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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

الكاتب الليبي محمد النعّاس يفوز بجائزة 
»البوكر« العربية

شمال  الونزة  دائرة  أمن  عناصر  تمكنت 
في  تدخل  أمس  بعد  أول  ليلة  تبسة 
توقيف  من  االحياء  عصابة  بين  شجار 
القضائية  السوابق  ذوي  من  أشخاص   5
سكان  ترويع  بعد  ذلك  ،و  اخرين  وفرار 
الرعب  ونشر  المدينة  وسط  أحياء 
المدربة  الشرسة  الكالب  باستعمال 
وقضيب  ساطور  بينها  بيضاء  وأسلحة 
ومفك  وسكين  كيتار  وشفرات  حديدي 
العمدي  بالتحطيم  متبوع  وحجارة  براغي 

الليل. أثناء  الغير  لملك 
ذات  تلقي  بعد  القضية  حيثيات  وتعود 
شجار  حول  السكان  من  نداء  المصلحة 
باألسلحة  الشعبي  بالحي  وقع  عنيف 
شباب  بين  المدربة  والكالب  البيضاء 
مناطق  من  قدموا  وشباب  البياضة  حي 
عم    ،حيث  اإلجرام  معتادي  من  أخرى 
انتقال  وفور  السكان  الهلع  و  الرعب 
كان  اين  الحي  وتطويق  الشرطة  من  قوة 
شجار  حالة  في  الشباب  من  غفير  جمع 
بالحجارة  الرشق  و  البيضاء  باألسلحة 
كسالح  المدربة  الكالب  استعمال  مع 
تمت  وبصعوبة  بقوة  التدخل  عملية  وبعد 
 05 توقيف  بعد  الوضع  على  السيطرة 
بين  22  اعمارهم  تتراوح  أشخاص  
لعضة  أحدهم  تعرض  حيث  سنة   26 و 
متفاوتة  وجروح  شرس  مدرب  كلب 
اين  شخصين  طرف  من  تحريضه  جراء 
االستعجاالت  لقسم  المصاب  تحويل  تم 
وحجز  الدائرة  أمن  لمقر  الموقوفين  ونقل 
بعين  ضبطها  تم  مختلفة  بيضاء  أسلحة 
التحقيق  الشجار  في  استعملت  المكان 
من  عدد  وسماع  المجموعة  مع  متواصل 
لحين  الفارين  عن  البحث  مع  الضحايا 
محكمة  أمام  المجموعة  وتقديم  توقيفهم 

الحقا.  العوينات 
غريب هواري 

لقاح »رائد« قد يحمي 
الناس من سرطان فتاك!

الدولي  سيتي،  مانشستر  نجم  والدة  تعرضت 
خالل  طريف،  لموقف  محرز،  رياض  الجزائري 
احتفال نجلها، بفوز ناديه بلقب الدوري اإلنجليزي 

الممتاز لكرة القدم.
وظهرت حليمة محرز، في مقطع فيديو قصير نشره 
رياض عبر خاصية الستوي في »إنستغرام«، وهي 
تنادي ابنها اآلخر وحيد، ألخذ صورة مع رياض.

ولكن شقيق بطل إنجلترا، أخبر والدته بأنه قد التقط 
ما يكفي من الصور مع الالعب ومع الكأس.

ولكن حليمة أصرت على ابنها )وحيد( على التقاط 
صور أخرى وهو ما جعل االبن ينفعل قليال حيث 

قال لوالدته »لقد التقطت الصور لقد التقطها«.

وتوج محرز بلقب الدوري اإلنجليزي، أمس األحد، 
عقب فوز مانشستر سيتي على أستون فيال بنتيجة 
2-3، في الجولة الـ38 األخيرة من البريمير ليغ«.
ق.ر

والدة محرز  تحرج أثناء تتويج »السيتي« بلقب 
الدوري والسبب شقيق رياض

قوم علماء بتجربة لقاح يحتمل أن يكون رائدا، على أمل حماية 
الناس من اإلصابة بسرطان البنكرياس.

وأعطى فريق في جامعة جونز هوبكنز )JHU( في الواليات 
تاريخ  لها  امرأة  وهي  أولى،  لمتطوعة  وقائية  حقنة  المتحدة 
لتحديد  عائلي مع المرض، لتزويد جسدها باألدوات الالزمة 
يمّكن  ما  سرطانية،  تصبح  أن  يمكن  التي  المارقة  الخاليا 
جهازها المناعي من إطالق مهام »بحث وتدمير« وقائية من 

شأنها أن تقضي باستمرار على المشكلة في مهدها.
وقالت طبيبة األورام، الدكتورة نهى زيدي، التي تقود التجربة: 
ألنه  مبكرا  اكتشافه  هو  المرض  هذا  لعالج  طريقة  »أفضل 
أكثر  السرطان، يصبح عالجه  تطور  مع  كبيرا.  تحديا  يمثل 
صعوبة«. واكتشف الخبراء أن أكثر من %90 من حاالت 
سرطان البنكرياس تحدث بعد أن تطور خاليا العضو طفرة 
في جين معين يسمى KRAS. وتجعل الطفرة الخاليا تنقسم 

بشكل ال يمكن السيطرة عليه، ما يعني في النهاية السرطان.
لكن بعض الناس أكثر عرضة لإلصابة بخلل KRAS أكثر 
من غيرهم، ويعتقد العلماء أنه إذا كان بإمكانك القضاء على 
الخاليا التي تحتوي على الجين، فقد تكون قادرا على الوقاية 
الناس  يولد  »لم  زيدي:  وأضافت  البنكرياس.  سرطان  من 
نعلم  لكننا  الحياة.  في  يحدث الحقا  التغيير  فإن  الطفرة،  بهذه 
يقل عن  ما ال  األمر  يستغرق  كبيرة، حيث  أن هناك فرصة 
إلى تطور سرطان  األولى،   KRAS عقد من حدوث طفرة 
التعرف  على  المناعي  الجهاز  اللقاح  ويحفز  البنكرياس«. 
من  المتحور   KRAS جين  على  تحتوي  التي  الخاليا  على 
خالل »إشارات« البروتين الصغيرة على السطح. وستشمل 
يتمتعون بصحة جيدة  25 متطوعا  البداية  JHU في  تجربة 
البنكرياس بسبب  مع وجود مخاطر عالية لإلصابة بسرطان 
التاريخ العائلي. ويريد الفريق التحقق من سالمة اللقاح وقياس 

»االستجابة المناعية« التي يسببها.
وكاالت

نيران قوية تحاصر تجمعات سكنية
و سياحية في مدينة سكيكدة

الطوارئ عقب  أعلنت ، أمس، مصالح والية سكيكدة، حالة 
اشتعال نيران قوية في اكثر من نقطة بإقليم بلدية سكيكدة و 
بالتحديد في الجهة الغربية منها من الشريط الساحلي الممتد من 

منطقة مديني الى غاية  محجرة الرمان.
النيران القوية التي اندلعت ليلة أول أمس انطالقا من منطقة 
الغابي  بغطائها  تعرف  التي  و  سطورة  قرب  مديني  وادي 
الكثيف و قربها لشريط ساحلي غابي أتت على كامل األحراش 
و الغابة و أمتدت إلى منطقة سوامس ثم محجرة الرمان التي 
حاصرتها  ،وسط هالة من الرعب والخوف لدى الساكنة في 
تلك المناطق الدين فضل عدد منهم مغادرة بيته العائلي،  في 
الوقت الذي سارعت فيه والي الوالية الى تشكيل خلية أزمة 
الحماية  رأسها  على  القطاعات  من  العديد  ضمت  متابعة  و 
تم  حيث  الري،  و  المحلية  الجماعات  و  الغابات  و  المدنية 
تكثيف كل الجهود و استقدام وسائل دعم من بلديات مجاورة 
انتشرت  التي  المهولة  التعجيل بالسيطرة على الحرائق  قصد 
الساكنة،  قبل  كبير من  المنطقة ،وسط حالة خوف  كامل  في 
فيما تدخلت كل وحدات الحماية المدنية و الغابات من بلديات 
سكيكدة القل تمالوس و الحروش و حتى عزابة، قصد إخماد 

تلك النيران القوية المهولة.
نورالدين ب أبراهيموفيتش بعد تتويج الميالن 

بدون تعليق

تفكيك عصابة احياء 
وتوقيف 5 من المسبوقين 
واسترجاع اسلحة وكالب 

مدربة في الونزة بتبسة

الخال ميالد«  فازت رواية »خبز على طاولة 
العالمية  بالجائزة  النّعاس  محمد  الليبي  للكاتب 
أبو  في   15 الـ  دورتها  في  العربية  للرواية 
ظبي، ليحصل الكاتب على مبلغ 50 ألف دوالر 

وتمويل لترجمة قصته إلى اللغة اإلنجليزية.
وكشف شكري المبخوت، رئيس لجنة التحكيم، 
عن اسم الرواية الفائزة بالجائزة والصادرة عن 
فعالية نظمت في  والتوزيع، خالل  للنشر  رشم 
أبو ظبي، والتي حصل محمد النّعاس بموجبها 
ألف   50 قيمتها  البالغة  النقدية  الجائزة  على 
دوالر أميركي، وضمان تمويل ترجمة روايته 

إلى اللغة اإلنجليزية، باإلضافة إلى فرصة الترويج 
في  زيادة  وتحقيق  العالمي  المستوى  على  لروايته 

مبيعاتها.
وتقع  نوعها،  من  بأنها »فريدة  الرواية  وتم وصف 

أحداثها في ليبيا. في مجتمع القرية المنغلق«.

أصغر  ثاني   – عاما   31  – النّعاس  ويعتبر 
كاتب  وأول  تاريخها  في  بالجائزة  فاز  كاتب 

ليبي.
بين ست روايات  الرواية من  اختيار  وجرى 
اإلمارات  من  لكتاب  القصيرة  القائمة  في 
ومصر  والكويت  وليبيا  عمان  وسلطنة 
على  الستة  المرشحون  والمغرب، وحصل 

جائزة قدرها عشرة آالف دوالر.
وتقدم الجائزة العالمية للرواية العربية مكافأة 
باللغة  الروائي  اإلبداع  بمجال  تختص  سنوية 
العام  ظبي  أبو  في  أطلقت  وقد  العربية، 
والثقافة«  للسياحة  ظبي  أبو  »هيئة  وتقوم   ،2007

بدعمها.



عبــد  الجمهوريــة  رئيــس  أنهــى 
مهــام  االثنيــن،  تبــون،  المجيــد 
رســتم  الجزائــر،  بنــك  محافــظ 
الديــن  صــاح  وعيّــن  فاضلــي، 

لــه. خلفــا  طالــب 
ــة  ــان رئاســة الجمهوري ــي بي وجــاء ف
ــرة  91 الفق ــن  ــكام المادتي ــا ألح “طبق
7، مــن الدســتور،  7، و92 الفقــرة 
الجمهوريــة،  رئيــس  اليــوم،  أنهــى 
مهــام  تبــون،  المجيــد  عبــد  الســيد 
الســيد  الجزائــر،  بنــك  محافــظ 
الســيد  وعيّــن  فاضلــي،  رســتم 
محافظــا  طالــب،  الديــن  صــاح 

لــه. خلفــا  للبنــك،  جديــدا 
م ربيع 
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الرئيس تبون ينهي مهام محافظ 
بنك الجزائر 

بوســليماني,  محمــد  االتصــال,   وزيــر  بحــث 
ــة روســيا  ــن, ســفير فيدرالي ــدى اســتقباله  االثني ل
ــز  ــر, الســيد إيغــور بياييــف, ســبل تعزي بالجزائ
العاقــات الثنائيــة القائمــة بيــن البلديــن, حيــث 
أكــد الطرفــان علــى ضــرورة  إعطــاء دفــع جديــد 
ــه  ــاد ب ــي اإلعامــي, حســب مــا أف للتعــاون الثنائ

ــوزارة. ــان لل بي
وأوضــح ذات المصــدر, أن اللقــاء الــذي جمــع 
بمقــر  الروســي  بالســفير  بوســليماني  الســيد 
ــات  ــز العاق ــبل تعزي ــث س ــمح ببح ــوزارة, س ال
الثنائيــة القائمــة بيــن البلديــن, و ضــرورة إعطــاء 
دفــع جديــد للتعــاون الثنائــي اإلعامــي, بتشــجيع 
اإلعاميــة  المؤسســات  بيــن  أكثــر  التعــاون 
الجزائريــة ونظيراتهــا الروســية مــن خــال تبــادل 
ــرز  ــي هــذا اإلطــار, أب ــرات والتجــارب, وف الخب
ــن أجــل  ــل ســويا م ــة العم ــر االتصــال أهمي وزي
ــي  ــي مجــال اإلعــام, والرق ــات ف ــر العاق تطوي
بيــن  السياســية  العاقــات  مســتوى  إلــى  بهــا 

البلديــن.
عــن  الروســي  الســفير  أعــرب  جانبــه,  مــن 
ــن,  ــن البلدي ــم بي ــاون القائ ــتوى التع ــه لمس ارتياح
ــرة التنســيق  ــز وتي مؤكــدا اســتعداد روســيا لتعزي
المشــترك فــي المجــال اإلعامــي, ورغبتهــا فــي 
ــي  ــال اإلعام ــي المج ــدة ف ــة جدي ــق ديناميكي خل
ــن  ــفير الروســي ع ــر الس ــاء, عب ــام اللق ــي خت وف
ــة  ــة والمتزن ــا الثابت ــى مواقفه ــر عل شــكره للجزائ
وعلــى الجهــود المبذولــة الراميــة إلــى المســاهمة 

ــة. ــة الراهن ــل األزم ــي ح ف
ربيع م

عرقاب يستقبل وفدا
 من الرشكة العامة 

للكهرباء الليبية
 

اســتقبل وزيــر الطاقــة والمناجــم، محمــد عرقــاب، 
االثنيــن  وفــدا مــن الشــركة العامــة للكهربــاء 
ــل  ــا، وائ ــس إدارته ــس مجل ــة رئي ــة، برئاس الليبي
العــام  المديــر  الرئيــس  وبحضــور  العبدلــي، 

لمجمــع ســونلغاز.
واســتعرض األطــراف، خــال هــذا اللقــاء، آفــاق 
عاقــات التعــاون بيــن مجمــع ســونلغاز والشــركة 
العامــة للكهربــاء الليبيــة )جيكــول( فــي مجــال 
الكهربــاء، ال ســيما فــي ســياق دعــم ومرافقــة 
برنامجهــا  لتنفيــذ  للكهربــاء  الليبيــة  الشــركة 
شــبكات  وصيانــة  الكهربــاء  وإنتــاج  التنمــوي 

الكهربــاء والتكويــن.
وتأتــي هــذه الزيــارة كذلــك فــي إطــار المشــاورات 
الكهربــاء  وشــركة  ســونلغاز  بيــن  المنتظمــة 
الليبيــة وتعزيــز التعــاون فــي مجــال الطاقــة بيــن 
الجزائــر وليبيــا وكــذا فــي إطــار اســتراتيجية 
مجمــع ســونلغاز دوليــا وخاصــة علــى المســتوى 

اإلقليمــي.
ــد  ــن الوف ــدة اجتماعــات بي ــد ع ــرر عق ــن المق وم
الليبــي ومســيري ومســؤولي مجمــع ســونلغاز 
بجــودة عاقــات  الطرفــان  وبالمناســبة رحــب 
الشــراكة بيــن الشــركتين ودعــوا إلــى تعزيــز 

وتوســيع مجــاالت التعــاون بينهمــا.
ربيع م

فيما جددت موسكو اإلشادة 
بالمواقف المزتنة للجزائر

بوسليماين والسفري الرويس 
يؤكدان عىل رضورة إعطاء 

دفع جديد للتعاون اإلعالمي 
بني البلدني

ــر  ــدة, نذي ــم المتح ــدى األم ــم ل ــر الدائ ــل الجزائ ــد ممث أك
العربــاوي, أن المقاربــة الشــاملة للجزائــر لتســيير إشــكالي 
الهجــرة, تتفــق مــع أهــداف االتفــاق العالمــي للهجــرة 
الــذي يســعى إلــى معالجــة األســباب الهيكليــة للظاهــرة, ال 
ســيما مــا تعلــق بالتنميــة والبيئــة وكــذا األهــداف الخاصــة 
بتعزيــز آليــات مكافحــة تهريــب المهاجريــن والقضــاء 

ــى االتجــار بالبشــر. عل
ــم  ــة المنظ ــرة الدولي ــدى الهج ــي منت ــاركته ف ــال مش وخ

علــى مســتوى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة, اســتعرض 
الســيد العربــاوي, »المقاربــة الشــاملة والمندمجــة« التــي 
تنتهجهــا الجزائــر بشــأن إشــكالية الهجــرة والتــي تراعــي 
التــي  البالغــة  »األولويــة  مبــرزا  الوطنيــة,  أولوياتهــا 
ــون,  ــد تب ــد المجي ــة, عب ــس الجمهوري ــيد رئي ــا الس يوليه
لملــف الهجــرة وتوجيهاتــه الســامية للتســيير األمثــل لهــذه 
الظاهــرة وكــذا تثميــن دور الجاليــة الوطنيــة بالخــارج 
باعتبارهــا عنصــرا هامــا فــي مســار تحقيــق التنميــة 

المســتدامة«.
ــق مــع أهــداف  ــر تتف ــى أن الجزائ وشــدد الدبلوماســي عل
ــى  ــعى إل ــذي يس ــرة ال ــل الهج ــن أج ــي م ــاق العالم االتف
ــدالت  ــف مع ــرة, كضع ــة للهج ــباب الهيكلي ــة األس معالج
التنميــة واآلثــار الســلبية للتغيــرات المناخيــة وتدهــور 
البيئــة, كمــا أنهــا »تتفــق مــع األهــداف الخاصــة بتعزيــز 
علــى  والقضــاء  المهاجريــن  تهريــب  مكافحــة  آليــات 

االتجــار بالبشــر مــع تأكيدهــا علــى ســيادة الــدول وحقهــا 
فــي اعتمــاد التشــريعات التــي تراهــا مناســبة مــع ضــرورة 
ــن أجــل  ــي م ــاق العالم ــدرج والطوعــي لاتف ــذ المت التنفي

ــرة«. الهج
كمــا ركــز الســيد العربــاوي فــي مداخلتــه علــى دور 
الجغرافــي وظروفهــا  أهلهــا موقعهــا  التــي  الجزائــر, 
التنمويــة الداخليــة والدوليــة, أن تكــون »بلــد منشــأ, عبــور 
و مقصــد, للمهاجريــن غيــر الشــرعيين, فــي التعامــل مــع 
ــة  ــة القائم ــط باألوضــاع األمني ــي ترتب ــرة الت ــذه الظاه ه
خاصــة فــي تلــك البلــدان التــي تعيــش اضطرابــات و 
أزمــات أمنيــة والتــي تشــكل مصــدر انشــغال الســيما 
غيــر  والعمــل  والصحيــة  األمنيــة  للجوانــب  بالنســبة 

الشــرعي«.
 وهنــا أشــار الســفير إلــى أن »الجزائــر تتعامــل مــع هــذه 
الظاهــرة بتعــاون وثيــق مــع دول المصــدر وبــكل حكمــة 
ــة  ــرام كرام ــل احت ــي ظ ــانية وف ــع إنس ــؤولية لدواف ومس
المعنييــن باعتبارهــم ضحايــا أزمــات و اضطرابــات أمنيــة 

تمــر بهــا بلدانهــم«.
 

تفكيك حوالي 400 شبكة تهريب في 2020-2021
 

ــن  ــر م ــود الجزائ ــم, »جه ــر الدائ ــل الجزائ ــرز ممث و أب
ــنة  ــروف حس ــي ظ ــن ف ــتقبال المهاجري ــان اس ــل ضم أج
والتكفــل التــام بتوفيــر الرعايــة الصحيــة لهــم, عــاوة 
علــى تســيير وضعيــة غيــر الشــرعيين منهــم, وذلــك 
ــع الحــرص  ــة م ــم األصلي ــع بلدانه ــق والتنســيق م بالتواف
علــى صــون كرامتهــم اإلنســانية, وفقــا للقوانيــن الوطنيــة 

وااللتزامــات الدوليــة«.
علــى  العربــاوي-  الســيد  -يضيــف  الجزائــر  وتســهر 
»توفيــر اإلمكانيــات الماديــة والبشــرية المســخرة للتكفــل 
األمثــل بالمهاجريــن وضمــان اســتفادتهم مجانيــا مــن 
الخدمــات الصحيــة, بصــرف النظــر عــن وضعيتهــم 
القانونيــة والماليــة, و اعتبارهــم جــزء مــن المخطــط 

ضــد  اللقــاح  مــن  اســتفادتهم  مــع  للوقايــة,  الوطنــي 
كوفيــد19- وكــذا الرعايــة الصحيــة, حيــث اســتفاد منهــا 
أزيــد مــن 120.000 مهاجــرا خــال الفتــرة األخيــرة«.
ــر  ــز الجزائ ــى »تعزي ــاوي إل ــفير العرب ــرق الس ــا تط كم
ــا,  ــوار منه ــيما دول الج ــأ, الس ــع دول المنش ــا م لتعاونه
مــن خــال المبــادرة بإقامــة مشــاريع تنمويــة و اقتصاديــة 
هيكليــة تســاهم فــي تثبيــت الســكان باإلضافــة إلــى ضمــان 
الخدمــات األساســية بهــذه المناطــق وكــذا تعزيــز التكويــن 
ــا  ــة وتمكينه ــاءة اإلدارة المحلي ــع كف ــد رف ــاون قص والتع

ــة«. ــات التنمي ــة متطلب مــن تلبي
مــن جانــب آخــر, أكــد الممثــل الدائــم للجزائــر أن »بادنــا 
تعمــل جاهــدة علــى تأميــن حدودهــا البحريــة والبريــة مــن 
أجــل مواجهــة تهريــب المهاجريــن ومكافحــة شــبكات 
االتجــار بالبشــر مــن خــال آليــات التعــاون الجهــوي 
كبرنامــج الحــدود لإلتحــاد اإلفريقــي واللجــان الثنائيــة 
ــي  ــيق ف ــع التنس ــان رف ــوار, لضم ــع دول الج ــدود م للح
الوطنيــة  التشــريعات  المهربيــن مــع تعزيــز  مواجهــة 
ــال,  ــذا المج ــي ه ــة ف ــات الدولي ــة لإلتفاقي ــا موائم وجعله
ــي  ــك حوال ــنتي 2021-2020 تفكي ــال س ــم خ ــث ت حي

400 شــبكة تهريــب«.
وخلــص الســيد العربــاوي فــي االخيــر بالتذكيــر بأنــه 
ــة  ــث التنمي ــاوت مــن حي ــم شــديد التف ــى العال ــا يبق »طالم
والظــروف المعيشــية, ســتظل مســألة الهجــرة ظاهــرة 
ــين  ــى تحس ــه إل ــان تدفع ــة اإلنس ــون طبيع ــرية, ك مستش
ظروفــه المعيشــية« ويبقــى, فــي رأيــه, »الســبيل الوحيــد 
وليــس  خيــارا  لجعلهــا  الظاهــرة  هــذه  مــع  للتعامــل 
ــذ برنامــج 2030  ضــرورة, هــو المضــي قدمــا فــي تنفي
للتنميــة المســتدامة ســعيا إلــى تحقيــق التنميــة للجميــع وهــو 
مــا يتطلــب تكثيــف الجهــود والتنســيق مــع ضمــان وفــاء 
الــدول بالتزاماتهــا الســيما فيمــا يتعلــق بالتمويــات و بنــاء 

ــا«. ــل التكنولوجي ــة وتحوي ــدرات الوطني الق
ق ـ و

ممثل الجزائر الدائم لدى األمم المتحدة، نذير العرباوي:

مقاربة الجزائر لتسيير الهجرة تتفق مع أهداف االتفاق العالمي

بهدف النهوض بالبالد

لعباطشة يثمن مبادرة الرئيس تبون في لم الشمل
 

ثمــن االميــن العــام لاتحــاد العــام للعمــال الجزائرييــن, ســليم لعباطشــة, االثنيــن, مبــادرة رئيــس الجمهوريــة, الســيد 
عبــد المجيــد تبــون, الراميــة الــى توحيــد الصفــوف ولــم الشــمل. وقــال الســيد لعباطشــة فــي تصريــح لــه عقــب اســتقباله 
مــن طــرف رئيــس الجمهوريــة أن االتحــاد العــام للعمــال الجزائرييــن ثابــت علــى مبادئــه المترســخة ويثمــن مســعى 
ومبــادرة الســيد رئيــس الجمهوريــة مــن خــال دعوتــه لكافــة الجزائرييــن دون اســتثناء مــن أجــل وحــدة الصــف ولــم 
ــة  ــح الشــعب وازدهــار الجزائــر وقوتهــا. وأضــاف أن المركزي الشــمل مــن أجــل النهــوض بالبــاد بمــا يخــدم مصال
النقابيــة جــددت اســتعدادها مــرة أخــرى للمســاهمة فــي هــذه المبــادرة بغيــة تحقيــق أهدافهــا الســامية بمــا يخــدم مصلحــة 
الوطــن ووحدتــه وبخصــوص الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي للبــاد, عبــر الســيد لعباطشــة عــن ارتياحــه للقــرارات 
الحكيمــة التــي اتخذهــا رئيــس الجمهوريــة فــي هــذا المجــال مــن أجــل تخفيــف العــبء علــى العمــال علــى الرغــم مــن 
تداعيــات وبــاء كورونــا, مبــرزا أن رئيــس الجمهوريــة أكــد خــال هــذا اللقــاء أن اســتمرار سياســة الدعــم االجتماعــي 
ــه.                                                                                                     ربيــع م  أمــر ال مفــر من
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لحماية  الجزائرية  المنظمة  حذرت 
مواقع  مستخدمي  المستهلك، 
روابط  من  االجتماعي،  التواصل 
مقصرة تحمل عرض عمل في دول 
عدم  من  ودعتهم  غيرها،  أو  أجنبية 
فتح هذه الروابط إال في حال التأكد 
بسبب  وهذا  الناشرة،  الجهة  من 
ألغراض  تستغل  كونها  خطورتها، 

خبيثة . 
منشور  عبر  المنظمة،  وأوضحت 
بموقع  الرسمية  صفحتها  على  لها 
أن  فيسبوك،  اإلجتماعي  التواصل 
الفترة  التواصل عرفت خالل  مواقع 
األخيرة انتشار الكثير من الصفحات 
المزورة والتي تنتحل صفة مؤسسة 
عمل  عرض  أو  جهة،  من  عمومية 
أخرى،  جهة  من  أجنبية  دولة  من 
تكون  قد  الروابط  هذه  أن  مشيرة 
خطيرة، حيث أن المستخدم ال يعلم 

جهة  ألي  األصلي  الرابط  حقيقة 
ستوصله إليه هذه الروابط . 

الروابط  هذه  أن  المنظمة،  وقالت 
ألغراض  تستعمل  المقصرة 
انتهاك  غرار  على  ومشينة  خبيثة 
القيام  وكذا  المستخدم  خصوصية 
وتوجيهه  جهازه  ضد  بهجمات 
في  إيقاعه  محاولة  خبيثة،  لمواقع 

هجمة تصيد، أو صفحات مزورة. 
 كما دعت مستخدمي مواقع التواصل 
أي روابط  فتح  إلى عدم  االجتماعي 

مقصرة من باب الحذر إال في حالة 
التأكد من الجهة الناشرة، مبرزة في 
بيئة  يستلزم  فتحها  أن  السياق  هذا 

لتأكد من سالمتها.  خاصة ل
أن  إلى  المنظمة  وأشارت   
اإلحصاءات تشير إلى أن  ما يقارب 
8 في المائة من مجموع 25 مليون 
رابط سنة 2010 على منصة تويتر 
كانت روابط خبيثة تحول نحو روابط 

مدرجة على قوائم سوداء معروفة. 
س-م
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تستخدم ألغراض خبيثة و خطرية

تحذيرات من روابط قصيرة على 
مواقع التواصل االجتماعي تحمل 

عروض عمل

رشفة يدعو 
إىل مكافحة العمل 

غري المرصح به

دعا رئيس الفيدرالية العالمية للصيدلة لمنطقة افريقيا 
الدكتور بروسبير هياغ، يوم االثنين بدكار، إلى ضرورة 
هالث  »الجزائر  الجزائرية  الصناعة  معرض  توسيع 

كاير« إلى بقية الدول اإلفريقية. 
األنباء  لوكالة  تصريح  في  هياغ  بوسبير  الدكتور  وأكد 
الجزائرية، على هامش اختتام الطبعة األولى للمعرض 
يته  فعال جرت  الذي  كاير«  هالث  »الجزائر  الصيدالني 
الجاري  ماي  و20   17 بين  ما  السنغالية  بالعاصمة 
على »مواصلة الجزائر لمجهوداتها في تنظيم معارض 
مماثلة ببقية دول القارة اإلفريقية بعد طبعة السنغال« 
الصناعة  بلغته  الذي  المستوى  –حسبه-  اثبتت  والتي 

الصيدالنية الجزائرية. 
وأرجع الدكتور هياغ من جهة أخرى تطوير الصناعة 
الصيدالنية بالقارة اإلفريقية إلى »اإلرادة السياسية لهذه 
المادة  هذه  من  مواطينهم  احتياجات  تحديد  بعد  الدول 
الحيوية وكذا تجنيد الموارد البشرية ذات كفاءة لمرافقة 

هذا القطاع –كما أضاف-«ووضع اإلمكانيات«. 
لمنطقة  للصيدلة  الدولية  الفيدرالية  رئيس  وأوضح 
»يفرض  المجال  هذا  في  الجهوي  التعاون  أن  افريقيا 
نفسه لتحرير دول القارة من التبعية في مجال األدوية 
المجال  في  بالتعاون  مذكرا  عامة«،  بصفة  والصحة 

العلمي والتكوين البيداغوجي.
على  األفارقة  الطلبة  لمساعدة  بالمناسبة  ودعا 
من  الجزائرية  بالجامعات  دراسية  منح  من  االستفادة 
األنظمة  يواجه  الذي  التحدي  رفع  على  المساهمة  أجل 

الصحية بالمنطقة«. 
فيروس  لتفشي  الوبائية  الوضعية  إلى  إشارته  ولدى 
كورونا، ثمن الدكتور هياغ المجهودات التي قامت بها 
المنظومة الصحية بنسبة  لتعزيز  الجزائرية  السلطات 
لقاحات والعدد الكافي من الكمامات والكمية  معتبرة بال
من  الكحولي  والمحلول  األكسيجين  مادة  من  المناسبة 
خالل تعزيز إنتاجها المحلي، كما قامت بمساعدة بعض 

دول المنطقة.
ق ـ و

الصناعة الصيدالنية: 

الدعوة إلى توسيع المعرض 
الجزائري إلى بقية الدول اإلفريقية

الغابات  لقطاع  المنظم  الجديد  القانون  سيعرض 
يوم  به,  أفاد  حسبما  الحكومة,  على  »قريبا« 
جمال  للغابات  العام  المدير  بالجزائر,  االثنين 

طواهرية.
وأوضح السيد طواهرية, خالل نزوله ضيفا على 
قناة األولى  ال تبثها  التي  حصة »فوروم اإلذاعة« 
لإلذاعة الجزائرية, أن مشروع هذا القانون يوجد 
حاليا على مستوى وزارة العدل في انتظار عرضه 

على الحكومة ثم البرلمان بغرفتيه.
من  تدابير  عدة  القانون  هذا  مشروع  ويتضمن 
شأنها النهوض بهذا القطاع من بينها فتح مجال 
هذه  لحماية  عقوبات صارمة  االستثمار, وفرض 

الفضاءات من االعتداء.
إشراك  على  الجديد  النص  مشروع  سيعمل  كما 
ساكنة المناطق الجبلية والغابية على االستثمار 
ليكونوا  المناطق,  هذه  تنمية  في  والمساهمة 
فاعلين في حماية الغابات, حسب السيد طواهرية.
الحالي  »القانون   : بالقول  العام  المدير  وتابع 
مع  يتماشى  ال  وهو   ,1984 سنة  إلى  يعود  قديم 
التطورات الحالية والضرورة الملحة لفتح القطاع 

لالستثمارات«.
الشاسعة  المساحة  أن  المسؤول  ذات  ويعتبر 
1ر4  على  تتربع  والتي  الجزائر  في  للغابات 
مليون هكتار, أثارت أطماع البعض في االستغالل 
بناء أو التوسع الفالحي,  العشوائي لها من خالل ال
في  والتسبب  نباتي  ال الغطاء  تدهور  الى  أدى  ما 
نشوب حرائق ووقوع انجرافات, وهو ما يستدعي 
هذا  مشروع  إطار  في  ردعية  إجراءات  فرض 

القانون.
السيد  أكد  الغابات,  حرائق  مكافحة  مجال  وفي 
مع  بالتنسيق  يعمل  الفالحة  قطاع  أن  طواهرية 
العلمي  الدور  تفعيل  على  األخرى  القطاعات 
ياتي  والتقني في الوقاية, من خالل المركز العمل
والمزود  المركزي  المستوى  على  المتواجد 
األقمار  عبر  ترصد  تقنية  ووسائل  بإمكانيات 
عبر  الحرارة  درجات  ارتفاع  مدى  الصناعية 
التي  األماكن  عن  وأرقام  صور  وتعطي  البالد, 
تحتمل نشوب حرائق, أو مؤشرات أولية لنشوبها, 

ما يسمح بالتدخل السريع.
مجال  في  العلمي  التدخل  دعم  إطار  في  وسيتم 
الوكالة  مع  اجتماع  عقد  والمكافحة,  الوقاية 
الفضائية الجزائرية بعد غد األربعاء, لمنح قطاع 
له  تسمح  التي  الجديدة  تقنية  ال الوسائل  الغابات 
التدخل  يمكن  التي  األماكن  على  بدقة  بالتعرف 

فيها, يضيف السيد طواهرية.
كما سيتم خالل الشهر المقبل تنفيذ برامج القتناء 
وسائل جديدة تم رفع التجميد عنها مؤخرا, حسب 

المدير العام.
 

برنامج السد األخضر سيتم إحياؤه وفق مخطط 
»علمي وعصري«

بين  جرت  التي  التشجير  حملة  حصيلة  وعن 
السيد  كشف  الماضي,  ومارس  أكتوبر2021 
طواهرية أنها مكنت من غرس 11 مليون شجرة.

الذي  األخضر,  السد  برنامج  إلى  ذلك  يضاف 
وعصري«,  »علمي  مخطط  وفق  إحياؤه  سيتم 
يتضمن مختلف األصناف ذات القيمة والمردودية 
االقتصادية على غرار أشجار االرغان والخروب 
والفستق, نبات التين الشوكي, واألعشاب الطبية 
عائدات  بتحقيق  ستسمح  التي  والعطرية, 
من  الحزام  هذا  وتطوير  جهة  من  للمستثمرين 

جهة أخرى.
البحث  مركز  مع  العمل  طواهرية  السيد  وأكد 
لتطوير هذا  تندوف  المتواجد مقره بوالية  الغابي 
النوع من الزراعات, مع دعم هذا النشاط بمخابر 
ووحدات تحويل الستخراج الزيوت يتم من خاللها 
في  خبراتها  من  واالستفادة  الريفية  المرأة  إشراك 
عبر  الممتد  األخضر  السد  ويشمل  المجال.  هذا 

مساحة 3 ماليين هكتار حوالي 28 بلدية.
هكتار  مليون   1 ب  البرنامج  هذا  توسيع  وسيتم 
يبلغ 4 مليون هكتار, من  على المدى القصير, ل
أجل تحقيق هدفه األساسي وهو مكافحة التصحر, 
إيفاد اطارات  الذي كشف عن  العام  المدير  يقول 
ووضعية  الجرد  نقاط  لتحديد  والية   13 عبر 

الغابات.
لحماية  الساكنة  ادماج  الجانب  هذا  في  وسيتم 
مناطق الرعي والمناطق الغابية مع إعادة غراسة 
االشجار  وإدراج  تدهورا  عرفت  التي  المناطق 
المثمرة التي تهم الساكنة, يقول السيد طواهرية.

من جهة اخرى, خصصت إدارة الغابات أراضي 
باستغالل  والترخيص  الفالحي  للتطوير  موجهة 
برامج  مع  قانونية,  بطريقة  الغابية  الفراغات 
الستصالح االراضي المتدهورة جراء االنجرافات.

