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 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم
2

نحلة
وأصيب  حتفهم  أشخاص  ثالثة  لقي 
مرور  حادثي  في  بجروح  آخرون   3
بوالية معسكر، حسبما علم أمس السبت 

لدى المديرية المحلية للحماية المدنية.
المالزم  باإلعالم،  المكلف  وأوضح 
الحادث  أن  مهني،  الطاهر  األول 
الجمعة،  أمس  وقع مساء  الذي  األول، 
نفعية  سيارة  بين  اصطدام  عن  نجم 
الطريق  مستوى  سياحية على  وأخرى 
بين  الرابط  6 في شطره  الوطني رقم 
إلى هالك  بلديتي حاسين وسيق وأدى 
بينما  ومرافقه  األولى  السيارة  سائق 
ومرافقه  الثانية  المركبة  سائق  أصيب 
-وفق  الثاني  الحادث  ووقع  بجروح. 

إثر  اليوم  نفس  مساء  المصدر-  نفس 
بمقطورة  بين سيارة وشاحنة  اصطدام 
في   13 رقم  الوطني  الطريق  على 
معسكر  واليتي  بين  الرابط  شطره 
بلدية  مستوى  على  بلعباس  وسيدي 
شخص  هالك  في  تسبب  مّما  زهانة، 
السيارة وإصابة سائقها  كان على متن 

بجروح بليغة.
المدنية  الحماية  عناصر  تدخل  وقد 
لوحدتي سيق وزهانة إلسعاف الجرحى 
اإلستعجاالت  مصلحة  نحو  ونقلهم 
بمستشفى مدينة سيق، بينما تم نقل جثث 
الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس 

المرفق الصحي.
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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

بدون تعليق

وفاة 03 أشخاص وجرح 03 آخرين 
في حادثي مرور بمعسكر

مواقع  على  عمان  سلطنة  من  مواطنون  تداول 
نحتت  لبندقية  صورا  االجتماعي  التواصل 
قابوس بن سعيد  الراحل  السلطان  عليها صورة 
معلومات  »أثير«  صحيفة  وكشفت  تيمور،  بن 
الصور  ظهور  ومع  البندقية.  وقيمة  نوع  عن 
األغلى  تعد  البندقية  هذه  أن  ُذكر  المتداولة، 
إلى  قيمتها  تصل  حيث  نوعها  من  العالم  في 
 375 قرابة  أي  أمريكي،  دوالر   980،000
التي  المعلومات  وتوضح  عماني.  ريال  ألف 
بحثت عنها صحيفة »أثير« أن »هذا النوع من 
 VO« البنادق تقوم بصنعه شركة سويدية تدعى
Viggo Ols- مؤسسها  إلى  نسبة   »Vapen
son )ڤيجو أولسون( الذي أسسها سنة 1977، 
حيث تقوم بصناعة هذا النوع من البنادق يدويا«.

درك بسكرة يوقف 9 أشخاص 
ويحجز 1800 قرص مهلوس 

الوطني  للدرك  االقليمية  المجموعة  تمكنت وحدات 
خالل  جالل  بأوالد  االقليمية  والفرقة   ، ببسكرة 
توقيف  من  متفرقة  عمليات  عدة  وفي  واحد  اسبوع 
تسعة اشخاص مشتبه فيهم مع  حجز 1800  قرص 
مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ،  تقدر قيمتها 
ة  مخبأ  كانت   ، دج   921.000.00 حوالي  المالية 
تمكنت  السياق  نفس  وفي  مسكن.  داخل  بأحكام  
وحدات الدرك الوطني ببسكرة ، من  حجز اكثر من 
ملغ  بريغيالين 300  نوع  من  قرص مهلوس   750
ملغ    05 باركيديل  نوع  من  مهلوسة  اقراص   06
كما تم حجز  26 غرام من المخدرات كيف معالج  
و126 وحدة من المشروبات الكحولية و 56 قنطار 
من مادة التبغ ،وأوراق الشمة الجافة   400 كيس من 
مادة الشمة المقلدة حجز سكين كبير من نوع كيتور. 
مع   ، القضايا  هذه  في  تحقيق  فتح  ذلك تم  اثر  علي 

اخطار السادة وكالء الجمهورية المختصين اقليميا.
حسان درنون

حبس أربعة متورطين
في ترويج المخدرات
بعين أزال في سطيف

صورة السلطان قابوس عىل 
"أغىل بندقية يف العالم" 

برج  والية  بأمن  تاغروت  عين  دائرة  أمن  عناصر  تمكنت 
و  أثرية  قطع  بـسرقة  تتعلق  قضية  معالجة  من  بوعريريج 
المتمثل في حطام طائرة و مدفع يعودان للحقبة االستعمارية 
،كانا معروضين على مستوى مقبرة الشهداء باستعمال مركبة 
ذات محرك مع إخفاء اشياء مسروقة، و بناء  على شكوى 
رسمية تقدمت بها مصالح بلدية عين تاغروت تتعلق بسرقة 
قطع أثرية حطام طائرة و مدفع يعودان للحقبة االستعمارية 
كانا معروضين على مستوى مقبرة الشهداء  فتحت مصالح 

مع  توقيفه  و  به  المشتبه  هوية  تحديد  تم  التحريات  و  األبحاث  بتكثيف  و  القضية  في  تحقيق  الدائرة  أمن 
استرجاع األشياء المسروقة و التي كان قد باعها لصاحب حظيرة مختصة في استرجاع المواد المعدنية و 
غير المعدنية إلعادة الرسكلة. و عليه تم إنجاز ملف قضائي ضده قدم بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية 

المختص إقليميا.
مبروك بن الطيب

 توقيف سارق حطام طائرة و مدفع  من مقربة 
الشهداء بعني تاغروت يف الربج

حدا  االسبوع،  سطيف،نهاية  والية  أمن  مصالح  وضعت 
لنشاط  4 أشخاص خطيرين  يحترفون ترويج  المؤثرات 
ما  حجز  مع  الوالية،  عاصمة  ،جنوب  ازال  بعين  العقلية 

يفوق الــــ 2067 قرص من المؤثرات العقلية.
دائرة عين آزال،  بأمن  القضائية  الضبطية  العملية أطرتها 
تورط04  باحتمال  تفيد  معلومات  استغالل  عقب  وجاءت 
أشخاص في مجال ترويج المؤثرات العقلية وسط المدينة ، 
ليتم  فتح تحقيق معمق فور ذلك، سمح بتحديد هوية المشتبه 
بالتفتيش  إذن  استصدار  بعد   و   ، جميعا  توقيفهم  مع  فيهم 
عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا لتفتيش مساكنهم، تم 
ضبط 267  قرص مهلوس، و 05 أقراص من المخدرات 
الصلبة، باإلضافة إلى 4.1 غ من المخدرات. وبعد استكمال 
المحققة  الجهة  أعدت  الالزمة،  القانونية  اإلجراءات  كافة 
الحيازة  تهمة  ،عن  األربعة  فيهم  المشتبه  جزائيا ضد  ملفا 
والحصول وشراء لغرض البيع ،وبيع وتخزين المخدرات 
غير  والممارسة  مشروعة  غير  بطرق  العقلية  والمؤثرات 
شرعية لمهن الصحة، أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية 

المختصة، أين صدر في حقهم أوامر بالحبس.
نورالدين بوطغان

.. وأربع  سنوات مع غرامة 
لمروج آخر  بالشريعة

في تبسة 
من  الشريعة  دائرة  التابعة  ألمن  الشرطة  قوات  تمكنت 
العقلية  للمؤثرات  بالحصول والشراء  تتعلق  معالجة قضية 
قصد البيع بطريقة شرعية والتي تورط فيها شخص مسبوق 
قرص   40 حجز  ،مع  سنة   32 العمر  من  يبلغ  قضائيا 
مهلوس شديد التأثير من أنواع مختلفة ،العملية جاءت بناء 
على استغالل ذات المصلحة لمعلومات تتعلق بقيام شخص 
من ذوي السوابق العدلية المعروفين لدى المصالح األمنية، 
بترويج المؤثرات العقلية انطالقا من الحي الذي يقيم فيه، 
الحي  مداهمة  مع  محكمة  خطة  اعداد  ذلك  على  بناء  ليتم 
 )40( بحوزته  ضبط  الذي  فيه  المشتبه  وتوقيف  المذكور 
للترويج  معدة  و  مجزأة  العقلية  المؤثرات  من  قـــرص 
،باإلضافة اداة التقطيع)مقص(، وعليه تم تحويل المتورط 
الدائرة و فتح تحقيق في  رفقة المحجوزات  إلى مقر أمن 
الالزمة  القانونية  اإلجراءات  كافة  استكمال  بعد  و  القضية 
تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة لدى محكمة الشريعة التي 
أصدرت في حقه حكما يقضي بـ )04( سنوات حبس نافذة 

مع اإليداع و غرامة مالية.
هواري غريب
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تحلية مياه البحر وتموين السوق االستهالكية من أهم محاوره

الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء هذا األحد
n  يتــرأس رئيــس الجمهوريــة, 
القائــد األعلــى للقــوات المســلحة, 
الســيد  الوطنــي,  الدفــاع  وزيــر 
عبــد المجيــد تبــون, اليــوم األحــد, 
الــوزراء  لمجلــس  اجتماعــا 
البرنامــج  لدراســة  يخصــص 
البحــر  ميــاه  لتحليــة  الوطنــي 
الوطنيــة  الســوق  تمويــن  و 
بالمــواد االســتهالكية والصناعــات 
أفــاد  مــا  حســب  الكهربائيــة, 
لرئاســة  بيــان  الســبت,  بــه, 

لجمهوريــة. ا
ــدا,  ــرأس, غ ــان يت ــي البي ــاء ف وج
الســيد عبــد المجيــد تبــون, رئيــس 
الجمهوريــة, القائــد األعلــى للقوات 

المســلحة, وزيــر الدفــاع الوطنــي, 
الــوزراء,  لمجلــس  اجتماعــا 
ومتابعــة  لدراســة  يخصــص 
لتحليــة ميــاه  الوطنــي  البرنامــج 
البحــر, تمويــن الســوق الوطنيــة 
بالمــواد االســتهالكية, و عــرض 
بالصناعــات  النهــوض  حــول 
أداة  باعتبارهــا  الكهربائيــة, 
فعالــة لترقيــة الصــادرات , كمــا 
ذات  مســائل  المجلــس  يتنــاول 
عالقــة بالحيــاة اليوميــة للمواطــن, 
باإلضافــة إلــى المصادقــة علــى 
مشــاريع قوانيــن ومراســيم رئاســية 
ــة . ــة الجمهوري ــان رئاس ــا لبي وفق
                                 ربيع م 

يف اجتماع لرئيسه الجديد بمكتب المجلس

الكناس يعتمد االلزتامات الـ54 للرئيس تبون لربنامج عمله يف مرافقة الحكومة
المجلــس  رئيــس  أوصــى   n
واالجتماعــي  االقتصــادي  الوطنــي 
ــيدي  ــناق س ــالدي بوش ــي, خ والبيئ
االلتزامــات  اعتمــاد  علــى  محمــد, 
ال 54 لرئيــس الجمهوريــة كوثيقــة 
عمــل يســتمد منهــا برنامــج عمــل 
ــة  ــة الحكوم ــدف مرافق ــس به المجل
التطبيقــي  الطابــع  إضفــاء  فــي 
بيــان  أورد   حســبما  عليهــا, 

. للمجلــس
ــذي  ــناق, ال ــان أن بوش وأوضــح البي
تــرأس أول اجتمــاع لمكتــب المجلس, 
علــى  مداخلتــه,  خــالل  أوصــى 
لرئيــس   54 ال  التزامــات  اعتمــاد 
يســتمد  عمــل  كوثيقــة  الجمهوريــة 
منهــا برنامــج عمــل المجلــس بهــدف 
مرافقــة الحكومــة فــي إضفــاء الطابــع 
ــا فــي  التطبيقــي عليهــا مشــيدا ومثمن
ــة  ــودات الحكوم ــت بمجه ــس الوق نف
الراميــة الــى تطبيــق مخرجــات نــدوة 
بإدراجهــا  االقتصــادي  اإلنعــاش 

ــا ــة عمله ــي خط ــا ف وادماجه
 وشــدد خــالل هــذا االجتماع الموســع 
ــذي خصــص  ــس -- ال ــام المجل ألقس
لدراســة النقــاط المدرجــة فــي جــدول 
أعمالــه والتــي تضمنــت بالخصــوص 
الداخلــي  القانــون  مشــروع  اعــداد 
للمجلــس وميثــاق االخــالق والســلوك 

ــى  ــة ال ــن للمؤسســة, باإلضاف المهنيي
المجلــس  طريــق  خارطــة  ضبــط 
واقــرار الجــدول الزمنــي ألشــغاله 
بمهــام  التقيــد  ضــرورة  علــى   --
المخولــة  المجلــس  وصالحيــات 
ــاري  ــدوره االستش ــرا ب ــا, مذك قانون
فضــاء  أيضــا  وكونــه  المحــض 
ــة  ــن وآلي ــوار الوطنيي ــاور والح للتش
ــداء  ــة واب ــات العمومي ــم السياس لتقيي
ــة,  ــائل االقتصادي ــراي حــول المس ال

االجتماعيــة والبيئيــة.
كمــا أكــد  بوشــناق علــى احتــرام 
مــارس  شــهر  منتصــف  تاريــخ 
المقبــل كأجــل إلنجــاز واســتكمال 
االشــغال ذات االولوية والتي تشــمل 
ــاق  ــس وميث ــي للمجل ــون الداخل القان
المهنييــن  والســلوك  االخــالق 
لوحــة  انشــاء  وكــذا  للمؤسســة 
رئيــس  بالتزامــات  تتعلــق  قيــادة 
حســب  وتصنيفهــا  الجمهوريــة 
ــة  ــن اللجــان الدائم ــع لتمكي المواضي
مختلــف  مــع  بالتنســيق  للمكتــب 
تقاريــر  اعــداد  المجلــس  اقســام 
ودراســات وتقديــم توصيــات حولهــا 
ــة رســم  ــة دائم ــب مــن كل لجن وطل
ــى  ــا عل ــق خاصــة به خارطــة طري
ــا كل  ــا دوري ــج اعماله ان تســلم نتائ
ثــالث اشــهر, ملحــا أيضــا علــى 

التــي اعــدت منــذ  مراجعــة تلــك 
تنصيــب المجلــس واعدادهــا فــي 
شــكل ومضمــون موحديــن لتقديمهــا 
و عرضهــا أمــام الجمعيــة العامــة 
دورتهــا  عقــد  المزمــع  للمجلــس 
ــارس  ــهر م ــر ش ــي أواخ ــة ف العادي
مكتــب  يتكــون  لإلشــارة,  المقبــل 
االقتصــادي  الوطنــي  المجلــس 
ــي مــن رؤســاء  واالجتماعــي والبيئ
اللجــان الدائمــة الســبع والمتمثلــة في 
كل مــن لجنــة الكفــاءات والرأســمال 

ــة  ــي, لجن ــول الرقم ــري والتح البش
واالقتصــاد  والضبــط  المنافســة 
الديمغرافيــة  لجنــة  العالمــي, 
والصحــة واألقاليــم, لجنــة البيئــة 
والتنميــة  الطاقــوي  واالنتقــال 
ــة  ــة الحوكمــة المالي المســتدامة, لجن
لجنــة  االقتصاديــة,  والسياســات 
المســارات الديمقراطيــة والمشــاركة 
الجزائرييــن  لجنــة  المواطنيــة, 

المقيميــن فــي الخــارج.
                                  ربيع م 

n أكد رئيــس المرصد الوطني 
للمجتمــع المدنــي عبــد الرحمن 
حمزاوي، أن هيئتــه تتولى مهام 
المدنــي  المجتمــع  أداء  تقييــم 
وتطويــره على ضــوء احتياجات 

المجتمع واإلمكانيات المتاحة.
وأوضــح حمــزاوي يوم الســبت 
خالل افتتاح الدورة العادية األولى 
للمرصــد، أن المجتمع المدني هو 
القوة الحقيقية ألخلقة الحياة العامة.
وأضــاف المتحــدث ذاتــه أنه يتم 

حاليــا تشــجيع العمــل التطوعــي 
والعمــل لصالح العام في النشــاط 
روح  وتنميــه  المدنــي  المجتمــع 

االنتماء.
وشهد افتتاح الدورة العادية األولى 
لمجلس المرصد الوطني للمجتمع 
المدنــي حضــور كل مــن وزيرة 
البيئــة التضامــن ووزير الشــباب 
والرياضة، باإلضافــة إلى ممثلي 

الوزراء والجمعيات.
                              ق ـ و

حمزاوي: المجتمع المدين هو القوة 
الحقيقية ألخلقة الحياة العامة

نائب وزير خارجية الهندوراس
 يف زيارة عمل إىل الجزائر

n شــرع نائب وزير خارجية 
جمهورية الهندوراس، توريس 
خوســيه  خيــراردو  زياليــا 
أنطونيو، فــي بزيارة عمل إلى 
الجزائر من 11 إلى 14 فيفري 
عــرى  إطــار  »فــي  الجــاري 
الصداقة والتضامن المعهودة« 
بيــن البلديــن، حســبما أفاد به 
بيان لوزارة الخارجية والجالية 

الوطنية بالخارج.

وسيســتقبل نائب وزير خارجية 
الهنــدوراس مــن قبــل وزيــر 
الوطنيــة  والجاليــة  الخارجيــة 
بالخارج، السيد رمطان لعمامرة 
و ســيجري مباحثات مع الســيد 
عمــار بالني، المبعوث الخاص 
الصحــراء  بقضيــة  المكلــف 
الغربية و دول المغرب العربي، 

حسب ذات المصدر.
                          ق ـ و

كانت متعرثة لعدة عراقيل متعلقة بالقروض ومشاكل التسويق

إعادة بعث نشاط 15 مؤسسة تنشط يف مجال تربية المائيات
تربيــة  تنميــة  مديــر  كشــف   n
المائيــات بــوزارة الصيــد البحــري 
والمنتجــات الصيديــة, رشــيد عنــان,  
اعــادة   2021 نهايــة  تــم  انــه 
15 مؤسســة تنشــط  بعــث نشــاط 
فــي مجــال تربيــة المائيــات كانــت 
ــا  ــل منه ــدة عراقي ــب ع ــرة بس متعث
القــروض وعقــود االمتيــاز ومشــاكل 

التســويق.
نهايــة  تــم  أنــه  عنــان,  وأوضــح   
 15 نشــاط  بعــث  اعــادة   2021
مؤسســة منهــا 10 تنشــط فــي المجال 
تربيــة  فــي  تنشــط  و5  البحــري 
ــي  ــة والت ــاه العذب ــي المي ــات ف المائي
ــدة  ــرا بفعــل اســباب عدي ــت تعث عرف
وعقــود  القــروض  منهــا  خاصــة 
ــاز والتســويق وغيرهــا, وهــذا  االمتي

الوطنــي. المســتوى  علــى 
كمــا اضــاف المســؤول انــه تــم ايضــا 
كان  اســتثمار  مشــروع   53 بعــث 
عالقــا منــد 2019 علــى مســتوى 
لجــان منــح االمتيــاز بواليــة الــوادي 
ــتثمار  ــز االس ــل تعزي ــن اج ــذا م وه
فــي مجــال تربيــة المائيــات. وفــي 
ذات الســياق, قــال الســيد عنــان ان 
نهايــة ســنة 2021 شــهدت اعــادة 
ــر  ــة عب بعــث اشــغال اللجــان الوالئي
كل الواليــات لمنــح رخــص االمتيــاز 
ومعالجــة  المائيــات  تربيــة  لنشــاط 

70 ملــف مــن اصــل 111 مشــروع 
عالــق علــى مســتوى اللجــان وتقديــم 
يخــص  وفيمــا  امتيــاز  عقــد   17
ــات,  ــة المائي ــي تربي ــتثمارات ف االس
ــر  ــؤول تطهي ــس المس ــب نف ــم حس ت
69 مشــروع غيــر منجــز والغــاء 
ــدف  ــرز أن ه ــاز اخــر. واب 22 امتي
حصــة  برفــع  المتعلــق  الــوزارة 
االنتــاج الســمكي وتنويعــه يتجســد 
ــي  ــف االســتزراع ف ــن خــالل تكثي م
الميــاه العذبــة واالحــواض العائمــة 
ــتثمرات  ــي المس ــات ف ــة المائي وتربي

الفالحيــة.
عنــان  قــال   االطــار,  هــذا  وفــي 
تســجيل  علــى  يعمــل  القطــاع  ان 
إلنتــاج  اســتثمارية  مشــاريع 
االعــالف الصناعيــة والســمكية بغيــة 
تخفيــض فاتــورة الــواردات والتحكــم 
ــاج الســمكي.  ــي دورة االنت ــل ف االمث
علــى  العمــل  يتــم  بأنــه  واضــاف 
إلنتــاج  بحريــن  مفرخيــن  اطــالق 
ــي  ــي تدخــل ف ــار االســماك والت صغ
البحريــة.  االســماك  انتــاج  دورة 
ــة,  ــاه العذب وبخصــوص اســماك المي
أكــد الســيد عنــان أن الــوزارة تتحكــم 
االنتــاج  سلســلة  فــي  جيــد  بشــكل 
خاصــة فيمــا يخــص الســمك البلطــي 
ــى  ــاع عل ــول القط ــذي يع ــر ال االحم
الرفــع مــن نســبة انتاجــه, مشــيرا 

الــى وجــود ثالثــة مصانــع إلنتــاج 
مــن  بــكل  الســمك  هــذا  اعــالف 
ــلغوم  ــرداس وش ــارة وبوم ــن وس عي
العيــد كمــا لفــت الــى وجــود ســتة 
بــكل  البلطــي   مفرخــات ألســماك 
مــن عيــن وســارة وتلمســان وبســكرة 
والمغيــر  والــوادي  وبومــرداس 
شــهدت   2021 ســنة  بــان  وذكــر 
البلطــي  ألســماك  مفــرخ  اطــالق 
وحيــد الجنــس بعيــن وســارة بشــراكة 
انتــاج  جزائريــة هولنديــة وبطاقــة 
تصــل الــى مليــون أصبعيــة كمرحلــة 
يتــم  بانــه  اضــاف  كمــا   , اولــى 
اســتزراع الســمك البلطــي االحمــر 
فــي االحــواض المائيــة المدمجــة مــع 
القطــاع الفالحــي وتكثيــف انتاجــه 
ــم  ــاخ المالئ ــوب نظــرا للمن ــي الجن ف
وتوفــر الميــاه الجوفيــة التــي تســاعد 

علــى تطويــر هــذا النشــاط.
ــان  ــار, اوضــح  عن ــذا االط ــي ه وف
ان الــوزارة قامــت بتصميــم مشــروع 
ــل  ــاز مشــروع متكام نموذجــي إلنج
فــي المســتثمرات الفالحيــة لتربيــة 
المائيــات إلنتــاج مــن 5 الــى 10 
ــي 3  ــدر بحوال ــاحة تق ــي مس ــن ف ط
الــى 4 هكتــار داخــل المســتثمرات 
الكبيــرة باســتثمار مالــي  الفالحيــة 
ــى  ــار ال ــون دج  واش ــدره 10 ملي ق
أن تصميــم هــذا المشــروع يتوافــق 

ــة  ــا وكال ــي تدعمه ــع المشــاريع الت م
ولفــت  »انــاد«.  المقاوالتيــة  دعــم 
ازيــد  ان  الــى  الســياق  نفــس  فــي 
تربيــة  يمتهــن  فــالح   2900 مــن 
الفالحــة,  مــع  المدمجــة  االســماك 
موضحــا ان شــركة كوســيدار اغــرو 
قامــت بتســويق 25 طــن مــن ســمك 
ــا  ــنة 2021. كم ــر س البلطــي االحم
تــم تســويق خــالل االســبوع الماضــي 
100 كيلوغــرام مــن اســماك البلطــي 
االحمــر فــي مســمكة بســكرة بســعر 

للكيلوغــرام. دج   500
وبخصــوص االحــواض الفالحيــة, 
ــم احصــاء  ــه ت ــان ان ــيد عن ــر الس ذك
علــى  حــوض   3543 مؤخــرا 
المســتوى الوطنــي , مشــيرا الــى ان 
ــر  ــاحة اكب ــواض ذات مس ــذه االح ه
ــة  ــي قابل ــب وه ــر مكع ــف مت ــن ال م
لالســتزراع خاصــة الســمك البلطــي 
ــاون  ــم اطــالق تع ــه ت ــا كشــف ان كم
جزائري-كــوري فــي مجــال تطويــر 
الجزائــر,  فــي  الجمبــري  تربيــة 
علــى  العمــل  يتــم  انــه  موضحــا 
انجــاز مشــاريع تتعلــق بإنجــاز ثالثــة 
ــة بومــرداس  ــكل مــن والي مــزارع ب
وغليــزان وســكيكدة كمــا توقــع ان 
ــن  ــدة م ــة الواح ــاج المزرع ــغ انت يبل
الجمبــري مــن 50 الــى 100 طــن.
                                  ربيع م 
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n اعتبر المؤرخ فؤاد سوفي 
بمسؤولية«  »االعتراف  أن 
فرنسا بالعواقب الوخيمة التي 
النووية  تفجيراتها  خلفتها 
بالجزائر يبقى مطروحا، داعيا 
األرشيف  على  الحصول  إلى 
والخدمات  للجيش  الفرنسي 
الفترة  بتلك  المتعلق  الصحية 

االستعمارية.
ـ62  ال الذكرى  إحياء  وعشية   
للسالح  »األولى«  للتجربة 

بمنطقة  لفرنسا  النووي 
سميت  التي  »أدرار«  رقان 
األزرق«،  »الجربوع  ب 
األنباء  لوكالة  المؤرخ  صرح 
العواقب  أن  الجزائرية، 
النووية  للتجارب  الوخيمة 
سكان  وصحة  حياة  على 
تزال  ال  الجزائري  الجنوب 
فرنسا  اعتراف  »مشكل  تطرح 
الحدث  هذا  في  بمسؤوليتها 

المأساوي«.

كما أضاف يقول » أشكك 
االعتراف  أن  في  كثيرا 
قائيا«  يعني التعويض تل
 « بسياسة  مذكرا 
التي  بمكيالين«  الكيل 
تجاه  فرنسا  تعتمدها 
ينيزيا  وبول الجزائر 
يتعلق  فيما  الفرنسية 
علما  النووية  بالمسألة 
على  وافقت  فرنسا  أن 
يتها  بمسؤول االعتراف 

ينيزيا. في بول
ذلك،  من  واألدهى 
ايمانويل  الرئيس  ذهب 
ماكرون الى حد التحدث 
نظير  بلده  »دين«  عن 
بها  قام  التي  التجارب 
خالل الفترة الممتدة بين 
بهذا  و1996   1966

بلد. ال
سوفي  السيد  رد  وقد 
»ال  قائال  ذلك  على 
يمكنني الى أن أذكر بأن 
بينما  فرنسية  ينيزيا  بول
كذلك  ليست  الجزائر 
منذ 60 سنة إضافة إلى 

132سنة من االحتالل.
الشعب  أن  بذلك  وأعني 
م يقبل أبدا بالوجود  الجزائري ل
يريده  ما  أجهل  وأنا  الفرنسي 
أن  غير  ينيزيا  بول سكان 
حسب  الفرنسيين  المسؤولين 
يمكنهم  ال  نظري  وجهة 
وتقديم  تعويضات  منح  سوى 
االعتذار لمواطنين فرنسيين«.

كما أوضح يقول »رفضهم ذلك 
أمرا  يعد  أجنبي  بلد  لمواطني 

الكيل  سياسة+  ويعزز  مشينا 
بمكيالين+ التي تنتهجها فرنسا 
مؤكدا  الجزائريين«،  تجاه 
المتعلق  مورين  قانون  أن 
ضحايا  وتعويض  باالعتراف 
الفرنسية  النووية  التفجيرات 
دام  ما  الجزائريين  يخص  »ال 
فرنسي  بقانون  يتعلق  األمر 

أُعد للفرنسيين«.
طرح  أخرى،  جهة  من 
الشهود  »مشكل  المتحدث 
الذين رحل جميعهم تقريبا في 
عموما  يبق  م  ل حيث  الجزائر 
سوى أحفاد الضحايا الذين هو 
اصابات  من  يعانون  أنفسهم 
التفجيرات  هذه  اثر  خطيرة 

النووية«.
وفي السياق نفسه، اشار السيد 
ثانية  ال المشكلة  أن  الى  سوفي 
األرشيف  الى  بالوصول  تتعلق 
والخدمات  للجيش  الفرنسي 
بهذه  المرتبطة  الصحية 
هذا  فتح  الى  داعيا  التفجيرات 

األرشيف.
كانت  إن  معرفة  بخصوص  و 
النووي  بالملف  التكفل  مسألة 
مرهونة  الجزائر  في  الفرنسي 
بين  الذاكرة  نزاع  بتسوية 
قائال  المؤرخ  رد  بلدين،  ال
هو  الذاكرة  حول  »الخالف 
أن  حيث  تعقيدا  أكثر  مسألة 
بلدين له الحق في ذاكرته  كال ال
وليس  به  الخاصة  التاريخية 
من  تعقيدا  أكثر  هو  ما  هناك 
التاريخية  الذاكرة  احترام 

لآلخر«.
                                  ق ـ و

المؤرخ فؤاد سويف:

فرنسا تعتمد الكيل بمكيالني تجاه الجزائر وبولينزييا الفرنسية فيما 
يتعلق بالمسألة النووية

األحد 13 فيفري  2022 م
الموافق لـ 12 رجب 1443 هـ

n أكــد الخبيــر فــي الطاقــة 
أنــه  رمكــي  مــرزاق  الذريــة 
يجــب علــى فرنســا أن تتحمل 
الجزائر  وتســاعد  مســؤوليتها 
في إزالة التلوث وتطهير مواقع 
تفجيراتهــا النوويــة بالصحراء 
الجزائريــة التــي خلفــت أثــارا 

بيئية وصحية مدمرة.
 و فــي هــذا اإلطــار, صــرح 
المتحدث أن مســاعدة فرنسا في 
النووية المستخدمة  المادة  تحديد 
في هــذه التفجيــرات التي نفذها 
الجيش االســتعماري في منطقة 

 1960 مــن  اكــر  وان  رقــان 
الــى 1967  مهمة مشــيرا إلى 
أنــه من غيــر العــادي أن تعالج 
فرنسا مســألة تفجيراتها النووية 
وبولينيزيــا  بالجزائــر  المنفــذة 
بشكل مختلف كما أوضح الخبير 
يقــول مــن الواضح أنــه مقارنة 
مع مــا جرى فــي بولينيزيا فان 
والصحية  البيئيــة  االنعكاســات 
للتفجيــرات النوويــة بالصحراء 
لم تثير نفس االهتمام من طرف 
فرنســا الرســمية وتبقى الى حد 
اليــوم موضوعــا معقــدا يجــب 

معالجته معتبرا أن الجزائر تريد 
تحقيــق نفــس االعتــراف وفتح 
األرشــيف الخــاص بالتفجيرات 
التــي نفذت فــي الجزائــر بداية 
من ســنة 1960 ولتأكيد  نقص 
اهتمام فرنســا بالمســألة الشائكة 
نفــذت  التــي  المواقــع  حــول 
بالصحــراء,  التفجيــرات  بهــا 
ذكــر الســيد رمكــي بــأن القوة 
قدمــت  القديمــة  االســتعمارية 
رفضــا قاطعا على جعل مســألة 
هــذه المواقــع مجــاال للتعــاون 
ضمن أحكام االتفاق الجزائري-
الفرنســي حــول االســتعماالت 
الســلمية للطاقــة النووية الموقع 

عليه سنة 2009
 غيــر أنــه كشــف أن اصــرار 
الطرف الجزائري على معالجة 
هذه المســألة  قد أتى بنتيجة بما 
أن الطرفيــن اتفقــا على معالجة 
مسألة المواقع في اطار مجوعة 
تــم  جزائرية-فرنســية  عمــل 
تأسيســها ســنة 2008 لدراسة 
مســألة اعــادة تأهيــل المواقــع 
كمــا  الصحــراء  فــي  القديمــة 
أوضــح المتدخــل أن الجزائــر 
تملــك آداة قانونيــة تتمثــل فــي 
معاهــدة منــع االســلحة النووية 
للضغط على فرنسا وحملها على 
تقديــم توضيحات حول العواقب 
الوخيمــة التي ســببتها للســكان 

الجزائرييــن والبيئة , مذكرا بأن 
هذه المعاهدة التي صدقت عليها 
59 دولــة قــد تمــت المصادقة 
عليها مــن طــرف 122 دولة. 
لهذا الغرض وبمجرد مصادقتها 
على هذه المعاهدة يمكن للجزائر 
الطعن فــي بعض أحكام معاهدة 
منــع انتشــار االســلحة النووية 
ســيما المادتيــن 6 و 7 اللتيــن 
تعتبران الزامين ايجابيين للنظر 
فــي مســألة مواقــع التفجيــرات 
المنفذتيــن  الفرنســية  النوويــة 
بــكل مــن رقــان و ان اكر على 
حد قولــه مضيفــا أن المصادقة 
على المعاهدة قــد تمنح للجزائر 
فرصــة طلــب واالســتفادة من 
مساعدة تقنية ومادية وتجهيزات 
من بلدان أخرى ملزمة بالتعاون 
من أجل تسهيل تطبيق المعاهدة 
الســيما التكفل بالضحايا وإعادة 
تهيئــة المحيــط المتضرر جراء 
التفجيــرات مما ســيعزز طلبها 
من فرنســا الخــاص بالتعويض 
وإضافة إلــى اإلطــار الثنائي , 
يمكن تقديــم هذه المســاعدة من 
خــالل هيئات أمميــة ومنظمات 
وإقليميــة  دوليــة  ومؤسســات 
ووطنيــة ومنظمــات أو هيئــات 
غيــر حكوميــة مؤهلة فــي هذا 

المجال.
                             ربيع م 

الخبري يف الطاقة الذرية مرزاق رمكي :

عىل فرنسا أن تتحمل مسؤوليتها وتساعد الجزائر يف تطهري مواقع 
تفجرياتها النووية بالصحراء

يف ذكرى الـ 62  للجريمة النووية الفرنسية برقان

حركة البناء الوطني تطالب بالتسوية 
الشاملة لملفات الذاكرة العالقة

الوطني،  بناء  ال حركة  طالبت   n
ب«التسوية الشاملة لملفات الذاكرة 
اعتراف  على«  القائمة  العالقة«، 
في  االستعمارية  بجرائمها  فرنسا 
وتقديم  الجزائري،  الشعب  حق 
العادلة  والتعويضات  االعتذار 
التفجيرات  بمخلفات  التكفل  و 
طي  إلى  دعوتها  وجددت  النووية«، 
كل ملفات الذاكرة المرتبطة بالحقبة 

االستعمارية. 
أمس،  لها،  بيان  في  الحركة  وقالت 
األليمة  الذكرى  الجزائر  »تحيي 
لتفجيرات رقان النووية ، التي أجراها 
 ، نا  صحرائ في  الفرنسي  االستعمار 
في إطار جريمة بشعة حملت عنوان 
 4 ل  استمرت   ، األزرق«  »الجربوع 
أيام كاملة، استخدم فيها الجزائريون 
التفجيرات  مواقع  في  تجارب  كفئران 
النووية، ما تزال تداعيات إشعاعاتها 
الخطيرة الكارثية على صحة السكان 
يؤكده  اليوم  إلى  مستمرة  بيئة  وال
والية  سكان  ألعداد  المقلق  االرتفاع، 
بداء  المصابين  و  المنكوبة  أدرار 
يد  لموال قية ل السرطان والتشوهات الخل
والعقم«، وأضافت » في وقت  الجدد 
نسجل و بكل أسف صمت السلطات 
الفرنسية عن هذه الكارثة اإلنسانية ، 
نتائج  لتحمل  نية  أية  إبداءها  عدم  و 
جرائم حقبتها االستعمارية، و رفضها 
لوضع حد لهذه المعاناة، عبر تسليم 
المحتل  جيش  دفن  أماكن  خرائط 
بالمنطقة  النووية  اتها  نفاي ل الفرنسي 
تجاربها  أرشيف  الجزائر  يم  وتسل

النووية«. 
»جانب  إلى  تقف  أنها  الحركة  أكدت 
بذاكرته  تشبثه  في  األبي  شعبنا 
ا للحفاظ  ي الوطنية ونعتبره موقفا مبدئ

لرسالة  الوفاء  و  الشهداء  ذاكرة  على 
المطالبة  الحركة  وجددت  نوفمبر«، 
الذاكرة  لملفات  الشاملة  التسوية  ب
فرنسا  اعتراف  على  قائمة  ال العالقة، 
حق  في  االستعمارية  بجرائمها 
االعتذار  وتقديم  الجزائري،  الشعب 
التكفل  و  العادلة  والتعويضات 

بمخلفات التفجيرات النووية. 
األعمال  هذه  أن  الحركة«  واعتبرت 
االستعمار  انتهجها  التي  الوحشية، 
من  األبرياء  ارتكبت ضد  و  الفرنسي 
فته من مآسي هي و  شعبنا، و ما خل
بدون أدنى شك، إبادة جماعية وترقى 
إلى مصاف جرائم ضد اإلنسانية، وال 
يمكن بأي حال من األحوال أن تسقط 

تقادم والتنصل من تبعتها«.  ال ب
السلطات  الستمرار  الحركة«  تأسف 
ياتها  الفرنسية في التنصل من مسؤول
رفضها  و  االستعمارية  تاريخية  ال
الماضي  مخلفات  لتسوية  التعاون 
االستعماري األليم«، وجددت الحركة 
موقفها«المبدئي بأن ملف التفجيرات 
الجزائر سيظل  الفرنسية في  النووية 
يتوجب  التي  العالقة،  الملفات  أحد 
رصدنا  أننا  من  وبالرغم  تسويتها 
إيجابية  إشارات  األخيرة  اآلونة  في 
من الطرف الفرنسي، إال أنها ماتزال 
بعيدة و غير كافية لالنطالق مجددا 

في عالقات طبيعية مع الجزائر«. 
طي  إلى  دعوتها  الحركة  جددت  كما 
بحقبتها  المرتبطة  الذاكرة  ملفات  كل 
تراجع  أن  في  وأملت   االستعمارية، 
السابقة  مواقفها  الفرنسية  السلطات 
المتعنتة من أجل إقامة عالقات على 
ندية،  تراعى فيها المصالح  ال أساس 
الفوقية  عن  بعيد  بلدين،  ل ل المشتركة 
دون  و  االشتراطات  أو  االمالءات  أو 
خرقا  أو  الداخلي  الشأن  في  التدخل 

للسيادة.  

