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و يسارا ألم
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نحلة
الساحة  أمس،  أول  يوم  فقدت، 
الزميل  تبسة  لوالية  اإلعالمية 
شعبانة  علي  عمي  الطيب  الرجل 
دورون  كوتديان  يومية  مراسل 
أدت  صحية  وعكة  اثر  ،وذلك 
قلبية  بسكتة  مباشرة  وفاته  إلى 
االستشفائية  العمومية  بالمؤسسة 
الفقيد   ، تبسة  بمدينة  صالح  عاليا 
الخامس  العقد  في  المرحوم 
شهادة  على  تحصل  عمره   من 
وانهى    1978 سنة  البكالوريا 
تخصص  الجامعية   المرحلة 
إلى  انتقل  ثم  واتصال  إعالم 

كمعلم  والتعليم  التربية  ميدان 
عاصمة  ثم  الشريعة  بمدينة 
أخرى  مرة  الوالية  ليغادر 
بقطاع  ويلتحق  التعليم  قطاع 
مع  طويل  مسار  عبر  اإلعالم 
الوطنية   الصحف  من  العديد 
له  أتاحت  الفرصة  انه  ورغم  
المؤسسات  كبريات  في  للعمل 
باللغة  الناطقة  اإلعالمية 
العاصمة  بالجزائر  الفرنسية 
تبسة  بوالية  البقاء  فضل  انه  اال 
خاصة  األنشطة  مختلف  لتغطية 
. عمي  التنمية  بجانب  يتعلق  فيما 

األكبر  األخ  بمثابة  كان  علي 
قهوة  جمعتنا  جميعا  وكم  لنا 
بمقهى   « المرات  مئات  الصباح 
.  واثر  تبسة  بمدينة  السعادة 
المدير  يتقدم  الجلل  المصاب  هذا 
باسمه  الجزائر  عين  ليومية  العام 
عمال  كافة  عن  ونيابة  الشخصي 
الخالصة  بتعازيه  المؤسسة 
تبسة  لوالية  االعالمية  لألسرة 
المولى  من  راجيا  الفقيد  وعائلة 
برحمته  يتغمده  ان  وجل  عز 

 . الواسعة 
اليه راجون. لله وانا  انا 
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الوثائق والمقاالت التي تصل 
الجريدة ال ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

بدون تعليق

تبسة تفقد احد األقالم الصحفية الممزية

عمي علي شعبانة مراسل »كوتديان 
دورون« في ذمة اهلل

الرئيس  ابنة  حسين،  صدام  رغد  قدمت 
الطفل  وفاة  في  تعازيها  الراحل،  العراقي 
بئر  داخل  حتفه  لقي  الذي  ريان،  المغربي 

أيام.  5 فيها  قضي  عميقة 
صفحتها  على  تغريدة  في  رغد  وكتبت 
» رحم   : األحد  اليوم  بـ«تويتر«  الرسمية 
أهله  وألهم  الله  #الطفل_المغربي_ريان 
تبقى  أن  الله  ونسأل  والسلوان،  الصبر 
القضايا  جميع  في  موحدة  العرب  قلوب 
وكل  العراق  أطفال  تنسوا  وال  اإلنسانية، 
في  صعبة  بظروف  يمرون  الذين  األطفال 

لم«. لعا ا
100 ساعة داخل حفرة  الطفل نحو  وقضى 
نزيف  من  خاللها  عانى  البئر،  في  ضيقة 
أثناء  بالصخور  ارتطامه  بسبب  رأسه  في 
الطبية  المعاينات  أظهرت  كما  سقوطه، 
دخل  الذي  الطبي  الفريق  أجراها  التي 
أنه  ريان،  الطفل  الستخراج  النفق  إلى 
والعمود  الرقبة  في  كسور  من  يعاني  كان 

لفقري. ا
والعالم  المغرب  في  الماليين  وترقب 
الذي  الطفل  لمحنة  سعيدة  نهاية  العربي 
لكن  واسعا،  دوليا  تعاطفا  قصته  جلبت 
األخيرة  أنفاسه  يلفظ  أن  األقدار  شاءت 
فرق  وصول  من  قليل  وقت  قبل  وحيدا 

إليه. اإلنقاذ 

مدغشقر.. مصرع
6 أشخاص على األقل ونزوح 

عشرات اآلالف جراء
إعصار »باتسيراي«

رغد صدام حسني 
تغرد حول الطفل ريان 

وأطفال العراق
 تمكنت الضبطية القضائية ألمن دائرة الخروب ، من توقيف 
شخص يبلغ من العمر 25 سنة ، لتورطه في قضية السرقة 

بالتسلق من داخل مرفق عمومي.
خلية  عن  صادر  بيان  به  أفاد  ما  حسب  القضية   وقائع 
رسمية  شكوى  إلى  تعود  قسنطينة   والية  ألمن  االتصال 
من  السرقة  لفعل  عمومي  مرفق  تعرض  بخصوص  مقدمة 
، على معدات  الفاعل)ون(  استولى  قبل مجهول)ين(، حيث 
موسيقية  ، بناء على ذلك تم فتح تحقيق للوصول إلى هوية 

الفاعلين. التحقيقات التي قادتها قوات الشرطة مكنت من الحصول على معلومات تفيد بقيام أحد األشخاص 
بعرض العتاد محل السرقة للبيع ، ليتم تكثيف األبحاث التي كللت بتحديد هوية مقترف فعل السرقة ، الذي تم 

توقيفه وتحويله إلى مقر المصلحة الستكمال اإلجراءات القانونية ، مع استرجاع المسروقات.
بعد االنتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية  في حق المعني قدم بموجبه أمام النيابة 
المحلية.                 دالل.ب

توقيف سارق عتاد موسيقي من مرفق
 عمومي بالخروب 

ألف   48 حوالي  ونزح  حتفهم  األقل  على  أشخاص  ستة  لقي 
مدغشقر  الذي ضرب  »باتسيراي«  اإلعصار  جراء  آخرون 

ليال، وفق ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث اليوم األحد.
أضرارا  أحدث  لكنه  الليل  خالل  اإلعصار  قوة  وتراجعت 

واسعة في الجزيرة الفقيرة الواقعة في المحيط الهندي.
منطقة  على  عاتية  رياح  وهبت  غزيرة  أمطار  وهطلت 
أجبر  ما  البر،  إلى  اإلعصار  يصل  أن  قبل  مانانجاري، 
الضعيفة،  الحديدية  منازلهم  أسقف  إنزال  على  السكان 
في  الجوية  األرصاد  وأفادت  برس«.  وفق وكالة »فرانس 
مناطق  مختلف  في  فيضانات  ستحدث  األمطار  بأن  مدغشقر 
البالد. ووصل »باتسيراي« إلى البر في مانانجاري ليل السبت 
سرعتها  بلغت  رياح  صاحبته  شديد«  استوائي  كـ«إعصار 
فابيان، من  أريتيانا  فالي  أفاد  ما  الساعة، وفق  في  كلم   165

هيئة إدارة الكوارث لـ«فرانس برس«.
وأوضح زميله المسؤول عن إدارة المخاطر في الهيئة، باولو 
إميليو راهوليناريفو، في رسالة لـ«فرانس برس« أعداد القتلى 

وأماكن سقوطهم، لكن دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
»أضرار  من  حذر  الذي  لألرصاد،  الوطني  المكتب  أن  إال 

كبيرة وواسعة« أفاد األحد بأن »قوة باتيسراي تراجعت«.
وذكر مركز أرصاد مدغشقر أن معدل سرعة رياح اإلعصار 
بينما  الساعة،  في  كلم   80 إلى  النصف  بحوالي  انخفض 
أقصى  كحد  الساعة  في  كلم   110 إلى  الرياح  حدة  تراجعت 
مقارنة بـ235 كلم في الساعة سّجلت لدى وصول اإلعصار 
إلى اليابسة. وقبل ساعات من وصول اإلعصار، اختبأ سكان 
اإلعصار  تداعيات  تجاوز  يحاول  زال  ما  الذي  الفقير،  البلد 
المداري »آنا« الذي ضرب البالد أواخر الشهر الماضي، في 

المباني اإلسمنتية.

أمن جيجل يوقف 05 أشخاص 
تشاجروا بأسلحة بيضاء 

للشرطة  الوالئية  بالمصلحة  الجنائية  الفرقة  عناصر  تمكنت 
من  أشخاص  خمسة  توقيف  من  جيجل  والية  بأمن  القضائية 
بينهم قاصر، تتراوح أعمارهم بين 17 و 48 سنة، لتورطهم 
في قضية المشاجرة باستعمال أسلحة بيضاء ) سكاكين، عصي، 
قضبان حديدية(، أصيبوا على إثرها بجروح متفاوتة الخطورة 
،و تحصلوا على  العالج  لتلقي  المستشفى  إلى  نقلهم  استدعت 
45 يوما، و ذلك  12 و  بين  لمدة تراوحت  العمل  عجز عن 
مدينة  أحياء  أحد  الماضي على مستوى  األسبوع  نهاية  خالل 
جيجل، عناصر الفرقة و بعد اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية في 
حق المشتبه فيهم، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة 
،إذ صدر في حق  أربعة )04( منهم أوامر إيداع رهن الحبس 
بالمؤسسة العقابية بجيجل، فيما تم وضع القاصر تحت الرقابة 
القضائية، في حين تبقى األبحاث متواصلة لتوقيف مشتبه فيه 

يبلغ من العمر 32 سنة يتواجد في حالة فرار.   
نصرالدين - د



ــد  ــد المجي ــة  عب ــس الجمهوري ــع رئي راف
تبــون  األحــد،  مــن اجــل مقاربــة ترتكــز 
علــى مكافحــة الجماعــات المتطرفــة و 
الوقايــة و علــى الجهــود الراميــة إلــى 
القضــاء  اجــل  مــن  التطــرف  مكافحــة 
العنيــف  التطــرف  و  اإلرهــاب  علــى 

اإلفريقيــة. بالقــارة 
اإلفريقــي  االتحــاد  منســق  وبصفتــه 
حــول الوقايــة مــن اإلرهــاب و التطــرف 

ــون  ــيد تب ــد الس ــا أك ــف و مكافحتهم العني
وزيــر  عرضــه  الــذي  تقريــره  فــي 
الشــؤون الخارجيــة و الجاليــة الوطنيــة 
فــي الخــارج الســيد رمطــان لعمامــرة 
ــدة  ــي المنعق ــاد اإلفريق ــة االتح ــال قم خ
فــي أديــس ابابــا , أن  المعركــة ضــد 
ــن  ــف ال يمك ــرف العني ــاب و التط اإلره
متكاملــة  مقاربــة  غيــاب  فــي  كســبها 
مكافحــة  وهمــا  شــقين  علــى  ترتكــز 

الوقايــة  كــذا  و  المتطرفــة  الجماعــات 
و جهــود القضــاء عــل التطــرف علــى 

وجــه اخــص.
 و قــد ذكــر بهــذه المناســبة بــأن  الجزائــر 
طالمــا رافعــت مــن اجــل مقاربــة شــاملة 
االســتراتيجيات  ضمــن  متكاملــة  و 
الواجــب اعتمادهــا بهــدف وضــع حــد 
مكافحتهمــا  و  الجريمــة  و  لارهــاب 
الدولــي    و  الوطنــي  المســتوى  علــى 

وأضــاف الرئيــس تبــون لقــد اقترحــت 
مقاربــة   2021 ســنة  خــال  بــادي 
و  تأطيــر  شــأنها  مــن  جديــدة  افريقيــة 
ــرة  ــذه الظاه ــة ه ــة و مكافح ــث الوقاي بع
ــى  ــت ال ــالة وجه ــن خــال رس ــذا م و ه
و  االفريقــي  لاتحــاد  الحالــي  الرئيــس 
رئيــس جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة, 
ــار  ــيلومب. و أش ــس تشيســكيدي تش فيليك
الجديــدة  االفريقيــة  المقاربــة  هــذه  أن 
الــى  ترمــي  الجزائــر  اقترحتهــا  التــي 
ــتركة  ــود المش ــد للجه ــس جدي ــاء نف اعط
للوقايــة و محاربــة االرهــاب و التطــرف 
الحســبان  فــي  االخــذ  مــع  العنيــف 
تعرفهــا  التــي  الااســتقرار  حالــة 
كــذا  و  الصحــراء  و  الســاحل  منطقــة 
التهديــدات  و  االرهابــي  التهديــد  تفاقــم 
مــن  العديــد  علــى  المشــابهة  االخــرى 

القــارة. فــي  المناطــق 
الجديــدة,  المقاربــة  هــذه  تتضمــن  و   
مــن  سلســلة  الرئيــس,  يضيــف 
االقتراحــات التــي تهــدف الــى تعزيــز 
الجهــود المشــتركة للــدول االفريقيــة و 
مجــال  فــي  االفريقــي  االتحــاد  هيئــات 
مكافحــة االرهــاب. كمــا تهــدف كذلــك 
الــى اعــادة تفعيــل المؤسســات و تعزيــز 
االفريقــي  لاتحــاد  التابعــة  الهيئــات 
و  الخطيــرة  الظاهــرة  هــذه  لمكافحــة 
ادراج  خــال  مــن  للحــدود  العابــرة 
المفاهيــم الجديــدة و الوســائل و المــوارد 
تحســين  بهــدف  العمليــة  و  المعياريــة 
ــون. ــس تب ــم الرئي ــي, يخت ــل االفريق العم
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يف تقرير عرضه لعمامرة يف قمة اإلتحاد االفريقي الرئيس تبون يؤكد

ال يمكن القضاء على اإلرهاب
 إال بمكافحة الجماعات المتطرفة

دعــت الجزائــر األحــد خــال أشــغال القمــة 
الـــ 35 لاتحــاد اإلفريقــي بأديــس أبابــا 
ــي  ــي الثان ــتكمال المخطــط اإلفريق ــى اس إل
الصنــدوق  تفعيــل  لمكافحــة اإلرهــاب و 
اإلرهــاب  بمكافحــة  الخــاص  اإلفريقــي 
و  لألشــخاص  إفريقيــة  قائمــة  ووضــع 
الجماعــات المتورطــة فــي أعمــال إرهابيــة 
ــف  ــرة التوقي ــروع مذك ــيد مش ــذا تجس و ك

اإلفريقيــة.
وجــاء هــذا  التصــور الجديــد للجزائــر 
افريقيــا  فــي  اإلرهــاب  مكافحــة  بشــأن 
المتضمــن فــي تقريــر رئيــس الجمهوريــة, 
عبــد المجيــد تبــون و المقــدم بهــذه المناســبة 
الخارجيــة و  الشــؤون  قبــل وزيــر  مــن 
رمطــان  بالخــارج,  الوطنيــة  الجاليــة 
اســتكمال  خــال  مــن  يتجســد  لعمامــرة 
لمكافحــة  الثانــي  اإلفريقــي  المخطــط 
الــذي مــن شــأنه أن يعــوض  اإلرهــاب 
ذلــك المصــادق عليــه مــن قبــل االتحــاد 
للمذكــرة  طبقــا   ,2003 فــي  اإلفريقــي 
المشــترك لاتحــاد  العمــل  أســس  حــول 
ــة اإلرهــاب و التطــرف  ــي ضــد آف اإلفريق
العنيــف التــي قدمتهــا الجزائــر بصفتهــا 
ــا و  ــي إفريقي ــاب ف ــة اإلره ــق مكافح منس
ــاء  ــدوة رؤس ــل ن ــن قب ــا م المصــادق عليه
الــدول و الحكومــات ويتعلــق األمــر أيضــا 
بإضفــاء الطابــع العملياتــي علــى الصنــدوق 
اإلفريقــي الخــاص بمكافحــة اإلرهــاب و 
تفعيــل اللجنــة الفرعيــة لمكافحــة اإلرهــاب 
التابعــة لمجلــس الســلم و األمــن. ومــن 
فــي مجــال  الجزائــر  اقتراحــات  ضمــن 
العنيــف  والتطــرف  اإلرهــاب  مكافحــة 
ــة  ــع قائم ــراح وض ــاك اقت ــا هن ــي إفريقي ف
إفريقيــة لألشــخاص والجماعــات والكيانات 
المتورطــة فــي أعمــال إرهابيــة, بمــا فيهــم 

األجانــب اإلرهابييــن  المقاتليــن 
 كمــا يتضمــن التصــور الجزائــري دعــوة 
التوقيــف  إلــى تجســيد مشــروع مذكــرة 
ــس  ــي ركــز مجل ــة وهــي األداة الت اإلفريقي
خــال  أهميتهــا  علــى  األمــن  و  الســلم 
جلســته المنعقــدة فــي نوفمبــر 2018 حــول 
ظاهــرة اإلرهــاب فــي إفريقيــا ومــن خــال 
هــذا التصــور الجديــد, يجــدد الرئيــس تبــون 
بمرافقــة  الجزائــر  التــزام  علــى  التأكيــد 
عمــل االتحــاد اإلفريقــي فــي مجــال الوقايــة 
ــف  ــرف العني ــاب و التط ــة اإلره و مكافح
مــن أجــل حفــظ الســلم و االســتقرار و ترقية 
التنميــة المســتدامة فــي قارتنــا وأوضــح فــي 
التــي  الجهــود  أنــه رغــم  الصــدد,  هــذا 
يبذلهــا المجتمــع الدولــي فــي مجــال مكافحة 
التطــرف العنيــف و اإلرهــاب ال تــزال هــذه 
اآلفــة منتشــرة فــي العديــد مــن دول العالــم, 
ــد  ــذ التهدي ــث اتخ ــا حي ــي قارتن ــيما ف ال س
اإلرهابــي أبعــادا مقلقــة خاصــة فــي منطقــة 
ــى أن   الســاحل الصحــراوي. كمــا أشــار ال
التهديــد يتفاقــم جــراء المخاطــر الناجمــة 
ــب  ــن االجان ــودة االرهابيي ــل و ع ــن تنق ع
االرهابيــة  الجماعــات  تفــكك  بســبب 
خاصــة فــي منطقــة الشــرق األوســط و 
ــن  ــة بي ــط المتين ــر ان  الرواب ــد الجزائ تؤك
العابــرة  المنظمــة  الجريمــة  االرهــاب و 
الجماعــات  تزويــد  شــأنها  مــن  للحــدود 
االرهابيــة بمــوارد ماليــة معتبــرة ســيما 
ــدرات و  ــات و المخ ــع الفدي ــال دف ــن خ م
ــة. ــب و القرصن االتجــار بالبشــر و التهري
 فــي هــذا الخصــوص أوضحــت أن جهــود 
العنيــف  التطــرف  و  االرهــاب  مكافحــة 
الجماعــات  تموقــع  اعــادة  أمــام  تتعثــر 
مــن  االســتفادة  خــال  مــن  االرهابيــة 
وســائل التجنيــد الواســعة التــي يوفرهــا 

االفتراضــي  الفضــاء 
بعــد خســارتها للمعركــة 
بذلــك  و  الميــدان  فــي 
الفضــاء  أصبــح 
مســرحا  االلكترونــي  
العقائــدي  للشــحن 
قبــل  مــن  التجنيــد  و 
االرهابيــة   الجماعــات 
يضيــف الرئيــس تبــون 
االســتخدام  أن  مؤكــدا 
لتكنولوجيــات  المتزايــد 
االعــام و االتصــال و 
ولــوج وســائل التواصــل 
االجتماعــي يمنــح فرصا 
ــرف  ــة للتط ــر متوقع غي
مــن أجــل رفــع قدرتــه 
الضــرر الحــاق  علــى 

ــون  ــس تب  و حــذر الرئي
فــي تقريــره مــن أن  التطــرف يتوســع 
الطبقــات  لــدى  كبيــر خصوصــا  بشــكل 
الناحيــة  مــن  هشاشــة  األكثــر  الشــعبية 
تطــرق  الشــأن,  نفــس  فــي  االقتصاديــة 
الــى   تقريــره  فــي  الجمهوريــة  رئيــس 
النتائــج الوخيمــة  لجائحــة كوفيــد19- و 
االنهيــار االقتصــادي الــذي شــهدته البلــدان 
ملزمــة  نفســها   تجــد  التــي  االفريقيــة 
ــر  ــص أكث ــي تتقل ــوارد الت ــص الم بتخصي
ــتراتيجيات  ــر االس ــل تطوي ــن أج ــر م فأكث
التهديــد  الــرد علــى  و اكتســاب وســائل 
االرهابــي  كمــا ذكــر قائــا  فــي اطــار 
ــة  ــة مكافح ــق مكافح ــا كمنس ــام بمهمته القي
االرهــاب و التطــرف العنيــف فــي افريقيــا 
التــي كلفتهــا بهــا نــدوة رؤســاء دول و 
ــي 2017,  ــي ف ــات االتحــاد االفريق حكوم
نظمــت الجزائــر بالتعــاون مــع االتحــاد 

االفريقــي فــي أفريــل 2018 بالجزائــر 
المســتوى  رفيــع  اجتماعــا  العاصمــة 
ــل  ــة تموي ــول مكافح ــي ح ــاد االفريق لاتح
الوثيقــة ان مجلــس  اإلرهــاب.  وأكــدت 
الســلم واألمــن تبنــى نتائــج هــذا االجتمــاع 
فــي نوفمبــر 2018 و طلب مــن المفوضية 
والــدول األعضــاء التنفيــذ الســريع لقرارات 
وتوصيــات االجتمــاع رفيــع المســتوى« 
ــر قدمتهــا أيضــا خــال  ــة أن الجزائ مضيف
المؤتمــر الدولــي لمكافحــة تمويــل تنظيمــي 
ــس  ــي باري ــذي نظــم ف ــدة ال داعــش والقاع
تحــت عنــوان »ال لتمويــل اإلرهــاب«.

و قــال الرئيــس تبــون إن االتحــاد األفريقــي 
الــذي يــدرك تمامــا مــدى تأثيــر هــذه اآلفــة 
علــى الســام واالســتقرار فــي المنطقــة 
أفريقيــا  فــي  المســتدامة  التنميــة  وعلــى 
ــر مجموعــة واســعة مــن  ــى تطوي ســعى إل
اآلليــات القانونيــة والتنظيميــة للحــد مــن 

انتشــار هــذه الظاهــرة فــي القــارة. وبالتالــي 
تمــت المصادقــة علــى اتفاقيــة للوقايــة مــن 
 1999 ســنة  فــي  ومكافحتــه  اإلرهــاب 
تلتهــا خطــة عمــل لمكافحــة اإلرهــاب فــي 
ســنة 2004  و حــرص الرئيــس تبــون 
علــى التأكيــد فــي هــذا التقريــر أنــه ال يمكن 
ــح المعركــة ضــد اإلرهــاب والتطــرف  رب
ــة  ــة شــاملة قائم ــاب مقارب ــي غي ــف ف العني
علــى التموقــع علــى جبهــة مزدوجــة أي 
ولكــن  المتطرفــة  الجماعــات  محاربــة 
أيضــا و قبــل كل شــيء الوقايــة و مكافحــة 
ــى أن  ــبة إل ــذه المناس ــار به التطــرف  وأش
ــة  ــاع مقارب الجزائــر طالمــا دعــت إلــى اتب
شــاملة ومدمجــة فــي االســتراتيجيات التــي 
ســيتم تنفيذهــا لمكافحــة اإلرهــاب والجريمة 
ــي  ــتويين الوطن ــى المس ــل عل ــكل أفض بش

ــي. والدول
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الجزائر تدعو إلى تفعيل الصندوق اإلفريقي لمكافحة اإلرهاب

اســتقبل وزيــر الشــؤون الخارجيــة والجاليــة 
الوطنيــة بالخــارج الســيد رمطــان لعمامــرة، 
ــيد  ــل الس ــن قب ــا م ــس أباب ــد، بأدي ــوم األح ي
ماكــي ســال، رئيــس الســنغال، ورئيــس قمــة 
رؤســاء الــدول والحكومــات اإلفريقيــة خــال 
هــذا العــام، حيــث ســلمه رســالة خطيــة مــن 
المجيــد  عبــد  الســيد  الجمهوريــة  رئيــس 

ــة. ــان للخارجي ــه بي ــاد ب ــون، حســبما أف تب
ــلم  ــبة, س ــذه المناس ــان: »به ــي البي ــاء ف و ج
ــالة  ــنغالي رس ــس الس ــرة للرئي ــيد لعمام الس
خطيــة مــن رئيــس الجمهوريــة, الســيد عبــد 
المجيــد تبــون, وأبلغــه تهانيــه الحــارة عقــب 
توليــه رئاســة االتحــاد اإلفريقــي, معربــا لــه 
ــة  ــه خدم ــي أداء مهام ــر ف عــن دعــم الجزائ

ــارة«. ــات الق ــا وأولوي لقضاي
ــدوره, أعــرب الرئيــس ماكــي ســال, عــن  ب
»بالــغ شــكره, وتقديــره لدعــم أخيــه الرئيــس 
عبــد المجيــد تبــون, وعــن تطلعــه للقــاء 
ــات  ــد العاق ــه لتوطي ــل مع ــا والعم ــه قريب ب
الثنائيــة, والدفــع بالجهــود المشــتركة لتجســيد 
األجنــدة القاريــة فــي مجــاالت الســلم واألمــن 

ــف  ــتدامة«, يضي ــة المس والتنمي
شــكل  اللقــاء  أن  البيــان,  ذات  أوضــح  و 
»فرصــة الســتعراض مســتجدات األوضــاع 
ــة,  ــاحة القاري ــى الس ــية عل ــة والسياس األمني
ــز  ــة لتعزي ــرورة الملح ــى الض ــد عل والتأكي
فــي  القاريــة  للمنظمــة  القيــادي  الــدور 
مقدمتهــا  وفــي  اإلفريقيــة,  المشــاكل  حــل 
حالــة  تهــدد  التــي  والنزاعــات  األزمــات 
األمــن واالســتقرار فــي إفريقيــا. كمــا تنــاول 
علــى  المدرجــة  البنــود  أبــرز  الطرفــان 
ــورة  ــاق بل ــة وآف جــدول أعمــال القمــة الحالي
التوافقــات الضروريــة بيــن الــدول األعضــاء 
ومصداقيــة  المنظمــة  وحــدة  يحفــظ  بمــا 

عملهــا«.
إلــى«  الطرفــان  تطــرق  الختــام,  فــي  و 
ــث  ــا, حي ــبل توطيده ــة وس ــات الثنائي العاق
تــم االتفــاق علــى تنشــيط مختلــف آليــات 
التعــاون والتشــاور الثنائــي ,وكــذا الرفــع 
مــن وتيــرة تبــادل الزيــارات الثنائيــة«, وفقــا 

لبيــان الخارجيــة.
ق ـ و

لعمامرة يسلم رسالة من 
الرئيس تبون إىل نظريه 

السنغايل ماكي سال



عين على الحدث 4

حركة  رئيس  أشاد   n
بن  القادر  عبد  الوطني  البناء 
التاريخي  ب«الموقف  قرينة 
قرار  بتعليق  االفريقية  للقارة 
الكيان  ـ  ل مراقب  صفة  منح 
الدور  ثمن  و  الصهيوني، 
الجزائرية  للدبلوماسية  الكبير 

في هذا الشأن 
له  بيان  في  قرينة  بن  وقال   
الرسمية  الصفحة  على  نشره 
نثمن  فايسبوك«  على  لحزبه 
لدبلوماسية  يا الدور الكبير ل عال
جنوب  يفتها  ولحل الجزائرية 
الجزائر  وألصدقاء  افريقيا 
المبذولة  الجهود  في  وفلسطين 
لمحاولة  النوعية  والمقاومة 
الصهيوني  الكيان  إدخال 

االتحاد  في  مراقب  بصفة 
أحرار  من  إدراكا  االفريقي 
الخطوة  هذه  لخطورة  إفريقيا 
دولها  وتضامن  استقرار  على 

وشعوبها. 
تطلعات  إن  قرينة  بن  وأكد 
أن  على  للعمل  »تتجه   اليوم 
لقارة اإلفريقية مقعدا في  يكون ل
مجلس األمن مثل باقي القارات 
اإللهاء  عمليات  تتوقف  وأن 
االستراتيجي ضدها  ومحاوالت 
لسيادة  المتكررة  االختراق 
ومواقفها  قرارها  واستقالل 
مساندة  في  وإستمرارها 
للحصول  المحتلة  الشعوب 
الشرعية  وحقها  حريتها  على 
في تقرير مصيرها وإنهاء آخر 
احتاللين في العالم في فلسطين 

وفي الصحراء الغربية. 

وقال بن قرينة معلقا على مأساة 
 »: »ريان«  المغربي  الطفل 
تألمنا لمصير الطفل المغربي 
مع  نتعاطف  –و   ) ريان   (
الدور  نثمن  والديه و عائلته و 
مختلف  لعبته  الذي  الكبير 
والتواصل  االعالم  وسائل 
و  معاناته،  لتغطية  العربية 
كم كنا نتمنى أن نفس الوسائل 
نا معاناة أهل  والوسائط غطت ل
شعبنا  وعموم  وأطفالها  غزة 
كذا  و  فلسطين  في  العربي 
نا في سوريا، و في  معاناة أطفال

تا الجهتين.  اليمن بكل
أن  الحركة  رئيس  وإستغرب 
لمنع  المصيرية  المعركة 
الكيان الغاصب في التغلغل في 
القارة اإلفريقية بما يهدد أمنها 
و اقتصادها و يغذي الصراعات 

تقودها  والتي  مكوناتها  بين 
مؤسساتها  و  الجزائرية  الدولة 
متحالفة مع أصدقائها، تمر في 
االعالمية  المؤسسات  من  عدد 
كأنه ال حدث وكان يتوقع منها 
المواطن العربي و أحرار العالم 
الضوء  إلقاء  و  تغطية مستمرة 
على تفاصيله الدقيقة بنفس ما 
غطت به معاناة الطفل ريان و 
األحداث  و  المعاناة  من  غيرها 
األخرى ، إن ذلك األمرـ  يضيف 
عديد  لدينا  يترك   – قرينة  بن 
خاصة  االستفهام  عالمات  من 
المغربي  المخزن  نظام  أن 
المعاكسة  المعركة  يقود  كان 
الجزائرية  الديبلوماسية  لدور 
الغاصب  الكيان  ابقاء  من أجل 
منظمة  في  مراقب  كعضو 

الوحدة االفريقية . 

أشاد بـ"الموقف التاريخي" للقارة االفريقية

نب قرينة يثمن الدور الكبري للدبلوماسية الجزائرية يف طرد الكيان 
الصهيوين من االتحاد االفريقي 

اإلثنين 07 فيفري  2022 م
الموافق لـ 06 رجب 1443 هـ

n أكــد محللون واســتاذة في 
العلــوم السياســية و العالقــات 
الدوليــة، أن قرار قمــة االتحاد 
اإلفريقــي التــي انعقــدت يومي 
الســبت و األحــد بأديــس أبابا، 
بتعليــق قــرار رئيــس مفوضية 
موســى  اإلفريقــي  االتحــاد 
فقــي، منــح الكيــان الصهيوني 
بفضــل  جــاء  مراقــب،  صفــة 
جهــود الدبلوماســية الجزائرية 
وحلفائها، ويرون أن هذا القرار 
جاء بعــد أن نجحت الجزائر في 
تحقيــق اإلجماع داخــل االتحاد 
من أجل طرد الكيان الصهيوني. 
وفــي هــذا الســياق قــال أســتاذ 
بجامعــة  الدوليــة  العالقــات 
الجزائــر، توفيــق بوقاعــدة  في 
تصريــح ل«عيــن الجزائــر«، 

إن قــرار قمة االتحــاد اإلفريقي 
القاضــي بعليق قرار منح الكيان 
الصهيونــي صفــة مراقب، كان 
بفضل  جهود دبلوماسية الجزائر 
التــي قــادت المحــور الرافــض 
لتواجد هذا الكيان مع حلفائها من 
القارة، و اعتبر أن الجزائر بذلك 
نجحــت فــي جهودهــا، وتكللت 
جهودها بقبول طلبها و االستجابة 
لــه من قبل الدول المشــاركة في 
القمة، وهي جهود بذلتها الجزائر 
–يضيــف بوقاعــدة- منذ أشــهر 
اســتخدمت فيها كل الوســائل و 
الطــرق لتحقيــق النتيجــة التــي 
وصلــت اليهــا اليــوم و تمكنت 
مــع حلفائها في القــارة من اقناع  
بالتصويــت  اإلفريقيــة  الــدول 
باإلجماع بتجميد عضوية الكيان 
مراقــب  كعضــو  الصهيونــي 

باالتحاد اإلفريقي. 

أن  السياســي  المحلــل  وأكــد   
الجزائر ركزت في جهودها من 
أجل تحقيق هذا الهدف باالعتماد 
علــى المبــادئ التي يقــوم عليها 
االتحــاد االفريقي وفــي مقدمتها 
دعم الشعوب في تقرير مصيرها 
ودعــم القضية الفلســطينية التي 
طالمــا رافع عليها القادة األفارقة 
في مختلف المحافل و المناسبات. 
الجهــود  أن  بوقاعــدة  قــال  و   
الجزائريــة دعمتهــا جهود دول 
حليفــة مثــل جنــوب افريقيــا و 
مصر، وســيتم فتح  لجنة للنظر 
في أســباب الموافقة السابقة على 
وجــود الكيان كعضو مراقب في 
االتحاد و الــذي كانت وراءه او 
دعمــه دول لها عالقــات وطيدة 
مع هذا الكيــان كالكونغو و عدد 
من الدول األخرى يرى بوقاعدة 
أن هــذا القرار فــي األخير جاء 

أيضا إلرضــاء  الدول الرافضة 
لتواجد هذا الكيان. 