المديرية  تعمل  الغابية,  السياحة  مجال  وفي 
بالتنسيق مع قطاع السياحة على تنظيم خرجات 
تجوال في الطبيعة وغرس, بتأطير من أزيد من 
600 جمعية وطنية, مع فتح المجال للمستثمرين 
دفتر  وفق  والراحة,  لالستجمام  غابات  لتجهيز 

شروط محدد.
وبلغ عدد الغابات المجهزة من طرف المستثمرين 
برنامج  بين  من  اآلن,  حتى  غابة   70 وطنيا 
يتضمن إجماال 120 غابة, في حين يجري دراسة 

الملفات المتبقية.
ق ـ و

قانون الغابات الجديد عىل طاولة الحكومة »قريبا«

ـ 1 مليون هكتار برنامج لتوسيع السد األخضر ب

شدد وزير العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي, يوسف 
شرفة, أول أمس ببجاية, على ضرورة مكافحة العمل غير 
المصرح به دون هوادة, معتبرا أن ذلك يضر بشكل كبير, 
سواء بالعمال أو بصناديق الضمان االجتماعي التي تحرم 

بذلك من االشتراكات.
و أوضح الوزير خالل زيارة عمل إلى بجاية, أن »الجميع 
متضرر بما في ذلك صندوق التقاعد«, داعيا هياكل وزارته 
إلى مكافحة دون هوادة لهذه الظاهرة, سيما في سياق و آفاق 

االنعاش االقتصادي.
و أشار السيد شرفة في هذا الصدد, الى »االفاق« التي يعد 
بها سريان المفعول المقبل, لقانون االستثمارات الجديد و 
الذي »سيشكل قطيعة مع القوانين القديمة«, و كذا تجسيد 
جميع اجهزة المساعدة على االدماج المهني و االجتماعي او 
كذلك القانون الجديد 70/11 الذي يرخص للمستخدمين من 

اصحاب المشاريع اخذ عطل من اجل التفرغ لمؤسساتهم.
كما اكد ان ذلك سيساعد على إنشاء المؤسسات و تحسين 
تالي االنعاش الفعلي لالقتصاد, مقترحا  فرص العمل و بال
مسعيين للعمل في مجال المكافحة, مشيرا في هذا الصدد 
الى تكثيف عمليات المراقبة و تحسيس رؤساء المؤسسات 

أو أصحاب المشاريع.
و تطرق الوزير في سياق آخر, الى سريان مفعول جهاز 
المساعدة على اإلدماج المهني, الذي يهدف إلى إدماج 1.3 
اإلدماج  على  المساعدة  جهاز  كذا  و  عمل,  طالب  مليون 
نهاية  قبل  مستخدم   132.000 يخص  الذي  و  االجتماعي 

السنة.
على  ذلك  و  جيدة«,  »الوتيرة  ان  الصدد  ذات  في  واعتبر 
غرار تلك المتعلقة بدفع منح البطالة الى طالبي العمل الول 

مرة, حيث سيتلقى 75 % منهم اولى مستحقاتهم قربيا.
ق ـ و
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الرئيس المدير العام لشركة نفطال، مراد منور:    

مطالب الشركة بزيادة هامش الربح في نشاط 
الوقود  لن تؤثر على أسعاره

n  قــال الرئيــس المديــر العام لشــركة نفطال، 
مــراد منــور، إن مطالب مؤسســته بزيادة هامش 
الربــح في نشــاط الوقــود، لن تؤثر على أســعار 
هذه المادة، فيما كشــف عن استثمارات ومشاريع 
ضخمــة تخطط الشــركة إلطالقها يتعــدى غالفها 

المالي  250ملياردينار . 
وأوضــح منور، أمــس، خالل اســتضافته بمنتدى 
جريدة الشــعب، أن أســعار الوقــود مقننة وهامش 
البيع ال يغطي التكاليــف العملياتية لتوزيع الوقود، 
خاصة في ظل التضخم المســتمر، وقال إن هامش 

نفطال ضعيف ولم يتغير منذ 2016. 
من جانب آخر، قــال الرئيس المدير العام لنفطال، 
إن 70 بالمائــة من اســتهالك الطاقــة في الجزائر 
يذهب للمستهلك مباشــرة دون أن يتم استغالله في 

نشاط اقتصادي مربح، موضحا أن تراجع استهالك 
الطاقة في الجزائر يخدم االقتصاد الوطني 

وعــن مبيعات الشــركة، قال منور أنهــا تراجعت 
خالل 2021-2020 بســبب تداعيات أزمة كوفيد 
الصحيــة لكــن ذلك لــم يؤثر كثيرا على الشــركة، 
وأضاف أن نفطال تخطط الســتثمارات ومشــاريع 
ضخمــة يتعــدى غالفها المالــي 250 مليار دينار 
ضمن مخططهــا لســنوات 2027-2022، وأكد 
حــرص الشــركة الدائــم  على مخططــات تطوير 
مستمرة، وتعمل في كل مرة على  تحيين األهداف 
المســطرة في إطار البرنامج الخماســي، اســتجابة 
لمتطلبــات الوضع االقتصادي، ومن أجل تحســين 

الخدمات والرفع من المردودية. 
مــن بيــن هــذه المشــاريع، مشــروع نقــل الغــاز 
والبتــرول المســال إلى الجزائــر العاصمة مرورا 
بعديــد المدن انطالقا من أرزيــو، بقيمة 60 مليار 

دينار،  ومشــروع نقل الوقود من مدينة العلمة إلى 
الجزائــر العاصمة، وتموين مــدن كثيرة، ويوضح  
أن جزء من  المشــروع »ســكيكدة – العلمة« نُّفذ، 
فيما يبقى الجزء الثاني العلمة – الجزائر العاصمة، 

قيد االنجاز. 
وأكد منور  أن المســار التنموي للشركة في مجراه 
الصحيــح، قال: »لدينا نظرة استشــرافية في إطار 

مخطط خماسي يحيّن سنويا«. 
من جانب آخر، كشف منور أن عدد السيارات التي 
حولت إلى »ســير غاز«، 700 بلغ  ألف مركبة، 
تماشيا مع إستراتيجية تعميم هذا النوع من الوقود، 
وأضــاف أن 50 بالمائــة مــن محطــات نفطــال، 
تزّود زبائنها بـ« ســير غاز«، غير أنه أشــار إلى 
أن هنــاك بعض المحطات ال يمكنها توفير »ســير 
غاز«، وأكد أن هذا األمر خارج عن نطاق نفطال، 

ومتعلق بشروط األمن والسالمة. 
وفي الســياق ذاته، كشــف المدير العالم للشــركة، 
أن »نفطــال« أنشــأت مراكــز تحويــل فــي كامل 

الواليات، وأنها كونت كل التقنيين بالمؤسسة. 
وعن معدل استهالك »سير غاز« ، قال إنه ارتفع 
من 500 ألف طن سنة 2018، إلى مليون و100 
ألف طن ســنة 2021«، وأشار إلى شركته  لعبت 
دورا رائدا في الترويــج لهذا المنتوج، قائال: »كنا 

المستورد الوحيد ألطقم سير غاز«. 
وعن نشاطات الشركة خارج الوقود، يقول المتحدث 
إن الشــركة نّوعت من نشاطاتها خارج الوقود منذ 
سنوات، وفي بعض األحيان تكون مربحة أكثر من 
النشــاطات المتعلقة بالوقود، وأضاف »نشــاطات 
خارج الوقود ساهمت في الموازنة المالية للشركة، 

ألن الشركة ال تحقق أرباحا من نشاط الوقود«. 

n أعلــن الناطق باســم شــركة 
الجزائريــة،  الجويــة  الخطــوط 
عــن  أمــس،  أندلســي،  أميــن 
الشــروع في بيع تذاكــر الرحالت 
الجويــة اإلضافية، عبــر الخطوط 
الجوية الجزائرية بأســعار جديدة 
ســاعة   48 خــالل  وتنافســية، 
المقبلــة، مفنــدا مــا تــم تداولــه 
بخصوص الغالء الفاحش للتذاكر. 
كما كشــف عن انطالق عملية بيع 
تذاكــر الحج وذلك بدايــة من يوم 

15 جوان المقبل. 
وأوضح أمين أندلسي، في تصريح 
لقنــاة تلفزيونيــة خاصة، أمس، أن 
أســعار التذاكــر الجديدة ســتعرف 
انخفاضــا محسوســا، وتكــون في 
مؤكــدا  الجاليــة،  أفــراد  متنــاول 
بــأن عملية بيــع تذاكــر الرحالت 
نهايــة  قبــل  ســيكون  اإلضافيــة 
األســبوع الجاري علــى أن تنطلق 
أولى الرحالت بداية من األســبوع 

القادم. 
وأضــاف أندلســي، بــأن أســعار 
التذاكر بصفة عامة ستعرف نوعا 
مــن الضبط الذي سيســمح للجالية 
باقتنائهــا وذلك بعــد مراجعتها، و 
فند مــا تم تداوله بخصوص الغالء 
الفاحــش في أســعار تذاكر الجوية 
الجزائريــة، بعــد تجاوزهــا عتبة 
1000 أورو، كاشــفا بــأن أغلــى 
تذكرة بيــن الجزائر وفرنســا يبلغ 

سعرها 640 أورو ذهابا وإيابا. 
وتطرق أندلسي إلى عدد الرحالت 

الرحــالت  إضافــة  بعــد  الجويــة 
بموســم  الخاصــة  اإلضافيــة 
االصطيــاف، حيــث قــال إن عدد 
رحالت الجوية الجزائرية سيصل 
إلى 270 رحلة أسبوعيا، وستكون 
هناك أكثر من 55 رحلة جوية في 

األسبوع للدول األوربية   
وأشار إلى أن عدد رحالت الجوية 
الجزائرية باتجاه فرنســا ســيكون 
171 رحلة أسبوعيا ، و7 رحالت 

أسبوعيا إلى تونس. 
مــن جانــب آخــر، كشــف أميــن 
أندلســي بــأن انطالق عمليــة بيع 
تذاكر الحج سيكون يوم 15 جوان 
المقبــل، موضحــا أن كوطة الحج 

لهذا الموسم تقدر 9400 مقعد. 
 وبخصوص تعويض التذاكر غير 
المســتعملة خالل فترة الكوفيد أكد 
المكلــف باإلعالم في الشــركة أن 
الجوية الجزائرية عوضت 60 في 
المائــة منها علــى أن يتم تعويض 
40 فــي المائة المتبقيــة بداية من 

هذا األسبوع. 
مــن جهة أخــرى، قال المســؤول 
أن  إلــى  الجزائريــة  بالجويــة 
الوضعيــة المادية للخطوط الجوية 
الجزائرية مســتقرة حاليا،  وأشار 
إلى أن الشــركة تكبدت خسائر ب 
300 مليــون دوالر خــالل فتــرة 
الجائحــة، كما قــال أن عدد عمال 
الجويــة الجزائرية يبلــغ  7856 
عامــل، وأن الشــركة تعاني على 
مستوى الخدمات وتعمل حاليا على 

تحسينها. 

انطالق عملية بيع تذاكر الحج بداية من 15 جوان المقبل

الرشوع يف بيع تذاكر الرحالت الجوية اإلضافية  
بأسعار منخفضة قبل نهاية األسبوع

n التمــس النائــب العــام لــدى 
محكمة الجنايات اإلســتئنافية  لدى 

مجلس قضــاء الجزائــر، اإلثنين، 
توقيــع   عقوبة  10 ســنوات ضد 

الوزير الســابق للعدل الطيب لوح، 
و7 سنوات حبسا نافذا في حق كل 
مــن المفتش العام الســابق لوزارة 
العــدل بن هاشــم الطيــب واألمين 
العام الســابق لذات الوزارة لعجين 

زواوي وبن خليفة مريم.
كمــا التمــس النائــب العــام لــذات 
المجلس عقوبة  5 ســنوات حبســا 
نافذا في حق كل من شــقيق الرئيس 
الراحــل الســعيد بوتفليقــة ورجــل 
األعمــال ورئيــس منتــدى رجــال 
األعمال ســابقا علي حداد، وغرامة 
ماليــة مقدرها مليــون غرامة مالية 
مقابــل عام حبســا نافــذا  وغرامة 
500 ألــف دينار في حــق كل من 

وكيــل الجمهوريــة لســيدي أمحمد 
ســابقا وقاضــي التحقيــق القطــب 
الجزائــي لــذات المحكمــة ورئيس 
ســابقا   الجزائــر  قضــاء  مجلــس 

والمحامي درفوف.
ويواجه الطيب لوح وباقي المتهمين 
فــي هــذا الملف  جنايــة التحريض 
على التزوير في محررات رسمية، 
والتحريض على التحيز والمشاركة 
في التحريض على التحيز، إســاءة 
اســتغالل الوظيفة والمشــاركة في 
إســاءة اســتغالل الوظيفــة، إعاقــة 
السير الحسن للعدالة والمشاركة في 

إعاقة السير الحسن للعدالة.
                                      ربيع م 

جنايات مجلس قضاء الجزائر

التماس 10 سنوات للوح و5 للسعيد بوتفليقة وعيل حداد
n وقــع كل من مجمع اتصاالت 
الصناعــي  المجمــع  و  الجزائــر 
العمومي للصناعــات االلكترونية 
والكهربائيــة  والكهرومنزليــة 
يــوم   »Elec ElDjazaïr«
االثنين اتفاقيــة تعاون تهدف إلى 

دعم وتشجيع المنتج الوطني.
و قد وقــع هذه االتفاقيــة, كل من 
الرئيــس المديــر العــام للمجمــع 
العمومي »اتصــاالت الجزائر«, 
خالــد زرات, و الرئيــس المديــر 
العام للمجمــع الصناعي العمومي 
مصطفــى  الجزائــر«,  »إيــالك 
فرفــارة, خالل حفــل حضره كل 
مــن وزيــر البريــد و االتصاالت 
الســلكية و الالســلكية, كريم بيبي 
تريكي, و وزيــر الصناعة, احمد 
زغــدار, و كذا مســؤولي الفروع 

التابعة للمجمعين.

إلــى  االتفاقيــة  هــذه  تهــدف  و 
إنشــاء إطــار »مالئم« من شــانه 
»تحريــر روح المبادرة و تعزيز 
المناولــة الصناعيــة, مــن اجــل 
تلبية احتياجــات مجمع اتصاالت 
بالعتــاد  يتعلــق  فيمــا  الجزائــر, 
و  الكهربائــي  و  االلكترونــي 
المعلوماتــي و الخدمات المرتبطة 

بها«.
و اكــد الســيد بيبي تريكــي, بهذه 
المناســبة, ان التوقيــع علــى هذه 
تجســيد  الــى  يهــدف  االتفاقيــة 
اســتراتيجية القطاعيــن في مجال 
تدعيــم و تشــجيع المنتج الوطني, 
كما تندرج في اطار تنفيذ التزامات 
رئيــس الجمهوريــة الراميــة الى 
اعطاء االولوية للمنتوج الوطني, 

بغية تقليص فاتورة الواردات.
                                           قـ  و

اتفاقية بني مجمع اتصاالت الجزائر 
و مجمع "إيالك الجزائر" من أجل دعم 

وتشجيع المنتج الوطني

العامــة  المديريــة  جنــدت   n
للغابات، تزامنا مع إنطالق موســم 
الحصاد والدرس، أزيد من 3 آالف 
عون عبر الوطــن لوقاية ومكافحة 
المتعلقــة  تلــك  خاصــة  الحرائــق 
الزراعيــة  المحاصيــل  بحرائــق 

الكبرى.
وكشــف المحافــظ الرئيســي لمكتب 
الوقايــة ومكافحة الحرائق بالمديرية 
العامــة للغابات، رشــيد بن عبد هللا، 
فــي تصريــح للقناة األولــى أنه »تم 
هــذه الســنة تســخير كل اإلمكانيات 
لمجابهــة الحرائــق، خاصــة التــي 
تمــس المحاصيــل الزراعيــة مــن 
خالل وضع جهــاز عملياتي متكون 
من 401 بــرج مراقبة، 513 فرقة 

متنقلة، 63 شاحنة صهريج للتزويد 
بالميــاه و3261 نقطة ميــاه«. كما 
أضــاف أنــه »تم إقتناء 80 ســيارة 
رباعية  الدفع بسعة صهاريج 100 

لتر«.
مــن جانبه، كشــف المديــر الفرعي 
لإلحصــاءات واإلعــالم بالمديريــة 
العامــة للحمايــة المدنيــة، فــاروق 
عاشــور، في تصريــح للقناة األولى 
أن »مصالحــه ستشــارك فــي هذه 
العمليــة مــن خالل تجنيــد 65 ألف 
رتــل متنقــل لمرافقــة الفالحين في 
موســم الحصاد والــدرس، وأن كل 
الوحدات تم إدماجها ضمن المخطط 
التدخلي اإلســتباقي لفائــدة الفالحين 
الذي يهــدف إلى مكافحــة الحرائق 

التــي تســببت الســنة الماضيــة في 
إتــالف أزيد مــن 100 الف هكتار 

من الغطاء النباتي«. 
                                   ق ـ و

المديرية العامة للغابات

تجنيد أزيد من 3 آالف عون لمكافحة الحرائق

الجزائر:سناء-م 
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أكدت الناشطة األمريكية روث ماكدونو، 
الصحراوية  المناضلة  مع  المتضامنة 
ستكون  أنها  عائلتها،  و  خيا  سلطانة 
إليصال  الصحراوي  الشعب  »صوت 
رسالته إلى العالم«، معربة عن التزامها 
النظام  ممارسات  كشف  في  بمسؤوليتها 
للقوانين  المنافية  القمعية  المغربي 
الدولية، في ضوء جرائمه المتواصلة في 

حق العائلة الصحراوية المحاصرة.
الجزائرية،  األنباء  لوكالة  تصريح  وفي 
العديد  أن »ثمة  ماكدونو  السيدة  أبرزت 
خاللها  من  يمكن  التي  األساليب  من 
إبراهيم  عائلة  مع  التضامن  عن  التعبير 
على  الصحراوي  الشعب  ومع  خيا 

الى  أقف  و  معهم  متضامنة  أنا  العموم. 
في  مظلوم  و  أي شعب مضطهد  جانب 
للتعبير  المناسبة  الطرق  وسنجد  العالم، 
إضرابها  أن  إلى  مشيرة  مواقفنا«،  عن 
ضمن  وسيلة  اال  هو  »ما  الطعام  عن 
إليصال  المنتهجة  الوسائل  من  العديد 

رسالة عائلة ابراهيم خيا الى العالم«.
من  مجموعة  خيا  أهل  بمنزل  ويتواجد 
ماكدونو،  روث  بينهم  من  المتضامنين 
كسر  في  المساهمة  أجل  من  وذلك 
العائلة  منزل  على  المضروب  الحصار 

منذ 19 نوفمبر 2020.
وذكرت المتحدثة أن الرسالة التي أرادت 
الى  وعائلتها،  خيا  سلطانة  من  ايصالها 

المطالب  »تحمل  الدولي،  المجتمع 
انهاء  في  الصحراوي  للشعب  الشرعية 
المصير  تقرير  في  وحقه  االحتالل 
على  المضروب  الجائر  الحصار  وفك 
عام،  من  أكثر  منذ  وعائلتها  المناضلة 
الحقائق  بتقصي  دولية  لبعثة  السماح  و 
بزيارة العائلة الصحراوية للوقوف على 
حقيقة ما يجري من ممارسات اجرامية 
و  حقها  في  المغربي  النظام  يرتكبها 

اصدار تقارير في هذا الشأن«.
للمناضلة  الصحي  الوضع  وبخصوص 
تشعر  أنها  قالت  االمريكية،  الحقوقية 
»كانت   : موضحة  بتحسن«،  »اليوم 
الهجوم  بسبب  قليال  تراجعت  صحتي 

أنا  و  خيا،  عائلة  منزل  على  األخير 
بداخله، حيث شعرت بالصدمة و اإلحباط 
كان  االعتداء  هذا  الصدمات.  لشدة 
إشعارنا  و  ترويعنا  و  لترهيبنا  مقصودا 

بأن الخطر ما زال يحوم حولنا«.
وتابعت : »حتى و إن لم ينهار المنزل 
الضربات  شدة  بسبب  رؤوسنا  على 
المتكررة للشاحنة الثقيلة، إال أنها خلفت 
و  كبيرة،  وصدمة  هلعا  و  أضرارا 
شعورا بانعدام كامل لألمن، مع العلم أن 
متأخرة  ساعة  في  وقع  الجبان  االعتداء 
و  االخوية  األجواء  لكن  الليل.  من 
أعطتنا  المنزل  داخل  السائدة  التضامنية 

طمأنينة«.
تعيشها  التي  بالظروف  يتعلق  وفيما 
ظل  في  الصحراوية  العائلة  مع  يوميا 
الحصار الجائر، لفتت الناشطة ماكدونو 
خيا  سلطانة  بمنزل  تواجدها  أن  الى 
العائلة بشكل  لها ب«تقاسم معاناة  سمح 
للشعب  الصعبة  الظروف  و  خاص 
ما  وبفضل  عام.  بشكل  الصحراوي 
عشناه مع العائلة تحت الحصار، تشكلت 
وبشكل  المعالم  واضحة  صورة  لنا 
مفصل عن معركة النضال التي يتمسك 
على  إصرارهم  و  الصحراويون،  بها 
و  االستقالل،  تحقيق  حتى  فيها  المضي 
هذا ما ساعدنا في توسيع مفهومنا للظلم 
حتى  الشعوب،  واضطهاد  االحتالل  و 
فقط  ليس  جديدة  مسؤولية  لنا  أصبحت 
لكن  و  األساسية،  الرسائل  هذه  بتقاسم 
لكي نشارك حالة الشعب الصحراوي مع 
التأكيد  ماكدونو  روث  وجددت  العالم«. 
على أن الشعب الصحراوي »ال يطالب 
و  الحرية  في  المشروعة  بحقوقه  سوى 
السالم و األمن، وسأكون صوته إليصال 

رسالته إلى بقية العالم«.
ق ـ د

قالت بأنها ستكون صوت الشعب الصحراوي إليصال رسالته إىل بقية العالم

الناشطة األمريكية 
»ماكدونو« تتعهد بكشف 
ممارسات المخزن القمعية

أعلن االتحاد العام التونسي للشغل، يوم اإلثنين، 
رفض الحوار الوطني بالشكل الحالي الذي طرحه 

رئيس البالد قيس سعيد.
قراٌر جاء في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اإلدارية 
التحاد الشغل )أكبر نقابة عمالية في تونس(، يوم 

اإلثنين.
لكن االتحاد أشار إلى أنه سيبقى في حالة انعقاد 
واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  لمتابعة  دائم 
بخصوص  الالزم  القرار  واتخاذ  والسياسي 

االستفتاء واالنتخابات التشريعية القادمة.
التونسي  الرئيس  بدأ  الماضية،  الساعات  وخالل 
األحزاب  مع  منفصلة  لقاءات  سعيد،  قيس 
السياسية المناهضة لإلخوان والمنظمات الوطنية 
النطالق  تمهيدا  الشغل«،  »اتحاد  بينها  األربع 
يُفضي  وطني  حوار  أجل  من  فعلية  مشاورات 

لـ«لبناء الجمهورية الجديدة«.
وكان األمين العام لالتحاد العام التونسي للشغل، 
عن  بالحديث،  المشاركة،  عدم  إعالن  استبق  قد 
تفاصيل لقائه بالرئيس قيس سعيد، مشيرا إلى أن 
قد  األخير أعلمه بسير األمور في إطار ما كان 

أعلن عنه من قرارات تتعلق بالحوار.
المشاركة  من  االتحاد  موقف  اللقاء  تناول  كذلك 
القضايا  من  وعددا  إليه،  دعا  الذي  الحوار  في 

االجتماعية العالقة.
هياكل  بأن  الرئيس  أبلغ  إنه  الطبوبي  وقال 
القرار وأنه سيعرض  ومؤسسات االتحاد ستتخذ 
على أنظار الهيئة اإلدارية الوطنية تفاصيل اللقاء، 

حتى يعطي قراره األخير، يوم اإلثنين.
الرئيس قيس سعيد  وفي خريطة طريق وضعها 
إلخراج تونس من أزمتها السياسية، قرر إجراء 
التجهيز  قيد  دستورية  تعديالت  على  استفتاء 
االنتخابات  إجراء  قبل  المقبل،  جويلية   25 في 
الجاري،  الشهر  البرلمانية. وفي وقت سابق من 
الحوار  إدارة  مهمتها  لجنة  تشكيل  سعيد  قرر 
»ساند  من  كل  أمام  المشاركة  فاتحا  الوطني، 

مسار التصحيح يوم 25 جويلية 2021«.
وجاءت دعوة سعيد، إثر مطالبة أحزاب سياسية 
الشغل«  »اتحاد  رأسها  على  وطنية  ومنظمات 
البالد من  إخراج  أجل  بإجراء حوار وطني من 

أزمتها التي تسبب بها سنوات النهضة.
وأكد الرئيس التونسي أن الحوار لن يشارك فيه 
»اللصوص واالنقالبيون«، في إشارة إلى زعيم 
التونسية راشد  النهضة  اإلخوان و رئيس حركة 
قوانين  األخيرعلى  هذا  تمرد  أن  بعد  الغنوشي، 

البالد.
ق ـ د

المركزي الليبي ينفي تجميد 
مبالغ من أصوله يف بريطانيا

األخبار  صحة  الليبي  المركزي  المصرف  نفي 
بشأن  والصحف  القنوات  بعض  تداولتها  التي 
قيام البنك المركزي البريطاني بتجميد مبالغ من 
أصوله. ودعا المركزي في منشور عبر صفحته 
الرسمية بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« 
بالمهنية  االلتزام  إلى  اإلعالم  وسائل  كافة 

والموضوعية، وتحري الدقة والمصداقية.
عن  أنباء  ليبية  إعالم  وسائل  تداولت  أيام،  ومنذ 
تجميد مبلغ 3 مليارات جنيه إسترليني من أصول 
البنك المركزي الليبي في بريطانيا، أي ما يعادل 

نحو 18 مليار دينار ليبي.
وحسب وسائل اإلعالم ذاتها فقد سعت بريطانيا 
في عدة مناسبات إلى استصدار تشريع من مجلس 
ليبيا  أموال  من  جزء  باقتطاع  يقضي  العموم 
الجيش  ضحايا  تعويضات  لسداد  لديها  المجمدة 

اإليرلندي.
ق ـ د

اتحاد الشغل التونيس
 يرفض الحوار الوطني

 بـ "الشكل الحايل"

ضمن  الصحراوي  األسير  يتعرض 
مجموعة )أكديم ايزيك(، اإلعالمي محمد 
في  التعذيب  صور  ألبشع  هدي،  لمين 
الذي يواصل  المغربي،  سجون االحتالل 
سياسته القمعية الالإنسانية في حقه، والتي 
كان أخرها رش زنزانته بمادة سامة، في 

انتهاك صارخ لحقوق اإلنسان.
تصريح  في  هدي  علي  محمد  وأوضح 
شقيقه  أن  الجزائرية،  األنباء  لوكالة 

 /2 /تيفلت  بسجن  المتواجد  لمين،  محمد 
، »تعرض قبل أيام، العتداء من طرف 
زنزانته  برش  ومديرها،  السجن  إدارة 
و  بداخلها  وهو  سامة،  بمبيدات حشرات 

أرغم على المكوث بها ال لشيء إال لثنيه 
عن عدم الخوض في إضراب عن الطعام 
ما  دورية،  القيام بصفة  اعتاد على  الذي 
التام   فقدانه  و  لساعات،  إغمائه  إلى  أدى 
ونتج  لسامة،  للمادة  شمه  نتيجة  للوعي، 
عنها من مضاعفات صحية لم يتلق على 

إثرها أي إسعافات أولية أو عالج«.
المخزني،الذي  االحتالل  أن  إلى  ولفت 
الجسيمة  انتهاكاته  ممارسة  في  يمضي 
شقيقه  حق  في 
أساليب  أنواع  بشتى 
والتنكيل،  التعذيب 
أبواقه  »استخدم 
لتزييف  كعادته 
االعتداء،  هذا  وقائع 
األسير  أن  مدعيا 
محمد  الصحراوي 
تم  هدي  لمين 
كغيره  اخراجه 
من  سجناء  من 
الزنزانات قبل رشها 

بالمبيدات«.
عائلته  أن  هدي،  علي  محمد  وأوضح 
فيه  فندت  الشأن،  هذا  في  بيانا  أصدرت 
ما جاء به االعالم المخزني من أكاذيب ال 

التعذيب  إلى  للحقيقة بصلة، مشيرة  تمت 
»همجي  بشكل  ابنها  على  مورس  الذي 

والإنساني من طرف جالديه«.
وأكد في السياق أن الحالة الصحية لشقيقه 
اإلهمال  من  معاناته  ظل  في  »متدهورة 
السماح  وعدم  المعاملة،  وسوء  الطبي 
لفترات  ولو  الزنزانة  من  الخروج  له 

قصيرة«.
األخيرة  زيارتي  »خالل  قائال:  وأضاف 
مالمحه  على  واضحا  تغييرا  له الحظت 
أثار  و  وجروح،  وكدامات  وبنتيه، 
على  يدل  ما  للعيان،  واضحة  التعذيب 
الظروف، وأسوأ  أحلك  يعيش  أن شقيقي 
منعت  وقد  النفسي.  و  الجسدي  التعذيب 
في ال10 ماي الجاري من رؤية شقيقي 

خالل زيارتي له«.
قد  ايزيك(،  )أكديم  مجموعة  أسير  وكان 
كمداهمة  المتكررة،  العتداءات  تعرض 
زنزانته في 15 مارس 2022 من طرف 
السجن،  ادارة  موظفي  من  مجموعة 
تعرضه للتعذيب ال »لشيء إال ألنه كان 
بالدخول  السجنية  اإلدارة  إشعار  يريد 
ذكره   الطعام«، حسبما  إضراب عن  في 

شقيقه.
»أطول  أن  إلى  اإلطار  هذا  في  وأشار 

اضرب عن الطعام خاضه شقيقه دام 69 
التضييق  ويالت  من  خالله  عاني  يوما، 
و اإلهمال الطبي، وأمراض مزمنة منها 
في  نقص حاد  ،الربو، و  المعدة   ، الكلى 

الوزن«.
وذكر أنه ،«بصفة عامة منذ فترة سجنه 
الممتدة من 2010 الى  2022 ، يتم منع 
التواصل  و  الهاتف  استعمال  من  شقيقي 
معنا، كما أن خالل اضراباته المتواصلة 
عن الطعام، لم يتلق االسير الصحراوي، 
أي رعاية طبية، بل و منعت عنه زيارات 
االنسان،  حقوق  ومنظمات  العائلة 

والمحامين له«.
على  التأكيد  هدي،  علي  محمد  وجدد 
لمواقفه  »نتيجة  كان  شقيقه،  اعتقال  أن 
الشعب  حق  عن  المدافعة  السياسية 
الصحراوي في تقرير مصيره، و لتغطيته 
في  ايزيك(  )أكديم  الحداث  اإلعالمية 
ايزيك(،  )أكديم  بمنطقة   ،2010 نوفمبر 
تعرض  حين  المحتلة،  العيون  شرق 
داخل  الصحراوية  والعائالت  المخيم 
خيامهم لهجوم غادر شنته عناصر شرطة 
النازحين  مخيم  على  جيشه   و  المخزن 

الصحراويين .
ق ـ د

األسري الصحراوي »ملني هدي« يتعرض ألبشع صور التعذيب 
يف السجون املغربية
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أكد بورجي براندي، رئيس منتدى دافوس، 
أن االجتماع السنوي للمنتدى، يأتي في أكثر 
الثالثة  العقود  في  أهمية  العالمية  اللحظات 

الماضية.
وأضاف رئيس المنتدى االقتصادي العالمي 
أول أمس  بدأ  الذي  أن االجتماع  )دافوس( 
ويستمر حتى 26 ماي الجاري، يمثل تأكيًدا 
قوًيا على أهمية التعاون، ويوفر منصة ال 
التي  الملحة  التحديات  لمواجهة  لها  مثيل 
قائد   2000 من  أكثر  بوجود  نواجهها، 
وخبير من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 
أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، وذلك 
اإلمارات  أنباء  وكالة  نشرته  حوار  خالل 

)وام(.
 دافوس في اختبار »قاس«

ُهناك  الجيوسياسية،  الناحية  »من  وقال: 
تخّوف عام من أننا دخلنا بجّدية فيما وصفته 
األمم المتحدة قبل عامين، بأنه حقبة جديدة 
مقابل  وفي  أنه  إال  والعنف،  الصراع  من 
ذلك، رأينا مؤخراً الفوائد التي يمكن تحقيقها 
تكن  لم  حيث  األطراف،  تتعاون  عندما 
السرعة القياسية التي تم بها تطوير لقاحات 
 ،»19 »كوفيد  جائحة  خالل  وفعالة  آمنة 
الحكومات  بين  التنسيق  بسبب  إال  ممكنة 
البحثية«.تحديات  والمؤسسات  والشركات 

سالسل التوريد
الجغرافية  الناحية  »من  وأضاف: 
بشأن  جدية  مخاوف  هناك   ، االقتصادية 
وارتفاع  العالمية  التوريد  سالسل  تحديات 
صندوق  حذر  حيث  التضخم،  مستويات 
النقد الدولي من تباطؤ مستويات النمو من 
%6.1 العام الماضي إلى %3.6هذا العام، 
أي أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية عما كان 
ذلك  ويرجع  الماضي،  جانفي  في  متوقعاً 
الجيوسياسية،  األوضاع  إلى  كبير  حد  إلى 
ما  الوباء  خالل  رأينا   ، المقابل  في  لكن 
المؤسسات  تتعاون  عندما  تحقيقه  يمكن 
المركزية  البنوك  كانت  حيث  االقتصادية، 
قادرة على درء أزمة مالية من خالل العمل 
معاً لخفض أسعار الفائدة ومساعدة األسواق 

المالية على العمل«.
التي  المحاور  أهم  حول  سؤال  على  ورداً 
سيتطرق إليها المنتدى، أوضح براندي أن 
اجتماع »دافوس« سيتطرق إلى 6 محاور 
اإلقليمي  التعاون  تعزيز  في  تتمثل  رئيسة 
االقتصادي  االنتعاش  وتأمين  والعالمي، 
وبناء  النمو،  من  جديد  عهد  وتشكيل 
المناخ  وحماية  وعادلة،  صحية  مجتمعات 
والغذاء والطبيعة، وقيادة تحول الصناعة، 

وتسخير قوة الثورة الصناعية الرابعة.
مع  مرتبطة  المحاور  هذه  أن  إلى  وأشار 
التي  التحديات  ألن  نظراً  البعض،  بعضها 
ومتعددة  متكاملة  حلواًل  تتطلب  نواجهها 
األوجه، فعلى سبيل المثال ، أوضح التقرير 
الحكومي  الفريق  عن  الصادر  األخير 
لألمم  التابع  المناخ  بتغير  المعني  الدولي 
لمنع  بسرعة  ينفد  الوقت  أن  المتحدة، 

درجات الحرارة العالمية من االرتفاع إلى 
األمر  خطورة،  األكثر  المستويات  بعد  ما 
الوصول  في  التقدم  تسريع  سيتطلب  الذي 
أصحاب  بتعاون  الصفري،  الحياد  إلى 
االبتكار  وبوجود  المتعددين  المصلحة 
واالستثمار  الصناعة  وتحول  التكنولوجي 

المنصف.
العام  خالل  أطلق  المنتدى  أن  إلى  ولفت 
العالمي  المؤتمر  فعاليات  ضمن  الماضي 
للمناخ »كوب 26«، تحالفاً عالمياَ، والذي 
نطاق  لتوسيع  متكامل  نهج  على  مثااًل  يعد 
يتألف من مجموعة  المناخي، حيث  العمل 
من الشركات ذات التفكير المستقبلي والتي 
تقدم التزامات بشأن السندات الخضراء، من 

أجل تحفيز الطلب على التقنيات الناشئة.
نمو عالمي أكثر شموال

بعد  ما  االقتصادية  الفرص  أهم  وحول 

الجائحة، حدد رئيس »دافوس«، 3 أولويات 
في  أولها  يتمثل  العالمي،  لالقتصاد  رئيسة 
ضمان أن يكون النمو العالمي االقتصادي 
أكثر شمواًل، حيث يجب أن تكون األولوية 
إلى  المستدام  االستثمار  توجيه  األولى 
االقتصادات التي تعاني من نقص التمويل، 
األجنبي  االستثمار  نسبة  تعافي  إلى  مشيرا 
المباشر حول العالم بنسبة %77 في العام 
قبل  ما  مستويات  مع  بالمقارنة  الماضي، 
استمرارية  أن  إال   ،»19 »كوفيد  جائحة 
قد  الصعبة  االقتصادية  الجائحة والظروف 

تجعل عملية التعافي العالمية قابلة للتغيّر.
وأضاف: تتمثل الفرصة الثانية على المدى 
المتوسط في التركيز على توسيع الوصول 
الرقمي، حيث يتم إضافة المزيد من التقنيات 
تطور  وهو  العالمية،  لالقتصادات  الرائدة 
بـ  العالمي  االقتصادي  المنتدى  عليه  أطلق 

»الثورة الصناعية الرابعة«، حيث بحسب 
بعض التقديرات ستعتمد %70 من القيمة 
الجديدة للعقد الجاري على نماذج األعمال 

التي تستخدم التطبيقات الرقمية.
وأشار إلى أنه بالرغم من التطور التقني، إال 
أن أكثر من ثلث سكان العالم لم يستخدموا 
جمع  ولذلك  مطلقاً،  »اإلنترنت«  شبكة 
شركات  الماضي  العام  »دافوس«  منتدى 
التكنولوجيا والمالية الرائدة، جنباً إلى جنب 
مع الهيئات والمؤسسات الحكومية، إلطالق 
تحالف »إيدسون« وهي مبادرة تعمل على 
معقولة  بأسعار  الرقمي  الوصول  توسيع 

للجميع بحلول عام 2025.
تسريع التحول األخضر

ولفت إلى أن األولوية الثالثة تتمثل في تسريع 
التحول األخضر، حيث تشير التقديرات إلى 
احتمالية مواجهة االقتصاد العالمي لعواقب 
تصل  بنسبة  التقلص  ومنها  مسبوقة،  غير 
إلى %18 في السنوات الثالثين المقبلة، في 
حال عدم اتخاذ أي إجراء، وهو األمر الذي 
الصفري«  »الحياد  إلى  الوصول  يتطلب 
بحلول عام 2050، وإحداث تحول جذري 
يُمكن  األخضر  فالتحول  اقتصاداتنا،  في 
وتريليونات  الوظائف  ماليين  يضيف  أن 

الدوالرات إلى االقتصاد العالمي.
المشهد  متغيرات  بشأن  توقعاته  وحول 
»على  براندي:  قال  العالمي،  االقتصادي 
نعيش  الذي  الصعب  المشهد  من  الرغم 
فيه ، إال أنني متفائل. ألنني أرى كل يوم 
في المنتدى االقتصادي العالمي أمثلة على 
والمجتمع  والحكومة  التجارية  األعمال 
المدني، والذي يعملون مًعا لتعزيز مصالحنا 
من  نواجهها،  التي  فالتحديات  المشتركة، 
الجيوسياسية  األوضاع  إلى  المناخ  تغير 
إلى الوباء معقدة للغاية وكبيرة جًدا، بحيث 
يتعذر على أي دولة أو شركة التعامل معها 
بمفردها، ونحن بحاجة إلى تعزيز الجهود 
السبيل  ألنها  التعاونية  جهودنا  لمضاعفة 

الوحيد نحو مستقبل أقوى«.
ق ـ إ

ستناقش فيها  6 ملفات ساخنة

رئيس »دافوس«: نسخة المنتدى في 2022 
هي األهم منذ 30 عاما

في  مستوى  ألعلى  اإلثنين،  يوم  الذهب،  أسعار  قفزت 
أكثر من أسبوع مستفيدة من تراجع الدوالر. لكن ارتفاع 
عائدات سندات الخزانة األمريكية حد من مكاسب المعدن 

األصفر المقوم بالدوالر.

