهاجم ريال  حصل 
القدم »ال  مدريد بطل الدوري اإلسباني لكرة 
ليغا«، على جائزة أفضل العب في صفوف 
2021-( موسم  خالل  الملكي،  الفريق 

.)2022
فخور  الجائزة: »أنا  تسلمه  بعد  بنزيما،  وقال 
للغاية، كان الموسم جيدا جدا بالنسبة لي على 
مستوى تسجيل األهداف وصناعتها، وتحقيق 
االنتصارات واأللقاب، وأشعر بسعادة كبيرة«.
نهائي  في  ليفربول  ضد  »الهدف  وأضاف: 
الفوز،  أجل  من  نلعب  أن  األبطال  دوري 
واثقون من  لكننا  للغاية،  قويا  فريقا  وسنواجه 

أنفسنا ألننا أقوياء أيضا«.
على  التركيز  »علينا  حديثه:  بنزيما  واختتم 
في  جماهيرنا  دعم  نستغل  وأن  المباراة، 
خالل  قدرتنا  من  واثقون  ونحن  المدرجات، 

اللقاء وسيظهر ذلك في الملعب«.
وتوج كريم بنزيما )34 عاما( بجائزة هداف 
الدوري اإلسباني »ال ليغا« برصيد 27 هدفا، 
وسجل 44 هدفا خالل 45 مباراة شارك بها 

في مختلف المسابقات حتى اآلن.
وكاالت

توازنه  يستعيد  سطيف 
بالفوز عىل تلمسان

بطولة  في  اتزانه  من  بعضا  سطيف  وفاق   استعاد 
فوزا صعبا  بعدما حقق  القدم،  لكرة  الجزائري  الدوري 
في  األربعاء،  اليوم  تلمسان،  وداد  مضيفه  على   1-0
مباراة مؤجلة بينهما. وارتفع رصيد سطيف، الذي خسر 
مباراتيه الماضيتين أمام شباب بلوزداد وأمل األربعاء، 

إلى 46 نقطة في المركز السابع.
هبوطه  تأكد  الذي  تلمسان،  وداد  تجمد رصيد  حين  في 
في وقت سابق، عند 13 نقطة، ليظل قابعا في المركز 

الثامن عشر )األخير(
وتقمص رياض بن عياد دور البطولة في المباراة، عقب 

تسجيله هدف سطيف الوحيد في الدقيقة 38.

ساديو ماني عن مستقبله مع 
ليفربول: سأجيب بعد نهائي 

دوري األبطال
ساديو  السنغالي  الدولي  تحدث 
ماني نجم ليفربول اإلنجليزي، عن 
مواجهة فريقه أمام ريال مدريد في 
يوم  أوروبا،  أبطال  دوري  نهائي 

السبت المقبل.
لشبكة  تصريحات  في  ماني  وقال 
هناك  سبورتس«:«ليس  »سكاي 
ضغط، ال شيء على اإلطالق فقط 
علينا االستماع بالنهائي وأعتقد أنها 
لذلك دعونا  لنا،  بالنسبة  لحظة حلم 

نستمتع بها دون الضغط النفسي ألن ذلك لن يساعدنا ويمكنك أن ترى أن الجميع 
يبتسم والجميع واثقون تماًما«.

وتابع:« سيكون شيء مذهل ونحن نحترمهم، ولن تكون مباراة سهلة خاصة إذا 
لعبنا مع أحد أفضل الفرق في العالم«.

وأضاف:«محمد صالح هو محمد صالح، وهو فقط يتكلم، ولكن بكل تأكيد هي 
لعبنا  العديد من األمور تغيرت منذ 4 سنوات،  أن  للثأر، أعتقد  ليست مباراة 
متحمسون  أننا  أعتقد  لذلك  الخبرات،  من  عدد  واكتسبنا  المباريات  من  الكثير 
الفريق  كان  مدريد  وريال   ،2018 في  حدث  ماذا  نسينا  وجميعنا  للمباراة، 

األفضل، وفاز بالمباراة، ولكن هذه المباراة ستكون مختلفة«.
وأتم ماني حديثه عن مستقبله قائاًل:« سأجيب عن هذا السؤال بعد نهائي دوري 

أبطال أوروبا«.

المنتخب  العب  فرحات،  الدين  زين  فتح 
الجزائري ونادي نيم الفرنسي، النار على 
إياه  متهما  عساف،  راني  ناديه  رئيس 

بالتسبب في ضياع موسمه.
لراديو  تصريحات  في  فرحات  وقال 
حدث  »ما  األربعاء:  اليوم  كارلو  مونت 
الكثير  سمعت  معقول،  غير  الموسم  هذا 
عني مؤخرا، لست العبا مثيرا للمشاكل، 

وحان الوقت ألتحدث«.
اللعب،  في  الرغبة  فقدت  »لقد  وأضاف: 
رغم  الميدان،  أرضية  على  هذا  وظهر 
في  أكن  لم  لكن  يستسلم،  ال  أنني شخص 

حال جيد على المستوى الذهني«.
الفريق  عن  الرحيل  أريد  »كنت  وتابع: 
في  اللعب  أردت  ألنني  سقوطه،  بعد 
الميركاتو طلب  فترة  الدرجة األولى، في 
يورو  مليون   2.5 قيمة  النادي  رئيس 
 3.5 بقيمة  عرض  ووصله  لتسريحي، 
مليون، لكنه طلب مني االنتظار إلى اخر 
أسبوع، لربما تكون هناك عروض أكبر، 

لكن ضاع كل شيء«.
خاطبنا  الموسم  بداية  »في  وواصل: 
الصعود  يستهدف  ال  إنه  وقال  الرئيس، 
تتحفز  أن  يمكن  كيف   ،»1 »الليج  إلى 
بسببه  موسما  ضيعت  لقد  كهذا،  بخطاب 

ولن أسامحه أبدا«.
من  عروض  عدة  أمتلك  »االن  وختم: 
أندية فرنسية، وأخرى من خارج فرنسا، 
زلت  ال  أنني  رغم  بتريث،  سأدرسها 
الفرنسي،  بالدوري  االستمرار  أفضل 

ألثبت بأنني الزلت هنا«.

بالييل وبوالية
مرشحان لجائزة  أجمل 

هدف  لشهر ماي يف 
الدوري الفرنيس

وفريد  ياليلي  يوسف  الجزائريان  سيكون 
على  المنافسة  مع  موعد  على  بوالية 
األخيرة  بالجوالت  تتعلق  خاصة  جائزة 

من الدوري الفرنسي.
الفرنسية  القدم  كرة  رابطة  وأعلنت 
المحترفة، يوم الثالثاء، عن قائمة تضم 5 
لنيل جائزة أجمل هدف  العبين مرشحين 

في شهر ماي.
الدوليين  جانب  إلى  القائمة  في  وجاء 
العب  شوتار  جوريس  الجزائريين: 
ريمس،  العب  زينالي  واربر  مونبيلييه، 

وتشوامني اورليان العب موناكو.
وسجل بوالية العب ميتز هدفا رائعا من 
في  ليون  مرمى  في  صاروخية  تسديدة 
علما  الفرنسي،  الدوري  من   36 الجولة 

بأن المباراة انتهت بفوز ميتز 3-2.
كما تألق يوسف باليلي وسجل هدفا لفريقه 
بريست في شباك نادي موناكو في الجولة 
وانتهت  مميز.  مهاري  فاصل  بعد   ،37

المباراة بفوز موناكو 4-2.

 محمد صالح يهنئ سون
 على فوزه بجائزة الحذاء
الذهبي يف الربيمريليج

إدارة ويست هام تصدم بن رحمة

 بن زيمة يعرب عن فخره بحصوله على
جائزة قيمة ويتوعد ليفربول

الكوري  ليفربول،  فريق  جناح  محمد صالح  هنأ 
الحذاء  بجائزة  بفوزه  مين  هيونج  سون  الجنوبي 
الدوري  بطولة  في  هداف  كأفضل  الذهبي 

المنقضي. الموسم  اإلنجليزي 
الكوريين  استقبال  فيديو  بمشاركة  صالح  وقام 
تويتر،  موقت  الشخصي على  لسون على حسابه 

تهاني سوني!« معلًقا:« 
توتنهام  فريق  مهاجم  مين  هيونج  سون  ووصل 
سيول،  الجنوبية  الكورية  للعاصمة  هوتسبير 
الدوري  بطولة  نهاية  بعد  وذلك  الثالثاء،  أمس 

الموسم. هذا  اإلنجليزي 
في  سون  الستقبال  الكوريين  من  المئات  وتجمع 
بعد  وذلك  به،  واالحتفال  الدولي،  إنتشون  مطار 
الالعبين  كأكثر  الذهبي  الحذاء  بجائزة  تتويجه 
هذا  اإلنجليزي  الدوري  في  لألهداف  تسجياًل 

الموسم.
والتقط سون هيونج مين بعض الصور التذكارية 
بها  تُوج  والتي  الذهبي،  الحذاء  جائزة  رفقة 
األحد  يوم  للبريميرليج،   38 الجولة  نهاية  بعد 

الماضي.
وتقاسم الكوري الجنوبي سون هيونج مين جائزة 
فريق  جناح  صالح  محمد  مع  الذهبي  الحذاء 
الدوري  في  هدًفا   23 تسجيلهما  بعد  ليفربول، 

الموسم. هذا  اإلنجليزي 
منتخب  لمواجهة  الجنوبية  كوريا  منتخب  ويستعد 

مصر ودًيا في شهر يونيو المقبل.

أعلن نادي إي سي ميالن اإليطالي، غياب السويدي زالتان إبراهيموفيتش عن الفريق لمدة 8 أشهر نظراًَ لخضوعه لعملية جراحية 
في الركبة.

وجاء ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي اإليطالي، حيث أكد أن الالعب قد خضع لعملية جراحية في مستشفى ليون ليونيل جان 
ميرموز اليوم. وأشار الموقع الرسمي لنادي أي سي ميالن إلى أن العملية كانت مقررة منذ فترة طويلة، مضيًفا أن المهاجم لن 

يعود إلى المالعب قبل سبعة أو ثمانية أشهر على األقل.
وغاب إبراهيموفيتش عن الفريق في 18 مباراة هذا الموسم، نتيجة تعرضه لمشاكل بدنية وإصابات عضلية.

وتوج إبراهيموفيتش مع نادي إي سي ميالن هذا العام، ببطولة الدوري اإليطالي،بعدما شارك أمام ساسولو في المباراة التي انتهت 
بفوز الميالن بثالثية نظيفة.

رسميا.. ميالن يعلن غياب إبراهيموفيتش لمدة 8 أشهر

بوالية مطلوب في األهلي المصري 
انتقاله لصفوف الفريق األحمر  استطلع مسؤولو األهلي رأي الجزائري فريد بوالية العب ميتز الفرنسي، في مسألة 

بداية من الموسم الجديد.
مسؤولي  جانب  من  اتصاالت  تلقى  بوالية  أن  كووورة  وعلم 
الحمراء،  للقلعة  اللعب  في  رأيه  معرفة  أجل  من  األهلي، 

وإمكانية العودة من أوروبا.
التفاق  التوصل  المقبلة  الفترة  في  الالعب  مع  األهلي  ويبحث 
كبيرة  رغبة  وجود  ظل  في  خدماته  على  الحصول  أجل  من 

لتدعيم الخط األمامي.
ويجيد الجزائري فريد بوالية صاحب ال29 عاما، في مركزي 
ميتز  فريقه  مع  الموسم  هذا  وسجل  المهاجم،  والوسط  الجناح 

الفرنسي 4 أهداف وصنع هدفين.
أكثر من صفقة  تجهيز  الحالي عن  الوقت  في  األهلي  ويبحث 
من  عدد  بين  األحمر  مسؤولو  ويفاضل  األمامي،  الخط  في 

الالعبين من أجل االستقرار على الصفقات األنسب.

نادي  مسؤولي  أن  بريطانية  صحفية  تقارير  كشفت 
ويست هام إتخذوا خطوة مفاجأة مع الدولي الجزائري 

سعيد بن رحمة.
يونايتد  هام  ويست  نادي  أن  التقارير  ذات  وأضافت 
هذا  المناسب  السعر  مقابل  رحمة  بن  سعيد  بيع  يريد 

الصيف.
مرضي  عرض  بأي  سيقبل  الهامرز  أن  أكدت  كما 
أبرز  بين  من  يعد  أنه  رغم  الجزائري  الجناح  مقابل 

الالعبين مع الفريق.
رحمة  بن  سعيد  الجزائري  الدولي  أن  بالذكر  جدير 
شارك هذا الموسم في 32 مباراة مع ويست هام سجل 

خاللها 8 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.



عين على الرياضة

لوكا  السلوفيني  النجم  جنّب 
مافريكس  داالس  فريقه  دونتشيتش 
المنطقة  نهائي  سلسلة  خسارة 
الغربية، من دون رد وذلك بحسمه 
أمام غولدن ستايت  الرابعة  المباراة 
مقلصاً   ،119-109 ووريرز 

تأهل  بذلك  ليرجئ   1-3 النتيجة 
األخير إلى نهائي دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفين.
وأعطى هذا االنتصار بصيص أمل 
اإلنجاز  تحقيق  بإمكانية  لمافريكس 
صعوبة  رغم  المعطيات  وقلب 

تنتقل  السلسلة  أن  السيما  المهمة، 
اآلن إلى ملعب ووريرز الخميس.

األساسي  الدور  دونتشيتش  ولعب 
انتصارات  لسلسلة  حد  وضع  في 
ووريرز وذلك بتسجيله 30 نقطة مع 
14 متابعة ليحقق رقمين مزدوجين 

»دابل دابل« للمرة العاشرة في 14 
أوف«  »بالي  في  خاضها  مباراة 

الموسم الحالي.
ثالثة  من  قريباً  السلوفيني  وكان 
أرقام مزدوجة »تريبل دابل« بعدما 
حاسمة  تمريرات  بتسع  أيضاً  ساهم 
الثالث  للمباريات  وخالفاً  لقاء،  في 
الماضية، حظي خالله بمساندة فعالة 
دوريان  رأسهم  على  زمالئه  من 
وريدجي  نقطة(   23( فيني-سميث 
ثالثيات(  ست  من   18( بولوك 

وجايلن برنسون )15(.
مافريكس  العبي  من  ستة  وأنهى 
بعدما  أكثر  أو  نقاط  بعشر  اللقاء 
ساهم األلماني ماكسي كليبر وسبنسر 
على  نقاط  و10  بـ13  دينويدي 

التوالي.
ليس  دونتشيتش  أعجب  ما  لكن 
المردود الهجومي لزمالئه بل األداء 
ووريرز  نجم  أجبر  الذي  الدفاعي 
ستيفن كوري على االكتفاء بعشرين 

نقطة.
رائعاً  كان  »دفاعنا  السلوفيني  وقال 
اليوم )الثالثاء(. بهذه الطريقة يجب 
عندما  خطير  فريق  نحن  نلعب.  أن 

نلعب بهذه الطريقة«.

الخميس 26 ماي 2022 م
الموافق لـ 25 شوال 1443 هـ

14
الدوري األمريكي للمحرتفني 

دونتشيتش يرجئ تأهّل ووريرز 
إلى النهائي

كونغ فو ووشو )إفريقيا(:

القاعة متعددة الرياضات 
بالرشاقة تحتضن منافسات 

الكأس اإلفريقية )أكابر( 
والبطولة القارية للشباب

 30 إلى   27 من  ووشو  فو  الكونغ  لرياضة  الجزائرية  االتحادية  تنظم 
ماي  بالقاعة متعددة الرياضات » بلخضر الطاهر« بالشراقة )الجزائر 
العاصمة(، البطولة اإلفريقية الخامسة للشباب )أساليب و ساندا( والكأس 
القارية الثالثة )أكابر( في نوع ساندا، حسبما علم اليوم االربعاء من الهيئة 
الفيدرالية. وأوضح رئيس االتحادية الجزائرية لرياضة الكونغ فو ووشو، 
أكدت  الجزائر  منها  دول  ثماني   « أن  لـوأج،  تصريح  في  بذور  يحي 
مصر  و  المغرب  بتونس-  األمر  يتعلق  و  الجزائر.  موعد  في  مشاركة 
ديفوار  تأكيد كوت  انتظار  في  النيجر،  و  السنغال  و  ليبيا و موريتانيا  و 
إفريقيا  كأس  منافسة  حضورهن«. وستعرف  الكونغو  و  ومالي  والبنين 
الثالثة لألكابر )ساندا(، التي تعد محطة مؤهلة إلى البطولة اإلفريقية للنخبة 
المقررة شهر أغسطس بكوت ديفوار، مشاركة 10 مصارعين جزائريين، 
ثالثة منهم سيدات، حسب ذات المسئول، مشيرا إلى أن » المشاركين في 
األربع  بالمراتب  التتويج  لهم  الذين سبق  الرياضيون  الكأس، هم  نزاالت 
األولى في البطولة اإلفريقية لسنة 2019 التي كانت قد جرت بالسنغال، 
وهو ما اعتمدته االتحادية اإلفريقية والدولية للكونغ فو ووشو في موعد 
الجزائر«. وبالنسبة لمنافسات البطولة اإلفريقية الخامسة للشباب )أواسط، 
اإلفريقية  األلعاب  إلى  مؤهلة  فهي  وساندا(،  )أساليب  وأصاغر  أشبال 
للشباب بمصر سبتمبر 2022 وبطولة العالم بإندونيسيا في ديسمبر المقبل. 
وهذه األخيرة ستكون محطة تحضيرية لأللعاب االولمبية للشباب للكونغ 

فو ووشو بداكار السنغالية2026-، حسب المسئول األول لالتحادية.
الجزائر  فستكون  الساندا(،  )نوع  للشباب  اإلفريقية  البطولة  وبخصوص 
في  اإلناث  عند  ومصارعتان  الذكور  عند  مصارعين  بأربعة  فيها  ممثلة 

فئتي أشبال و أواسط )12 رياضيا في المجموع(.
أما فئات األوزان المعتمدة في مسابقات الكأس اإلفريقية لألكابر )رجال 
وسيدات( فهي : أقل من 48كلغ و أٌقل من 52 كلغ و أٌقل من 56 كلغ 
وأقل من 60 كلغ وأقل من 65 كلغ وأقل من 70 كلغ وأقل من 75 كلغ 
وأقل من 80 كلغ وأقل من 85 كلغ وأقل من 90 كلغ وأكثر من 90 كلغ 
)مفتوح(. وسيكون المصارعون الرجال معنيون بسبعة أوزان والسيدات 

بثالثة وهي)من أقل من 48 كلغ الى أقل من 56 كلغ(.
وفيما يلي برنامج موعد الجزائر:

الكأس اإلفريقية الثالثة للسندا - أكابر:
26 ماي  : إجتماع فني وعملية الوزن

27 ماي  : انطالق منافسات الساندا من 00ر09سا إلى 00ر13سا ومن 
00ر16سا إلى 00ر20سا

28 ماي  : نصف النهائي : من 00ر09سا إلى 00ر13سا فالنهائيات 
من 00ر17سا 00ر20سا

البطولة اإلفريقية الخامسة للشباب أساليب وساندا :
28 مايو  : من 00ر14سا إلى 00ر17سا  )اجتماع فني وعملية الوزن(

29 مايو  : التصفيات / ساندا وأساليب  )طوال اليوم(
30 ماي   : نصف نهائي ساندا و أساليب )00ر09سا إلى 00ر13 سا( 
وتوزيع  االختتام  وحفل  00ر19سا(  إلى  00ر16سا  )من  النهائيات  ثم 

الجوائز.
وأج 

األربعاء،  اليوم  للتنس،  المصري  االتحاد  أعلن 
انسحاب ميار شريف من بطولة فرنسا المفتوحة، 
فوزها  خالل  القدم  في  بشرخ  إصابتها  بعد 
األوكرانية  على  الثالثاء،  أمس  يوم  التاريخي 

مارتا كوستيوك.
عبر  له  بيان  في  المصري  االتحاد  وقال 
»فيسبوك«، إن ميار شريف انسحبت من بطولة 
»روالن غاروس« بعد إصابتها يوم أمس أثناء 
 8 الى   6 من  وتحتاج  القدم  في  بشرخ  المباراة 
سريعة  عودة  االتحاد  وتمنى  للعالج،  أسابيع 

لالعبة للمنافسات.
في  بمباراة  تفوز  مصرية  أول  ميار  وأصبحت 
فرنسا  بطولة  منافسات  ضمن  الرئيسي  الدور 
مالعب  على  تقام  التي  للسيدات،  المفتوحة 

كوستيوك  على  تغلبها  بعد  غاروس«  »روالن 
بمجموعتين من دون رد، بواقع )3-6( و)7-5( 

يوم أمس الثالثاء.

