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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم
2

نحلة
قدمت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الوالئية للشرطة القضائية 
أمام العدالة 07 أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 19 و 62 سنة لتورطهم 
في قضية حيازة و الترويج للبيع مواد صيدالنية ذات منشأ أجنبي متأتية من 
التهريب في عمليات االجهاض و المشاركة. وقائع القضية حسب ما أفاد به 
بيان صادر عن خلية اإلتصال ألمن والية قسنطينة تعود الى رصد صفحة 
دواء  بعرض  مسيرها  يقوم   « فايسبوك   « االجتماعي  التواصل  موقع  على 
يستعمل في االجهاض ، ليتم تكثيف األبحاث و التحريات التي قادت الى 07 
أشخاص تورطوا في اقتناء هذا الدواء من داخل و خارج الوالية، حيث يتم 
بيع القرص الواحد بسعر يتراوح بين 8000 و 10000 دج، ليتم إحالتهم الى 

التحقيق و تقديمهم أمام النيابة المحلية وفق ملف إجراءات جزائية.
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  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

تقديم 07 أشخاص أمام العدالة لتورطهم في بيع دواء مهرب 
يستعمل في االجهاض بقسنطينة

الغذائي  النظام  اتباع  نحو  الكبير  التوجه  أدى 
النباتي حول العالم إلى إجراء باحثين من مختلف 
دراسة  االختصاصات،  متعددي  العالم،  أنحاء 

تبحث في عالقة تناول اللحوم بصحة اإلنسان.
ودعت العديد من الدراسات إلى استبدال اللحوم 
الحفاظ  أجل  من  والخضار  بالفواكه  الحمراء 
األمراض  من  العديد  من  والوقاية  الصحة  على 

الخطيرة.
غير  بشكل  اللحوم  تناول  »شيطنة«  ودفعت 
باعتباره  الماضية  القليلة  السنوات  في  عادي 
الباحثين،  من  دوليا  فريقا  بالصحة،  مضرا 
متعددي التخصصات، بقيادة جامعة أدياليد، إلى 

دراسة استهالك اللحوم وتأثيرها على الصحة.
إن  تقول  متوقعة  غير  نتائج  الدراسة  ووجدت 

اللحوم تدعم إطالة متوسط العمر.
أدياليد  بجامعة  الباحث  الدراسة،  مؤلف  ويقول 
في الطب الحيوي الدكتور وينبينغ يو، إن البشر 
السنين  ماليين  مدى  على  وازدهروا  تطوروا 

بسبب استهالكهم الكبير للحوم.
وأوضح الدكتور يو: »أردنا أن ننظر عن كثب 
على  سلبيا  ضوءا  سلطت  التي  األبحاث  في 
استهالك اللحوم في النظام الغذائي لإلنسان .. إن 
النظر فقط إلى االرتباطات بين استهالك اللحوم 
داخل  المتوقع  العمر  متوسط    أو  الناس  وصحة 
مجموعة معينة، و/ أو منطقة أو بلد معين، يمكن 

أن يؤدي إلى استنتاجات معقدة ومضللة«.
بتحليل  واسع  نطاق  ى  عل فريقنا  »قام  وتابع: 
العمر  ومتوسط    للحوم  ا تناول  بين  االرتباطات 
المتوقع، ومعدل وفيات األطفال، على المستويين 
لدراسة  ا تحيز  من  قلل  ا  م واإلقليمي،  العالمي 
وجعل استنتاجاتنا أكثر تمثيال للتأثيرات الصحية 

العامة لتناول اللحوم«.

ملفات فساد تؤكد تورط 
منتخبين ومسؤولين نافذين 

بالمملكة المغربية

دراسة محبطة للنباتيني .. 
أكل اللحوم يؤدي إىل إطالة 

متوسط العمر المتوقع 
لإلنسان يف جميع أنحاء العالم

مصادرها  من  الجزائر«،  »عين  علمت، 
بمحكمة  العامة  النيابة  بأن  المطلعة، 
قامت  سكيكدة،  والية  جنوبي  الحروش 
قضية  في  الرئيسي  به  المشتبه  باستدعاء 
يحرك  بات  الذي  المشبوه  الصوتي  التسجيل 
في  الذمم  شراء  شبهة  بخصوص  العام  الرأي 
فيفري  من  الخامس  في   »السينا  انتخابات 
منصات  عبر  أثارته  تم  الدي  و  الماضي 
صوتي  تسجيل  في  االجتماعي  التواصل 
إحدى  و  المسمى رضا  الوسطاء  ألحد  مشبوه 
التي  باالنتخاب  و  فازت  التي  المترشحة 

الشبهة. تلك  بنفي  تمسكت 
»حسب  سكيكدة  قضاء  مجلس  لدى  العامة  النيابة  من  صادر  قرار  عقب  يأتي  به  المشتبه  استدعاء 
كل  في  التدقيق  و  المشبوه  التسجيل  هذا  في  تحقيق  بفتح  قد  أمرت  كانت  حيث   ، مطلعة«  مصادر 
خلف  و  االجتماعي  التواصل  منصات  عبر  بقوة  تداوله  تم  أنه  و  خاصة  التسجيل  في  أسمه  ورد  ما 
العملية  سير  على  التأثير  و  الفاسد  المال  استعمال  بشبهة  يتعلق  األمر  أن  جانب  إلى  قويا،  فعل  ردود 

. االنتخابية 
بلدية  من  هو  و  ب«  »رضا  اسم  فيه  وردت   « »المشبوه  الصوتي  التسجيل  فإ  معلوم  هو  كما  و 
المحليين  المنتخبين  من  ذمم عدد  مفاوضات قصد عرض شراء  مشبوه  و  اتصال  في  هو  و  الحروش 

سكيكدة. والية  غرب  بلديات  من  عدد  في 
ب نورالدين 

قضية التسجيل الصويت المشبوه لرشاء الذمم يف »السينا« بسكيكدة

النيابة تستمع للمشتبه به الرئيسي 
و مطالب بتوسيع التحقيق

كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن وجود ملفات 
فساد حارقة و بأدلة دامغة, تؤكد تورط منتخبين ومسؤولين 
أنها  بالمملكة, موضحة  العام  المال  الفساد ونهب  في  نافذين 
من  وشجاعة  جريئة  قضائية  قرارات  تنتظر  ثقيلة  ملفات 

طرف النيابة العامة.
 ونقلت مواقع اخبارية محلية تدوينة لمحمد الغلوسي, رئيس 
صفحته  على  نشرها  العام,  المال  لحماية  المغربية  الجمعية 
بموقع التواصل االجتماعي »فايسبوك«, أن هذه الملفات قيد 
مدة  منذ  المختصة  القضائية  الشرطة  لدى  التمهيدي  البحث 
طويلة, ويتساءل الرأي العام عن أسباب تأخر ظهور نتائجها 
أمالك  وتبديد  بتفويت  متعلق  ملف  الى  الغلوسي  وتطرق 
الدولة بجهة مراكش آسفي, حيث ان الفرقة الوطنية للشرطة 
الوكيل  وأحالته على  أبحاثها  انهت  البيضاء  بالدار  القضائية 
يتخذ  لم  لكنه  بمراكش,  اإلستئناف  محكمة  لدى  للملك  العام 
بخصوصه أي قرار لحد اآلن, وهو نفس األمر الذي ينطبق 

على ملف بلدية آيت ملول عمالة انزكان
عند  العام  المال  لحماية  المغربية  الجمعية  رئيس   وتوقف 
الصعوبات التي تواجهها الشرطة القضائية المنكبة على إنجاز 
الملفات  لضخامة  نظرا  القضايا,  هذه  في  التمهيدي  البحث 
التدخل طبقا  العامة  النيابة  وثقلها. و أوضح أنه »يبقى على 
للقانون و اتخاذ القرارات المناسبة في هذه القضايا, حرصا 
المغاربة  أن  الى  الفتا  العدالة,  وتحقيق  القانون  سيادة  على 
اليوم وفي ظروف اقتصادية و اجتماعية غير مسبوقة عنوانها 
ربط  تفعيل  القضائية  السلطة  من  ينتظرون  الخانقة,  األزمة 
وعدم  والرشوة,  للفساد  والتصدي  بالمحاسبة  المسؤولية 

التساهل مع المفسدين وناهبي المال العام.
 وشدد الغلوسي على ضرورة اتخاذ تدابير السترجاع األموال 
المنهوبة, وقيام الحكومة بإجراءات مستعجلة وعملية تتجاوب 
مع االنتظارات الملحة, وذلك بتحسين األوضاع االقتصادية 
وأرهقتهم  نفذ صبرهم  والذين  المغاربة,  لعموم  واالجتماعية 

تكاليف الحياة.

إنقاذ قطة كانت عالقة في دهليز 
عمارة بحامة بوزيان بقسنطينة

اسعافات   ، أمس  أول  تدخلت، 
الوحدة الثانوية للحماية المدنية 
لدائرة حامة بوزيان في حدود 
بحي  قيقة  10و50د  الساعة 
،وذلك  بوزيان  حامة  زويتنة 
كانت  قطة  انقاذ  عملية  ألجل 
عمارة  دهليز  داخل  عالقة 
الصحي  الصرف  بمياه  مملوء 
عبر فتحة ، العملية تمت بنجاح 
حيث تم أنقاد القطة وإخراجها 
في ظروف حسنة، وهو ما لقي 

استحسان السكان ، خاصة األطفال الذين كانت فرحتهم كبيرة 
وهم الذين كانوا يعرفون جيدا هذه الهرة .

دالل.ب القل الجميلة 



عبــد  الســيد  الجمهوريــة  رئيــس  أعلــن 
المجيــد تبــون, يــوم الثالثــاء بالعاصمــة 
القمــة  تنظيــم  عــن  الدوحــة,  القطريــة 
ــاز  ــدول المصــدرة للغ ــدى ال ــابعة لمنت الس

بالجزائــر.
ــة  ــغال القم ــالل أش ــاه خ ــاب ألق ــي خط وف
وحكومــات  دول  لرؤســاء  السادســة 
المنتــدى, صــرح الرئيــس تبــون : »أتمنــى 
وســيكون مــن دواعــي ســروري اســتقبالكم 
ــة  ــة المقبل ــاد القم ــبة انعق ــر, بمناس بالجزائ

ــه«. ــاء الل إن ش
المصــدرة  الــدول  دور  تعزيــز  وبهــدف 
دعــا  مصالحهــا,  علــى  للحفــاظ  للغــاز 
رئيــس الجمهوريــة إلــى »فتــح حــوار مــع 
الــدول المســتهلكة التــي اعتمــدت الغــاز 

كمحــرك مهــم وأساســي لتقــدم اقتصادها«.
وشــدد علــى ضــرورة »البحــث المشــترك 
ــان  ــائل لضم ــرق والوس ــل الط ــن أفض ع
األنظمــة  فــي  الطبيعــي  للغــاز  مكانــة 
الطاقويــة وتثميــن قيمتــه فــي االســواق 
الغــاز  يعتبــر  ناحيــة  فمــن  الدوليــة. 
والمســتقبل,  للحاضــر  طاقــة  الطبيعــي 
طاقــة نظيفــة مرنــة يمكــن الوصــول إليهــا, 
وهــي أيضــا طاقــة مفضلــة لحمايــة البيئــة 

المتجــددة«. الطاقــات  بمعيــة 
ــر  ــة أن الجزائ كمــا أكــد رئيــس الجمهوري
ــد  ــال التزوي ــي مج ــه« ف ــوق في ــد »موث بل
بالغــاز الطبيعــي، وهــو »مصمــم علــى 

ــك«. ــاء كذل البق
و قــال: »يعتــرف لبلــدي كونــه, ألكثــر 

ومــزودا  موزعــا  قــرن,  نصــف  مــن 
ــزال  ــا ي ــي, وم ــاز الطبيع ــه للغ ــا في موثوق

مصممــا علــى البقــاء كذلــك«.
ــدة  ــت »رائ ــر كان ــى أن الجزائ ــت إل و لف
فــي تطويــر وتثميــن الغــاز الطبيعــي«, 
ــدم المحــرز  ــة التق ــي طليع ــت ف ــث كان حي
الطبيعــي  الغــاز  صناعــة  مجــال  فــي 

المميــع.
و أضــاف أن الجزائــر تطمــح لالســتمرار 
مــن  »الهائلــة«  مواردهــا  تطويــر  فــي 
ــق األفضــل  ــي »قصــد تحقي ــاز الطبيع الغ
لشــعبنا بالطريقــة المثلــى وبــروح يطبعهــا 
الســهر علــى  مــع  والشــراكة,  التعــاون 

ــة«. ــى البيئ ــاظ عل الحف
الدائــم  التأكيــد  تبــون  الرئيــس  أبــرز  و 

مؤسســا  عضــوا  بصفتهــا  للجزائــر, 
ــه  ــذي يلعب ــام ال ــدور اله ــى ال ــدى, عل للمنت
المســتدامة,  التنميــة  فــي  الغــاز كعامــل 
مشــيرا إلــى أن »هــذا الــدور االيجابــي 
ــة  ــالل األزم ــد خ ــد تأك ــي ق ــاز الطبيع للغ
ــث  ــد19-, حي ــة كوفي ــن جائح ــة ع الناجم
اعتمــد العالــم علــى هــذا المصــدر لتأميــن 

الطاقويــة«. احتياجاتــه 
مــن  أنــه  اعتبــر  الســياق,  هــذا  فــي  و 
أهــم أولويــات عمــل المنتــدى, »البحــث 
المشــترك عــن أفضــل الطــرق والوســائل 
فــي  الطبيعــي  للغــاز  مكانــة  لضمــان 
فــي  قيمتــه  وتثميــن  الطاقويــة  األنظمــة 

الدوليــة«. األســواق 
الطبيعــي  الغــاز  يعتبــر  ناحيــة,  »فمــن 
للحاضــر والمســتقبل, طاقــة نظيفــة, مرنة, 
ويمكــن الوصــول إليهــا وهي طاقــة مفضلة 
ــات المتجــددة,  ــة الطاق ــة بمعي ــة البيئ لحماي
ومــن ناحيــة أخــرى يحتــل الغــاز الطبيعــي 
مكانــة متميــزة فــي العالقــات االقتصاديــة 
ــك احتياطــات هامــة  ــا تمتل ــة, فبلدانن الدولي
مــن الغــاز الطبيعــي وتؤمــن نصيبــا كبيــرا 
مــن إنتــاج الغــاز والمبــادالت الغازيــة, 
غيــر أنهــا, تعتبــر طاقــة غيــر متجــددة 
ويتطلــب تطويرهــا اســتثمارات ضخمــة«, 

ــة. ــس الجمهوري ــول رئي يق
و أكــد الرئيــس تبــون أن منتــدى الــدول 
المصــدرة للغــاز قــادر علــى القيــام بــدور 
ــتخدامات  ــة اس ــي ترقي ــة« ف ــر فعالي »أكث
الغــاز الطبيعــي وإقامــة حــوار بنــاء ومثمر 
بيــن مختلــف الفاعليــن فــي أســواق الغــاز.
ــر لهــذه المنظمــة  كمــا جــدد دعــوة الجزائ
حضــورا  أكثــر  »فاعــال  تصبــح  ألن 
وحركيــة« فــي كافــة المســائل المتعلقــة 
ــال  ــي مج ــا ف ــي, خصوص ــاز الطبيع بالغ
هــذا  فــي  دولــه  بيــن  التعــاون  ترقيــة 

المجــال.
ق ـ و
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قال إن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ستنظم بالجزائر

الرئيس تبون يؤكد: الجزائر مزود 
موثوق فيه للغاز الطبيعي

المجيــد  عبــد  الجمهوريــة  رئيــس  اســتقبل 
تبــون،  الثالثــاء بالعاصمــة القطريــة الدوحــة، 
رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة الليبيــة، عبــد 
ــى هامــش  ــاء عل ــة. وجــرى اللق ــد الدبيب الحمي
مشــاركة الرئيــس تبــون ورئيــس الــوزراء 
الليبــي فــي القمــة السادســة لمنتــدى الــدول 
الثالثــاء  اليــوم  المنعقــدة  للغــاز  المصــدرة 
ــة  ــب االســتقبال، صــرح الدبيب بالدوحــة. وعق
للصحافــة أن اللقــاء تميــز بـــالترحاب واألخــوة 
الجــارة  الدولــة  تمثــل  الجزائــر  أن  مؤكــدا 
والســند الــذي يعتمــد عليــه الشــعب الليبــي فــي 
ــي ــدم والرق ــي التق ــا ف ــالده ودعمه اســتقرار ب
وحضــر هــذا اللقــاء وزيــر الخارجيــة والجالية 
الوطنيــة بالخــارج، رمطــان لعمامــرة والســفير 

الجزائــري بقطــر، مصطفــى بوطورة.
 ربيع م 

... و يتحادث مع نظريه 
اإليراين

 
ــد  ــة الســيد عب ــس الجمهوري ــا تحــادث رئي كم
بالعاصمــة  الثالثــاء  يــوم  تبــون،  المجيــد 
القطريــة الدوحــة، مــع الرئيــس االيرانــي، 

رئيســي. ابراهيــم 
مشــاركة  هامــش  علــى  اللقــاء  جــرى  و 
لمنتــدى  السادســة  القمــة  فــي  الرئيســين 
الــدول المصــدرة للغــاز المنعقــد يــوم الثالثــاء 
ــاء  ــذا اللق ــالل ه ــرق خ ــم التط ــة. و ت بالدوح

الجزائرية-االيرانيــة. العالقــات  الــى 
و حضــر هــذا اللقــاء وزير الخارجيــة والجالية 
الوطنيــة بالخــارج, رمطــان لعمامــرة والســفير 

الجزائــري بقطــر, مصطفــى بوطورة.
ق ـ و

الدبيبة يؤكد عقب استقباله بالدوحة 
من طرف الرئيس تبون

الجزائر سند يعتمد عليه 
الشعب الليبي

الوطنــي  للمعهــد  العــام  المديــر  وصــف 
للدراســات االســتراتيجية الشــاملة، عبــد 
ــوة  ــي لألخ ــوم الوطن ــد، الي ــز مجاه العزي
مــن  وجيشــه  الشــعب  بيــن  والتالحــم 
أجــل الديمقراطيــة، الــذي أقــره رئيــس 
ــرة  ــون بمفخ ــد تب ــد المجي ــة عب الجمهوري
للجزائــر فيمــا اكــد العديــد مــن الناشــطين 
الوطنــي  الشــعبي  الجيــش  أن  بالمناســبة 
ــة. ــه التحريري ــداد للشــعب وثورت هــو إمت
 وأوضــح مجاهــد فــي برنامــج خــاص 
الوطنيــة،  باإلذاعــة  األولــى  للقنــاة 
الوطنــي  اليــوم  بمناســبة  الثالثــاء، 
لألخــوة والتالحــم بيــن الشــعب وجيشــه 
ــل  ــذ مــا قب ــه من ــة أن مــن أجــل الديمقراطي
ــه  ــري لنفس ــت الشــعب الجزائ ــيح أثب المس
ــيبقى  ــه كان وس ــا بأن ــن ثاني أوال ولآلخري
فــي مســتوى االحــداث, وبمناســبة هــذا 
يجــب  والجيــش  الشــعب  بيــن  التالحــم 
ــو  ــش ه ــذا الجي ــر أن ه ــر و نتذك أن نُذّك
ــعبنا  ــم ش ــه ، وقي ــن صلب ــن الشــعب وم اب
ــنا  ــادئ جيش ــم ومب ــي قي ــا مجســدة ف نجده
واضــاف إذا أردنــا أن نتذكــر الحــراك 
نتذكــر  أن  يجــب  الثالثــة  ذكــراه  فــي 
فــي  واليــة   48 وّحــد  الــذي  الشــعار 
ــة  ــة وعدال ــرة وهــو كرامــة حري ــك الفت تل
بهــا  يمتيــز  صفــات  وهــذه  اجتماعيــة، 
ويوغرطــة  ماسينيســا  منــذ  الجزائــري 
باألميــر  مــرورا  وتاكافارينــاس 

المجاهديــن  إلــى  وصــوال  عبدالقــادر 
وغيرهــم،  اليــوم  وشــباب  وبومديــن 
ــادئ  ــم و المب ــذه القي ــكنهم ه ــم تس فجميعه
التــي ولــدت فيهــم ومعهــم ويتميــز بهــا 
ــم  ــاديء وقي ــووي، و هــي مب حمضهــم الن
ويضيــف  الشــعبي.  الوطنــي  جيشــنا 
ــف عــن  ــي يختل ــش الوطن مجاهــد أن الجي
ــه خــرج  ــوش ففضــال عــن كون ــة الجي بقي
بعــد  ســعى  فإنــه  الشــعب،  مــن صلــب 
اســترجاع الســيادة الوطنيــة إلــى إعــادة 
فــي  فشــارك  الوطنيــة،  الدولــة  بنــاء 
ــى  ــال وبن ــدرس األطف ــن تم ــم وضم التعلي
القــرى التــي دمرهــا المســتعمر، وفتــح 
الطــرق وأنجــز الســد األخضــر وفــي كل 
الجوانــب كان حاضــرا وموجــودا وبــرأي 
المديــر العــام للمعهــد الوطنــي للدراســات 
يجعــل  مــا  فــإن  الشــاملة  االســتراتيجية 
الجيــش يتدخــل هــو فشــل النخــب فــي أداء 
ــددا أن  ــؤولياتها، مش ــل مس ــا وتحم مهامه
ســاعة اليــوم هــي ســاعة المواطــن وليــس 
موقعــه  اختلــف  فمهمــا  النخبــة،  ســاعة 
ــق  ــدا لتحقي ــه أن يكــون مجن ــه علي ووظيفت
ــه  ــن أجل ــهد م ــذي استش ــدف ال ــوغ اله بل
مالييــن الجزائرييــن واضــاف وقــد رأينــا 
ــر  ــا الجزائ ــرت به ــي م ــات الت ــي األزم ف
قصــرت  فكلمــا  نخبــة،  أزمــات  هــي 
كان  لــم  أو  الواجــب  أداء  فــي  النخبــة 
األزمــة  تقــع  المســؤولية  مســتوى  دون 

ــاف  ــش للتدخــل إليق ــا يضطــر الجي وحينه
رأينــا  وقــد  أســوا،  هــو  لمــا  اإلنــزالق 
ــي  ــي 1965 و 1992 وأيضــا ف ــك ف ذل
ــر  ــه عب ــن جانب ــره. م 2019 حســب تعبي
ــادر ســوفي عــن  ــل السياســي عبدالق المحل
الوطنــي  الشــعبي  الجيــش  بــأن  قناعتــه 
ــم  ــم الــذي ل هــو الجيــش الوحيــد فــي العال
ــداد للشــعب  ــل هــو امت ــرار ، ب يؤســس بق
بحيــث   ، التحريــر  ولجيــش  وثورتــه 
أو  شــهيد  فيهــا  عائلــة  اليــوم  توجــد  ال 
ــح  ــش وأوض ــي الجي ــدي ف ــد أو جن مجاه
بيــن  الموجــودة  اللحمــة  عــن  بالحديــث 
لحمــة  أنهــا  فأعتقــد  وجيشــه  الشــعب 
خــالل صــورة  مــن  وتجســدت  طبيعيــة 
فــي مرحلــة الحــراك أيــن قــام الجيــش 
الذيــن  الجزائرييــن  مالييــن  بتأميــن 
خرجــوا فــي الحــراك، ولــم تزهــق قطــرة 
دم واحــدة و هــذا البعــد العميــق الموجــود 
ــة  ــي مقول ــش تجســد ف ــن الشــعب والجي بي
أو شــعار رافــق الحــراك أال هــو الجيــش 
الشــعب.. خــاوة خــاوة حســب تعبيــره.  
هــذا  أن  أعتقــد   : قائــال  اســتطرد  و 
ــاء  ــل ج ــراغ، ب ــن ف ــأت م ــم ي ــعار ل الش
ــري  ــعب الجزائ ــق للش ــن اإلدراك العمي م
ــي  ــش الوطن ــو الجي ــه ه ــام مناعت ــأن نظ ب
ــر  ــتطاع التصــدي للكثي ــذي اس ــعبي ال الش
وداخــل  الحــدود  علــى  التهديــدات  مــن 
تضــرب  أن  حاولــت  بحيــث  الجبهــة 

الجزائــري،  والكيــان  الوطنــي  النســيج 
ــذه  ــور ه ــن عب ــا م ــن بالدن ــا مك ــو م وه
بعــث  إعــادة  إلــى  ووصلنــا  المرحلــة 
علــى  تعمــل  التــي  المنشــودة  الجزائــر 
مــن  المواطــن  إليهــا  األهــداف  تحقيــق 

الكريــم. والعيــش  والكرامــة  حريــة 
عبدالقــادر  السياســي  المحلــل  وتحــدث   
فــي  فبرايــر   22 رمزيــة  عــن  ســوفي 
شــهر يحمــل عــدة ذكريــات قائــال هــذه 
الذكــرى تتوســط مجموعــة مــن الذكريــات 
غيــر  وقيمــة  معينــة  دالالت  ولهــا 
محــدودة، وكأن فــي ذلــك ســرا للجزائــر. 

التفجيــرات   1960 فبرايــر   13 ففــي 
يــوم  فبرايــر   18  ، الفرنســية  النوويــة 
الشــهيد التــي تعنــي التضحيــات الجســام 
التــي قدمهــا الشــعب مــن اجــل بالدنــا، 
الشــعب  بيــن  اللحمــة  هــي  فبرايــر   22
التــي تصــدت  اللحمــة  والجيــش، وهــي 
لــكل المحــاوالت الخارجيــة، وأيضــا 24 
ــات  ــم المحروق ــر وهــي ذكــرى تأمي فبراي
أرضــه  علــى  الســيادة  اســترجاع  أي 

قولــه. حســب  وممتلكاتــه, 

ربيع ـ م

يف اليوم الوطني لألخوة والتالحم بني الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية

الجيش الوطني الشعبي يظل امتدادًا للشعب وثورته التحريرية
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بمقر  الصناعة،  خالل إشرافه أمس،  دعا وزير 
الوزارة، على تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة 
تنسيق  إلى  لالبتكار،  العالمي  المؤشر  لمتابعة 
كل الجهود المبذولة في هذا المجال حتى تصنف 
الجزائر ضمن هذا المؤشر في مراتب تليق بها.  
هذه  تنصيب  من  الهدف  أن  أمس،  زغدار،  وقال 
القدرات  لترتيب  الوطيد  إلرتباطها  اللجنة، 
حيث  نتائجها،  و  العالم  القتصاد  االبتكارين 
تقليدية  ال المقاييس  تتجاوز  معايير  تتضمن 
قال  و  التطوير،  و  البحث  مستوى  مثل  البتكار 
إن اللجنة تمثل أداة قياس رئيسية تساعد صانعي 
القرار في العالم على بلوغ أفضل السبل لتحفيز 
و  االقتصادية  لتنمية  الدافع  االبتكار  النشاط 
بكل  يعكس  التوجه  هذا  وأضاف   ، البشرية 

الدولة  سطرتها  التي  القطاعية  السياسات  أمانة 
نظام  إنشاء  أجل  من  رصدتها  التي  واإلمكانات 
و  إنه  وقال  لالبتكار،  ومحفز  مالئم  وطني  بيئي 
المقاربات  في  النظر  إعادة  يجب   هذا  لتحقيق 
القطاعات  بين  مشترك  نهج  واعتماد  المتبعة 
المختلفة على ضوء المنهجية التي يرتكز عليها 
هذا المؤشر، والتي كانت محل تحليل ودراسة من 

طرف وزارة الصناعة. 
مرجعا  أصبح   المؤشر  هذا  أن  زغدار  وأوضح 
قاعدة  يقدم  أنه  حيث   ، االبتكار  لقياس  عالميا 
 132 توجد   «  ، قائال  للدول  مفصلة  بيانات 
 94% بنسبة  بتمثيلها   ، مؤهلة  و  مصنفة  دولة 
ناتج  ال من   %  99 حوالي  و  العالم  سكان  من 
أن  وأضاف   ،« العالمي  اإلجمالي  الداخلي 
خمس  على  يستند  االبتكار  للمدخالت  المؤشر 
محاور أساسية تتمثل في المؤسسات ، و الموارد 

و   ، السوق  تطور   ، التحتية  بنية  ال  ، البشرية 
تطور األعمال. 

بيانات  ال تحيين  ضرورة  إلى  تطرق  كما 
المعايير  قياس  في  تدخل  التي  والمعلومات 
المنظمة  تزويد  وضمان  المؤشر  بهذا  المتعلقة 
المكلفة بإصداره بالمعطيات الموثوقة الضرورية 
في وقتها، وحث على ضرورة الرفع من المستوى 
المنظمات  بتزويد  وذلك   ، الحدث  هذا  تطلعات 
النمو  حيت  من  صحيحة  ومعلومة  بمعطيات 
مغلوطة  لتقارير  قبلة  نكون  ال  حتى  واالبتكار، 

تقارير العلمية.  وغير صحية لبعض ال
 ويعد المؤشر العالمي لالبتكار معيارا ومرجعا 
الدول حسب  اقتصادات  تقييم وتصنيف  ل عالميا 
قدراتها ونتائجها في مجال االبتكار، و يصدرسنويا 
)الويبو الفكرية  للملكية  العالمية  المنظمة  عن 
WIPO-(، يهدف  إلى ترتيب القدرات االبتكارية 
يتضمن  حيث  ونتائجها،  العالم  القتصادات 
تقليدية لالبتكار مثل  معايير تتجاوز المقاييس ال
مستوى البحث والتطوير ليشمل العوامل األخرى 
المؤثرة في نشاط االبتكار ومخرجاته.  كما يمثل 
م  أداة قياس رئيسية تساعد صانعي القرار في العال
على بلوغ أفضل السبل لتحفيز النشاط االبتكاري 

لتنمية االقتصادية والبشرية.  الدافع ل
القطاعات،  متعددة  اللجنة  هذه  تنصيب  ويأتي 
2019، بعد تجديد وتوسيع  إنشاؤها في  تم  التي 
إلضفاء  المعنية  القطاعات  كل  إلى  تشكيلتها 
بهدف  وذلك  نشاطاتها،  على  أكثر  ديناميكية 
ومن  المؤشر  هذا  في  الجزائر  ترتيب  تحسين 
الوطني  البيئي  للنظام  فعالة  هيكلة  خالله 
هذه  خالل  من  الصناعة  وزارة  لالبتكار.وترمي 
المشترك  القطاعي  العمل  تعزيز  إلى  الخطوة 
في إطار تنفيذ سياستها المتعلقة بترقية االبتكار 

والملكية الفكرية والتطوير التكنولوجي. 
س- م

الجزائر: سناء-م 
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دعا إىل تنسيق كل الجهود حتى تصنف الجزائر ضمن هذا المؤرش يف مراتب تليق بها

زغدار ينصب اللجنة الوزارية 
المشتركة لمتابعة المؤشر 

العالمي لالبتكار

المجلس الشعبي الوطني:

جلسة استماع لمتعاملني 
اقتصاديني تحسبا ألي ندرة يف 
المواد األساسية خالل رمضان

لديوان الوطني للحبوب,  أكد المدير العام ل
ضرورة  على  الثالثاء  بلعبيدي  محمد 
المناطق  في  الحبوب  زراعة  تشجيع 
هذه  من  الوطني  اإلنتاج  لرفع  الجنوبية 
التي  الواردات  تقليل  و  األساسية  المادة 

تثقل كاهل خزينة الدولة
استماع  جلسة  خالل  بلعبيدي  قال   و   
نظمت من طرف لجنة الفالحة و الصيد 
الشعبي  بالمجلس  بيئة  ال و  البحري 
في  الحبوب  زراعة  تشجيع  أن  الوطني 
الجنوب, ال سيما شعبة القمح, من شأنه 

للبالد  الغذائي  األمن  و  الذاتي  االكتفاء  تعزيز 
و  الدولية  األسواق  في  األسعار  تقلبات  ظل  في 
مصدرة  كانت  دول  في  القمح  استهالك  زيادة 
أن  المسؤول  أكد  و  الهند.   و  الصين  مثل  له 
إذ  أمرا جديدا  ليس  الجنوب  في  الحبوب  زراعة 
أن متوسط مستوى اإلنتاج في هذه المناطق بلغ 
4ر1 مليون قنطار خالل األربع سنوات األخيرة 
و يمكن رفعه إلى مستوى معتبر من خالل جلب 
أن  أضاف  و  المناطق.  هذه  نحو  المستثمرين 
لقدوم إلى الجنوب يتطلب  تشجيع المستثمرين ل
مساهمة البنوك في تمويل المستثمرات الفالحية 
و  البذور  جلب  و  اآلبار  حفر  تستلزم  التي 
األسمدة كما يتطلب استحداث وسائل نقل حديثة 
لتموين المناطق المجاورة و مناطق الشمال  و 
الديوان  ان  بلعبيدي  السيد  قال  السياق  ذات  في 
باستحداث مديرية  المنهجي  بتعديل هيكله  قام 
الفالحين  لمرافقة  الصحراوية  بالزراعة  خاصة 

على  اطالعهم  و  المستثمرين  استقطاب  و 
التجارب الناجحة التي أثبتت نجاعتها. كما أفاد 
بأنه بصدد االتصال ببعض المستثمرين بغرض 
تفادي المغامرة في  تزويدهم بالخبرات الالزمة ل
العديد  تجارب  على  اطالعهم  و  فاشلة  تجارب 
من الواليات الجنوبية كأدرار و المنيعة و تهيئة 
بالتربة  منوها  التجارب  تبادل  ل خاص  فضاء 
الجيدة و المياه الباطنية التي يزخر بها الجنوب 
و الذي يمكن استغاللها لتحقيق استثمار مربح 

و اكتفاء ذاتي في الحبوب.
 من جانب آخر تطرق السيد بلعبيدي الى مهمة 
بتمويل  يقوم  الذي  للحبوب,  الوطني  الديوان 
التراب  مستوى  على  600مطحنة  يقارب  ما 
الوطني, في تأمين السوق, مشيرا الى أن الديوان 
يتمتع بنظام معلوماتي متطور يسمح بالمراقبة 
هذا  أن  مبرزا  المعلومات  في  الدقة  و  اليومية 
نظرة  بتبني  نا  ل يسمح  المعلومات  في  التحكم 
استشرافية تمكننا من تفادي الندرة أو التذبذبات 

تضم  هيئته  بأن  تابع  و  التوزيع.   في 
يجرى  بما  دراية  على  االستيراد  في  خبراء 
و  الوطنية   األسواق  و  الدولية  األسواق  في 
تخزين  شبكة  يمتلك  الديوان  ان  الى  أشار 
هناك  أن  إال  الوطني  المستوى  على  كبيرة 
الجمع  عملية  يخص  فيما  وخلل  نقائص 
التي تتطلب منشآت كبيرة كونها تتعامل مع 
عدد كبير من الفالحين الذين ينشطون في 
شعبة الحبوب. من جانب آخر أفاد المسؤول 
نشاط  محاولة ضبط  مرحلة  في  الديوان  ان 
نحن  قال  حيث  القطاع  هذا  في  المتعاملين 
السوق  من  االنتقال  محاولة  و  ضبط  بصدد 
تقليدي الى سوق منظم يخضع المتعاملين الى  ال
التصريح بالحصيلة  و  الفاتورة و  قوانين مثل 
أمواال  ترصد  الدولة  أن  قال  الدعم  يخص  فيما 
كبيرة لدعم الحبوب, من خالل تمويل الفالحين 
لالستفادة  التعاونيات  طريق  عن  او  مباشرة 
من دعم أسعار البذور و األسمدة الضرورية و 
كذا االستفادة من الدعم في عمليات الحصاد و 
الدرس و الحرث و الزرع بمدهم باآلالت الالزمة
المتعلق  الجمهورية  رئيس  بقرار  نوه  كما   
الحبوب  بشراء  المتعلقة  الجديدة  باألسعار 
و  اللين  القمح  و  الصلب  )القمح  الفالحين  لدى 
المتداولة  األسعار  باعتماد  الشوفان(  و  الشعير 
للفالح  حسبه,  يسمح,  مما  الدولية  األسواق  في 
ربح  هامش  تحقيق  و  اإلنتاج  تكاليف  بتغطية 

يشجعه على االستمرار في هذه الشعبة.
ربيع م

المدير العام للديوان الوطني للحبوب يؤكد بالربلمان :

تشجيع زراعة الحبوب في الجنوب ضروري لتقليل الواردات

والتنمية  االقتصادية  الشؤون  لجنة  أعضاء  قرر 
والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني 
مختصين  اقتصاديين  متعاملين  إلى  استماع  جلسة  عقد 
في توفير بعض األغذية األساسية، وذلك تحسبا ألي ندرة 
محتملة لبعض المواد الغذائية األساسية في شهر رمضان 

المبارك.
الشؤون  لجنة  اجتماع  أعقب  للمجلس  بيان  وأوضح 
االقتصادية أول أمس ، برئاسة السيد اسماعيل قوادرية، 
جلسة  »عقد  اقترحوا  اللجنة  أعضاء  أن  اللجنة،  رئيس 
توفير  في  مختصين  اقتصاديين  متعاملين  إلى  استماع 
محتملة  ندرة  ألي  تحسبا  وذلك  األساسية  األغذية  بعض 
رمضان  شهر  في  األساسية  الغذائية  المواد  لبعض 
»رئيس  إلى  االستماع  على  االتفاق  تم  حيث  المبارك«، 
كنفدرالية اللحوم الحمراء وكذا أعضاء من غرفة التجارة 
والصناعة بمزغنة-الجزائر، باإلضافة إلى رئيس فيدرالية 

البطاطا«. منتجي 
وفي سياق متصل، قام أعضاء اللجنة بتقييم عمل البعثة 
االستعالمية المؤقتة للتقصي حول ندرة مادة زيت المائدة 
نقل  أن »اللجنة عملت على  اعتبروا  األسواق، حيث  في 
الحقائق في التقرير الذي أعدته بكل شفافية«، كما أكدوا 
عزمهم على »تجسيد الحلول المقترحة في تقريرها على 
إحصاؤها،  تم  التي  االنشغاالت  ومتابعة  الواقع  أرض 
وكذا  االقتصاديين  المتعاملين  مع  الدائم  بالتنسيق  وذلك 
متابعة مدى تنفيذ التوصيات المذكورة في تقرير البعثة 

االستعالمية«.
بعثات  برمجة  إمكانية  اللجنة  درست  ذلك،  جانب  إلى 
استعالمية مؤقتة حول »مدى انطالق مشاريع االستثمار 
المتعثرة التي أوصى بها السيد رئيس الجمهورية والنظر 

في أسباب تعطل انطالق المشاريع المجمدة«.
ق ـ و

إدانة »البويش« بعامني 
حبسا نافذا

 

أدانت محكمة الجنح ببئر مراد رايس كمال شيخي المدعو 
“البوشي” بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف 
السابق بنفس  القبة  بلدية  إدانة رئيس  إلى  دينار، باإلضافة 

الحكم مع تبرئته من تهمة قبول مزية غير مستحقة.
بلدية السابق بتهم تتعلق بمخالفة  ويتابع البوشي ورئيس ال
قواعد التعمير تحطيم جزء من عقار الغير وإساءة استغالل 

الوظيفة و منح و قبول مزية غير مستحقة.
ق ـ و
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المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، خالد سوالمية:

سعر الحليب خط  أحمر ولن يتم رفعه
حلول استعجالية لمواجهة ندرة الحليب في رمضان

n  قــال المدير العــام للديوان 
للحليــب  المهنــي  الوطنــي 
ومشــتقاته، خالد ســوالمية، إن 
كميــة الحليــب المنتجــة تقدر بـ 
14579 طنــا شــهريا وتــوزع 
علــى 119 ملبنــة عبــر القطــر 
الوطنــي، وأكد أن ســعر الحليب 
يبقــى خطا أحمر ولــن يتم رفعه 

باعتباره مدعما من الدولة. 
وأوضح ســوالمية،  خالل تقديمه 
عرضا مفصال حول مهام الديوان، 
كيفية إنتاج الحليب وتوزيعه وكذا 
تنظيم الســوق الوطنية، أمام لجنة 
الفالحــة والصيد البحري وحماية 
البيئة بالمجلس الشــعبي الوطني، 
أول أمــس، أن الديوان دخل فعليا 
حيز الخدمة ســنة 2007، تحت 

وصايــة وزارة الفالحــة، ومــن 
بيــن مهامــه تطوير ودعم شــعبة 
الحليب، وتنظيم الســوق الوطنية 
للحليــب ومشــتقاته، حيث أنشــئ 
الديــوان من أجــل توفيــر الدعم 
والقيام بدورات تكوينية للمربين. 
وأكــد أن تنظيــم الســوق يتم من 
إلنتــاج  برنامــج  إعــداد  خــالل 
وتوزيــع مســحوق الحليــب مــن 
طرف لجنة مكونة مشــتركة بين 
وزارة الفالحــة، التجارة وممثلين 
عن الديوان يترأسها ممثل الوزير 
منذ سنة 2010، وكشف أن كمية 
الحليب المنتجة تقدر بـ 14579 
طن شــهريا وتــوزع على 119 

ملبنة عبر القطر الوطني. 
 وأمــا بخصــوص الزيــادة فــي 
العــام  المديــر  فأكــد  األســعار، 
للديوان بــأن ســعر الحليب يبقى 
خطا أحمر ولن يتم رفعه باعتباره 

مدعما من الدولة. 
وعقــب العرض، طــرح أعضاء 
انشغاالت-حســب  عــدة  اللجنــة 
مــا أفاد بــه بيان للمجلس نشــره 
علــى صفحتــه الرســمية علــى 
فابســبوك- صبــت فــي مجملهــا 
حول تفاصيل إستراتيجية الديوان 
الحليب والحلول  إنتاج  لمضاعفة 

االســتعجالية المقترحــة لمواجهة 
رمضــان  شــهر  قبيــل  النــدرة 
المبــارك، خاصة وأن اســتهالك 
الحليــب يتضاعــف خــالل هــذا 

الشهر. 
رفــع أحــد المتدخليــن انشــغاال 
يتعلــق بمدى قــدرة الديوان على 
مراقبة المضاربين والقضاء على 
ممارســتهم غير الشرعية، ودعا 
عضو آخر إلــى إعادة النظر في 
الكميــات الموزعــة عبــر القطر 
الوطني، مشــددا علــى ضرورة 
تزويد بعض واليات الوطن على 
غرار واليات الوادي، مســتغانم 
وأوالد جــالل بكميــات إضافيــة 
مــن مســحوق الحليــب للقضــاء 
على الطوابير الطويلة للمواطنين 
الذين يكابدون معاناة جمة الظفر 

بكيس حليب. 
عرفــت  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
المناقشة أسئلة أخرى رفعها نواب 
آخرون تمحورت حول ضرورة 
تلبيــة مطالب الفالحيــن واحتواء 
مشــاكلهم، مــع إعــادة النظر في 
هامش الربــح، والنظر في كيفية 
الجزائريــة  الشــركات  تكليــف 
الكبــرى في مجــال تربية األبقار 

بالنهوض بشعبة الحليب. 

