أوقف  5عنارص لدعم
الجماعات اإلرهابية

الجيش يحبط إدخال أزيد من  23قنطارا من المخدرات المغربية للرتاب الوطني
ص24

المتحور أوميكرون
رسيع االنتشار ،ويصيب
األطفال والشباب
بالدرجة األوىل ص15

AIN EL DJAZAIR

الطبيب المختص أمحمد كواش لـ "عني الجزائر"

حرية و مسؤولية

كشف عن االنتهاء من إعداد مرشويع قانوين اإلعالم والسمعي البرصي

بوسليماين يدعو إىل مضاعفة
الجهود إلحباط مخططات
استهداف الجزائر
ص3
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يف إجراء استثنايئ لوزارة التجارة

كورونا تدفع إلى تجميد
« الصولد » الشتوي

حسب درجة المخالفة وتدفع
يف مهلة مدتها  45يوما

الغرامات املالية البديلة عن
سحب رخص السياقة ترتاوح بني
 2000و 5000دينار

قسنطينة

ص4

توقيف ثالثة أشخاص يروجون
المخدرات و المهلوسات
بالمدينة الجديدة عيل منجيل

سطيف

ص15

وفاة شيخ وزوجته بالغاز يف قرية
القبة ببلدية عني لقراج
ص24

سكيكدة

ص5

توقيف ثالثة أشخاص مطلوبني
لدى العدالة ومحل أوامر
بالقبض
ص8

تنتظرهم مواجهة نارية ضد أسود األطلس في ربع النهائي

كأس أمم إفريقيا

«الفراعنة» يطيحون بـ «أفيال» كوت ديفوار
كأس الكونفدرالية االفريقية  /عشية اليوم مبلعب أول نوفمبر بتيزي وزو

«الكناري» عازمون على اإلطاحة بـ «ليوبار»
ص2

وافتكاك تأشيرة التأهل

ص12

نحلة

النحلة
عسل يمينا شفاء
عـسل و يسارا ألم
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«زنقة الطليان» و «الهنغاري» ضمن القائمة الطويلة
للجائزة العالمية للرواية العربية

تم اختيار عملين روائيين جزائريين« ،زنقة الطليان»
للكاتب بومدين بلكبير و «الهنغاري» للروائي رشدي

برائحة إنتخابية

ماكرون ال يزال يتخبط يف
ترصيحات حول الذاكرة

رضوان ،ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية
للرواية العربية «البوكر  »2022التي تضم 16
عمال روائيا  ،حسب ما أعلن عنه اليوم األربعاء
منظمو الجائزة  .وستتنافس النصوص الروائية
الجزائرية «زنقة الطليان» للكاتب بومدين بلكبير
الصادرة عن منشورات االختالف و «الهنغاري»
للروائي رشدي رضوان عن منشورات «دار العين»
المصرية التي اختيرت ضمن القائمة الطويلة للبوكر
العربية دورة  ،2022التي تضم  16رواية أخرى
على غرار»البحث عن عازار» للكاتب السوري نزار
أغرى« ،ماكيت القاهرة» للكاتب المصرى طارق
إمام« ،رامبو الحبشى» للكاتب حجى جابر« ،حكاية

فرح» للكاتب عز الدين شكرى فشير وغيرها .وقد
أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر
 )2022عن قائمة الروايات المرشحة للقائمة الطويلة
والتي تبلغ قيمة جائزتها  50ألف دوالر أمريكي حيث
تتضمن القائمة  16رواية صدرت خالل الفترة بين
أول يوليو  2020وحتى آخر يونيو  2021وجرى
اختيارها من بين  122رواية تقدمت للجائزة.
وتشتمل القائمة الطويلة للجائزة على كتاب من 9
بلدان تتراوح أعمارهم بين  30و 65عاما وتعالج
الروايات قضايا متنوعة منها عالقة الشرق بالغرب
وقضايا الحرية واألمومة كما تمنح الروايات صوتا
ق.ث
للمرأة العربية واألفريقية.

تنتظرهم مواجهة نارية ضد أسود األطلس يف الربع النهايئ

«الفراعنة» يطيحون بـ «أفيال» كوت ديفوار
فاز منتخب منتخب مصر على كوت ديفوار بنتيجة /5
 4فى المباراة التى جمعتهما مساء  ،أمس ،األربعاء
على جابوما بالكاميرون ،ضمن منافسات دور الـ16
لبطولة كأس األمم اإلفريقية ،ليتأهل الفراعنة لمواجهة
منتخب المغرب فى دور الثمانية.
وعرفت المواجهة منذ بدايتها محاولة كل فريق
للسيطرة على وسط الميدان  ،وكانت البداية بسيطرة
اإليفواريين الذين ضغطوا على مرمى الشناوي الذي
كان في يومه وأنقذ مرماه من هدفين محققين  ،وفي
المرحلة الثانية عاد الفريق المصري بقوة وفرض
منطقه ما جعل اإليفواريين يعودون إلى الخلف وسجلنا
تضييع صالح وزيزو لكرات سانحة لتهديف لتنتهي
المواجهة بالتعادل السلبي ويحتكم الفريقان لوقت
إضافي .مع بداية الشوط اإلضافي الثانى كثف منتخب
كوت ديفوار الضغط فى محاولة لتهديد مرمى أبو
جبل ،لكن كافة المحاوالت تحطمت على أقدام مدافعى
المنتخب الوطنى ،وفى الدقيقة  111حصل سيمون
ديلي على بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف مع محمد
صالح ،وفى الدقيقة  113أهدر تريزيجيه فرصة
هدف بعدما سدد الكرة أعلى المرمى.

إعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أن ا مجزرة التزال غامضة إطالق الجيش
الفرنسي النيران على المتظاهرين الجزائريين
في شارع ديسلي بالجزائر مما تسبب في مقتل
العشرات من أنصار الجزائر الفرنسية يوم 26
مارس  1962هي مجزرة التزال ظروفها
غامضة حسب الرئيس الفرنسي الذي يكون
استعمل خرجاته الستمالة الهيئة الناخبة من الجالية
الجزائرية بفرنسا واضعاف منافسيه من تيار
اليمين المتطرف .وقال ماكرون في حديثه الذي
أذاعه من قصر االليزيه ان حادثة اطالق النار
في  26مارس  1962على دعاة الجزائر
الفرنسية هي مذبحة ال تزال ظروفها غامضة
،مشيرا ان هذه الجريمة كمت وصفها شكلت
بداية الهجرة الجماعية من الجزائر منذ ما يقارب
 60عاما  ,وتحمل تصريحات ماكرون التي حاول
قصر االليزيه تسويقها على أنها تدخل في اطار
خطوات الرئيس الفرنسي للكشف عن وثائق
حرب الجزائر التي كان قد فتحها منذ ما قبل توليه
رئاسة الجمهورية الفرنسية في اطار المصالحة
الفرنسية الجزائرية  في اتجاهين أولهما محاولة
استمالة الكتلة لفرنسية الناخبة من أبناء الجالية
الجزائرية والثانية اضعاف حظوظ اليمين الفرنسي
المتطرف في االنتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة
وهو التيار الذي يعارض الى اليوم فتح أرشيف
االستعمار الفرنسي بالجزائر ،السيما وان التيار
اليزال يمجد ماضي فرنسا االستعماري السيما
بالجزائر .وكان الرئيس ماكرون قد وعد بفتح
ملف الذاكرة العالق بين بالده والجزائر منذ بداية
عهدته الرئاسية التي تقترب من نهايتها لكن لم
يترجم أقواله الى واقع باستثناء بعض المبادرات
التي أراد من خاللها تعزيز موقعه وكسب أصوات
جديدة خالل االنتخابات الرئاسية القادمة.
ربيع م  
المقر االجتماعي  :الوحدة الجوارية رقم 5
تحصيص رقم  137المدينة علي منجلي-
قسنطينة –
الرئيس المدير العام مسؤول النشر :
اليزيد سلطان
مدير التحرير :محمد مصباح
منسقة التحرير :مريم بحشاشي
التحرير :
تصدر عن شركة نور شمس للصحافة والنشر
هاتف فاكس 031741609 :
ش.ذ.م.م رأس مالها  100.000 .00:دج

2

وفى الدقيقة  118تلقى ويلفريد زاها البطاقة الصفراء
بعد تدخل عنيف مع تريزيجيه ثم االشتباك مع أحمد
حجازى ،وفى الدقيقة  120أهدر تريزيجيه فرصة
هدف محقق أمام المرمى.
وأبتسم الحظ في ضربات الترجيح للفراعنة بعد أن
ضيع سيمون ديلي أحد أحسن العبي كوت ديفوار
ضربته فيما نجح كل من سدد من الفريقين لتسقط
كوديفوار بـ  5/4وتضرب مصر موعدا للمغرب في
الربع النهائي في مواجهة نارية بين فريقين عربيين
بمثابة نهائي قبل األوان.
تاج الدين

بدون تعليق

تاجر أقمشة حلبي مقيم
بمصر يحصد شهرة واسعة
عبر «تيك توك»

عبّر تاجر األقمشة السوري ،عبدالقادر التنجي ،عن
سعادته من ردود الفعل الواسعة بعد انتشار فيديوهات
له على منصات التواصل االجتماعي ،ينشد فيها ويغني
من التراث.
ولد تاجر األقمشة ،عبدالقادر التنجي ،بمدينة حلب
السورية وهو يقيم في القاهرة منذ عامين ،وصرح خالل
لقائه مع اإلعالمي أحمد الجمل ضمن برنامج ناس
أونالين« :أنا ولدت في عائلة تجارية والدي كان تاجر
أقمشة فمن الصغر وأنا أعمل بهذا المجال وكان لي صوت
مميز ولدي الموهبة لكن كان تركيزي األكبر في التجارة
ولن أهتم كثيرا بالغناء».
وأضاف التنجي« :الفنان الراحل صباح فخري سمع
صوتي أثنى عليه كثيرا وأراد أن أعمل معه لكني اعتذرت
ألن التجارة منعتني من التفرغ بشكل كامل للفن».
كما تحدث عبدالقادر عن رحلته «عندما أتيت إلى مصر
منذ سنتين أسست فرقة في مصر لإلنشاد وأنا كان عندي
فرقة في حلب لإلنشاد الديني لكن كان أعمالنا قليلة ولم
نأخذ حظنا».
يذكر عن عبدالقادر التنجي أنه أنشأ حسابا على تطبيق
«تيك توك» ونشر من خالله فيديوهات غنائية له من
داخل محل األقشمة ونالت استحسان اآلالف.

الكويت..وفاة عاملة ألقت
بنفسها من الطابق الثاني بسبب
حريق واختناق  3أطفال وامرأة
أعلنت قوة اإلطفاء في الكويت ،أمس األربعاء ،عن وفاة
عاملة واختناق ثالثة أطفال وامرأة في حريق منزل بمنطقة
العارضية.
وفي بيان لها ،قالت قوة اإلطفاء« :ذكرت إدارة العالقات
العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء العام أن حريق منزل في منطقة
العارضية وقع فجر اليوم األربعاء أسفر عن وفاة عاملة
وإصابة ثالثة أطفال ووالدتهم باالختناق ،وأوضحت اإلدارة
بالتفاصيل أن بالغا ورد إلى إدارة العمليات المركزية يفيد
باندالع حريق تسبب في احتجاز مواطنة و 3من أطفالها
وعاملة».
وأضاف البيان« :على إثره ،هرعت فرق اإلطفاء من مراكز
العارضية وجليب الشيوخ ،وتبين أن الحريق في الدور
األرضي ،والعاملة قد ألقت بنفسها من الدور الثاني قبل
وصول فرق اإلطفاء للموقع ،ما تسبب بتعرضها إلصابات
خطيرة نقلت على إثرها للمستشفى وتوفيت هناك ،فيما
شرعت فرق اإلطفاء بإنقاذ المحتجزين وتسليمهم للطوارئ
الطبية ،وتمت السيطرة على الحريق وإصابة أحد ضباط
اإلطفاء بحروق في اليد ..هذا وقد باشرت إدارة تحقيقات
الحوادث التابعة لقوة اإلطفاء العام بالتحقيق لمعرفة مالبسات
الحادث».

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

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

الطبع  :مؤسسة الطباعة للشرق SIE
التوزيع  :قربوعة للتوزيع
موقع عين الجزائر على األنترنيت :
www.aineldjazair.dz
البريد اإللكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com
الوثائق والمقاالت التي تصل
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء
نشرت أم لم تنشر
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عين على الحدث
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الحكومة تدرس ملفات ذات صلة بمشاريع الصناعة األشغال العمومية العمل والسياحة

إنشاء وكالة للتكفل بالعقار السياحي ومرافقة الـمشاريع االستثمارية في القطاع
ترأس الوزير األول ،وزير الـمالية ،أيمن بن عبد الرحمان ،األربعاء ،اجتماعا
للحكومة بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد ،درست خالله الحكومة ملفات 4
وزارات تخص الصناعة األشغال العمومية والعمل والتشغيل والسياحة حيث تم
في هذه األخيرة عرض مشروع إنشاء وكالة تتكفل بالعقار السياحي
وبمرافقة الـمشاريع االستثمارية
وأوضــح بيــان الــوزارة
n
األولــى انــه فــي مجــال الصناعــة
تــم خــال هــذا االجتمــاع تقديــم
مشــروع مرســوم تنفيــذي يعــدل
ويتمــم الـــمرسوم التنفيــذي رقــم
 20ــــ  312الـــمؤرخ فــي 15
نوفمبــر  ،2020والـــمتضمن
شــروط وكيفيــات منــح رخصــة
جمركــة خطــوط ومعــدات
اإلنتــاج التــي تــم تجديدهــا ،فــي
إطــار نشــاطات إنتــاج الســلع
والخدمــات وجديــر باإلشــارة
أن التعديــات الـــمدخلة تهــدف
إلــى إضفــاء الـــمزيد مــن تبســيط
إجــراءات منــح رخــص جمركــة
خطــوط ومعــدات اإلنتــاج التــي
تــم تجديدهــا.
وعلــى صعيــد آخــر ،قــدم عــرض
حــول آفــاق إنعــاش الشــعبة
الوطنيــة للصناعــات الكهربائيــة
وترقيــة الصــادرات من الـــمعدات
والخدمــات الـــمنبثقة عــن هــذه

الشــعبة وينبغــي التوضيــح أن
اختيــار هــذه الشــعبة يجــد مبــرره
فــي الفــرص التــي تتيحهــا الســوق
الوطنيــة ،تبعــا لتطــور القــدرات
الوطنيــة إلنتــاج ونقــل وتوزيــع
الطاقــة الكهربائيــة التــي تشــكل
ميــزة لتطويــر وبعــث هــذه
الشــعبة فضــا عــن ذلــك ،فــإن
هــذا الخيــار يرجــع لتنــوع وجــودة
الـــمنتجات والـــمعدات الكهربائيــة
الـــمنتجة محليــا بمــا يوفــر فرصً ــا
للتصديــر وتنويــع اقتصادنــا
خــارج الـــمحروقات وفــي مجــال
األشــغال العموميــة
كمــا تــم تقديــم فــي نفــس االجتمــاع
عــرض حــول مشــروعي
مرســومين تنفيذييــن يتضمنــان
التصريــح بالـــمنفعة العموميــة
للعمليتيــن الـــمتعلقتين بمــا بإنجــاز
نفــق عنــد تقاطــع الطريــق الوطني
رقــم  08والطريــق الوطنــي رقــم
 61والطريــق الوالئــي رقــم

 59بالكاليتــوس وإنجــاز ازدواج
الطريــق الوالئــي رقــم 133
علــى مســافة  6,5كلــم ،القســم
الــذي يقــع بيــن الطريــق الوالئــي
رقــم  142والطريــق الوالئــي
رقــم  ،233بمــا فيهــا منشــأتين
( )02فنيتيــن  ,ويتعلــق هــذان
الـــمشروعان للتصريــح بالـــمنفعة
العموميــة بمشــروعين يندرجــان
ضمــن الـــمشاريع اإلســتعجالية
التــي ترمــي إلــى فــك االختنــاق
الـــمروري فــي العاصمــة.
وفــي مجــال العمــل والتشــغيل
والضمــان االجتماعــي تــم
تقديــم مشــروع مرســوم تنفيــذي
يعــدل ويتمــم الـــمرسوم التنفيــذي
رقــم  15ــــ  289الـــمؤرخ فــي
والـــمتعلق
،2015/11/14
بالضمــان االجتماعــي لألشــخاص
غيــر األجــراء الذيــن يمارســون
نشــاطا ً لحســابهم الخــاص ينــدرج
مشــروع هــذا النــص فــي إطــار

إصالحــات الضمــان االجتماعــي
التــي باشــرتها الدولــة ،والســيما
مــن خــال تبســيط إجــراءات
تســيير نظــام الضمــان االجتماعــي
لألشــخاص غيــر األجــراء
وتخفيــف اإلجــراءات التــي
يجــب أن يقــوم بهــا األشــخاص

كشف عن االنتهاء من إعداد مرشويع قانوين اإلعالم والسمعي البرصي

بوسليماين يدعو إىل مضاعفة الجهود إلحباط مخططات
استهداف الجزائر

الجزائر  :ربيع .م
 nدعــا وزيــر االتصــال ,محمــد
بوســليماني ,الصحافــة الوطنيــة
إلــى مضاعفــة الجهــود إلحبــاط كل
المخططــات التــي تســتهدف الجزائــر
وكشــف الوزيــر عــن االنتهــاء مــن
إعــداد مشــروعي قانونــي اإلعــام
ونشــاط الســمعي-البصري
فــي حــوار مشــترك خــص
بــه الجريدتيــن االلكترونيتيــن
«الجزائــر اآلن» و»»Algrie54
(ألجيــري ,)54تطــرق وزيــر
االتصــال إلــى الحــرب اإللكترونيــة
التــي تتعــرض لهــا الجزائــر ,نتيجــة
مواقفهــا الداعمــة للقضايــا العادلــة,
داعيــا الصحافــة الوطنيــة إلــى
مضاعفــة الجهــود مــن أجــل إفشــال
كافــة المخططــات الهادفــة إلــى

المســاس ببالدنــا كمــا حثهــا أيضــا
علــى االلتفــاف حــول كســب معركــة
التوعيــة و الدفــاع عــن مصالــح األمــة
و هــو مــا يعــد هدفا مشــتركا مثلمــا أكد
عليــه الوزيــر الــذي أشــاد باإلعــام
االلكترونــي والصحافــة الوطنيــة
التــي تجنــدت و شــكلت جبهــة موحــدة
لترقيــة الصــورة الحقيقيــة للجزائــر
علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي
وقــال بهــذا الخصــوص أن الواجــب
الوطنــي المتمثــل فــي الدفــاع عــن
الســيادة والتالحــم الوطنييــن والــذي
تضطلــع بــه ,بمســؤولية واتحاد ,أســرة
الصحافــة الوطنيــة ,يترجــم مســتوى
االحترافيــة العالــي وانصهارهــا الدائــم
فــي حمايــة مكاســب الجزائــر الجديــدة,
جزائــر قويــة و مزدهــرة وذكــر وزير
االتصــال بأنــه ,وفــي ظــل حمــات
اإلســاءة و التضليــل ,ذات األبعــاد
النيوكولونياليــة ,التــي تهــدف إلــى

الضغــط علــى الجزائــر قصــد حملهــا
علــى التراجــع عــن مواقفهــا الثابتــة
و المرجعيــة فــي الدفــاع عــن قضايــا
تحريــر الشــعوب ,وفــي مقدمتهــا
القضيتيــن الفلســطينية والصحراويــة,
أضحــت الصحافــة اإللكترونيــة
ومواقــع التواصــل االجتماعــي ســاحا
مرعبــا فــي إطــار مــا يعــرف بحــروب
الجيــل الرابــع  .فبالنظــر إلــى طبيعــة
هــذا النــوع مــن الحــروب المعتمــدة
علــى اإلفــراط فــي نشــر األخبــار
الكاذبــة للتأثيــر علــى الــرأي العــام
و ضــرب اســتقرار المجتمعــات نبــه
بوســليماني إلــى أن هــذه المرامــي هــي
تمامــا مــا يريــده لنــا أعــداء الجزائــر,
علــى غــرار المخــزن وامتداداتــه ,مــن
خــال التهجــم علــى بالدنــا وعلــى
مؤسســتها العســكرية يحذوهــم فــي
ذلــك النقمــة والحقــد علــى إنجازاتهــا
الكبــرى والوحــدة المقدســة بيــن
الشــعب والجيــش الوطنــي الشــعبي,
وعلــى ســيادتها وحريتهــا فــي اتخــاذ
القــرارات.
وحــول مــدى تقــدم الورشــات القانونيــة
المفتوحــة ,الراميــة إلى تنظيــم القطاع,
كشــف بوســليماني عــن االنتهــاء مــن
إعــداد مشــروعي قانونــي اإلعــام
ونشــاط الســمعي-البصري ,حيــث
ســيتم عرضهمــا علــى البرلمــان,
علمــا أن هذيــن النصيــن اعتمــد فــي
إعدادهمــا علــى مقاربــة متجــددة,
تراعــي مبــادئ دســتور 2020مثلمــا
أشــار اليــه الوزيــر .وســتتبع هــذه
الخطــوة بالشــروع فــي التحضيــر
لمشــروعي قانــون اإلشــهار وســبر
اآلراء ,المبرمجيــن للســنة الجاريــة
وحــرص وزيــر االتصــال ,فــي هــذا
الصــدد ,علــى التذكيــر بــأن وضــع
اإلطــار القانونــي المســير للقطــاع مــا

هــو إال مرحلــة فقــط إلتمــام مســار
ترقيــة الصحافــة الوطنيــة ,تنفيــذا
لبرنامــج رئيــس الجمهوريــة ,الســيد
عبــد المجيــد تبــون.
وفــي ســياق ذي صلــة ,أكــد
بوســلمياني أن اللقــاءات التــي دأب
علــى عقدهــا ,منــذ تنصيبــه علــى
رأس القطــاع ,مــع ممثلــي الصحافــة
الوطنيــة بــكل أصنافهــا ,إلــى جانــب
الناشــرين ,ســمحت لــه بتحديــد
المشــاكل الحقيقيــة التــي تواجههــا
والتــي قــال بشــأنها أنهــا مشــاكل قابلــة
فــي مجملهــا للتســوية ويتــم ذلــك,
حســب الوزيــر ,باالعتمــاد علــى
الحــوار والتشــاور المنتظميــن ,ليشــدد
علــى أن هــذه المشــاكل ال يمكــن بــأي
حــال مــن األحــوال أن تشــكل ذريعــة
لكبــح تقــدم وســائل اإلعــام ,خاصــة
فــي ظــل الســعي إلــى إيجــاد إعــام
وطنــي قــوي واحترافــي ,يضمــن
الحــق فــي المعلومــة للمواطنيــن
ويدافــع عــن المصالــح العليــا للبــاد
وفــي معــرض حديثــه عــن الصحافــة
اإللكترونيــة ,التــي أصبحــت ضــرورة
تفرضهــا التكنولوجيــا الرقميــة ذكــر
المســؤول األول عــن قطــاع االتصــال
بــأن عــدد المواقــع المســجلة علــى
مســتوى وزارتــه تجــاوز ال 120
موقعــا إلكترونيــا ,متوقفــا عنــد الجهــود
المبذولــة مــن أجــل تمكينهــا مــن الدعــم
الــازم ,علــى غــرار الصحافــة
المكتوبــة
وعلــى صعيــد مغايــر ,دعــا وزيــر
االتصــال الصحافــة الوطنيــة إلــى
المســاهمة فــي إنجــاح القمــة العربيــة
المقبلــة التــي ســتحتضنها الجزائــر
إلــى جانــب الــدورة ال  19أللعــاب
البحــر األبيــض المتوســط بوهــران
صائفــة 2022

الخاضعــون للضريبــة والـــمؤمن
لهــم اجتماعيــا ،وكــذا لضمــان
فعاليــة أفضــل فــي التكفــل
بحقوقهــم فــي مجــال الضمــان
االجتماعــي.
أمــا فــي مجــال الســياحة
والصناعــة التقليديــة فقــد قــدم

وزيــر الســياحة والصناعــة
التقليديــة عرضً ــا حــول إنشــاء
وكالــة تتكفــل بالعقــار الســياحي
وبمرافقة الـــمشاريع االســتثمارية
فــي مجــال الســياحة فــي آن
واحــد ،لتكــون بمثابــة شــباك
وحيــد.
ربيع م

ُ
الجزائر ترسل الشحنة الثالثة من
المساعدات اإلنسانية لدولة مايل

 nتــم يوم األربعــاء بالقاعدة
الجويــة لبوفاريــك (البليــدة)
إرســال الشــحنة الثالثــة مــن
المســاعدات اإلنســانية التــي
خصصتهــا الجزائر لدولة مالي
الشــقيقة ،حســب ما جــاء في
بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأوضــح البيان انــه «في إطار
عمليات نقل مســاعدات إنسانية
ممنوحــة مــن طــرف الهــال
األحمــر الجزائــري لفائــدة
الهــال األحمــر المالي ،تم يوم
األربعــاء  26جانفــي 2022
بالقاعــدة الجويــة بوفاريــك
بالناحية العسكرية األولى شحن
ونقــل الدفعــة الثالثــة مــن هذه
المســاعدات والمتمثلــة في 29
طن من المواد الغذائية المختلفة
على متن طائرة نقل عســكرية
تابعة للقوات الجوية الجزائرية
باتجاه مطار بماكو بمالي».
وأشار ذات المصدر أن «عملية
النقــل هــذه تؤكــد مــرة أخرى
مرافقة الجيش الوطني الشــعبي

لــكل المبــادرات اإلنســانية
والتزامــه الدائم والمســتمر في
تأدية مثل هذه المهام النبيلة».
كمــا تعكس هــذه المســاعدات
اإلنســانية المقدمــة مــن طرف
الدولــة الجزائريــة لفائــدة
الشــعب المالــي --يضيف نفس
المصــدر« --حــرص الجزائر
على تمتين أواصر الصداقة بين
الشــعبين والوقــوف الدائــم إلى
جانب الدول الصديقة».
لإلشــارة ،كانت الشحنة األولى
من هذه المســاعدات اإلنســانية
مكونــة من  23طنــا من المواد
الغذائيــة و 300ألــف جرعــة
مــن اللقــاح المضــاد لفيروس
كوفيد -19من نوع سينوفاك قد
انطلقــت يوم االثنين من القاعدة
الجويــة لبوفاريــك نحــو بماكو
فيمــا تمثلت الدفعــة الثانية (يوم
الثالثــاء) في  100ألف جرعة
لقــاح و  27طــن مــن المــواد
الغذائية.
قـو
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الخميس  27جانفي  2022م
الموافق لـ  24جمادى الثانية  1443هـ

عين على الحدث
حسب درجة المخالف وتدفع يف مهلة مدتها  45يوما

الغرامات المالية البديلة عن سحب رخص السياقة ترتاوح
بني  2000و 5000دينار

الجزائر :سناء-م
 nكشــف مكلف بمديرية فرعية
لحركــة المرور بــوزارة النقل عبد
الغني حماني ،عن الغرامات المالية
التي ســيدفعها مرتكبــي المخالفات
المرورية والتي ســتكون بديال عن
سحب رخص ســياقتهم،كما كشف
عــن إجمالــي رخص الســياقة في

الجزائــر والتي بلغــت  20مليون
رخصة.
وقــال حمانــي فــي تصريــح لقناة
تلفزيونية خاصــة ،أمس ،أن تعليق
سحب رخصة السياقة سيطبق بداية
من  01فيفري ،وسوف تمنح مهلة
لدفع الغرامة المالية المحددة حسب
درجــة المخالف مدتهــا  45يوما،
حيث أشار إلى أن غرامة المخالفات

من الدرجة األولى تقدر بـ 2000
دينار تســدد في مدة ال تتجاوز 45
يومــا وفــي حالة التأخــر ترفع إلى
 3000دج ويرســل المحضــر إلى
المصالــح القضائيــة  ،أمــا غرامة
الدرجة الثانية تقد بـ  2500وترفع
إلى  4000دج في حالة التأخر عن
الدفــع في مدة  45يوما ،أما غرامة
الدرجــة الثالثة تقــدر بـ دج3000
وترفــع إلــى  6000دج في حالة
التأخر عن الدفع في مدة  45يوما،
وغرامــة الدرجــة الرابعــة تقدر بـ
 5000دج وترفع إلى  7000دج
فــي حالة التأخر عــن الدفع في مدة
 45يوما.
من جانب آخر ،كشف حماني ،عن
أرقام مهمــة تتعلق بإجمالي رخص
الســياقة في الجزائــر باإلضافة إلى
عــدد الرخص المســحوبة ســنويا،
حيث قال إن إجمالي رخص السياقة
في الجزائر بلغ  20مليون رخصة،
مضيفــا أنــه يتم منح مــا بين 500
و 600ألــف رخصة ســياقة جديدة
سنويا من أصل  2مليون مترشح.

وعن ســحب الرخــص ،فقال إنه تم
ســحب حوالــي  2مليــون رخصة
سياقة سنة  2012بسبب المخالفات
التي يرتكبها السائقون عبر مختلف
ربوع الوطن.
ويذكــر أن قــرار تعليــق ســحب
رخصــة الســياقة ،جاء بعــد قرار
وزاري مشــترك بيــن وزارتــي
الداخليــة والنقــل ،وســيتم العمــل
بالقــرار الجديد بدايــة من  1فيفري
المقبــل ،وينــص المنشــور الــذي
تضمن آليات في انتظار وضع حيز
الخدمــة نظام الرخصة بالنقاط على
تجسيد االحتفاظ برخص السياق من
طــرف مصالح األمن ووقف العمل
بإجراءات تعليقها من طرف اللجان
الوالئية المختصة من خالل احتفاظ
العــون المعاين للمخالفــة برخصة
الســياقة مقابل وثيقة تثبت االحتفاظ
تمكن صاحبها من السياقة لمدة 10
أيــام من تاريــخ تحريــر المخالفة،
ويمكــن لمرتكــب المخالفــة دفــع
الغرامــة الجزافية بحدها األدنى في
أجل  45يوما كحد أقصى.