 من جانبه،  قال أستاذ العالقات 
الدولية  بجامعة ســكيكدة بشــير 
شــايب، ان قــرار قمــة االتحاد 
اإلفريقــي التــي انعقــدت أمس 
بأديــس أبابا، تعليق قرار رئيس 
اإلفريقــي  االتحــاد  مفوضيــة 
الكيــان  منــح  فقــي،  موســى 
الصهيونــي صفــة مراقب جاء 
بعــد جهــد دبلوماســي قامت به 
الجزائــر وحلفاؤهــا مــن القارة 
الكيــان  لتواجــد  الرافضيــن 
الصهيونــي،  وقال في تصريح 
ل«عين الجزائر«إن هذا القرار 
هــام ويعكس مــدى الجهد الذي 
بذلتــه الجزائر ودبلوماســيتها و 
كــذا حلفائها من القارة، وأشــار 
هنا الى ان هناك عدد معتبر من 
الدول االفريقية الحليفة للجزائر 
فــي قرارها الرافــض النضمام 
الكيان الصهيوني كعضو مراقب 
وهــي بلدان ذات قوة في القارة، 
و اعتبــر أن التحــدي مســتقبال 
ســيكون كبيرا  ستقوده الجزائر 
حلفاؤهــا  و  دبلوماســيتها  و 
فــي القــارة لصــد تقــدم الكيان 
أن  و  خصوصــا  الصهيونــي، 
هذا األخير وبالنظر للســيرورة 
التاريخيــة، قــد عمل مــن أجل 
التوغل في القــارة االفريقية، و 
قد تحصل على التطبيع مع عدد 
من دولها و كانت اخرها المملكة 
المغربية و قبلها السودان و قبلها 
مصر و غيرها، كما أن النشاط 
الدبلوماســي للكيان الصهيوني-
يقول شايب - في افريقيا يتعاظم، 
وهذا ما يجعل الــدول االفريقية 
الرافضــة لتواجــده بالقــارة أن 
تعمل اكثر و تنســق فيمــا بينها 
لقطــع الطريــق أمامــه وحشــد 
المزيد من الــدول االفريقية إلى 

صفها ضد تواجد هذا الكيان. 

محللون يؤكدون لـ "عني الجزائر":

جهود الدبلوماسية الجزائرية تنجح يف طرد الكيان الصهيوين
السفري الجزائري بباريس يندد بالتخريب 

الدينء لتمثال األمري عبد القادر

بفرنسا,  الجزائري  السفير  ندد   n
التخريب  بفعل  األحد,  داود,  محمد عنتر 
مدينة  في  أقيم  تمثاال  الذي طال  الدنيء 
عبد  األمير  شرف  على  بفرنسا  أمبواز 

القادر ساعات قبل تدشينه رسميا
في  الجزائرية  السفارة  بيان  في  جاء  و 
بفعل  الجزائري  السفير  ندد  باريس 
استكمال  على  مؤكدا  الدنيء  التخريب 
التي  الفرنسية  الجزائرية  الديناميكية 
ترافقها االرادة السياسية من كال الجانبين 
قد  عنتر  داود  كان   و  قدما  المضي  و 
السبت, بدعوة من عمدة  شارك يوم أمس 
بوتارد  تيري  الفرنسية,  أمبواز  مدينة 
قادر  ال عبد  ممر  تمثال  تدشين  حفل  في 
األمير  الجزائري  البطل  لذكرى  يدا  تخل
الذي  المصدر  ذات  حسب  قادر,  ال عبد 
أضاف ان هذا الحدث جاء في وقت يحتفل 
ال60  بالذكرى  الجزائري  الشعب  فيه 

لالستقالل.
يانها  ب في  الجزائرية  السفارة  تابعت  و   
المتعلق  النصب  هذا  تخريب  تم  لألسف 
ميشال  النحات  شيده  الذي  و  الذاكرة  ب
يلة الرابع الى الخامس فيفري  اوديار في ل
يه الستار مما اثار موجة  قبل ان يرفع عل

تنديد المشاركين و غيرهم
تنديدات   من جهة اخرى, سجلت الجزائر ال
الصادرة باإلجماع عن السلطات الفرنسية 
مدى  يعكس  الذي  أمبواز  مدينة  سكان  و 
الذي  قادر  ال عبد  األمير  شخصية  احترام 
التسامح,  و  م  السل قيم  لنشر  حياته  وهب 
السفارة  ترى  و  بيان   ال ذات  حسب 
تنديدات  ال هذه  أن  باريس  في  الجزائرية 
الديناميكية  اطار  في  شك  بال  تندرج 
قتها  أطل التي  الوضع  لتهدئة  المتصاعدة 

بلدين. يا في كال ال السلطات العل
                            ربيع ـ م

الجزائر: سناء-م

الجزائر: سناء-م

بعد تفوقه يف الترشيعيات والمحليات

األفالن يفوز بالمرتبة األوىل يف انتخابات التجديد 
النصفي لمجلس األمة واألحرار يف المرتبة الثانية

الوطنية  السلطة  رئيس  كشف   n
شرفي  محمد  لالنتخابات  المستقلة 
التحرير  فوز  حزب جبهة  األحد عن 
في  المقاعد  من  عدد  بأكبر  الوطني 
ألعضاء  النصفي  التجديد  انتخابات 
مجلس األمة متبوعا باألحرار, حسب 
أعلن  التي  المؤقتة  األولية  النتائج 

عنها في ندوة صحفية
عنها  أعلن  التي  ية  األول نتائج  ال وتفيد 
المستقلة  الوطنية  السلطة  رئيس 
انتخابات  تنظيم  غداة  لالنتخابات  
التجديد النصفي ألعضاء مجلس األمة, 
الوطني  التحرير  جبهة  حزب  بأن 
المقاعد  من  األكبر  العدد  على  حاز 
متبوعا  مقعدا   26 على  بحصوله 
باألحرار الذين حصلوا على 13 مقعدا 
الديمقراطي  الوطني  التجمع  حل  فيما 
ثالث ب 11 مقعدا, في حين تقاسمت  ال
المشاركة  السياسية  األحزاب  باقي 
المتبقي  العدد  االنتخابات  هذه  في 
بناء  ال لحركة  النسبة  ب ف المقاعد  من 
مقاعد,  بخمسة  فازت  فقد  الوطني, 
من  عليه  المتحصل  العدد  نفس  وهو 
تأتي بعدها كل  قبل جبهة المستقبل, ل

صوت  و  االشتراكية  القوى  جبهة  من 
الشعب والفجر الجديد مقعدان.

شرفي  محمد  كشف  أخرى  جهة  من 
في  للمشاركة  المؤقتة  النسبة   أن  
ألعضاء  النصفي  التجديد  انتخابات 
المائة  ب 22ر96  بلغت   األمة  مجلس 
أن   وكشف  الوطن  من  والية   58 عبر 
عدد المصوتين بلغ 62124 ناخب, ما 
يمثل نسبة مشاركة قدرت ب 22ر96 
نتائج مؤقتة إلى  المائة. وستبقى هذه ال ب
عن  الدستورية  المحكمة  إعالن  غاية 

نهائية تلك ال
 وقدم  شرفي معطيات مفصلة عن هذه 
االنتخابات التي تقدم لها 200 مترشح 
مترشحا   273 و  حزبية  قوائم  عن 
تأطيرها  على  سهر  والتي  مستقال 
كما  ضبط,  أمين   58 و  قاض   404
تحت  االنتخابية  ية  العمل هذه  تمت 
المترشحين  عن  ممثال   252 مالحظة 
واليات  كافة  عبر  مكتب   101 عبر 
الوطن ,وفي ذات الصدد, أشار  رئيس 
السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات 
إلى أن عدد األصوات المعبر عنها كان 
24151 صوت فيما تم إحصاء 1973 
أوراق  ثالثة  إلى  إضافة  ملغاة  ورقة 

يها. متنازع عل

الجزائر:ربيع ـ م



كشف الصندوق الوطني للتقاعد، في بيان له، يوم األحد، أن عملية صب المخلفات المالية الخاصة بشهر جانفي 2022، قد تمت تسويتها وفقا للسلم الجديد.
وجاء في نص البيان: “إنه بناء على المادة 31 من قانون المالية 2022 في شقها المتعلق بحساب الضريبة على الدخل اإلجمالي لفئة المتقاعدين الذين يفوق دخلهم اإلجمالي الخام ثالثين 

ألف دينار جزائري 30000 دج، يعلم الصندوق الوطني للتقاعد كافة منتسبيه أنه تم تطبيق السلم الجديد”.
وأضاف: “وأن عملية صب المخلفات المالية لشهر جانفي 2022 تمت يوم 2022/02/06، على أن يكون معاش شهر فيفري وفق السلم الجديد”.

ق ـ و

الرشكاء االجتماعيون يثمنون إجراءات وزارة  الرتبية ويؤكدون

استكمال  السنة الدراسية الحالية
في ظروف عادية ممكن جدا

  عين على الحدث
5 اإلثنين 07 فيفري 2022 م

الموافق لـ 06 رجب 1443 هـ

نب زيان يلتقي
بأعضاء االتحادية 

الوطنية للتعليم العايل 
والبحث العلمي

العالي  التعليم  وزير  األحد  يوم  ظهر  التقى 
زيان،  بن  الباقي  عبد  العلمي،  والبحث 
العالي  للتعليم  الوطنية  االتحادية  بأعضاء 
من  جملة  إلى  فيها  تطرق  العلمي  والبحث 
االجتماعية  المهنية  والمطالب  االنشغاالت 
أفاد  حسبما  يمثلونها،  التي  الفئات  لمختلف 

به بيان للوزارة.
العالي  التعليم  وزير  أن  البيان  أوضح  و 
والبحث العلمي التقى بمقر الوزارة، أعضاء 
والبحث  العالي  للتعليم  الوطنية  االتحادية 
العام  االتحاد  لواء  تحت  المنضوية  العلمي، 
الجديدة  هيكلتها  في  الجزائريين،  للعمال 
النقابة  هي  وطنية  نقابات  خمس  تضم  التي 
الجامعيين  الباحثين  لألساتذة  الوطنية 
والنقابة  الدائمين  للباحثين  الوطنية  والنقابة 
الوطنية  والنقابة  البيداغوجيا  لعمال  الوطنية 
الوطنية  والنقابة  الجامعية  الخدمات  لعمال 

بعد. والتعليم عن  البحث  لمستخدمي دعم 
البيان-  -حسب  اللقاء  هذا  خالل  ساد  وقد 
حيث  والثري«  البناء  النقاش  من  »جو 
من  جملة  خالله،  االتحادية،  طرحت 
االجتماعية  المهنية  والمطالب  االنشغاالت 
بينها  من  يمثلونها  التي  الفئات  لمختلف 
الباحثين  لألساتذة  المهني  »المسار 
أخرى  وقضايا  والعمال  الدائمين  والباحثين 
اآللية  المهنية  والترقية  المتعاقدين  كإدماج 
مخصصة  مالية  بمناصب  والمطالبة  للعمال 
القوانين  ومراجعة  الجامعية  للخدمات 
والتكوين  الرسكلة  وتكثيف  األساسية 
والتكفل  الجامعية  الخدمات  وعمال  لموظفي 
في  العاملة  الطبية  األطقم  بانشغاالت 

العالي«. التعليم  مؤسسات 
»بمراجعة  االتحادية  أعضاء  طالب  كما 
الخاص  الجامعي  بالتأهيل  المتعلقة  المعايير 
والباحثين  الجامعيين  الباحثين  باألساتذة 
والسكن  العمل  ظروف  وتحسين  الدائمين 

المصدر. البحث«، وفق  وتمويل 
انشغاالت  على  رده  في  الوزير،  أكد  و 
طرحت  التي  الوطنية  االتحادية  ممثلي 
»سيعمل  القطاع  أن  اللقاء،  هذا  خالل 
في  تقع  التي  المناسبة  الحلول  ايجاد  على 
رفع  وسيتم  وصالحياته  اختصاصه  دائرة 
العليا«. السلطات  إلى  االنشغاالت األخرى 
ق ـ و

استئناف استقبال 
مكتتبي »عدل«

الوطنية  للوكالة  العامة  المديرية  أعلنت 
لتحسين السكن وتطويره “عدل”، يوم األحد، 
للتكفل  االستقبال  مواعيد  استئناف  عن 
صيغة  أحياء  وقاطني  المكتتبين  بإنشغاالت 

البيع.
القرار يمس  الوكالة في بيان لها أن  وأفادت 
“عدل”  لـ  التابعة  الجوية  المديريات  أيضا 
غرب،  الجزائر  شرق،  الجزائر  غرار  على 
عنابة  قسنطينة،  سطيف،  تيارت،  ورقلة، 

ووهران.
بسبب  توقف  المواعيد  تحديد  عملية  وشهدت 
بفيروس  المتزايد  اإلصابات  عدد  ارتفاع 
كورونا  وسط موظفي وعمال الوكالة، ليُعاد 
لإلجراءات  احترام  وسط  تدريجيا  فتحها 

انتشار فيروس كورونا. الوقائية للحد من 
ق ـ و

الصندوق الوطني للتقاعد / معاش شهر فيفري سيكون وفق السلم الجديد

علق وزير الصحة والسكان، عبد الرحمان بن بوزيد، على مغادرة 1200 طبيب جزائري نحو فرنسا بعد نجاحهم في مسابقة 
معادلة الشهادات الفرنسية. وقال بن بوزيد في تصريحات إعالمية إن هذه األمور ال تحدث في الجزائر فقط، بل في جميع أنحاء 

العالم، بالمقابل شدد على ضرورة إعادة النظر في المنظومة الصحية.
كما اعترف وزير الصحة بمحدودية المنافسة لدى المستشفيات العمومية مقارنة بالقطاع الخاص، فيما يتعلق باألجور وتوفير 
المناصب. وأشار المسؤول ذاته إلى أن عددا كبيرا من األطباء بالجزائر تجاوزوا سن التقاعد ومازالوا في مناصبهم التي وجب 
أن يستخلفهم فيها الشباب. وفي ذات الصدد، ذكر أن هذا الملف تحت النظر على مستوى الوزارة للتوجه نحو فرض التخلي عن 

المنصب والخروج إلى التقاعد لكل من وصل سن 65 سنة في القطاع.
لإلشارة، كشف رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الصحة، إلياس مرابط أمس، أن 1200 طبيب جزائري من مختلف التخصصات 

يستعدون للمغادرة نحو فرنسا والعمل بمستشفياتها بعد نجاحهم في مسابقة معادلة الكفاءات.
ق ـ و

وزير الصحة والسكان، عبد الرحمان نب بوزيد:

المستشفيات العمومية متخلفة عن القطاع الخاص فيما يتعلق باألجور وتوفري المناصب

الجزائر: ربيع ـ م

ثمن شركاء اجتماعيون في قطاع التربية 
المتخذة  االجراءات  األحد،  الوطنية 
بخصوص إعادة تنظيم الفترة المتبقية من 
الموسم الدراسي الحالي بعد تعليق الدراسة 
إجراءات  إياها  معتبرين  أسابيع,  لثالثة 
صائبة و من شأنها المساهمة في استكمال 

الدراسة بشكل عادي.
الوطنية  الفيدرالية  رئيسة  وصفت  و 
خيار  جميلة  التالميذ,  أولياء  لجمعيات 
اإلجراءات المعلن عنها بالصائبة, مؤكدة 
أن وزارة التربية الوطنية قامت بالالزم في 
مثل هذه الحاالت من الجانبين البيداغوجي 
انهاء  فان  خيار,  للسيدة  وبرأي  والنفسي 
السنة الدراسية الحالية في ظروف طبيعية 
تظافرت  ما  إذا  تحقيقه  جدا  الممكن  من 
التربوية  األسرة  مكونات  كل  جهود 
في  للتالميذ  النفسي  الجانب  مراعاة  مع 
األطوار التعليمية كلها خاصة لدى المقبلين 

على امتحانات نهاية السنة.
واعتبر االمين العام للنقابة المستقلة لعمال 
أن  جهته,  من  عمورة,  بوعالم  التربية, 
االجراءات المقترحة يمكن تطبيقها عمليا 
ال  لكن  الضائعة,  الدروس  واستدراك 
العملية  في  التسرع  االطالق  على  يجب 
ودعا  الدروس  بحشو  واالكتفاء  التعليمية 

عن  االبتعاد  الى  االساتذة  النقابي  ذات 
مع  بالتنسيق  والعمل  الترقيعية  الحلول 
التوصل  أجل  من  البيداغوجيين  المفتشين 
الى استكمال البرنامج بالكيفية التي تسمح 
عن  بعيدا  المقرر  استيعاب  من  للتالميذ 
اتخاذ  عمورة  واقترح   الضغوط.  كل 
المواسم  مختلف  تنظيم  في  تدابيراستباقية 
تستجيب  سيناريوهات  بوضع  الدراسية 
ألي اضطراب محتمل و لتيسير الدراسة 
يتعين  أنه  واوضح   , ظرف  أي  تحت 
الوطنية  التربية  قطاع  مسؤولي  على 
ضمان  على  يرتكز  دراسي  نظام  انتهاج 
تمدرس لستة أسابيع مقابل أسبوعين عطلة 
ومن  الدراسية.   السنة  مدار  على  وذلك 
بوزارة  المركزي  المفتش  أكد  جانبه, 
العزيز,  عبد  عصماني  الوطنية,  التربية 
إعادة  بترتيبات  المتعلقة  االجراءات  أن 
الدراسية  السنة  من  المتبقية  الفترة  تنظيم 
استشارة  بعد  اتخاذها  تم   2021/2022
ومختصين  مركزيين  مفتشين  مع  واسعة 
الوزير  اشراف  تحت  البيداغوجيا  في 
فترة  ان  معتبرا  القطاع,  على  الوصي 
التوقف الفعلي عن الدراسة هي 11 يوما 
بوجود  الجزم  يمكن  فال  وبالتالي  فقط 
بأن  وأضاف  الدراسة  سير  في  تأخير 
القائمين على القطاع قاموا بدراسة عملية 
أفضت  ومتابعته  التربوي  المنهاج  لسير 

الى وجود تأخر في الدراسة على مستوى 
مؤسسات قليلة جدا ألسباب طبيعية خاصة 
المؤسسات  هذه  أن  مؤكدا   , والية  بكل 
مفتشين  طرف  من  خاصة  بعنابة  تحظى 
يقومون حاليا بإعداد مخططات الستدراك 
الجانب  مراعاة  مع  الضائعة  الحصص 
النفسي لدى التلميذ و شدد ذات المسؤول 
التربية  وزارة  توليها  التي  االهمية  على 
الضغط  بعدم  المتعلق  للجانب  الوطنية 
الدروس   واالبتعاد عن حشو  التلميذ  على 
وحول تأجيل إجراء الفروض المحروسة 
المقررة للفصل الثاني في مرحلتي التعليم 
المتوسط والثانوي من 20 الى 24 فبراير  
للمراحل  االختبارات  تأجيل  و  الجاري 
 24 إلى  20 مارس  الثالث من  التعليمية 
عصماني  السيد  أوضح  القادم,  مارس 
وسيتم  طبيعة  بصفة  ستسير  االمور  أن 
غاية  الى  التعليمي  المقرر  كل  تغطية 
نهاية الدراسة في 22 ماي القادم في حالة 
فان  وبالتالي  أخرى,  توقفات  وجود  عدم 
استنادا  ستجرى  واالختبارات  الفروض 
بأن  قائال  الى ما تمت دراسته, واستطرد 
من  استراتيجيا  به  التكفل  تم  الجانب  هذا 
خالل اعداد مخططات وتدرجات لتكييف 
الدراسي  المنهاج  في  الموجودة  التعلمات 
حتى  لألستاذ  مساعدة  أدوات  توفير  مع 
يحقق -حسبه- الكفاءات التعليمية المرجوة 

بعين  االخذ  ذلك  في  بما  التلميذ  لصالح 
االعتبار مدة الدراسة في شهر رمضان 
الحصة  فيه  ستتقلص  الذي  الكريم 
المكلف  أما  دقيقة.   45 الى  التربوية 
المستقل  الوطني  بالمجلس  باإلعالم 
لمستخدمي القطاع ثالثي األطوار للتربية 
)كنابست(, مسعود بوديبة, فقد أكد أن ما 
اقترحته الوزارة من اجراءات من شأنه 
الدراسية  السنة  سيرورة  على  المحافظة 
بشكل عادي واجراء االمتحانات النهائية 
في موعدها كما أكد أن الدروس الضائعة 
وهي  عادية  بصفة  استدراكها  يمكن 
بما  الجميع  عاتق  على  تقع  التي  المهمة 
وزارة  وكانت  واالولياء.   االساتذة  فيها 
األول  أمس  أعلنت  قد  الوطنية  التربية 
المتعلقة  اإلجراءات  من  مجموعة  عن 
بترتيبات إعادة تنظيم الفترة المتبقية من 
تعليق  قرار  بعد  وذلك  الدراسية  السنة 
 20 من  )ابتداء  االمر  أول  الدراسة 
جانفي ( وتمديده إلى 05 فيفري الجاري 
بفيروس  إصابة  حاالت  تسجيل  بعد 
ومستخدمي  التالميذ  وسط  في  كورونا 
للتماثل  الكافي  الوقت  إلعطائهم  التربية 
للشفاء ولكسر سلسلة العدوى. و على هذا 
األساس, تقرر تأجيل الفروض المحروسة 
التعليم  مرحلتي  في  الثاني  للفصل 
الى   20 من  الثانوي  والتعليم  المتوسط 
االختبارات  تأجيل  و  الجاري  فيفري   24
ومن   2022 مارس   24 إلى   20 من 
إجراء  أيضا,  المتخذة  االجراءات  ضمن 
التالميذ وتسليمهم  التصحيح الجماعي مع 
األقسام  مجالس  وعقد  اإلجابات  أوراق 
خارج أوقات الدراسة خالل األسبوع من 
الخميس  يوم  إلى  مارس   27 األحد  يوم 
31 مارس 2022 مع تقليص مدة عطلة 
الربيع إلى تسعة )9( أيام من 31 مارس 
و حسب   2022 أفريل   09 إلى   2022
اختبارات  ستنظم  الوصاية,  قرارات 
 15 األحد  يوم  من  ابتداء  الثالث  الفصل 
ماي 2022 بالنسبة ألقسام السنة الرابعة 
من  وابتداء  ثانوي  الثالثة  والسنة  متوسط 
يوم األحد 22 ماي 2022 بالنسبة لباقي 
الثالث  التعليمية  المراحل  في  المستويات 
التالميذ  مع  الجماعي  التصحيح  إجراء  و 
وتسليمهم أوراق اإلجابات خالل األسبوع 
يوم  إلى   2022 29 ماي  األحد  يوم  من 

الخميس 02 جوان 2022.
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فلسطين  أجل  من  الوطنية  العمل  مجموعة  أعلنت 
وضد التطبيع والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد 
التطبيع بالمملكة المغربية، عن تضامنهما مع رئيس 
المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان، 
باستهداف  ونددتا  قمع،  من  له  يتعرض  ما  في 
المخزن للقوى الحية المناهضة للتطبيع مع الكيان 
في  الحقوقيتان  المنظمتان  وأوضحت  الصهيوني. 
استدعاء  تم  أنه  ويحمان،  أحمد  مع  تضامني  بيان 
طرف  من   2022 فبراير   4 الجمعة  يوم  األخير 
الضبطية القضائية بمدينة سال بخصوص موضوع 
تبين أنه يتعلق بشكاية قدمتها ضده شركة صهيونية 
التمور  »نيطافيم«، كانت قد شاركت في معرض 

بأرفود نهاية شهر أكتوبر2019.
وأبرز البيان، أن »المناضل أحمد ويحمان تعرض 
عدد  رفقة  يقوم  كان  عندما  واالعتقال  لالعتداء، 
من نشطاء مناهضة التطبيع برصد وتوثيق وجود 

منتجات صهيونية في المعرض الدولي للتمور«.
معه  ومن  ويحمان  المناضل  أن  البيان،  وأضاف 
من  والسحل  بالضرب  مباغت  بهجوم  »تفاجأوا 
أنهم  بعد  فيما  تبين  مجهولين  أشخاص  أربعة  قبل 
الثالثة كانوا بزي مدني ولم  رجل سلطة وأعوانه 
يعرفوا بأنفسهم وال بصفتهم الرسمية )مثلما تقتضيه 
»مثلما  أنه  أبرز،  كما  القانونية(«.  النصوص 
المحاكمات  في جلسات  القضائية  السلطات  عاينت 
االبتدائية و االستئنافية معا، فإن االعتداء الوحشي 
بحق المناضل ويحمان تسبب له في عاهة مستديمة 
قدرته  مستوى  على  وأثر  اليمنى  يده  أصابع  بأحد 
على المشي والحركة إلى حد هذه الساعة«. ولفت 
إلى  المعتدين  متابعة  يتم  »لم  أنه  إلى  البيان  ذات 
تقدم بشكاية رسمية في  قد  أن ويحمان  اليوم رغم 
الموضوع وتم االستماع إليه من قبل النيابة العامة 
من داخل السجن بالرشيدية«. وجاء في البيان: إن 
مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجبهة 
المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، وهما تؤكدان 
أن رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني و المطالبة 
القوى  ولكل  لهما  مطلب  هو  قانونيا،  بتجريمه 
الحية والداعمة للقضية الفلسطينية ولعموم الشعب 
المناضل أحمد  المغربي تعبران عن تضامهما مع 

ويحمان ووقوفهما إلى جانبه.
القوي  تنديدهما  البيان، عن  لذات  كما عبرتا، وفقا 
بهذا اإلجراء القمعي في حق ويحمان، و اعتبرتا أن 
المخزن  بإشارة واضحة على عزم  األمر »يتعلق 
مواصلة سياساته التطبيعية وقمع القوى المناهضة 
الشعب  على  المفروضة  المخزية  السياسات  لهذه 

المغربي والمرفوضة من قبله«.
فلسطين  أجل  الوطنية من  العمل  وأكدت مجموعة 
وضد التطبيع والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد 
التطبيع في الختام على أن التطبيع »أكبر األخطار 

المحدقة بالمغرب اليوم«.
ق ـ د

اإلثنين 07 فيفري 2022 م6
الموافق لـ 06 رجب 1443 هـ  الحدث المغاربي

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، حلَّ المجلس األعلى 
أنه  إلى  الماضي، مشيرا  إنه أصبح من  للقضاء، وقال 

سيعمل على وضع مرسوم مؤقت يتعلق بالمجلس..
عدم  للقضاء  األعلى  المجلس  رئيس  أكد  جهته،  من 
وجود أي آلية قانونية أو دستورية، تسمح للرئيس بحل 

المجلس. 
فقد انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، المجلس األعلى 

للقضاء في البالد، موجها له اتهامات بالتالعب مع عدد 
من الملفات، معلنا أنه أصبح في »عداد الماضي«.

وقال سعيد، في كلمة ألقاها مساء السبت خالل اجتماع 
األحد  تحيي  تونس  إن  الداخلية،  وزارة  مقر  في  عقده 
الوطنيين  العام لـ«حزب  التاسعة لمقتل األمين  الذكرى 
الديمقراطيين الموحد«، شكري بلعيد، الذي قتل في 6 
بحل  يطالبون  »التونسيين  أن  مضيفا   ،2013 فيفري 

المجلس األعلى للقضاء«.
المحاكم  في رفوف  باقية  أن هذه »القضية  إلى  وأشار 
لسنوات عديدة وتم التالعب بها من قبل عدد من القضاء 

الذين ال مكان لهم بقصور العدالة إال كمتهمين«.
وأشار إلى أنه »ليست هذه القضية األولى التي يحاولون 
طمس معالمها واإلبقاء عليها لمدة سنوات في الرفوف 

حتى ال يعرف أشعب الحقيقة«.
الوضع  لهذا  حد  وضع  على  »سنعمل  سعيد:  وقال 
للمجلس  مؤقت  مرسوم  وسنعمل على وضع  المزري، 
األعلى للقضاء وليعتبر هذا المجلس في عداد الماضي 

من هذه اللحظة«.
للقضاء صار مجلسا  المجلس األعلى  واعتبر سعيد أن 
القضائية  الحركة  وضع  ويتم  المناصب«،  فيه  »تباع 

بناء على الوالءات.
هنا  إلى  »جئت  المظاهرات:  إلى  تطرقه  في  وأضاف 
التونسيين  إنه من حق  للقول  المتأخرة  الساعة  في هذه 
التظاهر، من حقهم إحياء هذه الذكرى، ولكن في إطار 
األمن،  قوات  مع  االصطدام  ودون  القانون  احترام 
من  حمايتهم  تحاول  وطنية  قوات  أنها  اعتبار  على 

المتسللين«.
وشهدت تونس العاصمة، يوم األحد، مظاهرات نظمها 
أنصار الرئيس قيس سعيد، تطالب بـ«تطهير القضاء« 

وحل المجلس األعلى للقضاء في البالد.
المجلس  مبنى  أمام  المتظاهرين  من  المئات  وتجمع 
أمنية مشددة، رافعين  إجراءات  للقضاء، وسط  األعلى 
بـ«تطهير  ومطالبين  المجلس،  لحل  تدعو  شعارات 

القضاء«.
ق ـ د

قال إنه أصبح من المايض

الرئيس التونسي يقرر حل المجلس 
األعلى للقضاء

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني, مساء 
»ال  الساحل  منطقة  في  العام  األمني  الوضع  إن  السبت, 
يزال جد مقلق«, مؤكدا أن »اإلرهاب يتمدد, يوما بعد آخر 
خارج حدود دول هذه المنطقة مشكال بذلك خطرا جسيما 

على القارة بمجملها«.
وأبرز الرئيس الغزواني, في خطاب ألقاه في الجلسة المغلقة 
التي عقدها رؤساء دول وحكومات االتحاد اإلفريقي خالل 
القمة االفريقية في دورتها الخامسة والثالثين, » أن إسكات 
اإلفريقية  القارة  في  واالستقرار  األمن  واستعادة  السالح, 
كونهما  بحكم  وأقواها ضرورة  األولويات  أهم  أصبح من 

شرطا في إمكان تأسيس تنمية قارية مستدامة«.

االتحاد  دول  على  يتعين  أنه  اإلطار,  هذا  في  وأضاف 
تحسين  وعلى  جهودهم  تضافر  على  »الحرص  اإلفريقي 
مستوى التنسيق بين هيئاتهم من أجل حفظ السالم ومكافحة 

اإلرهاب والعنف واستعادة األمن واالستقرار«.
أن  على  المداخلة,  ختام  في  الموريتاني  الرئيس  وشدد 
وقت  أي  من  أكثر  اليوم,  تحتاج  الساحل  دول  مجموعة 
من  لنا  »ليس  قائال:  اإلفريقي,  االتحاد  لمؤازرة  مضى, 
لننتصر,  الجهود,  وتنسيق  والتعاون,  الحوار,  غير  سبيل 
جماعيا على العنف واإلرهاب ولنؤسس معا لتنمية قارية 

شاملة ومستديمة«.
ق ـ د

منظمتان حقوقيتان مغربيتان 
تتضامان مع المناضل أحمد 

ويحمان وتنددان باستهداف 
مناهيض التطبيع

الصحراوية,  الجمهورية  رئيس  أوضح 
السيد  البوليساريو,  لجبهة  العام  األمين 
إبراهيم غالي,أنه ال يمكن لمنظمة االتحاد 
االفريقي أن تحافظ على وحدتها وتماسكها 
بالقانون  الكامل  التقيد  خالل  من  إال 

التأسيسي للمنظمة.
مداخلة  في  غالي  إبراهيم  الرئيس  وجدد 
واألمن  السلم  مجلس  تقرير  مناقشة  خالل 
لرؤساء   35 الـ  للقمة   المقدم  افريقيا  في 
-حسبما  اإلفريقي  اإلتحاد  وحكومات  دول 
الصحراوية  االنباء  وكالة  اوردته 
)واص(,أول أمس،التأكيد مجددا مع التنبيه 
والتحذير,على أنه ال يمكن لمنظمتنا القارية 
أن تحافظ على وحدتها وتماسكها  ومضيها 
إفريقيا  الحضاري من أجل  في مشروعها 
باالحترام  إال  الزاهر  ومستقبلها  وشعوبها 
لإلتحاد  التأسيسي  بالقانون  الكامل  والتقيد 

وبالميثاق  و4   3 مادتيه  في  وخاصة 
اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب.

ذاته,  السياق  في  غالي,  الرئيس  وجدد 
الكامل  الصحراوية   الجمهورية  استعداد 
للعمل مع المجلس واالتحاد عامة للتوصل 
مع  انسجاما   , ونهائي  عادل  حل  إلى 
مجلس  وقرارات  عامة  المنظمة  قرارات 

السلم واألمن خاصة.
بأن  التذكير  المهم  من  ولعله   « وأضاف 
بوضوح  عبر  قد  واألمن,  السلم  مجلس 
عن انشغاله إزاء ملف حقوق اإلنسان في 
الصحراء الغربية المحتلة والنهب المغربي 
غير المشروع لثرواتها الطبيعية ومطالبته 
ميدانية  بزيارة  يقوم  وأن  الوضع  بمتابعة 
إلى المنطقة, وإلحاحه على التسريع بإعادة 
فتح مكتب اإلتحاد اإلفريقي لدى بعثة األمم 

المتحد لالستفتاء في الصحراء الغربية«.