إقامة صالة االستسقاء يف كافة مساجد البالد

n  أقيمت أمس  السبت, عبر مساجد 
البالد, صالة االستسقاء, تضرعا للمولى 
بعد  والعباد,  البالد  يغيث  أن  وجل  عز 
لمدة  واحتباسه  المطر  نزول  تأخر 

طويلة.
وتعد صالة االستسقاء,التي تمت تأديتها 
عبر كافة مساجد البالد ,سنة مؤكدة في 
فقه اإلسالمي, تأسيا بعمل المصطفى  ال
عنه  ثبت  الذي  السالم,  الصالة  يه  عل
الجفاف  حل  إذا  الصالة  هذه  إقامة 
ركعتين,  بأداء  الصالة  هذه  تأدية  وتمت 
متبوعة بخطب األئمة الذين أكدوا على 
كل  على  وجل  عز  هللا  شكر  وجوب 
نعمه وحسن عبادته, داعين إلى طاعته 

واالستغفار وإغاثة البالد من شح تساقط 
على ضرورة  أيضا  شددوا  األمطار,كما 
بأن  الذكر  من  باإلكثار  هللا  إلى  التوجه 
يرفع عن االمة القحط واألوبئة واالمراض 
وأن يديم نعمة األمن على الجزائر وكل 

المسلمين.
الدينية  الشؤون  وزارة  وكانت 
لها  بيان  في  أوضخت  قد  واألوقاف, 
نزول  لتأخر  نظرا  االربعاء,الماضي,أنه 
واحتباسه  الحبيبة  ا  بالدن عن  المطر 
بسنة  وعمال  طويلة  لمدة  عنها 
حينما  وسلم  عليه  هللا  المصطفى صلى 

شكي له القحط في زمانه.
                                        ربيع م 

الجزائر:سناء-م 



مشروع  أهمية  على  زغدار  أحمد  الصناعة،  وزير  شدد 
التحول الرقمي  الذي أطلقته الوزارة، على ضوء التحديات 
الكبيرة التي تواجه القطاع الصناعي. وأكد أن هذا النظام  
سيساهم في تحسين أداء وفعالية إدارته المركزية والمحلية، 
وشفافية  انسيابية  وضمان  والمعامالت  اإلجراءات  تبسيط 

في دراسة ومعالجة الملفات المتعلقة بالقطاع. 
الجزائر:سناء-م 

على  الرسمية  صفتها  على  نشرته  للوزارة  بيان  وأوضح 
الفايسبوك، أن الوزير زغدار، ترأس أمس،  بمقر الوزارة 
إدارة  من  الصناعة  قطاع  مسؤولي  كل  ضم  اجتماعا 
الوصاية،   تحت  الهيئات  وكذا  المحلية  اإلدارات  مركزية، 
لتعزيز رقمنة  اللقاء إلطالق مشروع جديد  وخصص هذا 
اإلدارة  عمل  آليات  رقمنة  خالل  من  الصناعة  قطاع 
وصاية  تحت  الهيئات  وكذا  المحلية  اإلدارات  المركزية، 

وزارة الصناعة.  
وأضاف البيان أن هذا المشروع يتضمن أربع محاور أساسية 
تشمل رقمنة وتوحيد نشاطات المديريات الوالئية للصناعة، 
المديريات  من  عددا  تضم  نموذجية  عينة  اختيار  تم  حيث 
تعميمها  قبل  العملية  هذه  في  لالنطالق  للصناعة  الوالئية 
على باقي الواليات، كما سيتم في إطار هذا المشروع، ربط 
قواعد البيانات لإلدارة المركزية بالهيئات تحت وصايتها- 

لتطوير  الوطنية  الوكالة  رأسها  وعلى 
لتطوير  الوطنية  والوكالة  االستثمار 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية 
للصناعة  الوالئية  والمديريات  االبتكار- 
وإحصائيات  معلومات  نظام  إطار  في 
القطاع  إمكانيات  حول  وفعال  متكامل 
الصناعية  الفروع  ومختلف  الصناعي 

واحتياجاته، ليكون أداة التخاذ القرار. 
ويتعلق األمر أيضا بوضع أدوات التسيير 
الموارد  بتسيير  المرتبطة  المتخصصة 
األخرى  اإلدارية  والوظائف  البشرية 
إلكتروني  موقع  اعتماد  إلى  باإلضافة 
جديد لوزارة الصناعة يواكب تطورات 
وسائل اإلعالم واالتصال الحديثة ويكون 

والمستثمرين.  الوزارة  بين  مباشرة  تواصل  منصة  بمثابة 
مشروع  أهمية  على  االجتماع،  خالل  زغدار،  شدد  قد  و 
تواجه  التي  الكبيرة  التحديات  على ضوء  الرقمي  التحول 
لالقتصاد  القاطرة  دور  بلعب  المطالب  الصناعي  القطاع 
الوطني، حيث سيساهم هذا النظام في تحسين أداء وفعالية 
إدارته المركزية والمحلية، تبسيط اإلجراءات والمعامالت 
الملفات  ومعالجة  دراسة  في  وشفافية  انسيابية  وضمان 

الضرورية  الوسائل  كل  بتوفير  وأمر  بالقطاع،  المتعلقة 
لتجسيده في أقرب اآلجال ليتماشى والحركية التي يعرفها 

القطاع الصناعي في اآلونة األخيرة. 
سابقا  أطلقت  التي  المبادرات  إلى  المشروع  هذا  ويضاف 
والمنصات  الصناعة  وزارة  عمل  آليات  برقمنة  والمتعلقة 
اإلدارية  اإلجراءات  لتبسيط  الوزارة  أطلقتها  التي  الرقمية 

وتلقي شكاوى وطلبات المستثمرين. 
س-م

أكدت لـ »عني الجزائر« أن أية زيادة يتحمل مسؤوليتها أصحابها

الفدرالية الوطنية لنقل المسافرين 
والبضائع تنفي أية زيادة في تسعيرة النقل

  عين على الحدث
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الستكمال الزتاماتها 
التعاقدية والرشوع يف 

تطوير الحقول المكتشفة
سوناطراك تعود رسميا 

للنشاط يف ليبيا
وقعت  شركة  سوناطراك والمؤسسة الوطنية 
الشراكة  لتعزيز  تفاهم  مذكرة  بليبيا  للنفط 
وتهدف  والغاز  النفط  قطاع  مجال  في  بينهما 
هذه المذكرة استئناف نشاط شركة سوناطراك 
في ليبيا من اجل استكمال التزاماتها التعاقدية 

والشروع في تطوير الحقول المكتشفة.
وجاء في بيان للشركة أن المذكرة الموقعة بين 
شركة سوناطراك ونظيرتها الليبية  تهدف إلى 
استئناف نشاط شركة سوناطراك في ليبيا من 
اجل استكمال التزاماتها التعاقدية والشروع في 
تعزيز  إلى  إضافة  المكتشفة،  الحقول  تطوير 
المشاريع  انجاز  مجاالت  في  التعاون  سبل 
والتكوين  الخدمات  وكذا  والغازية  النفطية 
بين  لقاء  عقد  التوقيع  هذا  ,وسبق  والتدريب 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 
الليبية مصطفى صنع هللا والرئيس المدير العام 
بحضور  حكار،  توفيق  سوناطراك  لشركة 
مسؤولين عن الشركات الخدماتية التابعة لهما 
وناقش الجانبان تطوير سبل التعاون المشترك 
والخدمات  واإلنتاج  االستكشاف  مجاالت  في 

شبه النفطية والتدريب.
الجهود  تظافر  أهمية  على  الطرفان  أكد  كما 
لتسهيل العودة السريعة لسوناطراك للنشاط في 
التعاقدية  التزاماتها  استكمال  خالل  من  ليبيا، 
في منطقتي التعاقد 065 و96/95 في حوض 
غدامس، ووضع رؤية مستقبلية إلعداد خطط 

لتطوير الحقول المكتشفة في المنطقتين.
المدير  للرئيس  المصاحب  الوفد  فان  للتذكير، 
العام لمجمع سوناطراك ضم الرؤساء المديرون 
في  المختصة  الفرعية  للمؤسسات  العامون 
الجيوفيزياء، أشغال اآلبار، األشغال البترولية 
والهندسة  القنوات،  اآلبار،  خدمة  الكبرى، 

المدنية والبناء.
وخالل هذا اللقاء، قدم توفيق حكار لمحة عامة 
في  فروعه  وقدرات  سوناطراك  مجمع  عن 
كلمته،  في  مبرزا  البترولية،  الخدمات  مجال 
الكفاءات والخبرة العالية التي تتمتع بها، مؤكدا 
برامج  لتطوير  سوناطراك  مجمع  استعداد 
في  مختلطة  فرعية  شركات  وإنشاء  توأمة 
البحث والتنقيب، األشغال في اآلبار، عمليات 
والتدريب  التكوين  المنشآت،  وصيانة  تأهيل 

وكذا الهندسة المدنية والبناء.
التكوين  برامج  إلى  أيضاً،  التطرق  وتم 
والتدريب المهني وإعداد الكوادر الفنية، حيث 
في  شراكة  برامج  إعداد  على  الطرفان  اتفق 
مجاالت مختلفة مثل الجيوفيزياء، الجيولوجيا، 

الحفر، اللحام والتفتيش.
من جهته وبعد أن أعطى لمحة عامة عن نشاط 
النفط في بالده، ثمن السيد مصطفى صنع هللا 
ليبيا  في  النشاط  إلى  سوناطراك  عودة  قرار 
باعتباره شريك هام في مجال الطاقة واستعداده 
لمرافقة الشركات التابعة لسوناطراك في سوق 

خدمات النفط في ليبيا.
في نهاية اللقاء، أشاد الجانبان بجودة العالقات 
وتوسيع  تعزيز  إلى  ودعيا  الشركتين  بين 

مجاالت التعاون بينهما.
ر ـ م

أمر بتوفري كل الوسائل الرضورية لتجسيد هذا التوجه

زغدار يدعو إىل تعزيز رقمنة اإلدارات لتحسني حوكمة 
القطاع الصناعي

الجزائي  القطب  الجمهورية  وكيل  التمس 
المتخصص في الجرائم المالية واالقتصادية 
 10 عقوبة  تسليط  امحمد  سيدي  بمحكمة 
سنوات سجنا نافذا في حق وزيرة الصناعة 
بجنح  المتابعة  تمازيرت  جميلة  السابقة 
ثالثة  بقيمة  مالية  غرامة  و  بالفساد  متعلقة 

ماليين دج جزائري.
القضية  هذه  في  السابقة  الوزيرة  وتوبعت 
استغالل  سوء  عمومية،  أموال  تبديد  بجنح 
امتيازات  على  الحصول  أجل  من  الوظيفة 
ومنح مزايا غير مستحقة للغير حين كانت 

لمجمع  التابع  قورصو  لمركب  مديرة 
الرياض بين 2009 و2015. كما توبعت 
أيضا بتهمة التصريح الكاذب عن ممتلكاتها 
تملك  أنها  التحقيقات  خالل  من  تبين  حيث 
به  5 حسبما صرحت  بدل  بنكيا  12حسابا 
حق  في  والتمس  االبتدائي.  التحقيق  خالل 
بلكمي ناصر، زوج شقيقة المتهمة الرئيسية 
وثالثة  سجنا  سنوات   5 عقوبة  تمازيرت 
أمر  إصدار  مع  مالية  غرامة  دج  ماليين 
حق  في  والتمس  عليه.  الدولي  بالقبض 
زوج المتهمة تمازيرت، حفيظ أخناش نفس 

العقوبة أي 5 سنوات سجنا وغرامة ثالثة 
المتابعين  المتهمين  باقي  أما   , دج  ماليين 
بجنح سوء التسيير واستغالل الوظيفة، فقد 
التمس وكيل الجمهورية في حقهم عقوبة 4 
سنوات سجناا و1 مليون دج كغرامة مالية.

كل  مصادرة  النيابة  طلبات  شملت  كما 
واألموال  المنقولة  االجرامية  العائدات 
المحجوزة  البنكية  الحسابات  في  الموجودة 

بأمر من قاضي التحقيق.
وكان قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي 
المتخصص في الجرائم المالية واالقتصادية 

المتهمين حول  استجوب  قد  المحكمة  لذات 
بن  عمر  مجمع  بين  شراكة  عقد  ظروف 
رياض  )مؤسسة  قورصو  ومطاحن  عمر 
بإجراء  المتعلقة  التدابير  وكذا  الجزائر( 
الخبرة الخاصة بالعتاد وأسباب تفكيكه وكذا 
اشترت  التي  والجهات  المالية  قيمته  تحديد 
هذا العتاد على شكل نفايات حديدية بمبلغ ال 
44 مليون دج وهذا دون االستناد  يتجاوز 
إلى األسعار المقترحة من قبل أعضاء لجنة 

البيع بالمزاد العلني.
 ربيع م 

الجزائر: سناء-م 

لنقل  الوطنية  الفدرالية  رئيس  نفى 
المسافرين والبضائع، عبد القادر بوشريط، 
زيادة  أية  أن  واعتبر  النقل،  تسعيرة  رفع 
و  انفرادي  »عمل  هي  السائقين  قبل  من 

يتحملون هم مسؤوليته«.

النقل    الفدرالية راسلت  وزارة  أن  أكد   و 
منذ فترة، من أجل إعادة النظر في التسعيرة 
من خالل دراسة شاملة وال تزال تنتظر رد 

الوزارة. 
»عين  لـ  تصريح  في  بوشريط  وأوضح 
اآلن  لحد  توجد  ال  أنه  أمس،  الجزائر«، 
أي زيادة في تسعيرة النقل، سواء كان ذلك 

أو  الحضرية  الداخلية  الخطوط  في  للنقل 
بين الواليات أو غيرها، وأكد أن التسعيرة 
المعمول بها حاليا هي نفسها المعمول بها 
قد  زيادة  أية  أن  وأكد  طويلة،  فترة  منذ 
يتحمل مسؤوليتها  المسافرون  يشتكي منها 
برفع  قاموا  الذين  الخط  أصحاب  الناقلون 
تعليمة  أية  أنفسهم دون  تلقاء  التسعيرة من 

من الوزارة الوصية. 
وأكد بوشريط أن الفدرالية كانت قد راسلت 
إعادة  أجل   من  فترة  منذ  النقل  وزارة 
النظر في تسعيرة النقل من خالل إجراء 
دراسة يقوم بها مختصون، كما كان هناك 
لقاء مع وزير النقل عيسى بكاي من أجل 
بينها  ومن  الناقلين  انشغاالت  في  النظر 
إعادة النظر في التسعيرة من خالل إعداد 
التكاليف  الرتفاع  بالنظر  ميدانية  دراسة 
من قطع الغيار، الوقود، زيوت التشحيم، 
وارتفاع مستوى المعيشة مع تدني القدرة 
الشرائية، و لحد اآلن الفدرالية تنتظر رد 

الوزارة على اقتراحات الناقلين. 
النقل  حافالت  مستعملو  وكان  هذا 
اشتكوا  قد  عنابة،  بوالية  العمومي 
فجائية في  الماضيين  من زيادة  اليومين 
أسعار النقل بالحافالت حيث قام الناقلون 
بوابات  على   إعالنات  بوضع  الخواص 
الحافالت عليه ختم المكتب الوالئي لفرع 
الناقلين لوالية عنابة التابع التحاد التجار 

والحرفيين . 
هذا وقد بلغت نسبة الزيادة 100 بالمائة 
للمسافة التي تتراوح بين 0 و4 كيلومتر، 
ونسبة زيادة أقل للمسافات التي تفوق هذه 
تبقى زيادة  ذلك فهي  لكن رغم  المسافة و 
معتبرة و صدمت مستعملي حافالت النقل 

العمومية. 
س- م

يف قضية فساد متعلقة بمجمع رياض الجزائر

التماس 10 سنوات سجنا في حق وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت و5 سنوات لزوجها



السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  أكد 
نجالء  التونسية  الحكومة  رئيسة  لقائه  خالل 
للقيادة  بالده  دعم  ثبات  على  فرنسا  في  بودن 
إجراءات  أي  باتخاذ  تونس  في  والحكومة 

الدولة. كيان  على  تحافظ 
مصر  ثقة  على  اللقاء  خالل  السيسي  وشدد 
قيس  الرئيس  بقيادة  التونسية  السلطة  قدرة  في 
إلى  الراهنة  الدقيقة  المرحلة  عبور  على  سعيد 
وفق  التونسي،  الشعب  تطلعات  يلبي  مستقبل 

األوسط. الشرق  أنباء  وكالة  نقلته  ما 
المصرية  الرئاسة  باسم  المتحدث  وصرح 
نقل  طلب  المصري  الرئيس  بأن  راضي  بسام 
معربا  سعيد،  قيس  الدولة  رئيس  إلى  تحياته 
قيادة  مصر  تكنها  التي  والمودة  التقدير  عن 
تجمع  التي  الوثيقة  التاريخية  لألواصر  وشعبا 

البلدين. بين 
نجالء  الحكومة  رئيسة  نقلت  جانبها،  من 
الرئيس  تحيات  السيسي  الرئيس  إلى  بودن 
بالروابط  تونس  اعتزاز  مؤكدة  سعيد، 
الدولتين  بين  تجمع  التي  والممتدة  المتينة 
وحرص  والشعبي،  الرسمي  المستويين  على 
التشاور  وتيرة  استمرار  التونسي على  الجانب 
حول  البلدين  بين  والمكثف  الدوري  والتنسيق 
المشترك،  االهتمام  محل  اإلقليمية  القضايا 
التي  التحديات  مختلف  مواجهة  في  وذلك 

الراهن. الوقت  في  المنطقة  لها  تتعرض 
مصر  لجهود  التقدير  عن  بودن  أعربت  كما 
في  الحيوي  ودورها  التونسي  للشأن  الداعمة 

اإلقليميين. واالستقرار  األمن  صون 
المصرية  الرئاسة  باسم  المتحدث  وذكر  هذا، 
تعزيز  سبل  إلى  أيضا  تطرقت  المباحثات  أن 
كافة  على  البلدين  بين  الثنائية  العالقات 
حركة  بتيسير  يتعلق  فيما  خاصة  األصعدة، 
االستثمارات  حجم  وزيادة  التجاري  التبادل 

. لبينية ا
بشأن  الرؤى  تبادل  المباحثات  شهدت  كما 
ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا  من  عدد 
الوضع  تطورات  خاصة  المشترك  االهتمام 
تكثيف  بشأن  التوافق  تم  حيث  ليبيا،  في 
كافة  لدعم  اإلطار  هذا  في  المشترك  التنسيق 
ليبيا ووحدة وسالمة  الرامية الستقرار  الجهود 

الوطنية. مؤسساتها  على  والحفاظ  أراضيها 
ق ـ د
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تضمن  أن  ضرورة  الى  الدولية  القلم  منظمة  دعت 
إجراءات  و  »عادلة«  محاكمة  المغربية  السلطات 
قضائية »سليمة« للصحفي المغربي سليمان الريسوني، 

الذي يمثل أمام القضاء غدا االثنين.
األوسط  الشرق  )فرع  الدولية  القلم  منظمة  شددت  و 
صفحتها  عبر  السبت  يوم  »مينا«(  افريقيا  شمال  و 
»فيسبوك«,  االجتماعي  التواصل  موقع  على  الخاصة 

و  عادلة  المغربية »محاكمة  السلطات  أن تضمن  على 
وذلك  الريسوني,  للصحفي  سليمة«  قضائية  اجراءات 

مع اقتراب نهاية محاكمته االستئنافية.
للريسوني  االستئنافية  المحاكمة  جلسات  »شهدت  و 
العديد من االنتهاكات, حيث لم تستجب المحكمة ألغلب 
طلبات الدفاع, ولم تستمع لشهادة شاهدة النفي التي يعتقد 
أسرته ومحاموه بمحورية شهادتها وضرورة االستماع 

لها لضمان تبرئته«, بحسب منظمة القلم الدولية )مينا(.
و تدهورت الوضعية الصحية للريسوني بسبب إضرابه 
اعتقاله  ظروف  على  اعتراضا  الطعام  عن  المطول 

الجائر وعدم توافر الرعاية الطبية الالزمة.
 ,2020 سنة  من  ماي  شهر  في  الريسوني  اعتقل  و 
دون  كاملة  سنة  لمدة  االحتياطي  االعتقال  قيد  وبقي 
دفعه  ما  وهو  جنسية,  تهم  له  وجهت  أن  بعد  محاكمة, 
بمحاكمة  للمطالبة  الطعام  إضراب مطول عن  لخوض 

عادلة.
و يعرف على الريسوني )49 عاما(, افتتاحياته المنتقدة 
للسلطات المغربية وهو ما فتئ يؤكد أنه يحاكم »بسبب 
الحقوقية  المنظمات  من  العديد  طالبت  فيما  آرائه«, 
محاكمة  من  وتمكينه  سراحه  بإطالق  والدولية  المحلية 

عادلة.
و كان الريسوني, رئيس تحرير صحيفة »أخبار اليوم« 
المتوقفة عن الصدور, غاب عن جل جلسات محاكمته 
عليه  وحكم  الماضي.  العام  االبتدائية  المحكمة  أمام 
100 ألف  بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 
شابتها  محاكمة  بعد  دوالر(   11.000( مغربي  درهم 
الريسوني  غياب  في  الحكم  وقع  إذ  عدة,  مخالفات 

وفريق دفاعه.
للمطالبة  تضامنية  حملة  الدولية  القلم  منظمة  أطلقت  و 
في  حقه  وضمان  الريسوني  عن  الفوري  باإلفراج 
محاكمة عادلة في شهر  أكتوبر الماضي, حيث اعتبرت 
أنه  و  عادلة«  »غير  لمحاكمة  نتيجة  جاءت  إدانته  أن 
منظمة  الزالت  و  كتاباته.  محتوى  بسبب  »مستهدف« 

القلم الدولية تتابع عن قرب مجريات هذه القضية.
ق ـ د

يمثل أمام القضاء غدا االثنني

منظمة القلم الدولية تدعو
إلى محاكمة »عادلة« للصحفي 

المغربي الريسوني

السييس لرئيسة الحكومة التونسية:

ندعم تونس يف 
إجراءاتها للحفاظ عىل 

كيان الدولة

حدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد 
سياسية  خطة  عن  لإلعالن  موعدا  فيفري   17 الدبيبة، 
االنتخابات  بشأن  للشعب(  األمانة  )عودة  عنوان  تحت 

التشريعية واالستفتاء على الدستور.
االنتخابات  أن »تجري  باإلمكان  أنه  إلى  الدبيبة  وأشار 
واحد«،  تاريخ  في  الدستور  على  واالستفتاء  التشريعية 
وجاء ذلك بعد 48 ساعة من قرار البرلمان تكليف وزير 

الداخلية األسبق، فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة.
الدبيبة في تصريح: إن »االنتخابات السريعة هي  وقال 

الحل وال للتمديد«.
خالل  ليبيا  على  سيطرت  سياسية  »طبقة  أن  وأضاف 
والقرار،  المال  على  استحوذت  الماضية  أعوام  العشرة 
يتقاسمون  ثم  يتحاربون  الذين  نفسها  الوجوه  وهي 
البرلمان  في  حدث  ما  وصف  الدبيبة  وأعاد  الغنيمة«، 
التدليس  يشوبه  عبث  »هو  بأنه  الخميس  جلسة  خالل 
بالمغالبة  عليه  تسيطر  المجلس  من  قلة  من  والتزوير 

وانعدام الشفافية والنزاهة«.
حيث كلف مجلس النواب الليبي، الخميس، فتحي باشاغا 
تشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يوما، بعدما صوت 
المجلس »باإلجماع« على اختياره للمهمة، وتعهد باشاغا 
في كلمة له بمطار معيتيقة فور وصوله إلى طرابلس الليلة 
األطراف«،  لجميع  ممثلة  حكومة  بـ«تشكيل  الماضية 
معربا عن ثقته بـ«التزام حكومة الوحدة الوطنية بمبادئ 

الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة«.
عمله  يمارس  يزال  »ال  إنه  الدبيبة  قال  المقابل،  وفي 
وفقا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق 

المعتمدة من قبل ملتقى الحوار في تونس«.
وأشار إلى أن »المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير 
حكومة الوحدة الوطنية وفقا لخارطة الطريق في جنيف«، 

وفق ما أكده خالل مقابلة مع قناة »ليبيا األحرار«.
و كان المتحدث باسم األمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، 
قد أعلن في وقت سابق، أن المنظمة الدولية ال تزال تدعم 
عبد الحميد الدبيبة بوصفه رئيسا للوزراء في ليبيا، وذلك 
السابق فتحي  الداخلية  الليبي وزير  البرلمان  بعدما عين 

باشاغا رئيسا جديدا للحكومة.
مؤتمره  خالل  دوجاريك،  وسئل   
كانت  إذا  عما  اليومي،  الصحفي 
تعترف  تزال  ال  المتحدة  األمم 
فأجاب  للوزراء،  رئيسا  بالدبيبة 

»نعم«.
الذي  الدبيبة،  الحميد  عبد  وقال 
الوزراء  رئيس  منصب  يشغل 
حاليا، إنه يرفض محاولة البرلمان 
الوحدة  حكومة  وإن  إزاحته، 
الوطنية المعترف بها دوليا لن تسلم 
انتخابات  إجراء  بعد  إال  السلطة 

عامة.
قد  الليبية  الوحدة  حكومة  وكانت 

السلطة،  عن  تتنحى  لن  أنها  الماضي،  األسبوع  أكدت، 
وستواصل أداء مهامها حتى إجراء انتخابات.

ق ـ د

الدبيبة: اإلعالن عن خطة سياسية بشأن االنتخابات التشريعية 
يف 17 فيفري

دعوة  هناك  بأن  تونس،  لدى  السعودية  سفير  صرح 
قدمت من قبل الرئيس قيس سعيد لولي العهد السعودي 
التي  الدعوة  األخير  لبى  وقد  سلمان،  بن  محمد  األمير 

ستحدد موعدها القنوات الدبلوماسية قريبا.
وقال سفير السعودية لدى تونس، عبد العزيز بن علي 
الصقر، بأن بالده موعودة أيضا بزيارة من قبل الرئيس 

قيس سعيد للمملكة.
الوطنية عن  اإلذاعة  لدى حضوره في  السفير  وتحدث 
للعام 1975  التونسي والذي يعود  »التعاون السعودي 
أن  المقرر  ومن  للتنمية  السعودي  الصندوق  من خالل 
ينجز 32 مشروعا في تونس وقدرت المنح والقروض 
دوالر  مليون  و350  بمليار  خاللها  من  قدمت  التي 
تم  مشروع  بمعدل28  المشاريع  من  العديد  منها  أنجز 
الموجودة في تونس  المشاريع  إلى أن  إنجازها«، الفتا 
منحة  وهو  بالقيروان  سلمان  الملك  مستشفى  بينها  من 

مقدمة من السعودية قدرها 85 مليون دوالر .

وأضاف أنه »التقى كال من رئيس الجمهورية ورئيسة 
الحكومة ووزير الصحة وتم اإلتفاق على تسريع كافة 
اإلجراءات متوقعا تنفيذ المشاريع المعلقة خالل األشهر 
رئيسة  من  وعدا  تلقى  كما  القاظمة،  األسابيع  وربما 
وخاصة  السعودية  المشاريع  على  لتشرف  الحكومة 
مستشفى القيروان. وكشف السفير أن وزارة االستثمار 
السعودية على تواصل مع تونس وهناك اتصاالت عن 
بعد بهدف »االستثمار في تونس في مجاالت االتصاالت 
مشاريع  في  لالستثمار  توجه  هناك  أن  كما  والحديد« 
الصغر  متناهية  مؤسسات  في  األمد  ومتوسطة  طويلة 

بهدف خدمة االقتصاد التونسي.
الوكاالت  منح  ومراجعة  العمرة  بموسم  يتعلق  وفيما 
التونسية مزيدا من عقود العمرة، قال السفير إن »المملكة 
تتطلع إلى الترفيع في عدد المعتمرين التونسيين والذي  
يتراوح إلى حد اآلن بين 350 و400 معتمر وهو رقم 
ضعيف وفق تعبيره«،  مؤكدا في هذا الصدد أنه »سيتم 

القادمين  اليومين  حل اإلشكال مع وكاالت األسفار في 
على  بشأنها«  االختالف  يتم  لن  إجرائية  مسائل  وهي 

حد قوله.
وفي ما يخص موسم الحج أشار السفير السعودي إلى 
أنه »لم يصدر إلى اآلن أي موقف رسمي من المملكة«. 
ق ـ د

زيارة قريبة لمحمد نب سلمان لتونس



يوم  أردوغان،  طيب  رجب  التركي،  الرئيس  أعلن 
السبت، عن خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع 

الغذائية األساسية من 8 إلى 1%.
قصر  من  الفيديو  عبر  أردوغان  الرئيس  وشارك 
الترويجي  االجتماع  في  بإسطنبول،  الدين  وحيد 
لنموذج االقتصاد التركي والخطوات الجديدة وتدابير 
شملها  التي  »السلع  أن  موضحا  التضخم،  مكافحة 
تخفيض ضريبة القيمة المضافة لها حصة كبيرة في 
قدما  »نمضي  أردوغان:  وأضاف  التضخم«.  سلة 
في طريق تنمية اقتصاد بالدنا باالستثمار والتوظيف 
واإلنتاج والتصدير والفائض في الحساب الجاري«.
ق ـ إ

الحكومة الروسية تخصص 
56 مليار روبل لصناعة 

الطاقة النووية الجديدة
صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، 
أول أمس،، بأنه تم تخصيص حوالي 56 مليار روبل 
)حوالي 747 مليون دوالر( إضافية لمشاريع الطاقة 

النووية الجديدة.
وأشار ميشوستين في اجتماع حكومي حول القضايا 
األموال  أن  إلى  لروسيا،  واالقتصادية  االجتماعية 

سيتم تخصيصها من صندوق الرفاه الوطني.
مليار   40 »حوالي  الوزراء:  مجلس  رئيس  وقال 
إنشاء  مبادرة  إطار  في  لمشاريع  لها  مخطط  روبل 
صناعة جديدة للطاقة النووية. ومن المقرر تخصيص 
حوالي 56 مليار روبل إضافية من صندوق الثروة 

الوطني لهذه األغراض«.
تهدف  الخطوة  أن  الوزراء،  مجلس  رئيس  وأضاف 

لتعزيز مكانة روسيا في سوق الطاقة العالمية.
ق ـ إ

7 األحد 13 فيفري 2022 م
عين على االقتصادالموافق لـ 12 رجب 1443 هـ 

آمن  كمالذ  مهًما  دوراً  الذهب  يلعب  التضخم  زمن  في 
للتحوط وتتزايد أهميته مع ارتفاع التضخم في العالم

أعلى  إلى  المتحدة  الواليات  في  التضخم  نسبة  وبلغت 
مستوياته منذ ما يقرب من 40 عاما.