مرشوع كندي -جزائري لتطوير أسمدة طبيعية يحظى باهتمام الفالحني
 nحظى مشروع تطوير أسمدة
طبيعية متكونة من الفطريات
المجهرية الجاري العمل عليه
بجامعة البليدة »1سعد دحلب»
باهتمام الفالحين لما أثبته من
نتائج ايجابية لحد اآلن على
محاصيلهم الفالحية ,حسبما
أكده االربعاء القائمون على
المشروع.
و في هذا الصدد أوضحت
ياسمينة عوابد عضو في
المشروع بجامعة البليدة 1على
هامش صالون الحمضيات
المنظم مؤخ را بالوالية أن
المشروع الذي يقوم على تطوير
أسمدة طبيعية متكونة من
الفطريات المجهرية التجذرية
المتوطنة الميكوريز هو األول
من نوعه على المستوى الوطني
كما أنه ثمرة تعاون بين جامعة
البليدة  1و مركز الد راسات
التطبيقية الكميائية لكيبك
بكندا و يقضي هذا المشروع

الذي شرع باحثون ج زائريون
في العمل عليه منذ سنة 2019
و على مدار أربع سنوات من
العمل بانتاج أسمدة عضوية
ايكولوجية انطالقا من فطريات
طبيعية يتم توطينها في جذور
النباتات بهدف تحسين نوعية
و حجم المنتجات الفالحية و
المساهمة في األمن الغذائي
و ذلك بتطوير اسمدة طبيعية
بعيدا عن تلك الكيماوية
المستعملة حاليا و التي تضر
بالصحة العمومية.
و قالت المتحدثة ان هذه االسمدة
أثبتت لحد االن نتائج جد ايجابية
و ذلك بعد توزيعها على عينة
من الفالحين بالتنسيق مع غرفة
الفالحة حيث قاموا بتجربتها
على محاصيلهم الزراعية سيما
منها الحمضيات و البقوليات
و حتى الحبوب وهو ما تعكسه
الطلبات المت زايدة عليها حيث
انتقلت من  100فالح السنة

الفارطة الى ما يقارب 300
فالح حاليا و اوضحت ان هذه
النتائج تجلت بالخصوص بعد
وضع  20غ من هذه الفطريات
الطبيعية في كل نبتة ما اعطى
حماية اكبر للنباتات و مردودية
مضاعفة
كما اثبتت هذه الفطريات
فعاليتها خاصة في موسم
الجفاف حيث تعمل على مد
النبتة بكافة الشروط غير
المتوفرة في التربة على غ رار
نقص المياه و المواد العضوية
و غيرها و في هذا االطار
أعرب العديد من الفالحين
الذين استعملوا هذه الفطريات
كبديل لألسمدة الكيماوية عن
رضاهم لخوضهم هذه التجربة
التي ساهمت حسبهم في النمو
السريع لنباتاتهم و ذلك بعد
تجربتها مثال على البطاطا
التي بينت ان النبتة المستعمل
فيها هذه الفطريات نمت بسرعة

رزيق يشارك بأكرا يف االجتماع الثامن
لمجلس وزراء التجارة لمنطقة
التجارة الحرة بإفريقيا
 nيشارك وزير التجارة وترقية
الصــادرات ,كمــال رزيــق ,فــي
أشــغال االجتماع الثامن لمجلس
وزراء التجــارة لمنطقة التجارة
الحرة القارية اإلفريقية المرتقب
انعقــاده يومي  28و  29جانفي
الجاري في أكرا (غانا) ,حســبما
افاد به األربعاء بيان للوزارة
وأوضح البيان أن الوزير رزيق
سيشــارك حضوريــا في إشــغال
هــذا االجتمــاع الــوزاري الــذي
ســيخصص لمناقشــة و اعتمــاد
التوصيــات المنبثقة عن االجتماع

العاشــر للجنــة كبار المســؤولين
المكلفين بالتجارة للمنطقة القارية
اإلفريقيــة ,المنعقــد مــن  24الى
 27ينايــر الحالــي وتتعلــق هاته
التوصيات أساســا بقواعد المنشأ
التــي ال تزال عالقــة ,خاصة تلك
المتعلقة بالمنسوجات و المالبس,
و كــذا بالولــوج الــى االســواق
االفريقيــة و هــذا بغــرض البدء
الفعلــي للمبــادالت التجاريــة في
اطــار المنطقــة ,يضيــف نفــس
المصدر.
و ســيتم أيضــا ,خــال هــذا

االجتماع ,دراسة مشروع المقرر
الخــاص بمنطقة التجــارة الحرة
القارية و الذي سيرفع الى الدورة
العادية الخامسة و الثالثون ()35
لقمــة رؤســاء دول و حكومــات
االتحاد اإلفريقي .كما سيتخلل هذا
االجتمــاع الوزاري ,لقاء وزاري
خــاص يــوم  28ينايــر بغرض
التباحــث و تقديــم التوجيهــات
الالزمة حول قواعد المنشأ العالقة
الخاصــة بمنتجات الســيارات و
المنسوجات ,وفقا لذات البيان.
ربيع م

مقارنة بتلك المعتمد فيها على
اسمدة كيماوية .كما أبرز هؤالء
بأن هذه التجربة أغنتهم عن
استعمال االسمدة الكيماوية و
هو ما يضمن لهم منتوج فالحي
صحي متسائلين في السياق
عن كيفية التزود بهذه االسمدة
بعد انقضاء فترة تجريبها السنة
القادمة بجامعة سعد دحلب
و لدى طرح هذا االنشغال امام
السلطات المحلية اقترح الوالي
كمال نويصر رفقة القائمين
على غرفة الفالحة فكرة امكانية
فتح هذا المجال امام الشباب
الجامعي المستثمر من خالل
انشاء مؤسسات مصغرة تعنى
بإنتاج هذه األسمدة و هو ما
يسمح بالتالي توفيرها في
السوق الوطنية و بشكل واسع
كبديل لالسمدة الكيماوية من
جهة و خلق مناصب شغل من
جهة أخرى.
ربيع م

بعد الهلع الذي خلفه ارتفاع عدد اإلصابات بفريوس كورونا مؤخرا

تهافت المواطنني عىل رشاء األدوية
للعالج والتخزني سببا الندرة

الجزائر :سناء-م
تسبب التهافت الكبير
n
للمواطنين على اقتناء األدوية
المخصصة لمعالجة كوفيد،-19
إلى نقص حاد فيها وأحيانا
كثيرة انعدامها على مستوى
الصيدليات ،إذ عمد بعض
المواطنين بعد ارتفاع حاالت
اإلصابة بشكل غير مسبوق إلى
شراء األدوية وتخزينها خوفا
من اإلصابة وعدم تمكنهم من
الحصول عليها.
وقد احتلت األدوية التي توصف
من قبل األطباء كعالج لفيروس
كوفيد 19نسبة طلب كبيرة وغير
مسبوقة على غ رار األدوية األخرى
بعد اإلقبال الشديد للمواطنين
عليها في هذه الفترة  ،خصوصا
عقب االنتشار السريع للمتحور
«أوميكرون» خالل األيام األخيرة
والتي أعقبته تسجيل ارتفاع
غير مسبوق لحاالت اإلصابة
بهذا الفيروس ،وقد تسبب هذا
التوافد غير المسبوق على هذه
األصناف ،إلى خلق أزمة توفرها
في السوق الوطنية لألدوية،
على غ رار دواء البا راسيتامول،
وفيثامين «د» وأدوية أخرى،
في الوقت الذي طمأن المرصد
الوطني لليقظة للمواطنين بتوفير
المواد الصيدالنية وجعلها في
متناول الجميع .
وقد رصدت «عين الج زائر» ،في
جولة استطالعية لها ببعض

الصيدليات بالعاصمة ،عدم
توفر عدد من األدوية التي عادت
توصف كعالج للكورونا ،أو
للزكام الحاد ،منها أدوية تخفيض
درجة ح رارة الجسم و المسكنة
لآلالم كالب راسيتامول ،الذي أكد
الصيادلة التي تحدثت إليهم
«عين الج زائر» ،أن هذا الدواء
مفقود منذ حوالي أسبوع أو يزيد
بالصيدليات ،إضافة إلى عدد من
المضادات الحيوية على غ رار
«اغمونتان» ،غير أنهم أكدوا
وجود أدوية جنيسة وبديلة يمكن
استعمالها مكان تلك األدوية
المفقودة وتعطي نفس المفعول
العالجي للمفقودة.
هذا و كان رئيس النقابة الوطنية
الج زائرية للصيادلة الخواص
مسعود بلعمبري  ،قد قال في
تصريح لوكالة األنباء الج زائرية،
أول أمس ،أنه بالرغم من طمأنت
المرصد الوطني لليقظة إال أن
التوافد الكبير على هذا النوع من
األدوية الزال يشكل ضغط رهيب
على السوق الوطنية
وأرجع بلعمري هذا الضغط إلى
تخوف المواطن من الوباء ووقاية
لصحته  ،بمجرد الشعور بأي
أع راض من ارتفاع في درجة
الح رارة أو أع راض األنفلون زا ،
كما شدد على ضرورة م راقبة
يقومون
الذين
الصيادلة
بإرغام المواطن على اقتناء
منتوجات بعد ش راء مضاد لعالج
الكوفيد.19
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عين على الحدث

يف إجراء استثنايئ لوزارة التجارة

كورونا تدفع إلى تجمد «الصولد»
الشتوي

الجزائر:سناء-م
أعلنت وزارة التجارة و ترقية الصادرات
عن تأجيل ممارسة نشاط البيع
بالتخفيض»الصولد» للموسم الشتوي

لسنة  ،2022و تجميده إلى موعد
الحق ،ودعت المتعاملين االقتصاديين
لتقرب من مديريات التجارة لطلب إلغاء
رخصة هذه الممارسة الخاصة بهذه
الفترة .وجاء في بيان الوزارة الذي

نشرته أمس ،على صفحتها الرسمية على
فايسبوك« ،تنهي وزارة التجارة وترقية
الصادرات إلى علم كافة المتعاملين
االقتصاديين أن ممارسة نشاط البيع
بالتخفيض للموسم الشتوي لسنة

 2022يجمد إلى تاريخ الحق عبر
كل الواليات خالل الفترة المخصصة
لذلك (شهر جانفي إلى غاية نهاية شهر
فيفري من سنة  ، )2022كما يتوجب
على المتعاملين االقتصاديين المعنيين،
التقرب من مديرية التجارة المؤهلة
إقليميا لطلب إلغاء رخصة ممارسة
نشاط البيع بالتخفيض الخاص بهذه
الفترة».
وأكدت الوزارة في بيانها الموجه
للمتعاملين االقتصاديين بأن نشاط البيع
بالتخفيض بالطريقة العادية «ممنوع»،
نظرا للظروف الحالية المتعلقة بانتشار
فيروس كوفيد  19و اإلجراءات التي
اتخذت من طرف السلطات العليا
لحماية صحة المواطنين بغرض تفادي
التجمعات.
وختم الوزارة بيانها بالتأكيد على
ان مصالحها ،من اإلدارة المركزية،
والمديريات
الجهوية
المديريات
الوالئية ،تبقى في خدمة المتعاملين
االقتصاديين من أجل التكفل بكل طلب
استعالم أو توضيح عبر خلية اإلصغاء
لوزارة التجارة من خالل الموقع
االلكتروني.
س-م

اتحاد التجار ومنظمة حماية المستهلك:

ضرورة تجميد الزيادات يف الرسم اإلضايف على السلع املستوردة
طالب كل من االتحاد العام للتجار و الحرفيين
الجزائريين ،والمنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد
المستهلك و محيطه ،بتجميد الزيادات في الرسم
اإلضافي الوقائي المؤقت  DAPSو مراجعة
القائمة المحينة للمنتجات المستوردة و نسب
الرسوم ،إضافة إلى توسيع اللجنة االستشارية
المكلفة بدراسة طلبات الحماية للمنتوج الوطني
المشكلة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ
في  8جانفي .2018
الجزائر:سناء-م
اصدر أمس ،كل من االتحاد و المنظمة ،بيان
مشتركا عقب االجتماع الذي نظماه مساء أول
أمس ،بمقر المنظمة تحت إشراف رئيسها زبدي
مصطفى ،و األمين العام لالتحاد ،حزاب بن شهرة،
و عصام بدريسي مدير الديوان وأمين وطني وبحضور
ممثلي العالمات التجارية األجنبية لأللبسة الجاهزة ،و الذي
تمت فيه مناقشة «عواقب وارتدادات وخلفيات مشروع
قانون زيادة الرسم اإلضافي المؤقت DAPSالمقدر
ب30%على األلبسة المستوردة والمواد األولية المدخلة
في اإلنتاج المحلي والكثير من المواد األخرى «.
وقد جاء في البيان»من خالل متابعة واقع السوق و

المستجدات التنظيمية للمعامالت التجارية  ،خاصة في
الوضع الراهن الذي تميزه الجائحة المستمرة و تأثيراتها
الملموسة على القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة،و
من جهة أخرى على القطاع التجاري و مناصب الشغل
التي يوفرها ،و ال سيما بعد االطالع على القائمة المحينة
للمنتجات المستوردة ،الخاضعة للرسم اإلضافي الوقائي
المؤقت  ،DAPSلتشمل 2608منتجا ،أو ما يسمى بندا
تعريفيا جمركيا  ،بدال من  992بندا  ،فإن كل من المنظمة

الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك و محيطه و
االتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين يطالبان
بتجميد الزيادات في الرسم اإلضافي الوقائي المؤقت
و مراجعة القائمة و نسب الرسوم ،إضافة إلى
توسيع اللجنة االستشارية المكلفة بدراسة طلبات
الحماية للمنتوج الوطني المشكلة بموجب القرار
الوزاري المشترك المؤرخ في  8جانفي .»2018
وأضاف البيان أن» بعض المنتوجات التي ظهرت
في القائمة المعدلة المتواجدة على مستوى األمانة
العامة للحكومة قصد النشر في الجريدة الرسمية
حسب ما جاء في وكالة األنباء الجزائرية تبعا
لتصريحات وزير التجارة ،تضم قائمة لمنتوجات ال
نملك فيها اكتفاء ذاتيا كالمالبس الجاهزة و النسيج ،
و كليهما ال يغطيان  20%من احتياجات السوق ،و
رغم هذا فقد عرفت رسما بـ .»30%
وأكدت الهيئتان أن مطالبهما» نابعة من قناعتهما في وجود
إرادة سياسية قوية مترجمة في التوصيات المتكررة لرئيس
الجمهورية في إشباع حاجيات المواطنين و حماية قدرتهم
الشرائية و كذا تعزيز التعاون و التشاور بين كل الفاعلين
في الساحة االقتصادية».
س-م

يف قضية فساد ذات صلة بالقمح المدعم

تأجيل محاكمة رجل األعمال نب أعمر ليوم  2فيفري
أجل القطب الجزائي االقتصادي والمالي بسيدي أمحمد ،األربعاء ،محاكمة رجل األعمال عمر بن
عمر الى تاريخ  2فيفري القادم بسبب غياب هيئة الدفاع.
وسيمثل في هذه القضية كل من الوزير األول السابق عبد المالك سالل و الوزير السابق للفالحة
والتنمية الريفية رشيد بن عيسى ،إلى جانب عدد كبير من اإلطارات والمسؤولين في الدولة ،كما
ستستدعى وزيرة الصناعة والمناجم سابقا جميلة تمازريت كشاهدة في قضية الحال ،حيث ستوجه
للمتهمين تهما ثقيلة حسب ما ينص عليه قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه ،منها تهم منح امتيازات
غير مبررة و تبديد أموال عمومية و الحصول على إمتيازات غير مستحقة و إساءة استغالل
ا لو ظيفة .
وتتعلق القضية التي ستطرح للمناقشة بعد أيام باتهامات وجهت لمجمع عمر بن عمر ،حول استفادته
من كميات كبيرة من القمح المدعم وإعادة تحويله وبيعه في السوق السوداء ،إلى جانب استفادتهم
من  350قنطار من القمح بطريقة غير قانونية ،وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائر مادية معتبرة .
ربيع م
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منظمة األقطار العربية للدول
المصدرة للنفط تكشف

صادرات الجزائر من الغاز
ترتفع بـ  7.8بالمائة خالل عام

سجلت الصادرات الجزائرية من الغاز الطبيعي
المميع نموا ب 7,8بالمائة في  2021لتبلغ
 11,48مليون طن ,حسبما أفادت به منظمة
االقطار العربية للدول المصدرة للنفط «أوابك»
الصادر .
وجاء في التقرير المعنون «تطورات الغاز
الطبيعي المميع والهيدروجين خالل الربع
الرابع من سنة  : »2021تختتم الجزائر عام
 2021بصادرات اجمالية  11,48طن مقابل
 10,58مليون طن بنسبة نمو سنوي 7,8
بالمائة وخالل الثالثي األخير لوحده ,بلغت
الصادرات الجزائرية من الغاز الطبيعي المميع
نحو 2,74مليون طن مقابل  2,5مليون طن
خالل الربع المماثل من سنة  ,2020بنسبة نمو
ب  9,6بالمائة على اساس سنوي ووفقا لبيانات
المنظمة ,فإن منشأة تمييع الغاز في سكيكدة
واصلت عمليات التصدير خالل الثالثي األخير
من  2021بحجم صادرات بلغ  0,7مليون طن,
وذلك بعد توقف دام لعدة أشهر خالل ,2020
بينما تم تصدير الكمية المتبقية من منشآت تمييع
الغاز في «ارزيو».
واوضح المصدر ذاته أن غالبية الشحنات من
الغاز الطبيعي المميع التي صدرتها الجزائر
خالل السنة الماضية قد توجهت الى االسواق
االوروبية لتلبية الطلب االوروبي على الغاز
وبذلك ,جاءت الجزائر في المرتبة الرابعة ضمن
اكبر مصدري الغاز الطبيعي المميع الى أوروبا,
يضيف التقرير .وحسب معطيات «أوابك»,
فإن تركيا كانت أبرز الوجهات المستقبلة للغاز
الطبيعي المميع من الجزائر بحصة  37بالمائة,
تلتها فرنسا بنسبة  20بالمائة ,ثم اسبانيا ب14
بالمائة ,وإيطاليا ب 6بالمائة والمملكة المتحدة
بنسبة  6بالمائة أيضا ,فيما شكلت االسواق
االخرى نسبة  17بالمائة وإجماال ,حافظت
الدول العربية ككل على مستويات مرتفعة من
صادرات الغاز الطبيعي المميع خالل الثالثي
األخير من السنة الماضية ,حيث بلغ صادراتها
مجتمعة نحو  27,64مليون طن مقابل 26,2
مليون طن خالل الربع المماثل من  2020أي
بنسبة نمو قدرت ب  3,2بالمائة على اساس
سنوي .واشارت المنظمة في هذا الشأن ,أن هذا
المستوى المرتفع من الصادرات جاء استمرارا
للمستويات العالية التي حققتها الدول العربية منذ
بداية  ,2021بفضل تنامي الصادرات على
وجه الخصوص من االمارات والجزائر وقطر
ومصر مع استمرار تشغيل محطات التمييع في
سلطنة عمان بكامل طاقاتها اإلنتاجية.
وبلغت الكمية االجمالية لصادرات الدول العربية
من الغاز الطبيعي المميع خالل عام  2021نحو
 111,7مليون طن مقابل  104,5مليون طن
عام  2020اي بنسبة نمو تقدر ب 5بالمائة وتمثل
هذه الكمية أعلى مستوى تحققه الدول العربية منذ
 2013لتؤكد مجددا على ريادتها كمورد موثوق
للغاز الطبيعي المميع الى االسواق العالمية»
حسب التقرير الذي كشف بأن الدول العربية
استحوذت على حصة سوقية عالمية بلغت قرابة
 29,4بالمائة العام الماضي وفي سياق ذي
صلة ,أكدت أوابك أن السوق العالمي تميز خالل
الربع الرابع من سنة  2021باستمرار ديناميكية
تجارة الغاز الطبيعي المميع ,والتي تجسدت
في المنافسة بين السوقين االوروبي واالسيوي
على شراء شحنات لتأمين ذروة الطلب المعتادة
في فصل الشتاء وبسبب التوترات السياسية في
القارة االوروبية التي زادت من المخاوف من
احتمالية عدم توفر امدادات كافية تلبي متطلبات
االستهالك وقد انعكس ذلك على االسعار التي
ارتفعت الى مستويات تاريخية غير مسبوقة في
تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المميع ,يضيف
المصدر ذاته.
ربيع م
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الحدث المغاربي
لم يسلم منه النساء الحوامل واألطفال

قوات المخزن تشنّ هجوما وحشيا على
مخيم للصحراويين بمدينة بوجدور المحتلة

شنت قوات االحتالل المغربي هجوما وحشيا على مخيم
للصحراويين بمدينة بوجدور المحتلة ،تعرضت على اثره
عائالت بأكملها إلى الضرب والقمع حيث لم يسلم منه
النساء الحوامل واألطفال.
وأفاد شهود عيان من مدينة بوجدور المحتلة ،أول أمس
الثالثاء ،إن «قوة كبيرة» من الدرك الملكي وجهاز القوات

المساعدة لدولة االحتالل بالمدينة« ،توجهوا إلى منطقة
«لعريقيب» ،شرق المدينة الصحراوية المحتلة ،وحاولوا
إرغام العائالت الصحراوية على مغادرة الخيم وإسقاطها،
في اعتداء جديد على الرموز الثقافية التقليدية للشعب
الصحراوي».
ولم تسلم النساء الحوامل وال األطفال والشيوخ من

القمع الهمجي لقوات االحتالل المغربي التي داهمت
خيم العائالت الصحراوية لتنكل بالجميع بطريقة وحشية
مستعملة العصي ،ما استدعى نقل أحد النساء الحوامل إلى
المستشفى ،حسب ما نقلته مواقع صحراوية يوم األربعاء.
ويضاف هذا االعتداء الوحشي على سكان عزل إلى سلسلة
القمع الممنهج الذي تمارسه قوات االحتالل المغربي على
الشعب الصحراوي في المدن المحتلة ،منتهكة جميع
الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية.
ففي نوفمبر من العام الماضي ،تعرضت المناضلة
الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها لجريمة جديدة من جرائم
قوات االحتالل المغربية التي أقدمت على حقن المناضلة
الصحراوية بمادة مجهولة المحتوى ،في واحد من أخطر
اعتداءات سلطة االحتالل المغربية عليها ،وذلك تزامنا مع
إحياء الشعب الصحراوي لليوم الوطني لألسير المدني
المصادف ل 8نوفمبر من كل عام.
وذكرت وسائل إعالم صحراوية حينها أن قوات القمع
المغربية «هاجمت مجددا منزل عائلة خيا بمدينة بوجدور
المحتلة ،في عمل جبان استباحت فيه كل شيء ،وتعرضت
سلطانة و اختها الواعرة و والدتهما للضرب ،والتجريد من
المالبس والترهيب في أقصى درجاته».
وأضافت أنه «في هذه المرة بدل تعريض سلطانة لإلصابة
بكورونا ،تم حقنها بمادة مجهولة ال أحد يعرف محتواها،
وتم العبث بكل محتويات المنزل ،وتلطيخ جدرانه وسكب
سائل كريه الرائحة في المنزل الذي تحول الى حاوية
قمامة ال أحد يتحمل االقتراب منه».
قـد

يف تقييمه ألثر االتفاقية المربمة بني االتحاد األورويب والمملكة

تقرير املفوضية األوربية لسنة  .. 2021انحياز مفضوح
لالحتالل املغربي
أعربت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء
الغربية عن إدانتها إزاء حاالت «اللبس» و «التدليس»
التي طغت على تقرير المفوضية األوربية لسنة 2021
و «انحيازه الفاضح» لالحتالل المغربي ,بما يشكل
تعد و خرقا واضحا للقانون الدولي وقرارات القضاء
األوروبي.
جاء ذلك في بيان للمكتب التنفيذي للجمعية الصحراوية,
تضمن تعليقا مطوال على تقرير المفوضية األوربية لسنة
 2021الصادر في  22ديسمبر الماضي والذي يهدف
إلى تقييم أثر االتفاقية المبرمة بين االتحاد األوروبي
والمملكة المغربية بشأن تعديالت البروتكوالت  1و ,4
عمال بطلب البرلمان األوروبي ,من المفوضية ,إجراء
مراقبة دقيقة لتنفيذ االتفاقية وتأثيرها.
و استهلت الجمعية تعقيبها على التقرير بتبيان التناقض
الكبير بين عنوانه ومضمونه ,مشيرة الى ان التقرير
جاء تحت اسم «فوائد االتفاقية على شعب الصحراء
الغربية» ,أي بمعنى أن هناك «وضعا مميزا ومنفصال
لإلقليم عن المملكة المغربية» وهو الوضع الذي تم
تجاهله تماما في صلب التقرير ,وتمت االستعاضة عن
كلمة شعب الصحراء بكلمة «الساكنة» والتركيز على
«استفادتها من االتفاقية».
و اعتبرت أن هذا التناقض جاء رغم أن «محكمة
العدل األوروبية قضت في قرارها يوم  29سبتمبر
 2021بضرورة استجابة االتحاد لشرط موافقة
الشعب الصحراوي ,عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة
البوليساريو ,قبل إثارة مسألة االستفادة».
وأدانت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء
الغربية بشدة هذا «الخلل المنهجي واالنحياز المفضوح
لطرح االحتالل المغربي ,وتجاهل القانون الدولي
وقرارات القضاء األوروبي وتحيز المفوضية للطرح
المغربي وترويجها لدعاياته من أجل تلميع صورته
وشرعنة احتالله للصحراء الغربية».
«التقرير لم يتجاهل حكم محكمة العدل األوروبية ,الذي
ألغى االتفاقية ,فقط» -توضح ذات الجمعية« ,-بل تجاهل
بشكل ممنهج الوضع القانوني للصحراء الغربية ,التي
تعتبرها األمم المتحدة إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي,
وهي مدرجة على جدول أعمال األمم المتحدة لتصفية
االستعمار منذ  ,»1963معتبرة ذلك «إصرارا على

إنكار حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير,
وسيادته الدائمة على الموارد الطبيعية».
وبالرغم من أن محكمة العدل األوروبية جددت التأكيد
على أهلية جبهة البوليساريو القانونية للترافع أمام القضاء
األوروبي ,باعتبارها الممثل المعترف به من طرف األمم
المتحدة ,اال ان تقرير المفوضية األوروبية تجاهل ذلك
أيضا ,وفق ما جاء في بيان الجمعية الصحراوية.

التقرير األوروبي «يتناقض مع نفسه»
وقد تضمن بيان الجمعية الصحراوية جانبا كبيرا أبرزت
من خالله استياءها الشديد لتجاهل تقرير المفوضية
األوروبية لسنة  ,2021لمواقف البوليساريو والجانب
الصحراوي بخصوص العديد من المسائل و اعتمادها
فقط على تقارير وتصريحات سلطات االحتالل.
وعن تأثير االتفاقية على اقتصاد الصحراء الغربية
و استخدام الموارد الطبيعية ,فإن ما جاء في التقرير
األوروبي «يتناقض مع نفسه حيث ينوه في بدايته
بالتطور الحاصل في قطاع الصحة بمدينة الداخلة
المحتلة وبعد ذلك في الفقرة األولى من الصفحة 13
يتحدث عن وجود مستشفى مدني وحيد» ,حيث تساءلت
الجمعية «كيف يمكن الحديث عن تنمية وتطوير قطاع
الصحة في ظل وجود مستشفى يتيم».
إلى ذلك ,أشارت الى الزيارة التقنية التي قامت بها
المفوضية إلى الصحراء الغربية شهر سبتمبر الماضي,
حيث أكدت ان «الهدف األساسي من هذه الزيارة هو
تلميع صورة االحتالل المغربي والحصول على أموال
جديدة وتبرير ما تم نهبه من قبل» ,مستهجنة ما جاء في
التقرير األوروبي الذي زعم ان هدف الزيارة «التقييم
المباشر لتأثير االتفاقية ,والمشاريع المهمة التي يتحدث
عنها االحتالل التي سوف تتحقق معها التنمية في العديد
من القطاعات كإنشاء ميناء أطلسي».
من جانب آخر ,استغرب البيان الصحراوي ,حديث
المفوضية األوربية عن شح في التقارير الواردة
بخصوص حقوق اإلنسان ,وهو «ما يتناقض مع الواقع
وتفنده عديد التقارير الصادرة عن مختلف المؤسسات
والمنظمات الدولية والمحلية التي تعنى بحقوق اإلنسان
بما فيها التقارير الدورية الصادرة عن المقررين

الخاصين».
وبناء على ما سبق ,دعت جمعية مراقبة الثروات وحماية
البيئة بالصحراء الغربية ,المفوضية األوروبية إلى
االمتثال لحكم محكمة االتحاد األوروبي الصادر بتاريخ
 29سبتمبر  ,2021الذي «نص بصريح العبارة على
ضرورة موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي
والوحيد جبهة البوليساريو».
وكانت المحكمة أكدت في قرارها سالف الذكر ,رفضها
القاطع للحجة الزائفة للفوائد المزعومة التي يجنيها
الصحراويون من االتفاقيات بين االتحاد االوروبي
والمغرب ,و التي قالت انه «ال يمكنها أن تحل محل
الشرط الذي ال مفر منه وهو موافقة الشعب الصحراوي».
يشار إلى انه من خالل هذا القرار ,عززت محكمة
االتحاد األوروبي القرار الصادر عن محكمة العدل
األوروبية في ديسمبر  2016والذي ذكرت فيه أنه
وبحكم حق تقرير المصير واالستقالل ,فإن الصحراء
الغربية تتمتع بوضع «منفصل» و»متميز» عن المملكة
المغربية ,رافضة االدعاءات التوسعية للمحتل المغربي.
قـد

ملتقى بلديات الساحل
الغريب خطوة عىل الطريق
الليبيون يعودون إىل دعم
مسار المصالحة الوطنية
بعد تعثر االنتخابات الليبية في محطة القوة القاهرة،
اتجهت األنظار لمعالجة أسباب اإلرجاء عبر دعم
مسارات عدة ،بينها المصالحة الوطنية.
ذلك المسار أكد عليه البرلمان الليبي في جلستيه
اللتين عقدهما اليومين الماضيين ،فيما كان المجلس
الرئاسي على الموعد ،بافتتاحه يوم األربعاء ،ملتقى
بلديات الساحل الغربي ،تحت شعار «توحيد األيدي
من أجل بناء المستقبل».
وبحسب وكالة األنباء الليبية «وال» ،فإن ملتقى
بلديات الساحل الغربي ،أكد في بيانه الختامي ،أن
ليبيا تحتاج إلى مساهمة الجميع في لملمة جروحها
واالبتعاد عن الجهوية والعمل على االنصهار في
بوتقة الوطن ،مشيرً ا إلى أن منطقة الساحل الغربي
ستكون داعمة لبناء الدولة ومؤسساتها والمحافظة
على استقرارها.
دعم المؤسسات
ودعا ملتقى بلديات الساحل الغربي ،الدولة إلى
دعم المؤسسات األمنية للمحافظة على «هيبة ليبيا
وكرامة المواطن» ،معبرً ا عن رفضه الزج بمنطقة
الساحل الغربي في أي صراعات أو حروب مهما
كانت األسباب.
وأكد أن «بلديات الساحل ستكون الركن الحامي
لليبيا ،ولن تجعل أراضيها مصدر زعزعة لألمن
الوطني» ،داعيًا كل القبائل الليبية إلى لم الشمل
ورأب الصدع ،من خالل إحالل مصالحة شاملة
مبنية على العدالة.
من جانبه ،قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد
المنفي ،خالل كلمته بالملتقى إن السيادة خط أحمر
ال يمكن المساس بها من أي طرف ،مشيرً ا إلى أن
المجلس يمثل وحدة التراب الليبي ،وقد سعى بنجاح
في وقف إطالق النار ،وفتح الطريق الساحلي
بين الشرق والغرب ،ودعم عمل اللجنة العسكرية
المشتركة .»+5»5
المصالحة الوطنية
وأكد رئيس المجلس الرئاسي ،إطالق مفوضية
وطنية تعنى بالتأسيس لمشروع المصالحة الوطنية،
وتوحيد المؤسسات السيادية ،أبرزها المؤسسة
النقدية ،ممثلة في مصرف ليبيا المركزي.
وأثنى المنفي على دور بلديات الساحل الغربي،
ممثلة في  12بلدية ،معبرً ا عن أمانيه في أن
يكون هذا الملتقى مساراً جديداً لمشروع المصالحة
الوطنية.
جهود أممية
ومنذ تعثر إجراء االنتخابات الليبية في موعدها،
كثفت األمم المتحدة من جهودها لحلحلة األزمة
الليبية ،عبر تحريك المسار السياسي والعسكري،
فيما حاول البرلمان الليبي معالجة أسباب القوة
القاهرة التي أفشلت االستحقاق الدستوري.
وباتت ليبيا على موعد لخارطة طريق جديدة ،بعد
قرار البرلمان الليبي أول أمس ،فتح الباب أمام
تشكيل حكومة جديدة ،تقود الفترة االنتقالية المقبلة،
وخاصة بعد أن أكدت المفوضية الوطنية العليا
لالنتخابات ومصلحة األحوال المدنية ،أنهما بحاجة
إلى فترة زمنية تصل إلى  9أشهر ،ليتمكنا من
إجراء االستحقاق الدستوريً ،
وفقا ألسس سليمة.
قـد
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عين على االقتصاد

االقتصادات الكربى تسعى إىل الحد من شعبية العمالت الرقمية المزتايدة

خسائر بـ  27مليار دوالر ألغنى 10
مستثمرين في العمالت المشفرة

تراجعت ثروات أغنى  10مستثمرين في العمالت
المشفرة ،بنحو  27مليار دوالر خالل أقل من  3أشهر،
مع تهاوي قيمة العمالت الرقمية.
وتم احتساب الخسائر خالل الفترة من قمة العمالت
المشفرة ،في  10نوفمبر الماضي ،وحتى اآلن ،بعدما
حدث التدهور السريع في قيمة األصول الرقمية حول
العالم.
وفقد  10من أغنى أقطاب العمالت المشفرة  ،نحو 26.9
مليار دوالر من ثرواتهم ،منذ  10نوفمبر  ،2021عندما
كانت قيمة بيتكوين ،وسوق التشفير قد بلغت ذروتها،
ً
وفقا لحسابات مجلة «فوربس» األمريكية.
وتساوي ثروة  3من العشرة اآلن ،أقل بنسبة  50%مما
كانت عليه في أوائل نوفمبر ،وهي خسارة هائلة حتى
بالنسبة لقطاع العمالت المشفرة المعروف بالتقلب.
وتراجعت عملة بيتكوين ،أكبر األصول الرقمية من
حيث القيمة السوقية ،بنسبة  50%منذ أن وصلت إلى

أعلى مستوى لها على اإلطالق عند  68.622ألف
دوالرً ا في  10نوفمبرً ،
وفقا لموفر البيانات Coin
.Market Cap
وتم تداول العملة المشفرة عند  34.326دوالرً ا عند
منتصف تعامالت اإلثنين ،وهو السعر الذي استخدمته
فوربس لحساب قيمة الثروات الحالية.
منصات تداول
وحذت العمالت المشفرة األخرى حذوها ..حيث
انخفضت قيمة إيثر  ،Etherثاني أكبر العمالت المشفرة
من حيث القيمة السوقية ،إلى النصف منذ نوفمبر الماضي
كما تراجعت األسهم المرتبطة بالعمالت المشفرة منذ
آخر ذروة لـ بيتكوين ،حيث انخفضت أسهم شركة تبادل
العمالت المشفرة  Coinbase Globalبنسبة ،42%
حيث انخفضت من  328دوالرً ا للسهم إلى  191دوالرً ا
فقط عند إغالق السوق في  24جانفي.
وأدى ذلك إلى فقد مؤسسا  Coinbaseالمليارديرات،

الرئيس التنفيذي براين أرمسترونغ ،وعضو مجلس
اإلدارة فريد إهرسام ،أكثر من  7مليارات دوالر من
ثروتهما مجتمعين.
البرمجيات
شركة
قيمة
انخفضت
كما
 ،MicroStrategyالتي استثمرت أكثر من 3
مليارات دوالر من خزينة الشركة في البيتكوين ،بنسبة
 55%منذ  10نوفمبر.
وشهد مستثمر بيتكوين ،والرئيس التنفيذي لشركة
ً
انخفاضا في
 ،MicroStrategyمايكل سايلور،
ثروته بنسبة .55%
تهاوي العمالت الرقمية
وكانت النسبة في تراجع ثروات المليارديرات أكبر
منها بالنسبة إلجمالي القيمة السوقية لجميع العمالت
المشفرة.
وبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العمالت المشفرة،
قد بلغ نحو  1.7تريليون دوالر منتصف تعامالت
يوم اإلثنين ،في خسارة كبيرة مقابل ما يقرب من نحو
 3تريليونات دوالر في  10نوفمبر ..وهو ما يمثل
ً
انخفاضا بنسبة  43%فقط في أقل من  3أشهر.
ويعتقد العديد من المحللين ،أن القطاع يدخل موجة
هبوط طويلة ،حيث يؤدي تشديد السياسات النقدية
للبنك المركزي األمريكي ،وارتفاع عوائد السندات إلى
إضعاف شهية المستثمرين للعمالت المشفرة ،وغيرها
من استثمارات المضاربة.
ليست كل األخبار سيئة بالنسبة ألباطرة العمالت
المشفرة :فقد رفعت منصة  Geminiلتبادل العمالت
المشفرة ،والتي يملكها كاميرون ،وتايلر وينكلفوس،
قيمتها إلى أكثر من  7مليارات دوالر في أواخر نوفمبر
الماضي ،قبل أن تتعثر عملة بيتكوين ،مما أدى إلى
حماية صافي ثرواتهم إلى حد ما ،على األقل في الوقت
الحالي .وفقدت بيتكوين ما يقرب من نصف قيمتها منذ
أعلى مستوى لها في نوفمبر ،مع موجة حصار بفعل
قرارات من أمريكا وروسيا وأخيرا الهند.
تأتي الخسائر في وقت تتطلع فيه االقتصادات الكبرى
إلى الحد من شعبية العمالت الرقمية المتزايدة بحسب ما
ذكر موقع شبكة سي إن إن.
قـإ
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فيما تزداد مخاوف الواليات المتحدة و أوروبا

