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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم
2

نحلة

لعائالت ضحايا  بتعازيه  الثالثاء،  أمس  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية،  رئيس  تقدم 
االنفجار الغازي في عين ولمان بسطيف، حسب بيان رئاسة الجمهورية.

بالتكفل  الرحمان،  عبد  بن  أيمن  المالية،  وزير  األول  الوزير  تبون،  الرئيس  وأمر 
الفوري بالمصابين.

وكشفت مصالح الحماية المدنية لوالية سطيف، أن حصيلة االنفجار بأحد المنازل بعين 
ولمان في سطيف بلغت 8 قتلى.

ق ـ و

ع س ل
لـسع 

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

المقر االجتماعي : الوحدة الجوارية رقم 5 
تحصيص رقم 137 المدينة علي منجلي- 

قسنطينة –
 الرئيس المدير العام مسؤول النشر :

اليزيد سلطان
مدير التحرير: محمد مصباح

منسقة التحرير :مريم بحشاشي  
التحرير :

هاتف فاكس : 031741609

الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة اإلشهار: 

هاتف فاكس : 031741609
 البريداإللكتروني:

Soltanesama2014@gmail.com
aineldjazairpub@gmail.com

ANEP المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واالشهار
من أجل إشهاركم  توجهوا للمؤسسة الوطنية 
لالتصال والنشر واالشهار ANEP المتواجدة 

ب 01 نهج باستور الجزائر 
الهاتف الثابت:  021 71 16 64 – 021 73 71 28

الفاكس : 021 73 95 59 – 021 73 99 19
  البريد االلكتروني:

agence.regie@anep.com.dz 
Programmation.regie@anep.com.dz

SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق
 التوزيع : قربوعة للتوزيع 

موقع عين الجزائر على األنترنيت :
www.aineldjazair.dz

البريد اإللكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com 

الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

بدون تعليق

الرئيس تبون يعزي عائالت 
ضحايا االنفجار

الغازي في سطيف

أعلن االتحاد المصري لكرة القدم تقدمه باحتجاج 
رسمي لالتحاد اإلفريقي للعبة على تعيين الحكم 
منتخب  مباراة  إلدارة  جاساما  بكاري  الجامبي 
غد  بعد  الكاميرون،  ونظيره  »الفراعنة« 

الخميس.
بيان  في  للكرة،  المصري  االتحاد  وقال 
على  عبر صفحته  نشره  الثالثاء،  اليوم  له 
لالتحاد  أنه قدم  أيضا:  موقع »فيسبوك« 
ردودا  منها  كل  تضمن  عريضتين  اإلفريقي، 
نهاية مباراة مصر  كاملة عما حدث في أعقاب 
الفني  المدير  تمكن  عدم  ومالبسات  والمغرب، 
للمنتخب الوطني البرتغالي كارلوس كيروش من 

حضور المؤتمر الصحفي قبل المباراة نفسها.
»الكاف«،  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  وأعلن 
تعيين  الثالثاء،  اليوم  من  سابق  وقت  في 
مصر  مباراة  إلدارة  جاساما،  بكاري  الحكم 
والكاميرون، ويعاونه كل من األنغولي جيرسون 
دوس سانتوس، والموزمبيقي أرسينيو شادريك، 
باإلضافة إلى الحكم الرابع سليمان أمل الدين من 

جزر القمر.
وأدار جاساما، مباراة واحدة لمنتخب مصر في 
النسخة الحالية للبطولة، وكانت ضد نيجيريا في 
الجولة األولى لمرحلة المجموعات، حيث خسر 

»الفراعنة« بهدف وحيد.
نظيره  لمواجهة  المصري  المنتخب  ويستعد 
في  المقبل،  الخميس  يوم  مساء  الكاميروني، 
اإلفريقية  األمم  كأس  لبطولة  النهائي  قبل  الدور 

لكرة القدم، المقامة حاليا في الكاميرون.

مشاركة 12 دولة في الطبعة 
الثانية للمهرجان الدولي 

للمونودرام النسائي بالوادي

رسميا..  االتحاد 
المرصي لكرة القدم

يحتج عىل تعيني حكم 
مباراة الكامريون

،أمس،حدا  أمن والية سطيف  وضعت مصالح 
نشاط  يحترفان  خطيرين  لنشاط  شخصين  من 
مع  الشمالية،  بالجهة  العقلية  المؤثرات  ترويج 
بريقابالين«   « دواء  كبسولة من   120 حجز 
الذي أضحى قبلة المدمنين ، مع مصادرة سالح 
 3000 الـ  ناهز  مالي   ،ومبلغ  أبيض محظور 
دج يعد  من عائدات الترويج، ناهيك عن حجز 
تنقالت  لتسهيل  تستغل  كانت  نارية  دراجة 

المروجين.
عموشة  دائرة  أمن  أفراد  طرف  من  ذلك  تم 
الوالية، وجاءت عقب  ،الواقعة شمال عاصمة 
بتورط  شخصين  تفيد  معلومات  استغالل 

تحديد  إلى  أفضت  أبحاث وتحريات موسعة  أطلقت  العقلية، وعليه  للمؤثرات  ترويج  ينشطان في عمليات 
هوية المشتبه فيهما، وبعد إعداد خطة عمل محكمة ،تم توقيفهما  في حالة تلبس متن دراجة نارية، بحيازة 
120 كبسولة من المؤثرات العقلية ، إلى جانب سالح أبيض محظور باإلضافة إلى  مبلغ مالي  ناهز الـ 
3000 دج يعد  من عائدات الترويج ، ليتم على الفور تحويلهما إلى مقر أمن الدائرة، و فتح تحقيق معمق 

في القضية لمعرفة مصدر هاته السموم  .
واعدت الضبطية القضائية ،بعد استكمال اإلجراءات القانونية الالزمة،  ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهما  عن 
تهمة حيازة  المؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير شرعية ،مع استحضار مركبة ذات محرك ،وحمل 

سالح  أبيض محظور دون مقتضى شرعي ، أحيال بموجبه أمام الجهة القضائية المختصة.
نورالدين بوطغان

تشارك 12 دولة في الطبعة الثانية للمهرجان الدولي للمونودرام توقيف مروجني للمخدرات بعموشة يف سطيف
بوالية  المقبل  مارس   5 إلى   1 من  تنظيمه  المقرر  النسائي 
الوادي و ستحمل الدورة اسم الفنانة الراحلة عائشة عاجوري 
لإلبداع  الستار  به جمعية  أفادت  كلثوم(، حسبما  الفني  )االسم 
المهرجان,  ومحافظ  الجمعية  رئيس  أوضح  و  المسرحي. 
بدعم  تنظم  التي  الثانية  الطبعة  أن  ل/وأج  أحمد  مسعي  نبيل 
»ستعرف  الوادي  لوالية  الثقافة  ومديرية  الثقافة  وزارة  من 
من  مسرحية  لفرق  انتقائهم  تم  مسرحيا  عمال   12 مشاركة 
وليبيا  ومصر  تونس  غرار  على  وأوروبا  العربي  الوطن 
وإسبانيا«  وفرنسا  وموريتانيا  و  وفلسطين  والعراق  واليمن 
والقناع  الفضي  القناع  الذهبي,  القناع  بجوائز  للظفر  وذلك 
االعمال  قائمة  تضم  و  التحكيم.  لجنة  جائزة  وكذا  البرونزي 
)فلسطين(, »صورة  مريم«  عروض »ارجموا  المتنافسة 
)العراق(, »بكاء  كالعنقاء«  )مصر(, »أحترق  ماريا« 
)تونس(, »ميرا  )ليبيا(, »قمرة« و »ماملكت«  الموناليزا« 
الجزائر ,«سجنة  الشيطان«, من  », »مريومة«, »ريق 
عاداتي« )موريتانيا(, »قمر« )اليمن(, »شظايا«)فرنسا(, »ال 
تنساني وحدي«)إسبانيا(, يبرز المصدر. و أشار المتحدث, أن 
اللجنة التي ستشرف على تقييم العروض المشاركة تتكون من 
وحيدة الدريدي )تونس(, خدوج صبري )ليبيا(, ليديا لعريني, 
فتحي صحراوي, جميلة مصطفى الزقاي من الجزائر في حين 
سيتم تكريم عديد الوجوه المسرحية على غرار الفنانات ليندة 
سناء  نيشاد  والناقدة  زاوش,  حورية  بوقربة,  صبرينة  سالم, 
فرح من الجزائر إلى جانب الفنانة وحيدة الدريدي من تونس 
والفنانة كريمان جبر من ليبيا. و سيتم بمناسبة هذه التظاهرة 
التي  المسرحية تنظيم ورشات في االخراج والكتابة والتمثيل 
سيشرف عليها كل من األساتذة, نزار الكشو من تونس, صفاء 
البيلي من مصر,زرزور طبال من الجزائر كما يستضيف نخبة 
من الوجوه المسرحية والفنية من الجزائر وخارجها على غرار 
حكيم دكار )الجزائر(,منصور عمايرة )سوريا( والفنان القدير 

أحمد سالم من ليبيا.
وأج

روسية تنجب توأما على متن 
مروحية إسعاف

أنجبت روسية من جمهورية أودمورتيا مولودين توأم على متن 
مروحية إسعاف نقلتها إلى المستشفى. وقد أطلق األبوان على 

ابنيهما اسمي )ألكسندر وأوليغ( نسبة إلى طياري المروحية.
متن  على  ولدْين  أودمورتيا  من جمهورية  أنجبت روسية  فقد 
مروحية اإلسعاف »أنسات«  وهي في طريقها إلى مستشفى 
بعاصمة الجمهورية مدينة إيجيفسك. أفاد بذلك المكتب الصحفي 

لشركة » أنظمة المروحيات الروسية«.
امراة  بدأت  عندما  الماضي،  يناير   29 في  ذلك  كل  حدث 
حامل  أثناء الرحلة الجوية إلى المستشفى على متن مروحية 
بسرعة،  األوضاع  وتطورت  تقلصات،  من  تعاني  اإلسعاف 
لذلك اضطر فريق من األطباء من المركز الجمهوري للرعاية 
الطبية الطارئة إلى تقديم مساعدة الوالدة في الجو. وبالنتيجة 
)ألكسندر  اسمي  إطالق  األبوان  وقرر  النور.  الولدان  رأى 

وأوليغ( عليهما نسبة إلى طياري المروحية.
وكاالت



أجــرى وزيــر الشــؤون الخارجيــة والجاليــة 
لعمامــرة،  رمطــان  بالخــارج،  الوطنيــة 
اليــوم الثالثــاء، فــي إثيوبيــا، لقــاًء ثنائيــا 
نجــالء  الليبيــة،  نظيرتــه  مــع  تشــاوريا 
ــة. ــان وزارة الخارجي ــوش، حســب بي المنق
وأفــاد المصــدر ذاتــه، الطرفيــن، تنــاوال 
العالقــات األخويــة بيــن البلديــن والشــعبين 

الشــقيقين، إلــى جانــب مســتجدات األوضاع 
فــي ليبيــا وآفــاق تجــاوز حالــة االنســداد 
الراهنــة العــادة بعــث المســار السياســي 

ــة. لحــل األزم
الجزائــر  الوزيــر لعمامــرة دعــم  وجــدد 
ــن،  ــب الليبيي ــم بجان ــا الدائ ــت ووقوفه الثاب
ــع بمســار  ــة الســعي للدف ــى أهمي مشــددا عل

المصالحــة الوطنيــة الليبيــة التــي مــن شــأنها 
تعزيــز الوحــدة الوطنيــة، وتمهيــد األرضيــة 
ــع  ــات بخصــوص المواضي ــق التوافق لتحقي

ــن. ــن األشــقاء الليبيي ــة بي الخالفي
الليبيــة  الوزيــرة  أكــدت  جانبهــا،  ومــن 
ــف  ــا لموق ــر بالده ــى تقدي ــرة أخــرى عل م
للشــعب  والمســاند  المتضامــن  الجزائــر 

الليبــي وســعيها الــدؤوب العــالء المصلحــة 
العليــا للشــعب الليبــي.

الوزيــران  تبــادل  آخــر  جانــب  ومــن 
المواضيــع  أهــم  حــول  النظــر  وجهــات 
الــوزاري  االجتمــاع  أمــام  المطروحــة 
االســتحقاقات  إلــى  وتطرقــا  االفريقــي، 
ــرة  ــادت الوزي ــث أش ــة، حي ــة المقبل العربي
ومســاعيها  الجزائريــة  بالمقاربــة  الليبيــة 
القمــة  نجــاح  شــروط  لتوفيــر  الراميــة 

بالجزائــر. المرتقبــة  العربيــة 
الوزيــران علــى متابعــة  اتفــق  وختامــا، 
ــأن  ــذا الش ــيق به ــاور والتنس ــف التش وتكثي
ذات  األخــرى  القضايــا  كل  وحــول 
لعمامــرة،  ووصــل  المشــترك.  االهتمــام 
أمــس الثالثــاء، إلــى العاصمــة االثيوبيــة 
أديــس أبابــا للمشــاركة فــي أشــغال الــدورة 
العاديــة ال 40 للمجلــس التنفيــذي لالتحــاد 
خارجيــة  وزراء  يضــم  الــذي  اإلفريقــي 
ــان  ــه بي ــاد ب ــبما أف ــاء، حس ــدول األعض ال
»ســتعقد  أنــه  البيــان  ذكــر  و  للــوزارة. 
القاريــة  المنظمــة  بمقــر  الــدورة  هــذه 
يومــي 2 و 3 فيفــري الجــاري، لمناقشــة 
ــاون  ــة بالتع ــع المتعلق ــن المواضي ــة م جمل
ــة  ــة لمواجه ــدول االفريقي ــن ال المشــترك بي
مختلــف التحديــات األمنيــة والسياســية التــي 
ــب  ــى جان ــة، إل ــا األوضــاع الراهن تفرضه
تداعيــات جائحــة كورونــا علــى الوضــع 

والصحــي«. االقتصــادي 
ق ـ و
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يف لقائه بنظريته نجالء المنقوش

لعمامرة يجدد دعم الجزائر لليبيا

يشــارك اللــواء محفــوظ بــن مــداح قائــد القــوات البحريــة 
ــس أركان  ــنڨريحة رئي ــعيد ش ــق الس ــال للفري ــه ممث بصفت
ــاء  ــر رؤس ــغال مؤتم ــي أش ــعبي، ف ــي الش ــش الوطن الجي
ــاء األركان  ــع رؤس ــذي يجم ــة 2022، ال ــاع األفارق الدف
لجيــوش دول قــارة إفريقيــا والقيــادة العســكرية األمريكيــة 
فــي إفريقيــا »أفريكــوم« فــي الفتــرة الممتــدة مــن 01 
ــان  ــه بي ــاد ب ــري الجــاري حســبما أف ــى 04 فيف ــري إل فيف
هــذا  ان  البيــان  وأوضــح   . الوطنــي  الدفــاع  لــوزارة 
ــع  ــا و يرف ــة روم ــة اإليطالي ــه العاصم ــر  تحتضن المؤتم

شــعار »اســتثمار مشــترك لمســتقبل مشــترك »، ويهــدف 
ــة  ــات الراهن ــى التحدي ــوف عل ــى الوق ــه إل المشــاركون في
تبــادل  جانــب  إلــى  اإلفريقيــة،  القــارة  تواجههــا  التــي 
التهديــدات  مواجهــة  فــي  التنســيق  وتعزيــز  الخبــرات 
األمنيــة، واجتثــاث اإلرهــاب ومحاربــة الجريمــة العابــرة 
ــاور أخــرى  ــى مح ــة إل ــكالها، إضاف ــف أش ــدود بمختل للح
مترابطــة تتعلــق بالتحديــات المناخيــة وعالقتهــا بالفقــر 
ــف. ــرف والعن ــار التط ــة أخط ــذا مواجه ــة، وك والمجاع
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ممثال للفريق شنقريحة

اللواء محفوظ بن مداح يشارك في مؤتمر رؤساء الدفاع األفارقة 2022 بإيطاليا

القيــادي بحركــة فتــح عــزام األحمــد، أن رعايــة  أكــد 
الجزائــر للمصالحــة الفلســطينية تعتمــد أســلوبا مختلًفــا عــن 
كل الــدول األمــر الــذي يضمــن نجــاح المبــادرة الجزائريــة 

ــون. ــد تب ــد المجي ــس عب ــي يقودهــا الرئي الت
ــى أن  ــون فلســطين إل ــع تلفزي ــاء م ــي لق ــد ف ــار األحم وأش
ــل الفلســطينية كاًل  ــع الفصائ ــع م ــت أن تجتم ــر طلب الجزائ
ــة  ــداد ورق ــة إع ــة الجزائري ــتتولى الرئاس ــدة، وس ــى ح عل
ــن  ــر أنهــا ل ــاق عليهــا وأكــدت الجزائ ــع لالتف لدعــوة الجمي

ــاح. ــت النج ــك إال إذا ضمن ــى ذل ــدم عل تق
مــن جهــة أخــرى، قــدم وفــد حركــة الجهــاد اإلســالمي الــذي 
يــزور الجزائــر، رؤيتــه الســتعادة الوحــدة الوطنيــة وإنهــاء 

االنقســام الداخلــي الفلســطيني.
وحســب بيــان للحركــة، فــإن الوفــد برئاســة رئيــس الدائــرة 

السياســية فــي الجهــاد محمــد الهنــدي، أجــرى لقــاءات 
ــر. ــي الجزائ ــؤولين ف ــع المس ــة م معمق

ووفًقــا للبيــان، فــإن اللقــاءات جــرت فــي جــو أخــوي يتســم 
الوحــدة  اســتعادة  علــى  الكبيــر  والحــرص  بالمســؤولية 
بنــاء  إعــادة  أن  علــى  الجهــاد  وفــد  وأكــد  الفلســطينية 
منظمــة التحريــر كمرجعيــة وطنيــه لــكل أبنــاء الشــعب 
ــي  ــل الطبيع ــو المدخ ــتات ه ــن والش ــي الوط ــطيني ف الفلس
الســتعادة الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية، وذلــك بانتخــاب 
مجلــس وطنــي جديــد حيثمــا أمكــن االنتخــاب والتوافــق فــي 
ــيد  ــو س ــس ه ــون المجل ــا، ويك ــذر فيه ــي يتع ــق الت المناط
ــار  ــد االعتب ــة الكفاحــي، ويعي نفســه، ليســتعيد دور المنظم

ــي. ــا الوطن لميثاقه
ربيع م

القيادي بحركة فتح عزام األحمد يؤكد

مبادرة الجزائر في رعاية المصالحة الفلسطينية اعتمدت 
أسلوبا مغايرا لضمان نجاحها

محمــد  والمناجــم  الطاقــة  وزيــر  يشــارك 
أشــغال  فــي  األربعــاء,  اليــوم  عرقــاب, 
االجتمــاع الــوزاري الـــ 25 لــدول منظمــة 
أوبــك والــدول خــارج المنظمــة )أوبــك+(, 
والــذي ســينعقد عبــر تقنيــة التحاضــر المرئــي 
ــوزارة. ــان لل ــه بي ــاد ب ــبما أف ــد, حس ــن بع ع
ــوم  ــس الي ــي نف ــاب ف ــيد عرق ــارك الس وسيش
ــة المراقبــة  فــي أشــغال االجتمــاع ال37 للجن
ــر  ــة المشــتركة )جــي ام ام ســي( عب الوزاري
تقنيــة التحاضــر المرئــي عــن بعــد أيضــا, 

ــس المصــدر. ــب نف حس
ــي كان  ــد19-, الت ــور جائحــة كوفي ــذ ظه ومن
لهــا تأثيــر كبيــر علــى االقتصــاد العالمــي, 
النفــط  عــن  المســؤولون  الــوزراء  يجتمــع 
ــك+ كل شــهر لدراســة التطــورات  ــدول أوب ل
األخيــرة فــي ســوق النفــط الدوليــة وتقييــم 
ــاج  ــل اإلنت ــال اللتزامــات تعدي مســتوى االمتث
الخــاص بهــم. وعليــه, وبنــاء علــى توصيــات 
لجنــة المراقبــة الوزاريــة المشــتركة )جــي ام 
ام ســي( والتــي تعتبــر الجزائــر عضــوا فاعــال 
ــة  ــة العربي ــن المملك ــب كل م ــى جان ــا إل فيه
المتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  الســعودية 
ــا  ــت ونيجيري ــتان والكوي ــراق وكازاخس والع
وروســيا وفنزويــال, فــإن دول إعــالن التعــاون 
اإلجمالــي  مســتوى  زيــادة  فــي  ســيقررون 

ــا. ــن عدمه ــاج م لإلنت
ولفتــت الــوزارة فــي بيانهــا إلــى أن هــذان 
يتســم  ســياق  فــي  ســيعقدان  االجتماعــان 
بارتفــاع عــدد اإلصابــات بمتحــور أوميكرون, 
علــى  متزايــدة  وتوتــرات  شــديدة  وتقلبــات 

النفــط. أساســيات ســوق 
ق ـ و

يف مجاالت الصناعات التحويلية 
والغذائية، الميكانيك و النسيج

بحث آفاق التعاون 
والرشاكة الصناعية بني 

الجزائر و إيطاليا
 

الصناعــة، أحمــد زغــدار،  اســتقبل وزيــر 
ســفير  العاصمــة،  بالجزائــر  الثالثــاء  يــوم 
إيطاليــا بالجزائــر، جيوفانــي بولييــزي، حيــث 
ــاق التعــاون والشــراكة  ــع وآف بحــث معــه واق
الصناعيــة بيــن البلديــن، حســبما افــاد بــه بيــان 
للــوزارة. وأوضــح البيــان أن الطرفيــن تطرقــا 
إلــى »العالقــات الوطيدة واالســتراتيجية« بين 
ــى المســتوى السياســي  ــا عل ــر وإيطالي الجزائ
ــن  ــرزان »إرادة البلدي ــادي، مب ــذا االقتص وك
فــي تعزيــز وتكثيــف تعاونهمــا وشــراكتهما 
االقتصاديــة والصناعيــة مــن خــالل مشــاريع 

ــرة«. ــتثمارية مثم اس
وفــي هــذا الشــأن، دعــا الســيد زغــدار، حســب 
البيــان، المؤسســات اإليطاليــة المكونــة أساســا 
إلــى  ومتوســطة،  مؤسســات صغيــرة  مــن 
ــز تواجدهــا  ــر وتعزي ــي الجزائ »االســتثمار ف
شــراكات  عبــر  الجزائريــة  الســوق  فــي 
رابح-رابــح مــن خــالل تجســيد مشــاريع فــي 
مجــاالت الصناعــات التحويليــة والغذائيــة، 
الصناعــات الميكانيكيــة وصناعــات النســيج«.
ــفير  ــدى الس ــان، أب ــف البي ــه، يضي ــن جانب م
لمؤسســات  الكبيــر«  »االهتمــام  اإليطالــي 
الســيما  الجزائــر،  فــي  باالســتثمار  بــالده 
الميكانيكيــة،  الصناعــات  »مجــاالت  فــي 
المتجــددة  الطاقــات  التحويليــة،  الصناعــات 

والمناجــم«.

عرقاب يشارك اليوم 
يف االجتماع الوزاري 

الـ25 ألوبك+

زغدار يدعو لتعزيز االستثمارات الربتغالية بالجزائر
 

دعــا وزيــر الصناعــة, أحمــد زغــدار,  الثالثــاء, خــالل اســتقباله لســفير البرتغــال, لويــز دي البوكيركــي فيلوســو, الــى تعزيــز تواجــد االســتثمارات البرتغاليــة فــي الســوق الجزائريــة 
عبــر شــراكات رابح-رابــح, حســبما افــاد بــه بيــان للــوزارة. و خــالل هــذا اللقــاء الــذي جــرى بمقــر الــوزارة, بحــث الطرفــان واقــع العالقــات االقتصاديــة والصناعيــة و وآفــاق التعــاون 

والشــراكة الصناعيــة بيــن الجزائــر والبرتغــال, يضيــف نفــس المصــدر كمــا أكــد الجانبيــن إرادة كل مــن البلديــن لتعزيــز هــذه العالقــات وتكثيفهــا خاصــة فــي المجــال الصناعــي.
وفــي هــذا اإلطــار, أشــار الوزيــر زغــدار إلــى أهميــة خلــق المزيــد مــن المشــاريع االســتثمارية المربحــة بيــن البلديــن, داعيــا إلــى تعزيــز تواجــد االســتثمارات البرتغاليــة فــي الســوق 

الجزائريــة عبــر شــراكات رابح-رابــح خاصــة فــي المشــاريع المتعلقــة بصناعــة الجلــود والنســيج والصناعــات الغذائيــة, باإلضافــة إلــى صناعــة الفليــن  وفــق البيــان.
 و مــن جانبــه, قــدم الســفير البرتغالــي, لمحــة عــن بعــض الفــروع الصناعيــة التــي يمكــن أن تشــكل فــرص واعــدة للشــراكة, معبــرا عــن إرادة بلــده لتجســيد فــرص الشــراكة المتاحــة 

والمثمــرة للجانبيــن وفقــا لــذات البيــان.
ربيع م 
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الرحمان بن بوزيد،  الصحة، عبد  أعرب وزير 
الوبائية  الوضعية  الستقرار  »ارتياحه«  عن 
)كوفيد19-(،  كورونا  جائحة  أفرزتها  التي 
المدراء  قبل  من  المبذولة  المجهودات  مثمنا 
الوالئيين للصحة، حسب ما أفاد به يوم الثالثاء 

بيان لذات الوزارة.
و  تنسيقي  لقاء  خالل  الصحة  وزير  وأشاد 
تقييمي مع مدراء الصحة أول أمس، عبر تقنية 
»المجهودات  بـ  بعد،  عن  المرئي  التحاضر 
برنامج  وفق  العمل  و  هؤالء  قبل  من  المبذولة 

التوصيات  بتنفيذ مختلف  تنسيقي وكذا االلتزام 
تخصيص  رأسها  وعلى  الوزارة  أسدتها  التي 
على  بكوفيد19-  خاصة  مصالح  و  مستشفيات 
اإلبقاء  مع  الصحية  المؤسسات  كامل  مستوى 
األهمية  ذات  التخصصات  من  عدد  نشاط  على 
التوليد،  و  النساء  أمراض  غرار  على  القصوى 
اإلنعاش، الجراحة العامة، اإلستعجاالت و طب 
األدوية  جميع  توفير  إلى   باإلضافة  األطفال 
التخثر  مضادات  مقدمتها  في  بالوباء  الخاصة 

كبيرة«. بكميات 

لقاء  ال هذا  فرصة  بوزيد  بن  السيد  يفوت  م  ول
اإلصابات  إلى  لإلشارة  المصدر-  ذات  -حسب 
بفيروس  الصحة  مهنيي  وسط  المسجلة 
تماثلهم  في  أمله  عن  أعرب  حيث   ، كوفيد19- 
من  المسؤولية  بروح  تحليهم  فيهم  وحيا  للشفاء 

خالل مجابهة هذا الوباء منذ ظهوره.
تلقيح ضد الفيروس، أكد  وفيما يتعلق بأهمية ال
»الضرورة  على  القطاع  عن  األول  المسؤول 
الوسيلة  كونها  العملية  هذه  ترقية  و  للعودة 
التي  الواليات  داعيا  لمجابهته«،  الوحيدة 
مضاعفة  إلى  تلقيح  ال في  ضئيلة  نسبة  سجلت 

التوعية. و  التحسيس 
وحث، من جهة أخرى، مدراء الصحة على منح 
برامج  ضمن  األولوية  االستعجاالت  مصالح 
األهمية  إلى  بالنظر  المبرمجة  التهيئة  إعادة 
واجهة  وكونها  المصالح  هذه  بها  تحظى  التي 
الذي يجب  المستشفيات، معتبرا ذلك »التحدي 

رفعه و تحقيقه في القريب العاجل«.
تحسين  لصالح  بالمناسبة  الوزير  رافع  كما 
ذلك  و  جواريا  للمواطن  المقدمة  الخدمات 
الصحية  المنشآت  عدد  من  الرفع  خالل  من 
التخصصات  بمختلف  وتزويدها  الجوارية 
بهدف  للمواطن  بالنسبة  الكبيرة  األهمية  ذات 
المراكز  المؤسسات و  إلى  تنقل  ال تجنيبه مشقة 
االستشفائية لإلستفادة من الخدمات التي يمكن 
العمومية  المؤسسات  مستوى  على  ضمانها 

الجوارية. للصحة 
ق ـ و
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ثّمن المجهودات المبذولة من قبل المدراء الوالئيني

وزير الصحة مرتاح الستقرار 
الوضعية الوبائية بالجزائر

الريفية،  الفالحة والتنمية  أعلنت وزارة 
يوم الثالثاء، عن إطالق عملية إلحصاء 
المستغلة  غير  الفالحية  األراضي 
الشمالية،  الواليات  في  المهجورة  أو 

حسبما جاء في بيان للوزارة.
بيان أن »وزارة الفالحة  و أوضح ذات ال
عملية  أطلقت  قد  الريفية  والتنمية 

المستغلة  غير  األراضي  إلحصاء 
شمال  واليات  عبر  المهجورة  أو 
وإعطائها  استعادتها  بهدف  البالد، 
السارية،  القوانين  وفق  للمستثمرين، 
اإلنتاج  في  المساهمة  أجل  من  وذلك 
للبالد  الغذائي  األمن  وتعزيز  الوطني 
هذه  أن  ذاته  المصدر  أضاف  و   .«

األولى،  بالدرجة  ستخص  العملية 
العاصمة،  الجزائر  الوسط:  واليات 
وسيتم  وبومرداس  تيبازة  بليدة،  ال
التراب  كامل  عبر  اً  تدريجي تعميمها 
بيان إلى أنها  الوطني. كما أشار ذات ال
لجميع  حقيقي  جرد  بإجراء  ستسمح 
ومواقعها  المستغلة،  غير  المستثمرات 

السارية،  لقوانين  ل ا  ًق وف القرار  اتخاذ  و 
ال سيما القانونين 25-90 و10-03.

 18 في  المؤرخ   90-25 القانون  ينص 
نوفمبر 1990 على أن عدم االستغالل 
يشكل،  الفالحية  لألراضي  الفعلي 
ووظيفتها  االقتصادية  أهميتها  بسبب 
بينما  للحقوق«،  »انتهاكا  االجتماعية، 

المؤرخ   10/03 رقم  القانون  ينص 
عدم  أن  على   2010 أوت   15 في 
وتحويلها  الفالحية  األراضي  استغالل 
طرف  من  إخالال  يشكل  وجهتها  عن 
الوفاء  في  االمتياز  من  المستفيد 

ته«. لتزاما با
ق ـ و

بهدف استعادتها وإعطائها للمستثمرني

الرشوع يف إحصاء األرايض الفالحية غري المستغلة بواليات الشمال

إجراءات جديدة إلنجاح 
برنامج الري التكمييل

يف زراعة الحبوب

المواد  لتوفير  ليقظة  ل الوطني  المرصد  يرتقب 
الصيدالنية، هذا األسبوع، توزيع أكثر من ثالثة 
)03( ماليين ونصف علبة من »الباراسيتامول« 
و نصف مليون وحدة من »إينوكسابارين« وذلك 
األدوية  لتوفير  المتخذة  اإلجراءات  إطار  في 
المستعملة في البروتوكول العالجي لكوفيد19-.

وتم اإلعالن عن توزيع هذه الكميات من األدوية 
أمس  جرت  للمرصد،  استثنائية  جلسة  خالل 
بعد،  عن  المرئي  التحاضر  تقنية  عبر  االثنين، 
الدفاع  وزارت  عن  الممثلين  األعضاء  بمشاركة 
والضمان  والتشغيل  العمل  الصحة،  الوطني، 
االجتماعي و ممثلين عن الوكالة الوطنية لألمن 
الصحي وكذا الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية، 
مجمع صيدال،  و  العياديين  الخبراء  الى  إضافة 
عمادات  وكذلك  والموزعين،  المنتجين  جمعيات 

ونقابات الصيادلة واألطباء.
رضا  الدكتور  ترأسه  الذي  االجتماع  خصص  و 
ليقظة  ل الوطني  المرصد  رئيس  بلقاسمي، 
المواد الصيدالنية، لمتابعة توفر األدوية  لتوفير 
المستعملة في البروتوكول العالجي لكوفيد19-، 
بناء على تعليمة من وزير الصناعة الصيدالنية، 

يضيف نفس المصدر.
تسليم  تم  انه  المرصد  كشف  الصدد،  هذا  وفي 
22 مليون علبة من »الباراسيتامول«  أكثر من 

من  الممتدة  الفترة  في  التوزيع  مؤسسات  إلى 
ينايرالفارط،   27 غاية  إلى   2021 نوفمبر   1
المنتظر  من  علبة  مليون   03 إلى  باإلضافة 
توزيعها خالل األسبوع من 28 جانفي إلى 3 

فيفري 2022 )500 ملغ و 1غ(.
الدم  لتختر  المضاد  الدواء  يخص  فيما  أما 
تزيد  كمية  تسويق  تم  »إينوكسابارين«، 
 1 من  الفترة  بيع خالل  مليون وحدة   03 عن 
نوفمبر 2021 إلى 27 يناير 2022، مع ما 
توزيعها  ينتظر  500.000 وحدة  يقارب من 
بدواء  السوق  تزويد  بفضل  األسبوع،  هذا 

»بيوتيرا«  مختبرات  تنتجه  الذي  »ثيرانوكس« 
حيث من المتوقع تحرير 500.000 وحدة خالل 
شهر فيفري بالنسبة لهذا المنتج الجديد، يوضح 

ذات البيان.
عن  الكشف  فحوصات  توفر  وبخصوص 
باستيراد  السماح  تم  انه  المرصد  أفاد  الفيروس، 
4ر2 مليون وحدة باإلضافة إلى الكميات المنتجة 

يا. محل
و خالل هذا االجتماع، ذكر رئيس المرصد بجميع 
التدابير واإلجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة 
األدوية  لتوفير  اليقظة  إطار  في  الصيدالنية 
لكوفيد19-،  العالجي  البروتوكول  في  المدرجة 
إلى  أدت  التي  التفتيش  عمليات  تعزيز  سيما  ال 

تحرير كميات أدوية مخزنة جد معتبرة، باإلضافة 
إلى تسليط بعض العقوبات )اإلنذارات واإلخطار 

باإلغالق( الصادرة في حق المخالفين.
المرصد مشاركة »وتعبئة جميع  كما حيا رئيس 
الفاعلين في مسار األدوية من خالل احترام تدابير 
التسخير، والذين ساهموا في إتاحة أفضل للمواد 

التي تدخل ضمن بروتوكول عالج كوفيد19-«.
االجتماع  هذا  خالل  التطرق  تم  آخر،  جانب  من 
في  صرفها  يتم  التي  األدوية  إتاحة  دراسة  إلى 
الصيدليات، السيما األنسولين، والتي تم تحرير 
ينتظر  بها، كما  الخاصة  برامج االستيراد  جميع 
منها  وحدة   300.000 من  أكثر  توزيع  يتم  أن 

بيان. بداية من اليوم، وفق لذات ال
ق ـ و

نحو توزيع عدة ماليين من وحدات األدوية المستعملة 
في عالج كورونا

جديدة  إجراءات  الريفية  والتنمية  الفالحة  وزارة  اتخذت 
الحبوب  لحملة  المقرر  التكميلي  الري  برنامج  إلنجاح 
الجارية، حسبما أوضحت الوزارة في بيان لها يوم الثالثاء.

