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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

خالل مداهمات رشطية طالت البؤر السوداء لإلجرام يف عيل منجيل  

توقيف حوالي 50 شخص متورطين في الدعارة 
الشعوذة والسرقة

قال الهالل األحمر الفلسطيني في القدس مساء 
خالل  أصيبوا  أشخاص   9 إن  االثنين  يوم 
تسليم  بداية  منذ  االحتالل  قوات  مع  مواجهات 

جثمان الشهيد وليد الشريف حتى اآلن.
وأشار الهالل األحمر الفلسطيني إلى أنه تم نقل 

إصابتين للمستشفى لتلقي العالج.
بأن مواجهات  فلسطينية  وذكرت وسائل إعالم 
الشرطة  بين  االثنين،  مساء  اندلعت  عنيفة 

اإلسرئيلية والمقدسيين عقب تشييع الجثمان.
الغاز  قنابل  من  العشرات  الشرطة  وأطلقت 
الشهيد  جثمان  شيعوا  الذين  الشبان  تجاه 
الشريف، قرب باب العامود بمدينة القدس، كما 

اعتقلت عددا من المشيعين.
بأن  أفادت  قد  القدس  في   RT مراسلة  وكانت 
مدينة القدس شهدت توترا كبيرا لحظة وصول 
إلى  الشريف  وليد  المقدسي  المواطن  جنازة 

المسجد األقصى.
وفي وقت سابق، أعلنت جمعية الهالل األحمر 
الفلسطيني أن طواقمها في مدينة القدس تسلمت 
جثمان وليد الشريف )24 عاما( من السلطات 

اإلسرائيلية بعد احتجاز دام يومين.
انتشرت  اإلسرائيلية  القوات  أن  بالذكر  جدير 
في القدس، تزامنا مع تسليم جثمان الشهيد وليد 

الشريف.
وكاالت

بيال حديد تستنكر 
اعتداءات الجيش 

اإلسرائيلي على جنازة 
شيرين أبو عاقلة

باستعمال  متهم  توقيف  من  األمن  رجال  تمكن 
مواقع  عبر  مصرفية  محررات  في  المزور 

االجتماعي. التواصل 
لألمن  اإلتصال  لخلية  بيان  وحسب  العملية 
بها  تقدم  شكوى  على  جاءت بناء   بسكرة  والية 
صاحب  واألخر  جامعي  طالب  أحدهما  شخصان 
الجرائم  مكافحة  النقالة  لفرقة  للهواتف  محل 
القضائية  للشرطة  الوالئية  بالمصلحة  المعلوماتية 
للنصب  تعرضهما  مفادها  بسكرة  والية  بأمن 
واحد  كل  من  استهدف  الفايسبوك  عبر  واالحتيال 
 Redmi not منهما هاتف نقال  االول من نوع
 SAMASUNG Z نوع من  11  والثاني 
FLIP3 5G  اثناء عرض الهواتف للبيع  داخل 
مجموعات البيع والشراء حيث اعتمد المشكو منه 

ألشخاص  والدفع  البيع  وصالت  استغالل  على 
شريط  عبر  او  المواقع  من  قام  بتحميلها  اخرين 
التي  بتزويرالمعلومات  البحث googel  وقام 
الضحايا  له  قدمها  المعلومات  بإدخال  عليها 
القضية  في  تحقيق  البريد وبفتح  عبر  المبلغ  لدفع 
تم  االلكتروني  والتتبع  التقنية  الوسائل  باستعمال 
استرجاع  مع  وتوقيفه   فيه   المشتبه  تحديد  هوية 
وبتحويله  الثمــن  باهظة  النقالة  الهواتف  أحد 
مماثلة  راح  قضية  لديه  انه  تبين  المصلحة  لمقر 
عليها  بنفس  نصب  اخرين  شخصين  ضحيتها 
سنة(   27( العمر  من  البالغ  الموقوف  الطريقة 
أمام  تقديمه  انتظار  في  جزائي  ملف  له  انجز 

لنيابة. ا
حسان درنون 

يحترف اإلجرام اإللكتروني ..توقيف شخص 
أصول تورط في النصب واالحتيال والتزوير ببسكرة  من  األمريكية  األزياء  عارضة  نعت 

شيرين  الفلسطينة،  الصحفية  حديد،  بيال  فلسطينية، 
اإلسرائيلي  الجيش  يد  على  قتلت  التي  عاقلة،  أبو 
بالضفة  جنين  مخيم  في  األحداث  تغطيتها  أثناء 

الغربية.  
على  حسابها  عبر  الحدث  مع  حديد  وتفاعلت 
أبو  لشيرين  عدة  صورا  نشرت  حيث  »انستغرام« 
اعتداءات  من  الجنازة  له  تعرضت  وما  عاقلة، 
وكتبت:«هذا  االسرائيلي،  الجيش  قبل  من 
يتعرض  التي  واالنتهاكات  التعذيب  نوع  هو 
العسكري  االحتالل  يد  على  الفلسطينيون  لها 

ئيلي«. اإلسرا
تفاعل  عدم  سبب  عن  متسائلة  حديد  وأضافت 
:«بغض  الفلسطيني  الشعب  مع  يحدث  ما  مع  العالم 
تصرخ  وال  هذا  تشاهد  فكيف  هويتك  عن  النظر 
تستطيع  ال  كيف   .. مؤلمة  دموع  وتبكي  بغضب 
في  أخاك،  أختك،  جدك،  أباك،  والدتك،  ترى  أن 

ترى؟«. ال  لماذا  ؟!  أهلنا  عيون 
لمشاهدة  فقط  :«ليس  منشورها  في  حديد   وقالت 
ويلقي  لالزدراء  يتعرض  شيرين  مثل  قديم  محارب 
الكنيسة،  إلى  المستشفى  من  طريقها  في  هكذا،  به 
لمشاهدة  أيضا  ولكن  بسالم،  لترقد  األخيرة  للمرة 
يتعرضون  وهم  حداد  حالة  في  والناس  السن  كبار 
على  ويخافون  أسفل،  إلى  ويدفعون  للضرب، 

.«  !! حياتهم. 
وهناك  بالعجز،  أشعر  هنا  مستلقية  :«أنا  وأضافت 
أجهزة  شاشات  خلف  بالفعل  يجلسون  أشخاص 
صحة  من  التحقق  يحاولون  بهم  الخاصة  الكمبيوتر 
ما  هناك  ليس  لذلك!!  األعذار  يجدوا  حتى  ذلك! 
أكثر  على  خاصة  السلوك.  من  النوع  هذا  يبرر 

العالم«. في  قدسية  األراضي 
الفلسطيني  الشعب  مشاعر  عن  حديد  بيال  وتساءلت 
نوع  االنتهاكات:«ما  هذه  لمثل  تعرضه  أثناء 
أفراد  أحد  حداد  في  الناس  به  يشعر  الذي  التهديد 
المحارب  لراحة  جنازة  موكب  هو  هذا  أسرته؟ 
أي  من  أبعد  المخضرمة.  واألسطورة  الفلسطيني 

إنسان«. فهي  شيء 
اليوم روسيا  هكذا يه الغطرسة الصهيونية 

بدون تعليق

تشييع جنازة وليد 
الشريف.. إصابة 9 أشخاص 

في مواجهات مع القوات 
اإلسرائيلية في القدس 

و  الجاري،  ماي   13 إلى   06 من  الفترة  خالل 
في إطار العمل على  مكافحة الجريمة في الوسط 
نظمت   ، وقوعها  قبل  دحضها  و   ، الحضري 
دائرة  أمن  في  ممثلة  قسنطينة  والية  أمن  مصالح 
علي منجلي عدة مداهمات أمنية فجائية عبر كامل 
إقليم االختصاص تم خاللها توقيف 35 شخص ، 

السوداء  البؤر  من  العديد  مست 
المعروفة باإلجرام ، بغية حماية 
من  وكذا  وممتلكاتهم  األشخاص 
والمحافظة  األمن  توفير  أجل 
خاللها  تم   ، العام  النظام  على 
القيام بمراقبة أشخاص مشبوهين 
و  راكبة  بدوريات  القيام  مع   ،

راجلة.
المداهمات و العمليات الشرطية 
تم خاللها تنقيط 2381 شخص 
عبر نظام NRH ، باإلضافة إلى 
للمراقبة  مركبة   920 إخضاع 
األمنية ، مع توقيف قرابة 50 شخصا متورطين في 
بالمهلوسات مع  المتعلقة  29 قضية منفصلة، منها 
حجز فيها إجماال على 824 كبسولة من المؤثرات 
العقلية مختلفة األنواع و مبالغ مالية يرجح أنها من 
بالسرقة  تتعلق  ، و أخرى  والترويج  البيع  عائدات 

مع  الشذوذ  و  الدعارة  و  للفسق  وكر  إنشاء  كذا   ،
أبيض  سالح  حيازة  و  الشعوذة،  طقوس  ممارسة 
محظورو آخرين مبحوث عنهم سواء لكونهم محل 
صورة قرار نهائي بالحبس ، و شخص أو ألوامر 
في  متورطين  أشخاص  توقيف  تم  كما  قضائية، 
قضايا سرقة مسجلة لدى الدرك الوطني و تحويلهم 
القانونية  اإلجراءات  التخاذ  المختصة  للمصلحة 

الالزمة.
إمكانياتها  كافة  تسخر  قسنطينة  والية  امن  مصالح 
للمواطنين  فعالة  خدمة  لتقديم  والبشرية  المادية 
وتوفير  الجريمة  أشكال  كل  على  القضاء  بهدف 
إلى  قاطنيها  كافة  تدعو  كما   ، واالستقرار  األمن 
المساهمة في محاربة الجريمة من خالل التبليغ عن 
أي معلومات تساعد في التدخل الفعال ، و نذكركم 
باألرقام الخضراء 1548 و 17 لطرح انشغاالتكم 

أو التبليغ.
دالل.ب



عبــد  الســيد  الجمهوريــة،  رئيــس  أكــد 
بأنقــرة،  االثنيــن  يــوم  تبــون،  المجيــد 
ــتثمارات  ــم االس ــع حج ــن لرف إرادة البلدي
التركيــة بالجزائــر إلــى أكثــر مــن 10 
ــات  ــد أن المحادث ــا أك ــر دوالر. كم ماليي

التركــي،  نظيــره  مــع  أجراهــا  التــي 
ــة  ــت »ثري ــان، كان ــب أردوغ ــب طي رج
ــن  ــة بي ــات الموقع ــة« وأن االتفاقي وعميق
ــة  ــاء »الديناميكي ــن مــن شــأنها إضف البلدي
الثنائيــة  العالقــات  علــى  المنشــودة« 

والمتميــزة«. »التاريخيــة 
نــدوة  خــالل  تبــون،  الرئيــس  وقــال 
صحفيــة مشــتركة مــع نظيــره التركــي 
رجــب طيــب أردوغــان، نظمــت بالمجمــع 
ــة  ــارة الدول ــبة زي ــرة بمناس الرئاســي بأنق

التــي يقــوم بهــا إلــى تركيــا، أن المحادثــات 
ــا  ــا خالله ــة، دعمن ــة وعميق ــت »ثري كان
ــا  ــا محادثاتن ــي أفضــت إليه ــب الت المكاس
قبــل ســنتين فــي الجزائــر بمناســبة زيــارة 
ــب اردوغــان  ــس رجــب طي ــة الرئي فخام
ســنة 2020 والتــي كانــت نتائجهــا ابــرام 

ــاون«. ــات التع ــن اتفاقي ــد م العدي
ــي  ــرارات الت ــرز الق ــن أب ــاف: »م وأض
الرئيــس  طــرف  مــن  آنــذاك  اتخــذت 
اردوغــان هــي ايصــال االســتثمار التركي 
ــر  ــارب 5 ماليي ــى مــا يق ــر إل ــي الجزائ ف

دوالر و قــد تحقــق ذلــك«.
ــع  ــق م ــا متف ــون: »ان ــس تب ــع الرئي وتاب
الرئيــس التركــي لرفــع ســقف االســتثمار 
ــى 10  ــى يصــل إل ــر حت التركــي بالجزائ

ــوق«. ــا ف ــر دوالر و م ماليي
عــن  الجمهوريــة  رئيــس  عبــر  كمــا 
ارتياحــه »العميــق« لمــا حققتــه الدولتــان 
معــا مــن »خطــوات هامــة أضيفــت الــى 
التاريخيــة  لعالقاتنــا  المتميــز  الرصيــد 
ــتراتيجية  ــراكة االس ــار الش ــززت مس وع
التــي نحــرص علــى وضــع أسســها علــى 
الصعيــد السياســي واالقتصــادي والثقافــي 

وفــي كل المجــاالت«.

ق ـ و

3عين على الحدث الثالثاء 17 ماي 2022 م
الموافق لـ 16 شوال 1443 هـ

قال أن المحادثات مع الرئيس أردوغان  كانت »ثرية وعميقة«

الرئيس تبون: هناك إرادة لرفع
حجم االستثمارات التركية بالجزائر 

تشــهد العالقــات الجزائرية-التركيــة »حركيــة ألكثر من 10 ماليير دوالر
الفتــة« فــي الســنوات األخيــرة علــى جميــع 
األصعــدة, زادت زخمــا منــذ تولــي الســيد عبــد 
ــة 2019,  ــر نهاي ــة الجزائ ــون رئاس ــد تب المجي
ــة »األناضــول«. ــاء التركي ــة األنب ــب وكال حس
و ذكــرت الوكالــة   التركيــة االثنيــن فــي مقــال 
بمناســبة زيــارة الدولــة التــي يقــوم بهــا الرئيــس 
ــا بدعــوة مــن نظيــره التركــي,  تبــون إلــى تركي
رجــب طيــب أردوغــان, أن العالقــات الجزائرية 
التركيــة تشــهد حركيــة الفتــة فــي الســنوات 
ــع األصعــدة, ســاهمت فيهــا  ــى جمي ــرة عل األخي
اتفاقيــة الصداقــة والتعــاون الموقعــة بيــن البلديــن 
عــام 2006, وزادت زخمــا منــذ تولــي عبــد 
المجيــد تبــون رئاســة الجزائــر نهايــة 2019 و 
ــات التعــاون االقتصــادي  ــى أن عالق أشــارت إل
بيــن الجزائــر وتركيــا شــهدت طفــرة خــالل 
الســنوات األخيــرة حيــث أصبحــت أنقــرة »أول 
المحروقــات  قطــاع  خــارج  أجنبــي  مســتثمر 

ــر. بالجزائ
 و أضافــت األناضــول, اســتنادا لبيانــات رســمية 
ــة  ــركة تركي ــن 1300 ش ــد م ــأن أزي ــة, ب تركي
تنشــط فــي البــالد األمــر الــذي ســاهم فــي خلــق 
مــا يزيــد عــن 30 ألــف منصــب شــغل فــي حيــن 
كان العــدد مطلــع القــرن الحالــي 7 شــركات 
لمجمــع  الهــام  باالســتثمار  وذكــرت  فقــط, 
ــة  ــب بوالي ــد والصل »توســيالي« التركــي للحدي
وهــران الــذي حقــق صــادرات بأكثــر مــن 700 
لتحقيــق  ويتطلــع   2021 فــي  دوالر  مليــون 
ــة العــام الجــاري.  ــار دوالر صــادرات بنهاي ملي
كمــا اشــارت الــى مجمــع »تايبــا« التركــي الــذي 
اقــام مصنعــا للنســيج بالشــراكة بواليــة غليــزان 

ــة. ــارة اإلفريقي ــر فــي الق يعــد مــن بيــن األكب
و تطــرق نفــس المقــال الــى تجديــد ســوناطراك 
ــام  ــا ع ــى تركي ــال إل ــاز المس ــد الغ ــود توري لعق
متــر  مليــارات   5 تصــل  بكميــات   2018
ــع  ــييد مصن ــرا بأشــغال تش ــنويا, مذك ــب س مكع
البتروكيماويــات بالشــراكة بيــن »ســوناطراك« 
التركيــة  هولدينــغ«  »رونيســانس  وشــركة 
مــادة  إلنتــاج  تركيــا  جنوبــي  أضنــة  بواليــة 
تدخــل  التــي  البالســتيكية  »البيلوبروبيــالن« 
فــي عــدة صناعــات. وفيمــا يتعلــق بالتنســيق 
ــة  ــاء التركي ــة األنب ــرت وكال الديبلوماســي, اعتب
أن الملــف الليبــي بــرز كواحــد مــن القضايــا 
ــي إطــار  ــا ف ــر وتركي ــا الجزائ ــي نســقت فيه الت
مســاعي إيجــاد حــل سياســي إلــى جانــب تنســيق 
فــي  الحاصلــة  التطــورات  بشــأن  المواقــف 

فلســطين.
 و ذكــرت فــي هــذا الســياق بتصريحــات وزيــر 
الخارجيــة, رمطــان لعمامــرة, خــالل مؤتمــر 
ــو,  ــره التركــي شــاووش أوغل صحفــي مــع نظي
تركيــا  بيــن  النظــر  وجهــات  تطابــق  حــول 
أن  و  الفلســطينية,  القضيــة  حيــال  والجزائــر 
ــة  ــدة وهــي إقامــة دول ــة وحي ــن رغب ــدى البلدي ل
فلســطينية مســتقلة عاصمتهــا القــدس بأســرع 
ــر  وقــت و هــي نفــس وجهــات النظــر التــي عب
عنهــا الســيد شــاووش أوغلــو الــذي صــرح بــأن 
تركيــا تــرى أن الــدور الجزائــري مهــم جــدا 
ومفيــد لضمــان ســالم المنطقــة واســتقرارها.
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يف مقال تحلييل بوكالة األناضول

العالقات الجزائرية 
الرتكية »زادت زخما« 

منذ تويل السيد تبون 
رئاسة الجزائر

وقــع رئيــس الجمهوريــة, الســيد عبــد المجيــد تبــون, يــوم 
االثنيــن بالعاصمــة التركيــة أنقــرة, مــع الرئيــس التركــي, 
المشــترك  االعــالن  علــى  أردوغــان,  طيــب  رجــب 
المســتوى  رفيــع  التعــاون  لمجلــس  االول  لالجتمــاع 
ــى  ــا ال ــوم به ــي يق ــة الت ــارة الدول ــي اطــار زي ــن, ف للبلدي

ــا. تركي
ــدان, بالمجمــع الرئاســي بأنقــرة, بحضــور  ــع البل كمــا وق
ــاون و  ــات التع ــن اتفاقي ــد م ــى العدي ــن, عل ــدي البلدي وف

ــاالت. ــدة مج ــي ع ــم ف ــرات التفاه مذك
و شــملت االتفاقيــات قطاعــات عديــدة منهــا الطاقــة و 
المناجــم و الماليــة و التجــارة و الصناعــة و االعــالم 
ــري و  ــد البح ــة و الصي ــغال العمومي ــال و األش و االتص
العلــوم و التكنولوجيــا و االبتــكار و المؤسســات المصغــرة 
و الخدمــات االجتماعيــة و التكويــن المهنــي و الثقافــة 
و التربيــة و التعليــم و البيئــة و كــذا مكافحــة الجريمــة 

ــدود. ــرة للح ــة العاب المنظم
و أكــد الرئيــس تبــون خــالل نــدوة صحفيــة مشــتركة مــع 
نظيــره التركــي, تلــت حفــل التوقيــع, أن هــذه االتفاقيــات 
ــات  ــى العالق ــة المنشــودة عل ــاء الديناميكي جــاءت »الضف
التاريخيــة المتميــزة بيــن البلديــن الشــقيقين«, مؤكــدا علــى 
أن »زخــم هــذه االتفاقيــات يــدل علــى وجــود تكامــل بيــن 

كل القطاعــات« مــن البلديــن.

وانعقــد هــذا المجلــس، الــذي يضــم وفــدي البلديــن بالمجمع 
ــي  ــراد الت ــى انف ــة عل ــات الثنائي ــب المحادث الرئاســي، عق
ــار  ــي إط ــي ف ــره الترك ــع نظي ــون م ــس تب ــا الرئي أجراه

زيــارة الدولــة التــي يقــوم بهــا إلــى جمهوريــة تركيــا.
ومــوازاة مــع انعقــاد المحادثــات الثنائيــة بيــن الرئيســين، 
جــرت أيضــا محدثــات قطاعيــة بيــن وفــدي البلدين ضمت 

وزراء الســكن و التضامــن و المؤسســات المصغــرة.
ــة باســتقبال  ــس الجمهوري ــات، خــص رئي ــل المحادث وقبي
بالمجمــع  التركــي  رســمي حــار مــن طــرف نظيــره 
الرئاســي، حيــث تــم عــزف النشــيدين الوطنييــن لــكال 
البلديــن مــع اســتعراض تشــكيلة مــن الحــرس العســكري 
التركــي أدت لــه التحيــة , وكان المجلــس األعلــى للتعــاون 
المشــترك قــد أعلــن عــن إنشــائه مطلــع 2020 بمناســبة 

ــر. ــي للجزائ ــس الترك ــارة الرئي زي
ــارة  ــن، بزي ــوم االثني ــة ي ــام رئيــس الجمهوري لإلشــارة، ق
إلــى ضريــح مؤســس الجمهوريــة التركيــة مصطفــى كمال 
أتاتــورك فــي العاصمــة أنقــرة. وقــام رئيــس الجمهوريــة 
مؤســس  علــى ضريــح  الزهــور  مــن  إكليــل  بوضــع 

ــورك. ــال أتات ــى كم ــة مصطف ــة التركي الجمهوري
ــه  ــق ل ــد المراف ــع الوف ــة م ــورة تذكاري ــاط ص ــد التق وبع
ــى  ــون ال ــيد تب ــه الس ــح، توج ــي للضري ــل الرئيس بالمدخ

المتحــف الخــاص بالقائــد التركــي.

وطــاف رئيــس الجمهوريــة بهــذا المتحــف الــذي يحتــوي 
ــم التركــي،  ــق الشــخصية للزعي ــى االغــراض والوثائ عل
أيــن تلقــى عرضــا مفصــال حــول محتوياتــه، قبــل أن 

ــي للمتحــف.   ــى الســجل الذهب ــع عل يوق
وحــل الرئيــس تبــون بأنقــرة يــوم األحــد فــي زيــارة 
ــة تــدوم ثالثــة أيــام، بدعــوة مــن أخيــه رجــب طيــب  دول

اردوغــان رئيــس جمهوريــة تركيــا الشــقيقة.
وكان فــي اســتقباله نائــب الرئيــس التركــي فــؤاد أوكتــاي 

وكبــار المســؤولين فــي تركيــا.
وخــص رئيــس الجمهوريــة والوفــد المرافــق لــه باســتقبال 
رســمي فــي قاعــة التشــريفات بمطــار ايســنبوغا الدولــي 

بأنقــرة.
ــد  ــا وف ــه لتركي ــة خــالل زيارت ويرافــق رئيــس الجمهوري
الخارجيــة  الشــؤون  يتكــون مــن وزيــر  وزاري هــام 
ــم،  ــة والمناج ــر الطاق ــارج، وزي ــة بالخ ــة الوطني والجالي
وزيــر الصناعــة، وزيــر الســكن والعمــران والمدينــة، 
وزيــرة التضامــن الوطنــي واألســرة وقضايــا المــرأة، 
وزيــر الســياحة، وزيــر التعليــم العالــي و البحــث العلمــي 
و الوزيــر المنتــدب المكلــف بالمؤسســات المصغــرة و 
الوزيــر المنتــدب المكلــف باقتصــاد المعرفة و المؤسســات 

ــئة. الناش
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تعتــزم الجزائــر، لهــذا الصيــف، اســتئجار 
ســت طائــرات إخمــاد حرائــق مــن أجــل 
ــات،  ــق الغاب ــة حرائ ــا لمكافح ــز قدراته تعزي
العامــة  بالمديريــة  مســؤول  أكــده  حســبما 
ــة. ــر العاصم ــن بالجزائ ــوم اإلثني ــات ي للغاب
النباتيــة  الثــروة  حمايــة  مديــرة  وقالــت 
ــات  ــة للغاب ــة العام ــدى المديري ــة ل والحيواني
إلهــام كابويــة خــالل الملتقــى الجزائــري-
الكنــدي األول حــول مكافحــة حرائــق الغابــات 
بالوســائل الجويــة، نظمــه مجلــس التنميــة 

هــذه  بــان   ،)CDCA( الكندي-الجزائــري 
يوليــو  »لشــهري  ستســتأجر  الطائــرات 
ــر  ــل أكث ــي تمث ــن« ، والت ــطس المقبلي وأغس
مــن حيــث حرائــق  الفتــرات »صعوبــة« 
الغابــات. وأوضحــت أنــه مــن بيــن الطائــرات 
الســت المســتأجرة، تبلــغ ســعة أربــع طائــرات 
ــن  ــعة الطائرتي ــغ س ــا تبل ــر، بينم 3.000 لت

لتــر. األخرييــن 6000 
وخــالل تقديمهــا لجهــاز مكافحــة حرائــق 
الغابــات للســنة الحاليــة، أعلنــت مســؤولة 

المديريــة العامــة للغابــات أيضــا عــن »اقتنــاء 
األرتــال  لتعزيــز  جديــدة«  مركبــة   80
ــرق«  ــات الش ــي والي ــيما ف ــة، ال س المتحرك
ــق  ــن الحرائ ــدد م ــر ع ــت ألكب ــي تعرض الت
خــالل الســنوات األخيــرة«، حســبما اوضحته 
ــز  ــى تعزي ــة إل ــذا باإلضاف ــا. ه ــيدة كابوي الس
منطقــة  فــي  المنتشــرة  المتنقلــة  الوســائل 
ــران  ــل وه ــن، مث ــن الوط ــمال-الغربي م الش
وعيــن تيموشــنت، تحســبا لتنظيــم  ألعــاب 
ــوان  ــن 25 ج ــط )م ــض المتوس ــر األبي البح

إلــى 6 جويليــة 2022 فــي وهــران(.
اســتفادت  فقــد  كابويــة،  الســيدة  وحســب 
ــة العامــة للغابــات مــن غــالف مالــي  المديري
قــدره 9ر3 مليــار دينــار هــذه الســنة لتحســين 
جهــاز مكافحــة الحرائــق. ومــن بيــن األمــور 
التــي ســمح بهــا هــذا التمويــل، تحديــث غرفــة 
باإلضافــة  الحرائــق.  ومتابعــة  العمليــات 
إلــى ذلــك، تــم وضــع اســتراتيجية جديــدة 
للوقايــة مــن حرائــق الغابــات ومكافحتهــا، ال 
ــد  ســيما وضــع مخطــط اتصــال أعــده المعه

الوطنــي لإلرشــاد الفالحي يســتهدف الفالحين 
والســكان الذيــن يعيشــون بالقرب مــن الغابات 
ــة حســب كل  ــاس برســائل مختلف ــة الن و عام
شــخص مســتهدف. وأشــارت ذات المســؤولة 
الــى أن هــذه الحملــة التحسيســية ســتنطلق 
تتحــرق«  تخلوهــاش  »مــا  شــعار  تحــت 
يســبقها  أن  علــى  تحتــرق(،  تتركوهــا  )ال 
تكويــن 40 مكلــف باالتصــال مــن الواليــات 
األربعيــن التــي تســجل بهــا الحرائــق بكثــرة.
ق ـ و

الجزائر ستستأجر ست طائرات إخماد حرائق لهذه الصائفة
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الوطني  الجيش  أركان  رئيس  أكد 
شنقريحة،  سعيد  الفريق  الشعبي، 
على ضرورة فهم التهديدات العتماد 
لألمن  وطنية  إستراتيجية  وتنفيذ 
التهديدات  مجابهة  بهدف  المائي 

المحتملة.
الجزائر : ربيع ـ م

االثنين،  شنقريحة،  الفريق  وأكد 
وطني  ملتقى  على  إشرافه  خالل 
النزاعات  في  »المياه  عنوان  حمل 
الماء  أن  إفريقيا«  حالة  الدولية: 
يشكل بعدا أساسيا في األمن الوطني 
بناء  ل الدول  يدفع  ما  وهو  للدول 
واستراتيجية  بل  متكاملة  تصورات 
ضمان  أجل  من  استشرافي  بمنطق 
للموارد  العقالنية  استخدامات 
حاجة  يكفل  النحو  على  المائية 
الحالية  لألجيال  الكريم  العيش 

والالحقة.
أداة  إلى  تحول  الماء  أن  وأضاف 
من  عدد  في  والمساومة  للضغط 
لتغذية  ووسيلة  الدولية  المشاهد 
الدول  في  الداخلي  االستقرار  عدم 
التي تعيش حالة شديدة من اإلجهاد 

المائي وضعف األمن الغذائي.
الملتقى  أن  الفريق شنقريحة  وتابع 

على  الضوء  تسليط  إلى  يهدف 
األمنية  والتهديدات  التطورات 
مع  بالمياه  المتعلقة  واالجتماعية 
ففهم  اإلفريقي  العمق  التركيز على 
العتماد  ضروري  يع  التهديدات 
لألمن  وطنية  إستراتيجية  وتنفيذ 
التهديدات  مجابهة  بهدف  المائي 
منها  تعلق  ما  السيما  المحتملة 
على  المياه  حول  النزاع  بتسوية 
تدخل  أي  دون  اإلفريقي  المستوى 
من جهة خارجية كما أضاف الفريق 
شنقريحة أن دور المؤسسات العلمية 
الشعبي،  الوطني  للجيش  والبحثية 
ومؤسسات الدولة األخرى، يأتي من 
خالل مثل هذه المناسبات العلمية، 
التصورات  وتنمية  بلورة  أجل  من 
واألفكار، التي تخدم مقتضيات األمن 
العسكرية  أبعاده  بشتى  الوطني، 
والمجتمعية  والصحية  واالقتصادية 

بيئية. وال
فهم  أن  إلى  الفريق  وأشار  
األمنية  والتهديدات  التطورات 
يعد  بالمياه  المتعلقة  واالقتصادية 
وتنفيذ  إلعتماد  من ضروري،  أكثر 
المائي،  لألمن  وطنية  استراتيجية 
المياه  حول  النزاعات  تسوية  وكذا 

على مستوى القارة اإلفريقية في هذا 
العلمي  لقاء  ال هذا  يهدف  السياق، 
التطورات  على  الضوء  تسليط  إلى 
واالقتصادية  األمنية  والتهديدات 
بالمياه،  المتعلقة  والمجتمعية 
اإلفريقي  العمق  على  التركيز  مع 

بالخصوص.
إذ  قائال  شنقريحة  الفريق  وتابع 
والتهديدات  التطورات  هذه  فهم  أن 
العتماد  ضرورة،  من  أكثر  يعد 
لألمن  وطنية  إستراتيجية  وتنفيذ 
هذه  مواكبة  بهدف  المائي، 
تهديداتها  ومجابهة  التطورات، 
منها  تعلق  ما  السيما  المحتملة، 
بتسوية النزاعات حول المياه، على 
سلمية  بطرق  اإلفريقي،  المستوى 
وتوافقية، دون أي تدخل من جهات 
أجنبية، وبما يضمن تحقيق أهداف 

األجندة اإلفريقية 2023.
لألمن  العام  المدير  أكد  جهته  من 
الداخلي على ضرورة وضع اآلليات 
تحقيق  أجل  من  والعملية  العلمية 
األبعاد  أحد  باعتباره  المائي  أمننا 
الحيوية ألمننا الوطني المنتظر من 
قيام بدراسة ومناقشة  هذا الملتقى، ال
تطور واقع النزاعات حول الماء من 

وأخرى  واقعية  تقديم تصورات  أجل 
داخل  النزاعات  لخارطة  استشرافية 
كما  بينها،  وفيما  اإلفريقية  الدول 
ينتظر من المشاركين تقديم مايمكن 
ومقترحات  معطيات  من  استثماره 
الوطني  المائي  ألمننا  تعزيزا 
أفضل  حول  تصورات  تقديم  وكذا 
المائي  األمن  لتعزيز  المقاربات 

اإلفريقي المشترك.
معهد  مديرة  أكدت  جهتها  من 
الوطني  األمن  في  يا  العل الدراسات 
العلمية  الهيئات  حرص  على 
والبحثية والتي يشكل المعهد إحدى 
تقديم  ل العمل  مواصلة  على  بناتها  ل
لمؤسسات  األكاديمية  المرافقة 
الهيئات  حرص  ضرورة  مع  الدولة 
العلمية والبحثية والتي يشكل معهد 
الوطني  األمن  في  يا  العل الدراسات 
باإللتزام  الصلبة،  بناتها  ل احدى 
الدؤوب  العمل  مواصلة  على  تام  ال
النوعية  األكاديمية  المرافقة  تقديم  ل
أجل  من  وهذا  الدولة  لمؤسسات 
شروط  وضمان  التنمية  استدامة 
المغذية  بالحركات  وارتباطه  النمو 
وأمنها  للدولة  النسقي  لالستقرار 

الوطني
تقديم  في  ُشرع  ذلك،  عقب 
التي  المبرمجة،  المحاضرات 
مختصون،  وباحثون  أساتذة  قدمها 
الحيوية  األهمية  حول  تمحورت 
عموما  العالم  في  المائية  للموارد 
خصوصا،  اإلفريقية  القارة  وفي 
تبنيها  الواجب  المقاربات  وكذا 
ينبغي  التي  واالستراتيجيات 
الحلول  إلى  للوصول  تنفيذها، 
استباقية  بمعالجة  الكفيلة  تقنية  ال
شحها  عن  الناجمة  لتهديدات  ل
بعين  األخذ  مع  المناسبة،  بالطرق 
الجيوسياسية  األبعاد  االعتبار 
والقانونية  واالقتصادية والمجتمعية 
كما  التهديدات.  لهذه  بيئية  وال
تخللت المداخالت، أيضا، مناقشات 
وإطارات  ألخصائيين  وتدخالت 
قّدموا تصورات وأفكارا ساهمت في 

إثراء أشغال الملتقى وتوصياته.
 ـر م

الثالثاء 17 ماي 2022 م
الموافق لـ 16 شوال 1443 هـ

الفريق شنقريحة يؤكد لدى إرشافه عىل ملتقى وطني حول المياه يف الزناعات الدولية

الجزائر مطالبة باستشراف
كل التهديدات المحتملة 

ألمنها المائي

المجلس الشعبي الوطني

مواصلة دراسة مرشوع القانون 
المحدد للقواعد المطبقة عىل 

المناطق الحرة

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، عبد 
المجيد زعالني، يوم اإلثنين بالجزائر العاصمة، 
التعايش  مبادئ  إرساء  على  الجزائر  حرص 

السلمي وحقوق اإلنسان.
افتتاح  خالل  كلمته  في  زعالني،  السيد  وأوضح 
»البعد  عنوان:  تحت  وطني  ملتقى  أشغال 
أخالقيات  من  الجزائرية:  للمقاومة  اإلنساني 
إبان  اإلنساني  العمل  إلى  القادر  عبد  األمير 
اليوم  بمناسبة  المنظم  التحريرية«،  الثورة 
»الجزائر  أن  سالم،  في  معا  للعيش  الدولي 
السلمي  التعايش  مبادئ  إرساء  على  الحريصة 

وحقوق اإلنسان، هي دولة سلم وسالم«.
وذكر في ذات السياق أن »تكريس 16 ماي يوما 
من  بمبادرة  جاء  سالم،  في  معا  للعيش  يا  دول
وسلوكات  لمواقف  ترجمة  إال  يكن  ولم  الجزائر، 
الطويل  تاريخها  عبر  الجزائر  عليها  دأبت 

عدم  مبدأ  مقدمتها  في  يأتي  يا  عل وقيم  ومبادئ 
التدخل في شؤون الغير«.

وبنفس المناسبة، أكد رئيس مجلس األمة، صالح 
قوجيل، في كلمة قرأها نيابة عنه عضو المجلس، 
عبد القادر قرينيك، أن »المسار اإلنساني للدولة 
الجزائرية متواصل منذ حقبة مؤسسيها ويتجلى 
الشعوب  حقوق  عن  المستميت  دفاعها  في  ذلك 
في تقرير مصيرها وفي ثقافة السلم والمصالحة 

التي تسعى إلى ترقيتها«.
ومازالت  »كانت  اإلنسان  حقوق  أن  وأوضح 
وترتبط  العالم،  في  العادلة  القضايا  لكل  مرتكزا 
مثلما  المقدس  التحرري  بالفعل  وثيقا  ارتباطا 
االستعماري  وبالفعل  والقسوة  بالوحشية  ترتبط 
مضيفا  االنسان«،  وكرامة  لألرض  المغتصب 
للمقاومة  كان  المنطلق،  هذا  »من  بالقول: 
الوطنية جانبها المضيء في هذا المجال، جسده 

عبد  األمير  الحديثة،  الجزائرية  الدولة  مؤسس 
خطاه  وعلى  القسري،  ومنفاه  وطنه  في  القادر 
المجاهدين  المقاومين،  أجيال  سارت  الوجيهة 

والشهداء«.
من جانبه، أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، 
أن  الملتقى،  هذا  في  تدخله  في  ربيقة،  العيد 
رأسها  وعلى  الوطني  التحرير  ثورة  »مواثيق 
روحها  في  نصت   ،1954 نوفمبر  أول  بيان 
وقيمه  التحريري  كفاحنا  مبادئ  عالمية  على 
اإلنسانية التي ستظل رمزا لتقرير مصير الدول 

التي الزالت ترزح تحت نير اإلستعمار«.
ولفت الوزير إلى أن تنظيم هذا الملتقى »يحمل 
تاريخ  يستحضر صفحات  رمزية خاصة، حيث 
منها  لإلستلهام  وأبعادها  ياتها  تجل بكل  الجزائر 
الماضي  ليكون  والدروس،  العبر  واستنباط 
الجزائر  به في رسم معالم ومالحم  نهجا يحتذى 

الجديدة التي تعززت مكانتها الدولية في مجاالت 
العمل اإلنساني بمختلف أشكاله«.