ماذا لو استخدمت روسيا
إمدادات الوقود كسالح يف أزمة
أوكرانيا..؟

ال أحد يستطيع توقع ما سيحدث في األزمة بين
روسيا وأوكرانيا المدعومة من أوروبا والواليات
المتحدة ،كون األمر ال يعدو مجرد تصريحات
وتهديدات حتى وقتنا هذا .وبعيدا عن التراشق
السياسي الدائر بين الطرفين ،تبقى بعض النقاط تثير
مخاوف أمريكا وأوروبا ،يتصدرها استخدام موسكو
للوقود كسالح في هذه المعركة .وحذرت واشنطن
موسكو من استخدام إمدادات الوقود «سالحاً» في
األزمة األوكرانية.
خطوات حماية
وأكد مسؤول كبير في البيت األبيض الثالثاء أن
الواليات المتحدة واألوروبيين اتّخذوا خطوات لحماية
إمدادات الغاز إلى أوروبا في حال قررت روسيا
ّ
محذرا موسكو
قطعها ،في إطار أي نزاع قد يطرأ،
من استخدام الوقود «سالحا» .وقال «نعمل مع
الدول والشركات حول العالم لضمان أمن اإلمدادات
وتجنّب أي صدمات في األسعار» في إطار «خطة
طوارئ» تشمل التفاوض مع جهات إمداد في شمال
أفريقيا وآسيا .كما ّ
حذر موسكو من استخدام إمدادات
الوقود «سالحا» ،مشيرا إلى أن األمر لن يمر «من
دون عواقب على االقتصاد الروسي».
ويعتمد االتحاد األوروبي على روسيا في ثلث
إمدادته من الغاز .وأي تعطل في اإلمدادات الروسية
إلى أوروبا سيفاقم أزمة طاقة قائمة ناتجة عن نقص
في المعروض .وقال المسؤول الكبير بإدارة بايدن
إن روسيا ترسل في العادة  40مليار متر مكعب
من الغاز سنويا إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا،
مضيفا أنها خفضت بالفعل تلك اإلمدادات عبر هذا
الطريق بمقدار النصف.
تلويح بالعقوبات
كما أعلن مسؤول أمريكي رفيع ،أن حزمة العقوبات
االقتصادية التي تع ّدها واشنطن للرد على أي غزو
روسي ألوكرانيا ستشمل قيودا غير مسبوقة على
صادرات معدات التكنولوجيا المتقدمة األمريكية.
وقال المسؤول للصحفيين «نتح ّدث عن تكنولوجيا
متقدمة نصممها وننتجها» ،مثل الذكاء االصطناعي
والحوسبة الكمية وتكنولوجيا صناعة الطيران وهو
ما «سيضرب بشدة طموحات (الرئيس الروسي
فالديمير) بوتين االستراتيجية لتحويل اقتصاده نحو
التصنيع».
قـإ

قيمة صانعة آيفون تقدر بـ  355مليار دوالر

شركة «أبل» تتربع على عرش أقوى العالمات التجارية عالميا
تصدر عمالق الهواتف الذكية
«أبل» قائمة العالمات التجارية األكثر
قيمة حول العالم ،وتقدر قيمة صانع
آيفون بـ 355مليار دوالر.
وتمكنت أبل من تصدر قائمة العالمات
التجارية األكثر قيمة عالميا وفقا لتقرير
براند فاينينس  2022بعد زيادة قيمة
عالمتها التجارية بنحو  35٪لتصل إلى
 355.1مليار دوالر أمريكي  -وهي
أعلى قيمة للعالمة التجارية تم تسجيلها
على اإلطالق في تصنيف براند فينينس.
كان عام  2021عاما مميزا لشركة
أبل استطاعت خالله أن تصل إلى
تقييم سوقي قدره  3تريليونات دوالر
أمريكي .في الوقت الذي ال يزال
 iPhoneيمثل نحو نصف مبيعات
العالمة التجارية.
ومع ذلك ،شهد هذا العام اهتمام Apple
بمجموعتها األخرى من المنتجات مع
جيل جديد من أجهزة  ، iPadوإصالح
شامل لـ  ، iMacوإدخال .AirTags
كما تطورت مجموعة خدماتها  ،من
 Apple Payإلى ، Apple TV
وأصبحت ذات أهمية متزايدة لنجاح
العالمة التجارية بحسب ما ذكر موقع
براند فينينس التي تصدر هذا التقييم.
أمازون وغوغل
على الجانب اآلخر شهدت أمازون
وغوغل ً
أيضا مستويات جيدة من النمو

 ،حيث حافظ كالهما على موقعهما في
تصنيف Brand Finance Global
 500خلف  Appleفي المركزين
الثاني والثالث على التوالي.
وانضمت أمازون إلى  Appleفي
تجاوز عالمة قيمة العالمة التجارية
البالغة  300مليار دوالر أمريكي بعد
أن ارتفعت قيمة عالمة أمازون بنحو
 38٪لتصل إلى  350.3مليار دوالر
أمريكي  ،بعد أن تجاوزت مشكالت
سلسلة التوريد العالمية ونقص العمالة
في هذه العملية.
ومنذ جوان  ،2021وظفت أمازون
ً
موظفا جدي ًد ا وأعلنت
13300
عن
مؤخرً ا
خطط لتوظيف
1 2 5 0 0 0
إضافي
عامل
بالساعة تحسبًا
للنمو المستمر.
وتعتبر أمازون
ا لخد ما ت
اللوجستية هي
المفتاح  ،حيث
بتطوير
تقوم
سلسلة التوريد
بها
الخاصة
خالل
من
أسطول متزايد

من الشاحنات والشاحنات الصغيرة
والطائرات.
وخالل عامي  2020و، 2021
استثمرت العالمة التجارية ما يقدر
بنحو  80مليار دوالر أمريكي في
قسم الخدمات اللوجستية  ،مقارنة بـ
 58مليار دوالر أمريكي في السنوات
الخمس السابقة.
تيك توك األسرع
ووفقا لتصنيف براند فاينينس 2022
كان تطبيق تيك توك ()TikTok
العالمة التجارية األسرع نموً ا في العالم
بعد أن تضاعفت قيمتها ثالث مرات
عن العام الماضي.

وسجلت تيك توك نموا مذهال بنسبة
 .215٪وقفزت قيمة العالمة التجارية
للتطبيق الترفيهي من  18.7مليار
دوالر أمريكي في عام  2021إلى 59
مليار دوالر أمريكي هذا العام .واحتلت
المرتبة  18بين أعلى  500عالمة
تجارية قيمة في العالم.
مع استمرار قيود  COVID-19في
جميع أنحاء العالم طوال عام ، 2021
شهدت وسائل الترفيه الرقمية ووسائل
التواصل االجتماعي وخدمات البث
نموً ا مستمرً ا  ،ويعد صعود TikTok
ً
دليال على كيفية تغير استهالك تلك
الوسائل.
وجاء سناب شات
في المرتبة الثانية
بعد تيك توك
عالمة
كأسرع
تجارية نموا بعد
أن ارتفعت قيمة
العالمة التجارية
 184٪لتصل إلى
 6.6مليار دوالر
أمريكي.
قطاع اإلعالم
وفي قطاع اإلعالم
قيمة
ارتفعت
العالمة التجارية
( )D i s n e y

بنسبة  11٪لتصل إلى  57.0مليار
دوالر أمريكي  ،وسجلت نتفليكس
( )Netflixهي األخرى ارتفعا في
قيمة عالمتها التجارية بنسبة 18٪
لتبلغ  29.4مليار دوالر أمريكي.
كما قفزت العالمة التجارية ليوتيوب
بنسبة  38٪لتصل إلى  23.9مليار
دوالر أمريكي.
وفي تناقض صارخ  ،شهدت العالمات
التجارية لوسائل اإلعالم التقليدية
ً
انخفاضا مستمرً ا  ،حيث يفضل
األشخاص منصات الوسائط االجتماعية
ً
بدال من ذلك.
والبث المباشر عند الطلب
وتعد  Warner Brosمن بين
العالمات التجارية األسرع تراجعاً في
الترتيب هذا العام حيث انخفضت قيمة
العالمة التجارية بنسبة  33٪لتصل
إلى  6.8مليار دوالر أمريكي.
يعد قطاع التكنولوجيا مرة أخرى هو
األعلى قيمة في تصنيف Brand
 ،Finance Global 500حيث
تبلغ قيمة العالمة التجارية التراكمية ما
يقرب من  1.3تريليون دوالر .
التجارية
العالمات
وأصبحت
للتكنولوجيا والتكنولوجيا ذات أهمية
متزايدة في العالم الحديث  ،وهو
اتجاه تفاقم بشكل أساسي بسبب جائحة
COVID-19
قـإ
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روسيكادا اليوم
الظاهرة أصبحت أمرا مألوفا وديكورا يوميا

األبقار واألغنام تقاسم المواطنين التجول
في أحياء سكيكدة

سكيكدة  :نورالدين .ب
 nتشــهد ،ظاهــرة تجول األغنام
واألبقــار بالوســط الحضــري فــي
عاصمــة الواليــة ســكيكدة ،تزايدا
كبيــرا فــي اآلونــة األخيــرة ،حيث
تحولــت األحيــاء الســكنية إلــى ما

يشبه المراعي جراء انتشار األبقار
و األغنــام في بعض المســاحات و
الفضاءات الخضراء ،الســيما بحي
اإلخــوة ســاكر و الممــرات و 20
أوت  ،1955و  700مسكن.
وضع تســبب فــي إزعاج و أعطى
صــورة مشــوهة لهــده المدينــة

الســياحية ،وسط اســتياء المواطنين
الذين طالبوا بوضع حد لهذا الظاهرة
غير الحضارية.خــال جولة قادتنا
لألحيــاء الســكنية المذكــورة ،وقفنا
علــى تجول قطيع من الغنم واألبقار
ترعــى فــي المســاحات الخضراء
المنتشــرة عبــر المواقــع المذكورة

بوســط ســكيكدة ،حتى يخيل للزائر
أنــه مرعــى .وأحيانــا تتســبب هذه
المواشــي في إزعاج المارة و حتى
مســتعملي الطرقــات ،فضــا عن
الفضــات التــي تفرزها بالمســالك
واألرصفة والمســاحات الخضراء.
و الغريــب فــي األمــر أن أصحاب
المواشي ال يبالون باألمر واألضرار
التــي قد يســببها هذا النشــاط داخل
المحيط العمراني ،حيث يقبلون على
تحويل و نقــل القطعان إلى األحياء
السكنية بقلب عاصمة الوالية و هذا
دون أدنى احترام لقواعد و شــروط
النظافــة رغم إدراكهم بــأن الرعي
ممنوع في األماكن الحضرية.
و أوضــح مواطنــون فــي حديثهــم
«عيــن الجزائر» ،أن رعي األغنام
بأحيــاء وســط عاصمــة الواليــة ،
أصبــح أمــرا مألوفــا منذ ســنوات
إلــى درجة أنه بات ديكــورا يوميا،
مطالبين السلطات المحلية بالتدخل،
و بعدم التســاهل مــع أصحاب هذه
المواشــي ،خصوصــا أن المشــكلة
شــوهت كثيرا هده المدينة الساحلية
التي تتطلع لتكون قطبا سياحيا .
إلى ذلك أفاد مســؤول ببلدية سكيكدة
أن إجــراءات ردعية ســيتم اتخاذها
في قــادم األيام إن لم يلتزم أصحاب
هــذه المواشــي بعــدم ولوجهــا إلى
األماكــن الحضرية  ،غير مســتبعد
في ســياق حديه أن يتــم تحويل كل
رؤوس المواشــي التي تتجول في
األحياء إلى المحشر .

توقيف الدراسة مؤقتا يف مراكز التكوني المهني يف سكيكدة
 nقررت ،أول أمس،اللجنة
الوالئيــة ف ــي ســكيكدة،
الخاصة بمتابعــة اإلجراءات
الوقائيــة الواجــب إتخادهــا
وتنفيذهــا عل ــى مســتوى
التكوينيــة
المؤسســات
العموميــة و الخاصــة اليوم
بمقــر المديريــة الوالئيــة
للتكوين و التعليم المهنيين
ف ي ســكيكدة ،اعــان توقيف
المؤقتة لدراسة .
و بحســب عضــو اللجنة فإن
الق رار وإن جاء متأخ را إال أنه
تنظيمي وقائي بالدرجة األولى
و ســوف يحمــي المتربصين
و الموظفيــن خاصــة و تقديم
اإلحصائيات المؤقتة للحاالت
المؤكــدة و المشــكوك فيهــا
لوبــاء كورونا المنتشــرة بين
المتربصين و الموظفين عبر
المؤسســات التكوينيــة التي
بينت باألرقام أن هناك تفاوت
فــي حــاالت اإلصابــة بيــن
المؤسســات و ســرعة إنتشار
الوباء بالمؤسسات التكوينية
..اللجنــة الوالئيــة قــررت
توقيــف الد راســة بجميــع
المؤسســات التكوينيــة عبر

متفرقات

إنقاذ  3أشخاص من االختناق بالغاز
برمضان جمال

 nتمكنــت ،أول امــس ،مصالــح
الحماية المدنية في ســكيكدة ،من إنقاذ
ثالثة أشــخاص من بينهم رضيع يبلغ
مــن العمر  8أشــهر من المــوت بعد
استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون
المنبعــث مــن ســخان المــاء ،بلديــة
رمضان جمال جنوبي الوالية،
وحسب المديرية المحلية لذات السلك
النظامي ،فإن إسعافات الوحدة الثانوية
لرمضان جمال ،تدخلت ألجل إسعاف
شــخصين يبلغان من العمر  22و55

سنة ،كانا يعانيان من أعراض التسمم
بغاز أحادي أكســيد الكربون المنبعث
من ســخان الماء تم نقلهما إلى العيادة
متعــددة الخدمــات بــذات البلدية ،فيما
تــم نقل الرضيع قبــل وصول وحدات
الحمايــة المدنيــة إلى المستشــفى في
ســيارة خاصــة .وجــ ّددت مصالــح
الحمايــة المدنية ،بالمناســبة ،دعوتها
للمواطنين بضرورة تفقد كل األجهزة
الخاصة بالتسخين و التدفئة قبل الخلود
للنوم.

توقيف ثالثة أشخاص مطلوبني لدى العدالة
ومحل أوامر بالقبض
 nتمكنــت ،أمــس ،فرقــة التفويــض
القضائــي بالمصلحــة الوالئية للشــرطة
القضائيــة بأمــن واليــة ســكيكدة ،وفــي
ظرف وجيــز من توقيف  03أشــخاص
محل أوامر بالقبض والمبحوث عنهم من
طرف العدالة .
فرقــة التفويــض القضائــي تمكنــت من
توقيــف احد األشــخاص البالغ من العمر
 34سنة محل أمر بالقبض بحث الصادر
عــن محكمة ســكيكدة عــن تهمــة جناية
تكويــن جمعية أشــرار بغــرض ارتكاب
جناية وجناية الســرقة المقترنة بظروف
التعــدد والعنــف واســتحضار مركبــة ،
بــدوره تمكن فــوج عملياتي تابــع لفرقة

التفويــض القضائــي بعــد عمليــة بحث
وتحري واســعة من توقيف شخص أخر
يبلغ من العمر  21سنة محل أمر بالقبض
والمطلوب لــدى الجهــات القضائية عن
تهمة جناية تكوين جمعية أشرار بغرض
ارتــكاب جناية وجناية الســرقة المقترنة
بظــروف التعــدد والعنــف واســتحضار
مركبة .
الفرقــة تمكنت أيضا من توقيف شــخص
آخــر يبلــغ مــن العمــر  30ســنة محل
أمرين بالقبض و 05صور أحكام نهائية
بالحبــس إضافة الى أمر بالحبس بطريق
اإلكــراه البدنــي وهــدا عن تهمــة عديدة
تتعلق بالمخدرات و باألمن العمومي.

توقيف شخصني تورطا يف محاولة
الرسقة من داخل مركبة

الواليــة و تســريح المتكونين
وهــذا إلــى غايــة  31جانفي
 2022تاريــخ العــودة 01
فيفــري  2022و هــو تاريخ
انطالق االمتحانات للسداسي
األول مــن الســنة التكوينيــة
 ،2021/2022كما أنه على
األســاتذة االلتــزام بالحضور
إلــى المؤسســة للقيــام
بالتحضي رات الالزمة لتنظيم
االمتحانــات بالتنســيق مــع
اإلدارة ،أمــا بالنســبة للفروع
التي تعــرف تأخ را فــي اتمام
البرنامــج و بالخصــوص

فــي المعاهــد يلتزم االســاتذة
بإتمــام مــا تبقى مــن دروس
و تبليغهــا للمتكونيــن بــكل
الطــرق المتاحــة «االنترنت
 ،المطبوعــات  ......الــخ» ،
تعقيم المؤسسات للتقليل من
حدة انتشــار اإلصابــات بين
الموظفيــن مــع التأكيد على
احتــرام اإلجــراءات الوقائية،
االلت زام بالبروتوكول الصحي
أيــام تنظيــم االمتحانات،مع
ضــرورة اعتمــاد التفويج من
أجل احت رام التباعد الجســدي
 ،وتمت دعــوة كل الموظفين

والمتمدرســين
والعمــال
المتربصيــن علــى إجــراء
اللقــاح الخــاص بالوبــاء
وقاية ،حفاظــا على صحتهم
وسالمتهم.
ومعلوم أن كورونا أثرت بشكل
الفت على العملية التكوينية
داخــل مختلف م راكز ومعاهد
التكويــن المهنــي المنتشــرة
عبــر مختلــف بلديــات والية
ســكيكدة  ،خاصــة الكبــرى
منها علــى غ رار القل وع زابة
وسكيكدة المدينة .
نورالدين ب

 nتمكنــت ،أول أمــس ،عناصر
الفرقة الجنائية من توقيف شخصين
يبلغــان مــن العمر 18و  23ســنة
تورطا في قضية تتعلق بـ «محاولة
السرقة من داخل مركبة «.
وقائــع القضيــة تعــود الــى رصــد
فوج عملياتي التابــع للفرقة الجنائية
بأمــن واليــة ســكيكدة لتحــركات
مشبوهة لشخصين يقومان بالترصد
للمركبــات المركونة على مســتوى
شــارع بوبايســة بوســط مدينــة
ســكيكدة واللــذان قامــا بالتقرب من

احد المركبــات بمجرد نزول مالكها
منهــا مع وضــع احد المشــتبه فيهم
ليده على مقبــض الباب الخلفي عند
غلقها من طــرف صاحبها والولوج
اليها مــن طرف احد المشــتبه فيهم
بمجــرد مغادرة الضحية للمكان فيما
تكفل شريكه بحراســة المكان ليقوم
عناصــر الفرقــة بالتدخــل الفوري
وتوقيفهما متلبســين بمحاولة السرقة
وتحويلهمــا لمقر الفرقة الســتكمال
اإلجــراءات حيــث أمــرت النيابــة
يخليهم.

تنصيب مندويب المقاطعات لبلدية
سكيكدة
 nأشــرف أول أمــس  ،الســيد
علــي خنطيــط رئيــس المجلــس
الشــعبي البلدي و بحضور األمين
العــام لإلدارة البلديــة و المنتخبين
المحلييــن و إطارات مــن مختلف
المديريــات على عمليــة تنصيب

مندوبــي المقاطعــات االداريــة
للبلدبة ،وهو ما يمكن من ممارسة
المهــام بشــكل جيــد واالســتماع
أكثر النشــغاالت مواطني مختلف
المقاطعات بمدينة سكيكدة
جمعها  :نورالدين.ب

الخميس  27جانفي  2022م
الموافق لـ  24جمادى الثانية  1443هـ

عين على الشرق

مديرية الشباب والرياضة لوالية قسنطينة

إستفادة  198حامال للشهادة من االدماج المهني

قسنطينة  :مريم بن جامع
 nاســتكملت مديرية الشــباب
و الرياضة لوالية قسنطينة أول
أمــس ،عملية إمضــاء محاضر
التنصيب للمستفيدين من عملية
اإلدماج بالنســبة للدفعة الثالثة

و المقدرعددهم بـ 22مســتفيدا
لتكــون المديرية قد أتمت ملف
اإلدماج لحاملي الشهادات  ،بعد
أن أمضيــت محاضــر التنصيب
لفائدة  198مستفيدا على مدار
ثالثة أيام.
و قــد تــم إمضــاء محاضــر

التنصيب للمســتفيدين من عملية
اإلدمــاج المهنــي فــي دفعتهــا
األولــى و المقــدر عددهــم ب:
 58شــخصا .هذا و في ظرف
ال يتجاوز ســاعتين مــن الزمن
أمضيــت كل المحاضــر و منح
كل منهــم نســخة مــن محضــر

تنصيبه  ،في جو سادته الفرحة
وسط المدمجين .
لتليهــا لدفعــة الثانيــة ،أيــن
قام مديــر الشــباب و الرياضة
لوالية قســنطينة بزيارة ميدانية
لبيــت الشــباب « بشــطارزي
زوبيــر «  ،حيــث وقــف على
ســير عمليــة إمضــاء محاضر
التنصيــب التــي ضمــت 118
مســتفيدا  ،وقد اقتــرب من عدد
من المستفيدين و طالب بالفعالية
فــي الميدان كل فــي منصبه من
أجــل خدمة القطــاع  ،هذا و قد
عبــر مجموعة من الذين أمضوا
محاضــر التنصيب عن فرحتهم
بعد ســنوات من االنتظار  ،كما
شكروا مدير الشباب و الرياضة
الذي وفى بوعده و استكمل ملف
اإلدماج في وقت قياسي  ،مثمنين
مجهودات الدولة في التكفل بهذه
الشــريحة التي عملت لســنوات
عديدة في مختلف المؤسســات و
اإلدارات .
و تجدر اإلشــارة إلــى أن الدفعة
الثالثة البالغ عددهم 22شــخصا
أمضــوا محاضر التنصيب يوم
أول أمــس  ،لتكون بهذا مديرية
الشــباب و الرياضة بقســنطينة
مــن أولــى القطاعــات الســباقة
الستكمال هذه العملية .

إتالف كميات منتجة يف ظروف غري صحية

حجز  9أطنان من السكر يف مصنع للشوكوالتة بسطيف
سطيف:نورالدين بوطغان
 nتمكنــت مصالــح أمــن والية
ســطيف ،أمس،مــن وضــع حــد
لممارســات شــخص كان يحتكــر
أزيد من  09أطنان من مادة السكر
،داخــل ورشــته المختصــة فــي
تصنيع الشــوكوالتة ،مع مصادرة
كميــة هامــة مــن الشــوكوالتة
التــي أنتجــت فــي ظــروف لــم
تحترم شــروط النظافــة والنظافة
الصحيــة ،وهــي الكميــات التــي
وضعــت تحــت تصــرف المصالح
المختصــة إلتالف ما وجب إتالفه
مــن تلك المــواد وتوجيــه كميات
السكر للمنفعة العامة .
جــاءت العمليــة ،إثــر اســتغالل
معلومــات تفيــد بقيــام شــخص
بتخزيــن كميــات هامة مــن مادة
السكر داخل ورشــة كائنة بحي «

يحياوي بســطيف ،و تــم الترصد
للمــكان مع تأطيــر عملية م راقبة
خاطفــة مــن قبل أفــراد المصلحة
الوالئية للشــرطة العامــة ،بمعية

أعــوان التجارة ،الذيــن وقفوا على
تخزيــن ما يفوق الـــ  09طن من
مادة الســكر ،دون حيازته فواتير
ش راء لها ،إلى جانب الوقوف على

حقيقــة أن المعني يقــوم بتصنيع
منتجاتــه الغذائية في فضاء يفتقر
ألدنــى شــروط النظافــة والنظافة
الصحيــة ،ليتــم حجــز كميــات
السكر وأيضا المنتجات ،حيث تم
فتــح تحقيق معمق في مالبســات
القضية .
بعد اســتكمال مختلــف اإلج راءات
القانونيــة ،بمــا فيهــا إتــاف
المنتجــات غيــر الصالحــة
لالســتهالك ،وتحويــل كميــات
الســكر للمصالــح المختصة ،تم
إعــداد ملفين ج زائييــن منفصلين
ضد المعنــي ،أحدهما عــن تهمة
تصنيع مواد غذائية بورشــة تفتقر
ألدنــى شــروط النظافــة والنظافة
الصحية ،الثاني عن تهمة تخزين
كميــات هامــة مــن مــادة الســكة
غيــر الخاضعــة للفوتــرة ،أحيــل
بموجبهما أمام النيابة.

لمراقبة الزتام التجار وسائقي الحافالت بالربتوكول الصحي

خرجات ميدانية للدرك الوطني بقسنطينة
 nتواصــل وحــدات المجموعة
اإلقليميــة للــدرك لوطنــي
بقســنطينة بالتنســيق مــع
مديريتي التجارة والنقل في ظل
ارتفاع عــدد اإلصابات بفيروس
كورونــا المســجلة فــي الفتــرة
األخيــرة ،خرجاتهــا الميدانيــة
بهــدف م راقبــة مــدى التــزام
أصحــاب المحــات التجاريــة
بمختلــف فئاتهــم ،وكذا ســواق
حافالت النقل الجماعي ،م راكز
البريــد وغيرهــا بالبرتوكــول
الصحــي واإلجــراءات الوقائيــة
المسطرة من طرف القيادة العلية
للبــاد ،خاصــة إل زاميــة توفير

المعقمــات داخــل المحــات،
وارتــداء الكمامــة ،وكــذا احت رام
مســافة التباعــد االجتماعــي
لضمان سالمة الجميع.
قيــادة الــدرك الوطنــي تثق في
درجــات الوعــي العاليــة لــدى
المواطــن فــي إد راكــه لمــدى
خطــورة هــذا الوضــع وتدعــو
كافــة المواطنيــن إلــى تقديم يد
المســاعدة مــن خــال االلتــزام
بإجــراءات الوقايــة وتجنــب
التنقــات بدون جــدوى لتجنب
اإلصابة ونقلها.
مريم .ب
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متفرقات

دراسة متوقفة يف جامعة األمري عبد القادر
و المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة
 nبعــد تعليــق األنشــطة التعليمية في
جامعات قســنطينة  1و  2و  3انضمت
جامعــة األميــر عبــد القــادر للعلــوم
اإلســامية إلى هــذه المؤسســات معلنة
بدورهــا تعليــق االمتحانــات مــن أول
األسبوع وحتى السبت  29جانفي  ،مع
الحفــاظ على النظام العادي لســير عمل
الهيئــات العلميــة والتربويــة واإلدارية
بالجامعــة .ويأتــي هذا بنــا ًء على ما تم
التوصــل إليــه خــال اجتمــاع الوحدة
المحلية المســؤولة عن المراقبة اليومية
للوضع الصحي وتطوره.
فــي هــذا الصــدد  ،تجدر اإلشــارة إلى
أن االجتمــاع يبقــى مفتوحً ا فــي الوقت
المناســب للــرد علــى أي تغيــرات في
الوضع على أســاس التقاريــر الصحية
التــي تتلقاهــا إدارة الجامعة  ،من حيث
العــدوى بفيــروس الطــاب والمعلمين

المشرفين على االمتحانات.
مــن جهتهــا  ،نشــرت مدرســة العليا
«آســيا جبــار» بيانا صحفيا  ،أشــارت
فيــه إلى أنه بعد التشــاور مع الشــريك
االجتماعي  ،تم اتخاذ قرار بوقف جميع
األنشــطة التعليمية والعلميــة حتى 30
جاتفــي  ،واإلبقــاء على عمــل الهياكل
العلمية والتربوية واإلدارية في االمتثال
الصارم للبروتوكــول الصحي  ،تطبيقا
لقرارات السلطات العليا في الدولة.
وتجدر اإلشــارة إلى أنه في مراســات
األميــن العــام لــوزارة التعليــم العالي
والبحــث العلمــي  ،دعا األخيــر خاليا
المراقبــة المحليــة إلجراء تقييــم دقيق
وشــامل للوضع الصحي على مســتوى
المؤسسات الجامعية.

مريم .ب

معاينة  107مخالفات يف البيع غري
الرشيع وحجز سلع بسطيف
 nأطــرت مصالــح أمــن
والية ســطيف طوال الشــهر
المنصــرم  ،عديــد األنشــطة
الوقائية التحسيســية والردعية
التي تندرج في إطار تخصص
شرطة العمران وحماية البيئة،
وكذا التطهير والنظافة ،وذلك
بهــدف صد جميــع الخروقات
التــي مــن شــأنها أن تســيء
للعمــران أو البيئــة ،مع اتخاذ
إجــراءات وقائيــة وأخــرى
ردعيــة لكبــح أي ســلوك من
شأنه أن يعرض المواطن لمخاطر صحية
أو بيئيــة محتملــة ،إذ وخالل هــذه الفترة
أطرت،فــي مجال العمــران 77 ،مخالفة
تتعلق بإنجاز أشــغال بنــاء دون رخص،
 03مخالفــات تتعلــق بعــدم مطابقة البناء
للرخصــة المســلمة 03 ،مخالفات تتعلق
بالتعــدي علــى األجــزاء المشــتركة ،اما
في في مجال البيئــــــــــــة ،فتم تســجيل
مخالفة واحدة تتعلق بنقل و تســويق لحوم
بيضاء على متن مركبة غير مهيأة ،و06
مخالفات تتعلق بإعاقة الطريق العام ،بينما
فــي في مجــال التطهيــر والنظافة ،فتمت
معاينة  107مخالفات في مجال البيع غير
الشرعي على الطريق العام.
وخالل نفس المدة  ،وبعد تكثيف أنشــطتها

الوقائيــة والرقابيــة مســتهدفة المحــات
التجارية واألسواق ونقاط البيع المتواجدة
بإقليمها الحضــري ،وكل الفضاءات التي
يتم خاللها بيع شتى المواد الغذائية سريعة
التلف ،حجــزت ذات المصالح ما يقارب
الـــ  05قناطيــر مــن الخضــر والفواكه
المعروضــة للبيــع بطــرق غير ســليمة،
وأكثر من  150كلغ من اللحوم البيضاء
والحمــراء غيــر الصالحــة لالســتهالك،
وفــي إطار مســاعيها للقضاء علــى البيع
الفوضوي حجزت أكثــر من  334وحدة
مــن التجهيــزات والعتــاد والخــردوات
واأللبســة واألواني التــي كانت معروضة
للبيع بطرق غير سليمة.

نورالدين بوطغان

وايل الطارف يعاني مرشوع تحلية
مياه البحر بربيحان

 nاشــرف  ،أمس  ، ،السيد
بــن عرعــار حرفــوش والي
واليــة الطارف على خرجـــة
ميدانية للمعاينة و التفقد لموقع
مشــروع تحليــة ميــاه البحــر
ببلدية بريحــان ،و كذا الموقع
المقترح سابقا ببلدية الشـــط (
شاطئ الصبي )  ،رفقة مدراء
الطاقة والموارد البيئية والبيئة
وكذا محافظ الغابات
ويوجــد مشــروع تحليــة مياه
البحــر  ،قــــيد الدراســة مــن
طرف المصالح المختصة
كمــا تفقد مشــروع إســتثماري متمثل في

وحــدة لتركيــب الجرارات ببلدية شــبيطة
مختار لصاحبه السيد عثامنية.

ق.م

يوم تكويني حول استعمال األكسجني
بمستشفى الطاهري بجيجل
 nأشــرف ،أمــس  ،مديــر الصحــة
والســكان لوالية جيجل علــى تنظيم يوم
تكويني بالمؤسســة العمومية االستشــفائية
الطاهير حول كيفية اســتعمال االكســجين
الطبي وترشــيد اســتعماله  ،بمشاركة كل
من
الدكتورين بن الصيد و سيوال ،ممارسين
أخصائيين في التخدير واالنعاش.
وجــه هــذا اليــوم التكوينــي لفائــدة
وقــد ِ

الممارســين األخصائييــن ،الممارســين
الطبيين العامين وشبه الطبيين بالمؤسسة.
يشــار الى ان مستشــفى مجدوب الســعيد
بالطاهيــر يحتل المرتبــة االولى من حيث
عدد المرضى بكورونا مقارنة بمؤسســتي
محمــد الصديق بن يحي بجيجل ومنتوري
بشير بالميلية.