الجزائر:سناء-م 

n  كشــف المدير العام للديوان 
الوطني المهني للخضر و اللحوم, 
كمال بن ضيف, الثالثاء عن بلوغ 
الدعم الســنوي الموجــه لمنتجي 
الســلع الفالحيــة التــي يعنــى بها 
أزيــد من 11 مليــار دج،)1100 
مليــار ســنيم( مؤكــدا علــى تبني 
اســتراتيجية جديدة تسمح ببلورة 
نظــرة استشــرافية لمواجهــة اي 
تذبذب في تموين السوق الوطنية.
 و قــال الســيد بن ضيــف, خالل 
جلسة استماع نظمتها لجنة الفالحة 
و الصيــد البحــري و حماية البيئة 
أن  الوطنــي,  الشــعبي  بالمجلــس 
الدعم الــذي يقدمه الديوان لمنتجي 
كل السلع الفالحية ذات االستهالك 
الواســع التــي يعنــى بهــا يتعــدى 
1100 مليــار ســنتيم و ذلــك في 
اطار صناديق التخصيص الخاص 

المعنية.
 اوضــح ان هــذا الدعــم يخــص 
الشعب الفالحية االستراتيجية التي 
يعنى بضبطها الديــوان و المتمثلة 
في البطاطا الموجهة لالســتهالك, 
بطاطــا البــذور و الثــوم و البصل 
و الطماطم الصناعيــة التي تحول 
علــى مســتوى 22 وحــدة تحويل 
فبالنســبة  المســتوى الوطني  على 
لشــعبة الطماطــم الصناعيــة, أكد 
السيد بن ضيف على أهمية مجهود 
الدولــة في هذا المجــال من خالل 
الدعم الموجه عــن طريق الديوان 
حيــث يبلغ الدعم الســنوي الموجه 
لمنتجي و محولي هذه المادة 620 
مليار سنتيم«, مشيرا الى انه ينشط 
في هذه الشــعبة اكثــر من 3000 

منتج
 فــي هذا الصدد, اوضــح انه في 
اطــار العقــد المبرم بيــن وحدات 
التحويــل و المنتج, يقــوم الديوان 
بدفــع 4 دج للكيلوغــرام الواحــد 
للمنتــج و 1,5 دج للتحويل, الفتا 
الى انه تم تحقيــق االكتفاء الذاتي 
بنســبة 100 بالمائــة فيما يخص 

الطماطم الصناعية
 و بخصــوص بطاطا البذور, قال 
السيد بن ضيف ان الدعم الموجه 
لهــا يتعــدى 470 مليار ســنتيم , 
فيما يصل الدعــم الموجه لبطاطا 
ســتنيم  مليــار   90 االســتهالك 

فضال عن الدعم الموجه لشــعبتي 
الثــوم و البصــل و بالعــودة الى 
االستراتيجية الجديدة للديوان, قال 
الســيد بن ضيف انها ترتكز على 
توســيع مهامه و تطوير الشــعب 
الفالحيــة و عــدم االكتفــاء فقــط 
بسياسة تخزين المنتوج و اخراجه 
فــي حــاالت النــدرة او ارتفــاع 
االســعار قصد ضبط السوق. كما 
اكــد ان الديوان يطمح الى التمكن 
من التحكم في المعلومات المتعلقة 
بكميــات انتــاج الســلع الفالحيــة 
واسعة االستهالك, التي يعنى بها 
و حتى معرفة المساحة المغروسة 
بالتدقيــق بالتعــاون مــع الوكالــة 
الجزائريــة للفضاء, قصــد اتخاذ 
االجــراءات الالزمــة فــي الوقت 
المناســب و تفادي اي تذبذب في 
تموين الســوق الوطنية من خالل 

رصد توقعات لمدة ثالثة اشهر.
 و في ذات الســياق, أضاف السيد 
بن ضيــف أن »رقمنة المعطيات 
علــى مســتوى الديوان, سيســمح 
بإرساء الشفافية مؤكدا على العمل 
على تعزيز الموارد البشــرية من 
خــالل توظيــف كفــاءات مهنية, 
قصــد القيــام بمهمتــي الضبط و 

المراقبة على أكمل وجه
 و بلغــة األرقام, قال إن معطيات 
موســم 2020 2021- بالنســبة 
لالســتهالك  الموجهــة  للبطاطــا 
تبرز أن المســاحة المغروسة من 
هذه المــادة بلغــت 118 هكتار, 
فيمــا قدر االنتــاج ب 39 مليون 
قنطــار. فــي حين تبلغ المســاحة 
المغروســة خالل موسم -2021
2022 الحالــي 51 الــف هكتار 
مــع توقع انتــاج يصــل الى 15 
مليون قنطار. و بهذا الخصوص, 
أكــد على أهمية رفــع كمية انتاج 
بــذور البطاطــا مشــيرا الــى أن 
المســاحة المبرمجة حاليا لغرس 
الــف   65 الــى  تصــل  البــذور 
هكتارو عن التحضيرات لشــهر 
رمضان, أكد أن الديوان ســيكون 
شــريكا في اســواق الرحمة التي 
ستنشــئها وزارة التجــارة قصــد 
الســماح للمواطــن بانتقاء الســلع 

االستهالكية بأسعار معقولة.
                               ربيع م 

المدير العام للديوان الوطني  للخرض و اللحوم يكشف:

أزيد من 1100 مليار سنتيم دعم سنوي لمنتجي 
السلع الفالحية

مع التأكيد عىل اإلبقاء عىل مستوى عال من اليقظة وتوفري أدوية و أرسة كافية

االستئناف التدريجي لمختلف لنشاطات المستشفيات بعد تراجع 
اإلصابات بكوفيد - 19

n أمــر وزيــر الصحــة، عبــد 
الرحمــان بــن بوزيــد ، مــدراء 
المؤسســات  مــدراء  و  الصحــة 
العــودة  بضــرورة  االستشــفائية 
إلى النشــاط العادي للمستشفيات 
من خــالل االســتئناف التدريجي 
لمختلــف النشــاطات خاصــة مــا 
تعلق بالبرامــج الجراحية و التي 
عرفــت نوعا من التأخير بســبب 
جائحة كوفيد19-، كما شدد على 
ضرورة اإلبقاء على مستوى عال 
من الحيطة و الحذر و اليقظة من 
خالل العمل بمختلــف اإلجراءات 
االحترازية سواء ما تعلق  بتوفير 
مخــزون كافــي مــن األدويــة و 
وسائل الوقاية و توفير األسرة. 

وأوضــح بيــان للــوزارة، أمــس، 
نشرته على صفحتها الرسمية على 
فايسبوك، أن الوزير بن بوزيد أكد 
خــالل اجتماعــه بمــدراء الصحة 
اللقــاءات  إطــار  فــي  للواليــات، 
المتعلقــة  األســبوعية  التقييميــة 
لفيــروس  الوبائيــة  بالوضعيــة 
كورونــا، أول أمــس االثنين، أكد 
»ضــرورة العــودة إلــى النشــاط 
العــادي للمستشــفيات مــن خــالل 
لمختلــف  التدريجــي  اإلســتئناف 
مصلحــة  يخــدم  بمــا  النشــاطات 
المواطــن و يلبــي حاجياته خاصة 
ما تعلــق بالبرامج الجراحية والتي 
عرفــت نوعا مــن التأخير بســبب 
جائحــة كوفيــد19- وذلــك علــى 

ضــوء تحســن الوضعيــة الوبائية 
علــى المســتوى الوطنــي منذ 25 

جانفي الماضي«. 
و أثنــى الوزير علــى المجهودات 
التي بذلهــا عمال الصحة من أطقم 
و  إطــارات  و  ومســيرين  طبيــة 
موظفــي اإلدارة المركزية، وعبر 
االســتقرار  إزاء  »رضــاه  عــن 
المســجل فــي الوضعيــة الحاليــة 
للوبــاء« و الــذي جاء -كمــا قال- 
نتيجة »العمل التنسيقي و الجماعي 
الــذي التزم به جميــع الفاعلين في 
قطــاع الصحــة األمر الــذي جنب 
الجزائــر تســجيل موجــة رابعــة 

خطيرة من هذا الفيروس«. 
علــى  التأكيــد  جــدد  أنــه  غيــر   
»ضرورة اإلبقاء على مستوى عال 
من الحيطــة و الحذر و اليقظة من 
خالل العمل بمختلــف اإلجراءات 
االحترازية ســواء ما تعلق بتوفير 
مخزون كافي من األدوية و وسائل 
الوقايــة و توفير األســرة«، وذكر 
بأنــه »لم يتــم مواجهة مشــكل في 
مادة األكســجين و األدوية، ما عدا 
في بعض الحــاالت المعزولة التي 

تم التكفل بها«. 
وتطــرق الوزير خــالل االجتماع 
مصالــح  و  ألقســام  مجــددا 
منحهــا  تــم  التــي  االســتعجاالت 
-حســبه- »أولوية كبيــرة« ضمن 
التهيئــة المبرمجة  برامــج إعــادة 
بالنظر إلى األهمية التي تحظى بها 
هذه المصالح  وضرورة تماشــيها 
و المعايير الدولية«، وشدد في هذا 
السياق على »ضرورة  توفر قسم 

االســتعجاالت الطبية على مختلف 
التخصصات التــي تخدم المريض 
و تسهل عليه مهمة تلقي العالج«، 
المصلحتيــن  إلــى  هنــا   وأشــار 
تدشــينهما  تــم  التــي  الجديدتيــن 
الخميــس الماضــي على مســتوى 
االستشــفائي  بالمركــز  العاصمــة 
الجامعي مصطفى باشا و المؤسسة 
ســليم  المتخصصــة  االستشــفائية 
زميرلــي، واللتين »يجب أن تقدما 
-وفــق مــا أكــد- أفضــل الخدمات 
خــالل  مــن  للمرضــى  الصحيــة 
اســتغالل التجهيزات الحديثة التي 

تم تزويدهما بها«. 
كمــا وجه وزير الصحــة تعليمات 

و توجيهــات إلــى مــدراء الصحة 
تقضي ب«ضرورة« تحســين هذا 
النــوع مــن المرافق، ودعــا  إلى 
»االلتــزام و االحتــرام الصارم« 
لتســليم  عنهــا   المعلــن  لآلجــال 
المنشــآت الجديــدة أو تلــك التــي 
تخضــع إلى عملية إعــادة تهيئة أو 
تجهيز ضمن البرنامج اإلستعجالي 
المسير من قبل الوزارة الوصية و 
الرامي أيضا إلى إنجاز مستشفيات 
خاصــة باإلســتعجاالت الطبيــة و 
الجراحيــة لجميــع التخصصــات 
على مســتوى عدد مــن الواليات 
التي تتوفر على مســاحات وجب 

استغاللها«. 
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يعد  لم  أنه  موريتانيا،  في  معارضة  أحزاب  عدة  أعلنت 
بمقدورها »بعد اآلن االنتظار إلى أجل غير مسمى من أجل 
حوار  تأخر مرارا وتكرارا، العتبارات غير مفهومة«.  
دوائر  مشترك  بيان  في  المعارضة  األحزاب  واتهمت 
الديناميكية،  تقويض  إلى  تسعى  زالت  ما  بأنها  تسمها  لم 
مختلفة،  مناورات  خالل  من  فترة،  منذ  انطلقت  التي 
تتسم بالمماطلة. ورأت األحزاب المعارضة أن »الحوار 

»السلطات  انتباه  الفتة  مقبولة«  شروطا  استوفى  قد 
إلى  األمل  إعادة  بُغية  إلطالقه،  حان  قد  الوقت  أن  إلى 
الوطنية،  اللحمة  تعزيز  في  قدما  والمضي  الموريتانيين، 
وتنفيذ  االجتماعية،  العدالة  وتحقيق  الديمقراطية  وترسيخ 
يضمن  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  واسع  برنامج 
نمو وازدهار البالد«. وشددت األحزاب المعارضة على 
»على  أنه  مردفة  صعبة«،  »أوضاعا  تعيش  البالد  أن 

المعيشة،  المواطن من غالء  يعاني  االجتماعي  المستوى 
وتفشي  الفقر  وانتشار  لألسعار،  المذهل  االرتفاع  بسبب 
المستوى  وعلى  الشباب؛  صفوف  في  خاصة  البطالة، 
وتتردى  الفساد  ينتشر  بالحكامة،  يتعلّق  وفيما  السياسي 
اإلدارة، وينحسر حقل الحريات، وتعاني الوحدة الوطنية 
جّراء ما تتعرض له بعض المكونات الوطنية من إقصاء 
وتهميش، مما يشكل تهديدا النسجام شعبنا«.         ق ـ د

الرسمي  بزيها  المغربية  اإلحتالل  قوات  أقدمت 
ومسنودة بالبلطجية بمدينة الداخلة المحتلة، مساء 
امس االثنين، على قمع المظاهرات السلمية التي 
نظمتها أسرة الضحية لحبيب اغريشي الذي اغتيل 

منذ أيام.
و اظهرت مقاطع للفيديو تداولتها مواقع التواصل 
الجماهير  من  غفيرة  مشاركة جموع  االجتماعي 
المظاهرات،  في  المحتلة  بالمدينة  الصحراوية 
بكشف  للمطالبة  أيام  منذ  بدأ  الذي  الحراك  وهو 

تفاصيل الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها.
مدنيين  بين  مواجهات  للفيديو  مقاطع  أظهرت  و 
صحراويين و قوات اإلحتالل التي كانت مدعومة 
القوات  و  مدني ورسمي  بزي  الشرطة  بعناصر 
رشق  على  القوات  هذه  أقدمت  كما  المساعدة، 

منازل الصحراويين و تكسير زجاج السيارات.
بعض  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  ونقل 
تأكد اختطافهم  الذين  الشبان الصحراويين  اسماء 
المعتقل  منهم  المخزن،  نظام  قوات  قبل  من 
السياسي السابق رشيد اصغير، وذلك على خلفية 
مشاركتهم في اإلحتجاجات و المسيرات السلمية 
و  يومي  وبشكل  أيام  منذ  الداخلة  تشهدها  التي 

متواصل.
مواطن  اختفاء  إلى  القضية  فصول  وتعود 
المحتلة  الداخلة  بمدينة  أسابيع  منذ  صحراوي 
االحتالل  سلطة  تنكر  بعد  غامضة،  ظروف  في 
اختفائه، و  بشأن  بتحقيقات جدية  القيام  ورفضها 
اكتفائها بالتعهدات الفارغة، ثم االعالن قبل يومين 
توضيح  دون  الفقيد،  مقتل  عن  مشبوه  بيان  في 

المالبسات .
و خرجت العائلة وبدعم من الجماهير الصحراوية 
المروعة،  الجريمة  حيثيات  بكشف  للمطالبة 
بتماطل  منددة  عنها،  المسؤولين  ومحاسبة 
معلومات  بروز  مع  الواقع، خاصة  األمر  سلطة 
ومعطيات تشير إلى تورط جهات نافذة مقربة من 

االحتالل في الجريمة.
ق ـ د

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية 
المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة:

لن أقبل بأن أبيع الوطن أو 
أن تعود الحرب وسأسلم 

األمانة باالنتخابات
 

الليبية  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  أعلن 
المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة عن إجرائه مفاوضات 
أنه  إلى  مشيرا  البالد،  في  األطراف  مختلف  مع 

سيسلم السلطة عبر االنتخابات.
وقال الدبيبة في تصريح إنه »دخل في مفاوضات 
متعددة مع مختلف األطراف«، مضيفا: »لكنني 
أو أن أحصل  الوطن  أبيع  بأن  أقبل  أقبل ولن  لم 

على أموال لكي تعود الحرب«.
ولفت إلى أنه سيعلن تفاصيل خطة »عودة األمانة 
في  االنتخابات  إجراء  ستتضمن  التي  للشعب«، 

شهر جوان المقبل.
تريده  الذي  المسار  خطورة  إلى  »أنبه  وتابع: 
الطبقة السياسية المهيمنة وتصر على الذهاب إليه 

هروبا من االنتخابات«.
ولن  باالنتخابات  األمانة  »سأسلم  قوله:  وأردف 
أقبل بأي شكل من أن أسلمها للفوضى«، مضيفا: 

»االنتخابات فقط هي الحل«.
ق ـ د
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التطبيع  وضد  فلسطين  لدعم  المغربية  الجبهة  أدانت 
الصهيونية  االقتصاد  وزيرة  زيارة  العبارات  بأقوى 
للمغرب، و اعتبرتها »توغال خطيرا« في التحالف مع 

الكيان الصهيوني المجرم.
التطبيع  اتفاقية  »بعد  أنه  لها  بيان  في  الجبهة  وقالت 

يوم  الصهيوني  والكيان  المغربي  النظام  بين  المبرمة 
فرعية  اتفاقيات  من  تاله  وما   2020 ديسمبر   22
التعاون العسكري واالمني في 24  اتفاق  وعلى رأسها 
نوفمبر 2021، حلت وزيرة االقتصاد والصناعة للكيان 
بين  تعاون  اتفاق  على  للتوقيع  المغرب  في  الصهيوني 

الطرفين في المجال االقتصادي«.
و أدانت االمانة الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين 
الخياني  المسار  هذا  العبارات  »بأقوى  التطبيع  وضد 
الصهيوني  الكيان  مع  التحالف  في  الخطير  التوغل  و 

المجرم والمحتل والغاصب ألرض فلسطين«.
تتزامن  المشؤومة«  »الزيارة  هذه  ان  الى  البيان  ولفت 
وخاصة  الفلسطيني  الشعب  على  العدوان  تصاعد  مع 
بعدما  السجون،  في  واألسرى  جراح  الشيخ  حي  سكان 
مع  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  عن  اإلعالن  تزامن 

اليوم العالمي لحقوق اإلنسان.
وترى الجبهة ان هذه الخطوة »تؤكد ان االمور تجاوزت 
تطبيع العالقات الى مستوى انخراط النظام المغربي من 
الهيمنة  تكريس  هدفه  صهيوني  حلف  في  التابع  موقع 
وتأجيج  خيراتها  ونهب  المنطقة  بلدان  على  االمبريالية 
بلدانها  بين  الحروب  وإشعال  الفتن  وزرع  الصراعات 

وحماية االنظمة الرجعية الفاسدة والمستبدة«.
من  الهدف  فإن  الجبهة-  بيان  -يضيف  الغرض  ولهذا 
هذه الخطوة هو »فرض هيمنة صهيونية اقتصادية على 
رفضا  »مرفوض  التطبيع  هذا  أن  مضيفا  المغرب«، 

مطلقا«.
من جانبه، استنكر حزب العدالة والتنمية حالة »الهرولة 
الثقافية  والجهات  األشخاص  بعض  أصابت  التي 
الكيان  التطبيع مع  والتربوية واالقتصادية والدينية نحو 
الوطني  للمجلس  بيان  في  جاء  ما  وفق  الصهيوني«، 
للحزب، محذرا من »مخاطر« هذا المسار على المجتمع 

المغربي ونسيجه الثقافي واالجتماعي والسياسي.
ق ـ د

مناهضو التطبيع يدينون زيارة وزيرة 
االقتصاد الصهيونية للمغرب

قوات البطش المغربية 
تقمع مظاهرات سلمية 
بمدينة الداخلة المحتلة

أحمد  التطبيع،  لمناهضة  المغربي  المرصد  رئيس  أكد 
ويحمان، أن المغرب يعيش »ردة حقوقية ال مثيل لها«، 
للسوق  الصهيونية  الشركات  اختراق  بتواصل  منددا 

المغربية على حساب تفقير الشعب المغربي.
و قال السيد ويحمان لوسائل اإلعالم المحلية أن وضع 
انقالبا  المغرب »يعيش فعال ردة و  حقوق اإلنسان في 
ال مثيل له«, مضيفا »أننا بدأنا نعود الى منطق سنوات 
المحاسبة  من  واالفالت  السلطة  وتغول  الرصاص 

والعقاب«.
»ما  إن  يقول  السياق  في  ويحمان  السيد  استرسل  و 
يحدث في المغرب من اعتقاالت و اضطهاد للمناضلين 
سليمان  غرار  على  واالعالميين  الحقوقيين  والناشطين 
الريسوني وعمر راضي وعبد الرزق بوغندور وغيرهم, 

يعتبر ردة حقيقية لحقوق االنسان«.
بعض  الصهيوني  الموساد  أجهزة  الستخدام  تأسف  و 
الشخصيات في المغرب للدعاية المغرضة ضد شخصه 
مواقفهم  بسبب  المملكة  في  االحرار  من  كبير  وعدد 
الفلسطينية والمناهضة لسياسة المخزن  الداعمة للقضية 
التطبيعية, مستغال في ذلك بعض السوابق وملفات خاصة 

لتلك الشخصيات للضغط عليها.
في  االقتصاد  وزيرة  لزيارة  ويحمان  السيد  تعرض  و 
حكومة االحتالل الصهيوني الى المغرب والتي  اعتبرها 
»فضيحة جديدة تضاف لفضائح المطبعين وحلقة اخرى 
من حلقات التفريط في السيادة الوطنية يتم بموجبها رهن 
الثروة الوطنية المغربية لشروط الصهاينة لرفع مكاسبهم 

على حساب تفقير الشعب المغربي«.
تواصل  االجنبي«,  االستثمار  »تشجيع  مسمى  فتحت 
ونهب  »سلب  ويحمان-  السيد  -يقول  المخزنية  السلطة 
ومنحها  منهم  المستضعفين  فئة  من  المغاربة  اراضي 
مراكمة  على  ومساعدتهم  فيها  لالستثمار  للصهاينة 
المغربية  السوق  إغراق  و  العام  للمال  تبديدا  االموال, 

الفالحية بالسلع والتجهيزات الصهيونية«.
القطاع  اختراق  »استمرار  إن  المرصد  رئيس  قال  و 

بالمغرب  الزراعي 
يؤشر  خطير  وبشكل 
على سعار تطبيعي في 
مسلسل  تواصل  ظل 
العام  للرأي  االستبداد 
حالة  تقابله  المغربي, 
وتغاضي  تواطؤ 
مقبول  غير  وترخيص 

بالعمل في المغرب«.
ويحمان  السيد  عدد  و 
الصهيونية  الشركات 
السوق  اخترقت  التي 
ووجدت  المغربية 
في  لها  قدم  موطئ 
غرار  على  المغرب 
»نيتافيم«  شركة 

التي  الفالحي  العتاد  صناعة  في  المختصة  الصهيونية 
باتت تحتكر السوق المغربية.

إغالق  تم  التي  الشركة  هذه  ان  ويحمان  السيد  ذكر  و 
فرعها في معرض التمور في المغرب سنة 2018 اثر 
رفع المرصد المغربي لمناهضة التطبيع دعوى قضائية 
ضد وزير الفالحة آنذاك, تهيئ اليوم لبناء مصنع كبير 
لها في مدينة المحمدية المغربية, لتغلق السوق المغربية 

المختصة في هذا المجال.
وضعية  على  مداخلته  في  ويحمان  السيد  عرج  و 
من  اليوم  تعاني  انها  قال  التي  المغربية  الدبلوماسية 
»انتكاسة جديدة ألمت بها والتي كانت من صنع وزير 
مدافعا عن  نفسه  الذي نصب  بوريطة  ناصر  الخارجية 
تواجد و اختراق الكيان الصهيوني لإلتحاد اإلفريقي في 
فضيحة مركبة مثل خاللها المغرب شر و أسوأ تمثيل«.
و قال رئيس المرصد في هذا السياق ان »بوريطة قامر 
بما تبقى في رصيد الدبلوماسية المغربية ووضع المغرب 
الكيان  على  محاميا  نفسه  نصب  عندما  الحضيض  في 

الصهيوني«.
و اضاف أنه بينما كان األفارقة يناقشون تسلل االحتالل 
القارة  في  الدبلوماسية  وتصدت  االفريقي  االتحاد  الى 
و  التسلل  لهذا  افريقيا  وجنوب  الجزائر  رأسها  وعلى 
فضل  القارية,  الهيئة  في  مالحظ  صفة  منحه  رفضت 
الصهيونية  )للبروباغندا(  »البوق  يكون  ألن  بوريطة 
لالختراق  المساند  دور  ليلعب  جهوزيته  عن  ويعبر 

الصهيوني )...(«.
في  ويحمان-  السيد  -حسب  »االنتكاسة«  هذه  تأتي  و 
»البالء  الجزائرية  الدبلوماسية  فيه  أبلت  الذي  الوقت 
المغربية  للدبلوماسية  قاضية  ضربات  ووجهت  الحسن 

من خالل مواقفها المشرفة«.
و يتابع السيد ويحمان بالقول: »ان هذه االنجازات التي 
حققتها الجزائر من خالل دبلوماسيتها, جديرة باالحترام 
وبات الكل يهلل لمواقفها المشرفة«, على عكس المواقف 

المخزية التي تبنتها دبلوماسية بوريطة و اتباعه.
ق ـ إ

رئيس المرصد المغريب لمناهضة التطبيع: 

املغرب يعيش ردة حقوقية ال مثيل لها
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لى  إ يصل  بما  لتركية  ا لليرة  ا هبطت 
ثناء  أ األمريكي  لدوالر  ا مقابل   1.5%
من  لتقترب  لثالثاء،  ا يوم  لتعامالت  ا

م. لعا ا هذا  لها  مستوى  أضعف 
روسيا  صًعدت  أن  بعد  لليرة  ا وتراجعت 
يشكل  ما  وهو  نيا  أوكرا شرق  في  لتوتر  ا
د  االقتصا استقرار  على  خطر  مصدر 

تركيا. في  لكلي  ا
في   ،13.9025 لى  إ لليرة  ا وتراجعت 
نفي  جا أوائل  منذ  واحد  ليوم  خسارة  أكبر 
 1.26% لى  إ خسائرها  تقلص  أن  قبل 
 1400 لساعة  ا بحلول   13.8528 عند 

غرينتش. بتوقيت 
تمثله  لذي  ا لتهديد  »ا لرويترز  ووفقا 
لبلطيق،  ا منطقة  في  تيها  جارا بين  حرب 
ضررا  يلحق  قد   ، نيا وأوكرا روسيا 
أزمة  بعد  لفعل  با لمنهك  ا تركيا  باقتصاد 

.« ديسمبر  في  عملة 
لمركزي  ا لبنك  ا بقى  أ لماضي،  ا والخميس 
عند  تغيير  دون  ئدة  لفا ا سعر  لتركي  ا
مثلما  لي  لتوا ا على  لثاني  ا للشهر   14%
ارتفاع  من  الرغم  على  متوقعا،  كان 
خفض  بعد   50% بة  قرا لى  إ لتضخم  ا
لماضي  ا م  لعا ا في  مرارا  ئدة  لفا ا ألسعار 

عملة. أزمة  عنه  نتجت 
خفض  سبتمبر  في  لمركزي  ا لبنك  ا وبدأ 

أساس. نقطة   500 بمقدار  ئدة  لفا ا سعر 
مراجعته  أجرى  نه  إ لمركزي  ا لبنك  ا وقال 
لنقدية  ا لسياسة  ا عمل  إلطار  لشاملة  ا
نحو  على  لليرة  ا م  »استخدا تشجيع  بهدف 

لنقدية. ا لسياسة  ا أدوات  فة  كا في  ئم«  دا
أعلى  لى  إ لسنوي  ا لتضخم  ا معدل  وارتفع 
في   48.69% عند  عاما   20 في  مستوى 

. نفي جا
االحتياطيات  صافي  أن  نات  بيا وكشفت 
 15.82 لى  إ انخفضت  لمركزي  ا لبنك  ا في 
مقارنة  فيفري   11 حتى  دوالر  مليار 
أسبوع.  قبل  دوالر  مليار   16.33 مع 
األجنبي  لنقد  ا احتياطيات  وانخفضت 
في  ذلك  وكان  لماضية،  ا م  األعوا في  بشدة 
لمركزي  ا لبنك  ا بيع  بسبب  األخيرة  اآلونة 
بالسوق  تدخالت  في  لدوالرات  ا مليارات 

ديسمبر. في  عملة  أزمة  لمواجهة 
التضخم أزمة 

وزير  قال  لجاري،  ا فيفري   11 وفي 
إن  لنبطي  ا لدين  ا نور  لتركي  ا لية  لما ا
منها  يعاني  لتي  ا لوحيدة  ا لمشكلة  ا
بالده  وإن  لتضخم  ا هي  لتركي  ا د  االقتصا
في  لعجز  ا تراجع  كما  كبيرا  نموا  حققت 

لجارية. ا لمعامالت  ا
مع  بلة  مقا في  أيضا،  لنبطي  ا وقال 
من  تمكنت  نقرة  أ إن  ترك،  خبر  تلفزيون 
استقرار  مع  تنافسي  صرف  سعر  بلوغ 
مع  عقدها  اجتماعات  أن  مضيفا  لدوالر،  ا
كانت  األسبوع  هذا  لندن  في  مستثمرين 

ئعة«. »را
من  مزيدا  ستتخذ  الحكومة  إن  وقال 
يحتفظ  لذي  ا لذهب  ا إلدخال  الخطوات 
لمالي،  ا م  لنظا ا مظلة  ضمن  األتراك  به 
تقدر  لذهب  ا من  كميات  ضخ  وتوقع 
يين  شرا في  دوالر  مليار   25 بنحو  قيمتها 

لذلك. نتيجة  د  االقتصا
إ ـ  ق 
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منتدى  وحكومات  دول  لرؤساء  السادسة  القمة  تشكل 
الثالثاء  يوم  أشغالها  انعقدت  التي  للغاز  المصدرة  الدول 
رؤية  لبلورة  سانحة  فرصة  الدوحة،  القطرية  بالعاصمة 
مشتركة للدول األعضاء لضمان إمدادات آمنة ومستدامة 
مهماه  الطاقة،  في  الخبير  حسب  الطبيعي،  الغاز  من 

بوزيان.
و اعتبر الخبير في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية، أن 
القمة تعمل على الخروج برؤية مشتركة للدول األعضاء 
في  له  األساسي  والدور  الطبيعي  الغاز  مستقبل  وبحث 
المفوضية  إلى مصادقة  المستدامة, مشيرا  التنمية  تحقيق 
»السلة  ضمن  الطبيعي  الغاز  إدراج  على  األوروبية 
 2030 آفاق  في  الكربوني  الحياد  لتحقيق  الخضراء« 

و2050.
هذه  تلعبه  الذي  بالدور  الخبير  ذكر  الصدد,  هذا  في  و 
تهيمن على  العالمية حيث  السوق  المنظمة على مستوى 
70 بالمائة من االحتياطيات المؤكدة للغاز الطبيعي, و52 
بالمائة من صادرات  بالمائة من خطوط األنابيب, و51 
الغاز الطبيعي المميع في جميع أنحاء العالم, و40 بالمائة 

من مجمل اإلنتاج العالمي للغاز الطبيعي المسوق.
التنسيق  خطط  لهندسة  فرصة  أيضا  القمة  هذه  تعتبر  و 
األبحاث  في  التعاون  ولتعزيز  الغازية  السياسات  بين 
الدول  منتدى  أن  إلى  الفتا  والتنقيب,  واالستكشاف 
دعم  مفادها  جوهرية  فكرة  على  قام  قد  للغاز  المصدرة 
للبلدان  الطبيعي  الغاز  موارد  على  السيادية«  »الحقوق 

في  قدراتهم  لتعزيز  والتنسيق  المنتدى  في  األعضاء 
الطبيعي لصالح  الغاز  لمواردهم من  التخطيط واإلدارة 
شعوبهم, بشكل مستقل, ضمن أهداف التنمية المستدامة 

والفعالة والصديقة للبيئة.
و يتطلع المنتدى الى تبادل الخبرات واآلراء والتحاليل 
المترابطة  المواضيع  جملة  في  والتنسيق  والمعلومات 
عن  التنقيب  في  العالمية  واالتجاهات  الغازية  بالسوق 
الغاز وإنتاجه في جميع أنحاء العالم, وكذلك حالة التوازن 

بين العرض والطلب على الغاز والتوقعات المستقبلية.
و هنا أكد الخبير ان القمة تمثل »فرصة للنأي بالمنتدى 
العالمي,  المشهد  الطاغية على  السياسية  التجاذبات  عن 
واالبتعاد بحكنة ورزانة عن كل تخندق وعن مرافعات 

العسكرة والتجييش«.
و أشار الى دور الجزائر في هذا المنتدى التي كانت من 
أمانته  تتولى حاليا رئاسة  له وهي  المؤسسة  الدول  بين 
العامة, فضال عن احتضانها لمعهد أبحاث الغاز, مذكرا 
الدول  لمنتدى  السابعة  القمة  ستستضيف  الجزائر  بأن 

المصدرة للغاز في 2023.
باإلضافة الى ذلك - يقول الخبير- تحتل الجزائر المركز 
بين  من  الطبيعي  الغاز  منتجي  كبار  قائمة  في  الرابع 
مباشرة  مكعب,  متر  مليار   130 بـ  المنتدى,  أعضاء 

خلف قطر التي تنتج 205,7 مليار متر مكعب.
و يعتبر الخبير الطاقوي مشاركة رئيس الجمهورية السيد 
عبد المجيد تبون, بوفد رفيع المستوى في القمة السادسة, 
تنعقد  القمة  هذه  لكون  نظرا  خاصة«,  »أهمية  ذات 
حضوريا بعد تأجيل عقدها العام الماضي, جراء تداعيات 
جائحة كورونا, وأيضا كون انعقاد هذه القمة تجري في 

فترة يطبع مشهدها عدة رهانات وتحديات.
على  الصحية  األزمة  بتداعيات  الرهانات  هذه  تتعلق  و 
سوق الطاقة العالمي وعلى تدفق الطاقة وأمنها, وتبعات 
ذلك على سالسل التوريد واإلمدادات, وهذا ما يستدعي 
»بحث آليات ضمان التدفقات اآلمنة والمستدامة للطاقة, 
التشاركي  للتعامل  شامل  جديد  منظور  تحضير  وأيضا 

يشارك فيها الرئيس تبون بوفد رفيع المستوى

القمة الـ 6 لمنتدى الدول المصدرة للغاز.. 
من أجل رؤية مشتركة لضمان إمدادات آمنة

اللرية الرتكية تهبط
إىل أدىن مستوياتها منذ 

شهر جانفي

سعد  الطاقة  لشؤون  القطري  الدولة  وزير  صرح 
الدول  منتدى  قمة  عقب  صحفي  مؤتمر  في  الكعبي 
المصدرة للغاز، بأن حجم إمدادات الغاز من روسيا إلى 
أوروبا في الوقت الحالي ال يمكن تعويضه من أي دولة.
نتحدث  عندما  عام،  »بشكل  القطري:  الوزير  وقال 
كثيرا  يتردد  أوروبا،  في  أو  أوكرانيا  في  الوضع  عن 
بأن الغاز القطري يمكن أن يحل محل الغاز الروسي. 
من   30-40% أن  الصدد  هذا  في  بالفعل  ذكرت  لقد 
اإلمدادات )إلى أوروبا( تأتي من روسيا. أعتقد أنه ال 

يمكن ألحد استبدال روسيا في هذا الصدد«.
وأضاف الوزير: »لسوء الحظ ليس لدينا )قطر( حتى 
المسال  الطبيعي  الغاز  من  الكميات  هذه  مثل  اآلن 
التي توجد في العقود طويلة األجل، وبالتالي فإن ذلك 

مستحيل«.
وقبل ذلك أشار الوزير القطري إلى أن الدول المنتجة 
للغاز ال توافق على فرض عقوبات اقتصادية على أي 
من الدول األعضاء بالمنتدى خارج إطار األمم المتحدة.

للطاقة،  األوروبية  المفوضة  أكدت  سابق  وقت  وفي 
على  االعتماد  عدم  ضرورة  على  سيمسون،  كادري 
األوروبي.  االتحاد  دول  إلى  األجنبية  الطاقة  إمدادات 
وأوضحت أن المفوضية األوروبية تدرس سيناريوهات 
بتقييد  روسيا  قيام  حالة  في  الغاز  إلمدادات  مختلفة 

صادراتها جزئيا أو كليا إلى أوروبا.
الرئيس  فيه  أكد  وقت  في  األوروبية  المخاوف  وتأتي 
مواصلة  تعتزم  روسيا  أن  بوتين  فالديمير  الروسي 
الغاز  ذلك  في  بما  الغاز،  من  المستمرة  اإلمدادات 

الطبيعي المسال، لألسواق العالمية.
كذلك أشار الرئيس الروسي إلى أن التوسع في استخدام 
الصديقة  الوقود  أنواع  أكثر  من  كواحد  الطبيعي  الغاز 

للبيئة أصبح شائعا للغاية خالل فترة تطور الطاقة.
الدول  لمنتدى  السادسة  القمة  الدوحة  في  اليوم  وعقدت 
»الغاز  شعار  تحت  الحدث  وانعقد  للغاز،  المصدرة 

الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة«.
ق ـ إ

وزير الطاقة القطري:

إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا ال يمكن اآلن تعويضه من أي دولة

 ناشد رجل األعمال المصري، نجيب ساويرس، وزير التموين المصري بشراء كميات من القمح 
وتخزيناه في ظل األزمة األوكرانية.

