جريمة قتل مروعة
يف أم البواقي

مراهقة تنتحر برمي نفسها من الطابق الثاين لمسكنها بحي "سكانسكا" يف تبسة
ص24

رشاء البطيخ المقطع
والمغلف بالبالستيك
تحت الشمس خطر
عىل صحة المستهلك

ص  15حرية و مسؤولية

AIN EL DJAZAIR

الدكتورة آسيا آغا لـ "عني الجزائر":

يف قضايا فساد

 5سنوات سجنا نافذا
لجميلة تامزيرت و  3سنوات لوزير
السياحة السابق نب مسعود

ص5
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تحد كبري
الخطوة ستضع السلع المحلية واالقتصاد الوطني أمام ٍ

المنتوج الوطني على بعد أسبوع من دخول
منطقة التجارة الحرة اإلفريقية

خالل توديعه الفوج األول من الرياضيني
المشاركني يف األلعاب المتوسطية

الوزير األول يدعو لتشريف
الراية الوطنية واالقتداء
باألبطال السابقني

ص3

قسنطينة

بعد3سنوات من غلقه ..
إعادة فتح مسبح
سيدي مسيد العتيق
سكيكدة
ينحدر من أم الطوب ..
مرصع طالب جامعي غرقا
يف شاطئ "جان دارك"

ص8

ص24

تنويع الشركاء االقتصاديين ..استجابة لمتطلبات االقتصاد الوطني والتغيرات الدولية

ص4

باتنة
 15والية تشارك يف المهرجان الوطني
لنوادي البحث التاريخي ص9

ألعاب البحر األبيض المتوسط وهران 2022

يحل بوهران
الفوج األول من الرياضيني اجلزائريني ّ
الكرة الطائرة:

املنتخب التونسي
في تربص

حتضيري بوهران

بن ناصر ضمن قائمة أفضل العبي الوسط قياما باملراوغات
ص12

الناجحة في الدوريات األوروبية

ص13

نحلة

النحلة
عسل يمينا شفاء
عـسل و يسارا ألم

الخميس  23جوان  2022م
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هكذا ترمى الخضر
والفواكه في مدننا
..العينة من أم البواقي
رمي الخضر والفواكه من طرف الباعة بدل التصدق بها على الفقراء
واأليتام أو بيعها بثمن بخس على األقل  ..هذا ما يحدث بأسواق
بلديات أم البواقي من طرف بعض معدومي الضمير حتى تبقى
األسعار عالية وفوق قدرة المستضعفين على األرض  ..فال أجهزة
المراقبة تراقب وال هيئة اللبيئة تتدخل وال مواطن يتكلم  ..وال ضمير
وال هم يخزنون.
فيصل .ف

أكبر إضراب لعمال سكك
الحديد خالل  30عاما
ّ
يشل بريطانيا

بأزيد من ستة مليارات سنتيم ..قسنطينة تحتل
المرتبة األولى وطنيا في الزكاة

بدأ أول أمس الثالثاء أكبر إضراب تشهده بريطانيا
خالل ثالثين عاما لعمال السكك الحديدية مع خروج
عشرات اآلالف من العاملين بسبب خالف حول
األجور والوظائف مما قد يمهد الطريق إلضرابات
واسعة النطاق في مجال الصناعة بأنحاء البالد.
واحتشد منذ الفجر بعض مما يزيد على  40ألفا من
عمال السكك الحديدية الذين يعتزمون اإلضراب
إلى غاية يوم السبت القادم عند حواجز أقاموها
مما أصاب شبكة السكك الحديدية بالشلل وترك
المحطات الرئيسية خالية من الرواد كما أن مترو
أنفاق لندن مغلق في أغلبه بسبب إضراب منفصل.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
الذي يتعرض لضغوط من أجل عمل المزيد لألسر
التي تواجه أصعب الظروف االقتصادية في عقود
إن اإلضرابات ستضر باألعمال التي تحاول
التعافي من جائحة كوفيد .-19نقابات العمال من
جهتها قالت إن إضرابات عمال السكك الحديدية
ربما تشكل بداية «صيف السخط» حين يتحرك
مدرسون وعاملون في المجالين الطبي والتخلص
من النفايات و محامون لتنظيم إضرابات مع
اقتراب وصول التضخم إلى عشرة في المائة
بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
وقال األمين العام لعمال السكك الحديدية والبحرية
والنقل مايك لينتش «العمال البريطانيون بحاجة
لزيادة في األجور يحتاجون أمانا وظيفيا وظروفا
مواتية واتفاقا شامال بوجه عام».
ويوجه نواب المعارضة انتقادا للحكومة بسبب
رفضها االشتراك في المحادثات لتسوية الخالف
رغم انتعاش االقتصاد البريطاني في البداية بقوة
بعد جائحة كوفيد -19لكن مزيجا من نقص العمالة
وخلل في سالسل التوريد والتضخم ومشكالت في
التجارة بعد خروج البالد من االتحاد األوروبي
أدت إلى تحذيرات من حدوث ركود.
فيصل .ف

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

قدرت قيمة األموال المودعة من المحسنين كزكاة
خالل العام الجاري بوالية قسنطينة اكثر من ستة
مليارات سنتيم .
وفي هذا الصدد  ،أوضح األمين الشؤون الدينية
واألوقاف بوالية قسنطينة جمال نصري ان حملة
الزكاة خالل هذا العام على مستوى الوالية عرفت
نتائج ايجابية  ،خصوصا و انه تم جمع 6
مليارات و  100مليون سنتيم  ،مما أتاح لوالية
قسنطينة أن تحتل المرتبة األولى على المستوى
الوطني
وبخصوص المستفيدين من هذه الصدقات الشرعية
 ،قال المسؤول نفسه إن عددهم بلغ  6196أسرة ،
فيما بلغ عددهم في زكاة عيد الفطر السابق 3602
أسرة بمبلغ  105ماليين سنتيم مضيفا أن من بين
آليات عمل صندوق الزكاة  ،آلية القروض بدون
فوائد  ،والتي تُمنح للشباب العاطلين عن العمل
لتمويل مشاريعهم االستثمارية  ،مضيفاً أن بعضهم

2

نجح وأصبح بدوره متبرعاً لـ الزكاة  ،وأضاف
بأن نظام الزكاة في الجزائر أصبح نموذجً ا يحتذى
به في تنظيمها وجمعها وتعدادها وتوزيعها على
المستفيدين.
مريم .ب

بدون تعليق

كيف يمكن ليوم شاق
في العمل أن يغير صوتك؟

حلل باحثون تسجيالت صوتية لمشاركين يتحدثون كل مساء
بعد العمل على مدار أسبوع ،ووجدوا أن المرور بيوم صعب
في المكتب يغير أصواتنا.
وطلب الباحثون من المشاركين اإلبالغ عن الضغوطات التي
مروا بها في ذلك اليوم ومستويات اإلجهاد المتصورة لديهم.
وعندما قاموا بتحليل التسجيالت الصوتية باستخدام برامج
الكمبيوتر ،الحظوا بعض التغييرات المميزة في األيام التي
أبلغ فيها الناس عن المزيد من الضغوطات.
ووجدوا أن المشاركين تحدثوا بسرعة أكبر وبكثافة أكبر
عندما يكون لديهم المزيد من التوتر في ذلك اليوم ،بغض
النظر عن مدى التوتر الذي شعروا به بالفعل.
ويأمل الباحثون اآلن في إمكانية استخدام النتائج التي توصلوا
إليها لمساعدة األشخاص على تتبع مستويات التوتر اليومية
لديهم حتى يتمكنوا من إدارتها بشكل أفضل.
واقترحوا أن تكون التسجيالت الصوتية مقياسا موضوعيا ال
يعتمد على مالحظة الشخص لمدى التوتر الذي قد يتعرض له.
وقال مؤلف الدراسة الدكتور ماركوس النغر ،من جامعة
سارالند في ألمانيا ،إن اإلجهاد ينشط الجهاز العصبي الودي
الذي يؤدي إلى إنتاج هرمونات مثل الكورتيزول واألدرينالين.
ويمكن أن يؤدي هذا إلى توسع قصبي  -فتح المجاري الهوائية
 ومعدل تنفس أعلى ،ما قد يزيد من شدة الصوت أو حجمهومعدل الكالم.
واقترح فريق البحث اآلن إمكانية استخدام تقنية التسجيل
الصوتي لمساعدة األشخاص على مراقبة التوتر.
ونظرا النتشار التقنيات القابلة لالرتداء وأجهزة استشعار
الميكروفون في الهواتف الذكية ومكبرات الصوت الذكية،
سيكون ممكنا جمع البيانات الصوتية لفترة زمنية طويلة ما
يوفر نظرة ثاقبة لمستويات اإلجهاد البشري ،بحسب الورقة
البحثية.
وأكمل  111شخصا تتراوح أعمارهم بين  19و59
يوميات صوتية على مدار سبعة أيام ،من األحد إلى األحد،
خالل الدراسة التي نُشرت في مجلة Psychological
.Science
وعمل المشاركون في مجموعة من المهن بما في ذلك الطب
والرعاية الصحية واالستشارات والهندسة واإلدارة.
وكاالت

بنوك الطعام والبذور بجبال
األوراس قديما

صورة عائلية لنهاد حداد الشهرية باسم فريوز مع ابنها من ذوي االحتياجات الخاصة وشقيقه  زياد الرحباين -

المقر االجتماعي  :الوحدة الجوارية رقم 5
تحصيص رقم  137المدينة علي منجلي-
قسنطينة –
الرئيس المدير العام مسؤول النشر :
اليزيد سلطان
مدير التحرير :محمد مصباح
منسقة التحرير :مريم بحشاشي
التحرير :
هاتف فاكس 031741609 :

الحساب البنكي :
القرض الشعبي الجزائري CPA
00400371400002700825
مصلحة اإلشهار:
هاتف فاكس 031741609 :
البريداإللكتروني:
Soltanesama2014@gmail.com
aineldjazairpub@gmail.com

مخازن جماعية في مناطق بالول وإيغلفين جنوب جبل إيش
أزيزا في إقليم بلديات منعة وتيغرغار باألوراس  -باتنة هذه
المخازن الجماعية التي تعود إلى عصور سحيقة بها ما بين
تسعة وإحدى عشر طابقا حسب طبيعة المواد الغذائية المخزنة
لجميع السكان المحليين أو تخزين بذور اإلنتاج الجماعي
التي تم جمعها  ...هذه المخازن توضح الطابع االشتراكي
التكافلي للهيكل اإلجتماعي للسكان األصليين ذلك الوقت
تحتاج إلى الستعادتها ولو جزئيا.
فيصل .ف

المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واالشهار ANEP
من أجل إشهاركم توجهوا للمؤسسة الوطنية
لالتصال والنشر واالشهار  ANEPالمتواجدة
ب  01نهج باستور الجزائر
الهاتف الثابت28 71 73 021 – 64 16 71 021 :
الفاكس 19 99 73 021 – 59 95 73 021 :
البريد االلكتروني:
agence.regie@anep.com.dz
Programmation.regie@anep.com.dz

الطبع  :مؤسسة الطباعة للشرق SIE
التوزيع  :قربوعة للتوزيع
موقع عين الجزائر على األنترنيت :
www.aineldjazair.dz
البريد اإللكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com
الوثائق والمقاالت التي تصل
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء
نشرت أم لم تنشر
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عين على الحدث

خالل توديعه الفوج األول من الرياضيين المشاركين في األلعاب المتوسطية

الوزير األول يدعو لتشريف الراية الوطنية واالقتداء
باألبطال السابقين

الجزائر  :ربيع .م
 nدعــا الوزيــر األول ,الســيد أيمــن
بــن عبــد الرحمــان أمــس بمناســبة
توديــع الفــوج األول مــن الرياضييــن
الجزائرييــن المشــاركين فــي الطبعــة
ال 19أللعــاب البحــر األبيــض المتوســط
بوهــران ,2022 -إلــى تشــريف الجزائــر
و االقتــداء باألبطــال الســابقين
وحــث الوزيــر األول ,الــذي كان مرفوقــا
بعــدد مــن أعضــاء الحكومــة وفــي

مقدمتهــم وزيــر الشــباب والرياضــة,
عبــد الــرزاق ســبقاق ,و رئيــس اللجنــة
االولمبيــة والرياضيــة الجزائريــة ,عبــد
الرحمــان حمــاد ,ورؤســاء االتحاديــات
الرياضيــة ,الرياضييــن علــى تشــريف
الوطــن الــذي لــم يبخــل عليهــم بــأي
وســيلة فــي التحضيــر الجيــد للموعــد
المتوســطي وان يرفعــوا رايــة الجزائــر,
خفاقــة فــي عليــاء ســماء وهــران.
وقــال الســيد بــن عبــد الرحمــان أنــه بعــد
 47عــام مــن تنظيــم أاللعــاب المتوســطية

فــي « ,1975نرجــو مــن هللا ان يعيــد
علينــا االفــراح المجيــدة التــي شــهدتها
الجزائــر اثنــاء إقامتهــا لهــذه الــدورة
وان تكونــوا خيــر خلــف لخيــر ســلف و
االقتــداء باألبطــال الســابقين ,امثــال ,ســليم
ايــاس ,عبــد المؤمــن يحيــاوي ,حســيبة
بولمرقــة ,نورالديــن مرســلي وغيرهــم و
ترفعــوا رايــة الجزائــر خفاقــة» .وأشــار
الوزيــر االول ان الجزائــر شــهدت أول
امــس تنصيــب المجلــس االعلــى للشــباب
مــن طــرف رئيــس الجمهوريــة ,الســيد
عبــد المجيــد تبــون ,الــذي أعلــن عــن
إعطــاء المشــعل للشــباب ليكونــوا قاطــرة
هــذه االمــة و أنــه حــان الوقــت ليكشــف
هــؤالء عــن كل امكانياتهــم و قدراتهــم فــي
خدمــة هــذا الوطــن
 .وأضــاف الســيد بــن عبــد الرحمــان ان
تزامــن االلعــاب المتوســطية مــع الذكــرى
ال 60الســترجاع الســيادة الوطنيــة ,دليــل
علــى قــدرة بالدنــا علــى إضفــاء البهجــة
علــى هــذا الشــعب العظيــم وهــذا الوطــن
المفــدى  ,معربــا عــن تمنياتــه للمشــاركين
التوفيــق ومزيــد مــن االنتصــارات فــي
منافســات شــريفة ونزيهــة وانتــم أهــل
لذلــك.

مــن جهتهــا ,قالــت حاملــة الرايــة الوطنيــة
فــي حفــل افتتــاح االلعــاب المتوســطية
بوهــران (مــن  25جــوان الــى 6جويليــة
) ,وصيفــة بطلــة العالــم للمالكمــة ,ايمــان
خليــف« :إننــا عازمــون كرياضييــن
نحضــر ألول مــرة االلعــاب المتوســطية,
علــى تشــريف الجزائــر ورفــع االلــوان
الوطنيــة» .ويضــم الفــوج االول
للرياضييــن المشــاركين (رجال وســيدات)
فــي الطبعــة ال 19أللعــاب البحــر
االبيــض المتوســط بوهــران, -2022
حوالــي  200رياضــي ,يمثلــون العديــد
مــن االختصاصــات ,حســبما علــم مــن
رئيــس الوفــد الجزائــري المتوجــه الــى
وهــران ,حمــزة دغــدغ
ويتعلــق االمــر بعناصــر المنتخــب
الوطنــي لكــرة القــدم (اقــل مــن  18ســنة)
وابطــال  :الكاراتــي دو  ,الجيــدو  ,الرماية
الرياضيــة  ,المالكمــة  ,الكــرة الحديديــة,
المصارعــة و البادمنتــون ,ومــن المنتظــر
ان يلتحــق ســبع افــوج اخــرى مــن
الرياضييــن بزمالئهــم المشــاركين فــي
العــاب البحــر االبيــض المتوســط-2022
بوهــران  ,فــي الفتــرة مــن  23الــى 29
جــوان الجــاري.
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نظري إسهامه يف تدعيم العالقات اليابانية االفريقية

اليابان تسدي الدبلومايس
الجزائري إسماعيل رشقي وسام
الشمس المرشقة

خالل إجتماعها األسبويع برئاسة الوزير األول

الحكومة تدرس القانون المتضمن حق الـموظف يف االستفادة من عطلة بدون
أجر إلنشاء مؤسسة
 nتــرأس الوزيــر األول ،أيمــن بــن عبــد الرحمــان،
األربعــاء ،اجتما ًعــا للحكومــة ،تنــاول بالدراســة عــدداً
مــن مشــاريع القوانيــن الهامــة علــى رأســها مشــروع
القانــون التمهيــدي المتضمــن حــق الـــموظف العمومــي
فــي االســتفادة مــن عطلــة بدون أجر ،إلنشــاء مؤسســة
حســبما أفــاد بــه بيــان لمصالــح الوزيــر األول .
وقــد درســت الحكومــة خــال اجتماعهــا األســبوعي ً فــي
مجــال الوظيفــة العموميــة حيــث قُــدم مشــروع قانــون
تمهيــدي لقانــون عضــوي يعــدل األمــر رقــم  06ــــ 03
الـــمؤرخ فــي  ،2006/07/15والـــمتضمن القانــون
األساســي العــام للوظيفــة العموميــة ،وذلــك لتأســيس
حــق الـــموظف العمومــي فــي االســتفادة مــن عطلــة
بــدون أجــر ،إلنشــاء مؤسســة  ,وتجــدر اإلشــارة إلــى
أن هــذا النــص التشــريعي يهــدف إلــى تكريــس االلتــزام
 44للســيد رئيــس الجمهوريــة ،ويأتــي بالـــموازاة مــع
مشــروع القانــون الــذي يعــدل القانــون رقــم  90ــــ 11
الـــمؤرخ فــي  ،1990/4/21الـــمتعلق بعالقــات العمل،
الــذي تمــت الـــمبادرة بــه لـــمنح الحــق الـــمذكور أعــاه

للعمــال.
كمــا تح ـدّد مــدة العطلــة إلنشــاء مؤسســة بســنة واحــدة
( )01قابلــة للتجديــد لـــمدة ســتة ( )06أشــهر إضافيــة،
ويتــم بذلــك تعليــق عالقــة عمــل الـــموظف مؤقتــا ويتــم
إيقــاف راتبــه وكــذا عنــد تقديــر األقدميــة الـــمكتسبة
للترقيــة فــي الدرجــات والترقيــة والرتبــة والتقاعــد،
غيــر أنــه يســتمر فــي االســتفادة مــن التغطيــة فــي مجــال
الضمــان االجتماعــي طبقــا للتشــريع والتنظيــم الـــمعمول
بهمــا.
وتنتهــي عالقــة عمــل الـــموظف مــع إدارتــه ،بصفــة
آليــة ،بعــد انقضــاء هــذه العطلــة ،عندمــا يحقــق هــذا
األخيــر مشــروعه فــي كمــا درس اجتمــاع الحكومــة فــي
مجــال العمــل والتشــغيل والضمــان االجتماعــي مشــروع
تمهيــدي لقانــون يهــدف إلــى تحديــد الـــمبادئ والقواعــد
الـــمتعلقة بالحريــة النقابيــة وحمايــة ممارســة الحــق
النقابــي ،ويهــدف إلــى تكييــف محتــوى الجهــاز الحالــي
مــع أحــكام الدســتور ويأتــي هــذا النــص فــي إطــار
تنفيــذ تعليمــات الســيد رئيــس الجمهوريــة الراميــة إلــى

ترقيــة الجانــب االجتماعــي والـــمهني للعمــال  ,وطب ًقــا
لإلجــراءات الـــمعمول بهــا ،ســتتم دراســة مشــروع هــذا
النــص خــال اجتمــاع قــادم لـــمجلس الــوزراء.
ربيع م

خالل إستقباله وزير التنمية االجتماعية لدولة فلسطني

لعمامرة يجدد تمسك الجزائر بمبادئ الرشعية الدولية

اســتقبل وزيــر الشــؤون
n
الخارجيــة رمطــان لعمامــرة،
أمــس األربعــاء ،وزيــر التنميــة
االجتماعيــة لدولــة فلســطين
وعضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة
التحريــر الفلســطينية ،أحمــد
مجدالنــي ،الــذي يقــوم بزيــارة

إلــى الجزائــر .حيــث جــدد لعمامــرة
يالمناســبة تمســك الجزائــر بمبــادئ
الشــرعية الدوليــة وإدراج القضيــة
الفلســطينية فــي صلــب أولويــات
المجموعــة الدوليــة.
وجــاء فــي بيــان لــوزارة الخارجيــة
وقــد تــم خــال اللقــاء اســتعراض

عالقــات األخــوة والتضامــن
والنضــال التــي تجمــع بيــن
البلديــن والشــعبين الشــقيقين وكــذا
بحــث التطــورات فــي األراضــي
الفلســطينية المحتلــة فــي ظــل تــأزم
األوضــاع وانســداد آفــاق إحيــاء
عمليــة الســام فــي هــذا الســياق،
جــدد مجدالنــي عرفــان وتقديــر
دولــة فلســطين قيــادة وشــعبا
للموقــف الثابــت والمشــرف للجزائــر
التــي طالمــا احتضنــت القضيــة
الفلســطينية رســميا وشــعبيا وســاندت
حــق الشــعب الفلســطيني فــي إقامــة
دولتــه المســتقلة علــى حــدود 1967
وعاصمتهــا القــدس الشــريف ,كمــا
أثنــى المســؤول الفلســطيني علــى
جهــود الجزائــر المتواصلــة مــن
أجــل تعزيــز الوحــدة الوطنيــة
الفلســطينية ،مؤكــدا انخــراط
األطــراف الفلســطينية المعنيــة فــي

هــذه المســاعي الحميــدة لتحقيــق
األهــداف الســامية المرجــوة منهــا.
ومــن جانبــه ،جــدد لعمامــرة تمســك
الجزائــر بمبــادئ الشــرعية الدوليــة
ورفضهــا لمنطــق ازدواجيــة
المعاييــر فــي التعامــل مــع األزمــات
التــي تمــس الســلم واألمــن فــي
العالــم ،مؤكــدا علــى ضــرورة إدراج
القضيــة الفلســطينية فــي صلــب
أولويــات المجموعــة الدوليــة إلعــادة
بعــث مســار الســام بغيــة تحقيــق
حــل عــادل ودائــم وفقــا لقــرارات
األمــم المتحــدة ذات الصلــة ومبــادرة
الســام العربيــة
وفــي الختــام ،اتفــق الطرفــان علــى
مواصلــة التشــاور والتنســيق فــي
ســياق التحضيــر لالســتحقاقات
المقبلــة الثنائيــة منهــا ومتعــددة
األطــراف.
ربيع م

تــم إســداء المفــوض
n
الســابق لمجلس السلم واألمن
في االتحــاد األفريقي الجزائري
ســماعيل شــرقي أمس وســام
«الشــمس المشــرقة  -النجمة
الذهبية والفضية» أعلى تكريم
في دولة اليابان نظير اســهامه
فــي تدعيم العالقات بين اليابان
واالتحــاد األفريقــي فــي مجال
السلم و األمن.
وأكد الســفير الياباني بالجزائر
كونــو أكيــرا فــي كلمــة ألقاها
خــال حفــل التقليــد أن هــذا
التكريم يعبر عــن تقدير اليابان
الكبير وشــكرها العميق للســيد
شــرقي نظير إســهاماته الكبيرة
في تعزيــز العالقات بين اليابان
واالتحــاد األفريقــي فــي مجال
الســلم واألمن فــي إطار مؤتمر
طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا
تيــكاد وأشــاد الســفير الياباني
بالتجربــة الثريــة والمميــزة
للدبلوماســي الجزائــري مؤكدا
أن السيد شرقي لعب دورا رائدا
في تعزيــز العالقات بين اليابان
واالتحاد األفريقي ال سيما خالل
مؤتمــر تيكاد الســابع الذي عقد
فــي يوكوهاما فــي عام 2019
لما جعل مــن االجتماع الخاص
حول الســلم واألمــن في منطقة
الســاحل -الذي ترأســه مناصفة
بصفته المفوض المســؤول عن
االتحاد األفريقــي -أحد الركائز
التي مكنت من اســتمرار الدعم
الدولي في منطقة الساحل.
وأضــاف الدبلوماســي الياباني
أن مساهمة الســيد شرقي كانت
أيضــا بــارزة للغايــة خــال
المؤتمــر الخــاص لالتحــاد
األفريقــي فــي القــرن األفريقي
والمنطقة المجاورة الذي ترأسه
مناصفــة مــع وزيــر الخارجية
اليابانــي وشــارك فيــه رئيــس
وزراء اليابان آنذاك آبي شينزو
مشــيرا إلــى أن مبــادرة مؤتمر

طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا
أطلقتهــا اليابــان عــام 1993
بهدف إحيــاء اهتمام دول العالم
بأفريقيا وإنشاء منتدى للنقاش.
كمــا أشــاد الســفير الياباني في
هذه المناسبة بالعالقات الممتازة
بيــن اليابــان والجزائــر وهنــأ
الجزائرييــن بالذكــرى الســتين
( )60لالســتقالل التي تصادف
كما قــال الذكرى الســتين أيضا
إلقامــة العالقات الديبلوماســية
بين البلدين.
مــن جهتــه أعــرب ســماعيل
شرقي الذي يشغل حاليا منصب
مستشــار لدى رئيــس المجلس
الشعبي الوطني مكلفا بالعالقات
الدوليــة والتعاون البرلماني عن
فخره بهــذا التكريــم الذي يثمن
فضائــل الصداقــة واالعتــراف
باالســتحقاق مــن قبــل األمــة
اليابانية شــاكرا فــي هذا الصدد
االمبراطــور الياباني ناروهيتو
رمــز الدولــة ووحــدة الشــعب
الياباني وأشــاد أيضــا بعالقات
الصداقــة رفيعة المســتوى التي
تجمــع طوكيــو بالجزائــر منــذ
االستقالل مشيرا إلى أن اليابان
يعتبــر شــريكا محترمــا علــى
المستوى الدولي يساهم في حفظ
الســلم وترقيــة التنميــة كما أكد
أن هــذا الجهد لــه تجليات أكبر
فــي افريقيــا من خــال مؤتمر
طوكيــو الدولــي للتنميــة فــي
افريقيــا الذي ما فتئ يســاهم في
ترقية المشــاريع التنموية لفائدة
الشــعوب االفريقية موضحا أن
الــدورة الثامنــة مــن المؤتمر
ســتنعقد مــع نهايــة شــهر أوت
القادم بالعاصمة التونسية
ويذكــر أن وســام الشــمس
الذهبيــة
المشــرقة-النجمة
والفضيــة قــد ســلم إلســماعيل
شــرقي بعــد قــرار الحكومــة
اليابانية في  29أفريل .2021
ربيع م
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عين على الحدث
تحد كبري
الخطوة ستضع المنتجات المحلية واالقتصاد الوطني أمام ٍ

المنتوج الوطني على بعد
أسبوع من دخول منطقة التجارة
الحرة اإلفريقية

الجزائر :سناء-م
أسبوع يفصل عن بداية دخول
المنتجات الوطنية منطقة التجارة
الحرة اإلفريقية ،و المقررة في
الفاتح من جويلية القادم ،وتحضر
الج زائر للدخول بقوة للمنطقة ،وهو
ما يعد بمثابة تحدي كبير للمنتوج
الوطني و ولالقتصاد الوطني
ككل ،خصوصا وأن الهدف الذي
سطرته الج زائر في  2022الوصل
إلى  7مليار دوالر صاد رات خارج
المحروقات .ويعتبر متتبعون
وخب راء ،أن المنتوج الوطني اليوم
ومع دخوله لمنطقة التجارة الحرة
اإلفريقية ،المقررة حسب ما كان
قد أعلن عنها سابقا ووزير التجارة
وترقية الصاد رات كمال رزيق
 ،في الفاتح من شهر جويلية
الداخل ،سيكون أمام تحدي كبير
رغم جودته العالية ،ويرون أنه ال
بد ولضمان تواجده بقوة و إليجاد
مكانة له بهذه المنطقة ،ال بد من
وضع إست راتيجية حقيقية من
شأنها خلق دينامكية في المجاالت
و القطاعات التي بإمكان الج زائر
تحويل فائض منتجاتها فيها ،إلى
السوق اإلفريقية ،مع األخذ بعين
االعتبار ضرورة ضمان استم رار
تزويد هذه السوق بالمنتجات.كما
شددوا على ضرورة توفير النقل

واللوجيستيك وتقديم المنتوج بسعر
تنافسي.
الخبير االقتصادي علي قابوسة:
الفالحة والصناعات التحويلية
الغذائية من أهم القطاعات التي
يمكن االعتماد على منتجاتها
في هذا السياق قال الخبير
االقتصادي علي قابوسة ،أن
الج زائر و كي تضمن لها مكانة
لها في السوق اإلفريقية خصوصا
مع دخولها منطقة التجارة الحرة
اإلفريقية ،ال بد أن تعطي اهتمام
أكبر للقطاع الفالحي ،هذا القطاع
الحيوي الذي من خالله يمكن
االنتقال إلى الصناعات الغذائية
و التحويلية ،و التي عن طريقها
يمكن ولوج هذه المنطقة بقوة،
خصوصا و أن المنتوج الفالحي
الج زائري معروف بجودته.
وأضاف قابوسة في تصريح
ل» عين الج زائر» ،أن السوق
اإلفريقية سوق واعدة جدا وهذه
فرصة للج زائر الكتساحها وعدم
السماح بضياع هذه الفرصة،
سيما و أن الج زائر وضعت ضمن
سياستها االقتصادية ل،2022
رفع الصاد رات خارج المحروقات
إلى 7مليار دوالر ،وانضمامها
لهذه المنطقة يتيح لها تحقيق
هذا الهدف .غير أن قابوسة أكد
أنه ولبلوغ هذا المسعى ،ال بد

من وضع إست راتيجية حقيقية من
شأنها خلق دينامكية في المجاالت
و القطاعات التي بإمكان الج زائر
تحويل فائض منتجاتها فيها ،إلى
السوق اإلفريقية ،مع األخذ بعين
االعتبار ضرورة ضمان استم رار
تزويد هذه السوق بالمنتجات ،وهذا
يتطلب مضاعفة الجهد ومضاعفة
اإلنتاج مع الحفاظ على الجودة
لضمان
الخبير االقتصادي محمد
حميدوش:
أهم شرط لتمكين المنتوج الوطني
من إيجاد مكانة له بالمنطقة
«السعر التنافسي»
من جانبه ،قال الخبير االقتصادي
محمد حميدوش ،إن الج زائر و
لتتمكن من ضمان تواجد منتوجها
بهذه المنطقة ال بد من تقديم منتوج
بسعر تنافسي للغاية ،كون أغلب
الدول اإلفريقية تبحث عن استي راد
منتوجات بأقل األسعار نظ را
لوضعها االقتصادي.
وأضاف أن السوق في إفريقيا
تبحث في الغالب عن المنتوج
األقل سع را ،و ليس األعلى جودة
رغم أنه في األخير النوعية تبقى
مطلوبة لكن بدرجة أقل من السعر
بالنسبة لمختلف الدول اإلفريقية.
وأكد حميدوش في تصريح ل»عين
الج زائر» ،أنه ال بد أيضا على

الج زائر تطور منظومة النقل
و اللوجتسك ،من نقل بالسكك
الحديدية للمناطق الجنوبية و
الدول المجاورة ،و كذا االستثمار
في الشحن الجوي من قبل شركة
الج زائرية،
الجوية
الخطوط
لضمان المعامالت و النقل
بالدينار.
وأكد الخبير االقتصادي ،أنه
بتوفير النقل واللوجستيك ،تكون
الج زائر قد قطعت أهم خطوة نحو
ولوج األسواق اإلفريقية ،و اعتبر
أن قول البعض بأنه ال يمكن
التصدير إال في حال كان هناك
اكتفاء ذاتي ،تفكير غير صائب.
وأكد أن التصدير ال يجب ربطه
باالكتفاء الذاتي ،إنما بخطط ذكية
و بتفاوض بمنطق البحث عن
المصلحة و الربح ،فهناك الكثير
من الدول تكون مصدرة لمادة
أولية تدخل في إنتاج العديد من
المنتجات األخرى ،لكنها تجدها
أكثر المستوردين لتلك المنتجات
 ،وهذا ليس ألنها دولة ال تخطط،
إنما على العكس ألنها وجدت أنها
ستستفيد من أرباح أكبر في حال
تصديرها المادة األولية تم تعيد
المنتوجات المصنعة
استي راد
منها بدال من إنتاج تلك المنتوجات
الثانوية على أرضها مباشرة.
للتذكير ،وكان وزير التجارة وترقية
الصاد رات كمال رزيق ،قد أكد في
 10ماي الماضي ،أن المنتجات
الج زائرية ستدخل بقوة إلى أسواق
منطقة التجارة الحرة اإلفريقية
بداية من الفاتح جويلية المقبل.
وقال إن»الج زائر تحضر للدخول
بقوة في إطار هذه المنطقة القارية
للتبادل التجاري الحر التي تجمع
 54دولة وسيبدأ سريانها انطالقا
من الفاتح جويلية المقبل».
وأكد أن الهدف هو «البحث عن
أسواق جديدة لتحقيق الهدف
الذي حدده رئيس الجمهورية عبد
المجيد تبون ببلوغ  7مليا رات
دوالر كقيمة للصاد رات الوطنية
خارج المحروقات واهتمامنا األول
هو القارة اإلفريقية التي تمتلك
داخلها المنتجات الوطنية تنافسية
كبيرة وفرص واعدة».
س-م

بمشاركة مختصني وقضاة التحقيق

مجلس قضاء الجزائر
ينظم يوما دراسيا حول
الغش الرضيبي

نظم مجلس قضاء الج زائر العاصمة ,أمس األربعاء
بمقر المجلس ,يوما د راسيا حول الغش الضريبي و
دور إدارة الض رائب قبل المتابعة القضائية ,شارك فيه
أساتذة مختصون في الجباية وكذا قضاة التحقيق وممثلي
مديريات الض رائب
ويندرج هذا اليوم الد راسي في إطار البرنامج التكويني
الذي أقرته وزارة العدل لفائدة القضاة بموجب االتفاقية
المبرمة ,شهر ديسمبر  ,2020بين المجلس والمدرسة
الوطنية إلدارة الض رائب ,حيث تطرق فيه المشاركون
إلى الع راقيل التي يواجهها رجال القضاء ميدانيا في
معالجة حاالت التهرب والغش الضريبي وحول هذه
المسألة ,أوضح قاضي التحقيق لدى القطب الج زائي
الوطني المالي واالقتصادي (سيدي أمحمد) ,مويسي عبد
المومن ,أن المشرع الج زائري لم يحدد التهرب والغش
الضريبي وعرفهما فقط بأنه تصرف يقوم به الخاضع
للضريبة بالتهرب من دفعها كليا أو جزئيا ,باستعماله
طرق غير مشروعة كما أنه لم يحدد وسائل التدليس
ومنح مديريات الض رائب السلطة لتحديد طرق التدليس
والمناورات االحتيالية التي يقوم بها الخاضع للضريبة
من أجل التهرب من الدفعوأضاف في هذا السياق ,أنه
بالنسبة للض رائب المباشرة والرسوم المماثلة ,فإن المشرع
«لم يعين األشخاص المؤهلين قانونا إلثبات جريمة الغش
الضريبي ,وهوما --كما قال --يعد ف راغا قانونيا وإشكاال,
ويطرح تساؤال حول ما إذا كان يحق لضباط الشرطة
القضائية على غ رار قانون الرسم على رقم األعمال
إثبات حاالت التهرب الضريبي أو أنه ينحصر فقط على
أعوان الض رائب  ,ونظ را لعدم وجود نص صريح يقصي
ضباط الشرطة القضائية ,فمن حقهم إثبات حاالت الغش
الضريبي على أن يحيلوا المحاضر إلى إدارة الض رائب
لتحريك الدعوة العمومية.
ومن جهتها ,تطرقت األستاذة بالمدرسة الوطنية
للض رائب ,زهرة بن عطا هللا ,في مداخلة لها حول «دور
إدارة الض رائب في الرقابة الجبائية والكشف عن الغش
الجبائي» ,إلى إشكالية تحريك الدعوى العمومية في
حاالت الغش الضريبي ,مؤكدة أنه في إطار التشريع
الساري المفعول ,ال يمكن مباشرة الدعوى العمومية في
المجال الجبائي من طرف النيابة ,إال بعد إيداع شكوى
من طرف اإلدارة الجبائية ,وبعد موافقة المديرية الجهوية
للض رائب.
ربيع م

إصالحات يف القوانني لتكون أكرث مالءمة و تحفزيا

تنويع الشركاء االقتصاديين ..استجابة لمتطلبات
االقتصاد الوطني والتغيرات الدولية
انتهجت الج زائر مند فترة سياسة اقتصادية مبنية
على تنويع الشركاء ،وهي السياسة التي تتماشى
اليوم مع متطلبات االقتصاد الوطني الذي يشهد
تطورا ،وكذا التغي رات الحاصلة في العالم،
ولتحقيق ش راكات أكثر قوة ومتانة ،عكفت على
إد راج إصالحات في قوانينها وجعلها أكثر مالءمة
وجاذبية.
الجزائر :سناء-م
وقد سعت الج زائر عبر عالقتها الجيدة و
التاريخية مع شركائها التقليديين إلى تمتين تلك
العالقات ،إضافة إلى التفتح على شركاء آخرين
من مختلف القا رات ،سيما اليوم من قارة آسيا و

إفريقيا ،هذه األخيرة التي تعد الج زائر امتدادا لها،
و تعمل على التواجد بأسواقها بقوة ،خاصة بعد
انضمام الج زائر لمنطقة التجارة الحرة اإلفريقية.
كما أن الج زائر وقصد تعزيز هذا الهدف ،شرعت
في العديد من اإلج راءات ،ومنها تغيير بعض
القوانين التي كانت في السابق عائقا أمام تطوير
العالقات االقتصادية مع الشركاء ،ومن أهمها
قانون االستثمار الجديد ،الذي سيسمح باستقطاب
االستثما رات األجنبية ،ومنح المستثمرين األجانب
تحفي زات و فرص ذهبية لالستثمار في الج زائر لم
تكن موجودة سابقا ،إضافة إلى تعديالت سوف
تطال قوانين أخرى لها عالقة بالجانب االقتصادي،

وهذا بهدف تثمين العالقات االقتصادية مع
الشركاء من جهة ،و تطوير االقتصاد الوطني من
جهة أخرى.
وفي هذا الصدد قال الخبير االقتصادي فريد
بن يحيى ،إن العالم اليوم أصبح قرية ،فال يمكن
لدولة لوحدها أن تنتج ما تستهلك بمفردها ،وكل
دولة مضطرة لخلق ش راكات مع غيرها ،و الج زائر
واحدة من دول العالم التي انتهجت هذه السبيل،
و سعت مؤخ را إلى تنويع أكثر للشركاء ،قصد
إتاحة مجال أوسع للتبادالت التجارية و تنويع
االستثما رات.
و أضاف بن يحيى في تصريح ل» عين الج زائر»،

أن الج زائر لديها شركاء بتصنيفات  ،منهم حليف،
و منهم صديق ومنهم دول الجوار ،و على الج زائر
أثناء اختيار ش راكات اقتصادية أن تتجه بقوة أكبر
نحو التصنيف األكثر قوة ،أي بناء ش راكات مع
الحلفاء بصفة أكبر تم األصدقاء تم دول الجوار.
و يرى الخبير االقتصادي ،أنه و حتى في اختيار
الشركات ضمن الش راكات مع الحلفاء و األصدقاء،
وجب اختيار دقيق للمؤسسات التي تدخل معها
في هذه الش راكات ،بحيث تكون شركات ذات
نجاعة ،و تخدم االقتصاد الوطني ،وأن تكون
الش راكة بمنطق «رابح -رابح» .
س-م
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عين على الحدث

وزارة الرتبية الوطنية تؤكد

استالم  413مؤسسة تعليمية مع
الدخول المدرسي المقبل

تتوقع وزارة التربية الوطنية استالم 413
مؤسسة تعليمية و  1795قسم توسعة,
باإلضافة إلى  587مطعم مدرسي و 86
نصف داخلية ,تحسبا للدخول المدرسي
المقبل .2022-2023
وأفادت وزارة التربية الوطنية في بيان
لها أمس االربعاء أن وزير القطاع ,عبد

الحكيم بلعابد ,أكد خالل اجتماع مشترك
مع وزير السكن والعمران والمدينة ,طارق
بلعريبي ,جمعهما بمديري التربية ومديري
التجهيزات العمومية بالواليات عبر تقنية
التحاضر المرئي عن بعد ,خصص لتقييم
نسبة التقدم في إنجاز الهياكل والمنشآت
التربوية المتوقع استالمها مع الدخول

المدرسي المقبل ,أنه يتوقع أن يستلم قطاع
التربية  413مؤسسة تعليمية منها 268
مدرسة ابتدائية و  85متوسطة و 60
ثانوية وكذا  1795قسم توسعة ,باإلضافة
إلى  587مطعم مدرسي و  86نصف
داخلية.
وأشار الوزير الى أن مصالح قطاعي

التربية والسكن تعمل على متابعة أشغال
إنجاز هذه الهياكل وتسليمها في آجالها,
مشيرا الى أنه تقرر بالمناسبة برمجة
لقاء حضوري مع جميع مديري التربية
ومديري األشغال العمومية للواليات خالل
النصف االول من شهر يوليو المقبل
لوضع اللمسات األخيرة والوقوف على
كل التحضيرات الخاصة بذلك.
وأشاد السيد بلعابد في ذات السياق بالجهود
التي تبذلها وزارة السكن والعمران
والمدينة لفائدة قطاع التربية بخصوص
تجهيز وبناء المرافق التربوية ,مبرزا
أنها تهدف إلى تخفيف الضغط الذي
تشهده بعض مناطق الوطن ,والتي تسجل
أعدادا متنامية من السكان ,وبالتالي من
المتمدرسين وقد كان اللقاء فرصة تابع
فيه الوزيران عرضا قدمه المدير العام
لألشغال العمومية حول مجموع اإلنجازات
المبرمجة من الهياكل والمنشآت المدرسية
مع تحديد نسبة تقدم األشغال بها وتواريخ
جاهزيتها لالستالم.
كما تم االستماع إلى تدخالت كل من
مديري التربية ومديري التجهيزات
العمومية لبعض الواليات لعرض وضعية
ووتيرة إنجاز الهياكل التربوية المزمع
استالمها تحسبا للدخول المدرسي ,حيث
تم إسداء تعليمات صارمة لمتابعة نسب
إنجاز هذه الهياكل وإنهاء األشغال في كل
المشاريع المسجلة في وقتها المحدد.
ربيع م

قالت إنها خرجت عن إطارها العلمي واألكاديمي

نقابة «ساتاف» تدعو إلعادة النظر يف آليات إجراء
االمتحانات النهائية

دعت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين»ساتاف»
إلعادة النظر في آليات إجراء االمتحانات النهائية ،وطالبت
بتفعيل البطاقة التركيبية للحد من ظاهرة الهجرة الجماعية
لتالميذ السنوات النهائية مع بداية الفصل الثالث والتحاقهم
بمراكز الدعم التي أصبحت تهدد المدرسة العمومية.
الجزائر:سناء-م
و قالت»ساتاف» في بيان لها ،إن االمتحانات النهائية
خرجت عن إطارها العلمي واألكاديمي سواء من طرف
التنظيمات اإلدارية أو من ناحية تعامل المجتمع وأولياء
األمور معها ،خاصة امتحان شهادة البكالوريا ،وهو ما
يقتضي معالجة أسباب ذلك.