الحبوب   زرع  موسم  تأطير  إطار  »في  بيان:  ال في  جاء  و 
2021 - 2022  ، وال سيما برنامج الري التكميلي، اتخذت 
لضمان  جديدة  إجراءات  الريفية  والتنمية  الفالحة  وزارة 
سيتم  التي  البعثات  خالل  من  وذلك  العملية،  هذه  نجاح 
اجراؤها اعتبارا من 1 فيفري 2022، من قبل لجان مكونة 
على  للوزارة  تابعة  ال تقنية  ال والمعاهد  القطاع  اطارات  من 

ـ 35 المعنية«. مستوى الواليات ال
وستقوم البعثات بمراقبة قطع األراضي، بعد تحديد الموقع 
الري  ببرنامج  المعنية  الحبوب  لمساحات  بدقة  الجغرافي 
جميع  مع  بانتظام  اجتماعات  تنظيم  سيتم  كما  التكميلي. 
األطراف الفاعلة في الواليات المعنية بهذا البرنامج من أجل 
أساس  على  األمر،  استلزم  إذا  آنيا،  التكميلي  الري  إطالق 

النشريات االنذارية.
تخصص  وجوارية  تحسيسية  بنشاطات  قيام  ال سيتم  كما 
إليه  دعت  الذي  للحبوب،  التكميلي  الري  استخدام  ألهمية 
السلطات العمومية لتعويض نقص تساقط األمطار وزيادة 

المردودية.
على  الحبوب  مزارعي  تشجيع  أجل  ومن  أخرى،  جهة  من 
االنضمام إلى هذا البرنامج، أنشأت وزارة الفالحة والتنمية 
يضيف  الري،  معدات  القتناء  ومرافقة  دعم  جهاز  الريفية 

بيان. ذات ال
ق ـ و

سونلغاز تستحدث مديريات 
جهوية يف الواليات الجديدة

أعلن مجمع سونلغاز في بيان له يوم الثالثاء عن استحداث 
مستوى  على  للتوزيع  مديريات  و10  مديريتين جهويتين 

الواليات الجديدة.
ترأسه  العامة,  المديرية  بمقر  اجتماع,  خالل  ذلك  وجاء 
من  كل  مراد عجال, حضره  للمجمع  العام  المدير  الرئيس 
اإلطارات  من  وعدد  التوزيع,  لشركة  الجديد  العام  المدير 

المسيرة للمجمع.
لتقسيم اإلداري الجديد الذي أقرته  ويأتي هذا القرار, تبعا ل
يا في البالد, والذي تضمن ترقية عشر مناطق  السلطات العل

إدارية في الجنوب إلى واليات.
في  التامة  باالستقاللية  الجديدة  المديريات  وستتمتع 
بية احتياجات  التسيير, ضمن مبدأ المركزية القرار, قصد تل
من  أكثر  والتقرب  الواليات,  هذه  لسكان  المحلية  التنمية 

بيان. زبائن الشركة, يضيف ال
العام على مراسيم  المدير  الرئيس  أشرف  أخرى,  من جهة 
سونلغاز  لمجمع  المسيرة  اإلطارات  من  عدد  تنصيب 
العام  األمين  من  كل  بحضور  له,  تابعة  ال والشركات 
لفيدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية. ل

مديريات  من  عددا  الجديدة  والتحويالت  التعينات  ومست 
القابضة,  بالشركة  المركزية  المديريات  وكذا  النشاطات 
العامين  المدراء  الرؤساء  من  عدد  تنصيب  عن  فضال 

تابعة للمجمع. للشركات ال
وخالل مراسم التنصيب, أكد السيد عجال أن »هذه التعيينات 
إدارة  مجلس  اجتماع  قرارات  من  انبثقت  التي  الجديدة 
تنتهجها  جديدة  ديناميكية  بعث  إطار  في  تندرج  المجمع 
سونلغاز, من خالل منح الفرصة لكل اإلطارات والكفاءات 
وكذا إلعطاء  بالمجمع,  المسؤولية  مناصب  لتولي  الشابة, 
السلطات  لتوجيهات  تنفيذا  الشركة,  وتطوير  جديد,  نفس 

يا للبالد«, حسب نفس المصدر. العل
ق ـ و
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الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية  تسجل عجزا بـ 15.9 مليار دينار

25 إلى 30 % من المسافرين يتنقلون  عبر 
القطارات دون  اقتناء التذاكر

n قــال المدير المركزي بالشــركة 
الوطنية للنقل للســكك الحديدية جمال 
شعالل، إن مداخيل الشركة تمثل 18 
مليار دينار، في حين أن نفقاتها تمثل 
33.9 مليار دينــار بما فيها  األجور 
، وصيانة الســكة و العتــاد، ما يعني 
تســجيل عجــز يقــدر ب15.9 مليار 
دينار ســنويا و هذا ما يشــكل إشكاال 
كبيرا للشركة حســبه، وأشار إلى أن 
الشــركة تنقل يوميا نحــو 140 ألف 
مسافر، و يصل عدد المسافرين عبر 
القطارات سويا و في الظروف العادية 
نحو 50 مليون مســافر، وأشــار إلى 
أن25 إلــى 30 % مــن المســافرين 

يتنقلون دون  اقتناء التذاكر. 
و أوضح شــعالل، أمس، في تصريح 
للقنــاة تلفزيونية خاصة،  أن الشــركة 
الوطنية للســكك الحديديــة تنقل يوميا 
نحو 140 ألف مســافر، و في الســنة 
نحو 50 مليون مســافر في الظروف 
العاديــة أغلبهم طلبــة و عمال ، وأكد 
أنــه و لهذا فــإن أي إضــراب لحركة 

القطارات ســوف يــؤذي إلى تأثيرات 
كبرى على المسار اليومي للمواطنين 

و للمؤسسات.  
الماليــة  الوضعيــة  بخصــوص  و 
للشــركة،  فقال شــعالل أنهــا تعرف 
ومنذ ســنوات خلال كبيــرا و ازدادت 
تعقيدا مع الوضعية الوبائية خصوصا 
في الســنة األولى من الوباء أين فقدت 
الشــركة نحو 30 مليون مســافر ، ما 
جعــل الشــركة تتكبــد خســائر بقيمة 

18.3 مليار دينار . 
  وأوضح أن للشــركة   ثالثة مصادر 
أساســية لمداخيلها، المصدر األول و 
هــي مداخيل اإلنتــاج الناجمة عن نقل 
المســافرين و البضائــع، و تمثل 4.3 
مليــار دينــار فــي الســنة، والمصدر 
الثانــي  عبــارة عن منحة مــن الدولة 
مقابل صيانة المنشات القاعدية، حيث 
تحصــل بموجبها الشــركة على مبلغ 
مالي يقدر ب 3مليار دينار، وأكد  أن 
المنشــات القاعدية للسكك الحديدة هي 
ملك للدولة و مقابل الصيانة لحســاب 
الدولة تمنح  هذه األخيرة للشركة هذه 

المنحة السنوية. 

و المصــدر الثالــث لمداخيل الشــركة 
تتمثــل فــي الفــارق فــي التســعيرة،  
حيث قال المســؤول ذاته أن التسعيرة 
المطبقة محددة من قبل الدولة،  نتيجة 
لتبعــات الخدمــة العموميــة، فالدولــة 
هدفهــا تقديم خدمة نقل عبر القطارات 
للمواطــن بأســعار منخفضة،  ألنه لو 
تــم تطبيق التســعيرة الحقيقية ســوف 
تكون مرتفعة، و أضاف انه الشــركة 
تحصلــت مــن خــالل هذا لفــارق في 
التســعيرة علــى 9.7 مليــار دينــار 
عوضــا عــن 14 مليار دينار حســب 

العقد الذي يربط الشركة بالدولة. 
و قــال شــعالل إن مداخيــل الشــركة 
بصفة عامــة تقدر ب18  مليار دينار 
في الســنة، و المصاريف  أي النفقات 
تصل إلــى  33.9 مليار دينار  وهي 
تضم جميع النفقــات بما فيها  األجور 
، وصيانــة الســكة و العتــاد، ما يعني 
تســجيل عجــز يقــدر ب15.9 مليار 
دينار ســنويا و هذا ما يشــكل إشــكاال 
كبيرا للشــركة حســب المتحدث الذي 
أشــار إلــى أن أجور العمــال تقدر ب 
22.3 مليار دوالر إذ توظف الشركة  

16 ألف عامل بمختلف التخصصات 
و أكد المتحدث ذاته أن الشــركة تتفهم 
المشــاكل الماليــة التــي كانــت تعاني 
منها الخزينة العمومية بسبب الجائحة 
مــا أدى إلــى تذبذب في صــب منحة 
الصيانــة، هذه األخيــرة-أي الصيانة- 
تتطلــب موارد مالية كبيرة وبشــرية، 
وأكــد أن  صيانة خط الســكك الحديدة 
ضــروري لغاية لضمــان تقديم خدمة 
النقل عبر القطارات دون تذبذبات، و 
أشار إلى وجود 4 آالف كيلومتر  خط 

سكة حديدية قيد االسغالل . 
من جانب آخر، قال شعالل إن الشركة 
قدمت الملفات الضرورية لوزير النقل 
عيســى بــكاي قصد تطوير الشــركة، 
وأكــد أن هناك تجــاوب كبير من قبل 
الوزيــر، و ســيكون هنــاك انفــراج 
قريب، وأشــار إلى وجود إستراتيجية 
تطوير الشــركة، حيث أكــد أن هناك 
مشاريع لتهيئة بعض الخطوط القديمة 
و تــم الحصــول حاليــا علــى تمويل 
مشروعين من قبل الدولة و ربما سيتم 
الذهاب نحو تمويل 9 مشاريع أخرى، 
و أشــار إلى أنه تسجل سنويا حوادث 
بســبب اهتراء الســكك الحديدية، وتم 
تســجيل 24 يــوم توقــف عــن العمل 
جراء الحــوادث الناجمة عــن اهتراء 

الخطوط. 
مــن جانب آخر، تطرق المتحدث ذاته 
إلــى مشــكلة  تهرب المســافرين عبر 
القطــارات من دفع ثمــن التذاكر، أي 
أنهم يتنقلون دون تذاكر، و أشــار في 
هــذا الصدد إلــى أن 25 إلى 30 % 
مــن المســافرين يتنقلــون دون  اقتناء 

التذاكر.  
و بخصوص حوادث رشق القطارات 
بالحجارة، فقال شــعالل أنه تم تسجيل 
أكثر من 212 حاد.ث رشق بالحجارة 

للقطارات في 2021 . 

n  دعــت المديريــة العامــة 
للحماية المدنية  الثالثاء في بيان 
لها, المواطنين الى اتباع التدابير 
لتجنــب  الوقائيــة  واإلجــراءات 
وحــوادث  المنزليــة  الحــوادث 
بالتقلبــات  المرتبطــة  المــرور 
الجويــة الناجمــة عــن الريــاح, 
وذلــك بعد صدور نشــرية خاصة 
تفيد بهبوب رياح قوية بالمناطق 

الشرقية للبالد.
 ودعــا المصدر ذاته الى ضرورة 
ترتيــب وتثبيت األثاث الحســاس 
القابل لالنكسار بفعل الرياح وكذا 
االســتعانة بوســائل إنارة اضافية 
للنجــدة ال تتطلب التيار الكهربائي 
وحمايــة  اليــدوي,  كالمصبــاح 
العناصر المــزودة بالزجاج وذلك 
بغلــق النوافذ والســتائر واالبتعاد 

عن النوافذ.
 كمــا أوصــت المديريــة بوضــع 
الســيارات والحيوانــات والعتــاد 
والمرائــب  بالمالجــئ  الهــام 

وكــذا عــدم االقتراب مــن البحر 
خاصة بالمناطــق الصخرية وكذا 
البحيــرات والمجمعــات المائيــة, 
وبالنســبة لقطــاع البنــاء, دعــت 
المديريــة الــى حمايــة الرافعات 
الصحيحــة  بالطريقــة  بوضعهــا 
شــدة  مــن  ســقوطها  لتجنــب 
الرياح,مع اتباع النشــرات الجوية 
وحالة الطرقات عنــد التنقل وكذا 
تفادي المناطــق واألماكن الغابية, 
الى جانب تخفيض سرعة السيارة 
وإعالم األهل واألقارب عن موعد 
االنطــالق وكــذا مــكان الوصول 
ذكرت المديرية ان النشرة الجوية 
للديــوان الوطني لألرصاد الجوية 
تفيــد بهبــوب ريــاح قويــة علــى 
المناطق الســاحلية الشرقية تتعدى 
فــي بعض االحيان ســرعتها 80 
كلم / ساعة وكذا المناطق الشرقية 
الداخليــة بســرعة تفوق 90 كلم / 

الساعة في بعض المناطق.
                                 ربيع م

لتجنب حوادث المرور والمزنلية المرتبطة بموجة الرياح القوية

الحماية المدنية تدعو المواطنني 
إىل التحيل بالحيطة والحذر

الجزائر:سناء-م 

الجمهوريــة  وكيــل  التمــس   n
لدى محكمة ســيدي أمحمد الثالثاء, 
20 ســنة حبســا نافذا في حق وزير 
الطاقة األســبق شكيب خليل في أول 
محاكمة لــه متعلقة بالفســاد وتبديد 
المــال العــام حيــن كان علــى رأس 
القطــاع. كما التمــس في حق المتهم 
غرامــة بقيمة 2 مليون دج مع تأييد 
األمر بالقبــض الدولي عليه الصادر 
في ســبتمبر 2019 , باإلضافة إلى 
مصــادرة ممتلكاته العقارية المنقولة 
وأرصدته البنكيــة هو وأفراد عائلته 
أمــا الرئيــس المديــر العام الســابق 
لمجمع ســوناطراك, محمــد مزيان, 
ونائبــه, عبــد الحفيظ فيغولــي, فقد 
التمس ممثل الحــق العام في حقهما 
عقوبــة 10 ســنوات حبســا نافــذا 

ومليون دج غرامة مالية.
 كما نطق بأربع ســنوات حبســا نافذا 
ونفــس الغرامة الماليــة في حق مدير 
الشــؤون القانونية لمجمع سوناطراك 
عبــاس بومديــن وتوبع هــؤالء بجنح 
تبديد أموال عمومية, ســوء اســتغالل 
الوظيفــة وابــرام صفقــات عموميــة 
مخالفة للتنظيم الساري المفعول سيما 
خالل ابــرام صفقــة النجــاز مركب 
للغاز المســال بمنطقة ارزيو بوهران 
سنة 2008 حيث منح الصفقة للمجمع 

اإليطالي »سايبام« واقصاء, بأمر من 
الوزير األســبق شكيب خليل, الشركة 
اإلماراتيــة التي قدمــت وقتها عرضا 
أحســن. وبالنســبة للمتهمين جيلبرتو 
بوالطــو وماســيمو ســتيل, الممثلين 
عن المجمــع اإليطالي, فقد التمس في 
حقهما 10 سنوات حبسا نافذا ومليون 
وكيــل  والتمــس  ماليــة  دج غرامــة 
الجمهورية عقوبة 3 ســنوات حبســا 
نافذا و200 ألف دج غرامة مالية في 
حق المتهميــن اآلخرين وهم اطارات 
بالجمارك ووكالء عبور مع مصادرة 

كل امالكهم العقارية والبنكية.
والتمس في حق األشــخاص المعنوية 
دفــع غرامــة ماليــة قيمتها تســاوي 
ضعــف قيمــة الفواتيــر المضخمــة 
المحــددة بموجــب الخبــرة المنجــزة 

والتي تتجاوز 9 ماليين دوالر.
الخزينــة  ممثــل  كان  لإلشــارة، 
أمــس,  أول  قــد طالــب  العموميــة, 
بتعويض الشركات المتابعة في قضية 
وزيــر الطاقة االســبق شــكيب خليل 
بمبلغ مالي قدره أكثر من 127 مليار 

دج.
كمــا طالب ممثل الخزينــة العمومية, 
عقب االســتماع إلى أقــوال المتهمين 
ال40 فــي القضيــة التــي افتتحــت 
جلســاتها بمحكمــة القطــب الجزائي 

المالــي واالقتصــادي لــدى محكمــة 
ســيدي أمحمــد بالجزائــر العاصمة, 
بتعويض المتهمين ال40 بمليون دج 

لكل واحد منهم.
و تقــدم ممثلــو الطــرف المدنــي من 
جهتهــم بطلبــات مكتوبــة الــى هيئة 
المحكمــة للمطالبــة بتعويــض إدارة 
الجمارك بمبلغ  1000 مليار ســنتيم 
عــن الضرر الذي لحــق بها فيما أكد 
ممثــل الطــرف المدني الذي تأســس 
عــن مجمــع ســوناطراك أن ما لحق 
المجمع من أضرار »جسيمة« تمس 
بمصداقيتها وســمعتها »كان بســبب 
تالعــب مــن كان مســؤوال عليها«, 
مضيفــا أن اتفاقيــة الصلــح التــي تم 
ابرامهمــا مع شــركة ســايبام » تتيح 
لنا التمــاس حفظ الحقــوق في قضية 

التعويضات«.
وكانــت المحكمة قد انتهــت قبل ذلك 
من االســتماع إلى تصريحات ممثلين 
عن المجمــع اإليطالــي المتورط في 
هــذه القضية التــي تتابع فيهــا أيضا 
عــدة مؤسســات أجنبيــة ناشــطة في 
قطاع الطاقة فــي الجزائر إلى جانب 
ســوناطراك  مجمــع  مــن  إطــارات 
ومديرية الجمــارك, حيث نفى جميع 

المتهمين ما نسب إليهم من تهم.
                                         ربيع م

يف قضية الفساد المتعلقة بسوناطراك 

التماس 20 سنة سجنا لوزير الطاقة السابق شكيب خليل



)فرع  اإلنسان  لحقوق  المغربية  الجمعية  كشفت 
الناظور( عن »األوضاع الالانسانية« التي يعيشها 
وسط  بالمدينة  الشرعيين  غير  المهاجرين  مئات 
اإلجهاز  استمرار  من  محذرة  الحكومة،  المباالة 
والكرامة  البدنية  والسالمة  الحياة  في  حقهم  على 
اإلنسانية. وذكر الموقع االخباري »لكم« : »على 
إثر وفاة أم وثالثة أطفال من أصل نيجيري احتراقا 
بغابة »كوروكو« في الناظور، وجه فرع الجمعية 
المغربية لحقوق اإلنسان بالمدينة رسالة مفتوحة إلى 
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالبه من خاللها 
بالتدخل العاجل لوقف االنتهاكات التي يتعرض لها 

المهاجرون غير الشرعيين بالمدينة«.
االنتهاكات  إلى  الرسالة،  في  الجمعية  ونبهت 
الصارخة لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وما 
يترتب عن ذلك من ضياع أبسط حقوقهم األساسية.
وأكدت الجمعية الحقوقية أن« أوضاع المهاجرين 
ال  الناظور  إقليم  بغابات  الصحراء  جنوب  من 
األوضاع  خطورة  من  تحذيرها  مجددة  إنسانية«، 
سنوات،  عدة  منذ  المهاجرين  مئات  يعيشها  التي 
الحق  من  حرمانهم  في  السلطات  »تمادي  بسبب 
في السكن، ووضع شتى العراقيل التي تحول دون 

كرائهم مساكن باإلقليم«.
نداءات  أنها سبق وأن أصدرت  الجمعية  وأشارت 
أي  تلق  أن  دون  لكن  الموضوع،  حول  وبالغات 
استجابة، في الوقت الذي تزداد فيه معاناة هذه الفئة، 
والسالمة  الحياة  في  حقهم  على  اإلجهاز  ويزداد 

البدنية والكرامة اإلنسانية.
قد  كوروكو  غابة  ان  الى  »لكم«  موقع  وأشار 
»وفاة  فاجعة  وقع  على  الماضي  األسبوع  عاشت 
كان  بالستيكي  مأوى  داخل  احتراقا  أطفال  ثالثة 
يأويهم بالغابة، قبل أن تلحق بهم أمهم أياما بعد ذلك 

متأثرة بحروقها، وهو ما خلف استنكارا حقوقيا.
ق ـ د

النيابة العامة تطالب بإنزال 
العقوبة القصوى بحق الصحفي 

سليمان الريسوين
 

المحلية  الحقوقية  المنظمات  أصوات  تتعالى  فيما 
والدولية الداعية إلى اإلفراج عن الصحفي المغربي 
المغربية،  العامة  النيابة  طلبت  الريسوني،  سليمان 
محكمة  أمام   , االثنين  محاكمته  جلسة  خالل 
العقوبة  ب«إنزال  البيضاء،   الدار  في  االستئناف 

القصوى بحقه وهي السجن عشر سنوات«.
 , العامة  النيابة  طلب  المحكمة  سايرت  حال  وفي 
التي  تلك  ضعف  الريسوني  ضد  العقوبة  فستكون 
أدانته  قد  كانت  ابتدائية  محكمة  بحقه  أصدرتها 
بتهمة »التحرش الجنسي«. لإلشارة أجلت محكمة 
محاكمة  أمس  البيضاء،  الدار  في  االستئناف 
الريسوني إلى 7 من شهر فيفري الجاري. بالمقابل 
إلغاء  ملتمسا  موكله،  ببراءة  الريسوني  دفاع  رافع 
 , حدود«  بال  »مراسلون  منظمة  وجددت  إدانته. 
عبر سلسلة من التغريدات على »تويتر« استنكارها 
ودعوتها  الريسوني،  الموجهة ضد  االتهام  لالئحة 

للسلطات إلطالق سراحه فورا.
واستغربت »مراسلون بال حدود« كيف أن النيابة 
عشر  إلى  الريسوني  عقوبة  رفع  طلبت  العامة 
أدين  التي  النافذ عوض خمسة  سنوات من السجن 
خاض  الريسوني  بأن  التذكير  مجددة  ابتدائيا،  بها 
عرض  مما  يوما   122 لمدة  الطعام  عن  إضرابا 
شهر  في  الريسوني  واعتقل  جسيم.  لخطر  صحته 
ماي من سنة 2020، وبقي قيد االعتقال االحتياطي 
لمدة سنة كاملة دون محاكمة، بعد أن وجهت له تهم 
جنسية، وهو ما دفعه لخوض إضراب مطول عن 

الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة.
افتتاحياته  عاما(،   49( الريسوني  على  ويعرف 
أنه  يؤكد  فتئ  ما  وهو  المغربية  للسلطات  المنتقدة 
من  العديد  طالبت  فيما  آرائه«،  »بسبب  يحاكم 
بإطالق  والدولية  المحلية  الحقوقية  المنظمات 

سراحه وتمكينه من محاكمة عادلة.
»أخبار  صحيفة  تحرير  رئيس  الريسوني،  وكان 
اليوم« المتوقفة عن الصدور، غاب عن جل جلسات 

محاكمته أمام المحكمة االبتدائية العام الماضي.
ق ـ د

األربعاء 02 فيفري 2022 م6
الموافق لـ 30 جمادى الثانية 1443 هـ  الحدث المغاربي

تفويض  بموجبه  مدد  قرارا  الدولي  األمن  مجلس  أصدر 
بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثالثة أشهر وحتى 

يوم 30 أبريل المقبل.
 وتم التوصل إلى هذا القرار بمبادرة من بريطانيا بعدما 
هذه  حول  المتحدة  والواليات  روسيا  بين  الخالف  حال 
عمل  أطول  لفترة  يمدد  نص  على  االتفاق  دون  المسألة 

لمصادر  وفقا  البلدين،  بين  الخالف  وتمحور  البعثة.  هذه 
دبلوماسية، على اشتراط موسكو أن يعين المجلس سريعا 
ليبيا بينما تمسكت واشنطن ببقاء  مبعوثا أمميا جديدا إلى 

األمريكية ستيفاني وليامز على رأس هذه البعثة باإلنابة.
و شدد مجلس األمن في نص القرار على أن »بعثة األمم 
المتحدة للدعم في ليبيا ينبغي أن يقودها مبعوث خاص«، 

وأقر بمسؤولية األمين العام عن تعيين هذا المبعوث.
رئاسة  من  فجأة  استقال  كوبيش  يان  السلوفاكي  وكان   
تشغل  كوبيش،  استقالة  ومنذ  الماضي،  نوفمبر  في  البعثة 

األمريكية ستيفاني وليامز منصبه باإلنابة.
نواب يسعون لتعيين رئيس وزراء

 جديد بدال عن الدبيبة
بخطط  الليبي  البرلمان  في  نواب  تقدم  أخرى،  جهة  من 
لتشكيل حكومة انتقالية جديدة بعد أكثر من شهر من إخفاق 

البالد في إجراء أول انتخابات رئاسية.
وقال المتحدث باسم البرلمان عبد هللا بلحيق، إن المرشحين 

قد يقدمون ملفات الترشح لمنصب رئيس الوزراء.
وأوضح أن مجلس النواب سيجتمع األسبوع المقبل إلجراء 
جديد  وزراء  رئيس  وتعيين  المرشحين  بشأن  مداوالت 

لقيادة الحكومة االنتقالية.
عقب جلسة برلمانية عقدت اإلثنين في مدينة طبرق شرقي 
البالد، قال بلحيق إنه سيتم تعيين رئيس وزراء جديد بعد 
مشاورات مع المجلس األعلى للدولة وهو هيئة استشارية 

مقرها العاصمة طرابلس.
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الحالية إال أن الدبيبة 
إجراء  لحين  السلطة  في  ستبقى  حكومته  إن  مرارا  قال 
بناء  االقتراع  إجراء  إلى  دعا  كما  حقيقية«.  »انتخابات 

على الدستور الذي صيغ مؤخرا.
وتأتي جهود استبدال رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، 
نتيجة  الماضي،  العام  من  فيفري  في  منصبه  تولى  الذي 
فشل ليبيا في إجراء أول انتخابات رئاسية في عهده، وهي 
التي كان من المقرر إجراؤها في 24 من الشهر الماضي.
 ق ـ د

مجلس األمن يمدد عمل بعثة األمم 
المتحدة في ليبيا لمدة ثالثة أشهر

أعلنت وزارة الطاقة التونسية في وقت متأخر من االثنين 
زيادة أسعار الوقود للمرة الرابعة في 12 شهرا في مسعى 

لكبح عجز ميزانيتها.
وقالت الوزارة في بيانها: »تعلم وزارتا الصناعة والمناجم 
والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات أنه في إطار برنامج 
ميزانية  ضمن  المعتمد  البترولية  المواد  أسعار  تعديل 
 2022 فيفري   1 من  ابتداء  سيتم   ،2022 لسنة  الدولة 
البيع  أسعار  في  تعديل جزئي  إجراء  الساعة صفر  على 

للعموم لبعض المواد البترولية.
الرصاص  من  الخالي  الرفيع  البنزين  سعر  بأن  وأفادت 

سيصبح 2.155 )0.7 دوالر( مليم اللتر )أي بزيادة 60 
مليما في اللتر الواحد(.

وقالت إن الغازوال بدون كبريت سيصبح سعره 1.860 
مليم اللتر )0.6 دوالر( )أي بزيادة 55 مليما عن السعر 

القديم(.
أما الغازوال العادي فقد أصبح سعره 1.655 مليم اللتر 

)أي بزيادة 50 مليما في اللتر(.
الغاز  قوارير  يشمل  ال  األسعار  في  التعديل  أن  وذكرت 

المسال المنزلي وبترول اإلنارة.
وأشارت إلى أن السعر العالمي للنفط الخام بلغ مستويات 

دوالرا   90 عتبة  بتجاوزه  األخيرة  الفترة  خالل  قياسية 
للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات.

في  واحد  بدوالر  زيادة  كل  أن  السياق  في  وأوضحت 
لمنظومة  إضافية  تمويل  حاجيات  عنها  يترتب  البرميل 
في  دينار  مليون   140 بـ  والغاز  والكهرباء  المحروقات 

السنة.
يبقى  األسعار،  في  التعديل  هذا  من  وبالرغم  أنه  وأكدت 
مرتفعا  البترولية  المواد  لمختلف  بالنسبة  الدعم  مستوى 

بالنظر للمستوى الحالي لألسعار العالمية.
ق ـ د

انتهاكات "صارخة" 
لحقوق المهاجرني وطالبي 

اللجوء داخل المملكة

بأن »منطقة  الرقمية«  موقع »تونس  أفاد 
شهدت  مدنين،  بوالية  مخلوف«  »سيدي 
أحد  وفاة  بعد  واحتجاجات،  احتقان  حالة 
للحرس  تابعة  سيارة  صدمته  الجهة  أبناء 
»األمن  فإن  الموقع،  وبحسب  الوطني«. 
لتفريق  للدموع  المسيل  الغاز  استخدم 
المركز  أمام  تجمعوا  الذين  المحتجين 
يتم  لم  فيما  الوطني،  للحرس  النموذجي 

تسجيل أي أضرار أو توقيفات«.
الناطق  عن  الرقمية«  »تونس  ونقلت 

بمدنين،  االبتدائية  المحكمة  باسم  الرسمي 
»النيابة  إن  قوله  المبسوط،  عرفات 
العمومية أذنت بفتح محضر من أجل القتل 
الحادث«،  اثر  الخطأ  وجه  على  والجرح 
دراجة  يقود  كان  »المتوفي  أن  موضحا 
مروره  وتزامن  أضواء  دون  نارية 
بطريق سيارة تحت االشغال بعودة سيارة 
الحرس الوطني من مهمة عمل ليصطدما 
ببعضهما البعض ما أسفر عنه وفاة سائق 
المكان وانقالب سيارة  الدراجة على عين 

الحرس الوطني وسقوطها في حفرة عميقة 
للسائق  بدنية  نتج عنه أضرار  »هافوف« 

وتضرر كامل للسيارة«.
وأوضح الموقع أن »شهود عيان كانوا قد 
الوطني  الحرس  أعوان  فرار  عن  تحدثوا 
من مكان الحادث«، فيما أشارت »تونس 
الرقمية« إلى »إمكانية استنتاجهم ذلك على 
في  الوطني  الحرس  سيارة  سقوط  اعتبار 
حفرة عميقة وعدم تفطنهم لذلك خاصة وأن 

الحادث جد في الليل«.

احتجاجات يف تونس على خلفية مصرع مواطن صدمته
سيارة تابعة للحرس الوطني

زيادة جديدة يف أسعار الوقود للمرة الرابعة يف 12 شهرا

الخارجية االيرانية :

تدخالت المغرب العسكرية واالستخباراتية يف بعض الدول تسببت يف الكثري 
من التوتر بالمنطقة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية االيرانية , سعيد خطيب زادة , أن  العنف الذي يمارسه النظام المغربي وتدخالته العسكرية واالستخباراتية في بعض الدول , تسببت في الكثير 
من التوتر بالمنطقة , وفق ما ذكرت وكالة االنباء االيرانية »ارنا«. جاء ذلك في تصريحات صحفية للمسؤول االيراني امس االثنين بطهران في رده على اتهامات وزير الخارجية 
المغربي ناصر بوريطة لبالده ب«محاولة نشر المذهب الشيعي في غرب إفريقيا » مؤكدا زيف هذه االدعاءات. ونقلت »ارنا« عن خطيب زادة قوله : »هذه ليست المرة األولى 
التي يدلي فيها وزير الخارجية المغربي بهذه التصريحات التي ال أساس لها من الصحة لطالما حاولنا تجاهل هذه التصريحات احتراما للمسلمين في المغرب«. واضاف »لكن وزير 
الخارجية المغربي نفسه يعرف أکثر من أي شخص آخر أن اجراءات هذا البلد في مجال ممارسة العنف والتدخالت العسكرية واالستخباراتية في بعض الدول األخرى ، لقد تسبب 
في الكثير من التوتر بالمنطقة«. وتابع خطيب زاده: يجب على المسؤولين بالمغرب »العودة إلى أحضان شعوبهم وأن يتحملوا مسؤولياتهم في المجتمع اإلسالمي بدال من االدالء 

بمثل هذه التصريحات«. وكان بوريطة ادلى بتصريحاته , أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية بمجلس النواب المغربي.
ق ـ د



 2022 في عام  الذهب  يشهد  أن  المتوقع  من 
العام  شهدها  التي  لتلك  مماثلة  ديناميكيات 
أداءه  المتنافسة  القوى  تدعم  حيث  الماضي، 

. تُقلصه و
وعلى المدى القريب، من المرجح أن يتفاعل 
والتي  الحقيقية،  المعدالت  مع  الذهب  سعر 
بها  تقوم  التي  للسرعة  ستستجيب  بدورها 
السياسات  بتشديد  العالمية  المركزية  البنوك 
التضخم. على  السيطرة  في  وفاعليتها  النقدية 
الذهب  مجلس  نشره  تقرير  في  ذلك  جاء 
العالمي، في شهر جانفي الماضي الحتياطيات 
الذهب، حيث  من  العالم  في  المركزية  البنوك 
بلغت  االحتياطيات  أن  البيانات  أظهرت 

المعدن. من  35571.3 طن 
االحتياطيات  إجمالي  زاد  فقد  للبيانات  ووفقا 
 2022 تقرير شهر جانفي  11 طنا في  بنحو 

.2021 ديسمبر  بشهر  مقارنة 
آمن مالذ 

أوقات  في  وخاصة  آمنا،  مالذا  الذهب  ويعد 
شرائه  نحو  الكثيرون  يتجه  حيث  األزمات، 
األعوام  وفي  التضخم،  مخاطر  من  للتحوط 
النفيس  المعدن  أسعار  شهدت  الماضي 
كورونا  فيروس  أزمة  ظل  في  ارتفاعا 

. تها تبعا و
العربية باحتياطيات  الدول  وتتصدر السعودية 
طن   323.1 المملكة  تمتلك  حيث  الذهب، 
تقرير  ألول  وفقا  وذلك  النفيس،  المعدن  من 

.2022 في  العالمي،  الذهب  لمجلس 
المنهك  لبنان  جاء  الثانية  المرتبة  وفي 
من  طن   286.8 يبلغ  برصيد  اقتصادًيا 

الذهب.
عربًيا،  الثالثة  المرتبة  الجزائر  واحتلت 

طن.  173.6 يبلغ  ذهب  باحتياطي 
برصيد  الرابع،  المركز  في  ليبيا  تلتها 

النفيس. المعدن  من  طن   116.6
الخامس  المركز  في  العراق  جاء  بينما 

طن.  96.4 برصيد 
حيث  مصر،  حلت  السادس  المركز  وفي 

األصفر. المعدن  من  طن   80.8 تمتلك 
الكويت،  نصيب  من  فكان  السابع  المركز  أما 
والتي تمتلك 79 طنا من الذهب، بينما جاءت 
طن.  56.7 برصيد  الثامن  المركز  في  قطر 

عربًيا  التاسع  المركز  في  اإلمارات  وحلت 
في  األردن  حل  بينما  طن،   55.9 بنحو 
من  طن   43.5 برصيد  العاشر  المركز 

األصفر. المعدن 
ق ـ إ

7 األربعاء 02 فيفري 2022 م
عين على االقتصادالموافق لـ 30 جمادى الثانية 1443 هـ 

عام  مطلع  التكنولوجيا  عمالقة  بين  المنافسة  احتدمت 
العالمية، وأصبحنا نسمع  األلعاب  2022 على منصات 

مصطلح »حرق األموال« في األلعاب كثيرا.
لتسجيل  طريقه  في  الفيديو  ألعاب  صناعة  قطاع  ويسير 
الصفقات  في  مليار دوالر   150 قدره  قياسي جديد  رقم 
لشركة  وفقا  العام،  هذا  العامة  واالكتتابات  والتمويل 

االستثمار المصرفي دريك ستار بارتنرز.
االندماج  صفقات  في  فورة  الفيديو  ألعاب  قطاع  ويشهد 
وذلك  الجائحة،  أحدثتها  التي  الطلب  زيادة  لالستفادة من 
بصفقات جديدة تقلص الخط الفاصل بين شركات ألعاب 
الكمبيوتر وشركات صناعة ألعاب الهواتف المحمولة في 

ظل بحث هذه الشركات عن إيرادات جديدة.
69 مليار دوالر - مايكروسوفت

إكس  منصتها  مبيعات  تقل  التي  مايكروسوفت،  وقدمت 
التابعة  باليستيشن  مبيعات  عن  كثيرا  لأللعاب  بوكس 
بليزارد  أكتيفيجن  لشركة  دوالر  مليار   69 لسوني، 
من  سابق  وقت  في  ديوتي(  أوف  )كول  للعبة  المصنعة 

شهر جانفي الماضي.
واليزال عالم االستثمار في منصات األلعاب يتوسع وال 
حدود له، وأصبح الجميع ينفق المليارات من الدوالرات 
على االستوديوهات وإنتاج ألعاب حصرية ذو شعبية، بل 
لتجسيده  والرياضة  الفن  نجوم  من  المشاهير  واستقطاب 

شخصياتهم في األلعاب.