إلى  بالمئة   0.6 الفورية  المعامالت  في  الذهب  وارتفع 
الساعة  بحلول  )األونصة(  لألوقية  دوالر   1856.41
0814 بتوقيت غرينتش. بعد أن وصلت األسعار ألعلى 
مستوى منذ 12 ماي مسجلة 1858.21 دوالر في وقت 

سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود األمريكية اآلجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 

1855.60 دوالر لألوقية.
الحكم  يتم  »لم  أواندا  لدى  المحلل  هالي  جيفري  وقال 
في  المصاعب  تخطى  قد  الذهب  كان  إذا  ما  على  بعد 
األمد المتوسط أم أنه يرتفع معتمدا فحسب على التراجع 

المستمر في الدوالر األمريكي«.
ونزل مؤشر الدوالر إذ واصل المستثمرون بيع العملة 
األمريكية وتراجعت رهاناتهم على تحقيق الدوالر مزيدا 
بينما يحدوهم  الفائدة  المكاسب بسبب ارتفاع أسعار  من 
األمل في أن تخفيف إجراءات اإلغالق في الصين يمكنه 
المرتبطة  والعمالت  العالمي  االقتصاد  نمو  يساعد  أن 

بالتصدير.
وضعف الدوالر يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين من 

حائزي العمالت األخرى.
للمستثمرين  بالنسبة  جاذبيته  يفقد  األصفر  المعدن  ويفقد 
عندما ترتفع أسعار الفائدة األمريكية ألنه ال يدر عائدا، 

لكنه يعتبر مالذا آمنا خالل األزمات االقتصادية.

 1.1 الفضة  صعدت  األخرى،  النفيسة  المعادن  وبين 
وارتفع  )األونصة(،  لألوقية  دوالر   21.98 إلى  بالمئة 
وصعد  دوالر   965.40 إلى  بالمئة  واحدا  البالتين 

البالديوم 2.6 بالمئة إلى 2015.80 دوالر.
اليورو يصعد على حساب الدوالر

الدوالر  المستثمرون  باع  إذ  اإلثنين  يوم  اليورو  ارتفع 
على أمل أن تخفيف إجراءات اإلغالق في الصين يمكنه 

أن يدعم نمو االقتصاد العالمي.
األسهم  أسواق  في  هدوءا  األكثر  األجواء  شكلت  كما 
التعامالت األوروبية المبكرة ضغوطا إضافية على  في 
الدوالر الذي تراجع تراجعا حادا األسبوع الماضي لكنه 
ظل العملة التي يلجأ المستثمرون إليها هذا العام عندما 
وتتنامى  مخاطرة  على  تنطوي  التي  األصول  تتعثر 

المخاوف بشأن االقتصاد والتضخم.
وصعد  للمخاطرة،  الحساسة  العمالت  كل  وارتفعت 
الجنيه األسترالي بنحو واحد بالمئة رغم أنه لم يبد تأثرا 
ليسار  المنتمي  العمال  لحزب  متوقع  بفوز  البداية  في 
الوسط في االنتخابات على مستوى البالد مطلع األسبوع.
أداء  جاء  كما  بالمئة،   0.5 اإلسترليني  الجنيه  وزاد 
من  موجة  استمرار  مع  أيضا  قويا  النرويجية  الكرونة 
يوم  الماضي  األسبوع  بدأت  الدوالر  في  بيع  عمليات 

االثنين.
وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0602 دوالر مضيفا 
الماضي  األسبوع  بالمئة   1.5 بلغت  لمكاسب  بذلك 
في  األقل  دوالر   1.0349 مستوى  عن  أكثر  ومبتعدا 

سنوات والذي سجله هذا الشهر.
الدوالر  بيع  بعمليات  مدفوعا  الياباني  الين  انتعش  كما 

مسجال  وصعد  األمريكي 
127.66 ين مقابل الدوالر.

الذي  الدوالر،  مؤشر  وتراجع 
يقيس أداء العملة األمريكية مقابل 
سلة من ست عمالت منافسة، 0.3 
بالمئة إلى 102.6. وارتفع مؤشر 
الدوالر على مدى 12 شهرا حتى 

منتصف ماي بنسبة 16 بالمئة.
األسبوع  الصيني  اليوان  وشهد 
منذ  أسبوع  أفضل  الماضي 
األسواق  وفي   ،2020 أواخر 
الداخلية يوم االثنين تعزز مسجال 
6.6555 مقابل الدوالر في أقوى 

مستوى منذ أوائل مايو أيار.
صعود األسهم األوروبية

ارتفاع  من  مستفيدة  اإلثنين  األوروبية  األسهم  انتعشت 
غير متوقع في الثقة في أنشطة األعمال بألمانيا مما أكد 
قفز  حين  في  اليورو،  منطقة  في  اقتصاد  أكبر  مرونة 
سهم شركة سيمنس جاميسا التي تصنع توربينات الرياح 
بعد عرض استحواذ بقيمة 4.28 مليار دوالر من أكبر 

مستثمر فيها.
وبعد ارتفاعه بنسبة 1.3 بالمئة في التعامالت المبكرة، 
بعض  عن  األوروبي   600 ستوكس  مؤشر  تخلى 
المكاسب ليرتفع بنسبة 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0908 

بتوقيت جرينتش.
وجنت األسهم المرتبطة بالسلع أكثر من واحد في المئة 
حين  في  األساسية،  والمعادن  النفط  أسعار  صعود  مع 

ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 0.2 بالمئة.
وقفز سهم سيمنس جاميسا حوالي سبعة في المئة ليتصدر 
مؤشر ستوكس 600 بعد أن قدمت شركة سيمنس إنرجي 
عرضا بقيمة 4.05 مليار يورو )4.28 مليار دوالر( 

لشراء حصة أقلية في وحدة توربينات الرياح المتعثرة.
في  مساهم  أكبر  إيه.جيه،  سيمنس  شركة  سهم  وارتفع 
سيمنس إنرجي، بواقع 0.4 في المئة. وقفز سهم دويتشه 
كونسورتيوم  عرض  أن  بعد  بالمئة   40.9 يوروشوب 
لالستحواذ  دوالر(  مليار   1.48( يورو  مليار   1.4
على الشركة األلمانية التي تستثمر في مراكز التسوق. 
 1.9 فيشر  كينج  البريطانية  التجزئة  شركة  سهم  وزاد 
بالمئة بعد اإلعالن عن مبيعات الربع األول التي تفوقت 

بصورة ملحوظة على أداء ما قبل الجائحة.

ق ـ إ

الذهب يحقق مكاسب على وقع خسائر الدوالر
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متفرقات  

الثالثاء 24 ماي  2022 م
الموافق لـ 23 شوال 1443 هـ

قطاع التربية بقسنطينة       

 أزيد من 80 ٪ تم ادماجهم في رتبة مشرف تربوي 
بالمدارس االبتدائية  

n  طرحت مديرية التربية بوالية 

قسنطينة ، مؤخرا ،قوائم الخريجين 
المندمجيــن فــي القطــاع بوظيفــة 
مشــرف تربــوي التــي اســتحدثت 

مؤخــرا فــي المــدارس االبتدائية. 
وعلمنــا  إن نســبة موظفي الخدمة 
الذيــن وافقــوا علــى االندمــاج في 
هــذا المنصب ، وفــق عقود ما قبل 

التشغيل ، تجاوز الـ  80٪.
التربيــة  مديريــة  مديــر  وطالــب 
والتعليم إلى زيادة حصة الوالية من 
خــال وظائف جديــدة، خاصة وأن 
عدد الخريجين المعينين في منصب 
المشــرف التربــوي على مســتوى 
المدارس المختلفة في تزايد مستمر. 
وأضافت المصادر نفسها أنه في هذا 
الســياق تم استحداث 2866 وظيفة 
إضافية لصالح 2048 شخًصا على 
مستوى المدارس االبتدائية كمرحلة 
أولــى ، مؤكــدة أن عــدد العامليــن 
المتعاقــد معهم المزمــع دمجهم في 
قطاع التعليم. فــي الوالية إلى أكثر 

من 4200.
المشــرفين  عــدد  وبخصــوص 
وتوزيعهــم مــن خــال المــدارس 
االبتدائيــة فقــد تــم تحديــد أن هــذه 

العملية ســتتم حســب عدد الوظائف 
المحســوبة ،خاصة وأن الوالية بها 
422 مدرســة ابتدائية. وأن مديرية 
التربية والتعليم تبنت مبدأ اإلنصاف 
في توزيع هــذه المناصب، علما أن 
المــدارس التي يقل عدد طابها عن 
50 طالبا لن تســتفيد من المشرفين 
وأن هذا اإلجراء ســيطبق فقط على 
المدارس التي تضم 150 إلى 200 

تلميذا أو أكثر.
يتعلــق  ذاته،وفيمــا  الســياق  وفــي 
بحاملــي شــهادة مهنــدس الدولة أو 
درجة الماجســتير ال يعنون بالعملية 
وأن ملفاتهم سيتم االهتمام بها خال 
األيــام القليلــة المقبلــة. وستســعى 
لضمــان  آليــة  الواليــة  مفوضيــة 
حقوقهم. ودمجهم في المناصب التي 
تتوافــق مــع شــهاداتهم ورغباتهم. 
ومــن المتوقــع أن يتــم نقلهــم إلــى 
قطاعات أخرى بالتنسيق مع مديرية 
التشــغيل وخاصة فــي تخصصات 

معينة مثل المحاسبة.

n  تمكــن أفراد الفرقة اإلقليمية 
للدرك الوطني بأوالد خلوف من 
توقيف شــخص يبلغ مــن العمر 
31 ســنة وحجــز  400 كلــغ 
مــن اللحــم البقري غيــر صالح 

لاستهاك البشري. 
أثنــاء قيام أفــراد الفرقة اإلقليمية 
للــدرك الوطنــي بــأوالد أخلوف 
بخدمــة شــرطة المــرور علــى 
مســتوى الطريق البلدي رقم 02 
الرابط بين بلديتــي أوالد خلوف 
وعين جاســر )والية باتنة(، أين 
قامــوا بتوقيــف شــاحنة صغيرة 
بيضاء اللــون المقتادة من طرف 
المسمى )م-ص( من والية باتنة، 
عنــد مراقبــة الوثائــق اإلدرايــة 
وتفتيش الشــاحنة تــم ضبط لحم 
بقري موجه لاســتهاك البشري 
يقــدر وزنه بــــ 400 كغ تنبعث 
من رائحة كريهة، وجهاز التبريد 

المثبــت بالشــاحنة غير مشــغل، 
علــى إثرهــا تــم اقتيــاد المعني 
والشــاحنة لمقر الفرقــة للتحقيق 

معه.
بعد التحقيــق مع المعني تبين أنه 
قام بشحن اللحم من المذبح البلدي 
لبلدية شــلغوم العيد من أجل نقله 
وبيعه ألصحاب محات الجزارة 
ببلدية عين جاســر واليــة باتنة، 
وبعد تســخير الطبيــب البيطري 
بمكتب حفظ الصحــة للبلدية من 
أجــل معاينــة اللحــم المحجوز، 
بحيــث أكــد أنــه غيــر مطابــق 
وغيــر  الصحيــة  للمواصفــات 

صالحة لاستهاك البشري. 
بعــد اســتكمال التحقيق تــم تقديم 
المعنــي أمــام وكيــل الجمهورية 
لدى محكمة شلغوم العيد وإتاف 

اللحم المحجوز.
                          محمد. ب

سونلغاز قسنطينة:صيانة العديد من الشبكات الكهربائية لتجنب 
االضطرابات يف فصل الصيف

n قامت سونلغاز قسنطينة  
لشبكات  صيانة  بعملية 
بلديات  بمختلف  الكهرباء 
شبكة  تعزيز  أجل  من  الوالية 
الكهرباء وتجنب أي اضطراب 
في توزيع الطاقة على مستوى 

بلديات المنتشرة في  مختلف ال
مجال اختصاصها.

شهر  في  سونلغاز  انطلقت    
وتعزيز  بصيانة  جانفي 
العديد  في  الكهرباء  شبكات 
العملية  بدأت  و  المناطق  من 

األربعة   الطرق  بتقاطع 
مسافة  على  منجلي  لعلي 
بالمنطقة  ثم  كيلومترًا   1138
على  باديس  ابن  الصناعية 
وكذلك   ، كيلومترًا   27 مسافة 
بينما   ، م  كل  40 مسافة  على 
من  كل  دور  جاء  مارس  في 
دراجي  وصالح  ماسينيسا 
لاستفادة من هذه العملية على 
وهذا   ، كيلومترًا   78 مسافة 
باإلضافة إلى حملة تقليم جذع 
والتي  النطاق  واسعة  الشجرة 
الكهربائية  الشبكة  على  تؤثر 
العلوية ويمكن أن تتسبب في 

تلف الشبكة وتعطيل
باالتصاالت  المكلف  قال  كما 
تم  أنه  سونلغاز  مستوى  على 
العمليات  هذه  عن  اإلعان 
عن   ، ساعة   48 قبل  ا  ًق مسب
االعام  وسائل  مختلف  طريق 
من   ، والمكتوبة  المرئية 
بتنظيم  للسكان  السماح  أجل 

شؤونهم وعدم االنزعاج.
تطلبت  العملية  أن  لاشارة 
خبرة  ذات  فنية  فرق  حشد 

وفق  الصيانة  بأعمال  قيام  ل ل
من  وضعه.  تم  الذي  البرنامج 
اإلدارة  حشدت   ، ذلك  أجل 
جميع الموارد البشرية والمادية 
الخروب  منطقتي  لصيانة 

وعلي منجلي.
إدارة  أفادت  أخرى  جهة  ومن 
تابعة  توزيع الكهرباء والغاز ال
حالتين  عن  منجلي  لعلي 
الكهرباء  شبكة  على  لاعتداء 
المخالفة األولى  ، موضحة أن 
ابن  في  أفريل   27 في  وقعت 
 200 ُسرقت  حيث   ، باديس 
النحاسية  الكابات  من  متر 
 23 عن  قيمتها  تزيد  التي 
مليون سنتيم من محول القرية 
االعتداء  ووقع   .« الداخلة   «
في   2022 مايو   5 في  ثاني  ال
ُسرقت  حيث  السمارة  عين  ب 
محوالت  تزود  التي  الكابات 
في  30 ك.ف  المتوسط  الجهد 
مزرعة الشطابة مما تسبب في 
خسائر تقدر بنحو 40 مليون 

سنتيم.
                             مريم. ب

..والمجموعة اإلقليمية للدرك الوطني 
تحجز 400 كلغ من اللحم الفاسد

قسنطينة : مريم بن جامع 

n      تمكــن أفــراد الفرقــة 
اإلقليميــة للــدرك الوطني بأوالد 
خلوف بميلة  من توقيف شخصين 
يبلغان من العمر 27 و29 ســنة 
في قضيــة المتاجرة بطريقة غير 
شرعية في أوراق التبغ وممارسة 
نشــاط تجــاري دون القيــد فــي 
الســجل التجــاري، مع حجز 07 

قناطير من أوراق التبغ. 
علــى الســاعة الثالثــة صباحــا، 
أثناء تنفيذ أفــراد الفرقة اإلقليمية 
للــدرك الوطنــي بــأوالد أخلوف 
لدورية عبر اإلقليم، على مستوى 
الطريــق البلدي رقــم 02 الرابط 
بيــن بلديتــي أوالد أخلوف وعين 
جاسر )والية باتنة( لفت انتباههم 
سيارتين متتابعتين وبمجرد رؤية 
الســائقين ألفراد الدوريــة ارتبكا 
وضاعفــا ســرعتيهما، أين توجه 
أفــراد الدورية نحوهما مباشــرة 

وتوقيف إحــدى الســيارتين لتفر 
األخــرى فــي اتجــاه بلديــة عين 
جاســر،  بعد تفتيشــا تــم العثور 
بداخلهــا علــى كمية مــن أنابيب 

السقي.
واصــل أفــراد الدوريــة البحــث 
عن الســيارة الثانية ليتــم توقيفها 
علــى بعــد حوالــي 2.5 كلم من 
مــكان توقيــف الســيارة األولى، 
بعد تفتيشها تم العثور بالصندوق 
الخلفي لها على 50 كيس مملوء 
بــأوراق التبغ ويقــدر وزنها بـــ 
07 قناطيــر، على إثرها تم اقتياد 
المعنييــن لمقــر الفرقــة اإلقليمية 
للتحقيــق معهما، أيــن تبين أنهما 
مسبوقين قضائيين وقاما بشرائها 
مــن أحــد األشــخاص يجهلــون 
هويته لغرض بيعها بطريقة غير 

مشروعة لمنتجي مادة الشمة. 
                             أبو نوفل

  ..وتوقيف مسبوقني قضائيني وحجز 07 
قناطري من أوراق التبغ بأوالد خلوف 

n تدخلــت، نهــار أمــس  الوحــدة 
الثانوية للحماية المدنية بوحاتم  ألجل 
إخمــاد حريق منزل قرميــدي يتكون 
مــن أربعــة )04( غــرف + مرآبين 
بمشــتة بــاد العزلــة بلدية بني قشــة 
دائــرة فرجيوة، حيث ســجل إحتراق 
شــبه كلي للمطبــخ + أواني منزلية و 
أفرشــة + مرآبين )عبارة عن ورشة 
لتصليح السيارات( + سيارة من نوع 
رونــو كليــو 2 ذات ترقيــم مجهــول 

كانت مركونــة داخل المرآب + مولد 
كهربائي + قطع غيــار، فيما تم إنقاذ 
1500 هكتــار قمح صلــب و غرفة 
قرميديــة  جرار و 11 قــارورة غاز 
بوتــان و 03 آالت لربط التبن و 16 
شــجرة مثمرة )عنــب + توت(  مولد 
كهربائــي و أوانــي منزلية و أفرشــة  
16 دجاجــة، يبقــى ســبب الحريــق 

مجهول، حسب بيان الحماية المدنية
                                    محمد ب 

خسائر مادية فادحة يف حريق بمزنل قرميدي 
ببلدية بني قشة بميلة 

توقع إنتاج قيايس عىل المستوى الوطني 

 التالغمة عاصمة الثوم ..   

n انطلقت هذه االيام على مستوى 
بلدية التالغمة والية ميلة حملة جني 
محصول مادة الثوم للموسم الفالحي 
جدة  ظروف  في   2022.  2021
حسنة بعد التحضيرات واالستعدادات 

لتحقيق اهداف الحملة .
االيام  هذه  التاغمة  بلدية  واضحت 
عليها  يتوافد  حيث  لثوم  ل عاصمة 
هذه  القتناء  التجار  من  كبيرا  عددا 
المادة الضرورية في حياة كل عائلة 
الوطن  ارجاء  مختلف  من  جزائرية 
التي اصبحت  المدة  هذه  لجودة  نظرا 
يلة  قل ال االعوام  في  التاغمة  بلدية 
ويعتقد  زراعتها  موطن  الماضية 

نظرا  اهدافها  الحملة  هذه  تحقق  ان 
لم  الذي  الوفير  السنة  هذه  لمنتوج 
حيث  الماضية  السنوات  في  يتحقق 
مادتهم  تسويق  في  المنتجين  سارع 
لهذا  انشا  الذي  المحلية  بالسوق 
التجار  عليه  يتوافد  حيث  الغرض 
مختلف  ومن  وحدب  صوب  كل  من 
سعر  ارتفع  حيث  الجمهورية  واليات 
الكيلو غرام الواحد ما بين 70 الى 90 
الى  يرتفع  ان  وينتظر  جزائري   دج 
وتوافد  للطلب  نظرا  مستوياته  اعلى 
للظفر  االقتصاديون  المتعاملون 
الفاحي  الفرع  مصالح  المدة  بهذه 
تعطي  لم  بها  اتصال  بالتاغمة وفي 
رقم انتاج هذه المادة واكتفت بالقول ان 
السنة  السنة يفوق منتوج  منتوج هذه 

المساحات  الى  بالنظر  الماضية 
واقبال  االنتاج  وفرة  وكذا  المزروعة 
التي  المادة  هذه  لزراعة  المنتجين 
بهذه  واحد  رقم  المنتوج  اصبحت 
بلدية الفاحية عملية الجني مازالت  ال

وساق  قدم  على  والمنتجين  متواصلة 
يمكن  ظروف  في  محاصيلهم  لجني 
جد  ظروف  في  تجري  انها  القول 
حسنة. إلى جانب توافد التجار القتناء 

هذه المادة سهل من مهامهم .

ميلة :أبو نوفل 
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متفرقات  النقل الحضري للخواص بمدينة تبسة يسير من سيء إلى  أسوء 

قابضو الحافالت » بالشورط «  انعدام التذاكر  
وفوضى المتناهية في العمل 

n  ال يــزال واقع النقل بمدينة 
تبســة  يتدهــور رغــم تطمينات 
المحليــة،  الســلطات  ووعــود 
فكل مســاحة للمواصالت تعاني 
مــن اإلهمــال أو الفوضــى، بدأ 
بمحطات نقــل الحافالت وصوال 
إلى مواقــف الســيارات، ناهيك 
النقــل  مخططــات  غيــاب  عــن 
لتســهيل حركــة الســير وغياب 
الحــزم فــي تطبيــق المشــاريع 
المنتظر تجســيدها على األرض 
وما قيل عن هذا الواقع األســود 

الــذي يعيشــه المواطــن يوميــا 
النقــل  حركــة  ســيرورة  فــان 
خاصة لحافالت الخواص تطرح 
العشــرات من األسئلة عن حالة 
التســيب والالمبــاالة التي تطبع 

اليوميات. 
مــن  جملــة  ذلــك  جانــب  إلــى 
النقائص تثقل كاهل المســافرين، 
تتعلــق خاصة بعدم تنظيم وتهيئة 
محطــات ونقاط التوقــف، فعلى 
الرغــم من ارتفاع عدد الحافالت 
فــي  النقــل  لحظيــرة  المشــكلة 
الســنوات األخيرة والتــي بلغت 
تفــوق ال1000 مســافر يوميــا  

، إال أن نقــاط التوقــف وطبيعــة 
الخدمــات المقدمة لم تســاير هذه 
الحركية بل واقع الحال يبين انها 
تسير بسير سلحفاة إن لم اقل الى 

الخلف. 
من جهة أخرى، تســبب االنعدام 
الكلي لمساحات التوقف لخطوط 
النقــل الحضــري وصــوال إلــى 
تدني مســتوى الخدمــات المقدمة 
للمســافر، إلــى احتــالل الناقلين 
لمساحات ليست عمومية، خالقين 
بذلك فوضى وسوء تسيير، لتفتح 
المجــال لتعامــل القائميــن على 
النقل الخــاص لعملهم الفوضوي 

دون رقابة، وتتشكل بذلك صورة 
غيــر حضاريــة تضفــي طابــع 
الترييــف على بوابة الشــرق مع 
تســجيل اختناق مروري بشارع 
11 ديســمبر ابتــداء مــن بــاب 
كاراكال وســط   حاالت التسيب 
للمركبات  العشــوائي  والتوقــف 
عبــر طريــق الكويــف انطالقــا 
من بــاب كاراكال ، أو ما يعرف 
بشــارع 11 ديســمبر الــى غاية 
متوسطة حملة رشيد تسبب يوميا 
حاالت مــن االختناق خاصة في 
ساعات الذروة أبطالها  أصحاب 
مركبات يتوجهون الى محالت » 
السوبيرات » او المقاهي تاركين 
مركباتهــم على جانبــي الطريق 
مما يــؤدي الــى عرقلــة حقيقية 
ورغــم مطالــب الســكان بوضع 
الفتات 15 يوما لكل جهة اال ان 
الســلطات المحلية اليهمها االمر 
مادام أن المســؤولين يعبرون اال 

نادرا من هناك . 
ومــا قيــل عن فوضــى اصحاب 
المركبــات الخاصــة فــي ركــن 
فــان  مــكان  فــي كل  ســيارتهم 
بعــض  حافــالت  مســتعملو 
الخواص يشتكون من التصرفات 
المشــينة لقابضي الحافالت الذين 
يرتدون البســة مسيئة جدا ومنها 
الشورط والبونتاكور غير ابهين 

بحرمة واحترام الركاب .

n     فــي   جــو حزيــن شــيع األهــل 
الذيــن  المواطنيــن  ومئــات  واألقــارب، 
جــاؤوا من مختلــف بلديات والية تبســة، 
والواليات المجاورة، جثمان فقيد األســرة 
الثوريــة، المجاهد ضابــط جيش التحرير  
عليــه  رحمــة هللا  هنيــن   محمد)حمــه( 
بمقبرة الحمامــات، بحضور والي الوالية 
محمد البركة، والطاقــم التنفيذي بالوالية، 
والســلطات األمنية والعسكرية ، ومندوب 
وســيط الجمهوريــة، و المديــر الوالئــي 
للحمايــة المدنيــة والجمــارك ،وإطارات 
الدولــة، ورفقــاء الســالح وفــي مقدمتهم 
ابناء منظمة المجاهدين  ومسؤول تنسيقية 
أبناء الشــهداء بركان عاشوري، ورؤساء 

بلديــات تبســة، الحمامــات، وبئــر مقــدم 
ومشــايخ و أعيان المنطقة وأئمة المساجد 
، وفــي كلماتهم التأينية التــي تداول عليه 
مســؤول منظمة المجاهدين والشيخ الزين 
قريب وعبد الرزاق بيوض أشادوا جميعا 
بخصــال الرجل، وجهــاده، منذ صباه إلى 
آخر لحظة من حياته، بدوره والي الوالية، 
وفي كلمة لممثلي وسائل اإلعالم بالمقبرة 
،ذكر بخصــال الفقيد،وتاريخــه النضالي 
الحافــل بالبطــوالت ، مؤكــدا بأنــه رفيق 
وصديــق وكان مالزمــا لــه فــي مختلف 
المحطات والزيارات ذات الصلة باألسرة 

الثورية.     
                               هواري غريب

تبسة تبكي وتودع أحد رجالها ..ضابط جيش التحرير 
الوطني المجاهد محمد هنني يف ذمة اهلل

سكان 6  قرى ببلدية برئ قاصد عيل يطالبون 

بمرافق شبانية بالربج
n     طالب شباب 6 قرى التابعة لبلدية 
بئر قاصد علي في الجهة الشرقية لوالية 
بــرج بوعريريــج و التــي تبعــد بحوالي 
30 كلــم عن مقر الوالية، من الســلطات 
المحليــة على رأســهم والــي والية برج 
بوعريريج محمد بــن مالك تدعيم القرى 
التابعــة إلــى بلدية بئر قاصــد علي على 
غــرار قريتــي الشــويحة و الحوض ، و 
بني احميد ،و كذا عين البيضاء و شــعبة 
لقصير و لخنيق بمرافق شــبانية رياضية 
و مالعــب جوارية يقضــون فيها أوقات 
فراغهــم و ممارســة الرياضــة، شــباب 
القــرى عبروا عــن اســتيائهم و تذمرهم 
الشديدين من الســلطات المحلية البلدية و 
الدائــرة التي لم تخصص مشــاريع تدعم 
فيها شــباب القرى رغم دعوة الســلطات 
العليا في البالد إلى أنجاز مشاريع تنموية 
خصــت بها مناطق الظل، كما اكد هؤالء 
انــه رغــم الشــكاوى و المراســالت إلى 

الســلطات المحليــة اال ان تحجــج هؤالء 
المسؤولين بعدم وجود االرضية من اجل 
تجســيد مشــروع ملعب جــواري متمثل 
فــي »ماتيكو«، على الرغم من ان هناك 
اراضي مختلفة موزعة عبر القرى تابعة 
الى امالك الدولة،هؤالء الشباب استاؤوا 
من  الوضع الــذي هم فيه، حيث يتنقلون 
عشــرات الكيلومتــرات من أجــل اجراء 
مقابلــة في كرة القــدم و التنقل الى مركز 
البلديــة او البلديات المجاورة على غرار 
بلديــة خليل و ســيدي امبارك و كذا عين 
تاغروت او اللجوء الى المروج و انشــاء 

مالعب على االتربة .
لإلشــارة فــان المجلــس الشــعبي البلدي 
لبلديــة بئر قاصــد علي الســابق قد وعد 
هؤالء بإقامة مشــاريع تنموية في المجال 
الرياضــي ،إال أنها بقيت مجرد وعود لم 

تر  النور إلى حد كتابة هذه االسطر. 
                           مبروك بن الطيب

n     فــي إطــار برنامــج الواليــة 
لمكافحة حرائق الغابات و المحاصيل 
الزراعيــة و تنفيذا لتعليمات الســيد 
وزير الداخليــة والجماعات المحلية 

والتهيئة العمرانية
  أشــرف صبــاح، أمــس  االثنيــن  
الســيد والــي واليــة الطــارف على 
القافلــة  إنطــالق  إشــارة  إعطــاء 
التحسيســية المشــتركة بمعية السيد 
رئيــس المجلــس الشــعبي الوالئــي 
، و بمشــاركة مصالــح الســياحة و 
الصناعات التقليدية ، الحماية المدنية 
، الغابــات ، الفالحــة ، و التجارة و 

مصالح االمن 

 القافلة التي تجوب كل بلديات الوالية 
لتوجيــة المواطنيــن ال ســيما فيمــا 
يتعلق :بحرائـــق الغابات و الحـــث 
علــى تجنــب كل اســبابها وحوادث 
المرور ،و ضرورة تنظيف المحيط 
و العناية به  لحماية صحة المواطن 
و الوقاية مــن الحرائق و تجنب كل 
أسباب التسممات الغذائية.و حماية و 
تغطيــة و تحصين كل اآلبار ، و كل 
اشكال األحواض المائية التي تشكل 
خطــرا خاصة األطفــال و ضرورة 
توخــي مزيــد مــن اليـقـــظةحماية 
حقول الحبوب الجافة من كل أسباب 

الحرائق.

انطالق القافلة التحسيسية المشرتكة للوقاية 
من الحرائق والتسممات وأخطار اآلبار بالطارف 

اإلفراج عن قوائم للسكن بايت نوال مزادة وعني لقراج بسطيف 
n   أفرجت، أمس، سلطات دائرة 
بوعنداس، شــمال غرب عاصمة 
قائمــة  ال عــن  ســطيف،  واليــة 
االســمية للمســتفيدين من حصة 
90 مســكنا من السكن العمومي 
ــوال  ن ايــت  ببلديــة  االيجــاري  
مــزادة، أقصى الشــمال الغربي  
ــة قانونية  للواليــة ،مــع منح مهل
من اجل تقديم الطعون ان وجدت 

أمام اللجنة الوالئية  بسطيف.
وفي نفس اليوم، أفرجت سلطات 
دائــرة بني ورتيالن المتواجدة في 
نفــس المنطقــة الشــمالية، عــن 
قائمــة فــي  حصــة ســكنية من 

50 ســكنا من برنامج 90 ســكنا 
،تضم مستحقيها من سكان بلدية 
قــراج ، فــي انتظار ضبط  عين ل
قائمــة نهائيا بعد تلقي الطعون  ال

المحتملة .
يــات اإلفراج عن  وقــد خلفت عمل
قوائم المســتفيدين من السكن في 
عــدة مناطق من الوالية في األيام 
األخيرة، ارتياح الســكان بالوالية 
بلديات التي ينتظر  ،خاصة في ال
للحصــول  دورهــم  مواطنوهــا 
على المســكن بعد طــول انتظار 

ومعاناة.
                  نورالدين بوطغان

الناموس يغزو أحياء وشوارع بلدية القل

مطالب بتدخل مصالح البلدية يف القل بسكيكدة  

ــد مــن ســكان  يعاني،العدي    n
أحيــاء بلديــة القل غربــي والية 
ســكيكدة،من االنتشــار الرهيــب 
والبعوض  النامــوس  للحشــرات 
منــد أيــام األيام،وهــذا تزامنا مع 
ــول فصــل الصيــف وارتفــاع  حل
نخــص  ممــا  الحــرارة  درجــات 
يوميــات المواطنيــن و دفــع بهم 
الى اســتعمال كل وسائل محاربة 
هده الحشرات و خاصة الناموس.
ســكان العديــد مــن احياء وســط 
قــل و خاصــة العمارات  مدينــة ال
ــك القريبــة من مجــرى وادي  و تل
الســيال فضلوا تقديــم العديد من 
بلدية خاصة و أن  الشــكاوى إلى ال
الوضــع بات ال يطــاق هذه األيام، 

ــى اعتبــار االنتشــار الرهيب  عل
نامــوس و باقي الحشــرات  هذا  ل ل
الموســم بســبب غيــاب النظافــة 
بيــة العمارات و عدم اســتخدام  بأق
ــادة هــذه  المبيــدات الخاصــة إلب
الحشــرات مــن طــرف الجهــات 
ــاة قاطني  المعنيــة ،ما حــول حي
ــاء إلى جحيــم، كما أن  تلــك األحي
نامــوس تكــون مضرة و  لدغــة ال
غريبــة و لهــذا فــإن ســكان تلك 
بية بلدية القل باتوا يناشــدون  اغل
السلطات المعنية ضرورة التدخل 
نامــوس، فيما  لتخليصهــم مــن ال
عبروا عن اســتيائهم مــن تدهور 
الوضع الســيئ بتلــك األحياء من 
خالل انتشــار األوســاخ و القمامة 
بلديــة مــن خــالل  رغــم جهــود ال

حمالت النظافة.