وأكدت النقابة ضرورة إعادة النظر في آليات إجراء
االمتحانات الثالثة ،وقالت أنه « ليس من المعقول أن
يدرس التلميذ ثالث عشرة مادة في االبتدائي ويُمتحن في
ثالث فقط ،ومن غير المنطقي أن يُمتحن مترشح شهادة
التعليم المتوسط في أربعة مواد كاملة كلها تعتمد على
الحفظ في يوم واحد ،كما أنه من غير المقبول االمتحان
لخمسة أيام كاملة في شهادة البكالوريا».
وتساءلت النقابة عن نتائج اللجنة التي أوكلت لها مهمة إعادة
صبت سنة  ،2015حيث
تنظيم البكالوريا وإصالحها التي نُ ّ
قدموا حينها اقتراحات لتقليص فترة االمتحـان ،تمثلت في
إمكانيــة تنظيم البكالوريا على مرحلتين ،المرحلة األولى

حسب مرسوم وقعه الرئيس تبون

الرتخيص باالكتتاب يف رأسمال
البنك اإلفريقي لالسترياد والتصدير
يف حدود  125سهم
صدر في العدد  40من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يرخص باكتتاب
الجزائر في رأسمال البنك اإلفريقي لالستيراد والتصدير في حدود  125سهم
بموجب انضمامها إلى هذه المؤسسة.
وجاء في هذا المرسوم الرئاسي رقم  ,22-222الموقع في  14جوان الجاري
من طرف رئيس الجمهورية ,السيد عبد المجيد تبون أنه يرخص في حدود
مائة وخمسة وعشرين  125سهما باكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية في رأس مال البنك اإلفريقي لالستيراد والتصدير ,بموجب انضمامها
إلى هذه المؤسسة وتتم عملية دفع اكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية من أموال الخزينة العمومية ,يضيف المرسوم.
يذكر أن البنك اإلفريقي لالستيراد والتصدير هو مؤسسة مالية قارية تنشط
في إفريقيا وتعنى بترقية التجارة بين الدول اإلفريقية وحتى خارجها ,تأسست
في سنة  1993ويوجد مقرها بالقاهرة بمصر.
ربيع م

في السنة الثانية ثانوي يُمتحن فيها المترشحون في المواد
الثانوية وفي السنة النهائية يمتحنون في المواد األساسية
فقط ،معتبرين أن ذلك سينعكس حتما باإليجاب على مردود
التالميذ وراحتهم النفسية والبدنية.
كما طالبت النقابة بتفعيل البطاقة التركيبية للحد من ظاهرة
الهجرة الجماعية لتالميذ السنوات النهائية ومغادرتهم مقاعد
الدراسة مع بداية الفصل الثالث والتحاقهم بمراكز الدعم
التي أصبحت تهدد المدرسة العمومية ،فضال عن ضرورة
اإلصالح العميق للمناهج التربوية والبرامج التعليمية التي
أضحت مرهقة وشاقة بالنسبة للتلميـذ.
س-م

إدانة الوزيرة السابقة جميلة
تامزيرت بـ  5سنوات حبسا نافذا
أدانت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس
قضاء الجزائر ،الوزيرة السابقة للصناعة جميلة
تامزيرت بعقوبة  5سنوات حبسا نافذا وغرامة
مالية قدرها  300ألف دينار.
بينما أدانت زوجها بسنتين حبسا نافذا مع
مصادرة جميع العائدات اإلجرامية المنقولة
واألموال المودعة في الحسابات البنكية.
وتتابع تامزيرت بتهم التصريح الكاذب
للممتلكات ،استغالل الوظيفة من أجل الحصول
على امتيازات ومنح مزايا غير مستحقة للغير
عند إبرام الصفقات للوزيرة السابقة للصناعة،
حينما كانت مديرة لمركب قورصو التابع لمجمع
الرياض بين  2009و ،2015وكذا تعارض
المصالح مع تبرئتها من جنحتي اختالس أموال
عمومية واستغالل النفوذ ،فيما تم تسليط عقوبة
عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100
ألف دينار جزائري في حق زوجها “أ.حفيظ”

مع مصادرة جميع العائدات اإلجرامية المنقولة
واألموال المودعة في الحسابات البنكية.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر،
قد قضى بعقوبة  10سنوات حبسا نافذا في حق
وزيرة الصناعة السابقة ،جميلة تمازيرت ،و5
سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 3مليون
دينار في حق زوج المتهمة.
قـو
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يف ملف اختالس أموال
ضحايا اإلرهاب
تأجيل محاكمة جمال ولد
عباس ليوم  6جويلية القادم

أجل القطب الجزائي الوطني االقتصادي
المالي بسيدي أمحمد ،أمس األربعاء ،مرة
أخرى محاكمة وزير التضامن واألسرة
والجالية الوطنية بالخارج سابقا جمال ولد
عباس ،في ملف الفساد المتعلق باختالس
أموال ضحايا اإلرهاب إلى تاريخ  6جويلية.
وجاء تأجيل المحاكمة هذه المرة بسبب غياب
الوزير السابق جمال ولد عباس المتواجد
بمستشفى مصطفى باشا بعد إصابته بوعكة
صحية ويوم  15جوان أعلن قاضي الفرع
الثاني للقطب الجزائي االقتصادي والمالي،
عن افتتاح الجلسة والمناداة على المتهمين،
لكن هيئة الدفاع عن الوزير السابق للتضامن
واألسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال
ولد عباس ،تقدمت بطلب التأسيس في حق
موكلها ثم التمست مباشرة من هيئة المحكمة
تأجيل النظر في القضية ،لالطالع والتحضير
الجيد للملف ،ليقرر القاضي تأجيل البت في
الملف إلى  22جوان .2022
ومن المنتظر أن تكشف محاكمة ولد عباس
عن حقائق خطيرة بخصوص مسار األموال
التي منحتها الكويت للجزائر في إطار
مساعدة وإعانة ضحايا اإلرهاب ،حيث
وجهت له تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة
الفاسد والوقاية منه  ،06 / 01على غرار
تبييض األموال ،اختالس أموال عمومية
وتبديد المال العام.
ربيع م

يف قضية فساد حينما كان واليا
عىل تسمسيلت 3سنوات حبسا
نافذا لوزير السياحة السابق
نب مسعود عبد القادر
سلطت محكمة الجنح بشراقة عقوبة 3
سنوات حبسا نافذا و  10ماليين دج
غرامة مالية نافذة لوزير السياحة السابق
بن مسعود عبد القادر بصفته والي والية
تسمسيلت سابقا.
وتمت متابعته في قضية فساد تتعلق بإبرام
عقد مع شركة عمومية مختصة في البناء
لديمكو بوالية مستغانم .التابعة حاليا لمجمع
ديفاندوس .و ذلك من أجل إنشاء مخيم
شباب بغابة المداد بتسمسيلت .بقيمة مالية
تقدر ب  9ماليير سنتيم .بناءا على صفقات
عمومية بالتراضي البسيط مخالفة للقانون.
وتوبع في ملف الحال بن مسعود عبد القادر
رفقة  23متهم اخرين .من بينهم االمين
العام السابق لوالية تسمسيلت (م.ع) و
ايضا من (ع.ع) .مدير شركة ايديمكو
بمستغانم رفقة ايضا مدير مكتب الدراسات
(ح.م) .و المراقب المالي و امين الخزينة
و مكتب الدراسات ومنتخبين و اعضاء
مجلس الشعبي البلدي لبلدية تنيةالحد.
ووجهت إليهم تهم تضمنها قانون الفساد
و الوقاية منه وهي جنحة تبديد اموال
عمومية .و جنحة إساءة إستغالل الوظيفة
على نحو يخرق القوانين و التنظيمات و
المشاركة في تبديد اموال عمومية وجنحة
ابرام عقد مع هيئة عمومية لالستفادة من
أموال عمومية.
ربيع م
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الحدث المغاربي

األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل
نور الدني الطبويب:

األمني العام لجامعة الدول العربية ،أحمد أبو الغيط:

القمة العربية بالجزائر
ستكون «ناجحة»

أكد األمين العام لجامعة الدول العربية،
أحمد أبو الغيط أول أمس ،بالجزائر
العاصمة ,أن القمة العربية المزمع
تنظيمها في الجزائر يومي الفاتح والثاني

نوفمبر  ، 2022ستكون «قمة ناجحة»,
مضيفا ان هناك توافق على غالبية
القضايا المطروحة على الساحة العربية.
وصرح السيد ابو الغيط عقب زيارته

الى المركز الدولي للمؤتمرات و فندق
شيراتون ,أن التحضيرات للقمة تجري
بصفة جيدة طبقا لتوجيهات رئيس
الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ,مما

مع تواصل ارتفاع أسعار المحروقات

يؤكد أن هذه القمة «ستكون ناجحة بإذن
هللا» ,مشيرا الى أن هناك «توافقا على
غالبية القضايا» المطروحة على الساحة
العربية.
و أشار الى ان هناك اجتماعات وزارية
ولقاءات اخرى للتشاور حول مجمل
الملفات التي ستطرح على القمة منها
لقاء تشاوري قادم في بيروت يوم 2
جولية.
أما عن لقائه مع الرئيس تبون ،اوضح
السيد ابو الغيط أن اللقاء كان «لقاء
ايجابيا للغاية وكان هناك حديث ثري
جدا ونقاش مفيد للغاية».
وفي األخير أعرب األمين العام لجامعة
الدول العربية عن أمله في ان «تكلل
جهود الجزائر حكومة وشعبا ورئيسا
بالنجاح في تنفيذ هذه المهمة التي هي
مهمة حقيقة ليست بغريبة على الدولة
الجزائرية التي استضافت من قبل قمم
مماثلة».
لإلشارة ،فقد قام األمين العام للجامعة
العربية ,رفقة وزير الشؤون الخارجية
والجالية الوطنية بالخارج رمطان
لعمامرة بزيارة لعدد من المنشآت
والمرافق التي ستحتضن أشغال القمة.
قـد

االحتجاجات واإلضرابات تضع املخزن يف فوهة الربكان
أجّ ج االرتفاع الجنوني في أسعار
بالمملكة
والمحروقات
الغاز
االحتجاجات
حمى
المغربية,
واالضرابات التي يعيشها الشارع
بشكل يومي تقريبا ,حيث نظم أمس
األربعاء ,سائقو سيارات األجرة,
وقفة احتجاجية أمام مقر والية
جهة الدار البيضاء سطات ,بينما
أعلنت الجمعية المهنية لمستودعي
وموزعي الغاز السائل بالجملة
لخوض إضراب وطني يومي 29
و 30جوان الجاري ,قابلة للتمديد.
وانتقد تنسيق نقابات سيارات
األجرة في المغرب ,ما وصفته
بالدعم الحكومي «الهزيل» ,في
ظل االرتفاع الصاروخي والمتكرر
ألسعار المحروقات ,كما طالبت,
في بيان تداولته وسائل إعالم محلية ,الحكومة
المخزنية باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتخفيف عن
القطاع.
ورغم أن الوقفة االحتجاجية لمهني القطاع ليست
بالجديدة ,إال أنها األولى التي تأتي في أعقاب إعالن
المخزن عن «دعم القطاع» ,األمر الذي وصفه
التنسيق ب»الدعم الهزيل والمذل» ,في ظل االرتفاع
الكبير ألسعار المحروقات ,وما يشكله ذلك من عبء
إضافي على المهنيين ,كما أكدت أنه «ال يتناسب
مع حجم الزيادات التي تطال أسعار المحروقات»,
مع اإلشارة إلى إقصاء العديد من مهنيي القطاع من
االستفادة منه ,وطالبت برفع مستوى الدعم المالي,
مع توجيهه للسائق المهني دون المرور عبر المستغل.
وفي سياق ذي صلة ,كانت الجمعية المهنية
لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة في
المغرب ,قد أعلنت في وقت سابق ,عن استعداداها
لخوض إضراب وطني يومي  29و 30جوان
الجاري ,قابلة للتمديد.
ويتأهب موزعو الغاز لخوض اإلضراب ,على خلفية
«استحالة االستمرار في التوزيع» ,إثر الزيادات
الجنونية والرهيبة التي عرفتها المواد الطاقية في
البالد .ولإلشارة ,فإن الشارع المغربي يشهد غليانا
غير مسبوق ,حيث كان األحد الماضي« ,يوما

بدون سيارات» تنديدا بارتفاع أسعار المحروقات,
فقد أطلق نشطاء مغاربة على مواقع التواصل
االجتماعي ,حملة للتنديد بغالء أسعار المحروقات.
واجتاح «هاشتاغ» الحملة التي اتخذت شعارا لها
«أوقفوا غالء المازوت/يوم بدون سيارات» ,مواقع
التواصل االجتماعي ,كالنار في الهشيم ,حيث دعا
العديد من النشطاء إلى االستغناء عن السيارات
كطريقة لالحتجاج عن غالء أسعار المحروقات,
بعدما سجل سعر البنزين أزيد من  18درهما ما
يعادل  1.79دوالر للتر ,فيما اقترب سعر الغازوال
من  16درهما ,في العديد من المدن المغربية.
تهرب من تحمل المسؤولية
وتتجاهل حكومة المخزن منذ أشهر غليان الشارع
المغربي على خلفية االرتفاع المستمر في أسعار
الطاقة والوقود ,التي سجلت أرقاما قياسية ,وتتسبب
في استنزاف قدرات الجبهة االجتماعية.
وفي خضم ذروة ارتفاع أسعار المحروقات ,وتزايد
مطالب المواطنين لحكومة المخزن باتخاذ إجراءات
للحد من هذا االرتفاع ,لم تجد وزيرة االنتقال الطاقوي
والتنمية المستدامة ,ليلى بنعلي ,من استراتيجية اال
تلك المتعلقة بدعوة المواطنين إلى «مراجعة أساليب
استهالكهم للطاقة».
وأكدت الوزيرة أن «مراجعة أساليب استهالك
المغاربة للمواد الطاقوية أصبحت ضرورة ملحة

للتخفيف من وطأة األزمة» بالمغرب,
في تهرب من إيجاد حلول حقيقية ,يقابله
تذمر كبير لدى الجبهة الشعبية ,التي تعتبر
اإلجراءات الحكومية لمواجهة أزمة الطاقة
بالبالد «عديمة الفعالية» وال تتعدى كونها
خطابات وأقوال.
وهو ما أكد عليه المنسق الوطني للجبهة
االجتماعية المغربية ,يونس فيراشين ,حيث
قال أن «اإلجراءات التي تقول الحكومة
أنها اتخذتها لمواجهة ارتفاع األسعار ال
يظهر أثرها على المواطنين» ,مقترحا على
الحكومة المغربية القيام بثالثة إجراءات
ترى أن من شأنها تخفيف حدة تداعيات
زيادة األسعار على المواطنين ,حيث تطالب
بإلغاء أو تعليق الضريبة على المحروقات
(ضريبة االستهالك والضريبة على القيمة
المضافة) ,على األقل في الفترة الحالية.
وقد أدى ارتفاع اسعار المحروقات بشكل غير
مسبوق ,إلى ارتفاع فاحش ألسعار المواد
االستهالكية ,وخلق أوضاعا اجتماعية متردية
حيث سبق أن انتقد حزب «النهج الديمقراطي»,
قيام السلطة المخزنية ب»تصفية صندوق الموازنة
وتحرير أسعار المحروقات ,وترك المواطنين في
مواجهة مباشرة مع الوسطاء والمضاربين الجشعين,
وهو ما يشكل ضربا حقيقيا للقدرة الشرائية لعموم
الجماهير الشعبية».
وعلى نفس النهج سار «حزب التقدم واالشتراكية»,
الذي طالب الحكومة ب»عدم االختباء وراء الوضع
الدولي والصعوبات ,كما فعل رئيس الحكومة مؤخرا
أمام البرلمان عندما قال إن الحكومة ال يمكنها القيام
بكل شيء أمام ارتفاع األسعار» ,معتبرا أن «هذا
موقف غير مسؤول ال يمكن إال التنديد به ,فنحن
بحاجة لحكومة قادرة على القيام بأدوارها».
ولم يخف األمين العام لحزب «التقدم واالشتراكية»
نبيل بن عبد هللا ,الحكومة المخزنية «ماهرة في فن
التبرير» ,مشيرا إلى أنها تلجأ تارة لتبرير ارتفاع
اسعار المحروقات غير المعقول ,لتقلبات الوضع
الدولي ,وتارة إلى إرث الحكومات السابقة.
قـد

إرسائيل تحاول دفع تونس
للتطبيع لمحارصة الجزائر

اتهم األمين العام لالتحاد العام التونسي للشغل
نور الدين الطبوبي ،لوبيات صهيونية بمحاولة
محاصرة الجزائر بجرّ تونس نحو التطبيع معها
بعد المغرب.
وقال في كلمة افتتاحية للمؤتمر العادي لالتحاد
الجهوي للشغل بوالية القيروان ،إن «هناك حمالت
تقوم بها صفحات على شبكات التواصل االجتماعي
وتقودها روبوتات إلكترونية من اللوبي الصهيوني
والمخابرات األجنبية لمسألة جوهرية ،ليس محبة
في تونس أو في حرية التعبير».
وأضاف« :هذه الحمالت اإللكترونية باطنها
مصالح جيوسياسية تتعلق بمحاور إقليمية تونس
اليوم جزء ال يتجزأ منها ،خاصة بعد تطبيع المغرب
مع الكيان الصهيوني ،في مساع إلخضاع تونس
للتطبيع لمحاصرة الجزائر» ،حسب تقديراته.
من جهتها ،تداولت وسائل إعالم أجنبية نقال عن
مواقع إسرائيلية مطلع جوان الجاري ،أنبا ًء عن
«محادثات دبلوماسية بين تونس وإسرائيل بشأن
تقارب تطبيعي محتمل».
ولمحت المصادر ،إلى أن «الخطوة تواجه
صعوبات من المعارضة التونسية ،وأيضا من
الجزائر التي تحاول إفشالها».
بدورها ،ردت وزارة الخارجية التونسية على
األخبار ببيان رسمي ،أكدت فيه أنها «تنفي نفيا
قاطعا ما تروج له بعض المواقع التابعة للكيان
اإلسرائيلي من ادعاءات باطلة عن وجود محادثات
دبلوماسية مع تونس».
وأضافت« :تلك األطراف تنشر إشاعات متكررة
للمس من صورة بالدنا وموقفها الثابت الداعم
للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف والسقوط
بالتقادم» .من جانبه ،نفى وزير الخارجية و الجالية
الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة األسبوع
الماضي ،وجود أزمة بين البلدين ،مؤكدا أن
«الجزائر حريصة على نجاح تونس واستقرارها
وعدم التدخل في شؤونها الداخلية» ،وأنها «تحترم
خيارات قيادتها ،وتثق في قدرتها على خدمة
مصلحة تونس في المرحلة المقبلة».
قـد

الربلمان الرتكي يوافق عىل
طلب أردوغان تمديد مهام
القوات الرتكية يف ليبيا
وافق البرلمان التركي على طلب الرئيس رجب
طيب أردوغان تمديد مهام القوات التركية في ليبيا
 18شهرا ،تبدأ من الـ 2من جويلية المقبل.
المذكرة التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان ،تحدثت عن مبررات ذلك الطلب،
وقالت إن «الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث
فبراير  ،2011لبناء مؤسسات ديمقراطية ،ذهبت
سدى ،بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى
ّ
مجزأة في البالد».
ظهور هيكلية إدارية
وأضافت المذكرة أن «المجتمع الدولي اعترف
بحكومة الوفاق الوطني بموجب االتفاق السياسي
الليبي بأنها الحكومة الوحيدة والشرعية التي تمثل
الليبيين» ،ووصفت «الجيش الوطني الليبي»
(بقيادة خليفة حفتر) ،بأنه «ال شرعية له سواء
منضو ضمن االتفاق
محليا أو دوليا» وأنه «غير
ٍ
السياسي الليبي».
وحسب المذكرة فإن ذلك الجيش حاول في 2019
«االستيالء على العاصمة طرابلس ،وإسقاط
حكومة الوفاق الوطني» وهو ما استدعى أن تطلب
«حكومة الوفاق الوطني الليبية المساعدة من تركيا
في ديسمبر عام .»2019
ونقلت وكالة األناضول عن المذكرة أن تلك
الحكومة «تمكنت من إيقاف تلك الهجمات التي
تستهدف وحدة البالد» ،وأضافت أنها منعت بذلك
«انجرار ليبيا إلى فوضى وعدم استقرار من
شأنه أن يشكل خطرا أمنيا على تركيا والمنطقة
بأسرها».
وشددت المذكرة على أن تركيا تواصل «دعمها
القوي لحماية سيادة ليبيا وسالمة أراضيها ووحدتها
السياسية ،وإعالن وقف دائم إلطالق النار في
البالد ،وجهود الحوار السياسي».
قـد
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عين على االقتصاد

تركيا تأمل زيادة صادراتها
للسعودية إلى  10مليارات دوالر

أعربت تركيا عن أملها في وصول حجم صادراتها
للمملكة العربية السعودية إلى  10مليارات دوالر.
جاء ذلك على لسان نائل ْ
أولب ْ
َاق ،رئيس مجلس العالقات
االقتصادية الخارجية التركي ،في تصريحات صحفية
نقلها الموقع اإللكتروني لصحيفة «صباح» الحكومية.

وذكر أن «حجم التصدير إلى السعودية بلغ  7.3مليار
دوالر دوالر من قبل» ،مضيفا« :مع استعادة الزخم في
العالقات يمكن الحديث عن صادرات للسعودية بقيمة 10
مليارات دوالر».
وتابع «السعودية ودولة اإلمارات من البلدان ذات األهمية

لدى عالم األعمال التركي ،ورفع قيود السفر
يعد تطورا مهما للغاية بالنسبة لرجال األعمال
األتراك».
وأشاد أولباك بالزيارة المرتقبة لولي العهد
السعودي األمير محمد بن سلمان إلى تركيا ،برفقة
وفد ضخم يضم رجال أعمال من أقوى الشركات.
ويزور األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع السعودي ،أنقرة للمرة األولى منذ
توليه منصبه ،هذا األربعاء ،إلجراء محادثات مع
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،وصفها
مسؤول تركي بأنها «بداية حقبة جديدة في
العالقات».
والجمعة الماضية ،أكد الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان ،أن ولي العهد السعودي سيزور
بالده ،األربعاء  22جوان الجاري.
ونهاية أفريل الماضي زار أردوغان السعودية
للمرة األولى منذ .2017
وتأتي زيارة ولي العهد السعودي في الوقت الذي
يواجه فيه االقتصاد التركي ضغوطا كبيرة بسبب
تراجع الليرة وارتفاع التضخم إلى أكثر من 70
في المئة.
ووفق محللين فإن االستثمارات السعودية والعملة الصعبة
قد تساعد أردوغان في حشد الدعم قبل انتخابات هامة في
جوان .2023
قـإ

فيما تعتمد خزينة البلد بنسبة  94%عىل مداخيل النفط

العراق يزيد من قدراته في االعتماد على الطاقة الخضراء
تكثف الحكومة العراقية خططها لتعزيز
االعتماد على الطاقة المتجددة ،ما طرح
السؤال حول مصير النفط في بلد يعد
ضمن أكبر المنتجين.
وفي ظل أزمات متصاعدة تعيشها البالد
بشكل غير مسبوقة جراء تقلبات المناخ
واتساع دائرة الجفاف ،تواصل وزارة
البيئة العراقية بالتعاون مع الكهرباء
والزراعة ،المضي بتنفيذ استراتيجية عمل
لتعزيز موارد الطاقة غير التقليدية بما يقلل
االعتماد على الوقود األحفوري.
ويعتمد العراق بنحو يصل لـ ،94%من
موارد خزينته العامة على واردات بيع
النفط الخام التي عادة ما تخلف انبعاثات
غازية خالل مراحل االستخراج جراء
حرق الغاز المصاحب.
ويصنف العراق ،ضمن أكثر بلدان العالم
هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية وهو
مرتبط بالضغط الكبير على المصادر
الطبيعية
وزير البيئة جاسم الفالحي ،قال إن «رؤية
العراق تتمثل بتأسيس ما يسمى الذراع
اليسرى لالقتصاد والذي يعتمد على
الطاقات المتجددة والحلول المستندة الى
الطبيعة».
وأضاف الفالحي ،أن «االنضمام الى
اتفاقية باريس للمناخ ،والتي تمثل نقلة

نوعية ،ترتب عليه الزام العراق بالتزامات
مهمة ووضع خارطة طريق مستقبلية
القتصاد متنوع يعتمد على الطاقات
المتجددة وعدم االعتماد على الوقود
األحفوري.
كان العراق قد أبرم العديد من العقود
االستثمارية العام الماضي ،يطمح من
خاللها إلنتاج الطاقة الكهروشمسية
عبر خطة تمتد ألعوام وإنجاز محطات
الطاقة الشمسية عبر سلسة عقود ّ
وقعتها
مع «باور شاينا» ()Power China
الصينية ،وشركة «توتال» ()Total
الفرنسية ،لتزويد الشبكة الوطنية بنحو
 2000ميجاوات لتزويد  4محافظات
عراقية بألف ميجاوات كمرحلة أولية.
المتحدث باسم وزارة البيئة أمير علي
الحسون ،قال إن «االقتصاد األيمن للبالد
يتمثل في استخدامات الوقود األحفوري
وغالباً ما ينعكس بشكل طاقة منتجة في
توليد الكهرباء وحركة السيارات ودائما
ما يرافقها انبعاثات غازية مؤثرة على
البيئة» .ويضيف الحسون« ،تلك الملوثات
الناجمة عن الوقود الكالسيكي أصبحت
مخالفة لما يعتمده العراق من خطة التكيف
الوطنية التفاقية باريس للمناخ ما يلزم
تقليل تلك االنبعاثات».
كان العراق أعلن رسمياً في مطلع العام

الماضي ،االنضمام رسمياً التفاقية باريس
للمناخ يستهدف من خاللها مواجهة
التحديات التي تفرضها المتغيرات البيئية
من جفاف واحتباس حراري وانبعاثات
الغاز الدفيئة والكاربونية.
و «باريس للمناخ» ،يعد أول اتفاق عالمي
بشأن المناخ أعلن عنه عقب المفاوضات
التي شهدها مؤتمر األمم المتحدة 21
للتغيير المناخي الذي عقد في باريس
عام  ،2015ويهدف إلى احتواء أضرار
ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
ويسجل العراق منذ سنوات اضطراباً
كبيراً في عوامل المناخ والبيئة التي
يعزوها خبراء إلى غياب التخطيط
وفقدان العراق لألحوزة الخضراء

وانبعاثات الوقود النفطية.
من جانبه قال مدير الطاقة المتجددة في
وزارة العلوم والتكنولوجيا ،كمال حسين،
«التحول العراقي من الطاقة القديمة نحو
المستحدثة مازال بطيئا رغم مساعي
السلطات المختصة بالتحول نحو الطاقة
الخضراء» .ويوضح حسين لـ»العين
اإلخبارية» ،أن «العقود االستثمارية التي
وقعتها بغداد في مجال الطاقة النظيفة لآلن
لم تبصر النور ومازال تواجدها على
الورق فقط.
وأشار إلى أننا نحتاج أكثر من  7سنوات
على أقل تقدير إذا ما شرعنا بتنفيذ تلك
المشاريع.
قـإ
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«نيويورك تايمز»:
االقتصاد الرويس يقرتب
من مستواه قبل الجائحة

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الدول
الغربية أرادت «خنق» االقتصاد الروسي من
خالل فرض العقوبات ،لكن هذه الخطط باءت
بالفشل ،وأشارت إلى أن االقتصاد الروسي
يقترب من مستواه قبل الجائحة.
ووفقا للصحيفة فإن الصين والهند تشتريان النفط
من روسيا بكميات قريبة من األحجام التي كان
الغرب يشتريها من روسيا قبل فرض العقوبات
الغربية على موسكو.
وقالت الصحيفة ،إن «أسعار النفط ارتفعت إلى
درجة أن روسيا تجني اآلن أمواال من بيعها أكثر
مما كانت تجني قبل أربعة أشهر».
وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أنه بعد تطبيق
العقوبات المناهضة لروسيا زادت الواردات
الصينية من النفط الروسي بنسبة  ،28%كذلك
أشارت إلى أن السلطات الهندية زادت من
مشترياتها من النفط الروسي ،رغم أنها كانت
تشتريه بأحجام ال بأس بها قبل بدء العملية
الخاصة.
وفيما يتعلق بأداء االقتصاد الروسي ،أفاد مؤلفو
التقرير بأن االقتصاد الروسي يقترب من مستواه
ما قبل جائحة كورونا ،ويرجع ذلك إلى ارتفاع
العملة الروسية ونمو العالقات التجارية لروسيا.
بوتين يوقع مرسوما يتيح سداد سندات
دولية بالروبل
وقع الرئيس الروسي ،فالديمير بوتين ،مرسوما
بشأن إجراء مؤقت جديد لسداد الدين العام بالعملة
األجنبية ،وفقا لما نشرته وكالة «تاس» يوم
األربعاء.
ووفقا للمرسوم فإن روسيا ستكون قادرة على
سداد الديون المقومة بالعمالت األجنبية بالروبل
الروسي.
وجاء في المرسوم الرئاسي إن «االلتزامات
بموجب السندات الدولية «يوروبوندز» تعتبر
مستوفاة على النحو الواجب إذا تم الوفاء بها
بالروبل بمبلغ يعادل قيمة االلتزامات بالعملة
األجنبية وبناء على السعر الصرف في سوق
العمالت المحلية في تاريخ الدفع».
كما أصدر بوتين تعليمات إلى مجلس الوزراء
ووزارة المالية في روسيا لتحديد في غضون 10
أيام البنوك التي سيتم عن طريقها سداد االلتزامات
المالية في إطار سندات «يوروبوندز» بموجب
المرسوم الجديد ،كذلك تسوية الجانب الفني
للعملية.
ويؤكد المرسوم عزم روسيا الوفاء بالتزاماتها
المالية الدولية على الرغم من العراقيل والعقوبات
التي يفرضها الغرب.
قـإ

قال أن الوضع أصبح أكرث خطورة من مجرد نقص يف الغذاء والطاقة

رئيس وزراء سريالنكا يعلن انهيار اقتصاد البالد
أعلن رانيل ويكرمسينغ رئيس وزراء سريالنكا
«انهيار» اقتصاد بالده بالكامل ،محذرا من أن
الوضع أصبح أكثر خطورة من مجرد نقص في
الغذاء والطاقة.
وقال ويكرمسينغ في خطاب للبرلمان إن بالده
المثقلة بالديون «لم تعد قادرة على شراء النفط
المستورد» وأصبحت في وضع «أكثر خطورة».
ً
أيضا وزير المالية المكلف
وويكرمسنغ هو
بتحقيق االستقرار في االقتصاد الذي يتداعى تحت
وطأة الديون الثقيلة وعائدات السياحة المفقودة

لجائحة

كورونا

وارتفاع

والتأثيرات األخرى
تكاليف السلع.
وأضاف ويكرمسينغ« :نحن نواجه اآلن وضعا
أكثر خطورة بكثير يتجاوز مجرد نقص الوقود
والغاز والكهرباء والغذاء .لقد انهار اقتصادنا
بالكامل .هذه هي أخطر قضية معروضة علينا
اليوم» .وتابع« :حاليًا  ،تبلغ ديون شركة سيالن
بتروليوم  700مليون دوالر ..ونتيجة لذلك ،ال
يوجد بلد أو منظمة في العالم على استعداد لتزويدنا
بالوقود .بل إنهم يترددون في توفير الوقود مقابل

النقود».
وقال ويكريمسينغ إن الحكومة فشلت في التحرك
في الوقت المناسب لتغيير الوضع  ،حيث تضاءلت
االحتياطيات األجنبية لسريالنكا.
وتابع« :لو تم اتخاذ خطوات على األقل إلبطاء
انهيار االقتصاد في البداية ،لما كنا نواجه
هذا الوضع الصعب اليوم .لكننا خسرنا هذه
الفرصة ..إننا نشهد اآلن بوادر سقوط محتمل إلى
الحضيض».
وأعلنت سريالنكا بالفعل تعليق سداد  7مليارات

دوالر من الديون الخارجية المستحقة السداد هذا
العام .وهي تنتظر نتيجة المفاوضات مع صندوق
النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ.
ويجب أن تدفع سريالنكا التزامات بقيمة  5مليارات
دوالر في المتوسط سنو يًا حتى عام .2026
وأدت أزمة العمالت األجنبية إلى نقص حاد أجبر
الناس على الوقوف في طوابير طويلة لشراء
الضروريات ،بما في ذلك الوقود وغاز الطهي
واألدوية.
قـإ
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عين على الشرق
قصد تمكين العائالت من االستجمام ببحر في سكيكدة