تلتقي  أن  المقرر  من  وكان 
الثاني  الدور  في  المصرية  النجمة 
تامارا  تامارا  السلوفينية  مع 
عالميا،   24 المصنفة  زيدانشيك، 
والفائزة على األمريكية كلير ليو، 
وبنتيجة  متتاليتين  بمجموعتين 

واحدة: )2-6( و)6-2(.
وأحرزت ميار شريف )26 عاما( 
للتنس  كارلسروهه  بطولة  لقب 
بعد  التوالي  على  الثاني  للعام 
انتصارها على األمريكية برناردا 
 )6-2( بواقع:  رد،  دون  من  بمجموعتين  بيرا 

و)4-6( األسبوع الماضي.
وكاالت 

بطولة روالن غاروس 

بعد دخولها التاريخ.. المصرية ميار تنسحب

لوكا دونتشيتش يقود داالس مافريكس للفوز على غولدن ستايت ووريرز 119-109.

الروسي خاتشانوف يواصل تقدمه 
للتنس، وبلغ  الكبرى  البطوالت األربع  ثانية  تقدمه في بطولة روالن غاروس،  الروسي كارين خاتشانوف،  واصل 
الدور الثالث عقب فوزه على البوليفي هوغو ديلين. وجاء فوز خاتشانوف، المصنف 25 عالميا، على منافسه البوليفي 
المصنف 90، بثالث مجموعات لواحدة بواقع 4-6، 6-4، 6-7 و3-6 في مباراة استغرقت ثالث ساعات وتسع 
دقائق. وسيواجه خاتشانوف في الدور الثالث، الفائز من مواجهة البريطاني كاميرون نوري واألسترالي جيسون كوبلر.

دجوكوفيتش يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح
عبر الصربي نوفاك دجوكوفيتش حامل اللقب إلى الدور الثالث في بطولة روالن غاروس  للتنس اليوم األربعاء بفوزه 
السهل على السلوفاكي أليكس مولكان بثالث مجموعات نظيفة. وتغلّب الصربي المصنف األول عالمياً على منافسه 

السلوفاكي بواقع 2-6 و3-6 و7-6 )7/4(

رادوكانو تغادر منافسات البطولة 
وّدعت اليافعة البريطانية إيما رادوكانو منافسات بطولة روالن غاروس من الدور الثاني بخسارتها على يد ألياكساندرا ساسنوفيتش بمجموعتين لواحدة.

الحفاظ  في  أخفقت  أنها  إال   ،6-3 لصالحها  األولى  عالميا المجموعة  عشرة  الثانية  المصنفة  رادوكانو  حسم  ورغم 
المنافسات وتتأهل  النتيجة، وتوّدع بذلك  المجموعة الثالثة بذات  الثانية 6-1 وتفقد  المجموعة  على أفضليتها لتخسر 

ساسنوفيتش للدور الثالث.
وستالقي ساسنوفيتش في الدور الثالث المخصرمة األلمانية أنجيليك كيربر التي فازت على الفرنسية المشاركة ببطاقة 
دعوة إلسا جاكومو بمجموعتين دون رد بواقع 1-6 و6-7 )2-7(. بدورها واصلت فيكتوريا أزارينكا مشوارها في 
البطولة بالفوز على أندريا بيتكوفيتش بمجموعتين دون رد بواقع 1-6 و6-7 )3-7( حاجزة مقعدها في الدور الثالث.

بيين سبورت 

طواف الجزائر للدراجات 2022: فوز حمزة ياسني 
بالمرحلة الخامسة بوهران

المرحلة  بسباق  دبي  شرطة  نادي  إلى  المنتمي  ياسين  حمزة  الدراج  فاز 
الخامسة من طواف الجزائر للدراجات التي أقيمت اليوم األربعاء على مسار 
بطول 147 كم انطالقاً من وهران وصوال إلى بلدية حمام بوحجر )عين 

تموشنت( ثم العودة إلى وهران.
وتقدم حمزة ياسين بالسرعة النهائية بزمن قدره ب 3سا و29 د و31 ثانيةً  
على كل من يوسف رقيقي من نادي »أوول سيكلس« الفرنسي و محمد أمين 

نهاري من المنتخب الوطني لألمال .
عبد  الخارجية  بالعالقات  المكلف  الجمهورية  رئيس  مستشار  أشرف  وقد 
الجزائر  طوف  من  الخامسة  المرحلة  هذه  انطالق  على  عالهم  الحفيظ 
المؤتمرات »محمد بن أحمد« لوهران بحضور  أمام مركز  للدراجات من 
العسكري  الوطني  المنتخب  من  حمزة  منصوري  حافظ  وقد  الوالية.  والي 
على القميص األصفر فيما عاد القميص األخضر ألسرع دراج الى حمزة 
ياسين من نادي شرطة دبي. كما احتفظ عماري حمزة من فريق مولودية 
الجزائر على القميص األبيض ألفضل متسابق شاب وكذا الكسندر بلوتشين 
يوم  السادسة  المرحلة  ستقام  و  متسلق.  أفضل  لقميص  أبوظبي  نادي  من 
غد الخميس في سباق ضد الساعة على مسافة 25 كلم بوهران على نفس 
البحر األبيض المتوسط  الدراجات أللعاب  التي ستقام عليه منافسة  المسلك 

وهران2022-.
بإجراء  مايو   27 يوم  السابعة  بالمرحلة  الجزائر2022-  و سيختتم طواف 
جائزة مدينة الجزائر على مسافة 78 كلم على مسلك مغلق طوله 3ر1 كلم, 

يقطعه الدراجون 60 مرة.
ويشارك في هذه التظاهرة الرياضية 75 متسابق من تونس وليبيا واإلمارات 

العربية المتحدة وفرنسا باإلضافة إلى اندية ومنتخبات وطنية.
وأج 



للوقايـة  الوطنيـة  اللجنـة  رئيـس  أكـد 
ومكافحتـه,  باألشـخاص  االتجـار  مـن 
األربعـاء,  اليـوم  مرابـط,  الغنـي  عبـد 
الوقايـة ومكافحـة  أن الجزائـر وضعـت 
االتجـار بالبشـر في "صميـم أولوياتها" 
اآلليـات  مـن  جملـة  خـال  مـن  وذلـك 

واإلجـراءات.
انطلاق  بمناسلبة  مرابلط,  السليد  وقلال 
أشلغال دورة تكوينيلة حلول "تطوير آلية 
باألشلخاص:  اإلتجلار  ضحايلا  إلحاللة 
الجيلدة"  والممارسلات  الخبلرات  تبلادل 
اللطيلف  "عبلد  المؤتملرات  بقصلر 
رحلال", أن الجزائلر "وضعلت الوقايلة 
بالبشلر  االتجلار  أشلكال  كل  ومكافحلة 
أولوياتهلا ملن خلال جمللة  فلي صميلم 
المتعلقلة  واإلجلراءات  اآلليلات  ملن 
ملن  التلي  والمؤسسلات  بالنصلوص 
شلأنها أن تسلهم فلي الوقايلة والماحقلة 
القضائيلة وحمايلة الضحايلا ملع السلهر 
فلي كل األحلوال عللى حمايلة وضملان 

اإلنسلان". حقلوق 
ويلرى السليد مرابلط أن جريملة االتجار 
المجتملع  علن  غريبلة  "ظاهلرة  بالبشلر 

بمعناهلا  نسلبيا  وحديثلة  الجزائلري 
ليسلت  الجزائلر  أن  إال  المعاصلر, 
عللى  صادقلت  فقلد  لهلذا  عنهلا,  بمنلأى 
ذات  الدوليلة  والمواثيلق  االتفاقيلات  كل 
المتحلدة  اتفاقيلة األملم  الصللة بملا فيهلا 
العابلرة  المنظملة  الجريملة  لمكافحلة 
لألوطلان وبروتكلول منع وقملع ومعاقبة 
النسلاء  وخاصلة  باألشلخاص  اإلتجلار 

واألطفلال".
كملا صادقلت الجزائلر ايضلا --يضيلف 
الرئاسلي  المرسلوم  عللى  المتحلدث-- 
المتعللق   2016 لسلنة   16-249 رقلم 
بإنشلاء وتنظيلم وتشلغيل اللجنلة الوطنيلة 
باألشلخاص  اإلتجلار  ملن  للوقايلة 
وصايلة  تحلت  والموضوعلة  ومكافحتله 
"ألهميتهلا  بالنظلر  اللوزراء,  رئيلس 
البالغلة واعتبارهلا مسلؤولة علن وضلع 
سياسلة وطنيلة وخطلة عملل فلي مجلال 
بالبشلر  االتجلار  ومكافحلة  الوقايلة 

الضحايلا". وحمايلة 
األمريكيلة  السلفيرة  ثمنلت  جانبهلا,  ملن 
بالجزائلر, السليدة إليزابيلث ملور أوبين, 
الحكوملة  ملن طلرف  المبذوللة  الجهلود 

الجزائريلة فلي مجلال معاقبلة المتاجرين 
والوقايلة  هويتهلم  وكشلف  باألشلخاص 

ملن الجرائلم.
اإلقليميلة  الممثللة  قاللت  بدورهلا, 
لمكتلب األملم المتحلدة اإلقليملي المعنلي 
بالمخلدرات والجريملة للشلرق األوسلط 

كريسلتينا  السليدة  إفريقيلا,  وشلمال 
ألبرتيلن, أن انعقلاد هلذه الورشلة يشلكل 
يمتلد  وطنلي  مشلروع  إلطلاق  "لبنلة" 
الوقايلة  حلول  سلنوات  ثلاث  عللى 

باألشلخاص.  المتاجلرة  ومكافحلة 
                                      وأج 

15عين على المجتمع الخميس 26 ماي  2022 م
الموافق لـ 25 شوال 1443 هـ

حقوق اإلنسان: الجزائر وضعت الوقاية ومكافحة االتجار باألشخاص 
في "صميم أولوياتها"

ارتفاع عدد إصابات جدري القرود إلى 5 حاالت بفرنسا

بريجيـت  الفرنسـية  الصحـة  وزيـرة  أعلنـت 
حصيلـة  ارتفـاع  األربعـاء،  أمـس  بورغينيـون، 
اإلصابـات المؤكـدة بعـدوى جـدري القـرود إلـى 5 

حـاالت.

إل"  تلي  "آر  إذاعلة  ملع  تصريحلات  فلي  وقاللت 
الفرنسلية، إن البلاد سلجلت "خملس حلاالت مؤكدة 

القلرود". بجلدري 
ونتخلذ  الملرض،  تفشلي  نتوقلع  "ال  وأضافلت: 
االحتياطلات الازملة"، مطالبلة جميلع الجهلات بلل 

واليقظلة". الحلذر  "توخلي 
واضحلة  توصيلات  وضلع  تلم  أنله  إللى  وأشلارت 
بشلأن اكتشلاف المصابيلن وعزلهلم، الفتلة إللى أن 
فقلط  تسلتهدف  لكلن  ومتوفلرة"  "جاهلزة  اللقاحلات 

المخالطيلن.
وتابعلت: "لدينلا مخلزون اسلتراتيجي ملن اللقاحلات 
)جميلع  الكاملل  للتطعيلم  تسلتخدم  للن  لكنهلا 
المخالطيلن". فقلط  ستسلتهدف  بلل  المواطنيلن( 

العالميلة،  الصحلة  منظملة  أكلدت  والثاثلاء، 
رصلد131 إصابلة مؤكلدة بجدري القلرود، و106 

بهلا. مشلتبه  أخلرى  حلاالت 
وأبللغ علن الملرض أول ملرة، خلارج نطلاق الدول 
التلي ينتشلر فيهلا، فلي بريطانيلا، خلال األسلبوع 

األول ملن ملاي الجلاري.
رغلم  أنله  عللى  شلددت  العالميلة  الصحلة  وكانلت 
وأمريلكا  أوروبلا  فلي  للملرض  السلريع  االنتشلار 
الشلمالية فلإن "الوضلع مسلتقر ويمكلن احتلواؤه".
وتظهلر أعلراض المرض على هيئلة حمى وتضخم 
الغلدد الليمفاويلة وآالم فلي العضلات، إضافلة إللى 
اإلرهلاق والقشلعريرة وطفلح جللدي يشلبه جلدري 

الملاء عللى اليديلن والوجه.
 1958 علام  ملرة  أول  القلرود  جلدري  واكتشلف 
عندملا ظهلر ملرض يشلبه الجلدري فلي قلرود أحلد 

المختبلرات، وملن هنلا أُخلذت هلذه التسلمية.
                                           )األناضول(

 
... متفرقات ...

الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني بميلة ... 
توقيف ثالثة أشخاص واسرتجاع مرسوقات 

للراد الفرقللة اإلقليمية  n     تمكللن أف
للدرك الوطني ببن يحي عبد الرحمان 
مللن توقيللف )03( أشللخاص تتراوح 
فللي  26 و44 سللنة  يللن  ب أعمارهللم 
للة أشللرار  ل قضية جناية تكوين جمعي
لغرض اإلعداد لجناية السرقة مقترنة 
يللل والتعدد والكسللر، مع  ل بظللروف ال
بللرة من األنابيب  اسللترجاع كمية معت
الباسللتيكية PVC ذات حجللم كبير 
بطول ستة )06( أمتار وقطر 60سم. 
يها  للى معلومات تحصللل عل للاء عل ن ب
أفراد الفرقللة اإلقليمية للدرك الوطني 
للد الرحمان مفادها وجود  ببن يحي عب
للى متن  يللن عل 04 أشللخاص مجهول
شاحنة صغيرة بيضاء اللون، محملة 
يللرة الحجم،  ابيللب باسللتيكية كب أن ب
بلدية بن  قادمللة من مشللتة الدهللس ب
للى الفور  يحللي عبد الرحمللان، تم عل
للراد الفرقة ووضع  تشللكيل دورية ألف
بلدية،  نقطة مراقبة وتفتيش بمدخل ال
للادة  ت يللف الشللاحنة المق للم توق أيللن ت

مللن طللرف المسللمى )م-ع( ومرافقه 
المسللمى )ش/ر-م( فيما الذا شخصين 
الفرار نحو الحقول مستغلين  آخرين ب
م اقتياد السللائق  الظللام، على إثرها ت
لتحقيق  للر الفرقللة ل للى مق ومرافقلله إل

معهما.
للم التعرف على  لتحقيق، ت للة ل مواصل
فاريللن ويتعلق  للة الشللخصين ال هوي
األمر بكل من )أ-أ( و )أ-ح( الساكنين 
بوالية سطيف،أين تم توقيف المشتبه 

ثالث. فيه ال
 بعد التحريات، تبين أن المسللروقات 
للة  فاحي مسللتثمرة  لصاحللب  تعللود 
بمشللتة الدهللس بلدية بللن يحي عبد 
الرحمللان، وبعللد اسللتدعائه وعرض 
يه أكللد أنها تخصه،  المحجللوزات عل

ليسترجع ممتلكاته.
للم  للم تقدي بعللد اسللتكمال التحقيللق ت
المعنيين أمام السيد وكيل الجمهورية 

لدى محكمة شلغوم العيد.
                                        أبو نوفل

األمن الحرضي الرابع بالمسيلة يعالج ثالثة 
)03( قضايا نوعية تتعّلق بالرسقة 

n    تواصل قوات الشرطة بأمن والية 
المسيلة توجيهها للضربات الموجعة 
للة المختلفة، وفي  للعصابات اإلجرامي
هذا الخصوص تمكن عناصر الشرطة 
تنسلليق مع  ال باألمن الحضري الرابع ب
للة للشللرطة القضائية  ل ق ن الفرقللة المت
بأمللن والية المسلليلة مللن معالجة 3 
للة تتعلّق بالسللرقة مع  للا منفصل قضاي
توقيف مجموعة من المشتبه فيهم في 

هذه القضايا.
للى  للاًء عل ن للى جللاءت ب للة األول القضي
معلومات وردت إلى المصلحة مفادها 
للام مجموعللة من األشللخاص بفعل  ي ق
السللرقة مللن داخل مؤسسللة عمومية، 
محكمللة  عمللل  خطللة  إعللداد  للم  ت ي ل
مكنللت من توقيف 3 مشللتبه فيهم في 
بللس وبحوزتهم المسللروقات  ل للة ت حال
للة معتبرة من قطع  للة في كمي ل والمتمث
لللف األنواع  غيار السلليارات من مخت
واألحجللام تخص ذات المؤسسللة وهذا 