نصرالدين دربال
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عين على العالم
بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» األمريكية

تحركات داعش تعيد أمريكا إلى ساحة
الحرب ضد اإلرهاب

ذكرت صحيفة أمريكية أن تنظيم داعش لم ينته وأن
الهجمات في سوريا والعراق كشفت عن استمرار
قدرته على القتال.
وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» األمريكية أن
األدلة على عودة تنظيم داعش في سوريا والعراق
تتزايد يوما بعد يوم ،بعد حوالي  3أعوام من خسارتهم
آلخر رقعة من أراضي ما يسمى «الخالفة» ،التي
كانت تمتد عبر مساحات شاسعة من البلدين.
وتظهر هذه التحركات أيضاً ،بحسب الصحيفة،
حقيقة أن داعش تمكن من شن تلك الهجمات المنسقة
والمتطورة خالل األيام األخيرة ،بما يعني أن لديه
خاليا نائمة تعاود الظهور كتهديد أكثر خطورة ،بحسب
«نيويورك تايمز».
وقال كاوا حسن ،الزميل األول ومدير برنامج الشرق
األوسط وشمال أفريقيا التابع لمركز «ستيمسون»،
وهو معهد أبحاث في واشنطن« :إنها جرس إنذار
لألطراف اإلقليمية ،وللجهات الفاعلة الوطنية،

بأن داعش لم ينته ،وأن القتال لم ينته .توضح قدرة
داعش على توجيه ضربات في الوقت والمكان الذي
يختارونه».
ويوم الثالثاء الماضي ،انتشر القتال بين المقاتلين
الذين يقودهم األكراد وتدعمهم الواليات المتحدة،
والعناصر المسلحة الهاربة من السجن المحاصر في
شمالي سوريا إلى المناطق المجاورة ،ما أدى الندالع
أكبر مواجهة بين الجيش األمريكي وحلفائه السوريين
وداعش خالل  3أعوام.
وذكرت «نيويورك تايمز» أن الجيش األمريكي
انضم إلى القتال بعدما هاجم المسلحون السجن في
مدينة الحسكة ،لمحاولة تحرير زمالئهم المقاتلين ،الفتة
إلى أن داعش يسيطر اآلن على حوالي ربع السجن،
ويحتجز مئات الرهائن ،كثير منهم أطفال تم احتجازهم
عندما سقطت دولتهم المزعومة التي انضمت إليها
عائالتهم عام .2019
وواصلت الواليات المتحدة شن غارات جوية ،وقدمت

معلومات استخباراتية وقوات برية للمساعدة في
تطويق السجن.
وفي حين وقعت مناوشات حول السجن يوم الثالثاء،
اندلع القتال بين مقاتلي داعش على بعد حوالي 150
ً
ميل ،في مدينة الرصافة ،على بعد حوالي  30ميال
من مدينة الرقة.
ولم يكن استعراض المسلحين للقوة مقتصرا على
سوريا فحسب ،ففي العراق ،وفي نفس الوقت الذي
اندلع فيه الهجوم على السجن ،اقتحم مقاتلو داعش
نقطة للجيش في محافظة ديالي ،مما أسفر عن مقتل
 10جنود وضابط في أعنف هجوم خالل سنوات على
قاعدة عسكرية عراقية.
وأثار الهجوم مخاوف من أن بعض من نفس تلك
الظروف في العراق التي سمحت بظهور داعش عام
 ،2014تفسح له المجال اآلن إلعادة التشكيل.
وفي ديسمبر اختطف متمردون أربعة صياديين
عراقيين بمنطقة جبلية في شمال شرق العراق ،من
بينهم عقيد شرطة .وقطع المسلحون رأس ضابط
الشرطة ثم نشروا الفيديو المروع.
وسلطت الهجمات في العراق ،التي نفذتها خاليا داعش
النائمة في مناطق جبلية وصحراوية نائية ،االفتقار
إلى التنسيق بين قوات الحكومة العراقية والبيشمركة،
القوات الكردية بإقليم كردستان .وتقع كثير من تلك
الهجمات باإلقليم المتنازع عليه الذي تطالب به
الحكومة الكردية العراقية والحكومة المركزية.
وقال محللون إن العديد من المسلحين الذين ألقي القبض
عليهم خالل الهجمات منذ خسارة التنظيم آلخر أراضيه
منذ ثالثة أعوام بدا أنهم أصغر سنا ،ومن عائالت
يرتبط أعضاؤها األكبر سنا بداعش ،وبالتالي يعتبر هذا
«جيال جديدا من مجندي داعش ،مما يغير الحسابات
والتهديدات بعدة طرق».
وواجه العراق صعوبات في التعامل مع عشرات
اآلالف من المواطنين العراقيين ممن على صلة قرابة
بمقاتلي داعش ،وتمت معاقبتهم جماعيا ووضعوا في
معسكرات احتجاز ،يخشى اآلن أن تكون أرضا خصبة
للتطرف.
قـد

الخبري الفرنيس يف الشؤون السياسية ،جيل كيبيل:

األزمة حول أوكرانيا عالمة على ضعف الواليات املتحدة
عبّر الخبير الفرنسي في الشؤون
السياسية ،جيل كيبيل ،عن رأي مفاده
أن تطور األحداث حول أوكرانيا هو
عالمة على ضعف الواليات المتحدة.
وأشار كيبيل أيضا في مقابلة مع
صحيفة «إلموندو» اإلسبانية إلى
أن انسحاب القوات األمريكية من
أفغانستان «يظهر أن الواليات المتحدة
ال تملك مثل تلك الموارد العالمية للقوة
كما في الماضي».
ولفت المتخصص الفرنسي في الشؤون
السياسية إلى أن «الناتو أُقيم الحتواء
االتحاد السوفيتي ،ولكنه ال يملك نفس
الفعالية ضد الصين .ولم تتم إعادة النظر
في حلف الناتو بعد (حل) حلف وارسو
وسقوط جدار برلين ،ولكن جرت إعادة

توجيهه فقط ،ووصل اليوم إلى أقصى
حدوده ،وأصبح غير فعال».
وقال كيبيل في هذا السياق« :ما نراه
اآلن هو ضعف الواليات المتحدة .ما
نراه في الشرق األوسط هو عالمة على
ذلك ،وما نراه على الحدود مع أوكرانيا
هو عالمة أخرى».
يشار إلى ان تصريحات راجت في
اآلونة األخيرة في الدول الغربية،
وكذلك في أوكرانيا تزعم بـ»غزو
روسي محتمل لألراضي األوكرانية».
ووصف المتحدث باسم الرئاسية
الروسية ،دميتري بيسكوف ،هذه
التصريحات بأنها فارغة وال أساس لها
من الصحة ،مشددا على أن روسيا ال
تمثل تهديدا ألي أحد ،ولم يستبعد في

الوقت نفسه ،احتمال وقوع استفزازات
لتبرير مثل هذه التصريحات ،وحذر
من أن محاوالت حل األزمة في جنوب

شرق أوكرانيا بالقوة العسكرية سيكون
لها عواقب وخيمة.
قـد

يُعد الرابع من نوعه خالل أسبوع  /اعتداء جديد على قوات «يونيفيل» بلبنان
تعرضت عناصر من قوات حفظ السالم
إلى اعتداء بإحدى قرى الجنوب اللبناني
أثناء تنفيذ مهام استطالعية ،وذلك للمرة
الرابعة في أسبوع.
وأعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل
أندريا تيننتي ،تعرض جنود حفظ سالم
خالل دورية روتينية لهجوم غربي قرية
رامية بجنوب لبنان ،عقب اعتراض
سياراتهم ،ما أسفر عن جرح أحد

الجنود.
وأضاف أن قوات الجيش اللبناني تمكنت
من تهدئة التوترات ،وأن «جنود حفظ
السالم لم يعتدوا على أمالك خاصة بل
كانوا خالل مهمة طبقا لقرار مجلس
األمن الدولي  1701بالحفاظ على
االستقرار في جنوب لبنان.
ولفت الناطق الرسمي باسم اليونيفيل
إلى أنه «بموجب القرار  ،1701تتمتع

اليونيفيل بحرية الحركة الكاملة والحق في
القيام بدوريات داخل منطقة عملياتها».
وداعا السلطات اللبنانية إلى التحقيق في
هذه الجريمة ومحاكمة المسؤولين عنها.
وهذا هو االعتداء الثالث خالل أسبوعين،
إذ اعترض شبان لبنانيون في بلدة
«شقرا» (جنوب) في  22ديسمبر
الماضي ،دورية تابعة لقوات «يونيفيل»،
ما أسفر عن صدمها شابين خالل

محاولتها مغادرة المكان.
وفي  23ديسمبر الماضي ،عبّرت
الحكومة اللبنانية عن «أسفها» لحادث
االعتداء على الدورية التابعة لقوات
«يونيفيل» جنوبي لبنان.
ويعمل «حزب هللا» على تقييد حركات
«اليونيفل» ضمن مناطقه عبر افتعال
إشكاالت مع هذه القوى.
قـد

بعد إقامة سلسلة من الحفالت بما
يخالف تدابري اإلغالق

جونسون يرفض االستقالة
و يدعو إىل تنحي الوزراء
الذني ضللوا الربلمان

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون،
يوم األربعاء ،إنه لن يستقيل من منصبه بعد
مزاعم عن إقامة سلسلة من الحفالت المزعومة
بما يخالف تدابير اإلغالق في مكتبه ومقر إقامته
بداوننج ستريت.
جاء ذلك في وقت أقر فيه بضرورة تنحي الوزراء
الذين ضللوا البرلمان عن عمد.
واتهم زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر
بتغيير روايته عن التجمعات وسأله عما إذا كان
سيتنحى اآلن.
وردا على هذا السؤال ،أجاب جونسون في
البرلمان «ال».
ويكافح جونسون من أجل بقائه السياسي بعد
سلسلة من المزاعم كشفت أن موظفيه أقاموا
حفالت خالل الفترة التي ُفرضت فيها أشد القواعد
صرامة في أوقات السلم ببريطانيا.
وكشفت مزاعم جديدة ظهرت اإلثنين ،أنه خرق
قواعد اإلغالق التي فرضها للحد من تفشي فيروس
كورونا «كوفيد  »-19عن طريق حضوره لحفل
عيد ميالد مفاجئ في داونينغ ستريت حين كانت
التجمعات داخل األماكن المغلقة محظورة.
وتأتي المزاعم الجديدة باإلضافة إلى قائمة طويلة
من مزاعم خرق قواعد اإلغالق في داونينغ
ستريت ومن بينها حفل قال جونسون إنه حضره
ظنا منه أنه فعالية خاصة بالعمل.
وقالت كريسيدا ديك ،مفوضة شرطة العاصمة،
يوم الثالثاء ،إن الشرطة ستحقق اآلن في هذه
ا لمز ا عم .
وتابعت« :أستطيع أن أؤكد أن شرطة العاصمة
تحقق حاليا في إقامة عدد من الفعاليات في
داونينغ ستريت والقاعة البيضاء خالل العامين
الماضيين فيما يتعلق بخرق محتمل لقواعد
كوفيد .»-19
وأوضح مكتب رئاسة الوزراء ،في بيان ،أن
التحقيق الذي تجريه المسؤولة البارزة سو جراي
ما زال مستمرا ،وهناك تواصل مستمر مع
شرطة العاصمة.
وتشير تقارير إعالمية إلى أن نشر تقريرها
ربما يتأجل وكان من المتوقع أن يُكشف عنه هذا
األسبوع.
ق ـ د
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رابطة أبطال إفريقيا

بطولة الوطني األول المحرتف

شباب بلوزداد يعزز صدارته والساورة
يراقب السباق

تاج الدين
عزز شباب بلوزداد صدارته لبطولة القسم
الوطني األول المحترف لكرة القدم ،عقب
فوزه على ضيفه سريع غليزان ،0/ 2
اليوم الثالثاء ،في المرحلة الخامسة عشر
من المسابقة .فيما تعادل وفاق سطيف مع
شبيبة الساورة.
ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى  33نقطة
متقدما بست نقاط عن مولودية الجزائر
وشبيبة الساورة مالحقيه المباشرين ،فيما
توقف رصيد سريع غليزان عند  13نقطة
في المركز السادس عشر.

وأحرز بوزيد دادش من ركلة جزاء،
وحسام الدين هشام فتح الله ،هدفي شباب
بلوزداد في الدقيقتين  89والثانية من
الوقت بدل الضائع للمباراة .علما بأن حكم
المباراة طرد المدافع رابح عايش ،قائد
سريع غليزان في الدقيقة .88
وصعد اتحاد بسكرة للمركز الخامس
عقب فوزه على ضيفه أولمبي المدية 2
 ،1 /ليرفع رصيده إلى  25نقطة ،فيما
توقف رصيد أولمبي المدية عند  14نقطة
في المركز الثالث عشر.
وسجل حمزة وناس ،وهشام مختار
في الدقيقتين  48و 55هدفي أصحاب

األرض ،بينما سجل أيمن بلباي ،الهدف
الوحيد ألولمبي المدية في الدقيقة .89
وتعادل شبيبة الساورة مع ضيفه وفاق
سطيف  ،1-1في القمة التي جمعتهما
اليوم الثالثاء ،في المرحلة الخامسة
عشرة من الدوري الجزائري لكرة القدم.
ورفع شبيبة الساورة رصيده إلى 28
نقطة لينفرد بمركز الوصافة متقدما
بنقطة واحدة عن شريكه السابق مولودية
الجزائر ،الذي تأجلت مباراته مع مضيفه
شبيبة القبائل إلى وقت الحق ،ومتأخرا
بخمس نقاط عن شباب بلوزداد المتصدر.
ورفع وفاق سطيف رصيده إلى  27نقطة

معززا مركزه الرابع.
وسجل أكرم جحنيط هدف السبق للزوار
في الدقيقة  ،41لكن بلعيد حميدي أدرك
التعادل لشبيبة الساورة من ركلة جزاء في
الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدال من
الضائع للشوط األول.
سقوط مدوي لشباب قسنطينة
وسقط شباب قسنطينة في فخ التعادل
1/1أمام مضيفه هالل شلغوم العيد،
ليلتحق باتحاد بسكرة في المركز الخامس،
فيما بات في رصيد أصحاب األرض 13
نقطة في المركز السابع عشر.
وتقدم البنيني مارسيلين كوكبو للزوار
في الدقيقة السادسة ،لكن خير الدين بن
عمران أدرك التعادل لهالل شلغوم العيد
في الدقيقة .31
أتحاد العاصمة يفوز في قمة محلية
وحسم اتحاد الجزائر القمة المحلية التي
جمعته بجاره نادي أتلتيك بارادو لصالحه
بنتيجة  ،1 / 2ليرفع رصيده إلى 23
نقطة في المركز التاسع ،فيما توقف
رصيد نادي بارادو عند  24نقطة في
المركز الثامن.
وأحرز عبد الفتاح إسماعيل بلقاسمي
هدفي اتحاد الجزائر في الدقيقتين 24
و ،33بينما قلص يسري بوزوق النتيجة
لبارادو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل
الضائع للشوط األول.
وفي باقي المباريات تغلب أمل األربعاء،
العاشر ،على ضيفه نصر حسين داي،
الثاني عشر ،1 / 3 ،فيما فاز مولودية
وهران ،الحادي عشر ،على ضيفه نجم
مقرة ،الخامس عشر ،1 / 2 ،وفاز جمعية
أولمبي الشلف ،الرابع عشر ،على وداد
تلمسان ،المتذيل برباعية نظيفة.

كأس الكونفدرالية االفريقية (شبيبة القبائل -روايال ليوبار)

«الكناري» عازمون على افتكاك تأشيرة التأهل
تواجه شبيبة القبائل الضيف روايال ليوبار اإلسواتيني,
اليوم الخميس ابتداء من (00ر )18بملعب أول نوفمبر
بتيزي وزو ,لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني
مكرر ,من كأس الكونفدرالية االفريقية لكرة القدم ,بنية
الفوز وانتزاع التأهل الى دور المجموعات.
وحقق «الكناري» بداية موفقة في كأس «الكاف»,
وهو ما قد يحيي آمالهم في الذهاب بعيدا في هذه
المنافسة ،السيما وأنهم كانوا أحد منشطي نهائي الطبعة
السابقة امام الرجاء البيضاوي المغربي المتوج باللقب
بعد الفوز (.)2-1
ولطالما انتظر «اسود جرجرة» هذا الموعد ,كونه
تأجل لثالث مرات ,ألسباب مرتبطة بتفشي فيروس
كورونا ,قبل ان تتم اعادة برمجته مرة اخرى يوم غد
الخميس.
ولحظة عودتهم من اسواتيني ,بعد هزيمتهم هناك
( )0-1في لقاء الذهاب ,دخل وفد الشبيبة في حجر
صحي بسبب تفشي متحور «اوميكرون» عن فيروس
كورونا ,بدولة اسواتيني.
وأثر هذا الحجر على برمجة مقابلة االياب ,فبعدما
كانت مقررة يوم  20ديسمبر  2021بملعب عمر
حمادي بالعاصمة ,تأجلت في المرة االولى الى تاريخ
 5جانفي الحالي بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو ,ثم
الى تاريخ  26جانفي  2022في الوهلة الثانية ,بنفس
الملعب ,لكن بعد ذلك استقر القرار على تنظيمها يوم
الخميس  27من الشهر الحالي بملعب اول نوفمبر
بتيزي وزو.
وبالرغم من هذه التغييرات في البرمجة ,إال أن
معنويات «الكناري» تبدو ما تزال عالية ولم تؤثر على

عزيمة الفريق في التأهل وبلوغ مرحلة المجموعات.
ويبدو ان هذا المبتغى بات بين يدي النادي «القبائلي»
كونه لم ينهزم سوى بهدف يتيم فقط في مقابلة الذهاب,
كما ان تأجيل مباراتي الفريق في البطولة الوطنية امام
مولودية الجزائر واتحاد الجزائر باجراء تحضيرات
في المستوى للموعد القاري.
و يعيش الممثل الجزائري فترة زاهية منذ تولي
المدرب التونسي عمار السويح العارضة الفنية
«للكناري» حيث سجل سلسلة من النتائج االيجابية في
بطولة الرابطة المحترفة االولى بعد بداية متعثرة في
المنافسة.
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و مرة أخرى ستعتمد شبيبة القبائل على امكانياتها
الفردية و الجماعية فضال عن فعالية خط هجومها
بقيادة الثنائي بن سايح و الشاب نزلة لإليقاع بالمنافس
االسواتيني و بلوغ دور المجموعات لكاس الكونفدرالية
للموسم الثاني على التوالي.
وحسب القرعة الخاصة بدور المجموعات ,والتي جرت
نهاية ديسمبر الفارط بمقر الكاف بالقاهرة المصرية,
فإن المتأهل من هذه المواجهة المزدوجة سينضم الى
المجموعة الثانية الى جانب اورلوندو بيراتس (جنوب
افريقيا) ,شبيبة الساورة (الجزائر) واالتحاد (ليبيا)
وأج

ملعب  8ماي بسطيف
غري مؤهل للتصفيات

تلقت ،أول أمس ،إدارة نادي وفاق
سطيف مراسلة من لجنة تأهيل المالعب
بالكونفدرالية االفريقية لكرة القدم ،اعلمتها
فيها بان ملعب  8ماي  1945بسطيف يعتبر
غير مؤهال الحتضان مقابالت الوفاق في
تصفيات دور المجموعات لمنافسة رابطة
أبطال افريقيا ،بسبب عدم توفر المعايير
المطلوبة المعتمدة للتأهيل ،على ان تختار
ادارة النسر االسود بين ملعبي  5جويلية
بالعاصمة ،ومصطفى تشاكر بالبليدة.
يذكر ان الوفاق يتواجد في مجموعة مكونة
إضافة إليه من فرق حوريا كوكاكري الغيني
والرجاء البيضاوي المغربي وامازولو
الجنوب افريقي ،وستنطلق المنافسة في 11
من الشهر المقبل بتنقل الوفاق للقاء حوريا
كوناكري ،على ان يستقبل بعد اسبوع فريق
الرجاء ،ثم يتنقل الى جنوب افريقيا بعد
أسبوع ،ويستقبل بالجزائر نادي امازولو في
 11أو  12مارس ،ثم بعد أسبوع يستقبل
حوريا كوناكري ،واخيرا يتنقل الى المغرب
في  1او  2ابريل.
كما نشير ان اشبال المدرب الكوكي عادوا
من بشار ،أول أمس ،بتعادل ايجابي مع
شبيبة الساورة بنتيجة هدف مقابل هدف
،من توقيع جحنيط ،ليرفع الوفاق الرصيد
الى  27نقطة في المرتبة الثالثة ،بعد شباب
بلوزداد والساورة.
نورالدين بوطغان

لفائدة الالعبني الدوليني
السابقني

دورة تكوينية مكثفة
للحصول عىل إجازة
« كاف ‹أ» و «ج»
يطلق قسم التكوين على مستوى المديرية
الفنية الوطنية دورة تكوينية مكثفة لفائدة
الالعبين الدوليين السابقين من اجل
الحصول على إجازة «كاف أ و كاف
ج» ,حسب ما افاد به اليوم االربعاء بيان
لالتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).
وأوضح بيان االتحادية ,انه يتعين على
المتقدمين للمشاركة في هذه الدورة ,ان
تستوفى فيهم الشروط التالية  :ان يكون
الالعب قد شارك في  20مقابلة على
االقل مع المنتخب الوطني االول و شارك
على االقل في منافسة هامة (كاس العالم,
كاس افريقيا لألمم ,بطولة افريقيا لالعبين
المحليين ,االلعاب االولمبية ,و المشاركة
على االقل في 200مقابلة محترفة .
وحددت المديرية الفنية تاريخ ال 11فبراير
المقبل ,كآخر أجل لتقديم طلبات الترشح
للمشاركة في هذه الدورة التكوينية ,على ح ّد
توضيح بيان الهيئة الفدرالية .
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مواجهات مثرية ..مواعيد مباريات
كأس أمم إفريقيا
الجولة السابعة للتصفيات
السنغال تتأهل إلى ربع النهائي بثنائية
اآلسيوية لمونديال 2022
في شباك  9من العبي الرأس األخضر
تأهل المنتخب السنغالي إلى ربع نهائي كأس
األمم اإلفريقية بفوزه على منتخب الرأس
األخضر بهدفين نظيفين في المباراة التي
جمعتهما اليوم الثالثاء ضمن ثمن نهائي البطولة
القارية.
وسجل ثنائية السنغال ساديو ماني وأحمدو بامبا
دينغ في الدقيقتين  63و 90+2على الترتيب.
واستفاد «أسود التيرانغا» من التفوق العددي
على منافسهم حيث لعب منتخب الرأس األخضر
معظم دقائق اللقاء منقوصا بعد طرد اثنين من
العبيه هما باتريك أندرادي والحارس فوزينا
دياز في الدقيقتين  21و 57على التوالي.
وتستضيف الكاميرون النسخة الـ 33من بطولة
كأس األمم اإلفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9
يناير الجاري و 6فبراير المقبل.
تاج الدين

بعد إصابة مزدوجة خطرة بالرأس ..حارس الرأس األخرض يعتذر من ماين
قدم فوزينا دياز ،حارس مرمى منتخب الرأس
األخضر ،لفتة طيبة عقب مباراة فريقه أمام
السنغال ،الثالثاء ،في ثمن نهائي كأس أمم
إفريقيا لكرة القدم.
وشهدت المباراة ،في الدقيقة الـ 54من
عمر اللقاء خروج الحارس فوزينيا خارج
منطقته لقطع الكرة ومنع ماني من االنفراد،
ليرتطم رأسا الالعبين أثناء ارتقائهما بقوة
وسقطا أرضا.
ولم يستطع حارس الرأس األخضر متابعة
المباراة متأثرا باإلصابة ،فتم استبداله ،لكن قبل
خروجه من الملعب قبل أن يقوم حكم المباراة
بمراجعة تقنية الفيديو المساعد  ،VARوطرد
الحارس وهو على نقالة المسعفين قبل نقله إلى

المستشفى.
بعد عشر دقائق لم يستطع ماني ،استكمال
المباراة متأثرا باإلصابة ،وغادر الملعب ،وتم
نقله ألحد المستشفيات المخصصة لبطولة كأس
األمم اإلفريقية.
وعقب المباراة ،توجه فوزينا دياز ،لالطمئنان
على ماني واالعتذار له على التدخل العنيف.
ونشر حساب البطولة عبر موقع «تويتر»،
صورة تجمع الالعبين داخل المستشفى ،وبدا
خاللها ماني بخير.
وانتهت المباراة بفوز السنغال بهدفين دون
رد من توقيع ساديو ماني وبامبا ديانج في
الدقيقتين  64و()90+2
وكاالت

أشرف حكيمي يقود المغرب إلى ربع نهائي كأس
إفريقيا بهدف «عالمي»

قلب المنتخب المغربي تأخره بهدف أمام
منتخب ماالوي إلى فوز ثمين  2-1في المباراة
التي جمعتهما اليوم الثالثاء ضمن الدور ثمن
النهائي من كأس األمم اإلفريقية لكرة القدم.
وتقدم منتخب ماالوي بهدف مبكر منذ الدقيقة
السابعة عن طريق جابادينهو مهانجو بتسديدة
صاروخية من مسافة بعيدة.
النتيجة
األطلس»
«أسود
وعادل

المنتخب المغربي يحقق أرقاما
قياسية بعد عبور ماالوي
ضمن المنتخب المغربي تأهله لربع نهائي كأس األمم اإلفريقية لكرة القدم بعد فوزه  2-1أمام
منتخب ماالوي الثالثاء ضمن الدور ثمن النهائي.
استحوذ منتخب المغرب على الكرة في لقاء اليوم ،بنسبة  ،80%وهو األعلى بالبطولة حتى
اآلن ،إلى جانب صنع  12فرصة بين تصديات الحارس والقائم.
تمكن «أسود األطلس» من كسر لعنة حاجز الدور الثاني ،منذ بلوغه نهائي نسخة تونس 2004
وحلوله وصيفا .وبلغ منتخب المغرب ،ربع نهائي نسخة  ،2017قبل الخروج على يد المنتخب
المصري .وودع المغرب ،نسخ  2006و 2008و 2012و 2013من دور المجموعات.
وفي نسخة  ،2019بلغ ثمن النهائي قبل الخروج على يد بنين.
وأصبح يوسف النصيري ،أول العب في تاريخ المغرب ،يسجل في  3نسخ متتالية ألمم إفريقيا
( 2017و 2019و .)2022وبات أشرف
حكيمي ،أول العب مغربي يسجل في مباراتين
على التوالي بالكان ،بعد الحسين خرجة في
 .2012وأصبح سفيان بوفال ،أكثر العب
مغربي يراوغ في دورة واحدة بـ  21مراوغة.
وسيواجه المنتخب المغربي الفائز من مواجهة
مصر وساحل العاج والتي ستقام اليوم األربعاء.
وتستضيف الكاميرون النسخة الـ 33من بطولة
كأس األمم اإلفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9
يناير الجاري و 6فبراير المقبل.

برأسية يوسف النصيري المتقنة في الدقيقة
الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط
األول.
وفي الدقيقة الـ 70تقدم المنتخب المغربي في
النتيجة من ركلة حرة نفذها بطريقة عالمية
أشرف حكيمي ،لينتهي اللقاء بفوز «أسود
األطلس» بنتيجة .2-1
تاج الدين

تواصل اليوم الخميس ،منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال «قطر
 »2022لكرة القدم ،بإقامة ست مباريات في المرحلة السابعة.
ويسعى المنتخب السعودي إلى تعزيز صدارته للمجموعة الثانية ،عندما
يستقبل نظيره العماني ،على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.
ويحتل األخضر السعودي صدارة المجموعة برصيد  16نقطة ،والفوز غدا
يقربه كثيرا من بطاقة التأهل األولى عن هذه المجموعة.
أما المنتخب العماني فيأتي في المركز الرابع برصيد  7نقاط ،ويأمل في حصد
النقاط الثالث لالستمرار في المنافسة على المركز الثالث المؤهل للمحلق.
ويلتقي منتخب أستراليا مع منتخب فيتنام ،ويحل منتخب الصين ضيفا على
اليابان ،وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وفي المواجهة العربية الثانية يلتقي منتخبا اإلمارات وسوريا على ستاد آل
مكتوم بدبي ،ضمن منافسات المجموعة األولى.
وتحتاج اإلمارات إلى النقاط الثالث ،لتعزيز موقعها في المركز الثالث،
واالقتراب من التأهل لملحق تصفيات المونديال.
فيما تسعى سوريا ،إلى الفوز بدورها لإلبقاء على أمل الوصول إلى الملحق،
ألن أي نتيجة أخرى ،لن تصب في مصلحة «نسور قاسيون».
وفي منافسات المجموعة ذاتها يلتقي المنتخب اللبناني نظيره الكوري الجنوبي
على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا.
ويحتل المنتخب الكوري الجنوبي المركز الثاني في المجموعة األولى برصيد
 14نقطة ،من  6مباريات ،مقابل  5نقاط جمعها منتخب لبنان الذي يحتل
المركز الرابع.
فيما يلتقي المنتخب العراقي بنظيره اإليراني على استاد آزادي ،ويدخل
المنتخب اإليراني بمعنويات عالية جدا بعد أن حقق صدارة مجموعته األولى
برصيد  16نقطة وفوزه في  5مباريات مما يجعل فرصته عالية للذهاب إلى
مونديال قطر ،فيما يأمل «أسود الرافدين» تحقيق فرص أكبر للتأهل أيضا.
ويتزامن دخول التصفيات مرحلة الحسم مع بداية العد التنازلي الجديد الذي
يمهد النطالقة المونديال ،وذلك مع بقاء  300يوم فقط على الحدث المرتقب،
الذي ينطلق رسميا مساء يوم الـ 21من شهر نوفمبر من العام الجاري.
جدول المباريات بتوقيت مكة المكرمة وموسكو:
أستراليا  -فيتنام 12:10
اليابان  -الصين 13:00
لبنان  -كوريا الجنوبية 15:00
إيران  -العراق 17:30
اإلمارات  -سوريا 18:00
السعودية  -عمان 20:15
عن روسيا اليوم

بعد السكتة القلبية..إريكسن يعود إىل املالعب
بالتدرب مع أياكس
بدأ النجم الدنماركي كريستيان إريكسن عملية عودته إلى المالعب
بعد تعافيه من السكتة القلبية التي تعرض خالل مشاركته مع بالده
في كأس أوروبا الصيف الماضي.
وذلك من خالل خوض التمارين مع فريقه السابق أياكس أمستردام
الهولندي بحسب ما أعلن األخير الثالثاء.
ويتمرن ابن الـ 29عاما مع يونغ أياكس ،وهو الفريق الرديف
ألياكس الذي منح الدنماركي بدايته االحترافية عام  2010بعدما
انضم قبلها بعامين إلى فريق الشباب وهو في السادسة عشرة من
عمره ،قبل أن يغادر العمالق الهولندي في  2013إلى توتنهام
اإلنجليزي ومن بعدها الى إنتر اإليطالي في .2020
وخضع إريكسن لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب ،وهو جهاز
لمنع خطر الموت المفاجئ ،لكن هذا الجهاز ال يسمح له بخوض
كرة القدم على المستوى االحترافي في الدوري اإليطالي ،بخالف
بطوالت أخرى ،ما أدى به إلى الرحيل عن «نيراتزوري» باتفاق
متبادل لفسخ العقد بالتراضي.
وقال أياكس الثالثاء في بيان إن «العب وسط أياكس السابق
كريستيان إريكسن يتمرن مع يونغ أياكس هذا األسبوع .ويعمل
الدولي الدنماركي للمحافظة على لياقته البدنية حتى إيجاد فريق
جديد» .وبدوره قال إريكسن الذي كان مرتبطا بإنتر حتى عام

 2024لكنه لم يتمكن من ارتداء قميصه
منذ تعرضه لسكتة قلبية في 12
يونيو في كوبنهاغن خالل مباراة
الدنمارك األولى في كأس
أوروبا ضد فنلندا ،إنه «سعيد
جدا لتواجدي هنا .أنا أعرف
الناس في أياكس ،أشعر بأني
عدت إلى منزلي ألني تواجدت
هنا لفترة طويلة».
وتابع« :مع يونغ أياكس ،بإمكاني
التمرن مع مجموعة على مستوى عال .أريد
أن أكون في أفضل مستوياتي مجددا وفي أقرب وقت ممكن لكي
أتمكن من إيجاد فريق جديد».
وتابع« :هدفي أن ألعب في كأس العالم في قطر ،مضيفا أن «مسألة
استدعائي من عدمها هي أمر مختلف ...لكن ...بإمكاني العودة».
ورشحت وسائل إعالم إنجليزية وهولندية أن يعود إريكسن الى
الدوري اإلنجليزي الممتاز للدفاع عن ألوان برنتفورد الذي مدد
االثنين عقد مدربه الدنماركي توماس فرانك حتى .2025
أفب

14

الخميس  27جانفي  2022م
الموافق لـ  24جمادى الثانية  1443هـ

عين على الرياضة
الدوري االمريكي للمحرتفني

عدو ريفي

ليكرز يستفيد من عودة
ديفيس ويهزم بروكلين نتس

استفاد لوس أنجليس ليكرز من
عودة نجمه أنتوني ديفيس بعد
غياب دام  17مباراة للفوز على
مضيفه بروكلين نتس 106-96
الثالثاء في دوري كرة السلة
االميركي للمحترفين.
من جانبه نجح جار ليكرز ،لوس
أنجليس كليبرز في قلب تأخره
بفارق  35نقطة إلى فوز على
مضيفه واشنطن ويزاردز 116-
 ،115في ثاني أفضل عودة في
تاريخ الـ «ان بي ايه».
على ملعب «باركليز سنتر»،
ساهم ديفيس في  8نقاط و4
«صدات» وتمريرتين حاسمتين
بعد شفائه من التواء في ركبته
اليسرى ،فيما تألق زميله ليبرون
جيمس بتسجيله  33نقطة وأضاف
إليها  7مرتدات و 6تمريرات
حاسمة .وبعدما نجح نتس في

العودة إلى أجواء اللقاء مقلصاً
الفارق إلى نقطتين  69-71في
الربع الثالث ،أعاد جيمس عقارب
الساعة إلى الوراء بتسجيله  7نقاط
توالياً ،ليوجه صفعة موجعة آلمال
يكتف «الملك» بهذا
منافسه .ولم
ِ
القدر ،بل «سرق» في اللحظات
القاتلة الكرة مرتين في  40ثانية،
ليسجل سلة ساحقة في المرتين
ضامناً لليكرز أكبر فارق في
المباراة .100-85
في المقابل ،أرخى غياب كايري
إيرفينغ وكيفن دورانت بثقله على
نتس (ثالث المنطقة الشرقية)،
برغم جهود جيمس هاردن الذي
حقق «تريبل-دابل» مع  33نقطة
و 12متابعة و 11تمريرة حاسمة.
وحافظ ليكرز الذي حقق فوزه
الـ  24هذا الموسم مقابل 24
هزيمة أيضاً ،على مركزه الثامن

في الغربية ،أمام جاره كليبرز
التاسع الذي حقق ثاني أفضل
عودة في تاريخ الـ «أن بي ايه»
بعدما كان متأخراً بفارق  35نقطة
قبل االستراحة .وبعد شوط أوّل
كارثي ،دفع تايرون لو مدرب
كليبرز لوضع ريدجي جاكسون
والكرواتي إيفيتسا زوباتس على
مقاعد البدالء ،نجح الفريق الضيف
في العودة إلى أجواء اللقاء بفضل
لوك كينارد صاحب  25نقطة،
منها  7في الثواني التسع األخيرة،
وتسديدة من خارج القوس عند
الصافرة مع حصوله على خطأ،
إلى  8مرتدات و 6تمريرات
حاسمة في  30دقيقة.
غولدن ستايت يواصل انتصاراته
وعلى ملعب «تشايس سنتر»،
فاز غولدن ستايت ووريرز ثاني
المنطقة الغربية على ضيفه داالس

مافريكس الخامس بنتيجة 130-
 .92وتلقى الخاسر صفعة ثانية،
بعدما أصيب العبه تيم هاردواي
جونيور بكسر في قدمه اليسرى
سيبعده بالتأكيد لفترة طويلة عن
المالعب .وبرز العبو ووريرز
بلعبهم الجماعي وبنسبة نجاحهم
في الرميات مع  55.3في المئة،
حيث تألق الخماسي الكونغولي
الديموقراطي جوناثان كومينغا
صاحب  22نقطة ( 8رميات
ناجحة من أصل  ،)9وستيفن
كوري ( 18نقطة و 9مرتدات و7
تمريرات حاسمة) وكالي تومسون
( 15نقطة و 6تمريرات حاسمة)
وجوردان بول ( 17نقطة) والكندي
أندرو ويغينز ( 14نقطة) .وتألق
في صفوف مافريكس ،السلوفيني
لوكا دونتشيتش مع  25نقطة و8
مرتدات ،لكنه لم يخض الربع
ً
مفضال اراحة رقبته بسبب
الرابع
األوجاع التي يعاني منها منذ عدة
مباريات.
وفاز فيالدلفيا سفنتي سيكسرز على
نيو أورليانز بيليكانز ،117-107
في مباراة تألق خاللها نجم األول
الكاميروني جويل إمبيد الذي سجل
 42نقطة وأضاف إليها  14مرتدة
و 4تمريرات حاسمة.
وفي مباراة أخرى ،قاد العمالق
الصربي نيكوال يوكيتش بتسجيله
 28نقطة إلى  21مرتدة و9
تمريرات حاسمة فريقه دنفر
ناغتس سادس المنطقة الغربية
للفوز على مضيفه ديترويت
بيستونز صاحب المركز الرابع
عشر في الشرقية بنتيجة 110-
.105
بيين سبورت

بطولة اسرتاليا المفتوحة

تسيتسيباس يتجاوز سيرن بسهولة ويبلغ نصف النهايئ
بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس نصف
نهائي بطولة أستراليا المفتوحة ،أولى
البطوالت األربع الكبرى في كرة المضرب،
للمرة الثالثة في مسيرته ،بفوز سهل على
اإليطالي يانيك سينر األربعاء.
تابع المصنف رابعاً عالمياً مشواره الجيد،
فتفوق على سينر المصنف العاشر عالمياً 6-3
و 6-4و 6-2في ساعتين و 6دقائق ،ليلتقي
الفائز بين الروسي دانييل مدفيديف المصنف
ثانياً عالمياً والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم ،في
محاولة لبلوغ ثاني نهائي في البطوالت الكبرى
بعد روالن غاروس .2021
ويسعى تسيتسيباس لبلوغ ثاني نهائي في

البطوالت الكبرى بعد روالن غاروس
 ،2021عندما خسر أمام الصربي نوفاك
دجوكوفيتش األول عالمياً والغائب راهناً عن
ملبورن بعد ترحيله لعدم تلقي اللقاح المضاد
لفيروس كورونا.
قال اليوناني البالغ  23عاماً بعد لحظات
من فوزه «تواضعي ساعدني .أدركت اني
سأواجه العباً جيداً جداًّ ،
ركزت على كراتي
وقد نجحت بذلك».
بهدوء ،صالبة ،إلهام وتحفيز ،لم يترك
تسيتسيباس أية فرصة لمنافسه الذي كان
يخوض أول ربع نهائي في ملبورن.