نسرع  .. الزم  التموين  لوزير  تويتر: »نصيحة  موقع  الرسمية على  وقال ساويرس عبر صفحته 
بشراء و تخزين القمح قبل حرب أوكرانيا وروسيا ! هم بينتجون %30 من إنتاج القمح في العالم 

ولو قامت حرب ستحدث هناك ندرة واألسعار ستلتهب«، حسب قوله.
وتعتبر مصر ولبنان وليبيا من أكثر الدول العربية التي تعتمد على القمح من روسيا وأوكرانيا، في 

حين تحتل مصر المركز األول من حيث استيراد القمح في العالم.
وتحتل روسيا المركز األول على صعيد تصدير القمح إلى مصر وتأتي أوكرانيا في المركز الثاني.
ق ـ إ

نجيب ساويرس يناشد الحكومة المرصية برشاء كميات
من القمح وتخزينه..؟



   

n أفــاد أمس ، منســق المكتب 
المحلي للنقابة الوطنية لممارسي 
الصحة الجوارية لحامة بوزيان 
أنــه تــم تعليــق اإلضــراب بعد 
تدخــل مديــر الصحــة وتوقيف 
المديــر وتعيين المديــر الفرعي 
للمالية والوســائل السيد زواوي 
مديــرا بالنيابة إلــى غاية تعيين 

مدير جديد .
 وشــن، أول أمــس ، المكتــب 
المحلي للنقابة الوطنية لممارسي 
الصحــة الجوارية حامة بوزيان  
اإلضــراب لليــوم الثانــي بعــد 
سلســلة مــن اإلجتماعــات بيــن 
مدير المؤسســة و مدير الصحة 
و السكان لوالية قســنطينة بغية 
االستجابة النشغاالت الممارسين 
،التي تــم تبنيها خــال الجمعية 
العامــة المنعقــدة في 10 مارس 
2021 بديــدوش مراد  ،اين تم 
طرح مشــاكل عديدة تتخبط فيها 
المؤسسة التي تضم اربع بلديات 
و هي حامــة بوزيــان ،ديدوش 
مــراد، بوجريــو، و ابــن زياد، 

وهذا لمدة تزيد عن ثاث سنوات 
نذكر  أهمهــا :نقص االمكانيات 
و المعــدات ووســائل العمــل ما 
يخلــق ضغطا على الممارســين 
من طــرف المرضــى من جهة 
و آداء الواجــب المهني من جهة 
الــى ارتفاع  أخــرى ،باالضافة 
وتيــرة االعتــداءات اللفظيــة و 
الجســدية علــى الممارســين في 
نقــاط المناوبــة ،و قد تم احصاء 
اربع اعتداءات في شهر ديسمبر 
بالســاح  احداهــا  المنصــرم 
االبيض، عدم تسديد المستحقات 
من  ترقية في الدرجات والرتب 
منــذ 2019 و المناوبات الزيد 
من 17 شــهرا وتذبــذب الراتب 
الشــهري،عدم تحمــل لكل جهة 
الائمــة  والقــاء  لمســؤولياتها 
علــى عاتــق الطبيــب  مما أدى 
لضغط نفســي و معنوي رهيب 
علــى األطباء و تعطــل مصالح 
المرضى، حيــث أصبح الذهاب 
الــى العمل  بمثابة كابوس مفزع 

يؤرق الممارسين.
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بعد تنحية المدير ..موظفو الصحة 

الجوارية لحامة بوزيان بقسنطينة 

يعلقون إرضابهم 

متفرقات 

األربعاء 23 فيفري  2022 م
الموافق لـ 22 رجب 1443 هـ

بعدم رفع التجميد عن مستشفى أم الطوب

مطالب برفع  التجميد عن مشروع مستشفى عين قشرة بسكيكدة 

n جــددت، أمس،أســرة المجتمع 
قشــرة  عيــن  بلديــة  فــي  المدنــي 
غربــي ســكيكدة، مطالبهــا لوزيــر 
الصحــة و والي الواليــة، بضرورة 
التدخــل العاجل، قصــد رفع التجميد 
»المؤقتة« عن مشــروع من إنجاز 
مستشــفى محلي ب60 سرير،حيث 
كانــت مديريــة الصحة قــد حصلت 
على الموافقة على إنجازه مند أربع 
ســنوات، غيــر أن المشــروع ظــل 
متوقفا ألســباب ال تزال مجهولة في 
الوقت الدي تم فيه رفع التجميد عن 
مشروع مستشفى الجارة أم الطوب 
وهــو مــا زاد مــن قمــة الغضب و 
اعتبره المحتجون إقصاء و تهميش 

لمنطقتهم.

  هــذا »التجميــد«، دفــع بجمعيات 
المجتمــع المدني لدائرة عين قشــرة  
إلــى التنديد به ،والــذي كان مبرمجا 
علــى مســتوى مركــز بلديــة عيــن 
قشــرة، حيــث كان وزيــر الصحــة 
األســبق قد أعلنه عنــه عقب زيارته 
التفقديــة للوالية نهاية ســنة 2014 
، و هــو المشــروع »الحلــم« الدي 
يأمل الجميع في تجســيده، قصد ســد 
نقص التغطية الصحية على مستوى 
إقليــم بلديات الولجة بوالبلوط و عين 
قشــرة و حتى بين الويــدان و وادي 
الزهور و هي البلديات الحدودية مع 
واليــة جيجل التي ال تزال تعاني مع 
قلــة التكفــل الصحــي و التغطية فا 
تزال تلك البلديات با مستشــفى حي 
يجبرون على التنقل الى مستشــفيات 
القــل و تمالــوس و حتــى الميلية في 

والية جيجل.
و فــي هذا الخصوص، كشــف مدير 
الصحة و الســكان لوالية ســكيكدة، 

فــي اتصال مــع »عيــن الجزائر«، 
بأن المشروع أسند فعا المقاولة هي 
األن قيد العمل ،وهناك بعض األمور 
التقنيــة قيــد اإلنجــاز ال غيــر، كما 
وعد ســكان دائرة عين قشــرة، بأن 
المشــروع »الحلم« الدي »ســعى« 
هو شــخصيا من أجل الحصول على 
موافقــة الوزارة عليه ســوف ينطلق 

فعليــا و بوتيرة ســريعا يشــرف هو 
شــخصيا على متابعته بالتنســيق مع 
باقي المصالــح المكلف،،كما أكد أن 
المشروع أمواله موجودة و شخصيا 
يتابع مثــل هده المشــاريع القطاعية 
الهامــة التي لن يمســها »التقشــف« 
ألنه ال مكان لكلمة التقشف في صحة 

المواطن.

يف أول اجتماع للمجلس التنفيذي الموسع مع المجالس المنتخبة  

وايل قسنطينة يعرتف بوجود بريوقراطية وحالة
من الفوىض وغياب النظافة 

ــي  ــرأس ، أول أمــس ، وال n ت
أول  جــاري  مســعود  قســنطينة 
أمس اجتمــاع المجلس التنفيذي 
مــع  العــام  هــذا  االول  الموســع 
المنتخبــة  يــة  المحل ــس  المجال
بلديــة ،وذلك  حديثــا الوالئيــة وال
لعــرض كل مــا يخــص مختلــف 
بالتنميــة  المتعلقــة  الشــؤون 
بلديــات  كامــل  عبــر  يــة  المحل
يتعلــق  مــا  كل  و  الواليــة،  
ــي تخــص بعض  بالنشــاطات الت

القطاعات التنفيذية.
وحضــر االجتماع كل مــن األمين 
مــدراء  قســنطينة،  لواليــة  العــام 
تنفيذيــة، رئيس المجلس  الهيئــة ال
الشــعبي الوالئي،  رؤساء الدوائر،  
بلدية. رؤساء المجالس الشعبية ال

و استهل الوالي االجتماع  بعرض 
جدول األعمال المتمثل أساســا في 
فائدة  لبرامج المســجلة ل التطــرق ل
القطاعــات والوالية من أجل بعثها 
من جديد، ,ابرزها ملف االستثمار 
،والتحضير  المستثمرين  ومرافقة 
لشــهر رمضــان و  محاربة كوفيد 
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ــي في كلمتــه على  وقــد أكــد الوال
المواطــن  مــع  العاقــة  دور 
واالســتعانة  المدنــي  والمجتمــع 
تقديم العون  باللجان االستشارية ل
ــح  ــح العــام وصال لخدمــة الصال
بلدية وســعي  الواليــة، وكذا  دور ال
ــم لتمديــد صاحيات  ــة الدائ الدول
بلديــة التي  ــس الشــعبية ال المجال
اعطيــت صاحيات أكثر وأوســع 
لتصب مســاعيهم بكل مســؤولية 
تنميــة والتكفــل بجميــع  لدعــم ال

االنشغاالت.

ــى  عل كلمتــه  فــي  تطــرق  كمــا 
التعليمات الخاصة من الســلطات 
المســيرين  لحمايــة  العموميــة 
العمومييــن ورفــع المعيقات التي 
كانت تقــف وتحد من آداء مهامهم 
،وكذلك رفع التجريم عن التسيير، 
كمــا وانــه التــزال هنــاك مماطلة 
وممارســة البيروقراطيــة الذي أثر 
ســلبا على التنمية المحلية ،وأدى 
إلى تعطيل تنفيذ البرامج المحلية 
وتوقفهــا، وكــذا عدم تفعيــل دور 
بلدية وعدم  اللجان المنشــأة فــي ال
متابعــة الشــباك الوحيــد ووجــود 

ملفات عديدة تنتظر المعالجة .
و تطــرق ايضــا لملــف النظافــة 
نفايات وانتشــار القمامة  وتراكم ال
فــي  الترييــف  مظاهــر  ووجــود 
المدينــة، وغياب الرقابة وانتشــار 

الفوضى.
الشــروط  توفيــر  عــدم  كذلــك  و 
لضمــان ظروف حســن التمدرس 
للتاميذ اذا وجــب رفع االمكانات 
الخاصة بالتكفل بالنقل،  التدفئة،  

التغذية....الخ.
ــي أوامــر  كمــا وجــه الســيد الوال
تام من  صارمة تقضــي بااللتزام ال
لقوانيــن و بكل  قبــل المســؤولين ل

المهام المنوطة بهم.
مســؤول  كل  تــزام  ال وجــب  اذ   
بممارســة مهامه واال يكون ســبب 
تنميــة واال  يــة ال ــة عمل فــي عرقل

قانونية.  سيتعرض للمساءلة ال
وقد اســتمع الحضــور الى عرض 
تقنين والشــؤون  كل مــن مديــر ال
يــة  العامــة ومديــر  االدارة المحل
وكذلــك مديــرة البرمجــة ومتابعة 
الميزانيــة ومديــر التجــارة ومدير 

الصناعة.

تقريرأسود عن الفساد يف عدد 
من البلديات عىل طاولة التحقيق

 يف سكيكدة
n كشــف، أمــس، مصــدر 
الجزائــر،أن  لعيــن  مطلعــة 
الجهات القضائية في ســكيكدة، 
تلقــت العديــد مــن الباغات و 
الملفــات التي »تفضح« ملفات 
الفســاد فــي أكثــر مــن بلديــة 
فــي الواليــة، و خاصــة تلــك 
البلديات التي شهدت العديد من 
التنمية  االحتجاجات على واقع 
مــن  بالرغــم  بهــا،  المشــلول 
األموال الطائلــة التي صرفتها 
تلك البلديات، وصفت بالخيالية 
منــد ســنوات، دون أن يلمــس 
المواطــن أي تقــدم لرفع الغبن 

عليه .
وأضــاف مصدرنــا، أن النيابة 

العامة فــي ســكيكدة تتابع تلك 
الملفات وتعمــل على تصنيفها 
و دراستها حال بحالة، وتحويل 
الضبطيــة  علــى  منهــا  عــدد 
القضائيــة، قصد الشــروع في 
المنتخبيــن  مــن  ســماع عــدد 
والمســئولين، خاصــة و ورود 
ملفات بكل تفاصيلها و الوثائق  
في اتهامات الموجهة لعديد من 
»األميار« والمسئولين بشبهات 
تتعلق غالبيتها، بإساءة استغال 
الوظيفة، تبديد المال العام، منح 
الغير من امتيازات غير مبررة 
في مجــال العقــود و الصفقات 

التزوير و إستعمال المزور.  
                      نورالدين. ب

سكيكدة : نورالدين.ب

قسنطينة : مريم بن جامع

بعد رفض مديرة ثانوية عبد الحفيظ بو الصوف  بميلة تجديد  الفرع 

نقابة االسالك المشرتكة للعمال المهنيني تطالب بتدخل مدير الرتبية
االســاك  نقابــة  بــت  طال  n
المشتركة للعمال المهنيين بقطاع 
ــة بتدخــل عاجل  ل ع التربيــة بمي
لمدير التربيــة للوالية لوضع حد 
لرفــض مديرة ثانوية عبد الحفيظ 
بو الصوف الترخيص لها بتجديد 
نقابــي للمؤسســة، رغم  الفــرع ال
قانونية  اســتيفاء كل اإلجراءات ال
فــي هــد الشــأن حســب القوانين 

المعمول بها.
مــن  نقابــة  ال رئيــس  قــال  و   
خــال بيــان تلقت أمــس  »عين 
الجزائــر« نســخة منــه أن مديرة 
ثانويــة تحججت برفض العمال  ال
نقابة  الكتابــي االنخراط في هذه ال
،ورفضهم  لهــا ،وهو االمر الذي 

نفاه رئيسها الذي طالب 
مــن  ــا  كتابي بالرفــض 
ثانوية  ال مديــرة  طــرف 
االخيــرة  هــده  أن  ،إال 
رفضت  توضيح األمور 
و اكتفــت بعرض األمر 
التربيــة  مديــر  ــي  عل

للوالية.
بيــان  ال طالــب  و   
لمدير  العاجل  بالتدخل 
التربية و الوالي لوضع 
حــد لهــده الممارســات 
التي تضيق على العمل 
نقابي ،و تحرم العمال  ال

من حقوقهم.
           محمد بوسبتة 
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األمــن  عناصــر  تمكنــت     n
الحضري الخامــس من معالجة 
قضية تتعلــق بـــمحاولة انتهاك 
حرمــة منــزل متبــوع بالتهديد 
بواسطة أسلحة بيضاء يتمثل في 
سيف وتحريض حيوان مفترس 
والتحطيم العمدي لملك الغير.  

تعــود وقائــع القضية إلــى تقدم 
الضحيــة إلــى مصالــح األمــن 
الحضــري الخامــس بخصوص 
ترســيمه لشــكوى حول تعرض 
بــاب مســكنه العائلــي للتحطيم 
ومحاولــة انتهــاك منزلــه مــع 
التهديد بواسطة أسلحة بيضاء و 
تحريض حيــوان مفترس )كلب 
مــن نــوع بيتبول(، مــن طرف 
اربعة أشخاص تترواح أعمارهم 

ســنة.على   28 و   19 بيــن 
إثــر ذلك تــم تكثيــف التحريات 
الشرطية التي مكنت من توقيف 
ثالثـ03ـــة أشخاص مشتبه فيهم 
فــي قضية الحــال، ليتــم انجاز 
ملــف قضائــي ضدهــم بعنوان 
»  محاولــة انتهاك حرمة منزل 
متبوع بالتهديد بواســطة أسلحة 
بيضــاء – ســيف- و تحريــض 
حيــوان مفترس – كلب من نوع 
بيتبــول – و التحطيــم العمــدي 
لملــك الغيــر ، فــي حيــن بقــي 
المشتبه فيه الرابع في حالة فرار 
.  ليتــم تقديــم أطــراف القضية 
أمام النيابــة المحلية التي أمرت 

بإيداعهم المؤسسة العقابية.
                   مبروك بن الطيب

توقيف منتهك حرمة بيت و التهديد 
بسالح ابيض و كلب بتبول

 بربج بوعريريج

متفرقات 
»أميار« مشتبه بهم في الفساد                    

تحقيقات في تسيير بلديات سكيكدة  قد يطيح برؤوس كثيرة   

n  علمــت، عيــن الجزائــر، مــن 
مصادرهــا المطلعــة، بــأن مصالــح 
الضبطيــة القضائيــة فــي ســكيكدة، 
باشــرت تحقيقات معمقة في تســيير 
مــن  بأمــر  البلديــات  مــن  المئــات 
السلطات العليا في البالد.   التحقيقات 
جــاءت علي خلفيــة التقارير الكارثية 
التي تلقتها وزارة الداخلية والجماعات 
المحلية حول تســيير أغلب البلديات، 
وهذا ما أطاح »مؤخرا » بالعديد من 
ورؤســاء البلديات عبر الوطن و زج 

بهم في الحبس.
بــأن  المصــادر،  ذات  وأشــارت 
التحقيقات ستشمل الصفقات العمومية 
وأشــغال الصيانــة والتجهيــز بعد ما 
تبين أن 90 بالمئة من الصفقات غير 
مطابقة وأخرى مشــبوهة، ناهيك عن 

وجود تجاوزات في إختيار المقاوالت 
،ومن جانب أخر التحقيق في مشاريع 
أخــرى موجــودة علــى الــورق فقط 
،وكــذا تزويــر الفواتيــر مــن ناحيــة 
بالمؤسســات  الخاصــة  التجهيــزات 
التربويــة والبلدية والمنجــزة من قبل 
المفتشين الوالئيين ،وكذا شبهة تزوير 
الفواتيــر من قبل مســؤولين بمختلف 
البلديات،والتــي تتمثل فــي تجاوزات 
بما يخص نفقات التسيير وفي مقدمتها 
استهالك وقود الســيارات وتجهيزات 
المكاتب وتجــاوزات أخرى في كيفية 
التصــرف في عقــارات الدولة ونهب 
العقار الفالحي والسياحي ،والعقارات 
الموجهــة لالســتثمار فــي المناطــق 
الصناعية، باإلضافة إلى كيفية التعامل 
مع ملفات الســكن، وهذا الجانب الذي 
تعاني منه والية ســكيكدة بضبط على 

غرار جل الملفات األخرى.

سكيكدة : نورالدين .ب

تحسبا لصائفة 2022 

وضع حزي الخدمة لثماين مشاريع استثمارية يف مجال 
الطاقة بربج بوعريريج 

n سطرت امتياز توزيع الكهرباء 
و الغــاز لواليــة بــرج بوعريريج 
عــدة مشــاريع اســتثمارية مــن 
شــأنها تحســين وتدعيــم التزود 
بالطاقة الكهربائية على مستوى 

ـ 34 بلدية . الوالية  وتغطية ال

العملية تندرج فــي إطار البرنامج 
الخاص بالمديرية، و هذا تحضيرا 
لصائفــة 2022 ،حيــث تم برمجة 
وضــع حيز الخدمــة ثمانية مراكز 
جديــدة لتحويــل الكهرباء لضمان 
جــودة واســتمرارية التمويــن، في 
إطــار تحســين الخدمــة الموجهة 
تيار  للزبائن وضمان استمرارية ال
للصائفــة  وتحضيــرا  الكهربائــي 

ــى هذه المادة  أيــن يكثر الطلب عل
الحيوية.

الطلــب  مواجهــة  وبهــدف   
ــى الطاقــة  الكبيــر والمتزايــد عل
فتــرة  خــالل  الكهربائية،الســيما 
ــم خالل ســنة  فصــل الصيــف، ت
ـ 12  2021 وضــع حيــز الخدمة ل
الكهرباء؛  مركز جديــدة لتحويــل 
بغــرف  مجهــزة  محــوالت  عشــر 

ومحولين هوائيين، مع إعادة تهيئة 
وتجديــد 56.58 كلم من الشــبكة 
الكهربائية الهوائية واالرضية منها 
23.11 كلم من الشــبكة متوســطة 
التوتــر و33.43 كلم من الشــبكة 
منخفضة التوتر، بغالف مالي قدر 
ــحوالي 15 مليار سنتيم. كما تم  ـ ب
تسطير برنامج أخر تحسبا لموسم 
االصطياف المقبــل 2022، إذ تم 
انجــاز ووضــع حيز الخدمة ســتة 
مراكــز جديــدة لتحويــل الكهرباء 
من أصــل ثمانية مراكــز مبرمجة 
إنجازها في السنة الجارية؛ خمسة 
محــوالت مجهــزة بغــرف وثالثــة 
محــوالت هوائيــة، وذلــك بكل من 
بلدية بــرج بوعريريج، برج غدير، 
خليل، تســرة والمهير، مع توســيع 
ــم من الشــبكة  وتقويــة 15.55 كل
الكهربائيــة الهوائية واالرضية في 
انتظــار اســتكمال كافــة البرنامج 
يلة المقبلة،  قل المسطر في األيام ال
والذي خصص له غالف مالي قدر 
يــار ســنتيم.وهذا  ــحوالي 17 مل ـ ب
لمواجهة كافة أشــكال التذبذب في 
بية  التموين بالطاقة الكهربائية وتل
الطلب المتزايد السيما مع التوسع 
العمراني المتســارع وكــذا مناطق 

النشاط عبر كافة بلديات الوالية.

n   تدخلــت الوحــدة الرئيســية 
للحماية المدنية الشــهيد حشاني 
دوح بتبســة فــي ســاعة مبكرة 
من فجر يوم أمس  ألجل حادث 
تمثــل الحادث في تســرب غاز 
المدينــة متبــوع بانفجــار داخل 
مطبخ بشقة بعمارة بحي سكنات 
الــدكان بتبســة، أســفر الحادث 

عن إصابة شــخص )فــي حالة 
صدمة( والبالغ من العمر حوالي 
56 سنة تم إسعافه وتحويله إلى 
اســتعجاالت الدكتــور يوســف 
بوطرفــة بالجرف بتبســة، كما 
تســجيل  الحــادث عــن  أســفر 
خســائر مادية بجــدران وأثاث 

الشقة.  

ترسب الغاز بعمارة بالحي السكني الجديد 

الدكان ..انفجار شقة دون ارضار برشية بتبسة    

برج بوعريريج : مبروك بن الطيب

n  فــي ســياق آخــر تمكنــت فــرق 
التدخــل بالوحــدة الرئيســية للحمايــة 
المدنية الشــهيد حشــاني دوح بتبســة 
ألجــل انقــاذ عائلة اثر تســرب الغاز 
من انقاذ عائلــة مصابة ببداية اختناق 
بغاز أحادي اكسيد الكربون  المنبعث 
مــن مدفــأة بمنزلهــم العائلــي بشــقة 
بعمــارة بحي فاطمة الزهراء بتبســة، 
أفــراد العائلــة  ثالثة أفــراد اعمارهم 
03 ســنوات و 22 ســنة و 36 سنة 
وجــدوا في حالــة دوار وغثيــان ،تم 
تقديم االســعافات األوليــة وتزويدهم 
باألكســجين مــن طــرف مصالحنــا 
وتحويلهم الى مصلحة االســتعجاالت 

الطبيــة والجراحيــة الدكتور يوســف 
بوطرفة بالجرف بتبســة، كما تمكنت  
ذات المصالــح بعــد تدخلهــا من انقاذ  
وتحويــل عائلــة تتكون مــن 4 افراد 
اعمارهم بين 20/53 سنة وجدوا في 
حالــة دوار وغثيان جراء استنشــاقهم 
لغــاز أحــادي اكســيد المــاء بمــرش 
بمنزلهم العائلي بحي الروكاد بتبسة، 
تم تقديم اإلســعافات األوليــة الالزمة 
لهــم من طــرف مصالحنــا وتحويلهم 
الــى مصلحــة االســتعجاالت الطبية 
والجراحيــة الدكتور يوســف بوطرفة 

بالجرف بتبسة.
                           هواري غريب

..وانقاذ عائلتني من خطر الموت بتبسة  

توقيف 3 مروجني وحجز كمية من المؤثرات العقلية بمدينة سطيف 

n تمكنــت مصالح أمن والية 
سطيف،أمس، من شل نشاط 
أحد أخطــر المجرمين  الذين 
يحترفــون ترويــج المؤثرات 
العقلية بمدينة ســطيف، مع 
ـ   حجــز كمية منهــا ناهزت ال
200 قرص ومبلغ مالي  قدره 
10 ماليين ســنتيم يعتبر من 
عائدات ترويج هذه السموم.

يــة أطرهــا أفــراد األمن  العمل
الحضري الســادس ، وجاءت 
معلومــات  اســتغالل  إثــر 
فــي  شــخص  ــورط  بت تفيــد 
وســط  المهلوســات  ترويــج 
مســتغال  المدينــة،  شــباب 
دراجــة نارية لتمويه نشــاطه 

وتسهيل التملص، ليتم إطالق 
تحريــات أثمرت بعــد تحديد 
هوية ومكان نشاطه، بتوقيفه 
على متــن دراجته النارية في 
حالة تلبس، بحيازة ما يقارب 
ـــ 200 قرص من المؤثرات  ال

العقلية.
 كما تمكنت مصالح أمن والية 
ســطيف ،ايضا،من شل نشاط 
شــخصين خطيرين يحترفان 
وســط  المهلوســات  ترويــج 
المدينــة ســطيف، مــع حجز 
ـ   ـ ـ كمية هامــة منها قــدرت ب
323 قــرص و04 قــارورات 
سائل مخدر، مع حجز خمسة 

أسلحة بيضاء محظورة.
مــن  أطــرت  تــي  ال يــة  العمل
قبــل أفــراد األمــن الحضري 

الثاني، جاءت عقب استغالل 
معلومــات تفيد بتورط شــاب 
رفقة إمرأة في عمليات ترويج 
العقلية  والمؤثرات  للمخدرات 
بأحد األحياء الشعبية الكائنة 
يتم  وســط المدينة ســطيف، ل
وتحريــات  أبحــاث  إطــالق 
انطلقت من معطيات بسيطة 
كانــت قــد وردت على شــكل 
ــم األخضــر   بــالغ عبــر الرق
بتحديــد  ،لتســمح   1548
هويــة المشــتبه فيهما اللذين 
ــة  ل بأنهمــا مــن عائ اتضــح 
واحــدة ،مــع توقيفهما وحجز 
يــة كانــت بحــوزة  كميــة أول
يتم تفتيش مسكنيهما  المرأة، ل
إذن  ــى  عل الحصــول  عقــب 
نيابــة ،وحجــز  كمية  مــن ال

إضافية من المهلوســات التي 
بلغــت فــي اإلجمــال  323 
قرصا مهلوس، 04 قارورات 
من ســائل مؤثــر عقلي ، إلى 
جانب خمسة أســلحة بيضاء 
محظــورة ومبلغ مالي هو من 

عائدات عمليات الترويج.
اإلجــراءات  إســتكمال  بعــد   
قانونيــة الالزمــة، أنجــزت  ال
ملفين  القضائيــة  الضبطيــة 
جزائييــن ضد المشــتبه فيهم  
عن حيازة المؤثــرات العقلية 
بطريقة غير مشروعة لغرض 
بيــع وحيازة أســلحة بيضاء  ال
مقتضــى  أي  دون  محظــورة 
شرعي، أحيلوا بموجبهما أمام 
الجهــة القضائيــة المختصة 

للبت فيهما.

سطيف:نورالدين بوطغان
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قدميه  على  يقف  والعالم  أسابيع  منذ 
روسية  لحرب  الصفر  ساعة  بانتظار 
أوكرانية أو لتهدئة تُسكت طبول الهيجاء 

على الحدود.
تقديرات  أشعلت  النقيضين  بين  وما 
ومعطيات الغرب بشأن »هجوم روسي 
يترقب  وأبقته  العالم  فضول  وشيك« 
موسكو  نفي  رغم  الحاسمة،  اللحظة 

مرارا وتكرارا لهذه المعلومات.
غّذتها حشود عسكرية  غربية  تقديرات 
جندي  ألف  الـ100  تجاوزت  روسية 
فشل  وسط  أوكرانيا،  مع  الحدود  قرب 
الجهود الدبلوماسية في نزع أية تنازالت 

كبيرة.
بْيد أن النفي الروسي أثار شهية الكثير 
من المراقبين والمتابعين لألزمة العابرة 
للحدود، ممن رأوا أن هناك عدة أسباب 
شن  من  بوتين  فالديمير  الرئيس  تمنع 
أسباب  خمسة  أوكرانيا.  ضد  حرب 
عّدها فرانك غاردنر، مراسل »بي بي 
سي« األمني، في تقرير ، أولها دموية 
الحرب، وثانيها الكلفة السياسة الباهظة، 
ورابعها  الغربية،  العقوبات  وثالثها 
وجود رفض شعبي، وخامسها أن بوتين 

أظهر للغرب ما يريده.
دموية الحرب

ال  أوكرانيا  على  عدديا  روسيا  تفوق 
يعني أنه لن تكون هناك خسائر فادحة 
تقاوم،  سوف  فأوكرانيا  الجانبين،  لدى 

على األقل في البداية، بحسب التقرير.
وإذا شنت روسيا هجوما واسع النطاق، 

في  الرئيسية  المدن  على  واستولت 
فقد   ، بالقوة  وأوديسا  وخاركيف  كييف 
ومكلف  طويل  قتال  على  ذلك  ينطوي 
في الشوارع حيث سيكون األوكرانيون 

على أرضهم يدافعون عنها.
الرفض الشعبي

أظهر استطالع حديث لشباب روس أن 
األغلبية كانت تعارض شن حرب ضد 
موت  احتمال  السوفياتي، وسط  جارهم 
واألوكرانيين  الروس  من  كبيرة  أعداد 

في حرب اختارها بوتين.
في  ديارهم  إلى  الروس  عودة  أن  كما 
توابيت لن يكون في صالح بوتين وربما 

ينعكس عليه سلبا داخل البالد.
العقوبات الغربية

التهديد  تأثير  مدى  سيعتمد 
الغربية، في جميع  بالعقوبات 
االحتماالت، على مدى عمق 

دخول روسيا إلى أوكرانيا.
القادة  يتحدث  ما  وبقدر 
حلف  إجماع  عن  الغربيون 
 ، )الناتو(  األطلسي  شمال 
ألمانيا  أن  هي  الحقيقة  فإن 
المثال،  ، على سبيل  والمجر 
كبير  حد  إلى  تعتمدان  اللتين 
ليستا   ، الروسي  الغاز  على 
متشددتين مثل بريطانيا، وهي 

ليست كذلك.
تضر  ستظل  العقوبات  لكن 
خاصة  الروسي،  باالقتصاد 
النظام  خارج  تجميده  تم  إذا 

المصرفي السريع كما يدعو البعض.
كلفة سياسية باهظة

القرم  جزيرة  شبه  روسيا  عندما غزت 
وضمتها في عام 2014 ، أصبحت من 
وهو  لسنوات،  دوليا  عليهم  المغضوب 
األمر نفسه الذي يرجح التقرير حدوثه 

هذه المرة، ولكن أسوأ من ذلك.
الغرب  باهتمام  اآلن  موسكو  حظيت 
المتعلقة  بالمطالب  األمر  يتعلق  عندما 
في  الباردة  الحرب  بعد  األمني  بالنظام 
أوروبا، وضمان عدم توسع الناتو شرقا 

باتجاه حدود روسيا.
انضمام  على  األمر  يقتصر  لم 
)جميع  الثالث  البلطيق  جمهوريات 

السوفياتية  االشتراكية  الجمهوريات 
حلف  من  أخرى  ودول  بولندا  السابقة( 
احتمال  لكن   ، الناتو  إلى  سابقا  وارسو 
الشيء  بفعل  المجاورة  أوكرانيا  قيام 
نفسه أصبح أكثر من أن تتحمله موسكو.
تلبية  يتم  لم  هذا،  يومنا  وحتى  لكن 
من  لموسكو  األساسيين  المطلبين 
السماح  بعدم  الوعد  وهما  الغرب، 
الناتو،  إلى  باالنضمام  أبدا  ألوكرانيا 
جميع  يسحب  الغربي  التحالف  وأن 
بعد  إليه  انضمت  التي  الدول  قواته من 
الحرب  سيف  يبقى  فهل   ،1997 عام 

مسلطا على رقبة كييف؟
ق ـ د

خمسة أسباب قد تمنع بوتني من شن حرب
على أوكرانيا

الحرب  انتهاء  منذ  الحروب  عشرات  العالم  شهد 
ستكون  أوكرانيا  روسيا  أزمة  لكن  الثانية،  العالمية 
مؤشرا على دخول العالم حقبة جديدة تنذر بالخطر.

وعددت صحيفة »نيويورك تايمز« األمريكية أسباب 
ألوكرانيا  الروسي  الغزو  بأن  الحرب  هذه  اختالف 
سيكون من جانب أحد أكبر الجيوش في العالم لدولة 
اإلقليمية،  الهيمنة  توسيع  هو  واضح  بهدف  مجاورة، 

إما من خالل الضم أو إنشاء حكومة »دمية«.
الصراعات  من  قليال  عددا  أن  إلى  الصحيفة  وتشير 
الثانية  العالمية  الحرب  منذ  العالم  شهدها  التي 
أبرزها  يكون  ربما  الوصف،  هذا  تالئم  أن  يمكن 
السبعينيات،  في  ألفغانستان  السوفيتي  االتحاد  غزو 
في  والمجر  الستينيات  في  وتشيكوسلوفاكيا 
جزيرة  لشبه  بوتين  فالديمير  وضم   - الخمسينيات 
القرم عام 2014. إضافة إلى غزو الواليات المتحدة 
المخابرات  وكالة  واستخدام  الثمانينيات  في  بنما 

في  منتخبة في غواتيماال  بحكومة  المركزية لإلطاحة 
الخمسينيات.

لكن الفارق بين غزو أوكرانيا والحروب السابقة هو 
أن أقوى دول العالم لم تستعمل القوة لتوسيع حدودها 
تلك  سعت  فقد  منطقتها.  في  عميلة  دول  إنشاء  أو 
الدول في السابق استبدال الغزو بااللتزام بالمعاهدات 

األربعينيات. في  الموضوعة  الدولية  والقواعد 
الروسي  الغزو  أن  تايمز«  »نيويورك  وترى 
يشهدها  لم  التي  الحرب  من  نوعا  يشكل  ألوكرانيا 
العالم خالل الثمانين عاًما الماضية والذي كان شائًعا 
هيمنتها  بتوسيع  قوية  دولة  قيام  وهو  السابق.  في 
ما  وهو  جارتها.  على  السيطرة  خالل  من  اإلقليمية 

تايوان. الكثيرين في  يثير المخاوف لدى 
الديمقراطية تراجع 

تدهور  من  سنوات  عدة  منذ  السياسة  علماء  يحذر 
وصف  حيث  العالم  أنحاء  جميع  في  الديمقراطية 

االتجاه  هذا  ستانفورد  جامعة  من  دياموند«  »الري 
للديمقراطية«. »انحسار  بأنه 

وتقول منظمة »فريدوم هاوس«، التي تتابع الحريات 
في كل دول العالم، إن الحرية السياسية العالمية تشهد 

تراجعا منذ عام 2006.
وخلص تقرير المنظمة العام الماضي إلى أن »الدول 
فاق  السياسية  الحرية  في مؤشر  تدهوًرا  التي شهدت 
مسجل  هامش  بأكبر  تحسًنا  شهدت  التي  الدول  عدد 

منذ بدء االتجاه السلبي«.
أوكرانيا  على  روسيا  استيالء  فإن  خبراء  ووفق 
بصورة  الديمقراطية  انحسار  في  يسهم  أن  شأنه  من 
دولة  على  المطلق  الحكم  استيالء  وهي  جديدة: 

بالقوة. ديمقراطية 
ديمقراطية  دولة  أوكرانيا  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
مليون   40 من  أكثر  سكانها  عدد  يبلغ  كبير  حد  إلى 
فولوديمير  للغرب،  الموالي  رئيسها  فاز  نسمة، 
بالمائة   73 بنسبة   2019 انتخابات  في  زيلينسكي، 

من األصوات في الجولة األخيرة من االنتخابات.
الرأي  واستطالعات  االنتصار  هذا  أن  وأوضحت 
يريدون  األوكرانيين  معظم  أن  إلى  تشير  األخيرة 
العيش في بلد أشبه بدول أوروبا الغربية - والواليات 

المتحدة - أكثر مما يشبه روسيا.
المشكالت  بأن  بالقول  تقريرها  الصحيفة  واختتمت 
مستويات  لرفع  المساعي  من  الغرب  يواجهها  التي 
بين  الثقافية  والصراعات  سكانه،  من  كثير  معيشة 
وضعف  الريفية،  والمناطق  الحضرية  المناطق 
وكبار  بوتين  منحت  الرئيسية،  السياسية  األحزاب 
أن  معتقدين  بعدوانية،  للتصرف  الثقة  مساعديه 
أزمة  يواجه  المتحدة  الواليات  تقوده  الذي  »النظام 

عميقة«.
ومساء اإلثنين، أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
دونيتسك  جمهوريتي  باستقالل  رسميا  بالده  اعتراف 
معاهدتي  على  ووقع  أوكرانيا،  عن  ولوغانسك 
دونيتسك  رئيسي  مع  والمساعدة  والتعاون  الصداقة 

باسيتشنيك. ليونيد  ولوهانسك  بوشيلين،  دينيس 
ق ـ د

األزمة  في  التصعيد  لخفض  المكثفة  جهوده  ظل  في 
األوكرانية، من المتوقع أن يرجئ الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون مّرة جديدة إعالن ترشحه لالنتخابات الرئاسية قبل 
الرابع  في  الترشيحات  باب  إغالق  من  أسبوعين  من  أقل 

من مارس
هما  بشرطين  رسميا  ترشحه  إعالن  ربط  ماكرون  وكان 
تخطي »ذروة الوباء« وطي صفحة »وضع دولي محفوف 

بمخاطر كبرى«.
وباء  تفشي  في  انحسارا  تسجل  بدأت  فرنسا  كانت  وإن 
في  التصعيد  يكون  أن  يخشى  الغرب  فإن  كوفيد19-، 
المعارك منذ عدة أيام على خط الجبهة في شرق أوكرانيا 
االنفصالي بمثابة ذريعة تعتزم روسيا استخدامها لشن هجوم 
فيه  حشدت  وقت  في  للغرب،  المؤيدة  جارتها  على  كاسح 

موسكو 150 ألف جندي على حدود أوكرانيا.
الرئيس  مع  محادثات  األحد  مجددا  ماكرون  وأجرى 
الروسي فالديمير بوتين خالل مكالمة هاتفية، ومع الرئيس 
جو  األمريكي  والرئيس  زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني 
سبل  لمناقشة  شولتس،  أوالف  األلماني  والمستشار  بايدن 

تفادي اندالع حرب كبرى في أوروبا.
يثبت  أن  أنّه مصّر على  الفرنسي  الرئيس  أوساط  وأفادت 
تمّسكه بممارسة مهامه الرئاسية »حتى اللحظة األخيرة«، 
األسبوع  إلى  ترّشحه  إعالن  إرجاء  بالتالي  المتوّقع  ومن 

المقبل.
وعلّق  خصومه،  لدى  شديداً  استياء  الموقف  هذا  ويثير 
اليميني  الوطني«  بارديال رئيس حزب »التجمع  جوردان 
قائاًل  في«  تي  إم  إف  »بي  لشبكة  تصريح  في  المتطرف 
»أتوّقع من إيمانويل ماكرون أن يتوقف عن االختباء ويعلن 

ترشيحه«.
رغم ذلك، يبدو أن الرئيس يجني ثمار نشاطه على الساحة 
إيفوب  معهد  أجراه  للرأي  استطالع  أظهر  إذ  الدولية، 
ونشرت نتائجه األحد في صحيفة »جورنال دو ديمانش« 
أن %39 من الفرنسيين راضون عن أدائه، بزيادة نقطتين 

خالل شهر واحد.
وتشير كل استطالعات الرأي إلى أن الرئيس المنتهية واليته 
يتصّدر السباق بفارق كبير بحصوله على حوالى %25 من 
نوايا األصوات في الدورة األولى المقررة في 10 أفريل، 
مع توقع فوزه في الدورة الثانية المقررة في 24 أفريل أيّا 
كان خصمه. وتأتي  المرشحة للرئاسة للمرة الثالثة مارين 
لوبن في المرتبة الثانية، يليها في المرتبة الثالثة إريك زمور 

وفاليزي بيكريس بفارق ضئيل بينهما.
وحّدد المجلس الدستوري الجمعة 4 مارس آخر مهلة أمام 
الراغبين في خوض السباق الرئاسي لتقديم التواقيع الـ 500 

اإللزامية من مسؤولين منتخبين وإعالن ترشيحهم رسميا.
ق ـ د

عقوبات بريطانيا تستهدف 5 بنوك 
و3 أفراد من روسيا

جونسون،  بوريس  البريطاني،  الوزراء  رئيس  أعلن 
أفراد  و3  روسية  بنوك   5 على  عقوبات  فرض  الثالثاء، 
دونيتسك  بجمهوريتي  موسكو  اعتراف  بعد  روسيا  في 

ولوهانسك االنفصاليتين.
بريطانيا  تفرض  »اليوم،  البرلمان  أمام  جونسون  وقال 
عقوبات على البنوك الروسية الخمسة التالية: روسيا وآي. 
إس بنك وجنرال بنك وبرومسفياز بنك وبنك البحر األسود، 
ونفرض عقوبات على ثالثة من األفراد أصحاب الثروات 
الضخمة بينهم رجل األعمال الروسي جينادي تيمتشينكو«.
وأكد أن روسيا ال تواجه أي تهديد من أوكرانيا بل تخشى 
االنفتاح والديمقراطية، الفتا إلى أن »هذه أول شريحة مما 

نقدم على فعله«.
إلرسال  بالده  استعداد  البريطاني  الوزراء  رئيس  وأبدى 
مزيد من قواتنا للمساعدة في حماية الحلفاء إذا طلب الناتو.
ق ـ د

األزمة األوكرانية.. هل هي مؤشر 
على أن العالم في خطر..؟

الرئاسيات الفرسية:

ماكرون يرجئ ترشحه و برفع 
أسهمه بتحركاته األخرية عىل 

الساحة الدولية
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الثالثاء  يوم  )فاف(  القدم  لكرة  الجزائرية  االتحادية  أكدت 
»دعمها الثابت« للدولي الجزائري ومهاجم نادي بريست 
لهتافات عنصرية،  اثر تعرضه  الفرنسي، يوسف باليلي، 
خالل مباراة فريقه أمام مضيفه ملعب ريمس )1-1( التي 

االولى  الرابطة  من   25 الجولة  برسم  األحد،  يوم  جرت 
الفرنسية لكرة القدم.