ميتافيرس  مصطلح  وظهور  التكنولوجيا  تطور  ومع 
في  االستثمار  أصبح  المعزز/االفتراضي(  )الواقع 
التكنولوجيا يسبح في فلك بعيد، وتشير توقعات بلومبرج 
إلى استثمار نحو 800 مليار دوالر في عالم ميتافيرس 

بحلول عام 2024.
3.6 مليار دوالر - سوني

واليوم أعلنت شركة بنجي، المبتكر األصلي للعبة )هالو( 
إنترتينمنت  إنترأكتيف  ومطور لعبة )ديستني( أن سوني 

سوف تستحوذ عليها مقابل 3.6 مليار دوالر.
ويأتي ذلك في أحدث حلقة من سلسلة صفقات االندماج 

التي تجتاح قطاع ألعاب الفيديو.
وقالت الشركة األمريكية في تدوينة إن بنجي ستنضم إلى 
الذي  الوقت  في  وذلك  لسوني،  التابعة  باليستيشن  عائلة 
تعمل فيه المجموعة اليابانية العمالقة على تعزيز شبكتها 
من منتجي ألعاب رائجة مثل )سبايدر مان( في سباق مع 

منافسين لديهم الكثير من األموال.
أمبير  في  األلعاب  محلل  رولز،  هاردينج  بيرس  وقال 
أناليسيز »في حين أن هذه هي واحدة من أكبر عمليات 
االستحواذ التي قامت بها سوني على اإلطالق، فإن المبلغ 
 )NASDAQ:MSFT( مايكروسوفت  دفعته  الذي 

يظهر المنافسة الشديدة في هذا القطاع«.
مملوكة  كانت  والتي  واشنطن  ومقرها  بنجي،  عملت 
لمايكروسوفت قبل أن تصبح شركة خاصة عام 2007، 

في سلسلة ألعاب الفيديو )هالو( عندما كانت تحت إدارة 
بينها  من  ألعاب  على  عملت  كما  البرمجيات،  عمالق 

)ماراثون( و)ميث(.
من  المواهب  من  بمزيد  لالستعانة  حاليا  بنجي  وتخطط 
نشرتها  أن  سبق  فيديو  لعبة  وهي   ،)2 )ديستني  أجل 

أكتيفيجن بليزارد.
المسؤولة  كورب  سوني  وحدة  رئيس  رايان،  جيم  قال 
في  مهمة  خطوة  بنجي(  )صفقة  »هذه  باليستيشن  عن 
إلى  باليستيشن  وصول  مدى  لتوسيع  استراتيجيتنا 

جمهور أوسع بكثير«.
إنترأكتيف  سوني  في  مستقلة  وحدة  بنجي  وستكون 
الرئيس  برئاسة  إدارتها  مجلس  يديرها  إنترتينمنت 

التنفيذي بيت بارسونز.
Wordle صفقة

الثالثاء،  أمس  تايمز«،  »نيويورك  صحيفة  وقررت 
تخمين  لعبة  وهي   ،»Wordle »ووردل  لعبة  شراء 
لكلمات إنجليزية، حصلت على شعبية جارفة على شبكة 

اإلنترنت مؤخرا.
وتقدر القيمة السوقية لشركة نيويورك تايمز بنحو 6.72 
مليار دوالر، بسعر للسهم سجل 40.03 دوالر، بحسب 

بورصة نيويورك
نركز  نزال  »ال  بيان:  عبر  تايمز«  »نيويورك  وقالت 
لكل  على أن يصبح االشتراك في الصحيفة أمًرا أساسياً 
العالم  فهم  إلى  ويسعى  اإلنجليزية  اللغة  يتحدث  شخص 

والتفاعل معه«.
وأضافت: »ألعاب نيويورك تايمز هي جزء أساسي من 
الثالث  الربع  نهاية  حتى  إننا  حيث  االستراتيجية،  تلك 
من العام الماضي كان لدينا نحو 980 ألف اشتراك في 

األلعاب«.
ولعبة األلغاز »ووردل« التي أسسها مهندس البرمجيات 
»جوش واردل« في أكتوبر 2021 والتي تمنح الالعبين 
أحرف  كلمة غامضة من خمسة  لتخمين  محاوالت  ست 

كل يوم، أصبحت ظاهرة ثقافية مؤخًرا.
ويتم لعبها عبر موقع Wordle، وتقدم اللعبة لغزا واحًدا 
لن  الصحيحة،  الكلمة  تخمين  وبمجرد  اليوم،  في  فقط 
تحصل على كلمة أخرى إال بعد نهاية اليوم، وتعتمد اللعبة 
الهاتف  متصفح  باستخدام  اللعب  ويمكن  اإلنترنت  على 
الذكي أو سطح المكتب، وال يوجد تطبيق رسمي لتحميله.
الصحيح،  المكان  في  الصحيح  الحرف  تخمن  كنت  وإذا 
كان  إذا  أما  األخضر،  اللون  إلى  المربع  لون  سيتحول 
الحرف الصحيح في المكان الخطأ يتحول للون األصفر، 
بينما يعني البالط الرمادي أن الحرف ليس موجودا في 

الكلمة على اإلطالق.
ق ـ إ

احتدام المنافسة بني عمالقة التكنولوجيا

150 مليار دوالر تشعل صناعة ألعاب 
الفيديو في2022

لبنان الثانية و الجزائر الثالثة بالقائمة

السعودية تتصدر 
»احتياطيات الذهب« 

عربيًا

على  الثالثاء،  يوم  الهندي،  المركزي  البنك  وافق 
إصدار عملة روبية رقمية خالل العام المالي المقبل، 

بعد سنوات من التردد بشأن تبني العملة.
سيترامان«  »نيرماال  الهندية  المالية  وزيرة  وأعلنت 
أن  »بلومبرج«  وكالة  نقلتها  تصريحات  في  الثالثاء 
في  الرقمية  العملة  إلصدار  يخطط  المركزي  البنك 

العام المالي الذي يبدأ في األول من أفريل القادم.
للبنك  رقمية  عملة  »تقديم  »سيترامان«:  وقالت 
المركزي سوف يمنح دفعة كبيرة لالقتصاد الرقمي، 
إلدارة  تكلفة  وأقل  كفاءة  أكثر  نظاما  سيوفر  كما 

العمالت«.
لتنظيم  قانون  أي  اآلن  حتى  الهند  لدى  يوجد  وال 
أنها  من  الرغم  على  الرقمية،  العمالت  تداوالت 

اقترحت حظرها في وقت مبكر من العام الماضي.
ولم تمنع تلك الجهود الماليين من الهنود من التهافت 
لها  المحلي  السوق  قفز  إذ  الرقمية،  األصول  على 

بنحو %641 حتى جوان 2021.
كما تخطط الهند لتحصيل ضريبة دخل بنسبة 30% 
إزالة  بهدف  الرقمية،  األصول  تحويل  عملية  من 

المعامالت. لتلك  القانوني  الوضع  الشكوك حول 
مستثمر  مليون   20 إلى  مليونا   15 حوالي  ويوجد 
إجمالي  يبلغ  بينما  الهند،  في  المشفرة  العمالت  في 

الحيازات المشفرة حوالي 400 مليار روبية )5.39 
تقديرات الصناعة مليار دوالر(، بحسب 

الهند األسرع نموا اقتصاد 
سريع  اقتصاد  كأهم  مكانتها  استعادة  إلى  الهند  تتجه 
بعودة  المحيطة  المخاوف  ولكن  العالم  في  النمو 
هذه  تفسد  قد  كورونا  فيروس  تفشي  في  الزيادة 

الفرحة.
أصدرتها  التي  األولى  الرسمية  التقديرات  وأفادت 
ونقلتها  الماضي،  جانفي  خالل  اإلحصاء،  وزارة 
الناتج  إجمالي  بأن  لألنباء،  »بلومبرغ«  وكالة 
السنة  في   9.2% بواقع  ينمو  سوف  للهند  المحلي 

.2022 المالية التي تنتهي في مارس 
 9.5% النمو بواقع  وهذا أبطأ على نحو طفيف من 
خبراء  وكذلك  الهندي،  االحتياط  بنك  توقعه  الذي 
االقتصاد الذين استطلعت وكالة »بلومبرغ« آراءهم.
المالية  السنة  في  آخر  ربع  هناك  اليزال  وفيما 
بالفعل  تواجه  االقتصاد  أجزاء من  أن  إلى  باإلضافة 
أوميكرون،  متحور  انتشار  من  للحد  جديدة  قيودا 

للمراجعة. التقديرات  أن تخضع  يرجح 
المالي  للعالم  للنمو  توّقعاتها  الجمعة  الهند  ورفعت 
اإلصابات  عدد  ازدياد  رغم   ،  9.2% إلى  الحالي 
بكوفيد الذي يهدد تعافي ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

يتعافى  أن  لإلحصاءات  الوطني  المكتب  وتوّقع 
بلغت  انكماشا  سّجل  بعدما  بقوة  الهندي  االقتصاد 
وبائية  موجة  إثر  الماضي،  العام   7,3% نسبته 

أسفرت عن عدد كبير من الوفيات واإلصابات.
الوباء  تفشي  أن  إلى  لفتوا  االقتصاد  خبراء  لكن 
مجددا قد يهدد التعافي االقتصادي هذه المرة أيضا.

بكوفيد  جديدة  إصابة   117,100 الهند  وسّجلت 
لتتخطى الحصيلة اليومية عتبة 100 ألف ألول مرة 

منذ جوان 2021.
ق ـ إ

بعد سنوات من الرتدد

الهند تقرر إصدار عملة رقمية يف 2023



   

n تدخلت،صبــاح أمــس، فــرق 
االنقاد و اإلســعاف  لوحدة قطاع 
المينــاء مدعمة بالوحدة الرئيســية 
في ســكيكدة ، و في حدود الساعة 
11ســاو10د  ألجل إخماد حريق 
بالطابــق األرضي  لبناية  متكونة 
مــن R+1 تــأوي عمــال أفارقة 
من جنســيات مختلفــة حوالي 40 
عامل..يعملــون في بورشــة بناء 
بالطريق العلوي  ســطورة .. حي 

لوكيل..
و بحســب خلية اإلعــام الحماية 

المدنيــة فإن الحريــق كان متبوعا 
بإنفحار قوي داخــل إقامة العمال 
األفارقــة و لحســن الحــظ بــدون 
احتــراق  مــع  بشــرية  خســائر 
األفرشــة وأواني الطهي مع انقاد 
باقــي البنايــة ،وســط حالــة مــن 
الرعب قبل أن ينجح األعوان من 
الســيطرة علــى الحريــق و جنب 
امتداده إلى مناطــق أخرى ..فيما 
فتحــت مصالح األمــن المختصة 

تحقيقا في مابساته.
                        نورالدين .ب

عين على الشرق 8

نجاة 40 عامل من التفحم يف انفجار 
غاز بسكيكدة     

متفرقات 

األربعاء 02 فيفري  2022 م
الموافق لـ 30 جمادى الثانية 1443 هـ

تظل معاناتهم متواصلة مع النقل والماء الشروب والخدمات الصحية    

قريتا » بني معاندة « و » زرزور« بالميلية 
تستفيدان من مشروع الغاز الطبيعي

n انطلقت األشغال ،مؤخرا،في 
قريتــي  ســكان  بيــوت  ربــط 
»بني معانــدة » و »زرزور« 
الميليــة  ببلديــة  الواقعتيــن 
بشــبكة الغاز الطبيعي ،إذ أثلج 
هــذا المشــروع صــدور مئات 
العائالت المقيمــة في القريتين 
،لمــا له من أهمية في تحســين 
حياتهم اليومية المرتبطة بعديد 
النقائــص وخاصــة مــن جانب 
الصحيــة  والخدمــات  النقــل  

والماء الشروب.
  أكــد عــدد من قاطنــي قريتي 
بني معاندة و زرزور لـ » عين 
الجزائــر« ،بــأن معاناتهــم مع 
النقــل  التزال مســتمرة ،حيث 
أن مواطني المنطقة يســتعملون 
 27 رقــم  الوطنــي  الطريــق 
أثناء التنقــل بين مدينــة الميلية 
وقريتهم ،أمــا بخصوص قطاع 
النقــل ،فقد أكدوا عدم وجود أي 
حافلة تنشــط على مســتوى هذا 
الخط ،مع غياب النقل المدرسي 

تاميــذ  يضطــر  أيضــا،إذ 
المتمدرسين  والثانوي  المتوسط 
التهذيب  التوالي بمتوسطة  على 
وثانويــة محمــد  الصديــق بــن 
يحــي بصفة نصــف داخلي إلى 
التنقــل في حافات عين قشــرة 
التابعة إداريا لوالية ســكيكدة ، 
بدفــع 40 دج ذهابا وإيابا طيلة 
أيام األســبوع ،أمــا المواطنون 
حوائجهــم  لقضــاء  المتنقلــون 
بمدينة الميليــة فيدفعون 50دج 
ذهابا وإيابا ،وفي بعض األحيان  
يحرمون منه بســبب اكتظاظها 
حيــث ال تتوقــف لهم فــي إقليم 
المشــتة ،ولحســن الحــظ أنهــم 
ال يعانــون مــع فلــذات أكبادهم 
المتمدرسين في الطور االبتدائي 
لتوفر مدرســة ابتدائية بالمنطقة 
احتضنتهم وحالــت دون تنقلهم 

الى مدارس بعيدة عنهم .
كم أن الطــرق الفرعية المؤدية 
إلى بيوتهم وأراضيهم الزراعية 
ال تــزال  ترابيــة وغير صالحة 
بالرغم من شــكاوى المواطنين 
في عديد من المرات في السنوات 
األخيــرة ، مضيفين بأنهم كانوا 
ينتظرون من الســلطات المحلية  

الجديــدة أن تقــوم علــى األقــل 
بمساعدة السكان في تغطية هذه 
المســالك بالحصى حتى تســمح 
بالمرور  والمركبات  للمواطنين 
عليها بســهولة خاصة في األيام 
الممطرة ،واالســتثناء يكمن في 
انطاق أشــغال تهيئــة الطريق 
الرئيســي لقريــة بنــي معانــدة 
،حيث ينتظر أن تتحسن أوضاع 
السكان وأصحاب المركبات من 

معاناة الحفر واألوحال.
وال تــزال المنطقة تخلــو تماما 
الصالحــة  الميــاه  شــبكة  مــن 
للشــرب ،حيــث يعتمد الســكان 
على أنفســهم لتوفير هذه المادة 
الحيويــة ،ســواء بحفــر اآلبار 
بأموال طائلة أو بجلب الماء من 
العيون والينابيع قاطعين مسافات 
طويلة ،أو بشراء الماء الشروب 
من صهاريج الشــاحنات ورغم 
النــداءات المتكررة من أجل مد 
الشــبكة للقرية  ، إال أن الوضع 
ال يزال يراوح مكانه ،مضيفين 
بأنه من غيــر المعقول أن تبقى 
هذه المشــتة دون مــاء وهي ال 
تبتعد عن ســد بوسيابة سوى بـ 
03 كلم ،إذ هم  حاليا في حاجة 

إلى خــزان مائي يربط بشــبكة 
تزويد بيوت القرية .

القريتيــن  قاطنــو  وأوضــح 
المجاورتيــن  لبلديــة الســطارة 
لبلديــة  إداريــا  والتابعتيــن 
الميلية،بأن قطــاع الصحة ليس 
أفضــل حــال مــن القطاعــات 
األخرى، لكــون المنطقة تتوفر 
على قاعة عاج غير أنها مؤطرة 
بممرض واحد فقد يشتغل خال 
أيام األســبوع ويغيب في عطلة 
نهاية األســبوع ،خدماته تقتصر 
على على خدمة الحقن ،والقاعة 
حاليــا فــي حاجة لدعــم بطبيب 
عام يشــتغل يوميــن على األقل 
خال األســبوع حســب ما قيل 
لنــا ،وأمام هــذا النقص يضطر 
للتنقــل إلى مستشــفى  الســكان 
منتــوري بشــير بمدينــة الميلية 
عياداتهــا  مختلــف  زيــارة  أو 
للحصول علــى مختلف خدمات 
العــاج واقتناء الــدواء وإجراء 
التحاليــل الطبية ،يشــار الى أن 
بعض مواطني المنطقة يحبذون 
زيارة عيادة بلدية الســطارة لما 
يتعلــق األمر بخدمــات صحية 
وعاجية بســيطة وليست معقدة 
ومستعصية لقرب المسافة بينها 
وبين القريتيــن ، ،وما أحوجهم 
كذلك لفــرع إداري يســاهم في 
إستقرار السكان،هذا وقد أوضح 
رئيس بلدية الميلية بأن سياســة 
المجلس الجديد  ســترتكز على 
انجــاز المشــاريع التنمويــة في 
وقتهــا ودون تأخير حتى تؤدي 
دورهــا بســرعة فــي تخفيــف 
معاناة المواطنين ، مشــيرا بأن 
األخطــاء التــي وقعــت ماضيا 
بالبلديــة لــن تتكرر ، مــع العلم 
أن بلديــة الميليــة عــرف عنها 
الرتبــة  احتلــت  التــي  البلديــة 
األولــى بالوالية جيجل ،التي لم 
تنجز اغلب مشــاريعها التنموية 
بســبب تقصير المجلس الشعبي 

األسبق.

جيجيل : نصرالدين دربال

n    يطالــب ســكان بلديــة 
التاغمة بوالية ميلة ،والسيما 
الشباب من الســلطات المحلية 
علــى ضــرورة اإلســراع في 
تفعيل الوكالة المحلية للتشغيل 

.
وقــال الســكان أنــه ومبــادرة 
من الســلطات المحلية وبعض 
الشــباب الناشــطين تــم منــح 
مقر وســط المدينة كان يستغل 
الضرائــب  مفتشــية  لصالــح 
هــذه  تحصلــت  أن  ،وبعــد 
األخيــرة علــى مقــر جديد تم 
منحه الســتغاله ملحقة محلية 
للتشــغيل بهدف تقريب اإلدارة 
المواطــن وبالفعل نجحت  من 
هــذه المبادرة تجهيز هذا المقر 
ببعض الوســائل قد تســهل من 
أداء مهام هذه الملحقة منذ عدة 
شهور غير أن دار لقمان بقيت 

على حالها .
وقال بعض الشباب أن المبادرة 
العراقيل  ببعــض  اصطدمــت 

منها - حســبهم- افتقار مديرية 
التشــغيل بالوالية إلى مناصب 
عمل التي تأهل بعض الشباب 
إلــى ممارســة مهامهــم ،وهو 
األمــر الذي عقــد من عدم فتح 
هــذه الوكالة في وجه الشــباب 
العاطل الــذي يتنقل إلى وكالة 
شــلغوم العيد من أجل تســجيل 
قضــاء  وباألحــرى  أنفســهم 
حاجياتهم ،وما يترتب عن ذلك 

مشاكل السفر والنقل  .
سكان بلدية التاغمة ،وخاصة 
منهم طالبــي العمل طالبوا من 
والــي الوالية التدخل الســريع 
المعنيين  المســؤولين  إلجبــار 
علــى ضــرورة تفعيــل هــذه 
الملحقــة التي قد تكــون بادرة 
خير لفتح آفاق جديدة للشــباب 
وبالتالــي  فيهــا،  النخــراط 
الحصول علــى مناصب عمل 
قــد تكون على مجموع ســكان 

المنطقة.
                          أبو نوفل

   سكان التالغمة بميلة  يطالبون بتفعيل 
الوكالة المحلية للتشغيل  

طلبة جامعة قسنطينة 1  يف إرضاب مفتوح   

n أعلن تنســيق المنظمات 
الطالبيــة في جامعة األخوين 
منتوري ، دخوله في إضراب 
مفتــوح منــذ  يــوم األحــد ، 
ــوزارة الوصيــة   ــرار ال ــر ق إث
المتعلق باســتئناف الفصول 

والنشاطات التعليمية. 
صحفــي  بيــان  وبحســب   
صادر عن تنسيق المنظمات 
الطابيــة لجامعــة األخويــن 
ــوري –قســنطينة - التي  منت
ــي المنظمة  تمثــل على التوال
بــة الجزائريين  الوطنيــة للطل
بــة  للطل الوطنيــة  والرابطــة 
الجزائرييــن وتجمــع الطاب 
الجزائرييــن األحــرار . قــرر 
اتحــاد الطــاب الجزائرييــن 
للطــاب  العــام  واالتحــاد   ،
الوطني  األحــرار ، واالتحــاد 
والحركــة  الجزائــر  بــة  لطل
الوطنيــة للطاب الجزائريين 
ــى  عل مفتوًحــا  ــا  إضراًب  ،
مستوى جميع كليات الجامعة 

حتــى مباشــرة حــوار هدفــه 
هــو التعامــل مع اإلجــراءات 
الوقائية ضد انتشار الفيروس 
تشــير  ،و   الجامعــة  داخــل 
ــى أنه نظرًا  الوثيقة نفســها إل
الرتفــاع عــدد حــاالت كوفيد 
19 في أوســاط  الطلبة ، فإن 
ا. ســبب  ًن الوضــع ليس مطمئ
ذلــك ، خاصة مــع عدم وجود 

بروتوكول صحي صارم.
 جدير بالذكر، بعد اإلعان عن 
اســتئناف الدورات واألنشــطة 
ــك الخدمات  التعليميــة ،وكذل
وزارة  أشــارت   ، الجامعيــة 
التعليم العالي في بيان صحفي 
ــى أن مديــري المؤسســات  إل
بالتنسيق  مطالبون  الجامعية 
مــع مديــري أعمــال الجامعة 
لتكييف العملية من األنشــطة 
مســتوى  ــى  عل التعليميــة 
تأكــد من  مؤسســاتهم ، مــع ال
تــزام باإلجــراءات الوقائية  االل
تــي أوصــت بها الســلطات  ال
الصحيــة مــن أجــل ضمــان 
العامــة  الخدمــة  اســتمرارية 

لتعليم العالي.  ل

قسنطينة : مريم بن جامع   

" سياكو "تعد سكان عدل 6000 
مسكن الرتبة بقسنطينة  بحل 

مشكلة المياه     
n وعد مدير شــركة المياه » 
ســياكو » سكان مدينة بوحارة 
عبد الرزاق ، المعروفة باســم 
عــدل 6000 مســكن بالرتبة  
في ديدوش مراد بقســنطينة  ، 
بإيجاد حلول لنقص توزيع مياه 

الشرب .
مواطنــي  معانــاة  وازدادت 
 ، الــرزاق  عبــد  بوحــارة 
كفايــة  عــدم  مــع  خصوًصــا 
إمــدادات مياه الشــرب لديهم ، 
في األيام األخيرة ، إثر إغاق 
الخزان الذي يمولهم وتســجيل 
تســرباب بكميــات كبيــرة من 

مياه الشرب.
وإزاء هــذا الموقــف تجــاوب 
الســكان وطلبوا تدخل الجهات 
المعنيــة لوضع حــد لمحنتهم. 
وهكــذا تم عقــد اجتماع خال 
الماضية  عطلة نهاية األسبوع 
بيــن ممثلــي الســكان ومديــر 
شركة SEACO ، حيث أثار 
المعنيون مشــكلة غياب المياه 
والتحفظــات التــي تــم التعبير 
عنهــا حــول هــذا الموضــوع 
،والتــي تقع علــى عاتق وكالة 

عدل. 
جديــر بالذكــر ، لــم تحصــل 

الشــبكة بعد علــى تقرير قبول 
إنشــاؤه  يمكــن  ال  والــذي   ،
إال بعــد رفع التحفظــات التي 
المقــاول.  عاتــق  علــى  تقــع 
ولكــن فــي غضون ذلــك من 
الضروري وقف تسرب المياه 
، خاصة وأن ذلك يتســبب في 
أضــرار بالبنية التحتية للطرق 

والمباني.
 وقــال مديــر »ســياكو« أن 
شــركته هــي الخاســر األكبر 
ســواء من الناحية االقتصادية 
يتــم  أو االجتماعيــة ، حيــث 
توجيــه أصابــع االتهــام إليها 
دائًمــا ، علــى الرغــم مــن أن 
وكالــة عــدل هــي المســؤولة 
الرئيســية عــن حــدوث ذلــك 
فــي هــذه المنطقــة. غيــر أنه 
تعهــد باتخاذ كافــة اإلجراءات 
الطارئة لوقف الخســائر أثناء 
الحجــوزات  إدارة  انتظــار 
المرفوعة على شــبكة التوزيع 
الداخليــة للمدينــة ، مــع العلم 
أن الشــبكة لم يتم تســليمها بعد 
لاســتغال  لكنه وعــد بإعادة 
المياه فــي صنابيرهم بعد ملء 

الخزان.
                                  مريم. ب
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الموافق لـ 30 جمادى الثانية 1443 هـ

n   تمكنــت مصالــح أمــن واليــة 
سطيف،أمس، من حجز كمية معتبرة 
مــن  اللحوم الحمــراء غير الصالحة 
لالســتهالك ،والتــي ناهــز وزنها الـ 
10 قناطير  كانت موجهة للبيع عبر 

إقليم عاصمة الوالية.
قام أفــراد األمــن الحضــري الثامن  
بســطيف ، بالعملية،وجــاءت  عقب 
التبريــد  غــرف  إحــدى   مراقبــة  
المتواجــدة بعاصمة الواليــة، ليتبين 
أنها تحوي كمية هامة من لحوم البقر 
التــي  ناهــز وزنها الـــ 10 قناطير،  
ملك ألحــد الجزارين غير المرخص 

بإنشــاء تلــك الغرفــة غيــر القانونية 
، بســبب انعــدام االعتمــاد الصحــي 
الخــاص بها ، ليتــم حجز تلك اللحوم 
وعرضهــا علــى الطبيــب البيطري  
الــذي أكــد أنها غيــر صالحــة تماما 
لالســتهالك البشــري ، ليتــم إتالفها 
بمعيــة المصالــح المختصــة ،نظرا 
لعــدم صالحيتهــا أيضا لالســتهالك 

الحيواني.
بعد اســتكمال اإلجــراءات القانونية، 
ملفــا  القضائيــة  الضبطيــة  أعــدت 
جزائيا ضد المخالف،  أرســل للجهة 

القضائية المختصة للبت فيها.

حجز 10 قناطري لحوم حمراء 
فاسدة بسطيف 

متفرقات 
محافظة الغابات لوالية سوق أهراس                

 إحصاء أزيد من 2000 طائر مائي عبر المناطق الرطبة

الغابــات  n أحصــت محافظــة 
لوالية سوق أهراس بالتنسيق مع 
الشــبكة الجهوية إلحصاء الطيور 
والمهاجــرة  المعششــة  المائيــة 
2086 طائر مائــي عبر المناطق 
الرطبــة بالواليــة، حســبما علــم 
اليــوم االثنين مــن المكلف بمكتب 
والصيــد  المحميــة  األصنــاف 

والنشاطات الصيدية بالمحافظة.
 وأوضح أحمد شرقي لوأج بأن هذا 
العــدد من الطيور المحصاة يتوزع 
علــى 20 صنفا من الطيور المائية 
وذلك على مستوى 4 مناطق رطبة 
على غرار سدود كل من واد مالق 

وعيــن الداليــة و تيفــاش و وادي 
الشــارف مــن أصــل 11 منطقــة 
رطبــة تعدهــا هذه الوالية مشــيرا 
إلى أن عدم إحصاء أي طائر مائي 
بالمناطــق الرطبــة الـــ7 األخرى 

يؤكد بأن هذه المناطق جفت كليا.
وأضــاف الســيد شــرقي بــأن هذه 
العمليــة جرت أيام 24 و25 و26 
يناير الجاري فــي إطار اإلحصاء 
المهاجرة  المائية  الوطني للطيــور 
مشــيرا إلى أن هذه الطيور تشــكل 
جــزءا جد مهــم من النظــام البيئي 
للمناطــق الرطبــة والنظــم البيئية 
األخــرى وتلعــب دورا هامــا في 
الطبيعيــة  البيئيــة  النظــم  تــوازن 
والزراعية وكــذا الجانب الصحي 

والســياحي واالقتصــادي في حياة 
اإلنسان.

وأشــار إلــى أن هــذه العملية تأتي 
عشية احتفال الجزائر يوم األربعاء 
المقبــل باليــوم العالمــي للمناطق 
الرطبة المصادف لـ 2 فبراير من 
كل ســنة والمنظم هذه السنة تحت 
شــعار »العمل من أجــل المناطق 
الرطبة هو العمل من أجل الطبيعة 

والناس«.
وجددت مصالــح محافظة الغابات 
دعوتها للجميع للمساهمة في حماية 
هــذه الطيــور وحمايــة المناطــق 
الرطبــة واألوســاط الطبيعية التي 
تعيش فيها من كل أسباب التدهور 
مثل االنجــراف والتوحل والتلوث 

والصيــد غيــر  الصــرف  وميــاه 
الشــرعي والضــخ المفــرط للمياه 
وكــذا معالجــة األحــواض المطلة 
على الســدود وتصحيــح المجاري 
المائيــة كمــا دعت إلــى ضرورة 
الحفــاظ علــى النباتــات المحيطة 
بالمناطق الرطبة وغرس األشجار 
والمساهمة في الحمالت التطوعية 

للتشجير والتنظيف.
وأشــار إلــى أن محافظــة الغابات 
تعمــل جاهدة من أجل حماية النظم 
البيئيــة الرطبــة حيــث يتواصــل 
البرنامج المعــد لذلك والمتمثل في 
مشاريع التشــجير وإعادة التشجير 
لألحــواض المســتفرغة بالمناطق 
الرطبــة من أجــل حمايــة الثروة 

المائية من االنجراف والتوحل.
الـــ20  الطيــور  أنــواع  وتتمثــل 
التــي تــم إحصاؤهــا فــي كل من 
البــط ذو العنق األخضر و ســفاوة 
المســتنقعات والبلشــون األبيــض 
الغــر  طائــر  و  المــاء  وكســتناء 
األبيــض  والنــورس  األوراســي 
والنحام الــوردي والغطاس والبط 
ذو الرأس األبيــض وغراب الماء 
الكبير والحذف الشــتوي و زقزاق 
مطــوق صغيــر و البــط البــري 

الجارف على وجه الخصوص.
جديــر بالذكــر أن واليــة ســوق 
منطقــة   11 تحصــي  أهــراس 
رطبــة منهــا 3 طبيعيــة بــكل من 
ماجــن الدجاج وماجــن بوحصان 
والمكيمــن ببلدية ســيدي فرج و8 
أخــرى اصطناعيــة بكل من ســد 
تيفــاش والحاجــز المائــي لتيفاش 
والحاجــز  الشــارف  وادي  وســد 
المائي البطوم ببلدية تاورة وبركة 
)بورقــاص(  الســبتي  بومعــراف 
بتاورة فضال عن ســد ولجة مالق 
ببلديــة الدريعــة والحاجــز المائي 
حمام الشــب بمداوروش وكذا سد 

عين الدالية ببلدية لحنانشة.