أكبر  ماينينغ دوت كوم حول  تقرير صادر عن   ووفق 
10 مشروعات للذهب في العالم، والتي تقدم لمحة عن 
على  األصفر  المعدن  ألن  نظرا  المعروض،  إمكانات 
عكس النقود الورقية ال يتغير المعروض منه كثيًرا عاما 

بعد عام.
»ماينينغ  شركة  مع  كوم«  دوت  »ماينينغ  وتعاون 
إنتليجنس« لتقديم تصنيف أكبر مشروعات الذهب حسب 
حجم الموارد، وعلى الرغم من أن الترتيب يعتمد على 
إجمالي الموارد التي تم قياسها والمشار إليها للمشروع، 
المؤكدة  االحتياطيات  ضمت  الشركات  من  العديد  فإن 

والمحتملة التي يمكن استخراجها في تقديرات الموارد.
»نورثرن  لشركة  التابع  »بيببل«  مشروع  وتصدر 
ديناستي مينيرالز« في منطقة خليج بريستول في أالسكا 
من  تروي  أوقية  مليون   106.54 على  يحتوي  الذي 

الذهب الترتيب، بحسب مركز معلومات أرقام.
تستخدم  قياس  وحدة  هي  تروي«  »أوقية  أن  إلى  يشار 
 31.1034768( تساوي  وهي  الثمينة  المعادن  لوزن 

جرام(.
وواجه المشروع جداًل ومعارضة بيئية على مدار السنين، 
حيث تم رفض تصريح المياه الرئيسي للمشروع رسميا 
ويتم  هذا  األمريكي،  بالجيش  المهندسين  سالح  قبل  من 
ديناستي  »نورثرن  قبل  من  حالًيا  القرارات  في  الطعن 

مينيرالز«.
احتياطيات الذهب

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

المتنافسة أداءه وتُقلصه.
وعلى المدى القريب، من المرجح أن يتفاعل سعر الذهب 
مع المعدالت الحقيقية، والتي بدورها ستستجيب للسرعة 
التي تقوم بها البنوك المركزية العالمية بتشديد السياسات 

النقدية وفاعليتها في السيطرة على التضخم.
جاء ذلك في تقرير نشره مجلس الذهب العالمي، في شهر 
العالم  المركزية في  البنوك  الماضي الحتياطيات  جانفي 
من الذهب، حيث أظهرت البيانات أن االحتياطيات بلغت 

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

.2021
الذهب كمالذ آمن

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

النفيس ارتفاعا في ظل أزمة فيروس كورونا وتبعاتها.
الذهب،  باحتياطيات  العربية  الدول  السعودية  وتتصدر 
النفيس،  المعدن  من  طن   323.1 المملكة  تمتلك  حيث 
في  العالمي،  الذهب  لمجلس  تقرير  ألول  وفقا  وذلك 

.2022
اقتصادًيا برصيد  المنهك  لبنان  الثانية جاء  المرتبة  وفي 

يبلغ 286.8 طن من الذهب.
باحتياطي ذهب  الثالثة عربًيا،  المرتبة  الجزائر  واحتلت 

يبلغ 173.6 طن.
116.6 طن من  الرابع، برصيد  المركز  ليبيا في  تلتها 

المعدن النفيس.
 96.4 برصيد  الخامس  المركز  في  العراق  جاء  بينما 

طن.
وفي المركز السادس حلت مصر، حيث تمتلك 80.8 

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

الثامن برصيد 56.7 طن.
وحلت اإلمارات في المركز التاسع عربًيا بنحو 55.9 
طن، بينما حل األردن في المركز العاشر برصيد 43.5 

طن من المعدن األصفر.
الذهب يستعيد خسائر الجائحة

الذهب،  الطلب على  اتجاهات  تقرير عن  كشف أحدث 
الصادر عن مجلس الذهب العالمي، أن الطلب السنوي 
العديد  استعاد  قد  البورصة(  خارج  األسواق  )باستثناء 
من الخسائر الناجمة عن كوفيد من عام 2020 ليصل 

إلى 4021 طًنا للعام بأكمله في 2021.
الربع  في  طًنا   1147 الذهب  على  الطلب  وصل  وقد 
الرابع من عام 2021، وهو أعلى مستوى ربع سنوي 
بنسبة  وبزيادة   2019 عام  من  الثاني  الربع  منذ  له 
الذهب  لمجلس  وفًقا  أساس سنوي،  تقريًبا على   50%

العالمي.
المعدنية  والعمالت  الذهبية  السبائك  الطلب على  وارتفع 
ُمسجاًل  سنوات   8 في  مستوى  أعلى  إلى   31% بنسبة 
1180 طًنا، في الوقت الذي بحث فيه مستثمرو التجزئة 
عدم  وحالة  التضخم  ارتفاع  خلفية  على  آمن  مالذ  عن 
فيروس  الناتجة عن جائحة  المستمرة  االقتصادي  اليقين 

كورونا.
علقت لويز ستريت، كبيرة المحللين في أوروبا والشرق 
األوسط وإفريقيا في مجلس الذهب العالمي، قائلة: »لقد 
المزدوجة  طبيعته  قيمة  على  العام  هذا  الذهب  أداء  أكد 

الفريدة ومحركات الطلب المتنوعة.
لعبة شد الحبل

وأضافت »من الناحية االستثمارية، خلقت لعبة شد الحبل 
واقًعا  المرتفعة  الفائدة  وأسعار  المستمر  التضخم  بين 
األسعار  زيادة  غذت  وقد  الذهب.  على  للطلب  متبايًنا 
شهية المخاطرة بين بعض المستثمرين، وهو ما انعكس 
في التدفقات الخارجة من صناديق االستثمار المتداولة«.
من ناحية أخرى، أدى البحث عن مالذ آمن من األصول 
والعمالت  الذهب  سبائك  شراء  عمليات  ارتفاع  إلى 

المعدنية، مدعومة بعمليات شراء من البنوك المركزية.
أداء  على  مماثلة  ديناميكيات  تؤثر  أن  »نتوقع  وقالت 
الذهب في عام 2022 حيث تتقلب محركات الطلب وفًقا 

للهيمنة النسبية للمتغيرات االقتصادية الرئيسية«.
مع  المركزية  البنوك  تعامل  طريقة  »ستكون  وأضافت 
رئيسًيا  عاماًل  للتضخم  المستمرة  المرتفعة  المستويات 
عام  في  التجزئة  قطاع  من  والطلب  المؤسسي  للطلب 

.»2022
ق ـ إ

يف وقت ترتفع فيه مستويات التضخم عرب العالم

أكبر 10 مشروعات للذهب بالعالم
أردوغان يعلن خفض 

رضيبة القيمة المضافة 
عىل السلع الغذائية 

األساسية من 8 إىل 1%

وتحديدا  العالمية  الشركات  تتنافس 
على  والصين  الجنوبية  كوريا  في 
البطاريات  صناعة  من  حصة  أكبر 
السيارات  انتشار  مع  خصوصا  عالميا، 

الكهربائية.
الشركات  حصة  أن  بيانات  وأظهرت 
الكبرى  الثالث  الجنوبية  الكورية 
العالمية  السوق  في  البطاريات  لتصنيع 
بعام  مقارنة   ،2021 عام  في  تراجعت 
إلى  كبير  حد  إلى  ذلك  ويرجع   ،2020
بحسب  الصينية،  المنافسة  الشركات  نمو 
ما نشرته يوم السبت وكالة أنباء يونهاب 

الجنوبية. الكورية 
لشركة  المجمعة  السوقية  الحصة  وبلغت 
»إل جي« لحلول الطاقة، وشركة »إس 
»سامسونغ  وشركة  إنوفيشن«،  كيه 
من  الفترة  في   30.4% آي«،  دي  إس 
بانخفاض   ،2021 ديسمبر  إلى  جانفي 

 ،2020 عن  مئوية  نقطة   4.3 قدره 
إي  إن  »إس  السوق  تتبع  لشركة  وفقا 

ريسيرش«.
واحتفظت شركة »إل جي«، التي تزود 
و«فولكس  و«تسال«  »فورد«  شركات 
الكهربائية،  السيارات  ببطاريات  فاغن« 
الحصة  حيث  من  الثاني  بالمركز 
لكن  متتاليين،  عامين  لمدة  العالمية 
 3.1 بمقدار  تراجعت  السوقية  حصتها 

.20.3% نقطة مئوية إلى 
في  البطاريات  تصنيع  وحدة  واحتلت 
المركز  إنوفيشن«  كيه  »إس  شركة 
 ،5.6% بلغت  سوقية  بحصة  الخامس 
0.1 نقطة مئوية عن عام  بزيادة قدرها 
شركة  حصة  انخفضت  كما   .2020
 1.3 بمقدار  آي«  دي  إس  »سامسونغ 
تراجعها  مع   ،4.5% إلى  مئوية  نقطة 
المركز  إلى  الخامس  المركز  من 

»كاتل«  شركة  واحتفظت  السادس. 
بنسبة  األول  بالمركز  العمالقة  الصينية 
8 نقاط مئوية،  %32.6، بزيادة قدرها 
بالنمو  مدعومة  نفسها،  الفترة  خالل 
الكهربائية  السيارات  سوق  في  القوي 
الصينية  الشركة  وتحتل  بالصين. 

المركز األول منذ عام 2017.
اليابانية  »باناسونيك«  شركة  وجاءت 
في المركز الثالث بنسبة %12.2، تليها 
»بي  الصينية  البطاريات  تصنيع  شركة 

واي دي« بنسبة 8.8%.
التراكمي  المقدار  أن  البيانات  وأظهرت 
الستخدام طاقة البطاريات من السيارات 
الكهربائية بلغ 296.8 جيغاوات/ ساعة 
 ،2021 عام  في  العالم  مستوى  على 
في  ساعة  جيغاوات/  بـ146.8  مقارنة 

.2020
ق ـ إ

كوريا الجنوبية و الصين تتنافسان على سوق صناعة
 البطاريات في العالم



   

n احتج، أمس، من جديد، أولياء تالميذه 
الحــي الجديــد »مســيون« فــي عاصمة 
الوالية سكيكدة، على اإلهمال الذي يعرفه 
الحــي الجديــد و الــذي لمــي مضي على 
تســليمه لســكان إال أقل من عامين، حيث 
ال يــزال الحي يشــهد تخلفــا تنمويا كبيرا 
،خاصة فــي غياب شــبكة الطرقات التي 
هــي عبارة عــن حفر و خنــادق ال تنتهي 
إلى جانب الغبار الذي بات يســمم الجميع، 
كمــا يفتقــد الحــي إلــى النقــل المدرســي 
لألطفــال الصغــار الذيــن يجبــرون على 
التنقل لمسافات طويلة ،قصد الوصول إلى 

المؤسسات التربوية.
و في هذا الســياق، قال أحد أولياء التالميذ 

في تصريح »عين الجزائر«، بأنهم يعاون 
المــرارة فــي ســيبل توصيــل ابنائهم الى 
المدارس و خاصة الصغار الدين يجبرون 
على إســتعمال شاحنات »الباشي« لبعض 
المتطوعين الدين تقاوم ســياراتهم وضعية 
تلك الطرقات على مستوى الحي التي هي 
حفر ال تنتهي و مطبات، إلى جانب الغبار 
الــدي يعاني منه األطفــال الصغار،وحتى 
السكان و دعا والي الوالية التدخل العاجل 
مــن أجــل توفير مطالــب الســكان  على 
رأســها النقل المدرســي ألبنائهم الصغار 
و تهيئة الطريق و باقي المســالك الفرعية 

التي هي كابوس فوق رؤوسهم.
                       نورالدين ب

عين على الشرق 8

أولياء تالميذ "حي مسيون" بسكيكدة يطالبون 
بالتحسني الحضاري و النقل المدريس      

متفرقات 

األحد 13 فيفري  2022 م
الموافق لـ 12 رجب 1443 هـ

البناء الفوضوي يحول بساتين إلى حظائر إسمنتية 

احتجاجات في قرية السعيد بوصبع في الحروش بسكيكدة

n ندد، أمس، عدد من نشــطاء 
فــي  المحلــي  المدنــي  المجتمــع 
الحــروش بســكيكدة، من عمليات 
النهب التي تتعرض اليها مساحات 
فالحية شاسعة على مستوى قرية 

الســعيد بوصبع ،و هي ثاني أكبر 
تجمــع ســكاني فــي البلدية ب24 
ألف نســمة، حيــث يتســابق مند 
أشــهر العديد من بارونات العقار 
المعروفيــن فــي الواليــة لنهــب 
أراضــي فالحية كبيــرة كانت إلى 
وقت قريب ســلة غــداء الزوالية 

من المواطنين.
  المحتجــون، الديــن كان غالبيتهم 
من الفالحين البســطاء و نشــطاء 
المجتمــع المدنــي المحلــي طالبوا 
والــي واليــة ســكيكدة، ضــرورة 
التدخــل العاجــل لوقــف التعــدي 
الفاضــح على العقار الفالحي على 
مستوى المنطقة التي تعد سلة غداء 
الوالية مــن البقوليــات و الزيتون 
و كل الخضــروات، حيــث بــات 
اإلســمنت يزحف إليها و يلتهمها، 
وهــذا بعدما قام عدد مــن النافدين 
و حتى من أصحاب المســتثمرات 
الفالحية على بيع أجزاء منها قصد 
تشــيد مســاكن فوضويــة عليها و 
أخرون أنشــئوا حظائر لبيع المواد 

اإلسمنتية المختلفة.
احتجــاج النشــطاء و المواطنيــن 
جــاء عقب أقــدام أحــد المواطنين 
مــن أصحــاب النفــود أمــس على 
تســيج مســاحة كبيــرة مــن إحدى 

المعروفة  الفالحيــة  المســتثمرات 
فــي المنطقــة وراح يحولهــا إلــى 
حظيــرة لبيــع المواد اإلســمنتية و 
األكثر من ذلك هدد الجميع بنفوده، 
مــا دفــع بالجميع إلــى االحتجاج، 
قبــل أن يتدخل أحــد العقالء الدي 
ســارع الى إخطار مصالح الدرك 
الوطنــي التي وعدت بالتدخل وفق 
صالحياتهــا القانونيــة، بينما تفاجأ 
الجميع من صمت مصالح البلدية و 
كذا الفالحة و الغابات التي ترفض 

التدخل إلنهاء الوضع الخطير.
تجــدر اإلشــارة إليه، بــأن رئيس 
دائــرة الحــروش، تنقــل إلى عين 
المــكان ووعد باتخــاذ كل التدابير 
القانونيــة لردع مثــل هذه الظاهرة 
التــي انتشــرت بقــوة مؤخــرا في 
الوعــاء  واســترجاع  المنطقــة، 
العقاري الفالحــي المنهوب، بينما 
يصر المحتجون بضرورة تحويل 

ملفاتهم على العدالة.

باإلقامات الجامعية بميلة      

االتحاد الوطني الطلبة الجزائريني ينتقد تدهور أوضاع الطلبة      

ــي  الوطن االتحــاد  نــدد    n
بــة الجزائرييــن بميلة من  للطل
خــالل  تقرير مقدم  الى مديرية 
لواليــة  الجامعيــة  الخدمــات 
ميلــة ،مــا اســماه   بالوعــود 
الكاذبــة  التي بقيــت حبر على 
ــى االشــعار  ورق ،وأدت بــه  إل
باإلضــراب ،بعــد تدهور ظروف 
الطلبة  في االقامات  الجامعية. 
ــة الكارثية  بيان  بالحال و نــدد ال
ــم بأن  لعل للمرتبــات واألســرة  ،ل
مــدة اســتعمال هــذه المرتبــات  
ــذ افتتاح  تفوق 12 ســنة ،أي من
االقامة الجامعية لم يحدث على 
مســتواها أي تجديد أو اســتبدال 
ــى  لحــد الســاعة . باإلضافــة إل
ــدورات المياه  ــة الكارثية ل الحال
غيــاب  ظــل  فــي  والحمامــات 
لمختلــف  الدوريــة  الصيانــة 
،كالحنفيــات  التجهيــزات 

االبــواب  أقفــال  و  والمرشــات 
بالنســبة للمراحيض .كما سجل 
جــودة متفاوتة للوجبــات وحالة 
كارثيــة لوجبة الفطــور ال تليق 
بمستوى طالب في اقامته ،حيث 
بــة اللجوء  دفــع هــذا االمر  الطل
تــي  ــى  المرافــق الخاصــة  ال إل

اســتنزفت جيوبهــم .كما ســجل 
االتحاد غيــاب اللحم من أطباق 
االقامات ألزيد من 6 اشــهر،مما 
يطــرح عالمات اســتفهام كبيرة 
حول ميزانيــة االطعام للخدمات 
ــة ،فيمــا ســجل  ل الجامعيــة بمي
ــام للبروتوكول الصحي  غياب ت

،حيــث تشــهد بعــض المرافــق 
كالمطعــم  رهيــب  اكتظــاظ 
انعــدام  ظــل  فــي  المركــزي 
بيــان  طالــب  و  المعقمــات   
اتحاد الوطنــي للطلبة من مدير 
الخدمات فتح بالحوار لتحســين 
ظروف الطلبة في اقرب اآلجال 

الرقم األخرض يطيح بسارق البيوت
 بمدينة جيجل                         

األمــن  تلقــي عناصــر  إثــر  علــى   n
الحضــري الســادس بأمــن واليــة جيجل 
لمكالمــة هاتفيــة علــى الرقــم األخضــر 
1548 مــن طرف أحد المواطنين مفادها 
التبليغ عن تواجد شــخص مشتبه فيه يقوم 
بســرقة مــواد و أدوات البنــاء مــن داخل 
مســكن أحــد جيرانــه، على الفــور تنقلت 
عناصر المصلحة إلى عين المكان لتوقيف 
المعني، أين تم تطويق مكان تواجده و سد 
جميع المنافذ التي يمكنه الفرار عبرها ،و 
بمجــرد الوصــول إليــه و مداهمته حاول 
الفــرار مبديــا مقاومة شــديدة مــع قوات 
الشــرطة، ليتم توقيفه و اســترجاع جميع 

المســروقات مع تحويلــه للمصلحة و فتح 
تحقيق في القضية.

وحســب  بيان أمن الواليــة ،يتعلق األمر 
بشــاب يبلغ من العمر 39 ســنة معروف 
بعــدة قضايا ســرقة مماثلــة، و بعد اتخاذ 
كافــة اإلجــراءات القانونية فــي حقه ،تم 
تقديمه أمــام الجهــات القضائية المختصة 
بتهمة  الســرقة بالتسلق في حالة تلبس من 
داخل مسكن، أين صدر ضده حكم بخمسة 
)05( ســنوات حبس نافــذ و غرامة مالية 
قدرهــا 50 مليون ســنتيم مع أمــر إيداع 

بمؤسسة إعادة التربية بجيجل.
                 نصرالدين – د

سكيكدة : نورالدين .ب

..وأعوان محافظة الغابات بالعوانة يسرتجعون 
قطعة أرضية أستوىل عليها مواطن

n قام،نهاية األسيوع الماضي، 
أعــوان مقاطعــة الغابــات لدائرة 
العوانــة مرفوقيــن بأعــوان إقليم 
زيامــة منصوريــة بعملية تحرير 
قطعــة أرضيــة تابعــة لألمــالك 
الغابيــة الوطنية كانــت محتلة من 
طــرف مجهول قام بتشــييد فوقها 
إســطبل لتربية الحيوانات بمقطع 
الجبســة غابة الدولة تامانتوت ،و 
حســب معطيات محافظة الغابات 
لواليــة جيجل فــإن هــذه العملية 
تدخــل فــي إطار حمايــة األمالك 

الغابية من اإلعتداءات غير الشرعية.
ومــن جانب آخر، نظمت خرجــة ميدانية 
تحسيسية مشــتركة بين الحظيرة الوطنية 
لتــازة و محافظــة الغابــات لوالية جيجل 
ممثلــة بمقاطعــة الغابــات العوانــة إلــى 
المنطقــة الرطبــة مريغــة بلديــة العوانة، 
و ذلــك فــي إطــار إحيــاء اليــوم العالمي 
للمناطــق الرطبة تحت شــعار«العمل من 
أجل المناطق الرطبــة هو العمل من أجل 

االنسانية و الطبيعة«.

وبالمــوازاة مــع ذلــك، انطلقــت عمليــة 
احصــاء الطيور المائية والبداية كانت من 
المنطقــة الرطبــة غدير المــرج )الرجلة( 
وغديــر بني حمزة )القنــار(، هذه العملية 
يشــرف عليها اطــارات واعوان الحظيرة 
الوطنيــة لتــازة بالتنســيق مــع محافظــة 
الغابات لوالية جيجل والعديد من الشركاء 
على غرار جمعية بيئــة بال حدود،ونادي 

رياضي هاوي.
                            نصرالدين - د

مجهودات للربط بالغاز الطبيعي يف بلديتني بسطيف     

n تتواصــل وتيــرة الربــط 
ــي  الطبيع الغــاز  بشــبكة 
لمختلف القرى بوالية سطيف 
ــد  عدي تســجيل  خــالل  ،مــن 

العمليات للتخفيف من معاناة 
الســكان مــع قــارورات غــاز 

البوتان.
ففي الجهة الجنوبية الشــرقية 
للواليــة ،وبالضبــط قرية اوالد 
بلدية الطاية،  تابعــة ل عدوان ال
تنتظر الربط بالغاز الطبيعي، 

خــالل شــهر مــارس المقبــل 
،حيــث تشــهد األشــغال تقدما 
كبيــرا ،وابــدى ســكان القرية 
ارتياحهم لوتيرة األشغال للربط 

بعد عدة أسابيع من االن .
ــوب الواليــة، فان  أمــا  في جن
تابعة  بلدية أوالد ســي احمــد ال

لدائرة عين ولمــان ،فتتواصل 
بها األشــغال لربط العديد من 
التجمعات الســكنية بعد ان تم 

ربط 74 عائلة ،مؤخرا. 
بلدية ،ســيتم قريبا  وفي ذات ال
ربط 1000 مسكن بالكهرباء 
ريفــي  بنــاء  مــن  الريفيــة  
فــي  الدراســة  وان  ومســاكن، 
طور االنجاز من طرف شركة 
توزيع الكهرباء والغاز ، حيث 
ــم االنتهاء  بــكل من تجمعي  ت
اوالد عيشــة واوالد دحمــون ، 
فيمــا تبقــى تجمعــات لكثافة 
وشــاللحة وعيــن القصــر في 

االنتظار. 
مــن جهــة أخــرى، تخلصــت 
نقــل  ال بلديــة مــن مشــاكل  ال
المدرســي لجميع األطوار بين 
بلديــة ومركزها ،بكراء  قــرى ال
باقــي  لضمــان  حافــالت   3
تضمنهــا  ال  تــي  ال الخطــوط 
بلديــة بحافالتها ،حيث يبلغ  ال

المجموع سبعة خطوط.

ميلة :محمد بوسبتة 

سطيف:نورالدين بوطغان

..وتوزيع أزيد من 26 ألف شجرة عىل
 467 فالح بالوالية 

n فــي إطار تجســيد برنامج 
الصندوق الوطنــي للتنمية الريفية 
،تــم نهايــة األســبوع الماضــي ، 
تســليم دفعــة أولــى من شــتالت 
األشــجار المقاومــة ذات الجذور 
المكشــوفة تحــت إشــراف مديرة 
المصالح الفالحيــة لوالية جيجل، 
حيــث انطلقــت العمليــة بواليــة 
جيجــل بتخصيص نقطتين لتوزيع 
األشــجار على الفالحين بحضور 
السلطات األمنية، رؤساء الفروع 

الفالحيــة و المرشــدين الفالحيين األولى 
بالسوق األســبوعي بالكيلومتر الخامس و 
نقطة بالســوق األســبوعي بســوق الميلية 
،وقــد عرفــت العمليــة تنظيــم محكم في 
توزيع األشجار للفالحين المستفيدين. إذ تم 
توزيع 8515 شجرة لوز، 5972 شجرة 

كرز و11688 شــجيرة تيــن على 467 
فالح ،يشــار، ســتواصل مصالح مديرية 
الفالحــة عمليــة التوزيع لحين اســتكمال 
الكميــة الكليــة في األيــام المقبلة على كل 
الفالحين الذين سجلوا في الفروع الفالحية 

و صادقت عليهم اللجنة التقنية الوالئية.
                            نصرالدين - د
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الموافق لـ 12 رجب 1443 هـ

n   فــي إطــار زيــارات العمــل 
والتفقد ومنذ تنصيبه بتاريخ الفاتح 
فيفــري 2022 قــام الســيد مدير 
الحماية المدنية لوالية تبسة الرائد 
قبلي محنــد آكلي بإعــداد برنامج 
عمــل وزيــارات تفقــد لمختلــف 
رفقــة رؤســاء  والعتــاد  التعــداد 
المصالح »رئيس مصلحة اإلدارة 
الحماية  واإلمداد،رئيــس مصلحة 
العامة، رئيس مصلحــة الوقاية« 
»مكتــب  المكاتــب  ورؤســاء 
األمالك، مكتب المحاســبة، مكتب 
الحظيرة  المســتخدمين( ورئيــس 
إلــى مختلــف وحــدات الحمايــة 
المدنية لوالية تبسة كما تم الوقوف 

على انشــغاالت فرق التدخل،كما 
جمعه لقاء بالسادة رؤساء الدوائر 
قــام  البلديات،حيــث  ورؤســاء 
بتاريــخ  بزيــارة كل مــن الوحدة 
الثانويــة للحمايــة المدنيــة بدائرة 
نقرين والوحــدة  الثانوية للحماية 
المدنية بدائرة بئر العاتر، والوحدة 
الثانويــة للحمايــة المدنيــة بدائرة 
المــاء األبيــض،. كمــا كانــت له 
زيــارة الى كل من الوحدة الثانوية 
للحمايــة المدنيــة بدائرة مرســط، 
الثانويــة للحماية المدنية  والوحدة 
بدائرة العوينات، والوحدة الثانوية 
للحماية المدنية بدائرة الونزة.                          
                       هواري غريب 

مدير الحماية المدنية الجديد لوالية 
تبسة يعاني قطاعه عرب مناطق  الوالية  

متفرقات 
8 عمليات تنموية جديدة استفادت منها الوالية                  

قطاع الطاقة بباتنة يحقق تغطية بنسبة 96 
بالمائة من الغاز و 86 بالمائة من الكهرباء

n أوضــح ،مؤخــرا ،مدير الطاقة 
والمناجم بوالية باتنة الســيد »عبد 
عاصمــة  ،أن  معافــة«  الحميــد 
االوراس باتنة حققت في الســنوات 
األخيرة قفزة كبيرة في مجال التنمية 
لشــبكتي الغاز والكهرباء عبر كامل 
ترابهــا خاصــة مؤخرا عبــر أماكن 
الظل  ،فضال عن  االســتثمارات في 
المــواد البترولية مؤكــدا تخصيص 
ألــف مليــار ســنتيم لتجســيد 846 
عمليــة تنموية بكل بلديــات الوالية 

باتنة الـ61.
  وقد أكــد مدير القطاع ، أن الوالية 
اســتفادت مــن برنامــج تكميلي من 
شأنه المساهمة في التكفل بانشغاالت 
ســكان مناطق الظــل ويتعلق بإنجاز 
8 عمليات تنموية هامة خصص لها 
800 مليون دج لفائدة 3383 سكنا، 
لوضع حد معاناتها مع غياب الطاقة.
وأشــار ،ذات المصدر ، إلى دخول 
المحول الكهربائي 420 كيلو فولط 
حيز الخدمة شهر سبتمبر الماضي، 
ســيمكن من تموين كل ســكان بلدية 
باتنة وبعض المستثمرين الصناعيين 
لدفــع عجلــة التنميــة المحليــة، مع 

تزويــد أكثــر مــن 12 ألف ســاكن 
بالكهرباء والغاز، بمختلف البلديات 
بغالف مالي فاق 440 مليار سنتيم،  
اضافــة إلــى تســجيل 236 عمليــة 
تنمويــة خــالل ســنة 2021، حيث 
يقدر طول شــبكة الغــاز الطبيعي بـ 
8776.2 كلــم، تربــط 286761 
مشتركا عبر 109 محطات لخفض 
الغاز، لتبلغ بذلك نسبة الربط بشبكة 
الغاز الطبيعي 96 بالمائة، في حين 
فاقت نســبة الربط بشــبكة الكهرباء 
86 بالمائة، بعد بلوغ شــبكة الربط 
تربــط  كلــم   13935 بالكهربــاء 
358137 مشــتركا، انطالقــا مــن 
6490 مركز توزيع، وتســعى ذات 
المديريــة لبلــوغ نســب متقدمة من 
التغطية في اطار التكفل بانشــغاالت 

المواطنين.
مدير الطاقة أكــد أيضا على اعتماد 
بالطاقــة  تزودهــا  علــى   الواليــة 
محــوال   13 علــى  الكهربائيــة 
كهربائيا، و7 مقطــورات، ومحطة 
إنتــاج للكهربــاء المتواجــدة بعيــن 
جاســر بقــدرة 794.8 ميغــاواط، 
باإلضافــة إلى 4 محوالت كهربائية 
رئيســية بكل من بريكــة وتازولت، 
باإلضافــة إلى 6 محوالت كهربائية 

تزيــد طاقتها عن 30 ألف كيلوفولط 
و 6 مقطورات متنقلة

المــواد  مختلــف  وبخصــوص 
البترولية، فأشــار مديــر القطاع إلى 
توزيــع 2 مليــون قــارورة غــاز، 
خاصة خالل فصل الشتاء المنصرم 
مــع تزويــد 1.5 مليــون هكتولتــر 
من مادة ســيرغاز، لدعــم الطاقات 
الجديــدة، كما كان للمناطق الجنوبية 
من الوالية حصة هامة من العمليات 
التنمويــة بالقطاع من خــالل إنجاز 
المحــول الكهربائــي بباتنــة غرب، 
و220  كيلوفولــط،   60 بقــدرة 
كيلوفولــط بمنطقة نقاوس، لتحســين 
اإلطــار المعيشــي للمواطنيــن بكل 
بلديات الوالية حسب االولوية ودون 
تميــز وفي حــدود القــدرات المالية 

المتاحة.
والجديــر بالذكر فــي االخير أن كل 
هاتــه المشــاريع االســتثمارية التي 
حققهــا قطــاع الطاقــة بواليــة باتنة 
مع نهاية الســنة الماضيــة هي ثمار 
مجهود سنوات عديدة تركت الساكنة 
في استقرار واستوطان عبر المناطق 
البعيــدة والنائية وقلصــت خروجهم 
للشــارع والتعبير عن سخطهم تجاه 

غياب المواد الطاقوية .