قانوني. بعد تأكيد ممثلها ال
للة فقد  ي ان ث للة ال أما بخصللوص القضي

جللاءت على إثر شللكوى تقدم بها أحد 
التجللار، مفادهللا تعرضه لفعل سللرقة 
مجموعللة  فللي  للة  ل المتمث لله  بضاعت
فللة التي  ل بللرة من األلبسللة المخت معت
يللون  للة 100 مل ي للوق قيمتهللا المال تف
سللنتيم، وهذا بعد استدراجه من إحدى 
الواليات المجاورة إلى والية المسلليلة 
يتم  عبر موقللع التواصل االجتماعي، ل
اإلطاحة بشللخصين واسترجاع جميع 

المسروقات.
للق بفعللل  للة فتتعلّ ث ال ث للة ال أمللا القضي
العنللف، حيللث وبعللد تلقي  السللرقة ب
للة لتعرضه  شللكوى من طرف الضحي
للال بالعنف،  ق ن فلله ال لفعللل سللرقة هات
للم تكثيف األبحاث عللن الفاعل الذي  ت
بللس وهو يقوم  ل للم توقيفه فللي حالة ت ت
باسللتغال مسللاحة عمومية كموقف 

للمركبات بدون رخصة.
فللات قضائية ضد  للد تم إنجللاز مل  وق
للع المشللتبه فيهللم وتقديمهم أمام  جمي

الجهات القضائية.
                           عبد الحليم بال  

األزهـر"  "صـوت  جريـدة  أعـادت 
نشـر تصريحـات سـابقة لشـيخ األزهـر 
الـزواج  حـول  الطيـب،  أحمـد  الشـيخ 

الزوجـات. تعـدد  وقضيـة 
تلم  األزهلر،  شليخ  تصريحلات  وفلي 
التأكيلد عللى أن "زوجلة واحلدة تكفلي، 
وملن يقوللون إن األصلل فلي اإلسلام 
هلو التعلدد مخطئلون، والمسلألة تشلهد 
ملن  كثيلر  فلي  ولألبنلاء  للملرأة  ظلملا 

السلابع". "اليلوم  للل  األحيلان"، وفقلا 
ملن  "التعلّدد  أن  إللى  األزهلر،  ويشلير 
للفهلم  تشلويها  شلهدت  التلي  األملور 
والسلنة  الكريلم  للقلرآن  الصحيلح 
"إعلادة  بلل  المسللمين  النبويلة"، مطالبلا 

مسلألة  فيهلا  وردت  التلي  اآليلة  قلراءة 
تعلدد الزوجلات بشلكل كاملل، وتدبر ما 

بعدهلا". وملا  قبلهلا 
أن  فلي  ليلس حلرا  "المسللم  أن  ويؤكلد 
فهلذه  األوللى،  زوجتله  عللى  يتلزوج 
رخصلة مقيلدة بقيلود وشلروط، والتعدد 
حلق لللزوج لكنله حلق مقيّد"، الفتلا إلى 
وإذا  سلبب  إللى  تحتلاج  "الرخصلة  أن 

الرخصلة". بطللت  السلبب  انتفلى 
ويضيلف شليخ األزهلر فلي تصريحاته: 
إنملا  للتجربلة  متلروكا  ليلس  "العلدل 
أو  العلدل  علدم  ملن  الخلوف  بمجلّرد 
الضلرر يحلرم التعلدد، فالقلرآن يقلول: 

فواحلدة". تعدللوا  أال  خفتلم  "فلإن 
ويشلدد عللى أنله يرفلض التعسلف فلى 
اسلتخدام الحلق الشلرعي والخلروج بله 

علن مقاصلده، قائلا: "ال أتحلدث علن 
تحريلم أو حظلر تعلدد الزوجلات".

شيخ األزهر يوضح موقفه من تعدد الزوجات... "زوجة واحدة تكفي" 

أربعة قتىل يف حادث مرور بالطريق الوطني 
رقم 23 باألغواط

ــي أربعــة أشــخاص حتفهــم  n    لق
ــي حادث مرور وقــع أمس األربعاء  ف
على مســتوى الطريــق الوطني رقم 
23 الرابط بين بلديتي آفلو واألغواط 
الحمايــة  مصالــح  أفــادت  حســبما 

المدنية.
التحديد عند النقطة  ووقع الحللادث وب
الكيلومتريللة 343 عندمللا انحرفللت 
سلليارة سياحية عن مسللارها مما أدى 
للى مصللرع بعين المللكان ثاثة من  إل
ركابهللا )رجللان وامرأة( فيمللا توفي 
طفل جريح الحقا متأثرا بجروحه بعد 
للى العيادة المتعللددة الخدمات  نقله إل

للوادي مللرة ويبقللى طفل آخللر تحت  ب
الرعاية الطبية المكثفة حسبما أوضح 
المكلف باالتصللال بمديرية الحماية 

يد نقموش. المدنية المازم أول ول
ووضعت جثللث الضحايا بمصلحتي 
حفللظ الجثللث بللكل مللن المؤسسللة 
قادر  للد ال للة االستشللفائية عب العمومي
المتعللددة  للادة  والعي للو  ل آف ب بجللرة 
للوادي مرة باألغللواط وفق  الخدمللات ب

ذات المصدر.
للح األمنية المختصة  وفتحللت المصال
للا للكشللف عللن أسللباب وقوع  ق ي تحق

الحادث.

الجزائر- مصر.. بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال االجتماعي

الوطنـي  التضامـن  وزيـرة  تباحثـت 
كوثـر  المـرأة،  وقضايـا  واألسـرة 
كريكـو، مسـاء أول أمـس الثاثـاء، 

االجتماعـي  التضامـن  وزيـرة  مـع 
نيفيـن  العربيـة،  مصـر  بجمهوريـة 
القبـاج، حـول سـبل تعزيـز التعـاون 

االجتماعـي،  المجـال  فـي  الثنائـي 
األربعـاء  أمـس  بـه  أفـاد  مـا  حسـب 

للـوزارة. بيـان 
أن  المصلدر  نفلس  وأوضلح 
المحادثلات التلي جمعلت الوزيرتيلن 
بعلد،  علن  التحاضلر  تقنيلة  عبلر 
سلمحت للطرفيلن بلل "اإلشلادة بمتانة 
وبالعاقلات  البلديلن  بيلن  العاقلات 
الشلعبين"،  تجملع  التلي  األخويلة 
التأكيلد عللى ضلرورة "تعزيلز  ملع 
المجلال  فلي  الثنائلي  التعلاون 
مصلحلة  يخلدم  بملا  االجتماعلي 

. " لشلعبين ا
السليدة  أكلدت  المناسلبة،  وبلذات 

كريكلو "اسلتعدادها للمضلي قدما من 
أجلل التوقيلع على مشلروع البرنامج 
الشلؤون  مجلال  فلي  التنفيلذي 
بيلن  التجلارب  وتبلادل  االجتماعيلة 
أكثلر  مكتسلبات  لتحقيلق  البلديلن 
لصاللح الملرأة، خاصلة وأن الجزائر 
مجلال  فلي  كبيلرة  أشلواطا  حققلت 

الملرأة". حقلوق  ترقيلة 
المسلؤولة  عبلرت  جهتهلا،  ملن 
المصريلة علن "رغبتهلا فلي تعزيلز 
التكفلل  مجلال  فلي  الثنائلي  التعلاون 
االجتماعلي، سليما ملا تعللق بمجلال 
بفئلة  والتكفلل  الملرأة  حقلوق  ترقيلة 

الخاصلة". االحتياجلات  ذوي 
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الكاتبة والقاصة راضية قوقة لـ »عين الجزائر«

تجمعني قصة عشق بقسنطينة وأحاول نقل 
عبق الماضي لجيل اليوم

* لو حوّل كتاب »الفينيق« لعمل تلفزيوني أو مسرحي لكان 
تحفة من الطراز الراقي

عين على الثقافة والفن

مدينتهــا  صــوب  بقلمهــا  حلقــت   n
قســنطينة، وتغنت بتراثهــا منتقلة بين 
الشــعر والنثــر والقصة واألســطورة، 
حاملــًة ذلك العشــق الذي لــم يفارقها 
يوما، وراحت تســرد عن عالم سحري 
عجيــب فــي صــورة مدينــة... الكاتبة 
والقاصــة راضيــة قوقة إبنــة الصخر 
العتيــق أكــدت فــي حــوار خصــت به 
»عين الجزائر« بأنهــا تجمعها حكاية 
عشــق بمدينتهــا التي ســمتها كما هو 
شــائع »قســمطينة«، كمــا تحدثت لنا 
عما حاكته عن تــراث هذه المدينة في 
سلسلتها الموســومة بـ«تمجيد التراث 
القسنطيني« مفضلة تقديم قصص منها 
باللهجــة المحلية، إلطالع القارئ على 
عــادات وتقاليد ســكان مدينــة الصخر 
العتيق ناقلًة عبق الماضي لجيل اليوم، 
فحكت عــن المالية، وموالت الخلخال، 
وجالــت بقرائها في أزقة الســويقة...، 
وصــّورت حرفة النقــش على النحاس 
فــي كتاب الفينيق الذي أشــارت أنه لو 
حــّول إلى الشاشــة أو المســرح لكان 

تحفة وإبداعا من الصنف الراقي.
*اختــرت التحليــق صــوب قســنطينة 
والتغني بتراثهــا، فهال حدثتنا عن هذا 

العشق؟
قســنطينة بالنســبة لــي، ليســت مجّرد 
مدينة، بل هي عالم ســحري عجيب في 
صــورة مدينة، هي مدينتي التي تفتحت 
كزهرة فوق أعشــاش النســور، عانقت 
السماء وأعلنت شــموخها و صمودها، 
محصنة نفســها بنفسها كقلعة قّررت أن 
يكون منشــأها في هذا المكان الذي يعد 
أقــدم مدينة في العالم، قســنطينة أو كما 
يطيــب لي تســميتها »قســمطينة« هي 
حكاية عشــق بدأت في قلبي و لم تنتهي 
و ال أظنهــا مقبلــة على اإلنتهــاء بعد، 
طالمــا روح جمالها و رونقها وعراقتها 
يسكن فؤادي و روحي و يغذي إلهامي، 
فأرانــي أكتب عنها أشــعارا، قصصا و 
روايــات أغنيها في زجــول تنتظر من 
يعزفهــا و أرويها فــي أول رواية بلغة 
شــعبها كما لــم يكفيني هذا بل أرســمها 
في لوحــات تخلد أزقتهــا القديمة، تكاد 
من خاللها أن تشــم عبق ماضيها الذي 

بأعجوبة الفن و الكتابة يعبر جســورها 
الســبعة لينتقل إلى حاضرنــا، نحّنُ إليه 
بدمعة و بســمة، نتذكر، نتخيل، نتأمل و 
نأمل مســتقبال جميال بعبق هذا الماضي 

الجميل الذي يأبى أن يزول و يندثر.
لمــاذا اختــرت تقديم القصائــد الزجلية 
فــي قوالب شــعرية بلهجة محلية؟ وما 
الهــدف مــن ذلــك؟ وكــم فــي رصيدك 

األدبي من هذا النوع؟ 
إخترت الحديث عن تراث »قسمطينة« 
باللهجــة المحليــة »الدارجــة«، ألنهــا 
بالنســبة لــي األفضــل من حيــث اللغة 
كوسيلة تنقل عبارات و تسميات األشياء 
كما هي، فعلى سبيل المثال بدل أن أقول 
»فانوس«أقول تسميته كما ينطقه آباؤنا 
»الكانكــي« أو »المنديــل« مــع ذكــر 
الفــرق بينهم، بدل أن أقــول »العصا« 
أقول«الخيزرانــة« مع شــرح الكلمات 
علــى الهوامــش من بــاب التعريف بها 
للجيــل الصاعــد، هذا من جهــة، ومن 
جهــة أخــرى ميولي إلى كل مــا يتعلّق 
بالرصيد األدبي الشعبي، خاصة بالنسبة 
التــي مــا تكون  لقســنطينة«الزجول« 
إال بالدارجــة، فمزجــت بيــن القصص 
الخرافية، األســاطير الرمزية و الزجل 
فنشــأت نصوص تحكــي التراث بلغته، 
فتحترم كل شــيء تــراث المدينة كل ما 

يلم بعاداتها و تقاليدها وكذلك لغتها.
التــراث  »تمجيــد  سلســلة  تضــم 
القســنطيني« ثالثة أجزاء هال شرحت 
للقارئ ماذا وظفت ضمنه بين الشــعر 

والقصص...؟
كوني كاتبة وشاعرة مولوعة بالموروث 
الثقافــي والحضاري كذلــك أتذوق كل 
ما يشــمل الرصيد األدبي الشــعبي من 
قصص و حكايات وسناريوهات أشعار 
وغيرهــا، فهذا النــوع »المنســي« أو 
»المهمــل« مــن األدب، يصارع كذلك 
ليثبت نفسه أمام األلوان األدبية األخرى 
و من جعبة هذا النوع أبدعت بثالثة كتب 
»الفنيق« »مــن ذكريات اللة زهيرة« 
»موالت الخلخال«ضمن سلسلة تمجيد 
التراث القسنطيني لدار النشر و التوزيع 
كنوز يوغرطــة2019، مزجت ضمن 
هــذه الكتــب كل من القصــة الخيالية و 
العجيبــة، و األســاطير الرمزيــة التي 
تحاكــي في نفس الوقت زخم العادات و 

التقاليد لمدينة قسنطينة و رونقها الجميل 
الــذي يلــم بكل شــيىء و يثمن في نفس 
الوقت القيم اإلنسانية الراقية التي يستقي 
منها القارئ و المســتمع على حد سواء 
قيًما إنســانية و أخالقية راقية، بالتعرف 
علــى محتواهــا الذي يســافر من خالله 
القــارئ إلى الزمن الماضــي الجميل و 

تتحرك أحاسيسه المطمورة بداخله. 
الفينيــق قصــة خياليــة، حــول حرفــة 
النقــش على النحاس، إلى ما يرمز هذا 

االسم في القصة؟
بالفعل كتاب«لفنيــق« هو قصة خيالية 
حول حرفــة النقش علــى النحاس التي 
تعــود إلى العهــد العثمانــي والتي تكاد 
تندثر في قســنطينة، فالشــعور بالحاجة 
البالغــة إلى إبــراز أهمية هــذه الحرفة 
وتحســيس المجتمــع بضــرورة الحفاظ 
عليهــا نظــرا لخصوصيتها فــي البيت 
القســنطيني جعلني أكتب هــذه الحكاية 
تحــت عنوان«الفنيــق«، والفنيــق هو 
الصندوق الذي يحفظ مجوهرات المرأة 
وأغراضها الثمينــة. ويرمز في القصة 
إلى الكنز المتمثل في الموروث الثقافي، 
وهو حرفــة النقش علــى النحاس الذي 
يبقــى متداوال بيــن األجيال بفضل بطل 
القصة عمي محسن. ورواية لفنيق أول 
روايــة بالدارجة فــي الجزائر مصاغة 
في قالب شعري جميل تتخلله من الحين 
إلى اآلخر مقاطع غنائية بطابع المالوف 
واألندلســي، فلو ُحِولت إلى الشاشــة أو 
المســرح فســتكون تحفة مــن الصنف 

الراقي، أتمنى ذلك طبعا. 
موالت الخلخال هي األخرى أســطورة 
رمزية نريد معرفة المزيد عنها، فماذا 

يمكنك القول عن ذلك؟
رمزيــة  أســطورة  الخلخــال  مــوالت 
تتضمن أربعة قصص خيالية عجيبة في 
قوالب شــعرية، و تضــم أربعة عناوين 
»مــوالت الخلخال، الشــيخ و المخبرة، 
نفيسة و عويشة، طاير السالم«، أحاول 
فيهــا كشــف أســرار مدينتي قســنطينة 
أنقــب فــي خبايــا صخورهــا،و أبحث 
عــن قصصها في أســفل جســورها، و 
أنصــت إلى همهمات الــوادي في حواه 
مــع الطيور،  التي تمــد الجيل الصاعد 
باألمــل الــذي يحفزهــا من أجــل بناء 

المدينة، والمســاهمة فــي تغير األمور 
إلــى األحســن و األجمــل إضافــة إلى 
تثمين مزاياها فالكتاب يعد جرعة طاقة 
إيجابية لتحفيز نفســية الجيل الناشــئ و 
توعيتــه علــى بنــاء بلــده و تنميتها في 

جميع الميادين. 
المالية كانت من إحدى المواضيع التي 
تناولتها راضية قوقة في الجزء الثالث 
بعنــوان »مــن ذكريــات الال زهيــرة« 
فماذا ســردت عن هذا الــزي التقليدي 

األصيل؟
»المالية« بكونهــا آخر القالع التقليدية 
التي تصارع للبقاء في زحف العصرنة 
و العولمــة فالحاجــة الماســة للتعريف 
بهــذا اللباس العريق الــذي يرمز لهوية 
و أصالــة المرأة القســنطينية خاصة، و 
المــرأة في الشــرق الجزائــرى عامة، 
قصيــدة  فــي  بســردها  أهتــم  جعلنــي 
بالدارجــة و عنونتها«حكايــة لمالية« 
مــن ضمن كتــاب »من ذكريــات اللة 
زهيرة« و فيها أسرد حكاية لمالية منذ 
البدايــة و لقــد تمت لي مشــاركة بإلقاء 
شــعري و معرض بخمسة لوحات فنية 
أبرز فيها المرأة القسنطينية بزي لمالية 
في عــدة محطات مــن المدينــة العتيقة 
مــن بينها:لوحة مقعد الحــوت، و زنقة 
الشــبرلين، دار الوصفان بأسلوب الفن 

التصويري و الفطري.
ماهي المواضيــع األخرى التي تحدثت 

عنها؟
مــن بيــن المواضيــع التــي يتضمنها 
الكتاب: السويقة، بنة قسمطينة، إبداع 
عيشة باية، سرك يا باي، سيدي محمد 

لغراب.
ماهي القصص القســنطينية األخرى 
التــي تنــوي راضيــة الحديــث عنها 

مستقبال؟
هنــاك الكثير و الكثير مــن الحكايات 
و األســاطير، العادات و التقاليد، التي 
تكلــم نفســي فتلهمنــي بدورها ألطلق 
العنان لقلمي و ريشتي في نفس الوقت 
و أثمــن فــي أجمــل حلة المــوروث 
الثقافــي فأوظفه في الشــعر و النثر و 
الفن. هذا الموروث الذي يميز هويتنا 
وأصالتنــا وبــه تبنــى األمــم وترتقي 

الحضارات.