رفع التجميد عن عدة مشاريع لتوفري المياه الرشوب بربج بوعريريج
المــوارد  وزارة  أعلنــت   n
ــي  المائ واألمــن  المائيــة 
أمــس  أول  لهــا  بيــان  ــي  ف
ــد  االثنيــن عــن رفــع التجمي
عــن عــدة مشــاريع بهــدف 
تحســين الخدمــة العموميــة 
للمــاء الشــروب بوالية برج 

بوعريريج.
ــى وجــه   ويتعلــق األمــر عل
وانجــاز  بدراســة  التحديــد 
المنطقــة  تزويــد  مشــروع 
فاطمة«  الصناعيــة »مشــتة 
وكذا السكان المتواجدين على 
مستوى الرواق« تكستار-برج 
بالماء  بوعريريج-الحمادية« 

الشروب.
ــك, انجاز آبار  يضاف إلى ذل
بلديات  جديدة لتعزيز تزويد ال
بالمــاء الشــروب فضــال عن 
توســعة الشبكات عبر بلديات 

بيان. الوالية,حسب ال
تبعــا  االجــراء,  هــذا  ويأتــي 
تــي قام بهــا وزير  للزيــارة ال
القطاع كريم حســني الى برج 
بوعريريــج بتاريــخ 6 يناير 
الماضــي,  حيث تقــرر اتخاذ 
تــدارك  ل اســتعجالية  تدابيــر 
العجــز المســجل فــي التزود 
بالماء الشروب بالوالية بسبب 
انخفاض منسوب سد عين زادة 
الذي يمــون 11 بلديــة وجزء 

كبير من عاصمة الوالية.
                                 ق.م

n   فــي إطــار سياســة التضامــن 
االجتماعــي مــع العائــالت المعوزة 
واليــة  تــراب  عبــر  والفقيــرة 
رمضــان  شــهر  سطيف،وبمناســبة 
المبارك للسنة الجارية ،والذي سيحل 
علينا بعد شــهرين، خصص المجلس 
الشــعبي البلدي لبلدية العلمة، شــرق 
عاصمة والية ســطيف ،مبلغا معتبرا 
للتضامن مع العائالت المذكورة،قدر 
مليــار   13 اي  مليــون دج  ب130 
ســنتيم ،ســيوزع علــى عــدد يناهز 
13000 عائلــة تــم إحصاؤهــا من 
طــرف البلدية، بالتنســيق مع جهات 
أخرى،حيث تســتفيد مــن مبالغ مالية 
عوضــا عــن قفــة رمضــان التي تم 
التخلــي عنهــا ،وهــذا لحفــظ كرامة 

العائالت ،وتسهيل العملية تقنيا ،وكذا 
إعطاء فســحة من الحريــة للعائالت 
المعنيــة في صرف المبلغ الموجه لها 

حسب احتياجاتها.
وحســب مصادر من ذات البلدية،فان 
العملية انتهت وسيتم صب المبالغ في 
المعنية،  للعائالت  البريدية  الحسابات 
قبل حلول الشــهر الفضيل ب15 الى 

20 يوما.
يذكر انه تســجل بالوالية أعداد هامة 
للعائــالت المعوزة، قــد يصل عددها  
،وحســب  عائلــة  ألــف   80 يناهــز 
إحصائيات رســمية قبل ســنتين، بلغ 
عــدد العائــالت المعنيــة بالتضامن، 
خالل شهر رمضان، 69 ألف عائلة.
                          نورالدين بوطغان 

 .. رصد 13 مليارسنتيم للتضامن 
الرمضاين بالعلمة 

n  نظمت،أمــس، الطبيبة البيطرية 
التابعة للهيكل البلدي لحفظ الصحة 
والنظافة العمومية ببلدية أوالد يحي 
خــدروش 75 كلــم شــرقي الوالية 
الطبيبتيــن  مــع  جيجل٫بالتنســيق 
البيطريتين التابعتين للفرع الفالحي 
تحسيســيا  يومــا  الميليــة  لدائــرة 
،موضوعه مرض النزف الوبائي .
قدمــت الطبيبة من خــالل مداخلتها 
تعريفا للمــرض و أهم أعراضه و 

طــرق الوقاية منــه، بحضور عدد 
من فالحي المنطقة،في ظل  احترام 
تــام لتدابيــر الوقايــة مــن فيروس 

كورونا .
وقــد عبر عدد مــن فالحي المنطقة 
ل » عيــن الجزائر« عن ارتياحهم 
لهذا اللقاء التحسيســي ،الذي يسمح 
لهم بالتعرف على تفاصيل المرض 
قصد أخذ كل االحتياطات الالزمة.
                                 نصرالدين- د

لقاء تحسييس حول مرض الزنف الوبايئ
 يف بلدية أوالد يحي بجيجل  

باليــوم  بمناســبة االحتفــال     n
الرطبــة  للمناطــق  العالمــي 
المصــادف لـ02 فيفــري من كل 
ســنة تحت شــعار: » العمل من 
أجــل األرض الرطبــة و العمــل 
مــن أجل اإلنســانية و الطبيعة«.
مــن أجــل التعريــف بضــرورة 
المناطــق  حمايــة  علــى  العمــل 
الرطبة من الزوال،والعمل أيضا 
علــى تطويرهــا و هــذا ألهميتها 
االيكولوجية واالقتصادية بالنسبة 

لإلنسان و الطبيعة.
ســطرت   اإلطــار  هــذا  وفــي 
محافظــة الغابــات لواليــة ميلــة 
أجــل  مــن  متنوعــا   برنامجــا 
االحتفال بهذه التظاهرة ،تمثل في  
إلقاء محاضرات حــول المناطق 

الرطبــة لفائــدة تالميذ:متوســطة 
ميهوب طاهر بلدية شــلغوم العيد 
و ثانويــة خــدروش رابــح ببلدية 
القــرارم قوقــة  مركــز التكوين 
المهنــي و التمهيــن مختــار مقدم 
بهــده  يتــم   و  فرجيــوة.  بلديــة 
المناســبة القيام بحمالت تشــجير 
فــي عــدة مناطــق مــن بلديــات 
فرجيوة ، شــلغوم العيد ، القرارم 
قوقــة ،باإلضافــة إلــي  تنظيــم 
حملــة لتنظيــف حــواف بحيــرة 
أم لحنــاش بلديــة تســدان حدادة.
كمــا تمت برمحــة حصة تطبيقية 
لمراقبة الطيور المائية بسد حمام 
قــروز بلدية التالغمة بمشــاركة 

الجمعيات والتالميذ. 
                       محمد .ب

ميلة تحيي اليوم العالمي للمناطق الرطبة  

عين الجزائر /وأج 
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أمهلت فرنسا نفسها أسبوعين إلعادة النظر في مستقبل 
المجلس  قرار  من  يوم  بعد  وذلك  مالي،  في  تواجدها 
العسكري الحاكم في مالي بطرد السفير الفرنسي لدى 

البالد.
آتال  غابرييل  الفرنسية  الحكومة  باسم  الناطق  وقال 

لمحطة »فرانس انفو« إن »الوضع ال يمكن أن يبقى 
التجمع  في  الشريكة  الدول  وإن  عليه«  هو  ما  على 
أنشئت عام  التي  الخاصة »تاكوبا«  للقوات  األوروبي 
مكافحة  عبء  لتشارك  فرنسا  من  بمبادرة   2020
الجماعات الجهادية في مالي، ستعمل »حتى منتصف 

نظرا  مالي  في  انتشارها  تكييف«  في  للتفكير  فبراير 
»للعزلة التدريجية« لهذا البلد.

وفرنسا،  باماكو  بين  التوتر  ذروة  القرار  هذا  ويشكل 
القوة المستعمرة سابقا لمالي، والتي ال تزال تنشر أكثر 
من  أكثر  الساحل،  منطقة  في  جندي  آالف  أربعة  من 
بدأته  الذي  انتشارها  تخفيف  رغم  مالي،  في  نصفهم 
تعزيزات  بوصول  تعويضه  وتم  الماضي  الصيف 
القوات  إذا كانت  لمعرفة ما  أوروبية. ردا على سؤال 
الفرنسية ستنسحب من مالي، أشار آتال إلى أن باريس 

»خفضت تدريجيا تواجدها وستواصل القيام بذلك«.
بين  الكواليس  في  مكثفة  محادثات  تجري  الواقع  في 
األوروبيين منذ قرار المجلس العسكري األخير المطالبة 
بانسحاب كتيبة القوات الخاصة الدنماركية التي جاءت 
لتعزيز قوة »تاكوبا«، وتضم 800 عسكري في مالي.
وفرنسا التي تقود منذ 2013 تدخال عسكريا في مالي 
ومنطقة الساحل، تدهورت عالقتها مع مالي منذ تولى 
البلد،  هذا  في   2020 أوت  في  السلطة  العسكريين 
 2021 ماي  في  أكثر  البلدين  بين  العالقات  وتأزمت 
قبضتهم  لتعزيز  أنفسهم  الضباط  نفذه  ثان  انقالب  إثر 
على البالد. وتعرب فرنسا وحلفاؤها األوروبيون أيضا 
عن القلق من استعانة المجلس العسكري، بمن يصفونه 
لكن  الخاصة«،  العسكري  الروسية  فاغنر  بـ«شركة 
المجلس العسكري ينفي أي نية له باالستعانة بخدمات 

»فاغنر«.
ق ـ د

كدت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، الثالثاء، أن »الوضع 
على الحدود األوكرانية خطير للغاية«.

في  »نأمل  صحفية:  تصريحات  خالل  أناند،  وأضافت 
التوصل لحل دبلوماسي لألزمة بين روسيا وأوكرانيا لكننا 

مستعدون لجميع االحتماالت«.
وضع  على  تعمل  »بالدنا  الكندية:  الدفاع  وزيرة  وتابعت 
خيارات لمساعدة أوروبا بما في ذلك توفير إمدادات الغاز 

الممكنة«.
أوليكسي  األوكراني  الدفاع  وزير  مع  ناقشت  أناند  وكانت 
الحدود  على  األمني  الوضع  اجتماع،  خالل  ريزنيكوف، 

األوكرانية.
وذكرت وزارة الدفاع األوكرانية، أن »هذا االجتماع جاء 

في إطار زيارة رسمية قامت بها أناند إلى كييف«.
وأوضحت الوزارة أن »مباحثات الوزيرين ركزت بشكل 
بالتدريبات  المتعلق  األمني  الوضع  تفاقم  على  خاص 
من  بالقرب  المشتركة  البيالروسية   - الروسية  العسكرية 

حدود أوكرانيا«.
وعبَّر ريزنيكوف عن امتنانه لقرار الحكومة الكندية تقديم 
المساعدة لدعم أوكرانيا، وتوسيع مهمة التدريب العسكري 

في البالد.
وأكد الطرفان على أن أوكرانيا وكندا شريكان استراتيجيان 
مشتركة  رؤية  في  ويشتركان  والدفاع،  األمن  مجال  في 
تماًما  وملتزمتان  الحالية،  والتهديدات  التحديات  لمواجهة 
وحماية  األطلسية  األوروبية  المنطقة  في  واألمن  بالسالم 

القيم والحريات المشتركة.
الغربيون  وحلفاؤها  كييف  تتّهم  الماضي  العام  نهاية  ومنذ 
روسيا بحشد ما يصل إلى 100 ألف جندي على حدودها 

مع جارتها الموالية للغرب تمهيداً لغزو هذا البلد.
القبيل،  لديها من هذا  أّي مخّطط  تنفي وجود  لكّن موسكو 
مطالبًة في الوقت نفسه بضمانات خّطية ألمنها، وفي مقّدمها 
التعّهد بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال األطلسي أبداً 

وبوقف توّسع الحلف شرًقا.
ق ـ د

إيران تعرتف بإنتاج أجهزة 
طرد متطورة وترفض تفتيش 

منشأة نووية جديدة
واعترف مندوب إيران لدى الوكالة ومقرها في فيينا، محمد 
الوكالة  تقرير  في  ورد  بما  اإلثنين،  مساء  غائبي،  رضا 
الطرد  أجهزة  من  قطع  إنتاج  طهران  عزم  بشأن  الدولية 
أصفهان  بمحافظة  جديدة  منشأة  في  المتطورة  المركزي 
وسط إيران. وأوضح غائبي في تصريحات للصحفيين في 
طهران، أن »إيران لن تسمح للوكالة الدولية بالوصول إلى 
أصفهان  منشأة  في  الموجودة  المراقبة  كاميرات  معلومات 
الدولية  للوكالة  السماح  غائبي  ورهن  الجديدة«.  النووية 
بمعلومات هذه الكاميرات حين إحياء االتفاق النووي المبرم 
عام 2015 بين إيران والقوى الدولية، والتي تجرى بشأن 
إحياء  يعيد  تفاهم  إلى  الوصول  بهدف  فيينا  في  مفاوضات 
االتفاق. وأشار الدبلوماسي اإليراني إلى أن »الوكالة الدولية 
المعلومات  إلى  الوصول  إمكانية  تملك  ال  الذرية  للطاقة 
أصفهان  في  الجديدة  النووية  بالمنشآت  الخاصة  التنظيمية 
أبلغت  أن »إيران  مبيناً  النووي«،  االتفاق  إحياء  يتم  حتى 
الوكالة أنها تنوي إنتاج قطع من أجهزة الطرد المركزي في 

مجمع جديد في أصفهان بداًل من مجمع تساي في كرج«.
وتابع »تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محدث ودوري، 
الفنية  المعلومات  آخر  على  المنظمة  هذه  أعضاء  إلطالع 

المتعلقة بأنشطة إيران النووية«.
ولفت إلى أنه »وفق هذا التقرير، أبلغت إيران الوكالة أنها 
في مجمع  المركزي  الطرد  أجهزة  أجزاء من  إنتاج  تنوي 
جديد في أصفهان بداًل من مجمع تساي بمدينة كرج غرب 

طهران«.
ق ـ د

بعد يوم من قرار المجلس العسكري يف باماكو بطرد السفري الفرنيس

باريس تمهل نفسها أسبوعين للبت 
في مستقبل وجودها في مالي

وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند:

الوضع عىل حدود أوكرانيا 
خطري للغاية ومستعدون 

لكل االحتماالت

أفادت وكالة »فرانس برس« 
يبدو  اإلفريقي  االتحاد  بأن 
مستعدا لصدام داخلي في قمة 
عالقته  حول  األسبوع  نهاية 
نقطة  وهي  إسرائيل،  مع 

خالف نادرة.
تقرير  في  الوكالة  وأوضحت 
جويلية  في  بدأ  »الخالف  أن 
موسى  وافق  عندما  الماضي 
مفوضية  رئيس  محمد،  فكي 
منح  على  اإلفريقي،  االتحاد 
في  مراقب  صفة  إسرائيل 
الهيئة المكونة من 55 عضوا 
ومقرها أديس أبابا، ما أعطى 
اإلسرائيليين  الدبلوماسيين 

ما  منذ  وراءه  يسعون  كانوا  انتصارا 
يقارب عقدين«.

األعضاء  الدول  اعترضت  ما  وسرعان 
سيما  وال  األفريقي،  االتحاد  في  القوية 
جنوب إفريقيا و الجزائر، وقالت محتجة 

صحيح  بشكل  معها  التشاور  يتم  لم  إنه 
وإن هذه الخطوة تتعارض مع العديد من 
ذلك  في  بما  اإلفريقي،  االتحاد  بيانات 
الداعمة  نفسه  محمد  فكي  تصريحات 

لألراضي الفلسطينية.
وفشل وزراء الخارجية في حل القضية 

أكتوبر  في  اجتماع  خالل 
جنوب  فأدرجتها  الماضي، 
على  والجزائر  إفريقيا 
رؤساء  قمة  أعمال  جدول 
السبت،  تنطلق  التي  الدول 
لالتحاد  وثائق  بحسب 

اإلفريقي.
وقال المدير التنفيذي لمركز 
إفريقيا والشرق األوسط في 
إنه  جينة  نعيم  جوهانسبرغ 
من  عاما  عشرين  »بعد 
اإلفريقي،  االتحاد  تشكيل 
ظهرت القضية األولى التي 
ستؤدي إلى انقسام خطير« 
في التكتل، مضيفا: »بغض 
قمة  في  سيتخذ  الذي  القرار  عن  النظر 
رؤساء الدول في فبراير، سينقسم االتحاد 

اإلفريقي بشكل لم يحصل من قبل«.
لـ72  مراقب  صفة  منح  بالفعل  تم  وقد 
في  بما  إقليمية،  ومنظمة  وتكتال  دولة 

األوروبي  واالتحاد  الشمالية  كوريا  ذلك 
المشترك  المتحدة  األمم  وبرنامج 
المكتسبة  المناعة  المعني بفيروس نقص 
»اإليدز« ، وفقا لموقع االتحاد اإلفريقي 

االلكتروني.
وكان تم منح إسرائيل سابقا صفة مراقب 
لكنها  اإلفريقية،  الوحدة  منظمة  في 
الهيئة  حل  تم  عندما  الوضع  ذلك  فقدت 
واستبدلت باالتحاد اإلفريقي عام 2002.
األمر  هذا  اإلسرائيلية  الحكومة  وعزت 
إلى الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، 
االتحاد  في  كبير  نفوذ  له  كان  الذي 
عام  ومقتله  به  االطاحة  حتى  اإلفريقي 
منح  محمد  فكي  أعلن  وعندما   .2011
إسرائيل هذه الصفة في جويلية الماضي، 
اإلسرائيلية  الخارجية  وزارة  أصدرت 
بيانا وصفت فيه استبعاد إسرائيل السابق 
بأنه »وضع شاذ« وأشارت إلى أنه لديها 

عالقات مع 46 دولة إفريقية.
ق ـ د

االتحاد اإلفريقي يستعد ملعركة داخلية حول
وضع إسرائيل

تحقيق أممي حول جرائم ضد اإلنسانية يف ميانمار منذ االنقالب
 

أعلن كبير محّققي األمم المتحدة حول بورما، أول أمس، أّن أكثر من ألف شخص قد يكونون ُقتلوا منذ االنقالب العسكري في البالد، في ظروف يمكن وصفها بأنّها جرائم 
ضد اإلنسانية أو جرائم حرب.

وفي األول من فيفري 2021، أطاح جيش ميانمار بالزعيمة المدنية أونج سان سو تشي وأنهى عملية انتقال ديمقراطي كانت قد بدأت قبل عقد.
وقال نيكوالس كومجيان الذي يرأس اآللية األممية للتحقيق المستقّل حول ميانمار إّن »المعلومات التي تلّقيناها خالل العام الماضي تُشير إلى أّن أكثر من ألف شخص 

ُقتلوا في ظروف يمكن وصفها بأنها جرائم ضّد اإلنسانية أو جرائم حرب«.
وأضاف في بيان أّن »قوات األمن اعتقلت آالف المدنيين في ظروف تنطوي على مزاعم جديرة بالثقة باحتجاز تعسفي وعمليات تعذيب وعنف جنسي وحتى قتل أثناء 

االحتجاز«. وقال إن اآللية األممية »تمّكنت من جمع عدد كبير من الوثائق ذات الصلة بشأن 
هذه األحداث، ونضيف يومًيا تقريًبا معلومات وأدلة على ملفاتنا«.

وهذه اآللية التي أنشأها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في سبتمبر 2018، مكلّفة 
بجمع عناصر أدلّة تثبت ارتكاب أخطر الجرائم الدولية وانتهاكات للقانون الدولي في ميانمار 

وجمع ملفات بهدف تسهيل اإلجراءات الجنائية.
وبعد عام من انقالب الجيش على الحكومة المدنية، تتزايد حركات التمرد، ما يدفع المجموعة 

الحاكمة لتكثيف القمع وأعمال العنف التي أّدت إلى نزوح عشرات آالف األشخاص.
ألف شخص، بحسب منظمة غير   12 نحو  1500 مدني وأوقف  قرابة  ُقتل  االنقالب،  ومنذ 
ونُسبت  القضاء،  نطاق  واإلعدام خارج  والتعذيب  االغتصاب  محلية تحصي حاالت  حكومية 

عمليات قتل قرويين مؤخًرا إلى العسكريين.
ق ـ د
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بلغ نادي نيس ربع نهائي كأس فرنسا لكرة 
القدم عقب تغلبه على باريس سان جيرمان 
إثر   )6-5( الترجيح  اللقب بركالت  حامل 

السلبي  بالتعادل  األصلي  الوقت  انتهاء 
على ملعب »بارك دي برانس ».

من  العبين   5 مشاركة  اللقاء  وعرف 

هشام  من  بكل  األمر  ويتعلق  الجزائر 
بوداوي ، وأمين غويري ، وأندي ديلور ، 
وبالل براهيمي ويوسف عطال ، وهو ما 

أعطى قوة أكثر لفريق نيس 
ميسي  ليونيل  األرجنتيني  النجم  وشارك 
أساسياً في صفوف سان جيرمان، في حين 
مقاعد  على  مبابي  المهاجم كيليان  جلس 
الساعة  نصف  في  مشاركته  قبل  البدالء، 

األخير.
أنخل  اآلخر  األرجنتيني  النجم  غاب  كما 
البرازيلي  يتعاف  لم  حين  في  ماريا،  دي 
في  المالعب  عن  أبعدته  إصابة  من  نيمار 

األخيرين. الشهرين 
الطرف  جيرمان  سان  باريس  وكان 
الدوري  في  وصيفه  مواجهة  في  األفضل 
المحلي، لكن العبيه لم يجدوا طريقهم إلى 

للضيوف. الدفاعي  التكتل  المرمى وسط 
بالتعادل،  األصلي  الوقت  انتهاء  وبعد 
إلى  باللجوء  تقضي  المسابقة  قوانين  وألن 
ابتسمت  فقد  مباشرة،  الترجيح  ركالت 
مارسيت  حارسه  تصدى  الذي  لنيس 
باريديس  دانيال  األرجنتيني  لكرتي  بولكا، 

والشاب كزافي سيمون.
نيس موعداً مع مرسيليا في ربع  وضرب 

المسابقة. نهائي 

إلياس حماش يوقع 
لفالنسيان الفرنيس 

أعلن أمس نادي فالنسيان الفرنسي الناشط 
الجزائرية  الموهبة  توقيع   2 الليغ  في 

إلياس حماش ألول عقد احترافي له 
كمهاجم  يلعب  حماش  ألياس  أن  ومعلوم 
19 سنة فقط ، ويعد من  ويبلغ من العمر 
في  شأن  لها  سيكون  التي  المواهب  بين 

القريب. المستقبل 

الجوهرة أيمن نب 
عروس يوقع لربيستول 

سيتي االنجلزيي 

أيمن بن عروس  الموهبة  أمس  ،أول  وقع 
على عقد مع فريق بريستول سيتي الناشط 
االنجليزي  األولى  الدرجة  دوري  في 

.2025 شامبيون شيب لغاية 
ومعلوم أن الجوهرة بن عروس ينحدر من 
 2003 مواليد  من  وهو  جزائرية  أصول 

أي ال يتجاوز سنة ال19 ربيعا 
تاج الدين

حددت االتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف(، تاريخ يوم 
الجمعيات  لعقد  اجل  كآخر  الجاري،  فبراير   28 االثنين 
عنه  أعلنت  ما  حسب  الوطنية،  للرابطات  العادية  العامة 

الرسمي على شبكة االنترنات. )الفاف( عبر موقعها 
الفدرالي  المكتب  اجتماع  خالل  القرار  هذا  اتخاذ  تم  و 
ابراهيم  بدالي  االتحادية  بمقر  االثنين  أمس  المنعقد 
شرف  الهيئة،  رئيس  ترأسها  عادية  جلسة  في  )الجزائر( 

الدين عمارة.
المتعلق  التنفيذي  المرسوم  مطابقة  علمية  بخصوص  و 
أعضاء  على  كذلك  يطبق  الذي  المناصب  تعدد  بمنع 
الجهوية  الرابطة  من  كل  غرار  على  الفدرالي،  المكتب 
لكرة  الوالئية  الرابطات  و  سعيدة  و  لعنابة  القدم  لكرة 

المكتب  حّدد  والشلف،  العاصمة  الجزائر  لواليتي  القدم 
جمعياتها  لعقد  الجاري  فبراير   17 تاريخ  الفدرالي 
يوم  االنتخابية  الجمعيات  تعقد  أن  على  العادية،  العامة 

7 مارس المقبل. االثنين 
أن  القدم,  لكرة  الجزائرية  االتحادية  بيان  وأوضح 
عملية المطابقة هذه، كان يفترض أن تقام شهر ديسمبر 
هذا  تزامن  بسبب  تأجلت  أنها  إال   ،2021 المنصرم 
أعضاء  لتجديد  المحلية  االنتخابات  تنظيم  مع  التاريخ 

الوالئية. و  الشعبية  المجالس 
التنفيذي لالتحادية  المكتب  أشغال االجتماع  افتتاح  وبعد 
الجزائرية لكرة القدم )فاف(، حرص رئيس الهيئة على 
أو  انتخابهم  تّم  الذين  الوطنية  الرابطات  رؤساء  تهنئة 

فيهم. الثقة  تجديد 
)الرابطة  مدور  الكريم  عبد  من  بكل  األمر  ويتعلق 
الوطنية  )الرابطة  مالك  علي  و  القدم(  لكرة  المحترفة 
هواة( وأخيرا نور الدين بولفعات )الرئيس الجديد لرابطة 

ما بين الجهات(.
الرابطات  التزم رؤساء   ”: تأكيد  إلى  الفاف  بيان  وخلص 
لتقديم  الفدرالي  المكتب  أشغال  حضروا  الذين  الثالثة، 
و  االتحادية  لرئيس  الدعم  كل  بتقديم  أعمالهم،  حصيلة 
و  العمل  مواصلة  اجل  من  الفدرالي  المكتب  أعضاء 

االتحادية. مع  التنسيق 
الجزائر  عين 

بنظيره  األولى  الهزيمة  اليابان  منتخب  ألحق 
إلى  المؤهلة  التصفيات  في   )2-0( السعودي 
الذي  اللقاء  في   ،2022 العالم  كاس  بطولة 
الثامنة  الجولة  في  الثالثاء،  اليوم  جمعهما 

الثانية. المجموعة  ضمن 
الياباني كل من  وأحرز هدفي »الساموراي« 
في  ايتو،  وجونيا  مينامينو  تاكومي  الالعبين، 
الدقيقتين )32 و50( على الترتيب، من زمن 

أقيم على ملعب »سايتاما«. الذي  اللقاء 
 19 عند  السعودية،  منتخب  رصيد  وتوقف 
المجموعة  بصدارة  احتفظ  ولكنه  نقطة، 
إلى  اليابان رصيده  منتخب  رفع  بينما  الثانية. 
الثاني،  المركز  في  مكانه  وعزز  نقطة،   18
مونديال  إلى  التأهل  في  حظوظه  وبالتالي 

قطر.
وكاالت

أثارت تصريحات رئيس االتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، 
بـ«الحرب«،  مصر  منتخب  ضد  المرتقبة  المباراة  فيها  وصف  التي 

حفيظة شريحة من رواد مواقع التواصل االجتماعي.
وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو إليتو، خالل جلسة 
ضد  المباراة  عن  فيه  يتحدث  بالده،  منتخب  العبي  مع  جمعته  خاصة 
نظيره المصري في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا، ووصفها 
أمام  الخميس  مباراة  على  يتوقف  فعلتموه  ما  »كل  بقوله:  بـ«الحرب«، 

الحرب«. العقلية ألنها  بنفس  استعدوا  منتخب مصر، 
ونال الفيديو استهجان العديد من المتابعين، حيث اعتبروا أن الوصف لم 

يكن موفقا، خاصة وأنها مباراة كرة قدم.
إيتو،  عن  الدفاع  على  المصرية  الرياضة  رموز  من  عدد  حرص  بينما 
وتوضيح ما قصده من تلك الكلمات، وفي مقدمتهم أشرف صبحي وزير 

المصري. والرياضة  الشباب 
صامويل  تصريحات  »تابعت  تلفزيونية:  تصريحات  في  صبحي  وقال 
إيتو بخصوص الحرب الكروية قبل مباراة مصر، وأرى أنه يريد تحفيز 

الالعبين فقط، وال يقصد بها أي أمور أخرى«.
كما اعتبر أحمد حسام »ميدو«، العب الزمالك ومنتخب مصر السابق، 

أن ما قاله إيتو لالعبي المنتخب الكاميروني أمر طبيعي.
الكرة ورؤساء  اتحاد  وأوضح: »هذا األمر كان يحدث معنا من رؤساء 
إيتو في  توجد مشكلة في حديث  البطوالت، ال  لنا في  المرافقين  البعثات 

عرف كرة القدم، وهذا كان يحدث معنا«.
قبل  كان  الفيديو  مقطع  لكن  يتربصون،  األشخاص  »بعض  وأضاف: 
على  الكاميرون  فوز  بعد  وتحديدا  ساعة،  بـ24  والمغرب  مصر  مباراة 

النهائي بشكل مباشر«. جامبيا في ربع 
الخميس  يوم  والكاميرون،  مصر  منتخبي  بين  المرتقبة  المباراة  وستقام 
العاشرة  القاهرة،  بتوقيت  مساء  التاسعة  الساعة  تمام  في  المقبل، 
بالعاصمة  ستاديوم«  بيا  »باول  ملعب  على  »غرينتش،  بتوقيت  مساء 

ياوندي. الكاميرونية 
الـ33  للنسخة  النهائي  قبل  الدور  ضمن  األخرى  المباراة  ستقام  بينما 
فاسو  بوركينا  منتخبي  وستجمع  اليوماألربعاء،  القارية،  البطولة  من 

والسنغال.
وكاالت

ميدو ووزير الرياضة المصري يعلقان 
على تصريحات إيتو ووصفه مباراة 

مصر والكاميرون بـ »الحرب«

 . . قطر  مونديال  تصفيات 

السعودية  اليابان تفرمل قطار 
المتجه نحو قطر

»الكاف« يعلن عن طاقم حكام موقعة الكاميرون ومصر
أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم »الكاف«، اليوم الثالثاء، عن طاقم حكام مباراة مصر والكاميرون، 

المقررة بعد غد الخميس، في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.
األنغولي  من  كل  ويعاونه  غاساما،  بكاري  الغامبي  للحكم  المباراة،  إدارة  مهمة  »الكاف«  وأسند 
أمل  سليمان  الرابع  الحكم  إلى  باإلضافة  شادريك،  أرسينيو  والموزمبيقي  سانتوس،  دوس  جيرسون 

الدين من جزر القمر.
وسيتولى التونسي هيثم قيراط مهمة حكم الفيديو، ويعاونه كل من لحلو بن إبراهيم، وخليل حساني.
جدير بالذكر أن غاساما، أدار لقاء وحيدا لمصر في كأس أمم إفريقيا الحالية، وكان ضد نيجيريا في 

الجولة األولى لمرحلة المجموعات، حيث خسر »الفراعنة« بهدف دون رد.
 وكاالت

القدم صامويل  لكرة  الكاميروني  االتحاد  رئيس  حث 
ضد  للمباراة  التأّهب  على  بالده  منتخب  العبي  إيتو 
األمم  لكأس  النهائي  قبل  الدور  في  المصري  نظيره 

للحرب«. »كاالستعداد  اإلفريقية، 
جمعته  خاصة  جلسة  خالل  إيتو،  صامويل  وقال 
نظيره  مواجهة  قبل  الكاميرون  منتخب  العبي  مع 
إفريقيا:  أمم  لكأس  النهائي  قبل  الدور  في  المصري 
الخميس  مباراة  على  يتوقف  فعلتموه  ما  »كل 
ألنها  العقلية  بنفس  استعدوا  مصر،  منتخب  أمام 

الحرب«.
لفريق  السابق  المهاجم  إيتو  وتابع 
هذه  تلعبوا  أن  يجب  »هكذا  برشلونة: 
هذه  ترك  يمكنكم  ال  الحرب،  المباراة 
الفرصة تضيع، هذا مستحيل أن يحدث«.
منتخب  مباراة  تنطلق  أن  المقرر  ومن 
مصر أمام نظيره منتخب الكاميرون، يوم 
التاسعة  الساعة  تمام  في  المقبل،  الخميس 
مساء  العاشرة  القاهرة،  بتوقيت  مساء 
بتوقيت »غرينتش، على ملعب »باول بيا 
ستاديوم« بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.
إلى  تأهل  قد  الكاميرون  منتخب  وكان 
من  الـ33  للنسخة  النهائي  نصف  الدور 
نظيره  حساب  على  اإلفريقية،  األمم  كأس  بطولة 
في  رد،  دون  من  بهدفين  عليه  فوزه  عقب  الغامبي، 

النهائي. الدور ربع 
نظيره  حساب  على  مصر  منتخب  تأهل  حين  في 
واحد،  مقابل هدف  بهدفين  عليه  فوزه  إثر  المغربي، 
األحد،  أمس  مساء  جمعتهما  التي  المباراة  تمديد  بعد 

ياوندي. بالعاصمة  على ملعب أحمدو »أهيدجو« 
وكاالت

أفريقيا  أمم  كأس 

الكامريون لالعبي  إيتو  من  نارية  رسالة   . للحرب. استعدوا 
مرص مواجهة  قبل 

بانتقاله  فخور  بالييل 
الفرنيس للدوري 

مباراة  الهزيمة  بطعم  تعادل  ساد 
 )1-1( العراقي  لبنان وضيفه  منتخب 
ضمن  الثالثاء،  اليوم  جمعتهما  التي 
المؤهلة  التصفيات  من  الثامنة  الجولة 
لكرة  العالم  كأس  بطولة  نهائيات  إلى 

القدم 2022.
حسين  أيمن  العراقي  المهاجم  وضع 
بهدف  المقدمة  في  الرافدين«  »أسود 
عليه  ورد   ،40 الدقيقة  في  سجله 
بهدف  صبرا  ماهر  اللبناني  المدافع 
التعادل عندما كان الشوط األول للقاء 
يلفظ أنفاسه األخيرة على ملعب صيدا 

الدولي.
بها  رفع  يتيمة  بنقطة  لبنان  واكتفى 
المركز  ويحتل  نقاط،   6 إلى  رصيده 
األولى  المجموعة  ترتيب  في  الرابع 
منتخب  عن  نقاط  ثالث  بفارق 
وقت  في  ضيفا  يحل  الذي  اإلمارات، 
على  أيضا،  اليوم  مساء  من  الحق 
إلى  المتأهل  أو  اإليراني،  نظيره 

مونديال قطر من آسيا.
كما اكتفى العراق بنقطة واحدة أيضا، 
5 نقاط، ويشغل  رفع بها رصيده إلى 

قبل األخير. الخامس  المركز 

لإلمارات الفوز  وبنكهة  ولبنان  للعراق  الهزيمة  بطعم  تعادل 

» الفاف« تحدد تاريخ  28 فيفري كآخر أجل 
لعقد الجمعيات العادية للرابطات الجهوية

 ...  أخبــار محرتفينا 

أعرب الالعب الدولي الجزائري يوسف باليلي، عن 
المنتمي  بريست  نادي  إلى  باالنضمام  وفخره  سعادته 

القدم. الثانية لكرة  الفرنسية  الدرجة  لدوري 
على  بريست  نشره  فيديو  مقطع  في  باليلي  وقال 
بالنضمام  سعيد  »أنا  »تويتر«:  موقع  في  حسابه 

للفريق«. بالتوقيع  لنادي بريست، وأنا فخور 
في صفقة  تعاقده  االثنين،  أمس  أعلن  بريست،  وكان 
انتقال حر مع باليلي حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك 

قبيل ساعات من إغالق باب االنتقاالت الشتوية.
وبحسب تقارير إعالمية، فإن عقد باليلي مع بريست 

لثالثة مواسم أخرى. التجديد  يتضمن خيار 
وكان باليلي، العب الوسط الذي سيبلغ عامه الثالثين 
 18 على  الممتد  عقده  من  تحرر  المقبل،  مارس  في 
غداة  القطري،  قطر  نادي  مع  »بالتراضي«  شهرا 
قطر  مرمى  في  بالده  لمنتخب  الفوز  هدف  تسجيله 
في  القدم  لكرة  العرب  كأس  نهائي  نصف  ضمن 

الماضي. الشهر  الدوحة 
التي  العرب  وسرق باليلي األضواء في بطولة كأس 
ظفرت الجزائر بلقبها بالفوز على تونس في المباراة 

النهائية، وسجل هدفين وصنع آخر.
الحالية  إفريقيا  أمم  كأس  في  أيضا  باليلي  وشارك 
في الكاميرون، غير أن الجزائر حاملة اللقب ودعت 

البطولة من الدور األول.
حاليا  يحتل  بريست،  نادي  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
الفرنسي  الدوري  ترتيب  جدول  في  الـ13  المركز 
28 نقطة، ويبتعد بتسع نقاط فقط عن منطقة  برصيد 

الهبوط.