»وإذ نحتفل بهذه الذكرى العظيمة --يقول السيد 
يزخر  الذي  الوطني  تاريخنا  عظمة  ربيقة-- 
المقاومة  قائد  بينهم  من  األفذاذ  ورموزه  بأحداثه 
الشعبية ومؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، ورائد 
القادر،  عبد  األمير  العالم،  في  اإلنسان  حقوق 
شخصيتها  اتصفت  التي  السامقة  القامة  تلك 
ومقاومتها،  بجهادها  وتميزت  العظماء  بشمائل 
في  وديبلوماسيتها  وفلسفتها  بفکرها  وتفردت 
األجيال  ونهلت  أجمع،  المعمورة  في  الجزائر 
بمختلف  تواصلت  التي  المقاومة  روح  قيمه  من 
الوطني  التحرير  ثورة  توجتها  أن  إلى  األشكال 
التي أشرقت بنورها على الجزائر وعلى الشعوب 

المستضعفة، إنسانية، حرية واستقالال«.
ق ـ و

رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، عبد المجيد زعالين:

الجزائر حريصة على إرساء مبادئ التعايش السلمي وحقوق اإلنسان

والصناعة  والتنمية  االقتصادية  الشؤون  لجنة  واصلت 
الخاصة  أشغالها،  االثنين،  أمس  والتخطيط،  والتجارة 
العامة  القواعد  يحدد  الذي  القانون  مشروع  أحكام  بدراسة 

المطبقة على المناطق الحرة. 
الجزائر:سناء-م 

نشره  أمس،  الوطني،  الشعبي  للمجلس  ببان  وأوضح 
الشؤون  لجنة  أن  فايسبوك،  على  الرسمية  صفحته  على 
االقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط واصلت 
اللجنة،  أمس ، أشغالها، برئاسة إسماعيل قوادرية، رئيس 
أحكام  دراسة  في  للشروع  االجتماع  هذا  أشغال  وخصصت 
على  المطبقة  العامة  القواعد  يحدد  الذي  القانون  مشروع 
أول أمس،   استمعت  قد  اللجنة  الحرة. هذا وكانت  المناطق 
إلى  االستماع  تم  والمختصين، حيث  الخبراء  من  عدد  إلى 
رئيس مجلس األعمال الجزائري الموريتاني، الغادي يوسف 
االقتصاد  في  الدولي  والخبير   1 بجامعة سطيف  والباحث 
الوطني  المجلس  عضو  وكذا  د  فري،  كورتل  البروفيسور 
دبي،  علي  البروفيسور  والبيئي  االجتماعي  االقتصادي 
كما تم االستماع إلى المختص في ترقية األعمال والشراكة 
 CREA الجزائري  االقتصادي  تبديل  ال بمجلس  الدولية 
اللجنة، سماعيل قوادرية،  يوسف معامير. وقد نوه  رئيس 
العامة  القواعد  يحدد  الذي  القانون  هذا  مشروع  بأهداف 
في  يندرج  قال،  كما  لكونه،  الحرة  المناطق  على  المطبقة 
تعزيز  إلى  الرامية  العمومية  السلطات  توجيهات  إطار 
االستثمار واإلنتاج وتنويع االقتصاد الوطني ولكونه يهدف 
مع  الصادرات  وترقية  الوطني  اإلنتاج  تحفيز  إلى  أيضا 
تخفيض فاتورة االستيراد. من جهته، شرح ا الغادي يوسف 
تشكل  المناطق  باعتبار هذه  للنص  اإلستراتيجية  الخطوط 
الجزائر  باعتبار  والجنوب  الشمال  بين  اقتصادية  رابطة 
بوابة إفريقيا.  وأكد الخبير الدولي في االقتصاد البروفيسور 
كورتل فريد أنه يوجد بالمناطق الحرة مناطق تطوير ودعا 
إلى ضرورة تحديد القواعد العامة وتوضيح كيفية استغالل 
الحرة  للمناطق  الجزائر  حاجة  أكد  كما  الحرة  المناطق 

باعتبارها أحد الحلول لتنويع االقتصاد. 
يوسف  الدولية،  والشراكة  األعمال  ترقية  في  المختص  أما 
معامير فأوضح في شرحه أن المناطق الحرة تعطي للجزائر 

جاذبية لحركة األموال. 
دبي،  علي  البروفيسور  االقتصادي  للخبير  توضيح  وفي   
من  وتناسقها  القطاعات  مختلف  بين  الجهود  تظافر  فإن 
في  الشأن  هو  كما  التدفق  ديناميكية  من  يحفز  أن  شأنه 

مختلف المناطق الحرة. 
في األخير، قدم رئيس اللجنة الشؤون االقتصادية والتنمية 
بالغ  قوادرية  سماعيل  والتخطيط     والتجارة  والصناعة 
شكره للتوجيهات والتوضيحات التي قدمها السادة الخبراء 
النوع  هذا  إنشاء  أن  السياق،  نفس  في  وأكد،  والمختصون 
المتبناة  اإلستراتيجية  الرؤية  ويخدم  يتوافق  المناطق  من 
سياسة  انتهاج  في  يا  العل السلطة  اتخذته  الذي  واالختيار 
بين  التعاون   الحرة وحث على تحقيق مزيد من  المناطق 
استقطاب  أجل   من  االقتصاديين  المتعاملين  مختلف 
الوطني  االقتصاد  يخدم  بما  االقتصاديين  المستثمرين 
ووفق توصيات رئيس الجمهورية و الحكومة على تشجيع 

الصادرات واإلنتاج المحلي . 
س-م
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موجهة لصيد التونة يف أعايل البحار 

سفينة ثالثة من الحجم 
الكبري جزائرية الصنع 

جاهزة قريبا
بطول  الكبير،  الحجم  من  سفينة  ثالث  ستدخل 
البحار  أعالي  في  للصيد  موجهة  مترا   35
حيز  جزائري،  صنع  من  الطونة(،  )صيد 
الخدمة قريبا بمناء زموري، شرق بومرداس، 
هذه  من  مصدر  اإلثنين  يوم  به  أفاد  حسبما 

المؤسسة.
و في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، أوضح 
السفن  صيانة  و  بناء  و  إنجاز  مؤسسة  مسير 
التي  السفينة،  أن  علي،  شاوش  كوريناف(،   (
إلى  إدماج تصل  بنسبة  تجري صناعتها حاليا 
المؤسسة،  لهذه  إنجاز  ثالث  تعد  بالمائة،   60
بعدما تم وضع في الخدمة، بتاريخ 7 مايو من 
الشهر الجاري، سفينتين مماثلتين كأول إنجاز 

وطني في مجال بناء و صيانة السفن.
ويندرج تدشين السفينتين و إنجاز ثالثة مماثلة، 
مؤسسة  طرف  من  البوليستيرين،  مادة  من 
المشروع،  على  المشرفين  حسب  كوريناف، 
الجمهورية،  تجسيد توصيات رئيس  إطار  في 
و  المجال  هذا  في  تبون،  المجيد  عبد  السيد 
أعالي  في  للصيد  أسطول  إنشاء  إلى  الهادفة 
الصيدية  اإلنتاجية  القدرات  من  للرفع  البحار 

الوطنية و بالتالي توفير األمن الغذائي.
حيز  دخلت  التي  كوريناف،  مؤسسة  تعد  و 
الورشات  أنشط  ،أحد   2002 سنة  الخدمة 
يمكن  حيث  وطنيا،  المجال  في  الخاصة 
حسبما  القطاع،  لتطوير  تجربتها  إلى  االستناد 
أكده صاحبها، شاوش علي، الذي أشار إلى أن 
توسعة  قرار  على  مؤخرا  تحصلت  مؤسسته 
 2400 بمنحها وعاء عقاري مساحته  النشاط 

متر مربع بداخل الميناء.
التي تشغل عقارا هاما  المؤسسة،  وتتميز هذه 
م2،   4000 مساحته  تناهز  الميناء  بداخل 
بطابعها العائلي و تشغل ماال يقل عن 90 شابا 

متخرجا من معاهد التكوين المهني كدائمين.
وأكد السيد شاوش أنه بمرور الزمن وباكتساب 
»تتحكم  كوريناف  مؤسسة  أصبحت  الخبرة، 
المصنوعة  السفن  تصليح  و  بناء  عمليات  في 
12 و25 مترا( و من مادة  من الخشب )بين 
البوليستران التي يتراوح طولها بين 80ر4 م 

و 50ر18 م«.
هذه  ممارسة  بدأ  الذي  شاوش  السيد  ويطمح 
نشاطات  توسيع  إلى   ،1980 سنة  الحرفة 
من  مؤخرا  استفاد  بعدما  المجال  في  مؤسسته 
الرئيسية  ورشته  بجانب  الميناء  بداخل  عقار 
الحالية و بعث استثمار آخر بمنطقة النشاطات 
التي يجري العمل إلنشائها بزموري يتمثل في 
التسلية  و  للترفيه  الموجهة  السفن  لبناء  ورشة 

و السياحة.
بها  قامت  التي  االستثمارات  أهم  وتتمثل 
حسبما  المقدمة  الخدمات  لتحسين  المؤسسة 
الحظته وأج بعين المكان، في اقتناء و تنصيب 
بالميناء »جسر عائم« لرسو السفن قبل رفعها 
أكبر  إحدى  بواسطة  صيانتها  و  لتصليحها 

الرافعات وطنيا )بقدرة 180 طنا(.
حيز  دخلت  التي  الرافعة  آلة  وبإمكان 
صيادي  طلبات  ،تلبية   2010 في  االستغالل 
من  السفن  رفع  حيث  من  الواليات  مختلف 
و  تصليحها  بغرض  واألوزان  األحجام  كل 
صيانتها والتقليل من طول االنتظار والتكاليف 
على  كانت  التي  الصيانة  و  للنقل  المضاعفة 
هارون  بني  ميناء  إلى  االنتقال  جراء  عاتقهم 
بوالية تيبازة أو ميناء بني صاف بوالية عين 

تيموشنت.
وقائية  ضمانات  الرافعة  هذه  توفر  كما 
الجميع  متناول  في  بتكاليف  و  لمستعمليها 
عكس  بها  تشتغل  التي  الحديثة  للتقنية  نظرا 
تستعمل  كانت  لما  السابق  في  سائدا  كان  ما 
و  طويال  زمنا  تستغرق  ثقيلة  تقليدية  وسائل 
في رفع  ذات مخاطر كبرى على مستعمليها، 

لصيانتها. السفن 
السنوات  في  المؤسسة  قامت  ذلك  إلى  إضافة 
األخيرة بفتح فرع لها بجانب الورشة الرئيسية 
السفن  محركات  لبيع  البحري  زموري  بميناء 

وقط الغيار.
ق ـ و

ونقابات،  وجمعيات  سياسية  أحزاب  تلقت 
لتعيين  الجمهورية،   رئاسة  من  دعوة 
الوطنية  الجنة  عضوية  في  عنهم  ممثلين 
غدا  تشكيلها  يتم  التي  و  الدعم،  إلصالح 

األربعاء. 
المجيد  عبد  الجمهورية،  رئيس  وكان 
الماضي،  أفريل   24 أعلن في  قد  تبون،  

عن تشكيل لجنة وطنية -أواخر شهر ماي-  
للتكفل بملف مراجعة الدعم العمومي قصد 
االنتقال من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه 

لمستحقيه، بإشراك جميع الفاعلين. 
اللجنة  تبون أن هذه  الرئيس  حيث أوضح 
الشعبي  »المجلس  عن  ممثلين  ستضم 
و  النقابات  و  األمة  مجلس  و  الوطني 
الطاقات  جميع  و  السياسية  األحزاب 
الحية في البالد التي ستعطي رأيها بشكل 

نهاية  غاية  إلى  هنا  »من  وقال  منظم«، 
السنة سيتم رفع الدعم عن بعض المواد في 
إطار آلية وطنية«، وأكد  أن »الحكومة لن 

تنفرد برأيها أبدا«. 
ستعرف  الميزانية  نفقات  بأن  وأضاف 
»دعم  أن  مؤكدا  هيكلية«  »مراجعة 
مفروغ  أمر  المتوسطة  و  الهشة  الطبقات 
و  المستقلة  الجزائر  مبادئ  من  ومبدأ  منه 
بيان أول نوفمبر« و أن األمر يتعلق فقط 

ب«منح الدعم لمن يستحقه«. 
2022 قد  المالية لسنة  قانون  هذا وكان 
أدرج مادة تنص على فتح الباب لمراجعة 
آلية  خالل  من  العمومي  الدعم  سياسة 

وطنية. 
القانون  نص  من   187 المادة  تقترح  و 
وضع »جهاز وطني للتعويضات النقدية 
من  مشكل  المؤهلة«،  األسر  لصالح 
الدوائر الوزارية المعنية ونواب البرلمان 
المعنيين  االقتصاديين  والخبراء  بغرفتيه 

وكذا المنظمات المهنية. 
و حسب نفس المادة، فان مراجعة و تعديل 
إال  تتم  لن  المدعمة  المنتوجات  أسعار 
واإلجراءات«  الميكانزمات  تحديد  »بعد 
من طرف الجهاز المذكور بهدف تحديد 
األسر  لصالح  الموجهة  التعويضات 

المؤهلة للتحويالت النقدية المباشر. 
المادة  هذه  تطبيق  كيفيات  تحدد  أن  على 
قائمة  سيما  ال  تنظيمية  ب«نصوص 
بمراجعة  المعنية  المدعمة  المنتوجات 
األسعار، فئات األسر المستهدفة، معايير 
التأهيل لالستفادة من هذا التعويض وكذا 

كيفيات التحويل النقدي. 
من جانبه، قال رئيس حزب جيل جديد، 
ل«عين  تصريح  في  سفيان،  جياللي 
دعوة  تلقى  حزبه  أن  أمس،  الجزائر«، 
لجنة  عضوية  في  للمشاركة  الرئاسة  من 
إصالح الدعم، وقال بخصوص مقترحات 
أوال  وجب  إنه  المسالة،  هذه  في  الحزب 
االضطالع على آليات التنظيم وبعدها تأتي 

المقترحات. 
س- م

منتجات  من  طن  ألف   100 تصدير  تم 
األولى  أشهر  األربعة  خالل  الحديد 
الشركة  طرف  من  الجارية  السنة  من 
الحديد  لمركب  القطرية   الجزائرية 
حسبما  )جيجل(،  بالميلية  ببالرة  والصلب 
للشركة،  المساعد  العام  المدير  به  أفاد 

سفيان شايب ستي.
األنباء  لوكالة  المسؤول  ذات  أوضح  و 
والصلب  الحديد  مركب  أن  الجزائرية 
 100 تصدير  عتبة  بلوغ  من  تمكن  بالرة 
ألف طن من منتجات الحديد خالل األربعة 
أشهر األولى من العام الجاري بقيمة مالية 

وصلت إلى 75 مليون دوالر.
المنتجات  أهم  أن  المسؤول  نفس  أفاد  و 
هذه  في  تصديرها  تم  التي  الحديدية 
الحديد  بالطات  في  أساسا  تمثلت  الفترة 

في  يشرع  أن  على  الحديدية  واألسالك 
تصدير حديد التسليح )البناء( أواخر شهر 

الجاري. مايو 
قام  التي  التصدير  عمليات  أن  أضاف  و 
السياسة  إطار  في  تدخل  المركب  بها 
وتوسيع  تنويع  إلى  الهادفة  للدولة  العامة 
مشيرا  المحروقات،  خارج  الصادرات 
عديد  إلى  وصل  المصدر  الحديد  أن  إلى 
والواليات  إفريقيا  بأوروبا وآسيا و  الدول 

األمريكية. المتحدة 
والصلب  للحديد  بالرة  مركب  يتوقع  و 
تصدير بين 250 ألف طن إلى 300 ألف 
طن من منتجات الحديد و ما بين 220 و 
العام  خالل  كعائدات  دوالر  مليون   250

2022، حسبما أكده سفيان شايب ستي.
ق ـ و

الجزائر: سناء-م 

وطني  إضراب  في  العمل  مفتشو  دخل 
نسبة  تجاوزت   وقد  قبله،  و  أمس 
االستجابة له  70 بالمائة، بحسب نقابتهم 

المستقلة. 
الجزائر:سناء-م 

المستقلة  الوطنية  النقابة  وأوضحت 
نسبة  أن  لها،  بيان  في  العمل  لمفتشي 
االستجابة لإلضراب الوطني الذي دعت 
إليه تجاوزت 75 بالمائة في يومها األول، 
بناء  المشاركة تحسب  وأضافت أن نسبة 
بالنقابة  للمنخرطين  اإلجمالي  العدد  على 

التفتيش وليس كما تفعل  والمنتمين لسلك 
اإلدارة حاليا من احتساب العدد اإلجمالي 

للموظفين لتقليل نسبة المشاركة. 
رسالة  اإلنذاري  اإلضراب  أن  وقالت 
في  النظر  إعادة  أجل  من  للسلطات 
وتصحيح  اتجاههم  المنتهجة  السياسة 
مع  الوظيفة  ينظم  الذي  القانوني  النظام 
إجراء إصالحات عميقة في هذا الجهاز. 
وأضافت أن مطالبهم تبقى بسيطة وسهلة 
ال  اإلجمالي  عددهم  أن  خاصة  التنفيذ 

يتجاوز 1200 مفتش عمل. 

سابق  وقت  في  النقابة  واستنكرت 
على  بالحصول  المتعلق  المطلب  رفض 
تعويضات عن العمل اإلضافي مع الفرق 
التابعة للوصاية، أو  المزدوجة والمختلط 
المطلب الخاص بتفعيل نصوص المرسوم 
المتعلقة باالستفادة من المنح واالمتيازات 
من  الوصاية  صندوق  يقدمها  التي 
بحجة  العمل،  وحوادث  المهنية  األخطار 
أن قطاعهم ينتمي إلى الوظيفة العمومية، 
في حين أن هناك قطاعات رقابية أخرى 
تستفيد من التعويض المالي عن العمل مع 

الفرق المزدوجة بحسبهم. 
وأضافت النقابة أن الوصاية قررت عدم 
التكميلي  المداخيل  صندوق  استحداث 
والذي تستفيد منه جميع قطاعات الرقابة 
يبقى  حين  في  العمل،  مفتشية  باستثناء 
مطلب استصدار رخصة استثنائية لترقية 
 10 تجاوزا  الذين  العمل  مفتشي  جميع 
على  تحصلوا  الذين  أو  عمل  سنوات 
يراوح  يبقى  توظيفهم  بعد  عليا  شهادات 

مكانه. 
س-م

النقابة الوطنية المستقلة لمفتيش العمل:

نسبة االستجابة لإلضراب الوطني تجاوزت 70 باملائة

مركب بالرة بجيجل يصدر 100 ألف طن من منتجات 
الحديد في أربعة أشهر
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بقضية  المكلف  الخاص  المبعوث  أكد 
الصحراء الغربية ودول المغرب العربي 
والجالية  الخارجية  الشؤون  بوزارة 

أن  بالني،  عمار  بالخارج،  الوطنية 
لجهود  الداعم  األوروبي  االتحاد  موقف 
سياسية  لعملية  المؤيدة  المتحدة  األمم 

لتسوية القضية الصحراوية، »من شأنه 
جعل الحملة التي يشنها المغرب إلعادة 
محاولة   2007 لعام  مقترحه  احياء 

الدولية  الشرعية  على  للتحايل  فاشلة 
وحجبها«.

وفي تعلقيه على الرد الذي قدمه الممثل 
للشؤون  األوروبي  لالتحاد  السامي 
جوزيب  األمنية،  والسياسة  الخارجية 
بوريل، نيابة عن المفوضية األوروبية، 
قال  الصحراوية،  بالقضية  يتعلق  فيما 
الواضح  الموقف  :«هذا  بالني  السيد 
جعل  شأنه  من  األوروبي  لالتحاد 
إلعادة  المغرب  يقودها  التي  الحملة 
محاولة   2007 لعام  اقتراحه  احياء 
الدولية  الشرعية  على  للتحايل  فاشلة 

وحجبها«.
:«سوق  بالقول  المسؤول  وأضاف 
التي  الفوضى  الى  إشارة  )في  مراكش 
مكافحة  حول  مراكش  ندوة  طبعت 
والتي  »داعش«  االرهابية  الجماعة 
حدث  الى  تحويلها  المغرب  حاول 
الغربية(  الصحراء  لقضية  مخصص 
فيها  استثمر  وحيلة  خدعة  سيظل 
الشؤون  )وزير  بوريطة  الدمى  محرك 
من  القليل  وفقد  المغربي(  الخارجية 

له...«. تبقت  التي  المصداقية 
ق ـ د

المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العريب عمار بالين:

موقف االتحاد األوروبي من الصحراء 
الغربية يفشل المناورات المغربية 

للتحايل على الشرعية الدولية

ليبيا،  بشأن  العام  الخاصة لألمين  المستشارة  قالت 
ستيفاني وليامز، إن الوقت ينفد بسرعة وأن الشعب 

الليبي تواق أكثر من أي وقت مضى، لالستقرار.
الجلسة  في  كلمة  خالل  وليامز  تصريح  وجاء 
االفتتاحية من أعمال الجولة الثانية الجتماع اللجنة 
واألعلى  النواب  مجلسي  من  المكونة  المشتركة 

للدولة المعنية بالمسار الدستوري.
ألن  هنا  نجتمع  بأننا  »أذكركم  وليامز  وصرحت 
أكثر  تواق  الليبي  والشعب  بسرعة،  ينفد  الوقت 
أن  الذي ال يمكن  من أي وقت مضى، لالستقرار 
أساس  على  وطنية  انتخابات  بإجراء  سوى  يتأتى 
»كما  وأضافت:  وتوافقي«.  سليم  دستوري  إطار 
تعرفون لقد بدأت أعمال هذه اللجنة يوم 13 أفريل 
ولذلك ننهي أعمالها يوم 28 ماي ». وتابعت قائلة: 
»في جميع ما أقوم به رسالتي هي.. بعد أكثر من 
الليبي  الشعب  سئم  العاتية،  االضطرابات  من  عقد 
السلطة  على  ينتهي  ال  الذي  والتنافس  الحرب  من 
التنفيذية والموارد االقتصادية لليبي، ويريد اختيار 
ممثليه كي يتحقق حلمه باالستقرار واالزدهار الذي 
العمل  إلى  تتطلع  بأنها  وأفادت  انتظاره«.  طال 
اتفاق بشأن  التوصل إلى  لتيسير  مع كل األطراف 

المسائل الرئيسية في غضون أقل من أسبوع.
اجتماعنا  على  شهر  مر  »لقد  قائلة:  وتابعت 
األخير، وما تزال ليبيا تراوح في المنعطف الحرج 
ذاته، الذي لم يتبق من حل له سوى المضي نحو 
وذات  وشفافة  ونزيهة  شاملة  وطنية  انتخابات 
مصداقية احتراما إلرادة 2.8 مليون مواطن ليبي 
سجلوا للتصويت«. وشددت على كل جميع الحلول 
تقاسم  ترتيبات  إلى  الحرب  من  اختُبرت  األخرى 
أي  ينجح  ولم  المختلفة،  الحكومات  إلى  السلطة 
منها، مؤكدة أنه ينبغي أن يكون هذا درسا رئيسيا 
السياسية  الحقوق  احترام  يتعين  بأنه  لنا  وتذكيرا 
للشعب الليبي والمساعدة في إعمالها الختيار قادته 
وفي  أنه  وأوضحت  االقتراع.  صناديق  خالل  من 
هذه الجولة الجديدة من المحادثات، تتطلع وفريقها 
من  مزيد  إلى  التوصل  تيسير  على  المساعدة  إلى 
االتفاق بشأن المسائل الحساسة والصعبة والعناصر 
السياسي  كالنظام  الدستوري  لإلطار  الرئيسية 
لالنتخابات،  الزمني  والجدول  الترشح  ومعايير 
وضوح  واضحاً  األمام  إلى  الطريق  يكون  بحيث 
الشمس بحلول الوقت الذي نسدل فيه الستار على 
يزخر  القاهرة  اجتماع  أن  وبينت  القاهرة.  اجتماع 
إلى  الوطنية  االنتخابات  هدف  لترجمة  بالفرص 
تقع  بأنه  األممية  المسؤولة  وذكرت  للجميع.  واقع 
ثقة  استعادة  مسؤولية  ليبيا  في  الفرقاء  عاتق  على 
الشعب الليبي الذي يراقب هذه العملية بين مؤسساته 
التشريعية الرئيسية بكثير من التوقعات واآلمال في 
للتنفيذ  وقابلة  وملموسة  إيجابية  بنتيجة  الخروج 
أقصر  في  االنتخابية  العملية  استئناف  إلى  تؤدي 

إطار زمني ممكن.
البرلمان الليبي يجمد إيرادات النفط

من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة 
صالح تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي 
حتى وضع ضمانات وآلية الستفادة كل الليبيين من 

هذا الدخل.
البالد  في  السياسية  األزمة  تواصل  مع  هذا  يأتي 

وعقب أيام من فتح حقول النفط والموانئ.
ق ـ د

ستيفاين وليامز: الوقت ينفد برسعة 
والشعب الليبي تواق لالستقرار

والسياسة  الخارجية  للشؤون  السامي  الممثل  جدد 
الموقف  بوريل،  جوزيب  األوروبي،  لالتحاد  األمنية 
قضية  تجاه  األوروبي  االتحاد  لدول  المشترك 
لجهود  الكامل  »بالدعم  القاضي  الغربية،  الصحراء 
سياسي  حل  إلى  التوصل  أجل  من  المتحدة«  األمم 

والمغرب. البوليساريو  النزاع، جبهة  يقبله طرفي 
األوروبية  المفوضية  باسم  األحد  يوم  رده  وفي 
بخصوص القضية الصحراوية، جدد السيد بوريل أن 
الغربية  الصحراء  حول  األوروبي  االتحاد  »موقف 
في  األعضاء  للدول  المشترك  الرأي  يعكس  الذي   -
منظمة  لجهود  الكامل  الدعم  هو   - األوروبي  االتحاد 
التوصل  قصد  سياسي  مسار  لصالح  المتحدة  االمم 
الطرفين  بين  ومقبول  ودائم  عادل  سياسي  حل  إلى 
األمن  مجلس  للوائح  طبقا  الغربية  الصحراء  لقضية 

األممي«.

وأبرز السيد بوريل أن »االتحاد األوروبي يعتبر أنه 
يجب معالجة كل المسائل المتعلقة بالصحراء الغربية 
المفاوضات  إطار  في  الدولي  للقانون  طبقا  ووضعها 
العام  لألمين  الشخصي  المبعوث  قيادة  تحت  الجارية 

األممي، ستافان دو ميستورا«.
المتحدة  األمم  تقوده  الذي  »المسار  أن  وأضاف 
النهائية  نتيجته  تقرير  األطراف  على  وينبغي  مفتوح 

وفق معايير لوائح مجلس األمن األممي«.
إفريقيا  في  مستعمرة  آخر  الغربية  الصحراء  وتعد 

.1975 احتلها المغرب منذ عام 
وقد تم إدراج الصحراء الغربية منذ 1966 في قائمة 
الالئحة  عليها  تطبق  وبالتالي  المستقلة  غير  األقاليم 
المتعلقة  المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية   1514

االستعمار. بتصفية 
ق ـ د

موقف االتحاد األوروبي هو »الدعم الكامل 
لجهود األمم املتحدة«

االحتالل  شرطة  من  عناصر  هاجمت 
المغربي، في وقت متأخر من ليلة البارحة، 
بيت عائلة المناضلة الحقوقية ،سلطانة خيا، 
شاحنة  بواسطة  المحتلة،  بوجدور  بمدينة 
إرهاب  بغية  المنزل  جدار  اقتحمت  كبيرة، 
الناشطة  وإرهاب  العائلة،  أفراد  قتل  و 
المضربة  دونوف،  ماك  روث  األمريكية 
ماي   04 يوم  منذ  بالمنزل  الطعام  عن 

الجاري.
المناطق  من  متعددة  مصادر  وكشفت 
،بحسب  فيديو  وأشرطة  وصور  المحتلة، 
يوم  )واص(،  الصحراوية  األنباء  وكالة 
استهداف  حاولت  الشاحنة  االثنين،أن 
لم  ولكن  أوال،  الشرقية  الجهة  من  المنزل 
دفعها  ما  الزقاق،  لضيق  ذلك  من  تتمكن 

الستهدافه من األمام .
جيران  تدخل  لوال  انه  الوكالة  وأضافت 

الصحراويين  المواطنين  من  وعدد  العائلة 
الغادر،لواصلت  للهجوم  انتبهوا  الذين 
المنزل  جدران  تحطيم  محاوالتها  الشاحنة 
نشطاء  اعتبره  ما  وهو  فيه،  من  على 
أفراد  لقتل  صريحة  محاولة  صحراويون 
العائلة، وترهيب أو قتل الناشطة األمريكية 

بالمنزل. معها  ومن 
وتمكن أفراد عائلة سلطانة خيا من تصوير 
الشاحنة ورقم لوحتها علما أنهم ال يتوقعون 
تحقيق  بأي  تقوم  أن  االحتالل  سلطات  من 
وال اعتقال لسائقها، وستتستر على الجريمة 
في  ارتكبتها  التي  السابقة  الجرائم  بقية  مثل 

حق أفراد العائلة طيلة فترة الحصار.
روث  األمريكية  الناشطة  أن  بالذكر  جدير 
يوم  منذ  الطعام  دونوف، مضربة عن  ماك 
جرائم  على  احتجاجا  الجاري  ماي  الرابع 
عائلة  ضد  المتواصلة  المغربي  االحتالل 

خيا، وللمطالبة بفك الحصار عن الصحراء 
جرائم  في  والتحقيق  المحتلة،  الغربية 
االحتالل المغربي ضد الشعب الصحراوي.
تطلق  أمريكية  حركة  إلى  الناشطة  وتنتمي 
األمريكي  »التحالف  أسم  نفسها  على 
شبكة  وهي  الغربية«  الصحراء  لزيارة 
والمنظمات  األمريكيين  المناضلين  من 
اإلنسان  لحقوق  الداعمة  األمريكية 
الصحراوي  الشعب  لتمكين  والساعية 
المصير  تقرير  في  المشروعة  حقوقه  من 

والسلم واحترام حقوق اإلنسان.
األمريكيين  المواطنين  التحالف  ويشجع 
من  المحتلة  المناطق  لزيارة  والجمعيات 
حقيقة  على  للوقوف  الغربية  الصحراء 
ولفضح  بها،  المزري  الحقوقي  الوضع 

المغربي. االحتالل  جرائم 
 ق ـ د

القوات المغربية تهاجم من جديد بيت المناضلة 
الصحراوية »سلطانة خيا«
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كشف عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، 
سيارات  إنتاج  إلعادة  خطة  عن 
العهد  إلى  تعود  )سيارة  »موسكوفيتش« 
في  »رينو«  مصنع  في  السوفياتي( 
العاصمة الروسية، بعد انتقال ملكيته إلى 

موسكو.
سوبيانين،  سيرغي  موسكو،  عمدة  وقال 
استئناف  تقرر  إنه  االثنين  يوم  بيان  في 
إنتاج سيارات من طراز »موسكوفيتش« 
السابق  في  تملكه  كانت  مصنع  في 
أوقفت  التي  الفرنسية  »رينو«  مجموعة 

مؤخرا نشاطها في روسيا.
»قرر  الروسي:  المسؤول  وأضاف 
المالك األجنبي إغالق مصنع )رينو( في 
موسكو، هذا حقه، لكن ال يمكننا السماح 
المصنع(  في  )العاملين  الموظفين  آلالف 
نقل  تقرر  لذلك  عمل،  دون  يتركوا  بأن 
واستئناف  المدينة  رصيد  إلى  المصنع 

العمل«.
سيتم  المستقبل  في  بأنه  المسؤول  وأفاد 
إنتاج سيارات كهربائية في هذا المصنع، 
تنظيم  األولى  المرحلة  في  »يتم  وقال: 

محرك  ذات  الكالسيكية  السيارات  إنتاج 
الحقا  سيجري  فيما  الداخلي،  االحتراق 
هذا  في  كهربائية«  سيارات  إنتاج  تنظيم 

المصنع.
الصناعة  وزارة  أعلنت  ذلك  وقبل 
والتجارة الروسية في قناتها على تطبيق 
»تلغرام«، أن األصول الروسية المملوكة 
إلى  انتقلت  الفرنسية  »رينو«  لمجموعة 

عهدة الحكومة الروسية.
وقالت الوزارة في منشورها إن األصول 
الروسية لمجموعة »رينو« أصبحت ملكا 

للدولة وحكومة موسكو. وستنتقل أصول 
»رينو« في روسيا كالتالي:

 CJSC( موسكو  في  »رينو«  معمل   -
ملكيته  ستنتقل   )Renault Russia
العاصمة  سلطات  إلى   100% بنسبة 

الروسية موسكو.
- حصة »رينو« في »أفتوفاز« الروسية 
»الدا«(  لسيارات  المصنعة  )الشركة 
ملكة  إلى  ستنتقل   67.69% البالغة 
الروسية متمثلة بمعهد األبحاث  الحكومة 

العلمي للسيارات والمحركات »نامي«.
- ستحتفظ مجموعة »روستيخ« الروسية 
بالحصة المتبقية )%32.31( في شركة 

»أفتوفاز« الروسية.
خدمات  ستقدم  الروسية  »أفتوفاز«   -
روسيا،  في  »رينو«  لسيارات  الصيانة 
إنتاج  ستواصل  »أفتوفاز«  أن  كما 

سيارات »الدا« في مصانعها.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة الروسية 
أنه بموجب االتفاق حصلت »رينو« على 
في »أفتوفاز«  إعادة شراء حصتها  حق 

في غضون ست سنوات.
تمتلك  الفرنسية  »رينو«  شركة  وكانت 
حصة بنحو %68 في شركة »الدا أفتو 
»أفتوفاز«  لشركة  المالكة  هولدينغ«، 
في  الحصة  »رينو«  وتمتلك  الروسية، 
»الدا أفتو هولدينغ« بالشراكة مع الشركة 

الروسية الحكومية »روستيخ«.
الغربية  العقوبات  ضغوطات  ظل  وفي 
أعلنت شركات  على روسيا،  المفروضة 
في  أعمالها  تعليق  أو  انسحابها  أجنبية 
روسيا، بما في ذلك »رينو«، من جهتها 
أحدثه  الذي  الفراغ  أن  موسكو  أكدت 

موسكو تستلم مصنع »رينو« وتنوي 
إحياء صناعة سيارة »موسكوفيتش« 

من العهد السوفياتي

عن  متخلية  اإلثنين،  يوم  النفط،  أسعار  تراجعت 
بعد  لألرباح  المستثمرين  جني  مع  السابقة  مكاسبها 

ارتفاع األسعار في الجلسة السابقة.
في  المعروض  بشأن  األفق  في  تلوح  مخاوف  لكن 
األسواق العالمية مع استعداد االتحاد األوروبي لفرض 

حظر على الواردات من روسيا.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام برنت 64 سنتا أو0.6 
الساعة  في  للبرميل  دوالر   110.91 إلى  المئة  في 
العقود  تراجعت  حين  في  غرينتش،  بتوقيت   0137
اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األمريكي 60 سنتا 

أو 0.5 ف المئة إلى 109.89 دوالر للبرميل.
اللذان قفزا نحو أربعة في  القياسيان،  وارتفع الخامان 
الماضي، في وقت سابق بأكثر من  المئة يوم الجمعة 
تكساس  غرب  خام  وصول  مع  للبرميل  واحد  دوالر 
إلى  مارس   28 منذ  مستوياته  أعلى  إلى  الوسيط 

111.71 دوالر.
شركة  في  المحللين  كبير  سايتو  كازوهيكو  وقال 
تحقق  أن  المتوقع  »من  المالية  لألوراق  فوجيتومي 
أسواق النفط مكاسب هذا األسبوع حيث سيؤدي حظر 
الروسي  النفط  وشيك من قبل االتحاد األوروبي على 