تسخير قطار المسافرين لنقل المصطافين بين خطوط
النقل الداخلي و الواليات الساحلية

 nقال ،أمس ،ممثل عن المؤسسة
الوطنيــة للنقــل بالســكك الحديدية،
إنطالقــا مــن محطــة قســنطينة،
العديد مــن الرحالت باتجــاه المدن
الســاحلية الشــرقية القريبــة ،على
غرار سكيكدة  -عنابة ،و هذا تنفيذا
لتعليمــات المديريــة العامــة ،حيث
يأتــي هذا القــرار تزامنا مع ارتفاع
درجة الحــرارة ودخول فترة العطل
و الموسم الصيفي.
و أضــاف محدثنا ،ألخبــار الوطن،
بــأن المؤسســة في هــذا الصــدد ،
برنامج العديد من الرحالتُ ،
شــرع
فــي العمل بــه منذ يــوم  15جوان
الجاري ،ويمتد إلى غاية نهاية موسم
االصطيــاف و وفق لذات المســئول
فقــد تم إختيــار وجهتي قســنطينة -
سكيكدة ،من أجل تمكين العائالت من
السفر في أمان نحو شواطئ البحر،
بالنظر إلى الطلب الكبير على هاتين
الوجهتين ،حيث أطلق اســم «قطار
البحــر» ،على كل الســفريات التي

تنطلــق مــن محطة بــاب القنطرة -
بقســنطينة ،نحو محطات سكيكدة و
جيجل ،بأســعار مدروسة وتستجيب
لطلبــات الزبــون ،حيث حدد ســعر
التذكرة نحو المحطة النهائية سكيكدة
ب 100دج ،وفــي رحلــة ججيــل
ب 300دج و فــي هــذا الخصوص
وفــرت الشــركة الوطنيــة للنقــل
بالسكك الحديدية ،رحالت إلى والية
سكيكدة ،إنطالقا من مدينة قسنطينة،
بشــكل يومــي ،حتــى تتمكــن مــن
اســتقطاب أكبر عدد من المسافرين
 ،خالل موســم االصطيــاف ،حيث
بُرمــج انطــاق الرحلــة فــي حدود
الســاعة السادســة صباحا ،إذ تقطع
مســافة  100كلم في حوالي ســاعة
ونصــف الســاعة ،علــى أن يصــل
إلى المحطــة النهائية بوســط مدينة
ســكيكدة في حدود الســاعة السابعة
وخمــس وثالثيــن دقيقــة ،مــرورا
ب 9محطــات ثانويــة ،تمر بكل من
بلديات حامة بوزيان ،ديدوش مراد،

زيغــود يوســف مــن جهة ســكيكدة
وعيــن بوزيــان ،الحــروش ،صالح
بوالشعور ،رمضان جمال وحمادي
كرومــة من جهــة ســكيكدة ،لتكون
رحلة العودة على الســاعة السادسة
والنصــف مســاء ،تماشــيا وطلبات
الزبائــن ،لالســتفادة من وقت أطول
في البحر ،في حين يصل القطار الى
قسنطينة على الساعة الثامنة وإحدى
عشر دقيقة.
أمــا القطــار المتجــه ،نحــو واليــة
جيجل ،فأوضح الســيد نبيل دعاس،
نائــب مدير محطة قســنطينة ،أنه تم
تخصيص رحالت يومية ،تنطلق كل
رحلة في الساعة السادسة وعشرين
دقيقة صباحا ،وتقطع مســافة حوالي
 150كلم في مدة حوالي  3ساعات،
مــرورا ب 14محطــة ،هي نفســها
محطات خط سكيكدة ،على أن يكون
االختالف انطالقا من محطة صالح
بالشــعور ،أين يتوجــه القطار نحو
مجاز الدشــيش إلى سيدي مزغيش،

تمالــوس ،عيــن قشــرة ،الميليــة،
العنصر فسيدي عبد العزيز وبازول،
وصــوال الى جيجل ،في حين تنطلق
الرحلة الثانية في الســاعة السادســة
وخمــس وثالثيــن دقيقــة ،علــى أن
تكون رحلة العودة في حدود الساعة
الرابعــة وخمــس وثالثيــن دقيقــة
بعــد العصــر ،لتصل الى قســنطينة
في حدود الســاعة الســابعة وخمس
وثالثيــن دقيقة مســاء،كما عاد خط
قسنطينة  -سكيكدة إلى العمل ،حيث
برمجــت الشــركة رحــات يومية،
تضــم ميــزة القطار الليلــي بمراقد،
وتنطلق الرحالت في حدود الســاعة
الثالثة وخمس وخمسين دقيقة فجرا،
وتقطع مسافة أكثر من  150كلم في
مدة ســاعتين وثالث وثالثين دقيقة،
لتصــل الى عنابة في حدود الســاعة
السادســة وثمانيــة وعشــرين دقيقة
صباحا ،عبر  3محطات ثانوية هي
الحروش ،رمضــان جمال وعزابة،
علــى أن تكــون رحلــة العــودة من
عنابة في الســاعة السابعة وعشرين
دقيقــة مســاء ،لتصل الى قســنطينة
في حــدود الســاعة التاســعة وأربع
وخمسين دقيقة.
أما بالنســبة لمطلب العديد من سكان
قســنطينة ،بالنسبة قطار الضواحي،
فقد برمجت الشركة رحالت يومية،
بمعــدل أربــع رحــات فــي اليوم،
ذهابــا وإيابــا ،تنطلــق مــن محطة
القطار بقســنطينة ،في حدود الساعة
الخامســة وعشــرين دقيقة صباحا،
نحو بلدية زيغود يوسف على مسافة
حوالــي  25كلــم ،مــرورا بكل من
بكيــرة ،حامة بوزيان ،ديدوش مراد
إلى زيغود يوســف ،علــى أن تكون
آخر رحلة من هذه األخيرة في حدود
الســاعة السادســة مســاء ،في حين
تعذر إطالق خذ قسنطينة  -الخروب
بسبب أمور تقنية و نقص في العتاد.
نورالدين ب

تركيب لوحات شمسية يف غبالة وانطالق مرشوع تعبيد
طريقني يف العنرص بجيجل

ثمن سكان قريتي القياقب
n
والشرفة الواقعتين ببلدية غبالة
شرقي الوالية جيجل مشروع
استفادة المنطقة من لوحات

شمسية في إطار تعميم الطاقة
الشمسية باعتبارها الطاقة البديلة
والصديقة للبيئة ،مشروع تركيب
اللوحات الشمسية لمنازل ،الذي

يدخل ضمن برنامج المخططات
البلدية للتنمية لسنة 2022
يقترب من نهايته ،وهو المشروع
الذي لقي استحسان سكان

المشتة وكان مصدر فرحتهم
أمس بمناسبة زيارة رئيس دائرة
السطارة لمعاينته والوقوف
على سير األشغال المتقدمة ،
كما كانت الفرصة لالستماع
الى مختلف إنشغاالت مواطني
المشتة والوقوف على مشاكلهم
وتطلعاتهم .
ومن جانب آخر،نظم رئيس دائرة
العنصر خرجة ميدانية قصد
إعطاء إشارة انطالق مشروعين
هامين األول يتعلق بمشروع تهيئة
وتعبيد طريق تارية – الجمعة
على مسافة  800م ،يدخل في
اطار برنامج المخططات البلدية
للتنمية لسنة ،2022والثاني
عملية تخص تهيئة وتعبيد طريق
تازار – بلغيموز على مسافة
450م  ،ويهدف المشروعان الى
فك الع زلة عن المواطنين  ،هذا
وقد أعطى رئيس الدائرة تعليمات
صارمة الجل إتقان اإلنجاز
وتجسيد المشروع في آجاله
التعاقدية وضرورة التنسيق بين
جميع المصالح قصد ضمان سير
األشغال في ظروف مالئمة.
نصرالدين دربال

متفرقات

يوم درايس لرتسيخ ثقافة التربع بالدم
يف سكيكدة

 nنظمت،أمس ،مديرية الصحة
والســكان لواليــة ســكيكدة ،يــوم
دراسي علمي حول تعزيز التبرع
بالدم على مستوى المعهد الوطني
للتكوين الشــبه الطبي العالي تحت
شــعار «التبرع بالدم بادرة صلبة
أرتي ،قصد المشــاركة فــي إنقاذ
األرواح» تحــت إشــراف كوكبة
من األخصائيين الطبيين.
اليوم الدراســي الــذي كان تحت
اشــراف مدير الصحة و الســكان
لوالية ســكيكدة  ،و بالتنســيق مع
الجمعيــة النشــطة للتبــرع بالــدم
المرافــق الدائم لخدمــات مديرية
الصحــة بقيادة الســيد بوشــارب
رابــح ،خاصة و جهودهــا الفعال
فــي كل عمليــات التبــرع بالــدم
فــي الوالية و تزويــد الدائم بالدم
،هذا الســائل البيولوجــي الحيوي
،و مــن خالل هــذا المنتدى قدمت

مديريــة الصحة  ،حيث تم توجيه
كل الشــكر واالمتنان للمتطوعين
والمتبرعين على الجهود المبذولة
والتزامهم الثابــت وخاصة خالل
األزمة الصحية
و عرض الخبــراء و المختصون
فــي الدم أحدث التقنيات في عملية
التبــرم و الحقــن و كــذا االهميــة
البالغــة لنــزع الــدم مــن المتبرع
ســواء صحيا واو انقــاد االرواح
ناهيــك عــن ان واليــة ســكيكدة
احتلــت الصــف االول وطنيا في
بنــك الــدم في ظــل جهــود مدير
الصحة محي الدين تبر الذي جدد
رهــان مصالحه من اجل مواصلة
التربع على بن الدم وطينا و تزويد
كل المؤسســات الصحيــة المحلية
و الوطنيــة بــكل الزمــر الدموية
خاصة النادرة .
نورالدين ب

إحرتاق كيل لـ 10عدادات كهربائية
بزوايغ يف قسنطينة

تدخلــت إســعافات الحمايــة
n
المدنية للمركــز المتقدم مصنف عبد
الرحمان ب/د قســنطينة ،أمس  ،في
حــدود الســاعة  16و  45دقيقــة
بحي زواغي ســليمان  564مســكن
عمــارة ، 96وذلــك من أجــل إخماد
حريــق يتمثل في احتراق كلي لـ 10

عــدادات كهربائيــة كانــت متواجدة
بالطابــق األرضي  +5وعــداد تابع
لمحــل جــزارة  ،الحريــق أخمد مع
القيام بعملية التهوية و الحراسة حتى
تأكــد تام مــن اإلخمــاد وحماية باقي
العمارة .
مريم.ب

بعد3سنوات من غلقه ..إعادة فتح مسبح
سيدي مسيد بقسنطينة
قسنطينة :مريم بن جامع
 nتم ،أمس ،افتتاح مســبح
ســيدي مســيد بقســنطينة بعــد
 3ســنوات مــن غلقــه تزامنــا
و جائحــة كورونــا ،ايــن شــهد
حضــور االطفــال الذيــن تمتعوا
بمياهه في هاته االجواء الحارة
التي تعرفها الوالية .
وأعطــى الوالي إشــارة االفتتاح
و تلقــى شــروحات مــن قبــل
المسؤولين و صرح مدير ديوان
مؤسسات الشباب علي محمد بأن
مســابح سيدي مســيد كانت تفتح أبوابها
للشباب و العائالت كل موسم اصطياف
،و نظــرا لفترة الكوفيــد وخطورتها تم
غلق المســبح لمدة  3سنوات،و أضاف
بأن هذا المســبح يخضع دائمــا للترميم
و التهيئة خصوصــا وأنه مفتوح على
الطبيعة ،وهي طبعة متميزة ،و االشغال
كانــت فــي القمة ،ايــن لوحــظ اكتمال
اعمــال الطالء فــي المســبح الكبير ،و
كذالــك تجهيــز الطاوالت و الكراســي
الخاصة بالعائالت.
واما عن اسعار الدخول للمسبح فهو ثمن

يعتبــر رمزيا بالنســبة للكبار200دينار
اما الصغار فهو100دج ،و تقدر ســعة
االســتيعاب فــي الحصــة الواحدة600
شخص
و فــي الســياق ذاتــه ،و فيمــا يخــص
البرنامج الصيفي للمسبح ستكون الفترة
الصباحية لألطفال القاطنين في األماكن
النائيــة و ســيكون النقل متوفرا بشــكل
مجاني من قبل ديوان مؤسسة الشباب،
أيام اثنين واألربعاء والجمعة و السبت
ستكون مخصصا لجميع الفئات العمرية
امــا االيام المتبقية أي االحــد و الثالثاء
و الخميس ستكون مخصصة للعائالت.
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عين على الشرق

المهرجان احتضنته مديرية التربية بباتنة

 15والية من القطر الجزائري تشارك في المهرجان الوطني
لنوادي البحث التاريخي

باتنة :محمد دحماني
 nاحتضنــت ،أمــس األول ،القاعة الكبرى بدار
الثقافــة محمد العيــد أل خليفة فعاليــات المهرجان
المدرســي الوطنــي الثالث عشــر لنــوادي البحث
التاريخــي التــي تزامنت مــع الذكرى الـــ 60لعيد
االســتقالل وجــاءت برعاية وزيــر التربية ووالي
الواليــة بحضور  15والية مــن الوطن في ضيافة
عاصمــة االوراس باتنــة والتي احتضنــت الحدث
علــى مدار  5ايام كاملة،بعدما توقف منذ ســنتين
بسبب جائحة كورونا.
ويهــدف ،المهرجان الى تشــكيل فضــاء تتالقى فيه

مواهب التالميذ وتجاربهم في شــكل تنافسي علمي
يتعلمون من خالله أبجدية أســليب البحث األكاديمي
فضــا عن روح التي تبحث في نفوســهم من خالل
حبهم للمطالعة والمعرفة في تاريخ الجزائر المجيدة
.
واستنادا ،الى البيان اإلعالمي الذي وافتنا به رئيسة
خلية اإلعالم لدى مديرية التربية بوالية باتنة السيدة
«الميــة بــن شــريف» أن المهرجــان يشــارك فيه
تالميذ الطور المتوســط والثانوي تشارك كل والية
بعملين فقط على شــكل ربورتاجات تاريخية سمعية
بصريــة يكــون مضمونها حــول شــخصية ثورية
ووطنيــة ،فضــا عن اعداد ورشــات تنافســية بين

كل المشــاركين لتكلل األعمال الثالثة االلى الناجحة
بالجوائز التي تمنحها لها الوزارة الوصية في الوقت
الــذي يتضمن فيه أشــغال الملتقــى تنظيم خرجات
ميدانية للمواقع التاريخية واألثرية بالوالية.
وقــد أقــرت ،لجنة التحكيم والتنظيــم للمهرجان ان
كل األعمال المشــاركة بها في المنافســة تبقى ملكا
للمهرجان ،في الوقت الذي تمنح فيه للوالية المنظمة
للمهرجان بالمشــاركة بعملين ،فيما تكون التحقيقات
التاريخية صبغة الســمعي البصري وال تتعدى مدة
عرضها الـ 15دقيقة وتكون من انجاز التالميذ .
من جهتها الواليــة المنظمة عاصمة االوراس باتنة
والممثلــة في مديرية التربية للوالية التي اســتنفرت
كل إمكانياتهــا المادية والبشــرية بالتنســيق مع كل
الهيئــات الفاعلــة والمختصــة إلنجاح هــذا الحدث
التاريخي والتربوي .
وقد كشــف ،مدير التربية لوالية باتنة السيد «علقمة
بــوراس» أن هذا المهرجــان الوطني الذي امتازت
به عاصمة أول مكان النطالق أول رصاصة لثورة
الجزائــر المجيدة أنه بمثابة الجســر الذي يربط بين
الحاضر الذي يكشــف عن عمق تاريخه في صيغة
ورشات تربوية .
بدورهــا ،الواليات المشــاركة التي اســتحبت هاته
المناســبة التربويــة التاريخية الهادفة التي كســرت
جــدار الروتين الذي فرضته جائحة كورونا ووثقت
من جديد في هاته الحلقة التربوية التي تشكل حوض
للتعارف واالحتكاك بيــن كل األجيال والحضارات
والعــادات التاريخيــة ألجيــال المســتقبل اللذيــن
سيصنعون مجمد الجزائر الجديدة .

سكان حي أحمد موىس بعني البيضاء متذمرون

أشغال تجديد شبكة الغاز تتسبب يف كرس القناة الرئيسية
إليصال الماء الرشوب
 nقامت شركة مقاوالت ألشغال
الغاز يــوم الثالثاء أثنــاء عملية
تجديد لشــبكة الغــاز بحي أحمد
موســى بشــارع منصوري علي
بتحطيم القناة الرئيســية المزودة
للحــي بمياه الشــرب أمــام بوابة
حمــام شــرقي عمــار ســابقا ما
جعــل مواطنــي الحي فــي حالة
تذمر شــديد ج راء تحطيــم القناة
خصوصــا وأن الحــي والمدينــة

بصفــة عامــة تعاني مــن نقص
حــاد فــي التــزود بالميــاه مــع
غلــق للطريــق  ..وقــد توجهنــا
للمــكان وعاينا األض رار حيث أن
المياه تتســرب بغ زارة شــديدة ما
اضطرنا لالتصــال بأحد أعضاء
المجلــس الشــعبي البلــدي الذي
أخبرنــا ان مصالــح البلديــة ال
علــم لها بالموضــوع ألنه ال أحد
تقدم بشــكوى أو احتجاج كما أن

شساعة المدينة تعيق البلدية من
م راقبــة كامل اإلقليــم الحضري
مؤكــدا أن مصالحــه ســتنتقل
لعيــن المكان رغــم ان الموضوع
من اختصــاص الج زائرية للمياه
إال أن دوره كمنتخــب يفــرض
عليه م راقبــة األمر والتدخل لدى
الهيئات المعنيــة لتدارك الوضع
والتأكد من أهلية المقاولة أو على
األقل أهلية اليد العاملة لديه

الغريــب أن الســيل المتدفــق
الــذي أغــرق الطريــق الوطنــي
باتجــاه ســد راتة يصب مباشــرة
على أســوار فرع مديرية الموارد
المائيــة بعين البيضاء قرب مقر
الحمايــة المدنيــة  ..وفي انتظار
تدخــل المختصيــن لوقف نزيف
المياه تبقى القناة الرئيسية تنزف
إلى حين.
فيصل فارس

سطيف

سوق العقار ..انخفاض كبري يف أسعار البيع والكراء منذ سنتني

 nتســجل المعامالت العقارية المختلفة
من بيع وكراء وتبادل ركودا حقيقيا بمدينة
ســطيف وضواحيهــا ،حســب ما أكــده لنا
بعض أصحاب الوكاالت العقارية بالمدينة
وحتى بعض الموثقين.
فقــد عرفت فتــرة توقف النشــاطات العامة

بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ،منذ
اكثر من ســنتين والى يومنــا هذا ،وضعية
شــاذة لم تألفهــا عاصمــة الهضاب،حيث
يشــتكي أصحاب الوكاالت العقارية نقصا
فادحا في المعامالت العقارية.
وقــد ارجــع اغلبهــم هــذه الوضعيــة لعدة

عوامــل متداخلــة كانت حصيلتهــا انهيار
ســوق العقار بالواليــة ،على غــرار اغلب
واليات الوطن ،ومن األســباب األساسية هو
نقص الطلب على العقار ،بعد استفادة آالف
العائالت من سكنات في صيغ مختلفة ،من
االجتماعي الى التســاهمي والترقوي والبيع
باإليجــار والســكنات الريفيــة إضافة الى
حصول األغلبية على قطع أراضي للبناء .
واكــدد لنــا أصحــاب الــوكاالت العقارية،
ان العديــد مــن زمالئهــم لم يصمــدوا أمام
هــذا الواقع الصعــب الذي لــم يتمكنوا من
التصدي له ،وتســبب في تــردي أوضاعهم
االجتماعيــة ،خاصــة للذيــن يســتأجرون
مكاتبا لوكاالتهم العقارية.
وعــن وضعيــة ســوق العقــار بعاصمــة
الهضــاب ،فقــد اكــد لنــا اغلــب الــوكالء
العقارييــن انه أمام قلة اإلقبال على العقار
بأنواعــه مــن ســكنات ومحــات وأراضي
وفيــات ،فــان األســعار انخفضت بشــكل
واضح ،خالل الســنتين األخيرتين  ،بنســبة
كبيرة تصل من  15الى  20بالمائة .
نورالدين بوطغان
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متفرقات

حرائق بالجملة ..إتالف أشجار مثمرة وقمح
وشعري وتنب يف ست بلديات بسطيف
 nتدخلــت وحــدات الحمايــة المدنيــة
ســطيف ،أول أمس ،إلخماد ستة حرائق
فــي المحيطات الفالحية بقرى ومداشــر
«المقاربــة ،المحاديــد ،شــيرهم ،لكتافة،
لعاللطــة وعيــن الرمــان» التابعة -على
التوالي -لبلديات :حربيل شــمال عاصمة
الوالية  ،عيــن آرنات غربها  ،بني فودة
شــرقا ،اوالد ســي أحمد جنوبــا  ،العلمة
واوالد صابر،شــرق الواليــة  ،وذلــك
بتسخير كل االمكانيات المتوفرة بالتعاون
مــع مصالح الغابات والبلديات والفالحين
والمواطنين.
تســببت الحرائق ،حسب الحماية المدنية
 ،إجمــاال فــي احتراق وإتــاف حوالي:
8هكتارات مــن االحراش والحشــائش،
وحوالي  400شجرة مثمرة ،و25هكتار

مــن القمــح والشــعير و 700حزمة تبن
وكأل .وحمايــة ممتلــكات فالحية أخرى
هامة.
وحســب ذات المصدر ،فأنه تم إخماد كل
هــذه الحرائق ،باســتثناء حريق بســاتين
أشجار مثمرة بدوار المقاربة الذي التزال
عمليــة الحراســة متواصلة فــي محيطه
للتأكد مــن إخماده النهانيـــ وتفادي إعادة
اشتعاله بفعل الرياح والحرارة المرتفعة.
ويالحــظ ان االرتفــاع الكبيــر لدرجات
الحــرارة ،خــال هــذا الصيــف ،ورغم
االجــراءات الوقائيــة المتخــذة ،اال ان
الحرائــق شــملت ،حســب البيــان ،كل
مناطــق الوالية ،شــرقا وغربا وشــماال
وجنوبا.
نورالدين.ب

اجتماع مجلس الهيئة التنفيذية لوالية أم البواقي
وملف السكن عىل رأس هرم األولويات
 nأشــرفت الســيدة األمينــة العامــة
للواليــة نيابة عن الســيد والي الوالية
صبــاح أمــس األربعــاء  22جــوان
على عقد اجتماع والئي موســع بمقر
الديــوان بحضــور رئيــس الديــوان
ومــدراء مجلــس الواليــة ورؤســاء
الدوائــر لتقيبــم مــدى تنفيــذ مختلف
البرامج التنموية للوالية وتقييم عملية
التحضير إلحتفاالت الذكرى الستينية
لعيدي اإلســتقالل والشباب مع دراسة
وضعية ملف الســكن بمختلف الصيغ
خصوصــا الســكن االجتماعــي الذي
يــؤرق المواطنيــن ويشــكل بــؤرة توتر
كبيــرة خصوصــا بالمدن الكبــرى كعين
البيضــاء وأحيانا حتى البلديــات الريفية

الصغيــرة كبلديــة الــزرق التــي يظــل
مواطنوها من ســنوات في انتظار توزيع
عــدد زهيد مــن الســكنات ال يكفي حتى
لتغطية عشر من االحتياجات.

 nيقوم صباح اليوم الخميس خريجو
مركــز التكويــن المهنــي والتمهيــن
اإلخــوة صالحي  -دفعــة تربية النحل
 وتتويجــا المتيازهم أثنــاء التربصتطوعا منهم واعترافا لما قدمته إدارة
المركز من تســهيالت غير مســبوقة
فــي تقديــم الدعــم الميدانــي مما لفت
انتباه المدير الوالئــي للتكوين المهني
واضطــر للنــزول إلى المركــز أثناء
تخرج الدفعة بعرض وســائل التربية
ألحــد المربيــن المتربصيــن بالمركــز
بعمليــة تشــجير كبيرة داخــل مقر مركز
االخوة صالحي للتكوين وفرعه المتواجد
بالملحق البلدي عين فرحات التابع لبلدية
الــزرق وذلــك بزرع أشــجار األكاســيا
والتــوت واكاســيا ميموزا ســريعة النمو
،وفصائــل أخرى تتــاءم ومناخ المنطقة

 ..حيث تعتبر هــذه العملية دعوة لمركز
التكويــن المهنــي قــدور لعريبــي حتــى
يشــارك بالعملية بمقره بعين البيضاء أو
على مســتوى فروعه ببلديتي وادي نيني
وفكيرينــة وتحفيزا لبقيــة المتربصين في
التخصصات األخرى سواء بمركز عين
البيضاء أو بمراكز التكوين على مستوى
الوالية.

عملية تشجري واسعة بمراكز التكوني بعني البيضاء

عني البيضاء تتدعم بمسبح نصف أولمبي

مسبح نصف أولمبي هيكل
n
جديــد تتدعم به حضيــرة الهياكل
الرياضية بمدينة عين البيضاء في
القريب العاجل ،حيث يكون تحت
إشــراف وتســيير مديرية الشباب
والرياضة
المسبح يشــرف عليه ميدانيا طقم
شــاب من النخبــة وكفــاءات من
ذوي المســتوى العالي من التأهيل

،وهــو مخصص لرياضيي النخبة
ومن شــأنه تدعيم الفــرق الوطنية
بســباحين أولمبييــن فــي مختلف
الفئات العمرية
بعــد تدشــينه رســميا فتــح بــاب
التســجيالت لالستفادة من التكوين
فــي هــذا المجــال وفــق برنامج
مضبوط من طرف طاقم تسييره.
فيصل فارس
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حريق بمصفاة روسية للنفط..
أوكرانيا في قفص االتهام

حريق اندلع ،األربعاء ،في مصفاة للنفط بمنطقة روسية
عند الحدود مع أوكرانيا ،ووجهت موسكو أصابع
االتهام فيه للجارة الشرقية.
وقال حاكم منطقة روستوف ،فاسيلي غولوبيف ،على
تطبيق تليجرام« :تفيد إحدى الروايات بأن الحريق نجم
عن هجوم بطائرة بدون طيار على منشآت المصنع»،
مشيرا إلى أنه «عثر على قطع عائدة لطائرتين

مسيرتين في منطقة» المصفاة.
وبحسب غولوبيف ،لم يسفر الحريق الذي أُخمد عن
أي ضحايا ،الفتا إلى أن العمليات في المصفاة ستُعلّق
حتى التوصل إلى خالصات التحقيق الهادف لتقييم مدى
األضرار المسجّ لة.
والمنشأة المعنية هي مصفاة نوفوتشاختينسكي البعيدة
بضعة كيلومترات عن الحدود مع منطقة لوهانسك

االنفصالية في شرق أوكرانيا.
ويُظهر مقطع فيديو انتشر على
مواقع التواصل االجتماعي
طائرة بدون طيّار تحلّق فوق
منطقة صناعية قبيل سماع دوي
انفجار ورؤية ُكرة من النار ،فيما
تعذر لوكالة «فرانس برس»
التحقق من صحة الفيديو على
الفور.
وسبق أن اتهمت روسيا مرات
عدة القوات األوكرانية بقصف
بلدات روسية حدودية ،وذلك
منذ بدء الحرب أواخر فيفري
الماضي.
وفي ماي المنقضيّ ،
أكد حاكم
منطقة كورسك الروسية (جنوب
شخصا ُقتل في ضربة
غرب) أن
ً
أوكرانية على قرية حدودية.
وقبلها ،وتحديدا مطلع أفريل
الماضي ،اتهم حاكم منطقة
بيلغورود الحدودية أوكرانيا ّ
بشن
هجوم على مخزن وقود بواسطة مروحيتين.
وحاليا ،يواصل الروس تقدمهم نحو مدينة ليسيتشانسك
الصناعية االستراتيجية في شرق أوكرانيا ،وذلك عشية
قمة أوروبية تأمل فيها كييف أن تحصل على وضع
مرشح رسمي لالنضمام لالتحاد األوروبي.
قـد

أملانيا تتعهد بدعم أوكرانيا بإرسال أسلحة وتدريب الجنود
بعد انتقادات أللمانيا بسبب «تباطؤها»
في إرسال األسلحة ألوكرانيا ،تعهد
المستشار أوالف شولتز ،باستمرار
الدعم األلماني واألوروبي لكييف.
وقال المستشار األلماني أوالف شولتز،
في بيان الحكومة الذي ألقاه أمام البرلمان
اليوم األربعاء إن «أوكرانيا تحصل
على األسلحة التي تحتاج إليها بشكل
خاص في المرحلة الحالية من الحرب»،
مؤك ًدا أن ألمانيا ستورد األسلحة «اليوم،
وفي المستقبل».
وعن القمم الوشيكة لالتحاد األوروبي
ومجموعة الدول الصناعية السبع
الكبرى والناتو ،قال السياسي االشتراكي
الديمقراطي إن أوكرانيا لها كل الحق
في أن تدافع عن نفسها في مواجهة

روسيا« ،ومن واجبنا كجيران أوروبيين
وكمدافعين عن الحق والحرية وكأصدقاء
وشركاء ألوكرانيا أن ندعمها في ذلك
على أفضل نحو ممكن».
دعم كبير
وقبل قمتي االتحاد األوروبي ومجموعة
الدول السبع الصناعية الكبرى ،أكد
شولتز ،أن أوروبا تقف موحدة إلى
جانب الشعب األوكراني «وسنواصل
دعم أوكرانيا بشكل كبير ماليا واقتصاديا
وإنسانيا وسياسيا وبالتأكيد بتوريد
أسلحة» ،مشيرً ا إلى أن الدعم سيستمر
«طالما احتاجت أوكرانيا إلى دعمنا».
وأشار المستشار إلى أنه يجرى تدريب
جنود أوكرانيين على دبابات الدفاع
الجوي طراز جيبارد(الفهد) ،مؤك ًدا

أن تدريب الجنود
راجمات
على
ا لصو ر ا يخ
التي
المتعددة
بالده
وعدت
بها،
أوكرانيا
سيبدأ في األسبوع
المقبل.
وكشف شولتز أنه
تم التوقيع منذ أيام
قليلة بين أوكرانيا
وقطاع الصناعة
األلماني على عقد توريد نظام الدفاع
الجوي ايريس-تي الذي يمكنه أن يحمي
مدينة كبرى كاملة.
وأكد شولتز على قرب بدء أول عملية

يف خضم اإلرضابات و التضخم

بوريس جونسون في مواجهة
«صيف الغضب»
يواجه رئيس الوزراء البريطاني أزمة جديدة ،وهو سلسلة
من إضرابات عمال السكك الحديدية ،ما أطلقت عليه
الصحف البريطانية «صيف الغضب».
وبدأ العمال أول أمس إضرابًا لمدة ثالثة أيام للمطالبة
بتحسين األجور وظروف العمل ،وتسبب في إغالق خط
من اثنين وإلغاء أربعة من أصل خمس قطارات ،في أكبر
حدث من نوعه منذ نحو ثالثين عامًا.
وحذرت هيئة النقل في لندن من أن اإلضراب سيستمر
غدا الخميس والسبت لكن تأثيره سيظل قائما كل يوم حتى
األحد ،بحسب النقابة.
وبالتزامن مع هذا اإلضراب ،يبدأ إضراب سائقي «Grid
 »Angliaاليوم في  23جوان في حين أعلن سائقو
« »Hull Trainsفى وقت سابق عزمهم بدء إضراب
في  26جوان.
وفي مطلع جوانّ ،
أكدت النقابة أن أكثر من  50ألف
موظف في السكك الحديدية سيُضربون عن العمل «في
أكبر نزاع في القطاع منذ  »1989حين تمّت خصخصة
القطاع ،مطالبة بزيادة األجور بما يتماشى مع التضخم
المتسارع.
وباإلضافة إلى تدني األجور ،نددت النقابة الوطنية لعمال

السكك الحديدية والبحرية والنقل « »RMTبتدهور
ظروف العمل و»آالف التسريحات» التي تعتزم الشركة
المشغلة لمعظم السكك الحديدية في بريطانيا القيام بها.
وفي وقت سابق ،جدد رئيس الوزراء البريطاني
بوريس جونسون ،تعهده بعدم «االستسالم» التحادات
السكك الحديدية ،مؤكداً أنه لن يسمح بعودة البالد لحقبة
السبعينيات .وأخبر رئيس الوزراء زمالئه في الحكومة،
بأن وزارة النقل وصناعة السكك الحديدية حصلت على
«دعمه بنسبة  1000فى المائة فى هذه المعركة».
كما تعهد بأن الحكومة لن ترضخ لمطالب النقابات ،ولن
تقبل بالعودة لحقبة السبعينيات ،فى ظل التهديدات بإيقاف
السكك الحديدية.
وعلى خلفية األوضاع االقتصادية المتدهورة مع بلوغ
التضخم أعلى مستوى له منذ  40عاما ،يمكن أن يمتد
اإلضراب إلى وسائط نقل أخرى أو قطاعات أخرى ،مثل
التعليم والصحة والبريد.
وصوت بعض المحامين بالفعل لصالح إضراب األسبوع
المقبل ،بعد نزاع مع الحكومة بشأن قيمة االستشارة
القانونية.
قـد

تبادل لألسلحة مع التشيك ،مشيرً ا إلى أن
المحادثات مع شركاء تبادل آخرين تسير
على قدم وساق.
قـد

بعد  8سنوات عىل اختطافهما من قبل تنظيم
«بوكو حرام»

جيش نيجرييا يعرث
عىل طالبتني من «فتيات
شيبوك»

بعد  8سنوات على اختطافهما من قبل تنظيم «بوكو
حرام» ،أعلن الجيش النيجيري ،األربعاء ،العثور على
طالبتين سابقتين من «فتيات شيبوك».
بطفلين بين ذراعيهما ،قدمها الجيش النيجيري أمس إلى
الصحافة ،ليعلن «انتصارً ا ولو جزئيًا» في القضية التي توبعت
عبر حملة عالمية باسمBringBackOurGirls)# .
.)#RamenrNosFilles
وقال الجنرال كريستوفر موسى ،القائد العسكري في
المنطقة ،للصحفيينّ ،
إن الجنود عثروا على الشابتين يومي
ً
مضيفا:
 12و 14جوان الجاري في موقعين مختلفين،
«نحن محظوظون للغاية ،ألنّنا تمكنّا من استعادة اثنتين
من بنات شيبوك».
وعُ ثر على األولى ،وتدعى حوا جوزيف ،مع مدنيين
آخرين في  12جوان بالقرب من باما بعد أن هاجمت قوات
الجيش معسكراً لجماعة بوكو حرام «اإلرهابية».
أما الثانية ،وهي ماري دودا ،فقد عثر عليها بالقرب من
قرية نغوش في مقاطعة جوزا ،على الحدود مع الكاميرون.
عشرات المختفيات
وقالت حوا جوزيف للصحفيين في المقر العسكري العام:
«كان عمري تسع سنوات عندما اختُطفنا من مدرستنا في
شبيوك .تزوجت منذ فترة قريبة وبات عندي هذا الطفل»،
موضحة أن زوجها ُقتل في هجوم الجيش.
وأضافت «لقد جرى التخلّي عنّا ،لم يهتم أحد ألمرنا .لم
نكن نحصل على طعام».
وقالت ماري دودا ،التي كان عمرها  18عاماً عندما
اختُطفت ،إنّها ُزوّجت أكثر من مرة من مقاتلين في
ّ
تتمكن من الهرب .وأضافت «كانوا
بوكو حرام ،قبل أن
يجوّعوننا ويضربوننا إذا رفضنا الصالة».
ّ
«كل فتيات شيبوك اللواتي ما زلن هناك متزوجات
وتابعت
ُ
تركت أكثر من  20منهن في القرية التي
ولديهن أطفال.
كنت أعيش فيها».
قـد

نقابات صحفية كربى تدعو إىل إطالق رساح
جوليان أسانج
دعا مسؤولون في نقابات صحفية دولية كبرى من جنيف ،إلى إطالق سراح مؤسس موقع «ويكيليكس»
جوليان أسانج «باسم حرية الصحافة».
ورأى موقعو الدعوة التي تجمع قادة نقابات الصحفيين في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وأسترالياّ ،
أن
قرار الحكومة البريطانية بتسليم أسانج إلى الواليات المتحدة يحمل «انتهاكا صارخا لحقوق اإلنسان» ويظهر
«احتقارا كامال لحرية الصحافة».
وقال الموقعون إن تسليم أسانج «ستكون له تداعيات خطيرة على الصحافة االستقصائية بحيث يمكن مقاضاة
أيّ استخدام لما يسمى الوثائق السرية» ،ما يدفع إلى عدم «الكشف عن معلومات ذات مصلحة عامة يمكن
الحصول عليها من مصادر رسمية محمية».
وأعلنت الحكومة البريطانية في  17جوان أنها وقعت المرسوم الخاص بتسليم األسترالي البالغ  50عاما
إلى الواليات المتحدة .وأسانج معتقل في سجن بيلمارش
الشديد الحراسة ،قرب لندن ،منذ ثالث سنوات.
ويواجه أسانج في الواليات المتحدة  175عاما في
السجن لنشره في العام  ،2010حوالى  700ألف وثيقة
سرية تتعلق بنشاطات الجيش األمريكي ،خصوصا في
العراق وأفغانستان ،على موقع «ويكيليكس» الخاص
به.
وأمضى مؤسس «ويكيليكس» سبع سنوات في سفارة
اإلكوادور في لندن حيث لجأ في العام  ،2012أثناء
اإلفراج عنه بكفالة .وقبضت عليه الشرطة البريطانية
في أبريل .2019
قـد
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ألعاب متوسطية
وهران: 2022
الفوج األول من
الرياضيني الجزائريني
يحل بوهران

ص 12

تجاهل ماجر ومحرز وأختار نب عربية جمال زيدان ولخرض بلومي

ص 13

هل أخطأ تيري هنري في تصريحه
عن أفضل العبي « الخضر» ؟

أكاديمية بارادو تمتحن الرياضيبن الواعدين
محمد مخناش وتقي الدين زيوش
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الــدوريات
األوروبية

نيس يريد
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ليو سف
عطال
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*الموقع  :تقع فرنسا
بين دائرتي عرض
ً
شماال،
 ْ 42وْ 51
وخطي طول ْ 2غرباً
و ْ 8شرقاً ،ويحدها
من الشمال بحر المانش  ،ومن الغرب
المحيط األطلسي ،ومن الجنوب البحر
المتوسط.
*المساحة  :تبلغ مساحة فرنسا 543.940
كم²
*السكان  :يُق ّدر تعداد سكان فرنسا لعام
 2022بنحو  65,806,374مليون نسمة
*العاصمة :باريس

مع الدول المشاركة :
جمهورية مصر
العربية
*الموقع  :تقع مصر
في الركن الشمالي
الشرقي من قارة
أفريقيا ،ولديها امتداد آسيوي ،حيث تقع
شبه جزيرة سيناء داخل قارة آسيا فهي دولة
عابرة للقارات.