يقــدم الروائــي، إســماعيل يبرير، 
مــن  القصصيــة  أعمالــه  أولــى 
خــالل مجموعة »كأشــباح ظريفة 
تتهامــس« الصــادرة مؤخرا عن 
دائــرة الثقافة للشــارقة باإلمارات 
العربية المتحــدة والتي تضم اثني 
عشــرة قصة قصيرة تنقل حكايات 

مختلفة عن الواقع.
تتعلــق قصــص هــذه المجموعــة 
كســلوكيات  متعددة  بموضوعــات 
األفراد والحــب والجمال والتاريخ 
والواقع االجتماعي حيث يســترجع 
يبريــر لحظــة تاريخيــة مرتبطــة 
الجزائريــة  الدولــة  بنــاء  بمســار 
واسترجاع سيادتها من خالل نصي 
»جهــة الحيــاة« و«شــبح يؤنــس 
الريح« بينما يتطرق نص »صوت 
السيد« لمأســاة المحاباة والعالقات 

التي تطغى على الحياة العامة.
كما يفرد الكاتــب للحب والعالقات 
الزوجية أكثر مــن نص حيث يقدم 
مثــال من خــالل نــص »معارضة 
فــي الحــب« قصــة حــب موازية 
لقصــة »حيزيــة«، حكايــة الحب 
قــدرة  يتنــاول  كمــا  المشــهورة، 
الحــّب على تذليل الفــوارق ومحو 
االنتماءات الضيقة في نص »قارئة 

الشعر من بارادو«.
ويرمــم الكاتب أيضــا عالقة الحب 
فــي قصته »تعاســة زوجين أغفال 
تســرد  والتــي  الكرتــون«  أفــالم 
تفاصيل أزمة زوجية بســبب تباعد 

األفكار واالهتمامات والسلوكات.
وتعالــج المجموعة أيضا الســلوك 
اإلنســاني والجريمــة والنزوع إلى 
العنــف والّزهد فــي قصتي »موحا 
المطــر« و«الخلــوة« حيــث يبدر 
عن اإلنســان سلوك يغير حياته إلى 
األبــد، على عكس قّصــة »للبريئة 
خرافاتهــا الّصغيرة« أين تنجو فتاة 
من مصيدة الجشع واالنسياق وراء 

زيف الحياة.
وفي نص »البشــعان« يعيد الكاتب 
يصبــح  حيــث  الجمــال  تعريــف 

البشــع على قــدر كبير مــن البهاء 
والقبــول بســبب طيبته وإنســانيته 
وقــد تصــدر  الطبيعــي  ووجــوده 
النص المجموعة كأنّه محاولة لدفع 
القــارئ إلــى التســاؤل عــن معنى 

الجمال والّشر والبشاعة والخير.
يخّص الكاتــب الممثلين »من غير 
النجــوم« بتكريــم، كمــا يظهر في 
إهــداء قصتــه »الممثــل«، حيــث 
يتحول الممثل الذي أّدى عشــرات 
األدوار الصغيرة إلى بطل فجأة في 
الواقع ويعيــش لحظات من التمثيل 
في دوٍر بالصدفــة يبهر ويصدم به 

محيطه.
إســماعيل يبريــر، روائــي وكاتب 
مواليــد  مــن  وشــاعر  مســرحي 
1979، ابتــدأ حياتــه األدبيــة في 
مجموعتيــه  خــالل  مــن   2008
أولــى«  »طقــوس  الشــعريتين 
و«التمريــن، أو ما يفعله الشــاعر 
عــادة« ثم انتقل إلــى كتابة الرواية 
فكان عمله األول »مالئكة الفران« 
الذي توج بجائزة رئيس الجمهورية 

إلبداعات الشباب.
الكاتــب بعدهــا ثالثيتــه  وأصــدر 
كأنثــى«  »بــاردة  الروائيــة، 
المعتــوه،  و«وصيــة   ،)2013(
األحيــاء«  ضــد  الموتــى  كتــاب 
)2013( التــي نالت جائزة الطيب 
صالــح العالميــة لإلبــداع األدبــي 
بالســودان، ثــم »مولــى الحيــرة« 
بدورهــا  التــي حــازت   )2016(

جائزة »محمد ديب« األدبية.
وكتب يبرير أيضا رواية »منبوذو 
ومجموعة   )2019( العصافيــر« 
شــعرية أخــرى بعنــوان »أســلي 
غربتي بدفء الرخام« )2016(، 
كمــا ألف فــي الفن الرابــع فأصدر 
مســرحية »الراوي فــي الحكاية« 
بجائــزة  فــازت  التــي   )2011(
الشارقة لإلبداع العربي باإلمارات، 
 ،)2018( »عطاشــى«  وكــذا 

وكالهما حول لعمل مسرحي.
                                وأج

"كأشباٍح ظريفة تتهامس"... 
أول مجموعة قصصية
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يسري نصر اهلل من مهرجان كان... وصول عديمي 
الموهبة للشهرة أمر محزن

أدهم نابليس يثري الجدل بعد ظهوره مع 
الشاعر اللبناين عيل الموىل

n أثــار الفنــان األردنــي المعتزل 
أدهــم نابلســي الجــدل فــي مواقع 
التواصل االجتماعي، بعدما انتشرت 
له مجموعة صور تجمعه بالشــاعر 
اللبنانــي علي المولى، عبر خاصية 
القصــص المصــورة عبــر صفحته 

الخاصة في األردن.
وهذا األمر أثار تساؤالت الجمهور، 
وفضولهم لناحية إمكانية عودة أدهم 

نابلسي إلى الوسط الفني.
وكان أدهم نابلســي تحدث عن قرار 
اعتزالــه الغناء وكيــف اتخذه، وقال 
إنه فــي شــهر رمضــان الماضي، 
قرر أن يوقف جميع حســاباته على 

السوشيال ميديا، وذلك بهدف تفرغه 
للعبادة في الشــهر الكريم، وأضاف 
يبــدأ بالعمــل  أنــه كان بصــدد أن 
إلطــاق ألبوم جديــد يتألف من 12 

أغنية.
وأوضــح أدهــم أنــه في آخــر 10 
أيــام من شــهر رمضــان، منحه هللا 
القوة كي يتراجــع عن البدء بألبومه 

الجديد، وأن يتخذ قرار االعتزال.
وكان قــد نشــر أدهم صــوراً تظهر 
حصولــه على درع ُكــّرم فيه بحفل 
ختمه للقرآن الكريم كما وأنه حصل 
علــى إجازة في التاوة والتجويد في 

أحد المساجد في األردن.

n كشف المخرج المصري يسري 
نصــر هللا عــن خالصــة تجربتــه 
الفنية داخل مصر وخارجها، خالل 
ماســتر كالس أقيــم ضمن فعاليات 
الــدورة الحاليــة لمهرجــان كان، 
بعد اختياره رئيســا للجنــة تحكيم 
مسابقة األفالم القصيرة، في حدث 

هو األول لنجوم الفن المصري.
أشــار يســري نصر هللا في حواره 
مع صناع األفام الشباب من جميع 
انحــاء العالــم أنه ال يحــب إعطاء 
النصائح للمخرجين الجدد فا يوجد 
خط ســير واحد يجب على الجميع 
اتباعــه، وأن نصيحته الوحيدة هي 

أن يقــدم كل مخرج قصته الخاصة 
وفيلمــه بالطريقــة التي ترضيه هو 
وليــس الجمهور او المنتجين او اي 

شخص آخر.
قــال مديــر النــدوة الكاتــب جــان 
ميشــيل فوردون، أن يسري نصر 
هللا هــو امتداد يوســف شــاهين في 
مصــر، وعلّــق نصــر هللا قائا:« 
شــاهين ليس مخرجــا عاديا بل إنه 
رجل تتعلم منه في كل وقت وعلى 
المســتوى الشخصي أرى أنه كريم 
جدا وال يبخل على تاميذه بالخبرة 
والمعرفة، وما يميز يوسف شاهين 
مــن وجهــة نظري أنــه دائما يرى 

نفســه أصغر من الفيلم الذي يقدمه 
مهمــا بلغ من شــهرة ونجاح، فكان 
دائمــا يتعامل مــع اي فيلم على أنه 

فيلمه األول«.
وعــن أحــدث أعماله، قــال نصر 
هللا أن أخــر فيلم قدمــه كان »الماء 
والخضــرة والوجه الحســن« وهو 
فيلــم مقرب إلى قلبه ألنــه يقدم فيه 
األشــياء التــي يحبها وهــي الطعام 
والحب والحياة، وأعرب أيًضا عن 
ســعادته بتجربة العمــل مع إحدى 
المنصــات فــي مسلســل »منــورة 
بأهلها« وقال أنه تحمس للمسلســل 
بســبب الســيناريو الجيد الذى كتبه 

محمد أمين راضي.
وأضاف: محمد أمين رضي مؤلف 
جيد جداً، وقام بكتابة مسلسل منورة 
بأهلها بشــكل رائع، وكانا يجمعنا 

الشغف بحكايات بألف ليلة وليلة.
وبســؤاله عن صعوبــات التصوير 
في مصر بالنســبة لألعمــال الفنية 
غيــر المصرية، قــال نصر هللا:« 
هناك صعوبات كثيرة وأزمة حقيقية 
تتمثل في دوامة التصاريح الازمة 
للســماح بالتصويــر فــي مصــر، 
باإلضافة للتكلفــة الكبيرة والرقابة 
أيًضا، وهي فــي رأيي أزمة كبيرة 
نحاول دائما إيجــاد حلول لها حتى 
يســتطيع صنــاع األفــام تصوير 

أفامهم في مصر«.
فــي  بالمخرجيــن  عاقتــه  وعــن 
مصــر قال ضاحًكا: ســيئة للغاية.. 
وتابــع قائــا: دائما تجــد أصدقائي 
والمحيطيــن بــي مــن الموهوبيــن 
ومن يمتلكون القــدرة على اإلبداع 
والتميّز وليس من اســتطاع تحقيق 
الشــهرة األكبر، واعتقد أن وصول 
عديمي الموهبة للشهرة أمر محزن.
وأختتــم يســري نصــر هللا حديثه 
مع صنــاع األفــام بمهرجان كان 
قائــا: أن المبــدع الحقيقــي يجب 
أن يقدم قصتــه الخاصة وبطريقته 
الخاصــة بعيــدا عــن أي ضغوط، 
ولكن لألسف بطبيعة الحال والتقدم 
التكنولوجي أصبحت السوشــيال 
ميديــا ايًضا أداة للضغط والتأثير 
على صنــاع االفــام والمبدعين 
تســتطيعوا  أن  أتمنــى  ولكــن 
إيجاد طريقكــم الخاص«، وذلك 
بقصر المهرجانــات بمدينة كان 

الفرنسية.

"موربيوس" لـ جاريد ليتو يحقق 163 مليون 
دوالر حول العالم

n  حقق فيلم  Morbius إيرادات 
وصلت إلى 163 مليوًنا و240 ألف 
دوالر بدور العــرض المختلفة حول 
العالــم، منذ طرح العمل يوم 1 أفريل 
الماضــى بعــدد كبير من الســينمات 

حول العالم.
 وانقسمت إيرادات فيلم »موربيوس« 
بيــن 73 مليوًنــا و240 ألف دوالر 
و90  األمريكيــة،  العــرض  بــدور 
مليوًنــا دوالر بدور العرض المختلفة 

حول العالم.
فيلــم  عــرض  المقــّرر  مــن  وكان 
موربيــوس« الــذي يدور فــي إطار 
رعــب وإثارة، للممثل العالمي جاريد 
ليتــو فــي دور الســينما فــي جويلية 
2020، ولكن تــم تأجيله إلى مارس 

2021 بسبب وباء كورونا.
ويــدور الفيلــم الجديد حــول محاولة 
عالــم كيميــاء حيوية، يدعــى مايكل 
موربيــوس، عاج مــرض نادر في 
الــدم، لكنــه يصيب نفســه عــن غير 
قصــد بشــكل مــن ليصبــح مصاص 
دمــاء، الفيلــم الجديــد مــن إخــراج 

دانيال اســبينوزا، وتأليف جيل كين، 
مات ســزاما، بيرك شــاربلس، روي 

توماس.
وكان قــد كشــف التقرير الذي نشــر 
على موقع »هوليوود ريبورتر » أن 
الممثــل األمريكى جاريــد ليتو، الذي 
قــام بأداء شــخصية الـ »جوكر« من 
خال فيلم »سويســيد سكواد«، شعر 
باالنزعــاج، عندمــا قامت شــركة« 
وارنــر بــروس«، باختيــار الممثــل 
خواكين فينيكس بدال منه ألداء الدور.
ويدور الفيلم الجديد، حول شــخصية 
مارفــل األصليــة، مصــاص الدماء 
»موربيــوس«، من كتــاب »مارفل 
كوميك بــوك«، ومن بطولــة جاريد 
ليتــو، أدريــا أرجونا، مات ســميث، 
جاريــد هاريس، جي كي ســيمونز، 
تيريس جيبسون، تشــارلي شوتويل، 
ريــا فينــد، كــوري جونســون، توم 
فوربس، ارشــي رينــو، المدريجال، 
آدم  كولينــز،  آدم  بوبــوال،  إبراهيــم 
الحجــر، وفقا لمل نشــر علــى موقع 

.»imdb«

رغم مرض والدته... صابر الربايع يرّوج لحفلته فى باريس
n نشر النجم التونسي صابر الرباعي 
على صفحته الرســمية بموقع التواصل 
االجتماعى فيس بوك مقطع فيديو يروج 
فيــه لحفلته بباريــس، المقــرر لها يوم 
18 جوان المقبــل، وطلب من جمهوره 
الحضور والمشاركة معه في هذه الحفلة 

لتشوقه رؤيتهم.
وكان النجم التونســي صابر الرباعي قد 
نشــر صورة له برفقة والدته أمس، وهي 
على سرير المرض إذ تمر بوعكة صحية 
وتتواجد بأحد المستشــفيات لتلقى العاج 

الازم، وعلق عليها قائا: »ألف ســامة 
عليكى يا أمي وبعد الشر عليكى«.

ويقدم صابر الرباعي أشــهر أغانيه التى 
تألــق بها طوال مشــواره الفنــي منها يا 
عســل، مثلت الحب، عالطايــر، عمري 
الجديد، أتحــدى العالــم، ماتخافش مني، 
علــى نــار، هللا يحميــك، عــزة نفســي، 
ضاقت بيك، خلص تارك، عز الحبايب، 
يللى بجمالك، جرحى ماشــفي، على اللى 
جــرى، ومــن التراث التونســي ســيدي 

منصور.

بريوت تستضيف المهرجان الدويل للرقص المعارص تحت عنوان "العصيان الثقايف"
n على الرغم من كل األزمات، 
تســتقطب بيروت أهــم العروض 
الموســيقية والفنيــة لتؤكــد مرة 
أخــرى أن ثقافــة الحياة فيها هي 
أهــم وأقــوى مــن ثقافــة القهــر 

والظلم والفساد.
 وبعــد »ليلــة أمل« مــع الثاثي 
هبــة طوجــي وأســامة الرحباني 
وإبراهيم معلوف في »فوروم دو 
بيروت« بمشــاركة النجمة إليسا، 
ها هي اليوم بيــروت على موعد 
مع مهرجــان الرقــص المعاصر 
على مســرح بيروت في الجامعة 
اليســوعية ومتحف سرســق بين 

25 و29 ماي الحالي.
وجاء اإلعان عن هذا المهرجان 
من قبل مؤسس “مقامات” ومديرها 
الفنــي عمــر راجــح، بالتعــاون 
مــع المديــرة الفنية لـــ »مهرجان 
الدولي للرقص المعاصر  بيروت 

BIPOD« ميــا حبيــس، حيــث 
تُنظــم العروض مجانــاً، بالتعاون 
 Allianz Kulturstiftung مع
ومؤسســة التبــادل الثقافــي فــي 
 Relais Culture( أوروبــا 
Europe( وبدعــم مــن المركز 
والمعهــد  لبنــان  فــي  الفرنســي 
الثقافــي اإليطالــي فــي بيــروت 
والســفارة اإلســبانية فــي لبنــان 
والمؤسســة الثقافيــة السويســرية 
والســفارة   Prohelvetia
السويســرية في لبنان والصندوق 
العربــي للثقافــة والفنــون )آفاق( 

والمورد الثقافي.
وتتضمــن هــذه النســخة برنامجاً 
والفيديوهــات  العــروض  مــن 
تتعلق  والمناقشــات  والحــوارات 
بموضــوع “العصيان الثقافي”: لم 
العصيــان؟ وما الهــدف منه؟ وما 
هــي الطريقــة للعصيــان؟ ويضم 

هــذا المشــروع الثقافــي فنانيــن 
ومهرجانات ومواقع ثقافية في كل 
أنحاء أوروبا والمنطقة المتوسطية 
لتحليــل قــدرات الجســد وضعفه 

وقوته على الصمــود والمقاومة؛ 
أي لتحليل قدرة الجسد على البقاء 

بالرغم من األزمات.
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بعد "الخيانة".. "أنف إبراهيموفيتش" قلعة بني يزقن لؤلؤة منطقة الميزاب
للبيع يف مزاد

n عرض مشــجعون ســويديون 
غاضبــون األنف المقطــوع لتمثال 
مهاجم الســويد المخضــرم زالتان 
إبراهيموفيتش في مزاد، احتجاجا 
علــى »تحويــل كــرة القــدم إلــى 
تجارة«، وما يرونه خيانة ارتكبها 

نجم ميالن اإليطالي.
موقــع  علــى  المــزاد  ووصــل 
»إيباي«، أول أمــس الثالثاء، إلى 
التمثــال  وكان  دوالرات.   610
البرونــزي بالحجــم الواقعي للنجم 
الســويدي، المنصــوب في مســقط 
رأســه مالمــو عــام 2019، هدفا 
للعديد من االعتداءات منذ اســتثمر 
الالعب في نــادي هاماربي ومقره 
ستوكهولم، في نوفمبر 2019، مما 
أثار غضب مشجعي مالمو، النادي 

الذي بدأ فيه مسيرته الكروية.
الســاحرة المســتديرة في صفحات 

األدب 
وانتُــزع أنف التمثال في ديســمبر 
2019، قبــل أن تُقَطــع قدمــاه في 
يناير 2020، مما أدى إلى سقوطه 

على السياج الذي يحميه.
وأفاد مشجعو مالمو أنهم وضعوا 3 
نســخ طبق األصل من أنف التمثال 