صحف كاميرونية تتحدث عن إصابة 
صالح بكورونا ومصدر مصري يرد

قبل  كورونا،  بفيروس  صالح  محمد  مصر  منتخب  نجم  بإصابة  كاميرونية  إعالمية  تقارير  زعمت 
مواجهة منتخب »األسود غير المروضة« بعد غد الخميس في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

حيث  الكاميرون،  أمام  منتخب مصر  مع  يشارك  ال  قد  أن صالح   ،»afrique55« وذكرت صحيفة
المرتقب. اللقاء  نتيجة مسحته »إيجابية« قبل خوض  جاءت 

أعلن االتحاد المصري لكرة القدم أمس  الثالثاء خلو قائمة العبيه من إصابات بفيروس كورونا.
المتدوالة. الشائعات  ولكن مصدر مسؤول في منتخب مصر، نفى هذه 

االثنين،  أمس  كورونا  لمسحة  مصر خضعوا  منتخب  العبي  أن  البلد«،  لموقع »صدى  المصدر  وأكد 
الالعبين. لمحمد صالح وجميع  المسحة سلبية  نتيجة  وجاءت 

نهائي كأس  المغرب في ربع  لمنتخب مصر ضد  األخيرة  المباراة  في  تألق بشكل الفت  وكان صالح، 
أمم إفريقيا، حيث سجل هدفا وصنع آخر ليقود »الفراعنة« للفوز على »أسود األطلس« 1-2، وبلوغ 

القارية. للبطولة  الذهبي  المربع 
وكاالت

الجنوبية كوريا  أمام  الهزيمة  بعد  قطر  مونديال  تودع  سوريا 
خرج منتخب سوريا رسميا من دائرة المنافسة على التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، إثر هزيمته أمام نظيره الكوري الجنوبي 

)2-0( اليوم الثالثاء في الجولة الثامنة من التصفيات.
وسجل هدفي »الشمشون« الكوري كل من الالعبين، جين سو كيم وتشانغ هون كون في الدقيقتين )53 و71( على الترتيب، من عمر المباراة 

التي جرت في استاد راشد بنادي شباب األهلي دبي.
وبقي منتخب سوريا في قاع المجموعة األولى برصيد نقطتين فقط، وخرج رسميا من دائرة المنافسة.

في المقابل، ضمن منتخب كوريا الجنوبية تأهله إلى مونديال قطر 2022، بعد أن رفع رصيده إلى 20 نقطة.

لسنوات  معه  تألق 

البرتغالي سبورتينغ  إلى  يعود  سليماني  إسالم 
عاد الدولي الجزائري إسالم سليماني لفريقه السابق سبورتينغ البرتغالي بعد أن خاض تجربة في الدوري الفرنسي بقميص ليون.

وبعد توّصله التفاق مع الفريق الفرنسي بخصوص فسخ عقده الذي ينتهي في يونيو القادم التحق سليماني بالفريق البرتغالي بموجب عقد يمتد 
لموسم ونصف بحسب تقارير إعالمية.

أعلن سبورتنج لشبونة البرتغالي، تعاقده مع المهاجم الجزائري إسالم سليماني، قادما من ليون الفرنسي، في صفقة انتقال حر.
وقال النادي البرتغالي في بيان عبر صفحته الرسمية على »فيسبوك«، إنه أكمل إجراءات التعاقد مع سليماني، واإليرلندي الشمالي ماركوس 

إدوارد، العب فيتوريا جيماريش، دون الكشف عن المزيد من التوضيحات.
وكشف الصحفي اإليطالي الشهير »فابريزيو رومانو«، في تغريدة عبر حسابه الرسمي، أن سليماني وقع على عقد مع النادي البرتغالي، يمتد 
إلى صيف 2023. وأضاف: »المهاجم الجزائري وقع على العقد في ساعة متأخرة، قبل إغالق نافذة االنتقاالت الشتوية، بعد توصله إلى اتفاق 
بفسخ عقده مع ليون«. ويمتلك سليماني سمعة طيبة داخل أسوار النادي البرتغالي، حيث لعب له 3 مواسم، خالل الفترة بين 2013 و2016، 

خاض فيها 109 مبارايات، وسجل 54 هدفا.
يذكر أن سليماني كان قد دافع عن ألوان سبورتينغ من 2013 حتى 2016.

ينتقل القبائل  شبيبة  العب 
المغربي مولودية وجدة  إلى 

إجراءات  المغربي،  وجدة  مولودية  أكمل 
مهاجم  هارون،  علي  الجزائري  مع  التعاقد 
أن  حر.وعلم  انتقال  صفقة  في  القبائل،  شبيبة 
في صفقة  المغربي،  النادي  مع  تعاقد  هارون 
بالشبيبة.وجاء  ارتباطه  إنهاء  بعد  حر،  انتقال 
مكان  حجز  عن  عجزه  بعد  هارون  قرار 

القبائلي. للنادي  األساسي  بالتشكيل 
)معظمها  مباراة   18 في  الالعب  وشارك 
كبديل( منذ انتقاله للشبيبة، في فترة االنتقاالت 
اتحاد  صفوف  من  قادما  الماضية،  الشتوية 
بلعباس.وجاء تعاقد مولودية وجدة مع صاحب 
تعاقده مع  فسخ  بعد ساعات من  عاما،  الـ24 
بسبب  سوياد،  الدين  بدر  الجزائري،  المدافع 

مستواه. تدني 



عين على الرياضة

سجل ستيفن كوري 21 من نقاطه 
ليقود  األخير  الربع  في  األربعين 
فوز  إلى  ووريرز  ستايت  غولدن 
هيوستن  وذلك على حساب  جديد، 
كرة  دوري  في  اإلثنين  روكتس 
الذي  للمحترفين  األميركي  السلة 
سفنتي  لفيالدلفيا  مثيراً  فوزاً  شهد 
غريزليز  ممفيس  على  سيكسرز 
بعد شوط إضافي رغم غياب نجمه 

الكاميروني جويل إمبيد.
ووريرز  واصل  هيوستن،  في 
مسلسل انتصاراته التي بلغت ستة 
روكتس  على  بتغلبه  التوالي  على 

.122-108
وكان ووريرز متقدماً على مضيفه 
بفارق 4 نقاط في الربع األخير حين 
استلم كوري زمام األمور بتسجيله 
النقاط الخمس التالية لتصبح النتيجة 
على  دقائق  أربع  قبل   113-104
في  أخرى  سلة  أضاف  ثم  النهاية، 
ليضع  وثالثية  الملّونة  المنطقة 
مضيفه  متناول  عن  بعيداً  فريقه 
الثامن والثالثين في  الفوز  ويمنحه 
الثاني  مركزه  معززاً  مباراة،   51
فينيكس  خلف  الغربية  المنطقة  في 

صنز )40 فوزاً و9 هزائم(.
ونجح كوري في 7 ثالثيات، بينها 
كان  الذي  األخير  الربع  في   4
ناحية  من  مسيرته  في  األفضل 
تمريرات   9 النقاط، وأضاف  عدد 
حاسمة مع 5 متابعات، فيما ساهم 
نقطة  بـ23  ويغينز  أندرو  الكندي 
كالي  طويل  غياب  بعد  والعائد 

تومسون 14.
وفي الجهة المقابلة، كان كريستيان 
في   17 بينها  نقطة،   24( وود 
متابعة(   13 مع  األول،  الشوط 
من  روكتس  صفوف  في  األفضل 
هزيمته  األخير  يجنب  أن  دون 
أرضه  على  توالياً  عشرة  الحادية 
بالمجمل  التوالي  على  والرابعة 

والسادسة والثالثين هذا الموسم.
األول  الشوط  ووريرز  وأنهى 
متقدماً بفارق 9 نقاط، لكن روكتس 
نقطة  بثماني  الثالث  الربع  استهل 
المدرب  لفريق  فقط  اثنتين  مقابل 
إلى  الفارق  مقلصاً  كير،  ستيف 
ثالثية  بفضل   60-63 نقاط  ثالث 

وسلة استعراضية من وود.
وبقي روكتس قريباً من ضيفه مع 
كان  حيث  الثالث  الربع  انتصاف 
الفارق ثالث نقاط أيضاً بعد ثالثية 

من كيفن بورتر جونيور.
ورد  المبادرة  زمام  كوري  واستلم 
ارتكب  بعدما  حرة  رميات  بثالث 
عليه خطأ خالل محاولة من خارج 
بعد  سلة  يضيف  أن  قبل  القوس، 
إلى  الفارق  ليوسع  ثواٍن،  ثالث 
على  دقائق   5 بقاء  مع   74-65

نهاية الربع.
إلى  الفريقين  بين  الفارق  ووصل 
نهاية  على  دقيقتين  قبل  نقطة   18
للضيوف،  نقطة   11 بعد  الربع 
روكتس  لكن  لكوري،  ثالثية  بينها 
مقابل  نقطة  بـ11  ورّد  يستسلم  لم 
اثنتين فقط للضيوف ليقلص الفارق 

نهاية  في   78-87 نقاط   9 إلى 
الربع، قبل أن يعود كوري ويخلق 
الربع  في  الخارق  بأدائه  الفارق 

األخير.
على  سلتيكس  بوسطن  واستفاد 
الكثيرة  الغيابات  من  وجه  أكمل 
هيت  ميامي  ضيفه  صفوف  في 
ليحقق فوزه الرابع في آخر خمس 
كبيرة  بنتيجة  وجاء  مباريات، 
خالله  وصل  لقاء  في   122-92
 32 حتى  الفريقين  بين  الفارق 
نقطة قبل أن يستقر في النهاية عند 

ثالثين.
السابع  بالفوز  سلتيكس  ويدين 
براون  جايلن  إلى  والعشرين 
األول  وصل  إذ  تايتوم،  وجايسن 
لحاجز الـ25 نقطة أو أكثر للمباراة 
فيما   ،29 بتسجيله  توالياً  الرابعة 
 12 مع  بعشرين  الثاني  ساهم 

متابعة.
له  األول  اللقاء  هيت  وخاض 
الديار  خارج  ستة  من  سلسلة  في 
بغياب جيمي باتلر وبي دجاي تاكر 
ألسباب  الوري  وكايل  لإلصابة 
المباريات  عن  أبعدته  شخصية 
برز  الذي  لفريقه  األخيرة  الثماني 
في صفوفه اإلثنين ماكس ستراس 
 )14( مارتن  نقطة( وكايلب   27(
متابعات   5 مع   12( أديبايو  وبام 
ومثلها تمريرات حاسمة(، من دون 
أن يكون ذلك كافياً لتجنيبه الهزيمة 
هذا  عشرة  والتاسعة  توالياً  الثانية 
صدارة  عن  متنازاًل  الموسم، 

شيكاغو  لصالح  الشرقية  المنطقة 
بولز )31-18(.

غياب  رغم  لسيكسرز  جديد  فوز 
إمبيد

وبعد مشاركته لـ21 مباراة متتالية 
مع معدل 33.1 نقطة في المباراة 
الكاميروني  العمالق  ُمِنَح  الواحدة، 
أنفاسه  اللتقاط  فرصة  إمبيد  جويل 
فريقه  يمنع  لم  ذلك  لكن  والراحة، 
من  سيكسرز  سفنتي  فيالدلفيا 
الفوز على ضيفه ممفيس غريزليز 
مثيرة  مباراة  بعد   122-119

حسمت بعد التمديد.
تايريس  خطف  إمبيد،  وبغياب 
 33 بتسجيله  األضواء  ماكسي 
 26.4 آخر  في  سلة  بينها  نقطة، 
ثانية من الشوط اإلضافي، وأضاف 
توبياس هاريس 31 نقطة وأندري 
متابعة،   23 مع   16 دروموند 
الخامس  فوزه  فريقهم  ليمنحوا 
في  الثالث  بمركزه  متمسكاً  توالياً، 
مقابل  بـ31 فوزاً  المنطقة الشرقية 
19 هزيمة أمام كليفالند كافالييرز 
أورليانز  نيو  على  بدوره  الفائز 
بيليكانز 90-93 بفضل 21 نقطة 
من  و16  غودوين  براندون  من 
متابعة   11 مع  و15  ألن  جاريت 

من كيفن لوف.
وقال ماكسي بعد أدائه الرائع ضد 
أال  كان  لليلة  »شعارنا  غريزليز 
ندعهم يستفزونا. أنت تضع عالمة 
)في الروزنامة( على مباريات من 

هذا النوع ألنها مواجهة قوية«.
ويبدو أن اإلرهاق بدأ يشق طريقه 
بهزيمته  مني  الذي  ممفيس  إلى 
الثامنة عشرة للموسم رغم استمرار 
 30 سجل  الذي  مورانت  جا  تألق 
نقطة أو أكثر للمباراة السابعة توالياً 
ديزموند  وأضاف  اإلثنين(،   37(
من  أي  عجز  لقاء  في   34 باين 
اآلخر  عن  االبتعاد  عن  الفريقين 
الربع  خالل  نقاط  أربع  من  ألكثر 

األخير والشوط اإلضافي.
وفي المباريات األخرى، فاز إنديانا 
بايسرز على لوس أنجليس كليبرز 
نيكس  ونيويورك   122-116
 116-96 كينغز  ساكرامنتو  على 
أتالنتا  على  رابتورز  وتورونتو 
وأوكالهوما   106-100 هوكس 
ترايل  بورتالند  على  ثاندر  سيتي 

باليزرز 98-81.    

األربعاء 02 فيفري 2022 م
الموافق لـ 30 جمادى الثانية 1443 هـ 

يُسّجل بطل فالشينغ ميدوز السابق األرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 
عودته إلى مالعب كرة المضرب ألول مرة منذ عامين ونصف العام، 
وذلك حين يشارك األسبوع المقبل في دورة بوينوس آيرس بحسب ما 

أعلن المنظمون.
وغاب ابن الـ33 عاماً عن المالعب منذ إصابته بكسر في الركبة في 

حزيران/يونيو 2019 خالل مشاركته في دورة كوينز اإلنكليزية.
المركز  إلى  المحترفين  الذي وصل في تصنيف  وخضع األرجنتيني 
الثالث في صيف 2018، ألربع عمليات جراحية في ركبته بسبب تلك 
المركز  إلى  التي جعلته يتراجع في تصنيف »أي تي بي«  اإلصابة 

.757
وأعلن منظمو دورتي بوينوس آيرس وريو التي تقام بعدها بأسبوع، 
عن توجيه بطاقة دعوة إلى الالعب الذي تّوج بطاًل لفالشينغ ميدوز 
عام 2009 والذي تعّرض أيضاً لكسر في ركبته خالل دورة شنغهاي 
من  قبلها  عانى  بعدما   2018 األول/أكتوبر  تشرين  في  للماسترز 
إصابات متعّددة في الرسغ تطلبت أيضاً إجراء أربع عمليات جراحية.
إلى  األرجنتيني  مسيرة  في  والعشرين  والثاني  األخير  اللقب  ويعود 

دورة إنديان ويلز للماسترز عام 2018.
وفي األسابيع األخيرة، أعرب ديل بوترو عن رغبته في العودة إلى 

المالعب من خالل المشاركة في دورة بوينوس آيرس.
وكاالت

تنس / دل بوترو يعود إىل 
مالعب كرة المرضب

للمحرتفني  األمريكي  الدوري 

كوري يقود ووريرز لتخّطي 
عقبة روكتس

ل لرياضة البادل بعد إعالن  يوم تاريخي يُسجَّ
االتحاد الدولي إطالق بطولة دولية جديدة بدعم 
من أفضل الالعبين العالميين وبشراكة عالمية 
لالستثمارات  قطر  شركة  مع  استراتيجية 
الرياضية. أعلن االتحاد الدولي للبادل، الهيئة 
عالمياً،  البادل  لرياضة  الراعية  اإلدارية 
ل  ستسّجِ جديدة  رسمية  دولية  بطولة  إطالق 
حيث  الرياضة،  هذه  تاريخ  في  فارقة  عالمة 
إن البطولة الدولية الجديدة التي سيشرف على 
بدعم  تحظى  للبادل،  الدولي  االتحاد  تنظيمها 
كامل من قبل أفضل الالعبين العالميين، وذلك 
من  عليها  ترتد  التي  المنفعة  إلى  باإلضافة 
خالل الشراكة االستراتيجية الجديدة مع شركة 
البطولة  وتعتبر  الرياضية.  لالستثمارات  قطر 
لرياضة  الوحيدة  الرسمية  البطولة  الجديدة، 

البادل عالمياً. ومن المقرر أن يتم إدراج بطولة 
البادل الجديدة والمبتكرة ضمن رزنامة عالمية 
جديدة ستشمل مباريات دولية ومحلية، بما في 
بين  جميعها  ستجول  كبرى،  بطوالت   4 ذلك 
أبرز المالعب المميزة في العالم. وسيشهد عام 
2022 و2023 ما ال يقل عن 10 بطوالت تم 
إدراجها على الرزنامة العالمية، حيث سنشهد 
رئيسية خالل شهر  بطولة  أول  مع  االنطالقة 
مارس القادم. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد 
البطوالت السنوية إلى ما يزيد عن 25 بطولة 
يتعلق  فيما  أما   .2024 السنة بحلول عام  في 
للفائزين  المالية  والجوائز  والمواقع  بالتواريخ 
والعالمات التجارية والجهات الراعية والناقلين 
حول  المعلومات  من  وغيرها  الحصريين 

البطولة الجديدة، فسيتم اإلفصاح عنها قريباً.
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االتحاد الدولي للبادل يعلن إطالق بطولة دولية جديدة بالشراكة 
مع شركة قطر لالستثمارات الرياضية

ريغبي/ مونديال- 2023:
الجزائر تخوض التصفيات 
من 1 الى 10 يوليو بفرنسا

مونديال  تصفيات   , للريغبي  الجزائري  الوطني  المنتخب  يخوض 
بمرسيليا  ستجرى  التي  الدورة  في   , بفرنسا  المقرر   2023

 10 الى   1 من  الفترة  في  فرنسا(,  جنوب   ( اونبرفونس  وإكس 
مونديال  منظمو  الثالثاء  اليوم  اعلنه  حسبما   , المقبل  يوليو 

لريغبي. ا
افريقية  بلدان  ثمانية  احسن   « ان  بيان  في  المنظمون  واوضح 
مباشرة  اقصائية  دورة  شكل  في  فرنسا,  جنوب  في  ستتقابل   ,
كاب-  افريكا  ريغبي   « االفريقية  بالمنافسة  المتوج  .الفريق 

سبتمبر-   8  (  2023 للعبة-  العالم  كاس  الى  يتأهل   ,  »2022
. اكتوبر(   28

النهائي  ربع  في  السنغالي  نظيره  الجزائري  المنتخب  ويواجه 
ناميبيا-   : من  كل  االخرى  القوية  اللقاءات  تجمع  فيما   ,

 . كينيا   - اوغندا   , ديفوار  كوت  ,زيمبابوي-  بوركينافاسو 
سبق  الذي  المونديال  الى  المرور  تأشيرة  بالدورة  الفائز  ويقتطع 
العالمي. اللقب  حاملة  بصفتها  التاهل  ضمنت  ان  افريقيا  لجنوب 

برفقة   , االولى  المجموعة  ضمن   , الدورة  بهذه  الفائز  ويلعب 
واالورغواي. ايطاليا   , الجديدة  ندا  زيال  فرنسا, 

إكس   ( دافيد  ومويس-  ديلور  بيار-  ملعبا  المنافسة  ويحتضن 
. النهائي  و  النهائي  ونصف  ربع  على  مقسمة  اونبرفونس(, 

وأج



لقـي 26 شـخصا حتفهـم وأصيب 
1100 آخـرون بجـروح متفاوتة 
الخطـورة فـي 977 حادث مرور 

عبـر مختلف جهـات الوطن خالل 
الـى   23 مـن  الممتـدة  الفتـرة 
29 جانفـي الجـاري، حسـب مـا 

أفـادت بـه أمـس الثالثـاء حصيلة 
لمصالـح الحمايـة المدنيـة.

وأوضـح المصـدر ذاتـه أن أثقـل 
المـرور  حـوادث  فـي  حصيلـة 
سـجلت في واليـة البويرة بوفاة 3 
أشـخاص بمـكان الحـادث وجـرح 
41 آخـرا تم إسـعافهم وتحويلهــم 
علـى  االستشـفائية  المراكـز  إلـى 

إثــر 25 حـادث مـرور.
اإلجـاء  عمليـات  وبخصـوص 
وحـدات  قامـت  فقـد  الصحـي، 
الحمايـة المدنيـة بإسـعاف وإجاء 
إلـى  ومريـض  جريـح   16035

ت. لمستشـفيا ا
ومـن جانـب آخر، قامـت عناصر 
 524 بإخمـاد  المدنيـة  الحمايـة 
صناعيـة  منزليـة  منهـا  حريـق 
فـي  أهمهـا  مختلفــة،  وحرائـق 
واليـة الجزائـر حيث سـجلت 85 

حريقـا.  49 إثـر  علـى  تدخـا 

قامـت  الفتـرة،  نفـس  وخـال 
5303 تدخـل  بــ  العناصـر  ذات 
إسـعاف  عمليـة   4810 لتغطيـة 
وإنقاذ 408 شـخص مـن الخطر.
وفيمـا يخـص النشـاطات المتعلقـة 
فيـروس  انتشـار  مـن  بالوقايـة 
قامـت  كوفيـد19-،  كورونـا 
خـال  المدنيـة  الحمايـة  وحـدات 
التـراب  كافـة  عبـر  الفتـرة  نفـس 
الوطنـي بـ 391 عملية تحسيسـية 
 58 عبـر  المواطنيـن  لفائـدة 
واليـة تحثهـم وتذكرهـم بضرورة 
احتـرام قواعـد الحجـر الصحـي، 
وكـذا  الواقـي  القنـاع  ارتـداء 
باإلضافـة  اإلجتماعـي،  التباعـد 
إلـى القيـام بــ 318 عمليـة تعقيـم 
مسـت  واليـة   58 عبـر  عامـة 
عموميـة  وهيـاكل  منشـآت  عـدة 
السـكنية  المجمعـات  وخاصـة 

والشـوارع.

15عين على المجتمع األربعاء 02 فيفري  2022 م
الموافق لـ 30 جمادى الثانية 1443 هـ

... متفرقات ... حوادث المرور: وفاة 26 شخصا وإصابة 1100 بجروح خالل أسبوع 
5 قتىل و13 جريحا يف حادث 

مرور بورقلة    

ــي خمســة )5( أشــخاص  n    لق
آخــرا   13 أصيــب  فيمــا  حتفهــم 
ــي حادث مرور وقع أمس  بجروح ف
الثالثاء بورقلة، حســبما أفادت به 

مصالح الحماية المدنية.
ووقع هذا الحادث الذي شــمل حافلة 
الخــط  تضمــن  المســافرين  نقــل  ل
وهــران- حاســي مســعود وشــاحنة 
نصف مقطورة وسيارة سياحية على 
مستوى أحد مقاطع الطريق الوطني 

ــى بعــد نحــو 50 كلم  ــم 49 )عل رق
غرب ورقلة(، وفق ذات المصدر.

ــم إجاء ضحايا هــذا الحادث من  وت
ــة المدنية نحو  بــل أعــوان الحماي ق
ــة اإلستشــفائية  المؤسســة العمومي
ــة، حســب  ل ــاف بورق محمــد بوضي

المصدر ذاته.
ــدرك الوطني  وقــد فتحت مصالح ال

تحقيقا لكشف مابسات الحادث.
                                      ق/م

مصالح الجمارك تحجز كميات كبيرة من المخدرات والتبغ المهرب
للجمـارك  العامـة  المديريـة  أعلنـت 
أول أمـس عـن حجـز كميـات معتبـرة 
مـن المخـدرات والتبـغ المهـّرب فـي 
فرقهـا  بهـا  قامـت  متفرقـة  عمليـات 

الجهويـة.
وفـي هـذا اإلطـار، تمكـن أعـوان 
لمفتشـية  التابعـة  المتنقلـة  الفرقـة 
أقسـام الجمـارك بوهران-خارجي 
الجيـش  أفـراد  مـع  وبالتنسـيق 
القيـام  مـن  الشـعبي،  الوطنـي 
بحجـز 11 ألـف و795 كبسـولة 
مـن األقـراص المهلوسـة من نوع 
300 مـغ، باإلضافـة  بريغاباليـن 
مركبـات،  ثـاث  حجـز  إلـى 
حسـبما جـاء في منشـور بالصفحة 
الرسـمية للمديرية على فايسـبوك.
الفرقـة  تمكنـت  جهتهـا  مـن 
الغـش  لمكافحـة  الجهويـة 

بالشـلف  للجمـارك  والتهريـب 
الجيـش  أفـراد  مـع  وبالتنسـيق 
الوطنـي الشـعبي، مـن حجـز 20 
كـغ مـن الكيـف المعالـج على متن 

مقطـورة. شـاحنة 
الجمـارك  أعـوان  تمكـن  كمـا 

المراقبـة  مركـز  مسـتوى  علـى 
الجمركيـة بحاسـي بلقبـور، التابـع 
بـإن  الجمـارك  أقسـام  لمفتشـية 
مفـرزة  مـع  وبالتنسـيق  أمنـاس 
وكـذا  الشـعبي  الوطنـي  للجيـش 
مـن  الوطنـي،  الـدرك  مصالـح 

حجـز كميـة معتبـرة مـن السـجائر 
ألـف   11 بــ  قـدرت  األجنبيـة 
علبـة  و120  خرطوشـة  و800 
معسـل أجنبـي الصنـع، حيـث تـم 
العثـور علـى هذه البضاعـة مخبأة 
الوقـود،  لنقـل  صهريـج  داخـل 
بنفـس  اخـر  منشـور  حسـب 

. لصفحـة ا
الفرقـة  جانبهـا  مـن  وقامـت 
بالـوادي،  للجمـارك  المتنقلـة 
الجمـارك  أقسـام  لمفتشـية  التابعـة 
 2 بحجـز  القيـام  مـن  بالـوادي، 
ألـف و220 وحدة كاميـرا مراقبة 
تـم  واألحجـام،  األنـواع  مختلفـة 
بصناديـق  مموهـة  عليهـا  العثـور 
باسـتيكية، فـي الصنـدوق الخلفي 
المصـدر. لنفـس  وفقـا  لشـاحنة، 

ــر معلومــات مؤكــدة  ــى إث n   عل
فرقــة  عناصــر  عليهــا  تحصلــت 
ــرة  دائ بأمــن  يــة  القضائ الشــرطة 
مشــتبه  يــام  ق مفادهــا  الطاهيــر، 
فيــه بترويــج المخــدرات والحبوب 
ــى مســتوى إحــدى  المهلوســة عل
المقاهــي الكائنــة ببلديــة القنــار 
نشــاطه  خلــف  متســترا  نشــفي 
ــي  ف المقهــى  كصاحــب  التجــاري 
يــة بيع وترويج هذه الســموم،  عمل
يــه تم وضع خطة أمنية محكمة  وعل
وترصــد المعني، تمكنت على إثرها 
عناصر الشــرطة مــن توقيفه داخل 
محلــه التجاري وإخضاعــه لعملية 

التلمس الجسدي الوقائية.

وقد ضبط بحوزته كمية من المؤثرات 
الين قدرت  ــوع بريغاب العقلية مــن ن
ـــ 50 كبســولة ومقــص يســتعمل  ب
يتم حجزهــا وتحويل  ــع ل تقطي فــي ال
المعني للمصلحــة وفتح تحقيق في 
القضية، يتعلّق األمر بكهل مسبوق 
ــا يبلغ مــن العمر 53ســنة،  ي قضائ
قانونية  وبعد اتخاذ كافة اإلجراءات ال
في حق المشتبه فيه، تم تقديمه أمام 
ــة المختصــة، إذ  ي الجهــات القضائ
صدر فــي حقه حكم بثمانية عشــرة 
)18( شهر حبس نافذة وغرامة مالية 
قدرها مليوني ســنتيم مــع أمر إيداع 

بمؤسسة إعادة التربية بجيجل.
                        نصرالدين - د

أمن دائرة الطاهري يضع حدا لنشاط 
كهل يروج للمخدرات 

n  كشــف دانيــال بيتــون، نجل 
الراحــل  المصــري  الجاســوس 
رفعــت الجمــال - رأفــت الهجان 
- تفاصيــل جديدة بشــأن والدته 
فالتراود بيتون، والتي توفت في 
أوت الماضي عن عمر ناهز 80 

عاما. 
ــون إن والدتــه الراحلة  وقــال بيت
ــة رأفــت  ــون، أرمل تــراود بيت فال
الهجان، أشــهرت إســامها قبل 

نحو 35 عاما.
وأضــاف نجــل رأفــت الهجــان: 
"والدتــي اعتنقــت اإلســام عام 

1987، وغيــرت ديانتهــا بعد 5 
سنوات من رحيل والده الذي توفي 

في جانفي 1982".
وأشــار دانيال إلى أنه ذهب رفقة 
والدتــه بعــد أن أشــهر إســامه 
هــو اآلخر إلى المملكــة العربية 
تأدية العمرة في عام  الســعودية ل
1988، متابعــا: "أديــت عمــرة 

لوالدي في تلك الزيارة".
وأوضح دانيال بيتون، نجل رأفت 
الهجــان، أنــه أدى العمــرة مــرة 
أخــرى عــام 2003 عندمــا زار 

المملكة العربية السعودية.

الكشف عن مفاجأة حول زوجة أشهر 
جاسوس مرصي بعد وفاتها 

إحباط شبكة إجرامية من 12 شخصا واسترجاع سلع 
ومحجوزات تقدر بـ 400 مليار سنتيم

والماليـة  االقتصاديـة  الفرقـة  تمكنـت 
للشـرطة  الوالئيـة  للمصلحـة  التابعـة 
القضائيـة بأمـن واليـة بومـرداس من 
إحبـاط نشـاط شـبكة إجراميـة تتكـون 
سـلع  واسـترجاع  شـخصا   12 مـن 
اإلجماليـة  قيمتهـا  تقـدر  ومحجـوزات 
مـا  حسـب  سـنتيم،  مليـار   400 بــ 
المديريـة  الثالثـاء  أمـس  بـه  أفـادت 
العامـة لألمـن الوطنـي فـي بيـان لهـا.
هـذه  أن  ذاتـه  المصـدر  وأوضـح 
فـي  متورطـة  االجراميـة  الشـبكة 

أشـرار  جمعيـة  تكويـن  قضيـة 
لغـرض اإلعداد لجنحـة المضاربة 
عامـة  تقليـد  المشـروعة،  غيـر 
منتـوج  فـي  والغـش  تجاريـة 
البشـري،  لاسـتهاك  موجـه 
جنحـة التهـرب الضريبـي والقيـام 
بممارسـات تجاريـة غيـر نزيهـة، 
المـزور  واسـتعمال  التزويـر  مـع 

تجاريـة. محـررات  فـي 
تـم  التـي  المحجـوزات  وتمثلـت 

اسـترجاعها والتـي قـدرت قيمتهـا 
سـنتيم  مليـار   400 بــ  االجماليـة 
فـي 7.608.717 علبـة تبـغ مـن 
و946.176  العامـات  مختلـف 
وحدة من مادة الشـمة و125075 
ومبلـغ  الشيشـة  فحـم  مـن  وحـدة 
و438  مليـار   2 بــ  يقـدر  مالـي 
مليـون سـنتيم من عائـدات االتجار 

المـادة. المشـبوه فـي هـذه 
لعـد  آالت   7 اسـترجاع  تـم  كمـا 

تجاريـة  وأختـام  النقديـة  األوراق 
الفواتيـر  تزويـر  فـي  تسـتعمل 
باالضافـة الـى فواتير غيـر مطابقة 
منهـا. ونسـخ  تجاريـة  وسـجات 

تـم  اإلجـراءات،  اسـتكمال  وبعـد 
تقديـم أطـراف القضيـة أمـام وكيل 
إقليميـا،  المختـص  الجمهوريـة 
أمـرا  حقهـم  فـي  أصـدر  الـذي 
المؤقـت. الحبـس  رهـن  بإيداعهـم 

                                 ق/م

المذيع ديفيد اتينبارا ومنظمة الصحة العالمية من المرشحين لنوبل للسالم

البريطانـي  التلفزيونـي  المذيـع  دخـل 
الصحـة  ومنظمـة  اتينبـارا  ديفيـد 
تسيخانوسـكايا  وسـفياتالنا  العالميـة 
المعارضـة فـي روسـيا البيضاء ضمن 
المرشـحين لجائـزة نوبـل للسـالم هـذا 
العـام، بعـد أن حصلـوا علـى مسـاندة 
مـا  عـادة  نرويجييـن  مشـرعين 

الفائزيـن. اختيـار  فـي  يسـهمون 
ويمكن آلالف األشـخاص، من أعضاء 
البرلمانـات علـى مسـتوى العالـم إلـى 

اقتـراح  بالجائـزة،  السـابقين  الفائزيـن 
مرشـحين.

وفـاز مرشـحو المشـرعين النرويجيين 
 ،2014 منـذ  عـام  كل  بالجائـزة 
ذلـك  فـي  بمـا   ،2019 باسـتثناء 
واحـدة مـن الفائزيـن االثنيـن بهـا العام 
ماريـا  الصحفيـة  وهـي  الماضـي، 

لرويتـرز. وفقـا  ريسـا، 
نوبـل  لجنـة  تكشـف  ال  ولإلشـارة   
الفائزيـن  تختـار  التـي  النرويجيـة 

علـى  سـرا  وأبقـت  الترشـيحات  عـن 
المرشـحين  أسـماء  عامـا   50 مـدى 
غيـر الفائزيـن وأسـماء الجهـات التـي 

المرشـحين. اقترحـت 
لكـن بعـض مـن يختارون المرشـحين، 
مثـل المشـرعين النرويجيين، يكشـفون 

عـن اختياراتهم.
واشـتهر السـير ديفيـد اتينبـارا، البالـغ 
ببرامجـه  عامـا،   95 العمـر  مـن 
الطبيعـة  تسـتعرض  التـي  التلفزيونيـة 
فـي العالـم، ومنهـا سلسـلة "الحياة على 
األرض" وسلسـلة "الكوكب األزرق".
مـع  باالشـتراك  ترشـيحه  وجـرى 
للعلـوم  الحكومـي  الدولـي  "المنبـر 
التنـّوع  مجـال  فـي  والسياسـات 
النظـام  وخدمـات  البيولوجـي 
اإليكولوجـي" الـذي يُقيـم حالـة التنـوع 
لصنـاع  العالـم  أنحـاء  فـي  الحيـوي 

. سـة لسيا ا
 وكان فيـروس كورونـا محـور اهتمام 
العالـم علـى مـدى العاميـن الماضييـن، 

الصحـة  منظمـة  ُرشـحت  ولذلـك 
مكافحـة  بمهمـة  المكلفـة  العالميـة، 
هـذا  للجائـزة  أخـرى  مـرة  الجائحـة، 

العـام.
كما ُرشـحت سـفياتانا تسيخانوسـكايا، 
وهـي معارضـة مـن روسـيا البيضـاء 
الثانيـة  للسـنة  المنفـى،  فـي  تعيـش 
علـى التوالـي بسـبب "عملهـا الشـجاع 
أجـل  مـن  كلـل"  دون  السـلمي 
بادهـا  فـي  والحريـة  الديمقراطيـة 
البرلمـان هاريـك  حسـبما قـال عضـو 

لفينـز. إ
ومـن بيـن المرشـحين اآلخريـن الذيـن 
كشـف عنهـم المشـرعون النرويجيـون 
أليكسـي  السـجين  الروسـي  السياسـي 
الدوليـة  الجنائيـة  والمحكمـة  نافالنـي 
األطلسـي  شـمال  وحلـف  الهـاي  فـي 
اإليرانيـة  اإلنسـان  حقـوق  وناشـطة 

نجـاد. مسـيح علـي 
بــجائزة  الفائـز  عـن  اإلعـان  وسـيتم 
نوبـل للسـام لعام 2021 فـي أكتوبر.