*المساحة :تبلغ مساحة جمهورية مصر
العربية حوالي  1.002.000كيلومتر
مربع والمساحة المأهولة تبلغ 78990كم2
بنسبة  % 7.8من المساحة الكلية.
*السكان:بلغ عدد سكان مصر 102.3مليون
نسمة حسب إحصاء 2020
*العاصمة :القاهرة
مملكة إسبانيا
* الموقع  :دولة

الكرة الطائرة :المنتخب
التونيس يف تربص تحضريي
بوهران
يتنقل المنتخب التونسي للكرة الطائرة للرجال اليوم
االربعاء الى مدينة وهران (الجزائر) بقائمة تضم 12
العبا إلجراء تربصه التحضيري األخير قبل المشاركة في
دورة العاب البحر األبيض المتوسط المقررة من  25جوان
الجاري إلى  6جويلية المقبل.
وضمت القائمة التي حددها المدرب االيطالي انطونيو
جاكوب  12العبا بينما يغيب عنها كل من العب الترجي
الرياضي اسماعيل معلى بداعي االصابة ووسيم بن طارة
بسبب التزاماته مع فريقه ستال البولوني.
وسيكون المنتخب التونسي على موعد في وهران مع
مشاركته الرابعة عشرة في االلعاب المتوسطية وتبقى
افضل نتائجه بلوغه نهائي دورتي  2001في تونس
و 2013في مرسين بتركيا.
في دورة وهران المتوسطية ,تتواجد تونس ضمن المجموعة
الثالثة رفقة منتخبات :إسبانيا و صربيا و كرواتيا.
ق.ر

أوروبية تقع في جنوب غرب أوروبا وتطل
على البحر المتوسط من ناحية الجنوب
والمحيط األطلنطي من ناحية الغرب.
*المساحة :تبلغ مساحة إسبانيا 505,990
كم²
*السكان 47.3 :مليون نسمة أحصاء
2020
*العاصمة  :مدريد
فرنسا

اليونان
*الموقع  :تقع اليونان
في جنوب شرق
أوروبا في أقصى
جنوب شبه جزيرة
البلقان ،تحدها من
الشمال مقدونيا وبلغاريا ،ومن الشرق تركيا
وبحر إيجه ،ومن الجنوب والغرب البحر
المتوسط.
*المساحة  :تبلغ مساحة اليونان 131,957
كم²
*السكان :يبلغ عدد سكان اليونان 10.72
مليون نسمة حسب إحصاء 2020
*العاصمة  :أثينا
عين الجزائر

ألعاب متوسطية وهران : 2022الفوج األول
من الرياضيين الجزائريين يحل بوهران
حل ظهر اليوم األربعاء بوهران الفوج األول من
الرياضيين الجزائريين المشاركين في الطبعة ال19
أللعاب البحر األبيض المتوسط وهران.-2022
و كان في استقبال الفوج بمحطة السكة الحديدية بعاصمة
الغرب الجزائري مستشار رئيس الجمهورية المكلف
بالعالقات الخارجية عبد الحفيظ عالهم بحضور محافظ
األلعاب محمد عزيز درواز و رئيس اللجنة االولمبية و
الرياضية الجزائرية عبد الرحمان حماد و والي وهران
سعيد سعيود و كذا عدد من ممثلي الجمعيات الرياضية
و المجتمع المدني .و أكد محافظ الدورة ال 19أللعاب
البحر األبيض المتوسط محمد عزيز درواز في تصريح
للصحافة بأن «حضور مستشار رئيس الجمهورية
الستقبال الرياضيين الجزائريين دليل على اهتمام الرئيس
عبد المجيد تبون و إصراره على نجاح الموعد المتوسطي
و تحفيزا للرياضيين على تشريف األلوان الوطنية و
تمثيل الجزائر أحسن تمثيل» .وأشار إلى أنه تم توفير
للرياضيين الجزائريين المشاركين كافة الظروف للتألق
في هذه التظاهرة المتوسطية و تحقيق نتائج ايجابية الفتا
إلى أن «هؤالء الرياضيين يمثلون مستقبل الرياضة
الجزائرية من خالل مشاركته في األلعاب األولمبية
القادمة».
و من جهته ذكر رئيس اللجنة االولمبية الجزائرية عبد
الرحمان حماد بأن «هذا االستقبال سيحفز الرياضيين على
مشاركة مشرفة بحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات».
و بدوره صرح والي وهران سعيد سعيود «بعد االنتهاء
من التحضيرات لهذا الحدث المتوسطي شرعنا في استقبال

الوفود األجنبية و اليوم نستقبل الفوج األول من الرياضيين
الجزائريين في انتظار االنطالق الرسمي للعرس
المتوسطي السبت القادم» ,مؤكدا بأن «وهران مستعدة
من كل النواحي الحتضان هذا الحدث المتوسطي».
و يضم الفوج األول للجزائريين في الطبعة ال 19أللعاب
البحر األبيض المتوسط حوالي  200من مجموع 324
رياضي و رياضة للمشاركة في عدة اختصاصات منهم
عناصر المنتخب الوطني لكرة القدم (أقل من  18سنة)
و الكاراتي دو و الجيدو و الرماية و المالكمة و الكرة
الحديدية و المصارعة و البادمنتون.
و كان الوزير األول السيد أيمن بن عبد الرحمان قد دعا
خالل توديع الفوج األول من الرياضيين الجزائريين
المشاركين في الطبعة ال 19أللعاب البحر األبيض
المتوسط بوهران إلى تشريف الجزائر واالقتداء باألبطال
السابقين.
وأج

 :ألعاب متوسطية (وهران/) 2022كرة القدم
»العبونا جاهزون للمنافسة«
أكد الناخب الوطني المساعد للفريق الوطني لكرة القدم (أقل
من  18سنة) ,كمال يخلف ,اليوم االربعاء بأن الالعبين
«جاهزون» لخوض دورة األلعاب المتوسطية-2022
بوهران ( 25يونيو  6 -يوليو).
و أوضح يخلف في حوار للموقع الرسمي لالتحادية
الجزائرية لكرة القدم (الفاف) قائال« :صحيح أننا لم
نستكمل قائمة الالعبين إال مؤخرا بسبب امتحانات
نهاية السنة الدراسية ,لكن أعتقد أن الالعبين جاهزون
للمنافسة».
وتستهل التشكيلة الوطنية المتواجدة ضمن المجموعة
األولى الدورة المتوسطية أمام إسبانيا (حاملة اللقب)
يوم األحد بملعب سيق (سا 00ر )17قبل رفع التحدي
أمام المغرب ( 28يونيو بسيق) ثم فرنسا (يوم  30يونيو

بملعب أحمد زبانية بوهران).
و تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا و اليونان و
تركيا و البرتغال .و يتأهل األوالن عن كل مجموعة
للمربع الذهبي.
و التحقت التشكيلة الوطنية التي يشرف على تدريبها
الدولي السابق ,مراد سالطني ,اليوم االربعاء بمدينة
مستغانم استعدادا للموعد المتوسطي.
و اضاف يخلف  »:نملك العزيمة بما يكفي لخوض دورة
جيدة .فالالعبون مصممون على تشريف األلوان الوطنية.
فهم جاهزون».
من جهته ,طمأن المحضر البدني أحمد حالم عن لياقة
الالعبين حيث قال »:لقد أعددنا برنامجا خاصا لتمكين
الالعبين من تقديم مردود جيد خالل هذه األلعاب.

أنا متيقن بأنهم سيظهرون بوجه جيد تقينا و تكتيكيا و
بدنيا».
أما مدرب الحراس ,محمد رضا عاصمي فأشار الي أن
حمزة بوعالم (اتحاد الجزائر) و شمس الدين بومنقوش
(أكاديمية الفاف) جاهزان لحراسة عرين الفريق الوطني.
و قال عاصمي في هذا السياق  « :تمنيت لو استفدنا من
 3أو  4حراس ,لكن قوانين األلعاب المتوسطية ال تسمح
بذلك .رغم ذلك ثقتي كبيرة في حارسينا و أنا متأكد بأنهما
سيؤديان دورة كبيرة».
خالل األلعاب المتوسطية لدورة  2018بتاراغونا
(إسبانيا) ,احتلت الجزائر المركز السادس بعد انهزامها
في المباراة الترتيبية أمام فرنسا (.)1-0
تاج الدين

فتح عيادة صحية بالقطب
الريايض لسيق
بادرت مديرية الصحة لوالية معسكر
مؤخرا بفتح عيادة صحية داخل القطب
الرياضي الجديد لبلدية سيق الذي سيحتضن
جانبا من منافسات ألعاب البحر األبيض
المتوسط وهران ـ  , 2022حسبما أفاد به
اليوم األربعاء مدير ذات الهيئة.
و أوضح محمد العامري لوأج بأن هذه
العيادة التي يندرج فتحها في إطار البرنامج
الوالئي للتغطية الصحية الخاص باأللعاب
المتوسطية وهران ـ 2022تضم سبعة أسرة
حيث يؤطرها خمسة أطباء و سبعة أعوان
شبه طبيين .و قد تم تجهيزها بالعتاد الطبي
الضروري .وستسهر هذه العيادة على تقديم
جميع الخدمات الصحية الموجهة السيما
لفائدة الوفود الرياضية و كذا اإلعالمية
التي ستكون حاضرة خالل منافسات ألعاب
البحر األبيض المتوسط بالقطب الرياضي
لسيق إضافة إلى المتفرجين  ,استنادا إلى
نفس المسؤول الذي أضاف بأن هذا المرفق
الصحي سيضمن خدماته الصحية على
مدار  24ساعة .كما كشف السيد العامري
إلى أنه في إطار البرنامج الوالئي للتغطية
الصحية الخاص باأللعاب المتوسطية
وهران ـ  2022تم تخصيص جناح طبي
بالمؤسسة العمومية االستشفائية لسيق بسعة
 20سريرا ويسهر على تأطيره  15فردا
ما بين أطباء وأعوان شبه طبيين.
ويأتي فتح هذا الجناح الطبي لتدعيم
الخدمات الصحية للعيادة الصحية بما
يسمح ضمان تغطية صحية جيدة لمنافسات
األلعاب المتوسطية بالقطب الرياضي
لسيق.
كما بادرت مديرية الصحة بوضع
ملصقات توعية بالمرافق الصحية لمدينة
سيق تحتوي نصائح وإرشادات بضرورة
االلتزام بتدابير الوقاية من األمراض
الوبائية منها كوفيدـ 19وذلك تحسبا أللعاب
البحر األبيض المتوسط وهران ـ .2022

ثمانية مرتشحني ،من بينهم
جزائريان النتخابات لجنة
الرياضيني للجنة الدولية
أللعاب البحر األبيض المتوسط
تم قبول ملفات ثمانية مترشحين ،من بينهم
جزائريان إثنان النتخابات لجنة الرياضيين
باللجنة الدولية أللعاب البحر األبيض
المتوسط ،المقررة في الفترة مابين 26
يونيو و  4يوليو بقرية االلعاب المتوسطية
بوهران .و أوضحت الهيئة المتوسطية
في موقعها الرسمي على األنترنت أن
«مكاتب االنتخابات ستقع امام المطاعم
بقرية االلعاب المتوسطية بوهران وستكون
مفتوحة من  26يونيو الى  4يوليو  .النتائج
سيعلن عنها يوم  5يوليو».
و باإلضافة الى الرياضيين الجزائريين,
آمال مليح (سباحة) وسيد علي بودينة
(تجذيف) ,احتفظت اللجنة الدولية أللعاب
البحر االبيض المتوسط ,بملف ترشح
التركي ياسمين إيكم اناغوز (الرمي
بالقوس) ,السلوفينيين ساسو بارتنسالج
(جمباز الفني) وماريسا ميسماز -زريمساك
(العاب القوى) ,اليونانية ماريا بريفوالراكي
(مصارعة) والفرنسيين الكسندر كماراسا
(كر الماء) ودلفين رو (رماية رياضية).
و طبقا لقوانين اللجنة ,يُنتخب على أربعة
رياضيين  --رجالن وسيدتان --بهدف
ضمان التوازن بين الجنسين .ويتمثل
دورهما في الدفاع عن مصالح الرياضيين
والحرص على الربط بين الرياضيين و
لجنة الرياضيين التابعة للجنة الدولية
أللعاب البحر االبيض المتوسط.
للتذكير ,كان المالكم الجزائري ,محمد
فليسي ,قد انتخب عضوا في لجنة
الرياضيين باللجنة الدولية أللعاب البحر
المتوسط خالل الطبعة ال  18لأللعاب
التي جرت بتاراغونا االسبانية في يونيو
.2018
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تجاهل ماجر ومحرز وأختار نب عربية جمال زيدان ولخرض بلومي

هل أخطأ تيري هنري في تصريحه
عن أفضل العبي « الخضر» ؟

تاج الدين
تجاهل نجم المنتخب الفرنسي السابق تيري

أكاديمية بارادو تمتحن
الرياضينب الواعدني محمد
مخناش وتقي الدني زيوش
أكد أحد المدربين من أهل اإلختصاص بفنون
الرياضة وخاصة كرة القدم في الجزائر رافضا ذكر
هويته أن الموهبة الفتية محمد مخناش ابن مدينة
عين مليلة لو أنه في أوروبا لتنافست عليه العديد من
المدارس وأكاديميات كرة القدم لجلبه إليهم وصقل
مواهبه بطريقة احترافية ،ليكون من أعظم مواهب
كرة القدم مستقبال للمهارات الخارقة التي يمتاز بها
محمد خاصة في المراوغات واإلحتفاظ بالكرة عكس
الكرة اإلفريقية التي تعتمد على البنية الجسمانية
محمد مقبل غدا على إجتياز اإلختبار الثالث واألخير
بأكاديمية بارادو هو وصديقه زيوش تقي الدين
مواليد 2007
فيصل.ف

هنري الالعب رابح ماجر نجم بورتو والمنتخب
الوطني سابقا  ،ورياض محرز قائد الخضر

ونجم مانشستر سيتي ويتحدث عن
أحسن الالعبين الجزائريين.
وإختار العب المنتخب الفرنسي
السابق تيري هنري أفضل
 3العبين في تاريخ المننخب
الوطني الجزائري أين تجاهل
رياض محرز نجم مانشستر سيتي
اإلنجليزي.
وقال تيري هنري في حديثه :
“أفضل  3العبين هم علي بن
عربية ولخضر بلومي وجمال
زيدان وفقط”.
وتجاهل نجم نادي أرسنال السابق
هنري محرز ولم يصنفه ضمن
األفضل على الرغم ما يقدمة
رياض محرز للخضر ومساهمته
في التتويج بكان . 2019
في حين أن هنري تجاهل أيضا
أسطورة نادي بورتو البرتغالي
السابق رابح ماجر وهو الذي قاد
الفريق للتتويج بلقب أوروبي.

بايرن ميونخ يعلن رسميا ضم النجم
السنغالي ساديو ماني
أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري األلماني
لكرة القدم ،أمس األربعاء ،رسميا ضم المهاجم
السنغالي ساديو ماني ،قادما من صفوف
ليفربول اإلنجليزي.
وقال بايرن ميونخ في بيان رسمي عبر موقعه
اإللكتروني ،إن تعاقده مع ماني لمدة  3سنوات.
ونشر الحساب الرسمي للنادي البافاري
عبر موقع «تويتر» مقطع فيديو لماني وهو
يحمل قميص بايرن ميونيخ ويوقع على عقد
انضمامه ،وعلق عليه « :أسد التيرانغا حضر..
رحبوا معنا بالمهاجم البافاري ساديـو ماني..
مرحبا ماني».
وقالت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية،
إن بايرن ميونخ دفع حوالي  35مليون جنيه
إسترليني مقابل الحصول على خدمات ماني،
حتى صيف .2025
وتأتي صفقة انتقال ماني إلى بايرن ميونخ في
ظل األنباء التي تفيد باقتراب المهاجم البولندي
روبرت ليفاندوفسكي من الرحيل عن النادي
البافاري صوب برشلونة هذا الصيف.
وانتقل ساديو ماني ( 30عاما) إلى صفوف
ليفربول صيف  2016قادما من ساوثهامبتون،

وساهم في تتويج «الريدز» بستة ألقاب محلية
وقارية ودولية ،مسجال  120هدفا خالل 269
مباراة.
ودخل يوم  22يونيو تاريخ نادي ليفربول،
الذي يرتبط بالثنائي األبرز في الفريق على
مدار السنوات األخيرة ،ساديو ماني والنجم
المصري محمد صالح هداف «الريدز»
والدوري اإلنجليزي ،فبعد  5سنوات من قدوم
«الفرعون المصري» إلى ملعب «أنفيلد» وفي
نفس اليوم غادر ماني قلعة «الريدز» بعد 6
سنوات قضاها مع الفريق اإلنجليزي.
وكاالت

كلوب يوجه رسالة وداع مؤثرة
إلى ماني

وجه األلماني يورغن كلوب ،مدرب
ليفربول ،رسالة وداع لنجمه السابق السنغالي
ساديو ماني ،بعد إعالن انتقاله إلى بايرن
ميونخ اليوم األربعاء ،مؤكدا أنه أحد أفضل
الالعبين في تاريخ «الريدز».
وأعلن نادي بايرن ميونخ رسميا اليوم
األربعاء ،إتمام صفقة التعاقد مع ساديو ماني
حتى  30يونيو  ،2025براتب أسبوعي
قدره  250ألف جنيه استرليني.
وقال كلوب في مقابلة مع موقع ليفربول
الرسمي« :إنها لحظة فارقة ،وال فائدة من
محاولة أي شخص التظاهر بخالف ذلك،
لقد رحل أحد أعظم العبي ليفربول على
اإلطالق ،ويجب أن نعترف بذلك».
وأضاف «يغادر ماني وهو يحظى بامتنان
وحب كبير من جانبنا ،وفي لحظة أصبح فيها

أحد أفضل الالعبين في العالم .ليس علينا
أن نندم على ما سنخسره اآلن ،بل يجب أن
نحتفل بكل المميزات التي حظينا بها في
وجوده».
وتابع كلوب «بالنظر لألهداف التي
سجلها واأللقاب التي حققها ،إنه
أسطورة بالتأكيد ،وأيقونة لليفربول
في عصره الحديث».
يذكر أن ساديو ماني انضم إلى
صفوف ليفربول صيف 2016
قادما من نادي ساوثهامبتون،
مقابل  34مليون جنيه استرليني،
وشارك في  269مباراة بقميص
«الريدز» وسجل خاللها  120هدفا،
وصنع  48أخرى ،وحقق  6ألقاب.
وكاالت
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منتخب مصر يتكبد هزيمة ثقيلة على يد كوريا الجنوبية
المدرب إيهاب جالل  :أنا حزين للخسارة وسأترك منصبي

براهيمي :رفضت عروضا أوروبية
واخترت الغرافة لهذا السبب
قدم نادي الغرافة القطري ،العبه الجزائري ياسين براهيمي ،خالل مؤتمر
صحفي أقيم في قاعة المؤتمرات بالنادي ،اليوم األربعاء.
وحضر مؤتمر تقديم براهيمي ،الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني ،نائب رئيس
جهاز الكرة بنادي الغرافة ،حيث رحب في بداية المؤتمر بالحضور وقال:
«عملنا منذ فترة على إتمام صفقة براهيمي ،والالعب سيكون إضافة كبيرة
لفريقنا ولدينا صفقات قادمة تليق باسم النادي ،بما أن الفريق يتطلع لموسم
استثنائي».
وأعرب الالعب الجزائري عن سعادته لالنضمام إلى الغرافة ،قائال« :سعيد
بانضمامي لنا ٍد كبير يملك مشروعا واعدا ،والتحاقي بالفريق كان عن قناعتي
الخاصة وقراري ألنني أريد البحث عن تح ٍد جديد».
وأضاف« :سعيد أيضا بالسنوات التي قضيتها مع فريق الريان وأشكر كل من
دعمني في الفترة الماضية».
وعن أسباب اختياره الغرافة ،رغم العروض التي تلقاها من عدة أندية في
دوريات مختلفة ،قال براهيمي« :صحيح تلقيت عروضا من السعودية وأوروبا
أيضا ،لكني مرتاح في قطر فاالستقرار العائلي مهم جدا بالنسبة لي كي أتفرغ
لكرة القدم التي أعشق تحدياتها التنافسية».

بــن ناصر ضمن قائمة أفضل
العبي الوسط قياما بالمراوغات
الناجحة في الــدوريات األوروبية
حل العب المنتخب الوطني الجزائري إسماعيل بن ناصر في المركز السادس
في قائمة أفضل العبي الوسط قياما بالمراوغات الناجحة في الــدوريات
األوروبية.
و بلغت نسبة مراوغات النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر هذا الموسم 84.8
 %رفقة ناديه ميالن اإليطالي .
وإليكم قائمة أفضل العبي خط الوسط قياما بالمراوغات الناجحة في الــدوريات
األوروبية.

نيس يريد منافسا ليوسف عطال
كشف موقع “كولتور بي أس جي” أن نادي نيس يستهدف التعاقد مع تييرمو
بالدي لمنافسة يوسف عطال على مركز الظهير األيمن.
وأضاف الموقع أنه في إطار مفاوضات باريس سان جيرمان لضم المدرب
كريستوف غالتييه من نادي نيس ،تعتزم إدارة نيس إضافة العبين شباب في
الصفقة مقابل تسريح المدرب.
وأكد موقع “كولتور بي أس جي” أن إدارة نيس تريد إدخال العب المنتخب
الفرنسي للشباب تييرمو بالدي في الصفقة.
جدير بالذكر أن يوسف عطال شارك في  48مباراة خالل  3مواسم رفقة نيس
بسبب كثرة تعرضه لإلصابات.
تاج الدين

بيع  1.2مليون تذكرة
لمباريات كأس العالم
«فيفا» قطر 2022
تم بيع نحو  1.2مليون تذكرة لمباريات كأس العالم فيفا قطر  ،2022بعد فترة
البيع الثانية ،بحسب ما أعلن أمين عام اللجنة العليا للمشاريع واإلرث حسن
الذوادي خالل منتدى قطر االقتصادي األربعاء.
كشف األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث حسن الذوادي أنه تم بيع ما
يقارب مليون ومئتي ألف تذكرة لكأس العالم فيفا قطر  ™2022بعد فترة البيع
الثانية.
وخالل مشاركته في منتدى قطر االقتصادي قال الذوادي إن اللجنة العليا ّ
تلقت
 27مليون طلب على تذاكر مونديال قطر وتم االستجابة لمليوني طلب منها.
وأشار الذوادي إلى أنه سيتم توفير خيارات سكنية تلبّي كافة احتياجات المشجّ عين
خالل مونديال قطر.
كما أكد ّ
أن البنية التحتية األساسية لكأس العالم فيفا قطر  2022جاهزة رغم
جائحة كورونا .وكشف الذوادي أن هناك طلب قياسي على تذاكر البطولة وهذا
اإلقبال الكبير هو مؤشر على تحمّس الجماهير للقدوم إلى قطر.
بيين سبورت
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تنس المحرتفني

ديوكوفيتش يتصدر
تصنيف ويمبلدون في غياب
الروسي مدفيديف

أصدر منظمو بطولة ويمبلدون ،ثالثة
البطوالت األربع الكبرى للتنس ،قائمة
المصنفين فيها ،والتي خلت من الالعبين
الروس والبيالروس ،بعد استبعادهم من

البطولة بسبب الوضع في أوكرانيا.
وتصدر حامل اللقب ،الصربي نوفاك
دجوكوفيتش ،والمصنف الثالث على العالم،
تصنيف بطولة ويمبلدون للتنس ،التي ستنطلق

مبارياتها رسميا يوم االثنين المقبل ،وذلك
في غياب الروسي دانييل مدفيديف،
المصنف األول عالميا.
وسيكون اإلسباني رافائيل نادال ،المصنف
الرابع عالميا ،هو المصنف الثاني في
بطولة ويمبلدون ،وذلك لغياب األلماني
ألكسندر زفيريف ،المصنف الثاني على
العالم ،بسبب إصابة في الكاحل .ويسعى
نوفاك دجوكوفيتش ( 35عاما) للتتويج
بلقبه السابع في بطولة ويمبلدون والحصول
على اللقب رقم  21في البطوالت األربع
الكبرى (غراند سالم) ،لتقليص الفارق إلى
لقب واحد بينه وبين حامل الرقم القياسي
رافائيل نادال ،الفائز ببطولة ويمبلدون
مرتين.
بينما سيغيب النجم السويسري روجيه
فيدرر ،الذي سيبلغ عامه الـ 41في
أغسطس المقبل ،عن نسخة العام الحالي
من بطولة ويمبلدون ،كونه في مرحلة
التعافي من الجراحة التي خضع لها في
الركبة.
المصدر :وكاالت

الروسي مدفيديف يقلب الطاولة على مواطنه كاراتسيف في مايوركا
أطاح الروسي دانييل مدفيديف بمواطنه أصالن كاراتسيف من الدور الثاني لدورة مايوركا اإلسبانية للتنس المقامة على المالعب العشبية ،وتبلغ
قيمة جوائزها أكثر من  850ألف يورو.
ونجح مدفيديف في تحويل تأخره بمجموعة إلى فوز على كاراتسيف ،بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة ،تفاصيلها كالتالي )4-6( :و( )6-3و()6-2
في المباراة التي جرت بينهما اليوم األربعاء ،واستغرقت ساعتين و 19دقيقة.
وسيكون دانييل مدفيديف ( 26عاما) على موعد في الدور ربع النهائي لدورة « ،»Mallorca Championshipsمع اإلسباني روبرتو باوتيستا-
أغوت ،المتأهل على حساب منافسه األسترالي نيك كيريوس ،الذي أعلن انسحابه من المواجهة قبل بدايتها ،بسبب شعوره بآالم في البطن.
روسيا اليوم

كرة اليد

الجزائر تهزم إيطاليا وديا في روما
استعدادا أللعاب البحر األبيض المتوسط
فاز المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال)
أمام نظيره اإليطالي اليوم األحد بنتيجة 27-
( 26الشوط األول )14-15 :في المباراة
الودية التي جمعت بينهما اليوم األربعاء
بقاعة «الكازا دال بالرمو» بكيبتي التي
تبعد  200كلم عن العاصمة اإليطالية روما,
استعدادا لأللعاب المتوسطية -2022بوهران
( 25يونيو  -6يوليو).
وكان المنتخبان قد تعادال ( )22-22يوم
األحد الماضي في المباراة الودية األولى التي
جمعت بينهما بقاعة «الكازا دال بالرمو»
بكيبتي.
هذا التربص هو الثاني «للخضر» خارج
الوطن ,منذ قدوم رابح غربي على رأس
العارضة الفنية .ففي شهر أبريل الماضي,
انهزمت التشكيلة الجزائرية في مناسبتين أمام
نظيرتها المصرية ( )18-35و (.)20-33

األلعاب
وخالل
تلعب
المتوسطية,
ضمن
الجزائر
األولى
المجموعة
رفقة منتخبات تونس
و سلوفينيا و مصر و
صربيا.
الموعد
بعد
ا لمتو سطي ,- 2 0 2 2
يتحول رفاق الحارس
خليفة عضبان (دينامو
بو خا ر ست  /ر و ما نيا )
إلى مصر للمشاركة
في كأس إفريقيا لألمم -2022المقررة
بمصر من  9إلى  19يوليو ,حيث تتواجد
ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات كينيا
و الغابون و غينيا.

سائق روسي يرفع دعوى قضائية
ضد فريق «هاس» األمريكي

رفع السائق الروسي ،نيكيتا مازيبين ،دعوى قضائية ضد فريق
«هاس» األمريكي ،المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات
«فورموال ،»-1لعدم دفع راتبه خالل فترة إجراء االختبارات قبل
يدء الموسم.
وأشارت وكالة «تاس» التي نقلت الخبر عن ممثل السائق ،إلى أن أنه
«تم بالفعل تقديم المستندات إلى المحكمة».
وقام فريق «هاس» في  5مارس الماضي ،بفسخ عقده مع مازيبين
عشية انطالق الموسم الجديد لفورموال ،-1بسبب الوضع في أوكرانيا،
والذي شهد أيضا إلغاء سباق جائزة روسيا الكبرى في سوتشي.
كما ألغى فريق «هاس» عقد الرعاية مع شركة األسمدة الروسية
«أورال-كالي» ،التي تعود  81.47%من أسهمها منذ ديسمبر
 2020لشركة «أورال-خيم» التي يمتلكها دميتري مازيبين والد
نيكيتا ،وتم استبدال مازبين بكيفين ماغنوسين لموسم .2022
وطالبت شركة «أورال-كالي» بإعادة أموال الرعاية من الفريق.
ولكن ممثلي فريق «هاس» أعلنوا في  14أبريل ،أنهم ال ينوون إعادة
 13مليون دوالر إلى شركة «أورال-كالي» ،والتي تم دفعها قبل
بداية الموسم ،كما طالب الشركة الروسية بتعويض قدره  8.6مليون
دوالر ،ولم يدفع لمازبين الراتب المستحق له عن عمله في اختبارات
ما قبل الموسم .2022
وأمضى نيكيتا مازبين ،البالغ من العمر  23عاما ،موسمه الوحيد في
الفورموال -1عام  2021في صفوف فريق «هاس» ،وأفضل نتيجة
له كانت المركز الرابع عشر.
تاس

سيرينا ويليامس« :اللعب
مع أنس جابر ممتع جد ًا»
قالت الالعبة األمريكية المخضرمة سيرينا ويليامس إن اللعب بجانب
التونسية أنس جابر ممتع جداً ،موضحة أنها اختارت النجمة العربية
ُ
تلعب بشكل جيد.
لمرافقتها في البطولة ألنها
ومعلوم أن أنس جابر حققت نتائج فاقت كل التوقعات وفازت بجائزتين
كبيرتين ما مكنها من االرتقاء غلى المرتبة الثالثة في التصنيف العالمي
لتنس المحترفات.
عين الجزائر

سباحة

دريسل ينسحب من باقي منافسات
بطولة العالم لأللعاب المائية
فبعد  47عاما من تنظيم األلعاب المتوسطية
بالجزائر عام  ,1975تحتضن الجزائر هذه
التظاهرة في نسختها التاسعة عشرة بوهران,
في  24نوعا من الرياضات و بمشاركة
 3434رياضي من  26بلدا.

تسيتسيباس إلى ربع نهائي
بطولة مايوركا
تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى ربع نهائي بطولة مايوركا للتنس بفوزه على إيليا إيفاشكا بمجموعتين متتاليتين.
لمصنف الثاني في البطولة والسادس عالمياً كان األفضل من البداية وفرض تفوقه على مجريات المجموعة األولى لينهيها بستة أشواط ألربعة قبل
أن يواصل تألقه في المجموعة الثانية ليحسمها بستة أشواط ألربعة أيضاً
وإلى ربع النهائي تأهل أيضاً السويسري أنطوان بيلييه المصنف الثالث بعد الثالثمائة بتحقيقه مفاجأة قوية بفوزه على اإلسباني بابلو كارينو بوستا
المصنف التاسع عشر عالمياً بمجموعتين متتاليتين بواقع ستة أشواط لثالثة وستة ألربعة.

أعلن المنتخب األمريكي األربعاء
انسحاب نجمه كايليب دريسل،
المتوج بسبع ذهبيات أولمبية ،من
باقي منافسات بطولة العالم لأللعاب
المائية  -بودابست  ،2022مشيرً ا
إلى أسباب طبية.
وأوضح المنتخب األميركي في بيان
صحافي «بعد التشاور مع كايليب
ومدربيه والطاقم الطبي ،تم اتخاذ
قرار بسحبه من بطولة العالم» ،مضيفا «أولويتنا هي وستظل دائمًا
صحة رياضيينا وسنواصل تقديم المساعدة التي يحتاجها كايليب للتعافي
سريعًا» .وكان دريسل انسحب الثالثاء قبل نصف نهائي سباق  100م
حرة ،علما أنه توج بذهبيتين في النسخة الحالية من المونديال 50 :م
فراشة األحد والتتابع أربع مرات  100م حرة مع منتخب بالده السبت.
وكان مقررا أن يشارك دريسل أيضا في سباقي  50م حرة و 100م
فراشة في بودابست إلى جانب العديد من سباقات التتابع.
بيين سبورت

الخميس  23جوان  2022م
الموافق لـ  24ذو القعدة  1443هـ

عين على المجتمع

الدكتورة آسيا آغا لـ "عين الجزائر":

بيع البطيخ المقطع والمغ ّلف بالبالستيك تحت
الشمس الحارقة خطر على صحة المستهلك

دالل بوعالم
انتقـدت الدكتـورة آسـيا آغـا
ظاهـرة عـرض البطيـخ بعـد
تقطيعـه وتغليفـه بالبالسـتيك
وعرضـه تحـت أشـعة الشـمس
الحارقـة وغيرهـا مـن الظواهـر
السـلبية التـي تعـرّ ض صحـة
المسـتهلك للخطـر.
وفـي حديثهـا إلـى عيـن الجزائـر
أوضحـت الدكتـورة آسـيا آغـا
بـأن التسـمم الغذائـي ينتـج عـن
تلـوث األطعمـة بأنـواع مختلفـة
مـن الجراثيـم و الطفيليـات
والبكتيريـا ،مشـيرة أن هاتـه
الجراثيـم تتضاعـف مـع ارتفـاع
درجـات الحـرارة ،مشـيرة
إلـى تزامـن فصـل الصيـف
وموسـم األعـراس والمناسـبات
والخرجـات والعطـل الصيفيـة
وكلهـا عوامل تسـاهم فـي ارتفاع
حـاالت التسـممات الغذائيـة.
و قالـت الدكتـورة آسـيا آغـا
بـأن كل المسـتهلكين معرضيـن
ومهدديـن بمثـل هاتـه األمـراض

المعويـة ،التـي تؤثـر بشـكل كبير
علـى ذوي المناعـة الضعيفة وهم
األطفـال ،كبـار السـن ،النسـاء
الحوامـل ،أصحـاب األمـراض
المزمنـة وخاصـة مرضـى
السـكري ،منبهـة أن بعـض
الجراثيـم تـؤدي لفقـدان المريض
وخاصـة التسـممات الغذائيـة
الناتجـة عـن الحلويـات ،مشـيرة
إلـى ضـرورة توخـي الحـذر مـن
المصـادر التي ينتج عنها التسـمم
الغذائـي وعـي محلات األلبـان،
اللحـوم ،معرجـة إلـى نقطـة
مهمـة تتكـرّ ر كل موسـم صيـف
علـى الشـواطئ وهـي صينيـة
حلـوى الفطائـر المعروفـة "لـي
بينيـي" والتـي يجهـل مسـتهلكها
كيفيـة صناعتهـا وخاصـة أنهـا
مـن بيـن السـكريات ،ضـف على
ذلـك تغليفهـا بغطـاء بالسـتيكي
هـذا األخيـر الـذي يتفاعـل مـع
درجـات الحـرارة وينتـج مـواد
بالسـتيكية سـامة ومسـرطنة.
وأضافـت أن األسـباب التـي
تـؤدي إلـى حـدوث التسـمم

الغذائـي هي شـراء المـواد القابلة
للتلـف ،وغيـر المعروضـة داخل
ثالجـات ،ودعـت لضـرورة
محاربتهـا ،أهمهـا زجاجـات
الميـاه المعدنيـة المعرضـة
للشـمس ،اسـتهالك منتجـات
ال تحمـل عالمـات ،ظاهـرة
اسـتهالك سـمك التونـة ،مؤكـدة
أن هـذا السـمك يسـتهلك مخلفـات
البحـر مـن جهـة تلـوث البحـار،
ومـن جهـة أخرى يقوم الشـخص
بعرضـه للبيـع دون توخـي أدنـى
شـروط النظافـة مـن سـكين،
لبـاس نظيـف...
كمـا تحدثـت الدكتـورة آسـيا
آغـا عـن الظاهـرة التي انتشـرت
خلال السـنوات األخيـرة وهـي
تقطيـع البطيـخ وعرضـه للبيـع
بطريقـة غير صحيـة وهذا راجع
لغالئـه مـن جهـة ،وعـدم شـراء
المسـتهلك لواحـدة كاملة مما أدى
للبائـع لتقطيعهـا وتغليفهـا بغطـاء
بالسـتيكي وهـذا أمـر خطيـر
حسـب رأي الدكتـور ،فيتسـاءل
المختصيـن حـول غسـل البطيخ،

هـل السـكين نظيـف ،وأهم شـرط
غسـل اليديـن ،ودعـت الدكتـورة
لتجنـب شـراء هـذا النـوع،
مضيفـة إلـى السـلوكيات السـيئة
المتبعـة مـن طـرف أصحـاب
المطاعـم ومحلات بيـع المـواد
الغذائيـة القابلـة لالسـتهالك
ممـا يتسـبب فـي حـدوث التسـمم
الغذائـي مـن ناحيـة نقـل وحفـظ
وتوزيـع هاتـه المـواد.
كمـا دعـت لضـرورة ارتـداء
مالبـس خاصـة بالطهي وقفازات
نظيفـة لتجنـب نقـل العـدوى أو
الجراثيـم وضـرورة أن ال يحمـل
الطاهـي أي جـرح فـي يديـه.
كمـا قالـت الدكتـورة آسـيا آغا أن
أعـراض التسـمم الغذائـي نفسـها
المتعـارف عليهـا وهـي التقيـؤ
والغثيـان ،االم وتشـنجات فـي
البطـن وارتفـاع درجـة الحرارة،
واإلسـهال هـذا األخيـر إذا كان
يحـوي الـدم فهـذا يعـد أمـر
خطيـر يتوجـب عالجـه بأسـرع
وقـت ممكـن ،ممـا يـؤدي إلـى
الجفـاف ومـن أعراضـه العطـش
الشـديد ،قلـة التبول ،جفـاف الفم،
والضعـف الشـديد.
كمـا تحدثـت لنـا عـم بعـض
الحلـول التـي تسـاهم فـي التقليـل
مـن حـدوث التسـممات الغذائيـة
الخرجـات
تكثيـف
أهمهـا
الميدانيـة لتوعيـة المسـتهلك،
مـن خلال دورات فـي الجامعـة،
فـي البحـار ...ضـرورة حفـظ
بطريقـة
اللحـوم
وتخزيـن
صحيـة ،غسـل اليديـن ،عـدم
اسـتعمال القارورات البالسـتيكية
ألنـه مسـرطن ،عـدم اسـتهالك
األطعمـة منتهـة الصالحيـة
وضـرورة التأكـد مـن تاريـخ
انتهـاء الصالحيـة ،ضـرورة
نظافـة لبـاس الموزعيـن فـي
المطاعـم وقاعـات الحفالت ،مما
يقلـل مـن حـدوث التسـمم الغذائي
والـذي أكـدت لنـا أنهـم بـدأوا
باسـتقبال حـاالت التسـممات.