اليوم أشغال  انطلقت في وقت سابق  قد  و 
القمة الخامسة والثالثين لالتحاد األفريقي, 
والتي تتصدر أجندتها  قضايا السلم واألمن 
كورونا  جائحة  وتداعيات  القارة  في 

والهجرة والفقر والتكامل االقتصادي. كما 
منح  مسألة  الدورة  هذه  خالل  بحث  سيتم 
الكيان الصهيوني صفة مراقب في االتحاد 
اإلفريقي.                               ق ـ د

رئيس الجمهورية الصحراوية، األمني العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غايل:

ال يمكن لالتحاد اإلفريقي املحافظة على وحدته إال إذا تقيد
بالقانون التأسيسي للمنظمة

الرئيس الموريتاين:

اإلرهاب يتمدد خارج حدود دول منطقة الساحل مشكال خطرا 
جسيما عىل القارة اإلفريقية

أكد عىل الموقف الثابت لبلده يف دعم الشعب الفلسطيني

رئيس املجلس الرئاسي الليبي يطلب دعم االتحاد ا إلخراج 
املرتزقة من البالد

طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، من االتحاد اإلفريقي »دعم خطط إخراج كافة المرتزقة 
والقوات األجنبية من ليبيا«. ودعا المنفي في كلمته خالل قمة االتحاد اإلفريقي الخامسة والثالثين إلى »عدم 
التدخل في الشأن الداخلي الليبي الذي أدى إلى مزيد من التعقيد في األزمة«. وأضاف: »نؤكد دائما على ما 
طرحناه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، في سبتمبر، بدعوة األطراف المعنية لتسهيل الوصول لتوافق يقود 
النتائج، وتجنب البالد الدخول في تحديات أزمة جديدة والحفاظ على العملية  النتخابات حرة ونزيهة ومقبولة 
السياسية«. كما أكد محمد المنفي،  على دعم ليبيا للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس 
الشريف. و جاء ذلك خالل لقاء جمع المنفي, برئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية, على هامش أشغال قمة 
االتحاد االفريقي. و شدد السيد المنفي, خالل اللقاء، على الموقف الثابت لليبيا في دعم الشعب الفلسطيني, من 
خالل »الدعم السياسي المستمر إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة, وعاصمتها القدس الشريف«, كما أكد على 

»مناصرتها الالمحدودة لحقوق الشعب الفلسطيني«.
ق ـ د



لم تنجح أوروبا طيلة عقود ماضية، من تخفيف 
إلمداداتها،  الروسي  الغاز  على  اعتمادها 
غير  مستويات  الغاز  أسعار  تسجل  وقت  في 

. قة مسبو
األوروبي،  واالتحاد  المتحدة  الواليات  تكثف 
الغاز  إمدادات  الستبدال  استراتيجية  تنفيذ 
قيام  حالة  في  أوروبا  إلى  الروسي،  الطبيعي 
مع  مواجهة  في  الصنبور  بإغالق  موسكو 

أوكرانيا. بشأن  الغربية  القوى 
الروسي-  للغاز  المرجح  -البديل  قطر  وقالت 
خاللها  من  يمكنها  طريقة  أية  ترى  ال  إنها 
الغاز  خالل  من  المطلوبة  الكمية  استبدال 
وجود  مع  خاصة  أراضيها،  من  المستخرج 
في  المستهلكين  كبار  مع  األجل  طويلة  عقود 

آسيا.
الرئيس  على  جديدة  عقوبات  فرض  تم  وإذا 
بالده،  أو  شخصيا  بوتين  فالديمير  الروسي 
القارة  في  طاقة  أزمة  إلى  ذلك  يؤدي  فقد 
الغاز  على  كبير  بشكل  أوروبا  اعتماد  بسبب 
خطوط  عبر  القارة  إلى  يصل  الذي  الروسي، 

األنابيب.
تُظهر بيانات من وكالة االتحاد األوروبي لتعاون 
 ،»STATISTA« ونقلتها  الطاقة  منظمي 
في  للخطر  عرضة  أكثر  ستكون  البلدان  أي 
القارة  إلى  المتجه  الروسي،  الغاز  تجميد  حالة 
أي  فرضية  مع  المقبلة،  الفترة  خالل  العجوز 
الكبرى  االقتصادات  بين  من  محتمل.  تصعيد 
نصف  حوالي  ألمانيا  تستورد  أوروبا،  في 
تحصل  بينما  روسيا،  من  الغاز  من  احتياجاتها 
روسيا،  من  فقط  إمداداتها  ربع  على  فرنسا 
أكبر  وكان  المتاحة.  البيانات  ألحدث  وفقا 
تم  حيث  النرويج،  هو  الفرنسي  للغاز  مصدر 
من  أيضا  إيطاليا  وستكون  منها؛   35% توريد 
الغاز  على  اعتمادها  في  تأثرا  الدول  أكثر  بين 

46بالمئة. بنسبة  الروسي 
مختلف،  وضع  في  المتحدة  المملكة  فيما 
من  الغاز  من  إمداداتها  نصف  تسحب  حيث 
من  الغالب  في  وتستورد  المحلية  المصادر 

وقطر.  النرويج 
العمالء  قائمة  على  ليست  أيضا،  إسبانيا  بينما 
التجاريين  الشركاء  وأكبر  لروسيا،  الرئيسيين 

المتحدة. والواليات  الجزائر  هم  للبالد 
بشكل  الصغيرة  األوروبية  الدول  بعض  وتعتمد 
مقدونيا  وهي  الروسي،  الغاز  على  حصري 
وكان  ومولدوفا؛  والهرسك  والبوسنة  الشمالية 
إمدادات  من   90% من  أعلى  أيضا  االعتماد 

صربيا. في  و89%  والتفيا  فنلندا  في  الغاز 
تعتبر أوروبا - الرافضة ألي تدخل روسي في 
بنسبة  الروسي  للغاز  مستهلك  أكبر   - أوكرانيا 
األخيرة،  صادرات  مجمل  من  بالمئة   40
الطاقة،  إمدادات  من  الحتياجاتها  ومصدرا 
مصّدر  أكبر  أنها  على  اليوم  قطر  تصنف  بينما 

العالم. في  المسال  للغاز 
ماضية،  عقود  طيلة  أوروبا  تنجح  ولم 
الروسي  الغاز  على  اعتمادها  تخفيف  من 
الغاز  أسعار  تسجل  وقت  في  إلمداداتها، 
األخير  الربع  منذ  مسبوقة  غير  مستويات 

.2021
نقاط  أبرز  المسال،  الطبيعي  الغاز  يعتبر 
روسيا،  مع  عالقتها  في  بأكملها  أوروبا  ضعف 
متشددة  مواقف  أية  أمام  الرخوة  والخاصرة 

موسكو. تجاه  التكتل  دول  من 
الخام  للنفط  رئيسا  منتجا  روسيا  تعتبر  كذلك، 
يوميا،  برميل  ماليين   10.2 يومي  بمتوسط 
5 ماليين برميل  ومصدر له بمتوسط يزيد عن 

. يوميا
ق ـ إ
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الجزائر،  في  السبت  أمس  الذهب  أسعار  ارتفعت 
بالتزامن مع صعود المعدن األصفر بنهاية تعامالت 

العالمية. األسبوع في األسواق 
24 في الجزائر أمس  زاد سعر جرام الذهب عيار 
السبت ليسجل نحو 8180 دينارا )58.18 دوالر(.
الجزائر  في   18 عيار  الذهب  غرام  سعر  وارتفع 
دينارا   6135 مستوى  إلى  ليصل  السبت،  أمس 

)43.64 دوالر(.
أمس  الجزائر  في  االقتصادي  الذهب  أسعار  وعن 

نحو   14 عيار  الذهب  غرام  سعر  سجل  السبت، 
غرام  وسعر  دوالر(،   33.94( دينارا   4772
الذهب عيار 12 سجل نحو 4090 دينارا )29.09 

دوالر(.
سعر الذهب عيار 21

الجزائر  في   21 عيار  الذهب  غرام  سعر  ارتفع 
أمس )األكثر تداوال باألسواق( ليسجل نحو 7158 

دينارا )50.91 دوالر(.
أمس  الجزائر  في  )األونصة(  األوقية  سعر  وسجل 

دوالرات(،   1809( دينار  ألف   252.403 نحو 
وسعر الجنيه الذهب في الجزائر أمس )8 جرامات 
دينار  ألف   57.263 نحو  سجل   )21 عيار  من 

)407.27 دوالر(.
الذهب عالمًيا أسعار 

األسبوع  تعامالت  ختام  في  الذهب  أسعار  ارتفعت 
الشهري  الوظائف  تقرير  صدور  مع  )الجمعة(، 
مكاسب  المعدن  ليسجل  المتحدة،  الواليات  في 

أسبوعية.
الدوالر  ضعف  مع  النفيس  المعدن  ارتفاع  وجاء 
سندات  عوائد  ارتفاع  من  الرغم  وعلى  األمريكي، 

التعامالت. األمريكية خالل  الخزانة 
شهر  -تسليم  للذهب  اآلجلة  العقود  سعر  وارتفع 
مستوى  إلى  ليصل   ،0.2% بنحو  أفريل- 

1807.80 دوالر لألوقية.
 21.5 يعادل  ما   ،1.2% بنحو  الذهب  وصعد 
دوالر خالل األسبوع المنتهي أمس، إذ أدى تراجع 

الدوالر إلى زيادة اإلقبال على المعدن النفيس.
األصفر  للمعدن  الفوري  التسليم  سعر  صعد  كما 
بنحو %0.1، ليسجل 1806.86 دوالر لألوقية.

مارس  -تسليم  للفضة  اآلجلة  العقود  سعر  وارتفع 
- بنسبة %0.3، مسجاًل 22.45 دوالر لألوقية.

 ،0.8% بنسبة  الفوري  البالتين  انخفض سعر  بينما 
ارتفع  في حين  لألوقية،  دوالر   1027.30 مسجاًل 
ليسجل   ،1.2% بنحو  الفوري  البالديوم  سعر 

مستوى 2299.85 دوالر لألوقية.
الذي  الدوالر،  مؤشر  استقر  ذلك،  غضون  وفي 
عند  رئيسة،  عمالت   6 أمام  العملة  أداء  يقيس 

95.433 نقطة. مستوى 
ق ـ إ

أكرب تسعة مستوردني ارتفاع أسعار الذهب في الجزائر
أوروبيني للغاز الرويس

على  جديدة  عقوبات  بفرض  البريطاني  البرلمان  طالب 
المليارديرات المقيمين في كازاخستان الذين تبلغ ثرواتهم 

18.6 مليار دوالر.
التي  البريطاني،  البرلمان  في  بارزة  وأوضحت عضوة 
تحمل  إلى  بحاجة  الحكومة  أن  النواب  مجلس  أخبرت 
مسؤولية »غض الطرف« ومساعدة النظام الكازاخستاني 

في »غسل أمواله«.
اجتاحت  التي  الوقود،  أسعار  احتجاجات  عن  نجم 
كازاخستان الشهر الماضي، 225 قتياًل، و4500 جريح 
نور  السابق،  بالرئيس  األمر  وآل  معتقل،  آالف  و10 

سلطان نزارباييف، إلى مغادرة البالد أخيًرا.
إبقاء  في  بريطانيا  دور  على  الضوء  السياسيون  يسلط 
الجرائم  تمكين  خالل  من  البالد  في  الحاكم  النظام 
المالية عن طريق بنوك لندن والخدمات القانونية وقيمة 

العقارات.
وذكرت النائبة عن حزب العمال البريطاني، مارجريت 
هودج، عدًدا من أصحاب المليارات وشخصيات األعمال 
سلط  الذي  الدامغ  خطابها  في  البالد،  في  شهرة  األكثر 
أصحاب  وحماية  تاريخية،  مخالفات  على  الضوء 
المليارات من دعاوى التشهير بسبب امتيازات برلمانية.

وأوضحت هودج أن تحقيقات غسل األموال والرشوة قد 
طالت تيمور كوليباييف وزوجته دينارا نزارباييفا )ابنة 
نزارباييف( في محاكم قانونية خارج بريطانيا، وأضافت 
أن ثروة كوليباييف تبلغ 2.9 مليار دوالر، وفًقا لفوربس، 
ويمتلك ما ال يقل عن 80 مليون دوالر من العقارات في 
بريطانيا. إال أن كوليباييف ونزارباييفا نفيا هذه المزاعم 
وأسقطت المحكمة السويسرية القضية ضد كوليبايف في 

.2013
جرائم مالية

وجهت هودج أيًضا التهم لفالديمير كيم، أغنى شخص في 
 Kazmys كازاخستان، لكونه وكياًل في شركة التعدين
بورصة  في  تُدرج  كازاخستانية  أول شركة  plc، وهي 
 Global لندن، كما يقول تقرير منظمة حقوق اإلنسان
على  الفعلي  المسيطر  هو  نزارباييف  أن   Witness
وأخبر  المزاعم  نفى  اإلدارة  مجلس  أن  إال  الشركة، 
إلجراءات  خضعت  الشركة  أن   Global Witness

شاملة قبل إدراجها في 2005.
كذلك، انتقدت هودج أباطرة التعدين ألكساندر ماتشكيفيتش 

 Eurasian التعدين  شركة  من  تشودييف،  وباتوخ 
بورصة  في  أيًضا  المدرجة   ،Resources Group
مكتب  من  طالتهما  التي  الرشوة  تحقيقات  بسبب  لندن، 
 Law االحتيال في بريطانيا عام 2013، وذكرت جريدة
Society Gazette، التي يقع مقرها في بريطانيا، في 
جوان أن مكتب مكافحة الجرائم المنظمة SFO لم يوجه 
بعد أي اتهامات للشركة التي تنفي ارتكاب أي مخالفات.

أخيراً، ذكرت هودج رجل األعمال بوالت أوتيموراتوف 
بسبب دوره كرئيس األركان السابق في نظام نزارباييف. 
اشترى  عندما   2007 في  ثروته  أوتيموراتوف  جمع 
بنك UniCredit اإليطالي حصة قدرها ٪92 من بنك 

ATF Bank الكازاخستاني مقابل 2.1 مليار دوالر.
واستشهدت هودج مباشرة بصافي الثروة المقدرة بواسطة 
الكازاخستانيين،  المليارديرات  هؤالء  لجميع  فوربس 

والبالغة 18.6 مليار دوالر.
لعام  لكازاخستان  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى  وبالنظر 
2020، الذي بلغ 169.8 مليار دوالر فقط، فإن ثروة 
المليارديرات المجمعة تصل ألكثر من %10 من إجمالي 
القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات المنتجة داخل البالد 
في عام واحد. ظهرت في الخطاب أسماء أخرى معروفة 
أيًضا، بما في ذلك كايرات ساتيبالدي، رئيس المخابرات 
السابق الذي كان مساهًما رئيسًيا في وقت ما في شركة 
التكنولوجيا المالية Kaspi، المدرجة في بورصة لندن. 

أدخلت Kaspi مساهميها الرئيسيين ميخائيل لومتادزي 
أكتوبر  في  المليارديرات  نادي  إلى  كيم  وفياتشيسالف 

.2020
وحاولت السلطات البريطانية استخدام أمر ماكمافيا ضد 
حفيد نزارباييف، نورالي علييف، لشرح ملكيته لعدد من 
العقارات في لندن، بما في ذلك أحد العقارات الواقعة في 
شارع المليارديرات المرموق في لندن، إال أن محاولتها 

باءت بالفشل.
به  تقوم  الذي  التحول  من  كجزء  هودج  تصريح  ويأتي 

بريطانيا لمواجهة الفاسدين.
أن  الماضي  األسبوع  تايمز«  »لندن  صحيفة  وذكرت 
إغفال  تجاه  األمل  بخيبة  شعروا  األمريكيين  المسؤولين 
بريطانيا لألموال القذرة التي تصل من الدول السوفيتية 
الكاملة  العقوبات  فرض  تعيق  قد  أنها  وزعمها  السابقة، 
العدوان  بسبب  بوتين،  فالديمير  الروسي،  الرئيس  على 

على الحدود األوكرانية.
بول  الفساد،  لمكافحة  الكونجرس  مستشار  وأوضح 
بريطانيا  تبدأ  ألن  الوقت  حان  »لقد  لفوربس:  ماسارو، 
نظامها،  في  تستفحل  التي  الفاسدة  األموال  تطهير  في 
ومن المشجع أن نرى النائبة هودج تتصدى لهذا التهديد 
مباشرة من خالل الدعوة إلى عقوبات قوية ضد األسماء 

الفاسدة المعروفة«.
ق ـ إ

بتهمة غسل األموال

البرلمان البريطاني يطالب بفرض عقوبات جديدة على 
مليارديرات كازاخستان



   

n يطالــب ســكان حــي بلحوكي 
حمو، الواقع فــي المدخل الغربي 
مــن  ســطيف،  واليــة  لعاصمــة 
فــي  اإلســراع  البلديــة  ســلطات 
تخصيــص فرق نظافة للحي الذي 
عــرف، منذ عــدة أســابيع انتهاء 
أشــغال التهيئــة الحضريــة التــي 
اســتفاد منهــا، ومســت العديد من 
الخدمــات ،علــى غــرار اإلنارة، 
والطــاء  الطرقــات  وتعبيــد 
والتشــجير، مما أعطى له صورة 
جميلــة يطالــب الســكان بالحفاظ 
القمامة واالوســاخ  عليها ،برفــع 
التي تنتشر من حين ألخر، بسبب 
عــدم قيام عمــال النظافــة بالبلدية 
بمهــام داخل الحــي ، على غرار 
األحيــاء األخرى، اال بشــكل جد 

نادر. 
وقــد شــكل هــذا االنشــغال احــد 
اهتمامــات الســكان منذ ســنوات 
،واستبشــروا خيرا بأشغال التهيئة 

التي تنقصهــا، حســبهم، المتابعة 
الدورية للنظافة بالحي من طرف 
مصالح البلدية،  في انتظار الزيادة 
من حاويــات القمامة التــي تعتبر 
،حسب الســكان، قليلة بالنظر إلى 
عدد عمارات الحي، حيث يضطر 
الســكان الى ركن أكيــاس القمامة 
بجانــب الحاويــات الممتلئة ،وفي 
األخير، طالبوا بمتابعة لألشــجار 
بالسقي  المغروســة  والشــجيرات 
،علــى األقل فــي الفتــرة األولى، 
حتــى تنمو لتســتمر، حيــث إنهم 
الحظــوا عدم نموهــا ،خاصة مع 
نقص األمطــار ،فأصبحــت تبدو 
وكأنهــا ذابلــة ، وان البلدية تتوفر 
على هيئــة تتابع الحدائــق العامة 
والبيئة، من شأنها ان تقدم اإلضافة 
فــي المجال ،لتصبح صورة الحي 
متكاملــة، باعتبــاره بوابــة مدينة 

سطيف في مدخلها الغربي.
                 نورالدين بوطغان

سيرتا اليوم 8

مطالبة بتدعيم النظافة والبيئة 
بحي بلحوكي بسطيف   

من هنا وهناك 

اإلثنين 07 فيفري  2022 م
الموافق لـ 06 رجب 1443 هـ

 تحويل خط السكة الحديدية، قطب جامعي جديد  والحماية من الفيضانات     

مشاريع بحاجة إلى استراتيجية واهتمام أكثر بتبسة  

n معانــاة حقيقية يعيشــها ســكان 
وزوار مدينة تبســة طيلة أيام الســنة 
أثنــاء تنقالتهــم اليوميــة انطالقا من 
وســط المدينة نحو اإلحياء الســكنية 
،أو العكــس خاصــة علــى مســتوى 

الطرقــات الرئيســية كمــا هــو الحال 
لطريقــي قســنطينة ، عنابــة الطريق 
الذي يشــق لرمونط ، طريق الروكاد 
، الطريــق االســتراتيجي ناهيــك عن 
بقيــة الطرق الفرعية نحو محطة باب 
الزياتين ، الســوق الرئيســي للخضر 
والفواكــه وكذا بجــوار حي 4 مارس 

المحاذي لمركز امن الوالية .
  هناك تتشــكل طوابير ال متناهية من 
الســيارات والحافــات وســط زحمة 
الخبــراء  بعــض  وبــرأي  الراجليــن 
المختصين ان مخطط النقل الذي أنجز 
منــذ أكثــر من 5 عقــود  مــن الزمن 
تم علــى أســاس عشــوائي وبعيد عن 
المقاييس المعمول بها وطنيا من خال 
اإلســتراتيجية الهادفــة إلــى أن البلدية 
ســوف ترقى إلى دائرة ثم والية ،وهو 
ما خلــق وضعا كارثيــا يتطلب حلول 
عاجلــة قبــل اختناق عاصمــة الوالية 
بصورة شاملة حول التفكير في تحويل 
خط السكة الحديدية إلى خارج المدينة 
وتحديــدا بجــوار مطار تبســة الدولي 
ألجل استغال الخط الرابط من محطة 
القطار نحو جامعة تبســة على مســافة 
8 كلــم وعــرض 40 متــر إلنجــاز 
طرقات بإمكانهــا امتصاص االختناق 
على مســتوى طريق قســنطينة ، كما 
ان مشروع تحويل طريق الروكاد إلى 
خــارج مدينة تبســة بإمكانه هو األخر 
القضــاء على حوادث المــرور القاتلة 

التي يشــهدها دوما ذات الطريق جراء 
الســرعة المفرطــة لشــاحنات الوزن 
الثقيــل القادمــة مــن مختلــف مناطق 
شــرق البــاد ورغــم  فتــح الطريــق 
االجتنابي الجديد ،وتحويل الشــاحنات 
خــارج المحيــط العمراني اال ان ازمة 
االكتظــاظ طيلة ســاعات النهار تبقى 
متواصلــة ونفس الوضع تشــهده  جل 
محطــات النقل تختنــق وانه ألجل في 
األفق اللهــم تحويل العديد من المرافق 
الجديــدة  المدينــة  إلــى  الضروريــة 
»سكانســكا« بطريق قسنطينة ،والتي 
اســتفادت مــن عــدة مرافــق خدماتية 
ومنهــا المحطة الرئيســية للنقل البري 
التــي حولــت مؤخــرا الــى المحطــة 
الجديدة بطريق قســنطينة  ،إضافة إلى 
القطب الجامعي والحماية المدنية والى 
غيرهــا من المرافق األخرى ، كما أن 
مفترق الطرقات حســبه بوسط المدينة 
قبالة ســينما المغرب وكذا أمام المسبح 
القديم للجيش يبقى في حاجة ماسة إلى 
انجــاز أنفــاق أرضية لتســهيل حركة 

المرور .

مدير الري وعد بالتدخل  

تأخر مرشوع يطيل أزمة العطش بقرية الدوار يف بني زيد بسكيكدة    

n يعاني، ســكان قرية الدوار 
ــي زيد بالقــل، غرب  ببلديــة بن
والية ســكيكدة، أزمة عطش بعد 
جفاف منســوب مياه واد العزب 
يــه للحصول  الــذي يعتمدون عل
ــى هذه المــادة الحيوية، بعد  عل
ــد القرية  انتظار مشــروع تزوي
بالمياه و الذي استهلك الماليير 

دون دخوله حيز الخدمة.
 و قــال ممثــل عــن الســكان في 
بأنــه  الجزائــر،  تصريــح عيــن 
تقــدم بالعديــد من  ســبق لهــم ال
الشــكاوى إلى السلطات المحلية 
و الوالئية، يطالبون فيها باإلفراج 
عن مشروع تزويد القرية بالمياه 
،غيــر أن  المشــروع عــرف عدة 
تجســيده،  دون  عراقيــل حالــت 
رغم أن المشروع عرف تقدما في 
األشــغال و منها إنجــاز الخزان 

المائــي و مــد أنابيــب توصيــل 
المياه مــن المصدر بواد العزيب 
قــل..و كان  ــي جبــال ال فــي أعال
المشــروع انطلق ســنة 2009 و 
ــه حيز الخدمة،  توقف قبل دخول
في الوقت الذي قام فيه مواطنون 
باســتغال مياه الوادي بوسائلها 
الخاصة و ربطه بأحواض لجمع 
ــاه ،و هــو ما أفــرز صراعا  المي
بيــن ســكان القرية حــول أحقية 
كل مجموعة في اســتغال المياه 
و مع حلول فصل الصيف يشــح 
ــاه  و هــو ما يفرز  منســوب المي

أزمة عطش.
و أكــد محدثنا، على أن الســكان 
ــدى  ل لاحتجــاج  يتجهــون 
بــة  للمطال بلديــة،  ال الســلطات 
بالتحقيــق فــي مصير مشــروع 
ــاه  بالمي ــدوار  ال قريــة  تزويــد 

الصالحة للشرب.....
و حسب عضو بالمجلس البلدي، 
فإن المشروع المذكور تم إنجازه 

في العهدة االنتخابية الســابقة و 
ــه حيز الخدمة  توقــف دون دخول
ــس الحالي قام بمراســلة  و المجل
الســلطات الوالئية من أجل إعادة 
بعث المشــروع الذي يعتبر الحل 
الوحيــد لتزويــد ســاكنة القريــة 
ــك إعــادة  ــاه ،و يتطلــب ذل بالمي
ــم إنجازه في وقت  النظر في ما ت

سابق، خاصة و أنه عرف تدهورا 
كبيــرا و قــد يكــون غيــر صالح 
لاســتعمال. و في إنتظار وضع 
المشــروع حيــز الخدمــة، يبقى 
سكان قرية الدوار في رحلة بحث 
يوميــة عن المياه من الشــعاب و 
األودية وســط متاعــب و مخاطر 

كبيرة.

ثمانية أحياء بدون ماء
 بمدينة قسنطينة                        

n عانــت مجموعــة من 8 أحياء 
وحامــة  قســنطينة  مدينتــي  فــي 
بوزيــان فــي بداية األســبوع من 
الغياب المطول لمياه الشــرب في 

الصنابير المنزلية.
  غيــاب المــاء كان نتيجــة عطل 
فــي االنابيــب ،حيــث ســارعت 
إلصــاح  للتدخــل  »ســياكو« 
األنبــوب بقطــر 600 مــم الذي 
األميــر  مدينــة  خزانــات  يخــدم 
عبــد القــادر لتزويــد مناطق جبل 

وحش وســركينة  وســاقية سيدي 
يوســف والزياديه در والمنصورة 
وعمــارات بيكاســو. وكذلك حي 

بكيرة انطاقا من حامة بوزيان 
 وطمأن مسؤول االتصال بشركة 
الصحــي«  والصــرف  الميــاه 
سياكو«  السكان المتضررين بأن 
الفرق الفنية بالشــركة تعمل على 
إصــاح األنبــوب الــذي تعرض 
للكســر وإعادة التيــار الكهربائي 

حسب البرنامج المعتاد.

سيتم تجهزي البرئ االرتوازي لحل المشكل نهائيا  

سكان قرية الصفاصف بتالخمت بباتنة ينتظرون حل مشكل المياه الصالحة للرشب    

ــد مــن 200  n تواجــه  أزي
عائلــة بقريــة الصفاصف في 
ــرة رأس  بلديــة تالخمــت  بدائ
لعيــون بوالية باتنة ، مشــكال 
كبيرا مع  أزمة المياه الصالحة 
للشــرب التي غابت عنهم منذ 

أشهر دون إيجاد حل لها.
 الســكان  تلقوا وعــودا متكررة  
بإعادة تزويدهم بالمياه بشــكل 
طــرف  مــن  منتظــم  طبيعــي 
السلطات المحلية وكل الجهات 
الوصية فــي هذا الشــأن ، لكن 
الوضع بقي على حاله، ما أطال 
في معاناة سكان القرية الواقعة 
بتضاريس صعبــة وزادت أزمة 
المياه من معاناة ســكان القرية 
المصنفة ضمــن مناطق الظل، 
وقد طالب هؤالء السكان بإنهاء 

أن  بعــد  خاصــة  معاناتهــم، 
يا  رصدت الســلطات غافــا مال
حسبما تلقوه من وعود، لتركيب 
بئــر التي  ال تجهيــزات جديــدة ب

تزودهم بالمياه.
وقد تســاءل  سكان القرية خال 
ــا معهــم ، الذيــن  تجدهم  قائن ل
يعتمــدون في ظل شــح المياه، 
ــاء الصهاريــج التي  ــى اقتن عل
بالمصاريــف  كاهلهــم  أثقلــت 
عــن مدى اســتمرار أزمة الماء، 
المعنيــة  الجهــات  بيــن  مطال
بالتدخــل العاجل، لتمكينهم من 
التزود بصفــة منتظمة، خاصة 
بعــد أن قضــوا فصــل الصيف 
ــاة وتخوفوا من  في ظــل المعان
أن يســتمر الوضــع على الحال 

نفسه.
ــا مــن الجهــات  وخــال تقربن
الوصية لمعرفة األسباب  أكدت  
مصادر مقربــة من داخل بلدية 

المطالب  مشــروعية  تالخمــت 
نــة انجــاز مشــروع تنموي  معل
بلديــة مــن إعانــة  و اســتفادة ال
يــون ســنتيم  يــة ب250 مل مال
خصيصا لتجهيــز البئر بقرية 

الصفاصف، قصــد تجيز البئر 
ــاه لســكان القرية  وتوفيــر المي
من خــال اقتناء معدات واليات 
جدية لتشــغيل البئر والرفع من 

نسبة ضخ المياه به.

باتنة :محمد دحماني

تبسة : هواري غريب 

سكيكدة : نورالدين .ب 

مستشفى الخروب يتدعم بمولد 
أوكسجني جديد 

n نشرت أول أمس خلية اإلعام 
واالتصــال لمديريــة الصحة عبر 
صفحتها الرســمية اســتام محطة 
توليد االكســجين لفائدة المؤسســة 
العموميــة االستشــفائية الخــروب 
ليكون تنصيبها في القريب العاجل.
 و أكــدوا بأن مولد األكســجين هو 
رئة أخرى تضاف الى المؤسسات 
المرجعيــة األربعــة  االستشــفائية 
الستقبال مرضى كوفيد19 بوالية 

قسنطينة.
فبعد ديدوش مراد، مستشفى البير، 

و المركــز االستشــفائي الجامعــي 
بــن باديــس، رابع مولد اكســجين 
يتم اســتامه لفائدة قطــاع الصحة 
الطبيــة  الطواقــم  بالوالية،ليضــع 
و الشــبه طبيــة فــي أريحيــة تامة 
بخصــوص التــزود بهــذه المــادة 

الحيوية.
ومــن جهة أخــرى شــهدت والية 
قســنطينة تجاوبــا كبيــرا لعمليات 
التلقيــح ضــد الكورونــا عبر 30 

مسجدا بالوالية.
                           مريم .ب



عين على الشرق 
9 اإلثنين 07 فيفري  2022 م

الموافق لـ 06 رجب 1443 هـ

أفرزت انتخابات مجلس األمة بواليات شرق البالد منتخبين ينتمون إلى تشكالت سياسية وآخرين من األحرار ، وقد سجلنا أن أغلب من حازوا على أصوات المنتخبين في المجالس البلدية 
والمجالس الوالئية هذه المرة ليسوا من الشباب،حيث أن  معظمهم يتجاوز سنهم الستين  على غرار » سيناتورات« قسنطينة وتبسة،كما لم نسجل فوز سوى إمرأة ،وهي محامية حازت 

على مقعد والية سكيكدة ، وكانت األسبقية للتجمع الوطني الديمقراطي على حساب جبهة التحرير الوطني.
                                                                                                                                                                                                      عين الجزائر

واليات الشرق تتعرف على منتخبيها في مجلس األمة 

n جــرت أول أمــس انتخابات 
التجديد النصفي ألعضاء مجلس 

األمــة بمقــر المجلــس الشــعبي 
الوالئي قسنطينة ،حيث تنافس 8 

متسابقين على مقعد واحد لتمثيل 
قسنطينة بمجلس األمة اثنان منهم 
عــن حزبين سياســيين و الســتة 
البقية أحرار، وقد خلصت النتيجة 
الى فــوز الطبيب بوكــرو محمد  
مترشــح حر بأغلبيــة االصوات.
حيــث نجــح بأغلبيــة االصوات 
وحصــد  123 صوتــا من أصل 
289 ،ليكون بذلك السيناتور عن 
والية قسنطينة في العهدة النيابية 

الجديدة.
 لإلشــارة أن مجمــوع المنتخبين 
تــم  ان  إال  293منتخبــا  هــو  
قبل289منتخبا  مــن  التصويــت 
بسبب غياب 4عن التصويت في 

قاعة المداوالت. 
                        مريم .ب

المرتشح الحّر الطبيب محمد بوكرو يظفر بمقعد قسنطينة 

n أسفرت،أمس األول، انتخابات التجديد النصفي 
ألعضــاء مجلــس األمة عن فــوز المترشــح الحر 
الدكتور بوشــرمة عبد الحميد  نائب رئيس المجلس 
الشــعبي الوالئــي بمنصــب ســيناتور جديد كعضو 
مجلــس األمة عن واليــة جيجل خلــف للنائب عبد 
الحليــم لطرش المنتهية عهدتــه ،وهذا في انتخابات 
مجلس األمة التي جرت  بقاعة اجتماعات  المجلس 
الشــعبي الوالئي ،تحت اشــراف الســلطة الوطنية 
المســتقلة إلنتخابات،وقــد ظفــر الســيناتور الجديد 
بمقعــده بعــد أن تفوق عن باقي المترشــحين الثالثة  
وهم بشــير  عبد الوهاب عن جبهة المستقبل وعلي 
شمشــم  عن جبهة التحرير الوطني وبريغن مسعود 
عن حركة مجتمع السلم ، يشار الى األستاذ الجامعي 
يســعد رابــح من تكتــل األحرار اكتســب العضوية 
وخلف بوشرمة في المجلس الشعبي لوالية جيجل.
                                          نصرالدين – د

 المرتشح الحر الدكتور بورشمة عبد الحميد سيناتورا جديدا 
عن والية جيجل

n حقــق مرشــح التجمــع الوطنــي الديمقراطــي 
بوالية المســيلة دغة الميهوب فوزا كاسحا عن باقي 
منافسيه الســتة في انتخابات التجديد النصفي بمقعد 
مجلس األمة التي جرت بمقر المجلس الوالئي تحت 

اشراف السلطة المستقلة االنتخابات .
العمليــة جرت في ظروف حســنة بمشــاركة 806 
منتخــب محلــي يمثلــون المجلــس الشــعبية البلدية 
والمجلــس الوالئــي ،نتائــج تظهــر العــودة القوية 
االرنــدي وتفوقه علــى الغريم االفــاالن حيث نجح 
فــي افتكاك. مقعد المجلس الوالئي الذي كان بحوزة 
االفــاالن وهل هو يكبــر نفس النجــاح ويفتك مقعد 

السينا .             
                                           عبد الحليم بالل 

فوز كاسح لـ "األرندي" بمقعد "السينا "بالمسيلة        

n فــاز نهــار امس عضــو المجلس الشــعبي الوالئي 
لميلــة بن معمــر عمار  بمقعد مجلــس االمة عن حزب 
جبهة التحرير الوطني ب 281.صوتا    بمقر المجلس 
الشعبي الوالئي لميلة في  اطار التجديد النصفي لمجلس 

االمة بمقعد واح
 و  تقدم إلى هذا االستحقاق االنتخابي 6مترشحين  وهم 
بــادر بلعريبي عن حزب جبهة المســتقبل الذي تحصل 
عــل 208 مقاعد و26 صوتا  لبهلول لياس عن  قائمة 
التجمع الوطني الديمقراطي  و 36 صوتا لموراس منير 
عــن حركة حمس و8 أصوات لزواغي زايد عن حزب 
جيل الجديد و  صوت واحد لعتماني زهير كمترشح حر 
                                       محمد بوسبتة

فوز مرشح "االفالن" نب معمر عمار باألغلبية يف ميلة        

n عــاد منصــب ممثل والية ســطيف فــي انتخابات 
التجديد النصفي ألعضاء مجلس األمة الى حزب التجمع 
الوطني الديمقراطي االرنــدي، من خالل ممثله بريمي 
مبروك ،الفائز ،حســب النتائــج األولية، في االنتخابات 

التي نظمت، أول أمس السبت.
يذكر انه تقدمت  للمنافســة أربعــة أحزاب وهي: جبهة 
التحريــر الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة 
مجتمــع الســلم وجبهة القــوى ،  إضافة الــى ممثل عن 
قائمة حرة ،وهذا الختيار احد األعضاء في الغرفة العليا 

للبرلمان.
وشــارك في هــذه االنتخابات، طبقا للدســتور والقانون 
العضوي لالنتخابات، أعضاء المجالس الشــعبية البلدية 
ال60 المكونــة للواليــة ،وأعضــاء المجلــس الشــعبي 
الوالئــي بمجمــوع 1049 ناخبا في هــذه االنتخابات، 
منهــم 994 مــن المجالــس البلدية و55 مــن المجلس 
الوالئي، الختيــار عضو واحد يمثل الوالية ،وهذا عبر 

3 مكاتب انتخابية سخرت لهذا الغرض.
                                       نورالدين بوطغان

بريمي مربوك عن "األرندي" يفوز بمقعد سطيف        

n أفرزت، أمس، انتخابات التجديد النصفي ألعضاء 
مجلس األمة في والية ســكيكدة، عــن انتخاب المحامية 

بوحويتــة قرمش فيروز  ســيناتور عن والية ســكيكدة، 
عن حزب صوت الشــعب ب217 صــوت ، رغم انها 
كانت غير مرشــحة لهذا المنصب خاصة ،وأن مجموع 
اصوات حزبها في الهيئة المنتخبة 35 صوتا فقط ،غير 
ان الكواليــس و الصــراع المحموم الدي كان بين قطبي 
الجهــة الغربية لوالية ســكيكدة ممثل في مرشــح جبهة 
التحريــر شــبيرة عبد الفتــاح الذي حصــل على 176 
صوتا و المهندس كمال بوشــرش عن  جبهة المســتقبل 
204 أصــوات، فيما نــال ممثل األفــاالن 176 ،بينما 
األرنــدي عبــر ممثله ســجل 11 صوتا فقــط و صوت 
واحد لممثــل حمس ،و هي النتائج التي نصبت الســيدة 
بوحويتة قرمش كأول ســيدة في مجلس األمة عن والية 
ســكيكدة و صفعة قوية لألفاالن و جبهة المســتقبل على 
اعتبارهمــا يمثالن القوة األولى فــي المجالس المنتخبة 
.                                       نورالدين ب

المحامية بوحويتة قرمش فريوز "سيناتورة " عن والية سكيكدة        

n أســفرت نتائــج فــرز األصــوات المعبــر عنهــا 
النتخابات التجديد النصفي لمجلس االمة بعنابة فوزعن 
مرشح حزب المستقبل نشمة عصام بمقعد بمجلس األمة 
عــن واليــة عنابة ب 132 صوتا مقابل مرشــح حركة 

مجتمع الســلم حطاب عبد القادر الذي تحصل على 88 
صوتا يليهما  المترشــح الحر عقون محمد الطاهر 38 
صوتا والمرشح صالوتشي منير 10 أصوات والمرشح 

رحومة بن نصر 4 اصوات والغاء 7 أصوات.