إلى تفاقم قلة المعروض العالمي من الخام والوقود«.
إن  الجمعة  يوم  ومسؤولين  دبلوماسيين  أربعة  وقال 
على  االتفاق  إلى  يهدف  يزال  ال  األوروبي  االتحاد 
الرغم  على  الشهر  هذا  الروسي  للنفط  تدريجي  حظر 
الشرقية  أوروبا  في  اإلمدادات  بشأن  المخاوف  من 

رافضا اقتراحات بالتأجيل أو التخفيف.
وفرضت موسكو في األسبوع الماضي عقوبات على 
مخاوف  في  تسبب  مما  للطاقة  أوروبية  شركات  عدة 

بشأن اإلمدادات.
ق ـ إ

تركيا تستأنف التنقيب 
عن النفط والغاز رشق 

المتوسط
في إعالن يكرس التوترات بين اليونان وتركيا، تخطط 
شرق  والغاز  النفط  عن  جديدة  تنقيب  ألنشطة  أنقرة 

البحر األبيض المتوسط.
قال الرئيس التنفيذي لشركة استكشاف البترول التركية، 
تم  التي  الرابعة  الحفر  منصة  إن  بيلجين،  هان  ميليه 
شراؤها عام 2021 ستصل إلى تركيا في غضون أيام 

قليلة لبدء أنشطتها في شرق البحر المتوسط.
ستكون  اإلصالح  أعمال  اكتمال  »بمجرد  وأضاف: 
جاهزة للعمل في البحر األبيض المتوسط أوائل يوليو«.
في الوقت نفسه، دافع المتحدث باسم الحزب الحاكم في 
تركيا، عمر جليك عن مذكرة الحدود البحرية التركية 
مع  أنقرة  تعاون  أن  القانونية،موضحا  غير  الليبية 
طرابلس كان من أجل حماية حقوق تركيا في المنطقة.
الغاز فى عرض  التنقيب عن  وتثير أنشطة تركيا فى 

البحر المتوسط توترات إقليمية شديدة.
طيب  رجب  التركي  الرئيس  قال  سابق،  وقت  وفى 
إردوغان أنه منذ عام 2018 استطاع أسطول التنقيب 
التركي حفر 14 بئراً في أعماق البحار، بواسطة سفن 

التنقيب الثالث التي يمتلكها من 2010.
في  والتنقيب  البحث  أعمال  تواصل  تركيا  أن  وأكد 
للتنقيب  سفن   3 عبر  واألسود  المتوسط  البحرين 
التنقيب  سفينة  وأن  السيزمي،  للمسح  واثنتين  العميق، 
الرابعة انضمت إلى األسطول التركي، وهي من الجيل 
السابع الذي يتمتع بأحدث التقنيات، الفتاً إلى وجود 5 
يبلغ طولها  العالم، حيث  في  النوع  هذا  فقط من  سفن 
على  قادرة  وهي  متراً،   42 وعرضها  متراً   238

التنقيب بعمق 3 آالف و665 متراً.
ق ـ إ

لماذا تراجعت أسعار 
النفط..؟

اقتصادي  أداء  أسوأ  الصين  سّجلت 
لها منذ عامين، وفق ما أظهرت أرقام 
تواجه  فيما  اإلثنين،  نشرت  رسمية 
ظهور  منذ  وبائي  تفش  أكبر  البالد 

الجائحة.
ويؤثر تكثيف فحوص كشف اإلصابات 
واإلجراءات الصحية بشكل كبير على 
التنقل واالستهالك في حين أن إغالق 
سالسل  يشل  أفريل  منذ  شنغهاي 

التوريد.
االقتصادية  العاصمة  سكان  زال  وما 
مليونا   25 عددهم  البالغ  للصين 
تعزز  فيما  صارمة،  لقيود  يخضعون 
كوفيد  لمكافحة  إجراءاتها  بكين  مدينة 
اإلصابات  عدد  في  االرتفاع  بعد 

بالوباء.
التجزئة،  مبيعات  أن  لإلحصاء  الوطني  المكتب  وأعلن 
المؤشر الرئيسي إلنفاق األسر، تراجع بنسبة 11,1 % 

على أساس سنوي الشهر الماضي.
فيه  يسّجل  الذي  التوالي  على  الثاني  الشهر  ذلك  وكان 
هذا المؤشر انخفاضا بعد 3.5- % في مارس الماضي.
من جهة ثانية، ارتفع معدل البطالة الذي تراقبه السلطات 
بشكل خاص، من 5.8 % في مارس إلى 6.1 % في 

أفريل.
عند  البطالة  سّجلتها  نسبة  أعلى  من  قريبة  النسبة  وهذه 
الوباء  موجة  ذروة  في   ،2020 فيفري  في   6.2%

األولى.
ففي  للوضع،  كاملة  غير  صورة  يرسم  المؤشر  لكن 
يستثنى  فيما  فقط  المدن  لسكان  البطالة  تحتسب  الصين 

ماليين العمال المهاجرين.
الشركات  لتشجيع  إجراءات  الجمعة  السلطات  وأعلنت 
على توظيف المزيد من الشبان في حين يتوقع أن يدخل 

عدد قياسي من المتخّرجين سوق العمل هذا العام.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا( أنه طلب 

من الشركات التابعة للدولة أن تساهم أيضا في ذلك.
وحّددت بكين هدفا يتمثّل في توفير 11 مليون وظيفة هذا 
العام، وهو رقم أقل من العام 2021 )12.69 مليون(. 
الوظائف  معلومات حول عدد  يقدم  المعيار ال  هذا  لكن 

التي قضي عليها بسبب األزمة الصحية.
انخفاضا  أفريل  في  الصناعي  اإلنتاج  جانبه، سجل  من 
بنسبة %2.9 خالل عام مقارنة بزيادة بنسبة %5 في 

مارس.
وكان المحللون يتوقعون تباطؤا حادا )0,5+ %(، فيما 

أدى إغالق شنغهاي إلى تعطيل سالسل التوريد.
رئيسية  وخروج  دخول  نقطة  شنغهاي  مدينة  وتعتبر 
ريموند  االقتصادي  الخبير  وحذر  الصين.  في  للبضائع 
يونغ من بنك »إي إن زي« من أن إغالقها لديه »تأثير 

كبير يهدد« التجارة العالمية.
من  الصيني  االقتصادي  الخبير  وو  تومي  قال  بدوره، 
شنغهاي  »إغالق  إن  إيكونوميكس  أكسفورد  مجموعة 
إلى  باإلضافة  الصين،  المتواصل عبر  وتأثيره  المطول 
الصحية...  التدابير  عن  الناتجة  اللوجستية  التأخيرات 

أثرت بشدة على سالسل التوريد المحلية«.
أكبر  بشكل  »تأثر  األسر  استهالك  أن  إلى  وو  وأشار 

بعد« باإلجراءات الصحية، فيما اعتمدت 
بكين منذ فترة طويلة على الطلب المحلي 

لتحفيز اقتصادها.
المال  رأس  استثمار  إلى  بالنسبة  أما 
األشهر  خالل  نموه  تباطأ  فقد  الثابت، 
 6.8% إلى  العام  من  األولى  األربعة 
لبنك  وفقا   ، مارس  نهاية   9.3% مقابل 

»بي إن إس«.
تأثير قصير األجل؟

سيكون تأثير كوفيد على النشاط »قصير 
إن  »بي  باسم  الناطق  قال  كما  األجل« 
إس« فو لينغوي.. معتبرا أن تعافيا يلوح 

في األفق.
باسم  المتحدث  هوي  لينغ  فو  وقال 
في  صحفي  مؤتمر  في  اإلحصاء  مكتب 
نسبيا  كبير  تأثير  للوباء  كان  أفريل،  »في  اليوم  بكين 
المدى  التأثير قصير  لكن هذا  العملية االقتصادية،  على 

وخارجي«.
مع  ماي  شهر  في  االقتصاد  تحسن  يتوقع  أنه  وأضاف 
وشنغهاي  جيلين  في  كوفيد19-  تفشي  على  السيطرة 

ومناطق أخرى.
للصين  الرسمي  النمو  هدف  تحقيق  إن  محللون  ويقول 
في عام 2022 والبالغ 5.5 بالمئة يبدو أكثر صعوبة، 
انتشار  لمنع  صارمة  بسياسات  المسؤولين  تمسك  مع 
كوفيد19-. ونما االقتصاد الصيني 4.8 بالمئة في الربع 
لمكافحة  المفروضة  اإلجراءات  فإن  ذلك،  ومع  األول. 
كوفيد تهدد هدف النمو البالغ %5.5 الذي حددته بكين، 
في عام حساس سياسيا يتوّقع أن يشهد إعادة تعيين شي 

جين بينغ على رأس ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
ويشك العديد من االقتصاديين في أن تتمّكن الصين من 
تحديد هدفها الذي سيكون بمثابة أضعف نمو في الصين 
الذي  العام   ،2020 عام  باستثناء   1990 العام  منذ 

اكتشفت فيه الجائحة.
ق ـ إ

بفعل تداعيات الوباء

الصين تسجّل أسوأ أداء اقتصادي لها منذ عامين
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متفرقات  

الثالثاء 17 ماي  2022 م
الموافق لـ 16 شوال 1443 هـ

تم تنظيمه لفائدة مديري الطور المتوسط    

التسيير التشاركي من خالل المجالس موضوع ملتقى 
تكويني بجيجل 

n  احتضنت ،أمس، متوســطة 
لحمــر محمد العربي بالميلية يوما 
تكوينيا لفائدة مدبري المتوسطات  
بالواليــة جيجــل حــول  موضوع 
المجالــس  والتســيير التشــاركي 
مفتشــي  إشــراف  تحــت  ،وهــذا 
إدارة المتوســطات الذيــن تناولوا 

الموضوع من خالل تقديم عرض 
حــول مختلف المجالــس اإلدارية 
والبيداغوجية والتربوية ، إضافة 
الــى معالجة النقــاط المدرجة في 
جدول أعمال هــذه المجالس على 

مستوى الورشات.
أكــد مفتــش إدارة المتوســطات » 
بوالخضــرة فريــد » فــي مداخلته 
أن المجالــس هــي الفضــاء التــي 

من خاللهــا بمكن للمدير أن يجمع 
أعضاء الجماعة التربوية من أجل 
المشــاركة في تســيير المؤسســة 
وتحمــل المســؤولية ،معتبــرا أن 
هــذه المجالس تخفف الضغط على 
المدير وتنقــص العبء عنه ، كما 
برى أن إشــراك أعضاء المجالس 
تقديــم اإلقتراحــات واتخــاذ  فــي 
اإلدارة  صميــم  مــن  القــرارات 

الحديثة التي تجعل جميع األعضاء 
يتحملــون المســؤولية مــع قائدهم 
المدير، وأوضح مفتش اإلدارة أن 
هــذا الملتقــى التكوينــي يأتي على 
خلفية المالحظات التي سجلت في 
الميدان من طرف السادة المفتشين 
،السيما عدم التقيد بالنقاط المدرجة 
في جداول األعمال بالنســبة لعديد 
المجالــس ، وهذا مــن أجل تفاديها 
الموســم  وأن  خاصــة  مســتقبال 

الدراسي الجديد على األبواب.
ودعا مفتش إدارة المتوســطات » 
ســرداني أحســن » في كلمته أمام 
مدراء المتوســطات  الى ضرورة 
الشــرعيين  األعضــاء  إشــراك 
والمنتخبيــن فــي عمــل المجالس 
المختلفة المتمثلة في مجالس األقسام 
والتعليم ومجلس التربية والتســيير 
ومجلس التنسيق اإلداري ومجالس 
التأديــب والمجلــس الصحي حتى 
يتحمل الكل المســؤولية  في اتخاذ 
القرار ومشــاركة مدير المؤسســة 
فــي ذلــك ،مؤكــدا للمــدراء على 
ضرورة التقيد بالنقاط المدرجة في 
جدول أعمال هذه المجالس حســب 
الوزاريــة  القــرارات  ماتضمنتــه 
المعدلة في ســنة 2018 ،وتدوين 
المداوالت بالشــكل السليم ، ميرزا 
أن التســيير التشــاركي هــو آليــة 

لتحقيق حوكمة التسيير.
يشــار الى أن مديري المتوسطات 
الملتقــى  هــذا  حضــروا  الذيــن  
التكويني الذي جــرى في ظروف 
تنظيمية جيدة تحت اشــراف مدير 
متوســطة لحمر محمــد العربي » 
سحنون توفيق » قد أستحسنوا مثل 
هذه اللقاءات التكوينية والتنســيقية 
لمــا لها من منافع في تحســين آداء 
ومــردود  مســؤولي المؤسســات 

التربوية .

n تمكــن عناصــر فرقة البحث و 
التدخل بالمصلحة الوالئية للشــرطة 
القضائيــة بأمــن واليــة ميلــة مــن 
توقيف شــخص و حجــز قرابة 02 

كلغ من مادة البارود
تفاصيل القضية تعود لتلقي عناصر 
الفرقة لمعلومات مفادها حيازة أحد 
األشخاص  على مادة البارود ببلدية  
لقرارم  قوقــة موجهة للبيع بطريقة 
غير مشروعة، عليه تم وضع خطة 
ميدانية أســفرت عن توقيف المشتبه 

فيــه البالــغ مــن العمــر 28 ســنة 
بحوزتــه 1 كلغ و 985 غ من مادة 
البــارود ليتم حجزها و تحويله لمقر 
الفرقة للتحقيق معه عن قضية حمل 
و حيازة و نقــل ذخيرة من الصنف 
الخامــس دون رخصة من الســلطة 

المؤهلة قانونا
بعد استكمال اإلجراءات القانونية تم 
تقديمه أمام الســيد وكيل الجمهورية 

لدي محكمة ميلة
                            ابو نوفل

فرحة عارمة للمستفيدني
بداية تسليم سكنات 306 وحدة بانب زياد

n تم صبيحة ، أمس ،  تسليم 
مفاتيح 306  سكنا   اجتماعيا 
الشهيد  حي  مستوى  على 
منتوري بلقاسم ببلدية ابن زياد، 
للمستفيدين  كبيرة   فرحة  وسط 
بسكن  حلمهم  بأن  أكدوا  الذين 
الكريم  العيش  لهم  يضمن 

أصبح حقيقة 
والتي  هدوء  بكل  العملية  تمت 
حضرتها  و  عليها  اشرفت 
ابن  لدائرة  العمومية  السلطات 
السياق  في  تأكيد  ال زياد.وتم 
باقي طلبات  ذاته على معالجة 
بالسكن  المعنيين  المواطنين 
االجتماعي على مستوى الدائرة.
مفاتيح  تسليم  عملية  ان   كما 
عمومية  سكنات   306 موقع 
في  زياد  بن  ببلدية  إيجارية 
يوم  حتى  ستواصل  قسنطينة، 
العملية  تمتد  أي   الخميس 

ألربعة أيام.
رئيسة  أيضا  أعلمت  كما 
الصفحة  على  زياد،  ابن  دائرة 
المستفيدين  لدائرة،  ل الرسمية 
ضمن  وحدة   306 حصة  من 
إيجاري،  عمومي  مسكن   400
و  الترقية  ديوان  مصالح  بأن 

في  ستشرع  العقاري  التيسير 
ألصحابها  المفاتيح  تسليم 
لهذا  المسطر  البرنامج  حسب 

على  اشترطت  ،و  الغرض 
م  لتسل مستفيد  كل  يحضر  أن 
في  السكنات  بموقع  المفاتيح 

مرفقا  بلقاسم،  منتوري  حي 
الستالم  الالزمة  بالوثائق 

المسكن. 

توقيف شخص و حجز  02 كلغ من مادة 
البارود بالقرارم قوقة يف ميلة 

جيجل : نصرالدين دربال

n سجلت مصالح الشرطة القضائية 
بأمن والية جيجل خالل شــهر أفريل 
مــن الســنة الجاريــة، 277 قضيــة 
قضيــة   119 فــي  تمثلــت  مختلفــة 
خاصة بالمســاس بالممتلكات، شملت 
قضايا السرقات الموصوفة السرقات 
البســيطة، محاولــة الســرقة، ســرقة 
الدراجات النارية، ســرقة السيارات، 
إخفاء أشــياء مســروقة، أفعال الهدم 
و التخريب، ســرقة الكوابل الهاتفية، 
المســاس  خاصــة  قضيــة   116
باألشــخاص، أبرزهــا قضايــا القتل 
العمــدي الضــرب و الجرح العمدي، 
اإلهانــة و التعــدي علــى موظفيــن، 
الســب، التهديد، العنــف اللفظي ضد 
األصول، باإلضافة إلى تســجيل 21 
قضيــة  خاصــة بالمســاس بالشــيء 
العمومي، تمثلــت معظمها في قضايا 
حمــل أســلحة بيضــاء محظــورة، و 
أخــرى  قضيــة   21 و  المشــاجرة، 

خاصة بالجرائــم المعلوماتية، تمثلت 
في المســاس بأنظمــة المعالجة اآللية 
للمعطيات، القذف، السب، التهديد  و 
االبتــزاز، انتحــال الهوية، و النصب 
عــن طريق االنترنت، من خالل ذلك 
تم تســجيل تورط 229 شــخصا من 
بينهــم 09 قصــر و 18 امــرأة الذي 
كان تورطهــن فــي قضايــا خاصــة 
بالمساس باألشخاص   و الممتلكات، 
باســتكمال كافة اإلجــراءات القانونية 
فــي حــق الموقوفين، تم إيــداع منهم 
11 شــخصا الحبس، توجيه استدعاء 
مباشر لـ03 أشخاص، إصدار أحكام 
بالحبــس غير نافــذ و غرامات مالية 
ضد 04 أشــخاص، مع إرســال 82 
ملــف قضائي إلى الجهــات القضائية 
المختصــة، فــي حيــن يبقــى البحث 
جاريــا عن شــخص واحد فــي حالة 

فرار.
                        نصرالدين – د

تورط 229 شخصا يف أفعال إجرامية خالل 
شهر بجيجل

n سجلت شركة سونلغاز  التابعة 
لعلــي منجلي 49 إعتــداءات على 
منشآت الغاز خالل األشهر األربعة 
األولى مــن العام الحالي الذي جاء  
بنسبة منخفضة قليال  مقارنة بنفس 

الفترة من عام 2021.
 يشير البيان الصحفي الصادر عن 
وحدة االتصــاالت التابعــة إلدارة 
سونلغاز لعلي منجلي إلى أن بلدية 
الخــروب احتلــت المركــز األول 
من حيث عــدد االعتداءات ، على 
عكس الســنوات الســابقة ، عندما 
كان هذا الســجل المحزن يحتفظ به 

سكان علي منجلي .
 فــي  شــهر جانفــي احتلــت بلدية 
الخــروب المركــز األول بخمــس 
هجمــات ، وفــي شــهري فيفــري 
و6   ، اعتــداءات   8 لوحظــت   ،
اعتــداءات فــي مــاري و   4 في 

شهر أفريل.
من ناحية أخرى ، عانت سونلغاز 
ب علــي منجلي 54 اعتداء ، بينما 
تم تقييد المركز األول من قبل بلدية 

أوالد رحمون وإقليم علي منجلي ، 
ممــا حرم 2400 أســرة من إمداد 
الغاز لفترة محددة. وبحســب مدير 
التوزيــع ، عبد العزيــز بلحرش ، 
فــإن هــذه االعتــداءات المتكررة 
تقلق المجتمع وتســبب له خســائر 
مخاطــر  عــن  ناهيــك   ، فادحــة 
االنفجــار والحريــق التي تشــكلها 
على المواطنيــن ، على الرغم من 
الحمــالت التوعويــة العديــدة التي 
تنظمها اإلدارة بشكل منتظم. وفي 
الســياق ذاته ، تدعو اإلدارة جميع 
الشــركات واألفراد إلــى االقتراب 
من خدماتها ، لالســتفادة من الدعم 
عنــد القيــام باألعمــال ، لتالفــي 
تدهور الشــبكة وتعطيــل العمالء. 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن اإلدارة 
عززت فرق التدخل على مســتوى 
منطقتــي علــي منجلــي وخروب 
، لتتمكــن مــن الســيطرة على أي 
تسرب للغاز والتدخل إلصالح أي 

عطل في وقت قياسي.
                           مريم .ب

أزيد من49 اعتداء  عىل منشآت الغاز 
خالل االربعة اشهر األوىل بعيل منجيل 

قسنطينة : مريم بن جامع 
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متفرقات 

قاصر تفر من عائلتها وتطلب النجدة من شاب ليحولها إلى بيته ويهتك عرضها                                

جنايات تبسة تدين المتهم ب 12 سنة سجنا 
وشقيقته بـ 3 سنوات

n  ســلطت يوم اول أمس المحكمة 
االبتدائيــة لجنايــات مجلــس قضــاء 
تبسة عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في 
حق شــاب في العقد الثالث من عمره 
بتهمــة اغتصــاب قاصــر دون ســن 
ال16 ولشــقيقته 3  ســنوات ســجنا  
وذلك بعد ان التمس ممثل الحق العام 
توقيــع عقوبــة 20 ســنة للمتهم و5 

سنوات لشقيقته .
 وقائع هذه القضية تعود حســب قرار 
اإلحالة الصادر عن غرفة االتهام إلى 
شهر افريل ســنة 2018 خالل عودة 
المتهم رفقة شــقيقته مــن زيارة ألحد 
األقارب بمستشــفى  بمدينة باتنة وعند 
مغادرة المدينة اعترضت طريقهم بنت 
في ال14 من عمرها تعمل » سطوب 
» فتوقــف إليها فطلبــت منه الصعود 
معهمــا في الســيارة ألنها مطاردة من 
طــرف أهلهــا ،بعــد ان نزعــوا منها 
هاتفهــا النقال وبدل توجــه المتهم إلى 
أقــرب مركــز أمنــي توجه إلــى بيته 
ببلديــة العقلــة قســاس غــرب واليــة 
تبســة، أين مكث هنــاك عدة أيام رفقة 
البنــت وبعدها عاد إلــى  عمله بوالية 
بســكرة أين يشتغل في احد حقول احد 
الخــواص » جنــان » حيــث وفر له 

صاحب المزرعة من قبل سكن عبارة 
عن غرفة ومطبخ ودورة مياه و جلب 
معه البنت القاصر إلى ســكنه، أين قام 
بمعاشــرتها معاشــرة األزواج بعد أن 
قام باغتصابها وفــض بكارتها ورغم 
بــالغ عائلتهــا لدى المصالــح األمنية 
باختفاء البنت ورحالتها المكوكية لمدة 
فاقت الثالثة أشــهر إال أن متهم قضية 
الحال فضل إخفــاء األمر وعدم تقديم 
أي مســاعدة لعائلتها إلــى غاية تفطن 
احد المواطنين لهــذه الجريمة أين قام 
بإشــعار المصالح األمنيــة التي فتحت 

تحقيقــا مع توســيع دائرة االختصاص 
قاد إلى توقيف المتهم  ويوم المحاكمة 
اعتــرف المتهم بما نســب إليه إال أنه 
أكــد ان البنت حضــرت معه بمحض 
إرادتهــا ،فيمــا اعترفت شــقيقته بكل 
تفاصيل  القضية مؤكدة انها التستطيع 
تقديم شــكوى ضد شــقيقها » االبالغ 
عــن جناية » كونهــا تدخل في عداوة 
معه وفي مرافعــات ممثل الحق العام 
أكد توفر كل األدلة والقرائن التي تدين 
المتهم ،وكذا شــقيقته  مضيفا كان من 
المفــروض على المتهــم عند وصول 

الضحية التوجه إلى اقرب مركز امني 
للتبليــغ عن ذلك بــدل التوجه إلى بيته 
،مضيفا نية المتهم كانت واضحة عند 
وصول البنت القاصر التوجه إلى بيته 
والقيام بما ســبق ذكره ملتمســا توقيع 
عقوبة 20 ســنة سجنا نافذا والحرمان 
مــن الحق المدني 5 ســنوات بعد نفاذ 
العقوبة و5 سنوات لشقيقته بتهمة عدم 
التبليــغ عن جناية وبعد مرافعات دفاع 
المتهم  وعودة هيئة المحكمة من قاعة 
المداوالت تم إدانته بـ 12 ســنة سجنا 

نافذا وب3 سنوات لشقيقته .

n     أشــرف، أمــس، األميــن 
العالــي  التعليــم  لــوزارة  العــام 
والبحث العلمي نورالدين غوالي، 
بجامعة فرحات عباس ســطيف1 
،على االفتتاح الرســمي لفعاليات 
األســبوع العلمــي الوطنــي الذي 
تحتضنه هــذه الجامعة، بحضور 
األساتذة والباحثين وإطارات من 
عدة مؤسســات والطلبــة من كل 
الجامعات الجزائرية ، حيث أشار 
في االفتتاح  إلى أهمية هذا الملتقى 
السنوي ،حيث يتناول في كل سنة 
مواضيع معينة بمشــاركة وطنية 
مــن كل جهات البالد ،وســيكون 
موضوع ملتقى سطيف هو األمن 
الطاقوي واألمن الغذائي وصحة 

المواطن .
وقســم القائمون على هذا الملتقى 
العلمي نشاطاته على عدة محاور 
منها تقديم محاضرات: ذات قيمة 
علميــة وأثــر واضح فــي التنمية 
المستدامة )4محاضرين عن كل 
نــدوة جهويــة، أي بمجموع 12 
المعــارض:  محاضر(،وإقامــة 

أجنحــة   3 إلــى  تنقســم  والتــي 
بمــا يتضمــن الجنــاح الخــاص 
العالي،ومحور  التعليم  بمؤسسات 
أطروحتي فــي 180 ثانية وهذا 
بعــد فتح باب الترشــح للمســابقة 
بالنســبة لطلبــة الدكتــوراه الذين 
ناقشــوا أطروحاتهــم فــي الفترة 
إلــى  02 جانفــي  الممتــدة مــن 
 ،2021 ديســمبر   31 غايــة 
وذلــك الختيــار 03 دكاتــرة في 
كل موضــوع وطنيــا ،كما تمت 
برمجة ترتيب مؤسســات التعليم 
 ،2022 الجزائــر  فــي  العالــي 
وهــي المبادرة التي ســيتم العمل 
بهــا ألول مــرة فــي الجزائــر، 
حيــث يرتكــز هــذا التقييــم على 
05 محاور هي:التعليم والتكوين 
 35( العلمي  )25نقطة(.البحــث 
التكنولوجــي  نقطة(.التطويــر 
واالبتــكار )20 نقطة(.االنفتــاح 
على المحيط الدولي )10 نقاط(.
)10نقاط(،وأخيــرا  الحوكمــة 

سلسلة من التكريمات.
                  نورالدين بوطغان

افتتاح فعاليات األسبوع العلمي الوطني 
بجامعة سطيف

برج بوعريريج
مشاريع تنموية جديدة هامة أبرزها مدرج للمروحيات والطائرات الصغرية 

n   كشــف مساء أمس، والي 
واليــة برج بوعريريج الســيد 
ــي تصريح  محمــد بــن مالك ف
لوســائل اإلعــام بالوالية عن 
استفادة الوالية لعدة مشاريع 
تنموية جديدة هامة تم التبليغ 

عنها مؤخرا.
و اســتفادت الوالية من دراســة 
ازدواجيــة الطريق الوطني رقم 
60 الرابط بين بلدية المهير و 
حمام الضلعة بوالية المســيلة 
على مسافة 20 كلم من القطة 

ــو متريــة 3 زائــد 500  ل الكي
حتــى الى 23 زائد 500 ، جاء 
هذا المشــروع مــن اجل تجنب 
الوزن الثقيل و الن هذا الطريق 
يشهد ضغط كبير يربط الجهة 
ــوب الغربــي لواليــة برج  الجن
المســيلة  بواليــة  بوعريريــج 
العاصمــة،  الجزائــر  باتجــاه 
فــة هــذا المشــروع  بلغــت تكل
مليارين و 400 مليون سنتيم، 
كما استفادت الوالية من دراسة 
الوطنــي  الطريــق  ازدواجيــة 
ــم 05 على مســافة 08 كلم  رق
ــو مترية 83  ل فــي النقطة الكي

الى النقطــة الكيلو مترية 91 
يــار و 700 مليون  ، بمبلغ مل

سنتيم.
 في ذات السياق تم قبول تسجيل 
مهبط  المروحيات و الطائرات 
ــم تخصيص  الصغيــرة حيث ت
فــي  تقــع  تــي  ال و  األرضيــة 
المدخل الغربي ببلدية الياشير 
و بمحاذاة الطريق الوطني رقم 
05 ، و بلغت تكلفة المشــروع 
08 مليار سنتيم. كما اكد والي 
الواليــة محمد بن مالك في هذا 
الشان ان هذا المشروع حد عام 
بالنســبة للوالية تم تسطيره من 

طــرف الســلطات العمومية و 
الوالئية،  بالحاح من السلطات 
ــى أبــواب  خاصــة و نحــن عل
تكثــر  أيــن  الصيــف  فصــل 
الحرائق فقد يسهل هذا المهبط 
يــة إنــزال المروحيــات و  عمل
الطائــرات الصغيــرة من اجل 
إخماد الحرائق باعتبار الوالية 
غابيــة بامتياز و شــهدت عدة 
حرائق في الســنوات الماضية، 
ــم اســتغالله من طرف  كمــا يت
الحمايــة المدنيــة و اآلمــن و 
فــي عديــد  الوطنــي  الجيــش 

الحاالت.

تسليم ألف مسكن ببلدية سطيف يف 5 
جويلية المقبل

n     خلف تعليق قوائم المستفيدين 
من السكنات العمومية االيجارية، 
بعاصمة والية سطيف ،أول أمس، 
من طرف مصالح دائرة ســطيف 
ردود فعــل متباينة بيــن المعنيين، 
فمنهــم من لــم تســعه الفرحة بعد 
معاناة شــديدة مــع اإليجار وأزمة 
آثــار  مــن  تخلفــه  ومــا  الســكن 
وانعكاســات اجتماعية ،ومنهم من 
أبــدى ســخطه الكبيــر على عمل 
اللجنة  بسبب عدم ظهور أسمائهم 
علــى القوائــم المعلقة ،منــذ بداية 

األسبوع.
دائــرة  مــن  مصــادر  وحســب 

سطيف، فنه يمكن للمواطنين غير 
المســتفيدين التقــدم بطعــون طبقا 
للقوانين في اجل 8 أيام ،حيث تتم 
دراســة الطعون مــن طرف لجنة 
والئية يترأســها والي الوالية ،قبل 
اعــالن القوائــم النهائية الرســمية 
وتســليمها الــى مصالــح ديــوان 
الترقية والتســيير العقاري إلتمام 
اجراءات التسليم بعد إجراء عملية 

القرعة.
وحسب نفس المصادر فانه ينتظر 
تســليم المفاتيح إلــى أصحابها في 
احتفــاالت البــالد بالذكــرى 60 

لالستقالل في 5 جويلية القادم.

 تبسة :هواري غريب                  

n     برئاســة لســيد جمال الدين 
بريمــي والــي الواليــة وحضور 
الســيد رئيــس المجلس الشــعبي 
الوالئــي و الســيد األميــن العــام 
للواليــة ،تم عقد مســاء أول أمس  
جلسة عمل تقييمية ألشغال اللجنة 
و هــذا في اطــار تنفيــذ تعليمات 
الســلطات العليــا للبــالد لمتابعــة 
االستثمار و رفع العراقيل إلعادة 
بعد و تحقيق االنعاش االقتصادي.
اجتماعــا   65 عقــد  تــم  حيــث 

تمت خاللــه دراســة 600 ملف 
اســتثماري تمــت معالجــة 570  
ملفــا أي بنســبة %90 ،و ذلــك 
فــي قطاعات الصناعة، الســكن، 
الفالحة، الصحة ،الســياحة البيئة 

و غيرها.
وتــم منــح 21 رخصة اســتغالل 
النشاط، وهذا تنفيذا لتعليمة السيد 
رئيس الجمهورية المسداة أواخر 

شهر ديسمبر 2021.
                                 ق.م

معالجة 570 ملفا لمشاريع  
استثمارية معطلة بعنابة 

مناطق الظل باقليم بلدية الكويف الحدودية بوالية تبسة

رئيسا بلدية الكويف والمجلس الشعبي الواليئ ميدانيا لتلقي انشغاالت المواطنني

n   للوقوف عن كثب لواقع التنمية 
الحــدودي  بالشــريط  يــة  المحل
ومسايرة كل االنشــغاالت العالقة 
الماضيــة  الســنوات  وتراكمــات 
رافــق يوم أمــس  ممثلو المجتمع 

بلدية الكويف السلطات  ل المدني 
الوالئية ممثلة في رئيس المجلس 
الشعبي الوالئي السيد حمزة توات 
ــس الشــعبي  وكــذا رئيــس المجل
بلديــة الكويف الســيد   ــدي ال ل ب ال

سمير بن صدة في زيارة االطالع 
ــى وضــع أصحاب االنشــغال  عل
المتعلق بالنقل المدرسي بمنطقة 
قوراي ببلدية الكويف ومناقشــته 
مع المواطنين حيــث تم التطرق 
إلى ســبب مشــكل نقــص تغطية 
لتشــخيص  المدرســي  نقــل  ال
األســباب وتحديدهــا، حيث،وبعد 
ــم تحديــد  نقــاش المســتفيض ت ال
يــات  ــد آل ســبب المشــكل وتحدي
معالجة االنشــغال المرفوع حيث 
تبين أن المشكل كان نقص النقل 
ــام األخيرة  المدرســي بالثالثة األي
لظروف تقنية وليس مشــكل دائم 
كمــا تم تداوله حســب ما وضحه 
الســكان أصحاب االنشغال . هذا 
واستغل ممثلي المجتمع المدني 
نقــل انشــغاالت باقي  الفرصــة ل
الضروريــة  المشاتي،الســيما 
منها على غرار نقص المســالك 

ــأة، أزمــة المــاء الشــروب  المهي
المشــاتي،  تعانيهــا جــل  تــي  ال
بلديــة من تغطية  نقــص حصة ال
سكنات المشــاتي بغاز البروبان 
انشــغاالت أخــرى  ــى جانــب  إل
تخص المنطقة . هذا ونوه ممثلي 
المجتمع المدني المسؤولين على 
ايالئهــم االهتمــام بمــا يرفع من 
انشــغاالت المواطنين ، الســيما 
مناطــق الظــل، كما يبــارك هذه 
بلدية التي  الخطــوة من رئيــس ال
ــم على نيتــه الصادقة في فتح  ل ت
شــراكة حقيقيــة مــع الجمعيات 
ــي المجتمــع المدني وتلم  وممثل
األول  المســؤول  اهتمــام  ــى  عل
بمعالجــة  للواليــة  المنتخــب 
انشغاالت المواطنين دون تمييز، 
وحضوره الدائم ومتابعته لكل ما 

يحدث على الساحة . 
                      هواري غريب

تبسة : منى بوعكاز
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أعلنت مالي أول أمس، عن انسحابها من جميع أجهزة 
وهيئات مجموعة دول الساحل الخمس، بما فيها القوة 
العادية  الثامنة  الدورة  انعقاد  بعدم  تنديدا  المشتركة، 
لمؤتمر المجموعة، والتي كان من المقرر أن تحتضنها 
للمجموعة  الدورية  الرئاسة  مالي  فيها  وتتولى  باماكو 

االقليمية.
و أوضح وزير اإلدارة االقليمية والالمركزية, الناطق 
في  مايغا,  الالي  عبد  العقيد  مالي,  دولة  حكومة  باسم 
,«حكومة  أن  الحكومي,  التلفزيون  عبر  بث  تصريح 
عقب  بأنه  والدولي,  الوطني  العام  الرأي  تعلم  مالي 
رؤساء  لمؤتمر  العادية  السابعة  الدورة  أشغال  انعقاد 
دول مجموعة الساحل الخمس, في 15 فيفري 2021 

أن  على  المجموعة  أعضاء  اتفق  )تشاد(,  بانجامينا 
في  للمؤتمر  العادية  الثامنة  الدورة  باماكو  تحتضن 
فيفري 2022, وعلى أن يشكل ذلك بداية لرئاسة دولة 
مالي للمجموعة«, لكن بعد مرور نحو ثالثة أشهر على 

هذا الموعد, لم يعقد االجتماع بعد.
أفريل   22 يوم  وجهها  مراسلة  آخر  »في  أضاف,  و 
ادريس  الجنرال محمد  التشادي,  الرئيس  إلى  الماضي 
والرئيس  االنتقالي,  العسكري  المجلس  رئيس  ديبي, 
الحالي مجموعة  الساحل الخمس, أبلغ الرئيس االنتقالي 
تقدم  أنه في حالة غياب  العقيد عصيمي غويتا,  لمالي 
يحتم  األمر  فإن   ,2022 مايو   15 يوم  حتى  ملموس 
المجموعة  هيئات  في  مشاركتها  تعليق  مالي  على 

الخمس, بما فيها القوة المشتركة«.
و ذكرت حكومة مالي, بأن »عدم انعقاد الدورة الثامنة 
الخمس  مجوعة  في  األعضاء  الدول  لمؤتمر  العادية 
األخرى,  للهياكل  التنظيمية  واالجتماعات  بباماكو, 
األساسية  وللنصوص  المجموعة  لقرار  انتهاكا  يشكل 

للهيئة«.
دولة  أن  ذريعة  بشدة  »ترفض  باماكو  أن  تابعت,  و 
السياسي  الوضع  إلى  استندت  المجموعة,  في  عضوة 
دول  مجموعة  رئاسة  توليها  لتعارض  لمالي  الداخلي 
قانوني  نص  أي  يوجد  ال  الواقع  في  الخمس.  الساحل 
على  بناء  عضوة  دولة  على  قيود  فرض  على  ينص 
»قررت  ذلك  إثر  وعلى  الداخلي«.  السياسي  الوضع 
حكومة مالي االنسحاب من أجهزة وهيئات المجموعة, 

بما في ذلك القوة المشتركة«.
بعض  »معارضة  أن  إلى  المالية,  الحكومة  لفتت  و 
دول مجموعة دول الساحل الخمس لتولي مالي رئاسة 
المنطقة,  دولة من خارج  يرتبط ب »مناورات  الهيئة 
في محاولة يائسة, ترمي إلى عزل مالي. وبالتالي ترى 
واستغالال,  القرار  الستقاللية  فقدانا  ذلك  في  الحكومة 
وخلال خطيرا في سيرورة عمل هياكل مجموع الخمس, 
التنفيذية,  وألمانة  المجموعة,  رؤساء  مؤتمر  فيها  بما 
برنامج  اآلن  لحد  تبن  لم  الوزراء  مجلس  وأن  خاصة 

العمل السنوي وميزانية عام 2022«.
مثل  مؤسسة  »استغالل  بـ  اسمته  ما  استنكرت  و 
مجموعة دول الساحل الخمس, التي تتمثل واليتها في 
التنمية واألمن ضمن  الوسائل لضمان ظروف  تجميع 
فضاء البلدان األعضاء, بما يتعارض بشكل أساسي مع 
مصالح بلداننا وشعوبنا التي تواجه تحديات كبيرة في 

مكافحة اإلرهاب«.
و جددت حكومة مالي, التزامها الثابت لصالح تحقيق 
العليا  للمصالح  خدمة  اإلقليميين  والتعاون  التكامل 

للشعوب اإلفريقية.
ق ـ د

مالي تعلن انسحابها 
من جميع هيئات مجموعة دول 

الساحل الخمس

بيزا  األمريكية،  الدبلوماسية  أشارت 
العاصمة  بالجزائر  أمس  أول  ويليامز، 
المالية  إلى ضرورة أن تبدي السلطات 
بنود  تطبيق  أجل  من  سياسية«  »إرادة 
عن  المنبثق  والمصالحة  السالم  اتفاق 

مسار الجزائر.
الذي  كارتر«  »مركز  ممثلة  وأكدت 
لتنفيذ  المستقل«  »المراقب  دور  يتولى 
مالي  في  والمصالحة  السالم  اتفاق 
»ال  أنه  الجزائر،  مسار  عن  المنبثق 
التوصيات  تقديم  في  االستمرار  يمكن 
ما لم تقم األطراف المعنية بتطبيق بنود 

اتفاق السالم الذي وقعت عليه«.
نشطت  التي  ويليامز  السيدة  وأوضحت 
الخارجية  الشؤون  وزارة  بمقر  ندوة 
»مركز  أن  بالخارج  الوطنية  والجالية 
كارتر« قد قدم ما يقارب مائة توصية 
من أجل تطبيق اتفاق السالم في مالي، 
إلى  مالي  االنتقالية في  السلطات  داعية 

شأنها  من  حقيقية«  »أعمال  تجسيد 
إخراج البلد من »المأزق السياسي«.