مدفيديف يتخطى أوجيه-ألياسيم ويصعد
إلى نصف النهائي
قلب الروسي دانييل مدفيديف ،المصنف ثانياً عالمياً ،تأخره بمجموعتين أمام الكندي الشاب فيليكس أوجيه-ألياسيم وبلغ األربعاء نصف نهائي بطولة
أستراليا المفتوحة ،أولى البطوالت األربع الكبرى في كرة المضرب ،ليضرب موعداً نارياً مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع.
وحسم مدفيديف ،وصيف العام الماضي ،المباراة بخمس مجموعات مشوّقة  )4-7( 6-7و 3-6و )7-2( 7-6و 7-5و 6-4في  4ساعات و 42دقيقة،
ليكمل مشواره في بطولة يغيب عنها المصنف األول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش لترحيله من أستراليا بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس
كورونا.
وسيواجه مدفيديف في نصف نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي  33مليون دوالر ،بعد غد الجمعة ،اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الفائز
بدوره في ربع النهائي على اإليطالي جانيك سينر بثالث مجموعات نظيفة ،بواقع 6-3 :و 6-4و.6-2
وسيجمع النصف النهائي الثاني بين اإلسباني رافائيل نادال واإليطالي ماتيو بيريتيني.

تنظيم التحدي الوطني الجزائري
«عبدو سغواين» يف موعده يوم
السبت المقبل بالجزائر العاصمة

تجرى منافسة التحدي الوطني للعدو الريفي»عبدو
سغواني» في موعدها ،يوم السبت  29يناير بالجزائر
العاصمة« ،إلعطاء الفرصة لمختلف الرياضيين من
أجل التأهل إلى البطولة العربية المقبلة لالختصاص»،
المقررة في  22فبراير المقبل بالبحرين ،حسبما علم
اليوم الثالثاء من رابطة والية الجزائر أللعاب القوى.
وأكد نفس المصدر ان مسابقة التحدي الوطني «عبدو
سغواني» ستجرى يوم السبت  29يناير بميدان الغولف
بدالي ابراهيم ،بعد تلقيها تسريحا من وزارة الشباب
والرياضة واالتحادية الجزائرية أللعاب القوى لتنظيمها.
وألح الوزير األول وزير المالية  ،أيمن بن عبد الرحمان
في تعليمة وجهها يوم الخميس الماضي إلى أعضاء
الحكومة على ضرورة « السهر لمنع تنظيم كل أشكال
التجمعات داخل إدارتهم  ،سواء على المستوى المركزي
أو المحلي  ،كإجراء وقائي ينبغي احترامه».
وتبعا لهذه التعليمة ،قررت وزارة الشباب والرياضة
اليوم الثالثاء تأجيل كل أنواع التجمعات الشبانية
والمنافسات الرياضية ،التي قد تستقطب عددا كبيرا من
ا لجمهو ر .

رياضات قتالية

شايمس  :لقب واحد يفصلني عن
دخول التاريخ في WWE
صرح شايمس نجم  WWEبأنه يتمنى مواجهة شينسوكي ناكامورا
للفوز ببطولة إنتركونتيننتال من أجل دخول تاريخ االتحاد من أوسع
أبوابه.
ويعد شايمس أحد أفضل المصارعين الذين جاءوا في تاريخ ،WWE
حيث نجح من قبل في التتويج بألقاب كثيرة ويخطط اآلن للفوز بحزام
جديد.
ويرغب شايمس في أن يصبح أول مصارع في اتحاد  WWEيتوج
بجميع األلقاب المتواجدة في االتحاد ،حيث نجح طوال السنوات
الماضية في التتويج بجميع األلقاب باستثناء فقط حزام اإلنتركونتيننتال.
شايمس يتمنى التتويج ببطولة اإلنتركونتيننتال
ً
قائال “لقب واحد
وتحدث شايمس حسب موقع “”Sportskeeda
يفصلني على أن أصبح أول بطل يتوج بجميع ألقاب االتحاد على
اإلطالق”.
سبورت 360

الخميس  27جانفي  2022م
الموافق لـ  24جمادى الثانية  1443هـ

عين على المجتمع

الطبيب المختص في الصحة العمومية أمحمد كواش لـ "عين الجزائر"
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 ...متفرقات ...

المتحور أوميكرون سريع اإلنتشار ،ويصيب األطفال والشباب أمن الشقفة بجيجل يوقف المعتدي
بالدرجة األولى
عىل األشخاص والممتلكات
 nتمكن عناصر أمن دائرة الشقفة
علــى إثــر عمليــة شــرطية محكمــة
بقطــاع االختصاص من توقيف مجرم
خطير مســبوق قضائيا كان في حالة
فــرار مــن مصالــح األمــن و معروف
عنه تورطه في قضايــا االعتداء على
األشــخاص و الممتلــكات ( الضــرب
و الجرح العمدي ،المشــاجرة االعتداء
باألســلحة البيضاء التهديد ،التحطيم
العمدي لملك الغير ،السرقة و االعتداء
على رجــال القوة العموميــة) ،يتعلق

حوار :دالل بوعالم
أكـد الدكتـور أمحمد كـواش طبيب
مختـص فـي الصحـة العموميـة
لــ "عيـن الجزائـر" أننـا فـي
بدايـة الموجـة الرابعـة المتعلقـة
باإلصابـة بمتحـور أوميكـرون،
كمـا أنـه سـرعة إنتشـاره
والمقـدرة ب260مـرة مقارنـة
بالسلالة األم كورونـا ،وحوالـي
مرتيـن بالمتحـور دلتـا ،موضحـا
إنتشـاره بيـن األطفـال والشـباب
بالدرجـة األولـى ،ممـا يسـتدعي
الحديـث عـن تلقيـح األطفـال
الـذي أصبـح أمـرا حتميـا ،لكـن
اإلشـكال يكمـن في وعـي البالغين
وإقناعهـم بتلقيـح أبنائهـم.
كيـف تقيِّيم الوضعية الوبائية
حاليـا ،وهل بلغنا ذروة الموجة
الرابعة؟
نعـم بالفعـل فيجـب أن نفهـم أن
الوضعيـة الوبائيـة التـي نعيشـها
حاليـا ،تؤكـد علـى بدايـة الموجـة
الرابعـة المتعلقـة باإلصابـة
بمتحـور أوميكـرون ،فقبـل
أسـابيع كان المتحـور دلتـا هـو
السـائد فـي الجزائـر والعالـم علـى
عكـس اليـوم ،أصبـح المتحـور
أوميكـرون هـو السـائد ،فيجـب
القـول أن أوميكـرون سـريع
اإلنتشـار فسـرعة إنتشـاره تقـدر
بحوالـي 260مـرة مقارنـة
بالسلالة األم كورونـا ،وحوالـي
مرتيـن بالمتحـور دلتـا.
وبالحديـث عن متحـور أوميكرون
فهـو يعيـش فقـط فـي الجهـاز
التنفسـي العلـوي أي على مسـتوى
القصبـات الهوائيـة والحلـق،
ويتضاعـف 10مرات فـي الجهاز
التنفسـي العلـوي أي القصبـات
الهوائيـة ،وأتوقـع أن ذروة
الموجـة الرابعـة سـتكون منتصـف
شـهر فيفـري وبداية شـهر مارس،
وذلـك من خالل مطابقـة الوضعية
الوبائيـة فـي الجزائـر مـع
الوضعيـة الوبائيـة فـي أوروبـا،
ففرنسـا وصلـت إلـى الـذروة
عندمـا بلغـت أرقـام اإلصابات إلى
أكثـر من 300ألف إصابـة يوميا،
لـذا أعتقـد أن األرقـام سـترتفع في
األيـام المقبلـة ،وأذكـر أن األرقـام
المقدمـة مـن معهـد باسـتور
هـي أرقـام متعلقـة باألشـخاص
المتواجديـن فـي المستشـفيات أو

األمر بشــاب يبلغ من العمر  40سنة،
هــذا األخير محل صورة قــرار نهائي
بالحبس مدته سنتان ( )02صادر عن
النيابــة المحليــة عن تهمــة الضرب
و الجــرح العمدي بأســلحة بيضاء ،و
بعد اتخــاذ كافة اإلجــراءات القانونية
فــي حقه ،تــم تقديمــه أمــام الجهات
القضائيــة المختصــة أيــن صدر في
حقه أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية
بجيجل.
نصرالدين – د

توقيف شخصني يحرتفان رسقة لواحق
المركبات بقسنطينة

الذيـن خضعـوا للتحاليـل الطبيـة،
لكـن يجـب اإلشـارة أن أغلبيـة
المواطنيـن يقومـون بإجـراء
التحاليـل فـي المخابـر الخاصـة،
أو يتـم عالجهـم وتشـخيصهم عـن
طريـق األعـراض السـريرية.
وبمـا أن المتحـور أوميكـرون
هـو سـريع اإلنتشـار ،وفـي ظـل
العوامـل الكثيـرة جـدا مـن بينهـا
اإلسـتهتار والتهـاون المالحـظ في
الشـوارع الجزائرية،باإلضافـة
إلـى ضعـف نسـبة التلقيـح مؤشـر
بـأن اإلصابـات فـي األيـام القادمة
سـتكون مرتفعـة ،والوصـول
إلـى ذروة الموجـة الرابعـة بعـد
إصابـة 60بالمئـة مـن المجتمـع
الجزائـري ألن معظـم اإلصابـات
حاليـا سـجلت لـدى الشـباب
واألطفـال ال كبـار السـن عكس ما
عشـناه فـي الموجـات السـابقة أيـن
كانـت اإلصابـات عنـد كبار السـن
والكهـول.
ماهي اإلحتياطات الواجب
إتخاذهـا في حالة ما إذا أصيب
أي فرد من أفراد األسـرة بمتحور
أوميكرون؟
فـي حالة إصابة أحد أفراد األسـرة
بمتحـور أوميكـرون يجـب علينـا
اإلقبـال السـريع علـى التشـخيص
المبكـر والعلاج السـريع تجنبـا
للعـدوى وللمضاعفـات ،فمـن
الضـرورة التقيِّـد بالحجـر الصحي
داخـل غرفـة معزولـة لمـدة يومين
مـع إرتـداء الكمامة ألنهـا الطريقة
األفضـل لتجنـب إنتقـال العـدوى
وحمايـة باقـي أفـراد األسـرة،

وأؤكـد علـى ضـرورة التباعـد
المكانـي ،وفـي الغالـب يكـون
التعافـي بعـد يوميـن أو3أيـام بعـد
أخـذ الـدواء المناسـب.
وأنبـه القـراء أن العـدوى بالنسـبة
للمصـاب بمتحـور أوميكـرون
تكـون عنـد المصابيـن دون
أعـراض أكثـر مـن األشـخاص
المصابيـن باألعـراض وتبقـى
ألسـابيع حتـى بعـد التعافـي،
فمـن الضـروري اإلبقـاء علـى
اإلجـراءات الوقائيـة فأوروبـا
وقعـت فـي خطـأ عنـد التأكيـد
علـى التلقيـح وعـدم فـرض إرتداء
الكمامـة ،وأثبتـت الدراسـات أن
المصابيـن بلا أعـرض ينقلـون
العـدوى بشـكل كبيـر جـدا ،وحتـى
المتعافيـن الذيـن ينتقلـون دون
كمامـة فيسـاعدون علـى إنتشـار
العـدوى ،لـذا أنصـح الشـخص
المريـض بتهويـة الغـرف والتأكيد
علـى التغذيـة الصحيـة والنـوم
الكافـي ،والمعنويـات المرتفعـة،
وهاتـه كلهـا عوامل تعـزز المناعة
وتقـي مـن اإلصابـة وتسـرع مـن
العلاج باإلضافـة إلـى اإلسـتحمام
بميـاه سـاخنة للقضـاء علـى
الفيـروس مـن الجهـاز التنفسـي
والمسـاعدة علـى التعافي السـريع.
هل للطقس اليوم دور في سـرعة
انتشار الفيروس؟
نعـم نحـن نعيـش اليـوم البـرودة
الشـديدة مـع إنخفـاض معتبـر فـي
درجـة الحـرارة ،وهـذا مـا يسـاهم
أوال فـي اإلصابـة بالفيروسـات
والبكتريـات التنفسـية ،فمـن
الطقـس البـارد الكثيـر مـن األفراد
يحرصـون علـى البقـاء فـي
المقاهـي والنـوادي والمنـازل أي
داخـل األماكـن المغلقـة للوقاية من
بـرودة الطقس،وهذا مؤشـر خطير
يسـاعد علـى إنتشـار الفيـروس في
هاتـه األماكـن المغلقـة ،للتذكير أن
أوميكـرون يبقـى حوالي72سـاعة
فـي األماكـن المغلقـة وسـريع
اإلنتشـار بهـا ،فأي شـخص يسـعل
أو يعطـس فـي مـكان مغلـق أبعاده
الهندسـية طولـه 8أمتـار وعرضه
6أمتـر وارتفاعـه 3أمتار فسـرعة
إنتشـار العـدوى عنـد عطـس
شـخص هـي ثانيتيـن.
والمصابيـن بمتحـور أوميكـرون
أغلبيتهـم يقعـون فـي خطـأ
يسـاعد علـى اإلصابـة بمتحـور
أوميكـرون مرتيـن فـي فتـرة
وجيـزة نتيجـة إيقـاف الـدواء
والقيـام بأنشـطة بدنيـة قويـة أو

السـفر والتنقل،وهـذا مـا يضعـف
مناعتهـم ويجعلهـم يصابـون
مرتيـن بالمتحـور أوميكـرون،
فعلـى المرضـى الحفـاظ علـى
حالتهـم الصحيـة والبقـاء فـي
فتـرة النقاهـة وضـرورة اإللتـزام
بتوصيـات الطبيـب مـن حيـث
شـرب الـدواء مـن حيـث الكميـة،
المـدة والتركيـز.
مـع تزايد اإلصابات بين األطفال
وتعرضهـم الفيروس هل أصبحنا
اليوم أمـام حتمية تلقيحهم؟
نعـم بالفعـل الحظنـا إصابـات
عديـدة بيـن األطفـال وخاصـة فـي
الوسـط المدرسـي ،سـبق وقلت أن
الفيروس سـريع اإلنتشـار فصحيح
أن الجزائـر عملنـا بنظـام التفويـج
كاف ومـع الحفاظ على
لكنـه غيـر ٍ
تدفئـة األقسـام هـذا مـا سـاعد على
إنتشـار العـدوى بيـن التالميـذ
المتمدرسـين واألسـاتذة.
نعـم نؤيـد فكـرة تلقيـح األطفـال
لكـن مـع األسـف كيـف نصـل
إلـى درجـة وعـي البالغيـن مـن
أجـل تلقيـح أبنائهـم ،وهـذا أمـر
أعتقـد أن نجـد منـه ردة فعـل
قويـة جـدا ،ففـي الـدول العربيـة
األخـرى علـى غـرار كل مـن
السـعودية واإلمـارات وحتـى
الـدول األوروبيـة فقـد شـرعت
فـي تلقيـح األطفـال  ،علـى سـبيل
المثـال اإلمـارات قامـت بتلقيـح
األطفـال قبل شـهرين مـن الدخول
المدرسـي ،وكان تلقيـح فـوق
12سـنة  ،أمـا الصيـن فالتلقيـح
كان فـوق 3سـنوات.
أتمنى أن يجسـد هـذا األمر ميدانيا
وكأطبـاء فنحـن نسـتقبل ققـط
األطفـال والشـباب بكثـرة وهـذا
مـا أكـدت عليـه مكتشـفة المتحـور
أوميكـرون فـي جنـوب أفريقيـا،
فـي حيـن كبـار السـن هنـاك
حـاالت شـادة ،وهـذا يرجـع أن
هـؤالء تلقـو اللقـاح عكس الشـباب
واألطفـال ،وهـذا دافـع لضـرورة
تلقيـح األطفـال والشـباب ضـد هذا
الوبـاء.
مـاذا عن المتحور دلتا كرون؟
المتحـور دلتـا كـرون علميـا فهـو
غيـر صحيـح ألن اإلنسـان يمكـن
أن يصـاب بمتحوريـن فـي نفـس
الوقـت وهـذا مـا ظـن النـاس عنـه
أنـه متحـور جديـد يجمـع كل مـن
دلتـا وكـرون .وما لمسـناه كأطباء
هنـاك أشـخاص أصيبـوا بكورونـا
األم وبعـد أيـام أصيبـوا بدلتـا
والعكـس.

 nتمكنت الضبطية القضائية
لألمــن الحضري الثاني عشــر
بأمــن واليــة قســنطينة  ،مــن
توقيــف شــخصين يبلغــان من
العمر  20و 33سنة  ،لتورطهما
في قضية تكوين جمعية أش رار،
السرقة بالتعدد مع توافر ظرفي
الليــل و اســتحضار مركبــة
(د راجــة ناريــة) ذات محــرك
لتسهيل عملية الهروب.
وقائــع القضيــة تعــود إلى عدة
شكاوي مقدمة من قبل مواطنين
بخصــوص تعــرض مركباتهم
إلى فعل التخريب متبوع بسرقة
ملحقاتهــا من قبــل مجهولين ،
بناء علــى ذلك تم فتــح تحقيق
لمعرفــة مالبســات القضيــة
وتوقيف الفاعلين.
األبحاث والتحريات التي قادتها
قوات الشــرطة بذات المصلحة

أســفرت عــن تحديــد هويــة
مقترفــي فعــل الســرقة  ،اللذان
تم توقيفهما بأحــد أحياء مدينة
قسنطينة على متن د راجة نارية
 ،مــع اســترجاع  04بطاريات
محل ســرقة  ،وكذا مفك ب راغي
ومفتــاح ربــط يســتعمالن فــي
ســرقة توابــع المركبــات  ،ليتم
تحويلهمــا إلى مقــر المصلحة
الســتكمال اإلج راءات القانونية
الالزمة .
التحقيــق المعمــق أفضــى إلى
تورط المشتبه فيهما في العديد
من قضايا الســرقة و محل عدة
شــكاوي علــى مســتوى األمن
الحضري السادس.
بعــد االنتهــاء مــن مجريــات
التحقيق تم إنجاز ملف إج راءات
ج زائية في حــق المعنيان قدما
بموجبه أمام النيابة المحلية.

توقيف ثالثة أشخاص يروجون المخدرات و
المهلوسات بالمدينة الجديدة عيل منجيل

 nتمكنت الفرقة المتنقلة للشــرطة
القضائيــة علي منجلــي ،من توقيف
ثالثــة أشــخاص تتــراوح أعمارهــم
مابيــن  22و  24ســنة ،لتورطهم في
قضية حيازة المخــد رات كيف معالج
و مؤث رات عقلية بصورة غير شرعية
لغرض المتاجرة.
حيثيــات القضية تعود إلى اســتغالل
معلومات بخصوص ترويج شــخص
للمخــد رات علــى مســتوى الوحــدة
الجواريــة التاســعة بالمدينة الجديدة
علــي منجلي  ،علــى إثرها تم تكثيف
التحريــات مــع إعــداد خطــة مهنية
مكنــت مــن توقيــف علــى مســتوى
مدخــل إحــدى العمــا رات شــخصين
متلبســين يقومان بعملية بيع وشــراء
المخــد رات  ،فيما حاول الثالث الف رار

ليتــم توقيفه هو اآلخــر ،و عند تفتيش
المعنييــن و المكان بدقــة  ،تم ضبط
كميــة مــن المخد رات قــدرت بـ 146
غ رام على شــكل صفيحة و نصف ،و
كذا  55قرص مهلوســات ( 20قرص
ســيب رامادول  50ملــغ 15 ،قــرص
باركيديل  5مغ  20 ،قرص اك زامادول
 35.5ملغ) و كذا قواطع ورق و مبلغ
مالــي يرجح انــه من عائــدات البيع،
ليتم مباشــرة تحويــل المعنيين لمقر
الفرقــة و اتخاذ اإلجــراءات القانونية
المناسبة.
بعد االنتهاء من مجريات التحقيق تم
إنجاز ملف إجــراءات ج زائية في حق
المعنيين قدموا بموجبــه أمام النيابة
المحلية.
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عين على الثقافة والفن
افتتاح الطبعة  53من معرض القاهرة الدولي للكتاب

مشاركة جزائرية مميزة بـ  600عنوان اسماء ادبية معروفة

انطلقــت أمــس االربعــاء فعاليــات
النســخة ال 53من معرض القاهرة
الدولي للكتاب ،تحت شــعار «هوية
مصر ..الثقافة وسؤال المستقبل»،
بمشــاركة  900دار نشــر ،مــن
 38دولــة عربية وأجنبيــة ،وتحل
دولة اليونان ضيف شــرف الدورة
الحالية.
و قــد اختــار منظمــو هــذه الطبعة
الجديــدة التــي تتواصــل الــى غاية
 7فبرايــر المقبــل  ،بمركــز مصر

للمؤتمــرات والمعــارض الدوليــة
بالعاصمــة المصرية  ،الكاتب يحيى
حقــى ليكــون شــخصية المعرض،
والكاتب عبد التواب يوسف شخصية
معرض كتاب األطفال.
و تــم حســب المشــرفيين علــى
هــذه التظاهــرة المكرســة للكتــاب
و التــي اجلــت لمــدة ســنة بســبب
جائحــة كورونــا اتخــاذ كل التدابير
واإلجــراءات االحترازيــة لمواجهة
فيروس كورونا حيث ســتكون كافة

أنشطة المعرض في مناطق مفتوحة
وأخرى شبه مفتوحة.
كمــا قــام المعــرض ايضــا بتوفير
مركزين واحد للقــاح واخر لتحاليل
الكشــف «بــى ســى آر» موجهان
لألجانب القادمين من الخارج.
و تشارك الجزائر في هذا المعرض
الــذي تتواصــل فعالياتــه لغايــة 7
فبرايــر القادم باكثر من  600كتاب
الــى جانــب حضــور اســماء ادبية
معروفة كان لها حضور مشرف في
العديد من المحافل العربية و الدولية
و نالت جوائز هامة و ذلك في اطار
برنامــج مشــاركات لــوزارة الثقافة
والفنون في مختلف المواعيد الثقافية
واألدبية والفنية ،العربية والعالمية.
وكانــت وزيرة الثقافة و الفنون وفاء
شــعالل قد ذكرت أن وزارتها قامت
بتحضير برنامج مشــاركات «قوي
وفعــال» لتمثيــل الجزائــر احســن
تمثيل .
و تنوعــت العناويــن التي تشــارك
بهــا الجزائــر حيث تشــمل مختلف
المجــاالت األدبيــة والتاريخيــة
والكتــب الفاخــرة حــول التــراث
الثقافي والعمارة وكذا كتب األطفال
والناشــئة و تشــكل هــذه العناويــن
«أبــرز» اإلصدارات في الســنتين
األخيرتين.
وســيكون وفد المبدعين المشاركين
مــن جهتــه علــى موعد أيضــا مع

عــدد مــن النشــاطات الفكرية حول
الثقافــة واألدب والنشــر للحديــث
عــن الثقافــة واألدب الجزائري إلى
جانــب جلســات البيــع بالتوقيع في
أجنحــة الناشــرين وجنــاح الجزائر
حيث يحضر أيضا ســبعة أدباء بين
روائيين وشعراء.
ومن بين المشاركين اسماعيل يبرير
الــذي أصدر مؤخــرا رواية بعنوان
«العاشــقان الخجوالن» ،وهو أيضا
صاحــب العديــد مــن اإلصــدارات
الروائيــة والشــعرية والمســرحية
التي حــازت جوائز محلية وعربية،
والشــاعر بوزيد حــرز هللا صاحب
ديــوان «مصابا بلــون الصلصال»
والروائــي أحمــد طيبــاوي الــذي
توجــت روايتــه «اختفاء الســيد ال
أحد» بجائــزة نجيب محفوظ لألدب
 ،2021باإلضافــة إلــى الروائــي
واألكاديمي والناقد محمد ساري.
واعتــادت الجزائر على المشــاركة
في معرض القاهــرة الدولي للكتاب
ومعارض أخرى عبــر العالم حيث
تقــوم المؤسســة الوطنيــة للفنــون
المطبعيــة بتمثيــل المشــاركين فــي
مثــل هــذه المحافــل التــي تشــكل
فرصة إلبراز تاريــخ وثراء األدب
الجزائــري .وكانــت الجزائــر فــي
 2018ضيف شرف الدورة ال 49
من هذا المعرض الهام .
وأج

الكاتب الشاب ثامر عراب يصدر "عليك الحداد"
صدر الكتــاب الجديد لألديب والكاتب الشــاب
المتألــق ثامر عراب بعنــوان «عليك الحداد»
وهــو منافرة لديوان «عليــك اللهفة» لألديبة
أحالم مستغانمي ومن تألِيف تامر عراب.
الكتاب يقــع في  110صفحة وصدر عن دار
النشــر «رسائل للنشر والتوزيع» وقام بتنسيق
وتصميــم غالفه أيمن حولي أمــا التقديم فحمل
توقيع بسمة آمال عريف.
وتعتبــر المنافــرات فــن نثــري قديــم يقابــل
النقائض في الشعر ،انتشر في العصر العباسي
ويقول الكاتــب ثامر عراب عــن كتابه الجديد
فــي وصف الحــداد أنه كفن يلــف الحب الذي
انتحرت داخل لهفته العذرية.
«عليك الحداد» أشــب ُه بمرثيّــة إبداعيّة حزينة
يخــص بهــا نفســه ،حبيبــه ،مجتمعــه ،وطنه
ّ
المنكوب بأهوال االقتتــال المجتمعي وما جرّ ُه

من ّ
تدخل وتآمر نفســي ه ّدام ،مســلّطاً أضوا ًء
كاشــفة ودالّــة علــى الحبيــب بوصفهــا بؤرةً
ً
عاكســة ألحداث هــذا االحتــراب المأســاوي
بيــن بنات أفكاره ،كما تمثلــه «الحب والوله»
بوصفه نموذجً ا حيًّا للسالم النفسي بين مجموع
األفكار واالنتماءات التي تنصهر في بوتقة هذه
البائســة « عليك الحــداد و هو عبارة
الــرّ وح
َ
عــن فن منافرة لكتاب «عليــك اللهفة» لألديبة
أحالم مســتغانمي ،يحمل بيــن طياته مجموعة
رسائل جليلة في شكل خواطر تسعى إلى الحب
الطاهر الذي يربط األرواح ال األجساد ،رسائل
تمثل الصوفية و الغزل العفيف.
ففــي تصوري الخــاص أن الحب الــذي يوحد
شهوات جسدين ال يقود إال للدمار وال نهاية له
إال سقوط الشرف.
محند بوسبتة

جائزة البوكر للرواية العربية تحدد موعد القائمة القصرية
وإعالن الفائز لعام 2022

حــددت جائــزة البوكر العالمية للروايــة العربية،
موعد اإلعــان عن روايــات القائمــة القصيرة،
وإعــان الفائــز بجائزتهــا الكبرى ،فــى دورتها
لعــام  ،2022والتى تبلغ قيمتها المادية  50ألف

دوالر أمريكي.
وذكرت جائزة البوكر العالمية للرواية العربية أن
موعد اإلعالن عن الروايات المرشحة للوصول
إلى القائمة القصيرة ،ســوف يتم فى شهر مارس

 ،2022على أن يتم اإلعالن عن الفائز فى ماي
.2022
وأعلنت اليــوم جائــزة البوكر العالميــة للرواية
العربيــة الروايــات التــى وصلــت إلــى القائمة
الطويلــة وتضمــن  16روايــة صــدرت خالل
الفترة بين أول جويلية  2020وحتى آخر يونيو
 ،2021وجــرى اختيارها من بين  122رواية
تقدمت للجائزة .وشــملت القائمة الطويلة لجائزة
البوكــر العربية على كتاب من  9بلدان ،تتراوح
أعمارهم بين  30و 65عاماً
هذا ويتــم اإلعالن عن الروايــة الفائزة بالجائزة
الكبــرى في حفــل توزيع جوائز يقــام فى إمارة
أبــو ظبــي فــي شــهر مــاي ويحصــل كل مــن
المرشــحين الســتة النهائيين فى القائمة القصيرة
علــى  10,000دوالر ،أمــا الفائــز بالجائــزة
الكبرى األولى فيفوز بـ  50,000دوالر إضافية
فضال عــن تأمين ترجمة الكتاب الفائز إلى اللغة
اإلنجليزية.

لوحة بلو بوي لـ "يزنبورو" تعود إىل
العرض بعد  100عام من الغياب

 nعرضت ،مؤخــرا ،لوحة زيتية
لتومــاس جينزبورو بعنــوان «بلو
بوى» فى المعرض الوطني بلندن،
وذلــك بعــد  100عام من شــرائها
وشــحنها إلى الواليات المتحدة من
قبل رجل أعمال أمريكى.
وتتــم اآلن إعارة التحفــة الفنية التي
ترجع إلــى عــام  1770للمعرض
الــذي افتتــح أول أمــس الثالثــاء،
ووصــف المعرض الصــورة بأنها
واحدة من أشــهر األعمال الفنية في
المملكة المتحدة

وقــال مديــر المعــرض الوطنــي
جابرييــل فيناليدي لوكالــة رويترز
لألنباء ،أن لوحة بلو بوى ليست فقط
واحدة من أشــهر صور جينزبورو،
أعتقد أنها واحدة من أشــهر الصور
في الفن البريطاني بالكامل».
وأضــاف« :إنهــا صــورة رائعــة
الجمال ،مدهشــة ،مؤثرة ،مرسومة
بشــكل جميــل ،إنهــا نــوع مــن
الرومانسية» ،تصوّر اللوحة شابًا -
يعتد البعض أنه جوناثان باتال ،نجل
تاجر ثري  -يرتدي بذلة زرقاء من
الساتان على مناظر ريفية متقلبة.