الرشكة الجزائرية للكهرباء والغاز بتبسة توسع شبكاتها المناطق 
الفالحية والجنوبية   

الكهربــاء  توزيــع  يــاز  امت ســطرت   n
مشــاريع  عــدة  تبســة  لواليــة  والغــاز 
ضخمــة مــن شــأنها أن تحســن نوعيــة 
التمويــن بالطاقــة الكهربائية ،وخاصة 
ــي تعاني من ضعف في  ــي المناطق الت ف
شــدة التيار الكهربائي السيما المناطق 
الجنوبيــة للوالية كبلدتي نقرين وفركان  
والمناطــق الفالحية الشاســعة  لجارش 

والمرموثية .
ومــن بين هذه المشــاريع مشــروع انجاز 
ــي رئيســي 30/60كلــف  ائ محــول كهرب
ــة فركان  دي ل ب تابعة ل بمنطقــة كســيران ال
،حيــث ســيتم تمويــن المحــول بالضغط 
شــبكة  بطــول  ــط  60كيلوفول ــي  العال
تقــدر ب50x2كــم، وباســتطاعة تقــدر 
ــق  ــه12 منطل ــرع من ب 40x2كــم و يتف

تقدم في  ــي ، كما قــدرت نســبة ال ائ كهرب
األشــغال ب %95، و مــن الممكــن أن 
ــم اســتالم المشــروع في شــهر أفريل  ت ي
ــة  ي المال فــة  تكل ال قــدرت  كمــا   ،2022
يــون دينار  لهــذا المشــروع ب  1654 مل
جزائــري و قــد تم انجــاز هذا المشــروع 
تنســيق واالتفاق  مع مؤسسة كهريف.   ال ب
ــاز التوزيع تبســة 4  ي كمــا برمجــت امت
ــر  ــة متوســطة التوت ي ائ قــات كهرب منطل
ــى مســتوى  ــي  عل ال ت ــط كال 30 كيلوفول
ــة ومنها المرموثية  نبســة  مناطــق فالحي
المائة لشبكة طول  تقدم األشــغال  100 ب
ــم    وبمنطقة جارش الفالحية  2.200 كل
على مســافة طول قــدرت ب 25.5000 
بلدية نقرين  المناطق الســكنية ب ــم  وب كل
جنوب تبســة ايضا  تقدم نســبة االشــغال 
م   ــى مســافة 7.100 كل ــة عل المائ ب60 ب
بلدية المجاورة فركان   ال ونفســي الوضع ب

المائة  بطول شــبكة تقدر ب  بنبســة 60 ب
م  . 6.900 كل

 والهدف األساسي من انجاز هذا المشروع 
حســب ما علم من مصالح الشــركة يكمن 
لمناطق  ــاء ل ــة الكهرب في  تحســين نوعي
مناطــق  باعتبارهــا  ــة  للوالي ــة  ي الجنوب

ــاز مــن جهــة، ومــن جهة  ي ــة بامت فالحي
المقدمــة  ــات  ب للطل االســتجابة  أخــرى 
ــة بالوالية  ــح الفالحي مــن طــرف المصال
ــدة والمقــدرة ب  لتمويــن المناطــق الجدي
50.000هكتار والمتمثلة في غار عواج، 

قرقيط الكاهل، نفيضة الجزار.  

n  مواصلــة للحملــة الوطنيــة 
 2022/2021 لموسم  للتشجير 
ومن اجل عمل مشــترك إلعادة 
تهيئــة الغابــات المتضررة تحت 
شــعار »نغرســها و نكبرهــا«، 
محافظــة  أمــس  أول  نظمــت 
الغابــات لواليــة ام البواقي رفقة 
جمعية النســر للصيد عين مليلة 
حملــة تطوعيــة إلعادة تشــجير 

غابــة بوزابين ببلديــة عين مليلة 
وهذا بحضــور الســادة أعضاء 
المجلس البلــدي واالمن الوطني 
والحمايــة المدنيــة عيــن مليلــة 
باإلضافة الى حضور العديد من 
فاعلي المجتمع المدني الناشطين 
على مســتوى دائرة عيــن مليلة 
لغابــة  المجاوريــن  والســكان 

بوزابين.

حملة إلعادة الحياة للغابات المترضرة
 بأم البواقي  

الماء غائب منذ أكرث من نصف شهر

سكان أحياء بلدية الونزة يشهدون جفاف حنفياتهم يف الشتاء 

n تعيــش العديد من أحياء بلدية الونزة 
أزمــة حقيقيــة منــذ قرابــة ال 20 يومــا 
بسبب ندرة المياه الشروب، وذلك في ظل 
غياب كلي لمســؤولي الجزائرية للمياه، 
ويتفاقم الوضع أكثر مع الظروف الحالية 
التي تمر بها البالد بسبب انتشار الوباء 
الــذي يلزم التنظيف والتعقيم المســتمر 

ــوع كــوارث صحيــة بســبب  لتفــادي وق
االوساخ والجراثيم الناتجة عنها.

وتعرف أحياء المذبح، حي 148 مســكنا، 
ونــزة، انعداما شــبه  ــة ال دي ل ب الزواغــي، ب
ــة والتي جعلت  ــي لهذه المــادة الحيوي كل
من انعدامها مشــكال كبيرا أرق الســاكنة 
المياه  بشكل فضيع، حيث أصبح التزود ب

الشــروب حلما حقيقيا بعد شح حنفياتهم 
قرابة ال20 يوما.

ــاء أنهم قد ملو  ــول مواطنو هذه األحي ويق
ــوا مــن تكرار هــذا الســيناريو الذي  وتعب
ــاة منه  ــوا انهــم قد انتهــوا من المعان ضن
اه الشــروب من ســد  المي بعــد تزويدهــم ب
ولجة مــالق، إال أن دار يعقوب بقت على 
ــاه التي تصلهم  حالهــا، مضيفين أن المي
بعــد مــدة االنقطاع غيــر صالحــة حتى 
لالســتعمال المنزلي بســبب وجــود مادة 
الكبريت بها، وانبعاث رائحة كريهة منها 
، ناهيك أن أحيائهم تشــهد تسربات مائية 
بســبب إهتراء القنوات الرئيســية لتوزيع 
ــاه، تحت أعين المســؤولين  معيبين  المي
تقاعس فــي آداء المهام  هــذا الوضــع و ال

المنوطة ألصحابها حسب قولهم.
وفي هذا السياق أكد مدير الموارد المائية 
بتبســة بن شيخ حسين زكي أن هذا الخلل 
ــى مســتوى هذه  تذبــذب الحاصــل عل وال
ــاء بخصوص هذه المــادة الحيوية،  األحي

قائمــة لوضــع مضخة  راجــع لألشــغال ال
جديدة بســد ولجة مالق والتي كانت تعمل 
انية، أي بما يعادل  ث بمعدل 150 لتر في ال
ــي كانت تزود  ت ــر مكعب، وال 13000 مت
ــا كبيرا  ونــزة فقط، مســببة تذبذب ــة ال دي ل ب
بلديات األخــرى الخمس  على مســتوى ال
العوينات، بوخضرة، مرسط، بئر الذهب، 
ية  دال والمريج والتي يتزودون منسد عين ال
ــر مكعــب، وبوضع  بمعــدل 10 آالف مت
ــدة حســب ذات المصدر  المضخــة الجدي
فســيصبح معدل الضخ بمعدل 300 لتر 
انية، تنقســم بمعــدل 150لتر في  ث فــي ال
بلدية  ــر مكعــب ل ــة اي 13ألــف مت ي ان ث ال
الونزة فقط، فيما ستكون  النسبة المتبقية 
بلديات الخمس الســابقة الذكر، مضيفا  ل ل
ية للوالية  بلديات الشمال أنه سيتم تزويد ال
بمعدل 26 ألف متر مكعب.مؤكدا أن هذه 
نفع  ال األشغال والمضخة الجديدة ستعود ب

ورفع الغبن على الساكنة.
                                   منى بوعكاز  

n  قــام أمس والي والية أم البواقي 
زين الدين بمعيــة مدير التجهيزات 
العموميــة ومديــر الشــؤون الدينية 
واألوقاف ، في زيارة للوقوف  على 
مدى تقدم أشــغال التهيئة الخارجية 

لهذا المسجد . 
الوالي  شــدد على ضرورة االنتهاء 
من أشغال هذا الصرح الديني الذي 
يعتبر مكسبا هاما للوالية في اآلجال 

التعاقدية  .
                                    ق.م

..والوايل يتفقد مسجد القطب
 عقبة نب نافع 

باتنة : محمد دحماني   

تبسة : هواري غريب 
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هجوم  في  آخرين،   4 وجرح  أشخاص   4 قتل 
أيبي  منطقة  في  الحدود  على  نزاع  بسبب  مسلح 

السودان. مع  عليها  المتنازع 
هجوما  المسلحين  الشباب  من  مجموعة  وشنت 
أبيي  لمنطقة  التابعة  أمير،  روم  مقاطعة  على 
حول  نزاع  بسبب  السودان،  مع  عليها  المتنازع 
السالم  حفظ  قوات  وتدخلت  المنطقة،  حدود 
والفصل  األوضاع  لتهدئة  المتحدة  لألمم  التابعة 

المنطقتين. بين 
بمنطقة  اإلعالم  وزير  ميان،  دينق  جاك  وقال 
المسلحين  الشباب  من  مجموعة  »قام  أبيي 
النار على  بفتح  المجاورة  واراب  لوالية  التابعين 
بمنطقة  المحلية  األسواق  أحد  داخل  المواطنين 
آخرين،   6 وجرح  أشخاص   4 قتل  حيث  أبيي، 

للمستشفى«. نقلهم  تم 
شخص  اعتقال  إلى  الحكومي  المسؤول  وأشار 

على  المنطقة  دخلوا  الذين  المهاجمين  من  واحد 
بعد  الهدوء  عودة  مؤكدا  واحدة،  سيارة  متن 
السالم  حفظ  قوات  ونشر  األممية  البعثة  تدخل 
النهب. المحلي خشية تعرضه ألعمال  السوق  في 
للمنطقة  الهدوء  وأضاف وزير اإلعالم:«لقد عاد 
محيط  في  باالنتشار  اليونسفا  قوات  قامت  فقد 

الرئيسي«. والسوق  المواطنين  لتأمين  المنطقة 
تعرضت  التي  أنيت  منطقة  وقال شهود عيان من 
المنازل. أحرقوا عددا من  المهاجمين  إن  للهجوم 
أسبوعين  قبل  أبيي  منطقة  في  األوضاع  وتوترت 
كواج  أجاك  مقاطعة  محافظ  قيام  أعقاب  في 
رئيس  بمطالبة  المجاورة  واراب  لوالية  التابعة 
الواقعة  أنيت  منطقة  تخطيط  بعد  أييي  إدارية 
وراب  والية  تتبع  أنها  باعتبار  المدينة،  جنوب 

أبيي. إدارية  وليست 
أجاك  مقاطعة  شباب  من  مجموعة  وقامت 
شرع  أن  بعد  المنطقة  بمهاجمة  الخميس،  كواج، 
كأراض  لتوزيعها  المنطقة  مسح  في  المهندسون 
أيبي،  في  المقيمين  نقوك  دينكا  لمواطني  سكنية 
واحد  شخص  مقتل  عن  الحادث  أسفر  وقد 
تنظيم  تعيد  أن  قبل  المهاجمة،  القوة  وتراجع 

السبت. أمس  بهجوم  للقيام  نفسها 
ق ـ د

قتىل وجرحى يف نزاع حدودي بجنوب السودان

الفلسطينية،  المحررين  و  األسرى  هيئة شؤون  أعلنت 
يوم  دفعت صباح  الصهيوني،  الكيان  إدارة سجون  أن 
السبت، بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع إلى كافة 
السجون، في وقت يواصل فيه األسرى في كافة سجون 
االحتالل، معركتهم النضالية المستمرة منذ سبعة أيام، 

ضد سياسات االحتالل التعسفية.
جيش  من  قوات  استدعاء  تم  فإنه  الهيئة,  بحسب  و 
االحتالل ووحدات القمع بالقرب من األقسام وفي محيط 

السجون, معتبرة أنه مؤشر على هجمة خطيرة ومقلقة 
على األسرى, وأن هناك نية من اإلدارة لتنفيذ عمليات 

اقتحام وقمع.
و أضافت الهيئة أن االسرى الفلسطينيين مستمرون في 
بحقهم, حيث  التعسفية  االحتالل  نضالهم ضد سياسات 
يسعون بذلك إللغاء كافة العقوبات التي فرضت عليهم, 
كسحب األدوات الكهربائية, وفرض الغرامات, والعزل 
لوقف  إضافة  الغذائية,  المواد  وتقليص  بالزنزانات, 

ارتفعت  والتي  والتفتيش,  واالقتحامات  عليهم,  الهجمة 
و تيرتها بعد أن انتزع األسرى الستة حريتهم في سجن 

»جلبوع« قبل أشهر.
و أشارت إلى أن األسرى قد يلجؤون للتصعيد من خالل 
استمرار  بالتزامن مع  الطعام,  المفتوح عن  اإلضراب 
االسرى اإلداريين مقاطعتهم لمحاكم االحتالل لليوم الـ 

43 على التوالي.
الجمعة  دفعت  قد  االحتالل  سجون  إدارة  وكانت 
لتمرد  خشية  القمع  وحدات  من  ضخمة  بتعزيزات 
األسرى  قرر  وقد  الجمعة.  صالة  عقب  األسرى 
إغالق األقسام واالمتناع عن الخروج للفحص اليومي 
النضالية ضد سياسات  وللساحات, في إطار معركتهم 

إدارة سجون االحتالل.
فجر  حريتهم  بانتزاع  أسرى  ستة  نجاح  أعقاب  في  و 
»جلبوع«  سجن  من  الماضي  سبتمبر  من  السادس 
بوقف  المتمثل  االتفاق  عن  السجون  إدارة  تراجعت 
إجراءاتها التنكيلية والتضييق بحق األسرى, وصعدت 

من سياسة التضييق عليهم.
لإلشارة، فإن وحدات القمع التابعة إلدارة سجون الكيان 
الصهيوني تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات 
خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش االحتالل, 
وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع األسرى والتنكيل 
األبيض,  السالح  منها  مختلفة,  أسلحة  باستخدام  بهم 
للدموع, وأجهزة كهربائية  المسيل  والهراوات, والغاز 
تطلق رصاصا  الجسم, وأسلحة  في  إلى حروق  تؤدي 
حارقا, ورصاص »الدمدم« المحرم دوليا, الذي يحدث 

آالما شديدة.
ق ـ د

تخطط الحكومة العراقية لعقد صفقات عسكرية تشمل شراء 
تعزيز  ودبابات روسية في غطار  فرنسية  مقاتلة  طائرات 

الترسانة العسكرية للجيش العراقي.
المتخصص  األمريكي  نيوز«  »ديفينس  موقع  وذكر 
بالشؤون العسكرية، يوم السبت، أن العراق يسعى حاليا إلى 
اقتناء عدة أنظمة عسكرية من مصادر مختلفة، بما في ذلك 
طائرات مقاتلة ومسيرة فرنسية، ومدفعية ودبابات روسية، 

وقد بلغت المفاوضات الجارية مرحلة متقدمة.
نورمان  الخبير  عن  األمريكي  العسكري  التقرير  ونقل 
ريكلفس، الذي كان مستشارا سابقا لوزير الداخلية العراقي، 
حاليا  ويترأس  العراقية،  الدفاع  لوزارة  العام  واألمين 
مجموعة »ان ايه ام ايه ايه« االستشارية الجيوسياسة، ان 

فرنسا عرضت بيع 20 طائرة مسيرة للعراق.
تقنية  بدراسة  تقوم  العراقية  الدفاع  وزارة  ان  وأضاف    
حول ذلك، وأن وفدا عراقيا من المفترض أن يقوم بزيارة 
الطائرات  على  لالطالع  القريب  المستقبل  في  فرنسا  إلى 

المسيرة.
العراقية،  البرية  القوات  قائد  كشف  الماضي  جانفي  وفي 
الفريق قاسم المحمدي، عن مفاوضات تجريها بالده لشراء 
طائرات فرنسية مسيرة، وقال إن العراق يجري مفاوضات 
حول العديد من العقود بما في ذلك طائرات مسلحة مسيرة 
قادرة على التحليق لمدة 30 ساعة في والتصدي الهداف 

والقيام بمراقبة مستمرة للمناطق المختلفة بقدرة وفعالية.
أعلن  أن  له  العراق سبق  إن  نيوز«  وقال موقع »ديفينس 
الدبابات والفرق واأللوية من  أن وجود خطط لزيادة عدد 
دبابات  يمتلك  الذي  العراقي  الجيش  قدرات  تعزيز  أجل 
»ابرامز« اميركية و«تي 90« الروسية، نقل عن ريكلفس 
قوله ان وزارة الدفاع العراقية تسعى للحصول على دبابات 
روسية اضافية من طراز »تي90-«، بعدما كانت طلبت 

بالفعل 73 دبابة في العام 2016.
على  للحصول  يسعى  العراقي  الجو  أن سالح  إلى  وأشار 
طائرات مقاتلة فرنسية من طراز »رافال«، الفتا أن سالح 
لشراء  اتفاق  إلى  التوصل  من  أيضا  اقترب  العراقي  الجو 

طائرة »سوبر موشاك« المخصصة للتدريب والقتال.
ق ـ د

تعزيزات ضخمة من وحدات القمع ضد 
األسرى بسجون الكيان الصهيوني

العراق يعّزز ترسانته 
العسكرية بطائرات 

فرنسية ودبابات روسية

رابطة  بلدان  دائرة  مدير  بولشوك  أليكسي  قال 
يظهر  إنه  الروسية،  بالخارجية  المستقلة  الدول 
روسي  بغزو  التهديد  لفقت  الناتو  دول  بأن  انطباع 

أمنية. بعد مطالبة موسكو بضمانات  ألوكرانيا، 
 وشدد بولشوك، على أن الغرب يقوم عمدا بتضخيم 
هذا الموضوع، من أجل تسريع تنفيذ خطط تعزيز 

وجوده في أوكرانيا.
يقوم  الغرب  أن  إلى  الروسي  الدبلوماسي  وأشار 
بشكل  سريعة  بوتيرة  أوكرانيا  إلى  األسلحة  بضخ 
لتزويد  الغرب  دول  »تتسابق  وقال:  يصدق.  ال 
المستشارين  وإرسال  باألسلحة  كييف  سلطات 

العسكريين«. والمدربين 
أقرت  المتحدة  الواليات  بأن  بولشوك،  ونوه 

إضافية  عسكرية  مساعدة  إرسال  ديسمبر،  في 
ووفقا  دوالر،  مليون   200 بمبلغ  ألوكرانيا 
قدمت   2014 عام  منذ  األمريكية  للخارجية 
كمساعدات  دوالر  مليار   2.7 ألوكرانيا  واشنطن 
التي  األسلحة  بعض  إن  بولشوك،  وقال  عسكرية. 
إلى  تذهب  قد  ألوكرانيا  الغربية  الدول  قدمتها 

السوداء. السوق 
السوق  إلى  األسلحة  من  الكثير  »يذهب  وأضاف: 
أوكرانيا،  العام في  المدعي  لمكتب  السوداء. ووفقا 
5 ماليين قطعة، والتي  يجري الحديث عن حوالي 
ذلك  في  بما  مكان،  أي  إلى  الحقا  تصل  أن  يمكن 

الناتو«. دول 
ق ـ د

الخارجية الروسية:

الناتو يضخ السالح ألوكرانيا ومنها يباع بالسوق السوداء

طلب عقد جلسة خاصة لتقييم الوضع بهذا البلد

وزير الخارجية اإليطايل يدعو 
مواطنيه لمغادرة أوكرانيا 

 
دعا وزير الخارجية اإليطالي، لويجي دي مايو، مواطنيه 
خاصة  جلسة  إجراء  مقترحا  أوكرانيا،  أراضي  لمغادرة 
لمركز األزمات التابع لوزارته من أجل تقييم الوضع القائم 

في أوكرانيا.
ونقلت وكالة »ANSA« عن مصادر دبلوماسية أن قائمة 

المواضيع التي سيتحمور حول هذا اللقاء ليست معروفة.
اآلن  حتى  تناقش  لم  بالده  أن  سابقا،  مايو،  دي  وأوضح 
انسحاب  مسألة  األوروبيين  الشركاء  مع  اتصاالتها  أثناء 
دبلوماسييها من أوكرانيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم 
تشديد اإلجراءات األمنية حول البعثة الدبلوماسية اإليطالية 
في هذا البلد، كما تم بمساعدة مركز األزمات إنشاء قاعدة 

خاصة لتسجيل اإليطاليين المتواجدين حاليا في أوكرانيا.
الرسمي  موقعها  في  اإليطالية  الخارجية  وزارة  وأوصت 
وذلك  غير،  ال  وجيهة  ألسباب  أوكرانيا  إلى  السفر  بعدم 
بيان صدر عن  الوبائي الصعب. وجاء في  الوضع  بسبب 
الوزارة في قسم »السفر اآلمن« للموقع: »مع األخذ بعين 
المواطنين  جميع  ننصح  الحدود،  على  الوضع  االعتبار 
مناطق  إلى  رحالت  بأي  ينصح  ال  التطورات.  بمتابعة 

دونيتسك ولوغانسك، وكذلك إلى شبه جزيرة القرم.
ق ـ د
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يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 
رياض  الجزائري،  الدولي  الجناح  لضم 
اإلنجليزي،  سيتي  مانشستر  نجم  محرز، 
القادمة،  الصيفية  االنتقاالت  مرحلة  خالل 
الصحفي  الجمعة،  يوم  نشره  ما  وفق 
ديفيد  ميرور«،  »دايلي  بجريدة  البريطاني 

أندرسون.
و كتب أندرسون في تغريدة على »تويتر« 
باهتمام«  »تتابع  الفرنسي  النادي  إدارة  إن 
»السماوي«،  الفريق  مع  محرز  مستقبل 
حيث ينتهي عقده في يونيو 2023، وتنوي 
استغالل هذا األمر من أجل الحصول على 

خدماته في الميركاتو المقبل.

بيب  اإلسباني  تأكيدات  من  الرغم  على  و 
على  سيتي،  مانشستر  مدرب  غوارديوال، 
فإن  المستقبلية،  خططه  في  محرز  أهمية 
عقد  لتجديد  اآلن  حتى  تتحرك  لم  اإلدارة 

الالعب البالغ من العمر 30 عاماً.
إدارة »السيتي« في  تبدأ  المتوقع أن  و من 
مفاوضات تجديد عقد محرز في األيام القليلة 
المقبلة، بحسب ما أكدته صحيفة »ذا صن« 
في  سعيد  الجزائري  الالعب  أن  قالت  التي 

الفريق ويرغب في االستمرار معه.
يقدم قائد  الفني،  الجانب  من  و 
مانشستر  مذهلة مع  »الخضر« مستويات 
حيث يتصدر  الحالي،  الموسم  خالل  سيتي 

المسابقات  كل  في  الفريق  هدافي  ترتيب 
في  أهداف   7 بواقع  هدفاً،   16 برصيد 
و5  »بريميرليغ«،  اإلنجليزية  البطولة 
أهداف في رابطة أبطال أوروبا، وهدفين في 
كأس الرابطة اإلنجليزية، وهدفين في كأس 

إنجلترا، إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة.
في  إنجلترا  في  العب  أفضل  يعول  و 
المفّضلة،  ببطولته  التألق  على   ،2016
يطمح محرز،  أوروبا، حيث  أبطال  رابطة 
لمواصلة توهجه مع مانشستر سيتي في هذا 
الموسم الذي شهد تسجيله أفضل أرقامه منذ 
 15 بتسجيله  »السيتزنز«،  إلى  انضمامه 
 25 في  حاسمة  تمريرات   6 وتقديمه  هدفا 

مباراة لعبها حتى اآلن في الموسم الحالي.
و سجل محرز 5 أهداف في النسخة الحالية 
أي  يقدم  )لم  األوروبية  األبطال  رابطة  من 
أبرز  أحد  كان  أن  بعد  حاسمة(،  تمريرة 
بيب غوارديوال في  أسلحة مدربه اإلسباني 
الفريق  شهد وصول  الذي  الماضي  الموسم 
األولى  للمرة  األبطال  رابطة  نهائي  إلى 
الجزائري،  نجمه  تألق  بفضل  تاريخه  في 
بطولته  األوروبية  المسابقة  أضحت  الذي 

المفضلة. 
سيتي  مانشستر  نادي  جماهير  تفاعلت  و 
انتقال  ربطت  التي  األخبار  مع  اإلنجليزي 
نادي  إلى  محرز  رياض  الجزائري  نجمهم 
حيث  الفرنسي،  جيرمان  سان  باريس 
الهداف  عن  التخلي  فكرة  البعض  عارض 

الحالي للفريق بينما رحب بها آخرون.
محرز  لبيع  الرافضون  األنصار  يرى  و 
تشكيل  في  أساسية  قطعة  يعد  الالعب  أن 
الفريق ويسهم بقوة في االنتصارات الملفتة 
المحلي  الصعيدين  النادي على  يحققها  التي 
»تويتر«  على  أحدهم  قال  حيث  والقاري، 
مخاطبا باريس سان جيرمان: »ال تحاولوا.. 
إنه في الفريق المناسب«، وأكد آخر قائاًل: 
مدينة  يحب  ألنه  مكان  أي  إلى  يذهب  »لن 
مانشستر ومتعلق بها، خاصة بعد أنه تزوج 

من صديقته اإلنجليزية«.
استمرار  بضرورة  المغردين  أحد  جزم  و 
محرز مع مانشستر سيتي مهما كلّف األمر، 
كلف  مهما  يستمر  أن  يجب  »محرز  قائال: 
األمر، إنه العب استثنائي، وإذا كان هناك 
العب عليه الخروج فهو رحيم ستيرلينغ«.

إلى  محرز  رحيل  بفكرة  المرّحبون  أما 
السن  عامل  أن  فاعتبروا  األنوار،  عاصمة 
مع  مستقبله  تحديد  في  حاسماً  يكون  قد 

نب سبعيني يتألق 
ويساهم يف فوز فريقه 

بن  رامي  الوطني  المنتخب  مدافع  تألق 
سبعيني بشكل الفت أمس بمناسبة لقاء فريقه 
 ، أوغسبورغ  ضد  مونشنغالدباخ  بروسيا 
الهدف  وسجل  حاسمة  تمريرة  مرر  حيث 
أنتهى  برأسية محكمة ، حث  لفريقه  الثالث 
اللقاء المثير بفوز زمالء بن سبعيني بثالثة 
المرتبة  إلى  ليرتقي فريقه  لهدفين ،  أهداف 

الخامسة في البوندسليغا. 
وتلقى بايرتن ميونيخ صاحب الريادة هزيمة 
لهدفين  برباعية  بوخوم  يد  على  مدوية 

سجلهما لفاندوفسكي هداف الفريق 

قميص بالييل يباع
بـ 600 أورو 

يوسف  الجزائري  الدولي  النجم  أن  يبدو 
ناديه  على  مالية  عائدات  يدر  بدأ  باليلي، 
الجديد بريست الفرنسي )الرابطة المحترفة 
لكرة القدم(، حيث وصلت قيمة قميصه نحو 
600 يورو، في إطار حملة لجمع التبرعات 
نشرته  ما  وفق  الخيرية،  الجمعيات  وخدمة 

مجلة »أونز مونديال« الفرنسية.
وظهر باليلي بوجه »شاحب« في مباراته 
والتي خسرها  الجديد،  ناديه  بألوان  األولى 
الفريق بنتيجة 2-0 أمام رين، ضمن داربي 
فرنسا(  غرب  )شمال  بروتانيا  مقاطعة 
لحساب الجولة الـ 23 من البطولة الفرنسية 
في  األبرز  بات  قميصه  لكن   ،»1 »ليغ 

متجر النادي.
ميشال  بريست،  فريق  مدرب  واعترف 
يحتاج   »الخضر«  نجم  أن  دارزكاريان، 
لظروف أفضل من أجل تقديم مردود قوي، 
اإلعالم  لوسائل  تصريحات  في  قال  حيث 
متعلق  سؤال  على  ردا  المباراة،  نهاية  بعد 
بما قدمه باليلي: »من الصعب الحكم على 
باليلي في هذه المباراة«، مضيفا: »سنحاول 

وضعه في ظروف أفضل«.
وأفادت مجلة »أونز مونديال« أن بريست 
»الخضر«،  نجم  قميص  من  كثيراً  استفاد 
موقع  مع  بالشراكة  حملة  أطلق  أن  بعد 
»ماتش وورد شيرت«، الذي ينّظم مزادات 
وخدمة  التبرعات  لجمع  الالعبين  لقمصان 

الجمعيات الخيرية.
وأشارت المجلة إلى إن قميص باليلي الذي 
بريست وصلت  نادي  مشجعي  انتباه  جذب 
األغلى  وهو  يورو،   600 لنحو  قيمته 
يحتل  الذي  النادي  العبي  قمصان  كل  بين 
المركز الـ 13 في ترتيب بطولة »ليغ 1« 

برصيد 28 نقطة بعد مرور 23 جولة.

نب طالب : أنتظر دعوة 
بلمايض

قال العب أنجي الفرنسي نبيل بن طالب أنه 
من دواعي الفخر أن تلعب مع فريق بلدك 
الناخب  دعوة  وأنتظر  للعودة  أحن  وأنا   ،

بلماضي.
انه  وأكد بن طالب في تصريحات صحفية 
يجتهد ألن يظهر بوجه جيد مع فريقه للفت 
انتباه الناخب الوطني قبل معركة الكاميرون 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر 

جمعها : تاج الدين  

خارج  األحد  يوم  الساورة  شبيبة  يواجه 
)جنوب  بيراتس  اوالندو  نظيره  الديار 
ستاديوم«  »اوالندو  إفريقيا(، بملعب 
تحقيق  بنية  سا(،  )00ر17  بجوهانسبورغ 
المجموعات  مرحلة  في  موفقة  انطالقة 
)المجموعة الثانية(، ضمن كأس الكونفدرالية 

اإلفريقية لكرة القدم.
دور  إلى  تأهلت  التي  »الشبيبة«  تأمل  و 
اوك  اوف  هيرت  حساب  على  المجموعات 
الغاني )ذهاب: 2-0, إياب: 0-4(, في تفادي 
يعقد  قد  القارية  المغامرة  بداية  في  تعثر  أي 
مهمة أبناء الجنوب في بقية المشوار مرحلة 

المجموعات.
و أنهى أشبال المدرب التونسي قيس اليعقوبي, 
مركز  في  الجزائرية  البطولة  ذهاب  مرحلة 
شباب  اللقب,  وحامل  الرائد  خلف  الوصافة 

الديناميكية  نفس  على  المواصلة  على  ويعولون  بلوزداد. 
أمام فريق قوي.

و صرح رئيس نادي شبيبة الساورة, محمد زرواطي, في 
هذا الصدد :«عقب نهاية مرحلة الذهاب للبطولة, دخلنا في 

تربص مغلق بالجزائر العاصمة من أجل تحضير مقابلة 
جاهزون  ونحن  التحدي  لرفع  نطمح  بيراتس.  اورالندو 
لتأدية لقاء جيد وتسجيل نتيجة إيجابية. هدفنا هو التتويج 

بأحد اللقبين: البطولة الوطنية أو كأس الكونفدرالية«.
و التحقت بعثة ممثل الجزائر في الكأس القارية منذ يوم 

جوية  رحلة  بعد  جوهانسبورغ  بمدينة  الجمعة 
يعول  القاهرة )مصر(, حيث  متعبة مّرت عبر 
بلعيد  هدافهم  على  البشارية«  »النسور  فريق 
حاسمة(,  تمريرات   5  / أهداف   9( حميدي 
بتشكيلة  واإلطاحة  الخصم  شباك  هز  أجل  من 
المنافسة  على  المتعود  بيراتس  اورالندو 
يحتل  الساورة,  شبيبة  غرار  على  و  االفريقية. 
جنوب  بطولة  في  الثاني  الصف  »القراصنة« 
وراء  واسع  بفارق  نقطة,   30 برصيد  إفريقيا 
الرائد »القوي« ماميلودي صاندوانص بمجموع 
الساورة على  فريق شبيبة  نقطة. وسيعتمد   47
مشاركاته  مختلف  في  السابقة  تجاربه  توظيف 
بهدف  وذلك  الفارطة,  المواسم  خالل  القارية 
اقتطاع تذكرة الدور ربع النهائي في ختام مشوار 

دور المجموعات.
يستقبل  الثانية,  للمجموعة  الثانية  المقابلة  في  و 
الجزائر  ممثل  أقصى  الذي  االسواتيني  ليوبارد  روايال 
الثاني, شبيبة القبائل, في الدور التمهيدي اإلضافي, نظيره 

االتحاد الليبي بملعب »مازيني« )00ر15 سا(.
وأج

نتائجه  يونايتد  مانشستر  واصل 
وسقط  جماهيره  آلمال  المخيبة 
التعادل )1-1( أمام ضيفه  في فخ 
إطار  في  السبت  ساوثهامبتون 
من  والعشرين  الخامسة  المرحلة 

الدوري اإلنكليزي الممتاز.
أولد  ملعب  على  المباراة  أقيمت 
وافتتح  يونايتد  معقل  ترافورد 
ألصحاب  التسجيل  سانشو  جادون 
أن  قبل   21 الدقيقة  في  األرض 
في  للضيوف  آدمز  تشي  يتعادل 

الدقيقة 48.
ورفع يونايتد رصيده إلى 40 نقطة 
مؤقتاً  الخامس  المركز  إلى  متقدماً 
فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 

29 نقطة في المركز العاشر.
أعلن الدولي المصري عبد الله السعيد العب منتخب مصر ونادي بيراميدز، 
اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة استمرت على مدار السنوات العشر الماضية.
أتمنى  كنت  البداية  »تويتر«: »في  على  حسابه  عبر  بيانا  الالعب  ونشر 
أن نرجع بالكأس عشان نفرح كل الناس بعد المشوار الطويل فى البطولة لكن 
قدر الله وما شاء فعل .. الحمدلله تشرفت بارتداء قميص منتخب مصر وتمثيل 
وصلت  ما  لحد  وشباب  ناشئين  السنية  المراحل  كل  في  طويلة  لسنين  بلدي 

للمنتخب األول« .
مضيفا: »أشكر كل األجهزة الفنية واإلدارية والالعبين اللي تشرفت بالعمل 
منتخب  مع  الدولي  اللعب  اعتزالى  أعلن  والنهارده  المراحل،  كل  في  معاهم 

مصر األول بعد كل هذه السنين اللي اتشرفت فيها بتمثيل بلدي مصر«.
وأكمل: »قرار كنت محضره من قبل البطولة وكنت أتمنى أن نكون أبطالها 

عشان تكون أفضل ختام لمشواري الدولي لكن الحمدلله على كل حال« .
وأتم صانع ألعاب األهلي المصري السابق وبيراميدز الحالي: »وفي النهايه 
كل التوفيق إلخواتي الالعبين والجهاز الفني الفترة المهمة الجاية وإن شاء الله 

نتأهل لكأس العالم«.
وخسر المنتخب المصري لقب كأس األمم اإلفريقية بعد الهزيمة في المباراة 
النهائية أمام السنغال بركالت الترجيح بنتيجة 3-4، وذلك عقب التعادل السلبي 
في األشواط األصلية واإلضافية، ضمن المباراة النهائية التي جرت على ملعب 

»أوليمبي« في العاصمة الكاميرونية ياوندي.
ويتجدد اللقاء بين منتخبي مصر والسنغال ضمن التصفيات اإلفريقية المؤهلة 

لمونديال قطر 2022، في مباراتين 24 و29 مارس المقبل.