سكيكدة : نورالدين.ب

تبسة :هواري غريب  
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أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، يوم االثنين، أنه 
الحكومات  فيه  الذي تطرح  العالم  نقبل  أن ال  »يجب 
أساس  على  اإلنسان  قيمة  حول  مزدوجة  معايير 

االنتماء اإلقليمي أو العرقي أو الديني«.
وفي كلمته خالل الجلسة االفتتاحية لمنتدى االقتصاد 

العالمي، قال الشيخ تميم بن حمد: »قبل أسبوعين تم 
قتل شيرين أبو عاقلة، وهي صحفية فلسطينية أمريكية 
كرامة  تصون  جنازة  من  حرمانها  وتم  مسيحية، 
الموتى«، مؤكدا أنه »ال ينبغي أن نتسامح مع هذا الكم 
من العدوان، كما يجب أن ال نقبل العالم الذي تطرح 

اإلنسان  قيمة  حول  مزدوجة  معايير  الحكومات  فيه 
على أساس االنتماء اإلقليمي أو العرقي أو الديني«. 

وتابع أمير قطر: »إن دولة قطر كدولة صغيرة يشكل 
الحفاظ على السالم واألمن اإلقليميين والدوليين أولوية 
كلل  بال  نعمل  »نحن  مضيفا:  لها«،  بالنسبة  خاصة 
للمساعدة في إدارة حل وتخفيف النزاعات بما في ذلك 

عملنا المستمر في أفغانستان«.
حل  على  »تركز  قطر  أن  على  تميم  الشيخ  وشدد 

دبلوماسي لألزمة األوكرانية«.
عاتقنا  على  تقع  مسؤولية  البيئة  »حماية  وأكمل: 
الطبيعي  الغاز  إنتاج  »زيادة  أن  معتبرا  جميعا«، 
أنظف  طاقة  بإمدادات  العالم  يزود  أن  يمكن  المسال 

وأكثر أماناً وموثوقية ومرونة«.
واستطرد الشيخ تميم بن حمد: »وضعت قطر االستدامة 
في مقدمة أولوياتها ورصدنا مواردنا لتطوير تقنيات 
خفض االنبعاثات والطاقة..نحن في غاية الفخر بسبب 
الذي أحرزناه وأنا ممتن  والتقدم  التطوير واإلصالح 

لألضواء التي سلطها كأس العالم«.
وأردف: »من غير الضروري أن نرى العالم مستقطبا 
ونرى  أحد،  صالح  في  ليس  وهذا  عظمى  قوى  بين 
خالل  من  يكون  أن  يجب  النزاعات  جميع  حل  أن 

الحوار«.
العالمي  االقتصاد  لمنتدى  الحالية  »الدورة  أن  ورأى 
خضم  في  تعقد  ألنها  استثنائية،  أهمية  ذات  تعتبر 

تحديات اقتصادية واضطرابات جيوسياسية«.
ق ـ د

يف كلمته خالل الجلسة االفتتاحية لمنتدى االقتصاد العالمي

أمير قطر: تم قتل شيرين أبو عاقلة 
وجرى حرمانها من جنازة تصون 

كرامة الموتى 

قال رئيس المعارضة اإلسرائيلية زعيم حزب الليكود 
بنيامين نتنياهو، إن األزواج الشباب في بالده لن يكون 

بإمكانهم قريبا شراء الطعام.
التصريح جاء  هذا  بأن  الرسمية  قناة »كان«  وأفادت 
على  تعليقا  لليكود،  البرلمانية  للكتلة  اجتماع  خالل 

ارتفاع أسعار الشقق السكنية في إسرائيل.
إسرائيل  في  المركزية  اإلحصاء  لدائرة  تقرير  وكان 
الجاري  مايو  من  سابق  وقت  في  كشف  )رسمية(، 
أن معدل التضخم يرتفع باستمرار وقد وصل إلى 4 

بالمئة.
 1,9% بنسبة  البالد  في  المساكن  أسعار  وارتفعت 

خالل الفترة من فيفري الماضي إلى مارس الماضي 
بحيث وصلت الزيادة التراكمية خالل 12 شهرا إلى 

معدل ضخم بلغ 16,3بالمئة.
سجلته  الذي  التضخم  معدل  فإن  المعطيات،  وفق 
إسرائيل، هو األعلى منذ عام 2011، فيما يعد معدل 

أسعار المساكن األعلى منذ عام 2010
ووصل المعدل المتوسط لسعر إيجار شقة في إسرائيل 
4.153 شيكل  إلى   2022 الربع األول من عام  في 
)نحو 1217 دوالرا(، وبلغ متوسط السعر في الربع 

السابق 4.112 )1205 دوالر(.
ق ـ د

نتنياهو: قريبا لن يكون لدى األزواج الشباب يف إسرائيل املال 
لشراء الطعام

األمريكي  القومي  األمن  ومستشار  الخارجية  وزير  أكد 
السابق، هنري كيسنجر، أن »التسوية في أوكرانيا يجب أن 
تبدأ خالل الشهرين المقبلين لتجنب العواقب الوخيمة على 

العالقات الدولية بأوروبا«.
العالمي في  االقتصادي  المنتدى  وقال خالل مشاركته في 
»دافوس« عبر الفيديو: »في رأيي، يجب أن يبدأ التحرك 
أجل  من  المقبلين  الشهرين  في  والسالم  المفاوضات  نحو 
والتي  والصعوبات،  العواقب  تبدأ  أن  قبل  النتيجة  تحديد 
ذلك  في  بما  معها،  التعامل  في  صعوبة  أكثر  ستكون 

العالقات بين روسيا وأوروبا أوكرانيا مع أوروبا«.
وأضاف، أن »الوضع المثالي هو إعادة الخط الفاصل إلى 
الحالية  األزمة  »نتيجة  أن  إلى  مشيرا  الراهن«،  الوضع 
في أوكرانيا في المجالين العسكري والسياسي ستؤثر على 

العالقات بين البلدان في المستقبل«.
وتشكيلها  ألوكرانيا  المحايد  الوضع  »تحقيق  أن  وتابع، 
كجسر بين روسيا وأوروبا هو الهدف الرئيسي في الوضع 

الحالي«.
أوكرانيا  حلت  لو  ستكون  المثالية  »النتيجة  أن  وأوضح، 

مكان دولة محايدة كجسر بين روسيا وأوروبا«.
الدولي  االقتصادي  »دافوس«  منتدى  أعمال  وانطلقت 
أمس األحد، حضوريا هذه المرة بعدما انعقدت فعاليته في 
العامين السابقين عبر الفيديو بسبب جائحة فيروس كورونا.
العام،  هذا  أعماله  في  سيشارك  المنتدى،  منظمي  وحسب 
والتي تستمر حتى 26 مايو، أكثر من ألفي شخص، بمن 

فيهم 50 رئيس دولة.
الوضع  المنتدى  عليها  سيركز  التي  الملفات  أبرز  ومن 
الغذائي  واألمن  الهجرة  مشاكل  إلى  إضافة  أوكرانيا،  في 

والمناخ.
ولم توجه الدعوة لممثلي روسيا هذا العام، بعد قيام المنتدى 
بتجميد العالقات مع المنظمات الروسية على خلفية العملية 

العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

بحسب صحيفة صينية:

تجميد األصول الروسية يف 
واشنطن أدى إىل تقويض الهيمنة 

المالية األمريكية عالميا
أفادت صحيفة »غلوبال تايمز« الصينية بأن قرار الواليات 
األعمال  ورجال  الروسية  الدولة  أصول  تجميد  المتحدة 
الروس لديها أدى إلى تقويض الهيمنة األمريكية في السوق 

المالية العالمية.
الجانب  أحادية  األمريكية  »العقوبات  إن  الصحيفة  وقالت 
الروس  األعمال  لرجال  المملوكة  األصول  جمدت 

وحكومتهم بعشرات المليارات من الدوالرات«.
وأضافت أن »هذه اإلجراءات هي نتيجة مصالح سياسية 
الدول  ثقة  ضعضعة  إلى  أدت  حيث  لواشنطن،  أنانية 
األجنبية التي لديها أصول في الواليات المتحدة بواشنطن«.
وتابعت أن »مصداقية الواليات المتحدة في السوق المالية 

العالمية تقوضت بسبب قرار تجميد األصول الروسية«.
وأردفت قولها: »إذا انتهكت الواليات المتحدة موقفها حيال 
استخدام العقوبات كأداة جيوسياسية ضد خصومها، فإن هذا 

سيعني حكم اإلعدام على هيمنتها المالية«.
ق ـ د

أردوغان: ال فائدة من توسيع 
الناتو

 
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم اإلثنين، إنه 
توسيع نطاق حلف شمال األطلسي »الناتو«  فائدة من  ال 
سواًء لبالده أو للحلف نفسه ما دام ال تتم مراعاة الحساسيات 

األمنية.
خطوات  الناتو  اتخاذ  في  رغبته  عن  أردوغان  وأعرب 
بيانات  تقديم  من  بداًل  للبالد  الوطني  األمن  بشأن  ملموسة 

دبلوماسية ال طائل منها.
جاء ذلك أثناء مشاركته في مراسم البدء في بناء غواصة 
»سلمان رئيس« المحلية الصنع بمدينة قوجة إيلي التركية. 
على صعيد متصل، أكدت رئيسة وزراء السويد، ماجدالينا 
بشأن  تركيا  مع  مفاوضتها  أن  اإلثنين،  يوم  أندرسون، 

حصولها على عضوية »الناتو« ما زالت مستمرة.
محادثاتهما  ستواصالن  والسويد  فنلندا  أن  إلى  وأشارت 
بعض  ستستغرق  المفاوضات  بأن  علًما  تركيا  مع  الثنائية 
التي  البالد  أوائل  من  السويد  أن  كما شددت على  الوقت. 
إلى  مشيرة  »إرهابًيا«،  الكردستاني  العمال  أعلنت حزب 

مساندة تركيا في حربها ضد اإلرهاب.
ق ـ د

كيسنجر: التسوية يف أوكرانيا 
يجب أن تبدأ خالل شهرني

شيخ  حسن  المنتخب  الصومالي  الرئيس  تسلم 
كرئيس  رسميا  عمله  مهام  اإلثنين،  يوم  محمود، 

األفريقي. القرن  في  الواقع  للبلد 
القصر  في  محدودة  تنصيب  مراسم  وجرت 
رؤساء  عاشر  لتنصيب  مقديشو  في  الرئاسي 

البالد.
قد  مطلع  وكان مصدر صومالي 
أبلغ عن إقامة حفل تنصيب آخر 
مطلع  الدولية  البعثات  بحضور 

المقبل. الشهر 
اليوم،  التنصيب  حفل  وخالل 
المنتهية  الصومالي  الرئيس  وجه 
فرماجو  عبدهللا  محمد  واليته 
سلم  إنه  فيها  قال  موجزة  كلمة 
قبوال  الجديد  للرئيس  القصر 
الذي  الرئاسي  االقتراع  بنتائج 

الجاري. الشهر  منتصف  جرى 
لما  عرضا  قدم  كلمته  وفي 
إنجازاته«،  »أبرز  إنها  قال 
والملفات التي سلمها للرئيس المنتخب التي ضمت 
رفع  يخص  ما  بينها  من  وداخلية  خارجية  قضايا 
وإجراء  الصومال  على  المفروض  األسلحة  حظر 

القادمة. االستحقاقات  في  مباشرة  انتخابات 

وينتخب الرئيس في الصومال الذي يعاني ويالت 
البرلمان. نواب  عبر  اإلرهاب 

إلى  الوقوف  الصومالي  الشعب  فرماجو  ودعا 
وقدم  محمود  شيخ  حسن  الجديد  الرئيس  جانب 
فترته  خالل  به  حظي  الذي  للدعم  وتقديره  شكره 
الدستورية. نهايتها  بعد  لما  امتدت  التي  الرئاسية 

بدوره، قال الرئيس حسن شيخ محمود في خطاب 
قصير إنه استلم مهام القصر الرئاسي من الرئيس 
التي  الملفات  وأبرز  فرماجو  السابق محمد عبدهللا 

للبالد. رئاسته  فترة  خالل  عليها  عمل 
بقبوله  السابق  للرئيس  شكره  الجديد  الرئيس  وقدم 
بشكل  السلطة  وتسليم  الرئاسية  االنتخابات  نتيجة 

وسلس. سلمي 
الشعب  محمود  شيخ  حسن  الرئيس  وطالب 
المرحلة  في  البالد  لقيادة  بدعمه  الصومالي 

. لمقبلة ا
ق ـ د

عاشر رؤساء الصومال.. حسن شيخ محمود 
يستلم مهامه رسميا
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تفوق عىل صالح وحكيمي 

رياض محرز يصبح أكثر إفريقي
تتويجا بلقب »البريميرليغ« متشاركا 

اإلنجاز مع دروغبا

الثالثاء 24 ماي 2022 م
الموافق لـ 23 شوال 1443 هـ

الثالثاء 24 ماي 2022 م
الموافق لـ 23 شوال 1443 هـ

رياض  الوطني   المنتخب  قائد  حقق  
البالغ  سيتي  مانشستر  نجم  محرز 
تتويج  بعد  تاريخيا،  إنجازا  عاما   31

اإلنجليزي  الدوري  بلقب  فريقه 
الموسم. هذا  القدم  لكرة   الممتاز 

الدين  تاج 

وحقق السيتي لقب الدوري اإلنجليزي 
والرابعة  تاريخه،  في  الثامنة  للمرة 
بعد  األخيرة،  الخمسة  المواسم  في 

على  األخيرة  الجولة  في  اليوم  فوزه 
.3-2 بنتيجة  فيال  أستون 

ويعد هذا اللقب هو الرابع في مسيرة 
اإلنجليزي  الدوري  في  محرز 
القياسي  الرقم  ليعادل  الممتاز، 
أسطورة  دروغبا،  ديدييه  لإليفواري 
إفريقي  العب  كأكثر  تشيلسي، 
على  ويتفوق  بالبطولة.  تتويجا 
والمغربي  صالح  محمد  المصري 

حكيمي 
األربعة،  ألقابه  محرز  وحقق 
سيتي  ليستر  مع  واحد  لقب  بواقع: 
وثالثة   ،2015/2016 موسم  في 
مواسم  في  سيتي  مع مانشستر  ألقاب 
 2020/2021 2018/2019 و

و2021/2022.
حسابه  عبر  الجزائري  النجم  ونشر 
يعانق  له وهو  صورة  »تويتر«  في 
بيده  »البريميرليغ«  فرحا كأس 
يده  من  أصابع  ورافعا 4  اليمنى، 
»لقد  بالقول:  وأرفقها  اليسرى، 

مرات«.  4 ذلك  فعلت 
الدين تاج 

وجه الجزائري رياض محرز، جناح فريق مانشستر 
تتويج  بعد  ليفربول،  نادي  إلى  قوية  رسالة  سيتي، 
القدم  لكرة  الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  بلقب  السيتي 

للموسم )2021-2022(.
الدوري اإلنجليزي  وحسم مانشستر سيتي لقب بطل 
بعد  األخيرة،  الجولة  في   )2021-2022( الممتاز 
»ريمونتادا« قوية أمام ضيفه أستون فيال )2-3( في 
مباراة مثيرة جمعتهما يوم أمس األحد، ليرفع رصيده 

عن  واحدة  نقطة  بفارق  متفوقا  نقطة،   93 إلى 
ليفربول.

وقال رياض محرز في تصريحات لقناة »كنال+« 
الفرنسية، بعد المباراة: »ليفربول فريق مجنون، ال 
أنهم سئموا منا، لوال وجدونا لحققوا كل شيء  بد 

هذا الموسم«.
وأضاف: »أؤكد أن ليفربول فريق خيالي، ولكننا 
هنا أيضا وقمنا بالالزم من أجل التتويج بالدوري 
عن جدارة، رغم صعوبة المهمة، ولم نهدر فرصة 

الحصول على اللقب من جديد«.
مع  تصريحات  في  محرز  قال  مستقبله،  وحول 
شبكة »السكاي بلوز«: »سنكون هنا الموسم القادم 
من جديد من أجل الحصول على اللقب مرة أخرى، 

ولن نهدره في النسخة القادمة«.
إمكانية  إلى  أشارت  التقارير  من  العديد  أن  يذكر 
فترة  خالل  سيتي  مانشستر  عن  محرز  رحيل 
االنتقاالت الصيفية المقبلة، في ظل عدم تجديد تعاقده 

حتى اآلن.
الجزائري  اليساري  من  التصريحات  هذه  وجاءت 
أن  كشفت  التي  األخيرة  األخبار  بعد  محرز  رياض 

ريال مدريد يريد التعاقد معه بعد فشل صفقة مبابي
وكاالت

نادي  رئيس  الخليفي،  ناصر  القطري  عقد 
القدم  لكرة  الفرنسي،  جيرمان  سان  باريس 
ونجمه الفرنسي، كيليان مبابي، مؤتمرا صحفيا 
اليوم االثنين، للحديث عن كواليس تجديد عقد 

المهاجم مع بطل »ليغ 1«.
الرياضي  الوسط  عاما(   23( مبابي  وفاجأ 
يوم السبت الماضي، بإعالنه البقاء في ملعب 
»حديقة األمراء« حتى عاما 2025، بالرغم 
من كل التأكيدات على انتقاله إلى صفوف ريال 
مدريد، في صفقة انتقال حر، مع انتهاء عقده 

القديم في 30 يونيو 2022.
الصحفي،  المؤتمر  الخليفي  ناصر  واستهل 
بالحديث، قائال: »بقاء مبابي معنا هو أمر مهم 

للغاية بالنسبة إلى الدوري الفرنسي«.
وأضاف: »إنه يوم رائع لجميع مشجعي باريس 
أفضل العب  على  حافظنا  لقد  سان جيرمان، 

في العالم، حلمنا هو الفوز والفوز فقط«.
الظروف  أفضل  لكيليان  وفرنا  »لقد  وتابع: 
آمنت  أنها  على  عائلته  وأشكر  للفوز، 
التاريخ  صنع  نواصل  أن  نريد  بمشروعنا، 
معه، لقد جئنا للفوز وصنع المزيد من التاريخ 

في النادي«.
مشاعره،  عن  مبابي  كيليان  أعرب  بينما 
الكثير  هناك  كانت  أنه  هو  حدث  »ما  قائال: 
الدوري  بلقب  فزنا  الموسم،  في  األشياء  من 
وجدت  لكن  سهال،  يكن  لم  القرار  الفرنسي، 

ملجأي في لعب كرة القدم«.
أنني  قلت  األمر  حول  سئلت  »كلما  وأردف: 
على  معتاد  وأنا  الصائب،  القرار  سأختار 
الرابعة  في  كنت  منذ  الضغط  مع  التعامل 

عشر«.
االنتقال  إمكانية  عن  للحديث  تطرق  مبابي 

كان  الكل  بقوله: »بصراحة  مدريد  ريال  إلى 
يعرف أنني كنت أريد أغادر في نهاية الموسم 
الماضي، لكل حادث حديث، والموسم الحالي 

كان مختلفا«.
أقضي  أن  وأريد  فرنسي  »أنا  وأضاف: 
مشواري الكروي كامال في فرنسا، هذا جزء 
مع  البقاء  أقرر  جعلتني  التي  األسباب  من 
سان  باريس  أن  »صحيح  وأكمل:  باريس«. 
جيرمان قرر تغيير الكثير من األشياء وهذا ما 
البقاء، هناك صفحة أخرى أريد  حفزني على 

كتابتها مع باريس سان جيرمان«.
فيه  قرر  الذي  الموعد  عن  مبابي  وكشف 
قائال:  جيرمان،  سان  باريس  في  االستمرار 
»اتخذت قراري األسبوع الماضي، ولم أعلن 
سرا  هذا  يبقي  أن  أراد  النادي  عنه ألحد ألن 

لكن لم يكن هناك الكثير من المفاجآت«.
الحديث  باريس  إدارة  من  »طلبت  وواصل: 
مع السيد فلورنتينو بيريز بطريقة الئقة ألبلغه 
الصائب  القرار  اتخذت  أنني  وأعتقد  بقراري 
وحتى زمالئي عرفوا بالخبر يوم اإلعالن في 

غرفة المالبس«.
ريال  في  اللعب  إمكانية  حول  الفرنسي  ورد 
القدم هناك  قائال: »عالم كرة  مدريد مستقبال، 
حقيقة تعلمتها، هو أنني ال أفكر في المستقبل، 
اتخذت قراري اآلن، وال أعرف ما سيحدث في 
المستقبل، ال أفكر فيه كثير، وأركز على الوقت 
الذي أقضيه في باريس والحقبة التي سأقضيها 
فيه، وبصراحة ال أعرف أين سأكون بعد عدة 

سنوات«.
البرازيلي  دور  عن  للحديث  مبابي  وتطرق 
قراره  في  ميسي  ليونيل  واألرجنتيني  نيمار 
باالستمرار قائاًل: »اللعب معهم يشرفني، لكن 

لم يكن لهم دخل في قراري«.
وأضاف: »اللعب معهم يشرفني، 
لكن قراري في نهاية المطاف كان 

شخصيا، واحترموه«.
كرة  على  اعتمد  »قراري  وتابع: 
القدم فقط، أنا سأقتصر على لعب 
كرة القدم، ليس لي صالحيات أو 

أي وظائف أخرى«.
خالل  الخليفي  ناصر  وشن 
على  هجوما  الصحفي،  المؤتمر 
رئيس  تيباس،  خافيير  اإلسباني، 
مؤكدا  اإلسباني،  الدوري  رابطة 
أن »ال ليغا« لم تعد جاذبة للنجوم 

كما كانت.
اختلفت  »الليغا  الخليفي:  وقال 
عما كانت عليه قبل ثالث أو أربع 
الفرق،  جميع  أحترم  أنا  سنوات، 
وأريد أن يتم احترام فريقي أيضا، 
طلبه  ما  إلى  كثيرا  أتطرق  لن 
من  ليس  هذا  ألن  معنا،  بالتحقيق 

شأني«.
وأضاف: »المال ليس كل األمر األهم بالنسبة 
إلى مبابي، هناك ناد في إسبانيا كان سيدفع له 
كان  الرياضي  المشروع  له،  نقدمه  مما  أكثر 

النقطة األهم بالنسبة إلى مبابي«.
وتابع: »ربما يشعر تيباس بالقلق ألن الدوري 
مبابي،  لدينا  الليغا،  أقوى من  الفرنسي أصبح 

وسيظل معنا، ولست مهتما بأي شيء آخر«.
المؤتمر  خالل  الحديث  أثناء  مبابي  ورد 
غير  مكافآت  منحه  إمكانية  عن  الصحفي، 
مالية، مثل أن يصبح قائدا لفريق باريس سان 
جيرمان، قائال: »ماركينيوس هو القائد، وهذا 
إلى  بحاجة  لست  اآلن،  أولوياتي  من  ليس 
أرض  على  التأثير  إلحداث  القائد  أكون  أن 

الملعب«.
إلى جماهير ريال مدريد  مبابي رسالة  ووجه 
قميص  بارتداء  حلمت  »لطالما  فيها:  قال 
مدريد، كنت سأرتديه عندما كان عمري 14 
خيبة  وأتفهم  »أشكركم،  وأضاف:  عاما«. 
االستمرار  قرار  تتفهموا  أن  أتمنى  أملكم، 
أريد  فرنسيا  وبصفتي  فرنسي،  أنا  بلدي،  في 
مواصلة الحلم برؤية بطولة بلدي على القمة«.
ويصر كل من مبابي والخليفي على أن القرار 
تم اتخاذه بسبب المشروع الرياضي الذي قدمه 

باريس سان جيرمان لالعب.
بل  األهم،  هو  يكن  لم  »المال  الخليفي:  وقال 
كانت  أندية  هناك  الرياضي،  المشروع  كان 

ستدفع أكثر«.
عن  فقط  تحدثنا  »بصراحة  مبابي:  وأضاف 

األجور وحقوق الصورة لفترة قصيرة«.
وكاالت

مدريد،  ريال  وسط  العب  فالفيردي،  فيديريكو  األوروغوياني،  رد 
مواجهة  بشأن  ليفربول،  نجم  صالح،  محمد  المصري  تصريحات  على 

»الميرينغي« في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وكان صالح قد كشف عن رغبته في مواجهة ريال مدريد في النهائي، وذلك 
قبل لقاء الفريق الملكي وضيفه مانشستر سيتي، في إياب الدور نصف النهائي 

للبطولة القارية.
وقال فالفيردي وفقا لصحيفة »ماركا« اإلسبانية، اليوم االثنين، بشأن ما إذا 
كانت تصريحات صالح تحفزه قبل نهائي »التشامبيونز ليغ«: »نعم.. من 

الواضح أنها كلمات يمكن ألي شخص أن يفهمها بالطريقة التي يريدها«.
وأضاف النجم األورغوياني، البالغ من العمر 23 عاما: »أنا منافس لصالح، 

واألمر يشبه التقليل من قيمة شعار ريال مدريد والعبيه«.
وتابع: »كل ما علينا فعله هو أن نقدم أفضل ما لدينا، ونحاول إظهار سبب 
وصولنا إلى المباراة النهائية.. ونأمل أن نمنح الجمهور وريال مدريد كأسا 

أخرى«.
أبطال  دوري  بلقب  ليفربول  مع  للفوز  عاما(   29( صالح  محمد  ويسعى 
أوروبا، يوم السبت المقبل، والثأر لخسارة نهائي 2018 أمام ريال مدريد 
بالذات )3-1(، وغادر »الفرعون« المصري الملعب، في الشوط األول من 
تلك المباراة، بسبب اإلصابة بعد احتكاك مع سيرخيو راموس، مدافع نادي 

باريس سان جيرمان الحالي.
وكاالت 

فالفيردي يرد على تصريحات 
صالح حول ريال مدريد

مؤتمر صحفي  بعد تمديد عقد األخري

مبابي أكد  أنه أختار باريس سان جرمان 
ألنه فرنسي والخليفي يهاجم خافيير 

تيباس، رئيس الليغا 

 

رياض محرز بعد التتويج: ليفربول
 فريق مجنون

 ...  أخبــار محرتفينا 
أكد أنه لن يلعب الموسم 

المقبل لكلريمون فوت 
..زدادكة يف ليل؟ 

أعلن نادي ليفربول وصيف بطل الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم االثنين، التعاقد مع 
الموهبة الشابة، فابيو كارفاليو، في أولى صفقاته للموسم الجديد.

وقال ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي: »يعلن الريدز انضمام فابيو كارفاليو إلى صفوفنا 
هذا الصيف«.

وأضاف: »المهاجم البالغ من العمر 19 عاما، سيكمل رسميا االنتقال للنادي في 1 يوليو ».
وأوضح: »لعب كارفاليو دورا رئيسيا في عودة فولهام إلى الدوري اإلنجليزي الممتاز في موسم 

2022-2021، حيث سجل 10 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 36 مباراة«.
وواصل »لقد شارك مع فولهام 4 مرات في البريميرليغ خالل الموسم الماضي، وسجل هدفه 

األول أمام ساوثهامبتون في مايو 2021«.
في  عاما،   21 تحت  البرتغال  منتخب  مع  مرة  كارفاليو ألول  بيانه: »شارك  ليفربول  واختتم 

مارس الحالي، بعد أن مثل إنجلترا سابقا على مستوى فرق الشباب«.
يذكر أن لفربول احتل المركز الثاني في ترتيب الدوري اإلنجليزي الممتاز للموسم )-2021
2022( برصيد 92 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة فقط خلف مانشستر سيتي الفائز باللقب.
وكاالت

اسماعيل نب نارص أول جزائري 
يتوج بلقب »السكوديتو«

بلقب  ناصر,  بن  اسماعيل  الجزائري,  الدولي  توج 
البطولة االيطالية, رفقة ناديه أي سي ميالن, بعد الفوز 
في الجولة 38 واألخيرة, خارج الديار أمام ساسولو 

بنتيجة )0-3( اليوم األحد.
أوليفيي  طريق  عن  »الروسونيري«  ثالثية  وجاءت 
جيرو )17 و 32( وااليفواري فرانك كيسيي )36(.

في  »الكالتشيو«  بإنهاء  للميالن  سمح  الفوز  هذا 
لقب  بذلك  محققا  نقطة   86 بحصيلة  الصدارة 
»السكوديتو« للمرة الـ19 في تاريخه, بعد سنوات : 
 ,1957 ,1955 ,1951 ,1907 ,1906 ,1901
 ,1992 ,1988 ,1979 ,1968 ,1962 ,1959
 2011 , 2004 ,1999 ,1996 ,1994 ,1993

و 2022.
أول  سنة(,   25( ناصر  بن  اسماعيل  يصبح  وبهذا 
بذلك  محققا  االيطالية,  البطولة  بلقب  يتوج  جزائري 
بعض  مرور  من  الرغم  على  مسبوق,  غير  إنجازا 
الالعبين الجزائريين على البطولة االيطالية التي تعد 

بين األقوى في أوروبا والعالم.
كبديل  الجزائري  الالعب  دخول  المقابلة  وعرفت 
لزميله االيطالي تونالي في الدقيقة 46, اي مباشرة مع 

بداية الشوط الثاني.
من جانبه, اكتفى حامل اللقب نادي انتر ميالن بالمركز 
الثاني برصيد 84 نقطة بعد فوزه في هذه الجولة على 

الضيف سامبدوريا بثالثية نظيفة.
واج

رسميا.. نوير يجدد عقده 
مع بايرن ميونخ

جدد الحارس الدولي األلماني مانويل نوير، عقده مع بايرن ميونخ لعام إضافي 
حتى 2024، وذلك وفق ما أعلن النادي البافاري اليوم االثنين.

وقال المدير التنفيذي لبايرن حارسه السابق أوليفر كان »مانويل نوير أفضل 
حارس مرمى في العالم وقد حدد ألعوام طويلة المعايير على المستوى الدولي. 
إنه إلنجاز هائل أن تكون قادرا على تقديم عروض عالمية المستوى باستمرار 

على مدار هذه الفترة الطويلة من الزمن«.
بايرن  تاريخ  في  جدا  الهامة  الشخصيات  أحد  هو  »مانويل  أن  كان  ورأى 
ميونيخ« الذي يحرس عرينه منذ عام 2011 بعد االنتقال إليه من شالكه في 
للفوز بألقاب دوري أبطال أوروبا عامي 2013 و2020، والدوري  طريقه 
المحلي في المواسم العشرة األخيرة، وكل من الكأس والكأس السوبر المحليتين 
خمس مرات، إضافة إلى الفوز مرتين بكل من الكأس السوبر األوروبية وكأس 

العالم لألندية.
ويبلغ نوير من العمر 36 عاما، ما يعني أنه سيكون في الثامنة والثالثين حين 

يصل إلى نهاية عقده الجديد.
العب  ثاني  البافاري،  النادي  بقميص  مباراة   472 خاض  الذي  نوير  وبات 
عاما(،   32( مولر  توماس  بعد  إضافي  لعام  بالفريق  ارتباطه  يجدد  مخضرم 
فيما  مباراة(،   626( الحالية  التشكيلة  في  للمباريات  خوضا  األكثر  الالعب 
روبرت  البولندي  األخريين،  األساسيتين  الركيزتين  مستقبل  الغموض  يلف 

ليفاندوفسكي، وسيرج غنابري اللذين ينتهي عقديهما في 2023.
أ ف ب

حكيم  الجزائري  األيمن  الظهير  أعلن 
زدادكة مغادرة ناديه كليرمون فوت خالل 
مواسم   3 بعد  القادم  الصيفي  الميركاتو 

قضاها مع الفريق .
النجم  أن  صحفية  تقارير  كشفت  كما 
نادي  العب  زدادكة  حكيم  الجزائري 
كليرمون فوت وقع مع نادي ليل عقد مدته 

3 سنوات.
صفوف  في  للعب  زدادكة  سينتقل  حيث 
ناديه الجديد خالل األسابيع القادمة بشكل 
الحالي  فريقه  مع  عقده  نهاية  بعد  مجاني 

كليرمون فوت.
جدير بالذكر أن الالعب الجزائري حكيم 
الوطني  الناخب  قائمة  في  تواجد  زدادكة 
و  أوغندا  ستواجه  التي  بلماضي  جمال 

تنزانيا.

وناس قد يضيع مقابلتي 
أوغندا وتزنانيا 

نابولي  مهاجم  الجزائري  الدولي  انضم 
اإليطالي، آدم وناس، إلى قائمة الالعبين 
المعنيين بالغياب عن مواجهتي “الخضر” 
أمام أوغندا وتنزانيا ضمن تصفيات كأس 
إصابة،  معاناته  بسبب   ،2023 إفريقيا 
األمر الذي سيضع المدرب جمال بلماضي 
في ورطة، في ظل كثرة الغيابات ومعاناة 
العديد من المهاجمين من نقص المنافسة، 
وبغداد  يطو  وبن  سليماني  غرار  على 

بونجاح.
ال يزال النحس يطارد وناس مع المنتخب 
فيروس  من  معاناته  فبعد  الوطني 
مع  مواجهة  أي  خوض  وعدم  “كورونا” 
كأس  نهائيات  في  “المحاربين”  كتيبة 
إفريقيا لألمم التي أقيمت بالكاميرون، رغم 
اللقاء  وخوضه  الدوحة  تربص  حضوره 
الودي أمام غانا، وبعدها تعرض إلصابة 
حرمته من المشاركة في لقاء السد المؤهل 
 ،2022 قطر  العالم  كأس  نهائيات  إلى 
ها  الماضي،  مارس  في  الكاميرون  أمام 
على  جديدة  إلصابة  يتعرض  اآلن  هو 
عن  ستبعده  المقربة،  العضلة  مستوى 
تربص المنتخب الوطني في جوان القادم 
تحسبا لمواجهتي الجولتين األولى والثانية 
من تصفيات “كان” 2023، أمام أوغندا 
بملعب وهران الجديد يوم 4 جوان القادم، 
قبل التنقل 4 أيام بذلك إلى العاصمة دار 

السالم لمواجهة المنتخب التنزاني.
التي  نابولي  تشكيلة  عن  وناس  وغاب 
واجهت سبيزيا األحد، في ختام مباريات 

الدوري االيطالي.
جمعها : تاج الدين  

عن  اإلثنين،  أمس  القدم    لكرة  اإلفريقي  اإلتحاد  أعلن  
تاريخ سحب قرعة بطولة إفريقيا لالعبين المحلَيين، نسخة 
الجزائر 2023.ويسحب االتحاد اإلفريقي لكرة القدم قرعة 
عدد  رفع   ، “الكاف”،  قّررت  المقبل.  الخميس  التصفيات، 
المحلّيين،  لالعبين  إفريقيا  بطولة  في  الُمشاركة  المنتخبات 
إلى 18 فريقا وطنيا. جاء ذلك خالل اجتماع ِبتقنية التحاضر 
عن بعد، أشرف عليه رئيس لجنة منافسة “الشان” التابعة 
لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم إبراهيم مبومبو نجويا، وحضره 
والّرجل  أومبا،  موسينغو  فيرون  “الكاف”  لـ  العام  األمين 
األّول في “الفاف” شرف الدين عمارة، ومسؤولين آخرين.