نشمة عصام يفوز بمقعد مجلس األمة عن والية عنابة       

n بوالية الطارف فاز المترشح “يوسف لعراب” عن تكتل االحرار بعضوية مجلس االمة ب 293 صوتا 
تليــه مير شــبيطة مختار عن حــزب االرندي 67 صوتا  ،وحل ثالثا رئيس بلدية حمام بني صالح مرشــح 

حر ب 20 صوت .

يوسف لعراب عن تكتل األحرار يظفر بمقعد الطارف        

n أمام مرشحين أبانوا عن منافسة كبيرة تمكن مرشح 
جبهــة التحرير الوطنــي محمد الهــادي دبابش من نيل 

مقعد عروس الزيبان بســكرة فــي مجلس األمة ، ليبقى 
حزبه األقوى في هذه الوالية .

دبابش محمد الهادي مرشح األفالن يفتك مقعد بسكرة      

n تمكــن مرشــح التجمــع الوطنــي الديمقراطــي ) 
األرنــدي( الدكتور مراد لكحل مــن الظفر بمقعد والية 

بــرج بوعريريــج فــي مجلــس األمة ، حث حــاز على 
األغلبية أمام مترشحي األحزاب األخرى .

فوز الدكتور لكحل مراد عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي يف الربج 

n عــاد مقعد واليــة قالمة في مجلــس األمة لمنتخب 
جبهة المســتقبل خوالدية نبيل الذي تقدم على مرشــحي 

األفالن واألرندي واألحرار ، بعد منافســة شرســة بين 
المترشحين لعضوية مجلس األمة.

خوالدية نبيل عن جبهة المستقبل يظفر بمقعد قالمة       

n أفــرزت العمليــة االنتخابية لتجديد مجلس األمة 
بوالية تبســة  بالظفر بالمقعد الوحيــد للوالية عضو 
المجلس الشــعبي الوالئي  محفوظ بوصبع  بحصوله 
علــى 270 صــوت  ،فيما تحصــل منافســه الثاني 
مناعــي كمال علــى 111  ،وعادت المرتبــة الثالثة  
للمترشــح لوصيف الياس ،وذلك بمشــاركة أعضاء 
المجالس الشــعبية البلدية لبلديات والية تبسة الـ 28 
وأعضــاء المجلس الشــعبي الوالئي الـ 39 بمجموع 

487 عضوا .                          
                                         هواري غريب

بوصبع محفوظ  " مرتشح حر " سيناتور تبسة  الجديد        
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األحد,  اليوم  المنعقدة  اإلفريقي  االتحاد  قمة  علقت 
اإلفريقي  االتحاد  مفوضية  رئيس  قرار  أبابا,  بأديس 
مراقب,  صفة  الصهيوني  الكيان  منح  فقي,  موسى 
وشكلت لجنة من سبعة رؤساء دول من بينهم الجزائر, 
لتقديم توصية لقمة االتحاد بشأن هذه المسألة.   و يمثل 
و  الجزائرية،  للدبلوماسية  باهرا  انتصارا  القرار  هذا 
المساعي الدؤوبة التي بذلها وزير الخارجية و الجالية 
نزع  أجل  من  لعمامرة  رمطان  الخارج  في  الوطنية 
هذه الصفة التي كان قد منحها رئيس مفوضية االتحاد 
الماضي إلسرائيل  اإلفريقي موسى فكي، في جويلية 

بزعم أن ذلك من شأه المساعدة في إحالل السالم.
قمة  قبل  من  باإلجماع  تبنيه  تم  الذي  القرار  وينص 
رؤساء دول وحكومات االتحاد اإلفريقي, على تعليق 
القرار الذي اتخذه رئيس مفوضية االتحاد, موسى فقي 
في 22 يوليو الماضي, بمنح الكيان الصهيوني صفة 

مراقب في االتحاد اإلفريقي.
دول  رؤساء  سبعة  من  لجنة  إنشاء  على  ينص,  كما 
إفريقية لتقديم توصية إلى قمة االتحاد اإلفريقي, التي 

تظل المسألة قيد نظرها.
السنغالي ماكي سال,  الرئيس  اللجنة كل من  وستضم 
ورئيس  اإلفريقي,  لالتحاد  الحالي  الرئيس  بصفته 
رؤساء  وكذا  تبون,  المجيد  عبد  السيد  الجمهورية 

بول  ورواندا  رامافوزا,   سيريل  إفريقيا  جنوب 
بول  والكاميرون  بوهاري,  محمد  ونيجيريا  كاغامي, 
الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  رئيس  جانب  إلى  بيا 

,فيليكس تشيسكيدي.
إطالق  مبادرة  زمام  سال,  ماكي  الرئيس  وسيأخذ 
عمل هذه اللجنة. وبدأت أعمال القمة العادية الخامسة 
والثالثين لرؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي , 
والتي تركز على »بناء القدرة على الصمود في مجال 
القارة األفريقية: تسريع تنمية رأس المال  التغذية في 
البشري واالجتماعي واالقتصادي«, أمس السبت في 
أديس أبابا بمشاركة وزير الخارجية والجالية الوطنية 
بالخارج رمضان العمامرة , ممثال لرئيس الجمهورية 

عبد المجيد تبون.
الجامعة العربية: خطوة تصحيحية كان

لزاما أن تتخذ
الغيط  أبو  أحمد  العربية  للجامعة  العام  األمين  رحب 
أبابا  أديس  في  المنعقدة  اإلفريقي  االتحاد  قمة  بتبني 
قرارا بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى االتحاد.

للجامعة  العامة  األمانة  في  مسؤول  مصدر  وذكر 
قرار  أن  األحد،  يوم  عنها  صدر  بيان  في  العربية، 
يعد  اإلفريقي  االتحاد  لدى  إسرائيل  عضوية  تجميد 
»بمثابة خطوة تصحيحية« ويأتي »اتساقا مع المواقف 

التاريخية لالتحاد اإلفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية 
والمناهضة لالستعمار والفصل العنصري«.

وتابع البيان أنه »كان لزاما أن يتم اتخاذ هذا القرار 
الحكيم إنطالقا من عدم مكافأة إسرائيل على ممارساتها 

غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني«.
اتخذه  الذي  القرار  العربية  الجامعة  دانت  أن  وسبق 
رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي في جوياية الماضي 

منح إسرائيل صفة مراقب لدى االتحاد.
حماس والجبهة الشعبية ترحبان بقرار 

قمة االتحاد اإلفريقي
والجبهة  )حماس(،  اإلسالمية  المقاومة  رحبت حركة 
الشعبية لتحرير فلسطين، يوم األحد، بقرار قمة االتحاد 
اإلفريقي بتعليق منح كيان االحتالل صفة مراقب داخل 

المنظمة.
تصريح  في  )حماس(  باسم  الناطق  قاسم  حازم  ودعا 
إلى  الموضوع  هذا  ببحث  المكلفة  اللجنة  له،  صحفي 
»االنتصار لقيم االتحاد اإلفريقي ومبادئه القائمة على 
رفض االحتالل والتمييز العنصري، وتأييد حق الشعب 

الفلسطيني في انتزاعه لحقوقه وتقرير مصيره«.
وثمنت )حماس( على لسان الناطق باسمها ، » مواقف 
وأدوار كل الدول اإلفريقية التي تحركت ضد تمرير 
يؤكد  ما  وهو  »مراقب«،  صفة  االحتالل  منح  قرار 
انسجامها مع مبادئ هذه المنظمة العريقة، واستمرارها 

في دعم حقوق شعبنا المشروعة«.
إلى  لها،  بيان  في  الشعبية  الجبهة  دعت  جهتها  من 
من  المدعومة  واإلسالمية  العربية  العالقات  »تمتين 
أحرار العالم واالستمرار في تعقب ومطاردة مساعي 
االحتالل الختراق األمة »، مؤكدة أن » المعركة في 
االتحاد االفريقي ال زالت في أوجها وتحتاج إلى جهود 

مضاعفة وصوال لطرد الكيان من االتحاد نهائيا«.
هذا   « إن  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  وقالت 
القرار يوفر لشعبنا المزيد من الدعم في نضاله العادل 
ضد االحتالل، مستندا في ذلك إلى المواقف الواضحة 
والجريئة التي تتخذها الدول المساندة لحقوق شعبنا في 

مواجهة ممارسات الكيان الصهيوني العنصري«.
اليوم  سابق  وقت  في  اإلفريقي  االتحاد  قمة  وعلقت 
والمنعقدة في دورتها العادية ال35 بأديس أبابا، قرار 
منح  فقي،  موسى  اإلفريقي  االتحاد  مفوضية  رئيس 
من  لجنة  وشكلت  مراقب،  صفة  الصهيوني  الكيان 
توصية  لتقديم  الجزائر،  بينهم  من  دول  سبعة رؤساء 

لقمة االتحاد بشأن هذه المسألة.
ق ـ د

يوم  رامافوزا  سيريل  أفريقيا  جنوب  رئيس  دعا 
األحد بأديس أبابا إلى ضرورة مراعاة تغير المناخ 

العالمية. التنمية  خطة  في 
لجنة  أمام  المناخ  تغير  حول  لتقريره  تقديمه  ولدى 
بتغير  المعنية  األفريقية  والحكومات  الدول  رؤساء 
والثالثين  الخامسة  القمة  أشغال  خالل  المناخ 
»من  إنه  قال  األفارقة،  والحكومات  الدول  لرؤساء 
تغير  مراعاة  تتم  وأن  زخمنا  نضيع  أال  الضروري 
أن  إلى  الفتا  العالمية«،  التنمية  خطة  في  المناخ 
االحتباس  ظاهرة  آثار  ألوخم  »تتعرض  أفريقيا 
واألعاصير«. والفيضانات  الجفاف  مثل  الحراري 

»مقاربة  اعتماد  أن  أفريقيا  جنوب  رئيس  ويرى 
مثل  ومعقدة  متعددة  مشاكل  لمعالجة  واحدة« 
الواقع  مراعاة  بدون  األحفوري  الوقود  من  االنتقال 
ومآله  أفريقيا »ليس عادال وال منصفا  في  الملموس 

الفشل«.
موقف  تطوير  ضرورة  إلى  دعا  الصدد،  هذا  وفي 
النتائج  بلوغ  أجل  من  و«منسق«  »قوي«  أفريقي 
والعشرين  السابعة  الدورة  في  إلفريقيا  المنشودة 
في  مصر  في  عقده  المزمع  األطراف  لمؤتمر 

المقبل. نوفمبر 
باالحتياجات  االعتراف  أجل  من  رافع  كما 
الصعيد  على  ألفريقيا  »الخاصة«  والظروف 
الموارد  على  اقتصاداتنا  العتماد  »نظرا  العالمي 
والتخلف  والبطالة  الفقر  ولمستويات  الطبيعية 

بها«. المرتفعة 
البلدان  جميع  المناسبة،  بهذه  رامافوزا،  السيد  ودعا 
على  ملحا  والتضامن،  الوحدة  بروح  العمل  إلى 
والنامية  األفريقية  البلدان  حق  عن  الدفاع  ضرورة 

والتكنولوجي. المالي  الدعم  على  الحصول  في 
ق ـ د

يف خطوة تشكل انتصارا باهرا للدبلوماسية الجزائرية

قمة االتحاد اإلفريقي تعلق قرار منح 
صفة مراقب للكيان الصهيوني

رئيس جنوب أفريقيا يدعو إىل 
رضورة مراعاة تغري المناخ يف 

خطة التنمية العالمية

إلى  الروسي  للرئيس  الخاص  المبعوث  التقى 
ميخائيل  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 
الوزراء  رئيس  أبابا  أديس  في  بوغدانوف، 
اإلثيوبي، أبي أحمد لبحث اإلعداد للقمة الثانية 

»روسيا-إفريقيا« .
الخارجية  وزارة  عن  صدر  بيان  في  وجاء 
الروسية، يوم األحد: »تم تبادل لآلراء حول أهم 
القضايا الدولية بما فيها الجمعية الـ35 لرؤساء 
دول وحكومات بلدان االتحاد اإلفريقي. وتم في 
لتعزيز  أبابا  وأديس  موسكو  سعي  الصدد  هذا 
التنسيق الخارجي في األمم المتحدة والمنظمات 
الدولية األخرى. كما تم بحث النواحي التطبيقية 
الثانية  المتعلقة بإعداد القمة الروسية اإلفريقية 

في عام 2022«.
وبحث الجانبان مسائل التنمية المقبلة للعالقات 
الخصوص  وجه  وعلى  اإلثيوبية  الروسية 
المجاالت  في  للجانبين  المفيد  التعاون  »زيارة 
وأضاف  واإلنسانية«.  واالقتصادية  التجارية 
البيان أن »الجانب الروسي أكد موقفه المبدئي 
والمتتابع لدعم سيادة ووحدة أراضي جمهورية 

إثيوبيا الديمقراطية الفدرالية«.
موعد  إن  سابق،  وقت  في  بوغدانوف  وقال 
ومكان إجراء القمة الثانية »روسيا-إفريقيا« لم 
يحددا بعد، مشيرا إلى أن القمة قد تجري على 

شكل مؤتمر فيديو.
ق ـ د

»بوغدانوف« يبحث مع رئيس وزراء 
إثيوبيا التحضري لقمة روسيا-إفريقيا«

األمني العام لألمم المتحدة أنطونيو غوترياس

األفارقة يدفعون الثمن غاليا بسبب األنظمة العالمية
   
 

أكد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيراس، مساء أول أمس، بأديس أبابا، إن الظلم »متجذر« في األنظمة العالمية وأن سكان 
القارة األفريقية »يدفعون ثمنا غاليا« بسببها.

وفي كلمة له ألقاها، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بمناسبة انعقاد القمة 35 لرؤساء الدول والحكومات اإلفريقية، التي تعقد يومي 
5 و6 فبراير بأديس أبابا، حيث تمثله نائب األمين العام، أمينة  محمد، قال األمين العام لألمم المتحدة »إننا نعيش في أوقات صعبة« 

وأصبح »الظلم متجذر بعمق في األنظمة العالمية واألفارقة يدفعون الثمن غاليا«.
النزاعات  إفريقيا تغذي  الخناق على  التي تضيق  المتحدة في مداخلته على أن »الالمساواة غير األخالقية  العام لألمم  وشدد األمين 
المسلحة والتوترات السياسية واالقتصادية والعرقية واالجتماعية وانتهاكات حقوق اإلنسان والعنف ضد المرأة واإلرهاب واالنقالبات 

العسكرية والشعور باإلفالت من العقاب«.
كما اعتبر السيد غوتيراس أن الالمساواة هي السبب المباشر لنزوح الماليين من األشخاص في جميع أنحاء القارة والتي تهدد أيضا 

المؤسسات الديمقراطية.
وبخصوص التلقيح ضد وباء كورونا، أوضح أن نسبته في الدول ذات الدخل المرتفع »أعلى بسبع مرات منها في إفريقيا« ، مشيرا 

إلى أن النظام المالي العالمي »المفلس من الناحية األخالقية، تخلى عن 
دول الجنوب«.

وبهذا الصدد، دعا األمين العام األممي إلى توفير الشروط لمضاعفة عدد 
واللقاحات  التشخيصية  االختبارات  إنتاج  على  القادرة  اإلفريقية  البلدان 
الفكرية  بالملكية  المتعلقة  المشاكل  معالجة  خالل  من  العالج،  وطرق 

وتزويد الدول بالوسائل التقنية والمالية الالزمة.
ولتمكين القارة من الخروج من مأزق التخلف، دعا السيد غوتيراس إلى 
إصالح النظام المالي العالمي قصد »تشغيل محرك االنعاش االقتصادي«.
وأكد، بمناسبة هذه القمة، أن التعاون بين األمم المتحدة واالتحاد األفريقي 
هو اليوم »أقوى من أي وقت مضى«، معتبرا أن أفريقيا هي »موطن 
األمل« وأن االتحاد اإلفريقي يساهم منذ 20 سنة في »تجسيد هذا األمل 

والسماح للقارة بتحقيق إمكانياتها الهائلة«.
ق ـ د
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الكامرونية  االتحادية  رئيس  كشف 
لقائه  خالل  ايتو،  صامويل  القدم،  لكرة 
ذهاب  أن  األول،  المنتخب  العبي  مع 
إلى  المؤهلة  الجزائر  أمام  السد  مباراة 
يوم  ستجرى  بقطر،  مونديال2022- 

بالكامرون. المقبل،  24 مارس  الخميس 
»األسود  فوز  عقب  لالعبين،  ايتو  وقال 
لكأس  الثالث  بالمركز  المروضة«  غير 
 5-3  ،3-3( بوركينافاسو  على  إفريقيا 

بالعا الترجيح(  بركات 

»األسود  فوز  عقب  لالعبين،  ايتو  وقال 
لكأس  الثالث  بالمركز  المروضة«  غير 
 5-3  ،3-3( بوركينافاسو  على  إفريقيا 
ياوندي:  بالعاصمة  الترجيح(  بركات 
والبداية  هامتين.  مباراتين  أمامنا   «

مارس.  24 يوم  ستكون 
يستعدوا.  أن  الالعبين  من  أطلب 
منتخبات  أقوى  من  منتخبا  ستواجهون 
تكونون  أنكم  أثبتم  لقد  القارة.  القارة 
بحاجة  كلنا  أردتم.  إذا  دوما  األحسن 
سريعا  أنديتكم  إلى  عودوا  إليكم، 
العالم  كأس  وهناك  مشكل.  ألي  تفاديا 

نتظارنا«. با
 22 يوم  التي جرت  القرعة  ومن خالل 
المنتخب  سيتنقل  بدواال،  الفارط  يناير 
الذهاب  لقاء  في  الكامرون  إلى  الوطني 
تشاكر  مصطفى  بملعب  االستقبال  قبل 
ابتداء  مارس   29 الثالثاء  يوم  بالبليدة 

من )00ر20(.
صامويل  عاد  العبيه،  مع  حديثه  وفي 
طرف  من  المحققة  النتيجة  إلى  ايتو 
حققها  التي  والـ«ريمونتادا«  الفريق، 
بـ)-3 متأخرين  كانوا  بعدما  الالعبون، 
بإنهاء  لهم  سمحت  التي  وهي   ،)0

بشرف. المنافسة 
اشكر  أن  علّي  »أوال  قائال   واختتم 
الذي  العمل  على  وطاقمه  المدرب 
كانت  فإذا  )الالعبون(  أنتم  أما  قدموه. 
من  أحد  يتمكن  فلن  الرغبة،  لديكم 
أهداف  بثالثة  متأخرين  كنا  لقد  هزمكم. 

إرادتكم«. أثبتم  لكنكم  رد  وأجدون 

بالييل يظهر ألول مرة  
ويسقط مع بريست

يوسف  الدولي،  الجزائري  الجناح  وقع 
باليلي، على ظهوره األول مع فريقه الجديد 
أمس  الفرنسي،  الدوري  في  بريست،  ستاد 
األحد، وذلك أمام رين لحساب الجولة الـ23 

من المسابقة.
جعله  ما  رد   دون  بهدفين  بريست  وأنهزم 
يتقدم في الترتيب العام ، فيما واصل بريست 
سلسلة نتائجه السلبية ليبقى يحتل المرتبة الـ 

14 في الليغ 1 
60 الـ  الدقيقة  في  باليلي  تغيير  تم   وقد 
وانتقل باليلي إلى صفوف النادي الفرنسي، 
المنقضي  الشتوي  الميركاتو  خالل 
لستة  يمتد  بعقد  حر،  انتقال  صفقة  في 
مواسم.  3 لمدة  للتجديد  وقابل   أشهر، 
ورغم وصوله المتأخر إلى فرنسا )وقع قبل 
أن  إال  االنتقاالت(،  فترة  غلق  من  ساعتين 
المدرب ميشيل دير زاكاريان فضل االعتماد 
رين. ضد  أساسية  بصفة  باليلي   على 
المنافسة  إيقاع  استعادة  في  باليلي  ويأمل 
رفقة  مكانة  لضمان  مستواه،  وتطوير 
منتخب بالده، الذي يتأهب لخوض مباراتين 
أمام   2022 العالم  لنهائيات كأس  مؤهلتين 

الكاميرون.

غالم وآدم وناس
يف قائمة نابويل 
للدوري األورويب 

إسمي  وضع  نابولي  مدرب  سباليتي  قرر 
الالعبين الجزائريين آدم وناس وفوزي غالم 
ضمن قائمة النادي في الدوري األوروبي .

وتلقى الالعبين الخبر بسعادة كبيرة ، خاصة 
البقاء  وفضال  عروض  عدة  رفضا  وأنهما 

في نابولي بدعم من مدربهما .
جدير بالذكر أن نادي نابولي سيواجه فريق 
يعد  ما  وهو   ، ال16  الدور  في  برشلونة 
 ، للتأكيد  الجزائري  للثنائي  سانحة  فرصة 
إلى  للعودة  الساعي  لغالم  بالنسبة  خاصة 

تشكيلة الخضر.
جمعها : تاج الدين

 برر المهاجم الدولي الجزائري إسالم سليماني, انتقاله في 
)بطولة  لشبونة  نادي  إلى  األخيرة  الشتوية  االنتقاالت  فترة 
البرتغال/القسم األول(, بشعوره انه مطلوب و مرغوب فيه 
الفرنسي )بطولة فرنسا  بالبرتغال مقارنة بنادي ليون  أكثر 
للنادي  التحية  تتوجيه  ينسى  أن  دون  لكن  األول(,  /القسم 

الفرنسي الذي أمضى معه سنة كاملة.
 37 في  ليون  مع  شارك  -الذي  سليماني,  إسالم  أوضح  و 
خمس)5(  قدم  و  أهداف   )8( ثمانية  خاللها  سجل  مقابلة, 
لقد   « قائال   , له  صحفية  ندوة  خالل  حاسمة-,  تمريرات 
عدت إلى نادي سبورتينغ لشبونة ألنني اشعر أن المناصرين 
يحبونني )...( بالنسبة لي هذا األمر مهم جدا في لعبة كرة 
لشبونة  سبورتينغ  نادي  ألجواء  كثيرا  اشتقت  لقد  القدم. 
لقد كان قراري سهل, ألنني  الفاالد.  وللمناصرين ولملعب 
اخترت ببساطة العودة إلى بيتي. اعترف أنني كنت سعيدا 
يستلزم  القدم  كرة  لعبة  في  النجاح  و  الفريق  هذا  بقميص 
بالذكريات  تستمتع  بعد  فيما  تجعلك  التي  بالراحة  الشعور 

الطيبة التي تتركها في نفوس المناصرين«.
أما إدارة نادي ليون الفرنسي فأكدت أن قرار مغادرة الدولي 
الجزائري للفريق, جاء بناء على رغبة مشتركة بين الالعب 
أن  التجربة, موضحة »  لهذه  والفريق من اجل وضع حّد 

على  اإلبقاء  في  يرغب  لم  الفريق  مدرب 
أخرى  خيارات  يملك  انه  باعتبار  الالعب 
كافية في منصبه تتمثل في موسى ديمبيلي 

و تينو كاديويري«.
إلى  انضم  سنة(   33( سليماني  أن  يذكر 
صفوف سبورتيغ لشبونة, صاحب المركز 
الثاني في البطولة البرتغالية بعقد مدته 18 
شهرا في صفقة انتقال حر, بعدما كان قد 

التحق بالنادي الفرنسي في يناير 2021.
الحالي  الهداف  انتقال  عملية  ترسيم  وتم 
ل«الخضر« سهرة يوم اإلثنين المنصرم, 
سبورتينغ  السابق  فريقه  إلى  مجددا  ليعود 

لشبونة الذي سيحمل فيه رقم )9(.
بطل  حققها  التي  األرقام  وسمحت 
البرتغالي  النادي  مع  إفريقيا2019-, 
ليستر  إلى  »قياسية«  تنقل  صفقة  بتحقيق 
سيتي )بطل انجلترا(, غير أنه عجز عن فرض مكانته مع 
إلى  ثم   ,2018 في  نيوكاسل  إلى  إعارته  لتتم  »الفوكس« 
موناكو  إلى  وبعدها   )2019 2018-( التركي  فنيرباتشي 

.)2020 2019-(

بياناً  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  أصدرت 
أّكدت فيه أن أولى مراحل تقديم طلبات  صحفياً 
حجز تذاكر كأس العالم FIFA قطر 2022™ 
بنظام القرعة قد شهدت إقباال عالمياً غير مسبوق.
باب  ويغلق  »يومان  بيانها:  في  اللجنة  وذكرت 
للمرحلة  التذاكر  حجز  طلبات  لتقديم  التسجيل 
شهدت  أن  بعد  القرعة  بنظام  للمونديال  األولى 
االتحاد  دعا  أن  بعد  النظير  منقطع  عالميا  إقبااًل 
للمسارعة  الجماهير  )الفيفا(  القدم  لكرة  الدولي 
بتقديم الطلبات بنظام القرعة، والتي ستعلن عن 

نتيجتها بعد الثامن من مارس المقبل.
الموقع  عبر  الحجز  طلبات  نافذة  وستغلق 
اإللكتروني للفيفا الباب يوم الثالثاء عند الواحدة 
فرصة  تعد  فيما  المكرمة،  مكة  بتوقيت  ظهراً 
تلك  في  والتقديم  حظوظهم  لتجربة  للجميع 
عن  البحث  عناء  يوفر  بما  المبكرة  المراحل 
التذاكر مع االقتراب من توقيت المونديال حيث 
ثلث  المرحلة  لتلك  المخصصة  النسبة  تشكل 
إجمالي التذاكر والتي تزيد عن 3 مليون تذكرة.

مساحة  الفرصة  هذه  تشكل  بسيطة  وبحسابات 

مباريات  خالل  مقعد  على  للحصول  أكبر 
بأسبقية  التقديم  مراحل  عن  عوضا  المونديال 
الحجز والتي تشهد إقباال كبيرا تنفد فيه المقاعد 
الحجز  طلب  فبتقديم  إطالقها،  من  ساعات  بعد 
المخصصة  التذاكر  على  الحصول  فرص  تزيد 
تبلغ  حيث  رمزية،  بأسعار  القطرية  للجماهير 
األرخص على  قطرياً،  رياال   40 التذكرة  سعر 

اإلطالق منذ مونديال إيطاليا 1990.«
وأضاف البيان: »وإن لم يكن لديك حسابا بالفعل 
بإدخال  التسجيل  أوال  فعليك  الفيفا  موقع  على 
بعض البيانات الرئيسية وال يتطلب ذلك أكثر من 
5 دقائق تتلقى بعدها رسالة تفعيل الحساب عبر 

بريدك اإللكتروني. 
التذاكر  موقع  إلى  بعدها  الدخول  تستطيع 
من  التذكرة  على  الحصول  طلب  وتسجيل 
 Qatar( المحلية  للطلبات  المخصصة  الصفحة 
للطلب  تذاكر   6 أقصى  بحد   )Residents
الهوية  كرقم  الشخصية  بياناتك  باستخدام 
والبيانات الخاصة بالمرغوب حجز التذاكر لهم، 
لذا جهز بطاقاتهم الشخصية أو جوازاتهم إلدخال 

البيانات. 
بعد االنتهاء من كافة الخطوات واختيار المباريات 
أو الفئات التي ترغب في حجزها، ستتلقى رسالة 
تكون  وبذلك  الطلب  بإتمام  تفيدك  إلكترونية 
انتهيت من حجز التذاكر، وبعد الثامن من مارس 
وقعت  ممن  الحظ  سعداء  عن  اإلعالن  سيجري 

عليهم القرعة«.

ابتعد نادي بروسيا دورتموند عن الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري 
األلماني مع غريمه بايرن ميونخ، بعد هزيمته الثقيلة ضد باير ليفركوزن.

وخسر بروسيا دورتموند على ملعبه سيجنال إيدونا بارك أمام باير ليفركوزن 
بنتيجة 5-2، في الجولة الـ21 من منافسات الدوري األلماني.

باير  لفريق  التسجيل  دورتموند،  بروسيا  العب  أكانجي،  مانويل  وافتتح 
جيريمي  يسجل  أن  قبل  العاشرة،  الدقيقة  في  مرماه،  في  بالخطأ  ليفركوزن 
فريمبونج، العب باير ليفركوزن، هدف التعادل لدورتموند بالخطأ في مرماه 

في الدقيقة 16.
عن  وذلك  متتاليين،  بهدفين  دورتموند  شباك  ليفركوزن  باير  فريق  وأمطر 

طريق فلوريان فيرتز في الدقيقة 20، وروبرت أندريش في الدقيقة 28.
أن  قبل   ،53 الدقيقة  في  الرابع  ليفركوزن  هدف  تاه  جالو  جوناثان  وسجل 
الدقيقة 87، ليسجل ستيفن تيجيس  يضيف موسى ديابي الهدف الخامس في 

هدف دورتموند الثاني في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني.
الهزيمة الثقيلة أوقفت رصيد بروسيا دورتموند عند 43 نقطة يحتل بها المركز 
الثاني في جدول ترتيب الدوري األلماني، بفارق 9 نقاط خلف بايرن ميونخ 

صاحب الصدارة.
في المقابل، رفع فريق باير ليفركوزن رصيده إلى 38 نقطة، يحتل بها المركز 

الثالث في جدول ترتيب الدوري األلماني لموسم 2021-2022.
جدول ترتيب الدوري األلماني لموسم 2021-2022

بايرن ميونخ – 52 نقطة
بروسيا دورتموند – 43 نقطة

باير ليفركوزن - 38 نقطة
يونيون برلين - 34

فرايبورج - 33 نقطة

هزيمة ثقيلة تبعد دورتموند
عن صدارة بايرن ميونخ

كأس العالم » فيفا«  قطر 2022

إقبال عالمي غير مسبوق على طلبات 
حجز تذاكر المونديال بنظام القرعة

بيل يشعل غضب جماهير 
ريال مدريد بتصرف 

»مشين« تجاه هازارد
جماهير  استفزاز  بيل،  غاريث  مدريد،  ريال  لنادي  الويلزي  الجناح  واصل 
فريقه، من خالل تصرفاته على مقاعد البدالء، وعدم اكتراثه بمباريات ونتائج 

»الميرينغي«.
الماضي، وهو يضحك بصوت عال  الخميس  عاما،  الـ32  وشوهد صاحب 
على دكة البدالء، في وقت كان يقاتل فيه رفاقه على أرضية الملعب لخطف 

بطاقة العبور لربع نهائي كأس ملك إسبانيا، على حساب أتلتيك بيلباو.
دكة بدالء الريال دون أن يحظى بفرصة المشاركة في لقاء بيلباو، رغم إجرائه 

لعملية اإلحماء بطلب من مدربه اإليطالي كارلو أنشيلوتي.
من  فعل  رد  أي  يصدر  ولم 

بيل  سخرية  على  هازارد 
ريال  جماهير  لكن  منه، 

الجناح  هاجمت  مدريد 
له  ووجهت  الويلزي 

الذعة،  انتقادات 
وأن  سيما  ال 
ودع  الريال 

ملك  كأس 
بخسارته  إسبانيا 

أمام بيلباو بهدف دون 
رد.

وكان بيل، انضم إلى ريال 
 2013 صيف  في  مدريد 

قادما من نادي توتنهام هوتسبير اإلنجليزي، وحينها كان الالعب األغلى في 
العالم، حيث كلف خزينة »الميرينغي« قرابة 100 مليون يورو.