فايسبوك  في  صفحتها  على  الفيدرالية  بيان  في  وجاء 
لالعب  الثابت  دعمه  يقدم  القدم  لكرة  الجزائري  »االتحاد 

عنصرية  لهتافات  تعرضه  بعد  باليلي،  يوسف  الخضر، 
ستاد  بفريق  بريست  ناديه  جمعت  التي  المباراة  خالل 

ريمس«.
الهمجي  التصرف  هذا  الفاف  »تدين  االتحادية  وأضافت 
مع  يتعارض  والذي  الجماهير  قبل  من  الصادر  المتخلف 

اللعب النظيف«.
 6 مدته  بعقد  مؤخرا  ببريست  التحق  الذي  باليلي،  وكان 
اشهر مع امكانية التمديد لعامين اضافيين، عرضة لعدد من 
الشتائم والهتافات العنصرية من طرف انصار نادي ريمس. 
من جهته، ندد نادي بريست »بشدة« بهذه التصرفات امس 
امس  الرسمي  موقعه  على  له  بيان  في  معتبرا،  االثنين، 

االثنين، ان هذه الهتافات »غير مبررة«.
وجاء في بيان النادي الفرنسي أن »بريست وريمس على 
علم بالمناصر الذي كتب تعليقات عنصرية على منصات 
التواصل االجتماعي، ضد الالعب يوسف باليلي. وبريست 
يضم صوته لنادي رامس منددا بشدة بهذه الهتافات التي تم 

التلفظ بها من بعد.
التصريحات غير مبررة تماما، والتي ال تليق ال في ملعب 

كرة القدم وال في اي مكان آخر«.
)صور،  دامغة  أدلة  توجد  لم  إذا  »وحتى  البيان  واختتم 
فيديو، شهادات عيان( لتأكيد ما حصل، فإن الناديين يعمالن 

معا لتحديد هوية المتهمين«.
وأج 

نب رحمة يحطم رقم 
قيايس يف عدد التغيريات 

يف الربيمرليغ

الجزائري  الوطني  المنتخب  العب  شارك 
ناديه  مباراة  في  كأساسي  رحمة  بن  سعيد 

ويست هام ضد نادي نيوكاسل يونايتد .
الجزائري  النجم  خروج  المباراة  وشهدت 
الثاني  المباراة  شوط  في  رحمة  بن  سعيد 
وهو األمر الذي لم يتقبله أين دخل في شجار 

مع مدربه مويس
استبدل  اساسية  مشاركة   20 اصل  من  و 

سعيد بن رحمة في 17 مرة .
اكثر  بن رحمة  الجزائري  الالعب  وأصبح 
العب استبداال بالدوري االنجليزي الممتاز 

خالل الموسم الحالي .

زدادكة يطمح ألقناع الناخب  
الوطني جمال بلمايض

فوت  كليرمون  نادي  العب  زدادكة  أكد 
التواجد  أجل  من  بقوة  يعمل  أنه  الفرنسي 
بلماضي  جمال  الوطني  الناخب  قائمة  في 
وقال  القادم.  مارس  شهر  تربص  خالل 
زدادكة في تصريحات للصحفي مومن آيت 
قاسي : “كوني في قائمة بلماضي الموسعة 
به ، علي  أقوم  يتابعني ويقدر ما  أنه  يعني 
للناخب  ألظهر  العمل  اواصل  ان  اآلن 
الوطني أنه يستطيع ان يعتمد علي”. وتابع 
بلماضي  : “عندما تحدث عني  قائال  حديثه 
ضمن  أنني  فهمت  الصحفية  الندوة  في 
مخططاته المستقبلية ”. ليختتم حديثه قائال : 
“يجب أن نتجاوز ما حدث في كأس إفريقيا 
ونتطلع للتأهل إلى المونديال إلسعاد أنصار 

المنتخب الوطني ”.

قررت إدارة نادي شباب 
بسفرية  التكفل  بلوزداد 
الى  فريق وفاق سطيف، 
لمواجهة  افريقيا  جنوب 
أمازولو، لحساب  تشكيلة 
عن  الثالثة  الجولة 
المجموعة الثانية المقررة 
فبراير   25 الجمعة  يوم 
اعلنه  ما  وفق  الجاري، 
الناشط  العاصمي  النادي 

في الرابطة االولى المحترفة لكرة القدم يوم الثالثاء.
الرسمية  صفحته  على  »البلوزدادي«  النادي  وكتب 
التضامن  باب  ومن  وطني،  »كواجب  فايسبوك  في 
القدم  كرة  أندية  وبين  الرياضي  المجال  في  واألخوة 
أن  بلوزداد  إدارة فريق شباب  بصفة خاصة. قررت 
تتحمل مصاريف سفرية وتنقل ممثل الكرة الجزائرية 
وفاق سطيف لجنوب إفريقيا والتي ستكون عبر رحلة 

خاصة إلى مدينة ديربان«.
وأضاف البيان »وفاق سطيف النادي الذي مثل وشرف 
الخارجية  المنافسات  من  العديد  في  الجزائرية  الكرة 
اإلفريقية،  األبطال  برابطة  توج  وأن  له  سبق  والذي 
سيجد أمامه كل التسهيالت في هذه الرحلة. بالتوفيق 

في  الجزائرية  الكرة  لممثل 
هذه المنافسة«.

الثانية  المرتبة  الوفاق  ويحتل 
في المجموعة الثانية، المركز 
الثاني برصيد ثالث نقاط رفقة 
الذي  الوقت  في  آمازولو، 
يتصدر فيه الرجاء البيضاوي 
نقاط،  بـ6  الترتيب  المغربي 
الغيني  كوناكري  حوريا  أما 

فيتديل الترتيب دون رصيد.
من جهته، يتنقل ممثل الجزائر في هذه المنافسة، شباب 
غاالكسي،  جوانينغ  لمواجهة  بوتسوانا  الى  بلوزداد 
برسم الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة، يوم السبت 

ابتداء من )00ر17(.
ويتواجد نادي »العقيبة« في المركز الثاني لمجموعته 
مناصفة مع النجم الساحلي بنقطتين لكل منهما، خلف 
في  نقاط،  بـ4  ريادته  عزز  الذي  الرياضي  الترجي 
بنقطة  الترتيب  جدول  غاالكسي  جوانينغ  يتذيل  حين 

وحيدة.
مجموعة  كل  عن  األولين  المركزين  صاحبا  ويتأهل 

إلى الدور ربع النهائي
تاجح الدين

تحقيق  انتهاء  الثالثاء،  اليوم  يوفنتوس،  أعلن 
قضية  في  الفيدرالي،  العام  المدعي  مكتب 

»فبركة الصفقات«.
إيطالية  أندية   10 إلى جانب  يوفنتوس  وخضع 

أخرى، للتحقيق بشأن صفقات أجريت في آخر 
أرقامها،  تضخيم  حول  شكوك  وهناك  عامين، 

لتحقيق مكاسب رأسمالية.
رسمي: »يعلن  بيان  في  يوفنتوس،  وقال 
جنب  إلى  جنبا  معه،  التحقيق  انتهاء  النادي 
إيطالية أخرى في قضية تسجيل  أندية  مع 10 

الالعبين وحساب األرباح الرأسمالية«.
وأضاف: »تجدر اإلشارة إلى أن وثيقة المدعي 
في  تمت  التي  الصفقات  ببعض  المتعلقة  العام 
و2019-20   2018-19 المالية  السنوات 
المدعي  قبل  من  إدانة  تعد  ال  و2020-21، 

العام االتحادي«.
الوصول  اآلن  يوفنتوس  لشركة  »يحق  وختم: 
إلى المستندات الخاصة بالقضية، وتقديم دفاعها 
المدونة،  في  المنصوص عليها  الشروط  ضمن 
مع الثقة في أنها ستكون قادرة على إثبات صحة 

إجراءات الصفقات«.
وكاالت

كشف النجم البرازيلي نيمار، العب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن البلد 
الذي سيُنهي فيه مسيرته الكروية قبل االعتزال.

القدم  لكرة  للمحترفين  األمريكي  بالدوري  اللعب  في  يرغب  إنه  نيمار  وقال 
لموسم واحد على األقل قبل إنهاء مسيرته.

وأضاف الالعب الذي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025، 
إنه سيلعب في الواليات المتحدة على األرجح أكثر من احتماالت عودته لبالده.
سانتوس  نادي  إلى  بالعودة  يحلم  بأنه  المستمرة  تصريحات نيمار  ورغم 
على  القدم  كرة  عالم  في  األولى  محطته  وكان  به  ترعرع  الذي  البرازيلي 
المستوى االحترافي إال أنه يشك بعودته، قائال:«ال أعرف ما إذا كنت سألعب 
اللعب  في  أرغب  ذلك.  الشكوك حول  بعض  لدي  أخرى.  مرة  البرازيل  في 

بالواليات المتحدة. أود أن ألعب هناك لمدة موسم واحد على األقل«.
وأضاف مازحا: »الموسم هناك أقصر، لذلك سأحصل على إجازة لمدة ثالثة 

أشهر«.
ولم يحدد العب برشلونة السابق موعدا العتزاله، لكنه أضاف أنه سيلعب على 

األقل حتى نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.
باريس سان  إلى  انضم  القدم حينما  تاريخ كرة  في  أغلى العب  نيمار  وبات 
جيرمان قادما من برشلونة اإلسباني عام 2017، مقابل 222 مليون يورو، 

وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي »الكتالوني« وقتها.
وخاض نيمار 132 مباراة في جميع المسابقات بقميص بي سي جي ، سجل 

خاللها 91 هدفا وقدم 56 تمريرة حاسمة.
وكاالت

نيمار يحدد وجهته المستقبلية 
بعد مغادرة باريس سان 

جيرمان ويكشف سبب اختياره

يوفنتوس يعلن انتهاء التحقيق 
في »فبركة الصفقات«

بطولة لألندية المؤيدة 
إلقامة دوري السوبر األوروبي

شبكة  كشفت 
نية  عن   ESPN
المؤيدة  األندية 
إلقامة دوري السوبر 
)ريال  األوروبي 
وبرشلونة  مدريد 
ويوفنتوس(، خوض 
في  ودية  مباريات 
المقبل،  الصيف 
المتحدة  بالواليات 

األمريكية.
من  المتبقية  الوحيدة  هي  ويوفنتوس  وبرشلونة  مدريد  ريال  أندية  وتعد 
الفرق الـ10 التي أعلنت من قبل عن إقامة البطولة، حيث انسحبت 7 فرق بعد 

تهديدات االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا«.
المتحدة  الواليات  بدورة  الثالثة  الفرق  للشبكة فإن ميالن سيشارك مع  ووفقا 

الودية، كفريق رابع، دون الكشف عن المدن التي ستقام فيها هذه المباريات.
وأضاف التقرير، أن هناك العديد من المدن المهتمة باستضافة مباراة الكالسيكو 

التي ستجمع بين ريال مدريد وبرشلونة.
وسبق وأن أقيم لقاء كالسيكو ودي في أمريكا، وتحديدا في ميامي عام 2017، 
وفاز برشلونة وقتها بنتيجة 2-3، وكانت تلك آخر مباريات نيمار مع الفريق 

الكتالوني قبل انضمامه لباريس سان جيرمان.
تدرس حاليا  ويوفنتوس  أندية ريال مدريد وبرشلونة  أن  إلى  التقرير  وأشار 
كيفية تحقيق أرباح كبيرة من تلك المباريات لتعويض الخسائر الفادحة التي 

تكبدتها جميعها منذ أن تفشى فيروس كورونا.
كوورة

إقامة نهائي األبطال في روسيا
األوروبي  االتحاد  يواجه 

حادة  انتقادات  القدم  لكرِة 
التواصل  وسائِل  على 
جدد  بعدما  االجتماعي 
التأكيد على أنه ال يعتزم 
النهائية  المباراِة  نقل 
أوروبا  أبطاِل  لدوري 
أيار/مايو  في  المقررِة 

سان  مدينِة  في  المقبل 
بطرسبروغ الروسية.

أن  صحفية  مصادُر  وذكرت 
اليويفا عقد أمس الثالثاء اجتماعا 

آخَر اليوم الثالثاء لبحِث الوضع، لكنُه 
أصدَر في وقٍت سابق بياناً ُمماثاًل للبيان ِالذي أصدَرُه مطلع هذا 

األسبوع.
يراقُب  أنه  سابق  بيان  في  القدم  لكرة  االوروبي  االتحاُد  وذكر 
المخطِط  من  وليس  َكثب.  وعن  باستمرار  روسيا  في  الوضَع 

تغييُر موقع ِ استضافِة المباراة.
البيان ردوَد فعل ٍغاضبة على موقع التواصل االجتماعي  وأثار 
تُفيُد  تقارير  بريطانية   ٍ إعالم  وسائُل  وطرحت  هذا  »تويتر« 

بإمكانيِة نقِل النهائي إلى ملعِب ويمبلي.

»يويفا« يواجه انتقادات 
بعد تأكيده

كأس افريقيا / سيدات : 

المنتخب الجزائري من أجل تحقيق 
»الرومونتادا« أمام جنوب افريقيا

ينتظر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، 
مواجهة  انفجار  عواقب  معرفة  الثالثاء  اليوم 
الماضي،  السبت  فيرونا،  هيالس  أمام  فريقه 
بمنافسات األسبوع 26 من الدوري اإليطالي.

وتعرض مورينيو للطرد في الدقيقة 90، بعدما 
احتج بشكل غير الئق على قرار حكم المباراة 
باحتساب 4 دقائق وقت بدل ضائع، حيث ركل 

البرتغالي الكرة بعيدا.
سبورت«  ديللو  »كوريري  صحيفة  وذكرت 
سيصدر  الرياضي  القاضي  أن  اإليطالية، 
البرتغالي  المدرب  اليوم، موضحة أن  قرارته 

قد يتم إيقافه ألكثر من مباراتين.
الثاني  هو  الطرد  هذا  بأن  الصحيفة  ونوهت 
له  يتسبب  قد  ما  وهو  الموسم،  هذا  لمورينيو 
في عقوبة أقسى، وبالتالي غيابه عن عدد أكبر 

من المباريات.
مساء  سبيزيا،  نظيره  لمواجهة  روما  ويستعد 
بيكو، ضمن  ألبرتو  ستاد  على  المقبل،  األحد 

لقاءات الجولة 27 من الكالتشيو.
الثامن  المركز  يحتل  الذئاب  فريق  أن  يذكر 
نقطة   41 برصيد  الكالتشيو،  ترتيب  بجدول 

بفارق 6 نقاط عن المربع الذهبي.

مورينو يواجه خطر اإليقاف

رابطة أبطال إفريقيا: إدارة شباب بلوزداد تتكفل بسفرية 
وفاق سطيف إلى جنوب إفريقيا

 ...  أخبــار محرتفينا 

تجاوز  حتمية  امام  الجزائري)سيدات(,  الوطني  المنتخب  سيكون 
عمر  بملعب  االربعاء  اليوم   افريقيا  جنوب  العتيد  ضيفه  عقبة 
و  الثاني  التصفوي  الدور  لحساب  00ر18سا(  حمادي)الجزائر 
االخير من تصفيات كاس افريقيا 2022 , من اجل بلوغ نهائيات 
في  السادسة  للمرة   )2022( بالمغرب  المقررة  القارية  المنافسة 
الجمعة  يوم  جرت  التي  الذهاب  مقابلة  في  انهزامها  فبعد  تاريخه. 
المنصرم بملعب اورالندو بجوهانسبورغ بنتيجة )0-2( , ليس امام 
التشكيلة الوطنية  من خيار سوى الفوز بنتيجة عريضة امام نائبات 

حامل اللقب القاري, وهي مهمة تبدو في غاية الصعوبة .
 »: فرتول  راضية  الوطنية  الناخبة  اكدت   , المواجهة  هذه  عن  و 
المقابلة االولى كانت صعبة للغاية  الالعبات بذلن مجهودات كبيرة  
عامل  عل  التركيز  على  اجبرنا  الذي  البدني  الجانب  من  خاصة 
االسترجاع في االعداد لمقابلة العودة بالنظر الى الفترة القصيرة التي 
تفصل بين المواجهتين »موضحة« ان التحضير لمواجهة االربعاء  
تركز كذلك على الجانب البسيكولوجي لالعبات خاصة و اّن القوة 
الذهنية كثيرا ما كانت حاسمة في مثل هذا النوع من المواجهات«. 
ومعلوم اّن المنتخب الوطني النسوي,- المطالب بتوظيف كل اوراقه 
المتاحة من اجل تجاوز عقبة منافسه الجنوب افريقي المتعود على 
مثل هذا النوع من التحديات, كان  قد اقتطع تأشيرة تأهله لهذا الدور 
الذي فاز عليه في مقابلة  السودان  لمنتخب  بعد تجاوزه دون عناء 
الذهاب بالجزائر بنتيجة )0-14( فيما لم تجر مقابلة العودة بسبب 

االوضاع االمنية التي كانت سائدة آنذاك بالسودان.

3 أهداف تفصل محمد صالح عن إنجاز 
إنجلزيي يف دوري أبطال أوروبا

يقترب النجم المصري محمد صالح جناح 
ليفربول اإلنجليزي من تحقيق رقم قياسي 
جديد في مسيرته مع الريدز ببطولة دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
في  ليفربول  مع  صالح  محمد  وشارك 
أبطال  دوري  بطولة  في  مباريات   7
أوروبا الموسم الجاري، وسجل 8 أهداف 
هدافي  قائمة  في  الثالث  ليحتل المركز 
المسابقة، خلفا لإليفواري سباستيان هيلير مهاجم أياكس الهولندي المتصدر بـ 
10 أهداف، ثم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي العب بايرن ميونخ الوصيف 

برصيد 9 أهداف.
وبشكل عام، خاض محمد صالح 50 مباراة بقميص ليفربول فى دوري أبطال 

أوروبا، وأحرز 33 هدفا.
اإلنجليزية  األندية  هدافي  قائمة  الخامسة على  المرتبة  صالح  محمد  ويحتل 
ببطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 33 هدفا، ويفصله 3 أهداف فقط عن 
تصدر القائمة ومعادلة رقم النجم األرجنتيني سيرجيو أغويرو هداف مانشستر 

سيتى السابق.
أبطال  دوري  بطولة  في  اإلنجليزية  األندية  هدافي  قائمة  وإياكم  ونستعرض 

أوروبا:
1 - سيرجيو أغويرو ) 36 هدفا خالل 64 مباراة(

2 - ديديه دروغبا ) 36 هدفا خالل 74 مباراة(
3 - رود فان نيستلروي )35 هدفا في 43 مباراة(

4 - تيري هنري )35 هدفا في 77 مباراة(
5 - محمد صالح )33 هدفا في 50 مباراة.(

وكاالت

إيفرتون اإلنجلزيي يعري العبه إىل تسيسكا موسكو
موسكو  تسيسكا  صفوف  إلى  جبامين،  فيليب  جين  اإليفواري،  وسطه  العب  إعارة  إيفرتون، االثنين،  أعلن 
الروسي حتى نهاية الموسم. وانضم جبامين إلى إيفرتون قادما من ماينز األلماني في 2019، لكنه شارك في 
3 مباريات فقط منذ البداية مع الفريق، بعد تعرضه لسلسلة من اإلصابات منذ انتقاله إلى جوديسون بارك. ورغم 
انتهاء فترة االنتقاالت الشتوية في أغلب الدوريات األوروبية نهاية الشهر الماضي، فإن الدوري الروسي الممتاز 

يسمح ألنديته بالتعاقد مع العبين جدد حتى 22 فبراير الجاري.
سان  زينيت  المتصدر  خلف  نقاط   8 بفارق  الروسي،  الدوري  ترتيب  بجدول  الرابع  المركز  تسيسكا  ويحتل 

بطرسبرغ.
وكاالت

تألق الفت لالعبني العرب يف الدوري الرتكي

سجل المصري محمود »تريزيغيه« ثنائية في ثاني مباراٍة له مع فريقِه الجديد باشاكشهير سبور َضِمن بها 
الفوز على مستضيفه ريزا سبور.

ِالسادس  االسبوع  في  آخر  وصناعة  هدفا،  بتسجيله  سبور  باشا  قاسم  مع  وناس  بن  مرتضى  التونسي  تألق  كما 
ِوالعشرين من الدوري التركي.

ويصنع الجزائري غزال لوحات رائعة مع فريقه التركي كذلك ، ويعد الجزائري أحد ركائزه .
تاج الدين

مكتب االستاذ محمد قويدرات محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
09 شارع احمد طبي حي 05 جويلية برج بوعريريج
الهاتف: 035.76.45.84 // 0661.37.13.73

اعالن عن البيع بالمزاد العلني
م 749 من ق إم إ

ليكن في علم الجمهور انه ســوف يجرى بجلســة البيوع العقارية بمحكمة برج بوعريريج بيع بالمزاد العلني 
للعقار المتمثل في : 

بنايــة ذات طابــع صناعي و ذلك حســب البطاقة العقارية. و حســب تقرير الخبرة المعــدة من طرف الخبير 
رياض طوطاوي المودع لدى امانة ضبط محكمة برج بوعريريج في 13/12/2016 ايداع رقم 815/16 
و في باب وصف العقار : ان العقار محل التقييم هو عبارة عن قطعة ارض بواجهتين تقع في منطقة المتعددة 
النشــاطات بمجانة بها ســور االحاطة في الجهات االربعة و الموســتودع كان يشتغل سابقا في انتاج مختلف 
مشروبات غير غازية)عصير( و جناحين في طور االنجاز من طابق ارضي و اول عند مدخل الوحدة و كذا 

وجود ملحقات لها كمحول كهربائي, بئران ارتوازيان, خزان الماء مردود جزئيا.
- القطعة االرضية شــكلها منتظم نوعا ما ذو واجهتين , جميع الشــبكات الموجودة) شــبكة الغاز , الكهرباء, 
المياه الصالحة للشرب و الصرف الصحي( و بالقرب من الطرقات العمومية)سهولة الوصول اليها( مساحة 

اجمالية 7750 متر مربع
- المســتودع : منتهــي الشــغال و هو عبــارة عن وحدة انتاج ســابقا , منجز بهيكل اعمدة من : - الخرســانة 
المســلحة و بســقف معدني , مزدوج العلو, الســقف المغطــة بالصفائح TN40 تقــدر ب 1150 متر مربع 
و يحتــوي علــى فضــاءات مختلفة كاالدارة, غرف تغييــر مالبس عمال, مراحيض, مخبــر وخزن المنتوج 

باالضافة الى فضاء المخصص لالنتاج 
- جنــاح رقــم01 و 02 : و يقعان عند مدخل الوحدة غير مكتمل االشــغال , يتكون من طابق ارضي و اول 
, منجز بالخرسانة المسلحة للعناصر االنشائية ) األعمدة و العوارض مع بالبناء باالجر المجوف و بمساحة 
مبنيــة تقــدر ب 64.25 متــر مربع و بنســبة تقدم االشــغال تقــدر ب 40 بالمئة . - ســورة االحاطة منجز 
بلبنات صلبة مع اعمدة من الخرســانة المســلحة على متسوى متوسط علو 2م وطول 335.70م . - المحول 

 630KVA الكهربائي: بأبعاد 5.25*4.80م و بسعة
- خــزان المــاء بأبعاد 5.30*5.50 م منجز بالجدران من الخرســانة المســلحة و بســعة 50متر مكعب. - 

بئران ارتوازيان.
فــي القضيــة التي تعــرض : القرض الشــعبي الجزائري بــرج بوعريريج ممثال في شــخص مديره موطنه 

برج بوعريريج.
ضد : الشركة ذات المسؤولية المحدودة عين بشارة ممثلة بمسيرها شلبابي نور الدين موطنه برج بوعريريج.
و ذلــك جــراء حكم صادر عــن محكمة برج بوعريريج القســم التجاري/البحري فــي 29/10/2015 عدد 
2284/15 فهرس 4019/15 الممهور بالصيغة التنفيذية في 28/12/2015 و بعد انقاص العشر 10/1 

من السعر االفتتاحي صار 198.000.000.00 دج. 
220.000.000.00دج - 22.000.00.00 دج= 198.000.000.00 دج.

و يكون البيع يوم 22/03/2022 على الســاعة العاشــرة )10.00( صباحا بقاعة الجلســات رقم 02 بمقر 
محكمة برج بوعريريج و لكل االستعالمات اتصلوا بمكتب الحضر القضائي.

 المحضر القضائي

مكتب االستاذ بن جدو يوسف محضر قضائي لدى اختصاص مجلس
قضاء برج بوعريريج

حي 05 جويلية شارع بن خزناجي فرحات رقم 06 مقابل المحكمة برج بوعريريج
الهاتف: 0673.65.42.95

محضر نشر مستخرج من قائمة شروط البيع واعالن عن البيع بالمزاد العلني
المواد 750,479,748 من قانون االجراءات المدنية واالدارية

لفائدة:بن ضياف لخضر القائم في حق المحجور عليها بن ضياف نادية 
العنوان: عمارات كوسيدار بلوك 34 رقم الباب 01 برج بوعريريج

نحن االســتاذ بن جدو يوســف محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج 
المقيم مكتبه بالعنوان المذكور اعاله الموقع ادناه . 

- بناء على المواد 750,479,748 من قانون االجراءات المدنية واالدارية
قمنــا بإيداع قائمة شــروط البيع التي بموجبها ســوف تباع بجلســة البيع بالمــزاد العلني للعقار 
المبيــن ادناه بقاعة البيوع العقارية بمحكمة برج بوعريريج بتاريخ 27/12/2021 تحت رقم 

214/21 طبقا للمواد من 373 الى 787 من قانون االجراءات المدنية واالدارية.
- بناء.على السند التنفيذي المتمثل في رخصة االذن بالتصرف في أموال محجور عليه صادرة 
عن رئيس قســم شــؤون االســرة بمحكمة برج بوعريريج بتاريخ 10/06/2021 تحت رقم 
565/2021 المصححــة بموجــب امر تصحيح خطأ مادي الصادر عن رئيس قســم شــؤون 

االسرة بمحكمة برج بوعريريج بتاريخ 22/09/2021 تحت رقم 927/21.
 بنــاء على امر تحديد جلســة البيع بالمزاد العلنــي الصادر عن رئيس بمحكمة برج بوعريريج 

بتاريخ : 01/02/2022 تحت رقم 339/22
تعيين العقار: حقوق عقارية مشــاعة مقــدرة ب 05/72 جزء من 1/2 من العقار المتمثل في 
شــقة ســكنية كائنة بالعمارة رقم 09 الطابق األرضي ذات مساحة مقدارها 69.50متر مربع 
و المنتمية للقســم 8 مجموعة ملكية 7 حصة رقم 60 للعقار الواقع ب 260 مســكن اجتماعي 
تســاهمي ببلدية برج بوعريريج يحتوي على غرفة اســتقبال ,02 غرف , بهو , مطبخ,حمام, 

مجفف وشرفة.
الســعر االفتتاحي : 119.996.10 دج )مائة وتســعة عشــر الف وتســعمائة وستة وتسعون 

دينار جزائري و 10 سنتيم(.
نعلــن للجمهور : بأنه تم تحديد جلســة البيع بالمزاد العلني يوم 01/03/2022 على الســاعة 

العاشرة )10.00( صباحا بقاعة الجلسات رقم 02 بمقر بمحكمة برج بوعريريج .
مالحظة: لمعلومات اكثر ولالطالع على قائمة شــروط البيع  يرجى االتصال بمكتب االســتاذ 
بن جدو يوســف محضر قضائي لدى اختصــاص مجلس قضاء برج بوعريريج  الكائن مكتبه 

بالعنوان المذكور اعاله او بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج.
محضر قضائي

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

الهاتف : 035.76.56.50
اعالن عن بيع العقار المحجوز بالمزاد العلني ) اعلى عرض(
المادة  749 ,750 من قانون االجراءات المدنية و االدارية

نحن االستاذ)ة( دفاف البشير محضر قضائي لدى محكمة برج بوعريريج
بنــاءا علــى 1( بيع و تخصيص رهن قانوني من الدرجة األولــى بتاريخ 22/11/2016 عدد 458 المبرم 
بيــن الصنــدوق الوطنــي للتوفير واالحتيــاط بنك بركان نبيــل بن عبد الرشــيد المحرر من طــرف الموثقة 
االســتاذة بحري فوزية, الممهور بالصيغة التنفيذيــة بتاريخ 19/03/2017 و المتضمن مبلغ القرض بمبلغ 
18.000.000.00 دج ) ثمانية عشر مليون دينار جزائري( و جدول قيد رهن مؤرخ في 08/01/2017 
ايداع 517 رقم 502 مجلد 19 رقم 205 بالمحافظة العقارية ببرج بوعريريج, و شــهادة محاســبة مؤرخة 
في 09/01/2019 صادرة عن الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط بنك مبلغ 22.155.916.045 دج 
02( قائمــة شــروط البيع المودعة لــدى امانة ضبط محكمة برج بوعريريج بتاريــخ 06/07/2020 ايداع 

رقم 45/20.
03( أنــه تــم تحديد جلســة البيع بالمــزاد العلني من طرف الســيد رئيس المحكمة بتاريــخ 06/10/2020 
على الســاعة العاشــرة صباحا بقاعة الجلســات رقم 02 بمقر محكمة برج بوعريريج و المؤجلة لجلســة يوم 

22/03/2022 في القضية المنشورة بين: 
الحاجز: الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط وكالة برج بوعريريج 02 رمز 373 ممثال في شخص مديره 

الكائن مقره : بنهج الجمهورية والية برج بوعريريج
ضد 

العنوان: بلدية العناصر برج بوعريريج المحجوز عليه: بركان نبيل بن عبد الرشيد 
انا االســتاذ دفاف البشــير اعلن للجمهور : بانه سيشــرع في البيع بالمزاد العلني لصالح اعلى و آخر مزايد 
يوم 02/03/2021 على الســاعة العاشــرة))10.00( صباحا بقاعة الجلســات رقم 02 بمقر محكمة برج 

بوعريريج و المؤجلة لجلسة يوم 22/03/2022.
تعيين العقار: قطعة ارض صالحة للبناء عليها بناية مكونة من طابقين على الطابق االرضي حســب محضر 
نموذج 15 حجم 604 رقم 51 تنتمي للقســم 71 مجموعة ملكية 226 ســعة المسح 213 متر مربع تجزئة 

بودة فاطمة الزهراء بلدية برج بوعريريج تقييد في 17/06/2001  ايداع حجم 02 تربيعية 1855.
الســعر االفتتاحي: حدد ب: ))37.461.000.00 دج(( ســبعة وثالثون مليون و اربعمائة وواحد وســتون 

ألف دينار جزائري.
بعد انقاص العشــر يصبح المبلغ:))33.714.900.00(( ثالثة وثالثون مليون و ســبعمائة و اربعة عشــر 

الف و تسعمائة دينار جزائري.
بعد التأجيل أصبح البيع بأعلى عرض

شــروط البيع: اضافة الى الشــروط الواردة في قائمة شروط البيع المشار اليها اعاله فان الراسي عليه المزاد 
يتحمــل االعبــاء القانونيــة بما فيها دفــع حال انعقاد الجلســة الخمس 1/5 من الثمن مــن مصاريف و حقوق 
المحضر و الرســوم المســتحقة و بدفع الباقي في اجل 08 ايام الموالية لرسو المزاد, فعلى الجمهور الراغب 
في المزايدة  االطالع على قائمة شروط البيع لدى كتابة  ضبط المحكمة برج بوعريريج او الحضور بديوان 

المحضر القضائي األستاذ دفاف البشير الكائن مكتبه بالعنوان اعاله.
 المحضر القضائي

مكتب االستاذ مراد نور الدين محضر قضائي لدى محكمة الطارف اختصاص 
مجلس قضاء الطارف

العنوان  المجمع السكني رقم 01 محالت بليلي يوسف الطابق الثالث بجانب دائرة الطارف 
الهاتف : 038.30.03.48

اعالن عن بيع حقوق عقارية مشاعة بالمزاد العلني عن طريق النشر بجريدة يومية
المواد: 783-784-786 من ق.إ.م.إ

نحــن األســتاذ/مراد نور الدين محضــر قضائي لدى محكمة الطــارف اختصاص مجلس قضاء الطــارف الكائن مكتبنا 
بـ:المجمع السكني رقم 01 محالت بليلي يوسف الطابق الثالث بجانب دائرة الطارف الموقع ادناه

 - بناءا على أمر بالتصرف في أموال محجور عليه الصادر عن الســيد/رئيس قســم شــؤون األســرة بمحكمة الطارف 
بتاريخ:28/04/2021 تحت رقم ترتيب 00020/21.-بناءا على عقد بيع محرر بتاريخ 11/06/2005 و المشــهر 
في المحافظة العقارية بالطارف في 22/10/2007 حجم 202 رقم 77.  - بناءا على نســخة من الفريضة الشــرعية 
للمرحومة/غنــاس العــارم بنت حســين المحــررة من طرف االستاذ/عاشــوري رابــح الموثق بالطــارف بتاريخ 11 و 

12/06/2012 تحت رقم 1360/2012.
-بناءا على نســخة أصلية من شــهادة توثيقية محررة بتاريخ 12/06/2012 و المشهرة في المحافظة العقارية بالطارف 
فــي 01/07/2012 حجــم 252 رقــم 12.   - بناءا علــى امر بتعيين خبير لتحديد الثمن األساســي لبيع عقار الصادر 
عن الســيد/ رئيس محكمة الطارف بتاريخ 29/06/2021 تحت رقم ترتيب 000354/21. -بناءا على تقرير الخبرة 
المنجــزة مــن طرف الخبيرة المهندســة المعمارية االســتاذة/عادفي صبرينــة خبيرة معتمدة لدى المحاكــم و المجالس و 
البنوك الكائن مقر مكتبها بحي ســيدي بلقاســم بالطارف المودع بامانة ضبط محكمة الطارف)مصلحة الخبرات( بتاريخ   

28/07/2021 تحت رقم 146/21.
-بناءا على شهادة عقارية اصلية صادرة عن المحافظة العقارية بالطارف في 14/12/2021.

-بناءا على قائمة شروط البيع بالمزاد العلني لحقوق عقارية مشاعة محررة من طرفنا بتاريخ 18/11/2021و المسجلة 
بمصلحة التسجيل بالطارف في 22/11/2021 مجلة 76 صحيفة 3759 رقم 32060 المقبوض : 1.500.00دج

-بنــاءا علــى محضر ايداع شــروط البيــع بالمزاد العلني المؤشــر عليه من قبل الســيد رئيس محكمة الطــارف و الذي 
بموجبــه تــم تحديد جلســة االعتراضات يــوم 25/01/2022 على الســاعة 11 صباحا ولم يتم تســجيل اي اعتراض 

بمحكمة الطارف .
-بنــاءا علــى محضر ايداع شــروط البيــع بالمزاد العلني المؤشــر عليه من قبل الســيد رئيس محكمة الطــارف و الذي 
بموجبــه تــم تحديد جلســة البيع بالمــزاد العلني يــوم 23/02/2022 على الســاعة 10 صباحا بمحكمــة الطارف امام 

قاضي البيوع العقارية.
وعليه: قمنا بتحديد جلسة لبيع بالمزاد العلني للحقوق العقارية المشاعة المتمثلة في النصيب المشاع المقدر بنسبة 02/52 
جــزء مــن 01/10 اجــزاء اي ما يعادل 0.969 م2 على الشــيوع في قطعة أرض معدة للبناء تقــع ببلدية الطارف في 
المكان المســمى تخصيص القرقور رقم 01 تحمل رقم 117 من القســم 63 تبلغ مســاحتها 252 متر مربع و ذلك يوم 

االربعاء الموافق لـ: 23/02/2022 على الساعة )10:00( صباحا بمحكمة الطارف وفقا للشروط المذكورة أدناه.
شروط البيع:-01تباع الحقوق العقارية المشاعة المذكورة اعاله الذي يقدم أعلى عرض و الخر مزايد و التسلم للراسي 
عليه المزاد اال بعد دفعه ثمن رسو المزاد كامال مقابل وصل التسديد. -02تستهل المزايدة ابتداءا من مبلغ 12.855.23 
دج )اثنا عشــر الف وثمانمائة وخمســة وخمسون دينار جزائري و ثالثة وعشــرون سنتيم(والذي يمثل السعر االفتتاحي 
الذي يبدأ  البيع بالمزاد العلني و القيمة التقريبية في الســوق للحقوق العقارية المشــاعة  محل البيع. 04- يســمح بزيارة 
الحقوق العقارية المشاعة المعدة للبيع      و معاينتها  قبل الشروع في البيع بعد االتصال بمكتبنا خالل اوقات العمل .05- 

يتم البيع بالمزاد العلني للحقوق العقارية  المشاعة المذكورة اعاله من طرفنا نحن المحضر القضائي الممضي أسفله.
اثباتــا لذلك:حررنا هذا المحضر المتضمن نشــر اعالن بيع حقوق عقارية مشــاعة بالمــزاد العلني في جريدة يومية وفقا 
لنص المواد 783-784-786 من ق.إ.م.إ و امضيناه بالتاريخ المذكور ادناه وســلمنا نســخة منه لجريدة يومية بواسطة 

ممثلها لنشره طبقا للقانون.
المحضر القضائي



عين على الرياضة

يستهل المنتخب الجزائري للريغبي 
في  مشاركته  )رجال(  السباعي 
بمواجهة  العربية2022-  البطولة 
السيدات  تلعب  بينما  اإلمارات, 
المقبل,  الجمعة  يوم  مصر,  ضد 
ستجرى  التي  المنافسة  افتتاح  في 
الجاري  فبراير   26 و   25 يومي 
زويتن«  »الشاذلي  بملعب 
بالعاصمة التونسية, وفق البرنامج 
من  »وأج«  عليه  تحصلت  الذي 

االتحادية الجزائرية للريغبي.
)رجال(  الوطني  الفريق  ويتواجد 
بمعية  األولى  المجموعة  ضمن 
)يشارك   )2( تونس  منتخب 
و  مصر  بفريقين(,  المنظم  البلد 
في  المتحدة.  العربية  اإلمارات 
من  الثانية  المجموعة  تتشكل  حين 

تونس )1(, سوريا, ليبيا والعربية 
السعودية.