الــذي ال يزال مفقودا، للبيع بالمزاد 
»ألن تفضيــل المال على الحب قد 

يكلفك غاليا«. 
وكتبوا على موقع »فارارناســان« 
الغاية،  لهــذه  المصمــم خصيصــا 
الذي يعنــي باللغة الســويدية »أين 
األنــف«، إن »كرة القدم كانت في 
األصــل حركــة جماهيريــة، لكنها 
تحولت بشــكل متزايد إلى صناعة 
تجــاري  طابــع  ذات  جماهيريــة 
مفرط، حيث ينظر للمشجعين على 
أنهم مســتهلكون، فيما تتــم معاملة 

الالعبين واألندية مثل البضائع«.
وقالــوا إنهــم يعتزمــون اســتغالل 
أربــاح المــزاد في جهــود مكافحة 
»كــرة القــدم الحديثــة والتجاريــة 
والترويــج لرياضة يكــون التركيز 

فيها على حب األندية واللعبة«.
ولم يكن الفنــان الذي صنع التمثال 
البرونــزي بيتــر لينــدي، راضيــا 
بتاتــا عن المــزاد، وقــال لصحيفة 
»بائعــي  إن  »سيدسفينســكان« 
األنــف يتذمرون مــن أن كرة القدم 
حولــت اللعبــة الى تجــارة كبيرة، 
لكنهم هم أنفسهم يكسبون المال من 

جريمة«.

n ال زال قصــر بنــي يزقن أو 
)آت إيزجــن( العريــق بمنطقــة 
يســتقطب  بغردايــة  الميــزاب 
مميزاتــه  بفضــل  الســواح 
السياحية الجذابة وسحر طرازه 
المعماري الذي يعود إلى القرن 

الـ 13.
فبني يزقــن تلك القلعــة الغارقة 
بســهل ميزاب أضحت بسحرها 
إلــى  بالنظــر  ينتهــي  الــذي ال 
خصائصهــا المعماريــة الفريدة 
التــي تتمثل فــي تلك المســاكن 
المشــيدة بشــكل تصاعدي حول 
المســجد الذي يطل على القصر 
بواجهــات متباينة األلــوان التي 

تنبــض بالحيــاة، موقعا ال يمكن 
المســار  فــي  عنــه  االســتغناء 

السياحي بالمنطقة.
هذه التحفة المعمارية التي شيدت 
فــي القرن الـــ 13 وفــق هيكلة 
فريدة من نوعها بأشكال بسيطة 
ومواد بناء محلية، يعتبرها عدد 
مــن المختصيــن فــي الهندســة 
المعماريــة » نموذجــا عاليا في 
الثقافــة المعمارية« التي تشــهد 
عــن عبقريــة مشــيديها القدامى 
الذيــن أبدعوا في هــذه البناءات 
ولحضارة ألفية يتعين المحافظة 

عليها.
وكغيرهــا من قصــور ميزاب، 

هذه المدينة المحصنة قد صممت 
حســب تنظيم اجتماعي متجانس 
للجماعة مع عمران يشــهد على 
حضــارة ألفيــة، وبســاطة فــي 
أشــكال التصميم، مع اســتعمال 

مواد بناء محلية.
وقــد تحّولت هذه المدينة العريقة 
المتســامي  بماضيها  المســكونة 
الخالبــة،  الطبيعيــة  والمناظــر 
إلى وجهــة مفضلة من قبل كافة 
الســياح والــزوار وغيرهــم من 
للمنطقة،  العابريــن  المســافرين 
متباهيــة بتصنيفها تراثا إنســانيا 
من قبل المنظمة األممية للتربية 
والعلوم والثقافة )اليونســكو( في 

.1982
النخيــل  واحــات  تشــكل  كمــا 
والهندســة المعماريــة لقصــر« 
المجــاور  الجديــد  تافياللــت« 
لبنــي يزقــن والعــادات العريقة 
مــن المؤهالت التــي تمنح لهذه 
المدينة طابعا سياحيا رئيسيا في 

المقدمة.
وتضــم هــذه المدينــة المحصنة 
أيضا مواقــع طبيعيــة، ونقوش 
ورســومات صخريــة بناحية ‘’ 
نتيســة » وهــي منطقــة فالحية 
بضواحي بني يزقن، فضال عن 
عديد المعالــم الدينية والجنائزية 
التي تتميز ببســاطتها المعمارية 
وتخلو من أي زخرفة أو تزيين، 
لكنهــا فريــدة من نوعهــا، وكذا 
تشــييد مــن قبــل األجــداد نظام 
دفاع بتشــكل أساســا من ســور 
خارجي محيط بقصر بني يزقن 
علــى مســافة دائريــة تزيد عن 
1.550 متــر طولــي، وأبراج 
حراسة، والتي من أشهرها برج 
» بوليلة«، إلــى جانب األبواب 

على مداخل القصر.
ويضاف إلى هذا التراث منشآت 
الــري التقليدية التــي تتكون من 
آبــار ميــاه علــى طــول وادي 
»نتيسة«، وتقسيم المياه بواحات 
النخيــل ببنــي يزقــن، وأوديــة 
وأيضــا أطــالل قصــور قديمة 

مندثرة.
                               ق/م

مستوطنو المريخ سيتناولون وجبات من الربوتني المستخرج من الهواء
n تعتزم روســيا والصين إنشــاء 
قاعدة قمرية مشتركة في ثالثينيات 

القرن الجاري. 
وشأنهما شأن الواليات المتحدة التي 
تريــد أن يهبــط روادها علــى القمر 
بحلول عام 2025، كما تريد إرسال 
بعثــة إلــى المريــخ، لكــن لكــي يتم 
اســتيطان الفضاء البعيد بالفعل يجب 
إيجاد طعــام للمســتوطنين، فالرحلة 
إلى المريخ ذهابا وإيابا ستستغرق ما 
يزيــد عن عام واحد على أقل تقدير. 
مع ذلك فإن نقــل المواد الغذائية إلى 
الفضاء البعيد يعتبر أمرا غاليا جدا.

وبدأ العلماء منذ الســتينيات يفكرون 
فــي طــرق إيجــاد مــواد غذائية في 
الفضاء، وكانت وكالة »ناســا« في 
أعقــاب النجاحات المبكــرة لبرنامج 
»أبولــو« تبحــث عن طــرق إلنتاج 
مواد غذائية الزمة للبعثات الفضائية 

طويلة المدى.
وطــرح العلمــاء في تقريــر بعنوان 
»النظــام المغلق لدعم الحياة » فكرة 
إنشــاء مفاعل حيوي يستخدم بكتيريا 
تتغذى  )الهيدروجينوتروف(  خاصة 
على ثاني أكسيد الكربون، أي يمكنها 

امتصاص الهواء الذي يُخرجه رواد 
الفضاء نفســا حيث تنتج الميكروبات 

البروتين نتيجة التفاعل الكيميائي.
ثــم تخلــى األمريكيــون عــن خطط 
للقيام بالرحالت طويلة المدى بسبب 
تكلفتها العالية، لكن الشركات الناشئة 
الحالية عادت إلــى الفكرة المذكورة 
التركيــز  تــم  حيــن   ،2019 عــام 
علــى البعثات الفضائيــة القادمة إلى 
المريــخ، أعــادت ناســا النظــر في 
 CO2 هــذه الفكرة فأعلنت مســابقة
 Conversion Challenge
)تحويــل ثانــي أكســيد الكربــون(. 

ويعمــل اآلن العديــد من الشــركات 
على حل هذه المشكلة.

 Air Protein شــركة  وبينهــا 
األمريكية التي تُترجم تسميتها حرفيا 
على أنــه »بروتيــن من الهــواء«، 
للبكتيريــا،  الغذائــي  النظــام  لكــن 
ال يتضمــن ثانــي أكســيد الكربــون 
فحســب بل وهناك أيضــا خليط من 
إنزيمــات خاصــة. وبعــد معالجــة 
الخليط بالميكروبــات، يتم الحصول 
على مســحوق بني ال يشبه اللحم في 
المظهــر والرائحــة والطعــم، ولكنه 
يحتــوي علــى عناصر مغذية تشــبه 

اللحوم.
 Solar Food وتســتخدم شــركة
الفنلندية الناشــئة نفس اآللية تقريبا. 
وفقــا للباحثيــن، فــإن العملية تشــبه 
إلى حــد ما زراعــة الخميرة. ولكن 
الخميــرة تحّول الســكر إلى كحول، 
وهنا الكهرباء وثاني أكسيد الكربون 
بدال من الســكر. بمساعدة الكهرباء، 
يتم تكســير جزيئات بخار الماء إلى 
األكســجين والهيدروجين، ثم تلعب 
البكتيريــا دورهــا، وتمتــص ثانــي 
أكســيد الكربون وتنتــج البروتينات. 
ويمكــن تخصيــب كتلــة البروتيــن 
بالعناصــر الدقيقــة أو إعطاؤها أي 

شكل.
وتكمن المشــكلة الرئيسية في التقليل 
من تكاليــف الكهرباء وبلوغ إنتاجية 
أفضــل. مع ذلــك، يمكــن للبكتيريا 
التعامل مع ذلك. وعلى سبيل المثال، 
اكتشــف علماء األحياء األوروبيون 
مؤخــرا نوعا جديدا من الميكروبات 
يمكنــه امتصاص جزيئــات الميثان 
وإطــالق اإللكترونــات الحــرة إلى 
البيئــة، ما يعنــي في الواقــع، إنتاج 

الكهرباء.

مزحة مع أسد تتحّول إىل كارثة
n انتهت مزحة قام بها أحد حراس 
حديقــة حيــوان جامايــكا، بوضع يده 
في فــم أســد والعمل علــى مضايقته 
بلحظــات رعب حقيقــة عندما هاجمه 
األســد وعمل على قضــم إصبعه أمام 

الزوار.
وانتشــر مقطــع الفيديو الصــادم على 
مواقع التواصــل االجتماعي، ويظهر 
الحــارس وهو يحــاول التباهــي أمام 
الزوار بقدرته علــى وضع يده في فم 
األسد ولكنه لم يتوقع أن وراء زمجرة 
األســد انزعاج حقيقي من هذه الحركة 
ما دفعه لقضم إصبع الحارس، بحسب 

ما ذكر موقع »روسيا اليوم«.

وعلقت شاهدة عيان على الحادثة قائلة 
لصحيفة جامايــكا أوبزيرفر: »عندما 
حــدث ذلــك، اعتقدت أنهــا مزحة، لم 
أكن أدرك خطورة األمر ألن وظيفتهم 
هــي تقديم عرض، ولكن عندما ســقط 
على األرض، أدرك الجميع أن األمر 

خطير، بدأ الجميع في الذعر«.
كمــا أوضحــت أنــه رغــم إصابــات 
الحارس، تمكن من االبتعاد والصعود 
إلى شــاحنة قبل أن ينطلــق فيها، إلى 

أقرب مستشفى على ما يبدو.
وأشــارت الزائرة إلى أن الجلد اختفى 
بالكامــل، فضاًل عــن أول مفصل من 

إصبع الحارس.

اصطياد ثاين أضخم سمكة 
يف جنوب إفريقيا

صياديــن  ثالثــة  صــارع   n
مــن جنــوب إفريقيــا ســمكة بلــو 
مارليــن العمالقــة، والتــي تعتبــر 
أضخم ســمكة على مــر العصور، 
واستطاعوا اصطيادها أثناء رحلة 
صيد لمــدة 6 أيام في جزر الرأس 

األخضر. 
الســمكة  الصيــادون  وصــارع 
العمالقــة نحو 30 دقيقــة، قبل أن 
يتمكنــوا من ســحبها إلــى القارب، 

والعودة إلى المرسى.
وتزن الســمكة الضخمــة 1،370 
رطــال، فبدت وكأنها من فيلم خيال 
علمــي أكثــر مــن كونهــا حيوانــا 

حقيقيا.
وقام الصيادون بوزن الســمكة لدى 

عودتهم، ووجدوا أنــه على الرغم 
مــن أنها كانــت ضخمــة، إال أنها 
لم تكــن األكبر علــى اإلطالق في 

المياه.
وكانــت مارلين أخــف بمقدار 32 
رطــال مــن حامــل الرقم القياســي 
 IGFA All Tackle العالمــي 
الــذي كان يبلــغ 1402 رطال من 
األســماك التــي تــم اصطيادها في 

البرازيل في عام 1992.
وعمل الصيادون على ذبح السمكة 
الســكان  علــى  لحمهــا  وتوزيــع 
أنــه  بأكملهــم، ويعتقــد  المحلييــن 
ســيكون هناك ما يكفــي من اللحوم 
إلطعام العديد من العائالت أليام إن 

لم يكن ألسابيع.
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    لكل إشهاراتكم و إعالناتكم  جريدة  
إحرتافية .. إخراج متميز وأسعار  تنافسية 

لإلتصال : 

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

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

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

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

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

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

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

بحري نادية 
انقذو شبابي بارك هللا فيكم انا اختكم

نداء إستغاثة

إعالن عن ضياع ختم

ضياع ختم يحمل المعلومات التالية :

EURL BAGHEM HOCINE
Ibourassen nord ouest 
oued –ghir bejaia
RC : 06/02–0089146B11
TEL : 0661726719
FAX : 036519425
MAIL : hocine.18@gmail.com

مكتب األستاذ دفاف البشير محضر قضائي لدى محكمة برج بوعريريج
حي 287 مسكن عمارة 01 الطابق األول مقابل مقر الوالية برج بوعريريج

الهاتف : 035.76.56.50
اعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني 

) أعلى عرض(
المادة  749 ,750 من قانون االجراءات المدنية و االدارية

نحن االستاذ)ة( دفاف البشير محضر قضائي لدى محكمة برج بوعريريج
بنــاءا علــى 1( حكــم صــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج القســم العقــاري بتاريــخ 2019/10/07 تحــت 
فهــرس رقــم 19/04040 و جــدول رقــم 2019/02903 و الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 

2020/07/27 تحــت رقــم 2020/486.
ــخ 2020/10/26   ــج بتاري ــرج بوعريري ــة ب ــط محكم ــة ضب ــة  بأمان ــع المودع ــروط البي ــة ش 02( قائم

ــة. ــة الحمادي ــة 396 بلدي ــة ملكي ــم 10 مجموع ــي للقس ــداع 20/100 تنتم ــم 20/74 اي ــدول رق ج
بتاريــخ  المحكمــة  رئيــس  الســيد  طــرف  مــن  العلنــي  بالمــزاد  البيــع  جلســة  تحديــد  تــم  أنــه   )03
2021/01/12 علــى الســاعة العاشــرة صباحــا بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج 

و المؤجلــة لجلســة يــوم 2022/06/28 فــي القضيــة المنشــورة بيــن: 
بوزيــان) البشــير - الزهــرة فطيمــة الزهــرة( ابنــاء الطاهــر - العنــوان بلديــة الرابطــة واليــة بــرج 

بوعريريــج.
ضد 

ــوان  ــير- العن ــت البش ــة بن ــينة تومي ــن ش ــم ب ــريف و ه ــن الش ــد ب ــريف محم ــايب الش ــوم ش ــة المرح ورث
ــة شــايب الشــريف الســعيد بــن الشــريف وهــم : ســعدي عائشــة  ــة بــرج بوعريريــج. -ورث ــة والي الحمادي
بنــت علــي - غويلــة حوريــة بنــت عبــد الرشــيد - شــايب الشــريف) ابراهيــم - نصيــرة - كريمــة( -شــايب 

ــاء الشــريف. ــة(( ابن ــب - عيشــوش - جميل ــد - زين ــن عــروس- احم الشــريف) ب
نحــن االســتاذ دفــاف البشــير نعلــن للجمهــور : بأنــه سيشــرع فــي البيــع بالمــزاد العلنــي لصالــح اعلــى و 
ــم 02  ــى الســاعة العاشــرة))10.00( صباحــا بقاعــة الجلســات رق ــوم 2021/01/12 عل ــد ي آخــر مزاي

ــوم 2022/06/28. ــة لجلســة ي ــج و المؤجل ــرج بوعريري ــر محكمــة ب بمق
تعيين العقار و السعر االفتتاحي:

ــة 396 مســاحتها 10 ار و 16 ســار بالمــكان المســمى    قطعــة أرض تنتمــي للقســم 10 مجموعــة ملكي
الزرازريــة بلديــة الحماديــة تقييــد فــي 2015/09/27 ايــداع حجــم 19 تربيعيــة 594 المحافظــة العقاريــة 
بــرج الغديــر ســعرها االفتتاحــي )) 1.016.000.00 دج(( مليــون وســتة عشــر  ألــف دينــار جزائــري .
ــة  ــف و اربعمائ ــة عشــر ال ــغ )).914.400.00(( دج تســعمائة واربع ــح المبل ــاص العشــر يصب ــد انق بع

ــري . ــار جزائ دين
شــروط البيــع: اضافــة الــى الشــروط الــواردة فــي قائمــة شــروط البيــع المشــار اليهــا اعــاه فــان الراســي 
عليــه المــزاد يتحمــل االعبــاء القانونيــة بمــا فيهــا دفــع حــال انعقــاد الجلســة الخمــس 5/1 مــن الثمــن مــن 
ــة لرســو  ــام الموالي ــي اجــل 08 اي ــي ف ــع الباق ــوق المحضــر و الرســوم المســتحقة و بدف ــف و حق مصاري
المــزاد, فعلــى الجمهــور الراغــب فــي المزايــدة  االطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع لــدى كتابــة  ضبــط 
المحكمــة بــرج بوعريريــج او الحضــور بديــوان المحضــر القضائــي األســتاذ دفــاف البشــير الكائــن مكتبــه 

بالعنــوان اعــاه
  المحضر القضائي

ANEP N° : 2225002508عين الجزائرعدد: 361 / 26 - 05 - 2022  
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n     وصف هللا تعالى الزواج بالميثاق 
الغليــظ، وهــذا الوصف لــم يصف هللا 
بــه إال ميثــاق النبيين قال تعالــى: ﴿َوإِْذ 
أََخْذَنا ِمــَن النَِّبيِّيَن ِميَثاَقُهــْم َوِمْنَك َوِمْن 
نُــوٍح َوإِْبَراِهيَم َوُموَســى َوِعيَســى اْبِن 
َمْرَيــَم َوأََخْذَنا ِمْنُهْم ِميَثاًقا َغلِيًظا﴾، وهذا 
الميثاق الغليــظ يحتِّم على الزوجين إن 
تعســرت العشــرة بينهما أن يتحمل كل 
منهما اآلخر وأن تكون المعاملة بينهما 