الجزائــري رشــيد  الممثــل  كشــف 
بــن قوديفــة لعيــن الجزائــر عــن 
مشــاركته في أعمال جديــدة، منها 

فيلــم »المحطة« من توقيع المخرج 
الجزائــري لطفي بوشوشــي، فضال 
عن تصويــره مسلســل جديد يحمل 
عنوان »أنين األرض« والذي سيتم 
عرضه خالل شهر رمضان المبارك 

وهو من إنتاج التلفزيون الجزائري 
وإخراج مسعود العايب.

*ما جديد رشيد بن قوديفة؟
لــدي عمليــن جديديــن، دخلــت إلى 
أحدهمــا  لتصويرهمــا،  الجزائــر 
يحمــل عنــوان » المحطــة » مــن 
إخراج لطفي بوشوشــي ويشــاركني 
التمثيــل نخبــة مــن األســماء الفنية 
المعروفة منهم الممثل نبيل عســلي، 
كمــال رويني، مــراد صاولي، قمنا 
بتصويره ببسكرة، والعمل ينتمي إلى 
صنف الكوميديا الســاخرة، ويتناول 

واقع المجتمع الجزائري.
أما العمل الثاني فعبارة عن مسلســل 
أعكــف  األرض«  أنيــن  بعنــوان« 
علــى تصويــر حلقاتــه وهــو مــن 
إنتاج التلفزيون الجزائري وتجســيد 
المخرج مســعود العايب، ويشــارك 
فيــه كوكبة من نجوم الفن الجزائري 
فضيلــة  ســلطان،  فتيحــة  أبرزهــم 
حشــماوي، حســان بــن زيــراري، 
خديجــة مزيانــي، مــراد صاولــي، 
ر  وتدور أحــداث العمل الــذي يصوَّ
ببــرج بوعريريج فــي قرية صغيرة 
أيــن نحاول معالجــة موضوع مهم، 
يمكــن تلخيصه كالتالــي » ليس كل 

شيء يمكن شراءه بالمال«. 
*التصوير في ظل استمرار الجائحة 

وتسارع وتيرة العدوى بمثابة 
رهان، حدثنا عن ذلك؟

- فعــا نحــاول إتبــاع اإلجــراءات 
الوقائيــة واالعتمــاد علــى التباعــد 
لبعــض  الجســدي، رغــم تســجيلنا 

اإلصابــات التي اضطرتنــا للتّوقف 
لمدة، لكن عدنا والحمد هللا األوضاع 
مستقرة وجيدة مع اتخاذ كل التدابير.
*كيف تصف تجربتك في المسلسل 

الرمضاني العربي زعيمان؟
فــي الحقيقة مــررت بـــ 4 عمليات 
كاستينغ قبل التفّوق في دور مهم جدا 
في المسلســل والذي جمع كوكبة من 
نجوم العرب والمغرب العربي، ألن 
أحداثه تشــمل تونس ليبيــا، تركيا و 

إيطاليا.
*هل سنرى رشيد في مسلسل 

عربي آخر؟
إن شــاء هللا، لقد عــرض علي دور 
في مسلسل تونسي »حرقة« لم يكن 
لي الحظ للمشاركة ألنني بين تونس 
والجزائر، لكن لدي عمل ســينمائي 
ســيضم نخبة من األســماء الفنية في 

تونس.
*بعيدا عن السينما والتلفزيون 
ما الذي يحضره رشيد لجمهور 

الخشبة؟
ســأكون حاضرا في اإلنتاج الجديد 
للمســرح الوطني الجزائري ضمن 
عرض »العب ليك باســطا« الذي 
اعتــذرت عنــه فــي البدايــة لكنني 
اليوم ضمن فريقــه، والعمل يجمع 
مجموعة مــن الممثلين على غرار 
فايــزة أمــل ، فؤاد زاهد وســتكون 

جاهزة للعرض قريبا.
*لمسنا مؤخرا عودة أسماء فنية 
غابت عن الشاشة لسنوات في 

وقت كثر الحديث فيه عن اكتساح 

الدخالء للساحة، وتراجع األداء، 
فكيف تقيِّم الوضع؟

يجــب أن نطرح ســؤاال من يتحمل 
المســؤولية، فالممثــل ال يســتطيع 
القيام بشــيء، لكن يجــب أن تكون 
هنــاك إرادة سياســية، وضــرورة 
وجود نشــاط ثقافي وطني ودولي، 
هناك تقع التصفيات بين أشــخاص 
وبيــن  أقدميــة  ولهــم  محترفيــن 
ومتكونيــن...  وهــواة  أكاديمييــن 
فهــذا شــيء مهــم، وإذا اعتقدنا أن 
الثقافة هي آخر شــيء ســوف نبقى 
في األخير. فصحيح أن الفن يتســع 
للجميــع ولكــن كل فــي مكانه، فا 
ن وغير  يســتطيع إنســان غير مكوَّ
المســرح  دخــول  مــن  محتــرف 
الوطنــي الجزائــري، علــى غرار 
مواقــع التواصــل اإلجتماعي فهي 
للجميــع، لقــد صادفت فــي العديد 

من المرات أشــخاصا لديهم طاقات 
كبيرة لكن لألسف ليس لديهم مكان 
لتفجيرهــا، ألنه ال توجد نشــاطات 
ثقافية وورشــات تكوينية في بعض 
الواليــات وخاصة المناطق النائية، 
فبعــض الشــباب وجــد مــن هاتــه 
المواقــع ملجــأ ومنبــر، ومنهم من 
يقدم محتويات هادفة ومفيدة للجميع 
كاليوتيوبر« خبيــب« ، لكن هناك 

أيضا من يقدم محتويات رديئة.
كلمة لجمهورك؟

انتظروني في فيلم »المحطة »الذي 
سيبقى في تاريخ السينما الجزائرية 
بــإذن هللا، وســأكون حاضــرا في 
شــهر رمضان المبارك في مسلسل 
»أنين األرض« ســيناريو عيســى 
شــريط وهــو مقتبــس مــن تراثنا 
وذاتنا وتقاليدنا وأرضنا وأتمنى لهم 

مشاهدة ممتعة.

األربعاء 02 فيفري  2022 م16
الموافق لـ 30 جمادى الثانية 1443 هـ

الممثل الجزائري رشيد بن قوديفة » لعين الجزائر « 

انتظروني في فيلم »المحطة »قريبا، ومسلسل« أنين األرض« في رمضان 

عين على الثقافة والفن

    إصدارات:
العالقات األخوية بني زاوية تماسني والزوايا الرحمانية

عرض: األخرض رحموين

صــدر مؤخــرا العــدد األول مــن 
»العالقــات األخوية بيــن الزاوية 
التجانية ومختلف فئات المجتمع« 
للشــقيقين الدكتور أحمد غريســي 
والباحث علي غريسي الذين  فكرا 
في إعداد و تجســيد هذه السلسلة 
بالعالقــات  التعريــف  أجــل  مــن 
األخويــة الوطيــدة بين شــيوخ و 
أعيان الطريقة التجانية بتماســين 
مــع  الزوايا الصوفية  في الجزائر 
بمختلــف فروعها خدمــة للصالح 
العــام ، وتوضيح بعــض الحقائق 
عــن دور هذه القــالع التنويرية و 
التنســيق فيما بينهــا للتصدي لكل 
المحــاوالت الهادفــة إلــى طمــس 
الهويــة العربية اإلســالمية لألمة 
،مــع إبــراز مســاهماتها ماضيــا 
وحاضــرا فــي العمــل  الدينــي و 
اإلجتماعي و النضالي المشــترك، 
و حفاظــا علــى التــراث الثقافــي 
المــدون ممثــال فــي المخطوطات  
و الوثائــق األرشــيفية و االعتماد 
التاريخيــة  الكتابــات  عليهــا فــي 
متواجــدة  هــي  و  المســتقبلية 
بالخزانة التجانية بزاوية تماسين، 
و مكتبــة زاوية الهامل ببوســعادة 
العثمانيــة  بطولقــة و  والمكتبــة 
بعــض المكتبــات الخاصــة، وكذا 

دعما للمكتبة الوطنية.
 الكتــاب األول الصــادر عــن دار 
الجائزة بالجزائر في الثاثي الرابع 
من سنة 2021 اختار له الباحثان 
عنوان )العاقــات األخوية الوثيقة 

بين شيوخ وأعيان الطريقة التجانية 
بزاوية تماسين والزوايا الرحمانية 
األرشــيفية  الوثائــق  خــال  مــن 
1815- الشــفوية  والروايــات 
2021(، ويقــع في 128 صفحة، 

قياس 16*24 سم.  
 قسم إلى مقدمة وفصلين باإلضافة 

إلى الخاتمة والماحق.
أوضح الكاتبان فــي مقدمة الكتاب 
وإشــكاليته  الموضــوع  أهــداف 
عــن  الكشــف  مــع  المطروحــة، 
تطّور العاقــة العلمية بين الزاوية 
بــن  بهلــول  شــرفاء  الرحمانيــة 
عاصــم ومقرهــا دائــرة العزازقة 
من واليــة تيــزي وزو، والتي قام 
أعضاؤهــا بزيارة زاوية تماســين 
خــال ســنوات 2017 و2018 
شــيخ  يجــدون  وكانــوا  و2019 
الطريقــة وأعيانها في اســتقبالهم، 
وتجســدت هذه العاقة األخوية في 
الحملة الوطنية التضامنية على إثر 
الحرائق التي عرفتها منطقة تيزي 
وزو صيف 2021، حيث أوفدت 
زاوية تماسين قافلة تضامنية بهدف 
توزيعها على العائات المتضررة.
الفصــل األول مــن الكتــاب تّوقف 
فيه الباحثان الدكتور أحمد غريسي 
والباحث علي غريسي عند مؤسس 
الطريقــة الرحمانيــة فــي الجزائر 
الشــيخ محمــد بــن عبــد الرحمان 

األزهري للتعريف بمسيرته. 
 فهــو مــن مواليــد آيت اســماعيل 
بجبــال جرجــرة ما بيــن -1714

1720 م، جــاور جامــع األزهــر 
الشــريف، ثم قــام بنشــر الطريقة 
الخلوتيــة بالســودان، وبعد عودته 
الى مسقط رأسه اعتكف لنشر العلم 
وتربية الخلق، ومن تامذته الشيخ 
عبد الرحمان باش تارزي والشيخ 
البشــير الونيسي. ومن بين مؤلفاته 
)رسالة فتح الباب( و )رسائل حول 
دوائــر طبقات األوليــاء(. توفي ما 

بين سنتي 1793 1794-. 
 زيــادة علــى التعريــف بمؤســس 
الطريقــة التجانية الشــيخ أحمد بن 

محمد التجاني الشهير بابن سالم.
مــن مواليــد عيــن ماضــي بوالية 
أخــذ  م.   1737 عــام  األغــواط 
الطريقة الخلوتية عن الشيخ محمد 
بن عبد الرحمان األزهري والشيخ 
أبــي محمود الكردي والشــيخ أبي 
عبد هللا محمد بن عبد الكريم. أسس 
طريقته األحمدية عام 1782م، ثم 
اســتقر بمدينة فاس بالمغرب وبها 

توفي ودفن عام 1815م.
ومؤسس الزاوية التجانية بتماسين 
الحــاج علي التماســيني من مواليد 
عام 1766 م بتماســين من والية 
ورقلة، أخذ الطريقــة التجانية عن 
الشــيخ أحمد التجاني عام 1789، 
والذي أمره بتأسيس زاوية تماسين 
عــام 1803. توفي عــام 1844 

بتماسين وبها يوجد ضريحه.
كما عرفــا بدور الزاويــة التجانية 
الدينــي واالجتماعــي، ومن تولى 
تسيير شــؤون المشــيخة إلى غاية 

اليوم.
الفصل الثاني مــن الكتاب توزع 

على أقسام رئيسية هي:
-1 العاقة مع الزاوية الرحمانية 

بطولقة )بسكرة(.
-2 العاقة مع الزاوية الرحمانية 
)الزاويــة  بالــوادي  العزوزيــة 

السالمية(.
-3 العاقة مع الزاوية الرحمانية 

باش تارزي بقسنطينة. 
-4 العاقة مع الزاوية الرحمانية 

بالهامل )بوسعادة(.
-5 العاقة مع الزاوية العزوزية 

بنفطة )تونس(.
في بداية كل باب ،تناول الباحثان  
الزاويــة  بمؤســس  التعريــف 
المعنيــة ، ثــم الحديــث المركــز 
التــي  علــى العاقــة  األخويــة 
جمعت بيــن الزاويتين من خال 
الوثائــق األرشــيفية المتوفرة ، و 
المخطوطــات والصــور التي تم 
إدراجها ضمــن الماحق، زيادة 
علــى المعلومــات المســتقاة من  
الكتــب التاريخيــة و الروايات و 
الشــهادات الشفوية ،و هي  تتمثل  
فــي تبــادل الزيــارات و قضــاء 
الحاجات، و حضور المناســبات 
،و التهاني في األعياد و األفراح، 
فــي  المواســاة   و  التعــازي  و 
األطــراح ، قصــد توضيح متانة 
العاقة و رسوخ قدمها ،مستدلين 
بمحتــوى الرســائل المتبادلة بين 
كل زاويــة. خاصــة و أن هــذه 

تــزال  ال  الحقائــق  و  األحــداث 
مجهولة عند الباحثين و الطلبة .

 في خاتمة الكتاب، أشار الباحثان 
الــى أن الدارس لطبيعة العاقات 
بيــن مختلــف هــذه الزوايــا منذ 
عهد المؤسســين الى غاية اليوم، 
ياحظ التوافق التــام بينها، حتى 

أن المراسات تكاد أن تتشابه في 
محتــوى مضامينهــا، ومرد ذلك 
هــو الســلوك والتربيــة الصوفية 
المتأصلــة فيهم. كمــا أنها تركت 
األثر الطيب في تنســيق الجهود، 
والعمــل علــى خدمــة القضايــا 

المصيرية   الألمة الجزائرية. 

حوار: دالل بوعالم 
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الممثلة رندة كعدي تطل في عملين جديدين » بكير « و» للموت «

n ســتطل رندة كعدي فــي الرابع من 
فيفري عبر شاشــة المؤسسة اللبنانية 
فــي   LBCI انترناشــونال  لإلرســال 
مسلســل درامي جديد بعنوان »بكير« 
من إنتاج »داي تو بروداكشن«، وفي 
الموســم الثاني من مسلسل »للموت« 
من إنتاج شــركة »إيغــل فيلمز« الذي 
الرمضانــي  الســباق  فــي  ســُيعرض 

المقبل.
وفي حديــث إلى »القدس العربي« 
أوضحت رنــدة: »أن الجزء الثاني 
من مسلســل )للموت( يحمل أحداثاً 

وخطوطــاً  جديــدة  وشــخصيات 
دراماتيكية مشوقة، من كتابة نادين 
جابــر المبدعة في حياكة المفاجآت 
ومن إخراج فيليب أســمر المتفّوق 
علــى ذاتــه، ومــن إنتــاج )إيغــل 
فيلمز( الصانعــة للدراما المتطورة 
نحو الســاحة العربيــة والعالمية إن 
شاء هلل«، مشــيرة إلى »أننا بصدد 
مــن  األخيــرة  الحلقــات  تصويــر 
المسلســل ليصار إلــى عرضه في 

الموسم الرمضاني«.

وإذا كانــت رندة كعــدي لعبت في 
مسلســل »للموت« بجزئــه األول 
دور حنان العاشقة من الجيل القديم 
مع الممثل القدير أحمد الزين فماذا 
بشأن الشــخصية التي ستؤديها في 
مسلســل »بكيــر«، تجيــب: »إنها 
التــي  المآســي  تحمــل  شــخصية 
عاشــتها بحكمــة وصبر وببســمة 
راضية بقدرهــا«، موضحة »أنها 
تــزرع المحبــة مع محيطهــا فهي 
أســتاذة جامعية محبوبة من طالبها 

كونهــا تعتمــد التربيــة لتصل إلى 
التعليــم، وتحمــي مــن هــم بحاجة 

لرعاية خاصة ابنة أخيها«.
من عاشــقة في مسلسل »للموت« 
إلــى أســتاذة محبوبة في مسلســل 

»بكير«.
واعتبــرت »أن المسلســل يحمــل 
بعضــاً مــن العــادات التــي تنتــج 
كمــا  بقواعدهــا  للتكيّــف  مشــاكل 
عّودتنــا الكاتبة كلوديا مارشــيليان 
للغوص في أبعاد النص واكتشــاف 
التركيبة النفســية لكل شخصية من 
شــخصيات العمــل الفنــي، وكذلك 
الحــال مــع المخرج الُمعلم ســمير 
حبشي الذي يُبّســط المواقع لتتالءم 
مع واقعية المشــهد«، مضيفة »أن 
المسلســل هو عمل يســلّط الضوء 
على تفاصيــل المعانــاة المجتمعية 

بقالب فني مبدع«.
ووصفــت كعدي مسلســل »بكير« 
بأنــه »عمــل متقــن متكامــل مــن 
ناحية النــص واإلخراج والتصوير 
بإشــراف ميــالد طــوق، وكاســت 
الممثليــن متناغم مــع احترافية في 

اإلنتاج«.

مرييام فارس تقدم دبكة "التشويب" 

العراقية و"تشعل األجواء" بالدق عىل 

الطبل بالسعودية

n انتشــر فــي مواقــع التواصــل 
االجتماعــي مقطع فيديو للفنانة ميريام 
فارس وهــي تدق على الطبل وتشــعل 
األجــواء خــال فعاليات افتتــاح جائزة 

سباق »فورموال إي« في السعودية. 
التواصــل  مواقــع  رواد  وتــداول 
االجتماعي مقطع الفيديو، حيث ظهرت 
الفنانــة ميريــام فارس وهــي تقدم دبكة 

إيقــاع  علــى  العراقيــة،  »التشــوبي« 
الطبــول، كمــا حملــت طبــال وعزفت 
عليه بنفســها أثنــاء أدائها لهــذه الدبكة، 
وســط تفاعل الجمهور بترديد كلماتها، 

والرقص على إيقاعها الحماسي.
ونشــرت ميريــام فــارس مجموعة من 
الصور ومقاطع الفيديو على حسابها في 
»إنستغرام« توثق مشاركتها في الحفل.

كانت تبكي أثناء الربوفات.. 
أديل تلغى حفالتها بسبب خالف 

بينها وبني حبيبها 

n يبــدو أن المغنية العالمية اديل 
قــد وقعــت في مشــاكل غرامية من 
جديد، فحســب موقــع الديلي ميل، 
يوجد خاف بين المغنية البريطانية 
وحبيبهــا الحالي الوكيــل الرياضي 
ريتــش بــول، وكان هــذا الخــاف 
ســبًبا رئيســًيا من ضمن األســباب 
التي أدت إلى إلغاء حفاتها األخيرة 
بـــ الس فيجاس، وليــس كما قالت 
االحترازيــة. اإلجــراءات  بســبب 
كمــا كشــف التقريــر أن أديل ألغت 
حفالتهــا فــي الس فيجــاس بســبب 
مشــاكل مــع حبيبها الحالــي الوكيل 
الرياضي ريتش بول، وأفاد مصدر 
بوجود خالفــات كبيرة بينهما، وهذا 
هو الســبب فــي أنها اعتــذرت عن 
الغناء، باإلضافة إلى بعض األسباب 
األخــرى التــي تتعلــق بخالفات مع 

مصممــي الديكــور، وقــال بعــض 
األفــراد مــن فريق أديــل إنها كانت 
تبكي أثنــاء البروفات، وتتوقف عن 
الغنــاء إلجراء مكالمــات هاتفية مع 

ريتش بول. 
وكانت قد أعلنت المغنية البريطانية 
أديــل تأجيــل حفلهــا الغنائــي على 
مسرح كولوسيوم في الس فيجاس، 
وظهرت أديل باكية في مقطع فيديو 
عبر حســابها الرســمي بموقع تبادل 
والفيديوهات »انستجرام«،  الصور 
قائلــة: »حاولنــا بكل ما في وســعنا 
بأن نلحق الوقت إلقامة الحفل ولكن 
نصف الفريق المصاحب لي سقطوا 
بسبب اصابتهم بفيروس كورونا، أنا 
مســتاءة للغاية واســفة جدا لكل من 
ســافر لحضور الحفل، وسيتم إعادة 

ترتيب المواعيد الجديدة قريبا«. 

تامر حسنى يشكر جمهوره وفريق "مش أنا" بعد تصدره االستفتاءات 
n وجه النجم تامر حســنى الشكر إلى كل الجمهور 
الذي شارك في االستفتاءات الفنية المختلقة وصوتوا 
لنجــم الجيل كأفضل ممثل عن فيلمه »مش أنا« الذي 
تــم عرضه العــام الماضى، باإلضافة إلــى فوز فيلمه 
األخير بجائزة أفضل فيلم في أكثر من استفتاء أيضاً، 
كمــا وجه أيضاً الشــكر لــكل فريق عمــل الفيلم أمام 
ووراء الكاميــرا حيــث كتب رســالة خاصــة لهم عبر 

حسابه على موقع »إنستجرام« جاء فيها.
»تصويت وجوائز الجمهور وردود أفعالهم في الشارع 
هي أهم أنواع الجوائز وبشــكر الجماهير وكل الجهات 
المانحــة لحصولي على أفضل ممثل لهذا العام 2021 
عــن دوري في فيلم »مش أنا«، وحصولي أيضاً على 
أفضل فيلــم »مش انا« جميعنا كنا في انتظار تقديركم 

الشخصي لمجهود كل شخص فينا تعب في الفيلم دا.
وأضــاف تامر حســنى: »فرحتي تتضاعف ألني أول 
مره آخذ جائزة أحســن فيلم في حياتي يكون فيلم قصه 
وسيناريو وحوار تامر حسني، ومن أهم الرسائل اللي 
كان نفســي أوصلهــا لجمهورنا الكريــم، ان المريض 
الحقيقــي هو اللي معندوش طموح وإن اإلنســان يقدر 
يوصل لحلمه رغم أي ظروف وينفع يصنع حلم جديد 
يكــون هو أول حــد فكر فيه واثــق ان الجملة دي في 
كتيــر محتاجين لها وحااًل حاســين ان الكالم ليهم أيوا 

ليكم«.

وتابع تامر حســنى: »شكراً جمهورنا المحترم، شكراً 
زوجتي حبيبتي بســمة على دعمك طول السنة، شكراً 
لكل فــرد في أســرتي وجميع أفراد الشــركة اخواتي 
حبايب قلبي، شــكراً أخي حسام حسني أول انتاج ليك 
إنتــاج يشــرف ومحتــرم وبيقول رســالة وحقق أعلى 
إيراد فيلم مصري في تاريخ الســينما العربية ودا كان 

تحدي ».
وللتذكيــر فيلم »مش أنا« تم عرضه في شــهر جوان 
2021، وهو فكرة وســيناريو وحــوار وبطولة تامر 

حســنى، وإخراج ســارة وفيق، ويشــارك في بطولته 
حال شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، 
وحجاج عبد العظيم، واســما سليمان محمد الجوهري 
بجانــب عدد من ضيوف الشــرف، منهــم إياد نصار، 
محمد عبد الرحمن، والســعودي فايز المالكي وعصام 
الســقا، وتدور أحداثه حول حســن الذي يُصاب حسن 
غريبــة تفقده الســيطرة على يده، فيصبــح مع مرور 
الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، 

بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

مهرجان األقرص يكّرم السينما األوغندية يف دورته الـ 11 

n تشــهد الــدورة الحاديــة عشــرة مــن مهرجان 
األقصر للســينما األفريقية تكريم الســينما األوغندية 
نظير نشاطها الكبير وتطّور صناعتها، وكذلك انتشار 
الفيلــم األوغنــدي وتوزيعــه خارج حــدود باده في 
عــدد من الدول األفريقيــة المجاورة وكذا وجود جيل 
جديــد يكافح لتطوير الســينما األوغنديــة والنهوض 
بهــا والوصول للعالمية والمشــاركة في المهرجانات 

الدولية.
وفي 2019 رشــح فيلم »كوني أوردر فروم آبوف » 

أو » أوامر كوني العليا » كأول فيلم أوغندي يرشــح 
لجائزة األوســكار ألفضل فيلم روائــي طويل عالمياً، 
وُهو فيلم حربي أنتج ســنة 2017 وأخرجه »ســتيف 
تــي آيينــي« الذي يقــوم أيضا بدور البطولــة فيه إلى 
جانــب اليزابيــث آكولــو« وأوكويو برينــس جويل« 

و«بابو كان«.
ولــدي أوغنــدا مهرجــان ســينمائي وهــو مهرجــان 
»أوغنــدا الســينمائي« والذي يهــدف لترويج صناعة 
الســينما هناك وفي القارة السمراء، كما يقام مهرجانا 

آخــر وهو مهرجان » بيرل الســينمائي الدولي » في 
العاصمة كمباال.

وتشهد صناعة الســينما في أوغندا حاليا تطّورا كبيرا 
ويتم ضخ أموال كثيرة للنهوض بها وتحظي الصناعة 
هناك بجيــل جديد من المخرجين يحاول تقديم ســينما 
جديــدة ومن أهم مخرجي أوغنــدا جايانت مارو الذي 
أنتجت له شــركة )MAHJ( عدد من األفالم كان من 
أهمهــا: )K3NT & KAT3( وفيلم )Sipi( الذي لم 
يُرشــح فقط في العديد من المهرجانــات الدولية، لكنه 

جلب إلى أوغندا عدداً من الجوائز.
 وســتنطلق الــدورة الجديــدة مــن مهرجــان األقصر 
للســينما األفريقيــة في الفتــرة من الجمعــة 4 مارس 
إلــي الخميس 10 مــارس 2022، والمهرجان يضم 
4 مسابقات رسمية )مســابقة األفالم الروائية الطويلة 
/ مســابقة األفالم الروائية القصيرة / مســابقة األفالم 
التســجيلية الطويلــة / مســابقة الدياســبورا » أفــالم 

األفارقة في الشتات »(
مهرجــان األقصــر للســينما األفريقية تقيمــه وتنظمه 
مؤسســة شباب الفنانين المســتقلين بدعم من وزارات 
والرياضــة  والشــباب  واالثــار  والســياحة  الثقافــة 
والخارجيــة. وبالتعــاون مــع نقابة المهن الســينمائية 

ومحافظة األقصر.
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أبرز احدات 2021

وافق أمس الثالثاء، بداية السنة 
الصينية الجديدة أو عيد الربيع، 
بالســنة  أيضــا  تعــرف  والتــي 
حــدث  فــي  الجديــدة،  القمريــة 
ســنوي يحتفل به الصينيون في 

مختلف أنحاء العالم.
ويبدأ االحتفال مع بداية أول شهر 
قمري في الســنة الصينية، والذي 
يتم تحديده مع بزوغ القمر الجديد 
الثانــي بعــد االنقــاب الشــتوي 
)21 ديسمبر(، وينتهي في اليوم 

الخامس عشر من ذلك الشهر.
ويختلــف موعد االحتفال من عام 
إلــى آخــر، لكنــه يقع دائمــا بين 
أواخــر يناير ومنتصــف فبراير؛ 
ويعــد هــذا العــام 4720 وفقــا 

للتقويم الصيني.
وتســمى األعوام الصينية بأسماء 
حيوانات، ألن األبــراج الصينية 
تنقســم إلى 12 برجــا تمثل 12 
حيوانــا، وتشــكل دورة مــن 12 

عاما.
وهــذا العــام هــو عــام النمــر، 
ووفقا للفلكلور الصيني، يكتســب 
األطفــال المولودون في هذا العام 
صفــات النمر، حيث ســيكونون 
قادة حازمون يتمتعون باالحترام 
التحــدي  ويحبــون  والشــجاعة، 

لتحمــل  والمنافســة ومســتعدون 
المخاطر.

ورغــم وجــود بعض الــدالالت 
التاريخية علــى احتفال الصينيين 
بهذا العيد منذ القرن الرابع عشر 
قبــل المياد عندما حكمت أســرة 
شــانغ، فــإن أول ذكــر لاحتفال 
ببدايــة العــام الجديــد كان خال 
عهد أســرة هان الشــرقية )202 
ق.م - 220 م(، حيث تم تسجيله 
فــي التقويم الزراعــي الذي كتبه 
الزراعــي  المهنــدس  للفاحيــن 

الشهير شي شنغهان.
وتم وصف االحتفــال في التقويم 
يــوم بداية  الزراعــي: »يســمى 
الشهر األول )زينغ ري(. أحضر 
زوجتــي وأوالدي لعبادة األجداد 

وإحياء ذكرى والدي«.
وكتب شنغهان الحقا: »األطفال، 
وأحفــاد  واألحفــاد،  والزوجــة، 
نبيــذ  جميعــا  يقدمــون  األحفــاد 
الفلفل لوالديهم، ويصنعون الخبز 
لوالديهــم  ويتمنــون  المحمــص، 

الصحة الجيدة«.
خــال عهد أســرة جين )266 - 
420 م(، بدأ الناس تقليد عشــية 
المتمثــل  الجديــدة  الســنة  رأس 
فــي االحتفــال طوال الليل باســم 

شوسوي.
ويرتبــط بهــذا العيــد أســطورة 
صينيــة يقــول أحــد فصولها، إن 
وحشــا يشــبه التنين اســمه نيان 
»السنة« كان يهاجم القرويين في 
بدايــة كل عام، وكان نيان يخاف 
من الضوضاء العالية واألضواء 

الساطعة واللون األحمر.
لذلك، استخدم الناس هذه األشياء 
لطرد الوحــش بعيدا عنهم، وهذا 
هو ســر ظهــور دميــة التنين في 

االحتفاالت.
يجري االحتفال بالعيد على مدار 
15 يوما، ومنذ التسعينيات منحت 
المواطنيــن  الصينيــة  الحكومــة 
أســبوعا إجازة. ويسمى أول يوم 
فــي الســنة الصينية باســم »عيد 
الفانوس« أما ليلــة العيد فتعرف 

باسم »تشوشي« 
وبحســب بيانــات وزارة التجارة 
الصينية، ينفــق الصينيون خال 
 820 مــن  أكثــر  العيــد،  أيــام 
مليار يــوان )128 مليار دوالر 

أميركي( على التسوق والطعام.
ومن بين طقوس االحتفال، يتأكد 
الصينيون من نظافة منازلهم قبل 
منتصف ليلة رأس السنة القمرية 
الجديدة، بهــدف تخليص المنزل 

من أي حظ سيء قد يتراكم خال 
العام الماضي. 

ويهتمــون كذلك بتســوية الديون 
قبــل حلول العــام الجديد، بما في 
ذلك فواتير بطاقة االئتمان، حيث 
يعتقــدون أنــه عندما تأتــي بداية 
العــام مع تراكم ديــون، قد يعني 

أنك ستنهيه بالديون كذلك.
التــي يجــب  أمــا المحظــورات 
تجنبهــا خــال االحتفــال بالعيد، 
فأهمها عدم قص الشعر أو غسله 
فــي اليوم األول من العام الجديد، 
ومبعث هــذا االعتقاد أن الحرف 
الصيني لكلمة الشعر هو الحرف 
ذاته في كلمة االزدهار الصينية، 
ويعنــي ذلــك أن غســل أو قص 
الشــعر، التقليل من الثروة أو من 
فــرص تحقيق الرخاء فــي العام 

المقبل.
كما يتوقــف الصينيون المهتمون 
بالقراءة عن شراء الكتب، ويعود 
السبب في ذلك إلى كون لفظ كلمة 
كتــاب باللغة الصينية يشــابه لفظ 
كلمــة خســارة، لذلك فإن شــراء 
الكتــب في هذه الفتــرة يعد بمثابة 

دعوة للحظ السيء.
وفي حال تم تنظيــم احتفال كبير 
في الليلة األولى من العيد، يتجنب 
الصينيون تنظيف منازلهم خال 
ساعات العيد األولى، وينتظرون 
حتى بداية اليوم الثاني من الســنة 
القمرية، تجنبا لمنع الحظ الســعيد 
فــي  االحتفــاالت  تجلبــه  الــذي 

منتصف الليل.
 إلى جانب احتفال أكثر من مليار 
شــخص داخل الصين بهذا العيد، 
تحتفي أيضا بهذه المناسبة العديد 
مــن الدول اآلســيوية، مــن بينها 
ســنغافورة وإندونيســيا وماليزيا 

وتاياند وكمبوديا والفلبين.
وتستضيف ســنغافورة موكبا في 
»تشــينغاي«،  يســمى  الشــارع 
يتميز باألزياء الملونة والعروض 
الحيــة واأللعاب الناريــة. وينظم 
احتفــال ضخم في كلكتــا بالهند، 
وتشهد السفارة الصينية في إسام 
آبــاد فعاليــات ثقافية كبيــرة بهذه 

المناسبة.