وتراجع مستوى الجناح الويلزي بشكل رهيب خالل المواسم األربعة األخيرة، 
حيث كان في بادئ األمر يغيب عن مباريات الفريق الملكي لكثرة إصاباته 
وتجددها، ولكن بعد تعافيه، أصبح يستبعد من تشكيلة الريال األساسية ألسباب 

فنية، وفي بعض األحيان ألسباب انضباطية وتأديبية.
الذي  الحالي،  بعقده  مدريد  ريال  في  أجرا  األعلى  الالعب  بيل،  يزال  وال 
ينتهي عام 2022، ويصل إلى حوالي 600 ألف جنيه إسترليني في األسبوع 

الواحد.

على  المفاجئ  بسقوطه  الرابع  مركزه  تعزيز  في  أتاالنتا  أخفق 
الرابعة  المرحلة  منافسات  ضمن   ،2-1 الجريح  كالياري  ضد  األحد  أرضه 

لقدم. ا لكرة  االيطالي  الدوري  من  والعشرين 
الرابع،  المركز  في  نقطة   43 عند  رصيده  تجمد  الذي  أتاالنتا  ومنح 
دوري  إلى  المؤهلة  المراكز  آخر  على  لالنقضاض  ليوفنتوس  الفرصة 

أوروبا. أبطال 
سيأخذ  ليوم،  ا من  الحق  وقت  في  فيرونا  ضيفه  على  فوزه  حال  وفي 
مؤجلة  مباراة  يملك  األخير  بأن  علًما  أتاالنتا،  مكان  الخامس  يوفنتوس 

تورينو. ضد 
.)64 ( أتاالنتا  هدف  وبالومينو   )68 و  50 ( بيرير  كالياري  هدفي  سّجل 

الدوري اإليطالي / سقوط مفاجئ ألتاالنتا على أرضه

بن ناصر يتحدث عن 
سبب قلب »ميالن 

أسي« الطاولة على 
»إنتر ميالن«

الكاميروني  المنتخب  أحرز 
كأس  في  الثالث  المركز 
 - إنرجيز  توتال  إفريقيا  أمم 
على  بتغلّبه   2021 الكاميرون 
فاسو  بوركينا  منتخب  نظيره 
اليوم   )5-3( الترجيح  بركالت 
السبت في المباراة الترتيبية على 
ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي.
المضيفة  الكاميرون  وحققت 
قلبت  عندما  مثيرة  »ريمونتادا« 
 3-3 تعادل  إلى  تخلفها صفر3- 
الترجيح،  بركالت   5-3 فوز  ثم 

الثالثة  النسخة  في  الثالث  المركز  محرزة 
والثالثين من نهائيات كأس األمم اإلفريقية لكرة 
القدم السبت على ملعب »أحمدو أهيدجو« في 

العاصمة ياوندي في المباراة الترتيبية.
لستيف  نظيفة  بثالثية  فاسو  بوركينا  وتقدمت 
 43( أونانا  أندريه  والحارس   )24( ياغو 
خطأ في مرمى منتخب بالده( وجبريل واتارا 

.)49(
باهوكين  لستيفان  بثالثية  الكاميرون  ورّدت 
فارضة  )85 و88(  بكر  أبو  وفانسان   )72(
التي  الترجيح  ركالت  إلى  واالحتكام  التعادل 

خطئه  عن  أونانا  كفَّر  بعدما  لها  ابتسمت 
بتصديه لركلة إبراهيم بالتي توريه.

وكّررت الكاميرون إنجازها على أرضها عام 
1972 عندما حلت ثالثة بفوزها على الزائير 
الثانية  للمرة  الترتيبية  المباراة  2-5، وكسبت 

في تاريخها.
ببلوغ  حلمها  تبّخر  التي  الكاميرون  وحققت 
النهائي ومواصلة سعيها للظفر باللقب السادس 
في تاريخها بخروجها من نصف النهائي على 
قبل  الترجيح، فوزا معنويا  يد مصر بركالت 
أواخر  الجزائر  ضد  الحاسمتين  مواجهتيها 
آذار/مارس المقبل في الملحق الفاصل المؤهل 

إلى مونديال قطر 2022.
موقعه  عّزز  الذي  بكر  أبو  وعلّق 
برصيد  الهدافين  الئحة  صدارة  في 
أن  الحياة،  »في  أهداف  ثمانية 
تحصل على شيء ما أفضل من ال 
التي  الجماعية  الروح  إنها  شيء، 

ساهمت في فوزنا اليوم«.
في  كبيرة  بإيجابية  »لعبنا  وأضاف 
هذه البطولة لكن مصر أطاحت بنا 
أحرزنا  اليوم  النهائي.  نصف  من 
المركز الثالث ونحن فخورون بذلك 
ونتقاسمه مع الشعب الكاميروني«.

الهداف،  لقب  تحقيق  اقترابه من  وتعليقا على 
قال »أنا لست هداف البطولة ال أريد التحدث 
عن ذلك، ما أوّد التكلّم عنه هو الروح الجماعية 

وهي كانت رائعة اليوم«.
رّد  في  فاسو  بوركينا  فشلت  المقابل،  في 
في   1-2 الكاميرون  أمام  لخسارتها  االعتبار 
المباراة االفتتاحية للبطولة، وحلت رابعة للمرة 
أرضها  على  األولى  بعد  تاريخها  في  الثانية 
الكونغو  أمام  خسرت  عندما   1998 عام 
بعد  الترجيح  بركالت   1-4 الديموقراطية 

تعادلهما 4-4.

حققت » ريمونتادا« مثرية ..الكامريون تحرز المركز الثالث
عىل حساب بوركينا فاسو سليماني: » أشعر أنني مطلوب ومرغوب فيه

أكثر في البرتغال مقارنة بليون«

 ...  أخبــار محرتفينا 

علق الجزائري إسماعيل بن ناصر، نجم ميالن، على 
أمس   ،)2-1( بنتيجة  إنتر  أمام  الروسونيري  فوز 

السبت، في ديربي الغضب.
ميالن:  لقناة  تصريحات  في  ناصر،  بن  وقال 
صعًبا  الديربي  من  األول  الشوط  »كان 
ينبغي«. كما  منظًما  كان  إنتر  ألن   للغاية، 
الشوط  في  للعب  أكبر  مساحة  وجدنا  »لكننا  وأضاف: 
التعادل  الثاني من المواجهة، ونجحنا في إحراز هدف 
 عن طريق جيرو، وهذا منحنا دفعة كبيرة لقلب األمور«.
بين  المدرب  أخبرنا  »لقد  الجزائري:  النجم  وتابع 
للعودة  الجهد  المزيد من  إلى بذل  إننا بحاجة  الشوطين 
نفتقد لشيء ما كفريق في  النتيجة. نحن جميًعا كنا  في 
الصحيح«. الطريق  على  كنا  لو  حتى  األول   الشوط 
واختتم العب وسط ميالن: »لذا نجحنا في تقديم المزيد 
وحققنا  النتيجة  وقلبنا  الثاني،  الشوط  خالل  كفريق 

الفوز«.
إسماعيل  الجزائري  بالدولي   calciomio موقع  أشاد 
الديربي  مباراة  في  المتميز  أدائه  نظير  ناصر،  بن 
أمام إنتر ميالن، بمساهمته في فوز ناديه ميالن، على 
غريمه التقليدي بثنائية لواحد، عشية السبت على ملعب 

جوسيبي مياتزا 
الثاني في جدول ترتيب  المركز  يذكر أن ميالن يحتل 
الدوري اإليطالي برصيد 52 نقطة، خلف إنتر صاحب 
لديه  النيراتزوري  لكن  واحدة،  نقطة  بفارق  الصدارة 

مباراة مؤجلة.
تاج الدين

عطال يتعرض إلصابة جديدة مع نيس 
تعرض الجزائري يوسف عطال، مدافع نيس الفرنسي، إلصابة جديدة قد تبعده عن اللقاء المرتقب أمام ليون 
السبت القادم، في األسبوع الـ 24 من الدوري الفرنسي.  وعانى عطال من آالم قوية على مستوى الكتف، خالل 
 مشاركته في المباراة التي خاضها فريقه، اليوم األحد، ضد كليرمون فوت، في الجولة الـ 23 من عمر المسابقة.
 ،53  وشارك نجم المنتخب الجزائري، في المباراة كأساسي، قبل أن يسقط على األرض في الدقيقة 

ليطلب الجهاز الطبي بعدها تغييره في الدقيقة 57 بسبب عدم قدرته على المواصلة.
هدف  بتوقيعه  نيس  مدافعي  رشاني  فوت   كليرمون  مهاجم  وفاجأ 
غالتييه ومدربهم  نيس  العبي  حيرة  77أمام  الدقيقة  في   الفوز 
حرمه  ما  الموسم،  هذا  اإلصابات  الزمته  الذي  لالعب،  موجعة  ضربة  عطال  إصابة  وتشكل 
الموسم. هذا  فقط  مباراة   13 معه  خاض  حيث  الدوري،  في  فريقه  مع  بانتظام  المشاركة   من 
ويأمل نجم المحاربين، في العودة سريعا إلى الميادين، للحصول على دعوة مدرب المنتخب الجزائري 

جمال بلماضي، للمشاركة في مباراتي الملحق المؤهلتين لكأس العالم، ضد منتخب الكاميرون.



عين على الرياضة

 5 غياب  بعد  جيمس  ليبرون  عاد 
وحقق  اإلصابة  بسبب  مباريات 
أنجلس  لوس  ليقود  دابل«  »تريبل 
والفوز  بعيد  من  للعودة  ليكرز 
نيكس  نيويورك  على   122-115
بعد التمديد، ضمن منافسات دوري 

كرة السلة األميركي للمحترفين.
عن  غاب  الذي  جيمس  وسجل 
ركبته  في  تورم  بسبب  المالعب 
متابعة   13 نقطة،   29 اليسرى، 
ليحقق  حاسمة،  تمريرات  و10 
الموسم  هذا  له  عودة  أكبر  ليكرز 
 21 الى  تأخره  وصل  بعدما 
عند  و15  األول  الشوط  في  نقطة 

االستراحة.
أكون  أن  الرائع  ليبرون »من  قال 
زمالئي  مع  الملعب  أرض  على 
وأقدم  ودفاعًيا  هجومًيا  وأساعدهم 
جيًدا  انتصاًرا  لدي...كان  ما  كل 

لنا«.
ليبرون  بغياب  ُمني  ليكرز  وكان 

بأربع هزائم مقابل انتصار واحد.
في  االولى  للمرة  ليكرز  تقدم 
المباراة في وقت متأخر من الربع 
متقدًما  الرابع  الى  ودخل  الثالث 
تسع  الى  الفارق  وسع   .87-84
جاي  آر  من  ثالثية  أن  إال  نقاط، 
النهاية  من  ثانية   8.1 قبل  باريت 
فيما   111-111 االرقام  عادلت 
أخفق ليبرون من خلف القوس في 
الى  الفريقان  ليلجأ  االخيرة  الثانية 

التمديد.
سيطر ليكرز على الوقت االضافي 
وافتتحه جيمس بسلة ساحقة رائعة 
هورتون- تالين  زميله  افتكاك  بعد 
واكتفى  الخصم.  من  للكرة  تاكر 
نيكس بأربع نقاط في التمديد سجلها 

جوليوس راندل.
في  مسجل  أفضل  باريت  وكان 
األعلى  هي  نقطة،   36 مع  نيكس 

في مسيرته. 
الثاني  المركز  إلى  نيكس  وتراجع 

فيما  الشرقية  المنطقة  في  عشر 
الغربية،  في  التاسع  ليكرز  يحتل 
أحد المراكز المؤهلة الى مباريات 
مركز  خطف  في  آمال  الملحق، 
األدوار  الى  مباشرة  يؤهله 

اإلقصائية.
صنز يشرق مجدًدا ومورانت يتألق
شمس  عادت  أخرى،  مباراة  في 
الدوري،  متصدر  صنز،  فينيكس 
على   95-80 بفوزه  لتشرق 
واشنطن ويزاردز بعد خسارة أمام 
أتالنتا هوكس الخميس أنهت سلسلة 

من 11 انتصاًرا توالًيا.
سجل دي أندري أيتون من باهاماس 
متابعة،   16 وأضاف  نقطة   20
نقطة   14 بول  كريس  أحرز  فيما 
تمريرات حاسمة من جانب  وتسع 
الـ42  انتصاره  حصد  الذي  صنز 

هذا الموسم مقابل 10 هزائم.
تقدم فينيكس بفارق 27 نقطة عند 
االستراحة بعد أن سمح لويزاردز 

الربع  في  فقط  نقطة   11 بتسجيل 
الثاني و32 في الشوط االول.

هذا  المتألق  مورانت  جا  وكان 
ممفيس  فوز  خالل  النجم  الموسم، 
على   135-115 الكبير  غريزليز 

مضيفه أورالندو ماجيك.
سجل ابن الـ22 عاًما 22 نقطة في 
اللقاء  ينهي  أن  قبل  االول  الشوط 
مع 33 نقطة ليقود فريقه الى الفوز 

الخامس في آخر ست مباريات.
جونيور  جاكسون  جارين  أحرز 
النيوزيلندي  وأضاف  نقطة   21
متابعة   11 مع   12 آدمز  ستيفن 
لممفيس الذي تعملق تحت السلة في 
 34 مقابل  نقطة   68 مع  االمسية 

ألورالندو.
تمريرات   7 موانت  أحرز  كما 
حاسمة و5 متابعات، وكانت إحدى 
المباراة  في  الجميلة  العدة  لقطاته 
عندما مرر كرة من خلف ظهره الى 
زيير وليامس في الربع الثالث ومنه 
االخير الى دي أنتوني ميلتون الذي 
سجل سلة ساحقة رفعت الفارق الى 

31 نقطة لصالح ممفيس.
وحقق ميامي هيت بدوره انتصاًرا 
تشارلوت  مضيفه  على  كبيًرا 
بقياد   104-86 بنتيجة  هورنتس 
جيمي باتلر الذي أحرز 27 نقطة 
 20( أديبايو  بام  االرتكاز  والعب 

نقطة و12 متابعة(
تمريرات  ثالث  أديبايو  أضاف 
ثالث  في  الكرة  وخطف  حاسمة، 
في  لكرتين  وتصدى  مناسبات 
 35 ميامي  خاللها  سجل  مباراة 
مقابل  الثالث  الربع  في  نقطة 
ثماني فقط للخصم، ليعود وصيف 
المنطقة الشرقية من تأخر 51-46 
الثاني  فوزه  االستراحة محقًقا  عند 

توالًيا.
بيين سبورت

اإلثنين 07 فيفري 2022 م
الموافق لـ 06 رجب 1443 هـ 

 نجح بروك ليسنر، نجم الُمصارعة الحرة، في فرض أفكاره على 
اتحاد WWE وذلك خالل عرض رويال رامبل الذي أقيم قبل 

اسبوع.
وأكد ديف ميلتزر ، الصحفي المعني بشئون الُمصارعة، على أن 
ليسنر نجح في تنفيذ ما يُريد رغم ُمعارضة شين مكمان المسئول 

البارز في االتحاد ونجل رئيس االتحاد فينس مكمان.
بروك ليسنر يُمهد الطريق لنزاٍل ناري ضد رومان رينز

وكان ليسنر قد خسر ُمباراة حزام WWE لصالح بوبي الشلي 
بعد تدخل غريمه رومان رينز، ولكنه عاد في نفس العرض ليفوز 
بُمباراة رامبل بعد نجاحه في الصمود للنهاية بعد هزيمة الُمنافسين 

وكان آخرهم درو ماكنتاير.
وكشف ميلتزر، في تصريحات نقلها موقع sportskeeda، أن 

شين مكمان كان يطرح أفكاره في االجتماع الذي سبق العرض، في 
حين كان يُعارض والده تلك األفكار.

سبورت 360

رياضات قتالية 

دليل جديد عىل قوة بروك 
WWE ليسرن داخل

للمحرتفني  األمريكي  الدوري 

ليبرون العائد يقود ليكرز 
للفوز على نيكس بعد التمديد

منح المتزلج الروسي، ألكسندر بولشونوف، أول ميدالية ذهبية لبالده في األلعاب األولمبية 
الشتوية المقامة حاليا في بكين، وذلك بعد إحرازه ذهبية مسابقة السكياتلون.

 ،)15+15( كم   30 لمسافة  السكياتلون  مسابقة  في  األول  المركز  بولشونوف  وأحرز 
بزمن قدره ساعة واحدة و16 دقيقة وتسع ثوان.

وعادت الميدالية الفضية، لممثل آخر عن الفريق الروسي، دينيس سبيتسوف، الذي حل 
ثانيا.

أما الميدالية البرونزية، فكانت من نصيب المتزلج الفنلندي، إيفو نيسكانين.
انطلقت منافساتها يوم  التي  ألعاب بكين،  الذهبية هي األولى لروسيا في  الميدالية  وهذه 

الجمعة الماضي، وتستمر حتى الـ20 من الشهر الجاري.
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بولشونوف يمنح روسيا أول ميدالية ذهبية في أولمبياد بكين

الياباني كوباياشي يحرز 
ذهبية المنحدر العادي

للرجال ضمن  العادي  المنحدر  الياباني ريويو كوباياشي بذهبية  توج 
دورة األلعاب األولمبية الشتوية بيجين 2022.

وتفوق كوباياشي خاصة في المرحلة األولى التي أحرز فيها 145.4 
األول  المركز  ليحتل  نقطة   275 برصيد  المسابقة  أنهى  فيما  نقطة، 
ويتوَج بالمعدن النفيس، فيما كانت الفضية من نصيب النمساوي مانويل 

فيتنير وآلت البرونزية للبولندي ديفيد كوبا تسكي. 
ونالت األسترالية جاكارا أنتوني ذهبية التزلج الحر »موغول« محتلة 
المركز األول برصيد 83.9 نقطة متفوقة على األمريكية جايلن كوف 
التي جاءت ثانية، فيما احتلت أناستازيا سميرنوفا من اللجنة األولمبية 

الروسية المركز الثالث.

ذهبية تاريخية لنيوزيالندا
أهدت النيوزيلندية زوي سادوسكي سينوت بالدها أول ذهبية في تاريخها 
األلعاب  دورة  ضمن  األحد  اليوم  المنحدرات  مهارة  بذهبية  بفوزها 

 - الشتوية  األولمبية 
بيجين 2022.

المحاولة  وكانت 
لسادوسكي  األخيرة 
عاماً(   20( سينوت 
في مسابقة التزلج على 
الجليدية،  المنحدرات 
بالنسبة  األفضل  هي 
حققت  حيث  لها 

92.88 نقطة.
سجلت  حيث  الفضية  بالميدالية  مارينو  جوليا  األميركية  وفازت 
الثانية. محاولتها  خالل  نقطة(   87.68( لها  نقاط  معدل   أعلى 
وذهبت الميدالية البرونزية إلى األسترالية تيس كوادي بتسجيلها 84.15 

نقطة في أفضل محاولة لها.

رقم قياسي جديد للسويدي فان 
دير بويل 2:11 دقيقة

قياسياً  حقق السويدي نيلز فان دير بويل رقماً 
أولمبياً جديداً بحلوله في المركز األول في 

سباق التزلج السريع لـ5000 متر ضمن 
بيجين  الشتوية  األولمبية  األلعاب  دورة 

.2022
الذهبية  بالميدالية  السويدي  وظفر 
دقائق(   6:08.84( قدره  بتوقيت 
روسي  باتريك  الهولندي  على  متقدماً 
في  الفضية،  نال  الذي   )6:09.31(

اينغيبراتين  هالغير  النرويجي  تّوج  حين 
)6:09.88( بالبرونزية.

الصين تتقدم إيطاليا في التزلج السريع على الجليد 
افتتحت الصين رصيدها من الميداليات الذهبية في دورة األلعاب 

األولمبية الشتوية - بكين 2022 والتي تقام على أراضيها.
وتّوجت الصين بأولى ميدالياتها في رياضة التزلج السريع على 

الجليد في مضمار قصير )فرق مختلط( متقدمًة على إيطاليا صاحبة 
الفضية، والمجر التي نالت البرونزية.

وكاالت



مـع تكـّرر الحجر الصحـي وتمديد 
لعبـة  اقتحمـت  التالميـذ  عطـل 
بألوانهـا  المغريـة  إت"  "البـوب 
المثيـرة  وأشـكالها  والجذابـة 
الجزائريـة  البيـوت  إلـى  طريقهـا 
مـن  المختصيـن  تحذيـر  رغـم 
عواقـب اإلفـراط فـي اسـتعمالها. 
إت"  "البـوب  لعبـة  وراجـت 
فقاعـات  سلسـلة  مـن  المتكونـة 
المصنوعـة مـن السـيليكون الملّون 
والمقدمـة كلعبـة مضـادة لإلجهـاد 
بشـكل ملفـت بيـن األطفـال وحتـى 

بعـد  الجائحـة  خـال  الشـباب 
التـي  المغريـة  الترويـج  حمـات 
رغـم  والتـي  مسـوقوها  أطلقهـا 
المتراوحـة  المرتفعـة  أسـعارها 
تشـهد  2000دج  800و  بيـن 
تحذيـرات  وسـط  متزايـدا  تهافتـا 
مـن  والتربوييـن  النفسـانيين 
اسـتعمالها فـي قتل الفـراغ والملل.
فهـذه اللعبـة التـي اخترعـت سـنة 
وأورا  ثيـو  قبـل  مـن   1975
ولـم  االنتبـاه  تجـذب  لـم  كوسـتر 
طيلـة  المصنعـون  بهـا  يهتـم 
غايـة  إلـى  تقريبـا،  قـرن  نصـف 
عليهـا  ماينـد"  "فوكـس  اسـتحواذ 

لنمـاذج  2009وإطاقهـا  سـنة 
أوليـة منهـا بالشـراكة مـع "بيفالـو 
تويـز"، وبـدأ الترويج لهـا من قبل 
المؤثرين سـنة 2019، سيّما عبر 
تطبيـق "تيـك تـوك" أيـن تهاطلـت 
مختلـف  مـن  عليهـا  الطلبـات 
األسـواق  وغـزت  العالـم  دول 
العربيـة بمـا فيهـا الجزائـر، حيـث 
لوحـظ إقبـال اآلبـاء علـى شـرائها 
أنهـا  بحجـة  ألبنائهـم  إلهدائهـا 
تخفـف الضغـط والملـل والتوتـر، 
عـن  الوقـت  لبعـض  وتبعدهـم 
الهواتـف الذكيـة والحاسـوب الذي 
فيمـا  يومياتهـم،  علـى  اسـتحوذ 
لعبـة  أنهـا  اآلخـر  البعـض  يـرى 

أكثـر. ال  مسـلية  تعليميـة 
غيـر أن هنـاك رأي مغايـر ومنتقد 
البعـض  التـي اعتبـر  اللعبـة  لهـذه 
مـا  بعـد  سـيّما  وخطيـرة،  دخيلـة 
توحـي  التـي  ألوانهـا  بشـأن  أثيـر 
لشـعار  وترمـز  الجنسـية  بالمثليـة 
ممـا  ورايتهـم،  الشـاذة  الفئـة  هـذه 
مواقـع  عبـر  واسـعة  أثـار ضجـة 
حيـث  االجتماعـي  التواصـل 
تـداول نشـطاء مـن مختلـف الدول 
منشـورات  واإلسـامية  العربيـة 
اللعبـة  هـذه  بخصـوص  تحذيريـة 
ألنهـا  اسـتيرادها  بوقـف  وطالبـوا 

المثلييـن. تدعـم 
المختصيـن  نظـر  وجهـة  ومـن 

فـإن اللعبـة ليسـت حـا لمواجهـة 
حالـة القلـق أو التوتر الذي يعيشـه 
الظـروف  هـذه  مثـل  فـي  الطفـل 
النفسـانية  أكـدت  مثلمـا  الصعبـة 
اللجـوء  معتبـرة  دهينـي  رجـاء 
حـل  بمثابـة  األلعـاب  هـذه  لمثـل 
مشـكلة بمشـكلة ثانيـة، وقـد بيّنـت 
التجـارب بـأن الكثيـر مـن األطفال 
ال يتخلّصـون مـن أعـراض القلـق 
يصبحـون  بالعكـس  بـل  والملـل 
يظهـر  مـا  هـو  و  نرفـزة  أكثـر 
مـن خـال طريقتهـم فـي الضغـط 
علـى الفقاعـات، لـذا فهـي تنصـح 
المفيـدة  األلعـاب  إلـى  باللجـوء 
كالرياضـة  النفسـية  لحالتهـم 
واأللعـاب االجتماعيـة أفضـل مـن 
تضييـع الوقـت فـي حمـل "البـوب 
المهـارات  يعلمهـم  ال  الـذي  إت" 
البعـض  يظـن  مثلمـا  االجتماعيـة 
التعلـم  فـي  يوقعهـم  مـا  بقـدر 

السـلبي. النمطـي 
النفسـانية  شـبهت  جهتهـا  ومـن 
اللعبـة  تأثيـر هـذه  مونيـة مغمـول 
النقـال  الهاتـف  ألعـاب  بتأثيـر 
والتـي يدمـن عليها الطفل بسـرعة 
فتسـيطر علـى وقتـه وحياتـه وقـد 
علـى  لـذا  العزلـة  إلـى  بـه  تـؤدي 
هـذه  تـرك  مـن  الحـذر  األوليـاء 
يـد الطفـل ألكثـر مـن  اللعبـة فـي 

سـاعة.  نصـف 
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... متفرقات ... نفسانيون يؤكدون بأنها تهدّد بالعزلة والتعّلم السلبي   

الـ "بوب إت" لعبة مثيرة للجدل تغزو األسواق 
الجزائرية وتغري الصغار والكبار 

اطباء يرافقون جمعية كافل اليتيم وقوافل 
الخري اىل مناطل الظل بميلة

يــات  العمل اطــار  فــي      n
الخيرية التي تقوم بها جمعية 
يتيم الوطنيــة وقوافل  كافــل ال
الخيــر بفرجيــوة مــن خــال 
ــى  عل المســاعدات  توزيــع 
،انظــم  والمعوزيــن  فقــراء  ال
طبيبان  )طبيــب عام وطبيب 
أسنان( إلى الجمعية لمرافقتها 
نائية من أجل   إلى المناطــق ال
وتوزيــع  المرضــى  فحــص 
والتخفيــف  عليهــم  أدويــة 
والمصاريــف  االعبــاء  مــن 
تــي  اثقلــت كاهلهم ،خاصة  ال
المرضى اللذين ال يستطيعون 

،بســبب  تــداوي  ل ل الذهــاب 
الصعبــة  الماديــة  ظروفهــم 
الصحيــة  التغطيــة  وضعــف 
المناطــق المحرومة و   ــك  بتل
ــة عبر بلديــات والية  المعزول
ــة ،وقد القت هــده العملية  ل مي
استحسان السكان الذين توافدوا 
قــي الفحوصــات الطبية و  تل ل
ــاء االدويــة المجانية التي  اقتن
م يعد باستطاعة الكثير منهم  ل
شراءها ،بسبب الفقر و البطالة 
التي تعاني منها  العشرات من 

العائات بالمناطق الجبلية.
                                 محمد ب

ــام أفــراد الفرقــة  ي ــاء ق n   أثن
اإلقليميــة للدرك الوطني بوادي 
سقان بدورية عبر اإلقليم، لفت 
انتباههم شــاحنة صغيــرة نوع 
بيجو مغطاة قادمة من مســلك 
ترابي بيــن األراضي الفاحية، 
ــم توقيــف ســائقها وتفتيــش  ت
الشــاحنة، والصنــدوق الخلفي 
لهــا حاول الســائق الفرار لكنه 

م يتمكن. ل
   وبعد تفتيش المركبة المحملة 
نفايات الصلبة تفتيشا دقيقا  بال

ــور فــي وســطها على  ــم العث ت
ــة بمــادة  أكيــاس كبيــرة محمل
،مقطعــة  األحمــر  النحــاس 
ــى أجزاء  بواســطة آلة حــادة إل
ــقنطار ونصف،  ـ ـ ـ ـ والمقــدرة ب
ــم اقتياده إلى مقر  على الفور ت
الفرقة اإلقليمية للتحقيق معه.

التحقيــق  مــن  االنتهــاء  بعــد 
ــم تقديمــه أمام  مــع المعنــي ت
المســروقات  وتســليم  العدالة، 

المسترجعة إلى أصحابها.
                         محمد ب

المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بميلة توقف 

شخصا وتسرتجع مرسوقات

n  ذكرت جامعة جونز هوبكنز 
األمريكية أن إجمالي اإلصابات 
ــا  كورون بفيــروس  المؤكــدة 
م ارتفع  )كوفيد19-(، حــول العال
فــاً  أل و74  ــاً  مليون  393 ــى  إل

و526 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت 
قناة "ســي إن إن" األمريكية يوم 
األحد بأن إجمالي الوفيات جراء 
فيــروس حول العالم  ال اإلصابة ب
فاً  ــى 5 مايين و732 أل ارتفع إل

و943 حالة.
وأضافــت الجامعــة أن الواليات 
المتحدة ســجلت أكبــر عدد من 
م،  حــاالت اإلصابــة حــول العال
تــي بلغــت 76 مليوناً و458  وال
فاً و144 حالة، في حين بلغت  أل
ــة الهنــد 42 مليوناً و80  ل حصي
فــاً و664 حالة لتحتل المرتبة  أل
ـ 26  ثانيــة، تليها البرازيــل ب ال
فاً و546 حالة. مليوناً و484 أل
                                وكاالت

أكرث من 393 مليون إجمايل اإلصابات 
المؤكدة بفريوس كورونا يف العالم

انتشار ظاهرة عزوف األبناء عن مرافقة آبائهم 
وأمهاتهم المرضى بمستشفيات جيجل

 بـدأت ظاهـرة جديـدة تسـتفحل 
بسـبب  جيجـل  بمستشـفيات 
عـزوف وتهـرب بعـض األبنـاء 
وأمهاتهـم  آبائهـم  مرافقـة  مـن 
 GARDE MALADE،
،حتـى  بهـم  التكفـل  أجـل  مـن 
تتدخـل  اإلدارات  أصبحـت 
مـع  المبيـت  علـى  إلرغامهـم 
ذلـك  تسـتوجب  التـي  الحـاالت 
،ولـو باللجـوء للجهـات األمنيـة 
خطيـر  وقـت  فـي  القضائيـة  أو 
إليـه المجتمـع الجيجلـي  وصـل 
المثـل  بـه  يضـرب  كان  ،الـذي 

الوالديـن.  بـر  فـي 
يتـم  وأمهـات  ألبـاء  حـاالت 

اإلسـتعجاالت  بمصالـح  تركهـم 
مـن قبل األقـارب للتخلص منهم 
هـو  المستشـفى  أن  منهـم  ضنـا 
مـن يتكفـل بهـم ، إال أن األمـور 
واألبنـاء  األقـارب  علـى  تنقلـب 
االجتماعـي  التحقيـق  بعـد 
واألمنـي لمعرفـة من تسـبب في 
ترك والديه باإلسـتعجاالت والذ 

بالفـرار. 
الـى  تشـير   المحليـة  مصادرنـا 
أن هنـاك حـاالت يتألـم لها القلب 
تـم  آلبـاء  العيـن  لهـا  وتدمـع 
تركهـم فـي األيـام األخيـرة فقـط 
بمستشـفى الطاهيـر لوحدهم ليا 
رغـم  لحالتهـم  االكتـراث  دون 
أنهـم كانوا بحاجة ماسـة لمرافق 
حاجياتهـم  لهـم  يلبـي  مريـض 

مختلـف  أداء  علـى  ويعينهـم 
وظائفهـم البيولوجيـة مـن تغييـر 
،وحسـب  وغيرهـا  للحفاظـات 
األبنـاء  بعـض  ،فـإن  مصادرنـا 
المصالـح  مغـادرة  يقـررون 
بعـض  علـى  معتمديـن  ليـا 
آخريـن  مرافقيـن  أو  المرضـى 
اآلالم  رغـم  بأبائهـم  لاعتنـاء 
التـي يسـببها هـذا السـلوك منهـم 
تربيتهـم  علـى  سـهروا  للديـن 
بالعمـل  يتحجـج  ،والبعـض 
رغـم أن مرافـق المريـض بـأي 
مستشـفى يتحصـل علـى شـهادة 
كمرافـق  بالمستشـفى  اإلقامـة 
القبـول  مصلحـة  مـن  مريـض 
والتـي تسـمح لـه بالتغيـب عـن 
العمـل وبصفـة رسـمية وقانونية 

يعمـل  التـي  للمؤسسـة  يقدمهـا 
اآلخـر  البعـض  بها،بينمـا 
يتحجـج بالحساسـية مـن األدوية 
للهـروب  المستشـفى  ورائحـة 
مـن قضـاء الليلة مـع أمه أو أبيه 
محـاوال االتـكال علـى إخوته أو 
األبنـاء  مـن  البعـض  أقاربـه، 
بسـبب  التغيـب  يدعـون  الديـن 
الحساسـية،وعندما  أو  العمـل 
تتحتـم األمـور عليهـم يتـم القيـام 
بالتنـاوب للمبيـت مـع مريضهـم 
ومـن ال يقدر يدفع بين 2000و 
3000دج لليلـة لمـن ينوب عنه 
مـن األشـخاص الديـن يمتهنـون 
 ، بالمرضـى  التكفـل  عمليـة 
خاصـة أمـام تدهـور الوضعيـة 
الشـباب  لبعـض  االجتماعيـة 
العاطـل عـن العمـل فـي مشـهد 
إجتماعـي جديـد اليبشـر بالخيـر 

. مواطـن  أي  واليسـر 
ظاهـرة  بـأن  واضحـا  ويبـدو 
المرضـى  الوالديـن  رمـي 
بالمستشـفيات المنتشـرة مؤخـرا 
يمكـن ربطهـا بظاهـرة تحويلهـم 
الـى ديـار العجزة من قبـل أبناء 
الضميـر لهـم يرفضـون  التكفل 
العجـزة  وأمهاتهـم  بآبائهـم 
ببيوتهـم ألنهـم يـرون فـي ذلـك 
وألسـباب  لهـم  متعبـا  أمـرا 
أخـرى مختلفـة المبـرر شـرعي 
وال قانونـي لهـا ،ومـن هنا يرى 
مواطنـون علـى ضرورة تحرك 
صرامـة  بـكل  الدولـة  أجهـزة 
الذيـن  الغافليـن  األبنـاء  لعقـاب 
يتسـببون فـي القيـام يمثـل هـذه 
السـلوكات الغريبـة عن مجتمعنا 
واآلخـذة فـي االنتشـار يوما بعد 
يـوم سـواء علـى مستشـفياتنا أو 

العجـزة. بـدار 
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عرض أ. بومعزة عبد القادر

المكتبة  إلثراء  جاءت  التي  اإلصدارات  من 
بلقاسم  »أبوبكر  للباحث  نفيس  كتاب  الجزائرية 
الدرر   « المعنون  الجلفاوي«  البحبحي  ضيف 
مشايخ  ومرويات  وأسانيد  إجازات  في  المنيفة 
وأعالم آل خليفة« صدر حديثا عن دار أمل بتيزي 
»محمد  الدكتور  األستاذ  للمؤرخ  بتصدير  وزو 

األمين بلغيث«. 
 X16 24 المؤلف الذي يقع 368 صفحة، قياس
يصدر  تاريخي  حديثي  علمي  عمل  أول  يعد  سم 
عن إقليم الجلفة يبيّن وبوضوح سير وأخبار أعالم 
ومشايخ زاوية عين أقالل في جهادهم ورحالتهم 
مع  العالية  بأسانيدها  واإلجازة  العلم  طلب  في 
من  كل  في  الحديثية  والفهرس  والبرامج  اإلثبات 
وقفصة  ونفطة  وتونس  وطولقة  والهامل  فاس 

واألستانة  واإلسكندرية  ومصر  وليبيا  والقيروان 
مكة  الشريفين  والحرمين  وتمبكتو  والسودان 
والمدينة المنورة والهند. كما حوى الكتاب، فضال 
الشيوخ  من  الكثير  إلى  اإلشارة  الترجمات،  عن 
المجيزين والتالمذة المجازين فضال عن مصادر 

ورسائل ووثائق منها المخطوط ومنها المطبوع.
بلغيث  األمين  المؤرخ محمد  ومما جاء في كلمة 
يحافظ  هام  “عمل  بأنه  الكتاب  لهذا  تصديره  في 
بالجلفة  الخليفة  آل  من  أهله  علماء  سالسل  على 
بحبح  وحاسي  األحداب  وبويرة  وسارة  وعين 
وما  الحواضر  هذه  جاور  وما  البخاري  وقصر 
بينها  وما  الرحمانية  العلم  زوايا  وبين  بينها  ربط 
العلم  ورثة  من  وأعالمها  شيوخها  سالسل  وبين 
الشرعي والسلك الروحي النابع من طريقة نراها 
والحمد لله على طريقة أهل البصيرة نشرا للقرآن 
وحماية للعربية ودفاعا عن الوطن الجزائري بل 

وأوطان أخرى خارج دائرة محيط قطرنا الغالي، 
»......