ومعلوم أن منافسة “الشان” انطلقت عام 2009 ِبمشاركة 8 
منتخبات، وانطالقا من الطبعة الموالية عام 2011 ِبالسودان 

وإلى غاية الدورة األخيرة عام 2020 ِبالكاميرون، ُسّجل 
حضور 16 منتخبا.

وتحتضن الجزائر نهائيات بطولة إفريقيا لالعبين المحلّيين، 
في فترة ما بين الـ 8 والـ 31 من جانفي 2023. وِبخصوص 
صيغة المنافسة، قّررت “الكاف” خالل االجتماع المذكور 
خمس  إلى  المشاركة،   18 الـ  المنتخبات  تقسيم  أعاله، 
ِبثالثة  وفوَجين  منتخبات،  ِبأربعة  أفواج  ثالثة  مجموعات: 
النهائي رائد  للدور ربع  يتأّهل  فرق. وبعد ثالث جوالت، 
ووصيف األفواج الثالثة التي تضّم أربعة منتخبات، ورائدا 

المجموعَتين ِبثالثة فرق.
عودة جنوب إفريقيا

عاد منتخب جنوب إفريقيا لالعبين المحلّيين إلى المنافسات 

إفريقيا  لِخوض تصفيات بطولة  استعداده  الّرسمية، وأبدى 
لِهذه الفئة، نسخة الجزائر 2023.

وشرع  المقبل  جويلية  في  التصفيات  تنطلق  أن  ويُفترض 
بالده  منتخب  تحضير  في  القدم  لِكرة  إفريقيا  اتحاد جنوب 
أحدث  ذكرته  كما   ،2023 “شان”  تصفيات  لِخوض 
“نيلسون  الّراحل  الّزعيم  بالد  في  الصحفية  التقارير 
مانديال”. ويخوض منتخب “البافانا بافانا” لالعبين المحلّيين 
التصفيات، رفقة نظرائه من البلدان التي تنتمي إلى جنوب 

القاّرة الّسمراء، وفقا للوائح المنافسة.
وكان منتخب جنوب إفريقيا لالعبين المحلّيين قد انسحب، 
ولم يلعب تصفيات النسخ الثالث الماضية ِبرواندا والمغرب 
والكاميرون، على التوالي.                         تاج الدين

 ليفربول يتعاقد مع »جوهرة« منتخب الربتغال يف أوىل
صفقاته الصيفية

رفع عدد المنتخبات إلى 18 فريقا / تحديد تاريخ سحب قرعة تصفيات “شان” الجزائر 2023



عين على الرياضة

ويغنز  وأندرو  كوري  ستيفن  قاد 
ووريرز  ستايت  غولدن  فريقهما 
دوري  نهائي  في  قدم  وضع  إلى 
للمحترفين  األميركي  السلة  كرة 
»أن بي ايه«، بفوزه على مضيفه 
 109-100 مافريكس  داالس 
في  -3صفر  عليه  وتقدمه  األحد 

الغربية. المنطقة  نهائي 
فوز  إلى  بحاجة  ووريرز  وبات 
الدور  بطاقة  ليحجز  واحد،  
بنهائي  الفائز  ومالقاة  النهائي 
هيت  ميامي  بين  الشرقية  المنطقة 

.)2-1( سلتيكس  وبوسطن 
نقطة   31( كوري  الثنائي  وتألق 
والكندي  حاسمة(  تمريرة  و11 
متابعة(  و11  نقطة   27( ويغنز 

كير  ستيف  المدرب  تشكيلة  في 
أمجاد  فريقه  استعادة  عن  الباحث 

الماضي. العقد 
 75 في  فريق  أي  ينجح  ولم 
في  الدوري،  تاريخ  من  عاماً 
األدوار  في  صفر3-  تأخره  قلب 

أوف(. )بالي  االقصائية 
فوز  تحقيق  في  أيضاً  وساهم 
طويلة  إصابة  من  العائد  ووريرز 
نقطة(،   19( تومسون  كالي 
والبديل   )10( غرين  درايموند 

جوردان بول )10(.
ومّرة جديدة، لم ينفع أداء هائل من 
دونتشيتش  لوكا  السلوفيني  النجم 
في  متابعة(  و11  نقطة   40(

ثالثة. خسارة  داالس  تجنيب 

»كان  الفوز:  بعد  كوري  قال 
تتقّدم  عندما  رائعاً.  جماعياً  فوزاً 
أرضك،  خارج  تفوز  ثم  -2صفر 
على  كبيرة  سيطرة  ذلك  يمنحك 

هائل«. أمر  هذا  السلسلة. 
لم  المهمة  أّن  تماماً  »ندرك  تابع: 
تُحسم بعد، لكن من الجميل خوض 
مباراة الثالثاء )الرابعة في أرض 
داالس( دون أي ضغوط ومحاولة 

السلسلة«. حسم 
لعبه  الذي  بالدور  كير  وأشاد 
الموزع المخضرم كوري صاحب 
محاوالت:   10 من  ثالثيات   5
مستوى  الليلة.  رائعاً  ستيف  »كان 
يقّدم  ثم  تكيّفه خارق. يحلّق دفاعياً 
الجميل  من  رهيباً.  هجومياً  أداء 

يلعب«.    أن تشاهده 
رفض  المقابل،  الطرف  على 
بانتهاء  اإلقرار  دونتشيتش 
بعد،  تنته  »لم  منطقياً:  السلسلة 
يمنحك  لن  سهلة.  تكون  لن  لكنها 
من  طبق  على  شيئاً  ووريزر 

فضة«.
في  هنا  أحد  يتوقعنا  »لم  تابع: 
لكني  الغربية.  المنطقة  نهائي 
بطريقة  يلعب  ووريرز  ان  أعتقد 
ال تُصّدق. الجميع يعرف دوره«.
مدريد  ريال  العب  أضاف 
متحدون،  »هم  السابق:  اإلسباني 
كما  فترة  منذ  سوياً  ويلعبون 
أّن  أعتقد  لذا  جميلة.  سلة  يقّدمون 

صعباً«. سيكون  األمر 
الثالث  المباريات  »كانت  ختم: 

الصعوبة«. فائقة  األخيرة 
بين   48-47 تقدمه  وبعد 
أداء  ووريرز  قّدم  الشوطين، 
الثالث.  الربع  في  صلباً  دفاعياً 
ضمن  نقطة   11 كوري  زرع 
30- المضيف  فيها  تفوق  سلسلة 
نقاط  عشر  إلى  تقدمه  ليرفع   ،21

.78-68
يلعب  كي  جيداً  الفارق  كان 
الربع  في  بأريحية  ووريرز 
الضيف  آمال  ويبّدد  األخير 

بالعودة.
ساحقة  كرة  األخير  الربع  وشهد 
)دانك( رائعة من ويغنز يبد واحدة 
في  السلة  ألغيت  دونتشيتش.  فوق 
المدرب  لكن تحّدي  بادىء األمر، 
نصابها  إلى  األمور  أعاد  كير 

.93-83 والفارق إلى 

سبورت بيين 

الثالثاء 24 ماي 2022 م
الموافق لـ 23 شوال 1443 هـ

14
الدوري األمريكي للمحرتفني 

كوري وويغنز يضعان ووريرز
على مشارف النهائي

بطولة روالن غاروس 

التشيكية كرايتشيكوفا 
تتنازل عن اللقب بخروجها 

من الدور األول

غاروس  روالن  لبطولة  كبطلة  لقبها  عن  التشيكية كرايتشيكوفا  تنازلت 
بخروجها  المضرب  كرة  في  الكبرى  األربع  البطوالت  ثانية  الفرنسية، 

من الدور األول.
 6-1 لواحدة  بمجموعتين  باري  الفرنسية  أمام  كرايتشيكوفا  وخسرت 

و6-2 و3-6
وخسرت كرايتشيكوفا مواجهتها مع الفرنسية البالغة 19 عاماً والمصنفة 
97 عالمياً في ساعتين و8 دقائق على الرغم من بدايتها النارية وحسمها 
أن  قبل  -2صفر،  الثانية  تقدمها في  ثم  دقيقة   34 األولى في  المجموعة 
تسمح لمنافستها بالعودة من بعيد وخطف بطاقة التأهل إلى الدور الثاني 
للمرة الثانية في مسيرتها الشابة بعد 2019.وعلقت باري التي تلتقي في 
الدور المقبل الكولومبية كاميال أوسوريو الفائزة على الفرنسية األخرى 
بالنسبة  حلم  حقاً  »إنّه  قائلة:  كرايتشيكوفا  إقصائها  على  تان،  هارموني 
لي. لطالما حلمت باللعب على هذا الملعب )الملعب المركزي(، يضاف 
إلى ذلك أنّه كان ممتلئاً تقريباً بالجمهور الفرنسي الذي ساندني ودفعني 

بوضوح اليوم من أجل الفوز بهذه المباراة«.
بيين سبورت

اليابانية  سابقاً  أولى  المصنفة  عقدة  تواصلت 
غاروس  روالن  بطولة  في  أوساكا  ناومي 
الفرنسية، ثانية البطوالت األربع الكبرى في 

المضرب. كرة 
أنيسيموفا  األميركية  أمام  أوساكا  وخسرت 
خالل  و6-4   7-5 رد  دون  بمجموعتين 

ساعة و32 دقيقة تقريباً.
في  مباراتها  من  انسحابها  على  عام  وبعد 
خلفية  على  الفرنسية  للبطولة  الثاني  الدور 
انتهى  اإلعالم،  وسائل  إلى  التحدث  رفضها 
مشوار اليابانية البالغة 24 عاماً عند الحاجز 
تشكل  باتت  التي  غاروس  في روالن  األول 
و2021   2019 أستراليا  لبطلة  عقدة 
لم  إذ  و2020،   2018 ميدوز  وفالشينغ 
الثالث  الدور  من  أبعد  ذهبت  أن  لها  يسبق 
العام  )بينها  السبع  مشاركاتها  من  أي  في 

الماضي(.
أجرتها  التي  التحضيرات  أّن  يبدو  وال 
الثامن  المركز  في  حالياً  المصنفة  اليابانية 
الترابية في  المالعب  والثالثين عالمياً، على 
فانتهى  ثمارها،  أعطت  اإلسبانية  مايوركا 
الثاني  الدور  دورة مدريد عند  في  مشوارها 
على يد اإلسبانية سارا سوريبيس، ثم أعلنت 
بعدها انسحابها من دورة روما لمعاناتها من 
التهاب في وتر أخيل أثر على أدائها اإلثنين 
أظهرت  ما  بحسب  أنيسيموفا  مواجهة  في 
ساعة  في  األخيرة  الذي حسمته  اللقاء  خالل 

و30 دقيقة.
ارتكبت  حيث  سيئاً  أداًء  أوساكا  وقدمت 
و29  إرسالها  على  مزدوجة  أخطأ  ثماني 

مباشراً. خطأ 

أنيسيموفا،  وعلقت 
العشرين  ابنة 
المصنفة  ربيعاً 
التي  عالمياً   28
إلى  وصلت 
نهائي  نصف 
غاروس  روالن 
في   2019 عام 
لها  نتيجة  أفضل 
سالم،  الغراند  في 
مواجهتها  على 
قائلة:  ألوساكا 
الصعب  »من 
ناومي  تلتقي  أن 
الدور  في  أوساكا 
وبالتالي  األول، 

لن يكون سهاًل. علمت  بأن األمر  أعلم  كنت 
لدي  ما  أفضل  أقدم  أن  علّي  يتوجب  بأنه 

والظروف لم تكن سهلة«.
األمطار  هطول  بدء  ومع  المقابل  في 
المالعب  على  المقررة  المباريات  وتوقف 
شفيونتيك إيغا  البولندية  واصلت   المكشوفة، 
التاسع  فوزها  بتحقيقها  تألقها  أولى  المصنفة 
والعشرين توالياً، بعد تغلبها على األوكرانية 
2-6 و-6صفر  ليسيا تسورنكو بسهولة تامة 

في 54 دقيقة فقط.
جيدة.  مباراة  كانت  »اليوم  البولندية:  وقالت 
األمطار  من  الرغم  على  هنا  اللعب  أحب 

اليومين األخيرين«. واألجواء قاتمة في 
المقبل  الدور  تلتقي في  التي  وتبدو شفيونتيك 
أو  ياستريمسكا  دايانا  األخرى  األوكرانية 

األوفر  المرشحة  ريسك،  أليسون  األميركية 
حظاً للفوز بلقبها الثاني على مالعب روالن 

غاروس.
الموسم،  هذا  تقدمه  الذي  المستوى  وفي ظل 
في  الوقوف  أحد  على  الصعب  من  سيكون 
إلحراز  ربيعاً  العشرين  ابنة  مسعى  وجه 
مسلسل  ومواصلة  الثاني  الكبير  لقبها 
مالعب  في  األطول  بات  الذي  انتصاراتها 
األسطورة  حققت  أن  منذ  أيه«  تي  »دبليو 
متتالياً  فوزاً   34 وليامس  سيرينا  األميركية 

عام 2013.
ولم تذق شفيونتيك طعم الهزيمة منذ منتصف 
النهائي  ثمن  الدور  في  سقطت  حين  فيفري، 
لروالن  سابقة  بطلة  يد  على  دبي  لدورة 

أوستابنكو. يلينا  الالتفية  بشخص  غاروس 
وكاالت

عقدة أوساكا تتواصل بخروجها من الدور األول

األلعاب المتوسطية2022- : 
مركب التنس بوهران يستجيب 

للمعايير الدولية
التنس  مركب  أضحى 
بوهران  خليل‹‹  ›‹حبيب 
الدولية  للمعايير  يستجيب 
باستضافة  له  تسمح  التي 
على  المنافسات  أقوى 
والقاري  الدولي  الصعيدين 
بفضل عمليات إعادة التأهيل 
حسبما  منها،  استفاد  التي 
لـ/ االثنين  يوم  به  صرح 

وأج/، نائب رئيس الكنفدرالية اإلفريقية للتنس، الجزائري محمد بساعد.
و أكد ذات المسؤول في هذا الشأن أن »المركب جوهرة حقيقية تمتلكها دول 
الجزائر  باستضافة  الرائع سيسمح  المرفق  أن »هذا  مبرزا  قليلة«,  إفريقية 
مستقبال لبطوالت إفريقية ودورات دولية رفيعة المستوى فضال عن كؤوس 

ديفيس«.
و يحتضن المركب المعني منذ منتصف األسبوع المنصرم دورتين دوليتين 
مسجلتين في برنامج االتحاد الدولي للعبة وذلك في إطار المنافسات التجريبية 

تحسبا لأللعاب المتوسطية التي تستضيفها وهران هذا الصيف.
و استفاد هذا المرفق الرياضي من عديد عمليات إعادة التأهيل طيلة السنتين 
الفارطتين حيث مست كل مرافقه بما في ذلك الميادين ال 12 التي يتوفر 

عليها, مع إنجاز مدرجات بسعة 500 مقعد على مستوى الميدان الرئيسي.
المتوسطية  الجزائري خالل األلعاب  التنس  و عن رأيه بخصوص حظوظ 
المقررة من 25 يونيو إلى 6 يوليو 2022, أوضح محمد بساعد, الذي ترأس 
االتحادية الجزائرية لذات الرياضة خالل العهدة األولمبية السابقة, أنه يراهن 

خاصة على إيناس إيبو لمنح الجزائر ميدالية بهذه المناسبة.
وأج

حكم بالحجر

ــي اول  ــا و ف ــا حضوري ــرة علني ــؤون األس ــا ش ــي قضاي ــا ف ــال فصله ــة ح ــت المحكم حكم
ــة: درج

- في الشكل: قبول الدعوى.
- فــي الموضــوع: الحجــر علــى المدعــى عليــه بــن ننــي نــوارة ابنــة دريســي و تعييــن شــقيقها 
المدعــي بــن ننــي مبــروك ابــن دريســي مقدمــا عليهــا مــن اجــل رعايتهــا و القيــام بشــؤونها 
القانونيــة و االداريــة و الماليــة، مــع االمــر بنشــر ملخــص منطــوق هــذا الحكــم بســعي مــن 

المدعــي و تحميــل المدعــي بالمصاريــف القضائيــة.
 بــذا صــدر الحكــم و افصــح بــه جهــارا بالجلســة العلنيــة المنعقــدة بتاريــخ 08-05-2022  ، 

و لصحتــه امضينــا اصلــه نحــن الرئيــس و اميــن الضبــط. 
الرئيس )ة(                                             أمين الضبط



العيـون  حـذر مختصـون فـي طـب 
المقلّـدة  الشمسـية  النظـارات  مـن 
عليهـا  اإلقبـال  تضاعـف  التـي 
ارتفـاع  ظـل  فـي  األيـام  هـذه 
أشـعة  واشـتداد  الحـرارة  درجـة 
الشـمس، كمـا نبـه التجـار والباعة 
بمختلـف  للنظـارات  المعتمـدون 
والشمسـية  الطبيـة  أنواعهـا 
فيهـا  يقـع  التـي  التحايـل  لعمليـات 
المتطفليـن  تزايـد  جـراء  الزبائـن 
المختـص  علـى مهنتهـم كمـا ذكـر 

رحـاب.  منيـر 
تحدثـت  الذيـن  األطبـاء  وأوضـح 
الكثيـر  بـأن  الجزائـر  عيـن  إليهـم 
مـن المواطنيـن يعتمـدون في شـراء 
شـكل  علـى  الشمسـية  نظاراتهـم 
سـعرها  وكـذا  ولونهـا  تصميمهـا 
الـذي  للخطـر  االكتـراث  دون 
مشـيرين  عيونهـم،  صحـة  يتهـدد 
إلـى خـداع حدقـة العيـن بنظـارات 
تسـمح بدخول أشـعة الشـمس الفوق 
بنفسـجية بسـهولة مما يلحق الضرر 
بهـا، حيـث تـؤدي هـذه األشـعة عند 
دخولهـا لشـبكية العيـن إلـى دمارهـا 
وحـدوث مشـكالت بالنظـر وزغللـة 

عنـد  متكـّرر  وصـداع  بالعيـن 
األعـراض  مـن  ارتدائها...غيرهـا 
الكثيـر  تكلفهـم  التـي  والمضاعفـات 
فيمـا بعـد مثلمـا قـال الدكتـور لـؤي 
منـور الـذي شـرح كيـف أن غيـاب 
مرشـحات لحماية العيـن بالنظارات 
المقلّـدة يؤثـر علـى العيـن والنظـر، 
بالعينيـن  ألـم  ذلـك  يسـبب  حيـث 

الرؤيـة. وازدواجيـة 
ومـن جهتهـا بيّنت الدكتـورة مروى 
العيـون  جراحـة  فـي  المختصـة 
خطـورة ارتداء النظارات الشمسـية 
المقلّـدة التـي تكمـن فـي توسـع بؤبؤ 
العيـن بمجـّرد تسـّرب األشـعة فوق 

الحقـا  يسـبب  قـد  ممـا  البنفسـجية، 
والملتحمـة  القرنيـة  فـي  ضـررا 
العيـن،  بظفـر  يسـمى  مـا  وحـدوث 
مضيفـة بـأن أشـعة الشـمس تسـبب 
أيضـا جفافـا بالعيـن ممـا يقلّل إفراز 

الغـدد المسـؤولة عـن الدمـوع.
المختصـون علـى ضـرورة  وشـّدد 
رغـم  األصليـة  النظـارات  انتقـاء 
غـالء سـعرها، ألنهـا مصنوعة من 
مـواد طبيـة علـى عكـس النظـارات 
األشـعة  نسـبة  تبلـغ  حيـث  المقلـدة 
 70% مـن  أقـل  النافـذة  المرئيـة 
بينمـا تحتـوي النظـارة المقلـدة على 
والتموجـات  الشـوائب  مـن  الكثيـر 
التعـب  التـي تسـبب أضـرارا مثـل 
األمـر  ليصـل  بالرؤيـة  والتشـوش 
المعانـاة  و  الزرقـاء  الميـاه  إلـى 
اآلالم  مـن  والمسـتمرة  المتكـررة 
فحسـب  هـذا  وليـس  والصـداع 
لفتـرات  ارتداؤهـا  يـؤدي  قـد  بـل  
اإلبصـار  فـي  إلـى ضعـف  طويلـة 
السـرطان  مـن  بنـوع  اإلصابـة  أو 
القاعديـة  الخاليـا  سـرطان  يسـمى 
التهـاب  أو  بقعـة  بصـورة  ويظهـر 

الجفـن.  فـي 
هـذه  تضاعـف  مقلـق  مشـهد  وفـي 
النظـارات  وبيـع  عـرض  األيـام 
بالشـوارع  المقلّـدة  الشمسـية 
ملفـت  إقبـال  وسـط  واألرصفـة 
األعمـار. مختلـف  مـن  للزبائـن 

15عين على المجتمع الثالثاء 24 ماي  2022 م
الموافق لـ 23 شوال 1443 هـ

خطر يهدد العيون ... إقبال كبير على النظارات الشمسية 
المقلدة والمختصون يحذرون

مذيعون أفغان يعبرون بالصورة عن تضامنهم مع مذيعات 
أخفت طالبان وجههم على الشاشة

قنـاة  فـي  التلفزيـون  مذيعـو  ظهـر 
األفغانيـة،   "TOLONEWS"
الهـواء  علـى  األحـد،  أمـس  أول 
أظهـروا  الطريقـة  بهـذه  مقنعيـن. 
الالئـي  زميالتهـن  مـع  تضامنهـم 
منعـن مـن الظهـور مـن دون حجاب 

نقـاب.  أو 
مـن  الخميـس مرسـوم  يـوم  وصـدر 
طالبـان يحظـر مـن تاريخـه ظهـور 
دون  مـن  الشاشـة  علـى  المذيعـات 
حجـاب أو بجـزء سـفلي مـن الوجـه 

نقـاب. دون  مـن  أو  مكشـوف 

مديـر  سـاباي،  خبولفـاك  وقـال 
فـي  األفغانيـة  التلفزيونيـة  القنـاة 
رسـالة بهـذا الشـأن: "لقـد ُطلـب منـا 
الموعـد  بحلـول  القـرار  هـذا  تنفيـذ 
النهائـي المعلـن، واليـوم فعلنـا ذلـك. 
لكـن حججنـا ذات شـقين: أوال، فـي 
اإلمـارة  لقيـادة  األخيـر  المرسـوم 
اإلسـالمية بشـأن ارتداء الحجاب، لم 
يكـن هنـاك مـا يشـير بوضـوح إلـى 
أنـه يجـب على النسـاء تغطيـة وجوه 
مذيعـات البرامـج التلفزيونيـة. ثانيـا، 
التلفزيـون  علـى  المذيعـات  صـور 
افتراضيـة وليسـت حضـورا حقيقيـا 
TO� فـإن وبالتالـي   للمـرأة، 
LONEWS تتمسـك بموقفهـا مـن 

القضيـة". هـذه 
كمـا أعربـت خاطـرة أحمـدي وهـي 
مقدمـة برامـج بالقنـاة التلفزيونية عن 
انزعاجهـا مـن اإلجـراء وقالـت بهذا 

الشـأن: "ال أسـتطيع التنفس والتحدث 
بشـكل طبيعـي. كيـف يمكننـي قيـادة 

البرنامـج؟".
وعلقـت زميلتهـا سـونيا نيـزاي قائلـة 
اسـتضافة  جـدا"  الصعـب  "مـن  إنـه 
ثـالث سـاعات وهـن  برامـج مدتهـا 
يرتديـن أقنعـة، ولـم يكـن مسـتعدات 

لفـرض مثـل هـذه األشـياء.
وكانـت قنـاة أريانا نيـوز األفغانية قد 
أفـادت فـي 23 مـارس بـأن وزارة 
التعليـم األفغانيـة قـد فرضـت حظـرا 
المـدارس  الفتيـات  ارتيـاد  علـى 
وزيـر  أن  إال  والثانويـة،  اإلعداديـة 
األفغانيـة  الحكومـة  فـي  الداخليـة 
المؤقتـة، سـراج الديـن حقاني صرح 
فـي 16 مـاي، بـأن طالبـان طـورت 
سلسـلة مـن اإلجراءات التي ستسـمح 
بعـد  الدراسـة  باسـتئناف  للفتيـات 

السـادس. الصـف 

 
... متفرقات ...

حوادث المرور.. وفاة 6 أشخاص وإصابة 
136 آخرني بجروح نهاية األسبوع المايض 

n    توفي 6 أشخاص وأصيب 
136 آخرون بجروح إثر وقوع 
126 حادث مرور جســماني 
المناطــق  مســتوى  ــى  عل
نهايــة  خــالل  الحضريــة 
حســب  الماضــي،  األســبوع 
مــا أفادت بــه أمــس االثنين، 
العامــة  للمديريــة  ــة  ل حصي

لألمن الوطني.
أن  المصــدر،  ذات  وأوضــح 
تــي قامــت بها  المعطيــات ال
ــح المختصــة لألمــن  المصال
الوطني، تشــير إلى أن ســبب 

ــوع هــذه الحــوادث "يعــود  وق
ــى إلى العنصر  بالدرجة األول

البشري".
جــددت  اإلطــار،  هــذا  وفــي 
لألمــن  العامــة  المديريــة 
الوطنــي دعوتها لمســتعملي 
ــى "احترام  الطريــق العــام إل
قانون المرور وتوخي الحيطة 
الســياقة",  ــاء  أثن والحــذر 
كمــا وضعــت تحــت تصرف 
األخضــر  ــم  الرق المواطنيــن 
تلقي  1548 وخط النجدة 17 ل

البالغات 24 سا/24 سا

حجز كمية من المرشوبات الكحولية 
يف عني قرشة بسكيكدة

أمس،الفرقــة  نجحــت،      n
المتنقلة للشرطة القضائية قشرة 
غربي والية سكيكدة، من  حجز 
2850 وحــدة من المشــروبات 

الكحولية
العملية تأتي بناء على معلومات 
ــام أشــخاص  ي مســتقاة حــول ق
بإنشاء مخمرة لبيع المشروبات 
بابوريــة  ال بمنطقــة  يــة  الكحول
بــوط ، حيث باتخاذ  الولجــة بوال
و  المالئمــة  اإلجــراءات  كافــة 

وضع خطة محكمة تمت مداهمة 
المكان ، أين تم توقيف شخصين 
يبلغان من العمر 35 و 42 سنة 
، مع حجز ما قدره 2850 وحدة 
مــن المشــروبات الكحولية من 
ــواع واإلحجام ،بعد  مختلــف األن
إتمام ملف اإلجــراءات القانونية 
ــم تقديم المشــتبه فيهما أمام  ، ت
بمحكمــة  المختصــة  نيابــة  ال

تمالوس.
                        نورالدين. ب

وثق أحد األشــخاص مقطع فيديو يظهر 
اللحظات األخيرة لثالثة شبان قبل وفاتهم 
فــي الصحراء بيــن مثلث ليبيــا والنيجر 

وتشاد. 
وقــال أحد الشــباب المتوفيــن في مقطع 
فيديــو وجد علــى هاتفه: "اإلنســان اللي 
يحصل علينا إذا نحن ما عشــنا يبلغ هذا 
المقطع ألهلنا... نحن في طريق مقطوع 

ما نعرفه".
وأظهر المقطع غرق ســيارة الشبان في 

رمال الصحراء، وأضاف موثق المقطع: 
"الميــاه ضعيفة من يوم الثالثــاء واليوم 

الخميس آخر حلقة".
وتابع: "أتمنــى من األصحاب واإلخوان 
واألهل يدعون لنا بالثبات إن شاء هللا ... 

هللا يسامح الجميع إن شاء هللا".
وأوضح الفيديو وجود أشــياء مبعثرة في 
الرمــال وأيضا علب فارغــة يرجح أنها 
كانــت تحفــظ مــواد غذائية قبــل أن يتم 

استهالكها جميعا.

فيديو يوثق اللحظات األخرية لثالثة شبان 
قبل وفاتهم يف صحراء ليبيا

مريم/ب

أمـس  مصريـة  محكمـة  قضـت 
األعمـال  رجـل  بسـجن  اإلثنيـن، 
محمـد األميـن 3 سـنوات وغرامة 

200 ألـف جنيـه، فـي اتهامـه بــ 
"هتـك عـرض" فتيـات داخـل دار 

أيتـام.

وكانـت النيابـة العامـة المصريـة، 
األعمـال  رجـل  بحبـس  أمـرت 
محمـد األميـن احتياطًيّـا علـى ذمة 
التحقيقـات، التهامـه باالتجـار في 

البشـر.
دار  نزيـالت  هـن  والضحايـا   
محافظـة  فـي  لـه  مملوكـة  أيتـام 
مصـر،  وسـط  سـويف،  بنـي 
باسـتغالل  ورجـل األعمـال متهـم 
عليهـن  التعـّدي  بقصـد  ضعفهـن 
جنسـًيّا، وبتحريـض علـى ارتكاب 
عرضهـن  وهتـك  الجريمـة،  تلـك 
لـه  ـن  ِممَّ بالقـوة والتهديـد، لكونـه 
سـلطة عليهـن، وتعريضهـن بذلـك 

. للخطـر
القبـض  األمـن  أجهـزة  وألقـت 
تلقـت  أن  بعـد  األميـن،  علـى 
بالغـا  المصريـة  العامـة  النيابـة 

لألمومـة  القومـي  المجلـس  مـن 
حكوميـة،  –منظمـة  والطفولـة 
ديسـمبر  شـهر  مـن  العاشـر  فـي 
تداولتـه  مـا  بشـأن   2021 األول 
إحـدى صفحـات مواقـع التواصـل 
الفيسـبوك، مـن هتـك  االجتماعـي 
مقيمـات  فتيـات  عـرض  المتهـم 
بنـي  فـي  يمتلكهـا  أيتـام  بـدار 
رصدتـه  الـذي  األمـر  سـويف، 
وحـدة الرصـد والتحليـل في مكتب 

المصـري. العـام  النائـب 
عـن  عليهـن،  المجنـي  وكشـفت 
اعتيـاد المتهم هتـك عرضهن دون 
بعضهـن  واصطحابـه  رضائهـن، 
لفيلتـه في منطقة السـاحل الشـمالي 
أسـبوع  لمـدة  مصـر-  شـمال   -
عرضهـن،  هتـك  مـن  ليتمكـن 

مخلـة. أفعـااًل  منهـن  وطلبـه 

حكم بحبس رجل أعمال مصري بعد اتهامه بهتك عرض فتيات في دار أيتام 
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رحيل العمالقة... »اللة عيني« تلتحق بزميلها سيد أحمد    

رحيل العمالقة... »اللة عيني« تلتحق بزميلها 
سيد أحمد 

عين على الثقافة والفن

دالل بوعالم 

n شــاءت األقــدار إســقاط ورقتين 
مــن شــجرة الفــن الوارفــة لفئــة 
المخضرميــن.. ففي ظــرف يومين 
فقــط، ودعــت الســينما والشاشــة 
الجزائرية اســمين من العيار الثقيل 
في قائمة الفنانين البارزين وسفراء 
الســينما والدراما الجزائرية.. أحمد 
بن عيســى وشــافية بودراع اللذان 
خطفهما الموت في نفس األســبوع 
من الشــهر نفسه لتنتهي رحلة فنية 

مفعمة بالمغامرات والنضال.
»اللــة عينــي« هــذا االســم الــذي 
ارتبط بــأم الممثلين شــافية بودراع 
ومــا يحمله مــن رمزية الشــرف و 
الممثلــة  لهــذه  اإلحتــرام والتقديــر 
األيقونــة التي صمــدت وتحدت كل 
الصعاب لتبقى في سماء الفن كنجمة 
ترفض األفــول، وبعزيمة ابنة ثورة 
التحريــر المظفرة لــدور المرأة في 

صناعة تاريخ الفن
فقد هز خبــر رحيل أيقونة الســينما 
الجزائرية وأحد أكبر وأقدم أعمدتها 
الفنانة شــافية بــوذراع، عــن عمر 
الفنيــة  الســاحة  92 عامــاً،  ناهــز 
الجزائريــة مــرة أخرى وهــي التي 

عرفهــا الجمهور وأحبها لبســاطتها 
وتواضعهــا وحنانهــا، مــن خــال 
األدوار التــي أدتهــا والتي يؤكد من 
تعامــل معهــا بها بأنها »إســقاط تام 

لشخصيتها الطيّبة«.
للســاحة  أضيفــت  جديــدة  خســارة 
الثقافيــة بعد يومين فقــط من رحيل 
زميلهــا أحمد بن عيســى الذي أدت 
معــه عــدة أدوار أبرزهــا فــي فيلم 
»كحلة وبيضاء« و«الخارجون عن 

القانون«...
فالحديث عن المشــوار الفني للفنانة 
يقودنــا  بــوذراع،  شــافية  الراحلــة 
لســرد قصة طويلــة مدتها 47 عاما 
بطلتها أســطورة فنية، فهــي الفنانة 
رؤســاء  جميــع  عاصــرت  التــي 
االحتــال  فتــرة  الجزائر،عاشــت 
الفرنسي،وكانت شاهدة على بشاعة 
الجرائــم التــي اقترفهــا المســتعمر 
المناضلــة  دور  تجســيد  لتختــار 
فــي بعٍض مــن أعمالها الســينمائية 

والمسرحية.
ولدت أسطورة الفن الجزائري شافية 
بوذراع 22أفريل 1930 بقسنطينة 

وعرفها الجمهور

فــي شــخصية »اللة عينــي« وهو 
الــدور الــذي عكــس حيــاة شــفية 
بودراع المرأة التــي ناضلت الزمن 
فكانــت  بشــجاعتها  وانتصــرت 
شــخصية »اللة عيني« في مسلسل 
الحريق مرآة عاكســة لما عاشته في 

الواقع .
وعلــى مــدار 47 ســنة تقمصــت 
شــافية بــوذراع الكثير مــن األدوار 
التــي تنقلت من خالها بين الســينما 
والتلفزيــون والمســرح، حيث كانت 
اإلنطاقــة مــن المســرح الجهــوي 
قسنطينة، كما قدمت بإذاعة قسنطينة 
مسلسا إذاعياً بعنوان »الهزي« في 

ستينيات القرن الماضي.
أمــا أول عمــل لهــا فكان شــخصية 
»حريــة« للمخــرج مهــداوي فــي 
الســتينيات أيضا، وكانت انطاقتها 
فــي المســرح علــى يــد المخــرج 
مصطفــى كاتــب فــي عــدة أدوار 
بينهــا مســرحية »دائرة الطباشــير 

القوقازي« و«المرأة المتمردة«.
ومن بين أشــهر أعمالها الســينمائية 
يوجــد فيلم »كحلة وبيضــاء« الذي 
شــاركها البطولة زميلها بن عيســى 

للمخرج عبد الرحمن بوقمروح عام 
1981، و«مــال وطني« للمخرجة 
فاطمــة بلحاج، و«شــاي بالنعناع« 

لعبد الكريم بهلول.
أما آخر أعمالها فــكان »الخارجون 
عن القانون« عــام 2010 للمخرج 
رشــح  بوشــارب  رشــيد  العالمــي 
لنيل جائزة األوســكار وشــارك في 

مهرجان »كان«.
الوسط الفني يرثي شفية بودراع 

الفنانيــن  مــن  مجموعــة  نعــى 
الجزائرييــن علــى صفحاتهــم عبر 
مختلــف مواقع التواصل االجتماعي 
الفنانــة شــافية بــوذراع، مــن بينهم 
فيزيــة توقرتي، فضيلة حشــماوي، 
محمــد شرشــال الذي نشــر صورة 
جمعت بين الفنانين الراحلين شــافية 
بــوذراع وأحمــد بن عيســى وعلّق 
عبر موقع »فيسبوك« قائا: »شافية 
بودراع تلتحق ببن عيسى بعد 3 أيام 
من وفاته، وكأن الصورة ترفض إال 
أن تجمعهما مع بعض في حكاية«.

وتابــع قائــا: »اللــة عينــي بطلــة 
مسلسل الحريق لمحمد ديب، المرأة 
التي كرهنا تســلطها، ولكننا تعاطفنا 
مــع جوهــر األم الفقيــرة المكافحــة 
التي كانت، المظاهر خداعة، والفقر 
كافر. هذا ما صنعه فينا االســتدمار 

الفرنسي«.
وختم منشوره بالقول: »تودعنا اليوم 
سيدة المســرح، السينما والتلفزيون، 
اليــوم كما ودعنا بن عيســى الجمعة 
الماضي، وهي شــامخة بإنجازاتها، 
مشــيعة بحــب الجماهيــر لهــا، هو 
المــوت يعبث بنا، يموت بن عيســى 
أوال لتدفــن شــافية بــودراع قبلــه، 
ســنبقى نحبكم إلى أن نلحق بكم، من 

أعماق القلب شكرا«.
صفحــات  مختلــف  عجــت  كمــا 
الجزائريين عبــر منصات التواصل 
بخبر وفاة أيقونة وأســطورة السينما 
الجزائرية شــافية بوذراع، وأجمعت 
علــى  التأكيــد  علــى  منشــوراتهم 
أن رحيلهــا »خســارة كبيــرة للفــن 

الجزائري«.