بالمعروف.
 لماذا وصف هللا الزواج بـ الميثاق 

الغليظ ؟
مفتــي  عــام  شــوقي  الدكتــور  قــال 
الجمهوريــة، إن عقد الزواج عقد جليل 
ورباط قويــم، ووصفه القــرآن الكريم 
بأنــه ميثــاق غليــظ فــي قولــه تعالى: 
»َوأََخْذَن ِمْنُكْم ِميَثاًقا َغلِيًظا« )النســاء: 
21(، وفى ذلك إشــارة إلى قوة ومتانة 
هــذا العقد الذي يعســر نقضه، كالثوب 

الغليظ الذي يعسر شقه أو تمزيقه.
وأكــد مفتي الجمهوريــة، في فتوى له، 
أن وصف عقد الزواج بـ الميثاق الغليط 

يضفــي على هــذا العقِد جــااًل وهيبة، 
وتقديــًرا واحتراًمــا، وينبّــه الزوجيــن 
إلــى أن هــذا العقــد مســتمر ومقــاوم 
للعواصف األسرية واألزمات الحياتية 
والصعــاب المختلفة، ومحفــًزا لهما أن 
يأخــذا علــى أنفســهما العهــد والميثاق 
بأن يحسنا العشــرة فيما بينهما مصداًقا 
وتطبيًقا لقوله عز وجل: »َوَعاِشُروُهنَّ 
ِباْلَمْعــُروِف َفــإِْن َكِرْهتُُموُهــنَّ َفَعَســى 
ُ ِفيِه َخْيًرا  أَْن َتْكَرُهوا َشــْيًئا َوَيْجَعــَل هللاَّ

َكِثيًرا« سورة النساء 19.
وأضاف »المفتي«، أن عدم استحضار 
أهميــة هذا الميثاق الغليــط هو من أهم 
أسباب فشل العاقة األسرية في الخمس 
ســنوات األولــى فــي معظــم حــاالت 
الطاق مما يبين عدم االســتعداد الجيد 
لهــذه المرحلة الجديدة؛ لــذا فنحن نقدر 
اقتــراح دورات المقبليــن على الزواج 
التي أنشأناهم في دار اإلفتاء المصرية، 
والتــي أطلقنــا عليها فيما بعــد دورات 

المقبلين على الحياة.
ولفــت النظر إلــى أن االســتعداد لعقد 

الــزواج بكل إجــراء من شــأنه تحقيق 
حمايــة األســرة أولــى من االســتعداد 
للمشــروعات الكبيــرة، فهــو ال يُقــدم 
عليها إال بعد دراســة شــاملة لكل أوجه 
هذه المشــروعات من دراســة الجدوى 
ونحوهــا، لكــي تثمــر ثمــرات حقيقية 
تحقق األهداف المرجوة منها، وال ريب 
أن هذا العقد الجليل – عقد الزواج -هو 
أهم مشــروع يفعله اإلنسان في حياته، 
ولهــذا كان ال بــد قبل اإلقبــال عليه أن 
يتعرف كل طرف من طرفي هذا العقد 
ًفا يؤدي إلــى تحقيق  علــى اآلخــر تعرُّ
الوئــام بينهما إذا ما تم هذا العقد؛ ولهذا 
كانت مرحلة الِخْطبة من األمور المهمة 

للسير في هذا الشأن الكبير.
ونبّــه مفتــي الجمهوريــة، على أن حل 
المشــكات بالضــرب يخالــف الميثاق 
الغليظ؛ فالضرب مسلك الضعفاء الذين 
ال يديرون األســرة إدارة حســنة، وهو 
مســلك الرجــل األرعن وهــو مخالف 
ومغايــر  الشــريف  النبــوي  للمســلك 
للنموذج النبوي في التعامل مع زوجاته، 

فتقول الســيدة عائشــة رضى هللا عنها 
 ِ ِ َما َضَرَب َرُسوُل هللاَّ وعن أبيها: »َوهللاَّ
 ، َم ِبَيِدِه اْمَرأًَة لَُه َقطُّ ُ َعلَْيِه َوَســلَّ َصلَّى هللاَّ
ًئا  ، َواَل َضَرَب ِبَيِدِه َشــيْ َواَل َخاِدًما لَُه َقطُّ
ِ، َواَل  ، إاِلَّ أَْن يَُجاِهــَد ِفي َســِبيِل هللاَّ َقــطُّ
ُهَما  ُخيَِّر َبْيَن أَْمَرْيِن َقطُّ إاِلَّ اْخَتاَر أَْيَســرَ
َما لَْم َيُكْن َمْأَثًما، َفإِْن َكاَن إِْثًما َكاَن أََبْعَد 
ِ َما اْنَتَقَم لَِنْفِســهِ ِمْن َشْيٍء  النَّاِس، َوَوهللاَّ
َقطُّ يُْؤَتى إِلَْيــِه َحتَّى يُْنَتَهَك ِمْن ُحُرَماِت 

».ِ ِ َفَيْنَتِقُم ِلَّ هللاَّ
وأشــار إلى أن الميثــاق الغليط للزواج 
يقتضــي االمتــزاج بيــن الطرفين وأن 
يحفظ كل من الزوجين سر اآلخر، وأن 
يكون ســاتًرا لعيوبه كما يكون ســاتًرا 
لعورته مصداًقــا لوصف هللا عز وجل 
ذلك بقولــه: »ُهنَّ لَِباٌســلَُكْم َوأَْنتُْم لَِباٌس 

« سورة البقرة 188 لَُهنَّ
واســتدل بقول اإلمام القرافــي المالكي 
بعظم عقد الزواج عن غيره من العقود 
بقوله: »إن الشــيء إذا عظم قدره شدد 
فيه الشارع ما لم يشدد فيما ليس كذلك، 
ولمــا كان النكاح عظيــم الخطر، جليل 
القدر؛ ألنه ســبب بقاء النوع اإلنســاني 
وســبب العفــاف الحاســم لمادة الفســاد 
واختــاط األنســاب وغيــر ذلــك مــن 
المصالــح، لمــا كان األمر كذلك شــدد 
فيه الشــارع ما لم يشدد في البيع؛ نظرا 

لسهولة أمر البيع«.
واوصل: »إن الزواج هو آية من آيات 
هللا فقد جمع هللا بين شــخصين مختلفين 
فــي البيئة والفكر والثقافة والطباع وإن 
كان هنــاك تشــابه في بعــض الجوانب 
إال أنــه ليس تماثا تامــا فهذا من آيات 
هللا فيقــول هللا عز وجل: )َوِمْن آَياِتِه أَْن 
َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنُفِســُكْم أَْزَواًجا لَِتْســُكنُوا 
ًة َوَرْحَمًة إِنَّ ِفي  إِلَْيَها َوَجَعــَل َبْيَنُكْم َمَودَّ
ُروَن( سورة الروم  َذلَِك آَلَياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

.21
ونــح المفتــي األزاج، قائــًا »ينبغــي 
أن يتحمــل كل مــن الزوجيــن هفوات 
اآلخــر وأن يصبــر عليــه ويتســامح 
على الــزالت وتوافــه وعظائم األمور 
ويلتمس األعذار، بل ويعمل على إيجاد 
الوسائل التي تخلّص الطرف اآلخر من 

  
إسالميات

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي 
شأني كله وال تكلني إلى نفسي طرفة عين

قرآننا شفاؤنا 
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n قال تعالى : }َوإِْن أََرْدُتُم اْسِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوَآَتْيُتْم 
ًئا أََتْأُخُذوَنُه ُبْهَتاًنا َوإِْثًما  إِْحَداُهنَّ ِقْنَطاًرا َفَل َتْأُخُذوا ِمْنُه َشــيْ
ُمِبيًنــا )20( َوَكْيَف َتْأُخُذوَنُه َوَقْد أَْفَضــى َبْعُضُكْم إِلَى َبْعٍض 

َوأََخْذَن ِمْنُكْم ِميَثاًقا َغلِيًظا{ النساء: 20-21

n  قال رســول هللا صلى هللا عليه وســلم  : »النكاح ســنتي فمن 
رغب عن سنتي فليس مني«رواه مسلم 

n   الميثــاق الغليظ : هو الرباط الوثيق بين المرأة والرجل 
ولــه عــدة معان في القرآن الكريم تصــب جميعها في معنى  

الرباط والعقد الوثيق . 

n  إنما يبنى الزواج على التوافق في التفكير والســلوك 
والوضــع االجتماعي والحالة المالية، وبعد هذا كله تأتي 

العاطفة
                                               علي الطنطاوي

 

م  المال الحرام له صور وحاالت متعددة ، فقد يكون محرماً لذاته أو لكسبه ، والمحرَّ
لكســبه قــد يكــون مأخوذاً برضــا مالكه أو دون رضــاه ، وقد يكون مكتســبه عالماً 

بالتحريم ، أو جاهًا ، أو متأواًل ، ولكلِّ صورة حكمها .
أواًل :

مــن اكتســب مــااًل )محرماً لذاته( أو أي شــيء مما نهى الشــرع عن بيعــه واقتنائه 
واستعماله ، بأي طريق كان : فا يرده إلى مالكه ، وال يأخذه ، بل يجب عليه إتافه 

، وال يجوز له االنتفاع به بيعاً أو شراًء أو اهداًء أو اقتناًء أو غير ذلك .
يرى علماء اإلتاء من المســلمين  إنه ال خاف بين أحد من المســلمين في أن الكسب 
مــن طريــق غير مشــروع ذنب تجب التوبة منه؛ فقد أمر اإلســام أتباعه بالكســب 
الحال، وأن تكون سبل كسب المال مشروعة وجائزة؛ قال هللا تعالى: ﴿َياأَيَُّها النَّاُس 

ْيَطاِن إِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن﴾. ا ِفي اأْلَْرِض َحَااًل َطيًِّبا َواَلَتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ ُكلُوا ِممَّ
وأضافــوا أن هللا تعالى نهانا عن أكل أمــوال الناس بالباطل؛ قال تعالى: ﴿َياَيَُّها الَِّذيَن 
آَمنُوا اَل َتْأُكلُوا أَْمَوالَُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل إاِلَّ أَْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم﴾، وقد جاء 
فيما رواه اإلمام مســلم عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أن رســول هللا صلى 
هللا عليــه وآله وســلم قال: »إِنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َحــَراٌم َعلَْيُكْم َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا ِفي 

َشْهِرُكْم َهَذا ِفي َبلَِدُكْم َهَذا«.
وأشــاروا إلى أنه الواجب على من اكتســب المال الحرام بطريق غير مشــروع أن 
يتوب إلى هللا تعالى، وأن يرّد هذا المال إلى صاحبه أو إلى ورثته إن كان متعلًقا بحق 
أحــد مــن الناس، فإن تعذر رّده إلى صاحبه أو إلــى ورثته فعليه أن يتصدق به على 
الفقراء والمساكين أو يدفعه في مصالح المسلمين العامة، ويكون بنية حصول الثواب 
لصاحب المال األصلي وسقوط اإلثم عن التائب، وله أن يسلمه لبيت مال المسلمين.
 قــال ابــن القيم : » َفإِْن َكاَن اْلَمْقبُــوُض َقْد أُِخَذ ِبَغْيِر ِرَضى َصاِحِبِه ، َواَل اْســَتْوَفى 
َر َذلَِك  ُه َعلَْيِه : َقَضى ِبِه َدْيًنا َيْعلَُمُه َعلَْيِه ، َفإِْن َتَعذَّ َر َردُّ ُه َعلَْيِه ، َفإِْن َتَعذَّ ِعَوَضُه : َردَّ

َق ِبِه َعْنُه . َر َذلَِك: َتَصدَّ ُه إِلَى َوَرَثِته ِ، َفإِْن َتَعذَّ : َردَّ

وقــال الشــيخ العثيمين رحمــه هللا : » إذا كان ال يعلم أن هذا حرام ، فله كل ما أخذ 
وليس عليه شــيء ، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام فا يخرج شــيئاً ، وقد 
.« )ِ قال هللا تعالى : )َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّه َفانَتَهى َفلَُه َما َسلََف َوأَْمُرُه إِلَى هللاَّ
مــن اكتســب »مــااًل محرماً » مــع علمه بالتحريــم ، وقبضه بــإذن مالكه ورضاه 
، كالمقبــوض بالعقــود الفاســدة ، وأجــرة الوظائــف المحرمة ، أو ربــح المتاجرة 
بالمحرمــات ، أو أجرة الخدمات المحرمة كشــهادة الزور وكتابــة الربا ، أو المال 
المأخــوذ رشــوة لينــال دافعها شــيئا ليس من حقه ، أو اكتســبه عــن طريق القمار 

والميسر واليانصيب والكهانة ، ونحو ذلك ... الخ
فهذا المال المحرم لكسبه : ال يلزم رده إلى مالكه على أرجح قولي أهل العلم .

اِفِع ، َوَقِد اْسَتْوَفى ِعَوَضُه  قال ابن القيم رحمه هللا : » إِْن َكاَن اْلَمْقبُوُض ِبِرَضى الدَّ
مَ ، َكَمــْن َعــاَوَض َعلَى َخْمٍر أَْو ِخْنِزيــٍر، أَْو َعلَى ِزًنى أَْو َفاِحَشــٍة : َفَهَذا اَل  اْلُمَحــرَّ
َم  اِفعِ ؛ أِلَنَُّه أَْخَرَجُه ِباْخِتَياِرِه ، َواْســَتْوَفى ِعَوَضُه اْلُمَحرَّ َيِجــُب َردُّ اْلِعــَوِض َعلَى الدَّ
ِض، َفإِنَّ ِفي َذلَِك إَِعاَنًة لَُه َعلَى اإْلِْثِم  ، َفــَا َيُجــوُز أَْن يُْجَمَع لَُه َبْيَن اْلِعَوِض َواْلُمَعــوَّ

َواْلُعْدَواِن، َوَتْيِسيِر أَْصَحاِب اْلَمَعاِصي َعلَْيِه.
وجــاء فــي »فتاوى اللجنة الدائمة«  » إذا كان حين كســب الحــرام يعلم تحريمه : 
فإنــه ال يحل لــه بالتوبة ، بل يجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر وأعمال 

الخير« 
وقال الشــيخ ابن عثيمين : » أما إذا كان عالماً ، فإنه يتخلص من الربا بالصدقة به 

تخلصاً منه ، أو ببناء مساجد أو إصاح طرق أو ما أشبه ذلك«.
إعداد :  إيناس شروانة                                                                           عن مجموع علماء 
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عن أي شيء عبر القرآن بالميثاق الغليظ؟.. األنبياء والزواج

تفقه في دينك
كيفية التخلص من المال

 الحرام والتوبة .. 

 دعاء اليوم 



حجم إنفاق قطاع الخدمات المصرفية 
على الخدمات التقنية 

عين على التكنولوجيا
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صورة لناسا تكشف عن تدفق »نهر من 
النجوم« مع تفاعل أربع مجرات

n قــدم تلســكوب هابــل صــورة ال 
ـ »نهر« من تشــكل النجوم  تصدق ل
حيــث تتفاعــل أربع مجرات بشــكل 

وثيق. 
ــة حديثا من  ظهــر الصورة المعدل وتُ
تلســكوب هابل الفضائــي، والتي تم 
إصدارها في األصل في عام 2010، 
تفاعال نادرا بين األجرام السماوية في 

مجموعة مجرات هيكسون31.
ــة ناســا عــن الصورة  وكشــفت وكال
الجديــدة فــي 17 مــاي مــع إشــارة 
ــى الظاهرة المصورة على  العلماء إل

أنها »نهر من تشكل النجوم«.
ــة: »صورة تلســكوب  وكتبــت الوكال
هابل الفضائي المعدلة حديثا لناســا 
 31 هيكســون  مجــرات  لمجموعــة 
ــى  )HCG 31( تســلط الضــوء عل
تيارات تشــكل النجــوم بينما تتفاعل 

أربع مجرات قزمة«.
وفــي الصــورة، أعلى يمين الوســط 
توجد مجموعة مشــوّهة مــن النجوم 
الســاطعة باألزرق واألبيض، حسب 

وكالة الفضاء األمريكية.
 NGC 1741 وتســمى هذه المنطقة
وهــي فــي الواقــع مجرتــان قزمتــان 

ــى اليميــن، توجــد  تصطدمــان. وإل
مجرة قزمة على شــكل سيجار تنضم 
إلى »الرقص« مع تيــار أزرق رفيع 

من النجوم يربط بين الثالثي.
وتوجد مجرة رابعة في أســفل يســار 
مركــز الصــورة. ويشــير تيــار من 
النجوم الزرقاء الشــابة إليه مباشرة، 
ويرتبــط األربعــة معــا في مســاحة 

صغيرة نسبيا.
وكتبــت ناســا أن الجســم الالمع في 
منتصــف الصورة هو نجــم يقع بين 

.HCG 31األرض و
وعــادة ما تُرى تصادمــات المجرات 
القزمــة على بعــد مليارات الســنين 
الضوئيــة، ما يعني أنهــا حدثت منذ 

مليارات السنين.
ــى  ــك، يقــع HCG 31 عل ومــع ذل
بعد نحــو 166 مليون ســنة ضوئية 
مــن األرض، وهــو قريب نســبيا من 

المعايير الكونية.
وتســلط هذه الصــورة المعدلة حديثا 
ــى مناطق تشــكل النجوم  الضوء عل
التي ظهرت بسبب تداخل المجرات، 
والتي أشــارت إليها وكالة ناسا باسم 

»رقصة الجاذبية الرباعية«.

ــر«  n رصــدت شــركة »جارتن
ــدا لثالثــة  لألبحــاث زخمــا متزاي
توجهات تقنية في قطاع الخدمات 
واالســتثمارية خالل  المصرفيــة 

لــت في الذكاء  العــام 2022، تمّث
االصطناعــي التوليدي، واألنظمة 
تعزيــز  وحوســبة  الذاتيــة، 

الخصوصية.