الرحالة محمد علي زرفاوي يقترب من وهران

حـط الشـاب محمـد علـي زرفـاوي الرحـال أول أمس
بمدينـة غليـزان قادمـا سـيرا علـى األقـدام من تبسـة
فـي اتجـاه وهـران ،التـي تحتضـن ألعـاب البحـر
المتوسـط.

وقطـع هـذا الرحالـة منـذ انطالقـه مـن مدينـة تبسـة
فـي  30مـاي المنصـرم مـرورا بواليـات خنشـلة
وباتنـة والمديـة وتيسمسـيلت وعيـن الدفلـى والشـلف،
مسـافة تقـارب  900كلـم مشـيا على األقـدام إلى غاية

غليـزان وذلـك فـي إطـار مبـادرة للترويـج أللعـاب
البحـر المتوسـط والسـياحة بالجزائـر.
ولـم تمنـع الظـروف المناخيـة القاسـية ،التـي يميزهـا
ارتفـاع كبيـر فـي درجـات الحـرارة ،الشـاب المغامر
البالـغ مـن العمـر  37سـنة ،مـن مواصلـة الرحلـة
إلـى عـروس المتوسـط التي تحتضـن الطبعة التاسـعة
عشـر أللعـاب البحـر المتوسـط التـي تفصلـه عنهـا
 110كلـم.
وفـي تصريـح لـوأج أعـرب محمد علـي زرفاوي عن
امتنانـه للدعـم الـذي لقيـه مـن مختلـف الهيئـات منهـا
مديريـات الشـباب والرياضـة فضلا ،عـن تضامـن
وتشـجيع المواطنيـن بمختلـف مناطـق الوطـن.
وتواصلـت رحلتـه أمـس األربعـاء نحو مدينة مرسـى
الحجـاج ثـم وهـران أيـن سـيلتقي بمحافـظ الطبعـة الــ
 19أللعـاب البحـر األبيـض المتوسـط ،محمـد عزيـز
درواز ،وسـيحضر حفـل االفتتـاح ،وفـق مـا أوضحـه
لـوأج رئيـس مصلحـة نشـاطات الشـباب بمديريـة
الشـباب والرياضـة بالواليـة ،محمـد بلحـاج جلـول.
محمـد علـي زرفـاوي مستشـار رئيسـي لألنشـطة
البدنيـة بمديريـة الشـباب والرياضـة لواليـة تبسـة
ومـدرب لكـرة السـلة ،أخـذ علـى عاتقـه تحـدي قطـع
مسـافة  1.066كلـم مـن تبسـة إلـى غايـة وهـران
سـيرا علـى األقـدام لحضـور الطبعـة الــ  19مـن
ألعـاب البحـر األبيـض المتوسـط المقـرّ رة مـن 25
جـوان إلـى  6جويليـة المقبـل.
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 ...متفرقات ...
حملة تحسيسية توعوية حول اقتصاد
الماء بميلة

 nانطلقــت وحــدة ميلــة
للجزائريــة للميــاه ابتــداء
مــن تاريــخ  12مــاي علــى
غــرار باقي وحدات مؤسســة
الجزائريــة للميــاه بتوصيات
مــن المديريــة العامــة ،فــي
حملــة تحسيســية و توعوية
القتصاد المياه تحت شــعار ''
الحفاظ على الماء مسؤوليتنا
جميعا ''  ،نظرا ألهمية ترشيد
اســتهالك المــاء و ممارســة
األســاليب الحضاريــة فــي
التعامل مع المياه .
قامت بهذه الحملة التحسيسية

خليــة اإلعــام و اإلتصــال
للج زائريــة للميــاه عبــر
صفحات التواصل االجتماعي
،و إذاعــة ميلــة بمعيــة ممثل
مــن الشــؤون الدينيــة و آخر
من الكشــافة اإلســامية  ،كما
قامت مديرية الشؤون الدينية
بتحســيس وتوعية المواطنين
بالترشــيد في اســتهالك الماء
مــن خــال خطــب الجمعــة
،حيث بلغ عدد المســاجد التي
قامــت بالحملة  291مســجدا
عبر ت راب الوالية.
محمد .ب

أمن دوائر السطارة ،الميلية والطاهري يوقف
 05أشخاص ويحجز 5150قرصا مهلوسا
 nتمكنــت مصالــح أمــن
دوائــر الســطارة ،الميليــة
والطاهيــر بجيجــل ،خــال
أســبوع واحــد ،مــن توقيــف
خمسة أشــخاص مشتبه فيهم
تتــراوح أعمارهــم بيــن  27و
 34ســنة من بينهم مســبوق
قضائيــا ،لتورطهم في قضايا
تمثلــت في حيــازة المخد رات
و المؤثــرات العقليــة بغرض
المتاجــرة فيهــا بصفــة غير
مشــروعة ،حيــازة المخد رات
و المؤثــرات العقليــة بغرض
الترويــج ،عرقلــة األعــوان
المكلفيــن بمعاينــة الج رائــم
أثنــاء ممارســة وظائفهــم،
جنحــة التعــدي علــى رجال
القوة العمومية أثناء مباشــرة
وظائفهم ،حيازة ســاح أبيض
محظور من الصنف السادس

دون مبرر شرعي ،السرقة من
داخل صيدليــة بتوافر ظرفي
الليل و الكســر و اســتحضار
عجلــة ذات محــرك ،ســرقة
مركبة سياحية.
وقــد تــم علــى إثــر تدخالت
مصالح األمن حجز كمية من
المؤث رات العقلية قدرت بأزيد
مــن  5150قرصــا مهلوســا
مــن مختلــف األنــواع ،كمية
مــن المخــد رات وكذا أســلحة
بيضــاء ،و بعــد اتخــاذ كافة
اإلجــراءات القانونية ضدهم،
تــم تقديمهــم أمــام الجهــات
القضائيــة المختصــة ،أيــن
صــدر في حــق أربع مشــتبه
فيهــم أوامر إيداع ،في حين تم
وضع المشــتبه فيــه الخامس
تحت الرقابة القضائية.
نصرالدين  -د

تنصيـــب اللجنـــــة الوالئـيــــة للصحــة
العقليـــة بتبسة
 nأشــرف ،أول أمــس ،والــي
واليــة تبســة محمد البركــة داحاج
بحضــور رئيس المجلس الشــعبي
الوالئــي حمــزة تــوات والســلطات
المحليــة ومنها العدالــة  ،الصحة
والســكان  ،النشــاط االجتماعــي
والتضامن الى جانب كوادر طبية
متخصصة في الصحة العقلية .
والــي الواليــة وخــال اشــرافه
علــى تنصيــب اللجنــة أوضــــح
اهميــة الصحــة العقل يّـــــــة

فـــــــي توطيــــــد القــــــد رات
الجماعـــ يّــة والفرد يّــــة وأثــــر
ذلــك علــــــــى المجتمـــــــع
 ،حاثّ ــــــا فـــــي معـــــرض
ذلــك علــــــى ضـــرورة اتخــاذ
المحــــــ ّددة
اإلجــــــراءات
الص حـــــة ال نّ فس يّـــة
لتحسيـــن ّ
والعقل يّــــــة  ،وتطويـــــــر األداء
وترقــــ يّة الخدمــــة وظــــروف
التّ ّ
كف ـــــل بالمرضـــــى..
هواري غريب
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عين على الثقافة والفن

اإلغريق استوحوا لباسهم من قدماء األمازيغ
ذكــر المؤرخ اليونانــي هيرودوت في
كتابــه الشــهير تاريخ هيــرودوت أن
االغريــق أخذو لبــاس األمازيغ الليبو
أو الللبييــن واختــاروه لباســا أللهتهم
أثينــا وهــو اللباس الخاص بالشــاوية
المعــروف بالملحفة وهــذا مذكور في
الفقرة  189من الكتاب هيرودوت
واقتبــس اإلغريــق عن الليبييــن لباس
ودرع تماثيــل أثينــا غيــر أن مالبــس
الليبيــات مصنوعــة مــن الجلــد وأن

األهداب المدالة من الدرع ليست ثعابين
ولكنها عبارة عن سيور جلد الحيوان
وأما فيما عــدا ذلك فالمالبس والدروع
متشــابهة بل إن اإلسم الذي يطلق على
درع (البالديــات )des palladia
تماثيــل أثينا آت من ليبيــا ألن الليبيات
يضعن فوق مالبسهن جلود ماعز خال
من الشــعر محاط بأهــداب ومصبوغة
باللــون األحمــر فمــن هــذه اإليجيات
( )Eggéesالليبيــات اســتخرج

اإلغريق اســم « إيجيــد ( )égideأي
الدرع.
وأعتقــد أيضــا أنــه انطالقــا مــن هنا
اســتعملت األصــوات الرقيقــة فــي
الطقــوس الدينيــة ألن الليبيــات يعملن
دائمــا من أجل هذه األصوات الشــجية
التــي يتقننها ومــن الليبييــن أيضا تعلم
اإلغريق قيــادة العربــات ذات الخيول
األربعة.
فيصل فارس

أنور نب مالك يفوز بجائزة عن روايته "الحب يف زمن األوغاد"

حــازت روايــة «الحــب فــي زمــن
األوغــاد» للكاتب الجزائري أنور بن

مالك ،علــى الجائزة الكبرى بباريس
وهــي جائزة أدبية تمنح مكافأة لعمل

خيالي باللغة الفرنســية ،حسبما أفاد
به ناشره بالجزائر.
وتتنــاول روايــة «الحــب فــي زمن
األوغاد» التي صدرت عن دار نشر
القصبــة ،والتي تم عرضها بمناســبة
صالون الجزائر الدولي للكتاب (24
مــارس  2 -أفريــل) ،قصة حب في
إحدى «األماكن المعروفة بالالتسامح
الدينــي والحــرب الدائمــة والطغيان
الدموي» ،حسب ناشر الرواية.
للتذكيــر ان انور بــن مالك الذي ألف
زهاء ثالثيــن عمال أدبيا ،هو جامعي
ومختــص فــي الرياضيــات ،وقــد
أمضى أولى أعماله الشعرية في سنة
 1984تحت عنوان «مواكب الصبر

النافــذ» ،وحــاز على جائزة رشــيد
ميمونــي ســنة  1999عــن روايتــه
«العاشقان المنفصالن» التي ترجمت
إلى عشر لغات قبل ان يتحصل على
عديــد الجوائــز بفرنســا وبلجيكا عن
عمله «ابن الشــعب العتيق» في سنة
.2000
تجدر االشارة الى ان الجائزة الكبرى
للخيال التي تنظمها منذ ســنة 2017
مؤسســة االدباء وهي مؤسسة خاصة
تكافــئ االعمــال االدبيــة الخياليــة
(روايــة ،قصــة ،وأقصوصة) لكاتب
فرنســي أو فرانكفونــي ،وتمنــح في
شهر جوان من كل سنة.
ق.ث

بعض تفاصيل رواية "الدروس" لـ إيان ماك قبل صدورها فى خريف 2022

ينتظــر عشــاق الكاتــب البريطانــى
الشــهير إيان مــاك إيــوان ،صدور
روايتــه الجديدة «الــدروس» التى
مــن المزمــع أن تصدر فــي خريف
 ،2022حيث من المتوقع صدورها
فى سبتمبر هذا العام ،بعدما وصفت
من قبل الناشــر بأنها أفضل رواياته

فــى مســيرة الكاتــب األكثر شــهرة
وإنتاجا.
في رواية «الدروس» قرّ ر إيان ماك
إيوان العودة إلى زمن نهاية الحرب
العالمية الثانيــة ،ثم أزمة الصواريخ
الكوبية ،وســقوط جــدار برلين إلى
وباء فيروس كورونا وتغير المناخ،

عبر بطل الرواية «روالن» ،ليعود
حامال رؤيته ودروس التاريخ.
وفــي هــذه الروايــة التى لــم تصدر
بعــد ،ســوف نــرى بطلها تطــارده
الفــرص الضائعــة ،وهــو يبحــث
عــن العزاء بــكل الوســائل الممكنة
– فى الموســيقى واألدب واألســرة
واألصدقاء والسياســة والحب ،فتثير
رحلته أسئلة مهمة لنا جميعا.
أبرز هذه األســئلة :هل يمكننا تحمل
المســئولية الكاملة عن مســار حياتنا
دون اإلضــرار باآلخريــن؟ كيــف
تشكل األحداث العالمية الخارجة عن
ســيطرتنا حياتنا وذاكرتنا؟ وما الذي
تعلمنا إياه األبوة ،وما الذي يمكن أن
نتعلمه حقا من صدمات الماضي؟
دار النشــر التــى حصلــت علــى
حقوق الروايــة لطرحها فى الموعد
الــذي أعلنت عنه ،قالــت« :إن هذه
الرواية ليســت عمــا ملحميا فقط،
بل هــى أفضل رواياتــه حتى اآلن،
فهي قصة عالمية عن الحب والقبول
والتضحية والشوق والرغبة واألذى
في الطفولة وتأثيرها بعيد المدى.
تقع هــذه القصــة على خلفيــة أكثر
األحداث المدهشة التي تحدد العالم،
وهي قصة قــرن غير عادي ورجل

عادي يتصــارع مع كل ما هو عليه
أن يكون إنســا ًنا .ولهــذا فإن رواية
«الــدروس» توصف بأنهــا «تأمل
قــوى فــي التاريخ واإلنســانية الذي
يــروي من خالل منظور حياة رجل
واحد».
المعــروف أن إيــان مــاك إيــوان،
المولــود فــى 21جــوان ،1948
والبالــغ مــن العمر  73عامــا ،يعد
مــن أبــرز الروائيين فــي بريطانيا
فــى الوقــت الحالــي ،وأغزرهــم
إنتاجــا وشــهرة ،ألن رواياتــه تــم
اقتباســها ســينمائيا ،وفازت األفالم
المأخوذة عنها بعدة جوائز أشــهرها
جائزة األوســكار التي فــاز بها فيلم
«الكفــارة» ،والمأخوذ عــن رواية
«مــاك إيــوان» التــي تحمــل نفس
االسم.
كمــا فــازت روايــة «أمســتردام»
بجائــزة البوكــر البريطانيــة عــام
 ،1998ووصلــت رواياته «راحة
الغربــاء»  ،1981و»كالب
ســوداء»  ،1992و»الكفــارة»
 ،2001و»على شــاطئ تشيسيل»
 ،2007إلــى القائمــة القصيــرة
للجائزة.
عن اليوم السابع

سليم سوهايل يقدم "لمحة حول الثقافة والفنون الغنائية األمازيغية"
صــدر كتــاب هــام وثــري للباحــث
والفنان ســليم ســوهالي بعنوان «
لمحة حول الثقافة والفنون الغنائية
األمازيغيــة منطقة األوراس ،ورقلة
والقبائل «.
الكتــاب يقــع فــي  340صفحة من
الحجم المتوسط يشمل لمحة تاريخية
عن الحضارة األمازيغية وثقافتها مع
التطــرّ ق للعالقة بين الفن واإلنســان
البدائــي ومــا أفرزتــه مــن مظاهر
الفنــون األمازيغية مبــرزا تأثيرات
الوافدين عليها.

ويركز الكتاب على األغنية الشــعبية
األمازيغيــة وأبــرز مميزاتهــا ...
خصائصها والعوامل التي أثرت فيها
من خالل دراسة شملت ثالث مناطق
هــي األوراس ،القبائــل وورقلة مع
تعريــف واف بالمراحــل والفترات
التاريخية التــي مرت بها كل منطقة
وإشارة مفصلة الى الفنون التي تمتاز
بها وأنواع وأنمــاط وطوائف الغناء
الخــاص بها مع تقديــم مميز لنماذج
ونصوص من الغناء األمازيغي
فيصل فارس

طرح النسخة األولية ألعمال شكسبري للبيع
بـ  50ألف جنيه إسرتليني

تعرض دار مزاد «بونهامز» النسخة
األوليــة ألعمــال ويليام شكســبير،
الشــاعر والكاتب المســرحي البارز
في األدب اإلنجليزى ،وعلى مستوى
العالم ،للبيع بسعر يبدأ من  30ألف
جنيــه إســترليني ،وحتــى  50ألف
جنيه إسترليني.
والورقــة األولــى هــي أول نســخة
مجمعــة مــن مســرحيات ويليــام
شكســبير ،تم تجميعها ونشــرها في
عام  ،1623أي بعد سبع سنوات من
وفاته ،فكانت طبعات  Folioعبارة
عن كتب كبيــرة ومكلفة وكان يُنظر
إليها على أنها عناصر مرموقة.
المعــروف أن وليام شكســبير كتب
حوالــي  37مســرحية 36 ،منهــا
واردة فــي الورقــة األولــى .وتــم
عرض معظم هذه المســرحيات في
ذا جلوب ،وهو مســرح فــي الهواء
الطلــق فــي لنــدن تــم بنــاؤه علــى
الضفــة الجنوبيــة لنهــر التايمز في
عــام  .1599نظــرً ا لعــدم بقاء أي
مــن مخطوطات شكســبير األصلية

نحــن نعرف عمله فقط من الطبعات
المطبوعة.
وتعد الورقة األولى مهمة للغاية ،ألنه
من بين الـ  36مســرحية في First
 ،Folioتــم طبع  17مســرحية في
حياة شكســبير في إصدارات مختلفة
مــا بين طبعــة جيدة وســيئة ،وتمت
طباعــة واحدة بعد وفاته و 18لم تتم
طباعتهــا على اإلطــاق ،ومن هنا
تأتى أهمية الورقة األولى.
ومن خالل هذه الورقة األولى ،نقش
مارتن دروشــاوت صورة شكسبير
على صفحة العنوان وهي واحدة من
صورتيــن فقط ،وحينها دروشــاوت
سيبلغ من العمر  15عامًا فقط عندما
توفي شكســبير ،فمــن غير المرجح
ً
وبدال من
أن يكونا قــد التقيا بالفعل.
ذلــك ،ربما كانت صورتــه مأخوذة
من ذاكرة اآلخريــن ،أو من صورة
ســابقة .لكن الكاتب بن جونسون قد
على هــذا القضية المثيرة للجدل بأن
النحات حقق تشابهًا جي ًدا جعله يلتقط
وجه شكسبير بشكل جيد.

طرح رواية "هاري بوتر وحجر الفيلسوف"
للبيع بـ  150ألف جنيه إسرتليني

عرضت أمس دار مزاد Bonhams
 Londonللكتــب والمخطوطــات،
نســخة مــن الطبعــة األولــى لرواية
«هاري» للكاتبة البريطانية الشهيرة
جي كــي رولينج ،وذلك للبيع بســعر
يبدأ مــن  100ألف جنيه إســترلينى
وحتى  150ألف جنيه إسترليني.
المعــروف أن روايــة «هــاري بوتر
وحجــر الفيلســوف» هــى أول رواية
في سلســلة هاري بوتــر وأول رواية
للكاتبــة البريطانية البريطانى جى كى
رولينج ،وفى هذه الرواية تتبعت حياة
هاري بوتــر ،الســاحر الصغير الذى
يكتشــف إرثه السحري في عيد ميالده
الحــادي عشــر ،حينما يتســلم خطاب
قبول في مدرسة هوجوورتس للسحر
والشــعوذة ،ويصبــح لديــه أصدقــاء
مقربــون وبعض األعداء خالل ســنته
األولــى فــي المدرســة ،وبمســاعدة

أصدقائــه ،يواجه هاري محاولة عودة
الســاحر الشــرير اللورد فولدمورت،
الذي قتل والدي هاري ،لكنه لم يستطع
قتل هاري عندمــا كان يبلغ من العمر
 15شهرً ا.
هذا وقد نشــرت الرواية ألول مرة في
المملكــة المتحــدة في يــوم  26جوان
 1997بواسطة عبر دار بلومزبري،
ونُشــر في الواليات المتحدة في السنة
التالية بواسطة دار إستاالستيك بعنوان
«هاري بوتر وحجر الساحر».
حــازت الروايــة على معظــم جوائز،
وتصــدرت قائمــة النيويــورك تايمز
لكتب الخيال األكثر مبيعًا في أغسطس
 1999وظــل بالقــرب مــن الصدارة
لمعظــم عامــي  1999و،2000
وتُرجمــت إلــى  73لغــة أخرى على
األقــل ،وتحولت إلى فيلم طويل يحمل
نفس االسم.
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عين على الثقافة والفن

فرقة ميّاس اللبنانية تفوز بـ «الباز الذهبي» في برنامج
المواهب «أمريكاس غوت تالنت»

 nفــازت فــي حلقة ليلــة الثالثاء
فرقة «ميّــاس» ،وهي فرقة رقص
نسائية من لبنان ،بـ «الباز الذهبي،
في برنامج المواهب America’s
.Got Talent
ويعنــي حصول الفرقــة على «الباز
الذهبــي» االنتقــال إلــى العــروض

المباشــرة والنهائيــة مــن البرنامــج
الشهير ،والذي يبدو أنه لم يعد مجرد
مكان حيث يمكن للمتســابقين إظهار
مهاراتهم الفريدة ،بل إنه أيضا حيث
يمكنهــم مشــاركة رســالة قويــة مع
العالم.
فقد تحدثت المتسابقات اللبنانيات عن
الصعوبات التي يواجهنها في بلدهن

كراقصــات قبل تقديــم تجربة األداء
التــي حصلــن بفضلها علــى «الباز
الذهبي».
وقالــت إحدى الراقصات للحكام قبل
االختبــار« :لبنان بلــد جميل للغاية،
لكننا نعيش صراعا يوميا».
وشــرحت إحــدى راقصــات فرقــة
«ميّــاس» ما تعنيه فرصــة التواجد

فــي فئــة المجموعات في منافســات
،America’s Got Talent
قائلــة« :إن وجودنا هنــا ،والوقوف
علــى أكبــر مســرح فــي العالم هو
فرصتنــا الوحيــدة لنثبــت للعالــم ما
يمكن للمرأة العربية أن تفعله ،والفن
الذي يمكننــا إبداعه ،والمعارك التي
نخوضها».
وواصلــت الفرقــة تقديــم عرضهــا
الحالــم ،وحركــن أذرعهن ورقصن
مع ريــش طويل في تزامــن مثالي،
حيث أصيبت لجنــة التحكيم المكونة
من مقدم البرامج الشــهير ســايمون
كاول ،وعارضــة األزيــاء والممثلة
هايدي كلوم والكوميدي هوي ماندل
والممثلة صوفيا فيرغارا ،بالذهول.
وقالــت النجمة فيرغــارا« :ال توجد
كلمات تشــرح لكن ما نشعر به هنا.
لقد كان أجمل رقــص إبداعي رأيته
في حياتي».
وأضــاف كاول« :يمكــن القــول إنه
كان أفضــل عــرض رقــص ربمــا
نشهده على اإلطالق».
وأشارت فيرغارا إلى أنها تريد منح
الراقصــات أكثر مــن مجرد «نعم»
لمواصلــة المشــاركة في المســابقة
ولذلك منحتهن «الباز الذهبي».
ق.ف

خالد الصاوي وصابرني يصوران مسلسل "أعمل إيه" نهاية الشهر الجاري

 nيواصل المخرج أحمد عبد
الحميــد التحضيــرات الخاصــة
بمسلســله الجديد «أعمل إيه»
الذي يقوم ببطولته النجمان خالد
الصــاوي وصابريــن والمكوّ ن
مــن  45حلقة ،حيث يعمل على
اختيــار الفنانيــن المشــاركين
فــي البطولــة ومعاينــة أماكــن
التصويــر تمهيــداً لبــدء العمل
نهاية شهر جوان الجاري.

مسلســل «أعمــل إيــه» تأليف
محمــد الحناوي وإخــراج أحمد
عبــد الحميــد وإنتــاج شــركة
ســينرجى ويشــارك في بطولته
عدد من الفنانين الشباب ،ومقرّ ر
عرضه قبل نهاية العام الجاري،
ويجســد خالد الصاوي شخصية
رب أسرة متزوج من صابرين.
ويقــدم العمــل موضوعــات
اجتماعيــة تشــغل األســر مــع

طرح تســاؤالت وترك مســاحة
للجمهور للتفكير فيها وغيرها.
ويعود خالــد الصــاوي للتعاون
مــع المؤلــف محمــد الحنــاوي
والمخرج أحمــد عبد الحميد بعد
 11عامــاً من تقديمهم مسلســل
«خاتــم ســليمان» الــذي تــم
عرضــه في شــهر رمضان من
عــام  2011وحقق نجاحاً كبيراً
وقتها ،كما تعــاون الصاوي مع

السيناريســت محمد الحناوي في
مسلســل آخر وهو «تفاحة آدم»
الذي تم عرضه عام .2014
وكان آخــر أعمــال صابريــن
مسلســل «الحلــم» الــذي تــم
عرضــه قبــل شــهر رمضــان
الماضــي ،وهــو تأليــف محمد
رجاء ،وإخراج حســنى صالح،
وشــارك في بطولتــه أحمد عبد
العزيز ،محمــد رياض ،صالح
عبــد هللا ،أنوشــكا ،رانيــا فريد
شــوقي ،كمــال أبــو ريــة ،مى
كســاب ،نهال عنبر ،سميرة عبد
العزيــز ،مدحــت تيخــة ،عمــر
زهــران ،محمــود الجابــري،
شريف خير هللا ،ياسمين جمال،
وعدد آخر من الفنانين الشباب.
أما خالد الصاوي فانتهى مؤخراً
مــن تصويــر فيلــم «مغامرات
كوكــو» الذي يشــاركه البطولة
بيومــي فــؤاد ،شــيرين رضــا،
إيهاب فهمي ،منة فضالي ،محمد
اســامة «أوس أوس» ،نانســي
صــاح ،عمــرو عبــد العزيز،
طاهر أبو ليلة ،إيمان مصطفى،
وعدد من ضيوف الشــرف منهم
حمــدي الميرغنــي ،وســيناريو
وحــوار ايهــاب ناصــر ،ومــن
إخراج إسماعيل فاروق.

إلزام أحمد عز بسداد  50ألف جنيه نفقة شهرية لطفليه التوأم
 nألزمــت محكمــة مســتأنف
األســرة بمدينــة نصــر ،الفنــان
أحمد عــز بدفــع  50ألف جنيه
شــهرياً نفقة لطفليــه من الفنانة
زينــة ،فــي زيــادة هــي الثالثة
بحكم قضائي ،حيث صدر الحكم
األول بنفقــة  20ألف جنيه فقط
شــهرياً ،وتمــت زيادتهــا إلــى
 30ألــف جنيــه ،وطلبــت زينة
مضاعفة الرقم ليصبح  60ألفاً،
ولكن المحكمة قررت رفع المبلغ
إلى  50ألف فقط.
وكان المحامــي معتز الدكر تقدم

إلــى مكتــب تســوية المنازعات
األســرية بمحكمــة أســرة مدينة
نصــر ،بطلب يحمــل رقم 831
لســنة  ،2016طالــب فيه بإلزام
الفنــان أحمــد عــز بتأديــة نفقــة
شهرية بنوعيها إلى طفلي موكلته
عزالدين وزيــن الدين بعد ثبوت
نسبهما له.
وســبق أن كشــف معتــز الدكر،
محامــي الفنانة زينــة ،عن طلب
الفنانــة مضاعفــة قيمــة النفقــة
لتصبح أكثر مــن  60ألف جنيه
شــهرياً ،واســتند إلــى أن نتيجة

التحريات حول أجر الفنان أحمد
عــز عــن األعمــال الســينمائية
والدراميــة واإلعالنات أكدت أنه
يربح دخال يصل لـ  300مليون
جنيــة ســنوياً ،الفتــاً إلــى تقديم
حافظــة مســتندات تؤكــد صحة
هذه التحريات إلى المحكمة التي
تنظــر قضيــة زيادة نفقــة طفليه
التوأم زين وعزالدين.
وأضــاف خــال مداخلــة هاتفية
مع اإلعالميــة إنجي أنور مقدمة
برنامج «مصر جديدة» على قناة
« ،»ETCأن أحمــد عز حصل

على مليون دوالر خالل مشاركته
في مســرحية عالءالدين ،والتى
عُ رضت لمدة  3أيام بالسعودية،
كما حصل على  24مليون جنيه
في آخر حملة إعالنية ،باإلضافة
ألجره في فيلم الممر ،ومسلســل
هجمة مرتــدة ،وفيلــم الجريمة،
ويمتلك «جيم خاص وكافيه».
وتابــع محامي الفنانة زينة مؤكداً
أنه طالب بزيادة نفقة الطفلين إلى
أكثر من  60ألف جنيه شــهرياً،
لكي يعيش الطفالن في المستوى
المناسب.

17

وفاة ملكة جمال الربازيل 2018
عن عمر  27عاما

 nتوفيــت ملكــة جمــال البرازيل
الســابقة لعــام « 2018جليســي
عمر يناهــز  27عاماً
كوريــا» عن
ٍ
بســبب نزيف حاد ونوبــة قلبية بعد
عمليــة روتينية فــي اللوزتين ،في
عيادة خاصة.
عانت «كوريا» ،من ماكاي ،جنوب
شــرق البرازيــل ،مــن نزيــف حاد
ونوبــة قلبية بعــد عملية اســتئصال
اللوزتين ،والتي تضمنت اســتئصال
اللوزتيــن جراحيــاً ،حيث تُركت في
غيبوبــة لمــدة شــهرين بعد الســكتة
القلبية في أفريل.
قــال كاهن العائلــة «ليديــان ألفيس
أوليفيرا»« :خضعت جليسي لعملية
جراحية إلزالة اللوزتين وبعد خمسة
أيــام في المنــزل ،أصيبــت بنزيف.
ذهبــت إلــى مستشــفى «يونيميــد»
وتعرضت لسكتة قلبية في  4أفريل،
ومنــذ ذلك الحين ظلــت في غيبوبة،
بدون أي نشــاط عصبــي» .ويعتقد

أقاربها أنه كان هناك ســوء ممارسة
طبية أثناء العملية.
هــذا وقد تم إرســال جثتها إلى معهد
الطب الشرعي لماكا لتشريح الجثة،
ثــم تــم دفنها فــي الســاعة 11:30
صباحً ا بالتوقيت المحلي يوم الثالثاء.
تُو َِّجــت «كوريا» بلقــب ملكة جمال
القــارات المتحدة فــي البرازيل عام
 .2018كانــت أيضاً رائــدة أعمال
تخصصــت فــي العــاج بالليــزر
والماكيــاج الدائم ،حيــث يتم إعطاء
العمــاء وشــوماً تجميليــة إلضفاء
مظهر الماكياج.
جمعــت «كوريــا»  52ألــف متابع
على إنســتغرام .تحدثت عن نشــأتها
عبر وســائل التواصــل االجتماعي،
بعد أن نشــأت فــي فقــر بالبرازيل.
قالــت «كوريــا» إنها بــدأت العمل
عندمــا كانت فــي الثامنة من عمرها
فقــط ،حيث كانــت تعمــل أخصائية
تجميل األظافر في صالون تجميل.

إدانة الممثل الكوميدي بيل كوسبي
بتهمة االعتداء الجنيس

أصــدرت المحكمــة بلــوس
n
أنجلــوس قــرارا بإدانــة الممثــل
الكوميــدي بيــل كوســبي بتهمــة
االعتداء الجنســي على جودي هوث
عــام  ،1975وأمرتــه بدفــع 500
ألف دوالر للضحية.
ووجد المحلفون أن كوســبي تســبب
عمــدا فــي اتصال جنســي ضار مع
هــوث ،التــي كان عمرهــا أقــل من
 18عاما ،وأن ســلوكه كان مدفوعا
باهتمام جنســي غير طبيعي أو غير
طبيعي بقاصر.
وينهــي القــرار إحــدى الدعــاوى
القانونية األخيرة المتبقية ضد كوسبي
البالغ من العمر  84عاما ،وكانت قد
اتهمتــه أكثر من  50امرأة باالعتداء
الجنسي على مدى خمسة عقود.
وقالت هــوث في شــهادتها للمحكمة
إنها التقت هي وصديقتها بكوسبي في
حديقــة ،وأن الممثــل اصطحبها فيما
بعد وصديقتها إلى قصر بالي بوي.
وشهدت أن كوســبي ،الذي كان يبلغ
مــن العمر  37عاما في ذلك الوقت،
اعتدى عليها وهو ادعاء نفاه الممثل.
وقالــت هــوث التــي رفعــت دعوى
قضائيــة ألول مرة ضد كوســبي في
 ،2014إن الحــادث وقــع فــي عام

 1974عندمــا كانــت في الخامســة
عشــرة مــن عمرها ،لكنهــا خلصت
الحقا إلــى أنها كانت مخطئة بشــأن
العام وأن ذلك حدث في عام .1975
ونفى كوسبي ،الذي لم يمثل شخصيا
فــي المحاكمــة هــذا االدعــاء ،وقال
كوســبي فــي فيديو إلفــادة عرضت
علــى هيئــة المحلفيــن إنــه ال يتذكر
هــوث لكنه قــال إن الحادث ال يمكن
أن يحــدث ألنه لم يكــن ليقوم بعالقة
فــي ذلك الوقت مع شــخص كان أقل
من  18عاما.
وشكرت محامية هوث هيئة المحلفين
علــى حكمهــا وأشــادت بموكلتهــا
«لشــجاعتها وتضحياتهــا للفوز في
هذه القضية».
وجــرت المحاكمة بعــد ما يقرب من
عــام من إطــاق ســراح الممثل من
الســجن في واليــة بنســلفانيا ،عندما
ألغيت إدانته بتهمة التخدير واالعتداء
الجنسي على امرأة أخرى.
ألغت المحكمة العليا في الوالية إدانة
كوســبي ألســباب فنية العام الماضي
وتــم اإلفراج عنــه بعــد عامين فقط
من عقوبتــه مما وجه ضربة موجعة
لمتهميه ،في ذلك الوقت.
وكاالت
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منوعات

أربع مسارات سياحية بعين تموشنت الستقبال
ضيوف ألعاب البحر األبيض المتوسط

 nيوفر قطاع السياحة والصناعة
التقليديــة بعيــن تموشــنت أربــع
مسارات ســياحية مقترحة الستقبال
ضيــوف الطبعــة الـــ  19أللعــاب
البحــر األبيض المتوســط المرتقب
تنظيمها بوهران بدءا من  25جوان
الجاري ،وفق ما أفادت به المديرية
الوالئية للقطاع.
وأبــرز مديــر الســياحة والصناعــة
التقليديــة بعين تموشــنت ،محمد بن
ســعود ،أن المســارات الســياحية
االربــع المقترحة الســتقبال ضيوف

الطبعة الـ  19أللعاب البحر األبيض
المتوســط تجمع بين المواقع األثرية
والســياحة الحمويــة والعالجيــة
والشــاطئية التي تزخر بهــا الوالية
وأيضــا المناطــق الرطبــة ومختلف
المعالم السياحية لتكون مفتوحة أمام
زيارة الوفود األجنبية المشــاركة في
ألعاب البحر األبيض المتوسط.
ويســخر القطاع فريقا من المرشدين
السياحيين تلقوا تكوينات متخصصة
في المجال لمرافقــة ضيوف الوالية
للتعريف بمختلف المقومات السياحية

التي تتوفر عليها والية عين تموشنت
ضمن مســعى يهــدف إلــى الترويج
للمنتــوج الســياحي الوطنــي ،مثلما
أوضحه السيد بن سعود.
ويخص المسار األول قرية مساعدة
بــن باديــس ببلديــة المالــح وهــو
الموقــع الــذي يجمــع بيــن المنطقة
الرطبــة والغابية ويعــرف بالمنتوج
الفالحــي المحلــي المتعلــق بفاكهة
التيــن والنباتــات العطريــة إضافــة
إلى األطبــاق التقليدية المحلية ،وفق
المكلــف باإلعالم بمديرية الســياحة

والصناعة التقليدية ،كمال ميرابي.
ويرتبــط المســار الثانــي بمنطقــة
ولهاصة حيــث يضم مجموعة هامة
مــن المعالم األثريــة الخاصة بموقع
ســيقا األثــري الــذي كان عاصمــة
نوميديا الغربية في القرن الثالث قبل
الميــاد والضريح الملكي ســيفاكس
إضافــة إلى مســجد ســيدي يعقوب
الــذي يعــود تاريــخ تشــييده إلى 8
قــرون خلــت ،مثلما أوضح الســيد
ميرابي.
كمــا يــروج ذات المســار للســياحة
الشــاطئية من خالل إدراج شواطئ
خالبة على غرار رشــقون ومدريد
المقابلة لجزيرة «رشقون».
وتشــكل بلديــة حمــام بوحجر أيضا
وجهة مقترحة للزيارة ضمن مســار
خاص بالســياحة الحموية والعالجية
بالنظــر إلــى توفرهــا علــى محطة
معدنيــة معروفة وطنيا وفي الخارج
إضافــة إلى مــا تضمه مــن مناطق
خالبــة متواجــدة بحديقة «الشــال
الصغير».
ويرتبــط المســار الســياحي الرابع
بمدينة عين تموشنت المعروفة قديما
بســوفات وهي وجهة تروج للطابع
الثقافي التراثي الــذي تزخر به هذه
الجماعــة المحلية وبعــض المناظر
الجذابــة التــي تتوفر عليهــا الحديقة
العمومية التي تتوسط المدينة وأيضا
التاريخيــة المرتبطة بالجامع العتيق
وإبــراز مختلف المنتجــات التقليدية
عبر المعــارض المبرمــج تنظيمها
بغرفة الصناعة التقليدية ،مثلما أشير
إليه.
وأج

فازت بقرص ..تذكرة بـ  10جنيهات إسرتلينية
تغري حياة عجوز بريطانية

 nضربــة حــظ يمكنهــا أن تغير
حياتــك هــذا مــا حــدث تقريبــا مع
البريطانية سوزان هافينهاند البالغة
مــن العمر  71عامًــا بعدما حصلت
علــى منزل فخم بقيمــة  3.5مليون
جنيه إســترلينى يحتوي على صالة
ألعــاب رياضيــة وحمــام ســباحة،
باإلضافــة إلــى  50ألــف جنيــه
إسترلينى نق ًدا ،وذلك بعد مشاركتها
فى إحدى المسابقات.
وفقــا لصحــف عالمية فــإن المعلمة
السابقة من ساسكس اشترت تذكرتها
الفائزة فى اليوم األخير من المسابقة

بعد مشاهدة إعالن على التليفزيون،
وذلك مقابل  10جنيهات إســترلينية
لتفاجــأ بعد أيام بأنها الفائزة بالجائزة
الكبــرى ،لدرجــة أنهــا اعتقدت أن
الخبر مجرد خدعة.
القصــر الــذي فــازت بــه المعلمــة
البريطانيــة تبلغ مســاحته  10آالف
قــدم مربــع ،ويتكون مــن  6غرف
نوم مفروشة بالكامل ،ويحتوي على
مطبــخ علــى أحدث طراز ومســبح
خارجي مدفأ وســاونا وصالة ألعاب
رياضية وغرفة ســينما وملعب تنس
وحمامات داخلية.