يحول مونيه ودافنيش
برلني
يف
معرض
ّ
إىل خربات اندماجية

 nفــي العالم الفني الرقمي ،تعد
الخبرات االندماجية هي الغالبة.
وفــي المتاحــف حــول العالــم
بإمكان الزوار استخدام سماعات
الواقع االفتراضي أو استكشاف
مساحات العرض المصنوعة من
جدران أضواء «ليد» تســتجيب
لحركاتهم.
وتضاعــف برليــن حاليــاً هــذا
االتجاه الفني التفاعلي بمعرضين
يجلبان اســمين كبيرين إلى العالم
االفتراضــي اعتبــاراً من جانفي
الحالــي .والتركيز على الرســام
االنطباعي الفرنســي كلود مونيه
والمبتكــر والرســام اإليطالــي
ليوناردو دافنشــي ،حسب وكالة
األنباء األلمانية (د.ب.أ).
وحتى  15مارس ،يرمي معرض
حديقــة مونيــه في ألته مونتســه
(مصنــع ســك العملــة القديــم)
بالمدينة إلى نقــل المتفرجين إلى
عالم مونيــه االنطباعي وكل هذا
خــال استكشــاف قاعات ســك
العملــة التاريخية بوســط المدينة
حيــث تمــت صناعــة عــدد ال

يحصى من العمالت في السابق.
وصمم القائمــون على المعرض
ثالث غــرف تمــت فيهــا إعادة
تصميم أجزاء من حديقة ومنزل
الرســام الشــهيرين في جيفرني
بالقــرب مــن باريــس افتراضياً
وحرفيــاً .وبفضــل المعــرض
اجتمعــت العناصــر الرقميــة
والرســوم المتحركــة التــي تــم
اقتراضهــا مــن لوحــات مونيــه
الشــهيرة أو كانــت متأثــرة بها،
في مســاحة عمــل فنيــة كبيرة.
وفي برليــن أيضاً يركز معرض
«خبــرة اندماجية عبقرية» على
أعمال لدافنشــي مــن  28جانفي
إلى  31مارس.
ويقــول المنظمــون إنــه يمكــن
استكشــاف ابتــكارات وأفــكار
الرســام والمثــال والمهنــدس
المعمــاري وخبيــر التشــريح
والميكانيكي والمهندس استكشافاً
ً
كامــا بطريقة جديــدة تماماً في
مســاحات كبيــرة مليئــة باإلنارة
حيــث يكــون الــزوار محاطين
باألصوات والمرئيات من جميع
الجوانب.
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عين على الثقافة والفن

وفاة العازفة على آلة اإلمزاد الجزائرية ايدابير بيات بتمنراست

 nتوفيــت ليلــة الثالثــاء إلــى
األربعــاء  ،ببلديــة ادلس بوالية
تمنراست ،العازفة المتميزة على

آلــة اإلمزاد ،ايدابيــر بيات ،التي
ســاهمت بقدر كبيــر ،الى جانب
عازفــات أخريــات ،فــي الحفاظ

علــى هــذا الطابــع الموســيقي
المصنــف ضمــن قائمــة التراث
الالمــادي لإلنســانية لمنظمــة
اليونيسكو ،حسب بيان للحظيرة
الثقافية لالهقار.
و كانــت الفنانة قــد تعلمت صنع
آلة االمــزاد و العزف عليها على
يد والدتها و شــاركت في الحفاظ
على هذا الطابــع التراثي و تلقين
هذا الفــن الراقــي الــذي تفرّ دت
بــه نســاء المنطقة والذي ســافر
الــى العالمية ،وتــم تصنيفه تراثا
ثقافيا عالميــا غير مادي ،يضاف
الــى قائمة المهــارات والمعارف
األخرى التي ميزت غنى التراث
الثقافي غير المادي في الجزائر.

و ادرجت آلة االمــزاد ،وهي آلة
موســيقية عتيقة تعود لعدة قرون
و تراثا شعريا يحمل تقاليد شفوية
و لغة مشــتركة ل 5بلدان افريقية
(الجزائر ومالي والنيجر و التشاد
و بوركينــا فاســو) ضمــن قائمة
التراث الالمادي لالنســانية ســنة
 2013بعدما كان مهددا بالزوال.
و نشرت وزيرة الثقافة و الفنون،
وفاء شــعالل ،برقية تعزية لعائلة
الفقيــدة تذكــر فيهــا ان ايدابيــر
بيــات «قامة فنية تفقدها األســرة
الثقافيــة والفنية وأهالــي المدينة،
تركت وراءها رصيدا غنيا وارثا
ألهالي المنطقة وللثقافة الوطنية»
ق.ث

يرسى أصيبت بفريوس كورونا وتخضع للعزل المزنىل والعالج
 nقالــت النجمــة يســرى فــي حدثهــا مع
«اليوم السابع» ،إنها أصيبت بالفعل بفيروس
كورونــا ،وتخضع اآلن للعزل المنزلى لتلقى
العــاج ،مطالبة محبيهــا وجمهورها بالدعاء
لها بالشفاء العاجل.
وتعد هذه المرة هــى الثانية التي تصاب فيها
يسرى بفيروس كورونا ،حيث أصيب من قبل
في ديســمبر قبل الماضى ،وخضعت للعالج
حتى تعافت تماما بعد شهر من إصابتها.
وكانت النجمة يســرى قد بــدأت مطلع يناير
الجارى تصوير مسلسلها الرمضانى «أحالم
سعيدة» ،مع المخرج عمرو عرفة ،من إنتاج
جمال العدل ،وتأليف هالة خليل ،ويعد مسلسل
«أحالم ســعيدة» التعاون الثانى بين يســرى

وعمــرو عرفة فى الدراما التليفزيونية ،حيث
قدما ســويا الجزء األول من مسلسل «سرايا
عابديــن» عام  ،2014وشــارك في بطولته
كل من غادة عادل ،ونيللى كريم ،وعدد كبير
من الفنانين.
وتجتمع يســرى وغــادة عادل ومى كســاب
فــي الدرامــا للمــرة الثانية بتوقيــع المخرج
عمــرو عرفــة ،بعدما قدم الرباعى مسلســل
«ســرايا عابديــن» ،الــذى تــم عرضه عام
 2014وشــارك في بطولته عــدد كبير من
النجــوم المصرييــن والعرب ،منهــم :نور،
قصــى خولــى ،نيللــى كريم ،إنجــى المقدم،
سوســن أرشيد ،صالح عبد هللا ،كارمن لبس
وآخرين.

مريام فارس تحي حفال فنيا يف تركيا شهر فيفري

 nتحتفــل النجمــة اللبنانية ميريام
فــارس ،بحفــل غنائــى تحييــه في

إســطنبول بتركيــا ،يــوم االثنيــن
الموافــق  14فيفــري المقبل ،وتقدم

خالل الحفل باقــة مميزة من أفضل
وأشهر أغنياتها لجمهورها.
وأحيت الفنانة ميريام فارس ،مؤخرا
حفال غنائيــا بحضور جماهيرى في
أبو ظبى ،وأشعلت الحفل بالعديد من
أغنياتها المحببة لدى جمهورها ،كما
قدمت أغنيــة «زهرة» والتي غنتها
للمــرة األولى على المســرح بعد أن
قدمتها مع النجم آسر ياسين وحققت
نجاحا كبيرا.
وطرحــت الفنانــة اللبنانيــة ميريام
فــارس ،مؤخــرً ا ،أغنيــة «غــدارة
يــا دنيــا» علــى موقــع الفيديوهات
«يوتيــوب» والتــي صورتها على

طريقة الفيديو كليــب ،واألغنية من
كلمــات روال فارس ،ألحان وميكس
وليــد المســيح ،وتوزيــع إدريــس
روشيش.
وشــاركت ميريــام فــارس مؤخرا،
متابعيهــا ألول مــرة بفيديــو لوجــه
ابنهــا الثانــى ديــف ،عبــر خاصية
ســتورى بحســابها الرســمي بموقع
«انستجرام» ،وظهر ديف في مقطع
الفيديــو وهــو يمســك الـ»ببرونة»
ليتناول رضعته بنفســه ،وذلك على
عكــس مــا حرصت ميريــام فارس
عليــه دائما فــى إخفاء وجــه أبنائها
بالصور والفيديوهات.
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أمل عرفة تعرب عن خيبة أملها بعد
رحيل والدها

 nعبّــرت الفنانة الســورية أمل
عرفــة عــن خيبة أملهــا وخذالنها
من الكثير من األشخاص بعد رحيل
والدها الموســيقار ســهيل عرفة،
الفتــة إلى أن أحداً لم يســاندها في
أزماتها.
وخــال اســتضافتها فــي برنامــج
“ ”40الــذي تق ّدمــه اإلعالميــة
اللبنانيــة جيســيكا عــازار علــى
شاشــة “إم تي فــي” اللبنانية ،قالت
أمــل عرفــة“ :طالقــي مــن الفنان
عبد المنعم عمايــري زاد من أزمة
فقدان والدي ،يعني حتى الســند يلي
كان ممكن ارخي عليه ويســاعدني
راح”.
وأضافــت أن رحيــل والدها تزامن
مع فشــل تجربتها اإلنتاجية األولى
في مسلسل “سايكو” ،وهو ما تسبب
فــي تراكم الديون عليها ،وأضافت:
“بقيت كريشة في مهب الريح طوال

عــام كامل مــن دون أن يســاعدني
أحد”.
وروت عرفة للمرة األولى لحظات
ً
قائلة:
مؤثرة ســبقت وفاة والدتهــا،
“عندما ســمعت بخبــر تدهور حالة
والدتي الصحية أثنــاء تواجدها في
المستشــفى ،ذهبت إلى هناك برفقة
الفنان عبد المنعــم عمايري وكانت
تتواجــد في الغرفة معهــا طفلة في
غيبوبــة ،فطلب منــي األخير عدم
الصــراخ من أجل الطفلــة وأهلها،
وهو ما قمت به بالفعل وطلبت منه
أن يضــع يــدي والدتــي على كتفي
كأنني أغمرها آخر غمرة”.
وخــال اللقــاء ،نفــت أمــل عرفة
تعرّ ضهــا للخيانــة مــن زوجهــا
السابق ،وأكدت أن انفصالهما يعود
ألســباب أخرى ،وأن التحدث عنها
من الخطــوط الحمراء فــي حياتها
التي ال تسمح ألحد بأن يتجاوزها.

عبد المجيد عبد اهلل عن جمهور
الرياض :مجتمع ذواق

سعاد حسني يف ذكراها ال 79تزني غوغل

 nاحتفل محرك البحث «غوغل»،
بذكــرى ميــاد الفنانــة المصريــة
الراحلة ســعاد حسني الـ  ،79والذي
يصــادف اليوم األربعــاء  26يناير،
ووضع صورة لهــا بمقدمة المتصفح
فــي نســخته العربيــة ،واشــار عبر
منصاته بمواقع التواصل االجتماعي
إلــى إنه ســيواصل على مــدار اليوم
ســرد تفاصيل حيــاة الفنانة المصرية
التي حملت لقب السندريال.
غوغل دون عبر حسابه بموقع تويتر:
كانــت صغيــرة علــى الحــب ولكن

ســتظل كبيرة في قلوبنا دائمًا! نحتفل
اليوم بذكرى ميالد ســندريال الشاشة
العربيــة الفنانــة ســعاد حســني عبر
تغيير شعار محرك بحث .Google
أضاف :شاهدوا الشعار على صفحتنا
الرئيسية وشاهدوا ستوريز اليوم على
حســابنا على إنستغرام لتتعرفوا على
حياتها وإنجازاتها.
ســعاد ولــدت يــوم  26ينايــر عــام
 ،1943بحى بوالق بالقاهرة.
أبوها الخطاط الســورى محمد حسنى
البابا ،قدم من ســوريا إلى مصر وقام

بزخرفــة كســوة الكعبــة حينمــا كان
يعمل فــى القصر الملكى الســعودى
ويعتبر من أشهر خطاطى يافا وكبار
الخطاطيــن العرب واســتدعاه الملك
الفاروق ليتولى إدارة مدرسة تحسين
الخطوط الملكية وكان مقرها مدرسة
خليل آغا الثانوية فى العباسية.
جدها المطرب الســورى حسنى البابا
وشــقيقه الممثل الكوميدى أنور البابا
الــذى اشــتهر بــأداء دور (أم كامل)
الذى جســد شــخصية المرأة الشامية
أفضل من المرأة ذاتها.
كان ترتيــب الفنانــة ســعاد حســني
العاشــر بين أخواتهــا ،وعند انفصال
الوالدين انتقلت للعيش مع والدتها مع
زوجها الثاني وهي في الخامســة من
عمرها ،وقد تلقت تعليمها في المنزل.
اكتشــفها الشــاعر عبــد الرحمــن
الخمسيني ليقدمها بعد ذلك المخرجين
فــي أول أدوار بطولتهــا الفنيــة فيلم
«حسن ونعيمة» مع المطرب الراحل
محرم فؤادوهي ال تزال في السادســة
عشر من عمرها.

قدمــت ســعاد حســني  91فيلما على
مدار مسيرتها السينمائية ،وتم اختيار
 8أفالم منهــم ضمن قائمة أهم 100
فيلم مصرى عبر التاريخ ،من أشــهر
أفــام الســندريال ،خلــى بالــك مــن
زوزو ،صغيرة على الحب ،الكرنك،
الزوجة الثانيــة ،العريس يصل غدا،
الســت الناظــرة ،المشــبوه ،للرجال
فقــط ،حب فــى الزنزانــة ،االختيار،
علــى من نطلق الرصاص ،الســفيرة
العزيزة ،غريب فــى بيتي ،عصفور
فى الشــرق ،و كان آخر أفالمها فيلم
«الراعــي والنســاء» والذي عرض
عام  ،1991وشاركها بطولته يسرا،
وأحمد زكي.
آخــر أعمالهــا عمل إذاعى شــعرى
صوتــى باســم «عجبــى» مــن
رباعيــات صــاح جاهيــن ســجلته
لصالــح إذاعة بــى بى ســى العربية
فــى لنــدن ،باإلضافــة إلــى تقديمها
قصيــدة «المكنجي» لصالح جاهين،
إبّان انتفاضة األقصى دعمًا للشــعب
الفلسطينى.

 nيحيــي الفنــان الســعودي عبد
المجيــد عبــد هللا حفلــه األول بعد
غياب لسنوات ،وذلك عبر فعاليات
موسم الرياض في ليلة عبد المجيد،
علــى مســرح محمــد عبــده فــي
بوليفــارد رياض ســيتي ،وقد غرد
عبر حســابه الرســمي على تويتر
بفيديــو مــن الطائرة يمتــدح خالله
أهل الرياض أثناء توجهه إليها.
وقد قــال :الريــاض أكثــر مجتمع
يســتمع ويحــب الفــن ويتذوقــه،
والفنان خاللــه يتجه للعالمية ،وهو
بوابة للفن.
ً
كامــا أردف:
وعبــر لقــاء روتانا
الريــاض عاصمــة الحــب ،وفكرة
العودة إلى المسرح كانت موجودة،
ولكــن عطلنــي عنهــا الظــرف
الصحي؛ إذ إن له عالقة بالتوازن،
مما ســيجعلني ال أســتطيع التركيز
لفترة طويلة.
وبيّــن أنه ّ
أخر اإلعالن عن ســبب
ً
عدم وجوده المســرحي أمال في أن

ينتهي المرض سريعاً ،موضحاً أنه
ضد كثرة الحفالت ،ويرى أن قلتها
له قيمة.
يُذكر أن الحفلــة جاءت بعد مفاجأة
الجمهــور فــي حفل رأس الســنة،
الــذي أقيــم فــي موســم الريــاض
 31ديســمبر ،بمشــاركة  13فناناً
آخــر ،ونظــراً لشــوق الجمهــور
إليها فســتكون هــذه الحفلــة ليلتين
متتاليتيــن؛ لتلبيــة طلــب الجمهور
الضخم للفنان ،وســيكونان الجمعة
الموافــق  28يناير ،والســبت 29
ينايــر ،وقد ُطرحــت التذاكر اليوم
برابط ســجل  26ألف شخص في
قائمة االنتظار.
وستقام الحفلتان بتطبيق اإلجراءات
االحترازية لتفادي انتشــار فيروس
كورونــا ،مــع االلتــزام بالتباعــد
وارتــداء الكمامة طيلة فترة الحفل،
وكذلك قياس درجة الحرارة ،وعدم
دخــول من تظهــر عليه األعراض
أو غير مكتملي التحصين.
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منوعات

الطبعة األولى لـ «يوم المالية القسنطينية» في ماي المقبل

 nأطلق المتحف الوطني العمومي
للفنــون والتعابير الثقافية التقليدية
قصر أحمــد باي بقســنطينة دعوة
للحرفييــن والخياطين والمصوّ رين
الفوتوغرافييــن للمشــاركة فــي
الطبعــة األولــى من «يــوم المالية
القســنطينية» المزمــع تنظيمه في
الســابع مــن مــاي المقبل ،حســب
مــا علم اليــوم الثالثاء مــن مديرة
المتحف مريم قبايلية.
وفــي تصريــح ل/وأج أوضحــت
الســيدة قبايليــة بــأن «يــوم المالية
القســنطينية» يهــدف إلى «تســليط
الضوء على هذا اللباس الذي يتميز
بأبعاد اجتماعية وتاريخية ويعد من

رمــوز مقاومة االســتعمار ،عالوة
إلى إعادة اكتشــاف جزء من تراثنا
غيــر المــادي ولذلــك تمــت دعوة
الحرفييــن والفنانين للمســاهمة في
تقديم المالءة من جميع الجوانب».
وقد تــم تحديــد الفترة الممتــدة بين
 23جانفــي الجــاري و 20مارس
المقبــل لتســليم األعمال المتنافســة
حول «أحســن مالية» تتم خياطتها
و «أفضل صورة للمالية» ،حسب
مــا أوضحتــه ذات المســؤولة التي
ذكــرت بــأن الحرفييــن والخياطين
والجمعيــات الناشــطة فــي مجالي
الثقافــة والتــراث والمصوّريــن
مدعــوون جميعــا للمشــاركة فــي

الطبعــة األولــى من «يــوم المالية
القسنطينية».
وحسب مريم قبايلية فإن هذا الحدث
يهدف إلــى «إثارة فضــول الجميع
حول المالءة من أجل إعادة اكتشاف
تقنيات خياطتها وخصوصية قماشها
وأنواعها وإكسســواراتها وذلك من
خــال تشــجيع الشــباب علــى تعلم
كيفية خياطتها وعرضها في السوق
وتخليدها من خالل صور ومشــاهد
من الحياة».
وســيقترح مــن جهته متحــف أحمد
باي بقســنطينة فيلما وثائقيا ستعطى
مــن خاللــه الكلمــة للمختصيــن
والمؤرخيــن واألخصائيين في علم

االجتماع والحرفيين والفنانين وكذا
للنســاء للحديث عــن تاريخ المالءة
والفرق بين تلك الخاصة بقســنطينة
وقالمــة وعنابــة وســوق أهــراس،
حســب ما أفــادت به مديــرة قصر
أحمد باي ،مشــيرة إلى أن الجوائز
ســتمنح ألفضــل مــاءة وأحســن
صورة.
وســيتم في إطار هذه التظاهرة التي
ستحمل شعار « قســنطينة ،المالية
تراث وحكاية» اقتراح ورشة حول
فــن ارتــداء المــاءة ،التي أضحت
اليــوم نــادرة جــدا ،عبر شــوارع
وأزقة قســنطينة ،حســب مســؤولة
المتحــف التي أضافت أنه ســيتخلل
هذه التظاهرة تنظيــم عرض أزياء
لشــابات يرتدين المالءة انطالقا من
المتحف إلى غاية ســاحة أحمد باي
بوسط المدينة.
جديــر بالذكر أن اللجوء إلى ارتداء
المالءة من طرف النســاء بالشــرق
الجزائري ،السيما قسنطينة ،مرتبط
بعديد الروايات واألساطير.
ومن بين هذه القصص أنه تم ارتداء
المالءة حزنا على الوفاة المأســاوية
لصالــح بــاي المعــروف بـــ «باي
البايات» والذي حكم قســنطينة لمدة
 21سنة.
وحســب بعــض الروايــات يرتبــط
ارتداء المالءة باحتالل بايلك الشرق
من طرف جيش االحتالل الفرنسي
وهزيمة الحاج أحمد باي آخر بايات
قسنطينة في .1837
مريم .ب

العثور عىل تماثيل ذهبية وفضية يف متحف جيش الطني الصيني

 nعثــر العاملــون في متحف جيش
الطيــن الصينــي علــى تماثيــل ذهبية
جديــدة وأخرى فضية وأشــياء أخرى

في الحفرة رقم واحد المكونة من ثالث
حجــرات (هــي الحفــرة األكبــر وتبلغ
مســاحتها  14260مترا مربعا) ،كما

عثروا خــال عمليات الحفر على بقايا
خيــول وعرباتً ،
وفقا لما ذكرت وكالة
شينخوا الصينية.
يوضــح موقــع «ســبوتنيك» نقال عن
الخبــراء أن هــذه القطــع تشــير إلــى
المكانــة العالية لصاحــب القبر .وتمكن
علمــاء اآلثــار مــن تنظيــف التماثيــل
الذهبيــة والفضيــة للخيــول لتســتعيد
شــكلها األصلي ،وكذلــك تماثيل ذهبية
للراقصيــن وحامــل ثالثــي القوائم من
اليشم وكلب مصنوع من الفضة.
ويذكر أن العلماء اكتشــفوا هذا الجيش
الطينــي عــام  1974المدفــون مــع
اإلمبراطور تشــين شــي هوانغ (259
قبــل الميالد  210 -قبل الميالد) ،الذي
وحد الصين وهو مؤسس أسرة تشين.
يقــع جيــش الطين فى مدينــة زيان (أو
شــيان) شــمال غرب الصين ،ففي عام
 246قبــل الميــاد ،أمــر إمبراطــور

الصيــن األول كين شــين هوانــج ببناء
هذا الجيش ليتم دفنه معه عندما يموت،
وأمر حينهــا «كين» بــأال يكون هناك
جنديــان مُتشــابهان فــى هــذا الجيــش
بأكمله ،وهذا ما تم بالفعل ببراعة مثيرة
للدهشة.
وشــارك مــا يقــارب 700,000
شــخص لبنــاء آالف التماثــل الطينيــة
غيــر المتشــابهة بمالمح دقيقــة لدرجة
مدهشــة ،ووضعهــا فــي أفــران تصل
درجــة حرارتها أللف درجة مئوية ،ثم
تركهــا لتبرد وتلوينهــا وتزيينها! وكان
الهدف منه هو مساعدة اإلمبراطور فى
بنــاء إمبراطورية فى اآلخرة كما يعتقد
البعض ،أو لحمايته فى األخرة.
تم اكتشاف المقبرة عن طريق المصادفة
عــام  1974م مــن قبــل المزارعيــن
المحلييــن عندما كانوا يحفرون بئر ماء
بالقرب من شيان بمقاطعة شنشي.

أمريكية يف مواجهة  100قرد إفريقي!
 nتم وصف دواء المرأة من والية
بنســلفانيا األمريكية ،بســبب مخاوف
صحيــة ،بعــد أن واجهــت العديد من
قــرود المختبر التي نجــت من حادث
تحطم شاحنة.
وقفــزت ميشــيل فالــون من ســيارتها
للمســاعدة عندمــا شــاهدت شــاحنة
صغيــرة ،كانــت تقــل  100قــرد من
فصيلة «المكاك» ،اصطدمت بشاحنة
أخرى على طريق ســريع تابع للدولة
خارج دانفيل .
وقالــت فالون لمحطة التلفــزة المحلية
«« :»WBREاعتقــدت أننــي كنت
أفعــل الشــيء الصحيــح مــن خــال
المساعدة» .لكن عندما بدأت تنظر إلى
عشــرات الصناديق التي ســقطت من
الشاحنة ،واجهت أحد القرود الهائجة.
على إثر ذلك ،شــعرت فالــون بالقلق
عندمــا حــذر المســؤولون المواطنين

من االقتراب من  4قرود هربت أثناء
الحــادث ،ألنها قــد تنقــل األمراض.
واتصلــت فالــون بموظفــي مراكــز
الســيطرة علــى األمــراض والوقاية
منهــا ،الذيــن طلبــوا منهــا اتخــاذ
احتياطات فورية.
وقالــت« :كنــت قريبــة مــن القرود،
ولمســت الصناديــق ،ومشــيت عبــر
برازها ،كنت قريبة جدا .لذلك اتصلت
لالستفسار ،هل أنا بأمان؟».
اختارت فالون الذهاب إلى المستشــفى
ألنهــا أصيبت بجرح في يدها ،وبدأت
تظهر عليها أعــراض العين الوردية،
كانــت تخشــى أن تكــون مرتبطــة
بالقرود.
تم إعطاؤها جرعة أولية من لقاح داء
الكلــب ،وطلبــوا منها تنــاول األدوية
المضادة للفيروسات خالل األسبوعين
المقبلين.

الثلوج تغطي سطح بحرية أبانت الرتكية

 nتجمــد ســطح بحيــرة أبانــت الشــهيرة بوالية بولو شــمال غربي
تركيــا ،نتيجة تدني درجات الحرارة وســقوط كميــات كبيرة من الثلوج
على المنطقة.
المنطقة تشهد تساقطا متواصال للثلوج منذ  10أيام ،إذ تجاوزت سماكته
مترا.
وعقب انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر ،تجمّد سطح بحيرة
“أبانت”.
وعلــى إثر ذلك ،حذرت ســلطات المحمية التي توجــد بداخلها البحيرة،
الــزوار مــن االقتراب كثيــرا من البحيرة أو المشــي فوق طبقــة الجليد
المتشكلة على سطحها.
وتحظــى بولــو باهتمــام كثير من الســياح ،بفضــل غاباتها ومســاحاتها
الخضــراء ،وبحيراتهــا التــي يصل عددهــا نحو مئتيــن ،فضال عن أن
الغابات تشكل  65بالمئة من مساحتها.
وتصدرت محمية “أبانت” قائمة الوجهات السياحية األكثر زيارة في بولو
خالل  ،2021حيث استقبلت  594ألفا و 764شخصا.

الذكاء الصنايع يساعد يف عالج ضعف
السمع والصمم

 nتشــير اإلحصائيات إلى أن واحداً من كل  5أشخاص ،مصابين
بضعف السمع أو الصمم ،يشكو من عيوب خلقية في األذن الداخلية،
ويمكن أن يســتعيد حاسة الســمع مجدداً في حالة الخضوع لجراحة
معروفة باسم (زراعة قوقعة األذن) ،وفق وكالة األنباء األلمانية.
ومــن أجل تحديد ما إذا كان المريــض بحاجة لمثل هذه الجراحة ،ال
بد أن يخضع للفحص باألشــعة المقطعية لألذن الداخلية من ثم تحليل
نتائج هذه األشعة ،غير أن التوصل لهذه النتائج ليس بالمهمة السهلة،
ويمكن أن يؤدي إلى تأجيل الجراحة أو استبعادها بالكامل.
ويــدرس فريق من الباحثين مــن الجامعة التقنية في الدنمارك إمكانية
اســتخدام الــذكاء الصناعي لتحليل صور األشــعة المقطعية من أجل
مساعدة األطباء على اتخاذ القرار الصائب بشأن ما إذا كانت حاالت
المرضى تتطلب إجراء زراعة لقوقعة األذن الستعادة السمع.
ونقــل الموقــع اإللكتروني «ميديــكال إكســبريس» المتخصص في
األبحاث الطبية عن الباحثة بوال لوبيز دييز ،قولها ،إن «النتائج التي
تحققهــا زراعات قوقعة األذن للمرضى تبحث عن التشــجيع الكبير،
وأصبــح من الممكن اآلن االســتفادة من تقنيــات الذكاء الصناعي في
هذا المجال من أجل تسريع عملية التشخيص وبدء رحلة العالج».
وأوضحت دييز أن «الغرض من الدراسة هو تطوير برنامج حوسبي،
بحيث يغذي األطباء صور األشعة المقطعية داخل البرنامج ،فيتعرف
علــى نوع التشــوه الخلقي داخل األذن الداخلية ،مــن ثم تحديد ما إذا
كانت هذه الحالة ستســتعيد السمع في حالة إخضاعها لجراحة زراعة
قوقعة األذن».

الخميس  27جانفي  2022م
الموافق لـ  24جمادى الثانية  1443هـ
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب االستاذ  :طيري صالح محضر قضائي
لدى اختصاص  -مجلس قضاء برج بوعريريج
 05شارع –ف -حي  5جويلية برج بوعريريج
 الهاتف 0551.24.89.82/ 035.76.45.10إعالن عــن بـــيــع عـــقــار بأعلى عرض

الجمهوريــــة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
مكتب األستاذ  :طيري صالح محضر قضائي
لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
 05شارع  vحي  05جويلية برج بوعريريج
الهاتف 0551.24.89.82/ 035.76.45.10 :
إعالن عن بيــــع عقار بالمزاد العلني بأعلى عرض

بطلب بالمتابعة و السعي من السيد(ة)  :رزيق مبارك بن لخضر  ،الساكن بـ  :مشتة
فطيمة بلدية الحمادية والية برج بوعريريج  - .ضد  :رزيق المسعود بن لخضر و من
معه  ،الساكنون بـ  :مشتة فطيمة بلدية الحمادية والية برج بوعريريج  - .بناء على الحكم
الصادر عن محكمة برج بوعريريج  ،القسم العقاري بتاريخ  19/11/2018 :جدول رقم :
 03766/18فهرس رقم  05079/18و الممهور بالصيغة التنفيذية الصادرة عن محكمة
برج بوعريريج المسلمة بتاريخ  01/07/2019 :تحت رقم . 1603/2019
 بناء على محضر إيداع قائمة شروط البيع بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج المؤرخ في 22/10/2019:تحت إيداع رقم . 127/19
 بناء على أن جلسة االعتراضات حددت بيوم . 25/11/2019 : بناء على أمر تحديد جلسة البيع بالمزاد العلني الصادر بتاريخ  02/12/2019 :تحترقم . 3036/19 :
– حيث انه تم تأجيل جلسة البيع ليوم 15/02/2022 :
يعلن األستاذ طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
الكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعاله عن بيع بالمزاد العلني ألعلى عرض و أخر مزايد للعقار
التالي  : :قطعة أرضية طبيعتها القانونية ملكية خاصة مساحتها  10آر تنتمي للقسم 02
مجموعة ملكية  193ببلدية الحمادية تقع بالمكان المسمى مشتة فطيمة داخل المحيط العمراني
حسب مصالح بلدية الحمادية  ،و هي عبارة عن ارض شاغرة شكلها شبه منحرف كما يوجد
عليها ثالثة أشجار زيتون و أشجار الصرو  ،و أن الطريق غير المعبد و هو موجود عليها
حسب المخطط المسحي المستخرج و المطابق الرض الواقع  .حدودها  :شماال القطعة رقم
 136 :و ، 194جنوبا القطعة رقم ‘ 192 :شرقا القطعة رقم  ، 191:غربا القطعة رقم :
 189العقار محل البيع بالمزاد العلني يتوفر على متطلبات الحياة من كهرباء و غاز و مياه
بث شرب و شبكة طرقات (غير معبدة)
 2022_02_15الساعة العاشرة صباحا (  )10:00بقاعة
 يكون البيع يوم :الجلسات رقم  02بمقر محكمة برج بوعريريج  - .فعلى الجمهور الراغب في المزايدة و
لمعلومات أكثر يرجى االطالع على قائمة شروط البيع بأمانه ضبط المحكمة أو االتصال
بمكتب المحضر القضائي الكائن مكتبه أعاله
المحضر القضائي

المواد  750 .749 .748من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
نحن األستاذ  /طيـري صالـح محضـر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج الكائن
مكتبه بالعنوان المذكور أعاله والموقع أدناه  .بطلب بالمتابعة و السعي من السيد(ة)  :خالفي بوزيد
بن العيد و من معه  ،الساكـن بـ  :بقرية الدهيسة برج بوعريريج .ضـد  :غول زوينة  ،خالفي عامر
 ،خالفي ربيعة  ،خالفي ميلود  ،خالفي عبد القادر  ،خالفي عيسى  ،خالفي ربيحة الساكـنون بـ :
مزرعة الدهيسة برج بوعريريج .
بناء على الحكم الصادر عن محكمة برج بوعريريج  ،القسم العقاري  ،بتاريخ 25/02/2019 :
فهرس رقم  ،01042/19جدول رقم ، 00249/19 :المؤيد و المصحح بالقرار الصادر عن مجلس
قضاء برج بوعريريج في 27/06/2019 :فهرس رقم 01331/19 :قضية رقم، 00791/19 :
الممهور بالصيغة التنفيذية.
ـ بناء على محضر إيداع قائمة شروط البيع بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج المؤرخ في :
 21/07/2019تحت ايداع رقم  . 96/19:ـ بناء على أمر تحديد جلسة البيع بالمزاد العلني
الصادربتاريخ  29/08/2019 :تحت رقم  2153/19 :والمعدل باألمر الصادر بتاريخ :
 05/09/2019تحت رقم .2200/19 :
حيث انه تم تأجيل جلسة البيع ليوم 22/02/2022 :
يعلن األستاذ طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج الكائن مكتبه
بالعنوان المذكور أعاله عن بيع بالمزاد العلني وآخر مزايد للعقار التالي  :قطعة ارض فالحية تنتمي
إلى القسم  16مجموعة ملكية  ، 44طبيعة استغاللها زراعات كبرى ( حبوب) و هي ذات تربة
خصبة وجيدة  ،أرضيتها مستوية  ،يحدها من الشمال القطعة التي تنتمي إلى القسم  16مجموعة ملكية
 45و يحدها من الجنوب طريق فالحي و يحدها من الشرق حق ارتفاق خط السكة الحديدية الرابط
بين برج بوعريريج و المسيلة و يحدها من الغرب القطعة التي تنتمي إلى القسم  16مجموعة ملكية
 ، 45مساحتها  01هكتار  09آر  38سآر تقع بالمكان المسمى الدهيسة بلدية ووالية برج بوعريريج.
يكون البيع يوم  22/02/2022 :على الساعــة العاشرة صباحا ( )10:00بقاعة الجلسات رقم
02بمقر محكمة برج بوعريريج
فعلى الجمهور الراغب في المزايدة و لمعلومات أكثر يرجى االطالع على قائمة شروط البيع بأمانة
ضبط المحكمة أو االتصال بمكتب األستــــــــــاذ طيري صالح محضر قضائي بدائرة اختصاص
مجلس قضاء برج بوعريريج الكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعاله .
المحضـــر القضــائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ  :طيري صالح محضر قضائي
لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
 05شارع –ف -حي  5جويلية برج بوعريريج
الهاتف 0772.41.80.42/ 035.76.45.10
إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني باعلى عرض