ــى الرغــم مــن كــون النمــو  وعل
فــإن  الكبــرى،  األولويــة  يمثــل 
إدارة  وتحســين  المخاطــر،  إدارة 
يــة  الفاعل وتعزيــز  التكاليــف، 

يتطلب ابتكارات تقنية حديثة.
يــدي  ــذكاء االصطناعــي التول فال
Generative AI يمكن الرؤساء 
تقنية المعلومات لدى  تنفيذيين ل ال
ــول تقنية  ــوك، مــن تقديم حل بن ال
لألعمــال التجارية تســاعدها في 
مســاعيها لتعزيز نمو العائدات، 
الذاتيــة  األنظمــة  أن  حيــن  فــي 
 autonomic systems
الخصوصيــة  تعزيــز  وحوســبة 
 p r i v a c y - e n h a n c i n g
computation تعــّد حلوال على 
المدى الطويل تتيــح مزايا جديدة 
لتحــول األعمال الرقمية فى قطاع 

الخدمات المالية.
ومن المتوّقع أن يسجل إنفاق قطاع 
الخدمات المصرفية واالستثمارية 
على تقنية المعلومات نموا بمعّدل 

%6.1 خــالل العام 2022 ليصل 
م.  إلى 623 مليار دوالر حول العال
وتحظى خدمات تقنية المعلومات 
بالنصيــب األوفــر من بيــن فئات 
فــة، وهي تتضمن  اإلنفــاق المختل
ــدارة  ُم االستشــارات والخدمــات ال
بنســبة %42 من إجمالي اإلنفاق 
على تقنية المعلومات في القطاع، 
ــى 264 مليار  وهــو ما يصــل إل
دوالر، فــي حين أن أســرع الفئات 
نموا كانت فئــة البرمجيات والتي 
ــي اإلنفاق  ــع أن يرتفع إجمال توّق يُ
تبلغ 149  عليها بمعّدل %11.5 ل

مليار دوالر. 
كمــا أن هذه التوجهــات الصاعدة 
تــي رصدتها »جارتنر«  الثالثة، ال
الســعي  فــي  مجتمعــة  ســهم  تُ
إلدارة وتنميــة وتحويــل األعمــال 
التجاريــة رقميا، وقــد نجحت في 
ضــرب عــدة أمثلة على مســتوى 
المصرفيــة  الخدمــات  صناعــة 

واالستثمارية.

n ذكرت تقارير إخبارية أن منصة واتســاب 
تعمــل على ميــزة جديدة لمســتخدميها تتعلق 
بالرسائل المخفية. وأوضح موقع »َوابيتانفو« 
ــي أن الرســائل المختفيــة تســاعدنا في  التقن
إرســال الرسائل بشــكل أكثر خصوصية، ولكن 
يمكن إرســال رســالة مهمــة جًدا عنــد تمكين 
وضــع اختفاء الرســائل وتريد حفظــه لقراءته 

الحًقا. 
وتعمــل منصــة واتســاب على تطوير رســائل 

 WhatsApp« محفوظة في تحديث مستقبلي لـ
beta» ألنظمة »أندرويد« و »آي أو إس«. 

وأشار إلى أنه عندما يشارك المستخدمون رسالة 
مهمة جًدا في محادثة ســتختفي وال يريدون أن 
يفقدوها، فســيكون بإمكانهــم االحتفاظ بها عن 
طريــق منع انتهاء صالحيتها بفضل الرســائل 
المحفوظــة: بمعنى آخر، يمكن للمســتخدم منع 
اختفــاء بعض الرســائل المختفيــة في اإلصدار 

.«.WhatsApp »المستقبلي من

»واتساب« يعمل على تطوير ميزة جديدة تتعلق بالرسائل المخفية

Xiaomiتتعاون مع Leica لتطوير هاتف 
بقدرات تصوير ممتازة

ــدأت Xiaomi بالترويــج  n ب
لهاتفهــا المنتظر الذي أعلنت أنه 
ســيحصل على كاميرات ســاهمت 
 Leica شــركة  تطويرهــا  ــي  ف

الرائدة في مجال البصريات. 
فــإن  التســريبات  وتبعــا ألحــدث 
اســم  ســيحمل  الجديــد  الهاتــف 
Xiaomi 12 Ultra، وســيحصل 
على كاميرا أساسية ثالثية العدسة 
ــى األغلب )50+48+5(  دقتها عل
تقنيــات  ال ميغابيكســل، وبفضــل 
 Leica التي ســاهمت بتطويرهــا
بقــدرات  الكاميــرا  هــذه  ســتتمتع 
 ،X120 تقريــب للصــورة تعــادل
ــى دقــة وصفاء  ومــع الحفــاظ عل

العناصر الموجودة في اللقطة.
الهاتــف  وســتتمكن كاميــرا هــذا 
مــن معاينة الصور بشــكل ممتاز 
جــدا كون الجهاز ســيدعم بمعالج 

 Snapdragon 8 Gen 1
Plus المتطــور، وســيحصل على 
معالــج رســوميات قــوي، وذواكر 
وصــول عشــوائي 12 غيغابايــت 

على األغلب. 
ومــن المفتــرض أن يــزود الهاتف 
بشاشــة بمقــاس 6.8 بوصــة، دقة 
بيكسل،   )3200/1440( عرضها 
ــى 144 هيرتزا،  ترددهــا يصــل إل
وأن تحمــى هــذه الشاشــة بطبقــة 
 Corning Gorilla زجــاج  مــن 
المضــاد   Glass Victus

للصدمات والخدوش.
وســيزود الهاتف بمنفذين لشــرائح 
ــم  مل  3.5 ومنفــذ  االتصــال، 
 ،NFC وشــريحة  للســماعات، 
وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير 
تعمــل مــع شــاحن فائق الســرعة 

باستطاعة 150 واطا.

ــدأت مايكروســوفت اختبــار تحديث تصميم  n ب
الشــركة  قامــت  حيــث  ــد،  الجدي نــاوت«  »وان 
المصنعة للبرامج ألول مرة بإثارة التحديث المرئي 
العــام الماضي، وكشــفت أنهــا ســتوحد تطبيقات 
OneNote لنظــام التشــغيل وينــدوز 10. يمكن 
لمختبــري اإلصــدارات التجريبيــة اآلن الوصــول 
ــى بعض تغييرات تصميم هــذا البرنامج الجديدة  إل
كجزء من إصدار سطح المكتب التقليدي من »وان 

ناوت«.
وتسمح تغييرات التصميم برنامج بالدخول بسالسة 
يــة. يتم  ــا وينــدوز 11 الجمال أكبــر مع بقيــة مزاي
تحديــث أجزاء التنقل ووضع ملء الشاشــة، كما أن 
قائمة الصفحات وعالمات تبويب األقســام والقائمة 

المنسدلة لدفتر المالحظات تبدو مختلفة أيًضا. 
تســتخدم مايكروســوفت تأثير Mica الخاص بها، 
 Windows 11 ــذي يتم اســتخدامه فــي ســمة وال

فيــة ســطح المكتــب، من أجــل نافــذة التطبيق  وخل
العامة في OneNote حسبما نقل موقع ذا فيرج.

وتعمــل جميع التغييــرات على إنشــاء مظهر أكثر 
ـ »وان ناوت«، بزوايا دائرية ورسوم متحركة  حداثة ل
محدثة. يوجد أيًضا مؤشر جديد غير مقروء يطابق 
باقــي »أوفيــس« ويســهل رؤيــة الصفحــات ذات 
التغييــرات غير المقروءة، ســيحصل »وان ناوت« 
أيًضــا على شــريط مبســط اختيــاري، وهو شــيء 
يقع بين إخفاء الشــريط واســتخدام اإلصدار الكامل 

االرتفاع.
إذا كنــت مــن محبي اســتخدام OneNote لتدوين 
مالحظــات بالحبــر الرقمــي، فــإن أحــدث إصدار 
يتضمــن عالمة تبويب رســم محدثة بأدوات تشــبه 
Word وExcel وPowerPoint. تتوفــر ميــزات 
مثــل Ink to shape وRuler وInk to text فــي 

عالمة التبويب المحدثة هذه. 

 Surface Slim أيًضا دعم OneNote ويتضمن
Pen 2 وإشــاراته اللمسية التي تحاكي ملمس القلم 

على الورق. 
وتخطــط Microsoft إلضافة إعادة عرض بالحبر 
وعرض جديد للتركيز بالقلم يحول OneNote إلى 

قلم أوالً«. »تجربة ال

مايكروسوفت تبدأ في اختبار إصالح تصميم »وان ناوت« الجديد 

n ســتقدم شــركة »آبــل« عنصر 
 Apple تحكم حساس للمس إلى قلم
Pencil المســتقبلي للتعــرف على 
ــد من اإليماءات ، حيث تم منح  المزي
عمــالق التكنولوجيــا بــراءة اختراع 
ـــ »اإلدخــال  ل  USPTO قبــل  مــن 
ا  المعتمــد على اللمــس للقلم« ، وفًق
لتقريــر صــادر عــن             » 

. »AppleInsider
وتفكــر Apple في إضافة مستشــعر 
م الذي سيساعد  قل يعمل باللمس إلى ال
ــم على تلقــي إدخال عــن طريق  قل ال
اللمــس في الجــزء الذي يمثــل موقع 
قبضــة المســتخدم الطبيعــي، وجاء 
في ملخــص براءة االختــراع: »يمكن 
تــي تعمل باللمس،  ألجهزة اإلدخال ال
مثل القلم، أن تتلقى مدخالت لمســية 
من المســتخدم، ويمكن إجراء وظائف 

اإلدخال اللمســية بواســطة مستشعر 
يعمل باللمس، مثل جهاز االستشعار 
بالســعة. يمكن دمج مستشعر اللمس 

في قلم في شكل منخفض. »
وتعــود الفكرة وراء وجــود المزيد من 
م إلى  قل خيــارات اإلدخال باســتخدام ال
حقيقــة أنه أثناء حمــل القلم، يقتصر 
اإلدخــال  خيــارات  فــي  المســتخدم 
الخاصة به على جهاز بشاشــة تعمل 
باللمس مثل iPad، وهذا هو الســبب 
في أن بــراءة االختراع قد طرحت فكرة 
 Apple إضافة مستشــعر اللمس إلى

Pencil وهو شكل منخفض.
وبناًء على ذلك، فإن إمكانات اإلدخال 
يــة المدمجة في جهاز اإلدخال  اإلضاف
ســتزود المســتخدم بقــدرات إدخــال 
ــى تشــغيل  موســعة دون الحاجــة إل
أجهــزة إدخال إضافية فــي وقت واحد 

»، وتضيــف بــراءة االختــراع أن هذا 
ــى التمييــز  ــم ســيكون قــادرًا عل قل ال
بين المدخالت اللمســية التي يقدمها 
المســتخدم وتجاهل المدخــالت التي 
ــاء قيام المســتخدم  ــم تســجيلها أثن ت
م فــي موقع قبضته  قل فقط بإمســاك ال

الطبيعي.
ـ  وكانــت بــراءات االختراع الســابقة ل
 )2019 )ديســمبر   Apple Pencil
تتعلق بدمج ردود الفعل اللمســية في 

Pencil إلحساس أكثر واقعية بالرسم 
م باســتخدام  قل ــورق وعــن ال ــى ال عل
الخصائــص  لتســجيل  الكاميــرا 
والهــدف،  للســطح،  الفيزيائيــة 
م يفعل أكثر  قل باختصار، هو جعــل ال
ممــا يمكنه فعله اآلن. ويمكن لعمالق 
التكنولوجيا إضافة المزيد من التحكم 
ــال  لألجي  Apple Pencil ــى  إل
القادمة. ليس من الواضح متى ستفعل 

ذلك.

»آبل »تضيف المزيد من الميزات إلى »القلم« الخاص بها
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إستراحة

n رأى أحُد َخَدِم ســيبويه حبًل قد طوق حمار ســيبويه وكاد يخنقه، فذهب مســرعاً ليخبره 
قائًل له:

يا سيدي، تلفلف الحبل في رقبة الحمار.
فقال سيبويه: يا بليد قل » لُفَّ الحبُل حول رقبة الحمار »

فقال الخادم: لكن يا سيدي أدرك الحمار قبل أن يموت.
فقال سيبويه: يا بليد لموُت الحماِر خيٌر من موت اللغة العربية.

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

الشيخ العالمة السعيد اليجري
يف رحاب العلم واإلميان  

n الســعيد عليلي اليجــري لغوي، 
نحوي، مقرئ، فقيه، مفتي، مدرس، 

مصلح جزائري. 
هــو ســعيد بــن علي بــن محمــد بن 
محمد بن علــي بن أحمد )1597 م( 
بن علي بن موســى. لقبه العائلي هو 
عليلــي نســبة لجده األعلــى علي بن 
موسى، الذي عاش بين سنتي 1523 
م و1605 م، وينسب له تأسيس قرية 
آث ميزار. أما اسم شهرته فهو السعيد 
اليجري نسبة إلى عرش بني يجر أين 
ولد في قرية آث سيدي أحمد واعلي. 
ويقع هذا العرش حاليا بـ بلدية بوزقن 
)دائــرة بوزقن، واليــة تيزي وزو(. 
كمــا قد يلحق باســمه أحيانا الزواوي 

نسبة إلى قبيلة زواوة المعروفة. 
ولــد الســعيد اليجري ســنة 1290 / 
1873 م وتعلم على يد والده الشــيخ 
علي بــن محمد اليجري الــذي تولى 
اإلمامــة بمســجد قريــة إحيطوســن 
مبادئ القراءة والكتابة قبل أن يرسله 
إلــى زاويــة ســيدي عبــد الرحمــان 
اليلولــي ليــدرس بها ابتداء من ســنة 
1305 هـ/ 1887 م إلى غاية ســنة 
1313 هـــ / 1895 م.  كمــا نهــل 
عن الكثير من الشــيوخ منهم الشــيخ 

الصادق بن زكري
الطاهــر  والشــيخ  البســكري(  )أو 

القــادر  عبــد  والشــيخ  القيطوســي 
المجاوي والشيخ الســعيد بالحريزي 

القلي....
واحترامــا للتقليــد الجــاري آنــذاك، 
فزيادة على دراسة العلوم، أخذ السعيد 
اليجري ما يسمى بالتلقين أو العهد أو 
الميثاق إلحدى الطرق الصوفية على 
شيخه الشريف اإلفليسي. ثم جدد هذا 
الميثــاق علــى يد الشــيخ أحمد أجديد 
)من قرية ثرقة حنون، إغيل نزكري( 
المتوفى ســنة 1938 م. لكن الظاهر 
أن الشيخ الســعيد اليجري التزم بعدم 
منح الميثاق لغيره، ألســباب مجهولة 

وإن كانت بديهية. 
قضى الشــيخ الســعيد اليجري )53( 
مهنــة  فــي  ســنة  وخمســين  ثــلث 
التدريــس، جــال خللها فــي حوالي 
)12( اثنتي عشرة زاوية. وقد اشتهر 
الشــيخ الســعيد اليجري فــي عصره 
بإلمامه الواسع بقواعد اللغة العربية، 
فلقــب باألمازيغيــة قــادوم النحــو أو 
َتاڤلزيمت أو ثاقافاشــث نت جرومت. 

وقد دّرس بالكثير من الزوايا منها: 
زاويــة ســيدي أحمــد أويحــي بقرية 
أمالــو، بوالية بجاية وزاوية ســيدي 

بويحي بوالية تيزي وزو
وزاوية تفريت نــاث اومالك وزاوية 
ثينبــذار والعديد مــن الزوايا األخرى 

حيث تتلمذ على يده
كل مــن الشــيخ محمد الطاهــر آيت 
علجت والشــيخ األســتاذ باعزيز بن 
عمر والشــيخ عمرو العنابي اليلولي 
الثعالبــي   أمزيــان  محمــد  والشــيخ 

والشيخ الهادي زروقي.....وغيرهم
وباإلضافــة إلى مهــام التدريس كان 
على الشــيخ، وهو ما يطلبه المجتمع 
مــن نخبته، أن يســتقبل الــزوار في 
داره، الذين كانــوا يأتونه طلبا لفتوى 
أو نصيحــة أو لعرض قضية شــائكة 
يبحــث أصحابهــا عن حــل أو حتى 

كان  دور  وأهــم  ماديــة.  مســاعدة 
يقــوم بــه العالــم هــو المصالحة بين 
المتخاصميــن، خاصة في فترة كتلك 
عــم فيها الجهــل. وكان عليه أن يفتح 
صدره للجميع، ويسهر على تلبية هذه 
المطالب قدر المستطاع، دون ضجر 

أو ملل. 
آثاره

نشــر العديد من المقاالت في صحيفة 
النجاح التي كانت تصدر بقسنطينة. 

 5 /  1371 5 محــرم  فــي  توفــي 
أكتوبر 1951 م. 

23

    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

*أن اإلسكندر األكبر دفن بطريق الخطأ حياً، ويعتقد العلماء 
أن اإلسكندر عانى من اضطراب عصبي يسمى متالزمة جيالن 

باريه، وعندما مات كان في الواقع مشلوًل ومدرًكا عقلًيا.
*  أن أنجح قرصان في العالم في التاريخ كانت سيدة تدعى تشينغ شيه، واشتراها قائد أسطول 

العلم األحمر وتزوجها، لكن زوجها اعتبرها مساوية له وأصبحت قائدة قرصنة نشطة في 
األسطول.

1312 - السلطان المغولي محمد خدابنده أولجايتو يقوم 
بحملة عسكرية لالستيالء على بالد الشام.

1865 - انتهاء الحرب األهلية األمريكية التي اشتعلت 
بين وليات الشمال ووليات الجنوب سنة 1861 

بانتصار الوليات الشمالية، وأدت هذه الحرب إلى مقتل 
ما يقرب من نصف مليون أمريكي وإنهاء الرق في الوليات 

المتحدة.
1882 - رئيس وزراء مصر محمود سامي البارودي يستقيل إحتجاًجا على قبول 

الخديوي توفيق مطالب إنجلترا وفرنسا بإبعاد أحمد عرابي عن مصر.
1908 - اكتشاف البترول بكميات وفيرة في إيران.

1923 - المملكة المتحدة تقّرر أن يكون شرق األردن دولة متمتعة بالحكم الذاتي 
يحكمها األمير عبد هللا بن الشريف حسين بن علي تحت اسم إمارة شرق األردن.

1937 - مصر تنضم لعصبة األمم.
1942 - بدء معركة عين الغزالة ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية.

أبله أنقذ واحد غرقان، أعطوه وسام 
شجاعة وقالو له: لألسف الرجل الذي 

انقذته انتحر شنقا فرد األبله: ل انا 
علقتة على العمود باش ينشف.

يحب البؤس الصحبة، خاصة عندما يكون هو نفسه المضيف، ويمكنه 
التبّرع بسخاء من متاجره لآلخرين.

                                                       جون كندريك بانجس

ال تسال العريان وينو ثوبو
يضرب هذا المثل كنصيحة لعدم التدخل 

في شؤون اآلخرين.

       نكتة اليوم 

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

زمان ومكان.