السنة الصينية الجديدة.. قصة احتفال 
عمره آالف السنين

مزنل يضم نسخة من المكتب الرئايس 
األمريكي معروض للبيع 

n يحلــم الكثيــر مــن األشــخاص حول 
العالــم بالعيش ولــو لليلة واحــدة داخل 
البيــت األبيض والجلــوس داخل المكتب 
الرئاســي البيضــاوي، كرئيــس ألمريكا 
يصــدر قــرارات ويلغــى أخــرى، ولعــل 
أحد األشــخاص قــام بتحقيــق حلمه هذا 
مــن خالل بنــاء مكتب طبــق األصل من 
المكتب الرئاســي البيضــاوي األمريكي، 
 West « بالبيــت األبيض داخــل منزله
Wingnut »، الــذي يقــع فى أوهايو 
بأمريــكا، وفقــاً لما ذكــره موقع صحيفة 

»ديلى ميل« البريطانية. 
عــرض أصحــاب المنزل مكتب نســخة 
طبــق األصــل مــن المكتــب البيضاوي 
بالبيــت األبيض للبيع فــى الوقت الحالى 
وأشــار  دوالر،  مليــون   1.85 بمبلــغ 
التقريــر إلــى أن المكتب المقلــد يحتوى 
على صور وأثاث وأعام متطابقة تشــبه 
المكتب البيضــاوي الموجود داخل البيت 

األبيض.
للمكتــب  المقلــدة  النســخة  وتحتــوي 
البيضــاوي علــى أريكتين لونهمــا بيج، 

وطاولــة قهــوة مغطاة بالكتب، وســجادة 
دائريــة لونها بيج فاتــح تحيط بها حلقات 
من الخشــب الصلب، ومكتب من الخشب 
الصلــب، وختــم رئاســي مطــرز علــى 

السجادة، وستائر كستنائية.
وتحتــوي الغرفــة األصليــة فــي البيــت 
األبيــض علــى ســجادة دائريــة زرقــاء 
مطبــوع عليها الختم الرئاســي وســتائر 
كريميــة مثبتــة على الجــدران ذات لون 

أبيض الفاتح.
وتُظهر صور المنزل المكتب على شــكل 
قبة حيث توجد مجموعــة تصميم ديكور 
طبق األصل مــن المكتب الموجود داخل 
البيت األبيــض، كما تواجه نوافذ المكتب 
المنــزل،  حدائــق  الخــارج  البيضــاوي 
وتجعل الغرفة كل من يراها يعتقد لدقائق 
بأنــه داخــل المكتــب البيضــاوي بالبيت 

األبيض.
ويحتــوي البيــت المعروض للبيــع أيضاً 
علــى غــرف ترفيهيــة ومطبــخ وغرفة 
معيشــة مميــزة وغيرهــا مــن الغــرف 

المصممة بديكورات أنيقة.

"أبيدافروس" يعيد إحياء 
اليونان القديمة

كان  تقريبــاً،  ألفيتيــن  طــوال   n
المســرح الصغير فــي »أبيدافروس« 
اليونانيــة يقــع تحت األرض، حســب 
البريطانيــة.  »الغارديــان«  صحيفــة 
وكانت مقاعده المنحوتــة، المتراكزة 
والمترابطــة، تنتمــي إلــى عالــم من 
جــذور  الحالــة  هــذه  فــي  الجــذور، 
المــزارع  يملكــه  زيتــون  بســتان 
المحلي كريســتوس زافريس. ويقول 
البروفسور فاسيليس المبرينوداكيس: 
»إنــه لوال حفر الخنازيــر للتربة، لما 
عرفنا بوجــوده. حتى ظهور الحجارة 
سنة 1970، كان المسرح سراً مخفياً 

تحت األرض طوال 18 قرناً«.
لقــد أمضى عالــم اآلثار الكاســيكي، 
المعــروف بعمله في جامعة أثينا، أكثر 
من أربعة عقود من الزمان في ضمان 
عــدم إضاعة الفرصة التي تم التوصل 
إليها. ولم تذهب جهود الحفريات هباء. 
وكشــفت النقوش المكتشــفة في الموقع 
على متحدرات شــبه جزيرة تطل على 
البحر عــن تاريــخ األشــخاص الذين 
ربمــا كانوا مفوضين باإلشــراف على 
المســرح. وســاعدت األدلة التي تشير 

إلــى وجــود عــدة مراحل مــن البناء، 
بداية مــن منتصف القــرن الرابع قبل 
المياد، في تســليط المزيد من الضوء 
علــى المدينــة القديمــة »أبيدافروس« 
التــي كانت ذات يوم تحيــط بالجوهرة 
المعماريــة العتيقــة. بالنســبة ألولئــك 
الذين يتوافدون على مهرجان المسرح 
المقام في جويليــة من كل عام، ينافس 
هــذا المــكان، الذي يقع علــى بعد 95 
ميا جنوب غربي أثينا، أخاه األصغر 
سناً ولكن األكثر شهرة بكثير، المسرح 
القديم الذي يضم 12 ألف مقعد، والذي 
يبعد 10 أميــال بالكاد، والــذي يعتبر 
أفضل مســرح في اليونــان من الناحية 

الصوتية والجمالية.
ويقول المبرينوداكيس، وهو مسن في 
الثمانين من عمره، يشير إلى الطبقات 
العليا من المســرح الصغير: »إنه من 
بين أهم االكتشــافات التي توصلنا إليها 
في القرن العشــرين. أكثر من أي بقايا 
أخــرى من الماضي، إنها تحتوي على 
رســالة من الحيــاة يتعطــش المجتمع 
الحديث إلى مشاركتها. ومن واجبنا أن 

نجعلهم أحياء«.

اختفاء جمجمة بالتينية مرصعة بـ "الماس" بقيمة 100 مليون دوالر

اختفت قطعة باهظة الثمن بشــكل مثير وغريب 
بعــد عرضهــا للبيع، وهى عبــارة عن جمجمة 
مزينــة باأللمــاس لتتــرك الجميــع فــى حيــرة 
ليتســائلون أيــن ذهبــت حتــى اآلن؟، فهذا هو 
الســؤال الذي يطرح نفسه منذ أن باع »داميان 
هيرســت«، جمجمة بالتينيــة مرصعة بالماس 
مقابل 100 مليون دوالر وسط ضجة كبيرة في 
عام 2007، قيل إنهــا أغلى عمل فني معاصر 

على اإلطالق، لكن لم يعرف أين ذهبت. 
لكــن موقع »ديلي ميل« البريطانى، كشــف فى 
أحــد تقاريــره، أن الجمجمــة الماســية مازالت 
تقع وســط حراســة مشــددة في مخــزن بمنطقة 
المجوهــرات بلندن هاتــون جاردن، ويشــارك 
»هيرســت« في ملكيتهــا مع جاليــرى »وايت 

كيوب« ومستثمرين لم يكشف عنهم.
واعتــرف أغنــى فنــان فــي العالم، بــأن العمل 

المســمى »فور ذا لوف أوف قــود« لم يتم بيعه 
بشــكل صحيح أو كامل، وأشار إلى أنه ال يزال 
يشعر باإلحباط ألن المشترين المحتملين ابتعدوا 
عــن العمل، بينما كانوا ســعداء بــرش المايين 
علــى لوحــات ملطخة بالطــاء بحســب قوله، 
وصرح هيرست، بأن »الجميع يقبلون حقيقة أن 
اللوحات ال تكلف شــيئاً، لكــن يمكن بيعها بمبلغ 

ال نهائي«. 
وكان متحدث باسم هيرست قد زعم أن الجمجمة 
الماســية بيعت لمجموعة استثمارية مقابل 100 
مليــون دوالر، وأضاف المتحدث أن هيرســت 
احتفظ بنســبة من العمل لإلشراف على معرض 

عالمي.
وقــال النقاد إن الســعر المرتفــع للجمجمة التي 
تغطيها بالكامل 8601 ماســة خالية من العيوب 
وتكلفــة صنعها 16.5 مليــون دوالر، يعني أن 
العثــور على مشــتٍر كان يمثل مشــكلة، وحوفظ 
على ســرية هوية المشترين وأصر مدير أعمال 

هيرست على أنهم لم يتلقوا أي خصم.
ويســتخدم هيرســت، الــذي تقــدر ثروتــه بنحو 
405 ماييــن دوالر مجموعة من المســاعدين 
للمشــاركة في تنفيذ أعماله ذات اإلنتاج الضخم، 
وهو صريح في قوله إنه يرى فنه عامة تجارية 

تشبه منتجات المصانع.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ /  سيلم مخلوف

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
حي الشهداء ) الفيبور ( شارع عطية عبد هللا رقم 19  برج بوعريريج

الهاتف / 0775.00.33.54
محضر تكليف بالوفاء عن طريق النشر

بتاريخ : الثامن عشر من شهر جانفي سنة ألفين و اثنين و عشرين في الساعة / 09:00 صباحا
نحن األستاذ : سيلم مخلوف محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج الكائن مكتبه بالعنوان المذكور 

أعاله و الواضع ختمه و توقيعه اسفله  .
بناء على طلب: الشركة ذات المسؤولية المحدودة جيبكو ممثلة في شخص مسيرها المتخذة من مكتب محاميها 

عنوانا لها في حقها االستاذ / بومعزة فارس الدين   
 بمقتضــى الحكــم الصــادر عــن محكمة بــرج بوعريريج القســم المدني فــي 11/07/2021 رقــم الفهرس 

.3435/21
الممهور بالصيغة التنفيذية المؤرخة في 23/12/2021

بنــاء علــى األمــر بنشــر مضمــون عقــد تبليغ رســمي صــادر عــن رئيــس محكمة بــرج بوعريريــج في: 
2022/01/25 تحت رقم : 22/270.

عمال بالمواد : -612 613 614- من قانون االجراءات المدنية و االدارية .  
بلغنا و سلمنا

تجمع اقامة ســيرتا ممثال في شــخص مســيره العنوان 13 ســكن فردي شارع ريغي الســعيد برج بوعريريج  
مخاطبيــن : ) حســب تصريحــه ( انتقلنــا الى محل اقامــة المطلوب تبليغــه بالعنوان المذكــور اعاله و بعين 
المــكان و جدنــا المدعــو / بلميلود بريزة المكلفــة بالمنازعات بالمؤسســة الوطنية للترقيــة العقارية المديرية 
الجهوية برج بوعريريج و التي رفضت التبليغ و التوقيع و االســتالم ، فقمنا بتعليق نســخة من التبليغ الرسمي 
بلوحة االعالنات بمقر المحكمة و و مقر البلدية المختصين ، كما ارســلنا نســخة برســالة مضمنة مع االشعار 
باالســتالم تحت رقم : RR 0060395883434 ، كما نحيله للنشــر بجريــدة وطنية يومية بموجب االمر 

المذكور اعاله .
بتنفيذ ما ورد بمضمون السند التنفيذي المذكور اعاله و المتضمن دفع المبالغ التالية :  

1 - مبلغ الضمان المقتطع برسم صفقة االشغال الموقعة بتاريخ : 30/04/2008 -  1.336.682.64 دج
2.. مبلغ التعويض عن الضرر : 50.000.00 دج

-2   مبلغ المصاريف القضائية و اتعاب التنفيذ : 159.984.09 دج ، مفصلة كما يلي : - الرســم : 1500 
دج – تكليــف بالحضــور : 12588 دج – تبليــغ حكــم : 5640 دج – مصاريف الخبــرة : 35.744.00 
دج – تبلغ الســند : 4178 دج – التكليف بالوفاء : 3345 دج – تبليغ التكليف بالوفاء : 2988 دج – مآل 

التنفيذ : 1815 دج – االتعاب بجميع الرسوم : 92.186.09 دج    
المبلغ اإلجمالي الواجب الدفع :   1.546.666.73   دج ) مليون و خمسمائة و ستة و اربعون الف و ستمائة 

و ستة و ستون دينار و ثالثة و سبعون سنتيم (  
و اخطرناه )ه( بان له )ا( اجل خمســة عشــر )15( يوما للتنفيذ تســري من تاريخ تبليغه )ا( بهذا المحضر و 
اال نفذ عليه )ا( جبرا طبقا لنص 613 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية . و إثباتا لما تقدم و مع جميع 

التحفظات حررنا هذا المحضر في التاريخ  المذكور أعاله للعمل بموجبه قانونا.
 المحضر القضائي

المهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء بسكرة 

محكمة بسكرة 
مكتب الرئيس

رقم الترتيب 00042 /22
أمر بنشر مضمون عقد التبليغ الرسمي) التكليف بالوفاء ( في جريدة يومية وطنية 

نحن  الجمعي مراد رئيس محكمة بسكرة 
بعد االطالع على طلب الســيد)ة( المحضر القضائي األســتاذ بركات مهــدي لفائدة دريد عبد 

الحميد الساكن طريق تازولت والية باتنة 
المودع بتاريخ 16/01/2022

المتضمن : نشر مضمون عقد التبليغ الرسمي ) التكليف بالوفاء(
بعــد اإلطالع علــى الطلب المقدم من المحضر القضائي األســتاذ بركات مهــدي الرامي إلى 
نشرمضمون عقد التبليغ الرسمي ) التكليف بالوفاء ( المؤرخ في 13/10/2021 في جريدة 

يومية وطنية .
بعــد اإلطــالع على الســند التنفيــذي – الحكم الصادر عن قســم الجنح بمحكمــة باتنة بتاريخ 
12/02/2020 رقم الفهرس 01117 ، الذي قضى في الدعوى المدنية بالزام المحكوم عليه 
قــادة فــوزي بأن يرد للطرف المدني دريد عبد الحميد قيمة الشــيك المقدر بعشــرة مليون دج 
)10.000.000.00دج ( ومبلغ خمســمائة ألف دينار )500.000.00دج( عما أصابه من 

ضرر ، المؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 16/03/2021 فهرس 032210 –
بعد االطالع على محضر تبليغ السند التنفيذي للمدين ، المؤرخ في 13/10/2021 والمرسل 

عن طريق البريد المضمن مع اإلشعار باالستالم .
بعد االطالع على محضر تكليف بالوفاء ، المؤرخ في 13/10/2021 المرســل عن طريق 
البريد المضمن مع اإلشعار باإلستالم  عن طريق التعليق بلوحي اإلعالنات بالمحكمة والبلدية 

بتاريخ 28/11/2021.
حيث انت مبلغ الدين محل السند التنفيذي –الحكم الصادر عن قسم الجنح بمحكمة باتنة بتاريخ 
12/02/2020 رقم الفهر 01117 المؤيد بقرار المجلس الصادر بتاريخ 16/03/2021، 

فهرس 03210 يفوق مبلغ 500.000.00دج.
 بعد االطالع على المادة 412فقرة 4 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 

لهذه األسباب 
نأمر بالنشــر في جريدة يومية وطنية مضمون عقد التبليغ الرســمي ) التكليف بالوفاء المؤرخ 
فــي 13/10/2021( بمــا تضمنه الســند التنفيذي – الحكم الصادر عن قســم الجنح بمحكمة 
باتنــة بتاريــخ 12/02/2020 رقم الفهرس 01117 المؤيد بقــرار المجلس الصادر بتاريخ 

16/03/2021 فهرس 03/210 في جريدة يومية وطنية.



وبطوالتــه  زيــد  بــن  ســعيد  فضــل   n
ووفاته   

يقول سعيد بن زيد: »وهللا لقد رأيتني وإن 
عمر لموثقي على اإلسالم أنا وأخته، قبل 

أن يسلم عمر«.
 هــذا ما قاله ســعيد بن زيد عن إســالمه 
وثباتــه وأســبقيته في اإلســالم رضي هللا 

عنه.
فرضــي هللا عن ســعيد كان أبــوه زيد بن 
 ، عمرو قبــل اإلســالم؛ باحًثا عــن الحقِّ
ورغــم ذلك لم يدِرك زيٌد اإلســالم ومات 
قبــل البعثــة، لكــن هللا أدََّخر له مــن يخلِّد 
اسمه وهو ولُده سعيد رضي هللا عنه حيث 
ــابقين لإلسالم؛ فكان مسارًعا  كان من السَّ
هو وزوجتــه فاطمة بنت الخطاب رضي 
هللا عنهــا إلى اإلســالم، حتى أســلما قبل 
عمــر بن الخطاب رضي هللا عنه نفســه، 
وكان وزوجته سبًبا في إسالم سيدنا عمر، 
حينمــا دخــل عليهما ُمغَضًبــا بعد أن علم 
بإســالمهما، فلما ضرب أخته رقَّ لحالِها 
وأســلم بعد أن قرأ شــيًئا من آيات القرآن 

الكريم.
بطوالت سعيد:

منذ أن أســلم ســيدنا ســعيد بــن زيد رضــي هللا عنه لم 
يتــرك رســول هللا صلى هللا عليه وآله وســلم وشــارك 
فــي كل غزواته وأيامه، إال أنه فــي غزوة بدر كان قد 
أرســله رســول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم في مهمة 
اســتطالعية عن األعداء فرجع منها بعد انتهاء الغزوة، 
فأحزنه ذلك أنه لم يشــترك في هــذه الغزوة األولى مع 
رســول هللا صلى هلل عليه وآله وســلم، لكن رســول هللا 
صلــى هللا عليه وآله وســلم طيَّب خاطــره وضرب له 
النبي صلى هللا عليه وآله وسلم بسهمه في الغزوة كمن 
اشترك فيها، فسأل سعيد النبي صلى هللا عليه وآله وسلم 
وقال: وأجري؟ قال: »َوأَْجُرَك«؛ لذلك اعتبر في عداد 
البدريين رغم أنه لم يشــترك فيهــا؛ ألنه كان في مهمة 
بأمر النبي صلى هللا عليه وآله وسلم.منذ أن أسلم سيدنا 
ســعيد بن زيد رضي هللا عنه لم يترك رسول هللا صلى 

هللا عليه وآله وسلم وشارك في كل غزواته وأيامه
منذ أن أسلم سيدنا سعيد بن زيد رضي هللا عنه لم يترك 
رســول هللا صلى هللا عليه وآله وســلم وشــارك في كل 

غزواته وأيامه

وفــي باقــي الغــزوات كان مالزًما لرســول هللا صلى 
هللا عليــه وآله وســلم؛ فعن ســعيد بــن جبير رضي هللا 
عنــه قال: كان مقام أبي بكــر وعمر، وعثمان، وعلي، 
وطلحــة، والزبير، وســعد، وعبد الرحمــن ابن عوف 
وســعيد بن زيد، كانوا أمام رســول هللا صلى هللا عليه 

وآله وسلم في القتال ووراءه في الصالة!.
سعيد بن زيد زمن الخلفاء الراشدين

بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم، تولى سيدنا أبو بكر 
الصديق رضي هللا عنه الخالفة، وكان ســيدنا سعيد بن 
زيــد رضي هللا عنه في مقدمــة الصحابة الذين توجهوا 
للقتال في بالد الشام، ولم يكن أميًرا، بل كان من ضمن 
األجناد، ثم شارك في معركة اليرموك وكان من قادتها، 
بــل إن أبا عبيدة رضي هللا عنه قائــد الجيش بناء على 
خطــة خالد بــن الوليد رضي هللا عنــه تأخر عن القلب 
إلــى وراء الجيــش كله، لكــي إذا رآه المنهزم اســتحى 
منه ورجع إلى القتال، فجعل أبو عبيدة مكانه في القلب 

سعيد بن زيد!
وظل ســيدنا ســعيًدا رضي هللا عنه تحت إمرة الخلفاء 
الراشــدين ولم يشترك في أي فتنة ضدهم حتى استشهد 
ســيدنا عمر ثم عثمــان ثم علي رضــي هللا عنهم فبايع 
بعد علٍي ولده الحســن عليهما السالم، ثم معاوية رضي 

هللا عنه.
موقف سعيد من يزيد بن معاوية

لم يبايع ليزيد بن معاوية؛ فعن ابن سعيد بن زيد رضي 
هللا عنه قال: كتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن 
الحكــم بالمدينة يبايع الناس البنــه يزيد، فقال رجل من 
الشــام: يريد إجبار سيدنا ســعيد على البيعة ليزيد وقال 
له تنطلق أو ألضربن عنقك؛ قال: أتضرب عنقي؟ وهللا 
إنــك لتدعوني إلى أقوام أنا قاتلتهم على اإلســالم! قال: 
فرجــع إلى مــروان وأخبره، فقال له مروان: اســكت! 
قــال: فماتــت أم المؤمنيــن أظنها زينــب، فأوصت أن 
يصلي عليها ســعيد بن زيد، فقال الشــامي لمروان: ما 
يحبسك أن تصلي على أم المؤمنين؟ قال: أنتظر الرجل 
الذي أردت أن تضــرب عنقه، فإنها أوصت أن يصلي 

عليها، فقال الشامي: أستغفر هللا!
- وفاته رضي هللا عنه:

فاضت روحه الطاهرة ســنة 51 من الهجرة في خالفة 
معاوية، ودفن بالمدينة المنورة مع أصحاب النبي صلى 
ــله ســيدنا عبــد هللا بن عمر  هللا عليه وآله وســلم؛ فغسَّ
رضي هللا عنه ودفنه ونزل قبره هو وســيدنا ســعد بن 
أبي وقاص رضي هللا عنهما، وحزن أهل المدينة عليها 

ا إذ كان أحد العشرة المبشرين. جّدً

إسالميات

 دعاء اليوم 

)َربََّنا َما َخلَْقَت َهذا َباِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب 
النَّاِر َربََّنا إِنََّك َمن ُتْدِخِل النَّاَر َفَقْد أَْخَزْيَتُه َوَما 

بََّنا إِنََّنا َسِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي  الِِميَن ِمْن أَنَصاٍر رَّ لِلظَّ
لِإِليَماِن أَْن آِمُنوْا ِبَربُِّكْم َفآَمنَّا َربََّنا َفاْغِفْر لََنا ُذُنوَبَنا 
َنا َمَع األْبَراِر َربََّنا َوآِتَنا َما  ْر َعنَّا َسيَِّئاِتَنا َوَتَوفَّ َوَكفِّ

َوَعدتََّنا َعلَى ُرُسلَِك َواَل ُتْخِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنََّك اَل ُتْخلُِف 
اْلِميَعاَد( سورة البقرة، آية: 250.

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال
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n  قال تعالى : )َربُُّكْم أَْعلَُم ِبَما ِفي ُنُفوِسُكْمۚ  إِْن َتُكوُنوا 
اِبيَن َغُفوًرا( ســورة اإلســراء  َصالِِحيــَن َفإِنَّــُه َكاَن لِْلَوَّ

اآلية 25

n  قــال الرســول صلى هللا عليه وســلم :  )اللهــمَّ بعْلِمك الغيِب، 
وقْدرِتك على الخلِق أْحِيني ما علمَت الحياَة خيًرا لي، وتوفَّني إذا 
علِْمَت الوفاَة خيًرا لي. اللهمَّ وأسألُك خشيَتك في الغيِب والشهادِة، 
وأســألُك كلمَة اإلخالِص في الرضا والغضِب، وأســألُك القصَد في 
الفقِر والغنى، وأســألُك نعيًما ال ينفُد وأســألُك قرَة عيٍن ال تنقطُع، 
وأسألُك الرضا بالقضاِء، وأسألُك َبْرَد العْيِش بعَد الموِت، وأسألُك 
اَء مضرٍة،  َة النظِر إلى وجِهك، والشوَق إلى لقاِئك، في غيِر ضرَّ لذَّ
وال فتنٍة مضلٍَّة. اللهمَّ زيِّنا بزينِة اإليماِن، واجعْلنا هداًة ُمهتديَن« 

رواه األلباني في صحيح الجامع 

n االصــالح هــو جعــل الشــيء صالحــاً – أي ذا صالح – 
ويقابل االصالح الفســاد واإلفســاد، والفســاد خروج الشيء 
عــن االعتدال، وتبلغ مفردات كلمة )فســد( حوالي خمســين 
مفــردة فــي القــرآن الكريــم في الماضــي والحاضر واســم 
الفاعــل والمصدر، ولعل واحداً من تعريفات االصالح هو ) 
االنخراط في عملية متواصلة من إقامة نظام إجتماعي عادل 

ثم حمايته وتطويره(

n  المروؤات أربع : العفاف ، و إصالح الحال ، و حفظ 
اإلخوان ، و إعانة الجيران .

                                         معاوية بن ابي سفيان

السؤال : ما رأي سماحتكم في أن عمل الطبيب يتطلب في بعض األحيان رؤية 
عــورة المريض أو مســها للفحص؟ وفي بعض األحيان أثنــاء العمليات يعمل 
الطبيب الجراح في وســط مليء بالدم والبــول، فهل إعادة الوضوء واجبة في 

هذه الحاالت؟ أم أنه من باب األفضلية؟ 
الجــواب: ال حــرج أن يمس الطبيب عورة الرجــل للحاجة وينظر إليها للعالج، 
سواء العورة الدبر أو القبل، فله النظر والمس للحاجة والضرورة، وال بأس أن 
يلمــس الدم إذا دعت الحاجة للمســه في الجــرح إلزالته أو لمعرفة حال الجرح، 
ويغســل يده بعد ذلك عما أصابه، وال ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول لكن 

إذا مس العورة انتقض وضوءه قباًل كانت أو دبًرا.

 أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فال ينقض الوضوء، ولكن يغسل 
ما أصابه، لكن من مس الفرج من دون حائل يعني مس اللحم اللحم فإنه ينتقض 
وضوءه؛ لقول النبي: من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه 
الوضوء وهكذا الطبيبة إذا مست فرج المرأة للحاجة فإنه ينتقض وضوءها بذلك 

إذا كانت على طهارة كالرجل.
إعداد :  إيناس شروانة                                                                      فتاوى ابن باز مجلد 25/6
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مع المبشرين في الجنة 

من هم العشرة المبشرين بالجنة

الجزء الثاني واألخير 

تفقه في دينك
مس الطبيب لعورة المريض قباًل 

كانت أو دبرًا ينقض الوضوء

ة هم الخلفاء الراشدني وغريهم من صحابة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم- الذني خّصهم اهلل -تعاىل- بهذا الرشف العظيم وهم ال يزالون 
ّ
العرشة المبرشني يف الجن

 يف 
ُ

يمشون بني الناس، وقد جمعهم النبّي -صىل اهلل عليه وسلم- يف حديٍث واحٍد حني قال: “أبو بكٍر يف الجنِة، وعمُر يف الجنِة، وعيلٌّ يف الجنِة، وعثماُن يف الجنِة، وطلحة
ْيٍل

َ
ف

ُ
الجنِة، والزبرُي يف الجنِة، وعبُد الرحمِن نُب عوٍف يف الجنِة، وسعُد نُب أيب وقاٍص يف الجنِة، وسعيُد نُب زيِد نُب عمرو نُب ن

 نُب الجراِح يف الجنة”  رواه أحمد شاكر،يف مسند أحمد،عن عبدالرحمن نب عوف.
َ

 يف الجنِة، وأبو عبيدة

سعيد بن زيد.. قائد الفرسان وصاحب الدعوة المستجابة



ديليــس«  وقالــت »أمينــة   n
وهــي يوتيوبر تنشــط على موقع 
وتقــدم  اإلســم  بهــذا  األنســتغرام 
وصفــات تحلية عبــر فيديوهات 
قصيرة من أجــل جعل متابعينها 
يســتفيدون من وصفاتها وخاصة 
أنها تقدمها بطريقة بسيطة، كما 
تقديم  تخصص يوم في األســبوع ل
نا مع  نصائــح فــي األكل، تواصل
أمينــة بحثا عــن كيفيــة الحفاظ 
ليمــون والبرتقال وخاصة  على ال
أن الكثيــر مــن األســر تشــتري 
هاته الفاكهة نظرا لموســمها من 

جهــة وتزامنا والتصــدي لعدوى 
كوفيد19 من جهــة أخرى وقالت 
ــم تشــارك الوصفة مع  ــا أنها ل ن ل
متابعينهــا مــن قبل لكــن بعدما 
ــا عليهــا الفكرة ستنشــرها  طرحن
بعــد نهايــة الحــوار، و أوضحت 
أن الطريقــة الجيدة للحفاظ على 
اختيــار  هــو  الكامــل  ليمــون  ال
ــِة مــن العيــوب  ي الحبــات الخال
وغسلها جيداً وتجفيفها ثّم وضعها 
في أكياٍس بالســتيكية وتفريغها 
من الهواء تماماً وحفظها في درِج 
ــاً دون أن  الثالجــة لشــهٍر تقريب

ر أو تتعفن، أو اإلعتماد على  تتغيّ
طريقــة أخرى وهي غســل حبات 
ــّم وضعهــا في  ــداً ث ليمــون جي ال
ة وتغطيتها وغمرها  علبة مناســٍب
بالماء جيداً وحفظه في الثالجِة و 
أكدت على ضــرورة تغيير الماء 
كلَّ يوميــن تقريباً ويدوم الليمون 
عند استخدام هذه الطريقة لثالثِة 

أسابيع تقريباً.
وأشــارت أيضا إلى كيفية تخزين 
ليمون المقّطــع عن طريق لف  ال
الليمون بغالٍف بالســتيكي  قطِع 
وحفظــه في أكيــاٍس بالســتيكية 
ــداً، ولكنها أوضحت أن  مغلقة جي
هــذه الطريقة ال تدوم ســوى لعدِة 
أياٍم فقط، لذا فالطريقة األولى هي 

األفضل.
اليوتيوبــر  قالــت  جهتهــا  مــن 
هدى وهب صاحبــة صفحة على 
أنستغرام تدعى »نصائح هدى » 

عن طريقة الحفاظ على البرتقال 
ــة أن يمكــن لســيدة المنــزل  ل قائ
تخزين البرتقال بأســاليب سهلة، 
إذ إنها ال تفسد سريًعا مثل بعض 
أنواع الفواكــه األخرى ، ألنها من 
تــي تتميز بقدرتها  الحمضيات ال
على االحتفاظ بطعمها فترة ال بأس 
بها، ونصحت بطريقة حفظها في 
الثالجة وتخزين البرتقال كما هو 
في درج الثالجة مع الحرص على 
يــف الثمرة بــأوراق أو مناديل  تغل
مطبــخ ، ويبقى بحالته أســبوًعا، 
كمــا أشــارت بأنه يمكن تقشــيره 
وتقسيمه أربعة أقسام ووضعه في 
عبوة بالستيكية وإضافة قليل من 

السكر والماء ليدوم مدة أطول.
كما أعطت وصفات أخرى للحفاظ 
عليهــا كإســتخدامها كمربــى أو 
أو  حلقومــة  أو  ــوى  حل صناعــة 

تجفيفها.
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يوتيوبرز يقدمن نصائح عن طرق 
الحفاظ على الحمضيات 

معي أنا 

قدمت مؤخرا مجموعة من اليوتيوبرز نصائح وطرق لكيفية تخزين والحفاظ على الحوامض وأهمها البرتقال والليمون
 على صفحاتهم على أنستغرام وقنواتهم على اليوتيوب تلبية لطلب الكثير ممن إشتروا هاته الحوامض وخاصة

 ونحن في موسم تكثر فيه هاته الفاكهتين.

تسريحات تساعد على نمو 
الشعر عصرية والفتة شعرك

حقائب يد ملونة لربيع 2022

موضة وأزياء   

n تعتبــر حقائب اليد في إطاللة 
الســيدة جــزءاً أساســياً ومهماً، ال 
ــه أو غــض النظر  يمكنهــا تجاهل
يــد عنصــر مهم  عنــه. حقائــب ال
فــي أي إطاللة، فهــي التي تجعل 
ــِك أفخــم وأجمل بــال منازع.  ت طل
لذلك برزت حقائــب يد بموديالت 
عديــدة رائجــة لهــذا الموســم من 
قّدمتهــا   ،2022 ربيــع وصيــف 
أبرز العالمات التجارية العالمية 
العتمادهــا فــي إطــالالت يومية، 

عصرية أو كالسيكية.
ــوان الزاهية  حقيبــة يد متعّددة األل
 Coach والســاحرة مــن كوتــش
خاصــاً  رونقــاً  تــك  إطالل تمنــح 
وحيويــة عالية. تنســيق هذا النوع 
مــن الحقائب ســهل مــع إطالالت 
كاجــوال أو إطالالت الشــيك على 
يــد المتعّددة  حّد ســواء، حقيبــة ال
ــوان صيحــة لهــذا الموســم ال  األل

ّوتيها. تف
ــون األحمر  لّ ال يــد ب أمــا حقيبــة ال

 Balenciaga باالنســياغا  مــن 
ال غنــى عنها في كل موســم. هذه 
ــواع من الحقائــب التي تصدر  األن
في كل موســم وال تبطل موضتها، 
ات  هــي حقائــب ضروريــة لمحبّ
مــا،  نوعــاً  الرســمية  اإلطــالالت 
والبعيدات كل البعد عن المجازفة 
م الموضة واألزياء. حقائب  في عال
كافــة،  األذواق  تناســب  أنيقــة، 
بتصميمها البسيط والراقي، والذي 
بات يحمل طابع العالمة التجارية 

لتكراره من كل عام.
حقيبة من المخمل األخضر الناعم 
ــز  مــن ماركــة إيتــرو Etro تتميّ
باألناقــة ولهــا رونقهــا الخــاص، 
بحجمها المتوسط تنحصر ضمن 
يــة  ل ي ل وال النهاريــة  اإلطــالالت 
ــى حّد ســواء، وهــي تليق بكل  عل
اإلطالالت منها الكاجوال بامتياز. 
لذلــك ال تتــرّددي فــي اختيار هذه 
األنواع من الحقائب، فهي تمنحِك 

تأكيد. إطاللة عصرية بال

مــن  ــد  العدي ــة  ّم ث  n
ــة، ال  ي التســريحات الوقائ
تؤذي الشــعر فحســب، بل 
تســاعد على تعزيــز نموه 
ــى إحداث فــرق كبير  وحت
ــإذا  فــي صحــة شــعرك. ف
ــِت تعانين من تســاقط  كن
الشــعر أو قلة نموه، جمع 
أجمل  لك، »سيدتي.نت«، 
ــى  تســريحات تســاعد عل
نمو الشــعر التي ال تسبب 

الفعل  أي ضغط على الشــعر وتعمــل ب
على تعزيز نموه.