الكاتب أهدى عمله إلى روح والدته وهي من ُذرية 
شيخ الزاوية فهي “السيدة خليفة ربيعة بنت العالمة 
محمد  سيدي  الشيخ  العاّلمة  ابن  إبراهيم  الشيخ 
بن  المختار  الحاج  الكبير  العاّلمة  ابن  بن عزوز 
العاّلمة سيدي الخليفة بن بلقاسم” وهو من الساللة 
الرحمان  عبد  بن  عيسى  سيدي  للشيخ  الشريف 

الناصري دفين إقليم الجلفة، حسب الكتاب.
وقد رتب المؤلف أبوبكر بلقاسم ضيف كتابه هذا 

على ثالثة فصول: 
لغة  النبوية  السنة  فيه  عرف  األول:  الفصل 
السنة،  ومكانة  القدسي،  والحديث  واصطالحا، 
وأهمية اإلسناد، وطرق تحمل الحديث وسماعه، 
والوصية،  والمناولة،  واإلجازة،  والعرض، 

والوجادة 
تراجم  المؤلف،  فيه  فتناول  الثاني:  الفصل  أما 
اإلجازات  بصور  ومالحق  وإجازاتهم  خليفة  أل 
المخطوطة ومالحق أخرى خاصة بصور الشيوخ 

وبعض وثائق الجهاد ضد االستعمار الفرنسي
والفصل الثالث: عبارة عن فهارس عامة، فهرس 
اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة وفهرس 
األشعار والمؤلفات واألعالم والوثائق والمصادر 

والمراجع ..... 
من  بلقاسم ضيف  أبوبكر  المؤلف  فإن  ولإلشارة 
خاصة  الوطني  الثقافي  بالتراث  المهتمة  األسماء 
الكتب  وتعليق  تحقيق  له:  وصدر  المخطوطات 
على  البسكري  الفليسي  اإلمام  »شرح  التالية: 
القراءة  علم  في  »تقييد  األخضري«،  مختصر 
رد  في  اللباب  »لب  التلمساني«،  توزينت  البن 
الفكر إلى الصواب لمحد بن عبد الكريم المغيلي«، 
الرحمن  لعبد  المنطق  علم  في  المرونق  »السلم 
األخضري«، »إتحاف األلباب في فصل الخطاب 
في إعراب أما بعد علي بن األمين الجزائري«، 
الجزائري«،  لطاهر  اللغة  في  الكافي  »كتاب 
الياسمين  ابن  رجز  شرح  في  السالكين  »مبادي 
في الجبر والمقابلة البن قنفذ القسنطيني« كما له 
العديد من األعمال المخطوطة التي تنتظر الطبع. 
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الباحث أبوبكر بلقاسم ضيف البحبحي الجلفاوي يصدر:

»الدرر المنيفة في إجازات وأسانيد 
ومرويات مشايخ وأعالم آل خليفة«

بعد مرور مائة عام على صدور رواية جيمس جويس األشهر يوليسيس 
التي  الكتب والوثائق  بالعديد من  الشهير  الكاتب  تبّرع ورثة  »عوليس« 
من  إنجلترا  في  ريدينج  جامعة  إلى  الشهير  األيرلندى  المؤلف  تخص 
بينها برقية من صموئيل بيكيت لتهنئة جيمس جويس بعيد ميالده التاسع 

واألربعين.
ويوضح الدكتور مارك نيكسون باحث األدب اإلنجليزي في جامعة ريدنج 
والمدير المشارك لمؤسسة بيكيت الدولية: »برقية عيد ميالد بيكيت غير 
العادية إلى جويس تروي الكثير عنهما كأصدقاء حيث تشير اللغة المرحة 
والمختصرة إلى روح الدعابة المشتركة وتظهر االحترام الذي يكنه بيكيت 
للكاتب األيرلندى الذي أثر بشكل كبير على أسلوب كتابته« وفقا لما أورده 

موقع أكتيواليتى.
قدمت  وقد  سعيد...بيكيت«،  وعيد  كثيرة  »مرات  البرقية:  في  جاء  وقد 
في  األقارب  من  ومجموعة  جويس  جيمس  ستيفن  قبل  من  الوثائق  هذه 
باريس  في  »عوليس«  ألوليسيس  الكامل  النص  لنشر  المئوية  الذكرى 

وكذلك الذكرى 140 لميالد جيمس جويس.
900 رسالة غير منشورة معظمها  أيًضا أكثر من  المجموعة  وتتضمن 
مكتوبة وموجهة إلى جويس من »بيكيت«، و«ج. ويلز« وأكثر من مائة 

من »هاريت شاو ويفر«.
الجارديان  لصحيفة  نيكسون  ذكره  لما  وفقا  الجديدة  المجموعة  وتسلّط 
البريطانية الضوء على العالقة التي عرفناها بالفعل بين بيكيت وجويس 
تثبت  كما  قربهما  على  جديًدا  ضوًءا  الشخصية  مراسالتهما  تلقي  حيث 
هذه الرسائل بالمجموعة قيمتها التى ال تقّدر بثمن ألولئك الذين يدرسون 

المؤلفين.

كتاب نقدي جديد عن 
شعر أديب كمال الدين

صدر حديثا للناقدة فاطمة العيداني، ضمن منشورات دار الدراويش في 
ألمانيا كتاب »دالالت االستفهام في شعر أديب كمال الدين«. جاء في كلمة 
فيها معنى االستفهام  الكتاب على مقدمة ذكرُت  لقد اشتمل هذا  الغالف: 
لغة واصطالحاً، وترجمُت للشاعر في سطور قليلة فهو شاعر غنّي عن 

التعريف، كما ذكرُت معاني أدوات االستفهام الحروف واألسماء. 
وقد تناول الفصل األول دالالت االستفهام عند الشاعر أديب كمال الدين، 
وكان في ثالثة مباحث، المبحث األول: تناولت فيه داللة التشويق، وداللة 
والتوّجع  التحّسر  داللة  فيه  تناولت  الثاني  والمبحث  والتردد،  الحيرة 
تناولت  الثالث  والمبحث  النفي واإلنكار،  باأللم، داللة  الممزوج  واألسى 
فيه داللة التعجب، وداللة الشكوى. أما الفصل الثاني: فقد جعلته للدالالت 
فاشتمل  والبالغة:  اللغة  كتب  في  مذكورة  وغير  مستحدثة  وجدتها  التي 
المبحث األول: على داللة الحب اإللهي وداللة التيه والضياع، والمبحث 
الثاني: داللة اإلبهام، وداللة العتاب، وداللة االستئناس، والمبحث الثالث: 
داللة المعاناة، والدالالت المتداخلة، والدالالت الالمتناهية. يقع الكتاب في 

162 صفحة.

الكشف عن وثائق وبرقيات 
نادرة لجيمس جويس

على  المصرية  العين  دار  منشورات  نظمت 
مستوى جناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 
لألديبة  األخيرة  للرواية  باإلهداء  بيع  جلسة 
تشتهيك  »حينما  ملهاق  فضيلة  الجزائرية 

الحياة« الصادرة مؤخرا عن هذه المؤسسة.
وشكل هذا الحدث الثقافي الذي جلب نخبة من 
خاصة  والعرب  المصريين  واألدباء  المفكرين 
المشاركين في المعرض، سانحة لالطالع على 
في  كبيرا  نجاحا  حقق  الذي  الجزائري  األدب 

محافل ومسابقات اثبتت جديتها.
الجالية  ابناء  التوقيع بعض  وحضر ايضا حفل 
الجديد  الكتشاف  والطلبة  بالقاهرة،  الجزائرية 
وفي  االدب  في  المنجزة  االعمال  بخصوص 

مجاالت فكرية وعلمية اخرى.
رحلة  »تحكي  الحياة  تشتهيك  »حينما  رواية 

للبحث  السرية  الهجرة  عجيبة لشباب يختارون 
عن احالمهم غير عابئين بمخاطر تلك المغامرة 
الرواية  هذه  في  نفسه  القارئ  ويجد  الخطيرة. 
مشدودا الى مرافقة اصحاب هذه المغامرة الى 

النهاية.
فضيلة  الدكتورة  والّشاعرة  الروائية  وكانت 
معرض  على  شرف  ضيفة  نزلت  قد  ملهاق 
الذين  األدباء  ضمن  للكتاب  الدولي  القاهرة 
مثلوا الجزائر في المعرض، وشاركت في الى 
األعمال  من  بمجموعة  الجديدة  الرواية  جانب 
»ذاكرة  روايتي  منها  والقانونية،  األدبية 
ورواية  اليربوع«  و »لعنة  األلوان«  هجرتها 
أنطوان  هاشيت  »دار  عن  الصادرة  »رميم« 
شعرية  دواوين  جانب  الى  اللبنانية  نوفل« 
»خارج  »الطباشير«,  قصصية  ومجموعات 

قابلة  غير  »للعرض..  التعرية«،  مجال 
للّرسم«.

كما أنجزت فضيلة ملهاق كتب ودراسات علمية 
اثناء  اإلنسان  حقوق  »حماية  كتاب  بينها  من 
النزاعات المسلحة الدولية - واقع ورهانات«.

وكانت لهذه االدبية ايضا نشاطات ثقافية مختلفة 
في المعرض الذي ستختتم فعالياته يوم االثنين، 
التي  شعرية  أمسية  خالل  من  مداخلة  منها 

نظمت في إطار الفعاليات الثقافية للمعرض.
مجموعة  بإلقاء  الندوة  هذه  في  ساهمت  وقد 
منها  الكثيرة  اعمالها  من  المنتقاة  األشعار  من 
و  إنسان«  و »حلمي  باردة«  »قهوة  قصائد 

»كرتون« وغيرها.
وسمح هذا اللقاء الذي احتضنته المكتبة األدبية 
مجال  في  بتجربتها  بالتعريف  بالمعرض 

التأليف األدبي والقانوني. 
ملهاق،  فضيلة  والشاعرة  الروائية  وتتميز 
والقصة  الشعر  الرواية  في  المتنوعة  بأعمالها 
الى جانب كتب علمية أكاديمية وإسهامات قيمة 
التي  األكاديمية  والبحوث  الدراسات  من خالل 

أنجزتها.
عليا  شهادات  على  المبدعة  تحصلت  وقد 
العليا  المدرسة  شهادة  بينها  من  متخصصة 
للقضاء )الجزائر( ودكتوراه في القانون ودبلوم 
الدبلوماسية.  في  الُمتخّصصة  العليا  الّدراسات 
مجال  في  أوروبية  جامعية  شهادة  جانب  الى 

فضاء المعلومات كما تتقن عدة لغات اجنبية.
وأج

حضور مميّز لألديبة فضيلة ملهاق في معرض القاهرة
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نجوم الطرب العربي ينعون الطفل المغربي ريان 
n حــرص عــدد كبير مــن النجــوم والفنانين على 
تقديم واجــب العزاء والدعم للشــعب المغربي، بعد 
وفــاة الطفل ريــان، بعد خروجه بلحظــات من البئر 
الذي ظل حبيســه لمدة خمسة أيام متواصلة،  حيث 
عّبرت النجمة ســميرة ســعيد عــن حزنها من خالل 
اإلنستغرام الخاص بها ونشرت صورة ريان مرفقة 
بتعليــق » ريان.. رحمــك هللا.. كان لدي أماًل كبيًرا 
في بقائك لكن تركتنا وتركت لنا درًسا عظيًما.. ألنك 
أيقظــت فينــا إنســانيتنا.. وأدركنا أن العالم بأســره 
يســتطيع أن تتحّرك مشــاعره وتهتــز قلوبه لمحنة 
طفــل.. وعزائــي الكبير لألســرة المكلومة.. حزينة 

جدا.« 
في حين نشــر المطرب حســين الجسمي صور 
ريــان معلقا بـــ » خالــص التعــازي وصادق 
المواســاة ألســرة ريــان وأهلنــا فــي المملكــة 
المغربية ولإلنســانية جمعــاء بفقده..هللا يرحمه 
ويســكنه فسيح الجنان ويلهمنا الصبر والسلوان 

.«
 ومن خالل اإلنســتغرام الخاص به أيضا نشــر 
الفنان هشــام ماجد صورة ريــان معلقا عليها بـ 
» ربنا يرحم الطفل ريان ويصبر أمه وأهله... 

قصة صعبة أوي.. ربنــا يحفظلنا عيالنا وأهلنا 
وميكتبهاش على حد أبدا«.

ونشــر النجــم تامــر حســني، صــورة للطفــل 
الراحل، عبر االســتوري الشــخصي بحســابه 
عبر »إنستغرام«، وكتب: »توفي الطفل البطل 
المغربــي، اللهم صبــر أهلــه، كل التقدير لكل 
شــعب المغرب والشــعوب العربية اللى وقفت 
بالدعــاء لريــان ورجــال اإلنقاذ الشــرفاء اللى 
حفروا وســهروا األيام وعملوا كل ما بوســعهم 
إلنقــاذ هذا الطفل المــالك اللى ربنــا اختار له 
األفضل وحفظه عنده في جناته الواسعة، إنا هلل 

وإنا إليه راجعون«.
بينما نشرت النجمة أنغام، صورته وكتبت »ال 
حــول وال قــوة إال باهلل فــي الجنة بــإذن هللا يا 
ابنــي«، كما قدم النجم صابــر الرباعي واجب 
العــزاء ونشــر صــورة للطفــل الراحــل عبر 
»إنســتجرام«، وكتب: »هللا يرحمه ويكون من 
طيور الجنة إن شاء هللا، كل عزائي ألهله وإلى 

الشعب المغربي وأنا هلل وأنا إليه راجعون.«
                                                ق/ف

إياد نصار يطلق دعوة لمواجهة "الصيد
 يف الماء العكر"  

n أطلــق النجــم األردنــي إيــاد 
نصار دعــوة لمواجهة الصيد في 
الماء العكر داخل األوســاط الفنية 
العربيــة، مطالبــا بإعــادة النظــر 
فــي الصــورة النمطيــة الســائدة 
عــن نجــوم الفــن المصــري، أو 
الجمهــور الخليجي، مشــيرا إلى 
أن األخيــر ال يملك المال فقط كما 
يتصّور البعض ولكن أغلبه مثقف 

ومتحضر وناجح.
وأضــاف إياد نصار عبر حســابه 
الشــخصي على موقع الفيس بوك: 
عندمــا كنت في لوس انجلس ألخذ 
ورشــة تمثيــل ســألني زميــل من 
كوريــا هل رأيت األهرامات فقلت 
له يوميــا أثناء ذهابي ومجيئي من 
العمل.. رأيــت االنبهار في عينيه 
إحســاس أســعدني ثم ســألني هل 
تذهب للعمل على جمل؟؟ اعتقدت 
أنه يمزح لكنه كان جادا.. هذه هي 
التــي صدرتها  النمطية  الصــورة 
هوليــوود عــن العرب تــرى برج 
خليفه وبعدهــا صحراء وجمال... 
صحــراء وجمــال.. قلــت لــه ال 
وغيرت له هذه الصورة النمطية.

وتابع قائال: أذكر هذه القصة ألننا 
نحــن أيضا وقعنا في فــخ النمطية 

قــدم إلى نص فيلم ســينمائي كانت 
أحد مالحظاتي أن هناك شــخصيه 
من الخليــج تحضر لمســابقه لكن 
الشــخصية كتبــت بمنتهى النمطية 
شخص خليجي يملك المال فقط...
قلــت للمؤلف ال نريد هذه الصورة 
النمطيــة الشــباب الخليجي مثقف 
وناجح تعال نكســر هــذا النمط... 
تعــال نكســر نمط ظهور الشــاب 
المصري فــي األعمــال الخليجية 
أنــه فــي أســفل الســلم الوظيفــي 
هناك شــباب مصري فــي الخليج 
التعليــم  درجــات  أعلــى  علــى 
والثقافــة وفي أماكــن مهمة...هذه 
الصــورة النمطيــة خلقــت فجــوة 
بســبب استســهال وقلة بحث أثناء 
كتابــة العمل الفنــي وخلقت فجوة 
وصور ثابتة يتم تراشقها عند أول 

اختالف.
وســبق أن حــّذر إيــاد نصــار من 
وجود »أياد خفية« على السوشيال 
ميديــا تبتز نجــوم الفــن بحمالت 
هجوم وتشــهير، حتى يلجــأ إليهم 
ويدفع مقابــل وقف هذه الحمالت، 
الفتــا إلى أنــه يحب الفــن ومهنة 
التمثيــل، ولكنه يكره ما حولها من 

ابتزاز، واستعراض.

أنجلينا جويل تنرش رسالة تندد 
بمضايقات طالبان عىل الفتيات

العالميــة  النجمــة  نــددت   n
انجلينــا جولــي، بســيطرة حركة 
أفغانستان على الحكم ومضايقتها 
للسيدات، حيث نشــرت منذ قليل 
رســالة عبر حســابها الشخصي 
بموقع »إنســتجرام«، من إحدى 
الفتيات المتضررة من مضايقات 
حركة طالبان، وكتبت: »أرســلت 
لي شــابة في أفغانســتان رسالة، 
وأنــا أحمي هويتها، لكنها لم تكن 
قادرة على العودة إلى المدرســة 
منذ استيالء طالبان على السلطة.
وجــاءت رســالتها كالتالــي: »قد 
ال أكــون قــادرة علــى الخــروج 
مــرة أخــرى أو حتــى التحــدث 
ألنني فتاة، أشــعر أنه ليس للمرأة 
الحق في التحدث أو طرح وجهة 
نظرها، تنتزع منهم حقوق المرأة 

وال يجــوز لها فعل أي شــيء في 
البالد، قبل بضعة أســابيع عندما 
اعتقلت طالبان امرأتين من النساء 
الالتي رفعــن أصواتهن للمطالبة 
بحقــوق المــرأة والحرية، فكرت 
أن هذه هــي النهاية وقد ال أتمكن 
أبــًدا من الخروج مــرة أخرى أو 
حتــى أن أكــون قــادًرا على ذلك 

ألتحدث كأنني فتاة ».
وأضافــت جولــي على الرســالة 
تعليقها كالتالــي: »يرجى تتبع ما 
يحدث فــي أفغانســتان، حيث يتم 
أخــذ الشــابات من منازلهــن لياًل 
تحت تهديــد الســالح وإخفائهن، 
ويتــم فــرض قيــود جديــدة على 
حرية النســاء والفتيــات يوًما بعد 
يوم، الرجاء المساعدة في ضمان 

عدم نسيانهم«.

لقبت بـ "العندليب".. وفاة المغنية الهندية التا مانجيشكار
n غّيــب المــوت أمــس، التــا مانجيشــكار إحــدى 
أكبــر الرموز الثقافية في الهنــد والمغنية التي حددت 

الموسيقى واأللحان ألجيال.
وكانــت الفنانة التي رحلت عــن عمر ناهز 92 عاما، 
قــد نقلت إلى المستشــفى في 11 جانفي بعد اكتشــاف 

إصابتها بوباء كوفيد19-، وفقا لما ذكرته رويترز.
وبدأت مانجيشكار مشوارها في الغناء في سن المراهقة 
ولمــدة 73 عاما غنت خاللها أكثر من 15 ألف أغنية 

بنحو 36 لغة وأطلق عليها لقب »العندليب«.
أخبار ذات صلة 

 وذكرت »إيه.إن.آي«، الشريكة في تلفزيون رويترز، 
نقــال عن مصادر حكومية، أنه تــم إعالن الحداد العام 

لمدة يومين وتنكيس األعالم.
وقــال مودي على تويتر« أشــعر بحــزن يعجز الكالم 

عن وصفه«.
وأضــاف أن »التا ديدي اللطيفة والحنونة رحلت عنا. 
ســتترك فراغــا في بلدنــا ال يعوض. ســوف تتذكرها 
األجيــال القادمة على أنها نصيــر للثقافة الهندية وكان 

لصوتها الشجاع قدرة ال مثيل لها على إبهار الناس.
                                                     ق/ف

جمال سليمان يخوض السباق الرمضاين بـ "ظل" 

n أكــد النجم جمال ســليمان أنه يخوض الســباق 
الرمضانــي من خالل مسلســل يحمل عنوان »ظل«، 
وهــو االســم النهائــي للعمــل، الفًتــا إلى أنه ســيبدأ 
تصويره األيام المقبلة، بعد انتهاء معاينة الديكورات 
والعمــل ســوري لبنانــي، حيــث يجســد دور مصمم 
أزياء، موضًحا أن قصة العمل ممتعة وتدور أحداثها 
فــي إطار اجتماعــي درامي، الفًتا إلــى وجود كوكبة 

متميزة من نجوم الوطن العربي
ويعرض حالًيا في دور العرض، للفنان جمال سليمان 
فيلــم »الكاهن«، مع العديد من النجــوم ومنهم الفنانة 

التونســية درة، والفنــان المصــري محمــود حميــدة، 
والفنــان األردني إيــاد نصار، والفنان حســين فهمي، 
والفنــان محســن محيــي الديــن، والفنــان فتحي عبد 
الوهاب، والفنانة الشــابة ثراء جبيل، والفيلم من تأليف 

محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.
وكانــت آخــر أعمــال الفنان جمال ســليمان مسلســل 
»الطــاووس«، الــذي عرض في رمضــان الماضي 
2021، وحقــق من خالله نجاحاً كبيرا وشــاركته في 
البطولة الفنانة ســهر الصايع وســيدة المسرح سميحة 

أيوب.

أمل رزق تظهر ضيفة رشف فى مسلسل "دايما عامر"

n أكــدت الفنانــة أمــل رزق، أنها تشــارك كضيفة 
شــرف فى حلقة ضمن أحداث مسلسل »دايًما عامر« 
بطولــة الفنان مصطفى شــعبان ولبلبــة وعمرو عبد 

الجليــل وأحمــد الشــامي وكريم عفيفــي ولمى كتكت 
ابنتهــا، وعــدد مــن الفنانيــن ومــن إخــراج مجــدي 

الهوارى.
وأعربت أمل رزق في تصريحات لـ »اليوم الســابع« 
عن ســعادتها بتعاونها ألول مرة مــع مجدي الهوارى 
الذي يتميز بحرصه الشديد على ظهور الممثل بأفضل 
شكل، كما أعربت عن سعادتها أيًضا بالعمل مع الفنانة 
لبلبــة التي تفاجأت بطيبة شــخصيتها داخل اللوكيشــن 
خاصــة أن مشــاهدها تجمعها بها مشــيرة إلى أنها لن 
تجمــع بينها وبين الفنان مصطفى شــعبان مشــاهد فى 
العمــل التــى تتوقع له نجــاح كبير خــالل عرضه فى 

موسم رمضان المقبل.
ويلعب مصطفى شعبان، خالل المسلسل دور »األستاذ 
عامر« - مشــرف اجتماعي في مدرســة، بينما تؤدى 
الفنانة لبلبة دور »األســتاذة زهرة« - مديرة المدرسة، 
بينمــا يقوم الفنان عمرو عبد الجليل بدور »مســتر أبو 
الوفــا«، كما تشــارك ميرنــا نور الدين بــدور »ميس 
فدوى«، ســينتيا خليفة »ميس ماهيتاب«، ويقدم كريم 
عفيفي دور »مســتر نوفــل«، وســما إبراهيم »ميس 
همت«، وأحمد الشــامي »مستر شريف«، والمسلسل 
من كتابة مجموعة من الشــباب تحت إشــراف المؤلف 

أحمد عبد الفتاح.

انسحاب يوسف الرشيف ومحمد سعد من موسم دراما رمضان 2022
n انتهــت ســريعا مبــادرة تقاســم النجــم يوســف 
الشريف والفنان محمد سعد بطولة عمل درامي واحد 
يعرض بموسم رمضان 2022، بعدما قررت الشركة 
المنتجــة لمسلســل »جنهــش« تأجيــل تنفيــذ الفكرة 
برمتها إلى موســم المسلســالت المصريــة لرمضان 
2023، وســط أنباء عــن اختالف وجهات النظر بين 
النجميــن، علما أن كل األخبار الواردة عن العمل كان 

مصدرها صاحب الفكرة والمخرج أشرف صالح.
 مسلسل »جنهش« ظلت كل تفاصيله غامضة، وتردد 
عبر لسان صاحب الفكرة والمخرج أشرف صالح إنه 

قيد التحضير وســيجمع يوسف الشــريف ومحمد سعد 
ألول مرة بموســم رمضان 2022، ولكن الشريف لم 
يؤكد الخبر أو ينفيه، واكتفى بإشارة عابرة عبر تويتر 
مطالبــا جمهوره بعدم تداول أي أخبار تخصه طالما لم 

لتنشر رسميا عبر حساباته الموثقة.
يذكــر أن يوســف الشــريف شــارك بموســم رمضان 
2021 فــي اللحظــات األخيرة، وقدم بطولة مسلســل 
كوفيد - 25 في النصف الثاني من رمضان الماضي.

بينما اكتفى محمد ســعد ببطولة المسلسل اإلذاعي 29 
يوم، مع الفنانة هنا الزاهد.
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أحصى مختصون في علم الطيور 
بالمنطقة الرطبة »سبخة المالح« 
الواقعة بالمخرج الجنوبي لمدينة 
المنيعــة ما ال يقل عــن 5.018 
طائــر مهاجر، حســبما أفادت به 

محافظة الغابات.
وأنجــز هــذا اإلحصاء الشــتوي 
للطيــور المهاجرة التي تســتخدم 
تلــك المنطقــة الرطبــة بالمنيعــة 
محطــة للعبــور والتعشــيش على 
محور الهجرة بين أوروبا وإفريقيا 

فــي إطار الجــرد التقليدي الدولي 
الســنوي للطيــور المهاجرة الذي 
يجري يوم 15 جانفي من كل سنة 
من طرف علماء الطيور، حسبما 
أوضــح رئيــس فريــق غردايــة 
للشبكة الوطنية لمالحظي الطيور 
الجزائريين، عبد الوهاب شــداد، 
بمناســبة اليوم العالمــي للمناطق 

الرطبة )2 فيفري(.
وســمح هذا اإلحصــاء بمالحظة 
35 صنفــا من الطيــور المهاجرة 

أغلبها مــن األصناف المائية على 
غــرار المجــارف والبــط البري 
المجنــح األخضــر والبــط البري 
الرخامــي وأنــواع أخــرى منهــا 
فالمينغو ومالك الحزين الرمادي.
وتمت مالحظــة تلك الطيور عبر 
كامــل فضــاء »ســبخة المالــح« 
المصنّفــة منطقــة رطبــة طبيعية 
ذات أهميــة عالمية ســنة 2004 
ضمن اتفاقية »رامسار » الدولية 
والتي تمتد على مساحة 18.947 
 1.600 ضمنهــا  مــن  هكتــار 
هكتــار مســطح مائــي وضفــاف 
مــن النباتــات، مثلما شــرح نفس 

المسؤول.
ويشــكل تعداد الطيور واألصناف 
الشــتوية المتواجدة بهــذه المنطقة 
الرطبــة بمثابة مؤشــر بيولوجي 
حول وضعيــة النظــام البيئي بها 
علــى اعتبــار أنهــا فضــاء بيئيا 
للتنــوع البيولوجــي المهــدد بفعل 
األنشــطة البشــرية المتزايدة، كما 

أضاف ذات المتحدث.
ويعــد هــذا الموقــع ذي األهميــة 
للطيــور  محطــة  اإليكولوجيــة 
المهاجــرة مــن مختلــف األنواع 
والتي يوجــد من ضمنها المدرجة 
ضمــن قائمة الطيور المهددة التي 
أعدهــا االتحاد الدولــي للمحافظة 

علــى الطبيعــة، حســب المصدر 
ذاته.

كما يشــكل هــذا الموقــع الرطب 
أيضــا والــذي يحتضــن قــدرات 
طبيعية التي من شــأنها أن تساهم 
في تطوير الســياحة اإليكولوجية 
مخبرا مفتوحا على الطبيعة لفائدة 
المهتمين بالعلوم، وتنتشر به آالف 
المهاجــرة، وحيوانــات  الطيــور 
وأســماك  متنوعــة  وزواحــف 
ونباتات مســتوطنة منتشرة داخل 

البحيرة وعلى ضفافها. 
األهميــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
اإليكولوجية التي تكتسيها المنطقة 
الرطبة »ســبخة المالح«، إال أنها 
تتعّرض لعدة تهديدات، وأشــكال 
التدهور بفعل األنشــطة البشــرية 
البنــاءات  وظاهــرة  المتناميــة 
العشوائية المتسارعة سيما بالقرب 

من ضفافها.
المكثــف لغطائها  القطع  ويشــكل 
مــن  وتدميــره  وحرقــه  النباتــي 
قبــل الســكان المحلييــن، ورمــي 
النفايات الحضرية والصيد وأيضا 
المياه  البناءات الفوضوية وتفريغ 
المســتعملة بهــذا الفضــاء المائي 
الطبيعــي عوامــل تهــدد التوازن 

البيئي بهذه المنطقة الرطبة.
                                ق/م

حرائق وحرارة قياسية يف غابات أزيد من 5000 طائر مهاجر بسبخة المالح بالمنيعة
األمازون الكولومبية

n كان جانفــي الشــهر األكثر حــراً في 
األمازون الكولومبية خالل العقد الماضي، 
مــا أدى إلــى زيــادة حرائــق الغابات في 
هذه المنطقــة الواقعة في جنوب شــرقي 
كولومبيــا، مــع تأثيــر محتمل جــداً على 

جودة الهواء في العاصمة بوغوتا.
وأظهــر تقريــر أصدرتــه وزارة البيئــة 
الفرنســية  الصحافــة  وكالــة  واطلعــت 
علــى نســخة منه، أن شــهر يناير ســّجل 
»أعلى قيمة للنقاط الســاخنة في السنوات 
العشــر الماضيــة« في منطقــة األمازون 
الكولومبيــة. وأضافــت الــوزارة أن هذه 
الظاهرة تحدث عندما تشــهد البالد موســم 
انحباس األمطار، في وضع عزاه التقرير 
إلى األنشــطة البشرية التي »يرتبط أهمها 

بجبهات إزالة الغابات«.
وقال ناطق باسم الوزارة لوكالة الصحافة 
الفرنســية، إن 80 فــي المائــة على األقل 
من هذه »النقاط الساخنة« تتصل بحرائق 

غابات.
فــي نهاية يناير، أحصت الوزارة أكثر من 
3300 »نقطة ســاخنة« فــي المقاطعات 
التــي تشــكل منطقــة األمــازون  الســت 
الكولومبية، بما في ذلك 1300 في منطقة 

غوافياري وحدها.
وحسب شــهادات جمعتها وكالة الصحافة 
الفرنســية، فــي أكتوبــر بهــذه المنطقــة، 
يســتغل فالحون ومالكو األراضي موســم 
الجفاف الممتد من يناير إلى أفريل، لحرق 
األشجار المقطوعة أو زرع نباتات الكوكا 

في المكان أو ترك الماشية ترعى فيها.
حديقــة  خصوصــاً،  التهديــد  ويطــول 
شــيريبيكيت الوطنيــة المدرجة على قائمة 
اليونيسكو للتراث العالمي، وكذلك محمية 
نــوكاك الطبيعيــة الوطنية، وهــي منطقة 
شاسعة من األدغال يقطنها سكان أصليون 

رحل في كولومبيا.
والتنميــة  الحفــظ  مؤسســة  وأحصــت 
المستدامة التي تجري إحصاءاتها الخاصة 
وتســجل بيانات جويــة بانتظــام للمناطق 
المعنيــة، مــا ال يقل عــن 938 حريقاً في 
الغابات، وهو أعلى رقم لشــهر جانفي منذ 

.2012
وتُظهر مقاطع فيديو نشرتها على الشبكات 
االجتماعيــة هذه المنظمة غيــر الحكومية 
المتخصصــة فــي مراقبة إزالــة الغابات، 
ُســُحباً كثيفة من الدخــان واللهب تتصاعد 

من غابة غوافياري.