مطعم المشاهري والسياح "جامبو" ...ينتهي
غرقا يف قاع بحر الصني

الباحثون يكشفون سبب ادعاء بعض الناس قدرتهم عىل "سماع" أصوات الموىت
 nحدد علماء الســمات التي قد
تجعل الشخص أكثر احتماال لالدعاء
بأنه يسمع أصوات الموتى.
ووفقا لبحث نشــر في عام ،2021
فإن االســتعداد لمستويات عالية من
االســتيعاب فــي المهــام ،وتجارب
ســمعية غيــر عاديــة فــي مرحلــة
الطفولــة ،وقابليــة عالية للهلوســة
الســمعية ،تحدث جميعها بقوة أكبر
في األوســاط الموصوفة ذاتيا للظلم
من عامة السكان.
ويقول الباحثون إن النتائج يمكن أن
تســاعدنا في فهم الهلوســة السمعية
المزعجة التــي تصاحب األمراض
العقلية مثل الفصام بشكل أفضل.
وتعتبــر التجــارب الروحانيــة فــي
االســتبصار والذهن  -تجربة رؤية
شــيء مــا أو ســماعه فــي غيــاب
حافز خارجي ،وتنســب إلى أرواح
الموتــى  -ذات أهمية علمية كبيرة،
لــكل مــن علمــاء األنثروبولوجيــا
الذيــن يدرســون التجــارب الدينية
والروحية ،والعلماء الذين يدرسون
تجارب الهلوسة المرضية.
وعلــى وجــه الخصــوص ،يــود
الباحثــون أن يفهموا بشــكل أفضل
ســبب قيام بعض األشــخاص ذوي
الخبــرات الســمعية باإلبــاغ عــن
تجربــة روحانيــة ،بينمــا يجدهــا
اآلخــرون أكثــر حزنــا ،ويتلقــون
تشخيصا للصحة العقلية.
وأوضح عالم النفس بيتر موســلي،
من جامعــة نورثمبريا فــي المملكة
المتحــدة ،عندمــا ظهرت الدراســة
ألول مــرة« :يميل الروحانيون إلى
اإلبــاغ عــن تجارب ســمعية غير
عادية إيجابية ،تبــدأ في وقت مبكر

من الحيــاة والتي غالبــا ما يكونون
قادريــن علــى التحكــم فيهــا .وفهم
كيفيــة تطور هذه األشــياء مهم ألنه
يمكن أن يســاعدنا علــى فهم المزيد
عن التجارب المؤلمة أو غير القابلة
للسيطرة لسماع األصوات أيضا».
وقــام هو وزميلــه عالــم النفس آدم
باول من جامعة دورهام في المملكة
المتحــدة ،بتجنيــد واســتطالع 65
وسيلة  clairaudientمن االتحاد
الوطنــي للروحانييــن فــي المملكة
المتحــدة ،و 143عضــوا من عامة
الســكان تــم تجنيدهــم عبر وســائل
التواصــل االجتماعــي ،لتحديــد ما
يميــز الروحانيين عن عامة الناس،
والذيــن ال (عــادة) تبلغ عن ســماع
أصوات الموتى.
وبشــكل عــام ،أفــاد  44.6%من

الروحانيين بسماع أصواتهم يوميا،
وقــال  79%إن التجــارب كانــت
جزءا مــن حياتهم اليوميــة .وبينما
أفــاد معظمهــم بســماع األصــوات
داخل رؤوســهم ،أفاد  31.7%أن
األصوات كانت خارجية أيضا.
وخــاض األرواحيــون عمومــا
تجربتهم الســمعية األولى في ســن
الشــباب ،بمتوســط عمــر 21.7
عاما ،وأبلغوا عن مســتوى عال من
االســتيعاب .ويصف هذا المصطلح
االنغماس التام في المهام واألنشطة
العقلية أو الحاالت المتغيرة ،ومدى
فعاليــة الفــرد في ضبــط العالم من
حوله.
وباإلضافــة إلــى ذلك ،أفــادوا أنهم
كانوا أكثر عرضة للتجارب الشبيهة
بالهلوســة .والحظ الباحثون أنهم لم

يســمعوا عــادة عــن الروحانيــات
قبــل تجاربهم .وبدال مــن ذلك ،فقد
صادفوها أثناء البحث عن إجابات.
ويقول الباحثون إن هذه النتائج تشير
إلى أن تجربــة «أصوات الموتى»
من غيــر المرجح أن تكــون نتيجة
لضغط األقران ،أو سياق اجتماعي
إيجابــي ،أو قابليــة اإليحاء بســبب
اإليمان بالخــوارق .وبدال من ذلك،
يتبنى هؤالء األفراد الروحانية ألنها
تتماشــى مع تجربتهم وذات مغزى
شخصي بالنسبة لهم.
وخلصوا إلى أن البحث المســتقبلي
يجب أن يستكشف مجموعة متنوعة
من الســياقات الثقافيــة من أجل فهم
أفضــل للعالقــة بيــن االســتيعاب
واإليمان والتجربة الروحية الغريبة
لألشباح التي تهمس في أذن المرء.

 nنهايــة دراميــة شــهدها مطعم
«جامبــو» العائم فــي هونغ كونغ،
الــذي عانــى لفتــرة مــن صعوبات
ماليــة ،وتــرك الجزيــرة األســبوع
الفائــت ليلقى نهايتــه غرقاً في بحر
الصيــن الجنوبي ،حســب مــا أعلن
صاحبه أول أمس.
ونقلــت وكالة الصحافة الفرنســية،
أن المطعــم العائــم الــذي يبلغ طوله
 76متــراً قــد انقلب األحــد بالقرب
مــن جزر باراســيل بعدما تســربت
إليــه الميــاه فــي ظــروف مناخيــة
«معاكســة» ،وفقاً لبيان صادر عن
«أبردين رستورانت إنتربرايزس»،
وهي شــركة تابعة لشركة االستثمار
«ميلكــو إنترناشــونال ديفيلبمنــت»
ومقرها في هونغ كونغ.
وأوضحــت الشــركة ،في بيــان ،أن
أياً من أفــراد الطاقم لم يصب بأذى،
معربة عــن «الحزن الشــديد» لهذا
الحــادث .وقــال البيــان إن «عمــق
المياه في الموقــع يتجاوز ألف متر،
ممــا يجعل مــن الصعب جــداً تنفيذ
عمليات النتشال» المطعم.
وأضافت الشركة أن «جامبو» الذي

كان يرســو في جنوب جزيرة هونغ
كونــغ منذ نحو نصــف قرن أخضع
لعملية فحص قبــل إبحاره ،وحصل
علــى «كل التصاريح الالزمة» قبل
مغادرته الثالثاء الماضي.
وبــرر مشــغلو هــذا المطعــم الفخم
إغالقــه نهائيــاً في مــارس 2020
بجائحة «كوفيــد –  ،»19بعد نحو
عقد عانى خالله صعوبات مالية.
وكان «جامبــو» الــذي افتتــح عام
 1976يمثــل ذروة الفخامة ،وصمم
تبعــاً لنموذج القصــر اإلمبراطوري
الصيني ،وقد اجتــذب زواراً كباراً،
مــن الملكة إليزابيــث الثانية إلى توم
كروز.
إال أن المطعــم الذي ظهــر في عدد
مــن األفــام ،واشــتهر بالمأكوالت
البحريــة ،لــم يعد يحقــق أرباحاً منذ
عام  ،2013حســب شركة «ميلكو
إنترناشــونال ديفيلبمنــت» ،وبلغت
خســائره المتراكمة أكثر من 12.7
مليون دوالر أميركي.وكانت تكاليف
صيانتــه تبلــغ مالييــن الــدوالرات
سنوياً.
وكاالت
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إشهـــار
		

األستــاذ سقـــــاش ساســــــي
محضـر قضائي لدى مجلس قضـاء قسنطينة
الكائن مقره 02 /نهج بوغابة عمار قسنطينـة

عين الجزائرعدد2022 - 06 - 23 / 381 :

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
		
األستـــــاذة زهرة بن عبد القـــــــــــادر
محضـرة قضائـية لدى محكمة الخروب
مجلس قضـــــــــــــــــــــــــاء قسنطينـة
الكائن مقرها 384 /مسكن عدل برنامج  Sorestع T02
ح ر  65المدينة الجديدة علي منجلي الخروب
هاتـف0655257571 :
محضـر تكليــف بالوفــاء عن طريق النشر
(المـــــــادة  412/04مــــن قانـــــــــــــون اإلجـــــــــــراءات المدنيـــــــــــة واإلداريــــــــــــة).
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محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع بالمزاد العلني
(المادة 748 :مـن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية)

بنــاء علــى طلــــب )1-/مصفــي آل خليفــة بنـــــك السيـــد باســتي منصــف .الكائـــن مقـــره 46 /نهــج أحمــد غرمــول الجزائــر العاصمــة- .المختــار موطنــا لــه للتنفيــذ بمقــر مكتبنــا الكائــن بالعنــوانأعــاه« .دائــن حاجــز».
 )2بنك التنمية المحلية وكالة  318سي الحواس قسنطينة ،ممثلة من في شخص مديرها. الكائن مقــرها 15/شارع علي بسباس سيدي مبروك قسنطينـة« .دائن متدخل في الحجز» ضـد/أونيــس نــور الديـن .الساكـن /بالمنطقة الصناعية بالما رقم  06المور سبار قسنطينة« .مدين محجوز عليه» ضـد/أونيس نور الدين مسير وكفيل عيني للشركة ذات المسؤولية المحدودة مينارال (.)SARL MINARELالكائن مقرها/بالمنطقـة الصناعيـة «بالما» رقم 06:قسنطينة« .كفيل عيني محجوز عليه»
 بنــاء علــى ايــداع أمــر قضائــي برهــن رســمي محــرر مــن طــرف األســتاذ/فنيط رابــح موثــق بقســنطينة بتاريــخ ،21/02/2005:الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة .المســجل بمفتشــية الطابــعوالتســجيل لواليــة قســنطينة بتاريــخ 22/02/2005:مشــهر بالمحافظــة العقاريــة بقســنطينة بتاريــخ 23/02/2005:رقــم 123:حجــم.345
 بناء على القرار القضائي الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة-الغرفة التجارية-بتاريخ  26/03/2006تحت رقم 250/2005:فهرس رقم 86/2006:الممهور بالصيغة التنفيذية. بنــاء علــى أمــر بضــرب حجــز تنفيــذي عقــاري ،الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة قســنطينة بتاريــخ 11/11/2007:رقــم .2823/07:المقيــد بالمحافظــة العقاريــة بقســنطينة بتاريــخ30:ديســمبر  2007حجــم 104:رقــم.175:
 بناء على محضر تبليغ أمر حجز تنفيذي عقاري المحرر والمبلغ قانونا للمدين المحجوز عليه بتاريخ 13 :و  14نوفمبر.2007 بناء على محضر تبليغ أمر حجز تنفيذي عقاري المحرر والمبلغ قانونا للدائن الحاجز بتاريخ.07/01/2008: بناء على محضر إعذار بالدفع في الحال المحرر والمبلغ قانونا بتاريخ 13:و  14نوفمبر.2007بناء على اتفاقية قرض اإلستغالل بين المؤرخة في .15/02/2003:بنك التنمية المحلية وكالة سي الحواس والشركة ذات المسؤولية المحدودة مينارال (.)SARL MINAREL بنــاء علــى قــرض مضمــون برهــن المحــرر مــن طــرف األســتاذ زيغــود عبــد الحميــد موثــق بقســنطينة مســجل بتاريــخ 07/06/2003:بمفتشــية الطابــع والتســجيل لواليــة قســنطينة رقــم21/04:الممهــور بالصيغــة التنفيذية.
 بنــاء علــى عقــد رهــن اتفاقــي محــرر مــن طــرف األســتاذ عبــد المجيــد بوســبولة موثــق بقســنطينة بتاريــخ 22/05/2002:مســجل بمفتشــية الضرائــب الكديــة بتاريــخ 28/05/2002:الممهــوربالصيغــة التنفيذيــة.
 بناء على شهادة تحيين الدين المقدر بـ222.873.017,51:دج .المحررة من طرف مدير بنك التنمية المحلية وكالة سي الحواس بتاريخ 28/01/2008:رقم.105/07:بنــاء علــى محضــر إنــذار مــع إلــزام بالدفــع المحــرر والمبلــغ قانونــا بتاريخ.02/02/2008:إلــى الســيد أونيــس نــور الديــن مســير وكفيــل عينــي للشــركة ذات المســؤولية المحــدودة مينــارال( .)SARL MINARELالكائــن مقرها/بالمنطقـــة الصناعيـــة «بالمــا» رقــم 06:قســنطينة.
 بناء على محضر امتناع عن التنفيذ المحرر بتاريخ.15/03/2008: بناء على طلب قيد الدائن بنك التنمية المحلية سي الحواس 318قسنطينة الصادر عن مدير الوكالة بتاريخ.22/03/2008: بناء على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير زرقة عبد السالم ،المودعة بكتابة الضبط لدى محكمة قسنطينة بتاريخ ،17/11/2021:رقم اإليداع.668/21: بناء على محضر إيداع قائمة شروط البيع لدى محكمة قسنطينة .بتاريـخ.06/06/2022 :رقم.35/2022: بناء على المادة 748 :من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.نحن األستاذ /سقاش ساسي المحضر القضائي لدى مجلس قضاء
قسنطينة الكائن مكتبه بالعنوان أعاله ،والموقع أدناه.
نعلــن أنــه تــم إيــداع قائمــة شــروط البيــع لــدى أمانــة ضبــط محكمــة قســنطينة ،بتاريـــخ.06/06/2022 :رقــم .35/2022:المتضمنــة الكيفيــات والشــروط التــي ســيتم بموجبهــا بيــع العقــارالتالــي 42/160*:جــزء حســب التفصيــل التالــي :مــن االســيدة حمــدي ناديــة ( )14/160جــزء ومــن الســيد حمــدي كمــال ( )28/160جــزء علــى الشــياع فــي عقــار كائــن بقســنطينة المنطقــة
الصناعيــة بالمــا رقــم 06 :مكــرر (مخيــم الزيتــون حــي المــور ســيار ســابقا) .ويتألــف مــن طابــق أرضــي وطابــق أول-:الطابــق األرضــي :وبــه خمســة ( )05مكاتــب وورشــتين ودوش
ومرحــاض ومخزنيــن ،وباســيو-.الطابق األول :وبــه ســت مكاتــب ( )06ومكتــب لألرشــيف ،غرفــة وقاعــة األكل وســطح .الــكل مشــيد علــى القطعــة األرضيــة التــي تبلــغ مســاحتها (1116م.)2
والتــي تحمــل رقــم 6BIS:وجــزء مــن القطعــة األرضيــة التــي تحمــل رقــم 06 :كمــا هــي موضحــة فــي عقــد التجزئــة الــذي أعــده األســتاذ /عبــد القــادر بويوســف الموثــق انــذاك بقســنطينة .ويحــد
هــذا العقــار مايلــي :مــن جهــة أولــى :طريــق .مــن جهــة ثانيــة :ملكيــة شــركة األشــغال للشــرق أو الخلــف .مــن جهــة ثالثــة :القطعــة رقــم .05:مــن جهــة رابعــة وأخيــرة :بخــط الســكة الحديديــة.
وهــذا حســب التعييــن المذكــور فــي عقــد الملكيــة.
* 31/160جــزء حســب التفصيــل التالــي :مــن االســيدة حمــدي زكيــة ( )17/160ومــن الســيدة /حمــدي دليلــة ( )14/160جــزء علــى الشــياع فــي عقــار كائــن بقســنطينة المنطقــة الصناعيــة
بالمــا رقــم 06 :مكــرر (مخيــم الزيتــون حــي المــور ســيار ســابقا) .ويتألــف مــن طابــق أرضــي وطابــق أول- :الطابــق األرضــي :وبــه خمســة ( )05مكاتــب وورشــتين و دوش ومرحــاض
ومخزنيــن ،وباســيو-.الطابق األول :وبــه ســت مكاتــب ( )06ومكتــب لألرشــيف ،غرفــة وقاعــة األكل وســطح .الــكل مشــيد علــى القطعــة األرضيــة التــي تبلــغ مســاحتها (1116م .)2والتــي
تحمــل رقــم 6BIS:وجــزء مــن القطعــة األرضيــة التــي تحمــل رقــم 06 :كمــا هــي موضحــة فــي عقــد التجزئــة الــذي أعــده األســتاذ /عبــد القــادر بويوســف الموثــق انــذاك .ويحــد هــذا العقــار
مايلــي :مــن جهــة أولــى :طريــق .مــن جهــة ثانيــة :ملكيــة شــركة األشــغال للشــرق أو الخلــف .مــن جهــة ثالثــة :القطعــة رقــم .05:مــن جهــة رابعــة وأخيــرة :بخــط الســكة الحديديــة .وهــذا حســب
التعييــن المذكــور فــي عقــد الملكيــة.
وحســب تقريــر الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر :زرقــة عبــد الســام ،المودعــة بكتابــة الضبــط لــدى محكمــة قســنطينة بتاريــخ  ،17/11/2021:رقم.668/21:فهــذا العقــار يقــع بالمنطقــةالصناعيــة بالمــا لمدينــة قســنطينة يطــل علــى طريــق رئيســي .وقــد تبيــن عنــد معاينتــه مــن طــرف الخبيــر بأنــه تــم تغييــر فــي مواصفــات البنايــة وأصبحــت ال تتطابــق مــع المواصفــات المذكــورة
باألمــر المحــدد لمهامــه .حيــث وجــد علــى أرض الواقــع عقــار بــه بنايتيــن متالصقتيــن لــكل منهــا مدخــل خــاص بهــا ،تطــان علــى الطريــق العــام .البنايــة األولــى عبــارة عــن محــل كبيــر لــه
مدخــل خــاص بــه ،جــزؤه الخلفــي هــو جــزء مــن بنايــة قديمــة مــع تحســين طفيــف و جــزؤه األمامــي عبــارة عــن فضــاء كبيــر لعــرض وبيــع الســيارات.أما البنايــة الثانيــة المالصقــة لهــا فهــي
بنايــة مــن طابــق أرضــي وطابقيــن علوييــن مــع أعمــدة وحائــط محيــط بالطابــق الثالــث ولهــا مدخــل خــاص بهــا .مشــتمالت العقــار تتكــون مــن :أوال .بنايــة أولــى :جزؤهــا األمامــي عبــارة
عــن فضــاء كبير(طابــق أرضــي) مــن صنــف البنايــات المعدنيــة( )Hangar métalliqueمغطــى بصفائــح القصديــر مــع ســقف داخلــي حديــث مــزود بمصابيــح اإلضــاءة والزينــة ،مســتعمل
كفضــاء لعــرض الســيارات وبعهــا ،فــي حالــة جيــدة .أمــا جــزؤه الخلفــي فهــو جــزء مــن بنايــة قديمــة متكونــة مــن طابــق أرضــي وطابــق أول .الطابــق األرضــي تمــت تهيئتــه علــى شــكل 4
غــرف مكاتــب واجهتهــا زجاجيــة تطــل علــى قاعــة العــرض الكبيــرة .وهنــاك ســالم تــؤدي للطابــق األول المتكــون مــن  7غــرف ومرحــاض وفضــاء مقســم بجــدران خشــبية ومغطــى بصفائــح
القصديــر .هــذا الطابــق فــي حالــة ســيئة .المســاحة اإلجماليــة للطابــق األرضــي للبنايــة األولــى هي324.52:م(2بعــرض 15.20م وطــول 21.35م) .ثانيــا .بنايــة ثانيــة :تتكــون مــن طابــق
أرضــي وطابقيــن علوييــن وطابــق ثالــث غيــر مغطى(مــا عــدا مربــع واحــد) محــاط بحائــط و بــه أعمــدة .هــذه البنايــة علــى شــكل شــبه منحــرف .واجهتهــا الرئيســية هــي 21.30م و واجهتهــا
الجانبيــة هــي 28.30م  ،مســاحة هــذه البنايــة هــي 386م 2وهــي مــن الطــوب والخرســانة المســلحة ،وتبــدو مــن الخــارج بــأن أجزاؤهــا الداخليــة غيــر مقســمة وغيــر ملبســة وغيــر منتهيــة
األشــغال وهــي فــي حالــة متوســطة إلــى ســيئة.
مالحظــة :مــن خــال اتصــال الخبيــر وبحثــه بمديريــة مســح األراضــي تبيــن وأن القطعــة األرضيــة الحاملــة لرقــم  6bisتــم إعــادة مســحها فــي إطــار المســح العــام وأخــذت رقمــا جديــدا بمســاحةجديــدة .والرقــم الجديــد للقطعــة هــو :رقــم  11مــن القســم  403لبلديــة قســنطينة ،ســعته 981م.2
 السعر اإلفتتاحي حدد بمبلغ قدره66.900.166,00 :دج(ستة وستون مليون وتسعمائة ألف ومائة وستة وستون دينارا جزائريا). جلسة االعتراضات :حددت يوم اإلثنين الموافق لـ 04/07/2022:في الساعة العاشرة والنصف صباحا .بمكتب السيد/رئيس محكمة قسنطينة(بالزيادية). جلسة البيع بالمزاد العلني :ستحدد الحقا من طرف السيد رئيس المحكمة.إثباتــا لذلك حررنـا هـذا المحضـر طبقـا للقانــون.
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لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
الهاتف035.63.20.58 :
الهاتف 03563.20.58 :
الهاتف 03563.20.58 :
إعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني بأعلى عرض
اعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني
اعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني
طبقا للمادة  749من قانون االجراءات المدنية و االدارية
طبقا للمادة  749من قانون االجراءات المدنية و االدارية

 بناء على طلب السيد(ة)/شرواط محمد. العنـــــــــــــوان:حي االخوة عباس نهج س رقم  56قسنطينة. المختار(ة) موطنا له(ا) للتنفيذ بمقر مكتبنا الكائن بالعنوان المذكور أعاله.بناء على الحكم الصادر عن محكمة قسنطينة -قسم:الجنح.بتاريخ ،15/04/12:رقم الفهرس .05011/12:رقم الجدول .00438/12:الممهور بالصيغة التنفيذية.
–بناء على محضر تكليف بالوفاء المحرر و المبلغ قانونا بتاريخ.30/05/2022 :
بنـاء على محضـر تبليـغ تكليف بالوفاء المحرر و المبلغ قانونا بتاريــخ.30/05/2022 :بناء على محضــر تبليـغ السند التنفيذي المحرر والمبلغ قانونــاـ بتاريــــخ.30/05/2022 :-بنــاء علــى محضــر تكليــف بالوفــاء عــن طريــق التعليــق علــى لوحــة إعالنــات بلديــة قســنطينة بتاريــــــــــــــخ:.01/06/2021
بنــاء علــى محضــر تكليــف بالوفــاء عــن طريــق التعليــق علــى لوحــة إعالنــات محكمــة قســنطينة بتاريــــــــــــــخ:.01/06/2021
بنــاء علــى االذن بنشــر مضمــون محضــر تكليــف بالوفــاء فــي جريــدة يوميــة وطنيــة الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــةقســنطينة بتاريخ،09/06/2022:رقــم الترتيــب .1618/22:
نحــن األستـــــاذة/بن عبــد القــادر زهــرة محضــرة قضائيــة لــدى محكمــة الخــروب مجلــس قضــاء قســنطينة الكائــن مكتبهــا
بالعنــوان أعاله  ،والموقــــــــــــعة أدنـــــــــــــــــاه.
تــم تبليغ و تكليــف:المدعو(ة) /صحرواي عبد الوهاب.العنـــــــوان /حي االخوة عباس نهج س رقم  66قسنطينة. بأن أن يدفع بين أيدينا المبالغ التالية مقابل وصل عن األداء:1مبلـغ 55.000.000.00 :دج( خمسة و خمسون مليون دينار جزائري ) و الذي يمثل قيمة مبلغ الشيك.2مبلغ  100.000.00:دج ( مائة ألف دينار جزائري) تعويض .3مبلـــغ 1.173.999,84 :دج أتعـــاب تناسبيـــة (مليــون و مائــة و و ثــاث و ســبعون ألفــا و تســعمائة و تســع و تســعوندينارا جزائريا و أربع و ثمانون سنتيما).
 04مبلـــغ 7706 :دج (ســبع آالف و ســبع مائــة و ســت دينــار جزائــري ) يمثــل مــا يلــي (:م.تكليــف بالوفــاء  1500دج+م تبليــغ تكليــف بالوفـــاء  1200دج +م تبليــغ الســند التنفيــذي 1200دج  +محضــر تنفيــذ أو امتنــاع عــن التنفيذ  1500دج
 +500دج نقــل وتنقــل +300دج صفحــات مرفقــة +480دج حقــوق الطابــع  1026 +دج رســم علــى القيمــة المضافــة ).
*المجمـــوع 56.281.705,84:دج (( ســت و خمســون مليــون و مائتــان و واحــد و ثمانــون ألفــا و ســبعمائة و خمســة
دينــارا جزائريــا و أربــع و ثمانــون ســنتيم )).
ونبهنــاه(ا) بــأن لــه(ا) مهلــة خمســة عشــر( )15يومــا للوفــاء تســري مــن تاريــخ تبليغــه(ا) بهــذا المحضــر وإال نفـــذ عليـــه(ا)
جبــرا بكافــة الطــرق القانونيـــة.
اثباتـا لما تقدم حررنا هذا المحضر في اليوم والشهر والسنـة والساعة المذكورين أعاله طبقا للقانون.
األستاذة المحضرة القضائية

 بطلب من المدعو  /بلهوشات التونسي بن عبد القادر العنوان  /بلدية تكستارضد  /ورثة بلهوشات عبد القادر بن لخضر
وهم  :بلهوشات الجزائري بن عبد القادر و من معه  -العنوان  //والية سطيف
تنفيــذا للحكــم الصــادر عــن محكمــة رأس الــوادي القســم العقــاري بتاريــخ  2019/07/10 :فهــرس رقــم 19/01769جــدول رقــم  19/00731المرفــق بشــهادة عــدم االســتئناف المؤرخــة فــي 2019/12/26
رقــم  19/975و شــهادة عــدم المعارضــة المؤرخــة فــي  2019/12/26رقــم  , 19/975والممهــور
بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي  2019/12/29رقــم . 2019/1192
بنــاء علــى قائمــة شــروط البيــع للعقــار المعيــن أدنــاه المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ 2021/09/05 :تحــت رقــم /77 :م إ ق ش ب.21/
 بنــاء علــى اإلشــهاد الصــادر عــن اميــن الضبــط بمحكمــة رأس الــوادي بعــدم وجــود اعتــراض المــؤرخفــي .2021/09/28
 بنــاء علــى األمــر بتحديــد جلســة بيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة رأس الــواديالمــؤرخ فــي  2021/10/03 :تحــت رقــم .21/1812
  -يعلــن االســتاذ لســعد محمــد عضــو الشــركة المدنيــة المهنيــة للمحضريــن القضائييــن لــدى اختصــاصمجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبنــا بحــي أول مــاي راس الــوادي  ,بانــه ســيتم البيــع بالمــزاد
العلنــي  /بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة رأس الــوادي يــوم  2022/07/13 :علــى الســاعة الحاديــة عشــر
صباحــا ,للعقــار المتمثــل فــي :
تعييــن العقــار  :قطعــة ارض شــاغرة  ,طبيعتهــا فالحيــة  ,تنتمــي الــى  04مجموعــة ملكيــة  04مســاحتها
 05هكتــار  55آر  00ســنتآر  ,تقــع ببلديــة تكســتار  ,دائرتهــا محافظتهــا العقاريــة بئــر قاصــد علــي  ,و
المدنيــة عيــن تاغــروت و القضائيــة رأس الــوادي  ,وواليتهــا بــرج بوعريريــج.
اصــل الملكيــة  /بموجــب اإلجــراء االولــي لالشــهار ترقيــم نهائــي بالســجل العقــاري  ,تطبيقــا الحــكام المــادة
 14مــن المرســوم  63/76المــؤرخ فــي  25-03-1976المعــدل و المتمــم  ,تقييــد فــي 1998/01/03
حجــم  01تربيعــة 511
 تحديــد ثمــن العقــار  :يبقــى الســعر المــراد بــه للبيــع يخضــع للمزايــدة انطالقــا مــن الســعر االفتتاحــيبعــد انقــاص العشــر يقــدرب /عشــرة مالييــن وثالثمائــة وتســعة وثالثــون الــف وســتمائة وخمســون دينــار
جزائــري ( 10.339.650.00دج) ويبــاع العقــار لمــن تقــدم بأعلــى عــرض.
المعيــن بموجــب االمــر الصــادر عــن رئيــس محكمــة راس الــوادي بتاريــخ  2021/03/11 :رقــم
.21/545
اضافــة الــى الشــروط المذكــورة فــي قائمــة شــروط البيــع فــان الراســي عليــه المــزاد يدفــع حــال انعقــاد
الجلســة خمــس الثمــن و المصاريــف و الرســوم المســتحقة و يدفــع المبلــغ المتبقــي فــي اجــل ثمانيــة ايــام
بامانــة ضبــط المحكمة.ولمزيــد مــن المعلومــات ولالطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع االتصــال بالمكتــب
بالعنــوان المذكــور اعــاه او بامانــة ضبــط محكمــة راس الــوادي
المحضر القضائي

 بطلب من المدعو  /بلهوشات التونسي بن عبد القادر العنوان  /بلدية تكستارضد  /ورثة بلهوشات عبد القادر بن لخضر
وهم  :بلهوشات الجزائري بن عبد القادر و من معه  -العنوان  //والية سطيف
تنفيــذا للحكــم الصــادر عــن محكمــة رأس الــوادي القســم العقــاري بتاريــخ  2019/07/10 :فهــرس رقــم
 19/01769جــدول رقــم  19/00731المرفــق بشــهادة عــدم االســتئناف المؤرخــة فــي  2019/12/26رقــم
 19/975و شــهادة عــدم المعارضــة المؤرخــة فــي  2019/12/26رقــم  , 19/975والممهــور بالصيغــة
التنفيذيــة المؤرخــة فــي  2019/12/29رقــم . 2019/1192
بنــاء علــى قائمــة شــروط البيــع للعقــار المعيــن أدنــاه المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ : 2021/09/05تحــت رقــم /78 :م إ ق ش ب.21/
 بنــاء علــى االشــهاد الصــادر عــن اميــن الضبــط بمحكمــة راس الــوادي بعــدم وجــود اعتــراض المــؤرخفــي .2021/09/28
 بنــاء علــى االمــر بتحديــد جلســة بيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة رأس الــواديالمــؤرخ فــي  2021/10/03 :تحــت رقــم .21/1809
  -يعلــن االســتاذ لســعد محمــد عضــو الشــركة المدنيــة المهنيــة للمحضريــن القضائييــن لــدى اختصــاصمجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبنــا بحــي أول مــاي راس الــوادي  ,بانــه ســيتم البيــع بالمــزاد
العلنــي  /بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة رأس الــوادي يــوم  2022/07/13 :علــى الســاعة الحاديــة عشــر
صباحــا ,للعقــار المتمثــل فــي :
تعييــن العقــار  :قطعــة ارض طبيعتهــا فالحيــة ,األشــياء المحتملــة طريــق ,تنتمــي الــى  03مجموعــة ملكيــة 76
مســاحتها  03هكتــار  83آر  75ســنتآر  ,و حســب الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر اصفيــران الشــريف
مشــيد عليهــا بنايــة بطابــق ارضــي غيــر مغطــى شــيدت مــن طــرف بلهوشــات اليزيــد و هــي مغروســة بعــدة
اشــجار,تقع بالمــكان المســمى ســيدي ميهــوب ببلديــة تكســتار  ,دائرتهــا محافظتهــا العقاريــة بئــر قاصــد علــي ,
و المدنيــة عيــن تاغــروت و القضائيــة رأس الــوادي  ,وواليتهــا بــرج بوعريريــج.
اصــل الملكيــة  /بموجــب اإلجــراء األولــي لالشــهار ترقيــم نهائــي بالســجل العقــاري  ,تطبيقــا ألحــكام المــادة
 14مــن المرســوم  63/76المــؤرخ فــي  25-03-1976المعــدل و المتمــم  ,تقييــد فــي  1998/01/03حجــم
 01تربيعــة  510و بالنســبة ل  /بلهوشــات جميلــة  ,بلهوشــات ربيحــة  ,بلهوشــات أحمــد  ,بلهوشــات عبــد
العزيــز بموجــب االجــراء الســابق و بموجــب عقــد هبــة فــي 200/01/20محــرر مــن طــرف االســتاذ داودي
موثــق انــذاك بــراس الــوادي مشــهر بتاريــخ  200/05/25حجــم  193رقــم ..55
 تحديــد ثمــن العقــار  :يبقــى الســعر المــراد بــه للبيــع يخضــع للمزايــدة انطالقــا مــن الســعر االفتتاحــي بعــدانقــاص العشــر المقــدر ب/احــدى عشــر مليــون ومئتــان واربعــة وثمانــون الــف وثالثمائــة واثنــى عشــر دينــار
جزائــري وخمســون ســنتيم ( 11.284.312.50دج) ويبــاع العقــار لمــن تقــدم بأعلــى عــرض
اضافــة الــى الشــروط المذكــورة فــي قائمــة شــروط البيــع فــان الراســي عليــه المــزاد يدفــع حــال انعقــاد الجلســةخمــس الثمــن و المصاريــف و الرســوم المســتحقة و يدفــع المبلــغ المتبقــي فــي اجــل ثمانيــة ايــام بامانــة ضبــط
المحكمــة .ولمزيــد مــن المعلومــات او لالطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع االتصــال بالمكتــب بالعنــوان
المذكــور اعــاه او بامانــة ضبــط محكمــة راس الــوادي.
المحضر القضائي