الخميس 26 ماي  2022 م
الموافق لـ 25 شوال 1443 هـ

املصّنف املنطقي لودفيغ فتغنشتاين 

n كان لودفيــغ فتغنشــتاين )26 أفريــل 1889  
- 29أفريل 1951(، فيلســوًفا نمســاوًيا بريطانًيا 
عمــل أساًســا فــي المنطــق وفلســفة الرياضيات 
وفلســفة العقل وفلســفة اللغــة. يعتبــر واحًدا من 

أعظم الفالسفة في العصر الحديث. 
منذ عــام 1929 حتى 1947، دّرس فيتغنشــتاين 
في جامعــة كامبريدج. على الرغم مــن مكانته، لم 
يُنشــر طــوال حياته إال كتابــا واحدا عن فلســفته، 
وهــو الكتاب الرقيق نســبًيا »لوغيش فيلوســوفيش 
أبنهاندلونــغ« )مصنف منطقي فلســفي( )1921( 
والــذي ظهــر برفقــة ترجمــة إنجليزيــة فــي عام 

1922 تحــت العنوان اللتيني تراكتاتوس لوجيكو 
فيلوسوفيكوس.

وأعمالــه المنشــورة األخــرى الوحيدة هــي مقال: 
»بعــض الملحظــات علــى الشــكل المنطقــي« 

)1929(، ومراجعة كتاب وقاموس لألطفال. 
ُحــررت مخطوطاته الكثيرة ونُشــرت بعــد وفاته. 
وكانــت أول سلســلة ما بعد وفاته وأشــهرها كتاب 
»تحقيقــات فلســفية« الصادر عــام 1953، حيث 
صنّفت دراســة اســتقصائية بين معلمــي الجامعات 
والكليــات األمريكيــة التحقيقــات على أنــه الكتاب 
األهم في فلسفة القرن العشرين، بارًزا بأنه »التحفة 
االنتقاليــة الوحيــدة فــي فلســفة القرن العشــرين، 
والمؤثــرة فــي شــتى التخصصــات والتوجهــات 

الفلسفية«. 
، ولــد في فيينــا بالنمســا ودرس بجامعة كامبريدج 
بإنجلترا وعمل بالتدريس هناك. وقد حظي بالتقدير 
بفضل كتابيه »رسالة منطقية فلسفية« و«تحقيقات 
فلسفية«.  عمل في المقام األول في أسس المنطق، 
والفلســفة والرياضيــات، وفلســفة الذهن، وفلســفة 
اللغة. اعتقد فتغنشــتاين أن معظم المشاكل الفلسفية 
تقع بسبب اعتقاد الفلسفة أن معظم الكلمات أسماء. 
كان ألفكاره أثرها الكبير على كل من »الوضعانية 

المنطقية وفلسفة التحليل«.

أحدثــت كتاباته ثورة في فلســفة ما بعــد الحربين. 
ورغم أســلوبه النيتشــوي المربك، فقــد غير وجهة 
التفكيــر الفلســفي وطــرق التعامــل مــع المســائل 
الفكرية. استقال فتغنشتاين من منصبه في كامبردج 
فــي عــام 1947 للتركيز على كتاباتــه. وقد خلفه 
صديقه يوري هنريك فون فريكت بمنصب األستاذ. 
نزل في دار الضيافة في البيت كيلباتريك في شرق 

مقاطعة ويكلو في عام 1947 وعام 1948. 
أنجز الكثير من أعماله اللحقة على الساحل أيرلندا 
الغربي في عزلة ريفيــة يفضلها مع باتريك لينش. 
صت حالته بأنها  بحلــول عــام 1949، عندما ُشــخِّ
سرطان البروستاتا، كتب معظم المواد التي نـُشرت 

بعد وفاته مثل »تحقيقات فلسفية«.
وخــلل الحــرب العالميــة الثانية وبعــد أن أصبح 
مواطنــاً بريطانياً، عمل في الخدمة العســكرية مرة 
أخــرى )1940( لحســاب الجيــش اإلنجليزي في 

محل استشفائي في لندن. 
اكتشــف أنــه مصاب بســرطان البروســتاتا ســنة 
1949م وكان قــد أتــم الجــزء األول مــن كتابــه 

»تحقيقات«، وحّرر أغلب فقرات الجزء الثاني. 
توفــي لودفيــغ بكامبريــدج بعد 3 أيام بعــد احتفاله 
بعيــد ميــلده الثاني والســتين أي يــوم 29 أفريل 

سنة1951 .  

سيبويه وحماره املشنوق



n أكد وزير الشؤون الدينية واألوقاف، 
كل  أن  األربعــاء،  بلمهــدي،  يوســف 
القطاعــات مجنــدة إلنجاح موســم الحج، 
مرجعــا ارتفاع تكلفة الحج لهذا الموســم 
إلى ارتفاع ســقف التعامــات االقتصادية 

العالمية. السوق  في 
تصريــح  فــي  بلمهــدي   الوزيــر  وقــال 
للصحافــة علــى هامــش جلســة عمل مع 
اللجنــة القطاعيــة المعنيــة بموســم الحج، 
أن كل القطاعــات مجنــدة إلنجاح موســم 
الحــج لهــذه الســنة، مشــددا علــى  أهمية 
لتســهيل  القطاعــات  هــذه  بيــن  التنســيق 
اإلجــراءات الرامية إلــى أداء هذا الركن 
بإجــراء  بــدءا  الظــروف،  أحســن  فــي 
الفحــص الطبــي والحصول علــى الجواز 
الصحــي الخاص بفيــروس كورونا ودفع 
المســتحقات والحجز االلكتروني بالنســبة 
للتذاكــر والحجــز  االلكترونــي واإليواء 
,  وبخصــوص تكلفة الحج لهذا الموســم، 
أوضــح الوزير أن االرتفــاع ملحوظ هذه 
الســنة مقارنــة بالســنوات الســابقة التــي 

ســبقت فيروس كورونــا، مرجعا ذلك إلى 
ارتفاع ســقف  التعامــات االقتصادية في 

العالمية. السوق 
أحســن  أخــذت  الجزائــر  أن  وأضــاف 
العــروض وبتكلفــة معقولــة مقارنــة مــع 

الكثيــر من  البعثات األخرى، مشــيرا إلى 
أن هــذا الجهــد تقوم بــه الجزائــر للحفاظ 
الداخــل والخــارج  المواطــن فــي  علــى 

وتمكينه من أداء مناســك الحج.
                                       ربيع م 

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 16/ 12
الجزائر : 21/ 14
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الفجر  : 03.34
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بلمهدي يكش تجند كل القطاعات إلنجاحه ويؤكد: 

ارتفاع تكاليف الحج سببه سقف التعامالت االقتصادية
 في السوق العالمية

طــار رئيــس الجمهورية عبد المجيــد تبون الى 
جمهوريــة إيطاليــا فــي زيارة عمل تــدوم ثاثة 
أيــام  بدعــوة مــن نظيــره اإليطالي » ســرجيو 
ماتاريا«،وتأتــي هــذه الزيارة مباشــرة ضمن 
جــوالت الرئيــس نحــو بلــدان صديقة وشــقيقة 
برهنــت أكثر مــن مرة على مصداقيتها وحســن 
تعاملهــا مــع بلدنا في عديد المجاالت ،والســيما 
واإلقتصادي،فزيــارات  السياســي  المجاليــن 
المســؤولين اإليطالييــن لم تنقطع نحــو الجزائر 
لوجــود نيــة وإرادة مــن أجل تطويــر العاقات 
البينيــة بيــن البلديــن بالنظــر ألهميتهمــا علــى 

ضفتي البحر األبيض المتوســط .
مجيء الرئيس اإليطالي  ســرجيو ماتاريا شهر 
نوفمبر الماضــي وزيارة رئيس الوزراء ماريو 
دراغي شــهر أفريــل الى الجزائــر لتليها زيارة 
رئيســنا الى إيطاليا ال يمكــن إال أن ندرجها في 
سياق تمتين الصداقة التاريخية وتعزيز العاقات 
الثنائية ،والســيما في الجانب االقتصادي ضمن 
رؤيــة اســتراتيجية للرئيســين تهــدف الى بعث 
ديناميكية جديدة للحوار والتعاون االســتراتيجي 
بين البلديــن الصديقين والجارين ،اللذين تتطابق 
وجهات النظــر بينهما حول العديــد من القضايا 

والدولية. واإلقليمية  االقتصادية 
ومعلــوم أن ايطاليا هي أول زبــون للجزائر في 
مجــال الغــاز ،كما أن بادنا تعد شــريكا موثوقا 
لــدى اإليطاليين ،وتشــير أرقام رســمية الى أن 
حجــم المبــادالت الجزائريــة اإليطاليــة بعنوان 
2020 قفز الى 06 مايير من الدوالرات منها 
3.5 مليــار دوالر تشــكل صــادرات جزائريــة 
نحــو إيطاليــا أغلبهــا محروقــات وحوالي 2.5 
مليــار دوالر واردات مــن إيطاليــا على شــكل 
تجهيــزات ،ويحتــل قطــاع المحروقــات مكانة 
الجزائريــة  العاقــات االقتصاديــة  فــي  هامــة 
اإليطاليــة ،الســيما في ظل الشــراكة بين مجمع 
ســوناطراك ومجمع » إيني »اإليطالي المتواجد 

.1981 ببادنا مند 
والشــك أن إيطاليــا تــرى فــي الجزائــر البلــد 
المناســب الــذي ســيخفف عنها متاعــب األزمة 
الطاقويــة المترتبــة عــن الحــرب الروســية  - 
األوكرانية ، ناهيك عن مكانة بلدنا كأول شريك 
تجــاري إليطاليــا فــي افريقيــا  ،وبالتالــي فهي 
تســعى بدورها الى اســتغال الصداقــة العميقة 
والعاقة التاريخيــة الجيدة من أجل تعزيز حجم 
التعــاون وتوســيعه الــى مجاالت عــدة ،فيما لم 
يخــف رئيس الجمهورية نواياه في عديد المرات 
أمام اإلعام الوطني على انتهاج تجربة  إيطاليا 
فيمــا يتعلق بالمؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
باعتبارها الســبيل األمثــل لتطوير اقتصاد بادنا 
في اســرع وقت ممكن وزيــادة اإلنتاج وتموين 
األســواق المحلية وتصدير الفائض الى الخارج 
وخاصــة نحــو البلــدان اإلفريقيــة ، ناهيك عن 
توفيــر اليــد العاملة لشــبابنا والتقليــص من حدة 

. البطالة 
آخــر الــكام .... توجه الجزائر نحــو إيطاليا لم 
يكــن اختيــارا ارتجاليا لما ســيترتب عن تطوير 
العاقــات بين البلدين من منافــع اقتصادية هامة 
علــى بلدنــا ،وكســب صديــق تاريخــي قريــب 
للجزائــر من حيــث مواقفه حول عديــد القضايا 
السياسية ،ال يختلف عن تركيا والصين وروسيا 
وهذا بغــض النظر عن احتفاظ الجزائر بالجميل 
إليطاليــا عــن مواقفهــا الداعمة دومــا لبلدنا في 

أحلك ظروفه. 
                      نصرالديــن دربــال

صداقة ورشاكة 
اسرتاتيجية 

إعالن ألصحاب األكشاك 
إلى كل أصحاب األكشاك المتواجدة بكافة 
واليات شــرق البــاد  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  نجح، عناصر الشــرطة القضائية ألمن دائرة الحروش 
جنوبي والية ســكيكدة، من معالجة قضية » إختاس أموال 
بنكية يبلغ  خاصة »تورط فيها موظف بإحدى المؤسسات ال

من العمر 51 سنة .  
تعــود وقائع القضية إلى فتح فرقة الشــرطة القضائية بأمن 
ــرة الحــروش، لتحقيق قضائي بناء على شــكوى مقدمة  دائ
من قبل إدارة مؤسســة بنكية بعد اكتشــافهم لعملية اختاس 
أموال من حسابات بعض الزبائن ،  مجريات التحقيق بينت 
أن المشــتبه به موظف بذات المؤسســة  كان يقوم بعمليات 
ــة لتحويــل أموال بطريقة غير شــرعية من حســابات  بنكي
ــوم باختيار ضحاياه و أغلبهم من  بعــض الزبائن بعد أن يق
بالغ من  األشــخاص المســنين ، إلى حســاب إبنه القاصر ال
العمر 05 سنوات ،و من ثمة يقوم بسحبها على عدة مراحل 
فــة ، عملية اإلختاس مســت مــا عدده 15  ل ــغ مخت ال و بمب
ا بنكيا و تم ســحب ما قدره 120 مليون سنتيم خال  حســاب
ــرة الممتدة من ســنة 2018 إلى غاية 2020 ....المتهم  فت ال
ــدى محكمة  يفــه و تقديمه أمام وكيــل الجمهورية ل ــم توق ت
الحروش بعد إحالة القضية إلجراءات المثول الفوري صدر 
ــداع الحبس عــن قضية »اختــاس أموال  فــي حقه أمــر إي

خاصة«.

أسسوا رشكة وهمية لتسويق وتوزيع أدوية مقلدة عرب الوطن 

القبض عىل 11 شخصا من بينهم 7 نساء وحجز أدوية 
بقيمة 2 مليار سنتيم بقسنطينة 

تمكنت فصيلة األبحــاث للدرك الوطني 
بقســنطينة، من تفكيك شــبكة إجرامية 
نســاء   07( شــخصا   11 مــن  مكونــة 
ــراوح أعمارهــم ما بين   و04 رجــال( تت
ــراد الشــبكة قامــوا  )25و39 ســنة( أف
بتأســيس شــركة وهمية تقوم بتسويق 
وتوزيــع أدويــة مقلــدة عبــر مختلــف 

واليات الوطن. 
وقائع القضية تعود إلى شــكوى مرفوعة 
ــة  ي الصيدالن المؤسســة  طــرف  مــن 
بخصــوص   SANDOZ لاســتيراد 
ــد  ل مق  OMNITROP دواء  تســويق 
ومغشــوش، مــن طــرف إحدى شــركات 
ــة بوالية قســنطينة، على  ــع األدوي توزي
ــم فتــح تحقيــق معمــق في  ــك ت ــر ذل إث
ــة الصحة  ــة، مع مراســلة مديري القضي
ــة  والوكال قســنطينة  ــة  لوالي والســكان 
ــة مــن أجل  ي لمــواد الصيدالن ــة ل ي الوطن
سحب دواء  OMNITROP المقلد من 

الصيدليات.
بعد تكثيف عنصر اإلستعام والتحري، 
تم تحديد مكان تواجد الشــركة المســماة 
bridge pharma التي قامت بتسويق 
ــد، باإلضافة  ل دواء OMNITROPالمق

ــى المتاجــرة باألدوية المســتعملة في  إل
الطــب البشــري بطريقــة غير شــرعية 
ائنها  عن طريق عــدم الفوترة لصالح زب
من الصيدليات، مع عدم إحترام شــروط 
بيــن من خال  ــة، حيث ت تخزيــن األدوي
التحقيق أنها شــركة وهمية تنشــط دون 

قانونية.  رخصة 
ية أســفرت عــن حجز 34علبة من  العمل

دواء OMNITROP مقلد الصنع.
ــة من مختلف  ــة معتبرة من األدوي وكمي
ــوج صيدالني( بقيمة  ــواع )166 منت األن
ســنتيم.  ــار  ي مل  02 تتجــاوز  ــة  ي مال

دواء  مــن  كبســولة   28 جانــب  ــى  إل
ــي  آل إعــام  أجهــزة  يــن،و10  ال بريغاب

لواحقها + طابعتين. بكامل 
و 7 هواتــف نقالة كان يســتعملها أفراد 
ــام كانت تســتخدم في  الشــبكة، و5 أخت
ــة،  الوهمي الشــركة  لــف محــررات  مخت
باإلضافــة إلى فواتير و وصوالت توزيع 

األدوية.
قانونية،  بعد إســتفاء كافة اإلجــراءات ال
ــم تكوين ملــف قضائي ضد المشــتبه  ت
ــل  وكي الســيد  أمــام  وتقديمهــم  فيهــم  

الجمهورية لدى محكمة قســنطينة.

توقيف موظف يف بنك بتهمة 
إختالس أموال الزبانئ يف سكيكدة

..وحبس امرأة  اعتدت عىل طبيبة 
يف مستشفى اإلخوة سعد قرمش 

n  أوقفــت،أول أمس، مصالح األمن بســكيكدة، إمرأة في 
العقد الرابع من عمرها بعد االعتداء لفظيا على طبيبة أثناء 

تأدية المهام بمستشفى اإلخوة سعد قرمش.
ــدى محكمة ســكيكدة، بإيداع إمرأة  وأمــر قاضي التحقيق ل
رهن الحبس المؤقت، بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه 
والتحطيم العمدي لملك الغير، بعد توقيفها من قبل مصالح 

األمن، في قضية االعتداء اللفظي على الطبيبة.... 
وكانــت المتهمة قد قصدت المصحــة لترافق أبن أختها من 
أجــل الفحص، وبعد خاف وســوء تفاهم داخــل المصلحة، 
ابية التي تمس  ن وجهت وابا من الشتائم والسب والكلمات ال
بليغ  يتم ت ــة، ل المناوب بالعرض والشــرف للطبيبة المكلفة ب
يــف المتهمة  ــة، التي قامت بتوق عناصر الشــرطة بالحادث
وتحويلها مباشــرة إلى جلسة المثول الفوري، أين تم تأجيل 
قادم، مع امــر القاضي بوضعها  محاكمتهــا إلى األســبوع ال

رهن الحبس المؤقت.
                                                  نورالدين .ب

قسنطينة :تاج الدين 

رئيس المنظمة الجزائرية ألساتذة 
الرتبية ..تنظيم مسابقة لتوظيف 

األساتذة قبل نهاية 2022

n  كشف رئيس المنظمة الجزائرية ألساتذة التربية 
،بوجمعة محمد شيهوب، عن تنظيم مسابقة لتوظيف 
األساتذة والتي ستجرى على أساس الشهادة قبل نهاية 
2022 ،وذلك في لقاء جمعه بوزير التربية الوطنية . 
وقــال بوجمعــة محمد شــيهوب، في منشــور له على 
صفحتــه الفايســبوك :«وأمــام اإللحــاح واالتصاالت 
الامحــدودة لألســاتذة المتعاقديــن تمــت المتابعــة 
واالستفســار عن مسابقة األســاتذة التي وعد  بإجرائها 
وزير التربية والتي ســتجرى  على أســاس الشــهادة 
حيث أكد المســؤول المباشر بالوزارة بأنها مقررة قبل 
نهايــة 2022م وســيعلن عنها الحقا، وقــد تبرمج في 
الثاثي األول من الســنة الدراســية المقبلة إلعتبارات 
ــا قبل نهاية  كثيرة حســبه  كما أكد أنها ســتجرى يقين

السنة.« 
                                                         سناء-م 
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