المدرب عيساوي  أشبال  ويخوض 
الدور  لحساب  مقابالت  ثالث 
أمام  الجزائر  لقاء  فبعد  األول, 
يلعب  سا(,  )10ر11  اإلمارات 
المسائية  الفترة  في  »الخضر« 
المنتخب  ضد  الثانية  المباراة 
أمام  ثم  سا(,  )25ر13  المصري 
)10ر12  الثاني  تونس  منتخب 

سا(.
الدورة  تجرى  السيدات,  ولدى 
بلدان  أربعة  بمشاركة  العربية 
مصر  تونس,  الجزائر,  وهي: 
حيث  المتحدة,  العربية  واإلمارات 
اليوم  منافسات  الجزائريات  تلعب 
األول بخوض ثالث مباريات, تبدأ 

)30ر10  المصري  الفريق  أمام 
منتخب  بعدها  لتالقي  سا(, 
قبل  سا(,  )05ر13  اإلمارات 
تونس  أمام  األول  الدور  تختتم  أن 

)20ر15 سا(.
البطولة  من  الثاني  اليوم  ويشهد 
العربية بداية من الساعة 30ر10, 
اإلقصائية  األدوار  انطالق 
ربع  أدوار  مباريات  بإجراء 
النهائي  وكذا  النهائيين  ونصف 
وتجمعت  الترتيبية.  والمقابالت 
للرجال  الوطني  المنتخب  عناصر 
بالجزائر  االثنين  أمس  والسيدات, 
البعثة  تسافر  أن  قبل  العاصمة, 
الثالثاء   اليوم  عصر  الجزائرية,  
برئاسة األمين العام لالتحادية, سيد 
جوية  رحلة  عبر  داود,  بن  احمد 

عادية إلى تونس العاصمة.
من  المتكون  الوفد  وصول  وعند 
تونس,  إلى  والعبة  العبا   24
بمدينة  الوطنية  العناصر  ستلتحق 
إعدادي  تربص  في  للدخول  نابل 
ُقبيل انطالق البطولة العربية, تحت 
من  المتكون  الفني  الطاقم  إشراف 
)رجال(  عيساوي  محمد  المدربين 

و شريف زرماني )سيدات(.
وقررت الهيئة الفيدرالية المشاركة 
البطولة  من  السابعة  النسخة  في 
بهدف  المحليين  بالالعبين  العربية 

»كسب الخبرة«.
لإلشارة أن المنظمين قرروا إجراء 
 20 مدة  في  الدورة  هذه  مباريات 
دقيقة لدى الجنسين, أي 10 دقائق 
بين  راحة  دقيقتين  مع  شوط,  لكل 

الشوطين.
السباعي  الريغبي  قوانين  وتنص 
منذ  أولمبية  رياضة  أضحى  الذي 
أولمبياد ريو2016-, على خوض 
العبين   7 ب  المباراة  فريق  كل 

فوق الميدان مع 5 بدالء.
وتتميز هذه النسخة السابعة للبطولة 
منتخبات  ثمانية  بمشاركة  العربية 
بفريقين  تونس  حضور  بينها  من 
)1( و )2(, وأربعة عند السيدات.
يسجل المنتخب الجزائري الرجالي 
الموعد  هذا  في  الثانية  مشاركته 
الحضور  له  سبق  حيث  العربي, 
خالل البطولة الخامسة في 2019 
باألردن, حينما احتل الصف الرابع 
في  منتخبات,   )6( ستة  أصل  من 

حين عاد اللقب للبلد المنظم.
وأج

األربعاء 23 فيفري 2022 م
الموافق لـ 22 رجب 1443 هـ 

هندي بسن الـ16 يتغلب عىل بطل 
العالم يف الشطرنج

14
ريغبي سبايع/البطولة العربية2022- : 

الجزائر تستهل المنافسة عند الرجال 
ضد اإلمارات والسيدات أمام تونس

البالغ  براغناناندا  راميشبابو  الشطرنج  في  الكبير  الهندي  األستاذ  تلقى 
16 عاما الثناء الثالثاء، بعد فوزه المدوي على المصنف األول عالميا 

النروجي سفن ماغنوس كارلسن في بطولة عبر اإلنترنت.
وتغلب الشاب الهندي على كارلسن البالغ 31 عاما في وقت متأخر من 

ليلة االثنين الثالثاء في دورة آيرثينغس ماسترز للشطرنج السريع.
وقال براغناناندا باقتضاب بعد فوزه باللون األسود بـ39 حركة: »حان 
الساعة  العشاء  تناول  يمكنني  أنه  أعتقد  ال  الفراش،  إلى  الذهاب  وقت 

2:30 صباحا«.
وتغلب العبون آخرون على ماغنوس كارلسن في الماضي، بينهم الهنديان 
فيسواناثان أناند وبينتاال هاريكريشنا، لكن براغناناندا هو األصغر منذ أن 

توج النروجي بلقب بطولة العالم عام 2013.
وأصبح المراهق الهندي، المولود في تشيناي )مدراس سابقا( في والية 
تاميل نادو )جنوب(، أصغر أستاذ دولي في التاريخ في سن العاشرة في 

عام 2016.
وكان كارلسن أعلن االثنين أنه شعر بعواقب فيروس »كوفيد19-« الذي 

أصيب به مؤخرا.
وقال: »كان اليوم أفضل، لكن في اليومين األولين كنت أشعر بالكاد أنني 

بحالة جيدة، وأفتقر إلى الطاقة ووجدت صعوبة في التركيز«.
وتوج الالعب النروجي بلقبه العالمي الخامس على التوالي في ديسمبر 
مباراة  بعد  نيبومنياتشتشي  إيان  الروسي  على  تغلب  عندما  الماضي، 

ملحمية استمرت ثماني ساعات، وهي األطول في بطولة العالم.
فوزه  البطولة، وكان  في  لآلمال  أداء مخيب  بعد  براغناناندا  فوز  وجاء 

األخير في الجولة الثامنة ضد األستاذ الكبير األرميني ليفون أرونيان.
مدرب  راميش  بي  آر  عن  األميركية  إن«  بي  إس  »إي  قناة  ونقلت 
براغناناندا إن »نتائجه على مدى األشهر الستة الماضية تأرجحت بين 

طرفي نقيض«.
وأضاف: »هذا التقلب يمكن أن يكون مقلقا ويحتاج إلى االستقرار. هذا 
تاريخ  في  الالعبين  أقوى  أحد  على  التغلب  مهم.  ماغنوس  على  الفوز 

الشطرنج هو لحظة كبيرة بالنسبة له«.
أ ف ب

دورة  في  المتوجون  الروس  الرياضيون  حظي 
األلعاب األولمبية الشتوية الـ24 التي استضافتها 
و20   4 بين  بالفترة  بكين  الصينية  العاصمة 
في  كبير  جماهيري  باستقبال  الجاري  فبراير 

العاصمة موسكو.
العاصمة  في  أرينا«   VTB« ملعب  واكتظ 

الروسية بالجماهير التي حضرت خصيصا 
الستقبال أبطال روسيا األولمبيين واالحتفال 

معهم بميدالياتهم الملونة.
والمهنئين  المستقبلين  رأس  على  وكان 
دميتري  الروسي  الوزراء  رئيس  نائب 
تشيرنيشينكو ومساعد الرئيس إيغور ليفيتين 

ووزير الرياضة أوليغ ماتيتسين.
)صاحب 5  بولشونوف  ألكسندر  ورفع 
التزلج(  في  ذهبية   3 منها  ملونة  ميداليات 
في  الذهبية  الميدالية  صاحبة  شيرباكوفا  وآنا 
التزحلق على الجليد، رفعا علم روسيا فيما صدح 
النشيد الروسي في أرجاء الملعب في جو احتفالي 
أولمبياد  إلى  الروسية  البعثة  وضمت  صاخب. 
بكين الشتوي 461 شخصا منهم 212 رياضيا 

شاركوا  رجال(،  و109  نساء   103( روسيا 
تحت راية اللجنة األولمبية الروسية.

المركز  حصد  من  الروس  الرياضيون  وتمكن 
اإلجمالي  الميداليات  جدول  ترتيب  في  الثاني 
في  الميداليات  من  روسي  قياسي  عدد  بحصد 
ملونة  ميدالية   32 بلغ  الشتوي  األولمبياد  تاريخ 
)6 ذهبية و12 فضية و14 برونزية( والمركز 
التاسع في الترتيب العام، خلف النرويج صاحبة 
و8  ذهبية   16( ميدالية   37 برصيد  الصدارة 

فضية و13 برونزية(.
وأقيم في ملعب »VTB أرينا« حفل غنائي على 
من  العديد  فيه  شارك  الروس  األبطال  شرف 

المغنين المشهورين في روسيا.
روسيا اليوم

الروسي خاتشانوف يتأهل إلى ثمن 
نهائي بطولة دبي للتنس

خاتشانوف  كارين  الروسي  تأهل 
بطولة  من  النهائي  ثمن  الدور  إلى 
المضرب  لكرة  اإلماراتية  دبي 
بفوزه اليوم الثالثاء على األسترالي 
أليكس دي مينور بمجموعتين مقابل 

مجموعة واحدة.
 25 البالغ  خاتشانوف  وتمكن 
لمصلحته  المواجهة  حسم  من 
بمجموعتين لواحدة، نتائجها: 6-3 
و7-6 و5-7، خالل ساعتين و48 

دقيقة.
وسيواجه خاتشانوف في الدور المقبل، الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف 
األول عالميا والفائز على اإليطالي لورينزو موزيتي بمجموعتين نظيفتين، 

بواقع: 3-6 و6-3.

بادوسا تعبر إلى ثالث
 أدوار البطولة 

الدنماركية  على  بفوزها  الثالث،  الدور  إلى  بادوسا  باوال  اإلسبانية  عبرت 
كالرا تاوسون بمجموعتين دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن الدور 

الثاني من بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس.
المصنفة الثالثة في البطولة دخلت المواجهة بقوة وأنهت المجموعة األولى 
بستة أشواط لشوط، قبل أن تواصل بادوسا تألقها وتنهي الثانية بستة أشواط 

إلثنين في مباراة استغرقت ساعة وتسع دقائق.

قلبت التونسية أنس جابر الطاولة على البيالروسية 
من  الثالث  الدور  لتبلغ  ساسنوفيتش  ألياكسندرا 
منافسات بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس 
بمجموعة  تخلّفها  التونسية  وحّولت  الثالثاء.  اليوم 

أمام منافستها البيالروسية إلى فوز مثير.
لتحسم  بقّوة  المواجهة  ساسنوفيتش  واستهلّت 

المجموعة األولى 6-1.
ثّم استعادت جابر ثقتها بنفسها وانتزعت المجموعة 

الثانية رغم استبسال البيالروسية 7-5.
الثالثة  المجموعة  حسم  من  التونسية  وتمّكنت 
الحاسمة بفوزها على منافستها 3-6. وتلتقي أنس 
جابر المصنفة الثامنة في البطولة والعاشرة عالمياً 

في الدور الثالث التشيكية تيريزا مارتينكوفا. 

بطولة قطر توتال إنرجزي المفتوحة للتنس
أنس جابر تقلب الطاولة على ألياكسندرا 

ساسنوفيتش وتبلغ الدور الثالث في

تكريم شعبي ورسمي للرياضيين الروس 
المتوجين بأولمبياد »بكين 2022«

أنس جابر بعد فوزها 
المثير على ألياكسندرا 
ساسنوفيتش : سعيدة 

باستعادة زمام األمور

قالت التونسية أنس جابر إنها لم تستهل مواجهتها مع البيالروسية 
عن  أعربت  لكنها  المطلوب  بالشكل  ساسنوفيتش  ألياكسندرا 
سعادتها باستعادة زمام األمور وبلوغ الدور الثالث من منافسات 

بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس.
وحّولت التونسية تخلّفها بمجموعة أمام منافستها البيالروسية إلى 
فوز مثير بجموعتين لواحدة بواقع 6-1 و5-7 و3-6 لتبلغ الدور 
للتنس  المفتوحة  إنرجيز  توتال  قطر  بطولة  منافسات  من  الثالث 

اليوم الثالثاء.
وتلتقي أنس جابر المصنفة الثامنة في البطولة والعاشرة عالمياً في 

الدور الثالث التشيكية تيريزا مارتينكوفا.



المحكمـة  أمـس  يـوم  عالجـت 
لجنايـات مجلـس قضـاء  االبتدائيـة 
الخاصـة  القضايـا  إحـدى  تبسـة 
بالمكائـد المدبرة من طرف شـخص 
مجهـول ضـد تاجر مالبـس من أقدم 
تجـار واليـة تبسـة يعـرف بالنزاهـة 
العـام  لـه  ويشـهد  واإلخـالص 
لحظـة  بيـن  ليجـد  بذلـك  والخـاص 

وأخـرى رفقـة شـقيقه وعامل بذات 
المؤبـد  حكـم  يواجهـون  المتجـر 
بتهمـة تزويـر عملـة أجنبيـة داخـل 

الوطنـي. اإلقليـم 
إلـى  وقائعهـا  تعـود  القضيـة  هـذه 
الماضيـة  السـنة  مـن  أفريـل  شـهر 
مصالـح  إلـى  معلومـات  وصلـت 
األمـن تفيـد بوجـود أمـوال مـزورة 

النسـائية   المالبـس  بائـع  بمتجـر 
مـارس   4 بحـي  محلـه  الكائـن 
فرقـة  تنقـل  وبعـد  تبسـة  بمدينـة 
أمنيـة بـزي مدنـي للمتجـر المذكور 
أجـزاء  كل  فـي  التفتيـش  وبعـد 
المحـل عثـر علـى مبلـغ مالـي قدره 
مـزور  أمريكـي  دوالر   4000
 " الخاصـة  المالبـس  قطـع  داخـل 
لصنـع  القمـاش  مـن  رولـو   تبـاع 
القنـدورة "  أيـن تـم توقيـف التاجـر 
صاحـب المحـل وهـو حاج وشـقيقه  
وعامـل يشـتغل بـذات المتجـر وبعد 
إطـالق  تـم  التحقيـق   اسـتكمال 
سـراحهم إلـى غايـة يـوم المحاكمة، 
التـي قـام بهـا  بيّنـت الخبـرة  حيـث 
البنـك الجزائـري أن األمـوال فعـال 
المـّزور  األمريكـي   الـدوالر  مـن 
وبسـماع المتهـم الرئيسـي أكـد أنـه 
بيـع  النشـاط  ذات  يمـارس  فعـال 
القنـدورة  بصنـع  الخـاص  القمـاش 
وأنـه ورث المهنـة أبـا عـن جد وأنه 
فعـال عثـرت الشـرطة علـى المبلـغ 
اسـطوانة  فـي   المـزّور  المالـي 
"رولـو"  قمـاش لكـن ال يـدري مـن 

وعنـد  األمـر  يجهـل  وهـو  وضعـه 
سـؤال السـيدة الرئيـس عـن تواجـد 
سـوق الصـرف المعـروف بالسـوق 
السـوداء للعمـالت أكـد فعـال تواجـد 
ذات السـوق غيـر بعيـد عـن المتجر 
وال  بالنسـاء  خـاص  متجـره  لكـن 
فـي  معـه  البقـاء  كان  ألي  يمكـن 
ذات المتجـر وأضافـت الرئيـس هل 
هنـاك مـن يضـع ودائعه أجـاب أبدا 
ال نتعامـل مـع هؤالء أصـال . وعند 
األقـوال  نفـس  أعـاد  شـقيقه  سـماع 
ونفـس األقـوال صـّرح بهـا العامـل 
وبعـد طلبـات ممثل الحق العام الذي 
التمـس توقيـع عقوبة السـجن المؤبد 
مرافعـات  وبعـد  المتهميـن  لجميـع 
الدفـاع وعـودة هيئـة المحكمـة مـن 
قاعـة المـداوالت وسـط ذهـول تـام 
داخـل  مطبـق  وصمـت  للمتهميـن 
السـيدة  أعلنـت  الجنايـات  قاعـة 
المتهميـن  جميـع  ببـراءة  الرئيـس 
لتعـم  إليهـم  المنسـوب  الجـرم  مـن 
المتهميـن  بيـن  والبـكاء  األحضـان 

فـي مشـهد تأثـر لـه الجميـع.
                     هـواري غريـب

15عين على المجتمع األربعاء 23 فيفري  2022 م
الموافق لـ 22 رجب 1443 هـ

... متفرقات ... إثر مكيدة مدبرة من طرف مجهول وضع األموال في المالبس  

4000 دوالر أمريكي مزورة كادت أن تؤدي بتاجر مالبس 

وشقيقه إلى السجن المؤبد بتبسة
عصابة مجهولة تستهدف سيارات 

المواطنني يف بلديات غرب سكيكدة
ــة طــوارئ تعرفهــا  n    حال
بلديــات غربــي  العديــد مــن ال
والية ســكيكدة هــذه األيام عقب 
ظهور عصابة مجهولة اختص 
أفرادها في استهداف السيارات 
وســرقتها و تحويلها إلى وجهة 
ــة، و هــو ما أثــار حالة  مجهول
ــدى أصحاب تلك  مــن الرعب ل
المركبات الذين طالبوا مصالح 
األمــن المختصة بفــك لغزها و 

توقيفها.
تعرف العديد من بلديات غرب 
والية سكيكدة، هذه األيام ظهور 
عصابــة مختصــة فــي ســرقة 
المركبــات الســياحية الجديــدة 

تحمــل  تــي  ال ــك  تل وخاصــة 
عالمة ســامبل ولوغــان، حيث 
يــات  ــم تســجيل خمــس عمل ت
ســرقة في كل من بلديات عين 
قشــرة، الشرايع، تمالوس وحتى 
ــوب الوالية،  فــي الحــروش جن
حيث يتفاجأ أصحابها باختفاء 
بصــورة  صباحــا  مركباتهــم 
غريبــة، ما دفع بهــم إلى تقديم 
ــح األمــن  ــى مصال بالغــات إل
المطالبة بالتعجيل في فك لغز 
ــك العاصبــة المجهولة التي  تل
زرعــت الرعــب بيــن أصحاب 

المركبات في سكيكدة.
                         نورالدين ب

بواليـة  الصحـة  قطـاع  تدعـم 
بعيادتيـن  الثالثـاء  أمـس  تيبـازة 
الطبيـة  لالسـتعجاالت  جواريتيـن 
فـي مناطـق معزولـة مـا مـن شـأنه 
تخفيـف الضغـط على المستشـفيات 
بالمرضـى. أحسـن  تكفـل  وضمـان 
بكـر  أبـو  تيبـازة  والـي  وأشـرف 
المؤسسـتين  وضـع  علـى  الصديـق 
إثـر  الخدمـة  حيـز  الجواريتيـن 
بنـي  لبلديـة  بهـا  قـام  عمـل  زيـارة 
غـرب  بأقصـى  الجبليـة  ميلـك 
أفقـر  بيـن  مـن  تعـد  والتـي  الواليـة 
بلديـات الوطـن فيمـا تـم ايضا وضع 
منطقـة  اسـتعجاالت  الخدمـة  حيـز 

شرشـال. ببلديـة  الحمدانيـة 
وتعمـل االسـتعجاالت الطبيـة لعيـادة 
بنـي ميلـك الجواريـة التـي اسـتفادت 
مـن عمليـة ترميـم وتدعيـم فـي إطار 
برنامـج وطنـي يرمـي لتعزيـز عمل 
مـدار  علـى  الجواريـة،  العيـادات 
تجهيـزات  علـى  وتتوفـر  السـاعة 
طبيـة علـى غـرار مخبـر ومصلحـة 
الصدمـات،  نـزع  وقاعـة  أشـعة 
بعيـن  المقدمـة  الشـروحات  حسـب 
الصحـة  مديـر  قبـل  مـن  المـكان 

بورحلـة. محمـد 

االسـتعجاالت  هـذه  تتوفـر  كمـا 
الجواريـة الواقعـة فـي اعالـي دائـرة 
الدامـوس وتعـد منطقة ظـل بامتياز، 
عـن قاعـات استشـفاء تسـمح بالتكفل 
قبـل  سـاعة   48 لمـدة  بالمرضـى 
تحويلهـم الـى مؤسسـات متخصصـة 
فـي حـال اسـتدعت الضـرورة لذلك.
علـى  تيبـازة  والـي  أكـد  ان  وبعـد 
وحسـن  الليليـة  المناوبـة  ضمـان 
التكفـل بالمرضى سـيما منهم النسـاء 
فـي  التفكيـر  الـى  دعـا  الحوامـل، 
ادراج فحوصـات طبيـة متخصصـة 
مـرة كل اسـبوع فـي مجـاالت طـب 
النسـاء والحساسـية واألعصـاب الى 
غيرهـا مـن التخصصـات االخـرى.
االطقـم  انشـغاالت  علـى  رده  وفـي 
الطبيـة العاملـة بالعيادتيـن والمتعلقـة 
بالرقمـة، التـزم والي تيبازة بتسـجيل 
جميـع  فـي  الرقمنـة  إلدراج  عمليـة 

الهيـاكل الصحيـة عبـر الواليـة.
شـبكة  باسـتحداث  االمـر  ويتعلـق 
رقميـة تسـمح لألطقـم الطبيـة العامـة 
علـى  تجـرى  التـي  االشـعة  بقـراءة 
وكـذا  للتنقـل  المرضـى دون حاجـة 
أطبـاء  بـآراء  بعـد  عـن  االسـتعانة 
معقـدة  حـاالت  حـول  متخصصيـن 

وحساسـة.
بالمناسـبة  الصحـة  مديـر  وكشـف 
البرنامـج الوطنـي الرامـي  عـن أن 
عمـل  فـي  جديـدة  ديناميكيـة  لخلـق 
وجعلهـا  الجواريـة  العيـادات 

واليـة  تعنـي  جواريـة  اسـتعجاالت 
تيبـازة بسـت عيـادات أخـرى أغلبها 
تقـع بمناطـق معزولـة حيـث تجـري 
حاليـا عمليـة تجهيزهـا علـى قـدم و 

سـاق.

عيادتان جديدتان لالستعجاالت الطبية لفائدة مناطق معزولة بتيبازة

ــوات الشــرطة  n    تمكنــت ق
الســابع  الحضــري  باألمــن 
ــي منجلي، مــن توقيف 04  عل
أشــخاص تتــراوح أعمارهــم ما 
بيــن 20 و30 ســنة، لتورطهم 
في قضية تكوين جمعية أشرار 
بغرض اإلعــداد الرتكاب جناية 
أو أكثــر ضد األموال، الســرقة 
من داخل محل تجــاري بتوافر 
يــل والتعــدد، إخفاء  ل ظرفــي ال

أشياء مسروقة.
وقائع القضية حسب ما أفاد به 
بيان صادر عن خلية االتصال 
ألمن والية قســنطينة تعود إلى 
شــكوى رســمية مقدمة من قبل 
ــه  ضحيــة جــراء تعــّرض محل
نشــاطه  المســتغل  التجــاري 
كقاعة ألعاب لفعل الســرقة من 
قبل مجهول)ين(، أين اســتولى 
أجهــزة  ــى  عل الفاعــل)ون( 
 04( فــي  تمثلــت  إلكترونيــة 

أجهزة تلفزيون بجميع لواحقها، 
 04 باليستيشــن،  أجهــزة   04
أقراص مضغوطة(، على إثرها 
ــم فتح تحقيــق للوصــول إلى  ت

هوية الفاعلين.
مكنــت  والتحريــات  األبحــاث 
عناصــر الشــرطة مــن تحديد 
مكان تواجد المسروقات بإحدى 
الواليــات المجــاورة، وبعد إذن 
ــة قانونا  من الســلطات المؤهل
بتمديــد االختصــاص تم التنقل 
إلى عين المكان، أين تم العثور 
على المســروقات واسترجاعها 
مــع توقيــف المتورطيــن فــي 
أفعــال الســرقة وتحويلهــم إلى 
الســتكمال  المصلحــة  مقــر 

قانونية. اإلجراءات ال
بعــد االنتهــاء مــن مجريــات 
التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات 
جزائية في حق المعنيين قدموا 

نيابة المحلية. بموجبه أمام ال

توقيف 04 أشخاص لتورطهم يف الرسقة 
من داخل قاعة ألعاب بقسنطينة  

  توقيف شخصني يحرتفان الرسقة 
واسرتجاع مرسوقات بميلة

n    تمكــن عناصر المصلحة 
القضائيــة  للشــرطة  الوالئيــة 
ــة أول أمس من  ل بأمــن والية مي
يحترفــان  شــخصين  توقيــف 
مســبوق  أحدهمــا  الســرقة، 
ــا، متورطيــن فــي عدة  قضائي
مــع  ــة،  ل مي بمدينــة  ســرقات 

استرجاع بعض المسروقات.
إثــر  ــى  عل جــاءت  يــة  العمل
دوريــات أمنيــة لعناصر فرقة 
بالمصلحــة  اإلجــرام    قمــع 
الوالئية للشــرطة القضائية في 
ســاعة متأخرة من الليل، حيث 
لفت انتباههم شــخص مشــبوه 
بمدخــل أحد المنــازل في طور 
بولمرقة  بتحصيــص  اإلنجــاز 
تقــدم  ال بعــد  ــة،  ل مي بمدينــة 

منــه الذ بالفرار رفقة شــخص 
آخــر كان يقوم بنــزع األنابيب 
النحاسية واألسالك الكهربائية 
ــم  يت ل المســكن،  داخــل  مــن 
توقيفهمــا وتحويلهما إلى مقر 
أمن الوالية، مع حجز المعدات 
المســتعملة في السرقة وبعض 

المسروقات.
التحقيــق مــع المشــتبه فيهما 
بالغــان مــن العمر 24 ســنة  ال
عــدة  فــي  تورطهمــا  أثبــت 
ســرقات مــن نفس الحــي الذي 
ضبطا فيه متلبســين بالسرقة، 
نيابــة  ــم تقديمهمــا أمــام ال يت ل
المختصة بميلة بعد اســتكمال 

قانونية. اإلجراءات ال
                         محمد ب

شـخصا   31 توفـي 
1355 آخـرون  وجـرح 
 1190 إثـر  بجـروح 
حـادث مرور وقـع خالل 
مـن  الممتـدة  الفتـرة 
فيفـري،   19 إلـى   13
مـن  واليـات  عـدة  عبـر 
الوطـن، حسـب مـا أفـاد 
بـه، يـوم أمـس الثالثاء، 
الحمايـة  لمصالـح  بيـان 

نيـة. لمد ا
المصـدر  ذات  وأوضـح 
أن أثقـل حصيلـة سـجلت 
 5 بوفـاة  باتنـة  بواليـة 
مـكان  فـي  أشـخاص 
 56 وجـرح  الحـادث 
 47 إثـر  علـى  آخريـن 

مـرور. حـادث 
النشـاطات  وبخصـوص 

انتشـار  مـن  بالوقايـة  المتعلقـة 
)كوفيـد19-(،  كورونـا  فيـروس 
المدنيـة  الحمايـة  وحـدات  قامـت 
 173 بــ  الوطنـي  التـراب  عبـر 
عمليـة تحسيسـية لفائـدة المواطنيـن 
تحثهـم فيهـا علـى ضـرورة وضـع 
بالتباعـد  وااللتـزام  الواقـي  القنـاع 
القيـام  إلـى  باإلضافـة  االجتماعـي، 
بــ 146 عمليـة تعقيـم عامـة عبـر 
وهيـاكل  منشـآت  مسـت  الوطـن 
عموميـة وخاصـة وكـذا المجمعـات 

والشـوارع. السـكنية 
كمـا قامـت وحـدات الحمايـة المدنية 
بإخمـاد 627 حريـق منهـا منزليـة 
صناعيـة وأخـرى مختلفــة، أهمهـا 
كان فـي واليـة الجزائـر حيـث تـم 
تسـجيل 98 تدخـل على إثر نشـوب 

61 حريقـا.
                                وأج 

وفاة 31 شخصا وإصابة 1355 آخرين بجروح خالل أسبوع



أكد رئيــس المجلــس األعلى للغة 
العربيــة، صالــح بلعيــد أول أمس 
اإلثنيــن بالبيــض علــى ضــرورة 
تضافــر وتكثيف الجهود لمســايرة 
ومواكبــة اللغة العربيــة للتحديات 
والواقع الذي فرضته تكنولوجيات 

الرقمنة الحديثة.
وأشــار الســيد بلعيد لدى تدخله في 
الملتقــى الوطني األول حول« تعلم 
اللغــة العربيــة وتعليمها في عصر 
التواصــل الرقمي« الــى ضرورة 
تقديم واســتحداث آليــات جديدة في 
مسألة تعليم اللغة العربية باستعمال 
التواصل الرقمي حتــى يكون للغة 
العربية دور إيجابي في هذا المجال 
وذلــك لمواكبة المتغيــرات الحديثة 

ومتطلبات العولمة.
خــال  التحــدث  ذات  وصــرح 
مداخلته بعنوان »تعلم اللغة العربية 
في عصــر التواصل الرقمي- واقع 
وتحديــات- » أن المجلــس األعلى 
للغة العربية يعمل على قدم وســاق 

من أجــل ترقية وتطوير اســتعمال 
اللغة العربية في مختلف القطاعات 
والمجاالت بما فيها العلوم والتقنيات 
والتكنولوجيات  تماشــيا  المعاصرة 

الرقمية الحديثة.
وقــد قــام المجلــس األعلــى للغــة 
العربيــة في هذا الصــدد - يضيف 
صالــح بلعيــد – بإبــرام أكثــر من 
30 اتفاقيــة مع مؤسســات جامعية 
فضــا عــن عدد مــن مخابر بحث 
فــي اللغة ومؤسســات ذات العاقة 
بالذكاء الصناعــي لترقية وتطوير 
مختلــف  فــي  العربيــة  اســتعمال 
العلــوم والمجــاالت عبــر التقنيات 

التكنولوجية الحديثة.
حاليــا  المجلــس  ذات  ويعمــل 
علــى إنجــاز عــدد من المشــاريع 
البحثيــة الهامة على غــرار معجم 
للمخطوطــات الجزائرية، والمعجم 
الوظيفي  والدليــل  الطوبونويمــي، 
الرقمي، والمعجم الرقمي ومشاريع 
أخرى ســينتهي إنجازهــا وتقديمها 

قريبــا في إطــار مســاعي وجهود 
ذات الهيئة االستشارية لدى رئاسة 
الجمهوريــة لتطويــر وترقية اللغة 

العربية، وفق ذات المسؤول.
كمــا يحضر المجلــس األعلى للغة 
العربيــة أيضا لعمــل بحثي ضخم 
يتعلــق بالمعجم التاريخــي الرقمي 
للغة العربية والذي أنجز جزء كبير 
منه وينتظر أن ينتهي من المشروع 
ســنة 2026، حيــث يتنــاول كل 
الجــذور المتعلقــة بكلمــات اللغــة 
العربية مع دارســة تطوراتها عبر 

مختلف المراحل التاريخية.
ودعــا البروفيســور بلعيــد جميــع 
الفاعلين في مجال اللغة العربية الى 
مواصلــة الجهود من أجل تشــجيع 
كل المبــادرات التــي مــن شــأنها 
تعليم العربيــة تقنيا ودعم المحتوى 
الرقمي العربي، وعلى المؤسسات 
التطــورات  مواكبــة  التعليميــة 
التكنولوجيــة الحديثــة، مع مراعاة 
طرائــق جذابة لتســهيل تعليم اللغة 

وبإســتراتيجيات  وتعلمها  العربيــة 
التحول الرقمي لتطوير الممارسات 
التعلّميــة والتعليميــة، وأيضــا عن 
طريــق الســعي لتبــادل التجــارب 
والخبــرات العملية وإنتاج منصات 

وتطبيقات.
كما أشــار الى جملة التحديات التي 
تواجههــا العربية في مجال الرقمنة 
منها ضعف المحتــوى الرقمي في 
حوســبة اللغة العربية، إضافة إلى 
ضعف تحليلها بشــكل عملي دقيق، 
فضــا عــن نقــص حركة النشــر 
اإللكتروني وضعف بنية الشبكات، 
وقلــة إنتاج المصطلح فــي العربية 
إضافة إلى مشكات تقنية متراكمة 
وغيرها من التحديات مما يستدعي 
تكثيف الجهــود لتجاوزها لارتقاء 

وتطوير اللغة العربية.
وأضاف نفس المتحدث أن مواجهة 
تكثيــف  تتطلــب  التحديــات  هــذه 
البحــوث واإلســهام بالكتابــة فــي 
المجات بالعربية العلمية ونشــرها 
رقميا، والعمل على عولمة العربية 
في ظــل عالميتها واتســاع نطاقها 
والطلب المتزايد واإلقبال عليها من 

كبريات الجامعات.
وقد نظم هذا اللقاء من طرف معهد 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية -قسم 
اآلداب واللغــات- للمركز الجامعي 
»نــور البشــير« للبيــض بالتعاون 
مع المجلــس األعلى للغــة العربية 
بمناســبة إحياء اليــوم العالمي للغة 
فيفــري.   21 لـــ  المصــادف  األم 
وتضمنــت األشــغال التــي جــرت 
بتقنيــة التحاضر عن بعد العديد من 
المداخات والورشــات بمشــاركة 
أســتاذة وباحثين مــن أكثر من 30 

مؤسسة جامعية.
                                      وأج

األربعاء 23 فيفري  2022 م16
الموافق لـ 22 رجب 1443 هـ

تكثيف الجهود لمواكبة اللغة العربية لتحديات 
عصر التواصل الرقمي

عين على الثقافة والفن

إبراز دور التكنولوجيا يف تعزيز التعليم 
متعدد اللغات

n بمناســبة اليوم العالمي للغة األم الذي 
يحتفــل بــه فــي 21 فيفري مــن كل عام، 
ســلطت منظمــة األمــم المتحــدة الضــوء 
علــى أهمية الــدور المحتمــل للتكنولوجيا 
في النهوض بالتعليــم متعدد اللغات ودعم 

تطوير جودة التدريس والتعلم للجميع.
وأكــدت المنظمة األممية، في رســالة بهذه 
المناســبة، أن التكنولوجيــا لديهــا القــدرة 
علــى مواجهة بعــض من أكبــر التحديات 
فــي التعليــم اليــوم، حيث يمكن أن تســرع 
مــن الجهــود نحــو ضمــان فــرص التعلم 
العادلة والشــاملة مــدى الحيــاة للجميع إذا 
كانت تسترشــد بالمبادئ األساسية لإلدماج 

واإلنصاف.
كما أبرزت أن التعليــم متعدد اللغات القائم 
علــى اللغة األم يعد مكونا رئيســيا لإلدماج 

والشمول في التعليم.
وأضافت أنه أثناء إغاق المدارس بســبب 
كوفيــد19، اســتخدمت العديد مــن البلدان 
حــول العالم حلوال قائمة علــى التكنولوجيا 
للحفاظ على اســتمرارية التعلم، لكن العديد 

من المعلمين يفتقرون إلى األدوات الازمة، 
والوصــول إلى اإلنترنــت، للحصول على 
المواد التي يمكن الوصول إليها، والمحتوى 
المائم، والدعم البشري الذي كان من شأنه 

أن يسمح لهم بمتابعة التعلم عن بعد.
عــاوة على ذلــك، ال يمكن دائما، حســب 
األمــم المتحدة، أن تعكــس أدوات وبرامج 
ومحتــوى التعليم عن بعــد والتعلم عن بعد 

التنوع اللغوي.
وقالت المنظمة إن اللغات تتعرض، بســبب 
عمليات العولمة، للتهديد بشــكل متزايد، أو 
االختفاء تماما، مشيرة إلى أن ما ال يقل عن 
43 فــي المائة من 6700 لغة يتم التحدث 

بها في العالم مهددة باالنقراض.
وشــددت األمــم المتحدة، في هذا الســياق، 
على ضــرورة مضاعفــة الجهــود للحفاظ 
على التنــوع اللغوي، مضيفة أن مجتمعات 
متعــددة اللغــات ومتعــددة الثقافــات توجد 
مــن خال لغاتهــا التي تنقــل وتحافظ على 
بطريقــة  التقليديــة  والثقافــات  المعــارف 

مستدامة.
                                          ق/ث

معرض مسقط للكتاب يرفض طلب إعفاء
 أو خفض رسوم اشرتاك دور النرش

n رد القائمــون علــى معــرض مســقط 
الدولــي للكتــاب علــى الخطاب المرســل 
من اتحاد الناشــرين العرب برئاسة محمد 
رشــاد، لطلــب إعفــاء أو خفــض قيمــة 
الرســوم مــن دور النشــر المشــاركة في 

المعرض بالرفض.
وجــاء رد معرض مســقط للكتــاب: تحت 
عنوان »الدورة الـ 26 من معرض مسقط 
للكتاب 2022« باإلشارة إلى خطابكم رقم 
»91/2022« بتاريخ 6 فيفري 2022، 
والمتضمن مجموعة من المقترحات تتعلق 
بطلــب إعفــاء المشــاركين فــى معــرض 
مســقط الدولي للكتاب 2022، من رسوم 
المشاركة أو تخفيض قيمة الرسوم، وحول 
ذلــك ومع تقديرنــا ألهمية دعم الناشــرين 
والثقافــة بوجه عام إال أننا نعتذر عن تلبية 
طلبكــم للظــروف التــى تعلمونهــا، آملين 

للجميع مشاركة ناجحة وموفقة«.
وتفتتــح ســلطنة عمــان الخميــس المقبــل 
معرضهــا الدولــي للكتــاب فــى دورتــه 
السادســة والعشــرين، برعاية ذي يزن بن 
هيثــم بن طــارق وزير الثقافــة والرياضة 
والشــباب الُعمانــي. وفــق بيــان للســفارة 

العمانية.
ناصــر  بــن  الدكتــور عبــد هللا  وكشــف 
الحراصــي وزير اإلعــام الُعماني رئيس 
اللجنة الرئيســية للمعــرض، أن المعرض 
ســيُقام خال الفترة من 24 فيفري الحالي 
وحتــى 5 مارس المقبــل، في مركز ُعمان 

للمؤتمرات والمعارض.
 وأكــد الدكتــور عبــد هللا الحراصــي أن 
ســلطنة ُعمان أولت الثقافــة اهتماماً كبيراً 
بــدءاً باإلطار الثقافي الــذي وضعه النظام 

األساسي ومروراً بفتح باب تشجيع اإلبداع 
والفكر، وصــواًل إلى المؤسســات الثقافية 
والتعليمية وإنشــاء الجوائــز األدبية، وكل 
هذا يدعم حضور الكتاب ويشــجعه خاصة 
عندمــا يكــون إضافــة ثقافيــة وحضارية 
وال يتعــارض مضمونــه مع قيــم المجتمع 

وثوابت الوحدة الوطنية.
 وأشــار وزيــر اإلعــام الُعمانــي إلى أن 
اللجنة الرئيســية للمعرض حددت محافظة 
جنــوب الشــرقية لتكــون ضيــف شــرف 
المعــرض، وســتنفذ المحافظــة مجموعة 
واسعة من البرامج واألنشــطة والفعاليات 
الثقافيــة والفنيــة طيلــة مــدة المعــرض، 
إضافة إلى اســتضافة المعــرض عدداً من 
ضيــوف الشــرف وهم نخب مــن المثقفين 
واإلعاميين البارزيــن، وعدد من مديري 
المعارض بدول مجلــس التعاون الخليجي 
والــدول العربية، ورئيس اتحاد الناشــرين 

العرب.
 ومــن جانبــه، أوضــح أحمــد بن ســعود 
الرواحــي مديــر معــرض مســقط الدولي 
للكتــاب، أن عــدد الدول المشــاركة خال 
هــذه الــدورة 27 دولــة، مقارنــة بالدورة 
الماضيــة حيث بلغ عدد الــدول 32 دولة، 
وبالنســبة لدور النشر المشــاركة بلغ العدد 
لهــذه الــدورة 715 دار نشــر منها 570 
بشــكل مباشــر و145 بشــكل غير مباشر 
عبــر نظــام التوكيــات، فيمــا بلغت عدد 
المشــاركات الرســمية من داخل الســلطنة 
وخارجهــا 41 مشــاركة، أمــا عــدد دور 
النشــر في قســم الكتاب األجنبي فيبلغ 33 
دار نشر، ويتضمن المعرض 114 فعالية 
ثقافية متنوعــة موزعة على أيامه، وكذلك 

85 نشاطاً خاصاً لألطفال.

إحياء اليوم الوطني للمدينة: إبراز الموروث الثقايف لوهران

يبرز األسبوع الثقافي والرياضي 
»وهران تحكي« المنظم بمناسبة 
إحيــاء اليــوم الوطنــي للمدينــة 
تاريــخ وعــادات وتــراث مدينــة 
وهــران وما تزخر بــه من معالم 
أثريــة توثــق لمختلــف الحقــب 
التاريخية التي شــهدتها عاصمة 

الغرب الجزائري.
 وقــد انطلقت هــذه التظاهرة يوم 
األحد على مســتوى ساحة » أول 
نوفمبــر 1954« بوســط مدينــة 
وهــران بإقامة معــرض إعامي 
بأهميــة  المواطنيــن  لتحســيس 

نظافــة المدينــة وذلك بمشــاركة 
مختلف الهيئات والقطاعات وعدة 
جمعيات مهتمة بالبيئة والمشاركة 
لتنظيــف  الكبــرى  الحملــة  فــي 

المدينة.
ويهــدف هــذا األســبوع الثقافــي 
الذي يندرج أيضا في إطار إحياء 
الذكرى الـ 60 لعيدي االســتقال 
الشــباب ومســاهمة فــي الترويج 
للطبعــة الـــ 19 أللعــاب البحــر 
األبيض المتوسط وهران2022- 
إلــى إبــراز تاريــخ هــذه المدينة 
ومعالمهــا  الثقافــي  وتراثهــا 

التاريخية، حسبما ذكره حميد غنن 
رئيس تنسيقية المواطنة المستدامة 

لوالية وهران منظمة الحدث.
المســطر  البرنامــج  ويتضمــن 
بالمناســبة خرجــة ســياحية إلــى 
المواقــع األثريــة التي تعــود إلى 
فتــرة االحتــال اإلســباني وإلى 
الحــي العتيــق »ســيدي الهواري 
ذكــرى  إحيــاء  بمناســبة  وذلــك 
تحرير مدينة وهران من االحتال 
اإلســباني فــي يــوم 27 فبرايــر 
1762، إلى جانب برمجة زيارة 
لمعالم تاريخية أخرى تقع بمناطق 

بطيوة وقديل وكريشتل وكناستيل.
كما سيتم خال هذه التظاهرة التي 
تتواصــل إلــى غايــة 28 فيفري 
الجاري إقامة مأدبة خاصة باألكلة 
الشعبية المشهورة عند الوهرانيين 
والمعروفة باســم » البركوكس« 
على مســتوى مركــز األيتام بحي 
ســابقا(  )البركــي  »فاوســن« 
والتابــع للجمعية الوالئية » األمل 
والتضامــن«، وكذا إعــادة إحياء 
وعــدة »الال حليمــة« وعــرض 

حول األلعاب الشعبية.
وتم بمناســبة إحياء اليوم الوطني 
للمدينة برمجة نصف يوم دراسي 
بمقر المنظمة الوالئية للمجاهدين 
لتقديــم عــرض حــول مختلــف 
المجســدة  التنمويــة  المشــاريع 
بالواليــة وآخر خــاص بعاصمة 
تتنــاول  ومحاضــرة  الواليــة 
موضــوع »المــدن الذكية » من 
تقديم باحث مــن المركز الوطني 
األنثروبولوجيــا  فــي  للبحــث 

االجتماعية والثقافية.
الثقافــي  األســبوع  وســيختتم 
»وهران تحكي« بزيارة ســاحة 
»الطحطاحــة« بحــي »المدينــة 
المجــزرة  الجديــدة« الســتذكار 
المرتكبــة في 28 فبراير 1962 
من طرف منظمة الجيش السري 
الفرنســية اإلرهابيــة مــن خال 
اعتداء مزدوج بالسيارة المفخخة 
استشــهد علــى إثــره العديــد من 

الجزائريين العزل.
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في ذكرى وفاته الـ 44

انطالق مسابقة جائزة الشيخ عبد الكريم دالي 

n يتنافــس ســبعة مترشــحين مــن 
المواهــب الفنية الشــابة علــى جائزة 
الشــيخ عبد الكريم دالي ألحســن أداء 
غنائي أندلسي في طبعتها الثالثة التي 
انطلقــت فعالياتهــا أول أمــس األحــد 
21فيفــري المصادف لذكرى وفاته الـ 
44، وتســتمر إلــى غايــة 25 فيفري 

الجاري.
الجزائــر  أوبــرا  قاعــة  واحتضنــت 
»بوعالم بسايح« الطبعة الثالثة لجائزة 
الشيخ عبد الكريم دالي المنظمة برعاية 

وبمســاهمة  والفنــون  الثقافــة  وزارة 
وزارة االتصــال، حفــل افتتاحها أول 
أمــس بمشــاركة نخبــة من األســماء 
الفنية الالمعة في الموسيقى األندلسية، 
كما أعلنت عن أســماء المتنافسين من 
األصــوات الواعدة والمواهب الشــابة 
وهم على التوالي: يوسف نوار، نسيمة 
حفاف، أســماء حمزة، لمين ســعدي، 
طارق أمير المشــري، غفران بوعاش 

ونوفل رمضان.
وســيخضع المترشــحون للتقييــم مــن 
طــرف لجنــة تحكيــم التــي يترأســها 
الفنان واألكاديمي نور الدين ســعودي 

إلــى جانــب عضويــة الشــيخ صالــح 
بوكلي، والسيد بن تليس محمد العربي 
والفنانتين فزيالت ديف، بهجة رحال.