طبقا للمادة 749و مايليها من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
بطلــب مــن  /ورثــة ســعود شــعبان بــن الشــريف وهــم  1- //ســعود محمــد الشــريف بــن شــعبان ,العنــوان  :راس الــوادي ,
 - 02ســعود محمــد الصالــح بــن شــعبان  ,العنــوان  .راس الــوادي  03- ,ســعود علــي بــن شــعبان  ,العــوان  :راس الــوادي
 - 04 ,ســعود زهيــة بنــت شــعبان  ,العنــوان  :راس الــوادي  05- ,ســعود غنيــة بنــت شــعبان  ,العنــوان  :راس الــوادي
 - 08 ,ســعود خليــدة بنــت شــعبان  ,العنــوان راس الــوادي  07- ,ســعود ناديــة بنــت شــعبان  ,العنــوان  .رأس الــوادي
 08- ,ســعود خليــدة بنــت شــعبان  ,العنــوان  :راس الــوادي  9-,ســعود أمــال بنــت شــعبان  ,العنــوان  :راس الــوادي ,
 10ســعود حيــاة بنــت شــعبان  ,العنــوان  :راس الــوادي  ,بواســطة محاميتهــم األســتاذة نــكاع ناديــة.ضــد 1-/ســعود لحســن بــن شــعبان  ,الســاكن ب/شــارع شــراد بلقاســم لــراس الــوادي  - 02,ســعود فــارةق شــعبان ,
الســاكنب /شــارع شــراد بلقاســم راس الــوادي
 تنفيــذا للحكــم الصــادر عــن محكمــة راس الــوادي ,القســم  :العقــاري بتاريــخ  , 2020/07/08 :فهــرس رقــم : 00975/20جــدول رقــم  02504/19 :المرفــق بشــهادة عــدم االســتئناف المؤرخــة فــي  2020/11/23رقــم  465و
شــهادة عــدم المعارضــة المؤرخــة فــي  2020/11/23رقــم  ,465/2020و الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي
 03/12/2020رقــم 1291/20
 بنــاء علــى قائمــة شــروط البيــع للعقــار المعيــن ادنــاه و المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة راس الــوادي بتاريــخ : 15/12/2020تحــت رقــم  /82 :إ ق ش ب.2020/
 بنــاء علــى االشــهاد الصــادر عــن اميــن الضبــط بمحكمــة راس الــوادي بعــدم وجــود اعتــراض المــؤرخ فــي.06/01/2021
 بنــاءا علــى االمــر بتحديــد جلســة بيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة راس الــوادي بتاريــخ : , 11/01/2021رقــم .62/20
 يعلــن األســتاذ لســعد محمــد عضــو الشــركة المدنيــة المهنيــة للمحضريــن القضائييــن لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرجبوعريريــج الكائــن مكتبنــا بحــي أول مــاي رأس الــوادي ,بانــه ســيتم البيــع بالمــزاد العلنــي/
 بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة راس الــوادي يــوم  2022/07/06 :علــى الســاعة الحاديــة عشــر صباحــا للعقــارالمتمثــل فــي :
تعييــن العقــار :قطعــة ارض عليهــا بنايــة ذات واجهتيــن تحتــوي علــى ثــاث طوابــق ذات اســتعمال ســكني و الطابــق
االرضــي ذو تجــاري حدودهــا مــن الشــمال القطعــة رقــم ,70مــن الجنــوب طريــق رئيســي ,مــن الشــرق القطعــة رقــم  73و
منالغــرب طريــق رئيســي( حســب خبــرة الخبيــر العايــب محمــد المصــادق عليهــا) تنتمــي الــى قســم  48مجموعــة ملكيــة
 69مســاحتها  355متــر مربــع ,تقــع بشــارع شــراد بلقاســم بلديــة راس الــوادي دائــرة محافظتهــا العقاريــة و القضائيــة
رأس الــوادي وواليتهــا بــرج بوعريريــج.
أصــل الملكيــة  :بموجــب اإلجــراء األولــي لإلشــهار التقييــد بالســجل العقــاري تطبيقــا ألحــكام المــادة  12مــن المرســوم
 76/63المــؤرخ فــي  25-03-1976المعــدل و المتمــم و تنفيــذا ألحــكام المذكــرة رقــم  2421المؤرخــة فــي :
 02/05/2003الخاصــة بتســوية حســاب مجهــول  ,مشــهر فــي  17مــاي  2012حجــم  38تربيعــة .23
الســعر االفتتاحــي  :يســقى الســعر المــراد البيــع بــه يخضــع للمزايــدة انطالقــا مــن المبلــغ المقــدر ب /ســتة وثالثــون مليــون
دينــار جزائــري ( 36.000.000دج) و يبــاع العقــار لمــن تقــدم بأعلــى عــرض
شــروط البيــع  :إضافــة إلــى الشــروط المذكــورة فــي قائمــة شــروط البيــع فــان الراســي عليــه المــزاد يدفــع حــال انعقــاد
الجلســة خمــس الثمــن والمصاريــف والرســوم المســتحقة  ,ويدفــع المبلــغ المتبقــي فــي اجــل أقصــاه ثمانيــة ( )08أيــام
بأمانة ضبط المحكمة.
ولمزيــد مــن المعلومــات ولالطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع االتصــال بمكتــب المحضــر القضائــي المذكــور اعــاه او
بكتابــة ضبــط لــدى محكمــة رأس الــوادي.
المحضر القضائي

المهنية للمحضرين القضائيـيـن سعـــدودي العمـــــــري لسعـــــــد مـحمــــــــد
الشركة المدنية
المدنية المهنية للمحضرين القضائيين سعدودي العمري  -لسعد محمد
الشركة
		المهنية للمحضرين القضائيين سعدودي العمري  -لسعد محمد
الشركة المدنية
		 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
		
		
لـدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
République Algérienne Démocratique et Populaire
رقـــــــــم الهـــاتــــــــــف 035.63.20.58 :
الهاتف 03563.20.58 :
الهاتف 03563.20.58 :
وزارة العمل و التشغيل
Ministère du Travail de L’emploi
إعــالن عـن بيـع عقار مشاع بالمــزاد العلــــني
اعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني
اعالن عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني
و الضمان االجتماعي
طبقا للمادة  749وما يليها من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
Et de la Sécurité Sociale
طبقا للمادة  749من قانون االجراءات المدنية و االدارية

طبقا للمادة  749من قانون االجراءات المدنية و االدارية

 بطلب من المدعو  /بلهوشات التونسي بن عبد القادر العنوان  /بلدية تكستارضد  /ورثة بلهوشات عبد القادر بن لخضر
وهم  :بلهوشات الجزائري بن عبد القادر و من معه  -العنوان  //والية سطيف
 تنفيــذا للحكــم الصــادر عــن محكمــة رأس الــوادي القســم العقــاري بتاريــخ  2019/07/10 :فهــرس رقــم 19/01769جــدول رقــم  19/00731المرفــق بشــهادة عــدم االســتئناف المؤرخــة فــي 2019/12/26
رقــم  19/975و شــهادة عــدم المعارضــة المؤرخــة فــي  2019/12/26رقــم  , 19/975والممهــور
بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي  2019/12/29رقــم 2019/1192
بنــاء علــى قائمــة شــروط البيــع للعقــار المعيــن أدنــاه المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ 2021/09/05 :تحــت رقــم /79 :م إ ق ش ب.21/
 بنــاء علــى اإلشــهاد الصــادر عــن اميــن الضبــط بمحكمــة رأس الــوادي بعــدم وجــود اعتــراض المــؤرخفــي .2021/09/28
 بنــاء علــى األمــر بتحديــد جلســة بيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة رأس الــواديالمــؤرخ فــي  2021/10/03 :تحــت رقــم .21/1808
  -يعلــن االســتاذ لســعد محمــد عضــو الشــركة المدنيــة المهنيــة للمحضريــن القضائييــن لــدى اختصــاصمجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبنــا بحــي أول مــاي راس الــوادي  ,بانــه ســيتم البيــع بالمــزاد
العلنــي  /بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة رأس الــوادي يــوم  2022/07/13 :علــى الســاعة الحاديــة عشــر
صباحــا ,للعقــار المتمثــل فــي :
تعييــن العقــار  :قطعــة ارض طبيعتهــا فالحيــة  ,تنتمــي الــى قســم  03مجموعــة ملكيــة  45مســاحتها 03
هكتــار  42آر  50ســنتآر ,و حســب الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر اصفيــران الشــريف مشــيد عليهــا
بنايــة بطابــق ارضــي شــيدت مــن طــرف بلهوشــات خالــد و لكــن تــم تعريتهــا و نــزع كل مســتلزماتها و
هــي مغروســة بعــدة اشــجار مثمــرة تــم قلعهــا كذلــك  ,تقــع ببلديــة تكســتار  ,دائرتهــا محافظتهــا العقاريــة
بئــر قاصــد علــي  ,و المدنيــة عيــن تاغــروت و القضائيــة رأس الــوادي  ,وواليتهــا بــرج بوعريريــج.
اصــل الملكيــة  /بموجــب اإلجــراء االولــي لالشــهار ترقيــم نهائــي بالســجل العقــاري  ,تطبيقــا الحــكام المــادة
 14مــن المرســوم  63/76المــؤرخ فــي  25-03-1976المعــدل و المتمــم  ,تقييــد فــي 1998/01/03
حجــم  01تربيعــة 508
 تحديــد ثمــن العقــار  :يبقــى الســعر المــراد بــه للبيــع يخضــع للمزايــدة انطالقــا مــن الســعر االفتتاحــي بعــدانقــاص العشــر المقــدر ب /عشــرة مالييــن وثالثمائــة وســبعة وخمســون الــف وثمانمائــة و خمســة وســبعون
دينــار جزائــري ( 10.357.875.00دج) ويبــاع العقــار لمــن تقــدم بأعلــى عــرض.
اضافــة الــى الشــروط المذكــورة فــي قائمــة شــروط البيــع فــان الراســي عليــه المــزاد يدفــع حــال انعقــاد
الجلســة خمــس الثمــن و المصاريــف و الرســوم المســتحقة و يدفــع المبلــغ المتبقــي فــي اجــل ثمانيــة ايــام
بامانــة ضبــط المحكمة.ولمزيــد مــن المعلومــات او لالطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع االتصــال بالمكتــب
بالعنــوان المذكــور اعــاه او بامانــة ضبــط محكمــة راس الــوادي.
المحضر القضائي

 بطلب من المدعو  /بلهوشات التونسي بن عبد القادر العنوان  /بلدية تكستارضد  /ورثة بلهوشات عبد القادر بن لخضر
وهم  :بلهوشات الجزائري بن عبد القادر و من معه  -العنوان  //والية سطيف
تنفيــذا للحكــم الصــادر عــن محكمــة رأس الــوادي القســم العقــاري بتاريــخ 2019/07/10 :فهــرس رقــم  19/01769جــدول رقــم  19/00731المرفــق بشــهادة عــدم االســتئناف المؤرخــة
فــي  2019/12/26رقــم  19/975و شــهادة عــدم المعارضــة المؤرخــة فــي  2019/12/26رقــم
 , 19/975والممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي  2019/12/29رقــم . 2019/1192
بنــاء علــى قائمــة شــروط البيــع للعقــار المعيــن أدنــاه المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــواديبتاريــخ  2021/09/05 :تحــت رقــم /75 :م إ ق ش ب.21/
 بنــاء علــى اإلشــهاد الصــادر عــن اميــن الضبــط بمحكمــة رأس الــوادي بعــدم وجــود اعتــراضالمــؤرخ فــي .2021/09/28
 بنــاء علــى األمــر بتحديــد جلســة بيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة رأس الــواديالمــؤرخ فــي  2021/10/03 :تحــت رقم .21/1810
  -يعلــن االســتاذ لســعد محمــد عضــو الشــركة المدنيــة المهنيــة للمحضريــن القضائييــن لــدىاختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبنــا بحــي أول مــاي راس الــوادي  ,بانــه ســيتم
البيــع بالمــزاد العلنــي  /بقاعــة الجلســات بمقــر محكمــة رأس الــوادي يــوم  2022/07/13 :علــى
الســاعة الحاديــة عشــر صباحــا ,للعقــار المتمثــل فــي :
تعييــن العقــار  :قطعــة ارض شــاغرة طبيعتهــا فالحيــة  ,تنتمــي الــى قســم  03مجموعــة ملكيــة 89
مســاحتها  03هكتــار  55آر  62ســنتآر  ,تقــع ببلديــة تكســتار  ,دائرتهــا محافظتهــا العقاريــة بئــر
قاصــد علــي  ,و المدنيــة عيــن تاغــروت و القضائيــة رأس الــوادي  ,وواليتهــا بــرج بوعريريــج.
اصــل الملكيــة  /بموجــب اإلجــراء االولــي لالشــهار ترقيــم نهائــي بالســجل العقــاري  ,تطبيقــا الحــكام
المــادة  14مــن المرســوم  63/76المــؤرخ فــي  25-03-1976المعــدل و المتمــم  ,تقييــد فــي
 1998/01/03حجــم  01تربيعــة .515
 تحديــد ثمــن العقــار  :يبقــى الســعر المــراد بــه للبيــع يخضــع للمزايــدة انطالقــا مــن الســعر االفتتاحــيبعــد انقــاص العشــر المقــدر ب /عشــرة مالييــن وواحــد وثمانــون الــف وثمانمائــة وســبعة وعشــرون
دينــار جزائــري ( 10.081.827.00دج)
اضافــة الــى الشــروط المذكــورة فــي قائمــة شــروط البيــع فــان الراســي عليــه المــزاد يدفــع حــال انعقــادالجلســة خمــس الثمــن و المصاريــف و الرســوم المســتحقة و يدفــع المبلــغ المتبقــي فــي اجــل ثمانيــة
ايــام بامانــة ضبــط المحكمة.ولمزيــد مــن المعلومــات او لالطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع االتصــال
بالمكتــب بالعنــوان المذكــور اعــاه او بامانــة ضبــط محكمــة راس الــوادي.
المحضر القضائي

 بطلب من المدعوين  01- - /بوخاري عبد الوهاب بن البشير .العنوان  /عين ولمان والية سطيف  ،والمتخذ مكتبنا الكائن بحي أول ماي رأس الوادي موطنا مختار له.
باقي المدعين والمدعى عليهم /
بوخاري رزيقة بنت البشير ومن معها  ،بوخاري عبد الكريم ومن معه  ،العنوان راس الوادي
 تنفيــــذا للحكــم الصــادر عــن محكمــة راس الــوادي القســم العقــاري بتاريــخ  ، 17/04/2019:فهــرس رقــم : ، 01071/19جــدول رقــم  ، 00210/19 :المرفــق بالقــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الغرفــة العقاريــة
بتاريــخ  26/12/2019فهــرس رقــم  02081/19قضيــة رقــم  01143/19المرفــق شــهادة عــدم المعارضــة المؤرخــة فــي
 01/03/2020رقــم  412/20وطلــب شــهادة عــدم إعــادة القضيــة للجــدول بعــد صــدور قــرار عقــاري قضــى بعــدم االســتئناف
لبطــان االجــراءات المؤرخــة فــي  15/03/2020المؤشــر عليــه مــن طــرف رئيــس أمنــاء الضبــط بمجلــس قضــاء بــرج
بوعريريــج بتاريــخ  01/04/2020و الممهــور بالصيغـــــة التنفيذيــــــة مؤرخــة فــي  01/06/2020 :تحــت رقــم 289:
. 2020/
 بنــاء علــى قائمــة شــروط البيــع للعقــار المعيــن أدنــاه و المودعــة بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ30/09/2020 :تحــت رقـــــم /42 :إ ق ش ب. 2020 /
 بناء على اإلشهاد الصادر عن أمين الضبط بمحكمة رأس الوادي بعدم وجود اعتراض المؤرخ في . 28/10/2020 : بنــاء علــى األمــر بتحديــد جلســة بيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة رأس الــــوادي بتاريــخ 02/12/2020 : ،رقــم . 2059/20
 يعلــن األســتاذ لســعد محمــد عضــو الشــركة المدنيــة المهنيــة للمحضريــن القضائييــن لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرجبوعريريــج الكائــن مكتبنــا بحــي أول مــاي رأس الــوادي  ،بأنــه ســيتم البيــع بالمــزاد العلنــي /
بقاعة الجلسات بمقر محكمة رأس الـــوادي يوم 20/07/2022 :على الساعة الحادية عشر صباحا للعقار المتمثل في :
تعيين العقار :
قطعة أرض تنتمي الى قسم  22مجموعة ملكية  18مساحتها  21هكتار  68آر  12سنتآر.
 طبيعتها  :فالحية . عليها مجموعة من البنايات حسب الخبرة القضائية تتموقع على مساحة تقدر بحوالي  04هكتارات وتتمثل في مايلي : - 1بناية جديدة  R+0غير مكتملة  ،وبناية قديمة  ،ومرأب قديم عائدة لـ بوخاري عبد القادر بن الصالح
 - 2بناية جديدة  R+0غير مكتملة  ،وبناية قديمة ومرأب قديم عائدة لـ  /بوخاري عبد الكريم .
 - 3بناية جديدة  R+1غير مكتملة وبناية قديمة  ،.عائدة لـ  /بوخاري خيرة بنت الصالح زوجة صماري
 - 4بناية جديدة  R+0عائدة لـ  /بوخاري جمعة ارملة بوخاري موسى بن عبد العزيز .
 - 5بناية قديمة عائدة لـ  /بوخاري مداني بن عمر .
 - 6هيكل لبناية عائدة لـ  /بوخاري لخضر بن عبد العزيز .
 - 7بناية جديدة غير مكتملة  R+1غير مكتملة ومرأبين قديمين  ،عائدين لـ بوخاري الربيع بن الصالح .
 - 8بناية قديمة ومراب قديم عائدة لـ  /بوخاري محمد بن علي .
 - 9بناية جديدة  R+1غير مكتملة عائدة لـ  /بوخاري نور الدين بن علي .
 - 10بناية قديمة عائدة لـ بوخاري عبد العزيز .
 - 11هيكل مراب عائد لـ بوخاري عبد السالم .
تقع بالمكان المسمى تيطست بلدية رأس الوادي دائرة محافظتها العقارية والقضائية رأس الوادي وواليتها برج بوعريريج
 الســعر اإلفتتاحــي النطــاق المزايــدة بعــد إنتقــاص العشــر يقــدر بـــ /مائــة وواحــد وســبعون مليــون ومائتــان وإثنــان وخمســون ألــفوتســعمائة دينــار جزائــري (  171.252.900.00دج ) ويبــاع العقــار لمــن تقــدم بأعلــى عــرض .
 شــروط البيــع :إضافــة إلــى الشــروط المذكــورة فــي قائمــة شــروط البيــع فــإن الراســي عليــه المــزاد يدفــع حــال انعقــاد الجلســةخمــس الثمــن والمصاريــف والرســوم المســتحقة ،ويدفــع المبلــغ المتبقــي فــي أجــل أقصــاه ثمانيــة (  )08أيــام بأمانــة ضبــط المحكمــة.
 ولمزيــد مــن المعلومــات ولإلطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع االتصــال بمكتــب المحضــر القضائــي المذكــور أعــاه أو بكتابــةالضبــط لــدى محكمــة رأس الــوادي.

وصل تسجيل تصريح تأسيس منظمة نقابية
( القانون رقم  90-14المؤرخ في  09ذي القعدة عام
 1410الموافق لـ  02جوان سنة 1990
المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل و المتمم )
طبقــا ألحــكام القانــون رقــم  90-14المــؤرخ فــي  02جــوان ســنة ، 1990
المتعلــق بكيفيــات ممارســة الحــق النقابــي المعــدل و المتمــم تــم تســجيل لــدى
وزارة العمــل و التشــغيل و الضمــان االجتماعــي تصريــح تأســيس المنظمــة
النقابيــة التاليــة :
المسماة  :جمعية :النقابة الجزائرية لمدارس السياقة
الهدف  :الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية العضائها ،
المقر  :حي  200مسكن تساهمي عمارة  16بلدية برج بوعريريج
الرئيس :السيد مناري مزيان ،
تاريخ و مكان الميالد  11 :جانفي  1981ببرج بوعريريج
و تــم تســجيل المنظمــة النقابيــة المعنيــة تحــت الرقــم  147 :المــؤرخ فــي 19
فيفــري 2020
طبقا للقانون رقم  90-14المؤرخ في  02جوان  1990المذكور أعاله .
و يتوجــب علــى المنظمــة النقابيــة اســتيفاء شــكليات اإلشــهار فــي جريــدة يوميــة
وطنيــة إعالميــة علــى األقــل  ،علــى نفقتهــا ( المــادة  8مــن القانــون رقــم 90-
 14المذكــور أعــاه ).
تعتبــر المنظمــة النقابيــة مكونــة قانونــا بعــد ســتة ( )06أشــهر علــى األقــل
مــن الوجــود بعــد اســتالم هــذا الوصــل ( المــادة  34مــن القانــون 90-14
المذكــور أعــاه )
وزير العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي
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الموافق لـ  24ذو القعدة  1443هـ

إسالميات

العشر األوائل من ذي الحجة  ..كل ما تريد معرفته عنها
العشــر األوائــل مــن ذي الحجــة ..
n
هي األيام العَشر األولى منه ،و ُت َع ّد من أعظم
األزمنة واألوقات؛ فقــد ّ
فضلها هللا ،وأَفر َدها
عن
ّزها
ي
م
و
عن غيرها مــن األوقات،
َ
أوقاتٍ
أخرى بالعديد من الفضائل والميّزات؛ َشــحذاً
وســعياً إلى زيــادة األجور
للهمَــم والعزائمَ ،
ِ
والحَ ســنات؛ العشــر األوائل مــن ذي الحجة
 ،تجتمــع فيهــا أمّهات العبــادات؛ من صال ٍة،
وصيــام ،وحجٍّ  ،وغيرهــا ،وال يكون ذلك في
ٍ
غير العَشــر من أيّام السنة ،وقد بيّن العلماء
ّ
أن العشــر األوائل من ذي الحجة أفضل من
األيّــام العشــر األخيــرة من شــهر رمضان،
أمّا ليالي العشــر األخيرة من شــهر رمضان
فهي أفضل من ليالي العشــر األوائل من ذي
الحجة.
العشر األوائل من ذي الحجة  ..فضلها
قال الشــيخ عبد الحميد األطرش ،رئيس لجنة
ً
ســابقا ،إن صيام العشــر من
الفتوى باألزهر
ذي الحجة من أفضل األيام ،وأعظمها عند هللا
وفضل العبادة فيها عظيم.
وأضاف األطــرش لـ»صدى البلــد» ،أنه قد
جــاء في فضل قيامها مــا رواه الترمذي وابن
ماجة عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي
صلى هللا عليه وســلم قــال« :ما من أيام أحب
إلى هللا أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة،
يعــدل صيام كل يوم منها بصيام ســنة ،وقيام
كل ليلة منها بقيام ليلة القدر».
وتابــع :أن أهــل العلم اســتحبوا صيــام األيام
التسعة من ذي الحجة ،لما ورد في مسند أحمد
وســنن النســائي عن حفصة رضــي هللا عنها
قالت :أربع لم يكن يدعهن رسول هللا صلى هللا
عليه وســلم ،عاشــوراء ،والعشر ،وثالثة أيام
من كل شهر ،والركعتين قبل الغداة.
العشــر األوائــل مــن ذي الحجــة  ..ســبب
تسميتها
قــال الدكتور علي جمعــة ،مفتي الجمهورية
الســابق في فضل األيام العشر األول من ذي
الحجــة ،إن النبــي صلى هللا عليه وســلم قال
فيهــا :مــا من أيــام «العمل الصالــح فيهن»،
وفي روايــة البخاري« :فيها» « -أحب إلىهللا مــن هذه األيــام» ،وفي روايــة الترمذي:

«من هذه األيام العشــر» ،فحددها ،قالوا« :يا
رسول هللا ،وال الجهاد؟! قال« :وال الجهاد»،
رغــم أن أفضــل األعمال عنــد هللا عز وجل
الجهاد في سبيله عز وجل».
وأضــاف جمعة ،فــي خطبة مســجلة له على
صفحته الرســمية« :روي عن أم سلمة قالت:
كان النبي صلى هللا عليه وســلم يصوم  9أيام
مــن ذي الحجة وكان يفطــر يوم العيد وثالث
أيام التشــريق وكان يقول :ال صيام يوم العيد
أو فــي أيام التشــريق حتى وصلت إلى حرمة
صيــام هذه األيــام ،وفي حديــث آخر« :نهى
النبــي صلى هللا عليه وســلم عن صيام خمس
أيــام وهي يــوم عيــد الفطر ويــوم األضحى
وثالث أيام التشريق».
وتابع« :ســميت األيام العشر رغم أننا نصوم
 9أيــام فقــط ألن يــوم العيــد أو يــوم النحــر
يدخل في فضــل هذه األيام بكثرة الذكر وذبح
األضحية ،فأصبحــت  10أيام ،وصيام واحد

مــن تلك العشــر يعــدل صيام ســنة كما ورد
عــن الترمذي فــي حديث ســنده ضعيف ،إال
أن العلمــاء وأهــل الفضل أخــذوا به من باب
الحــث على عمل الخيــر والعبادة والطاعة هلل
عــز وجل ،وقيــام ليلة واحدة في هــذه الليالي
العشر يعدل قيام ليلة القدر».

قرآننا شفاؤنا

ۡ
َال عَ ۡشر ( )2وَ َّ
ٱلش ۡف ِع وَ ۡٱلوَ ۡت ِر
 nقال تعالى  :وَ ٱل َف ۡج ِر ( )1وَ لَي ٍ
ٖ
َ
ــر (َ )4ه ۡل فِي ٰ َذل َِك َقسَ ــم ٞلِّذِي حِ ۡج ٍر ()5
َس
( )3وَ ٱلَّ ۡي ِ
ــل إِذا ي ۡ ِ
أَلَ ۡ
ات ۡٱل ِعمَا ِد ( )7ٱلَّتِي لَ ۡم
ــم َت َر َك ۡي َف َفع ََل َرب َُّك ِبعَا ٍد ( )6إِ َر َم َذ ِ
ۡ
ۡ
ٰ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
َّ
َ
ُ
َ
ْ
ي ُۡخلق مِثلهَ ا فِي ٱل ِبل ِد ( )8وَ ثمُو َد ٱلذ َ
ٱلصخ َر ِبٱلوَ ا ِد
ِين جَ ابُوا َّ
ٰ
ۡ
( )9وَ ف ِۡرعَ ۡو َن ذِي ۡ َ
َ
َ
َ
ْ
ۡ
ٱل ۡو َتا ِد ( )10ٱلَّذ َ
ِين طغوا فِي ٱل ِبل ِد ()11
فأكثروا ِفيهَ ا ۡٱل َفسَ ا َد ()12

السنة منهاجنا

العشــر األوائــل مــن ذي الحجة هل يشــترط
تبييت النية قبل صيامها
قالــت دار اإلفتــاء المصريــة ،إن جمهــور
الفقهــاء ذهبوا إلى أنه ال يشــترط تبييت النية

من الليــل في صوم التطوع كـ صيام العشــر
من ذي الحجة ،بشرط أال يكون فعل ً
شيئا من
المفطــرات مــن أول طلوع الفجــر إلى وقت
إطالق نية الصوم.
واستشهدت «اإلفتاء» في إجابتها عن سؤال:
«هــل يجب تبييت النية فــي صوم التطوع؟»
ــن عَ ا ِئ َش َ
بمــا روي عَ ْ
ــة أُ ِّم ْالم ُْؤ ِم ِنيــنَ َر ِض َي
ال لِي َرسُ ُ
ــول هللاِ َصلَّى هللاُ
هللاُ عَ ْن َهــا َقالَ ْتَ :ق َ
ات يَوْ م «يَا عَ ا ِئ َش ُ
عَ لَيْــ ِه وآلــه َو َســلَّ َم َذ َ
ــة ،ه َْل
ٍ
َ
ــيءٌ؟» َقالَ ْت :يَا َرسُ ول هللاَِ ،ما ِع ْن َد َنا
ِع ْند َُك ْم َش ْ
ــيءٌَ ،ق َ
الَ :
«فإِنِّي َصا ِئ ٌم» أخرجه مسلم في
َش ْ
«صحيحه».
وقال الشيخ أحمد ممدوح ،مدير إدارة األبحاث
الشرعية بدار اإلفتاء المصرية ،إن نية صيام
النافلة أو التطوع يمكن إنشــاؤها حتى دخول
وقت الظهر من يومها ما لم يكن أتى بمفسدات
للصوم ،وهذا شأن صيام النافلة عامة ،بخالف
صيــام الفريضة الذي يجب أن تكون نيته قبل
الفجر.
العشر األوائل من ذي الحجة  ..أحب األعمال
فيها
قالــت دار اإلفتاء المصرية ،إن فضل العشــر
األول من ذي الحجة عظيم ،حثنا رســول هللا
–صلى هللا عليه وســلم -علــى اغتنامها ،ف َع ْن
صلَّى
َّاس رضي هللا عنهما عَ ْن النَّ ِب ِّي َ
ْــن عَ ب ٍ
اب ِ

َّ
للاُ عَ لَي ِْــه َو َس َّــل َمأنَّ ُه َق َ
ال« : َما ْال َع َم ُــل ِفي أي ٍَّام
ْ
ُ
َ
َ
ْأف َضــل ِم ْن َها ِفي َه ِذ ِه» قالــواَ « :و َال ال ِج َها ُد؟»
ــالَ « :وال ْالج َهــا ُدَّ ،
َق َ
اطرُ
إال َرجُ ٌل َخ َ
ــر َج ي َُخ ِ
ِ
َ
ِب َن ْف ِس ِه َو َمالِ ِه َفل ْم يَرْ ِجعْ ِب َش ْي ٍء»[رواه البخاري.
وأوضحت «اإلفتاء» في فتوى سابقة لها ،أن
هناك تســعة أعمال مستحبة في العشر من ذي
الحجة لكــي نفوز بفضلها ،وهــي ً
أول :كثرة
الذكــر ،حيث يســتحب اإلكثار مــن الذكر في
العشــر من ذي الحجة ،مُستشــهدة بما قال هللا
ات)
تعالىَ ( :وي َْذ ُكرُ وا اسْ ــ َم للاَّ ِ ِفي أَي ٍَّام َمعْلُو َم ٍ
اآلية  28من ســورة الحج ،وثانيهــا :التهليل
والتكبيــر والتحميــد ،لقول النبــي -صلى هللا
ْ َ
َّــام أَعْ َظ ُم ِع ْن َد للاَّ ِ َو َل
َعليه وســلمَ «ْ :-ما ِمن أي ٍ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
يه َّن ِم ْن َه ِذ ِه اليَّ ِام ال َعش ِر
أ َح ُّب إِل ْي ِه ِمنَ ال َع َم ِل ِف ِ
ْ
َْ
َّ
َّ
َّ
ير َوالتحْ ِمي ِد»
يه َّن ِمنَ الت ْهلِ ِ
َفأك ِثــرُ وا ِف ِ
يل َوالتك ِب ِ
رواه اإلمام أحمد.
وأضافت أن ثالثها الصوم ،ويُســن صوم أول
تســعة أيــام من ذي الحجة ،وكان رســول هللا
صلى هللا عليه وسلم -يصوم تسع ذي الحجةويوم عاشــوراء وثالثة أيام من كل شهر أول
اثنيــن مــن الشــهر والخميس ،فيمــا رواه أبو
داود ،ورابعًا أنه يُستحب لمن أراد أن يُضحي
أال يأخذ ً
شــيئا من شــعره أو أظفاره ،وخامسً ا
َّ
ُ
للاَّ
صلىصيام يوم عرفة ،حيث قال َرسُ ول ِ َ
«صيَا ُم يَوْ ِم عَ َر َف َة أَحْ َت ِس ُــب
للاَّ ُ عَ لَ ْي ِه َو َس َّــل َمِ :-
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
عَ لَى للاَّ ِ أَ ْن ي َُك ِّف َر السَّ َــنة ال ِتي قبْل ُه َوالسَّ َنة ال ِتي
َب ْع َدهُ» رواه مسلم.
وتابعت :سادسً ــا الدعاء يوم عرفة ،مُســتندة
صلَّــى َّللاُ عَ لَ ْي ِه َو َســلَّ َمَ -ق َ
ال:
لمــا قــال النَّ ِب َّي َ
َ
«أفضــل ال ُّدعَ ا ِء ُدعَ ــا ُء يَوْ ِم عَ َر َفــة ،وأفضل
للاُ
َمــا ُق ْل ُت أَ َنــا َوالنَّبيُّونَ ِم ْن َق ْبلِــيَ :ل إلَ َه إ َّل َّ
ِ
ِ ِ
َوحْ َد ُه َل َشر َ
يك لَ ُه» موطأ مالك ،وسابعًا لبس
ِ
الثياب الحسن يوم العيد ،فقد ورد في مستدرك
الحاكم ،عن الحسن بن علي -رضي هللا تعالى
عنهمــا -قــال« :أمرنا رســول هللا -صلى هللا
عليه وســلم -فــي العيدين أن نلبــس أجود ما
نجد ،وأن نتطيــب بأجود ما نجد وأن نُضحي
بأثمن ما نجد».
وواصلــت :ثام ًنا ذبح األضحية ،فقال رســول
هللا -صلى هللا عليه وســلم« :-مــا َ
آدمي
عمل ٌّ
َّ
حــر ُّ
إهراق
أحب إلى هللاِ من
مــن ٍ
ِ
عمل يو َم الن ِ
ال َّدم ،إنَّ ُه ليأتي يو َم القيام ِة ُ
ارها
وأشــع
رونها
بق
َ
ِ
ِ
وأظال ِفهــا -أي :فتوضع في ميزانهَّ -
وإن ال َّد َم
ليقــ ُع مــن هللاِ بمكان َ
األرض
قبل أن يقــ َع من
ٍ
ِ
فطيبُــوا بهــا نفسً ــا» رواه الترمذي ،تاســعًا:
الحفاظ على نظافة األماكن العامة والطرق.

 nقال الرسول صلى هللا عليه وسلم « :ما من أيام أحب
إلى هللا أن يتعبد له فيها من عشــر ذي الحجة ،يعدل صيام
كل يــوم منهــا بصيام ســنة ،وقيام كل ليلة منهــا بقيام ليلة
القدر ».رواه البخاري

مفاهيم إسالمية

 nالفجــر :قــال أبــن منظــور فــي لســان العرب لفجــر :ضوء
الصباح ،وهو حمرة الشــمس في ســواد الليل،والفجر شرعا:قال
النبــي صلى هللا عليه وســلم» الفحر فجران ،فجــر يقال له :ذنب
الســرحان وهــو الكاذب يذهــب طوال ،وال يذهب عرضــا ،والفحر
اآلخر يذهب عرضا ،وال يذهب طوال» صححه األلباني.

حكم وأقوال

 nإن ظلم األزواج لألزواج أعرق اإلفساد و أعجل في
اإلهالك من ظلم األمير للرعية.

دعاء اليوم

تفقه في دينك

محظورات اإلحرام في الحج والعمرة ..

يجمــع العلمــاء إن محظورات اإلحرام هي األشــياء التي يحرم على المســلم أو
المســلمة فعلها أثناء إحرامه ،وإذا فعلها وجب عليه التوبة والكفارة عن بعضها،
كل فعل بما يناسبه من الكفارة ،وهذه المحرمات منها:
ً
ً
محيطا بالجســم أو ببعض
أول :يحــرم علــى الرجل لبس المخيط وكل ما نســج
األعضــاء ،كالجــوارب ،ويحرم عليه وضع غطاء على الــرأس وتغطية وجهه
ولبس حذاء يبلغ الكعبين.
ثانيــا :ما يحرم على المرأة :ســتر الوجه بســتر يالمس البشــرة ولبس قفازين،
وتلبس سوى ذلك لباسها العادي.
ثالثا :يحرم على الرجال والنساء التطيب وأي شيء فيه طيب ،وإزالة الشعر من

الرأس ومن أي موضع في الجســم ،واســتعمال الدهن الملين للشعر والجسم ولو
غيــر مطيــب ،وتقليم األظفار ،والصيد ،والجماع ودواعيــه المهيئة له ،والرفث
«أي :المحادثة بشأنه» وليجتنب المحرمون الفسوق ،أي مخالفة أحكام الشريعة
وكذلك الجدال بالباطل.