كشفت لجنة تحكيم الطبعة السادسة للجائزة 
الكبرى »آســيا جبار« للروايــة عن قائمة 
أوليــة تتكــون مــن 29 كتابا تــم اختيارها 
للمنافســة علــى هــذه الجائــزة المرموقة، 
الوطنيــة  المؤسســة  بــه  أفــادت  حســبما 
لالتصال والنشــر واإلشــهار التي تنظم هذا 

الحدث.
وحسب المنظمين، فإنه تم اختيار 12 رواية 
باللغــة العربية و5 باللغــة األمازيغية و12 
باللغة الفرنســية من طرف لجنة التحكيم من 

بين 158 رواية اقترحها 51 ناشرا.
وانتقــت اللجنة التي يرأســها األكاديمي عبد 
الحميــد بورايــو، عــن فئــة الروايــة باللغة 
العربيــة، أعمــاال مثــل »حصــاد الرمال« 
لمحمــد ســاري، »كافــي ريــش« لمحمــد 
فتيلينــة و«روزا« لهند جودر و«العاشــقان 

الخجوالن« إلسماعيل يبرير.    
بالنسبة للغة األمازيغية، فتضم القائمة خمسة 
 «  Icenga n talsa« منهــا  عناويــن 
لرشيدة بن ســيدهم ولد الحسين، و«تيزير« 

لزهــرة عودية و«ثايري أومتان« لعاشــور 
فتوش.

كمــا أعلنت لجنــة التحكيم عــن اختيار 12 
عنوانا باللغة الفرنسية، من بينها »إيكورس« 
)Ecorces( للمؤلفة هاجر بالي و«لم يكن 
مــن الضــروري مهاجمتنا« لنصيــرة بلولة 
و«كا« ألحمــد ميمون و«مشــهد وقصة« 
لجــواد رســتم تواتي و«فــي الطريــق إلى 

الرمال المحترقة« إلبراهيم صدوق.
هــذا وتضم لجنــة التحكيــم كل مــن الناقدة 
واألكاديمية أمينة بلعلى والشاعرة والمترجمة 
لميس سعيدي والشاعرة والروائية شابحا بن 
غانــة والكاتب والصحفي حميــد عبد القادر 
والروائــي عبد الوهاب عيســاوي والباحث 

واألكاديمي عبد الكريم أوزغلة.
الثاثــة  الفائزيــن  عــن  اإلعــان  وســيتم 
بأفضل رواية باللغــات العربية واألمازيغية 
والفرنسية خال حفل من المقرر تنظيمه يوم 
30 جــوان المقبل، وهو اليوم الذي يصادف 

مياد الروائية واألكاديمية آسيا جبار.

الجائزة الكربى "آسيا جبار" للرواية: لجنة 
التحكيم تختار 29 كتابا

طــرح ي مجموعــة مهمــة مــن الصــور 
النــادرة إليــران جنًبا إلى جنــب مع صور 
ألفغانســتان والعــراق والقوقــاز وأماكــن 
أخرى من ستينيات القرن التاسع عشر إلى 
عشــرينيات القرن الماضي بسعر يصل إلى 

250 ألف جنيه استرليني.
وتضــم المجموعــة مــا يزيد عــن 4000 
صــورة فوتوغرافيــة منهــا 3500 صورة 
شــخصية ومناظر لبــاد فارس بتنســيقات 
مختلفة بما في ذلــك المطبوعات، والصور 
الفوتوغرافيــة االحترافية التــي تتراوح في 
الحجم من البطاقات إلى المطبوعات الكبيرة 
الحجــم بمــا في ذلــك 50 صــورة مؤطرة 
صغيــرة ومتوســطة الحجــم فــي مجموعة 
موجــودة في 50 ألبوًما ومجلًدا ضمن أربع 

خزانات بثاثة أدراج وثاثة صناديق.
وتحتــوي هــذه المجموعة على عــدد مثير 
لإلعجــاب مــن الصــور الملكيــة وصــور 
االســتوديوهات التجارية والصور الوثائقية 
وتشــمل  الطوبوغرافيــة  والموضوعــات 
الصــور الملكيــة صــورا لملــوك وأمــراء 
مثل ناصر الدين شــاه، ومظفر الدين شــاه، 
ومســعود ميرزا زل الســلطان، ومحاكمهم 
ومســؤوليهم، وســيدات البــاط، وصــورا 

لمسئولين ومناظر للقصور.

كمــا تحتــوي المجموعة أيًضا عــددا كبيرا 
مــن الموضوعــات الطبوغرافيــة في باد 
فــارس جنًبا إلى جنب مع صور باد ما بين 
النهرين وأفغانســتان والقوقــاز كما تتضمن 
المجموعــة أيًضا صــوًرا نــادرة للمصّور 
الشــهير أنطــوان ســيفروجوين )عاش بين 

عامي 1851-1933(.
ويعتبر »ناصر الدين شــاه قاجار )-1831
1896( الــذي تعــود إليه هــذه المجموعة 
واحــدا مــن ســالة قاجــار اإليرانيــة التى 
حكمت باد فارس )1925-1785( وكان 
مفتوًنــا باالبتــكار التكنولوجــي األوروبــى 
الجديــد للتصويــر الفوتوغرافي وقد أعطت 
روســيا والــد ناصر الدين شــاه محمد شــاه 
قاجــار هدايــا الكاميرات من نــوع داجيرو 
تايــب. وقــد أصبــح ناصــر الدين شــاه في 
النهايــة مصــوًرا هاويــا وراعًيــا للتصوير 
الفوتوغرافي كما أســس استوديو فى قصر 
جولستان وأشرفت دار الفنون ) دار العلوم( 
تحت رعايتــه على تقديم دروس فى تقنيات 
وفن التصويــر الفوتوغرافى كما عين عدًدا 
مــن مصوري الباط الذيــن وثقوا ليس فقط 
الحياة داخل وخارج القصور الملكية وأيًضا 
المواقــع األثريــة اإليرانيــة القديمة »عين 

الشاه«.

صور نادرة لـ إيران وأفغانستان والعراق بـ 250 
ألف جنيه إسرتليني 

زايــد  بــن  الشــيخ ســيف  افتتــح 
آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس 
الوزراء ووزيــر الداخلية، وعضو 
بالمجلس األعلى لألمن الوطني في 
دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة، 
فعاليــات معرض أبوظبــي الدولي 
للكتــاب، فــي دورتــه الـــ31 لعام 
2022، والــذى تحــل جمهوريــة 
ألمانيــا االتحاديــة، ضيف شــرف 
واختيــرت  الــدورة،  هــذه  علــى 
شخصية الدكتور طه حسين، عميد 
األدب العربــي، محــورا للمعرض 
المقــام فى مركــز أبوظبي الوطني 
للمعــارض، والذي مــن المقّرر أن 
تســتمر فعالياتــه حتــى 29 مــاي 
الجارى، بمشــاركة 1130 ناشراً 
مــن أكثر مــن 80 دولة، ويشــهد 
برنامــج المعرض أكثــر من 450 

فعالية ثقافية ومعرفية وإبداعية.
وذكرت وسائل اإلعام اإلماراتية، 
الدولــي  ظبــي  أبــو  معــرض  أن 
للكتــاب يقــدم لجمهــوره فــى هذه 

الــدورة فعاليــات متنوعــة، تشــهد 
اســتضافة نخبة من أبرز األســماء 
فــى عالــم األدب، منهــم الشــاعر 
والناقــد أدونيس، وغويــدو إمبينز، 
الحائــز علــى جائــزة نوبــل للعام 
2021 فــى العلــوم االقتصاديــة، 
والبروفيسور روجر آالن، أحد أهم 
الباحثين الغربيين فى األدب العربى 
المعاصــر، والبروفســور محســن 
الموسوي، أستاذ الدراسات العربية 
والمقارنــة فــى جامعــة كولومبيــا 

وغيرهم.
كمــا ينظم معرض أبو ظبى الدولي 
للكتــاب 2022 مجموعــة كبيــرة 
التعليمية، وأنشــطة  الفعاليــات  من 
متخصصة للطفــل يقدمها نخبة من 
إلى  األكاديمييــن والمتخصصيــن، 
جانــب البرنامــج الثقافــي الخاص 
بضيف الشــرف، إذ ستحتفى المانيا 
ضمــن جناحها الخــاص بإبداعات 
نخبــة مــن المفكريــن والمبدعيــن 
بمشــاركة نحــو 80 ناشــراً ومثقفاً 

ومبدعاً يقدمون أكثر من 14 جلسة 
ثقافيــة ومهنيــة متنوعــة، يرافقهــا 
عــروض نخبة مختــارة من األفام 
األلمانية المســتوحاة من كتب، كما 
سيتعّرف الجمهور المحلي والعربي 

الشــاعر والكاتب  إبداعــات  علــى 
المســرحى والروائى يوهان غوته، 
إلى جانب ســرد بصــري ومعرفي 
وإبداعــي لتاريخ طويل من اإلبداع 
الفكري واللغوي واألدبي األلماني.

طه حسني محورا عاما.. انطالق معرض أبو ظبي الدويل للكتاب 2022
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الفنان عبد نور شلوش يرثي زميله أحمد بن عيسى 
بأبيات مؤثرة

ألبوم أصالة الجديد بثالث لهجات مرصية 
وخليجية ولبنانية

الســورية  النجمــة  انتهــت   n
أصالــة، من تســجيل عــدد كبير 
من أغاني ألبومهــا الجديد الذى 
يضم أغانــي باللهجات المصرية 
واللبنانيــة والخليجيــة وتعاونت 
الشــعراء  فيــه مــع عــدد مــن 
والموزعيــن والملحنيــن منهــم 
محمــود خيامــي وأميــر طعيمة 
وناصــر الجيل ومديــن وعمرو 
الخضــري وفهــد وأحمــد زعيم 
وتوما ويفترض طرح األلبوم في 

موسم الصيف الحالي.
يذكــر أن النجمة أصالة ســتحيي 
مــاي   26 يــوم  غنائًيــا  حفــًا 
الجارى، في جــده، ومن المقّرر 
أن تقــدم أصالــة باقة مــن أجمل 
أغانيهــا القديمــة والحديثــة التي 
يتفاعل معها الجمهور، ورّوجت 

أصالة لحفلها، عبر حسابها على 
تويتر، وكتبت قائلة: »رح نلتقى 
رح  األحمــر،  البحــر  بعــروس 
نتشــارك أحلى األوقات هنرســم 
ســوا مامــح ذكرياتنــا بأحلــى 
المشــاعر اختــرت مــن أغنياتي 
كل اللهجات اللي تشرفت بغنائها 
وصــارت على صدري وســام، 
رتبــت األغاني وكأنى عم شــّكل 
وصحبــه  محبــه  حجــاره  عقــد 
وضحكــه وقصة صغيــره حلوة  
فــي الموعــد رح نتاقــى بــكل 

الشوق بجدة«.
وســبق وكشــفت النجمــة أصالة 
نصــري عــن صــورة تجمعهــا 
بزوجها فائق حسن، وتغزلت فيه 
لتوضح لجمهورها مدى الســعادة 

التي تعيش فيها برفقته.

n نظم الفنان عبد النور شــلوش 
مرثيــة لزميلــه أحمــد بن عيســى 
نشــرها علــى صفحتــه الرســمية 
بفايســبوك وأرفقها بصورة للراحل 

التقطت له بفرنسا.
رائد الدرامــا الجزائرية عبد النوش 
شــلوش الــذي كانت له مشــاركات 
بــارزة في األعمــال المشــتركة » 

عندما تتمّرد األخــاق« و »ذاكرة 
إيديــر«  و«عيســات  الجســد« 
ومسلســل  نســومر«  »فاطمــة  و 
»المشــوار« وســحر الشــرق« و 
»تمــر حنــة« والجــزء الثاني من 
مسلســل »الخــاوة« وغيرهــا كتب 

قصيدة مؤثرة جاء فيها:
مرثية آلخر الراحلين......

سكن الليل ضلوعي..
وأنا الجالس خلف دموعي..

أنا المبعثر أحام وجودي...!
أذ خانتني أمنيات األوطان...!!

استعادت رجاي..
لحظة سكينة شوارع األيام..

فتحملت يأس العمر واألحزان...!!
ومشيت كها..

أقتفي أثر الخان..
بعثرت نظراتي..

في عالم السحر.؛ والسحر أنا.
فأنا المشاكس في عصر الظام...!!

الراكض خلف الضياء.
ودبيب نمل األرض.
يرسم على جسدي.

مملكة التراب.!!
فيا ملتقطا..

دنس غبار القحط والدمار..
ال تكبل صفاء. 

ولد من رحم البقاء...!
إن عيون الفجر..

مآلى بندى األحام...!!
شجر يعشق أوراقه..

واألوراق تساقط راقصة.
تقبل وجه الريح. عند المساء...!!

آخــر  يــا  وداعــا  فوداعــا.. 
الراحلين...!!.

                                ق/ف 

بالزتامن مع تألقه فى "كان".. ترسيب تريللر 
فيلم توم كروز "مهمة مستحيلة 7"

n  فوجــئ رواد مواقع التواصل 
االجتماعــي بتســريب تريللر فيلم 
األكشــن واإلثارة المنتظر »مهمة 
مســتحيلة 7«، بطولــة النجم توم 
كــروز مــع النجمة هايلــي أتويل، 
وذلــك بالتزامــن مع تألقــه وحالة 
الصخب الذي حدثت بمجرد ظهوره 
الســينمائي  كان  مهرجــان  فــي 
وعــرص فيلمه توب جــن ومنحه 

جائزة السعفة الذهبية الفخرية.
فيلــم المهمــة المســتحيلة في جزأه 
الســابع عانى كثيرا بسبب فيروس 
كورونــا وتوقــف أكثــر مــن مرة 
لكن اســتأنف كروز تصوير فيلمه 
Mission: Impossible 7 في 

لندن ماي الماضي.
وكانت أكدت عــدة أخبار أن النجم 
العالمــي تــوم كــروز كان زائــًرا 
منتظًما لألحــداث الرياضية خال 
فتــرة وجوده فــي المملكة المتحدة، 
حيث يتواجد هناك من أجل تصوير 
ألحداث الجــزء الجديد من »مهمة 
مستحيلة«، وبحسب ما ورد، حول 
توم كروز، 59 عاًما أنه يهتم بتعلم 
رياضيــة جديدة، اذ زعم موقع« ذا 

صــن« ان نجم المهمة المســتحيلة 
يتعلم لعبة الرمي بالسهام.

وكان عــرض فيلم توم كروز توب 
جن فــي مهرجان كان وهــو الفيلم 
الــذي تــور أحداثه حول شــخص 
بعد قضائه ألكثــر من ثاثين عاماً 
فــي القــوات الجويــة، حيــث كان 
مافريــك ضمن أفضــل الطيارين، 
ولكنــه يتفادى التقدم في الرتبة التي 
ســتضعه فــي مكانــة مختلفــة كما 
يســتمر في تطويــر إمكانياته، يجد 
مافريك نفســه مكلفاً بتدريب كتيبة 
مــن خريجــي »توب عــن« للقيام 
بمهمة محــددة لم يقم بها طيار حي 

من قبل.
لتــوم كروز يشــارك  وباإلضافــة 
فــي بطولــة الفيلــم كتيبــة ضخمة 
مــن النجــوم منهــم ميليــس تيلر، 
جنيفر كونيلي، جــون هام، مونيكا 
باربارو، إد هاريــس وفال كيلمر، 
وهــو مــن تأليف جيــم كاش، جاك 
وانــر  إريــك  جونيــور،  إيبــس 
ماكوايــر  كريســتوفر  ســينجر، 
وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف 

كويزينيسكي.

شريني عبد الوهاب تطلب تعهدا رسميا من حسام حبيب بعدم التعرض لها أو البنتيها

n كشــف مصدر أمنــى بمنطقة 
الشــيخ زايد عــن تحريــر النجمة 
شــيرين عبــد الوهــاب بالغا ضد 
زوجها السابق حسام حبيب، بنفس 
توقيت تواجده داخل فيلتها، طالبت 
فيه بإلزامــه بكتابة تعهــد قانوني 
بعدم التعّرض لهــا أو البنتيها هنا 
ومريــم، وتمــت إحالة البــالغ إلى 
النيابــة العامة للتحقيــق، بينما لم 
يصــدر عن شــيرين أو حســام ما 

يؤكد أو ينفى صحة الواقعة. 

وحســب المصدر األمني تلقى قسم 
ثاني بالشــيخ زايد باًغا من شرطة 
النجدة مفاده أن شيرين عبد الوهاب 
اتصلــت ألخذ التعهد علــى طليقها 
حســام حبيب، الملحــن المعروف، 
بعــدم التعــّرض لها، وتم إرســال 

الباغ إلى النيابة العامة.
وحســب المصدر نفسه أبدى حسام 
حبيب في أقواله دهشته من تحرير 
البــاغ مؤكــدا تواجده فــي منزل 
زوجته السابقة شيرين عبد الوهاب 

تلبيــة لدعــوة منها، لاتفــاق على 
مشروع فني.

ولــم يصدر عن حســام حبيب حتى 
اللحظــة توضيحا رســميا يؤكد أو 
ينفــى صحــة الواقعــة، وال توجــد 
بيانات رســمية صادرة عن شيرين 
عبــد الوهاب، كما رفضت الجهات 
القانونية تأكيد الواقعة، وأكد مصدر 
قضائــي أن النيابــة العامــة تصدر 
بياناتهــا في الباغــات المماثلة بعد 
انتهاء التحقيقات ووصول تحريات 

المباحث.
وســبق أن نفى والد المطرب حسام 
حبيــب صحــة ما تــّردد مــن أنباء 
عن عودة نجله مــرة أخرى للفنانة 
شــيرين، وكشــف للمــرة األولــى 
تفاصيل اللقاء األول الذي جمع بين 
الزوجين السابقين عقب االنفصال، 
الفتــا إلــى أن الصداقــة فقــط التي 
تجمــع بين شــيرين وحســام حاليا 
وال يوجد ما يمنــع عودتهما للحياة 

الزوجية.

كورتني لوف تدعم جوين ديب يف أزمته مع طليقته برواية قصة إنقاذه حياتها

n أكدت النجمة العالمية كورتنى 
لــوف، دعمهــا للنجم جونــي ديب، 
وســط الدراما القانونية المســتمرة 

لنجم قراصنــة الكاريبي مع زوجته 
السابقة أمبر هيرد، قائلة إنه »أنقذ 
حياتها ذات مــرة عن طريق إجراء 

اإلنعــاش القلبــي الرئــوي عندمــا 
تناولــت جرعــة زائــدة فــى ملهى 
ليلي«، وفًقا لموقع صحيفة »ديلى 

ميل« البريطانية.
وفى حديث كورتني لوف، عن أمبر 
هيــرد، زوجة جوني ديب الســابقة، 
قالــت إنهــا »كانت أيًضــا ذات يوم 

أكثر امرأة مكروهة فى العالم«.
تأتي رسالة الدعم هذه بينما يواصل 
جونــي ديب خوض معركة مع أمبر 
هيــرد في قاعة محكمة في فرجينيا، 
حيث يقاضي زوجته الســابقة مقابل 
50 مليــون دوالر علــى مقال رأي 
كتبتــه عــام 2018 فــي صحيفــة 
واشــنطن بوست، وأمبر هيرد تقاوم 
جوني ديــب، بقضية أخــرى مقابل 

100 مليــون دوالر كتعويض، وقد 
اتهمتــه باالعتداء عليها جنســيا في 

أعقاب مشادة بينهما.
فيما نشرت كورتني لوف، 57 عاًما، 
سلسلة من مقاطع الفيديو يظهر فيها 
جونى ديب، خال حضوره إلنقاذها 
خارج ملهى »فيبر روم« الليلي في 
عام 1995 - بعد عام واحد فقط من 

انتحار زوجها كورت كوبين.
وقالــت كورتنــي لــوف »ال أريــد 
حًقا إصدار أحــكام علًنا، لكنى أريد 
فقــط أن أخبــرك أن جوني أعطاني 
اإلنعــاش القلبــي الرئــوي فــي عام 
1995 عندمــا تناولت جرعة زائدة 
 The Viper Room خــارج 

.»with Sal

هنا الزاهد تكشف عن إصابتها خالل تصوير فيلم "بحبك"
n كشــفت الفنانــة هنا الزاهــد، عن اإلصابة 
التــي تعرضــت لهــا خــالل تصوير فيلــم بحبك 
للنجم تامر حســنى، ونشــرت صــورة اإلصابة 
عبــر حســابها على إنســتجرام، وكتبــت قائلة: 

»إصابات التصوير المستمر في الركبة«.
وأوشــك تامر حســنى على االنتهاء من تصوير 
مشــاهد فيلمه الجديد »بحبك«، حيث يتبقى له ما 
يقــرب من 5 أيام وينتهي التصوير تماًما، ويتجه 
تامر بعدها إلى غرفة المونتاج لوضع اللمســات 
النهائيــة للفيلم ليكون جاهًزا للعرض في موســم 
عيد األضحى المقبل، وطرح النجم تامر حســنى 
برومــو مبدئي للفيلم خال األيام الماضية وحقق 

نسب مشاهدة مرتفعة.
فيلــم »بحبك«، تأليف وإخراج تامر حســنى فى 
أولى تجاربه باإلخراج السينمائى، وبطولة تامر 
حســنى، هنا الزاهــد، حمــدي الميرغنى، هدى 
المفتــي، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شــهد 
الشــاطر، عالية راشــد وعدد آخر مــن الفنانين، 
وانطلــق تصويــره الفيلــم مطلع العــام الجارى 

بمشــاهد جمعت تامر حســنى وهنا الزاهد والتي 
نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.

وكشفت الزاهد عن بعض التفاصيل حول حياتها 
الشــخصية والتــي أراد متابعوهــا، معرفتها من 
خــال خاصية األســئلة واألجوبة التــي أطلقتها 

هنا، في »ستورى« حسابها على االنستجرام.
فعن البــاد العربية التي تريد هنا زيارتها قالت: 
»المغــرب وتونس والجزائر«، وعندما ســئلت 
عــن ممثلين »زمان« التــي أرادت العمل معهم 
قالت »رشــدي أباظــة وعمر الشــريف، وأحمد 
رمزي«، كما ردت هنا بطرافة على ســؤال هل 
تعرضت للتنمر من قبــل وقالت: بأنها تعرضت 
للتنمــر وكان التاميــذ في المدرســة:« يتنمروا 
علــى مناخيــري ولما كبرت عملتها بســبب إنها 

عملتلي عقدة«.
وعن هوايتها غير التمثيل أشارت هنا أن هوايتها 
هى الرســم، كما تحدثت عــن كواليس عملها مع 
النجمة دنيا ســمير غانم فى مسلســل » في ال ال 

الند« وقالت »كانت أجمل كواليس ...« 
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كلب يحصل عىل وسام الشجاعة من رئيس قصر » مريم عزة «  تحفة معمارية بأعالي سكيكدة
أوكرانيا بعد اكتشافه 200 لغم رويس 

n يحظــى الكلــب باتــرون، بشــهرة 
عالية فــى بلــده أوكرانيا، ليــس كونه 
نجم إعالنات فقط، ولكن لشــجاعته فى 
ظل الحرب الروسية األوكرانية، فبينما 
تنفجــر القذائف الروســية، فــى أرجاء 
المــدن التى مزقتها الحرب، كان يختبئ 
الجميع باســتثناء الكلــب باترون، الذى 
ال يتوانــى فى أداء مهمته الستكشــاف 
المتفجــرات، ونظير هذا العمل البطولي 
حصــل الكلب باتــرون، مؤخــرا، على 
ميدالية شــجاعة من الرئيس األوكراني 
فولوديميــر زيلينســكي، كمــا أن لديــه 
250 ألف متابع على إنســتجرام، كونه 
نجم اللوحــات اإلعالنية التي ترمز إلى 

تحدي بالده لروسيا.
اكتشف الكلب الذي تم شراؤه في األصل 
ليظهــر في عروض الــكالب األصيلة، 
أكثر من 200 لغم أرضي روسي مميت 
وقنبلة غير منفجرة، ومن أجل تشــجيعه 
علــى أداء مهمتــه الصعبــة والخطرة، 
يحصــل باترون من مالكــه على مكافأة 
تتمثل في قطعة من الجبن عند اكتشــاف 
لغــم، وذلــك وفقا لمــا نشــرته صحيفة 

»ديلى ميل« البريطانية.
واكتســب الحيــوان األليــف البالــغ من 
العمــر عاميــن، شــهرة عندما نشــرت 
خدمة الطــوارئ الحكوميــة األوكرانية 
مقطع فيديو علــى اإلنترنت للكلب وهو 
يعمــل في مدينة تشــيرنيهيف الشــمالية 

التي مزقتها الحرب.
ويقول تقرير الصحيفــة البريطانية، إنه 
أثناء ســفر الكلــب إلى الغابــات المليئة 
باأللغام حول تشيرنيهيف، يهتف الجنود 
وضبــاط الشــرطة عنــد نقــاط التفتيش 
»باترون« ويقفون اللتقاط صور سيلفي 
معــه، فيما يقول ميخايلــو - مالك الكلب 
باتــرون - »لقد أصبح أكثر إرهاًقا اآلن 
بســبب كل هذا االهتمــام، لكن من الجيد 

الحفاظ على معنويات الرجال.«
وفي ســياق آخر، قال ستيفان دوجاريك 
المتحدث باســم األمم المتحدة - فى وقت 
ســابق - إن أكثر من 640 ألف شخص 
فــي شــرق أوكرانيا ال يحصلــون على 
الكهربــاء، كما أن الوصــول إلى المياه 
أصبح محدودا بشــكل متزايد، ال ســيما 
في مدينة دونيتسك وذلك نقال عن مكتب 

تنسيق الشؤون اإلنسانية.
وأوضح تقرير األمم المتحدة أنه تســبب 
القصف، على مدار األســبوع الماضي، 
فــي مقتل الكثيرين وحــال دون وصول 
جميــع الســكان إلــى الميــاه والغــاز أو 
الكهرباء، وأضاف المتحدث باسم األمم 
المتحــدة، ان المنظمة جنبا إلى جنب مع 
شركائها، تواصل العمل المنقذ للحياة في 
جميع أنحاء البالد، وتدعم أكثر من 6.8 
مليون شخص من بين ما يقرب من 16 
مليونا يحتاجون إلى مســاعدات إنسانية 

في أوكرانيا.

n يعتبر قصــر مريم عزة من 
بين أهم المعالم التاريخية بوالية 
ســكيكدة الســاحلية والمتمّيــزة 
بدقة تفاصيــل بنائها وزخرفتها 

التي تبهر كل من يشاهدها.
القصــر عــام  هــذا  بنــي  وقــد 

1913 مــن طــرف المهنــدس 
المعمــاري شــارل مونتالــو في 
البدايــة كبنايــة خاصــة لرئيس 
بلدية سكيكدة آنذاك بول كيتولي 
وذلــك بمنطقة غابيــة تطل على 
كورنيــش »ســطورة« بأعالــي 

المدينــة، حيــث أن القصر يطل 
على بانوراما ســاحرة في غاية 
الجمال ترسم صورة فنية ألجمل 

شواطئ الوالية.
وقد قام مونتالو ببناء هذه التحفة 
المعمارية بــكل ما تحمله الكلمة 

من معنــى حيث مزج بين ألوان 
والهندســة  العربيــة  الزخرفــة 
فتداخلــت  المميــزة  األندلســية 
النقــوش والرســوم لتنتــج حالة 
نــادرة مــن الجمــال العمرانــي 
المميز جعل منها تحفة فنية ظلت 

شامخة بأعالي مدينة سكيكدة.
وتفيــد الروايات رغــم قلتها عن 
هذا القصــر أن بول كيتولي بناه 
كهديــة لزوجته مريــم وعزة لها 
ولهذا ســمي بقصــر مريم عزة 
والتي كانت تستقبل فيه ضيوفها 
المميزيــن قبل آن يتــم بيعه إلى 
مالكــه الثانــي المدعو بــن قانة 
وهو شخص كان في غاية الثراء 

ينحدر من والية بسكرة.
ونظــرا لألهميــة التاريخية لهذه 
البنايــة فقــد تــم تصنيفهــا ســنة 
1981 معلما تاريخيــا وميراثا 
وطنيــا محفوظا حيث شــرعت 
مصالــح واليــة ســكيكدة خالل 
نفس الســنة في عمليات ترميمه 
وكانت ذات البناية لفترة ليســت 
ببعيــدة تســتعمل كــدار ضيافــة 
الســتقبال الضيــوف المميزيــن 

للوالية من وزراء وغيرهم.
                                    ق/م

رائدان روسيان يفحصان مركبة 
"ستاراليرن" األمريكية

n فحــص رائدا الفضاء الروســيان، 
ماتفييــف  ودينيــس  آرتيميــف  أوليــغ 
مركبة »ستارالينر« األمريكية الجديدة 
التي التحمت السبت 21 مايو بالمحطة 

الفضائية الدولية. 
أفــاد بذلــك، أوليــغ آرتيميــف، بصفته 
مراســال لوكالة »تاس« الروســية على 

متن المحطة الفضائية الدولية.
الرائدْيــن  فــإن  أرتيميــف،  وحســب، 
الروســيين فحصا المركبــة كلها وتأكدا 
مــن جاهزية دليــل حالة انعــدام الوزن 
وروبــوت على هيئة اإلنســان »روزي 
روكيتير« الذي من شــأنه قياس الضغط 
الذي سيتحمله الحقا رواد الفضاء وذلك 

باستخدام 15 مستشعرا.
يذكــر أن مركبة »ســتارالينر« التابعة 

لشــركة »بوينــغ« األمريكيــة التحمت 
فــي 21 مــاي مــع المحطــة الفضائية 
الدوليــة، وقامت قبل ذلك بعدة مناورات 
خطيرات. وقــد واجهــت المركبة أثناء 
االلتحام بعض المشــاكل التقنية، بما في 

ذلك تلك التي تتعلق بوحدة االلتحام.
وكان مدير عام » روس كوســموس«، 
دميتــري روغوزين قد هنــأ األمريكيين 
بنجاح االلتحام ولفت انتباه »بوينغ« إلى 
أن الشــركة يتوجب عليها العمل طويال 
على حل مشــاكل تقنية قد ســجلت أثناء 
االلتحــام، األمر الذي يثيــر القلق حول 

أمان الرحالت الفضائية لتلك المركبة.
وأعــاد إلى األذهــان أن روســيا تنتهي 
من تصنيع مركبــة »أوريول« القمرية 

ونسختها الخفيفة »أورليونوك«.

"نصف الرجل" ينتظر تفسريا علميا

n ثمانــي ســنوات مــرت علــى 
اكتشــاف غرفــة جانبيــة لــم تكن 
معروفة ســابقاً في مقبرة كوشــي 
كاراباســكين )TT 391(، بمنطقة 
)جنــوب  باألقصــر  العساســيف 
مصر(، وال تــزال مومياء »نصف 
الرجــل« التي عثــر عليها في تلك 
الغرفة، لغزاً، ينتظر األثريون حله.
وكشــفت البعثة األميركيــة العاملة 

في المنطقة، والتي تنتمي إلى قســم 
علــم االجتمــاع وعلــم المصريات 
بالجامعــة  واألنثروبولوجيــا 
األميركيــة بالقاهــرة، عــن بعــض 
أبرز اكتشافات تلك الغرفة في بيان 
مقتضب نشرته مؤخراً على الموقع 
اإللكترونــي للجامعة، مع اإلشــارة 
إلى أن أبرزها كانت مومياء تتكون 
من النصف العلوي فقط، من جســد 

شاب مقطوع عند الخصر.
وقالت البعثة فــي بيانها المقتضب، 
إن »الغرفــة تحتوي على مجموعة 
تعرضــت  محتوياتهــا  وإن  دفــن، 
جميعها ألضرار بسبب الفيضانات 
المتكــررة، وتــم العثــور علــى 3 
توابيــت يحتــوي كل منهــا علــى 
مومياء«. وكانت إحدى المومياوات 
األكثــر غرابــة، موميــاء مبتــورة 
»نصــف رجل«، وهــذه حالة غير 
عادية تــم إعطاؤهــا اهتمام خاص 
خــالل الدراســة التي أشــار موقع 
الجامعة إلى أنها ســتكون متاحة في 

جانفي 2024.
وحتى ينشــر التفســير العلمي لهذه 
الحالة »غير العادية«، كما وصفها 
البيــان، يضع بســام الشــماع كاتب 
علــم المصريات، في تصريحات لـ 
»الشــرق األوســط«، 4 احتماالت 
تفسر هذه الحالة: أولها احتمالية أن 
يكون الشــاب صاحب تلك المومياء 
»محاربــاً« فقد الجزء الســفلي من 
جســده فــي معركــة حربيــة، وتم 
تحنيطــه وإعطــاؤه غرفــة جانبية 
أن  أو  لــه،  تكريمــاً  المقبــرة  فــي 

يكون صاحــب المومياء قد تعرض 
لهجوم من تمســاح أو أســد، وتشير 
النصــوص إلــى حــوادث مــن هذا 
النــوع وقعت فــي مصــر القديمة. 
واالحتمــال الثالث أن تكون المقبرة 
قــد تعرضت لســطو مــن لصوص 
بعــض  علــى  الحصــول  أرادوا 
المقتنيات المصاحبــة للجثمان، ولم 
يتمكنــوا، فاستســهلوا قطــع الجزء 
الســفلي من الموميــاء، وأخيراً، قد 
يكــون األمــر لــه عالقة بما ســبق 
واعترفــت به بعثــات أجنبية كانت 
تعمــل فــي مصــر، وهو اســتخدام 
بعض محتويات المقابر من العظام 

والجماجم في التدفئة.
يقول الشماع إنه يميل إلى االحتمال 
األول؛ لكنه ال يملــك إال انتظار ما 
سينشــره الفريق البحثــي األميركي 
الذي ترأسه الباحثة إيلينا بيشيكوفا، 
نتائــج  تأخــر  مــن  تعجبــه  مبديــاً 
الدراســة، مضيفــاً: »مر حتى اآلن 
أكثر من 8 ســنوات، ويتعين علينا 
االنتظــار عامين آخرين، كما أعلن 
موقــع الجامعــة األميركيــة، وهذا 

وقت طويل«.

بعمر الـ 82... حققت حلمها وتخرجت من الجامعة
n األحالم ال تعرف المســتحيل، هذا 
ما أثبتتــه امرأة في الثانيــة والثمانين 
مــن عمرهــا، نجحــت فــي التخــرج 
مــن الجامعــة والحصول علــى درجة 
البكالوريــوس فــي إدارة األعمال، في 

والية ميريالند األميركية.
وحققــت مــاي بيل حلمها بالســير على 
المســرح لقبــول شــهادة التخــرج من 
جامعــة ميريالند، بعد أن قررت العودة 
للدراســة فــي أواخــر الســبعينيات من 

عمرها.
وحظيــت بيــل بمســيرة مهنيــة طويلة 
كممرضــة، لكنهــا قررت العــودة إلى 
الجامعة لدراسة إدارة األعمال، كوسيلة 
لمســاعدتها في تنميــة أعمالها الخاصة 

بمجال تنظيم الفعاليات.
وعــن الســبب الــذي دفعهــا للعمل في 

مجــال تنظيــم الفعاليات بعد المســيرة 
الطويلــة بالتمريض، قالت ماي لمحطة 
»WJLATV« التابعة لشبكة »إيه بي 
ســي« نيوز األميركيــة، إنها »حظيت 
بالكثيــر من الدعم والثناء على جهودها 
فــي تنظيــم الفعاليات، أثنــاء عملها في 
والخدمــات  الصحــة  وزارة  مراكــز 

اإلنسانية للرعاية الطبية«.
وتابعت: »اعتقد المشرفون أن لدي شيئا 
مميــزا. عندما كنت أعمــل في مراكز 
خدمــات الصحــة قمت بتنظيــم بعض 
األحــداث الكبيــرة وقد أعجــب الجميع 
بها، لذلــك بدأت في تنســيق مؤتمرات 

تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم«.
يذكر أن بيل نالت الشــهادة، األربعاء، 
بعد يوم مــن احتفالها بعيــد ميالدها الـ 

82 سنة.
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الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة 

دائرة القل 
بلدية القل 

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

فان السيد/ شعبان شاوش سفيان بن صالح
المولود في / 26/10/1979 بالقل

الساكن/ نهج الثعالبي عبد العزيز  – القل
ــات هــذه  ــا إثب ــار طالب ــا امتالكــه لعق ــة القــل مدعي ــا لبلدي ــد قــدم ملف ق

ــي . ــار التال ــازة للعق ــر شــهادة الحي ــة بتحري الملكي
العقــار عبــارة عــن قطعــة أرض مشــيد فوقــه بنايــة بالمــكان المســمى 

المــروج- بنــي ســعيد– القــل 
مساحتها االجمالية 373.47 م² يحدها من .