وســيتم اإلعالن عــن نتائج المســابقة 
يــوم 25 فيفــري الجاري بــدار أوبرا 
الجزائر بوعالم بسايح، أين سيتم تنظيم 
بالمناســبة عرض كوريغرافي بعنوان 
»من بغداد إلى قرطبة« يتناول تاريخ 
ومسار الموســيقى األندلسية بالجزائر 
وأهــم رموزهــا، يتخللهــا أداء أغاني 
ورقصات كوريغرافية بمشاركة نخبة 
من الفنانين على غــرار لمياء مديني، 
حســناء هيني، ليلــى بورصالي، عبد 
الوهــاب بحــري وبمشــاركة الراوية 
سهام عرفة كنوش وفرقة الباليه التابعة 

ألوبرا الجزائر.
ولد عبد الكريــم دالي يوم 16 نوفمبر 
ســنة 1914 بتلمســان في عائلة فنية 
ذات اهتمام كبير بالموسيقى والطرب، 
فقد شــجعه والده على تعلم الموســيقى 
وهــذا بإدخاله إلى فرق فنية يترأســها 

كبار األساتذة والموسيقيين.
تتلمذ إبن تلمســان على يد كل من عبد 
الســالم بن صــاري وعمر البخشــي، 
وتعلّــم العــزف علــى آالت موســيقية 

مختلفة كالعود، الناي، والكمان.
وفــي فترة الثالثينات، قــام الفنان بعدة 
جوالت فنية في مختلف ربوع الجزائر 
بجوقه الخاص الذي أسسه بعد ما كان 

منضماً إلى جوق الشيخة طيطمة.
ثم دخل اإلذاعة الوطنية ســنة 1952 
لمواصلة نشاطه الموسيقي، كما اِلتقى 
الشــيخ بكبار الموســيقيين الجزائريين 
أمثال الشــيخ الصادق البجاوي ومحمد 

الكرد.
حظي عبد الكريم دالي باِحترام الجميع 
فــي الوســط الفني، نظــراً ألصالة فنه 
الراقــي الــذي ركــز فيه علــى إحياء 
التراث الوطني في الموسيقى األندلسية 
بمختلف طبوعهــا ، كما زاوج في فنه 
بين كل من طابــع الحوزي و الصنعة 

العاصمية .
ُعرف بروائعه الفنية التي بدأ بتسجيلها 
منــذ ســنة 1930 ، و اِشــتهر خاصة 
بأغنية » صح عيدكم » التي ال تفارق 
أســماع الجزائرييــن في األعيــاد ، و 
مديح عيــد األضحى » ابراهيم الخليل 
» و » أنــا الــكاوي« و أخرى بعنوان 

» رحلة حجازية » .
و فــي ســنة 1971 أصبــح أســتاذاً 
للموسيقى في المعهد الوطني الموسيقي 
، و تعلم على يده الكثير من الفنانين .

واصل الشــيخ عبد الكريم دالي بحوثه 
في التــراث الثقافي الجزائري إلى يوم 
وفاته بتاريخ 21 فيفري سنة 1978، 
ودفن بمقبرة ســيدي يحيى بالعاصمة. 
فهو فنــان له الفضل فــي إحياء تراث 

الوطن والحفاظ عليه.

دنيا سمري غانم تضع بصمتها 
عىل جدار المشاهري ببوليفارد رياض 

سيتي بالسعودية

دنيــا  النجمــة  وضعــت   n
ســمير غانــم بصمتها فــي جدار 
المشــاهير فــي بوليفــارد رياض 
ســيتي بالســعودية، ونشرت دنيا 
صورة بصمتها من خالل حســاب 
االنستجرام الخاص بها، مصحوبة 
بتعليق :« إيموجي قلب«، يكشف 

مدي سعادتها بالحدث.
وكانــت قــد حرصت الفنانــة دنيا 
االحتفــال  علــى  غانــم،  ســمير 
بمناسبة عيد الحب، حيث شاركت 
جمهورها صــورة قديمة لوالديها 
الراحليــن الفنــان ســمير غانــم، 
والفنانة دالل عبــد العزيز، وهما 
يحتضــان بعضهما، مؤكــده أنها 

أفضل قصة حب من وجه نظرها.
وعلقــت دنيا ســمير غانــم، على 
الصــورة التــي نشــرتها لوالديها 
الراحلين، عبر حسابها على موقع 
»إنستجرام«، »أجمل قصة حب، 
ربنا يرحمكم ويســعدكم مع بعض 

في الجنة بإذن هللا«.
يشــار إلــى أن دنيــا ســمير غانم 
عادت إلى نشــاطاتها الفنية الفترة 
الحاليــة، وأصبحــت تتواجد بقوة 
ونشــر  ميديــا  السوشــيال  علــى 
العديد من صــور جديدة خضعت 
لها الفتــرة الماضية وتفاعل معها 
محبوهــا ودعموهــا مــن خــالل 

التعليقات.

22 مليون دوالر إيرادات فيلم جينيفر 

لوبزي "مريي مي" حول العالم

n حقــق فيلــم »ميــري مــي« 
للنجمــة العالمــي جينيفر لوبيز من 
إنتاج شركة »يونيفرسال بيكترز« 
إيرادات وصلت إلــى 22 مليون و 
816 ألف دوالر، وذلك منذ طرحه 
يوم 11 فيفري 2022، وهو الفيلم 
الــذي تأجل عرضــه أكثر من مرة، 

بسبب فيروس كورونا.
 وتــدور أحــداث الفيلم حــول نجمة 
بــوب يتخلــى عنها خطيبهــا مغنى 
الروك قبل لحظات من حفل زفافهما 
المقام وســط مدينــة نيويورك بعدما 
علمــت بخيانته، مــا يدفعها لعرض 
الزواج على رجل تختاره عشــوائًيا 
من بين الحشود، والذي يحمل الفتة 
  Marry Me، بعنــوان أمــا قصــة
الفيلم فهى تســتند لروايــة مصورة 

 لبوبى كروسبى

يشارك جنيفر لوبيز وأوين ويلسون 
فــي بطولة فيلم »ميــري مي« عدد  
كبير من النجوم، ومن أبرزهم سارا 
ســيلفرمان ومالوما وجــون برادلي 

 .وغيرهم
 وطرحــت النجمة العالميــة جينيفر 
أغنيتهــا  كليــب  فيديــو  لوبيــز، 
الجديــدة »أون مــاي واي«  مــن 
فيلمهــا المنتظر عرضه، ونشــرت 
لوبيــز عبــر حســابها علــى موقع 
األغنيــة،  برومــو  »إنســتجرام« 
مصحوبة بتعليق: »الفيديو الرسمي 
تم طرحه بالوقت الحالي.. أنا سعيدة 
جــًدا ألنكــم جميًعا تحبــون األغنية 
وآمــل أن يعجبكــم الفيديــو بقدر ما 
أحب.. هــذا يجعلني متحمســة جًدا 
لطرح فيلم »ميــري مي« في دور 

العرض.

بعد انتشار صورتها بالحجاب.. أول تعليق للنجمة السورية رغدة 
عىل "اعزتالها الفن" 

n حســمت الفنانة الســورية رغدة، 
حالــة الجــدل التــي أثيــرت بعد نشــر 
صورة لها بالحجاب عبر حسابها على 
»فيسبوك«، وأرفقتها بتعليق غامض.
 وقالــت رغــدة معلقة علــى الصورة: 
»عشــت حياتي دائما كما قدر لي هللا، 
كل ما تمنيته من حبيبي هللا منحني إياه 
على مــدى العمر، وما تبقــى منه فهو 
ملك له وحده«، من دون أن توضح إن 

كانت قد قررت االعتزال أم ال.
وأكــدت رغدة فــي تصريــح لصحيفة 
»الوطــن«، على أنها لــم تعتزل الفن، 
مضيفة: »من المؤكد أن أعمار البشــر 
بيــد المولى عــز وجل، وهــو المقصد 
والغــرض ممــا كتبته مــن تعليق على 

الصورة«.
وابتعــدت الفنانــة الســورية رغدة عن 
الساحة الفنية منذ مشاركتها في مسلسل 
للمخــرج ياســر زايــد،  »الضاهــر« 

وبطولــة الفنــان محمــد فــؤاد، والذي 
ُعرض في العام 2019، حيث جسدت 
فيــه شــخصية »أزهــار«، وشــاركها 
البطولة حســن يوســف، فلاير يوسف، 
تامــر عبد المنعم، مادليــن طبر، كريم 
كوجاك، إنجي شــرف، أميــرة هاني، 
صبري عبد المنعم، ســميرة محســن، 
أحمــد التهامــي وكوكبــة مــن النجوم، 

تأليف تامر عبد المنعم.
وقدمــت رغــدة أكثــر مــن 75 عمال 
فنيا بين الســينما والدرامــا التليفزيونية 
واإلذاعــة على مدار مســيرتها الفنية، 
ومــن أبرز أعمالها أفالم »اســتاكوزا، 
زوجتي والذئب، اإلمبراطور، مصرع 
الذئــاب، المركــب، كابوريا، ترويض 
الرجــل، آســف لإلزعــاج، العمــالق، 
أحضــان الخــوف، الســفلة، التقريــر، 
الفاتنات، خيوط العنكبوت،  النشــاالت 

وموت سميرة« وغيرها.

وعلــى صعيــد الدرامــا التليفزيونيــة، 
شــاركت رغــدة في بطولــة العديد من 
المسلسالت، أبرزها »جراب حواء«، 
»الشــك«، »علــى بــاب مصــر«،« 

»العبابيــد«،  يمــوت«،  ال  أمــس 
»الدوائر المغلقة«، »أحالم فســتق«، 
الهاويــة«  »حافــة  »الطوفــان«، 

و«إسطبل عنتر«.

رابح صقر يطرح ثاين أغنية من ألبومه الجديد بعنوان "نوع من البرش"

n طــرح النجم الســعودي، رابح 
صقر، ثاني أغانــي ألبومه الجديد، 
بعنــوان »نــوع مــن البشــر«، و 
األغنية من كلمات فيصل السديري، 
وألحان ســهم توزيع بشار سلطان، 
وتوزيــع وتريــات هانــي فرحــات 

وتســجيل محمــد حمــدي ومكــس 
وماستر جاسم محمد«.

وقال رابح صقر:« جمهوري الغالي 
أهديكم أغنيتي الثانية نوع من البشر 
من ألبومــي واتمنى تنال إعجابكم يا 
أغلــى جمهــور والقــادم أجمل بأذن 

هللا«.
كمــا وجــه النجــم الســعودي رابح 
صقر، رســالة شــكر لجمهوره عبر 
حسابه على »تويتر«، قائاًل: »مساء 
الخيــر أنا إلى اآلن ما شــفت عالقة 
بيــن فنان وجمهوره مثل ما أشــوف 
عالقتــي بجمهوري أنــا دائًما فخور 
فيكــم وأحــس أنكــم قطعــة منى هللا 
يخليكم لي وال يحرمني منكم، أحبكم 

وراح أقدم لكم كل ما يرضيكم«.
وكان النجم رابــح صقر، قد خضع 
لعملية قســطرة فى القلــب ما جعله 
يعتــذر عــن حفالته الغنائيــة الفترة 
الصحيــة،  حالتــه  بســبب  الحاليــة 
وكتب رابح صقر عبر حسابه على 
تويتــر، قائال: »جمهــوري الحبيب 
أعتذر عــن الحفــالت العامة خالل 
هــذه الفتــرة وذلك إلجرائــي عملية 
قسطرة في القلب تكللت بالنجاح وهلل 

الحمد شــكًرا لكل من سأل عني وال 
تنســوني من دعائكــم هللا ال يوريكم 
مكروه فيمن تحبون، أحبكم مشــتاق 

لكم«.
وكان المطــرب رابح صقر حرص 
بأغنيــة  جمهــوره  مغازلــة  علــى 
باللهجــة المصريــة، ضمــن أغاني 
ألبومــه األخير »مرحبــا«، والقت 
األغنيــة نجاحا كبيــرا، وهي تحمل 
عنوان »أخبار إيــه«، لحنها رامى 
جمــال، توزيــع مدحــت خميــس، 

كلمات الشاعر عمرو المصري.
وضــم ألبوم »مرحبــا« للنجم رابح 
صقــر 24 أغنية، اســتخدم خاللها 
العديد من األفكار الجديدة والمختلفة 
واأللحــان،  الكلمــات  حيــث  مــن 
ويتعــاون مع الملحنين محمد غازي 
وسهم وغيرهم، كما أن رابح صقر 

قام بتلحين بعضها لنفسه.

عين الجزائر
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تزخــر واحــة تيــوت الواقعــة علــى 
بعد82 كلم جنوب النعامة بالعديد من 
المواقع األثرية الضاربة في التاريخ، 
ومنهــا قصرهــا العتيــق الــذي يعــد 
صرحــا عمرانيا ومعلمــا تراثيا كفيال 

بإنعاش حركية الجذب السياحي. 
شــيّد قصــر تيــوت القديم ومســجده 
العتيــق مطلــع القــرن الرابع عشــر 
الميــادي )حوالــي 1305ميــادي( 
بنمط بناء تقليدي وهندســة صحراوية 
تائــم خصوصيــات ومنــاخ المنطقة 
وقرابة 40 بيت عائلي أغلبها تحولت 

إلــى متاحف صغيرة لعرض األدوات 
التقليدية وأخرى إلى ورشات لصناعة 
التحف اليدوية كالنسيج وسعف النخيل 

والصوف وغيرها.
وتتميــز بلــدة تيــوت بتنــوع معالمها 
األثرية التاريخية والطبيعية ما يجعلها 
أحد الروافد الحقيقية للنهوض بالقطاع 
الســياحي بالوالية إذا ما لقيت العناية 
الكافيــة، حيــث تجمــع هــذه المنطقة 
بين نمط معمــاري ممثا في قصرها 
القديم الــذي بني من الطين والحجارة 
و ال يــزال يتحــدى الزمــن والنقوش 
الصخريــة الممتدة إلى العهود القديمة 
والمناظــر الطبيعيــة التــي يقصدهــا 

الزوار والعائات من كافة المناطق.
وتعــد النقــوش الصخريــة مــن أهــم 
المواقع السياحية التي تستقطب السياح 
بتيــوت وأهمهــا »الحجــرة المكتوبة 
تــروي قصــص وحكايــات  »التــي 
الســكان القدامــى الذيــن اســتوطنوا 
بالمنطقة منذ أمد بعيد )800 سنة قبل 

المياد حسب تقديرات المؤرخين( 
ومــن المواقع األخرى بتيوت الحاجز 
ينابيــع  مــن  يتغــذى  الــذي  المائــي 
»عيــن عيســى«، وكــذا بئــر جوفي 
يســمى »عين لحاف« الــذي يتميز 
لألمــراض  العاجيــة  بخصائصــه 
الجلدية والذي تراجع منســوبه بشكل 

محسوس.
التصميــم  بجمــال  القصــر  ويتميــز 
وقــوة أبوابــه التــي تغلــق بالمزاليج 
والمصنوعــة مــن خشــب الرمان أو 
من جــذوع النخل وتتكــون بيوته من 
طابقيــن العلــوي مخصــص للعائلــة 
والضيوف والســفلي لتخزين المؤونة 

والمواشي.
ويتوســط قصــر تيوت مســجد عتيق 
وقاعــة تدريس للقــرآن الكريم تدعى 
باألمازيغيــة »تخربيشــت » وتؤدي 
إليه كل الدروب وغير بعيد عنه توجد 
ســاحة عموميــة تدعــى »تاســفلت« 

أعدت للراحة وعقد االجتماعات.

شباك العنكبوت يف معرض قصر تيوت العتيق جوهرة من القرن الرابع عشر تأبى االندثار
بنيويورك

n يخاف الكثير من العناكب، فمن 
الصعب إنكار أن بيوتها المنسوجة 
هــي نوع من العمل الفني الذي قد 
يكون مميتاً للحشــرات! اســتناداً 
إلــى هــذا الجمــال المرعــب، مأل 
الرســام األرجنتينــي المقيــم فــي 
برلين، توماس ساراسينو، صالة 
بنيويــورك  شــيد«  »ذا  عــرض 

بشباك عنكبوتية صناعية.
وكان أول مــرة افتتــح فيها البناء، 
ماييــن   404 تكلفتــه  البالغــة 
دوالر، الذي يشــبه السقيفة، قليًا، 
ودرعاً فوالذياً عماقاً، كثيراً، في 
2019، وأصبــح منصــة جديــدة 
بــارزة للفــن فــي القــرن الحادي 
والعشــرين، حســب وكالة األنباء 

األلمانية.
وهذا الفضاء متعدد االســتخدامات 
هو ضمن ضاحية هادســن ياردس 

الجديدة المثيرة للجدل، وهي مجمع 
ضخــم يطل علــى نهر هادســون 
علــى الجانب الغربي من مانهاتن. 
ويضــم أيضــاً الكثيــر من الشــقق 
الفخمة والمحات التجارية الراقية 

لسكان نيويورك فاحشي الثراء.
وتتوهــج في الظام بعض شــباك 
الفضــاء  تمــأل  التــي  ساراســينو 
فــي إطــار معــرض »بارتيكيولر 
ماتــر)ز(« الذي جرى افتتاحه في 
11 فيفــري، ويمكن رؤيتها منيرة 

خلف الزجاج.
وتركت بعض المفــردات انطباعاً 
لــدى الزوار كأنهم محاصرون في 
شبكة عنكبوتية فيما يدخلون شبكة 
صناعيــة بقطر نحــو ثاثين متراً. 
وهناك خبروا أداًء قصيراً يشــمل 
الظــام واألصوات واالهتزازات. 
ومن المقرر أن يســتمر المعرض 

حتى 17 أفريل.

إقامة مهرجان البندقية المايئ داخل 
مجمع بناء السفن وسط المدينة

n أقيم مهرجــان البندقية المائي 
هــذا العام فــي ترســانة المدينة، 
حيــث المجمــع التاريخــي لبنــاء 
الســفن وتجميــع األســلحة الذى 
بنــى فــي العــان 1104، وحول 
المجمع األثري القديم إلى مسرح 
في الهواء الطلق الستقبال الحدث 

الثقافي.
وفقا لموقع » يورو نيوز« أقيمت 
كل مشــاهد المهرجــان على الماء 
وســط عرض لأللعاب النارية في 
ديكور أحــواض ترســانة البندقية 
الرائعة، تنوعــت العروض الحية 
والتأثيــرات  التكنولوجيــا  بيــن 
الفضــاء  علــى  قــوي  البصــري 

المائي.
في واقعة أخــرى، عادت األجواء 
االحتفالية إلى مدينة نيس في فرنسا 
حيــث تحتضــن المدينة الســاحلية 
الســنوي،  الكرنفــال  اســتعراض 

بعــد غياب لمدة عام، فيه اســتمتع 
المتفرجون بمشــاهدة المواكب مع 

عودة الحياة إلى المدينة.
وفقا لموقع »يــورو نيوز« جابت 
الملونــة  والعربــات  المواكــب 
الشوارع وســط عروض الرقص 
ومجموعــة من األزيــاء المبهرة، 
ويحمل الكرنفال هذا العام موضوع 
ملك الحيوانات وتزينت العديد من 

العوامات بمملكة الحيوانات.
ومؤخــرا، شــهدت الصيــن إقامة 
التقليدية الذي  الفوانيــس  مهرجان 
يقــام كل عــام بعد منتصف شــهر 
فبرايــر احتفــاال باألطفــال الــذى 
اغترب والدهم بسبب العمل خارج 
المدينة، حيث يشــارك المواطنين 
باأللعــاب  فرحتهــم  األطفــال 
البهلوانيــة واإلضاءات والكهارب 
التى تزيــن المــدن الصينية وذلك 
حسبما نقلت وكالة األنباء الصينية 

شنخوا صورا مظاهر االحتفال.

من زنزانة أشبه بغرفة فندق فاخر.. سجني ينرش فيديوهات مثرية
 للجدل عىل "تيك توك"

نشــر أحــد الســجناء فــي بريطانيــا 
فيديوهــات علــى »تيــك تــوك« من 
زنزانتــه التي تبدو أشــبه بغرفة في 
فنــدق فاخــر، مجهزة بديكــور أنيق 
وأدوات تكنولوجيــة متطّورة وحتى 

تلفزيون بشاشة مسطحة!. 
وتظهــر الفيديوهــات التــي نشــرها 
 HMP« اســم  تحــت  الســجين 
Unknown«، وجــود فــي غرفته 
مرطب هواء، ونظــام مكبر صوت، 
وهاتــف أرضــي لتلقــي المكالمات، 

ومقعد جلدي بجوار سريره.
وأطلق الســجين على أســلوب حياته 
تســمية »HMP livin«، وتفاخــر: 
»عندما تبدو الزنزانــة وكأنها غرفة 

فندق«.
وانتشرت فيديوهاته في »تيك توك« 
على نطاق واسع، وشوهدت أكثر من 
مليــون مرة فــي غضون أيــام قليلة. 
وحصل الســجين الذي لم يكشف عن 
اســمه، على أكثر مــن 6 آالف متابع 

وأكثر من 46 ألف إعجاب.
لكن منشوراته تسببت بغضب دافعي 
وخاصــة  البريطانييــن،  الضرائــب 

الفقراء منهم.
حيــث قالت كريســتال جايــن، وهي 
أم لثاثــة أطفــال، إنهــا تنــام علــى 
األرض إلفســاح المجــال ألطفالهــا. 
وكتبــت: »أعتقــد أننــي قــد أخالــف 
القانــون مــن أجــل الحصــول على 
ســرير مريح وأمان )في الســجن(«. 
وقالت البريطانية األخرى شــارلوت 
هوالنــد معلقــة علــى حيــاة الرفاهية 
لهذا الســجين: »ال أصــدق أنني أدفع 

ضريبة على هذا«.
وأضافت المواطنــة األخرى، ريبيكا 
بيتــش: »هذا أمر محــزن، ألن أخي 
عاش حياة مدعومة )على مســاعدات 
اجتماعية(. ومات وحده ولم ياحظه 

أحد«.
وفي أحد الفيديوهات، يتباهى السجين 
بقضائه ليلته بالقــرب من موقد النار 

بجانب تلفازه عالي الدقة.
 وفــي مقطــع آخــر، نشــر صــورا 
لســجناء يرتدون مابس باهظة الثمن 
ووجوههم مغطاة بالرموز التعبيرية، 

كما نشــر فيديو لمأكوالت فاخرة قال 
إنها بمناسبة االحتفال بعيد مياده في 

السجن!
                             ديلي ستار

عين الجزائر

انتحار 3 فرنسيني بعد تهديد عصابة للمئات بـ "فضيحة عرب النت"

قرعــت الشــرطة الفرنســية جرس 
اإلنــذار بعد تلقيهــا 120 بالغاً من 
رجــال ونســاء تعرضــوا لالبتــزاز 
والتهديد عبر الشبكة. وتسببت تلك 
التهديدات في انتحار ثالثة أشخاص. 
مــع العلــم أن الجهــات المســؤولة 
تتوقع وجــود آالف الحاالت التي لم 

يتقدم أصحابها بشكاوى.
وتزايــدت الشــكاوى فــي األشــهر 
األخيرة وكلها تتشــابه في تفاصيلها. 
وتلقى الضحايا رســائل عبر بريدهم 
اإللكترونــي يفتــرض أنها مرســلة 

من وحدة حمايــة القاصرين تهددهم 
القانونية بتهمــة الدخول  بالماحقــة 
على مواقع تنشــر صوراً ومشــاهد 
إباحية ألطفال. وبحســب التحقيقات 
فإن مايين من الفرنســيين تلقوا مثل 
تلك الرســائل. وأدركت الغالبية أنها 
خدعــة. لكن هناك مــن انطلت عليه 
وضغــط علــى الرابــط الموجود في 
الرســالة ووجد نفسه متورطاً في فخ 
محكــم ومضطراً لدفــع مبالغ مقابل 
وعود بلفلفة القضية. وبلغ ما جمعته 
أكثر من مليون يورو. لكن المحققين 

يتوقعــون أضعاف هــذا المبلغ نظراً 
ألن كثيراً من الضحايا يترددون في 

التقدم بشكاوى.
واعتــادت الشــرطة الفرنســية تنبيه 
مستخدمي الشــبكة ومواقع التواصل 
وتحذيرهم من الرســائل اإللكترونية 
المشبوهة التي تطلب منهم معلومات 
عن حســاباتهم أو أشكال غيرها من 
الخدع. وتحمل بعض تلك الرســائل 
مــن  معروفــة  شــخصيات  تواقيــع 
المســؤولين فــي األمــن أو موظفي 
الداخليــة. وجــاء فــي التحذيــر أن 

جهــات  مــن  الــواردة  الرســائل 
رســمية أو دائرة الضرائــب أو من 
الســلطات األمنيــة تنتهــي عناوينها 
اإللكترونية دائماً بما يشــير إلى أنها 
تابعــة للحكومة. ورغــم التحذيرات 
المســتمرة فــإن مثــل هذه الرســائل 
مــا زالــت تتدفق يومياً مــن دون أن 
تتمكن السلطات حتى اآلن من وقفها 

واعتراض مرسليها.
هناك بين الضحايا من يكون قد دخل 
علــى مواقــع ذات محتــوى جنســي 
تقليدي لكنــه ال يعرف الفرق بين ما 
هو مباح وما هو محظور لتعامله مع 
صور قاصرين. ولهذا فإن أغلب من 
خضــع للتهديد ودفع نقــوداً كان من 
المســنين الذين يسهل الضغط عليهم 

نفسياً ألنهم يخشون الفضيحة.
تلــك  لكشــف  التحقيــق  زال  ومــا 
الشبكات جارياً مع اعتراف الجهات 
األمنيــة بأنه يتقدّم بخطــوات بطيئة. 
فقد تمكن المحققون من تحديد مصدر 
تلك الرســائل بأنها مرسلة من ساحل 
العــاج. كمــا توصلــوا إلــى معرفة 
شــركاء يقيمون في باريــس واتخاذ 
إجــراءات ضدهــم. لكــن أي إجراء 
لــم يتخذ حتى اآلن في حق شــبكات 

االبتزاز خارج فرنسا.
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ANEP N° : 2225000842عين الجزائرعدد: 298 / 23 - 02 - 2022  

األربعاء 23 فيفري 2022 م
الموافق لـ 22 رجب 1443 هـ 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ/ بن الطاهر الدراجي

محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء بسكرة
شارع :حدود محمد. طولقة.
تليفاكس: 033.59.47.70

محضر تبليغ إعالن بيع عقار بالمزاد العلني بجريدة يومية وطنية
)مؤجلة لجلسة 2022/03/01(

طبقا للمادتين 750/749 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية (
بتاريخ السابع عشر من شهر فيفري ألفين واثنان وعشرون على الساعة 10.00

نحن األستاذ بن الطاهر الدراجي محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء بسكرة
تنفيذا للسند التنفيذي المتمثل في: عقد رهن عقاري الصادر عن األستاذ جباللي الطاهر بتاريخ 2011/12/12 رقم: 2011/695).....لضمان تسديد مبلغ القرض المقدر ب 6.000.000.00دج دج(

والممهور بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2014/06/03.
بطلب من : بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة طولقة. )بصفته دائن حاجز مرتهن(

ويطلب من :غانم سليمان )دائن متدخل في الحجز( الساكن : عين الكرمة بلدية الحاجب والية بسكرة.
ويطلب من: جعفر فاطمة ) دائنة متدخلة في الحجز ( الساكنة :حي الخافورة الدوسن والية بسكرة.

ويطلب من: بن فطة بوجالل حاج جاللي ) دائن متدخل في الحجز( الساكن: 17 شارع القدس المحمدية والية معسكر.
ضد السيد: لطرش ميلود بن عمار) بصفته مدين محجوز عليه راهن للعقار(. المقيم شارع أول نوفمبر فوغالة بسكرة

وبعد اإلطالع على أوامر قيد الدائنين المتدخلين في الحجز للسادة:
*غانم ســليمان بن الطاهر الســاكن : عين الكرمة بلدية الحاجب والية بســكرة بصفته دائن مقيد بموجب األمر الصادر عن الســيد رئيس محكمة طولقة بتاريخ: 2016/10/23 تحت رقم ترتيب 16/00565 والمقيد والمشــهر بالمحافظة العقارية بطولقة 

بتاريخ: 2016/11/28 مجلد 01رقم:43.
* جعفر فاطمة بنت ابراهيم الساكن: حي الخافورة الدوسن والية بسكرة بصفتها دائنة مقيدة بموجب األمر الصادر عن السيد رئيس محكمة طولقة بتاريخ 2016/10/23، تحت رقم ترتيب 16/00563والمقيد والمشهر بالمحافظة العقارية بطولقة بتاريخ: 

2016/11/28 ،مجلد 01رقم 44.
*بن فطة بوجالل حاج جياللي الســاكن: 17 شــارع القدس المحمدية والية معســكر بصفته دائن مقيد بموجب األمر الصادر عن الســيد رئيس محكمة طولقة بتاريخ: 2020/02/11، رقم الترتيب 20/00085 والمقيد والمشــهر بالمحافظة العقارية بطولقة 

بتاريخ 2020/03/08، مجلد 01رقم117
بعد اإلطالع على محضر إيداع قائمة شــروط البيع المودعة في: 2021/03/04تحت رقم اإليداع: 2021/10فهرس رقم 2021/91 الصادر عن مكتب رئيس محكمة طولقة والذي بموجبه تم تحديد جلســة البيع وجلســة اإلعتراضات لبيع العقار بالمزاد 

العلني واآلتي بيانه:
تعين العقار: يقع العقار ببلدية فوغالة دائرة فوغالة حدوده: شــماال: الطريق الوطني رقم46. جنوبا: ملك روثة ســبولة. شــرقا: ملك علوي الجموعي غربا: ملك ســليمان والســيد قويدر المهدي. العقار عبارة عن أرض صالحة للبناء أقيم عليها مبنى ســكني 

وتجاري، بالنسبة للطابق األرضي يحتوي على محل معد للغرض التجاري وغرفة تبريد بسعة 224 م 3سلم يؤدي إلى الطابق العلوي وساحة خلفية غير مغطاة، بالنسبة للطابق األول فيحتوي
على خمسة غرف نوم، قاعة استقبال، بهو، سلم ، حمام ومرحاض، أما بالنسبة للطابق الثاني فهو معد للسكن في طور اإلنجاز ) هيكلة خرسانية متممة(

تقدر مساحة العقار ب261م 2 مبنية )مساحة شغل األرض( أما مساحة السقوف المغطاة فتبلغ مساحتها 702م2 مقسمة كما يلي:
بالنســبة للطابق األرضي:234م2 بالنســبة للطابق األول: 234م2 بالنســبة للطابق الثاني:234م2. ويقع العقار شــرق النسيج العمراني لبلدية فوغالة ضمن واجهة عمرانية ذات طبيعة تجارية ويمتاز بموصلية سريعة، ويحتوي الموقع على كل الشبكات. أن 

المبنى المنجز على العقار تم بنائه بهيكلة خرسانية من نوع عمود كمرة وبسقف من القوالب المجوفة.)حسب تقرير الخبير(
الطابق األرضي: منجز ومتمم مائة بالمائة )وجود التكســية، الطالء، الكهرباء، أشــغال النجارة.( األرضية: تم إنجازها بمربعات البالط األرضي العادي، الجدران: تم بناءها بلبنات االجر مع تكســيتها بالخرســانة والطالء. الســقف: مغلف باإلسمنت والطالء. 
السلم: درجات السلم والسير المعاكس مغلفة بالرخام. النجارة: من الخشب والمعدن. الطابق األول منجز ومتمم مائة بالمائة)وجود التكسية، الطالء ، الكهرباء، أشغال النجارة.( األرضية: تم إنجازها بمربعات البالط األرضي عالي الجودة. الجدران: تم بناءها 

بلبنات االجر مع تكسيتها بالخرسانة والطالء مع وجود الخزف في المطبخ والبهو والحمام. السقف: مغلف باإلسمنت والطالء والسقف المستعار. السلم:درجات السلم والسير المعاكس مغلفة بالرخام. النجارة: من الخشب والمعدن )حسب تقرير الخبير (
السعر اإلفتتاحي للعقار المراد بيعه:

الســعر اإلفتتاحي لبيع العقار بالمزاد العلني بمبلغ يســاوي 23543000.00 دج ) ثالثة وعشــرون مليون وخمســمائة وثالثة وأربعون ألف دينار جزائري( حسب تقرير خبرة الخبير األستاذ زيدي طارق المودعة بأمان الضبط بتاريخ:2016/03/10 رقم 
الفهرس: 2016/175 رقم اإليداع: 2016/89.

قمنا بالتبليغ الرسمي لتأجيل جلسة البيع بالمزاد العلني بجريدة يومية وطنية.
وأعلمناه )ها( ونعلم الجمهور ولمن يهمه األمر بأنه تم تأجيل جلسة البيع ليوم: 2022/03/01

على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بقاعة الجلسات بمحكمة طولقة وسيتم البيع بالمزاد العلني وذلك بالسعر اإلفتتاحي المحدد ب: 23543000.00 دج ثالثة وعشرون مليون وخمسمائة وثالثة وأربعون ألف دينار جزائري باإلضافة إلى مصاريف 
التنفيذ والحقوق التناســبية للمحضر القضائي طبقا للمرســوم التنفيذي رقم 09/78المؤرخ في 2009/02/11 باإلضافة إلى حقوق التســجيل والشــهر إضافة إلى الشروط المذكورة في قائمة شروط البيع فإن الراسي عليه المزاد يدفع حال انعقاد الجلسة خمس 

5/1 والمصاريف والرسوم المستحقة ويدفع المبلغ المتبقي في أجل أقصاه ثمانية )08( أيام بأمانة ضبط محكمة طولقة وللمزيد من المعلومات االتصال بمكتبنا أو أمانة ضبط المحكمة لإلطالع على دفتر الشروط.
وعليه حررنا هذا المحضر إثباتا الواقع وبصحة ما سبق ذكره طبقا للقانون.

المحضر القضائي 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سكيكدة
 مديرية البيئة

 مصلحة التنظيم و التراخيص
قرار رقم 856  مؤرخ في 20 فيفري 2022

يتضمن فتح تحقيق عمومي حول مشــروع إنشــاء فندق أربعة )04( نجوم بقطعتين أرضيتين كائنتين ببلدية ســكيكدة القطعة األولى متواجدة بحي العربي بن 
مهيدي مخيم ســوناطراك المســمى ENIP06 مقدرة مســاحتها بـ901.87 م2 و القطعة الثانية متواجدة بطريق واجهة البحر أو الطريق الوطني رقم 18 
المؤدي ناحية لبالطان مقدرة مساحتها بـ 1197 م2 تحمل رقمي 22 و22 مکرر من مخطط مفرزة الرمال لفائدة السيدين بن ديب بالل و بن ديب يوسف

إن والي والية سكيكدة :
باقتراح من السيد مدير البيئة

تقرر 
المادة األولى:  يفتح تحقيق عمومي حول مشروع إنشاء فندق أربعة )04( نجوم بقطعتين أرضيتين كائنتين ببلدية سكيكدة القطعة األولى متواجدة بحي العربي 
بن مهيدي مخيم سوناطراك المسمى ENIP06 مقدرة مساحتها بـ901.87 م2 و القطعة الثانية متواجدة بطريق واجهة البحر أو الطريق الوطني رقم 18 
المؤدي ناحية لبالطان مقدرة مساحتها بـ 1197 م2 تحمل رقمي 22 و22 مکرر من مخطط مفرزة الرمال لفائدة السيدين بن ديب بالل و بن ديب يوسف

المادة 02 : يلصق هذا القرار على األقل ثمانية أيام قبل و طيلة مدة التحقيق في مقر بلدية سكيكدة.
المادة 03 : ينشر هذا القرار في يوميتين وطنيتين على حساب صاحب المشروع

المادة 04 : يجري هذا التحقيق في إقليم بلدية سكيكدة لمدة 15 يوم ابتداء من تاريخ التعليق .
المادة 05 : تعين السيدة بغلول رتيبة مهندس رئيسي في السكن و العمران ، محافظة محققة و لهذا الغرض يفتح على مستوى بلدية سكيكدة سجال ذو عمودين 

خاص باقتراحات و اعتراضات المواطنين فيما يخص المشروع
المادة 06 : يجرى االطالع على هذا السجل كل يوم من الساعة الثامنة صباحا )8سا00( إلى غاية منتصف النهار )12سا00( ما عدا أيام العطل القانونية .
المادة 07 :عند انتهاء فترة التحقيق تحرر محافظة التحقيق في ثمانية أيام رأيا معلال و ترسل الملف بأكمله إلى السيد الوالي / مديرية البيئة لوالية سكيكدة .
المادة 08: يكلف السادة : األمين العام للوالية ، مدير التقنين و الشؤون العامة ، مدير البيئة رئيس دائرة سكيكدة، رئيس المجلس الشعبي لبلدية سكيكدة ، كل 

فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي يبلغ و ينشر في مدونة القرارات اإلدارية للوالية.
الوالي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 االستاذ / بن طاهر الدراجي محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء بسكرة 

شارع: حدود محمد. طولقة. تليفاكس:033.59.47.70 
نشر مستخرج لقائمة شروط البيع
 )طبقا للمواد/748 من ق.إ.م.إ(

نحن األستاذ بن الطاهر الدراجي محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء بسكرة 
تنفيذا للسند التنفيذي المتمثل في: حكم صادر عن: محكمة طولقة )القسم/ العقاري( بتاريخ:13/01/2021رقم فهرس:00105/21. الممهور بالصيغة التنفيذية في 15/06/2021رقم:508/21. 
والقاضــي بـــ )...فــي الموضوع: - افراغ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع عن محكمة الحال القســم العقاري بتاريخ 29/05/2019تحت فهــرس رقم 922/19واعتماد تقرير الخبرة 
المنجزة من طرف الخبير سويسي زهير المودع لدى ضبط المحكمة بتاريخ 04/12/2019 تحت رقم 922/19 وبالنتيجة القضاء ببيع بالمزاد العلني العقار المتمثل في قطعة أرض صالحة 
للبناء مقام عليها مســكن كائنة بنهج كرباع ســراي رســوطة الغربية بطولقة مســاحتها 321م2 يحدها شــمال ملك بوزيان علي شــرقا ملك عبد القادر زبوشــي، جنوبا نهج كرباع سراي وغربا 
عويســي المكي وحمالوي أحمد على أن يكون الســعر االفتتاحي للبيع بمبلغ ثالثة عشــر مليون و خمســمائة و أربعة وثالثون ألف و أربعمائة دينار جزائري( )13.534.400.00دج( على أن 
يقســم المبلغ الراســي به المزاد بين المرجعة بولحية دايخة والمرجع ضدهم كل حســب نصيبه وفقا للفريضة الشــرعية لمورثهم عمري أم الخير المحّررة من طرف الموثق األستاذ جهارة بلقاسم 

بتاريخ 08/09/2020 تحت رقم 445/20..(
-بطلب من السيد)ة(: بولحية دايخة بنت نوي       الساكنة: 29نهج كرباع سراي طولقة

- ضد 1/ شاشة الصالح بن إبراهيم.2/ شاشة حفصة بنت إبراهيم 3/شاشة جميلة بنت ابراهيم4 /شاشة عزالدين بن إبراهيم 5/شاشة احمد إبراهيم الساكنين:29نهج كرباع السراي طولقة-.
-بناء على قائمة شروط البيع المؤرخة و الموقعة من طرف المحضر القضائي بن الطاهر الدراجي لدى اختصاص مجلس قضاء بسكرة -بناء على محضر إيداع قائمة شروط البيع الموقع من 

طرف رئيس محكمة طولقة بتاريخ اإليداع:09/01/2022 رقم اإليداع:03/2022 رقم الفهرس:07/2022 .
وبناء ا عليه تم تحديد جلسة البيع وجلسة االعتراضات لبيع العقار بالمزاد العلني واآلتي بيانه:

تعيّن العقار ومشتمالته:
يتمثل العقار في قطعة أرض صالحة للبناء مقام عليها مســكن كائنة بنهج كرباع ســراي رســوطة الغربية بطولقة مســاحتها 321م2 أقيم عليها في الطابق األرضي مسكن يتكّون من ستة غرف 
ومطبخ ودورة مياه وفناءان، حدوده كما يلي: شماال ملك بوزيان اعلي، شرقا: ملك عبد القادر زبوشي، جنوبا: نهج كرباع سراي وغربا: ملك عويسي المكي وحمالوي احمد ــــــــــــــ )حسب 

تقرير الخبير(
المحكمة المختصة في البيع

المحكمة المختصة في البيع بالمزاد العلني هي محكمة طولقة )قسم البيوع العقارية( محكمة تواجد العقارات محل البيع طبقا لقانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية.
السعر االفتتاحي لبيع العقار المراد بيعه 

الســعر االفتتاحــي لبيــع العقار بالمزاد العلني بمبلغ يســاوي 13.534.400.00دج )ثالثة عشــرة مليون وخمســمائة وأربعة وثالثون ألف وأربعمائة دينار جزائــري ( بناء على تقرير الخبير 
األستاذ سويسي زهير 

وعليه نعلم الجمهور ولمن يهمه األمر بأنه تم تحديد جلســة االعتراضات يوم األربعاء الموافق 02/03/2022 على الســاعة )10:00( العاشــرة صباحا بغرفة المشــورة كما تم تحديد جلســة 
البيع بالمزاد العلني يوم الثالثاء الموافق لـ 12/04/2022 على الســاعة )10:30(  العاشــرة  والنصف صباحا بقاعة الجلســات بمحكمة طولقة وأنذرناهم باالطالع على قائمة شــروط البيع 
وتقديم مالحظاتهم واعتراضاتهم أمام رئيس المحكمة . قبل جلســة االعتراضات بـــثالث  )3( أيام على األقل ، وإال ســقط حقهم في التمســك بها  وذلك طبقا للمادة 742من قانون اإلجراءات 

المدنية واإلدارية .
ولالطالع على قائمة شروط البيع يمكن االتصال بأمانة رئاسة المحكمة أو مكتب المحضر القضائي.