الوضع  ويليامز  بيسا  السيدة  وصفت 
على  شددت  و  ب«الحرج«  مالي  في 
ضرورة »مرافقة من المجتمع الدولي«، 
السالم  اتفاق  على  الموقعين  داعية 
والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار 
ملموسة«  »بأعمال  القيام  إلى  الجزائر 
األزمة  لتجاوز  »بالتضامن«  والتحلي 

السياسية السائدة في البالد.
إلى  األمريكية  الدبلوماسية  أشارت  كما 
الذي  الدولية  الوساطة  قيادة  دور  أن 
الثقة  يدل على  مالي  في  الجزائر  تلعبه 

التي منحتها إياها الدول األخرى.
متابعة  لجنة  رئيس  شدد  جهته،  ومن 
مالي  في  والمصالحة  السالم  اتفاق 
السفير  الجزائر،  مسار  عن  المنبثق 
بوجمعة ديلمي على ضرورة تنفيذ اتفاق 
السالم في مالي و تولي تنفيذه من قبل 

الموقعين.
وصرح قائال »لقد لعبت الجزائر كدولة 
التفاوض  في  المتمثل  دورها  مجاورة 
على هذا االتفاق. تعمل الوساطة الدولية 

ضمان  على  االتفاق  متابعة  ولجنة 
إتمام هذا االتفاق ولهذا يجب أن يتولى 

الموقعون تنفيذه«.
ق ـ د

ممثلة »مركز كارتر« الدبلوماسية األمريكية، بزيا ويليامز:

السلطات املالية مطالبة بإبداء إرادة سياسية لتطبيق
اتفاق السالم

اللبناني  رجحت مصادر لوكالة »رويترز« أن حزب هللا 
في  البرلمان،  في  أغلبيتهم  فقدوا  السياسيين،  وحلفاءه 

االنتخابات التي جرت األحد، ولم تعلن نتائجها رسميا.
مصادر   3 عن  نقلته  الذي  الترجيح  على  الوكالة  وعلقت 
من أطراف متحالفة مع حزب هللا، بالقول إن هذه النتيجة 

ستشكل ضربة كبيرة لحزب هللا، الموالي إليران.
قالت  بعد،  النتائج  كل  فرز  من  االنتهاء  يتم  لم  وبينما 
المصادر نفسها، إنه من غير المحتمل أن يحصل حزب هللا 
وحلفاؤه على أكثر من 64 مقعدا من مقاعد البرلمان، البالغ 

عددها 128 مقعدا، مشيرة إلى أنها نتائج أولية.
وفاز حزب هللا وحلفاؤه بأغلبية 71 صوتا في االنتخابات 

األخيرة، التي جرت في 2018.
عملية  تزال  ال  األصوات  فرز  كانت  أمس  يوم  حتى  و 
مستمرة في لبنان، و  ذلك منذ مساء األحد، وسط تفاوت 
في النتائج غير الرسمية، التي تصدرها األحزاب المتنافسة.
بدأ  ما  وهو  اللبنانيين،  المغتربين  أصوات  فرز  تأخر  و 
يؤثر في بعض نتائج الدوائر، خصوصا لصالح »القوات 

اللبنانية« والمجتمع المدني .
والعالمة البارزة لنتائج االنتخابات المعلن عنها، هي تراجع 
يظهر  بدأ  والذي  الثالثة،  الجنوب  دائرة  في  »حزب هللا« 
بالمئة،   41 فيها  االقتراع  نسبة  جاءت  انتخابات  في  بقوة 

بحسب الداخلية اللبنانية.
وقد حققت قوى المجتمع المدني المناهضة لعسكرة لبنان، 
الجنوب  دائرة  في  هللا«  »حزب  معقل  في  تاريخياً  تفوقا 
الثالثة بفوزها بمقعد مؤكد حتى اآلن، باإلضافة إلى غلبة 
»حزب القوات اللبنانية« على »الحزب« في معقله الثاني 
شنها  التي  الضغط  عمليات  رغم  واحد  بمقعد  بعلبك  في 

مناصروه طوال أول أمس.
ق ـ د

بوتني: المعامل البيولوجية 
األمريكية يف أوكرانيا كانت 

تطور أسلحة بيولوجية
 

المعامل  أن  بوتين،  فالديمير  الروسي،  الرئيس  أكد 
كانت  األوكرانية  األراضي  على  األمريكية  البيولوجية 

»تطور أسلحة بيولوجية بشكل أساسي«.
قمة  في  مشاركته  خالل  للرئيس  تصريح  في  ذلك  جاء 
الروسية  بالعاصمة  الجماعي«  األمن  معاهدة  »منظمة 
موسكو يوم، االثنين 16 ماي، حيث تابع بوتين أن المهمة 
البيولوجية،  المواد  »جمع  كانت  المعامل  لهذه  الرئيسية 
واألمراض  الفيروسات  انتشار  خصوصيات  ودراسة 

الخطيرة ألغراضها الخاصة«.
فترة طويلة  الخطر منذ  ناقوس  دققنا  الرئيس: »لقد  وتابع 
األمريكية  المتحدة  للواليات  البيولوجية  األنشطة  بشأن 
أنشأ  فقد  نعلم،  وكما  السوفيتي.  االتحاد  بعد  ما  فضاء  في 
البيولوجية  والمراكز  المعامل  عشرات  )البنتاغون( 
منشغلين  ليسوا  وهم  المشتركة،  منطقتنا  في  المتخصصة 
الطبية  المساعدات  وتقديم  بتطوير  األحوال  من  حال  بأي 

العملية لسكان هذه المناطق التي بدأوا فيها أنشطتهم«.
العملية  سياق  في  حصلت،  قد  روسيا  إن  بوتين  وقال 
أن  على  موثقة  أدلة  على  بأوكرانيا  الخاصة  العسكرية 
مكونات األسلحة البيولوجية قد أنشئت بشكل أساسي »في 

مناطق مجاورة لحدودنا مباشرة«.
ق ـ د

حزب اهلل اللبناين يرتاجع
يف االنتخابات اللبنانية

أفاد اإلعالم الصهيوني، بأن رئيس الوزراء 
الحكومة  طالب  بينيت،  نفتالي  اإلسرائيلي، 
بدراسة خيار هدم منازل العرب اإلسرائيليين 
المتورطين بحسب تعبيره، في عمليات ضد 

إسرائيل وترحيل عائالتهم إلى غزة.
هذا  أن  إلى  الصهيوني  اإلعالم  وأشار 
التي  الفلسطينية  الهجمات  بعد  جاء  الطلب 
أودت بحياة 19 إسرائيليا في خالل حوالي 

شهر. هذا وكشفت إذاعة الجيش اإلسرائيلي 
أوصى  ساعر،  جدعون  القضاء،  وزير  أن 
األحد، في اجتماع لمجلس الوزراء األمني، 
لهم  الذين  اإلسرائيليين  العرب  منازل  بهدم 
الهجمات، وترحيل عائالت  بتلك  أي عالقة 
الضفة  من  فيها،  الضالعين  الفلسطينيين 
الموجة  لمكافحة  غزة،  قطاع  إلى  الغربية 
األخيرة. كما أشار وزير المالية اإلسرائيلي، 

أنه  إلى  الجيش  إلذاعة  ليبرمان،  أفيغدور 
»ال شك« في أن حزبه اليميني يؤيد ترحيل 
»ما  مضيفا:  المنازل،  وهدم  الفلسطينيين 
إلى  الناس  بترحيل  قمنا  عندما  أتذكر  زلت 
واقعيا.. ذلك  كان  إذا  ما  أعرف  لبنان..ال 
كل  رؤية..ليس  أيضا  هناك  تكون  أن  يجب 
شيء هو التشريع«، وفق صحيفة جيروزاليم 
بوست. في حين أعرب أعضاء في مجلس 

الوزراء عن معارضتهم للتوصية التي يزعم 
وزير القضاء اإلسرائيلي أنها »ضرورية«. 
وأوضحت »جيروزاليم بوست« أنها »ليست 
المرة األولى التي تنظر فيها إسرائيل في مثل 
قانون  إلى »مشروع  االحتمال«، الفتة  هذا 
مماثل اقترحه حزب البيت اليهودي في عام 
على  حصل  يومها،  بينيت  برئاسة   2018
قبل  بالكنيست،  األولى  القراءة  في  الموافقة 

بعد  جديدة،  انتخابات  إلى  الدعوة  بعد  قبره 
أنه  إلى  اإلشار  تجدر  قصير«.  بوقت  ذلك 
الذي  »الليكود«  حزب  اقترح  ديسمبر،  في 
يتزعمه رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق، 
مشابه،  قانون  مشروع  نتنياهو،  بنيامين 
لكنه سقط في البرلمان حيث عارضه حزبا 

»يمينا« و«أمل جديد«.
ق ـ د

إسرائيل تفكر في هدم بيوت عرب إسرائيليين وترحيل عائالتهم إلى قطاع غزة
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سيكون العبو منتخب الجزائر على موعد 
في  نظرائهم  مع  لوجه  وجها  االلتقاء  مع 

الكاميرون، يوم 8 جوان القادم.
جمال  من  بداية  الجزائريون،  ويعيش 

محرز،  رياض  بزمالء  مرورا  بلماضي، 
الصدمة،  وقع  على  للمشجعين،  وصوال 
بعد الفشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 

2022، حتى اآلن.

وسيتواجد الخضر واألسود غير الُمروضة، 
بمناسبة  التوقيت،  الملعب وبذات  نفس  في 
ُمبارتي الجزائر ضد تانزانيا وبورندي أمام 
الكاميرون، اللتين ستُقامان في دار السالم.

وينتظر الجميع ُمشاهدة ردة فعل شخصين 
بلماضي  جمال  وهما  التحديد،  وجه  على 
إيتو  وصامويل  الجزائر،  منتخب  مدرب 
رئيس إتحاد الكرة الكاميروني، اللذين دخال 
في حرب تصريحات طيلة الفترة الماضية.
أمام  بورندي  لقاء  يقام  أن  المقرر  ومن 
يوم  التانزانية  السالم  دار  في  الكاميرون 
8 جوان  حزيران المقبل، بحلول الساعة 
المكرمة، في  بتوقيت مكة  الرابعة عصرا 
حين أن لقاء الجزائر أمام تانزانيا سينطلق 

الساعة السادسة مساء بذات اليوم.
»كاف«،  حددها  التي  للمواعيد  ونظرا 
الجزائر والكاميرون  فإن عناصر منتخبي 
أروقة  في  واحد  توقيت  في  سيتواجدون 
موعد  في  تأكيد،  بكل  السالم  دار  ملعب 

سيكون ُمثيرا دون شك.
الكاميروني  الكروي  الوسط  وعاش 
الفترة  طيلة  األعصاب  على  والجزائري، 
الماضية، بعد التظلم الجزائري ضد الحكم 
للُمباراة  إدارته  وطريقة  جاساما،  باكاري 

الفاصلة.
من  بالرفض  الجزائري  الطلب  وقوبل 
طرف الفيفا، برئاسة جياني إنفانتينو، التي 
الُمباراة،  إعادة  مساعي  على  سلبا  ردت 
في  بالتواجد  الكاميرون  أحقية  مؤكدة 

المونديال.

الرابطة  بطولة  ترتيب  رائد  بلوزداد،  شباب  سيكون 
األولى لكرة أمام فرصة سانحة لالقتراب أكثر من لقب 
موسم -2021 2022، لدى استضافته لوفاق سطيف، 
وزو،  بتيزي  القبائل  شبيبة  فيه  تستقبل  الذي  الوقت  في 
إجراء  بمناسبة  الترتيب،  مقدمة  قمة  في  الساورة  شبيبة 

مباريات تسوية الرزنامة يومي الثالثاء و االربعاء.
الشباب )مرتبة -1 57 ن( الذي نجح السبت الماضي في 
وضع حد لخمس مباريات دون فوز في كل المنافسات, 
بتغلبه على أولمبي الشلف )1-3(, سيسعى بكل جوارحه 
إلى تأكيد استفاقته أمام وفاق سطيف )8 - 43 ن( الذي 
الذهبي  المربع  من  بخروجه  اإلفريقية  التزاماته  انهى 
لرابطة أبطل إفريقيا أمام األهلي المصري )ذهابا: 0-4 

وإيابا: 2-2(.
الظفر  البلوزداديين  المبتغى, سيتعين على  لتحقيق  و 
بالنقاط الثالثة والتقدم بخطوة إضافية و حاسمة نحو 
اللقب الثالث على التوالي, وأيضا لتفادي ألي مفاجأة 
غير سارة, فيما يبحث الوفاق إلى حصد أكبر عدد من 
النقاط تقربه من »البوديوم« خاصة وأنه يتوفر على 

خمس مباريات مؤجلة
بدورها, شبيبة القبائل )2 - 51 ن(, الفائزة يوم الجمعة 
خارج ميدانها على نجم مقرة )1-2(, تستقبل تشكيلة 
الساورة )3 - 50 ن( في حوار مفتوح على  شبيبة 
كل االحتماالت. فأشبال مدينة بشار الذين تعثروا أمام 
نادي بارادو )0-1( بالعاصمة, مطالبون بالتدارك من 
بضمان  الموسم  إلنهاء  كل حظوظهم  على  اإلبقاء  أجل 

مشاركة قارية.
خارج  كثيرا  تعاني  الساورة  شبيبة  تبقى  المقابل,  في 
مواقعها, حيث لم يحصد العبو المدرب مصطفى جاليت 

سوى نقطة واحدة من خرجاتهم الثالث األخيرة.
وفيما يلي برنامج تسوية رزنامة البطولة:

الثالثاء 17 ماي  : )30ر17(: شبيبة القبائل  - 
شبيبة الساورة

األربعاء 18 ماي: )00ر16(: شباب ببلوزداد - وفاق 
سطيف

القدم  لكرة  النيجيري  االتحاد  عيّن 
مدرباً  بيسيرو  سانتوس  جوزيه  البرتغالي 
من  أسابيع  ستة  بعد  للمنتخب،  جديداً 

السابق. التدريبي  الجهاز  استقالة 
األحد  ليل  بيان  في  النيجيري  االتحاد  وقال 
العمر  من  البالغ  المدرب  تعيين  إن  االثنين 

انتظار  في  فوراً  يسري  بمفعول  عاماً   62
العقد. شروط  توقيع 

كمهاجم  لعب  الذي  بيسيرو  أن  وأضاف 
بخبرة  »يتمتع  الكروية  مسيرته  خالل 
األندية  تدريب  في  ومتنوعة  واسعة 
امتداد  على  الوطنية  والمنتخبات  الكبرى 

وهي  مختلفة،  قارات  أربع 
وأميركا  وإفريقيا  وآسيا  أوروبا 

بية«. لجنو ا
منتخب  الجديد  المدرب  وسيقود 
في  الممتازة«  »النسور 
المقبلتين  الوديتين  المباراتين 
واإلكوادور،  المكسيك  مع 
كمدرب  منصبه  ترك  بعدما 
آب/ في  فنزويال  لمنتخب 
تلقيه  لعدم  الماضي  أغسطس 

سنة. مدى  على  راتبه 
بيسيرو  إن  االتحاد  وقال 
فني  بجهاز  مدعوماً  سيكون 
الدوليين  المهاجمين  يضم 
فينيدي  السابقين  النيجيريين 
شورونمو  وإيكي  جورج 

يوسف. وساليسو 
السابق  المدرب  واستقال 
إيغوافوين  أوغوستين  للمنتخب 
آذار/مارس  في  ومساعدوه 
إلى  التأهل  في  الفشل  بعد  الماضي، 
غانا  أقصتهم  بعدما   ،2022 قطر  مونديال 

األرض. خارج  الهدف  أفضلية  بقاعدة 

سبورت بيين 

أعلن األهلي المصري، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، موقفه 
النهائي من خوض المباراة النهائية للمسابقة أمام الوداد البيضاوي المغربي 

في المغرب نهاية الشهر الحالي. 
وأصدر النادي المصري، بيانا رسميا، أكد خالله خوضه المباراة سواء أقيمت 
في المغرب أمام الوداد المغربي أو خارجه، تفعيال لمبدأ تكافؤ الفرص، وفي 
الوقت نفسه أعلن عدم تراجعه عن اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية ضد 

قرار االتحاد اإلفريقي لكرة القدم »كاف«.
وجاء في البيان إن األهلي قرر »خوض المباراة النهائية لدوري األبطال في 
أي ملعب داخل القارة اإلفريقية، انطالقا من قيمة النادي األهلي وتاريخه«.

االتحاد  مطالبة  في  المشروعة  بحقوقه  األهلي  النادي  »يتمسك  وأضاف: 
الحد  لضمان  المباراة  بإقامة  الخاصة  الضوابط  من  العديد  بتنفيذ  اإلفريقي 

األدنى من العدالة بين الفريقين المتنافسين«.
وأكد األهلي اعتزازه بعالقته الطيبة بكل األندية المغربية. وقال إنها ليست 

طرفا في األزمة، وإن موقف النادي موجه ضد الكاف فقط.
وقال صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة إفريقيا برصيد عشر مرات، 
إنه سيستمر في إقامة الدعوى لدى المحكمة الرياضية، كما سيعقد مؤتمرا 
صحفيا عقب النهائي للكشف عن كواليس قرار الكاف »والذي ال يتسق مع 

قواعد اللعب النظيف«.
وكان األهلي فاز باللقب العام الماضي بعد التفوق على كايزر تشيفز الجنوب 

إفريقي في مباراة نهائية أقيمت أيضا في المغرب.
اإلفريقي  االتحاد  قرار  على  الماضية  األيام  في  األهلي  واعترض 
»كاف« المتأخر بإقامة النهائي في المغرب أمام الوداد البيضاوي المغربي، 

وطالب بإقامته في ملعب محايد من أجل تكافؤ الفرص.
مايو   30 يوم  المباراة  بإقامة  بموقفه  »كاف«  تمسك  االحتجاجات  ورغم 
الجاري في المغرب، وبرر أنه تلقى طلبين في وقت سابق باستضافة النهائي 

من المغرب والسنغال، بينما لم تطلب مصر التنظيم.
روسيا اليوم

األهلي المصري يحسم قراره 
بشأن خوض نهائي دوري أبطال 
إفريقيا على األراضي المغربية

بيسيرو مدربًا جديدًا للمنتخب 
النيجيري

بطولة الرابطة األولى : الرائد لالقتراب 
من اللقب و الساورة في خطر بتيزي وزو

 ...  أخبــار محرتفينا 

ليفربول  مدرب  كلوب  يورغن  األلماني  تحدث 
وقلب  صالح  محمد  المصري  نجمه  لياقة  عن 
عشية  دايك،  فان  فيرجيل  الهولندي  دفاعه 
اإلنجليزي  الدوري  في  ساوثهامبتون  مواجهة 

القدم.  لكرة 
صالح  بينهم  ومن  المصابين  عن  كلوب  وقال 
ملعب  مواجهة  من  خرجا  اللذان  دايك  وفان 
إلى  وصلنا  أن  »منذ  تشيلسي:  أمام  ويمبلي 
ليفربول كنا متعبين وانتقلنا مباشرة بعد ذلك إلى 
التالي  اليوم  »صباح  مضيفا:  ساوثهامبتون«. 
التحليلية  اجتماعاتنا  عقدنا   ،10:30 الساعة  في 
في ساوثهامبتون، سنقوم بعمل فحص طبي لكل 
ضد  المشاركة  من  موقفهم  لمعرفة  المصابين 
فرقا  أحدثت  إضافية  دقيقة   30 ساوثهامبتون، 
كبيرا«. وأوضح: »هؤالء الالعبون ظلوا جميعا 
الوقت،  من  طويلة  لفترة  الصحيح  المسار  على 
استثنائية،  المجموعة  خلقتها  التي  واألجواء 
)كأس  الموسم  هذا  المسابقتين  بهاتين  فزنا  ولهذا 

االتحاد - كأس الرابطة(«.
ويواجه ليفربول ساوثهامبتون غدا الثالثاء ضمن 
37 من الدوري اإلنجليزي الممتاز، في  الجولة 
تشيلسي  لمواجهة  األحد،  يوم  من  مؤجلة  مباراة 
السبت  أقيمت  والتي  االتحاد   كأس  نهائي  في 
الترجيح. الفريق األحمر بركالت  وانتهت بفوز 

ليحتفظ  الفوز  تحقيق  على »الريدز«  ويتعين 
على  واإلبقاء  البريميرليغ،  بلقب  التتويج  بأمل 
بعد  إنجلترا،  في  تاريخية  رباعية  بتحقيق  آماله 
المحلية،  والكأس  الرابطة  كأس  لقبي  إحرازه 
حيث  أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  بلغ  أنه  علما 
يالقي ريال مدريد اإلسباني في 28 مايو الحالي 

في باريس.
وكاالت

محرز ينافس عىل 
جائزة أفضل العب يف 

مانشسرت سيتي

تشافي راٍض عما حققه برشلونة
اعترف تشافي إيرنانديث مدرب برشلونة، برغبته في تحقيق األلقاب رفقة الفريق منذ الموسم 

األول معه كمدرب.
مؤكداً سعادته بالتأهل إلى دوري األبطال، وموضحاً في الوقت ذاته أن إنهاء الدوري في مركز 

الوصافة يعتبر إنجازاً بالنظر إلى األوضاع السيئة التي كان يمر بها النادي قبل وصوله.

سيميوني يؤكد بقاءه مدربًا ألتلتيكو
أكد المدرب األرجنتيني دييغو سيميوني بقاءه على رأس الدفة الفنية ألتلتيكو مدريد الموسم المقبل.
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مباراة فريقه أمام إشبيلية لحساب الجولة ما قبل 
األخيرة من الدوري، وأثنى سيميوني على األوروغوياني لويس سواريز مؤكداً جودته الكبيرة 

كالعب، ومشيداً في اآلن ذاته بالقرارات التي اتخذها النادي بشأن السماح له بالمغادرة.

رابطة الليغا تعلن عن مواعيد مباريات الجولة األخيرة
أعلنت رابطة الدوري اإلسباني عن توقيت مباريات الجولة الثامنة والثالثين واألخيرة هذا الموسم.
من  بيتيس  ريال  أمام  المقبل  الجمعة  يوم  األخيرة  مباراته  اللقب  مدريد حامل  ريال  وسيخوض 
أوروبا،  أبطال  لنهائي دوري  االستعداد  فترة ممكنة من  بأطول  الملكي  الفريق  أن يحظى  أجل 
الثاني  يوم  فياريال  أمام  للموسم  الختامية  المباراة  الثاني برشلونة  المركز  فيما يخوض صاحب 
والعشرين من مايو وهو ذات اليوم الذي سيشهد مباراة ريال سوسييداد وأتليتيكو مدريد ومواجهة 

إشبيلية وأتليتيك بيلباو.

بن زيمة يحصد جائزة  أحسن 
العب فرنسي في الخارج 

حصد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد اإلسباني جائزة أفضل العب فرنسي بالدوريات األجنبية، 
مساء األحد، المقدمة من االتحاد الفرنسي لكرة القدم. 

وفاز بنزيما بالجائزة للعام الثالث على التوالي، متفوقا على كل من عثمان ديمبلي )برشلونة(، وثيو 
هرنانديز ومايك مينان )ميالن(، ونجولو كانتي )تشيلسي(.

الدوري  بلقب  للفوز  الملكي  الفريق  الحالي، وقاد  الموسم  بنزيما بقميص ريال مدريد في  وتألق 
اإلسباني والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخاض بنزيما 44 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الحالي، ونجح النجم الفرنسي في تسجيل 
44 هدفا، كما قدم 15 تمريرة حاسمة خالل مباريات الفريق اإلسباني.

ويتصدر النجم الفرنسي قائمة هدافي الدوري اإلسباني برصيد 27 هدفا، كما يتقدم قائمة هدافي 
دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا.  

سان  باريس  العب  دوناروما،  جيانلويجي  اإليطالي  فاز  كما 
جيرمان، بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الفرنسي، 

هذا الموسم.
ونال جائزة أفضل مدير فني في الليغ وان، برونو جينيسيو، 

مدرب فريق رين.
كما فاز ويليام صليبة مدافع أولمبيك مارسيليا، بجائزة أفضل 
2022- الحالي  للموسم  الفرنسي  الدوري  في  شاب  العب 

.2021
وكاالت

دماء جديدة يف التشكيلة وعودة زرقان 
وعمورة واردة 

ياسين عدلي 
وبالل براهيمي 

قديلتحقان 
بـ » الخضر«

 
قيام   ، الوطني  للمنتخب  المقبلة  الفترة  تشهد 
في  جديدة  دماء  بضخ  بلماضي،  جمال  المدرب 

. تشكيلته
ياسين  أن   فرنسية  صحفية  مصادر  وأفادت 
»نيس  براهيمي  وبالل  الفرنسي«  »بوردو  عدلي 
موافقتهما  حالة  في  بالخضر  سيلتحقان  الفرنسي«،  

الرياضية. جنسيتهما  تغيير  على 
بعد  لتشكيلته،  الثنائي  إعادة  بلماضي  ينوي  كما 
»شارل  زرقان  آدم  وهما  أوروبا،  في  تألقهما 
»لوجانو  عمورة  األمين  ومحمد  البلجيكي«  لوروا 

لسوسيري«. ا
جديدة  ركائزوأسماء  العبين  على  بلماضي  ويراهن 
والتأكيد  بقوة  ديفوار  كوت  كان  تصفيات  لدخول 
بينكبار  الجزائري  الوطني  المنتخب  مكانة  أن 
ظلم  بسبب  كان  قطر  عنمونديال  وأنالغياب  العالم 

مفضوح. تحكيمي 
الدين تاج 

ليفربول يقيم إصابتي 
صالح وفان دايك

مبابي يفجر المفاجأة : »لقد 
حسمت قراري«

فجر كيليان مبابي، مهاجم باريس سان 
جيرمان، قنبلة مدوية بعد تسلمه جائزة 
الفرنسي،  الدوري  في  العب  أفضل 

مساء أمس األحد. 
التتويج  منصة  على  مبابي  وقال 
الخطأ منذ  ارتكبت هذا  بالجائزة: »لقد 
ثالث سنوات عندما قمت باستغالل حفل 

الرابطة في الحديث عن مستقبلي«.
الحفل،  في  أشارك  أن  »أريد  مضيفا: 
والكبرياء،  المجد  إلى  أسعى  وال 
سيعرف الجميع في أقرب وقت ممكن، 
حسمته  لقد  نعم  قراري،  حسمت  لقد 

تقريبا«.
وصرح كيليان مبابي خالل تسلمه جائزة بحفل الرابطة الفرنسية، بأنه يريد تحمل 
مسؤوليات أكبر، مما أثار الجدل حول إمكانية استمراره مع الفريق الباريسي. 
في  الصحفيين  أبلغ  مبابي  كيليان  أن  كارلو«،  مونت  »راديو  شبكة  وكشفت 
المنطقة المخصصة لإلعالم بعد الحفل، أنه سيعلن عن قراره خالل 13 يوما، 

أو بالتحديد قبل التجمع القادم لمنتخب فرنسا في 28 مايو المقبل.
وفاز مبابي، بجائزة أفضل العب في الدوري الفرنسي هذا الموسم وذلك للمرة 

الثالثة على التوالي.
وتفوق مهاجم بي إس جي على منافسيه وسام بن يدر )موناكو(، لوكاس باكيتا 

)أولمبيك ليون(، ديمتري باييه )مارسيليا(.
وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع النادي الباريسي في 30 يونيو المقبل، وارتبط 

اسمه باحتمالية الرحيل إلى ريال مدريد.
وكاالت

أعلن نادي مانشستر سيتي، أمس  اإلثنين، 
لجائزة  للمرشحين  المختصرة  القائمة  عن 

أفضل العب بالفريق في الموسم الجاري.
على  الرسمي  حسابه  عبر  النادي  وأوضح 
»تويتر« أن القائمة النهائية للمرشحين تضم 
الثالثي، رياض محرز، وكيفن دي بروين، 

وبرناردو سيلفا.
محارب  تألق  بعد  الترشح،  هذا  ويأتي 
يحتل  حيث  الموسم،  هذا  الالفت  الصحراء 
الجاري  الموسم  في  الفريق  هدافي  صدارة 
و9  هدفا،   24 برصيد  المسابقات،  كل  في 
 تمريرات حاسمة، وذلك خالل 46 مباراة.
أمام  الباب  اإلنجليزي  النادي  وفتح 
أفضل  واختيار  للتصويت  جماهير 
الجاري. الموسم  في  الفريق  في   العب 
من  قريبا  بات  سيتي  مانشستر  أن  يذكر 
حصد لقب الدوري اإلنجليزي هذا الموسم، 
نقطة   90 برصيد   الترتيب  يتصدر  حيث 

قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

يلقى اهتمام ليفركوزن، 
بيتيس وبنفيكا .. نادي 

فالفيك يمنح ”أحمد طوبة” 
الضوء األخرض لمغادرة الفريق

مدافعه  لبيع  استعداده  فالفيك  نادي  أبدى 
الدولي الجزائري أحمد توبة عند فتح سوق 
صحفية  لتقارير  وفقا  الصيفية  االنتقاالت 

هولندية.
المدير  موسيلفيلد،  فان  فرانك  وكشف 
الرياضي لنادي فالفيك، بأن إداراته ُمستعدة 
الدوري  كبار  ألحد  توبة  أحمد  عقد  لبيع 
الهولندي لالستفادة من ثمنه وتعزيز صفوف 
“إي. لشبكة  موسيلفيلد  فان  وقال  الفريق. 
“توبة  الهولندية:  نسختها  في  أس.بي.أن” 
تطور كثيرا في فترة وجيزة، حسب وجهة 
نظري هو يمتلك اإلمكانيات للعب في أحد 
األولى  الثالثة  المراكز  احتلت  التي  األندية 
بالخيار  “سنقوم  وأضاف:  الدوري”،  في 
وفي  أيضا،  ولتوبة  لفريقنا  بالنسبة  األمثل 
حالة ما وصلنا عرض مالي ُمحترم بشأنه، 

فإننا سنقوم بدراسته”.
عدة  في  اللعب  على  القدرة  توبة  ويملك 
مراكز، حيث يتقن الالعب اليساري اللعب 
وسط  في  أو  أيسر  وظهير  دفاع  كقلب 
التي  المعطيات  وهي  المدافع،  الميدان 
من  الهولندي  فينورد  نادي  إدارة  أغرت 
الفريق  صفوف  إلى  ضمه  محاولة  أجل 
اعرب  الذي  أمستردام  أجاكس  الى  إضافة 
الالعب. ضم  في  رغبته  سابق  وقت   في 
ترغب  أندية  أربعة  هناك  وتتواجد 
نادي  مقدمتها  توبة،  أحمد  ضم  في 
بيتيس  ريال  األلماني،  ليفركوزن  باير 
أثينا  وأيك  البرتغالي،  بنفيكا  اإلسباني، 
أولمبيك  نادي  كان  وقٍت  في  اليوناني، 
بالالعب  اهتماًما  أبدى  الفرنسي  ليون 
الماضية. الشتوية  االنتقاالت  فترة   خالل 
نادي  مع  بعقد  الجزائري  الدولي  ويرتبط 
دفع  ما   ،2023 عام  صيف  ينتهي  فالفيك 
األخضر  الضوء  منحه  إلى  فريقه  إدارة 
من  ماليًّا  تستفيد  حتى  الصيف  هذا  للرحيل 
صفقة انتقاله، وخاض أحمد توبة 27 مباراًة 
تمريرًة  خاللها  قّدم  الموسم  هذا  فالفيك  مع 

حاسمًة واحدًة.
جمعها :تاج الدين

مالل مهدد بالسجن 
لفترة طويلة

مثل شريف مالل، رئيس مجلس إدارة شبيبة القبائل السابق، أمام قاضي التحقيق بمحكمة تيزي وزو، اليوم 
اإلثنين، كمتهم رئيسي في عدة قضايا.

العام،  بالنظام  بالقتل، ومحاولة اإلخالل  التهديد  ويواجه مالل تهما عديدة تخص التحريض على العنف، 
ارتكبها خالل فترة إزاحته من رئاسة النادي القبائلي العريق.

حضر الجلسة، أعضاء من مجلس إدارة نادي شبيبة القبائل السابق، وأحد مناصري الفريق، بصفتهم معنيين 
بالقضية.

ويملك قاضي التحقيق لمحكمة تيزي وزو، تسجيال صوتيا لشريف مالل يثبت تورطه في القضايا المتهم 
بها، ما يجعله مهددا بالسجن لفترة طويلة.

يذكر أنه تم إقالة مالل من على رأس شبيبة القبائل، مارس/آذار من العام الماضي، بعد فترة مد وجزر 
عاشها النادي تحت إدارته.