حدائق "كيو" الربيطانية تحتفي 
بأزهار األوركيد الكوستاريكية

n عرضــت أكثــر من خمســة آالف 
أزهــار  بمهرجــان  ملّونــة  زهــرة 
األوركيــد فــي حدائــق كيــو الملكيــة 
للنبات في جنــوب غرب لندن احتفااًل 

بالتنّوع البيئي في كوستاريكا.
ويســلّط المهرجان الضوء على زهرة 
»غواريانت ســتينيري« وهي الزهرة 
الوطنيــة للبلــد الواقــع فــي أمريــكا 
الوســطى والمعروف بجهوده للحفاظ 
على البيئة. وتتميّز هذه الزهرة المهددة 
باالنقــراض بأوراقها الزهرية، وتنمو 
على أغصان األشــجار وجذوعها في 
الغابات الرطبــة، أو على المنحدرات 
الواقعــة علــى ارتفاعات  الصخريــة 

معينة.
ويفرد المهرجان المقــرر إقامته حتى 
6 مــارس في بيــوت زجاجيــة بُنيت 
باعتمــاد معاييــر الطقس االســتوائي، 
مســاحة للحيوانــات في كوســتاريكا، 
من خالل وضع منحوتات تظهر عدداً 
من الحيوانات من بينها السالحف بين 

األزهار المعروضة.
الــورود  فــي  المتخصــص  وقــال 

والمتطــّوع في حدائــق »كيو« هينك 
رولينــغ« حاولنــا عــرض أكبر عدد 
ممكــن من األلوان لنقــل الزائرين إلى 
عالم األزهار الجميل في كوستاريكا«.
وأشــار الخبير الهولنــدي الذي صبغ 
لحيتــه وشــعره بالزهــري والبرتقالي 
لتتناغــم مع أزهــار األوركيد، إلى أّن 
هــذا المعرض أتى نتيجــة فكرة عمل 
عليها المنّظمــون لعامين، بعدما أُلغي 
المهرجان العام الماضي بسبب جائحة 

كوفيد19-.
ويتضمــن المعــرض مكّونــات الفتة 
تشــمل مجرى مائياً وسراخس ونبتات 
أخرى مثل الشــمرس. وجّمع عشرات 
الموظفين والمتطّوعين هذه التشكيالت 
يدوياً على مدى أسابيع منذ بدء وصول 

األزهار في جانفي.
ويســعى المهرجان إلى تثقيف الزوار 
تقديــم شــروحات عــن  مــن خــالل 
األوركيد واســتخدامها في المناســبات 
المختلفة في كوستاريكا التي تضم نحو 

1600 نوع.
                              )أ ف ب(

نهاية لصوص الشوكوالته يف ألمانيا بعد عمليتي سطو يف يوم واحد

علــى ســطا لصــوص يتوقــون لتناول  مرتيــن  الشــوكوالته، 

متجــر فــي شــمال ألمانيــا خالل 
يوم واحــد. وأُلقــي القبض على 
مــرة،  ألول  وامرأتيــن،  رجــل 
أثناء الســرقة يــوم الجمعة، في 
ببلــدة  الغذائيــة  للمــواد  متجــر 
نويشــتريليتس، بشــمال شــرقي 

والية ميكلنبورغ - فوربومرن.
وتمكن موظف المتجر من إيقاف 
الرجــل )57 ســنة( فــي منطقــة 
الخروج. وعندما وصلت الشرطة 
عثــروا بحوزته على شــوكوالتة 

تزيد قيمتها عن 250 يورو.
وتمكنــت المرأتــان مــن الفــرار 
ولكنّهما ظهرتا فــي نفس المتجر 
مجدداً بعد بضع ساعات، وحاولتا 

الهــرب بمزيد من الشــوكوالته، 
لكــن أُلقــي القبــض عليهما )44 

و30 سنة(.
وبعد وقت قصير، عثرت الشرطة 
علــى مخبأ كبير من الشــوكوالته 
وأغذيــة أطفال تزيــد قيمتها عن 
700 يورو في سيارة اللصوص، 

مع مشتبه به رابع.
الشــرطة  باســم  وقــال متحــدث 
إّن اللصــوص حاولوا فــي اليوم 
السابق ســرقة حلويات من متجر 
قريب من بلدة برينتسالو. وجميع 
المشــتبه بهم األربعة قيد التحقيق 

بتهمة السطو الجماعي.
                               ق/م

وهم برصي مربك عىل "تيك توك" يظهر "لونا لم نره من قبل
أذهلــت مســتخدمة علــى »تيــك 
تــوك« عقــول المتابعيــن بوهــم 
بصري يكشف عن لون »ال يمكن 

رؤيته على الشاشة«. 
وشاركت كيت بيكون، مقطع فيديو 
عبر حســابها علــى »تيك توك« 
قائلــة لمتابعيهــا، البالــغ عددهم 
1.4 مليون: »ســأريكم لونا ربما 
لــم تــروه من قبــل، يطلــق عليه 
اسم الســماوي الحقيقي، ومعظم 
أجهزة التلفزيون والشاشات غير 

قادرة على إنتاج هذا اللون«.
ويمكــن رؤيــة »اللــون األزرق 
السيان )السماوي( الحقيقي«، عن 
طريــق النظــر إلى نقطــة بيضاء 
صغيرة وســط الصورة، لمدة 30 

ثانية تقريبا.
والنقطــة البيضــاء محاطة بدائرة 
حمــراء كبيــرة وخلفيــة زرقــاء. 
ثانيــة،  انتهاءالـــ30  وبمجــّرد 
ثــم  بإحــكام،  عينيــك  أغمــض 
افتحهمــا مجــددا و«ســترى كرة 
متوهجة وهذا هــو اللون الحقيقي 

للسماوي«. حسبما تقول بيكون.

وفي الواقع، معظم الشاشات غير 
قــادرة علــى إنتاج الســماوي في 
أنقى صوره، وهــذا ألن معظمهم 
يستخدمون وحدات البكسل باللون 
واألزرق،  واألخضــر  األحمــر 
والمعروفــة باســم نمــوذج ألوان 
مجموعــات  إلنشــاء   ،RGB

متنوعة.
لذلــك، بينما قد ال تتمكن من رؤية 
اللون الســماوي في أفضل حاالته 
على الشاشــة، فقد رأيتــه بالتأكيد 

من قبل في العالم الحقيقي.
ووصف المستخدمون على »تيك 
توك« اللون »السماوي الحقيقي« 
بأنه »جميل« وأنه أصبح »لونهم 
المفضــل الجديــد« بعــد رؤيتــه 

بفضل الوهم البصري.
ويشــرح أحــد الخبــراء أن رؤية 
الســماوي  »األزرق  اللــون 
ظاهــرة  إلــى  تعــود  الحقيقــي« 
تعرف باسم »الصورة الالحقة«، 
وهي صورة تســتمر في الظهور 
فــي العين بعد فتــرة من التعّرض 
وذلــك  األصليــة.   للصــورة 

يرجــع إلــى تحفيــز خاليــا اللون 
المخروطي.

وإذا قمــت بالتحديــق فــي لــون 
مــا لبعض الوقــت، فــإن الخاليا 
المخروطيــة التي تســتجيب لهذا 
اللــون تصبــح مقاومــة للحرارة 
لفتــرة قصيرة من الوقت حتى يقع 
تحفيز خاليــا اللــون المخروطية 
األخــرى. وهــذا هو المبــدأ الذي 

يحرك الصورة الالحقة.
وتقــع الخاليــا المخروطيــة فــي 

شــبكية العين ويســتجيب كل نوع 
من األنواع الثالثة ألطوال موجية 
مختلفــة مــن الضــوء، لــذا فــإن 
التركيــز على لون واحد ســيؤدي 
إلــى زيــادة تحفيــز هــذه الخاليا 

وإزالتها من الحساسية.
وعندمــا تقــوم في النهايــة بتغيير 
التركيز إلى شــيء آخر غير لون 
فــإن الخاليــا المخروطية  واحد، 
األقل حساســية تظهــر »عكس« 

اللون األصلي.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة : رأس الـــــــــوادي    
القسـم:  شؤون األسرة 

رقم الجدول  : 01887 /21
رقم الفهرس : 02242 /21
تاريخ الحكم : 10 /10 /21

حكم بالحجر

بــــيـــــــن :  ســــــعد الـسعـــــود يزيد  بن لحسن وبيــــــــــــن  سعد 
السعـــــــــود عبد الرزاق بن لحسن 

حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا  حضوريا 
و في اول درجة    :    

في الشكل : قبــــــول الدعـــــوى 
/ في الموضـــــوع  :   الحجر على المدعى عليه ســعد الســعود عبد 
الــرزاق المولود بتاريــخ :20 /08 /1987 ببرج بوعريريج ، ألبيه 
لحســن وأمه حديديت شــريفة ، وتعيين شــقيقه المدعى ســعد  السعود 
يزيــد مقدما عليه من اجل رعايته والقيام بشــؤونه القانونية واإلدارية  
والمالية ،  مع األمر بنشــر ملخص من منطوق هذا الحكم بســعي من 

المدعي  وتحميله بالمصاريف القضائية 
بــذا  صــدر  الحكــم   وأفصح  به  جهارا  بالجلســة العلنيــة المنعقدة 
بالتاريــخ ا لمذكــور  أعــاه   ولصحته أمضينا  أصلــه نحن  الرئيس 

وأمين الضبط.  
أمين  الضبط الرئيس    

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة : بـــــرج زمــــــورة    
القسـم:  شؤون األسرة 

رقم الجدول  : 00303 /21
رقم الفهرس : 00492 /21
تاريخ الحكم : 22 /11 /21

حكم بالحجر

بيـــــن :  بوجليدة  عبد الباقي بن ارزقي وبيـــــــــن بوجليدة ارزقي بن بوخالفة 
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شــؤون األســرة علنيا   حضوريا  ، في 

أول درجة  :    
في الشكل : قبــــــول الدعـــــوى 

/ فــي الموضــوع  : اعتماد تقريــر  الخبرة المنجزة  من الخبير بن الشــيخ عبد 
الحليم   المودع  لدى أمانة ضبط المحكمة بتاريخ : 21 /10 /2021 تحت رقم 
: 113 /21  المأمــور بهــا بموجب األمر الصــادر  عن محكمة الحال بتاريخ : 
18 /10 /2021  وبالنتيجــة لذلــك الحكم بالحجر علــى المدعى عليه  بوجليدة 
أرزقــي المولــود  بتاريخ : 18 /09 /1964  ببلدية القلة ابن بوخالفة وبوجليدة 
رزقية وتعيين ابنه المدعي بوجليدة عبد الباقي مقدما عليه لرعايته وتولي شؤونه 
االدارية والقانونية والمالية وذلك الى غاية سقوط او صدور حكم او امر مخالف 
مع األمر بنشــر  هذا الحكم ، والتأشــير به على هامش عقد مياد المحجور عليه 

بسعي من النيابة العامة 
تحميل المدعي المصاريف القضائية ومصاريف الخبرة 

بذا  صدر  الحكم  وافصح عنه  جهارا في  اليوم  والشــهر  والســنة المذكورين  
اعاه  ولصحته أمضي أصل هذا الحكم من قبل القاضي وامين الضبط 

امين  الضبط  الرئيس     

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية برج بوعريريج

مديرية التقنين والشؤون العامة 
 مصلحة  الشؤون العامة 

مكتب الجمعيات 
 رقم: 02 _2022

وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية

طبقــا ألحــكام المادة 18 من القانون رقم 12-06 المؤرخ فــي 18صفر 1433هـ الموافق ل:12 
جانفــي 2012 المتعلــق بالجمعيات.تــم هــذا اليوم 02 فيفري 2022  اســتام مذكــرة التعديات 
المؤرخة في : 2021/08/30  المتعلقة بتغيير تشكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية  الوالئية المسماة :  

الجمعية الوالئية النجوم الذهبية الثقافية لوالية برج بوعريريج.
المسجلة تحت رقم:2016/15 بتاريخ : 2016/10/27

الكائن مقرها بـ  : الشارع األول حي عبد المؤمن القراف برج بوعريريج 
اسم الرئيس )ة( : اوكال فطيمة

ع/ الوالي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية  : برج بوعريريج

مديرية التقنين  والشؤون العامة 
مصلحة الشؤون العامة 

مكتب الجمعيات 
الرقم : 2021/11 

وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية والئية ذات طابع مهني

بمقتضــى  القانــون رقــم  :  06/12/ المــؤرخ في: 18 صفر عــام 1433الموافق ل : 12 
جانفي  2012 المتعلق بالجمعيات.

تــم هــذا اليــوم : 25/ جويلية/  2021/  ، تســليم وصل التصريح بتأســيس الجمية االوالئية  
ذات الطابع المهني المسماة . 

جمعية المستقبل لتربية األبقار الحلوب لوالية برج بوعريريج 
الكائن مقرها ب: الغرفة الفالحية  حي الحدائق ) الكوشة ( بلدية برج بوعريريج 

اسم الرئيس : جـــدي فـــــؤاد 
مدير التقنين والشؤون العامة

الجمهورية  الجزائرية الديموقراطية الشعبية
والية برج بوعريريج 

دائرة الحمادية
بلدية الحمادية

مصلحة التنظيم و الشؤون العامة
مكتب الجمعيات رقم 01/2022 

وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية

طبقــا ألحــكام المادة 18 مــن القانون رقــم 12-06 المؤرخ في 12 ينايــر 2012 المتعلق 
بالجمعيــات تــم هذا اليــوم 27 جانفي 2022 اســتام مذكرة التعديــات المؤرخة في : 09 

جويلية 2021 المتعلقة بتغيير تشكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية المحلية المسماة:
الجمعية الدينية لمسجد عمر بن الخطاب الكنطيلة بلدية الحمادية والية برج بوعريريج

المسجلة تحت رقم :35/2010 بتاريخ 06/06/2010
المقيمة ب: مسجد عمر بن الخطاب الكنطيلة  بلدية الحمادية والية برج بوعريريج

يترأسها السيد: بن التومي مصطفى

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية جيجل

دائرة الميلية 
بلدية أوالد يحي خدروش 

مكتب الجمعيات 
رقم: 293/2022

وصل إشهاري إلنشاء  جمعية ذات صبغة محلية
طبقا ألحكام  القانون رقم 12/06  المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات، تم  إنشــاء الجمعية  

المسماة:
- النادي الهاوي كرة القدم الحديثة مشتة أسول بلدية أوالد يحي خدروش .

- تاريخ ورقم إيداع الملف : 27/06/2021  تحت رقم  2064/2021.
- مقرها : محل السيد طويطو علي مشتة أسول أوالد يحي خدروش .

- رئيس الجمعية : طويطو علي مولود
في 1979 /18/05 بأوالد يحي خدروش.

- العنوان : مشتة أسول أوالد يحي خدروش.
يســلم هــذا الوصــل للقيام بإجراءات اإلشــهار وفقا ألحــكام المادة 18 الفقــرة الثانية من القانون الســالف 

الذكر؛وكذا القيام بإجراءات تأمين الجمعية طبقا للمادة 21 من نفس القانون.



n أبو عبيدة..القوي األمين والصحابة   
سمى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو 
عبيــدة بن الجراح “أمين الناس واألمة” 
حيث قال عليه الصاة والســام: “لكل 
أمــة أمين، وأمين هذه األمــة أبو عبيدة 
بن الجراح ” ]البخاري[ . ولما جاء وفد 
نجران من اليمن إلى الرسول صلي هللا 
عليه وســلم طلبوا منه أن يرســل معهم 
رجا أمينــا يعلمهم، فقال لهم: ” ألبعثن 
معكم رجا أمينا، حق أمين ” فتمنى كل 
واحــد من الصحابة أن يكون هو، ولكن 
النبــي اختار أبا عبيدة، فقال: ” قم يا أبا 
عبيــدة ” ]البخــاري[ . وروى الترمذي 
عــن أبــي هريرة قال: قال رســول هللا: 

“ِنْعــَم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو 
عبيــدة بــن الجراح، نعم الرجل أســيد بــن حضير، نعم 
الرجل ثابت بن قيس بن شــماس، نعــم الرجل معاذ بن 
جبــل، نعــم الرجل معاذ بن عمرو بــن الجموح”. وعن 
عبدهللا بن شــقيق قال: قلت لعائشة رضي هللا عنها: أيُّ 
أصحاب رسول هللا كان أحب إلى رسول هللا؟ قالت: أبو 
بكــر. قلت: ثــم َمن؟ قالت: عمر. قلت: ثم من؟ قالت: ثم 
أبو عبيدة بن الجراح. قلت: ثم من؟ قال: فســكتت. يذكر 
أنه في الســنة الثامنة للهجرة أرســل الرسول عمرو بن 
العاص إلى أرض َبلِّي وُعْذرة في غزوة ذات الساسل، 
ووجــد عمرو بن العاص أن قوة أعدائه كبيرة، فأرســل 
إلى الرســول يستمده، فندب النبي الناس من المهاجرين 
األولين، فانتدب أبو بكر وعمر في آخرين، فأّمر عليهم 
أبا عبيدة بن الجراح مدًدا لعمرو بن العاص، فلما قدموا 
عليه، قال عمرو: أنا أميركم، فقال المهاجرون: بل أنت 
أميــر أصحابك، وأبو عبيدة أمير المهاجرين، فقال: إنما 
أنتم مددي. فلما رأى ذلك أبو عبيدة، وكان حسن الُخلق، 
متبًعا ألمر رســول هللا وعهده، فقــال: تعلم يا عمرو أن 
رســول هللا قال لي: “إن قدمت على صاحبك فتطاوعا”، 

وإنك إن عصيتني أطعتك.

أبو عبيدة بن الجراح وأبو بكر الصديق:
بعــث أبو بكر رضــي هللا عنه إلى أبي عبيدة رضي هللا 
عنه هلُمَّ حتى أســتخلفك؛ فإني ســمعت رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يقول: »إن لكل أمة أميًنا، وأنت أمين هذه 
األمة«. فقال أبــو عبيدة رضي هللا عنه: ما كنت ألتقدم 

نا. َرُجًا أمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يُؤمَّ
وقال أبو بكر الصديق رضي هللا عنه يوم الســقيفة: »قد 
رضيت لكم أحد هذْين الرجلين«، يعني ُعمر وأبا عبيدة.

 أبو عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب:
كان عمــر رضــي هللا عنه يقول: »لم أكــن مغيًرا أمًرا 
قضاه أبو عبيدة«.[ تاريخ الطبري: )ج: 3، ص: 434 
وأول كتــاب كتبــه عمر رضي هللا عنه حيــن َولِي كان 
إلــى أبــي عبيدة يوليــه على جند خالــد رضي هللا عنه، 
ِ الَِّذي َيْبَقــى َوَيْفَنى َما  إذ قــال لــه: »أُوِصيَك ِبَتْقــَوى هللاَّ
لَُماِت  الَِة، َوأَْخَرَجَنا ِمَن الظُّ ِســَواُه، الَِّذي َهَداَنا ِمَن الضَّ
إِلَى النُّوِر َوَقِد اْســَتْعَمْلتَُك َعلَى ُجْنِد خالد ابن اْلَولِيِد، َفُقْم 
ِم اْلُمْســلِِميَن إِلَى َهلََكٍة  ِبأَْمِرِهــُم الَِّذي َيِحــقُّ َعلَْيَك، ال تَُقدِّ
َرَجــاَء َغِنيَمــٍة، َوال تُْنِزْلُهْم َمْنِزال َقْبَل أَْن َتْســَتِريَدُه لَُهْم، 
َوَتْعلَــَم َكْيــَف َمْأَتاُه، َوال َتْبَعْث َســِريًَّة إاِل ِفــي َكْثٍف ِمَن 
 ُ النَّاِس، َوإِيَّاَك َوإِْلَقاَء اْلُمْسلِِميَن ِفي اْلَهلََكِة، َوَقْد أَْباَك هللاَّ
ْنَيا، َوأَْلِه َقْلَبَك  ْض َبَصَرَك َعــِن الدُّ ِبــي َوأَْباِني ِبَك، َفَغمِّ

َعْنَها، وإياك ان تهلك َكَما 
أَْهلََكــْت َمــْن َكاَن َقْبلَــَك، 
َفَقــْد َرأَْيَت مصارعهم«.] 
تاريخ الطبــري: )ج: 3، 

ص: 434. ]
أبــو عبيــدة بــن الجــراح 

وخالد بن الوليد:
ــا عــزل عمــر خالــًدا  لَمَّ
رضــي هللا عنهمــا وولّى 
أبــا عبيدة رضي هللا عنه، 
قــام خالد رضــي هللا عنه 
وقال للناس: »بُِعَث َعلَْيُكْم 
ــَة«. وقال  أَِميــُن َهِذِه اأْلُمَّ
أبو عبيــدة رضي هللا عنه 
للناس عن خالد رضي هللا 
عنه: ســمعت رســول هللا 
صلى هللا عليه وســلم يقول: »َخالٌِد َسْيٌف ِمْن ُسيُوِف هللاِ 

، َوِنْعَم َفَتى اْلَعِشيَرِة«. رواه أحمد . َعزَّ َوَجلَّ
 

من كلمات أبي عبيدة بن الجراح:
- قال يوم الســقيفة: »يا معشــر األنصار، إنكم أول من 

نصر وآزر، فا تكونوا أول من بدل وغيَّر«.
- ومــن أهــم كلماتــه فــي إثارة حماســة جنــده للحرب 
وتحريضهــم علــى الجهــاد مقولتــه تلك: »عبــاد هللا، 
انصروا هللا ينصركم ويثبت أقدامكم. عباد هللا اصبروا؛ 
فإن الصبر منجاة من الكفر، ومرضاة للرب، ومدحضة 
للعــار، ال تتركــوا مصافكم، وال تخطــوا إليهم خطوة، 
وال تبدءوهم بقتال، وأشرعوا الرماح، واستتروا بالدرق 
)أي الــدروع(، والزمــوا الصمت إال مــن ذكر هللا عز 

وجل في أنفسكم حتى يتم أمركم إن شاء هللا«.
عاهــد أبــو عبيدة بن الجــراح النبي أن ينفــق حياته في 
ســبيل هللا وأوفى بعهده وأبــر بوعده. وهو من أصحاب 
الهجرتين، فقد هاجر إلى الحبشــة، فــي الهجرة الثانية، 
وهاجــر من مكة إلى المدينة. وشــهد غزوتي بدر وأحد 
وســائر الغزوات، وواصل الجهاد بعد وفاة النبي صلى 

هللا عليه وسلم مع أبي بكر وعمر رضي هللا عنهما.

إسالميات

 دعاء اليوم 

اللّهم إّني أعوذ بك من يوم السوء، ومن 
ليلة السوء ومن ساعة السوء، ومن صاحب 

السوء، ومن جار السوء في دار المقامة.

قرآننا شفاؤنا 

 السنة منهاجنا 

 مفاهيم إسالمية

  حكم وأقوال

20

n  قــال تعالــى : )لَْيَس َعلَْيُكــْم ُجَنــاٌح أَْن َتْدُخلُوا ُبُيوًتا 
ُ َيْعلَُم َما ُتْبُدوَن َوَما  َغْيَر َمْســُكوَنٍة ِفيَها َمَتاٌع لَُكــْمۚ  َوللاَّ

َتْكُتُموَن( سور النور اآلية 

n  قال الرسول صلى للا عليه وسلم : » إَِذا َماَت اإلْنَساُن اْنَقَطَع 
عْنــه َعَملُــُه إِلَّ ِمن َثَلَثٍة: إِلَّ ِمن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، أَْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، 
أَْو َولٍَد َصالٍِح َيْدُعو له«رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 

n التضــرع : التضرع معناه إظهار الضراعة، و الضراعة 
هــي الحاجــة الشــديدة، و التضــرع في الدعاء هــو إظهار 
الحاجــة و التذلل الى للا عز وجل مع اللحاح في التوســل 

و الطلب.

n   ادفع الهم والبلء بالتضرع والدعاء                            
                                                  قول عربي 

 

نَّاُهــمْ ِفي اأَلْرِض  * الَِّذيَن إِْن َمكَّ َ لََقِويٌّ َعِزيــزٌ ُ َمْن َينُصــُرُه إِنَّ للاَّ قــال تعالــى: )َولََينُصــَرنَّ للاَّ
ِ َعاِقَبُة األُُموِر( ســورة  َكاَة َوأََمــُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوِلَّ ــلَة َوآَتُوا الزَّ أََقاُمــوا الصَّ

الحج:40-41.
الَِحاِت لََيْسَتْخلَِفنَُّهم ِفي اأَلْرِض َكَما اْسَتْخلََف  ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ قال تعالى: )َوَعَد للاَّ
لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا َيْعُبُدوَنِني  َننَّ لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى لَُهْم َولَُيَبدِّ الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َولَُيَمكِّ

ل ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذلَِك َفأُْولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن ( سورة النور:55. 
َماِء َواأَلْرِض َولَِكْن  قال تعالى : ) َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا لََفَتْحَنا َعلَْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ

ُبوا َفأََخْذَناُهْم ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن ( سورة األعراف:96. َكذَّ
وقد بيََّن ســبحانه في آيات كثيرات أن الذي أصاب األمم الســابقة من العذاب والنكال بالطوفان 
والريــح العقيم والصيحة والغرق والخســف وغير ذلك كله بأســباب كفرهــم وذنوبهم، كما قال 
ْيَحُة َوِمْنُهْم  عز وجل: )َفُكّلً أََخْذَنا ِبَذْنِبِه َفِمْنُهْم َمْن أَْرَســْلَنا َعلَْيِه َحاِصًبا َوِمْنُهْم َمْن أََخَذْتُه الصَّ
ْم َيْظلُِموَن (  ُ لَِيْظلَِمُهْم َولَِكْن َكاُنوا أَْنُفَســهُ َمْن َخَســْفَنا ِبِه اأَلْرَض َوِمْنُهْم َمْن أَْغَرْقَنا َوَما َكاَن للاَّ

سورة العنكبوت:40.
قال تعالى: )َوَما أََصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َوَيْعُفوا َعْن َكِثيٍر ( الشورى:30.

وأمــر عبــاده بالتوبة إليــه، والضراعة إليه عند وقوع المصائب، فقال ســبحانه .) َيا أَيَُّها الَِّذيَن 
َر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َوُيْدِخلَُكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن  ِ َتْوَبًة َنُصوًحا َعَسى َربُُّكْم أَْن ُيَكفِّ آَمُنوا ُتوُبوا إِلَى للاَّ

َتْحِتَها اأَلْنَهاُر ( سورة التحريم:8.
ِ َجِميًعا أَيَُّها اْلُمْؤِمُنوَن لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن ( سورةالنور:31. قال تعالى:  )َوُتوُبوا إِلَى للاَّ

ُعوَن*  اِء لََعلَُّهْم َيَتَضرَّ ــرَّ قــال تعالى: )َولََقْد أَْرَســْلَنا إِلَى أَُمٍم ِمْن َقْبلَِك َفأََخْذَناُهْم ِباْلَبْأَســاِء َوالضَّ
ــْيَطاُن َما َكاُنوا َيْعَملُوَن(  .   ُعوا َولَِكْن َقَســْت ُقلُوُبُهْم َوَزيََّن لَُهُم الشَّ َفلَْول إِْذ َجاَءُهْم َبْأُســَنا َتَضرَّ

سورة األنعام:42-43.
وفــي هــذه اآلية الكريمة حث من هللا ســبحانه لعباده، وترغيب لهــم إذا حلت بهم المصائب من 
األمــراض والجراح والقتال والزالزل والريح العاصفة وغير ذلك من المصائب، أن يتضرعوا 
ُعوا   إليه ويفتقروا إليه فيسألوه العون، وهذا هو معنى قوله سبحانه:  َفلَْوال إِْذ َجاَءُهْم َبْأُسَنا َتَضرَّ

والمعنى هل إذ جاءهم بأسنا تضرعوا.
ثم بين ســبحانه أن قســوة قلوبهم، وتزيين الشــيطان لهم أعمالهم الســيئة، كل ذلك بسبب صدهم 
ــْيَطاُن َما  عن التوبة والضراعة واالســتغفار، فقال عز وجل: َولَِكْن َقَســْت ُقلُوبُُهْم َوَزيََّن لَُهُم الشَّ

َكانُوا َيْعَملُوَن
وقــد ثبــت عن الخليفة الراشــد – رحمه هللا – أميــر المؤمنين عمر بــن عبدالعزيز أنه لما وقع 
الزلــزال فــي زمانه كتب إلى عمالــه في البلدان وأمرهــم أن يأمروا المســلمين بالتوبة إلى هللا 
والضراعة إليه واالســتغفار من ذنوبهم، وقد علمتم أيها المســلمون ما وقع في عصرنا هذا من 
أنواع الفتن والمصائب، ومن ذلك تســليط الكفار على المســلمين في أفغانســتان والفلبين والهند 

وفلسطين ولبنان وأثيوبيا وغيره.
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مع المبشرين في الجنة 

من هم العشرة المبشرين بالجنة

الجزء الثالث : 

تفقه في دينك
وجوب الرجوع إلى اهلل والضراعة 

إليه عند نزول المصائب

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

 يف 
ُ

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

َ
ف

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

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

 يف الجنِة، وأبو عبيدة

أبو عبيدة عامر ابن الجراح أمين األمة

الجزء الثاني



األمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :  

د عوة إلى تكثيف الجهود الستكمال السنة الجامعية
 في ظل فيروس كورونا

عين على الجامعة
21 اإلثنين 07 فيفري  2022 م

الموافق لـ 06 رجب 1443 هـ

ــاف  n   حققــت جامعــة محمــد بوضي
المســيلة المرتبة الرابعة وطنيا حســب 
تصنيف ويبومتريكس العالمي الصادر 

خالل شهر جانفي 2022.
وجــاءت جامعــة المســيلة بعــد جامعة 
ــاب الزوار، جامعة قســنطينة، جامعة  ب
تلمســان، وتعــد ٦جامعة المســيلة من 
ــة التي حققت  يــن الجامعات الجزائري ب

ــة بفضل جهــود باحثيها،  ي ائــج إيجاب ت ن
يذكــر أنها كانــت قبل ســنوات مصنفة 
تحتــل  وهــي  ســنو  ــة36  ب المرت فــي 
ــة  ــى فــي تصنيــف مجل المراتــب األول
ــي  ن اي ــة، وتصنيــف  ي البريطان تايمــز 
ا  ي رانك األســترالي، والمرتبة األولى وطن
في تصنيف المســتودعات المؤسساتية 

العلمية.
                                             د.ب

جامعة المسيلة يف المرتبة
 الرابعة وطنيا 

إستئناف النشاطات الحضورية 
بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 

ــح  صال جامعــة  إســتأنفت   n
األســبوع  قســنطينة  بوبنيــدر 
البيداغوجية  النشاطات  المنصرم 
الحضورية، إثر تسجيل إنخفاض 
وتعافــي  ــا  كورون حــاالت  فــي 

المصابين من األسرة الجامعية.
ــح بوبنيدر  نــت جامعة صال وأعل
قســنطينة في بيان لهــا أنه ونظرا 
لإلنخفاض المحســوس في حاالت 
ــاء كورونا،  اإلصابــة اليومية بوب
وإثر تعافي المصابين بالفيروس 
من أســاتذة وطلبة وموظفين، فقد 
يــة لمتابعة  يــة المحل قــررت الخل
ــة الوبائية وتســيير الســنة  الحال
التدريجيــة  العــودة  الجامعيــة 
البيداغوجيــة  النشــاطات  ــى  إل
الحضورية على مســتوى األقسام 

والمعاهد.

وواصل المصدر أن إعادة برمجة 
اإلمتحانات المتبقية من السداسي 
األول والمقــدر عددهــا بما بين 1 
ــذي يكون  ــى 3إمتحانــات وال وإل
بالســبت والخميس، حيث جاء في 
ــى مخرجات  بيــان أنه وبناء عل ال
اجتماع خلية متابعة تفشي فيروس 
كورونا المنعقد األسبوع الماضي، 
وبعــد التشــاور مــع المســؤولين 
والبيداغوجييــن،  اإلدارييــن 
األنشــطة  إســتئناف  تقــرر  فقــد 
البيداغوجيــة بالشــروع في وضع 
فــي  ثانــي  ال السداســي  دروس 
المنصــة اإللكترونيــة وبرمجتها 
عــن بعد فتح أبــواب المكتبة أمام 
الطلبة إلستكمال بحوثهم العلمية 
وفق تدابير البروتوكول الصحي.

                                 دالل.ب

n     أكــد األميــن العــام لوزارة 
التعليم العالي و البحث العلمي، 
نهايــة  ــي،  غوال الديــن  نــور 
ــر  بالجزائ الماضــي  األســبوع 
العاصمة، على ضــرورة تكثيف 
المســار  الســتكمال  الجهــود 
الجامعيــة  للســنة  الدراســي 
يــة، مــن خــال »االلتــزام  الحال
الصحــي  بالبروتوكــول  التــام« 
ــي ظــل جائحــة  والبيداغوجــي ف

كوفيد19-.
ــوزارة التعليم  و جــاء في بيــان ل
العالي و البحث العلمي أنه, خالل 
اجتمــاع تنســيقي حول تحســين 
الخدمــات الجامعيــة, حضره 15 
مديــرا للخدمــات الجامعية عبر 
الوطن, شــدد الســيد غوالي على 

»ضــرورة تكثيف الجهود والعمل 
على اســتكمال المســار الدراسي 
فــي  يــة  الحال الجامعيــة  للســنة 
يــد19-«, مؤكدا  ظل جائحــة كوف
على ضــرورة »االلتزام واالحترام 
و  الصحــي  للبروتوكــول  ــام  ت ال
االجــراءات  كل  و  بيداغوجــي  ال
الصحيــة الضروريــة فــي هــذا 

المجال«.
كمــا أكد الســيد غوالي --يضيف 
بيــان-- على أهميــة »مواصلة  ال
فائدة  حمالت التحسيس والتوعية ل
كل أفــراد األســرة الجامعية, و ال 
سيما الطلبة لالنخراط في عملية 
تــي أصبحــت --كما  قيــح, ال تل ال
قــال-- الخيــار األكبــر لمواجهة 

جائحة كورونا«.

ب  المســؤول  ذات  طالــب  كمــا 
اإلقامــات  ترميــم  ــة  »مواصل
يــر التدفئة بها, و  الجامعيــة وتوف
ال سيما تلك المسجلة على عاتق 
الواليــات و هــذا بصفــة  دائمــة 
ومســتمرة«, وكــذا »تعزيز األمن 
على مســتوى اإلقامات الجامعية 
وتوفير كل الوسائل الضرورية«.