المحضر القضائي 

مكتب االستاذ محمد قويدرات محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
09 شارع احمد طبي حي 05جويلية برج بوعريريج
الهاتف: 035.76.45.84 // 0661.37.13.73

اعالن عن البيع بالمزاد العلني
م 749 من ق إم إ

ليكن في علم الجمهور انه ســوف يجرى بجلســة البيوع العقارية بمحكمة برج بوعريريج بيع بالمزاد 
العلني للعقار المتمثل في :  

حســب البطاقة العقارية: ان العقار المقصود يتمثل في  حســب البطاقة العقارية - ان العقار المحجوز 
يتمثل في قطعة ارض عليها بناية ســكنية تتكون من طابقين على طابق ارضي حســب رخصة البناء 
المســلمة من طرف بلدية البرج تحت رقم 1979/70 اضافة الى طابق ثالث حســب شهادة المطابقة 
14/2623 ينتمي الى قســم 25 مجموعة ملكية 163 ســعة المســح 200 متر مربع و حسب تقرير 
الخبرة ايداع 18/989 في 2018/12/25 المعد من قبل الخبير ســهيلي فريدة ان العقار المحجوز 
يقع بتجزئة 482 مجموعة ملكية 163 قســم 25 من مخطط مســح االراضي لبلدية برج بوعريريج 
حدودها : شماال : بناية سكنية . - شرقا : طريق معبد. - جنوبا : بناية سكنية.  - غريا :  بناية سكنية.

- ان العقار عبارة عن بناية سكنية مهيئة بها مايلي : مكونات البناية: 
الطابــق االرضــي مرآبين , مدخل و ســاللم. االول : قاعة اســتقبال , 03 غــرف , حمام و مطبخ و 

مرحاض و سطح.
الثاني:  قاعة استقبال , 03 غرف , حمام و مطبخ و مرحاض و سطح. الثالث :قاعة استقبال ,غرفة 

, حمام و مطبخ و مرحاض و سطح..الخ.
فــي القضية التي تعرض: البنــك الوطني الجزائري رقم 705 ممثال بمديــره وكالة برج بوعريريج 

موطنه برج بوعريريج
ضــد: غاســولي شــهرزاد و ذلــك جــراء تنفيــذ اتفاقية قــرض عقاري مــع لالفراد محــررة بتاريخ 
2014/05/18 و مســجلة بمديرية الضرائب مفتشــية التســجيل و الطابع بتاريخ  2014/05/19 
تحــت رقــم 1407603 و كذا ملحق اتفاقية القرض العقــاري لالفراد مؤرخ في 2014/05/27 و 
مســجل بمفتشية التسجيل و الطابع بتاريخ 2014/05/27 تحت رقم 1407937. و كذا تخصيص 
رهــن قانونــي محرر بتاريــخ 2014/06/08 عــدد 2014/654 امــام موثــق مباركية مصطفى 
ممهــور بالصيغــة التنفيذيــة في ذيل تخصيص و مشــهر بالمحافظــة العقارية ببــرج بوعريريج في 

2014/08/03 رقم 1254 مجلد 18 رقم 122.
و قــد حــدد الســعر االفتتاحــي ب: 49.750.000.00 دج و بعــد انقــاص العشــر 1/10صــار 
44.775.000.00 دج 49.750.000.00 دج 4.975.000.00- = 44.775.000.00 دج
 و يكون البيع يوم 2022/03/22 على الساعة العاشرة )10.00( صباحا بقاعة الجلسات رقم 02 

بمقر محكمة برج بوعريريج و لكل االستعالمات اتصلوا بمكتب الحضر القضائي.
المحضر القضائي

مكتب االستاذ محمد قويدرات محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
09 شارع احمد طبي حي 05 جويلية برج بوعريريج
الهاتف: 035.76.45.84 // 0661.37.13.73

إعالن عن البيع بالمزاد العلني
م 749 من ق إم إ

 ليكــن فــي علم الجمهور انه ســوف يجرى بجلســة البيــوع العقارية بمحكمة برج بوعريريــج بيع بالمزاد 
العلني للعقار المتمثل في :

01 -البطاقة العقارية : ان العقار عبارة عن قطعة ارض  استغاللها زراعة تقليدية بها بناية.
02 - و حســب تقريــر الخبــرة المعــد من طــرف الخبير اصفيــران الشــريف رقم ايــداع 17/575 في 
2017/06/18: ان العقــار عبــارة عن قطعة ترابية شــكلها الهندســي غيرمنتظم وهــي ذات طابع طابع 

فالحي صالحة للزراعة و يتوسطها عدة بنابات و عن حدوددها:
- من الشمال : ملكية خاصة أو القطعة رقم 299 من نفس مخطط المسح

- من الجنوب: ملكية خاصة أو القطعة رقم 227 من نفس المخطط .
- من الشرق: طريق معبد . - من الغرب: ملكية خاصة أو القطعة رقم 228 من نفس المخطط.

ان القطعة الترابية تتوفر على قنوات صرف المياه القذرة و الكهرباءو الغاز
انه توجد بناية تابعة للمسمى زهراوي الطاهر بن لخضر تتكون من طابق أرضي و مرآب و فناء.

كما توجد بناية اخرى تابعة للمســماة زهراوي المازية بنت لخضر و تتكون من طابق ارضي غير مكتملة 
بحيث وصلت  نسبة االنجاز الى نحو 60بالمئة و اصطبل.

كمــا توجــد ايضا بناية قديمة مخلفة من طرف مورث اطراف الدعوى و تتكون من طابق ارضي و فناء و 
مغطاة بالقرميد في حالة متقدمة من القدم.

في القضية التي تعرض: 
1( زهراوي خديجة بنت لخضر 2( زهراوي نصيرة بنت لخضر 3( زهراوي حفصةخديجة بنت لخضر 

موطنهم برج بوعريريج.
ضد : 

1( زهــراوي جلــول ابن لخضر موطنــه تيبازة 2( زهراوي الطاهر ابن لخضــر3( زهراوي تركية بنت 
لخضر4( زهراوي مازية بنت

 لخضر 5( زهراوي بركاهم بنت لخض موطنهم برج بوعريريج.
و ذلــك جــراء تنفيــذ حكم صادر عــن محكمة برج بوعريريج, القســم العقاري فــي 2016/04/25 عدد 
16/649 فهــرس 16/2143 الممهور بالصيغة التنفيذية فــي 2016/05/21 و مؤيد بقرار صادر عن 
مجلــس قضــاء برج بوعريريج غرفة عقارية فــي 2017/05/11 عدد 17/325 فهرس 17/970 و قد 

حدد السعر االفتتاحي ب: 26.390.700.00 دج 
و بعد انقاص العشر 1/10 من السعر االفتتاحي صار 23.751.630.00 دج 

26.390.700.00دج2.639.070.00- دج = 23.751.630.00 دج 
 و يكون البيع يوم 2022/03/22 على الســاعة  10.00 صباحا بقاعة الجلســات رقم 02 بمقر محكمة 

راس الوادي و لكل االستعالمات اتصلوا بمكتب المحضر القضائي   
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ/بن الطاهر الدراجي

محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء بسكرة
شارع حدود محمد طولقة

الساكن :033.59.47.70
محضر تبليغ اعالن تأجيل  البيع بالمزاد العلني  بجريدة يومية وطنية 

طبقا للمادتين 749/750من قانون إجراءات مدنية و االدارية
بتاريخ: السابع عشر من شهر فيفري ألفين و إتنان و عشرون على الساعة 10:00

بطلب من السيد)ة( :بنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة عميروش الجزائر )بصفته دائن حاجز مرتهن(
ضد:الشــركة ذات المســؤولية المحدودة داتيمةsarl datima الممثلة من طرف الســيد طبي عناني أنور الكائن 

مقرها االجتماعي  بشارع الحواس طولقة -------------)بصفته مدين راهن(
نحن األستاذ بن الطاهر الدراجي محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء بسكرة.

تنفيــذا للســند التنفيــذي المتمثل في :جدول قيــد رهن عقاري الصادر عــن :المحافظة العقاريــة  بطولقة  بتاريخ 
2004/12/14 تحت رقم 07/337 حجم 02 رقم 055 و الممهور بالصيغة التنفيذية بتاريخ :2015/12/22 

تحت رقم :15/746.
بناء على إجراءات الحجز  العقاري  المتخذة من طرفنا

بناءا على قائمة شروط البيع و بعد االطالع  على المواد 740 و ما يليها من قانون االجراءات المدنية و اإلدارية.
تعلن عن بيع العقار بالمزاد العلني و االتي بيانه كما يلي :

تعيين الغقار المراد بيعه
يقع العقار بشارع سي الحواس ببلدية طولقة بمحاذاة الطريق الوالئي رقم 03

حدوده من الشمال : شارع سي الحواس )الطريق الوالئي رقم 03( من الشرق :ملكية حشاني علي، من الجنوب 
:ملكية حشــاني علي من الغرب :شــارع بدون اسم. العقار عبارة عن أرض صالحة للبناء أقيم عليها مبنى سكني 
و تجاري )شــركة داتيمة sarl datima( تحتوي على ثالث مســتودعات )مســتودع مخصص كورشة لمعالجة 
و تنقيــة التمــور - مســتودع مخصص لعمليات التخزين - مســتودع مخصص لتخزين مــواد التعليب و به غرفة 
التبخير( كما يحتوي العقار عن غرفتين التبريد جناح إداري )مكتبين( غرفة الحارس، جناح صحي )غرفة تبديل 
المالبس، مراحيض للرجال، و مراحيض للنســاء( محول كهربائيو أربعة محركات التبريد، تقدر مســاحة العقار 
ب 3328.67 متــر مربــع به جزء مبني مســاحته 2231.00 متر مربع و جزء غير مبنيرمســاحتهر1109. 

67 متر مربع )حسب تقرير الخبير(
الســعر االفتتاحــي للعقــار المــراد بيعــه : الســعر االفتتاحــي لبيــع العقــار بالمــزاد العلنــي بمبلــغ يســاوي 
158.440.100.00 دج)مائة و ثمانية و خمســون مليون و أربعة مئة و أربعون ألف و مائة دينار جزائري( 

حسب تقرير خبرة الخبير األستاذ زيدي طارق
جلســة البيع :يو الثالثاء الموافق لـ 01/03/2022 على الســاعه الحادية عشر و النصف صباحا بمحكمة طولقة 
البيوع العقارية بقاعة الجلسات بنفس الثمن األساسي. باإلضافة إلى مصاريف التنفيذ و الحقوق للمحضر القضائي 
طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 09/78 المؤرخ في 11/02/2009 ،باإلضافة إلى حقوق التسجيل و الشهر اضافة 
إلى الشــروط المذكورة في قائمة شــروط البيع فإن الراســي عليه المزاد بدفع حال انعقاد الجلســة خمس 5/1 و 
المصاريف و الرســوم المســتحقة و بدفع المبلغ المتبقي في أجل أقصاه ثمانية 08 أيام بأمانة ضبط محكمة طولة 

وللمزيد من المعلومات االتصال بمكتبنا أو أمانة الضبط المحكمة لالطالع على دفتر الشروط
وعليه حررنا هذا المحضر اتباث للواقع و بصحة ما سبق ذكره طبقا للقانون.

المحضر القضائي

مكتب االستاذ محمد قويدرات محضر قضائي لدى مجلس
قضاء برج بوعريريج

09 شارع احمد طبي حي 05جويلية برج بوعريريج
الهاتف: 035.76.45.84 // 0661.37.13.73

إعالن عن البيع بالمزاد العلني
م 749 من ق إم إ

 ليكن في علم الجمهور انه ســوف يجرى بجلســة البيوع العقارية بمحكمة برج بوعريريج بيع 
بالمزاد العلني للعقار المتمثل في : 

  3(حسب البطاقة العقارية: ان العقار محل البيع بالمزايدة يتمثل في شقة سكنية تحتوي على 
غرفتين , قاعة اســتقبال, مطبخ , مرحاض , بهو , حمام , منشــف و شرفة عمارة M  الدرج 
2 الثاني الطابق الخامس رقم 16 بحي 150 مسكن تساهمي برج بوعريريج تنتمي الى قسم 

50 مجموعة ملكية 29 سعة المبح 91.50 متر مربع.
4( و حســب تقريــر الخبــرة المعــد من طــرف الخبير لونيس عبــاس ايــداع 19/881 في 
2019/10/23 امــام امانــة ضبــط محكمة برج بوعريريج في فقــرو 3: االنتقال و المعاينة 

الميدانية: 
ان العقار عبارة عن شــقة ســكنية تقع بحي 150 مسكن تســاهمي برج بوعريريج تنتمي الى 
قســم 50 مجموعة ملكية 29 من مخطط مســح االراضي و هي موجودة في العمارة M درج 
02 طابــق الخامــس الحصة 16 مســاحتها تقــدر ب 91.50 متر مربع كمــا تبينها الصور 

الفوتوغرافية بهذا التقرير.
في القضية تعرض:  سليماني عيسى موطنه البويرة  

ضد :   جودي ادريس ابن مداني موطنه برج بوعريريج.
و ذلــك جــراء تنفيــذ حكم صــادر عن مجكمــة بومرداس قســم الجمح فــي 2017/06/13 
عــدد 16/2848 فهــرس 17/1851 الممهور بالصيغة التنفيذية فــي 2018/04/01 رقم 
2018/512 و المؤيــد بالقــرار الصادر عن مجلــس قضاء بومرداس الغرفــة الجزائية في 

2018/02/20 عدد 17/5582 فهرس 18/1272.
و قــد حــدد الســعر االفتتاحــي ب: 5.750.000.00 دج  و بعــد انقــاص العشــر 1/10 

صار5.175.000.00 دج
5.750.000.00 دج 575.000.00- دج = 5.175.000.00 دج

 و يكون البيع يوم 2022/03/22 على الســاعة العاشــرة )10.00( صباحا بقاعة الجلسات 
رقم 02 بمقر محكمة برج بوعريريج و لكل االستعالمات اتصلوا بمكتب الحضر القضائي

 المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ محمد قويدرات

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
09شارع احمد طبي حي 05جويلية برج بوعريريج

ه/84 45 76 035
06 61 37 13 73

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

ليكن في علم الجمهور انه ســوف يجرى بجلســة البيوع العقارية بمحكمة برج بوعريريج بيع بالمزاد العلني 
للعقار المتمثل في :

1( حســب البطاقة العقارية : إن العقار المقصود عبارة عن بناية تتكون من طابق ارضي به مرآب , فناء, 
غرفة, مطبخ, حمام و مرحاض و طابق اول به قاعة استقبال , غرفتين, مطبخ ومرحاض.

2( و حســب تقريــر الخبــرة المعد من طــرف الخبير عفان عبد المجيــد المودع بأمانة ضبــط المحكمة في 
2017/08/28 ايداع 17/736 في باب المعاينة الميدانية:

ان العقــار موضوع النزاع يتمثل في مبنى ســكني يتكون مــن طابق أرضي و طابق علوي واحد كائن بحي 
عبــد المؤمــن شــارع كريم بلقاســم رقم 13 مدينة برج بوعريريج ينتمي للقســم 42 مج 92 ســعة المســح 

125 متر مربع.
حدوده : - من الشمال : قسم 42 مجموعة ملكية رقم 95.

- من الجنوب: قسم 42 مجموعة ملكية رقم 97. - من الشرق : طريق 
- من الغرب: قسم 42 جزء من مجموعة ملكية رقم 54.

يحتوي الطابق االرضي على : مطبخ , غرفة , مرش , مرحاضين, مرآب و ساحة.
الطابق العلوي على. غرفة استقبال , غرفتين, و مخبأ.

 في القضية التي تعرض: ورثة قرواش نورالدين بن عمر وهم: أرملته بوطران سومية بنت سعيد القائمة في 
حقها و حق ابنائها القصر وهم : قرواش نورهان - قرواش ادريس عمارو قرواش ياسين موطنهم الشراقة.
ضد : ورثة قرواش نورالدين وهم : والدته مهني عائشة بنت علي 2-( ارملته زنافي دليلة بنت ميلود القائمة 

في حق انها القاصر قرواش انيس عمار. 3( قرواش اسماعيل موطنهم الشراقة.
و ذلــك جــراء تنفيذ للحكم الصادر عن محكمة برج بوعريريج , القســم العقــاري في 2017/12/18 عدد 
17/3809 فهــرس 17/5451 الممهــور بالصيغة التنفيذية فــي 2018/05/08 ومؤيد بقرار صادر عن 
مجلــس قضاء بــرج بوعريريج الغرفــة العقارية فــي 2018/04/26 عــدد  18/243 فهرس 18/971 
المصحح بالحكم الصادر عن نفس الجهة القضائية في 2018/09/24 عدد 18/2939 فهرس 18/3954 

وقد حدد السعر االفتتاحي بـ: 14.822.000.00 دج
و بعد  انقاص العشر 1/10 من السعر االفتتاحي صار 13.339.800.00 دج 

14.822.000.00 دج - 1.482.200.00 دج = 13.339.800.00 دج
و يكون البيع يوم : 2022/03/22 على الســاعة 10.00 صباحا  بقاعة الجلســات رقم 02 بمقر محكمة 

برج بوعريريج 
و لكل االستعالمات اتصلوا بمكتب المحضر القضائي

المحضر القضائي



ــحر إّل بقضاء وقدر  n ل تكــون اإلصابــة بالعين والسِّ
هللا ســبحانه، فال يمكن للعين أن تســبق القدر، حيث قال 
الرسول - صلّى هللا عليه وسلّم-: »لو كان شيٌء ساَبق 

القدَر لسبَقْته الَعْيُن«، متفق عليه . 
كما ل بّد للعبد المؤمن إحسان الظن باهلل وُحسن التوّكل 
عليه، فلن يصيب العبد إّل ما كتب هللا عليه، فلو اجتمع 
جميع البشــر علــى أن يصيبوه بشــيٍء ل يمكن لهم أن 

يصيبوه إّل بما قّدره هللا له. 
وقد جاء التحذير منه والتهديد الشــديد لفاعله، فالســاحر 
يســتحّق اللعنة؛ ألنّه من الُمفســدين فــي األرض، قال- 
حُر إِنَّ  تعالى-: »َفلَّما أَلَقوا قاَل موســى ما ِجئُتم ِبِه السِّ
َ ال ُيصلُِح َعَمَل الُمفِســديَن«، سورة  بِطلُُه إِنَّ للاَّ َ َســيُ للاَّ
يونــس اآليــة 81. ورغــم ذلك ل زال بعــض ِضعاف 
اإليمــان يلجؤون إلى عمل الّســحر؛ ألذيّة عباد هللا،وقد 
حر وتأثيره على المسحور،وبيّن  أقّر اإلســالم حقيقة السِّ
العلمــاء والمختّصــون ُســبَُل تحصيــن النفــس من هذا 

الخطر، وُطُرَق التّخلص من الّسحر الواقع وشّره.
هل الحسد يسبب الموت؟

الحســد يســبب الموت، وقد ورد ذلك في حديث صحيح 
، َولَْو  عــن النبي -صلى هللا عليه وســلم-: »اْلَعْيــُن َحقٌّ

َكاَن َشْيٌء َســاَبَق اْلَقَدَر َســَبَقْتُه اْلَعْيُن، َوإَِذا اْسُتْغِسْلُتْم 
َفاْغِسلُوا« رواه مسلم ) 2188(.

فالصحابي ســهل بن حنيف كان يغتســل ولون بشــرته 
أبيض، فقال عامر بن ربيعة جلده كاللبن، فخر سهل بن 
حنيف مخشًيا عليه، فذهب به بعض الصحابة إلى النبي 
-صلى هللا عليه وســلم- فقال: »َعالَم َيْقُتــلُ أََحُدُكْم أََخاُه 

َهال إَِذا َرأَْيَت َما ُيْعِجُبَك َبّرْكَت« رواه مسلم 
َثُه: »أَنَّ  وَعْن أَِبي أَُماَمَة ْبِن َســْهِل ْبِن ُحَنْيٍف، أَنَّ أََباُه َحدَّ
َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج َوَساُروا َمَعُه َنْحَو 
اِر ِمَن اْلُجْحَفِة، اْغَتَسَل  ِب اْلَخرَّ َة، َحتَّى إَِذا َكانُوا ِبِشــعْ َمكَّ
َسْهُل ْبُن ُحَنْيٍف، َوَكاَن َرُجاًل أَْبَيَض، َحَسَن اْلِجْسِم َواْلِجْلِد، 
َفَنَظَر إِلَْيِه َعاِمُر ْبُن َرِبيَعَة أَُخو َبِني َعِديِّ ْبِن َكْعٍب َوُهَو 
َيْغَتِســُل، َفَقاَل: َما َرأَْيُت َكاْلَيْوِم، َوَل ِجْلــَد ُمَخبَّأٍَة!! َفلُِبَط 
ِبَسْهل، َفأُِتَي َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َفِقيَل لَُه: َيا 
َرُســوَل هللاِ، َهْل لََك ِفي َسْهٍل؟ َوهللاِ َما َيْرَفُع َرْأَسُه، َوَما 
يُِفيــُق، َقــاَل: »َهْل َتتَِّهُموَن ِفيِه ِمْن أََحــٍد؟«، َقالُوا: َنَظَر 
إِلَْيــِه َعاِمُر ْبــُن َرِبيَعَة، َفَدَعا َرُســوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه 
َوَســلََّم َعاِمــًرا، َفَتَغيََّظ َعلَْيِه، َوَقاَل: »َعــاَلَم َيْقُتُل أََحُدُكْم 
ْكــَت؟«، ُثمَّ َقاَل لَُه:  أََخــاُه ؟ َهــالَّ إَِذا َرأَْيَت َما ُيْعِجُبَك َبرَّ
»اْغَتِسْل لَُه«، َفَغَسَل َوْجَهُه َوَيَدْيِه، َوِمْرَفَقْيِه َوُرْكَبَتْيِه، 

َوأَْطــَراَف ِرْجلَْيــِه، َوَداِخلََة إَِزاِرِه ِفي َقَدٍح، ُثمَّ ُصبَّ َذلَِك 
اْلَماُء َعلَْيِه، َيُصبُُّه َرُجٌل َعلَى َرْأِســِه َوَظْهِرِه ِمْن َخْلِفِه، 
ُيْكِفــُئ اْلَقــَدَح َوَراَءُه، َفَفَعــَل ِبــِه َذلَِك، َفَراَح َســْهٌل َمَع 
النَّاِس، لَْيَس ِبِه َبْأٌس« رواه أحمد في »المسند« ) 25 

)356 – 355 /
 أعراض اإلصابة بالعين

تختلف أعراض العين عن أعراض الحسد، وذكر بعض 
الرقاة الشــرعيين بعض أعراض العين، التي يشعر بها 

من أصابته العين، كما يلي: 
أوًل: زيادة شــديدة في حرارة الجســم، ثانًيا: اكتشــاف 
وجود كدمــات في مناطق معينة بالجســم تتميز باللون 
األزرق أو األخضــر، ثالًثــا: تســارع ضربــات القلب 
بصورة أكثر من المعتاد، رابًعا: مظهر باهت وشــاحب 
بالوجــه، خامًســا: زيــادة التعــرق خاصة فــي منطقة 
الظهــر، سادًســا: عدم جــدوي لمحــاولت العالج من 
بعض األمراض العضويــة كاألرق والتهاب المفاصل 
والحبوب والخمول والتقرحات الجلدية، سابًعا: الرغبة 
فــي ترك المــكان الذي يعيش فيــه وبغضه هو وكل ما 
يحيــط به فــي المجتمع واألنشــطة الحياتيــة المختلفة، 
ثامًنــا: الشــعور بالوخز فــي األطراف وثقــل بالرأس 
وزيادة معدل النسيان وعدم التركيز واضطراب بالنوم 

وخمول. 
ورد فــي الســنة النبويــة أدعيــة التحصين من الحســد 
ِة، ِمن  والعين والســحر ومنها: »أعوُذ بكلماِت هللاِ التامَّ
ٍة ومن همزات  ٍة، وِمن ُكلِّ َعْيــٍن لمَّ ُكلِّ شــيطاٍن وهامَّ
اٍت صباًحا ومساء(،  الشياطين وأن يحضرون« )3 َمرَّ
اٍت  اِت ِمن شرِّ ما َخلق« )3 َمرَّ »أعوُذ بكلماِت هللاِ التامَّ
ِ الَِّذي َل َيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌء  صباًحا ومساء(، »بْسِم هللاَّ
ــِميُع اْلَعلِيُم« )3  ــَماِء َوُهَو السَّ ِفــي اأْلَْرِض َوَل ِفي السَّ

اٍت صباًحا ومساء(. َمرَّ
وذكــر بعض أهل العلــم أربع خطــوات للتحصين من 
الحســد والعين والســحر، وهــي: أوًل الســتعانة على 
قضــاء الحوائــج والمصالــح بالكتمــان، ثانًيــا: قراءة 
المعوذتين، ثالًثا: إطعام وســقاية الحاســد قدر استطاعة 
المحســود لتقاء غله، رابًعا: التعرف على الحاســد من 
لحن قوله لمحاولة اتقاء شــره، امتثــال لقوله تعالى فى 
اآليات 29 - 30 من ســورة محمد: »أَْم َحِســَب الَِّذيَن 
ُ أَْضَغاَنُهْم * َولَْو  ــَرٌض أَن لَّن ُيْخــِرَج للاَّ ِفــي ُقلُوِبِهم مَّ
َنَشــاُء َلََرْيَناَكُهــْم َفلََعَرْفَتُهم ِبِســيَماُهْمۚ  َولََتْعِرَفنَُّهْم ِفي 

ُ َيْعلَُم أَْعَمالَُكْم« لَْحِن اْلَقْوِل ۚ َوللاَّ

إسالميات

 دعاء اليوم 

اللهم أبطل أثر عين أصابت عقاًل فبلدته، 
وأصابت علًما فضيعته، وأصابت ذكاًء 

فسحقته، وأصابت جسًدا فأمرضته، وأصابت 
عضًوا فأبطلته، وأصابت جمااًل فشوهته، وأصابت 

شعًرا فأسقطته، وأصابت أعين فأمرضتها، 
وأصابت رحًما فعقمته.

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال

20

n  قال تعالى : )لَِئْن لَْم َيْنَتِه اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي ُقلُوِبِهْم َمَرٌض 
َواْلُمْرِجُفــوَن ِفــي اْلَمِديَنِة لَُنْغِرَينَّــَك ِبِهْم ُثــمَّ اَل ُيَجاِوُروَنَك ِفيَها إاِلَّ 

َقلِياًل( سورة الحزاب اآلية 60

n  قال الرســول صلى للا عليه وســلم : »العين حق، ولو كان 
شيء سابق القدر سبقته العين« رواه مسلم 

n الحســد : هــو تمنــي زوال النعمة عن المحســود وإن لم 
يصر للحاسد مثلها.

n   يأكل الحسد الحاسدين كما يأكل الصدأ الحديد

 

ِحيِم*َمالِِك َيْوِم  ِن الرَّ ـٰ ْحَم ِه َربِّ اْلَعالَِميَن*الرَّ ِحيِم*اْلَحْمُد لِلَـّ ِن الرَّ ـٰ ْحَم ِه الرَّ -1 سورة الفاتحة: »ِبْسِم اللَـّ
َراَط اْلُمْسَتِقيَم*ِصَراَط الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب  يِن*إِيَّاَك َنْعبُُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعيُن*اْهِدَنا الصِّ الدِّ

الِّيَن.« َعلَْيِهْم َوَل الضَّ
لَِك اْلِكَتاُب َل َرْيَب ۛ ِفيِه ۛ ُهًدى لِّْلُمتَِّقيَن*الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن ِباْلَغْيِب َويُِقيُموَن  -2 أوٌل سورة البقرة: »الم*َذٰ
ــا َرَزْقَناُهْم يُنِفُقوَن*َوالَِّذيــَن يُْؤِمنُوَن ِبَما أُنــِزَل إِلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمن َقْبلِــَك َوِباآْلِخَرِة ُهْم  َة َوِممَّ ــالَ الصَّ

ِئَك ُهُم اْلُمْفلُِحوَن«. ـٰ بِِّهْم ۖ َوأُولَ ن رَّ ِئَك َعلَٰى ُهًدى مِّ ـٰ يُوِقنُوَن*أُولَ
ــهُ  َشْوا ِفيِه َوإَِذا أَْظلََم َعلَْيِهْم َقاُموا َولَْو َشاَء اللَـّ -3 » َيَكاُد اْلَبْرُق َيْخَطُف أَْبَصاَرُهْم ُكلََّما أََضاَء لَُهم مَّ

َه َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر« لََذَهَب ِبَسْمِعِهْم َوأَْبَصاِرِهْم إِنَّ اللَـّ
َياِطيَن َكَفُروا يَُعلُِّموَن  ــِكنَّ الشَّ ـٰ َياِطيُن َعلَٰى ُمْلِك ُسلَْيَماَن َوَما َكَفَر ُسلَْيَماُن َولَ   -4 »واتبعواَما َتْتلُو الشَّ
ــْحَر َوَما أُنِزَل َعلَى اْلَملََكْيِن ِبَباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَمــا يَُعلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّٰى َيُقوَل إِنََّما  النَّــاَس السِّ
يَن ِبِه ِمْن أََحٍد  ُقوَن ِبِه َبْيَن اْلَمــْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهم ِبَضارِّ َنْحــُن ِفْتَنــٌة َفاَل َتْكُفْر َفَيَتَعلَُّموَن ِمْنُهَما َما يَُفرِّ
ُهْم َوَل َينَفُعُهْم َولََقْد َعلُِموا لََمِن اْشَتَراُه َما لَُه ِفي اآْلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق  ــهِ َوَيَتَعلَُّموَن َما َيُضرُّ إِلَّ ِبإِْذِن اللَـّ

َولَِبْئَس َما َشَرْوا ِبِه أَنُفَسُهْم لَْو َكانُوا َيْعلَُموَن«
َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف  ِحيُم*إِنَّ ِفي َخْلِق السَّ ُن الرَّ ـٰ ْحَم ــَه إِلَّ ُهَو الرَّ ـٰ ــُهُكْم إِلَـٌٰه َواِحٌد لَّ إِلَ ـٰ -5 »َوإِلَ
اٍء َفأَْحَيا  َماِء ِمن مَّ ــهُ ِمَن السَّ اللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْلُفْلِك الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما َينَفُع النَّاَس َوَما أَنَزَل اللَـّ
ــَماِء  ِر َبْيَن السَّ اِب اْلُمَســخَّ ــحَ َياِح َوالسَّ ِبــِه اأْلَْرَض َبْعــَد َمْوِتَها َوَبثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ َدابٍَّة َوَتْصِريِف الرِّ

َواأْلَْرِض آَلَياٍت لَِّقْوٍم َيْعِقلُوَن«
َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َمن  َه إِلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم َل َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوَل َنْوٌم لَُّه َما ِفي السَّ ـٰ ُه َل إِلَ -6 »اللَـّ
ْن ِعْلِمِه إِلَّ ِبَما َشاَء  َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعنَدُه إِلَّ ِبإِْذِنِه َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَل يُِحيُطوَن ِبَشْيٍء مِّ

َماَواِت َواأْلَْرَض َوَل َيئُوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعلِيُّ اْلَعِظيُم.« َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ
ُق  ِه َوَماَلِئَكِتِه َوُكتُِبِه َوُرُسلِِه َل نَُفرِّ بِِّه َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن ِباللَـّ ُسوُل ِبَما أُنِزَل إِلَْيِه ِمن رَّ -7 »آَمَن الرَّ
ــهُ َنْفًسا إِلَّ ُوْسَعَها  ُسلِِه َوَقالُوا َسِمْعَنا َوأََطْعَنا ُغْفَراَنَك َربََّنا َوإِلَْيَك اْلَمِصيُر*َل يَُكلُِّف اللَـّ ن رُّ َبْيَن أََحٍد مِّ
لََها َما َكَســَبْت َوَعلَْيَها َما اْكَتَســَبْت َربََّنا َل تَُؤاِخْذَنا إِن نَِّســيَنا أَْو أَْخَطْأَنا َربََّنا َوَل َتْحِمْل َعلَْيَنا إِْصًرا 
ْلَنا َما َل َطاَقَة لََنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا أَنَت  َكَما َحَمْلَتُه َعلَى الَِّذيَن ِمن َقْبلَِنا َربََّنا َوَل تَُحمِّ

َمْوَلَنا َفانُصْرَنا َعلَى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن«
َمُد*لَْم َيلِْد َولَْم يُولَْد*َولَْم َيُكن لَُّه ُكُفًوا أََحٌد«، مع التكرار ثالث مراٍت. ُه الصَّ ُه أََحٌد*اللَـّ -8 ُقْل ُهَو اللَـّ

-9 ُقْل أَُعوُذ ِبَربِّ اْلَفلَِق*ِمن َشرِّ َما َخلََق*َوِمن َشرِّ َغاِسٍق إَِذا َوَقَب*َوِمن َشرِّ النَّفَّاَثاِت ِفي اْلُعَقِد*َوِمن 
َشرِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد(، مع التكرار ثالث مراٍت.

-10 ُقْل أَُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس*َملِِك النَّاِس*إِلَـــهِ النَّاِس*ِمن َشــرِّ اْلَوْســَواِس اْلَخنَّاِس*الَِّذي يَُوْســِوُس ِفي 
ُصُدوِر النَّاِس*ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس« ٨مع تكرارها أيًضا ثالث مراٍت.

-11 َوأَوَحينــا إِلى موســى أَن أَلِق َعصــاَك َفإِذا ِهَي َتلَقُف مــا َيأِفكوَن*َفَوَقَع الَحــقُّ َوَبَطَل ما كانوا 
َيعَملوَن*َفُغلِبوا ُهنالَِك َوانَقلَبوا صاِغريَن«.

ــَحَرُة قــاَل لَُهم موســى أَلقوا ما  12 – »َوقــاَل ِفرَعــوُن ائتونــي ِبــُكلِّ ســاِحٍر َعليٍم*َفلَّمــا جاَء السَّ
ــَه ل يُصلُِح َعَمَل  ــَه َســيُبِطلُُه إِنَّ اللَـّ ــحُر إِنَّ اللَـّ أَنتُــم ُملقوَن*َفلَّمــا أَلَقوا قاَل موســى ما ِجئتُم ِبِه السِّ
ــهُ الَحقَّ ِبَكلِماِتِه َولَو َكِرَه الُمجِرموَن، قالوا يا موسى إِّما أَن تُلِقَي َوإِّما أَن َنكوَن  الُمفِسديَن*َويُِحقُّ اللَـّ
َل َمن أَلقى*قاَل َبل أَلقوا َفإِذا ِحبالُُهم َوِعِصيُُّهم يَُخيَُّل إِلَيِه ِمن ِسحِرِهم أَنَّها َتسعى*َفأَوَجَس في َنفِسِه  أَوَّ
خيَفــًة موســى*ُقلنا ل َتَخف إِنََّك أَنــَت اأَلعلى*َوأَلِق ما في َيميِنَك َتلَقف ما َصَنعــوا إِنَّما َصَنعوا َكيُد 

ساِحٍر َول يُفلُِح الّساِحُر َحيُث أَتى«.
جيِم من همِزِه ونفِخِه ونفِثِه. يطاِن الرَّ ميِع العليِم مَن الشَّ ِ السَّ -13 أعوُذ باهللَّ

اِت، الَّتي ل يُجاِوُزُهنَّ َبرٌّ ول فاجٌر، ِمن شرِّ ما خلَق، وذرأَ، وبرأَ، وِمن  -14أَعوُذ بكلِماِت هللاِ التامَّ
ماِء وِمن شرِّ ما يعُرُج فيها وِمن شرِّ ما ذرأَ في األرِض وبرأَ وِمن شرِّ ما َيخرُج  شرِّ ما ينِزُل ِمن السَّ
.» ِمنها، وِمن شرِّ ِفَتِن اللَّيِل والنَّهاِر، وِمن شرِّ كلِّ طارٍق يطُرُق، إلَّ طارًقا يطرُق ِبَخيٍر، يا َرحمُنۚ
ميُع العليُم، باْسِم  ــماِء، َوهَو السَّ ِه شيٌء في األرِض وَل في السَّ ِ الَّذي ل يضرُّ مَع اســمِ -15بســِم هللاَّ

ُ َيْشِفيَك باْسِم هللاِ أَْرِقيَك«. هللاِ أَْرِقيَك، ِمن ُكلِّ شيٍء يُْؤِذيَك، ِمن َشرِّ ُكلِّ َنْفٍس، أَْو َعْيِن َحاِسٍد، هللاَّ
-16اللهــم إني أســألُك العافيَة في الدنيا واآلخرِة، اللهم إني أســألُك العفــوَّ والعافيَة في ديني ودنياي 
وأهلــي ومالي، اللهم اســتْر عورتي وآمــْن روعاتي، اللهم احفْظني ِمن بيــن يديَّ ومن خلفي وعن 

إعداد :  إيناس شروانةيميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوُذ بعظمِتك أن أُغتاَل ِمن تحتي«.
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حقيقة اإلصابة بالعين 
والحسد 

تفقه في دينك
من أنفع ما يُرقى به المسحور من 

اآليات القرآنية واألدعية 



ــت الســيدة نجــوى أن الفضــل  n قال
في اقتحامها هــذا المجال يعود لزوجها 
ــم األثاث  ــذي نقــل لها شــغفه بتصمي ال
يه  ــذي يعتمد عل فكانت بمثابة الســند ال
يقته في قرارته وذراعه األيمن في  فهي رف
كل مهامــه فكان حريصا على أن تكون 
لــف اجتماعاته، إلى أن  ــه في مخت ب بجان
ــه المنية وانتقل إلى جوار ربه تاركا  وافت
وراءه وصية لرفيقة دربة الســيدة نجوى 
لحمل المشــعل وراءه وتحمل مســؤولية 
تســيير شركته وتوســيعها وهي الوصية 
التي أدتها الســيدة بنجاح طيلة 18سنة، 
حيث شقت طريقها وأثبتت قدرتها على 

ز بفضل شغفها الكبير بهذه المهنة  تميّ ال
التي تتطلب حسبها اإلرادة والعزيمة.