عين على الرياضة

اللقب  حامل  ميلووكي باكس  خسر 
سيلتيكس  بوسطن  أمام   4-3
السلة األميركي  كرة  دوري  ليودع 
ثقيلة  هزيمة  NBA بعد  للمحترفين 

81-109 في المباراة السابعة.
ميامي  لمواجهة  سيلتيكس  وتأهل 
هيت في نهائي الشرق وهي السلسلة 

التي تنطلق يوم الثالثاء المقبل.  
يانيس  اليوناني  أن  ورغم 
في  العب  أفضل  أنتيتوكونمبو، 

ساهم  الماضي،  الموسم  نهائيات 
وتسع  متابعة   20 نقطة،  بـ25 
تكن  لم  أنها  إال  حاسمة،  تمريرات 
المسار  على  فريقه  إلبقاء  كافية 

الصحيح للدفاع عن لقبه.
وقال العمالق بعد الخروج »الخسارة 
تؤلم ولكن آمل أن تحّفزنا...أنا فخور 
بذلوه.  الذي  وبالمجهود  بالشباب 

كانت لدينا فرص للفوز«.
التدريب  معاودة  »أريد  وتابع 

في  الجوانب  بعض  وتحسين 
جيدة  أكون بصحة  أن  وآمل  أدائي، 
في  العاشر  بموسمي  أستمتع  وأن 

الدوري«.
الرميات  عن  مميًزا  بوسطن  وكان 
الثالثية محرًزا 22 من 55 محاولة، 
بينها سبع لغرانت وليامس الذي أنهى 
اللقاء مع 27 نقطة، مقابل أربع فقط 

لميلووكي من 33.
بخمس  تايتوم  جايسون  ساهم  كما 

المباراة  إلنهاء  طريقه  في  ثالثيات 
بايتون  أضاف  فيما  نقطة،   23 مع 
مقاعد  من  ثالثيات  أربع  بريتشارد 

البدالء من أصل 14 نقطة.
جروي  ساهم  باكس،  جانب  من 
 15 مقابل  نقطة  بـ21  هوليداي 
 10 أضاف  الذي  لوبيز  لبروك 

متابعات.
وكشف مدرب سلتيكس إيكي أودوكا 
بشراسة  للتسديد  وليامس  شّجع  أنه 
من  »قلل  باكس  أن  معتبًرا  أكبر، 
احترام« الالعب بعدم فرض رقابة 

مشددة عليه.
له  »قلت  الفوز  بعد  أودوكا  قال 
من  يقللون  هم  بحرية.  يلعب  أن 
المباريات  من  أكثر  الليلة  احترامك 

السابقة في السلسلة«.
فيما أكد وليامس أنه كان سعيًدا جًدا 
إلعب  رّدد  »الجميع  التحدي  بقبول 
قلت  لذا  التسديد  في  استمر  بحرية، 
ذلك،  يشجعون  هم  حسًنا،  لنفسي 
ممتًعا،  االمر  كان  أستفيد.  أن  يجب 

كان من الرائع أن نحصد الفوز«.
مايك  ميلووكي  مدرب  يقدم  ولم 
مقًرا  للخسارة  حجة  أي  بودنهولزر 
االفضل  الفريق  كان  بوسطن  أن 
أكون  أن  يمكنني  »ال  السلسلة  في 
أكثر فخًرا بالفريق. حققنا العديد من 
النجاحات سوًيا ولكن اليوم اصطدمنا 

بالحائط وكانت نهايتنا«.

الثالثاء 17 ماي 2022 م
الموافق لـ 16 شوال 1443 هـ
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تنس

الدوري األمريكي للمحرتفني 

بوسطن سيلتيكس يقيص ميلووكي باكس
ويتأهل لنهايئ الرشق

"وادا" تعلن موقفها من قضية 
نجمة الزتحلق الفني عىل الجليد 

الروسية فالييفا

أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات »وادا«، االثنين، أنها لن تناقش 
فالييفا والتي تم  الجليد الروسية كاميال  الفني على  التزحلق  قضية نجمة 

اتهامها بتعاطي مواد محظورة. 
لمكافحة  الوكالة الدولية  مؤسسي  ومجلس  التنفيذية  اللجنة  تعتزم  وال 
القاهرة يومي 18 و 19 مايو  المنشطات WADA، التي ستجتمع في 
مناقشة قضية الالعبة الروسية، المشتبه بها في انتهاكها لقواعد مكافحة 

المنشطات.
وقال الممثل اإلعالمي عن المنظمة الدولية، إن قضية فالييفا البالغة 16 
عاما هي من مسؤولية الهيئة ذات العالقة، أي »روسادا« )وكالة مكافحة 

المنشطات الروسية(.
كما ذكرت وكالة تاس سابقا، أن »وادا« تتنوقع أن تكمل الوكالة الروسية 
مكافحة  لقواعد  محتمل  انتهاك  قضية  في  تحقيقاتها  المنشطات  لمكافحة 

المنشطات من قبل فالييفا بحلول 8 أوت
وكانت فالييفا، خطفت األضواء في منافسات الفرق في األلعاب األولمبية 
فبراير   20 وحتى   4 من  الفترة  خالل  بكين  استضافتها  التي  الشتوية 
للتزحلق  االختياري  البرنامج  في  الحركية  لجملتها  أدائها  الماضي، عند 
على الجليد، حيث نفذت بنجاح وألول مرة في تاريخ األولمبياد، قفزة مع 

أربع دورات في الهواء.
وبأدائها الرائع هذا أحرزت فالييفا المركز األول في البرنامج االختياري 

برصيد 178.92 نقطة، لتقود الفريق الروسي لحصد الميدالية الذهبية.
الدولية  االختبارات  وكالة  أعلنت  هذا،  التاريخي  فالييفا  إنجاز  وبعد 
واحدة  عينة  في  المحظور  »تريميتازيدين«  عقار  على  العثور   )ITA(
 25 في  »روسادا«  الروسية  المنشطات  مكافحة  وكالة  أخذتها  لفالييفا 
ديسمبر 2021. وطالب االتحاد الدولي للتزلج والوكالة الدولية لمكافحة 
المنشطات واللجنة األولمبية الدولية، بإيقاف فالييفا واستبعادها من أولمبياد 
بكين، لكن محكمة التحكيم الرياضية لم تستجب لهذه المطالب وسمحت 

للبطلة الروسية بمواصلة مشاركتها في أولمبياد بكين.
وشاركت النجمة الروسية في منافسات الفردي للتزحلق على الجليد لكنها 

اكتفت بالمركز الرابع.
وكالة تاس الروسية

أعلى  جابر  أنس  التونسية  باتت 
رابطة  تصنيف  في  عربية  العبة 
بعد  للتنس،   WTA المحترفات 
المركز  إلى  االثنين  ارتقائها 
في  مسيرتها  في  األفضل  الـ6، 
أعقاب وصولها األحد إلى نهائي 

دورة روما. 
دخلت  عربية  أول  جابر،  وتقدم 
في  األوليات  العشر  الئحة 
العام  هذا  الماضي،  العام  العالم 
أن  بعد  وذلك  مميزة،  مستويات 
بلقب  أيام  عشرة  منذ  توجت 
في  األكبر  لأللف،  مدريد  دورة 
برمنغهام  بعد  والثاني  مسيرتها 

الماضي. العام  االنجليزية 
دورة  نهائي  إلى  األحد  ووصلت 
روما الذي خسرته ضد المصنفة 
إيغا  البولندية  عالميا  أولى 
إلى  شاق  مشوار  بعد  شفيونتيك 

القمة. المباراة 
العام  هذا  بلغت  أن  لها  وسبق 
تشارلستون  دورة  نهائي 

بليندا  السويسرية  ضد  خسرته  األمريكية 
. بنتشيتش

مؤخرا،  تقدمها  التي  المستويات  على  وعطفا 
ستكون جابر )27 عاما( من أبرز المرشحات 
ثانية  غاروس،  روالن  بطولة  نهائي  لبلوغ 
في  تنطلق  التي  الكبرى،  األربع  البطوالت 

الحالي. مايو   22
على  السادس  المركز  إلى  التونسية  وتقدمت 
التي  بليشكوفا  كارولينا  التشيكية  حساب 
أيضا  تقدمت  فيما  الثامن،  إلى  تراجعت 
إلى  مركزا  سابالينكا  أرينا  البيالروسية 
قائمة  على  الثالثة  التغييرات  في  السابع، 

األوليات. العشر 

لقبها  بعد  السرب  خارج  شفيونتيك  وتغرد 
دورات  في  منها  أربعة  العام،  هذا  الخامس 

وميامي. ويليز  وإنديان  الدوحة  بعد  األلف 
نوفاك  الصربي  يتمسك  الرجال،  ولدى 
األحد  حقق  أن  بعد  بالصدارة  دجوكوفيتش 
للماسترز  روما  دورة  في  السادس  لقبه 
ستيفانوس  اليوناني  على  النهائي  في  بفوزه 
لقبه  للدفاع عن  أنه جاهز  تسيتسيباس، مؤكدا 

في روالن غاروس.
الرابع  المركز  الى  جهته  من  اليوناني  وتقّدم 
الذي  نادال  رافائيل  اإلسباني  حساب  على 
بعد  روما  في  النهائي  ثمن  الدور  من  خرج 
معاناته من إصابة في القدم في المباراة التي 
دينيس شابوفالوف وسط  الكندي  خسرها ضد 

التي  المفتوحة  ترقب لجهوزيته لفرنسا 
13 مرة )رقم قياسي(. لقبها  أحرز 
األوائل: العشرة  الالعبين  تصنيف 

دجوكوفيتش  نوفاك  الصربي   -  1
نقطة  8660

7980 2 - الروسي دانييل مدفيديف 
زفيريف  ألكسندر  األلماني   -  3

7200
تسيتسيباس  ستيفانوس  اليوناني   -  4

)+1( 6170
 5525 نادال  رافائيل  اإلسباني   -  5

)-1(
ألكاراس  كارلوس  اإلسباني   -  6

4770
3945 7 - الروسي أندري روبليف 

 3940 رود  كاسبر  النرويجي   -  8
)+2(

أوجيه-ألياسيم  فيليكس  الكندي   -  9
3850

بيريتيني  ماتيو  اإليطالي   -  10
)-2( 3805

األوليات: العشر  الالعبات  تصنيف 
7061 إيغا شفيونتيك  البولندية   -  1

4911 كرايتشيكوفا  باربورا  التشيكية   -  2
4770 3 - اإلسبانية باوال بادوسا 

4726 اليونانية ماريا ساّكاري   - 4
4446 أنيت كونتافيت  5 - اإلستونية 
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أ ف ب

التونسية أنس جابر تحقق أعلى تصنيف 
لالعبة عربية

مقاطعة  على  يشجع  ال  أنه  دجوكوفيتش،  نوفاك  الصربي،  التنس  نجم  أكد 
خلفية  على  التنس،  في  الكبرى  األربع  البطوالت  ثالثة  ويمبلدون،  بطولة 

إقصاء الالعبين الروس والبيالروس من نسخة هذا العام. 
الالعبين  إقصاء  لقرار  معارضته  أعلن  عالميا  أول  أن المصنف  ورغم 
أن  الصربي  اعتبر  بـ«الجنوني«،  الماضي  الشهر  إياه  واصفا  الروس، 

»المقاطعة عدوانية جدا، برأيي هناك حلول أفضل يمكننا الوصول إليها«
السادس  بلقبه  تتويجه  بعد  الصحفي  المؤتمر  خالل  »دجوكر«  يحدد  ولم 
ستيفانوس  اليوناني  على  فوزه  إثر  األحد،  يوم  للماسترز،  روما  دورة  في 
يوافق على  أنه ال  ولكنه كرر  بها،  يفكر  التي  الحلول  ما هي  تسيتسيباس، 
من  استبعادهم  تم  إذا  الرياضة،  يمارسون  »الرياضيون  قائال:  المقاطعة، 

الرياضة لمجرد أنهم ينتمون إلى بلد معين، فهذا قرار سيء«.
مع  الحوار  من  القليل  إلى  بحاجة  :«نحن  كبيرا  لقبا  بـ20  المتوج  وتابع 
قبل عشر سنوات، وال  مثلما كنت  المناقشات  في  أشارك  أنا ال  ويمبلدون. 

أتحدث مع )منظمي( ويمبلدون، ولكن قيل لي إنهم صارمون للغاية«.
وأعلن منظمو البطولة االنجليزية في 20 أبريل الفائت عن إقصاء الالعبين 
الروس والبيالروس من نسخة هذا العام التي تقام بين 27 يونيو والعاشر من 

يوليو، وذلك بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وانتقدت رابطتا الالعبين المحترفين »ايه تي بي« والمحترفات »دبيلو تي 

ايه« هذا القرار بشدة.
أ ف ب

على خلفية إقصاء الروس.. 
دجوكوفيتش ال يشجع مقاطعة 

بطولة ويمبلدون



للحمايـة  العامـة  المديريـة  أطلقـت 
المدنيـة أمـس االثنيـن، حملـة وطنية 
األخطـار  مـن  والتحسـيس  للوقايـة 
االصطيـاف  بموسـم  المتعلقـة 
فـي  جـاء  مـا  حسـب  واالسـتجمام، 

المديريـة. ذات  عـن  بيـان 
وأوضـح نفـس المصـدر أنـه، و"فـي 
اصطيـاف  لموسـم  التحضيـر  إطـار 
حرائـق  مكافحـة  وحملـة   2022
بهـا،  المرتبطـة  واألخطـار  الغابـات 
للحملـة  الرسـمي  اإلطـاق  سـيتم 
مـن  والتحسـيس  للوقايـة  الوطنيـة 
األخطـار المتعلقة بموسـم االصطياف 
واليـات  مـن  وتكـون  واالسـتجمام، 
وتيـارت". أهـراس وسـطيف  سـوق 
تتمحـور هـذه الحملـة، التـي ستسـتمر 
حـول  االصطيـاف،  موسـم  طـوال 
مواضيـع تخـص "الوقايـة مـن أخطار 
المجمعـات  فـي  والغـرق  البحـر 
حرائـق  مـن  والوقايـة  المائيـة 
الزراعيـة  والمحاصيـل  الغابـات 
والتسـمم العقربـي وحـوادث المـرور 

الغذائيـة". والتسـممات 
"المواطنيـن  المبـادرة  وتسـتهدف 
بصفـة عامـة واألطفـال بصفـة خاصة 
بالمعلومـات  إفادتهـم  حيـث  مـن 
الضروريـة  الوقائيـة  والتدابيـر 
للتقليـل مـن األخطـار المتعلقة بموسـم 
االصطيـاف واالسـتجمام وعلـى وجـه 
الخصـوص األخطـار المتعلقـة بالبحر 

المائيـة". والمجمعـات 
سـطرت  الغـرض،  هـذا  ولتحقيـق 
"ثريـا  برنامجـا  المدنيـة  الحمايـة 
مـع  بالتنسـيق  وذلـك  ومتنوعـا"، 
فـي  والمتدخليـن  الفاعليـن  مختلـف 
تسـيير موسـم االصطيـاف على غرار 
قطاعـات السـياحة والغابـات والتجارة 
للسـدود  الوطنيـة  والوكالـة  والفالحـة 

والجمعيـات. والرياضـة  والشـباب 
فـي  المبرمجـة  النشـاطات  وسـتوجه 
هـذا السـياق من أجل "تعميـم النصائح 
األخطـار  مـن  الوقائيـة  واإلرشـادات 
لغـرس  بموسـم االصطيـاف  المتعلقـة 
ثقافـة وقائيـة لـدى المواطنين بإشـراك 
معهـا  التعامـل  كيفيـة  فـي  األوليـاء 

التقليـل مـن حدتهـا". أو  لتجنبهـا 
وحسـب نفـس المصـدر، فقـد أسـدى 
الحمايـة  لجهـاز  العـام  المديـر 
القطـاع  لمـدراء  تعليمـات  المدنيـة، 
"تكثيـف  أجـل  مـن  الواليـات  عبـر 
الوقائيـة  التحسيسـية  الحمـالت 
حمايـة  إلـى  الراميـة  الجواريـة 
ووقايـة المحاصيـل، السـيما واحـات 
مسـتغلي  توعيـة  بغـرض  النخيـل، 
بمخاطـر  الفالحيـة  المسـاحات  تلـك 
الحرائـق، مـع وضـع وسـائل التدخل 
كتدابيـر  المتنقلـة  األرتـال  خاصـة 
إلـى  لمرافقتهـم  احترازيـة  وقائيـة 

الحصـاد". موسـم  نهايـة  غايـة 
للحمايـة  العامـة  المديريـة  وكشـفت 
النشـاطات  أبـرز  عـن  المدنيـة 
المبرمجـة ضمـن حملتهـا التحسيسـية 
الوسـط  علـى  "سـتركز"  والتـي 
ومعاهـد  والجامعـي  المدرسـي 
الشـباب،  ودور  المهنـي  التكويـن 
محليـة  تحسيسـية  قوافـل  تنظيـم  مـع 
خاصـة  المدنـي،  المجتمـع  بإشـراك 

القـرى. لجـان 
الخصـوص  هـذا  فـي  وسـيتم 
لفائـدة  تحسيسـي  جهـاز  "وضـع 
موسـم  بدايـة  فـي  خاصـة  الفالحيـن 
حصـص  تنشـيط  مـع  الحصـاد 
دور  حـول  وتلفزيـة  محليـة  إذاعيـة 
األخطـار  مـن  والتحسـيس  الوقايـة 
المتعلقـة بموسـم االصطيـاف وحـول 
يعتبـر  الـذي  الجماعـي  اإلسـعاف 

فـي  للمواطـن  األولـى  المسـاهمة 
وقـوع  حالـة  فـي  بالضحايـا  التكفـل 

لحـوادث". ا
مفتوحـة  أبـواب  تنظيـم  سـيتم  كمـا 
وحـدات  مختلـف  مسـتوى  علـى 
الحمايـة المدنيـة لفائـدة التالميـذ مـن 
أجـل "توعيتهـم بضـرورة المحافظـة 
وأهميتهـا،  الغابيـة  المسـاحات  علـى 
إلـى جانـب وضـع مرافقـة إعالميـة 
للمديريـة  الرسـمي  الموقـع  عبـر 
ومختلـف  المدنيـة  للحمايـة  العامـة 
التواصـل  مواقـع  علـى  صفحاتهـا 
المديريـات  وصفحـات  اإلجتماعـي 
نصيـة  رسـائل  وإرسـال  الوالئيـة، 
مشـتركي  لفائـدة  تحسيسـية  قصيـرة 
الثـالث". النقـال  الهاتـف  متعاملـي 
"إنشـاء  الغـرض،  لـذات  وسـيتم 
ومطويـات  ومضـات  وتصميـم 
األخطـار  مختلـف  تشـرح  تحسيسـية 
مـع  االصطيـاف  بموسـم  المتعلقـة 
جواريـة  توعويـة  حمـالت  تنظيـم 
علـى مسـتوى المسـاجد وهـي العملية 

فعليـا". انطلقـت  التـي 
ويتضمـن برنامـج الحملة التحسيسـية 
"مسـابقات يتضمن شـعارها األخطار 

االصطيـاف  بموسـم  المتعلقـة 
واالسـتجمام علـى مسـتوى المخيمات 

الصيفيـة".
بيانهـا  فـي  المديريـة  وعـادت 
خـالل  تدخالتهـا  بحصيلـة  للتذكيـر 
 ,2021 لسـنة  االصطيـاف  موسـم 
مـن  تدخـل   39727 سـجلت  أيـن 
حـادث   21715 ب  التكفـل  أجـل 
مـرور أدت إلـى وفـاة 647 شـخص 
وإصابـة 27620 آخـر، إلـى جانـب 
تسـجيل  مـع  حريـق   9052 إخمـاد 
خسـائر قـدرت بــ 100000 هكتـار 

النباتـي. الغطـاء  مـن 
بجهـاز  يتعلـق  فيمـا  سـجلت  كمـا 
واالسـتجمام  الشـواطئ  حراسـة 
مسـتوى  علـى  تدخـل   36915
مـع  للسـباحة  المسـموحة  الشـواطئ 
غـرق  مـن  شـخص   25855 إنقـاذ 
وفـاة،  حالـة   95 وتسـجيل  حقيقـي 
الشـواطئ  فـي  وفـاة   53 منهـا 
الشـواطئ  فـي  و42  الممنوعـة 
 20 بينهـم  مـن  للسـباحة  المسـموحة 
الحراسـة  حالـة وفـاة خـارج أوقـات 
فـي  متوفييـن  شـخص   84 وكـذا 

المائيـة. المجمعـات 

15عين على المجتمع

 

الثالثاء 17 ماي  2022 م
الموافق لـ 16 شوال 1443 هـ

... متفرقات ... المديرية العامة للحماية المدنية تطلق حملة وطنية 
المجموعة اإلقليمية للدرك للوقاية من أخطار موسم االصطياف

الوطني بميلة توقف شخصني 
وتسرتجع مرسوقات

ــراد الفرقــة  n    تمكــن أف
ــي  اإلقليميــة للــدرك الوطن
بــأوالد خلوف مــن توقيف 
شــخصين في قضية حيازة 
وإخفاء أشــياء مســروقة، 
مع استرجاع 41 قنطار من 
)كوابل  النحاسية  النفايات 
كهربائيــة- أنابيب شــبكة 
الغاز الداخلية والخارجية- 

أساك شبكة االتصاالت(.
ــام أفــراد الفرقــة  ي ــاء ق  أثن
ــدرك الوطنــي  ل اإلقليميــة ل
بأوالد أخلوف بخدمة شرطة 
مســتوى  ــى  عل المــرور 
الطريق الوطني رقم 100، 
لفت انتباههم شــاحنة كبيرة 
ــون قام ســائقها  ل بيضــاء ال
بالدخــول لمحطة الخدمات 
بمجــرد  العربــي  بمشــتة 
المراقبة  لنقطــة  مشــاهدته 
المنفــذة مــن طــرف أفــراد 
بــة،  المراق تفــادي  ل الفرقــة 
يتم التنقل مباشــرة لمحطة  ل
الخدمات.وبعــد أخــذ جميع 
ــم  ت األمنيــة  االحتياطــات 
تفتيشها ليتضح أنها محملة 
نفايات  بكميــة كبيرة مــن ال
النحاســية من بينها أنابيب 
بشــبكة  خاصــة  نحاســية 
ــا  توزيــع الغــاز وكــذا بقاي
أســالك كهربائية نحاسية، 
كان يقودهــا المســمى )س-
أحيــاء  بأحــد  الســاكن  ع( 
بلديــة التالغمة، على إثرها 
تم اقتياد الســائق والشاحنة 
نحو مقــر الفرقــة للتحقيق 
ووجهــة  مصــدر  حــول 
تــي  نفايــات النحاســية ال ال

كانت على متنها.
عنــد التحقيــق مع الســائق 
ــة  صــرّح أنــه شــحن حمول

مــن  النحاســية  نفايــات  ال
حظيرة أخوه المســمى )س-
ج( الكائنة بأحد أحياء بلدية 
التالغمة وهــو بصدد نقلها 
نحــو مدينة أخــرى لبيعها 
بتحويــل  خــاص  لمصنــع 
المعــادن. وتم على إثر ذلك 
الفرقة  تشكيل دورية ألفراد 
الحظيــرة  لمقــر  تنقــل  وال
بغرض تفتيشــها بناء على 
اإلذن الكتابي للســيد وكيل 
ســماع  وبعد  الجمهوريــة، 
ــك الحظيــرة بخصوص  مال
نفايات النحاســية،  حمولة ال
صــرح أنــه يمارس نشــاط 
تجــاري يتمثــل فــي تجارة 
القديمة،  المعادن  استرجاع 
المصــدر  وبخصــوص 
فإنه اشــتراها مــن مختلف 
يــن في مجال جمع  المتعامل

نفايات الحديدية. ال
ــة للتحقيق ونظرا    ومواصل
لوجــود كميــة معتبــرة من 
األنابيب النحاسية الخاصة 
الغــاز  توزيــع  بشــبكة 
الشــاحنة،  ــة  حمول ضمــن 
ــي  ممثل اســتدعاء  ــم  ت
الشركات العمومية وعرض 
وبعد  عليهم،  المحجــوزات 
المعاينــة تعرفوا على كمية 
األنابيب النحاسية الخاصة 
تــي تعرضــت لعدة  بهــم وال

سرقات.
بعــد اســتكمال التحقيق تم 
تقديم المعنيين أمام الســيد 
ــدى  ل الجمهوريــة  وكيــل 
محكمة شلغوم العيد وتسليم 
ــم التعرف  تــي ت األشــياء ال
ــي الشــركات  عليهــا لممثل

العمومية.
                             محمد ب

هندوراس.. القبض على زعيمة عصابة مخدرات مطلوبة في أمريكا 

هنـدوراس  فـي  السـلطات  ألقـت 
بوباديـا  هيرلينـدا  علـى  القبـض 
زعيمـة عصابة مخدرات مشـتبه بها، 

المتحـدة. الواليـات  فـي  والمطلوبـة 
وقالـت الشـرطة أول أمـس األحـد إنـه 
الهندوراسـية  المواطنـة  اعتقـال  تـم 

السـاحل  غابـات  فـي  عمليـة  خـالل 
الكاريبـي للبـالد. كمـا تم أيضـا اعتقال 

العمليـة. خـالل  هندوراسـيين   3
عندمـا  بوباديـال  أقـارب  أحـد  وقتـل 
الشـرطة-  رجـال  علـى  النـار  أطلـق 
فـإن  إعـالم  وسـائل  لتقاريـر  ووفقـا 
القتيـل هـو ابنهـا، تيتـو مونتيـس. كمـا 
ذكـرت التقاريـر أن ابنا آخـر لبوباديال 
مـن  تمكـن  مونتيـس  خـوان  يدعـى 

الهـرب.
الثالثـة،  األشـخاص  قضيـة  وفـي 
عرضـت الحكومـة األمريكيـة مكافـأة 
تصـل إلـى خمسـة مالييـن دوالر لـكل 
شـخص مقابـل معلومـات تـؤدي إلـى 

اعتقالهـم.
مونتيـس  عصابـة  الثالثـي  وقـاد 
متورطـة  إنهـا  قيـل  التـي  بوباديـال، 

أمريـكا  مـن  الكوكاييـن  تهريـب  فـي 
المتحـدة،  الواليـات  إلـى  الجنوبيـة 
باإلضافـة إلـى ارتـكاب جرائـم عنـف 

د. وفسـا
وتـم تسـليم ابن ثالث للواليـات المتحدة 
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عاما.
يشـار إلـى أنـه منـذ أن تولـى الرئيسـة 
كاسـترو منصبهـا  اليسـارية زيومـارا 
فـي جانفـي الماضـي، تم تسـليم سـلفها 
إلـى  هيرنانديـز  أورالنـدو  خـوان 
السـابق  والرئيـس  المتحـدة  الواليـات 
بونيـال  خـوان  هنـدوراس،  لشـرطة 
أو  تيجـري"  "إل  باسـم  المعـروف 
)النمـر(، بمزاعـم التـورط في االتجار 

بالمخـدرات.
                                 )د ب أ(

حرب ضد عصابات اإلجرام يف سكيكدة.. 
توقيف 1622 شخصا 

قمــع  تمكنــت، فرقــة       n
الوالئية  بالمصلحــة  اإلجرام 
للشــرطة القضائيــة خــالل 
الشهر الفارط من توقيف 16 
شــخص تورطوا فــي قضايا 
ــق باألســاس  فــة  تتعل ل مخت
بجرائم "حيازة أسلحة بيضاء 
 ، "ســرقات"   ’ محظــورة" 
"حيــازة مخــدرات ومؤثرات 

عقلية".
و فــي هذا الســياق ،نجحت 
عناصــر الشــرطة و خــالل 
سلســلة مــن التدخــالت من 
توقيــف 06 أشــخاص عــن 
قضايا تتعلق بحيازة أسلحة 
بيضاء ) ســكاكين ، سيوف 

...(  خــالل فتــرات متباينــة 
وفي أماكن متفرقة من مدينة 

سكيكدة.
 03 توقيــف   ــم  ت كمــا 
أشــخاص بخصوص السرقة 
و المشــاجرة فــي الطريــق 
العــام و آخــرون بخصوص 
حيازة المخدرات و المؤثرات 
ــدى  يــة و مطلوبيــن ل العقل
أوامــر  بموجــب  ــة  العدال
قضائيــة، فرقة قمــع اإلجرام 
وبالتنسيق مع مختلف فرق 
الشــرطة القضائية  تم اتخاذ 
قانونية  جميــع اإلجــراءات ال

حيال المتورطين .
                  نورالدين ب

فريق طبي سعودي ينجح في فصل توأمين سياميين
نجـح أطبـاء سـعوديون فـي فصـل توأميـن يمنيين 
 15 اسـتمرت  "معقـدة"  عمليـة  بعـد  سـياميين، 
أمـس  الرسـمي  اإلعـام  أفـاد  مـا  علـى  سـاعة، 

االثنيـن.
األعصـاب  أطبـاء  مـن  مختصـا   24 وشـارك 
والتجميـل والتخديـر، فـي عمليـة فصـل الصبييـن 
يوسـف وياسـين، اللذيـن كانـا "ملتصقيـن فـي عـدة 
أعضـاء"، علـى مـا أفادت وكالـة األنباء السـعودية 

)واس(.
لإلغاثـة  سـلمان  الملـك  مركـز  أطبـاء  ونفـذ 
التوأمينعلـى  فصـل  عمليـة  اإلنسـانية،  واألعمـال 
"أكثـر  مـن  بأنهـا  ووصفوهـا  مراحـل"،  "أربـع 
التـي أجروهـا علـى اإلطـالق،  العمليـات تعقيـدا" 

واس. ذكـرت  مـا  حسـب 
قسـم  إلـى  التـوأم  نقـل  تـم  أنـه  األطبـاء  وأوضـح 

العنايـة المركـزة لألطفـال حيث يخضعـان "للعناية 
والرقابـة المشـددة خصوصـا الطفـل ياسـين الـذي 

تعتبـر حالتـه حرجـة".
فـي يوليـو 2021، نجـح أطباء سـعوديونفي فصل 
أنهـا  إلـى  حينهـا  مشـيرين  طفيلـي،  يمنـي  تـوأم 
توائـم  لفصـل  يجرونهـا  التـي  الخمسـين  العمليـة 

. ملتصقـة
وفـي ديسـمبر الفائـت، عاد توأمان يمنيان سـياميان 
5 أشـهر  إلـى العاصمـة صنعـاء، بعـد أكثـر مـن 
علـى عمليـة فصـل ناجحـة "نـادرة ومعقـدة" فـي 
المتحـدة  األمـم  منظمـة  أعلنـت  حسـبما  األردن، 

آنـذاك. "يونيسـف"  للطفولـة 
السـعودي  العاهـل  وّجـه  الماضـي،  واألسـبوع 
الملـك سـلمان، الـذي كان يجـري فحوصـات طبيـة 
فـي المستشـفىحينها، بنقـل التـوأم السـيامي اليمنـي 

"مـودة ورحمـة" مـن اليمـن إلى الريـاض، إلجراء 
إمكانيـة فصلهمـا. لدراسـة  الطبيـة  الفحـوص 

                                                وكاالت



وضع مهرجان كان الســينمائي اللمســات 
النهائيــة على الــدورة الـ 75، حيث وضع 
الدعاية في شــوارع المهرجــان فيما زين 
بوســتر الــدورة قاعــة انطــاق الــدورة 
الجديدة وهو األفيش المســتوحى من فيلم 
ومــن   ،Truman show كاري  جيــم 
المقــرر أن ينطلق المهرجــان يوم الثاثاء 

17 ماي إلى السبت 28 ماي.
ويضــم برنامج المهرجان عدد من األعمال 
المتميــزة منهــا »ليزامونديــي«، »هولي 
ســبايدر«، »جرائــم المســتقبل«، »نجوم 
»تــوري  وأخــوات«،  إخــوة  المســاء«، 
ولوليتا«، »آرماغيتون تايم«، »كلوز«....
ما«فمنهــا  أمــا مســابقة جائــزة »نظــرة 
»األسواء«، برنينغ دايز«، »ميترونوم«، 

بالن 75«....
الســينمائي عــن  وكشــف مهرجــان كان 
فيلــم افتتــاح دورتــه الـ 75، حيــث اختار 
المهرجــان عــرض فيلم كوميــدي بعنوان 
»فاينــل كات«، يتنــاول كوميديا الزومي، 
حيــث يــدور الفيلــم عــن طاقــم تصويــر 
ســينمائي يصــورون فيلــم عــن الزومبي 
بميزانية منخفضة ولكــن تهاجمهم كائنات 
زومبــي حقيقية، وهو الفيلــم الذي يعرض 
خارج المنافسة بالمهرجان، وهومن بطولة 
بيرينيــس بيجو ورومــان دوريس وماتيلدا 
لوتز وإخراج ميشــيل هازنافيسيوس، وهو 
 One« إعــادة من نســخة الفيلــم الياباني

.« cut of thedead

وكشــف مهرجــان كان الســينمائي، عــن 
عــرض فيلم »إلفيس« في عرضه العالمي 
األول، ومــن المقــرر أن يحضر العرض 
والمنتــج  الســيناريو  وكاتــب  المخــرج 
األســترالي باز لورمان إلى جانب أوســتن 
بتلر وتوم هانكــس وأوليفيا ديجونج أبطال 

الفيلم.
يستكشــف الفيلــم حيــاة وموســيقى إلفيس 
بريســلي ويجسده أوســتن بتلر، ويُرى من 
منظور عالقته المعقدة مع مديره الغامض، 
الكولونيل توم باركر ويجسده توم هانكس.

الفيلــم يتناول قصة بريســلي وباركر على 
مــدى 20 عاًما، من صعود بريســلي إلى 

الشهرة إلى نجوميته غير المسبوقة.
صنــع المخرج بــاز لورمــان التاريخ في 
مهرجــان كان كونه المخــرج الوحيد الذي 
عــرض فيلميــن روائيين في ليلــة االفتتاح 
 The Greatو روج  مــوالن  وهمــا 

.Gatsby
 يلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان 
الشــهير إلفيس بريســلي، فيما يقدم الممثل 
تــوم هانكــس دور باركــر الرجــل الــذي 
اكتشف أشــهر مغني عالمي، وأخذ نصف 

أرباح نجاحاته.
يلعب هاريســون جونيور، دور موســيقى 
البلوز األسطوري بي بي كينغ الملقب ملك 
 The البلوز، كان قد ظهر هاريســون في
PhotographyوThe High Noteو

.Trial ofthe Chicago 7
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مهرجان إمد غاسن  

تتويج »توك توك« )مصر( و »كانيبال« )إيران( مناصفة بجائزة 
أحسن فيلم قصير

عين على الثقافة والفن
مهرجان كان السينمايئ يضع اللمسات 

النهائية عىل الدورة الـ 75

n تــوج »توك توك« للمخــرج محمد خيضر من 
مصــر و »كانيبــال« أو آكل لحم البشــر للمخرج 
راميــن ســماني مــن إيــران مناصفــة بجائــزة 
أحســن فيلم ســينمائي قصير لمهرجان إمدغاسن 
الســينمائي للفيلم القصير الذي أسدل الستار على 
طبعته الثانية ليلة األحد إلى االثنين بمسرح باتنة 
الجهــوي الدكتور صالح لمباركية وســط حضور 

الفت للجمهور.
ويحكــي الفيلمــان القصيــران المتوجــان من بين 
29 فيلمــا قصيرا مشــاركا فــي التظاهرة قصتين 
اجتماعيتيــن، حيــث عالج األول المعانــاة اليومية 
لســائق »تــوك توك« أو مركبة نقــل صغيرة فيما 

عالــج الثاني الصراع من أجل البقاء في عالم يفتقد 
إلى المبادئ اإلنسانية ويمجد المال.

وقــد انتــزع هــذان الفيلمان أيضا جائزتي أحســن 
دور نســائي للفنانــة إلهــام وجدي »تــوك توك« 
وأحسن دور رجالي للممثل بهزاد دوراني في فيلم 

»كانيبال«.
وعادت جائزة أحسن إخراج للمخرج محمود أحمد 
من فلســطين عن فيلم »عود ثقاب« )ماتشســتيك( 
فيما اقتســم جائزة أحســن ســيناريو مناصفة آمال 
لبليــدي من الجزائر عن فيلم »شبشــاق ماريكان« 
ويوري سيســويف من روســيا عن فيلم »الفائز« 

والذي توج أيضا بجائزة أحسن تصوير.
ومنحت جائزة أحســن مونتاج وتركيب ســينمائي 
لســتيال ميث كيير عن الفيلم القصير »بخير شكرا 

وأنــت« فيما نــال جائــزة لجنة التحكيــم المخرج 
السوري ميار النوري عن فيلمه القصير »المعركة 

األخيرة«.
وجرت السهرة الختامية لهذه التظاهرة التي أشرف 
عليها والــي باتنة، توفيق مزهود بحضور الفنانين 

ضيوف عاصمة األوراس في أجواء بهيجة.
وشــارك في مهرجان امدغاســن الســينمائي للفيلم 
القصيــر فــي طبعته الثانيــة التي أشــرفت وزيرة 
الثقافة والفنون صورية مولوجي على افتتاحه 29 
فيلمــا من 24 دولــة من بينهم 3 أفالم من الجزائر 
وحضــره الفنــان المصــري أحمد بديــر وعباس 
النــوري ونزار أبــو حجر من ســوريا إلى جانب 
نخبــة من الفنانيــن الجزائريين على غــرار بيونة 

ومليكة بلباي وجعفر قاسم.
وتخلــل هــذه التظاهــرة التــي انطلقــت فــي 10 
ماي الجاري بالمســرح الجهــوي الدكتور صالح 
لمباركية بباتنة دورات تكوينية في مجال الســينما 
لفائدة شــباب وطلبةوعرض أفالم خارج المنافسة 
للكبــار بــدار الثقافة محمــد العيــد آل خليفة بباتنة 
وعــروض موجهة للصغار ببعض بلديات الوالية 
بمســاهمة من المركز الوطني للســينما والسمعي 

البصري.
ونظمت لفائدة المشاركين في المهرجان وضيوف 
عاصمة األوراس جوالت سياحية إلى أهم المواقع 
األثريــة والتاريخية بالواليــة منها تيمقاد وضريح 
إمدغاســن النوميدي الملكي وكذا شرفات غوفي، 
حيــث أبــدوا في تصريحــات للصحافــة إعجابهم 

بجمالها الخالب وعراقتها.
وقــد جــدد محافــظ المهرجــان عصــام تعشــيت 
تأكيده على أهمية هذه التظاهرة في بعث النشــاط 
الســينمائي محليــا ووطنيا والمســاهمة في إنعاش 

الحياة الثقافية.