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ  :طيري الصالح محضر قضائي لدى اختصاص
مجلس قضاء برج بوعريريج 05شارع ف حي  05جويلية
برج بوعريريج الهاتتف 035.76.45.10/0772.41.80.42
إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني بأعلى عرض

بطلب بالمتابعة و السعي من السيد(ة)  :بلعربي سالم بن لخضر الساكن بـ  :قرية أوالد سيدي
عمر بلدية سيدي مبارك ضد  :زواوي زكية أرملة بلعربي لخضر  ،بلعربي حسينة بنت
لخضر  ،الساكن بـ  :بلدية سيدي أمبارك برج بوعريريج .بناء على السند التنفيذي المتمثل في
الحكم الصادر عن محكمة رأس الوادي  ،القسم العقاري بتاريخ  27/01/2018:فهرس رقم
 ،00302/18 :جدول رقم  18 001466/20 :الممهور بالصيغة التنفيذية المسلمة بتاريخ
 03/06/2021 :تحت رقم  . 906/21 :بناء على محضر إيداع قائمة شروط البيع بأمانة
محكمة رأس الوادي المؤرخ في  ، 15/06/2021 :تحت رقم / 54 :م.ا .ق .ش.ب 2021/
بناء على أمر تحديد جلسة البيع بالمزاد العلني الصادر بتاريخ  23/08/2021 :تحت رقم :
 - 1517/2021بناء على انه تم تحديد جلسة البيع ليوم  23/02/2022 :باعلى عرض .
يعلن األستاذ طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج الكائن
مكتبه بالعنوان المذكور أعاله عن بيع بالمزاد العلني ألعلى عرض و أخر مزايد للعقار التالي
قطعة ارض فالحية  ،مجموعة ملكية رقم  250قسم  04مساحتها اإلجمالية تقدر بحوالي
 74آر و  71سنتآر أي  7471م ، 2تقع بالمكان المسمى بولحاف ببلدية سيدي أمبارك
مسيجة بسياج حديدي وهي تقع بوسط قرية بولحاف محاذية للطريق المعبد من الجهة الجنوبية
بها بنايتين األولى على طابق أول و معدة كمسكن عائلي و طابقها األرضي عبارة عن مرآب
كبير مستغل لتربية األبقار و للتخزين  ،يوجد بالقرب منها بئر ارتوازي و أن البناية تحتوي
على جميع الشبكات من كهرباء و غاز و ماء شروب و صرف صحي  .أما البناية الثانية و
هي مبنية على طابق أول طابقها األرضي عبارة عن مرآب كبير مستغل للتخزين الفالحي و
كذا لبعض قطع غيار العتاد الفالحي  ،باقي القطعة األرضية مغروسة باألشجار المثمرة كما
يتوسطها بئر تقليدي غير مستغل  .العقار يحده من الشمال طريق عمومي معبد والقطع رقم
 252و  301 .251و من الجنوب القطع رقم  269 .248 .276من الشرق القطعة رقم
 238من الغرب القطعة رقم . . 265
يكون البيع يوم  23/02/2022 :باعلى عرض على الساعة الحادية عشر صباحا (11:00
) بقاعة الجلسات بمقر محكمة رأس الوادي
فعلى الجمهور الراغب في المزايدة و لمعلومات أكثر يرجى االطالع على قائمة شروط البيع
بأمانة ضبط المحكمة أو االتصال بمكتب المحضر القضائي الكائن مكتبه بالعنوان المذكور
أعاله
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب األستاذ  /عمارجية عمر
محضر قضائي لدى دائرة اختصاص مجلس قضائي برج بوعريريج
حي  150عمارة -ب -رقم  03برج بوعريريج
رقم الهاتف (ت) و الفاكس / 035.73.71.27 :
الهاتف النقال07.72.72.70.50 :
إعالن عن بيع حقوق عقارية بالمزاد العلني

بطلب بالمتابعة و السعي من السيدان(ة)  :بودرواز رمضان بن نور الدين الساكن ب  :حي  17أكتوبر
شارع –أو -رقم  14برج بوعريريج و عمار بوجالل الهادي بن أحمد ،الساكن حي  17آكتوبر شارع
– ب  -رقم  30برج بوعريريـج
 1بناء على  /عقد رهن اتفاقي محرر لدى مكتب األستاذ مسعودي مسعود الموثق ببلدية اليشير واليةبرج بوعريريـج بتاريخ  23/02/2020 :رقم  2020/205الممهور بالصيغة التنفيذية  .وجدول قيد
رهن المشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ  02/03/2020إيداع  65رقم  14مجلد  22رقم . 25
 2بناء على أمر بالحجز على عقار مرهون صادر عن رئيس محكمة برج بوعريريج بتاريخ : 22/07/2020تحت رقم الترتيب . 1287/20 :و المبلغ للمحجوز عليه بتاريخ 26/07/2020 :
و أحيل إلجراءات التعليق طبقا لنص المادة  142من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية و المشهر
بالمحافظة العقارية بتاريخ  26/07/2020 :تحت إبداع رقم  65/974حجم  723رقم  ، 01اآلمر
ب  :بمباشرة إجراءات الحجز العقاري على العقار المرهون المعين أدناه الستيفاء مبلغ الدين المقدر ب
 55.000.000.00 :دج
بناء على محضر إيداع قائمة شروط البيع بأمانة ضبط محكمة برج بوعريريج ،بتاريخ 27/09/2020 :
تحت رقم إيداع . 83/20 :
بناء على أمر تحديد جلسة البيع بالمزاد العلني الصادر بتاريخ 04/10/2020 :تحت رقم . 2309/20 :
حيث أنه تم تأجيل جلسة البيع ليوم  2022_02_01 :بأعلى عرض
يعلن األستاذ طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج الكائن مكتبه
بالعنوان المذكور أعاله عن بيع بالمزاد العلني مع إنقاص العشر للعقار التالي :
بناية سكنية ذات واجهتين مشيدة على طابق ارضي زائد ثالثة طوابق علوية ( ط  ) 3 +على أرضية
مساحتها اإلجمالية تقدر ب  229.90متر مربع الطابق األرضي به مرائب و الطوابق الثالثة العلوية
سكنية و سطح نافذ تنتمي إلى القسم  118مجموعة رقم  03لها .حدوده  :شماال  :شارع جنوبا  :بناية
خاصة  ،شرقا  :شارع  ،غربا  :بناية خاصة .
تقع البناية السكنية بتجزئة بتجزئة طيب خيرة شارع شلبابي بلدية برج بوعريريج  ،العقار داخل المحيط
العمراني لمدينة برج بوعريريج  ،تتوفر على جميع متطلبات الحياة من كهرباء و غاز و مياه شرب
و شبكة طرق و صرف صحي و هي قريبة من المرافق العمومية ( الوالية  ،دائرة  ،البريد  ،قطاع
الصحي  ،الشرطة  ،ثانوية  ،متوسطة  ،ابتدائية )..نظرا لموقعها الكائن بوسط المدينة بالتقرب من
ابتدائية سنوسي الشريف ،
يكون البيع يوم  01/02/2022 :على الساعة العاشرة صباحا ( ) 10:00بقاعة الجلسات رقم 02
بمقر محكمة برج بوعرير يج .
فعلى الجمهور الراغب في المزايدة و المعلومات أكثر يرجى االطالع على قائمة شروط البيع بأمانة ضبط
المحكمة أو االتصال بمكتب المحضر الفضائي الكائن مكتبه بالعنوان المذكور وعاله .
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء بسكرة
محكمة بسكرة
القسم شؤون األسرة
24جانفي 2022
حكم بالحجر

حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا في أول درجة حضوريا:
في الشكل  :قبول الدعوىفي الموضوع  :الحكم بالحجر على المدعي عليها نجار سلمى المولودة  27/08/2002ببسكرةابنته يوسف وأمها بداي سناء وتعيين والدها نجار يوسف مقدما عليها لرعايتها والقيام بشؤونها
المالية و اإلدارية.
مع األمر بالتأشير بهذا احكم على هامش عقد ميالد المدعي عليها في سجالت الحالة المدنية لبلديةبسكرة ونشره في جريدة يومية لإلعالم .
تحميل المدعي بالمصاريف القضائيةبدا صدر الحكم وأفصح به جهارا بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعاله ولصحة أصل الحكمأمضي من طرف الرئيس وأمين الضبط
أمين الضبط
الرئيس (ة)

بطلب من  :ثابتي احمد  ،سليماني سمير  ،بن فضيلة عبد العزيز  ،قدوج ميلود الساكنين
قرية الدهيسة برج بوعريريج
ضد _01 :رباح احمد بن لخضر  _02،رباح عبد الله بن لخضر  _03 ،سعد الدين
لويزة بنت الصغير  _ 04،رباح عبلة بنت الصالح  05- ،رباح مريم بنت الصالح 06،
_ رباح صبرينة بنت الصالح  _ 07،رباح حنان بنت الصالح  – 08 ،رباح صارة بنت
الصالح  _ 09رباح كمال بن الصالح  _ 10،رباح لحسن بن لخضر الساكنين  :قرية
الدهيسة برج بوعريريج .و ذلك جراء قرار صادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج
بتاريخ 31/03/2019 :الغرفة العقارية تحت رقم الفهرس 19/00613 :رقم القضية
 18/02120 :و الممهور بالصيغة التنفيذية المؤرخة في 21/05/2019 :بناء على
أمر تحديد جلسة البيع بالمزاد العلني الصادر عن رئيس محكمة برج بوعريريج بتاريخ:
 22/12/2021رقم . 21/4177 :
سوف يجرى بمحكمة برج بوعريريج بيع بالمزاد العلني لحقوق عقارية مشاعة قطعة ارض
بالمكان المسمى الدهيسة جنوب بلدية برج بوعريريج  ،تنتمي إلى القسم  16مجموعة ملكية
 26مساحتها  02هكتار  17ار  50سنتيار تتقيد في  18/07/2012 :إيداع حجم  46تربيعة
 143محافظتهاالعقارية برج بوعريريج .
بحسب تقرير الخبرة فهي  :قطعة أرض بالمكان المسمى الدهيسة جنوب بلدية برج بوعريريج
تنتمي للقسم  16مجموعة ملكية  26مساحتها  2هكتار  17ار  50سنتيار
حدد السعر االفتتاحي لبيع العقار بثمن قدره 119.094.750.00(( :دج ))  (.مائة و تسعة
عشر مليون و أربعة و تسعون ألف و سبعمائة و خمسون دينار جزائري )
يكون البيع يوم  01/03/2022 :على الساعة  10:00صباحا بقاعة الجلسات رقم 02
بمقر محكمة برج بوعريريج.
و لمعلومات أكثر و لالطالع على قائمة شروط البيع اتصلوا بمكتب األستاذ عمارجية عمر
المحضر القضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج.
المحضر القضائي

حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون االسرة علنيا غيابيا و في اول
درجة
 في الشكل  :قبول الدعوى في الموضوع  :الحجز على المدعى عليها خريفي أماني المولودة بتاريخ 14- 10-2002ببرج بوعريريج  ,ألبيها عيسى ,وأمها خريفي هجيرة ,وتعيين
والدها المدعي خريفي عيسى مقدما عليها من أجل رعايتها و القيام بشؤونها
القانونية و االدارية و المالية ,مع األمر بنشر ملخص من منطوق هذا الحكم
بسعي من المدعي في الترجيع و تحميله بالمصاريف القضائية
 بذا صدر الحكم و افصح به جهارا بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكوراعاله و لصحته امضى اصله الرئيس و أمين الضبط
امين الضبط
الرئيس(ة)

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية تبسة  -مديرية التقنين والشؤون العامة -
مصلحة الشؤون العامة
التشكيلة الجديدة لمكتب الجمعية المحلية المسماة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية تبسة – دائرة مرسط  -بلدية مرسط –
مكتب الجمعيات الرقم 17/2021
وصل تجديد جمعية بلدية

جمعية الرابطة الوالئية لنشاطات الهواء الطالق والمبادالت السياحية
تبسة بعد عقد الجمعية العامة االستثنائية ليوم 2021 /12/07
بمقتضى القانون رقم  12/06المؤرخ في  12جانفي  2012والمتعلق
بالجمعيات بمقتضى وصل تسجيل التصريح بتاسيس الجمعية المحلية
المسماة جمعية الرابطة الوالئية لنشاطات الهواء الطالق والمبادالت
السياحية تبسة رقم  24/2019المؤرخ في  07/07/2019بناءا
على محضر الجمعية العامة االستثنائية لتغيير اعضاء المؤرخ في
 12/07/2021المتضمن تغيير امين المال ومساعده بمكتب الجمعية
تم في هذا اليوم  02جانفي  2022تسليم وصل اشعار بتغيير تشكيلة
مكتب جمعية الرابطة الوالئية لنشاطات الهواء الطالق والمبادالت
السياحية تبسة لتصبح كما يلي رزايقية هشام رئيسا عبيدي عبد
الرزاق نائب اول للرئيس بدري زينب نائب ثاني للرئيس لعمش فوزية
الكاتب العام عبدو خميسة مساعد الكاتب العام قاسم صالح امين المال
جبيري محمد مساعد امين المال سعود محمد الشريف مساعد اول
سعود ايمن مساعد ثاني مالحظة  /اليحتج على الغير بهذا التعديل اال
بعد القيام االجباري بشكليات االشهار لهذا الوصل على نفقة الجمعية
في جريدة يومية اعالمية واحدة على االقل ذات توزيع وطني طبقا
الحكام المادة  18من القانون رقم  12/06المؤرخ  12جانفي 2012
المتعلق بالجمعيات.

بمقتضى القانون رقم  12/06المؤرخ  18صفر 1433الموافق
ل 2012 12/01و المتعلق بالجمعيات تم هذا اليوم تسليم وصل
التصريح بتاسيس البلدية المسماة  :الجمعية الدينية لمسجد الفرقان
مرسط  .المقر االجتماعي مسجد الفرقان مرسط رئيس الجمعية
 :السيد شتوح فيصل بن الصديق  .تاريخ ومكان االزدياد
 04/12/1978مرسط.

حكم بالحجر

www.aineldjazair .dz

عني الجزائر اون الين facebook :
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إسالميات

قرآننا شفاؤنا

مع المبشرين في الجنة

من هم العشرة المبشرين بالجنة

ّ
ّ
العرشة المبرشني يف الجنة هم الخلفاء الراشدني وغريهم من صحابة رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -الذني خصهم اهلل -تعاىل -بهذا الرشف العظيم وهم ال يزالون
ُ
ُ
النبي -صىل اهلل عليه وسلم -يف حديث واحد حني قال“ :أبو بكر يف الجنةُ ،
الجنةٌّ ،
يمشون بني الناس ،وقد جمعهم ّ
الجنة ،وطلحة يف
وعثمان يف
الجنة،
وعيل يف
وعمر يف
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ُ َُ
ُ
ُ ُ
ُ ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
زيد نب عمرو نب نفي ٍل
وقاص يف
الجنة ،وسعد نب أيب
عوف يف
الجنة ،وعبد
والزبري يف
الجنة،
ِ
ِ
ِ
ِ
الرحمن نب ٍ
الجنة ،وسعيد نب ِ
ِ
ٍ
َ ُ
الجراح يف الجنة” رواه أحمد شاكر،يف مسند أحمد،عن عبدالرحمن نب عوف.
الجنة ،وأبو عبيدة نب
يف
ِ
ِ

سعد بن ابي وقاص أشد أصحاب الرسول صلى اهلل عليه وسلم في الحق
الجزء األول

 nنســبه إســامه  ،شــجاعته وهجرتــه إلى
المدينة
هو الصحابي الجليل ســعد بــن مالك بن أهيب
بن عبد مناف بن زهرة بن كالب القرشــي  ،و
كنيته أبو اســحق  ،وهو احد العشرة المبشرين
بالجنــة  ،وأحد الســتة الذين رشــحهم عمر بن
الخطاب لتكون إمارة المسلمين فيهم.
وأمّــه حمنة بنت ســفيان بن أميّــة بنت عم أبي
ســفيان بن حرب بن أمية ،وجده أهيب بن عبد
الصالة
مناف عم السيدة آمنة أم رسول هللا عليه ّ
والسّ الم[،ابن أبي العز ،كتاب شرح الطحاوية،
صفحة  .728بتصرّ ف] وهو من أخوال النبي
صلى هللا عليه وســلم،ولد قبل بعثة النبي محمد
عليه الصالة والسالم بتسعة عشر عاماً[،محمد
حســن عبــد الغفار ،كتــاب فضائــل الصحابة،
صفحة  .1-3بتصرّ ف].
ونشــأ في قريــش ،واشــتغل في بري الســهام
وصناعــة القســي ،وهذا ما أهلــه ليكون بارعاً
في حياة الصيد والغزو وكان أحد الثمانية الذين
ســبقوا الناس لإلسالم ،وهم :أبو بكر الصديق،
وعثمان بــن عفان ،وعبــد الرحمن بن عوف،
والزبيــر بن العوام ،وطلحة بن عبيد هللا ،وقيل
إنّه كان يبلغ من العمر ســبعة عشــر عاماً عند
إســامه ،وكان ممــن أســلم على يــد أبي بكر
الصديــق رضي هللا عنه ،ومن أوائل المهاجرين مع الرســول
عليه الصالة والســام إلى المدينة ،وهو أحد العشرة المبشرين
بالجنة.
ســعد بن أبي وقاص من أشــد أصحاب الرسول صلى هللا عليه
وســلم في الحق  ،وقد آخى الرســول صلى هللا عليه وسلم بينه
وبين سعد بن معاذ سيد األوس
اسالم سعد بن ابي وقاص
أســلم ســعد رضي هللا عنه وهو ابن سبع عشــرة سنة  ،وكان
مــن اوائل الذين اعتقدوا عقيدة اإليمان ودخلوا في اإلســام ن
ولقــد دخل اإلســام عن طريــق أبي بكــر الصديق رضي هللا
عنه ،إذ كان يتمتع بخلق حســن وعشــرة طيبــة للناس  ،وكان
مألوفاً و موثوقاً

لما غضبت أم ســعد بإســامه غضبت غضباً شــديداً وحاولت
جاهــدة أن تــرده عن دينه  ،إال أنها لــم تفلح أبداً  ،روى اإلمام
مســلم رحمه هللا تعالى في صحيحه عن مصعب بن ســعد بن
أبــي وقــاص عن أبيه رضــي هللا عنه قال :حلفت أم ســعد أن
ال تكلمــه أبــداً حتى يكفر بدينه ،وال تأكل وال تشــرب ،قالت :
زعمــت ان هللا أوصــاك بوالديك  ،فأنا أمــك وأنا آمرك بهذا ،
قــال  :مكثت ثالثاً حتى غشــي عليها من الجهــد  ،فقام ابن لها
يقال له عمارة فســقاها  ،فجعلت تدعو على ســعد  ،فأنزل هللا
تعالى اآلية الخامســة عشرة من ســورة لقمان ( :وإن جاهداك
على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما
في الدنيا معروفا).
كان ســعد بن أبي َّ
وقاص -رضي هللا عنــه -قد رأى في منامه

بحــر ،وبينما كان يحــاول النَّجاة
أنَّــه يغرق في
ٍ
ــرق ،فإذ به يرى قمــرً ا ،فيحاول
بنفســه من ال َغ َ
َّ
ســعد -رضي هللا عنه -اللحاق به ،وبالفعل لحق
بــه ،وإذ به يرى َّ
بكــر الص ِّديق وعلي بن
أن أبا
ٍ
أبي طالب و زيد بن حارثة -رضي هللا عنهم -قد
ســبقوه إلى هــذا القمر[ .محمــد عويضة ،كتاب
فصــل الخطاب فــي الزهد والرقائــق واآلداب،
صفحة  .576بتصرّ ف].
وفي صباح اليوم التالي ،سمع َّ
أن محمداً -صلى
ديــن جدي ٍد ،فعلم َّ
بأن
هللا عليه وســلم -يدعو إلى ٍ
تأويــل رؤيــاه هو ال ُّدخول في ديــن ِّ
الحق ،فكان
رضــي هللا عنــه -من السَّ ــابقين إلى اإلســام،وذهــب إليــه وهو -صلــى هللا عليه وســلم -في
شعب جياد ،وأعلن إسالمه هناك ،وقيل إنَّه كان
رابع من دخل اإلسالم ،وقيل كان سابع من دخل
في اإلسالم وهللا أعلم.
قصة هجرة سعد بن أبي وقاص إلى المدينة
حابي الجليل سعد من أوائل من هاجر
كان َّ
الص ُّ
إلــى المدينــة المنــوَّرة ،فقد وصــل -رضي هللا
عنه -إلــى المدينة المنوَّرة قبل وصول رســول
هللا -صلى هللا عليه وســلم -إليها ،وكان قد هاجر
الصحابيَّين الجليلين عمار بن ياســر وبالل
مــع َّ
بن رباح -رضــي هللا عنهما ،-وقد هاجروا بعد
هجــرة مصعب بن عمير وعبــدهللا بن أ ِّم مكتوم
رضي هللا عنهما.قصة شجاعة سعد بن أبي وقاص
كان ســعد بــن أبي وقــاص -رضــي هللا عنــه -أوَّل من رمى
دليل على شــجاعته ،وفيما
ســهمًا في اإلســام ،وفي هذ خير ٍ
يأتي مواقف من شــجاعته في اإلســام [:جمال الدين المزي،
كتاب تهذيب الكمال في أســماء الرجال ،صفحة .312-313
بتصرّ ف].
كان ســعد بن أبي وقاص -رضي هللا عنه -أحد فرسان قريش
الذيــن يقومون بحماية رســول هللا -صلى هللا عليه وســلم -في
حروبه .كان عمر بن الخطاب -رضي هللا عنه -قد وضع سعد
بــن أبي وقاص -رضي هللا عنه -لقتــال فارس ،فكان فتح بالد
فارس على يدي ســعد بن أبي َّ
وقاص -رضي هللا عنه ،وكذلك
فتح القادسيَّة.

السنة منهاجنا

 nقــال رســول هللا« :كل عمــل ينقطع عن صاحبــه إذا مات إال
المرابط في سبيل هللا فإنه ينمى له عمله ويجري عليه رزقه إلى
يــوم القيامة « رواه الطبراني في الكبير بإســنادين رواة أحدهما
ثقات.

مفاهيم إسالمية

 nالجهــاد فــي ســبيل هللا هو مصطلح إســامي يعني جميع
األفعــال أو األقــوال التي تتم لنشــر اإلســام ،أو لصد عدو
يســتهدف المسلمين ،أو لتحرير أرض مســلمة ،أو لمساعدة
مســلم مــا والمســلمين ... .قال ابــن القيــم «:إذا عرف هذا
فالجهاد أربع مراتب  :جهاد النفس ،وجهاد الشيطان ،وجهاد
الكفار ،وجهاد المنافقين.

حكم وأقوال

 nإن الجهــاد فــي ســبيل هللا بيعــة معقــودة بعنــق كل
مؤمــن… كل مؤمــن علــى اإلطالق منذ كانت الرســل ،
ومنذ كان دين هللا ..إنها الســنة الجارية التي ال تســتقيم
الحياة بدونها وال تصلح الحياة بتركها
سيد قطب

تفقه في دينك

الضوابط الشرعية التي تحفظ

دعاء اليوم

حقوق طرفي البيع بالتقسيط

السؤال  :ما هي الضوابط –في رأي سماحتكم– التي تحفظ حقوق طرفي البيع
بالتقسيط ،ومن ثم حقوق ونظام وسالمة المجتمع؟
ِين آم َُن ْ
الجواب :البيع إلى أجل معلوم جائز؛ لعموم قوله تعالى  ( :يَا أَ ُّيهَ ا الَّذ َ
وا إِ َذا
َت َدايَن ُتم ِب َدي ٍْن إِلَى أَجَ ٍل م َُّســ ّمًى َفا ْك ُتبُوهُ)..اآلية [البقرة .]282:والزيادة في القيمة
مقابل األجل ال مانع منها ،فقد ثبت عن النبي ما يدل على جواز ذلك ،وذلك أنه
أمر عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما أن يجهز ً
جيشا ،فكان يشتري
البعير بالبعيرين إلى أجل.
وينبغــي معرفة ما يقتضيه الشــرع في هذه المعاملــة؛ حتى ال يقع المتبايعان في
العقــود المحرمــة ،إذ إن بعضهــم يبيع ما ال يملك ،ثم يشــتري الســلعة بعد ذلك
ويســلمها للمشــتري ،وبعضهم إذا اشــتراها يبيعها وهي في محل البائع ،قبل أن
يقبضها القبض الشرعي.
وكال األمريــن غيــر جائز؛ لما ثبت عن النبي أنــه قال لحكيم بن حزام« :ال تبع
ما ليس عندك « رواه مسلم
وقال عليه الصالة والسالم « :ال يحل سلف وبيع ،وال بيع ما ليس عندك» رواه
اإلمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة.
وقال عليه الصالة والسالم« :من اشترى طعامًا فال يبعه حتى يستوفيه» رواه

اس َت َط ْع ُتم مِّن ُقوَّ ٍة وَ مِن ِّربَاطِ
 nقال تعالى ﴿َ :أَعِ ُّدوا لَهُ م مَّا ْ
ُون ب ِه عَ ــ ُدوَّ َّ
للاِ وَ عَ ُدوَّ ُك ْم وَ َ
آخ ِر َ
ين مِن ُدون ِِه ْم َل
ْال َخي ِ
ْــل ُترْ ِهب َ ِ
للاُ َيعْلَ ُمهُ ْم ۚ وَ مَا ُتنف ُِقوا مِن َشــيء فِي سَ ِــبيل َّ
ُونهُ ُم َّ
َ
َتعْلَم
للاِ
ْ
ٍ
ِ
يُوَ َّ
ف إِلَ ْي ُك ْم وَ أَن ُت ْم َل ُت ْظلَم َ
ُون﴾ سورة األنفال اآلية 60

ً
جزافا ،فيبعث
البخــاري وقــال ابن عمر رضي هللا عنهما :كنا نشــتري الطعام
إلينا رســول هللا من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا « رواه مســلم وثبت
عنه عليه الصالة والسالم ً
أيضا « أنه نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع ،حتى
يحوزها التجار إلى رحالهم « رواه أبو داود في البيوع.
ومن هذه األحاديث وما جاء في معناها ،يتضح لطالب الحق أنه ال يجوز للمسلم
أن يبيع سلعة ليست في ملكه ،ثم يذهب فيشتريها ،بل الواجب تأخير بيعها حتى
ً
أيضا -أن ما يفعله كثير من الناس؛ منيشــتريها ويحوزها إلى ملكه ،ويتضح
بيــع الســلع وهي في محل البائع قبــل نقلها إلى حوزة المشــتري أمر ال يجوز؛
لما فيه من مخالفة ســنة الرســول ولما فيه من التالعب بالمعامالت ،وعدم التقيد
فيها بالشــرع المطهر ،وفي ذلك من الفســاد والشرور ،والعواقب الوخيمة ما ال
يحصى.
فتاوى ابن باز

الشدِيدِ ،وَ َ
اللَّهُ َّم َذا الحَ ب ِْل َّ
األمْ ِر الرَّشِ يدِ ،أَ ْسأَلُ َك
َ
األمْ َن يَوْ َم الوَ عِ ِيدِ ،وَ الجَ َّن َة يَوْ َم ُ
الخلُو ِد مَعَ
الم َُقرَّبي َن ُّ
الشهُ ودِ ،ال ُّر َّك ِع السُ جُ ودِ ،المُوف ِِي َن ِبالعُهُ ودِ،
ِِ
إِ َّن َك رَحِ ِي ٌم وَ ُدو ٌد َت ْفع َُل مَا ُت ِر ِي ُد.
إعداد  :إيناس شروانة
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عين على التكنولوجيا

النقص العالمي في الرقائق سيستمر حتى عام 2022
 nنشــرت وزارة التجارة األمريكية حســب بلومبرج
وواشــنطن بوست تقري رًا عن سلســلة التوريد ألشباه
الموصــات يقــ ّد ر أن النقــص العالمــي فــي الرقائــق
سيســتمر حتى النصــف الثاني من عــام  2022على
األقل.
ً
ووفق ا للتقرير ،فإن النقص يضر بشــكل خاص بشركات
النطــاق العريض وصانعي الســيا رات ومنتجي األجهزة
الطبيــة ،علــى الرغم مــن االدعــاءات المبكــرة لم يكن
هنــاك دليل علــى مســاهمة التخزين في هــذا النقص،
وكان الطلــب أعلــى ً
أيض ا ،حيث ارتفع متوســط الفائدة
بنحو  17%فى عام  2021عما كان عليه قبل عامين،
وكانت د راســة وزارة التجارة شاملة ،حيث حصلت على
بيانــات سلســلة التوريــد من جميع شــركات وشــركات

أشــباه الموصالت الرئيســية تقري بًا عبــر مجموعة من
الصناعات.
وخلص المســؤولون إلى أن الحكومة ال تســتطيع إنهاء
النقص بشــكل مباشــر ،وكانت الشــركات الخاصة هي
«األفضــل» للتغلّ ــب علــى التحديات من خــال زيادة
اإلنتــاج وتحســين تصاميمهــا والحد مــن التأثير على
سالسل التوريد الخاصة بها.
ومــع ذلك ،اســتغل ريمونــدو هذا كفرصة لســد الدعم
الذي اقترحه الرئيــس بايدن والبالغ  52مليار دوالر من
خالل قانون االبتكار والمنافســة األمريكي (،)USICA
وقالت إن االســتثمار يمكن أن يســاعد فــي «إعادة بناء
التصنيع األمريكي» وتعزيز سالســل التوريد المحلية
«للسنوات المقبلة».
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تحذيرات من ثغرة برمجية خطرة في
إحدى ألعاب الفيديو الشهيرة

شركة روسية تختبر نموذجا لجهاز يدرس المكونات الكيميائية للشهب
 nاقتــرح األخصائيــون فــي شــركة «إينيرغيــا»
الفضائية الصاروخية دراســة المك وّنــات الكيميائية
للشهب بواسطة مقياس األطياف الذي يمكن أن يركب
داخل المحطة الفضائية الدولية.
جاء ذلك في تقرير ســيقدمه أســاتذة جامعة «باومن»
التقنية الروســية بموسكو في ندوة «كوروليوف» التي
تعقد بين  29 – 25جانفي الجاري.
ويشــير التقرير إلى أنه تم النظر فــي إمكانية مبدئية
لد راســة المك وّنــات الكيميائيــة للشــهب فــي الفضاء.
واقترح التقرير نموذجا وظيفيا لألجهزة العلمية ســيتم
تركيبه في القطاع الروســي للمحطة الفضائية الدولية
بغية إج راء تجربة فضائية ترمي إلى د راســة المك وّنات
الكيميائية للشهب.
وجــاء فــي التقريــر أن نمــوذج األجهــزة تــم تجميعه
وتجربتــه في ظــروف المختبــر .وســمحت اختبا راته
بتأكيد خوارزميات عمله.

وقــال األخصائيون في شــركة «إينيرغيــا» الفضائية
الصاروخية أن غالبية الشهب تدرس من األرض حيث
يعالج العلماء مســا رات تحليقها .لكن الظواهر الجوية
واالحت راق المبكر للشــهب تمنع العلماء من اســتخدام
تلك الطريقة.
يذكــر أن األجســام الفضائيــة تبــدأ في االحتــراق عند
ســقوطها عبــر الغالف الجــوي ،ويعد طيف األشــعة
الناتجة عنه مصد را رئيســا للحصــول على معلومات
عــن النيزك الســاقط .أمــا وضع مقيــاس األطياف في
الفضاء فيســمح بالحصــول على أطياف الشــهب في
م راحــل مبكرة الحت راقها على الرغم من تأثير الظواهر
الجوية.
ويفتــرض أن يتضمن مقياس األطياف كامي را تســجل
ّ
ويرك ــب مقيــاس
ظهــور النيــزك وســقوطه الالحــق.
األطيــاف علــى النافذة فــي القطاع الروســي للمحطة
ليعمل أوتوماتيكيا.

ّ
حذ رت بعض مواقع اإلنترنت من
n
وجــود ثغرة برمجية في إحدى ألعاب
الفيديــو ،يمكن اســتغاللها الختراق
الحواسب.
وتبعــا للمواقــع فــإن خبــراء التقنية
حــذروا مؤخ را من ثغرة في برمجيات
لعبــة  Dark Souls 3الشــهيرة،
ومن خالل هذه الثغرة يمكن لق راصنة
اإلنترنــت الوصــول إلــى حواســب
المســتخدمين والبيانــات الموجــودة
فيهــا ،والتحكم بتلك الحواســب عن
بعد.
كما أشار الخب راء إلى أن الثغرة تتيح

أوكرانيا تفقد االتصال بأول قمر صناعي ترسله منذ  11عاما
 nقــال المستشــار الســابق فــي وكالــة الفضــاء
األوكرانيــة ،أندريه كوليســنيك ،إنه مــن المحتمل أن
يكون القمــر الصناعي األوكراني «ســيتش»-2-30
الــذي تم إطالقه ألول مرة منــذ  11عاما ،قد ضاع في
الفضاء.
ووفقــا للمستشــار الســابق فإنه لــم يتم تحديــد القمر
الصناعي األوك راني والتعرف عليه بعد ،بالرغم من أنه
بموجــب اتفاقية بين كييف وواشــنطن ،تم توقيعها في
أغسطس  ،2021كان من المفترض أن تكون الواليات
المتحــدة قد أضافته إلــى قاعدة بياناتهــا على الموقع

الوصــول إلــى األجهــزة عنــد تفعيل
المستخدم لوضع االتصال باإلنترنت
أثنــاء ممارســة اللعبــة المذكــورة،
فضــا عن أنهــا قد تســتغل من قبل
مســتخدمي لعبتي  Dark Soulsو
.Dark Souls 2
ونوهت المواقــع «بأن مبرمجا تمكن
منذ مدة من اخت راق برمجيات Dark
 Souls 3أثنــاء تشــغيلها مــن قبل
بعض المستخدمين ،وبث لهم مقاطع
صوتيــة ،وتمكــن أيضا مــن التحكم
بإعدادات تشــغيل اللعبة وأوقفها عن
العمل».