بعد خيبة أمل كأس أمم 
إفريقيا.. نجم منتخب مصر 
يعلن اعتزاله اللعب الدولي

مانشستر يونايتد يواصل التعثر 
ويتعادل مع ساوثهامبتون

االتحاد اإلماراتي يعلن إقالة 
مدرب المنتخب فان مارفيك

الهولندي بيرت فان مارفيك  إقالة  السبت  القدم  أعلن االتحاد االماراتي لكرة 
مدرباً  منصبه  من  الثانية  للمرة 
يتصدر  حين  في  األول،  للمنتخب 

أروابارينا  رودولفو  األرجنتيني 
قائمة البدالء.

عبر  بيان  في  االتحاد  وقال 
»قّرر  الرسمي:  موقعه 

اتحاد  إدارة  مجلس 
إقالة  القدم  لكرة  اإلمارات 

للمنتخب  الفني  الجهاز 
الوطني األول بقيادة الهولندي 

فان مارفيك وجهازه المساعد«.
على  بناء  القرار  »يأتي  وتابع 

الوطنية..  المنتخبات  لجنة  توصية 
المدرب  اسم  عن  اإلعالن  وسيتم 

على  اإلشراف  سيتولى  الذي  الجديد 
المنتخب خالل األيام المقبلة«.

وكان فان مارفيك )69 عاماً( الذي قاد هولندا إلى وصافة مونديال 2010، 
أقيل من تدريب اإلمارات ألول مرة في كانون األول/ ديسمبر 2019 بعدما 
من  الدوحة  في  والعشرين  الرابعة  الخليج  كأس  منافسات  »األبيض«  وّدع 
الدور األول، ثم تم تعيينه مجددا في كانون الثاني/ يناير 2020 لقيادة المنتخب 

في التصفيات اآلسيوية المؤهلة الى مونديال 2022 في قطر.
المركز الثالث في المجموعة األولى برصيد 9 نقاط  وتحتل اإلمارات حالياً 
وبفارق 3 نقاط عن لبنان و4 عن العراق، وهي ستلعب الجولتين األخيرتين 

أمام العراق في 24 آذار/ مارس، ثم كوريا الجنوبية في 29 منه.
وتبدو اإلمارات األقرب لحسم المركز الثالث المؤهل لخوض ملحق آسيوي 

مع ثاني المجموعة الثانية، ثم عالمي مع خامس تصفيات اميركا الجنوبية.
له  سبق  الذي  عاما(   46( أروابارينا  أن  االماراتية  االعالم  وسائل  وذكرت 
قيادة الوصل )2018-2016( وشباب األهلي )2020-2018( هو األقرب 
لخالفة فان مارفيك، كونه يملك خبرة واسعة في الدوري االماراتي والمنطقة 
العربية، حيث سبق له تدريب أيضا الريان القطري عام 2018، وبيراميدز 

المصري من 2020 حتى 29 حزيران / يونيو 2021.
وكاالت

الدقيقة  في  لاليبزيغ  التقدم  نكونكو  كريستوفر  الفرنسي  ومنح 
25، وعزز اإلسباني داني أولمو مطلع الشوط الثاني )54(، قبل أن 

يضيف مواطنه أنخليلينيو الثالث بعد ثالث دقائق )57(.
من  األولى  الدقيقة  في  للضيوف  الوحيد  الهدف  ليمبيرل  تيم  وسجل 

الوقت بدل الضائع.
بايرن ميونيخ  أمام  الفوز بسرعة بعد خسارته  واستعاد اليبزيغ نغمة 

3-2 في المرحلة الماضية والتي أوقفت ثالثة انتصارات متتالية له.
وهو الفوز العاشر لاليبزيغ هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 34 نقطة 
فصعد إلى المركز الرابع مؤقتاً بفارق األهداف أمام أونيون برلين الذي 

يستضيف بوروسيا دورتموند األحد.
ريال  الستضافة  ممكنة  طريقة  بأفضل  اليبزيغ  واستعد 
الدور  ذهاب  في  المقبل  الخميس  اإلسباني  سوسييداد 
ليغ«. »يوروبا  األوروبي  الدوري  لمسابقة  النهائي   ثمن 
الموسم فتجمد رصيده  السادسة هذا  المقابل، مني كولن بخسارته  في 

عند 32 نقطة في المركز السابع مؤقتاً.
بيين  سبورت

كولن  على  يقسو  اليبزيغ 
توازنه ويستعيد 

صن«  »ذا  صحيفة  ذكرت 
أن  السبت،  اليوم  اإلنجليزية، 
رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي 
مهاجم مانشستر يونايتد، يفكر في 
معقل  ترافورد«  »أولد  مغادرة 
مانشستر يونايتد، الصيف المقبل. 

فإن  للصحيفة البريطانية،  ووفقا 
المقربين،  أصدقاءه  أخبر  رونالدو 
في  مرة  ألول  بعمره  يشعر  أنه 
مسيرته الطويلة والمليئة باأللقاب، 
مع  إنهاء تجربته  في  يفكر  وبأنه 

مانشستر يونايتد الصيف المقبل.
وعاد رونالدو البالغ 37 عاما إلى 
مانشستر يونايتد الصيف الماضي، 
بعقد يمتد لموسمين، بعد 12 عاما 
»الشياطين  نادي  مغادرته  من 
الحمر« إلى ريال مدريد اإلسباني 
اإليطالي. يوفنتوس  إلى   وبعدها 

مرة  من  أكثر  رونالدو  واستبعد 
لمانشستر  األساسي  التشكيل  من 
أولي  قيادة  تحت  سواء  يونايتد، 
غونار سولشاير أو مايكيل كاريك 
لم  أمر  وهو  رانجنيك،  رالف  أو 

يعتد عليه األسطورة البرتغالي.
الصحيفة أن أسطورة  وأضافت 
بأن  أبدا  يعترف علنا  لن  البرتغال 
األولى  الدرجة  دوري  مطالب 
من  أكثر  أصبحت  اإلنجليزي 
لمتعصب  بالنسبة  حتى  الالزم، 

لياقة بدنية مثله.
وأكملت أن رونالدو يتفهم ضرورة 
على  للحفاظ  أكثر  بجد  العمل 
سيحاول  لكنه  البدنية،  لياقته 
لم  إذا  الصيف،  في  الرحيل 
النادي. ووضع  وضعه   يتغير 
بأن  يقبل  لن  رونالدو  أن  وأكدت 

يكون العبا بديال، بعد عودته إلى 
مانشستر يونايتد في هذا العمر.

المخضرم  المهاجم  يسجل  ولم 
هذا الموسم  مباريات  خمس  في 
معظم  البدالء  مقاعد  على  وظل 

والتي  الماضي  الثالثاء  مواجهة 
بالتعادل 1-1 أمام بيرنلي.  انتهت 
وضع  الصحيفة أن  وختمت 

مانشستر يونايتد في جدول ترتيب 
حاسما  سيكون  البريميرليغ،  فرق 
حالة  ففي  رونالدو،  مصير  في 
أوروبا  أبطال  لدوري  التأهل  عدم 
بذلك  سيكون  المقبل،  الموسم 

بمثابة نهاية رحلة الدون في »أولد 
ترافورد«.

وكاالت 

رونالدو يفتح باب الرحيل عن مانشسرت يونايتد

كأس الكونفدرالية: شبيبة الساورة في تنقل محفوف بالمخاطر إلى جوهانسبورغ

 ...  أخبــار محرتفينا 

مضيفه  أمام  بلوزداد  شباب  تعادل 
 ،)0-0( التونسي  الساحلي  النجم 
)تونس(،  بملعب رادس  الجمعة  اليوم 
لحساب الجولة األولى عن المجموعة 
لكرة  إفريقيا  أبطال  لرابطة  الثالثة 

القدم.
وشهد اللقاء تضييع المهاجم خير الدين 
بلوزداد  شباب  جانب  من  مرزوقي 

من  األخير  النفس  في  جزاء  لركلة 
عمر اللقاء.

المجموعة  عن  اآلخر  اللقاء  وفي 
الثالثة، يستضيف يوم غد السبت )سا 
00ر17( الترجي الرياضي التونسي، 
السابقة،  الطبعة  نهائي  نصف  منشط 

نادي جوانينغ البوتسواني.
من جهته، يسجل وفاق سطيف عودته 

بعد  القوية،  القارية  المنافسة  الى 
مشاركته في كأس الكوفيدرالية الموسم 
أحد  مع  البداية  تكون  حيث  الماضي، 
الفرق الكبرى في القارة وهو حورويا 
كوناكري الغيني، في اللقاء الذي يدخل 
السبت  يوم  الثانية  المجموعة  ضمن 

)سا 00ر17(.

ميالن يلتقي اإلنرت يف نصف نهايئ كأس 
إيطاليا 

ضرب ميالن موعداً مع جاره انتر وذلك بعد فوزه الكبير على التسيو 
-4صفر األربعاء في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس 

إيطاليا لكرة القدم.
وكان إنتر حجز مقعده للدور نصف النهائي 
بفوز على ضيفه روما -2صفر الثالثاء.
وسيكون دربي مدينة ميالنو مواجهة 

ثأرية لـ »نيراتسوري« متصدر 
الدوري أمام »روسونيري«، بعدما 

تلقى خسارة مؤلمة أمام في المرحلة 
السابقة للـ »سيري أ«، اذ ظل متقدماً 
حتى الدقيقة 78 قبل أن يتلقى هدفين 
عبر الفرنسي أوليفييه جيرو، ليعود 

ويكرر انجازه هذه األمسية بعد أربعة 
أيام من موقعة الدوري.

على ملعب سان سيرو وفي غياب 
المدافع الدنماركي سيمون كيار والمهاجم 
السويدي زاالتان إبراهيموفيتش، وفي مباراة 

باتجاه واحد فرض ميالن أفضليته بفضل هجوم ناري 
مع االسباني إبراهيم دياس في لباس »قائد األوركسترا« والبرتغالي رافايل 
لياو »غير قابل لإليقاف« وصاحب هدف السبق في الدقيقة 24، والتاسع له 
هذا الموسم، وجيرو  بهدفين في غضون 5 دقائق قبل صافرة نهاية الشوط 
األّول )41 و1+45(. وكان جيرو سجل هدفاً من ثالثية فريقه أمام جنوى 
1-3 في ثمن النهائي. وتلقى التسو ضربة موجعة بإصابة مهاجمه تشيرو 

إيموبيلي، ليغادر الملعب في الدقيقة 68 ويحل المهاجم الشاب اإلسباني 
راوول مورو )19 عاماً( بداًل منه. وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها األخيرة 

أضاف اإليفواري فرانك كيسييه الهدف الرابع لميالن في الدقيقة 79.
عين الجزائر

رابطة أبطال إفريقيا: بلوزداد يفرض التعادل على مضيفه 
النجم الساحلي )0-0(  



عين على الرياضة

لقاء : دالل بوعالم 

الدين  صالح  الرياضي  تحدث 
عن  الجزائر  لعين  سكور 
العالمية  الدورة  في  مشاركته 
 INTERNATIONAL الودية
 KARATE OPEN 2022
بمدينة  أقيمت  والتي    EGN
المتحدة  بالواليات  نيويورك 
الميدالية  وإفتكاكه  األمريكية، 
لجائزة  ونيله  الكاتا،  في  الذهبية 
أفضل العب في الدورة العالمية.

الدين  صالح  الرياضي  وقال 
سكور أن وّفِق في المتحصل على 
إختصاص  في  الذهبية  الميدالية 

الكاتا، ونيله لجائزة أفضل العب 
والكيميتي  الكاتا  من  كل  في 
الودية  العالمية  الدورة  في 
نيويورك  بمدينة  أقيمت  التي 
في  األمريكية  المتحدة  بالواليات 
المنصرم. جانفي  شهر   نهاية 
مدينة  إبن  محدثنا  وأضاف 
رفع  من  تمكن  الذي  بسكرة 
أن  الجزائرية  الوطنية  الراية 
من  مثمرة  جد  كانت  مشاركته 
مع  وتربص  بتدريب  قيامه  خالل 
اإلتحاد القطري في الكاراتيه لمدة 
أسبوعين قبل الذهاب إلى أمريكا، 
التدريبات  من  مجموعة  تلقى  ثم 
حوالي  دامت  لمدة  الجزائر  في 

10أيام حسبه، لتكون الوجهة بعد 
صالح  وتابع  أمريكا،  إلى  ذلك 
بحدوث  بارد  كان  هناك  الجو  أن 
عاصفة ثلجية قبل المنافسة إال أنه 
إستطاع اإلفتكاك بالميدالية الذهبية 
العب. أفضل  بجائزة   والفوز 
أما عن الحكم في المنافسة فأردف 
التقني  األداء  خالل  من  يتم  أنه 
شروط  وفق  و  البدني،  واألداء 
دقيقة تتمثل في القوة والتوازن ...
في  النخبة  الرياضي  وأكد 
واسعة  المشاركة  أن  الكاراتيه 
أنه  مضيفا  العالم،  دول  بقية  من 
فقال  للدول  محدد  رقم  يملك  ال 
في حين عدم  25دولة  يقارب  ما 

اإللتحاق  من  الدول  بعض  تمكن 
 بالمنافسة بسبب العاصفة الثلجية.
في  شارك  أنه  صالح  وأضاف 
وإفريقية  عربية  بطوالت  عدة 
وأبرز  ودية،  عالمية  وحتى 
المغرب  في  كانت  التجارب 
لأللعاب  المؤهلة  الكاراتيه  بطولة 
الميدالية  على  وتحصله  األولمبية 
الجماعي،  الكاتا  في  الفضية 
في  برونزية  عالمية  وبطولة 
ميدالية  أيضا  ونيله  إنجلترا، 
بتونس،  إفريقية  فضية في بطولة 
ميداليات  نيله  إلى  باإلضافة 
سيكون  القادم  لن  وأكد  أخرى، 
الرياضي. المجال  في   أفضل 
لإلشارة صالح الدين سكور يبلغ 
في  دكتور  وهو   26 العمر  من 
الكاراتيه  الصيدلة وباشر رياضة 
إلى  باإلضافة  مبكر  سن  في 
على  أخرى  رياضات  ممارسته 
غرار كل من السباحة، كرة القدم. 

كرة اليد.

األحد 13 فيفري 2022 م
الموافق لـ 12 رجب 1443 هـ 

في  األخبار  عناوين  فالييفا  كاميال  الروسية  األولمبية  البطلة  تصدرت 
األيام القليلة الماضية بتحقيقها إنجازا غير مسبوق في تاريخ األولمبياد، 

قبل اتهامها بتعاطي مواد محظورة.
وخطفت فالييفا البالغة 15 عاما األنظار االثنين الماضي في منافسات 
للتزحلق  االختياري  البرنامج  في  الحركية  أدائها لجملتها  عند  الفرق 
الفني على الجليد، حيث نفذت بنجاح وألول مرة في تاريخ األولمبياد، 

قفزة مع أربع دورات في الهواء.
البرنامج االختياري  المركز األول في  فالييفا  الرائع أحرزت  وبأدائها 
»الميدالية  لحصد  الروسي  الفريق  لتقود  نقطة،   178.92 برصيد 

الذهبية« برصيد 74 نقطة.
 )ITA( الدولية  االختبارات  وكالة  أعلنت  التاريخي،  إنجازها  وبعد 
العثور على عقار »تريميتازيدين« المحظور في عينة واحدة لكاميال 

فالييفا أخذتها وكالة »روسادا« في 25 ديسمبر 2021.
بدأت حملة واسعة من  فالييفا،  التطورات واالتهامات بحق  وبعد هذه 
وخصوصا  والشعبي  الرسمي  الصعيدين  على  الروسية  للبطلة  الدعم 
بأنها تستعد لخوض غمار مسابقة فردي السيدات في الـ15 من فبراير 

المقبل.
إن الكرملين  بيسكوف  دميتري  الروسية  الرئاسة  باسم  وقال المتحدث 
مقتنع بأن الموقف بشأن الالعبة الروسية كاميال فالييفا هو سوء تفاهم، 

ويحث على انتظار انتهاء اإلجراءات.
نتحدث عن نوع من سوء  بأننا  اآلن  مقتنعون  بيسكوف: »نحن  وقال 
اختبار  توقيت  حول  معينة  أسئلة  لدينا  الرياضة  مسؤولي  لدى  الفهم. 

عينات فالييفا. نسجل هذه األسئلة«.
وأضاف في الوقت نفسه أن الكرملين »ال يعلق وال يريد التعليق على 
توجد  ال  بيسكوف،  وبحسب  اإلجراءات.  استكمال  وينتظر  الوضع« 
بعملهم«،  »يقومون  فهم  اآلن،  الروس  الرياضيين  للمسؤولين  أسئلة 
والكرملين يقدم دعما كامال وغير محدود لكاميال فالييفا، ويحثها على 

السير بفخر والفوز على الجميع.
كما قالت رئيسة مجلس االتحاد فالنتينا ماتفينكو: »إن فالييفا اجتازت 
الـ25 من  فحوص الكشف عن المنشطات بنجاح مرارا وتكرارا قبل 
وفي  يناير،  في  أوروبا  وبطولة  العالم  بطولة  وفي  وبعده،  ديسمبر 
األولمبياد الحالي، ونتيجة جميع الفحوص جاءت سلبية مما ال يعطي 

أدنى سبب للتشكيك بنزاهتها«.
معك«  نحن  »كاميال  هاشتاغ  الشعبي، اجتاح  الصعيد  وعلى 
روسيا  في  االجتماعي  التواصل  مواقع   )КамиМыСТобой#(

دعما للبطلة األولمبية الروسية.

دعم رويس رسمي وشعبي واسع 
للبطلة األولمبية فالييفا

على  توتبيريدزي  إيتيري  المدربة  علقت 
األولمبية  البطلة  تواجهها  التي  االتهامات 
الروسية كاميال فالييفا والمشاركة في النسخة 
الـ24 لدورة األلعاب األولمبية الشتوية »بكين 

.»2022
أول تعليق  في  المدربة الروسية  وقالت 
ال  إنه  المنشطات،  تعاطي  مزاعم  لها على 
المتزلجة  براءة  حول  شكوك  أي  تساورها 

على الجليد كاميال فالييفا.
وشددت على أن االتحاد الروسي للتزلج الفني 

لن يتخلى عن الالعبة وسيواصل حمايتها.
تفهم  ال  أنها  وأوضحت توتبيريدزي 

السماح  سبب 
لمشاركة  با لييفا  لفا
األلعاب  في 
بكين  في  األولمبية 
اختبار  كان  إذا 
الذي  المنشطات 
 25 في  أجرته 
 2021 ديسمبر 

مشكوكا فيه.
ت  عتبر ا و
أن  توتبيريدزي 
يكون  قد  الموقف 
إجراء  أو  مصادفة 

مخطط له.
لييفا  فا تستعد  و
منافسات  لخوض 
فردي السيدات في التزحلق الفني على الجليد 
قبل  القصير  بالبرنامج  فبراير  من  الـ15  في 
أن تدخل منافسات البرنامج االختياري بعدها 

بيومين.
ذكرت  قد  الدولية  األولمبية  اللجنة  وكانت 
منذ يومين، أن حفل توزيع الميداليات للتزلج 
»بكين  أولمبياد  في  للفرق  الجليد  على  الفني 

2022« تم تأجيله بسبب مشكلة قانونية.
بينما قالت اللجنة األولمبية الروسية إنها تتخذ 
الذهبية  بالميدالية  لالحتفاظ  اإلجراءات  جميع 
ضمن  الفرق  بطولة  في  الروس  للمتزلجين 

لوكالة  وفقا  وذلك  األولمبية،  األلعاب  دورة 
»نوفوستي« نقال عن بيان صحفي للجنة.

كاميال  اختبارات  نتيجة  أن  إلى  البيان  وأشار 
ديسمبر   25 وبعد  قبل  سلبية  جاءت  فالييفا 

2021، بما في ذلك في بكين.
أخذ  تم   ،2021 ديسمبر   25 في  أنه  يذكر 
روسيا  بطولة  خالل  فالييفا  كاميال  من  عينة 
بطرسبورغ  مدينة  في  الجليد  على  للتزحلق 
»تريميتازيدين«  مادة  على  العثور  وتم   ،
لمكافحة  الروسية  الوكالة  دفع  ما  المحظورة، 
الرياضية  الستبعاد  »روسادا«  المنشطات 

مؤقتا.
مؤقتا  إيقافها  قرار  فالييفا  كاميال  وطعنت 
المنشطات  لمكافحة  التأديبية  اللجنة  أمام 
وعقدت   ،2022 فبراير   9 يوم  »روسادا« 
جلسة استماع في نفس اليوم، وقررت الوكالة 
مما  للرياضية،  المؤقت  اإليقاف  عقوبة  إلغاء 
األلعاب  في  المشاركة  بمواصلة  لها  سمح 

األولمبية »بكين 2022«.
الصحفية  الخدمة  أكدت  الحق،  وقت  وفي 
سيمارس  )ISU( أنه  للتزلج  الدولي  لالتحاد 
التحكيم  محكمة  أمام  االستئناف  في  حقه 
الرياضية )كاس( على قرار الوكالة الروسية 
يوم  الصادر  »روسادا«  المنشطات  لمكافحة 
التعليق  بإعادة  الكاس  ومطالبة  فبراير،   9

المؤقت«.
وكالة »تاس« الروسية

14

أول تعليق من مدربة فالييفا على قضية 
المنشطات مع البطلة الروسية

البطل العالمي في الكاراتيه يكشف 
لـ »عين الجزائر« تفاصيل نيله 
الميدالية الذهبية في نيويورك

أولمبياد بكين .... أولمبياد بكين .... أولمبياد بكين .... أولمبياد بكين .... أولمبياد بكين ....

رياضة قتالية 

الروسي حبيب واألمريكي 
ماكس هولواي وجها لوجه 

في عالم »ميتافيرس«
سيواجه الروسي حبيب نورمحمدوف، البطل السابق التحاد UFC للفنون 
لعبة  في  هولواي  ماكس  األمريكي  المقاتل   ،MMA المختلطة  القتالية 

LegionFarm في عالم »ميتافيرس« االفتراضي.
موسكو،  بتوقيت  الثامنة  الساعة  عند  السبت  اليوم  وستقام المواجهة 
وسيجري البث المباشر المجاني للحدث على منصة Twitch، وسيعلق 

على الحدث كل من إسالم ماخاتشيف ودانييل كورمير.
باإلضافة إلى ذلك، سيتمكن أي شخص يشتري رمزا واحدا على األقل من  
LegionFarm NFT »إن إف تي« )رموز غير قابلة لالستبدال( من 

التقاط صورة افتراضية مع البطل الروسي حبيب
مواقع  على  الرسمية  حساباته  عبر   LegionFarm لـ  حبيب  وروج 
التواصل االجتماعي، وعلى إثر ذلك باعت »ميتفايرس« ما قيمته 3.3 

مليون دوالر من NFTs خالل 5 أيام.
NFT هي شهادة رقمية تمنح الحق في امتالك منتج رقمي فريد.

يتفاعل  مشتركة  افتراضية  مساحة  إلى  »ميتفايرس«  مصطلح  ويشير 
فيها المستخدمون مع بعضهم البعض من خالل الصور الرمزية الرقمية 

)VR( ويختبرون عالم الواقع االفتراضي
ونمت شعبية مثل هذه المنصات خالل السنوات األخيرة حيث قام الناس 

بتغيير طبيعة أنشطتهم عبر اإلنترنت وسط الجائحة.



تشـارك 40 دولـة فـي الطبعـة ال 17 
لجائـزة الجزائـر الدوليـة لحفظ القران 
الفتـرة  فـي  سـتجري  التـي  الكريـم 
الجـاري،  فيفـري  و19   17 بيـن  مـا 
حسـب مـا علم يوم السـبت مـن وزارة 

واألوقـاف. الدينيـة  الشـؤون 
القرآنـي  التعليـم  مديـر  وأوضـح 
ميـاد،  مسـعود  القرآنيـة،  والمسـابقات 
الـدول  عـدد  أن  لـوأج،  تصريـح  فـي 
المعنيـة والمشـاركة فـي الطبعة الـ 17 
لجائـزة الجزائـر الدوليـة التي سـتنطلق 
الخميـس المقبـل، وصل إلـى 39 دولة 
تـم تأكيـد مشـاركتها مـن بيـن 68 دولة 
وجهـت لهـا الدعـوة، علـى أن تجـري 
أيضـا،  الجزائـر  وبمشـاركة  المسـابقة 
عـن  التحاضـر  تقنيـة  طريـق  عـن 
التـي  الصحيـة  الظـروف  بسـبب  بعـد 

كورونـا. جائحـة  فرضتهـا 

جائـزة  أن  ميـاد  السـيد  وأضـاف 
الجزائـر الدوليـة لحفـظ القـران الكريـم 
السـابقة  نسـخها  فـي  تعـرف  كانـت 
ثـاث  التوقيـت  نفـس  وفـي  تنظيـم 
الدوليـة  المسـابقة  وهـي  مسـابقات، 
والمسـابقة التشـجيعية لصغـار الحفظـة 
وفـي  أنهـا  إال  الوطنيـة،  والمسـابقة 
مغايـر،  بشـكل  الطبعـة سـتجري  هـذه 
بشـكل  الدوليـة  المسـابقة  تنظـم  حيـث 
منفصـل مـن خـال تقديـم موعدها إلى 
شـهر رجـب مـوازاة مـع إحيـاء ذكرى 

والمعـراج. اإلسـراء 
وعـن أسـباب تغيير موعـد الجائزة إلى 
شـهر رجـب بـدال مـن شـهر رمضـان 
كمـا جـرت عليه العـادة، أوضح السـيد 
إلتاحـة  جـاء  التغييـر  هـذا  أن  ميـاد 
مـن  عـدد  أكبـر  لمشـاركة  الفرصـة 
يتعـذر  كان  منهـا  الكثيـر  الن  الـدول، 

عليها المشـاركة بسـبب انشـغال قرائها 
بصـاة التراويـح، واألمر ذاته بالنسـبة 
والذيـن  بالجزائـر  الزوايـا  لشـيوخ 
حضـور  أيضـا  عليهـم  يتعـذر  كان 
بسـبب  المميـزة  الدينيـة  الفعاليـة  هـذه 

الكريـم. الشـهر  خـال  انشـغاالتهم 
آخـر  سـبب  عـن  ميـاد  السـيد  وكشـف 
فـي  تمثـل  الجائـزة  موعـد  لتغييـر 
تنسـيق  مجلـس  لتوصيـات  االسـتجابة 
والـذي  الدوليـة  والجوائـز  المسـابقات 
منضمـة  دولـة   14 مـن  أكثـر  يضـم 
لحفـظ  دوليـة  وجوائـز  لمسـابقات 
القـران الكريـم، حيث أوصـى المجلس 
المسـابقات  بإخـراج  األعضـاء  الـدول 
أن  مـن شـهر رمضـان علـى  الدوليـة 
فقـط خـال  الوطنيـة  بنشـاطاتها  تقـوم 

الفضيـل. الشـهر 
اإلبقـاء  تقـرر  أنـه  المتحـدث  وذكـر 
التشـجيعية  المسـابقة  تنظيـم  علـى 
إلـى  الكريـم  القـران  حفظـة  لصغـار 
جانـب المسـابقة الوطنيـة لحفـظ كتـاب 
هللا خـال شـهر رمضـان الكريـم علـى 
أن يتـم تكريـم المتفوقيـن ليلـة 27 مـن 

الفضيـل. الشـهر 
بخصـوص  ميـاد  السـيد  وأضـاف 
الجزائـر  جائـزة  مسـابقة  مجريـات 
الدوليـة للقـران الكريم، أن المشـاركين 
عليهـم  سـيكون  األخـرى  الـدول  مـن 
 17 مـن  سـتمتد  التـي  المسـابقة  أيـام 

التقـدم  الجـاري،  فبرايـر   19 إلـى 
والدبلوماسـية  القنصليـة  المراكـز  إلـى 
الجزائريـة لـدى دولهـم، للوقـوف أمـام 
بـدار اإلمـام  التحكيـم الحاضـرة  لجنـة 

العاصمـة. بالجزائـر  بالمحمديـة 
أنهـا  ميـاد  السـيد  قـال  اللجنـة،  وعـن 
تتكـون مـن سـتة أعضـاء، أحدهـم مـن 
جمهوريـة مصـر العربيـة واآلخـر من 
ومـن  اآلخـرون  والبقيـة  غينيـا  دولـة 

الجزائـر. ضمنهـم سـيدة مـن 
وبخصـوص المسـابقة التصفويـة التـي 
فـي  الماضـي  األسـبوع  خـال  جـرت 
ميـاد  السـيد  قـال  الطبعـة،  هـذه  إطـار 
ممثـل  الختيـار  خاصـة  جـاءت  أنهـا 
الجزائـر، وقـد تقـدم لها 56 مترشـحا، 
ليتـم اختيـار مجموعـة مـن المتنافسـين 
األحـد  يومـي  تربـص  فـي  سـيدخلون 
واالثنيـن يتـم بعدهـا انتقـاء مـن بينهـم 
المترشـح الـذي سـيحمل اسـم الجزائـر 
 17 الــ  الدوليـة  مسـابقتها  طبعـة  فـي 

الكريـم. القـران  لحفـظ 
وبحسـب ذات المسـؤول، فـان اإلعان 
الرسـمي عـن أسـماء الفائزين بمسـابقة 
الجزائـر الدوليـة لحفـظ القـران الكريـم 
سـينظم  رسـمي  حفـل  خـال  سـيكون 
أواخـر فيفـري الجـاري، حيث سـيكرم 
إلـى  إضافـة  قيمـة  بجوائـز  الفائـزون 
تكريـم أعضـاء لجنـة التحكيـم كمـا هـو 

متعـارف عليـه.