ســيقام حفــل توزيــع جوائز األوســكار 
الـــ95 في مــارس مــن العــام المقبل، 
وذلك وفًقا للتقرير الذى نشر على موقع 
»nme«، حيــث أعلنت األكاديمية عن 
إقامــة الحفل فــي 12 مــارس من عام 
2023، علــى أن تقــام علــى مســرح 

دولبي في هوليوود، كاليفورنيا.
علــى أن يتم فتح بــاب التقديم لألفالم في 
15 نوفمبــر من العــام الجارى 2022، 
على أن يتم اإلعالن عــن قوائم الجوائز 

القصيرة فى 21 ديسمبر المقبل.
علــى  التصويــت  ذلــك  بعــد  وســيتم 
الترشــيحات فــي الفترة مــا بين 12 إلى 
17 جانفي 2023، على ان يتم الشــكف 
عن ترشــيحات جوائز األوســكار لـ عام 
2023 في 24 جانفي من عام 2023، 
مع إقامة التصويتات النهائية في األسبوع 
الذي يسبق الحفل )7-2 مارس من العام 

المقبل 2023(.
وكان قــد كشــف الممثل العالمــى أندرو 
جارفيلد عن هوية من كان يقوم بـ إرسال 
الرســائل النصية له خــالل صفع الممثل 
العالمــى ويــل ســميث للممثــل العالمى 
كريــس روك فــي خــالل حفــل توزيع 

جوائز األوسكار للعام الجارى.
وصــرح جارفيلد قائــاًل: »كان الكثيرين 
يراســلونني أثناء صفع ســميث لـ روك، 
خالل الحفل، ويســألونني عــن األجواء 
في القاعة، وبالتالي األولوية لـ أصدقائي 
في خالل هذه اللحظة، وأنا أشعر بالسوء 

بسبب ذلك«.
ووفقــا للتقريــر الذي نشــر علــى موقع 
»nme«، انتشــرت صــورة لـ جارفيلد 
وهو يقوم باســتخدام هاتفة اثناء الحادثة، 
مما اثار التســاؤالت عما كان يشغله في 

خالل هذا الحدث الهام.

حفل جوائز األوسكار الـ 95 يقام مارس 
من العام المقبل 2023

10سنوات تمر عىل رحيل أمرية الطرب العريب... وردة الجزائرية

n تحل اليوم الذكرى العاشرة لرحيل أميرة الطرب 
العربــي، وردة الجزائريــة، التــي تعتبــر أيقونــة 
الغنــاء العربي حيث شــكلت تجربتهــا الفنية التي 
امتــدت ألكثر من 60 عاما وبرصيــد فني يتجاوز 
300 أغنية، عامة بارزة في مســار الفن العربي 

األصيل.
وقد ولدت الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، واسمها 
الحقيقي وردة فتوكي، ســنة 1939 بفرنســا من أم 
لبنانيــة وأب جزائــري، محمــد فتوكــي ينحدر من 

مدينة سوق هراس.
وبــدأت الغناء في ســن مبكــرة خالل الخمســينات 
في مؤسســة فنية كان يملكهــا والدها بباريس حيث 
أدت أول أغنيــة وطنيــة لها بعنــوان »كلنا جميلة« 
نهاية الخمســينيات مــن تلحين الموســيقار اللبناني 
محمد محســن تمجد فيها المناضلة الجزائرية جميلة 
بوحيــرد كما غنت في أوبيــرات »الوطن األكبر« 

التــي لحنها محمد عبــد الوهاب، بداية الســتينات، 
لتنطلــق بموهبتهــا الفذة الفريدة باتجاه مســالك فنية 

مضيئة بالتميز في المشرق.
وفي ســنة 1972 شاركت المطربة التي تعد رمزا 
لألغنيــة العربية بدعوة من الرئيس الراحل هواري 
بومدين في احتفاالت إحياء الذكرى الـ 10 الستقالل 
الجزائر حيث أدت أغنية »من بعيد« تخليدا لذكرى 
شهداء ثورة نوفمبر حيث شكلت عودتها إلى وطنها 

وبعد غياب طويل لحظات جد مؤثرة.
كما اشــتهرت المطربة وردة بأدائها الراقي وعالي 
اإلحســاس ألغانــي الحــب التــي قامــت بكتابتهــا 
وتلحينها أســماء فنية بارزة لألغنية الشــرقية على 
غرار محمــد الموجي ورياض الســمباطي ومحمد 
عبد الوهاب وبليغ حمدي الذي كان زوجا لها خالل 

فترة معينة وابدعت معه أعماال خالدة.
واســتطاعت أن تكون شــخصية مســتقلة في الغناء 

وأن تتبث نفسها في زمن العمالقة كما غنت بمختلف 
اللهجــات العربية وهي وإن كانت معروفة بأغانيها 
العاطفية ومنها أغنيــة »أوقاتي بتحلو« التي لحنها 
ســيد مكاوي وأدتها سنة 1979 إال أنه لديها أيضا 

أغاني وطنية للجزائر والعالم العربي ككل.
وعرفت فقيدة الطرب العربي بأدائها لروائع أبرزت 
نضال ومقاومة الشــعب الجزائري ضد المســتعمر 
من بينها »عيد الكرامة« )بمناســبة الذكرى الـ 20 
الســتقالل الجزائــر( و »الصومــام« وإبداعها في 
إلياذة الجزائر لشــاعر الثورة الراحل مفدي زكريا 
بعنــوان »بالدي أحبــك«، التي أدتهــا خالل أعياد 

وطنية عدة.
وكان لهــذه الفنانــة التي تشــكل تجربــة فنية فريدة 
شاملة المعروفة بأغنية »في يوم وليلة« تجربة في 
السينما وهي »أميرة العرب« )1963( و«حكايتي 
مع الزمان« و«صــوت الحب« )1973( و«آه يا 
ليــل يا زمــن« )1977( و«ليه يا دنيا« )1994( 
باإلضافة لمسلسلين للتلفزيون هما »أوراق الورد« 

)1979( ومسلسل »آن األوان« )2007(.
وخــالل فتــرة التســعينات خاضت الراحلــة وردة 
تجربة جديدة في عالم األغنية القصيرة حيث تمكنت 
من فــرض بصمتها ووجودها رفقة جيل المطربين 
الشــباب بفضل أغاني »حرمت أحبك« و »بتونس 
بيك« و »نار الغيرة« و«الغربة« و«يا خسارة«، 
» بالش تفارق« و »العيون الســود« و »الفراق« 
وكان ألبومهــا األخيــر بعنــوان »اللــي ضــاع من 
عمــري«، في حيــن انها غنــت قبل رحيلهــا بأيام 
للذكرى الخمســين الستقالل الجزائر وكانت بصدد 
إصدار آخر أعمالها، أغنيــة وفيديو كليب »أيام«، 

التي اكتشفها الجمهور بعد وفاتها.
وقد تم تسويق أكثر من 20 مليون ألبوم عبر العالم 
ألميرة الطرب العربي وردة الجزائرية التي توفيت 
يوم 17 ماي 2012 بالقاهرة إثر ســكتة قلبية عن 
عمــر يناهز 72 عامــا، وتواري الثــرى بالجزائر 
التي حملتها في قلبهــا عبر مختلف مراحل إبداعها 

الفني.

عني الجزائر 
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أعضاء فرقة ‘’أو أن بي’’ وسميرة براهمية يصنعون 
الفرجة في الحفل الختامي لمهرجان ديما جاز 17

مليون دوالر نصيب فيلم"ذا 
نورثمان"حول العالم

فيلــم«ذا  إيــرادات  وصلــت   n
نورثمان«53 مليوًنا و390 ألف دوالر 
بـــ دور العــرض العالميــة، منــذ طرح 
العمــل يــوم 22 أبريــل الماضــى حول 
العالــم، العمل من إنتاج شــركة«فوكس 

فيترز«.
 The فيلــم  إيــرادات  وانقســمت 
Northman بيــن 29 مليوًنــا و937 
آالف دوالر بـــ دور العرض األمريكية، 
و23 مليون و453 ألف دوالر بـ شباك 

التذاكر حول العالم.
االنتقامــي  اإلثــارة  فيلــم  يستكشــف 
األعمــاق«ذا نورثمــان« التى ســيصل 
إليها أمير الفايكنج ســعًيا لتحقيق العدالة 
لقتــل والــده، الفيلم من بطولة ألكســندر 
جــوى،  تايلــور  وآنيــا  سكارســجارد، 
ونيكــول كيدمان، وإيثان هــوك، وويليم 

دافو، وبيورك.
كما صرحت ليزا بونيل، مديرة التوزيع 
في شــركة«فوكس فيترز«المنتجة للفيلم 
»الســت نايت إين سوهو«، حيث قالت: 
»أنا سعيد حًقا ألننا عرضنا هذا الفيلم في 

دور الســينما، وابتعدنا عن فكرة طرحه 
بإحدى منصات البث، لقد حققنا ما أردناه 
بالفيلــم وللمخرج إدغــار رايت، المدافع 
القــوي لـ طرح األفالم بـ دور الســينما، 
الــذي يتواجد حاليا فــي المملكة المتحدة 
للترويج لـ فيلمه الجديد«الست نايت إين 

سوهو«.
ويأتــي تصريــح بونيل بعد طــرح الفيلم 
بـــ عــدد كبير مــن دور العــرض حول 
العالم، فى 29 أكتوبر من العام الماضى 
لطــرح  تأجيــالت  عــدة  بعــد   ،2021
العمل بســبب تداعيات فيروس كورونا، 
باإلضافــة إلى التفكير فــي طرح العمل 
بإحــدى منصــات البــث خوفا مــن عدم 

تحقيق اإليرادات.
ودار الفيلم مع انتقال عارضة أزياء شابة 
إلى لندن، تدعى »إيلويز« مهووسة بكل 
شــيء في الســتينيات باإلضافــة إلى أن 
لديها حاســة سادســة غريبة، بطريقة ما 
هي قادرة على تكوين عالقة غريبة عبر 
الزمن مع ســاندي )أنيــا تايلور جوي(، 
وهي شابة مبهرة تحلم بأن تصبح نجمة

إيد شريان يفوز بجائزة"توب 

بيلبورد غلوبل"

n فــاز النجــم إيــد شــيران بجائزة 
»توب بيلبــورد غلوبل«، وذلك بحفل 
جوائــز البيلبــورد 2022، فيمــا فاز 
فريق »رولينغ ستون« بجائزة أفضل 
جولــة غنائية عــن جولة »نــو فيلتر 

تور«.
 BET فــاز ذا ويكنــد بجائــزة فيمــا 
ألفضــل فنــان R&B وفــازت جائزة 
فنانــة R&B دوجــا  BET ألفضــل 
كات، بينمــا نالــت جائــزة أفضل فنانة 

صاعدة، الفنانة أوليفيا رودريغو.
وكان نجم البوب البريطاني إيد شيران 
قــد ربــح معركتــه القضائيــة مؤخرا، 
حيث برأته المحكمة العليا في لندن من 
الســرقة األدبية في أغنيته الشــهيرة » 
Shapeof you«، فــي قرار ردت 
فيــه طلب كاتبي وملحني أغنيات ادعيا 

عليه بهذه التهمة.
واعتبــرت المحكمــة أن شــيران )31 
عامــا( لم يلجأ ال عمدا وال ســهوا إلى 
نســخ جــزء من لحن ســامي شــكري 
واي«  »أوه  أودونوهيــو  وروس 
 Shape« أغنيتــه فــي  الســتخدامه 

ofyou« التــي حققت نجاحــا عالميا 
وكانــت األكثر مبيعــا في العالم ســنة 
2017 وبلــغ عــدد المســتمعين إليهــا 
ثالثــة مليارات على منصة ســبوتيفاي 
وعــدد مشــاهديها علــى يوتيــوب 6 

مليارات.
ونفى إيد شــيران والمؤلفان الشريكان 
معه ســتيفن ماكوتشــن وجــون مكديد 
هذه االتهامــات، وقد تقدمــوا في مايو 
2018 بمراجعــة إلــى المحكمة العليا 
لكــي تصدر قرارا بعــدم وجود انتهاك 
لحقوق الطبع والنشــر، حســبما صرح 

مقع الديلي ميل.
األغانــي  ومؤلــف  المغنــي  وكان 
اإلنجليزي إيد شــيران قد فــاز بجائزة 
أفضــل فنان وأفضل أغنيــة عن أغنية 
»Bad Habits«، فيما حصد نجوم 
فرقــة البوب الكوريــة »بي.تي. إس« 
أربع جوائز في حفل mtv الموســيقي 
األوروبي الذي أقيم بالعاصمة المجرية 
بودابســت مســتأنًفا الحضــور بشــكل 
شــخصي، بعد نســخته االفتراضية في 
2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

n أسدل الستار سهرة أول أمس 
بقاعة العروض الكبرى أحمد باي 
قســنطينة على فعاليات الطبعة الـ 
17 للمهرجــان الدولي ديما جاز 
بأنغام جزائريــة معطّرة بتأثيرات 
موســيقية عالمية كالجاز والروك 
أبدع فــي أدائها عناصر تشــكيلة 
‘’أوركسترا برباس الوطنية’’ )أو 
أن بي( والفنانة المتألقة ســميرة 

براهمية.
ملفــت  وتفاعــل  كبيــر  حمــاس 

للجمهور ســجلته آخر ســهرة فنية 
لمهرجــان ديمــا جاز تحــت وقع 
األنغــام الصاخبــة التــي امتــزج 
فيها الطابــع الجزائــري بالغربي 
والموســيقى  أمريكــي،  واألفــرو 
الحداثية، حيث فضل أعضاء فرقة 
)أو أن بــي( تقديــم باقة من أجمل 
أغانيهم وأشــهر األغاني الشبابية 
الجزائرية الناجحة وبشكل خاص 

لفرقة »راينا راي«.
بــي«  عناصــر تشــكيلة »أو أن 
الـــ 11 كعادتهــم صنعــوا الفرجة 
بانســجامهم الكبيــر فــي العــزف 

وإثارة الحماس بالمقاطع الراقصة 
المســتوحاة مــن مختلــف الطبوع 
متجوليــن  واألجنبيــة،  المحليــة 
بيــن الشــعبي والقنــاوي والروك 
بأنغام محبوبة على غرار ‘’ســالم 
عليكــم يــا الحبــاب’’ و ‘’بولينا’’، 
و ‘’أورار’’ فضــال عــن إعادتهــم 
لمقتطفات من أشــهر أغاني فرقة 

‘’راينا راي’’.
كمــا قدمــت أوركســترا بربــاس 
مجموعة مــن األغانــي الصادرة 
‘’ميديتيرانــي«،  مثــل  مؤخــرا 
‘’رباينــا’’ و ‘’قمــرة’’ التي تحمل 
كثيــرا مــن الحداثة كونهــا تمزج 
بين األغانــي ذات النص، تقنيات 
الفن المســرحي فــي التحرك على 
الخشــبة والعــزف وفقا ألســلوب 

الجاز العصري.
وقبل أن يســتعيد الجمهور أنفاسها 
من الفقرة األولى للســهرةالتحقت 
الفنانة ســميرة براهمية لمشــاركة 
فرقة »أو أن بي« الحفل الختامي، 
حيــث اســتهلت عروضهــا الفنية 
باألغنية األمازيغية ‘’أدزي أسع’’ 
للفنان سليمان عزام التي تألقت في 
آدائها خالل حصــة ‘’ذو فويس’’، 
لتتابع بباقةمن ‘’موســيقى العالم’’، 

حيث غنــت لعدة فنانيــن بمختلف 
اللغــات والطبــوع رفقــة أعضاء 

األوركسترا الباريسية.
وككل حفالت »أو أن بي« رفض 
الجمهور المتحمس مغادرة القاعدة 
بعد انتهاء السهرة وأجبروا بهتافهم 
وحماســهم أعضــاء الفرقة للعودة 
إلى المنصة وتلبية طلب الحضور 

وتمديد الحفل
وأعربــت الفنانة ســميرة براهمية 
خــالل الندوة الصحفية التي عقبت 
عــن  المهرجــان،  اختتــام  حفــل 
سعادتها بمشاركتها مرة أخرى في 
مهرجان ديما جاز السيما لما تمت 
دعوتهــا للغناء رفقة أوركيســترا 
باربــاس الوطنية، كاشــفة أنها لم 
تتــوان في تلبيتها رغــم أنها تعمل 
حاليا على إطــالق ألبومها الجديد 
‘’آوا’’ المرتقب شهر جوان المقبل.
من جهته، أشــاد ممثــل فرقة ‘’أو 
أن بي’’، مهدي أسكور، بالجمهور 
القسنطيني ووصفهبالمميز جدا لما 
اكتشــفه في هــذا الحفل مــن ولع 
للحضــور بفــن الجــاز وطبوعــه 
مــرة  العــودة  متمنيــا  المختلفــة، 
أخرى إلمتاع عشــاق هــذا النوع 

الموسيقي.

هند صربي: أنا محظوظة يف التمثيل

n كشــفت النجمــة هند صبري 
فــي تصريحات صحافية، عن أنها 
تعتبــر نفســها محظوظــة بســبب 

عدم امتالكها وجهاً لطيفاً وجمياًل 
يحصرها في أدوار نمطية.

وأضافــت: »بعــض النســاء فــي 

األفــالم في أغلب األحيــان مجّرد 
ملحق لمشــاركتهن في التمثيل مع 
الذكور، ولكن فــي بعض األحيان 
يتوجــب عليك القيــام بهذه األدوار 
ألن هذا هو الخيار الوحيد المتاح، 
فهــي نقطــة انطــالق ضروريــة 

لمتابعة المهنة كممثلة«.
وتابعت: »لكنــي كنت محظوظة، 
لم يكن لديَّ الوجه اللطيف الجميل 
الصــورة  فــي  يمثــل  كان  الــذي 
النمطية ألدوار الشــابات في األيام 
األولــى من مســيرتي، كانت نعمة 
ألنهــا تعنــي أننــي حصلــت على 
أدوار أكثــر جدية فــي وقت مبكر 

نسبياً«.
يذكر أن آخــر أعمال هند صبري 
كان مسلســل »البحــث عن عال« 

تأليــف مهــا الوزيــر وغــادة عبد 
العــال، إخراج هــادي الباجوري، 
وبطولة سوســن بدر، هاني عادل، 
محمــود الليثي وندى موســى إلى 
جانب عدد مــن ضيوف الحلقات، 

ومكون من 6 حلقات.
وكانــت هنــد صبــري قــد قدمت 
شــخصية عــال عبد الصبــور في 
مسلســل »عايــزة أتجــوز« الذي 
تم عرضــه فــي 2010، وانتهى 
بزواج عــال من العريــس األخير 
الذي جســد شخصيته هاني عادل، 
وفــي »البحــث عــن عــال« تبدأ 
األحداث بإعالن الزوج رغبته في 
الحصول على الطالق من زوجته، 
لننتقل إلى مغامرة جديدة نرى فيها 

شخصية “عال” في حياة مختلفة.

أحمد حلمي ُيشاِرك "أبو الهول" تحدي أغنيته "حتى بص الحركة دي"

n تصــدر التمثــال الفرعونــي 
المصــري »أبو الهول« مؤشــر 
األكثــر بحثاً عبر مؤشــر البحث 
األشــهر »غوغــل«، باإلضافــة 
االجتماعي  التواصــل  لمنصــات 
خالل الســاعات الـ24 الماضية، 
وذلك بواقعة »عيون أبو الهول« 
السوشــيال  رواد  تــداول  التــي 
ميديــا، صوراً تظهــر أبو الهول 

وهو مغمض العينين.
واســتغل النجــم المصــري أحمد 
حلميحديــث متابعيــه عــن واقعة 
»عينــي أبــو الهــول« وحديــث 
النــاس عنها، ليشــارك جمهوره 
بمقطــع فيديو يُظِهــر تمثال »أبو 
الهول« وهو يَُغنّي أغنيته »بص 
الحركة دي«، ويشــارك معه في 
تحدي األغنية التي مألت أصداء 
منصــات التواصــل االجتماعي، 
من فيلــم »واحد تانــي«، والذي 
يُعَرض حالياً بجميع دور العرض 

السينمائي.
ونشــر أحمد حلمي مقطــع فيديو 
ألبــو الهــول عبــر حســابه على 
انســتغرام، وكتب معلقــاً: »حتى 

بص الحركة دي«.
جديــر بالذكر أن مواقع التواصل 
االجتماعــي شــهدت علــى مدار 
الســاعات الماضيــة تــداول عدد 

كبيــر مــن الــرواد لـــ »صــور 
عينــي أبــو الهول« التــي تظهر 
التمثال الفرعوني أبو الهول وهو 
مغمــض العينيــن، مشــيرين إلى 

أّن هذه الحادثــة النادرة قد تكون 
مؤشــراً لـــ »عواقب ســيئة« أو 
)لعنة من الفرعون الجالس( وسط 

األهرامات منذ آالف السنين. 

مريم/ب
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معرض اللباس التقليدي لدار عزي... أزياء راقية تحكي قصة تطريز 
الفتلة والمجبود في قسنطينة

n يوثق معرض اللباس التقليدي لدار 
عزي الــذي افتتح بالمتحف العمومي 
الوطنــي للفنــون والتعابيــر الثقافية 
التقليدية –قصر أحمد باي- بقسنطينة 
لتراث وهوية اللباس التقليدي لسيرتا 

العتيقة ومناطق أخرى من البالد.
وتعبــر األزيــاء المعروضــة ســواء 
العائليــة منها أو المقتنــاة، وهي تحف 
فنيــة حقيقيــة، ليــس فقــط عــن رقي 
المــرأة بــل تحكــي أيًضــا قصة عمل 
جاد وشغف وحب للمسة التقليدية لدار 
عــزي للتطريــز بدأت منــذ ما يقارب 

60 عاما.
وتعرض بالمتحــف العمومي الوطني 
للفنــون والتعابير الثقافيــة التقليدية –
قصر أحمد باي- بقســنطينة عدة ألبسة 
تقليديــة على غــرار قنــدورة القطيفة 
العتيقــة المطرزة بالفتلــة أو المجبود، 
نموذج »اللوشــي«’ الذي يعود تاريخ 
تطريــزه لســنوات 1800 ويتشــكل 
من خطوط متشــابكة وقفطان القاضي 
القســنطيني المطــرز بالمجبود، الذي 

يبلغ عمره ما يقارب 120 عاًما.
وأوضح لوأج فؤاد عزي مصمم أزياء 
والمدير العــام لدار عزي للتطريز أن 
األزياء المعروضــة »تمثل جزًءا من 
مجموعتي اللباس التقليدي القسنطيني 
ولمناطــق أخــرى مــن البــاد قمــت 
بجمعهــا وتقــدم معلومــات عن تطور 
هذه األزياء من حيث الخياطة والنسيج 
واألنماط المطرزة وتوثق كذلك لها«، 
مؤكــدا أن »كل زي هو قصة رقي ما 

فتئت النســاء تعملن على تطويره على 
مر العصور’’.

وأضاف قائــا: »أعمل علــى توثيق 
كل زي بناًء علــى الكتب التي تتناول 
األزياء الجزائريــة التقليدية والصور 
القديمــة وقصاصــات الصحــف التي 
تناولــت الموضــوع وكــذا أي وثيقــة 
أخرى من المحتمل أن تنيرني في هذا 

الشأن’’.
وبحًثــا عن هذه التحف الفنية التراثية، 
يشــير الســيد عزي إلى أنــه غالًبا ما 
يقصــد متاجــر التحــف القديمــة أثناء 
رحاتــه في كل مــكان داخل وخارج 
الباد، بحًثا عن »الدرر النفيسة« وال 
يتردد في تبديل قنــدورة جديدة قطيفة 

مجبود أو فتلة بواحدة عتيقة.
وأوضــح قائــًا: ‘’ أعثــر أحيانا على 
قطــع قديمــة ورائعــة مــن األزيــاء 
التقليديــة القســنطينية أومــن مناطــق 
أخــرى مــن الباد في متاجــر التحف 
القديمــة وأحياًنــا عنــد الزبائــن الذين 
يتــرددون علــى دار عــزي للتطريز 
القتناء قندورة أو غيرها من األزياء’’.
وبصفتــه عارفــا بأســرار فــن صنع 
قندورة القطيفة فتلة أو مجبود، القفطان 
أوالغليلــة، يشــير مصمــم األزياء أن 
التطريز التقليــدي للقندورة الفتلة كان 

في بدايته خفيفا.
ويفصل الســيد عزي: ‘’يتميّز تصميم 
القندورة القسنطينية بالخراطات )نوع 
من القصــات( والجيــوب )الطيات(، 
ألنهــا تتــوارث مــن األم إلــى االبنة 

وتتزيــن بهــا نســاء العائلــة، بغــض 
النظــر عــن الطول والــوزن، وكانت 
القندورة بشكل عام تفصل بياقة شبيهة 
بياقة القفطان، أو ياقة بشــكل مستدير 
ومطرزة بســخاء بالخيط الذهبي، مع 
الطابــق )تطريز تحت اإلبط( و’’واش 
عندك فيا’’ )كــم صغير( وتطريز جد 

خفيف على ذيل القندورة’’.
في هــذا النمــوذج، تُبــرز المجموعة 
المعروضــة قنــدورة مخمليــة بلــون 
الشــعرة  بقطيفــة  تعــرف  بنفســجي 
مطــرزة بالفتلة يعود تاريخها إلى عام 
1915 وقنــدورة أخرى مــن القطيفة 
الجنــوة نســبة لمدينة جنــوة االيطالية 
يبلغ عمرها 70 عاًما تقريًبا، وكاهما 
مرشوشــة بالعــدس والكنتيــل )دوائر 
ذهبية صغيرة على شكل عدس وسلك 
من معدن ذهبي رفيع للغاية وملتوي(.
ويشــير الســيد عــزي أيًضا إلــى أنه 
عندما يتعلق األمر بتطريز الفتلة، فإن 
نموذج ‘’اللوشــي« يعــد النوع األكثر 
شــغا من خال األشكال الهندسية من 
خيوط الفتلة التي تتقاطع وتتشــابك في 
منطقة الصدر لتتجمع تدريجيا وتنتهي 
عنــد نقطــة علــى مســتوى الخصــر 
باإلضافــة الــى تطريز ذيــل القندورة 
على شــكل شــريط عرضي وشرائط 
أفقيــة، مطــرزة بدقة وبراعــة والتي 

تغطي القندورة بأكملها.
مالبس تقليدية مرموقة

فــي هــذا النمــوذج، يســلط المعرض 
الضوء على »قطعــة مرموقة« يزيد 

عمرها عــن 150 عاًمــا، من مخمل 
الشــعرة بلون بنفسجي، تعرض بشكل 

عام ‘’في المناسبات الخاصة’’.
وعلــى مــدار المعروضــات، يظهــر 
قفطــان القاضي، وهو قطعة ‘’ســيدة’’ 
مــن المخمل األســود، وهــو نوع من 
الفستان الطويل، برقبة دائرية وأكمام 
طويلــة، وأزرار من الجانبين، مطرز 
تقنيــة  باســتخدام  حيوانــات  بنقــوش 
المجبــود )تعتمــد على نســخ أشــكال 
وإلصاقهــا  الجلــد،  علــى  التطريــز 
بالمخمــل وتطريزها بخيوط الذهب(، 
يزيــد تاريــخ صنعــه عــن 70 عاما 

والذي لم يفقد شيئا من روعته.
أمــا قفطــان القاضي فيعتبــر القفطان 
القســنطيني بامتيــاز، ويســمى قفطان 
القاضي القســنطيني في مناطق أخرى 
من الجزائر وقفطان القاضي الدزيري 

في منطقة فاس بالمغرب.
ويقــول الســيد عــزي: »كانــت تقنية 
المجبود مخصصة في البداية لتطريز 
الســروج قبــل إدخالهــا فــي األلبســة 

التقليدية، وال سيما قفطان القاضي«.
ومن بين درر المعرض، يسلط الضوء 
على سلســلة من الغليلة القديمة، وهي 
مشــد من قمــاش المخمــل، والمخمل 
المطبــوع بشــكل خاص وغيــره من 
األقمشــة النبيلــة مثــل ‘’البــروكار’’، 
المطــرزة بالفتلــة أو المجبــود، ذات 
األكمــام المختلفة واألطــوال المتباينة 

بما في ذلك غليلة بأكمام قابلة للفك.
ويسترسل الســيد عزي قائا: ‘’ يعود 
أقــدم نوع مــن الغليلة إلــى 70 عاًما. 
وهذا الكم المعروض هو بالخصوص 
مقتنيات توفر معلومات عن تنوع هذا 
النمــوذج، والذي يتطلب صنعه مهارة 
فريــدة من نوعهــا يحتفظ بأســرارها 
عامــل التطريــز ومصمــم المابــس 
األزرار  وصانــع  الشــريط  وصانــع 
وغيرهم مــن الحرفييــن«, مؤكداً أن 

الغليلة كان يرتدى سابقاً في السهرة.
ويقام معــرض اللبــاس التقليدي لدار 
عــزي الذي افتتــح بالمتحف العمومي 
الوطنــي للفنــون والتعابيــر الثقافيــة 
التقليديــة –قصــر أحمــد بــاي- فــي 
قســنطينة والذي يعــرض قطع نادرة، 
راقية وأنيقة، في إطار أنشــطة شــهر 

التراث )18أفريل18-ماي(.
                                       وأج

مشاهد رائعة.. خسوف كيل ُيظهر القمر 

الدموي العمالق 

n شهد العالم واحدا من أروع 
المناظــر فــي الســماء بظهور 
مــا ُيعرف بـــ »القمــر الدموي 

العمالق«.
للقمــر،  كلــي  خســوف  ففــي 
الشــمس  بيــن  األرض  كانــت 
والقمــر، وعندما يقــع القمر في 
ظــل األرض كاما فإنــه يميل 
إلــى الظلمــة شــيئا فشــيئا إلى 
أن يصطبــغ بلــون أحمر يشــبه 

الغسق.
وظهر القمر أكبــر من المعتاد، 
نقطــة  أقــرب  فــي  كان  ألنــه 
لــه مــن األرض في محــوره، 
ولذلــك يطلق عليه اســم »القمر 

العماق«
وقال عالــم الفلك فــي المرصد 
الملكــي فــي غرينتــش بلنــدن 
بــراون:  الدكتــور غريغــوري 
كل  الواقــع  فــي  »سنشــاهد 
غــروب  وكل  شــمس  شــروق 
حــول األرض في وقــت واحد. 
ســينعكس كل هــذا الضوء على 

القمر«.
وأضاف: »إذا كنت رائد فضاء 
واقفاً علــى القمر وتنظر للخلف 
باتجــاه األرض، فســترى حلقة 
تــدور حــول كوكبنــا  حمــراء 

الخارجي«.
                                وكاالت

حشد جماهريي يف بريطانيا لمشاهدة 

إسقاط 7500 حجر دومينو من الخرسانة 

n فــي مشــهد طريــف تملــؤه 
البهجــة والفرحــة فــى نفــوس 
الجميع، طــارد العديد من اآلباء 
أطفالهم الذين يركضون بسرعة 
في شــوارع المدينة في محاولة 
إلسقاط أحجار الدومينو الضخمة 
فــي أنحــاء مدينــة نورويتــش 
فــي بريطانيا، حيث دشــن جدار 
الدومينــو من ميــدان أنجليا إلى 
ذا فــوروم، علــى طريــق بطول 
2.2 كيلومتر يضم 7500 حجر 

دومينو من الخرسانة.
تجمعت الحشود في ساحة أنجليا، 
وســانت أنــدروز، وهايماركت، 
خارج جارولد، مع مئات آخرين 
علــى طــول الطريق، مــن أجل 
مشاهدة الحدث الترفيهي، وكانت 
فــي  متراصــة  الدومينــو  قطــع 
الشوارع والمباني مثل القاعات، 
وتتسلق الســالم من النوافذ ومن 
خــال األشــجار، وفقــا لموقــع 

»افنينغ نيوز24«
ومن جهتها، قالت نانسي هورنر، 
وهي إحدى المتفرجين في هولز: 
»أشــعر بالفخر لكونــي من هذه 
المدينة الرائعة، إنه ألمر رائع أن 

يكــون هذا الحــدث مجانًيا«، أما 
ابنتها إليانور، 5 سنوات، فكانت 
مفتونة بأحجــار الدومينو وكانت 
تراقب الحدث عن كثب، وعندما 
ســقطت الكتل في نهاية المطاف 
اإلثــارة  مــن  الجمهــور  هتــف 
والحماس الشــديد للمشــاركة فى 

الحدث الترفيهي.
وفور إسقاط أحجار الدومينو، بدأ 
العديد من المتفرجين في الركض 
عبــر شــوارع وســط المدينــة، 
واتخذوا طرًقا مختصرة لمواكبة 
تســاقط الحجارة ومتابعتها وهي 
تســقط الواحــدة تلــو األخــرى، 
وركــض األطفــال متقدمين على 
لمتابعــة  محاولــة  فــي  أبائهــم، 
 The المشــهد النهائي الكبير في
Forum حيث وقــف الكثيرون 
علــى صناديــق للحصــول على 

منظر جيد أثناء متابعة الحدث.
قطــع  كل  ســقوط  وبمجــرد 
الدومينو، سمع رجل يقول: »هذا 
شيء جيد، رائع فقط«، وبمجرد 
أن انتهى األمر، قفز المتطوعون 
إلــى العمــل لبدء التنظيــف الذي 

سيستمر حتى المساء.

بوابة غامضة عىل كوكب المريخ تثري جدال
n كشفت واحدة من أحدث اللقطات 
التي بثتها مركبة كيوريوسيتي على 
المريــخ عــن ميزة مثيــرة لالهتمام 

إلى حد ما في الصخور.
لمســبار  صــورة  وأظهــرت 
تشــكيا  األخيــرة  كيوريوســيتي 
علــى  األطــوار  غريــب  صخريــا 
الكوكــب األحمــر، يبدو أنــه مدخل 
محفــور بشــكل مثالي فــي المناظر 
الطبيعيــة للمريخ، لكنه ليســت دليا 
على نشــاط فضائي في واقع األمر، 

وفقا لـ »ساينس ألرت«.
وبدا التشكيل الصخري شبيها بالباب 
بشــكل مقنــع ومخيــف لدرجــة أن 
البعــض بدأ في االعتقــاد بأنه يؤدي 
إلــى مخبــأ صغيــر في المريــخ، أو 
ربمــا بوابة إلى عالم آخر تماما. فيما 
وصفه آخــرون بأنه “نفق إلى مركز 
الكوكب” أو “مدخل نفق سري تحت 

األرض«.
ومــع ذلك، فــإن األشــخاص األكثر 
عقانيــة فــي مدونــة »ريديــت«، 
أشــاروا إلى أن هذا من المحتمل أن 

يكون كســرا نتيجة لنوع من الضغط 
على الصخر الذي يكسر جزءا منه، 
وربما يتم إعطاؤه يد العون بواسطة 

زلزال أو اثنين.
وفــي الواقع، حدث أكبــر زلزال تم 
تســجيله على الكوكــب األحمر حتى 
اآلن فــي 4 مايو مــن هذا العام، وال 
يــزال العلماء يعملــون لتحديد مكان 

حدوثه بالضبط وما سبب ذلك.
وعــاوة علــى ذلــك، في حيــن أن 
التكويــن الصخــري الشــبيه بالباب 
قد يبــدو بالحجم الكامل فــي خيالنا، 
فمــن الممكن أن يبلغ طول التجويف 
المرئي بضع سنتيمترات أو بوصات 
فقط فــي الحياة الواقعية، على الرغم 

من صعوبة التأكد من الصورة.
ميــزة  فــي  الصــورة  والتقطــت 
باســم  تُعــرف  جيولوجيــة 
 ،Greenheugh Pediment
بواســطة كاميــرا Mast على متن 
مســبار كيوريوســيتي، فــي 7 ماي 

.2022
                                 وكاالت
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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

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية برج بوعريريج

مديرية التقنين والشؤون العامة 
 مكتب الجمعيات
رقم: 16-2022

وصل اشعار بتعديل في القانون األساسي
طبقــا ألحــكام المــادة 18  مــن القانــون رقــم 06-12 المــؤرخ فــي  12 جانفــي  2012 المتعلــق بالجمعيــات و بنــاء علــى محضــر التعديــات المــؤرخ فــي  17/04/2022  
المتعلــق بتعديــل القانــون االساســي للجمعيــة الوالئيــة المســماة جمعيــة حســيبة بــن بوعلــي لترقيــة المــرأة  بــــرج بوعريريــج التــي تراســها فــار يمينــة  المســجلة تحــت رقــم 

11/2013 بتاريــخ 04/07/2013 الكائــن مقرهــا شــارع العقيــد عميــروش أمــام مســجد العتيــق ببــرج بوعريريــج حيــث تــم تعديــل مــا يلــي:                        
1 _  تعديــل المــادة الثانيــة ) 02 ( المتعلقــة فــي  تســمية الجمعيــة حيــث تــم تغييــر التسميـــــــــة مــن جمعيــة حســيبة بــن بوعلــي لترقيــة المــرأة بــــرج بـــوعــريــريـــــج إلــى 

جمعيــة حســيبة بــن بوعلــي للمحافظــة علــى الذاكــرة لواليــة بــرج بوعريريــج                                                                          
الرابعــة   المــادة  تعديــل   _  03    2_ تعديل المادة الثالثة )03 ( المتعلقة بطابع الجمعية تغيير طابع الجمعية من الطابع االجتماعي إلى الطابع التاريخي . 