تدابري الخصوصية إلخفاء هوية
مستخدمي الهواتف لم تعد مجدية

المخصص لذلك.
وقــال فــي صفحته علــى «فيســبوك» إن تحديد هوية
القمر الصناعي تتم إما عن طريق مالكه إذا كان يريد
تتبع مســار القمر بنفســه ،أو في إطار االتفاقات ،كما
في حالة االتفاقية حول «سيتش.»-2-30
وأوضــح أنه بالنظــر لعدم التعــرف عليه بعــد ،وعدم
تحديد هويته ،فإن ذلك يشير إلى وجود مشكلة خاصة،
وأنــه ال يمكــن االتصال بــه ،وبالتالــي ال يمكن تقديم
معلومــات إلى الجانب األمريكي فيمــا يتعلق بحركته
من أجل التعرف الكامل.

إتاحة لعبة «فاينل فانتيزي »14مرة أخرى بعد توقفها
 nال يخفى على أي شخص مطلع على لعبة تقمص
األدوار الضخمــة متعددة الالعبيــن عبر اإلنترنت من
 ،Square Enixأنها واحدة من أكثر ألعاب الفيديو
شــيوعً ا فــي الوقت الحالي ،لكن هذه الشــعبية جاءت
بنتائــج عكســية ،حيــث اضطــرت Square Enix
إلــى التوقف عن بيــع العنوان بعد أن تســبّب التدفق
الهائــل لالعبيــن الجدد بســبب ت وّســع «آندوولكر»
األخيــر في حدوث مشــكالت بالخادم ،واآلن بعد ســتة
أســابيع وإصالح الخادم يمكن لالعبين شــراء اللعبة
مرة أخرى.
ً
ووفق ــا لناوكى يوشــيدا ،منتج ومخرج  ،FF14تســبب
الالعــب الجديــد فــي «فت رات انتظــار طويلــة للغاية
بســبب التركيز الكثيف لســاعات اللعب التي تتجاوز
ســعة الخادم لدينا ،خاصة خالل أوقــات الذروة ،ودفع

هذا يوشــيدا والفريــق إلى البدء في التخطيط لتوســيع
ســعة الخادم العالمية .وشهد اليوم اإلعالن عن الخطوة
األولى لتلك الخطة مع التحديث  ،Patch 6.08ويقدم
هذا التصحيح تغيي رات جديدة في نظام المعركة وفئات
الشخصيات ،باإلضافة إلى مركز بيانات جديد بالكامل
يسمى «أوشنيانين».
وتم إطالق الخــادم الجديد في  26جانفي  ،2022مما
يسمح بإنشــاء شــخصية جديدة ،باإلضافة إلى « هوم
وورلد ت رانســفرز» ،والتي تمنح الالعبين الوصول إلى
تبديل م راكز البيانات.
ويقدم التحديث ً
أيض ا «عوالم جديدة» ،وهي عوالم يمكن
لالعبين االنتقال إليها والحصول على مكافآت خاصة.
والتي تشــمل نقــاط خبرة مزدوجة وعمــات للمكافآت
داخــل اللعبــة .وبينما يمكن لالعبين شــراء اللعبة مرة

أخرى ،وال ت زال عمليات التسجيل التجريبية المجانية
الجديــدة محظــورة ،ولم يتم ذكر وقت جديد للتســجيل
التجريبي حتى اآلن.

مايكروسوفت تعمل على إعادة تصميم تطبيق» آوتلوك»
 nمــع التحديثــات األخيــرة  ،بدأت مايكروســوفت
في طرح تطبيقات أصليــة معاد تصميمها لمزيد من
مستخدمي  ،Windows 11حيث تم إثارة التصميم
الجديــد للتطبيقــات ألول مرة من قبل الشــركة عندما
تم الكشف عن نظام التشغيل الجديد العام الماضي.
وفي األسابيع القليلة الماضية ،وسعت الشركة استخدام
تطبيــق  Photosو NotepadوMedia Player
المعــاد تصميمه ليشــمل المزيــد من المســتخدمين،
واآلن ،يقــال إن الشــركة تخطــط ً
أيض ــا لعميــل بريــد
إلكتروني جديد تحت العالمة التجارية .Outlook
ً
ووفق ــا لتقرير صادر عن  ،WindowsLatestيهدف
مشــروع مايكروســوفت الــذي يحمــل االســم الرمزي
« »Project Monarchإلــى بنــاء تطبيــق بريــد
إلكتروني عبر األنظمة األساســية للمستخدمين ،فيما
يأتــي نظامــي  Windows 10و Windows 11مع
ً
مســبق ا اســتنا ًدا
تطبيق  Mail & Calendarالمثبت

إلى .)Universal Windows Platform (UWP
ويتبع التطبيق واجهة مســتخدم بأسلوب Windows
 10وله حدوده ،ولهذا السبب يفضل معظم المستخدمين
اســتخدام تطبيق  Outlookلسطح المكتب أو تطبيق
الويــب .يشــير تقريــر  WindowsLatestإلــى أن
الشــركة قــد تطــرح تطبيــق  Outlookجديــ ًدا ضمن
 .Project Monarchيكشــف التقريــر كذلــك أن
مايكروسوفت قد تروج للتطبيق الجديد كإعادة تشغيل
لتطبيق البريد والتقويم.
ويدعي التقرير أن عمالق التكنولوجيا يخطط إلطالق
أول معاينة عامة للتطبيق الجديد في األشــهر المقبلة.
يشــير  WindowsLatestإلــى أن التطبيق قد يأتي
ً
ً
مســبق ا مــع  ،Windows 11 22H2وفي وقت
مثبت ا
سابق من هذا األسبوع ،أعلنت مايكروسوفت ً
أيض ا أنها
ستقوم تلقائ يًا بترقية اإلصدار  20H2من Windows
 10بأحدث إصدار .21H2

 nأظهــرت دراســة أن تدابيــر
الخصوصية الرامية إلى إخفاء
هويــات مســتخدمي الهواتف
الذكيــة لــم تعــد تالئــم العصر
الرقمــي ،وفقــا لتقرير ســكاى
نيوز عربية.
وبحســب الد راســة ،التــى
نشــرتها صحيفــة «نيتشــر
كوميونيكيشــنز» ،بــات مــن
الممكــن تحديــد هويــات
األشــخاص من خــال تفاصيل
قليلــة تســتقى مــن كيفيــة
تواصلهم بواســطة تطبيق على
غ رار واتساب.
وفــى تصريــح لوكالــة ف رانــس
برس قــال الباحث فــي جامعة
«إمبيلاير كولدج» لألبحاث في
لندن إيف-ألكسندر دو مونجوي
المشــارك في إعداد الد راسة إن
األوان قــد حان من أجل «تجديد
مفهــوم إخفاء الهويــة» .ففريق
الباحث اســتحصل على بيانات
مجهولة المصــدر من أكثر من
 40ألــف مســتخدم للهواتــف
الخلويــة ،كانــت بغالبيتهــا
معلومات مســتقاة من تطبيقات

الم راســلة وغيرهــا مــن بيانات
«التفاعل».
ومن ثم شــن الفريق «هجوما»
علــى البيانات بحثــا عن أنماط
فى تلــك التفاعالت ،وهي تقنية
يمكــن أن تســتخدمها جهــات
خبيثــة ،ومــن خــال بيانــات
يقتصر محتواها على األشخاص
الذيــن هم على اتصال مباشــر
ّ
تمك ن
مــع الفــرد المســتهدف،
الفريــق من تحديد هوية األخير
فيما نسبته  15%من الحاالت.
ومــع إضافة تفاعــات إضافية
مــع هؤالء األف راد الذين هم على
تواصل مباشــرّ ،
تمك ــن الفريق
من تحديــد هويــات  52%من
األشخاص.
وجاء فى الد راســة التــي أعدها
باحثــون من المملكــة المتحدة
وسويســرا وإيطاليــا أن النتائج
ّ
توف ــر دليــا علــى أن بيانــات
كثيرة يبقى مــن الممكن تحديد
هويــات أصحابهــا «حتى عبر
فت رات زمنية طويلة».
إعداد  :مريم.ب/دالل.ب
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يف رحاب العلم واإلميان

أبو الوراثة العربية العالم الفلسطيني أحمد سعيد الطيبي
 nولد أحمد سعيد الطيبي في لبنان عام 1949
بعــد أن اضطــر والده لتــرك يافا عقــب االحتالل
اإلســرائيلي ،وألن فــرص العمــل كانــت صعبــة
لوالده؛ انتقلوا إلى سوريا وعاشت عائلة الطيبي
حياة الفقر في قرية بســيطة من قرى مدينة حماة
حيث كان يصعب على الوالد حتى شــراء الحليب
لطفله البكر أحمد.
كان أحمد الطيبي مولعًا باألدب والرســم ،وعندما
أكمــل تعليمه الثانوي كان على مفترق للطرق بين
رغبتــه بدراســة األدب والفن ورغبــة األهل بأن
يصبح طبيبًا.
اختار مشــوار الطب وسافر إلى القاهرة لدراسته،
ورغــم ظــروف النكبة التــي عاشــتها مصر وما
تالها ،أكمل الطيبي دراســته الجامعية ثم عاد إلى
الكويت ليعمل متدربًا في مستشفى آل صباح.
طمــوح الطيبــي الكبير دفعه للســفر إلــى أيرلندا
ليحصل على دبلوم في طب األطفال ،ثم انتقل إلى
بريطانيا ليحصل على ماجستير في الطب الوراثي
ثم الدكتوراه.
عــاد الطيبي إلــى الكويت مرة ثانيــة للعمل فيها،
لكن قدر الســفر والهجرة الــذي ُكتب عليه كان له
القــول الفصل ،فبعد حصــول الطيبي على جائزة
الكويــت للتقدم العلمي (جائزة مقدمة من مؤسســة
الكويــت للتقدم العلمــي تهدف إلى دعم وتشــجيع
البحث العلمي في الكويت والوطن العربي) ،سافر
وعائلتــه إلى أمريكا فــي رحلة عائلية ،لكن حرب
الخليج غيــر المتوقعة حرمته مــن منزله وكل ما
يملــك ،ولم يعــد بمقــدوره العــودة وكان عليه أن
يواجــه هذا القدر بالثبات والبدء من جديد مرة تلو
ً
طريقا.
المرة دون أن يعرف اليأس له
إنجازات الطيبي
اســتطاع الطيبــي خالل مســيرة حياته اكتشــاف

أكثــر مــن  35متالزمًا
جينيًا (ذي صلة بمعرفة
االســتعداد الوراثــي
لألمراض) ونشــر أكثر
مــن  200بحــث فــي
مجــال الوراثــة (منهــا
دراســة عــن مورثــات
التوحد وتشوهات الحبل
الشــوكي وأبحــاث عن
االختالالت الجينية عند
العــرب وأبحــاث عــن
التشــوهات الخلقيــة في
األطفال وأبحاث متعددة
عن المتالزمات النادرة
وأبحــاث عن متالزمات
جديدة تظهر عند العرب
وأبحــاث عــن فــرط
الحركــة وقلــة النشــاط
في الزواجات المتداخلة
وغيرها العديد).
وقــد كان خبيــرً ا فــي
علم األمســاخ بالجامعــة األمريكيــة لالجتماعات
الوراثيــة البشــرية وعضــوًا فــي مجلــس إدارة
وتحرير المجالت العالميــة المتخصصة بالوراثة
والحاصل على جائزة المؤسســة األوروبية للعلوم
عــام  ،2001حــاول بــكل جهد أن ينقــل معرفته
عــن طريق تدريب العديد مــن الطالب والباحثين
العرب في مجال الوراثة ،كما وضع قواعد بيانات
لألمــراض الوراثيــة في عدد من البلــدان العربية
مثل الســعودية والكويت وقطــر واألردن وتونس
واألراضي الفلسطينية.
وخــاف تخصصــه العلمــي ،عُ ــرف عــن أحمد

إستراحة
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هل تعلم

*أن أصغر البحار في العالم :بحر مرمرة في تركيا
بحوالي  7,053قدم مربع.
اللون
*أن البحر األزرق العميق لونه ليس أزرقا بالفعل ،لكن
يمتصها السطح.
ناتج عن األطوال الموجية للشمس الحمراء والبرتقالية التي
*أن أعلى جبل تحت البحر يوجد في أندونيسيا ويبلغ ارتفاعه 8700م من قاع البحر.
*أن أطول سلسه جبليه تقع في المحيط األطلسي.

حدث يف مثل
هذا اليوم

الطيبي شــغفه بــاألدب وموهبته بالرســم ،كما أن
غربتــه عن بالده وحياته التي قضاها في الشــتات
لم تستطع أن تقطع جذوره ،حيث ساهم في تأسيس
العديــد من المدارس المختصة بتعليم اللغة العربية
والعلوم اإلســامية للجالية العربية والمســلمة في
مونتلاير بكندا.
وفاته
رحــل أحمــد الطيبي عام  2010فــي تورنتو بعد
صراع مع مرض الســرطان ،ليترك للبشرية ً
إرثا
قيمًــا من العلم واألبحاث ،ويترك للشــباب درسً ــا
كبيــرً ا عــن االجتهاد وقوة اإلنســان عندما ينهض
قاس يمر عليه.
بقوة أكبر بعد كل ظرف ٍ

 -661وفاة اإلمام علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين
وذلك بعد أيام من الطعنة التي تلقاها من الخارجي عبد الرحمن
بن ملجم.
 - 1832انطالق مقاومة األمير عبد القادر ضد االحتالل
الفرنسي للجزائر.
 - 1926اإلنجليزي جون بيرد يخترع التلفاز.
 - 1927اإلعالن عن قيام مملكة الحجاز ونجد في الجزيرة
العربية.
 - 1944رفع الحصار عن مدينة لينينغراد بعد ما يقارب  900يوم منذ بدايته وذلك أثناء
الحرب العالمية الثانية.
 - 1967احتراق حجرة قيادة المركبة أبولو مما أدى لمقتل رواد الفضاء الثالث المتواجدين
على متنها ،خالل إجراءات التدريبات على المهمة أبولو .11
 - 1973الواليات المتحدة وفيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية وجماعة الفيت كونغ يوّقعون في
باريس اتفاقية إلحالل السالم في فيتنام.
 - 1980روبرت موجابي يعود من المنفى إلى روديسيا.

نكتة اليوم
واحد أحول قام ليذبح الخروف ...وأول ماحط
السكين على رقبة الخروف مات األخير من
الضحك ....ألن السكين كان مقلوب.

أقوال مأثورة

مع الفالسفة

الفيلسوف التكرييت حييى بن عدي
 nأبــو زكريا ،يحيى بن عدي بن
حميد ابن زكريا التكريتي .منطيق،
وفيلســوف ،ومترجــم للفلســفة.
جــل عنايته للمنطــق ِّ
َّ
فلقب
صرف
بالمنطقــي .يبــدأ القدمــاء بتعريفه
بقولهــم :إليــه انتهت الرئاســة في
المنطــق ومعرفــة علــوم الحكمة،
أي الفلســفة .ويضيــف بعضهــم
َّأنــ ُه كان أوحــد دهــره .وكان أحــد
أبــرز المترجمين للتراث الفلســفي
وخاصة عن السريانية إلى العربيَّة.
َّ
وإلى جانب اشتهاره بالترجمة كان
كثير الكتابة والنسخ فقد كان عالي
الهمَّة شديد َّ
الشغف بالعلم ومتابعة
شــؤونه ،وقد بقي العديد من آثاره
ِّ
بخط يده.
ولد يحيى بن عدي في تكريت لعائلة
َّ
سريانية ،وكانت في زمانه
مسيحية
واحد ًة من أكثــر مدن العراق أهميَّة
من جهــة الفكــر والثقافــة وحلقات
العلــم والتعليــم .ولكــن بغــداد هي
محجة العلم والعلماء من قبل طالب
العلــم ،ولذلك ال عجب في أن يؤمها
يحيــى بن عــدي لمتابعة دراســته،

ورُ بَّمــا كان ذلك نحو ســنة 296هـ
أَو بعــد ذلك بقليل .نشــأ أبو زكريا
نصرانيًا يعقوبيًــا فانعكس هذا على
إنتاجه ،فقــد كان مهتمًــا بالالهوت
وألف فيه الكثير من الكتب.
روى ابــن النديم في الفهرســت أنَّ ُه
عاتــب يومــاً يحيى بن عــدي على
كثرة نسخه وانقطاعه للكتابة فأجابه
ً
قائال« :من أيِّ شــي ٍء تعجب
يحيى
في هــذا الوقــت؟ من صبــري؟ قد
نســخت ِّ
بخطي نسختين من التَّفسير
للطبــري وحملتهمــا إلــى ملــوك
األطــراف .وقــد كتبــت مــن كتب
المتكلميــن ما ال يحصــى ،ولعهدي
وأنــا أكتــب في اليــوم والليــل مئة
ورقة وأقــل» .عندما توفي متى بن
يونــس انتهــت إلى يحيــى بن عدي
رئاسة المدرسة األرسطية في العالم
اإلســامي ،فقال عنه المســعودي:
«ال أعلــم في هذا الوقت أح ًدا يرجع
ً
رجل واح ًدا ،من
إليه في ذلــك ،إال
النصــارى ،بمدينة الســام ،يعرف
بأبــي زكريا بن عدي» .صحيحٌ َّ
أن
ً
ً
مرموقة في
مكانة
لفلســفة ابن عدي

خاص ًة
العربي
الفلسفي
تاريخ الفكر
َّ
ِّ
ِّ
والعالمــي عام ً
َّــةَّ ،
إال َّ
أن أكثــر ما
يسجل له هو مدرسته التي خرَّ جت
عظماء الفلسفة والفكر واألدب في
تاريــخ الحضارة العربيَّة ،فلما عال
صيته وطــارت في البالد ســمعته
توافد إلــى حلقته طــاب العلم من
ِّ
حــدب وصوب ،ومن كل الملل
كل
ٍ
والنحــل فــي شــتى أرجــاء الدولة
العربيــة اإلســاميَّة .ومــن هؤالء
األعالم الذين تخرَّ جوا في مدرســة
ابن عدي :أبو ســليمان السجستاني
صاحب «صــوان الحكمة» ،وأبو
حيــان التوحيــدي (ت414هـ) ،و
أبــو علــي مســكويه (ت421هـ)،
وعيسى بن زرعة (ت398هـ).
ذكــر لــه القفطــي تســعة وأربعين
مؤلفــاً ،وابــن أبــي أصيبعــة ســبع
مؤلفات ،واكتفى ابــن النديم بثالثة.
وربمــا يكون أغســطين بيرييه أول
من قدم بحثاً
ً
شــامال لمؤلفات يحيى
بــن عــدي ،وكان ذلــك فــي عــام
 1920فذكــر فيه واحــداً وأربعين
مؤلفاً الهوتياً ،وســتين مؤلفاً فلسف ًيّاً

مــا َبيْنَ التَّأليــف والترجمة .ثم جاء
جورج جراف ،وقدم ســنة 1947
جــر ًدا لمؤلفات يحيــى الدينية ،من
الهــوت ودفــاع وأخالق وتفســير
وغيرهــا .فعــدد  49كتابــا ومقالة،
وذكــر المخطوطات التــي تحويها،
والطبعات واألبحــاث الخاصة بها.
وأخيــرً ا جــاء جيرهــارد أنــدرس،
فوضع كتابه الشــامل عــن مؤلفات
يحيى بن عدي ،ســنة  ،1977وقع
في  160صفحة.

قصص وطرائف
أهل للفلسفة
 nســأل أحدهــم الفيلســوف «ديوجينيس» :هل تعــرف ما هي الحكمة في إحســان الناس وتصدقهم
على أصحاب العاهات من العمى والعرج وعدم احســانهم وتصدقهم عليكم أنتم معشــر الفالسفة .فقال
الفيلسوف :إن الحكمة في ذلك واضحة ألن الناس متأهلون ومستعدون للعمى والعرج وليس كل واحداً
ً
أهال للفلسفة.

لم يحقق العظماء ،والعباقرة ،أشياء عظيمة لو لم يحركهم هدف
عظيم.
رالف والدو إمرسون

أمثال شعبية

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

اليل يرسع خطواته تكرث عرثاته
يضرب هذا المثل للنصيحة لضرورة التأني.

مواقيت الصالة
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الفجر 06.10 :
الظهر 12.46 :
العصر 15.33 :
املغرب 17.54 :
العشاء 19.18 :

إعالن ألصحاب األكشاك

أحوال الطقس

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

قسنطينة -02 /15 :
الجزائر 06 /17 :
وهران 07 /18 :

باقة األخبار
إحباط عملية اعداد لرحلة
غري رشعية بوهران
 nتمكنــت مصالــح الشــرطة بوه ران من توقيف شــخص
يمتهن تهريب البشر وكان بصدد اإلعداد لرحلة للهجرة غير
شرعية  ,حسبما أفادت به األربعاء مديرية األمن الوالئي.
وأوضحت خلية االتصال والعالقات العامة أن عملية التوقيف
جــاءت اســتغالال لمعلومات مؤكدة وردت لمصالح الشــرطة
لألمــن الحضــري األول مفادها وجود شــخص يقوم بتهريب
البشر واإلعداد لرحلة للهجرة غير شرعية متخذا من مستودع
على مستوى مســكنه العائلي كوكر لتخزين معدات اإلبحار
والتخطيط لها مقابل مبالغ مالية ،وقد أسفرت التحريات عن
توقيفه مع حجز داخل مستودع مسكنه وسائل وعتاد يستعمل
فــي عمليات اإلبحار الســري ،يتمثل في قــارب صيد بحري
مزود بمحرك وعداد الســرعة خاص بالقوارب البحرية وعداد
كمية الوقود للمحركات البحرية وعربة جر خاصة بالقوارب
وغيرها من المعدات األخرى.
وتم تحرير إج راء قضائي ضد المشــتبه فيه ســيحال بموجبه
الحقا أمام العدالة بتهمة اإلعداد لجرم تهريب البشــر وتنظيم
للهجــرة غيــر الشــرعية لشــخص أو عدة أشــخاص من أجل
الحصــول على منفعة مالية أو أية منفعة أخرى مع تعريض
حياة الناس للخطر ,وفق ذات المصدر.
ربيع م

آخرالكالم
قارة تنخرها
االنقالبات..
ع.ق
أوقف  5عناصر لدعم للجماعات اإلرهابية

الجيش يحبط إدخال أزيد من  23قنطارا
من المخدرات المغربية للتراب الوطني

وفاة شيخ وزوجته بالغاز
يف سطيف

 nتدخلــت فــرق النجــدة لوحــدة الحمايــة المدنيــة بنــي
ورثيالن،شــمال غرب والية ســطيف ،أمس األربعاء ،لحادث
إختنــاق من زلي مميت بالغازات المحروقة بقرية القبة ،بلدية
عيــن لقــراج ،أين وجد شــيخ وزوجته (80ســنة و42ســنة)
متوفيين في من زلهما ،ج راء استنشاق غازات اإلحت راق السامة
التــي كان يطرحهــا موقــد التدفئــة الموصول بقــارورة غاز
البوتان.
تــم نقــل جثتي الضحيتين إلى مستشــفى بنــي ورثيالن بعد
إتمــام مصالــح الــدرك الوطنــي لتحقيقاتها في ظــروف هذا
الحادث األليم.
وتعتبــر الحادثة الثانية من نوعها منذ بداية الســنة الجارية
،بعد حادثة أولى تســببت في وفاة شــخص بسبب غازات من
موقد التدفئة ،ببلدية عين ارنات.
نورالدين بوطغان

تسجيل  2162إصابة
جديدة 1064 ،حالة شفاء
و10وفيات بالجزائر

 nســجلت  2162إصابــة جديــدة بفيــروس كورونــا
(كوفيــد )-19و 10وفيــات خــال ال 24ســاعة األخيــرة في
الج زائر ،فيما تماثل 1064مريضا للشــفاء ،حسب ما أفادت
به وزارة الصحة ،يوم األربعاء ،في بيان لها.
وبذلــك ،بلغ العــدد اإلجمالي لإلصابــات  243.568حالة،
فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء  162.743مصابا والعدد
اإلجمالي للوفيات  6526حالة.
كما تم إحصاء  46مريضــا بالعناية المركزة ،وفقا للمصدر
ذاته.
وأضــاف البيــان أن  8واليات لم تســجل بهــا أي حالة خالل
الفتــرة المذكورة ،فيما أحصــت  12والية من حالة واحدة إلى
 9حــاالت فــي الوقت الذي أحصت فيــه  28والية  10حاالت
فما فوق.
وتوصــي وزارة الصحــة المواطنين بضــرورة االلت زام بنظام
اليقظــة ،كمــا تدعوهم إلى احتــرام قواعد النظافة والمســافة
الجسدية واالرتداء اإلل زامي للقناع الواقي.
كما تشــدد على أن االلت زام الصارم مــن قبل المواطنين بهذه
اإلجــراءات الوقائيــة ،إلى جانــب أخذ الحيطــة والحذر ،هي
عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.
وأج

 nتمكنــت مفــارز للجيش الوطني
الشــعبي ,فــي عمليــات مختلفة عبر
التــراب الوطنــي خالل أســبوع ,من
إحبــاط محاوالت إدخال أزيد من 23
قنطــار مــن المخدرات عبــر الحدود
مــع المغرب ,كمــا تمكنت خالل نفس
الفتــرة من توقيــف  5عناصر دعم
للجماعــات اإلرهابيــة وحجــز عدة
أســلحة حســب حصيلة كشــفت عنها
األربعا ,وزارة الدفاع الوطني.
وأوضح ذات المصدر أنه في ســياق
الجهــود المتواصلــة المبذولــة فــي
مكافحة اإلرهــاب ومحاربة الجريمة
المنظمة بكل أشــكالها ,نفذت وحدات
ومفــارز للجيــش الوطني الشــعبي,
خالل األسبوع الفارط عديد العمليات
التي أســفرت عن نتائج نوعية تعكس
مــدى االحترافيــة العاليــة واليقظــة
واالســتعداد الدائمين لقواتنا المسلحة
فــي كامل التراب الوطني وأشــارت
الحصيلة إلى أنه ,وفي سياق محاربة
الجريمة المنظمــة ومواصلة للجهود
الحثيثــة الهادفــة إلــى التصدي آلفة
االتجــار بالمخدرات أوقفــت مفارز
مشــتركة للجيــش الوطني الشــعبي,
بالتنســيق مع مختلف مصالح األمن,
بإقليمــي الناحيتيــن العســكريتين

الثانية والثالثــة 13 ,تاجر مخدرات
وأحبطــت محاوالت إدخــال كميات
مــن المخــدرات عبــر الحــدود مــع
المغرب ,تقــدر ب  23قنطار و15
كيلوغــرام مــن الكيــف المعالج ,في
حيــن تم توقيــف  20تاجر مخدرات
آخريــن وضبــط ( )148كيلوغرام
مــن نفس المادة وكــذا ()166857
قرصا مهلوسا خالل عمليات مختلفة
عبر النواحي العسكرية األخرى
وفيما يخص مجال مكافحة اإلرهاب
أوقفــت مفــارز للجيــش الوطنــي
الشــعبي 5عناصــر دعــم للجماعات
اإلرهابية في عمليــات منفصلة عبر
التــراب الوطنــي ,فــي حين كشــفت
مفــرزة أخــرى للجيــش الوطنــي
الشعبي خالل دورية استطالع ببرج
باجي مختــار/ن.ع ,6.مخبأ يحتوي
علــى  07أنظمــة للتفجيــر عن بعد
وقنبلــة  01يدويــة و 9سالســل
ذخيــرة وكبســوالت تفجير باإلضافة
إلــى 285طلقــة مــن مختلــف
العيــارات ,كما تم كشــف وتدمي10
مخابئ للجماعات اإلرهابية وقنبلتين
 2تقليديتــي الصنــع خــال عمليات
بحث وتمشــيط بكل مــن تيزي وزو
وبومرداس

مــن جهــة أخــرى ,أوقفــت مفارز
للجيــش الوطنــي الشــعبي بــكل من
تمنراســت وعين قــزام وبرج باجي
مختــار وجانــت وتنــدوف)91( ,
شــخصا وضبطــت ( )19مركبــة
و( )151مولــدا كهربائيــا و()105
مطارق ضغط و( )13جهاز للكشف
عن المعادن وكميات من المتفجرات
ومعــدات تفجير وتجهيــزات أخرى
تســتعمل فــي عمليــات التنقيب غير
المشــروع عــن الذهــب فضــا عن
( )62طــن مــن خليــط خــام الذهب
والحجارة ,فــي حين تم حجز ()07
بنادق صيــد و( )03مسدســات آلية
و( )105,5طن مــن المواد الغذائية
الموجهــة للتهريــب  21120وحدة
مــن مادة التبغ بــكل من عين قزام و
ورقلة والوادي وبســكرة وإن أمناس
وميلة والمســيلة وفي ســياق متصل,
أحبــط حــراس الحــدود محــاوالت
تهريــب كميــات مــن الوقــود تقــدر
ب ( )7149لتــر بــكل مــن تبســة
والطارف وســوق أهــراس ,فيما تم
توقيف ( )239مهاجرا غير شرعي
من جنســيات مختلفــة بكل من جانت
وتلمسان وتندوف وبشار.
ربيــع م

اإلطاحة يــوم االثنين الماضي بالرئيــس البوركينابي
روك كابــوري من طــرف أحد كبار ضباط جيشــه،
يقــدم دليــا آخــر على أن القــارة الســمراء ،ال تريد
أن تُشــفى من لعنة االنقالبات ،التي باتت أشــبه بقدر
محتــوم يطاردهــا ،و يرهــن المســتقبل السياســي و
االقتصادي لألجيال القادمة لدى الكثير من شــعوبها.
فقــد دشــنت بوركينــا فاســو أول انقــاب فــي العام
الجديــد ،و هــو الثاني خالل  12شــهرا ،بعد انقالب
أول العام الماضي في شــهر جانفي عام .2021
و المالحظ على مرّ العقود الســابقة ،أن ّ
حب الســلطة
و الزعامــة و االنفراد بالحكم هي أكثر ما كان يحرك
نزعــة االنقــاب لــدى الضبــاط األفارقة ،فالســواد
األعظــم منهــم ال يؤمــن بالديمقراطيــة و ال بالتداول
على الســلطة ،حتى لــو تلقوا تعليمهــم و تكوينهم في
الجامعــات و الكليــات الحربيــة الغربيــة .و هــو ما
ينســحب على الضابط الشــاب بول هنري سانداوغو
داميبــا ،الــذي أطــاح االثنيــن الماضــي بالرئيــس
البوركينابي روش مارك كريســتيان كابوري.
و رغــم أن هــذا الضابــط قــد تخــرج من المدرســة
العسكرية في باريس ،وحصل على درجة الماجستير
فــي علم اإلجرام من أحد معاهد العاصمة الفرنســية،
ونــال شــهادة خبيــر دفاعــي فــي اإلدارة والقيــادة
واالســتراتيجية ،و ألــف فــي جوان الماضــي ،كتابه
المعنــون «جيوش غــرب أفريقيا واإلرهاب :إجابات
غيــر مؤكدة» ،إال أنه أطــاح بالرئيس الذي قربه منه
و منحه صالحيات واســعة ،ألنه كغيره من االنقالبين
كان يؤمن بأن أســهل طريقة للوصول إلى سدة الحكم
هــي اســتعمال القــوة ،و أن الحكم يــؤول لألقوى ،و
ليس بالضرورة لألصلح.
و علــى العمــوم باتــت االنقالبــات مشــهدا مألوفــا
فــي العديــد مــن دول أفريقيــا ،فمنــذ تأسســت تلــك
الجمهوريات ،واستقلت عن المستعمرات األوروبية،
فــي خمســينيات القــرن الماضــي ،عرفــت أكثر من
 200انقــاب؛ نجح ما يقارب نصفها وفشــل الباقي.
ولســنوات ظــل معدل االنقالبــات في أفريقيــا أربعة
على األقل كل عام.
ورغــم الموارد الطبيعية الهائلة التي تزخر بها القارة
الســمراء ،والتي تعتمــد عليها الصناعــات الثقيلة في
أوروبا والصين والواليات المتحدة وآسيا ،فإن سكان
معظــم دول القــارة (حوالــي  360مليون نســمة) لم
ينعمــوا بأي نوع من االســتقرار األمني أو السياســي
أو االقتصــادي ،حيــث يعيش أكثر مــن  55في المئة
منهم تحت خط الفقر .كما شــهدت دول مثل الســودان
وسيراليون وليبيريا ورواندا ومالي حروبا ونزاعات
أهليــة اســتمرت عشــرات الســنوات وراح ضحيتها
أكثــر مــن  13مليون قتيل وشــرد بســببها نحو 33
مليونا.
و مــن منظــور بعــض الخبــراء ،فــإن ضعــف
االقتصــادات األفريقيــة والبيئة األمنيــة المضطربة،
إضافــة إلى عدم احترام المواثيق الديمقراطية ولجوء
العديــد من الحــكام المدنييــن لتمديد فتــرات حكمهم،
جميعهــا عوامل تثير الغضب الشــعبي و توفر مناخا
مناسبا لالنقالبات العســكرية التي تزيد الطين بلة.
آخر الكالم ..على القارة الســمراء أال تغتر باإلدانات
الغربيــة لالنقالبــات العســكرية،فهي مجــرد مواقف
دبلوماســية موجهة باألســاس لالســتهالك اإلعالمي،
و الحقيقــة أن أكثــر الــدول الغربيــة ال تريــد قيــام
ديمقراطيــات قوية في إفريقيا ،مــن منطلق أن الدول
الالمســتقرة والهشه يسهُل استغاللها دوما.
مصبــاح محمــد
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