15عين على المجتمع األحد 13 فيفري  2022 م
الموافق لـ 12 رجب 1443 هـ

... متفرقات ... مشاركة 40 دولة في الطبعة الـ 17لجائزة الجزائر 
توقيف شبكة مختصة يف ترويج الدولية للقران الكريم 

المهلوسات يف سكيكدة

n    تمكنــت، أمــس، فرقة البحث 
والتدخل   ألمن والية سكيكدة ، من 
اإلطاحــة بعصابة إجرامية تنشــط 
في مجال ترويج المؤثرات العقلية 
المتكونة من ثاثة أشخاص تتراوح 
أعمارهــم مــا بيــن 32 و23ســنة 
جلهم من ذوي الســوابق القضائية 
والمتورطين في قضية "التهريب-
حيازة أدويــة ذات خصائص مؤثر 
عقلي منشــأ أجنبي لغــرض البيع 
والممارسة الشبيهة لمهن الصحة".
ــى قيام  تعــود حيثيــات القضية ال
عناصــر فرقــة البحــث والتدخــل  
بــة أمنية على  بإقامــة نقطــة مراق
مســتوى إقليم بلدية الحدائق، أين 
ــم توقيــف إحــدى حافــات نقل  ت
المســافرين وبمراقبة ركابها لفت 
انتباههم شــخصين محل شــبهة، 
ــم إخضاعهما لعملية مراقبة  أين ت

امنيــة والتلمس الجســدي حيث تم 
ــى كمية من  ــور بحوزتهم عل العث
يــة تقــدر ب150  المؤثــرات العقل
يــن  ال بريغاب ــوع  ن مــن  كبســولة 
ــغ ذات التركيز  "ليريــكا"300 مل
،ليحــوال  أجنبــي  منشــأ  ــي  العال
ــى مقــر الفرقــة وفتــح تحقيــق  إل
في القضيــة، ومع توســيع عملية 
ــم تحديد هوية  البحــث والتحري ت
شريك آخر للمشــتبه فيهما والدي 
ــم توقيفــه بمدينــة ســكيكدة ،و  ت
حجــز بمســكنه 1400 كبســولة 
يــن ذات خصائص مؤثر  بريغابال
ــغ إجمالي ما  ل يب ــي 300ملغ ل عقل
ــم حجــزه 1550 كبســولة، بعــد  ت
إتمــام إجــراءات التحقيــق، قدموا 
نيابــة المختصة  بموجبها أمــام ال
لدى محكمة سكيكدة أين صدر في 

حقهم أمر إيداع الحبس.

n   نجــح، أول أمس ،رجال فرقة 
الشــرطة القضائيــة بأمــن دائــرة 
سيدي مزغيش من توقيف شخص 
يبلغ من العمر 28 ســنة مع حجز 

01 صفيحة من الكيف المعالج.
تعــود حيثيات القضيــة إلى تلقي 
عناصــر فرقة الشــرطة القضائية 
بأمن ســيدي مزغيــش  لمعلومات 
حول حيازة أحد األشخاص  لكمية 
الترويج  من المخــدرات بغــرض 
في أوســاط شــباب مدينة ســيدي 
ــم تكثيف عملية  مزغيــش وعليه ت

البحــث والتحري لرصد المشــتبه 
يــه وإعــداد خطة امنيــة محكمة  ف
ــم حجــز صفيحــة مــن  ،حيــث ت
ــي  المخــدرات يقــدر وزنهــا حوال
100 غــرام و توقيــف  المشــتبه 
فيه بوســط مدينة ســيدي مزغيش 
يتم اقتياده لمقر الفرقة الستكمال  ل
إجــراءات التحقيــق لينجــز ضده 
نيابة  ملف جزائــي ، وقدم امــام ال

المختصة لدى محكمة الحروش.
                      نورالدين ب

..اإلطاحة بعصابة ارشار 
يف سيدي مزغيش 

السعودية.. إتاحة حجز تصاريح العمرة حتى 28 شعبان
أتاحـت وزارة الحـج والعمـرة فـي 
السـعودية إصـدار تصاريـح العمرة 
القـادم  مـارس  شـهر  نهايـة  حتـى 
الفتـرات  مختلـف  علـى   ،2022

اليـوم.
»اعتمرنـا«  تطبيقـا  وأظهـر 
الحـج  وزارة  أن  و»توكلنـا« 
والعمـرة أتاحـت إصـدار تصاريـح 
مـارس  شـهر  نهايـة  حتـى  العمـرة 
مختلـف  علـى   ،2022 القـادم 
للمسـتفيدين  وذلـك  اليـوم،  الفتـرات 
الرئيسـيين مـن التطبيق والمرافقين، 

عـكاظ. لصحيفـة  وفقـا 
فـإن  الحجـوزات،  لصفحـة  ووفقـا 
هـو  التصاريـح  إلتاحـة  يـوم  آخـر 
 28 الموافـق   2022 مـارس   31
يوميـن  نحـو  قبـل   ،1443 شـعبان 
مـن بـدء شـهر رمضـان المبـارك.
حجـوزات  صفحـة  وأظهـرت 
تطبيقـي  فـي  العمـرة  تصاريـح 
لشـهر  و»توكلنـا«  »اعتمرنـا« 
السـعة  مؤشـر  أن  مـارس، 

األخضـر  باللـون  المحجـوزة 
الشـهر  أيـام  كافـة  فـي  »خفيـف« 
مـا يعنـي إمكانيـة أداء العمـرة بـكل 
يسـر، باسـتثناء أيـام الجمعة من كل 
أسـبوع التي جـاءت باللـون األحمر 
»ازدحـام مرتفـع« في ظـل إمكانية 
دعـت  فيمـا  فيهـا،  الحجـز  إتاحـة 
وزارة الحـج والعمـرة إلـى اختيـار 
التاريـخ والوقت المناسـبين، مشـيرة 
أو  للمسـتفيدين  يمكـن  أنـه  إلـى 
المرافقيـن اختيـار الوقـت المناسـب 

الـذروة. أوقـات  وتجنـب 
العمـرة  شـروط  يخـص  وفيمـا 
أكـدت  الخـارج،  مـن  للقادميـن 
التحصيـن  يشـترط  أنـه  الـوزارة 
لقـاح كورونـا  واسـتكمال جرعـات 
وتسـجيل  التصاريـح،  إلصـدار 
»مقيـم«،  منصـة  فـي  اللقاحـات 
لفحـص  سـلبية  شـهادة  وتقديـم 
كورونـا  لفايـروس  معتمـد   PCR
سـاعة   48 خـال  أخـذت  لعينـة 
مـن موعـد القـدوم إلـى السـعودية، 

شـركة  مـع  التواصـل  ويمكـن 
السـعودية  الجـوازات  أو  الطيـران 
للمزيـد مـن المعلومـات حـول ذلـك.
والعمـرة  الحـج  وزارة  وجـددت 
المـدة  تقييـد  تـم  أنـه  علـى  التأكيـد 
بهـا إلصـدار  المسـموح  التكراريـة 

 10 إلـى  العمـرة  تصاريـح 
اإلجـراءات  تطبيـق  بسـبب  أيـام؛ 
الحرميـن  فـي  االحترازيـة 
أنـه يمكـن  إلـى  الشـريفين، مشـيرة 
إلغـاء التصريـح قبـل موعـده بأربـع 

تصريـح. وإصـدار  سـاعات 

جريمة مروعة تهز فلوريدا 

أب ينشر آخر سيلفي له ولطفليه قبل قتلهما وانتحاره
شـهدت فلوريـدا جريمـة مّروعـة عندما 
أقـدم أب علـى قتل طفليه قبـل أن ينتحر
كريسـتيان  أومبرتـو  الوالـد  وانتقـل 
 41 العمـر  مـن  البالـغ  زاباتـا،  توفـار 
لنشـر  "فيسـبوك"  موقـع  إلـى  عامـاً 
طفليـه  مـع  أخيـرة"  "سـيلفي  صـورة 
الصغيريـن اللذيـن أطلـق النـار عليهمـا 
بعـد أقـل مـن سـاعة، قبـل أن يصـّوب 
وفقـاً  وينتحـر،  نفسـه  علـى  البندقيـة 
األميركيـة. بيسـت"  "ديلـي  لصحيفـة 
وبحسـب السـلطات فـي واليـة فلوريـدا 
صـورة  نشـر  الوالـد  األمريكية،فـإن 
لنفسـه مـع ابنتـه باليريـا توفـار البالغـة 
ماتيـاس  وابنـه  عامـاً،   12 العمـر  مـن 
 36: السـاعة8  سـنوات(،   9( توفـار 

و مسـاء 

فـي السـاعة 9:26 مسـاء، تـم اسـتدعاء 
الشـرطة بسـبب حـادث إطـاق نـار فـي 
ووجـد  سـكني.   مجمـع  خـارج  ميامـي 
الحـادث  مـكان  فـي  المسـتجيبين  أول 
أن زاباتـا واألطفـال قـد ماتـوا بالفعـل، 

ديـد. ميامـي  بحسـب شـرطة 
واكتشـفت زوجـة المشـتبه بـه المنفصلـة 
عنـه، وهـي أيضـاً أم األطفـال، الجثـث، 

بالقـرب من الشـقة.
كانـت  األم  أن  وذكـرت وسـائل محليـة 
وقالـت  الحادثـة  وقـت  المنـزل  فـي 
وقـت  فـي  تشـاجرت  إنهـا  الشـرطة، 
سـابق مـن ذلـك اليـوم مـع زاباتـا بشـأن 
مـكان أطفالهمـا. وقالـت الزوجة إلحدى 
وسـائل اإلعـام المحليـة، إنـه عانى من 

مـرض عقلـي لـم يتـم عاجـه.

االمــن  ــح  مصال تمكنــت     n
الحضــري الخامــس بتبســة  من  
توقيــف شــخص خطيــر مطلوب 
ــة محل أمــر بالقبض  ــدى العدال ل
بالحبــس  نهائــي  قــرار  وصــورة 
،باإلضافة إلى عدة احكام قضائية 
واكراهات بدنية ،وذلك  بعد تورطه  
ــا إجراميــة تتعلق  فــي عدة قضاي
بحيــازة المخــدرات بطريقة غير 
شرعية ،و كذا التورط في شجارات 
جماعية ضمــن عصابات االحياء 
ــى مســتوى عــدة احــد احيــاء  عل
شــعبية بمدينة تبسة ،هذه العملية 
جــاءت بناء على معلومات مؤكدة 
ــى ذات المصلحة تتعلق  وردت ال
بوجــود تحركات ألحد األشــخاص 

المبحــوث عنهم من قبــل العدالة 
ــك بعد تورطه في عدة قضايا  ،وذل
ــى ذلــك  ــم بنــاء عل يت إجراميــة، ل
اســتغال المعطيــات المتاحة مع 
تتبع تحركات المشــتبه فيه والذي 
ــم توقيفه مع حجز ســاح أبيض  ت
بعــد  محضــور ضبــط بحوزتــه 
نصب كميــن محكم بأحــد االزقة 
الموجــودة بقطــاع االختصــاص، 
يــه تم اقتياد المتورط إلى مقر  وعل
االمــن الحضري مع اعــداد ملف 
جزائي تم بموجبه تقديم المشــتبه 
فيه امام العدالة لدى محكمة تبسة 
التي أصدرت في حقه امرا يقضي 

باإليداع.
                   هواري غريب

األمن الحرضي الخامس يوقف مجرم 
خطري مبحوث عنه بتبسة 



يشــارك الفيلــم القصير »جســر« 
للمخــرج الجزائــري محمد الطاهر 
شــوقي بــوكاف في مســابقة أفالم 
الرســوم المتحركة المتنافسة على 
جوائــز الــدورة الثامنــة لمهرجان 
اإلســكندرية للفيلــم القصيــر التي 
انطلقــت فعالياتهــا يــوم الخميــس 
غايــة  إلــى  وتســتمر  الماضــي 

األربعاء.
وشــهد المهرجان مشاركة 65 فيلم 
فــي مختلــف الفئات، حيث شــملت 
الدولية  الروائيــة  مســابقة األفــام 
16 فيلمــا منهــا 4 أفــام عــرض 
عالمــي أول، و12 فيلمــا آخــر ما 
بين عرض أفريقي ومصري أول، 
وشملت قائمة أفام العرض العالمي 
األولــى الفيلــم المصــري »اليــوم 
األخيــر« الفيلم المصــري »فتوى 
في البوس« الفيلم المجري »نمر« 
والفيلــم التونســي »ســلوى« و10 
أفــام عرض أفريقي أول وتشــمل 
الفيلم الفرنســي »شــخصية« الفيلم 
الفرنســي »دورا« الفيلــم البلجيكي 
»ســير مع ملــك« الفيلــم الصيني 
»أونــن« الفيلــم الصينــي »قصــة 
ألعاب نارية« الفيلم الروسي »كوو 
كوو« الفيلم النمســاوي »حراســة 
البرازيلي »كرنفاالت  الفيلم  كلب« 
جميلة« الفيلم اإلســباني المكسيكي 
»أمــي ذهبــت مــع البقــر« الفيلم 
الفرنسي األلماني »زوال« وأخيراً 
فيلمين عرض مصــري أول وهما 
الفيلــم اإليطالــي »منظــور جديد« 
والفيلــم األمريكــي »شــعور مــن 

خال«.
وفيما يتعلق بمسابقة الفيلم الوثائقي، 
فقــد ضمــت 10 أفــام منهــا فيلم 
ســيكون عرض عالمــي أول وهو 
الفيلم الروسي »بعد الطوفان« و5 

أفــام عــرض أفريقــي أول، الفيلم 
الكــوري الجنوبي »إبــادة كورية« 
الفيلــم السويســري »جناح الشــهيد 
بحكم األمر الواقع« الفيلم االمريكي 
»البحث عن تايلر« الفيلم البرتغالي 
»تاليا« والفيلم الهندي »كل شــيء 
علــى ما يرام« باإلضافة لـ 4 أفام 
أخرى في المســابقة ستكون عرض 
مصري أول وتضــم الفيلم اللبناني 
»سانجاك« الفيلم االسباني »دجلة: 
ســينما ونســيان« الفيلــم اإليطالي 
»مدغشــقر: رحلــة 10 ســنوات« 
وأخيــراً الفيلــم الكويتــي »ســهرة 
مــع ليلى«. وضمت قائمة مســابقة 
أفام الرســوم المتحركة 12 فيلما، 
وجــاء علــى رأس القائمــة أربعــة 
أفام عرض عالمي أول، وتشــمل 

دب«  »مجــّرد  المصــري  الفيلــم 
والفيلــم الماليزي »عامــود القوة« 
ثــم الفيلم األردنــي »أزرار« وفيلم 
أردني آخــر وهو »ذاكــرة بديلة« 
وأربعة أفام أخرى ستكون عرض 
أفريقي أول من خــال المهرجان، 
وتشمل الفيلم اإليطالي »موزارت« 
والفيلم التايواني »مرســوم اتمســح 
واترســم« والفيلم الكوري الجنوبي 
»غيــر منســي« ومن هونــغ كونغ 
فيلم »أعماق ليــل« أما أخر أربعة 
أفام مشاركة في المسابقة فستكون 
وشــملت  أول،  مصــري  عــرض 
القائمة الفيلم الباكســتاني »تمرير« 
والفيلم الجزائري »جســر« والفيلم 
األرجنتينــي »تشــغيل – إيقــاف« 
وأخيــراً الفيلــم النمســاوي »هناك 

بالضبط وقت كافي«.
أمــا مســابقة األفــام العربيــة فقد 
ضمــت 9 أعمــال، منهــا 4 أفــام 
عــرض عالمــي أول وهــي الفيلــم 
الفيلــم  »اســتبينا«  المصــري 
اإلماراتي »الوحش« الفيلم اللبناني 
»جنة« والفيلم السوري »حقيقتهم« 
و5 أفام أخرى عرض أفريقي أول 
وهي الفيلم المصري »احترس من 
الوحش« الفيلم التونسي »كورنتي« 
الفيلــم الســعودي »الهــث« الفيلم 
السوري »سارة« والفيلم البحريني 

»سام«.
وأخيراً مســابقة أفــام الطلبة التي 
ضمن 8 أفام من معاهد وجامعات 
جنــس«  »دميــة  فيلــم  مختلفــة، 
ممطــر«  »ربيــع  »تــروكاج« 
»أحبــك أكرهــك« العيــن الثالثة« 
»أجروفوبيــا«  فــلا«  »قهــوة 

و»مغالطة«.
وللتذكير فقد تم تتويج الفيلم القصير 
»جســر« بالمرتبــة األولى في فئة 
السينما والســمعي البصري لجائزة 
رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب 
علي معاشــي ″2021 في طبعتها 
الـــ 15 كمــا فاز بالجائــزة األولى 
للطبعــة الثالثة )ديســمبر 2021( 
لأليام الوطنية للفيلم القصير للهواة 

بالبويرة.
كما ســبق تتويــج المخــرج محمد 
الطاهر شــوقي بوكاف الذي أخرج 
أيضا »شمس«، »البقاء » )ستاي( 
بجائــزة المخــرج الراحــل جمــال 
بورتال عن فيلمه »عاش« ضمن 
التظاهــرة الوطنيــة األولــى أليام 
ســوق أهراس للفيلم القصير ســنة 
2018 إلى جانب تتويجه بالجائزة 
األولى في مســابقة الفيلــم الروائي 
القصير عــن فيلم »Why« خال 
األيام الوطنية لســينما الشــباب في 

طبعتها الثانية بالجلفة )2018(.

األحد 13 فيفري  2022 م16
الموافق لـ 12 رجب 1443 هـ

فيلم »جسر« لشوقي بوكاف يتنافس على جائزة 
مهرجان اإلسكندرية للفيلم القصير  

عين على الثقافة والفن

" كلمة" يصدر الرتجمة 
العربية لـ "الشمس" 

n أصدر مشــروع »كلمة« في مركز 
أبوظبــي للغة العربية، الترجمة العربية 
ليــون  لمؤلفيــه  »الشــمس«،  لكتــاب 
غولــوب وجــاي ميــرون باساشــوف، 
ونقلــه إلــى اللغة العربيــة محمد فتحي 
خضر.وفي الكتــاب، يقدم ليون غولوب 
وجــاي ميرون باساشــوف ســرداً أخاذاً 
وتاريخهــا،  الشــمس  لعلــوم  وتثقيفيــاً 
مستندين إلى دراســات أجراها الفلكيون 

للشمس على مدار قرون.
وانتقى المؤلفــان في حرص، بعضاً من 
أهم صور الشــمس وأكثرها لفتاً لانتباه 
- بعضها يعود إلى بدايات القرن الســابع 
عشــر، وبعضهــا نــراه يوميــاً بصورة 
شــبه فوريــة - واســتخدما كل صــورة 
منها باعتبارها نقطة تركيز للمناقشــات 
التي تتناول الظاهرة الشمســية. وتتباين 
الصــور المختــارة في هــذا الكتاب من 

صــور لمــا يوجد داخــل الشــمس، إلى 
صور لسطح الشــمس، حيث ترى البقع 
الشمســية المألوفة، إلى اإلكليل الشمسي 
والرياح الشمســية غير المرئية )ألعيننا 
المحدودة(، إلى الغاف الشمســي، ذلك 
الحيــز مــن الفضــاء الذي تهيمــن عليه 
الطاقــة والكتلــة المتدفقــة خروجــاً من 

الشمس.
يتألــف الكتــاب من مقدمــة و8 فصول، 
منها: البقع الشمسية، وإلقاء نظرة داخل 
الشــمس، ونبضــة شمســية، والطيــف 
وأســراره. ويــورد المؤلفان فــي نهاية 
الكتاب عدداً من الماحق حول »الرصد 
اآلمن للشمس« بهدف إرشاد األشخاص 
الذيــن يــودون االنخــراط فــي رصــد 
الشمس، عاوة على رصد الشمس وقت 

الكسوف، وكذلك من الفضاء. 
                                 ق/ث

29فيلما من 25 بلدا يف منافسة "إيمدغاسن السينمايئ الدويل2"بباتنة

يتنافــس 29 فيلمــا مــن 25 بلدا 
في المســابقة الدولية ألحسن فيلم 
قصير بالــدورة الثانيــة لمهرجان 
الدولــي  الســينمائي  إيمدغاســن 
بباتنــة التــي تجــري فعالياتها من 
1 إلــى 5 مــارس المقبــل، وفقــا 

للمنظمين.
بلــدان  مــن  أفــام  وســتخوض   

كتركيا وتونس وأوغندا وفلســطين 
والبرازيــل وأســتراليا وأوكرانيــا 
وكندا باإلضافة إلى الجزائر غمار 
المنافســة علــى جوائــز »أحســن 
فيلم قصيــر« و«أحســن إخراج« 
و«أحســن  ســيناريو«  و«أحســن 
مونتــاج«  و«أحســن  تصويــر« 
و«أحسن ممثل رجالي« و«أحسن 

ممثل نســائي« وكذا »جائزة لجنة 
التحكيم«.

وســيحضر حفــل االفتتاح أســماء 
معروفــة فــي الســينما والمســرح 
والتلفزيون الجزائــري من ممثلين 
ســيناريو  وكتــاب  ومخرجيــن 
وموســيقيين وغيرهــم مــع برمجة 
العديد من التكريمات، كما سيحضر 

ضيوف من خارج الجزائر.
المهرجــان  محافظــة  وكانــت 
قــد اســتقبلت منــذ بدايــة اســتقبال 
الترشيحات على الموقع اإللكتروني 
للمهرجان في الفترة من 1 سبتمبر 
إلى 31 ديســمبر الماضي 2283 
فيلمــا من 109 بلدا قبل أن يســتقر 
القرار على 29 فيلما من 25 بلدا.

وفــي إطار هذا المهرجان ســتنظم 
قافلة سينمائية ســتتضمن عروض 
أفــام جزائريــة طويلة بيــن قديمة 
وجديدة ســتمس »مناطــق الظل« 
فــي واليــة باتنــة والتــي »تحتاج 
للتنمية ولفســحة ســينمائية ممتعة« 
وهــذا بالتعاون مع المركز الوطني 

للسينما والسمعي البصري.
كما ســتنظم سلســلة مــن الجوالت 
الســياحية لضيــوف المهرجان إلى 
بالوالية  المواقع األثرية والسياحية 
على غــرار المدينة األثرية بتيمقاد 
التي تعتبر من أقدم المدن الرومانية 
وضريــح  إفريقيــا  شــمال  فــي 
وشــرفات  النوميــدي  إيمدغاســن 

الغوفي.
وبرمــج المنظمون من جهة أخرى 
فــي  تكوينيــة  وورشــات  دورات 
المهن الســينمائية لصالح المهتمين 
أنحــاء  الجامعــات مــن  وطــاب 
الجزائــر ســيتمكنون خالهــا من 
االحتــكاك بالعديد مــن المخرجين 
المشاركين واالستفادة من خبراتهم.
ويهدف مهرجان إيمدغاسن، الذي 
تشــرف عليــه التعاونيــة الثقافيــة 
المحلية »اللمســة«، إلــى »إعادة 
للصناعــة  جديــدة  روح  بعــث 
 »... الجزائــر  فــي  الســينمائية 
و«الترويج للســياحة بالفن الســابع 
التعريــف  أجــل  مــن  )..( وهــذا 
الموجــودة  الســياحية  باألماكــن 
قبلــة  المنطقــة  وجعــل  بالواليــة 

سياحية.. ».
الملــك  المهرجــان اســم  ويحمــل 
النوميدي »إيمدغاســن« الذي بني 
له ضريح علــى أرض الوالية في 
القــرن الثالــث قبــل الميــاد، وقد 
صنفت »اليونســكو« هذا الضريح 
تراثا عالميا محميا في 2002 كما 
صنف محليا كتراث وطني محفوظ 

في 1967.
وكانــت الطبعة األولــى للمهرجان 
تتويــج  قــد عرفــت   2021 فــي 
الفيلم الفلســطيني األلماني »ساقي 
مارادونا« لفــراس خوري بجائزة 

أحسن فيلم قصير.

عني الجزائر

جلسات ثرية وحكايات 
ملهمة يف "إكسبوجر" 

المهرجــان  فعاليــات  شــهدت   n
الدولي للتصوير »إكســبوجر«، الذي 
ينظمــه المكتــب اإلعالمــي لحكومــة 
الشــارقة، ويســتمر حتــى 15فيفري 
الجــاري في مركز إكســبو الشــارقة، 
تقديــم قصص مميزة حــول البيئة من 
ضمنها جلســتان متواليتان للزوجين؛ 
مصــّور البحــار المتخصــص ديفيــد 
دوبيلي والمصّورة والناشــطة البيئية 
جينيفر هيز، حيث تحدثا عن شغفهما 
امتــد  الــذي  بالتصويــر،  المشــترك 
على مــدار 20 عاماً منــذ زواجهما، 
وتوظيــف  بالكوكــب  واهتمامهمــا 
العدســة لرصد التغيــرات البيئية من 

خالل عالم البحار.
ديفيــد دوبيلــي، الــذي عمــل مصوراً 
لمجلة »ناشــيونال جيوغرافيك« تتبع 
في جلســة حملت عنوان »المحيطات 
من منظور عدسة الزمن«، التحوالت 
التــي صنعت ممارســاتنا الخاطئة في 
وســطنا الطبيعي، وكيف أثر ذلك على 

البيئة.
فقد التقــط دوبيلي العديــد من الصور 

األيقونيــة الموثقــة لمحميات الشــعاب 
الجــزر  حــواف  علــى  المرجانيــة 
واألرخبيات المائيــة، وكلما تذكر ما 
قــام به فــي حياته العملية وجــد الدافع 
القوي إلى النظر إلــى اإلطار الزمني 
والتغيرات في هــذه األماكن وما طرأ 
عليهــا وكيف دمر اإلنســان البيئة في 
العديــد من المواطن التــي كانت ماذاً 
ألجمل الكائنات ومن ضمنها الشــعاب 
المرجانيــة التــي تعد مقياســاً لحرارة 

الكوكب.
حيــث رصد برفقــة زوجتــه جنيفير، 
كيــف أصبحت بعض الحدائق فارغة، 

بعد أن كانت نابضة بالحياة.
فيما تحدثت رفيقــة دربه جينيفير هيز 
فــي جلســة »تحت ســطح الماء« عن 
القصــة والتصويــر والذاكــرة والحلم 
كمدخــل موضوعــي لطبيعــة الصور 
والرســالة البيئيــة التــي تحملهــا مــع 
شــريك حياتهــا، حيــث مزجــت بين 
العلم كباحثــة في علم الحيوان ومهتمة 
بإكثار األســماك المنقرضة والتصوير 

لألغراض البيئية.
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الفنان القدير مصطفى برور في ذمة اهلل 
n انتقل إلى رحمة هللا، في الســاعات األولى من 
أمس الســبت، الممثل القدير مصطفى برور، عن 
عمر ناهز 87 ســنة. وأشارت مصادر مقربة إلى 
أن الفنان لم يســتجب للعالج ضد فيروس كورونا 

قبل أن تتدهور صحته، ما أدى إلى وفاته.
ويعتبــر مصطفى برور، من الممثلين البارزين في 
الساحة الفنية الجزائرية، حيث بدأ حياته الفنية عام 
1948 على خشــبة المسرح وشارك في أكثر من 
140 فيلم ســينمائي جزائري وأكثر من 46 عمال 

تلفزيونيا وعشــرات المســرحيات اإلذاعية وتميّز 
الراحل بتمثيله باللهجة الجيجلية. 

ومن أعماله شفيقة »بعد اللقاء«، »جروح الحياة«. 
وأكثر من 100 رواية إذاعية في عهد “التوري” و 

“الرويشد” إضافة إلى عدة أعمال أخرى.
تجــدر اإلشــارة أن الممثل القديــر مصطفى برور 
نقل قبل أيام، على جناح الســرعة إلى المستشــفى 

العسكري في العاصمة.
                                                دالل. ب

ياسمني صربي توجه رسالة لجمهورها: 
ثق يف عقلك وحواسك

n شــاركت الفنانة ياســمين صبري، 
علــى موقــع “تويتر” في فقــرة بعنوان 
“إيــه الـــGreen flags اللــي بتدور 
عليهــا في شــريكك ســواء فــي حب أو 
صداقــة”، حيث قّدمت عدداً من النصائح 
فــي مجالَي الطاقــة والتنمية البشــرية، 
كذلــك معاييــر اختيــار شــريك الحيــاة 

واألصدقاء.
وشارك في الفقرة عدد كبير من الجمهور، 
تخطى األربعة آالف مستمع ممن أشادوا 
بثقافة ياســمين صبــري وعفويتها، كذلك 
حضر كمســتمع رجــل األعمال أحمد أبو 

هشيمة، زوج ياسمين صبري.
وقّدمــت ياســمين عــدداً مــن النصائــح 

للجمهــور، منهــا: “ثــق في عقلــك وفي 
حواســك لمــا تحــس بحاجــة ألن عقلــك 
مش أذكى جهاز في جســمك، األذكى هو 
الشــعور واستشــعار حاجة بتحسها أقوى 

من العقل وملهاش تفسير استفتي قلبك.”
كما أســدت بعــض النصائح فــي مجالَي 
الطاقة والتنمية البشرية واختتمت ياسمين 
صبــري حديثها مؤكــدًة محبّتهــا للكاتب 
الراحــل مصطفــى محمــود، ورّشــحت 
عــدداً مــن كتبــه، منها كتــاب “األحالم” 
الــذي تحدث فيه عن األحالم في الجانبين 
النفســي والعلمي، وكتاب “هللا واإلنسان” 
الذي يدور حول بحث اإلنســان الدائم عن 
الخالص في أي مذهب أو ديانة يعتنقها.

وفاء عامر تكشف تفاصيل
 مسلسلها الجديد "بيت الشدة"

 يف رمضان 2022

n كشــفت النجمــة وفــاء عامــر 
الجديــد  مسلســلها  تفاصيــل  عــن 
»بيــت الشــدة« الــذى تخــوض به 
الســباق الرمضانى المقبل 2022، 
موضحــة أن العمــل تــدور أحداثــه 
فــي إطــار اجتماعــي شــعبي وأنها 
تجســد شــخصية ســيدة قوية مرت 
بـــ 3 مراحل في حياتها، فهى لديها 
ولد وبنــت ويكــون بداخلها إصرار 
االســتيالء على الحــارة التي تعيش 
فيهــا ويتواجد بها »بيت الشــدة«.
ويشارك في بطولة المسلسل كل من 
أحمد وفيــق، مها أحمد، نهال عنبر، 
محمــد مهــران، محســن منصــور، 
أحمد التهامــي، ومدحت تيخا وعدد 
آخــر من الفنانين، وتأليف ناجى عبد 
هللا، وإخراج وســام مدنــى في ثاني 
تعــاون مع وفــاء عامــر بعدما قدما 
ســوياً فيلم »خان تيــوال« العام قبل 
الماضى، وشارك في بطولته نضال 

الشافعى.
وتشــارك وفاء كضيفة في مسلســل 
»راجعيــن يــا هــوا« المأخــوذ عن 

مسلســل إذاعي قديم للكاتب الراحل 
ومعالجــة  عكاشــة،  أنــور  أســامة 
وســيناريو وحــوار محمد ســليمان 
عبد المالك، وإخراج محمد ســالمة، 
وبطولــة خالــد النبــوي، نــور، هنا 
شــيحة، أنوشــكا، أحمد داش، إسالم 
إبراهيــم، أحمــد خالد صالــح، كريم 
قاســم، ســلمى أبو ضيف، مصطفى 
درويش، جال هشــام، طه الدســوق، 
صفاء الطوخي، ســالي حماد، ريهام 
الشــنواني، والوجــه الجديد نانســي 

هالل.
وقدمــت وفاء عامر مؤخــرا حدوتة 
بعنوان »إن كبر ابنك« من الموســم 
الثانــي لمسلســل »زي القمر« الذي 
تم عرضه على قناة cbc، والحدوتة 
مــن تأليــف حســن صالــح وهيبياتا 
ونور حمدي، وإخراج معتز حســام 
وشارك بطولتها ناصر سيف، حنان 
يوســف، مينا نبيــل، نرمين زعزع، 
هــدى اإلدريســي، حمــدي هيــكل، 
اســراء رخــا، نــدى بهجت، ســحر 

حسن، عمرو فريد، عيد أبو الحمد.

ملكة جمال العرب الجزائرية سمارة ترد حول زوجها أبو جبل 
n ردت ملكة جمال العرب الجزائرية األميرة ســمارة 
يحي عــن عالقاتها مع زوجها حــارس مرمى المنتخب 
المصري محمد أبو جبل، التي أســالت الكثير من الحبر 

خالل الفترة األخيرة.
وانتقدت ســمارة، تطــّرق زوجها للخالفــات التي بينهما 
ورده على ســؤال لمنى الشــاذلي وقالت أنها كانت تظنه 

أذكى بكثير.
وكان رد سمارة على أبو جبل عبر حسابها على انستغرام 
عبر خاصية ســتوري، مباشــرة بعد بث لقاء أبو جبل مع 
االعالمية منى الشــاذلي، سهرة الخميس المنصرم، حيث 
اعترف الحــارس المصري بأن حالتــه االجتماعية غير 
مســتقرة و يعاني الكثير من المشاكل، في رد على سؤال 

حول حالته االجتماعية وإن كان متزوجا أو مطلقا.
وكتبت ســمارة: »من فتــرة وأنا مقفلة علــى الموضوع 
وكاظمــة غيضي في قلبي ألن أوال الموضوع شــخصي 
وثانيا أنا لســت من يســتغل المشــاكل حتى يحقق الشهرة 

وثالثا احتراما لكال العائلتين لكن لألســف الطرف الثاني 
تفكيــره كان غير تفكيري، تّوقعت منه إجابة أذكى بكثير 

من تلك اإلجابة، وطريقة أحسن من تلك الطريقة«.
وأضافت: »أنا فضلت الســكوت بــدال من الكالم أيا كان 
الــرد ســواء بالنفي أو التأكيد فالبيوت أســرار والحمد هلل 
لدي الوعي الكافي والمســؤولية الكافية أني ال أتحدث في 
الموضوع حتى ينتهي بالطريقة التي يختارها هللا ويكون 
فيهــا خيــر لكلينا، لكن بمــا أن الموضوع أخــذ أكثر من 
حجمــه و أذاوني أنا وحتى الناس التي تحبني. أريد طلب 
شــيء منكم فضال وليس أمــرا أن الموضوع يغلق اليوم 

وسوف نترك الخلق للخالق«.
وتابعت: »كالم كثير في خاطري تصريحات وإشــاعات 
كاذبــة وناس اســتغلت الموقف وأذوني. كل هذا ســيأتي 
التوقيــت المناســب ونتحــدث فيــه، أنــا جزائريــة حرة 

والجزائرية عمرها ما طيح الحمد هللا.« 
.                                                         دالل. ب

شريني عبد الوهاب تسحر متابعيها بإطاللتها الجديدة

n نشــرت الفنانــة المصرية شــيرين عبــد الوهاب 
مقطــع فيديو وصور جديدة عبر صفحاتها الخاصة في 

مواقع التواصل اإلجتماعي.
وظهرت شيرين في مقطع الفيديو والصور من كواليس 
برنامج الدوم الكتشــاف المواهب، وأطلت عبد الوهاب 
بإطاللــة أنيقــة مرتديــة ثوب أســود مطــرز بالفضي، 

واختارت مكياج ناعم أبرز جمالها.

وانتشرت صور شيرين بشكل كبير عبر مواقع التواصل 
اإلجتماعــي حيــث تفاعل المتابعون معهــا وعبروا عن 

محبتهم لها وعن إعجابهم بالصور.
وكانت شــيرين تصــدرت مواقع التواصــل اإلجتماعي 
بعد انتشــار شائعات عن عودتها لطليقها المطرب حسام 
حبيب ما أحدث بلبلة في مواقع التواصل اإلجتماعي وقد 

أوضحت شيرين أن ال صحة لألخبار المتداولة.

الفنانون ينعون جمال نب صابر

n نعى الفنانون الفنان المســرحي والســينمائي 
جمــال بن صابر الذي رحل فــي صمت أول أمس 
بمســتغانم عن عمــر يناهز 81 ســنة بعد مرض 

ألزمه الفراش.
وأشــاد زمالء الراحل بإنجازاته وعطائه وخصاله 
ووصفوا رحيله بالخسارة الكبيرة للفن الجزائري.
 ويعتبــر الفنان من مواليد 1941 بمســتغانم وبدأ 
مشــواره الفنــي مبكــرا مــع الجمعية المســرحية 
والموســيقية “الســعيدية”. قبــل أن يلتحــق بفرقــة 
“مســرح القراقــوز” للمســرحي الراحــل ولد عبد 

الرحمان كاكي في نهاية الخمسينات.
لينضــم بعــد االســتقالل إلــى المســرح الوطنــي 
الجزائري حديث النشأة إلى غاية 1971. ثم انتقل 
إلى فرنســا إلجراء تربص في الســمعي البصري 

وعاد بعدها ليكون مخرجا بمستغانم.
وقدم جمال بن صابــر عدة أعمال كمخرج وممثل 
ومســاعد تقني في العديد من اإلنتاجات السينمائية 
العموميــة  للمؤسســة  الدراميــة  والمسلســالت 

للتلفزيون.
كمــا نــال الفنــان الجائــزة الذهبيــة فــي مهرجان 
ســينمائي دولي بتونس سنة 1975 وجائزة وطنية 

في مهرجان مسرحي بوالية سيدي بلعباس.
وأســس الراحــل الجمعيــة الثقافيــة اإلشــارة مــع 
مجموعــة من المســرحيين وكان رئيســا لتعاونية 
الكانكــي. ومحافظــا للمهرجــان الوطني لمســرح 
الهــواة بيــن 2007 و2011 وعضــوا فعــاال في 

الحركة المسرحية الوطنية والمحلية.
ونعى رئيس تعاونية مسرح البليري والممثل وحيد 
عاشور كلمة جاء فيها ربي يرحمك أخونا وصديقنا 
جمال تعزي أنفســنا وكل األســرة المســرحية في 
الجزائر وأســرة المرحوم، راجينا من هللا أن يجعل 

له مكانا في جنة النعيم ويطيب مثواه.
                                                       دالل. ب

انطالق تصوير مسلسل "ظل" يف بريوت بمشاركة نجوم عرب
التحضيــرات  إطــار  فــي   n
التــي  للمسلســالت  العمالنيــة 
ستشــارك في السباق الرمضاني 
المقبــل، كشــفت شــركة »ميديا 
المنتج  ريفوليوشن7« لصاحبها 
مفيد الرفاعي عن أسماء األبطال 
من الوطــن العربي المشــاركين 
في المسلســل الرمضاني الجديد 
المرتقــب بعنــوان »ظّل«.ويضّم 
المسلســل نخبــة من ألمــع ممثلي 
الوطــن العربي وهم عبــد المنعم 
عمايري، جمال ســليمان، يوسف 
الخــال، كندة حنا، جيســي عبدو، 
وســام فــارس، أنجــو ريحــان، 
رانيا عيســى، إيلي متري، دارينا 

الجنــدي، وجهاد ســعد الذي يحّل 
ضيفاً على العمل.