وأردفــت الســيدة متحدثة عــن حرصها 
ــى مراقبة العمــل بدقة فــي مختلف  عل
ــذ بداية جمع  الورشــات التي تملكها من
ــع الحديد إلى غايــة وصوله إلى  وتقطي
ــف المراحــل  ل الطــاء والتركيــب ومخت
ــى كل خطوة  ــة، حيث تشــرف عل ي اق ب ال
مــع الحــرص على وضع لمســتها على 
تأكد من  كل قطعــة فــي الورشــات، و ال
ــه، ألن فهدفها  مــدى جودة المنتج واتقان
مثلما قالت هو إرضاء الزبون وتسليمه 

بيته بجودة رفيعة. طل

إصرارهــا  ــى  عل مؤكــدة  واسترســلت 
ــاء الجو العائلي في شــركتها  على إضف
ومرافقــة كافــة العمــال فــي الورشــات 
بهــدف توطيد العاقــات بينهم، وتطمح 
لتصدير منتوجاتها إلى الدول األفريقية 

واألوروبية.
يتها  وعــن توفيقها بين مهنتها ومســؤول
في المنزل أردفــت أنها ككل امرأة  تقوم 
بأداء دورها فــي المنزل على أكمل وجه 
نائها األربعة  ــى متابعة أب و حريصة عل
واالهتمــام بهــم مــن حيــث تعليمهــم، 

وتوجيههــم أيضــا فيمــا يخــص عملها 
ونقلهــا لخبراتهــا فــي المجــال لضمان 

استمرار مشوار والدهم.
أما عن الصعوبات التي واجهتها فقالت 
ــب الصبر  ــه مجــال جد صعــب يتطلّ أن
ــة  واإلرادة والعزيمــة والحــب والتضحي

:«ليس من السهل أن تقتحمه امرأة«.
كما أبدت اســتعدادها الحتضان الشباب 
قينهم أساســيات هاته المهنة  ل من أجل ت
قائلة أنها تســتقبل شــباب مــن المراكز 

تعلمها. المهنية ومنحهم الفرصة ل
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نجوى لطرش... كفاح امرأة العتالء 
سلم النجاح  

معي أنا 

كافحت في سبيل فرض مكانتها، وتفوقت بجدارة في اعتالء سلم النجاح حاملة وصيَّة زوجها الذي علمها كل أساسيات العمل، 
إنها السيدة نجوى لطرش مسيرة شركة خاصة لصناعة األثاث المعدني، والتي ولجت مجاال كان حكرا على الرجال فقط، 
متحدية كل الصعوبات لتثبت حضورها بثوب المرأة الشجاعة والناجحة، السيدة نجوى وقفت مع »عين الجزائر«  لتروي 

رحلة كفاحها في عالم الصناعة والتسيير.

خلطة طبيعية لتطويل الشعر 
بالعسل وزيت الزيتون شعرك

القبعة إكسسوار أساسي للمرأة 
من مجموعات صيف 2022

موضة وأزياء   

n تبقى قبعة الرأس من 
اإلكسسوارات المهمة في 
كل المواسم. وهي صيحة 
الفتة أيضا لهذا الموســم 
من ربيــع وصيف 2022 
وال يمكــن غــض النظــر 
القبعات  وبــرزت  عنهــا. 
وبأســاليب  بإطــالالت 
مختلفة بأهم دور األزياء 

العالمية.
قبعــة رأس بقماش الدنيم، 
ــم رياضي تعّودت  بتصمي
ــه.  ت رؤي ــى  عل العيــن 
مــع  تنســيقها  ــِك  بإمكان
ــم  ي دن ال ب ــة  كامل ــة  إطال
إطاالتــك  مــع  ــى  حت أو 
ــون  ل ال وب ــة،  الرياضي
ــرأس  ال قبعــة  ــي.  الكحل
لهــذا  صيحــة  ــم،  ي دن ال
الموســم، يمكنك تنسيقها 
ــوان، كون  ــع األل مع جمي
قماش الدنيم قماش ســهل 

تنسيق. ال
قبعة ســوداء اللون  هــذا وقد بــرزت ال
بتصميم كاســيكي، ولطالمــا تعّودنا 
على رؤية هذه التصاميم من القبعات 
فــي اإلطــاالت الخاصــة باألميــرات 
قبعة الكاســيكية،  ــم، إنها ال في العال
اإلطــاالت  تناســب  ــي  ت ال يقــة،  األن
ات  الراقية، والمهمة. إذا كنِت من محبّ
اإلطاالت الكاسيكية، ال تترّددي في 
اعتماد هذا النوع من القبعات وتنسيقه 

مع أزياء أنيقة ورسمية.
ّونة فهي صيحة لهذا  أمــا القبعات المل
الموســم من ربيع وصيف 2022. إذا 
ات اإلطــاالت باأللوان  ــِت من محبّ كن
ات  الزاهية، فطبعاً ســتكونين من محبّ

هذه القبعات. قبعة تناســب اإلطاالت 
ــة مفعمــة  الكاجــوال، تمنحــِك إطال
ــرّددي فــي اعتماد  ت ــة. فــا ت بالحيوي
ّونة لهذا الموســم؛ للوك  قبعــات المل ال

ز. شبابي منعش ومميّ
ــز العديد مــن اتجاهــات القبعات  تميّ
لعــام 2022 بتصميمــات ســتجعلِك 
ــد، بما في  تأكي ال البرودة ب تشــعرين ب
قبعــات الصغيرة،  ــك الكثير مــن ال ذل
وكذلك بعض قبعات القّش الغامضة، 
قبعــات ذات الحواف المصنوعة من  ال
القمــاش لها أيضاً تطبيق عملي، مما 
يســاعد في الحفاظ على برودة الرأس 
وحماية الوجه من الشــمس والحرارة، 
ولكن مــع بنية قوية تعمل مع جمالية 

الصيف.

ــى: وعــاء وملعقــة  n تحتاجيــن إل
وعسل وزيت زيتون.

أضيفي 4 مالعق كبيرة من العسل في 
الوعاء. هذا جيد بدرجة كافية للشعر 
الذي يكون أقل بقليل من طول الكتف.
يــرة مــن زيت  أضيفــي 5 ماعــق كب
الزيتون فيه. يمكنك إضافة المزيد إذا 
كان لديك شعر طويل. اخلطي العسل 
ــداً. لن يســتغرق  ــون جي وزيــت الزيت

األمر الكثير من الوقت.
التســاوي على  ــاع ب قن لتطبيــق هذا ال
ّســمي شــعرك إلى 4 أجزاء.  شــعرك، ق
ــم  ــى المنتصــف ث بتقســيم شــعرك إل
تقســيم الجزأيــن إلى نصفيــن. انقعي 
كل األجزاء األربعة من شــعرك بمزيج 
العســل + زيت الزيتون، ولفي شعرك 

ألعلى.
أخيراً، غطي شعرك بغطاء االستحمام 

ــم يكــن لديــك قبعة اســتحمام،  )إذا ل
اً(، واتركيه  استخدمي كيســاً باستيكي

على شعرك لمدة 30 دقيقة.
ثم اغسلي شــعرك بأي شامبو خفيف. 
الشــعر  غســل  ــى  إل تحتاجيــن  قــد 
ــاع تماماً  قن بالشــامبو مرتين إلزالة ال
اً  من شعرك، لكن لن يكون األمر صعب
مثل تنظيــف قناع المــوز أو الحلبة. 
كنــت  إذا  بلســم  ال اســتخدام  يمكنــك 

تريدين.
ســتاحظين أن شــعرك أصبــح أكثر 
ــاً ونعومــة بعــد اســتخدام هــذا  لمعان
قناع. يمكنك ماحظة االختاف في  ال

المرة األولى نفسها.
لمعــان  وال ــة  الرطوب شــعرك  لمنــح 
والطــول المناســب، اســتخدمي قناع 
الشــعر هذا مرة واحدة في األســبوع أو 

مرتين في الشهر.

ــي العناية  n فوائــد الذهــب ف
بالبشــرة كثيرة. على الرغم من 
أن اســتخدام الذهب في منتجات 
العناية بالبشــرة أصبح شــائعاً 
اآلن، فقــد اســتخدمه الرومــان 
يابانيون على  والمصريــون وال
مر العصور لمعالجة العديد من 
األمراض الجلدية. اســتمري في 
القراءة لمعرفة أهم فوائد الذهب 

في العناية بالبشرة.
يمكــن تقليل التجاعيد والخطوط 
الحصــول  بقــع:  وال الدقيقــة 
يــة وخالية من  ــى بشــرة صاف عل

التجاعيــد والبقع هي رغبة كل امرأة. يمكن للذهب أن ينشــط الخايا القاعدية 
ــل التجاعيد والخطوط  تالي فهو يقل ــد. وبال ــد، مما يزيد مــن مرونة الجل للجل

اً. الدقيقة والعيوب والعامات على الجلد، ويجعلك تبدين أصغر سن
ينشــط خايا الجلد: تســاعد األيونات الموجودة في الذهب فــي تحفيز الخايا 
واألعصاب واألوردة في جسمك. هذا يؤدي إلى تحسين الدورة الدموية. سيؤدي 
ذلك إلى زيادة التمثيل الغذائي لخايا الجلد وإفراز الفضات. يمكن أن يساعد 

الذهب في تحفيز الخايا والحصول على بشرة صحية.
يمنع الشــيخوخة المبكــرة للجلد: يمكن أن يؤدي جفاف الجلد إلى الشــيخوخة 
المبكــرة. يمكــن أن يقلل اســتخدام الذهب من جفاف الجلد ويســاعد في زيادة 

معدل األيض. هذا من شأنه أن يمنع الجلد من الشيخوخة المبكرة.
تفتيــح لون البشــرة: عندما نتذكــر التاريخ، تــرددت شــائعات أن أحد أنظمة 
الجمال التي اتبعتها كليوباترا كان استخدام الذهب. استخدمت كليوباترا قناع 

يلة لتعزيز لون بشرتها وإبقاء بشرتها شابة ومتألقة وجميلة الذهب كل ل
لمعالجة أضرار أشــعة الشمس: نحن جميعاً قلقون من تعرض بشرتنا للسمرة 
تحت أشــعة الشمس. إن إنتاج الميانين أو الصبغة السوداء في الجلد مسؤولة 
عن دباغة الجلد عند تعرضه ألشــعة الشمس. يمكن تقليل إنتاج الميانين في 

الجسم باستخدام الذهب.

لبشرة أكثر إشراق

فوائد الذهب للعناية بالبرشة
بيتك يسعك

طرق متبعة في التخلص من الروائح 
الكريهة بخزانة المالبس

فوائد الفلفل الرومي
 كنز للصحة

أنت وحميتك

n الفلفــل الرومــي مــن الخضروات 
مــن  بمجموعــة  الغنيــة  الصحيــة 
الفيتامينات الهامة والمعادن واأللياف 
الغذائية، األمر الذي يجعل هذا العنصر 

الغذائي كنزاً من المغّذيات المفيدة. 
فــة ومــذاق لذيــذ  ل ــوان مخت أل ــع ب يتمتّ
ــاً، بينما  ئ ــه البعض ني ومحبــب، يفضل
ــه البعــض اآلخــر مطبوخــاً مع  يفضل
أطباقهــم؛ ومــن الممكن كذلــك تجفيفه 
ــه إلى مســحوق يســتخدم كنوع  ل وتحوي

من البهارات مع الطعام.
و مهمــا اختلــف لونــه فجميــع األلوان 
تشــترك بالحّد من مشكلة فقر الدم ألنه 
ــى فيتاميــن ســي C، كون  ــوي عل يحت
امتصاص الحديد من قبل الجســم يزداد 

فيتامين. مع وجود هذا ال
الفلفل الرومي غني بمضادات األكسدة 
فيتامينــات والمعــادن، حيث يغطي  وال
نســبة كبيرة من احتياجاتِك اليومية من 

فيتامينات. ال
فــل الرومي وصحــة العيون  فل ــد ال فوائ

ــواع مشــاكل العيون  :إن أحــد أكثــر أن
تقّدم  ناتجة عــن ال ــك ال شــيوعاً هــي تل
فــي العمــر وااللتهابــات مثــل التنّكس 
البقعي، كما يلعب سوء التغذية دوراً في 
اإلصابة بهــذه األمراض. يحتوي الفلفل 
الرومي على نســب عالية من المعادن 
فيتامينــات ومضادات األكســدة التي  وال
مــن شــأنها أن تعــّزز صحــة العيــون 
ــّم اســتهاكها بانتظــام  وتحميهــا إذا ت
اً. كما يساعد تناول  وبكميات جيدة يومي
الفلفل الرومي في حماية شــبكية العين 

من عمليات األكسدة الضارّة.

روائــح  تتراكــم  قــد   n
خزانــة  داخــل  كريهــة 
ــد  المالبــس جــّراء العدي
ــذا، تعّد  مــن العوامــل. ل
الخزانة من أكثر األماكن 
التنظيف  ــب  تتطلّ ــي  الت
ــي  ف ــة.  دورّي بصــورة 
مــن  مجموعــة  ــي،  اآلت
الة  الحيل السريعة والفّع
في التخلّص من الروائح 
غيــر المرغوبــة بخزانة 

المالبس.
ــة  الخزان رائحــة  لجعــل 
منعشة على الدوام، يجب 
تنظيفها بصورة مستمرّة، 

من خال إزالة محتوياتها، واستخدام 
ائية في إزالة األوساخ  المكنسة الكهرب
ــار مــن األرضيات، كما غســل  والغب
المســاحة، بمنظف متعّدد األغراض 
الماء، بما فــي ذلك األدراج  ــف ب مخّف
واألرفــف والجدران وقضبان الخزانة. 
قبل إعــادة المابــس واألغراض إلى 
تأكد من جفاف  أماكنها، من الهــاّم ال
اّمة، مــع توجيه  األســطح بصــورة ت
هواء المروحة إلى الخزانة، لتســريع 

ية التجفيف. عمل
4. يفّضل غســل العناصر والمابس 
بمنظف معطر إلزالة أي روائح منها، 
تأكد من جفاف المابس  ية ال مــع أهّم
ا  ًم ــا قبل ترتيبها في الخزانة، عل تماًم

ا،  م تكــن المابس جافة تماًم ه إذا ل أنّ
ــد الرطوبة  ي ــى تول ــك إل قــد يؤدي ذل

ومشكات أخرى.
5. يتســبّب تكديــس المابــس فــي 
بعضهــا  مــن  قــرب  ال ب ــة،  الخزان
ــع الهواء مــن الدوران.  البعض، بمن
ــذا، يفيد ترتيــب المابــس بصورة  ل
تجعــل الهــواء يتدفق بســهولة أكبر، 
قيام  باإلضافــة إلى ضــرورة عــدم ال

ة. بتخزين أي شيء على األرضيّ
الُعاقــات  ب اســتبدال  يفضــل   .6
ــك الخشــبية، فاألخيرة  ل ة، ت الســلكيّ
ــة فــي حماية المابــس ومنع  مفّضل
الروائح الكريهة، وذلك ألن للخشــب 
أي  امتصــاص  فــي  ا  مســاهًم دورًا 

رطوبة.

دالل بوعالم
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إستراحة

n قيــل ألحــد البخالء: ما بال حمارك يتبلَّد إذا قرب ِمن المنزل، وحمر الناس إلى منازلها أســرُع؟ 
فقال: ألنَّه يعِرف سوء المنقلب.

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

مؤرخ العرب ابن إسحاق  
يف رحاب العلم واإلميان  

n محمــد بن إســحاق بن يســار المدنــي) 80 هـ  
699 / 151ـ - 769م( حافــظ، محــدث، إخبــاري، 
نســابة، و مــن قدمــاء مؤرخــي العرب، ومــن أبرز 
علماء وحفاظ الحديث. من أهل المدينة. له )الســيرة 

النبوية( هذبها عبد الملك بن هشام. 
ولد ابن إســحاق في المدينة المنورة ســنة 80 هـ، 
ورأى بعــض الصحابــة المعمرين أمثال: أنس بن 
مالك، ومحمود بن الربيع، وســهل بن ســعد. أقبل 
على علــم الحديث بالمدينة المنــورة والحجاز في 
ســن مبكرة، فأخذ عن عدد كبيــر من كبار أعيان 
التابعيــن، ومنهــم: القاســم بن محمد بــن أبي بكر 
الصديــق، وأبان بن عثمان بن عفان. ثم أخذ يتجه 
إلــى مختلــف العلــوم، وراح يتتلمذ علــى علماء 
عصــره، مثــل: عاصم بن عمــر بن قتــادة، عبد 
الرحمن بن هرمز، والزهري؛ ويعد أشــهر تالميذ 
هــذا األخير علــى اإلطالق. ولم يكتــِف بذلك، بل 
رحل إلى اإلســكندرية ســنة 115 هـ فولع باألدب 
وأظهــر االهتمام بمعرفة التاريــخ ووقائع العرب 
وأيامهم، ثم نزل العراق بعد ارتقاء العباسيين سدة 
الحكم 132 هـ. فنزل الكوفة، والجزيرة، والري، 
واتصل بالمنصور، وألف له كتابا في التاريخ منذ 
خلق آدم إلى يومه، واختصره في كتاب المغازي. 
وكان في آخر أمره ســكن بغداد فمات فيها، ودفن 
بمقبرة الخيزران سنة 151 هـ الموافقة 769م. 

وكان من حفاظ الحديث المتقنون، حتى لقب بأمير 
المؤمنيــن في الحديث في زمانــه، وفي ذلك يقول 
ابن حبان:«محمد بن إســحاق أميــر المؤمنين في 

الحديث، ومن أحسن الناس سياقا لألخبار«. 
غادر ابن إســحاق المدينة فأتــى الكوفة والجزيرة 
والــرّي والحيــرة وبغــداد. واجتذبــه المنصــور 
العباســي، وكلّفــه تأليــف كتاب لولي عهــده، ابنه 
المهــدي، فلما أنجزه وجده المنصور مطّواًل، فقال 
له: اذهب فاختصره، فعاد وقّدم الســيرة، وهو أول 
كتــاب من كتب رواة التأليف التاريخي انتهت إلينا 

قطع منه وهو ثالثة أقسام: 

المبتدأ: وهو تاريخ العصر الجاهلي منذ الخليقة.
المبعــث: وهــو تاريخ النبــي حتى الســنة األولى 

للهجرة،
المغازي: حتى وفاة النبي.

لم تصل النســخة األصلية من ســيرة ابن إســحاق 
كاملة، وإنما وصل مختصر ابن هشــام لها، وكان 
ابــن هشــام قد روى الســيرة عن أحــد تالمذة ابن 

إسحاق، وهو البكائي. 
أخــذ على الكتاب قســمه األّول »المبتدأ«، وُطعن 
فيه، وهو القســم الذي اســتمد أكثره من وهب بن 
منبّــه، أورد فيــه مقتبســات شــعرية ال وزن لها، 
ولم يذكر من أنشــده إياهــا، ولذلك قال عنه محمد 
بن ســالم الُجَمحّي إنه هّجن الشــعر وأفســده، مع 
أن قصائد كثيرة استشــهد بها ابن إســحاق لم تكن 
مزيّفة، وأن قسماً  كبيراً منها ال يتطرق الشك إلى 
صحتــه. وأخذ على هذا القســم أيضاً اعتماده على 
التوراة ونقلــه عن اليهود والنصــارى والمجوس 
نقــاًل حرفيــاً، واصفاً إيّاهــم بأنهم أهــل العلم من 
أهل الكتاب اأُلَول. لذلك حذف ابن هشــام ما أثبته 
ابن إســحاق من تاريخ األنبيــاء بين آدم وإبراهيم، 
وأهمل كذلك من فروع إســماعيل الفروع التي لم 

تكن في أجداد النبي. 
وقد اعتُرف بفضل ابن إســحاق في جمع األحداث 
وترتيبهــا وتبويبهــا، إاّل أنه كان قليل اإلســناد في 
القســم األول من كتابه، كثيره في القســمين الثاني 

والثالث. 
ومــع مــا أُِخــذ علــى ابــن إســحاق مــن اتصاله 
بالعباســيين، حتــى قيل عنه: حاباهــم في العبّاس، 
ومع إمساك بعض العلماء عن االحتجاج برواياته، 
فقد وصفه كثيرون بأنه ثقة، وشهدوا بفضله ورووا 
عنــه، وممن روى عنه ســفيان بن ســعيد الثوري 
وشــعبة بن الحجاج وســفيان بن عيينــة ويزيد بن 
زريع وإبراهيم بن سعد وإسماعيل بن ُعليّة ويزيد 
بــن هارون ويعلى ومحمد ابنــا عبيد وعبد هللا بن 

نمير وغيرهم. 

اشــتهر محمد بن إســحاق باهتمامه البالغ في علم 
المغــازي، حتــى كان أول من جمــع المغازي في 
مصنف كامل، وقال فيه اإلمام الشافعي رضي هللا 
عنــه: مــن أراد أن يتبحر في المغــازي فهو عيال 

على محمد بن إسحاق. 
ألــف ابــن إســحاق كتابه المغــازي مــن أحاديث 
وروايات سمعها بنفســه في المدينة ومصر، ومن 
المؤســف أن هــذا الكتاب لــم يصل إلينــا، فقد ُفِقَد 
فيما ُفِقَد من تراثنا العلمي الزاخر، ولكن مضمون 
الكتــاب بقي محفوظا بما رواه عنه ابن هشــام في 
ســيرته عن طريق شــيخه البكائي الــذي كان من 

أشهر تالمذة ابن إسحاق. 
وفاته

توفي محمد بن إســحاق في بغداد ســنة 151 هـ/ 
768م، ودفن في مقبرة الخيزران عن عمر ناهز 

سبعون سنة. 
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

*أن الكوكب الوحيد الذي يدور على جانبه هو أورانوس، 
والكوكب الوحيد الذي يدور إلى الوراء بالنسبة لآلخرين هو 

كوكب الزهرة .
بسرعة حوالي *أنه يمكن لبعض أسرع النيازك السفر عبر المجموعة الشمسية 

42 كيلومترا في الثانية )26 ميال في الثانية(.
*أن أول رجل صنع جسما أرسل إلى الفضاء كان في عام 1957، عندما أطلق القمر الصناعي 

الروسي المسمى سبوتنيك.
*أن درجة الحرارة في الفضاء تبلغ حوالي 270.45 درجة مئوية.
*أن هناك ما يقدر بـ 400-100 مليار نجم في مجرتنا درب التبانة.

 1660 - الملك كارل الحادي عشر يتولى عرش 
السويد.

1883 - والية أالباما األمريكية تسن أول قانون 
لمنع االحتكار.

1887 - زلزال يضرب الريفييرا الفرنسية ويخلف 
ألفي قتيل.

1893 - رودولف ديزل يحصل على براءة اختراع محركات 
الديزل.

1903 - الواليات المتحدة تستأجر خليج جوانتانامو من كوبا إلى األبد.
1919 - بينيتو موسوليني يؤسس الحزب الفاشي في إيطاليا.

1934 - الملك ليوبولد الثالث يتولى عرش بلجيكا.
1941 - ألول مرة يتم عزل وإنتاج البلوتونيوم.

السيدة: هل نظفت الثالجة؟ الخادمة: 
نظافة تامة يا سيدتي، كان كل ما 

بداخلها لذيذاً.

القوة هي أن تدوس على وجعك، وتمشي أمام من يتوقع 
                                   سقوطك. 

                                                            نزار قباني

ريا حافر حفرة السوء ما تعمقها تقع فيها

يضرب المثل لمدبري المكائد...ألن التجارب بينت بأن كل من 
حفر حفرة ألخيه سقط فيها.

       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.

األربعاء 23 فيفري  2022 م
الموافق لـ 22 رجب 1443 هـ

الطبيب الفيلسوف ابن القف الكركي

n أبــو الفرج أميــن الدولة بن يعقوب المعروف 
بابن القف الكركي ) 630 هـ - 685 هـ / 1232 
م - 1286 م( كان طبيًبــا وعالًما، نشــأ في مدينة 
الــكك التــي تقع في األردن حالًيا ونشــأ فيها وأخذ 
عــن علمائها إلى أن هاجــر طلبا للعلم إلى صلخد، 
وخــدم وعمــل في كل مــن قلعة الكــرك وفي قلعة 
عجلــون وفي قلعة دمشــق بالطــب والتأليف وقد 

ترجم له ابن أبي أصيبعة وأثنى عليه. 

ولــد في مدينة الكرك التي تقع جنوب األردن)عام 
630 هـ )1233 م في عهد الملك األيوبي الناصر 
داود وكان قد نشــأ فيها وأخذ عن علمائها واعتنق 
الديانة المســيحية فكان من نصــارى الكرك، وقد 
كان والده صديًقا البن أبي أصيبعة حافًظا للشــعر 
وكان كاتًبــا في عهد الملك الناصر داود في مدينة 

صلخد في ديوان البر. 
كان ابــن القــف الكركي كثير الصمت أحب ســير 
العلمــاء في عصره، فقصده والده أن يدرس الطب 
عنــد ابن أبي أصيبعة في صلخــد، فهاجر إليها ثم 
درس عنــده وحفــظ الكتــب المتداولــة عن الطب 
وصناعتهــا مثــل الفصــول ألبقراط الــذي عرف 
قواعدها وشــرح معانيهــا، وأيًضا بعًضا من كتب 
أبــي بكر الرازي حيث عرف فيهــا العلوم الطبية 

واألمراض وكيفية عالجها. 
انتقــل ابن القف الكركي مع والده في دمشــق عام 
1252 م فــدرس في مدرســتين للطب )مدرســة 
بيمرستان النوري ومدرســة بيمارستان القيمري( 
كما درس ابن القف الكركي عند علماء عدة، منهم 
شــمس الدين الخسروشــاهي عن العلوم والفلســفة 
وعلــي موفق الدين الســامري حيــث درس الطب 

مــن خالله ومن علماء آخرين أيًضا، وكان قد قرأ 
أيضــاً كتاب إقليدس على يد مؤيد الدين العرضي، 
ثم أصبح ممارًســا في الطــب عام 1262 م حيث 
عيــن طبيًبا فــي الجيش ثم مدرًســا لطالب للطب 
آنــذاك، وكان قد ذهب إلى قلعة علجون ليخدم فيها 
أثناء هجوم التتار على بالد الشــام عدة سنين حيث 
ألف فيها كتاب الشــافي في الطــب عام 1271 م 
إلى 1272 م، ثم رجع إلى قلعة دمشق حيث كان 

يداوي المرضى. 
من مؤلفاته 

البــن القف الكركي العديد من المؤلفات والمقاالت 
التــي يحتاجهــا الجراجون في المــداواة، وحفظت 
بعضهــا الفاتيكان والمتحف البريطاني وفي بعض 
المكاتب العربية مثل مكتبة دمشــق والتي ال تزال 

بعًضا منها مفقودة أو أنها لم تتم، ومن مؤلفاته: 
الشافي في الطب )1271 م إلى 1272 م(.

جامع العرض في حفظ الصحة والمرض1274 م
الكليــات من كتــاب القانون في الطب البن ســينا 

1278 م في ست مجلدات.
العمدة في الجراحة 1281 م.

كتاب األصول في شرح الفصول 1283 م.

سوء املنقلب



العــام للمحافظــة  n صــرح األميــن 
الســامية لألمازيغية سي الهاشمي عصاد  
الثالثاء بإقليم والية بني عباس أن هيئته 
ترافع من أجل تشكيل فوج عمل لمراجعة 
بعض مواد القانون رقم 08/04 المؤرخ 
فــي 23 جانفي  2008 للتوجيه بالتربية 
الوطنيــة والــذي ينص علــى أن تدريس 

اختياريا. أمرا  األمازيغية 
هامــش  علــى  عصــاد  الســيد  وأوضــح 
االنطــاق الرســمي لتدريــس األمازيغية 
بالمؤسســات التربوية بواليــة بني عباس, 
أنــه تبعا لمــا ورد فــي الديباجــة والمادة 

يكــرس  الــذي  الدســتور  مــن  الرابعــة 
األمازيغيــة لغة وطنية و رســمية وبالنظر 
إلــى وجود اختــاالت جوهريــة في نفس 
قانــون التوجيه المدرســي فــإن المحافظة 
الســامية لألمازيغيــة أبلغــت الســلطات و 
يتمتعــون بالصاحيات  الذين  المســؤولين 
للجــوء إلــى المحكمــة الدســتورية علــى 
غــرار رئيســي مجلــس األمــة و المجلس 
األول  الوزيــر  و  الوطنــي  الشــعبي 
بخصوص اإلخطار بعدم دســتورية بعض 
مواد هذا القانــون تطبيقا للفقرة الثانية من 

المادة 192 من الدستور.
 كما ســلمت المحافظة السامية لألمازيغية, 
وفقــا لذات المســؤول, نســخا مــن مذكرة 

لتدريــس  والمنهجــي  السياســي  اإلطــار 
 2038 آفــاق  إلــى  األمازيغيــة  تعلــم  و 
)بالعربيــة و باللغــات األجنبيــة ( والتــي 
تــم مــن خالهــا فحــص كافــة المعطيات 
والعناصــر المؤسســاتية مــن أجــل تقييم 
كمــي و نوعــي بخصوص تدريــس اللغة 
رؤيــة  وفــق  الجزائــر  فــي  األمازيغيــة 
استشــرافية واضحــة ترتكز علــى التعميم 
التدريجــي لتدريــس األمازيغيــة إلى آفاق 
2038  وقــد أعطيت اإلشــارة الرســمية 
لتدريــس اللغة األمازيغيــة عبر والية بني 
عبــاس من طرف األمين العــام للمحافظة 
»بايزيــد  بمدرســة  لألمازيغيــة  الســامية 
أحمد« بإقلي بحضور السلطات المحلية و 
مســؤولي قطاع التربية لوالية بني عباس

الثقافيــة  المبــادرة  هــذه  حظيــت  وقــد   .
المدرســين  فــي أوســاط  بارتيــاح كبيــر 
وأولياء التاميذ الحاضرين في هذا الحفل 
. وأوضــح مديــر التربيــة علــي كورزي 
بالمناســبة أن فوجين بمجموع 100 تلميذ 
مســجلين لتعليــم هــذه اللغة على مســتوى 
الســنة  برســم  التعليميــة  المؤسســة  ذات 
الدراســية 2021 2022- و ذلــك بعــد 
تكويــن ثاثة معلميــن. وســيتم تعميم هذه 
التجربــة عبر مؤسســات التعليم االبتدائي 
بدائرتــي بنــي عبــاس وتبالبالــة, يضيف 

المصدر.

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 16/ 03
الجزائر : 18/ 08
وهران : 21/ 08 

الفجر  : 05.46
الظهر   : 12.47
العصر  : 15.55
املغرب  : 18.22
العشاء : 19.43

مواقيت الصالة 
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ع.ق

أمينها العام سي الهاشمي عصاد يكشف

المحافظة السامية ترافع إلعادة النظر 
في تعليم اللغة االمازيغية 

وبشــكل  الجزائريــة  العدالــة  بــه  قامــت  مــا 
اســتعجالي مــن إجــراءات حجــز الممتلــكات 
الظاهــرة والخفية لوزير الصناعة الســابق عبد 
الســام بوشــوارب الفار إلى الخــارج والمدان 
فــي عدة قضايا لها عاقة بالفســاد أثلج صدور 
المواطنيــن ،وقــرار أستبشــره الجميــع  لكونه 
ينســجم مع برنامج رئيــس الجمهورية القاضي 
بمحاربــة الفســاد با هوادة حفاظــا على أموال 
الخزينــة العموميــة مــن عمليــات االســتغال 

ألغراض شــخصية ومشبوهة وغير قانونية .
لقد شــهدت العشــرية األخيرة على الخصوص 
حجمــا رهيبا من الفســاد تكبدته الجزائر ،حيث 
تحولــت أمــوال الدولــة بالمايير الــى جيوب 
موظفيــن ومقاولين بشــكل مذهــل كان بإمكانها 
أ، تحــل أزمات وتطــور اقتصــاد البلد وتخفف 
األعبــاء على المواطنين والســيما الشــباب من 
الناحيــة االجتماعيــة ،فالمثــال الحــي هو الذي 
اكتشــفناه عــن الوزير الســابق كشــخص وحيد 
توصلــت تحقيقات العدالة الى أنه أكتســب 10 
ممتلــكات دون وجــه حــق تمثلت فــي عقارات 
وشــقق  مــن مختلف الصيغ الــى جانب مصنع 
يقــع في الناحية الشــرقية للعاصمة ، ناهيك عن 
حجز 03 شقق في قلب باريس ، والعثور على 
ثروة مــن المجوهرات والحلي النفيســة ومبالغ 
هامــة من العملــة الصعبة الى جانب ســيارتين 
فاهرتيــن مــن صنــع المانــي، وغيرهــا مــن 
المنقوالت والممتلكات التي إن دلت على شــيء 
فإنمــا تدل على أن حجم الفســاد كان فظيعا ألن 
مــا ذكر يتعلــق بمئات الماييــر منهوبة ولفائدة 
شخص واحد فقط ، في انتظار ما ستكشف عنه 
العدالــة مســتقبا عن ممتلكات فاســدين آخرين 
مودعيــن لــدى الســجون أو خارجهــا أو حتى 

فارين خارج الوطن.
طبيعــي جــدا ،لما يكــون الفســاد بهــذا الحجم 
المدهــش أن تبقــى بادنــا تــرواح مكانها دون 
أي تقــدم أو ازدهــار طيلــة ســنوات عدة خلت 
،في وقــت أصيبنــا بالغيرة من بلــدان انتهجت 
سياسة » الحكم الراشــد« ،التي دفعتها بسرعة 
البــرق الى مصــاف البلــدان المتقدمــة وصار 
دخلها القومي والفردي في رمشــة عين  مرتفعا 
أهل شــعوبها للعيش المزدهر والكريم،فيما بقينا 
نحــن نتمــرغ في أوحال مشــاكل تافهة صارت 
من الماضي البعيد لدى شعوب صديقة وشقيقة.
آخــر الكالم..بقدر ما حزنا لمــا أطلعنا عليه من 
فضيحــة فســاد وزيــر الصناعة الســابق ،التي 
تعتبــر نقطة مــن بحر ملفات الفســاد المتراكمة 
لــدى العدالة وتنتظر دورها للدراســة والتحقيق 
والتدقيــق في اطار سياســة رئيــس الجمهورية 
،الــذي أعلنهــا صراحــة بأنــه لــن يرحــم أي 
مفســد ،فإننــا الحظنا ارتياحا كبيرا في أوســاط 
يتمنــون أن تكــون حالــة  المواطنيــن ،الذيــن 
الوزير األســبق هي البداية إلســترجاع ماضاع 
مــن ممتلكات الدولة وأموالهــا في كنف الهدوء 

ودون ضجيــج حتى يأخذ كل ذي حق حقه.

                          نصرالديــن دربــال

الفساد والرضب 
بالحديد..

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  
جمارك سطيف تحجز 
47872 قرصا مهلوسا

ــة الجهوية للجمارك  n أفــاد مصدر مســؤول من المديري
تنســيق مع أفراد المصلحة االقليمية لألمن  ال بســطيف، انه ب
تابعــة إلقليمها  ــي للجيش بالمســيلة ،وهــي الوالية ال الداخل
ــراد الفرقة المتعــددة المهام بهــذه الوالية  ،تمكــن مؤخــرا، أف
ــة بــرج بوعريريج  ابعــة بدورهــا ألقســام الجمــارك بوالي ت ال
ــر شــكوك  ــى اث ــة، عل ــة الجهوي اختصــاص نفــس المديري
حــول مركبة فــي حاجز نظامــي وتفتيش يــدوي ،من احباط 
ــرة  ــة ذات الخصائــص المؤث ــة تهريــب تخــص االدوي ي عمل
ــا، واســفرت عن حجز 47872 قرص مهلوســا من نوع  ي ل عق
الين تركيز 300 ملغ كانت مخبأة بأحكام في تجاويف  بريغاب

وأجزاء مركبة نفعية.
وحسب ذات المصدر، فانه وعلى اثر ذلك، تم توقيف المخالف 
وتقديمه الى الجهــة القضائية المختصة، مع حجز البضائع 
نقــل المســتعملة، وفــرض الغرامــات  ــة ،ووســيلة ال المهرب
ــون الجمارك ،واألمر  ــة المســتحقة ،وفقا ألحكام قان الجمركي
ــم 06/05 المؤرخ فــي 23 اوت 2005 المتعلق بمكافحة  رق
نفيــذي رقم 196/21 المؤرخ في  ت التهريب، وكذا المرســوم ال

11/5/2021 المعدل والمتمم.
                                           نورالدين بوطغان

بقســنطينة  الصحــي  القطــاع  يواجــه   
أزمة دم غير مســبوقة مــا جعل األطباء 
والمســؤولين  ــي   الجامع المستشــفى 
توجيــه  ــي  ف الصحــي  القطــاع  عــن 
ــي  باق نــداء للمتبرعيــن المعروفيــن ول
مــن  التقــرب  بضــرورة  المواطنيــن 
ــي  وتعان  . بالــدم  للتبــرع  مصالحهــم 
مستشــفيات والية قســنطينة من نقص 

كبيــر في بنوك أكياس الدم. 
لتوجه  و تمــت  أمس ،دعــوة المواطنين ل
للمؤسســات االستشــفائية ورفع مســتوى 
ــى  قادريــن عل ئــك ال ــع أول الوعــي لجمي
المرضــى  ــاة  حي ــاذ  ق إلن ــدم  ال ب تبــرع  ال
المستشــفيات ،والذين  الموجوديــن عبر 

ينتظــرون إجراء عملية جراحية لهم.
طبيــب  أكــد  ــه  ذات الســياق  فــي  و    
بالمستشــفى الجامعــي.  ي. خ أن جميع 
لخطــر  معرضــة  ــة  المجدول ــات  ي العمل
تأجيل إلى تواريخ الحقة، بســبب نقص  ال

ا  ًم ي ــة الدم. فالمريض ســواء أكان مق كمي
في  مؤسسات الصحة العامة أو الخاصة 
ــدم والعمليات   ــاج  إلى ال األخــرى ، يحت
تعتمد اآلن على المتبرعين بشــكل كبير

ــة النشــاطات  ــك نظمــت مديري ــى ذل  إل
للمركــز  ــة  ي الطب شــبه  و  ــة  ي الطب
االستشــفائي الجامعي الحكيم ابن باديس 
التنسيق مع مصلحة طب  بقســنطينة و ب

العمــل للمؤسســة و بمشــاركة الجمعية 
ية الطب و األطباء  انية الطابية لكل الشب
الشــباب بقســنطينة  خرجة الى مســجد 
لتعريــف بمخاطر  ــادر ل ق االميــر عبد ال
كوفيد 19 ولتصحيــح بعض المغالطات 
المــروج لها  ،كما قامــوا بحث المصلين 
لقاح  لضمان على  ــى  ضرورة أخــد ال عل

الجماعية. المناعة  األقل 

بسبب ندرة الدم 

عمليات جراحية  تؤجل  إىل تواريخ الحقة بقسنطينة

تفكيك عصابة أحياء وتوقيف 
07 أشخاص وحجز أسلحة 
نارية وبيضاء بقسنطينة

يهــا الفرقة  ــت عل باقيه تحصل n بفضــل معلومــات اســت
ــي بعين الباي، مفادها وجود شــجار  ــة للدرك الوطن يمي اإلقل
عنيــف بيــن عصابتي أحياء، بالشــارع الرئيســي المعروف  
اتيبا«، مســتعملين في ذلك أســلحة نارية وأسلحة  بـ »ســون
ــة للدرك  يمي ــة اإلقل ب ي ــى الفور تدخــل قائد الكت بيضــاء، عل
الوطني بقســنطينة رفقة أفراد الفرقــة اإلقليمية بعين الباي، 
مدعمين بأفراد فصيلة األمن والتدخل رقم 01، أين تم احتواء 
الوضــع بســرعة والقبض على  أربعة أشــخاص فــي الوهلة 

األولى.
ية التدخل تم اإلحاطة بباقي العصابتين على  ــة لعمل   مواصل
تهــم الفرار  ــاي ،بعد محاول ب مســتوى قرية بلطــرش بعين ال
تتم مطاردتهم مدعمين بالوسائل العضوية  باتجاه األحراش، ل
يتم توقيف ثاثة آخريــن، بعد إبداء  ــي الســينوتقني، ل ائ ن ث وال
يتم تحويلهم بعدها إلى  ية التوقيف، ل مقاومة عنيفة أثناء عمل

مقر الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني بعين الباي.
ــة عن توقيف )07( ســبعة أشــخاص تتراوح  ي  أســفرت العمل
يــة صيد ذات  يــن )23و38 ســنة(، مع حجز بندق أعمارهــم ب
ــة مــزودة بخرطوشــين، مســدس تقليدي  مصورتيــن عمودي
م، 06 ســيوف حجم كبير  الصنع، 07 خراطيش عيار 16 مل
ــغ مالي قدره 192 ألف دج  ل 04 ســكاكين صغيرة الحجم، مب

مزور، 07 هواتف نقالة والسيارة المستخدمة في الجريمة.
الفرقة االقليمية للدرك الوطني بعين الباي حققت في القضية 

،وتم إنجاز ملف قضائي وتقديم المشتبه فيهم أمام العدالة.
                                                              مريم بن جامع 

الجزائر: ربيع ـ م

قسنطينة : مريم بن جامع 

سيارة تقتل إمرأة وأبنتها 
دهسا بأوالد دراج بالمسيلة 

ــاح أمس، على  n خلــف حــادث مرور مأســاوي وقع صب
بلدية أوالد دراج بالمســيلة،  ــي 40 ب مســتوى الطريق الوطن
ــا  ت يــن ) أم 61 ســنة وابنتهــا 42 ســنة ( عندمــا كان ت ضحي
ــي المذكور،حيث دهســتهما  تهمــان بقطــع الطريــق الوطن
ســيارة تجارية فارقا على اثرها الحياة على الفور،وقد تدخلت 
نقــل الضحيتين إلى  ــأوالد دراج ل ــة المدنية ب ــح الحماي مصال
ية ،فيما فتحت مصالح األمن المختصة تحقيقا  العيادة المحل
في مابسات الحادث.                                                 
                                           عبد الحليم بالل 
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