و من جهة أخرى, دعا السيد غوالي 
مســؤولي الخدمات الجامعية إلى 
»فتح أبواب الحوار والتشــاور مع 
يــن الجامعييــن, وفــي  كل الفاعل
نقابيــة  ال التنظيمــات  مقدمتهــم 
والجمعيات الطالبية المعتمدة«.

قــاء,  ل ال هــذا  هامــش  ــى  عل و 
ثانية من  ــم توزيــع الدفعــة ال »ت
سيارات اإلســعاف والمتكونة من 

15 ســيارة مجهزة بكل الوســائل 
ــاد الطبي, على 15 مديرية  والعت
للخدمــات الجامعيــة عبر الوطن 

ومن بينها واليات الجنوب«.
و حســب ذات المصــدر, تعتبــر 
ثانية مــن نوعها,  يــة ال هذه العمل
ــم  تــي ت ــى ال يــة األول بعــد العمل
فيهــا توزيع 30 ســيارة إســعاف 
ــى 30 مديرية مــن مديريات  عل

الخدمات الجامعية عبر الوطن.
ــوزارة أن هــذه  و أضــاف بيــان ال
العملية »ستتواصل لتشمل باقي 
مديريات الخدمات الجامعية التي 
لم تستفد من هذه العملية, بتوزيع 
30 ســيارة إســعاف المتبقية من 
صفقة بالتراضي البســيط القتناء 
45  ســيارة إســعاف, والتي تمت 
بين مؤسســة +محركات الجزائر 
ــح الديوان  مرســيدس بنز+, لصال

الوطني للخدمات الجامعية«.
ــي  يــم العال و يتســلم قطــاع التعل
الدفعــة  هــذه  العلمــي  والبحــث 
الجديــدة »بفضــل مرافقة الوزير 
األول, وزير المالية, أيمن بن عبد 
الرحمان , لتعزيز قدرات القطاع, 
وتوفير كل الوســائل والتجهيزات 
فائــدة  ل طبيــة  خدمــات  تقديــم  ل
بــة, وتوفير الرعاية الصحية  الطل

لهم بمؤسسات التعليم العالي«.
بيان أن القطاع  كمــا أوضح ذات ال
لتحســين  جهــوده  »ســيواصل 
الجامعيــة  الخدمــات  حوكمــة 
بــة في  والخدمــات المقدمــة للطل
جميــع المجــاالت, وهــذا لتحقيق 

حياة كريمة للطلبة«.
                                                            وأج

n احتضنت األســبوع المنصرم 
ــدر بقاعــة  جامعــة صالــح بوبني
جامعــة  لمديريــة  اإلجتماعــات 
ــدر،  بوبني صالــح  قســنطينة3، 
مراســيم حفل توقيع اتفاقية إطار 
للتبــادل والتعــاون، بيــن جامعة 
بمديرهــا،  ممثلــة  قســنطينة3، 
أحمد بوراس، ومركــز البحث في 
يــم، ممثــا بمديــره،  تهيئــة اإلقل
شوقي بن عباس، وبحضور نواب 
مديــر الجامعة، وعمداء الكليات، 
ــى باحثي  وأســاتذة، باإلضافــة إل

المركز.
وأكد مدير الجامعة خالل مراســيم 
 3 قســنطينة  جامعــة  أن  الحفــل 
ــا يتوفر على  تعتبــر مناخا خصب
فــي  تدريــس متخصصــة  هيئــة 
المعماريــة  الهندســة  مجــاالت 
المشــاريع  وتســير  والعمــران 
الحضريــة  تقنيــات  ال وتســيير 
بيئــة، وهي اإلختصاصات التي  وال
تدفــع نحو حكامــة أفضل للمجال 
ــى مختلــف المســتويات، ما  وعل
يبــرر ـ حســبه ـ المبــادرة بتوقيع 
هذه االتفاقية، التي ستسمح بتبادل 
الخبــرات، والتعــاون فــي المجال 
العلمي والبحثي بين المؤسستين.

مــن جهتــه، أثنــى ، مديــر مركز 
البحث شــوقي بن عباس على هذه 

ــم تحقيقه  يــة، معتبــرا ما ت اإلتفاق
اليوم إنجاز كبيــر لصالح المركز 
والجامعة على حد ســواء، خاصة 
وأن مركز البحث يتضمن أقســاما 
يــم  اإلقل تهيئــة  بسياســة  تعنــى 
ومواضيعها المختلفة من تســيير 
األخطــار الكبرى وتســيير المدن 
تــراث وتطوير مناهــج التحليل  وال
ــي، وهي من أهم المواضيع  المجال
تــي شــكلت وتشــكل جــزء مــن  ال
فــة  ل المخت التكويــن  عــروض 
والمعتمدة في جامعة قسنطينة 3، 
والتي يمكن تحقيق تعاون مشترك 
فيها مــع مركز البحــث في تهيئة 

اإلقليم. 
يــة إلى  هــذا، وتهدف هــذه االتفاق
مساهمة الجامعة ومركز البحث في 
تهيئة وتحســين وتحيين المعارف 
بــة والباحثيــن، من  يــة للطل العمل
يــة البحــوث التطبيقية  خــالل ترق
الميدانيــة  التربصــات  وتفعيــل 
وتبادل المعطيات اإلحصائية التي 
تخص ميــدان تهيئــة اإلقليم على 
مختلف مســتوياتها، وكذا الســهر 
تقيات  على تنظيم أيام دراســية ومل
وورشــات تكوين في ميدان تهيئة 
الموضوعــات  ومختلــف  يــم  اإلقل
المرتبطــة بهــا من تســيير المدن 
الحضــري  والتخطيــط  تــراث  وال

بيئة وغيرها.  والعمران وال
يــة الموقعــة  كمــا تســعى االتفاق
ــى تفعيل وتبــادل إجراء خبرات  إل
ودراسات تقنية مشتركة في ميدان 
تهيئــة اإلقليم وبحــث المواضيع 
ذات االهتمام المشــترك، هذا دون 
نســيان مرافقة وتأطير مشــاريع 
بحثية ودراسات تطبيقية مشتركة 
بــة فــي  بإشــراك الباحثيــن والطل
واألطــوار  المســتويات  مختلــف 
)التدرج وما بعد التدرج( المهتمين 

بمسائل تهيئة اإلقليم المختلفة.

ــى أن مديــر  وتجــدر اإلشــارة إل
جامعة قســنطينة3، دعا الســادة 
يــات، ومــن ورائهــم  عمــداء الكل
األساتذة والباحثين، الستغالل ما 
جــاء من بنود في هــذه االتفاقية، 
مؤكدا على ضرورة توقيع مالحق 
مع مختلف الكليات المتواجدة في 
الجامعــة، إليجاد جســور تعاون 
وشــراكة تضــم كل التخصصات 
المتاحة، قصد التعاون مع مركز 

البحث في تهيئة اإلقليم.
                                      دالل.ب

من أجل شراكة نوعية في ميادين العمران 
جامعة قسنطينة3 ومركز البحث في تهيئة اإلقليم 

يوقعان اتفاقية إطار للتبادل والتعاون 

ــوم اإلنســانية  يــة العل n   تنظــم كل
واإلجتماعيــة بجامعة قاصدي مرباح 
ــوان: خطاب  يا بعن ــة مؤتمرا دول ورقل
الكراهية وســؤال التســامح فــي عالم 
متغير »الممارســة التداعيات وآليات 

المجابهة.
صفحتهــا  فــي  الجامعــة  وأشــارت 
التواصــل  مواقــع  ــى  عل الخاصــة 

اإلجتماعــي أن المؤتمــر ينعقد اليوم 
وغدا. 

لإلشــارة المؤتمــر بمشــاركة مخبــر 
الغذائــي، مخبــر  اإلتصــال واألمــن 
جــودة البرامج فــي التربيــة الخاصة 
نفــس  ال ــم  عل المكيــف،  يــم  والتعل
يــة  المعرف واالضطرابــات  العصبــي 

والسوسيوعاطفية.

جامعة قاصدي مرباح بورقلة 
مؤتمر دويل حول خطاب الكراهية وسؤال 

التسامح بجامعة قاصدي مرباح ورقلة 
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إستراحة

n يقول اإلمام الشافعي: كنا في سفر بأرض اليمن، فوضعنا الطعام للعشاء، فحضرت صالة المغرب 
والطعــام جاهز، فتركنا الطعام وأقمنا الصالة، وكان الطعام دجاجتين، فأتى ثعلب ونحن نصلي، وأخذ 
دجاجة وهرب. فلما انتهينا من الصالة، أســفنا على الدجاجة...وقلنا: حرمنا طعامنا. وبينما نحن كذلك 
إذ جــاء الثعلــب وفي فمه الدجاجة، نراه من بعيد، فوضعها بعيدا عنا.. ووقف بعيدا عنها، يقول اإلمام: 
فهجمنا عليها.. فهرب الثعلب... فلما وصلنا إليها. فإذا هي ليفة على شــكل دجاجة وليســت دجاجة ... 
وبينمــا نحن نضحك على ذلــك، كان الثعلب قد ذهب وأخذ الدجاجة الثانية وهرب بها ...فضحك علينا 

الثعلب...ونحن من كبار العلماء

مع الفالسفة 

  قصص وطرائف 

العالم األديب المؤرخ الخطيب الشيخ أمين الكيالني 
يف رحاب العلم واإلميان  

n هو العالمة الشــيخ المؤرخ األديب الشاعر 
الخطيب أبو مروان أمين بن مصطفى زين الدين 
الكيالنــي الحموي. ولد في مدينة حماة العريقة، 
ونشــأ بها، في أســرة عريقة ذات حسب ونسب 

وعلم وفضل وأدب.
توفــَي والده ولم يكد يتم الســنة الثالثة من عمره، 
فنشــأ يتيمــاً، فقامــت أمــه بتربيتــه والعناية به، 
واســتطاع بصبره وجــده أن يتغلّــب على اليأس 

والعقبات ومصاعب الحياة.
تلقــى تعليمه في حماة فــي المرحلة االبتدائية في 
مدرســة )عنــوان النجاح(، وهــي إحدى مدارس 
جمعية أعمال البر اإلســالمية، ثم دخل المدرسة 
اإلعداديــة التركية، ونال شــهادتها، ثم انتقل إلى 
دمشــق إلكمــال تحصيله الدراســي في مدرســة 
عنبر التركية الثانوية، وقبل انتهاء دراسته قامت 
الحــرب الكبــرى )1914( فدعي إلــى الجندية 
برتبة ضابط احتياطي، فانتظم في سلك الضباط، 
فــي الجيش العثماني، ثم التحــق بالجيش العربي 
عنــد انــدالع الثــورة العربية الكبــرى 1916 م 

برتبة ضابط.
جهاده وشجاعته:

وفــي أكتوبــر األول من ســنة )1918( كان في 
طليعة الجيش العربي الذي دخل حماة، واســتقبل 
فيهــا بحفاوة وحمــاس وإكرام. خــاض المعارك 
الحربية، وارتقى إلى رتبة مالزم أول، واشــترك 
فــي معركة )تلكلــخ( يــوم االحتالل الفرنســي، 
فــي )24( جويليــة من عــام )1920م(، وأبدى 
شجاعة مشــهودة، واشــترك في معركة ميسلون 
عــام )1920 م(، بقيادة البطل يوســف العظمة، 
وبعد دخول الفرنســيين إلى سورية، هجر الجيش 
واســتقال منه. وانصرف للدراسة والعلم، ووهب 
حياته لخدمة العلم وطالبه، وشــارك في النهضة 
التمثيلية بحماة )1920ـ »1925 م«1925 م(، 
فكتــب لها قصصاً وروايــات تمثيلية رائعة، طبع 
أكثرها.. فقد كان متعّدد المواهب، أديباً ومؤرخاً، 

وشاعراً وخطيباً مفوهاً، وروائياً وموسيقياً.
وفــي ســنة )1933(، تعمم بالعمامــة البيضاء، 
وبدا له أن يدرس العلوم الشرعية، فتلقى الحديث 
والتفسير والفقه واألصول على صاحب الفضيلة 
مفتي حماة الشــيخ محمد ســعيد النعساني، وبمدة 
وجيــزة حذق هــذه العلوم، وتــدرج فيها، وطفق 
يدرســها ويطالــع ويلخص، ويلقــي الدروس في 
الزاويــة الكيالنية، وتولى الخطابــة المنبرية في 
جامع الشــيخ إبراهيم في حي الحاضر، فاتَّجهت 
إليه األنظار، وغصَّ المســجد ورحباته الواســعة 
ق لسماع درر  بالمصلين أيام الجمع، وكلٌّ متشــوِّ
ألفاظــه ووعظه، وهو ال يتــرك موضوعاً يتعلّق 
بالمصلحة العامة إال وطرقه، وتكلم عنه بصراحة 
وجرأة من فوق منبره، وقد شجعه إخوانه الخلّص 
ورحبوا بفكرته وعمله، وكانوا ينتظرون له مقاماً 
رفيعــاً، وكان إذا اجتمــع إلى أقاربــه يبعث فيهم 

روح النشاط، ويدعوهم أن ينهجوا مناهج العلم.
عيّن أســتاذاً للغة العربية في مدرســة دار التربية 
والتعليم الوطنية بحماة عام)1920( ، وبقي فيها 
أربعة عشــر عامــاً بذل فيها مــن الجهود ما كان 
له أثــر فعال في إنعاش المدرســة وتقدمها، وفي 
ســنة )1934( عين مدرســاً في تجهيــز حماة، 
وبقــي فيهــا ثالث ســنوات، وفي ســنة)1937( 
عيــن مدرســاً للعربية فــي المدرســة التجهيزية 
) المأمــون ( بحلــب، ثــم لــم يلبــث أن نقل إلى 
المدرســة التجهيزية لإلناث، أســتاذاً للعربية في 
صفوفها العالية، ثم طلبته المدرسة الفاروقية سنة 
)1941( مدرســاً لــآداب العربيــة في صفوفها 
العاليــة، وطلبته المدرســة الخســروية في أوائل 
عام )1941(، معلماً لدروس اإلنشــاء في بعض 
صفوفهــا، فأحــدث تطــوراً في تالميذهــا، وهو 
بالرغم مــن تكاثر التدريس عليــه في المدارس، 
ما كان يفتر عن المطالعة والكتابة، والخطابة في 

النوادي والمساجد التي يُدعى إليها.
مؤلفاته وآثاره:

ترك رحمه هللا عــزَّ وجل ـ رغم فراغه الضيق، 
وعملــه الشــاق، وأجلــه المباغتـ  آثــاراً جليلة، 
ومؤلفــات كثيــرة، بعضهــا مطبــوع، وأكثرهــا 

مخطوط، فالمطبوع منها: 
1ـ روايات وادي موسى )جزءان(،

2ـ واقعة الحسا، 
3ـ واقعة معان،
4ـ حول الحمى،

5ـ يا فتى العرب،
6ـ جد بالطلب،

7ـ ســر فبالتعب تبلغ األمــل، وكلها مطبوعة في 
حلب عام )1920 م(.

وتــدور أحداثهــا حول معــارك الثــورة العربية، 
بقيادة الملك فيصل.

8ـ روايــة علي بــك )فكاهية هزلية( ، طبعت في 
حماه.

9ـ دروس التاريــخ، وهــو جــزآن طبع في حماه 
سنة )1929( 

10ـ منهج القراءة الجديد،
11ـ قواعد التحرير واإلمالء، وهي كتب مدرسية 

مطبوعة أيضاً.
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    هل تعلم 

 حدث يف مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

* أن أصغر إمارات دولة اإلمارات، هي إمارة عجمان 
وتبلغ مساحتها ما يقرب مائتين وخمسين كيلو متر مربع. 

دولة *أن نهر النيل يمتد بسبعة دول، 
وتنزانيا.إثيوبيا، والكونغو، ومصر، والسودان، وأوغندا، وكينيا، 

 * أن الدولة األولي في صناعة النبيذ عالميا، هي دولة فرنسا، وأنها الثانية في إنتاج 
الطاقة الكهربائية، والنووية. 

* أن والية أالسكا هي أكبر الواليات األمريكية. 
* أن البحرين أصغر بلد عربي من حيث المساحة، وتبلغ مساحتها نحو 692 كيلو متر 

مربع. 

  1830 - مجلس الوزراء الفرنسي يقر في جلسة خاصة 
احتالل الجزائر. 

  1882 - صدور الدستور المصري. 
م للمحاكمة بتهمة التشهير   1898 - إميل زوال ُيقدَّ

بسبب نشره مقالة كتبها بعنوان أنا أتهم ...! تتحدث عن 
قضية دريفوس. 

  1900 - تأسيس حزب العمال. 
  1947 - الفلسطينيون واليهود المستوطنين في فلسطين يعلنون بشكل منفصل 

رفضهم إلى االقتراح البريطاني بتقسيم فلسطين إلى دولتين األولى فلسطينية عربية 
واألخرى يهودية مع بقاء القدس تحت إشراف دولي. 

  1959 - الرئيس الكوبي فيدل كاسترو يعلن دستور كوبا الجديد. 
  1965 - المالكم األمريكي كاسيوس كالي يعلن إسالمه ويغير اسمه إلى محمد علي 

كالي. 

سائق أبله كاد يصدم شابة بعربيته. فقالت 
له ما شفتنيش. رد عليها: وهللا شايفك بصح 

وين ربي ليعلم؟

من الجيد االحتفال بالنجاح ولكن األهم استخالص العبر 
                                                   والدروس من الفشل.           

                                                           بيل غيتس

باباك بصل وأمك التوم، منني تجيك الريحة الطيبة يا مشوم

يضرب المثل في قلة البخت المتوارث.

       نكتة اليوم 

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

زمان ومكان.
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أول فيلسوف يقطن أثينا »أناكساغوراس«  

n أناكسوغوراس فيلسوف يوناني )500 ق.م.– 
428 ق.م.( قــام بعــرض فكــرة نيــوس باليونانية، 

»العقــل« إلى فلســفة األصل؛ الفالســفة الســابقين 
درســوا العناصر )التــراب والهواء والنــار والماء( 

بأنها الحقيقة النهائية.  
ولــد أناكســوغوراس في كالزومينــاي )قرب ازمير 
الحديثــة، تركيــا(، كان الفيلســوف األول ليقطــن في 
أثينــا، فــي وقــت الحــق مركــزا مزدهرا للفلســفة. 
تالميــذه وشــملوا بريكليس رجــل الدولــة اليونانية، 
ويوريبيديز كاتب مســرحي يوناني، وربما ســقراط. 
كان أناكســوغوراس يــدرس في أثينا لمــدة نحو 30 
عاما، ســجن لمعصية ليدل على أن الشمس هي حجر 
ســاخن والقمر مصنوع من األرض وليست آلهة. في 
وقت الحق انه ذهب إلى إيونيا )في آســيا الصغرى(، 
واستقر عند المبسكس، مستعمرة ميلتثس، حيث توفي 

هناك. 
أناكســوغوراس شرح فلســفته في المناطق المحيطة 
بفيســوس على الطبيعة، ولكن فقط شــظايا من الكتب 

قــد نجت. ورأى أن كل المــواد كانت موجودة أصال 
كذرات أو جزيئات؛ أن هذه الذرات، ال نهائية العدد، 
المتناهيــة فــي الصغــر، كانت موجودة منــذ األزل، 
وهــذا النظام كان أول خروج له من هذه الفوضى من 
خــالل تأثير العقل األبدي )نيــوس(. وهو يعتقد أيضا 
أن جميع األجســام هــي مجرد تجمعــات من ذرات، 
على ســبيل المثال، أن شريط من الذهب أو الحديد أو 

النحاس يتكّون من جسيمات دقيقة من نفس المادة. 
اتفــق أناكســوغوراس أن األرض مســطحة، وتلميذه 
أرخيلوس أعتقد أن األرض المسطحة كانت منخفضة 
في المنتصف مثل الصحن، للسماح لحقيقة أن الشمس 

ال تشرق وال تغرب في الوقت نفسه على الجميع. 
أناكســوغوراس يمثــل نقطة تحّول كبيــرة في تاريخ 
الفلســفة اليونانيــة، مذهبه العقل )نيــوس( اعتمد من 
قبل أرســطو، ومذهبه الذرات مهدت الطريق لنظرية 

الذرية لديموقريطوس الفيلسوف. 

دجاجتا الشافعي



n إنســحب المديــر العــام للجمارك نور 
الدين خالدي, مــن االجتماع االقليمي ال55 
لمــدراء الجمــارك لمنطقــة شــمال افريقيــا 
والشــرق األدنى واألوســط )MENA( بعد 
عــرض المكتــب الجهوي لالتصــال المكلف 
باالســتعالمات لشــمال افريقيا لخرائط تضم 

أراضي الصحــراء الغربية إلقليم المغرب.
و جاء فــي بيــان للمديرية العامــة للجمارك  
األحــد أنه, وبمجرد عــرض تقارير المكاتب 
االقليميــة لتبــادل المعلومات االســتعالماتية 
العــام  المديــر  الســيد  ســجل   2021 لعــام 

للجمارك تدخال رســميا عبــر من خالله عن 
االحتجــاج الرســمي والرفض القاطــع للوفد 
الجزائــري لمحتــوى العــرض المــدرج من 
طــرف المكتب الجهــوي لالتصــال المكلف 
باالســتعالمات لشــمال افريقيــا الكائن مقره 
بالمغــرب ضمــن أشــغال االجتمــاع والذي 
تضمــن مجددا خرائــط غير شــرعية تظهر 
ضــم تراب الجمهوريــة العربية الصحراوية 
الديمقراطيــة إلقليم المغرب وهــذا ما يتنافى 
مــع الشــرعية الدولية وقــرارات وتوصيات 

األمم المتحدة ذات الصلة

 و خالل االجتماع الذي عقد بتقنية التحاضر 
المرئــي عن بعد, رفض  خالــدي الذي كان 
يرأس وفدا من االطارات المركزية, يضيف 
البيــان, رفضــا قاطعــا التالعــب المخــزي 
الــذي تنتهجــه المغــرب للتعــدي الصــارخ 
على الشــرعية الدولية في محفل دولي يعنى 
بتعزيــز أطر التعاون بيــن ادارات الجمارك 
, إن جســامة هــذه الخروقــات المتمثلــة في 
محاولة الترويج لخرائط غير شرعية زادتها 
خطــورة محاولــة اســتغالل الوفــد المغربي 
الحتضانــه لمقــر المكتب الجهــوي لالتصال 
افريقيــا  لشــمال  باالســتعالمات  المكلــف 
لتوظيف هــذا المنبر كأحد الهيــاكل اإلقليمية 
للمنظمة العالمية للجمارك لمحاولة نشــر هذه 

االدعاءات غير الشــرعية, يضيف البيان.
و يأتــي هذا بالرغم من أن التقرير الســنوي 
2021-2020 لــذات المنظمة الدولية يبرز 
فــي محتــواه الخرائــط الشــرعية المعترف 
بهــا دوليــا والتــي تظهــر بوضــوح الحدود 
الدولية التي تفصــل اقليم الجمهورية العربية 
الصحراويــة الديمقراطية عن المغرب. ذات 
الخرائط الشــرعية واردة أيضــا عبر الموقع 

الرســمي للمنظمة العالمية للجمارك.
                                   ربيع م 
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بسبب عرض خرائط الغربية إلقليم المغرب تضم أراضي الصحراء الغربية  

المدير العام للجمارك ينسحب من اجتماع مدراء 
جمارك شمال إفريقيا والشرق األوسط

إذا صحــت المعلومــات المتداولــة في الســاحة 
اإلعالمية بشأن مغادرة أزيد من 1000 طبيب 
جزائري دفعة واحدة نحو فرنســا ،بعد أن نجح 
1200 طبيــب مــن 24 دولــة خــارج االتحاد 
األوروبــي  في منافســة تنظمها فرنســا لمعادلة 
الكفاءات لألطباء األجانب ، أغلبيتهم جزائريين 
أكثــر من 1000 طبيب متخرج من كلية الطب 
الجزائرية ،ســتكون بمثابة كارثة لقطاع الصحة 
ببالدنــا ،التي ما فتئت تنفق الماليير ســنويا في 
تكويــن الكفــاءات والطلبــة بمعاهدهــا وكلياتها 
،بينما يتســرب الكثير منهم الى الخارج إستجابة 

المتنوعة. المادية  لإلغراءات 
ويبــدو واضحــا، بأن األمر صــار جديا بعد أن 
نشــرت الئحة الناجحيــن  في موقــع الكتروني 
رســمي فرنســي يوم 04 فيفري الجاري ،حيث 
ســيخضع الناجحــون  لتربــص تطبيقــي  فــي 
مستشــفى مدتــه  ســنتان ســيتقاضون فيها نفس 
راتــب  المتربــص الفرنســي ،ليتضاعــف على 
الراتــب بعــد نهايــة التربــص الى نفــس راتب 
الطبيــب الفرنســي ،ويتم التســجيل فــي مجلس 
أن  معنــاه  ،هــذا  الفرنســيين  األطبــاء  عمــادة 
1000 طبيبا جزائريا ســيغادرون  دفعة واحدة 
وبصفــة نهائيــة لالســتقرار والعمل في فرنســا 
دون حســاب األطباء الذين سيرحلون نحو دول 
أخرى،وقــد خلفــت هــذه الزوبعــة المتمثلة في 
نزيــف  األطبــاء الجزائرييــن ردود فعل كثيرة 
تراوحــت بيــن الحديــث عــن التهميــش  الذي 
تعانيــه هــذه الفئة في بالدنــا ،مطالبيــن بإعادة 
النظر فــي التنظيمــات والقوانيــن المعمول بها 
قصــد الحفاظ على الموارد البشــرية الجزائرية 
واالســتثمار فيها أحســن اســتثمار ،وهناك من 
يطالــب بخروج األطباء مــن الوظيف العمومي 
وانشــاء مؤسسة خاصة لتســيير شؤون موظفي 
الصحــة فــي الجزائــر بغية تحســين أوضاعهم 

المادية وظروف عملهم . 
إن هجــرة أدمغة الطب ال يجب أن يتم ببســاطة 
وبســهولة مهمــا كانــت اإلغــراءات الخارجية 
،فالدولــة  الداخليــة  العمــل  ظــروف  وكــذا   ،
وعــدت بالقيــام بمــا يجــب فــي إطار تحســين 
أجور مســتخدمي الصحة واالســتجابة لحقوقهم 
المشــروعة ، ناهيــك عــن القيــام بهيكلة قطاع 
الصحــة في اطار اإلصالحات التي ســتقوم بها 
فــي هــذا الميدان الهــام لحيــاة المجتمع،كما أنه 
اذا كان مــن حــق أي طبيــب أن يهاجــر للعمل 
خــارج البــالد ، فمــن يضمن  حقــوق الجزائر 
التــي تكبدت خســائر كبيرة من الناحيــة المالية 
لضمــان تدريس وتكوين هؤالء الطلبة واألطباء 
الذيــن يفكرون فــي مصالحهم الشــخصية أكثر 

الوطن. من مصلحة 
آخــر الكالم....وفــي تقديــر منظمــات وطنيــة 
للحفــاظ على جميــع الحقوق ،فــإن الوقت حان 
لترجمــة تعليمات رئيس الجمهورية على أرض 
الواقــع، وهــذا مــن خــالل القيــام بإصالحات 
شــاملة فــي قطــاع الصحة،عن طريــق الحفاظ 
على المكتســبات وتثمين نجاحــات القطاع ،في 
حيــن البد على القائمين علــى هذا القطاع تقويم 
النقائص القائمــة قصد الوصول به الى مصاف 
ومســتوى تقــدم الصحة فــي عديد بلــدان العالم 
لخلق االســتقرار فــي قطاعنا الصحــي وتفادي 
انهياره بســبب خطر نزيف هجــرة أطبائنا نحو 

الخارج.

                          نصرالديــن دربــال      

أدمغة الطب...
إىل أني؟

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  
وفاة عامل اثر سقوطه 

من أعىل جرس بميلة 
n تدخلــت  نهار امس مصالح الحماية المدنية  
ــة لنقل  جثة عامل  توفي مباشــرة اثر  ل لواليــة مي
ســقوطه من أعلى جســر طور اإلنجــاز بمنطقة 
»والد عامر« ببلدية تســدان حــدادة  الواقعة علي 
ــة، ويتعلق األمر بـ   ل بعــد 50كم  إلى الشــمال مي
المرحوم »ل  س  و هو متزوج » وأب لطفلين .. و 
قدت تم فتح تحقيق لمعرفة مالبسات هدا الحادث 

المروع من طرف الجهات المختصة .
                                              محمد ب

بــن  ــي ل   تمكنــت مصالــح الــدرك الوطن
ــر العاصمــة مــن كشــف  طلحــة بالجزائ
خيوط جريمــة قتل عمــدي راح ضحيتها 

امرأة في العقد الســادس من عمرها .
ــة  يمي االقل للمجموعــة  ــان  ي ب وأوضــح   
ــر أنه في  ــة الجزائ ــي لوالي ــدرك الوطن ل ل
لــف أشــكال اإلجرام  إطــار مكافحــة مخت
ــاة  المنظــم و المنتهــج مــن طــرف الجن
ــم, وعلى  ولغــرض التصدي لهــذه الجرائ
ــة للدرك  يمي قته الفرقــة اإلقل ل ــر بــالغ ت إث
ــي ببن طلحــة مفاده وجــود حريق  الوطن
نقــل إلى عيــن المكان  ت بمســكن, بعــد ال
ــح المعنية وإخماد الحريق,  رفقة المصال
عقدهــا  فــي  امــرأة  ــة  جث اكتشــاف  ــم  ت
الســادس بداخــل المســكن يعــود تاريــخ 
يهــا أثار العنف  بــل الحريق وعل وفاتها ق
ــم  ت ي ــة ل بحســب الطبيــب المعايــن للجث
بيان  ــة  وأضاف ال فتــح تحقيق في القضي
أنه, بعد اســتغالل أفراد الفرقــة اإلقليمية 
لمعلومات  ــي ببــن طلحــة ل ــدرك الوطن ل ل
ــة, تم تكثيف التحريات واالســتعانة  ي األول

بعنصر االســتعالمات, حيــث تم التوصل 
ــى معلومــات مفادهــا مالحظة جروح  عل
ــى مســتوى أيــدي المشــتبه  وخــدوش عل
الغــة من العمر 61 ســنة, والتي  ب فيهــا ال
بــر الصديقة المقربة للضحية, أين تم  تعت
اســتدعائها وســماع أقوالها حيث نفت أي 

بالجريمة لها  عالقة 
نادا إلى تصريحات  بيان أنه, است  وتابع ال
المشتبه فيها, تبين أنها الصديقة المقربة 
مــن الضحية, مبرزا أنه بعــد التعمق في 
المعلومــات  كامــل  التحقيــق واســتغالل 
ــم رفعهــا و  ــي ت ت ــار ال ــات واآلث ن والمعاي
يهــا بناء على  ية المســند إل ــل العمل الدالئ

ــة  ي الهاتف للكشــوفات  ــد  الجي االســتغالل 
الخاصة بالضحية وتصريحات الشــهود, 
تم مواجهة المشــتبه فيها بالدالئل العلمية 
الســالفة الذكــر, حيــث اعترفــت المعنية 
يهــا وأضــاف ذات  إل المنســوب  بالجــرم 
يــن أن  ب ــه, بعــد التحقيــق, ت المصــدر أن
المشــتبه فيها قامــت بخنق الضحية حتى 
تتقدم بعد مرور أســبوع من ذلك  وفاتهــا ل
إلى مســكنها وحرقها وحرق المســكن من 
ــار الجريمة, مشــيرا إلى  أجــل طمــس آث
أنه بعــد اســتكمال إجــراءات التحقيق تم 
ــة أمــام الجهــات القضائية  ي ــم المعن تقدي

لمختصة. ا

يف إطار مكافحة مختلف أشكال الجريمة 

الدرك الوطني يفك خيوط قتل وحرق 
امرأة بنب طلحة بالعاصمة 

توقيف سارقتي مصوغات 

من داخل مسكن يف 

عني عبيد بقسنطينة 
n  تمكنت قوات الشــرطة بأمن دائرة عين 
عبيد ، من توقيف شخصين من جنس أنثى ، 
لتورطهما في قضية السرقة من داخل مسكن.
 وقائع القضية حســب ما أفاد به بيان صادر 
عن خلية االتصال ألمن والية قسنطينة  تعود 
إلى شــكوى رســمية مقدمة مــن قبل ضحية 
،جراء تعرض مســكنه لفعل الســرقة من قبل 
مجهول)يــن(، حيــث اســتولى الفاعــل)ون( 
ــى كميــة مــن المصوغات مــن المعدن  ، عل
األصفــر تمثلت فــي )محزمــة ، 02 مقياس 
ــم (  ، 06 مســايس ، سلســلتين ، أربــع خوات
باإلضافة إلى مبلغ مالي معتبر ، على الفور 
تم فتح تحقيق للوصول إلى هوية الفاعلين .

تــي قادتهــا قوات     األبحــاث والتحريــات ال
الشــرطة اســتنادا لجميع القرائــن مكنت من 
معرفة المتورطين في عملية الســرقة ، حيث 
تم توقيفهمــا و تحويلهما إلى مقر المصلحة 

قانونية. الستكمال اإلجراءات ال
 بعــد االنتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز 
ملف إجــراءات جزائيــة  في حــق المعنيتان 

نيابة المحلية. قدمتا بموجبه أمام ال
                                             دالل.ب

الجزائر : ربيع .م 

قتيل وجريحان يف 

اصطدام بني دراجتني 

يف وادي زنايت بقالمة  
ثانوية  يلة أول أمس ،الوحدة ال n تدخلت  ، ل
للحمايــة المدنيــة وادي الزناتي على 21ســا 
و43د أمــام قاعة متعددة الرياضات الشــهيد 
بولمزاوط الســعيد بلديــة وادي الزناتي ألجل 
حــادث يتمثــل فــي إصطــدام بيــن دراجتين 
نارتيــن مــن نوع )فيســبا( ممــا أدى إلى وفاة 
فــي عيــن  ــغ 21 ســنة  ال ب ال الشــاب )م،ز( 
المــكان تم نقله بســيارة خاصة، وإصابة 02 
أشخاص أعمارهم بين 29 و 21 سنة بجروح 
وإصابات متفاوتة الخطورة تم إســعافهما من 
طــرف أعوان الحماية المدنية ونقال بواســطة 
ســيارة اإلســعاف إلى المؤسســة االستشفائية 

وادي الزناتي.       
                                                                     ق.م
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