وكانــت الشــركة قــد تكتّمت عن 
أســماء النجوم الذين كشفت عنهم 
رســمياً دفعة واحدة في هذا العمل 
الذي انطلقت أعمال التصوير فيه 
في العاصمة اللبنانية بيروت تحت 
إدارة المخــرج المصري محمود 
كامل منذ نحو ثالثة أسابيع. وعلم 
أّن قصة مسلسل »ظّل« اجتماعية 
مشــّوقة للغاية، وتحاكي مواضيع 
جديــدة مــن نوعهــا وتغوض في 
عمــق القضايا، وهي مــن تأليف 
زهيــر رامي المال وفكرة ســيف 

رضى حامد.
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تبهــر منحوتاتهــا كل مــن يراهــا، 
بســحر خامتها ولمســاتها الخاص 

في صقل الحجــارة التي تجعل منها 
أجســاما تداعب الضوء في كل كتلة 
نحتية تحمل توقيعها، إنها المبدعة 
بهيــة ســامي النحاتــة المعروفــة 
بتصوير وتجســيم الشــخوص ذات 

الخصوصية األنثوية.
الفنانــة التــي نجحت في اســتقطاب 
االهتمــام واإلعجاب بكل المعارض 
الفنيــة التي كان لها حظ المشــاركة 
فيهــا ســواء الفرديــة أو الجماعيــة 
داخــل وخارج الوطن، تقدم بحركية 
محتشــمة وجذابة فــي آن واحد كل 
ما له عالقــة بخصوصيــات المرأة 
بــكل تجلياتها، فهي تتفنن في تحوير 
الكتــل في جســم المــرأة وتظهرها 
القرفصــاء،  الوضعيــات  كل  فــي 
منحنيــة واقفة لتترجم أوضاعها بين 
الضعف والقوة والشموخ واالعتزاز 
والكبرياء...بخطوط مفعمة بالرشاقة 

والحس المرهف.
بهيــة ســالمي ليســت مجــّرد فنانة 
تشــكيلية تعشق النحت بل هي أقرب 
إلى نفســانية ومترجمة آهات المرأة 
بطريقتهــا الخاصــة، حيــث تصقل 
الحجارة وتســتنطق صمتها وتحّوله 
إلى لغة تعبّر بها عن حاالت مختلفة 
ترصدهــا مــن يوميات النســاء من 
مــن  وتســتلهمها  الفئــات  مختلــف 
حكاياتهــن عــن المعانــاة والنضال 
والنجــاح وكل ما لــه عالقة بالجنس 

اللطيف.
وقــد فرضــت الفنانــة اســمها بيــن 
باحترافيتها  المتميزيــن  التشــكيليين 
العاليــة وأســلوبها الــذي يجمع بين 
البســيط  وبيــن  والصالبــة  الرقــة 
والمركــب والتقليدي والعصري في 
ازدواجية وديناميكيــة مثيرة جديرة 

بتسليط الضوء عليها.  

تشبه قالع األفالم الخيالية.. حكاية المبد عة بهية سالمي تنحت المرأة بكل تجلياتها 
قلعة "شاتو إركني" الروسية

n يتوافد السياح إلى روسيا لمشاهدة 
العديــد مــن معالمهــا الممّيــزة وبينها 
قلعة »شاتو إركين« التى تشبه القاع 
فــي األفام الخيالية، وهــي قلعة بناها 
رجل أعمال روســي في قرية تشورنيا 
ريتشكا جنوب الباد، وحسب ما نشره 
موقع وكالة »رويترز« لألنباء، تحيط 
بالقلعــة المكّونة مــن 5 طوابق بحيرة 
صنعها تمبوالت إركينوف خال عامين 
مســتوحياً فكرة تصميمها من األماكن 

السياحية التي زارها حول العالم.
وتقع شاتو آركين في ريف »كاباردينو 
-بالكاريــا« الذي تهيمــن عليه مزارع 
الكــروم وهو معلم ســياحي ال مثيل له 
في روسيا، فهي ال تحاكي فقط التصميم 
الشــبيه بالقلعــة للقــالع األوروبية في 
موقعهــا  ولكــن  الوســطى  العصــور 
فــي وســط بحيــرة من صنع اإلنســان 
مليئة باألســماك والطيــور البرية مثير 

لإلعجاب.
يأتــي الناس من جميع أنحاء البالد إلى 
هذه المنطقة الريفية في جنوب روســيا 
لرؤيــة شــاتو إركيــن، كانــت الصور 
ومقاطــع الفيديــو لهذه القلعــة المذهلة 

تدور على وسائل التواصل االجتماعي 
منذ سنوات، لكن بعض الناس ما زالوا 
ال يصدقــون أنها موجــودة وأنه لم يتم 
بناؤها من قبل ملك ولكن من قبل رجل 

أعمال روسي أسطوري.
اســم »تمبــوالت إركينــوف« مرادف 
لصناعة النبيذ فــي كاباردينو ببلقاريا، 
بعد تخرجه من كلية الهندسة الزراعية، 
تــم إرســاله للعمــل، لكنه ســرعان ما 
ارتقى في المناصب وأصبح في النهاية 
نائــب رئيــس حكومــة قباردينــو فــي 
بلقاريــا، في وقت الحق من حياته، قام 
بتأسيس مصنع النبيذ الخاص به، شاتو 
إركيــن والذي يُعرف بأنــه أحد أفضل 

مصانع النبيذ في روسيا.
اليــوم، تقع العمليات الرئيســية لشــاتو 
إركيــن داخــل هــذه القلعــة الرائعــة 
ولكــن المــكان يعمــل كمنطقــة جذب 
ســياحي محلية أيًضا، وتوفي تمبوالت 
إركينوف في عــام 2017، تارًكا ابنه 
يتولى شــؤون شاتو إركين، حيث تظل 
القلعة المكونة من خمســة طوابق التي 
بناهــا أيًضا بمثابة شــهادة على أعمال 

حياته.

اكتشاف بقايا سفينة جيمس كوك قبالة 
سواحل والية رود آيالند األمريكي

أســتراليون  باحثــون  أعلــن   n
اكتشــاف بقايا ســفينة مكتشــف 
أمريــكا جيمــس كوك، الشــهيرة 
»إنديفور«، قبالة ســواحل والية 
ولكــن  األمريكيــة،  آيانــد  رود 
زماءهــم األمريكييــن اعتبــروا 

اإلعان سابق ألوانه.
وأوضحت شبكة »روسيا اليوم« 
اإلخبارية، أن السفينة »إنديفور« 
التي حقق باحثون بريطانيون على 
متنها رحلة تاريخية في أســتراليا 
ونيوزيلندا أعوام 1768-1771 
أغرقت في ميناء نيوبورت خالل 
حــرب االســتقالل األمريكية قبل 

أكثر من 200 عام.
ويقــول كيفيــن سومبشــن، مدير 
البحــري  الوطنــي  المتحــف 
األســترالي، »منــذ عــام 1999 
ندرس بعض الســفن التي غرقت 
فــي القــرن الثامــن عشــر فــي 
منطقة مســاحتها تزيد عن خمس 
كيلومترات مربعــة، كنا نفترض 
أن الســفينة »إنديفــور« غرقــت 

فيهــا، اســتنادا إلى أدلة أرشــيفية 
الســفينة  أنهــا  أعتقــد  وأثريــة، 

»إنديفور«.
لكن خبراء مشــروع علــم اآلثار 
البحريــة في رود آيالنــد، أعلنوا 
أنه من السابق ألوانه اإلعالن عن 
هذا االستنتاج، ومن جانبه، اعتبر 
التنفيذي  الدكتور عبــاس، المدير 
للمشروع، »هذا اإلعالن، انتهاكا 
للعقد«، مشيًرا إلى أن »االستنتاج 

ال يستند إلى أدلة علمية«.
الســفينة »إينديفــور«  أن  يذكــر 
عنــد إغراقها عــام 1778 كانت 
تحمل اســم »لورد ســاندويتش« 
واستخدمها البريطانيون الحتجاز 
أســرى الحــرب األمريكيــة. وقد 
أغرقهــا البريطانيــون مع ســفن 
أخرى، لمنع دخول سفن األسطول 
الفرنسي إلى ميناء نيوبورت لدعم 
األمريكييــن، وكل هذا حدث قبل 
أشــهر مــن مقتل كــوك في جزر 
هاواي في شباط عام 1779 على 

يد سكان الجزيرة األصليين.

صورة السلطان قابوس عىل "أغىل بندقية يف العالم"
تــداول مواطنون من ســلطنة عمان علــى مواقع 
التواصــل االجتماعي صورا لبندقيــة نحتت عليها 
صــورة الســلطان الراحــل قابــوس بن ســعيد بن 
تيمــور، وكشــفت صحيفة »أثيــر« معلومات عن 

نوع وقيمة البندقية. 
ومــع ظهور الصور المتداولة، ُذكر أن هذه البندقية 
تعد األغلى في العالم من نوعها، حيث تصل قيمتها 
إلــى 980،000 دوالر أمريكــي، أي قرابة 375 

ألف لاير عماني.
وتوضــح المعلومــات التــي بحثت عنهــا صحيفة 
»أثيــر« أن »هــذا النوع من البنــادق تقوم بصنعه 
شركة ســويدية تدعى »VO Vapen« نسبة إلى 
مؤسسها Viggo Olsson )ڤيجو أولسون( الذي 
أسســها سنة 1977، حيث تقوم بصناعة هذا النوع 

من البنادق يدويا«.

وتشير المعلومات إلى أن »هذه البنادق تعد األغلى 
في العالم وتصل قيمتها بدون النحت إلى 820 ألف 

دوالر أمريكي«.
وتســتقبل هذه الشــركة عددا محدودا مــن الطلبات 
سنويا، حيث تقوم بصناعتها حسب رقم الطلب، وال 
تبدأ في الطلب الذي بعده حتى انتهاء الطلب األول.
وأفادت معلومات أخرى نقلتها الصحيفة بأن »هذه 
البنــادق صنع منهــا عدد قليل ألشــخاص محددين 
أبرزهم الســلطان قابوس بن ســعيد والشــيخ زايد، 
والملــك كارل الســادس عشــر، والشــيخ محمد بن 
زايد، والشــيخ محمد بن راشــد، والشيخ حمدان بن 

محمد بن راشد«.
وقامت الشركة نفسها بنشــر صور البندقية وعليها 
صورة الســلطان قابوس بن ســعيد بن تيمور على 
حســابها الرســمي في »إنســتغرام« قبــل عامين، 

معزية في وفاته.
يذكــر أن الشــركة لــم توضــح علــى حســابها أي 
معلومــات عن البندقية أو قيمتهــا ومتى تم صنعها 

أو تسليمها.

أمريكيون يشيعون جدتهم بجثمان آخر 
ســادت حالة مــن الغضب جنازة ســيدة أمريكية، 
إذ شــهدت مدينــة فريســنو، بكاليفورنيــا، فــي 
أمريكا، واقعة غريبة أثناء تشــييع عائلة لجثمان 
»الجــدة«، ليتبّين عند فتح النعــش تغّير جثتها، 
وكشــفت صحيفة أمريكية، عن أن أحفاد الســيدة 
»شــير لي«، قالوا إن األســرة عانت من صدمة 
نفسية بســبب هذا االكتشاف الصادم، مشيرة إلى 
أنهــم اآلن يقاضون المســئول عــن الخطأ الفادح 
ويطالبــون بتعويضــات مالية ال تقــل عن مليون 

دوالر، وفًقا لوكالة سبوتنيك الروسية.
وأقام أفــراد عائلة المرأة المتوفــاة مؤخراً دعوى 
قضائيــة ضــد كنيســة فريســنو الجنائزيــة بتهمة 
اإلهمــال بعد تســليمهم الجســد الخطــأ لجدتهم، إذ 
احتوى النعش على متوفى من عائلة مختلفة تماماً، 
مرتديــا لمالبس الجنــازة االحتفالية ألفــراد عائلة 

»خانــج« والتي كان مــن المفتــرض أن ترتديها 
الجدة المتوفاة.

وقالت األســرة فى دعوى قضائيــة، أقيمت في 2 
فيفــري الجارى، إنهم فــي منتصف الجنازة فتحوا 
النعش ليكتشفوا الجثة الخطأ، واعترف المسؤولون 
عن الجنازة بالخطأ وتحّمل مسؤوليته، قائلين إنهم 
»لــم يفعلوا مــا يكفي لمنــع حــدوث االختالط«، 
وقال ســتيفن ســميث، مدير جنازة الكنيســة: »لقد 
كان خطأنــا في إخراج الجثة الخطأ، كان يجب أن 

نتحقق مرتين«.
وأضاف سميث: »المشكلة بدأت عندما أخرج أحد 
موظفيــه الجثة الخطأ ليلبســها مالبس جنازة كانج 
فــي ذلك اليوم، ولــم يكن من المفيــد أن اثنين من 
أقــارب عائلة خانج ســاعدا في تلبيس الجســد ولم 

يدركا أنه كان شخصاً مختلفاً«.

مريم/ب

عمره 85 سنة.. 2800 ماسة تزني تاج ملكة بريطانيا المستقبلية كاميال
أعرب األمير تشارلز عن امتنانه للملكة إليزابيث 
الثانية بعد أن أعلنت عزمها منح زوجته كاميا 
باركــر صفة الملكة القرينة، عند اعتاء زوجها 
العــرش، ويمهد إعان الملكــة الطريق لزوجة 
ولــي العهد، لكي تصبح الملكة كاميا عند تولي 

األمير تشارلز الحكم في المستقبل.
وحسب ما نشره موقع »ديلي ميل«، فإن كاميال 
ســتضع على رأســها تاج الملكــة األم البالتيني 
واأللماســي الــذي ال يقــّدر بثمن عندمــا يصبح 
تشــارلز ملــكاً، والذي تم تصنيعــه لتتويج الملك 
جــورج الســادس في عــام 1937، ويزدان تاج 
الملكــة األم بـ 2800 ماســة، كما تحمل واجهته 
ماســة كوهنــور الشــهيرة بــوزن 105 قراط، 
ويتميــز التــاج بإطــار مــن البالتيــن مرصع بـ 
 Regal 2800 ماســة، جــاء الكثير منها مــن
Circlet للملكة فيكتوريا، وتحتوي على ألماسة 

كوهنور الشهيرة.

ويحتــوي التاج على ماســة كبيرة ثانيــة، قدمها 
الســلطان عبــد المجيــد، حاكــم اإلمبراطوريــة 
العثمانيــة، إلــى فيكتوريا عــام 1856، كبادرة 
امتنــان للدعــم البريطانــي خالل حــرب القرم، 
صنع التاج خصيصاً للملكة األم من قبل صائغي 
المجوهــرات الملكيــة جيرار-آند كــو، وارتدته 
الملكة عند افتتاح البرلمان للدولة خالل فترة حكم 
زوجها، وفي تتويج ابنتها الملكة إليزابيث الثانية.
وكانت كاميال شخصية مؤثرة في القصر الملكي 
حتــى قبل أن تتزوج تشــارلز وهي ابنة الضابط 
بــروس شــاند، ووالدتهــا روزالينــد كوبين بنت 
بارون أشــكو، وبعد وفاة األميــرة ديانا، وطالق 
كاميــال، تزوجت هــذه األخيرة األمير تشــارلز 
فــي 9 أفريــل 2005، ترعــى كاميــال بصفتها 
دوقــة كورنوال العديــد من الجمعيــات الخيرية 
والمنظمــات في مجال رعاية الحيوان، ومكافحة 

الفقر، ومحو األمية، والعنف ضد المرأة.
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facebook :  عني الجزائر اون الين

بالحجر حكم 

    لكل إشهاراتكم و إعالناتكم  جريدة  
إحرتافية .. إخراج متميز وأسعار  تنافسية 

لإلتصال : 

حرية ومسؤولية 
عني على الوطن و املواطن

   TEL :  031 74 16 09 
  FAX :  031 74 16 09aineldjazaircne2020@gmail.com

حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا، حضوريا، في أول درجة:
في الشكل:  قبول الدعوى

في الموضوع: اعتماد تقرير الخبرة المنجزة من الخبير بن الشيخ عبد الحليم المودع لدى أمانة ضبط المحكمة بتاريخ: 2021/12/23. تحت 
رقــم: 129-21 المأمــور بهــا بموجب األمر الصادر عن محكمة الحال بتاريــخ 2021/12/13. و بالنتيجة لذلك الحكم بالحجر على المدعى 
عليها بحفير جودة المولودة بتاريخ مفترض 1934 بتفرق ابنة مقران و بحفير قمير، و تعيين ابنها المدعي بن عبيدة خثير مقدما عليها لرعايتها 

و تولي شؤونها اإلدارية و القانونية و المالية، و ذلك الى غاية سقوط التقديم أو صدور حكم أو أمر مخالف.
مع األمر بنشر هذا الحكم، و التأشير به على هامش عقد ميالد المحجور عليها بسعي من النيابة العامة.

تحميل المدعي المصاريف القضائية و مصاريف الخبرة المقدرة بـ 4000 دج )أربعة آالف دينار جزائري(
بذا صدر الحكم و أفصح عنه جهارا في اليوم و الشــهر و الســنة المذكورين أعاله، و لصحته أمضي أصل هذا الحكم من قبل القاضي و أمين 

الضبط.
الرئيس )ة(                                                                    أمين الضب



n توجد العديد من األســباب التي تجعل هللا تعالى 
يحب عبده، لهذ يجب على اإلنســان السعي وراء 
محبــة هللا تعالى من خــال الخوف من هللا وحده 
ال شريك له، والجهاد في سبيل هللا وخاصة جهاد 
النفس عن ارتكاب المعاصي والمحرمات، بجانب 
التواضــع مــع المؤمنين والعزة على المشــركين 
ورفض الخضوع لهم، بجانب اتباع ســنة رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم والسير على نهجه وتأدية 

الفروض الخمسة وصلى الرحم وبر الوالدين.

األحاديث القدســية هي تلك األحاديث التي ذكرها 
هللا تعالى لنا ونقلت على لســان رســولنا الحبيب، 
لكنهــا تختلف عن القرآن الكريــم ومن األحاديث 

التي توضح محبة هللا تعالى للعبد ما يلي:
• قــال هللا تبــارك وتعالى في الحديث القدســي : 
»يــا ابن آدم اســتطعمتك ولم تطعمنــي فيقول : 
فكيــف أطعمك وأنت رب العالميــن فيقول : أفلم 
يســتطعمك عبدي فالن؟، أما تعلم أنك لو أطعمته 

لوجدت ذلك عندي«

• “يــا ابــن آدم استســقيتك ولم تســقني فيقول: 
فكيف أســقيك وأنــت رب العالمين فيقــول: أفلم 
يستســقيك عبــدى فالن أما تعلم أنك لو أســقيته 

لوجدت ذلك عندي”.
• إن هللا إذا أحــب عبــداً دعــا جبريــل : »إنــي 
أحب فالنــاً فأحبوه فيحبه جبريل وأهل الســماء 
ثــم يوضع له القبــول في األرض وإذا أبغض هللا 
عبــداً دعــا جبريل : إنــي أبغض فالنــاً فأبغضه 
فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل الســماء إن هللا 
يبغض فالناً فيبغضونه ثم يوضع له البغضاء في 

األرض«
• »يــا ابن آدم مرضت ولم تعدني فيقول : فكيف 
أعودك وأنت رب العالمين فيقول : َمِرَض عبدي 

فالن أما تعلم إنك لو عدته لوجدتني عنده«.
• أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني فإن 
ذكرني في نفســه ذكرته في نفســي، وإن ذكرني 
في مأل ذكرته في مأل خير منهم، وإن تقرب إلى 
بشــبٍر تقربت إليه بذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً 
تقربت إليه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.

• يقــول هللا تبــارك وتعالــى: »يــا عبــادي إنّي 
حرمت الظلم على نفســي وجعلتــه بينكم ُمحرما 

فال تظالموا.«
أطعمتــه  مــن  إال  جائــع  ُكلكــم  عبــادي  يــا   •

فاستطعموني أطعمكم.
• يا عبادي ُكلكم عار إال من كسوته فإستكسوني 

أكسكم 
عالمات حب هللا للعبد

تظهر بعض العامات للعبد المؤمن التي تبشــره 
بــأن هللا يحبــه ومن هذه العامــات: أن هللا تعالى 
يحميــه في الدنيا من أي شــر قد يقف في طريقه، 
اتباع المســلم سنة الرســول عليه الصاة والسام 
والترفع عن الشــهوات والملذات تعد من عامات 
رضــاء هللا تعالى عن العبد حتــى يحوذ بالمنزلة 
الرفيعة في الجنة، باإلضافة إلى تشوق العبد للقاء 
هللا تعالى واللهفــة على الذهاب هلل تعالى والعيش 

في الجنة.
                             عن موقع زيادة بتصرف 

إسالميات

 دعاء اليوم 

اللهم اني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك 
أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة 

الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال
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n  قــال تعالى : )وما َكاَن َربَُّك ُمْهلَِك اْلُقَرى َحتَّى َيْبَعَث 
َها َرُسواًل َيْتلُو َعلَْيِهْم آَياِتَنا َوَما ُكنَّا ُمْهلِِكي اْلُقَرى  ِفي أُمِّ

إاِلَّ َوأَْهلَُها َظالُِموَن( سورة القصص: 59.

لَم ظلماٌت  لَم، فإنَّ الظُّ n  قال صلى هللا عليه وســلم : »اتَّقــوا الظُّ
حَّ أهلك من كان قبلكم، حملهم  ــحَّ فإنَّ الشُّ يوَم القيامِة، واتَّقوا الشُّ
على أن ســفكوا دماَءهم واســتحلُّوا محارَمهم« رواه مســلم في 

الجامع 

ــق تذلُّل القلــب، وخضوعه،  n الخشــوع شــرعاً: هــو تحقُّ
وانكســاره هلل -ســبحانه-، ومــن ذلــك قــول هللا -تعالــى-: 
ـٌة َوَقــْد َكاُنوا ُيْدَعــْوَن إِلَى  )َخاِشــَعًة أَْبَصاُرُهــْم َتْرَهُقُهــْم ِذلَـّ

ُجوِد َوُهْم َسالُِمون( السُّ

n  من يرتكب الظلم ُيصبح يوماً أكثر تعاسة من المظلوم                   
                                                         أفالطون

 

السؤال:يسأل سائل عن كيفية صالة االستسقاء؟
الجواب : صاة االستســقاء مثل صاة العيد، يصلي ركعتين يكبر في األولى سبًعا وفي اآلخرة 
خمًسا، يكبر تكبيرة اإلحرام وسًتا بعدها، ثم يستفتح، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يركع ثم 
يرفع ثم يســجد ســجدتين، ثم يقوم إلى الثانية فيصليها مثل صاة العيد، يكبر خمس تكبيرات إذا 
اعتدل ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يقرأ التحيات ويصلي على النبي ثم يدعو ثم يسلم، مثل 

صاة العيد، النبي صاها كما كان يصلي في العيد عليه الصاة والسام.
ثــم يقوم فيخطب الناس خطبة يعظهم فيها ويذكرهم، ويحذرهم من أســباب القحط، يحذرهم من 
المعاصي؛ ألنها أسباب القحط وأسباب حبس المطر وأسباب العقوبات؛ فيحذر الناس من أسباب 
العقوبات من المعاصي والشــرور وأكل أموال الناس بالباطل والظلم وغير ذلك من المعاصي، 

ويحثهم على التوبة واالستغفار ويقرأ عليهم اآليات الواردة في ذلك واألحاديث.
ثــم يدعــو ربه رافًعا يديه، ويرفع الناس أيديهم يدعون، يســأل ربه الغوث، من ذلك اللهم أغثنا، 
اللهــم أغثنــا، اللهم أغثنا ثاث مرات، اللهم اســقنا غيًثا مغيًثا هنيًئا مريًئا غدًقا مجًا ســًحا طبًقا 
عاًمــا نافًعا غير ضــار، تحيي به الباد وتغيث به العباد وتجعله يــا رب باًغا للحاضر والباد، 
هذا من الدعاء الذي دعا به النبي: اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركاتك، 
ويلح في الدعاء ويكرر في الدعاء: اللهم اسقنا الغيث وال تجعلنا من القانطين، مثلما فعل النبي.
ثم يســتقبل القبلة في أثناء الدعاء، يســتقبل القبلة وهو رافع يديه يكمل بينه وبين ربه وهو رافع 
يديــه ثــم ينزل، والناس كذلك يرفعــون أيديهم ويدعون مع إمامهم، وإذا اســتقبل القبلة كذلك هم 

يدعون معه .... بينهم وبين أنفسهم ويرفعون أيديهم.
والسنة أن يحول رداءه في أثناء الخطبة عندما يستقبل القبلة يحول رداءه تجعل ما على األيمن 
على األيسر إذا كان عليه رداء أو بشت إن كان عليه بشت يقلبه، وإن كان ما عليه شيء كالغترة 
يقلبها، قال العلماء: تفاؤل بأن هللا يحول القحط إلى كســب.. يحول الشــدة إلى الرخاء؛ ألنه جاء 
في حديث مرسل عن محمد بن علي الباقر »أن النبي حول رداءه ليتحول القحط«، يعني: تفاؤل.
وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد هللا بن زيد »أن النبي حول رداءه لما خرج .. لما صلى 

بهم صاة االستسقاء«، والسنة للمسلمين كذلك.
أمــا فــي خطبة الجمعــة فلم يحول رداءه عليه الصاة والســام، دعا واســتغاث وهو في خطبة 
الجمعة في ضمن دعائه عليه الصاة والســام، واالســتغاثة تكون في خطبة الجمعة وتكون في 

خطبة العيد وتكون في غير ذلك، يستســقي ولو جالًســا في البيت أو في الســوق ال بأس، دعاء 
االستسقاء مطلوب من الفرد والجماعة.

لكــن إذا صلــى بهم ركعتين خرج بهم إلى الصحراء وصلى بهم ركعتين كالعيد فإنه يخطب بعد 
ذلــك ويدعو ويحول رداءه كما فعله النبي عند اســتقباله القبلــة، ويجوز أن يخطب قبل ذلك قبل 
الصــاة ثــم يصلي بعد، جاء هذا وهذا عن النبي ، جــاء أنه خطب قبل الصاة وجاء أنه خطب 
بعد الصاة، وبعد الصاة كالعيد وقبل الصاة كالجمعة وكل هذا فعله النبي، فعل هذا وهذا عليه 
الصــاة والســام، والمقصود هــو الدعاء والضراعة إلى هللا ورفع الشــكوى إليه جل وعا في 

إزالة القحط والشدة وفي إنزال المطر والغوث منه.
وقــد جــاء في بعض األحاديث أنه ركع ثاث ركوعات وبعضها أربع ركوعات وبعضها خمس 
ركوعات، لكن األصح واألرجح عند المحققين من أهل العلم أنه صلى ركعتين بركوعين فقط، 
بركوعيــن وقراءتين وســجدتين هذا هو األصح، هذا هو أصــح ما جاء في هذا كما تقدم، صلى 
ركعتيــن... ثــم قرأ التحيات وصلى على النبي ودعا، ثم لما ســلم خطــب الناس وذكرهم، وبين 
لهــم أحكام االستســقاء وبين لهم عقوبات الذنوب والحذر منهــا، وبين لهم أنه ينبغي لهم الصدقة 
واإلحســان واإلكثــار من ذكر هللا واســتغفاره، وهكذا ينبغي ألئمتــه ...... والخطباء أن يذكروا 

الناس وينبهوهم كما فعل النبي. 
إعداد :  إيناس شروانة                                                                                                       ابن باز

األحد 13 فيفري  2022 م
الموافق لـ 12 رجب 1443 هـ

أحاديث قدسية لمحبة
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الهبة في القانون الجزائري

صفحة أسبوعية تعني 
بشؤون القانون

 عرفت المادة 202 من قانون األسرة الهبة بما يلي :
ويجوز   ،« عوض  بال  تمليك  »الهبة 
القيام  له  الموهوب  على  يشترط  أن  للواهب 
. الشروط  انجاز  على  تماما  يتّوقف   بالتزام 
بقصد  عقد  كلمة  يذكر  لم  الجزائري  المشرع  إن 
العقد  نزع صفة  أو   ، العقود  طائفة  من  هبة  إخراج 
 206 المادة  نص  ينفيه  االحتمال  هذا  ألن  عنها، 
تنعقد  الهبة  أن  على  ينص  الذي  القانون  نفس  من 
باإليجاب والقبول، مما يجعلها في مفهوم هذا القانون 
التي  العامة  القواعد  عليه  تنطبق  العقود  كسائر  عقد 
 تنظم مختلف العقود سواء كانت تبرعات أو غيرها .
وعلى   ، اإلسالمي  الفقه  من  التعريف  هذا  ويستمد 
بنصه  المالكي  خليل  مختضر  من  المأخوذ  األخص 
التعريف  نفس  وهو   ، نقصان  وال  زيادة  غير  من 

السابق .
عنصرين: من  الهبة   وتتكّون 
دون  ماله  في  الواهب  تصرف  وهو  مادي:  عنصر 

عوض )ما بين األحياء.....( .
عنصر معنوي أو قصدي : وهو نية التبّرع.

العنصر المادي في الهبة
إيجاب  من  فيها  البد  األحياء:  بين  عقد  الهبة   إن 
وقبول متطابقين، وال تنعقد بإرادة الواهب المنفردة، 
وهذا  الوصية  عن  تختلف  يجعلها  الذي  هو  وهذا 
جاء  لما  موافق  وهو  المادة206  عليه  مانصت 
فال  الهبة  )أما  فيه  ورد  الذي  اإلسالمي  الفقه  في 
الفقهاء(. جميع    عند  وقبول  إيجاب  من  فيها   بد 
الهبة  ويخصص  له:  مال  في  يتصّرف  الواهب  إن 
في  الهبة  وتتخصص  عام.   بوجه  التبّرع  عقود  بين 
أعمال  من  وأنها   ، شيء  بإعطاء  يلتزم  الواهب  أن 
مقابل،  دون  ملكية  بنقل  يلتزم  فالواهب   ، التصّرف 
فالقيام وااللتزام بعمل أو االمتناع عن عمل كما في 
عارية االستعمال والوديعة ، ال يكون هبة وان كان 

 تبرعا والهبة تمليك العين والمنفعة ال المنفعة فقط .
الهبة  إذا كانت  أنه  فإنه يالحظ  إلى ذلك   وباإلضافة 
له  الموهوب  إثراء  في  سببا  كانت  إذا  إال  تتحقق  ال 
، فال يمنع ذلك كما قال االستاذ المرحوم السنهوري 
من أن تكون بعوض   األمر كذلك فقد أورد المشرع 
من   202 المادة  من  الثانية  الفقرة  في  الجزائري 
سوغ  حالة  األخرى،  القوانين  كبقية   ، األول  قانون 
الشرط  له  الموهوب  على  يشترط  أن  للواهب  فيها 
من  الهبة  في  رغبته  ويحقق  له  مناسبا  يراه  الذي 
للواهب  بالنسبة  سواء   ، الشرط  هذا  يحدد  أن  دون 

بما  ذلك  فنص على  لألجنبي   أو   ، له  الموهوب  أو 
له،  الموهوب  على  يشترط  أن  للواهب  يجوز   : يلي 
. الشرط  انجاز  على  تمامه  يتوقف  بالتزام   القيام 
بين  الفرق  هو   ، به  المتبّرع  المقدار  يكون  وقد 
إذا  بحيث  المشترط  والعوض  الموهوب  المال  قيمة 
المال  قيمة  تعادل  المشترط  العوض  قيمة  أن  تبيّن 
. الهبة  معارضة  العقد  كان  تقاربها،  أو   الموهوب 
من  القيمة  من  أقل  الموهوب  الشيء  أن  تبيّن  وإذا 
هذا العوض فال يلتزم الموهوب له إال بقيمة الشيء 

الموهوب.