)04( المتعلقــة باهــداف الجمعيــة حيــث تــم وضــع أهــداف جديــدة تتماشــى مــع طابــع الجمعيــة و هــي كاآلتــي: 
- االحتفال باألعياد و االيام الوطنية المخلدة للثورة التحريرية المجيدة .

- - أحياء مختلف المناسبات المتعلقة بالثورة التحريرية.
– العمل على حفظ و صون الذاكرة الوطنية من خال نشر و إبراز تاريخ المقاومة الشعبية و الحركة الوطنية و ترسيخ قيم ثورة نوفمبر الخالدة.

– ترسيخ قيم ثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة .
 – إبراز نضال و بطوالت المرأة الجزائرية عبر التاريخ و خاصة خال الحركة الوطنية

- التعريــف بالمعالــم التاريخيــة و اآلثــار الثقافيــة و الحضاريــة للجزائــر عبــر التاريــخ و صيانتهــا الســيما تلــك المتعلقــة بمرحلــة الحركــة الوطنيــة و الثــورة التحريريــة مــن 
خــال برامــج ثقافيــة . نــدوات تاريخيــة. زيــارات ميدانيــة.  مســابقات ثقافيــة تاريخيــة.  أشــرطة ســمعية بصريــة.  كتــب . مجــات.  مطويــات.  و تبليغهــا لألجيــال و ترجمتهــا 

إلــى لغــات عالميــة مختلفــة.
ــا  ــة و التكنولوجي ــف الرقمن ــاء الشــهداء و توظي ــل الشــهداء و أبن ــن و أرام ــة تســجيل شــهادات المجاهدي ــورة التحريري ــاء الث ــل الشــهداء و أصدق ــن و أرام ــم المجاهي – تكري

ــاع                       ــة لحفظهــا مــن الضي الحديث
 4  - تعديــل المــادة الخامســة )05( المتعلقــة بمقــر الجمعيــة حيــث تــم تغييــر المقــر مــن شــارع العقيــد عميــروش أمــام مســجد العتيــق ببــرج بوعريريــج إلــى شــارع ســاحة 

الحريــة رقــم 07 بمنظمــة أبنــاء الشــهداء ببلديــة بــرج بوعريريــج.
  05   - تعديل  المادة الخامسة عشر )15( المتعلقة بالمدة االنتخابية للجمعية العامة حيث تم تغيير المدة من 04 سنوات إلى 05 سنوات .

ــم تغييــر المــدة مــن 04 ســنوات إلــى  05   ــة العامــة حيــث ت  06 – تعديــل المــادة الخامســة و العشــرون)25 (   المتعلقــة بمــدة انتخــاب أعضــاء المكتــب مــن قبــل الجمعي
ــد.  ــة للتجدي ســنوات و قابل

ع/الوالي 

الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية 
مكتب االستاذ هوام لطفي -  محضر قضائي لدى  محكمة تبسة 

دائرة اختصاص مجلس قضاء تبسة  
العنوان  حي السلم  خلف محكمة  تبسة 

الهاتف : 79/77/15/0666 
اعالن عن بيع  منقول محجوز بالمزاد العلني 

لــدى محكمــة  لطفــي محضــر قضائــي  هــوام   : االســتاذ   يعلــن 
تبســة  دائــرة اختصــاص مجلــس قضــاء تبســة  رقــم الهاتــف : 
79/77/15/0666 بانــه  سيشــرع يــوم االثنيــن 06/06/2022  
علــى الســاعة : 90.00 صباحــا بجانــب مكتبنــا بحــي الســلم  خلــف 
ــول محجــوز  ــع منق ــة تبســة عــن بي ــن والي ــف المحامي ــة بموق محكم

ــة . ــة تبس ــاكن ببلدي ــروك  الس ــاد مب ــح عي لصال
وذلــك بنــاءا علــى االوامــر بالحجــز التنفيــذي علــى منقــول الصــادرة 

عــن رئيــس محكمــة تبســة بتاريــخ 26/01/2022 
الرقــم 01 – العتــاد  ســيارة مــن نــوع بيجــو 206 حاملــة الرقــم  
التسلســلي 03091-199-12 -  الســعر االفتتاحــي 700.000.00 
دج -  شــروط البييــع  01  الزيــارة خــال 48 ســاعة قبــل البيــع 
ــه بأخــذ  ــزام الراســي علي ــان – 03 – ال ــدون ضم ــع ب – 02 – البي
ــزاد  ــه الم ــام – 04  الراســي علي ــي اجــل اقصــاه 8 0 اي ــول ف المنق
بــان يدفــع 20 بالمائــة مــن الثمــن والباقــي خــال 24 ســاعة المواليــة 
– 05 – الــزام الراســي عليــه المــزاد بــان يدفــع مبلــغ 2.5 بالمائــة 
مــن مبلــغ رســوم المــزاد الــذي يمثــل رســم التســجيل + الرســم علــى 

ــوق التناســبية . ــة + الحق ــة  19 بالمائ ــة المضاف القيم
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
مجلس قضاء بسكرة 

محكمة بسكرة 
القسم :شؤون األسرة 

رقم الجدول :04465 /21
رقم الهرس :01616 /22

تاريخ الحكم : 24 /04 /22
حكم بالحجر 

حكمــت المحكمــة حــال فصلهــا فــي قضايــا شــؤون األســرة علنيــا ، ابتدائيــا 
حضوريــا : 

في الشكل :قبول الدعوى 
في الموضوع :

1/افتتــاح التقديــم علــى المدعــى عليهــا عبــازي رانيــا المولــودة بتاريــخ : 
1989-12-12بـــ بســكرة ابنــة عبدالرحمــان ، وألمهــا بــورورو شــهرة 
ومــن ثــم الحجــر عليهــا وتعييــن المدعيــة بــورورو شــهرة  بصفتهــا والــدة 
ــة  ــا بكاف ــام مقامه ــا والقي ــى رعايته ــا لتتول ــا عليه ــا مقدم ــور عليه المحج

ــا . ــع تصرفاته ــة وتســير جمي ــة والمالي ــة والقانوني شــؤونها اإلداري
ــة  ــة وطني ــة يومي ــي جري ــم ف ــذا الحك ــة بنشــر منطــوق ه ــزام المدعي 2/إل
وعلــى نفقتهــا ، مــع أمــر ضابــط الحالــة المدنيــة المختــص التأشــير 
ــة  ــي بســعي مــن النياب ــاد المعن ــى هامــش شــهادة مي بمنطــوق الحكــم عل

ــة العام
3/تحميل المدعية بالمصاريف القضائية 

ــن  ــنة المذكوري ــهر والس ــوم والش ــي الي ــارا ف ــم جه ــذا الحك ــدا صــدر ه ب
ــط ــن الضب ــس وأمي ــن الرئي ــه نح ــا أصل ــه أمضين ــاه ولصحت أع

الرئيس )ة(  أمين الضبط  

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية بسكرة 

دائرة سيدي عقبة 
بلدية شتمة 

مكتب الجمعيات 
رقم20/م ج /22

وصل تسجيل تصريح بتأسيس نادي رياضي للهواة
بمقتضــى القانــون رقــم 12/06 المــؤرخ فــي 12جانفــي 2012 والمتعلــق 

. بالجمعيات 
بمقتضــى القانــون 13/05/المــؤرخ فــي 23 /07/2013 المتعلــق بتنظيــم 

األنشــطة البدنيــة والرياضيــة وتطويرهــا.
بنــاء علــى المرســوم التنفيــذي رقــم15/74 المــؤرخ فــي 16/02/2015 
المحــدد لألحــكام القانــون األساســي النموذجــي المطبــق علــى النــادي 
ــم بمرســوم تنفيــذي رقــم 16/241  الرياضــي الهــاوي  المعــدل والمتم

المــؤرخ فــي 21/09/2016 
تــم هــذا اليــوم :11/04/2022 تســليم وصــل التســجيل التصريــح بتأســيس 

النــادي الرياضــي للهــواة المســمى :
*النادي الرياضي الهاوي اتحاد شباب بلدية شتمة *

ــود  ــس :محم ــتمة. الرئي ــوردي ش ــي ال ــي :ش ش عروس ــر االجتماع المق
ــاد: 19/04/1984 ــكان المي ــخ وم ــر. تاري لبصي

العنوان:شارع الشهيد عروسي الوردي شتمة
بــ : بسكرة 
شتمة في :11/04/2022

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية برج بوعريريج 

دائرة الحمادية 
بلدية الحمادية 

مصلحة التنظيم والشؤون العامة 
مكتب الجمعيات 

الرقم 03 /2022
وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية ذات طابع رياضي

ــي  ــق ل 12 جانف ــري المواف ــر 1433 هج ــي  18 صف ــؤرخ ف ــم 12/06 الم ــون رق بمقتضــى القان
2012 النتعلــق بالجمعيــات والمرســوم التنفيــذي 241/16 المــؤرخ فــي 21 ســبتمبر 2016 المعــدل 
ــون  ــذي يحــدد االحــكام والقان ــي 2015/02/16 ال ــؤرخ ف ــذي 74/15 الم ــم للمرســوم التنفي والمتم
ــاي 2022 تســليم وصــل  ــوم 11 م ــذا الي ــم ه ــاوي ت ــادي الرياضــي اله ــى الن ــق عل االساســي المطب

ــع الرياضــي المســماة  ــة ذات الطاب ــة المحلي ــح بتأســيس الجمعي التصري
النادي الرياضي للرماية بلدية الحمادية 

الكائن مقرها دار الشباب فرحات محمد بلدية الحمادية 
اسم الرئيس بوخميس نورالدين

حكم بالحجر

ــي  ــا ف ــا غيابي ــا شــؤون االســرة علني ــي قضاي ــا ف حكمــت المحكمــة حــال فصله
ــة اول درج

في الشكل: قبول الدعوى
فــي الموضــوع: الحجــر علــى المدعــى عليهــا دحمونــي نــوة ابنــة لعلــى, وتعييــن 
ــا  ــن أجــل رعايته ــا م ــا عليه ــي مقدم ــن المدان ــال اب ــري كم ــا المدعــى عمي ابنه
ــص  ــر ملخ ــر  بنش ــع األم ــة, م ــة  والمالي ــة واالداري ــؤونها القانوني ــام بش والقي
مــن منطــوق هــذا الحكــم بســعي مــن المدعــي و تحميــل المدعــي بالمصاريــف 

ــة القضائي
ــم و افصــح بــه جهــارا بالجلســة العلنيــة المنعقــدة بالتاريــخ  بــذا صــدر الحك
المذكــور اعــاه و لصحتــه امضينــا اصلــه نحــن الرئيــس و اميــن الضبــط

امين الضبط الرئيس)ة(    

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـــــــــة
والية: برج بوعريريـــج

دائرة برج الغدير 
بلدية بليمور

رقم:........01.../ 2022 
وصل تسجيل تصريح تأسيس جمعية محلية ذات طابع رياضي

بمقتضــى القانــون رقــم : 06/12 المــؤرخ فــي : 18 صفــر عــام 1433 الموافــق لـــ : 
12 جانفــي 2012 المتعلــق بالجمعيــات. 

تــم هــذا اليــوم:22/02/2022.  ملــف تأســيس الجمعيــة المحليــة ذات الطابــع رياضــي  
المسماة:

جمعية افاق الشبانية ببلدية بليمور.
اسم الرئيس : شوتري انس.

الكائن مقرها : المنزل العائلي بحي 144 قطعة ببليمور.

حكم بالحجر
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا ابتدائيا حضوريا

في الشكل:قبول الدعوى 
فــي الموضــوع: اعتمــاد تقريــر الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر دقيــش اســماعيل 
المودعــة لــدى امانــة ضبــط المحكمــة ب 2021-04-19 تحــت رقــم 251-21 
ــن محمــد الطاهــر  ــاروق اب ــه سويســي ف ــى الدعــى علي وبالنتيجــة الحكــم بالحجــر عل
وراشــدي دليلــة المولــود بتاريــخ 1983-01-01 ببــرج بوعريريــج وتعييــن المدعيــة 
راشــدي دليلــة مقدمــا عليــه لرعايتــه والقيــام بشــؤونه المدنيــة واالداريــة والماليــة مــع 
امــر ضابــط الحالــة المدنيــة لبلديــة بــرج بوعريريــج بالتأشــير بالحجــر علــى هامــش 
ــة  ــة مكتوب ــة وطني ــم بيومي ــذا الحك ــه ونشــر منطــوق ه ــاد المحجــور علي ــهادة مي ش

ــة وتحميلهــا بالمصاريــف القضائيــة  ــة بســعي مــن المدعي باللغــة العربي
ــاه  ــه اع ــوه عن ــخ المن ــدة بالتاري ــة المنعق ــة العلني ــي بالجلس ــم الحال ــدر الحك ــذا ص ب

ــط ــة الضب ــة وامين ــن الرئيس ــه نح ــا اصل وامضين
امينة الضبط الرئيسة   

حكم حجر
حكمــت المحكمــة حــال فصلهــا فــي قضايــا شــؤون االســرة علنيــا ابتدائيــا حضوريــا 
فــي الشــكل قبــول اعــادة الســير فــي الدعــوى فــي الموضــوع افــراغ الحكــم الصادر 
ــاد  ــم 462/21 واعتم ــرس رق ــخ  15/11/2021 فه ــال بتاري ــة الح ــن محكم ع
تقريــر الخبــرة المنجــز مــن طــرف الخبيــر بوشــعيب شــوقي المــودع امانــة ضبــط 
ــع الحجــر  ــم 29/21 وبالنتيجــة توقي ــخ 18/11/2021 تحــت رق ــة بتاري المحكم
علــى المرجــع ضــده قــدوش انيــس المولــود بتاريــخ 20/03/2001 ببلديــة الونــزة 
ــا  ــدوش رمضــان مقدم ــع ق ــن المرج ــيلة وتعيي ــدوش وس ــه ق ــه رمضــان وام البي
عليــه  الدارة شــؤونه االداريــة  و الماليــة  مــع االمــر بنشــر هــذا الحكــم فــي 
احــدى الصحــف الوطنيــة لاعــام تحميــل المرجــع المصاريــف القضائيــة    بــذا 
صــدر الحكــم وافصــح بــه جهــارا فــي الجلســة العلنيــة المنعقــد بالزمــان والمــكان 

المذكوريــن اعــاه  ولصحتــه امضــاه الرئيــس واميــن الضبــط 
أمين الضبط         الرئيس )ة(    

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
مرسط في 15 مارس 2022 والية تبسة  

دائرة مرسط
بلدية مرسط

مكتب الجمعيات الرقم 18/2022
وصل تسجيل التصريح بتاسيس جمعية بلدية

بمقتضــى القانــون رقــم 12/06 المــؤرخ فــي 18 صفــر 1433 الموافــق ل 12 
ــوم 15 مــارس 2022 تســليم  ــم هــذا الي ــات ت ــق بالجمعي ــي 2012 المتعل جانف
ــة  ــة اللجن ــماة جمعي ــة المس ــة البلدي ــيس الجمعي ــح بتاس ــجيل التصري ــل تس وص
الدينيــة لمســجد عمــار بــن ياســر – مشــتة اوالد مهنيــة المقــر االجتماعــي مســجد 
العتيــق – مرســط – رئيــس الجمعيــة زيتــون يوســف بــن لخضــر تاريــخ ومــكان 

الميــاد 18 نوفمبــر 1977 بمرســط.



n      يتســاءل الكثيرون عن ســنن النبي محمد صلى 
هللا عليه وسلم- عند خسوف القمر ، يستهين البعض 
بظاهرة خسوف القمر في حين أنه أمر جلل ومعجزة 
عظيمة، فكما ورد بالقرآن الكريم واألحاديث النبوية، 
وكانــت جميعهــا آيات تدعو للتفكــر والتدبر في خلق 

هللا.
سبب صالة الخسوف

ســبب صــاة الكســوفين في اإلســام، هو: كســوف 
الشــمس وخســوف القمر باعتبار أن مشــروعية هذه 
الصــاة مؤقت بهاتيــن الظاهرتين، فالشــمس والقمر 
آيتان من آيات هللا ال ينكســفان لموت أحد وال لحياته، 
وال لغيرهــا من المعتقدات الفاســدة التي بين اإلســام 

بطانها، وأكده العلم الحديث.
حدوث الخســوف من الظواهر الكونية، وســبب لقيام 
المخلــوق فــي ظــروف اســتثنائية لعبــادة هللا خالــق 
كل شــيء، والرجــوع إليــه والخــوف منــه والصاة 

واالستغفار والذكر والدعاء.
وإذا أمكن بالعلم الحديث معرفة سبب حادثة الكسوفين 
أو التنبؤ عنها؛ فهذا ال يتعارض مع الشــرع، بل يؤكد 
أن هــذا اإلبــداع الدقيق دليل على قدرة هللا المســتحق 

للعبادة وحده.
سنن الرسول عند خسوف القمر

أواًل: صالة الخسوف
 صــاة الخســوف حكمها أنها ســنة مؤكــدة ثابتة عن 
النبي -صلى هللا عليه وســلم، يثــاب فاعلها وال يعاقب 
تاركها، والدليل على أن صاة الخسوف سنة ما روي 
َعــِن الُمِغيَرَة ْبَن ُشــْعَبة رضي هللا عنه قال: اْنَكَســَفِت 
ْمُس َيْوَم َماَت إِْبَراِهيُم، َفَقاَل النَّاُس: اْنَكَسَفْت لَِمْوِت  الشَّ
َم: »إِنَّ  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَســلَّ إِْبَراِهيَم، َفَقاَل َرُســوُل هللاَّ
ِ، اَل َيْنَكِسَفاِن لَِمْوِت  ــْمَس َوالَقَمَر آَيَتاِن ِمْن آَياِت هللاَّ الشَّ
َ َوَصلُّوا  أََحــٍد َواَل لَِحَياِتِه، َفإَِذا َرأَْيتُُموُهَمــا، َفاْدُعوا هللاَّ

َحتَّى َيْنَجلَِي «صحيح البخاري 2/39.
كيفية صالة الخسوف

 أنه يناَدى لصاة الكســوف بقــول المنادي: »الصاة 
جامعــة«، وال يــؤذَّن لـ صاة الخســوف؛ ألن األذان 
للصلوات المفروضــة، وتصلى ركعتين جماعة وهي 
األفضــل أو فرادى، وفي كل ركعــة قيامان وقراءتان 
ر  وركوعان وســجدتان، ثم يخطب اإلمام بعدها، ويذكِّ
المصليــن والناس فيهــا بعظمة هللا وقدرتــه، ويحثهم 
علــى االســتغفار والرجوع إليه، والتوبــة من الذنوب 

والمعاصــي وفعل الخيــر، ويحذرهم مــن الغفلة عنه 
سبحانه وتعالى.

والدليل على كيفية صاة الخسوف ما ورد في الصحيح 
ْمُس  َعْن َعاِئَشــَة َرِضَي هللا َعْنَها أنها َقالَْت: َكَسَفِت الشَّ
ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َفَقاَم النَِّبيُّ  َعلَى َعْهِد َرُســوِل هللاَّ
َم، َفَصلَّى ِبالنَّاِس، َفأََطاَل الِقَراَءَة،  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَســلَّ
ُكوَع، ثُمَّ َرَفَع َرْأَسُه، َفأََطاَل الِقَراَءَة  ثُمَّ َرَكَع، َفأََطاَل الرُّ
ُكوَع  َوِهــَي ُدوَن ِقَراَءِتــِه اأُلولَى، ثُمَّ َرَكــَع، َفأََطاَل الرُّ
ِل، ثُمَّ َرَفَع َرْأَسُه، َفَسَجَد َسْجَدَتْيِن، ثُمَّ  ُدوَن ُرُكوِعِه اأَلوَّ
ْكَعِة الثَّاِنَيِة ِمْثــَل َذلَِك، ثُمَّ َقاَم َفَقاَل:  َقــاَم، َفَصَنَع ِفي الرَّ
ْمَس َوالَقَمَر اَل َيْخِسَفاِن لَِمْوِت أََحٍد َواَل لَِحَياِتِه،  »إِنَّ الشَّ
ِ يُِريِهَما ِعَبــاَدُه، َفإَِذا َرأَْيتُْم  َولَِكنَُّهَمــا آَيَتاِن ِمْن آَياِت هللاَّ
َاِة« صحيح البخاري2/38.  َذلَِك، َفاْفَزُعوا إِلَى الصَّ

وقت صالة الخسوف 
أنهــا تصلى وقت حدوث الخســوف إلى انتهائه؛ ألنها 

مرتبطة بسبب، فإذا فات السبب انتهى وقتها.
ثانًيا: الصدقة:

ْمُس   َعْن َعاِئَشــَة -رضي هللا عنها-، َقالَْت: َخَسَفِت الشَّ
ِفي َعْهِد َرُسوِل هللاِ -صلى هللا عليه وسلم-، َفَقاَم َرُسوُل 
ا، ثُمَّ  هللاِ -صلى هللا عليه وسلم- يَُصلِّي، َفأََطاَل اْلِقَياَم ِجّدً
ا، ثُمَّ َرَفَع َرْأَسُه، َفأََطاَل اْلِقَياَم  ُكوَع ِجّدً َرَكَع، َفأََطاَل الرُّ
ُكوَع  ِل، ثُــمَّ َرَكَع َفأََطاَل الرُّ ا، َوُهَو ُدوَن اْلِقَياِم اأْلَوَّ ِجــّدً
ِل، ثُمَّ َسَجَد، ثُمَّ َقاَم، َفأََطاَل  ُكوِع اأْلَوَّ ا، َوُهَو ُدوَن الرُّ ِجّدً
ُكوَع  ِل، ثُمَّ َرَكَع، َفأََطاَل الرُّ اْلِقَياَم، َوُهَو ُدوَن اْلِقَياِم اأْلَوَّ
، َفَقاَم َفأََطاَل  ِل، ثُمَّ َرَفَع َرْأَســهُ ُكوِع اأْلَوَّ َوُهــَو ُدوَن الرُّ
ُكوَع  ِل، ثُمَّ َرَكَع، َفأََطاَل الرُّ اْلِقَيــاَم َوُهَو ُدوَن اْلِقَياِم اأْلَوَّ
ِل، ثُمَّ َسَجَد، ثُمَّ اْنَصَرَف َرُسوُل  ُكوِع اأْلَوَّ َوُهَو ُدوَن الرُّ
ْمُس، َفَخَطَب النَّاَس، َفَحِمَد هللاَ َوأَْثَنى  هللاِ، َوَقْد َتَجلَِّت الشَّ
ْمَس َواْلَقَمَر ِمْن آَياِت هللاِ، َوإِنَُّهَما  َعلَْيِه، ثُمَّ َقاَل: »إِنَّ الشَّ
اَل َيْنَخِســَفاِن لَِمــْوِت أََحٍد، َواَل لَِحَياِتِه، َفــإَِذا َرأَْيتُُموُهَما 
ٍد:  َة ُمَحمَّ ُقوا، َيا أُمَّ ـوا َوَتَصدَّ ـُروا، َواْدُعوا هللاَ َوَصلُـّ َفَكبِـّ
إِْن ِمــْن أََحــٍد أَْغَيَر ِمــَن هللاِ أَْن َيْزِنَي َعْبــُدُه، أَْو َتْزِنَي 

أََمتُُه«. رواه البخاري )1044( ومسلم )901.
ثالًثا: الدعاء:

ــْمُس َيْوَم    عن اْلُمِغيَرَة ْبَن ُشــْعَبَة قال: »اْنَكَســَفْت الشَّ
َماَت إِْبَراِهيُم َفَقاَل النَّاس اْنَكَســَفْت لَِمْوِت إِْبَراِهيَم َفَقاَل 
ْمَس َواْلَقَمَر  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: »إِنَّ الشَّ ِ َصلَّى هللاَّ َرُســوُل هللاَّ
ِت أََحٍد َواَل لَِحَياِتِه  اِن لَِمــوْ ِ اَل َيْنَكِســفَ آَيَتاِن ِمْن آَياِت هللاَّ
َ َوَصلُّوا َحتَّى َيْنَجلَِي« رواه  َفــإَِذا َرأَْيتُُموُهَما َفاْدُعوا هللاَّ

البخاري )1061( ومسلم )915.
رابًعا: ذكر هللا: 

 ُ ْمُس َفَقاَم النَّبيُّ َصلَّى هللاَّ َعْن أَِبي ُموَسى َقاَل َخَسَفْت الشَّ
اَعُة َفأََتى اْلَمْسِجَد  َعلَْيِه َوَسلََّم َفِزًعا َيْخَشى أَْن َتُكوَن السَّ
ـى ِبأَْطَوِل ِقَياٍم َوُرُكوٍع َوُســُجوٍد َرأَْيتُــُه َقطُّ َيْفَعلُُه  َفَصلَـّ
ُ اَل َتُكوُن لَِمْوِت أََحٍد  َوَقاَل :«َهِذِه اْلَياُت الَِّتي يُْرِسُل هللاَّ
ًئا  ُ ِبِه ِعَباَدُه َفإَِذا َرأَْيتُْم َشــيْ ُف هللاَّ َواَل لَِحَياِتــِه َولَِكْن يَُخوِّ
ِمْن َذلَِك َفاْفَزُعوا إِلَى ِذْكِرِه َوُدَعاِئِه َواْســِتْغَفاِرِه« رواه 

البخاري 1059 ومسلم )912. 
خامًسا: التعوذ باهلل من عذاب القبر: 

ِ َصلَّى  ُ َعْنَها- َرُســوَل هللاَّ َســأَلَْت َعاِئَشــُة -َرِضــَي هللاَّ
 ِ ُب النَّاس.. ثُمَّ َرِكَب َرُســوُل هللاَّ َم »أَيَُعذَّ ُ َعلَْيِه َوَســلَّ هللاَّ
ْمُس  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َذاَت َغَداٍة َمْرَكًبا َفَخَسَفْت الشَّ َصلَّى هللاَّ
َم  ُ َعلَْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى هللاَّ َفَرَجــَع ُضًحى َفَمرَّ َرُســوُل هللاَّ
َبْيــَن َظْهَراَنْي اْلُحَجِر ثُمَّ َقــاَم يَُصلِّي َوَقاَم النَّاس َوَراَءُه 
 ُ َفَقــاَم ِقَياًما َطِويًا ….َواْنَصَرَف َفَقاَل : » َما َشــاَء هللاَّ
ُذوا ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر« رواه  أَْن َيُقــوَل ثُمَّ أََمَرُهْم أَْن َيَتَعوَّ

البخاري 1050ومسلم 903.

إسالميات

اللهم إنا نستغفُرَك ونتوب إليك.. توبة 
عبد ظالِم لنفسِه ال يملك لنفسِه ضًرا وال 

نفعا.. وال موًتا وال حياًة وال نشورا.اللهم اهدنا 
فيمن هديت.. وعافنا فيمن عافيت.. وتولنا فيمن 
توليت.. وبارك لنا فيما أعطيت.. وقنا واصرف 

عنا شر ما قضيت.. نستغفُرَك ونتوب إليك.. فلوال 
أنت ما تبنا إليك.

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 
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n  قال تعالى : ﴿َفإَِذا َبَرَق اْلَبَصُر )7( َوَخَسَف اْلَقَمُر )8( َوُجِمَع 
ْمُس َواْلَقَمُر )9( َيُقوُل اإِلنَســـنُ َيْوَمِئذ أَْيَن اْلَمَفرُّ )10( َكالَّ اَل  اْلشَّ
َوَزَر )11( إِلَى َربَِّك َيْوَمِئذ اْلُمْســَتَقرُّ )12( ُيَنبَُّؤا اإِلنَســـنُ َيْوَمِئذ 
َر )13( َبِل اإِلنَســـُن َعلَى َنْفِســِه َبِصيَرٌة )14( َولَْو  َم َوأَخَّ ِبَمــا َقدَّ

أَْلَقْى َمَعاِذيَرُه )15(﴾ سورة القيامة  

n   قال الرســول صلى هللا عليه وســلم : » إن الشــمس والقمر 
آيتان من آيات هللا يخوف هللا بهما عباده« فتح الباري

n  الخســوف : يدور القمر في مسار بيضاوي حول كوكب 
األرض، وفــي الوقــت ذاته تدور األرض فــي مدارها حول 
الشــمس، وأثناء هــذه الحركة يصادف وجــود األرض بين 
الشــمس والقمر، فيحجب ظل كوكب األرض ضوء الشمس 
عن القمر، فيحدث الخســوف القمري.وتحدث هذه الظاهرة 
الفلكية فقط عندما يكون القمر بدراً، أي عندما يكون مضاًء 

بالكامل.

n  مازلت أؤكد أن العمل الصعب هو تغيير الشعوب, أما 
تغيير الحكومات فإنه يقع تلقائياً عندما تريد الشعوب ذلك
                                                    محمد الغزالي

 

نشر الداعية اإلسامي الحبيب علي الجفري، عبر صفحته الرسمية على »الفيسبوك«، 
نبذة مختصرة في صورة األســئلة واألجوبة حول صاة الكسوف والخسوف وعرض 

أحكامها.
وأوضــح الجفري، خال إجابته على ســؤال »هل تُصلى صاة الخســوف في أوقات 
النهي عن الصاة«، أن الحنفية والحنابلة ورواية عن مالك ذهبوا إلى عدم صحتها في 

وقت النهي عن الصاة مثل بعد العصر أو بعد الفجر، بينما ذهب الشافعية ورواية عن 
مالك أنها صاة ذات سبب فتقام ولو في وقت النهي عن الصاة.

إعداد :  إيناس شروانة                                                             الحبيب الجفري 

الثالثاء 17 ماي  2022 م
الموافق لـ 16 شوال 1443 هـ

خسوف القمر.. أمور حث عليها النبي وقت الظاهرة تمنحك خيرات الدنيا واآلخرة

تفقه في دينك
هل تصلى ركعات خسوف القمر 

في أوقات النهي؟ 

 دعاء اليوم 



n قــد تختلــف أعــراض الذبحة 
ــي قــد تظهــر على  الصدريــة الت
النســاء عن تلــك التي قــد تظهر 
على الرجــال، وهذا االختالف دفع 
باألطباء إلطالق تسميات مختلفة 
على أعراض الذبحة الصدرية بين 
الجنسين، فبينما تعرف األعراض 
ا ما يتم وصفها من قبل  ًب التي غال
الرجال باســم الذبحة النموذجية، 
ــا ما  ًب ــي غال تعــرف األعــراض الت
يتم وصفها من قبل النســاء باسم 

الذبحة غير النموذجية. 
ويمكن لهذه االختالفات أن تتسبب 
فــي تأخير الحصــول على العالج 
الالزم، وهذه قائمة بأبرز األعراض 
النســاء  ــى  عل تظهــر  قــد  تــي  ال

المصابات بالذبحة الصدرية: 
1 ألم في الصدر 

يعد ألم الصدر أحــد أكثر أعراض 
بيــن  شــيوًعا  الصدريــة  الذبحــة 
م قد يظهر  النساء عموًما، وهذا األل
ــى هيئة  ــًدا عل ــدى النســاء تحدي ل

ألمحاد في منطقة الصدر.
ــم الصدر الحاد  ــا ما يظهر أل ًب غال
ــدى المرأة بداًل عن الشــعور  هذا ل
ثقــل فــي منطقــة  ال بالضغــط أو ب

الصدر.  
2 انزعــاج وآالم فــي مناطق معينة 

من الجسم 
مــن أعــراض الذبحــة الصدريــة 
ًدا أنها قد تسبب شعور  للنساء تحدي
عــام باالنزعاج أو األلم في مناطق 
معينــة مــن الجســم خــارج حدود 
منطقــة الصدر، باألخص المناطق 

ًدا:  اآلتية تحدي
العنق.

الفكان واألسنان.

الظهر.
الحلق. 
البطن. 
الكتف. 

من الوارد أن تشعر المرأة المصابة 
ــوع  ــك بن بالذبحــة الصدريــة كذل
ليونــة والحرقــان في بعض  مــن ال
المناطــق المذكــورة أعــاله، مثل: 
يــة  إضاف مناطــق  وفــي  الكتــف، 

كذلك، مثل: الذراعين. 
3 أعراض أخرى 

الذبحــة  تتســبب  أن  يمكــن  كمــا 
الصدرية في ظهور أعراض أخرى 
ًدا بين  قــد تكون أكثر شــيوًعا تحدي
مثــل  بالرجــال،  مقارنــة  النســاء 

األعراض اآلتية:  
شعور عام بالمرض والضعف.

تعرق.
غثيان.  

تقيؤ.  
انقطاع في النفس.

آالم في منطقة البطن.  
َم تختلف أعراض الذبحة الصدرية  ل

للنساء عنها للرجال؟
ــذي قــد يجعل  العامــل الرئيــس ال
أعراض الذبحــة الصدرية تختلف 
بيــن الرجال والنســاء هــو الحالة 
لإلصابــة  أدت  تــي  ال المرضيــة 

بالذبحة الصدرية من األساس. 
ا ما يكون سبب الذبحة  ًب فبينما غال
الصدرية للرجال اإلصابة بمرض 
الشــريان التاجي االنسدادي والذي 
ينشأ جراء إصابة الشرايين التاجية 
ا ما تنشأ الذبحة  ًب بانســدادات، غال
الصدريــة لدى النســاء جراء خلل 
في الشرايين الفرعية الخارجة من 
الشــرايين التاجية، في حالة تعرف 

ا باســم مرض األوعية الدموية  يًّ طب
الدقيقــة، وتعــد أكثر شــيوًعا بين 

ا.  النساء األصغر سنًّ
ــة الذبحــة الصدرية  وتعــرف حال
األوعيــة  مــرض  عــن  الناجمــة 
باســم  ــا  يًّ طب الدمويةالدقيقــة 
الذبحة الصدريــة بتضيق األوعية 
 Microvascular( المجهريــة 

  .)angina
تشخيص الذبحة الصدرية 

بالذبحــة  اإلصابــة  لتشــخيص 
الصدرية ولتحديد أســبابها؛ سواء 
لدى الرجال أو النساء، من المتوقع 
ــى ســجل  الطبيــب عل ــع  يطل أن 
المريضة الطبــي وتاريخ عائلتها 
ــم إخضاع  المرضيــن، كمــا قــد يت

المريضة لما يأتي:
فحص جسدي لتحري األعراض.

فحوصات اإلجهاد، وفحوصات دم 

متنوعة.
التصوير الطبــي، مثل: التصوير 
والتصويــر  الســينية،  باألشــعة 
بالرنيــن المغناطيســي، وتصوير 

األوعية التاجية.
قسطرة القلب.