اللهم إني أسألك بفضلك وعظمتك وجاللك
وهيبتك وجبروتك وقوتك وبأسمائك الحسنى
وصفاتك العلى أن تفرج عنا ما نحن فيه وأن تقدر لنا
الخير فيما نريده وننويه  ..وأن ترزقنا من رزقك وأن
تظلنا بظلك يوم ال ظل إال ظلك.
إعداد  :إيناس شروانة

الخميس  23جوان  2022م
الموافق لـ  24ذو القعدة  1443هـ

عين على التكنولوجيا

تأسيس مجموعة معايير مفتوحة لميتافيرس..
ضمنهما مايكروسوفت وميتا

 nشــكلت مايكروسوفت وإيبك
جيمز وميتا و 33شــركة ومنظمة
أخــرى مجموعــة معاييــر لتقنية
«ميتافيرس» ،مــن المفترض أن
يعــزز منتدى معاييــر ميتافيرس
معاييــر مفتوحة وقابلة للتشــغيل
البيني للواقع المعزز واالفت راضي

والتقنيــة الجغ رافيــة المكانيــة
والتقنية ثالثية األبعاد.
ً
وفق ــا لبيــان صحفــي ســيركز
منتــدى معايير ميتافيــرس على
«المشاريع الواقعية والقائمة على
العمــل» مثــل أدوات الهاكاثــون
والنمــاذج األولية لدعــم المعايير

المشتركة.
كمــا أنهــا مهتمــة بتطويــر
«مصطلحات متســقة» للمساحة
 حيــث ال يســتطيع العديــد مــنالالعبيــن االتفــاق حتــى علــى
ماهيــة «ميتافيــرس» ،باإلضافة
إلــى الشــركات األخــرى ،يشــمل
األعضــاء المؤسســون للمجموعة
كيانات رئيسية سابقة للميتافيرس
مثــل World Wide Web
 )Consortium (W3Cونفيديا
وكوالكوم وSony Interactive
و،Unity
Entertainment
باإلضافة إلــى كيانات أحدث مثل
 ،Lamina1وهي شــركة ناشــئة
لمدفوعات بلوك تشــين شارك في
تأسيســها مؤلف Snow Crash
نيل ستيفنسون.
ومع ذلك فإنه يفتقد بعض األسماء
الكبيرة ،كما يشــير Nick Statt
مــن  ،Protocolليــس هنــاك ما
يشير إلى أن آبل تعمل على تقنية
 VRو  .ARكمــا أن  Nianticو

 ،Robloxاللتيــن خطتا خطوات
مبكــرة في مزج األلعــاب والعوالم
االفت راضية غائبة بشكل ملحوظ،
قــد ينتهــي األمــر بمزيــد مــن
األعضــاء لالنضمام بعــد أن تبدأ
المجموعــة عملهــا؛ وتتوقع عقد
اجتماعاتها األولى في عام 2022
حسبما نقلت ذا فيرج.
تقول المجموعة في بيان صحفي:
«ذكر قــادة الصناعة أن إمكانات
ميتافيــرس ســتتحقق على أفضل
وجــه إذا تــم بناؤهــا على أســاس
معاييــر مفتوحــة»« ،إن بنــاء
ميتافيــرس مفتــوح وشــامل على
نطاق واســع يتطلب مجموعة من
معايير التشغيل البيني المفتوح».
يعــد مصطلــح «ميتافيــرس»
ً
شــامال للعوالــم
مصطلحً ــا
االفت راضيــة VR ،و ،ARوالعديد
من الحقــول الفرعية لديها بالفعل
هيئات معايير ،وقد انضم بعضها
إلــى منتــدى Metaverse
.Standards

العلماء يخططون لمكافحة تغيّر المناخ بإنشاء درع بين األرض والشمس
 nيتســبب تغيــر المناخ فــي حدوث حاالت
جفاف متكررة وشــديدة ،وعواصف ،وموجات
حر ،وارتفاع مســتويات سطح البحر ،وذوبان
األنهار الجليدية ،وإليقاف هذا الدمار ،يقترح
باحثــو معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيا
«فقاعات الفضاء» لحماية األرض من أشعة
الشمس لمكافحة الدمار ،وهو عبرة عن درع
بين األرض والشمس.
ووفقــا لمــا ذكرتــه صحيفــة «ديلــى ميــل»
البريطانيــة ،ســتتميز فكــرة الهندســة
الجيولوجية هذه بفقاعات قابلة للنفخ ،منظمة
بشــكل دائــري بحجــم الب رازيل ،والتي ســتقع
بين األرض والشــمس ،مما يمنع اإلشــعاع من
ضرب كوكبنا.
وقــال العلمــاء« ،نعتقــد أن تضخيــم كــرات
األغشــية الرقيقة مباشــرة في الفضاء من مادة

منصهــرة متجانســة  -مثل الســيليكون يمكن
أن يوفر التباين في السُ ــمك الذي يكســر ً
طيف ا
موج يًا أوسع».
وعلــى الرغم من أن هذا الــدرع يمكن أن يقلل
من كمية اإلشــعاع التــي تضرب األرض ،فإن
المشــاركين فــي العمــل يؤكــدون أن االبتكار
مصمــم لتكملة الجهود الحالية لمكافحة تغير
المناخ وليس استبدالها.
كــم أنه ً
وفق ا للفريق في مختبر Senseable
 City Labالتابــع لمعهــد ماساتشوســتس
للتكنولوجيا ،تــم اختبار الفقاعات في ظروف
الفضــاء الخارجي التــي يعتقــدون أنه يمكن
استخدامها يو ًم ا ما لتحريف اإلشعاع الشمسي.
وقال الفريق البحثي« ،الحلول المعتمدة على
الفضاء ســتكون أكثر أما ًن ا ،فإذا قمنا بتحويل
 1.8%مــن اإلشــعاع الشمســي الســاقط قبل

أن يضــرب كوكبنا ،فيمكننا عكــس االحت رار
العالمي اليوم بشكل كامل».
ويتم وضع الدرع العمالق عند نقطة الج رانج،
المنطقــة الواقعة بين األرض والشــمس ،حيث
يوجــد تلســكوب جيمس ويــب ،والــذي يقول
الفريق إنــه المكان المثالي اللتقاط اإلشــعاع
قبل أن يضرب كوكبنا.
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سباق غريب بين األقمار الصناعية
األمريكية والصينية في مدار األرض

 nلفتــت منــاورة قام بهــا القمر
الصناعــي األمريكــي USA 270
بعد وصــول القمريــن الصناعيين
الصينييــن « شــيان « -12-01
و»شــيان –  »02 – 12إلــى مدار
األرض فــي ديســمبر عــام 2021
انتباه الخبراء.
وقــال الخبيــر الروســي ،كيريــل
رازميســلوفيتش ،نقــا عــن شــركة
الروســية
COMSPOC
المتخصصــة فــي م راقبــة الفضاء
القريــب« :توجه القمــر الصناعي
األمريكي نحو القمرين الصينيين،
لكنهمــا قاما بمنــاورة مضادة فغي را
مســاريهما .وعنــد ذلك فــإن القمر
الصناعــي «شــيان – »02 – 12
اتخــذ موقفــا بيــن الشــمس والقمر
الصناعي األمريكي ،ما منع األخير
من م راقبته وسمح له برصد الجانب
المضيء لـ .»USA 270
يذكــر أن  USA 270هــو قمــر

صناعــي أمريكي تابع لالســتطالع
العسكري تم إطالقه عام  2016مع
القمــر الصناعي العســكري اآلخر
 .USA 271وقبــل ذلــك أطلقــت
الواليات المتحدة عام  2014قمرين
صناعيين من هذا النوع.
وتعتبــر األجهــزة الفضائية األربعة
المذكــورة «أقمــا را مفتّ شــة» وهي
تخصــص للتجســس علــى أقمــار
صناعيــة أخــرى وبمقدورها تغيير
مواصفات مسارها.
أمــا القمرين الصناعيين « شــيان
 « -12-01و»شــيان – »02 – 12
فأطلقــت عليهمــا الصيــن تســمية
األجهــزة الفضائيــة التجريبية التي
تســتخدم لد راســة الفضــاء الكوني
والتكنولوجيــات ،مــا يعنــي أنهــا
تخصــص أيضــا للتجســس علــى
أجهــزة فضائية أخــرى وبإمكانهما
أيضا تغيير المدار.
روسيسكايا غازيتا

بيالروس تقدم لـ "روس كوسموس" 29
مرشحا للقيام برحلة فضائية

«تيك توك» ينقذ نفسه من عقوبات االتحاد األوروبي؟

 nكشــف المنظمــون فــي االتحــاد األوروبي
أن تطبيــق  TikTokالصيني لمشــاركة مقاطع
الفيديــو القصيــرة وافــق علــى تعزيــز حقوق
المســتخدمين فــي االتحــاد األوروبــي ،لتفادي
العقوبــات المحتملة في قضية أثارتها شــكاوى
متعددة من مجموعات المستهلكين في الكتلة.
وقالــت منظمة المســتهلك األوروبية ()BEUC

فــي شــكواها لعــام  2021إن  ،TikTokالتــي
شــهدت نم وًا ســري ًع ا في جميع أنحــاء العالم ،ال
ســيما بين الم راهقين ،فشــلت في حماية األطفال
من اإلعالنات المخفية والمحتوى غير المناسب.
وقــال المســؤول التنفيذي في االتحــاد األوروبي
ً
الحق ا مناقشات مع المفوضية
إن الشــركة أجرت
األوروبيــة والشــبكة الوطنيــة لهيئــات حمايــة
المستهلك في محاولة لحل المخاوف ووافقت اآلن
على عدد من التغيي رات.
ويتضمــن ذلــك إدخــال خيــار إضافــي يســمح
للمســتخدمين باإلبالغ بســهولة عــن اإلعالنات
التــي قــد تشــجع األطفال على شــراء الســلع أو
الخدمــات أو إقنــاع والديهم أو غيرهم بشــرائها
لهم ،ولن يُسمح للمحتوى ذي العالمات التجارية
بالترويــج لمنتجات وخدمات غيــر مالئمة .من
بين االلت زامات األخرى ،ســتوضح الشركة كيفية

الحصــول علــى مكافآت من نظامها األساســي،
وســيتم تمييز اإلعالنــات المدفوعة فــي مقاطع
الفيديو بشكل أكثر وضوحً ا.
وقال ديدييه رايندرز ،رئيس هيئة العدل في بيان:
«جميــع منصات وســائل التواصــل االجتماعي
مطالبــة باللعــب ً
وفق ــا للقواعــد والتأكــد من أن
المســتهلكين يمكنهــم التعــرف بســهولة علــى
المحتــوى التجــاري ،بما في ذلــك عندما يروج
لها المؤثرون» ،وقال  TikTokإنه سيستمر في
تحسين مي زاتها.
وقالــت أورســوال باشــل ،نائبــة المديــر العام لـ
 BEUCفــي بيــان« :ال يــزال تأثيــر مثــل هذه
االلت زامات على المســتهلكين غير مؤكد إلى حد
كبيــر .على الرغم من أكثر مــن عام من الحوار
مــع  ،TikTokفــإن التحقيق مغلــق اآلنً ،
تارك ا
المخاوف الكبيرة التي أثارناها دون معالجة».

البنتاجون يخطط إلنتاج صهريج طائر يشحن الدرونات بالليزر
 nنشــرت إدارة المشــاريع المســتقبلية
التابعــة لــوزارة الدفــاع األمريكيــة شــروطا
رســمية موجهــة إلــى الصناعــة األمريكيــة
بشــأن إنتــاج صهريج طائر بمقدوره شــحن
بطاريات المسيرات السلكيا.
وأفــادت بذلــك صحيفــة The Drive
اإللكترونية التي قالت إن الشــركات يمكن أن
تقــدم اقت راحاتها بهذا الشــأن إلــى 11جويلية
المقبل.
ووفقا لما ذكره موقع « ،»RTتقضي الشروط،
بأن تُ كلّ ف شركة مختارة ستوقع معها االتفاقية

بإنتــاج جهــاز ليــزر بقــوة  100كيلــوواط
ســيركب مع وحدة ضبط الح رارة تحت جناحي
الصهريج الطائر.
يذكــر أن البنتاجــون ينــوي أن يــزود بمثــل
هــذه األجهــزة الليزريــة الخاصــة بشــحن
بطاريــات الدرونــات طائ رات يْــه KC-135
 Stratotankerو.KC-46 Pegasus
جديــر بالذكــر أن شــركة «لوكهيــد مارتــن»
األمريكية كانت قد قدمت في سبتمبر الماضي
مشــروعا لصهريج طائر مــن ط راز LMXT
قــد يزوّد بأجهزة الليزر لينافس طائرة التزويد

بالوقود جوا  Boeing KC-46التي قد دخلت
الخدمة في سالح الجو األمريكي.

 nاقترحــت أكاديميــة العلــوم
البيالروســية علــى مؤسســة
«روس كوســموس» الفضائيــة
الروسية  29مرشــحا بيالروسيا
للقيــام برحلــة فضائيــة إلــى
المحطة الفضائية الدولية.
جاء ذلك في بيان نشــرته الثالثاء
 21يونيــو «روس كوســموس».
وقال البيان الذي نشرته على «قناة
«تليغ رام» التابعة لها« :أرســلت
أكاديمية العلوم البيالروســية في
 14جــوان قائمــة بـ  29مرشــحا
بيالروســيا للقيــام برحلة فضائية
إلى المحطة الفضائية الدولية».
وقــال ناطــق باســم «روس
كوســموس» إن خطــوات الحقــة
ســتدرس علــى هامــش معــرض
«األمــن القومــي ،بيــاروس –

 »2022لصناعــة األمــن والــذي
سيقام قريبا في عاصمة بيالروس
مدينة مينسك.
يذكــر أن الرئيــس الروســي
فالديميــر بوتيــن كلــف فــي 12
أبريل الماضي مدير عام مؤسسة
«روس كوســموس» الفضائيــة
الروســية ،دميتــري روغوزيــن
بتنظيــم رحلــة فضائيــة ســيقوم
بهــا رائــد بيلوروســي علــى متن
مركبــة فضائيــة روســية مأهولة
إلى المحطــة الفضائيــة الدولية،
وطلبــت «روس كوســموس» من
الجانــب البيالروســي أن يقــدم
المرشحين قبل  15يونيو الجاري،
مــع العلــم أن الرحلــة الفضائيــة
يجب أن تتحقق الخريف المقبل.
تاس
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يف رحاب العلم واإلميان

أول طبيب جزائري حائز على الدكتوراه محمد الصغير بن العربي
 nيعد ولد بن العربي أول طبيب
جزائري في القرن التاســع عشــر،
أجحفــه التاريخ وكتب عنه الشــيخ
عبد الرحمــان الجياللي فــي كتابه
«تاريخ الجزائر العام».
ولــد بــن العربــي «بلعربــاي»
بشرشــال فــي  ،1850حفــظ مــا
تيســر من القرآن الكريم ،وقد تمكن
والده من تسجيل أبنائه في المدرسة
الفرنســية ،وســهر علــى إتمــام
دراســتهم ،فألتحق بمدرسة نابليون
الثالث ،وأكمل دراســته الثانوية في
العاصمــة ،عُ ــرف بذكائــه وفطنته
وتميّــز بين أقرانه ،فاختار دراســة
الطــب مشــوارا له ،والتحــق بكلية
الطــب بجامعــة الجزائر ،ثــم انتقل
إلتمام دراسته في باريس.
محافظا على قيمه الوطنية بامتياز،
عرف بتواضعه وتمســكه بعروبته
وإســامه وتميّــز بلباســه التقليدي،
وقــد قال فيه الشــيخ عبــد الرحمان
الجياللــي «كثيــرا ما رأينــا علماء
الغرب يعجبون حين يرون شخصه،
وهو فــي هيئتــه وزيــه الجزائري
العربي التقليدي المتواضع ،بقلنسوة
وعمامــة وبرنــس وعبــاءة ،وتارة
يرتــدي الكبُّــوت وينتعــل الخف أو
البلغة» .كان يجيد عدة لغات أجنبية
والتينيــة ،وإلــى جانــب تفوّقــه في
الدراســة أقام عالقات اجتماعية مع
الكثير مــن الشــخصيات والمثقفين

والــذي كان فــي مقدمتهــم الكاتــب
المشــهور «فكتــور هيڤــو» ،الذي
يقول بدوره صراحــة أن «الوضع
االجتماعــي مــن مرافقــة محمــد
متأبطا ذراعه في شــوارع باريس،
جعلني أتشــرف بمرافقة هذا الشاب
المســلم ،..وأبدى بعض الصحافيين
تعجبهــم من ذلــك ،رد عليهم :أنني
تعلمــت منــه مــا لــم تعلمنــي إيــاه
المدرســة الفرنســية» ،وكذلك فإن
محمــد كان معجــب كثيــرا بهيجو،
وتأثــر بــه كثيــرا ،قــدم أطروحته
هنــاك بعنوان« :أقصــى أمد للحمل
واألمراض المنتشرة في بالد البحر
األبيض المتوســط» في  16جويلية
 1884لنيل شــهادته العليا ،وكللت
بالنجــاح بتقديــر «ممتــاز» ،عقب
رئيــس لجنــة المناقشــة بقوله «ها
نحــن أرجعنا لكــم ما اســتلفناه من
علــوم عــن أجــدادك ،»..وحضر
المناقشــة «هيجــو» وأثنــى علــى
ما جــاء فيهــا وهنأه بالنجــاح الذي
اســتحقه ،وترجمها بعد ذلك األستاذ
علي بوشوشــة فــي  1891بعنوان
«الطــب العربي بعمالــة الجزائر»
طبعــت ونشــرت فــي نفس الســنة
بتونــس ،ونشــرتها بعد ذلــك مجلة
الجراحة والطب الصادرة بباريس،
كمــا عُ ــرض عليــه مــن الهيئــة
المختصــة االنضمام إلــى المجلس
الطبي الفرنســي ،لكنه فضل العودة

إستراحة
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هل تعلم
* أن أطول الحشرات عمراً من فصيلة
الخنافس تحمل اسم ـ الخنفساء الرائعة ـ إذ
تحولها من طور اليرقة إلى طور العذراء فقط
 47سنة كاملة.
*أن في جسم اإلنسان أكثر من مليوني غدة عرقية تفرز كمية من العرق
تتراوح ما بين نصف لتر إلى لتر ونصف كل  24ساعة بال توقف صيفاً
وشتاءً مع المجهود والحركة ومع ارتفاع درجة الحرارة.
أن
يحتاج إلى

حدث يف مثل
هذا اليوم

إلى وطنه.
بعــد رجوعه مارس مباشــرة مهنته
في المدن الســاحلية منها بوركيكة،
أحمــر العيــن ،العفــرون ،بالبليدة،
ومنهــا دخــل إلى العاصمــة ،حيث
اســتقبل في احتــرام الكبار وبحفاوة
كبيــرة ،زاول مهنتــه فــي عيادتــه
الخاصة بالزوج عيون ،حيث حوّل
جزء مــن منزله إلى حديقة وغرس
فيهــا األعشــاب والنباتــات الطبية
التي اســتعملها في اســتخراج مواد
صيدالنية ،اســتعملها في ممارساته
الطبيــة فــي كل ربــوع الجزائــر،

وتفانى في ذلك ،فقد عُ رف بمساعدته
للنــاس وعالجهــم بالمجــان وقيامه
بعمليــات جراحية للجهاز العصبي،
وعــرف أيضا بكثرة ســفره وتنقله،
فكان يقــدم خدمات جليلــة للمجتمع
الجزائــري ،هنــاك خــاض غمــار
السياسة ولم يتخل عن مهنة الطب،
حيث انتخب سنة  1888عضوا في
المجلس البلدي باإلجماع.
التحــق بالرفيــق األعلــى يــوم 20
أكتوبــر  ،1939عــن عمــر يناهز
 89ســنة ،ودفن في مقبرة القطار،
في ميزان حسناته ،رحمه هللا.

مع الفالسفة

 - 1532ملك إنجلترا هنري الثامن وملك فرنسا
فرانسوا األول يوقعان معاهدة سرية ضد إمبراطور
اإلمبراطورية الرومانية المقدسة وملك إسبانيا كارلوس
الخامس.
 - 1724التوقيع على اتفاقية إستانبول بين الدولة العثمانية
واإلمبراطورية الروسية ضد الدولة الصفوية.
 - 1941ألمانيا النازية تبدأ بغزو االتحاد السوفيتي وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية
الثانية.
 - 1972وصول األسير السوري نزيه أبو صالح إلى سوريا بعد أن تمكن من الفرار من
معتقل الصرفند قرب تل أبيب مع أسيرين فلسطينيين بحفر نفق تحته.
 - 1985انفجار طائرة الطيران الهندي على ارتفاع  31000قدم قبالة السواحل
األيرلندية ومقتل جميع الركاب المقدر عددهم بحوالي  329راكب.
 - 1986انعقاد مؤتمر دولي في باريس لمكافحة مرض اإليدز.
 - 1989إلغاء منصب رئيس الوزراء في إيران.
 - 1990مولدوفا تعلن استقاللها عن االتحاد السوفيتي.

نكتة اليوم
تقدم أحدهم مرات عديدة لخطبة فتاة أحالمه،
لكن والدها كان يرفض في كل مرة إلى أن مل
عناده فوافق أخيرا قبل أن يتوفاه األجل بأيام قليلة
ومنذ ذلك اليوم لم يتوقف العريس عن الترحم عليه
صباحا ومساء قائال« :هللا يرحمك حمايا العزيز
كنت تعلم ما هو خير لي منذ البداية».

أقوال مأثورة

صاحب «ثورة يف الثورة» رجييس ديربيه

 nجول ريجيس دوبريه (من مواليد  2سبتمبر
 )1940هــو فيلســوف فرنســي ،وصحفــي،
ومســؤول حكومي ســابق ،وأكاديمي .معروف
بنظريته في الميديولوجيا ،وهي نظرية نقدية في
انتقال المعنى الثقافي في المجتمع البشري على
المــدى البعيــد ،وبارتباطه بالثوري الماركســي
تشــي غيفارا فــي بوليفيــا خالل عــام ،1967
وبدعمه لرئاســة سلفادور أليندي في تشيلي في
أوائل الســبعينيات من القرن العشرين .عاد إلى

فرنســا خالل عام  1973وشغل فيما بعد العديد
من المناصب الرسمية داخل الحكومة الفرنسية.
وُلــد ريجيــس دوبريه فــي باريــس ،ودرس في
المدرســة العليا لألســاتذة وعلمه لوي ألتوســير.
ظهر بشخصيته في سينما الواقع في فيلم «وقائع
للمخرجين جان روش وإدغار موران
الصيف»
َ
ً
ً
مشــاركا في
«أســتاذا
في عــام  .1960أصبح
الفلسفة» خالل عام .1965
ً
أســتاذا للفلســفة
خــال أواخر الســتينيات عمل
ً
شــريكا
فــي جامعــة هافانا فــي كوبــا ،وأصبح
لتشــي جيفــارا في بوليفيــا .كتب كتــاب «ثورة
فــي الثــورة» ،الــذي حلــل العقائــد التكتيكيــة
واالســتراتيجية الســائدة آنــذاك بيــن الحــركات
االشــتراكية المتشددة في أمريكا الالتينية ،وكتب
كتيبًا لحــرب العصابات الذي اســتكمل فيه دليل
جيفــارا الخــاص بالموضــوع .نُ ِشــر مــن قبــل
ماســبيرو فــي باريس خالل عــام  ،1967وفي
نفس العــام في نيويورك (برس ريفيو الشــهرية
وغروف برس) ومونتيفيديو (ســاندينو) وميالنو
(فيلترينيلي) وميونيخ (تريكونت).
ُق ِبض على جيفارا في بوليفيا في أكتوبر ،1967

وفــي  20أفريــل ُ 1967ق ِبض على دوبريه في
بلــدة مويوبامبا الصغيرة فــي بوليفيا .حكم على
دوبريــه في  17نوفمبر بالســجن لمدة  30عامًا
بعــد إدانته لمشــاركته في حــرب العصابات مع
غيفــارا .أطلق ســراحه خالل عــام  1970بعد
حملة دولية إلطالق ســراحه ،شــملت مناشدات
من جان بول ســارتر ،وأندريه مالرو ،والجنرال
تشــارل دي غــول ،والبابا بولس الســادس .لجأ
إلى تشــيلي ،حيث كتب «الثورة التشــيلية» عام
 1972بعــد مقابالت مع ســلفادور أليندي .عاد
دوبريــه إلى فرنســا خــال عــام  1973عقب
االنقالب الذي قام به أوغستو بينوشيه في تشيلي.
أصبــح مستشــارً ا رســميًا للرئيس في الشــؤون
الخارجيــة بعد انتخاب فرانســوا ميتران رئيسً ــا
لفرنســا فــي عــام  .1981بهذه الصفــة وضع
سياسة تهدف إلى زيادة حرية تصرف فرنسا في
العالــم ،وتقليل االعتماد علــى الواليات المتحدة،
وتعزيز التقارب مع المستعمرات السابقة« .
نشــر مذكــرات عــن حياته فــي عــام ،1996
تُرجمت إلى اإلنجليزية باســم «ريجيس دوبريه،
الحمد هلل ربنا» (دار فرسو.)2007 ،

قصص وطرائف
الطوفان
 nســمع أعرابــي أبا المكنــون النحوي في حلقته وهو يقول في دعاء االستســقاء:
اللهم ربنا وإلهنا وموالنا ،صل على محمد نبينا ،اللهم ومن أراد بنا ســوءا فأحط به
كإحاطة القالئد على ترائب الوالئد ،ثم أرسخه على هامته كرسوخ السجيل على هام
أصحاب الفيل ،اللهم اســقنا غيثا مغيثا سريعا ،مجلجال مسحنفرا ،هزجا شحا ثجاجا،
طبقا غدقا متغنجرا .فقال األعرابي :يا خليفة نوح ،هذا الطوفان ورب الكعبة! دعني
آوي إلى جبل يعصمني من الماء.

كلما ازددت معرفة اتسعت أمامي مساحة جهلي

حمزة شحاتة

أمثال شعبية
الشــفوي
يزخــر القامــوس
ّ
الجزائري بمئــات األمثــال
الشعبية ،التي ال يعرف أحد
أليــة فتــرة تعــودّ ،
لكن
ورغم ّأنهــا ضاربة في
عمق التاريخ إال أنها ال
تــزال صالحة لكل
زمان ومكان.

الحطابة"
"ريب يخلف عىل الغابة وما يخلفش عىل ّ

يضرب هذا المثل في الشخص الذي يستغل غيره ويظن نفسه
أنه الرابح وينسى بأن هللا عادل وينصر عبده المستضعف.

مواقيت الصالة

الخميس  23جوان  2022م/الموافق لـ  24ذو القعدة  1443هـ

الفجر 03.26 :
الظهر 12.36 :
العصر 16.27 :
املغرب 20.00 :
العشاء 21.39 :

إعالن ألصحاب األكشاك

أحوال الطقس

إلى كل أصحاب األكشاك المتواجدة بكافة
واليات شــرق البــاد والذيــن يريدون
تواجــد جريدة « عيــن الجزائر» على
رفوف أكشــاكهم أو الذيــن يطلبون رفع
النســخ الموزعة اإلتصال على الرقمين
التاليين :
031741609
0550303249

قسنطينة 18 /37 :
الجزائر 19 /27 :
وهران 19 /26 :

باقة األخبار

مرصع طالب جامعي غرقا
يف سكيكدة

 nتوفي ،في ساعة متأخرة من مساء أول أمس ،شاب
يبلغ من العمر  22ســنة ،أنفاســه األخيــرة غارقا في
شــاطئ جان دارك في سكيكدة و يتعلق األمر بالطالب
الجامعي من بلدية ام الطوب.
وبحســب مصادرنــا ،فــإن الضحيــة كان فــي رحلــة
استجمام ،إلى جانب عدد من م رافقيه قبل ان يغرق في
ظــروف مجهولة ،حيث تدخل أعوان فرقة الغطاســين
التابعيــن للحمايــة المدينــة  ،أيــن تم انتشــالها جثة
هامدة ليحــول على مصلحة حفظ الجثث بمستشــفى
بوحارة ...مصالح األمــن المختصة فتحت تحقيقا في
مالبسات الحادثة.
نورالدين .ب

وفاة شابة رمت نفسها من الطابق
الثاين لمسكنها بتبسة

 nأقدمت ،ليلة أول أمس ،فتاة في الـ 17من عمرها
تقطــن بحي سكانســكا على عملية رمي نفســها من
الطابــق الثانــي مــن من زلها  ،ايــن تم اســعافها لكن
لخطورة االصابة توفيت ولم يكشــف عن اســباب هذه
الحادثة  .وشــهد ذات الحي قبل ايام احت راق شــابة في
ال 27مــن عمرهــا بشــرارة كهربائية داخــل من زلها
العائلي ادت الى وفاتها .
هواري.غ

وفاة شخص يف حادث اليم
بعني ولمان

 nســجلت فرق الحماية المدنية لوحدة عين ولمان
،جنوب عاصمة والية ســطيف ،مساء اول امس ،وقوع
حــادث مــرور خطيــر ،تمثل فــي تصادم بين ســيارة
ســياحية رونو ميقــان ود راجــة نارية ســيم ،بالمكان
المســمى لعبايد على الطريق الوالئي رقم  141بت راب
بلدية عين ولمان .
خلــف الحــادث المؤلــم وفاة ســائق الد راجــة في عين
المــكان بالــغ مــن العمر  26ســنة ،وإصابــة م رافقه
بجروح خطيرة في األط راف يبلغ من العمر  17ســنة،
تــم إســعاف ونقــل الضحيتين إلــى مستشــفى محمد
بوضياف عين ولمان ،بحضور مصالح الدرك الوطني
التي فتحت تحقيقا في الحادث.
نورالدين بوطغان

آخرالكالم
الجزائر و رهان
القمة العربية
ع.ق

تخرج  13دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة
أشــرف قائــد الناحيــة العســكرية
n
الرابعــة اللواء عمر تلمســاني يوم األربعاء
علــى مراســم حفــل تخرج  13دفعــة جديدة
بالمدرســة العليــا للقــوات الخاصة الشــهيد
مصطفــى خوجــة المدعــو «ســي علــي»
ببسكرة.
وقــام قائــد الناحيــة العســكرية الرابعــة في
مســتهل الحفــل الذي أقيــم بالمناســبة بتفتيش
الدفعــات المتخرجــة وأداء القســم وتكريــم
المتفوقين وتقليد الرتب وتســليم واستالم العلم
وتســمية الدفعات باسم الشــهيد فيطس فيطس
( )1913-1955واإلطــاع على األنشــطة
التعليميــة والثقافيــة والرياضيــة التــي جرت
خــال الســنة التكوينيــة  2021-2022من
خالل األبــواب المفتوحة التي نظمت في هذا
اإلطار.
وأبــرز قائــد المدرســة ,العميــد إبراهيــم
قواســمية ,أن هــذه المناســبة تأتــي تتويجــا
لنهايــة تكويــن إطــارات الجيــش الوطنــي
الشــعبي ضمن مســعى االهتمام الــذي توليه
القيادة العليا للجيش الوطني الشــعبي للتكوين
والتعليم ،مشــيرا إلى أن «الدفعات المتخرجة
تلقت تكوينا عســكريا نظريــا وتطبيقيا يرتكز

على أســس عصريــة ومناهج
علميــة منحتهم درجة عالية من
الكفاءة ستؤهلهم لتأدية مهامهم
بكفاء».
و أضــاف بــأن الجهــود
المبذولــة «ال تكتمل إال بنجاح
المتخرجيــن فــي اســتثمار
المعــارف التــي تلقوهــا فــي
مسارهم المهني».
وقــد تابــع الحضــور سلســلة
من االســتعراضات العســكرية
والرياضيــة التــي قدمها أفــراد وفصائل من
القــوات الخاصة وكذا جوانــب من دقة عمل
أفــراد المهــام الخاصــة فــي مواجهــة قوات
معادية من خــال محاكاة التدخــل واالقتحام
واإلســناد و أداء حركات جماعية باألســلحة
ودون أســلحة وتماريــن تكتيكيــة تعكــس
مســتويات التكوين والمهارات التي يتمتع بها
أفراد القوات الخاصة.
وقد تميزت هذه السنة التكوينية بتخرج دفعات
فــي «اإلتقــان ضبــاط» و»التطبيق ضباط»
و «التكويــن القاعــدي األساســي للضبــاط
العامليــن» إضافــة إلــى «األهليــة المهنيــة

العســكرية» (درجة  1و  « )2و «الشــهادة
المهنيــة العســكرية» (درجة  2من فئة الجدد
والمنحدريــن من الصف) و «مدرب مظلي»
و «القفــر الحــر و العملياتــي» إلــى جانــب
متخرجيــن بشــهادات «األهليــة العســكرية
للتربيــة البدنية المختصــة» (درجة  1و )2
و كذا «األهلية العســكرية» (الدرجة  1و 2
للمكونين).
واختتمــت مراســم حفــل تخــرج الدفعــات
بإشــراف قائد الناحية العسكرية الرابعة على
تكريــم أفراد من عائلة الشــهيد فيطس فيطس
و ذلك بقاعة التشــريفات للمدرسة.
قـو

بعد اإلجراءات الجديدة للسلطات السعودية

الديوان الوطني للحج والعمرة يتكفل للحج باستصدار تصاريح
جماعية للراغبني يف زيارة الروضة الرشيفة

جريمة قتل مروعة يف أم البواقي

كشــف الديــوان الوطنــي للحــج والعمــرة,
أمــس األربعاء في بيان له,عن تكفل البعثة

الوطنية للحج باستصدار تصاريح جماعية
لفائــدة الحجــاج الجزائرييــن الراغبين في
زيارة الروضة الشــريفة بالمدينة المنورة.
وأوضــح نفس المصــدر أنــه وبالنظر إلى
اإلجــراء الجديــد الخاص باشــت راط بالمدينة
المنــورة الحصــول علــى تصريــح لمن أ راد
الصــاة بالروضة الشــريفة ,وتلبيــة لرغبة
الحجــاج بتمكينهم من هذه الزيارة المباركة,
فقد تم من خــال تطبيق «اعتمرنا» وبتكفل
مــن البعثــة الوطنيــة للحــج بالتنســيق مع
مؤسســة تســيير المســجد النبوي استصدار

تصاريــح جماعية في هذا الخصوص لفائدة
الحجاج.
وأضــاف البيــان فــي ذات الصــدد انــه’
ســيتم إعــداد من قبــل البعثة لب رامــج تفويج
موزعة حســب الرحــات ,وتعمل إدارة مركز
المدينــة المنورة على تنظيم هــذه الزيا رات
بإعــداد برنامج خاص بالرجال والنســاء يتم
إعالنــه بصــاالت الفنادق ,كما يشــرف على
تأطيــر هذه الزيــا رات المرشــدون الدينيون
والم رافقون التابعون للبعثة.
ربيع م

عىل إثر الزلزال الذي رضب رشق البالد

الجزائر تعرب عن تضامنها مع أفغانستان
 nوقعــت ،أمــس األربعــاء ،جريمــة مروعــة على
الساعة الحادية عشــر صباحا بحي الجحفة ببلدية أم
البواقي تعرض خاللها المســمى قيد حياته ( م  -ف )
لطعنة خنجر على مســتوى القلب بعد شجار مع أحد
األشخاص
شرطة أم البواقي بعد إبالغها بالجريمة تدخلت لتوقف
المشتبه بارتكابه الجناية في وقت وجيز مع استرجاع
أداة الجريمــة ومباشــرة التحقيــق الميدانــي مع نيابة
الجمهورية المختصة إقليميا.
فيصل .ف

اعربــت الجزائــر عــن تضامنهــا مــع
أفغانســتان علــى إثــر الزلــزال المدمر
الــذي ضرب شــرق البــاد متســببا في
خســائر بشــرية ومادية ,حســب ما افاد
بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية
الوطنيــة بالخارج أمس االربعاء.
و جاء في بيان وزارة الشــؤون الخارجية
,تعــرب الجزائــر عن تضامنهــا األخوي
مــع دولــة أفغانســتان على اثــر الزلزال
المدمر الذي ضرب شــرق البالد متسببا
فــي خســائر بشــرية مروعــة و ماديــة
معتبــرة و إذ تتقــدم بتعازيهــا الخالصــة

لعائالت الضحايا ,تعرب الجزائر حســب
نفــس المصــدر عــن تمنياتها بالشــفاء
العاجــل للمصابيــن وعن ثقتهــا في قدرة
الشــعب األفغانــي الشــقيق علــى تجاوز
هــذه الفاجعــة األليمة في ظــل التضامن
والدعــم الضروريين من المجتمع الدولي
يضيف نفس المصدر.
ولإلشــارة لقي أكثر مــن  1000افغاني
مصرعهــم و أصيب ما ال يقل عن 1500
شــخص ج راء زلزال قوي ضــرب ,اليوم
األربعاء ,أفغانستان.
ربيع م

ال يراودنا أدنى شــك ،بأن القمــة العربية التي
مــن المرتقــب تنظيمهــا فــي الجزائــر يومي
الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل ســتكون حدثا
بــارزا ،على المســتويين العربــي و اإلقليمي،
و حتــى على المســتوى الدولــي .و قد راهنت
الجزائــر كثيــرا من أجــل إنجاحــه من خالل
الجهــود الكثيفة  ،و من خالل المســاعي التي
بذلتهــا للتقريب بين المواقف و وجهات النظر
المختلفة بشــأن القضايا الشــائكة المتعلقة على
وجــه الخصــوص باألوضاع في فلســطين و
الصحــراء الغربية الواقعتيــن تحت االحتالل،
و كــذا الصــراع الدائــر فــي اليمــن  ،إضافة
إلــي الملفيــن الســوري و الليبــي ،ناهيك عن
ظاهرتــي اإلرهــاب و الهجرة غير الشــرعية
و ســبل مكافحتهمــا و معالجة العوامل المغذية
لهما .و كذا ســبل تفعيل العمل المشــترك على
الصعيد العربي.
و قــد بذلت الجزائــر ُقصاراها من أجل إنجاح
هــذا الموعد الهــام .و يوم أمــس األول فقط،
جــدد األميــن العــام للجامعــة العربيــة ،أحمد
أبــوا لغيط ثقته في قــدرة الجزائر على إنجاح
هــذه القمة؛ و قال من الجزائــر العاصمة ،في
أعقاب زيارته إلى المركز الدولي للمؤتمرات
و فنــدق الشــيراتون ،أن التحضيــرات للقمــة
تجــري بصفــة جيدة طبقــا لتوجيهــات رئيس
الجمهورية الســيد عبد المجيد تبون ،مما يؤكد
أن هــذه القمــة «ســتكون ناجحة بــإذن هللا».
و لفــت إلــى أن هنــاك «توافقــا علــى غالبية
القضايا» المطروحة على الســاحة العربية.
كما تحدث المســؤول األول بالجامعة العربية،
عــن لقائه بالرئيس تبــون ،فأكد بأن اللقاء كان
« ايجابيــا للغايــة وكان هناك حديث ثري جدا
ونقاش مفيد للغاية» .و بعد أن أشار أبو الغيط
إلــى ان هنــاك اجتماعــات وزاريــة ولقاءات
أخــرى للتشــاور حول مجمــل الملفــات التي
ستطرح على القمة منها لقاء تشاوري قادم في
بيــروت يــوم  2جولية،أعرب عن أمله في أن
«تكلل جهود الجزائر حكومة وشــعبا ورئيســا
بالنجــاح في تنفيذ هذه المهمــة التي هي مهمة
حقيقة ليســت بغريبــة على الدولــة الجزائرية
التي اســتضافت من قبل قمم مماثلة».
و المؤكــد أن الرئيس تبــون أدرك منذ انتخابه
حجــم الرهانــات التــي تنتظــره ،و بالتالي لم
يضيــع وقتــه ،فأطلــق ورشــات مؤسســاتية
واقتصاديــة وسياســية ســعيا لتغيير ممارســة
الحكــم وإعادة النظــر في نمــوذج ديمقراطي
متعثر إلــى جانب إعطــاء روح جديدة لجهاز
ديبلوماسي لم يكن فعاال.
و بالفعل تمكن الرئيس تبون في وقت قياســي،
مــن إعــادة الجزائر إلــى الســاحة الدولية .و
اضطلــع وزيــر الخارجيــة رمطــان لعمامرة
بدور مشهود في إعادة الوهج المفقود للجزائر
فــي المحافل الدولية .و قد ســاعده في ذلك بال
شــك المبعوثون الســبعة الذين كانــوا يعملون
تحــت وصايتــه ،و الذيــن يعــود الفضــل في
تعيينهــم إلى رئيس الجمهورية.
آخــر الــكالم ..الــذي يعطــي أهميــة خاصــة
لهــذه القمــة ،هو أنهــا عادت إلــى االلتئام بعد
ثالث ســنوات من القمة الثالثيــن األخيرة في
بتونــس عام  ،2019كمــا أن تاريخها يتوافق
مــع الذكــرى الثامنة والســتين النــدالع ثورة
التحريرالمجيدة.
محمــد مصبــاح
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