 العنصر المعنوي في الهبة
مال  في  الواهب  يتصرف  أن  الهبة  لتحقيق  يكفي  ال 
العنصر  قيام  إلى جانب ذلك  دون عوض، بل يجب 
يتصّرف  فقد   ، التبرع  نية  وهو  الهبة،  في  المعنوي 
نية  عنده  تكون  وال  عوض  دون  ماله  في  الشخص 
التبّرع ، كان يوفي بالتزام طبيعي، مثال تجهيز األب 
ابنته ، أو إعطاء األب إبنه المهر ليعينه على الزواج 
، ففي جميع األحوال إنما يوفي األب بالتزام طبيعي 
 ، فهو ال يتبّرع ، ويكون تصرفه هذا وفاء الهبة   .
 وتنتفي نية التبّرع على عطايا المكافاة ، وهي العطايا 
المقدمة لإلثابة على خدمة أو صنيع فمن يمنح خادما 
يعطي  ال  العمل  في  إخالصه  على  له  مكافاة  ماال 
هبة ، ولكنه يفي بالتزام طبيعي ، وكذلك من يعطي 
المحض  التبّرع  به  يقصد  ال  ولكنه  ماال  الشخص 
في  فتنتفي  أدبية،  أو  مادية  منفعة  جني  يقصد  بل   ،
 هذه الحالــة نية التبّرع ، وال يعتبر التصّرف هبـة .
فالهبة من العقود التي لها أهميتها و مكانتها سواء في 
الفقه الوضعي أو في الفقه الشرعي، فقد أوردها المشرع 
الجزائري في الكتاب الرابع من قانون األسرة تحت 
عنوان التبرعات، أما المذاهب األربعة السالفة الذكر 
 فقد أوردوها في باب خاص بها في كتاب المعامالت.
و  أركانها  فيها  توافرت  إذا  إال  بها  يعتد  ال  الهبة  و 
و  الواهب  من  كل  في  توافرها  الواجب  الشروط 
الموهوب له و العين الموهوبة، ألنها من التصرفات 
حيث  لألفراد  المالية  بالمراكز  تمس  التي  الخطيرة 
ينتج عنها اغتناء في جانب الموهوب له و في المقابل 
صلة  ذات  الهبة  أن  كما  الواهب،  جانب  في  افتقار 
تقوية  في  تتمثل  إيجابيات  لها  إذ  باألسرة  عضوية 
أفراد  المودة و مساعدة  و  بالمحبة  األسرية  الروابط 
عندما  فتكون  سلبياتها  أما  البعض،  لبعضهم  األسرة 
يستعملها الواهب كوسيلة لحرمان لورثة من ميراثهم.

السلطة  قبل  من  مفوض  عمومي،  ضابط   الموثق 
الخاص  لحسابه  عمومي  مكتب  تسيير  يتولى  العمومية 
يشترط  التي  العقود  تحرير  يتولى  مسؤوليته،  وتحت 
يرغب  التي  العقود  وكذا  الرسمية  الصبغة  القانون  فيها 

األشخاص إعطاءها هذه الصبغة.
النصوص القانونية المنظمة للمهنة:

القانون رقم 02-06 المؤّرخ في 20 فبراير سنة   –  
2006، المتضّمن تنظيم مهنة الموثّق.

 3 في  المؤرخ   08-242 رقم  التنفيذي  المرسوم   –   
بمهنة  االلتحاق  لشروط  المحدد   ،2008 سنة  غشت 
الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، تم 
تعديله بموجب المرسوم التنفيذي رقم 84-18 المؤرخ 

في 5 مارس سنة 2018.
 3 في  المؤرخ   08-243 رقم  التنفيذي  المرسوم   –   

غشت سنة 2008، المحدد ألتعاب الموثق.
 3 في  المؤرخ   08-244 رقم  التنفيذي  المرسوم   –   
الموثق  محاسبة  مسك  لكيفيات  المحدد   2008 غشت 

ومراجعتها.
 3 في  المؤرخ   08-245 رقم  التنفيذي  المرسوم   –   
غشت 2008 المحدد لشروط وكيفيات تسيير األرشيف 

التوثيقي وحفظه.
المتضمن   1991 يوليو   21 في  المؤرخ  القرار   –   

النظام الداخلي للمجلس األعلى للتوثيق.
المتضمن   1992 نوفمبر   14 في  المؤرخ  القرار   –   

النظام الداخلي للغرفة الوطنية للموثقين.
المتضمن   1992 نوفمبر   14 في  المؤرخ  القرار   –   

النظام الداخلي للغرف الجهوية للموثقين.  
شروط االلتحاق بمهنة الموثق:

الحصول على شهادة  الموثق  بمهنة  لاللتحاق  يشترط    
الكفاءة المهنية للتوثيق بعد اجتياز مسابقة ومتابعة تكوين 
بأحد  ميدانيا  تكوينا  تشمل  واحدة  سنة  لمدة  متخصص 
مدته  نظريا  وتكوينا  أشهر  عشرة  مدته  التوثيق  مكاتب 

شهران.
   يشترط في كل مترشح لمسابقة الحصول على شهادة 

الكفاءة المهنية للتوثيق:
    • التمتع بالجنسية الجزائرية،

    • حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة 
لها،

    • بلوغ خمسة وعشرين سنةعلى األقل،
    • التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،

    • التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة 
المهنة.

   عالوة على ذلك يجب أن تتوفر في المترشح للمسابقة 
الشروط اآلتية :

    • أن ال يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة 
باستثناء الجرائم غير العمدية،

    • أن ال يكون قد حكم عليه كمسير لشركة من أجل 
جنحة اإلفالس ولم يرّد اعتباره،

    • أن ال يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا 
شطب اسمه أو عون دولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي 

نهائي،
للتوثيق  المهنية  الكفاءة  الحائزون على شهادة  يعين   – 

بصفتهم موثقين بقرار من وزير العدل، حافظ األختام.
  – يؤدي الموثق، قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام 

المجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه اليمين القانونية.
مهام الموثق:

 يضطلع الموثق بالعديد من المهام من بينها:
يحررها  التي  العقود  حفظ  يتولى   –   
تنفيذ  على  ويسهر  لإليداع  يتسلمها  أو 
اإلجراءات المنصوص عليها قانونا السيما 
في  العقود  وشهر  ونشر  وإعالن  تسجيل 

اآلجال المحددة قانونا،
  – يتولى حفظ األرشيف التوثيقي وتسييره 
يحددها  التي  والكيفيات  للشروط  وفقا 

التنظيم،
  – يقوم ضمن الشروط المنصوص عليها 
في القانون، بتسليم نسخ تنفيذية للعقود التي 
يحررها أو نسخ عادية منها أو المستخرجات 

والعقود التي ال يحتفظ بأصلها،
اختصاصه  حدود  في  يقدم  أن  يمكنه   –   
وصالحياته استشارات كلما طلب منه ذلك 
وكذا  والتزاماتهم  بحقوقهم  األطراف  ويعلم 
اآلثار المترتبة عن تصرفاتهم دون أن يؤدي 

ذلك حتما إلى تحرير عقد.
واجبات الموثق :

يلتزم السيما بما يأتي:
  – أن يتأكد من صحة العقود الموثقة وأن يقدم نصائحه 
التي  القوانين  مع  اتفاقاتهم  انسجام  قصد  األطراف  إلى 

تسري عليها وتضمن تنفيذها،
  – أن يعلم األطراف بمدى التزاماتهم وحقوقهم ويبين 
لهم اآلثار وااللتزامات التي يخضعون لها واالحتياطات 
لضمان  القانون  لهم  يمنحها  أو  يتطلبها  التي  والوسائل 

نفاذ إرادتهم،
أو  ينشر  أن  له  يجوز  فال  المهني  بالسر  يلتزم  أن   –   

يفشي أية معلومات إال بإذن من األطراف أوباقتضاءات 
واألنظمة  القوانين  في  عليها  منصوص  إعفاءات  أو 

المعمول بها.
إذا  إال  يمتنع عن تحرير أي عقد يطلب منه  أن ال   – 
واألنظمة  للقوانين  مخالفا  تحريره  المطلوب  العقد  كان 

المعمول بها،
  – أن يحسن مداركه العلمية وهو ملزم بالمشاركة في 
خالل  والجدية  بالمواظبة  وبالتحلي  تكويني  برنامج  أي 
ومستخدمي  الموثقين  تكوين  في  يساهم  كما  التكوين، 
مكاتب التوثيق.           عن موقع وزارة العدل

الموثق  وظائف ومهن العدالة

  : منها   سيما  السياسية،   ال  وفي   الحياة  البرلمانية  في   األشغال  الفعلية  المشاركة  من  تمكنها  بحقوق  البرلمانية  المعارضة  تتمتع   :  114  المادة 
واالجتماع، الرأي   والتعبير  -  حرية   1 

في   البرلمان، للمنتخبين  الممنوحة  المالية  اإلعانات  من  -  االستفادة   2 
التشريعية، في   األشغال  الفعلية  -  المشاركة   3 

الحكومة، عمل  في   مراقبة  الفعلية  -  المشاركة   4 
في   أجهزة   غرفتي   البرلمان، مناسب  -  تمثيل   5 

البرلمان، عليها  التي   صوت  القوانين  الدستور،   بخصوص  (  من   3 و   2 187   )الفقرتان  المادة ألحكام  الدستوري،   طبقا  المجلس  -  إخطار   6 
البرلمانية .  في   الدبلوماسية  -  المشاركة   7 

المعارضة .  من  برلمانية  مجموعات  أو  مجموعة  تقدمه  أعمال  جدول  لمناقشة  شهرية  جلسة  من   غرفتي   البرلمان  كل   غرفة   تخصص 
المادة .                             هذه  تطبيق  كيفيات  من   غرفتي   البرلمان  الداخلي   لكل   غرفة  النظام  يوّضح 

2020

من الدستور 
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إستراحة

n روي عن عمر رضي هللا عنه.. أنه لقي حذيفة بن اليمان فقال له.. كيف أصبحت يا حذيفة؟
فقــال أصبحــت أحب الفتنــة.. وأكره الحق.. وأصلــي بغير وضوء.. ولي فــي األرض ما ليس هلل في 
الســماء.. فغضــب عمــر غضبــا شــديدا.. فدخل علي بــن أبي طالب رضــي هللا عنه.. فقــال يا أمير 
المؤمنين.. على وجهك أثر الغضب! فأخبره عمر رضي هللا عنه بما كان له مع حذيفة.. فقال له علي 
صــدق ياعمــر.. يحب الفتنة يعني المــال البنين.. ألن هللا تعالى قال ))إنما أموالكــم وأوالدكم فتنة((.. 

ويكره الحق يعني الموت ..
ويصلي بغير وضوء يعني أنه يصلي على النبي صلى هللا عليه وســلم بغير وضوء في كل وقت. وله 

في األرض ما ليس هلل في السماء يعني له زوجة وولد وليس هلل زوجة وولد.

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

المحدث اللغوي األفغاني أبو عبيد القاسم بن سالم
يف رحاب العلم واإلميان  

n أبو عبيد القاســم بن ســّام الهروي )157 
هـــ/774 م - 224 هـــ/838 م( عالم لغة وفقيه 
ومحدث وإمــام من أئمة الجــرح والتعديل عاش 
في القرنين الثاني والثالث الهجريين، وترك عدد 
من الكتب أشهرها »الغريب المصّنف« و»غريب 
الحديث« إضافة إلى كتــاب »األموال« الذي يعد 

من أمهات الكتب في االقتصاد اإلسامي. 
ولد القاســم بن ســام بن عبد هللا في مدينة هرات 
بأفغانستان ســنة 157 هـ، وكان أبوه عبدا رومًيّا 
لرجــل من أهلها يتولّى األزد. طلب أبو عبيد العلم 
وســمع الحديث ودرس األدب والفقه، فارتحل إلى 
العراق، نحو ســنة 176 هـ، فســمع من إسماعيل 
بن جعفر وشــريك وإســماعيل بن عياش وهشــيم 
بن بشــير وســفيان بن عيينة وإســماعيل بن علية 
ويزيــد بن هارون وحجاج بــن محمد المصيصي 
وأبــا معاوية الضرير، وصفوان بن عيســى وعبد 
الرحمــن بــن مهدي وحمــاد بن مســعدة ومروان 
بــن معاويــة وأبا بكر بن عيــاش وعمر بن يونس 
وإســحاق األزرق. ويحيى القطان . كما روى عن 
ابــن األعرابــي وأبي زيــاد الكابــي وأبي عمرو 
الشــيباني والكســائي والفراء ومن البصريين عن 
األصمعــي وأبي عبيدة معمر بن المثنّى وأبي زيد 
األنصاري، كما جالس محمد بن الحســن الشيباني 

والقاضي أبي يوسف.  
وقد روى عنه وأخذ منه ثابت بن عمرو بن حبيب 
مولى علي بــن رابطة وعلي بن محمد بن وصب 
المشــعري وأبو منصور نصــر بن داود بن طوق 

ومحمد بن إســحاق الصاغاني والحســن بن مكرم 
وأحمد بن يوسف التغلبي ....

عــاد أبــو عبيد إلى خراســان نحو ســنة 191 هـ 
حيــث عمــل ُمؤّدًبا ألبنــاء هرثمة بــن أعين أحد 
والة هــارون الرشــيد، ثم اتصــل بثابت بن نصر 
بــن مالك الخزاعــي يؤدب ولده، ولّمــا ولي ثابت 
طرســوس ســنة 192 هـــ، ولّى ثابت أبــي عبيد 
القضاء بطرسوس ثماني عشرة سنة، فانشغل عن 
كتابــة الحديــث. ثم رحل إلى مصــر مع يحيى بن 
معين ســنة 213 هـــ، ومنها عاد إلــى بغداد. في 
إحدى حمات طاهر بن الحســين إلى خراســان، 
مر ببغداد وطلب مــن يفّقهه فندبوا إليه أبي عبيد، 
فاستحســن طاهر علمه، وأشــفق أن يحمله مع في 
حملتــه، واصطحبه في طريق عودته، وســار به 
إلى ســر من رأى. لزم أبو عبيد طاهر بن الحسين 
ومــن بعده ابنه عبد هللا بن طاهــر الذي كان يُّجل 
أبي عبيد، ويجري له الجرايات، كما كان أبو عبيد 
إذا ألــف كتاًبا أهداه إلى عبد هللا بن طاهر، فيحمل 

إليه مااًل كثيًرا استحساًنا لذلك. 
وفاته

حــج أبو عبيد ســنة 219 هـ، ثم هــّم بالعودة إلى 
العــراق، لــوال أن رأى رؤيا تنهــاه عن الخروج، 
فلزم مكــة، وتوفي في المحرم ســنة 224 هـ في 
خافة المعتصم باهلل العباســي وعمره 67 ســنة، 

ودفن بمكة. 
مصنفاته 

ألبــي عبيد مــن المصنفــات »الغريــب المصنف 

في علم اللســان« و»غريــب الحديث »و»غريب 
و»الشــعراء«  القــرآن«  و»معانــي  القــرآن« 
»و»القــراءات«  والممــدود  و»المقصــور 
و»المذكر والمؤنث« و»األموال الشــرعية وبيان 
جهاتهــا ومصارفها »و»النســب« و»األحداث« 
و»األمثال السائرة« و»عدد آي القرآن« و»أدب 
القاضي »و»الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز 
ومــا فيــه مــن الفرائــض والســنن« و»اإليمــان 
القــرآن«  و»فضائــل  و»الحيــض«  والنــذور« 
و»الحجــر والتفليــس« و»الطهــارة »و»اإليمان 
ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته »و »الُخَطُب 

والَمَواِعُظ ».
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

*أن الزرافة تنام في اليوم 9دقائق ثاث مرات.
*أن الحصان يستطيع أن يبقى واقفا على قوائمه عدة 

أشهر دون استلقاء.
*أن الكلب لديه 1700برعم تذوق على لسانه.

*أنقى بحيرة في العالم هي بحيرة ماكدونالد مونتانا وهي بحيرة عذبة ناتجة عن 
ذوبان الثلوج.

*أن النعامة تعيش حتى 75سنة وهي قادرة على التكاثر حتى سن الـ 50سنة. 

1668 - إسبانيا تعترف بالبرتغال كدولة مستقلة. 
  1920 - عصبة األمم تعترف بحياد سويسرا، وهو 

الموقف الذي تبنته سويسرا على مدى قرون. 
  1942 - الزعيم النازي أدولف هتلر يتراجع عن فكرة 

غزو بريطانيا والمعروفة باسم »أسد البحر«. 
  1946 - اختيار مدينة نيويورك األمريكية مقًرا لهيئة 

األمم المتحدة. 
  1992 - زوال جمهورية منغوليا الشعبية 

  2017 -مقتل كم جونغ نام، األخ غير الشقيق للرئيس الكوري الشمالي كم جونغ 
أون على يد امرأتين في مطار كوااللمبور الدولي في ماليزيا.

ة مركبة أبورتيونيتي المريخيَّة، التي دامت    2019 - وكالة ناسا ُتعلن اختتام ُمهمَّ
15 سنة، بعدما فشل الُعلماء في إعادة تشغيلها بعد أن توقفت عن العمل خال شهر 

جوان 2018.

رجل سعيد تزوج امرأة تعيسة جابوا 
ولد سموه يا فرحه ما تمت

                         التجارب ال تقرأ في الكتب ولكن الكتب تساعد على االنتفاع بال
                                                                 تجارب.

                                                عباس محمود العقاد

كدس)كومة(حجار وال سوء جار

يضرب هذا المثل للباحث عن راحة البال بعيدا عن مشاكل الجيران.

       نكتة اليوم 

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

زمان ومكان.

األحد 13 فيفري  2022 م
الموافق لـ 12 رجب 1443 هـ

الفيلسوف واملؤرخ احلربي كارل فون كالوزفيتز 

n كارل فــون كاوزفيتــز )ولــد ســنة 1780 
فــي ماغدبــورغ األلمانية وتوفي ســنة 1831 في 
بريســاو( جنــرال ومــؤرخ حربي بروســي. من 
أهــم مؤلفاته كتــاب )Vom Kriege( أي: »من 
الحــرب«. تركــت كتاباته حول الفلســفة والتكتيك 
واإلســتراتيجية أثــرا عميقا في المجال العســكري 
في البلــدان الغربية. تدرس أفــكاره في العديد من 
األكاديميات العســكرية كما أنها تســتعمل في عدة 
مجاالت مثل قيادة المؤسســات والتسويق. ويعتبر 

من أكبر المفكرين العســكريين شهرة وتأثيرا على 
مر التاريخ. 

دخــل الجيش في الثانية عشــر من العمر كمرشــح 
للتأهيــل كضابط واشــترك في حملــة1793 م ثم 
التحــق بأكاديمية الحــرب في برليــن حيث تجلت 
قدراتــه العقلية الفذة ثم عيــن ضابط معاونا لألمير 
أوجوست أمير بروسيا ثم اشترك في حملة جينا عام 
1806 حيث تم أســره وعقب إطاق سراحه خدم 
في هيئة االركان البروســية بعد اعادة تشكيلها وقد 
اشترك كاوزيفيتس في اعادة تشكيل الجيش وتولى 
التعليم العسكري ألميري بروسيا الذين أصبحا فيما 
بعد فريدرش فيلهلم الرابع وفيلهلم األول و اشترك 
في حرب نابليون ضد روسيا بالرغم من اعتراضه 
على التحالف مع فرنسا وبعد توقيع معاهدة السام 
في توروجن عاد إلــى باده وتولى منصب رئيس 
اركان حــرب أحــد الجيوش واشــترك في حروب 
التحرير المندلعة بين عامي 1813 و1815 رغم 
أنــه رقى إلى جنرال اال انه لــم يحظ بمنصب قائد 
قواته ألنه اعتبر مــن الجنراالت المتمردين وعين 
مديــرا إداريــا ألكاديمية كريجز وهــو عمل دون 
مســتواه لذلــك توجه إلــى الكتابة وفشــل في تولى 
اي منصب عســكري أو حتى دبلوماسي حتى عام 
1831 حين تولى منصــب رئيس ألركان الجيش 

البروســي المكلف بمراقبة التمرد البولوني إال أنه 
لم يستمر في منصبة اال لبضعة أيام حيث جاء من 
يحــل محله من برلين فخر صريعا للمرض وتوفى 

في 1831. 
أطروحاته

اشــتهرت أطروحــات كاوزوفيتــس فــي الحرب 
كونهــا امتداًدا للسياســة لكن بوســائل أخرى، كما 
يقــول فــي الحرب إن الهدف منهــا هو جعل العدو 

ينفذ إرادته. 
كتاباته

كتب كاوزيفيتس العديــد من الكتابات في التاريخ 
العسكري والفلسفة والسياسة فضا عن النظريات 
الحربيــة ويعــد كتابــة »عن الحرب« أحد أشــهر 
اعماله وقد نشــر بعد وفاته حيث امضى في كتابته 
فــي 12 عاما وقد أصبح مع مرور الوقت من أهم 
المراجع الكاسيكية في الحرب وقد اشاد به كل من 

هتلر وايزنهاور وفريدريش إنغلس ولينين. 
مكانته

يحتــل كاوزيفيتــس مكانــة هامة باعتبــاره حجر 
الزاويــة فــي الفكر اإلســتراتيجي الحديــث وربما 
باســتثناء الكاتب الصيني القديم صــن تزو لم يبلغ 
أحــد المفكرين العســكريين مثل هــذا التأثير، وقد 
ترجمت أعماله إلى معظم اللغات الحية في العالم. 

أحب الفتنة



n أعلنت وزارة الفالحة والتنمية الريفية 
أمــس الســبت فــي بيــان لهــا عــن جاهزية 

جني مســاحة يفــوق حجمهــا 14 ألف هكتار 
مخصصة إلنتاج البطاطا على مســتوى والية 

وادي ســوف، أي بما يعــادل انتاجا يزيد عن 
400 ألــف طن من هذا المنتوج.

وأوضــح البيــان أن »هــذه المســاحة تخضع 
لرقابــة ميدانيــة مــن ممثلــي وزارة الفالحــة 
والتنميــة الريفية، وتســاوي انتاجا يفوق قدره 
400 ألــف طن وليــس 10 آالف طــن مثلما 
أعلنت عنه بعض وســائل االعالم«.و سيسمح 
هذا المنتوج »بتزويد الســوق بكمية كافية جدا 

الحاجيات«. لتغطية 
وأكدت الوزارة من ناحية أخرى على »اشادة 
الســلطات بمجهــودات الفالحيــن«، موضحة 
بمراقبــة  المكلفــة  المؤهلــة  »المصالــح  أن 
المنتوجــات الغذائيــة المعروضة في الســوق 
ســتتعرض لكل شكل من أشكال المضاربة«.

آخرالكالم

أحوال الطقس 

قسنطينة : 18/ 02
الجزائر : 16/ 04
وهران : 16/ 06 

الفجر  : 05.57
الظهر   : 12.48
العصر  : 15.47
املغرب  : 18.12
العشاء : 19.34

مواقيت الصالة 
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وزارة الفالحة تشدّد على التعرض لكل شكل من اشكال المضاربة 

جاهزية جني 400 ألف طن من البطاطا بوادي 
سوف لتزويد السوق

يتكرر مشــهد سلطتين تنفيذيتين في ليبيا  
الدولــة الغنية بالنفط، بعدمــا قادها بين 
عامي 2014 و2016 رئيســا وزراء 
خصمــان، فــي الغــرب والشــرق، في 
خضم حــرب أهلية آنــذاك  أتعبت ليبيا 
والليبييــن وكادت أن تعصف بهذا البلد 
الذي يبقــى يبحث عن مخرج من أزمة 

األوجه. متعددة 
وأثــار إعالن البرلمــان الليبي الخميس 
تعييــن وزيــر الداخليــة الســابق فتحي 
باشــاغا رئيســا للحكومــة خلفــا لعبــد 
الحميــد دبيبة، مخاوف من عودة البالد 
لمربــع الفوضــى، ال ســيما وأن دبيبة 
يرفض التخلي عن الســلطة إال لحكومة 
تنبثــق مــن االنتخابات. غــداة ذلك دعا 
األميــن العام لألمــم المتحــدة أنطونيو 
الجمعة »جميــع األطراف  غوتيريــس 
إلــى الحفاظ على االســتقرار فــي ليبيا 

مطلقة«. كأولوية 
مرة أخرى وجدت ليبيا الخميس نفســها 
برئيســين للوزراء عقب تصويت مثير 
للجــدل في مجلس النواب أدى إلى خلط 
أوراق الســلطة ويبــدو أنه فتــح الباب 
مجددا إلطالة أمد االنتقال السياســي ما 
يضــع ليبيا فــي مأزق .وفيمــا يبدو أنه 
انقالب مؤسســي مــن تيار شــرق ليبيا 
علــى تيار غــرب البالد، عيــن مجلس 
النــواب فــي طبــرق وزيــر الداخليــة 
السابق الشخصية النافذة فتحي باشاغا، 
ليحل مــكان عبد الحميــد دبيبة كرئيس 

للحكومة.
وما يزيد من تعقيد الوضع السياسي في 
ليبيــا، أن دبيبة عبر في عدة مناســبات 
عن عدم اســتعداده للتنازل عن السلطة 
إال لحكومــة تنبثق من االنتخابات. وفي 
هذا المأزق المؤسسي، يرى الخصمان 
شــرعية  يمتلــكان  أنهمــا  السياســيان 

منصب رئيس الوزراء.
واضح أن الوضع في ليبيا الذي تســعى 
دول الجــوار وفــي مقدمتهــم الجزائر 
للخــروج من المأزق بمســاعدة الليبيين 
على إيجــاد حلول بأنفســهم ودن تدخل 
أطــراف أجنبيــة تعمــل علــى تعميــق 
األزمة وإطالة أمدهــا لخدمة أجنداتها، 
يســر نحو التصادم مــرة أخرى بين ما 
يعرف بتياري الغرب والشــرق ونعني 
بذلك جنــاح حفتر في بنغــازي بالدرج 

األولى وجناح طرابلس .
آخــر الكالم .. ما نتمناه هو أن ال يكون 
مشــهد السلطتين التنفيذيتين بمثابة وقود 
جديد لألزمة ، وأن يجد األشقاء في ليبيا 
مخرجــا ســريعا لتفويــت الفرصة على 
كل المتربصين بأمن ليبيا واســتقرارها 
الذي لن يمّر إال عبر انتخابات رئاســية 
في أســرع وقت بعيدا عن أي شكل من 

اشكال التدخل األجنبي . 

                         يزيد ســلطان  

المأزق مرة أخرى ؟

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

التاليين : 
031741609

 0550303249

طالعوا جريدة عني الجزائر عىل الرابط 
www.aineldjazair.dz

باقة األخبار  
أب يذبح  ابنه من الوريد 

 اىل الوريد بتبسة 
n اهتــزت مدينــة تبســة وتحديــدا » حــي الســلم » 
المعروف باسم حي »الفوبور« نهاية األسبوع الماضي 
على وقع جريمة نكراء راح ضحيتها شــاب يتيم األم في 
ال30 مــن عمــره ، إثر قيام والده بذبــح من الوريد إلى 
الوريد كمــا تذبح الكباش ،وذلك اثر نزاع بين الضحية 

االبن والجاني األب  .
ــى حــدوث العديــد مــن  وتشــير مصــادر متطابقــة إل
المناوشات من قبل بين األب وابنه  هذا األخير معروف 
بطيبته في أوســاط السكان حســب ذات المصادر ،لكن 
ــم يمر مرور الكــرام اذ في لحظات  خــالف هذه المرة ل
هستيرية اســتغل األب غفلة ابنه ليقوم بذبحه بالسالح 
األبيــض من الوريد إلى الوريد وتركه يتخبط في دمائه 
ــى غاية تدخــل مصالح امن والية تبســة التي أوقفت  إل
الجاني في حينها ، ورغم تحويل الضحية إلى المؤسسة 
ــح الغيــر بعيــدا عن مســرح  يــا صال االستشــفائية عال
الجريمــة ،اال أنــه  فارق الحياة ،حيــث علمنا أن وكيل 
الجمهورية لدى محكمة تبســة أمر بفتح تحقيق فوري 
وســماع كل األطراف والشهود ،حيث علمنا ان إجراءات 
ــكل األطراف في انتظار ما  البحث والتحري والســماع ل
سيكشــف عنه التحقيق لمعرفة األسباب الحقيقية التي 
أدت إلى إزهاق روح شــاب والجانــي والده اقرب الناس 

اليه .
                                                 هواري غريب

بيــت األبيــض في بيــان، إن    قــال ال
الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن، أكد 
لنظيره الروســي فالديميــر بوتين أن 
ــى أي غزو  واشــنطن ســترد بحزم عل

روسي ألوكرانيا.
ــى أن بايــدن أبلغ  بيــان، إل  وأشــار ال
ــة هاتفية اســتمرت  بوتيــن فــي مكامل
نحــو ســاعة، بــأن أمريــكا مســتعدة 
»ولســيناريوهات  لدبلوماســية  ل

أخرى«.
وأنهــى الرئيــس األمريكي جــو بايدن 
بوتيــن  فالديميــر  الروســي  ونظيــره 
الســبت، مكالمة عبر الهاتف تناولت 
األزمــة األوكرانية، اســتمرت أكثر من 

ساعة.
وقال مســؤول في البيت األبيض عقب 
انتهــاء المحادثــة إن »المكالمــة بين 
الرئيس بايدن والرئيس الروسي بوتين 
انتهــت بعــد أكثر ســاعة، دون اإلدالء 

تفاصيل. بأي 
مــن ناحية أخرى، أكدت روســيا عبر 

عدة قنوات دبلوماســية، أنها ال تنتوي 
أوكرانيا. غزو 

وقال مســؤول بالرئاســة الفرنســية إن 
الرئيــس الروســي فالديميــر بوتين لم 
يقــل شــيئا خــالل اتصــال هاتفي مع 
الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكرون 
يــوم الســبت يشــير إلى أنه يســتعد  ال

أوكرانيا. لغزو 
وقــال المســؤول للصحفييــن بعــد أن 

تحــدث ماكرون وبوتيــن عبر الهاتف 
لمــدة 90 دقيقــة تقريبــا »ال نرى ما 
يشــير في تصريحات الرئيــس بوتين 

إلى أنه ســيمضي قدما في الهجوم«.
وأضــاف »رغم ذلــك نحــن متيقظون 
الموقــف  تجــاه  جــدا  ومتأهبــون 
)العســكري( الروســي من أجل تجنب 

األسوأ«.
                                           ق.د

تحادثا أمس هاتفيا ألزيد من ساعة 

بايدن يحذر بوتني من رد "حازم ورسيع" حال غزو روسيا ألوكرانيا 

انتحار طفل بالشيقارة يف ميلة 
ة طفل يبلغ من  ثّ ــى ُج n  تم،نهــار أمــس العثور عل
العمر 09 سنوات بمشتة الزوابي ببلدية الشيقارة بوالية 

ستان. وسط بُ
 وحســب بيــان الحمايــة المدنيــة ،فإن الضحيــة ُوجد 
متوفي بعين المكان له آثار الشــنق حول الرقبة، وقد تم 
تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشــفى ميلة، وقد 
ُرّجح السبب إلى حالة انتحار بواسطة سلك معدني كان 
مثبتا على شــجرة. و قد تم فتح  تحقيق حول  مالبسات 

هذا الحادث المروع.
                                            محمد.ب

وفاة شخصني يف حاديث مرور 
رشق سطيف

ــت فــرق الحماية المدنية العلمة،شــرق عاصمة  n تدخل
ــى الجمعة، لحــادث مرور  ــة الخميس ال ل ي ــة ســطيف، ل والي
مميت راح ضحيته راجل ،نتيجة حادث دهس تعرض له على 
قديم ،بلدية بازر  الســكرة  الطريق الوطني رقم 171 بقرية ل
ابعــة لدائرة العلمة،من طرف ســائق شــاحنة صغيرة لجر  ت ال
ــة من نوع رونو ماســتار، الضحية  وحمل الســيارات المعطل
رجــل بالغ مــن العمــر حوالي 50 ســنة، تم نقــل جثته إلى 
مستشفى العلمة ،بعد اتمام مصالح الدرك الوطني لتحقيقاتها 

في ظروف الحادث.
وشــهد الطريق الوطني رقم 05 بمنطقــة عراعير بلدية اوالد 
صابر،شــرق عاصمة الوالية، قبل يوم ، في نفس الفترة كذلك 
ــا مماثــال راح ضحيته رجــل من نفس العمــر ،والذي  ،حادث

دهسته سيارة سياحية. 

حجز 165 ألف أورو بحوزة مسافر تركي بمطار هواري بومدني

  تمكنــت مصالح شــرطة الحدود 
بمطــار هــواري بومديــن الدولي 
بالجزائــر العاصمــة، من توقيف 
رعيــة أجنبية من جنســية تركية، 
كان بصدد تهريب مبلغ مالي من 

ــة الصعبة نحو إســطنبول،  العمل
كان  أورو،   165.000 ـــ  ب قــدر 

أمتعته. داخل  بإحكام  مخبأ 
العامــة  المديريــة  وأوضحــت 
لألمــن الوطنــي فــي بيــان لها، 

ــم تقديــم المشــتبه فيه أمام  أنه ت
المختصــة  القضائيــة  الجهــات 
ــا، أين صــدر في حقه أمر  إقليمي

باإليداع.
                                           ق ـ و

و شخص يلقي حتفه  احرتاقا ببيته 
يف عني ازال

ــة عين  ي ــة المدن ــت فــرق النجــدة لوحــدة الحماي n تدخل
آزال،جنوب عاصمة والية،بســطيف ،نهاية االسبوع ، إلخماد 
حريق في شقة بحي 50 مسكن، وسط مدينة عين آزال، تسبب 
الحريــق فــي وفــاة صاحبها بالغ مــن العمر 68ســنة متأثرا 

بالحروق الخطيرة التي نالت من جسده وبالدخان كذلك.
كما تم تســجيل احتراق أثاث الشــقة بالطابق األول  المتكونة 
من غرفة ومطبخ، الضحية من ذوي االحتياجات الخاصة )له 
ــد المدينة،  ا امام بري ــا عمومي ب ــة في ظهــره(،، يعمل كات حدب
ــه عالقة بين  يقطــن لوحــده بالشــقة، وجد فــي المطبخ ورجل
ته الهــروب من الغرفة  لوحــات مصطبة خشــبية، عند محاول
التي نشــب بها الحريق امام فراشه، بســبب استعماله لمدفأة 

ائية ذات مقاومة.. كهرب
وقد اخمدت الفرق المتدخلة الحريق ومنعته من االنتشار الى 
اقــي أجزاء العمــارة المتكونة من خمســة طوابق، ونقل جثة  ب
ــة الى المصلحة المعنية بمستشــفى يوســف يعالوي  الضحي

بعين آزال..
                                                    نورالدين بوطغان
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