نبذة عن الذبحة الصدرية 
الذبحة الصدرية هي ألم مزعج في 
ا مــا ينجم عن نقص  ًب الصــدر غال
تدفق الدم إلى القلب جراء اإلصابة 
بمرض مــا في القلب والشــرايين، 
يمكن أن تتســبب الذبحة الصدرية 
بأعراض متنوعة، لكن وفي العديد 
من الحــاالت تميل هــذه األعراض 
قلــب  ال بــدء  بمجــرد  للتالشــي 
ــى كميــة كافية من  بالحصــول عل

الدم. 
ــواع عديــدة  لذبحــة الصدريــة أن ل

أبرزها ما يأتي: 

الذبحة الصدرية المستقرة
عــادة مــا تظهــر أثنــاء ممارســة 
األنشــطة البدنيــة لتختفــي عنــد 
الحصول على قســط من الراحة أو 
ا  ًب عند اســتخدام أدويةمعينــة، غال
ما يستمر ألم الصدر المرافق لهذا 
ــوع من الذبحــة الصدرية لفترة  ن ال

قصيرة قد ال تتجاوز 5 دقائق.
الذبحة الصدرية غير المستقرة

على عكس النوع الســابق ال يوجد 
نمــط معين لظهور هــذا النوع من 
الذبحة بل قــد تظهر الذبحة فجأة، 
م المرافق للحالة  كما ال يختفي األل
حتى بعد الحصول على قســط من 
ا.  الراحــة، وعادة ما يكون األلم حاّدً
ا  ــوع من الذبحــة طارًئ ن يعــد هذا ال

ا.  يًّ طب
الذبحة الصدرية المخالفة للمعتاد

ــوع مــن الذبحــة  ن أســباب هــذا ال

لهــا  ــا ال عالقــة  ًب الصدريــة غال
بمــرض الشــريان التاجــي، إذ قد 
تنشــأ هذه الذبحة جراء انقباضات 
فــي القلب يمكن أن تخل بقدر الدم 
قلــب. عادة ما  على التدفــق إلى ال
ينشأ هذا النوع من الذبحة لياًل، وقد 

تخف حدته عند استخدام األدوية.
بعــض  أن  بالذكــر  الجديــر  مــن 
العوامــل قد ترفع من فرص ظهور 
أعــراض الذبحــة الصدريــة، مثل 
التعّرض ألجواء باردة أو الشــعور 

بالتوتر.
تعد الذبحة الصدرية من المؤشرات 
ــى اإلصابــة بمرض في  ــة عل الدال
ــذا يمكــن للحصول على  القلب، ل
الرعاية الطبيــة الالزمة في الوقت 
المناســب أن يســاعد على الوقاية 
النوبــة  مثــل  مضاعفاتهــا،  مــن 

بية.  قل ال
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أعراض الذبحة الصدرية
 عند النساء 

الّلثة 
أعرف جسمك

طبقــة  هــي  ــة:  َث لِّ ال  n

الضامــة  األنســجة  مــن 
ــي  الت الرخــوة  والمخاطيــة 
الســنخي  العظــم  تســتر 
لســفليداخل  يوا لعلو للفكينا
ــِوي  ـ َث ـ لِّ ال النســيج  الفــم. 
بطبيعتــه،  شــفاف  نســيج 
ويعزى لونه األحمر للتغذية 
الدموية الغزيرةالواردة إليه، 
ــى كل مــن  تلتصــق اللثــة إل
العظم السنخي الواقع تحتها 
ــى جدر السنبواســطة ما  وإل

ِوية. ـ َث ـ لِّ يسمى باأللياف ال
وتعــّد اللثــة أيضا جــزء من 
للنســيج  المكونــات األربعة 
الداعم حول السني والمؤلف 
من: اللثة والعظم الســنخي 
وأخيــرا  الســني  والمــالط 
الســنخي.  الســني  الربــاط 
لصحــة  يكــون  أن  يمكــن 
اللثة وأمراضهــا تأثيرا على 
الصحــة العامــة. وقــد يؤدي 
التهاب اللثة وانحسارها إلى 

خسارة السن.

نوبات البكاء الشديدة
صحة نفسية 

n في أوقــات كثيرة ونتيجة ظروف 
مختلفة، قد نلجأ إلى البكاء المفاجئ 
للتعبيــر عن مشــاعرنا ســواء كانت 
مفرحــة أو حزينــة، حيــث أن هــذه 
الوســيلة هي من الطرق األساســية 
ــّم اعتمادهــا للتعبيــر عــن  ت ــي ي الت

األحاسيس المختلفة التي تنتابنا. 
وثمة أسباب عديدة تؤدي الى نوبات البكاء المفاجئ 

ومنها
- اإلحساس بالتعب الشديد واإلجهاد واإلرهاق نتيجة 
العمــل أوعدم النوم، مــا يخلق عندهــم المزيج من 

ي تدفعهم الى البكاء الشديد. تّ المشاعر ال
- االكتئــاب الحاد الذي قد يصيب الشــخص نتيجة 
فــراق أو خســارة العمــل، أو  مواجهــة المــوت أو ال

التعّرض لبعض المواقف الصادمة.

ة  ر الشــديد الذي يجعل الفرد شــديد الحساسيّ - التوتُّ
لجميع الظروف المحيطة به.

رات  ة عند المرأة وما يرافقها من تغيّ - الدورة الشهريّ
ــى معاناتهــا مــن االكتئــاب أو  هرمونيــة تــؤدي إل

تالي تزداد رغبتها بالبكاء. التعاسة، وبال
ــاة مــن اآلالم نتيجــة اإلصابــة بمــرض أو  - المعان

بجرح.
عالج ظاهرة نوبات البكاء الشديدة عند الفرد

يتم عالج مشــكلة البكاء المفاجىء والحاد من خالل 

الخطوات المتتالية:
ة  - الحرص على التخلص من األسباب الرئيسيّ
التي تدفع الى البكاء، وذلك على ســبيل المثال 
ة  من خالل عالج األمراض أو المشــاكل النفسيّ

ي يمر بها الشخص. تّ ال
ــى نوبة من  - فور الشــعور بأنكــم كقبلون عل
فــس بعمق لمرّات  نّ ت بــكاء الشــديد ال بد من ال ال
يــل من الراحة  قل ال متكّررة، ما سيشــعر الفرد ب

والطمأنينة.
الذكريــات  لالبتعــاد عــن  المــكان  تغييــر   -

المزعجة والمقلقة.
- تشــتيت االنتباه عن مصدر البكاء وذلك من خالل 
الخــروج مع بعض األصدقــاء للحصول على بعض 
ــام ببعــض الهوايات والنشــاطات  قي التســلية، أو ال

المحببة.
لّقي دائمــاً الدعم من افراد العائلة  - مــن المهم جداً ت
واألقارب واألصدقاء، ما يسمح للفرد بتخّطي األزمات 
تالي  يتّمكن بال ي يمر بها ويمنحه الدعم المطلق ل تّ ال

م بمشاعره ورغبته بالبكاء. من التحّك

سبب السواد حول األظافر
لــة بمثابة حلم  ــدو األيدي الجمي ب n قد ت
للكثيرين، إذ يبذل المعظم جهًدا كبيًرا في 
المحافظة على شكل األظافر والجلد الذي 
بيئية، مثل:  حولها، وقــد تلعب العوامل ال
بــرودة الشــديدة أو التعــرض للشــمس  ال
دوًرا كبيًرا في تغيير جلد األظافر؛ مسببه 
السواد حول األظافر، فتعّرف أكثر عن ذلك 

في هذا المقال. 
ــا مــا يحدث الســواد حــول األظافر  ًب وغال
يتاميــن بوقــد  نتيجــة للجفــاف ونقــص ف
تــؤدي العادات غيــر الصحية، مثل: قضم 
األظافر، ومص اإلبهام إلى إثارة المشــكلة 

أيًضا. 

وقد يؤثر الطقس بشــكل كبير على البشرة 
يديــن هــي الجزء  والجســم، ونظــرًا ألن ال
ا في جســمك،  ــر تعرًضــا واســتخداًم األكث
ــر وطأة التغيرات  ــا ما تتحمل األظاف ًب فغال
ــة. إذ تحفــز تغيــرات الموســم أو  المناخي
قاســية، مثــل: البرودة  الظروف الجوية ال
الشديدة والحرارة الشديدة والرطوبة عوامل 

تجعل البشرة داكنة حول األظافر.
ائية في أعمال  اســتخدام المنتجات الكيمي
المنــزل المتنوعــة، فهــذه المنتجات مثل: 
الصابون، والمنظفات وحتى مستحضرات 
التجميل تحتوي على مواد كيميائية ضارة 
ويمكن أن تؤثر على بشرتك.كما قد تسبب 
المنتجات، مثــل: دهانات األظافر، ومزيل 

طالء األظافرأيًضا الحساســية وسواد حول 
األظافر، بســبب احتوائها على األســيتون 
قفازات المطاطية  والميثانول وقد تــؤدي ال

أيًضا إلى سواد الجلد حول أظافرك.
ــدة أخــرى كالجفاف  ــاك أســباب عدي وهن
ونقص التغذية...وفي بعض األحيان يمكن 
أن تــؤدي الكدمــات والجــروح بالقرب من 
أظافرك إلى اسوداد لون بشرتك، وقد تنتشر 
ــات الفطرية في يدك إلى أصابعك  تهاب االل
وتغمــق الجلد حــول أظافــرك. ويمكن أن 
تكون البشرة الســوداء حول أظافرك أيًضا 

أعراًضا ألمراض كامنة، مثل:
مشكالت القلب.
أمراض الكلى.

سرطان الجلد.  
إذا كانــت لديــك أعراض أخــرى مع الجلد 

الداكن، فاستشر الطبيب على الفور.
نصائح للحفاظ على صحة األظافر

تنعيم  دافــئ وذلك ل الماء ال يدين ب • انقــع ال
يدين بمنشفة بشكل  الجلد ثم قم بتجفيف ال
ــد الزائد ودفعه  ــد وبعدها قم بإزالة الجل جي

للخلف وإزالة أي أوساخ متراكمة.
ــى وضع المرطــب أو زيوت  • احــرص عل
لترطيــب  لبشــرة  ل خصيًصــا  الترطيــب 
المناطــق الجافــة حول أظافــرك وعادًة ما 
ــة مــن الكحــول  ي ــات الخال تعمــل المرطب
ــى ترطيــب البشــرة بشــكل  والعطــور عل

أفضل. 
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إستراحة

n مّر الجراد بزرع رجل نحوي كان واقفا بمزرعته فأنشديقول:
مر الجراد على زرعي فقلت له ألمم بخير وال تلمم بإفساد

فقال منهم عظيم فوق سنبلة إنا على سفر ال بد من زاد

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

محمد بن عبد اهلل الخرشي
يف رحاب العلم واإلميان  

n  اإلمــام الشــيخ أبو عبــد هللا محمد بن جمال 
الدين عبد هللا بن علي الخرشي المالكي )1010 
هـــ 1601م( - 1101 هـــ )1690م( أول إمــام 

للجامع األزهر وأحد كبار العلماء المسلمين
ولد الخرشــي ســنة 1010هـ )1601م(، وأقام 
بالقاهــرة، وتوفــي وُدفــن فيها ســنة 1101 هـ 

)1690م(.
سمي بالخرشــي )وُعرف كذلك بالخراشي( نسبة 
إلى قريته التــي ولد بها، قرية أبو خراش، التابعة 
لمركــز الرحمانيــة، بمحافظة البحيــرة. وضبطه 
بعضهم باســم )الَخراشــي( بفتح الخاء، وبعضهم 
بكســرها، ولكن األصح أنهــا بالفتح، قال الزبيدي 
فــي تــاج العروس: شــيخ مشــايخنا أبــو عبد هللا 

الخراشي من قرية أبي َخراش كسحاب
لم ينل الشــيخ الخرشــي شهرته الواســعة هذه إال 
ــن، ولذلك لــم يذكر أحد من  بعــد أن تقدمت به السِّ

المؤرخين شيئاً عن نشأته.
تلقــى الشــيخ تعليمــه على يــد نخبة مــن العلماء 
واألعالم، مثل والده الشــيخ جمــال الدين عبد هللا 
بن علي الخرشي الذي غرس فيه حًبّا للعلم وتطلًعا 
للمعرفــة، كما تلقــى العلم على يد الشــيخ العالمة 
إبراهيــم اللقاني، وكالهما - الشــيخ اللقاني ووالده 
الخرشــي - تلقى معارفه وروى عن الشــيخ سالم 
الســنهوري عن النجم الغيطي عن شــيخ اإلســالم 
زكريا األنصاري عن الحافظ ابن حجر العسقالني 

بسنده عن البخاري.
كمــا تلقى الخرشــي أيًضا العلم على أيدي الشــيخ 
األجهوري، والشيخ يوسف الغليشي، والشيخ عبد 
المعطي البصير، والشيخ ياسين الشامي، وغيرهم 
من العلماء والمشــايخ الذين رســموا لحياته منهًجا 

سار على خطواته حتى توفاه هللا.
وقد درس الشــيخ محمد بن عبد هللا الخرشي علوم 

حينئــذ  المقــررة  األزهــر 
مثــل: التفســير، والحديث، 
والتصــوف،  والتوحيــد، 
والفقه، وأصول الفقه، وعلم 
الكالم، والنحو، والصرف، 
والمعانــي  والعــروض، 
والبيــان، والبديــع واألدب، 
النبوية،  والسيرة  والتاريخ، 
وأيًضا درس علوم المنطق، 
والميقات، ودرس  والوضع 
أمهــات الكتب فــي كل هذه 
العلــوم الســالفة الذكر على 
أيدي شــيوخ عظماء بعلمهم 

وخلقهم.
وظل الشيخ عشرات السنين 
يعلم ويتعلم، ويفيد ويســتفيد 
من العلــم والعلمــاء، وظل 
يروي طيلــة حياته ويُروى 

عنه، وبات يضيف ويشرح ويعلق على كل ما يقع 
بين يديــه وتقع عيناه، فأفاد بلســانه وقلمه جمهرة 
كبيرة من العلماء الذين كانوا يعتزون به وباالنتماء 
إليه، والنهل من علمه الغزير، ومعرفته الواسعة.

كان الشيخ الخرشي متواضًعا عفيًفا، واسع الخلق، 
كثيــر األدب والحيــاء، كريم النفــس، حلو الكالم، 
ر نفسه لخدمة الناس وقضاء حاجاتهم بنفسه،  يَُسخِّ
واسع الصدر، تعلم على يديه طالب العلم من شتى 
بقاع األرض يســألونه ويســتمعون إليه ويناقشونه 
دون ضيــق منه أو تذمر، رحب األفق ال يمل وال 

يسأم.
كان الشــيخ واسع العلم متنوع الثقافة، وخاصة في 
تفسير القرآن الكريم، وفي الفقه على مذهب اإلمام 
مالــك بن أنس ، لذا ترك مكتبة عربية وإســالمية 

ثرية بمؤلفاته التي امتألت بالآللئ والجواهر، قلما 
يوجد لها مثيل، ومن كتبه:

رســالة في البسملة، وهو شرح لهذه اآلية الكريمة 
، الشــرح الكبير على متن خليل، في فقه المالكية، 
في ثمانيــة مجلدات ،الشــرح الصغيــر لمختصر 
خليــل على متــن خليل أيًضا، فــي أربعة مجلدات 
،منتهــى الرغبة في حل ألفاظ النخبة، وهو شــرح 
لكتــاب نخبة الفكر للعالمة ابن حجر العســقالني، 
في مصطلح الحديث ، الفرائد السنية في حل ألفاظ 
السنوســية في التوحيد ،األنوار القدسية في الفرائد 
الخراشية، وهو شرح للعقيدة السنوسية الصغرى، 
المســماة )أم البراهين( ، حاشية على شرح الشيخ 
على إيساغوجي في المنطق، وهو من أشهر كتب 

المنطق.
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

* أن الجاذبية على القمر تساوي سدس الجاذبية على 
األرض.

سطحه.* أنه ليس للقمر غالف جوي والجبال تغطي معظم 
* أن أكبر صحراء في العالم تبلغ مساحتها 8 ماليين كيلو متر وهي الصحراء 

الكبرى.
* أن كل مليون شخص، يكون هناك واحد منهم معمر في األرض لمده 116 عام.

* أن اإلنسان العادي يكون بحاجة إلى، سبع دقائق من أجل أن يغفو.

1805 -محمد علي باشايتولى حكم مصر، ويعتبر 
حكمه عالمة محورية في تاريخها حيث قام 

بتحديثها بعد القضاء على المماليك. 
1896 - الشيخ مبارك الصباحيتولى حكم الكويتبعد 

قيامه باغتياألخويه الحاكم الشيخ محمد بن صباح 
الصباحوالشيخ جراح بن صباح الصباح. 

على 1939 - الحكومة البريطانيةتصدر الكتاب األبيضوالذي نص 
استقالل فلسطينوإقامة دولة تضم العربواليهودعلى أرضها. 

1940 - قوات ألمانيا النازيةتدخل مدينة بروكساللبلجيكيةفي بداية الحرب 
العالمية الثانية. 

1949 - المملكة المتحدةتعترف باستقالل جمهورية إيرلندا، مع تأكيدها بقاء 
أيرلندا الشماليةجزًء من المملكة المتحدة. 

1983 - الحكومة اللبنانيةتعقد اتفاق مع إسرائياللتي وصل جيشهاإلى بيروت، 
وقد حدد االتفاق أسس التعامل بين الدولتين وعرف باسم معاهدة 17 أيار. 

سورية طبخت لجوزها سبانخ، وثاني يوم 
خبيزة، وثالث يوم ملوخية، رابع يوم قالتله 

شو أطبخلك حبيبي؟، قال لها بال اليوم أنا 
برعى لحالي.

عندما ال تكون الحقيقة حرة ال تكون الحرية حقيقة.
                                                               )جاك بريفر(.

الهدرة بني إثنني والثالث بال وذنني
ويضرب هذا المثل للفضولي الذي يريد أن يعرف 

كل شيء، بما فيها األشياء التي ال تعنيه.

       نكتة اليوم 

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

زمان ومكان.

الثالثاء 17 ماي  2022 م
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مؤرخ العلم العربي رشدي راشد

n الدكتــور رشــدي راشــد )م 1936(، فيلســوف 
ومــؤرخ العلــم، ناقــد أكاديمــي لتاريخ العلــم العربي، 
قدم العديد من المســاهمات الهامــة لتاريخ الرياضيات 

والعلم.
ولد رشــدي حفني راشــد في عــام 1936م، بالعاصمة 
المصريــة، القاهرة، حيــث درس في جامعتها، ليحصل 
على ليســانس الفلســفة وهو في العشــرين مــن عمره، 
ثــم انتقل إلــى فرنســا، فأكمــل دبلــوم الرياضيات من 

جامعة باريــس، ونال دكتوراه الدولة في تاريخ فلســفة 
الرياضيات في الجامعة نفســها. بعد ذلك شــغل رشدي 
راشــد مناصــب عــدة فــي المركــز الفرنســي القومي 
لألبحــاث العلمية عــام 1965م، ومنصب مدير أبحاث 
االبســتمولوجيا وتاريخ العلوم فــي جامعة دنيس ديدرو 
- باريــس، حتى عــام 2001م، ومدير مركز الفلســفة 
والعلوم والفلســفة العربية للعصور الوســطى حتى عام 

2001م.
نشــر العديد من المقاالت واألبحاث والكتب في مختلف 
الدوريات عن مساهمة العلوم اإلسالمية والعلماء العرب 
في تطوير وتقدم العلوم، كما يرأس تحرير دورية العلوم 
والفلســفة العربيــة، بجامعــة كامبريدج، ويشــغل حالياً 
منصب المدير الشــرفي لقســم أبحاث المســتوى الرفيع 
.CNRS في مركز البحوث العلمية الوطني في فرنسا
 وضع رشــدي راشــد أكثر من 30 كتاًبا، ومن أعماله 
المهمــة إشــرافه على موســوعة تاريخ العلــوم العربية 
التــي صدرت في لنــدن ونيويورك طبعتهــا األولى في 
1996م، وقد حرر فيها األجزاء التي تقع في تخصصه 
المباشر، وهي الحســاب والجبر والبصريات الهندسية. 
ومــن أشــهر أعمالــه: مدخل لتاريــخ العلــوم )باريس، 
1971(، كتاب الجبــر لديوفنطس )القاهرة، 1975(، 
أعمال عمر الخيام في الجبر ـ باالشتراك مع أحمد جبار 
)حلــب، 1981(، العلــوم في عصر الثورة الفرنســية 
)باريــس، 1984(، أعمــال الكندي الفلســفية والعلمية 
)ليــدن، 1998(، أعمال الســجزي الرياضية )باريس، 
2004(، فلســفة الرياضيــات ونظريــة المعرفــة عند 

جــول فيامين )باريس، 2005(. ويلقي رشــدي راشــد 
محاضراته في تاريخ العلوم في كثير من عواصم العالم.
جوهر الفكر الفلســفي للدكتور رشــدي راشد هو فلسفة 
التاريخ وفلســفة العلم، والعالقة الفلسفية بينهما. والرابط 
بيــن هذين الجانبين هو المنطــق والرياضيات. فالتاريخ 
هو أحد موضوعات الفلســفة، وفي ذات الوقت هو أحد 
موضوعات العلوم االجتماعية. وبصفته فلســفة يخضع 
للعقالنيــة وللتنظير الفلســفي، ويرتبط مــن حيث كونه 
كذلك بفهمنا لفكر الحداثة وللمســتقبل اإلنساني. وبصفته 
علما يخضع لفلســفة العلم ولتطبيــق المنهجيات العلمية 
الحديثة. واألداة المنهجية األساســية في الفلسفة الحديثة 
هي المنطق، في حين أن األداة المنهجية األساسية للعلم 
الحديــث هي الرياضيات، لذلك يجب أن يخضع التاريخ 

بصفتيه الفلسفية والعلمية للمنطق والرياضيات.
يعتمد الدكتور راشد في فهمه وتحليله للتاريخ على فكرة 
»التقاليد« »tradition«،فالتطــورات التاريخية، من 
الناحيتيــن الفلســفية والعلمية، تعتمد علــى ظهور تقاليد 
فلسفية وعلمية جديدة تؤشر على ظهور هذه التطورات 
وانتهائهــا. لذلك يعتمــد تحليله التاريخي مــن الناحيتين 
الفلســفية والعلمية ليس على المقارنة الصورية للنماذج 
التاريخيــة المختلفــة، وإنمــا علــى التحليــل المجتمعي 
التفصيلي للظروف المصاحبة لظهور التقاليد التاريخية 
المختلفة. لذلك يمكن القول بأن التحليل التاريخي للدكتور 
راشــد ينتمي بشــكل أساســي إلــى مجال علــم اجتماع 
المعرفــة الذي يربط بين الوقائع والشــروط االجتماعية 

والتاريخية وبين نشوء وتطور المعرفة العلمية.

ال بد من زاد



حذرت منظمة حماية المســتهلك 
وإرشاده عن عينات مغشوشة من 

  Omnitrope دواء
منشــور  فــي  الجمعيــة  وقالــت 
الرســمية  صفحتهــا  ــى  عل لهــا 
مخابــر  إن  فايســبوك،  ــى  عل
م الصيادلة  ســاندوز الجزائر، تعل
اكتشــاف  ــم  ت أنــه  الخــواص 
مــن  مغشوشــة  عينــات  وجــود 
توزيعها  ــم  دواء Omnitrope ت
من طرف موزع وهمي  ينشط في 
والية قسنطينة و في بعض وسائل 
التواصــل االجتماعي  تحمل رقم 

. LM3517 حصة
سناء.م 

م يتم  وأضافــت أن هذه الحصــة ل
تســويقها و ال صنعهــا من طرف 
ال  الشــركة  و  ســاندوز  مخابــر 

تتحمل مسؤولية استعمالها . 
و قالــت إنــه وفور اكتشــاف هذه 
العينات، أخطرت مخابر ساندوز 
الســلطات المعنيــة بوجودها في 
يــات حيــث فتــح  بعــض الصيدل
تحقيق في األمر لتحديد الفاعلين 

و المتســببين كونهــا ضحيــة و 
طرف مدني في هذه القضية. 

ســاندوز  مخابــر  ــغ  تبل كمــا 
ــرأي  ال و  الخــواص  ــة  الصيادل
العــام أن كل الحصص المســوقة 
يا يتم اســتيرادها و تســويقها  حال
تحــت إشــراف وزارة الصناعات 
الصيدالنيــة و المخبــر الوطنــي 
بــة األدويــة و هــي خاضعة  لمراق

لكل معايير الجودة و السالمة 
كل  ســاندوز  شــركة  ودعــت 

تفــادي  ل الخــواص  ــة  الصيادل
التعامــل مع كل مــوزع ال يمتلك 
ســجل تجاري أو غير معتمد من 

طرف سلطات الضبط . 
لتذكير، ســاندوز شــركة عالمية  ل
رائدة في مجال األدوية الجنيســة 
عــالج  أدويــة  و  البيولوجيــة  و 
الســرطان و هــي تقــدم خدمــات 
للمرضــى الجزائرييــن منذ أكثر 

من أربع عقود. 

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 31/ 12
الجزائر : 23/ 16
وهران : 27/ 16 

الفجر  : 03.43
الظهر   : 12.30
العصر  : 16.19
املغرب  : 19.38
العشاء : 21.13

مواقيت الصالة 
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ع.ق

تم توزيعها من طرف موزع وهمي  بقسنطينة و عرب وسائل التواصل االجتمايع

تحذيرات من عينات مغشوشة 
”Omnitrope من دواء

قــرار الذي  ليــس ثمة أدنى شــك، أن ال
كان قاضــي التحقيق بمحكمة ســيدي 
أمحمد بالعاصمة، قد أصدره الخميس 
ــذي تم بموجبــه بإيداع  الماضــي، و ال
األميــن العــام الســابق لالتحــاد العام 
المجيــد  ــد  عب الجزائرييــن  للعمــال 
ســيدي السعيد، الحبس المؤقت بسجن 
الحراش، بعد ســماعه في قضية فساد؛ 
قد أثلج صدور كل الجزائريين، و ليس 
بل التشــّفي، و  العمال فقط، ليس من ِق
بل تطبيــق القانون و إحقاق  إنمــا من ِق
الحــق، و إظهــار الحقيقــة، و إســقاط 
األقنعة، التي كان يتستر وراءها الرجل 
ــح العمال،  ــى مصال مــن عل تُ ــذي ائ ال
فخان األمانة. وأثرى ثراء فاحشــا على 
ظهورهم،  مفضــال التحالف مع الذين 
ــى األخضر و  بــالد، و أتوا عل نهبــوا ال

اليابس فيها.
نقابــي الملياردير)73 عاما(،  التحق ال
بأصدقائه وصحبته في سجن الحراش، 
بعد أن ظــّن الجميع بــأن الرجل الذي 
ع  نقابيــة، و تربّ عّمر فــي المركزية ال
ــى عرشــها ألكثر من 22 ســنة،قد  عل
أفلت من العقــاب، و من رياح الحراك 
الشعبي التي عصفت برؤوس الفساد.

و سبق لسليم لباطشة الذي خلف سيدي 
الســعيد، أن رفع ، دعوى أمام القضاء 
في ماي 2020، تفيد باكتشاف ثغرات 
مالية بقيمة 7 ماليير سنتيم في خزينة 

االتحاد )قرابة مليون دوالر(.
ــبي الذي  كما كشــف التدقيــق الُمحاَس
مركبــة   12 ضيــاع  االتحــاد،  أجــراه 
وعقارات تابعة له تم االســتيالء عليها، 
كما تم اكتشاف أيضا أربع ثغرات مالية 
في مديريات االتحاد بأربع واليات هي 
ســكيكدة، عنابة، المدية والعاصمة. و 
ق االتحاد بأن االختالســات تمت في  وثّ
فتــرة أمينه العــام الســابق، الذي يقبع 

اآلن وراء القضبان.
م تنجــح مطالب العمال  و قبــل ذلك، ل
ومســاعيهم من أجل اإلطاحة بســيدي 
ــى رأس االتحــاد رغم  الســعيد مــن عل
محاوالتهم المتكررة، والتي كان أبرزها 
في 2017 عندما خرج عشرات اآلالف 
منهم من شــتى الواليــات في البالد في 
مسيرات ثم تجمعوا أمام ”دار الشعب” 
نقابيــة،  المقــر الرســمي للمركزيــة ال
مناديــن برحيله؛ تماما مثل ما فشــلت 
محاولة أخرى لإلطاحة به عام 2019 
قبل انطالق الحراك الشعبي في فيفري 

من العام نفسه.
مــن  الكثيــر  تــداول  ــم  ت مؤخــرا  و 
المعلومات، و على نطاق واســع، حول 
ثــراء الفاحش لألميــن العام  مظاهــر ال
نقابية، للشــركات  الســابق للمركزية ال
تــي يملكها هذا الرجــل مع أفراد من  ال
عائلته داخل البالد و خارجها، إضافة 
إلى فيالت و شــقق فاخــرة في باريس 
و ســيارات فارهة باهظــة الثمن. و كذا 
مبالغ مالية طائلة من العملة الصعبة 
مودعــة بحســابات خاصــة فــي بنوك 

أجنبية.
ــكالم.. مــا ننتظــره، و ينتظره  آخــر ال
ــون  قان كل جزائــري، هــو أن يكــون ال
ــوق الجميع، و أن تظهر للرأي العام،  ف
هــذا  حــول  الحقيقــة،  كل  الحقيقــة.. 
الرجل بعد أن يفصل القضاء في التهم 

المنسوبة إليه.
محمد مصباح

ظنَّ الجميُع أنه أفلت
من العقاب..

إعالن ألصحاب األكشاك 
إلــى كل أصحــاب األكشــاك المتواجدة 
بكافــة واليــات شــرق البــالد  والذين 
يريدون تواجد  جريدة » عين الجزائر« 
على رفوف أكشــاكهم أو الذين يطلبون 
رفــع النســخ الموزعة اإلتصــال على 

الرقمين التاليين : 
031741609

 0550303249
باقة األخبار  

اثر نزاع حول قطعة أرض..
مقــتل شاب على يد ابن عمه 

ببندقية يف عني الزرقاء بتبسة  
اهتزت، مســاء أول  أمس،  المنطقة الريفية  مشــتة 
» بركــة الفرس«  التابعة إقليميا لبلدية عين الزرقاء 
شرق والية تبسة على وقع جريمة قتل راح ضحيتها 
شــاب في العقد الثالث من العمر. وحسب مصادرنا 
فإن خالف حاد وقع بين الجاني والضحية ،وهو ابن 
عمه حــول قطعة أرض تطور الحقا الى اســتعمال 
عيــارات نارية مــن بندقية صيد مــن طرف الجاني 

أودت بحياة الضحية .
ومــن جهتهــا، مصالح الــدرك الوطنــي ببلدية عين 
الزرقاء  فتحت تحقيقا في القضية بالتنسيق مع وكيل 
الجمهورية لدى محكمة العوينات، لكشف المالبسات 

الحقيقية للجريمة ودوافعها. 
هواري غريب

العثور على فتاة ميتة يف ظروف 
غامض بالحدائق يف سكيكدة

عثــر، في ســاعة متأخر من مســاء أول أمس، عدد 
من الشــباب على مســتوى وســط مدينة الحدائق في 
ســكيكدة، على جثة فتاة في عقدها الثالث جثة هامدة 

في ظروف ال تزال محل تحقيق.
و اســتنادا إلى مصادرنا، فإن األمر يتعلق بالضحية 
”ب ي” 37 ســنة، عثــر عليهــا مرمية قــرب مقر 
الحمايــة المدنيــة الجديــد وســط بلديــة الحدائق في 
ســكيكدة، و هذا في حدود الســاعة الخامسة و الربع 
مســاء من قبــل عدد من المارة ،حيث ســارعوا الى 
إخطــار مصالــح األمــن المختصة التــي تدخلت و 
اتخذت كل التدابير الالزمة، و تم تحويل الجثة على 

مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوحارة .
نورالدين. ب 

تفكيك جمعية أشرارمتورطة
يف السرقات املتعددة من داخل 

مساكن بقسنطينة 
 

تمكنــت الضبطية القضائية لألمــن الحضري الثاني 
عشــر، من تفكيــك جمعية أشــرار تتكــون من 04 
أشــخاص تتــراوح أعمارهم بين 19 و 25ســنة ، 
متورطين في قضايا تكوين جمعية أشرار، السرقات 
المتعــددة من داخل عدة مســاكن  مع توافر ظروف 

الكسر، التسلق و تعدد الجناة 
حيثيــات القضية تعــود إلى تلقي المصلحة شــكوى 
من قبــل ضحية بخصوص تعرض مســكنه العائلي 
بحي جبل الوحش لفعل الســرقة أين استهدف الفاعل 
)ون( مجموعة من المصوغات من المعدن األصفر 
الخــاص بزوجته وكذا مبلغ مالــي ، التحريات التي 
بشــارتها قوات الشرطة مكنت بعد أبحاث مكثفة من 
تحديد هوية مشتبه فيه و الذين تم توقيفه، ليتم تحويله 
الى مقر المصلحة الســتكمال اإلجراءات الالزمة ، 
التحقيــق المفتوح مكــن من تحديد هوية شــركائه و 
الذين تم توقيفهم تباعا و في أماكن و أوقات مختلفة ، 
بعــد إخضاعهــم للمالمســة الجســدية الوقائية عثر 

بحوزة احدهم على قطعة مخدرات .
التحقيق المعمق أفضى إلى ضلوع المشــتبه فيهم في 
قضيتين مماثلتين نهاية الشهر المنصرم بذات الحي، 
بعد تفتيش مساكن المشتبه بناء  على إذن من السلطة 
المختصة تم  اســترجاع مســروقات ، كما تم ضبط 

أقراص من المؤثرات العقلية لدى احدهم . 
بعــد االنتهــاء من مجريــات التحقيق تــم إنجاز 03 
ملفــات إجراءات جزائية منفصلــة في حق المعنيين 
عن قضايا  تكوين جمعية أشرار السرقة الموصوفة 
مع توافر ظروف الكســر، التســلق و تعدد الجناة ،  
فيما تم انجاز ملفين جزائيين منفصلين في حق اثنين  
، األول بخصــوص حيازة قطعــة مخدرات لغرض 
االســتهالك الشــخصي و الثاني  حيــازة المؤثرات 
العقلية لغرض االســتهالك الشــخصي قــدم بموجبه 

أمام النيابة المحلية.   
دالل.ب

لبنان بني أيدي أبنائها 

تمكن أفــراد الفرقــة اإلقليميــة للدرك الوطنــي بأوالد 
خلوف من توقيف شــخصين في قضية حيازة وإخفاء 
نفايات  أشياء مسروقة، مع استرجاع 41 قنطارا من ال
النحاســية )كوابــل كهربائيــة- أنابيــب شــبكة الغاز 

الداخلية والخارجية- أسالك شبكة االتصاالت(
ميلة : أبونوفل 

أثناء قيام أفراد الفرقــة اإلقليمية للدرك الوطني بأوالد 
أخلوف بخدمة شــرطة المرور على مستوى الطريق 
ــم 100، لفــت انتباههــم شــاحنة كبيــرة  الوطنــي رق
بيضاء اللون قام ســائقها بالدخــول لمحطة الخدمات 
بمشــتة العربــي بمجــرد مشــاهدته لنقطــة المراقبة 
يتم  تفــادي المراقبة، ل المنفــذة من طرف أفراد الفرقة ل
تنقل مباشــرة لمحطة الخدمــات وبعــد أخــذ جميع  ال
االحتياطــات األمنية تم تفتيشــها ليتضح أنها محملة 
نفايات النحاســية من بينها أنابيب  بكمية كبيرة من ال
نحاســية خاصــة بشــبكة توزيــع الغــاز وكــذا بقايا 
أسالك كهربائية نحاســية، كان يقودها المسمى )س-
ــاء بلدية التالغمــة، على إثرها  ع( الســاكن بأحد أحي
تم اقتياد الســائق والشــاحنة نحو مقر الفرقة للتحقيق 
نفايات النحاســية التي كانت  حول مصــدر ووجهة ال
على عند التحقيق مع الســائق صرح أنه شحن حمولة 

نفايات النحاســية مــن حظيرة أخوه المســمى )س- ال
ــاء بلدية التالغمــة وهو بصدد  ج( الكائنــة بأحــد أحي
نقلها نحو مدينة أخرى لبيعها لمصنع خاص بتحويل 
المعــادن، على إثرها تم تشــكيل دوريــة ألفراد الفرقة 
تنقل لمقر الحظيرة بغرض تفتيشها بناء على اإلذن  وال
الكتابي للســيد وكيل الجمهورية، وبعد ســماع مالك 
نفايات النحاسية، صرح  الحظيرة بخصوص حمولة ال
أنه يمارس نشــاط تجاري يتمثل في تجارة اســترجاع 
المعادن القديمة، وبخصوص المصدر فإنه اشــتراها 
نفايات  مــن مختلــف المتعاملين فــي مجال جمــع ال

الحديدية
لتحقيــق ونظرا لوجــود كميــة معتبرة من  ــة ل مواصل
األنابيــب النحاســية الخاصــة بشــبكة توزيــع الغاز 
ضمن حمولة الشــاحنة، تم استدعاء ممثلي الشركات 
العمومية وعرض المحجوزات عليهم، وبعد المعاينة 
ــوا على كميــة األنابيب النحاســية الخاصة بهم  تعرف

والتي تعرضت لعدة سرقات.
بعد اســتكمال التحقيق تم تقديم المعنيين أمام السيد 
وكيل الجمهورية لدى محكمة شــلغوم العيد وتســليم 
ــم التعرف عليهــا لممثلي الشــركات  تــي ت األشــياء ال

العمومية.

تم نهبها من رشكات عمومية 

اسرتجاع 41 قنطارا من الكوابل الكهربائية 
وأنابيب الغاز وأسالك الهاتف بميلة 
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