الشمال. ملكية شابور العربي.
الجنوب. شعبة.

الشرق . ملكية ورثة شعبان شاوش. 
الغرب طريق عمومي..

فعلــى أي شــخص لديــة إعتــراض علــى هــده شــهادة الحيــازة أن يقــدم 
طلبــا كتابيــا الــى الســيد رئيــس المجلــس الشــعبي البلــدي خــالل مــدة 

شــهرين ابتــداء مــن تاريــخ نشــر االعــالن فــي جريــدة وطنيــة.

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

نقال: 0661.37.13.73

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

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

بمقتضــى عقــد اعتــراف بديــن مــؤرخ فــي 2020/07/20 تحــت رقــم 147 و محــرر مــن 
ــة  ــة التنفيذي ــور بالصيغ ــج و ممه ــرج بوعريري ــة بب ــن عطي ــي ب ــق االســتاذ عل طــرف الموث

ــي 2021/07/26  ف
ــج  ــرج بوعريري ــاء ب ــس قض ــدى مجل ــي ل ــر قضائ ــدرات محض ــد قوي ــتاذ محم ــن االس نح

ــد. ــط الي ــم و خ ــب الخت صاح
ــج  ــرج بوعريري ــة ب ــدى محكم ــط ل ــة الضب ــع بأمان ــروط البي ــة ش ــداع قائم ــم اي ــه ت ــن ان نعل
بتاريــخ 2022/05/11 ايــداع رقــم 22/74 رقــم الجــدول 2022/65 و المتعلقــة بالعقــار: 
ــوق  ــد فــي 2016/11/15 حجــم 57 تربيعــة 25 : ان الحق ــة: المقي ــة العقاري حســب البطاق
ــى 03 غــرف, قاعــة  ــوي عل ــي شــقة ســكنية تحت ــدرة بـــ 11/1 ف ــع مق ــة محــل البي العقاري
اســتقبال, مطبــخ, بهــو ,حمــام , مرحــاض ,شــرفتين تقــع بالطابــق الثانــي عمــارة Q5  نهــج 
ــر  ــعة المســح 107.20 مت ــة 28 حصــة 37 س ــة ملكي ــم 89 مجموع ــن قس ــواري بومدي ه

مربــع.
ــخ  ــداع 191 بتاري ــال اي ــوم  كم ــر أقم ــرف الخبي ــن ط ــد م ــرة : المع ــر الخب ــب تقري وحس

2022/03/13 بامانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج فــي فقــرة التعييــن الدقيــق.
ــقة ســكنية  ــي ش ــم ,  ف ــدرة بـــ 11/01 موضــوع التقيي ــة المق ــوق العقاري ــع الحق ــع: تق الموق
ــع   ــخ, بهــو ,حمــام , مرحــاض ,شــرفتين تق ــى 03 غــرف, قاعــة اســتقبال, مطب ــوي عل تحت
بالطابــق الثانــي عمــارة Q5  نهــج هــواري بومديــن قســم 89 مجموعــة ملكيــة 28 حصــة 

ــع. ــر مرب 37 ســعة المســح 107.20 مت
ــة  ــوع العقاري ــة البي ــي بقاع ــزاد العلن ــة بالم ــوق العقاري ــع الحق ــي لبي ــعر االفتتاح ــدد الس وح
بمحكمــة بــرج بوعريريــج بثمــن قــدره:)545.454.54 دج(  خمســمائة وخمســة واربعــون 

ــري و 54 ســنتيم. ــار جزائ ــة واربعــة وخمســون  دين ــف واربعمائ ال
ــالث  ــة بث ــس المحكم ــى رئي ــة ال ــكل عريض ــي ش ــات ف ــم االعتراض ــم تقدي ــبق يت ــا س و مم
ــى  ــاء 2022/06/14 عل ــوم الثالث ــددة ي ــة االعتراضــات المح ــل جلس ــل قب ــى االق ــام عل اي

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

المحضر القضائي

الجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة 

دائرة القل 
بلدية القل 

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

فان السيد/  فنازي محمد الصالح بن صالح    
المولود في / 18/05/1986 بالقل

الساكن/ حي بودليوة الشريف  – القل
قــد قــدم ملفــا لبلديــة القــل مدعيــا إمتالكــه لعقــار طالبــا إثبــات هــذه 

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

ــل    ــة الق ــر– بلدي ــة بومهاج منطق
مساحتها االجمالية 250 م² يحدها من .

الشمال. طريق غير معبد.
الجنوب. ملكية بوزوالغ.

الشرق . ملكية ورثة الشيخ. 
الغرب / ملكية ورثة الشيخ.

ــازة أن  ــى هــده شــهادة الحي ــراض عل ــة إعت ــى أي شــخص لدي فعل
يقــدم طلبــا كتابيــا الــى الســيد رئيــس المجلــس الشــعبي البلــدي خالل 
مــدة شــهرين ابتــداء مــن تاريــخ نشــر االعــالن فــي جريــدة وطنيــة .

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

هـ/84 45 76 035
06 61 37 13 73

إعالن عن البيع بالمزاد العلني
م 749 ق.ا.م.ا

ليكــن فــي علــم الجمهــور انــه ســوف يجــرى بجلســة البيــوع العقاريــة بمحكمــة بــرج بوعريريــج بيــع بالمــزاد 
العلنــي للعقــار المتمثــل فــي :

ــار محــل  ــة 1943 : ان العق ــي 2003/12/15 حجــم 05 تربيع ــة :المنشــأة ف ــة العقاري 1 /حســب البطاق
البيــع بالمزايــدة  يتمثــل فــي بنايــة ســكنية تتكــون مــن طابــق أول علــى ارضــي تنتمــي للقســم 116 مجموعــة 

ملكيــة 116 ســعة المســح 286 متــر مربــع حــي 12 هكتــار اقليــم بلديــة بــرج بوعريريــج.
ــداع  ــي 2021/09/26 اي ــج ف ــرج بوعريري ــة ب ــط محكم ــة ضب ــودع بأمان ــرة الم ــر الخب 2/و حســب تقري
رقــم 801 و المعــد مــن طــرف الخبيــر صالــح بــن حميميــد فــي الفقــرة »ت« المعاينــة الميدانيــة ووصــف 

العقــار محــل التقييــم.
بنايــة ســكنية عبــارة عــن فيــال تتكــون مــن الطابــق االرضــي والطابــق االول و الطابــق الثانــي ذات واجهــة 
واحــدة مطلــة علــى الشــارع بهــا مســاحة أماميــة تســتعمل كحديقــة ومســاحة فــي الخلــف كســاحة مســاحتها 

اإلجماليــة 286 متــر مربــع.
متواجــدة بحــي 12 هكتــار بــرج بوعريريــج مراجــع المســح: قســم 116 مجموعــة ملكيــة 116 مقابــل مقــر 

الصنــدوق الوطنــي للتأمينــات لغيــر األجــراء.
البنايــة الســكنية تخضــع األن إلعــادة التهيئــة )تجديــد البنايــة بطــراز معمــاري جديــد االشــغال غيــر مكتمــل 

)نســبة تقــدم األشــغال 75 بالمئــة(.
يعتبــر حــي 12 هكتــار مــن بيــن األحيــاء المرغوبــة للســكن فــي مدينــة بــرج بوعريريــج يتوفــر علــى كل 
ــددة  ــادة المتع ــطة و العي ــة, متوس ــة ابتدائي ــة مدرس ــق الضروري ــن المراف ــب م ــة قري ــبكات الضروري الش

ــات. الخدم
في القضية التي تعرض : 

الشركة ذات المسؤولية المحدودة بورنان لالنتاج الصناعي لمواد الخرسانة بواسطة األستاذين بورنان
كمال الدين وبراهيمي لطفي. العنوان :الدهيسة طريق المسيلة ص ب 95 برج بوعريريج.

ضد : فاندي لمنور شريك في شركة  تضامن المنير هيدرو فاندي و شركائه
العنوان: 17 شارع ريغي اسماعيل برج بوعريريج.

و ذلــك جــراء تنفيــذ أمــر االداء الصــادر عــن رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج  فــي 2020/12/30 عــدد 
20/3009 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة فــي 2021/01/28.

و حدد السعر االفتتاحي: 35.392.500.00 دج 
وبعد انقاص العشر 1/10 من السعر االفتتاحي صار 31.853.250.00 دج 

35.392.500.00 - 3.539.250.00 دج = 31.853.250.00 دج
و يكــون البيــع يــوم: 2022/06/14 علــى الســاعة 10.00 صباحــا بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقــر 

ــي. ــر القضائ ــب المحض ــوا بمكت ــتعالمات اتصل ــكل االس ــج و ل ــرج بوعريري ــة ب محكم
المحضر القضائي

مكتب األستاذ هداج يونس محضر قضائي لدى  اختصاص مجلس
قضاء برج بوعريريج

حي 05 جويلية شارع هواري بومدين رقم 30 برج بوعريريج
الهاتف: 0661.37.19.53

مستخرج من قائمة شروط البيع
المادة 748 من قانون االجراءات المدنية واالدارية

نحــن األســتاذ / هــداج يونــس محضــر قضائــي لــدى  اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج 
ادنــاه. الموقــع  المذكــور اعــاله و  بالعنــوان  المقيــم مكتبــه  بوعريريــج 

بطلــب مــن الســيد)ة( : عشاشــة مكي,عشاشــة عبــد الكافــي ,عشاشــة عبــاس ,عشاشــة مصطفــاي 
, عشاشــة نــور الديــن , عشاشــة بوعــالم , عشاشــة حوريــة, عشاشــة فطيمــة أبنــاء أحمــد.

العنوان : قرية الجواهر بلدية عين تاغروت والية برج بوعريريج.
- بنــاءا علــى الســند التنفيــذي المتمثــل فــي القــرار الصــادر عــن الغرفــة العقاريــة لمجلــس قضــاء 
بــرج بوعريريــج  بتاريــخ : 2022/04/22  فهــرس رقــم : 21/00795 المصحــح بموجــب 

القــرار الصــادر عــن الغرفــة العقاريــة بتاريــخ : 2022/02/17 فهــرس رقــم 22/00198 
- بناء على المادة 740 من قانون االجراءات المدنية واالدارية 

يعلن األستاذ هداج يونس محضر قضائي لدى  اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج 
- عــن ايــداع قائمــة شــروط البيــع بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي , بتاريــخ 2022/05/12 

تحــت رقــم 22/23.
الرامــي الــى بيــع العقــار المشــاع المتمثــل فــي القطعــة األرضيــة المشــاعة ذات المراجــع 
المســحية قســم 36 مجموعــة ملكيــة 12  مســاحتها 07 هــك 66 آر 67 ســآر الواقعــة بالمــكان 

ــع فالحــي. ــل ذات طاب ــة خلي ــل بلدي المســمى واد خلي
بســعر افتتاحــي قــدره )7.666.700.00 دج( ) ســبعة مالييــن و ســتمائة وســتة وســتون ألــف 

و ســبعمائة دينــار جزائــري( 
ــاعة ))11.00((  ــى الس ــوم : 2022/06/14 عل ــات ي ــة االعتراض ــخ جلس ــدد تاري ــث ح حي

ــا. صباح
و تعليــق مســتخرج منــه بلوحــة إعالنــات محكمــة رأس الــوادي عمــال بنــص المــادة 748 مــن 

االجــراءات المدنيــة و االداريــة.
ــات  ــة االعتراض ــل جلس ــوادي قب ــة رأس ال ــس محكم ــى رئي ــة ال ــات بعريض ــدم االعتراض تق
بثــالث)03( ايــام و لــكل االســتعالمات االتصــال بمكتــب االســتاذ هــداج يونــس او بأمانــة ضبــط 

ــوادي  محكمــة راس ال
ــوم و الشــهر  ــي الي ــا هــذا المحضــر ف ــا لمــا ذكــر اعــاله و تحــت ســائر التحفظــات حررن اثبات

ــا. ــه قانون ــل بموجب ــن اعــاله للعم والســنة و الســاعة المذكوري
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية  : برج بوعريريج

دائرة  : الحمادية 
بلديـــة :  الحمادية 
الرقم : 05 /2022

وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية ذات طابع رياضي

ــق  ل  12  ــر عــام  و 1433هجــري المواف ــي 18صف ــؤرخ ف ــم 12/06 الم ــون رق بمقتضــى القان
جانفــي 2012  المتعلــق بالجمعيــات و المرســوم التنفيــذي 16/241 المــؤرخ فــي 21ســبتمبر  
2016 المعــدل و المتمــم للمرســوم التنفيــذي  15/74  المــؤرخ فــي  16/02/2015  الــذي يحــدد 
األحــكام و القانــون االساســي النموذجــي المطبــق علــى النــادي الرياضــي الهــاوي تــم هــذا اليــوم: 22  
مــاي  2022 تســليم وصــل التصريــح بتاســيس الجمعيــة المحليــة ذات الطابــع الرياضــي المســماة:

النادي الرياضي للهواة مستقبل بلدية الحمادية
الكائن مقرها ب: دار الشباب عبدلي العيساوي بلدية الحمادية 

اسم الرئيس: حريزي سفيان
رئيس المجلس الشعبي البلدي

حكم بالحجر

ــا و  ــا غيابي ــرة علني ــؤون األس ــا ش ــي قضاي ــا ف ــال فصله ــة ح ــت المحكم حكم
ــة: ــي اول درج ف

- في الشكل: قبول الدعوى.
- فــي الموضــوع: الحجــر علــى المدعــى عليــه بــن ننــي عبــد الحــق ابــن دريســي 
و تعييــن شــقيقه المدعــي بــن ننــي مبــروك ابــن دريســي مقدمــا عليــه مــن اجــل 
ــر  ــر بنش ــع االم ــة، م ــة و المالي ــة و االداري ــؤونه القانوني ــام بش ــه و القي رعايت
ملخــص منطــوق الحكــم بســعي مــن المدعــي و تحميــل المدعــي بالمصاريــف 

القضائيــة.
ــخ -03-04 ــة بتاري ــة العلني ــارا بالجلس ــه جه ــح ب ــم و افص ــدر الحك ــذا ص  ب

2022، و لصحتــه امضينــا اصلــه نحــن الرئيــس و اميــن الضبــط. 
الرئيس )ة(                                                أمين الضبط

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

والیة میلة  

دائرة الرواشد  

بلدیة الرواشد  

 1607 907 4315 0984رقم التعریف  الجبائي : 

  إعــــــــــــــــــــــذار الموضــــــــــوع :
 

 مع مؤسسة 10/07/2019 المبرمة بتاریخ 11/2019بناء على الصفقة رقم :  -
األشغال العمومیة والري حاجي سلیم – قسنطینة  

متعلقة بإنجاز مشروع : تھیئة حضریة لحي بن فالق (صندوق التضامن والضمان 
للجماعات المحلیة)  المؤشرة من طرف المراقب 

. 04/07/2019 بتاریخ 1376 المالي تحت رقم 

. 16/07/2019-نظرا ألمر بانطالق األشغال یوم : 

 بتاریخ : 492  الموجھ لكم المسجل تحت رقم 01-بناء على االستدعاء رقم 
 وبذلك من أجل إمضاء أمر باستئناف 16/02/2022

األشغال . 

 بتاریخ 1081 الموجھ لكم المسجل تحت  رقم:  02-بناء على استدعاء رقم 
 وبذلك من أجل إمضاء أمر باستئناف األشغال. 16/04/2022

لھذه األسباب یوجھ لكم ھذا اإلعذار و ذلك من أجل استئناف  األشغال  وھذا  في أجل 
سا) ابتداء  48أقصاه ثمانیة وأربعون ساعة (

من صدور  ھذا اإلعذار وفي حالة عدم التزامكم ستطبق علیكم اإلجراءات القانونیة 
 .المعمول بھا

عين الجزائرعدد: 359 / 24 - 05 - 2022  

عين الجزائرعدد: 359 / 24 - 05 - 2022  

ANEP N° : 2225002426

ANEP N° : 2225002424



n     لقيام الليل فضل عظيم في اإلسالم 
ولكــن مــا الســر أن شــرف المؤمــن 
فــي قيــام الليل ؟، وما هــي المعجزات 
التــي تتحقق في هذه الســاعة ؟ وكيف 
نتحصل على أعلى الدرجات ويستجاب 

لنا الدعاء وتمحى به الذنوب ؟
الدعاء في جوف الليل

تعتبــر صــاة قيــام الليــل مــن أعظِم 
الّطاعــات عند هللا - ســبحانه وتعالى-، 
ُل  وهي كنٌز عظيٌم لمن أدركها؛ فتتحصَّ
ضا، ويحصل العبد  مأنينة والرِّ فيهــا الطُّ
من صــاة قيام الليل على األجر الوفير 
والخيــر الكثير حيث تشــهدها المائكة 

فرة الِكرام البررة. وتكتبها السَّ
هنــاك اعتقاد شــائع بيــن البعض أنه ال 
يؤجــر علــى صاة قيــام الليــل إال بعد 
نوم، وهذا خطأ شائع يجب على الجميع 
تغييره تماًما، وصــاة قيام الليل تجوز 
فــي أي وقت حتى ولو كانت بعد صاة 
العشــاء مباشــرة، وقد ثبت عن رسول 
هللا صلى هللا عليه وســلم عــدة أحاديث 
بشأن قيام الليل منها أن قيام الليل شرف 
المؤمن حيث يقول صلى هللا عليه وسلم 
فيمــا رواه الحاكــم في المســتدرك عن 
ســهل بن ســعد ـ رضي هللا عنه ـ قال: 
»جــاء جبريل عليه الســام إلــى النبي 

صلــى هللا عليه وســلم، فقال يــا محمد 
عش ما شــئت، فإنك ميت، وأحبب من 
أحببت فإنك مفارقه، واعمل ما شــئت، 
فإنك مجزي به، ثم قال يا محمد: شرف 
المؤمــن قيــام الليــل، وعزه اســتغناؤه 
عن النــاس. قال الذهبي فــي التلخيص 

صحيح.
كمــا أن الثلــث األخيــر مــن الليل من 
أفضــل أوقات الدعــاء والتقرب إلى هللا 
كمــا قال النبــي صلى هللا عليه وســلم، 
وذلــك ألن هللا عز وجل ينــزل في هذا 
التوقيــت وينادي هل مــن داعيا فأجبه، 
هل من مســتغفر فأغفر له، ودعاء  قيام  
الليل  مستجاب بإذن هللا عز وجل طالما 
لديك اليقين الكامل، وحســن الظن باهلل، 
ودعاء قيام الليل مســتجاب بشــرط أن 

تحسن الظن باهلل عز وجل.
 دعاء قيام الليل المستجاب

كمــا أن قيــام الليل واحــدة من آيات هللا 
تبارك وتعالى التي يعظم بها اختبار هللا 
لعبــاده فمن أقام منه ولو دقائق كانت له 
حســنات يصعــب حصرها، لــذا يبحث 
البعض عن دعاء قيام الليل المستجاب، 
حيث ورد عن رسول هللا صلى هللا عليه 
وســلم، أنه هللا تبــارك وتعالى ينزل في 
الثلــث األخيــر من ويقول هــل من داٍع 

فاســتجيب له؟ هل من مســتغفٍر فأتوب 
عليه؟، هل من سائٍل فأعطيه؟، فالدعاء 
والذكر في هــذا الوقت من الليل مجاب 
والطاعــة فيهــا ال تعادلها طاعة في أي 

وقت سواها.
وقــد ورد عــن عبــدهللا بن عبــاس، أن 
رســول هلل صلــى هلل عليــه وســلم كان 
إذا قــام إلــى الصــاة من جــوف الليل 
يقــول: »اللهــم لــك الحمــد أنــت نور 
الســماوات واالرض ولــك الحمــد أنت 
قيــوم الســماوات واالرض ولك الحمد 
أنــت رب الســماوات واالرض ومــن 
فيهــن أنت الحق وقولــك الحق ووعدك 
الحــق ولقاؤك حق والجنــة حق والنار 
حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك 
امنت و عليــك توكلت واليك انبت وبك 
خاصمــت واليك حاكمــت فاغفر لي ما 
قدمت وأخرت وأســررت وأعلنت أنت 

إلهى ال إله اال أنت.« متفق عليه 
وقال الرسول الكريم : »اللهم لك الحمد 
أنــت نــور الســماوات واالرض ولــك 
الحمد أنــت قيوم الســماوات واالرض 
الســماوات  رب  أنــت  الحمــد  ولــك 
واالرض ومــن فيهن أنت الحق وقولك 
الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة 
حق والنار حق والســاعة حق اللهم لك 
أسلمت وبك امنت و عليك توكلت واليك 
انبــت وبــك خاصمــت واليــك حاكمت 
فاغفــر لى ماقدمت وأخرت وأســررت 

وأعلنت أنت إلهى ال إله اال أنت.«
 وقت صالة الليل وعدد ركعاتها

يبــدأ وقت صاة الليل من حين االنتهاء 
من صاة العشــاء، ويستمر حتى طلوع 
الفجــر، ولكــن الوقــت األفضــل لهذه 
الصــاة هو الثلــث األخير مــن الليل؛ 
ألّن هللا -عــزّ وجّل- ينزل إلى الســماء 
في الثلث األخير كما ُروي في الحديث: 
»إذا مضى شــطُر اللَّيل، أو ثُلُثاُه، ينِزُل 

نيا،  ــماء الدُّ ُ تبــارك وتعالــى إلى السَّ هللاَّ
فيقول: هــل من ســاِئٍل يُعطى؟ هل من 
داٍع يُســتجاُب له؟ هل من ُمستغفٍر يُغفُر 
بح«.وفــي أي  ـى ينفجــر الصُّ لــه؟ حتّـَ
وقت صلّى فيه المســلم فإنّه ينال األجر 

والثواب بإذن هللا تعالى.
أّما عدد ركعات صاة الليل؛ فإّن المسلم 
يصلّــي ما يشــاء مــن الركعــات مثنى 
مثنى، ولو صلّى المســلم إحدى عشــر 
ركعًة مع الوتر فهو أفضل، ألّن رسول 
هللا -صلّى هللا عليه وسلّم- فعل ذلك كما 

قالت سيدتنا عائشة رضي هللا عنها.
أفضل أوقاُت لـ صالة قيام اللّيل

يبدأ وقت قيام اللّيل بعَد االنتهاء من أداء 
صاة العشــاء إلى طلوع الفجر الثّاني، 
أما أفضل أوقاته فالثّلث األخير من اللّيل 

وذلك لما يأتي:
أدعية المأثورة لقيام الليل

ورد عن المولــى عزوجل قوله:«الذين 
َيُقولُــوَن َربََّنا إِنََّنا آَمنَّا َفاْغِفــْر لََنا ُذنُوَبَنا 
اِبِريــَن  ـاِر )16( الصَّ َوِقَنــا َعــَذاَب النّـَ
َواْلُمنِفِقيــَن  َواْلَقاِنِتيــَن  اِدِقيــَن  َوالصَّ
َواْلُمْســَتْغِفِريَن ِباأْلَْســَحاِر )17( َشــِهَد 
َه إاِلَّ ُهــوَ َواْلَمَاِئَكُة َوأُولُو  ـهُ اَل إِلَٰ ُ أَنّـَ هللاَّ
َه إاِلَّ ُهَو اْلَعِزيُز  اْلِعْلِم َقاِئًما ِباْلِقْسِط ۚ اَل إِلَٰ
اْلَحِكيــُم«، وعــن النبي صلــى هللا عليه 
وســلم، أن هللا تبــارك وتعالى ينزل إلى 
ُ إِلَى  الســماء الدنيا فيقــول: »َيْنــِزُل هللاَّ
ْنَيا ُكلَّ لَْيلٍَة ِحيَن َيْمِضي ثُلُُث  ــَماِء الدُّ السَّ
ُل َفَيُقوُل أََنا اْلَملِــُك أََنا اْلَملُِك  اللَّْيــِل اأْلَوَّ
َمــْن َذا الَِّذي َيْدُعوِني َفأَْســَتِجيَب لَُه َمْن 
ـِذي َيْســأَلُِني َفأُْعِطَيُه َمــْن َذا الَِّذي  َذا الّـَ
َيْسَتْغِفُرِني َفأَْغِفَر لَُه َفَا َيَزاُل َكَذلَِك َحتَّى 

يُِضيَء اْلَفْجُر«. 
ــحر  -« إذا ناجــى العبــد ربــه في السَّ
واستغاث به وقال: يا حيُّ يا قيُّوم ال إله 
إال أنت، برحمتك أســتغيث؛ أعطاه هللا 

من التمكين ما ال يعلمه إال هللا«. 
-اللهّم لك أســلمت، وبك آمنت، وعليك 
توّكلــت، وإليك أنبــت، وبك خاصمت، 
وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قّدمت وما 
أّخرت، وما أســررت وما أعلنت، أنت 
هللا ال إلــه إال أنت وال حول وال قوة إال 

بك يارب العالمين. 
 - عــن عبــدهللا بن عباس، أن رســول 
هلل صلى هلل عليه وســلم كان اذا قام الى 
الصــاة من جوف الليل يقــول: »اللهم 
لك الحمد أنت نور السماوات واالرض 
الســماوات  قيــوم  أنــت  الحمــد  ولــك 
واالرض ولك الحمد أنت رب السماوات 
واالرض ومــن فيهن أنت الحق وقولك 
الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة 
حق والنار حق والســاعة حق اللهم لك 
أسلمت وبك امنت و عليك توكلت واليك 
انبــت وبــك خاصمــت واليــك حاكمت 
فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأســررت 

وأعلنت أنت إلهى ال إله اال أنت.«

                 صدى البلد  محمد الغريب

  
إسالميات

اللهم اجعْل في قلبي نوًرا، و في سمعي 
نوًرا، و عن يميني نوًرا، و عن يساري 

نوًرا، و فوقي نوًرا، و تحتي نوًرا، و أمامي 
نوًرا، و خلفي نوًرا، و أعِظْم لي نوًرا اللهم اجعْل 
لي نوًرا في قلبي، و اجعْل لي نوًرا في سمعي، و 
اجعْل لي نوًرا في بصري، و اجعْل لي نوًرا عن 
يميني، و نوًرا عن شمالي، و اجعْل لي نوًرا من 

، و نوًرا من خلفي، وِزْدني نوًرا،  بين يديَّ
و ِزْدني نوًرا، و ِزْدني نوًرا

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال

20

n قال تعالى: }َوإِْن ُتِطيُعوُه َتْهَتُدوا{ النور:54

َياِم، َبْعَد  n  قال رســول هللا -صلّى هللا عليه وســّلم-: »أَْفَضُل الصِّ
اَلِة،  َبْعَد  اْلَفِريَضِة، َصاَلُة  ُم،  َوأَْفَضُل  الصَّ َرَمَضاَن، َشْهُر هللاِ اْلُمَحرَّ

اللَّْيِل« رواه مسلم 

n   الحاقــة : تعنــي في القرآن يوم القيامــة وفي اللغة من 
الحق والحقوق ،وسميت يوم القيامة بالحاقة ألنها حق على 

كل إنسان سواء كان مؤمن أو كافر 

n  لم أجد شــيئا من العبادة أشــد من الصالة في جوف 
الليل 

                                              الحسن البصري  

 

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار اإلفتاء المصرية، إن من ينوى 
صــاة قيــام الليل فى الثلث األخير من الليل، ونام ولم يســتيقظ قبل صاة 

الفجر؛ فإن هللا تعالى سيجزيه ثواًبا على نيته حتى وإن لم يصِل.
واستشــهد ممدوح، - بقول رســول هللا - صلى هللا عليه وســلم: »ما من 
امرئ يكون له صالة بليل يغلبه عنها نوم إال كتب له أجر صالته، وكان 

نومه عليه صدقة.«
وقد علم العارفون أنَّ قياَم الليل مدرســُة المخلصين، ومضماُر الســابقين، 
وأّن هللا تعالــى إنما يوّزع عطاياه، ويقســم خزائن فضله في جوف الليل، 
فيصيــب بها من تعرض لها بالقيام، ويحرم منها الغافلون والنَّيام، وما بلغ 

ر هللا قلًبا بحكمة، إاّل بحظ من قيام الليل. عبٌد الدرجات الرفيعة، وال نوَّ
والســرُّ في ذلك أن العبد يمنع نفســه ملّذات الدنيا، وراحة البدن، ليتعبّد هلل 
تعالى، فيعوضه هللا تعالى خيًرا مما فقد، وذلك يشــمل نعمة الّدين، وكذلك 
نعمة الدنيا، ولهذا قال اإلمام ابن القيم رحمه هللا: »وأربعة تجلب الرزق: 
قيام الليل، وكثرة االستغفار باألسحار، وتعاهد الصدقة، والذكر أول النهار 

إعداد :  إيناس شروانةوآخره.«

الثالثاء 24 ماي  2022 م
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ما السر أن شرف المؤمن في قيام الليل ؟.. وما هي معجزاته ؟

تفقه في دينك
ما جزاء من نوى قيام الليل 

وغلبه النوم؟  

 دعاء اليوم 



n تعد حساســية الطعام شائعة 
عنــد األطفــال الرضــع، وتنــدرج 
تحتهــا حساســية الفراولــة، فما 
هي أعــراض حساســية الفراولة 

عند الرضع؟ 
عندمــا يتعــّرض طفــل مصــاب 
لفراولة سواء  بحساســية الفراولة ل
بلمســها أو أكلهــا أو حتى شــمها 
يتحفــز ضدهــا الجهــاز المناعي 
فينتــج أجســاًما مضــادة ويحفــز 
 )Mast cells( الخاليا الصارية
إلنتاج مادة تسمى الهستامين، ما 

يسبب العديد من األعراض، 
دالئــل حساســية الفراولــة عنــد 

الرضع
تنقسم دالئل حساسية الفراولة عند 

الرضع إلى قسمين:
1. دالئل خفيفة إلى متوسطة

ــب ظهور هــذه األعراض  إذ يتطلّ
تأكــد من كون  ل مراجعــة طبيــب ل
تنــاول  عــن  ناتجــة  الحساســية 

الفراولة:
الحكة والطفح الجلدي. 

اإلكزيما.
أو  العينيــن  أو  الوجــه  ــورم  ت
وعائيــة  وذمــة  نتيجــة  ــم  ف ال

.)Angioedema(
وخــز أو تنميل فــي منطقة الحلق 

وحول الفم.
الكحة الجافة.

االحتقان وسيالن األنف والعطس.

االستفراغ والمغص.
البراز ذو القوام الرخو. 

التغيــرات المزاجيــة للرضيع بما 
في ذلك البكاء المستمر. 

التكلم بشــكل غير مفهوم إن كان 
 Slurred( الطفل يتحدث بالفعل

.)speech
شّد الطفل آلذانه. 

سحب الطفل للســانه ووضع اليد 
على الفم على غير العادة. 

2. دالئل شديدة 
تــأق  ال ــة  بحال اإلصابــة  تعنــي 
 )Anaphylactic shock(
ــى حياة  تــي تشــكل خطــرًا عل وال
ــي تتطلب تدخاًل  تال ال الرضيــع وب
ا عاجاًل، تشــمل أعراض هذه  ًي طب

الحالة اآلتي:
تسارع ضربات القلب.

صعوبة التنفس. 
تضخم الحنجرة واللسان. 

بالصفيــر  أشــبه  ســماع صــوت 
ــدى تنفس  مــن الشــعب الهوائية ل

الرضيع.
الدوار أو اإلغماء. 

انخفاض ضغط الدم.  
كيــف تحــدث حساســية الفراولة 

عند الرضع؟ 
ــة عنــد  تحــدث حساســية الفراول
الرضــع عندمــا يتعــرض الطفل 
ــة  لفراول ل بالحساســية  المصــاب 
أو  اللمــس  أو  بــاألكل  ســواء 
الشــم، فيعتبــر الجهــاز المناعي 

اختــرق  ــا  ًب غري جســًما  أن 
الجســم ويحفــز ضــده األجســام 
المضــادة كالبروتينــات المناعية 
 )I m m u n o g l o b u l i n s (
الهســتامين  مــادة  يطلــق  كمــا 
ــا  الخالي مــن   )Histamine(
األعــراض  فتظهــر  الصاريــة 

ا.   ًق المذكورة ساب
ــد من فرصة  عوامــل خطورة تزي
اإلصابة بحساســية الفراولة عند 

الرضع 
فئــات اآلتيــة هــي األكثر  تعــد ال

عرضة لحساسية الفراولة: 
مرضى الربو.

المصابون باإلكزيما.
األطفــال الذين يوجد في عائالتهم 
ا مشــابًها كإصابة  تاريًخــا مرضًي

بحساســية  أســرته  أفــراد  أحــد 
الفراولة.

ــون مــن  عان األشــخاص الذيــن يُ
لقاح.  حساسية حبوب ال

ــة  الفراول تقديــم  توصيــات عنــد 
لألطفال الرضع 

يوصي الخبراء بتعريض األطفال 
رّجح أنها  الرضــع لألطعمة التي يُ
قد تتســبب بحساسية قبل بلوغهم 
عامهــم األول، حيــث دعــم بحث 
شَر عام 2015 فكرة أن تعريض  نُ
قلل من  الطفل للطعام مبكــرًا قد يُ
ــا  فرصــة حــدوث حساســية الحًق

بشكٍل ملحوظ. 
تقديــم  تضمــن  توصيــات  ــا  وهن
الرضــع دون  ــة لألطفــال  الفراول

حدوث مضاعفات:

مــن  جــًدا  كميــة صغيــرة  فــرك 
الفراولة بشفاه الطفل لمالحظة أي 
عالمات حساسية واالنتظار بضع 
ســاعات، في حال عدم ظهور أي 
يلة تعادل  أعــراض إضافة كمية قل
ربــع ملعقة مهروســة مثاًل لطعام 
ًدا  الطفــل االعتيــادي وخلطــه جي
بــة أي  ــم مراق وتقديمــه للطفــل ث
تغيرات، إن لم يحدث شــيء يمكن 
ا ومتابعة أي  زيادة الكمية تدريجًي

تغيرات قد تحدث مع الطفل.
الطفــل  بشــرة  تعريــض  عــدم 
ا  ًي ســاعد نهائ لفراولة، فاألمر ال يُ ل
ا  فــي تحديــد إن كان الطفل مصاًب
بالحساســية أو ال، بــل قــد يكون 
محفــًزا لحدوث حساســية الفراولة 

ا.  مع الرضيع الحًق

ــا  مرضًي تاريًخــا  هنــاك  كان  إن 
لحساســية الفراولة عند أحد أفراد 
األســرة يرجــى استشــارة طبيــب 
أطفال متخصص، حيث سينصح 
لفراولة  ــا بتعريض الطفــل ل ًب غال
للمرة األولى تحت إشراٍف طبي.  