مكنــك تجربة هذه  تســريحة الضفائر يُ
التســريحة دون عناء. هذه التســريحة 
مــن بين أفضــل أســاليب الحماية لنمو 
ــد تعــّد من  تأكي ال الشــعر الطبيعــي، وب
ــى اإلطالق التي  أجمل التســريحات عل
ــام بهــا والتي ال تســبب أي  ي ق يمكــن ال
الفعل على  ضغط على الشعر، وتعمل ب
تعزيز نموه. ســتمنحك هذه التســريحة 
ومرحــة  ــة  عفوي ــة  إطالل ــة  العصري
وطبيعية، وتُضفــي المزيد من الحيوية 
ــى إطاللتك، وهــي من التســريحات  إل

بية أشكال الوجوه. العملية، وتليق بغال
ــرّددي في  ت تســريحة ذيــل الحصان ال ت
اعتماد تســريحة ذيل الحصان إلطاللة 
ــة. وهــي تعتبر  ــة نابضــة باألنوث جذاب

إحدى تســريحات الشــعر الرائجة التي 
ــة،  يــن الكالســيكية والعصري تجمــع ب
األوقــات  لــف  مخت تناســب  ــي  ت وال
والمناســبات، ال ســيما الرســمية منها. 
ــرق الجانبي مع  ف يــق ال ننصحــك بتطب

هذه التسريحة البراز جمال شعرك.
عّزز هذه  تســريحة الكعكة الفوضوية تُ
التســريحة من نمو الشعر. وال تتضمن 
أي اســتخدام أي اكسســوارت أو مشابك 
ــق الضــرر بالشــعر. فهــي  حل ــة تُ ل ي ق ث
ســريعة ومريحة دون إجهاد لبصيالت 
عتبر هــذه التســريحة مميزة  الشــعر. تُ
أحــدث  مــع  ومتناغمــة  ــة،  وعصري
الصيحات الخاصة بتسريحات الشعر، 
ويمكنك أن تعتمديها مع غرّة قصيرة أو 
طويلة وذلك حســب شكل جبينك. تزيد 
زاً وتحافظ  هذه التســريحة إطاللتك تميّ

تك. على ذوقك وشخصيّ

م بعــد زيت النخيل، يمكن العثور  n هــو أحــد أكثر الزيوت معالجة وبيعاً في العال
لبشــرة الجافة أو الحساسة.  على هذا المكون في المرطبات الغنية والمعززة للحواجز ل
ا المسحوق - ٪20 من  .زيت فول الصويا هو زيت نباتي يتم استخراجه من فول الصوي

ا ينتج الزيت ويوجد عادة في المرطبات وأقنعة الوجه المرطبة. فول الصوي
ينوليك الذي يساعد على تقوية حاجز ترطيب  ل يحتوي زيت فول الصويا على حمض ال
البشرة )يساعد على توفير األحماض الدهنية األساسية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ 
يتامين E ، الذي  على حاجز الجلد وتقليل فقدان الماء والمساعدة في ترطيب البشرة( وف

لبشرة. يئية ل ب يوفر الحماية المضادة لألكسدة وال
بنفســجي: من المحتمل  يســاعد على تعزيز الحماية ضد التهاب الجلد الخفيف فوق ال
تهــاب عن طريق احتوائه على نســبة عالية من مضادات األكســدة، مما  ــل االل ل ق أن ي
يســاعد على الحد من الجــذور المعروف أنها تضر الحمض النووي وتســبب أضراراً 
ألشــعة الشــمس. هذا، بالطبع، ال ينفي الحاجة إلى عامل حماية من الشــمس مناسب، 

ولكن من المفيد دائماً أن يكون لديك دفاعات متعددة ضد الشمس.
يتامين )هـ( هو أيضاً مضاد  تهابات: ليس فقط مضاداً لألكســدة، ف يعمــل كمضــاد لالل

تهابات يعمل على تهدئة البشرة وتقليل التحسس. لالل
ا الجلد الجاف  لبشرة الجافة والبشرة المختلطة: يمكن أن يفيد زيت فول الصوي مثالي ل

والجلد المختلط، ويمكن أن يكون مفيداً أيضاً في شفاء الجلد بعد العالج.
يقوي حاجز الرطوبة: تساعد الزيوت على جعل البشرة ناعمة ومرنة. نظراً المتصاصها 

اً. بشكل أسرع، فإنها تساعد على تقوية حاجز البشرة، مما يجعلها أقوى وأقل ضعف

لبشرة أكثر إشراق

فوائد زيت فول الصويا للبرشة 
بيتك يسعك

ديكور المدخل الرئيسي للبيت  

أعراض نقص الزنك 
و كيفية عالجه

أنت وحميتك

ــك هــز معــدن يســتخدمه الجســم  n  الزن
ــا، وهــو  ــاج الخالي ت ــات وإن تهاب ــة االل لمحارب
مــن المعادن الهامة لشــفاء اإلصابات وإنشــاء 
الحمض النووي »المخطــط الجيني في جميع 
ــا«، وإذا كنت ال تحصلين على ما يكفي  الخالي
ــك في نظامك الغذائي، فقد يكون لديك  من الزن
يقظة،  بية مثل تســاقط الشــعر، وقلة ال آثار جان

وانخفاض حاسة التذوق والشم.
ــة، يمكنك اإلطــالع يعلى  ي ال ت ــي الســطور ال ف
ــك بحســب ما ذكــر موقع  أعــراض نقــص الزن

»هيلث الين« الطبي:
أعراض نقص الزنك

ــا  ــاج الخالي ت ــي إن ــك ف يســتخدم الجســم الزن
نمو  ووظائف المناعة، فهو جزء أساســي من ال

تكاثر. وال
وعندمــا تعانين مــن نقص الزنك، ال يســتطيع 
جســمك إنتاج خاليا صحية جديدة، وهذا يؤدي 

إلى أعراض مثل:
-فقدان الوزن غير المبرر.

م. تئ ل -جروح ال ت
يقظة. -قلة ال

-قلة حاسة الشم والتذوق.
-إسهال.

-فقدان الشهية.
د. -قروح مفتوحة على الجل

وإذا كنِت حامــاًل وتعانين من نقص الزنك، فقد 

نمو بشــكل  ل ــك ما يحتاجه ل ل ال يكــون لدى طف
ــن في  ي ــِت ترغب ــي رحمــك. وإذا كن ــح ف صحي
ا. الحمل، فإنَّ نقص الزنك قد يجعل األمر صعًب

عالج نقص الزنك يكون ب:
تغيير النظام الغذائي

نقــص الزنك بتغيير  بدأ العــالج طويل األمد ل ي
تناول المزيد  بدء ب نظامك الغذائي، من خالل ال
بذور والمحار. من اللحوم الحمراء والدواجن وال
ــد يكــون مــن الصعــب  ق ــة، ف ي ات ب وإذا كنــت ن
ــي تحتاجينها  ت ــة الزنك ال الحصــول على كمي
ينهــا، ولكن يمكن أن  ناول ت مــن األطعمــة التي ت
ــوخ والكاجو  ــارك الفول المطب ب تضعي في اعت

لة للزنك. بازالء واللوز كمصادر بدي وال
-المكمالت الغذائية

ــى الفور  ــك أيًضــا عالج نقــص الزنك عل يمكن
ــة، حيــث يوجــد الزنك في  ي المكمــالت الغذائ ب
تامينات، ويوجد أيًضا  ي ف العديد مــن مكمالت ال

في بعض أدوية البرد.
ــاول دواء البرد  ن ــى الرغــم من أنه ال يجب ت وعل
ــي مريضــة، إال أنه يمكنك شــراء  ــم تكون إذا ل
ــوي على الزنك  ــة التي تحت ي المكمــالت الغذائ
فقــط. ولكــن إذا كنــت تســتخدمين المكمالت 
ــادة كمية الزنك في جســمك، فكوني حذرة،  لزي
تفاعل الزنك مع بعض المضادات  إذ يمكن أن ي
تهــاب المفاصــل ومدرات  ــة ال ــة وأدوي الحيوي

البول.

ــر مــن مجرد  بيــت اكث n مدخــل ال
بيــت ببعضها  ممــر يربط غــرف ال
ـ ديكــور مدخل البيت  ، فاالهتمــام ب
يعكــس لضيوفك مــدى ترحيبك بهم 
، ويعكــس اهتمامك بباقى ديكورات 
يكــى  ــا ال ن ــوم جئ ي ــك ال ذل بيــت ، ل ال
بمجموعــة مــن االفكار الشــيقة عن 

ديكور مدخل البيت .
إذا كان مدخــل بيتك واســع فعليكى 

االطالع على ا
ــم لديكور مدخل  أفــكار هذا التصمي
ــى خزانة  ــوى عل بيــت ، فهــو يحت ال
يــرة ، بأبواب جرارة ومقســمة من  كب
الداخل لتخزين االحذية ، والمعاطف 
ــى  ت ال الشــخصية  واالغــراض   ،
يهــا انت وافراد اســرتك  تحتاجيــن ال
عند كل خروجة من البيت ، كما انه 
يتوفر باب جــرار يفصل بين مدخل 

يــن باقى الغــرف ، بحيث  بيــت وب ال
م  بيتك ، وقد اهت ــة ل توفر الخصوصي
مصممــى الديكــور ان تكــون الوان 
ــون االبيض  ل ال ــواب ب الجــدران واالب
ــى االحســاس بالراحــة  للحفــاظ عل
والهدوء عند فتح باب البيت للضيوف 
ــة فهــى مصممــة من  ، امــا االرضي
ــات البورســلين ولونها رمادى  ارضي
م يغفل  لتدل على حداثة الديكور ، ول
مصممــى الديكور عن اضافة قطعة 
ــذى يحتوى  صغيــرة من الســجاد ال
على نقوشــات بســيطة للحفاظ على 
نظافــة البيت وعدم انتشــار االتربة 

الداخل . ب
فنية،  بإمكانــك إضافــة اللوحــات ال
ا التي أصبحت تعتمد  وإضافة المراي
بشــكل رئيســي في مداخــل البيوت 

بأنواعها.

دالل بوعالم
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إستراحة

n جاء في كتاب » العقد الفريد » - البن عبد ربه:
قــال أبــو دالمة: )كنت مع مروان أيام الضحاك الحروري، فخرج فارس منهم فدعا إلى البراز، فخرج 
إليــه رجــل فقتله، ثم ثان فقتله، ثم ثالث فقتلــه، فانقبض الناس عنه، وجعل يدنو ويهدر كالفحل المغتلم. 
فقال مروان: من يخرج إليه وله عشرة آالف؟ قال: فلما سمعت عشرة آالف هانت عليَّ الدنيا، وسخوت 
بنفســي في ســبيل عشــرة آالف، وبــرزت إليه، فإذا عليه فــرو قد أصابه المطر فارمعــلَّ )أي ترطب 
شــديداً(، ثم أصابته الشــمس فاقفعلَّ )أي يبس(، وله عينان تتقدان كأنهما جمرتان. فلما رآني فهم الذي 

أخرجني، فأقبل نحوي وهو يرتجز ويقول:
وخارج أخرجه حبُّ الطمع

فرَّ من الموت وفي الموت وقع
من كان ينوي أهله فال رجع

فلمــا رأيته قنَّعت رأســي، وولَّيت هارًبا، ومروان يقول: من هــذا الفاضح؟ ال يفتكم، فدخلت في غمار 
الناس.

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

أطلق اسمه على فوهة بسطح القمر...محمد بن جابر بن سنان البتاني
يف رحاب العلم واإلميان  

n محمــد بن جابر بن ســنان البتاني 
)ح. 858 فــي البنــان - ت. 929 فــي 
قصــر الجــص، بالقرب من ســامراء(، 

كان فلكي ومنجم ورياضياتي مسلم.  
هــو أبو عبــد هللا محمــد بــن جابر بن 
ســنان الَبّتاني الحّرانّي الصابئ الفلكي 
باســم  بالغــرب  وُيعــرف  المهنــدس، 
 Albategnius أو   Albategni
أو Battenius. ُولــد فــي بّتــان من 
نواحــي حــران فــي شــمالي ســورية 
وتوفــي فــي »الَحَضر«، وهــي مدينة 
قريبــة من الموصل ومــن تكريت، بين 
دجلة والفــرات. وقد عاش معظم حياته 
قة ببالد الشــام، ولهذا كان يلقب  في الرَّ
قّي، وقــد تخلّى عن عقيدة الصابئة  بالرَّ

واعتنق اإلسالم. 
ولــد عــام 854، وعــاش فــي عصــر 
ازدهــار العلوم في عهد الخليفة المأمون 
بــن الخليفة هــارون الرشــيد. تنقل بين 
الرقــة وأنطاكية التي أنشــئ بها مرصد 
دراســة  علــى  عكــف  حيــث  البتانــي 
المؤلفات الســابقة خاصة كتاب )الســند 
هند( وكتاب )المجسطي(. كان المأمون 
قــد بني مرصد ببغــداد – أغلب مهماته 
تحديد مواقيت الصالة للمسلمين - تحت 
إشــراف » ســند بن علــي » الذي كان 
رئيسا للفلكيين في هذا العصر. ولم يكن 
هو المرصد الوحيد فقد كانت هناك عدة 
مراصــد متفرقة في أنحــاء بالد العرب 
اإلســالمية، وقــد حرص الخلفــاء على 

تزويــد تلك المراصد بأجهزة فلكية بالغة 
الدقــة. كان مــن صنــاع تلــك األجهزة 
المهندس علي بن عيسى األسطرالبي – 
وهو لشــهرته في صناعة هــذا الجهاز، 
وكان منهــم أبــو علــي يحيــي بــن أبي 

منصور. 
يعــد البتانــي مــن كبــار علمــاء الفلــك 
والرياضيات لــه مرصد فلكي في الرقة 
علــى الفــرات قدم مــن خاللــه أرصاد 

وانجازات هامة. 
ذكــره القفطــي بقوله: أحد المشــهورين 
برصــد الكواكــب والمتقدميــن في علم 
الهندســة وهيئة االفالك وحساب النجوم 
وصناعــة األحكام وله زيج جليل ضمنه 
أرصــاد النيريــن وإصــالح حركاتهــا 
المثبتــة في كتاب بطليمــوس المعروف 
بكتــاب المجســطي وذكر فيــه حركات 
الخمســة المحيرة على حســب ما أمكنه 

من إصالحها. 
وكان أعظــم علماء عصره في هذا العلم 
الذي وقف حياته عليه منذ عام 264هـ، 
إلــى أن وافتــه المنيــة وكان يرصد في 
الَرقَّة، على الضفة اليسرى من الفرات. 
ونظراً إلســهامه الضخم وتقّصيه البعيد 
في هــذا العلم، فإن الكثيــر من مؤرخي 
العلوم يســمونه بطلميــوس العرب، بل 
إن بعضهــم يعّدونــه أســمى منزلــة من 
بطلميوس، إذ خالفه في الكثير من آرائه، 
مــع بيــان األســباب الموضوعيــة التي 
دفعته إلى هــذه المخالفة، ويكفي البتّاني 

فخــراً أن كوبرنيــك الذي غيّــر النظرة 
إلــى الكون بتفنيده للنظــام البطلمي، بعد 
خمســة قرون استشــهد ببحــوث البتاني 
أكثــر مــن 23 مــّرة فــي كتابــه الذائع 
الصيت حول دوران األفالك السماوية« 
 De revolutionibus orbium

 .»coelistium
ومن منجــزات البتاني الفلكية الشــهيرة 
)الدائــرة  البــروج  فلــك  ميــل  تحديــد 
الكسوفية( إذ وجد أنه يساوي 23 درجة 
و35 دقيقة. وظهــر حديثاً أن خطأه في 
الحســاب أقل من دقيقة واحدة وهذا يدل 

علــى أن آالت الرصــد التي اســتعملها 
العرب آنذاك كانت جّد متقنة، 

أهم كتبه
كتاب زيــج الصابئ، ترجم إلى الالتينية 
في القرن الثاني عشر الميالدي، ودرس 
فــي الجامعــات األوروبية حتــى القرن 

الخامس عشر الميالدي. 
تكريمات

ســميت على اســمه فوهــة البتاني على 
سطح القمر.

رواية دكتور هو« ليل البشــر«، ذكرت 
نظام شمي اسمه البتاني 045.
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

*أن أول طبيب مسلم يفّرق بين الحصبة والجدري هو 
أبو بكر الرازي.

على *أن الفيل له قدرة كبيرة على شم رائحة اإلنسان تقريًبا 
بعد 1/2 كيلو متر.

*أن أول قمر صناعي هو القمر السوفييتي واحد أطلق في شهر أكتوبر عام 1957م.
 * أن شبكة اإلنترنت التابعة لدولة كوريا الشمالّية تحتوي على 28 موقعاً إلكترونّياً فقط.

* أن جسم دودة األرض ُمغطى بالكامل بُمستقبالت التذوق.

 1260 - سقوط دمشق في يد التتار بقيادة كتبغا أحد قادة 
هوالكو.

1848 - الواليات المتحدة األمريكية والمكسيك توقعان 
»معاهده جوادالوب هيلداجو« التي أنهت الحرب 

المكسيكية األمريكية.
1878 - اليونان تعلن الحرب على الدولة العثمانية تضامًنا 

مع اإلمبراطورية الروسية.
1943 - استسالم قائد الجيش األلماني السادس للقائد السوفيتي غيورغي جوكوف وذلك 

في معركة ستالينجراد في الحرب العالمية الثانية.
1957 - األمم المتحدة تصدر قراًرا يدعو إسرائيل إلى االنسحاب من األراضي المصرية 
التي ال تزال تحتلها وعلى قرار بتوسيع اختصاص قوات الطوارئ التابعة لألمم المتحدة 

بحيث تصبح حاجًزا بين إسرائيل ومصر.
1965 - الكنيست اإلسرائيلي يسن قانون يتيح للسلطة اإلسرائيلية بمصادرة ممتلكات 

األوقاف اإلسالمية في أنحاء فلسطين.
1971 - عيدي أمين يستولي على السلطة في أوغندا في انقالب عسكري.

مسح الغني المصباح وخرجلوا العفريت قالوا 
شبيك لبيك كل شيء بين يديك قالوا بغيت فيال 

على شاطئ البحر قالوا العفريت اسمحلي خويا 
نسربي غير الشاي.

المصرفي هو زميل يقرضك مظلته عندما تشرق الشمس، لكنه 
يريدها مرة أخرى في اللحظة التي يبدأ فيها المطر.       

                                                         مارك توين

الذهب يغري المذهب

يضرب هذا المثل في الطمع وعدم االستقرار على رأي عندما يتعلّق 
األمر بالمال.

       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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مؤسس احلركة االشرتاكية اجلديدة كوجني كاراتاني 

n ولد كوجين كاراتاني في 6 أوت 1941 
وهــو فيلســوف يابانــي و ناقد أدبــي. تلقى 
تعليمه في جامعة طوكيو ، حيث حصل على 
درجة البكالوريس في االقتصاد والماجستير 
فــي األدب اإلنجليــزي. حصــل علــى جائزة 

أدبيــة، فــي عمــر 27 عاًمــا لمقالــه عــن 
ناتسومي سوســيكي ،والتي كانت أول عمل 

نقدي أشيد به له كناقد أدبي. 
أثنــاء التدريس في جامعة هوســي ، طوكيو، 
كتب على نطاق واســع عــن الحداثة وما بعد 
الحداثــة مع التركيز بشــكل خاص على اللغة 
واألرقام والمال، وهي مفاهيم تشــكل العنوان 
الفرعــي ألحــد كتبــه المركزيــة: الهندســة 

المعمارية كاستعارة.
فــي عــام 1975 ، تمت دعوتــه إلى جامعة 
ييــل لتعليــم األدب اليابانــي كأســتاذ زائر ، 
حيث التقى بول دي مان وفريدريك جيمسون 
وبدأ العمل على الشــكليات . بدأ من دراســة 

ناتسومي سوسيكي.
 تعاون كاراتاني مع الروائي كينجي ناكاجامي 

، الذي قدم له أعمال فولكنر . 
 ،ANY فــي  منتظًمــا  أيًضــا عضــًوا  كان 
المؤتمر الدولي للمهندســين المعماريين الذي 
ُعقد ســنوًيا على مدار العقد األخير من القرن 
العشــرين والذي نشر أيًضا سلسلة معمارية / 
فلســفية مع ريزولي تحــت العنوان العام ألي 

شخص
منذ عام 1990، كان كاراتاني يدّرس بانتظام 

في جامعة كولومبيا كأستاذ زائر.
أســس كاراتاني الحركة االشــتراكية الجديدة 

في اليابان فــي صيف عام 2000. والتي تم 
اعتبارها حركة مضادة للرأسمالية / القومية، 
مســتوحاة من تجربة أنظمة تداول البورصة 
المحلية، القائمة على العمالت غير المسوقة(. 

وكان أيًضا محرًرا مشارًكا، 
فــي عام 2006، تقاعد كاراتاني من منصب 
رئيــس المركــز الدولي للعلوم اإلنســانية في 

جامعة كينكي، أوساكا ، حيث دّرس فيها.
أنتــج كاراتاني مفاهيم فلســفية ، مثل »إرادة 
العمــارة » ، والتي كان يســميها أســاس كل 
التفكير الغربي ، ولكن أشهرها على األرجح 
مفهوم »ترانســكريتيك »، الــذي اقترحه في 
كتابــه ترانســكريتيك ، حيث قــرأ كانت من 

خالل ماركس وبالعكس.
وبالكتابــة عن ترانســكريتيك فــي المراجعة 
اليســارية الجديدة لجانفي إلى فيفري من عام 
2004، لفــت ســالفوي جيجيــك انتباه نقدي 
أكبــر إلى عمــل كاراتانــي. اســتعار جيجك 
مفهوم »عرض المنظر« )وهو أيًضا عنوان 

مراجعته( لعنوان كتابه.
وشارك في حوار مع جاك دريدا في المؤتمر 
الدولي الثاني للخطاب اإلنساني، الذي نظمته 
جامعــة مونتــلا . علــق دريدا علــى ورقة 
كاراتانــي »القومية والتنفيذيــة« مع التركيز 

على ترجمته مفهومه الخاص عن الفن.



n هلــك ثمانيــة أشــخاص وجرح اخرون 
في حريق مهول شــب بأحد بمستودع يحتوي 
علــى مــواد تجميــل وعطورعلــى مســتوى 
حي 583 مســكن ببلدية عيــن ولمان جنوب 
والية ســطيف ،واســتنادا الــى مصادرنا من 
عيــن المكان فان الحادثــة وقعت زوال امس 
عندما اندلع انفجار عنيف بأحد المســتودعات 
اعقبته انفجــارات متتالية ودخان كثيف تعلوه 
الســنة النيران حيث تبين ان المستودع يحوي 
كميــة معتبــرة من العطور ومــواد التجميل ، 
حيــث تدخلت وحــدات الحمايــة المدنية بعين 
ولمــان والمــدن المجــاورة للســيطرة علــى 
الحريق الذي استمر لساعات حيث تم اخماده 
،واســتنادا دائمــا الى مصدرنــا الموثوق فان 
الحصيلــة األولية للحادثة خلفــت ثمانية قتلى 
رحمهــم هللا فيما تبقى المجهــودات متواصلة 
لتمشــيط ثــاث مســاكن مجاورة للمســتودع 
والتــي تأثــرت بشــكل كبيــر ،مصدرنــا أكد 
ان الحصيلــة تبقــى أوليــة في انتظــار انتهاء 

. العملية 
أفــاد بيــان مقتضــب لمديريــة الحمايــة 
المدنيــة لواليــة ســطيف  ،مســاء أمس 
بوقوع حــادث انفجار غازي مأســاوي 
بحــي لعمامشــة ،تجزئــة 583 مســكن 
ببلديــة عيــن ولمــان، 33 كــم جنــوب 
عاصمة والية ســطيف، بعد زوال امس 
،في حدود الساعة الثالثة والنصف،بأحد 
المســاكن مخلفا حصيلة ثقيلة، تمثلت في 
وفاة اشــخاص ، رجلين و3 نســاء و3 
اطفــال لــم يتــم التعرف عليهــم بعد وال 

ألعمارهم.  تحديد 
وقــد امتــد الحريــق المهول الذي تســبب فيه 
حســب التحقيــق األولي انفجــار عنيف للغاز 
الــى 3 بيــوت مجــاورة ،وقــد وقــع الحادث 
بعد شــرارة كهربائية بمخــزن لمواد التجميل 

المدنية. الحماية  ،حسب 
وكان والي والية ســطيف كمال عبلة قد نزل  
الى موقع االنفجــار لمعاينة االضرار وتقديم 

واجب العزاء ألهالــي الضحايا البالغ عددهم 
ثمانيــة كما ســبق ذكــره  و12 جريــح بينهم 
2 تــم نقلهم الى المستشــفى الجامعي ســعادنة 
عبد النور بســطيف نظــرا لخطورة اإلصابة 
فيما تلقى البقية االســعافات بمستشــفى محمد 

ولمان. بعين  بوضياف 
                     عبــد الحليــم بــال 
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حادث مأساوي بعين ولمان بسطيف 

ثمانية قتلى في انفجار ضخم بمستودع 
لتخزين العطور ومواد التجميل  

الشــك أن المســار الذي تنتهجه الجزائر حاليا من 
أجــل النهــوض باقتصادها يجعلنــا نرتاح ونطمئن 
مادامت اإلرادة السياســية صــارت قوية أكثر من 
أي وقت مضى،فالجميع إقتنع نخبة وبســطاء، بأن 
االقتصــاد القــوي ألي بلد هو أســاس االســتقرار 
والرفاهية،وبادنــا مرت مند ســنة1962بتجارب 
عديــدة  ألســباب  فاشــلة  كانــت  أغلبهــا  عديــدة 
توســع فــي توضيحهــا خبــراء ومهتمون بالشــأن 
االقتصادي،هــذه التجارب لم تقض على مشــاكلنا 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية  وأزماتنــا 
،ولــم تدفــع  ببادنا إلــى مصاف الــدول المتقدمة 
،ولــم تخفف حجم البطالة ،ولم تحســن المســتوى 
المعيشــي والحياة اليومية للمواطن على اعتبار أنه 
مــازال يلهت على الحصــول عن بعض الحاجيات 

صــارت من التفاهات عند بعض األمم األخرى
لقــد وضعــت القيــادة الوطنيــة ممثلــة خاصة في 
رئيــس الجمهوريــة األصبع على الجــرح بإعطاء 
عنايــة خاصــة بمراجعــة المنظومــة االقتصاديــة 
وجعلهــا تتوافق مــع المعايير الدوليــة وإخضاعها 
للخصوصيــة الجزائريــة حتــى يضمــن نجاحهــا 
وتجنــب فشــلها كما وقــع لتجارب ماضيــة كانت 
محــل اســتيراد وإســقاط علــى الواقــع الجزائري 
المتميز عن واقع أمم أخرى ،فسياسة السلطة حاليا 
واضحــة التوجــه نحو صناعــة خفيفة ومتوســطة 
التســتهلك أمــواال طائلة وتتميز بســرعة التشــييد 
واإلنتــاج والمــردود وتلبية الحاجيــات للمواطنين 
وتشــغيل الشــباب ،وبالتالي ربح الوقــت ومعالجة 
المشــاكل آنيا بدعم األمن الغذائي وتوفير مناصب 
شــغل والتصدير نحو األســواق الخارجية ،ناهيك 
عن تعليمــات رئيس الجمهورية فــي اإلجتماعات 
األخيــرة المرتكــزة علــى خلق ثورة فــي الميدان 
الفاحــي ،وهــذا بالتوجــه الــى مضاعفــة انتــاج 
الحبوب،إضافة الــى تثمين اإلنجازات المحققة في 

والفواكه. الخضراوات  انتاج 
ومايثلــج صــدر أي مهتــم بإقتصادنــا القــرارات 
البيروقراطيــة  محاربــة  الــى  الراميــة  األخيــرة 
والبطالــة والدفــع بالتنمية من خــال تطبيق آليات 
جديــدة لتحريــر المشــاريع االقتصاديــة والعمــل 
علــى  اســتئصال الســلوكات البائدة التــي هيمنت 
علــى الواقــع الــى درحــة صــارت مــن ثوابــت 
الحياة اليومية ،فايجب أن نشــعر ســوى بالفرحة 
واإلطمئنان لما نســمع عن قــرارات هامة اتخذت 
على شــاكلة رفع التجميد على أزيد من 915 ملف 
كان عالقــا على مســتوى الوكالــة الوطنية لتطوير 
االســتثمار » أندي« ،وكذا سعي وزارة الصناعة 
علــى إعــادة بعــث الوحــدات العموميــة المتوقفة 
والمتعثــرة والتــي يصل مجمــوع عددها الى 83 
مؤسســة حســب إحصاء وزارة الصناعة ، ناهيك 
عــن تأكيد وســيط الجمهورية على رفــع العراقيل 
عن المشاريع االســتثمارية المنتهية التي لم تنطلق 

ألسباب إدارية .
آخــر الكام..نســتخلص مــن المقدمــات الســابقة 
أن إرادة الدولــة أضحــت صلبــة فــي توفيــر كل 
الظــروف المواتيــة لإلقــاع االقتصــادي وعلــى 
رأســها »وأد البيروقراطية » ،هذا الســم الخطير 
الذي جمد كل المبادرات الخيرة لترقية حياة الباد 
والعباد ،والشــك أن المخرجــات األولى لتوجهات 
السياســة الجديدة تتمثل في إعادة الثقة المفقودة بين 
المســتثمرين والدولــة ،وجعــل المتعاملين يصبون 

اهتماماتهم على تجســيد أهدافهم االقتصادية.

                          نصرالديــن دربــال

إعادة الثقة 
المفقودة ..

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

التاليين : 
031741609

 0550303249

طالعوا جريدة عني الجزائر عىل الرابط 
www.aineldjazair.dz

باقة األخبار  
يستهدف سائقي سيارات 
األجرة .. توقيف مسبوق 
قضائيا لتورطه يف قضايا 

متعلقة بالرسقة بقسنطينة 
n مواصلة للجهود المبذولة من قبل مصالح 
أمــن والية قســنطينة فــي محاربــة الجريمة 
بشــتى أنواعها ، خاصة ما تعلق منها بجرائم 
ــوات الشــرطة باألمن  الســرقات ، تمكنــت ق
الحضري الســابع عشر ، من توقيف شخص 
ــا يبلغ من العمر 25 ســنة ،  مســبوق قضائي
لتورطه في 03 قضايا متعلقة  بالسرقة تحت 

طائلة التهديد بالساح األبيض .
وقائع القضيــة تعود إلى تلقي المصلحة عدة 
شكاوي مقدمة من قبل سائقي سيارات األجرة 
جراء تعرضهم لفعل الســرقة من قبل مجهول 
تحــت طائلة التهديد بالســاح األبيض ، أين 
يــة ، بناء على  قام الفاعل بســلبهم مبالغ مال
ــم فتح تحقيــق لمعرفة  الشــكاوي المقدمــة ت

مابسات القضية  .
األبحاث والتحريات التي قادتها قوات الشرطة 
بــذات المصلحــة مكنــت مــن تحديــد هوية 
ــم توقيفــه  بالقرب من  يــه ، أين ت المشــتبه ف
يتم تحويله إلى مقر المصلحة  مقر ســكنه ، ل

الستكمال اإلجراءات القانونية الازمة .
بعد اإلنتهاء مــن مجريات التحقيق تم إنجاز 
ملــف إجراءات جزائية قضية في حق المعني 

نيابة المحلية. قدم بموجبه أمام ال
                                             تاج الدين 

أســفر التحقيق في قضايا فســاد بشــركة 
المــواد  نقــل  وشــركة  قفصــة  فســفاط 
ــي تونــس عــن توقيــف 17  المنجميــة ف
شــخصا خال عشــرة أيام، فيما اليزال 8 

آخرون في حالة فرار.
ــأن القضية  وأفــادت إذاعــة »موزاييك« ب
ــق بســرقة واختــاس معدات  ــى تتعل األول
ــات ثقيلة  ي ــة ومحــركات آلل ي ومــواد معدن
تابع  يم المظيلة ال إقل ــة ب ي من مقطع الجاب
لشــركة فســفاط قفصة، حيث تلقى أعوان 
ــة بمنطقــة األمــن  ي العدل الشــرطة  فرقــة 
ــأن  ب مفادهــا  بقفصــة معلومــة  ــي  الوطن
شــاحنة كبيرة محملة بنحو ثاثين طنا من 
ــد وبقايا محركات مســتعملة آلليات  الحدي

ــا قادمــة من  ــا فرعي تســلك مســلكا فاحي
المظيلة. مدينة 

ــوات  ق أن  التونســية  اإلذاعــة  وأضافــت 
األمن أوقفت الشــاحنة بالطريق الحزامية 
ــة قفصة، وبســؤال الســائق ومرافقه  ن لمدي
ارتبكا واســتظهرا بوثائق مزورة قاال إنهما 

تحصا عليها من وســيط بالمظيلة. 
ــد من التحري تبين أن هذا الوســيط  وبمزي
مابســات  لكشــف  ــع  ي الرف الخيــط  هــو 
ــة، حيــث اعتــرف بتســهيله عملية  القضي
ســرقة ثم تحويل المســروق نحــو مصانع 
انية، كما كشــف عناصر  فوالذ في مرحلة ث
الشــبكة وهــم 5 أشــخاص بمنطقــة بــرج 
ــة، وموظفان  ل ــة المظي العكارمــة بمعتمدي

ــا  ــان بشــركة فســفاط قفصــة، وصاحب ن اث
ــع  مصن وصاحــب  تيــن،  ل ي ثق يــن  جرافت
ــه، وصاحب  ن ــوالذ واب ف ــل ال خــاص لتحوي
يبة ببنزرت،  ــع آخر بجهة منزل بورق مصن
وصاحب مصنع وابنه بصفاقس، وصاحب 
ومهندســان  العاصمــة،  بتونــس  ــع  مصن
بشــركة فســفاط قفصــة، )المســؤول عــن 
المقطع ومســاعده( وتاجــران يتاجران في 

ــا المحركات القديمة بقفصة.  اي ق ب
ــة  ي وأفــادت أبحــاث فرقــة الشــرطة العدل
بمنطقــة األمــن الوطني بقفصــة بأن أحد 
مــا  ونقــل  بســرقة  اعتــرف  المتورطيــن 
يقــرب مــن 470 طنا مــن هــذه المعدات 
ــة أشــهر نحــو  والمحــركات مــرة كل ثاث
ــة منذ ســنة 2011 ويتراوح  ب ي منــزل بورق
ســعر الطن الواحــد من هــذه المعدات ما 
ــار )أكثر من  ن يــن 7 آالف و7.5 آالف دي ب
2000 يــورو( حســب العاملين في مجال 

المعدنية. المواد  صهر ورسكلة 
بالمحكمــة  التحقيــق  قاضــي  أن  يذكــر 
ــة  ي ثمان إيقــاف  ب أذن  بقفصــة  ــة  ي االبتدائ
أشــخاص وأبقى شــخصين اثنين في حالة 
ســراح على ذمــة األبحاث فيمــا اليزال 8 
ــي  ل ــرار وهــم أصي ــة ف أشــخاص فــي حال

وبنزرت. وتونس وصفاقس  المظيلة 
               عن إذاعة موزاييك التونسية

تونس.. اعتقال 17 شخصا بقضايا فساد يف رشكة فسفاط قفصة   

وفاة شابة يف انقالب 
سيارة بهيليوبوليس 

وحريق يف شقة 
بقالمة  

ــة االثنين – الثاثاء الوحدة  ل ي n تدخلــت  ل
الرئيســية للحماية المدنية على 20سا و47د 
بالطريــق الوالئــي 156 الرابط بيــن بلديتي 
هليوبوليــس وبومهرة أحمد منطقــة بوقرقار 
بلديــة هليوبوليس بواليــة قالمة  ألجل حادث 
يتمثــل فــي انقاب ســيارة ســياحية من نوع 
)نيســان ميكــرا( ،ممــا أدى إلى وفــاة مرافقة 
بالغة 31 ســنة من جنس أنثى في  الســائق ال
عيــن المكان بعــد معاينتها من طرف طبيب 
الحماية المدنية وتم نقلها بســيارة اإلســعاف 
إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشــفى الحكيم 

عقبي. 
للحمايــة  الرئيســية  الوحــدة  تدخلــت  كمــا 
المدنيــة أول أمس في الســاعة 13ســا و34د 
بحي اإلخوة رحابــي بلدية قالمة ألجل حريق 
ــم يخلف خســائر بشــرية أما  شــقة بعمارة ل
الخســائر الماديــة فتمثلت فــي إتاف بعض 
األفرشــة واألثاث وأدوات كهرومنزلية، وقد تم 
حماية باقي المنزل والعمارة بعد تسخير 03 
شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف وشاحنة السلم 
الميكانيكــي و 17 فــرد من مختلــف الرتب، 

العملية ساعتين من الزمن.
                                                                 تاج الدين 
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