ولألســف ال يوجــد حتــى اللحظة 
دواًء يمكــن إعطــاؤه للطفل لعالج 
ــا أو للوقاية من  ًي الحساســية نهائ

حدوثه باألساس.
لتعامل  ــك يعــد الحل األمثــل ل لذل
ــة فــي حال  مــع حساســية الفراول
ثبتــت إصابة الرضيــع بها تجنب 
أكلهــا أو التعّرض لها بأي شــكل 
من األشــكال، وقد ينصح الطبيب 
بإعطــاء الطفــل أحــد مضــادات 

نة. الهستامين لفترة معيّ
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حساسية الفراولة 
عند الرضع 

الغدد اللعابية 
أعرف جسمك

 Salivary( لعابيــة n الغــدد ال
فــي  قنويــة  غــدد  هــي    )gland
وهــي  لعــاب  ال تفــرز  ثدييــات  ال
تكوينات صلبة تتكّون من ماليين 
الخاليا اإلفرازية وتســري بين هذه 
الخاليا قنوات رقيقة تجمع اللعاب 
ــاة مفردة  ــه وتوجهه إلى قن وتحمل
لعــاب إلى  ــوم بدورهــا بحمل ال تق

الفم. 
تعتبــر الغدتــان النكفيتــان أكبر 
لعابيــة وتوجــدان جانب  الغــدد ال
الفــك األســفل أمام األذن ويســري 
اللعاب من كل غدة نكفية إلى الفم 

في وعاء صغير يسمى ستنسن. 
ــز الغــدد تحــت اللســان أو  وتتميّ
الغــدد  أصغــر  وهــي  اللســانية 

لعابيــة عن باقي الغــدد األخرى  ال
بأنهــا بداًل مــن أن تكــون لها قناة 
كبيــرة منفردة مثل الغــدد النكافية 
والغــدد تحــت الفك فــإن لها صفاً 
كاماًل مــن القنوات األصغر بكثير 
ــى طول  تــي تفتــح فــي الفم عل وال
الصغــرى  المســتعرضة  الحافــة 
الموجــودة فــي أرضيــة الفم تحت 

اللسان. 
أمــا الغــدد تحت الفكيــة فهي تقع 
ــكل غدة  أســفل قاعــدة اللســان ول
ــى األمام  ــاة تمتد إل تحــت الفك قن
مخترقــة األنســجة فــي قــاع الفم 
وتفتح بواسطة فتحة يمكن رؤيتها 
بســهولة عند قاعدة القيد الصغير 

للسان. 

الرُّهاب االجتماعي
صحة نفسية 

 social االجتماعــي  الرهــاُب   n
phobia هــو خــوف أو قلــق مــن 
ة أو األداء  بعض المواقــف االجتماعيَّ
ب  ا مــا َيجِري تجنُّ ًب االجتماعــّي. وغال
لها على حســاب  هذه المواقف أو تحمُّ

الكثير من الضيق واالنزعاج.
ــى الرغــم من أنَّ بعــَض القلق في  وعل
المواقف االجتماعية أمٌر طبيعي، فإنَّ 
ــون من الرهاب  األشــخاَص الذين يعان

ا  قلــق، ممَّ االجتماعــي يكــون لديهــم الكثيــر من ال
ا إلى تجنُّب هــذه المواقف االجتماعية أو  يدفعهــم إمَّ
يق. ويعاني حوالي ٪13 من الناس  المعاناة من الضِّ
مــن هــذا النوع من الرُّهاب في وقــٍت ما من حياتهم. 
كما يصيب هذا االضطراُب َنحو ٪9 من النساء و7٪ 
من الرجال خالل أي فترة تمتّد على مدى 12 شهرًا.
ــون مــن الرُّهاب  بالغيــن الذيــن يعان كان بعــُض ال
االجتماعــي خجولين عندما كانوا أطفــااًل، في حين 
ــم تظهر لديهم أعــراض قلق كبيرة إال  أن اآلخريــن ل

بعد سن البلوغ.
الرُّهــاب  مــن  ــون  يعان الذيــن  األشــخاُص  يشــعر 
االجتماعــي بالقلق مــن أن يبدو أداؤهــم أو أعمالهم 
ة. وفي كثيٍر من األحيان،  أو تصرُّفاتهم غير مناســَب
قلــق من أن يكون ذلــك واضًحا - لذلك  ال يشــعرون ب
ؤ أو  يُّ تق َصابــون باحمرار الوجــه أو ال ــون أو يُ يتعرَّق
االرتعــاش أو يتهــدَّج صوتهم. كما يشــعرون بالقلق 
أيًضا من فقدان سلســلة أفكارِهم أو عدم قدرتهم على 

لتعبير عن أنفسهم. إيجاد الكلمات ل
وترتبــط بعُض أشــكال الرهــاب االجتماعي بحاالٍت 
ا يؤدِّي إلى القلق عندما يكون  دة مــن األداء، ممَّ محدَّ
ن في األماكن العامة  على الشــخص أداء نشــاط معيَّ
َد قيام الشخص  فقط؛ بينما ال يؤدِّي نفُس النشــاط عن
به وحَده إلى أيِّ قلق. وتشــتمل الحــاالُت التي تؤدِّي 
عادة إلى القلق بيــن المصابين بالرُّهاب االجتماعي 

ما يلي:
ة الخطابة أو الحديث أمام العامَّ

نــي، مثــل القراءة في الكنيســة أو العزف  األداء العل
ة يَّ على آلة موسيق

تناول الطعام مع اآلخرين
ُدد مقابلة أناس ُج

المحادثة
ُهود توقيع وثيقة أمام الشُّ

ام عام استخدام حمَّ
ة من الرُّهــاب االجتماعي  وهنــاك نوع أكثــر عموميَّ

ة. ز بالقلق في العديد من المواقف االجتماعيَّ يتميَّ
وفي كال نوعي الرُّهاب االجتماعي، يخشى األشخاص 
مــن أّن يكون أداؤهم أقّل من توّقعات اآلخرين أو من 
النقد في الُمداوالت االجتماعية، ويشــعرون بالحرج 

أو الخذالن أو الرفض أو اإلساءة من اآلخرين.
وقــد يــدرك أو ال يــدرك الَمرضــى أنَّ مخاوَفهم غير 

عقالنية ومفرطة.
ويشــخص األطباء الرهاب االجتماعي عندما يشعر 

الناس بالخوف أو القلق الذي يشمل كل ما يلي:
ة 6 أشهر أو أكثر َشديد، وموجود لمدَّ

وجــود َمخــاوف مــن واحــٍد أو أكثــر مــن المواقف 
ة االجتماعيَّ

ا تقريبا في نفس الوضع أو الظروف ًم يحدث دائ
َبل اآلخرين ينطوي على الخوف من تقييٍم سلبي من ِق
ــة أو الموقف أو  ــى تجنُّب الحال يــؤدي بالمريض إل

لها بشكٍل غير مريح تحمُّ
ال يتناسب مع الخطر الفعلي

يسبِّب ضائقًة كبيرة أو يضعف بشكل كبير من 
األداء

المعالجة بالتعرُّض
لوكي المعرفي العالج السُّ

ات االكتئــاب، وهــي مثبِّطات اســترداد  مضــادَّ
يروتونين االنتقائية )SSRIs( عادة السِّ

في كثير من األحيان، يستمّر الرُّهاُب االجتماعي 
تســبَّب في لجوء  ا َي ــرك من دون عالج، ممَّ إذا تُ
الكثيــر من المرضى إلى تجنُّب األنشــطة التي 

اَم بها لوال ذلك. قي ون ال يودُّ
ــااًل في هــذه الحالة.  ويكــون العــالُج بالتعــرُّض فعَّ
لتعرُّض  ــهل الترتيــُب ل ولكــن، قد ال يكــون من السَّ
فتــرة طويلة بمــا فيه الكفاية للســماح للمريض أن  ل
لقلق، وعــدم االنزعاج  ــاَد على الوضع المثيــر ل يعت
ــبيل المثال، األشــخاُص  فــي هذا الوضــع؛ فعلى َس
ث أمام رئيســهم قد ال يكونون  الذيــن يخشــون التحدُّ
ــى ترتيب سلســلة من جلســات الحديث  قادريــن عل
ــك الرئيــس. ولكــن، قــد تســاعد الحــاالت  أمــاَم ذل
دعى توستماســترس  ــة، مثل االنضمام لجهة تُ ل بدي ال
مــة ألولئك الذين لديهم قلق  Toastmasters )منظَّ
حــوَل التحدث أمــام الجمهور( أو قــراءة كتاب أمام 

ين. نزالء دور المسنِّ
لوكي المعرفي أيًضا. وفي هذا  كما قد يفيد العالُج السُّ

اَم بما يلي: قي م المرضى ال العالج، يتعلَّ
استخدام طرائق االسترخاء

ثير القلق  ــلوك التي قــد تُ تحديــد أنماط التفكير والسُّ
أو الذعر

تعديل أنماط التفكير تلك
ا لذلك ًق لوك وف تعديل السُّ

تقليل معدل ضربات  يمكن اســتخدام حاصرات بيتا ل
القلب المتزايــد واالرتعاش والتعرق الذي يعاني منه 
األشــخاص المصابــون بالضيق بســبب أدائهم في 
األماكن العامة، ولكن هذه األدوية ال تقلل القلق بحد 

إعداد: مريم .بذاتها.



إعداد : حسان.ب تسلية
الثالثاء 24 ماي 2022 م22

الموافق لـ 23 شوال 1443 هـ



إستراحة

n قال: ُحكي أنَّ عمرو بن معد يكرب مرَّ بحيٍّ من أحياء العرب، وإذا هو بفرس مشدود، 
ورمــح مركــوز، وإذا صاحبها في وهدة )هوة وحفرة( مــن األرض يقضي حاجته، فقال له 
عمــرو: خــذ حذرك؛ فإني قاتلــك ال محالة. فالتفت إليــه، وقال له: من أنت؟ قــال: أبو ثور 
عمرو بن معد يكرب. قال: أنا أبو الحارث، ولكن ما أنصفتني أنت على ظهر فرســك، وأنا 
فــي وهــدة، فأعطني عهدك أال تقتلني حتى أركب فرســي، وآخذ حذري، فأعطاه عهًدا على 
ذلــك، فخــرج من الوهدة التي كان فيها، وجلس محتبًيا بحمائل ســيفه، فقال له عمرو ما هذا 
الجلوس؟! قال: ما أنا براكب فرســي، وال مقاتلك، فإن كنت نكثت العهد؛ فأنت أعلم ما يلقى 

الناكث، فتركه ومضى، وقال: هذا أجبن من رأيت.

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

العالمة الشيخ سيدي بوسحاقي 
يف رحاب العلم واإلميان  

n إبراهيم بن فائد بن موسى بن عمر بن سعيد بن 
عالل بن ســعيد المعروف بـ »سيدي بوسحاقي« هو 
فقيه مالكي زواوي جزائري ولد في الثنية خالل سنة 

1394م الموافق لعام 796هـ .
نشــأ إبراهيم في جبال الخشــنة قرب وادي يسر شرق 
والية الجزائر، وعاصره عبد الرحمن الثعالبي والحقه 

أمحمد بن عبد الرحمان بوقبرين. 
درس بوســحاقي مبــادئ القــرآن واللغــة العربية في 
زوايا جبال الخشــنة التي هي امتداد لجبال جرجرة في 
األطلس التلي. وامتدت دراسته األولية في مسقط رأسه 
زواوة إلى غاية سنة 1406م التي انتقل فيها إلى بجاية 
ليقرأ بها القرآن ويشتغل بها في الفقه المالكي على أبي 
الحســن علي بن عثمان المنقالتي البجائي في مســجد 
عين البربر مع زمالئه عبــد الرحمان الثعالبي، يحيى 

العيدلي ومنصور المنجالتي.
ثم رحل بوســحاقي في ســنة 1411م إلى تونس حيث 
تعمق في أخذ الفقه المالكي وكذا المنطق عن العالم أبو 
عبــد هللا محمد بن خليفة األبــي. كما أخذ الفقه المالكي 
أيضــاً وكذا التفســير عــن القاضي أبو عبــد هللا عمر 

القلشاني وكذا عن العالم يعقوب الزغبي. 
وتتلمــذ فــي أصــول الديــن عــن العالــم عبــد الواحد 
الغريانــي. بعدهــا رجع إلى جبــال بجاية فأخــذ اللغة 
العربيــة عن األســتاذ عبــد العالي بن فــراج.  قبل أن 

انتقاله إلى قسنطينة التي قطنها. 
وأخذ فيها مبادئ األصلين والمنطق عن حافظ المذهب 

المالكي أبي زيد عبد الرحمن الملقب بـالباز.. 
وأخــذ كذلــك المعانــي والبيان عن العالــم أبي عبد هللا 
محمــد بن يحــي اللبســي الحكم األندلســي ورد عليهم 

حاجاً. 
وأخــذ األصلين والمنطــق والمعاني والبيــان مع الفقه 
المالكي وغالب العلوم المتداولة عن العالم ابن مرزوق 

الحفيــد عالم تلمســان الــذي  قدم 
عليهــم بقســنطينة وأقــام بها نحو 

ثمانية أشهر. 
ولم ينفك عن االشــتغال واألشغال 
حتى برع في جميع هذه الفنون ال 

سيما الفقه المالكي. 
حــج بوســحاقي مــراراً وجــاور 
وتــال لنافــع المدنــي علــى الزين 
عبــد هللا بن عيــاش بن أبي ربيعة 
المخزومي، وحضــر مجلس ابن 

الجزري في سنة 828هـ. 
وقــد أخذ فــي الحجاز عــن العالم 
محمد بن محمد بن عيسى الدلدوي 
أثناء موسم الحج لسنة 853هـ.  

كما لقيه العالم أبو الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر 
البقاعي في ســنة 853هـــ بمكة وقال عنه: »إنه رجل 
صالح من المشــهورين بيــن المغاربة بالديــن والعلم، 

وعليه سمت الزهاد وسكوتهم«. 
آثاره العلمية

من مصنفات أبو إسحاق إبراهيم بن فايد: 
• تفسير بوسحاقي للقرآن الكريم.

• نظم قواعد اإلعراب البن هشــام شــرح قطر الندى 
في مجلد.

• تلخيص كتاب »تلخيــص المفتاح« من تأليف جالل 
الديــن القزوينــي فــي مجلد أيضــاً وســماه »تلخيص 

التلخيص«.
• وضــع على المختصر ثالثة شــروح، ينقل فيها عن 
فطاحــل علماء المذهب كابن عبد الســالم وخليل وابن 

عرفة وغيرهم وهي: 
- مختصر الشــيخ خليل في ثمان مجلدات، وقيل ثالث 
مجلــدات، في الفقه المالكي ســماه: »تســهيل الســبيل 

لمقتطــف أزهــار روض خليل« في مختصر الشــيخ 
خليل بن إسحاق.

- مختصر الشيخ خليل في مجلدين سماه: »فيض النيل 
في شــرح مختصر خليل«: وهو شرح في مجلدين، تم 

في سنة 855هـ.
- »تحفة المشتاق في شرح مختصر خليل بن إسحاق«: 
جــاء في نيــل االبتهاج بتطريز الديبــاج: »ورأيت في 
خزانة جامع الشرفاء )جامع المواسين( بمراكش السفر 
األول من شرحه آخر على خليل قدر الثلث إلى الجهاد 
سماه )تحفة المشــتاق في شرح خليل بن إسحاق(، في 

مجلد ضخم«.
- حاشية »الشامل في الفقه« من تأليف »بهرام بن عبد 

هللا الدميري« )توفي 805هـ(«.
وفاته

كانت وفاة بوســحاقي في ســنة 1453م الموافق لعام 
857هـ. 

وقد تم دفنه في منطقة الثنية في جبال الخشــنة الفاصلة 
بين جرجرة واألطلس البليدي. 
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

* أن األفاعي تقوم بتغيير جلدها أكثر من مرة في السنة، ألن 
جسمها يكبر ويتضخم أسرع من نمو جلدها.

حتى *أن العناكب تصوم عند وضعها للبيض، حيث تمتنع عن الطعام 
تتمكن من رعاية بيضها إلى أن يفقس. 

* أن معدة اإلنسان تحتوي على ما يقارب 35 مليون غدة هضمية. 
  * أن الدماغ البشري يتكون من ٪78 من الماء؟ 

*أن حزن الفيل مثل حزن اإلنسان يبكي بالدموع عندما يحزن. 

1247 - سفارة مسيحية من البابا إنوسنت الرابع إلى 
المغول تعرض التعاون مًعا في القضاء على المسلمين.

1571 - العثمانيون يدخلون موسكو بعد معركة 
دامية مع الروس قتل فيها 8 آالف روسي، وقاموا 

بعد دخولهم بإحراق سراي كرملين بمساعدة خان القرم 
دولت كراي األول الذي حصل على لقب تخت آالن وهو يعني 

كاسب العرش.
1844 - مخترع التلغراف صمويل مورس يرسل أول برقية في التاريخ بين واشنطن 

وبالتيمور وكتب فيها: »هذا ما عمل هللا«.
1946 - إخراج إمارة شرق األردن من االنتداب البريطاني على فلسطين، وتأسيس 

الجيش األردني بقيادة جون جلوب باشا.
1960 - بداية العمل في »مشروع ميداس« األمريكي لإلنذار المبكر للصواريخ.
1991 - إريتريا ُتعلِن استقاللها من إثيوبيا، وإثيوبيا تصبح دولة ُمغلقة بحرياً.

1993 - مايكروسوفت تعلن عن ويندوز إن تي.

صعيدي تجوز صينية قالتله مالك 
ساكت ليه؟ قالها مش عارف 

افتكرتك نايمة.

أي انسان قادر أن يتعاطف مع معاناة اآلخرين؛ لكن األمر يستدعي 
طبيعة بشرية طيبة جدا ليتعاطف الفرد مع نجاح اآلخرين. 

                                                                أوسكار وايلد

"كلمة يا ليت ما تعمر بيت"
». يضرب هذا المثل للحث على العمل واالبتعاد عن التمني وقد قال 
الشاعر أحمد شوقي كالما يتوافق مع هذا المثل: َوما َنيُل الَمطالِِب 

ِبالَتَمّني...َولَِكن ُتؤَخُذ الُدنيا ِغالبا.

       نكتة اليوم 

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

زمان ومكان.
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الفيلسوف اإليطالي جوزييب مازيين

n جوزيبي مازيني )22 جوان -1805 /10مارس  
1872( وطني إيطالي وفيلســوف وسياســي إيطالي 
لقب بـ روح إيطاليا أسهمت جهوده وحراكه السياسي 
فــي قيام الدولــة اإليطاليــة الحديثة واســتقاللها عن 
القوى الخارجية التي كانــت تحرك والياتها المختلفة 

المنفصلة والتي كانت في إيطاليا حتى القرن التاســع 
عشــر كما أســهم في الحركة األوروبيــة التي أخذت 
تتطــّور فيهــا بشــكل متســارع مفاهيــم الديمقراطية 

الشعبية في الدولة الجمهورية. 
ولــد مازيني في جنــوة والتي كانت فــي العام 1805 
تابعــة لإلمبراطوريــة الفرنســية، كان والــده أســتاذاً 
جامعياً واسمه جياكومو .ظهرت عالمات النبوغ على 
الفتــى الصغير منذ زمن مبكــر وأبدى اهتماماً واضحاً 
بالسياسة واألدب، دخل الجامعة وهو لم يتجاوز سن الـ 
14 عاماً بعد حيث درس القانون وتخرج عام 1826. 
عمل جوزيبي في مجال القانون وكان يرى بعض من 
حوله أنه ســيصبح روائياً أو كاتباً مسرحياً حيث كتب 
مقالة عن الشــاعر اإليطالي دانتي تناول فيها الوطنية 
في شعره، ونشرت المقالة عام 1837. توجه مازيني 
في العام 1830 إلى توســكانا حيث أصبح عضواً في 
جمعية سرية هنالك لها توجهات سياسية وألقي القبض 
عليه في شهر أكتوبر من ذلك العام وسجن في سافونا. 
وخالل فترة ســجنه وضع بعــض الخطوط العريضة 
إلنشــاء حركة سياســية وطنية جديدة، وأطلق سراحه 

عــام 1831 ولكنه اختار أن يعيــش في المنفى حيث 
انتقل إلى جنيف في سويسرا. 

انتقل في العام 1831 إلى مرسيليا حيث اشتهر اسمه 
هنالــك بين العديد مــن الوطنيين اإليطاليين في المنفى 
وأسس جمعية سياســية جديدة أسماها إيطاليا الفتية أو 
إيطاليا الفتاة وهي حركة سرية أسسها مازيني لتحقيق 
حلمه بتوحيد إيطاليا وكان يؤمن بأن ثورة شــعبية في 
إيطاليا هي الحل المناســب لتحقيــق الوحدة المرجوة، 
وكان شــعار الحركة »الرب والشــعب« وكان هدفها 
األساســي توحيــد الواليات والدويــالت المنفصلة في 
دولــة واحدة ونشــر مفاهيم التحرر فــي إيطاليا حيث 
تكــون الدولــة الجديــدة »جمهوريــة موحدة مســتقلة 

حرة«. 
بلغ عدد المنتسبين للحركة في العام 1833 ما يقارب 
60 ألفــاً وكان لهــا امتــدادات في جنــوة وغيرها من 

المدن اإليطالية.
توفــي مازيني في بيســا عام 1872 وكانت مراســيم 
الدفن في جنوة حيث حضرها ما يزيد عن 100.000 

شخص. 

أجنب ما رأيت



n أعلنــت مجموعــة من الهيئــات والجمعيات 
الحقوقيــة المغربيــة، المشــاركة فــي المســيرة 
الشــعبية التــي دعت اليهــا الجبهــة االجتماعية 
األحــد المقبــل، تنديــدا بالغــاء الفاحــش و قمع 
الحريات وللمطالبة بإســقاط كل اتفاقيات التطبيع 

مــع الكيان الصهيوني المحتل.
و فــي هــذا االطــار, أعلنــت الجامعــة المغربية 
للتعليــم -التوجه الديمقراطي-, المشــاركة في هذا 
الموعد المقــرر بمدينة الــدار البيضاء, العاصمة 
أن  موضحــة  المغربيــة,  للمملكــة  االقتصاديــة 
انخراطهــا في هــذه المســيرة االحتجاجية يهدف 
باألســاس إلى »التعبير عن رفــض نتائج الحوار 
االجتماعــي, وإلدانــة الغالء الفاحــش والزيادات 

المــواد  و  المحروقــات  أســعار  فــي  المهولــة 
األساسية«.

كما قررت مــن جهتها الجمعيــة المغربية لحماية 
المال العام, االنخراط في هذا الشكل االحتجاجي, 
حيث أكد رئيسها, محمد الغلوسي, في تصريحات 
اعالميــة, أن ذلــك يعود إلى »اســتمرار الفســاد 
والرشــوة والريع وســيادة اإلفالت مــن العقاب, 
والتي تعد من األســباب الرئيســية المســاهمة في 

الفقر والتفاوت االجتماعي )...(«.
و لفت محمد الغلوســي الى أن الجمعية المغربية, 
التي هــي عضو بالجبهــة االجتماعيــة المغربية, 
تــرى بــأن »غيــاب الشــفافية فــي منــاخ المــال 
واألعمال إلــى جانب تضارب المصالح وســيادة 
االحتــكار وضعف هيئات الحكامــة, من معلالت 

المسيرة«. المشاركة في هذه 
مــن جانبهــا, أعلنــت شــبكة »تقاطــع« للحقوق 
الشــغلية بالمغــرب, فــي بيــان لهــا, انضمامهــا 

للمشــاركين في هذه المسيرة الجماهيرية.
و أشــارت الشــبكة الحقوقيــة المغربيــة الــى أن 
»موجــة الغــالء المتصاعد مســت أغلــب المواد 
والخدمــات األساســية من مــواد غذائيــة و دواء 

ومــاء وكهرباء ومحروقات و تمدرس ونقل. 

و طالبــت ذات الشــبكة الحقوقية »بســن سياســة 
اجتماعيــة لمحاربــة البطالــة وحمايــة اســتقرار 
الســلم  إقــرار  عبــر  األجــور  وتحســين  العمــل 
المتحــرك لألجور و األســعار, والرفــع من الحد 
األدنــى لألجور واإلســراع بتوحيده فــي القطاع 

الخاص والعام .
الجماهيــري »إلطــالق  كمــا طالبــت بالضغــط 
ســراح معتقلي االحتجاجات الشعبية و الصحفيين 
والحقوقيين ونشــطاء وسائل التواصل االجتماعي 

و كل المعتقلين السياســيين بالمغرب.
كما أبرزت أن هذه المســيرة الجماهيرية ســتكون 
مناســبة أخــرى لتأكيــد دعــم الشــغيلة و عمــوم 
الجماهير المغربية لكفاح الشــعب الفلســطيني من 

التحرر. أجل 
و كانــت الجبهــة االجتماعيــة المغربيــة قد دعت 
فــي بيان توج اجتماع األمنــاء العامين للمنظمات 
السياســية والنقابية والحقوقية والجمعوية المكونة 
لها, عموم الشــعب المغربي الى المشاركة القوية 
في المســيرة الشعبية المقررة يوم 29 ماي بالدار 
البيضــاء تحت شــعار »مناهضة الغــالء والقمع 

والتطبيع«.
                                              ق ـ د

آخرالكالم
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 ستُنظم األحد المقبل

هيئات حقوقية مغربية تعلن المشاركة في المسيرة 
الشعبية ضد الغالء و القمع و التطبيع

المثل الشــعبي عندنا يقول :«ألي يحسب 
وحــده يصيــب الزايد« ،مــا يحدث هذه 
األيــام لنظــام المخــزن مــن تخبــط و 
»تمرميــد« برحلــة اليأس الســائدة في 
أوســط حكــم »أمير المؤمنيــن » و هو 
ليــس كذلك ولن يكون كذلك، ألن أمراء 
المؤمنين أســياد وشرفاء ال يظلم عندهم 

أحد .
البريطانــي  الصحفــي  بــه  نطــق  مــا 
بمركــز  لــه  مســاهمة  فــي  الشــهير  
األبحاث »مؤسســة الثقافة االستراتيجية 
أوكرانيــا  فــي  األزمــة  »أن  »بقولــه: 
أخلطك حســابات المغــرب« يؤكد مرة 
أخــرى تخبط هــذا النظام االســتعماري 
فــي متاعــب ليس مــن الســهل الخروج 
منهــا ،خاصــة وأن الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة ال يمكنهــا فعــل أي شــيء 
لمســاعدة المغرب في ســعيه الستقطاب 
الدعــم ألطروحته االســتعمارية كما أكد 

الصحفي.  هذا 
وواضــح اليــوم وأكثــر مــن أي وقــت 
مضــى أن النزاع فــي أوكرانيا قد أدى 
الى بروز مســألة عدم االســتعمار التي 
كانت في ســبات باألمــم المتحدة, و أنه 
كلمــا ضخ الغــرب األمــوال ألوكرانيا 
، كلمــا دعمــت األمــم المتحــدة ودولها 
األعضــاء هذا المســعى, وهــو ما يمثل 
أكبر انتكاســة يمكن للمغــرب تصورها 

الغربية«. الصحراء  حول قضية 
واليوم ليس بإمكان ال الرئيس األمريكي 
جــو بايدن الحائــر في أمره  ،وال وزير 
خارجيتــه أنطوني بلينكــن أن يفعال أي 
شــيء بشــأن تقديم الدعم لنظام المخزن 
،الــذي يأمل عــودة الرئيــس األمريكي 
األســبق ترامب إلى البيــت األبيض في 

  .2024
آخر الكام ..نظــام المخزن الذي يتآمر 
حتى مع الشــيطان ألجــل تحقيق مآربه 
التوسعية واالســتعمارية يجد نفسه اليوم 
يتخبــط فــي مشــاكل داخليــة وخارجية 
بسياســته وبمواقفــه العدائيــة ومطامعه 
فــي البحــث عن تأييد لم يجــده حتى من 
طــرف أبنــاء المغــرب الشــرفاء الذين 
يرفضــون التطبيــع مــع العــدو األزلي 
لألمــة العربيــة ،تمامــا كمــا يرفضون 
سياســة التجويع والســير بشــعب كامل 
نحــو الفقر والمعانــاة خاصة في أرياف 

المغرب..
                          يزيد ســلطان 

حسابات المخزن ..
السقوط يف الماء

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

التاليين : 
031741609

 0550303249

طالعوا جريدة عني الجزائر عىل الرابط 
www.aineldjazair.dz

باقة األخبار        

n  تمكنــت، أول أمــس، فرقــة مكافحــة المخــدرات 
بالمصلحة الوالئية للشــرطة القضائية في ســكيكدة،  
من اإلطاحة ب 03أشخاص تورطوا في قضية »حيازة 
وتخزيــن المخــدرات بطريقة غير مشــروعة لغرض 

البيع »  .
حيثيات القضية تعود الى رصد الفرقة لنشاط أشخاص 
مشــبوهين في ترويج المخدرات على مســتوى وســط 
يتم  تكثيف عمليات البحث والتحري  مدينة سكيكدة، ل
بغيــة توقيفهــم، و بعــد وضع خطــة امنيــة محكمة، 
تمكنت من توقيف المشــتبه بهــم  مع حجز كمية من 
ــغ و160 غ ، إضافة إلى  المخــدرات تقــدر ب 02 كل
قواطــع الورق و مبلغ مالي من عائدات الترويج، بعد 
إتمــام إجراءات التحقيق تم انجاز ملف جزائي في حق 
نيابة المختصة  المشــتبه فيهم قدمــوا بموجبه امــام ال

لدى محكمة سكيكدة .
                                      نورالدين ب

..وانتشال شاب من داخل 
بركة مائية بقسنطينة 

n تدخلــت، أمــس ، اســعافات الحمايــة 
ثانوية  سيســاوي ســليمان  المدنية للوحدة ال
وفرقة الغطاســين والمركز المتقدم للحماية 
المدنية باب القنطرة  ببلدية  قسنطينة  ،في 
حــدود الســاعة 13و50 دقيقة بحي ســاقية 
سيدي يوسف بلدية قسنطينة  ،ألجل انتشال 
جثــة غريق من داخــل بركة مائية  الضحية 
ب-أ من جنس ذكر يبلغ من العمر16 ســنة 
ــه لمصلحة حفــظ الجثث  ــم انتشــاله ونقل ت

بالمستشفى الجامعي قسنطينة. 
                                        تاج الدين 

اإلطاحة  بشبكة إجرامية 
مختصة يف ترويج 

المهلوسات و حجز 02 كلغ 
من الكيف المعالج

نائب مدير التكيف مع التغريات المناخية بوزارة البيئة يكشف : 

مرشوع قانون المخاطر الكربى عىل طاولة الحكومة

التغيــرات  مــع  التكيــف  مديــر  ــب  نائ ــد  أّك
عقيــل  فضيــل  ئــة،  بي ال بــوزارة  المناخيــة 
ــون المخاطر الكبرى  حنفي أن مشــروع قان
قيد الدراســة على المســتوى األمانة العامة 
مخاطــر  إدراج  يــه  ف ــم  ت وقــد  للحكومــة، 
ــدة وتداعياتهــا كتذبذب هطــول األمطار  جدي
واألمــراض المعدية والمتنقلة جــراء ارتفاع 

درجات الحرارة.
تغيرات  ــر التكيف مــع ال ائــب مدي وأوضــح ن
ــدى نزوله  ــل عقيل حنفي، ل ــة، فضي المناخي
اة  ن ق ل ــاح ل ــى برنامــج ضيــف الصب ــا عل ف ضي
ــة األولى، أن نســبة انبعاثات الغازات  اإلذاعي
المائة، مشيرا  ـ0.39 ب يئة للجزائر تقدر ب دف ال

المائة  تزام الجزائر بخفضها بنســبة 7 ب إلى ال
المائة في حال  مــع آفاق 2030، أو إلى 22 ب
ــي من طرف  ن ق ــى دعــم مالي وت هــا عل حصول
ــي هــذا اإلطار كشــف  ــدول المتطــورة , وف ال
ــن وزارتي  ي المتحدث عن مشــروع مشــترك ب
تقليص الغازات المشــتعلة  ــة ل ــة والطاق ئ ي ب ال

المائة مع حلول سنة 2030 . بنســبة 1 ب
كما استعرض ضيف األولى ابرز اإلنجازات 
لحــد مــن  ــة ل ئ ي ب ــي قامــت بهــا وزارة ال ت ال
ــذ مصادقتهــا ســنة  ــة من ــات الغازي ث االنبعا
ــاخ لألمم المتحدة،  ية المن اق ف ــى ات 1993 عل
ية باريس، مشــيرا  اق ف ــى ات وســنة 2016 عل
ــن مختلف  ي ــى تواصــل الحــوار الوطني ب إل

المخطــط  إلنجــاز  ــة  الوزاري القطاعــات 
ا  ي ــذي يضم 76 إجراء عمل لمناخ ال ــي ل الوطن
ــوزارة تعكف على  , وأضــاف المتحدث أن ال
ثالث  ــي ال بــالغ الوطن ــر إلنجــاز ال التحضي
ــرات المناخية ســيحتوي على 4  تغي حــول ال
ــر أبرزها تخص الظــروف واإلمكانات  تقاري
ــرات  تغي ال ب ــل  تكف ال اجــل  مــن  ــة  ي الوطن
ــة إلى جانب جرد غــازات االحتباس  المناخي
ــذي  ال ــي  الوطن المســتوى  ــى  عل الحــراري 
يقة عــن انبعاثات  سيســمح بإعطــاء نظرة دق
تنســيق مع مختلف  فية ال يئة وكي دف الغازات ال

منها. للحد  القطاعات 
                                            ربيع م 

انتشال جثتي غريقني بسد 
بوهمدان بقالمة 

n تدخلت، أمس ، الوحدة الرئيسية للحماية 
المدنية ممثلة في فرقة الغطاســين في حدود 
ثانية زواال و الربع ألجل نداء مفاده  الساعة ال
غرق شــابين بســد يوهمدان و بالتحديد في 
جزئه الكائن بمشــتقة البقرات بلدية بوعاتي 
محمــود، دائــرة هيليوبوليــس. ولألســف تم 
انتشال الضحيتين متوفيين في عين المكان 
و يتعلق األمر بكل من )ع ق 15 سنة( و )م 

ي 12 سنة( 

يف اليوم الثاين من زيارته للناحية العسكرية الثالثة

الفريق شنقريحة يتابع تمرينا تكتيكيا للقوات البحرية تحت عنوان " إعصار 2022"

تابع الفريق الســعيد شنقريحة رئيس أركان 
يــوم الثاني  الجيــش الوطني الشــعبي، في ال
ــى الناحية العســكرية الثانية  مــن زيارته إل
تحــت  البحريــة  للقــوات  ــاً  يكي تكت ــاً  ن تمري

عنوان »إعصار 2022«
ــاع الوطني أنه  دف ــوزارة ال ــان ل ي ــي ب وجــاء ف
ناحية  ــى ال ــه إل ثاني مــن زيارت ــوم ال ي ــي ال ف
ــة، تنقل الســيد الفريق إلى  ي ان ث العســكرية ال
قاعــدة البحرية الرئيســية المرســى الكبير،  ال
واء محفوظ بن  ل اله السيد ال ب ق أين كان في اســت
ــوات البحرية، ليســتمع بعدها  ق ائد ال مداح، ق
ــواء جمال حاج لعروســي، قائد  ل وبحضور ال
لواء حســنات  ــة وال ي ان ث ــة العســكرية ال ناحي ال

ــرة االســتعمال والتحضير  قاســم، رئيس دائ ل ب
ابة،  ي ن ال ــي الشــعبي ب ــان الجيــش الوطن ألركـ
فكــرة العامــة ومراحــل  ــى عــرض حــول ال إل
ــة  البحري ــوات  ق ل ل تكتيكــي  ــن  تمري ــذ  ي ف ن ت
لســطح تحت  مــع الرمــي بصــاروخ مضــاد ل

عنوان«إعصار 2022 »
ــي ان هــذا  ــاع الوطن دف ــان وزارة ال ي ــع ب اب وت
نفذه وحدات من القوات البحرية بما  التمرين ت
ــران البحري ووحدات  يهــا الغواصات والطي ف
تفتيش  ــوم بعد ذلك الســيد الفريق ب ق ي ــة، ل بري
التشــكيالت البحرية المشاركة وزيارة بعض 
درجــة  ــى  عل ــوف  وق ل ل العائمــة،  الوحــدات 
ــى مختلف  جاهزيتهــا واالطــالع عن قرب عل

ــة وأنظمــة  العصري ــزات  والتجهي اتهــا  مكون
يها. األســلحة المتطورة التي تحوز عل

                                              ربيع م 
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